روزنامهاقتصادیصبح ایران

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:

نگاهي به داليل افت سريال شهرزاد
در فصلهاي دوم و سوم

هروقترهبرمعظمانقالب
دستوردهند
برنامه احیای فردو را اعالم میکنیم

به خاطر چند ميليارد بيشتر!
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سال پانزدهم شماره  16 3936صفحه قیمت 1000تومان

واكنش منفي بازار به ادعاي رییس کل بانک مرکزی

رييس انجمن توليدكنندگان كاغذ و مقواي كشور
در پاسخ به «جهان صنعت» مطرح کرد

3

زنگ فوتبال به صدا درآمد

بدقولی دولت
گرانی  100درصدی کاغذ روزنامه

گروه بازرگاني -بازار كاغذ بار ديگر دچار
التهاب شده اســت .اگرچه بحران كاغذ از سال
گذشته آغاز شد اما اين مشكالت هم در بخش
توليد و هم در بخش عرضه در ماههاي اخير بيشتر
از قبل جلوه ميكند .وضعيت نابسامان بازار ارز و
تصميمات اقتصادي دولت ...

فراز و فرود اقتصاد روسیه در جام جهانی 2018

پرونده خريد فاليت چك به دادگاه ارجاع شد

احتمال فساد  2/7میلیون دالری

10

مجلس قانون مبارزه با قاچاق را اصالح کرد

کولبران و اسکلههای غیرقانونی
همچنان بالتکلیف

2

فیفا به استفاده تکنولوژی در جام جهانی روسیه رضایت داد

ویدئو چک علیه خطای داوری

9

سیاسیکاری کمیته امداد
موجب بیاعتمادی مردم شده است

هزینه  14میلیارد دالری

پرش  2767واحدی شاخص
سهامداران را غافلگیر کرد

روز غیرعادی بورس

هادیمومنی -در شرایطی که اوضاع و تحوالت
بازارهای اقتصادی در ایران برای همگان روشن است
و قیمت ارز هر روز با رشد مواجه میشود و در کنار
آن اوضاع برای طال و سکه اسفناکتر است اما روز
گذشته شاخص بورس در صعودی شگفتانگیز و
غیرقابل باور با بیش از  2700واحد صعود شــدید
مواجه شد به طوری که همه ...
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مكتب اقتصادي حبابيسم!

جعبه سیاه

شيب ماليم قيمت! ???

تلخند
تنظیف

16

نگاه سردبیر

روياي ناتمام

یادداشت

ت فقط نفت و پتروشیمی نیست
صنع 

SPUTNIK

v.ashtiani37@yahoo.com

منافع ملی قربانی اعمال سلیقهها
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افزايش حقوق سال  ۹۷بازنشستگان از خرداد

