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سخن نخست

   مهم تر از سرمايه مالي  

ريي��س اتاق تهران در نشس��ت ديروز اي��ن نهاد از جمله از پايي��ن بودن ميزان 
س��رمايه گذاري در كش��ور و حتي منفي بودن آن در س��ال هاي اواي��ل دهه 90 به 
عنوان چالشي جدي براي كشور و خيل عظيم بيكاران سخن گفت و خواستار توجه 
مس��ووالن به اين امر شد. نكته مورد اشاره رييس اتاق تهران از منظر ضرورت رشد 
باالي اقتصادي كش��ور نيز اهميت اساس��ي دارد، چرا كه بررسي عملكرد بلندمدت 
اقتصادي كش��ور نش��ان مي دهد، »س��رمايه گذاري« توضيح دهنده متوس��ط رشد 
اقتصادي كش��ور است، همان طور كه »نوسانات درآمدهاي نفتي« نوسانات اين رشد 
را توضيح مي دهد. در واقع تحقق رش��د باال و پايدار و اشتغال زا نيازمند افزايش نرخ 
سرمايه گذاري به حداقل ساالنه 12 تا 14درصد است )در برنامه ششم توسعه متوسط 
21/4درصد هدف گذاري شده است( . اين در حالي است كه در سال هاي گذشته به 
ندرت اين رقم از 7 درصد بيشتر شده و در واقع رشد موجودي سرمايه روند نامطلوبي 

داشته است )سال 93 بالغ بر 7/8 و سال هاي 94 و 95 به ترتيب 12- و 3/7-(. 
رشد 3/7درصدي اعالم شده از سوي بانك مركزي براي سال 96 را بايد از جمله 
حاصل اين مشكل اساسي در تشكيل سرمايه دانست. رشدي كه اگر چه با توجه به 
انبوه مشكالت اقتصادي و سياسي و در نسبت به عملكرد سال هاي آخر دولت دهم و 
سقوط اقتصادي آن سال ها، عملكردي مثبت محسوب مي شود اما نمي توان آن را يك 
دس��تاورد يا ركورد و درمانگر بيماري هاي مهلك اقتصادي و به خصوص پاسخگوي 
ابرچالش بيكاري و انبوه جوانان جوياي كار دانس��ت. در واقع رشد 3/7درصدي رقم 
رشدي هم وزن با رشد سنتي اقتصاد ايران )3/5-3درصد طي 3 دهه اخير( بوده است 
كه سياست گذار دخالت كمي در ايجاد آن داشته است و نمي تواند اشتغال در مقياس 
بزرگ، حل معضل فقر و ارتقاي جايگاه جهاني كشور در مقايسه با رقبا را محقق كند. 
بر اس��اس آمار نرخ بيكاري افراد 15 تا 29 س��ال اكنون به 25درصد رس��يده و 
بيكاري فارغ التحصيالن در حدود 38درصد اس��ت. همچنين در يك دهه گذش��ته 
وضعيت رفاهي خانوارها روند نزولي طي كرده است كه خود را در اعتراضات دي ماه 
نشان داد. جايگاه كشورمان نيز وضعيت مطلوبي نسبت به كشورهايي كه با هم روند 
توس��عه را آغاز كرديم، ندارد. چنانكه طبق گزارش صندوق بين المللي پول در سال 
2017، توليد ناخالص داخلي كشورمان حدود 431ميليارد دالر، تركيه 849ميليارد 
دالر و كره جنوبي 1530 ميليارد دالر بوده اس��ت. اين رقم در چهار دهه قبل براي 
كش��ورمان، تركيه و كره جنوبي به ترتيب عبارت بوده است از: 90، 37و 60 ميليارد 
دالر. اما تحقق رش��د باال و مستمر و اش��تغال زا چنانكه بارها بدان تاكيد شده است 
با اقتصادي برونزا و متكي به درآمدهاي نفتي، ضعف ش��ديد سرمايه گذاري داخلي 
و خارجي، مداخالت وس��يع دولت در بازارها يا در حاش��يه بودن بخش خصوصي و 
ارتباط ضعيف با جهان ممكن نيست. آسيب هايي كه نشانه هايي از آن را مي توان در 
همين گزارش بانك مركزي مشاهده كرد. چنانكه طبق اين گزارش70درصد از ارزش 
افزوده 5/5درصدي رش��د بخش صنعت مربوط به كارگاه هاي بزرگ است كه عمدتا 
دولتي و شبه دولتي اند و در فضاي انحصاري و رانتي رشد كرده و عمدتا معطوف به 
بازار داخل و كمتر صادراتي اند. همچنين 3/7 درصد از اين رش��د 5/5 درصدي نيز 
به فعاليت صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر، صنايع توليد مواد و 
محصوالت شيميايي و صنايع توليد فلزات اساسي تعلق دارد كه منبع  پايه )متكي بر 
ذخاير هيدروكربوري و معدني شامل صنايع شيميايي، پااليشگاهي و فلزي( و متكي 
به انرژي ارزانند؛ حتي صنعت خودرو كه بدون بنزين 1000 توماني امكان دوام ندارد. 
خروج از چرخه معيوب، كاهش نرخ سرمايه گذاري، كاهش رشد اقتصادي، كاهش 
پس انداز ملي و منابع دولتي و كاهش سرمايه گذاري و... نيازمند برونگرايي و امنيت 
س��رمايه گذاري داخلي و جذب سرمايه گذاري خارجي، افزايش بهره وري، شناسايي 
مزيت ه��اي داخلي و اصالح ناكارايي هاي موجود در تخصيص منابع، افزايش كارايي 

تخصيص منابع بودجه يي، افزايش حضور بخش خصوصي در تصميم گيري هاست. 
اين اقدامات و اصالحات س��اختاري البته بيش از هر چيز حتي منابع و س��رمايه 
مالي به »سرمايه اجتماعي« نياز دارد. سرمايه اجتماعي كه اعتماد مردم را به دولت 
براي انجام اين اقدامات سخت فراهم آورد. دولتي كه الزم است در نقش »حكمران« 

و نه »قوه مجريه« ظاهر شود!
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رييس اتاق تهران در نشست ديروز اين نهاد 
از جمله از پايين بودن ميزان سرمايه گذاري در 
كشور و حتي منفي بودن آن در سال هاي اوايل 
دهه 90 به عنوان چالش��ي جدي براي كش��ور 
و خيل عظيم بيكاران س��خن گفت و خواستار 
توج��ه مس��ووالن به اي��ن امر ش��د. نكته مورد 
اش��اره رييس اتاق تهران از منظر ضرورت رشد 
 باالي اقتصادي كشور نيز اهميت اساسي دارد، 
چ��را كه بررس��ي عملكرد بلندم��دت اقتصادي 
»س��رمايه گذاري«  مي ده��د،  نش��ان  كش��ور 
توضيح دهنده متوس��ط رش��د اقتصادي كشور 
اس��ت، همان ط��ور ك��ه »نوس��انات درآمدهاي 

نفتي« نوسانات اين رشد را توضيح مي دهد...

ته��ران،  ات��اق   97 خردادم��اه  نشس��ت  در 
چهره هاي��ي چ��ون »فره��اد نيل��ي« اقتصاددان 
و نماين��ده اي��ران در بان��ك جهاني ب��ه صورت 
غيرحض��وري نظ��رات و ايده ه��اي خ��ود را ب��ا 
حاضران در اين نشس��ت به اش��تراك گذاش��ت 
)مشروح نشس��ت هيات نمايندگان را در صفحه 
14 بخواني��د(. اي��ن اقتص��اددان از طري��ق يك 
پيام ويديويي كه در نشس��ت هي��ات نمايندگان 
اتاق تهران پخش ش��د، به مس��اله تحريم بانكي 
و راهكاره��اي آن پرداخ��ت. او ب��ا اش��اره ب��ه 
معذوريت هاي��ي كه در صحبت مس��تقيم در اين 
باره دارد، عنوان كرد كه از تمثيلي فوتبالي براي 

تبيين اوضاع سود مي برد...

مهم تر از سرمايه مالي

نماينده ايران در بانك جهاني پيشنهاد داد

كمپين عليه بانك هاي ناسالم

سخن نخست
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شرط بندي آنالين
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

فوتب��ال در همه ج��اي دنيا طرف��دار دارد 
به خصوص زماني كه 32 كش��ور براي رسيدن 
به جام جهاني با يكديگر مس��ابقه مي دهند تا 
قهرمان جهان مش��خص شود. روسيه در سال 
جاري ميزبان 32 كش��ور از 5 قاره دنيا اس��ت 
و ت��ب و تاب فوتبال در دني��ا نفس طرفداران 
و هواداران فوتب��ال را در زمان بازي ها و حتي 
پس از آن در سينه حبس مي كند. طرفداراني 
كه با يك گل سر از پا نمي شناسند و در مقابل 
اش��ك هايي كه براي باخت تيم محبوب جاري 
مي ش��ود. بازي ه��اي جام جهان��ي تمام مردم 
دني��ا را دور ه��م جمع كرده اس��ت و در اين 
بي��ن برخي افراد س��ودجو در حال درآمدزايي 
و كالهبرداري از طرفداران و هواداران هستند. 
شرط بندي در فضاي مجازي و وسوسه كردن 
كاربران براي ورود به سايت هاي شرطبندي را 
ش��ايد تنها نقطه تاريك ج��ام جهاني مي توان 

بر شمرد...

 حسين حقگو   

 حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

سران قوا تصميم گرفتند
 تشكيل ستادي براي مقابله با 
جنگ رواني و تبليغاتي امريكا

جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، صبح سه شنبه به رياست حسن روحاني 
رييس جمهور و با حضور روساي قواي مقننه و قضاييه تشكيل شد. جلسه يي كه در 
جريان آن برنامه ريزي براي مقابله با تحريم هاي احتمالي امريكا عليه كش��ورمان در 
دستور كار قرار گرفت تا اقتصاد ايران براي مقابله با هر شرايطي از قبل آماده باشد. 

به گزارش ايس��نا، در اين جلسه كه در راستاي منويات رهبر معظم انقالب و 
با هدف هماهنگي بيش��تر قوا و مسووالن در زمينه ضرورت اتخاذ تدابير و اقتدار 
بيش��تر در برخورد با مشكالت اقتصادي كشور تشكيل شد؛ مسائل اصلي اقتصاد 
كشور به ويژه موضوع اشتغال، ايجاد امنيت و انگيزه هاي الزم براي سرمايه گذاري 
و فعاليت بخش خصوصي، رفع برخي اش��كاالتي كه در اجراي سياست هاي اصل 
44 قانون اساسي در واگذاري واحدها وجود داشته، مسائل مربوط به نظام بانكي 
كشور و شرايط اقتصادي كشور پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام مورد بحث 

و بررسي قرار گرفت. 
اعض��اي ش��وراي عال��ي هماهنگ��ي اقتص��ادي در اين جلس��ه با اش��اره به 
اينك��ه عزم قواي س��ه گانه كش��ور بر حل مش��كالت مردم اس��ت، ب��ر ضرورت 
 هماهنگ��ي همه جانب��ه س��ه قوه ب��راي اس��تفاده از هم��ه ابزاره��اي در اختيار 

در راستاي تصميم گيري و پيشبرد مسائل اقتصادي كشور تاكيد كردند. 
در اين جلسه سران قوا با اشاره به اينكه دغدغه هايي كه مردم در شرايط فعلي بازار 
دارند، بايد مورد توجه قرار گيرد و مطمئنا مورد توجه دولت و ساير مسووالن كشور 
خواهد بود؛ مقرر كردند جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به طور منظم تشكيل 
و مسائل مرتبطي كه در سطح سه قوه است بررسي و در مورد آنها تصميم گيري شود. 
همچنين با توجه به تالش و اعمال فشار امريكا براي پمپاژ تبليغات منفي براي 
نااميد كردن مردم نسبت به آينده كشور و نظام، مقرر شد ستادي با حضور نمايندگان 
سه قوه و با همكاري رسانه ها و صدا و سيما براي اطالع رساني و تبليغات تشكيل شود 
كه مهم ترين وظيفه اش اطالع رساني صحيح در مقابل حركات تبليغاتي منفي دشمن 

عليه كشور توسط رسانه هاي معاند است. 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ضمن تاكيد بر اطمينان مردم نسبت به تامين 
كااله��اي ضروري آنه��ا و نيز كاالهاي م��ورد نياز واحدهاي تولي��دي، مقرر كرد تا 

دستگاه هاي مسوول اقدامات فوري را در اين زمينه انجام دهند. 
همچنين در اين جلس��ه بر ضرورت انجام كار كارشناسي دقيق از سوي ستاد 
اقتصادي دولت با همفكري صاحب نظران اقتصادي كش��ور در راس��تاي تشويق 
مردم به س��مت فعاليت هاي اثرگ��ذار اقتصادي مانند س��رمايه گذاري در بورس 
و فعاليت ه��اي توليدي تاكيد ش��د. س��ازمان برنامه و بودجه نيز مامور ش��د كه 
طرح هاي نيمه تمام دولت با ش��رايط آس��ان در اختيار بخش غيردولتي و به ويژه 

بخش خصوصي براي تكميل و بهره برداري قرار دهد.

وزير راه و شهرسازي خبر داد 
آغاز برقي سازي خط آهن گرمسار-اينچه برون

عباس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي از آغاز و اجراي طرح برقي كردن راه آهن 
اينچه برون-گرمسار در تيرماه 1397 خبر داد. 

ب��ه گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني بان��ك صنعت و مع��دن، آخون��دي افزود: 
ق��رارداد اين پ��روژه به ارزش ي��ك ميلي��ارد و 200 ميليون يورو امضا ش��ده و 
از تيرم��اه امس��ال س��اخت آن آغاز مي ش��ود. اين پ��روژه كه ق��رارداد فاينانس 
 ي��ك ميلي��ارد و 200 ميلي��ون يوروي��ي آن بي��ن بان��ك صنع��ت و مع��دن و 
ونش اكونوم بانك روس��يه در تاريخ 26 ارديبهش��ت ماه سال جاري منعقد شد، 
براي منطقه، اس��تان گلستان و پيوند كريدور شمال-جنوب و شرق-غرب بسيار 
مه��م و حايز اهميت اس��ت. گفتني اس��ت منطقه مرزي اينچه برون در ش��مال 
شهرس��تان گنبدكاووس و در جوار مرز ايران و تركمنستان، محل پيوند راه آهن 
بين المللي قزاقستان-تركمنس��تان-ايران است كه با راه اندازي آن در سال 93 و 
با حضور روساي جمهوري سه كشور، خط آهن منطقه تا چين امتداد پيدا كرد. 

تهديدهاي تجاري امريكا و چين، بازارها را ملتهب كرد

گام بعدي پكن در جنگ تجاري چيست؟



 روحان�ي ي�ك قانون مص�وب مجل�س را ابالغ 
كرد؛پاد| رييس جمهور در نامه يي قانون مصوب مجلس 
شللوراي اسللالمي را براي اجرا به جهاد كشاورزي ابالغ 
كرد. حسللن روحاني رييس جمهور يللك قانون مصوب 
مجلس شوراي اسالمي را براي اجرا به وزارتخانه  »جهاد 
كشاورزي« ابالغ كرد. بر اين اساس در اجراي اصل يكصد 
و بيست و سللوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 
رييس جمهور »قانون موافقتنامه بين المللي روغن زيتون 
و كنسرو زيتون مورخ 2015 )1394(« را جهت اجرا به 

وزارتخانه جهادكشاورزي ابالغ كرد. 
 بازديد سردار س�ليماني از پروژه ترفيع گنبد 
حرم امام حس�ين )ع(؛ ايسنا| سللردار قاسم سليماني 
فرمانده سپاه قدس از پروژه بلندسازي گنبد حرم امام 
حسين)ع( ديدن كرد.  در جريان اين ديدار كه همزمان 
از دو پروژه الغرسللازي سللتون هاي اطللراف حرم امام 
حسللين)ع( و آماده سازي ترفيع گنبد اين حرم صورت 
گرفت، حسللن پالرك رييس سللتاد بازسازي عتبات 
عاليات و مهاجري  مدير پروژه گزارشي از روند پيشرفت 
اين طللرح ارائه كردند.  بنا به روايت اسللناد تاريخي و 
شللواهد موجود، گنبدي كه اكنون بللر فراز قبر مطهر 
حضرت سيدالشللهدا)ع( قرار دارد و ستون هاي اطراف 
ضريللح مطهر كه گنبد روي آنها واقع شللده، در دوران 
حكومت جاليران و در قرن هشتم هجري ساخته شده 
اسللت و بيش از ۷00 سال قدمت دارد، هرچند كه در 
دوره هاي بعد تزئينات آن كامل تر شللده است.  مراحل 
ساخت گنبد جديد حرم مطهر سيدالشهدا )ع( كه بيش 
از ۷ متر از گنبد كنوني بلندتر خواهد بود، با پشتيباني 
مالي خيراني از سراسللر كشللور و با همت متخصصان 

ستاد بازسازي عتبات كرمان در حال اجراست. 
 اتوبوس مرگ پاتوق تجمع كنندگان بود؛ فارس| 
رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه دشمن 
در تالش بود جاي شللهيد و جالد را بللا هم عوض كند، 
گفت: متاسفانه برخي افراد كه ادعاي حقوقداني و وكالت 
داشللتند، با مصاحبه با رسانه هاي خارجي و بهره گيري از 
فضاي مجازي، اذهان عمومي را نسبت به اجراي اين حكم 
قدري مشوش كردند. غالمحسين اسماعيلي رييس كل 
دادگستري استان تهران در نشست خبري خود با اصحاب 
رسللانه با بيان اينكه دشللمن در تالش بود جاي شهيد و 
جالد را با هم عوض كند، گفت: متاسفانه برخي افراد كه 
ادعاي حقوقداني و وكالت داشتند، با مصاحبه با رسانه هاي 
خارجي و بهره گيللري از فضاي مجازي، اذهان عمومي را 

نسبت به اجراي اين حكم قدري مشوش كردند.
 س�فر رحماني فضل�ي ب�ه خراسان ش�مالي و 
گلستان؛ روابط عمومي وزارت كشور| سخنگوي 
وزارت كشللور از سللفر وزيللر كشللور به دو اسللتان 
خراسان شمالي و گلستان خبر داد.  سيدسلمان ساماني 
سخنگوي وزارت كشور از سفر عبدالرضا رحماني فضلي 
وزير كشور به دو استان خراسان شمالي و گلستان خبر 
داد و اظهار داشللت: وزير كشللور روز چهارشنبه 30 
خردادماه در سفري سلله روزه به استان هاي گلستان 
و خراسان شمالي سفر مي كند.  او افزود: رييس شوراي 
امنيت كشللور در جريان اين سفر با حضور در مناطق 
مرزي مشللترك ايران و تركمنسللتان ضمن اطالع از 
آخرين وضعيت مرزهاي كشللور مشللكالت و مسائل 
مرتبط با مناطق مرزي را مورد بررسي قرار خواهد داد. 
 مخالفت نمايندگان با بررسي اولويت دار اليحه 
اصالح ساختار دولت؛ خانه ملت| نمايندگان مردم 
در خانه ملت با در اولويت قرار گرفتن بررسللي اليحه 
اصالح بخشي از ساختار دولت مخالفت كردند. شهاب 
نادري و مصطفللي كواكبيان در مخالفت و موافقت با 
تقاضاي وكيلي گفتند: با توجه به مشكالت اقتصادي 
فوريتي براي تفكيك وزارتخانه هايي كه با عجله ادغام 
شللدند، وجود ندارد هللر چند موافق مذكللور اذعان 
داشللت جهت جلوگيري از به تاخير انداختن مسائل 
و طرح هللا در وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ورزش و جوانان تفكيك 
اين وزارتخانه ها ضروري است، بنابراين بهتر است اين 

اليحه در اولويت بررسي قرار گيرد. 
 عارف رييس كميس�يون آموزش ش�د؛ تعادل| 
در جريان انتخابات هيات رييسلله كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شللوراي اسالمي، محمدرضا عارف به 
عنوان رييس اين كميسيون انتخاب شد. همچنين قاسم 
احمدي الشكي،  جبار كوچكي نژاد به عنوان نواب رييس 
و عليرضا سليمي، محمد باسط درازهي به عنوان دبيران 
و ميرحمايت ميرزاده به عنوان سللخنگوي كميسلليون 
آموزش و تحقيقات انتخاب شدند. انتخابات هيات رييسه 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس نيز كه 
قرار بود، ديروز برگزار شود به دليل به حد نصاب نرسيدن 
اعضا به هفته آينده موكول شللد. به گفته حسن بيگي 
عضو اين كميسيون تعدادي از اعضاي كميسيون امنيت 
ملي در ماموريت كاري هستند به همين دليل جلسه حد 

نصاب كافي براي راي گيري نداشت. 
 فتحي از نمايندگي مجلس اس�تعفا كرد؛ ايرنا| 
محمدجواد فتحي نماينللده تهران در اعتراض به برخي 
ايرادهاي موجود در سللاختار قانونگللذاري از نمايندگي 
مجلللس دهم اسللتعفا كرد. فتحللي روز سه شللنبه در 
گفت وگو با ايرنا در مورد استعفاي خود گفت: حدود دو 
هفتلله پيش و در تاريخ نهم خردادمللاه به علت ايرادات 
وارده در نظام قانونگذاري اسللتعفاي خود از نمايندگي 
مجلس را تقديم هيات رييسه مجلس كردم. او ادامه داد: 
اگر استعفا توسط هيات رييسه مجلس اعالم وصول شود، 
در مورد اين استعفا صحبت و داليل خود را بيان مي كنم. 
 نماين�دگان امروز ب�ه ديدار رهب�ري مي روند؛ 
ايسنا| علي مطهري نايب رييس مجلس شوراي اسالمي 
در نشست علني ديروز )سه شللنبه 29 خرداد( مجلس 
گفت: نمايندگان امروز )چهارشللنبه( پللس از برگزاري 
جلسلله علني مجلس راس سللاعت 10:30دقيقه صبح 
به ديدار مقللام معظم رهبري خواهند رفت. نايب رييس 
مجلس شوراي اسالمي افزود: جلسه علني چهارشنبه به 
مدت يك سللاعت خواهد بود و نمايندگان پس از آن به 

بيت رهبري خواهند رفت. 
 ۸۰كالهك هس�ته اي در خاورميانه وجود دارد 
ك�ه هيچ يك در ايران نيس�ت؛ تعادل| محمدجواد 
ظريللف وزير خارجه كشللورمان در پيام توييتري تاكيد 
كللرد: دسللت كم ۸0كالهللك هسللته يي در خاورميانه 
وجود دارد كه هيچ يك از آنها در ايران نيسللت، بلكه در 
اختيار جنگ  افروزي قرار دارند كه بي وقفه درباره ادعاي 
سللاختگي »بلندپروازي هاي« ايللران داد و قال مي كند. 
زمللان براي بحللث ديرهنگام درباره خطللر واقعي براي 

منطقه و فراتر از آن فرا رسيده است.

روي موج خبر

سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش »تعادل«: 

عده اي حاضر به هر نوع سياه نمايي عليه دولت هستند
هدايت نقدينگي به بازار سرمايه اتفاق مثبتي است

بررسي رفتار جامعه جهاني نسبت به تحريم هاي امريكا عليه ايران

آرزوي »ائتالف يكپارچه« بر باد مي رود؟

گروه ايران|
آخريللن روزهاي زمسللتان سللال ۸6 زماني كه 
قطعنامه غربي ها عليه ايران روي ميز شوراي امنيت 
قرار گرفت، از 15 عضو شللوراي امنيت سازمان ملل 
تنها اندونللزي راي ممتنع داد. حتللي نزديك ترين 
هم پيمانللان ايران هم در كنللار غربي ها از تحريم ها 
عليه ايران حمايت كردند؛ تا آنجا كه ويتالي چوركين 
نماينده وقت روسيه در شوراي امنيت سازمان ملل 
پللس از تصويب قطعنامه ها عليه ايللران، از مقامات 
جمهوري اسللالمي خواست »واقعيت جديد را درك 
كنند.« دوماه بعد از آن هم والديمير پوتين با امضاي 
فرماني رسما به جمع تحريم كنندگان ايران پيوست 

و تمام سللازمان ها و دسللتگاه هاي دولتي، بانك ها و 
موسسللات و اشللخاص حقوقي و حقيقي زير حوزه 
قضايي روسلليه را به اجراي قطعنامه شوراي امنيت 

سازمان ملل مجبور كرد. 

 واكنش متفاوت غرب و شرق 
اما امللروز ديگللر خبللري از اجراي پيش دسللتانه و 
همدالنه تحريم ها از سللوي كشللورها نيسللت؛ آن هم نه 
صرفا كشللورهاي همپيمان و نزديك بلله ايران كه حتي 
دوسللتان امريكا هم تمايلي به اجللراي تحريم ها ندارند. 
تحريم هايي كه امريكا با خروج از برجام آنها را احيا كرده 
و به ادعللاي خود به دنبال ايجاد ائتالف يكپارچه جهاني 

عليه جمهوري اسالمي است. ائتالفي كه در آن كشورها با 
فشار به ايران با ابزار تحريم همراهي كرده و سياست هاي 
خود را با اياالت متحده همسو كنند. اما پالس هايي كه از 
۷ قاره جهان مخابره مي شود، خالف اين را ثابت مي كند. 
چنان كه مقامات سياسي-اقتصادي كشورها يكي پس از 
ديگري به صف حاميان رابطه تجاري با ايران مي پيوندند. 
تا آنجا كه پس از اعمللال دوباره تحريم هاي امريكا عليه 
ايران، آنان خواهان مستثنا شدن خود هستند. در همين 
رابطه، روز گذشته خبر رسيد كه كره جنوبي رايزني هايي 
را با امريكا براي مستثنا شدن از تحريم هاي واشنگتن عليه 
تهران آغاز كرده اسللت. خبرگزاري يونهاپ، كره جنوبي و 
امريللكا روز دوشللنبه رايزني هايي را به صورت رسللمي 
درباره وضع مجدد تحريم هاي واشنگتن عليه تهران آغاز 
كردند. دو طرف نخسللتين دور از ايللن گفت وگوها را در 
سئول درباره ادامه همكاري هاي نزديك شان در اين زمينه 
انجام دادنللد. يون كانگ هايئون معاون وزير امور خارجه 
كره جنوبي در امور اقتصادي و كريس فورد دسللتيار وزير 
امور خارجه امريكا در امور امنيت بين الملل و عدم اشاعه 
كه در راس يك هيات 9 نفره به سئول سفر كرده است، 
در اين نشست حضور داشتند. تمركز كره جنوبي روي به 
حداقل رسللاندن تاثيرات منفي بر اقتصاد جهاني به ويژه 
شركت هايي كه با ايران تجارت مي كنند، قرار دارد. وزارت 
امور خارجه كره جنوبي جزئياتي درباره نتايج اين نشست 
منتشر نكرد، اما اعالم كرد كه دولت رايزني هاي مربوطه اش 
را بللا متحد خود يعني امريكا ادامه خواهد داد. همچنين 
كانگ كيونگ وزير امور خارجه كره جنوبي روز دوشنبه در 
يللك تماس تلفني با مايك پمپئو همتاي امريكايي خود 
درباره اين موضوع رايزني كرد.  از سللوي ديگر اروپايي ها 
نيز به دنبال راه هايي هستند كه تحريم هاي امريكا را دور 
زده يللا مانع از تاثير گذاري آن شللوند. تللا آنجا كه دولت 

سوييس از سفر روحاني به اين كشور خبر داد كه يكي از 
كارويژه هاي اين سفر رايزني درباره چگونگي تعميق روابط 
دوجانبلله ميان تهران و برن پللس از تصميم امريكا براي 
خروج از توافق هسللته يي با ايران و بازگرداندن تحريم ها 
عليه اين كشللور است. دولت سوييس در بيانيه يي ضمن 
اعالم سفر رييس جمهور ايران به اين كشور گفت كه سفر 
حسللن روحاني به سوييس فرصتي را براي رايزني درباره 
نقشه راه تقويت روابط دو كشور فراهم مي كند. براساس 
آنچه در اين بيانيه منتشر شده است، در نخستين ديدار 
روساي جمهور دو كشللور، وزيران امور خارجه سوييس 
و ايران يعني ايگنازيو كاسلليس و محمدجواد ظريف نيز 
حضور خواهند داشت. همچنين گفت وگوهاي رسمي روز 
سللوم جوالي انجام خواهد شد كه در آن رييس جمهور، 
وزيللر اقتصاد، وزير دادگسللتري و وزير دارايي سللوييس 
شللركت خواهند كرد. دولت سوييس در ادامه اعالم كرد 
كه يك سللري توافقات و اعالميه ها قرار اسللت در جريان 
اين ديدارها امضا شود و به عالوه توافق هسته يي با ايران 
و وضعيت كنوني خاورميانه نيز مورد بحث و رايزني قرار 

خواهد گرفت. 

 همسويي اروپا با ايران
چندي پيللش نيللز وزراي خارجه و دارايللي آلمان، 
انگليس و فرانسلله در نامه يي بللراي همتايان امريكايي 
خود درباره خروج ايران از توافق هسللته يي و پيامدهاي 
آن ابراز نگراني كردند و از امريكا خواستند تا شركت هايي 
كه با ايران كار مي كنند را تحريم نكند. وزراي سه كشور 
اروپايي بدون اشللاره به خروج امريكا از توافق هسته يي، 
ادعللا كردند كه )صرفا( خروج ايران از توافق هسللته يي 
)برجام( مي تواند به بي ثباتي بيشتر در منطقه منجر شود. 
آن هم در منطقه يي كه وقوع بحران بيشتر به فاجعه منجر 

خواهد شد.  بنا بر گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، وزراي 
امور خارجه و دارايي انگليس، آلمان و فرانسه در نامه يي 
به تاريخ چهارم ژوئن )14 خرداد( براي »مايك پمپئو« و 
»استيون منوشين« وزراي خارجه و خزانه داري امريكا بر 
پايبندي خود به برجام تاكيد كردند و از امريكا خواستند 
شللركت هايي را كه با ايللران كار مي كنند، تحريم نكند. 
اين نامه را »فدريكا موگريني« مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا هم امضا كرده بود. همكاري در بخش هاي 
مربوط به داروسللازي، بهداشللت و درمان، صنعت برق، 
هواپيماهللاي غيرنظامللي و زيرسللاخت ها و امور بانكي 
مواردي بودند كه در اين نامه به آنها اشللاره شد. نامه يي 
كه نشان مي دهد هم پپيمانان امريكا كه پيش از اين در 
تحريم ايران همللراه اياالت متحده بودند، ديگر همراهي 
سللابق را نخواهند داشت. سللفرهاي پي در پي مقامات 
ايران به كشللورهاي مختلف هم تاييد اين مدعاست. تا 
آنجللا كه ظريف روزي در جنوب آفريقا به ديدار مقامات 
آفريقاي جنوبي مي رود، روزي هم در اروپا در گفت وگو با 
مقامات سياسي اروپايي به دنبال راهكارهايي مي گردد كه 
تحريم هاي امريكا را بي اثر كند. اين ديدارها و رايزني ها تا 
به ديدار سفراي ايران با مقامات ديگر كشورها هم پيش 
رفته اسللت. آنچنان كه روز گذشته حميد بعيدي نژاد در 
صفحلله توييتر خود از ديللدارش با جرمي كوربين رهبر 
حزب كارگر انگليس خبللر داد. او درباره اين ديدار خود 
نوشللت: »در انگليس دولت در سللايه نقللش مهمي در 
سياسللت كشللور دارد و در مالقات روز دوشنبه با آقاي 
جرمي كوربيللن رهبر حزب كارگللر، بحث هاي مفيد و 
مفصلللي درخصوص تحللوالت بين المللللي و منطقه يي 
داشتم. ايشان مواضع صريحي درخصوص ضرورت حفظ 
برجام و لزوم اتخاذ اقدامات روشللن براي حفظ صلح در 

منطقه خاورميانه داشتند.«

گروه ايران|
سللخنگوي دولللت مي گويللد: » عده يي بلله بهانه 
مخالفت با دولت حاضر به هر نوع سللياه نمايي نسللبت 
به دستاوردهاي اقتصادي هستند كه اين اقدام به نوعي 
عالمت مثبت به ترامپ است تا با انگيزه بيشتر به فشار 

خود عليه ايران ادامه دهد.« 
محمدباقللر نوبخت اين مطلب را در پاسللخ به اين 
سللوال »تعادل« كه برخي جريان هاي سياسي براي به 
بن بست كشاندن دستاوردهاي اقتصادي دولت القائات 
خاصي را به جامعه منتقل مي كنند و با انتقال اتاق فكر 
خود از تهران به مشللهد به دنبللال انتخابات مجلس و 
رياست جمهوري هسللتند، برنامه دولت براي مقابله با 
اين گونه اقدامات و اطالع رساني در اين زمينه چيست؟ 
بيان كرد. نوبخت اظهار داشت: اين سخن درستي است 
كه منتقدان دولت و آنهايي كه تفاوت سياسللي و پاره 
تضاد سياسللي با دولت احساس مي كنند، به دنبال كم 
جلوه دادن دسللتاوردهاي دولت هسللتند. آنها از سوي 
ديگر انتظار دارند هر اقدامي كه باعث مي شود، بتوانند 
بيشتر به دولت انتقاد كنند، باوجود اينكه آن اقدام باعث 
تضعيف نظام شود، اتفاق بيفتد. سخنگوي دولت تصريح 
كرد: گاهي تللالش مي كنيم بي جهت و به بهانه اليحه 
مقابله با تامين منابع مالي تروريسم كه براي اين اقدام 
بايد مصوبه يي داشته باشيم تا از ليست سياهي كه قرار 
داشتيم، خارج شويم، مجددا آن را نگهدارند تا بهانه يي 
براي امريكا باشللد.  نوبخت ادامه داد: برخي به محض 
اينكه مناسبات بانك ها حتي با كشورهاي دوست مثل 
چين و روسيه محدود شود و نمي توانيم فعاليت بانكي 
داشللته باشلليم، از اين فرصت اسللتفاده مي كنند تا از 
سياست هاي دولت انتقاد كنند و بگويند اين سياست ها 
باعث سختي به ملت مي شود ولي دولت تالش مي كند 
تا جلو سختي ها را بگيرد. او با بيان اينكه منتقدان تالش 
مي كنند تا هر آنچه دولت را در مظان انتقاد بيشتر قرار 
مي دهد، عملي كنند، گفت: دولت موظف اسللت براي 
اينكه فشللارها به ملت وارد نشللود، سياست ها را بدون 
توجه به نگاه منتقدان انجام دهد. عده يي به دنبال اين 
هستند تا با قراردادن دولت در سختي از آن انتقاد كنند 
و باعث تضعيللف نظام و زحمت مردم شللوند و اين را 
مغتنم مي شللمارند، اين موضوعات بايد اطالع رسللاني 
شللود. نوبخت ادامه داد: در شللرايطي كلله خزانه داري 
امريكا به اتاق جنگ عليه ايران تبديل شده، بايد آرايش 
مناسللب و ستاد تبليغات جنگ رواني داشته باشيم كه 
اين موضوع نيازمند آن اسللت كه نهادي را براي تبيين 
سياست ها براي جلوگيري از اين گونه تصميمات داشته 

باشلليم. عده يي به صرف مخالفت با دولت حاضر به هر 
نوع سياه نمايي نسبت به دستاوردهاي اقتصادي دولت 
هستند كه به نوعي عالمت مثبت دادن به ترامپ است 
تا با انگيزه بيشللتر به فشار خود ادامه دهد.  سخنگوي 
دولللت تصريح كرد: اگللر از منظر سياسللي و جناحي 
بخواهيللم به اين موضوعللات نگاه كنيللم، قطعا باعث 

مخدوش شدن منافع ملي مي شود. 

 هدايت نقدينگي به بورس اتفاق خوبي بود
سللخنگوي دولت اما در ابتداي اين نشسللت گفت: 
نقدينگي هفته گذشللته به جاي سوق يافتن به سمت 
تقاضللاي غير واقعللي ارز يا طال به طرف بازار سللرمايه 
رفت و اين اتفللاق خوبي بود.  محمدباقر نوبخت افزود: 
دومين جلسلله شللوراي عالي اقتصادي سلله قوه صبح 
امروز )ديروز( براي مديريت شللرايط تحريم و چگونگي 
حمايت از بازار سللرمايه و بورس با حضور سران قوا در 
دفتر رييس جمهوري تشكيل شللد.  وي يادآور شد: با 
توجلله به تاكيد رهبر معظم انقالب براي پاسللخگويي 
بلله ضرورت هايي كه فضاي جديد تحريمي در كشللور 
ايجاد مي كند، نياز اسللت قوا در يك هماهنگي نزديك 
و مستمر مسائل را رصد و تصميمات مناسبي را اتخاذ 
كنند تا بتوان با توجه به توانمندهاي داخلي نسبت به 
مديريت شرايط تحريمي اقدام كنيم. سخنگوي دولت 
اظهار داشت: در اين جلسه چند نفر از نمايندگان، قوه 
قضاييه و اعضاي تيم اقتصادي دولت حضور داشتند و 
تصميمات مناسبي اتخاذ شد كه اطالع رساني مي شود.  
نوبخت همچنين گفت: پيش بيني ها اين است كه در اين 
جلسات - كه قرار شد به طور مستمر و منظم هر هفته 
يك جلسه تشكيل شللود- با اتخاذ تصميماتي بتوانيم 
به راحتي و در اقدامي هماهنگ از ظرفيت بزرگ كشور 
براي بي اثر كردن يا كم اثر كردن تحريم استفاده كنيم.  
وي خاطرنشان كرد: اگر بتوانيم نقدينگي موجود را در 
راسللتاي حركت به سمت توليد ببريم، نافع خواهد بود 
ولي اگر متاسفانه به سمت تقاضا برود، عدم تعادل عرضه 
و تقاضا را ايجاد مي كند. سللخنگوي دولت يادآور شد: 
عرضه ارز در شللرايط عادي از تقاضا اندكي هم بيشتر 
است و اگر به هر دليل رواني روي تقاضا فشار وارد شود، 
اين تقاضاي غيرواقعي صرفا براي ذخيره ايجاد شللده و 
باعث افزايش قيمت، شللوك و تكانه در بازار مي شللود.  
نوبخت ادامه داد: در واقع شرايط رواني نه اينكه توازن را 
به هم نمي زند بلكه از اين جهت كه نياز واقعي نيست، 
با اين حال در جهت انتظارات تورمي عمل كرده و باعث 

به هم خوردن نظام مي شود. 

 مذاكره با ترامپ
سخنگوي دولت در پاسخ به اينكه با توجه به خروج 
يك جانبلله امريكا از برجام برخي در نامه يي خواسللتار 
مذاكره با ترامپ شللده اند كه واكنش فعاالن سياسللي 
دو جناح را به همراه داشللت، واكنش رسمي دولت در 
اين خصوص چيست؟ گفت: اين اقدام نمادي از آزادي 
سياسي در داخل كشور است كه افراد آنچه به ذهنشان 
مي رسللد، بيان مي كننللد و به آن خللرده نمي گيريم.  
نوبخللت افزود: در شللرايطي كه طللرف مذاكره كننده 
به تعهدات خود پايبند نيسللت و بلله مذاكرات قبلي با 
اين رسللميت بي اعتبار است و كسي كه با اين شيوه و 
لحن با ملت بزرگ ايران صحبت مي كند و غيرمنطقي 
حرف مي زند هر كشللور مذاكره كننده حاضر نيست در 
اين شللرايط وارد مذاكره شللود و براي چه بايد مذاكره 
كند؟ موضع ما مشللخص است و زمينه يي براي چنين 
مذاكره يي با چنيللن فردي وجود ندارد البته با اتحاديه 
اروپا در حال مذاكره هسللتيم و مردان ديپلماسي ايران 
در كشللورهاي مختلف در حال سفر و مذاكره هستند.  
نوبخللت گفت: البته اصل و نفس مذاكره را براي منافع 
ملللي در پاره يي موارد ابزار موثر مي دانيم. او در پاسللخ 
به اينكه آيا ممكن اسللت در آينللده مذاكره يي صورت 
گيرد؟ افللزود: بايد ديد چرا بايد مذاكللره كنيم، آيا در 

خصوص امنيت ملي با كسللي مي توان مذاكره كرد كه 
بپذيللرد امنيت ايران را بايللد حفظ كند البته براي اين 
موضوع جاي هيچ مذاكره يي نيست؛ مذاكره بر حسب 
مورد است. فكر نمي كنم افكار عمومي هم از اين موضوع 
استقبال كند كه با ترامپ مذاكره كنيم و هيچ منطقي 

نمي پذيرد كه با چنين فردي مذاكره كنيم.
 

 ارز سه نرخي نداريم
نوبخت در پاسخ به اينكه راهكار سياسي دولت براي 
مقابله با مشللكالت اقتصادي جواب نداده است، دولت 
بللراي حل ايللن موضوع چه برنامه يللي دارد؟ گفت: در 
موضوع ارز اگر سياسللت ارزي كه اعمال شللد، صورت 
نمي گرفت چلله اتفاقي مي افتاد.  وي افزود: البته اينكه 
نيازمند فعاليت بيشللتر هسللتيم، درسللت است و هر 
جا نياز به اصالح سياسللت ها باشللد بايد انجام شللود 
ولي سياسللتي كه براي خارج كللردن نقدينگي از بازار 
ارز انجام شللد، درسللت بود.  سخنگوي دولت در پاسخ 
بلله اينكه آيا در انتخابللات 1400 كانديدايي وعده رفع 
 حصللر را خواهد داد؟ گفت: االن سللال 139۷ اسللت،

1400 كجاست.  رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ 
به اينكه طرح عربستان و روسيه براي افزايش توليد نفت 
سبب شد گمانه زني هايي نسبت به كارشكني روسيه و 

اسراييل براي دور زدن ايران به وجود آيد، رويكرد دولت 
در سياسللت هاي خود با اين كشللورها چيست؟ اظهار 
داشللت: در ديپلماسللي خارجي قهر و آشللتي و 100 
درصد موافق يا مخالف متصور نيسللت و ممكن اسللت 
كشورها در حوزه يي با هم اتحاد منافع يا اختالف منافع 
داشته باشند.  او ادامه داد: در موضوع نفت هر كشوري 
منافع ملي خود را مي بيند و اگر سهميه يي كه در اوپك 
مربوط به ايران است، كاهش يابد كشورهاي ديگر روي 
آن حساب مي كنند ولي تالش دولت بر اين است كه با 
وجود تالش دشمن سهميه خود را حفظ كند.  نوبخت 
در بخش ديگر از سللخنان خود درباره ابالغ نرخ سللوم 
ارز از سللوي دولت به وزارت صنعللت، معدن و تجارت 
گفت: اين نرخ را تاييد نمي كنم، يك نرخ 4هزار و 200 
تومان و يك نللرخ 3هزار و ۸00 تومان داريم كه دولت 
مابه التفاوت اين دو را به صورت يارانه پرداخت مي كند. 
او به انواع ارز از جهت منشللا آن اشاره و تاكيد كرد: 
ارز با منشا صادرات نفتي، ارز با منشا صادرات غيرنفتي 
)پتروشيمي( و ارز ديگر ناشي از صادرات خرد به برخي 
كشورهاي همسايه است و االن بحث اين است كه براي 
ارز با منشا صادرات خرد برنامه ريزي كنيم و توافقاتي بين 
 كساني كه از اين ارز مي خواهند، انجام شود و جز رقم 4هزار و

200 تومان بقيه به نرخ مبادله يي محاسبه شود. 
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چهرهها

و  اداري  امللور  سللازمان  رييللس 
استخدامي كشللور گفت: درخواست ما 
از نمايندگان اين اسللت كه موارد مورد 
نظر خود را در اليحه دايمي كردن قانون 
مديريت و خدمات كشللوري بگنجاند و 
مطمئن باشند دولت به مصوبات مجلس 
عمللل مي كند.  بلله گللزارش ايلنا، در 
جريان صحن علني ديروز مجلس دهم انصاري رييس سازمان امور 
استخدامي و اداري كشور اظهار كرد: طبق ابالغ هاي صورت گرفته 
به تمام دسللتگاه ها كليه پرداختي ها بايد تا پايان خرداد در سامانه 
وارد شللود و در دسللترس مردم قرار گيرند.  او افزود: يكي از موارد 
اين طرح براي ايجاد سامانه اطالع رساني از پرداخت مديراني است 
كه اين موضوع در ماده 29 قانون برنامه ششللم توسللعه آمده و در 
آن دولت موظف شده است كه سامانه يي ايجاد كند تا پرداختي ها 
در دسللترس عموم قرار گيرند.  انصاري خاطرنشللان كرد: با وجود 
صحبت هاي بعضي از نمايندگان سامانه مذكور توسط سازمان اداري 
و اسللتخدامي طراحي شده و در ارديبهشت ماه به تمام دستگاه ها 
از جمله مجلس ابالغ شللد و طي آن خواسته شده كليه پرداختي 

كاركنان خود را در خردادماه در سامانه وارد كنند. 

 دولت به مصوبات مجلس
عمل مي كند

رييللس كل دادگسللتري اسللتان 
تهللران گفت: امللروز دادخواسللتي از 
نهللاد ذي ربللط مبني بر رفللع تصرف 
از اين ملك به حوزه قضايي لواسللان 
واصل شللده است.  به گزارش تسنيم، 
جمللع  در  اسللماعيلي  غالمحسللين 
خبرنگاران در پاسللخ به تسنيم درباره 
ماجراي تصرف وياليي 10هزار متري در لواسللان توسللط يكي 
از مقامات كشللور اظهار كرد: در رابطه با موضوع ويالي لواسللان 
صرف نظر از صحت و سللقم اين موضوع، آنچه ما قطعا به عنوان 
دسللتگاه قضايي اعالم مي كنيم، اين اسللت كه تا امروز از ناحيه 
نهادي كه مالكيت قانوني ملك مذكور را داشته هيچ درخواست 
و دادخواسللتي مبني بر تخليه، خلللع يد و رفع تصرف به مرجع 
قضايللي در تهران و حوزه لواسللان واصل نشللده و در نتيجه از 
ناحيه دستگاه قضايي هيچ حكم و دستوري در اين جهت صادر 
نشللده اسللت.  او اضافه كرد: اين ادعا كه با مماشللات دسللتگاه 
قضايي در اجراي حكم تصرف ادامه يافته، كذب است و ناشي از 
بي اطالعي، اظهار كنندگان اين ادعاست و تاكنون چنين حكمي 

از سوي دستگاه قضايي صادر نشده چون تقاضايي نبوده است.

دادخواست رفع تصرف از ويالي مورد نظر در لواسان 
به حوزه قضايي واصل شد

سخنگوي وزارت امور خارجه بيانيه 
مداخله جويانلله امريللكا عليه ايللران را 
محكوم كللرد و خطاب بلله دولتمردان 
امريكايي گفت: در جايگاهي نيسللتيد 
كه به دخالت و سياه نمايي عليه اقدامات 
قانوني داخلي ديگر كشورهاي مستقل 
و قلللب حقايللق بپردازيد.  بلله گزارش 
»تعادل« از مركز ديپلماسي رسللانه يي وزارت امور خارجه، »بهرام 
قاسمي« در واكنش به بيانيه وزارت امور خارجه امريكا درخصوص 
قصاص متهم حادثه خيابان پاسللداران ضمن محكوميت اين اقدام 
مداخله جويانلله اظهار كرد: متهم ضمن برخورداري از وكيل و پس 
از طي مراحل قانوني و قضايي در محاكم جمهوري اسللالمي ايران 
به موارد اتهامي اعتراف كرده و در نتيجه مجرم شناخته شده و به 
اجراي حكم قصاص محكوم شللد و اساسللا حكم مذكور هيچ گونه 
ارتباطي به باورهاي شللخصي وي نداشللته است. سخنگوي وزارت 
امور خارجه تصريح كرد: دولت امريكا امروزه خود در نقض تعهدات 
صريح بين المللي شهره خاص و عام است و طي يك سال گذشته از 
بسياري از توافقات بين المللي به صورت يكجانبه خارج شده و از بار 

تعهدات و مسووليت خود شانه خالي مي كند.

وزارت امور خارجه بيانيه مداخله جويانه امريكا 
را محكوم كرد

عضو كميسلليون برناملله، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي علت 
كاهللش 11ميليللارد دالري تجارت با 
تركيه را تشريح كرد.  غالمرضا حيدري 
در گفت وگللو با خانه ملت، با اشللاره به 
كاهللش 11ميليللارد دالري تجارت با 
تركيلله اظهار كرد: طبللق هدف گذاري 
صللورت گرفته بايللد 30ميليارد دالر با تركيه اتفاق بيفتد و سللال 
گذشللته ميزان تجارت ايران و تركيه 22ميليارد دالر بود، بسياري 
مي گويند تغيير تعرفه هاي ترجيحي عامل اصلي كاهش تجارت با 
اين كشور است.  عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تاكيد كرد: تمام مسائل اقتصادي ايران تحت الشعاع روابط سياسي 
است، كاهش تجارت با تركيه از اين موضوع مستثنا نيست.  نماينده 
تهران  در مجلس دهم ادامه داد: در شرايطي كه نتوانستيم در روابط 
سياسي براساس منافع ملي تعادل برقرار و ارتباط با شرق و غرب را 
متعادل سازي كنيم، دور از انتظار نبود كه فراز و نشيب ها را با  شدت 
و ضعللف تجربه كنيم.  او اظهار كللرد: ترامپ با يكه تازي هاي خود 
برجام را ناقص گذاشت و همين امر بر مسائل اقتصادي و تعامالت 

ايران با كشورهاي ديگر تاثيرگذار بود. 

 روابط اقتصادي ايران با تركيه
تحت الشعاع روابط سياسي است
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3 كالن
 افزايش ساعات كاري 

ادارات مالياتي
رييس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور از افزايش 
س��اعات كاري ادارات ماليات��ي در روزه��اي باقيمانده 
خرداد م��اه خبر داد. به گزارش رس��انه مالياتي ايران، 
سيدكامل تقوي نژاد با بيان اينكه روزهاي پاياني خرداد 
ماه كه مصادف با آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي 
صاحبان مشاغل اس��ت معموال با بيشترين درخواست 
مودي��ان براي دريافت خدمات مختل��ف از ادارات امور 
مالياتي همراه اس��ت، اظهار كرد: ب��راي ارائه خدمات 
مطلوب ب��ه موديان محترم ماليات��ي در انجام تكاليف 
قانوني به وي��ژه ارائه راهنمايي و پاس��خگويي الزم در 
رابط��ه با تعيين ماليات مقطوع ب��راي موديان كوچك 
موضوع تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مس��تقيم 
و دريافت اظهارنامه مالياتي الكترونيكي عملكرد س��ال 
1396و ني��ز به قطعيت رس��اندن پرونده هاي مالياتي 
عملك��رد س��ال 1395 س��اعات كاري ادارات كل امور 
مالياتي سراس��ر كشور افزايش مي يابد. وي خاطرنشان  
كرد: بدين منظ��ور ادارات كل امور مالياتي لغايت روز 
پنج شنبه 31خرداد ماه تا ساعت 20 آماده پاسخگويي و 

خدمت رساني به موديان محترم خواهند بود. 
تقوي نژاد در مورد ساعات كاري ادارات امور مالياتي 
اس��تان هايي كه روز پنج ش��نبه 31خرداد ماه تعطيل 
هس��تند، گفت: ادارات امور مالياتي اس��تان هاي ايالم، 
بوشهر، خوزستان، هرمزگان و بعضي از شهرستان هاي 
ش��هر و اس��تان تهران در روز جمعه مورخ اول تير ماه 
تا س��اعت 14و ش��نبه دوم تير ماه تا ساعت 20 آماده 

خدمت رساني به موديان محترم مالياتي هستند. 
رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور يادآور شد: 
در شهرس��تان هاي تهران ازجمله شهرري، اسالمشهر، 
چهاردانگه، پاكدشت، ورامين، قرچك، پيشوا، حسن آباد 
فشافويه، لواسانات، فشم، ش��هريار، مالرد، نسيم شهر، 
پرند، شهرقدس، رباط  كريم، بهارستان، پرديس، رودهن، 
بومهن، دماوند، فيروزكوه همچنين ساير استان هايي كه 
روز پنج شنبه تعطيل نيستند 31خرداد آخرين مهلت 
ارائ��ه اظهارنامه مالياتي اس��ت و ادارات امور مالياتي تا 
س��اعت 20 آماده خدمت رس��اني به مودي��ان محترم 
خواهن��د ب��ود. وي خاطرنش��ان كرد: مودي��ان محترم 
اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1396 خود را از طريق 
سامانه www.tax.gov.ir در مهلت مقرر قانوني ارائه 

و ماليات متعلقه را پرداخت كنند. 

 تصميم دولت 
براي فروش سهام عدالت

وزير ام��ور اقتصادي و دارايي گفت: دولت اين همه 
شركت دولتي نمي خواهد و فرصت خوبي براي فروش 

اموال مازاد بانك هاست. 
به گزارش ش��ادا، مراس��م تودي��ع و معارفه معاون 
وزير اقتصاد برگزار ش��د. وزير ام��ور اقتصادي و دارايي 
طي س��خناني در اين مراسم ضمن قدرداني از زحمات 
عبدالرحمان نديمي بوش��هري معاون سابق امور بانكي، 
بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد، نقش وي در 
بازتنظيم تعامل وزارت متبوع با مجموعه نظام بانكي و 

ايجاد هماهنگي در اين ارتباط را ستودني خواند. 
كرباسيان در ادامه با آرزوي موفقيت براي امير باقري 
به عنوان معاون جديد امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي 
دولتي وزارت اقتصاد اظهار ك��رد: برنامه ريزي جامعي 
براي اين معاونت انجام شده و انتظار مي رود مسير طي 
ش��ده با قدرت ادامه پيدا كند و از همه ظرفيت ها براي 
تحقق برنامه هاي تدوين شده در حوزه هاي بانكي، بيمه 

و شركت هاي دولتي بهره گيري شود. 
كرباسيان به سرانجام رس��اندن اليحه اصالح نظام 
بانكي و واگذاري اموال مازاد بانك ها را ازجمله مهم ترين 
برنامه ه��اي اين معاونت ذكر ك��رد و گفت: با توجه به 
شرايط بازار بورس و اوراق بهادار و رشد 8 هزار واحدي 
ش��اخص آن در چن��د روز اخير، زمان ب��راي واگذاري 
اموال مازاد بانك ها بسيار مناسب است. وزير اقتصاد با 
تاكيد بر اينكه دولت اين همه شركت دولتي نياز ندارد 
يك��ي ديگر از وظايف حوزه معاونت امور بانكي، بيمه و 
شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد را تقويت نقش آفريني 
اين وزارتخان��ه در تعيين تكليف ش��ركت هاي دولتي 
خواند و اظهار كرد: معتقدم كه ما بايد همان 20درصد 
س��هم دولت در شركت هاي تعاوني سهام عدالت را هم 

بفروشيم و خودمان را از بنگاهداري رها كنيم. 
كرباس��يان در ادامه با اش��اره به س��خنان چند روز 
پي��ش رهبر معظم انقالب در مراس��م نم��از عيد فطر 
گفت: امس��ال وزارت اقتص��اد دو عيدي از مقام معظم 
رهبري گرفت كه همانا ابراز رضايت ايش��ان از عملكرد 
گمرك جمهوري اسالمي و ديگري عملكرد ما در حوزه 
بهبود فضاي كسب وكار در كشور بود كه براي ما بسيار 

ارزشمند و اميدبخش است و قدردان آن هستيم. 

اخراج برخي افراد از 
سازمان هدفمندي يارانه ها

رييس هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي 
يارانه از اخراج برخي افراد در سازمان هاي مختلف براي 
همكاري با اين هيات خبر داد. جبار كوچكي نژاد، رييس 
هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها در 
گفت وگو با تس��نيم از ادامه روند كاري اين هيات خبر 
داد و گفت: گزارش هاي الزم از دس��تگاه هاي مختلف 
درب��اره هدفمندي يارانه ها جمع آوري ش��ده و درحال 
جمع بندي آنها هس��تيم. وي درباره روند اين تحقيق و 
تفحص و اينكه تاكنون چه مداركي به اين هيات واصل 
شده است، ادامه داد: به دليل اينكه پس اعالم جزيياتي 
از اي��ن تحقيق و تفح��ص افرادي ك��ه صاحب قدرت 
هستند، مسيرهاي ما را براي رسيدن به اطالعات بعدي 
مسدود مي كنند از بيان جزييات اين تحقيق و تفحص 
معذور هستم. نماينده رشت در مجلس تصريح كرد: به 
طور نمونه در چند روز گذشته اطالعاتي از اين تحقيق 
و تفحص در برخي رسانه ها منتشر شد و طي اخباري 
كه به دس��ت ما رس��يد، افرادي كه اين اطالعات را به 
ما دادند از س��ازمان مربوطه خود اخراج شدند. رييس 
هيات تحقيق و تفحص از س��ازمان هدفمندي يارانه ها 
اظهار كرد: س��عي مي كنيم تا يك م��اه آينده، گزارش 
تحقيق و تفحص را جمع بندي و براي قرائت در صحن 
علني پارلمان در اختيار هيات رييسه مجلس قرار دهيم. 

اخبار كالن

مسعود نيلي در همايش ساليانه سياست هاي پولي و ارزي پيشنهاد كرد

جراحي ساختار بودجه

يك كارشناس اقتصادي مطرح كرد 

لزوم اخذ ماليات از معامالت سكه و ارز

گروه اقتصاد كالن| 
مس��عود نيل��ي ك��ه درح��ال حاض��ر مقام 
مش��اور اقتصادي دولت دوازده��م و به عنوان 
استراتژيس��ت و نظريه پ��رداز اقتص��اد كش��ور 
محس��وب مي ش��ود، س��خنانش حائز اهميت 
و حكاي��ت از جديدتري��ن تصميم گيري ه��اي 
اس��تراتژيك و كالن كش��ور مي كن��د. وي در 
س��احت نظري اقتصادداني ليب��رال و به دنبال 
پياده س��ازي برنامه هاي بازار آزاد اس��ت كه در 
اين چارچوب سياس��ت هاي ش��وك درماني و 
جراحي اقتصادي و آزادس��ازي صور اجرايي آن 
محسوب مي شود. صحبت هاي نيلي درهمايش 
سياس��ت هاي پولي و ارزي حاكي از پيش��نهاد 
پياده س��ازي يك جراحي ديگر در بودجه است 
كه ب��ه اعتقاد او با ش��روع تحريم ه��اي جديد 
واكنش��ي اولي خواهد بود:»اكن��ون در معرض 
انتخاب هستيم كه با سياست هاي كنترلي عدم 
تعادل ها را كنترل كنيم يا از اين ش��رايط براي 
اصالح اقتصاد استفاده كنيم كه محور اصلي در 
اين ميان بودجه دولت است.« مشاور اقتصادي 
رييس جمه��ور با بي��ان اينكه كس��ري بودجه 
دولت ناشي از سياست مالي نيست، گفت: براي 
پاي��داري بودجه دولت بايد كيك اقتصاد بزرگ 

و ساختار بودجه جراحي شود. 
مس��عود نيلي اين س��خنان را در نشس��ت 
تخصصي »س��اختار مالي دولت و ثبات پولي و 
مالي« كه روز گذش��ته در بيس��ت و هشتمين 
همايش س��االنه سياس��ت هاي پول��ي و ارزي 
برگزار ش��د، مطرح كرد. ع��الوه بر نيلي در اين 
پنل حسين ميرشجاعيان)معاون اقتصادي وزير 
اقتصاد(، سعيد ش��يركوند)اقتصاددان( و احمد 
عزيزي)صاحب نظر پولي و بانكي( هم سخنراني 
كردند كه در ادامه به آنها پرداخته شده است. 

 بدهي ۱۶۲ هزار ميليارد توماني دولت
به بانك مركزي

مع��اون وزير اقتص��اد با بي��ان اينكه وزارت 
اقتصاد ت��الش دارد كه اطالع��ات مركز بدهي 
در قال��ب گزارش ه��ا از حال��ت محرمانه خارج 
ش��ود، گفت: بدهي دولت ب��ه بانك مركزي به 

162هزارميليارد تومان رسيد. 
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پولي و 
بانكي، حس��ين ميرشجاعيان در پنل تخصصي 
ساختار مالي دولت و ثبات پولي و مالي با بيان 
اينكه  ام االمراض اقتصاد ايران برخي بدهي هاي 
آن اس��ت، افزود: مش��اهده روي بودجه كشور 
اطالعات دقيقي درخصوص وضعيت اقتصاد به 
ما مي دهد. يكي اينكه بودجه جاري به س��مت 
افزايش بوده كه اين موضوع ش��رايط اقتصادي 

را بد مي كند. 
مع��اون اقتص��ادي وزارت اقتص��اد ب��ا بيان 
اينك��ه حجم بدهي دولت ب��ه بانك مركزي به 
162هزارميليارد تومان رس��يده اس��ت، گفت: 
نزديك ب��ه ۷9 درص��د اعتب��ارات هزينه يي ما 
داراي چس��بندگي بس��يار بوده كه كاهش آن 
هزينه هاي بس��يار اجتماعي و سياسي به دنبال 

دارد. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه بودجه جاري كش��ور 
دچار چس��بندگي هايي اس��ت، افزود: با توجه 
ب��ه گرايش هاي��ي ك��ه دولت ه��ا دارن��د، رفع 
اين چس��بندگي هاي مش��كل ب��وده از اين رو 

نمي توانند با آن كلنجار بروند. 
مع��اون اقتص��ادي وزي��ر اقتص��اد ب��ا بيان 
اينك��ه هزينه هاي اجتماعي و سياس��ي كاهش 
بودجه هاي جاري بس��يار است، تصريح كرد: در 
سال هاي 92تا 96، 21هزارميليارد تومان اوراق 
مشاركت و صكوك دولتي منتشر شده و رقمي 
كه در بودجه براي انتش��ار اوراق در نظر گرفته 
ش��ده ۷هزار و 80 ميليارد تومان بودجه كه در 
س��رفصل آخر چبسندگي بااليي در هزينه هاي 

مربوط به سالمت ديده مي شود. 
ميرش��جاعيان با تاكيد ب��ر اينكه ۷9 درصد 
اعتبارات هزينه يي ما داراي چس��بندگي بسيار 
است، ادامه داد: كاهش اين نوع هزينه ها تبعات 
اجتماعي و سياس��ي بس��ياري به همراه داشته 
از اي��ن رو دولت ها، راهكاره��اي مختلفي را در 

نظر مي گيرند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه زماني ك��ه دولت ها با 
ع��دم تع��ادل در تراز خود مواجه مي ش��وند به 
س��مت ايجاد بده��ي حركت مي كنن��د، افزود: 
دست درازي به منابع بانك مركزي يكي از اين 

راهكارهاي دولت هاس��ت كه با ورود قانون جلو 
آن گرفته شد. 

