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يادداشت- 1

بورس به كجا مي رود؟
همان طور ك��ه قبال هم 
باره��ا اش��اره ك��رده ام، 
آين��ه  باي��د  ب��ورس 
تمام نماي توليد كش��ور 
باش��د؛ يعني تحركات 
و رش��دي كه در بورس 
مشاهده مي ش��ود بايد 
تابع��ي از وضعيت كلي 
كسب و كار و توليد كشور باشد؛ نه اينكه رشد بورس 
دقيقا در نقطه مقابل ش��اخص هاي اصلي اقتصاد 
باشد. معلوم است كه اين عدم تناسب به هر حال روز 
و روزگاري خود را نمايان خواهد ساخت. اقتصادي 
كه در آن توليد در وضعيت مناس��بي قرار نداشته 
باشد و مشكالت عديده اي پيش روي توليدگران 
قرار داشته باش��د، به طور طبيعي تحوالتي كه در 
ميزان قيمت سهام و قيمت سهام و... ايجاد مي شود 
يا حباب اس��ت يا توهمي كه به وسيله آن، مردم را 
به سرمايه گذاري در بورس تشويق مي كنند. البته 
شركت هاي بزرگ هم از اين فضا و شرايط حداكثر 
استفاده را كرده اند؛ آنها در زمان رشد بورس وارد اين 
بازار شده اند، منابعي را آورده اند و سودهاي كالني 
كسب كرده اند. اين گروه از ش��ركت هاي بزرگ و 
كارتل هاي عظيم وقتي كه احساس كردند قيمت ها 
به نقطه اوج خود رسيده اس��ت، اقدام به خروج از 
بازار سرمايه كردند و نوسانات متعددي را در بورس 
پايه ريزي كردند. اين نوسانات پي در پي، عمدتا به 
خاطر خروج بنگاه هاي بزرگ و حقوقي ها از بورس 
شروع شد . نوساناتي كه نش��انه هايي را دال بر اين 
موضوع به جامعه منتقل كرد كه بازار به اوج رش��د 
خود رسيده است و از اين بعد سرمايه گذاري ها در 
بورس با شرايط سخت تر و افول روبه رو خواهد شد. 
اين رويكرد حقوقي ها و بنگاه هاي ب��زرگ در بازار 
سرمايه باعث شد تا آس��يب هاي فراواني به سهام 
خرد وارد شود و س��هامداران كوچكي كه اخيرا به 
بورس پيوس��ته بودند بار اين نوس��انات را به دوش 
كشيدند.  ادامه در صفحه 5
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 مكانيسم  ماشه 
 بايد ها و نبايدها ي اقتصادي

 خطر برخوردهاي سلبي 
با سرمايه هاي انساني

 دولت 
و بازارهاي اقتصادي

اي��ن روزها ب��ازار بررس��ي و 
تحليل درباره اينكه سرانجام 
تالش هاي امريكا در خصوص 
اجرايي س��اختن مكانيس��م 
ماشه به كجا ختم خواهد شد، 
حس��ابي گرم ش��ده و اغلب 
تحليلگ��ران ه��م بر اس��اس 
داده هاي اطالعات��ي موجود، 
تصويري از آنچه ممكن اس��ت بعد از تالش هاي امريكا 
رخ دهد، ارايه مي كنند. اغلب تحليل ها هم حاكي از آن 
اس��ت كه امريكا به دليل خروج ترامپ از برجام، نخواهد 
توانست مكانيس��م ماش��ه را فعال كند. اما بياييد با يك 
پيش فرض متفاوت از اين مجموعه تحليل ها، موضوع را 
بررسي كنيم؛ با اين پيش فرض كه اگر مكانيسم ماشه 
اجرايي شود، ما بايد چه بايدها و نبايدهايي را در اقتصاد، 
در مديريت؛ در تولي��د، در صادرات و...م��ورد توجه قرار 
دهيم تا اين تحريم ها، اين دشمني ها و اين عداوت ها و... 
بي اثر يا كم اثر شوند. واقع آن است كه ريشه اصلي بيشتر 
مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور ما نه در خارج بلكه 
در داخل است. معني اين اظهارنظر اين نيست كه بهبود 
ش��اخص هاي ارتباطي با جهان پيراموني و كانون هاي 
اصلي قدرت اقتصاد و توليد بين الملل، اثري بر رش��د يا 
كاهش گزاره هاي اقتصادي كشورها ندارد؛ بلكه مساله 
اصلي اين اس��ت كه تا زماني كه اقتصاد ايران بستر الزم 
براي تحقق توس��عه پاي��دار و همه جانب��ه را در اقتصاد 
كشور فراهم نكند، نمي تواند به قافله پيشگامان توليد و 
تجارت بين المللي بپيون��دد. يعني هرچند بهبود روابط 
با قدرت هاي اقتصادي جهاني يك ض��رورت الزم براي 
توسعه محسوب مي شود اما قطعا به تنهايي كافي نيست. 
اقتصاد ايران در يك چنين شرايطي بايد توجه و تمركز 
خود را براي حل مشكالت زيربنايي اقتصاد بگذارد تا بعد 
از عبور از اين چالش ها و آماده ش��دن بس��ترالزم، بتوان 
اهداف از پيش تعيين شده اقتصادي را محقق كرد. با اين 
مقدمات پرسشي كه ممكن اس��ت به ذهن خطور كند 
آن است كه مشكالت زيربنايي اقتصادي چه مواردي را 
شامل مي شوند؟ يكي از اين موارد بدون ترديد انحصار در 
اقتصاد است. اتمسفر اقتصادي كشور را ابرهاي غبارآلود 
انحصار در بر گرفته و تا زماني كه اين ابرهاي غبارآلود و مه 
آلود آسمان اقتصاد و فضاي كسب و كار را پوشانده باشد؛ 
توقع داشتن آسماني آبي و باثبات در اقتصاد توقعي عبث 
و بيهوده است. اين گزاره هاي انحصاري در اقتصاد ايران 
آنچنان ريش��ه دوانده اند كه اصالح آن به يك عزم و اراده 
جدي نياز دارد. بنابراين يكي از موضوعات مهم، انحصار 
است. مشكل ديگري كه از دل مناس��بات انحصاري در 
اقتصاد ايران بيرون آمده، مساله رانت است؛ اقتصاد ايران 
را دامنه وس��يعي از روابط رانتي در بر گرفته، اگر توسعه 
مي خواهيم، اگر رش��د اقتص��ادي پاي��دار مي خواهيم، 
اگر اش��تغال مي خواهيم، توليد مي خواهي��م، صادرات 
مي خواهيم و...بايد پهنه روابط اقتصادي كشور را از روابط 
رانتي و آلوده پاكسازي كنيم.   ادامه در صفحه 2

هجمه هاي��ي كه اي��ن روزها 
توس��ط برخي نماين��دگان و 
برخي جريانات عليه وزير نفت 
صورت مي گيرد موضوع زيبا 
و جالبي نيست و بازتاب هاي 
خوب��ي در حافظ��ه جمع��ي 
ايرانيان ندارد. آن هم تخريب 
وزيري ك��ه دهه هاس��ت در 
حساس ترين مناصب اقتصادي و مديريتي كشور در حال 
خدمت رساني به كشور است. اي كاش رسانه ها تصاويري 
از روزهاي جواني آقاي زنگنه و زماني كه در ارش��اد كار 
مي كرد و بعد از آن براي جهادگري به جهاد س��ازندگي 
آمد را منتشر مي كردند تا منتقدان و تخريب گران ببينند 
كه معناي يك عمر تالش و كوش��ش براي كشور يعني 
چه و زنگنه چه مسيري پرس��نگالخي را پيموده است. 
البته ايراد و اشتباه ممكن است در هر ساختار مديريتي 
بروز كند و كسي منكر آن نيس��ت، اما اينكه درست در 
لحظاتي كه حساس ترين دوران تاريخي را از نظر روابط 
بين الملل و تحريم ها و...طي مي كنيم و هر زمان احتمال 
تله هاي تازه اياالت متحده بر عليه كشورمان وجود دارد، 
به جاي توجه به دشمن خارجي در داخل براي خودمان 
مشكل تراشي مي كنيم و ظرفيت هايمان را به دست خود 
تخريب مي كنيم؛ قابل قبول نيست. مطالبي در اين ميان 
مطرح مي شود كه اغلب واهي است و از پندارهاي جناحي 
و سياس��ي نش��ات مي گيرد و از واقعيت به دور اس��ت. 
بنابراين زماني كه وزيري اعالم مي كن��د كه آماده دفاع 
از دس��تاوردهاي خود در درون مجلس و بيرون مجلس 
اس��ت، دور از عقل و خرد است كه در يك محيط شفاف 
به اين دفاعي��ات از يك طرف و انتقادات از س��وي ديگر 
پرداخته نشود. شايسته تر اين است كه نمايندگان محترم 
قبل از صحبت كردن از تحقيق و تفحص و استيضاح و... 
وزي��ر را دعوت مي كردن��د و در يك محيط تخصصي به 
بحث و تبادل نظر با هم مي پرداختن��د و چنانچه از اين 
مباحث قانع نمي ش��دند در آن زمان به ابزارهاي قانوني 
ديگر دست مي زدند. البته اين نوع برخورد با موضوعات 
شايد ناش��ي از جواني نمايندگان باش��د؛ مجلس به هر 
حال جوان تر شده است؛ خاصيت جواني هم همين نوع 
برخوردهاس��ت. به هر حال جوان ش��ايد ارزش و اعتبار 
كمتري براي تجربه قايل باش��د و ترجيح مي دهد كه با 
رويكردهاي تازه و جديد و با نوآوري روياروي افكار عمومي 
قرار بگي��رد و چه حرف جديدي از حمله و تحت فش��ار 
قراردادن يك مديري كه به نوعي اسوه مجاهدت و تالش 
اس��ت، جذاب تر؟ در اين ميان بس��ياري از كارشناسان 
از اين نوع برخورد با موضوعات در اين برهه حس��اس از 
تاريخ سياس��ي و اقتصادي گاليه مند هستند. اين گروه 
از مديران و كارشناسان معتقدند كه مناسب تر آن است 
كه نمايندگان از طريق باالبردن مشاركت هاي عمومي و 
استفاده از همه ظرفيت ها و عدم پرداخت به موضوعات 
حاشيه اي و غيرضروري در جهت افزايش دامنه هاي ثبات 
در جامعه قدم بردارند و ...  ادامه در صفحه 6

ش��رايط اقتصادي به وجود 
آمده در ماه هاي گذش��ته، 
مردم را عصباني و بي طاقت 
ك��رده اس��ت. از س��ويي به 
نتيجه نرس��يدن وعده ها و 
برنامه هاي اقتصادي از يك 
سو و فشارهايي كه افزايش 
نرخ تورم و رش��د اقتصادي 
منفي ايجاد كرده از س��ويي ديگر، مردم را سردرگم 
و ناراضي كرده است. در چنين فضايي جامعه صرفا 
به دنبال حفظ دارايي ها و پس انداز خود اس��ت و در 

بازارهاي مختلف شانس خود را امتحان مي كند.
روندي كه در ماه هاي گذشته در بازارهايي مانند ارز 
و س��پس در بازار بورس رخ داد، نشان دهنده نگراني 
جامعه در همين موضوع اس��ت. در چنين شرايطي 
آنچه مردم از دولت توق��ع دارند، ايجاد ثبات و بهبود 
شاخص ها و سپس ارايه طرح ها و برنامه هايي است 

كه بتواند مشكالت را به شكل قطعي حل كند.
آنچه در روزهاي گذشته و زيرسايه مطرح شدن طرح 
گش��ايش اقتصادي رخ داد نيز از همين جنس بود. 
جامعه امروز هيچ عالقه اي به سورپرايز و شعبده بازي 
اقتصادي ندارد. اينكه به م��ردم بگوييم در روزهاي 
آينده يك اتفاق بزرگ اقتص��ادي رخ خواهد داد اما 
هيچ جزيياتي درباره آن ارايه نكني��م، بيش از آنكه 
براي مردم جنبه مثبت داش��ته باشد، باعث عصبي 
شدن آنها مي شود. از س��وي ديگر با توجه به اينكه 
بسياري از طرح هاي اقتصادي در سال هاي گذشته 
به هيچ نتيجه اي نرسيده اند، اين توقع كه با يك وعده 
جديد، بازارهاي اقتصادي ناگه��ان تغييري مثبت 
به ثبت برسانند دور از انتظار است و تجربه روزهاي 

گذشته اين موضوع را ثابت كرد.
از سوي ديگر با توجه به نرخ تورم باال، سياستي مانند 
فروش اوراق س��لف نفتي با اما و اگر و ترديد مواجه 
مي ش��ود. در وهله اول بايد دولت به اين سوال پاسخ 
دهد كه در ش��رايط تحريم حتي اگر مردم نسبت به 
خريد نفت اقدام كنند، بازار اين محصول كجا خواهد 
بود و به چه شكل نقدينگي جذب شده مورد استفاده 
قرار مي گيرد. از سوي ديگر با توجه به تعهد سود 19 
درصدي براي اين اوراق، منابع مورد نياز براي تسويه 

حساب از چه طريقي به دست مي آيد. 
با توجه به اين ابهام ها، بازاره��اي مختلف در انتظار 
روشن ش��دن نتيجه اختالف نظرها هستند و پس 
از آن بايد ديد چه سرنوش��تي در انتظار طرح جديد 
دولت خواهد ب��ود. در اقتصاد ايران ب��ا وجود حجم 
باالي نقدينگ��ي، اين پول به س��مت توليد حركت 
نكرده كه دليل آن را بايد در دشواري هاي موجود بر 
سر راه توليد و سرمايه گذاري دنبال كرد، در غير اين 
صورت، صرف اميدواري ب��راي اثرگذاري يك طرح 
بر بازارهاي اقتصادي و بهبود ش��رايط كشور، دور از 

انتظار و غيرواقعي خواهد بود.

حسن مراديبهنام  ملكي مجيدرضا حريري
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 روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد بخشی از فعاليت های زير را از طريق شناسايی و 
ارزيابی پيمانکاران در قالب شرکت يا به صورت مشارکت های توانمند واجد شرايط 

از طريق مناقصه به صورت EPC  واگذار نمايد:
1. مهندسی و تامين تجهيزات، کليه عمليات اجرا شامل خاکبرداری، سيويل، ساخت 
و نصب اس�کلت فلزی و کليه تجهيزات واحد تکميل و بسته بندی اسکين پاس به 

ظرفيت 500 هزار تن، انبار کالف و جرثقيل های مربوطه  به پروژه نورد گرم 2 
2. مهندس�ی و تامين تجهيزات، کليه عمليات اجرا ش�امل خاکبرداری، سيويل، 
ساخت و نصب اسکلت فلزی و کليه تجهيزات تصفيه خانه آب فرايند نورد گرم که 
شامل حوضچه های پوسته زدا ، فيلترهای ش�نی، برج های خنک کننده و پساب، 

سيستم آب خنک کاری غلطک ها و ورق واحد نورد گرم شماره 2 
3. مهندس�ی و تامين تجهيزات، کليه عمليات اجرا ش�امل خاکبرداری، سيويل، 
س�اخت و نصب اس�کلت فلزی و کليه تجهي�زات انبار تختال و  س�ه ع�دد کوره 

پيش گرم  خط نورد گرم شماره 2 
4. مهندس�ی و تامين تجهيزات، کليه عمليات اجرا ش�امل خاکبرداری، سيويل، 
ساخت و نصب اس�کلت فلزی و کليه تجهيزات خط نوردگرم شماره 2 به ظرفيت 
4.2 ميليون تن )ش�امل جرثقيل ها و دو عدد قفس�ه رافينگ و هفت عدد قفسه  

فينيشينگ و سه عدد کالف پيچ (
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مربوطه   مراجعه بفرماييد.

آگهی شرکت فوالد مبارکه 

مجيد  اع�زازي| س��رانجام هفته گذش��ته، پس 
از چن��د س��ال ك��ش و ق��وس و اب��راز موافقت ها و 
مخالفت ه��اي بي پايان با راه اندازي بورس مس��كن، 
اولين ملك در بورس مس��كن عرضه و معامله ش��د. 

آغاز فعاليت بورس مس��كن در ش��رايطي رخ داد كه 
از ابتداي س��ال 99 بازار س��رمايه در كان��ون توجه 
دولت و س��ايرنهادهاي حكومت قرار گرفته است، به 
گونه اي كه شايد اگر شرايط خاص تحريم و تنگناي 

مالي و كسري بودجه فزاينده بر سپهر اقتصاد كشور 
مستولي نبود، نه بورس ركورد تاريخي ثبت مي كرد 
و نه بورس مس��كن ب��ه راه مي افتاد. اما ه��ر چه كه 
هست، حاال بورس مسكن با تمام مزيت ها و معايبي 

كه كارشناسان براي  آن برمي ش��مارند، با واگذاري 
و معامله امالك بزرگ دولتي راه اندازي ش��ده و قرار 
است با »پيش فروش« و »فروش« متري مسكن در 

 صفحه 5 شهريورماه تكميل شود.  
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 شكايت كارگران براي 
ابطال مصوبه دستمزد سال 99

س��خنگوي كميس��يون اجتماعي مجلس ب��ا بيان 
اينكه دولت ناظر ش��وراي حقوق و دستمزد است نه 
دخالت كننده، گفت: كارگران به همين دليل به ديوان 
عدالت درباره حقوق شكايت كرده اند كه آيت اهلل رييسي 
براي بررسي دستمزد ها دستور عاجل دادند. به گزارش  
فارس، علي بابايي كارنامي سخنگوي كميس��يون 
اجتماعي مجلس شوراي اس��امي، درباره احتمال 
ورود اين كميسيون به منظور اصاح ميزان دستمزد 
كارگران و تركيب ش��وراي عالي كار اظهار داش��ت: 
شوراي عالي كار يك حكم قانوني بوده و تركيب خوبي 
دارد زيرا نماينده كارگران، نماينده كارفرمايان و دولت 
در آن حضور دارند. وي افزود: در شرايط فعلي اقتصادي 
تركيب فعلي شوراي عالي كار غير از اين نمي تواند باشد 
مگر اينكه سازوكار اقتصادي كشور بر هم خورده و سپس 
بتوانيم تغييرات الزم را در شوراي عالي كار ايجاد كنيم. 
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: 
شوراي عالي كار دولت را بزرگ ترين كارفرما مي داند؛ 
در حالي كه شأن حضور دولت در جلسه شوراي عالي 
كار بحث نظارت است نه دخالت.  بابايي كارنامي گفت: 
متاسفانه محمد شريعتمداري وزير كار و مديران اين 
وزارتخانه در جلسات شوراي عالي كار كه درباره تعيين 
حقوق دستمزد سال جاري تشكيل شده بود دخالت 
كردند ولي بايستي اجازه مي دادند نماينده كارگران و 
كارفرمايان به توافق برسند. وي گفت:  متاسفانه دولت 
به صورت يكجانبه ميزان حقوق و دستمزد كارگران در 
سال جاري را مشخص كرد در حالي كه بايستي ميزان 
درصد افزايش حقوق بر اساس شاخص هاي تورم، سبد 
هزينه خانوار و ميزان افزايش قيمت 120 كاال و در نهايت 
نظر كارگر و كارفرما تعيين شود. سخنگوي كميسيون 
اجتماعي مجلس افزود: همه ساله بر اساس رويه موجود 
درباره مي��زان افزايش حقوق كارگران تصميم گيري 
مي شد اما در س��ال جاري دولت از نقش نظارتي خود 
خارج ش��ده و طرف كارفرما را گرفت. بابايي كارنامي 
گفت: نمايندگان ش��وراي عالي كار به ديوان عدالت 
اداري در مورد عدم رعايت پيش شرط هاي الزم جهت 
تعيين افزايش حقوق كارگران شكايت كرده است كه در 
همين راستا آيت اهلل رييسي رييس قوه قضاييه دستور 
داده ديوان عدالت اداري بايد بر اساس ارزيابي ميداني 
اين موضوع را بررسي كرده و هر حكمي كه اين ديوان 

بدهد الزم االجراست. 

اعمال ممنوعيت واردات 
برنج با يك استثنا

طبق اعام معاون فني گم��رك ممنوعيت واردات 
برنج از اول شهريورماه اعمال مي شود، اما در اين دوره 
صاحبان برنج هاي رسوبي تحت شرايطي مي توانند 
نسبت به ترخيص كاالي خود اقدام كنند. همچنين 
باقيمانده برنج هاي درصدي موجود در بنادر و گمرك 
نيز ظرف هفته آتي تعيين تكليف خواهد ش��د. اين 
 مقام مسوول در گمرك با بيان اينكه طي مذاكرات 
صورت گرفته ممنوعيت واردات برنج از اول شهريور 
اعمال خواهد شد، توضيح داد: اما صاحبان برنج هاي 
رسوبي همزمان با شروع دوران ممنوعيت با رعايت 
قانون و حقوق مكتسبه مي توانند نسبت به ترخيص 
كاالي خود اق��دام كنند.  وي افزود: بديهي اس��ت 
باقيمان��ده برنج ه��اي درصدي موج��ود در بنادر و 
گمركات نيز ظرف هفته آتي تعيين تكليف خواهد 
شد. ارونقي با اشاره به وضعيت موجودي و ترخيص 
برنج گفت: در سال گذشته و تا 2۸ مرداد ماه، حدود 
۸00 هزار تن برنج وارد و ترخيص شد كه واردات اين 
كاال براي امسال حدود 20 درصد، كاهش داشته است.

افزايش تورم كشورهاي اروپايي
نرخ تورم هم در س��طح منطقه يورو و هم در س��طح 
اتحاديه اروپا افزايش يافت. به گزارش ايسنا به نقل از 
مركز آمار اتحاديه اروپا، متوسط نرخ تورم در 1۹ كشور 
عضو منطقه يورو در 12ماه منتهي به ژوئيه با 0.1 درصد 
افزايش نسبت به رقم مشابه منتهي به ماه قبل به 0.۴ 
درصد رسيد اما نرخ تورم هنوز در فاصله زيادي از سطح 
دو درصدي هدف گذاري شده توسط بانك مركزي اين 
منطقه باقي مانده است. همچنين متوسط نرخ تورم 
در 12 ماه منتهي به ژوئيه در 2۷ كشور عضو اتحاديه 
اروپا 0.۹ درصد اندازه گيري شده كه 0.1 درصد بيشتر 
از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. در ماه ژوئيه، بخش 
كاال و خدمات صنعتي با تورم 0.۴2 درصدي پيشتاز 
گروه هاي مختلف بوده است و مواد غذايي و نوشيدني با 
0.۳۸ درصد در رده بعدي قرار دارد. از سوي ديگر انرژي 
با تورم منفي 0.۸۳ درصدي بيشترين تاثير را در كاهش 
تورم داشته اس��ت. بانك مركزي اروپا براي پيشبرد 
اهداف خود دستيابي به تورم دو درصدي را هدفگذاري 
كرده و باقي ماندن تورم در چنين سطحي كار كريستين 
الگارد، رييس جديد اين بانك را دشوار خواهد ساخت. 
در بين كش��ورهاي عضو منطقه يورو، باالترين تورم 
مربوط به مجارستان با ۳.۹ درصد بوده است و پس از 
اين كشور نيز لهستان با ۳.۸ درصد و جمهوري چك با 
۳.۶ درصد قرار دارند. از طرف ديگر كمترين تورم ثبت 
شده مربوط به يونان با منفي 2.1 درصد بوده است و پس 
از اين كشور، يونان با منفي دو درصد و استوني با منفي 
1.۳ درصد قرار دارند. در بين ديگر كشورهاي اروپايي 
نيز نرخ تورم آلمان صفر درصد، فرانس��ه 0.۹ درصد، 
اتريش 1.۸ درصد و هلند 1.۶ اندازه گيري شده است. 
در بين كشورهاي اروپايي كه عضو اتحاديه اروپا نيستند 
نيز نرخ تورم ايس��لند 0.۹ درصد، سوييس منفي 1.2 
درصد و نروژ 1.1 درصد اندازه گيري شده است.  منطقه 
يورو شامل 1۹ كشور بلژيك، آلمان، استوني، ايرلند، 
يونان، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، 
لوكزامبورگ، مالت، هلند، اتريش، پرتغال، اسلووني، 
اسلواكي و فناند است كه از يورو به عنوان واحد پولي 
خود استفاده مي كنند. اتحاديه اروپا نيز داراي 2۷ عضو 
است كه ش��امل 1۹ كشور عضو منطقه يورو به عاوه 
بلغارستان، مجارستان، لهس��تان، دانمارك، سوئد، 

كرواسي، جمهوري چك و روماني است.

با دستور رييس جمهوري انجام شد 
 رونمايي از موشك هاي 

شهيد سليماني و شهيد ابومهدي

جانشين وزير دفاع با دستور رييس جمهوري موشك 
بالستيك شهيد حاج قاسم و موشك كروز ابومهدي 
س��اخت متخصصان صنعت هوافض��اي وزارت دفاع 
را درآس��تانه س��الروز صنعت دفاعي رونمايي كرد.به 
گزارش ايسنا، س��ردار سرتيپ پاسدار قاسم تقي زاده 
جانشين وزير دفاع در آيين رونمايي از اين دو موشك 
راهبردي گفت: روز صنعت دفاعي يادآور رشادت هاي 
گمنامان عرصه دانش و فناوري اين مرز و بوم اس��ت؛ 
به همت جهادگران گمنام سازمان صنايع هوافضاي 
وزارت دفاع كه يكي از س��ازمان هاي پيش��رو در اين 
وزارتخانه اس��ت دو محصول رونمايي مي شود. وي 
با بيان اينكه دس��تاوردهاي امروز بخش دفاع فراتر از 
تصور بدخواهان و دشمنان ملت غيور ايران اسامي 
اس��ت اظهار كرد: در زمينه موشك هاي بالستيك به 
مرزهاي فناوري دانش آيروديناميك رس��يده ايم؛ در 
موشك هاي كروز بر تمام تحريم هاي دشمنان غلبه 
كرده و فصل نويني باز ش��ده است. طراحي و ساخت 
اين دو موش��ك ويژگي هاي بي بديلي دارد كه بخش 
كمي از آن به استحضار مي رس��د. اين محصوالت با 
كمترين هزينه توليد شده كه چيزي نزديك به يك 
دهم قيمت جهاني است؛ زمان دس��تيابي به اين دو 
محصول در كمترين رده در نرم جهاني است؛ چيزي 
كه بزرگان هوافضاي جهان به آن اذعان دارند اين است 
كه هردوي اين دو محص��ول توان بازدارندگي و عمق 
راهبردي امنيت كشور را افزايش مي دهند و دشمنان را 
از مرزهاي آبي و خاكي مان دور مي كنند. محصول اول 
به ياد سردار دل ها شهيد حاج قاسم سليماني موشك 
»شهيد حاج قاسم« نامگذاري شده و اميدواريم در سايه 
الطاف الهي، قدرت ملي و امنيت مردم عزيز كشورمان 
بيش از پيش فراهم شود. جانشين وزير دفاع در تشريح 
موشك بالستيك حاج قاسم گفت: موشك شهيدقاسم 
موشك بالستيكي است كه با برد 1۴00 كيلومتر مايل 
پرتاب كامًا تاكتيكي و بر خاف تمام موش��ك هاي 
مشابه آن در دنيا مبتني بر كنترل آيروديناميكي است؛ 
چيزي كه در دنيا س��ابقه ندارد؛ رس��يدن به موشك 
شهيد حاج قاس��م حاصل تجربيات متعددي است 
كه نمونه هاي آن در نمايش��گاه اقتدار موش��ك هاي 
بالستيك به نمايش درآمده است؛ خرداد سال 1۳۸0 
موش��ك راهكنش��ي فاتح 110 با برد ۳00 كيلومتر 
رونمايي ش��د؛ موشك فاتح ۳1۳ با برد ۵00 كيلومتر 
در اوايل دولت يازدهم رونمايي شد كه در عمليات عين 
االسد به غرش درآمد؛ موشك هاي راهبردي خانواده 
سجيل قبل از آن تحويل نيروهاي مسلح شده است؛ 
پس از آن موش��ك هاي ارزشمند و تاكتيكي ذوالفقار 
با طراحي و ساخت صد درصد داخلي امتحان خود را 
در سركوب تروريست هاي جنايتكار براي انتقام خون 
ش��هداي اهواز و مجلس پس دادند. س��ردار تقي زاده 
ادامه داد: برپايه اندوخته اين تجربيات موشك شهيد 
حاج قاسم طراحي شده است؛ سامانه هاي پدافندي 
موشك هاي س��ريع را نمي توانند رهگيري كنند كه 
موشك شهيد قاسم از جمله آنهاست. جانشين وزير 
دفاع در تشريح مشخصات موش��ك راهبردي كروز 
گفت: موشك ابومهدي يك موش��ك كروز برد بلند 
است كه نام مجاهد بزرگ شهيد ابومهدي المهندس 
بر آن نهاده ش��ده اس��ت؛ ويژگي اصلي موشك هاي 
كروز قابليت شليك از عمق را دارد و در آينده نزديك، 
نيروي دريايي راهبردي كشور نيز به آن مجهز خواهد 
شد كه با تجهيز نيروهاي مسلح ما به موشك شهيد 
ابومهدي امنيت مرزهاي آبي از هزار كيلومتري تامين 
خواهد شد.  وي افزود: اين موشك قابليت دارد كه در 
زمان هاي متفاوت و از چند مسير مختلف به يك هدف 
برسد و بدين ترتيب پدافند دشمن در اين حالت ناتوان 
و ناكارآمد خواهد شد.امير سرتيپ امير حاتمي وزير 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح صبح پنجشنبه در 
مراسم گراميداش��ت روز صنعت دفاعي كه با حضور 
رييس جمهوري برگزار شد، به ارايه گزارشي از آخرين 
دستاوردها و عملكرد اين وزارتخانه پرداخت و گفت: 
پيشرفت هاي دفاعي كشور در ۴ دهه گذشته با هيچ 
دوره مشابهي در چند سده قبل از آن مقايسه نيست. 
وزير دفاع گفت: در حوزه موشكي كه بعد اصلي قدرت 
بازدارندگي و خار دشمنان است، عاوه بر پرداختن به 
كميت و كيفيت كه دو مولفه مهم قدرت رزمي نيروهاي 
مسلح هستند به مولفه مهم افزايش برد در ذيل 2 هزار 
كيلومتر كه از سياست هاي جمهوري اسامي ايران 
اس��ت، توجه ويژه اي ش��ده به نحوي كه از كروزهاي 
دريايي به موشك هاي غدير با برد ۳00 كيلومتر، امروز 
با يك جهش واقعي 2.۵ برابري در موشك مجاهد شهيد 
ابو مهدي به برد باالي هزار كيلومتر دست يافته ايم و 
در حوزه موشك هاي بالستيك سوخت جامد كه در 
عمليات هاي مختلف عليه تروريست هاي داعش بعد 
از اهواز و عليه جنايتكاران امريكايي بعد از ش��هادت 
سرلشكر شهيد حاج قاسم سليماني كارآيي خود را به 
خوبي نش��ان دادند، امروز با يك جهش صددرصدي 
از ذوالفق��ار ۷00 كيلومتري به برد 1۴00 كيلومتري 
رسيده ايم.امير حاتمي با تاكيد بر اينكه در صنعت فضايي 
كشور پيشرفت هاي بسيار خوبي در ساخت ماهواره ها و 
بلوك هاي انتقال مداري و ايستگاه هاي دريافت و پرتاب 
ماهواره ها همگام با سازمان فضايي كشور در حال انجام 
است، اظهار كرد: بعد از تثبيت قرار دادن ماهواره هايي 
با وزن ۶0 كيلوگرم در مدار 2۵0 كيلومتري با تمام توان 
براي ق��رار دادن ماهواره هاي با وزن 2۵0 كيلوگرم در 
مدار باالي ۴00 كيلومتر حركت كرده ايم و در آخرين 
پرتاب سيمرغ، ارتفاع مداري ۵۴0 كيلومتر را تثبيت 
كرديم و با مجموعه اقدامات تحقيقاتي مفصلي كه در 
حال انجام هستيم انشااهلل تا پايان سال اهداف تعيين 
شده را محقق مي كنيم. البته ريل گذاري براي ارسال 
ماهواره ها با وزن باالتر و مدارات باالتر تا مدار ۳۶ هزار 

كيلومتر انجام شده است.