12

امیرواعظیآشتیانی*
اولین و موثرترین گام در
توســعه و گسترش صنعت
نکتهاینیستمگرتوجهویژه
به برنامهریزیهای مدون و
قدم گذاشتن در مسیری که
از ابتدا ایستگاهها و اهداف آن روشن باشد .دور از ذهن
و ناممکن است بیآنکه به برنامهریزیهای هدفمند و
چشماندازهای تعریف شده توجه داشته باشیم آینده
صنعت کشــور بهبود پیدا کند و توان گذر از مرحله
حساس و پیچیده امروز را داشته باشیم.
این در حالی است که سند توسعه صنعت کشور،
مانند سند چشمانداز 20ساله و برنامههای پنج ساله
موردبیتوجهیقرارمیگیردوادایآنهادرادوارمختلف
به تعویق میافتد .بدیهی در چنین شرایطی صنعت
کشور دچار سردرگمی خواهد شد و در نتیج ه گویی
هیچنقشهراهیوجودنداردومسووالنومدیراناجرایی
هربارتصمیممیگیرنداولویتبهرهمندیازخدماترا
به یکی از صنایع کشور اعطا کنند.
اماایناولویتدرنهایتمتعلقبهکدامیکازصنایع
کشور است ،سوالی است که تا امروز مسکوت مانده و
نتوانستهایم به آن پاسخ دهی م در حالی که همه صنایع
کشور با آسیبهایی عمیق مواجه شدهاند .برای مثال
صنعت نساجی کشور که از دیرباز قدمهایی در مسیر
توسعه و پیشرفت برداشته بود از توسعه جا مانده است
و امروز حتی توان همقدم شدن با کشورهای همسایه
را نیز ندارد .در شرایطی که تا دهه 60همچنان صنعت
نساجی کشور در مسیر صادرات به کشورهای اروپایی
پیش میرفت امروز نهتنها دیگر سخنی از صادرات
تبلکهتامیننیازداخلینیزمحققنمیشود.
نیس 
دولت هیچ عملکردی در راستای برنامهریزیهای
صنعت کشــور ندارد و دولتهای مختلف به همان
شیوهای که خود تشخیص میدهند تصمیمگیری
میکننــد .از ســوی دیگر مجلس به عنــوان نهاد
نظارتگر کامال نسبت به این موضوع بیتوجه است
و کمیســیونهای صنعت و برنامه و بودجه آن طور
که موظف هستند پیگیریهای الزم را در این راستا
نمیکنند.ازهمینرواستکهدرچنینشرایطیانتقاد
مستقیممتوجهمجلساست.حالآنکهایننهادآنطور
که باید ،نقش نظارتی خود را ایفا نمیکند.
پرسشامازمانیمطرحمیشودکهترکیهبهعنوان
کشورهممرزوهمسایهایکهصنعتآنتوسعهکمتری
نسبت به ایران داشته است امروز سند توسعه صنعت
خود را مدون و برنامهریزی شده پیش برده است و بر
اساس همین اسناد است که امروز صنعت این کشور
همه شــاخصهای توسعه را در بخشهای مختلف
نساجی ،گردشگری ،ارتباطات و دیگر صنایع خود به
دست آورده است .از همین رو باید این باور را پذیرفت که
تنهادرچارچوببرنامهریزیاستکهمیتوانقدمهای
ت و به اهداف بلند دست پیدا کرد.
جدی برداش 
مشکالت صنعت ما از جایی آغاز میشود که حتی
مدیران سطوح باال نیز از پیروی از اصول برنامهریزی در
اقتصاد و صنعت سر باز میزنند و از همین رو است که
تصور غالب مدیران بر آن است که کشور فقط از مسیر
صنعتنفتوپتروشیمیامکانتوسعهراخواهدداشت
هرچنداینروزهاحتیصنعتپتروشیمیکشورهایی
که پیش از این امکان رقابت با ایران را نداشتند بسیار
رشد یافتهاند و گاه تاب و توان رقابت با این کشورها نیز
وجود ندارد .امید است دایره برنامهریزی و اجرای اهداف
در این مسیر به زودی در کشور اجرایی شود.
*مدیرعاملاسبق
شرکتشهرکهایصنعتیایران

صنعت ایران از فقدان استراتژی توسعه رنج میبرد
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حامد شفیعی* -امروز سوت آغاز تورنمنت
جامجهانی فوتبال زده میشــود .کشور میزبان،
روســیه اســت؛ کشــوری که در حوزه سیاست
بــا چالشهــای بســیاری در داخــل و خارج
مواجه است .چالشهای داخلی روسیه دقیقا بعد از
تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر بحران اوکراین
و شبهجزیره کریمه از سال  2014عمق بیشتری
پیدا کرد .اقتصاد روسیه یک اقتصاد ترکیبی پردرآمد
است که برخی بخشهای آن از جمله نفت و گاز در
مالکیت راهبردی دولت قرار دارد .روسیه در حال
حاضر تورمی بیش از  12درصد را تجربه میکند
که این تورم با توجه به تحریمهای اعمالشده رو
به افزایش است .صندوق بینالمللی پول در گزارش
سال  2017خود در فهرست کشورها بر پایه تولید
ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) ،رتبه  7را به
روســیه اختصاص داد .با این همه افزایش بحران
سوریه و تشدید تحریمهای آمریکا علیه روسیه،
ارزش روبل را پایین آورده اســت .برای نمونه یک
دالر آمریکا به ارزش  77/64روبل در بازار روسیه
مبادله میشد .حال این سوال مطرح میشود که
فدراسيون فوتبال اسپانيا در يك تصميم سخت
اما قابل پيشبيني لوپتگي سرمربي خود را در فاصله
يــك روز مانده تا اولين بازي الروخا در جامجهاني
كنار گذاشــت .اين تصميم يكي از عجيبترين و
شــگفتانگيزترين موقعيتها در اردوي تيم ملي
كشوريايجادكردهكهبهواسطهتوفيقهايباشگاهي
مثاليبزرگبرايتوسعهفوتبالدرهمهكشورهاست
اما كمتر از 16ساعت بعد از اعالم خبر توافق لوپتگي
سرمربيتيمملياسپانيابارئالمادريددرفصلآينده،
فدراسيونفوتبالاسپانيادرنشستمطبوعاتيديروز
اين مربي را از كار بركنار كرد؛ تصميمي براي مراقبت
از اصول اوليهاي كه فوتبال بر مبناي آن بنا شــده
است .با اين تصميم حاال لوپتگي تبديل به فردي
شد كه به پرچم اسپانيا خيانت كرده است .رييس
فدراســيون فوتبال اسپانيا اين تصميم را بالفاصله
پس از ورود به سالن نشست مطبوعاتي اعالم كرد