مع��اون اقتصادي وزارت اقتص��اد با تاكيد بر 
اينكه اس��تفاده از منابع نظ��ام بانكي نيز ديگر 
راهكار دولت ها براي جبران بدهي خود اس��ت، 
تصريح كرد: درح��ال حاضر حجم بدهي دولت 
به بانك مركزي 162هزارميليارد تومان اس��ت 
كه اگر تقسيم بر مانده تسهيالت اعطايي شود، 
حجم و اندازه آن به خوبي مشخص خواهد شد. 
ميرش��جاعيان با بيان اينكه قبل از تصويب 
قان��ون رف��ع موانع توليد، دول��ت فهم خوبي از 
بدهي هاي خود نداش��ت، گفت: با تصويب اين 
قان��ون، مركزي در مجموع وزارت اقتصاد تحت 
عنوان مركز مديريت بدهي ها تش��كيل شد كه 
در نخستين اقدام خود احصاي بدهي هاي خود 
را انج��ام داد. وي با تاكيد بر اينكه گزارش هاي 
مركز مذكور هر 3ماه يك بار منتش��ر مي شود، 
گف��ت: بدهي ها ب��ه دو ن��وع س��ريع و قطعي 
همچني��ن محتمل و قطعي تقس��يم ش��ده اند. 
مع��اون اقتصادي وزارت اقتصاد ب��ا بيان اينكه 
وزارت اقتص��اد تالش دارد ك��ه اطالعات مركز 
بده��ي در قال��ب گزارش ها از حال��ت محرمانه 
خارج ش��ود، گف��ت: فهم عموم��ي از وضعيت 
موجود نخستين گام براي حل مشكالت است. 
ميرش��جاعيان با بيان اينك��ه در كنار مركز 
مديريت بدهي مجموعه يي به معاونت اقتصادي 
نيز فعال بود كه گزارش هاي تخصصي در حوزه 
ناترازي ه��ا را مديريت مي كند، تصريح كرد: در 
اين معاونت وضعي��ت پايداري بدهي ها با تكيه 
بر سياست هاي پولي و مالي مشخص مي شود. 
وي ادامه داد: ش��اخص هاي پايداري بدهي 
عبارت اس��ت از همكاري- بدهي كه از تقسيم 
مجموع��ه بدهي ب��ه يكي از متغيره��ا ازجمله 
توليد ناخال��ص داخلي، ص��ادرات و... مي تواند 

بدهي را پرداخت كند، تشكيل مي شود. 
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد خاطرنش��ان 
كرد: اينكه ش��اخص ديگر اصل و فرع است كه 
اين شاخص از تقسيم مجموعه تعهدات در بازه 
زماني مختلف كه يك س��ال سررسيد مي شود 

البته ظرفيت هاي پرداخت متفاوتي است. 
ميرش��جاعيان افزود: ش��اخص آخ��ر نياز به 
تامين مالي اس��ت كه اين نيز ميزان كسر تراز 
اوليه را برداشته و به اضافه اصل و فرعي كه در 
يك سال مشخص قرار اس��ت بازپرداخت شود 

سپس تقسيم بر ظرفيت پرداخت مي شود. 
وي ادامه داد: ش��اخص اول مسير بلندمدت 
ارائه مي دهد و ش��اخص آخر مسير كوتاه مدت 
منعك��س مي كند. معاون اقتصادي وزير اقتصاد 
با بيان اينكه ايران در دس��ته بندي كش��ورهاي 
نوظهور در تجارت جهاني قرار مي گيرد، گفت: 
اگر ما بتوانيم بودجه 9۷ را به طور كامل محقق 
كرده و رش��د 8 درصدي برنامه ششم را نيز به 
حوزه عملياتي شدن نزديك كنيم يعني موفق 
عم��ل كرده اي��م كه اي��ن موضوع هيچ��گاه در 

بودجه هاي سنواتي رخ نداده است. 
ميرش��جاعيان ب��ا بي��ان اينكه م��ا بايد اين 
فه��م را به حاكميت بدهيم ك��ه در اليحه هاي 
مختلف نيازمند همكاري بيش��تر و حتي تعامل 

قوا هس��تيم، افزود: نظ��م در بازار مالي بايد رخ 
دهد تا تصميم واحدي صورت گرفته و مديريت 

بدهي ها تسهيل شود. 
وي با تاكيد بر اينكه بايد نظم در بازار مالي 
رخ ده��د، گف��ت: اگر ابزار بدهي ب��راي تعيين 
بودجه عمراني شود، وضعيت خوبي براي كشور 
اتفاق مي افت��د اما اگر اين بودج��ه براي حوزه 
جاري هزينه ش��ود بايد بداني��م كه آيندگان را 
مقروض كرده و مش��كالت آتي كشور را بيشتر 

مي كنيم. 

 پيشنهاد جراحي ساختار بودجه
مسعود نيلي در ادامه پنل تخصصي ساختار 
مال��ي دولت و ثبات پولي و مالي در بيس��ت و 
هشتمين همايش س��االنه سياست هاي پولي و 
ارزي درب��اره وضعيت بودج��ه دولت و پايداري 
مالي با اش��اره به خروج امريكا از برجام و بحث 
تحريم ه��ا اظهار ك��رد: قاعدتا مناب��ع بودجه از 
بخش خارج��ي كاهش پيدا مي كن��د كه براي 
مقابله با اين مش��كل بايد به��ره وري اقتصادي 
را باال ببريم همچنين از اين ش��رايط اس��تفاده 
كنيم ت��ا اصالحات را در اقتص��اد ايجاد كنيم. 
وي افزود: درآمد ارزي كش��ور در دوران جنگ 
كمت��ر از 10ميليارد دالر بود ك��ه در آن زمان 
سازمان برنامه و بودجه برنامه يي را تدوين كرد 
كه آزادي عمل در س��ازوكار صادرات غير نفتي 

به وجود آورد. 
نيلي ادامه داد: اين رويكرد تا سال 66 ادامه 
يافت و از س��ال 6۷ سياست عوض شد و دولت 
سياست هاي كنترلي شديدي را در نظر گرفت 
ك��ه دوام نياورد و س��ال 6۷ بدتري��ن عملكرد 

اقتصادي دولت بود. 
مش��اور اقتصادي رييس جمهور تصريح كرد: 
در سال هاي 65 و 66 قانون پيمان ارزي برقرار 
بود كه پيش��نهاد ش��د، صادركنندگان بتوانند 
برگه ه��ا را مبادله كنند كه بر اثر اين اقدام نرخ 
ارز شناور و در نتيجه در آمار صادرات غيرنفتي 

در كوران جنگ گشايشي ايجاد شد. 
وي خاطرنش��ان كرد: اكنون نيز در معرض 
انتخاب هستيم كه با سياست هاي كنترلي عدم 
تعادل ها را كنترل كنيم يا از اين ش��رايط براي 
اصالح اقتصاد استفاده كنيم كه محور اصلي در 

اين ميان بودجه دولت است. 
مشاور اقتصادي رييس جمهور با بيان اينكه 
كس��ري بودجه دولت ناش��ي از سياست مالي 
نيس��ت، گفت: براي پايداري بودجه دولت بايد 
كيك اقتصاد بزرگ و س��اختار بودجه جراحي 

شود. 
وي همچنين با اشاره به چهار كاركرد اصلي 
بودجه تصريح كرد: اثر مستقيم بودجه بر رشد 
اقتصادي، اثر بودج��ه بر ثبات اقتصادي، بهبود 
فق��ر و توزيع درآمد و عرض��ه كاالهاي عمومي 
كاركردهاي اصلي بودجه به ش��مار مي رود كه 
در اي��ن ميان عرضه كاالهاي عمومي از اهميت 

بااليي برخوردار است. 
نيلي ادام��ه داد: اگر س��رمايه گذاري دولت 
در طرح ه��اي عمراني را به صورت كس��ري از 
تولي��د ناخالص داخلي در نظ��ر بگيريم از دهه 

50 ب��ه اين ط��رف در دوره وف��ور درآمد نفتي 
12.5 درصد و در دوره يي 5 تا ۷ درصد بوده و از 
دهه 90 به بعد به 2.۷ درصد تقليل يافته است. 
مش��اور اقتص��ادي رييس جمه��ور تصري��ح 
ك��رد: طبق مطالعات براي دس��تيابي به رش��د 
اقتص��ادي قابل قبول بايد 5 ت��ا ۷ درصد توليد 
ناخالص داخلي در بودجه عمراني هزينه ش��ود 
ك��ه در دهه 90 اي��ن ميزان به نصف رس��يده 
ك��ه نقيصه يي براي رش��د اقتصادي محس��وب 

مي شود. 
وي خاطرنش��ان كرد: چشم انداز سهم دولت 
در سرمايه گذاري عمراني باالي 3 درصد نيست، 
بنابراين بايد رويكرد مشاركت دولتي خصوصي 
مدنظر باش��د كه در تبص��ره 19 بودجه به آن 

توجه شده است. 

 ساماندهي اقتصاد در دست افراد عادي 
در ادامه اين پنل سعيد شيركوند اقتصاددان 
با تاكيد بر اينكه بس��ياري از عدم تعادل ها كه 
در اقتصاد به چش��م مي خورد به دليل نداشتن 
فهم واحد بي��ن قانونگذار و كارشناس��ان نظام 
پولي اس��ت، گفت: براي ايج��اد ثبات اقتصادي 
در ش��رايط فعلي باي��د همگرايي را س��رلوحه 
سياس��ت گذاري هاي اقتص��ادي ق��رار دهيم تا 

بتوانيم بر مشكالت غلبه كنيم. 
اس��تاديار دانش��گاه تهران به تش��ريح ريشه 
مش��كالت فعلي اقتصاد ايران پرداخت و گفت: 
مش��كالتي كه در حال حاض��ر گريبان اقتصاد 
كش��ور را گرفته اس��ت از جن��س تكنيكالي و 
سياس��ت هاي پولي و مالي نيست و ريشه آن را 
نبايد در تئوري هاي اقتصادي جست وجو كرد. 

وي در ادامه گفت: س��وال اصلي در شرايط 
فعل��ي ني��ز اين اس��ت كه ب��ا وجود دانس��تن 
تئوري ه��اي اقتص��اد چ��را در عمل ب��ه نتيجه 
نمي رسيم. چرا در بانك مركزي، وزارت اقتصاد 
و سازمان برنامه و بودجه، كارشناسان بسياري 
داري��م و ارتباطات خ��وب بين المللي هم وجود 
دارد، اما خروجي تمام اين تالش ها براي جامعه 

رضايت بخش نيست. 
استاديار دانش��گاه تهران گفت: در نهايت به 
اين نتيجه مي رس��يم كه عمال يك سردرگمي 
در تمام گروه هاي جامع��ه وجود دارد. از مردم 
گرفت��ه تا دولتمردان، چرا كه نس��بت به آينده 

اقتصاد دچار ترديدهاي جدي شده اند. 
اين اقتصاددان بيان داشت: در شرايط فعلي 
اگ��ر بخواهيم عن��وان همايش ك��ه اصالحات 
س��اختاري براي ثبات مالي اس��ت را مبنا قرار 
دهيم و اگ��ر ثبات را ساده س��ازي كنيم يعني 
قابل پيش بيني ش��دن اقتصاد كشور اما آيا در 
ش��رايطي هس��تيم كه آينده قاب��ل پيش بيني 
داشته باشيم، چه براي فعال اقتصاد و چه براي 

سياست گذاران. 
وي ب��ا تاكي��د بر اينكه ابتدا بايد مش��كالت 
كليدي را برطرف كرد، ادامه داد: ما براي اداره 
اقتصاد كش��ور بايد به يك اراده واحد برسيم و 
اين اراده واحد بايد در سياست گذار، مجريان و 

مردم شكل بگيرد. 
اس��تاديار دانش��گاه تهران با بي��ان اينكه در 

حال حاضر اراده واحد در اقتصاد كش��ور وجود 
ندارد، افزود: در نظ��ام اجرايي بانك مركزي به 
اين نتيجه مي رس��د ك��ه بايد توافق��ي با نظام 
بين الملل ص��ورت گيرد، اما بخ��ش ديگري از 

نظام قانونگذار كشور چنين دركي ندارد. 
ش��يركوند با بي��ان اينكه بس��ياري از عدم 
تعادل ه��ا ك��ه در اقتص��اد به چش��م مي خورد 
ب��ه دليل نداش��تن فهم واحد بي��ن قانونگذار و 
كارشناس��ان نظام پولي اس��ت، گفت: به عنوان 
مثال اخي��ر بح��ث FATF در مجلس مطرح 
شد، اما متاسفانه نتوانس��تيم اين موضوع را به 
نف��ع منافع ملي حل كنيم، چرا كه ارتباط بين 
كارشناسان نظام پولي و قانونگذار برقرار نشد. 

نظ��ام  در  همگراي��ي  وقت��ي  اف��زود:  وي 
تصميم گي��ري وج��ود نداش��ته باش��د، موجب 
مي ش��ود ك��ه اداره و س��اماندهي اقتصاد ايران 
در برخي حوزه ها به دس��ت افراد عادي جامعه 
سپرده ش��ود كه فقط دغدغه ها را مطرح كنند 
و اين دغدغه ها تبديل به اخبار واحد مي ش��ود 
و م��ردم از اين اخبار كاذب پي��روي مي كنند. 
در نتيج��ه انگيزه و نش��اط در جامعه كمرنگ 

مي شود. 
اين استاديار دانش��گاه در پايان خاطرنشان 
كرد: براي ايجاد ثبات اقتصادي در شرايط فعلي 
بايد همگرايي را س��رلوحه سياست گذاري هاي 
اقتصادي قرار دهيم تا بتوانيم بر مشكالت غلبه 

كنيم. 

 عوامل ناپايدارساز
احمد عزيزي صاحب نظ��ر پولي و بانكي نيز 
در اين پنل تخصصي گفت: ثبات پولي و مالي و 
ارتباط آن با ساختار دولت در يك دهه گذشته 
به صورت موافق چرخه يي عمل كرده است. وي 
افزود: بدين معنا كه هرگاه درآمدهاي نفتي در 
كش��ور با افت مواجه ش��ده، سياس��ت مالي در 
كش��ور منقبض و هر زمان كه درآمدهاي نفتي 
خوب و افزايش��ي بوده، سياس��ت هاي مالي به 

صورت انبساطي عمل كرده است. 
ب��ودن  ك��رد: چرخه ي��ي  اظه��ار  عزي��زي 
سياس��ت هاي پولي كه به عنوان سياس��ت هاي 
باثبات معرفي شد، اما هنگامي كه اوراق بدهي 
در كشور منتشر و با نرخ باالي 40 درصد تنزيل 

شد، زمينه ساز بدهي بيشتر دولت شد. 
وي يادآور شد: كاركرد رواني و عدم اختالل 
در شوك هاي اقتصادي كه به تاب آوري اقتصاد 
معروف اس��ت و همچنين چرخش بازار بدهي 
ابزارهاي خوبي است ولي اجراي آن در كشور با 

اثربخشي مناسبي مواجه نشده است. 
عزيزي با بيان اينكه سياس��ت نرخ سود در 
5سال گذشته خيلي طوالني شده است، گفت: 
بر همگان مشخص اس��ت كه هيچ توليدي در 
بخش هاي اقتصادي در كش��ور ت��وان توليدي 
چنين س��ودي ن��دارد و تنه��ا در بخش بانكي 
چنين س��ودهاي پرداخت مي ش��ود كه موجب 

ضرر براي شبكه بانكي شده است. 
وي تاكي��د ك��رد: نكته ديگ��ر از بين بردن 
ساختار سررسيد در منابع بانك هاست كه منجر 
شده ۷0 درصد منابع بانكي يك شبه و باقيمانده 

آن يك ساله باشد. 
وي ادامه داد: در كش��ور افراد را از س��اختار 
سررسيد محروم كرديم، در صورتي كه ساختار 
سررس��يد در دنيا 3 الي 5 ساله است و محدود 
ك��ردن س��اختار سررس��يد در كش��ور موجب 
ناپايداري منابع ش��بكه بانك��ي در صورت هاي 
مالي ش��ده است. از اين رو بانك مركزي در اين 
بخش بايد با بررسي آثار خرد و كالن اين مهم 
در خص��وص آن تصميم گيري و روند ديگري را 

در پيش بگيرد. 
بخ��ش  در  ك��رد:  خاطرنش��ان  عزي��زي 
استانداردهاي بين المللي در شبكه بانكي از دنيا 
بسيار عقب هستيم؛ از جمله استانداردهاي بال 
و اس��تاندارد هاي روز در جوامع بين الملل و به 
صورت تقريبي غير از بخش نظام هاي پرداخت 
سيس��تم بانك��ي ايران غاف��ل اس��تانداردهاي 

سيستم هاي بين المللي است. 
دول��ت،  بودج��ه  در  ك��رد:  تصري��ح  وي 
سياست هاي پولي و مالي كشور در بخش بانكي 
قاعده مند نيس��ت. سياست هاي پيش گرفته در 
كش��ور در برخي مواقع قابليت اجرايي ش��دن 
ندارد در صورتي كه سازمان هاي ديگر از جمله 
بانك مركزي سعي در اجرايي كردن آن دارد. 

يك كارش��ناس اقتصادي گف��ت: اخذ ماليات 
يكي از بهترين راهكارها براي ساماندهي بازار سكه 
و ارز است و مي تواند اهرمي مهم براي كنترل اين 

بازارها باشد. 
به گزارش مهر، رييس جمهوري روز دوش��نبه 
در جلس��ه س��اماندهي بازار ارز ضم��ن انتقاد از 
س��ودجويي در بازار، وعده برخورد قاطع مالياتي 

با افرادي كه به فكر سود بادآورده هستند، داد. 
اگرچه اين سخن رييس جمهور براي عملياتي 
شدن نياز به فرآيندهاي زيادي دارد اما اينكه قرار 
اس��ت از ماليات به عنوان ابزاري براي ساماندهي 
فعاليت هاي اقتصادي اس��تفاده شود بسيار مثبت 

تلقي مي شود. 
ه��ادي حق ش��ناس، كارش��ناس اقتصادي در 

رابطه ب��ا اينكه چطور مي توان اين تهديد مالياتي 
را به عمل تبديل كرد به مهر گفت: دولت ها براي 
برخورد با كساني كه بخواهند در بازار ارزي، پول، 
س��رمايه و... دخالت كنند و دخالت آنها منجر به 

اخالل در بازار شوند، ابزارهاي زيادي دارند. 
وي اف��زود: در اي��ن 2ماه گذش��ته يك نكته 
كليدي در بازار مبني بر »واقعي نبودن بخش��ي از 
تقاضاي ارز« وجود داشت كه اين تقاضاي كاذب، 

بازار را با اخالل مواجه كرد. 
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه قيمت 
كنوني ارز واقعي نيس��ت، ادامه داد: اينكه در بازار 
اخ��الل به وجود مي آيد و اين اخالل منجر به اين 
مي شود كه هر كس هر چقدر دلش مي خواهد ارز 
و س��كه تهيه مي كند، شك و شبهه يي نيست اما 

اگر اين مسائل با انگيزه سفته گري و داللي باشد، 
طبيعي است كه قانون نمي تواند در اين شرايط به 
افراد بگويد ارز و سكه نخريد بلكه مي تواند بگويد 
از محل خري��د و فروش س��كه و ارز بايد ماليات 

پرداخت شود. 
حق ش��ناس تصري��ح كرد: مي��زان مالياتي كه 
در قانون بودجه س��ال جاري در نظر گرفته شده 
نسبت به توليد ناخالص ملي كشور ۷درصد است 
درحالي كه ظرفيت مالياتي كش��ور حداقل 2برابر 
اين عدد اس��ت و در كش��ورهاي مشابه ايران اين 
عدد تا 3برابر و در كش��ورهاي توس��عه يافته تا 5 

برابر وصول مي شود. 
وي افزود: يكي از مش��كالت اقتصاد ايران اين 
اس��ت از كس��اني كه ماليات مي دهند، باز ماليات 

بيش��تري اخذ مي كنن��د. مجموع ف��رار مالياتي 
و اقتص��اد زيرزمين��ي ك��ه مالي��ات از آن وصول 
نمي ش��ود حدود 60 درصد است. حال اگر دولت 
زيرس��اختي فراهم كند كه بتواند ماليات واقعي را 
دريافت كند قطعا اين صف هاي عريض و طويل در 
پش��ت مغازه هاي فروش سكه، ارز و بانك ها ايجاد 

نمي شود. 
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: امروز كساني 
ك��ه در اين بازارها به خريد و فروش س��كه و ارز 
اقدام مي كنند، مطمئن هس��تند كه هيچ مشكلي 
نه از منظر مالياتي و نه از وجوه ديگر متوجه شان 
نيس��ت. لذا اگر موضوعي كه آقاي روحاني مطرح 
كرده اس��ت مبني بر اينك��ه از اينگونه معامالت 
ماليات دريافت شود، مي تواند اهرمي براي كنترل 

اين بازارها باشد. 
حق ش��ناس تاكيد كرد: مميزين مالياتي براي 
اينكه تشخيص دهند، معامله يي درخصوص سكه 
و ارز ص��ورت گرفته بايد به شناس��ايي معامالت 
سكه و ارز توجه كنند و صرفا بر تراكنش هاي مالي 
تمركز نكنند زيرا منش��أ وصول ماليات معامالت 
است و حساب سپرده اشخاص در بانك ها چندان 

نمي تواند منشأ وصول ماليات باشد. 
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه سكه و ارز را 
صرافي ها مي فروشند و اشخاص عادي اين ميزان 
س��رمايه را ندارند، متوليان بايد زيرس��اخت هاي 
نرم اف��زاري در مكان هاي خريد و فروش س��كه و 
ارز همچون صرافي ها و بانك ها در نظر بگيرند تا با 

سوداگري و سفته بازي مقابله كنند. 
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  كمك ۵ ميليارد ريالي بانك ملت 
به خانواده زندانيان در شب قدر

با كمك ۵ ميليارد ريالي در ش��ب هاي قدر؛ بانك ملت 
چراغ خانه چندين زنداني را دوباره روشن كرد

همزمان با ش��ب هاي معنوي قدر و در راستاي اقدامات 
انسان دوس��تانه، بانك ملت پنج ميليارد ريال كمك نقدي 
براي آزادي  زندانيان ناش��ي از جرايم غيرعمد، به س��ازمان 
زندان ها پرداخت كرد. به گزارش روابط عمومي بانك ملت، 
چك اين كم��ك خيرخواهانه از س��وي علي اكبر صابريان 
مدي��ركل روابط عمومى اين بانك ب��ه نمايندگي از محمد 
بيگدل��ي مديرعام��ل بانك ملت به اصغ��ر جهانگير رييس 
س��ازمان زندان هاي كشور تقديم شد. براساس اين گزارش، 
اقدام خيرخواهانه بانك ملت مورد توجه برنامه تلويزيوني ماه 
عسل قرار گرفت و اين برنامه پرمخاطب با پخش ويديويي 
از ديدار مديركل روابط عمومي بانك ملت و رييس سازمان 
زندان ه��ا و تصوير چك صادره اي��ن بانك، به تجليل از اين 

اقدام پرداخت.  
 

   مقام نخست عامليت تسهيالت 
ارزي توسط بانك صنعت

 بررسي عملكرد تس��هيالت ارزي صندوق توسعه ملي 
در س��ال 1396 نش��ان مي دهد كه 1۵8 طرح در مجموع 
۵ ميليارد دالر تس��هيالت دريافت كردند كه از نظر تعداد، 
بخش صنعت و معدن با 68 طرح در رتبه نخست قرار دارد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن به 
نق��ل از صندوق توس��عه ملي، در س��ال 1396 در مجموع 
18فق��ره قرارداد عامليت اعطاي تس��هيالت ارزي به مبلغ 
12 ميلي��ارد و ۵۵0 ميليون دالر براي اس��تفاده متقاضيان 
واجد شرايط از منابع ارزي اختصاص يافت كه در اين ميان 
بيش��ترين مبلغ قرارداد به بانك صنع��ت و معدن با 3 هزار 
ميليون دالر اختصاص دارد و بانك پاسارگاد و ملت به ترتيب 
با 1۵00 و 1200 ميلي��ون دالر در رتبه هاي بعدي اعطاي 

تسهيالت ارزي قرار دارند. 

    143 طرح با تسهيالت 
بانك صنعت و معدن 

تع��داد 143 طرح با تس��هيالت 37 ه��زار ميليارد 
توماني بانك صنعت و معدن در نقاط مختلف كش��ور 
در حال اجرا اس��ت كه با بهره ب��رداري از اين طرح ها 
براي 31هزار نفر اش��تغال مستقيم ايجاد خواهد شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن، 
طرح هاي فوق ش��امل طرح هاي ف��والدي، نيروگاهي، 
س��يماني، پتروش��يمي، داروسازي، نس��اجي و بخش 
حمل و نقل هس��تند ك��ه برخي آنها مراح��ل پاياني 
خود را مي گذرانند و قرار اس��ت تا پايان س��ال 97 به 

بهره برداري برسند.

   همتي سفير ايران 
در چين شد

گروه بانك و بيمه | عبدالناصر همتي انتصابش به عنوان 
سفير چين را رسما تاييد كرد و وي دو هفته ديگر عازم پكن 
مي ش��ود. عبدالناصر همتي، رييس فعلي بيمه مركزي كه 
از ماه ها پيش رفتنش به عنوان س��فير چين مطرح ش��ده 
بود و اين روزها خبره��اي ضدو نقيضي درخصوص ماندن 
يا رفتنش به گوش مي رس��يد در گفت وگو با ريس��ك نيوز 
انتصابش به عنوان س��فير چين را تاييد كرد. وي به عنوان 
»س��فير فوق العاده و تام االختيار جمهوري اسالمي ايران در 
چين« منصوب ش��ده است. طبق قانون بيمه مركزي، قائم 
مق��ام در صورت نبود رييس كل سرپرس��ت بيمه مركزي 
مي ش��ود بنابراين پرويز خسروشاهي، قائم مقام فعلي بيمه 
مركزي تا تعيين رييس كل جديد عهده دار سمت سرپرستي 

بيمه مركزي خواهد بود.

    كاهش ۲4 هزار توماني 
قيمت سكه طرح جديد

گروه بانك و بيمه| قيمت س��كه طرح جديد امامي با 
24هزار تومان كاهش روز سه ش��نبه بيس��ت و نهم خرداد 
ماه به 2ميليون و ۵11 هزار تومان رس��يد و در عين حال 
سكه طرح قديم نيز با هزار تومان و نيم سكه نيز با 13هزار 
تومان رش��د مواجه ش��دند. به گزارش »تعادل« همچنين 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي ط��رح قديم با يك هزار 
تومان رش��د نسبت به روز دوش��نبه 2ميليون و 390هزار 
تومان داد و ستد شد. از سويي ديگر ديروز در بازار آزاد هر 
قطعه نيم سكه بهار آزادي با 13هزار تومان افزايش قيمت 
نسبت به روز دوشنبه يك ميليون و 230هزار تومان و هر 
قطع��ه ربع بهار آزادي نيز با 7هزار تومان كاهش نس��بت 
به روز دوش��نبه 690 هزار تومان معامله شد. براساس اين 
گزارش هر قطعه س��كه گرمي با ي��ك هزار تومان كاهش 
39۵هزار تومان معامله شد و هر گرم طالي 18عيار نيز با 
260تومان كاهش 213هزار و 180تومان قيمت خورد. با 
اين حال طبق اعالم بانك مركزي، قيمت هر دالر امريكا با 
2تومان افزايش نسبت به روز دوشنبه 4هزار و 244تومان 
تعيين ش��د. نرخ هر يورو نيز با 23تومان افت به 4هزار و 
940تومان رس��يد و هر پوند هم با 3تومان افزايش ۵ هزار 

و 632 تومان قيمت گذاري شد. 
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»تعادل« از برگزاري بيست وهشتمين همايش ساالنه سياست هاي پولي و ارزي گزارش مي دهد

اجراي طرح جامع اصالح نظام بانكي
 ضريب فزاينده نقدينگي به 7.3رسيد                                 عدم حضور مقامات ارشد اقتصادي در مهم ترين گردهمايي ساالنه اقتصادي

گروه بانك وبيمه | احسان شمشيري| 
بيست وهش��تمين  روز  نخس��تين  برگ��زاري 
همايش ساالنه سياس��ت هاي پولي و ارزي با عدم 
حضور مقامات ارشد اقتصادي از جمله معاون اول 
رئيس جمه��ور، وزير اقتصاد و تع��دادي از مديران 
بانك ها در مهم ترين گردهمايي س��االنه اقتصادي 
همراه بود و در افتتاحيه اين همايش علي ديواندري 
رييس پژوهش��كده پولي و بانك��ي بانك مركزي، 
ولي اهلل س��يف رييس كل بانك مركزي، مس��عود 
نيلي مش��اور اقتص��ادي رييس جمه��ور و پيمان 
قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي به سخنراني 
پرداختند. به گزارش »تعادل« ولي اهلل سيف رييس 
كل بانك مركزي در همايش س��االنه سياست هاي 
پولي و ارزي از اولويت بندي كاالهاي وارداتي براي 
تخصي��ص ارز با نرخ 4200تومان خبر داد و گفت: 
بر اس��اس تصميم جديد اتخاذ ش��ده قرار اس��ت، 
واردات كاال براي دريافت ارز اولويت بندي ش��ده و 
س��ه گروه كاالهاي اساس��ي و حياتي، مواد اوليه و 
ضروري و ساير كاالهاي مورد نياز ارز دريافت كنند. 
يك سري از كاالها اساسي و حياتي بوده و بر اساس 
درآمدهاي نفتي تامين ارز مي ش��ود. دومين گروه 
مواد اوليه كارخانجات و كاالهاي ضروري هس��تند 
ك��ه از طريق صادرات كاالهاي غيرنفتي تامين ارز 
خواهند شد. اما س��ومين گروه آنهايي هستند كه 
بر اس��اس درآمد ارزي از محل 20درصد صادرات 
غيرنفتي و همچنين ارز صادركنندگان خرد به آنها 

ارز اختصاص يافته و در اولويت بعدي قرار دارد. 
ريي��س ش��وراي پ��ول و اعتبار الزامي ش��دن 
ثبت سفارش براي كليه واردات، اصالح مقررات ارز 
تخصيصي بابت خريد خدمات از خارج، طراحي و 
راه اندازي سامانه »نظام يكپارچه معامالت ارزي« 
)نيما(، تدوين مقررات مربوط به چگونگي برگشت 
ارز حاص��ل از صادرات غيرنفتي به چرخه اقتصاد 
و بازنگري مقررات فعاليت صرافي ها را بخش��ي از 
اقدامات بانك مركزي در رويكرد جديد دانس��ت 
و گف��ت: »در ح��ال حاضر ب��ا راه اندازي س��امانه 
نيم��ا، ارز حاصل از ص��ادرات غيرنفتي در اختيار 
واردكنندگان رس��مي قرار مي گيرد كه اين امر به 
نوبه خود بستر مناسبي را براي پاسخگويي به نياز 
واقع��ي ارز و مقابله با قاچاق فراهم كرده اس��ت. 
بر اين اساس س��امانه نيما ضمن حذف واسطه ها 
بين صادركنندگان و واردكنندگان از خروج بدون 
بازگشت س��رمايه هاي كالن و تامين مالي قاچاق 

كاال به كشور جلوگيري مي كند.«
وي با اش��اره ب��ه اينكه بانك مرك��زي با هدف 
ثبات بخش��ي به ب��ازار ط��ال و ارز در اواخر س��ال 
1396 نسبت به اجراي طرح پيش فروش سكه در 
س��ه مرحله مختلف اقدام كرد، گفت: طي مراحل 
مختلف مجموعا 7.6ميليون قطعه س��كه طال در 
سررسيدهاي مختلف زماني پيش فروش شد. رييس 
كل بان��ك مرك��زي با توضيح اينكه در پنج س��ال 
گذش��ته مقدمات اجراي اصالحات س��اختاري در 
نظام بانكي فراهم و پيشرفت هايي نيز در اين زمينه 
حاصل ش��د، گفت: به  عنوان نمونه در طرح جامع 
اصالح نظام بانكي با همكاري س��اير دستگاه هاي 
مرتبط، اص��الح ترازنام��ه نهادهاي مال��ي، بهبود 
نس��بت هاي نظارتي، تقويت جري��ان نقد بانك ها، 
رف��ع انجماد داراي��ي و كمك به افزايش س��رمايه 
بانك ها پيگيري شد. همچنين اقدامات موثري در 
راستاي ساماندهي و انتظام بخشي فعاليت موسسات 
اعتباري غيرمجاز كه س��همي حدود 2۵درصد كل 
س��پرده هاي ش��بكه بانكي را در اختيار داشتند و 
منش��ا ايجاد مخاطرات و آسيب هاي جدي در بازار 
پول و ثبات اقتصادي كش��ور ش��ده بودند، صورت 
گرفت؛ به طوري كه در حال حاضر موسسه اعتباري 

غيرمجاز فعالي در كشور وجود ندارد. 
س��يف با اش��اره به اينكه در زمينه به روزرساني 
اس��تانداردها، قوانين و مقررات نيز تالش ش��د تا 
شكاف گسترده ميان استانداردهاي مالي حاكم بر 
بانك هاي ايران و استانداردهاي بين المللي برطرف 
ش��ود، افزود: بانك مركزي مقرر كرد، صورت هاي 
مالي تمام بانك ها بر اس��اس استاندارد گزارشگري 
مالي بين المللي تنظيم شود و حسابرسان بانك ها 
نيز موظف ش��دند، صورت هاي مالي را بر اس��اس 
اين اس��تانداردها بررس��ي و تاييد كنند. همچنين 

ب��راي ممانعت از جرايم مالي ب��ر ارتقاي چارچوب 
مبارزه با پولش��ويي از طريق بهبود دستورالعمل ها 
مش��تري  دقي��ق  شناس��ايي  خط مش��ي هاي  و 
تاكيد ش��د. فراتر از اين موارد ام��روز راهبرد بانك 
مركزي درخصوص شبكه بانكي، بهبود مولفه هاي 
واس��طه گري مالي بانك ها از طريق توجه به اصول 
مطروحه در اس��تانداردهاي بين الملل��ي و اجراي 
آنهاس��ت. افزايش نسبت كفايت س��رمايه، بهبود 
مديري��ت انواع ريس��ك هاي حوزه پول��ي و بانكي 
به خص��وص ريس��ك هاي اعتب��اري، نقدينگي و 
عملياتي، رعايت اصول حرفه يي حاكميت شركتي 
و همچنين تشكيل واحدهاي رعايت در بانك ها از 
جمله مهم ترين مولفه هاي راهبردي بانك مركزي 

در شبكه بانكي تلقي مي شوند. 
ريي��س كل بان��ك مركزي يك��ي از حوزه هاي 
معطل مانده كه سرعت اصالحات نظام بانكي را كند 
كرده را به روزرساني قوانين و مقررات بانكي كشور 
دانست و گفت: در اين حوزه نياز است، ظرفيت هاي 
نظارتي بانك مركزي متناس��ب با پيش��رفت هاي 
ديگر در بخش مالي توس��عه يابد تا خطر بي ثباتي 
مالي در بلندمدت كاهش يابد. بنابراين الزم است، 
دستگاه هاي اجرايي كشور ضمن همكاري با بانك 
مركزي، مش��اركت بيش��تري در اجراي اصالحات 
نظام بانكي كه تضمين كننده ثبات و رفاه اقتصادي 
است، داشته باش��ند. تدبير اخير در ايجاد شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي كه با هدف همسو كردن 
فعاليت هاي قواي سه گانه تشكيل شده مي تواند با 
ايجاد هماهنگي ميان كليه اركان حاكميت، انجام 

اصالحات ساختاري را تسريع كند. 

  رشد نقدينگي عمدتا متكي 
به تحوالت پايه پولي شده است

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه در نتيجه 
تالش هاي بانك مركزي، نقدينگي در سال 1396 
با رش��دي معادل 22.1درصد نسبت به پايان سال 
139۵ به 1۵30هزار ميليارد تومان رس��يد كه اين 
رش��د در مقايسه با رش��د دوره مشابه سال 139۵ 
)23.2 درص��د(، 1.1واح��د درصد كاهش نش��ان 
مي دهد، گفت: بر اس��اس ارقام مقدماتي در پايان 
سال 1396، پايه پولي با رشدي معادل 19.1درصد 
نسبت به پايان س��ال 139۵ به 214 هزار ميليارد 
تومان رسيد. رييس شوراي پول و اعتبار مهم ترين 
عامل فزاينده رش��د پايه پولي در س��ال 1396 را 
مطالبات بانك مركزي از بانك ها عنوان كرد و گفت: 
اين عامل سهمي معادل 17.4واحد درصد در رشد 

پايه پولي اين سال داشته است. 
به گفته س��يف، ضريب فزاين��ده نقدينگي نيز 
در اين س��ال با 2.۵درصد افزايش نسبت به پايان 
سال 139۵ به 7.144 رس��يد. بررسي مولفه هاي 
اثرگذار بر ضريب فزاينده نقدينگي مويد آن اس��ت 
كه ظرفيت رش��د نقدينگي از محل رش��د ضريب 
فزاينده به دليل پايين بودن نسبت ذخاير اضافي به 

كل س��پرده ها، كاهش نرخ سپرده قانوني در سطح 
الزامات قانوني موجود و نيز پيش��رفت هاي حاصله 
در زمينه توسعه كمي و كيفي بانكداري الكترونيك 
در سال هاي اخير كه به كاهش قابل مالحظه ميل 
نقدينه خواهي مردم منجر شده محدود و در عمل 
رش��د نقدينگي عمدتا متكي به تحوالت پايه پولي 

شده است. 

 اجراي طرح جامع اصالح نظام بانكي
رييس كل بانك مركزي با اعالم اينكه در حال 
حاضر موسس��ه اعتباري غيرمجاز فعالي در كشور 
وجود ندارد، گفت: متوسط رشد 12ماهه شاخص 
قيمت بهاي كاالها و خدمات مصرفي در سال هاي 
139۵ و 1396 نيز به ترتيب معادل 9 و 9.6درصد 
بود؛ عملكردي كه مي توان گفت در تاريخ اقتصادي 

چهار دهه گذشته كشور بي سابقه بوده است. 
شبكه بانكي كشور طي سال 1396 بالغ بر 614 
هزارميليارد تومان تسهيالت به بخش هاي مختلف 
اقتصادي پرداخت كرده كه نس��بت به رقم س��ال 
139۵ به ميزان 12درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
در اين راس��تا اولويت اصلي سياست هاي اعتباري 
بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 
و عمدت��ا با هدف بهره برداري از ظرفيت هاي خالي 
اقتصاد اس��توار بوده ب��ه طوري ك��ه 62 درصد از 
تس��هيالت پرداخت  شده در اين سال صرف تامين 
مالي س��رمايه در گردش واحدهاي توليدي ش��ده 
اس��ت. براس��اس برآوردهاي مقدماتي انجام شده، 
توليد ناخالص داخلي در س��ال 1396 نس��بت به 
س��ال قبل از آن رش��د 3.7درصدي را تجربه كرد. 
رش��د ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي، صنايع و 
مع��ادن و خدمات به مراتب بيش��تر از بخش نفت 
در اين سال بوده كه به تبع آن موجب تحقق رشد 
باالتر »توليد ناخال��ص داخلي بدون نفت«)معادل 
4.6درصد( در سال 1396 شد. به بيان ديگر رشد 
اقتصادي س��ال گذشته در مقايسه با عملكرد سال 

139۵ به مراتب متوازن تر و فراگيرتر بوده است. 
ارزش افزوده بخش س��اختمان در سال 1396 
از رش��د مثبت 1.2درصدي و ارزش افزوده بخش 
صنعت نيز در س��ال 1396 با رش��دي معادل ۵.3 
درصد همراه شد ضمن اينكه در اين سال »شاخص 
تولي��د كارگاه هاي بزرگ صنعتي« نيز با در اختيار 
داش��تن س��همي حدود 70درصد از ارزش افزوده 

بخش صنعت از رشدي معادل ۵.۵ درصد نسبت به 
سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع 24رشته 
فعالي��ت صنعت��ي در اي��ن دوره تعداد 17رش��ته 
فعاليت)ب��ا ضريب اهمي��ت 9۵.4درص��د( بهبود 

عملكرد و رشد مثبت را تجربه كردند. 
س��يف يكي ديگر از سياس��ت هاي مهم اتخاذ 
ش��ده در س��ال هاي اخير را حمايت نظام بانكي از 
تامين مالي شركت هاي دانش بنيان با هدف توسعه 
ظرفيت هاي توليدي مبتني بر فناوري هاي نوين و 
صنايع داراي فناوري پيش��رفته دانست و گفت: به 
طوري كه در س��ال 1396 بالغ ب��ر 37۵0ميليارد 
تومان تسهيالت به حدود 1700شركت  دانش بنيان 
از س��وي ش��بكه بانكي پرداخت ش��ده است. اين 
طرح ه��اي حمايتي كم��اكان در س��ال جاري نيز 
تداوم داش��ته كه انتظار مي رود ب��ا توجه به آثار و 
نتايج مثبت آنها در توسعه توليد و ايجاد اشتغال در 
سال جاري شاهد تحقق هر چه بيشتر اهداف مورد 
نظر باشيم. سيف درخصوص كاهش هزينه تامين 
مالي در اقتصاد تاكي��د كرد: بانك مركزي از طرق 
مختلف نظير تعميق بازار بين بانكي و كمك به رفع 
مش��كالت نقدينگي كوتاه م��دت بانك ها، بازنگري 
نرخ هاي س��ود بانكي در چارچوب مصوبات شوراي 
پول و اعتبار، س��اماندهي بازار غيرمتش��كل پولي، 
همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه 
ساماندهي صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت 
و انتقال معامالت ثانويه اوراق بدهي دولت)سخاب( 
به بازار سرمايه نسبت به كاهش هزينه تامين مالي 
در اقتصاد اقدام كرد و در پي اقدامات انجام ش��ده، 
رقابت ناسالم ميان بانك ها اصالح و در نتيجه نرخ 
س��ود واقعي به ص��ورت محس��وس كاهش يافت. 
براي سال جاري نيز بانك مركزي با تحليل دقيق 
ش��رايط موجود و افق پيش  رو ه��ر زمان كه الزم 
بداند متناسب با شرايط و اقتضائات كالن اقتصادي 

اقدامات الزم را انجام خواهد داد. 

 اصالح نظام بانكي با هدف 
كنترل نقدينگي و ايجاد ثبات مالي

در ادامه همايش پيمان قرباني، معاون اقتصادي 
بانك مركزي، گزارشي از آخرين تحوالت اقتصادي 
كش��ور و متغيره��اي كالن اقتص��ادي ارائه كرد و 
گفت: در س��ال 96 رش��د اقتصادي به 3.7درصد 
رس��يده و اين درحالي اس��ت كه در سال 9۵ رشد 

12.۵درصدي داشتيم. 
قرباني با اشاره به ضريب فزاينده نقدينگي گفت: 
ضري��ب فزاينده نقدينگي به 7.3درصد رس��يده و 
نسبت اسكناس و مسكوك در دست افراد كاهش 
پيدا كرده و به 2.98 رسيده است. همچنين نسبت 
ذخاير اضافي به يك درصد كاهش پيدا كرده است. 
پيش��رفت هاي بانكداري الكترونيك باعث شده تا 
ذخيره مالي كاهش پي��دا كند. قرباني تاكيد كرد: 
اصالح نظام بانكي با هدف كنترل نقدينگي و ايجاد 
ثبات مالي مهم ترين موضوع در سيستم بانكي است 

كه بايد به آن توجه ش��ود. افزايش رشد نقديگي و 
تورم در افزايش قيمت ها و شوك هاي قيمتي تاثير 
دارند اما جهش هاي اخير ناشي از عوامل رواني بوده 

كه بايد به آنها توجه شود. 
محوره��اي اين همايش عبارتن��د از اصالحات 
س��اختاري و ثبات مالي، س��اختار سياست گذاري 
پولي، نظ��ارت بانكي و ثبات مالي، س��اختار مالي 
دول��ت و ثبات پولي و مالي، اصالح س��اختار نظام 
بانكي: پيش��رفت ها و چالش ها، ثب��ات مالي و بازار 
س��رمايه، بيمه و صندوق هاي بازنشس��تگي، رژيم 
ارزي و ثب��ات نرخ ارز و پايدارس��ازي تورم پايين و 

مديريت نرخ سود براي حفظ ثبات مالي. 
همچنين در اين همايش پنل هايي با موضوعات 
س��اختار مالي دولت و ثبات پول��ي و مالي، اصالح 
س��اختار نظام بانك��ي، پيش��رفت ها و چالش ها و 
پايدارس��ازي تورم پايين براي حفظ ثبات مالي نيز 
در نظر گرفته شده است. ناگفته نماند در همايش 
امسال از مجموع 116 چكيده مقاالت ارسال شده 
به دبيرخان��ه همايش 63 مقاله ب��ه صورت كامل 
دريافت ش��ده كه براس��اس رويه داوري بدون نام 
21مقاله برتر، انتخاب و توس��ط نويس��ندگان كه 
از انديش��مندان دانشگاهي و پژوهش��گران حوزه 

اقتصادي و مالي هستند، ارائه خواهد شد. 
تقدير از دو چهره مان��دگار و رونمايي از كتاب 
بانك��داري مرك��زي، ثبات پولي و مال��ي، نظريه و 
عمل ازجمله ديگر برنامه هاي نخستين روز از اين 

همايش بود. 

 چهره هاي ماندگار
در اي��ن مراس��م از چهره هاي مان��دگار صنعت 
بانك��ي تقدير به عمل آمد. براي انتخاب چهره هاي 
ماندگار 14نامزد از سوي بانك مركزي، نظام بانكي 
و دانش��كده هاي اقتصاد كش��ور معرفي و دو نفر از 
بي��ن آنها انتخاب ش��دند. يكي از اي��ن چهره هاي 
ماندگار سياوش نقشينه، صاحب نظر در امور پولي 
و بانكي است. مديرعامل بانك تجاري ايران و اروپا 
از س��ال 1380 تا به امروز و عضويت در سمت هاي 
مديريت��ي در بان��ك مل��ي از 1343ت��ا 1379 در 
كارنامه كاري نقشينه است. همچنين ديگر چهره 
ماندگار محمدرضا فاطمي بود كه در كارنامه كاري 
او ع��الوه بر صاحب نظر پولي و بانكي، مديرعامل و 
عضو هيات مديره بانك بين المللي سپه در انگلستان 
از س��ال 1381 تا به ام��روز و مديرعامل و رييس 
س��ازمان حسابرس��ي كل كشور از س��ال 1371تا 

1381 به چشم مي خورد. 

 پياده سازي نهادي 
با هدف پيگيري ثبات مالي

در ابت��داي اين همايش دكت��ر علي ديواندري، 
رييس پژوهش��كده پولي و بانكي گفت: با بررسي 
ش��واهد و تجارب دنيا درمي يابيم كه ساختارهاي 
نهادي مناسب براي اعمال سياست هاي احتياطي 
كالن كه مقامات ناظر بخش مالي را قادر به انجام 
اقدامات پيشگيرانه مي كند براي تمام كشورها اعم 
از نوظهور و توس��عه يافته يك ضرورت انكارناپذير 
اس��ت. ب��ا توجه به اي��ن واقعيت ك��ه بخش مالي 
اقتصاد ايران بانك محور است و بعضا به سبب اتخاذ 
برخي سياست ها همچنين در اثر ضعف مقررات و 
اختيارات بازدارنده طي دهه هاي گذشته، سالمت و 
ثبات صنعت بانكداري كشور با چالش هايي مواجه 
ش��ده اس��ت. از اين منظر طراحي و پياده س��ازي 
نهادي با هدف پيگيري ثبات مالي در اقتصاد ايران 
گريزناپذير اس��ت كه در برخي از كشورها اين نهاد 
با عنوان كميته يا ش��وراي ثبات مالي متش��كل از 
مقامات بازار پول، بيمه و سرمايه همچنين نهادهاي 

نظارتي و تنظيم گري مالي ايجاد مي شود.«
 اخي��را در بازنگري قانون پولي و بانكي كش��ور 
نيز به مس��اله ش��وراي ثبات مالي اشاره شده اما از 
اختيارات و اركان كافي براي اعمال سياس��ت هاي 
احتياطي و فعال سازي ابزارهاي مختلف، برخوردار 
نيست كه اميد است، استفاده از تجارب كشورهاي 
مختلف در خصوص ساختار اين شورا، تركيب اعضا 
و نحوه اتصال آن با س��اير اركان هاي نظام مالي تا 
حدودي زمينه عملياتي  كردن مدل بومي شوراي 

ثبات مالي را در اقتصاد ايران هموار كند. 

در سال هاي ۶۵ و ۶۶ قانون پيمان ارزي 
برقرار بود كه پيشنهاد شد صادركنندگان 

بتوانند برگه ها را مبادله كنند كه بر اثر 
اين اقدام نرخ ارز شناور شد و در نتيجه 

در آمار صادرات غيرنفتي در كوران 
جنگ گشايشي ايجاد شد

                                                                                                      

تداوم بر رعايت مقررات و پايبندي به استانداردهاي داخلي 
و بين المللي، حتي با وجود احتمال بازگشت تحريم ها نه تنها 
از منظ��ر داخلي و حفظ حاكميت ش��ركتي مفيد اس��ت بلكه 

مي تواند بر حفظ روابط خارجي نيز موثر باشد. 
تطبي��ق  مفه��وم  اهمي��ت  افزاي��ش  ش��اهد  ام��روزه 
)Compliance( و مديريت ريس��ك هاي مقرراتي به ويژه در 
عرصه مالي و بانكي هس��تيم؛ به ط��وري كه تطبيق به يكي از 
موضوعات اصلي اين عرصه تبديل ش��ده است. مفهوم تطبيق 
در ي��ك نگاه كلي حصول اطمينان از رعايت مقررات و كاهش 
ريس��ك هاي ناش��ي از نقض مقررات نظير جريم��ه، لطمه به 
شهرت و ساير ضمانت اجراهاي حقوقي است. افزايش اهميت 
تطبي��ق به ويژه ريش��ه در بحران مالي س��ال 2008 ميالدي 
دارد. تبعات س��نگين عدم رعايت مقررات و بروز بحران مالي 
در س��طح گس��ترده بين المللي، منجر به تبلور شكل نويني از 

مديريت ريسك هاي ناشي از نقض مقررات شد. 
به عبارت ديگر، نقض و عدم حصول اطمينان از رعايت مقررات 

در يك موسسه مالي مي تواند اثرات گسترده يي در سطح فراملي 
براي موسس��ات مالي در ساير كشورها به همراه داشته باشد. لذا 
كاهش ريس��ك ها علي الخصوص ريسك هاي حقوقي و مقرراتي، 
بازيگران عرصه مالي را بر آن داش��ته ك��ه با پذيرش و پايبندي 
به اصول بين المللي تطبيق به صورت همگام در راستاي مديريت 
و كاهش ريس��ك ها حركت كنند. از طريق اين اصول بين المللي 
س��عي بر آن است كه با ايجاد زبان مشترك ريسك هاي ناشي از 

نقض مقررات و بالطبع آثار منفي آن كاهش يابد. 
يكي از موضوعات تطبيق به ويژه در بُعد بين المللي، رعايت 
مقررات تحريم اس��ت. همي��ن موضوع بس��ياري از بانك ها و 
موسس��ات مالي را بر آن داشته تا با ايجاد مكانيسم هايي نظير 
پياده س��ازي برنامه هاي پايش اطالعات مش��تريان و انطباق با 
ليس��ت هاي تحريم، نس��بت به ريس��ك نقض مقررات تحريم 
كه مي تواند تبعات س��نگيني نظير جريم��ه نقدي و لطمه به 
 ش��هرت داش��ته باش��د، اقدام كنند. بانك هاي بزرگي همانند 
ب ان پ )BNP Paribas( و اچ اس بي سي )HSBC( ازجمله 
موسساتي هستند كه متحمل جريمه هاي گزاف نقض مقررات 
تحريم ش��ده اند. ازجمله ديگر موضوعات مهم تطبيق، مبارزه 

با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م است. پولشويي و تامين 
مالي تروريسم دو جرم فراملي هستند بدين معني كه ارتكاب 
اين جرايم در يك كش��ور مي تواند اثر مهلكي در كش��ور ديگر 
داش��ته باش��د. به عبارت ديگر چنانچه يك موسس��ه مالي در 
يك كش��ور اقدامات الزم جهت شناسايي مشتري و منشا پول 
را انجام ندهد، ممكن اس��ت بانكي كه در كش��ور ديگر بوده و 
رابط��ه كارگزاري ب��ا بانك اول دارد، از طري��ق روابط بانكي و 
نقل و انتقال پول، باعث تس��هيل جرم پولشويي يا تامين مالي 
تروريسم شود. پيامد تطبيق و ايجاد مكانيسم رعايت مقررات، 
نه تنها كاهش ريسك در سطح بين المللي است بلكه از طريق 
تطبيق به طريق اولي فعاليت موسسات مالي در سطح داخلي 
نيز بهبود يافته و در فضاي سالم تري انجام خواهد شد. عمدتا 
هدف از تنظي��م مقررات و رعايت آن، برق��راري ثبات، حفظ 
نظم و منافع عمومي است. در ادبيات موسسات مالي و به طور 
كلي ش��ركت ها، برقراري ثبات، حفظ نظم و منافع را مي توان 
در مفهوم حاكميت ش��ركتي ياف��ت. به عبارت ديگر تطبيق و 
رعايت مقررات يكي از پايه هاي اصلي حاكميت ش��ركتي موثر 
اس��ت. الزم به توضيح است حاكميت ش��ركتي مديريت يك 
ش��ركت، ارتباط بين مديران، با س��هامداران و ساير ذي نفعان 
ش��ركت اس��ت به نحوي كه منجر به ثبات و سالمت شركت 
ش��ود.  به ط��ور كل��ي چنانچه بانك ه��ا و موسس��ات مالي بر 

پياده س��ازي مفهوم تطبيق و رعايت مق��ررات تاكيد ورزند نه 
تنها اين امر از منظر بين المللي داراي اهميت بس��زايي است، 
بلكه از منظر داخلي و جهت برقراري حاكميت ش��ركتي موثر 
نيز اهمي��ت دارد كه اين امر خود عامل��ي جهت حفظ ثبات، 
استحكام و اعتبار موسس��ه مالي در ابعاد مختلف امور داخلي 
ش��ركت و همچنين روابط آن با سهامداران، مشتريان و ساير 
ذي نفعان است. درخصوص نقش تطبيق در كشور ايران، تجربه 
پس از برجام و رفع تحريم ها نش��ان داد بانك ها و به طور كلي 
موسس��ات مالي كه آشنايي بيش��تري با مفهوم تطبيق داشته 
و نس��بت به پياده س��ازي مديريت تطبي��ق و رعايت مقررات 
اقداماتي انجام داده بودند از جايگاه بهتري در مذاكره و جذب 
مش��تريان و س��رمايه گذاري هاي خارجي برخوردار بودند. اين 
امر حاكي از اهميت رعايت مقررات در كاهش ريسك و ايجاد 
اطمينان خاطر براي مش��تريان )اع��م از داخلي و بين المللي( 
اس��ت. لذا مي ت��وان اين گونه اس��تنتاج كرد كه ه��ر چند در 
شرايط فعلي و باتوجه به وضعيت برجام امكان بازگشت برخي 
تحريم ها وجود دارد، ليكن تداوم بر رعايت مقررات و پايبندي 
به اس��تانداردهاي داخلي و بين المللي، نه تنها از منظر داخلي 
و حفظ حاكميت ش��ركتي مفيد اس��ت بلكه مي تواند بر حفظ 
روابط خارجي نيز موثر باشد كه اين خود منتهي به حفظ نظم 

و ثبات در بانك ها و موسسات مالي مي شود. 

يادداشت

تطبيق؛ ضامن حفظ نظم و ثبات در موسسات مالي
 شكوه حسين آبادي    

كارشناس بانكي
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5 بورس و فرابورس
  فعاليت ۱۱۰۰ كد خارجي

در بازار سرمايه
گروه بورس| مديرعامل ش��ركت س��پرده گذاري 
مرك��زي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه ب��ا اعالم اينكه 
سجام به عنوان بزرگ ترين سيستم ضروري اطالعات 
مش��تريان تبديل شده اس��ت، گفت: سجام به عنوان 
جايگزين احراز هويت و شناس��ايي اوليه افراد در بازار 
سرمايه مطرح است. حسين فهيمي با اشاره به مطالب 
ف��وق بيان كرد: يكي از خدماتي كه س��مات در نيمه 
دوم س��ال جاري ارائه خواه��د داد، فرآيند دريافت و 
پرداخت يكپارچه و متمركز س��ود اوراق بهادار است 
كه با كمك آن تمام سودهاي سهام و اوراق بهادار در 
ش��ركت هاي مختلف به شماره حسابي كه مشتري از 
طريق سامانه سجام اعالم كرده، واريز خواهد شد. وي 
در ادامه از راه اندازي س��امانه مجامع الكترونيكي خبر 
داد و گفت: اين س��امانه شيوه بنگاهداري در كشور را 
متحول خواهد كرد. فهيمي اين گونه توضيح داد كه از 
طريق اين سامانه، سهامداران امكان خواهند يافت كه 
به جاي حضور فيزيكي در يك برهه زماني مشخص به 
صورت مجازي به تمام مدارك و اسناد الزم دسترسي 

و امكان اظهارنظر و كامنت گذاري داشته باشند. 

افزايش ۳۰۰درصدي كدهاي سهامداري
حس��ين فهيمي از افزاي��ش ۳۰۰درصدي صدور 
كدهاي معامالتي در سه ماهه اول سال جاري نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: 
امس��ال تاكنون ۳۱۶ ه��زار و ۱۸۵ نفر با دريافت كد 
وارد بازار س��رمايه ش��ده اند و پيش بيني مي شود اين 
روند همچنان تداوم داشته باشد. وي با اشاره به اينكه 
در پي ورود تدريجي نقدينگي به بازار س��رمايه، نظام 
تامين مالي »بانك پايه« به سمت » بازار پايه« حركت 
مي كند، اظهار داش��ت: هم اكنون نزديك به يك هزار 
و ۱۰۰ كد خارجي در بازار س��رمايه ايران فعال است 
 و نكته قاب��ل توجه، تنوع كشورهاس��ت كه از حدود

۴۳ كش��ور جهان وارد بازار سرمايه ايران شده اند؛ در 
اين ميان بيشترين كد هم مربوط به اروپاست. 

جزئيات سامانه مجامع الكترونيكي
وي درب��اره آخري��ن وضعي��ت س��امانه مجام��ع 
الكترونيكي گفت: اين س��امانه فعال در مرحله تدوين 
و  توس��عه نرم افزار اس��ت، پيمانكار اعالم كرده آذرماه 
اين س��امانه را ب��ه ش��ركت س��پرده گذاري مركزي 
تحوي��ل خواه��د داد كه پس از آن اجراي آزمايش��ي 
آن آغاز خواهد ش��د. فهيمي با اشاره به اينكه شركت 
سپرده گذاري مركزي در س��ال جاري مجمع خود را 
از طريق اين س��امانه و به ص��ورت الكترونيكي برگزار 
خواهد كرد، گفت: سامانه مجامع الكترونيكي از ابتداي 
سال ۹۸ آماده ارائه خدمات به همه شركت هاست. وي 
در توضيح جزئيات گفت: اين س��امانه در س��ه بخش 
قبل از مجمع، حين مجمع و پس از مجمع اطالعات 
مي دهد، يكي از اين بخش ها شناسايي سهامدار است. 
حدود ۱۸ بخش مختلف در اين سامانه وجود دارد كه 
از آذر ماه پس از گذراندن دوره آزمايش��ي ۴ ماهه در 

سال آينده رسما آغاز به كار مي كند. 

8 ميليون و ۱4۰هزار كد فعال
وي تعداد س��هامداران فعال در بازار س��رمايه را تا 
امروز ۸ميليون و ۱۴۰هزار كد فعال اعالم كرد و گفت: 
اين كدها حداقل سالي يك بار معامله انجام مي دهند 
البته در كنار آنها حدود 2ميليون كد غيرفعال در بازار 
وج��ود دارد كه پس از پايان مهلت ۶ ماهه ثبت نام در 
س��جام، اين كدهاي غيرفعال تعيين تكليف خواهند 
شد. مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي با تاكيد 
بر تداوم روابط بين المللي اين مجموعه گفت: در حال 
حاضر س��مات به طور يكپارچه با ۱۴شركت خارجي 
تفاهمنامه امضا كرده است. تمام تالش اين مجموعه 
اجراي همه اس��تانداردهاي جهاني در بازار س��رمايه 
براي خدمات دهي به سهامداران است. وي با اشاره به 
وجود محدوديت هاي بين المللي در كشور ادامه داد: با 
اين وجود فعاليت هاي بين المللي اين شركت متوقف 
نمي شود، چراكه با وجود ريسك هاي بين المللي هنوز 
عالقه منداني از كش��ورهاي خارجي هستند كه قصد 

دارند وارد اين بازار شوند. 

صيانت از ۷۰۰هزار ميليارد تومان دارايي
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي با تاكيد بر 
اينكه نزديك ب��ه ۷۰۰هزار ميليارد تومان دارايي هاي 
مالي سرمايه گذاران در اين مجموعه ثبت و نگهداري 
مي ش��ود، گفت: صيانت از اي��ن دارايي ها به ديتابيس 
نياز دارد كه هيچ خطايي نداش��ته باشند. ارائه چنين 
خدماتي نيازمند هزينه اس��ت. فهيم��ي تاكيد كرد: 
اولويت نخس��ت ما بدون هي��چ ترديدي ارائه خدمات 
زيرساختي بدون خطا به فعاالن بازار است، چون وارد 
بازاري شدند كه ريسك دارد و بايد بهترين خدمات را 
دريافت كنند. وي در حوزه ساخت سامانه هاي مختلف 
با تاكيد بر اينكه اولويت ما توليد داخلي است، گفت: 
با توجه به ش��يوه هاي دسترسي و ش��رايط مقرراتي 
اولويت نخس��ت ما توليدات داخلي است، اما در حوزه 
سخت افزار محدوديت هاي زيادي وجود دارد به همين 
دليل مجبور به واردات مي ش��ويم اما ح��وزه نرم افزار 
كامال برعكس اس��ت و ۹۹درصد توسط ايراني ها اجرا 
مي ش��ود به عنوان مثال سامانه س��جام به طور كامل 
توسط يك شركت ايراني اجرا شد و موفق بود. در يك 
فرصت زماني كوتاه اين سامانه عظيم و جامع را تحويل 
دادند و خطاها در كوتاه ترين زمان رفع و پشتيباني هم 
توسط همين شركت انجام مي شود. وي درباره سامانه 
پست تريد گفت: بازار ما به سامانه رجيستري خارجي 
قوي وابسته است كه جايگزيني آن با يك سامانه بومي 
مثل تعويض موتور هواپيما در زمان پرواز اس��ت. اين 
موض��وع راه اندازي م��وازي را مي طلبد و منابع زيادي 
ني��از دارد به همين دليل اين راهكار منتفي ش��د. به 
گفته وي مقرر شد براي اجراي پست تريد، مهاجرت 
اطالعات جديد به قديم انجام شود كه در حال حاضر 
تالش ش��ده سامانه جديد را دايم به روز و وابستگي را 
كم كم به سامانه قديم كاهش دهيم. فهيمي ادامه داد: 
پس از ثبت نام كامل افراد در سجام، مهاجرت اطالعات 
از سيس��تم قديم به بومي راحت تر انجام مي شود. وي 
همچنين خبر داد: براي سامانه سهام عدالت از پلتفرم 

سامانه بومي استفاده شده است. 