مخالفت جهاني با  طرح دولت ترامپ در مكانيزم ماشهاوراق سلف با افت بورس و طال مي آيد؟

شليك به مشروعيت شوراي امنيتمرداد سوت و كور بازارهاي اقتصادي

بر اساس آخرين آمار ارايه شده از نرخ تورم در تير ماه، 
عدد اين ش��اخص به حدود 2۶ درصد رسيده است. 
هرچند تورم ثبت شده در نخستين ماه از تابستان ۹۹ 
نسبت به اعداد ماه هاي پيش از آن تداوم روند كاهشي 
را نش��ان مي دهد و در صورت حف��ظ اين روند، بانك 
مركزي مي تواند به هدف گذاري تورمي 22 درصدي 
خود اميدوار باش��د اما در همين ماه نرخ تورم ماهانه 
از مرز ۶ درصد گذش��ته و اي��ن موضوع زنگ خطري 
بزرگ را به صدا در آورد كه در صورت مديريت نشدن 
تورم ماهانه، در آينده اي نزديك باز هم نرخ تورم كان 
افزايشي خواهد شد. باال بودن نرخ تورم در اقتصاد ايران 
باعث شده، در سال هاي گذشته بخش قابل توجهي 
از جامعه تاش كند با هدف حفظ ارزش دارايي خود، 
به بسياري از بازارها به چشم يك سرمايه گذاري نگاه 
كن��د. دغدغه مهم كاهش ارزش ري��ال در برابر ديگر 
بازارها، بسياري از مردم را بر آن داشته تا ميزان دارايي 
ريالي خود را به حداقل كاهش دهند و در عوض، شانس 
خود را براي سود آوري در ساير بازارها امتحان كنند، 
موضوعي كه از يك سو به چرخش دايم نقدينگي در 
اقتصاد ايران منجر شده و از سوي ديگر در مواقعي، نظم 

موجود در بازارها را بر هم ريخته است.
تجرب��ه ثبت ش��ده در حافظ��ه جامعه نيز آنه��ا را بر 
س��رمايه گذاري در بازاره��اي مختل��ف، مصر كرده 
است. در ماه هاي پاياني سال ۹۶ و همزمان با افزايش 
تهديدهاي دولت ترامپ به از سرگيري تحريم ها عليه 
ايران، قيمت ارز در ايران شروع به افزايش كرد و دالر 
از حدود چهار هزار تومان در كمتر از يك سال افزايش 
قيمتي س��ه برابري را تجربه كرد. ساير بازارها نيز در 
اين سال ها هر يك به نوبت روند افزايشي خود را آغاز 
كرده اند و در نهايت اين امر جامعه را بر آن داش��ته كه 
سرمايه گذاري در هر يك از اين بازارها، بهتر از حفظ 
پس انداز به ش��كل ريال اس��ت. با اين وج��ود تداوم 
تاطمات اقتصادي باعث شده، نقدينگي جامعه در يك 
بازار نماند و در دوره هاي مختلف پول ها به سمت بازاري 

مي رود كه بيشترين سود را در كوتاه مدت مي دهند.
ماندگاري اين ش��رايط در اقتصاد اي��ران، همزمان با 
چالش هاي بودج��ه اي دولت، ش��رايط را پيچيده تر 
كرده اس��ت. بر اس��اس ارزيابي هاي وزارت اقتصاد، 
دولت احتماال امس��ال با كسري بودجه اي 1۵0 هزار 
ميليارد توماني مواجه خواهد بود و از اين رو، استفاده از 
نقدينگي جامعه براي مديريت كسري بودجه، اهميت 
فراواني دارد. جدا از طرح حمايت جدي دولت از بازار 
س��رمايه براي تامين مالي برخي شركت ها از طريق 
بورس، در هفته هاي گذش��ته بحث درباره گشايش 

اقتصادي نيز جدي تر از قبل دنبال شده است. 
انتش��ار اوراق س��لف نفتي طرح دولت اس��ت كه در 
چارچوب آن امكان درآمدزايي تا مرز 200 هزار ميليارد 
تومان در نظر گرفته شده است. هرچند هنوز مجلس و 
قوه قضاييه موافقت خود را براي اجراي اين طرح اعام 
نكرده اند و انتقال بدهي هاي دولت فعلي به دولت آينده 
به عنوان چالش��ي جدي مطرح است اما كارشناسان 
اقتصادي يك دغدغه ديگر را نيز مطرح كرده اند كه در 
شرايطي كه بسياري از بازارهاي موازي، سودهاي بسيار 
كان مي دهند، چگونه ممكن است دولت، اوراقي را 

با سود 1۹ درصد عرضه و جامعه از آن استفاده كند؟
در شرايطي كه به نظر مي رسيد اين دغدغه همچنان 
به قوت خود باقي بماند اما عملكرد بازارهاي اقتصادي 
در هفته پاياني مرداد ماه، نشان از تغيير شرايط برخي 
از اين بازارها دارد، اتفاقي كه در صورت تداوم، مي تواند 
نوع ديدگاه نس��بت به انتش��ار فروش اوراق سلف را 

تغيير دهد.

   رشد منفي بورس
بازار بورس در طول ماه هاي گذشته، روندي عجيب و 
منحصر به فرد را پشت سر گذاشته است. در دوره اي 
كه بازارهاي بورس جهاني تحت تاثير شيوع ويروس 
كرونا، همگي براي مدتي طوالني روندي منفي را تجربه 
كردند و اقتصاد ايران نيز از اثرات اين ويروس مستثني 
نماند، بورس ايران در پنج ماهه ابتدايي امسال رشدي 
عجيب را تجربه كرد. اين در حالي است كه بورس در 
دو س��ال گذشته نيز سود بس��يار گسترده اي نصيب 

سرمايه گذارانش كرده است.
اختاف نظرها ميان دو وزارت خانه اقتصاد و نفت در 

عرضه داراي دوم و اصاحاتي كه در ش��اخص اصلي 
بورس وارد ش��د، وضعيت اين ب��ازار را در هفته اي كه 
گذشت، پيچيده كرد. بازار بورس در اكثر روزهاي هفته 
قبل، منفي ب��ود و در يك روز نيز با ورود حقوقي ها به 
بازار، سرعت رشد شاخص به شكل جدي كاهش يافت. 
هرچند هنوز بازار در شوك يك هفته اي به سر مي برد و 
كارشناسان اظهارنظر دقيق درباره سرنوشت شاخص 
را به عملكرد بازار در روزهاي آينده منوط مي دانند اما 

رشد منفي شاخص شرايط را دشوار كرده است.
بررسي ها نشان مي دهد كه تنها در هفته پاياني مرداد، 
شاخص بورس رش��د منفي 11 درصد را تجربه كرده 
است و اين براي بازاري كه چند ميليون سرمايه گذار را 

به خود جلب كرده، تهديد آميز خواهد بود.
    ثبات در طال و ارز

بازار ارز نيز پس از افت و خيزهاي يك ماه گذشته، به 
ثباتي نسبي رس��يده است. پس از تحريم هاي جديد 
امريكا و تاطم هاي داخلي، قيمت ارز در ايران ناگهان 
از مرز چهار هزار تومان براي هر دالر به بيش از 1۵ هزار 
تومان رس��يد و حتي در ماه هايي از س��ال ۹۸، كانال 
1۹ ه��زار تومان را نيز تجربه ك��رد. در ماه هاي بعد با 
سياس��ت هاي انقباضي بانك مركزي و كاهش تقاضا 
براي دالر، نرخ ارز به كانال 12 و 1۳ هزار تومان رسيد 
و براي چند ماه در همي��ن بازه باقي ماند اما از ابتداي 
س��ال جاري و همزمان با كاهش ص��ادرات غيرنفتي 
تحت تاثير شيوع كرونا، قيمت دالر بار ديگر افزايشي 
شد و با سرعتي باال و ركوردشكني چندباره از مرز 20 
هزار تومان نيز گذشت و حتي براي روزهايي كوتاه به 
2۵ هزار تومان نيز رسيد. با ورود دوباره بانك مركزي 
به بازار و وعده هاي دولت، دالر به كانال 22 هزار تومان 
بازگش��ت و در هفته هاي گذشته در همين بازه باقي 
ماند. بر اس��اس برآوردهايي كه از ب��ازار دالر در هفته 
پاياني مرداد وجود دارد، سرمايه گذاران اين بازار، تنها 
سودي دو درصدي را ثبت كرده اند كه نشان از بازگشت 

نسبي ثبات به اين بازار دارد.
در بازار طا نيز شرايط نسبتا مشابه است. پس از آنكه با 
شيوع ويروس كرونا، قيمت طاي جهاني روند افزايشي 
جدي را تجربه كرد با انتشار خبر رسيدن روسيه و چين 
به واكسن كرونا، كاهشي نسبي را تجربه كرد و اين روند 

كاهشي در هفته هاي گذشته به ثبات رسيده است.
 برآورده��ا از بازار ط��ا در هفته پاياني مرداد نش��ان 
مي دهد كه خريداران طا در اين هفته س��ودي 2.۳ 
درصدي را تجربه كرده اند و خريداران سكه نيز سودي 
0.۶ درصدي داشته اند. به اين ترتيب ثبات در دو بازار 

طا و ارز نيز ادامه داشته است.
جداي از اين بازارهاي زودبازده، ش��رايط در دو بازار 
مس��كن و خودرو همچنان به روال ماه هاي گذشته 
ادامه دارد. هرچند با افزاي��ش جدي قيمت خانه در 
يك سال و نيم گذشته، بخش قابل توجهي از جامعه 
عما قدرت خريد خود را از دست داده اند اما آخرين 
گزارش ها، حاكي از تداوم رشد قيمت خانه در تهران 
در ماه هاي گذشته اس��ت. بازار خودرو نيز به همين 
روال حركت خ��ود را ادامه داده و همراس��تا با تورم، 
افزايش قيمت ماش��ين در بازار نيز ادام��ه دارد اما با 
اين وجود كاه��ش، جذابيت اين بازاره��ا با توجه به 
افزايش قيمت هاي ناگهاني ثبت شده در بازار ماه هاي 
گذش��ته، براي جذب جدي نقدينگي پايين تر آمده 
است. در كنار هم قرار دادن اين شرايط مي تواند يك 
دو راهي مهم را پيش روي سياست گذاران اقتصادي 
دولت ق��رار دهد. از س��ويي در ص��ورت حفظ روند 
كاهشي س��وددهي بازار مهم مانند بورس، احتمال 
آنكه بسياري از سرمايه گذاران اين بازار، ريسك حفظ 
پول هايشان را نپذيرند و قصد خروج كنند وجود دارد 
كه اين اتفاق با توجه به حجم نقدينگي آزاد شده از اين 
بازار، شرايط را بسيار دشوار مي كند. از سوي ديگر اما 
كاهش سودآوري بازارهاي موازي، دست دولت را براي 
انتشار اوراق قرضه و به طور خاص اوراق سلف نفتي باز 
مي كند و به اين ترتيب جذب نقدينگي براي جبران 
كسري بودجه امكان پذير خواهد بود. فعاليت امريكا 
در سازمان ملل عليه ايران و اختاف نظرها ميان دولت 
و ساير قوا در گشايش اقتصادي، تاثير جدي بر عملكرد 
بازارها در روزهاي پيش رو خواهد داش��ت و بايد ديد 
چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد ايران در ششمين ماه 

از سال ۹۹ خواهد بود.

دولت اي��االت متحده امريكا در ادامه كارش��كني هاي 
بين المللي خود عليه ايران، بامداد جمعه، تاش خود براي 
فعال كردن مكانيزم ماشه را آغاز كرد. تاشي كه با توجه 
به خروج امريكا از برجام، نه تنها در حوزه اجرايي راه به 
جايي نمي برد كه حتي در عرصه جهاني نيز مخالفت هاي 

كم سابقه اي را عليه امريكا به وجود آورده است.
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، در ارديبهش��ت 
سال ۹۷ رس��ما خروج كشورش از توافق برجام را اعام 
و بازگشت تحريم ها عليه اقتصاد ايران را اجرايي كرد. به 
دنبال اين تصميم، كاخ سفيد شديدترين تحريم ها عليه 
ايران را كليد زد و در شرايطي كه ترامپ اميدوار بود، با اين 
فشارها اقتصاد ايران از هم فروبپاشد اما در عمل دولت 
ايران توانس��ت با مقاومت در برابر تحريم ها، طرح كاخ 

سفيد را به شكست برساند.
در ش��رايطي ك��ه كمت��ر از س��ه م��اه ب��ه انتخابات 
رياست جمهوري امريكا مانده و ترامپ در آغاز مذاكرات 
جديد با ايران ناكام مان��ده، دور جديدي از تاش هاي 
بين المللي براي فشار بر ايران را كليد زده است. با توجه به 
متن برجام، در ماه هاي آينده تحريم هاي تسليحاتي عليه 
ايران به پايان خواهد رسيد. امريكا در گام نخست تاش 
كرد با فرس��تادن قطعنامه اي جديد به شوراي امنيت 
س��ازمان ملل، مانع از لغو اين تحريم ها ش��ود، طرحي 
كه با 11 راي ممتنع و تنها دو راي موافق به شكس��تي 
مفتضحانه ختم شد.پس از اين اتفاق، دولت امريكا اعام 
كرد با فعال كردن مكانيزم ماش��ه، تحريم هاي جهاني 
عليه ايران را كليد خواهد زد. بر اساس متن برجام، هرگاه 
يكي از اعضاي توافق نسبت به عدم پايبندي يك طرف 
به مفاد توافق به جمع بندي برسد امكان ارايه درخواست 
تجديدنظر به اعضاي توافق و س��پس ش��وراي امنيت 
سازمان ملل را خواهد داشت. موضوعي كه دولت امريكا 
روي آن دس��ت گذاش��ته اما در اين مسير يك مشكل 
بزرگ دارد و آن خروج اين كشور از توافق هسته اي است، 
موضوعي كه تمام كشورهاي جهان بر آن تاكيد دارند 
و برنامه ترامپ را پيش از اجرايي ش��دن رد كرده اند. در 
بامداد جمعه، اياالت متحده امريكا ضمن متهم كردن 
ايران به عدم پايبندي به توافق هسته اي، رسما شوراي 
امنيت سازمان ملل را از خواست خود براي فعال كردن 
»مكانيسم ماش��ه« آگاه كرد. پس از آن، فرانسه، آلمان 
و بريتانيا عدم حمايت خ��ود از اين تصميم را اعام و بر 
پايبندي خود بر توافق هس��ته اي تاكيد كردند. رويترز 
گزارش داد كه امريكا نامه اي را به 1۵ عضو شوراي امنيت 
س��ازمان ملل متحد ارايه كرده ك��ه طي آن جمهوري 
اسامي ايران به عدم پايبندي به برجام متهم شده است. 
در همين حال، مايك پمپئو وزير خارجه امريكا پنجشنبه 
شب با حضور در مقر سازمان ملل در نيويورك، درخواست 
فعال كردن مكانيسم ماشه را به رييس دوره اي شوراي 
امنيت اين سازمان ارايه كرده است. او پس از اين ديدار، 
در توئيتر، اين خبر را رسما تأييد كرد و گفت كه نامه اي را 
به رييس شوراي امنيت سازمان ملل تقديم و تاش كرده 
او را از عدم پايبندي ايران به برجام آگاه كند. در صورت 
فعال سازي مكانيسم ماشه، شوراي امنيت يك ماه فرصت 
دارد قطعنامه اي را براي تمديد تحريم هاي هسته اي عليه 
ايران تصويب كند؛ در غير اين صورت، تحريم ها خود به 

خود بازخواهد گشت.
كلي كرافت، نماينده دايم امريكا در سازمان ملل متحد 
گفته است با ارايه اين سند به شوراي امنيت، روند فعال 
شدن مكانيسم ماشه براي بازگرداندن همه تحريم هاي 
مرتبط با برنامه هسته اي سازمان ملل عليه ايران رسما 
فعال شده اس��ت.مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا روز 
جمعه در كنفرانس��ي خبري با اعام فعال سازي روند 
بازگشت تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران در حالي 
كه تهران را حامي تروريسم خواند گفت: پيام ما بسيار 
بسيار ساده اس��ت. اياالت متحده هرگز اجازه نخواهد 
داد كه بزرگ ترين حامي تروريس��م در جهان آزادانه به 
خريد و فروش هواپيما، تانك، موشك و ديگر ساح هاي 
متعارف مشغول ش��ود.پمپئو در اظهارات خود مدعي 
شد كه بازگش��ت تحريم هاي س��ازمان ملل مي تواند 
محدوديت هاي��ي ب��ر روي آزمايش هاي بالس��تيك و 

فعاليت هاي هسته اي ايران اعمال كند.
وي همچنين با انتق��اد از عدم حمايت اروپا از قطعنامه 
پيشنهادي امريكا براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي 
گفت: آنها هيچ گزينه اي را پيش رويمان نگذاشتند. هيچ 
كشوري جز اياالت متحده شجاعت ارايه قطعنامه نداشت. 

آنها تصميم گرفتند كه طرف نظام ايران را بگيرند. اقدام 
آنها مردم يمن، لبنان، عراق، سوريه و حتي ملت خودشان 

را در خطر قرار داد.
هرچند امريكا تمام تاش خود را براي فشار گذاشتن بر 
ساير كشورها در موافقت با طرح خود به كار بست اما نه 
تنها چين و روسيه كه حتي متحدان اروپايي امريكا نيز 
به ش��دت اين اقدام را محكوم كردند.مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا با اش��اره به درخواس��ت امريكا از 
سازمان ملل براي فعال سازي مكانيسم ماشه تاكيد كرد 
كه اياالت متحده نمي تواند از اين سازوكار استفاده كند.

به گزارش ايسنا به نقل از يورونيوز، جوزپ بورل، مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا روز جمعه در پي درخواست 
امريكا مبني بر فعال سازي مكانيسم ماشه در بيانيه اي 
اعام كرد: همانطور كه بارها يادآور شده ام، امريكا به طور 
يكجانبه مش��اركت در برجام را در تاري��خ ۸ مه 201۸ 
متوقف كرده و متعاقب آن در هيچ فعاليت مربوط به توافق 
هسته اي ايران شركت نكرده است؛ بنابراين امريكا با توجه 
به اينكه كشور مشاركت كننده در برجام نيست، نمي تواند 
از روند بازگش��ت تحريم هاي پيش بيني ش��ده طبق 
قطعنامه 22۳1، استفاده كند. جوزپ بورل تاكيد كرد 
كه به عنوان هماهنگ كننده كميسيون مشترك برجام، 
هر كاري انجام خواهد داد تا اين توافق نامه حفظ و به طور 
كامل از سوي همه طرف ها اجرا شود.وي افزود: برجام 
همچنان يك عامل اصلي در جلوگيري از تكثير جهاني 
ساح هاي هس��ته اي و برقراري ثبات منطقه اي است.

جوزپ بورل همچنين در گفت وگو با سرگئي الوروف، 
وزير امور خارجه روسيه نيز تاكيد كرد كه مصمم است تا 
براي حفظ برجام همكاري ها را با ساير مشاركت كنندگان 
در اين توافق ادامه دهد.سخنگوي وزارت خارجه چين نيز 
اعام كرد كه امريكا حقي براي بازگرداندن تحريم هاي 
سازمان ملل عليه ايران ندارد چراكه خود اين كشور در 

ابتدا »قول هايش را شكسته« بود.
ژائو ليجيان، سخنگوي وزارت خارجه چين روز جمعه 
اعام كرد كه امريكا حقي براي اس��تفاده از مكانيس��م 
بازگشت تحريم نداشته؛ چراكه اين كشور دو سال پيش 
از برجام خارج شده اس��ت.وي در اين خصوص گفت: 
طرفين برجام و اكثريت غالب اعضاي ش��وراي امنيت 
سازمان ملل اعتقاد دارند كه تقاضاي امريكا اساس قانوني 
نداشته و مكانيسم بازگشت تحريم ها نبايد فعال شود.

ليجيان با اشاره به اينكه امريكا »قول هاي خود را شكسته 
است« اعام كرد كه عدم حمايت طرفين برجام از امريكا 
در فعال سازي مكانيسم ماشه سند »عدم محبوبيت« 
واشنگتن است.سخنگوي وزارت خارجه چين بيان كرد: 
اين نش��ان مي دهد كه موضع يكجانبه امريكا با اجماع 
كلي جامعه بين المللي مغاير است. تاش امريكا براي 
تضعيف برجام به نتيجه  نخواهد رسيد. نماينده روسيه 
در سازمان هاي بين المللي نيز رسما اعام كرد كه امريكا 

اجازه استفاده از مكانيزم ماشه را ندارد.
به دنبال آغاز فعاليت هاي امريكا، مقامات ايراني نيز در رد 
حق اياالت متحده، واكنش هاي رسمي نشان دادند. معاون 
سياسي وزير امور خارجه در واكنش به تاش غيرقانوني 
امريكا براي فعال سازي مكانيسم ماشه گفت: اطمينان 
داريم كه شوراي امنيت به اياالت متحده اجازه نخواهد 
داد كه از قطعنامه 22۳1 شوراي امنيت سوءاستفاده كند 
تا به هدف اعام شده خود يعني از بين بردن اين قطعنامه 
برسد. سيدعباس عراقچي در توييتي به زبان انگليسي 
نوش��ت: »اباغيه امريكا به لحاظ حقوقي فاقد هرگونه 
صاحيتي براي موثر واقع شدن است. اين اباغيه بي اعتبار 
و بي ارزش است. هيچ يك از اعضاي باقيمانده در برجام قائل 
نيستند كه اين اباغيه مي تواند به اجرا درآيد. اطمينان 
داريم كه شوراي امنيت به اياالت متحده اجازه نخواهد 
داد كه از قطعنامه 22۳1 شوراي امنيت سوءاستفاده كند 
تا به هدف اعام شده خود يعني از بين بردن اين قطعنامه 
برسد. جواد ظريف وزير امور خارجه ايران و مجيدتخت 
روانچي، نماينده ايران در س��ازمان ملل نيز در اظهاراتي 
جداگانه ضمن رد برنامه دولت ترامپ از شكست مفتضحانه 
سياست خارجه اين كشور گفتند. با توجه به رسيدن به 
ماه هاي پاياني رياست جمهوري ترامپ، دولت او آخرين 
تاش هاي خود براي فشار به دولت ايران را آغاز كرده اما 
به نظر مي رسد مانند طرح فشار حداكثري، اين برنامه نيز 
با شكس��تي قطعي مواجه خواهد شد و اين بار آنچه بايد 
سياستمداران امريكايي را به وحشت بيندازد، انزواي جدي 

دولت ترامپ در مراجع بين المللي است.

مكانيسم ماشه، بايد ها و نبايدها ي اقتصادي
رانت از كجا زاييده مي شود؟ زماني كه چند قيمتي در فضاي 
اقتصادي گسترش پيدا كرده باشد. گمان نمي كنم در هيچ 
جاي دنيا مانند اقتصاد ايران اينقدر تكثر در قيمت ها را شاهد 
باشيم. بسياري معتقدند اين قيمت هاي متعدد، كانون بروز 
رفتارهاي رانت آميز در فضاي اقتصادي است . قبل از خروج 
ترام��پ از برجام بارها فرياد زديم ك��ه اقتصاد ايران نياز به 
اصاحات جدي دارد. فرياد كرديم كه با اين سازوكارهاي 
آلوده اي كه در اقتصاد وج��ود دارد، امكان مقاومت موثر با 

تحريم ها و دشمني ها وجود ندارد. اما به اين فريادها توجهي 
نشد، نه تنها به تحليل هاي رسانه هاي منتقد توجه نشد بلكه 
اساسا آنها را زير سوال بردند. همين امروز بايد ديد كه مثا 
چرا بنگاه هاي تبليغاتي بدون اتصال به كانون هاي توليد فكر 
و ايده پردازي اقدام به تبليغات بي محتوا در سطح جامعه 
مي كنند؟ چرا به رسانه ها به روزنامه ها به خبرگزاري ها و...

وصل نمي شوند تا فرآيند توليد اقام تبليغاتي در كشورمان 
مبتني ب��ر ويژگي هاي تاريخي، فرهنگ��ي، اقتصادي و...

ادامه از صفحه اول
كشورمان تهيه و توليد شوند. بايد كانون هاي توليد فكر و 
ايده در جامعه تكريم شوند؛ بايد حمايت هاي مادي و معنوي 
از اين كانون هاي فكري انجام شود تا از دل رشد اين حوزه 
نوآوري هاي خاقانه در فضاي اقتصادي كشور شكل بگيرد. 
از اين نمونه ها در ساير بخش هاي اقتصادي، فرهنگي و...

