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»كارخانه جديد ممنوع، مگر با رعايت دو ش��رط« اين 
تيتري است كه يكي از روزنامه هاي صبح براي سخنان 
اخير معاون طرح و برنامه وزارت صمت برگزيده است 
محتوايي كه با تيترهاي ديگر در س��اير رس��انه ها نيز 
برآن تاكيد شد. در اين خبر به نقل از اين مقام مسوول 
صنعت كش��ور مي خوانيم: »ايجاد واحدهاي صنعتي 
جديد در كشور ضرورت ندارد از اين رو مجوز جديد به 
هيچ سرمايه گذاري داده نخواهد شد مگر آنكه آن مجوز 
مربوط به محصوالت دانش بنيان باشد يا اينكه كاالي 
مورد سرمايه گذاري به هيچ عنوان توليد داخل نداشته 
و تنها از طريق واردات تأمين ش��ود« ايشان افزوده اند: 
»وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت تصميم گرفته كه 
به س��رمايه گذاران مجوز ايجاد واحد صنعتي جديد را 
ندهد و آنها را به سمت واحدهاي صنعتي نيمه تعطيل 

هدايت كند.«
اينكه چرا يك مدير جوان و خوشفكر دولت كه شايد با 
وجود ميل باطني خود دست به چنين اقدام غلطي هم 
به لحاظ قانوني و هم به لحاظ تئوريك مي زند را بتوان 
در عارضه اي يافت كه نظام تدبير كشور اسير آنست و 
غلبه بر آن تحولي ذهني و شجاعت و جسارتي اجرايي 

مي طلبد. عارضه مورد نظر، 
وابس��تگي به مس��ير )Past dependency( است. 
بدين معنا كه تغييرات نهادي در اغلب جوامع به آساني 
رخ نمي دهد به خصوص كشورهايي مانند كشورمان 
كه متكي بر منابع طبيعي همچون نفت است. در اين 
كش��ورها اگر تغييري در وضعيت ريل گذاري مس��ير 
حركت اتفاق نيفتد، قطار اقتصادي كشور تحت تاثير 
نيروي پيشران ناشي از وضعيت گذشته به همان مسير 

هميشگي خود ادامه خواهد داد.
اما صرف نظر از انگيزه يابي اين اقدام، تعارضات قانوني و 

علمي اين »ممنوعيت« عبارتند از: 
1- به لح��اظ قانوني اين اقدام مخال��ف تبصره 2 ماده 
7 قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 است كه 
عنوان مي دارد: »هر ي��ك از مراجع صادركننده مجوز 
كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب 
و كار را مطابق ش��رايط مصرح در پايگاه اطالع رساني 
مذكور دريافت و بررس��ي كند. صادر كنندگان مجوز 
كس��ب و كار اجازه ندارند به دليل اش��باع بودن بازار، 
از پذيرش تقاضا ي��ا صدور مجوز كس��ب و كار امتناع 

كنند.« 
2- به لحاظ تئوريك نيز مش��خص است كه اين اقدام 
نتيجه عكس خواهد داد و سبب فساد و كاهش توليد 
رقابتي خواهد ش��د. همه ما اين عبارات ژرف را از پدر 
علم اقتص��اد خوانده ايم كه »معموال ب��ه خاطر حس 
نوعدوس��تي نس��بت به كاروان داران و كجاوه كشان 
نيس��ت كه ه��واداران كاره��اي عام المنفع��ه تعمير 
ش��اهراه ها را تش��ويق مي كنن��د...« يا »اينك��ه ما به 
غذاي ش��ب مان اميدواريم، نه از خير خواهي قصاب، 

نوشابه س��از يا نانوا بلكه به خاطر توج��ه آنها به منافع 
خودشان است«. 

در واقع »س��ود« اصل حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي 
است. سودي كه البته بر اساس قانون و به طور مشروع 
كسب شده باشد و در تضاد با منفعت همگاني نباشد. 
اين اصل اساسي اما معموال توسط دولت ها به فراموشي 
سپرده مي شود و قواعد ديگري طرح و توجيه مي شود 

كه مخالف منطق بازار و اصول اقتصاد است. 
اينكه چرا با وجود »اشباع بازار« در بعضي محصوالت 
اما تقاضا براي كسب مجوز براي توليد آنها وجود دارد را 
بايد در »سودآور« بودن توليد آن محصوالت و تاسيس 
كارخانه هاي توليد كننده آنها جست وجو كرد؛ سودي 
كه عمدتا حاصل »رانت« است. رانتي كه سياست گذار 
خود ايجاد ك��رده و مي كن��د و توليد در رش��ته هاي 
اشباع شده را از صنايع توصيه ش��ده )در اينجا صنايع 
»دانش بنيان« و »طرح هاي نيمه تمام«( به صرفه تر و 

سودآورتر و عاقالنه تر مي سازد.
براستي اگر دولتيان محترم خير و صالح مردم و جامعه 
را مي خواهند از توزيع ان��واع امتيازات و رانت ها پرهيز 
كنند، كاري كه همچنان مي كنند با دادن هزاران هزار 
ميليارد تسهيالت كم بهره و ارز و انرژي ارزان و... محيط 
سرمايه گذاري را غبارآلود و به سرمايه گذار آدرس غلط 
مي دهند، و به جاي آن محيط مناس��ب كسب و كار و 
ثبات مولفه هاي اقتصاد كالن و... را فراهم نمايند.در آن 
صورت مطمئن باشند بس��ياري از مسائل حل خواهد 
شد و تنها كساني وارد بازي توليد و صنعت مي شوند كه 
به درست يا غلط با پول خود )تاكيد مي كنيم( »با پول 
خود« نه سپرده هاي مردم دست به اين كار مي زنند و 
سود و زيان كارشان هم متوجه خودشان خواهد شد. 
در واقع مداخله دولت در بس��ياري از م��وارد به بهانه 
حمايت از فعاالن اقتصادي و بنگاه هاي توليدي نتيجه 
معكوس مي دهد؛ يعن��ي به جاي اينك��ه بخش هاي 
مورد حمايت را از لحاظ اقتصادي تقويت كند موجب 
تضعيف آنها مي ش��ود. وظيفه دول��ت در زمين بازي 
اقتصاد شفاف س��ازي و ارايه اطالعات صحيح و ايجاد 
فضاي رقابتي است كه كارآفرينان و صنعتگران واقعي 

وارد بازي شوند: 
»بنگاه ها در اقتصاد بازار با انتخاب مداوم بازار مواجهند، 
آنهايي كه در آزمون بازار شكس��ت مي خورند مجبور 
هس��تند بنگاه خود را تعطيل كنند...دس��تورالعمل 
پنهاني براي موفق نگه داش��تن بنگاه ه��ا وجود ندارد. 
انتخاب دارويني تنها سازوكار موجود براي حفظ منابع 
اقتصادي در جاي مناسب است... آنچه دولت مي تواند 
كمك كند تس��هيل در ايج��اد بنگاه هاي جدي��د... و 

تسهيل در انحالل شركت هاي ورشكسته است.« 
آيا به نفس تنگي افتادن اقتصاد و صنعت و كاهش رشد 
اقتصادي به منفي 4.9 درصد و س��قوط ارزش افزوده 
صنعتي به منفي 9.6 درصد در س��ال گذشته ناشي از 
همين نادرمان گري ها آن ه��م در زمانه دانش و علم و 

آگاهي و ناشي از »وابستگي به مسير« غلط نيست؟!

»وابستگي به مسير« غلط!
سخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

»وابستگي به مسير« غلط!
»كارخانه جديد ممنوع، 
مگر با رعايت دو شرط« 
اي��ن تيتري اس��ت كه 
يك��ي از روزنامه ه��اي 
صبح براي سخنان اخير 
مع��اون ط��رح و برنامه 
وزارت صم��ت برگزيده 
اس��ت محتواي��ي كه با 
تيترهاي ديگر در ساير رس��انه ها نيز برآن تاكيد 
شد. در اين خبر به نقل از اين مقام مسوول صنعت 
كشور مي خوانيم: »ايجاد واحدهاي صنعتي جديد 
در كش��ور ضرورت ندارد از اين رو مجوز جديد به 
هيچ س��رمايه گذاري داده نخواهد شد مگر آنكه 
آن مجوز مربوط به محصوالت دانش بنيان باشد 
يا اينكه كاالي مورد سرمايه گذاري به هيچ عنوان 
توليد داخل نداشته و تنها از طريق واردات تأمين 
شود« ايشان افزوده اند: »وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تصميم گرفته كه به سرمايه گذاران مجوز 

ايجاد واحد صنعتي جديد را ندهد و ...
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صنعت،معدن و تجارت

يارانه پاشي آشكار و پنهان 
ضدتوليد 

تعادل|
اتاق بازرگاني تهران روز گذشته به محلي براي 
تبادل نظر ميان نماين��دگان بخش خصوصي 
تهران با اعضاي هيات رييس��ه اتاق ايران بدل 
ش��ده بود تا نقش��ه راهي براي چابك س��ازي 
اتاق ه��اي بازرگان��ي در چهار س��ال پيش رو 
طراحي كنند. اما رييس اتاق ايران، كه همين 
چند روز گذش��ته جايگاه خود را در س��كوت 
رييس اتاق اي��ران دوباره تثبيت ك��رد، به اتاق 
تهران آمده بود. اما غالمحسين شافعي، خطاب 
به سياس��ت گذاران زب��ان به انتقاد گش��ود. او 
معتقد بود كه در ش��رايط كنوني كه كشور در 
جن��گ اقتصادي به س��ر مي ب��رد، تصميمات 
نادرست دس��تگاه سياس��ت گذار و عدم توجه 
به نظر كارشناس��ي فعاالن اقتصادي، به مثابه 
گلوله هايي اس��ت كه از پش��ت بر پيكر فعاالن 

اقتصادي مي نشيند. 
14

 وعده رييس جمهور در مراسم بهره برداري
 از ترمينال سالم فرودگاه امام خميني)ره( : 

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از ايرادات بودجه اي سال 1358  تا 1398

 رشد اقتصادي امسال
 مثبت مي شود

40 سال » درجا زدن« در بودجه

جهان

پايان راه »محمد مرسي «

15

اقتصاد هوشمند

 ورود به عصر
 بانكداري ديجيتال

8

گروه راه و شهرسازي|
ترمينال »گالري س��الم« فرودگاه ام��ام خميني)ره( 
س��رانجام پ��س از گذش��ت 10 س��ال از مراس��م 
كلنگ زني در س��ال 1388 ديروز به دس��ت حس��ن 
روحاني، رييس جمهور افتتاح ش��د. البته آن طور كه 
رييس جمهور در آيي��ن بهره ب��رداري از اين ترمينال 
اظهار ك��رد، عمده عملي��ات اجرايي ترمينال س��الم 
طي دو سال اخير صورت گرفته است. رييس جمهور 
همچنين ب��ا اش��اره ب��ه اينكه ب��ا وج��ود تحريم ها 
حركت هاي خوبي در بخش اقتصادي در كشور انجام 
شده اس��ت، افزود: آمارهاي سه ماهه نشان مي دهد با 
وجود رش��د منفي اقتصادي تا پايان سال رشد مثبت 
خواهد شد و براي پروژه هاي عمراني براي سال جاري 
بودجه هاي الزم در نظر گرفته شده است و در سه ماهه 
اول س��ال با پرداخت اين اعتبارات حركت هاي خوب 

عمراني ادامه خواهد داشت.

   نخستين پرواز به مقصد دوبي
بر اس��اس اين گزارش، قرار است، نخس��تين پرواز از 
ترمينال سالم با يك فروند هواپيماي متعلق به ايران اير 
در روز اول تيرماه به مقصد دوبي انجام ش��ود و اولين 
پرواز داخلي اين ترمينال نيز طي نيمه نخست تيرماه 
انجام خواهد شد. به گفته مسووالن كليه پروازهاي حج 

سال جاري نيز از طريق اين ترمينال انجام خواهد شد.

   ويژگي هاي ترمينال سالم
ترمينال »گالري س��الم« كه نخس��تين پايانه هوايي 
هوشمند در ايران به شمار مي رود، براي نقل و انتقال 
س��االنه 50 ميليون نفر مسافر طراحي ش��ده است. 
با افتتاح اين ترمينال اكنون دو پايانه هوايي در ش��هر 
فرودگاهي امام خميني )ره( فعال هستند. در طراحي 
داخلي ترمينال گالري س��الم، از آث��ار فاخر تعدادي 
از هنرمن��دان ملي بهره برده ش��ده تا فض��اي داخلي 
ترمينال يادآور فرهنگ غني ايراني-اس��المي باشد. 
اين ترمينال در س��ه طبقه و با بهره مندي از 52 كانتر 
پذيرش مس��افر، 9 جاي پ��ارك هواپيما، ش��ش پل 
تلس��كوپي اتصال به هواپيما و 9 گيت اعزام و پذيرش 
مس��افر آماده خدمت رس��اني به مس��افران ورودي و 
خروجي است. با افتتاح ترمينال سالم تعداد گيت هاي 
اعزام و پذيرش مس��افر در فرودگاه امام خميني )ره( 
به 23 گيت ارتقا يافت و يك��ي از ملزومات تبديل اين 
فرودگاه از فرودگاه سطح يك به فرودگاه سطح دو در 
حوزه خدمات فرودگاهي فراهم ش��د. همچنين اين 
ترمينال امكان خدمت رساني به بزرگ ترين هواپيماي 
تجاري جهان، يعني ايرباس A380 را فراهم مي كند. 
احداث اين ترمينال با طراح��ي و اجراي متخصصين 
داخلي ص��ورت گرفته و ب��راي تجهي��ز آن نيز تا حد 
امكان از تجهيزات ساخت ايران اس��تفاده شده است 

و تجهيزات دريافت و تحويل بار و پل هاي تلس��كوپي 
اتصال به هواپيما در اين ترمينال، در ايران توليد شده 
اس��ت. به گفته مس��ووالن دولتي، با افتتاح ترمينال 
سالم، بخشي از پروازهاي داخلي از فرودگاه مهرآباد به 
ترمينال شماره يك فرودگاه امام خميني)ره( منتقل 

خواهد شد.

    فشارهاي دشمنان بيشتر شده است
حس��ن روحاني روز سه شنبه در مراس��م بهره برداري 
از پايانه مس��افربري »س��الم« ف��رودگاه بين المللي 
امام خميني)ره( اظهار كرد: با وجود همه فش��ارهاي 
دشمنان و بدخواهاني كه مي خواهند اينگونه القا كنند 
كه توسعه ايران متوقف ش��ده و مردم نسبت به آينده 
كشور نااميد هس��تند، ما هر روز شاهد تحرك تازه اي 
در اقتصاد و حركت بزرگ اجتماعي در كشور هستيم 
و اين روند با شتاب ادامه خواهد يافت. رييس جمهور 
با بيان اينكه اقدامات دش��منان براي فش��ار به ملت 
ايران و در عين ح��ال عكس العمل نظ��ام جمهوري 
اسالمي ايران در برابر اين فشارها افزايش يافته است، 
تصريح كرد: پايان اين نبرد پي��روزي ملت خواهد بود 
چرا كه طرف مقابل ملت نيس��ت و ما نيز با هيچ ملتي 
نمي جنگيم بلكه طرف مقابل ما، عده اي سياستمدار 
كم تجربه هس��تند. دكتر روحاني افزود: در اين طرف 
نيز فقط گروهي از مس��ووالن كش��ور نيستند، بلكه 
همه ملت ايران يكپارچه در اين مبارزه حضور دارند و 
تحريم دشمنان به طور مستقيم عليه فرد فرد ايرانيان 
به ويژه اقشار ضعيف و كم درآمد است. رييس جمهور با 
تاكيد بر اينكه دشمنان در اين مبارزه عليه ملت ايران، 
پيروز نخواهند ش��د، گفت: مصداق اين س��خنان نيز 
افتتاح طرح هاي بزرگ در سراس��ر كشور و همچنين 
بهره برداري از ترمينال با شكوه سالم در فرودگاه امام 

خميني)ره( است .

   ساخت 2 ساله ترمينال
روحاني با اشاره به اينكه ترمينال سالم، عمدتا ظرف 
دو سال با تالش متخصصين، كارگران و مديران كشور 
ساخته شده، اظهار كرد: اگر در گذشته ترمينالي ظرف 
يك تا دو سال ساخته مي ش��د، تعجب مي كرديم كه 
چگونه امكان پذير است كه ظرف اين مدت ترمينالي با 
شكوه ساخته شود، اما االن شاهديم كه فرزندان ايران 
با تكيه بر اراده، اميد به آينده و عشق به وطن مي توانند 
چنين پروژه هايي را كه قابل رقابت با پروژه هاي مشابه 
جهاني است، بسازند. رييس جمهور تاكيد كرد: افتتاح 
ترمينال فرودگاه امام)ره( به معناي همكاري، تعاون و 
وحدت بخش هاي مختلف در راه اندازي يك پروژه مهم 
خدماتي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در كشورمان 
اس��ت .  دكتر روحاني با تاكيد بر اينكه امروز نيازمند 
تحرك و جهش به س��مت توس��عه هس��تيم، اظهار 

كرد: امروز با وجود تحريم و فشار هواپيماها و صنعت 
هوايي كش��ورمان بطور منظم در حال فعاليت است و 
اين موضوع براي كشوري كه از لحاظ خريد هواپيما، 
قطعات و تعميرات هيچ مشكلي نداشته باشند، اقدامي 
راحت محسوب مي ش��ود اما در كشور ما با وجود همه 
فشارها و مشكالت، صنعت هوايي كشورمان مشغول 
فعاليت و تالش ش��بانه روزي اس��ت . از اين رو،  بايد از 

همه بخش هاي هوانوردي كشور قدرداني كنيم.

    جايگاه صنعت هوايي ايران؟
رييس جمهور اضاف��ه كرد: امروز صنع��ت هوانوردي 
كشورمان با وجود همه فش��ارها در سطح كشورهاي 
پيشرفته جهان در مسير حركت است، البته كمبودها 
و مشكالتي وجود دارد اما اين كمبودها قابل رفع است. 
وي با اش��اره به اينكه يكي از تالش هاي دولت يازدهم 
و دوازدهم، رونق صنعت هوايي كشورمان بوده است، 
گفت: بعد از توافق هس��ته اي و فضايي ك��ه در روابط 
بين الملل ايجاد كرديم توانستيم پس از چند ده سال، 
تعدادي هواپيماي م��درن و نو وارد كش��ور كنيم كه 
ش��ايد يكي از آرزوهاي مردم عزيزمان بود و اين روند 
مي توانست ادامه يابد و در مس��ير ادامه بود و دولت در 
پي خريد صدها فروند هواپيما در طول سال هاي آينده 
به منظور رفاه و آس��ايش مردم و رونق اقتصاد و حمل 
و نقل كش��ور بود. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
رياس��ت جمهوري، روحاني با اش��اره به اينكه مبارزه 
واقعي و عملي با بدخواهان و مخالفان پيشرفت ايران، 
اجرا و افتتاح طرح هاي بزرگ گفت: امروز بايد عمال در 
برابر بدخواهان خود مقاوم��ت كنيم و عمل ما در برابر 

آنها، تالش براي رونق اقتصادي است.

  توسعه گردشگري و صنعت هوايي
رييس جمهور توسعه گردش��گري را از اهداف بزرگ 
دول��ت يازده��م و دوازدهم ب��راي رون��ق اقتصادي 
كشوردانس��ت و تصريح كرد: بهتري��ن و راحت ترين 
وسيله براي توسعه صنعت گردشگري، پيشرفت روز 
افزودن صنعت هوايي كش��ور اس��ت چرا كه مردم به 
صورت هوايي مي توانن��د در كوتاه ترين زمان ممكن 
به مقاصد خود در داخل و خارج كش��ور س��فر كنند. 
رييس جمهور افزود: اينكه ايران بتواند مقصد نهايي يا 
ترانزيت براي هواپيماهاي باري يا مسافري باشد، جزو 
حقوق مردم كشور است و اينكه صدها و هزاران شغل 
در كنار صنعت هوايي و گردش��گري به وجود بيايد و 
در روند مسافرت مردم تس��هيل شود، از جمله حقوق 
مردم كشورمان محسوب مي شود و دولت در اين راستا 
گام هاي خوبي طي س��ال هاي اخير برداش��ته است. 
روحاني اظهار كرد: امروز توسعه مسيرهاي ترانزيتي 
كش��ورمان و به ويژه بندر چابهار و صنعت هوانوردي، 
به معناي تعامل سازنده با جهان است و اين موضوع كه 

مسير هوايي ايران يكي از كريدورهاي امن جهاني به 
شمار مي رود بسيار حائز اهميت بوده و به معناي قدرت 
ترانزيتي كشورمان به ش��مار مي رود. رييس جمهور 
ترانزيت و گردشگري را دو امتياز مهم جغرافياي ايران 
دانست و اظهار كرد: كش��ورمان از جنوب به آب هاي 
بين المللي متصل اس��ت و از دو هزار كيلومتر ساحل 
برخوردار هستيم و در شمال نيز به آب هاي منطقه اي 
متصل هس��تيم و جايگاه جغرافيايي كشورمان براي 
عبور فيبرنوري، ريل، جاده و مس��ير هوايي مي تواند 
نقش برجس��ته اي در منطقه داش��ته باش��د و بايد از 
اين موقعيت جغرافيايي و جاي��گاه خود به خوبي و در 
راستاي منافع مردم استفاده كنيم. روحاني در بخش 
ديگري از س��خنان خود با بيان اينكه ترمينال سالم 
امام خميني )ره( به دست مهندسان ايراني و با مصالح 
و تجهيزات ايراني احداث شده اس��ت، گفت: احداث 
اين ترمين��ال به معناي خ��ود كفايي كش��ورمان در 
بهره برداري از اين گونه ترمينال ها است.  رييس جمهور 
با تاكيد بر اينكه بايد به گونه اي به جهان متصل شويم 
كه اين پيوند و اتصال جدانكردني باش��د، گفت: امروز 
بدخواهان ملت ايران توانسته اند رابطه ما را در تعامل 
تجاري، اقتصادي و بانكي ب��ا جهان تضعيف كنند اما 
در برخي از بخش ها نتوانسته اند اقدامي انجام دهند، 
لذا بايد به گونه اي با جهان پيوند و اتصال برقرار كنيم 
كه اين اتصال غير قابل جدايي باشد و اين مي تواند به 
معناي تضمين اقتصاد و تجارت كشورمان باشد. او با 
اش��اره به تالش هاي ناموفق امريكا براي قطع ارتباط 
ايران با دنيا تاكيد ك��رد: باوجود تالش ه��اي امريكا، 
مس��ووالن ايراني در تم��ام اجالس ه��اي بين المللي 
مي درخش��ند و ارتباطات جمهوري اس��المي ايران 
با ساير كشورها خوب است و اگر ش��ركتي در دنيا به 
دليل فشارهاي امريكا نمي تواند با ما همكاري كند اين 

موضوع را با تاسف اعالم و امريكا را محكوم مي كند.

   كسي در حقانيت ما ترديد ندارد
 روحان��ي ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه در تقابل ب��ا امريكا، 
كش��ورهاي جهان از ايران تجليل مي كنن��د، ادامه 
داد: ايران به امضا، عه��د و توافقات بين المللي وفادار 
بود و اين طرف مقابل بود كه همه توافقات و مقررات 
بين المللي را زير پا گذاشت و اكنون همه دنيا امريكا 
را به عنوان كش��ور متخلف، عهد ش��كن و برخالف 
مقررات انساني مي شناس��ند و معترف هستند. وي 
با بيان اينكه اگ��ر بانك و ش��ركت هاي خارجي در 
همكاري با ايران دچار مشكل هستند، در حقانيت ما 
كسي ترديد ندارد، تصريح كرد: اين نقطه ارزشمند 
تاريخي براي ايران است كه در مقابله با يك ابرقدرت 
به گونه اي از لحاظ سياس��ي و حقوقي حركت كرده 
كه كس��ي ما را محكوم نمي كند و اين يك موفقيت 

مهم است.

رييس جمهور در مراسم بهره برداري از ترمينال سالم فرودگاه امام خميني)ره(: 

رشد اقتصاد تا پايان 98 مثبت مي شود

گزارش



روي موج خبر

  ص�دور حك�م قطع�ي ب�راي ۲۴۱ اخاللگر 
اقتصادي در دادگاه هاي ويژه؛ تسنيم|

معاون اول دس��تگاه قضا گفت: تا آخر ارديبهش��ت 
۸۲۵پرونده به دادگاه رفت ك��ه تعدادي دالل ارزي 
بودند كه در زمان خودش بسيار موثر بود، يك تعداد 
ه��م از افراد داراي موقعيت هاي ب��االي اجتماعي و 
اقتصادي بودن��د، از مجموع ۸۲۵ نفر براي ۲۴۱ نفر 
حكم قطعي صادر شد. اژه اي در نشست خبري ويژه 
اعالم برنامه هاي هفته قوه قضاييه به صيانت از قوه 
قضاييه اش��اره كرد و گفت: 60 قاضي در يك س��ال 
گذش��ته از دستگاه قضايي انفصال پيدا كردند؛ يك 
دسته كساني هستند كه انفصال دايم از مشاغل قضايي 
و دولتي دارند و يك عده هم فقط از مشاغل قضايي 
انفصال پيدا كرده اند عده اي هم با بازخريدي انفصال 
يافتند، عده اي نيز عالوه بر انفصال و سلب صالحيت 
قضايي، به اتهامات شان رسيدگي مي شود. وي گفت: 
همچنين در يك سال گذش��ته بيش از چهار هزار 

قاضي تشويق شدند.

  وزير خارجه تركيه به ايران س�فر مي كند؛ 
ايرنا|

مولود چاووش اوغلو، وزير امور خارجه تركيه ۲0ژوئن 
)30 خرداد( به دعوت همتاي ايراني خود به اصفهان 
س��فر مي كند. س��فارت تركيه در تهران ديروز اين 
مطلب را به خبرنگار آناتول��ي اعالم كرد. در خبر ياد 
شده آمده است: چاووش اوغلو، از سوي محمد جواد 
ظريف همتاي ايراني خود جهت شركت در نخستين 
نشست كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور دعوت 
شده است. گفتني است، نخستين نشست كميسيون 
مشترك مذكور جمعه آينده ۲۱ژوئن )3۱ خرداد( 
در شهر اصفهان برگزار مي شود. جزييات بيشتري 
از اين سفر تاكنون منتشر نشده است. تهران و آنكارا 
عالقه مند به توسعه روابط با يكديگر در همه عرصه ها به 
ويژه در حوزه اقتصادي و تجاري هستند و براي تقويت 
اين همكاري ها و رساندن حجم مبادالت ساالنه دو 

كشور به سطح مورد توافق تالش مي كنند.

  ترام�پ دس�تور اع�زام ني�روي جدي�د
 به خاورميانه را صادر كرد؛ ميزان|

كاخ س��فيد اعالم كرد رييس جمهور امريكا دستور 
اعزام هزار ني��روي جديد به خاورميانه را صادر كرده 
اس��ت. مقامات امريكايي اعالم كرده اند اين افزايش 
نيرو در خاورميانه به دليل افزايش تنش ها در خليج 
فارس است. در تازه ترين مورد از اين تنش ها پنجشنبه 
گذشته در اقدامي مش��كوك دو نفتكش در درياي 
عمان هدف قرار گرفتند كه امريكا بالفاصله و بدون 
ارايه مدرك قابل استنادي ايران را مسوول آن دانست. 
به گزارش اسكاي نيوز، همزمان با موافقت ترامپ با 
اعزام نيروي جديد به خاورميانه، پاتريك شاناهان، 
سرپرست وزارت دفاع امريكا، تاكيد كرد كه امريكا به 
دنبال درگيري با ايران نيست و اقدام امروز “در جهت 
اطمينان يافتن از ايمني نيروهاي نظامي امريكايي و 
براي حفاظت از منافع ملي امريكا صورت مي گيرد. “

  نقاط ضعف قانون رسيدگي به دارايي هاي 
مسووالن؛  ايسنا|

يك فعال سياسي گفت: اجراي قانون رسيدگي به 
دارايي هاي مقامات و مس��ووالن اقدام خوبي است 
اما محرمانه بودن اطالعات و امكان دورزدن قانون 
از نقاط ضعف آن است. عبداهلل ناصري درباره ابالغ 
آيين نامه اجراي قانون رس��يدگي ب��ه دارايي هاي 
مقامات و مس��ووالن از س��وي رييس قوه قضاييه، 
اظهار كرد: اين قانون پيش از اين نيز وجود داشته 
است و مس��ووالن در زمان پذيرش مسووليت بايد 
دارايي هاي خود را اعالم كنند، اما اين قانون هيچگاه 
جدي گرفته نشد. اجراي اين قانون جديد كار خوبي 
اس��ت، اما محرمانه بودن اطالع��ات درباره اموال و 

دارايي هاي مسووالن منطقي به نظر نمي رسد.

  در خواست س�ازمان ملل از تمام اعضاي 
برجام براي پايبندي به تعهدات شان؛ پايگاه 

اينترنتي سازمان ملل|
سخنگوي س��ازمان ملل مواضع دبيركل سازمان 
ملل را درباره اهميت برجام و لزوم پايبندي ايران و 
ساير اعضاي آن به تعهدات مرتبط با اين توافق بيان 
كرد. استفان دوژاريك، در جلسه توجيهي روزانه در 
توضيح اينكه آيا دبيركل سازمان ملل واكنشي به 
تصميم ايران براي عبور از سطح تعيين شده براي 
توليد اورانيوم غني سازي ش��ده داشته است يا نه 
گفت: اگر بخواهم موضع اصولي دبيركل را بگويم، 
اين اس��ت كه او هميشه گفته است و خواهد گفت 
كه برجام نمود يك دستاورد بزرگ در زمينه عدم 
اشاعه تسليحات هسته اي و ديپلماسي است. اين 
توافق ]توافق هسته اي[ به صلح و امنيت بين المللي 
كمك كرده اس��ت.دوژاريك در پاسخ به اين سوال 
ك��ه اگر اي��ران اقدام ب��ه نقض توافق هس��ته اي و 
قطعنامه ۲۲3۱ شوراي امنيت سازمان ملل كند آيا 
تحريم هاي ]سازمان ملل[ بازگردانده خواهند شد يا 
نه گفت: قصد نداريم پيش بيني كنيم كه چه اتفاقي 
مي افتد. اين به شوراي امنيت بستگي دارد كه طبق 
اين قطعنامه عمل كند. ما همچنين باور داريم كه 
اعضاي درگير ]در برجام[ نبايد كاري انجام دهند 
كه تنش هاي باالي موجود در منطقه را بيش از اين 

گسترش دهد.

  امريكا دست از تحريك ايران بردارد؛ مهر|
معاون وزير خارجه روسيه با انتقاد از تصميم امريكا 
براي اعزام يك هزار نيرو به خاورميانه، از واشنگتن 

خواست تا دست از تحريك كردن ايران بردارد.
به گزارش رويترز، »س��رگئي ريابكوف« ديروز 
در اظهارات��ي گفت: امريكا برنام��ه اعزام نيرو به 
خاورميانه را متوقف و اقداماتي كه به نظر مي رسد 
براي تحريك ايران انجام مي دهد را متوقف كند. 
ريابكوف در ادامه گفت: روس��يه بارها از امريكا 
و متح��دان منطقه اي آن خواس��ته ت��ا از پمپاژ 
بدون تفكر و بي پرواي تنش در منطقه انفجاري 

خاورميانه خودداري كنند. 

ايران۲

مديركل ضدجاسوسي وزارت اطالعات اعالم كرد

نخستين ضربه  جهاني »واجا« به شبكه  جاسوسي امريكا
گروه ايران|

عصر روز دوش��نبه بود كه علي شمخاني دبير شوراي 
عالي امنيت ملي در خبري كوتاه به كشف شبكه پيچيده 
جاسوسي در بستر سايبر توسط وزارت اطالعات اشاره 
كرد و گفت كه مستندات خوبي در اين رابطه به دست 
آم��ده كه قابل اتكا و ارايه اس��ت؛ ش��مخاني در ادامه 
اظهاراتش از دستگاه اطالعاتي خواست اين مستندات 
را در اختيار رس��انه ها قرار دهند تا مش��خص شود كه 
قابليت ساختارهاي اطالعاتي ايران بيش از ادعا است و 
دامنه وسيعي از قلمروهاي اطالعاتي را در بر مي گيرد.

به فاصله يك روز بعد از صحبت هاي شمخاني، مديركل 
ضدجاسوسي وزارت اطالعات از وارد كردن نخستين 
ضربه جهاني به شبكه جاسوسي امريكا در بستر سايبري 
با محوريت وزارت اطالعات جمهوري اسالمي خبر داد و 
گفت: به زودي اطالعات و جزييات تكميلي جديدترين 

ضربه وارد شده به اين شبكه جاسوسي ارايه مي شود.
به گ��زارش روابط عموم��ي وزارت اطالعات مديركل 
ضدجاسوسي وزارت اطالعات طي سخناني با اعالم اين 
خبر اظهار كرد: ما در يك عمليات ديگر توانستيم شبكه 
جديدي از جاسوسان امريكا را هم مورد ضربه قرار دهيم 
كه اين موضوع مربوط به ماه هاي اخير است و جزييات 
آن بع��د از طي روند قضايي اين جاسوس��ان با ش��رح 
عمليات وزارت اطالعات در اين زمينه اعالم و برخي از 
مستندات فعاليت هاي ماموران CIA در خارج از كشور 
و اطالعات مربوط به اين جاسوسان منتشر خواهد شد.

وي در ادامه با بيان اينكه در مورد شبكه هاي جاسوسي 
و ضربه زدن به آنها دو مس��اله براي ما اولويت دارد كه 
يكي اشراف به داخل كشور و ديگري اشراف اطالعاتي 
به خارج كشور اس��ت، گفت: شبكه جاسوسي امريكا 
متش��كل از تعداد قابل توجهي از جاسوسان حرفه اي 
CIA است كه در حمله اخير وزارت اطالعات جمهوري 

اسالمي و متحدان جهاني اش ضربه خورده است.
اين مسوول ارشد اطالعاتي با تاكيد بر اينكه اعضاي اين 
شبكه جاسوس��ي از منابع ممتاز و برتر CIA هستند، 
اظه��ار كرد: آنان ب��ه دليل نيت خائنان��ه، همكاري و 
اطالعاتي كه به CIA داده اند، از منابع ممتاز اين سازمان 

جاسوسي محسوب مي شدند.
وي تاكي��د كرد: مح��ور فعاليت هاي ضدجاسوس��ي 
وزارت اطالعات جمهوري اس��المي محدود به داخل 

كش��ور نيس��ت و از ابعاد جهاني آن به عنوان عمليات 
ضدجاسوسي بين المللي تعبير مي كنيم.

   نبرد اطالعاتي با دشمنان
مديركل ضدجاسوس��ي وزارت اطالع��ات با تاكيد بر 
اينكه ما متح��دان جهاني اطالعاتي داري��م و با آنان 
تبادل اطالعات مي كنيم، اظهار كرد: در حال حاضر ما 
در نبردي اطالعاتي با امريكا هس��تيم و در تبادل هاي 
اطالعاتي خود از ظرفيت س��اير سرويس هاي متحد 
با خودمان اس��تفاده مي كنيم. به شكلي كه زماني كه 
ضربه اي اساسي به شبكه بين المللي جاسوسي امريكا 
وارد كرديم و عالوه بر پيشگيري از اقدامات اطالعاتي 
امريكا براي ضربه زدن به خودمان، بخش قابل توجهي 
از اقدامات اطالعاتي امريكا در سطح جهاني نيز مختل 
شد. وي تصريح كرد: بيشترين فضايي كه امريكا از آن 
عليه كشورمان استفاده مي كند، فضاي سايبري است. 
به شكلي كه امريكايي ها عالوه بر حمالت سايبري از 
فضاي سايبر براي برقراري ارتباط با جاسوسان خود در 

سراسر جهان استفاده مي كنند.
اين مقام ارش��د اطالعاتي ادامه داد: آنان با استفاده از 
سيستم هاي امن ارتباطي در فضاي سايبر از اين بستر 

به سود خود استفاده مي كنند.
وي با بي��ان اينكه ما موفق ش��ديم به سيس��تم امن 
امريكايي ها براي جاسوسي در فضاي سايبر نفوذ پيدا 
كنيم، اظهار كرد: از آنجا كه آنان براي برقراري ارتباط 
امن با جاسوسانشان در دنيا از پوشش سايت ها استفاده 
مي كردند - به شكلي كه س��ايتي كه در ظاهر مربوط 
به حوزه بهداشت، سالمت و ورزش بود با پسوردي به 
سيستم امن ارتباطي آنان راه پيدا مي كرد - ما توانستيم 
جاسوس ها را از طريق نفوذ به اين فضا شناسايي كنيم.

مديركل ضدجاسوس��ي وزارت اطالعات تاكيد كرد: 
شناسايي اين جاسوس��ان تنها محدود به ايران نبود 
هرچند كه س��ايت هاي فارسي نيز در ميان اين قبيل 
سايت ها وجود داشت بلكه موضوع شناسايي ما به حوزه 
جهاني نيز گسترده شده و سايت هايي در سطح جهاني 

شناسايي شده اند.
وي با بيان اينكه افرادي كه شناسايي شده اند ايرانياني 
بودند كه در داخل كش��ور به شكل خائنانه و با آگاهي 
براي CIA فعاليت مي كردن��د، اظهار كرد: با برخي از 

آنان برخورد قضايي انجام شده و با برخي ديگر به عنوان 
فرصت نگاه شده و از آنان براي نفوذ به شبكه جاسوسي 

امريكا بهره برداري شده است.
اين مقام ارشد اطالعاتي با تاكيد بر اينكه عمده موارد 
شناس��ايي ش��ده افرادي بودند كه در دنيا با امريكا و 
سيستم جاسوسي اش ارتباط داشتند، اظهار كرد: ما در 
تبادل با سرويس هاي اطالعاتي ديگر كشورها آنان را 
شناسايي كرديم و با ايشان برخورد شد كه در مواردي 

به اعدام نيز منجر شد.

   فعاليت هاي ضد جاسوسي وزارت اطالعات
مديركل ضدجاسوس��ي وزارت اطالع��ات در بخش 
ديگري از سخنانش با بيان اينكه فعاليت ضدجاسوسي 
وزارت اطالعات جمهوري اسالمي عليه شبكه جهاني 

جاسوسان امريكا به شكلي بود كه آنان وقتي متوجه اين 
ضربه شدند در فراخواني جهاني افرادشان را از سراسر 
دنيا جمع آوري كردند، اظهار كرد: آنها كوشيدند تا اين 
افراد را از كش��ورهاي مختلفي كه در آنها براي امريكا 
جاسوسي مي كردند، خارج كنند و به اين طريق شبكه  
جاسوسي شان را در كل دنيا از دست دادند و اين شبكه 

منهدم شد.
وي تاكي��د كرد: حوزه هاي دسترس��ي جاسوس��ان 
مرتبط با CIA صنعتي، نظامي، سايبري، اقتصادي و 

زيرساختي بوده است.
اين مقام ارشد اطالعاتي با اشاره به اينكه سال گذشته 
ياهونيوز گزارشي را در زمينه ضربه هاي اطالعاتي ايران 
به CIA  منتش��ر كرده بود، اظهار كرد: در اين گزارش 
مطرح ش��ده كه ضربه ايران ماجرايي را آغاز كرده كه 

CIA منابعش را در كل دنيا از دست بدهد. آنان در اين 
گزارش كه از ديدگاه CIA به موضوع پرداخته است، 
وضعيت خ��ود را فاجعه بار خواندن��د و از آن به عنوان 
يك ازهم گسيختگي جهاني ياد كردند و كشته شدن 

منابعشان را از تبعات آن دانسته اند. 
مديركل ضدجاسوسي وزارت اطالعات در پايان گفت: 
همچنين آنان بطور كلي اين موضوع را سبب اختاللي 
جدي در شبكه جاسوسي خودشان توصيف كردند و 
با اعالم آن به عنوان يك شكست كه منجر به تعطيلي 
برنامه هايشان شده است، در اظهارنظري صريح آن را 
يك فروپاش��ي كامل جهاني، يك افتضاح اطالعاتي و 
بزرگ ترين شكس��ت اطالعاتي امريكا پس از يازدهم 
س��پتامبر دانس��تند كه صدها ميليارد دالر هزينه و 

خسارت به آنان وارد كرده است.

معاون اول رييس جمهوري مطرح كرد

اقتصاد مقاومتي يعني توليد بيشتر
گروه ايران|

ارائه تعريفي دقيق و كاربردي از اقتصاد مقاومتي موضوعي 
اس��ت كه از زمان طرح اين مس��اله در سطح رسانه هاي 
گروهي و محافل كارشناس��ي جري��ان دارد و هر جريان 
و طيفي بر اس��اس دريافت هاي خود تعريفي از آن ارائه 
مي كند. برخي از تحليلگران اقتصاد مقاومتي را در حكم 
برخورد انقباضي با بودجه و رياضت اقتصادي تفس��ير و 
گروهي ديگر از كارشناس��ان تعاريف ديگري را براي اين 

اولويت مهم اقتصادي تشريح كردند.  
معاون اول رييس  جمهوری اما به عنوان فرمانده س��تاد 
اقتصاد مقاومتي از منظر ديگري مقوله اقتصاد مقاومتي را 
ارزيابي مي كند و  با بيان اينکه مقاومت در مقطع کنونی 
به معنای توليد کاالهای مورد نياز کشور است، مي گويد: 
بايد امنيت غذايی مردم ايران را تامين کنيم تا برای نان، 
دست پيش خارجی دراز نشود. اسحاق جهانگيری ديروز 
در ديدار عمومي و آيين بهره برداری از سامانه های آبياری 
نوين در جمع مردم روستای دوتپه سفلی از توابع شهرستان 
خدابنده افزود: شرايط امروز کشور، شرايط خاصی است، به 
گونه ای هيچ مقعطی از تاريخ نقالب اسالمي در طول ۴0 

سال گذشته به حساسيت اين شرايط نبوده است.
وی ادامه داد: ما جنگ تحميلی هشت ساله، تحريم های 
آمريکا، اتحاديه اروپا و ش��ورای امنيت سازمان ملل را در 
۴0 سال گذشته داشته ايم ولی اوضاع را با کم و کسرهای 
آن گذرانده ايم و نشان داديم مي توانيم يک ملت مقاوم و پا 

برجايی باشيم که در تاريخ نامش ماندگار است.
جهانگيری افزود: امروز دشمن ما طور ديگری خودش را 
نشان داده است و به يک نوعی کاله گذاری کرده و حيله به 
خرج داده است چرا که آمده نشسته با ما مذاکره کرده که 
طی آن توافق کرديم و قرارداد بستيم و آن طرف قرارداد هم 
6 قدرت بزرگ دنيا بودند، بعد از توافق، ايران به تعهداتش 
عمل کرده و آژانش انرژی اتمي هم تا کنون در هر ۱۴ مرتبه 

گزارش، اجرای تعهدات ايران را تأييد کرده است.

   واكنش ايران به نقض برجام
معاون اول رئيس جمهوري به نقض توافق برجام از سوی 
ترامپ و اعمال تحريم های آمريکا عليه ايران اشاره کرد و 
اظهار داشت: اگر در يک توافق، يک طرف همه تعهدات 
را انج��ام دهد ولی طرف ديگر نارو بزند، چه اس��مي روی 
موضوع می توان گذاشت. جهانگيری با بيان اينکه ما درس 
»هيهات من الذله« از حضرت امام حسين )ع( آموخته ايم، 

افزود: مردم ايران زير بار ذلت و حرف زور نمي روند.

وی افزود: آمريکايی ها باورش��ان شده وقتی می خواهند 
کسی را بترسانند می گويند ناو فالن که صدتا هواپيما روی 
آن است و يا هواپيماهای ما به سمت خليج فارس حرکت 
کرد؛ آمريکايی ها به زعم خود می خواهند بترسانند ولی 
وقتی می بينند يک کش��ور نگران نش��د و عکس العمل 
غيرمتعارفی نشان نداد، اعالم می کنند که بياييد مذاکره 
کنيم، حرف ما اين اس��ت ما با آمريکا چه مذاکره ای بايد 
بکنيم، حداکثر اگ��ر مذاکره کنيم دوباره ي��ک قرارداد 
می ش��ود، از کجا معلوم آن قرارداد را دوباره به هم نزنند. 
مع��اون اول رييس  جمهوری تصري��ح کرد: رهبر معظم 
انقالب به پشنتوانه ملت ايران، دولت، مجلس و نيروهای 
مس��لح و همه نهادها يک حرف دارند و آن اين است بايد 
کسی که زور گفته، قرارداد را به هم زده، ظلم کرده و اين 
همه خسارت به ملت ايران وارد کرده، جبران آنها را بکند.

وی خاطرنشان کرد: ما اهل منطق هستيم و با منطق، ادب 
و احترام اگر با ملت ايران صحبت کنيد همه مسائلتان حل 
می شود ولی با تهديد، بی احترامي و با حرمت شکنی نسبت 
به ملتی که هزاران سال تاريخ دارد، نمی شود صحبت کرد.

   معناي اقتصاد مقاومتي توليد است
جهانگيری با بيان اينکه راهبرد امروز ما مقاومت است، 
تصريح کرد: اين مقاومت به معنای آن است که ما بايد 
بتوانيم نيازهای کشور را تامين کنيم و نگذاريم زندگی 

ضعيف ترين اقشار جامعه آسيب ببيند.

وی با بيان اينکه نيازهای اصلی کشور توسط کشاورزان 
توليد مي ش��ود، افزود: راه مبارزه، توليد اس��ت، اينکه 
مي گوييم مقاومت کنيم نه اينکه اسلحه برداريم البته 
آنجايی که قرار اس��ت اسلحه برداشته شود، اسلحه بر 
مي داريم. جهانگيری به خودکفايی کش��ور در توليد 
گندم در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در ابتدای 
فعاليت دولت تدبير و اميد ساالنه 6 ميليون تن گندم 
وارد کشور مي ش��د ولی اکنون با تحقق خودکفايی، 
بخش��ی از گندم کش��ور به کش��ورها ديگر هم صادر 
مي شود. وی با بيان اينکه همه روستاهای باالی بيست 
خانوار کشور تا آخر امسال از نعمت گاز طبيعی برخوردار 
می شوند، گفت: روستاها کانون توليد در کشور هستند 

و کشور متکی به روستاييان است.
معاون اول رييس  جمهوری در بخش ديگری از سخنان 
خود با بيان اينکه امنيت منطق��ه را ايران حفظ کرده 
است، افزود: ايران ۲ روز خودش را از خليج فارس کنار 

کشيد حاال مي گويند ايران بوده که کشتی ها را زد.
وی ادام��ه داد: ايران تا االن بود و حفاظت امنيت کرده 
و کسی جرات نمي کرد در خليج فارس و دريای عمان 

يا آب های بين المللی دست به چنين کارهايی بزند.
معاون اول رييس  جمهوری گفت: فکر مي کنند امنيت 
منطقه توسط عربستان، امارات و بحرين تامين می شود 
در حالی که امنيت خود اين کشورها را هم ايران حفظ 

مي کند.

جزييات رايزني  با شوراي 
نگهبان پيش از انتخابات

عض��و  ش��وراي عال��ي 
ي  ر ا س��ت گذ سيا
اصالح طلبان  با  بيان  اينكه 
در دور جدي��د رايزني ها با 
شوراي نگهبان تاكنون يك 
جلسه با س��خنگوي شورا 
داش��ته اس��ت، گفت: اگر 
افراطيون دو طرف بگذارند تالش داريم فضاي تعاملي 
و تفاهم ملي ايجاد كنيم. محسن رهامي در گفت وگو با 
ايلنا، در واكنش به سخني از سخنگوي شوراي نگهبان 
مبني بر داشتن جلسه انتخاباتي با اصالح طلبان گفت: با 
توجه به تجربه اي كه از قبل داشتيم و جلسه اي كه با رهبر 
انقالب در مورد كيفيت مجلس فعلي و مجلس پيش از آن 
داشتيم، ايشان گفتند مجلس مي توانست قوي تر از اين 
مجلسي كه هست، با شد. رهامي با اشاره به جلسه سال 
گذشته خودش با رهبر انقالب گفت: در مجلس دهم من 
مسوول كميته انتخابات و كميته ائتالف و رايزني بودم، از 
كساني كه در مجلس گذشته تاييد نشدند ليستي تهيه 
و به آقاي روحاني داديم تا حتي االمكان از طريق مذاكره 
با رهبري مشكل حل شود. وي با اشاره به سخن رهبري 
در جلسه گفت: رهبري تاكيد كردند كه اصالح طلبان را 
حامي نظام مي دانم و فرقي بين نيروهاي وفادار به قانون 

اساسي، امام و نظام از اين حيث قائل نيستم.

خروج از برجام و بي عملي اروپا 
مانع گفت وگوهاست

دبير ش��وراي عالي امنيت 
ملي كشورمان تاكيد كرد: 
سياس��ت هاي تروريستي 
نوي��ن امري��كا هوي��ت و 
حاكميت ملي كش��ورها را 
هدف گرفته است. به گزارش 
ايرنا، دريابان علي شمخاني 
در دهمين اجالس بين الملل��ي نمايندگان عالي امور 
امنيتي كشورها در شهر اوفا گفت: امروز ماهيت، شكل 
و شيوه تهديدات امنيتي تغيير كرده و متاسفانه شاهد 
رشد س��ريع تهديدات نوين و تركيبي )هيبريدي( در 
جهان هستيم. وي امنيت و توسعه پايدار را دو مفهوم به 
هم پيوسته عنوان كرد و افزود: تهديدات نوين امنيتي 
مرزهاي زميني، هوايي و دريايي را پشت سر گذارده و 
امروز يك ويروس نرم افزاري مي تواند كار سالح هسته اي 
را انجام دهد. شمخاني با اشاره به اقدامات امريكا و رژيم 
صهيونيستي در استفاده از ويروس استاكس نت براي 
آسيب زدن به تاسيسات هسته اي ايران گفت: سكوت يا 
واكنش ضعيف جهاني به اين تهاجم سايبري موجب شد 
تا امروزه امريكا اين جسارت را پيدا كند تا حمله سايبري 
به تاسيسات برق كشور ونزوئال را انجام دهد. وي افزود:  
ابزاره��اي جديد جنگ در كنار س��الح هاي متعارف و 

نامتعارف در اختيار جنگ طلبان قرار گرفته است.

 مذاكره مجدد با امريكا
منطقي و عقالني نيست

مرج��ع تقليد ش��يعيان با 
تأكيد بر اينك��ه مذاكره با 
امريكايي كه به هيچ تعهدي 
پايبن��د نب��وده منطقي و 
عقالن��ي نيس��ت، گفت: 
مذاكره با كش��وري كه به 
هيچ تعهدي پايبند نبوده 
درست نيس��ت و نبايد مذاكره مجدد كرد. به گزارش 
تسنيم آيت اهلل مكارم ش��يرازي ديروز در ديدار با وزير 
علوم كه در دفتر اين مرجع تقليد برگزار شد با تصريح به 
اهميت نوآوري در توليد علم خاطرنشان كرد: علم به هيچ 
مكان و كشوري تعلق نداشته و بايد نوآوري و خالقيت در 
توليد علم در دستور كار قرار گيرد چرا كه اين كار سبب 
تحول در توسعه كشور مي شود. استاد برجسته حوزه 
علميه انتقاد را سبب اصالح مسير حركتي مسووالن 
و دستگاه هاي اجرايي كش��ور برشمرد و گفت: دوري 
از گرايش هاي جناحي بايد در دانش��گاه ها مورد توجه 
باش��د؛ انتقاد منطقي سبب گره گشايي از آسيب هاي 

اجتماعي مي شود.
وي با انتقاد از عدم توجه به استعدادهاي كشور اظهار 
داش��ت: نبايد اجازه داد استعدادهاي پرورش يافته در 
كشور در كشورهاي ديگر مورداستفاده قرار گيرد و بايد 

از اين ظرفيت ها به صورت صحيح استفاده شود.

پيگيري تشكيل جبهه واحد 
۲۵كشور براي مقابله با تحريم
رييس فراكسيون مقابله 
با تحري��م با بيان اينكه به 
دنبال آن هس��تيم كه از 
ديپلماسي پارلماني براي 
همراهي ۲۵ كشور تحت 
تاثي��ر تحريم هاي امريكا 
اس��تفاده كنيم گفت: بنا 
داريم جبهه واحدي را با استفاده از ظرفيت بخش 
خصوصي ايجاد كنيم. محمدعلي پورمختار رييس 
فراكس��يون مقابله با تحريم در مجل��س دهم در 
گفت وگو با فارس، درباره اهداف اين فراكسيون گفت: 
ايجاد ظرفيت ديپلماسي پارلماني بسيار عظيم است 
كه در مقابله با تحريم ها استفاده حداكثري خواهد 
شد. همچنين از ظرفيت بخش هاي مختلفي كه در 
كشور وجود دارد كه دولت يا نمي تواند يا نمي خواهد 
از آنها اس��تفاده كن��د، بهره خواهيم ب��رد. رييس 
فراكسيون مقابله با تحريم در مجلس تصريح كرد: 
براي بي اثر كردن تحريم ه��ا تالش داريم تا از تمام 
ظرفيت كشور استفاده كنيم ضمن اينكه مي كوشيم 
در مراجع بين المللي عليه اقدامات امريكا در تحريم 
ايران كه برخالف قوانين بين المللي است، استفاده 
كنيم. پورمختار گفت: اقدام امريكايي ها عليه ايران 

اقدامي ضدبشري و خالف حقوق بشر است. 

فرصت اندك مذاكره   براي 
حفظ  توافق هسته اي 

رييس جمه��ور فرانس��ه 
در واكن��ش ب��ه اظه��ارات 
ن  ما ز س��ا س��خنگوي 
انرژي اتمي گف��ت كه اين 
تصمي��م باعث تاس��ف او 
شده و فرانس��ه ايران را قويا 
تش��ويق ب��ه »صب��وري و 
مس��ووليت پذيري«  مي كند. به گزارش ايسنا، به نقل 
از رويترز، امانوئل ماك��رون در واكنش به تصميم ايران 
براي عبور از س��طح تعيين ش��ده براي توليد اورانيوم 
غني سازي ش��ده گفت: از اين تصميم ايران متأسفم اما 
پاريس به مذاكره با ش��ركايش و همچنين ايران ادامه 
خواهد داد تا از افزايش بيشتر تنش ها در منطقه جلوگيري 
شود. ماكرون در يك كنفرانس خبري با همتاي اوكرايني 
خود در اين باره گفت: از اظهاراتي كه ايران داشت تأسف 
مي خورم اما آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرده 
است كه ايران تعهداتش را رعايت مي كند و ما نيز قوياً آن را 
ترغيب مي كنيم تا صبور و مسووليت پذير باشد. وي افزود: 
روزنه اي در حد فاصِل زماني حال حاضر تا ۸ جوالي براي 
گفتمان بيشتر در راستاي حفظ توافق هسته اي وجود 
دارد. رييس جمهور فرانسه تصريح كرد: هيچ شكلي از 
گسترش تنش ها درست نيست   و نه به ايران و نه به جامعه 

بين المللي كمكي نمي كند.
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پاورقي اقتصادي 3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس ايرادات بودجه اي سال 1358 و 1359 و امروز اقتصاد ايران را مرور كرد

تداوماشتباهاتبودجهاي

همسان سازي حقوق كارمندان قراردادي و پيماني در دستور كار دولت 

مركز پژوهش هاي مجلس اقدام ب��ه مرور بودجه هاي 
دولت در س��ال هاي 58 و 59 كرده و در اين مرور به اين 
نتيجه رسيده است كه مشكالتي كه امروز بودجه ايران 
با آن درگير است همان هايي اس��ت كه در اين سال ها 
گذش��ته نيز با آن درگير بوده اس��ت اعم از نفتي بودن 
بودجه، هزينه هاي زايد دولت، حيف و ميل منابع مالي در 
قالب هزينه هاي عمراني بي ثمر و.... به گزارش »تعادل«، 
بودجه نويسان كش��ور در اولين بودجه مدرن ايران بعد 
از مشروطه، در سال ۱۲89 شمسي، در مقدمه بودجه 
آن سال نوش��تند »بديهي است كه ما در عمل بودجه، 
بي تجربه و تازه كاريم مع ذلك براي اطمينان قلب كساني 
كه در تمايل ما به اصالحات شبهه به دل راه مي دادند الزم 
بود در اين راه اولين قدم برداشته شده و بدون وحشت از 
اينكه تازه كار جلوه كنيم با عزم راسخ اطالعاتي از ماليه 
درهم برهم و بي ترتيب خود استخراج كرده به معرض 

شهود گذاريم«.
۷۰ س��ال بعد و در س��ال ۱۳58، بودجه نويسان همان 
ساختار بودجه نويسي، اما اين بار نه بي تجربه و نه تازه كار، 
بلك��ه در آغاز دوراني ت��ازه و با به ارث ب��ردن انبوهي از 
مشكالت اقتصادي و بودجه اي، در تدوين اليحه بودجه، 
از همان جمالت استفاده كردند و گفتند »سعي كرده ايم، 
اطالعاتي از ماليه درهم برهم و بي ترتيب خود استخراج 

كرده به معرض شهود گذاريم«.
از اين دو تاريخ به ترتيب حدود ۱۰8 س��ال و ۴۰ سال 
مي گذرد. در اين مدت، اقتصاد كش��ور همانند س��اير 
حوزه هاي زندگي اجتماعي، تغيير و تحوالت چشمگيري 
به خود ديده اس��ت. بهبودهاي فراوان و قابل توجه در 
تمام عرصه ها، اتفاق افتاده است و در عين حال همچنان 
در برخي حوزه هاي اقتصادي، وجود برخي مش��كالت 
محسوس اس��ت. مش��كالتي كه خطير بودن شرايط 
كنوني، ضرورت ريش��ه يابي و تس��ريع در ح��ل آنها را 
دوچندان مي كند. شرايطي كه البته بودجه ايران پيش 
از اين، چندين بار مشابه آن را با موفقيت از سر گذرانده 
است و در توصيف آن، مي توان بدون كم و كاست، همان 
جمالت بودجه نويسان سال ۱۳59 را استفاده كرد كه 
بودجه در شرايطي تهيه شده كه مبارزه ملت ايران عليه 

سلطه خارجي ابعاد تازه اي پيدا كرده است. 
به اين ترتيب كه تحريم اقتصادي، ضبط دارايي هاي ايران 
در خارج و تشديد فشار از سوي اياالت متحده امريكا و... 
براي به حداقل رساندن ارتباطات سياسي و اقتصادي با 
ايران و ايجاد جو ماجراجويي و جنگ طلبي در منطقه 
خاورميانه، خليج فارس و راه هاي دريايي ايران باعث به 
وجود آمدن بحران اقتصادي در داخل كش��ور شده كه 
عمدتا مولود وابستگي شديد بودجه كشور به درآمدهاي 
نفتي، ضعف توليدات داخلي، نياز به كاالهاي خارجي، 
اجبار به تغذيه صنعت مونتاژ، توزيع نامتعادل درآمدها و 

توسعه بي رويه بخش خدمات دولتي و.... است. 