سمات

عالمت سوال هاي مجمع يك تشكل صنفي

صندلي هاي خالي، نشانه اعتراض
در حالي مجمع عمومي سنديكاي لوله و پروفيل 
براي انتخ��اب هيات مديره به حدنصاب نرس��يده 
و برگزاري مجمع نوب��ت دوم نيز به ۳۰ خردادماه 
موكول ش��ده اس��ت كه خواندن يا شنيدن چنين 
جمله يي درباره تشكل هاي صنفي، چندان معمول 
نيست، اما اتفاق عجيبي هم محسوب نمي شود. به 
گزارش تسنيم، شنيدن خبر به حدنصاب نرسيدن 
مجم��ع انتخاباتي نوب��ت اول »س��نديكاي لوله و 
پروفيل« چندان ش��گفت انگيز نيس��ت؛ اما وقتي 
شنيديم با وجود حضور اعضاي هيات مديره فعلي، 
در مجم��وع فقط ۱2 عضو از مجم��وع ۱۳۶ عضو 
سنديكا حضور داشته اند و تعداد حاضران در مجمع 
به حدنصاب نرسيده، اين موضوع تامل برانگيز شد. 
چ��را اعضاي يك صن��ف مهم در يك��ي از مجامع 
كلي��دي تش��كل خود چني��ن مش��اركت اندكي 
داش��ته اند؟ و آيا تحريم انتخابات��ي آنان در »نوبت 
دوم« مجمع كه براس��اس شنيده ها روز ۳۰ خرداد 

برگزار مي شود، تداوم خواهد داشت؟
يكي از اعضاي وقت س��نديكاي لوله و پروفيل 
پيرام��ون صف بندي ه��اي اصل��ي درون صنف��ي 
س��نديكا مي گويد: معدودي از اعضاي س��نديكاي 
لول��ه و پروفي��ل، عملكرد فوالد مبارك��ه به عنوان 
يك واحد ملي در خدمت صنايع پايين دس��تي را 
قبول ندارند. اين رويك��رد به گونه يي بوده كه طي 
۱۰ سال گذش��ته، مكررا اختالفات طرفين به حد 
تنش و بحران رسيده و باعث تغيير هيات مديره ها 
و انح��الل آنها پيش از زمان قانوني ش��ده اس��ت. 
چالش بين دو دس��ته تفكر همواره وجود داش��ته 
است. گروه اقليت كه به دنبال مبارزه جويي با فوالد 
مباركه هستند، بارها كوشيده اند با اعمال فشار به 
مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف عزل 
روس��ا و مديران وقت فوالد مباركه را محقق كنند. 
به گفته وي كه مايل به افشاي نام خود نيست، در 
نقطه مقابل، گروه دوم كه اكثريت اعضاي سنديكا 
را تشكيل مي دهند، به دنبال تعامل سازنده با فوالد 
مباركه و كسب منافع منطقي در قالب »برد-برد« 
و ب��ا معيار قانون و واقعيت هاي موجود هس��تند و 
تعامل و رايزني را بر مبارزه جويي چشم بسته ترجيح 

مي دهند. 
مه��دي ابويي ديگ��ر عضو س��ابق هيات مديره 
س��نديكاي لول��ه و پروفيل هم، ريش��ه اختالفات 
گذشته و كنوني را همين نكته مي داند و مي افزايد : 
وقتي دنيا، دنياي ديپلماس��ي اس��ت، بايد تعامل 
كنيم و نه جنگ و س��تيز؛ اما هيات مديره سنديكا 
اين واقعيت بديهي را ناديده گرفته اس��ت. رييس 
وقت هيات مديره س��نديكاي لوله و پروفيل فوالد 
كه در اعتراض به اتفاقات آن برهه، گزينه اس��تعفا 
را برگزيد، مي گويد: ماجرا از آنجا ش��روع ش��د كه 
براي شفاف سازي، نامه يي در مورد تخلفات تشكلي 
و اقتصادي آقاي »ا« خطاب به رييس اتاق بازرگاني 
وقت نوش��تم و درخواس��ت رس��يدگي در كميته 
انضباطي كردم. زيرا براساس قانون، بايد تخلفات را 
گزارش مي كردم، اما بعدها متوجه شدم كه همكاري 
پشت پرده يي بين برخي اعضاي اتاق بازرگاني با اين 
شخص وجود داشته است و با راهنمايي هاي برخي 
اعضاي كميسيون تشكل هاي وقت اتاق بازرگاني، 
وي درخواست برگزاري »مجمع فوق العاده« داد تا 
در آن مجمع، هيات مديره به درخواست حاضران در 

مجمع عزل شوند. 
ابراهيم مهربان، به اختالفات ديگري كه پيش تر 
وجود داشته هم اشاره كرده و مي گويد: البته قبل 
آن هم تنش هايي با اين آقا داشتم، زيرا او مطالباتي 
در زمينه نگارش نامه هاي تهاجمي خطاب به وزير، 
مديران فوالد مباركه، بورس كاال و... را داش��ت. اما 
خواسته هايش اجابت نمي شد، زيرا اعتقاد من ايجاد 
تعامل و رايزني بين صنايع باالدستي و پايين دستي 
ب��راي حفظ منافع اعضا ب��ود. به همين دليل پس 
از مدتي نامه يي نوش��ت و درخواس��ت كرد او را از 

سنديكا خارج كنم. البته تصور نمي كرد خواسته اش 
را بپذي��رم، اما بالفاصله پذيرفتم و همين مس��اله 
سبب شد تا يك سال و اندي به حالت قهر خارج از 

سنديكا باشند و حق عضويت را نپردازند. 
يكي از اعضاي وقت س��نديكاي لوله و پروفيل 
كه مايل به افش��اي نام خود نيس��ت درباره مبناي 
قانوني برگزاري »مجمع فوق العاده« سال ۹۴ معتقد 
اس��ت: بدون حتي ي��ك دليل، اقدام ب��ه برگزاري 
مجمع فوق الع��اده و برگزاري انتخابات جديد و در 
ادام��ه، عزل اعضاي هيات مديره كردند و هرگز هم 
مشخص نش��د بازرس وقت سنديكا به چه دليلي 
ضرورت برگزاري مجمع فوق العاده را اعالم كرد؟ و 
نتيجه رفتارهاي خارج از عرف سنديكا و اختالفات 
فردي و س��ليقه يي به اينجا رسيد كه هيات مديره 
بايد تغيير كند و برخي اعضاي اتاق بازرگاني ايران 
هم به اين مهندسي آرا، روي خوش نشان دادند و 
اكنون بايد همگي نسبت به اتفاقات غيرقانوني رخ 

داده، پاسخگو باشند. 
علي قره گوزلو يكي ديگر از اعضاي هيات مديره 
سابق سنديكاي لوله و پروفيل هم ماجرا را اين گونه 
ش��رح مي دهد : تيم آقاي »ا« از طريق البي با اتاق 
بازرگاني، مجمعي زودهنگام را ترتيب دادند. اصال 
ق��رار بر انتخابات نبود، اما اين »مجمع فوق العاده« 
كه با حض��ور جمع محدودي از اعضا برگزار ش��د 
وارد راي گيري شدند تا اعضاي جديد هيات مديره 
را مش��خص و هيات مديره وق��ت را منحل كنند. 
قره گوزلو ادامه مي دهد: وقتي ديديم اين آقا تا اين 
ان��دازه تمايل دارد رييس هيات مديره ش��ود، كنار 
رفتيم و هرچه اصرار كردند كه نامزد انتخابات دور 

جديد شوم، نپذيرفتم. 
براي يافتن مستند قانوني تشكيل اين »مجمع 
فوق الع��اده«، س��راغ دبير كنوني س��نديكاي لوله 
و پروفي��ل رفتيم. اميرحس��ين كاوه، علت عزل و 
اس��تعفاي اجباري هيات مديره سابق را »نارضايتي 
اعض��ا از هيات مديره « ذكر مي كند. او در حالي كه 
اذعان دارد در اين مجمع حضور نداشته اما مدعي 
اس��ت كه از جزئيات رخداده��اي آن اطالع كامل 
دارد. كاوه مي افزاي��د: آقاي مهربان به عنوان رييس 
هيات مديره وقت، نه مديرعامل شركت يا كارخانه  
لوله و پروفيل بودند و نه عضو هيات مديره. همين 
مورد انتق��ادات زيادي را برانگيخته بود كه موجب 
شد تقاضاي انحالل هيات مديره و راي گيري مجدد 
مطرح شود. وقتي صحت و سقم اين سخنان كاوه 
را از مهربان، جويا مي شويم، پاسخ مي دهد كه وي 
آن زمان، نماينده يكي از شركت هاي بزرگ لوله و 

پروفيل بود و برمبناي اساس��نامه، براي حضور در 
جايگاه رياس��ت با تكيه ب��ر راي اعضا، منع قانوني 
نداشته است. اين نكته در ادامه سخنان كاوه تاييد 
ش��د؛ جايي  كه وي مي گويد: پس از تجربه حضور 
مهربان در رياست هيات مديره، با تغيير اساسنامه 
قي��د كرديم كه اعض��اي هيات مدي��ره حتما بايد 
مديرعامل يا عضو هيات مديره ش��ركت يا كارخانه 
لوله و پروفيل باشند. به اين ترتيب، مستند قانوني 
تش��كيل مجمع فوق العاده همچنان زير غباري از 

ابهام باقي مي ماند. 
از نكات مورد تاكيد منتقدان »مجمع فوق العاده« 
س��ال ۹۴ اين اس��ت آقايي كه در انتخابات همين 
مجمع به رياست س��نديكا رسيد، پيش تر و درپي 
خروج از س��نديكا، حتي حق عضويت خود را هم 
پرداخت نكرده بود و به نوعي حتي عضو س��نديكا 
هم محس��وب نمي شد؛ اما وي در واپسين روزهاي 
پيش از برگزاري مجم��ع، نه فقط واريز ديرهنگام 
حق عضويت هاي معوق خويش را انجام داد بلكه با 
واريز حق عضويت هاي برخي صاحبان كارخانه هاي 
تعطيل شده بود و حتي دستگاه و سوله يي نداشتند 
و ترغيب آنان به حضور در انتخابات، توانست آراي 
اين گروه را به نفع خود بس��يج كند و در انتخاباتي 
خوب اطالع رس��اني نشده نتيجه انتخابات را به نفع 
خود رقم بزند. اين انتقاد را به دبير كنوني سنديكا 
منتقل مي كنيم: مي گويند اين آقا حق عضويت ها را 
پرداخت كرده است. كاوه با تاكيد بر اينكه »چنين 
ادعايي قابل اثبات نيس��ت«، پاس��خ مي دهد: مهم 
پرداخ��ت حق عضويت اس��ت. م��ن فكر نمي كنم 
آقاي »ا« چنين كاري كرده باشد. اما گاهي برخي 
به س��بب عدم حضور به هم گروه ه��اي خود اجازه 

مي دهند كه به جاي آنها چك بكشند. 
ادعاي پرداخت ۸۸ميلي��ون به  صورت چك به 
اين معناس��ت كه با حق عضويت 2ميليون تومان 
آن زم��ان، به جاي ۴۴نفر ح��ق عضويت پرداخت 
شده اس��ت. اين يعني حتي هيات مديره چند نفر 
هم طرفدار نداشته است كه در مجمع حضور پيدا 
كند؟ بر اس��اس اساسنامه آن زمان هر فرد وكالت 
داشت به جاي دو نفر ديگر راي دهد، اين مورد در 

اساسنامه اصالح شده است. 
زير س��وال بردن س��المت انتخابات س��ال ۹۴ 
از ديگر نكات مش��ترك در ميان منتقدان اس��ت 
ك��ه كاوه در پاس��خ به آن مي گوي��د: برگزاركننده 
انتخابات اين مجمع هيات مديره وقت بود، بنابراين 
آن��ان نمي توانند بر طبل تقلب بكوبند، زيرا در اين 
صورت خود را زير سوال مي برند. او ادامه مي دهد: 

تا به حال كسي در مورد تقلب بودن مجامع چيزي 
نگفته چون اصال چنين چيزي غيرممكن اس��ت. 
عالوه ب��ر ناظر اتاق بازرگاني ايران، رياس��ت، ناظر 
و منش��ي مجمع هم حضور دارند ك��ه به انتخاب 
اعضا بر اين كرسي مي نشينند. اصوال هر فردي كه 
عضو هيات مديره باشد يا كانديد اين سمت باشد، 
نمي تواند در پس��ت نظارت بنشيند. بنابراين تقلب 
در مجمع غيرقابل خدشه است. وقتي اين استدالل 
كاوه را ب��ا منتقدان مطرح مي كني��م، فقط با يك 
بخش آن موافق هستند: »تا به حال كسي در مورد 
تقلب بودن مجامع چيزي نگفته.« منتقدان تاكيد 
دارند، ايراد وارده به انتخابات س��ال ۹۴ سنديكا، نه 
به دليل وقوع »تقلب« بلكه مربوط به »مهندس��ي 

انتخابات« است كه دو معناي متفاوت دارند. 
به تعبي��ر مهربان ريي��س وق��ت هيات مديره 
س��نديكاي لوله و پروفيل فوالد با همكاري برخي 
ديگ��ر با صدور يك فقره چ��ك ۸۸ميليون توماني 
اق��دام به پرداخ��ت ح��ق عضوي��ت كارخانه ها و 
شركت هاي نيمه تعطيل يا تعطيل كرد تا با عضويت 
آن��ان در س��نديكا، آراي ش��ان را به  نف��ع خود در 
صن��دوق راي واريز كند. آنها ت��الش كردند در آن 
»مجمع فوق العاده« فقط حاميان خودشان حضور 
داشته باش��ند و اعضايي كه با آنها زاويه دارند، در 
جلس��ه حضور پيدا نكنند. بر همين اس��اس فقط 
حدود ۵۰ نف��ر در آن مجمع حض��ور پيدا كردند 
و ب��ا اعالم در لحظه وي خواس��تار برگزاري مجدد 
انتخابات هيات مديره پيش از موعد قانوني شد. در 
آنجا برخي از جمله من، استعفا داديم و برخي ديگر 
كه از استعفا خودداري كردند، از سوي اين مجمع 
مهندسي شده، عزل شدند و تقاضايي براي نامزدي 

مجدد انتخاباتي ارائه ندادند. 
در نقط��ه مقاب��ل كاوه مي گوي��د: ادعاي عدم 
اطالع رس��اني معطوف به خود هيات مديره اس��ت، 
زيرا وظيفه اطالع رساني مجامع با هيات هاي مديره 
اس��ت. حال با لحاظ رقم اعالمي توس��ط مهربان 
مبن��ي بر حض��ور ۵۰ نفر در مجم��ع فوق العاده و 
عدد م��ورد اش��اره دبير كنوني س��نديكاي لوله و 
پروفيل كه محاسبه كرده در صورت صحت ادعاي 
منتقدان مبني بر صدور چك ۸۸ ميليوني توسط 
آق��اي ا بابت پرداخت حق عضوي��ت معوقه اعضا، 
۴۴عضو همس��و با وي، مجوز حض��ور و حق راي 
دريافت كرده اند؛ بيانگر اين ادعاي منتقدان اس��ت 
كه به علت اطالع رساني ناقص توسط هيات مديره 
وقت و غافلگيري اكثريت اعضا از س��ويي و حضور 
هماهنگ اقليت در روز برگزاري مجمع فوق العاده ، 

خواس��ت اقليت بر اراده اكثريت چيره شده است. 
س��واي انتخابات جنجال برانگيز سال ۹۴ سنديكا، 
كارنامه هيات مديره كنوني در دوره پس از استقرار 
ني��ز مورد انتق��اد قرار گرفته اس��ت. عص��اره اين 
انتقادها در ارزياب��ي علي قره گوزلو از ديگر اعضاي 
هيات مديره سابق سنديكا بازتاب يافته كه مي گويد: 
پ��س از كناره گيري هيات مدي��ره قبلي، پيگيري 
منافع سنديكا هم كنار گذاشته شد و هيات مديره 
جانشين، دنبال تامين منافع شخصي خود رفتند. 

دبير كنوني سنديكا ضمن رد اين ادعا استدالل 
مي كند: اهداف 22گانه س��نديكا به تاييد اعضا در 
مجمع عمومي سال ۹۵ رسيده و حتي براي آن نيز 
بودجه در نظر گرفته ش��ده است و ما نيز در قالب 
اعضاي هيات مديره همان ها را دنبال كرده ايم. عالوه 
بر آن، اعضاي سنديكا مشترك المنافع هستند و اگر 
اتفاقي براي يك كارخانه بيفتد به س��ود باقي اعضا 
نيز خواهد بود. كاهش تعرفه واردات آيا به نفع يك 
شخص اس��ت يا به نفع تمام اعضا؟ اين كار سبب 
شده تا مواد اوليه همه اعضا ارزان تر تمام شود، زيرا 
فوالد مباركه هم در پي كاهش تعرفه مجبور شد، 
قيمت هاي خود را تعديل كند. او كه عضو س��ابق 
هيات مديره سنديكاس��ت، مي گوي��د: هيات مديره 
فعلي س��نديكا از ابزار هياهو، آن هم براي پيشبرد 
منافع و اهداف شخصي استفاده مي كند. مثال دوره 
بعد از ما اعالم  كردند از فوالد مباركه جنس نخريد، 
زيرا باي��د فوالد مباركه قيمت محص��ول را پايين 
بياورد، اما همان افراد كه چنين طرح و پيشنهادي 
را ارائه مي كردند، خودش��ان ۵۰ه��زار تن از فوالد 
مباركه جنس خريدند و بعد از يك ماه در بازار آن 
را عرضه كردند به نحوي  كه قيمت پروفيل با قيمت 
ورق يكي شده بود. با اين اقدام تعداد قابل توجهي 
از واحدهاي توليدي تعطيل و متضرر شدند و اكنون 
با وجود بدهي باالي بانك��ي، صرفا با انگيزه حفظ 
آبرو به فعاليت و تالش خ��ود ادامه مي دهند و در 
ميدان باقي مانده اند. او مي افزايد: اگر تريبوني براي 
اهداف خاص مي خواستند در فضاي ديگري دنبال 
مي كردند، چرا به اس��م ۱۳۰واحد توليدي، اهداف 

خاص خود را دنبال مي كنند؟
در ميان انبوه مس��ائل مورد اختالف حاميان و 
منتق��دان هيات مديره فعلي انجمن ش��ايد انتظار 
يافتن نقطه اشتراك چندان منطقي نباشد، اما در 
حداق��ل در يك مورد چني��ن وحدت نظري وجود 
دارد: تاييد مشاركت اندك اعضاي سنديكا در مجمع 
»نوب��ت اول« روز ۱۰ خرداد ۹۷ كه فقط با حضور 
۱2 عضو از مجموع ۱۳۶ عضو س��نديكا برگزار شد 
و البته در توضيح اين مشاركت ناچيز اعضا، دوباره 
اختالف نظرها عيان ش��ده و به تحليل هاي متضاد 
مي رسد. دبير كنوني سنديكا در اين باره مي گويد: 
ب��ه تمام اعضا اعالم ك��رده  بوديم كه انتخابات اين 
دوره در نوبت دوم مجمع برگزار مي شود. به همين 
دليل نوبت اول را در سنديكا برگزار كرديم و مكان 
برگزاري نوبت دوم را در اتاق ايران اختصاص داديم 
و نوبت اول را به شناسايي كم و كاستي ها در مورد 
كارت بازرگاني و عضويت اختصاص داديم كه اعضا 
فرصت داشته باشند براي رفع اين مشكالت اقدام 
كنن��د. به همين دليل حتي اعض��اي هيات مديره 
هم در نوبت اول حضور نداش��تند و فقط چند نفر 
از اعضا به مناس��بت افطاري دور هم جمع شديم. 
اما منتقدان سنديكا روايت ديگري از ماجرا دارند. 
به گفت��ه مهدي ابوي��ي عضو س��ابق هيات مديره 
سنديكاي لوله و پروفيل در مجمع اول سنديكا از 
مجموع ۱2شركت كننده، ۷نفر اعضاي هيات مديره 
و ۵نفر از اعضا حضور داشتند. اين مساله به خوبي 
نش��ان مي دهد كه اين تشكل قائم به افراد شده و 
براي اهداف شخصي- گروهي و نه اهداف صنفي- 
جمعي سنديكا پيش مي رود. با اين حال اميدوارم 
با هوشياري و درايت اعضا وضعيتي حاكم شود كه 

چراغ سنديكا خاموش نشود. 

گروه بورس|
در معامالت روز سه ش��نبه ب��ورس اوراق بهادار 
تهران ش��اخص كل بازار با افزايش يك هزارو ۹۷۰ 
واحدي توانس��ت تا نيمه كان��ال ۱۰۶۰۰۰ واحدي 
پيش  برود. در همين حال با نگاهي به روند معامالتي 
طي ۴روز اخير مش��اهده مي شود كه دماسنج بازار 
س��هام در اين مدت بي��ش از ۱۰۰۰۰واحد افزايش 
)مع��ادل ۱۰.۵درصد رش��د( را تجربه كرده كه اين 
ميزان جهش در تاريخ بورس كش��ور در چنين بازه 
زماني بي س��ابقه بوده اس��ت. از طرفي در كنار رشد 
پارامتر  ه��اي ب��زرگ و تاثير گ��ذار در بازار س��رمايه 
آمار  هاي منتشر شده از تغييرات قيمتي در بازار هاي 
موازي نش��ان از عدم افزايش و ثبات در نرخ ها دارد. 
به هر حال داغ شدن فضاي خريد و فروش سهام در 
تاالر شيشه يي، حركت نقدينگي به سمت تقاضاي 
سهام و تداوم صعود ش��اخص هاي بورسي تا جايي 
ادامه پيدا كرد كه در دومين جلس��ه ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي بر چگونگي تداوم حمايت از بازار 

سرمايه و بورس تاكيد شد. 

 ارزش 528 ميليارد توماني معامالت
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش در معام��الت ديروز 
سرمايه گذاران بورسي بيش از 2ميليارد برگه سهم، 
حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را دست به دست 
كردن��د كه ارزش اين مب��ادالت بالغ بر ۵2۸ميليارد 

توم��ان بود. اي��ن در حالي اس��ت كه در ب��ازار روز 
سه ش��نبه نمادهاي ملي مس، فوالد مباركه، تاپيكو، 
گس��ترش نف��ت و گاز پارس��يان، چادرملو، گل گهر 
و س��رمايه گذاري اميد با بيش��ترين تاثير مثبت بر 
ش��اخص كل را ثبت كردند. همچنين شاخص هاي 
بازار اول و دوم نيز به ترتيب يك هزار و ۹۰2 واحد و 
يك هزار و ۵۴۰ واحد صعودي شدند. بر اين اساس 
برترين گروه هاي صنعتي بازار نيز با بيش��ترين رشد 
حج��م و ارزش معام��الت متعلق ب��ه صنايع فلزات 
اساس��ي، ش��يميايي و كانه فلزي بود. افزون بر اين 
صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق 
ب��ه نمادهاي ملي مس، توليد مواد اوليه دارو پخش، 
معدني و صنعتي صبانور، فنرس��ازي خ��اور، كارت 
اعتباري كيش، پرداخت الكترونيك سامان كيش و 
كشاورزي و دامپروري مگسال بود. در مقابل نمادهاي 
ايران خودرو ديزل، داروسازي زهراوي، كاشي پارس، 
سيمان كردستان، درخشان تهران، داده پردازي ايران 
و حمل و نفت پتروشيمي با بيشترين كاهش قيمت 
در انته��اي جدول معامالت ق��رار گرفتند. عالوه بر 
اين سرمايه گذاران بورس��ي ديروز براي خريد سهام 
پرداخت الكترونيك س��امان كيش، س��رمايه گذاري 
اميد، چادرملو، اوراق مش��اركت ش��هرداري سبزوار، 
كارت اعتباري ايران كيش، بورس اوراق بهادار تهران 
و گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان بيشترين 
تقاضا را ثبت كردند. در مقابل اوراق مشاركت رايان 

س��ايپا، اوراق مشاركت ش��هرداري س��بزوار، اوراق 
مشاركت ش��هرداري تهران و اوراق صكوك سايپا با 
بيشترين عرضه ها و طوالني ترين صف هاي فروش به 
كار خود پايان دادند. در بازار ديروز ملي مس با معامله 
بيش از ۱۶۳ميليون سهم به ارزش ۵۶۹ميليارد ريال 

بيشترين حجم و ارزش معامالت را ثبت كرد. 

 فرابورس در رقم ۱2۱۳ واحد
از س��وي ديگر ش��اخص كل فرابورس ايران در 
معام��الت ديروز ش��اهد ثبت رك��وردي جديد بود 
و آيفك��س با نزدي��ك به يك درصد رش��د و تجربه 
افزايش بيش از ۱۱ واحدي، باالتر از ارتفاع تاريخي 
۱2۱۳واح��دي قرار گرفت. بر اين اس��اس در روزي 
ك��ه گذش��ت در بازار هاي ۹ گانه فراب��ورس بيش از 
۵۶۵ ميلي��ون ورقه بهادار ب��ه ارزش بيش از ۳ هزار 
و 2۷۹ ميلي��ارد ريال در نزديك ب��ه ۵۶ هزار نوبت 
دست  به دست شد كه نسبت به روز معامالتي ماقبل 
از كاهش حجم دادوستدها در مقابل افزايش ارزش 
آن حكايت داش��ت. همچنين از اين ميزان معامله 
ني��ز خريد و فروش بيش از ۳۹۰ ميليون س��هم به 
ارزش بي��ش از ۹۹۷ميليارد ريال به بازار اول و دوم 
تعلق داش��ت كه سهامي ذوب آهن در ادامه روز هاي 
مثبت خ��ود و در حالي كه با افزايش قيمت مواجه 
بود، ديروز با حجم معامالتي ۵.۱۸۹ميليون سهمي 
به ارزش بيش از ۵.2۱۳ميليارد ريال با بيش��ترين 

حجم و ارزش معامالت در صدر قرار گرفت. افزون بر 
اين در روزي كه گذشت بيش از ۱۵۶ ميليون سهم 
به ارزش نزديك به ۳۰۸ميليارد ريال در س��ه تابلو 
معامالتي بازار پايه جابه جا ش��د كه قريب به اتفاق 
اي��ن معامالت متعلق ب��ه تابلو ب ب��ازار پايه بود. از 
سوي ديگر روز سه شنبه در بازار اوراق با درآمد ثابت 
شاهد جا به جايي نزديك به 2ميليون ورقه بهادار به 
ارزش بيش از يك ه��زار و ۶۵۸ميليارد ريال بوديم 
و »س��خاب۷« با جا به جايي بيش از ۴2۱هزار ورقه 
بهادار به ارزش بيش از ۳۵۸ميليارد ريال بيشترين 
حج��م و ارزش را در معام��الت اوراق با درآمد ثابت 
به خود اختصاص داد. ش��ايان ذكر است كه تقريبا 
۹۹درصد از معامالت اين اوراق كه با افزايش قيمت 
اندكي نيز روبه رو بود توسط حقوقي ها صورت گرفته 
اس��ت. همچنين طي اطالعيه يي كه از سوي مدير 
عمليات بازار و اعضاي فرابورس منتش��ر شد، امروز 

چهارش��نبه در بازار ابزار هاي نوين مالي عرضه اوليه 
۱۰ميليون ورقه »اخزا۶22« با تاريخ سررسيد بيست 
و سوم مردادماه ۹۸ انجام خواهد شد. از طرف ديگر 
ديروز نماد »اعتم��اد« با حجم معامالتي نزديك به 
۱۰ ميليون��ي در مي��ان صندوق ه��اي قابل معامله 
)ETF( در صدر ايس��تاد و بي��ش از نيمي از حجم 
كل معامالت اين صندوق ها را به خود اختصاص داد. 
ارزش كل معامالت ETF نيز به بيش از 2۶2ميليارد 
ريال رسيد. بر اساس اين گزارش در تابلو تسهيالت 
مس��كن فرابورس نيز ديروز معامالت تسه ها در بازه 
قيمتي حدود ۶۷۴ تا ۷۰۱هزار ريالي پيگيري ش��د 
و ب��ه تغيير مالكيت بيش از ۷۵.۵ هزار ورقه تس��ه 
ب��ا ارزش بي��ش از ۵2.۵ميليارد ري��ال انجاميد كه 
امتياز تسهيالت مسكن آبان ۹۶ با بيشترين حجم و 
ارزش در صدر معامالت اين تابلو قرار گرفت و تسه 

فروردين ۹۷ بيشترين قيمت را از آن خود كرد. 

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

افزايش ۱۰۰۰۰ واحدي در 4 روز معامالتي

بازار سرمايه
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فرهاد نيلي نماينده ايران در بانك جهاني در پيامي از بخش خصوصي درخواست كرد

كمپين عليه بانك هاي ناسالم
تعادل|

در نشست خردادماه 97 اتاق تهران، چهره هايي 
چون »فرهاد نيلي« اقتص��اددان و نماينده ايران در 
بانك جهاني به صورت غيرحضوري نظرات و ايده هاي 
خود را با حاضران در اين نشست به اشتراك گذاشت. 
)مش��روح نشست هيات نمايندگان را در صفحه 14 
بخوانيد( اين اقتصاددان از طريق يك پيام ويديويي 
كه در نشس��ت هيات نمايندگان اتاق تهران پخش 
شد، به مساله تحريم بانكي و راهكارهاي آن پرداخت. 
او با اشاره به معذوريت هايي كه در صحبت مستقيم 
در اين ب��اره دارد، عنوان كرد كه از تمثيلي فوتبالي 
براي تبيين اوضاع س��ود مي برد. نيلي در اين كليپ 
ويديويي نوك پيكان انتقاد خود را به سمت بانك هاي 
ناس��الم در كشور نشانه گرفت. »هرچند امروز بسيار 
دير اس��ت اما قطعا هنوز از فردا زودتر اس��ت. شايد 
اتاق تهران، اتاق ايران و تمام اتاق هاي بازرگاني بايد 
اي��ن كمپين را زودتر از اين ش��روع مي كردند كه ما 
به بانك هاي س��الم در مقي��اس بين المللي احتياج 
داريم؛ نه فقط س��الم در مقي��اس داخلي؛ ما احتياج 
به بانك ه��اي قوي داريم؛ ما احتي��اج به بانك هايي 
داريم كه مديريت ريسك را بشناسند.« اين بخشي 
از مهم ترين اظهارات اين اقتصاددان بود كه از تريبون 

بخش خصوصي منتشر شد. 

 بانك ها، بازيكنان ناآماده عرصه بين المللي
فرهاد نيلي در آغاز س��خنان خود گفت: واقعيت 
اين است كه شيرين ترين فضايي كه اكنون در ميان 
ايراني ها وجود دارد، مساله فوتبال و جام جهاني است 
و ش��ايد تلخي هاي فضاي سياست و فضاي مالي با 
شيريني هاي فوتبال قابل تلطيف و قابل جبران باشد. 
مي دانيم كه برابر برنامه مسابقات، فردا تيم ملي ايران 
به مصاف تيم قدرتمند اس��پانيا  مي رود. من از اينكه 
نتيجه ب��ازي را پيش بيني كنم، اجتناب مي كنم اما 
مي ت��وان يك س��ري پيش فرض ها و احتم��االت را 
در م��ورد اين بازي مرور و بررس��ي كرد. براي مثال 
 مي تواني��م بگوييم كه اس��پانيا در رده بندي فيفا در 
جايگاه دهم و ايران در رتبه سي و هفتم قرار گرفته 
اس��ت و اين 27 رتبه فاصله ميان دو تيم در دنياي 
فوتبال بس��يار زياد است. در نتيجه بر اساس همين 
رده بندي فيفا، احتمال وقوع برخي گزينه ها كمتر و 

احتمال وقوع برخي گزينه ها بيشتر  مي شود. 
او اف��زود: نكت��ه دوم اينكه براي اي��ن بازي ما به 
11 بازيك��ن نياز داريم كه پيش از اين از داور كارت 
قرم��ز دريافت نكرده يا تع��داد كارت هاي زرد آنها از 
دو كارت بيشتر نشده باشد. در واقع آنها بايد از نظر 
مقررات شايسته و واجد شرايط براي حضور در ميدان 
باش��ند. مهم تر اينكه اين بازيكنان و به طور كلي اين 
تيم بايد براي كس��ب آمادگ��ي الزم براي حضور در 
چنين ميداني قبال به ميزان كافي مسابقه تمريني و 

آزمايشي برگزار كرده باشد تا بازيكنان براي مقابله با 
حريف آماده شده باشند. 

نماينده ايران در بانك جهاني در ادامه اشاره كرد 
كه احتماال ب��ا مرور برنامه هاي تي��م حريف به اين 
نتيجه مي رسيم كه حريف، بازي هاي تداركاتي بسيار 
بيش��تري پيش از اين مسابقه برگزار و خود را آماده 
كرده در حالي كه تيم ايران بازي تداركاتي  بين المللي 
مهمي نداشته و در برابر تيم هاي ملي قدرتمند ديگر 
كش��ورها قرار نگرفته است. اين اقتصاددان افزود: در 
م��ورد داوري ني��ز مي توان اين فرض را داش��ت كه 
تاكنون داور  بين المللي تيم ما را قضاوت نكرده است 
و اي��ن تيم، هر چه داور به خود ديده، داوران داخلي 
با استانداردها و رفتارهاي داخلي بوده، به صورتي كه 
در زمان بازي مي ش��د با برخي صحبت ها و تعارفات 
از برخي س��وت هاي داور گذشت يا كارت هاي قرمز 
و زرد را بع��د از ب��ازي به گونه ي��ي بخش��يد و حل 
و فصل ك��رد و به اين دليل كه داور خودي اس��ت، 
اخط��ار داور را چندان جدي نگرفت. اما مس��ابقات 
جام جهان��ي، بازي هاي  بين المللي اس��ت. تيم هاي 
مقابل تيم هاي قدري هس��تند كه سال هاي طوالني 
مس��ابقات بين المللي برگزار كرده و خود را آزموده و 
آماده كرده اند و تيم ما مانند آن تيمي است كه براي 
نخستين بار در مقابل تماش��اچيان  بين المللي بازي 
 مي كند. او با مرور اين مقدمات به اين نتيجه رس��يد 
كه پيش بيني نتيجه اين ب��ازي تا حدودي از حالت 
ش��انس خارج شده و بر اساس احتماالت  مي توان به 

نتيجه واقعي بازي نزديك تر شد. 

 فوتبال بين المللي؛ روابط بانكي بين المللي
نيلي پس از اين س��خنان تمثيل فوتبالي خود را 
به فضاي بانكي و مال��ي مرتبط كرد و گفت: به طور 
مشابه براي حضور در روابط بانكي  بين المللي ما بايد 
بانك هايي داشته باش��يم كه كارت قرمز نگرفته اند، 
بانك هايي باش��د ك��ه دو كارت زرد يا احتياطا يك 
كارت زرد ه��م نگرفته باش��ند؛ چراكه ب��ازي روابط 
بانكي، خالف بازي فوتبال قرار نيست كه بعد از 90 
دقيقه تمام شود و بعد از شروع براي آن پاياني متصور 
نيس��ت. اين بازي سوت پاياني ندارد. در اين صورت 
نكته اول آن اس��ت كه ما بتوانيم بازيكناني به زمين 
بفرستيم كه واجد شرايط و آماده اين مسابقه باشند. 
نماينده ايران در بانك جهاني س��پس اين سوال 
را مطرح ك��رد كه بانك هاي ما به عن��وان بازيكنان 
اين بازي چه وضعيتي دارن��د و ادامه داد: بانكي كه 
سال هاست هيچ حس��ابرس  بين المللي حساب هاي 
آن را بررس��ي نك��رده و صورت هاي مالي آن را امضا 
نكرده اس��ت؛ بانكي اصوال صورت هاي مالي خود را 
بر اساس استانداردهاي مورد قبول جامعه  بين المللي 
تنظيم نكرده و اساسا با يك سري از اين استانداردها 
آش��نايي ندارد؛ بانكي كه نمي تواند نس��بت كفايت 

سرمايه خود را اعالم كند به اين دليل كه اين نسبت 
اصال قابل دفاعي نيس��ت؛ بانكي كه نسبت مطالبات 
معوق خود را به اين دليل كه سال هاس��ت كه از حد 
نصاب ه��اي  بين المللي فراتر رفت��ه، نمي تواند اعالم 
كند؛ بانكي است كه با مديريت ريسك در اندازه هاي 
 بين المللي حتي اندازه هاي منطقه يي آشنايي ندارد و 
اساسا يك سري از ريسك ها را نمي تواند اندازه گيري 
كند؛ بانكي كه حتي اگر اين ريسك ها را اندازه گيري 
كند، ابزار الزم براي تخفيف و مديريت اين ريسك ها 
را ن��دارد؛ بانكي كه اساس��ا در ان��دازه  بين المللي و 
منطقه يي ظاهر نشده اس��ت؛ بانكي كه صورت هاي 
مالي خود را منتش��ر نكرده و به طور كل صورت هاي 
مالي قابل انتشاري ندارد؛ نه به دليل اينكه بانك بدي 
است بلكه به دليلي كه بانكي است كه اصوال تاكنون 
وارد چنين مسابقه يي نشده و براي چنين مسابقه يي 

تمرين نديده است. 

 فيفا، FATF و مقررات نافذ بين المللي
فره��اد نيلي توصيف كرد كه تاكنون قاعده بازي 
براي بانك هاي ما قاع��ده بازي هاي محلي و داخلي 
بوده اس��ت؛ به نوعي از بازي قبل از بازي، حين بازي 
و بع��د از بازي تعارفات و روبوس��ي در جريان بوده و 
چون ب��ازي اصال جدي نبوده، دع��اوي و اختالفات 
و خطاه��اي اين هم بازي ب��ا پادرمياني پيش داور و 

صحبت هاي مربي ها قابل حل و فصل بوده است. 
او سپس در توصيف عملكرد حريفان ما در عرصه 
بانكي گفت: سال ها پيش زماني كه ما براي تيم هاي 
مقابل كري مي خوانديم، زماني كه نفت باالي 110 
دالر مي فروختيم و وضع مالي ما بس��يار خوب بود، 
حريفان ما تم��ام مقررات خود را، بازي هاي تمريني 
خود را براس��اس استانداردهاي فيفا تدوين و تمرين 
كردند. همان مقرراتي كه بايد در داخل زمين از آن 
تبعي��ت بكنيم. در آن زمان ما غافل بوديم كه ما هم 
دست آخر در بازي بين المللي بايد با آن مقررات بازي 
كنيم نه مقررات داخل��ي خودمان. حاال اگر بگوييم 
مقررات بازي بين المللي منصفانه نيست كسي حرف 
م��ا را نمي پذيرد چون مقررات به قوانين فيفا تبديل 
شده است؛ حاال فيفا يا اف اي تي اف )FATF( يا يك 
نهاد بين المللي ديگر تفاوتي نمي كند. مهم اين است 
كه آن نهاد بين المللي آن مقررات مصوب را مي پذيرد 
و مس��وول نيس��ت كه ما در مورد منصفانه بودن يا 

نبودن اين مقررات صحبت كنيم. 

 ما هم بايد آماده شويم
اين استاد اقتصاد با اش��اره به نافذ بودن مقررات 
بين المللي و مورد پذيرش بودن آن توسط بازيكنان، 
تماش��اگران و حتي بينندگان تلويزيوني گفت: برابر 
مقررات اگر بازيكن��ي كارت قرمز بگيرد، بايد زمين 
بازي را ترك كند. اگر بازيكن ما در بازي قبل كارت 

قرمز يا دو كارت زرد گرفته باشد، اصال نمي تواند براي 
بازي وارد ميدان شود. بنابراين شايد نخستين اولويت 
ما اين است كه تركيب تيم مان را طوري بچينيم كه 

به تعداد كافي بازيكن براي بازي داشته باشيم. 
فرهاد نيلي ادامه داد: شما بايد ببينيد چند بانك 
داري��د ك��ه مي توانند در فض��اي بين المللي با ديگر 
بانك ها وارد روابط كارگزاري ش��وند. م��ا اگر داريم 
به اروپايي ها فشار مي آوريم كه بايد كانال مطمئني 
ايجاد و از روابط مالي ما و خودش��ان محافظت و اين 
روابط را برقرار كنند بايد توجه كنيم كه روابط مانند 
يك بازي فوتبال دو طرف دارد: طرف مقابل و طرف 
خودي. همه  چيز بر عهده طرف مقابل نيست و طرف 
خ��ودي هم باي��د بتواند اين رواب��ط را برقرار كند و 

آمادگي الزم را داشته باشد. 

 كمپين بانك سالم و قدرتمند
نيلي با بيان اينكه اگر چه امروز دير است اما هنوز 
از فردا زودتر است، عنوان كرد: اتاق تهران، اتاق ايران 
و تم��ام اتاق هاي بازرگاني بايد كمپيني را آغاز كرده 
و اع��الم كنند كه ما به بانك هاي س��الم در مقياس 
بين المللي احتياج داريم؛ نه فقط س��الم در مقياس 
داخلي؛ ما احتياج به بانك هاي قوي داريم؛ ما احتياج 
به بانك هايي داريم كه مديريت ريسك را بشناسند؛ 
ما احتي��اج به بانك هايي داريم ك��ه بتوانند به زبان 
بين المللي صحبت كنند؛ م��ا احتياج به بانك هايي 
داريم كه تراز قابل دفاع داش��ته باشند؛ ما احتياج به 

بانكداران  بين المللي داريم. 
او اف��زود: اين كمپين بايد هم اكنون هرچند فكر 
كنيم دير ش��ده، ش��روع ش��ود تا حداقل برداش��ت 
اين گونه نباش��د ك��ه بنگاه هاي ما صرف��ا به دنبال 
تس��هيالت ارزان قيمت، ن��رخ ارز ارزان و گرفتن وام 
و تس��هيالت بدون اعتبارسنجي هس��تند. قطعا نه 
بنگاه هاي ما و نه اتاق بازرگاني كه در واقع بنگاه هاي 
ما را نمايندگي مي كند، دنبال اين خواسته ها نيستند. 

او با اشاره به تداوم مساله تحريم ها و پيگيري آن از 
سوي خزانه داري امريكا گفت: ما براي مواجهه با اين 
شرايط بايد بانك هاي قوي داشته باشيم، بانك هايي 
كه حداقل تماشاگران بپذيرند واجد شرايط و بدون 
كارت قرمز هستند و مي توانند وارد زمين بازي شوند. 
نماينده اي��ران در بانك جهان��ي همچنين اتاق 
بازرگاني را تشويق كرد تا هنگامي كه كه نمايندگان 
مجلس و سياسيون در تصميم گيري ترديد دارند، به 
عنوان مرجع تخصصي بنگاهداري و مرجع تخصصي 
فعاليت هاي اقتصادي در كشور وارد شود و پشتيبان 
بانكداري س��الم، به روز، مدرن و قابل دفاع باش��د. او 
گف��ت: در غير اين  صورت احتماال سياس��ت گذاران 
سياسي و اقتصادي نتوانند، تصميمات درستي بگيرند 
و ممكن است يك مس��اله اقتصادي وجه المصالحه 

مسائل سياسي قرار گيرد. 

 الزامات اكوسيستم جديد 
فرهاد نيلي در پايان سخنان خود گفت: ما در حال 
وارد شدن به يك اكوسيستم كامال جديد هستيم كه 
در اين اكوسيس��تم نفس كش��يدن، كار كردن و به 
خصوص كار مالي انجام دادن، احتياج به توانايي هايي 
دارد ك��ه ما قب��ال آن را نياموخته ايم. تنها توصيه يي 
كه من مي توانم بكنم، اين اس��ت كه در اكوسيستم 
جديد ما احتي��اج به بازيكنان قوي داريم. بازيكناني 
كه بتوانيم آنها را به زمين بفرستيم؛ بازيكناني كه بايد 
به طور كامل آنها را آماده كنيم. شايد براي اين بازي 
11بازيكن آماده و واجد ش��رايط در اختيار نداش��ته 
باشيم، اما ش��ايد بتوانيم حداقل چند بازيكن آماده 
و خوب به زمين بفرس��تيم. در اين  صورت است كه 
 مي توانيم، انتظار داش��ته باشيم در بازي حرفي براي 
گفتن داشته باشيم. با داشتن چنين بانك هايي است 
كه مي توانيم، انتظار داشته باشيم روابط متقابل بانكي 
شكل بگيرد و قابل دوام باشد و من اميدوارم كه آينده 

روشني پيش روي ما باشد. 

رييس انجمن صنايع لوازم خانگي ايران افزايش قيمت لوازم 
خانگي را كمتر از حد واقعي آن دانست و گفت: هنوز حذف دالر 
4200توماني براي واردات لوازم خانگي رسما ابالغ نشده است 

كه ضرورت دارد در اين زمينه شفاف سازي شود. 
حبيب اهلل انصاري در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه درباره 
احتمال حذف دالر 4200توماني ب��راي واردات لوازم خانگي 
اظه��ار كرد: هنوز تغيي��ر ارز 4200توماني ب��ه ارز آزاد براي 
واردات لوازم خانگي به صورت رس��مي ابالغ نشده است. ابتدا 
بايد از زمينه هاي اجرايي اين كار مطلع شويم و يكي از موارد 
و دغدغه هايي كه در پي اين تصميم پيش مي آيد، مش��كالت 
در مسير واردات است.  وي افزود: باالخره مساله اين است كه 
بايد اين موضوع شفاف شود و اگر مي گويند ارز 4200توماني 
مي دهيم واقعا اين امر عملياتي ش��ود.  رييس انجمن صنايع 
ل��وازم خانگي ايران با بيان اينكه صنعت لوازم خانگي يكي از 
رشته هاي مورد توجه عموم مردم است، اظهار كرد: امروز كه 
بح��ث خريد كاالي ايراني به عنوان يك اصل در اقتصاد ايران 
مطرح است اين صنعت بايد بتواند زمينه را براي افزايش توليد 
و حت��ي صادرات ايجاد كند.  ب��ه گفته انصاري، در عين حال 
كه برخي مواد اوليه باالدس��تي مثل فوالد، مس  و پتروشيمي 
در ايران توليد مي ش��ود بايد زمينه براي واردات مواد اوليه يي 

ك��ه مورد نياز صنعت لوازم خانگي اس��ت ب��ه راحتي  فراهم 
ش��ود.  وي افزود: براي مثال درحال حاضر كمپرسور يخچال 
در ايران توليد نمي شود؛ بنابراين بايد شرايطي را فراهم كنيم 
كه توليدكننده بتواند به راحتي اين كاال را وارد كشور كند كه 
اوال زمانبر نباشد ثانيا وقتي ارز خاصي براي آن اعالم مي شود، 
قطعيت داش��ته و توليدكننده بتواند از آن ارز اس��تفاده كند.  
رييس انجمن صنايع لوازم خانگي ايران درباره نحوه تخصيص 
دالر 4200توماني به واردات لوازم خانگي تاكنون توضيح داد: 
تا امروز مش��كالت و موانعي در اين زمينه وجود داشته و اگر 
پرداخت شده به اين صورت نبوده كه توليدكنندگان به راحتي 
و طب��ق برنامه مش��خصي اين ارز را درياف��ت كنند.  انصاري 
درباره  افزايش ناگهاني قيمت لوازم خانگي تصريح كرد: از سال 
1۳9۶ افزاي��ش قيمتي كه بايد به دلي��ل افزايش هزينه مواد 
اوليه و س��اير هزينه ها روي قيمت لوازم خانگي اعمال مي شد 
به هيچ عنوان اعمال نشده است و در سال 1۳97 نيز افزايش 

دستمزد و هزينه مواد اوليه را داشته ايم. 
وي اضاف��ه كرد: نه تنها افزايش قيم��ت درحال حاضر زياد 
نيست بلكه خيلي كمتر از درصدي است كه بايد اعمال مي شد. 
در واقع آن درصد سودي كه امروز توليدكنندگان لوازم خانگي 

مي برند بسيار كمتر از چيزي است كه بايد باشد. 

فرهاد احتش��ام زاد با بيان اينكه تعريف قاچاق اين است كه يك 
كاال با ترك تشريفات قانوني وارد كشور شود اما اين خودروها ترك 
تش��ريفات نكرده اند و از طريق گمرك با ثبت س��فارش و پرداخت 
حقوق و عوارض گمركي وارد ش��ده اند، اظهار داشت: اينكه تخلفات 
در چه مقطعي اتفاق افتاده را نهادهاي نظارتي بايد پاسخگو باشند، 
زيرا با عدم ترخيص خودروه��اي وارداتي از گمرك التهاب بيش از 
بازار خودروهاي خارجي در مورد خودروهاي دس��ت دوم و كاركرده 
مش��هود است تا جايي كه در برخي موارد اختالف قيمت تا دوبرابر 
نرخ واقعي را شاهديم.  نايب رييس انجمن وارد كنندگان خودرو گفت: 
در عمل عرضه خودروهاي خارجي بسيار كمتر از تقاضاي رو به رشد 
آن اس��ت و چون واردات خودروهاي نو طبق ثبت س��فارش كنترل 
مي شود، اين تقاضا به سمت خودروهاي كاركرده متمايل شده است. 
ب��ه گفته اي��ن مقام صنفي تغيي��ر قيم��ت ارز و افزايش حدود 
دوبرابري تعرفه هاي گمركي در ماه هاي گذشته بر قيمت خودروها 
اثر مستقيم داشته و با منحرف كردن تقاضا به سمت بازار خودروهاي 

كاركرده، موجب قيمت هاي غيرمعمول در اين بازار شده است. 
وي در پاس��خ به اين سوال كه اگر اين خودروها به گفته رييس 
سازمان توسعه تجارت قاچاق نيستند چرا در گمرك مانده اند كه به 
ضرر وارد كننده تمام ش��ود و اگر قاچاق هستند، پس چرا ترخيص 

ش��ده اند؟ عنوان كرد: متاس��فانه اين تصميمات في البداهه موجب 
مي ش��ود كه برخي آيين نامه ها به درستي درك نشود و آيين نامه ها 
ب��ا تاخير خيلي زياد به مبادي ذي ربط اعالم ش��ود به طور مثال در 
24 اسفند سال قبل اعالم ش��د كه تمام خودروهاي باالي 40هزار 
دالر كه در گمركات هس��تند طي ۳ ماه بايد از گمرك خارج شوند، 
اما اين بخش��نامه در ارديبهش��ت به مبادي ذي ربط رسيد آن هم 
در زماني كه به دليل تغيير فعاليت س��ازمان توسعه تجارت امكان 
ثبت سفارش وجود نداشت و از طرف ديگر تخصيص ارز امكان پذير 
نبود، حاال بر اساس اين بخشنامه آخرين مهلت خروج اين خودروها 
كه 100درصد مبلغ آن پرداخت شده 24 خرداد سال جاري بود كه 
عمال امكان خروج اين تعداد خودرو با وجود عدم هماهنگي نهادهاي 
مرتبط عمال امكان پذير نيست.  احتشام زاد با اشاره به اينكه در حال 
حاضر وارد كنندگان زيادي هس��تند كه كااليشان به واسطه كندي 
سيستم هاي دولتي در گمرك مانده افزود: خسارت هزينه انبارداري 
در اين پروس��ه به عهده واردكننده اس��ت كه اين به واسطه كندي 
سيستم هاي دولتي است، اما خسارت را وارد كننده بايد پرداخت كند 

كه اين هزينه ها در قيمت نهايي خودرو تاثيرگذار است. 
به گفته اين مقام صنفي نبود قوانين ش��فاف نشان مي دهد كه 
اراده يي وجود دارد تا بازار را با كمبود عرضه مواجه كند، زيرا حباب 

بي��ش از 100درصدي موجود در ب��ازار با ورود اين خودروها تا حد 
زيادي كاهش پيدا مي كند كه اگر هدف ما در راس��تاي حمايت از 
حقوق مصرف كننده باشد بايد برنامه يي اعمال شود كه اين خودروها 
ه��ر چه زودتر از مبادي گمركي و انبارها خارج ش��وند، نه اينكه با 
اعالم دوره زماني خاص هيچ اقدامي براي ابالغ و قابليت اجراي آن 
تعريف نشود.  نايب رييس انجمن وارد كنندگان خودرو افزود: شرايط 
كنوني وارد كنن��ده را با اين بحران روبه رو مي كند كه بايد عالوه بر 
خواب س��رمايه، تمام هزينه هاي انبارداري را نيز بر عهده بگيرد كه 
ادامه اين وضعيت ممكن است، موجب انصراف برخي وارد كنندگان 
ش��ود كه در اين صورت بازار با كمبود عرضه روبه رو مي شود كه در 
هر دو حالت ما شاهد افزاش قيمت ناشي از كمبود عرضه يا افزايش 
قيمت ناش��ي از افزايش هزينه هاي جاري مي ش��ويم.  احتشام زاد 
در ادام��ه درخصوص بحث كاهش تعرفه واردات خودرو گفت: اين 
طرح در كميس��يون ويژه تخصصي مجلس مطرح شده و با وجود 
اينكه همه خودروسازان اعالم كرده اند كه طرح خودروهاي وارداتي 
تطابقي با قيمت خودروهاي داخلي ندارند اما متاسفانه پيگيري هايي 
در مجلس در جريان هست كه اين مصوبه به سرانجام نرسد كه اين 
دوگانگي ما را هم مبهوت كرده است. پيرو اين شرايط حجم زيادي 
از خودروها در گمرك مانده اند و تعداد زيادي از سفارشات به دليل 
اينكه هنوز وضعيت ارزي آنها مشخص نشده در حالي كه تهيه ارز 
بازار آزاد هم مصداق قاچاق خواهد داش��ت، عمال سفارش گذاري ها 
را با محدوديت روبه رو كرده است. وي افزود: از طرفي با محدوديت 
ش��ركت هاي فروشنده هم مواجه ش��ده ايم كه آنها هم تاريخ زماني 
مشخصي را براي س��فارش فروش گذاشته اند كه در مورد بسياري 

از خودروها اين تاريخ تمام شده كه در اين صورت حتي اگر تحريم 
داخلي را از خودروها  برداريم با يك تحريم بين المللي در اين زمينه 
روبه رو هس��تيم كه براي برطرف شدن آن بايد اقدام عاجل صورت 
گيرد تا بازار را به س��مت رقابتي تر شدن ببريم. در واقع سردرگمي 
وارد كنندگان بي��ن وزارت صنايع، بانك مركزي و گمرك فضايي را 
ايج��اد كرده كه ه��ر يك از اين نهادها مش��كل را به ديگري ارجاع 
مي دهند در حالي كه دولت تاكيد بر شفاف سازي در امر تجارت دارد. 
احتش��ام زاد با اش��اره به اينكه چرا شفاف سازي الزم در مورد 
تخصيص ارز 7 ميليارد دالري صورت نمي گيرد تا مشخص شود 
اي��ن ارز به چند درصد از دولتي ه��ا و چند درصد از خصوصي ها 
داده ش��ده و چ��ه صنف هاي��ي دريافت كنن��ده آن هس��تند؟ 
گف��ت: اعالم كرده اند ك��ه ارز 4200 توماني ب��ه واردات خودرو 
تعل��ق مي گيرد ولي در ح��ال حاضر هيچ ي��ك از وارد كنندگان 
نتوانس��ته اند، اين ارز را دريافت كنند و تنها در صف هاي طوالني 
منتظ��ر دريافت مانده اند. اين به اين دليل اس��ت كه در اتاق هاي 
دربسته تصميم گيري مي شود و نظر تشكل هاي ذي ربط پرسيده 
نمي ش��ود كه در نهايت اين بحران ها مستقيم به بازار انتقال پيدا 
مي كند و حتي اگر ش��دت پيدا نكند، مش��تري ها را س��رگردان 

مي كند و تقاضاي كاذب زيادي را به وجود مي آورد. 
نايب رييس انجمن وارد كنندگان خودرو افزود: وقتي سال گذشته 
5۳.4ميلي��ارد دالر حجم كل واردات م��ان بوده و اكنون در يك ماه 
فق��ط 7ميليارد دالر ارز تخصيص پي��دا مي كند و همه تقاضاي ارز 
4200 دارند، نشان دهنده اين است كه برخالف انتظار يكسان سازي 
نرخ ارز بايد به زودي در بازار شاهد عرضه و فروش حواله ها باشيم. 

رييس انجمن صنايع لوازم  خانگي:

حذف دالر ۴۲۰۰ توماني براي لوازم  خانگي ابالغ نشده است

نايب رييس انجمن وارد كنندگان خودرو خبر داد

افزايش قيمت در بازار دست دومي ها

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد

قبول پيشنهاد تعديل نرخ ارز صنايع پتروشيمي 
مهدي شريفي  نيك نفس از تصميم دولت براي در پيش گرفتن 
سياست تخفيفي در خريد خوراك براي پتروشيمي ها استقبال كرد 
و گفت: هر چند كماكان موضوع سود و زيان در شرايط فعلي ارزي 
مساله اصلي صنايع پتروشيمي است اما اين صنايع در صورت كمك 
دولت و بهره مندي از تخفيف هاي پيشنهادي در نرخ خوراك براي 
حمايت از دولت و ثابت شدن وضعيت ارزي قطعا براساس مقررات 

و قانون ارز خود را با نرخ مصوب به دولت عرضه مي كند. 
وي تصريح كرد: پيش از يكسان س��ازي نرخ ارز، پتروشيمي ها 
خ��وراك خ��ود را به قيمت ارز مبادالتي تهي��ه مي كردند كه پس 
از يكسان س��ازي ارز دچار چالش ش��دند و خصوصا صنايعي كه از 
خوراك مايع اس��تفاده مي كردند 100درصد زيان ده مي شدند و به 
همين ترتيب صنايع نيازمند خوراك گاز نيز به مشكل برخوردند. 

ش��ريفي نيك نفس گفت: طي جلساتي كه با حضور مسووالن 
بانك مركزي، وزير صنعت، وزير نفت و معاون رييس جمهور برگزار 
شد، پيش��نهاد تعديل نرخ ارز براي صنايع پتروشيمي مورد قبول 
واقع شد؛ اصالح نرخ خوراك وضعيت را براي پتروشيمي ها متعادل 
كرده و تا حدي جلو زيان اين صنايع را مي گيرد.  شريفي نيك نفس 
در رابطه با پايبندي پتروش��يمي ها به فروش ارز حاصل از صادرات 
خود به دولت در پي تخصيص تخفيف خوراك گفت: پتروشيمي ها 
در هر حال ملزم به رعايت قانون و مقررات هس��تند؛ هر چند نرخ 

ارز در بازار باالي ۶ هزار تومان اس��ت اما اين صنايع در صورت در 
نظر گرفتن تخفيف در خوراك حتما ارز خود را با نرخ قانوني آن به 
دولت عرضه خواهند كرد و ش��رايط را در حدي كه زيان ده نشوند، 
تحمل مي كنند.   اين فعال حوزه پتروشيمي خاطرنشان كرد، گاز و 
نفتا از محصوالتي هستند كه دولت مي تواند با فراغ بال درخصوص 
قيمت آن براي صنايع پتروشيمي ورود پيدا كند و با حمايت در اين 
حوزه، جلو زيان شركت هاي پتروشيمي را به عنوان صنايعي ارزآور 
بگيرد.   ش��ايان ذكر اس��ت، خبرها حاكي از آن است كه اتحاديه 
نفت، گاز و پتروش��يمي نيز از سياس��ت تخفيفي در قبال خوراك 
براي واحدهاي پتروشيمي استقبال كرده است.  پيش از اين حميد 
حسيني، سخنگوي اين اتحاديه به دو امتيازي كه پتروشيمي ها از 
آنها بهره مند بوده اند، اش��اره ك��رد و گفت: يكي تخفيف در قيمت 
خوراك بوده و اختالف ارز مبادله يي با آزاد از امتيازاتي اس��ت كه 
صنايع پتروشيمي همواره از آن بهره مند بوده و حفظ اين امتيازات 
براي واحدهاي پتروش��يمي بسيار مهم بود؛ سال گذشته دولت با 
شكل گيري افزايش نرخ ارز و رسيدن نرخ دالر به مرز ۶ هزار تومان 
از پتروشيمي ها درخواست كرد، ارز خود را در بازار بفروشند. آنها نيز 
با ارائه ارز در بازار توانستند چند روزي بازار را آرام نگاه دارند اما باز 
هم با تالطمات ارزي نتوانستند به وسوسه نگهداري براي فروش به 

نرخ باالتر پاسخ منفي بدهند و عرضه ارز را متوقف كردند.

 تحريم ها، آثار مستقيم
و جانبي براي بازار مصرف دارد 

مسعود شنتياني عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران درباره اثر خروج امريكا از برجام روي استارت آپ ها 
گفت: بحث آثار تحريم ها روي شركت هاي استارت آپي 
به دو دسته تقسيم مي شود. يك دسته آن شركت هايي 
كه وابستگي تكنولوژي و تجهيزات و امكانات به خارج 
از كش��ور دارند كه طبيعتا دچار مش��كالتي مي شوند. 
به خص��وص اينكه تحريم ها عليه ايران صرفا ش��امل 
تحريم هاي امريكا نيس��ت. تاثيرات اين تحريم ها روي 
نوس��انات ارزي، تغييرات قوانين و مقررات براي كسب 
و كاره��ا و تاثيرات جانبي كه در كش��ور دارد و تا االن 
ه��م بوده و ادام��ه دارد كه طبيعتا اي��ن موضوع روي 
فعاليت هاي اقتصادي از جمله شركت هاي استارت آپي 
اثر مي گذارد.  وي افزود: اما نكته مهمي كه وجود دارد، 
اين است كه استارت آپ هايي كه در فناوري هاي جديد 
و نو فعاليت مي كنند، ش��رايط متفاوتي با فعاليت هاي 
اقتصادي كه محصوالتي باس��ابقه توليدي در كش��ور 
داش��ته اند را تجرب��ه مي كنند. به همي��ن دليل اينها 
ش��رايط بهتري نس��بت به گروه ديگر دارند. اين گروه 
بهت��ر مي توانن��د كار كنند و تاثيراتي در مش��تريان و 
محيط كاري ش��ان داشته باش��ند.  به گفته شنتياني 
حتي اگر يك فعاليت اقتصادي هيچ گونه وابس��تگي 
به خارج نداش��ته باشد، اما از آنجايي كه اين فشارها و 
تحريم ها و تغييرات روي اقتصاد مصرف كننده تاثيرات 
دارد و مصرف كننده در زماني كه قيمت كاالها افزايش 
پيدا مي كن��د، با توجه به محدود بودن منابع درآمدي 
خودش كمتر خريد مي كند، بنابراين بازار مصرف هم 
تحت تاثير قرار مي گيرد. در نتيجه آن ش��ركت ها در 
حجم ميزان مشتريانش��ان دچار مش��كل مي شوند و 

فشار ها را از مسيري ديگر درك خواهند كرد. 

آينده روشني پيش روي صنعت 
مرغداري نيست

محمد يوسفي رييس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوش��تي با انتقاد از اوضاع نامس��اعد مرغداران اظهار 
كرد: با توجه به آنكه پش��تيباني امور دام به اندازه نياز 
مرغ��داران نه��اده در اختيار ندارد ك��ه بتواند آن را در 
اختيار توليدكنندگان قرار دهد؛ بنابراين مرغداران به 
ناچ��ار بايد مابقي نياز خود را از ب��ازار آزاد تهيه كنند 
كه اين امر به س��بب اختالف فاح��ش قيمت به زيان 
مرغداران تمام مي شود.  وي نرخ هر كيلو ذرت تحويل 
به مرغ��دار در بازار آزاد را يك ه��زار و ۳00 و كنجاله 
س��ويا را 2 ه��زار و 900 توم��ان اعالم ك��رد و افزود: 
ن��رخ توزيع نهاده هاي دامي، توس��ط پش��تيباني امور 
دام نس��بت به مدت مشابه سال قبل ناشي از افزايش 
قيمت جهاني و نوس��ان نرخ ارز؛ ۳0 تا 40درصد رشد 
داش��ته است.  يوسفي نرخ توزيع هر كيلو ذرت توسط 
شركت پش��تيباني امور دام به مرغداران را يك هزار و 
كنجاله س��ويا را يك هزار و 900 ت��ا 2 هزار تومان در 
بازار اعالم كرد. ريي��س انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتي با بيان اينكه آينده روشني پيش روي صنعت 
مرغداري نيست، تصريح كرد: با توجه به نوسان شديد 
ن��رخ نهاده هاي دامي و زيان انباش��ت توليدكنندگان، 
مرغداران در ش��رايط نامس��اعدي به س��ر مي برند كه 
با ادام��ه اين روند پرورش دهندگان مرغ گوش��تي در 
خريد جوجه و جوجه ريزي سالن هاي خود تجديدنظر 
خواهند كرد و در نهايت قيمت جوجه با افت زيادي در 
بازار روبه رو خواهد ش��د، كما اينكه در شرايط كنوني 
نرخ جوجه به حداقل خود رسيده است.  يوسفي ادامه 
داد: هم اكنون ش��ركت پشتيباني امور دام براي تعادل 
نرخ مرغ در بازار اقدام به خريد مرغ زنده در كنار مرغ 
منجمد مي كند كه از ستاد تنظيم بازار انتظار مي رود 
با بررسي قيمت تمام شده توليد، تجديدنظري در نرخ 

مرغ در بازار ايجاد كند. 
يوس��في گفت: با استمرار نوس��ان نرخ نهاده هاي 
دامي در بازار، واحده��اي مرغ مادر براي جلوگيري از 
زيان خود اقدام به كاهش جوجه ريزي واحد هاي خود 
كرده تا قيمت ها را افزايش دهند؛ اين امر نتيجه يي جز 
كمب��ود عرضه مرغ در بر نخواهد داش��ت.  وي تاكيد 
كرد: خريد مرغ زنده به كندي در حال انجام است، به 
همين خاطر مرغ هاي توليدي در سالن هاي مرغداري و 
كشتارگاه ها باقي مي ماند، اين امر در افزايش وزن مرغ 

و زيان مرغداران تاثير بسزايي دارد. 