به كرات مشاهده مي شود.وقتي ريشه بخشي از مشكات 
اقتصادي كشور ناشي از انحصار است، بايد قانون ضدانحصار 
در كشور تصويب شود تا هزينه هاي انحصار در جامعه بسيار 
باال رود و بعد از اين بسترسازي است كه مي توانيم به سمت 
رشد و توسعه پايدار حركت كنيم. و.قتي اين بستر داخلي 

فراهم ش��د در آن صورت بر اساس منافع ملي كشورمان با 
قدرت هاي اقتصادي جهاني بحث و تبادل نظر مي كنيم 
و بهترين دستاورد را براي كشور استيفا كنيم. چه ايرادي 
دارد كه با چين، امريكا، روسيه، اروپا و...روابط نزديكي برقرار 
كنيم و بر اساس منافع ملي با آنها رفتار كنيم. مبتني بر اين 
توضيحات معتقدم كه ريشه مشكات اقتصادي ما در داخل 
كشور است، هرچند كه توس��عه روابط با جهان پيراموني 
اثرگذار است، اما قبل از هر چيز بايد مشكاتي كه در داخل 
داري��م را برطرف كنيم تا اين اصاح��ات در نهايت ما را به 

توسعه مدنظرمان برساند.
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نرخ طالي جهاني متاثر از افزايش تزريق پول در سطح  بااليي باقي مي ماند

كسري بودجه در شرايط كاهش درآمد ارزي اثر تورمي بيشتري دارد

اولتيماتوم سازمان مالياتي به خريداران سكه

افزايش نرخ سود اوراق و عرضه اموال دولت راهكار تامين كسري بودجه 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بر اساس بخشنامه معاون سازمان مالياتي آخرين مهلت 
ارس��ال اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات خريداران 
سكه مشخص شد.معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور 
مالياتي كشور، از تعيين ماليات مقطوع براي خريداران 
سكه حداكثر به ميزان 200 قطعه در سال 1397 كه در 
موعد مقرر اظهارنامه تس��ليم نكرده اند، خبر داد. بر اين 
اساس محمد مسيحي در بخشنامه اي خطاب به مديران 
كل امور مالياتي استان ها، موديان براي پرداخت ماليات 
مقطوع خريداران س��كه از بانك مركزي در سال 1397 
حداكثر تا پايان روز شنبه يكم شهريور ماه فرصت خواهند 
داشت.  روز چهارشنبه نيز محمد مسيحي خاطرنشان كرد: 
تمامي اشخاص حقيقي كه در سال 1397 اقدام به خريد و 
تحويل حداكثر 200 قطعه سكه از بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران كرده اند و نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي 
در موع��د مقرر قانوني )حداكثر تا يك��م تيرماه 139۸( 
اقدام نكرده اند، مشمول ماليات مقطوع موضوع تبصره 
ماده )100( قانون ماليات هاي مستقيم اصالحيه مورخ 
31 تيرماه 139۴ تعيين ش��ده در دستورالعمل شماره 
200/9۸/۵07 مورخ 139۸/12/3 بوده و اين ماليات برابر 

مقررات قطعي است.
وي اضافه كرد: چنانچه اش��خاص مورد اش��اره تاكنون 
ماليات مقطوع تعيين شده را پرداخت نكرده اند، مي توانند 
حداكثر تا تاري��خ 1399/۶/31 با مراجعه به ميز خدمت 
عمليات الكترونيكي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور 
به نشاني http: //tax.gov.ir  نسبت به پرداخت ماليات 
متعلق اقدام و از تسهيالت مقرر در بخشودگي جريمه هاي 
مالياتي با رعايت مقررات مربوط بهره مند ش��وند. طبق 
اعالم سازمان امور مالياتي، مسيحي در پايان سخنانش 
تصريح كرد: در صورت عدم پرداخت بدهي قطعي شده 
در مهلت تعيين شده، در اجراي مقررات فصل نهم از باب 
چهارم قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به وصول بدهي 
مالياتي قطعي شده و جريمه هاي مترتب از طريق عمليات 

اجرايي اقدام خواهد شد.

    نرخ ها  در بازار 
روز جمعه 31 م��رداد و آخرين روز از م��رداد ماه نرخ 
دالر ب��ه 23090 تومان و هر اون��س جهاني به 193۴ 
دالر رسيد. براين اس��اس پيش بيني مي شود كه بازار 
طال در هفته اول ش��هريور ماه رون��د صعودي خود را 
حفظ كند.   روز پنجش��نبه نيز دالر با عبور از 23 هزار 
تومان به 23100 تومان، يورو 27200 و درهم ۶310 
تومان اعالم شد. همچنين با اعالم هر اونس به قيمت 
193۴ دالر، سكه طرح جديد 10 ميليون و ۸10 هزار، 
س��كه طرح قديم 10 ميليون و ۶00 هزار، نيم سكه ۵ 
ميليون و ۴00 هزار، ربع س��كه 3ميليون و ۵0 هزار و 
سكه گرمي 1 ميليون و 700 هزار تومان معامله شد. 
همچنين قيمت طالي 1۸عيار هرگرم يك ميليون و 
۶2 ه��زار تومان و هر مثقال طال ۴ميليون و ۵۶0 هزار 
تومان ارزش گذاري ش��ده است. صرافي هاي بانك ها 
روز پنج ش��نبه قيمت دالر را براي ف��روش به مردم با 
افزايش ۵0 توماني نس��بت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل 22هزار و ۵00 توم��ان اعالم كرده اند. اين 
صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 22 هزار و ۴00 تومان 

خريداري مي كنند. قيمت فروش يورو در صرافي هاي 
بانك ها نيز با ۵0 تومان افزايش نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل 2۶ هزار و 700 تومان اعالم شده 
است؛ قيمت خريد يورو در اين صرافي ها 2۶ هزار و ۶00 
تومان درج شده است. ناظران بين المللي مي گويند كه 
متاثر از افزايش نياز بيكاران در امريكا به بيمه بيكاري، 
تصميم كميته بازار باز به تزريق پول بيشتر براي حمايت 
از مردم در شرايط كرونا و عدم تصميم گيري در مورد 
نرخ بهره منفي، همگي مواردي اس��ت كه فعال ارزش 
دالر را افزايش نمي دهد و در نتيجه نرخ طال همچنان 
در س��طح بااليي باقي خواهد ماند.  يك كارش��ناس 
بانكي با اشاره به عوامل موثر در بروز التهاب در بازار ارز 
تاكيد كرد: تنها راهكار موثر براي مقابله با تالطم ارزي، 
هماهنگي بيش از پيش ميان دستگاه ها، سازمان ها و 
نهادهاي مسوول است. يوسف كاووسي در گفت وگو با 
ايرنا، مهم ترين داليل نوس��انات بازار ارز در هفته هاي 
اخير را تحريم هاي يك سويه دولت امريكا، قرار گرفتن 
در ليست سياه FATF، عدم وجود يا پايبندي به اجراي 
برنامه ريزي هاي اقتصادي و در نهايت مشكالت ناشي از 
شيوع بحران كرونا دانست. مديركل اسبق بازرسي بانك 
مركزي در اين گفت وگو با اشاره به شاخص ها و عوامل 
تعيين نرخ ارز گفت: عمده ترين عامل تعيين كننده نرخ 
ارز، موضوع صادرات و واردات كاال اعم از كاالهاي نفتي و 
غير نفتي است. وي با اشاره به مشكالت ايجاد شده براي 
صادرات و واردات كشور پس از بروز تحريم ها افزود: بعد 
از بروز پديده تحريم مقرر شد تا بودجه كشور از نفت جدا 
شود. به همين دليل در جريان تقديم اليحه بودجه سال 

9۸ به مجلس و پس از رهنمودهاي رهبر معظم انقالب 
براي اصالح بودجه، موضوع اصالح ساختار بودجه ريزي 
كشور در دستور كار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. 
مس��اله اي كه متاس��فانه به داليل متعدد، مانند عدم 
همراهي مجلس با دولت، همچنان به طور كامل محقق 
نشده است. اين كارشناس پولي و بانكي مهم ترين هدف 
از انجام اين اصالحات را شفاف سازي نرخ دقيق ميزان 
درآمدها و هزينه هاي كش��ور در شرايط اقتصاد بدون 
نفت دانست و ادامه داد: در اين ميان عالوه بر تحريم و 
خروج امريكا از برجام، عدم تحقق وعده هاي دولت هاي 
اروپايي در عمل به تعهدات خود، مساله تامين ارز مورد 
نياز در كش��ور را با مشكالت بيشتري همراه كرد. وي 
خاطرنشان كرد: در تامين ارز كش��ور الزاماتي وجود 
دارد كه مهم ترين آنها داش��تن روابط خارجي حسنه  
همچنين شركاي خارجي قابل اعتماد است كه تحريم 
در اين زمينه براي اقتصاد ما ايجاد مشكالت جدي ايجاد 
كرده است. در كشور ما با تغيير مسووالن سياسي تا 90 
درصد برنامه ها تغيير مي كند، در حالي كه در نظام هاي 
ساختاريافته سياسي، تغيير دولت ها حداكثر 10 درصد 
از برنامه ها را دستخوش تغييرات مي كند. كاووسي با 
اشاره به اينكه در كشور ما سياست ها و برنامه ريزي هاي 
هدفمند و چارچوب دار در حوزه اقتصادي يا وجود ندارد 
يا اگر هم وجود دارد، به درستي اجرا نمي شود، يادآور 
شد: در موضوع برنامه هاي پنج ساله توسعه، متاسفانه 
اختالفات سياسي در كشور به گونه اي پيش رفته است 
كه امكان تحقق اهداف پيش بيني شده در اين برنامه ها 
را از ميان برده و شاهد هستيم از برنامه چهارم توسعه 

به بعد، ميزان تحقق اين اهداف كاهش پيدا كرده است. 
وي خاطرنشان كرد: بنابراين در شرايطي كه در داخل 
كشور به دليل عدم هماهنگي قوا و دستگاه ها با نوعي 
بي برنامگي مواجه هستيم، عمال امكان تعامل سازنده 
ب��ا طرف هاي بين المللي و تنظيم ب��ازار ارز به حداقل 
رسيده است. اين كارشناس پولي و بانكي عدم تصويب 
لوايح مربوط به FATF را نيز مش��كل مهم ديگري در 
كنترل نوسانات بازار ارز دانست و افزود: عدم تصويب 
اين لوايح، ساير كش��ورها را در تبادالت مالي با كشور 
ما دچار مشكالت زيادي كرد. كاووسي اضافه كرد: ما 
شاهد بوديم كه هرچند دولت و مجلس اصرار فراواني 
براي تصويب اين لوايح به خرج دادند، اما ناديده گرفتن 
مصالح كشور موجب ش��د كه امروز حتي در مراودات 
مالي با كشورهاي دوست مانند روسيه و چين هم دچار 
مشكالت زيادي باشيم و ديگر عمال امكان مراوده مالي 
با اين كشورها را هم نداشته باشيم. اين كارشناس پولي 
و بانكي خاطرنشان كرد: اضافه شدن نام ايران به ليست 
سياه FATF خسارت بار بود. براي خارج كردن نام ايران 
از اين ليست شايد به ۶ يا 7 سال زمان نياز باشد. وي در 
ادامه به بروز بحران كرونا هم اشاره كرد و آن را تكميل 
كننده زنجيره مش��كالت ارزي كشور دانست و گفت: 
پس از قرار گرفتن در ليست سياه FATF همچنان از 
طريق مبادله كاال به كاال يا جابه جا كردن ارز با چمدان، 
امكان محدودي براي صادرات و واردات در كشور وجود 
داشت، اما پس از شيوع بحران كرونا و بسته شدن مرزها 
امكان هرگونه جابه جاي��ي كاال و ارز از ميان رفت يا به 

حداقل ممكن رسيد.

تيمور  رحماني| 
مدت ها است كه كسري بودجه دولت به عنوان منشأ بسياري 
از مشكالت و از جمله سلطه مالي و تداوم تورم باال مورد بحث 
اقتصاددانان و تحليل گران بوده است، به گونه اي كه كسري 
بودجه تبديل به واژه اي منفور شده و اين تصور را دامن زده 
است كه وضعيت ايده آل و مطلوب براي دولت توازن دايمي 

بودجه يا حداقل توازن بودجه در بلندمدت است.
همچنين، اين تصور ايجاد شده است كه اگر كسري بودجه 
تداوم يابد، تورم باال نيز تداوم مي يابد و پايان تورم هاي باال 
مستلزم پايان كسري بودجه است. پرسشي كه بالفاصله 
مطرح مي شود، آن است كه آيا مبناي تئوريك براي ديدگاه 
و ادع��ا وجود دارد؟ آيا بر اس��اس تجربه جهاني، به صورت 
تجربي اثبات شده است كه براي پايان بخشيدن به تورم بايد 
كسري بودجه پايان يابد؟ آيا تحليل تاريخي اقتصاد ايران 
تاييدي بر اين ادعا به همراه دارد كه وجود كس��ري بودجه 
علت تداوم تورم باال است و تورم هاي پايين در فقدان كسري 
بودجه رخ داده است؟ اگر كسري بودجه زيانبار است، به چه 
معني زيانبار است؟ آيا مي توان زيانبار بودن كسري بودجه را 
مشروط و از حكم كلي زيانبار بودن كسري بودجه صرفنظر 
كرد؟ الزم به ذكر اس��ت كه در اين نوشتار به هيچ وجه به 
موضوعات فني بودجه و بودجه ريزي و اينكه نهاد قانونگذار 
تا چه اندازه در تدوين و تصويب بودجه و نظارت بر اجراي 
بودجه بايد ورود كند و دولت يا نهاد اجرايي تا چه اندازه بايد 
اختيار و آزادي عمل داشته باشد و رابطه بين بودجه ساالنه و 
برنامه هاي توسعه كشور چگونه بايد باشد، پرداخته نمي شود.

اينكه شفافيت در بودجه بايد بهبود يابد و اينكه عمليات 
فرابودجه اي كه خود را در قانون يا س��ند بودجه منعكس 
نمي كند، بايد دچار بازنگري اساسي شود و مواردي از اين 
دست، همگي نياز به بحث و تحليل جدي دارد. آشكار است 
كه حتي اگر بودجه از منظر سياست گذاري اقتصاد كالن و در 
راستاي ثبات اقتصاد كالن فاقد اشكال باشد، هنوز مي تواند از 
ساير منظرها در بردارنده اشكاالت جدي باشد كه در حوزه 
تخصص نويسنده نيست و در اينجا قصد ورود به آن منظرها 
نيست. لذا، تمركز روي كسري بودجه و پيامد آن براي ثبات 

اقتصاد كالن است.
موضوع اول آن است كه علم اقتصاد كالن داللتي بر آن 
ندارد كه بايد كسري بودجه صفر باشد و حتي داللتي بر 
آن ندارد كه مقدار پولي يا ريالي كسري بودجه افزايش 
نيابد. آنچه با اهميت است، آن است كه كسري بودجه 

نس��بت به اندازه اقتصاد روند صعودي نداش��ته باشد . 
اصطالحا نسبت كسري بودجه اسمي به توليد ناخالص 
داخلي اس��مي يا نسبت بدهي اس��مي دولت به توليد 

ناخالص داخلي اسمي روند صعودي نداشته باشد.
دليل آن است كه اگر نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص 
داخلي اس��مي در بلندمدت ثابت باشد، آنگاه رشد توليد 
اس��مي لذا ظرفيت مالياتي امكان حفظ پايداري مالي را 
فراهم مي نمايد. لذا، آنچه در اقتصاد كالن مورد توافق است، 
آن است كه دولت روند صعودي و فزاينده براي نسبت بدهي 
به توليد ناخالص داخلي نداشته باشد و معقول آن است كه 
كسري بودجه دولت رفتار ضدسيكلي داشته باشد تا نوسانات 
اقتصاد كالن يا سيكل هاي تجاري را تخفيف دهد. اگر فرض 
كنيم نسبت مناسب كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي 
در كشوري برابر با ۵ درصد باشد، به هنگام ركود بايد نسبت 
كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي از ۵ درصد بيشتر 
شود. دليل آن است كه در شرايط ركودي و براي جلوگيري 
از تعميق ركود الزم است دولت هزينه هاي خود را افزايش 
دهد و ماليات ها را كاهش دهد كه نتيجه آن افزايش كسري 

بودجه است. عكس اين براي رونق توصيه مي شود.
آنچه در ايران در حال حاضر در حال رخ دادن است، به نظر 
نمي رسد بسيار متفاوت از قاعده اشاره شده فوق باشد. ايران 
مطابق هر معياري كه بسنجيم در ركود است و در شرايط 
ركودي به هيچ عنوان توصيه نمي شود كه دولت با كاهش 
هزينه هاي خود از ايجاد كس��ري بودجه خودداري نمايد 
)گرچه مي تواند در مورد نوع هزينه ها به صورت جدي بحث 
شود( و در عين حال نمي تواند با افزايش ماليات ها مانع از 
وقوع كسري بودجه شود. در آن صورت، وقوع كسري بودجه 
و افزايش آن اجتناب ناپذير است و همانطور كه اشاره شد، 
افزايش كسري بودجه از منظر سياست گذاري اقتصاد كالن 
امري ناموجه نيست. الزم است اشاره شود كه نسبت كسري 
بودجه بدون نفت )تفاوت كل مخارج دولت و كل درآمدهاي 
دولت غير از نفت( به توليد ناخالص داخلي در سال 139۸ در 
مقايسه با 20 سال قبل افزايش نشان نمي دهد و در مقايسه 
با 10 سال قبل كاهش هم نشان مي دهد و اين بدان معني 
اس��ت كه صرف كسري بودجه مش��كل اصلي نيست. در 
عين حال، با توجه به فضاي عدم اطمينان و كاهش مخارج 
سرمايه گذاري بخش خصوصي، حفظ سطح مخارج حقيقي 
دولت به ويژه در بخش عمراني به شدت مورد نياز است. اما دو 
موضوع در ارتباط با كسري بودجه دولت مطرح مي شود و 

همان موضوعاتي است كه از خود كسري بودجه با اهميت تر 
است. موضوع اول آن است كه گرچه نفس كسري بودجه 
ناشي از كاهش درآمد نفت مشكل جدي محسوب نمي شود، 
اما چون اين كس��ري از ناحيه كاه��ش درآمدهاي نفتي 
سرچشمه گرفته است، همزمان كاهش درآمدهاي ارزي، 
امكان واردات كاالهاي نهايي و واسط و محدود كردن اثرات 
تورمي كسري بودجه را تضعيف مي نمايد. به عبارت ديگر، 
شوك منفي عرضه ناش��ي از كاهش درآمدهاي صادراتي 
و نفتي فشار تورمي موجود در اقتصاد را تشديد مي نمايد. 
موضوع دوم آن است كه اگر كسري بودجه دولت به طريقي 
پولي شود )چه مس��تقيم و چه غيرمستقيم(، آنگاه اثرات 

تورمي كسري بودجه شديدتر خواهد بود.
لذا، اگر دوس��ال با كسري بودجه يكسان يا نسبت كسري 
بودجه به توليد ناخالص داخلي يكسان را در نظر بگيريم، در 
سالي كه همراه با كاهش درآمدهاي ارزي و همراه با پولي 
كردن قسمت بيشتر كس��ري بودجه است، اثرات تورمي 
كسري بودجه شديدتر است. در آن صورت، اين نفس كسري 
بودجه نبوده است كه اسباب نگراني تورمي است بلكه محيط 
اقتصاد كالن همراه آن و نحوه تامين آن است كه سبب اين 
نگراني مي شود. با توجه به اينكه در شرايط كنوني، كسري 
بودجه دولت به شدت مرتبط با كاهش درآمدهاي نفتي و 
ارزي اس��ت، چگونه مي توان از اين مرحله عبور كرد بدون 
آنكه تورم هاي شديد به اقتصاد تحميل كرد. با توجه به اينكه 
امكان پرهيز از كسري بودجه بر اساس آنچه شرح داده شد، 
وجود ندارد و با توجه به اينكه كاهش درآمدهاي ارزي حاصل 
از نفت و امكان كنترل فشار تورمي از طريق واردات وجود 
ندارد، دو اقدام اجتناب ناپذير است: اول تالش براي افزايش 
صادرات غيرنفتي و استفاده از آن براي جلوگيري از كاهش 
توليد محصوالت متكي به واردات و دوم تالش براي تامين 

كسري بودجه بدون پولي كردن آن.
افزايش صادرات غيرنفتي در دو س��ال گذش��ته به شدت 
دنبال شده و با وجود تمام فشارها نتيجه قابل قبولي در بر 
داشته است )رشد بخش غيرنفتي در سال 139۸ مثبت 
شد(، گرچه شيوع كرونا سبب آسيب جدي به آن شده. اما 
تالش براي افزايش صادرات غيرنفتي به طور اجتناب ناپذير 
مس��تلزم تن دادن به نرخ ارزهاي باالتر بوده است كه خود 
عاملي براي تشديد فشار تورمي بوده، اما براي تداوم توليد و 
جلوگيري از تعميق شديد ركود اجتناب ناپذير بوده است. 
تالش براي تامين كسري بودجه بدون پولي كردن آن نيز 

بدان معني اس��ت كه دولت به دنبال انتشار اوراق بدهي و 
فروش اموال باشد.

فروش اوراق توس��ط دولت به معني استفاده از نقدينگي 
موجود است و در نتيجه مانع تشديد رشد نقدينگي و آثار 
تورمي آن مي ش��ود. وزارت اقتصاد در مدت سپري شده از 
سال 1399 با كارگزاري بانك مركزي توفيق قابل توجهي 
در فروش اوراق داشته و قابل تقدير است. به دليل وفور منابع 
در بازار بين بانكي كه در اواخر س��ال 139۸ و ابتداي سال 
1399 خود را در كاهش قابل توجه نرخ سود بازار بين بانكي 
نشان داد، اين فروش اوراق در كنار عمليات سياست پولي 
بانك مركزي سبب وارونه كردن نرخ سود بازار بين بانكي و 

همچنين افزايش نرخ سود اوراق بدهي دولت شد.
گرچه به طور طبيعي دولت نرخ پايين س��ود اوراق بدهي 
را ترجيح مي دهد، اما با توجه به نرخ تورم كنوني نرخ هاي 
سود اوراق دولت نه تنها تهديدي براي پايداري مالي دولت 
محسوب نمي شود، بلكه عمال نسبت بدهي دولت به توليد 
ناخالص داخلي را كاهش مي دهد و به اين دليل جاي نگراني 
ندارد. لذا در محدوده نرخ هاي كنوني و حتي اندكي باالتر از 
آن، نگراني براي تامين كسري بودجه از محل فروش اوراق 
وجود ندارد. شايد ضرورت داشته باشد كه دولت اندكي نرخ 
باالتر را بپذيرد تا اوراق را نه تنها به بانك ها و نهادهاي مالي 
بلكه به اشخاص حقوقي و حقيقي نيز بفروشد و به اين ترتيب 
بخش قابل توجهي از كسري بودجه خود را تامين نمايد. 
گرچه دولت تاكنون به طور چشمگيري از فروش اموال براي 
تامين كسري بودجه استفاده نكرده، اما امكانات چشمگيري 
نيز از اين طريق قابل تامين است كه ضرورت دارد حمايت 
سياسي و حقوقي كامل از وزارت اقتصاد صورت گيرد تا امكان 

بالفعل كردن اين منابع بالقوه را داشته باشد.
همچنين، در كنار اين اقدامات، ضروري است تا بازدهي ساير 
بازارها به طرقي كنترل شود كه رقيب برتري براي فروش 
اوراق دولت نباشند و اين موضوع امكان ناپذير نيست. عالوه 
بر همه اينها، آنچه به ويژه در س��ال 1399 رخ داد به شدت 
مرتبط با تحريك انتظارات تورمي است و مديريت انتظارات 
تورمي نيز بخش مهمي از توفيق در تامين كسري بودجه 
و پرهيز از اثر تورمي شديد آن است. البته طبيعي است كه 
سياس��ت گذار پولي نيز با تكميل مراحل عمليات بازار باز 
مي تواند مانع از افزايش شديد نرخ سود اوراق دولت شود، اما 

در شرايط كنوني ضرورتي براي آن ديده نمي شود.
هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

متاثر از افزايش نياز بيكاران در امريكا به بيمه بيكاري و تزريق پول بيشتر نرخ طال همچنان در سطح بااليي باقي خواهد ماند 

رفع محدوديت چك برگشتي 
تسهيالت مرتبط با شيوع كرونا 

چك  برگشتي متقاضيان، ذي نفعان و ضامنان صرفًا 
براي تس��هيالت كرونايي، شامل طرح هاي اعطاي 
تسهيالت به كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا و 
تسهيالت وديعه اجاره مستأجران، از محدوديت هاي 
متعارف در اعطاي تسهيالت بانكي مستثني مي شود. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، »ستاد ملي 
مقابله با كرونا« قباًل در دس��تورالعمل هاي اجرايي 
طرح اعطاي تسهيالت به صاحبان كسب وكارهايي 
كه به دليل شرايط ناش��ي از شيوع ويروس كرونا در 
فعاليت اقتصادي خود دچار مش��كل ش��ده بودند، 
متقاضيان تس��هيالت ك��ه داراي چك برگش��تي 
از تاريخ 1 اس��فند م��اه 139۸ تا تاري��خ 31 تير ماه 
1399 بودن��د، را از محدوديت ه��اي مقرر در قانون 
صدور چك مس��تثني كرده بود.  براين اساس و در 
بند )2( از مصوبات سي وسومين جلسه ستاد ملي 
مديريت كرونا مورخ 2۵  مرداد ماه 1399، به منظور 
تسهيل در اعطاي تسهيالت ياد شده فوق مقرر شده 
است كه: »چك  برگش��تي متقاضيان، ذي نفعان و 
ضامنان در تسهيالت كسب وكارهاي آسيب ديده 
از كرونا كه از تاريخ 1 اسفند ماه 139۸ تا پايان زمان 
اجراي طرح تسهيالت قابل اعطا به واحدهاي كسب 
وكار و ديگر تسهيالت مربوط به كرونا صادر شده يا 
مي شود. صرفًا براي طرح هاي تسهيالت كرونايي از 
محدوديت هاي متعارف در اعطاي تسهيالت بانكي 
مستثني مي شود.« يادآور مي شود، همان گونه كه در 
متن مصوبه نيز آمده است، اين مصوبه صرفًا مربوط 
به تس��هيالت اعطايي بانك ها به صاحبان كس��ب 
وكارهايي است كه به دليل ش��رايط ناشي از شيوع 
ويروس كرونا در فعاليت اقتصادي خود دچار مشكل 
شده اند و نيز تسهيالت وديعه اجاره مستأجران در 
قالب مرابحه خريد كاال و خدمات را هم شامل مي شود. 
لذا الزم به تأكيد است كه شامل تمام متقاضيان اخذ 
تسهيالت عادي نمي ش��ود. ذكر اين نكته ضروري 
است كه در ابالغيه جديد، موضوع مستثني شدن از 
محدوديت هاي ناظر بر چك برگشتي شامل ضامنان 
و ذي نفعان نيز مي شود و بانك ها و موسسات اعتباري 
مي توانند نسبت به قبول ضمانت افرادي كه داراي 
چك برگشتي در بازه زماني 1 اسفند ماه 139۸ تا پايان 
زمان اجراي طرح اعطاي تسهيالت مورد اشاره باشند، 
اقدام كنند. مصوبه ياد شده در شرف ابالغ است و با قيد 

فوريت به شبكه بانكي كشور ابالغ مي شود.

عمليات بازار بدون معامله
بانك مرك��زي با توجه به م��ازاد نقدينگي در بازار 
بين بانكي و نيز باال بودن قيمت هاي پيش��نهادي 
در هفت��ه جاري معامل��ه اي در خصوص عمليات 
بازار باز نداش��ت. به گ��زارش روابط عمومي بانك 
مركزي، پيرو اطالعيه روز دوش��نبه 27 مردادماه 
1399 در خصوص موضع بانك مركزي در عمليات 
بازار باز، اين بانك تنها دو سفارش در مهلت تعيين 
شده از طريق س��امانه بازار بين بانكي براي فروش 
اوراق بده��ي دولتي دريافت كرد؛ ام��ا با توجه به 
مازاد نقدينگي در بازار بين بانك��ي و نيز باال بودن 
قيمت هاي پيشنهادي، اين بانك در هفته جاري 
معامله اي در خصوص عمليات بازار باز نداشت. الزم 
به ذكر اس��ت بانك مركزي در چارچوب مديريت 
نقدينگي مورد نياز بازار بين بانكي ريالي، عمليات 
بازار باز را به صورت هفتگي اجرا مي كند. موضع اين 
بانك )خريد يا فروش اوراق بدهي دولتي( بر اساس 
پيش بيني وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي و 
با هدف كاهش نوسانات نرخ بازار بين بانكي حول 
نرخ هدف، از طريق انتشار اطالعيه در سامانه بازار 
بين بانكي اعالم خواهد شد. متعاقب اطالعيه مزبور، 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در 
راستاي مديريت نقدينگي خود در بازار بين بانكي، 
نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت تعيين شده از 

طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند.

ارزش پول ملي قرباني 
عدم بازگشت ارز 

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: عدم 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه دومينوي 
افزايش نرخ ارز را تش��ديد ك��رده و در اين ميان 
ارزش پول ملي قرباني خواهد شد. محمد باقري 
بناب��ي در گفت وگو با ايِبنا گفت: متاس��فانه در 
ماه هاي اخير جوالن دالالن در بازار، عدم بازگشت 
ارز حاصل از صادرات همچنين برخي تحريم ها به 
رشد بي رويه نرخ ارز دامن زده است. نماينده مردم 
بناب در مجلس شوراي اسالمي، با تاكيد بر اينكه 
منابع حاصل از صادرات مي تواند نيازهاي كشور 
در حوزه تامين كاالها و خدمات را رفع كند، افزود: 
در نتيجه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
خزانه ضمن اينكه نرخ ارز درگير نوسان شده، بازار 
نيز با گراني در بخش هاي مختلف رو به رو ش��ده 
است. باقري بناب با بيان اينكه بايد سياست هاي 
بانك مركزي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات 
تغيير كرده و به سمت معرفي متخلفان به دستگاه 
قضا باش��د، تصريح كرد: ادامه رويه فعلي به نفع 
اقتصاد نيس��ت.  اين عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس با تاكيد بر اينكه كميس��يون اقتصادي 
مجلس با برگزاري نشس��ت هاي مستمر پيگير 
تسريع در ساماندهي بازار ارز است، گفت: حتي 
نشست با برخي صادركنندگان براي تسريع در 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه در دستور 
كار است. وي با بيان اينكه طبق بررسي هاي انجام 
شده برخي از صادركنندگان ارزهاي دولتي را در 
مس��يري غير از تامين اقالم و كاالهاي اساسي 
هزينه كرده اند، تصريح كرد: متاس��فانه اين نوع 
انحراف منابع عامل اصلي وضعيت بازار است، از 
اين رو دولت بايد قبل از هر اقدامي ضمن تسويه 
با اين افراد هزينه هايي كه با تخلف اينها به كشور 
تحميل ش��ده را نيز محاسبه و رس��يدگي را به 

دستگاه قضا بسپارد.