  چه بايد كرد؟ 
اين بار نيز شايد بتوان از جمالت بودجه ۱۳58 استفاده 
كرد كه مسائل اقتصادي ايران كه جامعه امروز با آن دست 
به گريبان است، خلق الساعه نبوده و از گذشته هاي دور 
و نزديك و در ش��رايط كهنه و نو ريشه دارند. شناسايي 
اين ريشه هاست كه مي تواند مسائل اساسي و بنيادي را 
از مس��ائل عارضي، گاه ساختگي، كوتاه مدت و گذراي 
رخدادهاي اخير جدا كرده و رفع ابهام كند. س��وال اين 
است كه چه بايد كرد و راه حل چيست؟ آيا بايد به علت ها 
پرداخت يا در دايره بس��ته معلوم ها توقف و بحث كرد؟ 
براي اين منظور، م��رور تجربيات تاريخي بودجه ريزي 

كشور، مي تواند مفيد باشد. 
مركز پژوهش هاي مجلس در همين راس��تا، سلس��له 
گزارش هاي مرور تجربيات تاريخ بودجه ريزي در ايران 
را تهيه كرده و توضي��ح داده كه با اين گزارش ها تالش 
مي كند، ضمن مروري بر تالش هاي انجام شده در اين 
زمينه، آسيب هاي راه طي شده را احصا كند، با اين اميد 

كه اين بازخواني گذشته، چراغ راه آينده باشد.
نكته جالب توجه در اين مرور آن است كه تقريبا بخش 
عمده مشكالت بودجه اي ترسيم شده در اين بودجه ها و 
راهكارهاي ارايه شده در آن، به ويژه بودجه سال ۱۳58 
كه به عنوان بودجه اضطراري، توسط دولت موقت تهيه 

شد، هم اكنون نيز قابل استفاده است.
به عبارت ديگر، س��اختار بودجه اي كش��ور، همچنان 
كه در ابتداي راه، مش��كالت بودج��ه اي فراواني مانند 
اتكاي بودجه به نفت، متورم بودن بخش جاري بودجه، 
ماليات س��تاني ناكارآم��دي و... را به ارث ب��رده بود، در 
تصحيح روندهاي اساس��ي بودجه اي چن��دان موفق 

نبوده است. به گونه اي كه مش��كالت اساسي، مدام در 
حال موكول شدن از سالي به س��ال ديگر بوده اند و در 
واقع تكرار آنچه كه قرار بود، زماني موقت باشد، به رويه 
هميشگي تبديل ش��ده است.  طي اين مدت، به داليل 
مختلف، دولت ها و مجلس ها، با مصلحت انديشي هاي 
گوناگون، حاضر به انتخاب هاي اساس��ي ذكر شده در 
بودجه ۱۳58 نبوده اند و بيماري اتكاي بودجه به نفت 

و ساير بيماري هاي بودجه اي، ادامه پيدا كرده است.
وضعيتي كه ناظر بودجه اي را به اين نتيجه مي رساند كه 
چه بسا ش��ايد اين بار، پس از ۱۰8 سال از اولين بودجه 
كشور، الزم است به طور اساسي تر و به عنوان هديه اي 
براي چهل س��الگي انق��الب و دميدن مج��دد روحيه 
تحول خواهي انقالبي در بودجه و اقتصاد، با هدف اتخاذ 
تصميم هاي معوق مانده و انتخاب هاي انجام نشده و قطع 
سيكل ناقص طي شده، »با عزم راسخ، اطالعاتي از عاليه 
درهم برهم و بي ترتيب خود استخراج كرده به معرض 
شهود گذاريم تا بتوانيم اين ساختار بودجه اي را اصالح 
كرده و مقاوم تر، از نو بسازيم.«در ادامه بخشي از آنچه در 
بودجه سال هاي ۱۳58 آمده و هنوز هم بودجه كشور با 

آن درگير است را مرور مي كنيم.

  مشكل بلعيدن بودجه توسط كاركنان
در بخش��ي از بودجه س��ال ۱۳58 با عن��وان »كارايي 
هزينه ها در بودجه«، آمده اس��ت: ملت ايران چرا بايد 
اجازه دهد تم��ام درآمدهاي دولتي فقط براي حقوق و 
مزاياي كاركنان و ساير هزينه هاي جاري اداري مربوط 
به دولت به مصرف برسد؟ دولت منكر توسعه بسياري 
از خدمات دولتي از قبيل بهداش��ت و درمان، آموزش و 
پرورش و موارد مشابه نيست و به همين دليل نيز شما 
ملت اج��ازه خواهيد داد خدمات دولت��ي ادامه يافته و 
حتي در مواردي گسترش يابد. اما آيا شما مايل هستيد 
دولت بدون حساب و كتاب و بدون ارزيابي حاصل نهايي 
اين خدمات و فقط به صرف وجود دستگاه هاي متعدد 
و غيرالزم و هزينه هاي غيرضرور وابسته به آنها از كيسه 
شما و بيت المال ببخشد؟ و...« بگذاريد اعتراف شود كه 
مساله بودجه دولت و هزينه هاي زائد آن مطلبي نيست 
كه بدون تجديدنظر اساس��ي در نحوه عرضه خدمات و 
روش هاي اجرايي براي هميش��ه حل شود. اگر چنين 
ش��ود، در آينده اي خيلي نزدي��ك، بودجه دولت فقط 

عبارت است از حقوق كارمندانش.

  مشكالت بي پايان بودجه عمراني
همچنين در بخش��ي ديگري از بودجه سال ۱۳58 به 
داليل وضعيت نامناس��ب بودجه هاي جاري و عمراني 

پرداخته شده و درباره داليل آن آمده است: 
۱- ساخت سازماني دولت با دستگاه هاي اجرايي متعدد 
و گاه بي دليل و زائد به اندازه اي وس��يع و بي رويه است 
كه رس��يدگي به وضع تمام آنها به ط��ور كامل مقدور 

نبوده است.
۲- اگر به هر دس��تگاه اجرايي كه در طول س��ال هاي 
گذشته تأسيس شده و توسعه يافته است، نظر بي اندازيم، 
انبوهي از كاركنان مازاد بر ظرفيت مالحظه مي ش��ود 
كه دولت متعهد به حفظ و اس��تفاده از اين افراد شريف 
كرده است. صرف ادغام چند دستگاه در يكديگر مساله 
را به ط��ور قابل قبول و حقيقي ح��ل نمي كند، بلكه در 
مواردي گمراه كننده هم مي تواند باشد، چون بيت المال 
به پرداخ��ت حقوق و مزاياي كاركن��ان ادامه مي دهد، 
درحالي كه معلوم نيس��ت در دستگاه جديد كه پس از 
ادغام به وجود آمده اس��ت واقعًا ارايه خدمت مطلوبي 
امكان پذير يا حتي الزم باشد. درحالي كه اساسًا ايجاد 
برخي از دس��تگاه هاي دولتي يا در ابتدا غيردولتي كه 
بعدها به بودجه دولت تحميل شده است، هيچ علت و 
توجيهي را دربرندارد و فقط به خاطر ايجاد پست و مقام 
واش��تغال صوري و توزيع درآمد نفت ميان گروه هاي 
مختلف به وجود آمده است و ملت ايران به هيچ عنوان 

نفعي از وجود اين سازمان ها نبرده است. 
۳- در مورد اعتبارات سرمايه گذاري ثابت نيز مشكالت 
مشابهي داشته ايم. طرح هاي عمراني در حال اجرا كه 
بيش از 95 درصد اعتبارات سرمايه گذاري ثابت بودجه 
دولت را تشكيل مي دهند، با اين سوال روبه رو هستند 
كه اجراي آنها چه نفعي براي مردم در بر خواهد داشت؟ 
براي تكميل اين پروژه هاي بايد به س��وال هاي اساسي 

زير پاسخ دهيم: 
۱- منتفع ش��وندگان اصلي و نهايي از اجراي طرح چه 
گروه هاي اقتصادي و اجتماعي هستند؟ ادامه يا تغيير 
كمي وكيفي طرح چه تأثيري در رفع اختالفات درآمدي 

و منطقه اي و نابرابري هاي شهر و روستا مي گذارد؟ ادامه 
سرمايه گذاري در اين طرح، چه تأثيري در سرمايه گذاري 
و بهره برداري از امكانات بخش خصوصي ايجاد مي كند؟ 
ادامه اجراي طرح يا پروژه به صورت موجود تا چه ميزان 

مي تواند در رفع مشكل بيكاري موثر باشد؟
با بررس��ي هايي كه به عمل آمده متأس��فانه به حقايق 
تلخي در مورد برخي از طرح هاي عمراني برخورده ايم 
مثل اينكه اكثر طرح ها از ابتدا تاكنون بيش از چند برابر 
محاسبات اوليه هزينه داشته اند. همچنين پيش بيني 
مي شود كه هزينه نگهداري و بهره برداري اكثر طرح هاي 
در حال اجراي دولتي چنان زياد خواهد بود كه از لحاظ 
اقتصادي ترديدهاي اساسي بر آن مترتب است. از سوي 
ديگر برخي از طرح ها توجيهاتي - ولو كلي و مبالغه آميز 

داشته است كه اين توجيهات لزوما درست نيست.

  راه عالج بيكاري
گروه هايي اعتقاد دارند كه دولت بايد بيكاران را استخدام 
كند. درحالي ك��ه در يك تحليل علم��ي و منطقي از 
موضوع، به اين سوال مي رسد كه آيا دولت بايد سعي در 
ايجاد كار كند و بيكاران تحصيلكرده را پشت ميز ادارات 
عريض و طويل بنشاند؟ آيا بيكاران تحصيل نكرده بايد 
فراموش ش��وند؟ از لحاظ اقتص��ادي فقط يك راه حل 
براي ايجاد اشتغال وجود دارد و آن به حركت درآوردن 
چرخ هاي اقتصاد كش��ور اس��ت كه الزمه اش توسعه 
هزينه هاي سرمايه گذاري هم در بخش دولتي و هم در 

بخش خصوصي است. 

  صرفه جويي در هزينه ها
برخي تصور مي كنند اگر دول��ت در هزينه هاي جاري 
صرفه جويي كند، علت آن كمي درآمد اس��ت در حالي 
كه واقعا به دستگاه هاي دولتي به اين عريض و طويلي 
مطلقاً نياز نداريم و ديگر دليلي نمي بينيم كه با مقياس ها 
و ارزش هاي گذش��ته هزينه ه��اي زائد را ب��ه مردم و 
بيت المال تحميل كنيم. آيا توجيهي دارد كه مديران 
دولتي از اتومبيل دولتي استفاده كنند؟ كاركنان بدون 
انجام ماموريت و كار اضافي، مشمول پرداخت مزاياي 
آن باشند؟ دستگاه هاي دولتي در ساختمان هاي بزرگ 
و غيرالزم بمانند؟با وجود فارغ التحصيالني كه در تمام 
رشته ها تحصيالت خود را پايان داده و به ميهن مراجعت 
كرده اند، دو مرتبه بورسيه دولتي براي تحصيالت عاليه 

ادامه يابد؟ هزينه هاي بي مورد ادامه داشته باشد؟

  يارانه ضمني در بودجه
در چندين سال گذشته دولت ها ده ها ميليارد ريال بابت 
مابه التفاوت قيمت كاالهايي كه »از داخل و خارج كشور 
گران خريده و به دست مصرف كننده ارزان تر رسيده از 
بيت المال پرداخته اند و استدالل اين بوده است كه قيمت 
كاالهاي مورد مصرف عمومي بايد پايين تر باشد و گراني 
احساس نشود. ظاهر كار بسيار آراسته و درست و عامه 
راضي كن است، ولي ما در مقابل يك سوال اساسي قرار 
گرفته ايم و آن اين است كه در اين عمل خريد و فروش 

كه شامل گوشت، گندم، شكر، برنج، روغن نباتي و حتي 
ميوه بوده است. چه گروه هايي هزينه ها را پرداخته اند و 
چه گروه هايي منتفع شده اند؟ جواب اين است كه چون 
از محل درآمد عمومي كش��ور، اي��ن مابه التفاوت هاي 
خريد و فروش پرداخت ش��ده، عموم آحاد ملت ايران 
پرداخته و مصرف كنن��دگان آن كاالهاي به خصوص 
را دريافت كرده اند. يك تجزيه و تحليل س��ريع نشان 
مي دهد كه در واقع، اين اقدام به نفع گروه هاي شهري و 
به زيان گروه هاي روستايي عمل كرده است و در داخل 
گروه هاي شهري نيز با توجه به تركيب مصرف در ميان 
گروه هاي درآمدي مختلف، گروه هاي درآمدي پايين تر 

متضرر شده اند. 

  بودجه مبتني بر برنامه واقعي
الزمه يك بودج��ه برنامه اي واقعي، به هم ريختن كليه 
تش��كيالت دس��تگاه هاي دولتي و مطابقت دادن آن 
با طبقه بندي عمليات دولت اس��ت و اي��ن كار به زمان 
نيازمند است كه كار قابل مالحظه اي براي اين دولت و 

دولت هاي آينده باشد.

  بودجه نفتي
بودجه دول��ت ايران، ي��ك خاصيت عم��ده دارد و آن 
وابس��تگي و اتكاي بسيار شديد آن به درآمد نفت است 
كه به طور متوس��ط حدود ۷5 درصد درآمدهاي دولت 
را تش��كيل مي دهد.توجه به اين نكته الزم اس��ت كه 
درآمده��اي غيرنفتي ما نيز تاح��دودي به درآمد نفت 
وابسته اس��ت. مثاًل درآمد گمرك و انواع ماليات ها چه 
به صورت ماليات بر واردات از محل درآمد نفت و چه به 
صورت توسعه فعاليت هاي تجارتي و خدماتي است كه 
عمدتًا ناشي از تزريق درآمد نفت به اقتصاد كشور است. 
آنچه بسيار اهميت دارد و آگاهي عمومي بر آن الزم است، 
عبارت از اين است كه اتكا به درآمد نفت باعث شده است 
كه ساخت ماليه عمومي در ايران به وضع نامطلوبي درآيد 
و هزينه هاي دولت به عوض اينكه از طريق ماليات ها و 
به صورت برداشت از داخل اقتصاد تأمين شود، عمدتًا به 
فروش يك ماده خام محدود ش��ده  كه تحول مالياتي و 
پذيرش آن توسط مردم را دشوار كرده است و اين چيزي 
است كه بايد مردم ايران با آن آگاهانه و مسووالنه روبه رو 
شوند و انتظار نداشته باش��ند كه دولت ها از اين ثروت 
خدادادي و متعلق به همه نسل ها به طور مداوم برداشت 
كرده و با تبديل ارزهاي حاصله به ريال، هزينه هاي جاري 

دولت را تأمين كرده و ارزها را نيز صرف واردات كنند.
كشور تا كي مي تواند از محل فروش درآمد نفت و وارد كردن 
كاالها و خدمات خارجي زندگي خود را بچرخاند؟ آيا ما در 
حال حاضر مي توانيم به شعار اقتصاد بدون نفت اتكا كنيم؟ 

    ماليات ستاني و دگرگوني هاي بنيادي
در طرف درآمدهاي بودجه، مس��اله ريشه اي اين است 
كه بايد نظام مالياتي و تجهيز منابع داخلي براي مخارج 
اساسي دگرگون سازيم و ما در چند ماه گذشته اين كار را 
نكرده ايم و نمي توانستيم نيز كاري انجام دهيم و به آينده 

و رواج ارزش ها و موازين اسالمي و دگرگوني هاي بنيادي 
اميد بسته ايم، چرا كه براي ايجاد تحول در نظام مالياتي، 
استفاده از نهادهاي دگرگون و جديد اجتنابناپذير است.

  پوشاندن كسري با چاپ پول
در اينجا الزم است از لحاظ اقتصادي يك مطلب عمده 
عنوان شود و آن اينكه برخي پيشنهاد مي كنند كه چون 
در حال حاضر اقتصاد ايران در حال ركود است، اشكالي 
ندارد و بلكه الزم است كه دولت از طريق چاپ و انتشار 
پول و افزايش درآمد نفت، هزينه هاي دولت را توس��عه 

داده و پول جديدي به اقتصاد كشور تزريق كند.
نكته بسيار مهمي كه بايد مورد توجه اقتصادشناسان و 
مردم ايران قرار گيرد اين اس��ت كه اصواًل بودجه دولت 
ايران با توجه به س��هم قابل مالحظه درآمد نفت در آن 
حتي بدون اينكه كسري بودجه اي وجود داشته باشد، 
از لحاظ اقتصادي تا حدودي اثر انبس��اطي دارد. چون 
ارزهاي حاصل از فروش نفت، توسط بانك مركزي ايران 
به ريال تبديل و در اختيار خزانه داري كل قرار مي گيرد. 
حال اگر اين ريال ه��اي وارده به خزانه داري كل، كاًل از 
داخل اقتصاد جمع شده باشد و در اختيار بانك مركزي 
قرار گيرد، مساله اي پيش نخواهد آمد، ولي معني چنين 
كاري اين اس��ت كه تقاضاي واردات بخ��ش دولتي و 
خصوصي به همان اندازه باشد كه بانك مركزي ريال به 
خزانه وارد كرده است و به عبارت ديگر، بايد تمام ارزهاي 
حاصله از صدور نفت صرف واردات يا صدور ارز به طرق 
ديگر شود تا ريال هاي كافي در اختيار بانك مركزي قرار 
گيرد. اين سياست نه منطقي است و نه بايد مورد توجه 
قرار گيرد. لذا در عمل آنچه اتفاق مي افتد اين است كه 
واردات در ح��د قابل قبول و منطقي و نه در حد ارزهاي 
حاصل از صدور نفت ادامه يابد و در نتيجه فاصله ميان 
درآمد نفت و ارز خارج ش��ده ب��راي واردات منطقي به 
ذخاير ارزي بانك مركزي افزوده مي شود، در حالي كه 
بانك مذكور در همان ابتدا در موقع واريز كردن درآمد 
نفت به خزانه داري كل، تمام آن را به ريال تبديل و وارد 
اقتصاد كرده است و در عمل همين فاصله كه ريال هاي 
جمع شده از اقتصاد و از منابع ريالي بانك مركزي آزاد 

مي شود، از لحاظ اقتصادي اثر انبساطي ايجاد مي كند.
به اين مساله بديهي بايد توجه شود كه انتشار اسكناس 
و توسعه خدمات دولتي از محل آن، چون به توليد كاال و 
خدمت مورد نياز همگاني دركوتاه مدت منجر نمي شود، 
اثر تورمي شديدي خواهد داشت، در حالي كه واگذاري 
اين اعتبارات از طريق سيستم بانكي براي كارهاي صنعتي، 
كشاوزي و گاه خدماتي در توليد و توزيع كاالها موثر بوده و 

ضمن ايجاد كار و اشتغال، اثر تورمي كمتري دارد.
با توجه به مالحظات مذكور است كه ما معتقديم بايد 
براي اس��تفاده از اعتبارات سيستم بانكي، دست بانك 
مركزي و سياست پولي در رابطه با بخش خصوصي كاماًل 
باز باشد و دولت نبايد با تحميل برنامه و هزينه هاي خود، 
ميدان فعاليت بخش خصوصي و مردم را محدود كند. 
بنابراين ميزان كسري بودجه با توجه به اوضاع و احوال 
اقتصادي و ميزان فعاليت بخش خصوصي تعيين شود.

جمش��يد انصاري با اشاره به شرايط كش��ور در حوزه 
اقتصاد  اظهار كرد: شرايط ما، يك شرايط عادي نيست 
و در شرايط غيرعادي امكان تحقق بخش قابل توجهي 
از منابع درآمدي كش��ور آن طور كه در سال هاي قبل 
محقق مي شد، وجود ندارد. بنابراين اقتضا مي كند كه 
ما اقدامات خاصي را در دستور كار قرار دهيم تا كشور 
را از اين شرايط دشوار با گرفتاري و مشكالت كمتري 

عبور دهيم.
وي افزود: بخشي از اين مشكالت به ما تحميل مي شود، 
براي مثال اجراي پروژه ها متوقف يا كند مي ش��ود. اما 
در حوزه نظام اداري و نيروي انساني، به راحتي قابليت 
توقف و تغيير وجود ندارد. نكته اي كه بايد به آن توجه 
كرد، ضرورت افزايش همدلي و همراهي كاركنان دولت 
در پيشبرد برنامه ها و سياست هاي دولت در اين مقطع 
حساس است. در اين رابطه، برنامه هايي دنبال مي شود 
كه اميد وارم با همراهي س��ازمان برنامه و بودجه، اين 

برنامه ها را به نتيجه برسانيم.
انصاري با اش��اره به پيش��نهاد همسان سازي حقوق 

كاركنان قراردادي و پيماني به دولت عنوان كرد: بخش 
قابل توجهي از تقاضا ه��اي تبديل وضعيت كاركنان 
قراردادي كه به مديران ارايه مي شود، به دليل تفاوت 
پرداختي است. اين از باب افزايش همراهي و همدلي 
بخش��ي از كاركنان موثر اس��ت. موضوع دومي كه به 
عنوان برنامه دنبال مي ش��ود اعمال افزايش امتيازات 
و فوق العاده هاي فصل ده��م قانون مديريت خدمات 

كشوري است.
معاون رييس جمهور اظهار كرد: در قانون برنامه پنجم 
در ماده 5۰ اين اختيار داده ش��ده بود و در دولت دهم 
از اين اختيار براي قوه قضاييه، نهاد رياست جمهوري 
و وزارت كشور استفاده ش��د وحدود ۱5۰ هزار نفر از 

كاركنان دولت مشمول اين تصميمات دولت شدند.
انصاري با اشاره به برآورد بار مالي براي تعيين افزايش 
گفت: ما به دنبال اين هستيم سازمان برنامه وبودجه 
منابع الزم براي اين كار را تامين كند و پيشنهاداتي به 
سازمان برنامه و بودجه داشتيم كه همه پرداخت هاي 
غير عملكردي به كاركنان متوقف و مصوبه مربوط به 

اين افزايش را به طور كامل اجرا كنيم. اين موضوع در 
دولت مطرح ش��ده و منتظر برآورد ب��ار مالي و تامين 
اعتبار مورد نياز براي مشموالن از سوي سازمان برنامه 

و بودجه هستيم.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: 
نكته بعدي اين است كه بتوانيم در اين شرايط خاص 
كارها را بهتر اداره كنيم و در اين رابطه بايد روي آموزش 

مديران در دستگاه هاي مختلف تمركز شود. 
انصاري با اش��اره به مديري��ت هزينه ها و صرفه جويي 
منابع  متذكر شد: تاكيد ما روي افزايش بهره وري است. 
ما به مفهوم بهره وري خيلي كم تاكنون پرداختيم. در 
اين ش��رايط خاص نياز داريم كه تمهيدات ويژه اي در 
خصوص بهره وري در شرايط خاص اقتصادي داشته 
باشيم و از تجارب كشورها و بنگاه هاي موفق استفاده 
كنيم. در بحث سياست هاي نيروي انساني، نكته اول اين 
است كه هيچ قانوني در كشور نداريم كه به ما اجازه دهد 

نيروي قراردادي را تبديل وضعيت كنيم. 
معاون رييس جمهور با اشاره به جذب نيروي انساني، 

گفت: در حوزه هايي كه نياز است، سخت نمي گيريم. 
يكي از مش��كالت ما، كمبود نيرو در مناطق كوچك و 
محروم است. دليل آن نيز جريان انتقال نيروها از مناطق 
محروم به مناطق بزرگ و بهره مند است. امسال براي 
وزارت آموزش و پرورش تا امروز حدود ۴۰ هزارمجوز 
صادر ش��ده اس��ت. وما ده هزار مجوز استخدامي هم 
براي وزارت بهداش��ت و درمان در حال صدور داريم. 
تاكيد رييس جمهور اين است كه دستگاه ها در توسعه 
دولت الكترونيك و استقرار ميز خدمت با هدف حذف 
تماس مس��تقيم مردم با كاركنان دولت توجه جدي 

داشته باشند .
در ادامه اين جلس��ه دكتر س��يد صدرالدين صدري 
معاون س��رمايه انساني س��ازمان اداري و استخدامي 
كش��ور گفت: سياس��ت گذاري و برنامه ريزي نيروي 
انساني دستگاه ها تنها توسط ستاد مركزي وزارتخانه ها 
و دس��تگاه هاي اجراي��ي انج��ام مي پذي��رد و انتظار 
ما از روس��اي س��ازمان هاي مديري��ت و برنامه ريزي 
استان ها و اس��تانداري هاي سراسركش��ور اين است 

كه درمورد جذب نيروي انس��اني  از مكاتبه مستقيم 
 با سازمان اداري و اس��تخدامي كشور اجتناب كنند.
وي عنوان كرد: اس��تانداران محترم سراسر كشور هم 
توجه داشته باش��ند كه اگر تقاضايي براي جذب نيرو 
دارند، اين درخواس��ت بايد از طريق وزارت كش��ور به 

مبادي ذي ربط ارسال شود.
وي در ادامه اظه��ار كرد: از تاريخ يك��م فروردين ماه 
۱۳9۷ مقرر شد كساني كه شرايط احراز به پست هاي 
مديريتي را دارند، بايد داراي گواهينامه شايس��تگي 
مديريت باشند و در حال حاضر ۳۰ كانون ارزيابي تعيين 
صالحيت اين وظيفه را انج��ام مي دهد كه تعدادي از 
 اين كانون ها دولتي و تعدادي ديگر غير دولتي است .

دكتر صدري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در 
مورد نيروهاي طرحي دستگاه ها هم توجه به اين نكته 
ضروري است كه چون پرداخت حقوق و مزاياي اين نوع 
نيروها از محل اعتبارات جاري دستگاه ها وجاهت قانوني 
ندارد، به همين دليل، تبديل وضع استخدامي اين دسته 

از نيروها امكان پذير نيست.
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 مشموالن ماليات سكه
در سامانه مالياتي ثبت نام كنند

معاون سازمان امور مالياتي گفت: خريداران سكه 
در محدوده ۲۰ تا ۲۰۰ س��كه با تاريخ تحويل سال 
۱۳9۷، الزم است ضمن مراجعه به سامانه عمليات 
الكترونيك مودي��ان مالياتي، نس��بت به ثبت نام 
در اين س��امانه اقدام كنند. نادر جنتي اعالم كرد: 
 خريداران س��كه بايد با مراجعه به نشاني اينترنتي

 www.tax.gov.ir كد مل��ي خود را در بخش 
»ماليات مقطوع دريافت كنندگان سكه« وارد كنند 
و در صورتي كه مش��مول ماليات سكه بودند، براي 

پرداخت ماليات اقدام به ثبت نام كنند.
وي با بيان اينكه خريداران سكه تا حداكثر ۲۰۰ عدد 
در سال ۱۳9۷، مش��مول ماليات مقطوع شده اند، 
گفت: اش��خاصي كه بيش از ۲۰۰ سكه خريداري 
كرده اند، مشمول ماليات مقطوع نيستند اما بايد تا 
پايان خرداد ۱۳98 اظهارنامه مالياتي مربوط به اين 

فعاليت را ارايه كنند.
به گفته جنتي، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم 
همه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در كشور درآمدي 
كسب مي كنند مشمول ماليات هستند مگر اينكه 
در قانون به صراحت براي آنها معافيت در نظر گرفته 

شده باشد.

مردم، قدرت و منافع )11( 

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور بيطرف|

برچسب زدن هيالري كلينتون به آن دسته از افراد 
در بخش هاي صنعتي زدايي شده كشور كه از رقيبش 
حمايت مي كردند به عنوان »ستمكاران« را مي توان 
يك خطاي وحش��تناك سياس��ي خواند )با گفتن 
اينكه خود آن كار يك س��تم بوده است(: براي آنها، 
كلمات هيالري كلينتون بازتاب تمايالت شواليه گري 
نخبگان بود. مجموع��ه اي از كتاب هاي��ي از جمله 
»خاطرات يك خانواده و فرهنگ در بحران« نوشته 
جي .دي. وانس؛ »غريبه ها در س��رزمين خودشان« 
نوشته آرلي هوچشيلد، احساس آن دسته از افرادي 
كه صنعتي زدايي را لمس كرده ان��د و آنهايي كه در 
اين نارضايتي ش��ريك بوده اند را مستند كرده اند و 
نشان مي دهند كه چقدر فاصله آنها با نخبگان كشور 
خودش��ان زياد بوده است. يكي از شعارهاي كمپين 
تبليغاتي بيل كلينتون در سال ۱99۲ اين بود، »احمق، 
اين اقتصاد است.« آن شعار بيش از حد ساده انگارانه بود 
و اين مطالعات چرايي آن را مطرح مي سازد،  زيرا: مردم 
احترام مي خواستند، آنها مي خواستند احساس بكنند 
كه صداي آنها شنيده مي شود. در واقع، بيش از يك 
سوم قرن از سخنراني هاي جمهوري خواهان اين بود 
كه دولت نمي تواند مشكلي را حل كند به همين خاطر 
مردم انتظار آن را نداشتند كه دولت مسائل متعلق به 
آنها را حل كند. اما مي خواستند كه دولتشان - به هر 
معنايي كه درنظر بگيرند -در كنار آنها »بايستد« و 
زماني كه دولت در كنار آنها ايس��تاد، نمي خواستند 
كه دولت آنها را به عنوان »كساني كه پشتش را خالي 
كرده اند« تنبيه كند. اين برايشان تحقير بوده است. 
آنها در يك دنياي ناعادالنه، انتخاب هاي سخت كرده 
بودند. آنها مي خواستند برخي از بي انصافي ها مورد 
توجه قرار گيرد. هرچند كه به نظر آمد دولت در بحران 
سال ۲۰۰8، بحراني كه توسط سياست هاي آزاد سازي 
مالي بازار و توس��ط نخبگان اجرا ش��د، فقط در كنار 

نخبگان ايستاده بود. 
حداق��ل آن روايتي 
بود كه مي بايس��ت 
به آن اعتق��اد پيدا 
مي كردي��م و م��ن 
روشن خواهم كرد 
ك��ه در آن رواي��ت 
بي��ش از ان��دازه 
حقيقت وجود دارد. 

در حالي كه شايد شعار كلينتون كه اقتصاد همه چيز 
است، امورات را بيش از حد ساده انگارانه نشان مي داد 
اما خيلي هم ساده انگارانه نبود. اقتصاد ما براي بخش 
اعظمي از كشور كار نمي كند. در همين حال، بيش 
از اندازه ب��راي آنهايي كه در راس بودن��د پاداش در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. در واقع، اين همان شكاف 
عميقي است كه در ريشه وضعيت جاري خطرناك 
كشور و بسياري از كشورهاي پيشرفته، وجود دارد. 
البته اين فقط اقتصاد نيس��ت كه سقوط كرده بلكه 
سياست ما هم سقوط كرده است. شكاف اقتصادي ما 
منجربه شكاف سياسي شده و شكاف سياسي شكاف 
اقتصادي را تقويت كرده است. آنهايي كه پول و قدرت 
دارند از قدرتشان در سياست براي نوشتن قواعد بازي 
اقتصادي و سياسي به گونه اي استفاده مي كنند كه 
مزيت هاي آنها را تقويت كند. اياالت متحده يك اليت 
بسيار كوچكي دارد كه سهم زيادي از اقتصاد را كنترل 
مي كنند و بخش بزرگ و روبه فزاينده از قعر جامعه 
تقريبا هيچ منبعي ندارن��د - ۴۰ درصد امريكايي ها 
نمي توانند يك مصيبت ۴۰۰ دالري را پوشش بدهند، 
حال مي خواهد بيماري بچه باش��د يا تعمير خودرو. 
ثروت سه ثروتمند اول امريكايي، يعني جف بزوس 
)آمازون(، بيل گيتس )مايكرو س��افت( و وارن بافت 
)بركشاير هاثوي( بيش از نيمي از قعر جمعيت اياالت 
متحده است، كه نشان مي دهد چقدر ثروت زياد در باال 

و چقدر ثروت كمي در قعر جامعه است. 
بافت، سرمايه گذار ميلياردر اسطوره اي حق داشت 
كه مي گفت: »اين يك جنگ طبقاتي اس��ت، بسيار 
خب، اما اين هم طبقه من است، طبقه ثروتمند كه 
جنگ را مي سازد و ما هم برنده آن هستيم.« او آن را 
جنگ طلبانه نگفت؛ او آن را گفت چون فكر مي كرد كه 
يك توصيف دقيق از وضعيت امريكا است. و او روشن 
كرد كه فكر مي كند كه آن وضع غلط است حتي اگر 

امريكايي هم نباشد. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر



بانك و بيمه4نگاه

رييس كل بانك مركزي خبر داد 

»تعادل« تحوالت اخير بازار ارز و طال را بررسي مي كند 

عمليات بازار باز در مراحل نهايي 

دلیل رکود فروش طال در ایران

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
رييس كل بانك مرك��زي با تاكيد بر اينكه عمليات 
بازار باز بانكي در كنار تعميق اين بازار نقش مهمي 
در اعمال سياست پولي و كنترل تورم خواهد داشت، 
از مراحل نهايي آماده سازي عمليات بازار باز بانكي 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، عبدالناصر 
همت��ي در دي��دار دوره اي خود با مدي��ران عامل 
نظام بانكي كه صبح ديروز برگزار ش��د، با اشاره به 
دستورالعمل عمليات بازار باز بانكي مصوب شوراي 
پول و اعتبار و اقدامات بان��ك مركزي براي تامين 
زيرس��اخت هاي الزم به منظور راه اندازي سنجيده 
اين ابزار گفت: با توجه به مطالبات بانك ها از دولت 
و ضرورت اتمام حسابرس��ي ها و نهايي كردن طلب 
هر بانك از دولت بايد در اين زمينه اقدامات سريع تر 
و جدي تري انجام شود كه البته مقرر شده در همين 
راستا دولت در سال جاري بخشي از بدهي هاي خود 
به نظام بانكي را از طريق اوراق بدهي پرداخت كند. 
اين اقدام دولت مي تواند منجر به تقويت بنيه مالي 
بانك ها ش��ود كه با قدرت بيش��تري در بازار فعال 
شوند. رييس ش��وراي پول و اعتبار بر لزوم افزايش 
كفايت سرمايه بانك ها در راستاي برنامه هاي بانك 
مركزي ب��راي اصالح و تقويت نظام بانكي كش��ور 
تاكيد كرد و با اشاره به مصوبات شوراي پول و اعتبار 
و همچني��ن ض��رورت برنامه ريزي ب��راي افزايش 
س��رمايه و تامين مقررات نظارتي كفايت س��رمايه 
با هدف بهب��ود و تقويت بانك ها گفت : بانك ها بايد 
قدرتمند باشند تا بتوانند از سيستم اقتصادي كشور 

حمايت كنند.
وي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت ه��اي خ��ود به 
كنت��رل بانك هاي نات��راز و تقويت س��اير بانك ها 
پرداخ��ت و بي��ان كرد: بان��ك مرك��زي در بخش 
نظارت��ي اولويت هايي را پيش بين��ي و مد نظر قرار 
مي دهد از جمله خروج بانك ها از بنگاه داري كه به 
صورت دقيق رصد و پيگيري مي شود و بانك ها بايد 
برنامه ريزي و اقدامات عملي براي فروش اموال مازاد 
خود انجام دهند؛ همچني��ن بانك مركزي اجراي 
قان��ون حاكميت ش��ركتي را با هدف سالم س��ازي 

بانك ها به طور جدي دنبال مي كند.
همتي ب��ا رد ادعاه��اي مطرح ش��ده در خصوص 
كوتاهي بانك ها در پرداخت تسهيالت به هموطنان 
گرامي در مناطق س��يل زده، از اقدامات بانك ها در 
اين زمينه تشكر و بر تداوم روند پرداخت تسهيالت 

مذكور تاكيد كرد.
وي همچنين با اشاره به وظايف ساير دستگاه هاي 
ذيرب��ط در موضوع بازس��ازي مناطق س��يل زده 
خواس��تار اهتمام آنها در اقدام جدي تر و همراهي 
با بانك ها در اين زمينه ش��د. در ادامه اين جلس��ه 
مباحثي از س��وي مديران عامل بانك ها مطرح شد 

كه متناظر با هر موضوع توضيحات يا دستوراتي از 
طرف رييس كل بانك مركزي ارايه شد.

   دستورالعمل عملیات بازار باز
اواخر فروردين 98، شوراي پول واعتبار در راستاي 
اجراي سياس��ت پول��ي و مديريت نرخ هاي س��ود، 
كنترل تورم، س��اماندهي اضافه برداشت بانك ها و 
تعيين چارچوب مش��خص براي اعط��اي اعتبار به 
بانك ها و موسسات اعتباري، به بانك مركزي اجازه 
داد كه نس��بت به انجام عمليات ب��ازار باز )خريد و 
فروش اوراق مالي اس��المي منتشره توسط دولت و 
وثيقه گيري در ازاي اضافه برداشت يا اعطاي خطوط 
اعتباري به بانك ها و موسسات اعتباري( اقدام كند. 
بر اين اساس مفاد دستورالعمل انجام عمليات بازار 
باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توس��ط بانك 
مركزي در 13 ماده و 5 تبصره در جلسه امروز شوراي 
پول و اعتبار به رياست دكتر همتي، رييس كل بانك 

مركزي به تصويب رسيد. 

   اجراي عملیات بازار باز به منظور اجراي 
سیاست هاي پولي كشور

بانك مرك��زي اعالم كرده كه عملي��ات بازار باز به 
عنوان يك��ي از مهم ترين ابزارهاي غيرمس��تقيم 
اجراي سياست پولي، بيانگر چارچوب نهادي خريد 
و فروش اوراق بهادار پذيرفته ش��ده توس��ط بانك 
مركزي با هدف تاثيرگذاري بر نرخ سود كوتاه مدت 
در ب��ازار بين بانكي و از اين طري��ق تاثيرگذاري بر 
نرخ  هاي س��ود در بازار پول و نهايتًا عالمت دهي به 

ساير فعاليت هاي اقتصادي است. 
فرآيند عمليات بازار باز به اين صورت اس��ت كه در 
مواقع افزايش )كاهش( تقاضاي ذخاير بانك ها كه 
احتمال انحراف نرخ س��ود بازار بين بانكي )قيمت 
ذخاي��ر( از ميزان هدف گذاري وج��ود دارد، بانك 
مركزي از طري��ق خريد )ف��روش( اوراق بهادار و 
عرضه )جمع آوري( ذخاير، نرخ س��ود ب��ازار را به 
حول و حوش نرخ سياس��تي هدف گذاري ش��ده 
هدايت مي كند. براساس س��ازوكار طراحي شده، 
بانك مركزي براي ايجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار 
)كريدور نرخ س��ود(، كف نرخ كريدور را به عنوان 
نرخ پذيرش ذخاير مازاد بانك ها )س��پرده گيري از 
بانك ها( و سقف نرخ كريدور را به عنوان نرخ تزريق 
نقدينگي )وام دهي در قبال اخذ وثايق نقدش��ونده 
به بانك ها( تعيين مي كند. فرآيند راهبري نرخ هاي 
بازار از طريق عملي��ات بازار باز، در نهايت از طريق 
سازوكار اش��اعه سياست پولي به تغييرات در ساير 
نرخ هاي به��ره در اقتصاد منجر ش��ده و س��طوح 
قيمت ها و فعاليت هاي واقع��ي اقتصادي را تحت 

تاثير قرار مي دهد.
طي سال هاي اخير با وجود گسترش فعاليت بازار 

بين بانكي ريالي، به دليل تفاوت هاي ساختاري اين 
بازار با س��اير بازارهاي بين بانكي دنيا )نبود حجم 
قابل مالحظه اوراق بهادار دولتي، عمق پايين بازار 
بدهي و فقدان ابزارهاي الزم و...(، ش��رايط حضور 
موثر سياست گذار پولي در بازار بين بانكي ريالي و 
اس��تفاده از آن به عنوان ابزاري در جهت دستيابي 
به اهداف تورمي فراهم نش��ده بود. اما پس از ايجاد 
بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهي دولت به 
ويژه اسناد خزانه اسالمي و تعميق بازار آن، با توجه 
به بند 9 مصوبات جلسه ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي به تاريخ 1397/7/10 و بند »م« تبصره 
5 قانون بودجه سال 1398 كل كشور، مجوزهاي 
قانون��ي الزم جهت انجام عمليات بازار باز توس��ط 
بانك مركزي در قالب خري��د و فروش اوراق مالي 
اسالمي منتشره دولت و وثيقه گيري اوراق مذكور 

در تبادالت با بانك ها فراهم شد. 
تصويب دس��تورالعمل عمليات بازار باز در جلسه 
مورخ 1398/1/27 ش��وراي پول واعتبار به عنوان 
گام نخس��ت در مس��ير اجراي اين فرآيند صورت 

گرفت. 
اج��راي بهين��ه عمليات ب��ازار باز ضم��ن افزايش 
نقدش��وندگي اوراق دولتي و تثبيت نرخ آن، سبب 
ارتق��اء كيفيت و جذابيت اين اوراق ش��ده و به اين 
ترتيب هزينه تأمين مالي دولت را كاهش مي دهد. 

همچنين لزوم ارايه وثيقه از سوي شركت كنندگان 
در عمليات بازار باز )بانك ها(، تركيب دارايي هاي 
آنها را به س��مت دارايي هاي م��ورد پذيرش بانك 
مركزي س��وق داده و س��اماندهي اضافه برداشت 
بانك ها و تعيين چارچوب مش��خص براي اعطاي 
اعتبار به بانك ها و موسس��ات اعتباري را به دنبال 
دارد. راهبري سياست پولي از طريق عمليات بازار 
باز تحولي اساس��ي در نظام سياست گذاري پولي 
در جهت چرخش از هدف گ��ذاري كل هاي پولي 
به هدف گذاري نرخ س��ود در بازار بين بانكي ريالي 
و خروج از تعيين دس��توري نرخ هاي س��ود بانكي 
است كه همسو با ساير سياست هاي بانك مركزي 
در س��اير حوزه ها، مي تواند گام مثبتي در راستاي 
ارتقاء اثربخشي سياست هاي پولي و ارزي كشور و 

همچنين تقويت انضباط بانكي تلقي شود.

   نظ�ر كارشناس�ان در م�ورد اوراق مورد 
استفاده 

نتايج تحقيق حسين ميثمي و كامران ندري نشان 
مي دهد كه صرفًا آن دسته از اوراق بهادار مي توانند 
مبناي عمليات بازار باز واقع شوند كه از ويژگي هاي 
خاص چون حداقل ريسك، دوره زماني كوتاه مدت، 
نرخ بهره مش��خص و قابليت بلوكه نم��ودن منابع 

برخوردار باشند.

در كشورهاي توس��عه يافته كه معمواًل بازار ثانويه 
ساختار يافته روي اوراق بهادار دولتي دارند، معمواًل 
بانك مركزي با ورود در اين ب��ازار به عمليات بازار 
باز مي پردازد. اما در كشورهاي در حال توسعه كه 
معمواًل فاقد چنين بازارهايي هستند، بانك مركزي 
ناگزير به انتشار مستقيم اوراق بهادار بانك مركزي 
جهت سياست گذاري پولي اس��ت. استفاده از هر 
كدام از دو شيوه )اوراق بهادار دولت يا بانك مركزي( 
جهت عمليات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص 
به خود دارد. اما اگر ش��رايط بازارهاي ثانويه اوراق 
بهادار دولتي به گونه اي باش��د ك��ه نيازهاي بانك 
مركزي جهت سياس��ت گذاري پول��ي را برطرف 
مي كند، عماًل دليلي براي انتش��ار مستقيم اوراق 
توس��ط بانك مركزي وجود نخواهد داشت. اوراق 
مش��اركت بانك مركزي كه تاكنون به عنوان تنها 
ابزار عمليات بازار باز توس��ط بانك مركزي كشور 
اجرا ش��ده اس��ت با ماهيت اين عمليات سازگاري 
ندارد. چرا كه عقد مش��اركت ذاتًا با مخاطره همراه 
اس��ت، دوره زماني مش��اركت معمواًل كوتاه مدت 
نيس��ت و امكان تعيين نرخ سود به صورت قطعي 
و از پيش تعيين ش��ده وجود ن��دارد و نهايتًا بانك 
مركزي نمي تواند منابع جمع آوري ش��ده را بلوكه 
كند. بنابراين، حركت به سمت ابزارهاي جايگزين 

اوراق مشاركت ضروري است.

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا روز سه شنبه 28 
خرداد 98 به 13200 تومان و نرخ يورو به 15100 
تومان رسيد. همچنين براس��اس ميانگين نرخ ارز 
معامله شده در سامانه سنا در روز دوشنبه، نرخ دالر 
13348، يورو 15110، درهم 3667، يوآن 1988، 
پوند 16904و  ليرتركيه 2399 تومان اعالم ش��ده 
اس��ت. نرخ دالر نيز در معامالت ب��ازار آزاد و نقدي 
نيز به 13300 تومان رس��يد. در صرافی های  ملي 
و مجاز بان��ک مرکزی نيز قيم��ت دالر 250 تومان 
کاهش يافت؛ ب��ه طوری که قيم��ت خريد دالر در 
اين صرافی ها 13 هزار و 150 تومان و قيمت فروش 
آن 13 هزار و 250 تومان اعالم ش��د.اين صرافی ها 
همچنين، هر يورو را به قيمت 15 هزار و 50 تومان 

خريدند و 15 هزار و 150 تومان فروختند.
به گزارش »تع��ادل« ، عليرغم اينکه قيمت طال در 
بازار جهانی افزايش��ی بود، قيمت انواع سکه و طال 
کاهش يافت و بازار ارز نيز روند کاهشی را در پيش 
گرفت. روز 28 خرداد در بازارهای جهانی، هر اونس 
طال بيش از هفت دالر افزايش يافته و به 1347 دالر 
و 32 س��نت رسيد و در س��اعات عصر نيز از 1350 
دالر گذش��ت. اما در بازار داخلی هر گرم طالی 18 
عيار 424 هزار و 700 تومان داد و ستد می شود که 

کاهش 12 هزار تومانی را نشان می دهد.
 س��که تمام بهار آزادی طرح جديد چهار ميليون و 
640 هزار تومان شد که 5 هزار تومان کاهش يافته 
است. سکه طرح قديم نيز چهار ميليون و 480 هزار 
تومان اس��ت که 70 هزار تومان ارزان ش��ده است. 
همچنين نيم س��که با کاهش 50 ه��زار تومانی دو 
ميلي��ون و 400 هزار تومان فروخته می ش��ود. ربع 
سکه نيز 50 هزار تومان ارزان شده و يک ميليون و 
600 هزار تومان قيمت دارد. سکه گرمی با کاهش 
10 ه��زار تومان��ی قيمت 990 ه��زار تومان عرضه 

می شود.

   قیمت ها در بازار ارز هم کاهشی شد
در بازار ارز نيز قيمت ها کاهش��ی ش��د؛ به گونه ای 
که بانک ها بار ديگر قيمت دالر را که روز دوش��نبه 
13 هزار و 110 تومان بود، س��ه شنبه به 12 هزار و 
916 تومان کاهش دادن��د. همچنين قيمت خريد 
ي��ورو 14 هزار و 508 تومان اعالم ش��ده که حدود 
200 تومان کاهش يافته اس��ت. ه��ر پوند انگليس 
نيز در ش��عب ارزی بانک ه��ا به قيم��ت 16 هزار و 

175 تومان خريداری شد. قيمت ارز مسافرتی هم 
در بانک ها همچن��ان از قيمت ف��روش آن در بازار 
باالتر بود و با احتس��اب کارم��زد در بانک ها حدود 
15 هزار و 600 تومان قيمت گذاری شد. قيمت ارز 
مس��افرتی در بانک ها همچنان از قيمت فروش آن 
در بازار باالتر اس��ت؛ به طوری که قيمت فروش ارز 
مس��افرتی در بانک ها 15 هزار و 237 تومان اعالم 
شده که با احتساب کارمزد به حدود 15 هزار و 600 

تومان می رسد.

   دلیل رکود فروش طال در ایران
رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طال، 
جواهر، نقره و سنگ های قيمتی، ايران را جزو هفت 
قطب صنعت طال در جهان اعالم و دليل اصلی رکود 
در اين صنع��ت را اخذ ماليات بر ارزش افزوده از اصل 
طال عنوان کرد. سيدحجت شفايی  اظهار داشت: طال 
صرفا يک ماده، مصنوع يا س��رمايه نيست؛ طال يک 
صنعت اشتغالزا، صادراتی و ارز آور است. در برخی از 
کشورها مانند ايتاليا، هند، ترکيه، هنگ کنگ، تايلند، 
کره جنوبی و ايران توليد طال و جواهر و حتی مصرف 
آن نسبت به ديگر کشورها فراگيرتر است. در اصل اين 
هفت کشور را می توان قطب های اين صنعت ناميد که 
خوشبختانه ايران هم جزو اين کشورهاست که البته 
درباره اينکه رتبه ما کجاست، جای بحث وجود دارد.

ريي��س اتحاديه ط��ال، جواهر، نقره و س��نگ های 

قيمتی خاطرنش��ان کرد: در هفت کش��ور ياد شده 
توليد به طور انبوه، صنعتی و نيمه صنعتی، مصرفی 
و صادراتی است. در ايران نيز بنا به داليل خاص که 
ني��از به زمان خاص تر دارد تا به آن پرداخته ش��ود، 
صنعت طال هنوز در حد سنتی - صنفی است و بعضا 
حرکت هايی به سمت نيمه صنعتی شدن داشته ايم.

شفايی با بيان اينکه مهمترين عواملی که در پويايی 
يک صنعت نق��ش دارد، همراهی واقع��ی دولت با 
بخش خصوصی است، تصريح کرد: متاسفانه صنعت 
طال در ايران چند س��الی اس��ت که روز به روز رو به 
افول گذاش��ته که عوامل متعدد باعث اين وضعيت 
شده است. يکی از مهمترين اين داليل اخذ ماليات 
بر ارزش افزوده از اصل طالس��ت و ديگر عواملی که 
غالبا از درون کش��ور ما را دچار مشکل کرده و باعث 
رک��ود و تعطيلی واحدهای توليدی و فروش ش��ده 
است.اين فعال صنعت طال تصريح کرد: اين عوامل 
نه تنها از اش��تغالزايی باالی صنعت طال جلوگيری 
ک��رده بلکه باعث بيکاری نيروه��ا و فعاالن اين هنر 
صنعت شده است اما نکته مهم و قابل تامل اينکه ما 
در اتحاديه توليدکنن��دگان و صادرکنندگان طال و 
جواهر با استفاده از کارگروه های تخصصی و استفاده 
از متخصصين و مش��اورين چالش ها و فرصت ها را 
بررسی کرده و راهکارهای برون رفت از اين وضعيت 

را آماده کرده ايم.
وی از آمادگی اين اتحادي��ه برای همکاری با دولت 

برای برون رفت از رکود و کمک به رونق توليد طال و 
جواهر خبر داد و افزود: ما اطمينان می دهيم که هم 
اش��تغالزايی و هم از محل صادرات ارز آوری بااليی 
داش��ته باش��يم ولی الزمه اين مهم اتفاق همدلی و 

همراهی واقعی دولت و بخش خصوصی است.

   روند قیمت دالر در بازار جهاني 
به گزارش رويترز، با در پيش بودن نشست هفتگی 
بانک مرکزی آمريکا، دالر روز آرامی را سپری کرد. 
نشست های مهم بانک های مرکزی کشورهای غربی 
در آخر اين هفته باعث ش��ده است معامالت ارزی 
روندی آرام به خ��ود بگي��رد و معامله گران منتظر 
روشن شدن نتايج نشست رؤسای بانک های مرکزی 
اروپا در پرتغال، نشس��ت بانک مرکزی انگليس در 
خصوص نرخ بهره و نشس��ت ف��ردای بانک مرکزی 

آمريکا باشند
چارل��ز توماس، مدير س��بد دارايی مؤسس��ه »منو 
اليف اس��ت منيجمنت« گفت: جای تعجب ندارد 
ک��ه نبض امروز معامالت به آرام��ی می زد و همگی 
رويکرد صب��ر و انتظار را در پي��ش گرفته اند.طبق 
نظرسنجی مؤسسه »سی ام ای گروپ« تنها 20.8 
درصد از معامله گران انتظ��ار دارند که فدرال رزرو 
اي��ن هفته نرخ بهره را کاهش ده��د اما هنوز انتظار 
زيادی برای کاهش نرخ بهره تا پايان ماه ژوئيه وجود 
دارد و حدود 80 درصد شرکت کنندگان معتقدند 
تابس��تان بايد منتظر کاهش نرخ به��ره آمريکا بود. 
در معامالت روز سه ش��نبه بازارهای ارزی، شاخص 
دالر که نرخ برابری آن در مقابل س��بدی از ارزهای 
جهانی را اندازه می گيرد تقريبًا بدون تغيير نسبت به 
روز گذشته و در سطح 97.573 واحد ايستاد. يورو 
با 0.07 درصد افزايش به 1.122 دالر رسيد اما دالر 
در برابر ين 0.06 درصد پيش��روی کرد و خود را به 

108.62 ين رساند.
 از س��وی ديگر افزايش انتظارات ب��رای تکيه زدن 
بوريس جانسون بر جايگاه نخست وزيري انگليس 
که يکی از طرفداران برگزي��ت حتی بدون توافق با 
اتحاديه اروپا محسوب می شود، باعث شد تا پوند به 
سطوح جديدی عقب نشينی کند و به ازای 1.2523 
دالر مبادله ش��ود. در برابر س��اير ارزهای مهم، هر 
دالر آمريکا به ازای 69.8151 روپيه هند، 1.4629 
دالر اس��تراليا، 1.3405 دالر کانادا، 1.3708 دالر 
س��نگاپور، 6.9264 يوآن چين و 4.1826 رينگت 
مالزی مبادله شد. فرانک سوييس کماکان در سطح 

باالی 1 دالری ق��رار دارد و ديروز به ازای 1.0021 
دالر مبادله شد.