بازگرداني ارز صادراتي مهم ترين 
چالش پيش روي صادركننده

رضا نادري عضو اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به 
مشكالت صادرات در كشور اظهار كرد: نوسانات نرخ 
ارز و وض��ع برخي قوانين محدوديت هاي جدي براي 
صادرات كشور ايجاد كرده است.  عضو اتاق بازرگاني 
تهران با اشاره به نوسانات نرخ ارز در كشور تصريح كرد: 
تالطم در بازار ارز موجب افزايش هزينه سرمايه گذاري 
در كش��ور شده اس��ت و بسياري از س��رمايه گذاران 
عالقه ي��ي به حضور در اين ب��ازار ندارند.  وي با بيان 
اينكه قيمت كاال از ويژگي هاي مهم در صادرات كشور 
است، تصريح كرد: در بازار هاي بين المللي قيمت كاال 
مهم ترين اصل براي حضور در كشور هاي مقصد است 
و بايد شرايطي را در كشور ايجاد كرد كه هزينه توليد 

در كشور كاهش يابد. 
نادري با انتقاد از مصوبه الزام صادركننده به فروش 
ارز صادراتي به قيمت 4200تومان تاكيد كرد: با توجه 
به افزايش نرخ ارز در كش��ور، ب��اال رفتن هزينه هاي 
توليد و تامين مواد اولي��ه با ارز آزاد امكان فروش ارز 
صادراتي به قيمت 4200تومان به دولت فراهم نيست. 
به گفته وي با وضع اين قوانين صادرات در كشور 
توجيه اقتصادي ندارد و مي توان پيش بيني كرد كه در 
صورت ادامه وضع موجود صادرات كش��ور با كاهش 
مواجه ش��ود.  عضو اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به 
فاصله ن��رخ ارز دولتي با بازار آزاد اذعان داش��ت: در 
صورتي كه دولت تصميم دارد، ارز حاصل از صادرات 
را 4200 توم��ان قيمت گذاري كند بايد ش��رايطي را 
فراهم كند كه قيم��ت ارز نيز در بازار نزديك به نرخ 
مصوب ش��ود.  نادري در پايان گفت: با توجه به شعار 
حمايت از كاالي ايراني بايد شرايط را براي حمايت از 

توليد داخلي در كشور فراهم كرد. 
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 اسكاتلند: لندن ما را به سمت
جدايي سوق مي دهد

 تخصيص چهارمين بسته وام
صندوق بين المللي پول به مصر

 اختالف آي ام اف
و كاخ سفيد بر سر رشد اقتصادي امريكا

گروه جهان 
در ميانه كش��مكش هاي داخلي پارلمان بريتانيا بر س��ر برگزيت، رهبر حزب 
ملي اسكاتلند به قانونگذاران هشدار داد عدم توجه دولت به خواسته هاي ادينبرو 
پ��س از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، باعث تقويت احساس��ات جدايي طلبي در 
اسكاتلند مي شود. به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، يان بلكفورد رهبر حزب حامي 
استقالل اسكاتلند در جمع قانونگذاران پارلمان منطقه يي مدعي شد اين مساله كه 
دولت ترزا مي  تمايالت اسكاتلند در رابطه با تقسيم قدرت پس از خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا را ناديده مي گيرد، موجب تقويت جايگاه اين حزب ش��ده اس��ت. 
بلكفورد همچنين به پيوستن بيش از ۷۰۰۰ عضو به اين حزب در روزهاي اخير 
به عنوان نش��انه يي از تشديد نارضايتي در اسكاتلند و عامل تغييردهنده بازي به 
سود استقالل ادينبرو اشاره كرد. اين قانونگذار افزود: »مراقب باشيد. كافي است 
كه به تع��داد اعضاي جديد اس ان پي در روزهاي اخير نگاهي بيندازيم تا متوجه 
ش��ويم كس��اني كه قبال حامي اين حزب نبودند، چطور به آن پيوس��تند؛ زيرا از 
حمله به پارلمان اس��كاتلند و دولت تفويضي به وحشت افتاده اند.« هفته گذشته 
يك فعال حامي استقالل اسكاتلند توسط رييس مجلس عوام از جلسه اخراج شد 
و همكاران او هم در اعتراض به كمبود وقت براي رايزني درباره بخش اس��كاتلند 
در برگزيت از آنجا خارج شدند. طرح دولت لندن براي پس گرفتن كنترل برخي 
حوزه هاي اصلي ازجمله كش��اورزي و ماهيگيري پس از خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا و گرفتن اختيارات از بروكس��ل در كانون بن بس��ت پارلماني است. سه شنبه 
گذشته قانونگذاران بريتانيايي به پيشبرد اليحه خروج از اتحاديه اروپا راي مثبت 
دادند و طبق اين اقدام موقتا اختيارات اسكاتلند، ولز و ايرلندشمالي محدود شد. 

گروه جهان 
وزير دارايي مصر گفته تا پايان ماه جوالي مصر چهارمين بسته وام خود از 
صن��دوق بين المللي پول را دريافت خواهد كرد. به گزارش اهرام، محمد موعد 
گفته ارزش اين بس��ته كه تا پايان ماه آينده به مصر تخصيص خواهد يافت ۲ 
ميليارد دالر خواهد بود. از زمان امضاي موافقتنامه تسهيالت اعتباري صندوق 
بين الملل��ي پ��ول و مصر در نوامبر ۲۰۱۶، مصر تاكنون ۳ بس��ته وام به ارزش 
۶ ميليارد دالر از صندوق دريافت كرده اس��ت. موعد اعالم كرده از تس��هيالت 
جدي��د براي تامين مالي برخي بندهاي بودجه و تقويت ذخاير ارزي اس��تفاده 
خواهد ش��د. طبق برآورد صورت گرفته توس��ط وزارت دارايي مصر، كس��ري 
بودجه اين كش��ور با وجود اج��راي برنامه هاي مدنظر صن��دوق به ۷.8درصد 
افزايش يافته است اما اين كشور و صندوق براي بازبيني برنامه اقتصادي مصر 
به توافق رسيده اند. به  گفته صندوق بين المللي پول، برنامه بازبيني شده شامل 
آزادس��ازي نرخ ارز و برداشته ش��دن تدريجي يارانه انرژي مي شود كه به نوبه 
خود باعث افزايش قيمت ها خواهد ش��د. هفته پيش مصر اعالم كرد بخشي از 
ياران��ه پرداختي به بخش برق و انرژي را حذف كرده اس��ت. تورم مصر كه در 
جوالي ۲۰۱۷ به ۳4.۲درصد رس��يده بود، به دنب��ال بهبود اوضاع و اصالحات 
صورت گرفته به ۱۱.5درصد تا پايان ماه مه  س��ال جاري كاهش يافته اس��ت. 
بي��ش از 85درص��د از برنامه اصالحات اقتصادي مص��ر تاكنون به مرحله اجرا 
درآمده است. اين اصالحات اما فشار زيادي را به اقشار مختلف مصر وارد كرده 
است؛ به طوري كه اخيرا نمايندگان به دنبال افزايش ۶۶درصدي قيمت سوخت 

نسبت به پيامدهاي خطرناك اين مساله هشدار دادند. 

گروه جهان 
صندوق بين المللي پول )آي ام اف( پيش بيني كرد متوسط رشد اقتصادي امريكا 
در 5سال آينده ۱.4درصد باشد كه كمتر از نصف نرخ رشد پيش بيني شده ۳درصدي 
كاخ سفيد است. به گزارش وال استريت ژورنال، صندوق بين المللي پول اعالم كرده 
با وجود آثار مثبت اليحه كاهش مالياتي بر رشد اقتصادي امريكا در سال هاي ۲۰۱۹ 
و ۲۰۲۰ميالدي، رش��د اقتصادي امريكا در سال هاي بعد از آن به نحو قابل توجهي 
كاهش خواهد يافت. پيش بيني صندوق در تعارض آش��كار با چش��م انداز اقتصادي 
اعالم شده توسط كاخ سفيد است كه متوسط نرخ رشد اين كشور در 5 سال آينده را 
۳درصد پيش بيني كرده است. به گفته صندوق بين المللي پول، كسري بودجه بزرگ 
دولت و عدم افزايش دس��تمزدها در شرايطي كه نرخ اشتغال بسيار باالست، باعث 
افزايش طيف وسيعي از ريسك ها هم براي اقتصاد امريكا و هم اقتصاد جهاني خواهد 
شد. بنابر پيش بيني صندوق، نرخ رشد اقتصادي امريكا تا سال ۲۰۲۳ به ۱.8درصد 
كاهش خواهد يافت. دفتر بودجه كنگره امريكا نيز گزارش تقريبا مش��ابهي منتشر 
كرده و نرخ رش��د بلندمدت را ۱.۶درصد اعالم كرده است. كريستين الگارد رييس 
صندوق بين المللي پول، به خبرنگاران گفته درخصوص اين پيش بيني ها با استيون 
منوچين وزير خزانه داري امريكا، صحبت كرده اس��ت و او گفته چشم انداز صندوق 
بسيار بدبينانه است. وي گفته: »اميدوارم حق با او باشد و ما اشتباه كنيم چراكه اين 
هم براي امريكا و هم جهان بهتر خواهد بود.« صندوق پيش بيني كرده است در يك 
دهه آينده نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي امريكا از 8۰درصد كنوني به بيش از 
۹۰درصد افزايش يابد. صندوق همچنين از سياست هاي تجاري امريكا انتقاد كرده و 
آن را باعث دورتر شدن از قوانين آزادانه تر و عادالنه تر در تجارت جهاني خوانده است. 

 رهبر كره شمالي
بار ديگر راهي چين شد 

گروه جهان  كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي 
سه ش��نبه براي ديداري دو روزه از چين وارد پكن 
شد. اين خبر را تلويزيون دولتي چين اعالم، اما از 
ارائه اطالعات بيش��تر درباره جزئيات و اهداف اين 
س��فر خودداري كرد. با اين ح��ال برخي منابع از 
مالقات كوتاه رهبر كره ش��مالي با شي جين پينگ 

رييس جمهوري چين خبر داده اند. 
به گزارش يورونيوز، اين چهارمين س��فر كيم 
جون��گ اون به خارج از كش��ور از زمان به قدرت 
رس��يدن او در س��ال ۲۰۱۱ مي��الدي اس��ت. او 
پيش تر دو مرتبه براي دي��دار با رييس جمهوري 
چي��ن ب��ه پكن و ي��ك مرتب��ه هم ب��راي ديدار 
تاريخي با دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا به 
سنگاپور سفر كرده است. اين نخستين سفر رهبر 
كره شمالي به چين محسوب مي شود كه خبر آن 
از پيش منتشر ش��ده است. دو سفر پيشين او به 
چين كه با قطار انجام ش��د، نيمه س��ري بود و تا 
زمان بازگشت او به پيونگ يانگ تاييد نشد. چين 
بزرگ ترين و مهم ترين متحد سياسي و اقتصادي 

كره شمالي است. 
گنگ ش��وانگ س��خنگوي وزارت خارجه چين 
اظهار اميدواري كرده س��فر كيم جونگ اون به اين 
كش��ور باعث توس��عه »روابط اس��تراتژيك« ميان 
دو كش��ور و »تقويت صلح و ثبات منطقه« ش��ود. 
هنوز مشخص نيس��ت كه چه كساني در اين سفر 
رهبري كره شمالي را همراهي مي كنند. خبرگزاري 
شينهوا در اين باره نوشت: اين نخستين سفر كيم 
جون��گ اون به خارج از كش��ور از زمان نشس��ت با 
ترامپ اس��ت و كارشناس��ان معتقدند چين مايل 
اس��ت در مذاكرات هس��ته يي امريكا و كره شمالي 
نقش مهمي ايفا كند و س��فر كيم نيز با هدف ارائه 
جزئيات مذاكره وي ب��ا ترامپ به رييس جمهوري 
چين و مشورت با وي انجام شده است. مايك پمپئو 
وزير خارجه امريكا نيز پنج شنبه گذشته با وانگ اي 
وزير خارجه چين و همچنين ش��ي جين پينگ در 
پكن ديدار كرد تا آنها را از موضوعات مطرح ش��ده 
در اج��الس ترام��پ و كيم آگاه كن��د. به گزارش 
رويترز، وزير خارجه امريكا قرار اس��ت بار ديگر به 
كره شمالي بازگردد و با مقام هاي اين كشور ديدار 
كن��د. پمپئو گفته پيش از آنكه تالش ها براي اجرا 
و تحقق تعهدات به دس��ت آمده در ديدار رهبران 
امريكا و كره ش��مالي در س��نگاپور دير و زائل شود 
به كره ش��مالي باز مي گ��ردد. پمپئو اف��زود: رهبر 
كره ش��مالي كامال مشخص كرده كه به دنبال خلع 
س��الح اتمي در شبه جزيره كره است، اما اين يك 

كار بزرگ است كه بايد انجام شود. 

تصويب ممنوعيت فروش 
جنگنده به تركيه

نماين��دگان مجلس س��ناي امريكا ب��ا 85راي 
موافق در برابر تنها ۱۰راي مخالف سرانجام طرح 
ممنوعي��ت فروش جنگن��ده اف۳5 ب��ه تركيه را 
تصويب كردند. به  گزارش فايننشال تايمز، تصويب 
اين طرح قرارداد ف��روش ۱۰۰ جنگنده اف۳5 به 
ارزش ۱۰ميلي��ارد دالر را لغ��و و تنش امريكا را با 
يكي از كليدي ترين متحدان سازمان ناتو افزايش 
مي ده��د. رج��ب طي��ب اردوغ��ان رييس جمهور 
تركي��ه در واكنش به اين اقدام نمايندگان امريكا، 
درخواس��ت لغو قرارداد خريد س��امانه موشكي از 
روس��يه را رد كرده و بارها از واشنگتن خواسته تا 
به تعهدات خود پايبند باش��د و جنگنده اف۳5 را 

در اختيار آنكارا قرار دهد. 

 مذاكره مستقيم
ازبكستان با طالبان

رسانه هاي افغانس��تان به نقل از وزارت خارجه 
ازبكس��تان نوش��تند؛ در مذاكرات مس��تقيمي با 
نماين��دگان طالب��ان در مورد برق��راري صلح در 
افغانستان گفت وگو كرده كه مقامات افغان نيز در 
جريان آن بودند. به گزارش ايرنا، اين مذاكرات در 
راستاي تالش هايي است كه تاشكند در قالب روند 
صلح، خ��ود را متعهد به ايجاد ش��رايط گفت وگو 

براي طرف هاي درگير در افغانستان مي داند. 

اردوغان: سومين نيروگاه 
هسته اي را مي سازيم

رجب طي��ب اردوغان رييس جمه��وري تركيه 
اعالم كرده س��ومين نيروگاه هسته يي اين كشور 
را نيز براي تامين انرژي مورد نياز خواهد ساخت. 
اردوغان تاكيد كرده تركيه تنها به احداث نيروگاه 
ب��رق هس��ته يي »آك كويو« و »س��ينوپ« اكتفا 
نخواهد كرد و س��ومين نيروگاه هس��ته يي نيز در 
راه اس��ت. اردوغان گفته در ساخت نيروگاه انرژي 
هس��ته يي خود مطاب��ق خواس��ت برخي ها بازي 

نخواهند خورد. 

 ائتالف عربستان
فرودگاه حديده را اشغال كرد

به  گفته مقامات ارت��ش يمن، نيروهاي ائتالف 
به رهبري عربستان س��عودي پس از نبردي سخت 
ب��ا انقالبيون يمني، محوطه ف��روگاه بندر حديده 
يم��ن را اش��غال كردن��د. ب��ه گ��زارش يورونيوز، 
نيروهاي ائتالف هفته گذش��ته حمله به حديده را 
آغاز كردند. اين در حالي اس��ت كه سازمان ملل و 
نهادهاي حقوق بش��ري بارها نسبت به سرنوشت 
غيرنظامي��ان س��اكن در اين ش��هر اب��راز نگراني 

كرده اند. 

كوتاه از منطقه

دريچه

تهديدهاي تجاري امريكا و چين، بازارها را ملتهب كرد

گام بعدي پكن در جنگ تجاري چيست؟
گروه جهان 

تهديده��اي تج��اري دو غ��ول اقتص��ادي جهان 
بازارهاي سهام را لرزاند و ارزش دالر و يوان را پايين 
آورد. پ��س از اينكه دونالد ترامپ رييس جمهوري 
 امري��كا تهدي��د ك��رد ۱۰درص��د تعرفه ت��ازه بر 
۲۰۰ ميلي��ارد دالر كاالي چين��ي وض��ع خواهد 
كرد و چي��ن نيز در واكنش تهديد كرده دس��ت 
به اقدام متقابل ش��ديد خواهد زد بازارهاي سهام 
ش��وكه شدند. گفته شده، سهام چين سه شنبه به 

پايين ترين سطح دو ساله خود رسيد. 
به گزارش رويترز، در بيانيه يي كه دونالد ترامپ 
منتش��ر ك��رده، از رابرت اليتزر نماين��ده تجاري 
امريكا، خواسته شده تا فهرستي از كاالهاي چيني 
كه تعرفه هاي تازه مي توانند ش��امل آنها شوند را 
آماده كند. ترامپ گفته اين اقدام او، واكنشي ا ست 
متقابل به اقدام چين براي افزايش تعرفه ها بر 5۰ 
ميليارد دالر كاالي وارداتي از امريكا. اقدام چين، 

خود واكنشي به اقدام مشابه واشنگتن بود. 
ترام��پ هفت��ه گذش��ته ۲5درص��د تعرفه بر 
5۰ميلي��ارد دالر كاالي واردات��ي از كش��ور چين 
وض��ع و تهديد كرد اگر چين دس��ت به اقدامات 
تالفي جويان��ه زده و تعرفه هاي جديدي بر كاالها، 
خدمات ي��ا فرآورده هاي كش��اورزي امريكا وضع 
كند، تعرفه هاي بيشتري وضع خواهد كرد. چين 
اما در واكنش اعالم كرد براي بيش از ۶5۰ كاالي 
وارداتي از اياالت متحده به ارزش 5۰ميليارد دالر، 
تعرف��ه  ۲5درصدي وضع خواهد كرد. حال ترامپ 
مي گويد پس از پايان روند قانوني، اگر چين دست 
ب��ه تغيير رويكرد خود نزن��د و نيز در صورتي كه 
بر اعمال تعرفه هايي كه تازه اعالم كرده پافشاري 
كند، تعرفه هاي تازه اجرايي خواهند ش��د. اليتزر 
ني��ز در بيانيه ي��ي گفت��ه در حال آم��اده كردن 
فهرس��تي از تعرفه هاي تازه اس��ت، اما نگفته اين 

فهرست چه زماني علني خواهد شد. 
پك��ن سه ش��نبه اظه��ارات ت��ازه ترام��پ را 
باج گيري توصيف كرده و گفته دس��ت به اقدام 
متقابل ش��ديد خواهد زد. وزارت بازرگاني چين 
بدون ارائه جزئياتي گفته، آماده است تا از منافع 
مردم و بازرگانان چيني پشتيباني كند. در بيانيه 
وزارت بازرگاني چين آمده: »اگر امريكا فهرست 
موردنظر خود را منتشر كند، چين نيز چاره يي 

ندارد جز اينكه در واكنش��ي قوي و متقابل، چه 
از نظر كيفي و چه كمي، تالفي كند.«

نوش��ته  ني��ز  نش��ريه چين��ي گلوبال تايم��ز 
سياست هاي ترامپ دو تصوير مختلف از دو كشور 
را ايج��اد كرده؛ يكي كه بنياد تجارت جهاني را با 
حمالت ناگهاني به چالش كش��يده و ديگري كه 
راهي ن��دارد مگر آنكه آماده ي��ك جنگ تجاري 

شود.«
چايناديلي نيز نوشته، با وجود انتقادهاي امريكا 
از روابط با ديگر كش��ورها، س��رمايه گذاري عظيم 
ش��ركت هاي امريكايي در چين و ديگر كشورها و 
دخل و خرج آنها اس��ت كه آث��ار خيلي خوبي بر 

مازاد اقتصادي آن كشور گذاشته است. 
از س��وي ديگر اما مايك پمپئ��و وزير خارجه 

اياالت متح��ده، گفته »اظه��ارات هفته هاي اخير 
مقام هاي چيني براي گش��ايش و جهاني س��ازي 
بيشتر، لطيفه اس��ت. بياييد صريح باشيم: دولت 
چي��ن بزرگ ترين اقتصاد غارتگ��ري را در اختيار 
دارد كه امروزه عليه ديگر كشورهاي جهان عمل 

مي كند.«
به  دنب��ال تهديد ترام��پ و پاس��خ تند چين، 
ش��اخص   بورس هاي آسيايي در پايين ترين سطح 
چه��ار ماه اخير خ��ود قرار گرفتند. گفته ش��ده، 
در معامالت سه ش��نبه ش��اخص »ام اس سي آي« 
بورس  ه��اي منطقه آسيا-اقيانوس��يه ج��ز ژاپن، 
بي��ش از 5.۱درص��د ري��زش ك��رد. در چين هم 
شاخص »شانگهاي كامپوزيت« با 5درصد كاهش 
و ش��اخص »هانگ س��نگ« بورس هنگ كنگ با 

۳درصد كاهش به كار خود خاتمه دادند. در ژاپن 
ش��اخص نيكي 8.۱درصد پايين آمد و ش��اخص 
كسپي بورس سئول افت ۳.۱درصدي داشت. دالر 
هم ۰.۶درصد از ارزش خود در برابر ين را از دست 

داد و به ۱۰۹.8۹5ين رسيد. 
سه شنبه شاخص داكس آلمان با ۶ دهم درصد 
كاهش به ۱۲۹۳۶.۲4 رسيد. شاخص سي اي سي 
فرانس��ه هم ۱.۱۲درصد با كاهش مواجه ش��د و 
رقم 54۷۶.4۲ را ثبت كرد. تنها شاخص فوتسي 

انگليس رشد اندك يك دهم درصدي را داشت. 

 چين چه خواهد كرد؟ 
رويترز سه ش��نبه در گزارش��ي با قلم رايان وو 
ب��ا عنوان »چين در صورت بدتر ش��دن اختالفات 

تجاري با امريكا، چه خواهد كرد؟« نوشته: افتادن 
چي��ن و اياالت متحده به ورط��ه تعميق اختالفات 
تجاري، بازارها را سه ش��نبه آش��فته ك��رد. ترامپ 
تهديد كرده كه تعرفه ها را افزايش مي دهد و چين 
نيز گفته كه تالفي خواهد كرد. اما پكن به راستي 
در مقابل سياس��ت هاي خصمانه و حمايت گرايانه 

افراطي ترامپ چه خواهد كرد: 
تعرفه بيش�تر: چين جمع��ه تهديد كرده بود 
۲5درص��د تعرفه ب��راي 5۰ ميلي��ارد دالر كاالي 
امريكاي��ي اعمال خواه��د كرد. پك��ن مي تواند بر 
فهرس��ت كااله��اي موردنظ��ر خود اضاف��ه كند. 
چين س��ال گذش��ته ۱۲۹.8۹ ميلي��ارد دالر كاال 
از اياالت متح��ده وارد ك��رده اس��ت، در مقاب��ل 
اياالت متح��ده 5۰5.4۷ ميليارد دالر كاالي چيني 
خريده است. به همين دليل در صورتي كه ترامپ 
به اين جنگ تجاري ادامه داده و كاالهاي چيني را 
مش��مول تعرفه اعالم كند، بازنده اين ميدان چين 
خواهد بود؛ بر همين اس��اس پكن احتماال مجبور 
خواهد شد كه به اقدامات غيرتعرفه يي متوسل شود. 
جن�گ كس�ب وكارها: چي��ن مي تواند براي 
واردات امريكا مشكل  تراش��ي كن��د. واردكنندگان 
و صاحبان صنايع در م��اه مه  به رويترز گفتند كه 
چين بازرس��ي  محموله هاي وارداتي از امريكا را در 
مقايسه با گذشته تشديد كرده است. محصوالتي كه 
مشمول اين سخت گيري جديد شده اند از گوشت 
خوك گرفته تا وسايل نقليه و محصوالت كشاورزي 
چون س��يب و گيالس بوده است. چين همچنين 
مي تواند مق��ررات نظارتي جديد را بر محصوالت و 
ش��ركت هاي امريكايي اعمال كند؛ به عنوان مثال 
شرايط حضور ش��ركت هاي امريكايي را در دومين 
بازار بزرگ جهان س��خت تر ك��رده يا كامال ممنوع 
كند. دس��تكاري ارزش يوان در برابر دالر كه باعث 
مي شود كاالهاي امريكايي گران تر شده و صادرات 
كاالهاي امريكايي گران تر و واردات كاالهاي چيني 
ارزان تر شود؛ چين همچنين مي تواند سرمايه عظيم 
۱.۱88 ه��زار ميلي��ارد دالري خود را كه به صورت 
اوراق قرض��ه دولتي در اياالت متحده اس��ت از اين 
كشور خارج كند. تحريم كاالهاي امريكايي توسط 
چيني ها نيز يكي ديگر از اقداماتي اس��ت كه پكن 
در صورت باال گرفتن جنگ تجاري با اياالت متحده 

مي تواند درنظر داشته باشد. 

نجيب رزاق چگونه از عرش به فرش رسيد؟ 

نجات دموكراسي مالزي از توفان فساد
گروه جهان 

آژانس مبارزه با فساد مالزي در تحقيقات خود 
محاكمه نجيب رزاق را پيش��نهاد ك��رده و انتظار 
مي رود نخست وزير پيشين به زودي به اتهام فساد 
مالي محاكمه ش��ود. دولت جدي��د مالزي درصدد 
مبارزه با فس��اد و رس��يدگي به اين رسوايي مالي 
برآم��ده، در حالي كه چيزي نمانده بود س��رپوش 
گذاشتن بر تخلفات دولت پيش، مالزي را به ورطه 
خودكامگي كش��انده و دموكراسي را در اين كشور 
سرنگون كند. كميسيون مبارزه با فساد مالزي ماه 
گذشته بارها از نجيب رزاق و روسماه منصور همسر 
او درباره رس��وايي مالي »صندوق توس��عه مالزي 

واحد« بازجويي كرده است. 
فايننش��ال تايمز در گزارشي در اين باره نوشته، 
»جو لو« سرمايه  دار فراري مالزيايي و مظنون اصلي 
پرونده فساد ۶.5 ميليارد دالري روز اول ۲۰۱۷ در 
وي چت نوش��ت: »۲۰۱۶ توفان شديدي رخ داد... 
و كاپيتان به س��ادگي بادبان ه��ا را تنظيم كرد و به 
س��فر مقدر خود ادام��ه داد...« در حقيقت، جو لو 
كه موضوع تحقيقات وزارت دادگستري امريكا نيز 
هست، براي پيشبرد فعاليت هاي غيرقانوني خود به 
نجيب رزاق اتكا ك��رده بود كه در آن زمان به نظر 
مي رسيد در حال پاكسازي كشور از فساد است. آن 
زمان قدرت و سلطه نجيب بر مالزي غيرقابل بحث 
بود. رزاق رهبري ائتالف سياسي را برعهده داشت 

كه بي��ش از ۶ دهه بر مالزي حكوم��ت كرده بود. 
او هم��ان زمان هم نش��ان داد مي تواند نظام قانون 
و دموكراس��ي در مالزي را ب��راي محافظت از خود 
و متحدانش نابود كند. امروز نخس��ت وزير پيشين 
و همس��رش اجازه خروج از كشور را ندارند. انتظار 
مي رود جلسه محاكمه نجيب به زودي برگزار شود. 
جو لو هم بين ماكائو و تايوان در رفت و آمد اس��ت 
و س��عي دارد با دستيابي به توافقي با مقامات آنها، 
مصونيت به دس��ت آورد؛ اگرچه درخواست هاي او 

تاكنون رد شده است. 
نهادهاي مالزي بس��يار مقاوم تر از آنچه نجيب 
و »ل��و« فك��ر مي كردند، عمل كردند و از س��قوط 
مالزي در ورطه اس��تبداد جلوگيري شد و به لطف 
رس��وايي چند ميليارد دالري زاييده ذهن نجيب و 
لو، حزب حاكم به پايان كار خود رس��يد. صندوق 
س��رمايه گذاري دول��ت با ه��دف ارتقاي توس��عه 
اقتصادي از طريق همكاري راهبردي با ش��ركايي 
در عربستان س��عودي و ابوظبي يك سري معامالت 
بزرگ داش��ت. با اين حال، گفته مي شود معامالت 
كه با هدف سرمايه گذاري در بخش انرژي و امالك 
صورت گرفتند، پوششي بودند تا ميلياردها دالر را 
به شمار اندكي از افراد در دو سوي معامله برسانند؛ 

در صدر اين جدول هم نجيب و لو قرار داشتند. 
وزارت دادگستري اياالت متحده در سال ۲۰۱۶ 
دارايي ه��اي جو لو ب��ه ارزش دو ميليارد دالر را در 

اين كشور، س��وييس و بريتانيا توقيف كرد. وزارت 
دادگس��تري امري��كا در تحقيقات خود ج��و لو را 
توطئه چين اصلي در اي��ن پرونده و نجيب رزاق را 
مقام مالزيايي شماره يك دانسته و واريز بيش از يك 
ميليارد دالر به حساب بانكي شخصي نخست وزير 

پيشين در كواال المپور را تاييد كرده است. 
»ل��و« كه مي دانس��ت تا زماني ك��ه نجيب در 
قدرت اس��ت مش��كلي براي او پيش نخواهد آمد، 
مال��زي را بدون نجيب متصور نش��ده بود. نجيب 
رهبري ائتالف سياس��ي را برعهده داش��ت كه از 
زمان اس��تقالل مالزي در سال ۱۹5۷ قدرت را در 
دست داشت. نجيب سال ۲۰۰۹ با وجهه يك فرد 
متمايل به مردن س��ازي كشور روي كار آمد. او در 
همان سال »۱ام دي بي« را براي طرح هاي عمراني 
بنيانگ��ذاري كرد و رياس��ت هيات مدي��ره آن را 
برعهده گرفت. در سال ۲۰۱5 گزارش هايي حاكي 
از اقداماتي همچون پولش��ويي و فس��اد مالي در 
خالل سرمايه گذاري هاي اين صندوق منتشر شد. 
همان زمان بود كه نجيب خود شخصا دموكراسي 
را در مال��زي ه��دف گرف��ت. در آن ب��ازه زماني، 
مقام��ات مالزيايي در خف��ا پرونده يي عليه نجيب 
جم��ع آوري مي كردند و به مراحل پاياني كس��ب 
آمادگي براي دستگيري او رسيده بودند. نجيب از 
نيت آنها آگاه شد و يك پاك سازي در دولت آغاز 
و ژنرال عبدالغني پاتيل و مقامات ارشد كميسيون 

مبارزه با فساد مالزي را بركنار كرد. جايگزين اين 
افراد كساني بودند كه بعدتر نجيب را از هر اتهامي 
مبرا دانستند. اندكي پس از اين پاك سازي، كوين 
موريس دادس��تان ك��ه گفته مي ش��ود در ميان 
افشاگران بوده، ربوده و در سيمان دفن شد. اگرچه 
نقش او هنوز هم مش��خص نيس��ت، اما كشتنش 
ش��وكي را در پي داش��ت و پ��س از آن مجريان 
قانون در امريكا، سنگاپور، سوييس و لوكزامبورگ 
تحقيقاتي را آغاز و ميليارده��ا دالر دارايي ربوده 
شده از ۱ام دي بي را توقيف كردند. اما نامه ها براي 
همكاري قانوني مالزي با اين تحقيقات بي پاس��خ 
مان��د، چراكه دول��ت نجيب نمي توانس��ت بدون 
اعتراف به جرمي كه مرتكب ش��ده بود، بازگشت 

پول را خواستار شود. 
نجيب پس از حمله به مجريان قانون، رسانه ها 

را ه��دف گرف��ت و با الهام از ش��يوه حمله دونالد 
ترام��پ رييس جمه��وري امري��كا به رس��انه ها و 
خبرگزاري ها، در آس��تانه انتخابات ماه مه س��ال 
۲۰۱8 مس��ووالن انتشار هر داستاني را كه وزراي 
نجيب اش��تباه قلمداد مي كردن��د، تحت تعقيب 
ق��رار دادند. او همچنين ش��رايط را براي هرگونه 
اعتراض با اعالم حكوم��ت نظامي به دليل بحران 
امنيتي دش��وار س��اخت. درنهايت نجيب با اميد 
اينك��ه هرگونه احتم��ال بركن��اري اش از قدرت 
پ��اي صندوق هاي راي را از بين ببرد، يك نقش��ه 
انتخابات��ي تنظي��م كرد. اگر نجي��ب در انتخابات 
پيروز مي شد، قطعا مالزي به سرزميني ديكتاتوري 
تبديل مي ش��د، اما حقه هاي هميشگي نجيب اثر 
نكردند و نخست وزير پيشين اكنون مجبور است 

پاسخگوي اشتباهات گذشته باشد. 
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جامجهاين8
  فناوري هاي برتر

در جام جهاني روسيه
مس��ابقات جام جهاني 2018 با كمك فناوري هاي 
گوناگوني درحال برگزاري اس��ت ك��ه به انجام دقيق تر 
بازي ه��ا كمك مي كنند. به گزارش فوربس، مس��ابقات 
ج��ام جهاني به صنعت��ي چند ميلي��ارد دالري تبديل 
ش��ده كه تماشاگران بس��ياري را از سراس��ر جهان به 
خ��ود اختصاص مي دهد. در نتيجه عجيب نيس��ت كه 
توجه اهالي فناوري نيز ب��ه اين رويداد پرطرفدار جلب 
ش��ود. در مسابقات پيش��ين جام جهاني كه در برزيل 
 برگزار ش��د براي نخس��تين  بار »فناوري خط دروازه«
)Goal-line technology( م��ورد اس��تفاده ق��رار 
گرفت. فناوري خط دروازه يك مكانيس��م الكترونيكي 
براي تش��خيص عبور كامل توپ از خط دروازه اس��ت 
كه با كمك دس��تگاه هاي الكترونيك��ي براي كمك به 
داوران استفاده مي شود. در مسابقات جام جهاني امسال، 

فناوري نقش  قابل توجهي بر عهده دارد. 
كمك داور ويديويي

»كمك داور ويديوي��ي«)VAR( نوعي كمك داور 
است كه تصميمات داور را با استفاده از فيلم بازي و يك 
هدس��ت براي برقراري ارتباط بررسي مي كند. استفاده 
از داوران ويديويي در مس��ابقات راگبي، تنيس، »ليگ 
ملي فوتبال آمريكاي��ي«)NFL( و حتي كريكت نتايج 
موفقيت آميزي داشته اس��ت اما امسال براي نخستين  
ب��ار در جريان بازي ه��اي جام جهاني 2018 روس��يه 
مورد اس��تفاده قرار گرفته تا دقت و درس��تي نتايج اين 
مس��ابقات جهاني را تضمين كند. ايده اس��تفاده از اين 
فناوري ساده است. داور براي بررسي بهتر، موقعيت هاي 
بازي مانند گل، پنالتي و تش��خيص در دادن كارت زرد 
ي��ا قرمز را به كمك داور ويديوي��ي ارجاع مي دهد. اين 
فناوري در چندين رقابت ازجمله مس��ابقات فيفا مورد 
آزمايش قرار گرفت اما با مخالفت هاي گوناگوني مواجه 
شد. ازجمله اينكه برخي VAR را به بازسازي يا حذف 
برخي قسمت هاي بازي متهم كردند اما اين نظرات، فيفا 
را از به كار بردن آن باز نداشته است. در طول بازي هاي 
امسال يك مجموعه از كمك داوران ويديويي متشكل از 
يك كمك داور ويديويي، 3 دستيار و 4 متصدي پخش 
در »اتاق پخش ويديو«)VOR( واقع در »مركز پخش 
بين المللي مس��كو«)IBC( قرار دارند. اين مجموعه از 
تصاوير 33دوربين پوشش دهنده  بازي استفاده مي كند 
همچنين امكان دسترس��ي اختصاصي ب��ه دو دوربين 
مخصوص آفس��ايد را دارد. احتماال VAR جالب ترين 

نوع فناوري به كار رفته در جام جهاني خواهد بود. 
ويديوهاي وضوح بسيار باال

به نظر مي رس��د هر دوره از مس��ابقات جام جهاني 
ب��ا ورود ي��ك فناوري پخ��ش جديد همراه اس��ت. در 
مس��ابقات امس��ال نيز از يك »تلويزيون وضوح بسيار 
ب��اال«)UHD( با وضوح 4K اس��تفاده مي ش��ود. اين 
فناوري، قالبي پيشنهادي براي ويديوي ديجيتال است 
كه از سوي آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دانش و تكنولوژي 
»ان اچ ك��ي«)NHK( مطرح ش��د. تفكيك پذيري آن 
حدود 16برابر پيكسل هاي تلويزيون وضوح باالست كه 
آن را تقريبا با سطح جزييات »آي مكس« يكي مي كند. 
»آي مك��س« داراي ظرفيت ضب��ط و نمايش تصاوير با 
اندازه و وضوح بس��يار بيش��تري نسبت به سيستم هاي 
س��نتي و قديمي فيلم اس��ت. مدل هاي آزمايشي اين 
نس��خه در جام جهاني 2014 برزيل نيز حضور داشتند 
اما اين نخستين  بار اس��ت كه اين فناوري در دسترس 

گزارشگران بازي قرار مي گيرد. 
سيستم هاي رد يابي و اجرايي الكترونيكي

يكي ديگر از نوآوري هاي فيفا براي جام جهاني امسال 
 )EPTS(»سيستم هاي رديابي و اجرايي الكترونيكي«
است. اين سيستم  يك تبلت را شامل مي شود كه براي 
مربيان همه تيم ها امكان دسترس��ي به آمار بازيكنان و 
فيلم ه��اي ويديويي را در زمان واقع��ي فراهم مي كند. 
ب��ه هر تيم 3 تبلت داده مي ش��ود كه يكي از آنها براي 
تحليلگر حاض��ر در جايگاه تماش��اگران، ديگري براي 
تحليلگ��ر روي نيمكت و س��ومي براي گروه پزش��كي 
اس��ت. فيلم بازي با يك تاخي��ر 30ثانيه يي، اطالعاتي 
مانند داده هاي موقعيتي هر بازيكن، عبور، فشار، سرعت 
و مقابله ها را ارائه مي دهد. اين فناوري با سيس��تم هاي 
مبتني بر دوربين و فناوري پوشيدني كار مي كند كه در 
سال 2015 به تاييد فيفا رسيده  است. در جام جهاني، 
داده ها با دو دوربين رديابي نوري واقع در جايگاه اصلي 
تماشاگران گردآوري مي شوند و تيم ها امكان دسترسي 
به دوربين هاي تاكتيكي انتخاب شده را خواهند داشت. 

5G اينترنت
»نسل پنجم شبكه تلفن همراه« 5G استانداردهاي 
پيشنهادي براي نس��ل جديد ارتباطات سيار است كه 
پس از نس��ل چهارم ش��بكه تلفن هم��راه كنوني ارائه 
مي ش��ود. برنامه ري��زي طراحان اين فن��اوري، افزايش 
س��رعت اتصال اينترنت از س��مت اپراتوره��ا به ميزان 
20گيگابيت و افزايش ظرفيت بيش��تر نسبت به نسل 
چهارم است. تصميم برگزاركنندگان جام جهاني براي 
ب��ه كار بردن اين فناوري كم��ي زودتر از موعد صورت 
گرفته است اما آنها تصميم دارند، نسل پنجم اينترنت را 
به صورت آزمايشي در طول اين مسابقات مورد استفاده 
قرار دهند. انتظار مي رود اينترنت 5G در س��ال 2019 
در دس��ترس قرار گيرد و سرعت بيشتر، ظرفيت باالتر 
 5G و تاخير كمتري را به همراه داش��ته باشد. اينترنت
امكان اتصال بهتر را براي هواداران حاضر در اس��تاديوم 

فراهم مي كند. 
توپ تل ستار آديداس

ش��ركت آديداس از س��ال 1970 توپ رسمي همه 
مس��ابقات جام جهاني را توليد كرده است. در مسابقات 
امس��ال آدي��داس از توپ جديد اين ش��ركت موس��وم 
ب��ه »تل س��تار Telstar 18(»18(« رونماي��ي كرده و 
طراح��ي جديدي ارائه داده اس��ت. گفته مي ش��ود اين 
توپ جديد به بهبود عملكرد بازيكنان چه در استاديوم 
و چه در خيابان كم��ك خواهد كرد. جالب ترين جنبه 
اين طراحي، وجود يك تراشه »ارتباطات ميدان نزديك« 
يا »ان اف سي«)NFC( است. ان اف سي، گونه يي وسيله 
ارتباطي بي س��يم بين دو دس��تگاه مجاور است كه در 
فاصله هاي كوتاه)حداكثر چند سانتي متر( كاربرد دارد. 
اين فناوري امكان برق��راري ارتباط با يك تلفن همراه 
هوش��مند را براي توپ فراهم مي كن��د. با وجود اينكه 
اس��تفاده از تراشه ان اف س��ي براي نخستين  بار در يك 
توپ فوتبال صورت گرفته شايد راه را براي هوشمندتر 

شدن نسخه هاي آينده اين فناوري هموار كند. 

گزارش

فوتبال فراتر از مرزهاي سياسي

حريفان خاورميانه اي جام جهاني 2018

مترجم: مجيد اعزازي |
منبع: آتالنتيك كانسيل |

جورج اورول، نويس��نده و متفكر سياسي هر چه 
ب��ود طرفدار فوتب��ال نب��ود. او در مقاله يي با عنوان 
»روح ورزش« ك��ه در س��ال 1945و در جريان تور 
بريتانيايي باشگاه فوتبال ديناموي مسكو، فوتبال را 
نوعي »بازي ناميد كه در آن همه آسيب مي بينند و 
هر ملتي سبك بازي خود را دارد كه براي خارجي ها 

غيرمنصفانه به نظر مي رسد.«
او س��پس نتيجه گرفت كه ورزش»با دش��مني، 
حسادت، الف زني، بي اعتنايي به همه قوانين و لذت 
دگرآزارانه آغش��ته به خشونت عجين شده است. به 
عبارت ديگر اين ورزش جنگ بدون ش��ليك گلوله 
اس��ت.« اورول نمادگرايي سياسي ذاتي اين ورزش 
را تش��خيص داد و از آن ب��ه دلي��ل اينك��ه يكي از 
محرك هاي اصلي رقابت هاي ملي گرايانه به ش��مار 
مي رود، اظهار تنفر كرد. رقابت هايي كه به رقابت هاي 

بين المللي دامن مي زند. 
شايد طرفداران امروزي فوتبال با توصيف خالي از 
لذت اين ورزش به عنوان »موضوع منازعه هميشگي 
خصوم��ت« توس��ط اورول موافق نباش��ند اما انكار 
نمي كنند اين جام جهاني كه در روس��يه والديمير 
پوتين برگزار مي شود با سياست شارژ مي شود. براي 
تيم هايي كه از خاورميانه به اين مس��ابقات آمده اند، 
رقابت هاي ژئوپليتيكي و روابط بين المللي عمال بازي 
كردن را به حوزه سياست متصل كرده است. مسائل 
سياسي در اين بازي ها، خود را با جزرهاي نااميدي و 

مدهاي اميدواري بازتاب مي دهد. 

عربستان سعودي به عنوان بي كيفيت ترين تيم 
در رده بندي جهاني در جايگاه شصت و هفتم)اگرچه 
روس��يه كه به دليل ميزباني واجد شرايط حضور در 
اين تورنمنت بين المللي ش��د در رتبه هفتادم قرار 
دارد( وارد ج��ام جهان��ي 2018 ش��د. جامي كه از 
24خرداد س��ال جاري آغاز شده است. در برآوردي 
سياس��ي، پيش��رفت هاي صورت گرفت��ه در عرصه 
ورزش اين كش��ور به نس��بت مثبت بوده اس��ت. از 
سال 2017 عربس��تان سعودي در چارچوب برنامه 
اصالحات اقتصادي- اجتماع��ي خود به زنان اجازه 
داده تا در مرزهاي اين كشور براي تماشاي بازي هاي 
فوتبال در ورزشگاه ها حضور يابند. اگرچه اين حركت 
مستلزم بررسي بيشتر در كنار موارد ديگري همچون 
دس��تگيري هاي اخير فعاالن زن عربستان است اما 
همچنان گامي كوچك و قابل توجه به سوي حقوق 

جديد زنان سعودي به شمار مي رود. 
عربستان س��عودي همچنين از بازيكنان فوتبال 
ب��ه عنوان ابزاري ديپلماتي��ك براي كمك به حفظ 
روابط با همسايه اش عراق استفاده كرده است. وقتي 
كه تيم هاي ملي هر دو كش��ور نخس��تين مسابقه 
بين الملل��ي رودرروي خود را در اين كش��ور پس از 
س��ال 1990 برگزار كردند، فالكن هاي سبز تقديم 
ش��ده به ميزبان تيم ملي فوتبال عربس��تان توسط 
نمادهاي هميش��گي ملت هاي شيعه و سني حاضر 
ش��ده در اين مس��ابقه در بصره)عراق( تحت الشعاع 
ق��رار گرفت. بصره يكي از كانون هاي عمده ش��يعه 
در جنوب عراق اس��ت. اين مس��اله ب��ه ويژه وقتي 
برجسته ش��د كه عربستان سعودي پس از 26سال 

س��فارت خود را در عراق در سال 2016 بازگشايي 
كرد. پيشنهاد سلمان، شاه عربستان براي برگزاري 
اين بازي با س��اخت يك اس��تاديوم 135هزار نفره 
در بغداد نش��ان مي دهد كه فوتبال نقشي عمومي 
در قدرت نرم عربس��تان سعودي با هدف فشار عليه 
نفوذ اي��ران در عراق دارد. در همين حال بايد گفت 
كه تحرك هاي سياس��ي خارج از استاديوم موجب 
پيچيدگي هاي بيشتري شده است و به همين دليل 
ارزيابي ه��ا را دش��وار مي كند. گروه رس��انه يي »بي 
اين« تحت مالكيت قطر كه حقوق پخش مسابقات 
جام جهاني در خاورميان��ه را در اختيار دارد در پي 
محاصره اقتصادي قطر، عربس��تان سعودي را متهم 
كرده است كه »محتواي ورزشي دزديده شده از اين 
گروه رسانه يي)مربوط به مس��ابقات فوتبال امارات 
متح��ده، بحرين و مصر در س��ال 2017( و س��اير 
پخش كنن��دگان« را به طور غيرقانوني پخش كرده 
است. فيفا مذاكراتي را ميان عربستان سعودي و قطر 
با هدف دس��تيابي به يك توافق 35ميليون دالري 
براي حق پخش بازي ها توسط شبكه هاي عربستان 
ترتيب داد اما اين مذاكرات شكست خورد. در نتيجه 
ميليون ها نفر س��عودي احتماال مجبور خواهند شد 
كه مسابقات روسيه را به طور غيرقانوني تماشا كنند. 
هر چند تنش س��عودي- قطر مح��دود به جام 
جهاني نمي شود اما از زماني كه بحران خليج فارس 
آغاز ش��د، مقام هاي كشورهاي تحريم كننده قطر از 
اين كشور خواستند كه از ميزباني جام جهاني 2022 
خود دست بشويد. موقعيتي كه به دليل اتهام فساد و 
خشونت عليه حقوق كارگران آسيب ديده و تضعيف 

شده است. عربستان سعودي همچنين به تازگي در 
متقاعد كردن فدراسيون جهاني فوتبال براي تسريع 
در گسترش دامنه مسابقات جام جهاني از 32تيم به 
48تيم همزمان با ميزباني قطر تالش كرد اما در اين 
زمينه شكس��ت خورد. افزايش تعداد تيم ها در جام 
جهاني براي بازي هاي سال 2026 برنامه ريزي شده 
بود اما تسريع در انجام اين برنامه مي توانست منجر 
به كاهش توانايي قطر در برگزاري جام 2022 شده 
و ميزباني اين كش��ور به عربس��تان سعودي و ساير 
كشورها تسري يابد. البته در اين ميان عربستان در 
ايجاد بلوك راي خود در فيفا در حمايت از ميزباني 
جام جهاني 2026 توس��ط امريكاي شمالي در برابر 
مراكش- كش��وري كه توسط قطر حمايت مي شد- 
موفق بود. در ش��مال خليج ف��ارس، ايران احتماال 
قوي ترين ش��ركت كننده راه يافته ب��ه جام جهاني 
2018 است. تيم ملي ايران با بهترين ركورد بعد از 
برزيل وارد اين مسابقات شده است. ايران همچنين 
تنها تيم در ميان حريفان خاورميانه يي جام جهاني 
2018 است كه تجربه حضور در جام جهاني 2014 
را ني��ز دارد. در عين حال افزون بر مواجهه بس��يار 
دشوار با حريفان قدري همچون پرتغال و اسپانيا در 
گروه »بي« بازگشت تحريم ها سنگ بزرگي را جلو 
پاي تيم ايران انداخته است. تصميم دونالد ترامپ، 
رييس جمهور اياالت متحده امريكا مبني بر خروج از 
توافق هسته يي ايران كه به طور رسمي به »برجام« 
شناخته مي شود، تعدادي از شركت هاي بين المللي 
را براي عقب نش��يني از تجارت و سرمايه گذاري در 
ايران به فكر انداخته است به طوري كه هفته گذشته 

»نايك« اعالم كرد كه ديگر كفش ورزشي تيم ملي 
ايران را ب��ه دليل ترس از عواق��ب تحريم ها تامين 

نخواهد كرد. 
در مقايس��ه با شرايط جغرافياي سياسي ايران و 
عربستان سعودي، شرايط حاكم بر تيم فوتبال مصر 
به طور قطع داخلي اس��ت و همه آنها روي يك مرد 
يعني محمد صالح، س��تاره تيم مصر و منش��أ اميد 
بزرگ آنها براي پيش��رفت در اين تورنمنت تمركز 
يافته اس��ت. صالح كه فصل گذش��ته در ليگ برتر 
بريتانيا بازي كرده 44گل را به ثمر رسانده است. از 
نظر آماري او پيروز قاطع ميدان بوده است. در خارج 
از ميدان نيز بيش از يك ميليون مصري در انتخابات 
اخير رياست جمهوري مصر كه در سال جاري برگزار 
ش��د، نام او را روي برگه راي خود نوشتند. برخالف 
نقش ناخواسته اش در اين كنش اعتراضي سمبلك، 
برخ��ي ناظران بر اين باورند كه صالح در برابر رژيم 
سيسي با وجود جايگاه سياسي اش نرم خو بوده است. 
اورول ش��ايد در مقاله ضد فوتبالي خود نكته يي 
داشته كه نوشته بود:»ملت ها... خود را به دليل اين 
مسابقات مضحك خشمگين مي كنند.« در همين 
حال طرفداران تيم هاي فوتب��ال خاورميانه مجبور 
خواهند بود با جنبه هاي منفي سياست كشورشان 
روي فوتب��ال ج��ام جهاني 2018 كن��ار بيايند. اما 
همانط��ور كه موض��وع قابل توج��ه محمد صالح، 
ديپلماسي فوتبال عربستان و مقاومت و قابليت تيم 
ملي ايران نشان مي دهد، فوتبال مي تواند لحظه هايي 
سرشار از تعالي و اميد را ايجاد كند، لحظه هايي كه 

فراتر از مرزهاي سياسي طنين انداز مي شود.

بازي روسيه-عربستانصالح- ستاره مصريبازي ايران-مراكش

 تاثير مشكالت اقتصادي بر سفره روحاني!
عكس رييس جمهور در زمان تماش��اي بازي هاي ايران در جام 
جهاني روس��يه و دوره پيش در برزيل دستمايه توييت يك كاربر 
شده اس��ت. اين كاربر به مشكالت اقتصادي اشاره كرده كه حتي 
سفره روحاني را هم كوچك تر از 4سال پيش كرده است. اين كاربر 
نوش��ت: »وزير آقاي روحاني گفته بود، سفره مردم تغييري نكرده! 
همين رييس جمهور از دوره قبل تا االن يه ظرف آجيل، يه ظرف 
ميوه، يه دس��تمال كاغذي، يه ظرف شكالت از سفرش كم شده و 

چاي از ليواني تبديل به استكاني شده.«
 دوربين و سوييچ ها در روسيه دراماتيك نيست!

هرجا كه دوربيني بچرخد و تصويري بگيرد، مس��عود فراستي 
آن را به نقد مي كش��د؛ حتي اگر آن دوربين به دنبال ثبت تصاوير 
فوتبال، آن هم در جام جهاني باش��د. اين منتقد تند و تيز سينما 
در يادداشتي نوشته است: »روسيه، شور و حال جام جهاني ندارد، 
پخش بازي ه��ا خوب نيس��ت، دوربين ها و س��وييچ ها دراماتيك 
نيس��تند، نماها و مكث ها از پشت دروازه عصباني كننده هستند.« 

اين يادداشت فراس��تي در توييتر غوغايي به پا كرده و حس طنز 
كاربران اين ش��بكه مجازي را برانگيخته اس��ت. يك كاربر نوشته 
است: »بنده خدا رفته سينما داشته فوتبال پخش مي شده، كسي 

هم نگفته اين فيلم نيست، پخش زنده فوتبال است!«
 جدال توييتري در شب پيروزي جزيره

گزارشگر فوتبال و مجري معروف انگليسي پيرس مورگان شب 
دوشنبه بعد از پيروزي انگليس در مقابل تونس در نخستين بازي 
س��ه شير نش��ان ها با حمله به جنتلمن فوتبال انگليس به جدالي 
توييتري دامن زد تا مش��خص ش��ود با وجود همه سرخوش��ي ها 
سرخپوش��ان نتوانس��ته اند در انگليس همه را راضي كنند. بعد از 
بازي  گري لينه كر مهاجم س��ال هاي دور انگليس كه حرف هايش 
در جزيره خريدار دارد به توييتر رفت تا نش��ان دهد از انتقادهايي 
كه به نمايش تيم ساوت گيت مي شود، دل خوني دارد. لينه كر در 
توييتي نوشت: منتقدان انگليس صالحيت اظهارنظر درباره بازي 
تيم ملي كشور را ندارند. لينه كر مي نويسد: »خيلي تعجب مي كنم، 
وقتي مي بينم بعضي ها جام جهاني را چقدر س��اده مي بينند. شما 

بازي تيم هاي به اصطالح بزرگ را ديديد؟ به خصوص آنهايي كه با 
تيم هاي دفاعي و سرسخت روبه رو شدند؟ به نظرم كساني كه از تيم 
ملي اين قدر انتقاد مي كنند، نمي دانند فوتبال چيست. شب همگي 
ب��ه خير.« از طرف ديگر پيرس مورگان در تحليل خود از عملكرد 
تيم ملي به جرگه منتقدان پيوسته و مي گويد: » جز كين بقيه در 
گلزني و تمام كنندگي وحشتناك ظاهر شدند.« مجري و گزارشگر 
معروف ش��بكه هاي بي بي س��ي و آي تي وي ديروز صبح، لينه كر را 
ب��ه خاطر اظهارنظرش هدف گرفت و گفت: لينه كر از اس��تاندارد 
دوگانه تبعي��ت مي كند. مورگان گفت: »آيا در مورد كس��اني كه 
هرگز سياستمدار نبوده اند ولي دايما درباره سياست حرافي كرده 
و سياس��تمداران را به بي  كفايتي متهم مي كنند هم همين نظر را 
داري؟« لينه ك��ر اما بعد از اظهارات م��ورگان از توييت خود دفاع 
كرد و در مقام پاسخگويي نوشت: »خيلي ها كه هرگز فوتبال بازي 
نكرده اند، درك درس��تي از بازي دارند. پ��س رفقا با خيال راحت 
به حرافي درباره سياس��ت ادامه بدهيد و به سياستمداران بگوييد، 

چقدر بي كفايت هستند.«

افسانه سيزيف و تقابل ايران و اسپانيا مهدي بيك |
آلبركامو نويس��نده ش��هير فرانس��وي در كتاب 
افسانه س��يزيف داس��تاني را تعريف مي كند كه به 
طرز حيرت انگيزي با تمام حضورهاي قبلي ايران در 
جام هاي جهاني تناسب دارد؛ سيزيف از خردمندان 
زمين، متبحر در انواع فنون و مهارت ها و همچنين 
از بنيانگذاران شهر باستاني كورينتوس پس از اينكه، 
 خدايان را فريب مي دهد، زئ��وس او را به تارتاروس 
)در اس��اطير يونان؛ زنداني شبيه سرزمين هاي باير 
ك��ه در عميق ترين نقطه دنيا قرار داش��ت(، تبعيد 
مي كند. س��يزيف محكوم بود كه تا ابد سنگي را با 
خود باالي كوه ببرد اما درست در لحظه يي كه وقت 
افتخارآفريني و پيروزي نهايي مي رسيد و سيزيف به 
قله نزديك مي ش��د، سنگ به طرف پايين دره غلت 
مي خورد و به اين ترتيب قهرمان داستان مجبور بود 
تا هر بار بدون دستيابي به هيچ افتخاري دوباره اين 
مس��ير را بپيمايد و اين كار را تكرار كند. سرنوشت 
سيزيف به نوعي روايت تالش هاي بي سرانجامي است 
كه تا پيش از اين فوتبال ايران براي افتخارآفريني در 
جام هاي جهاني انجام داده اس��ت. هر 4سال يك بار 
و در هر دوره ج��ام جهاني تيم فوتبال ايران تالش 
مي كرد تا خود را به قلل افتخارآفريني نزديك كند 
اما هر بار كه موفق به حضور در جام جهاني مي ش��د 
در لحظه موع��ود و در هنگامه نهاي��ي جام؛ پايش 
مي لغزيد و با قبول شكست مقابل حريفان در همان 
دور نخس��ت و در همان نخستين قدم ها؛ دستش از 
افتخار و موفقيت نهايي كوتاه مي ماند و باز هم دوره 
ديگر و تالشي تازه. گويا افسانه سيزيف خود را چنان 
در فوتبال ايران بازتوليد مي كرد كه هر سرنوش��تي 
جداي از شكست در جام جهاني براي فوتبال ايران 
خوشبيني س��طحي نگرانه يي تلقي مي شد كه تنها 

افراد ساده لوح به آن دامن مي زنند. 

 تاريخ پر از نشيب در جام هاي جهاني
البته اين ديدگاه چن��دان هم بيراه نبود، به اين 
اعداد و ارقام توجه كنيد: جام جهاني 78 آرژانتين؛ 
دو باخ��ت 3 بر صفر و 4 بر يك مقابل هلند و پرو و 
يك تساوي يك-يك برابر اسكاتلند و حذف از مرحله 
نخست جام؛ جام جهاني 98 فرانسه 2شكست مقابل 
آلمان و يوگوس��الوي و يك پيروزي مقابل امريكا و 
حذف در مرحله مقدماتي؛ جام جهاني 2006 آلمان؛ 
دوباره دو شكس��ت مقابل مكزي��ك و پرتقال و يك 

تساوي مقابل آنگوال، جام جهاني 2014 برزيل هم 
2 شكس��ت مقابل آرژانتين و بوسني و يك تساوي 
مقابل نيجريه و باز هم حذف در دور نخس��ت؛ تمام 
رهاوردي است كه ايران قبل از جام جهاني 2018 از 
دوران حضورش در جام هاي جهاني به دست آورده 
بود؛ بنابراين طبيعي است كه هر عقل سليمي تنها 
نتيجه ممكن را براي فوتبال ايران شكس��ت بداند و 

ديگر هيچ... 
اما جام جهاني روس��يه در شرايطي براي ايرانيان 

از راه رس��يد كه نيمكت تيم ملي فوتبال كشورمان 
طي 7س��ال گذش��ته يكي از باثبات ترين دوره هاي 
خ��ود را پشت س��ر گذاش��ته بود و حض��ور يكي از 
تئوريس��ين هاي كاريزماتي��ك فوتبال در ش��مايل 
س��رمربي تيم ملي كش��ورمان اميدهاي تازه يي را 
ب��راي افتخارآفريني ايجاد كرد؛ هرچند قرار گرفتن 
در گروه مرگ جام جهاني اغل��ب طرفداران فوتبال 
را به اين نتيجه عيني رس��انده بود كه ايران دوباره 
بدون پيروزي و افتخار جام را ترك مي كند اما كادر 

فن��ي تيم ملي از همان ابتدا صعود به مرحله دوم را 
ب��ه عنوان هدف بنيادين خود در جام 2018 عنوان 
ك��رد و اعالم كرد كه ديدار ايران و مراكش در حكم 
گردنه يي است كه عبور موفقيت آميز از آن مي تواند 
فوتبال ايران را وارد دوره تازه يي از رش��د و توس��عه 
كند. موضوعي كه از همان ابتدا برخي تحليلگران آن 
را سنگ بزرگي داشتند كه نشانه نزدن است و اعالم 
كردن��د كه كي روش براي بازار گرمي اين وعده ها را 
مطرح مي كند. اما كي روش و پسرانش از اين گردنه 
حساس به س��المت عبور كردند و توانستند احترام 
جامعه بين المللي فوتبال را به خاطر روح جنگندگي 
و مقاومت خود جلب كنن��د. ايران مراكش را برد و 
امشب قرار است از دومين گردنه سرنوشت شان در 
جام جهاني عبور كنند. گردنه يي كه براي گذار از آن 
بايد از سد غول هاي اسپانيايي و اندلسي عبور كرد. 
امشب ساعت 22:30 چشم و قلب ايرانيان به آسمان 
ش��هر كازان پر مي كشد تا شاهد دومين سكانس از 
هنرنمايي پس��ران ايراني در سرزمين روسيه باشند. 
اينكه آيا پس��ران پارس��ي مي توانند سنگ سيزيف 
فوتبال را به رفيع ترين قلل افتخار و صعود برساند يا 
اينكه در گام دوم متوقف مي شود؛ موضوعي است كه 
براي آگاهي از آن بايد چند ساعت ديگر تا زمان آغاز 
بازي ايران و اسپانيا منتظر ماند؛ اما واقعيت آن است 
كه ايرانيان معموال در شرايط سخت كارهاي بزرگ را 
به سرانجام مي رسانند و هيچ بعيد نيست كه بتوانند 
در برابر اسپانيا نيز امتيار بگيرند. اما هر نتيجه يي كه 
از نبرد بزرگ كازان به دس��ت بيايد دستاورد بزرگ 
جام جهاني براي ايران اين است كه هيچ سدي قادر 
نيست س��يزيف را از صعود به رفيع ترين قله افتخار 
محروم كند و هر سنگي هر اندازه هم ثقيل باشد در 
برابر نيروي اراده و مقاومت نوع انسان مقهور خواهد 

شد. شما اين طور فكر نمي كنيد؟

مرجان محمدي |
 ب��ازي ايران و مراكش تمام ش��د ولي هنوز طعم 
شيريني اين بازي براي ايراني ها از بين نرفته است و 
ميليون ها ايراني در انتظار بازي ايران و اسپانيا هستند 
تا ش��ايد بتوانند دوباره طعم ش��يرين ب��رد يا حتي 
مس��اوي را بچشند. ايراني هايي كه به اين اميد امروز 
س��اعت ها، لحظه ها و ثانيه ها را پشت سر مي گذارند 
تا ش��ايد همانند بازي ايران و مراكش، س��كه شانس 
ب��از هم براي ايران به روي زمين چمن بيايد و مردم 
ايران با شادماني به خيابان ها بيايند و با شعار بچه ها 
مچكريم به استقبال بازي سوم بروند. آرزويي كه شايد 
ميليون ها ايراني آن را در س��ر مي پرورانند و در گروه 
مرگ اميدوار به صعود ايران به دور بعد هستند. آرزويي 
كه در صورت تحقق مي تواند بزرگ ترين شگفتي جام 
جهاني باشد  اما همانطور كه گفته شد اينها مي تواند 

آرزويي باشد در آستانه تحقق و نه واقعيتي انكارناپذير. 
واقعيت قدرت ساق هاي پاي بازيكنان اسپانيا و پرتغال 
است. واقعيت تاكتيك و تكنيك بازيكناني است كه 
گويي براي هر پاس و هر موقعيت و لحظه لحظه بازي 
برنامه دارند و هيچ ش��وت يا پاسي را بي هدف ارسال 
نمي كنند. واقعيت بازي هاي دوستانه بي شمار اسپانيا 
و پرتغال اس��ت براي آمادگي بيش��تر در بزرگ ترين 
تورنم��ت فوتبالي دني��ا. واقعيت قيم��ت ميلياردي 
بازيكنان دو كشور است كه در معتبر ترين باشگاه هاي 
دنيا بازي مي كنند و بس��ياري از واقعيت هاي ديگر. 
اما در آن س��وي ميدان تيمي است با كمترين بازي 
دوستانه و پياده شدن انواع و اقسام تحريم ها از ندادن 
كفش نايك تا اجازه فروش نداشتن پيراهن تيمشان 
و... اما اين تيم جنگندگي و دفاع را خوب بلد اس��ت، 
بازيكناني كه با غرور و غيرت بازي مي كنند تا ش��ايد 

بتوانند با بازي خود دل هواداران خود را ش��اد كنند. 
روي كاغذ نام ايران و اس��پانيا را مي نويسيم بسياري 
از فوتبال دوس��تان و حتي ايراني ها، اسپانيا را برنده 
بالمنازع اين بازي مي دانند اما شايد باز هم نيروهاي 
غيبي به كمك ايران بيايد، شايد اين  بار در ورزشگاه 
كازان همانند ورزش��گاه سن پترزبورگ سكه شانس 
باز هم براي ما بچرخد و اين ايراني ها باش��ند كه بعد 
از 90دقيقه با لبخند و ش��ادي در انتظار بازي س��وم 
باشند. بس��ياري از ناممكن ها در زمين بازي ممكن 
ش��ده اس��ت مثل پيروزي مكزيك بر آلمان، تساوي 
برزيل و آرژانتين در برابر حريفانشان و پيروزي ايران 
بر مراكش. به اميد پيروزي و حتي مساوي تيم ملي 
فوتبال ايران برابر اسپانيا و با آرزويي كه دعا مي كنيم 
براي تحقق آن به پيشواز بازي ايران با اسپانيا مي رويم 

و اميدواريم كه باز هم خدا ما را بغل كند. 