صنعت ليزينگ بازيگر مغفول 
نظام مالي ايران

يك صاحبنظر حوزه ليزينگ، صنعت ليزينگ را 
بازيگر مغفول نظام مالي ايران مي داند كه توانايي 

و ظرفيتي بسيار زياد دارد.
محمد صالحي تبار در گفت وگو ب��ا ايِبنا درباره 
فعاليت شركت هاي ليزينگ و مزيت اين صنعت 
در ش��رايط فعلي اقتصادي كشور اظهار داشت: 
نظ��ام مالي فعلي در كش��ور ك��ه وظيفه تامين 
مالي اقتصاد را بر عهده دارد شامل بازار سرمايه، 
بانك ها، ليزينگ ها و ... است كه هر كدام وظيفه اي 
مشخص و خاص در اين زمينه دارند. در كشور ما 
نيز نظام مالي بانك محور بوده و آن طور كه بايد 

از ساير بازيگران اين عرصه استفاده نشده است.
وي افزود: صنعت ليزينگ در دنيا بيش از بانك ها 
در تامين مالي و رش��د و توس��عه كشورها نقش 
دارند در حالي كه در كشور ما اين صنعت به رغم 
اينكه نقش بس��يار موثري در دنيا دارد و هر روز 
خدماتي متنوع اراي��ه مي دهد، اما اين صنعت با 
قوانين و مقررات وضع شده بسيار محدود است 
و نه تنها حمايتي از اين صنعت نمي شود بلكه بر 
محصوالتي كه به فروش مي رسانند ماليات وضع 

شده در حالي كه بايد اين موارد تسهيل شود.
به گفته مديرعامل واسپاري آتي نگر آفام، صنعت 
ليزينگ نسبت به ساير بازارها مزيت هايي دارند 
كه مي تواند عاملي براي موتور محرك اقتصادي 
كه سرمايه گذاري است، باشد. ليزينگ ها بر ميزان 
فروش محصوالت تاثي��ر دارند زيرا ليزينگ اين 
امكان را براي متقاضيان ايجاد مي كند تا بتوانند 
محصول مورد نظ��ر خود را خري��داري كنند و 
همچنين توليدكنندگان نيز با استفاده از حمايتي 
كه از سوي شركت هاي ليزينگ صورت مي گيرد، 
با س��رمايه و توان مالي بيشتري فعاليت داشته 
باشند. صالحي تبار در پايان تاكيد كرد: ليزينگ 
جزو نهادهاي مالي است كه سپرده پذير نيست 

و ليزينگ ها خريدار محصول و خدمات هستند.

قيمت اوراق تسه ۷۱ هزار 
تومان شد

آمار داد و س��تدهاي اوراق تس��هيالت مس��كن در 
فرابورس نش��ان مي دهد كه اين اوراق در چهار ماه 
ابتداي سال جاري در بازه قيمتي بين ۶۵ تا 72 هزار 
تومان در نوسان است و بين معامله گران داد و ستد 
مي شود. بر اس��اس آخرين آمار معامالت فرابورس، 
قيمت اوراق تسهيالت مسكن »تسه« بعد از نوسان 
در هفته هاي اخير اين روزها در حدود 71 هزار تومان 

از سوي سرمايه گذاران داد و ستد مي شود.
آمارهاي معامالتي نش��ان مي دهد كه در معامالت 
فرابورس، قيمت اوراق تس��هيالت مسكن »تسه« 
فروردين ماه سال 99 به ميزان 71 هزار و 9۴۶ تومان، 
ارديبهش��ت  ماه س��ال 9۸ به ميزان 71 هزار و 100 
تومان، خرداد  ماه س��ال 9۸ به ميزان 72 هزار و ۵0 
تومان، تير  ماه سال 9۸ به ميزان 71 هزار و 2۴۶ تومان 
و مرداد  ماه سال 9۸ به ميزان ۵7 هزار و ۴90 تومان 

در تابلوهاي آماري ثبت شده است.
اين گزارش حاكي است كه قيمت اوراق تسهيالت 
مسكن »تسه« اسفندماه سال 9۸ به ميزان 70 هزار 
و ۸39 تومان، بهمن ماه س��ال 9۸ به ميزان 70 هزار 
و ۴۴1 تومان، دي م��اه 9۸ به ميزان ۵7 هزار و ۸97 
تومان، آذر ماه 97 به مي��زان 70 هزار و 3۸۸ تومان، 
آبان ماه 9۸ به ميزان 70 هزار و 12۸ تومان، مهر ماه 
9۸ به ميزان 70 هزار و 7۶۴ تومان، شهريور ماه 9۸ به 
ميزان 70 هزار و 202 تومان، مرداد ماه 9۸ به ميزان 
72 هزار و ۶1۴ تومان، تير ماه 97 به ميزان 71 هزار 
و ۶97 هزارتومان، خ��رداد ماه 9۸ به ميزان 70 هزار 
و ۵9۴ تومان، ارديبهشت ماه 9۸ به ميزان 70 هزار 
و ۴۶۴ توم��ان و فروردين ماه 9۸ به ميزان 70 هزار و 
9۵2 تومان داد و ستد مي شود. اوراق گواهي تسهيالت 
مسكن پس از پذيرش در فرابورس، در عمل معامله اين 
اوراق شكل رسمي و ضابطه  مند به خود گرفت و در 
حال حاضر اين اوراق مانند ساير سهم هاي موجود در 
فرابورس در ساعات معامالتي خريد و فروش مي شود.

همچنين به ازاي دريافت هر ۵ ميليون ريال تسهيالت، 
بايد يك برگه اوراق خريداري شود. گفتني است، نماد 
اوراق »تسه« )مخفف تسهيالت( در بازار فرابورس 
ش��امل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور است، كه به 

كلمه »تسه« اضافه مي شوند.
به عنوان مثال نماد »امتياز تسهيالت مسكن اسفند 
97« كه مربوط به اوراقي است كه در اسفندماه 97 
منتشر شده با عنوان »تس��ه 9711« در بازار خريد 
و فروش مي شود و مدت اعتبار اوراق صادره از تاريخ 
صدور به مدت 2.۵ سال است كه اين مدت در شرايط 

خاص حداكثر تا دو دوره ۶ ماهه، قابل تمديد است.
براي شروع فرآيند خريد اين اوراق مانند ساير نمادهاي 
موجود در بازار فرابورس، متقاضيان بايد ابتدا نسبت 
به دريافت كد بورسي خود از طريق كارگزاري ها اقدام 
كنند و پس از دريافت كد بورسي به خريد و فروش 
اوراق »تسه« به صورت حضوري يا »آفالين« بپردازد.
الزم به ذكر اس��ت، دامنه نوسان تسهيالت مسكن، 
همانند سهم هاي موجود در بازار بورس و فرابورس، 
مي تواند روزانه ۵+ درصد يا ۵- درصد قيمت پاياني 
روز قبل خود باشد، يعني مي تواند تا ۵ درصد بيشتر 
يا كمتر از قيمت روز قبل معامله ش��ود. همچنين 
سرمايه گذاران بايد هنگام خريد و فروش اين اوراق، 

مبلغي به عنوان كارمزد معامالت پرداخت كنند.
از سويي ديگر، هزينه كارمزد خريد اوراق تسهيالت 
مسكن )0.۴9 درصد( و هزينه كارمزد فروش )0.2۴ 
درصد( است و پس از خريد اين اوراق توسط مشتريان 
از طرف ش��ركت س��پرده گذاري مركزي براي آنها 
گواهي اعالميه خريد صادر مي شود كه نشان مي دهد 
س��رمايه گذاران چه تعداد از اوراق مسكن را در چه 
نمادي خريداري كرده اند. از س��ويي ديگر كارگزار 
خريدار، اين گواهي را در اختيار مشتريان قرار مي دهد 
تا با ارايه اين گواهي به بانك، ادامه روند دريافت وام از 

جانب بانك صورت گيرد.
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مدی��ران ش��رکت بهره ب��رداری نف��ت و گاز 
مسجدسلیمان و نمایندگان وزارت دفاع راه های 
همکاری دوطرف��ه به منظور بررس��ی و پایش 
لحظه ای و برخط خطوط لوله جریانی و انتقالی 
نفت را با استفاده از تکنولوژی پهبادهای ایرانی 

بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومي ش��رکت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسلیمان، در جلسه  مشترک كه 
میان هیات مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان با نمایندگان یکی از شرکت های 
دانش بنیان زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح برگزار ش��د راه ه��ای امکان 
همکاری و اس��تفاده از ظرفی��ت و فناوری های 
پیچیده و نوین پهبادی این وزارتخانه به منظور 
پایش و ارزیابی لحظ��ه ای و برخط خطوط لوله 

نفت بررسی گردید. 
مهن��دس قب��اد ناص��ری مدیرعامل ش��رکت 
بهره ب��رداری نف��ت و گاز مسجدس��لیمان در 
ابت��دا ضم��ن تش��ریح وضعیت و گس��تردگی  
ح��وزه  عملیاتی این ش��رکت ک��ه در محدوده   
جغرافیایی 4 استان و 13 شهر و شهرستان واقع 
گردیده اظهار داش��ت:  وج��ود 3000 کیلومتر 
خطوط لوله با قطره��ای مختلف که عمدتا هم 
رو زمین��ی و در تقاط��ع ب��ا رودخانه های پرآب 
دائم��ی، فصل��ی و دریاچه ها هس��تند به همراه 
تعهدات زیس��ت محیطی این ش��رکت موجب 
گردی��ده تا به طور م��دون و برنامه ریزی ش��ده 
نس��بت به ضخامت سنجی، بازرس��ی و کنترل 
ای��ن خطوط اقدام ش��ود چ��را که ب��ا توجه به 
وجود ای��ن حجم زی��اد از آب ش��یرین جاري 
ی��ا ذخی��ره ش��ده بازرس��ي از وضعی��ت این 

 خط��وط لول��ه اهمی��ت دوچنداني م��ي یابد.
نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز 
ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه گفت: 
هم اکنون وزارت دفاع و پش��تیبانی بزرگ ترین 
تولی��د کننده پهب��اد با اندازه ه��ا و قابلیت های 

مختلف اس��ت که این اتفاق حاصل استفاده از 
 دانش و توانمندی جوانان این مرز و بوم اس��ت.

در ادامه این جلسه کلیپی از جدیدترین تولیدات 
پهب��ادی وزارت دف��اع و پش��تیبانی نیروهای 
مسلح و قابلیت های مختلف آنها در زمینه های 

غیرنظام��ي و صنعتی به نمایش گذارده ش��د و 
کارشناس��ان دو طرف به بح��ث و تبادل نظر در 
خصوص چگونگی بهره مندی از این محصوالت 
در شرکت بهره برداری نفت گاز مسجدسلیمان 

پرداختند.

در نشست مشترک و به منظور بررسی و پایش لحظه ای و برخط خطوط لوله نفت مطرح شد :
بررسی امكان همكاری شركت نفت و گاز مسجدسلیمان با وزارت دفاع 

در پاس��خ به فراخ��وان و اعالم نیاز س��ازمان 
انتقال خون ایران، تعدادی از کارکنان شرکت 
بهره ب��رداري نف��ت و گاز مسجدس��لیمان با 
حضور در پایگاه انتقال خون شهرس��تان به 

این فراخوان پاسخ مثبت دادند. 
عمومي ش��رکت  ب��ط  روا گ��زارش  ب��ه 
بهره ب��رداري نف��ت و گاز مسجدس��لیمان، 
به دنب��ال اطالعیه ه��ای مک��رر س��ازمان 
انتق��ال خ��ون مبنی ب��ر کاه��ش س��طح 
ذخی��ره بانک خ��ون و فرآورده ه��ای خونی 
 ک��ه به دلیل ع��دم اس��تقبال اهداکنندگان 
باتوجه به گرمای هوا و ش��یوع ویروس کرونا 
صورت گرفته و دعوت این سازمان از شهروندان 
برای مراجعه و اهدای خون، تعدادی از پرسنل 
اداره حراس��ت این ش��رکت ای��ن دعوت را 

 پاس��خ مثبت داده و خون خود را اهدا کردند. 
بدین منظور تعداد 10 نفر از پرسنل ستادی 
اداره حراست روز گذشته با حضور در پایگاه 
انتقال خون شهرستان مسجدسلیمان نسبت 
به اهدای خ��ون خود جهت اس��تفاده برای 
بیماران و نیازمندان به این مایع حیات بخش 

اقدام نمودند.
 این اف��راد خیر همچنین از س��ایر همکاران 
خود و ش��هروندان نیز درخواست کردند در 
این اق��دام خیرخواهانه و انس��ان دوس��تانه 

مشارکت نمایند. 
الزم به توضیح اس��ت که پایگاه انتقال خون 
شهرس��تان همه روزه به جز روزهای تعطیل 
از ساعت 7:30 تا 13:30 آماده دریافت خون 

اهداء کنندگان می باشد .

آتش س��وزی منابع طبیعی منطقه امامزاده 
بی بی بتول مسجدس��لیمان ب��ا همت آتش 

نشانان نفتی مهار و خاموش شد. 
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسلیمان، توسط خودروهای 
عب��وری ش��هروندان وقوع آتش س��وزی در 
مراتع و منابع طبیعی منطقه امامزاده بی بي  
بتول به ایس��تگاه آتش نش��انی شرکت نفت 
وگاز مسجدس��لیمان گ��زارش ش��د که این 
حادثه فورا به مس��ئولین اداره منابع طبیعی 
شهرس��تان اعالم گردید. با درخواست اداره 
منابع طبیعی از اداره HSE شرکت نفت و گاز 
مسجدسلیمان مبنی بر مشارکت در عملیات 
اطف��ای آت��ش، بالفاصله تیم آتش نش��انی 
به همراه یک دس��تگاه خ��ودروی آمبوالنس 

 و تیم پزش��کیاری ب��ه منطقه اعزام ش��دند. 
باتوجه به گستردگی مراتع منطقه و وزش باد 
شدید و گرمای شدید منطقه احتمال سرایت 
و گسترش آتش به سمت منطقه چم آسیاب 
بسیار زیاد بود به همین منظور عوامل حاضر 
در عملی��ات که ش��امل اداره منابع طبیعی- 
اداره حفاظت محیط زیس��ت - آتش نشانی 
نفت و گاز - آتش نشانی شهرداری و اعضای 
انجمن های مردم نهاد علی رغم گرمای شدید 
منطقه با قطع کردن مسیر آتش از گسترش 
آتش س��وزی به س��مت مرات��ع و ارتفاعات 
منقه چم آسیاب که درختان بسیاری در آن 
وجود دارد جلوگی��ری کرده و در نهایت پس 
از 6س��اعت نفس گیر این آتش سوزی مهار و 

خاموش شد. 

در پی فراخوان سازمان انتقال خون انجام شد 

با همت کارشناسان شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمانهدیه ارزنده شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان به جوانان اللیعزم جزم بسیجیان نفت مسجدسلیمان در مبارزه با کرونا

پرسنل نفت و گاز مسجدسلیمان خون خود را اهدا كردند

مسابقات لیگ برتر وزنه برداری رده سنی نوجوانان 
استان خوزستان، با قهرمانی زودهنگام تیم نفت 

مسجدسلیمان خاتمه یافت.
به گ��زارش روابط عمومي ش��رکت بهره برداري 
نف��ت و گاز مسجدس��لیمان، مس��ابقات فصل 
1399-1398لی��گ برتر وزنه برداری اس��تان 
خوزستان که با حضور 7 تیم نفت مسجدسلیمان 
- مناطق نفتخیز جنوب - هیات وزنه برداری ایذه 
- هیات وزنه برداری شوشتر - هیات وزنه برداری 
بندرامام خمینی )ره( - هیات وزنه برداری رامهرمز 
و هیات وزنه برداری مسجدسلیمان شروع شده 
بود با قهرمانی زودهنگام پوالدمردان نوجوان تیم 

نفت مسجدسلیمان خاتمه یافت.
در 2 هفته برگزار ش��ده از 6 هفت��ه ی این لیگ، 
تی��م نفت مسجدس��لیمان با 1506 امتی��از و با 
اختالف زیاد نسبت به تیم دوم که مناطق نفتخیز 
 جنوب با 1416 امتیاز اس��ت، صدرنشین است.

ادامه  لیگ بدلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
اجباری مسابقات ورزشی از سوی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا میس��ر نش��د  که با توجه به صدرنشینی 
بالمنازع و قاطعانه تیم نفت مسجدس��لیمان در 
2 هفته نخس��ت و اختالف امتیاز زیادش با تیم 
تعقیب کننده، با نظر هیات وزنه برداری اس��تان 

حکم قهرمانی این تیم صادر و ابالغ شد.
اسامي پوالدمردان نوجوان و کادر فنی تیم نفت 

مسجدسلیمان عبارت است :
ایلیا صالحی پ��ور - بهراد کریم��ي - محمدرضا 
غالبی - احمدرضا غالبی - متین الهی فر - عرشیا 
س��لطانی- کاوه بساک - ش��اهرخ صالحی پور- 
نریم��ان نقدی پور - کی��ان س��هرابی - دادمهر 
مهمدی - عیسی قربانی - آرین رسول زاده - ایلیا 

علیدادی - هادی اورامه - امیر محمد بهرامی.
میالد رامهرمزی ) سرمربی ( - آیت اروامه، یاسین 

نامداری ) مربی (.

 پایان لیگ برتر وزنه برداری خوزستان
 با قهرمانی پوالدمردان نفت مسجدسلیمان

 آتش سوزی منابع طبیعی 
منطقه امامزاده بی بی بتول مسجدسلیمان

فرمانده بس��یج صنعت نفت مسجدسلیمان از 
انج��ام روزانه عملیات ضدعفون��ی و گندزدایی 
اماکن عمومي شهر مسجدس��لیمان به منظور 

مقابله با گسترش ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت 
و گاز مسجدسلیمان، غالمرضا امینی در تشریح 
این خبر اظهار داشت : با هماهنگی ستاد مدیریت 
بحران و مدیریت مقابله با کرونای شهرس��تان 
عملیات ضدعفونی و گندزدایی اماکن مختلف 

عمومي این شهر بطور روزانه انجام مي شود.
وی اف��زود : ب��ا توجه به حجم ب��االی مراجعات 
مردمي ب��ه اماکن��ی همچون پم��پ بنزین ها - 
بیمارس��تان ها - محالت پرجمعی��ت و خیابان 
اصلی و هسته مرکزی شهر این اماکن ضدعفونی 
و گندزدایی گردیدند. وی خاطر نش��ان کرد : با 

درخواست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 
و به منظور افزایش س��طح ایمنی و بهداشتی در 
برگزاری آزمون س��مپاد تیزهوش��ان، مدارس 
برگزار کننده این آزمون توس��ط تیم متشکل از 
بسیجیان پایگاه مقاومت بس��یج / اداره HSE و 
بخش های مختلف مدیریت خدمات این شرکت 

گندزدایی و ضدعفونی گردیدند.
 ش��ایان ذکر است از ابتدای اسفند سال گذشته 
تاکنون بس��یجیان پای��گاه مقاوم��ت صنعت 
نفت با هم��کاری بخش های مختلف ش��رکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان بطور روزانه 
محالت، مناطق، خیابان ها و معابر عمومي سطح 
ش��هر، اماک��ن پر ت��ردد و خطرس��از و مدارس 
مسجدسلیمان را در برابر گسترش ویروس کرونا 

ضدعفونی نموده اند.

پروژه  احداث اس��تخر سرپوش��یده شهر اللی 
ب��ا هم��ت ش��رکت بهره ب��رداري نف��ت و گاز 
مسجدسلیمان به سر انجام رسید و تکمیل شد.

به گزارش روابط عمومي ش��رکت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسلیمان، پروژه  احداث استخر 
سرپوش��یده ش��هر اللی که یکی از پروژه های 
عمران��ی و ع��ام المنفعه این ش��رکت در حوزه 
مس��ئولیت های اجتماعی در ش��هر اللی است 
به اتمام رس��ید و در مرحله تحوی��ل به کارفرما 
مي باش��د و قرار است طی مراس��مي امورات آن 
جهت بهره ب��رداري به اداره کل ورزش و جوانان 

استان خوزستان واگذار شود.   
این اس��تخر در زمینی به مس��احت 2840 متر 
مربع و  زیربنای 3060 متر مربع و هزینه ای بالغ 
بر 92.5میلیارد ریال اح��داث گردیده و مجهز 
به اس��تخر اصلی و کودکان - جکوزی - سونای 
خشک و بخار - سالن بدنسازی  - سیستم اعالن 
آتش سوزی - سیستم تهویه مطبوع - سیستم 

موتورخانه مجهز و پیش��رفته و دی��زل ژنراتور 
به منظور تامین برق الزم در صورت قطع شبکه 
برق اصلی مي باشد. این پروژه که در قالب عمل 
به مسئولیت های اجتماعی شرکت بهره برداري 
نف��ت و گاز مسجدس��لیمان توس��ط مدیریت 
مهندسی و ساختمان این شرکت در شهرستان 
کم برخوردار اللی احداث گردیده تاثیر شایانی در 
افزایش سرانه فضاهای ورزشی در این شهر نفتی 
دارد و مي تواند در جذب جوانان ورزش دوست و 
با استعداد این شهر به سمت این ورزش مفرح و 

جذاب نقش مهمي ایفا نماید. 
پی��ش از این، ش��رکت بهره ب��رداري نفت و گاز 
مسجدس��لیمان در ش��هر اللی اقدام به احداث 
کتابخان��ه عموم��ي در قال��ب مس��ئولیت های 
اجتماعی خویش نم��وده و احداث زمین چمن 
مصنوع��ی فوتبال دیگر پروژه ای اس��ت که این 
ش��رکت برای مردم این ش��هر برنامه ریزی و در 

دستور کار قرار داده است.  

عملی��ات طراحی و نص��ب سیس��تم جدید و 
هوش��مند مانیتورینگ در ایستگاه پمپاژ نفت 

تمبی مسجدسلیمان با موفقیت انجام شد.
به گزارش روابط عمومي ش��رکت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدس��لیمان، کارشناسان اداره 
نگه��داری و تعمی��رات این ش��رکت موفق به 
طراحی سیستم جدید و هوشمند مانیتورینگ 
جهت رویت مقادیر فرآیندی و ارسال فرمان به 

عملگرها با استفاده از شبکه پروفیباس شدند.
ریی��س اداره نگه��داری و تعمیرات ش��رکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدس��لیمان ضمن 
تایید این خبر اظهار داش��ت : با طراحی و نصب 
این سیستم که توسط کارشناسان و متخصصان 
واح��د ابزار دقی��ق اداره نگه��داری و تعمیرات 

این ش��رکت انجام ش��د مبلغ 3 میلی��ارد ریال 
صرفه جویی صورت گرفت. 

مهندس مهراب حسنوند افزود : در این سیستم 
ک��ه با راه اندازی ش��بکه پروفیب��اس مبتنی بر 
محیط pcs7 و  wincc مي باش��د فرمان ها با 
س��رعت و دقت بس��یار باال به تمامي عملگرها، 
پمپ ها و کمپرسورها ارسال و تمامي بازخوردها 
و اطالعات ضروری در این سیستم نمایش داده 

مي شود.
به گفته  وی این سیس��تم پس از نصب موقت و 
انجام یک ماه آزمایش ه��ای عملیاتی مختلف 
و بدس��ت آمدن نتایج دلخواه عملیاتی و برای 
نخستین بار در این ش��رکت در ایستگاه پمپاژ 

نفت تمبی اجرایی گردید.

عملیات ضدعفونی و گندزدایی اماكن 
عمومي روزانه انجام می شود

 طراحی و نصب سیستم مانیتورینگ هوشمند پروژه   استخر سرپوشیده اللی به پایان رسید
در ایستگاه پمپاژ نفت مسجدسلیمان با موفقیت انجام شد
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»تعادل« پيامدهاي عرضه امالك و مستغالت در بازار سرمايه را بررسي مي كند

فردا رييس جديد پارلمان شهري پايتخت انتخاب مي شود

بورس مسكن ؛  بيم ها واميدها

گمانه زني براي رياست شوراي شهر

مجيد  اعزازي|
سرانجام هفته گذشته، پس از چند سال كش و قوس و ابراز 
موافقت ها و مخالفت هاي بي پايان با راه اندازي بورس مسكن، 
اولين ملك در بورس مسكن عرضه و معامله شد. آغاز فعاليت 
بورس مسكن در شرايطي رخ داد كه از ابتداي سال 99 بازار 
سرمايه در كانون توجه دولت و سايرنهادهاي حكومت قرار 
گرفته است، به گونه اي كه شايد اگر شرايط خاص تحريم 
و تنگناي مالي و كس��ري بودجه فزاينده بر سپهر اقتصاد 
كشور مستولي نبود، نه بورس ركورد تاريخي ثبت مي كرد 
و نه بورس مسكن به راه مي افتاد. اما هر چه كه هست، حاال 
بورس مسكن با تمام مزيت ها و معايبي كه كارشناسان براي  
آن برمي شمارند، با واگذاري و معامله امالك بزرگ دولتي 
راه اندازي شده و قرار اس��ت با »پيش فروش« و »فروش« 
متري مسكن در شهريورماه تكميل شود.  در اين حال، تب 
و تاب ساختمان و مس��كن دو وجه متمايز دارد. از سويي، 
شهرونداني قرار دارند كه با جهش هاي متوالي قيمت هاي 
مسكن، روياي خانه دار شدنشان حاال به »سراب« تبديل 
شده است و هر چه پيش مي روند و كار مي كنند، به همان 
ميزان، مسكن ايده آل از آنها فاصله مي گيرد. روياي خانه دار 
شدن كه هيچ، حاال روياي اجاره مسكن دلخواه و مطلوب 
هم تيره و تار ش��ده و حاشيه نشيني و»بدمسكني« سكه 
رايج بازار است. اما در ساحت ديگر بازار امالك و مستغالت، 
دولتي گرفتار در تنگناي شديد مالي ايستاده كه بر اساس 
قانون بودجه سال جاري بايد براي تامين منابع بودجه بخشي 
از اموال از جمله زمين ها و امالك تحت مالكيت خود را به 
مردم بفروشد. فروش گسترده امالك در شرايطي كه تجربه 
خصولتي سازي اقتصاد و برآمدن پديده هاي ناخوشايندي 
همچون »هفت  تپه« از دل آن، پيش روي دولت و ملت قرار 
دارد، دولت را به مسير بورس مسكن رهنمون كرده است، 
مسيري كه گفته مي ش��ود »شفافيت« در ذات آن است و 
تغيير مالكيت را به واقع به مردم منتقل مي كند. اگر چه در 
واگذاري امالك بزرگ از طريق بورس كاال، شفافيت بيش 
از هميشه و بيش از سازوكار مزايده نمايان خواهد بود، اما 
بي گمان، در نهايت، مردم عادي، به دليل توان مالي اندك و 
محدود، مالك اين دسته از امالك دولتي نخواهند بود و بار 
ديگر، البته اين بار احتماال با رعايت عدالت و انصاف بيشتر، 
مالك بعدي امالك دولتي، نهادهاي شبه دولتي خواهند 
بود. اما نقطه اميد ديگر در بورس مسكن، واگذاري متري 
مسكن در اين بورس است كه احتماال بخش  هايي از مردم 
پرتالش و زحمتكش و البته با برنامه، مي توانند پس اندازهاي 
خود را به چند متري آپارتمان تبديل كنند. هر چند كه به 
گفته برخي از كارشناسان مسكن، با ورود اشخاص حقوقي 
و دالالن حرفه اي به اين بورس، قيمت هاي مسكن به طور 

فزاينده باال خواهد رفت.

  4 مزيت بورس مسكن 
آنگونه كه موافقان بورس مسكن مي گويند، »شفافيت« 
بزرگ ترين دستاورد بورسي شدن مسكن به شمار مي رود. 
اف��زون بر اين، »نظارت عالي بر پروژه هاي س��اختماني«، 
»هدايت نقدينگي مردم به سمت توليد و رونق بخش واقعي 
اقتصاد«  و »حفظ قدرت خريد سهامداران بورس مسكن 
در طول زمان« سه مزيت ديگر اين بورس به شمار مي رود. 
پيش از اين، منصور غيبي، كارشناس ارشد بازار مسكن در 
گفت وگو با »تعادل« مهم ترين دستاورد بورس امالك را 
شفافيت و حذف سوداگري دانسته و گفته بود: شفافيت 
نتيجه مستقيم ورود شركت هاي ذي نفع به بورس مسكن 
اس��ت و با راه اندازي اين ب��ورس، جل��وي دالل بازي ها و 

التهاب آفريني ها در حوزه مسكن گرفته مي شود.