   پوند در پایین ترین سطح 5 ماه اخیر
به گزارش رويترز، افزايش احتمال نخس��ت وزيری 
بوريس جانس��ون با واکنش منفی ب��ازار ارز مواجه 
شد. به نظر می رسد که سايه برگزيت بر سر اقتصاد 
انگليس هنوز دفع نش��ده اس��ت و اين ب��ار افزايش 
ش��انس بوريس جانس��ون، ش��هردار لندن و وزير 
خارجه سابق انگليس برای تصاحب کرسی نخست 
وزيری اين کش��ور باع��ث رس��يدن ارزش پوند به 
پايين ترين سطح خود در طول سال جاری ميالدی 
شد. جانسون گفته است که در صورت نخست وزير 
شدن در ماه اکتبر انگليس را چه با توافق و چه بدون 
توافق از اتحاديه اروپا خارج خواهد کرد. ماساش��ی 
هاش��ی ميتو، تحليل گر ارش��د بانک ميتسوبيشی 
گف��ت: در حالی که بيش��تر ارزهای مه��م جهانی 
امروز دارای نوسانات بسيار محدودی بودند به نظر 
می رسد روند معامالت پوند نش��ان دهنده افزايش 
حس نااطمينانی ب��ه چگونگی برگزيت خواهد بود.

ش��انس پيروزی بوريس جانس��ون برای در اختيار 
گرفتن منصب نخس��ت وزيری پ��س از آن افزايش 
يافته اس��ت که وزير بهداش��ت انگلي��س که يکی 
از کانديداه��ای جايگزينی ترزا می، نخس��ت وزير 
مستعفی انگليس بود اعالم کرد از بوريس جانسون 
حمايت خواهد کرد. در معامالت سه شنبه بازارهای 
ارزی، هر پوند به 1.2532 دالر عقب نشست که در 
طول پنج ماه و نيم اخير بی س��ابقه بوده اس��ت. در 
روزه��ای پيش رو ممکن اس��ت ارزش پوند بيش از 
پيش کاهش يابد به ويژه اگر بانک مرکزی انگليس 
تصميم جديدی در خصوص نرخ بهره در نشست آخر 
اين هفته خود بگيرد.در برابر س��اير ارزهای جهان، 
هر پوند با 0.29 درصد کاهش به 135.65 ين ژاپن 
رس��يد. در برابر ديگر ارزهای مه��م اروپايی يعنی 
فرانک س��وييس و يورو، پوند با عقب نشينی مشابه 
0.18 درصدی به ترتيب ب��ه ازای 1.2498 فرانک 
و 1.1152 يورو مبادله ش��د. عقب نشينی پوند در 
برابر دالر کانادا و يوآن چين نيز هر چند خفيف تر از 
ارزهای اروپايی اما به ميزان قابل توجه 0.13 درصد 
بود تا هر پوند به ازای 1.6789 دالر کانادا و 8.6765 
يوآن مبادله ش��ود. پوند تنها در برابر دالر اس��تراليا 
پيشروی کرد به گونه ای که با 0.2 درصد افزايش به 

ازای 1.8325 دالر استراليا مبادله شد.
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معماي نرخ ارز و صادرات
حميد آذرمند| كارشناس اقتصادي|

افزايش نرخ ارز مي تواند منج��ر به افزايش خالص 
صادرات ش��ود، مشروط به آنكه سياست هاي ارزي 
و تجاري، پيش بيني پذير بوده و تضمين كننده ثبات 
و پايداري اقتصاد باشد.بر اساس آمار گمرك، ميزان 
صادرات غيرنفتي كشور در سال 1397 برابر با 44.3 
ميليارد دالر بود كه نس��بت به سال قبل حدود 5.7 
درصد كاهش داشت. چنانچه صادرات گمركي بدون 
اقالم پتروشيمي و ميعانات گازي در نظر گرفته شود، 
صادرات ساير اقالم غيرنفتي در سال 1397 برابر با 
25.2 ميليارد دالر بوده كه نس��بت به رقم صادرات 
25.4 ميليارد دالري سال 1396، تقريباً بدون تغيير 
بوده است. حال اين پرسش مطرح مي شود كه چرابا 
وجود افزايش نرخ ارز در سال 1397 نسبت به سال 
قبل، صادرات غيرنفتي با افزايش مواجه نشده است. 
براي پاسخ به اين پرسش و رفع ابهام در اين زمينه، 
الزم است برخي نكات مورد توجه قرار بگيرد.تحوالت 
بازار ارز و نوس��انات نرخ ارز در سال 1397، شرايط 
بسيار خاصي داش��ت. روند افزايشي نرخ ارز در بازار 
آزاد از ماه هاي پاياني سال 1396 آغاز شد و در اواخر 
شهريور 1397 به اوج رسيد. به دنبال آن نرخ ارز در 
بازار آزاد روندي كاهش��ي يافت و اين روند كاهشي 
تا اوايل دي ماه س��ال 1397 ادامه پيدا كرد. در سه 
ماه پاياني س��ال 1397، نرخ ارز در بازار آزاد با شيب 
ماليمي افزايش يافت.نرخ ارز در بازار رسمي، الگوي 
متفاوتي را طي كرده است. پس از افزايش نرخ ارز در 
آستانه سال 1397، با تصميم دولت نرخ ارز رسمي 
از فروردين ماه در رقم 42000 ريال تثبيت شد. در 
ماه هاي بعد با راه اندازي بازار ثانويه ارز، نرخ ارز در بازار 
موازي ابتدا با جهش قابل مالحظه اي نسبت به نرخ 
دولتي مواجه ش��د ولي پس از آن نرخ ارز اسمي در 
بازار ثانويه تا پايان سال 1397 روند باثباتي داشت. با 
محاسبه نرخ ارز حقيقي، مالحظه مي شود كه پس از 
جهش نرخ در نيمه اول سال، نرخ ارز حقيقي در بازار 
ثانويه در نيمه دوم سال روندي نزولي داشته است.

بنابراين مي توان بيان كرد بازار ارز در س��ال 1397 
وضعيتي بسيار پرنوسان و غيرقابل پيش بيني داشته 
است و از طرف ديگر، هرچند ميانگين نرخ ارز موثر 
در سال 1397 نسبت به سال 1396 در مجموع رشد 
معني داري داشته است ولي نرخ ارز حقيقي بازار ثانويه 
در نيمه دوم سال نزولي بوده است. در مباحث نظري و 
مطالعات تجربي، اگرچه تأثير افزايش نرخ ارز حقيقي 
بر افزايش خالص صادرات مورد تأكيد واقع شده است 
ولي بايد در نظر گرفت كه بي ثباتي شديد بازار ارز در 
س��ال 1397، پيش بيني پذير نبودن تحوالت آتي 
نرخ ارز، تغييرات پي درپي مقررات و سياست هاي 
ارزي و نيز كاهش نرخ ارز حقيقي بازار ثانويه در نيمه 
دوم سال، به عنوان عوامل بازدارنده صادرات در سال 
گذش��ته نقش ايفا كرده اند.طي يك سال گذشته 
اقتصاد كشور با تحريم هاي بي سابقه خارجي مواجه 
بوده است. در اثر تشديد تحريم ها، محدوديت هاي 
ش��ديد در نقل و انتقاالت ارز و محدوديت هايي در 
حمل و نقل كاال و دسترس��ي به بازارهاي صادراتي 
به وجود آمده اس��ت و تأمين مالي خارجي و جذب 
س��رمايه گذاري خارجي براي توسعه ظرفيت هاي 
توليدي با مانع مواجه ش��ده است. بنابراين، جداي 
از نحوه تأثيرگذاري ن��رخ ارز بر صادرات غيرنفتي، 
موانع ناش��ي از تحريم هاي خارجي مانع از رش��د 
صادرات غيرنفتي ش��ده است.عالوه بر تحريم هاي 
خارجي، برخ��ي محدوديت هاي داخلي نيز مانع از 
توسعه صادرات غيرنفتي شده است. ممنوعيت هاي 
صادراتي و عوارض صادراتي كه به بهانه تنظيم بازار و 
كنترل قيمت بازارهاي داخلي صورت گرفته است، 
به عنوان يك مانع در مسير صادرات غيرنفتي ظاهر 
شده و صادرات غيرنفتي كشور را كاهش داده است. 
با وضع ممنوعيت هاي صادراتي، بخشي از صادرات 
غيرنفتي و درآمدهاي ارزي بالقوه كش��ور از دست 
رفته است. اين نكته را نيز بايد اضافه كرد كه بخشي 
از مقررات ارزي و صادراتي كشور نيز به عنوان يك 
عامل بازدارنده در مس��ير صادرات غيرنفتي ظاهر 
شده است. به عنوان مثال در سال گذشته، با توجه به 
فاصله قابل توجه نرخ ارز بازار ثانويه و بازار غيررسمي 
و الزام صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات 
در بازار ثانويه به نرخي كمتر از نرخ بازار آزاد، انگيزه 
صادرات كاهش يافت. در شرايطي كه هزينه توليد 
محصوالت صادراتي افزايش يافته بود ولي در مقابل 
صادركنندگان مل��زم به بازگش��ت ارز صادراتي و 
فروش آن به نرخي پايين تر از نرخ بازار آزاد بودند. اين 
مساله نيز بر كاهش انگيزه صادرات در سال گذشته 
موثر بوده اس��ت.نرخ ارز يكي از متغيرهاي اساسي 
موثر بر صادرات محسوب مي شود ولي با اين حال، 
تقاضا براي محصوالت داخلي در بازارهاي صادراتي 
عالوه بر نرخ ارز به عوامل متعدد ديگري نيز بستگي 
دارد. افزايش نرخ ارز موج��ب بهبود رقابت پذيري 
محصوالت ايراني در بازارهاي جهاني مي شود ولي 
عالوه برآن، عوامل و شرايط ديگر نيز وجود دارد كه 
بر سطح رقابت پذيري كاالهاي ايراني در بازارهاي 
جهاني اثر مي گذارد. به عنوان نمونه، عواملي مانند 
ضعف زيرساخت هاي اقتصادي و ناكارايي بازارهاي 
مالي در داخل موجب مي ش��ود هزينه تمام ش��ده 
محص��والت داخلي افزايش يافت��ه و رقابت پذيري 
محصوالت داخلي در بازارهاي جهاني كاهش يابد. 
عوامل ديگر مانند محيط كسب وكار نامساعد، عدم 
اس��تفاده از صرفه هاي مقياس، عدم بهره مندي از 
مزاياي تجارت آزاد، س��هم ناچيز تحقيق و توسعه 
و نوآوري در بنگاه ه��ا، تحريم هاي خارجي و موانع 
مبادالت بانكي، سياس��ت هاي تج��اري ناكارآمد، 
ممنوعيت ها و محدوديت ه��اي صادراتي و نظاير 
آن، هر يك بر افزايش قيمت تمام شده محصوالت 
داخلي و كاهش توان رقابت پذيري محصوالت ايراني 
در بازاره��اي جهاني اثر مي گذارن��د. به اين داليل 
است كه افزايش نرخ ارز به تنهايي نمي تواند تحول 
چشمگيري در توس��عه صادرات كشور ايجاد كند. 
توسعه صادرات، مستلزم تحول تمامي عوامل موثر 

بر افزايش رقابت پذيري محصوالت داخلي است.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

گزارش »تعادل« از افت شاخص بازار سرمايه

مديرعامل »سمات« در نشست بازارهاي سرمايه اسالمي عنوان كردمديرعامل بورس اوراق بهادار تهران مطرح  كرد

افول تقاضا در بوروكراسي ريسك زا 

بالكچین؛ انقالب در زيرساخت هاي بازارهاي ماليمعافیت 20 درصدی مالیات شرکت های حاضر در بورس

گروه بورس|
كارشناسان بازار س��رمايه دليل اصلي افت شاخص 
در دو روز گذشته را به تغييرات در دستورالعمل ها و 
مصوبات مرتبط مي دانند. به گفته آنها يكي از داليل 
عمده روند كاهش��ي روزهاي گذشته عدم تقاضاي 
متناسب در بازار بوده كه اين موضوع خود نتيجه قانون 
جديد سازمان بورس در خصوص ايجاد محدوديت در 

خريد بدون واريزي بوده است.
يك كارشناس ديگر هم مي گويد: برخي تغييرات در 
دستورالعمل ها و مصوبات موجب ايجاد امواج نوساني 
در بازار مي شود كه طول عمر كوتاهي دارد و به تدريج 

ريسك اين مصوبات كمرنگ شده و منحل مي شود.
به گزارش »تع��ادل« با اينكه بازار س��هام در دو روز 
ابتدايي اين هفته رش��دهاي فوق العاده اي را تجربه 
كرد، اما در ادامه هفته ورق برگشت و روند بازار مسير 

متضادي در پيش گرفت.
بازار در طول دو روز گذش��ته، ابت��دا با حركتي آرام و 
بعد )در روز گذشته( با سرعتي افزون تر به سراشيبي 
افتاد. روز گذش��ته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران ۱۰۱۴ واحد افت كرد و 
به رق��م ۲۳۷ هزار و ۱۴۶ واحدي رس��يد. گروه هاي 
اصل��ي اي كه اين افت ش��اخص را رقم زدند ش��امل 
صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با ۲۲۱ واحد، 
مخابرات اي��ران )اخابر( با ۲۱۴ واحد، نماد ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران )همراه( با ۲۱۴ واحد، پااليش 
نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۱۷۹ واحد و گروه مپنا 
)سهامي عام( )رمپنا( با ۸۳ واحد مي شد.  كارشناسان 
بازار س��رمايه عامل اصلي اين رون��د را عدم تقاضا به 
ميزان مناسب عنوان كردند. مجتبي معتمدنيا، يكي 
از اين كارشناس��ان اس��ت كه درباره ريزش شاخص 
بورس در بازار روزهاي گذش��ته عن��وان كرد: بعد از 
رشد شديد شاخص بورس در بازار روز يكشنبه ديگر 
تقاضاي چنداني روي س��هم ها به دليل عرضه هاي 
سنگين باقي نمانده بود. به گفته وي اگر روز گذشته 
برخي از سهم هاي شاخص ساز در مسير صعودي قرار 

نمي گرفتند بازار ريزش بيشتري را تجربه مي كرد.
معتمدنيا افزود: با توجه به اينكه اكثر سهم ها حاشيه 
س��ود خوبي را براي س��هامداران فراهم كرده بودند، 
بنابراين منطقي بود تا افراد به منظور ذخيره س��ود 

نسبت به فروش سهم هاي خود اقدام كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: به دليل فشار 
عرضه روي س��هم ها در روز يكش��نبه، اين عرضه ها 
به طور كامل انجام نش��د و با توج��ه به فاصله قيمت 
پاياني با آخرين معامله سهم، فروش سهم ها موكول 
به روز دوشنبه شد تا از اين طريق فعاالن بازار بتوانند 
سهم هاي در اختيار خود را با قيمت بهتري به فروش 

برسانند. وي با بيان اينكه روز دوشنبه حجم معامالت 
در بورس به شدت كاهش يافت، گفت: كاهش حجم 
تقاضا در بورس ناشي از عدم تقاضا به ميزان مناسب 
در بازار بود كه اين موضوع زمينه افزايش فشار فروش 

سهام از سوي سهامداران را فراهم مي كند.
معتمد نيا اف��زود: يكي از داليل عم��ده اين اتفاق را 
مي توان قانون جديد سازمان بورس در خصوص ايجاد 

محدوديت در خريد بدون واريزي در نظر گرفت.
اين كارش��ناس بازار سرمايه با اش��اره به اينكه طبق 
پيش بيني ه��اي صورت گرفته روند بازار افزايش��ي 
خواهد بود، گفت: با توجه به حركت بازار از سمت سهم 
شركت هاي كوچك به سوي سهم هاي بزرگ، شاخص 

بيش از اينها ريزش نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه س��هم گ��روه خودرويي ها به دليل 
تجديد ارزيابي ها بيش از حد بين خريداران عموميت 
پيدا كرد، گفت: هر ريزش گروه خودرويي ها منتج به 
ايجاد روند منفي روي بازار مي شود و نكته قابل توجه 
اينكه اغلب روند منفي گروه خودرو بيش��تر از تأثير 

مثبت آن در بازار است.
معتمدنيا اظهار كرد: بازار سرمايه بايد به نقطه اي برسد 
كه با س��هم ها به صورت ليدر محور برخورد نشود. به 

گفته اين كارش��ناس بازار سرمايه، سوددهي امسال 
كاموديتي ها مانند حوزه پتروش��يمي و شركت هاي 
صادرات محور و همچنين شركت هاي تورمي نسبت 

به سال گذشته رشد قابل توجهي را خواهند داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه به زودي 
بساط ارز ۴۲۰۰ توماني برچيده خواهد شد، گفت: 
بيشترين تأثير اجراي چنين تصميمي در بازار سرمايه 
روي صنايع غذايي و دارويي خواهد بود زيرا در زمان 
حذف دالر ۴۲۰۰ توماني ش��ركت ها مجوز افزايش 

قيمت را خواهند گرفت.
البت��ه در اين خصوص مديرعامل ب��ورس تهران روز 
گذشته گفته است: تأييد يا رد چنين اقدامي در حوزه 
مقام ناظر پولي يعني بانك مركزي است، تأثير اجراي 
چنين موضوعي در هر صنعت و ش��ركتي متفاوت با 

ديگر صنايع خواهد بود.
علي صحرايي به ايرنا گفته: دولت ارز ۴۲۰۰ توماني را 
براي كاالهاي اساسي حذف نمي كند و باقي شركت ها 
متناسب با اينكه عرضه كننده محصول هستند از ارز 
نيمايي استفاده خواهند كرد كه به نظر مي رسد حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي نمي تواند تأثير چنداني بر اين 

صنايع داشته باشد.

   هنوز شاخص به سقف نرسيده است
ام��ا در تاييد موقتي ب��ودن ريزش روزه��اي اخير و 
نيروگيري دوباره بازار يك كارشناس ديگر پيش بيني 
ك��رد: بازار در ماه ه��اي اخير به رون��د صعودي قابل 
توجهي رس��يده و هم اكنون در مرز ۲۴۰ هزار واحد 
اس��ت. به نظر مي رسد به اين ترتيب، سرمايه گذاران 
جديدي جذب بازار س��رمايه ش��وند و تمايل داشته 
باشند تا دارايي خود را وارد بازار كنند. اگر مقايسه اي 
بنيادي و تاريخي نسبت به سال هاي گذشته داشته 
باشيم به خصوص زماني كه افزايش نرخ ارز نيز در بازار 
جاري بود، مي توان به اين نكته رسيد كه هنوز شاخص 
براي افزايش و رشد به سقف نرسيده است و مي توان در 
انتظار رشد هاي چشمگير ديگر و ركورد شكني هاي 

جديد اين متغير بود.
فرزام ابوعلي، ريي��س هيات مديره كانون كارگزاران 
بورس اوراق بهادار در خصوص ورود سهامداران تازه 
وارد به بازار گفت: سهامداراني كه در اين برهه زماني 
بازار س��رمايه را مقصد سرمايه گذاري خود مي دانند 
بايد به اين نكته توجه كنند كه وارد سهام شركت هاي 
بزرگي شوند كه گردش سهام بااليي دارد و وضعيت 
بنيادي مناسبي را نيز دارد. اما از سوي ديگر، استفاده 

از صندوق هاي سرمايه گذاري و ابزارهاي معامالتي 
مثل س��بدگردان ها و مراجعه به شركت هاي مشاور 
و پردازش مالي مي تواند بهترين انتخاب براي اهالي 

تازه وارد بازار باشد.
ابوعل��ي ادامه داد: ام��ا اگر اين س��هامداران جديد با 
مباحث مالي آشنايي دارند بايد در ابتدا براي انتخاب 
س��هم به س��ايت كدال مراجعه كنند و گزارش هاي 
مال��ي ش��ركت ها را بررس��ي كنند ت��ا در خصوص 
وضعيت بني��ادي و گردش مالي آنها اطمينان خاطر 
داشته باشند. طبيعتا شركت هايي كه ارزش بنيادي 
مناسب تري دارند و ريسك پايين تري متوجه آنهاست 
براي سرمايه گذاري مناسب هس��تند. اما در نهايت 
بهترين كار استفاده از تجربه و دانش سبدگردان ها و 

مشاوران سرمايه گذاري است.
اين كارشناس بازار س��رمايه در خصوص ايجاد موج 
نوساني در بازار سهام خاطرنشان ساخت: شركت ها 
بايد اطالعات خود را به صورت شفاف به بازار سرمايه 
اعالم كنند تا روند ش��فافيت در بازار س��رمايه حفظ 
ش��ود و افراد با اطالع دقيق از عملكرد شركت ها وارد 

بازار شوند.
اما ممكن اس��ت دراين مي��ان برخ��ي تغييرات در 
دستورالعمل ها و مصوبات موجب ايجاد امواج نوساني 
در بازار ش��ود كه طول عمر كوتاهي دارد و به تدريج 
ريسك اين مصوبات كمرنگ شده و منحل مي شود. 
بحثي كه در اين ميان مطرح است استفاده از سامانه 
مديريت ريس��ك اس��ت كه كارگزاران مي توانند با 

استفاده از اين سامانه ريسك خود را كنترل كنند.
وي در خصوص اين س��امانه افزود: زماني اين سامانه 
مديريت ريسك، اثرگذار است كه هزينه زيادي از بابت 
مسائل ديگر به كارگزار وارد نشود. اگر اين سامانه قرار 
است كه ريس��ك را كنترل كرده و مديريت كند بايد 
هر لحظه بتواند اعتبارات را شارژ كند و از نظر فني نيز 

دچار اختالل نباشد.
وي در ادامه با اش��اره به ريس��ك هاي مترتب بر بازار 
سرمايه بيان كرد: نگراني سهامداران از بحث تحريم ها 
و نقل و انتقال گردش وجوه شركت هاي بين المللي در 
بازار وجود داشت كه گزارش هاي منتشر شده در كدال 
خالف اين مساله را ثابت كرد و سهامداران را نسبت به 
اين مساله آگاه كرد كه اين شركت ها با وجود تحريم، 

هنوز هم صادرات محصوالت خود را دارا هستند .
وي در ادامه در خصوص همزماني صعود بازار با فصل 
مجامع بيان ك��رد: روند برگزاري مجام��ع تا به االن 
بسيار خوب بوده و تقسيم سود خوبي هم داشتند به 
اين ترتيب اگر اين مجامع به طوري برگزار ش��ود كه 
انتظارات س��هامداران را برآورده كند مي توان شاهد 

بازاري فعال تر در مرداد و شهريور بود. 

مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران گفت: شرکت های 
حاضر در بورس به دليل شفافيت حساب های خود تا 

۲۰ درصد از معافيت مالياتی استفاده می کنند.
علی صحرايی در گفت وگو با ف��ارس، در مورد اينکه 
حضور ش��رکت های س��هامی ع��ام در ب��ورس چه 
مزيت هاي��ی دارد و چگونه می توان تعداد بيش��تری 
ش��رکت را به حض��ور در بورس ترغيب ک��رد، گفت: 
اطالعات شرکت ها در بورس به صورت شفاف عرضه 
می ش��ود و مديران شرکت ها بايد پاسخگو باشند، در 
حالی که بيرون از بورس شرکت ها گزارشگری صحيح 

و صريح ندارند.
به گفته اين مدير بورس��ی، انگي��زه معافيت مالياتی 
شرکت های بورسی باعث می شود که شرکت ها رغبت 

بيشتری برای حضور در بورس داشته باشند.
مديرعامل بورس اوراق بهادار ته��ران در مورد اينکه 
معافيت مالياتی ش��رکت های حاضر در بورس چقدر 
اس��ت، بيان داش��ت: اين معافيت ها طب��ق قانون  به 
صورت شناور تا ۲۰ درصد برای شرکت های بورسی و 
۱۰ درصد برای فرابورسی در نظر گرفته شده است و 

شرکت های حاضر در بازار بورس، دارای حساب های 
شفاف و روشنی هستند.

به گفته صحرايی مزيت شرکت های بورسی در مقايسه 
با برخی شرکت های ديگر که دارای ۲ دفتر حسابداری 
هستند، شفافيت حساب ها است. در بورس شفافيت 
وج��ود دارد و بايد مکانيزم مالياتی ش��رکت  ها برای 
تش��ويق بيش��تر به حضور در بورس به نفع شفافيت 

مالی اصالح شود.
وی گفت: همچنين مکانيسم های مالياتی برای کسانی 
که فعاليت شفاف اقتصادی در بورس دارند، بايد اصالح 
شود و شرکت های بورسی ماليات کمتری بپردازند؛ 

بايد از طريق سياست مالی اين امر پيگيری شود.
مدير عامل بورس تهران اش��اره کرد: به عنوان مثال 
درباره ميزان مالياتی که بر فروش سهام تعلق می گيرد، 
صرف نظر اينکه س��هامدار هنگام فروش سهام سود 
کرده و يا زيان ديده باشد، بايد مالياتش پرداخت شود، 

در حالی که ماليات بايد بر سود سهام تعلق گيرد
مديرعامل ب��ورس اوراق بهادار تهران  افزود: از طرفی 
عدم آشنايی مردم با بورس از داليل رغبت کمتر برای 

حضور در بازار سرمايه است که بايد از طريق آموزش و 
فرهنگ سازی و رسانه ها و رسانه ملی مردم را با بورس 
آش��نا کنيم. مديرعامل ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
در مورد اينکه چرا ش��رک�ت های سهامی عام رغبت 
کمتری برای حضور در بورس دارند، عنوان کرد: بايد 
با ابزار معافيت مالياتی و شفاف شدن حساب ها آنها را 

به حضور در بورس تشويق کنيم.
وی همچنين در مورد ابزارهای مالی اس��المی مانند 
فروش دين گفت: در جلس��ه آينده بورس اين ابزارها 

بررسی می شود.

  کيفيت گزارش دهی شرکت های بورسی 
ارتقا یابد

مديرعام��ل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در مورد 
گزارش دهی ش��رکت های بورس��ی گف��ت: کيفيت 
اطالع رسانی و گزارش دهی شرکت های بورسی بايد 
ارتقا يابد. صحرايی در مورد بين المللی ش��دن بورس 
گفت: ايجاد بورس های بين المللی در مناطق آزاد اقدام 
مناسبی برای بين المللی شدن بورس به شمار می رود.

مديرعامل شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه )سمات( گفت: با بهره گيري از فناوري زنجيره 
بلوكي )بالكچين(، انقالبي در زير ساخت هاي بازارهاي 

مالي جهان ايجاد خواهد شد.
به گزارش سنا، حس��ين فهيمي در يازدهمين نشست 
بين الملل��ي بازاره��اي س��رمايه اس��المي به تش��ريح 
زير ساخت هاي حقوقي و مزيت هاي بهره گيري بالكچين 

در بازار هاي مالي پرداخت.
وي اظه��ار ك��رد: طب��ق تعري��ف س��ازمان بين المللي 
كميس��يون هاي اوراق بهادار )IOSCO(، شركت هاي 
س��پرده گذاري مركزي و سيس��تم هاي تس��ويه اوراق 
خدماتي نظير ثبت و سپرده، مديريت ريسك، پرداخت 
س��ود، فرآيندهاي حقوقي مانند توقيف و توثيق، تسويه 
و پاياپاي، سيستم هاي شناخت مشتري، مديريت وجوه 
تضمين، راي گيري الكترونيكي، سيستم هاي پرداخت در 
برابر تحويل و طرف معامله مركزي را در بازار مالي انجام 
مي دهند. مديرعامل س��مات گفت: بالكچين ظرفيت و 
س��اختار متفاوتي بر بستر اينترنت و با ماهيت ديجيتال 
و معامالت الگوريتمي به وج��ود آورده و امكان ارتباط و 

تراكنشي امن، غير متمركز، بي واسطه، قابل رمزگذاري 
يك بار مصرف، مشاركت و تأمين كننده منافع اطمينان 

 بخش را براي همه ذي نفعان فراهم آورده است.
وي در ادام��ه به ويژگي ه��اي بهره گيري بالكچين براي 
شركت هاي سپرده گذاري مركزي نظير متمركز كردن 
ثب��ت دارايي ها و اراي��ه راه حل يكپارچه براي تس��ويه و 

پاياپاي اشاره كرد.
فهيمي با تاكيد بر اين مطلب كه پتانس��يل بسيار بااليي 
در فناوري زنجيره بلوكي براي بورس ها در قالب كاهش 
هزينه ها، پيچيدگي و افزايش سرعت معامالت و فرايند 
تسويه با اس��تفاده از روشي امن وجود دارد، گفت: مسير 
س��ازگاري و پذيرش اين سيستم نياز به حل مشكالتي 
نظير مقياس پذيري، استانداردسازي، قوانين و مقررات 
و مصوبات قانوني اس��ت اما به طور حتم به كارگيري اين 
فناوري كارايي و شفافيت بازارهاي مالي را ارتقا خواهد داد. 
يازدهمين دوره نشست بين المللي بازار سرمايه اسالمي 
با حضور صاحبنظراني از كشورهاي اندونزي، افغانستان، 
قطر، مالزي، آلمان، عمان، كره جنوبي، انگليس، سوريه و 

نپال در تهران برگزار شد.
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  كاه�ش بدهي ه�اي ارزي ش�ركت 
تايدوات�ر: مديرعام��ل ش��ركت تاي��د واتر 
خاورميانه از حل ش��دن مش��كالت مالياتي 
۱۰ ساله اين ش��ركت خبر داد و خاطرنشان 
كرد: پس از خروج از مشكالت مالياتي تالش 
كرده ايم در زمينه هاي خريد داخلي و خارجي 
صرفه جويي هاي بس��ياري را به ارمغان آورد. 
ضمن اينكه برون سپاري برخي پيمانكاري ها 
هزينه هاي م��ا را افزايش داده بود كه با ايجاد 
شركت و درون س��ازي فعاليت ها توانستيم از 
خروج رقمي در حدود ۲۰ ميليارد تومان سود 
از ش��ركت جلوگيري كنيم. به گزارش سنا، 
حسين زارعي، مديرعامل ش��ركت تايد واتر 
خاورميانه ضمن بيان مطلب فوق در خصوص 
سهام اين شركت و نحوه ارتباط با سهامداران 
گفت: ش��ركت تايد واتر داراي يك سهامدار 
عمده است كه ۷۰ درصد سهام شركت را در 
اختيار دارد. ساير سهامداران حدود ۱۰ هزار 
نفر و اغلب س��هامداران قديمي و از مجموعه 
بنادر و دريايي كشور هستند. حدود ۲۰ درصد 
از سهامداران نيز از سهامداراني هستند كه از 
طريق بورس سهم اين ش��ركت را خريداري 
كرده اند. وي تعداد س��هامداران قديمي اين 
شركت را حدود ۸ هزار سهامدار عنوان كرد و 
افزود: اين سهامداران اغلب نماينده دارند و از 
طريق وكالت حق��وق خود را دنبال مي كنند. 
مديرعام��ل ش��ركت تايد وات��ر خاورميانه از 
تصمي��م ش��ركت در افزايش س��رمايه ۱۰۰ 
درصدي در مجمع فوق العاده و عادي پيش رو 
خبر داد و گفت: تاي��د واتر داراي دارايي هاي 
بسياري است و تالش هيات مديره بر افزايش 
س��رمايه از محل تجديد ارزيابي ها بود، اما به 
دليل اينكه زمان بستن حساب ها خبر قطعي 
از ش��وراي نگهب��ان آمد كه مس��اله افزايش 
س��رمايه از محل تجديد ارزياب��ي تنها براي 
شركت هاي مش��مول اصل ۱۴۱ امكان پذير 
اس��ت، تصميم ما بر اين ش��د كه اين افزايش 
س��رمايه را از محل آورده نقدي س��هامداران 
انجام دهيم. وي يادآور شد: پس از اين تصميم 
گفته شد كه افزايش س��رمايه براي سال ۹۸ 
مي توان��د براي همه ش��ركت ها اتفاق بيفتد، 
بر اين اس��اس تالش خواهيم كرد كه مساله 
افزايش س��رمايه از محل تجديد ارزيابي ها را 
نيز دنبال كنيم. مديرعامل تايد واتر خاورميانه 
از كاهش صادرات و واردات ش��ركت خبر داد 
و افزود: بخش عمده فعاليت ما در بندر شهيد 
رجايي است؛ البته در زمينه واردات و صادرات 
مواد غذايي و غله فعاليت همچنان برقرار اما 
در س��اير زمينه ها با كاهش همراه بوده است.

وي يادآور ش��د: تايد واتر خاورميانه اكنون با 
ايجاد شركت هاي زيرمجموعه نقش خود را از 
اجرايي به نقش نظارتي تبديل كرده و اين مهم 
را با تكيه بر تغيير گسترده در سطح مديريت 
به خوب��ي دنب��ال مي كند.زارعي با تش��ريح 
برنامه هاي پيش روي اين شركت گفت: يكي 
از اين شركت ها شركتي به نام رهياب است كه 
با وجود سرشماره ۱۰۰۰ فعاليت شايسته اي تا 
به امروز نداشته است. برنامه ما اين است كه با 
فعال سازي اين شركت در سال ۹۸ اين شركت 
را در سال ۹۹ به شركت بورسي تبديل كنيم. 
او از افزاي��ش فعاليت ش��ركت در حمل و نقل 
بين شهري خبر داد و افزود: دو شركت بيكران 
قشم و شركت تندر با مركزيت تهران فعاليت 
خود را به س��اير شهرستان ها توسعه داده اند. 
ضمن اينكه ش��ركت در مجموع��ه بندر آزاد 
چابهار نيز فعاليت هايي را آغاز كرده است.وي 
با اش��اره به حضور شركت در اغلب مناقصات 
تصريح ك��رد: تالش ما اين اس��ت كه درآمد 
ش��ركت را از حوزه دريا فعال تر كنيم؛ چراكه 
اكنون درآمد ما بيش��تر از حوزه بندر است و 
حوزه دريا به دليل مزيت هاي مختلف از جمله 
وجود درآمد ارزي و بازگش��ت درآمد مستمر 
به دلي��ل قرارداد ه��اي بلندم��دت مي تواند 

سودآوري بيشتري را براي ما تامين كند.

    رش�د ۸۷.5 ميلي�ارد ريال�ي پرتفوي 
بورس�ي »ونفت«: شركت س��رمايه گذاري 
صنعت نف��ت در ص��ورت وضعي��ت پرتفوي 
۱۲ماهه خود اعالم كرد س��ود ش��ركت هاي 
بورس��ي در اي��ن م��دت ب��ه ۸۷ميلي��ارد و 
۵۸۱ميليون ريال رس��يده اس��ت. به گزارش 
سنا، شركت س��رمايه گذاري صنعت نفت در 
اطالع��ات و صورت هاي مالي ۱۲ماهه منتهي 
به ۲۹اسفند۱۳۹۷ سود هرسهم را ۴۳۷ريال 
اعالم كرد كه در مقايس��ه با سال مالي۱۳۹۶ 
با رش��د ۷۳درصدي همراه ش��ده اس��ت. اين 
ش��ركت س��ود عملياتي دوره م��ورد گزارش 
را مبل��غ ۶۰۰ميلي��ارد ريال، س��ود خالص را 
۷۲۰ميليارد ريال و س��ود انباشته پايان دوره 
را مبلغ ي��ك هزار و ۲۴۵ميلي��ارد ريال اعالم 
كرد كه اين شركت رش��د ۶۰درصدي را سود 
انباشته تجربه كرده است. در صورت وضعيت 
پرتفوي سهام ش��ركت هاي پذيرفته شده در 
بورس »ونفت« طي دوره مالي۱۲ماهه، سود 
اين پرتفوي به ۸۷ميليارد و ۵۸۱ميليون ريال 
رسيده اس��ت. بهاي تمام ش��ده اين پرتفوي 
نيز با رش��د ۳۱۳ميليارد و ۶۴۷ميليون ريالي 
ب��ه ۴۵۷ميليارد و ۳۱۳ميليون ريال رس��يده 
و ارزش ب��ازار آن ب��ا افزاي��ش ۴۰۲ميلي��ارد 
و ۳۳۲ميلي��ون ريال��ي ب��ه ۵۴۴ميلي��ارد و 
۸۹۴ميليون ريال بالغ شده است. واگذاري هاي 
»ونف��ت« ط��ي اي��ن دوره مال��ي ب��ه ارزش 
۸۷۸ميليارد و ۱۶۱ميلي��ون ريال بوده كه در 
پايان دوره سود اين واگذاري ها به ۱۸۵ميليارد 
و ۴۳۹ميليون ريال رسيده است. همچنين اين 
شركت ارزش سهام خريداري شده در بورس را 

يك هزار و ۶ميليارد ريال اعالم كرد.

گروه بورس|
شاخص كل در بازار بورس ديروز )سه شنبه( يك هزار 
و ۱۲ واحد افت داش��ت كه در نهايت اين شاخص به 
رقم ۲۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد رسيد.براساس معامالت 
ديروز سه ميليارد و ۹۵۶ ميليون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۱۷ هزار و ۱۳۶ ميليارد ريال در 

۲۹۰ هزار نوبت داد و ستد شد.
همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۱۷۴ واحد كاهش 
به ۵۷ هزار و ۱۶۰ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 
۱۱۹ واحد كاهش به ۳۹ هزار و ۱۳۶ واحد رسيدند.

شاخص آزاد ش��ناور نيز با ۲۳۷ واحد كاهش به رقم 
۲۶۷ هزار و ۱۵۱ واحد رس��يد، ش��اخص بازار اول 
۴۴۳ واحد و شاخص بازار دوم سه هزار و ۳۹۰ واحد 

كاهش داشتند.
عالوه براي��ن در بين تمامي نماده��ا، فوالد مباركه 
اصفهان )فوالد( با ۱۷۰ واحد و گسترش نفت و گاز 
پارسيان )پارسان( با ۱۴۸ واحد بيشترين تأثير مثبت 

را بر شاخص كل داشتند.
در مقاب��ل نماد صناي��ع پتروش��يمي خليج فارس 
)فارس( با ۲۲۱ واحد، مخابرات ايران )اخابر( با ۲۱۴ 

واحد، نماد ش��ركت ارتباطات سيار ايران )همراه( با 
۲۱۴ واحد، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با ۱۷۹ 
واحد و گروه مپنا )س��هامي عام( )رمپنا( با ۸۳ واحد 
از جمله گروه هايي بودند كه افت ش��اخص بورس را 

رقم زدند.
برپاي��ه اين گ��زارش، در بين نماده��اي امروز نماد 
بانك تجارت، سايپا، ايران خودرو، گروه پتروشيمي 
س. ايرانيان، بانك پاس��ارگاد، سرمايه گذاري صدر 
تامين و گروه مپنا )س��هامي عام( در گروه نمادهاي 
پربيننده قرار داشتند. گروه خودرو در معامالت ديروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه ۸۱۷ ميليون و ۹۸۵ هزار برگه س��هم به ارزش 

يك هزار و ۵۳۸ ميليارد ريال داد و ستد شد.

   رشد 15 واحدي فرابورس
همچنين روز گذش��ته در پايان معامالت فرابورس 
شاخص كل ۱۵ واحد رش��د كرده و به رقم ۳هزار و 
۳۴ واحد رسيد.ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به 

۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيد.
دي��روز معامله گران فرابورس بي��ش از ۱.۲ ميليارد 

اوراق بهادار س��هام در قالب ۱۸۶ هزار نوبت معامله 
و ب��ه ارزش ۷۱۸ ميليارد تومان دادوس��تد كردند.

روز گذش��ته نمادهاي مارون مربوط به پتروشيمي 
مارون، زاگرس، پتروش��يمي زاگرس، شراز پااليش 
نفت شيراز، بمپنا توليد برق عسلويه مپنا، نمادهاي 
تقويت كننده ش��اخص فرابورس بودند و نمادهاي 
دماوند،  ذوب، ش��پاس در كاهش شاخص فرابورس 
اثرگذار بودند.نمادهاي پربيننده فرابورس مربوط به 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، ذوب آهن اصفهان، 
ريل پرداز سير، صنايع كاغذ پارس، توسعه و عمران 
استان كرمان، پتروشيمي زاگرس و بانك دي بوده اند.

ديروز با پيام ناظر بازار نماد خزر، ش��ركت فنرسازي 
زر، متوقف شد.

نماد وساخت،  شركت سرمايه گذاري ساختماني ايران 
و نماد خزرح يعني حق تقدم فنرس��ازي زر متوقف 
ش��دند.نمادهاي والبر، دارويي الب��رز، و حق تقدم 
دارويي البرز نيز متوقف شدند.با پيام ناظر بازار نماد 
سكرد، سيمان كردستان، نماد دكيمي، فلوله، لوله و 
ماشين سازي ايران، نماد وتوسا شركت سرمايه گذاري 
توسعه صنعتي ايران، نيز با پيام ناظر بازگشايي شدند. 

حراج نم��اد معامالتي غنوش، ش��ركت هاي نوش 
مازندران، نماد نبروج، نس��اجي بروجرد نيز با توجه 
به عدم كشف قيمت بدون محدويت نوسان مشمول 

حراج مجدد قرار گرفتند.
ديروز نمادهاي زپارس، كشت و صنعت و دامپروري 
پارس، ثشرق، سرمايه گذاري مسكن شمال شرق، 
نماد خت��ور، رادياتورس��ازي ايران، نماد خوس��از، 
محورسازان ايران خودرو، نيز با پيام ناظر بازگشايي 

شدند. همچنين نماد ش��فارس، صنايع شيميايي 
ف��ارس، نماد ش��يران، صنايع ش��يميايي ايران نيز 

بازگشايي شدند.
همچنين حراج مجدد نماده��اي فروس مربوط به 
فروسيليس ايران و قصفها، نماد وآذر، سرمايه گذاري 
توسعه آذربايجان و نماد غشاذر يعني شير پاستوريزه 
پ��گاه آذربايجان غربي نيز مش��مول ح��راج مجدد 

معامالتي قرار گرفتند.

افت هزار واحدي بورس
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس
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پشت پرده واردات ۲ماهه كره به اندازه ۱ سالرييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي مطرح كرد

واردكنندگان چگونه از حذف ارز ۴۲۰۰ خبر داشتند؟ بدهكاري خودروسازان با وجود دريافت بيش از ۴.۷ ميليارد دالر ارز دولتي
رضا رحماني در جلس��ه با اعضاي كميسيون صنايع 
و معادن مجلس با اش��اره به اينكه هيچ مماش��اتي با 
خودروس��ازان نداريم، يادآور شد كه هيچ مالحظه و 
محدوديتي براي تحقيق و تفحص از خودروس��ازان 

ندارم.
وزير صنعت با اشاره به اينكه خودروسازان از هر راهي كه 
مي توانند بايد به تعهدات خود عمل كنند ولو در برخي 
موارد ضرر هم بكنند تصريح ك��رد: اما در برخي انواع 
خودرو امكان توليد وجود ندارد كه در اين شرايط بايد 
با راهكارهايي همچون جايگزيني يا برگرداندن مبلغ 

پرداختي با مشتريان به توافق برسند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه برنامه خوبي 
جهت خودكفايي و تعميق س��اخت داخل آغازشده 
اس��ت، گفت: توجه به ساخت داخل يكي از فرصت ها 
براي رونق توليد است و ايران خودرو ۲۴۴ ميليون دالر 
و سايپا ۱۷۸ ميليون دالر برنامه داخلي سازي قطعات 

در سال ۹۸ دارند.
در اين رابطه محمدرض��ا نجفي منش رييس انجمن 
صنايع همگن قطعه سازي مهم ترين علت خودروهاي 
متوقف ش��ده در انباره��اي خودروس��ازان را كمبود 
نقدينگي قطعه س��ازان اعالم كرد و اظهارداشت: ما از 
خودروسازان ۲۰ هزار ميليارد تومان طلب داشتيم كه 
در ماه پاياني سال گذشته تنها ۴ هزار ميليارد تومان آن 
پرداخت شد ضمن اينكه از بهمن ماه تاكنون كلي به 
تعهدات افزوده شده است. از سوي ديگر خودروسازان 
نيز به دليل ضرر و زياني كه از س��وي شوراي رقابت به 

صنعت خودروسازي تحميل ش��ده است نمي توانند 
بدهي خود را به ش��ركت هاي قطعه ساز تسويه كنند. 
در اين زمينه مقرر ش��ده بود ك��ه ۸۴۴ ميليون يورو 
معادل هفت هزار ميليارد تومان تسهيالت در اختيار 
قطعه سازان قرار بگيرد كه هنوز هيچ اقدامي از سوي 

بانك مركزي در اين زمينه صورت نگرفته است.
وي ب��ا بيان اينكه خيل��ي از قطعات م��ورد نياز براي 
تجاري س��ازي اين خودرو هاي ناقص در داخل توليد 
مي شوند اما برخي نيز وارداتي هستند، عنوان كرد: به 
غير از تعدادي از سنسور ها كه به صورت مستقيم وارد 
مي شوند، تعداد قطعات وارداتي در مورد خودروهاي 
داخلي بس��يار كم اس��ت. براي��ن اصل عل��ت توليد 
خودروهاي ناقص ابتدا عدم پرداخت بدهي توس��ط 
ش��ركت هاي خودروساز اس��ت و مورد ديگر اينكه به 
دليل وجود تحريم ها، قطعه سازان نتوانسته اند اقالم 

مورد نياز را وارد كنند.
نجفي منش با اشاره به اينكه از فروردين سال گذشته تا 
ابتداي ارديبهشت سال جاري به دو خودروساز بزرگ، 
بيش از ۴.۷ ميلي��ارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني پرداخت 
شده تصريح داشت: اين ميزان تخصيص ارز براي تامين 
قطعات به اين دو خودرو ساز پرداخت شده اما در عمل 
نه از ميزان بدهي آنها كاسته شده و نه در تامين قطعات 

موفق عمل كرده اند.
وي در پاسخ به اين سوال كه شركت قطعه سازي كه ۸۰ 
درصد رسوب خودروهاي ايران خودرو و سايپا را به آن 
نسبت مي دهند و بيشترين ميزان ارز ۴۲۰۰ توماني را 

دريافت كرده؛ چقدر در مورد افزايش خودروهاي ناقص 
در انبارهاي خودروسازان اثرگذار بوده، گفت: اگر اين 
قطعه ساز هم نتوانسته است قطعات را تأمين كند، تنها 
به دليل نبود نقدينگي بوده كه اگر نقدينگي تأمين شود 
اين قطعه س��از هم قطعات مورد نياز را تأمين خواهد 
كرد. در يك خودرو بيش از 3۰۰۰ قطعه به كار مي رود، 
بنابراين حتي اگر يك قطعه هم مهيا نشود خودرو به 
توليد نهايي نمي رسد و خطر ورشكستگي پيش روي 

صنعت خودروسازي قرار خواهد گرفت.
به گ��زارش اگزيم نيوز مدي��ركل تعزيرات حكومتي 
اس��تان تهران در تازه ترين اولتيماتوم تعزيراتي به ۲ 
خودروساز كشور با اشاره به تناقض گويي شركت هاي 
خودروساز در پاسخ به تعهدات خود يادآور شده است 
»متوليان شركت ها و كارخانه هاي خودروساز داخلي 
اع��الم كرده اند كه با وجود توليد حدود ۱5۰۰ خودرو 
نتوانسته اند آنها را به دليل كمبود قطعات به بازار وارد 
كنند. اين در حالي كه خودروس��ازان تاكيد دارند كه 
فروش خودرو در حال حاضر ادامه پيدا كند. اين دو بحث 
با يكديگر در تناقض است؛ چرا كه نمي شود گفت هم 

فروش خودرو داريم و هم كمبود قطعه!«
وي تصريح داشت »از مطرح كردن اينگونه موضوعات 
اينگونه برداشت مي شود كه خودروسازان در گذشته 
خودرو هايي را تولي��د و احتكار كرده اند و اكنون قصد 
عرضه آنها را در بازار دارند؛ در غير اين صورت چه دليلي 
وج��ود دارد كه با اعالم عدم قطع��ه، خودرو ها در بازار 

فروخته مي شوند؟!«

آمار گمرك نش��ان مي دهد ك��ه واردات ك��ره در دو ماه 
ابتداي س��ال جاري به دليل وجود رانت اطالعاتي برخي 
واردكنندگان از سال هاي ۹۷ بيشتر است، به همين منظور 
با وجود برداشته شدن ارز واردات كره قيمت اين محصول 

حداقل يك سال نبايد در بازار مصرف افزايش يابد.
ب��ر اس��اس جمع بندي آم��ار روزانه گمرك مش��خص 
مي ش��ود كه واردات كره حيواني در دو ماه ابتداي سال 
جاري به دليل وجود رانت اطالعاتي برخي واردكنندگان 
از ممنوعيت واردات كره از خرداد ماه سال جاري افزايش 
عجيبي داشته است. در ۲ ماه ابتدايي سال جاري 35 هزار 
تن كره حيواني با ارز ۴۲۰۰ توماني به كشور وارد شده است 
كه از ميزان واردات كره در ۱۲ ماه سال گذشته نيز بيشتر 
اس��ت به همين منظور قيمت كره حداقل به مدت يك 
سال نبايد افزايش يابد. با توجه به اينكه گمرك هنوز آمار 
جديد ماهانه را منتشر نكرده است، معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق بازرگاني ته��ران اقدام به جمع بندي آمار 
روزانه گمرك كرده اس��ت تا ميزان مجم��وع واردات ۲ 
ماه ابتدايي س��ال جاري مشخص شود. بنابراين گزارش 
مقرر ش��ده بود ك��ه واردات برخي كاالهاي اساس��ي، از 
جمله كره، چاي و حبوبات، از نيمه خ��رداد )۱3 خرداد 
۱3۹۸( از فهرس��ت اقالم وارداتي مشمول ارز ترجيحي 
۴۲۰۰ توماني حذف ش��وند و صنايع لبني برنامه فروش 
محصوالت خود با ارز نيمايي )دوبرابر قيمت( داش��تند 
اما بر اس��اس اين حجم از واردات قيمت كره نبايد به اين 
زودي ها در بازار تغييري كند.  در اواخر فروردين ماه سال 
جاري، بعد از اينكه تخصيص ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني 

براي واردات گوشت قرمز منتفي شد، طي نامه اي از سوي 
دفتر برنامه ريزي تأمين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت، 
در اواسط خرداد ماه )۱3 خرداد ۱3۹۸(، چند قلم كاالي 
ديگر از جمله كره، چاي، حبوبات و كاغذ نيز از فهرس��ت 
اقالم وارداتي مش��مول ارز ۴۲۰۰ توماني حذف شدند. 
طبق اين تصميم، مقرر شد كه دريافت مابه التفاوت ارزي 
به ازاي هر دالر ۴,۸۰۰ تومان از محموله هاي تأمين ارز 
ش��ده كره، حبوبات، چاي و كاغذ كه از تاريخ ۱۸ خرداد 
از گمركات كش��ور ترخيص مي ش��وند، اجرايي گردد و 
محموله هاي ترخيص ش��ده تا قبل از تاريخ فوق الذكر با 
ارز ۴,۲۰۰ تومان مش��مول رصد، پايش و عرضه با نرخ 
مصوب سازمان حمايت بر مبناي ارز ۴۲۰۰ توماني است.

از آنجايي كه آمارهاي رسمي گمرك براي ماه ارديبهشت 
تاكنون منتشر نشده است، معاونت بررسي هاي اقتصادي 
با استناد بر آمارهاي رسمي )براي فروردين ماه( و آمارهاي 
روزانه گمرك )براي ارديبهشت و خرداد( به بررسي واردات 
بخش��ي از اين اقالم، از ابتداي س��ال جاري تا ۱۸ خرداد 
)تاريخ اجرايي ش��دن حذف ارز ترجيحي براي واردات ۴ 

قلم( پرداخته است.
ارقامي كه آمارهاي روزانه گمرك براي واردات اين اقالم 
نشان مي دهد مربوط به اقالم عمده وارداتي )۱5 قلم( در 
هر روز است كه مجموع واردات انجام شده براي تعرفه هاي 
مورد بررس��ي در اين گ��زارش در بازه زمان��ي مورد نظر 
مي تواند به عنوان رق��م حداقلي براي واردات آنها در نظر 
گرفته ش��ود و بدون ترديد ارقام قطعي واردات، از مقادير 

مزبور، بيشتر است.

باليي كه حذف »يك كلمه« بر سر شركت هاي پتروشيمي آورد
دبير انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروش��يمي 
ايران با اشاره به حذف »يك كلمه« از بسته سياستي 
ابالغ شده از س��وي بانك مركزي براي نحوه بازگشت 
ارز صادراتي شركت هاي پتروشيمي، پرده از ماجرايي 
برداش��ت كه به دنب��ال آن گريبانگير ش��ركت هاي 
پتروش��يمي ش��ده اس��ت. احمد مهدوي ابهري در 
جلسه ش��وراي راهبردي توس��عه صادرات با انتقاد از 
سياست گذاري هاي انجام شده در حوزه ارزي و نتايج 
اين سياس��ت گذاري ها اظهار كرد: بر اساس سياست 
ارزي بانك مرك��زي، صادركنندگان محصوالت غير 
از پتروش��يمي بايس��تي حداقل 5۰ درصد ارز خود را 
در سامانه نيما عرضه نمايند و حداكثر تا ۲۰ درصد به 
صورت اسكناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود 
يا ساير اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادي اقدام كنند اما در مقابل شركت هاي 
پتروشيمي موظف شده اند 6۰ درصد درآمد ارزي خود 
را در سامانه نيما عرضه كنند و مجازند ۱۰ درصد را به 
صورت اسكناس در بازار بفروشند و مابقي را براي واردات 
هزينه كنند؛ اما تنها واردات خودشان، نه براي واردات 

كاالي غير و اشخاص ديگر. وي گفت: اين درحالي بود 
كه شركت هاي پتروشيمي با هماهنگي وزارت صنعت، 
قرار ب��ود، ۴۰ درصد مابقي درآمد ارزي ش��ان را براي 
واردات قطعات خودرو براي شركت هاي خودروسازي 
كه دچار مشكالتي هستند، تخصيص بدهند كه با حذف 
كلمه »غير« ديگر ما قادر به انجام چنين كاري نبوديم. 
دبير انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي ايران 
ادامه داد: حاال شما اگر امروز از هيات مديره شركت هاي 
پتروشيمي بپرس��يد با اين 3۰ تا ۴۰ درصد مابقي ارز 
صادراتي تان چه كار مي كنيد، شايد به شما بگويند كه 
آن را هم در س��امانه نيما عرضه مي كنيم ولي واقعيت 
آن است كه بخشي از اين ش��ركت ها با توجه به ارزان 
بودن نرخ ارز در سامانه نيما، ارز صادراتي شان را در نيما 
نمي فروش��ند و آن را صرف واردات نيازهاي خودشان 
براي سال هاي بعدشان مي كنند. مهدوي ابهري گفت: 
من وقتي در تماس با وزير صنعت موضوع را مطرح كردم 
كه چرا بايد چنين اتفاقي بيفتد، ايشان به من گفت در 
پيش نويس مطرح شده، چنين چيزي وجود نداشت 
و من نمي دانم در بانك مركزي چه اتفاقي افتاده است! 

وي با انتقاد از سياس��ت گذاري هاي دولتي و نتايج آن 
افزود: شايد يك مثال جالب باشد؛ زماني، قيمت »ِپت« 
)پلي اتيلن( در ب��ورس ۴۲۰۰ تومان بود، در حالي كه 
همان ِپت در بازار آزاد ۲5 هزار تومان معامله مي شد؛ از 
طرفي ما همواره كل نياز ساالنه كشورمان كمي بيش 
از 3 ميليون تن بود ولي اين اختالف قيمت بين عرضه 
در بورس و بازار آزاد باعث ش��د تا ني��از بازار به بيش از 
5 ميليون تن در بازه زماني ۲ ماهه شود.  دبير انجمن 
صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي ايران ادامه داد: 
وزير صمت و وزير نفت يك جلسه مشترك براي حل 
موضوع برگزار كردند، ما در آن جلسه تاكيد كرديم كه 
اين اختالف قيمت در بورس و ب��ازار آزاد باعث ايجاد 
يك رانت ش��ده و دالالن از اين اختالف قيمت، حدود 
۴ هزار ميليارد رانت گرفته اند، اين پت درحال خروج از 
كشور است، شما چرا اين ارز ۴۲۰۰ تومان را به دالالن 
مي دهيد؟ وزير نف��ت در جواب گفت »رييس جمهور 
گفته اند خط قرمز من ارز ۴۲۰۰ توماني است.« وي با 
تاكيد بر اينكه وزرا و مسووالن كشور بايد رييس جمهور 
و سياس��ت گذاران كش��ور را درباره نتيجه هريك از 

تصميمات شان توجيه كنند گفت: بعد از پيگيري هايي 
كه ما انجام داديم، نهايتاً اين موضوع اصالح شد ولي بعد 
از آن وزارت اطالعات وارد ماجرا شد و اعالم كرد چندين 

باند متخلف در محصوالت پتروشيمي را دستگير كردند. 
در حالي كه به جاي باز گذاشتن فضاي سوءاستفاده و 
دستگيري متخلفان، بايد فضا را بر سوءاستفاده ها بست.
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تصميمات يك شبه بالي جان 
صادرات است

نايب ريي��س كميس��يون س��رمايه گذاري 
ات��اق بازرگاني اي��ران گفت: در ش��رايطي كه 
صادركنندگان ايراني ب��راي پيدا كردن بازار در 
شرايط تحريم با محدوديت هاي جدي مواجهند، 
برخي تصميمات يك شبه و دستورالعمل هاي 

متناقض كار را براي صادرات دشوارتر مي كند.
مهدي عليپور در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: ما 
در سال هاي گذشته نيز با مشكالت تحريم مواجه 
بوده ايم اما آنچه امروز با آن روبرو هستيم، دشوار 
ش��دن پيدا كردن بازارهايي است كه همچنان 
بتوان در آنها با توجه به اهداف اقتصادي كشور، 
در مسير توسعه صادرات غيرنفتي حركت كرد.