سكه شانس در كازان شايد براي ايران بچرخد

فوتبال در فضاي مجازي
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غفلت تاريخي حمل و نقلي ها از بازار سرمايه 
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي| 

نگاهيبهليس�تش�ركتهايحاضردر
بورس،حاكيازفعاليتتعدادانگشتشماري
ازش�ركتهايصنع�تحملونق�لدربازار
سرمايهاستايندرحالياستكهبهخوبي
ميتوانحضورپررنگش�ركتهايوابسته
ب�هصنع�تكانيهايفل�زي،صنع�تدارو،
پتروشيميوسوددهيچشمگيراينصنايع

دربازارسرمايهرامشاهدهكرد.
درواقعيكيازغفلتهايتاريخيصنعت
حملونقلكش�ور)هوايي،بندري،جادهيي
وريلي(نقشكمرنگش�ركتهايوابس�ته
ب�هاينصنعتدربازارس�رمايهاس�تزيرا
حضورش�ركتهايبزرگحم�لونقليدر
بورسميتواندتاثيرش�ايانيدرتوس�عهو
رش�داقتصاديآنهاداش�تهباش�د،موجب
بهروزرس�انيارزشواقعيش�ركتهاشود،
بهارتق�ايبازارس�رمايهوهمچنينرش�د
شركتهايوابستهبهاينصنعتدرفضايي
رقابت�يوش�فافش�ودضمناينك�هنبايد
ازاعتباربخش�يبورسبراينامش�ركتها
غافلمان�د.دراينمي�ان،نميتوانحضور
شركتهايهواپيماييدربازارسرمايهبراي
جذبپساندازهاومنابعماليكوچكمردم
وهمچني�نتخصي�صاينمناب�عدرجهت
تامي�نماليطرحه�ايبزرگاقتص�اديرا
نادي�دهگرف�تزي�رابراس�اسقوانينعلم
اقتصاد،رشداقتصادي،توسعهرفاهوعدالت
اجتماعيوگس�ترشس�ازوكارهايتامين
ماليدرگرورش�دبازارس�رمايهبهتناسب

سايراجزايسيستماقتصادياست.
البت�هناگفت�هنماندكهدرمي�ان4بخش
صنع�تحم�لونق�ل،حضورش�ركتهاي
وابس�تهب�هس�ازمانبن�ادرودريان�وردي
درب�ورستاح�دوديقابلقب�ولاس�تو
تعدادمع�دوديازش�ركتهايحملونقل
جادهي�يه�مدرب�ورسحض�وردارن�داما
جايش�ركتهايريليوهواي�يدربورس
خالياس�تاگرچهچندماهپيشمديرعامل
فرابورسازورودچندشركتهايهواپيمايي
بهب�ازاربورسخبردادوعنوانكرددرحال
حاضرباخ�أحضوربرخيصناي�عدربازار
مواجهي�موب�رايناس�اسمذاكرات�يرابا
برخيش�ركتهايهواپيماييبرايورودبه
فرابورسايرانوپذيرشآنهاانجامدادهايم،
ام�اتاكنونهيچكدامازايرالينهايداخلي

واردبورسنشدهاند.
حض�ورش�ركتهايريل�يه�متنهابه
موسس�هصندوقپساندازكاركنانراهآهن
جمه�ورياس�الميدربازارب�ورسخالصه
ميش�ودكهاينش�ركتهميكموسس�ه
تجاريمحس�وبميشودتاش�ركتيفعال
درجابهجاييكاالومس�افرياسازندهواگن.
درواقعش�ركتهايريليهمنقشيدربازار
سرمايهبازينميكننداماسوالايناستكه
چراباوجوداهميتورودشركتهايحملو
نقليدربورس،مديرانارش�داينشركتها
تالشيبرايكسبمقدماتحضوردربورس
نميكنندوتنهاچندشركتحملونقليدر

بورسبهفعاليتمشغولهستند.
كارشناسانحملونقلوهمچنينفعاالن
بازارسرمايهمعتقدندكهمهمتريندليلعدم
حضورش�ركتهايحملونقل�يدربورس
ش�فافنبودندفاترمالياينشركتهاست
زيرايك�يازالزاماتورودب�هبورسهمين
شفافسازيمالياست،اماعلتديگريكه
برايحضوركمرنگشركتهايحملونقلي
دربازارسرمايهمطرحميشود،سختيورود
شركتهايس�هاميخاصبهبورساستو
ب�اتوجهبهاينكهاغلبش�ركتهايحملو
نقليسهاميخاصهستنداينموضوعمانع
مهم�يب�رايورودآنهابهبورسمحس�وب

ميشود.
***
شرطفعاليتدربورس؟

يك��ي از بخش هاي صنعت حمل و نقل كه در 
بورس حضور ندارد بخش هوايي است بخشي كه 
پ��س از برجام نفس��ي تازه كش��يد و با حضور در 
بورس مي توانس��ت جايگاه خوبي درميان س��اير 
صنايع باز كند اما عدم حضور ش��ركت هاي حمل 
و نقلي در بورس مانع بزرگي براي رشد اقتصادي 

اين شركت ها بود. 
عليرض��ا منظري مع��اون اس��بق هوانوردي و 
امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري درباره 
عل��ت عدم حضور ايرالي��ن در بورس به »تعادل« 
مي گويد: ورود به بازار سرمايه نياز به فراهم آوردن 
ش��رايط و مقدماتي دارد ك��ه ايرالين هاي داخلي 
ش��رايط الزم را ندارند ب��راي همين تاكنون هيچ 

كدام از ايرالين كشور وارد بورس نشده اند. 
منظري مي افزايد: نظام شركت هاي هواپيمايي 
داخلي يك نظام تعريف ش��ده نيس��ت بر همين 
اساس اين شركت ها دفاتر مالي كه سود و زيان را 
به صورت واقعي نش��ان بدهد، ندارند اين درحالي 
است كه يكي از ملزومات ورود شركت ها به بورس 
مش��خص بودن دفات��ر مالي و س��ود و زيان اين 

شركت هاست. 
او ادام��ه مي دهد: يكي از مهم ترين داليل عدم 
حضور ايرالين ها در بورس را مي توان در مشخص 

نبودن دفاتر مالي آنها خالصه كرد. 
به گفته منظري، الزامي براي سهامي عام بودن 
شركت هاي هواپيمايي وجود ندارد و شركت هاي 

سهامي خاص هم مي توانند وارد بازار سرمايه شوند 
البته بورس ش��رايط ويژه يي را براي ش��ركت هاي 
سهامي خاص درنظر گرفته است كه شركت هاي 
هواپيماي��ي كه در زمره آن قرار مي گيرند با احراز 

اين شرايط مي توانند وارد بازار سرمايه شوند. 
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي بيان مي كند : 
درحال حاضر شركت هاي هواپيمايي سهامي عام 
و س��هامي خاص ش��رايط ورود به ب��ورس را پيدا 
نكرده ان��د البته ورود ايرالين هاي ب��زرگ به بازار 

سرمايه آسا ن تر است. 
او تصريح مي كند: حدود چهار س��ال پيش بود 
كه وزير راه و شهرس��ازي در جلس��ه هيات دولت 
وعده داد كه ظرف يك س��ال، شركت هواپيمايي 
ايران اير تغيير س��اختار داده و وارد بورس ش��ود، 
البت��ه اين وعده وزي��ر راه و شهرس��ازي درقالب 
مصوب��ه به تصويب هي��ات دولت رس��يد اما اين 

مصوبه تاكنون اجرايي نشده است. 

مع��اون اس��بق هوان��وردي و ام��ور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كش��وري با اشاره به واگذاري 
بخش��ي از س��هام ايران اير به تامين اجتماعي در 
دولت نهم و دهم گفت: جلسه هيات دولت حدود 
4 س��ال پيش براي بازگرداندن بخش��ي از سهام 
ايران اير كه به تامين اجتماعي واگذارش��ده بود، 
برگزار شد اما درنهايت تصميم گرفته شد كه اين 

شركت پس از يك سال وارد بورس شود. 
منظري اضافه مي كن��د: علت اصلي عدم ورود 
ايران اير به بورس را هم مي توان در شفاف نبودن 
دفاتر مالي دانست ضمن اينكه اين شركت تاكنون 
نتوانس��ته ش��رايط الزم براي ورود به بورس را به 

عنوان يك بنگاه اقتصادي كسب كند. 
او اظه��ار مي كن��د: البته به نظر مي رس��د كه 
ماه��ان مي توان��د وارد بورس ش��ود چون طي 4، 
5 سال گذش��ته چهار بار از طريق بانك توانسته 
صكوك دريافت كند اما تاكنون وارد بورس نشده 

است. 

اعتباربخشيبهايرالينهاوجذبسرمايه
اين كارش��ناس ارش��د درباره تبع��ات مثبت 
حضور شركت هاي هواپيمايي دربورس مي گويد: 
س��هام بيش��تري را به ف��روش برس��انند و مردم 
دراين شركت ها س��رمايه گذاري كنند و شركتي 
كه مي تواند در بورس حاضر ش��ود و سرمايه هاي 
مردم را ج��ذب كند و س��هام آن خريد و فروش 
ش��ود به معناي اين است كه اين شركت عملكرد 
خوبي داشته اس��ت. منظري معتقد است: حضور 
دربازار سرمايه نوعي اعتبار به شركت ها مي بخشد 
و ش��ركت هاي حمل و نقلي و ب��ه ويژه ايرالين ها 
اگر بتوانند وارد بورس شوند به اعتبار بخشي آنها 

كمك شاياني مي شود. 
او درب��اره ج��ذب س��رمايه هاي خ��رد براي 
تامي��ن مال��ي طرح هاي ب��زرگ ادام��ه مي دهد: 
حضور ايرالين ها در بورس نش��انه قوت آنهاست؛ 
اگ��ر سيس��تمي مانن��د ب��ورس نظ��ام مال��ي و 
سرمايه يي يك ش��ركت را تاييد كند مردم براي 
س��رمايه گذاري ترغيب خواهند ش��د و برهمين 
اس��اس مردم به س��مت خريد سهام اين شركت 
رفته و س��رمايه اين شركت براي انجام طرح هاي 

بزرگ افزايش مي يابد. 
مع��اون اس��بق هوان��وردي و ام��ور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كشوري بيان مي كند: به عنوان 
نمون��ه ايران اير براي فراهم آوردن هواپيماي نو و 
به ويژه  اي. تي. آر ها مي تواند با جذب سرمايه هاي 
خ��رد در بورس منابع مال��ي موردنياز براي خريد 
را كس��ب كند البته هما بايد از قالب يك شركت 
دولتي خارج ش��ود و بتواند به يك بنگاه اقتصادي 
تبديل شود كه هزينه- درآمد آن مشخص باشد. 

منظري مي گويد: فعاليت هاي مالي هما بايد به 
اندازه يي شفاف ش��ود تا بتواند بدون حمايت هاي 
دولت��ي طرح ه��اي ب��زرگ را اجراي��ي كن��د، از 
درآمدهاي كسب ش��ده بتواند هزينه هاي خود را 
پرداخت كند و سرمايه الزم براي طرح هاي آتي را 
فراهم كند درواقع فعاليت اين شركت بايد داراي 

توجيه اقتصادي داشته باشد. 
او ادامه مي دهد: اگر چنين شرايطي براي هما 
ايجاد ش��ود اين ش��ركت بدون كم��ك و حمايت 
مالي دولت مي تواند اق��دام به خريد هواپيماهاي 
باقي مان��ده  يي تي آر كند و اقس��اط آنها را هم به 

موقع پرداخت كند. 
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوانوردي، 
اگر ايران اير شرايط الزم براي حضور در بورس را 
كسب كند و اعتماد مردم را به عنوان يك شركت 
با توجيه اقتصادي جلب كند س��هام اين شركت 
توس��ط مردم خريداري مي ش��ود و اين شركت از 
اين منابع مالي مي توان��د براي خريداري هواپيما 

استفاده كند. 
منظري اضافه مي كند: كسب شرايط الزم براي 
حضورشركت هاي هواپيمايي در بورس بستگي به 
مديري��ت ايرالين ها دارد يعني اگر نظام مديريتي 
اي��ن ايرالين ه��ا تغيير كند و ب��ه بنگاهي تجاري 
اقتص��ادي تبديل ش��وند و از وابس��تگي به دولت 
خارج ش��وند مي توانيم شاهد حضورآنها دربورس 

خواهيم بود. 

او درب��اره ميزان اعتماد مردم به ايران اير براي 
خريد سهام در صورت ورود اين شركت مي گويد: 
اگ��ر تغييراتي در نظام مديريتي اين ش��ركت رخ 
دهد مي توان ش��اهد حضور پررنگ اين ش��ركت 
در ب��ورس خواهيم بود يعني اين ش��ركت بايد از 
وابس��تگي به دولت خارج شود تا در بورس موفق 

عمل كند. 

ضرورتحضورواگنسازهادربورس
يكي ديگر از بخش هاي حمل و نقل كه حضور 
چنداني در بازار سرمايه ندارد، بخش حمل و نقل 
ريلي اس��ت كه حضور آن در ب��ورس مي تواند به 
ارتق��اي اين بخ��ش از حمل و نق��ل كمك كند. 
ميثم الجوردي درباره حضور شركت هاي ريلي در 
بورس به »تعادل« مي گويد: يكي از مشكالتي كه 
شركت هاي واگن ساز داخلي با آن روبه رو هستند، 
بحث تامين مالي طرح هاس��ت ك��ه با حضور اين 
ش��ركت ها در بورس اين مش��كل تا حدود زيادي 

مرتفع مي شود. 
الجوردي ادامه مي دهد: شركت هاي واگن ساز 
در بخش ساخت وس��از واگن هاي ب��اري، فناوري 
و تكنول��وژي الزم را دارن��د و ق��ادر به س��اخت 
واگن ه��اي مورد نياز كش��ور هس��تند. در بخش 
واگن هاي مس��افري و مترو هم توانايي س��اخت 
50 ت��ا 70درصد از واگن ه��ا را داريم اما با وجود 
نياز كش��ور، شركت هاي واگن س��از به دليل نبود 

نقدينگ��ي الزم تاكن��ون ق��ادر به س��اخت واگن 
براساس توانايي هايشان نشده اند. 

او اضافه مي كند: يكي از ابزارهايي كه مي تواند 
ب��راي تامي��ن مال��ي و نقدينگي ش��ركت توليد 
واگن موثر باش��د، حضور آنه��ا در بورس و جذب 

سرمايه هاي خرد مردمي است. 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه ريلي، 
حم��ل و نق��ل ريلي باري برخ��الف حمل و نقل 
ريلي مسافر سودده است و شركت هاي واگن ساز 
اگر بتوانند سرمايه الزم را كسب كنند، مي توانند 
اين واگن ه��ا را در اختيار بهره بردار قرار دهند و 
با فعاليت حمل و نقل ريلي شاهد سوددهي اين 
بخش خواهيم بود ضمن اينكه هم اكنون شرايط 
براي فعالي��ت قطارهاي باري فراهم اس��ت زيرا 
بار و زيرس��اخت ريلي وجود دارد و شركت هاي 
حم��ل بار هم پويا هس��تند و تنها حلقه مفقوده 
در حمل بار نبود نقدينگي الزم در ش��ركت هاي 
حمل و نقل بار اس��ت كه ب��ا ورود آنها به بورس 

اين موضوع حل مي شود. 
الجوردي ادامه مي دهد: با ورود ش��ركت هاي 
واگن س��از به ب��ورس و جذب س��رمايه هاي خرد 
مردمي شاهد فعاليت اين شركت ها و رونق بخش 

حمل و نقل ريلي خواهيم بود. 
او بيان مي كند: حضور ش��ركت هاي ريلي چه 
جابه جايي كاال، مسافر و چه واگن ساز مي تواند به 
رونق اين شركت ها كمك كند و گامي مثبت براي 

اعتباربخشي به اين شركت ها محسوب مي شود. 

رقابت:آري؛بورس:نه!
ش��ركت هاي بندري و دريايي نسبت به بخش 
ريلي و هواي��ي حضور فعال ت��ري دربورس دارند 
اگ��ر چه تعداد ش��ركت هاي حاضر محدود بوده و 

فعاليتشان چشمگير نيست. 
 آنوش رهام  كارش��ناس ارش��د ح��وزه بندري 
درباره حضور ش��ركت هاي بن��دري در بورس به 
»تعادل« مي گويد: در بخش دريايي و بندري تنها 
چند ش��ركت انگشت شمار در بورس حضور دارند 
كه اغلب اين شركت ها دولتي هستند و سهام آنها 
هم مربوط به شصتاس��ت و با توجه به اينكه بازار 
مناسب انحصاري دارند در شرايط تحريم افزايش 
قيمت خواهند داش��ت، البته ش��ركت هاي واگذار 
ش��ده به بخش خصوصي مانن��د تايدواتر هم در 
ميان شركت هاي حاضر در بورس ديده مي شوند. 
ره��ام مي افزايد: بي��ش از آنكه بخش حمل و 
نقل كه نيازمند جذب سرمايه است بايد به دنبال 
جذب نقدينگي سرگردان در بازار سرمايه باشيم، 
زيرا بخش حمل و نقل دريايي، بخشي تخصصي 
اس��ت و ش��ايد بيش از حضور در بازار سرمايه و 
جذب س��رمايه هاي خرد مردمي نيازمند رقابت 
باش��د و وجود بازارهاي انحصاري در اين بخش 

بسيار خطرناك است. 
او ادام��ه مي دهد: ناوگان ملي بندري و دريايي 
توانايي پاس��خگويي به نياز كش��ور را ندارد ضمن 
اينكه در دنيا اين موضوع منس��وخ ش��ده اس��ت 
ك��ه تنها ناوگان و ش��ركت هاي حمل و نقل ملي 
درصدد جابه جايي كاالهاي ملي همان كشور مورد 

استفاده قرار گيرند. 

به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه بندري، 
شركت هاي حمل و نقل دريايي بايد در بازارهاي 
منطقه يي و جهاني به دنبال مشتري باشند و يك 
ش��ركت حمل و نقل بين المللي كاالهاي س��اير 
كش��ورها را جابه جا مي كند اما شركت هاي حمل 
و نقل بندري و دريايي در كشورمان بيش از همه 
اقدام به جابه جايي كاالي بازرگانان ايراني مي كنند 
و نق��ش موثري در حم��ل و نقل كاالهاي جهاني 

بازي نمي كنند. 
رهام اظهار مي كند: ش��ركت هاي حمل ونقل 
درياي��ي بيش از آنكه بايد به دنبال حضور و ورود 
در بورس باش��ند بايد با ش��ركت هاي چندمليتي 
همكاري كنند و فعاليتش��ان تنه��ا به جابه جايي 

كاالهاي فعاالن اقتصادي ايراني خالصه نشوند. 
او بيان مي كند: البته نمي توان پيش��نهاد كرد 
كه ش��ركت هاي حمل و نق��ل دريايي وارد بورس 
نشوند اما بايد به حضور در بازارهاي جهاني توجه 

بيشتري داشته باشند. 
اين كارشناس ارشد حوزه بندري درباره شفاف 
شدن دفاتر مالي با حضور در بورس مي گويد: نوع 
نظارت بر ش��ركت هاي بندري دولتي به گونه يي 
است كه موجب ش��فافيت فعاليت هاي مالي اين 
شركت ها مي ش��ود اما سازمان بنادر در برخورد با 

اين سازمان ها درست برخورد نمي كند. 

معافيتمالياتيباحضوردربازارسرمايه
س��عيد خداي��ي تحليلگر بازار س��رمايه درباره 
حضور ش��ركت هاي حمل و نقل در بازار س��رمايه 
ب��ه »تعادل« مي گويد: درب��اره داليل عدم حضور 
ش��ركت هاي حمل و نقل��ي در بازار س��رمايه بايد 
از اين ش��ركت ها درباره اي��ن موضوع پرس و جو 
كرد البته به طور كلي حضور كمرنگ شركت هاي 
حمل و نقل��ي در بورس باعث تاس��ف اس��ت، زيرا 

صنعت حمل و نقل، بزرگ و زيرساختي است. 
خدايي مي افزايد: تجربه شركت هاي حمل و نقل 
در بورس نش��ان مي دهد كه اين شركت ها غير از 
دوره هايي خاص حضور پررنگي در بازار س��رمايه 
نداش��تند و اين شركت هاي حمل و نقلي سابقه يي 
درخش��ان و جذاب براي س��هام گذاران محسوب 
نمي ش��ود. او ادامه مي دهد: البت��ه نبود تجربه يي 
موفق ب��راي حضور ش��ركت هاي حمل و نقلي در 
بورس مي تواند به عدم حضور ش��ركت هاي بزرگ 
حمل و نقلي از جمله ايرالين ها مربوط شود كه در 
صورت ورود ش��ركت هاي ب��زرگ حمل ونقلي به 
بورس شاهد تغيير نظر سهامداران و فعاالن حوزه 

بازار سرمايه خواهيم بود. 

 خدايي به موانع موجود بر سر راه شركت هاي 
حمل و نقلي اشاره مي كند و مي گويد: برخي از اين 
ش��ركت ها دولتي هس��تند كه براي ورود به بازار 
سرمايه مقاومت مي كنند كه يكي از علت هاي آن 
عدم شفافيت كامل دفاتر مالي اين شركت هاست، 
اگرچه برخي ش��ركت هاي بخش خصوصي هم به 

همين علت از ورود به بورس سرباز مي زنند. 
اي��ن تحليلگر بازار س��رمايه اظه��ار مي كند: 
برخي شركت ها با وجود گردش مالي مناسب در 
طول سال اما تمايلي براي حضور در بازار سرمايه 
ندارند كه علت اصلي آن هم نبود شفافيت مالي 
در حس��اب و كتاب هاي مربوط به شركت است 
و در دفات��ر مالي اين ش��ركت ها هزينه و درآمد 
با هم همخواني ن��دارد. او بيان مي كند: با توجه 
به اينكه فعاليت شركت ها در بازار سرمايه منوط 
به شفافيت مالي است و تمام اطالعات مالي آنها 
بايد در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار 
بگيرد، مي توان اين موضوع را مهم ترين علت عدم 
حضور شركت هاي حمل ونقلي در بورس دانست 
و به نظر مي رس��د، حضور كمرنگ اين شركت ها 
بيش از ه��ر چيز به عدم همخواني هزينه درآمد 
آنها بازمي گردد. خدايي معتقد اس��ت: با توجه به 
اينكه بازار س��رمايه مزاي��اي متعددي دارد، عدم 
تالش شركت هاي حمل و نقلي براي حضوردر اين 

بازار قابل درك نيست. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه ب��ه مزاياي حضور 
ش��ركت ها در بورس اش��اره مي كند و مي گويد: 
كم��ك ب��ه تامين مال��ي و نقدينگي ش��ركت ها 
مي توان��د، مهم تري��ن انگيزه ب��راي ورود آنها به 
بورس باش��د، زيرا اين ش��ركت ها با انتشار اوراق 
مي توانند هزينه مورد نياز براي اجراي طرح هاي 

پيش رو را كسب كنند. 
او ادام��ه مي ده��د: از ديگر مزاي��اي حضور در 
بورس  كاهش نرخ ماليات هاي پرداختي شركت ها 
ب��ا ورود به ب��ورس و فرابورس اس��ت، درصدي از 
ماليات هاي اعمال شده به شركت ها بسته به ورود 
آنها به بورس يا فرابورس كاهش مي يابد و به آنها 

تخفيف داده مي شود. 
خدايي تصري��ح مي كند: حض��ور در بورس و 
داش��تن س��هام از سوي س��هامداران يك شركت 
مي تواند وثيقه مناس��بي براي اين شركت جهت 

دريافت تسهيالت محسوب شود. 

حضوركمرنگصنعت
حملونقلدربورس

در حالي كه بخش حمل و نقل در بس��ياري از 
كشورهاي توسعه يافته، سهمي بين 6 تا 12درصد از 
توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد، 
اما در ايران  اين سهم بين سال هاي 1370 تا 1393 
به طور متوسط 5.6 درصد بوده، در واقع سهم حمل 
و نقل در اقتصاد س��هم قابل توجهي اس��ت، اما در 
اي��ران افزاي��ش اين س��هم چندان ج��دي گرفته 
نشده اس��ت. البته ناگفته نماند كه نظم بخشيدن 
به صنع��ت حمل و نقل از اساس��ي ترين اولويت ها 
براي ارتقاي اين صنعت و رش��د سهم آن در رشد 
اقتصادي اس��ت، يكي از اقدامات��ي كه مي تواند در 
س��اماندهي اي��ن صنعت نقش مهمي ب��ازي كند، 
ورود ش��ركت هاي حمل و نقل به بورس اس��ت؛ با 
ورود شركت هاي حمل و نقلي به بورس هم شاهد 
شفاف سازي دفاتر مالي اين شركت ها خواهيم بود 
ه��م اينكه س��رمايه هاي خرد جذب مي ش��ود و از 
سوي ديگر ارزش شركت ها به روزرساني مي شود. بر 
همين اساس و با توجه به اهميت ورود اين صنعت 
به بازار س��رمايه روزنامه تعادل گزارشي از وضعيت 
ش��ركت هاي هواي��ي و ريل��ي )با توج��ه به حضور 
كمرنگ تر ش��ركت هاي وابسته به اين حمل و نقل 

در بورس( در بورس تهيه كرده است. 
*از مي��ان ش��ركت هاي حمل و نقل��ي كه در 
فهرس��ت ش��ركت هاي بورس��ي وجود دارد بعد از 
حمل و نقل دريايي، حمل و نقل جاده يي و سپس 
حمل و نقل ريلي و هوايي در رتبه هاي بعدي قرار 
مي گيرند، اگرچه برخي شركت ها در بيش از يك 

حوزه حمل و نقلي فعاليت مي كنند. 
*اسامي تعدادي از ش��ركت هاي حمل و نقلي 
فعال در بورس بر اس��اس فهرس��ت ش��ركت هاي 
پذيرفته شده در بورس عبارتند از: شركت حمل و 
نقل پتروشيمي، شركت حمل و نقل توكا، شركت 
خدم��ات درياي��ي تايد وات��ر خاورميانه، ش��ركت 
رهشاد س��پاهان، شركت كشتي س��ازي اروندان، 
شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، شركت 

كشتيراني والفجر و... 
* كارشناس��ان ب��ورس معتقدند ك��ه صنعت 
حم��ل و نق��ل، پ��س از س��ال ها فعالي��ت هنوز 
نتوانس��ته جايگاه خود را در بازار سرمايه به دست 
آورد و طي س��ال هاي گذش��ته تنها شاهد حضور 
انگشت ش��مار تعدادي از شركت هاي حمل و نقل 

دريايي و جاده يي در بورس بوده ايم. 
*ش��ركت كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران 
بزرگ ترين ش��ركت بورس��ي صنعت حمل و نقل 
اس��ت ضمن اينكه اين شركت يكي از بزرگ ترين 
و معتبرترين ش��ركت هاي بورس��ي هم به ش��مار 
مي رود. سهام اين شركت سال 1387 در راستاي 
اصل 44 در ارديبهشت ماه در بورس عرضه شد. 

حوزههوايي
*س��ال 95 وزير راه و شهرس��ازي در سخناني 
اعالم ك��رد كه در آين��ده   نزديك، ب��راي افزايش 
كارايي و بهره وري از س��رمايه هاي مادي و انساني 
»هم��ا« آن را از حي��ث حقوقي و مالي بازس��ازي 
س��اختاري مي كنيم و سهم آن را در بورس اوراق 
بهادار ايران يا حتي بازارهاي بين المللي درصورت 

اخذ مجوزهاي قانوني عرضه خواهيم كرد. 
* فرزانه ش��رفبافي مديرعام��ل ايران اير )هما( 
هم طي يك سال گذشته بارها از عرضه سهام اين 
ش��ركت پس از اصالح ساختاري و مشخص شدن 

ارزش واقعي اين شركت خبر داده است. 
*ش��ركت هواپيمايي ماهان )س��هامي خاص( 
اگرچه وارد بورس نش��ده اس��ت اما تاكنون چهار 
بار از طريق انتش��ار اوراق مالي اس��المي در بازار 

سرمايه اقدام به تامين مالي كرده است. 
* س��ال گذش��ته و براي چهارمين بار سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، موافق��ت اصول��ي عرضه 
عمومي صكوك منفعت شركت هواپيمايي ماهان 
)س��هامي خاص( را به ارزش ه��زار ميليارد ريال 
جه��ت تامين س��رمايه در گردش م��ورد نياز اين 
شركت صادر كرد، در اين اوراق منافع آتي حاصل 
از قراردادهاي اج��اره )فول چارتر( خطوط هوايي 
تهران- كيش- تهران و تهران- مش��هد- تهران به 
مدت 4س��ال به شركت واسط مالي خرداد يكم به 

وكالت از خريداران اوراق واگذار شد. 
و  16درص��د  اوراق  اي��ن  معي��ن  ن��رخ   *
پرداخت هاي دوره يي آنها هر سه ماه يك بار است، 
ناش��ر اين اوراق شركت واس��ط مالي خرداد يكم 
)با مس��ووليت محدود( بوده و عرضه آن از طريق 

شركت فرابورس ايران انجام مي شود. 
*ش��ركت هواپيمايي ماهان پيش از اين س��ه 
بار از طريق انتش��ار صكوك اجاره در بازار سرمايه 
ح��دود 330ميليارد تومان تامين مالي ش��ده كه 
دو م��ورد از آنها با نماده��ا »ماهان« و »ماهان2« 
سررس��يد ش��ده و ديگري با نماد »ماهان99« در 

بازار فرابورس در حال معامله است. 

حوزهريلي
*موسس��ه صندوق پس انداز كاركن��ان راه آهن 
جمهوري اس��المي سال گذش��ته در اطالعيه يي از 
عرضه 10درصد سهام ش��ركت راه آهن حمل و  نقل 
)سهامي عام( در بازار بورس خبر داد و اعالم كرد كه 
عرضه اين سهام در دي ماه سال96 صورت مي گيرد. 
* مديريت ش��ركت راه آهن حم��ل ونقل براي 
دس��تيابي ب��ه منابع مال��ي جديد جهت توس��عه 
فعاليت هاي ش��ركت و افزاي��ش آن در بازار حمل 
ونقل ريلي ش��رايط الزم را براي ورود ش��ركت راه 
آه��ن حمل ونقل )س��هامي عام( به ب��ازار بورس 

فراهم كرده است. 
*تع��داد مح��دودي س��هام ش��ركت راه آهن 
حمل ونقل )س��هامي عام( )حداكثر 400س��هم به 
ارزش تقريب��ي 150 ال��ي 200ه��زار تومان براي 
هر نفر( دي ماه س��ال گذش��ته از س��وي موسسه 
پس ان��داز كاركنان راه آهن به كلي��ه كارگزاري ها 
عرضه ش��د كه كاركنان راه آهن در صورت تمايل 
پس از گشايش نماد ش��ركت مي توانستند، اقدام 

به خريد كنند. 

گزارش 

ميثم الجوردي: شركت هاي واگن ساز 
در بخش ساخت وساز واگن هاي باري، 

فناوري و تكنولوژي الزم را دارند و 
قادر به ساخت واگن هاي مورد نياز 
كشور هستند. در بخش واگن هاي 
مسافري و مترو هم توانايي ساخت 

50 تا 70درصد از واگن ها را داريم 
اما با وجود نياز كشور، شركت هاي 

واگن ساز به دليل نبود نقدينگي الزم 
تاكنون قادر به ساخت واگن براساس 

توانايي هايشان نشده اند. يكي از 
ابزارهايي كه مي تواند براي تامين مالي 

و نقدينگي شركت توليد واگن موثر 
باشد، حضور آنها در بورس و جذب 

سرمايه هاي خرد مردمي است



عليرضا منظري: نظام شركت هاي 
هواپيمايي داخلي يك نظام تعريف 

شده نيست بر همين اساس اين 
شركت ها دفاتر مالي كه سود و زيان 

را به صورت واقعي نشان بدهد، ندارند 
اين درحالي است كه يكي از ملزومات 

ورود شركت ها به بورس مشخص 
بودن دفاتر مالي و سود و زيان اين 

شركت هاست. يكي از مهم ترين داليل 
عدم حضور ايرالين ها در بورس را 

مي توان در مشخص نبودن دفاتر مالي 
آنها خالصه كرد



سعيد خدايي: تجربه شركت هاي 
حمل و نقل در بورس نشان مي دهد 
كه اين شركت ها غير از دوره هايي 

خاص حضور پررنگي در بازار سرمايه 
نداشتند و اين شركت هاي حمل و نقلي 

سابقه يي درخشان و جذاب براي 
سهام گذاران محسوب نمي شود. 

البته نبود تجربه يي موفق براي حضور 
شركت هاي حمل و نقلي در بورس 

مي تواند به عدم حضور شركت هاي 
بزرگ حمل و نقلي از جمله ايرالين ها 

مربوط شود كه در صورت ورود 
شركت هاي بزرگ حمل ونقلي به 

بورس شاهد تغيير نظر سهامداران و 
فعاالن حوزه بازار سرمايه خواهيم بود



آنوش رهام: بيش از آنكه بخش حمل 
و نقل كه نيازمند جذب سرمايه است 

بايد به دنبال جذب نقدينگي سرگردان 
در بازار سرمايه باشيم، زيرا بخش 

حمل و نقل دريايي، بخشي تخصصي 
است و شايد بيش از حضور در بازار 

سرمايه و جذب سرمايه هاي خرد 
مردمي نيازمند رقابت باشد و وجود 

بازارهاي انحصاري در اين بخش بسيار 
خطرناك است
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دانشوفن10
 اپراتورها ملزم به تاييد 

مشترك در خريد سرويس
رگوالتوري | معاون وزير ارتباطات از الزام جديد 
رگوالتوري به اپراتورهاي ارتباطي خبر داد كه برمبناي 
آن، اپراتورها ملزم شدند فرآيندي جديد براي فروش 
س��رويس هاي خود همراه با تاييد مش��ترك، درنظر 
بگيرند. حس��ين فالح جوش��قاني از لغو خريد بسته 
اينترنت همه مش��تركاني خبر داد كه در پي دريافت 
پيام جعلي اختصاص حجم رايگان اينترنت، نس��بت 
به فعالسازي اين س��رويس اقدام كرده بودند. رييس 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره 
به انتشار پيامي جعلي مبني بر دريافت حجم رايگان 
اينترنت براي مشتركان اپراتور اول تلفن همراه در ايام 
تعطيالت عيد س��عيد فطر گفت: ۴۰۰ هزار مشترك 
اعتب��اري و ۵۰ هزار مش��ترك دايم��ي اپراتور همراه 
 ،)USSD( اول از طريق ش��ماره گيري كد دستوري
اين س��رويس را درخواس��ت كرده اند كه براي بيشتر 
مش��تركان اعتباري به دليل نبود اعتب��ار كافي، اين 
س��رويس فعال نش��ده و صرفا رزرو شده است. وي با 
اش��اره به اينكه براي مش��تركان دايمي، متناسب با 
ميزان كاركرد سيم كارت، سقف اعتبار درنظر گرفته 
مي شود، افزود: پيامكي براي بسياري از اين مشتركان 
ارسال شده كه اعتبار كافي نداريد و براي فعال شدن 
اين سرويس بايد اعتبار خود را افزايش دهيد؛ بنابراين 
براي تعداد زيادي از مش��تركان دايمي اين سرويس 
فعال نشده است. معاون وزير ارتباطات با اعالم اينكه 
خريد تمامي مش��تركاني كه براساس شايعه منتشر 
ش��ده از طريق كد دس��توري اعالم شده، بسته ۱۲۰ 
گيگابايت��ي اينترنت را انتخاب كرده اند، لغو و مصرف 
ديتاي اين مش��تركان به آخرين بسته انتخابي قبل 
از اي��ن خريد باز مي گردد، اظهار كرد: همچنين براي 
مشتركاني كه با فعال سازي كد USSD، از سرويس 
اس��تفاده كرده اند هزينه يي منظور نخواهد شد و در 
صورتي كه هزينه يي هم از آنها كس��ر شده باشد، اين 

هزينه باز گردانده مي شود. 

  »گوگل« واقعيت افزوده را
در مرورگر آزمايش مي كند

انگجت | گوگل دموي اوليه يي از واقعيت افزوده 
در مرورگ��ر وب را ارائه كرده اس��ت. كاربر مي تواند با 
كمك فن��اوري جديد، بدون نياز از يك اپليكيش��ن 
مخصوص فضاي واقعيت افزوده را تجربه كند. گوگل 
مشغول توسعه واقعيت افزوده در فضاي وب است. با 
كمك اين فناوري مي توان بي نياز از يك اپليكيش��ن 
مخصوص به تجربه يي خارق العاده دست يافت و از آن 
در حوزه آموزش اس��تفاده كرد. اين شركت به تازگي 
Chacmool را ارائ��ه كرده كه قبال نيز دموي اوليه 
آن براي مرورگر Chrome Canary رونمايي شده 
 WebXR با اس��تفاده از فرمت Chacmool .ب��ود
تجرب��ه واقعيت افزوده را براي آموزش در مرورگر وب 
فراهم مي كن��د. براي اس��تفاده از آن كاربر بايد يك 
موبايل همخ��وان باARCore و مجه��ز به اندرويد 
اورئو و البته مرورگر Cananry داش��ته باشد. كاربر 
مي توان��د اطراف يك مجس��مه مزوآمريكن )منطقه 
مرك��زي قاره امريكا از مكزي��ك تا بليز( و توضيحات 
آن را بخواند، مانند آنكه بدون عينك و به طور معمول 
مشغول بازديد از موزه اس��ت. البته به كارگيري اين 
فناوري به انطباق WebXR نيازمند است و عالوه بر 
آن نس��خه كروم بايد ارتقا يابد و به طور گسترده تر از 

ARCore پشتيباني شود. 

 جايگزين سلفي در موبايل ها
ديجيتال ترن�دز | موبايل ه��اي جدي��د به جاي 
س��لفي قابلي��ت جديدي به ن��ام »بوث��ي« دارند كه 
همزمان با دوربين هاي جلو و پش��ت عكس مي گيرد. 
اين نام مربوط به يك ويژگي مخصوص دوربين است 
كه در برخي موبايل هاي جديد نوكيا ديده مي شود و 
البته خالقانه است. اين ويژگي به كاربر اجازه مي دهد 
همزمان با دوربين هاي جلو و پش��ت دستگاه عكس 
بگيرد و هر دو تصوير در كنار يكديگر ظاهر مي شوند 
و يك عكس خاص مي س��ازند. براي ارائه اين قابليت 
نرم افزارهاي مختلفي به كار گرفته شده اند. همچنين 
اين قابليت براي ويديو نيز عرضه مي شود. موبايل هاي 
 HMD Global مجهز به اين ويژگي تحت ليسانس
با سيستم عامل اندرويد ساخته مي شوند. موبايل هاي 
Lumia 1020 و نوكي��ا N95 اين قابليت را دارند. 
اي��ن قابليت در دوربين موبايل Dual Sight ناميده 
مي ش��ود و در اپليكيشن دوربين مشخص است و در 
موبايل هاي نوكيا۸، نوكيا۸ سيروكو، نوكيا۷ پالس يا 

نوكيا۶.۱ نيز وجود دارد. 

  »موتوروال« هم نمايشگر
تاشوي گرمايي توليد مي كند

آس�ين ايج | زماني كه بحث از توليد گوشي هاي 
هوشمند با نمايشگرهاي تاشو به عمل مي آيد، بيشتر 
نام ش��ركت هاي اپل و سامسونگ به گوش مي رسد. 
ام��ا موت��وروال نيز با يك دس��تاورد تازه ن��ام خود را 
مطرح كرده اس��ت. در ش��رايطي كه گفته مي ش��ود 
اين دو ش��ركت سال آينده گوش��ي هاي هوشمندي 
با نمايش��گرهاي تاش��و روانه بازار مي كنند، موتوروال 
ه��م اختراع جالبي را به ثبت رس��انده ك��ه از توليد 
نمايش��گرهاي تاشوي بزرگ توسط اين شركت براي 
اس��تفاده هاي طوالني م��دت خبر مي ده��د. يكي از 
مشكالت استفاده از نمايشگرهاي تاشو احتمال آسيب 
ديدن آنها از محل تا زده شدن و بر جاي ماندن رد و 
اثر محل تاي نمايشگر پس از استفاده هاي مكرر است. 
موتوروال براي حل اين مش��كل نمايشگرهاي تاشوي 
خود را به صورت گرمايي طراحي كرده تا هم عمر آنها 
طوالني تر شود و هم اثري از محل تازده شدن آنها بر 
جاي نماند. توليد نمايشگرهاي تاشو تنها با استفاده 
از فناوري OLED ممكن اس��ت ولي در حال حاضر 
نگراني هايي در مورد آسيب ديدن اين نمايشگرها در 
صورت تازدن مكررش��ان وج��ود دارد. ولي موتوروال 
مدعي است استفاده از فناوري گرمايي موجب جبران 

آسيب هاي مذكور مي شود. 

اخبار

كسب و كارهاي غيرمجاز در دنياي مجازي 

شرط بندي آنالين
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

فوتب��ال در هم��ه جاي دني��ا طرف��دار دارد به 
خصوص زماني كه 3۲ كشور براي رسيدن به جام 
جهاني با يكديگر مسابقه مي دهند تا قهرمان جهان 
مشخص شود. روسيه در س��ال جاري ميزبان 3۲ 
كش��ور از ۵ قاره دنيا اس��ت و تب و تاب فوتبال در 
دنيا نفس طرفداران و هواداران فوتبال را را در زمان 
بازي ها و حتي پس از آن در سينه حبس مي كند. 
طرفداراني كه با يك گل س��ر از پا نمي شناسند و 
در مقابل اش��ك هايي كه براي باخت تيم محبوب 
جاري مي ش��ود. بازي هاي جام جهاني تمام مردم 
دنيا را دور هم جمع كرده است و در اين بين برخي 
افراد س��ودجو در حال درآمدزايي و كالهبرداري از 
طرفداران و هواداران هستند. شرط بندي در فضاي 
مجازي و وسوس��ه ك��ردن كاربران ب��راي ورود به 
سايت هاي شرطبندي را ش��ايد تنها نقطه تاريك 

جام جهاني مي توان بر شمرد. 
با ش��روع جام جهاني و تنها با گذشت يك روز 
از برگ��زاري بازي ها بس��ياري از كاربران در فضاي 
مج��ازي ازجمله اينس��تاگرام و تلگ��رام تبليغاتي 
را ب��راي ش��رط بندي روي بازي ه��اي جام جهاني 
دريافت كردند، تبليغاتي كه بس��ياري از كاربران را 
وسوسه مي كرد تا در اين شرط بندي شركت كنند 
و يك شبه ره صد ساله را طي كنند و پولدار شوند. 
به گفته برخي كاربران حتي برخي از آنها سرمايه 
خود را به پول تبديل كرده اند و وارد اين سايت هاي 
شرط بندي ش��ده اند. با روند افزايشي اين سايت ها 
پليس فتاي تهران به دفعات به كاربران هشدار داد 
كه و اعالم كرد: پليس فتا برحس��ب دس��تور مقام 
قضايي با متخلفان و سودجويان در اين فضا برخورد 
مي كند و عالوه بر آن نيز ممكن است ماموران فتا 
در رصدهاي خود با چنين سايت هايي روبه رو شوند 
يا اينكه گزارش هاي مردمي به دس��ت ما برسد كه 
در اين موارد نيز با دس��تور مقام قضايي نسبت به 
مس��دود كردن سايت مذكور و برخورد با متخلفان 

اقدام خواهيم كرد. 
س��رهنگ تورج كاظمي با بيان اينكه متاسفانه 
برخي از اين س��ايت هاي ش��رط بندي درگاه هاي 
بانكي و پرداخ��ت هم دارند، ادامه داد: متاس��فانه 
س��اي�ت هايي هس��تند كه از درگاه هاي پرداخت 

بانكي اس��تفاده مي كنند، كه م��ا در اين زمينه نيز 
با دس��تور مقام قضايي اين درگاه ها را هم مسدود 
كرده و حتي االمكان بلوكه كردن مبالغ داخل آنها 

نيز وجود دارد. 
كاظم��ي با بيان اينكه دس��تور مسدودس��ازي 
سايت هاي شرط بندي و قمار آنالين از سوي مقام 
قضايي صادر ش��ده يا در كارگروه تعيين مصاديق 
محت��واي مجرمانه به تصويب مي رس��د، گفت: در 
مواردي ه��م پليس فتا با شناس��ايي اين درگاه ها 
دس��تور انس��داد آن را از يكي از اين دو شيوه اخذ 
مي كنند. كار شرط بندي و كالهبرداري از كاربران 
به قدري باال گرفته اس��ت كه پليس فتا از تشكيل 
چندين پرونده در اين خصوص خبر داده اس��ت و 
حتي برخي گردانندگان اين س��ايت ها كه در ايران 
بوده اند دستگير ش��ده اند،  اما برخي از گردانندگان 
در خارج از كش��ور فعال هس��تند و نه تنها امكان 
دستگيري آنها وجود ندارد بلكه پول رفته از جيب 
كاربران نيز كه فريب س��ايت هاي ش��رط بندي را 

خورده اند نيز باز نمي گردد. 
گفته مي شود تا به امروز ۵ هزار سايت شرط بندي 
بسته و ۷۰۰ نفر در ارتباط با اين سايت ها دستگير و 
تحويل مقامات قضايي شده اند و 3۷ ميليارد تومان 
در حساب اين سايت هاي شرط بندي بوده است كه 

از طرف دستگاه قضايي مسدود شده است. 
اين درحالي است كه گفته مي شود برخي از اين 
سايت هاي شرط بندي درگاه هاي بانكي و پرداخت 
ه��م دارند و هنوز مش��خص نيس��ت ك��ه از كجا 

توانسته اند به چنين مجوزهايي دست پيدا كنند. 
در س��ال گذش��ته ني��ز بي��ش از ۱3۰ درگاه 
شناس��ايي و بسته شده اس��ت با وجود اين به نظر 
مي رس��د در زمان بازي ه��اي جام جهاني يا برخي 
رويداد هاي ديگر سايت هاي ش��رط بندي در حال 

رشد قارچ گونه هستند. 
از س��وي ديگر عبدالصمد خرم آب��ادي با تاكيد 
بر اين مس��اله كه هرگونه شرط بندي كه منجر به 
برد و باخت مالي ش��ود برخورد صورت مي گيرد و 
آن را جوايز پيش بيني تفكيك ش��ده است، گفت: 
»براي هماهنگي بيش��تر و برخ��ورد برخط با اين 
جرم، با حض��ور نمايندگان كليه نهادهاي ذي ربط 
از جمله قضات ويژه رس��يدگي كننده به جرم قمار 

و ش��رط بندي و ضابطي��ن قضايي جلس��ه يي در 
دادستاني كل كشور تشكيل خواهد شد و به تناسب 
گسترش اين موضوع در روزهاي اخير برخوردها را 

تشديد خواهيم كرد.«
طبق قانون اساس��ي ايج��اد قمارخان��ه به هر 
ش��كل چه فيزيكي چه مجازي تا دو س��ال حبس 
و همچني��ن مصادره و توقيف تمام وجوه حاصل از 
قمار را در پي خواهد داش��ت. همچنين قماربازان 
هم بين ۶ماه حبس تا ۷۴ ضربه شالق مجازات شان 
خواهد بود. سايت هاي شرط بندي از طريق فرآيند 
مالي ناشفاف و ناهنجار، سود نامشروع خود را كسب 
مي كنند گفته مي ش��ود برخي از اين س��ايت هاي 
ش��رط بندي داراي گرش مالي نجومي هس��تند و 
به طور متوس��ط يك ميليارد تومان ماهانه گردش 

مالي و سود اين سايت ها است. 

 ترفند هاي جديد كالهبرداري 
بس��ياري از گردانندگان سايت هاي شرط بندي 
چند ساعت مانده به شروع بازي راه اندازي مي شوند 
و در اين فرصت با هزينه تبليغات حدود سه برابري 
از طريق گسترده ها و كانال هاي پربيننده در فضاي 
مجازي ش��روع به تبليغ مي كنند. در اين تبليغات، 
لينك س��ايت معرفي مي ش��ود و بازديد اين پست 
تبليغي تا ۱۰ ميليون بار نيز مي رس��د، كاربران از 
طريق اين لينك به س��ايت شرط بندي وارد شده، 

ثبت ن��ام و پيش بيني مي كنن��د و از طريق درگاه 
بانكي به س��ايت ش��رط بندي پول واريز مي كنند. 
هر چه تعداد شركت كنندگان بيشتر شود، قيمت 
ش��رط بندي افزايش مي يابد. اما اغلب س��ايت هاي 
شرط بندي اينچنيني پس از پايان بازي در صورت 
برنده شدن كاربر پولي به برنده پرداخت نمي كنند 

و درواقع شرط بندي كننده متضرر مي شود. 
اين س��ايت ها براي جلب اعتم��اد مخاطبان به 
صورت مرحله به مرحل��ه براي مخاطبان دام پهن 
مي كنن��د، به اين صورت ك��ه در مراحل اوليه، در 
ص��ورت پيش بيني صحيح جايزه ه��اي با رقم هاي 
پايي��ن را پرداخت مي كند، اما پس از جلب اعتماد 
مخاطب در پرداخ��ت هديه وقتي كاربر با رقم باال 
ش��رط بندي مي كند، حتي اگر برنده شود جايزه را 

نمي پردازند. 
اين افراد ب��راي پنهان مان��دن از پيگيري هاي 
حقوقي پس از پايان شرط  بندي سايت شرط بندي 
را غيرفع��ال مي كنند و در برخي م��وارد حتي به 
كش��ورهاي ديگر ازجمله تركي��ه و مالزي متواري 
مي ش��وند و پس از مدتي بازمي گردند و داس��تان 
را از س��ر مي گيرند. اگرچه س��ايت هاي پيش بيني 
يكي يكي و در بازه هاي محدود از دس��ترس خارج 
مي ش��وند اما آش��نايان به برنامه نويسي مي گويند 
به دليل يكس��ان ب��ودن قال��ب س��ايت ها تمامي 
زيرمجموعه هاي مش��ابهي كه جايگزين مي شوند 

متعلق به سايت اصلي هستند. آنها همچنين براي 
پنهان كردن رد پول ها از ردگيري، از حس��اب هاي 
افراد غيرمطلع براي مثال افراد كم سن و بيسواد در 
روستاها استفاده مي كنند كه پيگيري نهايي ماجرا 
به افرادي مي رس��د كه نقشي در اين كالهبرداري 

نداشته اند و آنها نيز قرباني سوءاستفاده بوده اند. 
از س��وي ديگر كانال هاي منتشر كننده تبليغ 
شرط بندي نيز پس از بازي تبليغ را حذف مي كنند 
كه ردپا را از بين ببرند و اتهامي متوجه شان نباشد. 
اقبال كاربران به اين بازار نشان مي دهد تقاضاي 
براي آن در جامعه وجود دارد و كساني هستند كه 
تمايل به پيش بيني نتايج بازي و حتي شرط بندي 

روي آنها دارند. 
در ح��ال حاضر اين نياز در قالب مجاز توس��ط 
اپليكيش��ن ها و س��ايت هاي خصوص��ي  و حت��ي 
برنامه هاي رسمي سازمان صدا و سيما پاسخ داده 
مي ش��ود. در اين روش اصل هديه به ش��رط بندي 
و پيش بيني نتيجه تعلق نمي گي��رد بلكه در ازاي 
پيش بيني كاربر سرويس��ي محتواي��ي به او تعلق 
مي گي��رد و در صورت برنده ش��دن از محل هزينه 

سرويس جايزه ها پرداخت مي شوند. 
اگرچه اين روش شايد موردپسند تمام كاربران 
نباش��د اما اين شكل از كار مجاز است و در صورت 
بروز مش��كل، ام��كان پيگيري و اع��اده حق براي 

شركت كنندگان وجود دارد. 

تك رادار|
كاربران معتاد به موبايل در يكي از شهرهاي چين بايد در پياده روهاي مخصوص قدم 

بزنند تا حركت كند آنها براي ديگران مزاحمت ايجاد نكند. 
از آنجا كه اين روزها خيل عظيمي از كاربران در گوشي هاي هوشمند و فضاي مجازي 
غرق ش��ده اند، به تازگي قانوني در يكي از شهرهاي ش��مالي چين برقرار شده است كه 
بدين ترتيب افرادي كه به موبايل اعتياد دارند و هميشه سرشان داخل گوشي هاي شان 
بوده و حواس شان به اطراف نيست، بايد از پياده روهاي مخصوص رفت و آمد كنند چراكه 
نحوه راه رفتن اين گونه افراد براي شهروندان ديگري كه براي رفتن به سركار يا انجام امور 

روزانه خود در حال حركتند، مزاحمت ايجاد مي كند. 
 پياده روي يانتا در يكي از شهرهاي شمالي چين يكي از پر رفت و آمدترين مسيرهاي 
ممكن در تعطيالت آخر هفته در اين ش��هر اس��ت كه همواره ميزبان خيل عظيمي از 
عابرين معتاد به اينترنت و موبايل است. اين گونه افراد با سرگرم و غرق شدن در موبايل، 
حركت آهسته تري نسبت به سايرين دارند بنابراين حركت كند آنها براي ساير شهروندان 

كه عجله بيشتري براي انجام امور خود دارند، مزاحمت ايجاد مي كند. 
حاال به نظر مي رس��د كه ش��هرداري اين شهر با نصب برچس��ب هاي جديدي روي 
پياده روهاي شهر، قسمت هاي ويژه يي را براي كاربران معتاد به موبايل و فضاي مجازي 

عالمت گذاري كرده و براي حركت اين دسته از افراد درنظر گرفته اند. 
اين مس��ير مخصوص با عالمتي به ش��كل گوشي همراه نش��انه گذاري شده است تا 

معتادان به موبايل تنها در اين قسمت تردد كنند و مزاحم سايرين نشوند. 
البته اين نخستين باري نيست كه مسير ويژه يي براي معتادان به گوشي همراه تعبيه 
مي ش��ود بلكه در س��ال ۲۰۱۴ ميالدي در چانگ كينگ چين بود كه نخس��تين مسير 
مخصوص براي اين افراد تعبيه ش��د. البته در همان س��ال بود كه در واشنگتن دي سي 

اياالت متحده نيز مسير ويژه يي براي اين افراد راه اندازي شد.

ايسنا|
فيفا براي نخس��تين بار در بازي هاي فوتبال جام جهاني ۲۰۱۸ روس��يه براي كاهش 

اشتباهات داوري، از فناوري كمك داور ويديويي )VAR( استفاده كرده است. 
از آنج��ا كه مي دانيد در بازي و مس��ابقات فوتبال اش��تباهات داوري همواره يكي از 
مواردي بوده است كه صحت برد و باخت تيم هاي مختلف را به چالش كشانده حاال فيفا 
در يك اقدام جديد، تصميم گرفت كه از فناوري كمك داور ويديويي )VAR( بهره مند 

شود تا بدين ترتيب اشتباهات داوري را به حداقل برساند. 
اين تكنولوژي كه در برخي ديگر از بازي ها و مسابقات حساس و بين المللي همچون 
بازي هاي واليبال اس��تفاده مي شود، اين بار براي نخس��تين بار در جريان بازي هاي جام 
جهاني ۲۰۱۸ روسيه مورد كاربرد و استفاده قرار گرفته تا نتايج اين مسابقات جهاني و 
مهم، از عدالت و صحت بيشتري برخوردار باشد. تاكنون اشتباهات داوري كه ممكن بود 
به دليل خطاي ديد، عدم نظارت و بررسي كامل، قضاوت زودهنگام يا حق السكوت دادن 
به داور بازي هاي حساس رخ دهد، اعتراضات بسيار زيادي را به دنبال داشت، به گونه يي 
كه به عقيده برخي كارشناس��ان و عالقه مندان فوتبالي، اين اشتباهات مهلك داوري، از 
لذت تماشاي بازي هاي فوتبال به شدت مي كاهد. اين فناوري قادر است حتي بعد از سوت 
داور براي قبول گل، گل پذيرفته شده را با بررسي هاي انجام شده ويديويي و دقيق، رد 

كند و بدين ترتيب، اعتراضات و ناعدالتي ها را به ميزان قابل توجهي بكاهد. 
طبق اعالم فيفا، تيم VAR از اتاق عمليات ويديويي كه در مركز پخش بين المللي 
مسكو واقع شده است، از داوران حاضر و فعال در خالل بازي ها پشتيباني مي كند و در 
صورت نياز به آنها كمك مي كند تا سوت هاي عادالنه تري بزنند. اعضاي اين تيم از يك 
كمك داور ويديويي، سه دستيار و چهار متصدي پخش تشكيل شده است كه از تصاوير 
33 دوربين پوشش دهنده  بازي و همچنين از امكان دسترسي اختصاصي به دو دوربين 

مخصوص آفسايد بهره مي برند. 

نيواطلس|
يك شركت آلماني با الهام از ماهي سپيداج يك روبات ساخته كه مجهز به حسگرهاي 
عمق و اولتراس��اوند اس��ت. مي توان از اين روبات در عمليات هاي بررس��ي مكانيكي و 

جمع آوري اطالعات علمي استفاده كرد. 
شركت اتوماسيون الكتريكي Festo روبات BionicFinWave را ساخته كه مانند 

جانوري نرم تن به نام سپيداج حركت مي كند. 
اي��ن جانور در دريا با كمك دو باله كه به طور مداوم حركت مي كنند، در آب به جلو 
و عقب مي رود. روبات اين شركت آلماني كه بخش اعظم آن با پرينتر سه بعدي ساخته 
شده نيز مجهز به دوباله است هر چند اين باله ها از سيليكون انعطاف پذير ساخته شده اند. 
هر باله به وس��يله ۹ بازوي يكپارچه حركت مي كند كه با يك ميل لنگ مس��طح به 
دو موتور servo متصل هس��تند. اين موتور داخل روبات ق��رار دارد. موتورهاي مذكور 
مستقل از يكديگر حركت مي كنند به اين ترتيب دو باله مي توانند با سرعت هاي مختلف 
و جهت هاي متضاد حركت مي كنند. به اين ترتيب روبات مي تواند درجا به چپ و راست 
بچرخد. همچنين روبات به وسيله يك موتور سوم باال و پايين مي رود. از اين موتور براي 

خم و راست كردن بدن گجت نيز استفاده مي شود. 
اين روبات نخس��تين بار در نمايشگاه تجاري Achema۲۰۱۸ رونمايي شد و به طور 
خودكار در ش��بكه يي از لوله هاي آكروليك شنا كرد. همچنين توانست با كمك حسگر 
فش��ار عمق آب را اندازه بگيرد. عالوه برآن روبات مجهز به حسگرهاي اولتراساوند است 
BionicFi n  هه از آنها براي اندازه گيري فاصله تا ديواره هاي لوله ها اس��تفاده مي كند.
Wave مي تواند اطالعات مربوط به فش��ار را همراه دماي آب و غيره به تبلتي خارج از 
لوله ها ارسال كند. طول روبات BionicFinWave3۷۰ ميلي متر و وزن آن ۴3۰ گرم 
است. محققان اميدوارند از آن براي فعاليت هايي مانند بررسي هاي مكانيكي و جمع آوري 

اطالعات علمي استفاده كنند. 

پياده رو مخصوص براي معتادان به موبايل ساخت روباتي با الهام از يك جانور نرم تن كمك به داوران جام جهاني با فناوري 

كاربر دريچهفراسو

ديجيتال ترندز|
حل كردن مكعب روبيك در زماني كم يكي از پرچالش ترين 
كارهايي است كه انجام آن به تمركز باال و دقت فراوان نياز دارد. 
بهترين ركورد حل كردن اين مكعب به ۴.۲۲ ثانيه مي رسد. 
اما به نظر مي رسد هوش مصنوعي بتواند باتوجه به قابليت هاي 
منحص��ر به فرد خود اي��ن ركورد را هم بش��كند. البته به نظر 
نمي رس��د طراحي الگوريتم هوش مصنوعي ب��راي حل كردن 
مكعب روبيك كار دش��واري باش��د، اما مهم اين اس��ت كه اين 

الگوريتم در كوتاه ترين مدت قادر به اين كار باشد. 
گروهي از پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا به سرپرستي استفان 
مك آلن موفق به ابداع الگوريتمي ش��ده اند كه به ماش��ين ها و 
سيستم هاي رايانه يي امكان مي دهد بدون دخالت و كمك انسان 
مكعب روبي��ك را حل كنند. در حال حاض��ر الگوريتم مذكور 
مي تواند در حداكثر 3۰ حركت اين كار را انجام دهد و بنابراين 
توانمندي الگوريتم ياد شده بيشتر از اكثريت انسان هايي است 

كه به اين بازي فكري عالقه دارند. الگوريتم ياد ش��ده با بررسي 
مكعب هاي روبيك حل ش��ده كار خود را آغاز مي كند و سپس 
س��ير حركات انجام ش��ده را از انتها به ابتدا بررس��ي مي كند تا 
دريابد آيا راه هاي ميان بري براي حل مكعب مذكور وجود داشته 
يا خير. محققان در تالش هس��تند تعداد حركت هاي مورد نياز 

براي حل اين مكعب را باز هم كاهش دهند. 

ديلي ميل|
كاوشگر ناسا يك سلفي با پس زمينه توفان گرد و غبار از مريخ 
C n به زمين ارسال كرده است.   تصويري خارق العاده از كاوشگر
riosity ناسا در برابر توفان گرد و غبار مريخ به زمين ارسال شده 
اس��ت. سلفي اين كاوشگر تقريبا ۶ س��ال پس از شروع ماموريت 
 Gale آن گرفته شده اس��ت. اين تصوير در دره ۱۵۴ كيلومتري
گرفته ش��ده كه دانش��مندان معتقدند زماني يك درياچه عظيم 
بوده است.  به هرحال اليه ضخيم گرد و غبار چشم انداز كوه ها و 
صخره هاي موجود در پس زمينه عكس را پوشانده است. كاوشگر 
مذكور به دليل وجود سوخت پلوتونيوم هنوز در توفان گرد وغبار 
به فعاليت خود ادامه مي دهد. اين بدان معناس��ت كه ديگر براي 
انجام عمليات هايش نيازمند نور خورش��يد نيس��ت. اين درحالي 
است كه كاوشگر Opportunity در ميانه اين توفان گير افتاده 
و خاموش ش��ده است. شان دوران يك ش��هروندn دانشمند اين 
تصوير را منتشر كرده است. او با همكاري آزمايشگاهJPL كاليفرنيا 

ناس��ا مشغول پردازش اين عكس است.  عكس مذكور تركيبي از 
شات هاي مختلفي است كه اين كاوشگر ۲.۵ميليارد دالري گرفته 
و دوران آنها را پردازش كرده اس��ت. دوران درباره شيوه ايجاد اين 
عكس مي گويد: اين عكس از تركيب ش��ات هاي مختلف ساخته 
ش��ده و بازوي عكاسي س��لفي نيز همزمان با گردش حدود ۱۰۰ 

عكس ثبت كرده تا تصويري 3۶۰ درجه بسازد.

انتشار سلفي كاوشگر »ناسا« از مريخ هوش مصنوعي حل كردن »مكعب روبيك« را ياد گرفت

فضارويداد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 تقدير س�تاد ديه از طرح بركت اتوخسرواني 
؛تهران| در كنار تمام��ي چالش هاي موجود در بازار 
خ��ودرو، يكي از موضوعاتي كه كمتر مورد توجه قرار 
مي گيرد، مس��اله زندانيان غيرعمد ناشي از تصادفات 
جاده يي اس��ت. هرچند كه هر سال به مناسبت هاي 
مختلف اقدام��ات موثري براي آزادس��ازي اين افراد 
از زن��دان صورت مي گيرد ول��ي همچنان اين طيف 
از جامعه نيازمند حمايت بيش��تر هستند. طبق آمار 
ستاد ديه كشور در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۳۴۹ نفر با 
مجم��وع بدهي حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال از زندان 
آزاد شدند كه به دليل ناتواني در تامين بدهي مالي يا 
ديات ناشي از حوادث كارگاهي يا تصادفات رانندگي 
روانه حبس ش��ده بودن��د.  در همين راس��تا با آغاز 
ماه مبارك رمضان در اقدام خداپس��ندانه »مجموعه 
نمايندگي هاي اتوخسرواني« براي حمايت از زندانيان 
دي��ه »طرح بركت« را آغاز نم��ود. در اين طرح كه تا 
پايان عيدس��عيد فطر ب��ود، مجموعه اتوخس��رواني 
توانست تعدادي از زندانيان را آزاد كند و مورد تقدير 

ستاد ديه استان تهران قرار گيرد.