   خنثي سازي ترفند بساز بفروش ها
به گزارش »تعادل« يكي از معضالت بازار ساخت و ساز يا 
به تعبير ديگر، يكي از ترفندهاي بساز و بفروش ها، سواري 
گرفتن از تورم است. به اين معني كه يك بساز و بفروش با 
سرمايه محدود و معيني، در آن واحد چند پروژه ساختماني 
را در قالب مش��اركت در ساخت يا پيش فروش، اصطالحا 
زخمي مي كند و عمليات ساخت و ساز اين پروژه ها را دو يا 

سه برابر مدت استاندارد و مورد توافق يا طرف ديگر به تاخير 
مي اندازد و مثال يك پروژه دو س��اله را در 5 يا 6 سال تمام 
مي كند و   با همين بد قولي از سويي، هزينه هاي طرف هاي 
ديگر پروژه را زياد مي كند و از س��وي ديگر، سرمايه مالي 
اندك خود را با گروگان گرفتن زمين و آورده ساير شركا، در 
باد تورم، متورم مي كند. از همين رو، برخي از كارشناسان 
مسكن بر اين باورند كه يكي از مزيت هاي بورس مسكن، 
رصد 100 درصد زمانبندي ها و فعاليت هاي ساختماني در 
اين بورس است به گونه اي كه سازنده نمي تواند به هر دليل 

در انجام پروژه ها تاخير كند.

 گردش اقتصاد با بورس مسكن
بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد، گروهي از كارشناسان 
بر اين باورند كه در شرايط كنوني اقتصاد، از طريق بورس 
مسكن، منابع و نقدينگي مردم در اين بورس جذب شده و 
منجر به سرعت گرفتن فعاليت هاي ساختماني مي شود و از 
آنجا كه گفته مي شود، توليد ساختمان منجر به حركت چرخ 
اقتصاد در 120 رشته صنعتي ديگر مي شود، برآيند فعاليت 
بورس مسكن، به چرخش درآمد بخش واقعي اقتصاد كشور 
خواهد بود. به عبارت ديگ��ر، با واگذاري زمين ها يا امالك 
نهادها و وزارتخانه ها در بورس مسكن، نقدينگي مورد نياز 
اين دستگاه تامين شده و آنها در انجام ماموريت هاي خود كه 
خدمت رساني به مردم است و در واقع نوعي فعاليت اقتصادي 
نيز به ش��مار مي رود، با آزادي بيشتري عمل مي كنند. در 
يك، كالم منابع الزم براي انجام هزينه هاي دستگاه هاي 
دولتي تامين مي شود و افزايش هزينه هاي نهادهاي دولتي 

و حكومتي به معني رونق فعاليت هاي اقتصادي است.

    خانه دار شدن از گذر بازار سرمايه
شاه بيت بورس مسكن از نگاه مستاجران و زوج هاي جوان 
خالي اولي و تمام متقاضيان مصرفي كه س��الها در انتظار 
خانه دار شدن هستند، بي گمان، فروش متري آپارتمان در 
بورس مسكن است. مساله اي كه قرار است با انتشار اوراق 
سلف استاندارد عملياتي شود و در واقع، به نوعي به مساله 
پيش فروش پر مساله آپارتمان سامان بخشيده شود. طي 
سال هاي گذشته، اگر چه قوانين متعددي براي پيش فروش 
آپارتمان وضع و اجرا شده است اما اين مساله بدون مفسده 
نبوده اس��ت و زيان پيش خريداران را در مواردي به دنبال 
داش��ته است. حاال، گفته مي ش��ود كه يكي از مزيت هاي 

بورس مسكن، تامين مالي پروژه هاي ساختماني معين از 
طريق بورس مسكن و توسط سهامداران است. به گونه اي 
كه سهامداران، اوراق سلف استاندارد كه معادل قيمت يك 
متر آپارتمان در زمان ساخت پروژه مربوطه است را از بورس 
مس��كن تهيه مي كنند و پس از آماده شدن پروژه، معادل 
تعداد اوراق خريداري شده، در آن پروژه سهيم مي شوند و اين 
مساله منجر به اين مي شود كه سرمايه اين دسته از خانوارها 
در طول زمان و در گردباد تورم، كوچك نشود و دستكم به 

اندازه چند متر مربع آپارتمان نوساز متجلي شود.

   4   ايراد بورس مسكن
بررس��ي هاي »تعادل« حاكي از اين است، افزون بر اغلب 
كارشناسان مسكن، انبوه س��ازان و مشاوران دفاتر امالك 
نيز نگاه خوشبينانه اي به بورس مسكن ندارند. در اين حال، 
مخالفان بورس مسكن از »همگن نبودن مسكن يا زمين« 
و »افزايش قيمت هاي مسكن و زمين« به عنوان پيامدهاي 
منف��ي راه اندازي اين بورس ياد مي كنن��د و از »كارآمدي 
مكانيسم مزايده« براي انجام واگذاري هاي دولتي سخن به 
ميان آورند و بر »لزوم اصالح ساختاري اقتصاد براي حفظ 
قدرت خريد مردم« تاكيد مي كنند. به گزارش »تعادل«، 
مخالفان مي گويند كه آپارتمان مانند سهام، سكه يا شمش 
طال يا نفت يا سيب زميني يك كاالي »همگن« نيست، بلكه 
مانند يك برند لباس است كه ويژگي هاي خاص و غيرقابل 
مقايس��ه اي با س��اير لباس ها دارد. همه شمش هاي يك 
كيلويي طال، يا همه سكه هاي امامي يا تمام بشكه هاي نفت 
ايران، ويژگي هاي يكساني دارند، اما ارزش ريالي يك واحد 
مسكوني نه تنها در يك منطقه، يا يك محله، يا يك كوچه 
كه حتي با طبقه باالتر يا پايين تر از خود، يا با نمونه جنوبي يا 
شمالي خود تفاوت دارد و از همين رو، نمي توان براي هر متر 
از واحدهاي متفاوت، سهم هاي همگن و يكساني را در نظر 

گرفت و در بورس به فروش رساند.

    فساد با تاييد صالحيت
مخالفان همچنين بر اين باورند كه براي واگذاري امالك 
دولتي، راهكاري كه همواره وجود داشته و كارآمدي خود 
را طي چند دهه گذشته نشان داده، روش »مزايده« است و 
هر كسي كه مبلغ بيشتري را براي خريد پيشنهاد مي كند، 
مي تواند مالك بعدي ملك شود. البته آنها همچنين به مساله 
خصوصي سازي شركت هاي دولتي كه منجر به پيداش 

بخش موسوم به خصولتي ها در اقتصاد شده است، نيز اشاره 
مي كنند و مي گويند در آن سيستم، بايد اهليت و صالحيت 
اشخاص براي به دست گرفتن كارخانه يا صنعتي خاص 
احراز و اعالم   ش��ود و همين مساله »تاييد صالحيت ها« 
منجر به بروز برخي از زد و بندها و فروش زير قيمت برخي از 
كارخانه ها به بخش به دولتي شد. حال آنكه بي گمان كسي 
كه حاضر است، بيشتر قيمت را بپردازد، يا راسا داراي اهليت 
و صالحيت آن كارخانه اس��ت يا داراي مشاوراني است كه 
مي توانند زمينه هاي اهليت او را فراهم آورند. در عين حال، 
مساله خريد امالك و مس��تغالت همچون مساله خريد 
كارخانه نيازمند داشتن اهليت و صالحيت نيست، چه آنكه 
مالك بعدي ملك، كاربري ديگري از كاربري كنوني ملك را 

مد نظر داشته باشد.

    هشدار درباره افزايش قيمت ها
حال و روز چند ماهه اخير بازار بورس، محل اشاره مخالفان 
بورس مسكن است. تحوالت قيمتي بسيار زياد در بازار 
س��هام بدون انجام فعاليتي خاص يا مضاعف در بخش 
واقعي اقتصاد! آيا سرنوشت مسكن هم چنين خواهد 
بود؟ افزون براين، همواره كارشناسان دولتي و غيردولتي 
از لزوم غيرسرمايه اي شدن مس��كن سخن گفته اند،    
اينكه مس��كن بايد به يك كاالي مصرفي تبديل شود. 
حاال آيا بورس مسكن به سرمايه اي بودن مسكن بيش از 
پيش دامن مي زند يا منجر به اين مي شود كه مسكن به 
يك كاالي مصرفي تبديل شود؟ از نگاه مخالفان بورس 
مسكن، پاسخ اين سوال به روشني در خود آن وجود دارد 
و آن اينكه نه تنها بورس مسكن منجر به تامين سرپناه 
نخواهد ش��د كه باعث افزايش شكاف مدت دسترسي 
و درآمدهاي خانوار خواهد ش��د. چه آنك��ه در بورس، 
سوداگري در ذات اين بازار است و تعدد معامالت اوراق به 
افزايش قيمت ها دامن خواهد زد و فضاي ملتهب بر بورس 
مسكن نيز بر فضاي ملتهب بازار مسكن دامن خواهد زد.

از اين رو، به باور اين دسته از كارشناسان، راه حفظ قدرت 
خريد مردم نه از بازار سرمايه كه از داالن سياست گذاري هاي 
صحيح اقتصادي و اصالح ساختارهاي معيوب اين بيمار 
مي گذرد و در اين مس��ير، لگام زدن بر اسب سركش تورم 
از طريق به بند كش��يدن تمايالت دولتمردان در افزايش 
هزينه هاي دولت و جبران كسري بودجه با كاهش هزينه ها 

و نه از طريق چاپ پول است.

انتخابات هيات رييسه شوراي شهر پنجم يكشنبه برگزار 
مي ش��ود و با آغاز ش��مارش معكوس جهت برگزاري اين 
انتخابات، انتقاد از عمكرد ش��ورا باال گرفته و پيشنهاداتي 
براي جايگزيني افرادي به جاي محس��ن هاشمي مطرح 
شده است. يكشنبه 2 شهريور آخرين انتخابات هيات رييسه 
شوراي شهر پنجم پايتخت برگزار مي شود و درحال حاضر 
برگزاري اين انتخابات با حاشيه هاي مختلفي مواجه شده 
است. شوراي شهر پنجم به زودي وارد سال چهارم فعاليت 
مي شود و يك سال مانده به پايان فعاليت شورايي ها موج 
انتقادات به اين شورا و هيات رييسه آن باال گرفته به طوري 
كه حتي محسن هاشمي، رييس شوراي شهر هم به آن نقد 
دارد و مي گويد سال آخر شوراي پنجم نبايد بگذاريم خطاها 
تكرار شود. البته هاشمي اين نقد را طبيعي مي داند و معتقد 

است رويكرد بايد اصالح خطاهاباشد.

    پيشنهاد ۳ جايگزين براي  هاشمي
به گزارش فارس، به غير از هاشمي ساير اعضا هم به عملكرد 
هيات رييسه نقد دارند و اين سبب شده كه حتي طي روزهاي 
گذش��ته رايزني ها براي معرفي كانديداي جديد رياست 
شوراي شهر تهران آغاز شود. شنيده ها حكايت از اين دارد 
كه احمد مسجدجامعي، محمدجواد حق شناس و مرتضي 
الويري از جمله كساني هستند كه توسط برخي از اعضا به 
عنوان كانديداي رياست شوراي شهر تهران مطرح شده اند.

محسن هاش��مي، رييس كنوني شوراي شهر هم اخيرا   
اعالم كرد كه اگر اعضاي شورا درخواست كنند كانديدا 
مي شود و ادب حكم مي كند خودش را براي كانديداتوري 
بدون درخواست اعضا معرفي نكند. در جلسه اخير شوراي 

شهر هم بهاره آروين از سمت خود در شوراي شهر به عنوان 
عضو هيات رييس��ه كناره گيري كرد كه اين موضوع نيز 
حكايت از اختالف ميان اعضاي شورا دارد. سه شنبه هفته  
گذشته هم صحن شوراي شهر برگزار نشد و به جاي آن 
اعضاي شورا در جلسه اي مجازي كه بيش از ۳ ساعت به 
طول انجاميد به موضوع انتخابات هيات رييسه شوراي شهر 
تهران پرداختند و پيشنهادهاي خود را خطاب به هيات 
رييسه فعلي شوراي شهر تهران مطرح كردند. از جمله 
منتقدان به هيات رييسه حجت نظري عضو كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر است كه بارها حتي در 
صحن شورا و در حضور اهالي رسانه اعالم كرده كه رييس 

شورا شأن شورا و اعضاي شوراي شهر را حفظ نمي كند. 

     نوري: من خبر ندارم
صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت شوراي شهر 
ته��ران در اين رابطه گفت: ۳ نف��ري كه در فضاي مجازي 
به عنوان كانديداي رييس ش��وراي شهر معرفي شده اند 
مورد تاييد نيس��ت و من خبري ندارم. جلسه هم انديشي 
نيز كه اخيراً برگزار شده بخشي از آن به صورت حضوري و 
بخشي به صورت مجازي بود و به دليل اختالل در سيستم 
اينترنت ارتباط اعضاي شوراي شهر به راحتي برقرار نشد و 
بيشتر مبحث تشكيالت شورا و شهرداري مورد گفت وگو 

قرار گرفت. نوري گفت: اينكه برخي از اعضاي شوراي شهر 
تمايل داشته باشند كه كانديداي هيات رييسه شورا شوند به 
معناي اختالف ميان اعضا نيست ولي به طور كلي اكثر اعضا 
اعتقاد به حفظ كليت موجود در شوراي شهر دارد. اين عضو 
شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه آيا شما هم كانديداي 
هيات رييسه شورا شده ايد؟ گفت: هنوز كانديدا نشده ام ولي 
دوستان در شورا اصرار دارند كه من كانديداي هيات رييسه 

شورا شوم كه هنوز تصميم قطعي در اين زمينه نگرفته ام.
نوري در پاسخ به اينكه آيا قرار است شما به جاي بهار آروين، 
عضو هيات رييسه شوراي شهر شويد؟ اظهارداشت: خير 
دوستان پيشنهاد نايب رييسي شوراي شهر را به من داده اند.

اين عضو شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: يكشنبه هفته 
آينده پيش از برگزاري صحن ش��ورا، جلسه هم انديشي 
اعضاي شوراي شهر درباره انتخابات هيات رييسه برگزار 
مي شود و تصميماتي در اين زمينه مطرح و اعضا نظراتشان 

را به صورت كامل بيان مي كنند.

    اعالم كانديداتوري هاشمي 
زهرا نژادبهرام عضو كنوني هيات رييسه شوراي شهر تهران 
نيز درباره اين موضوع به فارس گفت: محسن هاشمي به 
عنوان كانديداي رياست شورا، سيدابراهيم اميني به عنوان 
كانديداي نايب رييس شورا، علي اعطا به عنوان كانديداي 
سخنگوي شوراي شهر و بنده به عنوان كانديداي منشي 
هيات رييسه ش��وراي ش��هر تهران آمادگي خود را براي 
انتخابات هيات رييسه شوراي شهر در سال چهارم اعالم 
كرده ايم. وي از بيان توضيحات بيشتر خودداري كرد و گفت: 

در مورد ساير اعضا و نظرشان اطالع ندارم.

اغلب كارشناسان مسكن، انبوه سازان و مشاوران دفاتر امالك نيز نگاه خوشبينانه اي به بورس مسكن ندارند

 بليت تركيه نخريد
شايد پروازها لغو شوند

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اعالم كرد: هرچند 
تركيه اعالم كرده است كه از اول سپتامبر يعني يازدهم 
شهريور، پروازهاي ايران را از سرمي گيرد اما احتمال لغو 
پروازها در اين تاريخ وجود دارد. بنابراين مردم احتياط 
كنند و فعال بليت نخرند چراكه اگر پروازها كنسل شود 
بازپس گيري پول از ايرالين خارجي دردس��رهايي 
براي افراد خواهد داشت. مقصود اسعدي ساماني در 
گفت وگو با ايلنا درباره برقراري پرواز بين ايران و عراق 
اظهار كرد: تا اين لحظه قرار نيست هيچ پروازي در ايام 
دهه اول محرم، عاشورا و تاسوعا به عراق داشته باشيم و 
عراق هم اعالم كرده است كه خارجي ها را براي حضور 
در مراسم عزاداري امام حسين )ع( نمي پذيرد. وي ادامه 
داد: البته قرار بر اين اس��ت كه از دوم شهريور، 2 الي ۳ 
پرواز در هفته به بصره  داشته باشيم اما دولت عراق هنوز 
براي بغداد و نجف اجازه پرواز نداده است. دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي درباره احتمال برقراري پروازها 
براي ش��ركت در مراس��م اربعين اظهار داشت: هنوز 
درباره برقراري پروازها بين دو كشور براي ايام اربعين 
مذاكره اي نشده است و تصميمي در اين باره نگرفته ايم. 
اسعدي ساماني درباره بليت ۳0 ميليون توماني تركيه 
گفت: گويا اين قيمت براي ايرالين هاي خارجي با انجام 
پرواز كانكشن است. وي با تاكيد بر اينكه احتمال تغيير 
تاريخ پروازهاي تركيش ايرالين به ايران وجود دارد، 
ادامه داد: هر چند تركيه اعالم كرده اس��ت كه از اول 
سپتامبر يعني يازدهم شهريور، پروازهاي ايران را از 
سرمي گيرد اما احتمال لغو پروازها در اين تاريخ وجود 
دارد. بنابراين مردم احتياط كنند و فعال بليت نخرند 
چراكه اگر پروازها كنس��ل شود بازپس گيري پول از 
ايرالين خارجي دردسرهايي براي افراد خواهد داشت.

سامانه ملي امالك و اسكان 
شامل تمام امالك مي شود

معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي 
گفت: با تعامل بيشتر دس��تگاه ها در ماه هاي آينده 
سامانه ملي امالك واسكان كشور شامل تمام امالك 
كشور مي شود. به گزارش خبرگزاري مهر، محمود 
محمود زاده افزود: سامانه امالك و اسكان كشور در 
شرايط فعلي بيشتر در حوزه مسكن كار مي كند، اما 
با اصالح قانون آن در مجلس؛ از حوزه مسكن خارج و 
شامل ساير كاربردها مي شود.تاكنون در زمينه اسكان 
و امالك بانك اطالعاتي نداش��تيم و در برنامه ريزي 
براي حوزه مس��كن دچار مش��كل بوديم. او افزود: 
سامانه امالك و اسكان كشور بزرگ ترين بازخوردش 
در برنامه ريزي حوزه مس��كن اين است كه نيازهاي 
واقعي مسكن چه در زمينه خريد و فروش و چه حوزه 
اجاره براي به عنوان برنامه ريز و سياست گذار عمل 
كند. وي گفت: اطالعاتي كه از دستگاه هاي مختلف 
مي گيريم و در نهايت در اين بانك اطالعاتي تكميل 
مي شود در چارچوب ضوابط قانون گذار اين قابليت 
براي به اشتراك گذاشتن بخش هاي ديگر؛ كه به اين 
اطالعات نياز دارند وجود خواهد داشت. محمودزاده 
افزود: سامانه امالك مسكن كشور به عنوان يك بانك 
اطالعاتي پايه در كشور مشخص مي كند هر زمين و 
ساختمان با هر نوع كاربري چه نوع مالكيتي دارد و 
اين بزرگ ترين ابزار برنامه ريزي براي ما است و ساير 
دستگاه ها نيز مي توانند از آن استفاده كنند.او افزود: 
بعد از ارسال اولين پيامك ها براي مالكان خانه هاي 
خالي به مرور با بازگشت و پااليش اطالعات نخستين 
ليست مالكان كه داراي خانه هاي خالي هستند در 

اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهيم. 

بورس به كجا مي رود؟
نكته مشهود آن است كه كساني كه دير وارد بازار سهام 
شده اند به طور طبيعي تاثيرات بيشتري را از نوسانات 
احساس خواهند كرد؛ چرا كه قيمت ها رو به افول است 
و اين اتفاق مناسفانه رخ داده است. موضوع مهم بعدي 
مساله دستكاري در انتظارات مردم است كه اين روزها 
از آن با عنوان شكل دهي در انتظارات عمومي در بازار 
سرمايه نام برده مي شود. از سوي ديگر كاري كه تا به 
امروز توسط نظام سياسي يا حاكميت اقتصادي انجام 
شده اين است كه تالش كرده اند تا فرصت هاي تازه اي 
را براي درآمدزايي بيش��تر به وجود بياورند و از اين 
فرصت ها منابعي را براي جبران كسري بودجه دولت 
تدارك ببينند. دولت هم س��ود را در اين ميان برده 
است؛ با وجود اينكه دولت تنها نيم درصد از معامالت 
بورس را در قالب ماليات صاحب مي شود، اما در همان 
دو الي س��ه ماه بعد از رونق بورس نزديك به ۳0هزار 
ميليارد تومان درآمد كس��ب كرده اس��ت؛ بنابراين 
دولت هم عالقه مند به گسترش بورس است. در حال 
حاضر تقريبا روزي 1۳هزار ميليارد تومان معامالت در 
بازار صورت مي گيرد كه البته بعد از نوسانات كاهشي 
اين رقم ممكن اس��ت كاهش پيدا كند. نيم درصد 
از اين منابع به طور مس��تقيم به حساب دولت واريز 
مي ش��ود و دولت مي تواند از آن براي حل مشكالت 
بودجه اي استفاده كند. البته فرصت بزرگي هم براي 
دولت وجود داشت تا از طريق ماليات بر درآمدهاي 
بورسي، درآمدهاي خود را افزايش دهد تا بخش قابل 
توجهي از كسري هاي دولت از همين طريق جبران 
شود. بنا به داليل گوناگون اين كار انجام نشده است 
و با توجه به نفوذي كه كارتل هاي بزرگ در نهادهاي 
تصميم ساز دارند، پيش بيني نمي شود كه يك چنين 
تصميمي يعني اخذ ماليات از عايدي بازار سرمايه در 
كوتاه مدت انجام شود. در كل به نظر مي رسد كه بازار 
بورس به نقطه اوج خود رسيده است؛ عقب نشيني 
دولت ازعرضه هاي برنامه ريزي شده نشان مي دهد 
كه دولت متوجه اثرات رشد بي رويه بورس بر سهام 
و سرمايه هاي خرد شده است و ديگر حاضر نيست 
بي محابا بورس را بزرگ كند. اگر تصميم دولت براي 
عدم عرضه برخي سهام در بازار سرمايه ادامه دار باشد، 
مي توان پيش بيني كرد كه روند نوسانات بازار بورس 

همچنان نيز ادامه داشته باشد.

اجراي مجدد طرح ترافيك 
از امروز

سردار محمدحس��ين حميدي، رييس پليس 
راهور فات��ب از اجراي مجدد طرح ترافيك از روز 
شنبه خبر داد. به گزارش فارس، سردار حميدي 
با اشاره به اجراي مجدد طرح ترافيك در تهران، 
در اين رابطه اظهار كرد: اجراي طرح ترافيك در 
شهر تهران از روز شنبه به حالت قبل بر مي گردد. 
رييس پلي��س راهور فاتب تصريح ك��رد: به اين 
ترتيب كه اجراي طرح مذكور از ساعت 8:۳0 صبح 
هر روز آغاز و تا ساعت 16 ادامه دارد ضمن اينكه 
رانندگان محترمي ك��ه در اين محدوده حضور 
دارند از س��اعت 14:۳0 مجوز خ��روج از طرح را 

خواهند داشت.

پاكبان هاي نمونه شهر تهران 
انتخاب شدند

معاون امور اجتماعي و فرهنگي سازمان مديريت 
پسماند از انتخاب ۳0 پاكبان نمونه شهر تهران 
خبر داد. به گزارش ايلنا، نرگس رجايي با اش��اره 
به فعالي��ت 14 هزار پاكب��ان در پايتخت گفت: 
بدون ش��ك، رفت و روب روزان��ه 124 كيلومتر 
مربع از كالن ش��هر تهران به صورت دستي يا با 
استفاده از ماشين آالت مختلف فرايند ساده اي 
نيست و تالش بس��يار زياد پاكبانان را مي طلبد.  
وي ادامه داد: سازمان مديريت پسماند موضوع 
انتخاب پاكبان نمونه ش��هر ته��ران را در تاريخ 
2۳ ارديبهش��ت ماه س��ال جاري در دستور كار 
خود قرار داده و پس از انتشار فراخوان »انتخاب 
پاكبان نمونه ش��هر تهران« در خردادماه، از 1۷ 
خرداد پذيراي دريافت تماس هاي ش��هروندان 
و ش��هرداري هاي مناط��ق 22گانه ب��راي ثبت 
مشخصات پاكبان هاي منتخب بوده است. رجايي 
با اشاره به ش��اخص هاي انتخاب پاكبان نمونه 
گفت: برخورداري از حسن معاشرت و سعه صدر 
در ارتباط با ش��هروندان و همكاران، امانت داري 
و حفظ بيت المال، خيرخواهي و كمك رس��اني 
به ديگران، رعايت مس��ائل ايمني و بهداشتي، 
مشاركت موثر در موقعيت هاي بحراني، تشويق 
و ترغي��ب ديگران به حف��ظ پاكيزگي و نظافت 
شهر و ... از جمله مهم ترين شاخص هاي مد نظر 
جهت انتخاب پاكبان نمونه بوده است. به گفته 
معاون امور اجتماعي و فرهنگي سازمان مديريت 
پس��ماند، در نهايت 8 پاكبان با راي شهروندان 
تهراني و 22 پاكبان با معرفي شهرداري مناطق 
22گانه به عنوان پاكبان هاي نمونه برگزيده شدند. 
هر چند كه پيش از اين قرار بود طي مراسمي ويژه 
با حضور اعضاي محترم ش��وراي شهر و مديران 
ارشدش��هرداري از منتخبين تقدير شود اما به 
دليل آغاز موج دوم شيوع ويروس كرونا برگزاري 
اين مراسم منتفي شد. ولي تقدير از اين عزيزان 
به زودي و به نحوي شايس��ته و با رعايت موازين 

بهداشتي انجام خواهد شد.

آزادسازي ۵4۰۰  متر مربع از 
اراضي تصرفي در شمال تهران

شهردار منطقه يك، گفت: 5 هزار و 400 متر مربع 
از اراضي شمال تهران با هدف باز پس گيري امالك 
متعلق به شهرداري با تالش و پيگيري مديريت 

شهري منطقه يك رفع تصرف و آزاد سازي شد.
به گزارش مهر، س��يد حميد موس��وي، افزود: 
آزاد س��ازي زمين مذكور در راس��تاي صيانت از 
اموال عمومي و س��اماندهي ام��الك متعلق به 
شهرداري منطقه يك انجام و در پي آن نسبت به 
احصا و كشف اسناد مالكيت متعلق به شهرداري 
در خيابان بوكان، خيابان كوهستان كه از ساليان 
گذشته در اختيار افراد غير بوده و قصد دريافت 
اسناد مالكيت به نام خودشان را نموده بودند اقدام 
شد. وي اظهار كرد: پس از بررسي اسناد مالكيت 
و نقش��ه هاي هوايي و اخذ استعالمات مربوطه و 
اطمينان از مالكيت شهرداري نسبت به تخليه و 
آزاد سازي اراضي متعلق به شهرداري به مساحت 
5 هزار و 400 متر با حضور نيروهاي اجرايي اين 
منطقه اقدام شد. موسوي افزود: ارزش تقريبي 
اين ملك 2 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه 
اسناد آن به نام شهرداري منطقه يك تهران است.

اتفاق نظر بر عدم جابه جايي 
آرادكوه

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
گفت: در بازديد مقامات قضايي و محيط زيست استان 
تهران تاكيد شد كه امكان جابه جايي مركز آرادكوه 
وجود ندارد. به گزارش مهر، صدرالدين عليپور در پاسخ 
به اينكه برخي نتيجه بازديد مقامات قضايي استان 
تهران از مجتمع آرادكوه را تعيين مهلت س��ه ماهه 
براي رفع مشكالت مركز و برخي هم اظهار رضايت 
از اقدامات صورت گرفته عنوان مي كنند، اظهار كرد: 
برخالف برخي روايت ها بايد بگوي��م كه بازديد روز 
گذشته مقامات قضايي و محيط زيست استان تهران 
به درخواست ما اتفاق افتاد تا اقداماتي كه در يك سال 
و نيم گذشته انجام ش��د را نشان دهيم. در واقع، اين 
سازمان پسماند بود كه از رياست دادگستري استان 
تهران و مديركل محيط زيست استان تهران و جمعي 
از كارشناسان براي اين بازديد دعوت كرد. وي با بيان 
اينكه در گذشته برخي اظهارات غيركارشناسي در 
مورد جابه جايي مركز دفن آرادكوه مطرح شده بود، 
ادامه داد: در اين جلس��ه به حاضران توضيح داديم 
كه چني��ن امكاني نه از نظر بودج��ه اي و نه از حيث 
سياست هاي محيط زيستي وجود ندارد چراكه نتيجه 
اين اقدام آن است كه با هزينه بسيار گزاف مكان ديگر را 
آلوده كنيم. به اتفاق مسووالن قضايي و محيط زيست 
اين ايده را پذيرفتند و قرار بر همكاري بيش��تر براي 

مديريت پسماند شهر تهران شد.