به گفت��ه وي، بخش خصوصي ت��الش كرده با 
پيدا كردن مس��يرهاي جديد ش��انس خود را 
براي افزايش بازارهايش باال ببرد اما با اين وجود 
مقدم��ات داخلي كار در رس��يدن به اين هدف 

بسيار اهميت دارند.
نايب رييس كميس��يون س��رمايه گذاري اتاق 
بازرگاني اي��ران با بيان اينكه در ش��رايط فعلي 
نمي توان انتظار داشت دولت بعضي از گره هاي 
اقتصادي موج��ود را رفع كند، توضي��ح داد: با 
توجه به تحريم هاي فعلي اينكه ما توقع داشته 
باشيم دولت بتواند مسائلي همچون محدوديت 
همكاري بانك ها با ايران را برطرف كند، به دور 
از واقعيت است، اما در عين حال انتظار داريم كه 
اگر گره اي باز نمي شود الاقل به مشكالت قبلي 

گره اي جديد اضافه نشود.
عليپ��ور ادام��ه داد: يك��ي از اي��ن مش��كالت 
دستورالعمل هايي است كه در ماه هاي گذشته 
ارايه شده است. براي مثال يك تاجر ايراني بعد 
از مدت ه��ا تالش و مذاكره مقدم��ات صادرات 
رب گوجه فرنگي به يكي از كشورهاي همسايه 
را فراهم كرده ب��ود و پس از س��رمايه گذاري و 
نهايي ش��دن قراردادها، ناگهان دولت صادرات 
اين محصول را ممنوع ك��رد. چنين تصميمي 
مي توان��د از يك س��و يك ب��ازار مه��م را براي 
صادركنندگان ايراني از بين ببرد و از سوي ديگر 
عماًل س��رمايه گذاري انجام شده در اين حوزه را 

به هدر مي دهد.
به گفته وي، اگر قصد اين اس��ت كه با توس��عه 
صادرات غيرنفتي ميزان اتكا به نفت كاهش پيدا 
كند، الاقل بايد مديريت داخلي طوري باشد كه 
صادركنندگان ايراني تكليف خود را در مراحل 

مختلف مذاكره و صادرات كاال بدانند.
نايب رييس كميس��يون س��رمايه گذاري اتاق 
بازرگاني ايران با اش��اره به كاه��ش ارزش پول 
ملي در ماه ه��اي اخير، تاكيد كرد: امروز يكي از 
مشكالت ما نرخ باالي تبديل ارز از ريال به ارزهاي 
منطقه خليج فارس و كشورهاي همسايه است. 
از اين رو بايد دس��ت صادركننده را باز گذاشت 
تا بتواند با توجه به س��نجش اقتص��ادي ايران و 
نيازهايي كه در داخل ايران وجود دارد، راه را براي 
واردات در ازاي صادرات يا استفاده از روش هايي 
كه بيش��ترين نفع را براي كش��ور دارد، باز شده 
ببيند در غير اين ص��ورت همانطور كه تعدادي 
از ش��ركت ها تصميم گرفتند فعاليت خود را در 
ش��رايط فعلي متوقف كنند، اين روال در آينده 

نيز ادامه خواهد داشت.
عليپ��ور در پايان ب��ه صادركنن��دگان جوان و 
شركت هاي تازه تأسيس ايراني پيشنهاد كرد: 
نگاهي ويژه به بازار كش��ورهاي همسايه داشته 
باش��ند و با ارايه كاالهاي باكيفيت و استاندارد 
تالش كنند بازارهاي خود را گسترش داده و به 

نفوذشان رسميت ببخشند.

تعمير رايانه  بر خريد پيشي گرفت
ريي��س اتحاديه فناوران رايانه ته��ران با بيان 
اينكه برخ��ي از افراد بنابر ش��رايط اقتصادي 
و بازار ب��ه تغيير ش��غل روي آورده اند، گفت: 
در پي افزاي��ش قيمت محص��والت و كاهش 
واردات، تعمير دس��تگاه هاي قديمي بر خريد 

دستگاه هاي جديد پيشي گرفته است.
محمدمهدي ميرمهدي اظهار كرد: حجم تقاضا 
در بازار رايانه و محصوالت مرتبط كاهش يافته 
و اين موضوع به دليل افزايش قيمت و كاهش 

قدرت خريد افراد است.
ريي��س اتحاديه فن��اوران رايانه ته��ران ادامه 
داد: در ش��رايط فعلي دستگاه هاي دست دوم 
جايگزين اجناس و محصوالت جديد ش��ده و 
تعميرات رش��د قابل توجهي را ش��اهد بوده و 
افراد چندان به دنبال ارتقاي سيستم و خريد 

دستگاه جديد نيستند.
وي گفت: در ش��رايط فعلي كه قيمت ارز رشد 
قابل توجهي داشته و عمده قطعات به صورت 
وارداتي در كشور تأمين مي شود، هزينه تعمير 
و نگهداري محصوالت قديمي نيز افزايش قابل 

مالحظه اي داشته است.
ميرمهدي با بيان اينكه تعمير نسبت به خريد 
كاالي جديد مقرون به صرفه تر اس��ت، تاكيد 
كرد: واردات قطع��ه و محصوالت مصرفي كم 
و بيش انجام مي ش��ود اما ميزان آن نسبت به 

گذشته كاهش داشته است.
رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران مدعي شد: 
بسياري از افراد و تجار كه در گذشته كاالي نو 
به كشور وارد مي كردند در شرايط فعلي براي 
تأمين نياز بازار و انجام فعاليت صنفي به واردات 
قطعات مصرفي و دس��تگاه هاي استوك روي 
آورده اند. وي به دريافت ماليات در اين شرايط 
انتق��اد كرد و گفت: برخي افراد پروانه كس��ب 
خود را ابط��ال و فعاليت خ��ود را به يك تلفن 
همراه مح��دوده كرده اند تا از پرداخت ماليات 
ف��رار كنند و از س��وي ديگر بس��ياري از افراد 
 كس��ب و كار خود را به صنف اغذيه فروشان و 

رستوران داري تغيير داده اند.

فعاالن صنعتي و معدني در آستانه روز ملي صنعت و معدن از اولويت هاي كاري اين دو بخش مي گويند

محرك هاي رونق توليد
تعادل|

توليد بال بزرگ اقتصاد كشورها به ش��مار مي رود؛ حال 
چنانچه توليد راكد و منجمد بماند ساير حوزه ها از اين محل 
نيز آسيب مي بينند. اهميت بخش تا جايي است كه رهبر 
معظم انقالب اسالمي طي پيامي سال ۹۸ را سال »رونق 
توليد« نام گذاري كردند. ح��ال از آنجا كه »رونق توليد و 
افزايش اشتغال« دو اولويت اصلي دولتمردان در سال جاري 
است، صاحبنظران و فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه تحقق 
اين دو هدف مهم از مسير توانمند شدن صنايع و تجهيز آنها 
مي گذرد. اگرچه بازگشت تحريم ها مشكالتي را براي صنايع 
مختلف به وجود آورد، اما در مقابل دولت در سال گذشته 
تالش كرد تا با تدوين بسته خروج از ركود و ارايه تسهيالت 
به بنگاه هاي توليدي، صنعت را مورد حمايت جدي قرار 
دهد. به طوري كه مطابق آمارها، سال گذشته، تسهيالت 
۲۰ هزارميليارد توماني براي تقويت واحدهاي صنعتي و 
تكميل طرح هاي نيمه تمام صنعتي در نظر گرفته شد. اما با 
نزديك شدن به مراسم بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن، 
به سراغ تشكل هاي بخش خصوصي فعال در زمينه صنعت 
ومعدن رفتيم تا ضمن واكاوي مشكالت اين حوزه ها راهي 
براي برون رفت بنگاه هاي توليدي از تحريم ها و معضالتي 
كه با آن درگير هستند، بيابيم. فعاالن حوزه صنايع و معادن 
بر اين باورند كه متوليان توليد و صنعت كشور در آستانه روز 
ملي صنعت ومعدن و همچنين در ماه هاي آتي سال ۹۸ بايد 
اولويت هايي همچون »تثبيت نرخ ارز«، »تامين سرمايه در 
گردش واحدهاي توليدي«، »پيگيري ديون معوق بانكي 
صنايع« و »تجهيز صنايع به ماش��ين آالت جديد« را در 
دستور كار خود قرار بدهند؛ تا از اين طريق از آسيب پذيري 

صنايع و عوامل منجر به افت توليد بكاهند. 

   چالش هاي صنعتگران
همزمان با بازگشت تحريم ها و اعمال ممنوعيت هايي در 
تجارت با ايران، برخي صنايع كشور با چالش هايي همچون 
تامين مواد اوليه و برخي مشكالت صادراتي مواجه شدند. 
اين در حالي بود كه سياست هاي ارزي بانك مركزي نيز در 
ابتداي كار، بندهايي را بر دستان صنعتگران زد؛ به طوري كه 
فعاالن صنايع بر اين باور هستند كه مشكالت صنايع بيشتر 
ريشه در سياست هاي داخلي كشور دارد. در عين حال اما، 
پ��س از تاكيد مقام معظم رهبري بر رونق توليد و تعميق 
ساخت داخلي كاالها، وزارت صنعت به عنوان متولي توليد، 
به معاونان خود در اين وزارتخان��ه ماموريت داد تا پيگير 
رفع مش��كالت توليدي صنعتگران باشند. در عين حال، 
با نزديك شدن به ايام سالروز ملي صنعت و معدن، نقش 
صنايع در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور بيش از گذشته 
نمايان مي شود. اما در اين ميان، عملكرد وزارت صنعت در 

سال هاي گذشته و برنامه هاي اين وزارتخانه براي سال هاي 
آتي، موضوعي اس��ت كه نقش تعيين كننده در تقويت يا 
تضعيف توليد كش��ور دارد. بر همين اساس، تشكل هاي 
صنعتي و معدني از دغدغه هايشان مي گويند تا در ايامي كه 
به نام روز صنعت ومعدن نامگذاري شده، از سوي متوليان 
اين حوزه ش��نيده شود.  از اين رو، برخي فعاالن صنعتي و 
معدني كشور معتقدند كه وزارت صنعت براي گره گشايي 
از مشكالت صنايع در سال پيش رو، بايد اولويت هايي را در 
دس��توركار خود قرار بدهد. در همين زمينه، رييس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ايران معتقد اس��ت موضوعي كه 
وضعيت صنايع كشور را دچار مشكل كرده، نابساماني در 
وضعيت ارزي كشور است. سيد عبدالوهاب سهل آبادي در 
تشريح اين مطلب به »تعادل« مي گويد: بزرگ ترين مشكل 
توليد عدم ثبات در نرخ ارز به واسطه سرمايه هاي سرگردان 
در دست مردم است كه البته سياست هاي بانك مركزي 
نيز در اين امر نقش دارد. به گفته او، نابساماني هاي ارز باعث 
سرگرداني سرمايه شده و به اين ترتيب، پاي دالالن را به 
بازارها كشانيده است. امروزه توليدكننده نمي داند كااليي 
را كه توليد مي كند با چه قيمتي بفروشد. به گفته او، مشكل 

امروز بسياري از توليدكنندگان اين است كه مواد اوليه هنوز 
به مرحله اجرا نرسيده، با افزايش قيمت و زيان توليدكننده 
همراه است. البته سهل آبادي معتقد است كه وزارت صنعت، 
تاكنون خوب عمل كرده اما نتايج اقدامات اين وزارتخانه 
بايد بررسي ش��ود.  رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران در تشريح مشكالت صنايع توليدي افزود: افزايش 
نياز به س��رمايه در گردش واحد هاي توليدي نيز از ديگر 
مشكالتي است كه گريبانگير توليد شده است. اما ارزش پول 
رسمي كشورمان كم شده و واحدهاي توليدي مواد اوليه 
را گران مي خرند؛ اين موضوع باعث شده تا نياز سرمايه در 
 گردش واحدهاي توليدي سه برابر شود. اما موضوعي كه

 س��هل آبادي معتقد است بايد در دس��تور كار دولت قرار 
بگيرد، پيگيري ديون معوق صنايع به بانك ها اس��ت. به 
گفته او، لطمه اي كه واحدهاي توليدي از شرايط اقتصادي 
و سياست هاي اجرايي خورده اند، باعث انباشت ديون معوق 
صنايع به بانك ها شده است. رييس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ايران مي گويد: هم اكنون اكثر واحدهاي توليدي 
تمايل به دريافت تسهيالت ندارند؛ چراكه توان پرداخت 

تسهيالت از آنها ساقط شده است.

   تهديد معادن
از ديگر س��و، برخ��ي فعاالن معدني، ضم��ن تاكيد بر به 
كارگيري از ظرفيت هاي معادن كوچك و بزرگ كشور، 
معتقدند كه مش��كالت معدن كاران بايد مرتفع شود؛ تا 
به اين وسيله مواد اوليه مورد نياز صنايع داخلي به كمك 
معدن تامين ش��ود. در همين رابطه، رييس خانه معدن 
ايران مي گويد: بيشتر تجهيزات و ماشين آالت به كار رفته 
در معادن كشور فرسوده و قديمي هستند و كاربرد خود را 
از دست داده اند. محمدرضا بهرامن در تشريح اين مطلب 
به »تعادل« مي گويد: ماشين آالت مورد استفاده در معادن 
با كمترين بهره وري مش��غول فعاليت هستند وعالوه بر 
اينكه موجب اتالف وقت و توان نيروي انس��اني مجرب و 
متخصص كشور مي شود، بهره وري معادن را نيز به شدت 
مي كاهد. به گفته او، اعضاي خانه معدن ايران به اين نتيجه 
رسيده اند كه وضعيت ايمني و سالمت كارگران در معادن 
كشور در بدترين حالت خود قرار گرفته است؛ به طوري كه 
بيم آن مي رود هر لحظه اتفاق ناخوشايندي در اين معادن 
رخ دهد و جامعه معدني كشور را براي چندمين بار عزادار 
كند. بهرامن با تاكيد بر فرسوده و قديمي بودن تجهيزات 

و ماشين آالت معادن افزود: تجهيزات ايمني معادن نظير 
دستگاه هاي هشدار  دهنده گازهاي خطرناك، سيستم هاي 
ضدجرقه، تهويه و امكانات مربوط به نگهداري از سقف و 
ديواره هاي معادن به شدت ناكارآ هستند. او ادامه داد: در 
اين شرايط هر لحظه بيم آن مي رود كه با انفجاري مهيب 
يا ريزش س��قف و ديواره ها، عده اي از كاركنان معدن در 
اين انفجارها بسوزند و زير ده ها تن سنگ و خاك مدفون 
ش��وند. البته او تاكيد دارد كه ايمني در معادن ايران جزو 
موضوعات��ي خاص و ويژه اي اس��ت كه باي��د در اولويت 
وزارت صنعت قرار بگيرد. به گفته بهرامن، تنها با افزايش 
سرمايه گذاري در معادن نمي توان شاهد كاهش حوادث 
بود؛ بلكه عامل مهم ديگري به ن��ام آموزش در اين ميان 
مي تواند در كاهش وقوع اين حوادث موثر واقع ش��ود. او 
افزود: اس��تفاده از تجهيزات جدي��د مي تواند در كاهش 
حوادث اثرگذار باشد، اما نبايد فراموش كرد تا زماني كه 
آموزش نباشد امكان استفاده كارگران از تجهيزات جديد 

براي كاهش حوادث معدني وجود نخواهد داشت.

   ضرورت اجراي نقشه راه معادن
اما دست اندركاران بخش معدن و صنايع معدني، از نقشه 
راهي براي تقويت معادن كشور خبر مي دهند كه در سال 
گذشته نهايي شده است؛ اجراي برنامه هاي تدوين شده 
در نقشه راه معادن، مي تواند بخش عظيمي از ظرفيت هاي 
مغفول مانده بخش معدني كشور را فعال كند. در همين 
زمينه، رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران معتقد 
است كه توجه به صنايع معدني در شرايط فعلي اقتصادي 
كشور، مهم ترين بخشي است كه بايد مورد توجه وزارت 
صنعت قرار بگيرد. داريوش اسماعيلي در تشريح اهميت 
بخش معدن و صنايع معدني به »تعادل« گفت: در سال 
گذش��ته با وج��ود محدوديت هاي حاصل از بازگش��ت 
تحريم ها و مشكالتي كه براي صنايع گوناگون پديد آمد، 
اما رشد توليد در بخش معدن حفظ شد؛ اين نشان مي دهد 
كه معادن مي توانند عالوه بر تامين مايحتاج ساير صنايع 
كشور، صادرات و ارزآوري را هم به ارمغان بياورند. به گفته 
اسماعيلي، سال گذشته ۱3 ميليارد دالر از توليدات معادن 
در داخل كشور مصرف شد؛ كه اين موضوع نشان مي دهد، 
اگر معادن توان توليد نداشتند، همين مقدار را بايد به وسيله 
واردات تامين مي كرديم. او اما معتقد است كه اولويت وزارت 
صنعت در س��ال جاري بايد تقويت معادن باشد. به گفته 
رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران، در اين زمينه 
اجراي »نقش��ه راه معادن«، بايد توسط وزارت صنعت در 
دستور كار قرار بگيرد؛ نقشه راهي كه سال گذشته ميان 
وزارت صنعت، مجلس شوراي اسالمي و ۱5 تشكل بخش 

خصوصي در ۷۲ بند به توافق رسيد. 
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تنش هاي خاورميانه مانع سقوط قيمت طالي سياه شد

بازار نفت در انتظار نشست اوپك پالس

فشار كندي رشد اقتصاد جهان بر نرخ نفت

گروه انرژي|
قيمت نفت در پي نش��انه هاي بيشتر از آسيب  ديدن 
رش��د اقتصاد جهاني براثر تنش ه��اي تجاري ميان 
امريكا و چين، روز سه شنبه براي دومين روز متوالي 
كاهش پيدا كرد، اما به دليل تداوم تنش ها در منطقه 

خاورميانه افت قيمت ها ناچيز بود.
بهاي معامالت آتي شاخص جهاني نفت، برنت با ۱۶ 
س��نت يا 0.۳ درصد كاهش، به ۶0 دالر و 78 سنت 
در هر بشكه رس��يد. نفت برنت روز دوشنبه به دليل 
نگراني ها نس��بت به كندي رشد اقتصاد جهاني ۱.7 
درصد سقوط كرده بود. بهاي معامالت آتي شاخص 
نفتي وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز ۱۲ سنت يا 
0.۲ درصد كاهش يافت و به ۵۱ دالر و 9۲ سنت در هر 
بشكه رسيد. شاخص قيمت نفت امريكا روز دوشنبه 

۱.۱ درصد كاهش داشته است.
بانك فدرال رزرو نيويورك روز دوش��نبه اعالم كرده 
بود كه شاخص رشد تجاري در ايالت نيويورك در ماه 
جاري افت كم سابقه اي را تجربه كرده و به پايين ترين 
حد در بيش از دو س��ال و نيم گذش��ته رسيده است. 
اين امر انقباض يك باره فعاليت منطقه اي را نش��ان 
مي دهد. اعتماد تجاري امريكا از تشديد تنش ها ميان 
واشنگتن و پكن و نشانه هاي ضعيف شدن بازار اشتغال 

آسيب ديده است.
قيمت نفت از زمان اوج قيمت هاي سال ۲0۱9 حدود 
۲0 درصد افت كرده اس��ت و بخش��ي از اين كاهش 
قيم��ت به دلي��ل نگراني ها پيرام��ون جنگ تجاري 
اي��االت متحده امريكا و چي��ن و اطالعات اقتصادي 

نااميدكننده است.
به گفته اس��تفن اينس، از شركاي ش��ركت وانگارد 
ماركتس، بازار نفت در يك رون��د نزولي قرار گرفته 
و به آمار اقتصادي قوي ني��از دارد كه از اين وضعيت 

خارج شود.
دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا و ش��يء جي 
پينگ، رييس جمهور چين ممكن است در نشست 
ماه جاري گروه ۲0 در ژاپن با هم ديدار كند. ترامپ 
اظهار ك��رده در اين رويداد با همت��اي چيني خود 
دي��دار خواهد كرد، با اين حال چين چنين ديداري 

را تأييد نكرده است.
بر اساس گزارش رويترز، عامل ديگري كه قيمت نفت 
را با فشارهاي كاهشي بيش��تري روبرو كرد گزارش 

وزارت انرژي امريكا بود كه در آن پيش بيني شد توليد 
نفت شيل در ژوئيه به ركورد بااليي صعود خواهد كرد. 
طبق پيش بيني اداره اطالع��ات انرژي امريكا توليد 
نفت ش��يل در ژوئيه به 8.۵۲ ميليون بش��كه در روز 
خواهد رسيد كه حدود ۱.۲ ميليون بشكه در روز باالتر 

از مدت مشابه در سال گذشته خواهد بود.
تحليلگران مي گويند تنش ها در خاورميانه احتمااًل 
از قيمت هاي نفت پش��تيباني خواهد كرد. نگراني ها 
از رويارويي نظامي جمهوري اسالمي ايران و اياالت 
متحده امري��كا از پنج ش��نبه هفته گذش��ته كه به 
نفتكش هايي در درياي عمان حمله ش��د، باز هم باال 
گرفت. واش��نگتن تهران را به دس��ت داشتن در اين 
حادثه متهم كرد، اما اي��ران دخالت در آن را تكذيب 

كرد.
شركت »كارستن فريسچ كامرزبانك« اعالم كرد: در 
صورت افزايش بيش��تر بحران هاي مربوط به ايران و 
خاورميانه، به نظر مي رسد كه قيمت نفت باال رفته و 

براي خريداران غير قابل تحمل شود.
ايران روز دوشنبه اعالم كرد كه تنها ۱0 روز ديگر باقي 
مانده است تا تعهداتش درباره ظرفيت اورانيوم غني 
شده با درصد پايين كه در توافق بين المللي برجام ذكر 
شده است را كاهش دهد. ايران در ادامه اعالم كرد كه 
هنوز هم براي نجات توافقنامه تاريخي برجام از سوي 

كشورهاي اروپايي فرصت باقي است.
پاتريك ش��اناهان، سرپرس��ت وزارت دف��اع اياالت 
متحده روز دوشنبه با اشاره به آنچه او نگراني درباره 
تهديد ايران ناميد، اعالم كرد كه حدود ۱000 نيروي 
نظامي ديگر را براي آنچه او اهداف دفاعي عنوان كرد 
به خاورميانه مي فرس��تد. خالد الفال��ح، وزير انرژي 
عربستان س��عودي نيز روز دوش��نبه اظهار كرد كه 
ضرورت دارد كه كشورها براي حفظ امنيت خطوط 
حمل و نقل درياي��ي به منظور تأمين نفت و س��اير 
حامل هاي انرژي همكاري كنند تا عرضه پايدار اين 
حامل ها تضمين شود. الفالح همچنين بيان كرد كه 
انتظار مي رود توليد و صادرات نفت اين كشور در حدود 

سطح ماه هاي اخير باقي بماند.
به گزارش رويت��رز، معامله گران بازار نفت همچنين 
منتظر نشست سازمان كشورهاي صادركننده نفت و 
توليدكنندگان ديگر، از جمله روسيه )اوپك پالس( 

هستند.

مسالهتاريخنشستاوپكپالس
اوپ��ك قرار اس��ت در اوايل ماه ژوئيه نشس��تي را با 
متحدان خود در وين برگزار كن��د تا درباره تمديد 
موافقت نام��ه كاهش توليد نفت كه اي��ن ماه پايان 
مي يابد، تصميم گيري كنند. اين در حالي است كه 
كمت��ر دو هفته مانده به زمان پاي��ان توافق كاهش 
توليد نفت، توافق بر س��ر تاريخ برگزاري نشس��ت 
اوپك پالس با مش��كالتي مواجه ش��ده اس��ت. اين 
نشست به صورت رسمي قرار بود ۲۵ و ۲۶ ماه ژوئن 
برگزار شود. برخي كشورها به دليل همزماني تاريخ 
اين نشست با نشس��ت گروه ۲0 كه در توكيو ژاپن 
برگزار مي شود، تاريخ س��وم و چهارم ژوئيه را براي 
آن پيش��نهاد دادند، اما ايران با آن مخالفت كرد. در 
ديدار روز دوشنبه الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه 
با بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران در تهران، زنگنه 

تاريخ دهم و دوازدهم ژوئيه را در صورت تغيير تاريخ 
رسمي نشست پيشنهاد داد. 

به گزارش بلومبرگ، الجزاير نيز مانند ايران با تغيير 
زمان نشس��ت به ژوئيه مخالف بود و اعالم كرده بود 
تاريخ جديد با برگزاري انتخابات در اين كشور مصادف 
مي ش��ود اما بعداً از مخالفت خود دس��ت برداشت و 
ايران تنها كشوري شد كه با برگزاري نشست رسمي 
در اوايل ژوئيه مخالف بود. پيشنهاد دهم و دوازدهم 
ژوئيه براي نشست مذكور يك موفقيت ديپلماتيك 
كوچك براي ايران است، زيرا اكنون عربستان سعودي 

و روسيه بايد با آن موافقت كنند.
الكس��اندر نواك، وزير انرژي روسيه گفته است كه با 
برگزاري نشست در تاريخ پيشنهادي ايران مشكلي 
ندارد، اما هن��وز اين تاري��خ را با خال��د الفالح، وزير 
انرژي عربس��تان در ميان نگذاشته است. به گزارش 

ايس��نا، بيژن زنگنه درباره واكنش الكساندر نواك به 
پيشنهاد وي براي برگزاري نشست در روزهاي دهم 
تا دوازدهم ژوئيه گفت: وي تصميم گيرنده نيست و 
تصميم گيرنده اوپك است كه بايد به يك تفاهم برسد.

بر اس��اس گزارش بلومب��رگ، اختالف��ات در زمان 
برگزاري نشس��ت اوپك پالس كه ابتدا يك اختالف 
نظر ساده بود، به سرعت به يك تقابل ديپلماتيك ميان 
دو رقيب قديمي اوپك، ايران و عربستان تبديل شد.

با وجود ابهاماتي كه درباره تاريخ نشست اوپك وجود 
دارد اين گروه و متحدانش در مواجهه با ضعف تقاضاي 
جهاني و كندي رشد اقتصادي، به سوي تمديد توافق 
كاهش توليد خود پي��ش مي روند. خالد الفالح، وزير 
انرژي عربس��تان س��عودي اوايل ماه ميالدي جاري 
اظهار كرد كه مطمئن است كه محدوديت هاي توليد 

پس از ژوئن ادامه خواهد يافت. 

وزير انرژي روسيه در اجالس همكاري هاي اقتصادي ايران و روسيه در اصفهان بيان كرد

رشد7درصديمبادالتاقتصاديايرانوروسيه
ايسنا|الكس��اندر نواك، وزير انرژي روس��يه ديروز 
در حاش��يه پانزدهمين اجالس كميسيون مشترك 
همكاري هاي اقتصادي و تجاري جمهوري اس��المي 
ايران و فدراس��يون روسيه در جمع خبرنگاران، اظهار 
كرد: بار ديگ��ر از ميهمان نوازي گرم وزير نيروي ايران 
و ميزباني شهر اصفهان قدرداني مي كنم. برنامه هاي 
اين اجالس به خوبي انجام شد و تقريبًا در تمام موارد 
به تفاهم رسيديم؛ ضمن اينكه راه هاي همكاري آينده 
را نيز مش��خص كرديم. نواك با اشاره به اينكه ميزان 
تبادالت اقتصادي و تجاري دو كش��ور در حال رش��د 
است، افزود: براساس آخرين آمار، ميزان اين تبادالت 
بيش از 7 درصد رشد داشته است. همچنين نسبت به 
سال گذش��ته ميزان تبادالت در بخش كشاورزي هم 

۱.۵ برابر افزايش يافته اس��ت. وي ادام��ه داد: امروز ما 
در زمينه هاي مربوط به انرژي، حمل و نقل، هوا و فضا 
گفت وگوهايي داشتيم كه اميدواريم بتوانيم دقيق تر و 

بهتر به نتيجه برسيم.
وزير انرژي روسيه با تاكيد بر روابط تاريخي و قديمي 
ايران روسيه، اظهار كرد: امروز هم در زمينه هاي مختلف 
تجاري ازجمله تجارت محصوالت كش��اورزي تفاهم 
نامه هايي منعقد شد و براي اتصال خط راه آهن روسيه-

آذربايجان و ايران و خط ترانس��فر دريايي بين ايران و 
روسيه و همينطور در زمينه نفت و گاز نيز به توافقاتي 

رسيديم كه اميدواريم در آينده گسترش پيدا كند.
وي ادام��ه داد: در زمينه كش��اورزي حجم مبادالت 
تجاري افزايش زيادي پيدا كرده و در خصوص صادرات 

گندم هم در ماه فوريه تفاهم نامه اي بين ايران، روسيه و 
قزاقستان منعقد شده كه اميدواريم در آينده به نتيجه 
برسد و بتوانيم حجم مبادالت گندم تا ميزاني كه مدنظر 
هست محقق شود. وزير نيرو ايران نيز با بيان اينكه در 
شرايط عادي توسعه روابط با همسايگان براي جمهوري 
اسالمي ايران مورد توجه است، گفت: توسعه روابط با 
همسايگان تاب آوري ما را در مقابل يك جانبه گرايي، 

تعرض و تحريم باال مي برد.
رضا اردكانيان اظهار كرد: الحاق جمهوري اس��المي 
ايران به اتحاديه اوراسيا كه به تصويب مجلس شوراي 
اسالمي رسيد، تحرك وسيع در توسعه روابط اقتصادي 
با همسايگان و تأثير بسزايي در تاب آوري براي مقابله 

با تحريم ها دارد.
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چالشنفتعراقباتنشهاي
خليجفارس

تسنيم| س��خنگوي وزير نفت عراق گفت: هيچ 
جايگزيني براي مس��ير صادرات نفت اين كشور از 
طريق خليج فارس وجود ندارد. ب��ه گزارش از اويل 
پرايس، عراق به دنبال پيش نويس يك طرح احتمالي 
در صورت باال گرفتن درگيري در خاورميانه و توقف 
صادرات نفت اين كشور از خليج فارس است. خليج 
فارس يك مسير كليدي براي تقريبا تمام صادرات 
نفت اي��ن دومين توليدكننده بزرگ اوپك اس��ت. 
عاصم جهاد، سخنگوي وزير نفت عراق گفت: »هيچ 
جايگزيني ب��راي بنادر جنوبي وجود ندارد و س��اير 
گزينه هاي ما محدود هستند. اين يك منبع استرس 
براي بازار جهاني نفت است«. خليج فارس و تنگه هرمز 
كه ايران بارها تهديد به بستن آن كرده، مسيرهاي 
كليدي صادرات بيش از ۳ ميليون بشكه نفت خام 
عراق از بن��ادر جنوبي اين كش��ور در خليج فارس 
هستند. طبق گفته مقامات عراق، ميانگين صادرات 
عراق از بنادر اين كشور در خليج فارس ۳.4۵4ميليون 
بشكه در روز در ماه مي بود«. قطع صادرات نفت خام 
عراق براي اين كشور فاجعه بار است. عراق به شدت به 
درآمدهاي نفتي براي بودجه خود نياز دارد؛ بنابراين 
خليج فارس و تنگه هرمز شاهراه درآمد دولت عراق 
هس��تند. ايران اتهام دخالت در حمالت خرابكارانه 

اخير به دو نفتكش در درياي عمان را رد كرده است.

يازدهمينابررايانهجهان
درخدمتكشفنفتوگاز

ايس�نا| غول انرژي فرانس��وي توت��ال اعالم كرد 
ابررايانه جديد اين ش��ركت به زمين شناسان توتال 
اجازه مي ده��د نفت را س��ريع تر و ارزان ت��ر و با نرخ 
 موفقيت بهتري پيدا كنند. توتال اعالم كرد ابررايانه
 Pangea III كه توسط شركت IBM ساخته شده 
اس��ت، كمك خواهد كرد در جست وجو براي منابع 
هيدروكرب��ن، ديتاي لرزه نگاري پيچي��ده ۱0 برابر 
سريع تر از گذشته پردازش شوند. قدرت رايانش اين 
ابررايانه از ۶.7 پتافالپ در سال ۲0۱۶ و ۲.۳ پتافالپ 
در سال ۲0۱۳ به ۳۱.7 پتافالپ ارتقا پيدا كرده است 
كه معادل حدود ۱70 هزار لپ تاپ است. طبق جدول 
TOP۵00 كه ساالنه دو بار ابررايانه ها را طبقه بندي 
مي كند، ابررايانه توتال در مي��ان ابررايانه هاي مورد 
اس��تفاده در بخش نفت و گاز، در رده اول و در سطح 
جهاني در رده يازدهم قرار دارد. شركت هاي نفت و گاز 
و ساير گروه هاي صنعتي به ميزان فزاينده به قدرت 
رايانه هاي نيرومند براي پردازش سريع تر ديتا متكي 
مي ش��وند و اين امر به آنها امكان مي دهد هزينه ها را 
كاهش داده و بهره وري و نرخ موفقيت پروژه ها را افزايش 
دهند. بر اس��اس گزارش رويترز، توتال اعالم نكرد در 

ابررايانه جديد چه ميزان سرمايه گذاري كرده است.

دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان ايالم 
موضوع مناقصه: ساخت علمك كارگاهي 

مبلغ كل برآورد )اجرا+ كاالي عهده پيمانكار(: ۱۶.98۲.۳۶0.۱۶4 ريال 
مبلغ تضمين: 8۵0.000.000

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريزي به حساب سيباي ۲۱74۵۳0۶۲۱004 بانك ملي شعبه ميدان  امام حسن)ع( ايالم و يا ساير ضمانتنامه هاي معتبر و يا تركيبي از آنها كه در جدول 
شماره 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتي شماره ۱۲۳40۲/ت۵0۶۵9 ه مورخه 94/9/۲۲ قيد گرديده اند. 

مدت زمان اجراي پروژه: ۱80 روز تقويمي 
محل تامين اعتبار: بند )ق( تبصره )۲( قانون بودجه سال 9۳

آخرين مهلت فروش اسناد: ۱۳98/04/۱7 تا پايان وقت اداري 
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات: ۱۳98/04/۳۱ تا پايان وقت اداري 

زمان گشايش پاكات: ۱۳98/0۵/0۱ ساعت 9 صبح 
محل گشايش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم 

٭ از بخشنامه شماره 94/۱۵87۶4 مورخ ۱۳94/7/۱۳ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تعيين برنده مناقصه استفاده مي گردد. 
شرايط متقاضيان: 

۱- داشتن شخصيت حقوقي 
۲- كپي برابر با اصل شناسنامه و آگهي آخرين تغييرات 

۳- ارائه گواهينامه صالحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براساس مواد 8۵ و 9۱ قانون كار جمهوري اسالمي ايران مصوب 89/۳/۵ وزير كار و امور اجتماعي. 
4- داشتن امكانات، ماشين آالت و نيروي متخصص. 

۵- داشتن گواهي صالحيت پيمانكاري از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با حداقل رتبه ۵.
۶- داشتن تجربه كافي، معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه. 

7- قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه  گردد. 
محل تحويل و ارائه پيشنهادات )پاكات تكميل شده مناقصه(، دبيرخانه شركت گاز استان ايالم 

هزينه خريد اسناد: ۱.۵00.000 ريال در وجه شركت گاز استان ايالم به حساب سيباي مذكور با ذكر نام شركت پرداخت كننده و ذكر عنوان مناقصه در فيش پرداختي. 
هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

هزينه چاپ و تكثير كتابچه هاي پيمان به مبلغ ۲.۵00.000 ريال به عهده برنده مناقصه مي باشد و مي بايست به حساب سيباي شماره ۲۱74۵۳0۶۲۱004 به نام شركت گاز استان ايالم واريز گردد. 
آدرس: ايالم- چهارراه پيام نور- بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهريار 

شركت گاز استان ايالم سايت WWW.Shana.ir و http://iets.mporg.ir  و WWW.ilam-nigc.ir    شماره تلفن 084۳-۲۲۳۵8۲4
- كد فراخوان جهت آگهي مذكور ۳.۲0۵.۳80 مي باشد. 

نوبت چاپ اول: 98/۳/۲9
نوبت چاپ دوم: 98/4/4 روزنامه شاخه سبز سراسري 

آگهيتجديدمناقصهعمومييكمرحلهاي
شمارهگ98/3/35 شركت گاز استان ايالم

نوبت اول

شماره مجوز: 1398/1758

روابط عمومي شركت گاز استان ايالم

ش�رکت توزيع برق مازندران در نظر دارد از بين توليد کنندگان و تأمين کنندگان کاالی دارای تائيديه ، برابر الزامات فنی که بهمراه اس�ناد مناقصه ارائه خواهد شد ، کاال های به شرح ذيل را 
خريداری نمايد :

1- نام مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق مازندران 

آگهیمناقصاتعمومي-دومرحلهاي
شماره981010264-265-266 شركت توزيع نيروي برق مازندران

)سهامی خاص(

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق مازندران  

2 - زمان فروش اسناد :  از روز چهارشنبه تاريخ 98/03/29 لغايت پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 98/04/03
3 - محل دريافت اسناد : سايت  شرکت توزيع نيروی برق مازندرانhttp://www.maztozi.ir   مناقصه و مزايده 

4- مبلغ فروش اسناد: مبلغ300.000ريال بحساب جام شماره 5240332412 بانك ملت شعبه اميرمازندراني ساري ) پرداخت از طريق درگاه اينترنتی (
5- مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايي پاكات : زمان تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 11:30 چهارشنبه مورخه 1398/04/12 مي باشد و زمان بازگشايی در ساعت 12:30 همان روز  بترتيب 

شماره مناقصه می باشد .
6- محل تحويل اسناد مناقصه : ساری ، خيابان امير مازندرانی ، روبروی وصال شيرازی - شرکت توزيع برق مازندران - دبيرخانه

7-  محل بازگشايي اسناد مناقصه : ساري ، بلوار خزر ، بعد از خيابان حزب ا ... امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران
8 - نشانی کسب اطالعات بيشتر :    

www.Tender.Tavanir.org.ir ب- سايت معامالت توانير به آدرس                                        www.Iets.Mporg.ir الف- سايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس
ج- سايت شركت توزيع برق مازندران به آدرسmaztozi.ir www.                                   د- شماره تلفن 33405121- 011 امور تداركات -  اداره مناقصات

مبلغ تضمين ريالمبلغ  برآوردی ريالشرح مناقصهشماره مناقصهرديف

2.326.740.000233.000.000خريد انواع پايه های بتونی 1981010264

2.972.000.000274.000.000خريد 3.700 عدد انواع باالست)ترانس( 250،70و150 وات بخار سديم 2981010265

4.218.000.000336.000.000خريد انواع فيوز چاقويی و سيم فيوز کات اوت3981010266

توضيحات: 
1( تضمين شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل "ضمانت نامه بانکی ، فيش واريزی و تائيديه مطالبات" مورد تائيد می باشد.

2( اينشرکت از پذيرش چک بانکی ، چک شخصی ، ارائه وجه نقد و ...تحت عنوان تضمين شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود.
3( مقادير و مبالغ پايه بصورت برآوردی بوده و  بصورت دقيق در اسناد مناقصه اعالم ميگردد.

4( به پيشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از ميزان مقرر و         
    پيشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اين فرآخوان واصل شود مطلقًا ترتيب اثرداده نخواهد شد.

5( ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .
6( تامين منابع از محل اعتبار داخلی است .



اقتصاد هوشمند8يادداشت

به گفته مديرعامل بانك ملي ايران، بانكداري كشور با دنيا قابل رقابت است

ورود به عصر بانكداري ديجيتال

محمدرض�ا حس�ين زاده مي گوي�د بانكداري 
الكترونيك در كشور رشد خوبي داشته است. 
اكنون نه تنها از كشورهاي همسايه چيزي كم 
ندارد بلكه يك سر و گردن هم باالتر است. حتي 
به محصوالت كش�ورهاي توسعه يافته هم تنه 
مي زند. اينها محص�ول دانش آموختگان خبره 
ماست كه در اين حوزه تحصيل كرده اند و به نظام 
بانكي آمده اند. اتفاق خوب اين است كه شبكه 
بانكي با دانشگاه در حوزه بانكداري الكترونيك 
بسيار هماهنگ بودند. او همچنين در موضوع 
اس�تفاده از خدم�ات بانك�داري الكترونيك 
به فرهنگ غال�ب جامعه هم اش�اره مي كند و 
مي گويد: فرهنگ جامعه بايد به حدي برسد كه 
بتواند از محصوالت جديد بانكداري اس�تفاده 
كند. اين ديگر به مردم بر مي گردد كه چقدر از 
ارايه محصوالت به صورت الكترونيك استقبال 
مي كنند و تمايل دارند كه امور بانكي را به صورت 

حضوري انجام ندهند.
در ادام�ه مش�روح گفت وگ�وي »تع�ادل« ب�ا 

مديرعامل بانك ملي ايران را مي خوانيد: 

     ابت�دا تعريف خود را از اقتصاد هوش�مند در 
سيستم بانكي بفرماييد؟

بنيان اقتصاد هوشمند بر پايه تحول ديجيتالي استوار 
است. به بياني ديگر، اقتصاد هوشمند به گستره وسيعي 
از فعاليت ه��اي اقتصادي اش��اره دارد ك��ه از دانش و 
اطالعات ديجيتالي به عنوان يك عامل كليدي توليد در 
كنار ساير عوامل نظير مواد اوليه، نيروي كار، سرمايه، 
انرژي و... اس��تفاده مي كنند. اينترنت، محاس��بات 
ابري، داده هاي عظيم، فين تك ها و ديگر فناوري هاي 
ديجيتالي جدي��د براي جمع آوري، دخيره س��ازي، 
تجزيه و تحليل و به اشتراك گذاري داده ها و اطالعات 
ديجيتالي، همگي ابزارهاي هوشمندس��ازي اقتصاد 
هس��تند. دارايي هاي ديجيتال، هوي��ت ديجيتال و 
قراردادهاي هوشمند از جمله نشانه هاي اصلي اقتصاد 

هوشمند محسوب مي شوند.
اقتصاد هوش��مند I دارايي هاي ديجيت��ال+ هويت 

ديجيتال+ قراردادهاي هوشمند 
نكته دوم هم اين است كه اقتصاد هوشمند و اقتصاد 
ديجيتال هم پوش��اني دارند. اقتصاد ديجيتال بيشتر 
 ICT as Industry و ICT as a sector روي
و ICT Infrastructure تاكي��د دارد. اما اقتصاد 
هوشمند روي نتايج و دس��تاوردها )زندگي و كسب 
وكار( تاكي��د دارد. اقتصاد هوش��مند نتيجه تكامل و 

ثمردهي اقتصاد و فناوري ديجيتال است.
اقتصاد هوش��مند، اقتصادي اس��ت كه كنش��گران، 
عمليات )فعاليت ها( و تعامالت )معامالت( خود را بر 
پايه فناوري ديجيتال و زيرس��اخت هاي اطالعاتي و 
ارتباطاتي انجام مي دهند و رفتارهوشمندانه از خود 
نشان مي دهند. هوشمندي خود را در سه محور نشان 
مي دهد: تخصيص بهتر مناب��ع، كاهش هزينه هاي 

معامالتي و افزايش نوآوري. 
     هنوز برخي از پروس�ه هاي بانك�ي در ايران 
الكترونيك نش�ده به عنوان مث�ال افراد براي 
احراز هوي�ت بايد به بانك مراجع�ه كنند. چرا 
آن طور كه انتظار مي رفت الكترونيكي ش�دن 

پروسه ها با سرعت پيش نمي رود؟
با توجه به پيشرفت هايي كه در زمينه بانكداري اتفاق 
افتاده است ديگر دغدغه، بانكداري الكترونيكي نيست 
و همانطور كه گفته ش��د، موضوع ام��روز در صنعت 
بانكداري ايران و جهان چگونگي اتخاذ رويكردهايي 
در حوزه بانكداري ديجيتال است. بنابراين ما در ايران 
از بانك��داري الكترونيكي عب��ور كرده ايم. منتها يك 
جاهايي همانند احراز هويت كه شما سوال پرسيديد، 
به دليل ضعف در فرهنگ سازي و اقبال عموم جامعه، 
با كندي روبه رو هستيم و يك جاهايي هم قوانين هنوز 
توانسته اند همپاي سرعت تحول بانكداري در حوزه 

ديجيتال، دستخوش تغيير متناسب با نيازها شوند؛ در 
حقيقت مي خواهم اين جور بگويم كه ما در بانك ملي 
ايران كليه زيرساخت ها و تمهيدات را مهيا كرده ايم و 
منتظر هستيم كه اقبال عمومي در اين رابطه در كنار 
قوانين باعث شود به مرور زمان اين تغيير رويكرد اتفاق 
بيفتد. نقش ما به عنوان نظام بانكي ارايه محصوالت 
ديجيتال به عنوان يك تلنگر ديجيتالي است تا جامعه 
و قانونگذاران با اين حوزه آشنايي پيدا كرده و اعتماد 

عمومي شكل گيرد.
     درباره مس�اله احراز هويت بيش�تر توضيح 
بفرماييد. چه اتفاقي بايد بيفتد كه احراز هويت 

الكترونيكي شود؟
انجام پروسه احراز هويت به صورت الكترونيك صرفا 
دست بانك ها نيست. در اين مورد بايد همه داده هاي 
دستگاه ها به هم وصل ش��وند كه اكنون به هم وصل 
نيس��ت. بايد داده ها به هم وصل شوند، اطالعات آب، 
برق، گاز، بيمه، ماليات، بانكي و... افراد يكپارچه شود. 
اگر اين يكپارچگي صورت بگيرد پروسه احراز هويت 
در بانك هم الكترونيك مي ش��ود و ديگر الزم نيست 
اس��تعالمات صورت بگيرد تا هويت افراد محرز شود. 
البته بايد بگويم در رويداد» ملي ش��و« كه بهمن ماه 
از آن رونمايي ش��د اعالم كرديم كه افراد به وس��يله 
كارت ملي هوشمند مي توانند افتتاح حساب كرده و 
با كارت هاي ملي خود از دستگاه هاي بانكي استفاده 
كنند. البته نياز است كه همه گير شود و بانك هاي ديگر 

هم به ميدان بيايند. 
لذا داده ها هر قدر يكپارچه تر شود امكان الكترونيك 
كردن پروسه ها بيشتر است. در همين سيستم است 
كه شفافيت افزايش و فساد كاهش مي يابد. اگر به اين 
مس��ير برويم ديگر فرار مالياتي ميسر نيست و... همه 

موظف مي شوند قانونمند عمل كنند.
     موسس�ه مكنزي چهار توصيه به بانك هاي 
ايران ارايه كرده و طبق آن به مس�ووالن نظام 
بانكي توصيه كرده بود كه الكترونيكي ش�دن 
را جدي بگيرند. كمي از وضعيت كشور توضيح 
دهيد. براي پيش رفتن امور با سرعت بيشتر چه 

برنامه هايي داريد؟
بانكداري الكترونيك در كش��ور رش��د خوبي داشته 
است. اكنون نه تنها از كشورهاي همسايه چيزي كم 
ندارد بلكه يك س��ر و گردن هم باالتر است. حتي به 
محصوالت كشورهاي توسعه يافته هم تنه مي زند. اينها 
محصول دانش آموختگان خبره ماست كه در اين حوزه 
تحصيل كرده اند و به نظام بانكي آمده اند. اتفاق خوب 
اين است كه شبكه بانكي با دانشگاه در حوزه بانكداري 
الكترونيك بسيار هماهنگ بودند. اي كاش اين اتفاق 
در صنعت هم مي افتاد. اگر دانشگاه و صنعت نزديك 

بود به نظرم پيشرفت كشور كيفي تر بود. 
اكن��ون اس��تارتاپ ها، فين تك ه��ا و ش��ركت هاي 
دانش بنيان با بانك ملي در ارتباط هستند. در همين 
بانك مل��ي ما ش��ركتي داريم ك��ه كار آن همكاري 
با اس��تارتاپ ها و فين تك ها اس��ت و رش��د خوبي در 

اين زمينه داش��ته ايم. اكنون به جايي رسيده ايم كه 
بايد از بانك��داري الكترونيك عبور كنيم كه عبور هم 
كرده ايم و به مس��ير بانكداري ديجيتالي برسيم. اگر 
بخواهيم علت سرعت و  كندي پيشرفت در بانكداري 
الكترونيك را بررس��ي كنيم اين موضوع بس��تگي به 
دانش و تجهي��زات دارد. همانطور ك��ه گفتم دانش 
وضعيت خوبي دارد ولي از نظر سخت افزاري با توجه به 
تحريم ها ممكن است بانك ها با دشواري روبه رو شوند. 
اين دليل بر عقب ماندگي كشور نيست،  اين دليل بر 
برخي مشكالت پيراموني است كه بر شبكه هاي بانكي 

عارض مي شود.
     هر چند هنوز پروسه هاي بانكي ما به صورت 
كامل الكترونيك نشده است ولي به نظر مي رسد 
هنوز فرهنگ استفاده از همان پروسه هايي كه 
خدمات آن به صورت الكترونيك ارايه مي شود 

جا نيفتاده است. چرا؟ 
البته هنوز به صورت كامل از بانكداري الكترونيك عبور 
نكرده ايم، در حال عبور هس��تيم و عبور هم يك شبه 
اتفاق نمي افت��د و به صورت تدريج��ي رخ مي دهد. 
بخشي از آن هم به جامعه برمي گردد، فرهنگ جامعه 
بايد به حدي برس��د كه بتوان��د از محصوالت جديد 
بانكداري استفاده كند. اين ديگر به مردم بر مي گردد 
كه چقدر از ارايه محصوالت ب��ه صورت الكترونيك 
اس��تقبال مي كنند و تمايل دارند كه ام��ور بانكي را 
به صورت حضوري انجام ندهن��د. اكنون بانك ملي 
توانسته س��وپر محصوالتي به مردم ارايه كند اعم از 
سامانه بام، سامانه بله و... اگر از اين محصوالت استفاده 
ش��ود نياز كمتري به حضور در شعبه بانك احساس 
مي شود. نكته بعدي كه نبايد از آن غافل ماند اين است 
كه باتوجه به شرايط روز برخي دستورالعمل ها از سوي 
سياستمداران صادر مي شود كه باعث مي شود مردم 
در شعب حضور بيشتري داش��ته باشند. براي مثال 
اخيرا براي اينكه برخي دالل ها از اختياراتي كه بانك 
مركزي درباره نقل  و انتقاالت كارتي غير حضوري ارايه 
كرده بود، سوء استفاده مي كردند و در افزايش نرخ ارز 
نقش منفي ايفا مي كردند بانك مركزي مجبور ش��د 
س��قف نقل و انتقاالت را كاهش دهد و همين اقدام 
منجر به آن شد كساني كه نياز به مبالغ بااليي داشتند 
مجبور ش��وند حضوري به ش��عبه بيايند و بعد از اين 
دستورالعمل ازدحام در شعب بيشتر شد. در واقع در 

اين بحث شرايط كشورهم مهم است.
     نق�ص قواني�ن را چطور ارزياب�ي مي كنيد؟ 
همين طور كمي درباره كند پيش رفتن پروسه 
تصويب طرح جامع اص�اح بانكداري توضيح 

دهيد.
همانطور كه عرض شد قوانين و فرهنگ جامعه با يك 
تاخي��ري از نوآوري هاي ديجيتال��ي در حال حركت 
هستند و اين طبيعي اس��ت چون پيشرانه و محرك 
تغيير، نوآوري ها و محصوالت ديجيتالي هستند و در 
ادامه بقيه مولفه ها به سمت سازگاري با اين نوآوري ها 
رش��د و گس��ترش مي يابند. خوش��بختانه در دوره 
اقتصادي كه در آن قرار داريم با حضور دكتر دژپسند 
در وزارت اقتصاد، طرح ها و برنامه هاي خوبي در حوزه 
تحول ديجيتال و اقتصاد هوشمند ارايه شده و به طور 
جدي توس��ط جناب آقاي وزير و معاونين محترم در 
حال پيگيري اس��ت؛ همچنين رويكرد بسيار مثبت 
همكاران و رييس كل بانك مركزي جناب آقاي همتي 
در اين رابطه باعث شده كه روند تصويب قوانين جديد و 
متناسب و تصويب طرح جامع بانكداري بسيار سريع تر 
از قبل پيگيري شود و به طور محسوس اين تغيير قابل 

مشاهده است.
     يك�ي از مش�كات بانك�داري الكترونيكي 
عدم جامعيت و يكپارچگي در ارايه خدمات به 
مشتريان مانند استفاده از كارت هاي اعتباري 
براي متصل شدن به تمامي حساب هاي بانكي 
افراد است.آيا براي رفع اين مشكات قدمي در 
حوزه تصويب قواني�ن، برنامه ريزي نرم افزاري 

يا سخت افزاري برداشته ش�ده؟ چه برنامه اي 
براي اس�تفاده از فناوري هاي نوي�ن براي حل 
اين مشكل در سيستم توسعه بانكداري بانك 

ملي داريد؟ 
م��ا در بانك ملي ايران فرات��ر از آن چيزي كه مد نظر 
شماس��ت عمل كرده ايم و با توليد محصوالت بر پايه 
توسعه مفهوم omni channel، توانسته ايم براي 
مش��تري يك احساس پيوستگي س��امانه ها را خلق 
كنيم مثال محصول بام و به تازگي BTM را مي توانم 
در اين رابطه ذكر كنم. مش��تريان در اين س��امانه ها 
هرگز احساس ناخوشايند گسستگي و بي ربط بودن 
س��امانه ها به يكديگر را نخواهند داشت و سعي شده 
به عبارتي اين كانال ها به يكديگر دوخته شوند و يك 
مديريت پيوس��ته اي ب��ر آنها اعمال ش��ود. در رابطه 
با فرآيندها هم هم��كاران ما در اداره كل س��ازمان و 
روش ها با يك تيم حرفه اي مشغول طراحي فرآيندهاي 

تسهيل گر در اين رابطه هستند.
     ريس�ك بانك�داري الكتروني�ك بي�ش از 
بانكداري س�نتي اس�ت همانطور كه مي بينيم 
فيش�ينگ و ش�يوه هاي پيچي�ده برداش�ت 
پول از حس�اب مردم افزايش پي�دا كرده. چه 

راهكارهايي داريد؟
بانكداري در حوزه الكتروني��ك و بعد از آن بانكداري 
ديجيتال متناس��ب با نيازهاي اين عصر و اين دوران 
گس��ترش و توسعه پيدا كرده اند و اين در جايي اتفاق 

افتاده است كه بانكداري سنتي نه در مقياس و نه در 
كيفيت پاس��خ گوي صنعت بانكداري نبوده اس��ت؛ 
بنابراي��ن قياس بانك��داري حال حاضر ب��ا بانكداري 
سنتي اساسًا درست نيس��ت. ولي در حوزه بانكداري 
الكترونيك ما با استفاده از ابزارها و تجاربي كه در اين 
چند سال به دست آورده ايم سعي كرده ايم يك روند 
رو به جلويي را در رفع مشكالت اين حوزه برداريم. به 
عنوان مثال بانك ملي ايران با توسعه سامانه توليد رمز 
يك بار مصرف و ارايه آن به مشتريان بانكي، همچنين 
مكانيزم هاي احراز هويت س��امانه بام، توانسته است 
پيشگيري هاي خوبي در رابطه با فيشينگ را به انجام 

برساند.
     از افق گس�ترش محصوالت خرد بانكداري 

بفرماييد. چه در دستور كار داريد؟
محص��والت بانكي م��ا در بانكداري خرد به س��متي 
پيش م��ي رود كه محصوالت هوش��مند خلق كنيم. 
محصوالتي ك��ه بتوانند با حداكثر هوش��مندي كه 
 ناش��ي از تكنول��وژي روز دنيا و حداكثر اس��تفاده از

Big data، هوش مصنوعي و ابزارهاي اين حوزه است 
كمال استفاده را لحاظ كنيم. به عنوان مثال در سامانه 
بام، جوري برنامه ريزي ها انجام شده است كه سامانه به 
رفتار مشتريان حساس شود و اگر رفتار غير متعارفي 
در انتقال پول و ساير خدمات بانكي از او سر بزند موارد 
را با مشتري يا مراجع ديگر راستي آزمايي و بعد مجوز 
انتقال را صادر كند. همين امر بايد به گونه اي باش��د 

كه خشنودي مشتري را در كنار امنيت فراهم آورد.