 حضور در جشنواره و نمايشگاه توانمندي هاي 
س��ومين  آب؛اراك|  نگه�داري  و  بهره ب�رداري 
جش��نواره و نمايش��گاه توانمندي هاي بهره برداري و 
نگه��داري در صنعت آب و فاضالب كش��ور با هدف 
معرف��ي توانمندي ه��ا و تولي��دات داخ��ل و تبادل 
دس��تاوردهاي علمي و فني در نمايشگاه بين المللي 
ش��هر آفتاب تهران برگزار ش��د.  اين ش��ركت ضمن 
حضور در سومين جشنواره و نمايشگاه توانمندي هاي 
بهره ب��رداري صنع��ت آب و فاض��الب كش��ور كه به 
همت شركت مهندسي آبفا كش��ور از تاريخ ۱۵ الي 
۱۹ ارديبهش��ت ماه در نمايش��گاه شهر آفتاب تهران 
دائر بوده، آخرين پژوهش ها، تحقيقات، دس��تاوردها 
و توانمندي ه��اي خ��ود را در زمين��ه بهره برداري به 
نمايش گذاش��ت.  بهمن آنالويي معاون بهره برداري 
ش��ركت آب و فاضالب اس��تان مركزي با اش��اره به 
آخرين دستاوردهاي حوزه بهره برداري و نگهداري از 
تاسيس��ات آب و فاضالب اظهار داشت: شركت آب و 
فاضالب استان مركزي با ارائه ۶ اثر از جمله دستگاه 
ساندويچ p.t.o، دس��تگاه ثابت تراش برقي لوله هاي 
آزبس��ت و فارس��يت، بازيافت انرژي و توليد برق در 
مسير خطوط انتقال آب، طراحي برنامه بررسي كيفي 
آب ش��هر اراك، بازيافت انرژي و توليد برق در مسير 
خطوط انتقال آب، مطالعه و بررس��ي استقرار سامانه 
فرماندهي حوادث و مديريت بحران و وضعيت استقرار 

سيستم تله متري در اين نمايشگاه حضور يافت. 
 انجام تعميرات اساسي روي كليدهاي قدرت 
فوالد مباركه؛اصفهان| با تالش كاركنان قس��مت 
تعميرات تجهيزات الكتريك��ي كارگاه برق تعميرگاه 
مركزي، دانش فني تعمير تجهيزات الكتريكي خاص 
مانند كليدهاي قدرت، اع��م از گازي، وكيوم، هوايي 
و...، دستگاه هاي جوش ش��امل ترانس جوش، ديزل 
ج��وش و موتور جوش و تعميرات اهرم هاي جرثقيل 
تمامي نواحي در فوالد مباركه نهادينه شد. اين مطلب 
را ناصر كارگر مس��وول تعميرات تجهيزات الكتريكي 
واحد تعميرگاه مركزي گفت و افزود: قسمت تعميرات 
تجهيزات الكتريك��ي از زيرمجموعه هاي كارگاه برق 
تعميرگاه مركزي اس��ت. فعاليت هاي اين قسمت در 
زمينه تعميرات كليدهاي قدرت، تعميرات تجهيزات 
الكتريكي مانند ترانس جوش و ديزل جوش و موتور 
جوش و تعميرات اهرم هاي فرمان جرثقيل و... است. 

 دس�تگيري يك نفر در ارتباط با پرونده اخير 
ايرانش�هر؛زاهدان| دادس��تان عموم��ي و انقالب 
مركز سيس��تان و بلوچستان از دستگيري يك متهم 
ديگ��ر در رابطه با پرون��ده اخير ايرانش��هر خبر داد. 
حجت االسالم علي موحدي راد اظهار داشت: باتوجه 
به اظهارات يكي از ش��اكيان مبني بر اينكه متهمان 
سالح به همراه داشتند، يك متهم در اين رابطه شب 
گذش��ته در زاهدان دستگير شد. دادستان عمومي و 
انقالب زاهدان تصريح كرد: متهمي كه شب گذشته 
در زاهدان دستگير شد، نقش مستقيمي در اقدامات 
مجرمانه نداشته است اما با بررسي هاي به عمل آمده 
مشخص ش��ده كه وي سال گذشته سالح در اختيار 
متهم اصلي اين پرونده گذاشته است كه سالح مذكور 
نيز با توجه به اظهارات متهم در ايرانش��هر كش��ف و 
ضبط ش��ده است. او ادامه داد: متهمان اين پرونده ۴ 
نفر هس��تند كه تاكنون همه آنها شناس��ايي شده اند 
و متهمي كه نقش اصلي را داش��ته دس��تگير شده و 
دستورات قضايي جهت دستگيري ۳ متهم ديگر نيز 

صادر شده است. 
 مهار آتش س�وزي شهرك ش�كوهيه قم؛قم| 
 س��خنگوي س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
ش��هرداري قم گفت: آتش سوزي سه شنبه در منطقه 
صنعتي شكوهيه با يك نفر مصدوم مهار شد.  حميد 
كريمي ب��ا بيان اينك��ه آتش س��وزي واحد صنعتي 
شكوهيه قم مهار شد، عنوان كرد: اين حادثه در يك 
واحد صنعتي توليدي تحت عنوان چس��ب نوين در 
ورودي شهرك شكوهيه اتفاق افتاد. سخنگوي سازمان 
آتش نش��اني و خدمات ايمني ش��هرداري قم افزود با 
حضور به موقع نيروهاي مس��تقر در شهرك شكوهيه 
و نيروهاي اعزامي از استان قم اين آتش سوزي بدون 
تلفات جدي جاني مهار شد و تنها يك مصدوم برجاي 

گذاشت. 
 اختصاص ۴۵ ميليارد تومان اعتبار براي اتمام 
سالن سنندج؛-س�نندج| معاون سازمان برنامه و 
بودجه كش��ور گفت: بالغ بر ۴۵ميليارد تومان اعتبار 
ب��راي تكميل و اتمام دو پروژه س��الن ۶ هزار نفري و 
تاالر فرهنگ سنندج اختصاص يافت. سعيد نمكي در 
حاش��يه ديدار از سالن ۶ هزار نفري گوالن و مجتمع 
تاالر فرهنگ در جمع خبرنگاران گفت: تكميل پروژه 
نيمه تمام مجموعه ورزشي ۲۲ گوالن به ۲۰ ميليارد 
تومان اعتبار نياز دارد كه مقرر شد ۱۰ ميليارد تومان 
آن از اعتبارات اس��تاني و ۱۰ميليارد تومان ديگر نيز 
از محل اعتبارات ملي تامين و تا دهه فجر امس��ال به 
بهره برداري برسد. او اظهار داشت: اهميت اتمام پروژه 
به حدي اس��ت كه تخصيص ۱۰۰درصدي امسال را 

زودتر از موعد به استان واگذار كرديم.

ويژه

اخبارشهرستانها

معاون اول رييس جمهوري:

جلوگيريازوقوعفساددرزمانتحريمها
پرچم مبارزه با فساد را باال نگه خواهيم داشت

مركز مطالعات استراتژيك گروه سايپا خبر داد:

دستاوردها و موفقيت هاي گروه سايپا در 6 ماه گذشته

گروه بنگاه ها | 
اگر قرار باش��د فقط يك ض��رورت را به عنوان 
ش��اه كليد حل مش��كالت بنيادين كش��ور معرفي 
كنيم، مقابله با مفاس��د اقتصادي موضوعي اس��ت 
كه مي توان به آن اش��اره ك��رد و اميدوار بود كه از 
طريق مقابله با آن بسياري از مشكالت كشور حل 
شود. اين فرآيند در ش��رايط فعلي كه دور تازه يي 
از تحريم هاي اقتصادي توسط ترامپ براي اقتصاد 
ايران اعمال ش��ده اهميت بيش��تري پيدا مي كند، 
چراكه در حافظه تاريخي ايرانيان خاطرات تلخي از 
وقوع مفاسد اقتصادي در زمان تحريم ها حك شده 
و اين نگراني در ميان افكار عمومي و كارشناس��ان 
وج��ود دارد كه وقوع دور ت��ازه تحريم هاي امريكا 
زمينه س��از ظهور اف��رادي چون باب��ك زنجاني در 

اقتصاد ايران شود. 
در راستاي اين اهميت ساختاري است كه دولت 
دوازدهم از طريق جلس��ات ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادي تالش مي كند تا راهبردهاي اجرايي براي 
مقابله با فس��اد را به صورت متمركز و با مشاركت 
تمام دس��تگاه هاي مسوول تدوين و عملياتي كند. 
روز گذشته جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد 
اقتصادي فرصتي شد تا اركان مختلف بحث مقابله 
با فس��اد دور يك ميز درباره ضرورت هاي مقابله با 

اين مشكل گفت وگو و تصميم گيري كنند. 
 معاون اول رييس جمهور با اش��اره به ش��رايط 
جدي��د كش��ور و عزم ج��دي دولت امري��كا براي 
اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه دولت و ملت ايران 
گفت: ان ش��اء اهلل و ب��ه فضل الهي ب��ا برنامه ريزي 
و مديري��ت دقي��ق و اتكا به مناب��ع و ظرفيت هاي 
داخلي آبرومندانه از اين مرحله عبور خواهيم كرد 
و دشمنان كش��ور را در محقق كردن آرزوهايشان 
عليه جمهوري اسالمي ايران ناكام خواهيم گذاشت. 

 جلوگيري از وقوع فساد
اس��حاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي 
مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با موضوع جلوگيري 
از وقوع فساد در دوران تحريم ها برگزار شد، اظهار 
داش��ت: دولت امريكا برخالف قوانين بين المللي و 
با س��ازوكارهاي جديد و به قول خودشان با اعمال 
تحريم هاي بي رحمانه و هوشمند به دنبال زمين گير 
كردن اقتصاد كشور با هدف اعمال فشار بر زندگي 

و معيشت مردم است و همه دستگاه ها و قوا در اين 
زمينه وظيفه دارند تا با تدبير و برنامه ريزي شرايطي 
را به وجود آورند كه زندگي مردم از اين بابت دچار 

لطمه و آسيب نشود. 
به گزارش پاد، مع��اون اول رييس جمهور ادامه 
داد: مجموعه نظام آماده اداره كشور در هر شرايطي 
است تا دشمن بداند كه برنامه هايش براي زمين گير 
كردن جمهوري اسالمي ايران محكوم به شكست 
خواهد بود. او با تاكيد بر وظيفه حساس و سنگين 
ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در برهه 
كنوني تصريح كرد: در ش��رايط تحريم زمينه هاي 
ب��روز فس��اد بي��ش از زمان ه��اي ديگر اس��ت اما 
همان طور كه بارها تاكيد ش��ده اس��ت بايد با عزم 
جدي پرچم مبارزه با فساد را همواره باال نگه داريم 
و با همت همه مس��ووالن، دامن نظام را از مفاسد 
پاك كنيم. رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
خاطرنش��ان كرد: فس��اد هويت نظ��ام جمهوري 

اس��المي ايران را تهديد مي كند و بايد با مس��دود 
كردن همه روزنه هاي بروز فس��اد، از نااميدي مردم 

و لطمه به منافع و حيثيت ملي جلوگيري كنيم. 

 بي اثر كردن تحريم ها
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه متاسفانه 
در دوره گذشته و در ايام تحريم شاهد وقوع تخلف ها 
و بروز مفاس��د اقتصادي كالن به بهان��ه دور زدن 
تحريم ها بوديم كه عالوه بر آس��يب به منافع ملي، 
موجب نارضايتي مردم هم ش��د از همه مسووالن 
خواست تا با آسيب شناسي و ارائه راهكار هاي عملي 
تمام مس��اعي خود را در جهت جلوگيري از وقوع 

فساد در شرايط جديد به  كار بندند. 
جهانگيري با اشاره به پيامدهاي تحريم ها نظير 
بسته شدن مجاري رس��مي و متعارف براي داد و 
ستد و تجارت با كشورهاي ديگر، تجارب كشور در 
تحريم هاي دوره قبل را يادآور ش��د و گفت: بايد با 

آسيب شناسي و همكاري همه دستگاه هاي اجرايي 
و نظارت��ي منافذ بروز و ظهور فس��اد و اختالل در 

جريان اداره كشور را مسدود و محدود كنيم. 
او با بيان اينكه همكاري دستگاه هاي اجرايي و 
نظارتي بايد در سطحي باش��د كه مديران بتوانند 
با ريس��ك پذيري و بدون دغدغ��ه تصميمات الزم 
براي پيشبرد برنامه هاي خود را اتخاذ كنند، گفت: 
مديريت بحران ت��وام با ريس��ك پذيري در دوران 
تحريم يك اصل اس��ت و اگر دستگاه هاي اجرايي 
از تصميم گيري س��ريع و مطابق با شرايط روز باز 

بمانند، اداره كشور با دشواري روبه رو خواهد شد. 
مع��اون اول رييس جمه��ور ادام��ه داد: مديران 
اجرايي كشور نبايد احس��اس كنند كه در شرايط 
تحريم عده يي قصد مچ گي��ري و برخورد با آنها را 
دارند، در عين حال بايد سازوكاري انديشيده شود تا 
ضمن نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي زمينه 

براي بروز هر گونه فسادي از ميان برود. 

 جنگ اقتصادي عليه ايران
در اين جلس��ه پزشكيان نايب رييس اول مجلس 
دهم ه��م با بيان اهداف دولت امري��كا در راه اندازي 
جنگي تم��ام عيار عليه ملت ايران به ويژه در عرصه 
اقتصاد گفت: مطمئن هستم اگر مسووالن صادقانه و 
شفاف با مردم سخن بگويند و شرايط را تبيين كنند، 
خواهيم توانست با كمك آنها از مشكالت عبور كنيم. 
در اين جلس��ه كه وزراي دادگستري، امور اقتصادي 
و دارايي، رييس كل بانك مركزي، رييس س��ازمان 
بازرس��ي كل كش��ور، رييس كل ديوان محاس��بات 
كش��ور، دادس��تان تهران و رييس سازمان اطالعات 
سپاه پاس��داران و معاون اقتصادي دبيرخانه شوراي 
عالي امنيت ملي و نمايندگان محترم مجلس شوراي 
اسالمي عضو س��تاد نيز حضور داشتند، نمايندگان 
ديوان محاسبات كشور و وزارت اطالعات و نيز رييس 
س��ازمان اطالعات سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
به صورت جداگانه گزارش��ي از آسيب شناس��ي هاي 
انجام شده در خصوص تحريم هاي دوره گذشته ارائه 
كردند و به تبيين و تش��ريح داليل ب��روز تخلفات، 
سوءاستفاده ها و شكل گيري فساد در دوره تحريم هاي 
گذشته پرداختند و پيشنهاداتي نيز براي جلوگيري 
از عدم تكرار فس��اد در شرايط مشابه ارائه كردند. در 
اين نشست اعضاي حاضر نظرات و ديدگاه هاي خود 
را در خصوص تجارب گذشته در مواجهه با تحريم ها، 
آسيب شناسي و سوءاستفاده هايي كه ممكن است به 
دليل مختل ش��دن جريان رسمي اقتصاد بروز كند، 
ارائه كردند. همچنين روس��اي دستگاه هاي نظارتي 
حاضر در جلس��ه در خص��وص چگونگي همراهي و 
هماهنگي كامل با دس��تگاه هاي اجرايي براي مقابله 
با تحريم ها بحث و تبادل نظر كردند و مقرر ش��د در 
جلس��ات آينده با حضور مسووالن اجرايي و نظارتي 
اين موضوع دنبال ش��ود. در اين جلس��ه مقرر شد، 
دبيرخانه ستاد با برنامه ريزي منسجم ضمن دعوت از 
دستگاه هاي اجرايي و نظارتي براي حضور در جلسات 
آينده س��تاد و ني��ز دريافت نظرات آنه��ا در زمينه 
آسيب شناس��ي بسترهاي فس��ادزا در دوران تحريم 
و اخ��ذ راهكارهاي عملياتي جهت مقابله با مفاس��د 
اقتصادي از دستگاه هاي ذي ربط، دستور كار جلسات 
آينده س��تاد را براي پرداختن بيشتر به اين موضوع 
تنظيم كند تا با اتخاذ تصميمات مقتضي در ستاد از 
وقوع هر گونه فساد در دوران تحريم جلوگيري شود. 

از آبان  ماه س��ال گذش��ته و پ��س از روي كار 
آم��دن مديري��ت جدي��د در گروه خودروس��ازي 
سايپا، اين مجموعه توانسته موفقيت هاي بزرگي 
را در عرصه ه��اي مختلف تجربه كن��د. اين گروه 
ك��ه پ��س از س��ال ها ش��اهد روي كار آمدن تيم 
مديران خودرويي و آش��نا به حوزه صنعت خودرو 
و قطعه س��ازي اس��ت در چن��د ماه گذش��ته در 
زمينه هاي تولي��د، فروش، پرداخت تعهدات مالي 
و اقتصادي و پاس��خ به تعه��دات مالي و كيفيت 
توانسته دستاوردهاي مهمي كسب كند كه به آنها 

مي پردازيم. 

 موفقيت در توليد
س��ايپا تا پايان س��ال گذشته توانس��ت با رشد 
۱7درصدي نسبت به س��ال ۹۵، ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ 
دس��تگاه خودرو توليد كرده و براي نخس��تين  بار 
هدف توليد خود را محقق كند. اين گروه از ابتداي 
س��ال جاري تا روز يك ش��نبه ۲7خ��رداد ماه هم 
توانسته ۱۳8هزار و ۵۲۲ دستگاه خودرو توليد كند 
كه اين امر با توجه به توليد ۱۱۳هزار و ۲7۴دستگاه 
خودرو در مدت مشابه پارسال، رشد ۲۲/۳درصدي 

را نشان مي دهد. 

 رشد فروش خودرو
در زمينه فروش هم، گروه خودروس��ازي سايپا 
در همين چند ماه گذش��ته توانس��ت بيش��ترين 
س��هم بازار را در حوزه خودرو از آن خود كند. اين 
گروه عالوه بر آنكه در اس��فند ماه س��ال گذشته با 
فروش ۹۱هزار و ۶۰۰ دس��تگاه خودرو توانس��ت 
بيش��ترين ميزان فروش ماهانه خ��ودرو را در يك 
م��اه به خود اختصاص دهد از ابتداي س��ال جاري 
تا تاريخ يك ش��نبه ۲7خرداد ماه تعداد ۱۳۲هزار و 
7۲7دس��تگاه خودرو را در بازار عرضه كرد كه اين 
ميزان نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل با تعداد 
۹7هزار و ۶۱8 حاكي از رش��د ۳۶درصدي اس��ت. 
همچنين از آبان  ماه س��ال گذشته تاكنون، فروش 
اينترنتي محصوالت سايپا ۲۲درصد افزايش يافته 
و زمينه كاهش هزينه ۲۰ميليارد توماني را فراهم 

كرده است. 

 رشد ارزش فروش
ب��ا توجه ب��ه افزايش تولي��د خ��ودرو در گروه 
سايپا بيش��ترين ارزش فروش محصول در ۴سال 
گذشته نيز رقم خورده است. مقايسه ارزش فروش 
نسبت  به مدت مشابه س��ال هاي گذشته تا تاريخ 

يك شنبه ۲7خرداد ماه بيانگر افزايش ۴7درصدي 
ارزش فروش محصوالت نس��بت  به س��ال گذشته 
اس��ت. گروه خودروس��ازي س��ايپا در سال جاري 
۴7۰7ميلي��ارد تومان فروش انواع خودرو را تجربه 
ك��رده كه اين عدد افزاي��ش ۱۵۱۱ميليارد توماني 
فاكتور فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 
افزايش ۲۲7۹ميليارد توماني نسبت به مدت مشابه 

سال ۹۵ را نشان مي دهد.
 

 پاسخ به تعهدات مالي
مديريت فعلي گروه خودروسازي سايپا همچنين 
در زمينه پاس��خ به تعهدات ايجاد ش��ده توس��ط 
مديريت گذشته هم توانسته برنامه خود را محقق 
كند. در زمينه طرح اتوخدمت اين مجموعه توانسته 
تاكن��ون مطالبات بر جاي مانده از قبل را به ميزان 
چشمگيري پاسخ داده و معدود تعهدات باقيمانده 

را نيز در آينده نزديك پاسخ خواهد داد. 

 بهبود كيفيت محصوالت
از آغ��از فعاليت مديران فعلي س��ايپا اين گروه 
توانسته ضمن باال بردن سطح كيفيت محصوالت 
خ��ود موفق ب��ه ارتقاي يك س��تاره كيف��ي براي 

محص��والت خانواده تيب��ا و پرايد ۱۳۱ س��ايپا در 
بهمن ماه ۹۶ شود. همچنين افزايش ۱/۵درصدي 
ميانگين رضايت مش��تريان در س��ال ۹۶ ازجمله 
دستاوردهاي سايپا در حوزه كيفيت محصول است، 
افزون بر اين ش��اخص رضايت مشتريان از خدمات 
پس از فروش نيز با رش��دي ح��دود ۱۴درصد به 
نس��بت ۳ماهه پاياني س��ال ۹۵ به ع��دد 7۱۳ در 
۳ماهه چهارم سال ۹۶ رسيده است. سايپا همچنين 
توانسته زمان رسيدگي به درخواست هاي مشتريان 
را در سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ به ميزان ۱۵درصد 
بهبود دهد و اين موضوع بيانگر كاهش ۴روزه زمان 
پاس��خگويي از ۲۶/۱روز ب��ه ۲۲/۱روز در اين گروه 
خودروس��از اس��ت. همچنين پرداخ��ت مطالبات 

قطعه س��ازان با اولويت توليدكنن��دگان ضعيف تر 
و كاه��ش مطالب��ات آنها، تامي��ن كامل نقدينگي 
مورد نياز از طريق فروش محصوالت، س��اماندهي 
شبكه نمايندگي هاي فروش، مذاكرات با برندهاي 
برت��ر جهاني جه��ت توليد محصوالت مش��ترك، 
شفاف سازي و تعامل مناسب با بورس و سهامداران، 
بازنگري در برنامه توس��عه محص��ول گروه، تمركز 
بر توسعه س��اخت داخل و استفاده از ظرفيت هاي 
موجود به جاي خريدهاي خارجي، تمركز بر توسعه 
سيستم هاي فروش جهت از بين  بردن بي عدالتي و 
رانت و كرامت نيروي انساني و پرداخت عدالت محور 
براساس شايس��تگي در عملكرد ازجمله مهم ترين 

دستاوردها و موفقيت هاي اخير در سايپاست. 

؟؟؟  پس از آيين تكريم و معارفه 
رسمي منصور يزدي زاده مديرعامل 
جديد ذوب آهن اصفهان كه با حضور 
مقامات كشوري و محلي و جمعي از 
مديران صنايع كشور برگزار شد، در 
جلسه ويژه يي با مهرعليزاده استاندار 
و چالش هاي  مش��كالت  اصفه��ان 
ذوب آهن مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت. در اين جلسه كه 
جعفر سرقيني معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، مرتضي 
لطف��ي مديرعامل ش��ركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي 
)شس��تا( و احمد زماني مدير ش��ركت س��رمايه گذاري صدر 
تامين نيز حضور داش��تند، مهرعليزاده طي س��خناني نقش 
ذوب آهن اصفهان در منطقه و كش��ور را يادآور ش��د و گفت: 
در ش��رايط فعلي همه بايد نس��بت به سرنوشت اين مجتمع 
بزرگ صنعتي و مشكالت آن حساس باشيم و در جهت رفع 
چالش هاي موجود تالش كنيم. استاندار اصفهان افزود: يكي 
از چالش ه��اي مهم صنعت، بحث آب اس��ت كه صنايع بايد 
در اين زمينه صرفه جويي و همكاري جدي داش��ته باشند و 
به س��مت استفاده بهينه از پساب فاضالب حركت كنند. وي 
با اش��اره به موضوع مهم اقتصاد مقاومتي و تاكيد بر افزايش 
توليد و صادرات اظه��ار اميدواري كرد كه ذوب آهن بتواند با 
همت و تالش كاركنان س��ختكوش خود به جايگاه واقعي در 

عرصه توليد دست يابد.

تاكيد استاندار اصفهان بر حل مشكالت و 
چالش هاي ذوب آهن اصفهان

خراسان رضوي  مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري خراسان  رضوي 
با بيان اينكه تاكن��ون برخوردهايي 
با بانده��اي مافياي��ي قاچاق چوب 
انج��ام ش��ده، اي��ن اقدام��ات را تا 
حدودي بازدارنده دانس��ت و گفت: 
به خاطر مش��كالت بيكاري افرادي 
به قط��ع تاغزارها روي آورده و به ش��كل غيرقانوني به توليد 
زغال مي پردازن��د. عليرضا صحرايي در گفت وگو با ايس��نا با 
اش��اره به اينكه چون زغال تاغ از نظر كيفيت سه برابر قيمت 
دارد، انگيزه يي براي سودجويان شده است، اظهار كرد: سعي 
بس��ياري ش��ده تا باندهاي مافيايي را از بين ببريم. او با بيان 
اينك��ه تاكنون با كوره هاي زغال س��وزي برخوردهايي صورت 
گرفته اس��ت، از كش��ف و متالشي ش��دن دو كوره در مشهد 
ك��ه باندهاي قاچاق چوب هايي را از اين منطقه جهت تبديل 
ب��ه زغال حمل مي كردند، خبر داد و عن��وان كرد: با اقدامات 
انجام ش��ده اكنون به شكل گسترده يي كه در گذشته قاچاق 
تاغزارها را داشتيم، نداريم اما باز هم در تالش براي شناسايي 
ديگر باندها يا كوره هاي متخلف هستيم. تاغزارهاي استان اين 
روزها نه از س��ر ناآگاهي بلكه از روي آگاهي زغال مي شوند تا 
آونده��اي آنها كه نويدبخش حيات در كوير اس��ت، لحظه يي 
محفل قليان سراها شود و در نهايت روسياهي را براي ما و نسل 

آينده بر جاي بگذارد.

 بيكاري
عامل توليد غيرقانوني زغال

گيالن  نماينده رشت در مجلس 
گف��ت: تس��هيالت گ��ران پرداختي 
ب��ه توليدكنن��دگان و فع��االن حوزه 
كش��اورزي آن  هم با نرخ هاي س��ود 
بسيار باال مسير توليد انبوه را مسدود 
ك��رده اس��ت. محمدصادق حس��ني 
در گفت وگو با تس��نيم اظهار داشت: 
در همه جاي دنيا مش��وق هاي خاصي ب��راي توليدكنندگان و 
صادركنن��دگان كااله��ا از جمله محصوالت كش��اورزي اعمال 
مي ش��ود اما در كش��ور ما با وجود مصوبات قانوني بس��ته هاي 
تشويقي به اجرا در نمي آيند. عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
تصريح كرد: تسهيالت پرداختي به توليدكنندگان و فعاالن حوزه 
كش��اورزي آن  هم با نرخ هاي سود بسيار باال مسير توليد انبوه 
را مس��دود كرده و فعاليت اقتصادي صادرات محور را با چالش 
اساسي مواجه مي كند. عضو فراكسيون اميد مجلس با تاكيد بر 
اين مساله كه مشوق هاي صادراتي توسط قانون تعيين شده اند، 
بيان داشت: در حال حاضر قانونگذار در اين مسير به وظايف خود 
عمل كرده است اما پاداش هاي قانوني در نظر گرفته شده براي 
صادركنندگان در مرحله اجرا متوقف مي ش��وند. نماينده رشت 
در مجل��س از عدم تخصيص اعتبارات الزم در جهت حمايت از 
صادرات اش��اره كرد و افزود: فراهم بودن بسترهاي قانوني بدون 
اجراي قوانين تعيين ش��ده حمايتي از توليدات صادرات محور، 

باعث عدم رونق بازارهاي داخلي شده است. 

سود باالي تسهيالت بانكي توليد كشور را 
مختل كرده است

لرس�تان  ميرزايي با بيان اينكه 
تامين آب شرب مردم اولويت اصلي 
ماس��ت، تصريح ك��رد: قريب به ۴۰ 
درصد از حجم مخزن س��د ايوشان 
خالي اس��ت و آبي براي رها س��ازي 
محص��والت آبدوس��ت و برنج كاري 
پايين دس��ت ندارد. به گزارش ايلنا، 
رضا ميرزايي اظهار داش��ت: اينكه تعداد انگشت شماري افراد 
س��ودجو بيان مي كنند كه كم آبي در منطقه بيران ش��هر به 
علت احداث س��د ايوشان اس��ت و به طبع آن افراد بي اطالع 
در فضاي مجازي اين مطلب را اطالع رس��اني مي كنند، كذب 
محض بوده و هيچ گونه ارتباطي به سد ايوشان ندارد. او افزود: 
از ابتداي سال آبي جاري تاكنون بارها و به طور مستمر سازمان 
هواشناس��ي و وزارت نيرو موض��وع كاهش بارندگي ها و وقوع 
خشكس��الي و بحران آب و همچنين عدم كشت محصوالت 
آبدوست را از طريق رسانه ملي، مطبوعات و ساير رسانه هاي 
جمعي اطالع رساني كرده اند. مديرعامل آب منطقه يي لرستان 
گفت: سد ايوشان بر اساس دبي سيالب هاي زمستانه طراحي 
ش��ده و دبي پايه رودخانه و حق آبه زيست محيطي آن به طور 
طبيعي در بس��تر رودخانه در جريان است. اين كارشناس آب 
كش��ور تصريح كرد: با وج��ود اخطارهاي مكرر آب منطقه يي 
مبني بر عدم كاشت برنج و ساير محصوالت آبدوست به علت 

كمبود آب، متاسفانه اهالي منطقه اقدام به كاشت كرده اند.

 تامين آب شرب مردم اولويت اصلي
شركت آب است
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اقتصاد اجتماعي12
اخبار

 12 سال است حقابه محيط زيستي تاالب گاو خوني فراموش شده

زخم »گاو خوني«

فرونشست زمين  به تدريج ساختمان ها را از بين مي برد

بي توجهي مسووالن به »زلزله خاموش«

فرونشست زمين يكي از بحران هايي است كه از سال ها پيش 
كارشناسان نس��بت به آن هشدار داده اند. بحراني كه با تشديد 
خشكسالي ها و برداش��ت از آب هاي زيرزميني هر روز جدي تر 
مي ش��ود با اين حال مسووالن نسبت به اين پديده كه از آن با 
عنوان »زلزله خاموش« ياد مي ش��ود، بي توجه هستند. در سال 
۸۴ بيش��ينه فرونشست زمين ۱۷سانتي متر در سال بود كه در 
س��ال ۹۲ به بيش از يك ميلي متر در روز رس��يد، يعني ساالنه 
۳۶س��انتي متر زمين فرونشس��ت مي كند اما هنوز پيدا كردن 
راه حل براي اين معضل نه به دغدغه مسووالن تبديل شده و نه 
به مطالبه مردم. محمدجواد بلورچي زمين ش��ناس و سخنگوي 

س��ابق سازمان زمين شناسي كش��ور درباره اين موضوع به ايلنا 
گفت: »ماهواره هايي كه تغييرات س��طح زمي��ن را اندازه گيري 
مي كردن��د، متعلق به اروپ��ا بودند كه در ح��ال حاضر در مدار 
نيستند، فقط ماهواره هاي ژاپن، كانادا و امريكا در مدار هستند 
كه ما دسترسي به اطالعات آنها نداريم از همين رو اطالعات ما 
در خصوص فرونشست زمين مربوط به ۲00۶ است و اطالعات 
جديد تري نداريم و بايد منتظر باش��يم تا در پايان سال ۲0۱۸ 
ماهواره ه��اي جدي��د اروپا در مدار قرار بگيرند تا بر اس��اس آن 
اندازه گيري هاي دقيق را به دس��ت بياوريم، اما جي پي اس هاي 
سازمان نقشه برداري هاي كش��ور نشان مي دهد كه فرونشست 

زمي��ن همچنان با نرخ بيش از يك  ميلي متر در روز در دش��ت 
جنوب تهران در حال گسترش است.«

اين زمين ش��ناس با بيان اينكه پديده ه��اي مختلفي مانند 
فرونشس��ت زمين عمدتا در مناطقي كه بيشترين برداشت آب 
صورت گرفته شكل مي گيرند، افزود: »فرونشست زمين تاثيرات 
منفي در ش��هر تهران داش��ته و در حقيقت فرونشس��ت زمين 
پديده يي اس��ت كه با گرم شدن زمين و برداشت بيش از حد از 
منابع آب هاي زيرزميني روز به روز دامنه آسيب هايش در شهر 

تهران بزرگ تر و بيشتر مي شود.«
وي ادامه داد: »در صورتي كه در تابستان پيش رو با توجه به 
كمبود آبي كه در كش��ور با آن مواجه هستيم بيشتر از گذشته 
به مخازن آب زيرزميني فش��ار بياوريم، نرخ فرونشس��ت زمين 
افزايش پيدا مي كند و خطرات بيشتري براي همه در پي خواهد 
داش��ت، البته مساله فرونشس��ت زمين فقط براي دشت تهران 
نيس��ت و در تمام دشت هاي كشور با توجه به برداشت بيش از 
حد آب هاي زيرزميني براي مصارف كشاورزي فرونشست زمين 

نرخ فزاينده يي داشته است.«
س��خنگوي س��ابق زمين شناسي كش��ور با بيان اينكه نبايد 
به بارندگي هاي خوب كش��ور در ماه ه��اي اخير در برخي نقاط 
كش��ور دلخوش بود، تصريح كرد: »در نواحي كه در دش��ت ها 
فرونشس��ت كرده اند، امكان تجمع آب زيرزميني وجود ندارد و 
آبخ��وان ديگري در باالي منطقه فرونشس��ت ايجاد مي كنند و 
وزن اي��ن آبخ��وان باعث افزايش نرخ فرونشس��ت در زمين آن 

منطقه مي شود.«
بلورچ��ي با بي��ان اينك��ه بارندگي ه��ا پس از خشكس��الي 
ب��راي زمين ها و آبخوان هاي كش��ور از ديد م��ن به عنوان يك 
زمين شناس مضر است، خاطرنشان كرد: »بايد هر چه سريع تر 
و به هر ش��كلي كه مي توانيم برداش��ت از آب هاي زيرزميني را 
كاهش دهيم. ما بيش از س��ه برابر ديگر كش��ورهاي جهان آب 
مصرف مي كنيم. متاس��فانه تفكر مصرف بيشينه را در فرهنگ 
كش��ورمان نهادينه كرديم. پديده فرونشس��ت زمين پديده يي 
است كه در تمام نقاط كشور از مناطق خشك بياباني تا مناطق 
جلگه يي ش��مال كش��ور مانند گرگان در حال وقوع است همه 

دشت هاي كشور از حاشيه خليج فارس شهر ميناب تا مناطقي 
مانند س��يرجان، زرند، كرمان، يزد، اصفهان، تهران، گرمسار تا 
نواحي شمالي كشور با مشكل فرونشست زمين مواجه هستند.«

اين زمين شناس با بيان اينكه برداشت آب هاي زيرزميني بر 
زمين لرزه هيچ تاثير مستقيمي ندارد، گفت: »وقتي از آب هاي 
زيرزميني بيش از حد برداش��ت مي ش��ود و زمين فرونشس��ت 
مي كند از آنجا كه فرونشس��ت در همه جا يكنواخت نيس��ت و 
ممكن اس��ت، بخش هايي از يك ساختمان ۲سانتي متر نشست 
كن��د و بخش هاي ديگر ۴ يا ۵ س��انتي متر نشس��ت كند، اين 

اختالف بين نشست ها باعث خرد شدن ساختمان مي شود.«
بلورچ��ي ادامه داد: »فرونشس��ت زمين س��اختمان ها را به 
زمين لرزه هاي كوچك تر حس��اس مي كند به اين معني كه اگر 
در گذش��ته با بروز زمين لرزه ۶ ريشتري در تهران يا شهرهاي 
ديگر خطر را احس��اس مي كرديم، ام��ا در حال حاضر با وجود 
اين نشس��ت ها و آس��يب هايي كه به س��اختمان ها وارد ش��ده 
زمين لرزه هاي ۵ريش��تر هم مي تواند خطرناك باش��د، چرا كه 
ساختمان ها استحكام خود را ندارند و متاسفانه كسي هم به اين 
فرونشست ها كه آن را زلزله خاموش مي نامند، توجهي ندارد.«

وي با بيان اينكه فرونشس��ت زمين آرام آرام سرمايه هاي ما كه 
همان ساختمان هايمان اس��ت را از بين مي برد، خاطرنشان كرد: 
»بارش هاي فراوان در بهار امسال مي تواند، هشداري براي گرماي 
بيش از حد زمين در تابستان باشد و بايد بدانيم كه منطقي رفتار 
كنيم و توجه كنيم كه برداشت هاي بي رويه از آب هاي زيرزميني 
و فرونشس��ت زمين مانند دومينويي است كه ش��روع آن با عدم 
مصرف منطقي كليد خورده است و گرمايش زمين سرعت برخورد 

و توسعه آن براي خراب كردن همه  چيز را افزايش مي دهد.«
س��خنگوي س��ابق س��ازمان زمين شناسي كش��ور با بيان 
اينك��ه ما در منطقه يي از جهان هس��تيم كه گرما بر آن تاثير 
بيش��تري دارد، گف��ت: »هندوس��تان در س��ال ۲00۶ وزارت 
خشكسالي را تاسيس كرد به عقيده من ما هم بايد بسياري از 
س��ازمان هايمان را با هم ادغام و سازمان واحدي به نام وزارت 
خشكس��الي ايجاد كنيم تا از اقدام��ات موازي كاري جلوگيري 

شود و به نتيجه مطلوب برسيم.«

ريحانه جاويدي|
تراژدي خش��ك شدن تاالب گاوخوني داستان 
امروز و ديروز نيس��ت ۱0سالي مي شود كه تاالب 
ج��ان مي دهد. از هم��ان روزها كه جل��و جريان 
دايم��ي آب در زاينده رود گرفته ش��د، گام خوني 
هم نفس��ش به ش��ماره افتاد حاال داغي ش��ده بر 
دل، زندگ��ي از ت��االب بس��اطش را جمع كرده و 
انتهايي تري��ن ح��وزه آبريز زاينده رود در ش��رق 
اصفه��ان، تبديل ب��ه زميني خاكي ش��ده با تني 
ترك خ��ورده، انگار ن��ه انگار ك��ه روزگاري يكي 
از مهم تري��ن تاالب هاي مركزي كش��ور بود و در 
كنوانسيون رامسر به ثبت جهاني رسيد. ۹0درصد 
از گاوخون��ي خش��ك اس��ت و خب��ري از تامين 
حقابه تاالب نيس��ت، خشكي آنقدر تا عمق جان 
گاوخون��ي نفوذ كرده كه ديگ��ر ردي از حيات در 
آن ديده نمي ش��ود، گونه هاي گياهي اش از دست 
رفته و جانوران اين تاالب هم زيستگاهش��ان را از 
دست داده اند. نفس گاوخوني به زاينده رود بسته 
است اما سياست هاي آبي كشور در اين سال ها به 
سمتي پيش رفته كه در نتيجه آن تاالب در فراغ 
از زاينده رود، مي ميرد. سال هاست كه براي احياي 
تاالب گاوخوني طرح مطالعاتي نوش��ته مي شود، 
مذاكره و جلسه برگزار مي شود اما سهم آن از تمام 
اين مذاكرات، اندك فاضالبي است كه بسترش را 
مرطوب نگه داشته و ريزگرد هايي كه اغلب آغشته 
به مواد سمي پس��اب هاي صنعتي بوده و به جان 
مردم اصفهان مي ريزد. وضعيت اين تاالب هر روز 
وخيم تر مي ش��ود و نماين��ده اصفهان در مجلس 
شوراي اسالمي معتقد است ۱۲سالي مي شود كه 
آبي به اصفهان نمي رس��د و حقابه محيط زيستي 

گاوخوني فراموش شده است. 

 هرج و مرج،  جان تاالب را گرفت
حيدرعلي عابدي روز گذشته با انتقاد از خشكي 
بيش از ۹0درصدي تاالب گاوخوني درباره وضعيت 
اين تاالب گفت:»ضعف مديريت عامل اصلي كمبود 
آب اصفهان و خش��كي زاينده رود اس��ت. به دليل 
ه��رج و مرج در حوزه زاين��ده رود نزديك به ۱0تا 

۱۲سال است آبي به اصفهان نمي رسد. وزارت نيرو، 
جهاد كشاورزي و كشور در اين رابطه اهمال كاري 
و سهل انگاري كرده اند و حتي به مصوباتي كه خود 
تصوي��ب كرده اند ني��ز پايبند نب��وده و آنها را اجرا 

نمي كنند.«
او افزود:»براي حوزه زاينده رود مصوبات خوبي از 
جمله شوراي عالي آب، كارگروه ملي سازگاري با آب 
و شوراي توزيع عادالنه آب تصويب شده اما متاسفانه 
اين مصوبات اجرايي نش��ده و تنها معضل و مشكل 

تاالب گاوخوني نيز عدم اجراي مصوبات است.«
اي��ن نماينده مردم در مجل��س دهم با انتقاد از 
اينك��ه بيش از ۹0درصد تاالب گاوخوني خش��ك 
اس��ت، بي��ان كرد:»ان��دك آب موج��ود در تاالب 
فاضالبي اس��ت كه آن را مرطوب نگه داشته است؛ 
براساس جدول تقسيم بندي توزيع عادالنه آب بايد 
ساالنه ۱۷0ميليون متر مكعب آب و پساب به تونل 
اختصاص پيدا كند اما متاس��فانه به مدت ۱۲سال 
اس��ت اين حقابه به فراموشي سپرده شده و قطره 
آبي از زاينده رود به تاالب وارد نش��ده كه منجر به 
بروز مشكالت فراواني براي كشاورزان شرق اصفهان 
و خشكي ۹0درصدي تاالب گاوخوني شده است.«

عاب��دي گفت:»فاضالب اصفهان سال هاس��ت 
در ت��االب گاوخون��ي تخلي��ه مي ش��ود بنابراين 
م��واد صنعتي خطرناك مانند آرس��نيك و ديگر 
فل��زات خطرناك به صورت پ��ودر در اين تاالب 
ذخيره ش��ده كه ب��ا وزش باد به ص��ورت گرد و 
خ��اك در مناط��ق پراكن��ده مي ش��وند كه اين 
ريزگردهاي س��مي براي سالمت انس��ان بسيار 
خطرن��اك خواهند بود و به طور قطع تا ش��عاع 
۴00كيلومتري يعني س��المت مردم استان هاي 
اصفهان، چهارمحال و بختياري، يزد، كاشان، قم 

و حتي تهران را تحت تاثير قرار خواهد داد.«
نماينده اصفهان در مجلس دهم افزود:»انتظار 
م��ي رود، مس��ووالن ب��راي تامين حقاب��ه تاالب 
چاره انديش��ي كنند و حداقل ۵0 درصد سهميه 
كش��اورزان شرق اس��تان را با مديريت روي آب 
زاينده آزادس��ازي كنند تا آس��يب هاي ناشي از 

خشكي اين تاالب دامنگير كشور نشود.«

 6 سال بي سرانجامي
اظه��ارات حيدرعلي عابدي درحالي اس��ت كه 
س��ال ۱۳۹۱ براي نخس��تين بار از سوي مديركل 
س��تاد بحران اس��تان اصفه��ان، خبرهايي مبني 
خش��كي ۹0 درصدي تاالب گاوخوني، اعالم شد. 
آن زمان منصور شيش��ه فروش  درباره وضعيت گاو 
خوني گفت:»چنانچه برنامه هاي احياي اين تاالب 
به صورت جدي دنبال نش��ود ت��االب گاوخوني در 
آينده يي نزديك به كانون گرد و غبار تبديل خواهد 
شد. در ۳سال گذشته حدود ۳00هزار هكتار جنگل 

دست كاشت در منطقه ورزنه كاشته شده است.«
مديركل س��تاد بحران اس��تان اصفهان به وجود 
بي��ش از ۳۵ هزار كانون بحران فرس��ايش بادي در 
منطقه ورزنه هم اش��اره ك��رد و ادامه داد: »كارگروه 
ويژه پيگيري احياي تاالب گاو خوني در منطقه ورزنه، 
تشكيل شده كه نمايندگاني از جهاد كشاورزي، منابع 
طبيعي، محيط زيست، ميراث فرهنگي و گردشگري 
و صنايع و معادن در اين كارگروه حضور داش��ته اند. 
تشكيل كميته ويژه براي احياي تاالب گاوخوني در 
محيط زيست اصفهان، از جمله مصوبات اين كارگروه 

اعالمو همچنين مقرر شد براي احياي هر چه زودتر 
تاالب از نظر كارشناسان و اساتيد دانشگاه به صورت 

ويژه استفاده شود.«
مديركل ستاد بحران استان اصفهان، جلوگيري 
از شكار گونه هاي حيواني و پرندگان تاالب گاوخوني 
را هم از ديگر اقدامات مهم براي احياي اين تاالب 
دانست اما اكنون با گذشت ۶ سال از اين اظهارات 
هيچ نتيجه يي عايد تاالب نش��ده اس��ت. هنوز هم 
گاو خوني در خش��كي به س��ر مي برد اما مذاكرات 
و جلس��ات همچنان ادامه دارد. تا جايي كه خرداد 
امس��ال، رحمان دانيالي، مديركل حفاظت محيط 
زيست استان اصفهان درباره آخرين وضعيت تاالب 
گاو خوني گفت: »بررس��ي وضعيت احقاق حق آبه 
تاالب گاوخوني بعد از مساله آب آشاميدني اولويت 
دوم اس��تان است و بايد براي آن هم مطالبه جدي 
داش��ت و روند رس��يدگي به آن را تسريع بخشيد. 
طرح ه��اي مطالعاتي خوب��ي روي وضعيت تاالب 
گاوخوني انجام شده ولي درخصوص شيوع سرطان 
در اصفه��ان و اس��تان هاي ديگر و اثرات خش��كي 
تاالب گاوخوني وظيفه دانشگاه علوم پزشكي است 

ك��ه نتايج آماري پژوهش هاي خ��ود را كه موظف 
به انجام آنها اس��ت، ارائه كن��د.« با اين حال احمد 
خاتون آبادي، عضو هيات علمي دانش��گاه صنعتي 
اصفهان معتقد اس��ت با خشك شدن كامل تاالب 
بين المللي گاوخوني فاجعه انتشار ريزگردهاي آن، 

كالن شهرهاي كشور را تهديد مي كند. 
او درب��اره اي��ن موض��وع گفت:»در روس��يه با 
خش��كي درياچه اورال حوادث ناگ��واري از جمله 
حركت ريزگردهاي سرطان زا اتفاق افتاد كه مشابه 
آن با خش��ك ش��دن كف تاالب گاوخوني به وقوع 

مي پيوندد.«
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ذرات و رسوبات 
فلزات سبك و سنگين كه طي سال هاي متمادي 
از طريق فاضالب هاي صنعتي وارد گاوخوني شده، 
در صورت بي توجهي تمام كش��ور را دربرمي گيرد، 
تصري��ح كرد: ت��االب گاوخوني از نظر نقش��ه هاي 
توپوگرافي در دشتي مس��طح در ميان كشور قرار 
گرفته كه با توجه به حركت بادهاي شرق به غرب 
فصل تابستان، ريزگردهاي آن كالن شهرهاي بزرگ 

كشور را در معرض خطر قرار مي دهد. 

آخرين وضعيت اعزام 
دانش آموزان شين آبادي 

عضو كميس��يون اجتماع��ي مجلس از تش��كيل 
كميسيون پزشكي براي اعزام دانش آموزان شين آبادي 

به خارج از كشور خبر داد. 
رس��ول خضري در مورد روند درمان دانش آموزان 
شين آبادي با اش��اره به سوختگي شديد ۱۲نفر از اين 
كودكان گفت: درمان دانش آموزان زير نظر تيم درماني 
به سرپرس��تي محمدجواد فاطمي ب��ا جديت درحال 

انجام و پيگيري است. 
نماينده سردش��ت و پيرانش��هر در مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه از تش��كيل كميسيون پزشكي 
براي اع��زام اين دانش آموزان به خارج از كش��ور خبر 
داد و با اش��اره به حضور خود در اين جلس��ه به عنوان 
عضو ناظر افزود: امروز كميس��يون پزشكي به رياست 
سرپرست تيم درمان و با حضور رييس تيم جراحي و 
۱۲دانش آموز به همراه والدين آنها در محل بيمارستان 
حضرت فاطمه زهرا تهران تش��كيل و با بررسي اسناد 
و مدارك پزش��كي در مورد اع��زام آنها تصميم گيري 
مي شود. وي با تاكيد بر اينكه تيم درمان دانش آموزان 
شين آبادي جزو اس��اتيد برتر كشور در حوزه جراحي 
پالستيك هستند، يادآور ش��د: نهايت اهتمام خود را 
براي ادامه روند درمان دانش آموزان به كار خواهيم برد؛ 
البته درمان س��وختگي زمانبر اس��ت و حتي برخي تا 
پايان عمر بايد تحت درمان باش��ند و در مورد اين نوع 

سوختگي ها پايان درمان نداريم. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با يادآوري تعهد 
سازمان برنامه و بودجه براي كمك ساالنه يك ميليارد 
تومان به بيمارس��تان حضرت فاطمه زهرا جهت روند 
درمان دختران ش��ين آبادي گفت: در س��ال ۹۳ مقرر 
شد، ساالنه اين كمك اختصاص يابد اما متاسفانه اين 
مبلغ تنها س��ال اول اختصاص يافت و طي اين سال ها 

به فراموشي سپرده شد. 
خضري ادامه داد: به  شدت از بي تفاوتي سازمان برنامه 
و بودجه گاليه و انتظار داريم، سازمان به تعهدات خود 
عمل كند و يك ميليارد را بابت هزينه سنگين سوختگي 
و درمان دختران ش��ين آباد به بيمارستان پرداخت كند 
زيرا انجام خدمات درماني در توان بيمارس��تان نيست. 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس ده��م با بيان اينكه 
بيمه ها از درمان پرهزينه سوختگي حمايت نمي كنند 
از كمبود تخت سوختگي در كشور انتقاد و تصريح كرد: 
بايد نس��بت به واردات پانسمان هاي سوختگي نوين و 
مدرن به كشور اقدام كرد همچنين بيمه ها حمايت الزم 

را از بيماران سوختگي داشته باشند. 
نماينده سردش��ت و پيرانش��هر در مجلس دهم با 
يادآوري اينكه هزينه هاي باالي درمان سوختگي باعث 
شده بيمارستان ها تمايلي به راه اندازي تخت سوختگي 
نداشته باش��ند، گفت: درآمدزايي آن براي پزشكان به 
صرفه نيس��ت در اين رابطه مي طلبد، دولت و بيمه ها 

حمايت الزم را داشته باشند. 

 كشف 2 تن مواد مخدر
در اطراف مدارس

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر در نشس��ت 
خبري روز گذش��ته خود از كش��ف بيش از دو تن 
انواع مواد مخدر از اطراف مدارس در سال گذشته 
خبر داد. به گفته س��ردار مسعود زاهديان، پليس 
مب��ارزه ب��ا موادمخدر ناج��ا در راس��تاي اقدامات 
پيش��گيرانه خود در س��ال گذش��ته بيش از ۵00 
مدرس��ه در سراسر كش��ور را كه در مناطق آلوده 
قرار داش��تند، شناسايي كرده و در همين راستا از 
اط��راف اين مدارس بي��ش از ۲000كيلوگرم انواع 

مواد مخدر را كشف و ضبط كردند. 
وي با بيان اينكه در اجراي اين طرح دس��تگيري 
معتادان متجاهر و پاكس��ازي آنان از اطراف مدارس 
ني��ز اجرا ش��ده اس��ت، اف��زود: ب��راي امس��ال نيز 
۲000مدرس��ه هدف گذاري ش��ده اس��ت. زاهديان 
تاكيد كرد: اين كش��فيات داخل مدارس نبوده بلكه 

در اطراف مدارس بوده است.

 جزئيات بيمه شدن 
روي تخت بيمارستان

مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت درباره چگونگي 
ارائه خدمت به افراد فاقد بيمه در بيمارستان ها گفت: 
درح��ال حاض��ر اگر فرد فاق��د بيمه  در ه��ر زماني به 
بيمارس��تان مراجعه كند، مي تواند تحت پوشش بيمه 
قرار گيرد. البته به نظر من اين اتفاق يكي از اشكاالت 
بيمه يي در كشور است و معتقد نيستم كه هر فرد فاقد 
بيمه ه��ر زمان كه به بيمارس��تان مراجعه كرد، بيمه  
شود. همانطور كه در بيمه هاي تجاري فرد نمي تواند به 
محض تصادف، ماشين را تحت پوشش بيمه قرار دهد 

بلكه بايد از قبل براي اين موضوع اقدام كند. 
طاهر موهبتي با تاكيد بر اينكه البته مقوله سالمت 
با ساير بخش ها متفاوت است، افزود: به هر حال اينكه 
فردي ۲0روز در بيمارس��تان باشد، خدمات را دريافت 
كند سپس دفترچه بيمه بگيرد و ما از روز اول بستري  
بيمه اش را محاسبه كنيم، كار منطقي نيست اما درحال 
حاضر روال به اين صورت اس��ت كه هر زمان فرد فاقد 
بيمه يي براي دريافت خدمات به بيمارس��تان مراجعه 
كند، مي تواند تحت پوشش بيمه قرار گيرد و خدمات 
هم از هم��ان زمان به صورت بيمه ي��ي برايش جاري 
مي شود.  موهبتي ادامه داد: البته صدور اوليه دفترچه 
براي پوشش بيمه يي در صندوق بيمه سالمت رايگان 
باي��د از طريق كميته امداد انجام ش��ود اما در تمديد 
دفترچه نيازي به دخالت كميته امداد نيس��ت؛ چراكه 
ي��ك  بار از طريق ارزيابي وس��ع، وضعيت افراد احصا و 
احراز ش��ده است. درحال حاضر صندوق بيمه سالمت 

رايگان بيش از ۱۴ميليون نفر عضو دارد. 
موهبت��ي در ادامه صحبت هايش با اش��اره به آمار 
ايراني��ان فاقد پوش��ش بيمه يي پايه در كش��ور گفت: 
طبق آمار مركز آمار اي��ران درحال حاضر ۱0.۵درصد 
جمعيت كل كشور فاقد پوشش بيمه يي پايه هستند. 
البته به  نظر مي رسد كه احتماال اين آمار مقداري خطا 
هم داش��ته باش��د. به هر حال پيش بيني مي كنيم كه 
بين ۵.۵ تا ۶ ميليون نفر ايراني فاقد هر گونه پوش��ش 

بيمه يي درماني داريم. 

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه تاكيد آموزش و پرورش 
ثبت نام اتباع در مدارس اس��ت و هيچ چيز نبايد مانع شود از 
اين كار خير، انسان دوستانه و تكليف ملي ديني سر باز بزنيم، 
گفت: به هيچ عنوان نبايد به س��مت جداس��ازي دانش آموزان 

اتباع افغانستاني از دانش آموزان ايراني برويم. 
س��يدمحمد بطحايي در همايش مس��ووالن امور تحصيلي 
اتباع خارجي در ادارات كل آموزش و پرورش سراس��ر كش��ور 
كه در باشگاه فرهنگيان برگزار شد با بيان اينكه موفقيت هاي 
خوب��ي در زمينه تحصي��ل اتباع به دس��ت آورده ايم، گفت: با 
توجه به موكدات رهبري ب��ه ويژه براي تحصيل دانش آموزان 
افغانس��تاني مكلف بوديم، دانش آموزان اتباع را پوشش دهيم 
و خوش��بختانه روسفيد ش��ديم.  وي افزود: در سال تحصيلي 
جاري بي��ش از ۱0درصد رش��د دانش آموزان افغانس��تاني را 
نسبت به سال گذشته داشتيم آن هم در شرايطي كه آموزش 
و پرورش با مش��كالت متعددي روبه روس��ت ام��ا همكاران ما 
جوانمردانه پاي كار ايستادند و دانش آموزان افغانستاني تفاوتي 
با ايراني ها نداش��تند. وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه 
همكاران ما گاهي اوقات ريس��ك مش��كالت و موانع اداري را 
پذيرفتند و دانش آموزان بدون هويت را ثبت نام كردند، گفت: 
تاكي��د آموزش و پرورش ثبت نام اين افراد اس��ت و هيچ چيز 
نبايد مانع ش��ود از اين كار خير، انسان دوستانه و تكليف ملي 
ديني س��ر باز بزنيم.  وي تاكيد ك��رد: هيچ دانش آموزي نبايد 
در س��ال ۹۷ از مهر جا بماند. بح��ث تفاوت قوميت، مذهب و 
رنگ پوست مطرح نيس��ت و مشكالتي چون تراكم كالسي و 

كمب��ود فضا و اعتبارات نبايد مانع ش��ود و هر دانش آموزي به 
سن تحصيل رسيده بايد وارد مدارس شود. 

وي با بيان اينكه كمك مجامع بين المللي مي تواند بسياري 
مشكالت ما را در اين زمينه كاهش دهد، گفت: سياست گذاران 
ارشد كش��ور تاكيد دارند نبايد تفاوتي بين دانش آموزان اتباع 
قائل ش��د كه اين بزرگ ترين پيام بشردوس��تانه اس��ت و بايد 
از طري��ق ان جي اوه��ا و مجامع بين المللي ب��ه جهان صادر 
شود. بايد گزارش هاي مس��تمر در سطح بين المللي منتشر و 
درخواس��ت كنيم، كمك كنند تا امر آموزش اتباع با س��رعت 
و كيفي��ت بهت��ري پيش ب��رود.  بطحايي با بي��ان اينكه اين 
زمينه كه خود اتباع افغانس��تاني بتوانند به عنوان خير مدرسه 
كمك كنن��د وجود دارد، عنوان كرد: مي توانيم اين ظرفيت را 

شناسايي كنيم. 
وي به آموزش هاي خاص مهارت زندگي براي دانش آموزان 
اتب��اع، اولي��اي آنها و معلم��ان تاكيد كرد و گفت: س��ال هاي 
گذشته اعتراضاتي از سوي برخي هموطنان خود داشتيم مبني 
ب��ر اينكه با وجود اتباع تراكم كالس باال رفته و ممكن اس��ت 
آسيب هايي ايجاد و موجب كند شدن پيشرفت تحصيلي شود. 
بايد براي مس��ائل فرهنگي و بهداشتي و... دوره هاي نظام مند 
برگزار شود كه منتج به دريافت يك گواهينامه شود و ارائه آن 
هنگام ثبت نام الزم باش��د.  وزير آموزش و پرورش ادامه داد: 
درخصوص ش��هريه نيز به علت مشكالت اقتصادي كه دارند، 
گفتيم كمك به مدرس��ه داوطلبانه باشد. به همين علت بايد 

اعتبارات از محل هاي مختلف ديگري تامين شود.

كتمان كردن، راه حل جلوگيري از آسيب هاي جنسي نيستدانش آموزان افغان نبايد از ايراني ها جدا شوند
ريي��س انجمن م��ددكاري اجتماع��ي ايران با بي��ان اينكه 
واقعيت هاي اجتماعي نبايد كتمان ش��وند، گفت: كتمان كردن 
مس��ائلي مانند تعرض جنسي، مس��اله يي را حل نمي كند بلكه 
باعث مي ش��ود افرادي ك��ه اين تعرضات را انج��ام مي دهند به 

كارشان ادامه دهند و آن را تكرار كنند. 
س��يد حس��ن موس��وي چلك با بيان اينكه موضوع آزارهاي 
جنس��ي خاص جامعه ما نيس��ت و دنيا با آن دست به گريبان 
اس��ت، افزود: اخباري هم كه در مدت اخير منتشر شده، گوياي 
آن اس��ت كه اين مشكل فقط به دختران اختصاص ندارد؛ مورد 
دانش آموزان مدرسه غرب تهران نشان داد كه پسران نيز با اين 
مساله مواجه هستند. اين افراد قرباني هستند و خانواده ها بايد با 
كمك حمايت هاي رواني اجتماعي، زمينه براي بازگشت آنها به 

زندگي عادي را حتي بيشتر از يك بيمار جسمي فراهم كنند. 
وي با اشاره به اينكه ماندگاري عوارض منفي اين نوع تعرض ها 
بسيار زياد است و افراد در اين شرايط تحت تاثير فشارهاي شديد 
رواني قرار مي گيرند، اظه��ار كرد: هم خانواده و هم جامعه بايد 
نس��بت به اين افراد پذيرش داشته باشند، آنها را طرد نكنند و 
مورد ترحم قرار ندهند. اين افراد قربانيان شرايطي هستند كه در 

ايجاد اين شرايط نقشي نداشته اند. 
رييس انجم��ن مددكاري اجتماعي با تاكيد بر اينكه كتمان 
كردن، مساله يي را حل نمي كند بلكه باعث مي شود افرادي كه 
اي��ن تعرضات را انجام مي دهند به كارش��ان ادامه دهند و آن را 
تكرار كنند به ايسنا گفت: براي اينكه اين مساله را كتمان نكنيم، 
بايد بچه ها هم از بيان اين مش��كالت هراس نداشته باشند؛ بايد 

فضايي را در خانواده و جامعه فراهم كنيم كه افراد بدون نگراني 
از عواقب آن در صورتي كه كوچك ترين تعارضي اتفاق افتاد به 
موقع آن را بگويند تا بتوانيم اقدامات الزم را به موقع و اثربخشي 

را انجام دهيم. 
موسوي چلك در ادامه اظهار كرد: وقتي موضوع به تعرض 
جنس��ي برمي گردد به دليل تابو بودن ت��ا جايي كه بتوانيم، 
س��عي مي كنيم به دليل آبرو و... آن را كتمان كنيم در حالي 
كه با س��كوت م��ا، عوارض و فش��ارهاي روان��ي اجتماعي به 
مراتب بيش��تر مي شود و اين فشارها مي تواند روي نقش هاي 
اجتماعي، س��المت رواني، آين��ده، رفتارهاي ف��رد و... تاثير 
داش��ته باشد. در اين ش��رايط نبايد »كتمان كردن« به عنوان 
اس��تراتژي خانواده ها انتخاب ش��ود، اين سخن به منزله اين 
نيس��ت كه هياهو كنيم و هم��ه اين موضوعات را بدون منبع 
به رس��انه ها اعالم كنيم بلكه بايد با رويكرد واقع بينانه با آنها 
برخورد كنيم؛ اين درحالي است كه در حوزه آزارهاي جنسي 

نوع برخورد ما واقع بينانه نيست. 
موس��وي چلك با اش��اره ب��ه اينك��ه زماني ك��ه روح فرد 
آزرده خاطر ش��ود اين مس��اله ب��ه راحتي ترميم نمي ش��ود، 
افزود: گاهي در جايي كه بايد حمايت هاي رواني اجتماعي را 
تقويت كنيم برعكس عمل مي كنيم. حساسيتي كه نسبت به 
موضوعات مربوط به آس��يب هاي اجتماعي وجود دارد، باعث 
مي ش��ود آنها ديگر گفته ش��ود و زماني كه دير مطرح شود، 
اليه هاي زيرين��ي پيدا مي كند كه باعث مي ش��ود مداخالت 

بعدي مدت دار تر و با اثربخشي كمتر باشد. 
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وزير راه و شهرسازي شرايط جديد سياسي- اقتصادي را تشريح كرد

نمايشگاه ريلي؛ نشانه اعتماد خارجي ها به ايران
 گروه راه و شهرسازي|

 نمايش��گاه بين المللي حمل ونقل ريلي نشاني 
اس��ت كه كش��ورهاي جهان با وجود تمام فشارها 
نشان داده اند، مي توانند به رفتار ايران اعتماد داشته 
باشند و در مقابل نيز براي ما داشتن رفتار متعهدانه 

بسيار مهم است. 
عب��اس آخوندي وزي��ر راه و شهرس��ازي در 
مراسم افتتاحيه شش��مين نمايشگاه بين المللي 
حمل ونق��ل ريلي، تجهيزات، خدم��ات و صنايع 
با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين نمايش��گاه در 
ش��رايط جديد سياس��ي و اقتصادي ايران برگزار 
مي ش��ود، اتفاقي كه در عالم سياس��ت رخ داد و 
امريكا از توافق برجام خارج ش��د تا مانع تراش��ي 

براي ساير كشورها ايران را دچار مشكل كند. 
وي اف��زود: در هر صورت خارج ش��دن كش��ور 
قدرتمن��دي مانند امري��كا از تواف��ق برجام قطعا 
مي تواند در س��طح جهان تالطم ايجاد كند و اين 

اقدام نمي تواند مورد چشم پوشي قرار بگيرد. 
وزير راه و شهرسازي بيان كرد: نكته مهم تعهد 
س��اير اعضاي برجام اس��ت كه در وهله اول صلح 
بين الملل��ي را تضمين و در مرحله دوم س��هولت 
اقتصاد بين ايران و ساير كشورها را فراهم مي كند. 
وي ب��ا بيان اينكه سياس��ت اي��ران از روز اول 
واضح و روشن بود، گفت: ما كشوري هستيم كه بر 
اساس قانون اسالم و قانون اساسي به تعهدات خود 
پايبنديم و تا زمان تعهد ساير اعضا به توافق برجام 

به آن پايبند خواهيم بود. 
آخوندي اظه��ار ك��رد: نمايش��گاه بين المللي 
حمل ونقل ريلي نشاني است كه كشورهاي جهان 
با وجود تمام فش��ارها نش��ان داده اند كه مي توانند 
به رفتار ايران اعتماد داش��ته باشند و در مقابل نيز 
براي ما داش��تن رفتار متعهدانه بسيار مهم است. 
وي افزود: از ۱۸كش��ور جهان در قالب ۹۰ شركت 
خارجي در نمايش��گاه ش��ركت كرده و محصوالت 
خود را عرضه مي كنند كه اين بيانگر درك درست 

كشورها از نقش ايران در صلح منطقه است. 
وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: ما مي توانيم 
همچن��ان با دني��ا با زبان مثب��ت و از موضع تعهد 

طرفين و حفظ يك توافق كه ضامن صلح منطقه و 
جهان است، صحبت كنيم. 