جامجهانی اقتصادی
چرا کشوری با چنین مسایل اقتصادی و سیاسی
که دست به گریبان است ،میزبان بزرگترین رویداد
بینالمللی حوزه ورزش است؛ رویدادی که میلیونها
نفر ،بیننده پخش زنده آن خواهند بود و هزاران نفر
برای تماشای بازی به روسیه سفر خواهند کرد .شاید
پاسخ آن را بتوان در یک جمله خالصه کرد« :تاثیر
فوتبال بر اقتصاد» .البته اینجا منظور از فوتبال صرفا
ورزش نیست زیرا امروز به فوتبال از دریچه صنعت
نگاه میشود .رسانههای روسی به نقل از ماکسیم
اورشکین ،وزیر توسعه اقتصادی روسیه نوشتهاند:
«تخمین زده میشود گردشگران خارجی طی زمان
برگزاری مسابقات جامجهانی در این کشور 100
میلیارد روبل خرج کنند ».بر اساس این ادعا یعنی
 1/6میلیارد دالر به اقتصاد روسیه تزریق خواهد
شد؛ رقمی که میتواند برای مقطعی اقتصاد روسیه
را نجات دهد .این مهم صرفا به این دلیل است که در
دنیای ورزش هیچ رشتهای مانند فوتبال پرطرفدار
و جذاب نیســت که این میزان از گردش مالی و

تزریق سرمایه را به کشوری تزریق کند .در برخی
کشورها مانند برزیل و آرژانتین ،پیوند قابل توجهی
میان فوتبال با رشد یا رکود اقتصادی برقرار است.
یکی از درآمدهای کشور برزیل از صادرات بازیکنان
فوتبال است .برای پی بردن به جایگاه فوتبال کافی
است نگاهی به اعضای فدراسیون فیفا و سازمان
ملل بیندازیم .در حال حاضر  209کشــور عضو
فیفا هستند که در مقایسه با سازمان ملل (با 193
عضو)  16عضو بیشتر دارد .با توجه به گستردگی
این ورزش ،مسایل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی زیادی درگیر این ورزش و حتی اشخاص
میشود .برگزاری مسابقات منطقهای و بینالمللی
از سوی باشگاههای گرانقیمت و باارزش فوتبال
و هیجانات ناشی از برگزاری آن بر زندگی مردم،
همواره مورد توجه تصمیمگیران سیاسی و اقتصادی
بوده است .ارزش باشگاه ،ارزش برند ،میزان درآمد
باشگاه ،قیمت مبادالتی بازیکنان و حامیان مالی
آنها تاثیر قابل توجهی بر افزایش درآمدهای مالیاتی

شوك بزرگ در اردوي اسپانيا

لو پتگي اخراج شد

تا نشان دهد براي او حفظ نظم و قواعد اوليه از همه
چيز مهمتر است .آنها سرمربي تيمشان را به واسطه
عدم صداقت و ايجاد فضاي نامناسب براي تيم ملي
بالفاصله اخراج كردند تا انتخاب سرمربي بعدي رئال
جنجاليترازهميشهباشد.حاالرئالمادريدوشخص
فلورنتينو پرز به واسطه مذاكره و توافق با پتگي مورد
انتقاد شديد و بيرحمانه رسانهها قرار خواهند گرفت.
رييس رئال اگرچه به تصميمات ناگهاني و عجيب
شهرت دارد اما اين انتخاب هزينهاي فراتر از باور را به
وي و تيمش تحميل خواهد كرد .چراكه حاال مادريد
به عنوان سمبل پايتخت اسپانيا و تيمي كه در اوج
مناقشات استقاللطلبانه مظهر اتحاد ملي بود ،با
صفت از بين برنده اين گروهگرايي همه جانبه معرفي