   در م�اه گذش�ته معاونت بان�ك و بيمه 
وزارت اقتصاد س�ندي را ب�ه همه بانك ها 
فرستاده اس�ت كه طبق آن مس�ير، بايد 
بانك هاي دولتي به سمت ديجيتالي شدن 
برون�د. برنامه هاي ما در بان�ك ملي هم در 
همين راس�تا بود. اكن�ون برنامه هاي خود 
را مبتني بر اين س�ند اص�اح و هماهنگ 
كرده ايم. برنامه هاي اس�تراتژيك ما هم بر 
همان مبنا صورت گرفته است. بعد از ارايه 
اين س�ند ما ب�ه وزارت اقتص�اد رفتيم و با 
حضور كارشناسان درباره نحوه پيشبرد امور 
گفت وگوهايي صورت گرفت و بررس�ي ها 

انجام و مورد قبول واقع شد.

برش
 اقتص�اد هوش�مند روي نتاي�ج و 
دستاوردها )زندگي و كسب وكار( تاكيد 
دارد. اقتص�اد هوش�مند نتيج�ه تكامل 
و ثمرده�ي اقتصاد و فن�اوري ديجيتال 
است. اقتصاد هوشمند، اقتصادي است كه 
كنشگران، عمليات )فعاليت ها( و تعامات 
)معامات( خود را بر پايه فناوري ديجيتال 
و زيرس�اخت هاي اطاعاتي و ارتباطاتي 
انج�ام مي دهن�د و رفتارهوش�مندانه از 
خود نش�ان مي دهند. هوش�مندي خود 
را در س�ه محور نشان مي دهد: تخصيص 
بهتر مناب�ع، كاهش هزينه هاي معاماتي 

و افزايش نوآوري.

برش

  Wed. Jun 19.   چهار شنبه    29 خرداد 1398   15  شوال 1440  سال ششم    شماره   1405  2019 

تجربه برگزاري اولين مجمع الكترونيك
بايد ها و نبايدها 

عليرضا توكلي كاشي|
معاون توسعه كانون نهادهاي سرمايه گذاري 

ايران|
با توجه به توسعه بازار سرمايه و افزايش تعداد شركت ها 
و همچنين تعداد س��رمايه گذاران، لزوم استفاده از 
ابزارهاي نوين اطالعاتي مبتني بر بس��تر اينترنت 
بيش از پيش احس��اس مي ش��ود. برگزاري مجامع 
ش��ركت ها يكي از مواردي است كه طبق قانون هر 
شركت دست كم يك بار در سال مجبور به برگزاري 
آن اس��ت. با توجه به تعداد بس��يار زياد سهامداران، 
اصوال امكان برگزاري يك مجمع براي شركت هايي 
با تعداد سهامداران باالي 5000 نفر به آساني امكان 
پذير نيست و اين در حالي است كه هم اكنون تعداد 
س��هامداران بخش بزرگي از شركت هاي بورسي و 
فرابورس��ي حتي به بيش از 10 هزار نفر نيز رسيده 
است. سازمان بورس اخيرا به دنبال تدوين مقررات 
الزم براي برگزاري اين نوع از مجامع است. در همين 
راس��تا، كانون نهادهاي سرمايه گذاري نيز به عنوان 
يك نهاد صنفي و با هدف كسب تجربه و هموارسازي 
اين مسير براي ساير شركت ها، مجمع عمومي عادي 
سال گذش��ته خود را به صورت الكترونيكي برگزار 
كرد. مجمع عمومي عادي س��االنه اكنون نهادهاي 
سرمايه گذاري ايران، متشكل از اعضاي آن است كه 
همگي از نهادهاي مالي فعال بازار سرمايه هستند و 
به طور مشخص هيچ سهامداري و به خصوص سهامدار 
حقيقي در مجمع كانون اصوال وجود ندارد. عالوه بر 
تعداد محدود اعضاء، از آنجا كه در مجمع سال گذشته 
موضوع انتخابات هيات مديره نيز در دستور كار مجمع 
نبود، بنابراين برگزاري اين مجمع با پايين ترين درجه 
حساسيت روبه رو بود و در واقع فضاي مناسبي بود كه 
موضوع مجمع الكترونيك مورد آزمون قرار بگيرد، به 
همين دليل تصميم گرفته شد تا برگزاري مجمع به 
شيوه الكترونيك به موازات فرآيند سنتي، به كار گرفته 
شود كه تجربيات خوبي از برگزاري اين مجمع حاصل 
شد و اين تجربيات در اختيار سازمان بورس و اوراق 

بهادار نيز قرار گرفت.

     مزاياي مجامع الكترونيك
اصوال مجامع الكترونيك از دومزيت عمده نسبت به 
مجامع حضوري برخوردارند؛ اول آنكه نيازي به حضور 
سهامداران و به خصوص سهامداران حقيقي در مجمع 
نيست بنابراين اشخاصي كه به دليل مسافت زياد، يا 
برگزاري چند مجمع به طور همزمان يا ساير مشغله ها 
امكان حضور فيزيكي در مجامع را ندارند، مي توانند به 
صورت الكترونيكي در كليه مجامع مربوط به سهام 
خود و حتي مجامع همزمان نيز ش��ركت كنند. دوم 
آنكه، موضوع شمارش آراء اصوال يك كار بسيار مشكل، 
طاقت فرس��ا و زمان بر در مجامع است، به خصوص 
مجامعي كه موضوع آنها انتخاب اعضاي هيات مديره 
است، به دليل حساس��يت باال و نزديك بودن آراء به 
يكديگر، اين حساسيت دو چندان مي شود و معموال 
هيات رييسه مجمع تا پاسي از شب در حال شمارش 
و بازشماري آراء هستند. حال آنكه در مجمع آنالين، 
ش��مارش آراء در كس��ري از ثانيه صورت مي پذيرد. 
عالوه بر دو مزيت فوق، برگزاري مجمع الكترونيك 
مي تواند فضاي بهتري را براي پيشنهاد درج موضوعات 
جديد در دس��تور كار مجمع و همچنين امكان درج 
گزينه هاي متعدد براي راي گيري عمومي را نيز فراهم 
آورد  كه از آن جمله مي توان به موضوع پيشنهاد رقم 
تقسيم سود، پيشنهاد روزنامه كثيراالنتشار و بازرس 
و حسابرس قانوني و ساير موارد اشاره كرد. پرسش و 
پاسخ الكترونيكي نيز باعث مي شود كه سواالت تكراري 
پرسيده نشده و اصوال سهامداران پاسخ كليه سوال هاي 
خود را كه معموال در مجامع حضوري به دليل ضيق 
وقت از آن منصرف مي ش��وند، دريافت دارند و حتي 
مي توان امكان راي گيري در زمينه اقناع سهامداران از 
پاسخ هاي مديران شركت را نيز به منصه ظهور رساند.

     نگراني هاي مجامع الكترونيك
در مجامع الكتروني��ك دو نگراني عمده وجود دارد؛ 
نگراني اول از سوي سهامدار بوده و به نحوه اطمينان 
وي به عدم تغيير راي توس��ط برگزار كننده مربوط 
مي شود. در واقع سهامدار بايد مطمئن شود كه راي 
الكترونيكي وي در مكانيزم هاي الكترونيكي تغيير پيدا 
نمي كند. نگراني دوم، مربوط به برگزار كننده است كه 
در مقابل ادعاي تقلب احتمالي و تغيير راي چگونه 
اثبات كند كه آراء تغيير نكرده است كه از اين موضوع 
با عنوان »انكار ناپذيري« ياد مي شود و به موجب آن 
بايد فرآيندهاي الكترونيك به گونه اي طراحي شوند 
كه بتوانند پاس��خ محكمي در مقابل ادعاي تقلب يا 
تغيير راي از سوي رأي دهنده را ارايه كنند و به اصطالح 
»انكار ناپذير« باشند. تاكيد بر اين موضوع از آن جهت 
حايز اهميت است كه در مجامع فيزيكي به وفور ديده 
مي شود كه افراد به تغيير راي يا اشتباه در شمارش آراء 
خود معترض مي شوند و طبعا اين موضوع در مجامع 

الكترونيك با شدت بيشتري تكرار خواهد شد.

     راهكارهاي سيستم هاي الكترونيك
در برخورد با تقلب

راه حل فني اين مسائل، اين است كه نهاد سومي به 
عنوان ناظر داشته باش��يم كه عالوه بر راي دهنده و 
برگزار كننده به چرخه راي گيري اضافه شود. البته در 
راي گيري هاي حضوري هم اين نهاد سوم را حداقل 
در مورد شركت هاي پذيرفته شده در بورس ها داريم، 
زيرا كننده س��ازمان بورس در كليه مجامع به عنوان 
ناظر حضور خواهد داشت. راه حل مكمل، اين است 
كه راي هاي الكترونيكي »رمز گذاري« شوند و سپس 
به طور همزمان در 3 محل نگهداري ش��وند. در واقع 
»س��امانه راي گيري الكترونيك مس��تقل«، پس از 
دريافت راي از س��وي راي دهنده، راي را با كد يكتاي 
هر سرمايه گذار )بر مبناي كد ملي اشخاص حقيقي يا 
شناسه ملي اشخاص حقوقي و همچنين شماره يكتاي 
دستگاهي كه از آن ارسال مي شود( كدگذاري مي كند. 
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همين ط��ور از س��ال گذش��ته محصول��ي ب��ه ن��ام 
»بانك آفيسر«، براي مش��تريانمان تدارك ديده ايم 
كه براي آن كار مطالعاتي س��نگيني صورت گرفت. 
از جمله آنكه بررسي بانك هاي بزرگ دنيا مخصوصا 
 Commerzbank انگلستان و همچنين HSBC
بانك آلمان و دو بانك اماراتي و روسي انجام شد تا به 

نتيجه رسيديم. 
در اين طرح ما مطالعه كرديم كه در بانك هاي بزرگ 
به مش��تريان خاص كه گردش مالي بااليي دارند چه 
نوع خدماتي ارايه مي شود تا رضايت آنها را جلب كنند. 
پس از بررس��ي هاي الزم سعي كرديم آنچه به دست 
آورده ايم را به صورت بومي به كار بيندازيم. نتيجه كار ما 
اكنون بر سيستم پيام رسان بله استوار است. كار با اين 
سيستم به اين شكل است كه با توجه به اينكه هر شعبه 
تعدادي مش��تري خاص دارد كه گردش مالي بااليي 
دارند، براي هر كدام از آنها كارمندي تعريف شده است 
كه به آن اكانت آفيسر مي گويند. اين مشتري در طول 
شبانه روز هر محصول و سرويس بانكي كه به آن نياز 
داشته باشد از طريق همان پيام  رسان اعالم مي كند. 
مثال اعالم مي كند كه به دسته چك، پول و... نياز دارد. 
سپس بدون اينكه نياز باشد مشتري در شعبه حضور 
داشته باشد اكانت آفيسر كارهايش را انجام خواهد داد. 
پس از پايان كار، مشتري مي تواند به نحوه خدمات ارايه 

شده  امتياز بدهد.
براي امتيازات 5 ستاره طراحي شده است. اگر مشتري 
راضي باشد 5 ستاره و به نسبتي كه از رضايتش كاسته 
شده باشد مي تواند امتيازات كمتري دهد. اين فرآيند از 
سوي مقامي باالتر به صورت سيستمي نظارت مي شود. 
اگر كارمندي ستاره كمي  دريافت كرده باشد،  بالفاصله 
با مشتري تماس حاصل شده و از وي پرسيده مي شود 
كه علت نارضايتي اش چه بوده است؟ برخورد بد بوده؟ 

يا سرويس دهي نامناسب بوده و...؟
ما در حال حاض��ر در حال گس��ترش دادن ارايه اين 
خدمات هس��تيم به نحوي كه تعداد شعبي كه از اين 
سيستم بهره مندند بيش��تر باشند و همچنين تعداد 
مش��تريان بيش��تري را در برگيرند. وقتي اين اتفاق 
بيفتد هم كيفي��ت خدمات باال م��ي رود و هم رفتار 
نيروي انساني بهتر مي شود و سرويس گيرندگان هم 

راضي تر مي شوند.
     كم�ي از افق پي�ش رو توضيح دهيد. چندي 
پيش معاونت بانك، بيمه و شركت هاي دولتي 
س�ند جامع بانكداري الكتروني�ك ارايه كرد. 
چقدر زمينه ها را ب�راي تحقق آن مهيا ارزيابي 

مي كنيد؟
بله در ماه گذشته معاونت بانك و بيمه وزارت اقتصاد 
س��ندي را به همه بانك ها فرستاده است كه طبق آن 
مسير، بايد بانك هاي دولتي به سمت ديجيتالي شدن 
بروند. برنامه هاي ما در بانك ملي هم در همين راستا 
بود. اكنون برنامه هاي خود را مبتني بر اين سند اصالح 
و هماهنگ كرده ايم. برنامه هاي استراتژيك ما هم بر 
همان مبنا صورت گرفته است. بعد از ارايه اين سند ما به 
وزارت اقتصاد رفتيم و با حضور كارشناسان درباره نحوه 
پيشبرد امور گفت وگوهايي صورت گرفت و بررسي ها 

انجام و مورد قبول واقع شد.
الزم به ذكر است كه از سال 1397 ديجيتالي شدن در 
بانك ملي صورت گرفته است و اين مسير حاال با سندي 
كه از سوي معاونت بانك و بيمه وزارت اقتصاد ارايه شد، 

با قوت بيشتري ادامه مي يابد.
     در دوره پيش، تحريم ها باعث شد بانكداري 
كشور س�ال ها از جهان عقب بيفتد. برخي اين 
نگراني را درباره اين دوره از تحريم ها هم دارند.

شرايط اين تحريم  با تحريم هاي قبل فرق مي كند. در 
تحريم هاي دوره قبل ما هم توسط امريكا و هم توسط 
اتحاديه اروپا تحريم بوديم و در نتيجه هيچ بانكي در 
دنيا با بانك هاي م��ا كار نمي كرد و به اين ترتيب ما از 
بانك هاي دنيا 8 تا 10 س��ال عقب افتاديم؛ هم از نظر 
نرم افزاري و دانش فني و هم از لحاظ س��خت افزاري. 
حتي از قوانين پول ش��ويي كه آنها ب��راي خود پياده 
كرده بودند هم ما عقب مانده بوديم. وقتي برجام اتفاق 
افتاد و ما تعامل خود را بانك هاي دنيا ش��روع كرديم 
متوجه عقب ماندگي خود شديم و در كمترين زمان 
ممكن اين عقب ماندگي جبران شد. انصافا هم مجلس 
همكاري ك��رد و هم دولت به ياري آمد و قوانين مورد 
نياز تصويب شد و بانك ها هم به ميدان آمدند و خود را 
با قوانين سازگار كردند. بانك مركزي و وزارت اقتصاد 
هم وارد شدند و... يك به يك همكاري و نظارت كردند 
و اكنون در سطح خوبي قرار داريم. الزم به ذكر است در 
سفرهايي كه براي ماموريت به كشورهاي ديگر رفتم به 
اين نتيجه رسيدم كه اكنون شبكه بانكي ما در ايران با 

كشورهاي بزرگ دنيا قابل رقابت است. 
     از حيث خدمات؟

از حي��ث خدمات، س��طح تكنول��وژي و دانش فني. 
مخصوصا كه از كشورهاي همسايه هم جلوتر هستيم. 
بانك هاي تركيه هم وضعيت مطلوب تري از ما ندارند، 
عراق هم شبكه بانكي بسيار عقبي دارد. تاكيد مي كنم 
اگر در ايران اس��تخر داده ها شكل بگيرد كار ما شتاب 
بيشتري هم خواهد يافت. در نظر بگيريد تحريمي كه 
از سال گذشته ترامپ بر اقتصاد ما تحميل كرد،  صرفا 
از جانب امريكاست و اتحاديه اروپا و UN با آن همراهي 
ندارند به اين ترتيب ما با بانك هاي كشورهاي ديگر دنيا 

در حد مقدورات همكاري داريم. 
     مقدورات چقدر است؟

كشورهاي ديگر هم مالحظاتي دارند كه مورد تحريم 
امريكا قرار نگيرند ولي به هر ح��ال ارتباط به ويژه در 
زمينه دانش فني در جريان است. در نتيجه ما اين دوره 
نگران نيستيم كه مثل قبل برجام عقب ماندگي بر ما 
تحميل شود. ضمن اينكه در حال حاضر كشور خودمان 
نيز، در زمينه نيروي انساني و هم در زمينه تكنولوژي 

وضعيت مطلوبي دارد.



ديدگاه
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9 اقتصاد هوشمند

مشاور فناوري و نوآوري شركت سپرده گذاري مركزي: 

مجامع الكترونيك؛ گامي در جهت هوشمندسازي اقتصاد
ش�ركت در مجام�ع، يك�ي از س�خت ترين و 
مهم ترين اتفاقاتي است كه در يك سال، براي 
س�رمايه گذاران مي افتد. ناش�راني كه سهام 
ش�ركت هاي خود را در بازارهاي ثانويه بورس 
و اوراق به�ادار و همچني�ن فرابورس منتش�ر 
كرده ان�د، موظف ب�ه برگزاري س�االنه مجمع 
عمومي هستند كه در آن به بيان اتفاقاتي كه در 
طول يك سال براي شركت افتاده، مي پردازند، 
برنامه هاي آتي ش�ركت را توضيح مي دهند و 
اگر نياز به نظرسنجي و راي گيري براي تقسيم 
منافع شركت در نظر گرفته شود نيز در مجامع 
با حض�ور اكثريت س�هامداران برگزار خواهد 
ش�د. اما با پيش�رفت تكنولوژي، همانطور كه 
معام�ات ب�ورس از حالت دس�تي و تلفني به 
آناين نقل مكان كرد و حت�ي نوع معامات از 
دس�تي به حالت الگوريتم�ي در حال حركت 
اس�ت، برگزاري مجامع نيز آهس�ته آهس�ته 
به س�مت الكترونيكي ش�دن در حركت است 
و به نظر مي رس�د كه برگ�زاري آناين مجامع 
مي تواند مشاركت حداكثري سهامداران را به 
همراه داشته باشد، ضمن آنكه با هزينه كمتري 
براي ناشران همراه ش�ده و راي گيري و پاسخ 
به س�واالت را نيز دقيق تر انجام مي دهد. البته 
هنوز سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل 
برگزاري مجامع آناين را تدوين و اباغ نكرده 
اما برگزاري مجمع الكترونيك توس�ط كانون 
نهادهاي سرمايه گذاري و شركت سپرده گذاري 
مركزي، نش�ان مي دهد كه پلتفرم هاي فعلي 
مي توانند تا حدود زيادي نياز بازار در اين حوزه 
را تامي�ن كنند. براي ش�ناخت بهتر و دقيق تر 
برگزاري الكترونيك مجامع، با عليرضا ماهيار، 
مشاور فناوري و نوآوري شركت سپرده گذاري 
مركزي به گفت وگو نشستيم. ماهيار خوشبين 
است كه تا سال ديگر 50 درصد از ناشران، اقدام 
به برگزاري مجم�ع الكترونيك كنند. در ادامه 

شرح كامل اين گفت وگو آمده است. 

  لطفا در خصوص مختصات مجمع الكترونيكي 
كه برگزار كرديد، توضيح داده و بگوييد كه چرا 
شركت سپرده گذاري مركزي اقدام به برگزاري 

مجمع الكترونيك كرد؟ 
براي برگزاري مجامع آنالين يا بهتر اس��ت بگوييم 
مجام��ع الكترونيك، ش��ركت س��پرده گذاري در 
راستاي رسالت قانوني كه داشت، از تيم هاي داخلي 
و نيروهاي اس��تارتاپي دعوت كرد كه اقدام به حل 
مشكالت و انجام كار كنند. از اين رو نيروهاي نوآور و 
مجموعه هاي دانش بنيان با محوريت شركت سمات 
سامانه بازار سرمايه كه بازوي فناوري شركت است، 
نسبت به طراحي معماري سيستم برگزاري مجامع 
الكترونيك، اقدامات خود را آغاز كردند. اين سيستم 
مبتني بر پروفايل سجام اس��ت، يعني سهامداراني 
كه در س��امانه س��جام ثبت نام كرده و احراز هويت 
ش��ده اند، مي توانند از پلتفرم مجام��ع الكترونيك 

استفاده كنند.
موضوع بعدي اين اس��ت كه ما درگاه هاي تخصصي 
براي ذي نفعان س��مات )س��پرده گذاري مركزي( 
راه اندازي كرده ايم. درگاه اصلي مربوط به سهامداران، 
درگاه دارا اس��ت. در درگاه دارا هر س��هامدار هنگام 
رجوع، مي تواند بر پايه اطالعات س��جام، بس��ياري 
از س��رويس ها و خدمات ارزش اف��زوده اطالعاتي را 
ببيند و مجامع شركت هايي را كه سهامدار آن است، 
مشخص مي شود. سپس مي تواند متوجه شود كه اگر 
شركتي اقدام به برگزاري مجمع الكترونيك مي كند، 
زمان مناسب را تنظيم كرده تا از اين مجمع استفاده 
كند. در اين مرحله سهامدار لينك مجمع آنالين را 

مي بيند و وارد جلسه مي شود. 
در اين مرحله چند موضوع بسيار مهم مطرح مي شود؛  
اولين نكته، نوع دسترسي اس��ت و نكته دوم ميزان 
دسترس��ي. به عبارتي بر اس��اس ميزان سهامي كه 
ش��خص دارد، مي توان تنظيم كرد ك��ه تا چه اندازه 

حق راي دارد.
بعد از آن، سهامدار از طريق سيستم دارا، وارد سيستم 
پنل مجمع مي ش��ود. مجمع الكترونيك مي تواند از 
چند روز پي��ش از روز برگ��زاري، برخ��ي اقدامات 
آنالين خود را آغاز كند. ش��ركت سپرده گذاري نيز 
از پن��ج روز قبل اقدامات خود را آغاز كرد و اطالعات 
كدالي و پيام ويديوي��ي مجمع را در لينك برگزاري 

آنالين بار گذاري كرد. 
بر اين اساس، عموم مردم مي توانند اطالعات شركت 
را روي س��ايت كدال ببينند اما سهامداران شركت 
مي توانن��د در پورتال مجمع الكترونيك ش��ركت، 
اطالعات را به صورت مقايس��ه اي و مش��روح داشته 

باشند. 

نكته مهم تر اين اس��ت كه قب��ل از برگزاري مجمع 
اين امكان براي آنها فراهم ش��ده است تا سواالت و 
ابهاماتي را كه از مديران شركت دارند، مطرح كنند. 
يعني آنجا درگاه پرسش و پاسخ گذاشته ايم، چون 
در جلسات مجمع با توجه به محدوديت زمان عماًل 
به همه فرصت مطرح كردن پرس��ش ها نمي رس��د 
و مديران ش��ركت در اين درگاه با دقت بيش��تري 
به پرس��ش هاي آنها پاس��خ مي دهن��د. همين طور 
مي توانند از دس��تور جلس��ه آگاهي پي��دا كنند و 
مواردي ك��ه بايد در جلس��ه مطرح ش��ود و احيانًا 

راي گيري شود را بدانند. 
س��هامداران در بخش راي گيري مي توانند از پيش 
از جلسه نس��بت به ارايه راي خود يا پيش راي خود 
اقدام كنند و در سيستم راي خود را ثبت اوليه كنند. 
همزمان با برگزاري مجمع اصلي كه جلسه مجمع به 
حد نصاب مي رسد و رسميت پيدا مي كند، با توجه به 
تعداد حاضرين آنالين و فيزيكي، حدنصاب جلسه 
مشخص شده و بر اين اساس، مجمع برگزار مي شود. 
هنگامي كه مجمع ش��روع ش��ود به تناس��بت هر 
موضوع، بخشي از س��هامداران مي توانند در مجمع 
از طريق وب يا گوشي كه به سيستم دارا وصل شده، 
وارد مجمع ش��وند و در فرآيند راي گيري ش��ركت 
كنند. با توجه به اينكه هنوز دس��تور العمل مربوطه 
از طريق س��ازمان بورس و اوراق بهادار رسما ابالغ 
نشده است، عماًل فرآيند برگزاري الكترونيك مجمع 
شركت سپرده گذاري مركزي به صورت پايلوت انجام 
ش��د. صرفًا به اين جهت كه سيستم يك تست اوليه 
داشته باشد و با برگزاري يك الي دو مجمع استارت 
كار را بزند. در اين سيستم، سهامداران مي توانستند 
حتي فيلم زماني از جلسه را كه گذشته است، ببينند 
و اگر دير به جلسه مي رس��يدند نيز مي توانستند از 
آنچه بحث و مطرح شده توسط ويديو مطلع شوند. 
اين امكان در شبكه توزيع محتواي سمات به صورت 

تخصصي راه اندازي شده است.
نكته بعدي بحث شمارش آرا بود كه به صورت كاماًل 
مكاني��زه و از داخل پلتفرم انجام ش��د. قاعدتًا در هر 
موضوع بحث حد نصاب راي دهندگان و بحث نتيجه 
آرا مطرح است. اين دو در داخل سيستم درگاه احراز 
هويت پلتفرم دار براي مجامع راه اندازي ش��ده بود، 
تدوين انجام شده و در نهايت بعد از مجمع سهامداران 
مي توانستند فيلم مجمع و مجموعه مستنداتي كه 
مطرح شده و پرسش ها و پاسخ ها و نتايج آراي جلسه 
را ببينند. پيش بيني ما اين است كه در فاز بعد، بحث 
صورت جلس��ه مجمع به صورت آنالين تهيه شود تا 
اركان مجمع درجا آن را امضا كنند، سپس براي نهاد 
ناظر ارسال شود و بعد از تاييد نهاد ناظر مستقيمًا به 

مجموعه ثبت شركت ها و روزنامه رسمي برود. يعني 
به دنبال انتشار آني صورت جلسات مجمع هستيم. 
اي��ن بخش نيز با هم��كاري و تعامل موثر س��ازمان 
ثبت اسناد و امالك كش��ور در مرحله طراحي بوده 
و مي تواند در فاز بعدي محقق ش��ود تا تحول بزرگي 
در بحث حاكميت شركتي و تعامل الكترونيكي بين 

دستگاه ها ايجاد شود.
  اگر س�هامداري چند س�هم داشته باشد كه 
مجام�ع آنها همزمان ش�ود مي تواند از طريق 

دستگاه هاي مختلف ارتباط برقرار كند؟
سهامدار در هر لحظه كه وارد پنل دارا شود، مي تواند 
ليست جلس��ات مجامع در آن لحظه يا برگزار شدن 
آنها در هر تاريخ بعدي را ببيند و همچنين همزمان 
مي تواند در تعداد نامحدودي مجمع ش��ركت كند. 
در اين صورت نياز به چند دس��تگاه نيس��ت، چون 
پنجره اي جديد باز مي شود و سهامداران مي توانند 
همزمان در چند مجمع باشند، البته اگر مشكلي در 

خصوص پهناي باند اينترنت براي آنها پيش نيايد. 
براي ايجاد شفافيت بيش��تر، در صورت تشخيص و 
تاييد ش��ركت، فيلم زنده مجمع در س��ايت قابليت 
نمايش براي غير از سهامداران را نيز خواهد داشت. 

  يكي از نگراني هايي كه بازار از مجامع آناين 
دارد اين است كه مديران به راحتي از سواالت 
عبور مي كنند. تدبيري وج�ود دارد تا به تمام 

سواالت پاسخ داده شود؟
به نكته ظريفي اش��اره كرديد كه چن��د وجه دارد؛ 
يك مورد اين اس��ت كه در مجمع حض��وري بهانه 
محدودي��ت زمان مطرح مي ش��ود، ام��ا در مجمع 
الكترونيك از 5 روز قبل زمان داده مي ش��ود و اين 
بهانه وج��ود ندارد. نكته ديگر اين اس��ت كه داخل 
پنل مجمع الكترونيك بخشي را براي هيات رييسه 
تدارك ديده ايم. هيات رييس��ه شامل دو ناظر است 
كه به روال پاس��خگويي بر سواالت نظارت مي كند. 
معموال اي��ن ناظران از بي��ن س��هامداران انتخاب 
مي شوند و دو نفر از نمايندگان سهامداران هستند. 
ضمنا براي نهادهاي ناظر از جمله سازمان بورس و 
اوراق بهادار و در مجامع بانك ها، بانك مركزي پنل 
ويژه اي درون درگاه ناظر طراحي كرده ايم يعني ناظر 
س��ازمان بورس نيز به تك تك سواالتي كه پرسيده 
مي شود و پاسخ هايي كه داده مي شود، تسلط داشته 
و اگر موضوعي داغ باشد يا نياز به شفافيت حس شود 
براي طرح در جلسه حضوري يا سوال از مديرعامل 

يا ناشر اقدام مي شود.
  اما در نهايت هيچ تضميني وجود ندارد؟

مس��ووليت برگزاري مجمع بر عهده هيات رييس��ه 
است. تضمين سيس��تم و هيات رييسه در كنار هم 
هستند. در واقع هيات رييسه به تنهايي كافي نبود و 
سيستم نيز به تنهايي تضمين كننده نيست. اما بايد 
توجه كنيد كه ما در داخل سيستم، همه چيز را ثبت 
و ضبط مي كنيم و در واقع قابليت انكار وجود ندارد، 
همچنين معضل محدوديت زمان و مكان نيز برداشته 
شده و همه مي توانند در جلسه حاضر باشند و حتي 
سواالت خود را پيش از جلسه پرسيده و پاسخ خود 

را گرفته باشند. 
  در مجمع س�پرده گذاري مركزي چند سوال 

پرسيده شد؟
اگر اش��تباه نكنم چهار سوال بود. جذاب ترين سوال 
در مورد پروژه توزيع س��ود بود كه پرس��يده بودند 
چه زماني محقق مي ش��ود؟ اين سوال اليك زيادي 
خورده بود و نشان مي داد براي بسياري از سهامداران 

حساسيت ايجاد شده است.
  پاسخ چه بود؟

گفته شد تا پايان نيمه اول سال به بهره برداري خواهد 
رسيد و امروز در حال تست نهايي و امنيتي هستيم. 
بايد توجه شود كه در اين بخش، هم بحث پرداخت 
مطالبات مطرح است و هم اوراق. نكته مهم اين است 
كه اين سيس��تم نيز مبتني بر داده هاي سجام است 
و ناشر نمي تواند بگويد من سهامدار را پيدا نكرده ام، 
زيرا اطالعات كامل در ذيل پايگاه سجام وجود دارد و 
عمال سود به حسابي كه خود سهامدار مشخص كرده 
است واريز مي شود. اين پروژه يك تكليف قانوني است 
كه از شركت سپرده گذاري خواسته شده است امسال 

به نتيجه برساند. كارمزد آن نيز بسيار ناچيز است.
  مجامع الكترونيك فقط توس�ط شما برگزار 

خواهند شد؟
در اجراي بند چ ماده 68 از برنامه پنج س��اله شش��م 
كشور در مورد ش��ركت هاي ثبت شده نزد سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، اين كار را بر عهده ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار گذاشته اند. البته 

قطعًا هر كسي بخواهد از هر پلتفرمي استفاده كند، 
بايد تاييد بخش هاي مختلف سازمان بورس از جمله 
فن��اوري اطالعات و مكنا را اخذ كند. در اساس��نامه 
شركت سپرده گذاري مركزي با صراحت نوشته شده 
اس��ت كه برگزاري مجامع عمومي و عادي و ساالنه 
شركت هاي ثبت ش��ده در س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار به عنوان ماموريت ش��ركت س��پرده گذاري و 

موضوع فعاليت اين شركت ديده شد ه است.
  شركت ها و مجموعه هاي ديگري نيز اين كار 

را انجام خواهند داد؟
قاعدتا هر رقابتي س��ازنده است، با اين حال شركت 
س��پرده گذاري تمام تالش خود را انجام مي دهد تا 
اين كا را با باالترين س��طح كيفي ممكن ارايه بدهد. 
مثل برنامه هاي ديگري كه از سال گذشته شروع شده 
اس��ت و نمود بيروني آن پروژه سجام، پروژه تسويه 
معامالت بورس انرژي يا درگاه تخصصي ذي نفعان 
اس��ت. در واقع تم��ام تالش ما مبني بر اس��تفاده از 
حداكثر توان فني ش��ركت اس��ت، با اين حال قطعًا 
محدوديتي از لحاظ ورود تيم ها و شركت هاي ديگر 
وجود ندارد. همچنين اگر تيمي اعالم آمادگي كند، 
ما مي توانيم در داخل مجموعه از حضور و ظرفيت او 

استفاده كنيم. تالش اين است كه بتوانيم اين بازار را 
به صورتي عميق تر و بهتر پوشش بدهيم زيرا حضور 
بازيگران ديگر به نفع ما خواهد بود. س��پرده گذاري 
تمام ت��الش خ��ود را انج��ام مي دهد تا ب��ه عنوان 
مجموعه اي فن آور و نوآور اين كار را به نحو احس��ن 

به انجام برساند.
  به نظر ش�ما چگونه مي ت�وان از الكترونيك 
ش�دن مجامع و نقش آن در هوشمند س�ازي 

اقتصاد صحبت كرد؟
بهتر است ابتدا به اين موضوع اشاره كنم كه قرار بر 
اين بود كه اين پروژه در سال گذشته با يك پيمانكار 
خارجي انجام شود. قطعا زمان كمتري صرف مي شد 
اما بنا به دس��تور مقام وزارت و تغيير رويكردي كه 
به واسطه تحريم هاي ظالمانه عليه ايران پيش آمد 
و تكيه بر تيم هاي دانش بنيان داخلي كه تصميمي 
بسيار منطقي و خوب بود، در توانمندي هاي خود و 
تيم هاي دانش بنيان بازآرايي مجدد كرديم. سپس 
متوجه شديم كه ظرفيت هاي بسيار بااليي در كشور 
وجود دارد و بايد س��عي كنيم آنها را راهبري كنيم. 
اشاره به اين موضوع نيز خالي از لطف نيست كه ما در 
حوزه سرمايه انساني و منابع، رتبه خوبي در نوآوري 

جهان داريم اما در حوزه ساماندهي آنها، تيم سازي 
و نهاد سازي متاسفانه رتبه پايين تري داريم. به اين 
دليل كه عماًل آنها در فاز استارتاپي مي مانند و كمتر 
در زنجيره ارزش اقتصادي به كار گرفته مي شوند. 
حال وقتي كه مس��اله هوشمند س��ازي اقتصادي 
مطرح مي شود اين موضوع حساسيت بيشتري به 
خود اختصاص مي دهد. ناش��ران عمال بعد از ابالغ 
دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار مي توانند 
از اين پروژه استقبالي رسمي كنند، پيش از آن نيز 
استقبال داوطلبانه است. در شركت هايي كه حضور 
بيشتر س��هامداران به خصوص س��هامدار حقيقي 
موثرتر است اين مساله اهميت پيدا مي كند. يكي از 
مولفه هاي اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند است. به 
عبارت ديگر بحث حضور و تاثير حضور و مشاركت 
سهامداران و بخشي از دارندگان سهم، در واقع بحث 
مربوط به گردانندگان اين اقتصاد است و بحث ديگر 
نهاد ها و سازمان هايي هستند كه كار اقتصادي انجام 
مي دهند و چرخه توليدي اقتص��اد را مي گردانند. 
اين پلتفرم مي تواند يكي از زيرساخت هاي چرخه 
اقتصادي و هوشمند سازي باشد. قطعا مي دانيد كه 
مشاركت سهامداران حقيقي در مجامع عدد پاييني 
دارد و دسترسي آنالين به مجامع، مي تواند مشاركت 
آنها و استفاده از نظرات و ايده ها را عملياتي كرده و 
باعث رس��يدن به نتايج بهتر شود. تجربه سال هاي 
اخير نشان مي دهد در كشور ما هر فناوري كه ايجاد 
شد، مردم به سرعت از آن استقبال كردند. در واقع 
مردم براي استفاده از تكنولوژي مشتاق هستند و ما 
مي دانيم كه از طرف سهامداران و متقاضيان استفاده 

از اين سيستم استقبال خوبي داريم. 
بحث ش��فافيت يكي از پارامترهاي اقتصاد هوشمند 
اس��ت. طي س��ال هاي اخي��ر، ش��ركت ها از لحاظ 
تكنولوژي رشد مناسبي داش��تند، در سامانه كدال 
به صورت مس��تمر بارگذاري اطالعات خود را انجام 
مي دهند و به فرم هاي الكترونيكي مسلط هستند و 
كار مي كنند و در بازار سرمايه در اين حوزه به صورتي 
كاماًل ش��فاف حركت مي كنن��د. در پلتفرم مجامع 
الكترونيك نيز با حضور بيش��تر سهامداران و تعامل 
س��ازنده تر با مديران شركت ها، ش��فافيت مي تواند 
به خوبي خود را نش��ان بدهد و نمود بهتري داش��ته 
باشد. پيش بيني من اين است كه بعد از بهره برداري 
 رس��مي، ظرف يك س��ال ش��اهد حض��ور بيش از
50 درصد از ناشران در اين سامانه خواهيم بود و نيمي 

از مجامع به صورت الكترونيكي برگزار خواهد شد. 
  پ�س پيش بين�ي ش�ما بس�يار خوش بينانه 

نيست؟
من فكر مي كنم واقع بينانه است. 

  نظر سنجي روي اين موضوع انجام شده و اين 
عدد نزديك به واقع است؟

اگر فعاالن رسانه زحمت اين نظرسنجي را بكشند، 
كمك بزرگي به پيش��برد هوشمند س��ازي اقتصاد 
خواهند داش��ت زيرا مش��اركت آنها هميش��ه مايه 
پيشرفت است. در مورد نظر سنجي واقعيت اين است 
كه فراگيري رسانه هاي مختلف از جمله رسانه هايي 
كه در خصوص بازار س��رمايه كار مي كنند، هميشه 
تاثير مثبت خود را نش��ان مي دهد. چون بي طرفانه 
مطرح مي كنند و نظر مي گيرند. وقتي نظرات سازنده 
و در مسير رشد و پيشرفت باش��د، مي توانيم شاهد 

دگرگوني و توسعه فراگير در كشور باشيم. 

فين تك چيست؟
ش��ايد اين روزها در ادبيات اقتصادي فعاالن و مس��ووالن 
اقتص��ادي و تكنول��وژي كش��ور باره��ا ب��ا واژه فين تك 
مواجه ش��ده باش��يد.  در واقع به هر نوع فن��اوري نوآورانه 
 در زمين��ه مال��ي را فين ت��ك مي گوين��د ك��ه مخف��ف

 )Financial technology( است.
كسب  و كارهاي متعدد و متنوعي در بخش فناوري مالي در 
سراسر دنيا اكنون فعاليت خود را آغاز كرده و حتي تبديل به 

شركت هاي بزرگ و موفق در صنعت مالي شده اند.
 اين نوع از كسب و كار ها مورد عالقه مندي سرمايه گذاران 
است البته اين نوع كسب و كار در سال هاي اخير در ايران 

محيط بسته و محدودي را تجربه كرده است.

  آيا فين ت�ك رقيب بانك ها و موسس�ات مالي 
خواهد بود؟!

شايد يكي از علت هايي كه در خصوص عدم همكاري براي 
توسعه اين كسب و كار ها باشد، همين حس رقابت باشد. 
فين تك مي تواند تكميل كننده خدمات بانك ها و موسسات 
مالي باشد. اما هرگز به عنوان جايگزين و رقيبي براي آنها 

مطرح نيست.

    چه كساني از فين تك استفاده مي كنند؟
مخاطب اصلي و بيشترين افرادي كه از فين تك استفاده 
مي كنند، كس��ب و كار هاي كوچك هستند. اين كسب و 

كار ها در دسته بندي هاي متفاوتي جاي مي گيرند: 
1- كس��ب و كارهاي خانگ��ي كه در آنها ب��ه فروش كاال 
مي پردازند مانند: مراكز فروش غذاهاي خانگي، انواع صنايع 
دستي كه زنان خانه دار توليد مي كنند، فروش و بسته بندي 

انواع ادويه )زعفران، زيره و...( و سبزي هاي خانگي.
2- مواردي كه فريلنس��ر ها به عنوان خدمات خود ارايه 
مي دهند كه طيف گسترده اي از برنامه نويسي، طراحي، 
توليد محتوا، صفحه آرايي، توليد پادكس��ت، بازاريابي و 

شامل ديگر موارد مي شود.
3- كسب و كارهايي كه خدمات نظافت منزل و محل 

كار ارايه مي دهند.

به جز انواع كس��ب و كار ه��ا، براي م��راودات مالي نيز از 
فين تك استفاده مي شود. به طور مثال صندوق وام هاي 
قرض الحسنه و اخذ شارژ ساختمان از اين دسته هستند. 
اه��ل بازار هم مي توانن��د از فين تك اس��تفاده كنند. به 
خصوص در مراودات با حجم و تعداد باال مي توانند با اين 
تكنول��وژي راهي براي رهاي��ي از محدوديت هاي بانكي 

پيدا كنند.
توجه كنيد كه نكته اصلي و مش��ترك بين اين كسب و 
كار ها اين اس��ت كه معموال تازه تاسيس شده اند. اما اين 
موضوع نبايد سبب شود كه فكر كنيد فين تك فقط مناسب 

استفاده اين دسته از كسب و كار ها است.
فين تك براي كسب و كار هاي بزرگ و حتي ارتباط بين 
كسب و كار ها با هم نيز كاربرد دارد. با وجود اين، در حال 
حاضر اكثر ش��ركت هاي فعال در فين تك، شركت هاي 

كوچك و متوسط هستند. شركت هاي بزرگي چون پي پل 
از پايه گذاران فين تك محسوب مي شود.

   استفاده از فين تك چه مزايايي دارد؟
مثل هر كس��ب و كار جديد و خالقانه اي اين شركت ها در 
هر خدمتي كه به ش��ما ارايه مي كنند، مشكلي را از سر راه 
بر مي دارند. حل مشكل محدوديت هاي بانكي، ارايه خدمات 
مالي و حسابداري آسان، ارايه انواع وام با حذف دردسرهاي 
جاري، مديريت مالي و ديگر مزايايي كه تا به حال توسط 
مجموعه هاي سنتي ارايه نشده است، از جمله اين خدمات 
است. شما تا به حال از شركت هايي كه اين خدمات را ارايه 
مي دهند اس��تفاده كرده ايد؟ و چقدر در كمك به ش��ما و 
فروش محصوالت موثر بوده اس��ت؟ تجربيات خود را با ما 

در ميان بگذاريد.
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ريسك مجامع آن الين 
مرتضي كوشكي | كارشناس بازار سرمايه| 

امروز اس��تفاده از فناوري ارتباطات در زمينه هايي 
مختلف چون فروش كاال، خدمات و... تا حد زيادي 
باعث افزايش س��رعت مبادالت، كاهش هزينه و از 
همه مهم تر صرفه جويي در زمان ش��ده است. البته 
اين بدان معنا نيست كه اين رشته بدون معايب باشد. 
رعايت اخالق حرفه اي و نوع شرايط كسب و كار باعث 
مي شود ورود اين رشته به برخي از كسب و كارها همراه 
با برخي معايب باشد. استفاده از فناوري ارتباطات در 
امور مجامع شركت ها يكي ديگر از تالش هاي انجام 
شده در نفوذ اين رشته به امور بشري است. با توجه به 
اينكه مجامع شركت ها در يك نقطه متمركز برگزار 
نمي شوند، لذا سهامداران عمومًا چه از نظر مكاني و 
چه از نظر زماني امكان شركت در مجامع شركت ها 
را نداش��ته و اين موضوع باعث مي ش��ود كه از بيان 
اهداف و اس��تراتژي هاي مديران، توصيف عملكرد 
گذش��ته و آينده به غير از آنچه در صورت هاي مالي 
منعكس شده اس��ت محروم بمانند. بنابراين ورود 
شركت ها به برگزاري مجامع از طريق حوزه فناوري 
اطالعات امري بسيار مفيد خواهد بود اما همان طور 
كه پيش تر گفته شد اين فعاليت خالي از عيب نبوده 
و لذا بايد امكان سنجي شود كه دقيقا كدام شركت ها 
مي توانند از اين ابزار جهت برگ��زاري مجامع خود 
استفاده كنند. برگزاري آنالين مجامع ريسك عدم 
پاسخگويي مديران به سواالت سهامداران را مي تواند 
افزايش دهد و شايد برخي از شركت ها به همين دليل 
از برگزاري آنالين مجامع استقبال كنند و اين ريسك 
زماني افزايش پيدا خواهد كه ابهامات پيرامون عملكرد 
گذشته و آتي شركت ها زياد باشد. لذا برگزاري مجامع 
آنالين حتي در صورت مبهم بودن عملكردها جداي 
از داشتن زير ساخت و با فرض اينكه همه اين امكان 
را دارند بدون قطعي شبكه در مجامع شركت كنند به 
رعايت اخالق حرفه اي توسط مديران بستگي دارد. به 
عبارتي مجامع اين امكان را به سهامداران و نمايندگان 
آنها مي دهد كه گپ و گفت وگويي با مديران شركت ها 
در خصوص عملكرد آنها داشته باشند و گاهاً اعتراضات 
خود را به گوش آنها برسانند و در صورتي كه مديران 
اخالق حرفه اي را در راستاي پاسخگويي به سواالتي 
كه به صورت آنالين پرسيده مي شود رعايت نكنند 
حقوق س��هامداران تضييع خواهد شد. بنابراين در 
صورت رعايت اين اخالق حرفه اي، برگزاري مجامع 
به صورت آنالين اتفاق مثبتي براي اهالي بازار سرمايه 
خواهد بود كه حتي با داشتن يك سهم نيز، از تمام 
مجامع شركت ها استفاده كرده و از اطالعات بيان شده 
در اين مجامع در جهت بهبود تصميمات اقتصادي 

خود استفاده كنند.

بايد ها و نبايدها 
س��پس راي رمزگذاري ش��ده را عالوه بر ذخيره به 
صورت فايل يا تصوير براي برگزار كننده مجمع و مقام 
ناظر ارسال مي كند. رأي دهنده مي تواند رأي خود را 
با يك رمز اختصاصي نيز غير قابل رويت براي ساير 
اشخاص ثالث بنمايد. با اين روش اتفاقي كه مي افتد، 
اين اس��ت كه اگر به هر دليل به شمارش آراء توسط 
سامانه الكترونيكي برگزار كننده مجمع مشكوك 
شويم، مي توانيم به آراء نگهداري شده توسط مقام 
ناظر مراجعه كنيم. حتي در صورت لزوم مي توان از 
شركت كنندگان درخواست كرد، آراء قبلي خود را 
مجددا ارسال نمايند تا شمارش آراء توسط سامانه 
جديد و مس��تقل ديگري انجام شود. )البته سامانه 
اختصاصي هر س��رمايه گذار تضمي��ن مي كند كه 
رأي دهنده نمي تواند رأي جديدي توليد كند بلكه 
صرفا مي تواند همان رأي توليد ش��ده قبلي را كه در 
ساعت مجاز برگزاري مجمع انجام داده است مجددا 
ارس��ال نمايد(  همچنين در صورت روبرو ش��دن با 
ادعاي تقلب، هر شخص ثالثي )مرجع قضايي يا داور( 
مي تواند رأي هر رأي دهنده را با رأي نگهداري شده 
نزد ناظر و نزد برگزار كننده مقايسه كند. در صورت 
تغيير رأي اوليه توسط هر يك از اين سه مرجع، سامانه 
مي تواندبه طور دقيق رأي صحيح را شناسايي كرده و 
حتي رأي دستكاري شده را نيز به همراه اطالعات فني 

از نحوه دستكاري آن آراء ارايه كند.

     مجامع الكترونيك، اجباري يا اختياري؟
طبيعتا هيچ گاه نمي توان هيچ ش��ركتي را بر خالف 
قانون به انج��ام كاري مجبور كرد، بنابراين برگزاري 
مجمع الكترونيكي، اختي��اري خواهد بود. هر چند 
پيش بيني اين است كه با توجه به مزاياي متعدد مجامع 
الكترونيك، عموم شركت ها و سهامداران برگزاري 
مجامع الكترونيك را به مجامع حضوري ترجيح دهند. 
هدف اين است كه همه مجامع به صورت اختياري، در 
شكل الكترونيكي برگزار شود. در اين صورت ناشران 
مي توانند زير ساخت هاي فني را تهيه كرده و مجامع 
خود را به صورت الكترونيكي برگزار كنند. قاعدتا روال 
به اين صورت خواهد بود ش��ركت هايي كه تمايل به 
فعاليت در حوزه برگزاري مجمع الكترونيك را دارند، 
س��امانه هاي فني خود را توليد كرده و سپس به يك 
مرجع فني- مثال سازمان فناوري اطالعات يا شوراي 
عالي انفورماتيك- مراجعه كرده و تاييديه فني از نظر 
امنيت اطالعات، پايداري و دقت س��امانه را دريافت 
خواهند كرد. همچنين اين ش��ركت ها بايد تاييديه 
س��ازمان بورس، از نظر رعاي��ت فرآيندهاي قانوني 
برگزاري مجمع را نيز اخذ كنن��د. در اين صورت هر 
شركت سهامي مي تواند به منظور برگزاري مجمع 
الكترونيك به اين شركت ها مراجعه كرده و از ايشان 
براي برگزاري مجمع الكترونيك درخواست كند. با 
وجود اعالم آمادگي چند شركت براي برگزاري مجامع 
الكترونيك و آماده س��ازي محصوالتش��ان، تاكنون 
هيچ كدام از ش��ركت ها نه از نظر فرآيندي و نه از نظر 
فني، مجوزهاي الزم را از مراجع مربوطه براي برگزاري 
يك مجمع كامل دريافت نكرده اند. اميدواريم اين مهم 

تا پايان سال جاري نهايي شود.

  بح�ث ش�فافيت يك�ي از پارامترهاي 
اقتصاد هوشمند است. طي سال هاي اخير 
شركت ها از لحاظ تكنولوژي رشد مناسبي 
داشتند، در سامانه كدال به صورت مستمر 
بارگذاري اطاعات خود را انجام مي دهند 
و به فرم هاي الكترونيكي مسلط هستند و 
كار مي كنند و در بازار سرمايه در اين حوزه 
به صورتي كامًا ش�فاف حركت مي كنند. 
در پلتفرم مجامع الكترونيك نيز با حضور 
بيش�تر س�هامداران و تعامل سازنده تر با 
مديران شركت ها، ش�فافيت مي تواند به 
خوبي خود را نش�ان بدهد و نمود بهتري 

داشته باشد

برش
  س�هامدار در هر لحظه ك�ه وارد پنل دارا 
شود، مي تواند ليست جلسات مجامع در آن 
لحظه يا برگزار شدن آنها در هر تاريخ بعدي 
را ببيند و همچنين همزمان مي تواند در تعداد 
نامحدودي مجمع شركت كند. در اين صورت 
نياز به چند دس�تگاه نيست، چون پنجره اي 
جديد باز مي ش�ود و س�هامداران مي توانند 
همزم�ان در چند مجم�ع باش�ند، البته اگر 
مشكلي در خصوص پهناي باند اينترنت براي 
آنها پيش نيايد.  براي ايجاد شفافيت بيشتر 
در صورت تشخيص و تاييد شركت، فيلم زنده 
مجمع در س�ايت قابليت نمايش براي غير از 

سهامداران را نيز خواهد داشت

برش



دانش و فن10اخبار

با وجود وعده مسووالن، گوشي هاي تلفن همراه ارزان نشد

التهاب قيمتي در بازار محصوالت  آي تي 
گروه دانش و فن   مرجان محمدي

بازار تلفن همراه وكامپيوتر همچنان ملتهب اس��ت، 
 در حالي كه هر روز و هر لحظه ن��رخ ارز در بازار تغيير 
مي كند بازار نيز با تاثير از اين قيمت ها روند افزايش��ي 
به خود مي گيرد و اين درحالي است كه با پايين آمدن 
قيمت ارز، نرخ ها پايين نمي آيد؛ مساله اي كه با اعتراض 
خريداران مواجه شده است، اما فروشندگان معتقدند 
به دليل اينكه با ارز باال اقدام به خريد كرده اند نمي توانند 
قيمت ها را كاهش دهند چرا كه متضرر مي شوند و از 
سوي ديگر با توجه به نبود ثبات در بازار ارز آنها كمتر 
تمايل به فروش دارند چراكه بيم آن را دارند با فروش كاال 
و اجناسي كه دارند ديگر نتوانند ويترين و انبار خود را پر 
كنند و معتقدند هر جنسي را كه به فروش مي رسانند 
ضرر مي كنن��د، اما خريداران و كارب��ران نظر ديگري 
دارند و معتقدند فروش��ندگان به طمع س��ود بيشتر 
ميلي به فروش ندارند چرا كه بيشتر فروشندگان كاال و 
اجناس آي تي از قبيل تلفن همراه،  لوازم هاي جانبي از 
قبيل ساعت  هوشمند، دستبند،  هدفون و... رابا قيمت 
پايين خريداري كرده اند و حاال كه قيمت ارز به يك باره 
باال رفت آنها نيز اين اجناس را به قيمت ارز روز و حتي 

باالتر مي فروشند.  
قيمت ها در بازار تلفن همراه بسيار لجام گسيخته است 
بطوري كه خري��داران براي خريد نمي توانند تصميم 
بگيرند چرا كه هر فروشنده به دلخواه خود قيمت اعالم 
مي كند و بسيار بعيد است كه خريداران از 10 مغازه اي 
 كه براي خريد مي روند يك قيمت مش��ابه را بشنوند 
به عنوان مثال براي خريد گوشي آيفون ايكس در بازار 
تلفن همراه قيمت ها از حدود 16 ميليون ش��روع و به 
قيمت هاي باالتر ختم مي شود،  حال اينكه گوشي همان 
گوشي است و لي قيمت هاي اعالم شده كامال متفاوت از 
هم هستند،  اين مساله نه تنها خريداران را گيج مي كند 
بلكه باعث نوعي بي اعتمادي مي ش��ود. فروشندگان 
هريك معتقدند كااليي كه مي فروشند اصل و ازمبادي 
رسمي وارد كشور ش��ده است و سعي دارند خريدار را 

مجاب كنند كه از آنها خريد كند.  به نظر مي رسد نبود 
نظارت كافي بر صنف فروشندگان تلفن همراه به اين 
بي ساماني در قيمت ها دامن زده است؛ بي ساماني كه 
براي فروشندگان س��ودآور و خوشايند است،  اما براي 
خريداران و كاربران بسيار مأيوس كننده است و از همين 
رو بسياري از خريداران تلفن همراه قيد خريد را مي زنند 
و اميدوارند با بازگش��ت آرامش به ب��ازار تلفن همراه 
بتوانند محصول و كاالي م��ورد نظر خود را خريداري 
كنند،  انتظاري كه از ديد بسياري از فروشندگان به اين 
زودي ها برآورده نمي ش��ود،  چرا كه بازار ارز همچنان 
ملتهب و پرنوسان است و تا زماني كه اين بازار به ثبات 
نرس��د نمي توان به تثبيت قيمت ها در بازار آي تي و 
تلفن همراه اميدوار بود. عليرضا اسالمي از فروشندگان 
تلفن همراه در خصوص بي ثباتي قيمت ها به »تعادل« 
گفت:  بسياري از فروشندگان به دليل ريسك بسيار باال 
تمايل آنچناني براي فروش ندارند،  چرا كه با اين نوسان 
قيمت ارز نمي توانند خريد هاي جديد انجام دهند. وي 
گفت:  كمبود كاال در بازار، بي ثباتي قيمت ارز، تمايل 
كم براي خريد گوشي و. .. كار را به جايي رسانده است 
كه بس��ياري از واحد هاي صنفي ي��ا تعطيل كرده اند 
 ي��ا در حال تعطيلي و ادغام مغازه هاي خود هس��تند، 

چرا كه به جاي سودآوري در حال زيان هستند. 
اسالمي در ادامه تصريح كرد: هر روز خبر مي دهند كه 
گوش��ي هاي توقيفي امروز روانه بازار مي شود،  اما اين 
مساله تا به امروز در همان حد حرف باقي مانده است، 
 هرچند كه ورود 600 تا 700 هزار گوش��ي به صورت 
مقطعي مي تواند به بازار ش��وك وارد كند ولي بازهم 
دردي را دوا نمي كند،  زيرا بحران بازار تلفن همراه هر روز 
درحال تشديد شدن است و در اين بين هم خريداران 

و هم فروشندگان ضرر مي كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بازداشت مديراني كه 
ارز دولتي براي واردات گوشي گرفتند،  اما آن را در بازار 
آزاد فروختند توانست شوك الزم را به بازار وارد كند؟ 
گفت: نه تنها اين خبر نتوانس��ت به بازار شوك مثبت 

وارد كند بلكه باعث شد تا برخي افراد سودجو قيمت ها 
را به يك باره باال ببرند و با احتكار تلفن هاي همراه باعث 
كمبود آن در بازار شوند،  در همين برهه از زمان تقاضا 
براي خريد برخي گوش��ي ها باال رفت و در نتيجه اين 
سوداگران با سود باال اقدام به فروش گوشي هاي احتكار 

شده خود كردند.
وي افزود: از سوي ديگر قيمت ارز لحظه به لحظه باال و 
باالتر رفت و برخي فروشندگان نيز مبنا را براي فروش 
گوش��ي قيمت لحظه اي ارز عنوان كردند و براي سود 

بيشتر گوشيهايي كه بار ارز دولتي وارد كرده بودند را 
به قيمت آزاد فروختند و از آنجا كه هيچ كنترلي بر اين 
مساله وجود نداشت بازار تلفن همراه و لوازم جانبي آن 
به هم ريخت و امروز ش��اهد اين حجم از نابساماني و 

آشفتگي در اين بازار هستيم. 
 وي در خاتمه گفت مسووالن و دولتمردان بايد نرخ ارز 
را تثبيت كنند، چرا كه تثبيت قيمت ارز مي تواند باعث 
يكپارچگي قيمت ها ش��ود ولي وقتي لحظه به لحظه 
قيمت ارز تغيير مي كند،  هر فروش��نده اقدام به اعالم 

يك قيمت مي كند و همين گسس��تگي در قيمت ها 
باعث التهاب بازار مي شود. 