وي خطاب به فعاالن سياس��ي كش��ور با توجه 
به موقعيت حس��اس كنوني تاكيد كرد: از آنجايي 
 كه اداره امور كشور بسيار حساس است، اما برخي 
نظرات بدون در نظر گرفتن شرايط بيان مي شود كه 

براي مردم ايران هزينه خواهد داشت. 
آخون��دي ابراز ك��رد: انتظار م��ي رود، فعاالن 
سياسي در بيان اظهارات خود دقت الزم را داشته 
باشند، زيرا رييس جمهور و دولت كه در صف اول 
مقابله با گستاخي امريكا قرار دارند، نياز به انسجام 
داخلي و درك عميق از شرايط كنوني دارند. اين 
عضو كابينه دولت دوازده��م با بيان اينكه برخي 
اظهارات تند مي تواند بر انتظارات مردم و اقدامات 
دولت تاثير منفي داش��ته باشد، گفت: بيش از هر 
موقع ديگر انتظار يك صداي واحد از تمام نهادها، 
دس��تگاه ها و اقش��ار مختلف م��ردم و جناح هاي 
سياس��ي را داريم. وي تاكيد ك��رد: اگرچه اعتقاد 
داري��م بايد گفت وگ��وي تضارب افكار باز باش��د، 
اما بايد از س��تيز داخلي جلوگيري ش��ود، زيرا به 
نفع دشمن خارجي اس��ت. آخوندي گفت: زمان 
يكپارچگ��ي در برابر يك ق��درت متمرد خارجي 
اس��ت كه خوش��بختانه از س��وي تمام كش��ورها 

شناخته شده است. 

 توسعه بخش هاي مختلف صنعت ريلي
وي در ادام��ه ب��ه مس��ائل مرب��وط ب��ه حوزه 
حمل ونقل ريلي در اي��ران پرداخت و تصريح كرد: 
توسعه ريلي در ايران بيش از يك ابالغ و به  صورت 
جدي در دس��تور كار قرار گرفت كه با وجود تمام 
تنگناهاي مالي شاهد اين توسعه به طور همزمان در 
بخش هاي مختلف همچون شبكه، نوسازي ناوگان، 
افزايش ظرفيت، احداث خط��وط جديد، فناوري، 
اتوماس��يون، ايجاد راه آهن هاي سريع الس��ير مانند 
راه آهن سريع الس��ير تهران- ق��م- اصفهان و برقي 
كردن خطوط مانند راه آهن تهران- مشهد هستيم. 
وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به تمركز وزارت 
راه و شهرس��ازي و ش��ركت راه آه��ن اظهار كرد: 

اعتق��اد داريم كه بار در حوزه ريلي بايد به  صورت 
تجاري و بازرگاني فعالي��ت كند تا قابليت رقابت 
با حمل ونقل جاده يي را داش��ته باشد. وي افزود: 
با سياس��ت گذاري درس��ت در قيمت ها و رويكرد 
تج��اري، راه آه��ن مي تواند نقش مهم��ي در اين 
ح��وزه ايفا كند. آخوندي با اش��اره به ثبت ركورد 
جابه جايي ۴۷ميليون تن بار از طريق ريل در سال 
۹۶ بي��ان كرد: ما به دنبال اس��تمرار اين رويكرد 
هس��تيم تا راه آهن بتواند س��هم خ��ود از كل بار 
كشور را در اختيار گيرد. وي همچنين با اشاره به 
هدف گذاري اتصال چشمه هاي بار به شبكه ريلي 
گفت: اين سياس��ت كه در حال پيگيري اس��ت، 
ش��ايد از لحاظ حج��م كاري بزرگ نباش��د اما از 
چند جهت يك موفقيت بزرگ محسوب مي شود. 
وزير راه و شهرس��ازي از اج��راي اين طرح ۳۰۰ 

كيلومتري در قالب قطعات ۲ تا ۲۰كيلومتري خبر 
داد و افزود: اي��ن اقدام منجر به تغيير رفتار نظام 
حمل ونقلي خواهد شد به طور مثال كارخانه يي كه 
عادت كرده س��ال ها از طريق حمل ونقل جاده يي 
بار خود را جابه جا كند، جابه جايي با ريل به دليل 
تغيير رفتار حمل ونقلي خود با مش��كالتي مواجه 

مي شود. 
وي ب��ا بي��ان اينكه معادن يك��ي از بزرگ ترين 
چش��مه هاي بار محسوب مي ش��ود، گفت: توسعه 
مع��ادن يكي از سياس��ت هاي بزرگي اس��ت كه از 
سوي دولت در دست پيگيري قرار دارد اما متاسفانه 
توس��عه معادن مستقل از حمل ونقل بوده است. به 
گ��زارش پاي��گاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي 
آخون��دي تاكيد كرد: راه آهن باي��د خود را با حوزه 

بازرگاني و تجارت وفق دهد. 

وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به برنامه هاي 
وزارت راه و شهرس��ازي در ح��وزه حمل ونق��ل 
حومه ي��ي بيان كرد: ب��ا توجه به اينكه س��االنه 
يك ميليارد و ۷۰۰ميليون سفر در حومه شهرها 
روي مي ده��د، اي��ن رق��م باي��د به ب��ازار اصلي 
حمل ونق��ل حومه يي ريلي ايران تبديل ش��ود و 
تحقق اين راه نيازمند س��رمايه گذاري بزرگ در 
رويكرد ش��بكه يي است. وي تصريح كرد: توسعه 
حمل ونق��ل ريلي حومه يي نيازمن��د تغيير رفتار 
ش��هروندان است، بدين معني كه آنها سفر ريلي 
را انتخاب اول خود قرار دهند كه در راستاي آن 
نظام شهرس��ازي بايد تغيير كند و مبتني بر ريل 
باش��د. آخوندي با اش��اره به اقدامات انجام  شده 
و ترغي��ب نقش حمل ونق��ل حومه يي ريلي بيان 
كرد: در اين راستا طرح ها و پروژه هاي گوناگوني 
از جمله TOD )توس��عه مبتن��ي بر حمل ونقل 
همگاني(، تاسيس ش��ركت حمل ونقل حومه يي 
به عنوان زيرمجموعه ش��ركت راه آهن، دوخطه و 
س��ه خطه كردن خطوط ريلي مي توان اشاره كرد 
ام��ا هنوز در آغاز راه ايس��تاده ايم و اميدواريم از 
تامين مالي ساير كشورها از جمله چين و روسيه 
اس��تفاده كنيم. وي اظهار كرد: در حوزه تحول و 
فناوري در راه آهن نيز گام هاي بلندي برداش��ته 
شده است كه آغاز آن را مي توان احداث راه آهن 
سريع الس��ير تهران- قم- اصفهان و برقي كردن 

راه آهن تهران- مشهد معرفي كرد. 

 نخستين قرارداد تامين مالي با بورس
وزير راه و شهرس��ازي گفت: در اين نمايشگاه 
نخس��تين قرارداد تامي��ن منابع مال��ي بين بازار 
س��رمايه و بخش خصوصي به مبلغ ۱۰۵ميليارد 
تومان منعقد مي ش��ود و همچنين از چند پروژه 
با فعالي��ت اس��تارت آپ ها رونمايي خواهد ش��د 
و اميدواري��م ك��ه اين ب��ه عنوان ش��روع فعاليت 
شركت هاي جوان با ايده هاي جوان در بخش ريلي 
باشد. وي اظهار كرد: ايران روزگار خوبي در پيش 
خواهد داشت و با رفتار مدني و متعهدانه مي تواند 

از چالش هاي بزرگ با موفقيت خارج شود. 

   سهم وام از بهاي مسكن
به ۲۸درصد كاهش يافت

مديرعامل بانك مسكن تصريح كرد: طبق محاسبه يي 
كه انجام ش��ده به طور متوسط نسبت تسهيالت مسكن 
به بهاي مس��كن از ۴۸درصد به ۲۸درصد كاهش يافته 
اس��ت. به گزارش ف��ارس، ابوالقاس��م رحيمي اناركي در 
جم��ع خبرنگاران در همايش پول��ي و بانكي اظهار كرد: 
س��ال گذشته ۳۷ هزار فقره وام مسكن پرداخت شد كه 
رش��د ۷۰درصدي نسبت به س��ال ۹۵ داشته است. وي 
با اش��اره به اعطاي ۱۱ هزار فقره وام س��اخت مسكن در 
س��ال جاري، افزود: تس��هيالت ساخت مس��كن در اين 
مدت ۵۷درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 
افزاي��ش يافته اس��ت. وي در واكنش به اينكه با افزايش 
قيمت مس��كن از نيمه دوم سال گذشته تاكنون، قدرت 
خريدي كه ناشي از تس��هيالت مسكن ايجاد شده بود، 
خنثي شد، گفت: متوسط قيمت هر متر مسكن در شهر 
تهران ۵ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است. رحيمي اناركي 
ادامه داد: البته اين قيمت، متوسط است به طوري كه در 
برخي مناطق تهران نس��بت وام به قيمت مسكن ۷۰ تا 
۸۰درصد و در برخي مناطق ۱۰درصد است. مديرعامل 
بانك مسكن تصريح كرد: طبق محاسبه يي كه انجام شده 
به طور متوسط نسبت تسهيالت مسكن به بهاي مسكن 
از ۴۸درصد به ۲۸درصد كاهش يافته است. وي در پاسخ 
به اينكه آيا به نظر شما نبايد از سياست هاي مكمل مانند 
ماليات ها، براي كنترل قيمت مسكن استفاده كرد، گفت: 
بله؛ قطعا بايد از سياس��ت هاي غيراعتباري براي بخش 

مسكن استفاده كرد.

  انتقال بخشي از پروازهاي 
داخلي به فرودگاه امام)ره( 

مديرعامل شركت ش��هر فرودگاهي امام خميني )ره( 
توسعه فرودگاه را هس��ته اصلي توسعه شهر فرودگاهي 
دانست و از افتتاح ترمينال سالم، آغاز كلنگ زني ترمينال 
ايرانشهر، انتقال بخشي از پروازها به فرودگاه امام، توسعه 
بار هوايي و انج��ام پروازهاي حج به عنوان اتفاقات مهم 
پي��ش رو در اين مجموع��ه ياد كرد. به گ��زارش پايگاه 
خبري وزارت راه و شهرسازي، شهرام آدم نژاد مديرعامل 
و رييس هيات مديره شركت شهر فرودگاهي امام خميني 
)ره( گفت: امسال بعد از افتتاح ترمينال سالم، بخشي از 
ظرفيت ترمينال موج��ود به پروازهاي داخلي اختصاص 
داده خواهد شد. وي ادامه داد: در صورتي كه ايرالين ها از 
اين طرح استقبال كنند، طرح توسعه ديگري را با مشورت 
مش��اور در دس��ت تهيه داريم كه در ص��ورت لزوم يك 
كريدور كامال مجزا براي پروازهاي داخلي احداث ش��ود. 
آدم ن��ژاد انجام پروازهاي داخلي در فرودگاه امام خميني 
)ره( را ضروري دانس��ت و گفت: يكي از داليلي كه پرواز 
مستقيم ايرالين هاي خارجي از ساير شهرها با استقبال 
بيش��تري نس��بت به پروازهاي ايراني مواجه مي شوند، 

فاصله بين فرودگاه مهرآباد و امام خميني )ره( است.  

  مشكلي براي برقراري 
پروازهاي حج نداريم

آدم نژاد به برگزاري پروازهاي حج در فرودگاه بين المللي 
امام خميني )ره( اشاره كرد و گفت: تالش مي كنيم كه پيش 
از انجام پروازهاي حج عمليات اجرايي ترمينال سالم را تمام 
كرده و پروازها را از اين ترمينال انجام دهيم. اما بارندگي هاي 
اخير احداث زيرس��اخت جلوي ترمينال را با مشكل مواجه 
كرده، و به همين دليل ممكن است اين تالش محقق نشود. 
وي ادام��ه داد: براي آنكه در صورت آماده نش��دن ترمينال 
سالم، پروازهاي حج با مشكل مواجه نشوند، برنامه ريزي هايي 
را ب��راي آماده كردن ترمينال موجود براي انجام اين پروازها 
انجام داده ايم. اين مقام مس��وول با اشاره به اينكه پروازهاي 
حج مشكلي براي فرودگاه و عمليات پروازي ايجاد نمي كنند، 
گف��ت: براي اين پروازها ۸ پرواز در روز به پروازهاي فرودگاه 
اضافه مي شود كه رقم زيادي نيست. البته تعدادي كساني كه 
به واسطه پروازهاي حج به فرودگاه مراجعه مي كنند، بيشتر 
از مسافران عادي است، اما اين ظرفيتي براي فرودگاه است 

تا بتواند مديريت خود را به هموطنان نشان دهد. 

ايرانشهر

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران

آگهي مناقصه عمومي با ارزيابي كيفي )فشرده(

مدت مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار مبلغ برآورد موضوعشماره مناقصه ستادرديف
اجراي كار

دوره 
تضمين 

۱۲۰۰۹۷۳۴۸۹۰۰۰۰۱۰
احداث گالري به منظور كاهش خطر 

ناشي از ريزش سنگ در محور كندوان 
محدود كمرزرد

۲۴ ماه۱۲ ماه۵/۶۱۱/۲۴۳/۹۷۰۲/۳۳۲/۲۲۴/۸۷۹

دارا بودن حداقل رتبه ۵ در رشته راه و ترابري و با رعايت سقف ارجاع كار از سازمان برنامه و بودجه )معاونت برنامه ريزي سابق( الزامي مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۷/۴/۶.  مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد: ساعت ۱۴ مورخ ۹۷/۴/۲۰

زمان بازگش��ايي پيش��نهادات: س��اعت ۱۰ صبح مورخ ۹۷/۴/۲۴ در دفتر مديركل. آدرس: ساري خيابان انقالب- مقابل اس��تانداري- اداره پيمان و رسيدگي  
تلفن ۰۱۱-۳۳۳۲۶۰۰۲

اين آگهي همزمان در سايت iets.mporg.ir نيز درج گرديده است. 

نوبت دوم

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران در نظر دارد، مناقصه عمومي با ارزيابي كيفي )فشرده( ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت برگزار نمايد. كليه مراحل مناقصه از دريافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پيش��نهاد و بازگش��ايي از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

گروه راه و شهرسازي|
  علي اعطا س��خنگوي ش��وراي ش��هر تهران در 
نشست خبري كه روز گذشته برگزار شد، ميزان بدهي 
دولت به شهرداري را ۵۷۰۰ ميليارد تومان اعالم كرد. 
دولت سال هاس��ت كه به دليل عدم پرداخت س��هم 
خود در خريد واگن مترو به شهرداري مقروض است 
و از پرداخت بدهي هاي خود س��ر باز مي زند. با روي 
كارآمدن اصالح طلبان در شوراي پنجم شهر و همسو 
ش��دن شهرداري و دولت انتظار مي رفت اين بار دولت 
نسبت به پرداخت بدهي هاي خود به شهرداري اقدام 
كند، اما ظاهرا دولت چنين تصميمي ندارد و اعطا نيز 
در نشست خود عنوان كرد كه با وضعيت كنوني دولت 
اميدوار نيستيم، اين بدهي ها پرداخت شود. به گفته 
اعطا برخي بدهي هايي كه دولت به ش��هرداري دارد، 
در بودجه سنواتي به صورت تكليف بوده و برخي نيز 
دولت اجازه داشته تا به مديريت شهري كمك كند كه 
پس از گذشت سال مالي ديگر قابل پيگيري نيست. 
مديريت شهري مي تواند بخشي از بدهي ها را پيگيري 

كند كه دولت مكلف به پرداخت آن بوده است. 
سخنگوي شوراي شهر افزود: در جلسه كميسيون 
تلفيق اين رقم ۷۲۳۲ميلي��ارد تومان و يك ميليارد 
دالر تس��هيالت صندوق توس��عه ملي عنوان شد كه 
ش��هرداري اين رقم را اصالح و اعالم كرد: رقم بدهي 
دولت به شهرداري ۱۴هزار و ۵۰۰ميليارد تومان است 
كه ۸۰۰۰ميليارد آن كمك به توس��عه حمل و نقل 
عمومي، بافت فرس��وده و... بوده ك��ه دولت مجاز به 
كمك است، اما بدهي هاي قطعي و تكليفي دولت به 
ش��هرداري ۵۷۰۰ميليارد تومان است كه اين رقم از 
سوي معاونت مالي اداري شهرداري اعالم شده است. 
همچني��ن اعطا در اين نشس��ت در مورد آخرين 
پرونده هاي مطروحه شهرداري توضيحاتي را ارائه كرد. 
او درباره سرانجام پروژه ايران مال با بيان اينكه گفته 
مي شود در دوره مديريت قبلي شهري شهرداري هيچ 
گونه نظارتي نداش��ته و حتي وارد كارگاه ساختماني 
نشده كه ببيند چه ساخته مي شود، گفت: گزارشي از 
اين پروژه با حجم قابل توجهي از محاسبه تخلفات در 
كميسيون ماده ۱۰۰ از سوي مديريت شهري فعلي 

ارس��ال شده اس��ت و اين پرونده اتفاقا در شعبه من 
است كه به عنوان عضو شورا در آن شعبه حضور دارم 
و در يك جلس��ه صحبت كرديم اما تصميم گرفتيم 
به دليل ابعاد گسترده پرونده بازديدي داشته باشيم. 

وي ادامه داد: شهرداري اعالم كرد كه در محاسبه 
متراژ تخلفات سهوي صورت گرفته و الزم است فرم ها 
اصالح ش��ود و به همين دليل شهرداري پيشنهاد داد 
ك��ه پرونده به ش��هرداري عودت داده ش��ود اما آن را 
نپذيرفتي��م و تصميم گرفتيم كه به ش��هرداري اعالم 
ش��ود كه صرفا اصالحيه ها را انجام دهيم و بناست در 
جلسه هفته آينده كميس��يون ماده ۱۰۰ فرم خالف 
جديد ايران مال ارس��الي از ش��هرداري بررس��ي شود 
و ممكن اس��ت در همان جلس��ه راي صادر يا جلسه 
ديگري تشكيل ش��ود. اعطا گفت: س��ازمان بازرسي 
شهرداري يك گزارش مفصل و محرمانه نوشته و عالوه 
بر آن يك گزارش نيز كميس��يون مربوطه تهيه كرده 
اس��ت، اما مالك عمل ما فرم خالف و اظهارات شاكي 
يعني ش��هرداري است و پس از راستي آزمايي گزارش 

شهرداري نسبت به صدور راي اقدام خواهد شد. 

 300 گود رها شده در پايتخت
اعطا در ادامه نشس��ت خب��ري خود در خصوص 
گوده��اي ره��ا ش��ده در پايتخت ني��ز تصريح كرد: 
گودهاي رها شده موضوع مهمي است كه به كرات در 
مورد آن هشدار داده شده و شهرداري نيز در راستاي 
شناس��ايي اين گودها اقدام ك��رد و اطالعات دقيقي 
از وضعي��ت گودها احصا ش��د. بر اين اس��اس حدود 
۳۰۰ گود رها ش��ده در تهران وج��ود دارد كه البته 
همه آنها ناايمن نيس��تند. يكي از گودهايي كه مورد 
حساس��يت قرار گرفته گود برج ميالد است، در سال 
۹۷ به جديت به دنبال تعيين تكليف گود برج ميالد 
خواهيم بود تا با س��رعت زياد وضعيت آن مشخص 
شود. سخنگوي شوراي شهر تهران در مورد سرانجام 
مصوبه ملغي شده برج باغ نيز گفت: پس از لغو مصوبه 
برج  باغ قرار شد، شهرداري تهران ظرف مدت دو ماه 
پيشنهادات خود را براي جايگزيني اين مصوبه اعالم 
كند ام��ا آن چيزي كه اعالم كرد تنها كمتر ش��دن 

طبقات باغات بود. 
وي ب��ا بيان اينكه دو نوع دي��دگاه در مورد حفظ 
باغات وجود دارد، ادام��ه داد: در ديدگاه اول معتقدم 
كه براي حفظ باغات بايد ديدگاه توس��عه يي مالكان 
نيز در نظر گرفته شود و هيچ راهي جز ساخت و ساز 
نمي توان براي مالك در راستاي حفظ باغ متصور شد و 
در ديدگاه دوم نيز نگاه حفاظتي به باغات وجود دارد و 
معتقدم همچون نگاهي كه به سازمان ميراث فرهنگي 
است بايد در مورد باغات هم در نظر گرفته شود. البته 
از ش��هرداري تهران درخواست شده پيشنهاد بهتري 
براي جايگزيني مصوبه برج باغ اعالم كند. سخنگوي 
ش��وراي ش��هر تهران در مورد سرانجام افتتاح خط ۷ 
مترو نيز گفت: معاونت حمل و نقل آخر هفته آينده را 

زمان افتتاح فاز اول خط ۷ اعالم كرده است. 

 شكايت مديرمسوول سابق همشهري 
وي در مورد شكايت مديرمسوول سابق همشهري 
از يكي از اعضاي شوراي شهر نيز توضيحاتي ارائه كرد 
و گفت: روز دوشنبه فخاري با همراهي سه عضو شورا 
يعني آقايان عليخاني، حق ش��ناس، فراهاني و مدير 
روابط عمومي ش��ورا در دادسرا حاضر شدند. موضوع 
مورد شكايت در رابطه با مسائل تحقيق و تفحص از 
روزنامه همش��هري بود، جلسه بازپرسي انجام شد و 
سه اتهام توهين، تهمت و افترا به دليل اظهاراتي كه 
خانم فخاري در مورد تحقيق و تفحص داشتند، مورد 
شكايت قرار گرفته اس��ت. در اين جلسه توضيحات 

الزم ارائه شد و حاال بايد فرآيند طي شود. 

  دعواي برج ميالد و منطقه ۲ شهرداري
اعطا در مورد دعواي برج ميالد و منطقه ۲ كه به 
عدم جمع آوري زباله هاي برج ميالد نيز كشيده شده 
اس��ت، تصريح كرد: اين اتفاق بر اساس يك اختالف 
بين ش��هرداري منطقه و برج ميالد رخ داده اس��ت 
كه بايد حل ش��ود، اما موضوع به مشكل كلي تري بر 
مي گردد و آن اين اس��ت كه اساس��ا شهرداري براي 
ساختمان هاي خود فرآيند اخذ مجوز را طي نمي كند 
كه همين مس��اله باعث بروز مشكالتي شده است و 

مش��كالت برج ميالد نيز از اين جنس اس��ت؛ البته 
در مورد حل اين مش��كل رايزني هايي در شورا شده 
است و درصدد حل آن هستيم. وي در مورد مصاحبه 
ميرلوح��ي در م��ورد واگ��ذاري ۱۳۰۰فق��ره امالك 
غيرقانوني در دوره قبل و نقش قائم مقام سابق شهردار 
اسبق نيز گفت: مس��تنداتي كه در اختيار ميرلوحي 
است به دست من نرسيده است و نمي دانم اين عضو 
شورا بر اساس چه مستنداتي اين اعداد را مطرح كرده 

است. 
اعطا با بيان اينكه موضوع قائم مقام شهردار اسبق و 
دستگيري آن تاكنون در هيچ يك از جلسات رسمي 
و غيررسمي شوراي پنجم مطرح نشده است، گفت: 
احتماال آقاي ميرلوحي بر اس��اس مستنداتي كه به 
دستش رس��يده مصاحبه كرده است اما دقت داشته 
باش��يد كه در مورد اتهامات قائم مقام شهردار اسبق 
س��خنان اعضا در اين حد بوده كه آنها گاليه داشتند 

كه چرا هيچ اطالعي از مسير قانوني پرونده ندارند. 
وي همچني��ن در مورد س��رانجام پرداخت ديون 
پيمانكاران اف��زود: قبول كنيد كه با وجود اينكه اين 

مس��اله موضوع مهم و اولويت داري اس��ت اما راهكار 
فوري براي پرداخت اين حج��م بدهي نداريم با اين 
ح��ال در بودج��ه ۹۷، ۴۲درصد ب��ه رديف پرداخت 
پيمانكاران اضافه ش��ده اس��ت. اعط��ا در مورد نماي 
شيش��ه يي س��اختمان ها نيز با بيان اينكه به زودي 
يك اليحه از ش��هرداري به ش��ورا ارسال مي شود كه 
بر اس��اس آن تصويب نماي س��اختمان ها قاعده مند 
مي شود، گفت: صفر تا ۱۰۰ فرآيند نماي ساختمان 

در اين اليحه ضابطه مند شده است. 
وي در مورد س��رانجام كميس��يون ماده ۱۰۰ نيز 
با بيان اينكه در س��ال هاي اخي��ر بر خالف روح ماده 
۱۰۰ قانون ش��هرداري ها، اين ماده به منبع درآمدي 
بدل شده به گونه يي كه حدود ۹ تا ۱۰درصد درآمد 
كالن شهرها در ۱۰سال اخير مشخصا از محل جرايم 
كميس��يون ماده ۱۰۰ بوده اس��ت، گف��ت: حتي در 
مواردي ديده شده اس��ت كه شهرداري هاي مناطق 
مايل هس��تند قبل از آنك��ه موضوع در م��اده ۱۰۰ 
پيگيري شود، خودش��ان در مناطق به توافق برسند 

كه البته اين مساله غيرقانوني است. 

سخنگوي شوراي شهر تهران مطرح كرد

بدهي  قطعي دولت به شهرداري ۵۷00 ميليارد تومان است



وزارت صنعت چه چيزي را 
تكذيب مي كند؟ 

سازمان بازرسي كل كشور در پي انتشار اطالعيه 
روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني 
بر تكذيب هك ش��دن س��ايت ثبت سفارش خودرو 
اطالعيه ي��ي صادر ك��رد. به گ��زارش روابط عمومي 
س��ازمان بازرسي كل كش��ور در پي انتشار اطالعيه 
روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني 
بر تكذيب هك شدن سايت مذكور مطالب زير جهت 
تنوير افكار عمومي منتشر مي شود: رييس وقت گروه 
ثبت س��فارش خودروهاي خارجي س��ازمان توسعه 
تجارت ايران)وزارت صنع��ت، معدن و تجارت( طي 
نامه يي به سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ ۹خرداد 
ماه سال جاري كه به امضاي وي رسيده در بخشي از 
نامه تاكيد مي كند:»هيچ  كدام از مراحل ثبت سفارش 
خودروهاي سواري مورد نظر توسط اين دفتر صورت 
نگرفت��ه و به  عبارت  ديگر، دفتر مقررات طي مراحل 
آن نقش��ي نداشته اس��ت و اين ثبت سفارشات تنها 
با هك سيس��تم و تغيي��ر كد در ديتابي��س در روز 
۹۶/۴/۲۷ رخ داده اس��ت.«  نام ب��رده همچني��ن در 
بخش ديگ��ري از اين نامه اظه��ار مي دارد:»چندين 
مورد نفوذ غيرقانوني به س��امانه »ثبتارش« از طريق 
نام كاربري پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت 
پذيرفت كه نش��ان مي دهد، ش��خص يا اشخاصي به 
 صورت باندي با نفوذ به سامانه مذكور براي اشخاص 
متخلف اقدام به ثبت سفارش غيرقانوني كرده اند كه 
حتي Ipهاي شناسايي  شده جهت شناسايي دقيق 
متخلفان تحويل حراست وزارتخانه شد«. همچنين 
الزم به ذكر اس��ت، متخلفاني كه با نفوذ غيرمجاز به 
سامانه ثبتارش در واردات غيرقانوني بيش از ۵۰۰۰ 
دس��تگاه از خودروهاي لوكس دست داشتند توسط 
اين سازمان شناسايي و حتي نحوه ورود غيرمجاز آنها 
به سامانه مذكور نيز مشخص  شده و بر همين اساس 
سازمان بازرسي كل كش��ور طي نامه هاي هشداري 
خطاب به رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران در 
تاريخ هاي ۲۷فروردين   و ۱۰ ارديبهشت  ماه ۹۷ اعالم 
كرده كه س��ايت ثبتارش قابل نفوذ بوده و الزم است 
كه نسبت به ايمن سازي سايت مذكور يا جايگزيني 
س��امانه جديد اقدام ش��ود. در پايان به اطالع افكار 
عمومي مي رس��اند، مساله هك شدن سامانه مذكور 
ناف��ي تخلفات صورت گرفته در اين خصوص و ديگر 
موضوعات اين پرونده توسط مسووالن مربوطه نبوده 
و گزارش سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص 
درحال تكميل اس��ت و به زودي به مراجع ذي صالح 
ارسال مي شود لذا به مسووالن امر توصيه مي شود از 
فضاسازي هاي بي مورد در اين خصوص پرهيز كنند. 

 برنامه اقتصادي دولت يونان
در ايران

س��فير يونان در تهران با رييس ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران ديدار كرد. در اين 
نشست ضمن انتقاد از س��طح روابط بين دو كشور 
بر اهمي��ت اعزام و پذيرش هيات ه��اي اقتصادي و 
همكاري در حوزه گردشگري، فناوري نانو و صنايع 
 هاي تك تاكيد ش��د. سفير يونان در تهران با رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ديدار 
كرد. در اين نشس��ت ضمن انتقاد از س��طح روابط 
بين دو كش��ور بر اهميت اعزام و پذيرش هيات هاي 
اقتصادي و همكاري در حوزه گردش��گري، فناوري 
نانو و صنايع  هاي تك تاكيد ش��د.  در ديدار رييس 
اتاق ايران با سفير يونان در تهران، مشكالت موجود 
بر س��ر راه گسترش مناسبات بين دو كشور بررسي 
و بر لزوم افزايش مناس��بات اقتصادي ايران و يونان 
تاكيد ش��د. رييس اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و 
كش��اورزي ايران در اين دي��دار ضمن تاكيد بر لزوم 
گسترش مناسبات ايران و يونان به كمك تالش هاي 
فعاالن بخش خصوصي دو كش��ور از دعوت رسمي 
رييس ات��اق بازرگاني يونان براي س��فر به ايران در 
رأس هيات��ي اقتصادي خب��ر داد و گفت: اتاق ايران 
آمادگي دارد، همايش روز اقتصاد يونان را برگزار كند 
ت��ا فعاالن اقتصادي ايران ب��ا ظرفيت هاي اقتصادي 
اين كش��ور آشنا شوند.  غالمحس��ين شافعي افزود: 
تاسيس اتاق مشترك ايران و يونان ازجمله اقداماتي 
است كه به  تازگي از س��وي اتاق ايران انجام شده و 
مي تواند زمينه س��از توسعه روابط دو كشور باشد در 
مقابل ما خواستار تاسيس اتاق مشترك يونان و ايران 
هستيم تا توسعه روابط دو جانبه با شتاب بيشتري 
انجام ش��ود.  رييس پارلمان بخش خصوصي ايران 
به ظرفيت هاي قابل  توجه يونان در حوزه كشتيراني 
اش��اره و تصريح كرد: بخش خصوصي ايران و يونان 
بايد نقاط قوت و ضعف يكديگر را بشناسند و با اين 
كار، كه مي تواند از طري��ق رفت وآمد تجار و فعاالن 
اقتصادي دو كش��ور دنبال ش��ود، تكميل كننده هم 
باش��ند. در ادامه ديميتري الكس��اندرا كيس، سفير 
يون��ان در تهران نيز از س��اختار نزديك اقتصادي و 
اجتماعي ايران و يونان س��خن گف��ت و تاكيد كرد: 
دولت يون��ان بدون هيچ محدوديتي ايران را عضوي 
از جامعه بين المللي مي شناسد و اعتقاد دارد كه بايد 
همكاري ه��اي خود را با اين كش��ور افزايش دهد. او 
با انتقاد از حجم پايين مناس��بات اقتصادي ايران و 
يونان اظهار كرد: با وجود مش��كالتي كه در س��طح 
جهاني براي اقتصاد ايران شكل گرفته، دولت يونان 
بر همكاري با ايران تاكيد دارد. در واقع يونان با اقدام 
اخير امري��كا در مورد خروج از برجام موافق نبوده و 
با اين كشور همراهي نمي كند. برنامه يونان، توسعه 

مناسبات اقتصادي با ايران است. 
الكساندرا كيس همچنين بر توانمندي هاي يونان 
از نظر كشتيراني تاكيد كرد و گفت: بنادر و پايانه هاي 
اين كش��ور آمادگي دارند كه براي توس��عه صادرات 
ايران به اروپا مورد استفاده قرار گيرند. از طرف ديگر 
گردش��گري نيز نقطه قوت يونان ب��وده و ۲۰درصد 
اقتصاد اين كش��ور را شامل مي شود. به گفته او سال 
گذشته بالغ  بر 3۰ميليون گردشگر به اين كشور سفر 
كردند. سفير يونان در تهران همچنين پيشنهاد داد 
ب��ا توجه به ظرفيت هاي باالي ايران در فناوري نانو و 
صنايع هاي  تك، يونان از اين تجربيات استفاده كند و 
در مقابل دانش خود در زمينه گردشگري را در اختيار 

ايران قرار دهد. 
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

رييس سازمان توسعه تجارت در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران تشريح كرد

3 اولويت ارزي واردات
تعادل| 

رييس سازمان توسعه تجارت روز گذشته 
ب�ه اتاق تهران آمد تا يك بار ديگر به ابهامات 
ارزي و چگونگي تامين ارز پاسخ دهد. از آغاز 
اجراي طرح سياست جديد ارزي، دولت اعالم 
كرد، به همه تقاضاهاي رس�مي واردات حتي 
كااله�اي لوكس را با دالر ۴۲۰۰ توماني تامين 
ارز خواه�د كرد كه اين امر انتقادات زيادي را 
در پي داش�ت؛ زيرا نرخ جذاب ۴۲۰۰ توماني، 
تقاض�اي كاذبي را در ثبت س�فارش ها و بازار 
واردات رق�م زد ك�ه بنا بر آماره�اي اعالمي 
س�ازمان توس�عه تج�ارت از ابتداي امس�ال 
تاكنون ۲۸ميليارد دالر ثبت سفارش واردات 
كاال صورت گرفته اس�ت. نگران�ي از افزايش 
اين حجم از ثبت س�فارش س�رانجام موجب 
ش�د تا دولت در راستاي مصرف بهينه منابع 
ارزي كش�ور رويك�رد خ�ود را تغيي�ر دهد. 
برمبناي اي�ن تصميم جديد، س�ه اولويت از 
س�وي دولت تعيين شده كه نرخ ارز براي هر 
س�ه گروه همان نرخ مصوب خواه�د بود اما 
گ�روه اول يارانه ۴۰۰ توماني مي گيرند و گروه 
سوم بايد بهاي ارزشنامه صادراتي را بپردازند. 
يعن�ي از اين پ�س كاالهاي اساس�ي از محل 
نفت، كاالهاي واس�طه يي و مواد اوليه خطوط 
توليد و كاالهاي ض�روري از محل ارز حاصل 
از صادرات پتروش�يمي و معدن�ي و كاالهاي 
مصرفي با دالر صادراتي )تامين ارز از صادرات 
كاالهايي كه ملزم به ارائه ارز در س�امانه نيما 
نيس�تند( تامي�ن اعتبار خواهند ش�د. حال 
به گفته مجتبي خس�روتاج اين ط�رح براي 
تصويب نهايي به دولت ارس�ال شده است. از 
آن سو اما بخش خصوصي همچنان با ابهام و 
نگراني روبه روس�ت، چراكه باور آنها، دولت با 
اين طرح ارزي، فعاالن اقتصادي را بالتكليف 
گذاشته  است. فعاالن اقتصادي بر اين باورند 
كه ن�رخ ارز بايد ش�ناور باش�د و قيمت ارز، 
حاصل توافقي ميان صادركننده و واردكننده 
باشد. اما متولي دستگاه تجاري كشور پاسخ 
دغدغه ه�اي ارزي بخش خصوص�ي را با اين 
پرس�ش مطرح ك�رد ك�ه چنانچه ن�رخ اين 
ارز آزاد ش�ود، چه اطميناني وج�ود دارد كه 
افزايش قيمت نداشته باشيم و پيامدهاي آن 
براي توليد چه خواهد بود؟ اگرچه خسروتاج 
در جمع اعضاي هيات نمايندگان اتاق حاضر 
ش�ده بود تا از مش�ورت و همفك�ري بخش 
خصوصي در م�ورد اينكه نرخ اي�ن ارز بهتر 
اس�ت ثابت يا متغير باشد؟ و اينكه هر يك از 
اين تصميم ها چه آثار و پيامدهايي را خواهند 
داشت؟ بهره بگيرد، اما پاسخ روشني در اين 
زمين�ه دريافت نكرد. در بخش ديگري از اين 
نشس�ت، رييس اتاق تهران از س�ه س�ناريو 
پيش روي ايران در ح�وزه مقابله با تحريم ها 
رونماي�ي كرد. به گفته مس�عود خوانس�اري 
»نف�ت در براب�ر غ�ذا، دور زدن تحريم ه�ا و 
مذاكره« سه سناريو پيش روي ايران است كه 

اجراي آن با وحدت امكان پذير است. 
  

 تبعات قيمت غيرواقعي ارز
س��ي ونهمين نشس��ت هيات نمايندگان اتاق 
تهران روز گذش��ته برگزار ش��د. در اين نشست 
چهره هايي چون فرهاد نيلي اقتصاددان و نماينده 
ايران در بانك جهاني و محمد فاضلي اس��تاديار 
دانشگاه شهيد بهشتي نيز به صورت غيرحضوري 
و حضوري سخنراني داشتند و نظرات و ايده هاي 
خود را با حاضران در اين نشس��ت به اش��تراك 
گذاش��تند. همچني��ن رييس س��ازمان توس��عه 
تجارت در اين نشست درخصوص ابهامات مربوط 

به سامانه نيما و تامين ارز سخن گفت. 
در آغ��از اين نشس��ت رييس ات��اق بازرگاني 
تهران گف��ت: از نظر اتاق ته��ران، قيمت تعيين 
شده براي ارز واقعي نيست و همين مساله باعث 
شده اس��ت كه تقاضا براي ارز افزايش پيدا كند، 
خود دولت هم اعالم كرده كه ظرف حدود ۲ماه 
نزدي��ك به ۲۰ميلي��ارد دالر تقاضاي باز ش��دن 
ال سي وجود داشته است. ما هم در اتاق به شكل 
ديگري ش��اهد همين موضوع هس��تيم تا جايي 
ك��ه تقاضا براي تمديد و ص��دور كارت بازرگاني 
افزاي��ش يافته كه با توجه ب��ه وضعيت اقتصادي 

كش��ور، افزاي��ش تقاض��ا ب��راي كارت بازرگاني 
مقداري جاي سوال دارد. 

اشاره مسعود خوانساري به افزايش تقاضا براي 
كارت هاي بازرگاني، روي ديگر سكه افزايش تقاضا 
براي واردات در چند ماه اخير است. توضيح اينكه به 
دنبال الزام صادركنندگان به مرجوع كردن ارزهاي 
حاصل از ص��ادرات به س��امانه »نيما« و تخصص 
همين ارز ب��ه واردكنندگان، تقاضا ب��راي واردات 
در كش��ور افزايشي چشمگير را تجربه كرده است. 
مجتبي خسروتاج رييس س��ازمان توسعه تجارت 
هم در بخش��ي از س��خنان خود به همين موضوع 
اشاره كرد. به گفته خس��روتاج از ابتداي امسال تا 
۲۷ خرداد، ۹.۹ميلي��ارد دالر ارز براي واردات كاال 
اختصاص يافته كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۵.۷ ميليارد دالر كاهش را نشان مي دهد. 
او گفت: اين ميزان اختصاص ارز نشان مي دهد كه 
افزايش ثبت سفارش بعد از ابالغ سياست هاي جديد 
ارزي نگران كننده نيس��ت؛ اگرچه از ابتداي امسال 
تاكنون ۲۸ميليارد دالر ثبت س��فارش واردات كاال 
صورت گرفته اما تا زماني كه اين ثبت س��فارش ها 
منجر به اختصاص ارز نش��ود، ارزشي ندارد، چراكه 
ثبت س��فارش ها زمان��ي ارزش دارد كه تخصيص 
بانكي ارز را در پي داشته باشد. به گفته خسروتاج 
تا تاريخ ۲۲ خرداد امسال معادل ۷۵۰ ميليون يورو 
از صادركنندگان در سامانه »نيما« خريداري شده 
ضمن اينكه در اين مدت ۴۲۴ميليون يورو معادل 
دالري ۲۵۰ميلي��ون ي��ورو ارز در س��امانه »نيما« 
خريداري شده است. به گفته خسروتاج در مجموع 
حدود ۱.۵ميلي��ارد يورو طي يك ماه ونيم اخير در 

سامانه نيما ارز مبادله شده است. 
خس��روتاج به فهرس��ت اقالمي ك��ه ارائه ارز 
حاصل از صادرات آنها در س��امانه »نيما« الزامي 
است هم اش��اره كرد و گفت: بر اساس بخشنامه 
بانك مركزي، فهرس��ت ۴۶۶قل��م كاال در حوزه 
محص��والت پتروش��يمي و معدني تعيين ش��ده 
است كه ارز حاصل از صادرات اين بخش بايد به 
س��امانه نيما وارد شود. او با اشاره به اينكه طبق 
دستورالعملي كه ابالغ شده است، صادركنندگان 
اي��ن ۴۶۶ قل��م كاال باي��د طي مهل��ت ۶ماه ارز 
صادراتي خود را در س��امانه نيم��ا عرضه كنند، 
ادامه داد: ش��ايد نياز به تجديدنظر براي كاهش 
اين مهلت زماني وجود داش��ته باشد، چرا كه در 
حال حاضر در سامانه نيما با انبوه تقاضا براي ارز 

و عرضه محدود آن مواجه است. 
رييس س��ازمان توسعه تجارت همچنين آمار 
تجارت خارجي كش��ور طي مدت 3 ماهه س��ال 
جاري را مورد اش��اره قرار داد. بنا به اظهارات او 
و بر اساس آمار گمرك، ارزش صادرات غيرنفتي 
كش��ور طي اين مدت حدود ۱۱.۵ميليارد دالر و 
ارزش واردات قطع��ي ني��ز ۹.۹ميليارد دالر بوده 
كه به ترتيب ۲۱درصد رشد و ۵.۶درصد كاهش 
در اين دو بخش در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
قبل اتفاق افتاده اس��ت. حال به گفته خسروتاج، 
در س��تاد اقتص��ادي دول��ت موض��وع ۲۰درصد 
گروه ه��اي كاالي��ي ك��ه خ��ارج از محص��والت 

پتروش��يمي و معدن��ي بوده و الزام��ي براي وارد 
كردن ارز حاصل از صادرات اين بخش به سامانه 
نيما وجود ندارد، مطرح است و بايد بررسي شود 
كه اگر ارز صادراتي اي��ن گروه از كاالها در بازار 
آزاد عرضه و مبادله شود چه ميزان روي نرخ ارز 

اثرگذار خواهد بود. 
خسروتاج همچنين در حاشيه هيات نمايندگان 
اتاق تهران در پاس��خ به پرسش »تعادل« در مورد 
اظهارات قاضي س��راج رييس سازمان بازرسي كل 
كش��ور در مورد هك ش��دن س��ايت ثبت سفارش 
واردات خودرو گفت: ممكن است بعد از رسيدگي 
به تخلفات انجام ش��ده براي ثبت سفارش واردات 
خ��ودرو كه وزارت صنعت آن را به مراجع مربوطه 
اعالم كرد، در بررس��ي ها مش��خص ش��ده باش��د 
كه سيس��تم ثب��ت س��فارش هك ش��ده، اما من 
نمي توان��م براي چگونگي تخلف نام��ي بگذارم. او 
با اش��اره به اينك��ه ما فقط مي داني��م كه بيش از 
۶ ه��زار و ۴۰۰خودرو بر اس��اس تخلفات صورت  
گرفته ثبت س��فارش شده و موضوع را به گمركات 
اع��الم كرديم، گف��ت: در مجم��وع دو نوع تخلف 
در ثبت س��فارش خودرو ص��ورت گرفت كه تخلف 
مربوط به نمايندگي هاي غيررس��مي است كه در 
زمان��ي كه اعالم ش��د، اي��ن نمايندگي هاي اجازه 
ثبت س��فارش را ندارند، ثبت سفارش انجام دادند و 
تخل��ف ديگر اي��ن بود كه عده يي در زمان بس��ته 
بودن سايت ثبت س��فارش واردات خودرو اقدام به 
ثبت س��فارش كرده اند. تعداد اي��ن متخلفان زياد 
اس��ت و براي ما هم هنوز اين س��وال مطرح است 

كه اين ثبت سفارش ها چگونه انجام شده است؟

 اولويت بندي يا ارز چند نرخي؟
 از آن سو اگرچه دولت در آغاز اجراي اين طرح 
جدي��د ارزي تصميم گرفت، ارز ۴۲۰۰توماني را به 
واردات هم��ه كاالهاي حس��اس و ضروري و حتي 
لوكس و غيرض��رور اختصاص دهد اما اين موضوع 
به دنبال افزايش ثبت سفارش ها موجي از انتقادات 
را به همراه داش��ت. از اين رو دولت تصميم گرفته 
تا اين رويكرد خود را تغيير دهد. از اين رو با تاييد 
معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت سخن 
 از ط��رح جدي��دي در دولت به مي��ان مي آمد كه

بر مبناي آن دولت براي تخصيص ارز، اولويت بندي 
كاالها را در دستور كار قرار داده است؛ بر اين مبنا 3 
اولويت تعيين شده كه با نرخ هاي پايه ۴۲۰۰توماني 
ب��ه ازاي هر دالر اما در عمل با نرخ ريالي متفاوت، 
تامين ارز خواهند شد. اين اولويت ها به طور كلي به 

شرح زير هستند: 
 اولويت اول 

اولويت اول مربوط به كاالهاي اساس��ي است 
ك��ه تامين ارز آنها از محل درآمدهاي ناش��ي از 
فروش نفت خواهد بود. اين اقالم همچون گندم، 
روغن، برن��ج، نهاده هاي دام��ي، حبوبات با نرخ 
دالر ۴۲۰۰توماني و اختصاص يارانه ۴۰۰توماني 
تامين ارز خواهند ش��د كه با اين حساب نرخ هر 
دالر براي اين گ��روه كاالها 3۸۰۰تومان خواهد 

بود. 

 اولويت دوم
اولوي��ت دوم مربوط به م��واد اوليه و كاالهاي 
واس��طه يي و س��رمايه يي اس��ت ك��ه تامين ارز 
آنه��ا از محل صادرات پتروش��يمي، فوالد و مواد 
معدني خواهد بود. اين اقالم ش��امل مواد اوليه، 
ماشين آالت خطوط توليد و... از درآمدهاي ارزي 
حاص��ل از صادرات پتروش��يمي و ف��والد و مواد 
معدن��ي كه در س��امانه »نيما« عرضه مي ش��ود، 
تامين ارز خواهند ش��د. اين كااله��ا با نرخ دالر 

۴۲۰۰توماني تامين اعتبار مي شوند. 
 اولويت سوم

 اولويت سوم اما مربوط به كاالهاي مصرفي 
اس��ت كه تامين ارز آنه��ا از صادرات كاالهايي 
كه ملزم به ارائه ارز در سامانه »نيما« نيستند، 
صورت مي پذي��رد. در واقع اين گ��روه كااليي 
ب��ا ن��رخ دالر ۴۲۰۰تومان��ي به اضاف��ه قيمت 
اظهارنامه صادراتي تامين اعتبار مي شوند. اين 
اما درحالي است كه خوشه بندي كاالها به اين 
ش��كل عمال به معناي دام��ن زدن به ارز چند 
نرخي خواهد بود و اين همان موضوعي اس��ت 
كه طي روزهاي گذشته تحت عنوان »نرخ سوم 
ارز« در رسانه ها مطرح شده بود. خسروتاج اما 
در مورد اين ابهام هم پاس��خ داد. او گفت: نرخ 
ارز رسمي كش��ور كه با ۴۲۰۰تومان براي هر 
دالر امريكا در مورخ ۲۲فروردين اعالم شد تا به 
حال تغيير جدي نداشته است و كمافي السابق 
پابرجاس��ت. ن��رخ 3۸۰۰تومان��ي نداريم بلكه 
چون تعدادي از اقالم كاالهاي اساسي مشمول 
دريافت يارانه هس��تند، نرخ مانده 3۸۰۰تومان 
مي شود. هيچ نرخ ارز ديگري هم درحال حاضر 
براس��اس اعالم بانك مركزي رسميت ندارد. از 
ديگر س��و رييس كل بانك مرك��زي ايران نيز 
ادع��اي 3 نرخي ش��دن ارز را رد كرده اس��ت. 
ولي اهلل س��يف در حاشيه بيس��ت و هشتمين 
همايش س��االنه سياس��ت هاي پول��ي و ارزي 
نيز از تصميم جديدي كه قرار اس��ت، واردات 
كاال ب��راي دريافت ارز اولويت بندي ش��ده و 3 
گروه كاالهاي اساس��ي و حيات��ي، مواد اوليه و 
ضروري و س��اير كاالهاي مورد نياز ارز دريافت 
كنن��د، خبر داده كه تمامي اي��ن كاالها هم با 
نرخ ۴۲۰۰تومان ارز دريافت مي كنند. س��يف 
درحال��ي 3گروه كااليي را ن��ام  برده و در گروه 
سوم نوع كاال مش��خص نيست كه در روزهاي 
ارز  ح��ذف  از  واردكنن��دگان  برخ��ي  اخي��ر 
۴۲۰۰تومان��ي براي واردات خب��ر داده بودند. 
ازجمله گروه هايي كه واردكننده لوازم آرايشي و 
بهداشتي هستند يا برخي گروه هاي واردكننده 

كاالهاي لوكس. 
 خس��روتاج همچني��ن در م��ورد اختص��اص
۵ ميلي��ون دالر ارز ب��ه توليدكنن��دگان ب��راي 
واردات مواد اوليه هم گفت: در گذش��ته حداكثر 
رق��م حواله ه��اي ارزي ۵۰۰ ه��زار دالر بود كه 
در واردات بعض��ي از اق��الم ب��ا مش��كل مواجه 
 مي ش��د و به ناچار براي يك ثبت سفارش باالي

۵۰۰ ه��زار دالر چندين نوبت حواله ارزي انجام 

مي ش��د. رييس س��ازمان توس��عه تجارت افزود: 
حواله ه��اي ارزي براي واردات بعضي از كاالها تا 

رقم ۵ ميليون دالر افزايش يافت. 

 انتقادات بخش خصوصي
اما از آن سو برخي از اعضاي بخش خصوصي 
فرص��ت يافتند تا انتقادات خ��ود را مطرح كنند. 
رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز 
با اش��اره به آمار اعالم ش��ده از سوي محمدباقر 
نوبخ��ت، ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه و 
س��خنگوي دولت مبني بر ثبت سفارش نزديك 
ب��ه ۲۰ميليارد دالري در دو ماه نخس��ت س��ال 
گفت: بايد پرس��يد كه اين ميزان از هجمه براي 
ثبت س��فارش و اس��تفاده از دالر ۴۲۰۰توماني 
براي واردات به چه معني اس��ت و آيا بايد منتظر 
واردات بي��ش از ۱۵۰ميليارد دالري براي س��ال 
ج��اري باش��يم و تولي��د داخلي را تهديد ش��ده 
بداني��م؟ مه��دي پورقاضي همچني��ن گفت كه 
كجاي دنيا مش��كالت ارزي را با بخش��نامه حل 
كنند؟ بنابراين براي حل اين مشكالت پذيرفتن  

مكانيسم بازار يك پيش شرط است. 
رييس كميس��يون تسهيل كس��ب وكار اتاق 
تهران هم به تحليل ط��رح جديد دولت اياالت 
متحده امريكا براي ايجاد مش��كل اقتصادي در 
ايران پرداخ��ت و راهكارهايي ب��راي برون رفت 
از مش��كالت ارائه داد. محمدرض��ا نجفي منش 
ب��ا بيان اينكه براس��اس طرح جدي��د ترامپ از 
۱۵مرداد ماه سال جاري تحريم صنعت خودرو 
اي��ران آغاز  مي ش��ود و 3ماه بع��د تحريم ها به 
بخش نفت و انرژي كش��ور گس��ترش مي يابد، 
گف��ت: هدف اصل��ي تحريم هاي پي��ش رو وارد 
كردن ضربه مهلك و كاري به ايران است و اين 
تحريم ه��ا بخش حمل و نقل دريايي، مواد اوليه 
و نيز بانك هاي طرف قرارداد را مورد هدف قرار 
داده است. ازجمله نتايج اين تحريم ها تعديل و 
كاهش نيروهاي ش��اغل و افزايش بيكاري و در 

نتيجه آن اعتراضات اجتماعي است.
محمد الهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران نيز گفت: دولت نه پيمان سپاري ارزي و نه 
ممنوعيت ها و محدوديت هاي واردات را به طور 
رس��مي اعالم  نمي كند. اينكه فعاالن اقتصادي 
حدود دو يا س��ه م��اه ب��راي واردات بالتكليف 

بمانند، پسنديده نيست. 

 بخش خصوصي و اصالحات 
در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن نشس��ت محمد 
فاضل��ي، جامعه ش��ناس و عض��و هي��ات علمي 
دانش��گاه شهيد بهشتي پش��ت تريبون ايستاد تا 
داليل جامعه ش��ناختي عدم پيشرفت اصالحات 
در اي��ران را با اعضاي پارلم��ان بخش خصوصي 
در مي��ان بگ��ذارد و راهكارهاي��ي ب��راي توفيق 
اصالحات به آنان پيش��نهاد دهد. فاضلي با بيان 
اينكه اصالح��ات نيازمند تعديل هاي پرهزينه در 
كوتاه م��دت و ميان مدت براي رس��يدن به منافع 
در درازم��دت اس��ت، ادام��ه داد: در درازم��دت 
ني��ز معموال مناف��ع به صورت منصفانه تقس��يم 
نمي شود بنابراين در بهترين حالت هم، برندگان 
و بازن��دگان وج��ود دارند و كس��اني كه كمتر از 

مواهب اصالحات بهره مند مي شوند. 
فاضلي »ممانعت از اصالح به دليل رانت جويي 
اقتص��ادي«، »ممانعت از اص��الح به دليل حفظ 
ق��درت سياس��ي« و »مقاومت به دليل ش��دت 
ريس��ك هاي موج��ود در اصالح��ات« را 3 دليل 
اصلي براي مقاومت در برابر اصالحات برش��مرد 
و اف��زود: كس��اني غي��ر از ذي نفعان م��ادي هم 
ممكن اس��ت به دالي��ل ايدئولوژيك با اصالحات 
مخالف��ت كنن��د. اين گ��روه در ايران ب��ه دليل 
ماهيت سياس��ت و جامعه اهمي��ت خاص دارند. 
مثال از حدود ۱۰۰س��ال گذشته تاكنون گروهي 
از موض��ع روش��نفكري چ��پ معم��وال در برابر 
اصالح��ات اقتصادي در اي��ران مقاومت كرده اند 
با اينكه ممكن اس��ت خودش��ان جزو گروه هاي 
برخ��وردار باش��ند. به گفت��ه او اصالحات زماني 
امكان پذير مي شود كه برندگان بتوانند بازندگان 
را متقاع��د كنند ك��ه متعهد به جب��ران حداقل 
بخشي از باخت هاي آنها هستند لذا بدون داشتن 
بازتوزيعي، ع��دم قطعيت هاي فردي  برنامه هاي 

سبب گرايش به حفظ وضع موجود مي شود.
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مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي به تشريح مهم ترين اولويت هاي 
كاري س��ال ۹۷ مناطق آزاد كشور پرداخت. بنا به 
اظه��ارات مرتضي بانك در س��ال حمايت از كاالي 
ايراني مناطق آزاد ب��ه باراندازهاي صادراتي تبديل 
مي شوند و استارت آپ ها و كسب وكارهاي نوين در 

مناطق آزاد نيز مورد حمايت قرار مي گيرند. 
به گزارش روابط عمومي دبيرخانه شوراي عالي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، او در مراسم توديع و 
معارفه معاون توليد، صادرات و فناوري دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اشاره 
ب��ه اينكه ماهيت و قوانين مناطق آزاد بر اس��اس 
فعاليت ۱۰۰درصد پايدار و با تكيه بر توان بخش 
خصوصي اس��توار اس��ت، گفت: قوانين و مقررات 

مناطق آزاد به عنوان يك الگو براي تحرك بخشي 
ب��ه فعاليت هاي اقتص��ادي اس��ت و رويه هايي را 
خارج از س��رزمين اصلي دنب��ال مي كند؛ چراكه 
اي��ن قوانين مترقي چابك��ي در اعطاي مجوزها و 

مزيت هاي خاص اين مناطق را به همراه دارد. 
مرتضي بانك با اشاره به اينكه توسعه صادرات 
در مناطق آزاد با جديت در دس��تور كار دبيرخانه 
شورا و س��ازمان هاي مناطق آزاد قرار دارد، گفت: 
عملك��رد صادراتي مناطق آزاد از س��ال ۹۲ تا ۹۶ 
نش��ان مي دهد كه مناطق آزاد در توسعه صادرات 
كاالي توليدي و ص��ادرات مجدد موفق بوده اند و 
برنامه ه��اي حمايتي و ايج��اد ظرفيت هاي جديد 

براي توسعه بيشتر پياده سازي مي شود. 
او ب��ا تاكيد بر حمايت از تولي��د كاالي ايراني 
در مناطق آزاد گفت: پيش بيني اجراي برنامه هاي 

متن��وع در راس��تاي حماي��ت از كاالي ايراني در 
مناطق آزاد انجام شده؛ به طوري كه سرمايه گذاران 
و فعاالن اقتصادي در اين مناطق به سمت كاالي 
ايران��ي باكيفي��ت و رقابت پذي��ر هدايت ش��ده و 
حتي االم��كان از مواد اولي��ه و كاالي ايراني براي 
تولي��دات خود به��ره ببرند كه اي��ن موضوع نياز 
اصالح برخي ساختارها و قوانين در كشور است. 

به گفته مشاور رييس جمهور، مصرف توليدات 
داخل��ي ب��ه ج��اي خارج��ي در صورت تناس��ب 
قيمت ها و كيفيت يكسان نه تنها باعث حمايت از 
توليد و كاالي ايراني مي شود، بلكه سرمايه گذاران 
و فع��االن اقتصادي فع��ال در مناط��ق آزاد را به 
اس��تفاده بيش��تر و موثر تر از اين كاالها تش��ويق 
مي كند. از اين رو پيشنهاد مي شود، ورود كاالهاي 
توليد ش��ده در س��رزمين اصلي ب��ه مناطق آزاد 

شامل مقررات كاالي صادراتي شود. اين پيشنهاد 
هم اكن��ون در اليحه ماليات ب��ر ارزش افزوده در 

مجلس شوراي اسالمي مطرح است. 
او همچنين با اش��اره به اينكه س��رمايه گذاران 
همواره به عنوان سرمايه اصلي مناطق آزاد محسوب 
مي شوند و حمايت از آنان در دستور كار مديران اين 
مناط��ق قرار دارد، گفت: نقش��ي كه امروزه مناطق 
آزاد در اقتص��اد كالن كش��ور ايف��ا مي كند، باعث 
مي شود كه نگاه ويژه يي به جريان سرمايه گذاري در 
مناطق آزاد داشته باش��يم و از آنان حمايت جدي 
صورت گرفته و فرصت ها، بسته هاي سرمايه گذاري 
و ظرفيت هاي مناطق آزاد در بخش هاي مختلف را 

در اختيار آنان قرار دهيم. 
بانك ادامه داد: سهولت در واگذاري مجوزها و 
فرآيند اخ��ذ مجوزهاي مربوطه مي تواند در جلب 
و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي موثر باشد. 
به گفت��ه او، ايج��اد نهاده��اي ارتباطي ميان 
مناط��ق آزاد با فعاالن بخ��ش خصوصي و مناطق 
آزاد دس��تگاه ها و نهاده��اي ه��دف در بخ��ش 
س��رمايه گذاري باعث مي شود تا س��رمايه گذاران 
ش��رايط، مزيت ها و ظرفيت هاي مناط��ق آزاد را 

بهتر بشناسند ضمن اينكه اين نهاد كمك مي كند 
تا س��رمايه گذار راهنمايي ش��ود در چه بخش��ي 
مي تواند، س��رمايه گذاري كند تا هم از حمايت از 
مناطق آزاد و هم از امنيت سرمايه خود اطمينان 
داشته باش��د. مش��اور رييس جمهور همچنين بر 
ضرورت ايجاد مكانيس��م هاي الزم براي رسيدگي 
به مش��كالت و رفع نيازهاي فعاالن اقتصادي در 

مناطق آزاد تاكيد كرد. 
مرتضي بانك با اش��اره به اينكه امروز بخشي از 
اقتصاد كش��ور متكي به اس��تارت آپ ها و كس��ب و 
كارهاي نوين اس��ت، گفت: مناطق آزاد بس��ترها و 
زيرساخت هاي الزم براي ايجاد كسب و كارهاي نوين 
از طريق فضاي مجازي و استارت آپ ها را دارند ضمن 
اينكه اين نوع كسب و كارها مي توانند به خصوص در 
صادرات كاال از مناطق آزاد به كشورهاي مختلف و 
به ويژه كشورهاي همسايه مورد توجه قرار گيرد. روز 
گذشته با حكم مرتضي بانك مشاور رييس جمهور و 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، اكبر 
افتخاري به عنوان سرپرست معاونت توليد، صادرات 
و فناوري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 

� صنعتي و ويژه اقتصادي منصوب شد. 
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15 نفت و انرژي
توسعه در غرب كارون معطل 

خارجي ها نمي ماند
 ش�انا| مديرعامل شركت متن با اشاره به تداوم 
فعاليت هاي توسعه يي در ميدان هايي نظير آزادگان 
و ي��اران گفت: حضور ش��ركت هاي بين المللي براي 
بهره  مندي ايران از س��رمايه و فناوري  هاي خارجي 
مغتنم است اما فرآيند توسعه در غرب كارون معطل 
حضور شركت هاي خارجي نيست و با جديت ادامه 
دارد. تورج دهقاني افزود: فعاليت هاي توس��عه يي در 
ميدان آزادگان جنوبي در جريان است و اميدواريم با 
ادامه اين روند شاهد افزايش حداقل ۷۰هزار بشكه يي 
ظرفيت توليد روزانه اين ميدان تا پايان امسال باشيم. 
وي گف��ت: در عين حال مذاك��رات براي اجراي 
ط��رح يكپارچ��ه توس��عه آزادگان و تعيين تكليف 
توس��عه ميدان هاي آذر و ياران در قالب مدل جديد 
قراردادهاي نفتي ادام��ه دارد. دهقاني با بيان اينكه 
همكاري با ش��ركت هاي بين المللي نافي حمايت از 
توانمندي هاي داخلي نيس��ت و اتفاقا در بلندمدت 
منجر به توس��عه توان داخلي در سايه ايجاد فضاي 
رقابتي خواهد ش��د، ادامه داد: شركت هاي خارجي 
راغ��ب به كاهش هم��كاري با ايران نيس��تند اما به 
هر حال ميزان تاثيرپذيري اقتصاد اين كش��ورها از 
امريكا در تصميم گيري هايشان بي تاثير نيست. وي 
به همكاري دانشگاه تهران و شركاي فرانسوي اش در 
طرح توسعه فناورانه ميدان آزادگان هم اشاره كرد و 
افزود: بديهي اس��ت مشورت گرفتن و تصميم گيري 
بر مبن��اي تجميع نظرات و پيش��نهادهاي مختلف 
سازنده تر اس��ت. دهقاني با اش��اره به اينكه توسعه 
ميدان هاي نفتي غرب كارون اولويت نخست وزارت 
نفت اس��ت، ابراز اميدواري كرد كه ش��ركت متن با 
هدف گذاري هاي مشخص تر و اعمال شفافيت بيشتر 
در روندهاي كاري بتواند با تخصيص بهينه منابع در 

مسير تحقق اهداف ترسيم شده، گام بردارد. 