خواهد شد .صد البته لوپتگي انتخابي مناسب براي
مادريد است كه پس از جدايي زينالدين زيدان در
جستوجوبرايانتخابيكگزينهبهبنبستخورده
بود اما زمان تصميم ،تاثير اين انتخاب روي فضاي تيم
ملي ،ايجاد دو قطبي احتمالي و البته بيتوجهي به
اصول ،چيزي نبود كه فدراسيون فوتبال اسپانيا از آن
بگذرد .آنها البته به سرعت سرمربي جديد را معرفي
خواهند كرد كه ممكن است يك قهرمان ملي حتي
از كاتالونيا باشد؛ چهرهاي مثل لوييس انريكه مارتينز
كه سابقه بازي در رئال و بارسا را دارد و اتفاقا با پيراهني
شبيه پيراهن امروز اسپانيا درجامجهاني 94گلي به
يادماندني را به ثمر رساند .حاال لوپتگي با بار سنگين
و سرزنش بيرحمانه هواداران اسپانيا و البته فوتبال

آمريكا ،كانادا و مكزيك بهطور مشترك ميزبان جامجهاني  ۲۰۲۶شدند
در رايگيــري شــصت و هشــتمين كنگره
فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) كشورهاي آمريكا،
كانــادا و مكزيــك به عنوان ميزبانان مشــترك
جامجهاني  ۲۰۲۶انتخاب شدند.

اعضاي كنگره فيفا ديروز در جلســه خود در
كشور روسيه براي انتخاب ميزبان جامجهاني۲۰۲۶
رايگيري كردند .در رايگيري كه بين مراكش و
ميزباني مشترك  ۳كشور آمريكا ،كانادا و مكزيك

انجام شد در نهايت  ۳كشور آمريكا ،كانادا و مكزيك
راي بيشتري تصاحب كردند و به اين ترتيب سال
 ۲۰۲۶براي اولينبار در تاريخ جامجهاني به ميزباني
 ۳كشور انجام ميشود.
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ناشی از نقل و انتقاالت کشورها داشته و حتی ایجاد
اشتغال در حوزههای تورسیم و صنایع وابسته را به
همراه داشته است .صاحبنظران بر این موضوع
اتفاق نظر دارند که فوتبال موجب ترویج توریسم و
توسعه توریسم و راهحل خوبی برای رشد اقتصادی،
اشتغال و در نهایت فقرزدایی است .نکته قابل توجه
در صنایعی اســت که با فوتبال رونق میگیرند؛
بخشهای عمرانی ،صنایع غذایی ،صنایع نساجی،
صنایع دستی ،خدمات تجاری ،خدمات توریستی
از جمله هتلداری ،برق ،گاز ،خدمات شــهری،
لونقل ،رســانهها ،خدمات فناوری اطالعات
حم 
و دیگر موارد بخشهایی هســتند که از برگزاری
جامجهانی فوتبال سود میبرند .برای همین هر
گاه زمان قرعهکشی مسابقات جامجهانی فوتبال و
پس از آن ،برگزاری المپیک برای تعیین میزبانی فرا
میرسد ،کشورها با هر روشی سعی میکنند برای
جبران خألها و چالشهای اقتصادی میزبانی این
بزرگترین رویداد جهانی را به دست گیرند.
* روزنامهنگار
ورزش

مواجه خواهد شد ،چيزي كه كار او را براي حضور
در مادريد و هدايت تيمي كه او را به واسطه تغيير
نسل موفقش در تيم ملي انتخاب كرده است ،دشوار
ميكند .اين مربي حاال در فاصله كمتر از نصف روز
از يك چهره ملي مورد عالقه به مردي بدل شده كه
به تيم ملي خيانت كرد .در حال حاضر اسپانياييها
عصباني و شگفتزده از وضعيت پيش آمده نگران
سرنوشت تيمي هستند كه تحت نظر اين سرمربي
ميانگين باالي سه گل زده در هر مسابقه را داشت و
يكيازمدعيانجديكسبقهرمانيبهشمارميآمد
اما روحيه برنده و دستنيافتني الروخا با اقدام عجيب
سرمربي با چالشي جدي مواجه شده و اين مساله
باعث خوشحالي رقبايي مثل پرتغال ،ايران و مراكش
است كه در سه بازي آينده مقابل ستارههاي اسپانيا
صفآرايي خواهند كرد.
در ايــن رايگيري  ۱۳۴كشــور به ميزباني
مشترك  ۳كشــور راي دادند و  ۶۵كشور هم به
ميزباني مراكش راي دادند .جامجهاني  ۲۰۲۶پس
از سال  ۱۹۹۴كه در آمريكا برگزار شد نخستين
دوره اين رقابتهاست كه بار ديگر به ميزباني قاره
آمريكاي شمالي انجام خواهد شد.
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مسعود سليمي -از امروز تا يك ماه،
جهان با حركت و آهنگ فوتبال ميچرخد،
جامجهاني فوتبال دســتكم از سالهاي
آغازيــن دهه  70ميالدي ،به عبارت بهتر
پس از قهرماني برزيل كه در فينال ،1970
مقابل ايتاليا به پيروزي رسيد ،رفتهرفته به
رويدادي بدل شده كه هيچ خبر و حادثه و
واقعهاي به اندازه آن نميتواند چشم و چراغ
جهان شود ،به ويژه كه در يكي دو دهه اخير ...
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سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:

هر وقت رهبر معظم انقالب دستور دهند
برنامه احیای فردو را اعالم میکنیم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید هر زمان که رهبر معظم انقالب
دستور دهند ،برنامه احیای سایت فردو برای غنیسازی اورانیوم اعالم میشود.
پایان غنیسازی اورانیوم در سایت فردو یکی از مهمترین خواستههای جامعه
جهانی از ایران بود که در توافق هستهای موسوم به برجام به دست آمد.
به گزارش تسنیم ،بهروز کمالوندی ،سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی ایران
دیروز در نشستی رسانهای گفت« :رهبر معظم انقالب فعال دستور دادهان د برنامهها
ب برجام انجام شود و زمانی ک ه ایشان دستور دهند ،برنامههای خارج از
در چارچو 
برجا م برای احیای فردو را اعالم میکنیم».
براساس توافق برجام ،قرار بوده فردو از یک سایت غنیسازی اورانیوم به مرکز
تولید ایزوتوپهای پایدار تبدیل شود .ساختمانسازی این پروژه ،خرداد دو سال
پیش با حضور علیاکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران آغاز شده بود.
ایران تاســیس ســایت فردو را پس از آن تایید کرد که مقامهای غربی در
شهریور ۱۳۸۸از وجود یک «سایت غنیسازی مخفی در نزدیکی تهران» خبر
دادند.افشایاینسایتموجبفشارهایسیاسیفراوانیبهایرانازسویکشورهای
نالمللی انرژی اتمی شد.
غربی و آژانس بی 
در سال ۱۳۹۰ایران از انتقال شماری از سانتریفوژهای سایت غنیسازی نطنز
به سایت غنیسازی فردو و از قصد تولید اورانیوم با غلظت  ۲۰درصد در فردو
خبر داد.بر اساس توافق هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی ،در حال حاضر
 ۱۰۴۴دستگاه ماشین غنیسازی در سایت فردو وجود دارد اما فعالیتی در زمینه
غنیسازی اورانیوم انجام نمیدهد.
سایت فردو در زیر زمین و در منطقهای محصور میان کوه تاسیس شده تا به
گفته مقامهای ایرانی در برابر حمالت احتمالی خارجی آسیبناپذیر باشد .رهبر
معظم انقالب پیش از توافق هستهای و در زمانی که بحث میان ایران و شش قدرت
جهانی در جریان بود گفتند« :روی فردو تکیه میکنند ،چون غیرقابل دسترسی
است برای آنها .میگویند جایی که ما نمیتوانیم به آن ضربه بزنیم ،نباید داشته
باشید .این خندهآور نیست؟»
مقامهای سازمان انرژی اتمی دلیل احداث این مرکز را حفاظت از دانش
غنیسازی اورانیوم در برابر حمله احتمالی عنوان کردند و گفته بودند فردو
سایت پشتیبانی از مرکز نطنز است که سایت اصلی غنیسازی اورانیوم در
ایران است.
مقامهای ایرانی پس از توافق هستهای بارها گفت هاند بازگشت فردو به وضعیت
پیش از توافق به سرعت امکانپذیر است.

نسرین  -ستوده بازداشت شد

ایسنا -رضا خندان ،همسر نسرین ستوده دیروز از بازداشت همسرش
خبر داد.
رضا خندان گفت :همسرم ظهر دیروز با حکم جلب بازداشت شد.
او افزود :هنوز از اتهام وی اطالعی ندارم ولی وقتی از ماموران موضوع
را پرسیدم گفتند به دلیل حکم پنج سال حبسی که قبال برای وی (غیابا)
صادر شده ،بازداشت شده است.