در حالي كه قرار بود قيمت تلفن همراه و كاالهاي آي تي 
به گفته مسووالن طي چند ماه اخير كاهش محسوسي 
داشته باشد، اما اين مهم نه تنها رنگ واقعيت نگرفت 
بلكه آشفتگي و نابساماني در بازار تلفن همراه باعث شده 
است تا سوداگران و سوءاستفاده كنندگان از اين شرايط 
به بهترين شكل ممكن استفاده كنند و در اين بين تنها 

مصرف كنندگان هستند كه متضرر مي شوند.  

ديلي مي�ل| براساس اطالعات جديدي كه منتشر 
شده اينستاگرام در حال آزمايش ويژگي هاي جديدي 
اس��ت كه امنيت صفحه كاربران خود را پس از هك 

شدن افزايش مي دهد.
براساس اين گزارش شبكه اشتراك گذاري عكس و 
فيلم اينستاگرام در حال آزمايش ويژگي هاي جديدي 
اس��ت كه امنيت صفحه كاربران خود را پس از هك 

شدن افزايش مي دهد. 
در پي اين ويژگي هاي جديد كه قرار است اضافه شود، 
احراز هويت كاربران به منظور تأمين امنيت صفحه 

آنها پيچيده تر مي شود.
اين آزمايش كه در واقع تس��ت يك سري مراحل به 
جهت بازيابي حس��اب كاربري درون برنامه اي است 
براي كاربران از اين جهت كه بازپس گيري حس��اب 
را راحت تر مي كند، منفعت دارد. اما همين روند هك 
حس��اب هاي كاربري را براي هكرها سخت تر از قبل 
مي كند.تم��ام اين اقدامات به منظ��ور حفظ امنيت 
صفحه و بسته شدن دست هكرها صورت مي گيرد؛ 
در اين پروس��ه جديد اطالعات تماس با ش��خص از 
داخ��ل خود اپ دريافت مي ش��ود و ك��د 6 رقمي به 
آدرس ثانوي��ه اي كه وي قب��ال تأييد كرده ارس��ال 
مي شود؛ اين روش دسترسي مجددهكرها به حساب 
كاربري از طريق ايميل را مح��دود مي كند.در چند 
ماه اخير ش��كايات زيادي مبني بر هك حساب هاي 
كاربري گزارش شده و برهمين اساس افزايش امنيت 

اكانت هاي اينستاگرام ضروري است.

ديلي ميل| روزانه هزاران نف��ر در موزه »لوور« پاريس 
از »موناليزا« معروف ترين تابلو نقاشي لئوناردو داوينچي 
دي��دن مي كنند اما ازدحام بيش از ح��د افراد مانع از اين 
مي ش��ود كه بتوانند از نزديك اين تابل��و حيرت انگيز را 
مش��اهده كنند. اما ديگر جاي نگراني نيس��ت چرا كه با 
فن��اوري واقعيت مجازي افراد مي توانن��د از نزديك اين 

پرتره را ببينند.
 نمايشگاه واقعيت مجازي افراد را قادر مي سازد تا از نزديك 
شاهكار لئوناردو داوينچي را مشاهده كنند. كاربران توسط 
اين فناوري مي توانند جزيياتي را كه با چشم غيرمسلح قابل 

مشاهده نيست نيز ببينند.
موزه لوور با همكاري شركت هنرهاي اچ .تي .سي وايو موفق 
به توسعه هدست هاي واقعيت مجازي جذابي شده است. 
اين نمايشگاه براساس تحقيقات علمي جديد در قالب پرتره 
توسعه يافته است.كاربران مي توانند از ماه اكتبر اين فناوري 
جذاب را تجربه كنند. اين نمايش��گاه بخش��ي از مراسم 
س��الگرد زندگي اين نقاش دوره رنسانس كه ۵00 سال 
پيش فوت كرد، خواهد بود. اين پلتفرم واقعيت مجازي به 
دوستداران هنر اجازه مي دهد تا موناليزا را متفاوت ببينند. 
محل برگزاري اين نمايشگاه ديدني در سالن نخست موزه 
لوور خواهد بود.موناليزا كه به لبخند ژوكوند نيز شهرت 
دارد، نام يكي از معروف ترين تابلوهاي نقاش��ي لئوناردو 
داوينچي هنرمند مشهور ايتاليايي است كه با رنگ روغن 
روي صفحه چوب سپيدار نقاشي شده  است. اين نقاشي 
داراي عناويني همچون شناخته شده ترين، ُپر بازديدترين 

و مقلدترين )مورد تقليد قرار گرفته( اثر جهان است.

ورج| يكي از منابع نزديك به شركت اپل كه تا به حال 
بارها پيش بيني هاي درستي در مورد محصوالت آينده 
اين شركت داشته، از عرضه آيفون نسل پنجم در سال 

2020 خبر داده است.
مينگ چي كو كه يك سال قبل عرضه سه مدل جديد 
آيفون توس��ط اپل را به درستي پيش بيني كرده بود، 
اين بار از عرضه آيفون سازگار با شبكه هاي مخابراتي 

۵G در سال 2020 خبر داده است.
بزرگ ترين چالش بر س��ر راه توليد آيفون نسل پنجم 
توسط اپل، توليد تراشه هاي راديويي جديد سازگار با 
اين گوشي ها بوده است كه به نظر مي رسد براي غلبه بر 
اين چالش نيز تفاهمي ميان كوالكوم و اپل شكل گرفته 
باشد. اپل پيش از اين تراشه هاي يادشده را با همكاري 
اينتل تامين مي كرد. اما منازعه حقوقي اينتل و كوالكوم 
مشكالتي را در اين زمينه ايجاد كرده بود كه سرانجام 
برطرف شد.به گفته مينگ چي كو اپل در سال آينده 
يك آيفون كوچك تر 4.۵ اينچي و يك آيفون بزرگ تر 
6.7 اينچي عرضه خواهد كرد كه اين آيفون از استاندارد 
مخابراتي نسل پنجم پشتيباني مي كند. البته ممكن 
است يك آيفون ارزان قيمت 6.1 اينچي هم عرضه شود 
 OLED كه احتماال مجهز به نمايشگر ال سي دي و نه
خواهد بود.بر اساس پيش بيني مينگ چي كو تمامي 
آيفون هاي اپل از س��ال 2021 از استاندارد مخابراتي 
نسل پنجم پشتيباني مي كنند. البته اپل قصد دارد در 
نهايت و تا سال 2022 يا 2023 از مودم ها و تراشه هاي 

ساخت خود در گوشي هايش استفاده كند.

ديلي مي�ل| دس��تبندي ب��ا قيم��ت 242 دالر در 
وب سايت آمازون براي فروش عرضه شده كه با ارسال 
شوك الكتريكي 3۵0 ولتي به فرد به او كمك مي كند 

عادت هاي بد را ترك كند.
 شركت آمازون دستبندي به قيمت 242 دالر براي فروش 
عرضه كرده كه به كاربر خود كمك مي كند با عادت هاي بد 
خود مانند پرخوري يا جويدن ناخن مقابله كند.هربار كه 
كاربر از اهداف خود خطا كند، دستبند Pavlok يك شوك 
الكتريكي 3۵0 ولتي به او مي دهد! مي توان از اين وسيله براي 
مقابله با طيفي از عادت هاي بد مانند سيگار كشيدن، خواب 
آلودگي و وقت گذراني بيش از حد در اينترنت استفاده كرد.

كاربر مي تواند خود تنظيمات شوك الكتريكي را مشخص 
كند يا آنكه دوس��تان ف��رد با دانلود كردن اپليكيش��ن 
مخصوص آن مي توانند در صورت تخطي به او ش��وك 
بدهند.برخي عادت هاي بد مانند از خواب بيدار نشدن در 
زمان مقرر را مي توان به وسيله اپليكيشن بطور خودكار 
 Behavioral Technologyتنظيم كرد.ش��ركت
در ايالت يوتاي امريكا اين دس��تبند را ابداع كرده است. 
اين گجت پوشيدني در حقيقت به افراد كمك مي كند 

عادت هاي بد خود را ترك كنند.
Behavioral Technology  ادعا مي كند فرد طي 3 تا 
۵ روز پس از استفاده از گجت شاهد كاهش قابل توجه عادت 
بد خود مي شود.به هرحال اين گجت با هر بار شارژ مي تواند 
1۵0 ش��وك الكتريكي به كاربر خ��ود وارد كند. به گفته 
»مانيش ستي« مخترع گجت، شوك الكتريكي آن خيلي 

قدرتمند نيست و فقط به اندازه اي است كه فرد از جا بپرد.

انگجت| شركت كام كست براي تسهيل دسترسي به 
خدمات خود از توليد يك كنترل جديد تلويزيون خبر 
داد كه به افراد معلول و ناتوان جسمي اجازه مي دهد با 

چشم اين وسيله را كنترل كنند.
شركت كام كس��ت براي تسهيل دسترسي به خدمات 
خود از توليد يك كنترل جديد تلويزيون خبر داد كه به 
افراد معلول و ناتوان جسمي اجازه مي دهد با چشم اين 
وسيله را كنترل كنند. اين دستگاه كنترل چشمي كه 
Xfinity X1 نام دارد، به افراد امكان مي دهد براي عوض 
كردن كانال تلويزيون، ضبط برنامه ها، جس��ت وجوي 
برنامه اي ويژه و غيره از چشمانش��ان بهره بگيرند.اين 
كنترل از راه دور چش��مي، از طريق يك سيستم تحت 
وب عمل مي كند كه با دس��تگاه س��ت تاپ باكس كام 
كست همگام و سازگار مي شود. امكان سازگار كردن اين 
دستگاه با ساير نرم افزارها و سخت افزارهايي كه قادر به 
درك حركات چشم هستند نيز وجود دارد. لذا كاربران با 
زل زدن به هر دكمه اي كه متناظر با دستگاه هاي كنترل 
از راه دور عادي بر روي وب در نظر گرفته شده، مي توانند 
دس��تورات خود را منتقل كنند.سيستم يادشده فعال 
كردن برخي اپليكيش��ن هاي كام كست را نيز ممكن 
مي كند كه از جمله آنها مي توان به Sports X1  براي 
مش��اهده امتيازات ورزشي اشاره كرد. همچنين از اين 
طريق مي توان توضيحات ويديويي و دستورات صوتي 
را نيز دريافت كرد. گفتني اس��ت گوگل، مايكروسافت 
و اپ��ل هم برنامه هاي مش��ابهي را ب��راي ارايه خدمات 

چندرسانه اي خود در دستور كار قرار داده اند.

روابط عمومي وزارت ارتباطات| وزير ارتباطات 
گفت: هم اكنون س��پر امنيتي دور مرزهاي كش��ور 
تكميل شده است و در سال گذشته نيز 33 ميليون 

حمله سايبري دفع شده است.
محمد ج��واد آذري جهرمي در دي��دار با ميخاييل 
مامونف معاون وزير ارتباطات روس��يه با اش��اره به 
دخالت ه��اي دولت امريكا در مس��ائل كش��ورهاي 
مختلف، تاكيد كرد: كشور روسيه و ايران با همكاري 
هم مي توانن��د در مقابل يكجانب��ه گرايي امريكا در 
حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات ايستادگي كنند.

وي ب��ا اش��اره ب��ه محدوديت ه��اي امري��كا براي 
اپليكيشن هاي مربوط به حمل و نقل و بانكي، افزود: 
رفتار امريكا با ش��ركت هاي هواوي و ZTE نش��ان 
مي دهد كه تهديدات امريكا فقط عليه ايران نيست و 
كشورهاي مختلف دنيا نيز در برابر اين يكجانبه گرايي 
و س��لطه جويي آسيب پذير هس��تند و اين واقعيتي 

مشهود است.
آذري جهرم��ي با اش��اره ب��ه انحصار ش��ركت هاي 
امريكاي��ي در اين عرصه، گفت: البته ش��ركت هاي 
مختلف مانند ياندكس در روس��يه كارهايي در اين 

حوزه انجام داده اند اما اين گزينه هاي جايگزين زماني 
اقتصادي خواهند شد كه بتوانند تعداد كاربران باالي 

۵00 ميليون نفر را پوشش دهند.
وي ب��ا تاكيد ب��ه اينكه موفقي��ت در اين ح��وزه با 
پيمان هاي منطقه اي محقق مي شود، افزود: توصيه 
ما توس��عه هم��كاري منطقه اي در حوزه كس��ب و 
كارها اس��ت. زماني كه بازارهاي خود را با يكديگر به 
اشتراك بگذاريم، مي توانيم در برابر فشارهاي امريكا 

مقاومت كنيم.
وي با اش��اره به اينكه براي توس��عه بازار منطقه اي 
از يوني��دو )س��ازمان توس��عه صنعتي مل��ل متحد 
UNIDO( به عنوان مشاور كمك خواسته ايم، افزود: 
وزيران ارتباطات تركيه و آذربايجان براي حضور در 
نمايشگاه الكامپ ايران در اواخر تيرماه اعالم آمادگي 
كرده اند و اميدواريم وزير ارتباطات روسيه نيز در اين 
تاريخ به ايران سفر كند تا بتوانيم گام هاي مربوط به 

همكاري منطقه اي را تسريع كنيم.
آذري جهرم��ي با تاكيد ب��ر اينكه رويك��رد وزارت 
ارتباطات ايران به همكاري هاي منطقه اي سياسي 
نيس��ت تاكيد كرد: با اولويت نگاه اقتصادي بايد هر 

 چه س��ريعتر همكاري چهارجانبه را ش��روع كنيم 
چرا كه هر چه ديرتر در حوزه همكاري هاي منطقه اي 
به نتيجه برسيم بيش��تر ضرر مي كنيم و نبايد زمان 

را از دست بدهيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در ادامه اين ديدار با 
اشاره به اينكه از چند سال گذشته براي ايجاد شبكه 
ملي اطالعات اقدامات متعددي در كشور انجام شده 
است، گفت: اين كار هرچند سخت و پيچيده است اما 
به لحاظ زيرساخت هاي شبكه دستاوردهاي خوبي 
به دس��ت آمده است بطوري كه ش��بكه ما به لحاظ 
ساختاري در برابر خطر احتمالي قطع اينترنت توسط 

بيگانگان مقاوم سازي شده است.
وي با اشاره به تحريم شركت ها در حوزه كلود )ابري( 
از يكسال و نيم گذشته در ايران، افزود: در اين حوزه 
تحريم به فرصت تبديل ش��ده و در اي��ران به كلود 
مستقل داخلي دس��ت يافته ايم ولي هنوز برخي از 

اليه هاي اين شبكه نياز به كار دارد.
وزير ارتباطات ب��ا تاكيد به اينكه م��ا در يك جبهه 
مش��ترك با يكجانبه گرايي امريكا مواجه هستيم، 
تصريح كرد: اين موضوع روش��ن اس��ت كه بايد هم 

افزايي داش��ته باشيم.وي با اش��اره به تاكيدات يك 
دهه مقام معظم رهبري درباره تهديدات س��ايبري، 
افزود: اي��ن تاكيدات به اين منظور نبوده اس��ت كه 
ارتباط ما با دنيا قطع شود و بطور مرتب از كليد قطع 
استفاده ش��ود بلكه هدف اين است كه ما اين امكان 
 را داش��ته باش��يم تا طرف مقابل جرات تحريم ما را

 نداشته باشد.
وزير ارتباطات تصريح ك��رد: مقام معظم رهبري در 
زماني اين تذكر را مطرح كردند كه اصواًل كمتر كسي 
در كشور مي توانست چنين سطحي از تهديدات عليه 
شبكه ارتباط مجازي را پيش بيني كند و ما اكنون به 

عمق بينش ايشان در اين زمينه پي برده ايم.
آذري جهرمي تصريح كرد: هم اكنون سپر امنيتي دور 
مرزهاي كشور تكميل شده است و در سال گذشته 
نيز 33 ميليون حمله سايبري دفع شده است و امروزه 
ما در اليه سرويس ها، خدمات و اپليكيشن ها تمركز 
ويژه اي داريم و مطلع هستيم كه شركت هاي روسي 
هم در اين حوزه توانمندي خوبي دارند و بايدهمكاري 

راهبردي را در اين حوزه آغاز كنيم.
ميخاييل مامونف معاون وزير ارتباطات روس��يه نيز 
با اش��اره به مذاكرات مفصلي كه با مسووالن وزارت 
ارتباطات ايران داش��ته اس��ت، گف��ت: اميدواريم 
به س��رعت به نقش��ه راه همكاري هاي مشترك به 

خصوص درباره تواف��ق چهارجانبه ICT در منطقه 
برسيم.

وي افزود: ما در روسيه در حال اجراي نخستين سال 
برنامه جامعه توسعه ديجيتالي هستيم.

مامونف در پاس��خ به س��وال وزير ارتباطات درباره 
كارهاي اجرايي مربوط به ابالغ مصوبه جديد پارلمان 
روس��يه درباره اينترنت ملي، نيز گفت: اين قانون با 
عنوان اينترنت مس��تقل در پارلمان روسيه تصويب 
شده كه به روسيه اين امكان را مي دهد كه درمرزهاي 
خود حجم ترافي��ك اطالعات ورودي را كنترل كند 
وي افزود: هدف اين اس��ت كه اگر حمله گسترده اي 
در فضاي مجازي انجام ش��ود دچار خسارت نشويم. 
اين نوعي سيس��تم بازدارندگي اس��ت كه به جز در 
 شرايط بسيار استثنايي قرار نيس��ت مورد استفاده 

قرار گيرد.
معاون وزير ارتباطات روس��يه گفت: متن اين قانون 
تازه به مرحله اجرا رسيده است و به صورت آزمايشي 
و نقطه اي تست شده است و كار روي آن ادامه دارد.

نخستين جلسه كارگروه همكاري هاي مشترك ايران 
و روسيه در حوزه ICT با هدف تعميق همكاري هاي 
بخش هاي دولتي و خصوصي دو كشور روز گذشته در 
قالب كميسيون اقتصادي دوجانبه جمهوري اسالمي 

ايران و جمهوري فدراتيو روسيه در تهران برگزار شد.

 اضافه شدن ويژگي هاي جديد 
به اينستاگرام

 نمايش »موناليزا« در »لوور«
با كمك واقعيت مجازي

عرضه آيفون سازگار با شبكه هاي 
نسل پنجم در سال 2020 

 ترك عادت هاي بد 
با شوك الكتريكي 

 كنترل تلويزيون
با چشم براي معلوالن

33 ميليون حمله سايبري در ايران دفع شد

  Wed. Jun 19.   چهار شنبه    29 خرداد 1398   15  شوال 1440  سال ششم    شماره   1405  2019 

رويداد

فراسو

چاپسهبعدياندامها
بدونداربست

نيو اطلس| محققان به تازگي موفق به چاپ 
سه بعدي اندام ها بدون وجود داربست شدند.

تاكنون دانشمندان با استفاده از چاپ سه بعدي، 
اندام هاي زيادي را س��اختند اما بايد بدانيد كه 
اين روش معايبي نيز دارد كه محققان به دنبال 
رفع آن هستند؛ از همين رو آنها روش جديدي 
از چاپ س��ه بعدي را ارايه كردند كه نيازي به 

داربست ندارد. 
اين در حالي اس��ت كه چاپ بافت زنده معموال 
با اس��تفاده از يك داربست و ش��بكه اي از مواد 

زيست سازگار انجام مي شود.
فناوري زيس��ت چاپ بافت هاي بدن، ش��امل 
كاشت سلول ها در موادي با يك داربست است؛ 
اين مواد يك خانه سه بعدي براي سلول ها است 
كه مي توانند در آن تكثير پيدا كنند و در نهايت 

به ميزبان تحويل داده شوند.
طبق گفته دانشمندان دانشگاه »ايلينوي« در 
شيكاگو، محققان در اين روش جديد به جاي 
داربست از يك بلوك هيدروژلي استفاده كردند 

كه از ذرات ميكروسكوپي ساخته شده است.
گفتني اس��ت؛ محققان تم��ام هيدروژل بافت 
زايش��ي را در مع��رض ن��ور ماوراءبنفش قرار 
مي دهند تا ذرات به يكديگر متصل شوند؛ پس از 
چند هفته اين سلول ها شروع به تكثير و ارتباط 
با يكديگر مي كنند.طبق اين گزارش، تاكنون 
محققان با اس��تفاده از اين روش يك استخوان 

ران و غضروف گوش را توليد كردند.

ارسالساعتاتميبهمدارزمين
برايموقعيتيابيفضانوردان

شينهوا| ناسا اعالم كرد كه ساعت اتمي ديپ 
اس��پيس را در اواخر ماه ژوئن ب��ه مدار زمين 
ارسال خواهد كرد. اين دستگاه به موقعيت يابي 

فضانوردان كمك مي كند.
س��اعت اتم��ي »ديپ اس��پيس« ناس��ا يك 
تكنولوژي جديدي است كه قرار است تا اواخر 

ماه ژوئن سال جاري به فضا ارسال شود.
آزمايشگاه پيش رانش جت ناسا اعالم كرد كه 
طبق برنامه ريزي ها، اين دستگاه 22 ژوئن )يكم 
تيرماه س��ال جاري( توسط يك راكت فالكون 
»هوي« متعلق به ش��ركت اسپيس ايكس به 

مدار زمين فرستاده مي شود.
اين س��اعت دس��تگاهي به اندازه يك توستر و 
شيبه به دس��تگاه هاي GPS است؛ از طرفي به 
قدري كوچك و پايدار اس��ت كه بتواند در فضا 
حركت كند.طبق اعالم ناس��ا، اين تكنولوژي 
جديد فضاپيماها را قادر مي سازد تا بدون نياز 
به كس��ب اطالعات از زمي��ن، موقعيت خود را 

شناسايي كنند.
پس از اعزام اين ساعت به مدار زمين، مهندسان 
چگونگي موقعيت ياب��ي فضاپيماها را آزمايش 
مي كنن��د؛ اگر اين س��اعت درس��ت كار كند، 
فضانوردان مي توانند با استفاده از آن پيرامون 
س��طح ماه حركت و همچنين موقعيت خود را 
در ماموريت هاي مريخي تعيين كنند. گفتني 
است؛ عملكرد اين ساعت اتمي ۵0 برابر دقيق تر 

از ماهواره هاي GPS است.

آيفونجايگزين
كارتشناساييميشود

انگجت| شهروندان آلماني به زودي با پشتيباني 
iOS 13 از تراش��ه NFC از آيفون هاي خود به 

جاي كارت شناسايي استفاده خواهند كرد.
ويژگي تازه افزوده ش��ده پشتيباني از NFC در 
 )iOS 13( سيستم عامل جديد گوشي هاي اپل
كارايي بيشتري از اس��تفاده صرف در مترو دارد 
و مي تواند به عنوان كارت شناس��ايي افراد انجام 

وظيفه كند.
آلمان از پش��تيباني نرم افزاري جديد اپل براي 
NFC اس��تفاده خواهد كرد تا شهروندان كارت 
شناسايي خود را اس��كن كنند و از آن به صورت 
آنالين و براي ورود به پروازه��ا در فرودگاه هاي 

بين المللي استفاده كنند.
براي انتشار iOS 13 احتمااًل بايد حداقل تا ماه 
سپتامبر صبر كرد و البته برنامه مخصوص دولت 
آلمان موس��وم به AusweisApp2  كه براي 
اين كار طراحي شده است نيز هنوز آماده نيست.

اين حركت دولت آلمان، ش��هروندان آلماني را 
از ش��ر حمل كارت هاي شناسايي در كيف پول 
و گم كردن احتمالي آنها نجات مي دهد و ديگر 
براي احراز هوي��ت خود نيازي به نش��ان دادن 
كارت شناسايي ندارند، چرا كه همه چيز در تلفن 

همراهشان هست.
البته اين اولين پشتيباني اعالم شده از احراز هويت 
نيست. ژاپن هم اعالم كرده است كه اين امكان را 
براي شهروندان خود فراهم خواهد كرد و ژاپني ها 
به زودي مي توانند كارت هاي شناسايي خود را 

اسكن كنند.
ضمن اينكه بريتانيا نيز فارغ از اجرايي ش��دن يا 
نشدن »برگزيت« )خروج از اتحاديه اروپا( از اين 
امكان براي ش��هروندان اتحاديه اروپا به منظور 

اسكن گذرنامه هايشان استفاده خواهد كرد.
اين كار لزومًا مورد استفاده گسترده قرار نخواهد 
گرفت، چرا كه سيستم NFC بايد امن باشد. آلمان 
به حفظ حريم خصوصي شهره است. مردم ممكن 
است با نگه داشتن كارت هاي شناسايي خود در 
گوشي هاي آيفون مشكل داشته باشند، حتي اگر 

گوشي هايشان غيرقابل نفوذ به نظر برسد.
 اما حداقل اين اس��ت كه اين امكان را در اختيار 
دارند و اين بايد خبر خوبي براي صاحبان آيفون 
 NFC در سراس��ر جهان كه مايل به استفاده از
براي كارهايي بيش از خريد صرف هستند، باشد.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

توسط ستاد اجرايي فرمان امام)ره( صورت گرفت

رييس هيات مديره انجمن لوازم صوتي و تصويري:

جلوگيري از واردات ۵۰۰ ميليون دالر دارو

لوازم خانگي در بانه تقلبي هستند

گروهبنگاهها|
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( كمك به 
امنيت دارويي را يكي از راهبردهاي اين مجموعه عنوان 
كرد و گفت: قول مي دهيم تا يك سال آينده، از واردات 

۵۰۰ ميليون دالر دارو به كشور جلوگيري كنيم.
محمد مخبر؛ رييس س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 
ام��ام)ره( امروز در آيي��ن بهره ب��رداري از طرح ملي 
»شهرك صنعتي دارويي بركت« كه با حضور سعيد 
نمكي؛ وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي در 
كردان اس��تان البرز برگزار شد، اظهار كرد: بايد قبول 
كنيم جنگ اقتصادي، وس��يع تر و عميق تر از جنگ 
تحميلي اس��ت و بعيد مي دانم مردم و مسووالن اين 

مهم را حس نكنند.
وي فرماندهي امام راحل و فرمانبري مردم و فرماندهان 
را از مولفه هاي موفقيت در 8 سال دفاع مقدس عنوان 
كرد و گفت: در حصر آبادان، آزادس��ازي خرمشهر و... 

فرماندهي امام راحل مشخص بود.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با اشاره به 
اينكه در جنگ تحميلي فقط يك جغرافيا و تعدادي 
از م��ردم درگير جنگ بودند ام��ا در جنگ اقتصادي 
تمامي مردم و مناطق كش��ور درگير هستند، تاكيد 
كرد: امروز نفوذ كشور در حوزه نظامي با آن موقع قابل 

قياس نيست.
مخبر با تاكيد بر اينكه فشار معيشتي بر مردم، نقطه 
آس��يب ما در جنگ اقتصادي است، خاطرنشان كرد: 
رهبر انقالب ۱۲ سال است، محور پيام هاي ساالنه خود 

را مربوط به اين موضوع قرار دادند.
وي با بيان اينكه امروز رهبري هوشمند در كشور داريم، 

افزود: امروز مردم كش��ور، پابه ركاب تر از مردم دوران 
هشت سال دفاع مقدس هستند. رييس ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( فعاالن اقتصادي را س��رداران 
جنگ اقتصادي دانس��ت و تصريح ك��رد: اگر فعاالن 
اقتصادي همانند س��رداران جنگ تحميلي باشند، از 

اين مشكالت عبور مي كنيم.
 مخبر ب��ا مهم خوان��دن اتحاد بين بخ��ش عمومي، 
خصوصي و دولتي گفت: از تمامي لحاظ و ظرفيت ها 
چيزي در كش��ور كم نداريم و با اتحاد اين بخش ها از 

مشكالت عبور مي كنيم.
وي تاكيد كرد: امروز فرمانده يك راهبرد و يك نقشه راه 
داده است؛ رونق توليد، راهبردي ترين مطلبي است كه 

مي تواند ما را از اين مشكالت عبور دهد.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( ادامه داد: 
بيانيه گام دوم انقالب اس��المي نقش��ه راه است و اگر 
فعاالن اقتصادي به اين راهبرد و نقشه راه توجه كنند، 
پيروز مي شويم. مخبر كمك به امنيت دارويي را يكي از 
راهبردهاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( عنوان 
كرد و گفت: ما در اين مجموعه به دنبال انتفاع از صنعت 

دارويي نيستيم.
وي با اش��اره به اينكه س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 
امام)ره( س��ال گذش��ته ۱۲۰ ميليارد تومان كاهش 
هزينه در درمان بيماران سرطاني ايجاد كرد، افزود: در 
راه اندازي اين شهرك ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه شده 
است و اولويت اصلي واگذاري زمين به بخش خصوصي 
و خارجي است. رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( با اشاره به كمك هاي ۱8۰۰ ميليارد توماني 
اين مجموعه در س��يل اخير يادآور شد: بحث دارو در 

حوزه اجتماعي ستاد پيگيري مي شود. مخبر تصريح 
كرد: قول مي دهيم تا يك سال آينده با محوريت ستاد 
اجراي��ي فرمان حضرت ام��ام )ره( و همكاري فعاالن 

صنعت دارو، از واردات ۵۰۰ ميليون دالر دارو به كشور 
جلوگيري كنيم.

الزم به ذكر است در اين مراسم از ۹ قلم دارو در زمينه 

س��لول درماني، توليد مواد اوليه داروي��ي و داروهاي 
شيميايي رونمايي شد و از خانواده شهداي داروساز و 

شهداي مدافع حرم تجليل به عمل آمد.

 رييس هيات مديره انجم��ن لوازم صوتي و تصويري 
ايران گفت: لوازم خانگي كه با پيامك هايي از بانه تبليغ 
مي شود، اصل نيستند، گارانتي ندارند و خريداران اين 

كاالها متضرر مي شوند. 
در پي تماس ه��اي متعدد مردمي مبني بر ارس��ال 
پيامك هاي تبليغاتي مربوط به فروش لوازم خانگي 
با قيمت مناسب در شهرس��تان بانه در سطح وسيع 
و بطور تقريبي همه روزه به گوشي هاي تلفن همراه، 
موضوع در دس��تور بررسي قرار گرفت. در اين زمينه 
»عليرضا موسوي مجد«، رييس هيات مديره انجمن 
لوازم صوتي و تصويري ايران روز س��ه شنبه  به ايرنا 
گفت: محص��والت و توليداتي ك��ه در اين پيامك ها 
تبليغ مي شود، در حقيقت لوازم خانگي ايراني و بطور 
عمده با برندهاي متفرقه است كه با نام و بسته بندي 
خارجي در اين شهرس��تان و برخي مناطق جنوبي 

كشور فروخته مي شود.
به گفته اين مقام صنفي، چندي پيش مس��ووالن از 
كش��ف كارخانه اي در منطقه بانه خبر داده بودند كه 
به توليد كارتن هاي بسته بندي با درج مارك خارجي 
براي اين تولي��دات اقدام مي كرد. وي هش��دار داد: 
خريداران اين كاالها بدانند كه بابت لوازم خانگي كه 
ارزش خريد ندارد پول پرداخت مي كنند، زيرا كاالي 
اصلي نبوده، گارانتي آنها با مش��كل مواجه اس��ت و 

خدمات پس از فروش ندارند.
موسوي مجد خاطرنش��ان كرد: لوازم خانگي مدنظر 
مشتريان با برندها و گارانتي هاي اصلي در كشورمان 

توليد مي شود و طبق ضوابط سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ۱8 ماه گارانتي 
و ۱۰ س��ال تامين قطعات برخوردارند، اما كاالهاي 
ياد ش��ده چنين تعهداتي در قبال مشتريان نداشته  
و در زمين��ه اي��رادات فني و خدمات پ��س از فروش 
پاسخگو نيس��تند. وي خواس��تار برخورد مسووالن 
امر با عرضه كنندگان اي��ن كاالها و همچنين خريد 
نكردن مردم از آنان شد، زيرا به محض مواجه شدن با 
نخستين مشكل، حتي بازگشت به بانه يا ساير مناطق 
جنوبي و غرب كشور براي رفع ايراد از اين دستگاه ها 

صرفه اقتصادي نخواهد داش��ت. رييس هيات مديره 
انجمن لوازم صوتي و تصويري ايران درباره قيمت هاي 
به مراتب پايين تر اين محصوالت تقلبي، اظهار داشت: 
از آنجايي ك��ه عرضه كنندگان اي��ن كاالها ماليات، 
ماليات بر ارزش اف��زوده و عوارض گمركي پرداخت 
نمي كنند، طبيعي است كه از قيمت هاي پايين تري 
برخوردار باشند. وي يادآور شد: فراموش نكنيم همين 
حقوق دولتي و ماليات هايي كه از سوي شركت هاي 
داخلي پرداخت مي ش��ود، در نهايت با بازگش��ت به 
چرخه اقتصادي، افزايش اش��تغال و رونق توليد در 

كشور را به دنبال دارد، اما خريدهايي هرچند با ۲۰ تا 
۳۰ درصد پايين تر از قيمت محصوالت اصلي در بانه و 

ساير مناطق به زيان اقتصاد ملي است.

   هشدار نسبت به خريد كاالهاي ته لنجي
موس��وي مجد در ادام��ه نس��بت به خري��د كاالها و 
محصوالتي كه با عنوان ته لنجي وارد كشور مي شوند 
هشدار داد و گفت: ته لنجي تعريف خاص خود را دارد، 
اما واردات محصولي نظير يخچال سايد از اين طريق، 

ماهيت اين نوع از واردات را زير سوال برده است.
وي افزود: عمده كاالهايي كه از اين ش��يوه وارد كشور 
مي ش��وند، در حقيقت مطاب��ق آب و ه��وا و محيط 
كشورهايي ديگر س��فارش داده و ساخته شده است 
و حتي اگر كاالي اصل باش��د، قطعات موجود در آنها 
با قطعاتي كه در ايران موجود اس��ت متفاوتند؛ بر اين 
اساس در صورت لزوم خريداران آنها نمي توانند خدمات 
پس از فروش مناسبي دريافت كنند. اين مقام صنفي 
از مردم درخواست كرد تا كاالهاي مورد نيازشان را از 
شركت هاي معتبر و فروشگاه هاي رسمي تهيه كنند تا 
چرخ اقتصاد كشور به گردش درآمده، اشتغال نيروي 
كار ايراني و عمق ساخت داخل محصوالت افزايش يابد.

   تقاضاي كاذب در بازار
وي با اش��اره به وضعيت نابس��امان اين روزهاي بازار 
لوازم خانگي، بيان داش��ت: وضعيت عرضه و تقاضاي 
محصوالت در بازار به هم ريخته است و گاهي شاهديم 

مردم براي دو س��ال آينده و تامي��ن جهيزيه فرزندان 
خود به فروش��گاه ها مراجعه مي كنند. موسوي مجد 
ادامه داد: اين موضوع موجب وارد شدن شوك به بازار 
و تقاضاهاي غيرواقعي مي شود كه در نتيجه قيمت ها 
را ب��ا افزايش ه��اي غيرمنطقي همراه و فض��ا را براي 

سوءاستفاده دالالن و واسطه ها فراهم مي كند.
وي با بيان اينكه وضعيت توليد داخل خوب اس��ت و 
برندهاي خارجي خوبي در ايران توليد مي شوند، ابراز 
اميدواري كرد كه در ماه هاي آينده وضعيت بهتري را 

در توليد و عرضه لوازم خانگي در كشور شاهد باشيم.
رييس هيات مديره انجمن لوازم صوتي و تصويري ايران 
به تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه صنايع كشورمان 
اش��اره كرد و گفت: توليدكنندگان داخلي درتالشند 
به شيوه هاي مختلف اين تحريم ها و جنگ اقتصادي 
را پش��ت س��ر بگذارند، اما بطور قطع خريد كاالهاي 
غيراصلي و قاچاق، بازي كردن در زمين دشمن است.

برپايه اين آمارها، پارس��ال ۷۶۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه 
تلويزيون در كشور توليد شد كه در مقايسه با توليد يك 
ميليون و ۱۱۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه در سال ۹۶ كاهش 
۳۱.۱ درصدي داشته است. در ۱۲ ماهه پارسال ۹۶۱ 
هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع يخچال و فريزر در كشور توليد 
شد كه افت ۱۲.۷ درصدي در مقايسه با سال ۹۶ را نشان 
مي دهد. در اين مدت ۵۹۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه ماشين 
لباسشويي و ۷۴۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه كولر آبي توليد 
شد كه به ترتيب كاهش ۳۹.۴ درصدي و ۴.8 درصدي 

داشته است. 
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كشف غار زير بافت مسكوني 
برزك

كاش�ان| رييس مركز پژوهش��ي كاشان شناسي 
دانشگاه كاشان از كشف غار زير بافت مسكوني برزك 
كاش��ان خبر داد و گفت: تاكنون حدود ۶۰۰ متر از 
غار كشف شده اس��ت. محمد مشهدي نوش آبادي 
ضمن اشاره به كشف غار در زير بافت مسكوني برزك 
كاشان اظهار داشت: اين غار داراي راهروها و فضاهاي 
مختلف است و تاكنون حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر از اين 
غار شناسايي شده است، دسترسي به فضاهاي ديگر 
به واسطه وجود مسيرهاي تنگ و باريك فعال ميسر 
نيست. وي با بيان اينكه اين غار هنوز امكان بازديد 
عمومي ندارد، افزود: ش��هردار برزك كاشان پس از 
بازديد كارشناسان محلي از اين غار و توصيف فضاهاي 
آن، از آمادگي شهرداري براي طراحي و ايجاد ورودي 
براي اين غار به شرط برطرف شدن مشكالت حقوقي 

و قضايي خبر داده است.

حضور همراه اول در نمايشگاه 
ملي رسانه هاي ديجيتال

اپرات��ور اول تلفن هم��راه با ارايه چهار س��رويس 
به استقبال نمايشگاه ملي رس��انه هاي ديجيتال 
اس��تان قم رفت. ب��ه گ��زارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات س��يار ايران، همزمان با برپايي 
دوازدهمين نمايشگاه ملي رسانه هاي ديجيتال با 
عنوان »نمايشگاه توسعه كسب و  كارهاي فرهنگي 
در فضاي مجازي« در محل دايمي نمايشگاه هاي 
استان قم، بخش خدمات ارزش افزوده همراه اول 
نيز به ارايه سرويس هاي خود در اين رويداد فرهنگي 
اجتماعي مي پردازد. همراه اول ضمن ارايه »خدمات 
ديجيت��ال«، »خان��واده ُدرس��ا« و معرفي »مركز 
محتواي ديجيتال«، در غرفه اي به وس��عت ۱۱8 
متر مربع ميزبان بازديدكنندگان است. همچين 
اپراتور اول تلفن همراه با برگزاري كارگاه هاي روزانه 
با موضوعات »بررس��ي مركز محت��واي ديجيتال 
هم��راه اول«، »ديجيتال ماركتينگ«، »پرداخت 
خدمات اپراتوري )DCB««، »گيم – بازي سازي« 
و »خدمات موس��يقي« س��عي در برآورده كردن 
نيازهاي مخاطبان و بازديدكنندگان اين نمايشگاه 
دارد. مركز محتواي ديجيتال همراه اول اس��تان 
قم بنا به كثرت فعاالن و تأمين كنندگان محتواي 
مذهبي ش��كل گرفته تا به اين واس��طه بتواند به 
ارايه مطلوب تولي��دات آنها بپ��ردازد و فرآيندي 
همچ��ون، فعاليت ه��اي يك ش��تابدهنده در آن 
 ديده شده اس��ت. اين نمايش��گاه از روز سه شنبه

)۲8 خردادم��اه( ت��ا روز جمع��ه )۳۱ خردادماه( 
ادامه دارد. 

بازداشت ۵ نفر از متهمان 
پروژه رضوان 

قم| دادستان عمومي و انقالب قم گفت: پنج نفر از 
متهمان پروژه رضوان با تفهيم اتهام و قرار بازداشت 
موقت به زندان معرفي شدند و پنج نفر از ديگر متهمان 
نيز شناسايي و تحت تعقيب قرار دارند. مهدي كاهه 
يك��ي از پرونده هاي��ي  كه با عنوان كالهب��رداري و 
اخالل در نظام اقتص��ادي روي ميز مراجع قضايي 
باز است را پرونده پروژه رضوان ذكر كرد و گفت: اين 
پرونده در حال حاضر با ۱۴۰۰ ش��اكي در دادسراي 
عمومي و انقالب قم در حال بررس��ي است كه پس 
از تكميل پرونده كيفرخواست صادر مي شود. وي با 
اشاره به روند بررسي اين پرونده، بيان كرد: شركتي 
در قالب انبوه سازي )پروژه رضوان( نسبت به جذب 
س��رمايه هاي مردم از س��ال 8۹ اقدام مي كرد كه با 
تشكيل پرونده قضايي پنج نفر از متهمان اين پرونده 
شامل كاركنان و دالالن فعال شناسايي و با تفهيم اتهام 

و صدور قرار بازداشت موقت به زندان، معرفي شدند.

 تحليلي بر آمار نيروي كار
 و اشتغال در فارس

شيراز|سازمان برنامه و بودجه استان فارس با انتشار 
يك اينفوگرافي، آمار نيروي كار، اشتغال و بيكاري اين 
استان در سال ۹۷ را رسانه اي كرد. براساس آمارهاي 
ارايه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه فارس، بار 
اشتغال فارس سال گذش��ته هم همانند سال هاي 
قبل بر دوش بخش خدمات اس��ت به طوري كه بالغ 
بر ۴۹.۷درصد از كل ش��اغالن استان، در اين بخش 
مشغول به كار هستند. آمارهاي منتشر شده نشان 
از س��هم ۲۷.۷ درصدي بخش صنعت و سهم ۲۲.۶ 
درصدي بخش كشاورزي در اشتغال شهروندان استان 
فارس دارد؛ حال آنكه در گذشته بخش كشاورزي بيش 
از يك سوم شاغالن فارس را در خود جاي داده بود و 
سهم صنعت نيز در اين حوزه بسيار كمتر بود. براساس 
اين آمار، نرخ بيكاري استان فارس در گروه سني ۱۰ 
ساله و باالتر  8.۹ درصد است حال آنكه اين شاخص در 
زنان ۱۵.۲ و در مردان ۷.۶ درصد بوده و نشان مي دهد 
كه زنان همچنان سهمي كمتر از مردان در اشتغال 

بخش هاي مختلف به خود اختصاص داده اند.

6 ترمينال پسته در استان 
قزوين فعاليت دارند

قزوين|مدير باغباني س��ازمان جهاد كشاورزي 
اس��تان قزوين گفت: در حال حاض��ر ۶ ترمينال 
فعال پسته در استان فعاليت دارند. علي اكبري در 
كارگاه آموزشي سرشاخه كاري باغ هاي درجه دو 
و قديمي پسته و همچنين تغذيه باغات پسته كه 
با حضور مديران و كارشناسان فني و پژوهشگران 
پژوهشكده پسته و محققين در مجموعه باغستان 
برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر 
۴هزار و ۲۰ هكتار باغ پسته در استان وجود دارد كه 
از اين ميزان ۳ هزار و ۴۲۰ هكتار بارور و ۶۰۰ هكتار 
بصورت نهال اس��ت. اكبري ارقام سنتي محصول 
پسته در استان را قرمز، سفيد، كال خندان، بقالي 
و كله بزي و ارقام صادراتي را احمد آقايي، اكبري، 

اوحدي و كله قوچي ذكر كرد.

مديركل دفتر بازرسي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت صمت:

احتكاري نداريم، خودروها   تحويل مشتريان مي شود 
مديركل دفتر بازرس��ي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي 
به ش��كايت وزارت صمت در بازديد از نمايشگاه دايمي 
قطعات خودكفا نشده ساپكو و پاركينگ هاي ايران خودرو 
اعالم كرد:  هيچ گونه احتكاري در ش��ركت ايران خودرو 
صورت نگرفته و بيشتر خودروهاي موجود، خودرو هاي 
داراي كسري قطعه ) هاي تك( است كه به زودي تكميل 
وتحويل مشتريان مي ش��ود به گزارش ايكو پرس، اكبر 
صادقي با بيان اين مطلب اف��زود: فرآيند تكميل كاري 
خودرو هاي ناقص با س��رعت بيش��تري در ايران خودرو 
درحال انجام است و اطمينان مي دهم با پيگيري وزارت 
صمت و تالش خودرو سازان به زودي تحويل خودرو هاي 

معوقه به روز مي شود. 
مديركل دفتر بازرس��ي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي 
به ش��كايت وزارت صمت، مش��كل خودرو هاي داراي 
كسري قطعه را نبود س��رمايه در گردش مناسب براي 
توليد در خودرو س��ازان و عدم تامي��ن برخي از قطعات 
الكترونيكي و ايمني دانست و اظهارداشت:  با پاي كار آمدن 
شركت هاي دانش بنيان، روند بومي سازي قطعات حساس 

و الكترونيكي خودرو ها سرعت مي گيرد. 
صادقي تاكيد:  براساس آمار اعالمي از سوي ايران خودرو، 
اين شركت از هفتم خرداد تاكنون بيش از ۲۳ هزار دستگاه 

خودرو ناقص را تكميل و تحويل مشتريان داده است. 
وي توسعه داخلي س��ازي را تنها راه بقا و ارتقاي صنعت 
خودروي كش��ور دانست و خاطرنش��ان ساخت: طرح 
بومي سازي قطعات پيش��رفته خودرو كه به ابتكار وزير 
صنعت، معدن و تجارت شكل گرفته، شركت ايران خودرو 
با تيم مديريتي جديد ساپكو و هم افزايي ايجاد شده بين 
قطعه س��ازان گام هاي خوبي برداشته اس��ت و اين روند 

داخلي سازي قطعات با سرعت بيشتري صورت گيرد. 
مديركل دفتر بازرس��ي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي 
به ش��كايت وزارت صمت تاكيد كرد: درش��رايط فعلي 
انتخابي جز افزايش توان ساخت داخل درخودرو سازي و 
قطعه سازي نداريم و بايدخريد قطعه از خارج كاهش يابدو 

وزارت صمت از روند بومي سازي قطعات حمايت  هاي مالي 
و معنوي خواهد كرد  درادامه منصور منصوري مديرعامل 
س��اپكو نيز در اين بازديد اظهارداش��ت: تالش جهادي 
براي خود كفايي قطعات در ساپكو به راه افتاده است كه 
در ماه هاي آينده ش��اهد توليد انبوه قطعاتي كه توسط 

سازندگان ايراني خود كفا شده، خواهيم بود. 
وي افزود: ما به دنبال به حداقل رساندن ارزبري و وابستگي 
تامين قطعات هستيم كه نتيجه آن كاهش ريسك تامين 

و توليد خودرو خواهد بود. 
منص��وري در زمينه داخلي س��ازي قطعات محصول 
۳۰۱اظهار داش��ت:  از ۱۱۲۲ قطع��ه محصول ۳۰۱ 
حدود ۵۶۲ قطعه آن با همت بلند س��ازند هاي ايراني 

بومي سازي شده است. 
مديرعامل ساپكو از توليد خودرو ۳۰۱ تا پايان سال جاري 
خبر دادو اظهار داشت:  پلتفرم اين محصول مبنايي براي 
توليد و عرض��ه چهار خودرو ديگر توس��ط ايران خودرو 

خواهد بود. 

در مجمع سال مالي 1397 شركت ايرانول با رضايت و تشكرسهامداران از مديريت اعالم شد

ثبت بي نظيرترين سال ايرانول با رشد اكثر شاخص ها 
مجمع عمومي عادي ساالنه سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند 
ماه ۱۳۹۷ شركت نفت ايرانول با ثبت بي نظيرترين سال 
ايرانول از اول تاس��يس تاكنون با رشد اكثر شاخص ها و با 
حضور بيش ۹۲ درصد سهامداران سه شنبه ۲8 خرداد ماه 

در سالن تالش وزارت كار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و تبليغات شركت نفت ايرانول، 
شركت نفت ايرانول با توس��عه فرآيند بازاريابي و فروش، 
توسعه محصوالت و زيرساخت ها متناسب با نيازهاي بازار 
و مش��تريان، ارتقا و بهبود بهره وري سازماني، استراتژي 
تمركز به منظور راهبري در بازار و تكميل پروژه ها و توسعه 
زيرساخت ها متناسب با نيازهاي خود از جمله بهره برداري 
از پايانه صادراتي بندر امام خميني )ره( با مخازن ۲۵ هزار 
تني و ده ها پروژه ديگر، توانست يكي از بهترين مجامع خود 
در س��ال هاي اخير را برگزار كند و موفق به كسب رضايت 

سهامداران خرد و كالن خود شود.
در اين مجمع مهندس عيسي اسحاقي مديرعامل شركت 
نفت ايرانول ضمن ارايه گزارش عملكرد )به همراه نمودار(، 
طي ش��ش س��ال حضورش در اين مجموعه، به سواالت 
س��هامداران پاسخ داد كه مورد تش��كر و رضايت آنها قرار 
گرفت. وي گفت: سال گذشته بهترين سال ايرانول بود و 
مقدار فروش انواع روغن موتور ايرانول از ۱۵۰ ميليون ليتر 
سال ۹۶ به حدود ۱۷۰ ميليون ليتر، فروش ريالي ايرانول 
از حدود ۱۳ هزار ميليارد به حدود ۲۱ هزار ميليارد ريال و 

سهم بازار ايرانول از ۲۷ درصد به بيش از ۳۰ درصد رسيد.
اسحاقي تصريح كرد: ما براساس استراتژي 8 ساله اي كه 
براي ايرانول تدوين ش��ده پيش مي رويم و خوش��بختانه 
توانستيم در شش س��ال حضورم در ايرانول ركورد توليد، 
فروش، صادرات، صادرات روغن موتور، كاهش خام فروشي، 

سهم بازار و سود را بشكنيم.
وي گفت: ايرانول در راس��تاي افزايش كيفيت و تكميل 
سبد كاالي اين شركت، در سال گذشته در سال حمايت 
از كاالي ايراني، چهار محصول جديد به بازار عرضه كرد كه 

از باالترين سطح كيفي روز دنيا برخوردارند.

وي عرضه سه محصول جديد يورو ديزلي، دو مدل ضد يخ 
و روغن جعبه دنده جديد و افزايش ۱۰ درصدي فروش انواع 
روغن موتور را براساس استراتژي شركت از برنامه هاي مهم 

شركت در سال جاري دانست .
مديرعامل شركت نفت ايرانول افزايش ۱۰ پله اي ايرانول در 
بين صد شركت برتر از رتبه ۹۷ به 8۷ و فروش انواع روغن 
موتور از ۱۱۰ ميليون ليتر سال ۹۴ به ۱۷۰ ميليون ليتر در 
سال ۹۷، افزايش سهم بازار ايرانول از ۱۹ درصد سال ۹۳ به 
بيش از ۳۰ در سال ۹۷، توسعه و نوسازي بريم و توليد روغن 
موتور الوند پس از ۳۶ سال، راه اندازي كولينگ تاور آبادان، 
اس��تقالل گاز و برق پااليش��گاه تهران و آبادان، تعميرات 
اساس��ي پااليشگاه آبادان پس از ۲۰ س��ال، حل و فصل و 
ترخيص چ�هار عدد فيلترهاي مربوط به پروژه توليد واكس 
كم روغن پس از ۳ سال و نصب آنها به منظور كاهش روغن 
اسلك وكس و افزايش توليد روغن پايه، راه اندازي انبارهاي 
جواداالئمه )ع(، ثامن االئمه ۱، ۲ و ۳ و كاهش هزينه هاي 
جاري شامل اجاره فضاي انبار و جلوگيري از خام فروشي و 

تعيين تكليف و تحويل كارخانه حش��ره كش پركني را از 
مهم ترين اقدامات سال هاي اخير ذكر كرد.

اين مجمع كه به رياست آقاي خالق و نظارت آقايان فصيحي 
و توكلي برگزار ش��د عالوه بر تصويب صورت هاي مالي با 
توجه به گزارش عملكرد مديرعامل شركت با ثبت ركورد 
باالترين مبلغ فروش همراه با رش��د س��هم بازاردر تاريخ 
ايرانول و نيز رشد سود عملياتي به ميزان ۴۰ درصد نسبت 
به س��ال ۱۳۹۶  فروش به ميزان ۶۲ درصد و افزايش ۵۳ 
درصدي سود خالص سال نسبت به سال قبل از مبلغ ۲۱۲۱ 
ميليارد ريال در س��ال ۹۶ به مبلغ ۳۲۴۶ ميليارد ريال در 
سال ۹۷ كه ناشي از افزايش حجم فروش داخلي به ميزان 
۶۳ درصد و كاهش هزينه هاي فروش، اداري و عمومي به 
ميزان ۴ درصد است، موجب تحقق EPS هر سهم به مبلغ 
۱۶۲۳ ريال گرديد و مصوب ش��د از مبلغ ۳۲۴۶ ميليارد 
ريال سود تحقق يافته )به ازاي هر سهم ۱۶۲۳ ريال( مبلغ 
۲۹۰۰ميليارد ريال و به ازاي هر سهم ۱۴۵۰ريال معادل 
۹۰ درصد از سود تحقق يافته بين سهامداران تقسيم شود.