كار در فاز 11 ادامه دارد
تسنيم| غالمرضا منوچهري، معاون مهندسي و 
توسعه شركت ملي نفت در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: درحال حاضر توس��عه فازه��اي 13،14،22تا 
24پارس جنوبي درحال اجراست و مناقصات توسعه 
فاز 11 نيز انجام ش��ده اس��ت. وي اف��زود: كارهاي 
توس��عه فاز 11 پ��ارس جنوبي ازجمل��ه طراحي و 
برگزاري مناقصه ها انجام ش��ده و حتي نتايج آن نيز 
آماده ابالغ است. منوچهري اين ادعا كه روند توسعه 
فاز 11 پارس جنوبي ب��ه دليل رفتن توتال متوقف 
ش��ده را رد كرد و گفت: در قرارداد پيش بيني شده 
بود كه در صورت مش��اركت نكردن توتال، ش��ركت 
CNPC چي��ن، رهبر كنسرس��يوم خواهد ش��د؛ 
حتي در صورت تمايل نداشتن شركت چيني براي 
همكاري، پتروپارس جايگزين آن خواهد شد. معاون 
مديرعامل شركت ملي نفت خاطرنشان كرد: برخي 
مي گويند چرا كار توس��عه ف��از 11 را از همان ابتدا 
به ش��ركت ايراني پتروپارس واگذار نكرديد كه بايد 
توجه داشت، مساله اصلي ما دو موضوع تامين مالي 
و جذب فناوري اين طرح اس��ت. منوچهري با بيان 
اينكه در فاز 11 پارس جنوبي زمان و س��رمايه يي از 
دس��ت ما نرفته، گفت: هر شركت داخلي و خارجي 
ديگري كه مي خواس��ت كار توسعه فاز 11 را انجام 
دهد مانن��د توتال براي انج��ام طرح هاي مطالعاتي 
و برگ��زاري مناقصه ها به زمان نياز داش��ت. معاون 
مديرعامل ش��ركت ملي نف��ت همچنين گفت كه 
ميزان توليد ميعانات گازي كش��ور نيز اكنون 65۰ 
هزار بش��كه در روز است كه تا پايان امسال افزايش 
بيش��تري مي يابد. وي ادامه داد: عطش به ميعانات 
گازي در بازاره��اي جهان��ي زي��اد اس��ت بنابراين 
محدوديت��ي در فروش آن وجود ن��دارد. منوچهري 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود افزود: با توجه 
به راه اندازي پااليشگاه ستاره خليج فارس نسبت به 
دوره قبلي تحريم اكن��ون انعطاف پذيري زيادي در 

فروش ميعانات گازي وجود دارد. 

 پايين ترين ميزان ورودي 
آب در سدهاي هرمزگان 

پاون| كل حجم آب ورودي به سدهاي هرمزگان 
از ابتداي سال آبي تاكنون به 11ميليون مترمكعب 
رسيده است كه اين روند حكايت از افت 9۷درصدي 
ورودي به مخازن س��دهاي اين اس��تان دارد. از اين 
حيث س��دهاي هرمزگان بدترين شرايط را در ميان 

ساير استان هاي كشور تجربه مي كنند. 
حجم بارش هاي استان هرمزگان از ابتداي سال 
آب��ي 9۷-96 تاكن��ون به 51 ميلي متر رس��يده كه 
در مقايس��ه با 243ميلي متر بارندگي سال گذشته، 
نزوالت جوي اين استان كاهش ۷9درصدي نسبت 
به سال پيش داش��ته و در مقايسه با مدت متوسط 

درازمدت هم افت 6۷ درصدي را نشان مي دهد. 
افت بارندگي ه��اي اين منطقه موجب ش��ده تا 
روان آب هاي استان نيز با افت محسوسي روبه رو شده 
و به تبع آن س��دهاي استان نيز با كاهش بي سابقه 
ورودي آب به مخزن مواجه ش��وند. بررسي آخرين 
آمار مربوط به وضعيت س��دهاي س��ه گانه اس��تان 
هرمزگان)شميل و نيان، استقالل و جگين( حكايت 
از اف��ت 9۷درصدي آب ورودي به مخازن س��دهاي 
اين اس��تان دارد كه از اين حيث س��دهاي اس��تان 
هرمزگان بدترين شرايط را در ميان ساير استان هاي 
كشور تجربه مي كنند. كاهش بي سابقه بارندگي ها در 
سال گذشته موجب ش��ده تا كل حجم آب ورودي 
به س��دهاي هرمزگان از ابتداي سال آبي تاكنون به 
11ميليون مترمكعب برسد. عددي كه سال گذشته 
در همين ب��ازه زماني حدود 366ميليون مترمكعب 
بوده اس��ت. درحال حاضر حجم ذخيره كنوني آب 
در س��دهاي سه گانه اس��تان هرمزگان 144ميليون 
مترمكعب بوده و 26درصد حجم اين س��دها نيز پر 
اس��ت. كاهش بارش ه��ا و به موج��ب آن افت ورود 
روان آب ها باعث شده تا مخازن استان با ذخيره آب 
331ميليون مترمكعبي سال گذشته فاصله داشته 
باش��ند و افت 5۷ درصدي منابع آبي ذخيره شده را 

نسبت به سال پيش تجربه كنند. 

كوتاه از دنياي انرژي

وزير نيرو در همايش بين المللي انرژي بيان كرد

درهمتنيدگيانرژيومحيطزيست

انتظار براي نشست اوپك به كاهش قيمت نفت كمك كرد

نفت؛ منتظر تصميم وين
گروه انرژي|

روز سه شنبه، قيمت نفت كاهش يافت و در كانال 
۷4دالر آرام گرف��ت. دو روز مان��ده تا ديدار اعضاي 
سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت و متحدانش، 
بازار انتظار دارد تا تصميم اين كارتل نفتي به افزايش 
توليد، قيمت نفت را كاهش دهد. اما نيروهايي كه در 
نشست وين حضور خواهند داشت، منافع متناقضي 
دارن��د؛ از طرفداران سرس��خت افزايش توليد يعني 
عربستان و روس��يه كه از همين حاال توليد خود را 
باال برده اند تا ايران و ونزوئال كه مخالف سرس��خت 
تسهيل توافق كاهش توليد هس��تند. در اين ميان 
عراق و الجزاير نيز به جمع مخالفان اضافه شده اند تا 
3عضو از 5 عضو موس��س اوپك با اقدام بزرگ ترين 
توليد كنن��ده نف��ت يعن��ي روس��يه و بزرگ ترين 
صادركننده آن يعني عربستان مخالف بوده و وعده 
وتوي تصميم آنها را بدهند. گزارش پيش رو به حال 
و هواي بازار در آس��تانه آنچه بسياري سياسي ترين 

نشست وزراي اوپك مي خوانند، مي پردازد. 
انتظ��ارات براي افزايش توليد اوپك و متحدانش 
قيمت نفت در روز سه ش��نبه كاهش داد. در ساعت 
11:2۰ صبح به وق��ت گرينويچ، قيمت فيوچرهاي 
نفت برنت با 62 سنت كاهش به ۷4دالر و ۷2سنت 
در هر بش��كه رسيد. بهاي فيوچرهاي وست تگزاس 
اينترمدييت نيز يك دالر و 8 سنت كاهش يافت تا 

بشكه يي 64 دالر و ۷۷سنت معامله شود. 
گريك مك كنا، استراتژيست ارشد بازار در شركت 
اكس��ي تريدر در اين باره به رويترز گفت:»احتماال 
قيمت نفت در هفته پيش از برگزاري نشست اوپك 
نوس��ان خواهد داش��ت. اوپك دچار شكاف شده يا 
دچار شكاف مي ش��ود چراكه ايران، ونزوئال و عراق 
به دنبال وتو كردن پيشنهاد افزايش توليد هستند. 
از سوي ديگر ممكن است روابط طوالني مدت ميان 
عربس��تان س��عودي و روس��يه، اوپك را به جايگاه 

پايين تري تنزل دهد«. 
راب تاول، مدير ش��ركت تورتوئيز نيز به رويترز 

گفت: »توليد به مقدار كم��ي افزايش خواهد يافت 
زيرا بازار نفت جهاني احتماال در برابر افزايش قيمت 
به دليل ذخاير اندك آسيب پذير است. ما معتقديم 
ك��ه اوپك مانند يك بان��ك مركزي عمل مي كند و 
براساس ضرورت با هدف متعادل نگه داشتن سطح 

ذخاير جهاني توليد نفت را باال يا پايين مي برد«. 
از طرفي تحول مهم ديگر براي بازارهاي جهاني، 
تشديد تنش هاي تجاري ميان امريكا و چين است به 
طوري كه هر دو طرف يكديگر را به اعمال تعرفه هاي 
س��نگين روي صادرات كاال تهديد كرده اند. اگر اين 
تهديد عملي شود چين ممكن است، واكنش نشان 
داده و واردات نفت امريكا را هدف تعرفه 25درصدي 
قرار دهد. واردات نفت امريكا به چين از سال 2۰1۷ 
رش��د چش��مگيري پيدا كرده و ارزش آن اكنون به 
ح��دود يك ميليارد دالر در ماه رس��يده اس��ت. به 
گ��زارش رويترز به نقل از ش��ركت مش��اوره انرژي 
وود مك كنزي، امريكا به سختي مي تواند بازاري به 

بزرگي چين را براي نفت خود پيدا كند. 

 ديدار جنجالي اوپك
اوپك پيش تر در نشست رسمي 3۰نوامبر 2۰16 
خود در وين براي نخستين  بار از سال 2۰۰8ميالدي 
با كاهش توليد موافقت كرد تا با كاهش مازاد عرضه 
نفت در بازارها به باال رفتن س��طح قيمت ها كمك 
كند. روس��يه و 9 توليد كننده ديگر نيز اواخر س��ال 
2۰16 ب��ه توافق كاه��ش توليد اوپك پيوس��تند. 
براساس اين توافق، كش��ورهاي امضاكننده متعهد 
ش��دند در مجموع از سطح توليد 1.8ميليون بشكه 
در روز بكاهن��د كه اين ميزان ح��دود 2درصد كل 
توليد نفت در جهان اس��ت. اين توافق تا پايان سال 

2۰18 معتبر است. 
ام��ا بنا به گفته هاي فاتح بي��رول، رييس آژانس 
بين الملل��ي ان��رژي، اوپك به هدف خود رس��يده و 
ذخاير در كشورها OECD حتي پايين تر از سطح 
ميانگين 5  ساله قرار گرفته اند. عربستان كه پيش تر 

ش��ايع بود مايل است، قيمت نفت افزايش يابد و به 
نزديك 1۰۰دالر برسد هم اكنون در كنار روسيه به 
دنبال افزايش توليد و ايجاد ثبات در بازار است. موضع 
ايران پيچيده اس��ت؛ تا پيش از اين و در ارديبهشت  
ماه، بيژن زنگنه در نمايشگاه بين المللي نفت و گاز 
اعالم كرده بود كه ايران طرفدار قيمت هاي منطقي 
براي نفت است و از ثبات بازار حمايت مي كند. حال 
با بازگشت قريب الوقوع تحريم هاي امريكا و سخت تر 
شدن صادرات نفت ايران، اين كشور با افزايش توليد 
و كاهش قيمت ها مخالف مي كند. ايران در اين ميان 
تنها نيست؛ ونزوئال نيز در صورت كاهش قيمت نفت 
و ب��ه علت ناتواني در افزاي��ش توليد متضرر خواهد 
شد. در هفته گذشته وزير نفت عراق، جبار اللعيبي 
نيز از تك روي عربستان درباره تسهيل توافق كاهش 
توليد انتقاد كرد و الجزاير نيز اخيرا به صف مخالفان 
افزايش توليد پيوسته است. اما سوال اينجاست كه 
چ��ه عاملي به تغيير موضع عربس��تان و روس��يه و 
جانبداري اين دو كشور از افزايش توليد منجر شد؟

به گزارش رويترز، اق��دام برخي از اعضاي اوپك 
براي افزايش توليد منعكس كننده فشارهاي داخلي 
و خارجي اس��ت. در داخل اوپك، مشكالت ايران و 
ونزوئال در صادرات نفت ممكن اس��ت باعث شود تا 
سال آينده 1.5ميليون بشكه در روز از عرضه به بازار 
كاسته ش��ود. از طرفي اين كاهش توليد به اين دو 
كشور براي مخالفت با هر گونه تالش براي پر كردن 

شكاف عرضه انگيزه مي دهد. 
از خ��ارج نيز ترامپ از اوپك ب��ه دليل باال بردن 
مصنوعي قيمت ها انتقاد كرده و دولت او در پش��ت 
صحنه به  شدت در تالش است تا توليد به طور قابل 
توجهي افزايش يابد. بزرگ ترين شريك توافق نفتي 
اوپك يعني روسيه اعالم كرده، قيمت هاي پايين تر 
نفت را ترجيح مي دهد و به نظر مي رس��د مش��تاق 
است ميادين جديدي را راه اندازي كند. اين سياست 
در س��خنان والديمير پوتي��ن در مجمع اقتصادي 
جهان كه ماه گذشته در سنت پترزبورگ برگزار شد 

نيز تجلي يافت. وي در اين مجمع گفت:»به افزايش 
بي پايان قيمت نفت و انرژي عالقه  مند نيستيم. هر 
قيمتي باالتر از 6۰ دالر مي تواند مش��كالتي را براي 

خريداران و به تبع آن توليدكنندگان ايجاد كند«. 
حال و در آس��تانه ديدار اوپك و متحدانش در 
وين، كش��ورهاي متعددي طرح هايي براي افزايش 
توليد را مطرح كرده اند اما هيچ تفاهم نظري حاصل 
نش��ده تا دورنماي ديدار اوپك پرتنش به نظر  آيد. 
ب��ه گزارش رويترز، تحليلگران در بانك سوس��يته 
جنرال پيش بيني مي كنند، اوپك ديدار دش��واري 
داش��ته باش��د ام��ا در چارچوب آنچ��ه فعال بحث 
مي ش��ود به توافق خواهد رسيد. در ميان حدس و 
گمان ها درباره جنجالي بودن ديدار اوپك، شماري 
از كش��ورهاي نيز نس��بت به به دست آمدن توافق 
خوش بين هستند. به عنوان نمونه سهيل المزروعي، 
وزير انرژي امارات متحده عربي و رييس فعلي اوپك 
در بيانيه يي اعالم كرد كه وي خوش بين اس��ت كه 
توليدكنندگان مي توانند به ه��دف تثبيت بازارها 

دست پيدا كنند. 
در همي��ن ح��ال، بلومبرگ نوش��ت كه اعضاي 
اوپك پيش از برگزاري نشست رسمي خود در وين 
درحال رايزني براي افزايش نسبتا ماليم توليد براي 
كاستن از شكاف بزرگي است كه ميان تالش روسيه 
و عربستان براي افزايش قابل توجه توليد و مقاومت 
اي��ران براي عدم افزايش توليد ايجاد ش��ده اس��ت. 
الكس��اندر نواك با اطمينان از پشتيباني عربستان، 
گزينه افزاي��ش تدريجي توليد نفت اوپك به ميزان 
1.5ميليون بشكه از روز اول جوالي را مطرح كرده 
بود. اين درحالي است كه حسين كاظم پوراردبيلي، 
نماينده ايران در اوپك در مصاحبه با بلومبرگ عنوان 
كرده بود كه 3عضو موس��س اوپك قصد دارند جلو 

تصويب اين پيشنهاد را بگيرند. 
حال براي فائق آم��دن بر مخالفت تهران، بغداد 
و كاراكاس ممكن اس��ت روي مقدار افزايش توليد 
مصالحه يي صورت گيرد. اما چنين مصالحه يي به اين 
معناست كه افزايش عرضه كمتر از ميزاني باشد كه 
دونالد ترامپ و معامله گران نفت انتظار دارند. منابع 
آگاه از مذاك��رات به بلومبرگ گفتند: اعضاي اوپك 
سرگرم مذاكره درباره افزايش توليد بين 3۰۰تا 6۰۰ 
هزار بش��كه در روز ظرف چند ماه آينده هس��تند. 
تاييد ميزان افزاي��ش توليد به معناي چيزي كمتر 

از 1.5ميليون بش��كه در روز خواهد بود كه روسيه 
پيشنهاد كرده است. 

كارل��وس پرز، وزير نفت اكوادور درباره نشس��ت 
پي��ش  روي اوپ��ك ب��ه رويت��رز گفت:»گزينه هاي 
متعددي وجود دارد ك��ه يكي از آنها افزايش توليد 
به ميزان حدود 1.5ميليون بشكه در روز است و اگر 
اين افزايش تاييد شود بايد ديد چگونه ميان اعضاي 
مختلف تقسيم خواهد ش��د. ما بايد بسيار محتاط 
باش��يم. م��ا مي خواهيم مطمئن ش��ويم كه ذخاير 

متعادل مي ماند«. 

 بازگشت نفت به كانال 80 دالر؟
با وجود انتظ��ارات فزاينده يي كه درب��اره اقدام 
اوپك و روس��يه ب��راي افزايش توليد وج��ود دارد، 
بانك امريكايي گلدمن س��اكس همچن��ان ديدگاه 
خوش بينانه يي به قيمت هاي نفت داش��ته و انتظار 
دارد، نفت تابس��تان امس��ال به 82.5۰ دالر در هر 

بشكه صعود كند. 
اين بانك امريكايي بر اين باور اس��ت كه با رشد 
باالي تقاضا براي نفت و كاهش بيشتر عرضه به دليل 
تداوم افت سطح ذخاير نفت، قيمت ها تا پايان امسال 

رشد خواهند كرد. 
گلدمن ساكس همچنان انتظار دارد، سطح ذخاير 
نفت كاهش پيدا كند و قيمت ها در نيمه دوم سال 
2۰18 ب��ه س��طح باالتري صعود كنن��د. اين بانك 
معتقد اس��ت كه تنگناي اخير بازار، تقاضاي زياد و 
سطح رو به رشد اختالالت زمينه را براي افت بيشتر 

سطح ذخاير نفت در سال جاري فراهم مي كند. 
با اينكه بازار انتظ��ار دارد، اوپك و متحدانش در 
نشس��ت هفته جاري با افزايش توليد موافقت كنند 
اين بانك سرمايه گذاري هنوز پيش بيني قبلي خود 
از صعود نفت برنت به 82.5۰ دالر در هر بش��كه در 
تابستان امسال و ۷5دالر در هر بشكه تا پايان سال 

2۰18 را تغيير نداده است. 
براساس گزارش رويترز، تحليلگران گلدمن ساكس 
انتظ��ار دارند، اوپك و متحدانش توليدش��ان را يك 
ميليون بش��كه در روز تا پايان امس��ال و 5۰۰ هزار 
بش��كه در روز در س��ال آين��ده افزاي��ش دهند اما 
پيش بيني مي كنند كه تقاضاي زياد و كاهش بيشتر 
توليد ونزوئال و محدود ش��دن ص��ادرات نفت ايران، 

افزايش توليد را جبران كند.  

گروه انرژي|  فرداد احمدي- عليرضا كياني |
دوازدهمي��ن  روز سه ش��نبه، 29 خردادم��اه، 
كنفرانس بين المللي انرژي در پژوهشگاه نيرو برگزار 
ش��د و نخستين س��خنران آن وزير نيرو به عنوان 
رييس كميته ملي انرژي جمهوري اس��المي ايران 
بود. با آنكه موضوع اين كنفرانس درباره سامانه هاي 
خ��الق در زنجيره انرژي-آب-محيط زيس��ت بود، 
اما باز هم س��خنان رضا اردكانيان پيرامون در هم 
تنيدگي مبحث انرژي با محيط زيست مايه شگفتي 
حضار ش��د. اردكانيان در سخنراني مهم خود، آب 
پاكي را بر دستان نهادهاي توسعه گرايي كه الزامات 
محيط زيس��تي را نادي��ده مي گيرن��د ريخ��ت و با 
اختصاص دادن تمام سخنراني خود به اين موضوع، 
بر لزوم توجه اولويت دار به محيط زيست و تغييرات 
اقلي��م در مباحث مرب��وط به ان��رژي تاكيد كرد. 
ش��گفتي زماني جنبه عيني تري به خود مي گيرد 
ك��ه دوازدهمين كنفرانس بين الملل��ي انرژي را با 
محتواي دوره قبلي اين كنفرانس مقايسه نماييم. 
در كنفرانس يازدهم كه در سال 1395 برگزار شد، 
مباحثي از قبيل پويايي در تامين مالي، ساختارها، 
نهادها و فناوري بخش انرژي و نيز پويايي اقتصاد و 
بازار انرژي مورد بررسي قرار گرفت و محيط زيست 
به عن��وان يك موضوع فرعي زينت بخش كنفرانس 
مذكور ب��ود، در حالي كه روح و جس��م كنفرانس 
دوازدهم متاثر از مس��اله محيط زيست بوده است. 
اردكانيان با بيان اينكه نقشه راه ملي توسعه صنعت 
انرژي با محوريت تغييرات اقليمي ترسيم شده است، 
بهره برداري غيرمسووالنه از منابع انرژي را مسبب 
گرفتاري بشر در مشكالت فراوان دانست، منابعي 
كه در صورت استفاده صحيح، ابزاري كارآمد براي 
رفاه انسان خواهد بود. وي در سخنراني خود اظهار 
كرد كه مس��ائل زيست محيطي مرز نمي شناسد و 
جوالنگاه سياست بازي هاي بين المللي نيست، زيرا 
ماهيت اين مسائل به گونه يي است كه تمام ملت ها 
را درگير مي كند. اردكانيان با برش��مردن اقدامات 
زيس��ت محيطي ايران در حوزه ان��رژي و پايبندي 
اين كشور به معاهدات بين المللي، از آمادگي ايران 
براي پذيرايي نقش و مسووليت خود به عنوان يكي 
از كش��ورهاي نقش آفرين جهان در زمينه توليد و 
صادرات انرژي و همچنين يكي از كشورهاي مهم 
و اثرگذار در سياس��ت و امنيت منطقه خبر داد. در 

ادامه مشروح گزارش را مي خوانيد. 
***

سالن كنفرانس پژوهشگاه نيرو مملو از جمعيت 
عالقه من��د به موضوع انرژي، آب و محيط زيس��ت 
بود. جلس��ه با خير مقدم از شركت كنندگان و ارائه 
گزارش توس��ط دبير همايش به طور رس��مي آغاز 
ش��د و پس از آن، وزير نيروي جمهوري اس��المي 
ايران به عنوان رييس كميته ملي انرژي، سخنراني 
افتتاحي��ه را آغاز كرد و با اش��اره به اينكه در قرن 
اخير، ان��رژي همواره مهم ترين انگيزه و پيش��ران 
رقابت ه��ا، همكاري ها، پژوهش ها و نوآوري ها و نيز 
جنگ ها و س��ازش هاي بش��ري بوده است، گفت: 
»هيچ موضوعي به اندازه دس��تيابي به منابع انرژي 
و بهره برداري از آنها در تنظيم سياس��ت ها، تدوين 
راهبرده��ا و اج��راي برنامه هاي كش��ورها، مهم و 

اثربخش نبوده است.«
رضا اردكانيان افزود: »اگرچه دسترسي به منابع 

ان��رژي، درهاي توس��عه و رفاه را ب��ه روي جامعه 
بشري گشوده اس��ت، اما بهره برداري غيرمدبرانه و 
غيرمس��ووالنه از اين ابزار كارآمد و ناديده انگاشتن 
پيامدها و آثار منفي آن، بش��ر را در دام مشكالت 

متعددي گرفتار نموده است.«

 همبست انرژي و محيط زيست 
اردكاني��ان آلودگي هاي محيط زيس��تي اعم از 
آب، ه��وا، خاك و آثار ناش��ي از آنها و مس��ائلي از 
جمله تغيي��رات اقليمي، حوادث طبيعي و كاهش 
منابع ارزش��مند زيس��ت محيطي مانن��د آب هاي 
س��طحي و ذخاير زيرزمين��ي آب را از پيامدهاي 
مصرف گشاده دس��تانه و بي پرواي انرژي و به ويژه 
س��وخت هاي فس��يلي عنوان كرد و اظهار داشت: 
»هر پژوه��ش و گفت وگويي پيرامون انرژي، بدون 
توجه به درهم تنيدگي و همبس��ت آن با مباحث 
زيست محيطي و مساله منابع آب ناكارآمد خواهد 
بود و چه بس��ا ع��دم توجه به اين پيوس��تگي در 

استهالك اين منابع موثر هستند.«
وزير نيرو با يادآوري گرفتاري هاي متعدد ايران 
در برخورد با منابع زيست محيطي بيان كرد: »از اين 
نظر جا دارد برگزاري اين گردهمايي در كش��ور در 
حال توسعه ايران را به فال نيك بگيريم تا نتايج اين 
بحث ها و گردهمايي ها بتواند مسيرهاي روشني را 

پيش روي بخش انرژي كشور قرار دهد.«

 مرزشناسي محيط زيست
رييس كميت��ه ملي انرژي جمهوري اس��المي 
اي��ران با بيان اينكه امروز جه��ان بيش از هر زمان 
ديگري نيازمند همكاري دولت ها، ملت ها، سازمان 
و نهادهاي ه��اي اجرايي و پژوهش��ي ب��راي طرح 
و چاره جوي��ي چالش ه��اي بزرگ اس��ت، تصريح 
كرد: »براي همه ما روش��ن اس��ت كه ديگر مرز و 
فاصله سياس��ي و اختالف��ات فرهنگي و اجتماعي 
در تغييرات اقليم��ي، حوادث ويرانگر آب و هوايي، 
ريزگردها و رويدادهايي از اين دست مهم نيست و 

زندگي همه مردمان پهنه هاي گوناگون را مستقيم 
يا غيرمستقيم به يكسان تهديد مي كنند و مشكالت 
زيست محيطي به اقتصادي، اقتصادي به اجتماعي، 
اجتماعي به سياس��ي و سياسي به امنيتي تبديل 
مي شوند.« وزير نيرو در ادامه افزود: »امروزه سپهر 
سياسي و اجتماعي اروپا در معرض تنش هايي است 
كه ريشه در مساله مهاجرت ها دارد، مهاجراني كه 
بسياري از آنها تنها به دليل همين تغييرات اقليمي 
و مخاطرات زيس��تي در سرزمين خود به مهاجرت 

روي آورده اند.«

 نه به سياست بازي در محيط زيست
اردكانيان در رابطه با تاثير اختالفات بين المللي 
ب��ر تصميم گيري هاي محيط زيس��تي بي��ان كرد: 
»در اي��ن ميان همگرايي ها و همكاري هاي جهاني 
پيرام��ون اين چالش ها كه با ص��رف هزينه و رنج 
فراوان و در گذار س��اليان طوالني شكل گرفته در 
معرض آس��يب قدرت نماي��ي و خودكامگي برخي 
سياس��تمداران بوده است و بايد بگويم كه امروز با 
گس��ترش جنگ هاي تجاري و هماوردطلبي هاي 
غيرعقالني اين دسته از سياستمداران، اين عرصه 
به مجالي ب��راي تالفي جوي��ي و رويارويي تبديل 
شده و آينده زيست بوم جهان را با مخاطرات جدي 
روبه رو مي نمايد و البته اميدوارم تالش ها و همكاري 
دانشمندان و نقش آفرينان اين حوزه بتواند هر چه 
زودت��ر نگراني هاي به وجود آمده را رفع و مس��ير 

استمرار و توسعه همكاري ها را هموار سازد.«

 تمايل ايران به همكاري با جهان 
اردكاني��ان يك��ي از جهت گيري ه��اي اصل��ي 
جمهوري اس��المي ايران در حوزه انرژي را ترسيم 
نقشه راه توسعه و پيشرفت اين صنعت در هماهنگي 
با تعهدات زيست محيطي كشور در جامعه جهاني 
خوان��د و تصريح كرد: »همكاري مس��تمر و فعال 
اي��ران با نهادهايي چون ش��وراي جهان��ي انرژي، 
منشور جهاني انرژي، كنفرانس تغييرات اقليمي و 

مانند اينها بيانگر عزم جدي ايران براي همگامي و 
همياري با جامعه جهاني در اين گذار است.«

وي با اش��اره به تالش هاي ايران به پايبندي به 
معاهدات بين المللي گفت: »جمهوري اسالمي ايران 
در سال هاي اخير، در راستاي كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه ي��ي و انطباق با پيامدهاي ناش��ي از تغيير 
اقليم، براساس اصل مسووليت مشترك اما متفاوت، 
همواره از فعاليت هاي بين المللي حمايت الزم را به 
 عمل آورده است و با عنايت به تالش هاي بين المللي 
در راستاي كنوانسيون تغيير اقليم، پروتكل كيوتو و 
توافقنامه پاريس، برنامه هاي كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه يي كشور در قالب مش��اركت داوطلبانه به 
ميزان 12درصد )4درصد غيرمش��روط و 8درصد 
مشروط به دريافت كمك هاي بين المللي( را تدوين 

كرده است.«
اردكاني��ان در ادامه با بيان اينك��ه ايران داراي 
برنام��ه راهبرد مل��ي تغيي��ر اقليم اس��ت، افزود: 
»برنامه ي��ي با مش��اركت بخش ه��اي مختلف در 
اين راس��تا انجام ش��ده كه به عنوان ي��ك برنامه 
محيط زيستي مكمل برنامه پنج ساله ششم توسعه 
كشور )از س��ال 1396 تا 14۰۰( است. اين برنامه 
مبين سياست هاي اطمينان يافتن از امنيت غذايي، 
اس��تفاده كارا از آب و احياي منابع آب زيرزميني، 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه يي و نگرش همبست 

آب، انرژي و محيط زيست است.«
وزير نيرو اظهار كرد: »براي تامين نيازهاي رو به 
رشد خود، ايران نيازمند توسعه سريع منابع توليد 
انرژي اس��ت و از سال 2۰13 دولت در رويكردهاي 
توس��عه يي خود، اقتصاد كم كربن را در اولويت قرار 
داده و اهداف ملي از قبيل كاهش يارانه هاي انرژي، 
محدود كردن انتشار آالينده هاي اصلي جو، ارتقاي 
بهره وري انرژي، بهبود كيفيت س��وخت و افزايش 
س��هم تجديدپذيرها و منابع پاك در برنامه اقتصاد 

كم كربن لحاظ شده اند.«
وي در رابطه با متكي بودن ايران به سوخت هاي 
فس��يلي عنوان كرد: »توسعه ملي متكي بر منابع 

س��وخت فسيلي و صنايع انرژي بر بوده است و اين 
امر س��بب ش��ده تا اقتصاد، رفاه جامع��ه، منابع و 
فناوري هاي كشور نسبت به كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه يي آسيب پذير باشد و انتظار مي رود با اتكا به 
توان و ظرفيت هاي ملي و مشاركت هاي بين المللي، 

اين روند تغيير يابد.«
رييس كميته ملي انرژي ايران ادامه داد: »ايران 
با بهره گي��ري از منابع مالي بانك هاي توس��عه يي 
مانند »بانك توس��عه اس��المي«، »بانك توسعه و 
تجارت اكو« و »بانك توس��عه زيرساخت آسيايي« 
تاكن��ون پروژه هايي به ارزش بي��ش از دو ميليارد 
ي��ورو را آغاز نم��وده و برخي آنها را ني��ز به پايان 
برده اس��ت و انتظ��ار مي رود بتوان بي��ش از چهار 
ميليارد يورو س��رمايه ديگر براي طرح هاي آتي از 
اين بانك ها جذب كرد. همچنين مي توان به بيش 
از 2.۷ ميليارد يورو فاينانس خارجي در طرح هاي 
ارزشمند بازيافت آب و افزايش راندمان نيروگا ه هاي 
برق و بسياري طرح هاي زيرساختي ديگر كه براي 
دس��تيابي به تعهدات زيس��ت محيطي كشور مهم 

هستند، اشاره داشت.«
وزي��ر ني��رو ب��ا تاكيد ب��ر اهمي��ت آموزش 
اي��ن  »البت��ه  ك��رد:  بي��ان  زيس��ت محيطي 
سرمايه گذاري ها و س��اخت و سازها به هيچ وجه 
به معن��اي آن نيس��ت كه سياس��ت هاي اصلي 
بخش ان��رژي در ايران تنها در جهت گس��ترش 
زيرساخت هاي توليد و عرضه است بلكه آموزش 
عموم��ي و تغيير فض��اي ذهني جامع��ه درباره 
مص��رف ان��رژي و آب و تعامل با محيط زيس��ت 
و  سياس��ت گذاري  در  اصل��ي  اولويت ه��اي  از 
برنامه ريزي است كه بي گمان دستيابي به اهداف 
پراهميت��ي مثل كاهش ش��دت مص��رف انرژي 
كش��ور، كاهش آلودگي، كاه��ش توليد گازهاي 
گلخانه يي و مهار بحران خشكسالي بسيار بيشتر 
از صرف هزينه هاي مادي و توس��عه زيرساخت ها 
و ابزارها، نيازمند همكاري تك تك افراد جامعه و 

پذيرش مسووليت اجتماعي از سوي آنهاست.«
اردكانيان افزود: »در اين راستا طرح هاي بزرگي 
در جهت معرف��ي و اعمال مديريت مصرف چه در 
بخش آب و چه در بخش انرژي در دس��ت تدوين 

يا اجرا است.«

 نياز به حكمراني خوب
وي در ادام��ه س��خنان خود بيان ك��رد: »من 
و همكاران��م در وزارت نيرو ب��ر آن بوده ايم كه در 
طراحي راهبردها و تنظيم برنامه هاي صنعت آب و 
برق، با توجه به نگراني ها و تعهدات زيست محيطي 
در اي��ن عرصه، رويك��ردي جامع نگرانه را در پيش 
بگيري��م و به گونه يي كه طرح ه��ا و چالش ها را در 
يك بس��تر به هم پيوس��ته ارزيابي كرده و از حل 
مس��ائل به صورت نقطه يي و ب��دون توجه به آثار 
جانبي آنها در ديگر زمينه ها بپرهيزيم.« وزير نيرو از 
تالش هاي وزارتخانه متبوعش در تبيين و استقرار 
مباني حكمراني خوب در س��تادها و ش��ركت هاي 
وابسته گفت و بيان كرد: »براي استفاده از ظرفيت 
نهاده��اي مدني و س��ازمان هاي مردم نهاد و ايجاد 
شفافيت در پاسخگويي بازيگران حوزه انرژي، آب 
و محيط زيست بايد نگاهي نوين درراستاي توسعه 

پايدار برقرار نماييم.«
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بازارهنر

هنرنمايي»تشتنوازان«مازندرانيدريكجشنواره
سومین جشنواره سراسري موسیقي 
ــینانـ  لیلمـ  امسال نیز  بومي البرزنش
ــال گذشته با در نظر گرفتن  همانند س
ــت  ــن( فرص ــت نوازي )لگ ــش تش بخ
ــي را فراهم  ــش بانوان مازندران درخش
ــت. تشت لگن يا تشت الك از  كرده اس
ساده ترين وسايل زندگي مردمان اين 
ديار است. اين ساز كوبه يي در گذشته 
ــوان در  ــر از بان ــك يا دو نف ــط ي توس

مجالس عروسي در روستاها نواخته مي شد. هنگام 
نواختن لگن با قرار دادن يك ظرف كوچك مانند 
نعلبكي روي لگن، افكت هايي نیز به اين ساز داده 
مي شد، اما متاسفانه امروزه ديگر در مراسم عروسي 
كمتر شاهد هنرنمايي زنان مازندراني به  وسیله اين 
ــاز بومي هستیم. نواهاي كهن موسیقي بومي از  س
ــا و لوازم پیراموني هر قوم كه در طول تاريخ  ابزاره
براي رفع نیازهاي خود استفاده مي كردند، ساخته 
شده است كه با آن نجواهاي دروني خود را بي كالم 
بیان مي كردند تا شادي و اندوه خود را به اشتراكي 

ــن نژاد  ــرار دهند. علي حس ــي ق جمع
ــي مازندران  ــگ بوم ــگر فرهن پژوهش
ــدران به  ــت  نوازي در مازن ــاره تش درب
ايسنا گفت: لگـن يكـي از ابزار اصلـي 
ـــت كـه  زندگـي بومـي مازنـدران اس
در زمـان شـادي تغییـر كاربـري داده 
و بـه عنـوان يـك سـاز از آن اسـتفاده 

مي شد. 
ــوان قديمـي  ــزود: معموال بانـ او اف
ــي در نواختن و اجراي  ــي مهـارت خوبـ مازندرانـ
ــد. هنـگام نواختـن لگـن  ريتم هـا بـا لگـن دارنـ
ــك ماننـد  ــرف كوچـ ــرار دادن يـك ظـ ــا قـ بـ
ـــاز  ــي روي لگـن، افكت هايي نیـز به اين س نعلبك
ــود. حسـن نـژاد تصريح كرد: لگـن كـه  داده مي ش
وسـیله معمولـي زندگـي خانواده هاست، وقتـي در 
مراسـم مختلـف بـه عنوان سـاز اسـتفاده مي شود، 
ـــازهاي كوبـه يي قـرار مي گیرد؛ چـرا  در زمـره س
ــه صـورت  ـــت بـ ــده بايـد بـا دو دس ــه نوازنـ كـ

ريتمیـك لگـن را بـه صدا دربیـاورد. 

طراحييكتنديسباتركيبفرشتهوكتاب

»هفتخانرستم«بهشاهنامهوفاداراست

تنديس  ــراح  ــري ط ــز صب كامبی
جايزه »فرشته« درباره رويكرد اصلي 
ــن تنديس توضیح داد.  در طراحي اي
ــراح تنديس جايزه  كامبیز صبري ط
ــرد اصلي در  ــته« درباره رويك »فرش
طراحي اين تنديس بیان كرد: رويكرد 
ــاخه اصلي تقسیم  ما در ابتدا به دو ش
شد؛ يكي مربوط به طراحي يك پیكر 
ــي از كارهاي  ــك بود كه به نوع كوچ

ــده بود، رويكرد دوم  ــین من الهام گرفته ش پیش
ــفاف درباره استفاده از موادهاي  نیز رويكردي ش

تك و نوتر بود. 
ــري صالح  ــي با همفك ــه نهاي ــزود: نتیج او اف
ــتي مديريت شهر كتاب فرشته شكل گرفت  بهش
ــن يك مكعب عمودي را در نظر گرفتم كه از  و م
ــكیل مي شود و درون اين اليه ها،  دوازده اليه تش
ــته قرار  ــط با موضوع جايزه فرش ــاي مرتب آيتم ه
ــاب به عنوان  ــن دو عنصر كت ــرد. همچنی مي گی
ــته بودن  ــوم اصلي اين رويداد و فضاي فرش مفه
و پیكره سازماني كه باني اين رويداد است، مورد 
ــد كرد: در ادامه به  ــر قرار گرفت. صبري تاكی نظ
اين فكر شد كه چه مدياهايي در اين رويداد مورد 
ــتان كوتاه و عكس  ــامل داس ــتند كه ش نظر هس
ــاب، فرم خاصي  ــد. در بخش مربوط به كت مي ش
ــد كه با تكرار در میان  از كتاب در نظر گرفته ش

ــه بعدي را دارد  اين اليه ها تداعي س
ــم تركیب بندي  ــش آنها در ه و پیچ
ــوي  ــر را كامل مي كنند. از س يكديگ
ــورق و صفحه  ــر اين تركیب به ت ديگ

صفحه بودن كتاب نیز اشاره دارد. 
ــاره به اينكه  ــت با اش اين گرافیس
ــه حجم معلق كه گويي  میان اين س
ــدي در حال ورق  ــه بع يك كتاب س
ــت، فرم هاي فرشته گونه  خوردن اس
ــته است  ــده از آرم جايزه فرش كه الهام گرفته ش
ــر در تركیب با  ــت: اين عناص ــتند، گف معلق هس
ــي اين  ــر عالوه بر تامین بعد زيبايي شناس يكديگ
ــفاف معلق  ــك مكعب ش ــه در میان ي ــم ك حج
هستند، در عین حال به مفاهیمي كه اين رويداد 

دنبال مي كند، اشاره دارد. 
او افزود: روي پايه تنديس در دو سمت اصلي 
و در واقع چهار ديواري پايه نیز تصاوير پرندگان، 
ــبت اين رويداد و آرم جايزه فرشته طراحي  مناس
شده و در دو سوي پهلويي نیز دو فرم درخت سرو 
ــكوفه كه با عناصر پیراموني احاطه شده اند و  و ش
از میان نقوش فرش هاي فارس الهام گرفته شده، 
ــتان گونگي و روياگونگي اين فضا را ترسیم  داس
ــته  مي كند. صبري درباره قرار گرفتن عنصر فرش
ــور اين المان در  ــن تنديس بیان كرد: حض در اي

واقع تامین كننده هر دو اين مفاهیم است. 

سعید خضايي كه نمايشگاه آثارش 
ــت،  ــتم« برپاس با نام »هفت خان رس
مي گويد در نقاشي هايش به شاهنامه 

وفادار مانده است. 
ــي  ــي هنرمند نقاش ــعید خضاي س
ــوان »هفت  ــگاهش با عن ــه نمايش ك
ــا ۳۰ خردادماه در  ــتم« ت ــان رس خ
ــت درباره تم  ــیحون برپاس گالري س
ــي اين نمايشگاه به مهر گفت:  حماس

ــي و سوررئال بر نمايشگاه »هفت خان  تم حماس
ــتان  ــت، چون به موضوع داس ــتم« حاكم اس رس
ــه به اين  ــتم پرداخته ام كه البت ــان رس هفت خ
ــخصي مدنظر خودم را نیز  موضوع، جنبه هاي ش

افزوده ام. 
ــاره به اينكه هفت تابلو به نشانه هفت  او با اش
ــتم در نمايشگاه دارد و هر يك از تابلوها  خان رس
ــت مي كند، بیان  ــتم را رواي يكي از خان هاي رس
ــبت نمايشگاه قبلي ام  ــگاه به نس كرد: اين نمايش

ــن و فتحعلي  ــاي م ــوان »روي ــا عن ب
ــاهنامه  ــتان ش میرزا« خیلي به داس
وابسته است و سعي كردم به داستان 
ــم و در نهايت  ــادار باش ــاهنامه وف ش
ــي از آب  ــم كارهاي خوب فكر مي كن
ــي در توضیح وفاداري  درآمد. خضاي
ــت: گاهي  ــاهنامه گف ــتان ش به داس
ــك موضوع را مي گیرد اما در  نقاش ي
ــه كار كردن او  ــع آن موضوع بهان واق
ــود و كار نهايي با موضوع و متن اصلي كه  مي ش
ــت، خیلي فاصله دارد كه البته به  مدنظر بوده اس
ــت. از طرف ديگر  ــن اتفاق بدي نیس ــر من اي نظ
ــتان اصلي وفادار است  گاهي نقاش به متن و داس
مانند نقاشي هاي »هفت خان رستم« من؛ به اين 
معنا كه اگر رخشي در داستان شاهنامه توصیف 
ــي من نیز رخش حضور دارد و  مي شود در نقاش
ــت در نقاشي من نیز  ــتان اس اگر نبردي در داس

رخ داده است. 

انتقادازسياستمهاجرتيترامپ
تايمز

مهاجرتي  سیاست هاي 
ــل به  ــي قب ــا از مدت اروپ
ــر  اظهارنظ ــازه  ت ــوژه  س
ريیس جمهور امريكا تبديل 
ــت. دونالد ترامپ  شده اس
ــبت به  حمالت تندي نس
اتخاذ  به دلیل  آنگال مركل 
چنین سیاست هايي داشت. 
ــز در گزارش  روزنامه تايم

ــوع پرداخت. پیش از  ــته خود به اين موض روز گذش
اين ترامپ در تويیتر خود درباره جدلي كه در دولت 
ــت پناهجوپذيري اين كشور در  ــر سیاس آلمان بر س
جريان است، موضع گیري كرد و نوشت كه آلماني ها 
از دولت ائتالفي ضعیفشان روي برمي گردانند. برخي 
ــپ را دخالت در  ــانه هاي آلمان موضع گیري ترام رس

بحث هاي مربوط به سیاست داخلي دانسته اند. 
ــا پذيرش  ــام اروپا ب ــت كه تم ــن نوش او همچنی
ــده چون مهاجران  ــتباه ش میلیون ها نفر مرتكب اش
ــورها را به  شدت تغییر خواهند داد.  فرهنگ اين كش
ــا اتخاذ چنین  ــت ب ــور امريكا معتقد اس ريیس جمه
ــت هاي مهاجرتي، بزهكاري در آلمان افزايش  سیاس
يافته است و امريكا نمي خواهد، آنچه در اروپا در رابطه 
با موضوع مهاجرت اتفاق مي افتد، براي اين كشور هم 
رخ دهد. حال روزنامه تايمز در گزارش خود درباره اين 
موضوع نوشت: »دونالد ترامپ ريیس جمهوري اياالت 
متحده، مهاجران در اروپا را به ترويج فرهنگ خشونت 
متهم كرد و از مردم امريكا خواست تا نسبت به تكرار 
اين وضعیت در اياالت متحده هوشیار باشند. ترامپ 
ــورش كمپ پناهجويان  همچنین اعالم كرد كه كش
نخواهد شد.«  اين روزنامه مي نويسد: »اين اظهارات 
ــه دولت او به  ــد ك آقاي ترامپ در حالي عنوان ش
ــودك از والدين  ــدود ۲هزار ك ــازي ح دلیل جداس
ــكا با مكزيك به  ــر خود در نزديكي مرز امري مهاج
ــدت تحت فشار حزب دموكرات و برخي اعضاي   ش

حزب جمهوري خواه قرار دارد.« 

آ.اس
 روزنامه ورزشي آ .اس 
ــزارش روز  ــپانیا در گ اس
گذشته خود به بازي ايران 
ــور  ــل تیم ملي كش مقاب
ــپانیا در بازي هاي جام  اس
ــي ۲۰18 پرداخت.  جهان
ــي  اين روزنامه در گزارش
ــوس  »كارل ــت:  نوش
ــرمربي تیم  ــي  روش س ك

ملي فوتبال ايران كارت هاي خود را پنهان نمي كند 
ــتم دفاعي  و آگاهانه در حال آماده كردن يك سیس
ــپانیايي  فوق العاده براي متوقف كردن بازيكنان اس
ــت:  ــن گزارش آمده اس ــه متن اي ــت.« در ادام اس
ــران با مغرب در  ــش از ديدار تیم اي ــي روش پی »ك
ــن پترزبورگ گفته بود، وقتي  كه با تیم هاي ملي   س
بسیار قوي تري روبه رو مي شود، برخي  وقت ها بايد 
ــپانیايي  9۰دقیقه را دفاعي بازي كند.« روزنامه اس
ــت: مربي پرتغالي اكنون بر همین مبنا  ــته اس نوش
در حال آماده كردن يك سیستم فوق العاده دفاعي 
است تا اسپانیايي ها را متوقف كند. نقشه وي مشابه 
ــت.  طرحي خواهد بود كه مقابل مغرب نتیجه داش
ــدار را بدون اينكه در نیمه دوم  هنگامي كه اين دي
ــوي دروازه حريف شوت كنند،  حتي يك بار به س
ــه دروازه خودي  ــدند و مغربي ها گل را ب ــده ش برن
زدند.  روزنامه اسپانیايي افزوده است: دستورالعمل 
كي  روش جمع كردن بازيكنان جلو دروازه با هدف 
ناامیدي رقیب و ارتكاب اشتباه است.  آ اس نوشت: 
ــت و پاسكاري هاي اندكي   حمالت ايران سريع اس
ــانه هاي اين تاكتیك را مي شود در  دارد. يكي  از نش
انصاري فرد با استعداد ترين بازيكن مقابل مغرب ديد 
كه در طول بازي 18بار پاس داد و مسعود شجاعي 
بازيكن خالق اين تیم نیز همین تعداد پاسكاري ها 

را انجام داد. 

كيوسك

عكسالعملمتعصبانهبهرمانتاريخي
ــت به اين نوع آثار  ــخصیتي تاريخي در میان اس ــد: در رمان هاي برگرفته از تاريخ چون وجود و نام ش ــوري مي گوي ــاد كش فره
ــود كه در بسیاري از موارد ناشي از شناخت تاريخي نیست بلكه عكس العملي متعصبانه است.  اين  ــان داده مي ش واكنش هايي نش
داستان نويس به ايسنا مي گويد: فكر مي كنم هیچ رماني نیست كه گوشه يي يا خرده يي از تاريخ در آن نباشد. در »بوف كور« تاريخ 
را مي بینیم. در »سمفوني مردگان« چطور؟ هیچ كدام رمان تاريخي نیستند. در »مدار صفر درجه« احمد محمود هم همین  طور. 
ــتي« میالن كوندرا كه  ــا و »بار هس در رمان هاي مرگ »آرتمیوكروز« كارلوس فوئنتس، »گفت وگو در كاتدرال« ماريو بارگاس يوس
مي دانیم رمان تاريخي نیستند اما در هر سه  آنها تاريخ حضور دارد. رمان و داستان در خأل نوشته نمي شود.  به گفته او در رمان هاي 
برگرفته از تاريخ چون وجود و نام شخصیتي تاريخي در میان است به اين نوع آثار واكنش هايي نشان داده مي شود كه در بسیاري 
از موارد ناشي از شناخت تاريخي نیست بلكه عكس العملي متعصبانه است. رمان را عده يي برنمي تابند چون مطابق نگاهشان نیست. 

چهرهروز

نگاهيبهميليونرهايكشورهاوپيشبينيافزايشتعدادآنهاتاسال2026

ثروتمندهاييكهتعدادشانبيشترميشود
اقتصادي  گروهگوناگون| شرايط 
ــركت هاي بزرگ  ــورها، توسعه ش كش
ــاردي و  ــادي میلی ــردش اقتص ــا گ ب
ــاي جهان را  ــداد مولتي میلیاردره بي عدالتي، تع

بیشتر كرده و مي كند. 
ــان در برخي  ــان كه تعدادش میلیونرهاي جه
كشورها كمتر از 5۰۰ نفر است در سال هاي اخیر 
ــتر شده و بررسي ها نشان مي دهد  تعدادشان بیش
ــر، تعداد  ــراد فقی ــش تعداد اف ــا افزاي ــان ب همزم

انگشت شمارهاي میلیونر هم بیشتر خواهد شد. 
ــورهاي اروپايي  ــداد اين افراد در برخي كش تع
بیشتر از ديگر كشورهاست اما پیش بیني  مي شود، 
ــورهاي اروپايي نسبت به برخي  تعداد آنها در كش
ــته باشد به  ــد كمتري داش ــورهاي ديگر رش كش
ــداد میلیونرهاي  ــال ۲۰16 تع ــه در س طوري ك
ــوده و تخمین زده  ــتان 9هزار و 47۰نفر ب انگلس
ــد ۳۰  ــال ۲۰۲6 با رش ــود اين تعداد در س مي ش
درصدي به 1۲هزار و ۳1۰نفر برسد. اين تخمین 
و پیش بیني با توجه به وضعیت اقتصادي كشورها 
و روند فعالیت شركت هاي بزرگ اقتصادي صورت 

گرفته است. 
ــون نفر در  ــر نزديك به ۳۳میلی ــال حاض درح
ــون دالر ثروت  ــك میلی ــان باالي ي ــر جه سراس
دارند و در باشگاه میلیونرها قرار مي گیرند. كشور 
ــام میلیونرهاي  ــي 41درصد تم ــكا به تنهاي امري
ــود جاي  ــر( را درون خ ــون نف جهان)1۳٫6میلی
ــتاز است. البته  داده و از اين نظر با قاطعیت پیش
سويیس به ازاي سرانه داراي بیشترين میلیونرها 
در جهان است و نزديك به 1۲درصد از مردم اين 

كشور در شرايط ايده آل مالي به سر مي برند. 
ــزان ثروت يا  ــول لزوما از می ــداد افراد متم تع
ــب اقتصادي يك كشور حكايت ندارد.  وضع مناس
ــاالت متحده  ــود آنكه اي ــال با وج ــوان مث به عن
ــان را در اختیار دارد  ــترين میلیونرهاي جه بیش
ــال«  ــروت به ازاي هر بزرگس ــن ث داراي »میانگی

ــان  ــم در می ــن رق ــت. اي ــي)44,977( اس پايین
ــوري كه بیش از ۲۰۰هزار ثروتمند دارند  18كش

بسیار پايین است. 
البته تعداد پايین میلیونرها و مولتي میلیاردرها 
هم نمي تواند نشان از سالم بودن اقتصاد و عدالت 
ــوري كه تعداد  ــد. به ط ــور باش اقتصادي در كش
میلیونرهاي كشور ويتنام در سال ۲۰16 دويست 
ــد و  ــال ۲۰۲6 به 54۰ نفر مي رس نفر بوده و تا س

رشدي 17۰درصدي خواهد داشت. 
ــي  مولت ــي  داراي ــا،  میلیونره از  ــدا  ج ــا  ام
ــال جاري میالدي  ــاي جهان هم در س میلیاردره
ــه و تعداد آنها در  ــك پنجم افزايش يافت تقريبا ي
جهان به بیش از يك هزار و 5۰۰ نفر رسیده است. 
ــیايي مانند »جك ما« مالك  میلیاردرهاي آس
ــته میالدي ۲تريلیون  ــال گذش علي بابا نیز در س
ــه زودي از میلیاردرهاي  ــته كه ب دالر دارايي داش
ــت،  امريكايي كه دارايي آنها ۲,8تريلیون دالر اس
پیشي خواهد گرفت. بر همین اساس افزايش قابل 
ــیايي ها حاكي از سبقت  توجه ثروت در میان آس

ــال دارد. بر  ــن منطقه از امريكا فقط ظرف 4س اي
ــن گزارش اين تعداد از میلیاردرهاي فعلي  پايه اي
ــه اندازه  ــتخدام نیروي كار ب ــوول اس ــان مس جه
ــا ۲7میلیون و  ــا يعني تقريب ــروي كار بريتانی نی

7۰۰هزار نفر هستند. 
ــدن هم در كشورهاي مختلف  البته میلیونر ش
راه هاي متفاوتي دارد و در برخي كشورها مشخص 
ــي را طي كرده تا  ــت كه فرد میلیونر چه راه اس
ــس، محصول يا  ــیده و بیزين ــه اين موفقیت رس ب
ــن است اما هستند  خدماتش هم بر همگان روش
ــا ثروت خود را  ــورهايي كه در آنها میلیونر ه كش
ــتفاده از رانت هاي ناپسند كسب كرده  گاهي با اس
ــان با  ــي از محرك ثروت اندوزي ش يا الاقل بخش
ــتفاده از روش هاي غیرمعمول و نادرست بوده  اس
ــتند كه در آنها گمان  ــت. كشورهايي هم هس اس
ــته باشند كه نه از  مي رود میلیونر هايي وجود داش
ــخص  خود ردي بر جاي مي گذارند و نه اصال مش
ــت كه چه مقدار ثروت اندوخته دارند يا از چه  اس

راهي بدان دست يافته اند. 

آمارنامه

تاريخنگاري

گزارش سازمان ملل از حمله به غيرنظاميان ايراني در جنگ

ــازمان ملل گزارش  ــرز دكوئیار، دبیركل س ــي ام خرداد 1۳6۲ خاوير پ س
ــنگین  تیم اعزامي خود به مناطق جنگي ايران و عراق كه حاكي از ويراني س
ــكي عراق بود  ــر بمباران هوايي و حمالت موش ــكوني ايران بر اث مناطق مس
ــكوني و  ــلیم كرد. اگرچه حمالت عراق به مناطق مس ــوراي امنیت تس به ش
ــگ تحمیلي به صورت  ــالمي حتي پیش از آغاز جن ــهرهاي جمهوري اس ش
ــروع شده بود ولي با هجوم سراسري نیروهاي ارتش متجاوز عراق  پراكنده ش
ــدت و گستردگي بیشتري  ــالمي ايران اين حمالت ش به قلمرو جمهوري اس
ــاهد حمالت میگ هاي عراقي به  يافت. بنابراين مردم دزفول در ۲مهر 59 ش

ــته و زخمي و  ــهر بودند و طي آن تعداد زيادي از افراد غیرنظامي كش اين ش
ده ها خانه مسكوني ويران شد. شهر مقاوم اهواز نیز كه در طول مدت جنگ 
ــك بود براي نخستین  بار 16مهر 59 مورد  تحمیلي آماج هزاران بمب و موش
ــه آن 7۰نفر از مردم  ــرار گرفت كه در نتیج ــه 4میگ متجاوز عراقي ق حمل
غیرنظامي شهید و ۳۰نفر زخمي شدند. فرداي همان روز دزفول دوباره مورد 

حمله قرار گرفت كه اين  بار ۲۰نفر شهید و 6۰ نفر مجروح شدند. 
ــكي، شمار زيادي  در كنار بمباران هاي هوايي، رژيم عراق با حمالت موش
ــتین  ــاس نخس ــید. بر اين اس از هموطنان غیرنظامي را به خاك و خون كش
ــهر دزفول پرتاب  ــك 9متري زمین به زمین در تاريخ 17مهر 59 به ش موش
ــد كه بر اثر آن 1۰5نفر شهید و ۳۰6نفر مجروح شدند. اين قبیل حمالت  ش
ــال جنگ  ــك يا توپخانه هاي دوربرد بارها و بارها طي 8 س با هواپیما يا موش

تحمیلي ادامه يافت. 
ــا 1۳61، 1۳6۲تا  ــه ۳دوره زماني 1۳59ت ــهرها را ب مي توان حمله به ش
ــیم كرد كه ۳۰درصد كل  1۳6۳و 1۳64تا 1۳67و پايان جنگ تحمیلي تقس
ــه دوره دوم و 8 / 58  ــه دوره اول، 7 / 1۰درصد حمالت ب ــده ب حمالت ياد ش

درصد از كل حمالت به دوره سوم اختصاص دارد. 
ــمن متجاوز  ــا يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه بر اثر حمالت دش ضمن
ــهر در طول دوره دفاع مقدس بیش از 7687۳نفر شهید و مجروح  به 1۲7ش

شدند. يعني به طور متوسط 16شهید و مجروح در هر تهاجم. 
ــكي و  ــاز جنگ تحمیلي عالوه بر حمالت موش ــم صدام از همان آغ  رژي
بمباران مناطق غیرنظامي و جنايات جنگي متعدد ديگر براي پیشبرد اهداف 

تجاوزكارانه خود از سالح هاي شیمیايي استفاده كرد. 

ميراثنامهايستگاه

»سممندس«كارگردانفيلميازجنگجهانياول
در  ــي  بريتانیاي ــدار  نام ــردان  كارگ
همكاري با كمپاني اسپیلبرگ، يك فیلم 
ــراي آنها  ــگ جهاني اول را ب درباره جن
ــد.  به گزارش ورايتي،  كارگرداني مي كن
ــرز« متعلق به  ــن پارتن ــي »امبلی كمپان
استیون اسپیلبرگ ساخت فیلمي درباره 
ــي اول با عنوان »1917« را  جنگ جهان

ــم را كارگرداني كند.  تولید  ــم مندس اين فیل ــت س برعهده گرفت. قرار اس
ــود و دسامبر ۲۰19 براي اكران آن در  ــروع مي ش اين فیلم از آوريل آينده ش
ــال كار توزيع اين فیلم را برعهده  ــده است. يونیورس امريكا در نظر گرفته ش
خواهد داشت. فیلمنامه اين فیلم را مندس نوشته و اين نخستین تجربه او در 
ــي است. اسپیلبرگ با تاكید بر اينكه كمپاني وي از ابتدا خانه  فیلمنامه نويس
مندس هم بود از حضور او در اين پروژه ابراز خوشحالي كرد.  موضوع اين فیلم 
كامال پوشیده نگه داشته شده و تنها اطالعي كه درباره آن داده شده اين است 
ــت.  اين نخستین كارگرداني سینمايي  كه فیلم درباره جنگ جهاني اول اس
مندس پس از ساخت فیلم هاي »اسكاي فال« و »اسپكتر« از مجموعه جیمز 
ــت مي كرد و جديدترين  ــن فاصله در تئاتر لندن فعالی ــت. وي در اي باند اس
نمايشي كه روي صحنه برد »قايقران« بود. مندس كه رياست جشنواره فیلم 
ــتین كارگرداني سینمايي اش را با  ــال ۲۰16 را برعهده داشت، نخس ونیز س
»زيباي امريكايي« در سال 1999 انجام داد و 5 اسكار برد كه شامل بهترين 
فیلم و بهترين كارگرداني براي او بود. اين فیلم 6 جايزه بفتا نیز دريافت كرد.  
سم مندس، كارگردان انگلیسي است كه به خاطر ساخت نخستین فیلم خود 
ــت جايزه اسكار بهترين كارگرداني را از آن خود  با نام زيباي امريكايي توانس
كند. ازجمله فیلم هاي مطرح مندس مي توان به زيباي امريكايي، جاده يي به 

سوي تباهي، جاده انقالبي و اسكاي فال اشاره كرد. 

كشفتمدن7000سالهدرپسكرانههايخليجفارس
ــي محوطه  ــي باستان شناس  با بررس
تاريخي »تهماچي« در شهرستان »ديلم« 
ــان هايي از وجود يك  ــهر نش استان بوش
ــزرگ و قديمي در اين منطقه به  تمدن ب
ــان مي دهد، تپه هاي  ــت آمد كه نش دس
ــي 5 تا 6  ــه كه ارتفاع ــزرگ اين منطق ب
ــراف دارند  ــطح زمین هاي اط متري از س

داراي اليه هاي تاريخي و فرهنگي هستند. با توجه به يافته هاي ابتدايي از اين 
منطقه كه براي نخستین بار در شهرستان ديلم شناسايي شده است، مي توان 
حدس زد كه اين محوطه متعلق به هزاره پنجم قبل از میالد است كه از نظر 
ــادي دارد.  پیش از اين نیز  ــي در پس كرانه هاي خلیج فارس اهمیت زي تاريخ
ــگاه میراث فرهنگي و گردشگري از انجام تحقیقات باستان شناسي در  پژوهش
8 محوطه باستاني در پس كرانه هاي خلیج فارس خبر داده بودند كه به دنبال 
آن شهري باستاني از دوره ايران باستان در اين منطقه كه مي تواند »گاوبندي 
باستان« باشد به دست آمده بود.  همچنین در طول يك سال گذشته به دنبال 
انجام كاوش هاي متعدد در مناطق مختلف خلیج فارس در جنوب كشور، نتايج 
مختلفي از اين مطالعات به دست آمده اند كه مي توان به اين موارد اشاره كرد.  
»كشف شواهد حضور اقوام ايراني در خلیج فارس« به دنبال انجام فعالیت هاي 
ــي تپه »گل پختي« اعالم شد كه اين بررسي ها در پر رنگ كردن  باستان شناس
ــواحل و  ــش از تاريخ تا دوران تاريخي در س ــوام ايراني در دوران پی ــور اق حض
ــته باشد و از تخريب  پس كرانه هاي خلیج فارس، نتايج مطلوبي به دنبال داش
بیشتر آن جلوگیري مي كند.  همچنین به دنبال انجام عملیات گمانه زني براي 
ــنهاد حريم محوطه تاريخي »تل پیر« 1۲محوطه تاريخي  تعیین عرصه و پیش
ــتین دهكده ها در  مربوط به دوران هاي مختلف تاريخي به عنوان يكي از نخس

پس كرانه هاي خلیج فارس به دست آمد. 
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