6 اخبار

 5G اتصال دومين نقطه به 
در تهران

به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، دومين 
سايت 5G در تهران راه اندازي شد و سه نقطه ديگر 
تا پايان شهريور ماه به نسل پنجم ارتباطي متصل 
مي ش��ود. به گزارش ايسنا، كاهش تأخير، ظرفيت 
باالي دسترسي، قابليت اطمينان بسيار باال، ارتقاي 
ارتباطات موبايل پهن باند و قابليت اتصال و ارتباط 
اشيا در سطح بسيار وسيع ازجمله ويژگي هاي نسل 
پنج ارتباطي است كه اين فناوري نوين ارتباطي را 
به عنوان يك فناوري تحول ساز كه ساير جنبه هاي 
فناوري را نيز متحول مي كند، مطرح كرده اس��ت. 
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، سال گذش��ته درباره اينترنت نسل پنج  
گفته بود مقدمات پياده س��ازي 5G در ايران انجام 
شده است و از اجرايي كردن اولين نسخه 5G و ارايه 
خدمات اينترنت نسل ۵ به عنوان يك مطالبه جدي 
و نيازمندي كسب وكارها در كشور خبر داده بود. او 
همچنين ۱۶ خرداد ماه سال جاري،  از نصب اولين 
س��ايت 5G طي يك ماه خبر داده و اظهار كرد كه 
مطابق برنامه تا شهريورماه، پنج منطقه تاريخي تهران 
زير پوشش نسل پنجم تلفن همراه قرار مي گيرد. در 
اين راستا نخستين سايت 5G ايران، يكم مردادماه 
س��ال جاري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات و ايرانس��ل، در محل پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوري اطالعات، واقع در خيابان كارگر ش��مالي 
تهران راه اندازي شد. آذري جهرمي نيز امروز با انتشار 
تصويري  درتوييتر نوشت: اميرآباد تهران، نسل پنجم 
تلفن همراه، امروز. نصب دو نقطه در تهران به اتمام 

رسيده، سه نقطه باقي مانده تا پايان شهريور ماه.

 تخصيص اينترنت رايگان
 به هيات هاي عزاداري

وزارت ارتباطات به ۱۸۹۲ هيات عزاداري در سراسر 
كشور اينترنت رايگان اختصاص داد. به گزارش وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات با توجه به شيوع بيماري 
كرونا و جلوگيري از ايجاد تجمع  هيات هاي مذهبي 
امس��ال عزاداري امام حسين )ع( به شيوه جديدي 
برگزار مي ش��ود. در همين رابطه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات با همكاري سازمان تبليغات اسالمي 
به منظور برگزاري مراسم عزاداري محرم در دوران 
شيوع ويروس كرونا، به هيات هاي عزاداري اينترنت 
رايگان اعطا مي كند. بر اس��اس گزارش هيات هاي 
عزاداري سراسر كشور كه در سايت سازمان تبليغات 
اسالمي ثبت ش��ده اند مي توانند به مدت يك ماه از 

اينترنت رايگان بهره مند شوند. 

 رونمايي از پلتفرم 
تلفن همراه »هيات آنالين«

همچنين نرم افزار »هي��ات آنالين« با حضور وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات و جمعي از اعضاي هيات 
امناي هيات آنالين وحجت االس��الم والمسلمين 
جاللي معاون سازمان تبليغات اسالمي رونمايي 
شد. اين نرم افزار بستر پخش زنده برنامه هاي مذهبي 
را براي مخاطبان فراهم مي كند و با توجه به شيوع 
بيماري كرونا زمينه برپايي مراسم عزاداري در اين 
بستر به صورت مجازي فراهم است. آذري جهرمي 
با بيان اينكه امس��ال محرم با شيوع بيماري كرونا 
همزمان شده اس��ت، تصريح كرد: بيماري كرونا 
موجب شده اس��ت تا جمعي از هموطنانمان را از 
دست دهيم بنابراين از نظر شرعي و قانوني امكان 
تجمع براي اقامه عزا وجود ندارد اما از طرفي عزاي 
امام حسين )ع( تعطيل بردار نيست. وزير ارتباطات 
خاطرنش��ان كرد: وقتي كه ام��كان فيزيكي براي 
عزاداري وجود ندارد بنابراين بايد از امكانات ديگر 
بهره ببريم و امروز فضاي مجازي فرصت بي نظيري 
است كه به فرموده رهبر معظم انقالب مي توان از آن 
براي رساندن كالم حق به دنيا استفاده كرد. وي با 
اشاره به توصيه علماي بزرگ، مراجع تقليد و مقام 
معظم رهبري در استفاده از فضاي مجازي تصريح 
كرد: بر اس��اس تصميم نظام اسالمي در برگزاري 
برنامه هاي محرم امسال از فضاي مجازي استفاده 
مي ش��ود و اين موضوع بر عهده سازمان تبليغات 
اسالمي است و ما نيز در كنار آنها تالش مي كنيم تا 
فضاي مجازي يك خيمه بزرگ براي عزاداري امام 
حسين باشد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات بيان 
كرد: مجموعه »هيات آنالين« هيات هاي مختلفي را 
براي برگزاري مجازي عزاداري آموزش داده و بخش 
نرم افزاري و سخت افزاري كار را بر عهده گرفته كه 

كار بزرگي است. 

ويژه

تقدير از همراه اول بابت 
مديريت موفق و رهبري برند

همراه اول موفق به درياف��ت تنديس ويژه مديران 
موفق و رهبري برند شد.  به گزارش اداره كل ارتباطات 
سيار ايران، در »سمپوزيوم مديران موفق و رهبري 
برند در پساكرونا« از سازمان ها و شركت هاي موفق 
در زمينه مديريت و رهبري برند تقدير شد. در اين 
مراس��م كه همزمان با س��ال جهش توليد از سوي 
آكادمي برن��د ايران با همراهي خانه صنعت، معدن 
و تجارت جوانان استان تهران برگزار شد، همراه اول 
اولين و بزرگ ترين اپراتور ارتباطي كش��ور به پاس 
اقدامات ارزنده در زمينه مديريت و رهبري برند موفق 
شد تنديس ويژه اين سمپوزيوم را دريافت كند. در 
سمپوزيوم مديران موفق و رهبري برند در پساكرونا 
كه عصر روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱3۹۹ در مركز 
همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار شد، 
پس از ايراد س��خنراني تعدادي از اساتيد و مديران 
حوزه مديريت و كارآفريني، از مديران سازمان ها و 

شركت هاي موفق در اين حوزه تقدير به عمل آمد.

دنياي فناوري

فرار مالك تيك تاك از پرداخت 
ميليون ها دالر خسارت

مالك چيني اپليكيشن ويديويي تيك تاك پيشنهاد 
حل وفصل يك ش��كايت گروه��ي پيرامون نقض 
حريم خصوصي مصرف كننده در امريكا را داده كه 
پيگيري آن ممكن است اين شركت را به پرداخت 
صدها ميليون دالر خسارت محكوم كند. به گزارش 
ايسنا به نقل از بلومبرگ، طبق اسناد دادگاه فدرال 
شيكاگو، وكالي ش��ركت بايت دنس و نمايندگان 
مصرف كنندگان امريكايي به توافقي در اين زمينه 
رس��يده اند كه مشروط به ش��رايط خاصي است تا 
ادعاها درباره ضبط غيرقانوني تصاوير اسكن صورت 
كودكان و ارسال اطالعات محرمانه آنها به كاربران 
بزرگسال در چين را حل و فصل كنند. اين وكال اظهار 
كرده اند قصد دارند پيشنهاد توافق نهايي را در مدت 
۹۰ روز ارايه كنند. اما در اين بين يك مشكل وجود 
دارد و ممكن اس��ت توافق مذكور به نتيجه نرسد 
زيرا وكالي نماينده مصرف كنندگان در كاليفرنيا 
معترض ش��ده اند كه در مذاكرات حل و فصل اين 
دعواي قضايي حضور نداشته اند. مالك تيك تاك 
همزمان با تالش براي حل و فصل شكايت گروهي، 
در نيمكره غربي زير س��ايه شك عليه تيك تاك و 
خطرناك بودن آن براي مصرف كنندگان رفته است. 
در حالي كه بايت دنس اي��ن ادعا كه تحت كنترل 
دولت چين قرار دارد يا اطالعات شخصي كاربرانش 
در خطر است را تكذيب كرده اما با تحقيق و تفحص 
سنگين رگوالتورها در امريكا و اروپا روبه روست. در 
اين بين، شركت مايكروسافت تحت فشار شديدي 
براي حل نگراني هاي حري��م خصوصي و امنيتي 
مربوط به خريد احتمالي تيك ت��اك تا مهلت ۱۵ 
سپتامبر تعيين شده توس��ط ترامپ قرار دارد. يك 
خريدار ديگر تيك تاك، ش��ركت اوراكل است كه 
پيش��نهادش براي خريد فعاليت ه��اي امريكايي 
تيك تاك از حمايت ترامپ برخوردار ش��ده است. 
هر كدام از اين دو ش��ركت ك��ه تيك تاك امريكا را 
خريداري كنند مجموعه ش��كايتهايي كه از طرف 
ميليون ها مصرف كننده تنظيم ش��ده اند را به ارث 
نخواهند برد. وكالي بايت دنس در پرونده شيكاگو 
اعالم كردند بدنبال دستور ششم اوت ترامپ براي 
ممنوعيت فعاليت تيك تاك در امريكا و حساسيت 
پيرامون خريد احتمالي اين ش��ركت، الزم اس��ت 
ش��رايط توافق حل و فصل ش��كايت تا زمان اعالم 
عمومي آن فوق العاده محرمانه بماند. اگر اين توافق 
نهايي نشود، شركت بايت دنس تحت قانون حريم 
خصوصي بيومتريك ايلينويز بايد براي هر بار اسكن 
چهره آنالين كه بدون رضايت مصرف كننده ثبت 

شده است، حداكثر ۵۰۰۰ دالر بپردازد.

 چرب زباني علي بابا 
براي جلب حمايت ترامپ

غول تج��ارت الكترونيكي چيني عل��ي بابا گروپ 
هلدينگ به منظور رهايي از خصومت احتمالي دونالد 
ترامپ، اطمينان داد كه حضورش در امريكا بي خطر 
اس��ت. به گزارش ايس��نا به نقل از بلومبرگ، دانيل 
ژانگ، مديرعامل شركت علي بابا در نشست اعالم 
درآمد سه ماهه گفت: »علي بابا به عنوان بزرگ ترين 
پلتفرم تجارت الكترونيكي جهان توجه اصلي خود 
در امريكا را به حمايت از برندهاي امريكايي، خرده 
فروشان، كسب وكارهاي كوچك و كشاورزان براي 
فروش به مصرف كنندگان و شركاي تجاري در چين 
و همچنين س��اير بازارهاي كليدي جهان معطوف 
كرده است. ما بر اين باوريم كه تجارت جهاني ادامه 
خواهد يافت و پيگيري فعاالنه ماموريتمان در علي 
بابا كه عبارت از تس��هيل انجام كس��ب وكار در هر 
نقطه اي از جهان است، كامال با منافع هر دو كشور 
چين و امريكا منطبق است.« رييس جمهوري امريكا 
اوايل ماه ميالدي جاري با امضاي دو فرمان، مبادله 
با اپليكيشن هاي چيني تيك تاك و وي چت را براي 
ش��هروندان امريكايي ممنوع كرد و آنها را تهديدي 
براي امنيت ملي خواند. دونالد ترامپ بعدا اعالم كرد به 
دنبال اقدام مشابه عليه ساير شركت هاي چيني است.

بيشترين درخواست جاسوسي 
از كاربران توييتري در امريكا

توييتر تازه ترين گزارش ش��فافيت خ��ود مربوط 
به نيمه دوم س��ال ۲۰۱۹ را منتش��ر كرد كه نشان 
مي دهد امريكا بيشترين درخواست را در دنيا براي 
دسترسي به اطالعات خصوصي كاربران توييتر ارايه 
مي دهد. به گزارش مهر به نقل از تك كرانچ، انتشار 
اين گزارش به علت شيوع ويروس كرونا و دوركاري 
كارمندان توييتر به تاخير افتاد. توييتر در اين گزارش 
از افزايش ۹۵ درصدي برخورد با حساب هاي كاربري 
خبر داده كه سياس��ت هاي اين شبكه اجتماعي را 
نقض كرده اند. بر همين اس��اس ميزان قفل كردن 
و تعليق حس��اب هاي متخل��ف ۴۷درصد و ميزان 
برخورد با حساب هاي نفرت پراكن ۵۴ درصد نسبت 
به نيمه اول سال ۲۰۱۹ افزايش يافته است. توييتر 
همچنين مدعي شده ميزان برخورد با حساب هاي 
منتش��ركننده محتواي هرزه نگاران��ه 3۹ درصد، 
ميزان برخورد با حس��اب هاي مروج خودكش��ي و 
خودآزاري ۲۹ درصد و ميزان برخورد با حساب هاي 
منتش��ركننده تصاوير برهنه ديگر كاربران به قصد 
تحقير و آزار آنها ۱۰۹ درصد افزايش يافته اس��ت. 
بر اس��اس اعالم توييتر، دولت امري��كا در نيمه دوم 
سال ۲۰۱۹ بيشترين درخواست براي دسترسي به 
اطالعات خصوصي كاربران و جاسوسي از آنها را انجام 
داده است كه اين رقم ۲۶ درصد از كل درخواست هاي 
دولت هاي جهان را شامل مي شود. بعد از امريكا، ژاپن 
۲۲ درصد از اين درخواست ها را به خود اختصاص 
داده است. به طور متوسط كل درخواست هاي دولتي 
براي افش��اي اطالعات خصوص��ي كاربران توييتر 
۲۱درصد افزايش يافته و تعداد كل حس��اب هاي 
كاربري كه براي افش��اي اطالع��ات خصوصي آنها 
درخواست ارايه شده نيز ۶3درصد بيشتر شده است. 
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 شاخص بورس مرداد ماه را با كاهش 7.57 درصدي به پايان رساند

شاخص بورس؛ ادامه كاهش هاي مرداد ماه يا كج دار و مريز؟
محسن  شمشيري|

هر چند كه بسياري از صاحب نظران، متاثر از رفتار مالي 
دولت، كسري بودجه، رشد نقدينگي و پايه پولي و تورم، 
تزريق پول به بورس، ورود و خروج حقيقي ها و حقوقي ها، 
افزايش قيمت دالر و ادامه فشارهاي اقتصادي و تحريم، 
معتقدند كه روند ش��اخص بورس و قيمت هاي سهام در 
مجموع مثبت خواهد بود و به دنبال تداوم تورم در اقتصاد 
ايران و رشد قيمت ها، شاهد رشد شاخص بورس و قيمت 
سهام شركت هاي مختلف خواهيم بود، اما بازار سرمايه متاثر 
از طبيعت بازار و اقتصاد ايران، و فروش اوراق بدهي دولت، 
عرضه سهام شركت هاي جديد دولتي از جمله صندوق هاي 
ETF پتروشيمي و پااليشي و فوالدي، افزايش نرخ سود 
سپرده، نوسان بازار ارز و طال، رفتار حقوقي هاي بازار و جمع 
كردن يا عرضه كردن و خارج ش��دن از بازار و... با نوساناتي 

مواجه خواهد شد. 
شايد مهم ترين عاملي كه در روزهاي اخير روي عملكرد 
و آينده بورس اثرگ��ذار بوده، انتظ��ارات تورمي و انتظار 
سهامداران از افزايش قيمت ها و كاهش مصرف و تقاضا در 
اقتصاد بوده است كه ارتباط بيشتري بين آينده شركت هاي 
بورسي با شاخص هاي كالن و بخش حقيقي اقتصاد يعني 
كاهش رشد اقتصادي و س��رمايه گذاري و توليد، كاهش 
مصرف خانوار و قدرت خريد و درآمد سرانه ايجاد كرده و 
كمتر به اثر نرخ دالر و ارزش دارايي ها توجه كرده اس��ت.  
براين اساس، متناسب با تحوالت اخير بازار دارايي و عملكرد 
مالي دولت و بانك مرك��زي، كاهش قيمت دالر و طال در 
هفته هاي اخير و نوسان قيمت طال در بازار جهاني، همچنين 
در آستانه عرضه سهام شركت هاي دولتي، شاخص سهام 
در هفته اخير نزولي بوده و وضعيت قيمت سهام بسياري از 
شركت ها قرمز شده است. بازار ارز و سكه نيز در هفته هاي 
گذشته در مجموع كاهشي بوده است. معامله گران به دنبال 
خروج از موقعيت خريد و قرار گرفتن در صف فروش بودند 
كه روند كاهشي در اين بازارها را به دنبال داشت. هر چند 
كه قيمت جهاني طال كاهش و س��پس افزايش داشت و 
قيمت دالر هم به كانال ۲3 هزار تومان رس��يد، اما تمايل 
حضور در بازار ارز و طالي ايران در هفته هاي اخير كاهش 
يافته است. به عبارت ديگر، در مجموع بازار دارايي در ايران 
با كاهش جذابيت مواجه شده و بسياري از سرمايه گذاران 
منتظر تحوالت بخش حقيقي اقتصاد و تحوالت سياسي 
هستند.   بورس روز چهارشنبه يعني آخرين روز معامالت 
مرداد ۹۹ يكي از كم حجم ترين روزهاي معامالتي را شاهد 
بود. ارزش معامالت خرد با ثبت رقم ۵هزار و ۱۲۰ميليارد 
تومان به كمترين رقم از ۶ ارديبهشت ماه رسيد. بورس در 
كل مرداد ۹۹ در مجموع ۷.۵۷ درصد كاهش را تجربه كرد 
و از ۱ ميليون و ۹۰۱ هزار به ۱ ميليون و ۷۵۷ هزار رسيده 
است. ش��اخص كل بورس تهران در آخرين روز كاري در 
نهايت در ايستگاه يك ميليون و ۷۵۷ هزار واحد متوقف 
شد. ركوردي كه در اين هفته از بازار سرمايه به ثبت رسيد 
كاهش ۱۱ درصدي هفتگي شاخص كل بورس بود؛ اين 
رخداد در تاريخ فعاليت بورس سابقه نداشته است. ارزش 
صف هاي فروش تشكيل شده در بورس، فرابورس و بازار پايه 
از ۱۵ هزار ميليارد تومان فراتر رفت. اين صف هاي فروش 
براي ۷۴ درصد از كل سهام شركت هاي بورس تشكيل شد. 
سهام هيچ صنعتي شاهد ورود پول سرمايه گذاران حقيقي 
نبود، در طرف عرضه نيز آمار خروج پول حقيقي ها ركورد 
شكست. هزار و ۲۶۴ ميليارد تومان از پول سرمايه گذاران 
حقيقي در پايان مبادالت چهارش��نبه از بازار خارج شد؛ 
تصويري كه از ۱۴ دي ۹۸ در بازار س��هام تكرار نشده بود.  
همچنين ارزش بازار بورس تهران در روز چهارش��نبه به 
۶۵۷۷ هزارميليارد تومان رسيد. اين عدد نشان مي دهد 
بورس تهران از ابتداي مردادماه، حدود ۴۹۵ هزار ميليارد 
تومان از ارزش بازار خود را از دست داده است. آنچه كه در 
روند معامالت چهارشنبه به چشم مي خورد افت شديد 
ارزش معامالت است. در اين روز ارزش معامالت خرد بورس 
تهران به ۵۱۲۰ ميليارد تومان رس��يد. اين رقم كمترين 
عدد از تاريخ ۶ ارديبهشت ماه سال جاري تاكنون بوده است. 
همچنين ارزش صف فروش در مجموع بورس، فرابورس 
و بازار پايه به ۵/ ۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. صف 
فروش در ۴۸۱ نماد معامالتي تشكيل شد؛ اين تعداد ۷۴ 
درصد از كل س��هام را تشكيل مي دهند. همچنين گفته 
مي ش��ود كه حدود ۱۲۶۴ ميليارد تومان پول حقيقي از 
بازار خارج شده و اين ميزان خروج پول حقيقي از ۱۴ دي 
ماه ۱3۹۸ و تنش با امريكا بيش��ترين ميزان خروج پول 
حقيقي از بازار بوده است. برخي كارشناسان گفته اند كه 
افت ش��اخص هاي بورس و قرمز شدن شركت ها بيشتر 
تحت تاثير تصميمات كارشناسي نشده و خدشه دار شدن 
اعتماد مردم بوده است و بازار سرمايه براي تخليه هيجان 
فروش و بازگش��ت اعتماد از دست رفته نياز به زمان دارد. 
وضعيت بورس طي هفته گذشته نشان مي دهد بخشي از 
فروش بازار از سوي نهادهاي حقوقي مربوط به صندوق هاي 
درآمد ثابت صورت گرفته كه طبق اخبار منتشر شده اين 
صندوق ها ملزم شده اند حد نصاب سرمايه گذاري در سهام 
را تا ۵ درصد كاهش دهند. براساس اين خبر صندوق هاي 
با درآمد ثابت تا پايان سال ۹۹ فرصت خواهند داشت نسبت 
به رعايت حد نصاب ۵ درصد سهام خود اقدام كنند. به نظر 
مي رسد مبلغ فروش س��هام از سوي اين صندوق ها براي 
رعايت حدنصاب ۵ درصدي حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان 
است كه با توجه به شرايط خاص بازار سهام در اين روزها، 
الزم است مهلت بيشتري به اين صندوق ها داده شود. البته 

گفته مي شود كه گمانه زني هايي در خصوص اصالح مصوبه 
اخير مطرح  شده است.

    ساعات معامالت
ساعت معامالت بورسي كه هفته گذشته با هدف جلوگيري 
از ايجاد اختالل در هس��ته دو قس��متي ش��ده ب��ود و تا 
س��اعت ۱۵:۱۵ادامه داشت، از شنبه دوباره به روال عادي 
بازمي گردد. ساعت انجام معامالت در بازار سرمايه از روز 
دوشنبه ۲۷مردادماه دو قسمتي شد. بر اين اساس زمان 
سفارش گيري كليه صنايع، غير از صنعت فلزات اساسي، 
صنعت ش��ركت هاي چند رش��ته اي صنعتي و صنعت 
فرآورده هاي نفتي، كك و س��وخت هس��ته اي به همراه 
مشتقات مربوطه اعم از اختيار معامله و اختيار فروش تبعي 
بين س��اعت ۸:3۰ تا ۸:۴۵ و زمان انجام معامالت نيز بين 
ساعت ۸:۴۵ تا ۱۱:۴۵ بود. همچنين زمان سفارش گيري 
صنايع فلزات اساسي، شركت هاي چند رشته اي صنعتي 
و فرآورده هاي نفتي، كك و س��وخت هسته اي به همراه 
مشتقات مربوطه اعم از اختيار معامله و اختيار فروش تبعي 
ساعت ۱۲ تا ۱۲:۱۵ و زمان انجام معامالت نيز ۱۲:۱۵ تا 
۱۵:۱۵ بود. اما عمر اين اتفاق فق��ط دو روز بود و به گفته 
گودرزي-معاون بازار ش��ركت بورس- از روز ش��نبه اول 
ش��هريورماه، كليه معامالت در بازار سهام در يك جلسه 
معامالتي انجام خواهد شد. بر اين اساس، ۸:3۰ تا ۹ زمان 
پيش گشايش و از ساعت ۹ تا ۱۲:3۰ زمان معامالت نماد 

شركتها خواهد بود.

    وزير اقتصاد: دارندگان سهام عدالت 
گرفتار هيجانات بازار نشوند

از سوي ديگر، وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر لزوم 
برگزاري دوره هاي آموزش��ي براي فعاالن ت��ازه وارد بازار 
س��رمايه گفت: تمام فعاالن بازار سرمايه كه تازه وارد بازار 
ش��ده اند حتما مش��اوره بگيرند. به گزارش ايسنا، فرهاد 
دژپس��ند وزير امور اقتصادي و دارايي در حاش��يه جلسه 
هيات وزيران در جمع خبرنگاران با اشاره ويژگي هاي بازار 
سرمايه اظهار كرد: ذات بازار سرمايه ريسكي است يعني 
داراي يك روند ثابت و تضمين شده نيست؛ در اين شرايط 
وقتي كسي مي خواهد در بازار سرمايه فعاليت كند بايد اين 
نكات را در نظر داشته باشد. دژپسند افزود: بازار سرمايه به 
گونه اي است كه سهام برخي شركت ها نوسان دارد؛ مثال در 
دوره تشكيل مجامع ترتيباتي حاكم است كه ممكن است 
بر سهام شركت ها اثر بگذارد. تحوالت بين المللي و تحوالت 
بازارها و متغيرهاي جايگزين نيز مي توانند بر بازار سرمايه 

تاثيرگذار باشند.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه پاسخ اين پرسش كه آنهايي كه 
به بازار سرمايه ورود كرده اند، بمانند يا بروند، كلي نيست، 
گفت: فعاالن بازار س��رمايه و به ويژه كساني كه اخيراً وارد 
بازار سرمايه شده اند بايد دقيقا محاسبه كنند كه سهام فالن 
شركت كه طبق اقتضائات و محاسبات نبايد كاهش پيدا 
مي كرده است، بايد با صبر برخورد كنند، از طرفي اگر سهام 
شركتي كه طبق محاسبات نبايد افزايش مي يافته و اصالح 
شده، بايد اصالح آن را بپذيرند؛ بنابراين اين نوسانات بستگي 
به شركت، صورت هاي مالي آن و روند تحوالت بين المللي 
آن صنعت دارد. وي تصريح كرد: دولت همچنان قائل به اين 

است كه بازار سرمايه بايد مورد توجه باشد و تقويت شود.
دژپسند در پاسخ به پرسشي درباره تأخير در پرداخت پول 
سهامداران عدالتي كه 3۰ درصد از سهام خود را فروخته اند و 
پرسش ديگري درباره علت عدم انتقال سهام عدالت به سبد 
سهام سهامداران گفت: اين كار توسط كارگزاري ها انجام 
مي شود اما اگر هركسي نسبت به سهام عدالت اعتراضي دارد 
طبق سامانه هايي كه اعالم كرديم كه داديم شكايت كنند و 
تاكنون برخوردهايي انجام گرفته است و بخشي از مشكالت 
اصالح شده است. وزير اقتصاد با بيان اينكه »سهام عدالت، 
سهام شركت هاي بسيار خوبي است« اظهار كرد: بر همين 

اساس خواهش من از سهامداران سهام عدالت اين است كه 
گرفتار هيجانات بازر نشوند، چراكه سهام عدالت ارزنده است. 
وي در پاسخ به پرسشي درباره فضاسازي برخي رسانه هاي 
فارسي زبان خارجي درخصوص توصيه به مردم براي خروج 
از بورس گفت: قرار نيست سرنوشت ما را آنها تعيين كنند، 

بلكه فعاالن بازار سرمايه در كشور قدرت تحليل دارند.
 امروز دوره هاي آموزشي زيادي براي بازار سرمايه برگزار 
مي ش��ود و كارگزاري ها نيز در اين زمينه ورود كرده اند. از 
طرفي با صداوسيما وارد مذاكره شديم كه يك شبكه خاصي 
را تعيين كنيم كه چند ساعت در روز بتوانيم آموزش ها در 
اين خصوص ارايه دهيم. س��ازمان ب��ورس در اين ارتباط 
جلساتي با صداوسيما داشته است. تمام فعاالن بازار سرمايه 
كه تازه وارد بازار ش��ده اند حتما مشاوره بگيرند و به حرف  

شبكه هاي ديگر اتكا نكنند.