 



اقتصاد اجتماعي12اخبار

آيين نامه  آموزشي مناطق مرزي در انتظار اعالم نظر شوراي عالي آموزش و پرورش

فقر آموزش در مناطق مرزي
آموزش و پرورش در ايران با كمبود، پيوند خورده اس��ت. 
گاه بودجه كم است، گاه فضاي آموزشي و گاه معلم اما در 
مناطق مرزي همه اين كمبودها به هم پيوند مي خورند؛ 
مناطقي كه هم بودجه كمي دارند هم فضاي آموزشي به 
اندازه كافي نيس��ت و هم به سبب پايين بودن دستمزد و 
مشكالت ديگر، كمتر معلمي حاضر به تحمل رنج تدريس 
در اين مناطق مي شود. آموزش و پرورش هم بيشتر، سرباز 
معلم ها را كه تجربه و آموزش كافي براي تدريس ندارند، به 
مناطق محروم و مرزي مي فرستد. نتيجه اين وضعيت كار 
را به آنجا كشانده كه بر اساس آمارهاي اعالم شده از سوي 
وزارت آموزش و پرورش، ضريب محروميت مناطق مرزي 
با غيرمرزي در شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي، حدود 
46 درصد باشد، يعني مرزنشينان از نظر امكانات فرهنگي و 
اجتماعي كه آموزش را هم شامل مي شود 46 درصد از ساير 
مناطق كشور محروم ترند كه اين آمار پاسخي است براي 
چرايي باال بودن نرخ ترك تحصيل، ازدواج زودهنگام و ورود 
كودكان به بازار كار در استان هاي مرزي كشور. اين آمار در 
حالي است كه در ماده 55 طرح جامع امنيت پايدار مناطق 
مرزي كه مربوط به مس��ائل فرهنگي، سياسي، اجتماعي 
و آموزشي است تكليف رس��يدگي به وضعيت فرهنگي 
مناطق مرزي به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده و در 
ماده 67 هم به تشكيل شوراي سياست گذاري و هماهنگي 
آموزش و پرورش مناطق مرزي اشاره شده است اما آموزش 
و پرورشي ها معتقدند ساير نهادهاي مرتبط در اين زمينه با 
آنها همكاري نمي كنند. آخرين اقدام آموزش و پرورش براي 
رسيدگي به وضع آموزش در مناطق مرزي، تدوين آيين نامه  
آموزشي مناطق مرزي است كه براي بررسي و اعالم نظر به 
شوراي عالي آموزش و پرورش ارسال شده اما كارشناسان 
آموزش بر اين باورند كه مشكالت آموزشي مناطق مرزي 
زماني حل مي شود كه دستمزدهاي معلمان عادالنه محاسبه 
شود، چرا كه به فرض حل شدن مشكل فضاي آموزشي و 
ساخت مدرسه، بدون معلم هيچ اتفاق خاصي رخ نمي دهد. 

    تدوين آيين نامه براي آموزش مناطق مرزي
چندي پيش مجتبي زيني وند، رييس سازمان مدارس و 
مراكز غيردولتي وزارت آموزش و پرورش درباره مشكالت 
آم��وزش در مناطق مرزي اعالم ك��رد: يكي از عمده ترين 
شاخص هاي فرهنگي بحث س��واد، بهره مندي و داشتن 
يك آم��وزش و پرورش با كيفيت و اثرگذاري آموزش��ي و 
تاثير عميقي است كه شاخص آموزشي و فرهنگي بر ساير 
شاخص هاي فرهنگي، اجتماعي، امنيتي و در يك كالم در 
فرايند توسعه كشور دارد. يكي از داليل كمتر توسعه يافتگي 
آموزش و پرورش در مناطق كمتر توسعه يافته مرزي همين 

عدم توجه به شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي است، يعني 
دستگاه هايي كه مسووليت دارند، بايد پاسخگو باشند و به 
آموزش و پرورش كمك كنند كه كمك آموزش و پرورش 
نيامدند. او درباره فعاليت هاي اولويت دار در مناطق مرزي 
گفت: با كمبود جدي فضاهاي آموزشي در مناطق مرزي 
به ويژه مناطقي كه در 8 سال دفاع مقدس زيرساخت هاي 
الزم را از دس��ت دادند روبرو هس��تيم. كمب��ود امكانات و 
تجهيزات آموزشي و كمبود نيروي انساني نيز وجود دارد 
و ما چند س��ال گذشته از طريق خريد خدمات آموزشي و 
سربازمعلم توانستيم بخش��ي از تامين نيرو را انجام دهيم 
اما با مش��كل جدي مواجهيم. حاال با گذش��ت چندماه از 
اين اظهارنظر آموزش و پرورش تصميم هاي تازه اي براي 
مناطق مرزي گرفته است. روز گذشته مديركل امور شوراها 
و مناطق آزاد تجاري وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آغاز 
به كار شوراي سياست گذاري مناطق مرزي گفت: بر اساس 
اهداف و سياست هاي مدنظر، تعدادي از دستگاه هاي مرتبط 
با امور مناطق مرزي به عضويت شورا در آمده اند و براي آنكه 
امور آموزش و پرورش قانونمند و با نظم و انسجام بيشتري 
پيش رود، آيين نامه آموزشي مناطق مرزي را تدوين و به 
شوراي عالي آموزش و پرورش ارايه كرديم. رسول پاپايي 
افزود: بر اس��اس اهداف و سياست هاي مدنظر، تعدادي از 
دستگاه هاي مرتبط با امور مناطق مرزي به عضويت شورا در 
آمده اند و براي آنكه امور آموزش و پرورشي قانونمند و با نظم و 
انسجام بيشتري پيش رود، آيين نامه آموزشي مناطق مرزي 
را تدوين كرديم.جلسات بررسي آيين نامه در شوراي عالي 
آموزش و پرورش برگزار شده است، او در يكي دو جلسه آتي 
آيين نامه آموزش و پرورش مناطق مرزي توسط شوراي عالي 
آموزش و پرورش نهايي و به استان ها ابالغ شود. بر اساس 
اين آيين نامه، يك شوراي راهبردي ويژه اين مناطق تشكيل 
خواهد شد كه در آن با مشاركت و حضور ساير دستگاه هاي 
فرهنگي و اجتماعي راهكاره��ا و تصميمات اجرايي ويژه 
كيفيت بخش��ي و ارتقاي آموزش وپرورش مناطق مرزي 

اتخاذ و اجرايي خواهد شد.

    به جاي تدوين آيين نامه؛ براي معلم ها مشوق 
ايجاد كنيد

تدوين آيين نامه از س��وي وزارت آموزش و پرورش براي 
بهبود وضعيت مناطق مرزي در حالي است كه كارشناسان 
آموزش معتقدند تا زماني كه براي معلمان توجيه منطقي 
براي حضور در مناطق مرزي وجود نداشته باشد، تدوين 
آيين نام��ه عمال راه ب��ه جايي نمي برد مگر آنك��ه در اين 
آيين نامه ها به موضوع ارايه تسهيالت و خدمات به معلمان 
به عنوان مش��وق براي حضور در مناطق مرزي پرداخته 

شده باشد. محمدرضا اس��فندياري، كارشناس آموزش 
درب��اره اين موضوع ب��ه »تعادل« گف��ت: وقتي صحبت 
از تفاوت امكانات آموزش��ي در مناطق مرزي و محروم با 
مناطق ديگر مي شود بايد توجه كنيم كه علت بهبود اوضاع 
در شهرها معموال امكاناتي نيس��ت كه آموزش و پرورش 
ايجاد كرده باشد بلكه به سبب بهتر بودن شرايط اقتصادي 
خانواده ها امكان دريافت پول بيش��تر است حال آنكه در 
مناطق مرزي و محروم كودكان به جاي درس مجبورند به 
فعاليت اقتصادي بپردازند. از طرف ديگر معلم ها هم در اين 
مناطق وضع مناسبي ندارند و عالوه بر مشكالت اقتصادي 
بايد با مشكالت فرهنگي هم روبه رو شوند.  او افزود: معلم ها 
مجبورند با امكانات بسيار محدود در مناطق محروم فعاليت 
كنند، عالوه بر امكانات محدود معلم با مشكالت فرهنگي 
هم روبروس��ت. دانش آموزان مناطق محروم ريشه هاي 
فرهنگي و اجتماعي ضعيفي دارند و خانواده ها نمي توانند 
از لحاظ آموزشي آنها را حمايت كنند اما در شهرها بخش 
زيادي از پوشش آموزشي بر دوش خانواده هاست. در شهرها 
معلم راهنمايي هايي مي كند و خانواده ها سواد رسيدگي 

به درس  فرزندان ش��ان را دارند. همين امر سبب شده كه 
فش��ار كاري آموزشي يك معلم در مناطق محروم خيلي 
بيشتر از يك معلم در شهرها باشد. اين كارشناس آموزش 
بيان كرد: معموال معلم هاي��ي به مناطق محروم مي روند 
كه حق التدريسي هستند. آنها مصايب و محروميت اين 
مناطق را به جان مي خرند تا رسمي شوند و به محض آنكه 
رسمي مي شوند، درخواست انتقال خود را مي نويسند و 
به ش��هرها بازمي گردند. مبلغي كه به واسطه تدريس در 
مناطق مرزي به معلم ها اضافه مي شود آن قدر چشمگير 
نيست. معلم هاي رسمي كه به مناطق محروم مي روند از 
۱۰۰تا ۲۰۰هزار تومان اضافه تر مي گيرند؛ در صورتي كه 
خيلي ها فكر مي كنند، حقوق ش��ان دو برابر مي شود. در 
مرزهاي عراق، افغانستان، پاكستان و مناطق صعب العبور 
نهايتا ۲۰۰هزار تومان به حقوق يك معلم رس��مي اضافه 
مي شود. بنابراين يك معلم دليلي نمي بيند كه خانواده اش 
را در شرايط سخت زندگي قرار داده و به اين مناطق منتقل 
شود. اسفندياري بيان كرد: زمان وزارت آقاي فاني طرحي 
اجرا شد كه طبق آن پوش��ش آموزشي در مناطق كشور 

افزايش و هزينه هاي مال��ي آن كاهش مي يابد. اين طرح 
بر اين مبنا بود كه دولت بخشي از مدارس حاشيه  اي )كه 
نمي توانست برايشان امكانات آموزشي فراهم كند يا انگيزه  
مالي وجود ندارد( را به موسسات غيرانتفاعي واگذار كند 
و هزينه  ساالنه اي كه آموزش و پرورش بايد به اين مدرسه 
اختصاص دهد را به صاحب موسسات غيرانتفاعي بپردازد. 
در مقابل صاحب موسسات، نيروهاي انساني و معلم ها را 
تامين كنند و آموزش و پرورش مسووليتي در قبال معلم ها 
نداشته و فقط نقش نظارتي داشته باشد. طبق قرارداد به 
معلم هاي مناطق محروم بايد حداقل پرداختي داده شود، 
اين حداقل هم حقوقي است كه وزارت كار تعيين مي كند. 
بنابراين معلم با چه توجيهي بايد به آموزش در اين مناطق 
بپردازد كه چندين برابر مناطق ديگر نياز به وقت و انرژي 
دارد؟  او بيان كرد: به جاي تدوين هر آيين نامه اي بهتر است 
سياست هاي تشويقي براي حضور معلم ها در مناطق مرزي 
و محروم تدوين شود چرا كه مدرسه بدون معلم مدرسه 
نيس��ت. چه فايده دارد اگر س��اختماني هم براي مدرسه 

ساخته شود وقتي معلمي براي تدريس وجود ندارد؟ 
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توقف آهنگ رشد مصرف 
مواد در كشور

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره تغيير الگوي 
مصرف مواد مخدر گفت: با آنكه قاچاقچيان در هر 
مرحله اي موادمخدر را با بس��ته بندي جديد ارايه 
مي دهند اما با اين حال آهنگ رشد مصرف كاهش 
يافته و از نظر كميت نيز رشد تعداد معتادان متوقف 
شده است. اما با تغيير الگوي مصرف، ميزان مصرف 
از سنتي به صنعتي اين بخش افزايش يافته است كه 
ما تمركزمان را روي مواد مخدر پرخطر مثل شيشه 
قرار داديم.  اسكندر مومني با بيان اينكه كشفيات 
ماده مخدر شيشه در آمار دو ماهه اول سال بيش از 
۱۰۰۰ درصد يعني ۱۰ تا ۱۱ برابر افزايش داش��ته 
است، افزود: تمركز ما روي بخش كشفيات و ضربه 
زدن به باندها در حوزه هاي مواد مخدر پرخطر مثل 
هروئين، شيش��ه، كراك و گل اس��ت اين به معني 
رشد نيست، در مقاطع گذشته تغيير الگوي مصرف 
داشتيم كه به همين دليل تمركز را روي پيشگيري 
گذاشتيم. دو اولويت تعيين كرديم كه يكي از نظر 
زماني، س��اماندهي معتادان متجاهر و پاكس��ازي 
اس��ت و در عين حال نيز اولويت پايدار و سياست 
راهبردي ما، پيشگيري است.  او با اشاره به اينكه بر 
اساس آمارهاي اعالم شده از سوي سازمان ملل در 
سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ حدود ۲ هزار تن مواد مخدر 
در افغانستان توليد مي شد، اظهار كرد: اين عدد االن 
به حدود ۹۰۰۰ تن رسيده و معتقديم تا ۱۰ هزار تن 
هم هست؛ اين يعني توليد مواد مخدر در افغانستان 

تا 5۰ برابر افزايش يافته است. 

 بررسي 1200 سايت و شبكه
در موضوع اسلحه

رييس پليس فتاي ناجا از رصد ۱۲۰۰ س��ايت، 
تارنما و شبكه اجتماعي داراي محتواي مربوط 
به اس��لحه و تيراندازي و دس��تگيري 38 نفر در 
اين زمينه خبر داد. وحيد مجي��د گفت: در پي 
تاكيدات مق��ام معظم رهبري در مورد مس��اله 
اس��لحه و تيراندازي و برخورد ب��ا آن در فضاي 
مجازي، ۱۲۰۰ تارنما، سايت، شبكه اجتماعي 
و... مورد بررس��ي قرار گرفت. او با بيان اينكه در 
اين ميان حتي اگر فردي با تفنگ بادي هم عكس 
داشت آن را رصد كرديم، گفت: 75۰ مورد داراي 
محتواي عادي بوده و مشكلي نداشتند اما حدود 
4۰۰ مورد نيازمند بررسي و تحقيقات تشخيص 
داده شد. وي ادامه داد: از اين 4۰۰ مورد يكسري 
مربوط به صفحات كالهبرداري و فيشينگ و... بود 
كه با آنها برخورد شد و از اين ميان ۲5۰ صفحه 
حذف ش��د، مواردي ديگر نيز در دس��ت اقدام و 
بررسي است. به گفته سردار مجيد، 38 نفر نيز در 
اين زمينه دستگير شدند و اقدامات پليس در اين 

زمينه ادامه دارد. 
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پارلمان محلي تهران مصوبه عوارض ساختماني را تعديل كرد

دومين عقب نشيني شوراي پنجم پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

روز گذشته كليات اليحه ضرايب تعديل ارزش معامالتي 
بلوك هاي شهر تهران كه روز يك شنبه يك فوريت آن به 
تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيده بود، در شوراي 
شهر تصويب شد. به اين ترتيب، شوراي پنجم شهر تهران 
براي دومين بار از مصوبه اوليه خود عقب نشيني كرد و به 
گفته برخي از اعضاي اين ش��ورا، «تحت فشار گروه هاي 
خاص« تن به تعديل مصوبه خود داد. عوارض ساختماني در 
شهر تهران از سال 93 تغيير نكرده بود و با توجه به تغييرات 
اقتصادي كه طي سال هاي گذشته شاهد آن بوديم و افزايش 
چند برابري قيمت مسكن بر خالف انتظار قيمت عوارض 
س��اختماني ثابت مانده بود. اما شوراي پنجم شهر تهران 
كه با شعار شفافيت و حذف رانت و فساد بر سر كار آمدند، 
بهمن ماه سال گذشته با انتقاد از عدم افزايش نرخ عوارض 
ساختماني، مصوبه »عوارض افزايش ارزش قانوني ناشي از 
طرح هاي توسعه شهري و پاركينگ محله اي« را به تصويب 
رساندند. بر اساس اين مصوبه بهاي عوارض ساختماني بين 
۱۰ تا ۲۰ درصد افزايش يافت. اين امر با توجه به بروز نشدن 
عوارض ساختماني طي 5 سال گذش��ته اقدام مهمي در 
راستاي افزايش منابع درآمدي شهرداري به شمار مي رفت.

در نخستين عقب نشيني، شوراي پنجم شهر تهران كه در 
زمستان گذش��ته با لغو مصوبه برج باغ، مصوبه خانه باغ را 
تصويب كرده بودند، در تاريخ 7 فروردين سال 98 برخالف 
مصوبه جديد مربوط به باغ ها، 6۲ باغ را از اجراي اين مصوبه 

مستثني كرد. 

    نامه نگاري براي تعديل عوارض ساخت
ظاهرا افزايش قيمت عوارض ساختماني به مذاق گروهي از 
انبوه سازان خوش نيامد و به گفته بهاره آروين عضو هيات 
رييسه شوراي شهر نامه نگاري هايي از سوي برخي مراكز 
صورت گرفت كه به شكلي غيرقانوني و فارغ از اختيارات و 
وظايف مصرح در قانون، خواستار توقف در اجراي مصوبه 
ش��ورا بودند. در ادامه مصاحبه هايي انجام و صداهايي از 
اين طرف و آن طرف شنيده شد كه نرخ عوارض افزايش 
قابل توجهي يافته است و در اين اوضاع وانفساي اقتصادي 
اي��ن افزايش قابل پذي��رش نيس��ت. درحالي كه همه 
استدالل ها نشان مي داد، مصوبه شورا هم به نفع منافع 
شهر است و هم بر اس��اس نرخ تجميعي تورم در حوزه 
مسكن از سال 93 تاكنون، منطقي و حتي خيلي كمتر از 
تورم رخ داده در حوزه مسكن است، اما باز هم نامه نگاري 
و مكاتبات جهت تعديل عوارض ساختماني ادامه داشت. 
فشار اين افراد كه بهاره آروين از آنها به عنوان »گروه هاي 
خاص« ياد مي كند، بر مديريت شهري آنقدر ادامه داشت 
كه در نهايت موفق شدند شهرداري را به تعديل عوارض 
راضي كنند. بر همين اساس، يك فوريت اليحه تعديل 
عوارض ساختماني روز يك شنبه در صحن علني شوراي 
شهر به راي گذاشته شد و بعد از موافقت اعضا روز گذشته 

نيز جلسه فوق العاده براي بررسي آن برگزار كردند.

با وجود مخالفت برخي از اعضاي شورا درنهايت اين اليحه 
ديروز به تصويب رس��يد. نكته جالب توجه اين اس��ت كه 
برخالف آنچه از نام مصوبه بر مي آيد، تعديل قيمت انجام نشد 
بلكه رسما قيمت ها كاهش داده شد. بر اساس اين مصوبه در 
مناطق ۱ تا 8 متوسط افزايش عوارض 99 درصد تعيين شد، 
در حالي كه در مصوبه بهمن 97 شورا ۱۲۲ درصد بود كه 
حدود ۲3 درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين متوسط 
افزايش عوارض در مناطق 9 تا ۱5 نيز 7۰ درصد تعيين شد 
در حالي كه در مصوبه بهمن ماه ۲۱3 درصد و مناطق ۱5 تا 
۲۲ متوسط افزايش عوارض  57 درصد خواهد بود، در حالي 

كه در مصوبه قبلي ۱۴۰ درصد بوده است.

    فشار گروه هاي خاص 
كاهش قيمت ها در شرايطي صورت گرفت كه برخي اعضا 
همچنان بر مواضع خود مبني ب��ر عدم تعديل قيمت ها 
پافشاري كرده و از جمله بهاره آروين از اعضاي شوراي شهر 
خواست كه تحت تاثير فشار گروهي خاص، نرخ عوارض 
ساختماني را كم نكنند. آروين عالوه بر مخالفت با كليات 
اليحه  به چند نكته نيز اشاره كرد و با طرح اين سوال كه دليل 
فوريت در تصويب اين اليحه چيست، گفت: براساس قانون 
بعد از ۱5 بهمن نبايد عوارض جديد وضع شود و در سه ماه 
سال جاري نيز برخي از شهروندان عوارض خود را پرداخت 
كردند، تكليف آنها چه مي ش��ود؟ ما نبايد كاري كنيم كه 
سياست گذاري ها و مصوبات مان متزلزل شود، متأسفانه 
تجديد نظر در تبصره به دس��تاويزي تبديل شده است. ما 
نبايد سياست هاي خود را تحت تأثير فشار گروه هاي ذي نفع 
تغيير دهيم، از نهادهايي نامه هايي مي آيد كه اجراي مصوبه 
متوقف شود و اين به نفع ۱۰ الي ۱۲ هزار نفر است و اين گروه 
كوچك البي گسترده دارند .چه منفعتي در اين تجديد نظر 
در مصوبه عوارض وجود دارد؟ او با بيان اينكه مي گويند اين 
تعديل عوارض در تبصره 3 بودجه 98 قيد شده، گفت: قرار 
بود ضرايب براساس دفترچه محاسباتي واقعي شود، اما حاال 
دستاويزي شده كه گروه هاي ذي نفع آن را كاهش دهند. 
چرا بايد كوتاه بيايم، در حالي كه اين اليحه قانع كننده نبوده 
و با اهداف شوراي شهر پنجم منطبق نيست.چرا مي خواهيد 
تحت تاثير فشارها كوتاه بياييد .نبايد شوراي پنجم را شورايي 

كوتاه آمده در برابر گروه ها جلوه دهيم.

   حق و حقوق مردم را سوبسيد ندهيد
ناهيد خداكرمي، رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران 
از ديگرمخالفان اين اليحه بود. او تصويب اين اليحه را ارايه 
سوبسيد به 8 هزار متقاضي پروانه ساختماني دانست و گفت: 
قرار بود قيمت ها تعديل ش��ود نه كاهش! قرار بود فرمول 
خطايابي ش��ود، اما اين اتفاق نيفتاده است و ما 8ميليون 
شهروند تهراني را از محل عوارض محروم مي كنيم تا رانت و 
سوبسيد به 8 هزار نفر متقاضي پروانه ساختماني بدهيم. اين 
اتفاق دقيقًا به مشابه برج باغ است كه اول آن را لغو كرديم، 
اما به خاطر البي عده اي 6۲ باغ را اجازه ساخت و ساز داديم. 

درست به مانند كار دولت كه يك جاي ديگر كار خراب است، 
اما قيمت بنزين را ثابت نگه مي دارد تا افرادي كه خودرو دارند 
از آن اس��تفاده كنند. معاون شهردار مي گويد اگر عوارض 
تعديل نشود، موجب تخلف ساختماني مي شود، اتفاقاً من 
نظر برعكسي دارم؛ چراكه اگر عوارض واقعي شود نظارت 

نيز واقعي خواهد شد.

   نسبت عوارض به قيمت فروش ملك؟
عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي شهرداري 
تهران با بيان اينكه نرخ تورم در امالك مسكوني در سال 97 
نسبت به 93، 69 درصد رشد را نشان مي دهد و شاهد رشد 
5۱ درصدي نرخ تورم در حوزه اداري و تجاري هس��تيم، 
گفت: ميزان عوارض س��اخت نس��بت ب��ه قيمت فروش 
آپارتمان در گران ترين نقطه شهر ۲.5 درصد و در ارزان ترين 
منطقه تهران يك درصد اس��ت و اين در حالي است كه در 
ساير كالن ش��هرها اين عدد 5 درصد قيمت فروش است 
و ما اميدواريم بتوانيم با موافقت اعضاي ش��وراي شهر به 
قيمتي مناسب برسيم. او همچنين با بيان اينكه نرخ كمبود 
پاركينگ نيز اصالح شده است، گفت: پاركينگ حداكثر 
۱7 و حداقل ۱5 ميليون تومان خواهد بود و جريمه نبود 
پاركينگ اداري حداكثر ۲9۰ ميليون تومان و حداقل ۲۰6 
ميليون تومان است و پاركينگ تجاري 3۱۰ ميليون تومان 
خواهد بود. گلپايگان در پاسخ به تذكر مسجد جامعي در 

خصوص احداث پاركينگ هاي محله اي گفت: با سازمان 
اوقاف رايزني كرديم كه نهضت ساخت پاركينگ ايجاد شود 
و از زمين هاي رها شده براي احداث پاركينگ استفاده شود. 
گلپايگاني با بيان اينكه يك بخش��نامه به دو منطقه ۱۱ و 
۱۲ ابالغ كرديم كه براساس اين ابالغيه از آنجايي كه ايجاد 
پاركينگ در محله هاي تاريخي توصيه نمي شود، نسبت به 
شناسايي زمين هاي مناسب و ساخت پاركينگ محله اي 

اقدام كنند.

   تشريح كليات تعديل عوارض ساختماني
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر و از موافقان اين اليحه اما 
برخالف نظر ديگر همكارانش تعديل عوارض ساختماني را 
نه تنها تحت تاثير گروه هاي خاص نمي داند بلكه معتقد است 
مصوبه  بهمن ماه سال گذشته شتاب زده بوده و به اندازه كافي 
مورد بررسي قرار نگرفته است. اعطا دليل موافقت با اليحه 

مذكور را وارد كردن شوك به بازار مي داند. 
او در اين باره توضيح داد: از س��ال 93 تا س��ال 97 افزايش 
عوارض بايد متناسب با افزايش قيمت ملك انجام مي شد، 
اما اين اتفاق نيفتاد و اين بار به دوش مديريت شهري جديد 
قرار گرفت. معتقديم بايد با يك شيب ماليم ۲ الي 3 ساله آن 
هم در شرايطي كه از هر گونه وارد كردن شوك به بازار و مردم 
پرهيز كنيم، اين كار را انجام دهيم. اعطا در حالي از شوك بر 
بازار سخن مي گويد كه در بخش ديگري از صحبت هاي خود 

بااشاره به آمار بانك مركزي مبني بر اينكه از ارديبهشت 97 تا 
ارديبهشت 98 متوسط قيمت مسكن در تهران ۱۱۲ درصد 
رشد كرده است، گفت: »اين در حالي است كه در اين بازه 
زماني در مناطق ضعيف عوارض حدود يك درصد دريافت 
مي شد و در مناطق برخوردار نيز ۲ درصد از قيمت معامالتي 
را عوارض تشكيل مي داد و اين مساله نشان مي دهد كه اين 
عوارض ها تأثيري بر شكاف طبقاتي ندارد.« اعطا با اين حرف 
عمال بخش نخست صحبت هاي خود مبني بر ايجاد شوك 
به بازار با افزايش قيمت عوارض ساختماني را رد مي كند و به 

نوعي در حرف هايش تناقض وجود دارد.
توجيه ديگر اعطا اين بود كه درصدهاي تعديل ش��ده به 
عدالت نزديك تر است، او در اين باره گفت: بارها گفته شده 
است كه تورم در بازار مسكن نسبتي با ميزان عوارض ندارد 
و جا دارد تعداد معدودي بساز بفروش عوارض اين فعاليت را 
بدهند. هر چند كه تعدادشان زياد نيست به گونه اي كه در 
تهران حدود يك ميليون پارسل )بخش( داريم اما ساالنه 9 
تا ۱۰ هزار نفر درخواست صدور پروانه مي دهند كه حدود 
يك درصد مي شود. به گفته اعطا در سال 93، 6.6 درصد از 
قيمت يك ساختمان را عوارض آن تشكيل مي داد اما حاال 
تنها يك تا دو درصد است. او همچنين با اشاره به اختالف نظر 
اعضا در جريان بررسي اين اليحه اظهار كرد كه سخنان اعضا 
را نبايد به شكاف تعبير كرد بلكه اختالف نظر كارشناسي در 

همه شوراها وجود دارد.

مديرعامل شركت واحد اتوبوس راني شهر تهران بر ضرورت 
توس��عه حمل ونقل عمومي و كارآمد تاكيد كرد و گفت: 
١٣ دستگاه اتوبوس دو كابين و ١١٧ دستگاه ميني بوس 
به چرخ��ه عمومي پايتخت ملحق مي ش��وند. به گزارش 
مهر، پيمان سنندجي روز گذشته در آيين بهره برداري و 
توسعه ناوگان ش��ركت واحد اتوبوس راني شهر تهران كه 
با حضور پيروز حناچي، ش��هردار تهران و پورسيدآقايي، 
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري برگزار شد، گفت: ٦٠ 
درصد ناوگان اتوبوس راني در حال حاضر فرسوده است. با 

وجود تمام تالش ها براي نوسازي ناوگان، متاسفانه هنوز با 
فرسودگي ناوگان دست به گريبانيم. گرچه با پيگيري هاي 
ص��ورت گرفته و جلس��ات متع��ددي ك��ه در اين زمينه 
برگزارشده، اميدواريم شاهد توسعه و نوسازي ناوگان از محل 
يارانه س��وخت تا پايان سال باشيم. او از خريد ١٣ دستگاه 
اتوبوس دو كابين جديد از محل عوارض طرح ترافيك خبر 
داد و گفت: بيش از ٤٠ ميليارد تومان براي خريد اتوبوس هاي 
دوكابين جديد هزينه شده است.١١٧ دستگاه ميني بوس از 
طريق بخش خصوصي خريداري  شده كه در خطوط طراحي  

شده به كارگيري خواهند ش��د. همچنين خريد و تامين 
٥٠٠دستگاه ميني بوس ديگر در دستور كار قرار دارد كه 
اميدواريم با حمايت بخش خصوصي و تعامل خودروسازان تا 
پايان سال به چرخه عمومي پايتخت ملحق شوند. مديرعامل 
شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران در ادامه از تكميل طرح 
راه اندازي سيستم هوشمند اعالم نام ايستگاه در خطوط 
تندرو خبر داد و گف��ت: گرچه پيش از اين وعده داده بودم 
تا پايان ارديبهشت  ماه تمامي خطوط تندرو به اين سيستم 
تجهيز خواهند ش��د اما با وجود تحريم ها تكميل تمامي 

خطوط اندكي زمان بر شده و تا پايان تيرماه تمامي خطوط 
تندروي پايتخت به سيستم هوشمند اعالم صوت، مجهز 
خواهند شد. پيروز حناچي شهردار تهران نيز در حاشيه ايين 
بهره برداري و توسعه ناوگان شركت واحد اتوبوسراني شهر 
تهران با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه 
آيا دولت سهم خود را در تامين اتوبوس هاي درون شهري 
مي پردازد، گفت: در گذشته شهرداري اين موضوع را پيگيري 
نمي كرد و دولت هم سهم خود را نمي پرداخت، اما از اين پس 
با كمك وزارت اقتصاد ميزان اين بدهي ها مشخص مي شود و 

براي رفع اين مشكل نيز در حال تهاتر هستيم.
او با بيان اينكه در حال حاضر اتوبوس��راني تنها ۱۰ درصد 
از هزينه هاي خود را مي تواند تامين كند، ادامه داد: مابقي 

هزينه ها بايد به صورت يارانه از سوي دولت پرداخت شود 
كه در تمام دنيا اين اتفاق مي افتد. شهردار تهران در پاسخ 
به اين سوال كه اتوبوس ها و ميني بوس هايي كه امروز وارد 
ناوگان اتوبوس��راني مي شوند تا چه اندازه متعلق به بخش 
خصوصي اس��ت، گفت: ميني بوس ها را بخش خصوصي 
راه اندازي مي كند و نياز است كه دولت در اين زمينه كمك 
و همراهي كند. اودرباره تعديل در دفتر شهردار تهران هم 
گفت: به هر صورت كوچك بودن و بهره وري باال اصل است و 
بايد در دفتر شهردار هم اين اتفاق بيفتد. حضور و رسوب ۲۴۰ 
نيرو در دفتر شهردار را قبول ندارم و اگر قرار است بخش هاي 
مختلف شهرداري چابك شود اين اتفاق مي تواند از دفتر 

شهردار شروع شود.

  Wed. Jun 19.   چهار شنبه    29 خرداد 1398   15  شوال 1440  سال ششم    شماره   1405  2019 

 طرح خانه دار كردن كارمندان 
10 سال پس از استخدام

روحان��ي در مراس��م افتتاح ترمينال »س��الم« 
ف��رودگاه ام��ام)ره( با اش��اره به قول وزي��ر راه و 
شهرسازي براي تحويل ۴۰۰ هزار واحد مسكوني 
به مردم، گفت: همه بخش هاي خصوصي براي 
اين مهم به كار دعوت شده اند و سرمايه گذاران و 
شركت ها ورود خواهند كرد. رييس جمهور با اشاره 
به طرح وزارت راه و شهرسازي براي خانه دار شدن 
كارمندان دولت نيز گف��ت: كارمندان از روز اول 
استخدام با اختصاص بخش كمي از حقوق خود 
تا ۱۰ سال پس از استخدام، صاحب منزل خواهند 
ش��د و مراحل آماده سازي و تكميل اين طرح در 
دست بررسي اس��ت تا جوانان در ابتداي شروع 
كار خود دغدغه مسكن نداشته باشند. به گزارش 
»تعادل«، در پي جهش قيمت مسكن طي يك 
سال گذشته، شاخص دسترسي به مسكن )نسبت 
ارزش خريد يك واحد مسكوني 75 متر مربعي به 
كل درآمد متوسط خانوارهاي شهري( به باالي 
۲5 سال افزايش يافته است. اين در حالي است 
كه مدت انتظار براي خانه دار شدن )نسبت ارزش 
خريد يك واحد مسكوني 75 متر مربعي به 3۰ 
درصد درآمد خانوار( 3 برابر شاخص دسترسي به 
مسكن است. در طرح جامع مسكن كه در سال 
۱39۴ تدوين شد، شاخص دسترسي به مسكن 

8 سال هدف گذاري شده بود.

 ابالغ تعرفه جديد 
خدمات معاينه فني خودروها 

اس��حاق جهانگيري، مصوبه هي��ات وزيران در 
خصوص تعرفه خدمات صدور گواهي معاينه فني 
ماشيني )مكانيزه( خودروها و موتورسيكلت ها 
را ابالغ كرد. به گزارش ايس��نا به نق��ل از پايگاه 
اطالع رس��اني دفتر هيات دولت، هيات دولت در 
جلس��ه ۲۲ خرداد ۱398 به پيشنهاد مشترك 
وزارت خانه هاي راه و شهرس��ازي و كش��ور و به 
استناد قانون هواي پاك، نرخ بهاي خدمات صدور 
گواهي معاينه فني خودرو )وسايل نقليه سبك و 
سنگين( را تعيين كرد. بر اين اساس، نرخ معاينه 
فني ماشيني )مكانيزه( خودرو هاي سبك بنزين 
سوز، 37 هزار تومان براي آزمون هاي آاليندگي، 
ايمني و صوتي وسيله نقليه، ۱۰ هزار تومان براي 
بازرسي چشمي قطعات و تجهيزات گازسوز )جز 
۲ مخزن( و ۱۲هزار تومان براي بازرسي چشمي 
مخزن گاز طبيعي فشرده )س��ي ان جي( بدون 
بازك��ردن به ازاي هرمخزن در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. همچنين تعرفه خودروهاي س��نگين و 
نيمه س��نگين نيز به اين شرح اس��ت: مبلغ 57 
هزار تومان براي آزمون هاي آاليندگي، ايمني و 
صوتي وس��يله نقليه خودروهاي نيمه سنگين و 
سنگين گازوئيل سوز و مبلغ 57 هزار تومان براي 
آزمون ه��اي آاليندگي، ايمني و صوتي وس��يله 
نقليه، ۱۰ هزار تومان بابت بازرسي چشمي قطعات 
و تجهيزات گازسوز )جزمخزن( و ۱۲ هزار تومان 
براي بازرسي چشمي مخزن گازطبيعي فشرده 
)س��ي ان جي( بدون بازكردن به ازاي هرمخزن 
خودروهاي نيمه س��نگين و سنگين گازسوز به 
تصويب رس��يد. همچنين براساس اين تصميم 
دولت، مبل��غ ۱۰ هزار تومان ب��راي آزمون هاي 
آاليندگ��ي، ايمن��ي و صوت��ي موتورس��يكلت 
بنزين س��وز درنظر گرفته است. عالوه بر اين نرخ 
هزينه هاي معاينه فني خودرو ها و موتورسيكلت ها 
براي هر بار مراجعه بعدي ظ��رف ۱5 روز پس از 
مراجعه اول، براي خودرو هاي سبك، نيمه سنگين 
و سنگين و موتورسيكلت به ترتيب مبلغ 8، ۱۱ و ۲ 
هزار تومان تعيين شد.گفتني است، بعد از انقضاي 
۱5 روز پس از مراجعه اول، مراجعه بعدي به عنوان 

اولين مراجعه محسوب مي شود.

رونمايي از ١٣ اتوبوس دو كابين كه با درآمد طرح ترافيك خريداري شد
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در نشست خرداد ماه هيات نمايندگان اتاق تهران تشريح شد

پنهان ضدتوليد  يارانه پاشي آشكار و
تعادل|

اتاق بازرگاني تهران روز گذش�ته به محلي براي 
تب�ادل نظر مي�ان نمايندگان بخ�ش خصوصي 
تهران با اعضاي هيات رييس�ه ات�اق ايران بدل 
شده بود تا نقشه راهي براي چابك سازي اتاق هاي 
بازرگاني در چهار س�ال پي�ش رو طراحي كنند. 
اما رييس اتاق ايران، كه همين چند روز گذشته 
جايگاه خ�ود را در س�كوت رييس ات�اق ايران 
دوب�اره تثبيت كرد، به اتاق ته�ران آمده بود. اما 
غالمحسين شافعي، خطاب به سياست گذاران 
زبان به انتقاد گش�ود. او معتقد بود كه در شرايط 
كنوني كه كشور در جنگ اقتصادي به سر مي برد، 
تصميمات نادرست دستگاه سياست گذار و عدم 
توجه به نظرات كارشناسي فعاالن اقتصادي، به 
مثابه گلوله هايي است كه از پشت بر پيكر فعاالن 
اقتصادي مي نشيند. از آن سو، رييس اتاق تهران 
ني�ز آمارهاي�ي تكان دهنده از پول پاش�ي هاي 
دولتي در قالب يارانه انرژي ارايه كرد. بنابراعالم 
آمار اعالمي مسعود خوانساري، ساالنه 800 هزار 
ميلي�ارد تومان يارانه آش�كار و پنهان پرداخت 
مي شود؛ در حالي كه وابستگي اقتصاد كشور به 
نفت چيزي حدود 200 هزار ميليارد تومان تخمين 
زده مي ش�ود؛ كه ب�ا نيمي از همي�ن منابع مالي 
مي توان ساختار اقتصادي كشور را اصالح كرد. 
البته خوانساري منتقد 533 هزار ميليارد تومان 
يارانه اي بود كه دولت به حامل هاي انرژي پرداخت 

مي كند كه توليد از آن سهم نمي برد. 

يارانههايبيثمر
نشست خردادماه اتاق تهران، با ميزباني از اعضاي هيات 
رييس��ه اتاق بازرگاني ايران آغاز ش��د كه روز يكشنبه 
26 خردادماه 98 به عنوان منتخبان نمايندگان بخش 
خصوصي، س��كان هدايت پارلمان بخش خصوصي را 
به دس��ت گرفتند؛ هدف اين نشست هم انديشي براي 
يافتن مسير بهينه و همفكري براي برنامه ريزي صحيح 
در چشم انداز چهار سال آينده اتاق بازرگاني بود. در اين 
نشست اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران پيشنهادات 
خود در مورد خط مش��ي اتاق ايران در چهار سال آينده 
بيان كردند و رييس اتاق ايران نيز با قبول نقدها به عملكرد 
گذشته از ش��نيدن پيش��نهادات و توصيه ها استقبال 
كرد. بخش ديگري از اين نشس��ت نيز به تشريح برنامه 

كميسيون هاي دهگانه اتاق تهران تعلق داشت.
اما مهم ترين موضوعي كه در اين نشست مطرح شد، آمار 
و ارقامي بود كه از س��وي رييس اتاق تهران اعالم شد. از 
نگاه مسعود خوانساري، يارانه هايي كه دولت به صورت 
آشكار و پنهان پرداخت  مي كند به عنوان يك چالش مهم 
اقتصادي در كشور است. او با اشاره به آمارهاي سازمان 
برنامه و بودجه، گفت: دولت س��االنه 800 هزار ميليارد 
تومان يارانه آشكار و پنهان پرداخت  مي كند، در شرايطي 
كه كل وابستگي اقتصاد كشور به نفت حدود 200 هزار 
ميليارد تومان است. خوانساري افزود: اگر از كل اعتباراتي 
كه به عنوان يارانه پرداخت  مي شود، يك چهارم آن را در 
بودجه صرف كنيم و يك چهارم را هم به صورت نقدي به 
دهك هاي آسيب پذير جامعه بدهيم؛  مي توانيم ساختار 

اقتصادي كشور را اصالح كنيم.
رييس اتاق تهران اش��اره اي هم به برخي ارقامي داشت 
كه به عنوان يارانه پرداخت  مي شود اما به چرخه توليد 
وارد نمي شود. طبق آمارهاي رسمي در سال 1397 در 
بخش يارانه س��وخت 123 هزار ميليارد تومان تنها به 
عنوان »يارانه بنزين«، 130 هزار ميليارد تومان به عنوان 
»يارانه گازوئي��ل« و 280 هزار ميليارد تومان به عنوان 
ياران��ه »گاز طبيعي« پرداخت ش��ده؛ در مجموع تنها 
يارانه اين س��ه نوع انرژي 533 هزار ميليارد تومان بوده 
است. خوانساري افزود: تصور كنيد اگر اين اعداد به توليد 

پرداخت شود، چقدر  مي تواند اثرات مثبت داشته باشد و 
به اصالح ساختار اقتصادي منجر شود.

افولسرمايهگذاريومصرف
رييس اتاق بازرگاني تهران در بخش ديگري از سخنان 
خود گريزي به بررس��ي وضعيت اقتصادي كشور زد و با 
اشاره به برخي آمارهاي مربوط به شاخص هاي اقتصادي 
كش��ور گفت: از س��ال 1392 تا 1398 طي 24 فصل، 
رشد سرمايه گذاري در 14 فصل منفي و ميانگين رشد 
س��رمايه گذاري منفي 3.8 درصد بوده است. از آن سو، 
رشد مصرف از سال 1392 تا 1397 طي 24 فصل  تنها 
در 9 فصل مثبت بوده و ميانگين آن در تمام فصول منفي 
2.2 درصد بوده اس��ت. عاله بر اي��ن، آخرين آمار اعالم 
شده توسط مركز آمار ايران نشان  مي دهد كه طي مدت 
مذكور نرخ تورم 26.9 درصد و رشد اقتصادي منفي 4.9 

درصد بوده است.
بخش ديگري از سخنان خوانساري مربوط به آمارهاي 
تجارت خارجي كشور بود. بنابراعالم او، صادرات كشور 
در سال 97 نسبت به س��ال قبل از آن )1396( حدود 6 
درصد كاهش داشته و واردات هم 21.7 درصد كم شده 
است. خوانساري اما معتقد بود كه با توجه به سهم عمده  
كاالهاي واسطه اي و مواد اوليه كارخانه ها از واردات كشور؛ 
اين نگراني وجود دارد كه اگر امس��ال تدبيري اساسي 
انديشيده نشود بنگاه هاي توليدي با مشكل روبرو شوند.

خوانساري نياز به نقدينگي را بحران ديگر بنگاه ها معرفي 
كرد وگفت: باتوجه به تورم و قيم��ت ارز، بنگاه ها براي 
تامين نقدينگي و سرمايه در گردش دچار مشكل اساسي 
شده اند. او در جمع بندي كلي وضعيت اقتصادي كشور 
گفت: در سال 98 با توجه به رشد اقتصادي منفي، كاهش 
صادرات و نرخ تورم ب��اال، واحدهاي توليدي در معرض 
خطر جدي هستند و تنها راه اصالح شرايط، با توجه به 
تحريم هايي كه كشور با آن رو به رو شده، اصالح ساختار 

اقتصادي كشور است.

گوششنواييدردولتنيست
پس از سخنان خوانساري، اين غالمحسين شافعي بود 
كه به بيان انتقادهايي از سياست گذاران كشور پرداخت. 
رييس ات��اق ايران گف��ت: مجموعه انتظ��ارات بخش 
خصوصي از دولت را در اتاق ايران گردآوري و منتش��ر 

كرده ايم و در مجامع و جلسات مختلف نيز سعي نظرات 
كارشناسي خود را بي پيرايه با دولت در ميان گذاشته ايم؛ 
اما بايد گفت كه گوش ش��نوايي در دولت وجود ندارد. 
شافعي با بيان اينكه امروز شاهد اقدامات و تصميمات 
عجوالنه از سوي دولت در حوزه هاي اقتصادي هستيم، 
افزود: چابك سازي اتاق ايران همانطور كه در دوره قبل 
در دستوركار قرار گرفت و اقداماتي نيز انجام شد، در اين 

دوره ادامه خواهد يافت.
ش��افعي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه 
در حال حاضر كشور در جنگ اقتصادي به سر مي برد، 
گفت: فعاالن اقتصادي س��ينه خود را در برابر تيرهاي 
شليك ش��ده از تحريم ها و مشكالت بين المللي، سپر 
كرده اند اما متاس��فانه در داخل كشور از پشت سر آماج 
شليك تير و تركش هستند. تصميمات نادرست و عدم 
توجه به نظر فعاالن اقتصادي، گلوله هايي اس��ت كه از 
پش��ت بر پيكر فعاالن اقتصادي مي نش��يند و عالوه بر 
آنكه بسيار دردناك تر است، مقابله با آن نيز سخت تر و 
دشوارتر به نظر مي  رسد. او با تاكيد بر اينكه اتاق بازرگاني، 
اپوزيس��يون دولت نيس��ت، افزود: براي در امان ماندن 
از گلوله  و تركش هاي ناشي از تصميمات غلط دولتي، 
بايد با تعامل و هم فكري با دولت چاره انديشي كرد. در 
صورتي كه بتوانيم محيط داخل كشور را با اتحاد و انسجام 
يكپارچه براي فضاي كسب و كار كشور مطلوب و متعادل 
كرد، به طور قطع محيط بيروني را مي توان مديريت كرد.

حضور20نمايندهدولتيدراتاقها
از آن س��و، حسين س��الح ورزي، نايب رييس اول اتاق 
ايران كه در اين جلس��ه حضور يافته بود، گفت: وقتي 
قانونگ��ذار20 نماين��ده دولت��ي را در تركيب هيات 
نماين��دگان ج��اي  مي دهد، به طور حتم فلس��فه اي 
پشت آن است. او افزود: به نظر  مي رسد مهم ترين نيت 
قانونگذار آن است كه افرادي كه در بدنه سياست گذاري 
اقتصادي حض��ور دارند، با حض��ور در اتاق ها در متن 
مش��كالت فعاالن اقتصادي قرار گيرند تا تعدد و تكثر 
قواني��ن و مقررات كاهش پيدا كند. ام��ا اين هدف در 
ادوار گذشته به نحو شايسته محقق نشده است. پس 
از او، محمدرضا انصاري، نايب رييس اتاق ايران، گفت: 
از ي��ك طرف دولت ع��ادت كرده كه بدون مش��ورت 
تصميم گيري كند و از سوي ديگر، اين نكته حائز اهميت 

است كه فعاالن اقتصادي چگونه مهياي مشورت شوند 
و پيشنهادات خود را به صورت واقع بينانه مطرح كنند 
او با اش��اره به اينكه كميس��يون هاي مشورتي مراكز 
توليد نظر هس��تند، ادامه داد: به نظر  مي رسد، ارتباط 
كميسيون هاي اتاق هاي تهران وايران ضعيف است و 

بايد تقويت شود.

راهكاريبرايعبورازاقتصادسياستزده
در بخش ديگري از اين نشست، برخي از اعضاي هيات 
نمايندگان اتاق تهران، نقطه نظرات خود را در حضور 
هيات رييس��ه اتاق ايران مطرح كردن��د. علي نقيب، 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، در سخناني به نقد 
اقتصاد سياست زده ايران پرداخت و آن را عاملي مهم 
در پيش��امدهاي ناهمگون كنوني در شرايط كنوني 
اقتصاد كشور دانست. نقيب با اش��اره به اينكه كشور 
تركيه نيز در دهه هاي  گذش��ته با مشكالت اقتصادي 
شديدي مواجه بود، افزود: دولتمردان و سياستمداران 
تركيه در آن زمان، دو اقدام كليدي را در پيش گرفتند؛ 
اول آنكه از موسس��ات حسابرسي معتبر جهاني براي 
تدوين سياست هاي مالي و مالياتي اين كشور و كنترل 
شركت هاي توليدي تركيه استفاده كردند، همچنين به 
انعقاد پيمان هاي تجاري معاف از تعرفه با ديگر كشورها 
روي آوردند. در ادامه اين نشست، مجيد حسيني نژاد، 
ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، براي ايراد نطق 
پشت تريبون ايستاد و گفت: صنعت رمزهاي ارزپايه 
به كش��ور ما نيز وارد ش��ده و توليد اين ارزها از جمله 
بيت كوين در برخي مراكز توليدي يا خدماتي و با برق 
يارانه اي ارزان قيمت در حال انجام است. در حالي كه 
اگر دولت اين صنعت را به صورت رسمي بپذيرد، عوايد 

آن به خزانه دولت مي رود.
محمد الهوتي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان 
اينكه انتظارات بخ��ش خصوصي از اتاق ايران در دوره 
قبل با وجود وجود انسجام و يكپارچگي الزم، برآورده 
نشد، گفت: با توجه به كرسي اتاق ايران در 130 مجمع 
و ش��وراي تصميم گير كشور، با رس��اندن پيام بخش 
خصوصي به دولت و دستگاه هاي اجرايي، براي احقاق 

حق بخش خصوصي تالش بيشتري صورت گيرد. 
احمد صادقيان ديگر نماينده بخش خصوصي در اتاق 
تهران نيز به نقد تحريم هاي داخلي پرداخت و گفت: 

در حالي بخشي از توليدكنندگان كشور، پيش از تاريخ 
16 مرداد ماه سال گذشته اقدام به گشايش اعتبار كرده 
و ماش��ين آالت مورد نياز خود را وارد كرده اند، اما اين 
ماش��ين آالت همچنان در گمركات كشور بالتكليف 
مانده اس��ت. ش��هاب جوانمردي نيز پيشنهاد تغيير 
كاركرد كميسيون هاي مش��ورتي اتاق ايران را مطرح 
كرد و گفت: كميسيون هاي اتاق ايران بايد در جايگاه 
مرجعيت كميسيون هاي مشورتي استاني قرار گيرد 

و نظرات كميسيون هاي استاني را جمع بندي كند.

برنامهكميسيونهايدهگانهاتاقتهران
در ادام��ه اي��ن نشس��ت، نوبت ب��ه گزارش روس��اي 
كميس��يون هاي مش��ورتي اتاق تهران در خصوص 
اهداف و برنامه هاي اين كميسيون ها در دوره نهم هيات 

نمايندگان رسيد. 
بر اين اس��اس، حس��ن فروزان فرد به عن��وان رييس 
كميس��يون حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد پشت 
تريبون ايس��تاد و گفت: برنامه اصلي اين كميسيون 
شامل پنج محور »پيگيري راه اندازي مجتمع قضايي 
تخصصي تج��ارت«، »پيگيري ايجاد س��تاد اقتصاد 
مقاومتي قوه قضاييه در اس��تان ته��ران«، »پيگيري 
تصويب اليحه جامع شفافيت در مجلس«، »پيگيري 
تصويب اليحه تع��ارض منافع در دولت« و نيز »توليد 

ادبيات در حوزه مبارزه با فساد« است.
هاله حامدي فر، نايب رييس كميسيون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران، نيز در غياب محمود نجفي عرب، رييس اين 
كميسيون، به تشريح روس برنامه هاي اين كميسيون 
در دور فعاليت دو ساله نخس��ت آن پرداخت و گفت: 
در اي��ن دوره تصميم داريم كميته هايي در حوزه هاي 
مختلف تشكيل دهيم و از جمله با ايجاد كميته آموزش، 
به دنبال تقويت بنيه علمي تجار و توليدكنندگان حوزه 

اقتصاد سالمت هستيم.
سيدمجيد صدري، رييس كميسيون اقتصاد نوآوري و 
تحول ديجيتال اتاق تهران، از هدفگذاري اين كميسيون 
براي ايجاد زيرساخت ها در دوره پيش رو سخن گفت 
و در ادامه »اراي��ه آموزش هاي تخصصي براي فعاالن 
اقتصادي«، »توانمندسازي بخش خصوصي«، »تدوين 
قوانين و مقررات به ويژه در حوزه استارتاپ ها« و »تعامل 
با ديگر كميس��يون ها و تعامل با دولت و مجلس« را از 
جمله محورهاي اولويت دار براي كميسيون هاي متبوع 

خود برشمرد.
محمدرضا نجفي منش، رييس كميسيون بهبود فضاي 
كسب و كار و رونق توليد، نيز بررسي و تببين راهكارهاي 
پيشنهادي براي بهبود فضاي كارآفريني و اشتغال و ارايه 
مشاوره به دست اندركاران براي اصالح زيرساخت هاي 
الزم براي اين ح��وزه را جزو مهم ترين برنامه هاي اين 

كميسيون در دوره دو ساله پيش رو عنوان كرد.
در ادامه اين جلسه، محمد الهوتي، رييس كميسيون 
تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به معرفي 
برنامه هاي اين كميس��يون پرداخت. او گفت: »رصد 
صادرات غيرنفتي و چالش هاي آن«، »مطالبه اجراي 
قانون بهبود مستمر فضاي كس��ب وكار«، »بررسي و 
پيگيري حل مش��كالت فعاالن اقتصادي در ارتباط با 
گمرك« و »كاهش زمان تشريفات گمركي«، از جمله 

برنامه هاي اين كميسيون خواهد بود.
محمدرضا زهره  وندي رييس كميسيون صنعت و معدن 
اتاق تهران نيز در سخناني با تشريح اهداف و برنامه هاي 
اين كميسيون در دوره جديد، »تالش برايي گسترش 
خوش��ه هاي صنعتي«، »تالش براي ارايه راهكارهاي 
زمين شناسي بهينه در جهت توسعه معادن كشور«، 
» كاهش ديوان س��االري و حذف قواني��ن ناكارآمد« 
و »بررس��ي نتايج تحريم ها در بخش صنعتي را جزو 
برنامه هاي كميس��يون صنعت و معدن اتاق تهران در 

دوره دو ساله پيش رو دانست. 

عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران مي گويدرييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تشريح كرد

پايانپروندهتخصيصارزهايرانتيظرفيتتجاريمغفولماندهباعمانوقطر
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران با اش��اره به نياز عمان و قط��ر به واردات 
مصالح ساختماني و مواد غذايي و مزيت ايران 
در توليد اين كاالهاي مصرفي گفت كه ظرفيت 
روابط تجاري ايران با اين دو كشور خيلي بيشتر 

از حجم فعلي و قابل گسترش است.
به گزارش ايسنا، روز گذشته )سه شنبه( نشست 
آش��نايي با فرصت ه��اي تج��اري و اقتصادي 

كش��ورهاي ايران، قطر و عمان با حضور مس��ووالن و مديران ملي و 
استاني و تجار در محل مركز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد.

در حاشيه اين مراسم يداهلل صادقي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
اين همايش براي آشنايي بيشتر بازرگانان ايراني با بازرگانان عمان 
و قطر برگزار شده، اظهار كرد: در اين نشست فرصت هاي اقتصادي 
مشترك سه كش��ور مورد بررسي قرار مي گيرد و فعاالن اقتصادي با 

اين فرصت ها آشنايي بيشتري پيدا مي كنند.
وي با اشاره به وجود زمينه هاي ارتباطي تجاري بين سه كشور ايران 
قطر و عمان، گفت: در ابتداي اين نشس��ت فرصت هاي اقتصادي ما 
توسط سخنرانان بيان شده و در ادامه فعاالن اقتصادي بخش دولتي 
و خصوص��ي در پنل هاي تخصصي راهكارهاي حضور در اين بازارها 
را به ش��كلي عملياتي م��ورد پردازش قرار مي دهن��د و حمايت ها و 
بسترسازي هايي كه دستگاه هاي خدمات رسان در امر توسعه صادرات 
غير نفتي مانند بانك، صندوق هاي بيمه، حمل و نقل دريايي و گمرك 
مي توانند انجام دهند بيان مي شود. تجار نيز ضمن بيان مشكالت و 

تنگناها از تجربيات تجار فعال در اين عرصه استفاده مي كنند.
صادق��ي ادامه داد: در بخش��ي از اين مراس��م نيز تج��ار و بازرگانان 
گفت وگوي متقابل خواهند داش��ت تا تبادل اطالع��ات و برقراري 
پيوندها صورت گيرد. اين فرآيند در نهايت منتج به انعقاد قرارداد براي 
مبادله كاال، دعوت از سه كشور براي بازديد از مقاصد سرمايه گذاري 

و س��رمايه گذاري در زمينه ه��اي جذاب براي 
شركت كنندگان خواهد شد.