    سه راه حل براي 
رفع اختالالت هسته معامالت بورس

 سناريوي دو قسمتي شدن ساعت معامالت بورسي از روز 
۲۷ مردادماه به منظور جلوگيري از اختالالت هسته اجرا 
شد؛ راه حلي كه عمر آن فقط دو روز بود و يك كارشناس 
بازار سرمايه كه بر موقتي بودن اين راه حل تاكيد دارد، معتقد 

است كه معماري هسته معامالت بايد تغيير كند.
حجت اهلل فرهنگيان در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به دو 
شيفته شدن معامالت بازار سرمايه، اظهار كرد: دو قسمتي 
شدن معامالت بازار سرمايه يك راه حل موقت براي كاهش 
فشار بار روي هسته تا پياده سازي راه حل هاي جايگزين 
بود. درواقع اين سياست بيشتر به كنترل عملكرد هسته 
معامالت برمي گردد. وي درمورد مشكل هسته معامالتي 
توضيح داد: خريد هس��ته معامالت در سال هاي ۱3۸۴ و 
۱3۸۵ انجام ش��د و تا ۱3۸۸ زمان برد؛ يعني تكنولوژي و 
نيازمندي ها مربوط به آن سال ها بود و پس از آن نيز به دليل 
تحريم ها تا سال ۱3۹۵ به روز رساني هسته صورت نگرفت. 
در سال ۱3۸۵ نيز درآمد كارگزاري ها در اين حد نبود كه 
بخواهند در حوزه IT سرمايه گذاري سنگيني انجام دهند. 
تعدادي از شركت هاي IT كه به OMS ها معروف شدند 
اين موضوع را مديريت كردند و كارگزاري ها به OMS ها 
و OMSها هم به هسته وصل شدند. اين كارشناس بازار 
سرمايه ادامه داد: البته معماري در دنيا اينطور نيست كه همه 
به صورت مستقيم به هسته دسترسي داشته باشند. در آن 
زمان هم پيش بيني نمي شد اين حجم از سهامدار وارد بازار 
شده و به صورت مستقيم به هسته دسترسي داشته باشند. 
درحالي كه مزيت هسته س��رعت عمل آن است، درحال 
حاضر نمي تواند پاسخگوي اين حجم از متقاضي باشد و به 
همين دليل با اختالل در هسته مواجه شده ايم. فرهنگيان 
با تاكيد بر اينكه سازمان بورس، اركان و شركت هاي IT به 
دنبال راه حلي براي كم كردن فشار روي هسته هستند، 
گفت: براي مديريت فش��ار روي هس��ته، دو زمانه شدن 
معامالت بازار، ي��ك راه حل موقتي اس��ت. البته راه حل 
بهينه اي نيست و مي تواند مشكالت جدي ايجاد كند. اين 
موضوع مي تواند معادالت سبدگرداني و بازارگرداني را به 
هم بريزد. نمادها در ساعات مختلف بايد استراتژي معامله 
گران را بسازد اما فاصله زماني بين معامالت مشكل ايجاد 
مي كند كه منطقي و منصفانه نيست اما چاره اي هم نيست 

تا راه حل هاي جايگزين پياده شود.

    سه راه حل براي رفع اختالالت هسته
وي با بيان اينكه بر اي رفع مشكل اختالل هسته معامالتي، 
سه راه حل وجود دارد، توضيح داد: راه حل اصلي اين است 
كه هسته معامالت كه تكنولوژي قديمي دارد، عوض شود.

 اين راه ح��ل از طري��ق وندورهاي ايراني ك��ه مي توانند 
هسته معامالت داخلي بنويسند و همچنين وندورهاي 
خارجي كه نگران تحريم ها نيستند و راه هايي براي خريد 
و انتقال تكنولوژي نيز وجود دارد، درحال پيگيري است. 

اين كارش��ناس ادامه داد: راه حل دوم اين است كه تعداد 
هسته هاي مچينگ معامالت بيشتر شود. درحال حاضر دو 
هسته مچينگ وجود دارد؛ هسته بورس و هسته فرابورس. 
البته كاربر متوجه جدا بودن هس��ته معامالت نمي شود. 
شركت مديريت فناوري در تالش است تعداد هسته هاي 
بورس و فرابورس را افزايش دهد تا با قدرت پردازش موازي 
بتوانند بخش بيشتري از سفارش هاي بازار را مديريت كنند.

فرهنگيان در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد معماري بازار را تغيير 
داد، گفت: تغيير و راه حل اساسي كه انقالب در معماري بازار 
محسوب مي شود و عمده بورس هاي جهاني نيز از همين 
مدل استفاده مي كنند، اين است كه يوزر هسته نبايد يوزر 
نهايي باشد. يوزر هسته بايد نهادهاي مالي باشند كه تعداد 
آنها بين ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر است نه ۴۰ ميليون نفر. وي 
 ORMS گفت: سازمان بورس روي اين پيشنهاد به عنوان
كار مي كند. در اين مدل هركدام از كارگزاري ها مي توانند 
تبديل به يك سپرده گذاري كوچك شوند؛ يعني دارايي 
مشتريها توسط OMS نگهداري مي شود و سمت يوزر 
تغييري ديده نمي شود. يوزر زماني كه مي خواهد به هسته 
مراجعه كند، از جايگاه كارگزاري وارد مي شود. در آن سو 
كارگزاري به جاي يوزر سفارش را مي گذارد، اديت مي كند، 
لغو مي كند و... . اين كارش��ناس بازار س��رمايه با تاكيد بر 
اينكه با روش مذكور، بار روي هسته به شدت كم مي شود 
و سرعت باال مي رود، اظهار كرد: اما اگر اين معماري عوض 
نشود و يوزر هسته ۴۰ ميليون نفر باشد به جاي ۲۰۰۰ هيچ 
سيستمي در دنيا نمي تواند پاسخگوي آن باشد. به هر حال 
اين روزها يك دوران گذار بوده و ممكن است اختالل هاي 
پيش آمده موجب نارضايتي س��هامداران شده باشد اما 
اين موضوع در بازه شش ماه تا يك ساله برطرف مي شود. 
هرچند ممكن است آسيب هايي نيز وارد كند اما بايد صبر 

و همكاري كرد.

    كدام نمادهاي بورسي متوقف شده اند؟
 از ميان نمادهاي بورسي، ۲۹ نماد تا ۲۸ مردادماه به داليل 
مختلف متوقف شده اند. تعليق نماد معامالتي باعث توقف 
نمادهاي كنتورسازي ايران )آكنتور(، ساير اشخاص بورس 
انرژي )انرژي3(، گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان(، 
صنايع آذر آب )فاذر(، پارس الكتريك )لپارس(، نساجي 
بروجرد )نب��روج(، بانك انصار )وانص��ار(، هلدينگ گروه 
صنعتي ملي )وملي( و س��رمايه گذاري نيرو )ونيرو( شده 

است.
برگ��زاري مجمع عموم��ي ع��ادي س��اليانه نمادهاي 
سرمايه گذاري صدرتامين )تاصيكو(، كارتن ايران )چكارن(، 
گروه مپن��ا )رمپنا(، توليدي كاش��ي تكس��رام )كترام(، 
داده گستر عصرنوين هاي وب )هاي وب( و ليزينگ ايران 
)وليز(، برگزاري مجم��ع عمومي فوق العاده )درخصوص 
تغيير سرمايه( نمادهاي كارخانجات توليدي شهيد قندي 
)بكام(، توليد مواد اوليه دارو و پخش )دتماد( و بانك ملت 
)وبملت( و برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
)تصويب صورت هاي مالي( نيز نماد بانك سينا )وسينا( 
را متوقف كرده اند. سرمايه گذاري سيمان تامين )سيتا( 
به دليل تغييرات بيش از ۵۰ درص��د در ۱۵ روز متوالي و 
نماد نوش مازندران )غنوش( نيز به دليل بررس��ي بيشتر 
معامالت متوقف شده اند. افشاي اطالعات با اهميت گروه 
الف- ادامه توق��ف حداكثر ب��راي دو روز كاري نمادهاي 
لبنيات كالبر )غالبر(، كشت و صنعت چين چين )غچين( 
و افشاي اطالعات با اهميت گروه ب-ادامه توقف حداكثر 
براي دو روز كاري نيز نمادهاي پتروشيمي پارس )پارس(، 
سرمايه گذاري خوارزمي )وخارزم( را متوقف كرده اند. سازه 
پويش )خپويش( برگزاري مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده )انتخاب اعضا(: مهندسي نصير ماشين )خنصير( 
نيز به دليل افشاي اطالعات با اهميت گروه الف و نهادهاي 
مالي بورس انرژي )انرژي۱(، فعاالن بورس انرژي )انرژي۲( 

به دليل توقف نماد اصلي، متوقف شده اند.

برخي كارشناسان گفته اند كه كاهش شاخص بورس به خاطر تصميمات غيركارشناسي بوده و اصالح آنها مي تواند روند بازار را مثبت كند

خطر برخوردهاي سلبي  با سرمايه هاي انساني
تالش كنند كه به دولت براي حل مشكالت اقتصادي 
و معيش��تي كمك كنند، نه اينكه سنگ پيش پاي 
تصميم سازي هاي اجرايي كشور بيندازند. وقع آن 
اس��ت كه اين نوع برخوردها، باعث يأس و نااميدي 
و دلسردي مديران كشور مي شود. آقاي زنگنه يك 
فرد نيس��ت؛ يك جريان مديريتي است كه بخشي 

از قديمي تري��ن و كهنه كارترين مديران كش��ور را 
شامل مي ش��ود. من نمي گويم كه اين مديران هيچ 
ايرادي ندارند و تمام تصميمات و عملكردهايش��ان 
مثبت بوده و نقدي به آنها وارد نيست، اما واقعا اين 
جماعت ظرفيت هاي مديريتي كش��ور هستند و به 
نوع��ي در زمره ثر وت هاي جامع��ه در حوزه نيروي 

انساني قرار مي گيرند. در شرايطي كه اقتصاد ايران 
درگير و دار اجراي طرح هاي ف��روش نفتي در بازار 
سرمايه و س��اير طرح هاي اقتصادي مرتبط با بازار 
انرژي اس��ت؛ اين ن��وع برخوردهاي س��لبي بدون 
تردي��د، برنامه ريزي هاي اجراي��ي و اقتصادي را با 
تنش و مش��كل مواجه مي كن��د. بنابراين به عنوان 

يك فرد از مجموعه اس��اتيد و تحليلگران اقتصادي 
كش��ورمان از متنقدان و مخالفان مي خواهم كه به 
گونه اي منطقي اين موضوع را تدبير كنند كه جريان 
مديريت تخصصي كشور دچار يأس و نااميدي نشوند 
و احس��اس نكنند كه در اين كشور مخالف مديران 

متخصص است.

ادامه از صفحه اول



اخبار 7رويداد

كارنامه ضعيف سازمان توسعه تجارت زير ذره بين »تعادل« قرار گرفت 

»تعادل« گزارش مي دهد

  تجارت  در محاق ناكارآمدي

واكنش »زنگنه« به ناكامان استيضاح

تعادل | فرشته فريادرس |
كارنامه كاري سازمان توسعه تجارت زير ذره بين. سازماني 
تجاري كه مي توان او را بازيگردان اصلي تجارت نام برد، اما 
اين روزها به محاق رفته است. سازماني كه قرار بود، دو بال 
تجارت؛ يعني واردات را مديريت وصادرات را گسترش دهد، 
امروز با به كارگيري مديراني با كمترين رزومه كاري، نه تنها 
تجارت را رونق نبخشيده اند، بلكه صادرات را به فنا داده اند. 
نه اثري از گشايش هاي تجاري است ونه رونق بازارها. نه بازار 
جديدي خلق شده، نه صادراتي رونق گرفته! از مشوق هاي 
صادراتي، افزايش رايزنان بازرگاني وشركاي جديد در ليست 
تجاري هم خبري نيست. آمارها هم اين را مي گويند؛ »افت 
فشار صادرات هم به آس��يا هم به اروپا.« متوليان تجاري 
سكانس خوبي از تجارت را به اكران نگذاشته اند. هر بخشي 
را كه مرور مي كنيم، عملكرد قابل قبولي يافت نمي كنيم. 
نه خبري از پيمان هاي جديد تجاري است و نه از الحاق به 
WTO به محاق رفته. سازماني تجاري كه روزي قرار بود 
به يك سازمان توسعه اي تبديل شود، امروز به يك شير بي 
يال ودمي تبديل شده كه حتي توان ترسيم نقشه راه تجارت 
كشور را ندارد. ابزار آماري اش كه در اختيار گمرك است، اگر 
همكاري نكند، كارش لنگ مي ماند. دفتر مقررات صادرات 
واردات��ش هم به وزارت صمت واگذار ش��ده، براي تعيين 
رايزنان بازرگاني اش هم كه بايد با جاي ديگري هماهنگ 
باشد؛ حال اگر چنين سازماني تعطيل شود، آيا خللي در 
امور تجارت كشور رخ خواهد داد؟! در اين گزارش به اينكه 
سازمان توسعه تجارت در كجاي ماجراي تجارت خارجي 

كشور قرار دارد، خواهيم پرداخت. 

    اشكال كار كجاست؟ 
اگر بخواهيم به اين موضوع بپردازيم كه چرا سازمان توسعه 
تجارت به عنوان يك��ي از مهم ترين نهادهاي زيرمجموعه 
وزارت صمت دچار عقبگ��رد در برنامه ها و ماموريت هاي 
كاري اش هس��ت، بايد كمي به عقب تر ب��ر گرديم. يعني 
زماني كه حسن روحاني براي دومين بار سكان دولت دوازدهم 
را به دست گرفت. وقتي كه مهره هاي كابينه اش را دومرتبه 
چينش كرد. آنچه در اين س��ال ها اتفاق افت��اد اين بود كه 
وزارتخانه مهم صمت، كه نقش مهمي در جي دي پي و توليد، 
تجارت كشور دارد، عمال در سردرگمي بزرگي گرفتار آمد، 
كه تا امروز هم اثرات آن نمايان است. متاسفانه رييس دولت 
دوازدهم در انتخاب وزراي صمت طي سه سال اخير هيچگاه 
هوشمندانه عمل نكرده است. به عبارتي نه برنامه مشخصي 
براي رونق توليد بوده و نه نقشه راهي براي توسعه تجارت. 
وزارتخانه اي بدون اس��تراتژي كه با به كارگيري مديراني 
كم تجربه و ناتوان در اداره امور محوله، توليد و تجارت را به 
محاق برده اند. با بازگشت تحريم ها هم به جايي اينكه برنامه 
ضدتحريمي تعريف شود، بدون هيچ راهبرد مشخصي شاهد 
تعطيلي گسترده بنگاه هاي توليدي و از دست رفتن بازارها 
بوديم.  دراين ميان، اما عملكرد ضعيف متولي سازمان توسعه 
تجارت بيش از هميشه به چشم مي خورد، كه ضربه بزرگي بر 
پيكره توليد وتجارت وارد كرده وكسي هم پاسخگو نيست. 
سازماني كه قرار بود دو بال تجارت يعني واردات و صادرات را 
مديريت كند، امروز جز يك كارنامه ضعيف در هر دو بخش 
چيزي ديگري براي عرضه كردن ندارد. اين در حالي است 
كه سازمان توسعه تجارت قرار بود به يك سازمان توسعه اي 
تبديل شود، اما امروز به پايين ترين سطح سازماني خود در 
طول تاريخ تاسيسش رسيده است.به راستي سهم مديري 
هم اكنون بر صندلي رياس��ت اين سازمان تكيه زده است، 
در اين نابساماني ها چقدر است؟ شايد بد نباشد براي مرور 
واقعيت ها و انتظارات برزمين مانده در اين سازمان، مروري 
بر نحوه عملكرد اين س��ازمان ومديريت آن داشته باشيم. 
مديري كه با روي كارآمدنش بدون هيچ كار كارشناسي در 
اولين اقدامش تصميم گرفت، برنامه مديران قبلي را لغو كند. 
او با اين كارش، نه تنها كمكي به مديريت واردات و توسعه 
صادرات نكرد، حتي در پاره اي از موارد به دليل آشفتگي هاي 

به وجود آمده، ناچار به احياي همان برنامه هاي قبلي شد. 

    آماري كه اختيار ندارد!
حال س��ازماني را تصور كنيد كه مهم تري��ن نقش را در 
تجارت دارد، اما ديتاهاي مربوط به تجارت خارجي اش را 
بايد از گمرك بگيرد، اين درحالي است كه همين سازمان، 
چندين ماه است به داليل واهي از ارايه آمار تجارت خارجي 
امتناع مي ورزد. در برخي موارد هم شاهد عدم همكاري 
گمرك بوديم. براي اينكه براس��اس واقعيت ها صحبت 
كرده باشيم، نمونه اين عدم همكاري را مي توان در زمينه 
اعالم آمار مربوط به تجارت كارت ه��اي اجاره اي عنوان 
ك��رد. به طوري كه ۶۴۵۰ كارت بازرگاني بدون داش��تن 
سبقه صادراتي در سال هاي ۹۷ و ۹۸ اقدام به ۵ ميليارد 
دالر صادرات كردند، ولي ارز خود را بازنگرداندند. اين در 
حالي است كه گمرك در ارايه آمار استفاده از كارت هاي 
اجاره اي همكاري الزم را انجام نمي دهد و هنوز مشخص 
نيست در سال ۹۸ چه ميزان صادرات از طريق كارت هاي 
اجاره اي صورت گرفته اس��ت. هرچند به گفته برخي، به 
نظر مي رسد ۱۵ تا ۱۶ ميليارد دالر صادرات در سال ۹۸ از 
طريق كارت هاي اجاره اي صورت گرفته باشد، كه تعداد 
آنها هم اكنون به ۸ هزار و۵۰۰ رس��يده اس��ت. حال اگر 
۴۰ ميليارد دالر صادرات بررسي شود، سهم اين كارت ها 
به بيش از اين ارقامي كه گفته مي ش��د، مي رسد. ناگفته 
نماند، حتي در برخي موارد، اگ��ر دولت يا نهادي به آمار 
تجارت خارجي كشور نياز داشته باشند، بايد به گمرك 
رجوع كنند نه سازمان توسعه تجارت. يا در مورد ديگري، 
دفتر مقررات صادرات واردات كه از سازمان گرفته شد و 
در زيرمجموعه وزارت صمت قرارگرفت. از س��وي ديگر، 
حتي اطالعات مربوط به مراودات بين الملل نيز از وزارت 
امورخارجه دريافت مي شود. در ساير موارد وضعيت نيز به 

همين شكل است. 

    جغرافياي صادراتي كه از دست رفت
از سوي ديگر اگر نگاهي به كارنامه كاري اين سازمان در طول 
يكي و دوسال گذشته بيندازيم، هيچ روند رو به رشدي را 
شاهد نيستيم. نمونه آن بحث افزايش رايزنان بازرگاني در 
كشورهاي مقصد صادراتي ايران بود، كه عمال هيچ اتفاقي 

مثبت نيفتاد. مثال ديگر، بحث مشوق هاي صادراتي، توانمند 
سازي و آموزش است، كه عمال با عملكرد ضعيف مديران 
اين سازمان از بين رفت. از همه مهمتر اما مساله بازاريابي 
ويافتن مقاصد جديد صادراتي اس��ت؛ واقعا اين پرس��ش 
قابل طرح است كه چه اقدام قابل دفاعي از سوي متوليان 
اين حوزه براي گسترش بازارها صورت گرفته است؟ كدام 
بازار جديد خلق شده است؟ كدام محصول جديد به سبد 
صادراتي كشور در اين سال ها افزوده شده است؟ صادرات 
ما به كدام كشور نسبت به گذشته افزايش يافته است؟ كدام 
پيمان هاي تجاري جديد با كشورهايي كه با ما رابطه سياسي 
خوبي دارند، منعقد شده است؟چرا در دوران كرونا نتوانستيم 
با رايزني به موقع مرزهاي تجاري از بستن مرزها جلوگيري 
كنيم؟ و ده ها سوال ديگر كه بي پاسخ روي زمين باقي مانده 
است.   از سوي ديگر، وقتي به نقشه تجارت خارجي كشور 
نگاه مي كنيم، به جاي اينكه ش��اهد گسترش جغرافياي 
صادراتي كشور باشيم، عمال شاهد از دست رفتن برخي از 
بازارهاي صادراتي هستيم كه از قبل فعال شده بودند. واقعا 
چرا تجارت ما به اين روز افتاده اس��ت، روزگاي نه چندان 
دور محصوالت ايراني در بازاره��اي جهاني براي خودش 
جايگاهي داشت، اما امروز به دليل بي برنامه گي ها و حضور 
مديران ناتوان وغيرحرفه اي، تجارت كشور بدون هيچ برنامه 
مشخص و نقشه راهي در حال طي كردن مسير اشتباهي 
است كه فعاالن اقتصادي هم درچار سردرگمي كرده است. 

    آمارها هم   بر انتقادات صحه مي گذارند
اما اجازه بدهيد با استناد به آمار و اعداد بگوييم كه بلكه به 
عمق فاجعه اي كه در انتظار تجارت كشور است، پي ببريم. 
ديتاهاي آماري قابل استناد، كه مي تواند برنقد ما از عملكرد 
ضعيف سازمان توسعه تجارت نيز صحه بگذارد. خيلي دور 
نمي رويم و با نيم نگاهي به آمار تجارت خارجي ايران در نيمه 
نخست سال ۲۰۲۰ كه به تازگي از سوي معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق تهران منتش��ر ش��ده، به اين مي رسيم كه 
صادرات ايران هم در آسيا و هم اروپا افت شديدي را تجربه 
كرده است. به طوري كه در جديدترين آمارها، تجارت ايران 
با بزرگ ترين ش��ريك تجاري اش چين در نيمه نخست 
۲۰۲۰ روند كاهشي را داشته است. مطابق آمارها، تجارت 
بااين كشور در ۶ ماه نخست ۲۰۲۰ از نظر ارزشي برابر ۷.۴ 

ميليارد دالر بوده كه نس��بت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، 
افت ۴۲ درصدي داشته، كه صادرات ايران به چين با ثبت 
۳ميليارد دالر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افت ۴۱ 
را تجربه كرده است. حتي در مورد ديگري، يعني تجارت 
با كشور دوست وهمسايه يعني تركيه نيز روند كاهشي را 
نشان مي دهد. به طوري كه با رصد آمارها متوجه مي شويم كه 
تجارت با اين كشور نيز در نيمه نخست ۲۰۲۰ يك ميليارد و 
۶۹ ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افت نزديك به ۷۳ درصدي داش��ته اس��ت. البته صادرات 
ايران به تركيه در مدت ياد شده، از نظر ارزشي معادل ۴۱۷ 
ميليون دالر داشته كه درمقايسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ 
نزديك به ۸۵ درصد افت داشته است. اما تجارت مان با اروپا 
چگونه رقم خورده است؟ آمارها به ما مي گويند وضعيت 
تجارت با غرب هم بهتر از شرق نيست؛ چراكه تجارت ايران 
با كشورهاي اروپايي در نيمه نخست سال ۲۰۲۰ برابر با ۲ 
ميليارد و ۲۴۰ ميليون يورو بوده كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته افت تقريبا ۷ درصدي را تجربه كرده است. البته 
جزئيات صادرات ايران به اتحاديه اروپا در بازه زماني ياد شده 
نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ با ثبت تنها ۳۴۸ ميليون 
۲۰۱۹ كاهش بيش از ۳ درصدي را تجربه كرده است.  حال 
با ترسيم تجارت ضعيف خارجي كشور، اين پرسش قابل 
طرح است كه س��ازمان توسعه تجارت چه كاركردي دارد 
و كجاي ماجراي تجارت كش��ور قرار دارد؟ مرور وضعيت 
كنوني سازمان توسعه تجارت، نگارنده را ياد ضرب المثل 
معروف »شير بي يال و سر و دم« واين بيت شعر مي اندازد: 
»شير بي يال و دم و اشكم كه ديد؟ /اينچنين شيري خدا هم 
نافريد!« سازمان هايي كه براي اثرگذاري ايجاد مي شوند اما 
به مرور زمان نه تنها هيچ كاركرد مثبتي ندارند، بلكه ساليانه 
ميلياردها تومان از بودجه كشور را مي بلعند، آنهم با كمترين 
اثر بخشي. واقعا اگر همين امروز به فعاالن اقتصادي بگويند 
كه سازمان توسعه تجارت تعطيل خواهد شد، آيا خللي به 
روند صادرات و واردات آنها وارد خواهد شد؟! واقعا چرا بايد 
سكان همچنين سازماني كه مي تواند بازيگردان اصلي عرصه 
صادرات و واردات باشد، بايد به دست مديراني بدون اهليت 
وبا كمترين تجربه وكارنامه كاري بيفتد؟ به نظر مي رسد، 
متوليان باالدستي قبل از پاس��خ به اين پرسش ها بايد در 
وهله نخست هويت اين سازمان را به درستي تعريف كنند. 

كمتر از يك س��ال مانده به پايان كار دولت حسن روحاني 
نمايندگان مجلس براي چندمين بار طرح استيضاح بيژن 
زنگنه وزير نفت را در دستور كار خود قرار دادند. اين اولين بار 
است كه اس��تيضاح زنگنه از سوي مجلس يازدهم مطرح 
مي ش��ود اما او در مجلس دهم چند باري تا پاي استيضاح 
رفته بود. زنگنه از جمله وزرايي اس��ت كه بار ها از س��وي 
اصولگرايان در مجلس و خارج از مجلس تحت فش��ار قرار 
گرفته و در مجلس دهم با وجود اينكه نمايندگان ميانه رويي 
داشت چند باري تا پاي استيضاح رفت. آخرين آن مربوط به 
دي سال گذشته است كه تعدادي از نمايندگان پس از گران 
شدن قيمت بنزين و اتفاقات آبان ماه تصميم گرفتند زنگنه 
را استيضاح كنند. البته در همان مقطع انتقاداتي كه امروز 
عليه وزير نفت مطرح مي شود نيز وجود داشت. اما اين اتفاق 
اين بار در مجلس اصولگراي يازدهم نيز در حال تكرار شدن 
است. به طوريكه نوزدهم مردادماه بود كه ابراهيم رضايي 
نماينده دشتستان در مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي 
از جمع آوري امضا براي طرح استيضاح بيژن زنگنه وزير نفت 
خبر داد و گفت: ما احساس مي كنيم كه وزير نفت كارايي 
الزم را در اين وزارتخانه ندارد و او نمي تواند مشكالت ايران در 
اين حوزه را رفع كند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس، درعين حال محورهاي اين استيضاح را 
نيز تشريح كرد. مهم ترين محورهاي اين استيضاح »حذف 
از بازار نفت و گاز و محكوميت هاي مالي ايران كه در نتيجه 
ديپلماس��ي ضعيف وزارت نفت حاصل شده، معطل نگه 
داشتن توسعه ميادين نفت و گاز به اميد غربي ها واشتباه 
زنگنه در حذف سهميه بندي بنزين كه باعث مصرف بي رويه 
شد« عنوان شد.  هفته گذشته نيز نامه اي بدون امضا با عنوان 
»شكايت جمعي از نمايندگان مجلس از وزير نفت« خطاب 
به روساي سه قوه منتشر شد كه در نوع خود عجيب بود. اين 
نامه هيچ امضا و نامي پاي آن نداشت و خبرگزاري اصولگراي 

دانش��جو آن را منتشر كرد. در اين نامه همان مواردي ذكر 
شده كه در محور هاي استيضاح اخير و پيشين نمايندگان 
مجلس وجود دارد. به نظر مي رس��د نويسندگان اين نامه 
همان اس��تيضاح كنندگان زنگنه هستند. اما خبرگزاري 
فارس روز چهارش��نبه در خبري كه با قيد »اختصاصي« 
منتشر شد، از نگارش نامه اي با ۱۱۴ امضا در مجلس شوراي 
اسالمي و ارسال آن به حسن روحاني، محمدباقر قاليباف و 
سيدابراهيم رييسي به  عنوان روساي قواي مجريه، مقننه و 
قضاييه خبر داد. اين نامه پس از آن نوشته شده كه ابوالفضل 
ابوترابي، نماينده نزديك به جبهه پايداري و نجف آباد اصفهان 
در مجلس يازدهم در اظهاراتي از ش��كايت نمايندگان از 
وزير نفت خبر داد و همزمان مدعي به جريان افتادن طرح 
استيضاح او در قوه مقننه شد؛ طرح استيضاحي كه البته 
احمد عليرضابيگي، نماينده تبريز نيز آن را تاييد كرد. واقعا 

نمي دانيم با اين اوضاع استيضاح وزير نفت به نتيجه مي رسد 
يا خير اما مردم بدانند نمايندگان شان با ادامه مسووليت بيژن 
نامدارزنگنه موافق نيستندو اميدواريم ساز و كارهاي مجلس 

بتواند پاسخگوي اين مطالبه جدي باشد.