وي در ادامه در پاسخ به درخواست طرف عماني 
در زمين��ه ارايه تس��هيالتي در بخش عوارض 
و ماليات، تصريح ك��رد: در مبادالت تجاري با 
كشورهاي دوست كه هدف تجاري ما هستند، 
با انعقاد توافق نامه هايي براي همكاري متقابل 
نسبت به تعديل تعرفه ها اقدام مي كنيم كه در 
اين زمينه با توجه به اهميت حمايت از توليد داخل بايد ترجيحاتي 

را در نظر بگيريم.
وي افزود: در جلس��ه امروز نكاتي درباره احتمال باال بودن برخي از 
تعرفه ها مطرح شد و در پنل هاي تخصصي سطح انتظارات طرفين 

مشخص خواهد شد.
صادقي هدف برگزاري اين همايش را بررسي راه هاي صادرات ايران 
به اين كش��ورها عنوان كرد و گفت: عمان و قطر در زمينه كاالهاي 
مصرفي به ويژه مواد غذايي و مصالح ساختماني واردكننده هستند 
كه ايران نيز در اين دو بخش مزي��ت دارد؛ چرا كه كاالهاي مصرفي 
توليد ايران با مشابه خارجي قابل رقابت است و با توجه به همسايگي 
اين دو كشور مزيت در دسترس بودن و نازل بودن هزينه هاي حمل 

و نقل نيز مطرح است.
اين مقام مسوول با اش��اره به 10 برابر شدن حجم مبادالت تجاري 
بين ايران و قطر از سال 85 تا 97، صادرات ايران و قطر را حدود 880 
ميليون دالر در س��ال و صادرات به عمان را عدد كمتر از اين ميزان 
عنوان كرد، اما به گفته وي ظرفيت روابط تجاري با اين كشورها خيلي 

بيشتر از حجم فعلي و قابل گسترش است. 
صادقي با اشاره به مثبت بودن تراز تجاري ايران نسبت به هر دو كشور، 
خاطرنشان كرد كه هدف ديگر برگزاري اينگونه نشست ها به حداكثر 

رساندن حجم روابط با كشورهاي همسايه است.

عضو كميته ارزي اتاق بازرگان��ي ايران از ارايه 
سناريوهاي ارزي مطرح شده در جلسه مشترك 
دولت و بخش خصوصي به سران قوا خبر داد و 
گفت: پيش��نهاد بخش خصوصي اين است كه 

دالر 4200 توماني و نيمايي حذف شوند.
محمد الهوتي در گفت وگو با خبرگزاري مهر از 
تشكيل كارگروه ويژه اي از حدود دو هفته بعد 
از نشست فعاالن اقتصادي با رييس جمهور خبر 

داد و گفت: بعد از طرح اين پيش��نهادات، مقرر شد تا در مراكز عالي 
تصميم گير در مورد آن بحث شده و نتيجه جهت تصميم گيري، به 

سران سه قوه ارايه شود.
عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران افزود: 
سه سناريوي براي تغيير در سياست هاي ارزي كشور مطرح شد كه 
بر اين اساس، س��ناريوي اول حفظ شرايط موجود در پرداخت دالر 
4200 توماني به كاالها و نيز استفاده از سامانه نيما بود؛ ضمن اينكه 
در سناريوي دوم، بحث حذف دالر 4200 توماني و ارايه ارز با نرخ نيما 
به يك سري از كاالهاي خاص مطرح شد و در آن، مابقي كاالها بايد از 

محل ارز حاصل از صادرات تامين شوند.
وي تصريح كرد: سناريوي سوم كه بيشتر مورد توجه فعاالن اقتصادي 
در جلسات مشترك اين كارگروه قرار داشت، حذف ارز نيمايي و دالر 
4200 توماني بود كه مابه ازاي آن، دولت حمايت هاي مستقيم خود 
را از اقشار آسيب پذير، به صورت هدفمند و با اعداد و ارقامي كه تاثير 
محسوس��ي در قدرت خريد و كاهش هزينه هاي آنها داشته باشد، 
صورت دهد و بر همين اس��اس، كاالها از محل ارز حاصل از صادرات 
تامين شوند. به گفته الهوتي، در واقع در سناريوي سوم اينطور پيش 
بيني شده كه شركت هاي پتروشيمي ها و ساير صادرات كااليي بايد 
ارز خود را براي تامين نيازهاي وارداتي بر اساس ضوابط بانك مركزي 
اختصاص دهند و سپس، عرضه و تقاضا تعيين كننده نرخ باشد؛ اين 

در حالي است كه تداوم روش اخير، ايجاد فساد 
و ران��ت را به دنبال دارد و اختالف نرخ ارز باعث 
رانت شده؛ ضمن اينكه ارايه دالر 4200 توماني 
نيز، منجر به كاهش قيمت هاي مصرف كننده 
ش��ده در مقابل دريافت ارزهاي ارزان قيمت، 
نمي شود؛ اما بايد توجه داشت كه با وجود ارايه 
اين سه سناريو، مصالح ديگري هم باالتر از اين 
نظرات وجود دارد؛ به همين دليل مقرر ش��د تا 
موضوع در كميته سران سه قوه مطرح و پيگيري شود. وي اظهار كرد: 
موضوعي كه در ميان اين سه سناريو نهايي شده و ديروز رونمايي شده 
است، تداوم كار ارز 4200 توماني به همراه محدود كردن اختصاص 
آن و حمايت از اقشار آسيب پذير است؛ به نحوي كه ارز 4200 توماني 
به صورت محدود توزيع شود و بيشتر تقاضاي واردات، به سمت ارز 
نيمايي بيايد؛ البته سناريوي دومي هم كه مطرح شده، حذف كامل 
4200 توماني از كاالهاي اساسي و سوق دادن تامين ارز مورد نياز اين 
كاالها از محل سامانه نيما است؛ ضمن اينكه مابقي واردات از محل ارز 

حاصل از صادرات تامين ارز شود.
رييس كميسيون صادرات و تس��هيل تجارت اتاق بازرگاني تهران 
خاطرنشان كرد: سناريوي اول يعني ماندگاري دالر 4200 توماني از 
نظر بخش خصوصي مردود است؛ چراكه دالر 4200 توماني در كنار 
نرخ نيمايي و بازار آزاد، كماكان س��ه نرخ و 4 نرخ را رقم مي زند و در 
نهايت همه كاالها با نرخ گران تعيين تكليف و قيمتگذاري مي شوند؛ 
بنابراين اميدواريم كه اين موضوع مورد توجه سران سه قوه قرار گيرد.

به گفت��ه وي، آنچه مدنظر بخش خصوصي اس��ت، تامين نيازهاي 
وارداتي كش��ور به صورت كالن از طري��ق ارز حاصل از صادرات بايد 
صورت گي��رد و البته بانك مركزي با ايجاد بازار متش��كل ارزي نيز، 
نيازهاي خرد بايد بتواند پوش��ش داده ش��ود تا موضوع به درستي 

مديريت شود.
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اتكاتوليدبهبانكها
كاهشيابد

وزارت صنعت، مع�دن و تجارت| معاون طرح و 
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براي تأمين 
مالي شركت هاي بزرگ توليدي نبايد فقط به سيستم 
بانكي اتكا كرد، البته بخش توليد سهم خود را از منابع 
بانكي دريافت نكرده است. سعيد زرندي گفت: تكميل 
طرح هاي نيمه تمام و توسعه اي شركت هاي توليدي 
از اولويت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است و 
ازهمه ظرفيت قانوني براي اين امر استفاده مي كنيم. 
وي افزود: استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، تبصره 
18 قانون بودجه و ساير منابعي كه براي توليد در نظر 
گرفته شده براي تكميل طرح هاي نيمه تمام به كار 
گرفته مي شود. زرندي تاكيد كرد: البته روند تسهيالت 
به بخش توليد در سال گذشته روند نزولي داشته است 
و بخش توليد سهم خود را از منابع بانكي دريافت نكرده 
است. وي تصريح كرد: در قانون مصوب بودجه )تبصره 
18( نيز اعدادي كه صندوق توسعه ملي و بانك ها قرار 
بود از اين محل براي توليد پرداخت كنند نيز با سهم 
خيلي پاييني در حال اجرايي شدن است. زرندي گفت: 
شركت هاي بزرگ بايد به طرف ابزارهاي جديد تأمين 
مالي سوق پيدا كنند و بتوانند از اين ظرفيت استفاده 
كنند. معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افزود: بازار سرمايه مي تواند براي شركت هاي 
بزرگ راهگشا باشد و ما تالش مي كنيم شركت هاي 

بزرگ را با اين مسير آشنا كنيم.

همكاري4هزارآزمايشگاه
باسازماناستاندارد

ايرنا| مديركل هماهنگي سازمان ملي استاندارد 
ايران نقش آزمايشگاه هاي همكار در ارزيابي كيفيت 
كاالهاي ايراني را مه��م ارزيابي كرد و گفت: تقويت 
و توسعه اين مجموعه ها ضروري و نيازمند حمايت 
مجلس شوراي اسالمي است. اصغر صالح زاده اظهار 
كرد: هم اينك چهار هزار و 227 آزمايشگاه با سازمان 
استاندارد همكاري مي كنند. او ادامه داد: نظارت بر 
كيفيت كاال از وظايف ذاتي استاندارد است كه به طور 
مستمر و بهينه انجام مي شود اما در سال رونق توليد به 

صورت ويژه از بخش توليد مراقبت مي كنيم.
وي با اشاره به وجود س��ودجويان و فرصت طلب ها 
براي توليد و عرضه كاالي بي كيفيت در داخل كشور 
گفت: با نظارت هاي مستمر بر كيفيت كاال و كوتاه 
كردن دست اين افراد هوشيارانه از برند ايراني مراقبت 
كرده و همچون مشاوري امين و قابل اعتماد در كنار 
توليد و صادركنندگان هس��تيم. صالح زاده با بيان 
اينكه استاندارد همواره پشتيبان توليد كننده و حامي 
مصرف كنندگان بوده است، افزود: خدمت رساني و 
ايجاد رضايتمندي بين اين دو بال اقتصادي جامعه 
از وظيف سنگين استاندارد است كه با وجود كمبود 

نيروي انساني و منابع مالي به خوبي انجام مي دهد. 

راهكاربينيازيايران
ازپولنفت

سازمان توسعه تجارت| سرپرست سازمان توسعه 
تجارت ايران در شش��مين جلسه شوراي راهبردي 
توسعه صادرات غيرنفتي گفت: اگر ايران به شاهراه 
تبادل كاالهاي كشورهاي همسايه بدل شود، هيچ 

نيازي به ارز حاصل از فروش نفت نخواهد بود.
محمدرض��ا مودودي با اش��اره ب��ه موقعيت مهم و 
راهب��ردي ايران در منطقه و جهان به عنوان دومين 
كشور داراي بيشترين تعداد همسايه گفت: اگر ايران به 
شاهراه تبادل كاالهاي كشورهاي همسايه بدل شود، 
هيچ نيازي به ارز حاصل از فروش نفت نخواهد بود. 
وي افزود: كشورهاي همسايه ايران ساالنه 1 ميليارد و 
118 ميليون دالر انواع كاال و خدمات وارد مي كنند كه 
اگر تنها 10 درصد اين كاالها و خدمات فني مهندسي 
از ايران تأمين مي شد مي توانستيم ساالنه بيش از 120 
ميليارد دالر صادرات غيرنفتي به كشورهاي همسايه 
داشته باشيم. سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران، 
افزايش سهم صادرات غيرنفتي در 40 سال گذشته 
را از حدود 4 درصد به بيش از 50 درصد اعالم كرد كه 
بر اين اساس ايران در جايگاه نوزدهمين اقتصاد بزرگ 
دنيا قرار دارد. مودودي در تشريح آمار تجارت خارجي 
در دو ماهه نخست سال جاري اظهار كرد: صادرات غير 
نفتي ايران در دو ماه نخست امسال، 8 ميليارد و 400 
ميليون دالر بود كه در فرودين به دليل مسائل ناشي 
از سيل و تعطيالت طوالني مدت نوروزي، با كاهش 
روبرو شد اما صادرات در مقايسه با رقم 7.7 ميليارد 
دالر مدت مشابه سال گذشته بيش از 8 درصد رشد 
را تجربه كرده است. وي در مورد سهم ايران در بازار 
عراق و افغانستان گفت: سهم عراق و افغانستان از بازار 
صادرات غير نفتي ايران 12 ميليارد دالر اس��ت و در 
حال حاضر س��هم صادرات فوالدي از كل صادرات 
غير نفتي ايران 3.7 ميلي��ارد دالر، ميعانات گازي 5 
ميليارد دالر و صادرات دانش بنيان و محصوالت هاي 
تكنولوژي 2 ميليارد دالر است. مودودي افزود: اين در 
حالي است كه سهم صنايع كوچك نيز به 2 ميليارد 
دالر در سال بالغ مي شود اما با اين وجود، اگر سهم عراق 
و افغانستان و محصوالت پتروشيمي و فوالد از سبد 
صادراتي كشور را در نظر نگيريم، سهم صادرات غير 
نفتي سهم چندان بزرگي باقي نمي ماند. سرپرست 
سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: سهم 15 كشور 
همسايه از صادرات غير نفتي ايران 24 ميليارد دالر 
است كه 56 درصد كل صادرات ما را شكل مي دهد. 
وي با اشاره به وجود بيش از 3895 قلم كاالي داراي 
كد 8 رقمي صادرات در جهان گفت: در كشور ما تنها 
345 قلم كاالي ب��ا ارزش 10 ميليون دالر صادرات 
وجود دارد و فقط 13 قل��م كاالي صادراتي با ارزش 
نيم تا يك ميليارد دالر داريم و اقالم صادراتي با ارزش 
باالي يك ميليارد دالر فقط 7 قلم كاالس��ت و براي 
رشد صادرات غير نفتي، بايد با استفاده از فناوري هاي 
روز دنيا و افزايش كيفيت توليد و ارتقاي مولفه هاي 
رقابت پذيري محصوالت ايراني، اقالم داراي امكان 

صادرات را تنوع بيشتري بخشيم.



15 جهان

تنها رهبر منتخب مصر در دادگاه درگذشت

پايان راه محمد مرسي 
گ�روه جهان| »در داخل قفس��ي در دادگاه بيهوش شد 
و در بيمارس��تان از دني��ا رفت و بي س��روصدا دفن ش��د« 
اين سرانجام محمد مرسي اس��ت، تنها رييس جمهوري 
غيرنظامي مصر كه 2013، يك س��ال پ��س از پيروزي در 
انتخابات رياس��ت جمهوري با كودتاي نظامي عبدالفتاح 
السيسي از قدرت بركنار شد، به زندان رفت و محاكمه شد. 
او در چند جلسه دادگاه گفته بود كه جانش در خطر است. 
محمد مرسي از حزب آزادي و عدالت مصر )بازوي سياسي 
جنبش اخوان المسلمين( سه شنبه در قبرستاني در منطقه 
مدينه النصر در ش��رق قاهره در كنار ديگر چهره هاي مهم 
جنبش اخوان المسلمين و با حضور خانواده اش دفن شد. 
الجزيره نوشته، گروه اخوان المسلمين كه اجازه فعاليت در 
مصر ندارد سه شنبه با انتشار بيانيه اي اعالم كرده: »برخورد 
سراس��ميه رژيم مصر با مرگ مرسي و ش��تاب آنها در به 
خاكسپاري او در كمترين زمان ممكن، شائبه هاي زيادي را 
درباره داليل مرگش ايجاد كرده است. در اين شرايط لزوم 
كالبدشكافي و تحقيقات مستقل تشديد مي شود.« در پي 
مرگ ناگهاني محمد مرسي س��ازمان هاي حقوق بشري 
خواهان تحقيقات دقيق براي روش��ن ش��دن علت مرگ 
او ش��دند. سازمان ديده بان حقوق بش��ر پس از درگذشت 
مرس��ي اعالم كرد كه مرگ رييس جمهوري سابق مصر با 
توجه ش��رايط بد حبس دور از انتظار نبوده است. در بيانيه 
اين س��ازمان در اين رابطه آمده: »مرگ مرسي با توجه به 
اهم��ال كاري دولت براي تامين وضعيت جس��مي او قابل 
پيش بيني بود.« تلويزيون دولتي مصر با استناد به گفته هاي 
پزشكان گزارش داده رييس جمهوري ۶۷ ساله سابق مصر 
به دليل ابتال به غده اي س��رطاني تحت درمان بوده است. 
به گفته وكيل مدافع مرسي، او در زمان حبس در وضعيت 
جسماني بسيار بدي قرار داشته است. او گفته: »ما چندين 
درخواس��ت را براي درمان او ارايه كرديم كه شماري از آنها 
مورد موافقت قرار گرفت و برخي نيز رد ش��د.« ايوان هيل 

تحليل گر نيويورك تايمز هم با اشاره به بدرفتاري با زندانيان 
در مصر نوشته: »مرگ مرسي در جلسه محاكمه را بايد در 
چارچوب سال ها انزواي نظام مند مقامات مصري و بدرفتاري 
با ده ها هزار نفر از بازداشت شدگان سياسي درك كرد. اين 
بدرفتاري شامل جلوگيري از دسترسي زندانيان سياسي 
به مراقبت هاي بهداشتي مي شود.«  سازمان عفو بين الملل 
نيز از شرايط حبس مرس��ي انتقاد كرده و از مقامات مصر 
خواهان انجام تحقيقاتي بي طرفانه، اساسي و شفاف براي 
روشن شدن جزييات مرگ او شد. خبرگزاري آلمان به نقل 
از يك رسانه مصري گزارش داده كه سكته قلبي دليل مرگ 
مرسي بوده است. دادس��تاني كل مصر هم اعالم كرده كه 
بر بدن مرسي نش��انه هايي از جراحات و مصدوميت وجود 
نداشته است. خبرگزاري فرانسه گزارش داده كه مرسي در 
حضور اعضاي خانواده اش در آرامگاهي در ش��رق قاهره به 
خاك سپرده شده است. احمد محمد مرسي فرزند مرسي 
نيز در صفحه فيس بوكش نوشته كه مقام هاي امنيتي اجازه 
ندادند تا جسد پدرش در آرامگاه خانوادگي واقع در دلتاي 
نيل دفن شود. وزارت خارجه امريكا اعالم كرده كه گزارش ها 
درباره درگذشت مرسي را بررسي مي كند اما در حال حاضر 
نمي تواند در اي��ن باره اظهارنظر كند. رجب طيب اردوغان 
رييس جمه��وري تركيه، نيز در واكنش به مرگ مرس��ي 
به شدت از عبدالفتاح السيس��ي رييس جمهوري مصر، و 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا انتقاد كرده است. اردوغان كه 
حزب عدالت و توسعه تركيه به رهبري او نيز برآمده شاخه اي 
از اخوان المسلمين به شمار مي رود، گفته: »سيسي ستمگر 
از طريق كودتا و غصب حكومت و زيرپا گذاشتن دموكراسي 
و كنار گذاشتن مرس��ي، روي كار آمد و حدود ۵0 شهروند 
مصري را اعدام كرد. تاريخ هرگز به طاغوتياني كه مرسي را 
از طريق زنداني كردن و تهديد به اعدام به قتل رساندند رحم 
نخواهد كرد. مرگ مرسي نماد ظلم به او و ملتش است. از نظر 
ما مرسي شهيدي است كه حياتش را در راه قضيه اي كه به آن 

ايمان داشت، صرف كرد.« روابط مصر و تركيه در پي كودتاي 
نظامي عبدالفتاح السيسي عليه مرسي بطور كامل قطع شد. 
مرسي 20 اوت 19۵1 در روستاي العدوه در استان الشرقيه 
به دنيا آمد. مرسي 19۷۵ ميالدي موفق به دريافت مدرك 
ليسانس مهندسي از دانشگاه قاهره شد و سپس در 19۷8 
مدرك فوق ليسانس خود را در رشته مهندسي مواد از همين 

دانشگاه اخذ كرد. او مدتي را در دانشكده مهندسي دانشگاه 
قاهره، دانشگاه الزقازيق، دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، دانشگاه 
كاليفرنيا و دانشگاه الفاتح در طرابلس ليبي تدريس كرد. 
مرسي اواخر 19۷9 به عضويت جماعت اخوان المسلمين در 
آمد و در بخش سياسي اين جماعت كه در 1992 تأسيس شد 
فعاليت كرد. ارتش مصر در روزهاي پس از كودتا 2013 صدها 

نفر از هواداران مرسي رييس جمهوري اسالم گراي سرنگون 
شده را در قاهره و اسكندريه قتل عام كرد. برخي منابع شمار 
كشته شدگان را تا هزاران تن اعالم كرده اند. مرسي خود نيز در 
دادگاه هاي برگزار شده پس از كودتا در شش پرونده مختلف 
محاكمه شد. از اين ميان حكم چهار پرونده وي صادر شده و 

روند محاكمه در دو پرونده ديگر در جريان بود. 

دريچه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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ترامپ ميليون ها مهاجر را 
اخراج مي كند

گروه جهان| دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، ميليون ها مهاجر غيرقانوني را در آستانه 
اعالم كمپين انتخاباتي اش براي انتخابات 2020 
تهديد به اخراج كرد. به گزارش آسوشيتدپرس، 
ترامپ در توييتر اعالم كرده اداره مهاجرت امريكا 
چند روز آينده روند اخ��راج ميليون ها مهاجر 
غيرقانوني را از امريكا آغاز مي كند. او نوش��ته: 
»آنها به همان سرعت كه آمده اند از كشور خارج 
خواهند شد.«  يك مقام دولت امريكا اعالم كرده، 
در اين روند بر اخراج بيش از يك ميليون مهاجر 
غيرقانوني تمركز شده اس��ت. برخي در دولت 
ترامپ بر اين باورند كه قاطعيت بر اين مس��اله 
مانند بازداشت جمعي مهاجران يك اقدام موثر 
براي بازدارندگي و ارس��ال پيام به كساني است 
كه مي خواهند بطور غيرقانوني وارد امريكا شوند. 
ترامپ تصويب كرده است كه اقدامات بيشتري 
ب��راي جلوگي��ري از ورود مهاج��ران امريكاي 
مركزي به مرز جنوب��ي امريكا و مكزيك انجام 
دهد. در همين راستا به تازگي امريكا و مكزيك 

يك توافق مهاجرتي امضا كردند. 
ش��مار كس��اني كه بدون اج��ازه اقام��ت و بطور 
غيرقانون��ي در اياالت متح��ده زندگي مي كنند، 
حدود 11 تا 12 ميليون نفر برآورد مي شود. اكثر 
آنان را ش��هروندان كش��ورهاي امريكاي التين و 
مركزي تشكيل مي دهند. شهروندان كشورهايي 
بحران زده چون هندوراس، گواتماال و الس��الوادر 
پيوس��ته براي نجات جان خود و گري��ز از فقر و 
خشونت كشورش��ان را ترك كرده و راهي امريكا 

مي شوند. 
مقام هاي مسوول از آغاز دوران رياست جمهوري 
دونالد ترامپ با سختگيري بيشتري اين مهاجران 
را دنبال مي كنند. ترامپ نيز پيوس��ته بر دولت 
مكزيك فشار آورده تا جلوي پناهجويان را پيش 
از رسيدن آنها به مرز امريكا بگيرد. افزايش عوارض 
گمركي از ابزارهايي اس��ت كه رييس جمهوري 
امريكا س��عي كرده آن را براي تش��ديد فشار بر 
مكزي��ك به كار گيرد. ترام��پ در پيام توييتري 
خود همچنين مدعي شده، دولت گواتماال خود را 
براي امضاي توافقنامه اي با امريكا آماده مي كند. 
در اين توافقنامه از گواتماال به عنوان كشوري امن 
ياد شده است. رييس جمهوري امريكا همچنين 
در پيام خود نوشته دموكرات هاي اين كشور تنها 
كسي هستند كه دست روي دست گذاشته  و كار 
نمي كنند. مقابله با مهاجران غيرقانوني از جمله 
موضوعات مركزي ترامپ در كارزار انتخاباتي اش 
در سال 201۶ بود. او هفته جاري كارزار انتخاباتي 
خود براي انتخابات رياس��ت جمهوري 2020 را 
آغاز كرده و ش��كي نيست كه اين موضوع اين بار 

هم نقشي مهم در برنامه هاي او ايفا خواهد كرد.

اعزام ۱۰۰۰ نيروي امريكايي 
ديگر به خاورميانه

دولت واشنگتن از اعزام 1000 نيروي بيشتر به 
خاورميانه خبر داده اس��ت. به گزارش هيل، اين 
تصميم در بيانيه اي توسط پاتريك شاناهان وزير 
دفاع موقت امريكا، اعالم شد كه گفته اين نيروها 
براي اهداف دفاعي استفاده مي شوند. شاناهان 
گفته: »اين تصميم براي تضمين امنيت و آسايش 
پرسنل نظامي ماست كه در خاورميانه فعاليت 
دارن��د و براي حفاظت از مناف��ع ملي مان اتخاذ 
شده اس��ت. اين نيروها به درخواست فرماندهي 
مركز امريكا و با توصيه رييس س��تاد كل ارتش 
و با رايزني با كاخ س��فيد به منظور رس��يدگي به 
تهديدهاي هوايي، دريايي و زميني در خاورميانه 

اعزام مي شوند.«

كمك ۲۵۰ميليون دالري 
بريتانيا به افغانستان 

دولت بريتانيا اع��الم كرده يك كمك اضطراري 
1۷0 ميليون پوندي )معادل حدود 2۵0 ميليون 
دالر( شامل غذا، آب و دارو به افغانستان اختصاص 
مي دهد. به گزارش يورونيوز، روري استوارت وزير 
توسعه بين الملل بريتانيا اين مطلب را پس از ديدار 
با اش��رف غني، رييس جمهوري افغانستان، در 
لندن اعالم كرد. وزارت توسعه بين الملل بريتانيا 
تخمين زده است كه حدود 13.۵ميليون ساكن 
افغانستان براي رفع نياز غذايي خود و خانواده شان 

محتاج كمك انسان دوستانه هستند.

اصابت ۳ موشك به پايگاه 
التاجي در عراق

گروه اطالع رساني امنيتي عراق از اصابت سه موشك 
به پادگان نظامي التاجي كه نيروها و مشاوران نظامي 
امريكايي در آنجا مستقر هستند، خبر داده است. 
به گزارش رويترز، گزارشي از ميزان خسارات وارده 
يا تلفات جاني در پي اين حمله موشكي منتشر نشده 
است. منابع نظامي گفته اند، دو راكت به داخل بخش 
عراقي پايگاه هوايي التاجي واقع در 30 كيلومتري 

شمال عراق اصابت كرد. 

امير كويت به عراق مي رود
قرار است امير كويت چهارشنبه )امروز( به عراق 
برود. به گزارش خبرگزاري كويت، ش��يخ صباح 
االحمد امير اين كش��ور، براي رايزني با مقامات 
عراقي به اين كش��ور سفر مي كند. در اين ديدار، 
تحوالت منطقه و روابط دوجانبه عراق و كويت 
مورد بررسي قرار مي گيرد. گفته شده، امير كويت 
مي خواهد دوره  جديدي را براي بستن پرونده هاي 

حل نشده ميان دو كشور آغاز كند.

ورود شركت هاي خارجي به بورس چين 
گروه جهان| شرکت های انگليسی به عنوان نخستين 
ميهمانان خارجی وارد بورس ش��انگهای خواهند ش��د. 
تبادالت بورسی در حالی بين لندن و پکن در حال رخ دادن 
اس��ت که عدم ثبات اقتصادی در پی جنگ اقتصادی بين 

چين و آمريکا به شدت افزايش يافته است. 
به گزارش خبرگزاري شينهوا، فيليپ هاموند وزير خزانه داری 
بريتانيا، ميزبان »هو چون هوا« معاون نخست وزير چين، بود 
تا به طور رس��مي آغاز به کار يک بورس جديد مشترک را 

اعالم کند. با توافق دو کشور برای نخستين بار در تاريخ چين 
اجازه ورود شرکت های خارجی به بورس چين برای عرضه 
سهام خود داده می شود و شرکت های انگليسی نخستين 
شرکت های خارجی خواهند بود که می توانند سهام خود 
را در خ��اک اصلی چين عرضه کنند. گفته ش��ده، اولين 
شرکتی که از اين تبادل بين بورسی نفع خواهد برد، شرکت 
چينی علی بابا است. بورس مشترک لندن و شانگهای که 
برای راه اندازی آن چهار س��ال مذاکره صورت گرفته است 

به ش��رکت های انگليس��ی و چينی اجازه مي دهد که به 
صورت دوجانبه سهام خود در بازار بورس لندن و شانگهای 
عرضه کنند. البته ورود به اين بورس برای جذب سرمايه در 
حال حاضر برای همه ش��رکت ها ممکن نيست و آنها بايد 

تاييديه های الزم را کسب کنند.
بريتانيا اعالم کرده است تنها شرکت های دارای ارزش بيش 
از 20 ميليارد يوان )2.9 ميليارد دالر( اجازه عرضه سهام خود 
در بورس لندن را دارند و اين مساله بدان معنا است که 2۶0 

شرکت از 1۵00 شرکت حاضر در بورس شانگهای واجد 
شرايط برای عرضه س��هام خود در لندن هستند. شرکت 
چينی »هوآتای« نخستين شرکتی بود که سهام خود را در 

لندن عرضه کرده است. 
راه اندازی سيستم جديد به عنوان گامی برای توسعه روابط 
مالی بين بريتانيا با دومين اقتصاد بزرگ جهان تلقی می شود 
که به ويژه با توجه به در پيش بودن مهلت زمانی مقرر برای 
خروج اين کشور از اتحاديه اروپا اهميت دارد. مديران بورسی 
چين که امسال شاهد يکی از بدترين عملکردهای بورس 
اين کشور در سال های اخير بوده اند دستيابی به سطح 1۷ 
هزار ميليارد دالری تا سال 2030 را هدف گذاری کرده اند. 

هاموند پيش تر در ماه آوريل از تمايل شرکت های انگليسی 
برای توسعه فعاليت هايشان در چين و ايفای نقش پررنگ تر 
در طرح »جاده و کمربند« خبر داده بود. فورچون نوشته: 
»حال اين پرسش مطرح شده اين است که عرضه در بازار 
چين تا چه حد آزادانه خواهد بود. آنچه واضح اس��ت نبايد 

منتظر يک تغيير ناگهانی از سوی چين باشيم.« 
بورس شانگهای لندن قرار بود در دسامبر گذشته کار خود 
را آغاز کند ولی به داليلی به تعويق افتاد. به گفته ناظران، از 
جمله داليل تعويق آغاز به كار بورس شانگهاي لندن مسائلی 
مرتبط با برگزيت و عدم اطمين��ان در قراردادهای جديد 

خارجی بوده است.
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عكسروز

چهرهروز

اختالل در يك ارتباط
عباس مخبر از اختاللي كه در ارتباط نس��ل امروز شاعران و نويسندگان با ادبيات گذشته به وجود آمده و علتي كه موجب آن شده است، 
مي گويد. اين مترجم و اسطوره ش��ناس درباره ميزان اثرپذيري ادبيات معاصر از آثار ادبي كهن اظهار كرد: بطور طبيعي و معمول اين طور 
است كه با پرورش نسل ها، بستري پرورش پيدا مي كند و قبل از هر دوره اي، نويسندگان و شاعراني بايد وجود داشته باشند. اما اتفاِق افتاده 
اين است كه ارتباط بين نسل امروز با گذشته كم شده است. به اين دليل كه در جامعه ما نهادهاي فرهنگي و آموزشي مستقل كمتري وجود 
دارند يا شكل نگرفته اند.  او با بيان اينكه تجربيات گذشته كمتر از آن چه بايد، به ما منتقل مي شود و انگار همه از صفر شروع مي كنند، گفت: 
آنها كه در نسل من هستند، كم وبيش با گذشته ارتباط داشته اند، اما نسل هاي بعدي كه آمده اند، به نظر من دچار اختالل در ارتباط هستند.

بازارهنر

فرياد كاريكاتورها براي به آتش كشيده شدن جنگل ها 

»آقاي شيك« راهي بريتانيا شد

اجراي نمايشي كه هر روز نامش تغيير مي كند

۲۷ خرداد ماه روز جهاني بيابان زدايي بود 
و جمعي از كارتونيست ها و طنز پردازان با 
انتشار بيانه  و كاريكاتورهايي حمايت خود 
را از اين روز اع��الم كردند. در اين كمپين 
هنرمنداني همچ��ون كامبيز درم بخش، 
احم��د عرباني، كي��ارش زن��دي، هادي 
حيدري، جمال رحمتي، بزرگمهر حسين 
پور، حسن كريم زاده، ثنا حسين پور، فيروزه 

مظفري، احمد عبداللهي نيا، علي ميرايي، طراوت نيكي، 
مهناز يزدان��ي، ناهيد زماني، علي پاكنهاد، نعيم تدين، 
احسان گنجي، امين منتظري، پانته آ واعظ نيا، مهدي 
احمديان، مانا نيستاني، پيام پورفالح، محسن ظريفيان، 
نازنين جمش��يدي، اميد ش��ايان، الله ضيايي، نازنين 
جمشيدي، مسعود مرعشي، آروين، شهرام شهيدي، 
نادر ختايي، روح اهلل احمدي، همايون حسينيان، فريور 
خراباتي، مهرش��اد مرتضوي، س��عيد طاليي و مهدي 
فرج اللهي ش��ركت كرده اند. همچنين در متن بيانيه 
كمپين كاريكاتوريس��ت ها در حماي��ت از روز جهاني 
بيابان زدايي آمده اس��ت: »درخت كه نباشد، اكسيژن 
نيست؛ اكسيژن كه نباشد، زندگي نيست. درخت كه 
نباشد، كاغذ نيس��ت؛ كاغذ كه نباشد، آگاهي نيست. 

درخت كه نباشد، طراوت نيست؛ طراوت 
كه نباشد، زيبايي نيست. زيبايي، آگاهي 
و زندگ��ي را به آتش نكش��يم. ما جمعي 
از كارتونيس��ت ها و طنزپ��ردازان، نگران 
جنگل ها و مراتع ايران خود هستيم و از هر 
ايراني چه مسوول انتصابي و چه مسوول 
انتخاب��ي و چه تك تك مان كه مس��وول 
زمين هستيم، عاجزانه مي خواهيم با كمك 
هم جن��گل را از ويراني نجات دهيم. #نجات_جنگل 
#آتش_در_خان��ه« هنرمندان��ي همچ��ون كامبيز 
درم بخش، احمد عرباني، كيارش زندي، هادي حيدري، 
جمال رحمتي، بزرگمهر حسين پور، حسن كريم زاده، 
ثنا حسين پور، فيروزه مظفري، احمد عبداللهي نيا، علي 
ميرايي، طراوت نيكي، مهناز يزداني، ناهيد زماني، علي 
پاكنهاد، نعيم تدين، احسان گنجي، امين منتظري، پانته 
آ واعظ نيا، مهدي احمديان، مانا نيستاني، پيام پورفالح، 
محسن ظريفيان، نازنين جمشيدي، اميد شايان، الله 
ضيايي، نازنين جمشيدي، مس��عود مرعشي، آروين، 
شهرام شهيدي، نادر ختايي، روح اهلل احمدي، همايون 
حس��ينيان، فريور خراباتي، مهرشاد مرتضوي، سعيد 
طاليي و مهدي فرج اللهي در اين كمپين شركت كرده اند. 

فيل��م كوت��اه »آق��اي ش��يك« ب��ه 
كارگردان��ي عل��ي وليان��ي در ي��ك 
جش��نواره بريتانيايي پذيرفته ش��د. 
»آقاي ش��يك« عنوان يك فيلم كوتاه 
كم��دي ب��ه كارگرداني عل��ي ولياني 
است كه برپايه طنزي صامت ساخته 
ش��ده است. »آقاي ش��يك« در اولين 
حضور بين المللي خود به جش��نواره 

»First-Time Filmmaker« بريتاني��ا راه 
ياف��ت و اميرعلي مهاجري، مديري��ت تبليغات و 
پخش بين المللي اين اثر را برعهده دارد. اين فيلم 
كوتاه به زودي در ايران نمايش داده مي ش��ود. در 
خالصه داس��تان اين فيلم كوتاه آمده است: آقاي 
شيك پرستار پيرمردي اس��ت كه هنگام ورود به 
خانه با صداي ناهنجار لوالي در مواجه مي ش��ود 
و اي��ن صدا او را آزار مي ده��د. قصد مي كند روغن 
به لوال بزند كه متوجه مي ش��ود روغن تمام ش��ده 
است. به فروش��گاه مي رود و هنگام خريد روغن با 
اتفاق هاي غيرمنتظره اي روبرو مي ش��ود. از جمله 
عوامل اين پروژه مي توان به تهيه كننده و كارگردان: 

عل��ي ولياني، بازيگران: عل��ي ولياني، 
س��عيد ميري، مجتبي تقوي، س��اناز 
حس��ين دوس��ت، مجري طرح: ساناز 
حسين دوست، نويسنده: ندا نيك بين، 
كارگ��ردان هن��ري: س��روش زارعي، 
منشي صحنه: معصومه محمدخاني، 
طراح صحنه: ساسان فرهادپور، طراح 
لباس: مائده محس��ني، ط��راح گريم: 
فائزه س��لطاني، طراح مو: پن��دار بختياري، مدير 
فيلمبرداري: مرتضي ميرخليلي، عكاس تبليغاتي: 
س��ولماز گنجوي، عكاس پش��ت صحنه: مسعود 
حاج ابراهيمي، فيلمبردار پش��ت صحنه: اميررضا 
دهنادي، تدوين: الهه حسيني زاده، آهنگساز: دامون 
كشميرشكن، صداگذار: محمد مقدسي، طراحي 
پوستر: داوود باالني و بهروز وفامهر، مديريت فضاي 
مجازي: اميرعلي مهاجري، مديريت سايت: الهام 
عمادالدين، طراح تيتراژ و موشن گرافيك: مرواريد 
لطيف زاده، جلوه هاي ويژه بصري: سعيد خليلي، 
گروه توليد: عليرضا جليلوند و رها هدايتي، تداركات: 

مجتبي طهماسب، حمل و نقل: سعيد نامدار.

كارگردان نمايش »دقيقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ 
روز پيش كجا بودي؟« عنوان كرد در اين 
اثر نمايشي ۴ بيماري رواني مطرح مي شود 
كه هر كدام با اتفاق هاي اجتماعي تلفيق 
شده اند. فرشاد هاشمي نويسنده، كارگردان 
و بازيگر نمايش »دقيقًا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ 
روز پيش كجا بودي؟« ك��ه از ۸ خرداد در 
عمارت نوفل لوشاتو روي صحنه رفته است 

درباره اجراي اين اثر نمايشي به خبرنگار مهر گفت: اين 
نمايش يك اجراي مونولوگ اس��ت كه قرار است تا ۱۴ 
تيرماه ساعت ۱۸:۳۰ در عمارت نوفل لوشاتو روي صحنه 
برود. او ادامه داد: اين نماي��ش در ۴ اپيزود دغدغه هاي 
اجتماعي افراد مختلف را مطرح مي كند و درباره ۴ بيماري 
رواني خاص است كه با اتفاقات اجتماعي خاص جامعه 
تلفيق شده اند. اين ۴ اپيزود مستقيماً به يكديگر مربوط 
نيستند اما مي توانند ارتباط هايي نيز با هم داشته باشند. 
مسائلي كه در اين نمايش مطرح مي شود موضوعات و 
دغدغه هاي اجتماعي خود من بوده است از همين رو آنها 
را به عنوان يك متن نمايشي درآورده و تالش كردم اجراي 
متفاوتي به صحنه ببرم. هاش��مي درباره بيماري هايي 
كه در اين اپيزودها مطرح مي شود، توضيح داد: در اين 
نمايش به ترتيب هر اپيزود بيماري هاي »سندروم دست 

بيگانه«، »فوبياي مرگ«، »سندروم تورت« 
و »مازوخيسم« )خودآزاري( مطرح مي شود 
ك��ه با اتفاقاتي كه در جامع��ه رخ مي دهد 
همخواني دارند. البته بيماري هاي ديگري 
هم بودند كه مي توانستند جايگزين اينها 
شوند اما اين بيماري ها قابليت دراماتيزه 
شدن داشتند و اينكه يكي دو تا از آنها هم 
كمتر شناخته شده هستند و همين مساله 
باعث مي شود مخاطبان براي دانستن درباره آنها كنجكاو 
شوند. اين كارگردان تئاتر در پايان صحبت هايش درباره 
انتخاب نام نمايش گفت: »دقيقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز 
پيش كجا بودي؟« كلمه اي اس��ت ك��ه در هر ۴ اپيزود 
نمايش با تغييراتي تكرار مي ش��ود. در واقع مساله اين 
است كه اين نام، نام كلي اثر است و ما هر روز و با توجه به 
نزديك شدن به زمان وقوع تاريخ مدنظرمان اين زمان 
را تغيير مي دهيم. زماني كه در تاريخ ۸ خرداد ماه اجرا 
آغاز شد به جاي دقيقًا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پيش كجا 
بودي؟ گفته مي شد دقيقًا ۹ سال و ۱۱ ماه و ۶ روز قبل 
كجا بودي؟ اما مثاًل در اجراي روز گذشته گفته شد دقيقًا 
۱۰ سال و ۴ روز قبل كجا بودي؟. ۴ شخصيت نمايش 
همگي در اين روز اتفاقاتي برايشان رخ داده كه تاثير زيادي 

در سرنوشتشان داشته است.

تاريخنگاري

مرگ دكتر علي شريعتي در لندن 
بيس��ت و نهم خ��رداد ۱۳5۶، دكتر علي ش��ريعتي از 
نويسندگان و پژوهش��گران ديني برجسته ايران بنا به 
داليل نامشخص در ۴۴ سالگي در لندن )انگليس( رخ 
در نقاب خاك كشيد. علي ش��ريعتي در سال ۱۳۴۴ و 
بعد از موفقيت در امتحانات »ش��وراي عالي اداري« به 
عنوان كارشناس كتاب هاي درسي به تهران منتقل شد 
و با مرحوم برقعي و ش��هيد باهنر همكاري كرد. در آن 
روزها »سازمان جلب سياحان« از علي خواست كتابي 
تاريخي- فرهنگي درباره اس��تان خراسان بنويسد و او 
كتاب »راهنماي خراس��ان« را نوشت. از كارهاي ديگر 
دكتر شريعتي در اين دوره ترجمه كتاب »سلطان پاك« 
نوشته »پروفسور لويي ماسينيون« بود. از سال ۱۳۴5 او 
به  عنوان استاديار رشته تاريخ در دانشكده مشهد استخدام 
مي شود. موضوعات اساسي تدرس او را مي توان به چند 
بخش تقسيم كرد: تاريخ ايران، تاريخ و تمدن اسالمي و 
تاريخ تمدن هاي غير اسالمي. از همان آغاز روش تدريس، 
برخوردش با مقررات متداول در دانش��كده و رفتارش با 
دانشجويان، او را از ديگر استادان متمايز مي كرد. چاپ 
كتاب اسالم شناس��ي و موفقيت درس هاي دكتر علي 
شريعتي در دانشكده مشهد و ايراد سخنراني هاي او در 
حسينيه ارشاد در تهران موجب شد كه دانشكده هاي 
ديگر ايران از او تقاضاي سخنراني كنند اين سخنراني ها 
از نيمه دوم سال ۱۳۴۷ آغاز شد. مجموعه اين فعاليت ها 
مسووالن دانشگاه را بر آن داشت كه ارتباط او با دانشجويان 
را قطع كنند و به كالس هاي وي كه در واقع به جلسات 
سياسي � فرهنگي بيشتر شباهت داشت، خاتمه دهند. در 
پي اين كشمكش ها و دستور شفاهي ساواك به دانشگاه 

مش��هد كالس هاي درس او، از مهرماه ۱۳5۰، رس��ما 
تعطيل شد. از اواخر آبان ماه 5۱ به خاطر سخنراني هاي 
ضد رژيم، زندگي مخفي وي آغاز شد و پس از چند ماه 
زندگي مخفي در مهرماه سال ۱۳5۲ خود را به ساواك 
معرفي كرد كه تا ۱۸ ماه او را در س��لول انفرادي زنداني 
كردند؛ كه نهايتا در اواخر اسفند ماه سال 5۳ او از زندان آزاد 
مي شود و بدين ترتيب مهم ترين فصل زندگي اجتماعي 
و سياس��ي وي خاتمه مي يابد. در اين دوران كه مجبور 
به خانه نشيني بود؛ فرصت يافت تا به فرزندانش توجه 
بيشتري كند. در سال 55، با فرستادن پسرش )احسان( به 

خارج از كشور فرصت يافت تا مقدمات برنامه هجرت خود 
را فراهم كند. دكتر شريعتي نهايتا در روز ۲۶ ارديبهشت 
سال ۱۳5۶ از ايران، به مقصد بلژيك هجرت كرد و پس از 
اقامتي سه روزه در بروكسل عازم انگلستان شد و در منزل 
يكي از بستگان نزديك همسر خود اقامت گزيد و پس از 
گذشت يك ماه در ۲۹ خرداد همان سال به نحو مشكوك 
درگذشت و با مشورت استاد محمدتقي شريعتي و كمك 
دوستان و ياران او از جمله شهيد دكتر چمران و امام موسي 
صدر در جوار حرم مطهر حضرت زينب )س( در سوريه 

به خاك سپرده شد.

میراثنامه

آخرين وضعیت مرمت بازار سوخته تبريز
مديرکل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی 
آذربايجان شرقی با اش��اره به آخرين وضعيت مرمت 
بازار س��وخته تبريز اعالم کرد که پيمانکار اين پروژه 
تعيين و در محل مستقر ش��ده و طی دو سه روز اخير 
نيز فعاليت های خود را ش��روع کرده اند. مرتضی آبدار 
با تاکيد بر اين مطلب که بازار »ايکی قاپيلی« بر اساس 
نقشه های ميراث فرهنگی و به همان شکل اوليه خود 
بازس��ازی می شود، يادآور ش��د: مساحت زمين ايکی 
قاپيلی نزديک ۱۲5۰ متر بوده و با احتساب طبقه دوم 
برابر با ۲5۰۰ متر است که البته با محيط پيرامونی اين 
مساحت دو برابر می شود؛ برای مرمت اين بازار پيمانکار 
گرفته ايم و در محل مستقر هستند که طی دو سه روز 
اخير نيز فعاليت های خود را شروع کرده اند. مديرکل 
ميراث فرهنگی اس��تان با بيان اين که تا ديروز فرآيند 
نخاله برداری از اين مکان ادامه داش��ت، افزود: هيأت 
امنای اين بازار نيز در بحث بهسازی و بازسازی مشارکت 
می کنند و اقداماتی که گفته شده در حال انجام است. او 
با تاکيد بر اين که بازار ايکی قاپيلی بر اساس نقشه های 
ميراث فرهنگی و به همان ش��کل اوليه خود بازسازی 
می شود، گفت: البته س��ازه هايی نيز بصورت اضافی و 
غيرقانونی در اين مکان نصب ش��ده بود که در فرآيند 
مرمت حذف می ش��وند و بازار بر اساس نقشه ميراث 
فرهنگی در حالت اوليه خود بازس��ازی خواهد ش��د. 
ساعت ۲۳ هجدهم ارديبهشت ماه امسال، بازار »ايکی 
قاپيلی« که قسمتی از بازار بزرگ و تاريخی تبريز است، 
طعمه حريق شد و با وجود اين که اين بازار در آبان ماه ۸۸ 
هم دچار آتش سوزی شده بود، اما اين بار پوشش خبری 

اين حادثه بس��يار وسيع بود و بس��ياری از شبکه های 
اجتماعی از وقوع فاجعه ای ديگر مثل فاجعه پالسکو 
خبر می دادند. اين حريق با تالش بی وقفه و سه ساعته 
آتش نشانان اطفا ش��د. يکی از نگرانی های بعد از اين 
حريق ايجاد اين بود که بازار تبريز به دليل آتش سوزی 
از فهرست آثار يونسکو خارج شود که مشاور استاندار 
آذربايجان شرقی در امور ميراث فرهنگی با رد اين نگرانی 
اعالم کرده بود: بازار تبريز دارای ارزش های متعددی 
است و صرفاً به دليل آتش سوزی از فهرست آثار يونسکو 
خارج نمی شود، قبل از خروج کامل يک اثر، مرحله »اثر 

در معرض خطر« قرار دارد و ما هرگز نخواهيم گذاشت 
که بازار تبريز از فهرست آثار به ثبت رسيده در يونسکو 
خارج ش��ود. اکبر تقی زاده با اشاره به برخی نقص های 
موجود در نگهداری بازار و استفاده  از سازه های آهنی 
که در اين آتش سوزی ذوب شد و فروريخت، بر خروج 
حرفه های نامناسب از بازار تبريز و رفع مشکالت اصولی 
و فنی از اين بازار تاکيد کرده بود.  بر اساس اين گزارش؛ 
۲۰5 نفر آتش نشان درعمليات اطفاي بازار تبريز حاضر 
بودند و طبق اعالم مرکز فوريت های پزشکی آذربايجان 

شرقی ۲۹ نفر در اين حادثه مصدوم شدند.

ايستگاه

بازگشت ۱۰۰ میلیون دالري 
»مردان سیاه پوش« به سینما

 همكاري ايران و چین
در تولید مشترك سینمايي

جديدتري��ن قس��مت از 
سري فيلم هاي كمدي-

اكش��ن و علمي-تخيلي 
»مردان س��ياه پوش« در 
هفته نخس��ت اكران به 
فروش جهاني بالغ بر ۱۰۰ 
ميليون دالر دست يافت. 
به گزارش ورايتي، »مردان 

س��ياه پوش: بين المللي« محصول كمپاني سوني 
كه چهارمين قس��مت از اين س��ري فيلم است، در 
نخستين هفته اكران همزمان با سينماهاي امريكا 
در 5۸ كش��ور خارجي نيز اكران خ��ود را آغاز كرد 
و با ف��روش ۷۴ ميليون دالري صدرنش��ين جدول 
فروش هفتگي گيشه بين الملل نام گرفت. با وجود 
فروش خوب »مردان س��ياه پوش: بين المللي« در 
كشورهاي خارجي، اين فيلم در سينماي امريكا آغاز 
نااميدكننده اي داشت و تنها به فروش ۲۸ ميليون 
دالري اكتف��ا كرد تا فروش جهاني هفته نخس��ت 
نمايش اين فيلم به ۱۰۲ ميليون دالر برسد. اين فيلم 
كه با بودجه ۱۱۰ ميليون دالري س��اخته شده، در 
نيويورك، مراكش، ايتاليا و لندن فيلمبرداري شده 
است و روايتگر عمليات هاي طاليي مردان سياه پوش 
براي به دام انداختن خالف كاران در سراس��ر جهان 
است و »تسا تامپسون«، »كريس همسورث« و »ربكا 
فرگوسن« بازيگران اصلي آن هستند و جاي بازيگران 
سرشناسي چون »ويل اسميت« و »تام لي جونز« را 
گرفته اند كه ۲۲ سال پيش در اولين قسمت »مردان 
سياه پوش« مقابل دوربين رفتند. »مردان سياه پوش: 
بين الملل��ي« بهترين عملكرد خارج��ي را با ۲۶.۳ 
ميليون دالر در سينماهاي چين ثبت كرد و روسيه 
)5.۱ ميليون دالر(، كره جنوبي )۴.۹ ميليون دالر(، 
مكزيك )۳.۹ ميليون دالر(، ژاپن _۳.5 ميليون دالر 
و بريتانيا )۳.۴ ميليون دالر( از ديگر بازارهاي موفق 
اين فيلم در هفته نخست اكران بودند. مجموع فروش 
جهاني فيلم هاي »مردان سياه پوش« تاكنون به ۱.۷5 

ميليارد دالر رسيده است.

رييس كمپاني فيلم چين 
ديروز اعالم ك��رد ايران و 
چي��ن ب��ا ه��م توليدات 
س��ينمايي  مش��ترك 
مي س��ازند. به گ��زارش 
ورايتي، ميائ��و ژيائوتيان 
اعالم كرد چي��ن قرارداد 
هم��كاري در تولي��دات 

سينمايي با ۲۲ كشور امضا كرده و چنين قراردادي را 
با ايران تا پايان امسال امضا مي كند. اين مقام مسوول 
شركت توليد فيلم چين اين خبر را ديروز در جشنواره 
فيلم شانگهاي اعالم كرد. اين جشنواره امسال ميزبان 
۶ فيلم در بخش »فوكوس ايران« اس��ت و جلسات 
گروهي را براي همكاري عميق تر نيز برگزار خواهد 
كرد. رضا ميركريمي دبير جشنواره جهاني فيلم فجر 
نيز در نشستي به ارايه چشم اندازي از سينماي ايران 
پرداخت و درباره تاريخ و عملكرد مدرن آن صحبت 
كرد. او در بخش مهمي از صحبت هايش به معرفي 
س��ازمان ها و بخش هاي دولتي صنعت فيلم ايران 
اش��اره كرد كه در راس اين فهرست وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي ايران جاي داشت. در اين نشست 
جيانگ هيانگ كارگردان سينما گفت: چين و ايران 
در زمينه هايي چون محيط اجتماعي و محيط خالقانه 
نقاط مشترك زيادي دارند. وانگ يي بينگ مديرعامل 
»گروه فيلمسازي درتي مانكي« گفت: صنعت فيلم 
ايران و چين عالقه مند موضوع هاي واقع بينانه هستند 
و هر يك از اين دو كشور ساختار اجتماعي پيچيده، 
جمعيتي وسيع و خاكي پهناور براي خالقيت دارد. 

میشل  پالتیني  دستگیر  شد

برانكو: ماجراي من و پرسپوليس تمام شده است

ميش��ل پالتيني به خاطر تفحص درباره 
اعطاي ميزباني جام جهاني ۲۰۲۲ به قطر در 
كشور فرانسه دستگير شد. به گزارش ديلي 
ميرور، ميشل پالتيني ۶۳ ساله كه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱5 
در يوفا و فيفا فعاليت داشت، به دليل دريافت و پرداخت 
رشوه با محروميت طوالني مدت روبرو شده است. پالتيني 
اكنون در زادگاه خود در فرانس��ه دستگير شد تا درباره 
اعطاي ميزباني جام جهاني ۲۰۲۲ به قطر توضيح بدهد. 
قطر در دسامبر ۲۰۱۰ به عنوان ميزبان جام جهاني ۲۰۲۲ 
انتخاب شد ولي حواشي زيادي درباره اعطاي اين ميزباني 
به قطر وجود داشت و گزارش هاي زيادي منتشر شده است 
كه نشان مي دهد تخلفاتي در اين راه وجود داشته است. 
پالتيني در سال ۲۰۱۶ قصد داشت تا جانشين بالتر در فيفا 
شود ولي برمال شدن تخلفات زيادي كه او انجام داده بود 
باعث شد تا او همراه بالتر با محروميت سنگيني روبرو شوند 
و جياني اينفانتينو به عنوان رييس جديد فيفا انتخاب شود.

سرمربي سابق تيم پرسپوليس در مصاحبه با سايت 
اسپورت نت كرواسي از توافق با تيم االهلي عربستان 
س��عودي و از جدايي پرس��پوليس خبر داد. برانكو 
ايوانكوويچ سرمربي تيم پرسپوليس از اين تيم جدا 
شد. هرچند باشگاه پرسپوليس در ابتدا واكنش نشان 
داد و عنوان كرد هواداران نيازي نيست نگران باشند 
چون برانكو برمي گردد، ولي ايوانكوويچ تصميم خود 
براي رفتن را گرفته اس��ت. برانكو ايوانكوويچ درباره 
رفتن ازپرسپوليس و پيوستن به تيم االهلي عربستان 
سعودي در گفت وگو با سايت sport net كرواسي 
اظهار كرد: من تا االن قراردادي امضاء نكرده ام، ولي 
با االهلي به توافق رسيده ام و سرمربي جديد اين تيم 
خواهم بود. او افزود: به زودي به عربس��تان سعودي 
مي روم. تا پايان ماه جاري بايد آنجا باشم. داستان من 

در ايران تمام ش��ده است. چهار سال در پرسپوليس 
بودم و آنجا شش جام به دست آوردم سه بار قهرمان 
ليگ شديم و در فينال قهرمانان آسيا شركت كرديم. 
كسب اين عناوين و افتخارات كار آساني نبود خيلي 
به اين تصمي��م فكر كردم و تصميم به رفتن گرفتم. 

سرمربي كروات در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
درباره طلب بازيكناني مثل بوديمير گفت: مشكل پول 
نخواهد بود. بازيكن ها االن نبايد نگران اين مس��اله 
باشند آنها مي توانند به پول شان برسند فقط بايد صبور 
باشند و من مطمئن هستم همه چيز حل خواهد شد.

او در پاي��ان درباره حضور در تيم االهلي عربس��تان 
س��عودي گفت: االهلي يك��ي از چه��ار تيم بزرگ 
عربستان س��عودي اس��ت در كنار الهالل، النصر و 
االتحاد. من قبال در ليگ عربس��تان سعودي بوده ام 
و اين ليگ براي من آش��نا است. عربستان سعودي 
هم مثل ايران كشوري است كه عالقه  زيادي در آن 
به فوتبال حس مي شود. االهلي براي اهداف بزرگي 
آماده مي ش��ود و من مطمئن هس��تم كه ما در آنجا 

موفق خواهيم شد.

ورزشي
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