     واكنش زنگنه چه بود؟ 
اما بيژن زنگنه با حضور در برنامه گفت وگوي ويژه خبري 
در رابط��ه با نامه نگاري و ش��كايت ۱۱۴ نفر از نمايندگان 
مجلس به روساي قوا درباره او گفت: رابطه من با نمايندگان 
خوب اس��ت! برخي از آقايان و خانم ها در مجلس شوراي 
اسالمي از عملكرد من انتقاد كرده اند و من هم در نامه اي به 
رييس جمهوري و خدمت سران قوا اعالم آمادگي كرده ام 
تا در جلسه اي با حضور نمايندگان و سران سه قوه حضور 
يابم و پاسخ دهم. هر قضاوتي كه بكنند، قبول دارم. بيژن 

زنگنه در نامه  خود به رييس جمهوري كه رونوشت آن براي 
روساي قواي مقننه و قضاييه نيز ارسال شده، با استقبال از 
بررسي دقيق همه موارد مطرح شده در اين نامه تقاضا كرده 
كه موضوع در دستور كار يكي از جلسات سران قرار گيرد تا 
ادعاها و پاسخ هاي دو طرف شنيده شده و در نهايت در مورد 
آنها توسط روساي سه قوه قضاوت شود. مشروح نامه وزير 
نفت به رييس جمهوري به اين شرح است: »به استحضار 
مي رساند پيرو نامه تعدادي از نمايندگان محترم مجلس 
دهم به سران محترم سه قوه در بهمن ماه ۱۳۹۷، اخيرا نيز 
تعدادي از نمايندگان محترم، شكواييه اي به شرح پيوست 
خطاب به سران محترم قوا ارسال نموده اند و در آن برخي 
از ادعاهاي قيد شده در نامه قبل را تكرار نموده اند. اگرچه 
در ش��رايط كنوني تمركز و اهتمام اين وزارتخانه معطوف 
به هماوردي با تحريم هاي ظالمانه است، ليكن با توجه به 
طرح اشكاالت و ايرادات به اينجانب، با احترام به نمايندگان 
محترم مردم و با استقبال از بررسي دقيق همه موارد مطرح 
شده، همان گونه كه درنامه مورخ چهاردهم بهمن ماه ۹۷ 
نيز درخواست كردم، مجددا تقاضا دارم كه اين موضوع در 
دستوركار يكي از جلسات سران محترم قرار گيرد و ادعاها 
و پاسخ هاي آنها، از دو طرف ش��نيده شده و در نهايت، در 
مورد آنها توسط روساي بزرگوار سه قوه قضاوت شود.« حال 
مشخص نيست كه آيا تعداد امضا كنندگان نامه بركناري وزير 
نفت در روزهاي آتي افزايش خواهد يافت يا خير. اما آنچه در 
اين بين حائز اهميت است، غيرقانوني بودن طرح درخواست 
توقف وزارت وزير نفت از روس��اي ق��واي مقننه و قضاييه 
است. البته به نظر مي رسد، مخالفان زنگنه هرچند به دنبال 
بركناري او هستند اما چندان به همراهي اكثريت مجلس با 
چنين طرح استيضاحي اميدوار نيستند. از طرفي، رييس قوه 
مجريه هم قطعا در شرايط كنوني، اقدام به بركناري زنگنه از 

وزارت نفت نخواهد كرد.
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تامين پايدار برق ايستگاه هاي 
پمپاژ چشمه لنگان در فريدونشهر

مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان 
گفت: با خريد دو دستگاه ديزل ژانراتور، برق اضطراري 
ايستگاه پمپاژ چشمه لنگان و ايستگاه پمپاژ شماره 
دو آبرساني به فريدونشهر، تامين شد.  هاشم اميني 
بيان كرد: با برداش��ت ۷۲ ليتر آب در ثانيه از چشمه 
لنگان از طريق ۲۸كيلومتر خط انتقال و با استفاده 
از ۳ ايستگاه پمپاژ، آب آش��اميدني فريدون شهر و 
روستاهاي مجاور آن تأمين مي ش��ود و با برداشت 
بيش از ۶۰۰ ليتر درثانيه از چشمه لنگان بخشي از آب 
رودخانه زاينده رود تامين مي گردد. وي تجهيز چشمه 
لنگان را به مولد برق اضطراري ضروري دانست و بيان 
داشت: چشمه لنگان تنها منبع تامين كننده آب شرب 
بيش از ۲۶ هزار نفر جمعيت شهرستان فريدونشهر 
اس��ت، اين در حالي است كه اين شهرستان واقع در 
زاگرس مركزي، داراي آب و هوايي سرد و برفي است، 
به طوريكه حداقل ۸ ماه در سال شاهد بارش باران و 
برف هستيم و كوهستاني بودن اين منطقه رفع هر 
گونه حادثه را در زمان بارش سنگين برف، بسيار دشوار 
مي كند و براين اساس تامين پايدار برق چشمه لنگان 
بسيار ضروري به نظر مي رسد. مديرعامل شركت آبفا 
استان اصفهان به قطع شدن برق تاسيسات چشمه 
لنگان در سال ۹۰ اشاره كرد و تصريح نمود: در سال 
۹۰ به دنبال بارش شديد برف، برق تاسيسات چشمه 
لنگان قطع شد و در نتيجه آن آب شرب فريدونشهر به 
مدت يك هفته قطع گرديد كه اين امر مشكالتي براي 
مردم و مراكز درماني و خدماتي ايجاد نمود. مهندس 
هاش��م اميني ش��بكه توزيع آب فريدونشهر و برف 
انبار را ۱۲۰ كيلومتر اعالم كرد و اظهارداشت: ۲۹۶ 
كيلومتر طول خطوط انتقال و شبكه توزيع روستاها 
در اين شهرستان است و براي كاهش هدر رفت۲۳ 
درص��دي آب در اين منطقه، نياز به اصالح ش��بكه 
فرسوده آب اس��ت. الزم به توضيح است كه چشمه 
لنگان به عنوان يكي از منابع تامين كننده زاينده رود، 
چشم هاي دايمي و پر آب، در ۱۷ كيلومتري جنوب 
غربي فريدونشهر در غرب استان اصفهان است كه آب 
آن توسط تونل به دره اي در ورودي شهر فريدونشهر 
هدايت شده و مس��يري حدودا ۴۰ كيلومتري را تا 

الحاق به زاينده رود مي پيمايد.

طرح كد رهگيري سيگار 
از امروز آغاز مي شود

مهر |سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
گفت: از يكم شهريور، كد رهگيري سيگار در طول 
زنجيره تامين و توزيع آن اجرايي مي شود. حسن 
نيري، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
با بيان اينكه از شنبه )يكم شهريور( كد رهگيري 
سيگار در طول زنجيره تأمين و توزيع آن اجرايي 
مي شود، گفت: براي اجراي كد رهگيري سيگار به 
صورت جامع، بسترهايي الزم بود، به همين دليل 
مقداري تعلل در اجرايي شدن كار ايجاد شد. وي 
با بيان اينكه بخشي از مردم مصرف كننده سيگار 
هستند، به همين دليل استاندارد آن براي ما مهم 
است، اضافه كرد: ميلياردها نخ سيگار، ساالنه در 
كشور استفاده مي ش��ود كه به تبع آن، مافياي 
بزرگ قاچاق سيگار را در كشور داريم و براي مقابله 
با مافياي آن، طرح سيگارت اجرا شده و از امروز 
شنبه به طور جامع و كامل تمامي كارخانه هاي 
سيگار و توزيع كنندگان پاي كار خواهند آمد و 
اين كار را انجام مي دهند. نيري اظهار داشت: بر 
اين اساس، بر روي پاكت، كارتن و باكس سيگار 
كدي منحصر به فرد درج مي شود كه با استفاده از 
يك نرم افزار موبايلي مي توان متوجه شد آن كاال 
كجا توليد ش��ده و آيا توليد داخل است يا خير يا 
حتي ورود آن غير رسمي و قاچاق بوده است يا به 
صورت رسمي كه اين اقدام، از شنبه با قاطعيت و 

جديت اجرايي خواهد شد.

سهميه توليدكنندگان متخلف 
ماسك قطع مي شود

ش�اتا|مديركل نظارت بر محصوالت بهداشتي، 
داروي��ي و تجهيزات پزش��كي س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: س��هميه 
مواد اوليه توليدكنندگان ماسك كه قيمت مصوب 
و فروش در شبكه توزيع منتخب را رعايت نكنند، 
قطع مي شود. اس��ماعيل مهدي پور با بيان اينكه با 
توليد كنندگان ماسك كه قيمت مصوب و فروش 
در ش��بكه توزيع منتخب رعايت نكنند، به شدت 
برخورد خواهد شد افزود: اكنون در شرايط حساس 
كشور و نياز شديد مردم به ماسك، گزارش هايي در 
مورد سوءاستفاده و تخلفات برخي از توليدكنندگان 
صنعتي و كارگاهي در عرضه و فروش به قيمت هاي 
غير متعارف، خارج از شبكه تعيين شده و با دريافت 
سهميه مواد اوليه براي توليد ماسك و فروش آن در 
بازار آزاد به دست ما رسيده است. وي تصريح كرد: 
گزارش هايي نيز از برخي واحدهاي توليدي در زمينه 
ثبت نك��ردن اطالعات فروش ماس��ك توليدي به 
تفكيك خريداران در سامانه جامع تجارت، برخالف 
تذكرات متعدد اين سازمان، دريافت شده و به اين 
واحدها اخطار براي معرفي به مراجع قانوني داده شده 
است. مهدي پور افزود: واحدهايي كه با دريافت مواد 
اوليه مانند ملت بلون، اسپان باند و همچنين عرضه 
ماسك مغاير با نرخ هاي تعيين شده به مراكز درماني 
و عوامل توزيع كه منجر به رعايت نشدن نرخ هاي 
مصوب ستاد لجس��تيك مقابله با كرونا در آخرين 
حلقه توزيع شود، نس��بت به برخورد قانوني اقدام 
خواهد شد. وي گفت: سازمان حمايت در برخورد با 
متخلفان ضمن قطع سهميه تعيين شده مواد اوليه 
آنها و جايگزيني ساير واحدهاي متقاضي، واحدهاي 
خاطي را به مراجع قانوني معرفي خواهد كرد. مهدي 
پور گفت: تاكنون سهميه مواد اوليه دو واحد صنعتي 
متخلف حذف و پرونده تخلفات آنها در حال رسيدگي 

براي ارجاع به مراجع قانوني ذي ربط است. 

مشكل سهميه ورق فوالدي 
حل مي شود

خبرگ�زاري تسنيم|سرپرس��ت وزارت صمت 
گفت: مشكل سهميه ها به ويژه سهميه ورق فوالدي 
در س��امانه بهين ياب با استفاده از توانمندي تشكل 
تخصصي آن برطرف مي شود. جعفر سرقيني با بيان 
اينكه مشكل سهميه ها به ويژه سهميه ورق فوالدي 
در س��امانه بهين ياب با استفاده از توانمندي تشكل 
تخصصي آن برطرف مي شود گفت: مشكل اختصاص 
سهميه ها در سامانه بهين ياب، دردي قديمي است 
كه در مورد بيشتر فرآورده ها صدق مي كند، اما درباره 
ورق فوالدي قباًل صحبت هايي را با اتحاديه هاي لوله و 
پروفيل شده بود كه اكنون اين اتحاديه براي كمك به 
وزارتخانه در كنترل بازار ورق فوالدي، اعالم آمادگي 
كرده است. وي با بيان اينكه اين مشكل درخصوص 
پتروش��يمي ها تا حدود زيادي برطرف شده است، 
گفت: اختصاص سهميه پتروشيمي در سامانه بهين 
ياب كنترل مي شود يعني وقتي سهميه را براساس 
بهين ياب تحويل مي گيرند كنترل هاي الزم صورت 
مي گيرد و سخت گيري بيشتر است. سرپرست وزارت 
صمت افزود: مي خواهي��م درباره فوالد و به ويژه ورق 
فوالدي هم اتفاقي مشابه پتروشيمي در سامانه بهين 
ياب بيفتد، زيرا در مورد محصوالتي مانند شمش و 
اسلب، كنترل هاي بعدي راحت تر است و خريداران آن 
در مقايسه با خريداران ورق فوالدي، محدود هستند. 
سرقيني گفت: درخصوص ورق فوالدي، هم خريداران 
بس��يار زياد و متنوع هستند و هم كنترل آن براي ما 
سخت است از اين رو بنا داريم به موضوع سهميه ورق 
فوالدي در سامانه بهين ياب، سامان بدهيم. وي در 
پاسخ به پرسشي در اين باره كه چرا درباره محصوالت 
آجيل و خشكبار كه توليد داخل دارند، ثبت سفارش 
واردات صورت مي گيرد؟ افزود: برنامه ما آن است كه 
كااليي كه توليد داخل دارد در اولويت ثبت سفارش 
و تأمين ارز نباشد. سرپرس��ت وزارت صمت گفت: 
محصوالتي مانند آجيل و خشكبار در فهرست دو و سه 
گروه هاي كااليي بوده، اما با مجوزي كه از دستگاه هاي 
مربوط خواهيم گرفت در اين فهرست ها تجديد نظر 
خواهيم ك��رد و كمترين ارز ممكن را ب��راي واردات 
كاال هايي كه مشابه داخل دارند اختصاص خواهيم داد.

محصوالت ايران خودرو با قواي 
محركه جديد به بازار  مي آيد

ايرنا |مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: 
مطابق با نقشه راه موتور و قواي محركه ايران خودرو، 
ارتقاي موتورهاي جاري، توليد موتور سه سيلندر و 
عرضه خودرو با گيربكس هاي جديد در سال جهش 
توليد در دستور كار قرار گرفته است. فرشاد مقيمي 
در حاشيه بازديد از خطوط تكميل كاري محصوالت 
و مركز تحقيق��ات، طراحي و تكوين محصول ايران 
خودرو كه با حضور س��يد اميرحس��ين قاضي زاده 
هاشمي، نايب رييس مجلس شوراي اسالمي انجام 
 EF ۷شد، اظهار داشت: در اين نقشه راه، توليد موتور
پالس كه حداكثر ظرف يك س��ال آينده با نصب بر 
روي محصوالت مورد نظر، به بازار خواهد آمد، هدف 
كاهش مصرف دست كم يك ليتري سوخت در هر 
۱۰۰ كيلومتر پيمايش محقق خواهد شد. مقيمي، 
پروژه راهبردي ديگر ايران خودرو را توسعه موتور سه 
سيلندر عنوان كرد و افزود: تا آخر سال نمونه اوليه آن 
توليد خواهد شد.  وي تصريح كرد: در نقشه راه توسعه 
قواي محركه ايران خودرو، بومي سازي فناوري توليد 
گيربكس هاي دستي و اتوماتيك شش دنده ايراني با 
هدف كاهش وابستگي و مصرف سوخت و پاسخگويي 
به نياز مصرف كنندگان با همكاري مهندسان ايران 
خودرو و شركت هاي دانش بنيان هدف گذاري شده 
و در حال اجرا است. وي خاطرنشان كرد: توليد انبوه 
گيربكس شش سرعته دستي با ۹۵ درصد ساخت 
داخل از شهريورماه امسال آغاز خواهد شد كه تجهيز 
محصوالت اي��ران خودرو به اين ن��وع گيربكس در 
مقايسه با گيربكس هاي پنج سرعته فعلي دست كم 
۲.۵ درصد كاهش مصرف سوخت را به دنبال خواهد 
داشت. مقيمي تاكيد كرد: نمونه اوليه گيربكس نيمه 
اتوماتيك AMT نيز تا آخر امسال توليد خواهد شد. 
مديرعامل  اي��ران خودرو از آغاز طراحي و توس��عه 
گيربكس DCT اتوماتيك در امسال خبر داد و گفت: 
طراحي و توليد گيربكس اتوماتيك با ساخت داخل باال 
در دستور كار قرار دارد كه در بازه زماني دو ساله، تمام 
نيازهاي مشتريان را پاسخ خواهيم داد. مقيمي با اشاره 
به حماي��ت وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرك 
و همچنين همراهي قطعه سازان در تجاري سازي 
خودروه��ا گفت: روزانه به طور متوس��ط س��ه هزار 
دستگاه خودرو داراي كسري قطعه را تكميل و تحويل 
مشتريان مي دهيم. در اين بازديد قاضي زاده هاشمي، 
نايب رييس مجلس در جري��ان آخرين طرح هاي 
توسعه اي و نوآوري هاي اين گروه صنعتي قرار گرفت. 
بومي س��ازي قطعات صنعت خودروسازي كشور با 
به كارگيري توان قطعه سازان داخلي و شركت هاي 
دانش بنيان، سبب كاهش قيمت تمام شده محصول 
نهايي، افزايش كيفيت و رضايتمندي مردم مي شود. 
قاضي زاده هاشمي بر ضرورت حمايت دولت و مجلس 
از بومي سازي قطعات با فناوري پيشرفته تاكيد كرد و 
افزود: توجه به ظرفيت و توان ساخت داخل، منجربه 
خودكفايي در صنعت خودرو مي شود. نايب رييس 
مجلس گفت: در سال جهش توليد، توجه به تحقيق 
و توسعه، كاهش هزينه هاي س��ربار توليد، ارتقاي 
كيفيت محصوالت و توسعه صادرات و توليد خودرو با 
نشان ايراني، توسعه و تعميق ساخت داخل از اهداف 
اصلي صنعت خودروي كشور است. وي درباره شيوه 
فروش خودرو توس��ط خودروسازان تصريح كرد: با 
عرضه خودرو در بورس و درنظر گرفتن ماليات براي 
مابه التفاوت قيمت بازار و كارخانه مي توان زمينه واقعي 
سازي قيمت خودرو در بازار را فراهم كرد. قاضي زاده 
هاشمي با اش��اره به اينكه محصوالت خودروسازان 
داخلي از نظر كيفيت قابل رقابت همتايان خارجي 
اس��ت، تصريح كرد: در حوزه طراحي داخلي سازي 

قطعات اقدامات خوبي انجام شده است. 

تجارت ايران با چين روند كاهشي  داشته  است

صنعت،معدن و تجارت
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چهرهروز

چگونه در اوج سختي ها اميدوار بمانيم
هادي مرزبان معتقد اس��ت، در شرايط سخت زندگي، مي توانيم از كودكان الگو بگيريم. او مي گويد: وقتي بچه اي زمين مي خورد، درست 
است كه اول گريه مي كند و درد دارد ولي بعد از چند دقيقه، خاك را از روي لباس خود مي تكاند و بلند مي شود و دوباره بازي خود را از سر 
مي گيرد.  اين هنرمند با سابقه تئاتر به ايسنا گفت: هرچند اين روزها شرايط دشواري داريم به خصوص هنرمندان با وضعيت پيچيده اي رو به رو 
هستند و طبيعي است دچار يأس و نوميدي شوند. درست است كه كرونا، بحراني جهاني است ولي شايد يكي از داليل نوميدي هنرمندان 
ما، به سياست گذاري هاي هنري كشورمان هم برمي گردد. بچه هاي تئاتري هميشه شور و هيجان بسياري براي كار كردن دارند. آنان مانند 

چشم هايي هستند كه وقتي از يك سو، خاك به آن مي ريزد، از سوي ديگر راه خود را مي يابد و دوباره جاري مي شود.

تشكيل كابينه كودتا 
يكم ش��هريور 1332 برابر با 23 آگوست 
1953، سرلش��كر زاهدي، كابينه خود را 
تشكيل داد كه در آن علي اميني وزير دارايي 
بود. بسياري دولت زاهدي را كابينه كودتا مي خوانند. او به 
كساني كه به او در رسيدن به قدرت ياري داده بودند مقام 
و منصب و امتيازهاي متعدد اعطا ك��رد. در همين روز، 
كرميت روزولت مامور ارشد »سيا« كه از او به عنوان يكي 
از مجريان اصلي ط��رح براندازي حكومت دكتر مصدق 
نام مي برند با شاه مالقات كرد. برخي روايت ها حاكي از 
آن است كه ش��اه از كرميت روزولت كه اورا به قدرت باز 
گردانده بود سپاسگزاري كرد. در همين روز، روزنامه هايي 
كه پس از فرار شاه، مطالبي بر ضد او نوشته بودند، توقيف 
شدند. دستگيري و بركناري مقامات دولتي ادامه داشت. 
پروانه روزنامه هاي حزب توده و نش��ريات احزاب هوادار 
دكتر مصدق كه از 29 مرداد تعطيل شده بودند لغو شد. 
نشريات حزب توده از آن پس به صورت زيرزميني چاپ 
و توس��ط اعضاي جوان اين س��ازمان در ساعات شب به 
حياط خانه ها انداخته مي ش��دند يا به طريق غيرعلني 
توزيع مي شدند. دونالد ويلبر مامور اسبق سيا در منطقه 
خاورميانه درباره كودتاي 28 مرداد در سال 1986 كتابي 
منتش��ر كرد و به عمليات طرح  tp-ajax اشاره كرده 
است. به نوشته ويلبر، پيروزي عمليات 28 مرداد 1332 
تهران برحسب شانس بود، زيرا پس از شكست عمليات 
25 مرداد و دس��تگيري سرهنگ نصيري كه ماموريت 
ابالغ حكم نخست وزيري زاهدي را به دكتر مصدق داشت 
و بازداشت چند افس��ر ديگر، روزولت از ادامه آن مايوس 
شده و جريان را به واشنگتن خبرداده و تصميم به خروج 

فوري از ايران گرفته بود كه مسووالن اينتليجنس سرويس 
انگلستان و چند عامل ايراني مانع شدند و مصرانه خواستار 
ادامه عمليات شدند.  زاهدي در روز اول شهريور 1332 
كابينه خود را به ش��رح زير به شاه معرفي كرد: سرلشكر 
عبداهلل هدايت وزير جنگ، دكتر علي اميني وزير دارايي، 
جمال آلدين اخوي وزير دادگستري، دكتر محمود مهران 
وزير فرهنگ، مهن��دس غالمعلي ميكده وزير راه، دكتر 
علي اصغر پورهمايون وزير اقتصاد ملي، احمد حس��ين 
عدل وزير كشاورزي، دكتر جهانشاه صالح وزير بهداري، 
ابوالقاسم پناهي وزير كار، علي اصغر حكمت وزير مشاور، 
اميرحسين ايلخان ظفر بختيار وزير مشاور، دكتر محمد 
سجادي وزير مشاور، سرتيپ عباس فرزانگان كفيل وزارت 

پست و تلگراف، عميدي نوري معاون نخست وزير، موسي 
سرابندي معاون نخست وزير و سرتيپ محمدحسين 
جهانباني به كفالت وزارت كش��ور منصوب شد. زاهدي 
قبل از هر كاري الزم ديد براي رفع مضيقه مالي اقدام كند 
و اين كار به آساني ميسر نبود. راه انداختن صنعت نفت و 
فروش نفت، نياز به زمان داشت، لذا به امريكا متوسل شد. 
لوي هندرسن )سفير امريكا در تهران( كه نقش مهمي 
در انجام كودتا داشت، به دولت ايران اطالع داد كه امريكا 
تصميم گرفته است مبلغ ۴5 ميليون دالر به عنوان كمك 
اقتصادي در اختي��ار دولت ايران قرار د هد و عالوه بر آن، 
اعتباري معادل 23/۴ ميليون دالر به برنامه عمليات اصل 

چهار در ايران اختصاص داده است. 

تاريخ
نگاري

میراثنامه

بيم و اميدهاي گردشگري در عصر كرونا 
اصفهان هف��ت كارش��ناس در وبين��ار »رويدادهاي 
گردشگري در عصر كرونا« به بررسي شرايط فعلي كشور 
در حوزه گردشگري پرداختند و براي خارج كردن آن از 
ركود، پيشنهاداتي را مطرح كردند. علي كرباسي زاده، 
رييس ش��وراي هماهنگي توسعه پايدار و مشاور عالي 
اتاق بازرگاني اصفهان در وبينار »رويدادهاي گردشگري 
در عصر كرونا« كه ش��امگاه چهارشنبه-29 مرداد ماه 
برگزار شد، گفت: از يك سو عصر كرونا با افت گردشگري 
سنتي در سطح بين المللي همراه است و از سوي ديگر با 
دوركاري بخش عمده اي از شاغالن در دنيا و بيشتر شدن 
اوقات فراغت آنها نياز به تجربيات جديد در اين افراد به 
وجود آمده است. وي با اشاره به اينكه از بين 1.۴ ميليارد 
نفر گردشگر دنيا بيش از 3۷ درصد آنها )چيزي در حدود 
5۰۰ ميليون نفر( گردشگر فرهنگي و تاريخي هستند، 
ادامه داد: اين افراد عمده مقاصد گردش��گري تاريخي 
فرهنگي دنيا را بازديد كرده اند و همه آنها ايران و شهرهاي 
آن مثل اصفهان، يزد، شيراز و ... را مي شناسند از اين رو 
عالقه مند به بازديد و آشنايي بيشتر با اين مقاصد هستند. 
كرباسي زاده اظهار كرد: به دليل تحريم ها، تبليغات منفي 
و عدم اطمينان اين گردشگران و همچنين شرايط كرونا، 
با وجود فرهنگ گردشگري مجازي و نيابتي زمينه جذب 
گردشگران بسيار زياد است و ظرفيت خالي آژانس ها 
و راهنمايان تور خارجي، همچنين ارزان بودن قيمت 
خدمات گردشگري در كشور، خود فرصت بزرگي براي 
بازاريابي است. رضا سلطاني، متخصص در حوزه برند 
مقصد و گردشگري ديجتيال نيز در اين وبينار با اشاره 
به حوادث تلخي كه در تاريخ جهان اتفاق افتاده و هر بار 
گردشگري را با مشكل مواجه كرده گفت: خوشبختانه 

تجربه نشان مي دهد كه گردشگري دوباره اوج مي گيرد و 
ما نبايد نااميد باشيم. وي ادامه داد: با نگاهي به تئوري مازلو 
در مي يابيم كه بعد از تأمين نيازهاي اوليه، انسان به سفر و 
فراغت و گردش ميل پيدا مي كند بنابراين مي توان گفت 
كه گردشگري هيچ وقت نمي ميرد و ما تا 1۰ سال آينده 
شايد تا ۴۰۰ ميليون توريست چيني را بتوانيم داشته 
باشيم. سردبير مجله خبري گردشگري سفر، با تكيه 
بر تحقيقات و نظر سنجي هايي كه رفتار توريست هاي 
امريكا و اروپا را مورد بررسي قرار داده بود، اظهار كرد: طي 
اين تحقيقات اكثر توريست ها در شرايط كنوني رفتن به 
طبيعت و شهرهاي كوچك ساحلي كم جمعيت را به 
شهرها ترجيح مي دهند بنابراين مي توان حدس زد كه 
بومگردي ها رونق بهتري خواهند گرفت. سحر موحدي، 
دبير علمي وبينار رويدادهاي گردشگري در عصر كرونا 
نيز با بيان اينكه عصر كرونا تغييراتي را در نگرش همه 
ايجاد كرده، به كالن روندهاي گردش��گري در مقاصد 
فرهنگي تا قبل از كرونا اشاره كرد و گفت: قبل از كرونا ما 
تقريبا نيم ميلياد گردشگر فرهنگي داشته ايم كه با رشد 
15 درصدي توريس��م فرهنگي همراه بوده است. امير 

ناصرالدين طباطبايي، رييس جامعه هتلداران يزد، ديگر 
سخنران اين وبينار اظهار كرد: گزارش بانك جهاني در 
رابطه با تاثيرات كرونا بر توليد ناخالص داخلي و تجارت 
كشورها نشان از افت شديد درآمد افراد و افت رشد توليد 
ناخالص داخلي كشورها دارد. وي افزود: به اعتقاد بانك 
جهاني كرونا مي تواند به چند روش بر اقتصاد كشورها و 
جهان تاثير بگذارد از جمله كاهش اشتغال، افزايش در 
هزينه هاي معامالت بين المللي، كاهش سفر و كاهش 
تقاضا براي خدماتي با ارتباط نزديك. ش��وراي سفر و 
گردشگري جهاني نيز كاهش 12 تا 1۴ درصدي سفر در 
جهان طي سه ماهه سال 2۰2۰ و از دست رفتن بيش 
از 5۰ ميليون شغل در اين صنعت جهاني را پيش بيني 
كرده بود كه در عمل بيش از آن را ديديم. آرش نورآقايي، 
مدير مسوول فصلنامه گردشگري گيلگمش نيز در اين 
وبينار اظهار كرد: بيشتر از يك ماه ديگر سازمان جهاني 
گردشگري شعار خود را تغيير خواهد داد و شعار جديد 
آن نيز »ايجاد صلح و تروي��ج دانش« خواهد بود. وي با 
گريزي به اهميت محتوا در مقوله گردشگري گفت: اگر 
محتوا در گذشته شاه بود، اكنون شاهنشاه است و وزارت 
ميراث كه تاكنون توجه زيادي به محتوا نداشته بايد به 
اين مقوله وارد شود و نه به پربازديد شدن بلكه به مفيد 
و جذاب بودن محتواي توليد شده فكر كند. نورآقايي با 
اشاره به اينكه هنوز مشخص نيست كدام پلتفرم براي 
ارايه محتوا به مخاطب مفيد اس��ت، بر اهميت قصه و 
روايت در بحث توليد محتوا تاكيد كرد و توضيح داد: در 
حال حاضر ديگر حرِف بازارياب مردم را جذب نمي كند 
در حالي كه قصه از ديرباز تاكنون جذاب بوده است و بايد 

از اين عنصر استفاده كرد.

كتابخانه

انسان شناسي در دانش مديريت منابع انساني  
دغدغه اصلي كتاب انسان شناسي در دانش مديريت منابع انساني ؛ رويكردي انتقادي آن است كه رويكردهاي انسان شناختي مديريت منابع 
انساني، داراي نواقص و محدوديت هاي قابل توجهي نسبت به انسان شناسي اسالمي است. متون آموزشي و كاربردي مديريت منابع انساني شيوه 
مديريت انسان را از مرحله جذب و جامعه پذير كردن آن در سازمان تا بازنشست و خارج كردن آن از سازمان ارايه مي دهند. اين متون، راهنمايي 
براي مديران است تا بتوانند به بهترين نحوي از انسان در راستاي رساندن سازمان ها به اهدافشان بهره گيري كنند. اينكه چگونه و با چه مالك هايي 
انسان ها را جذب و استخدام كنند، چگونه آنها را هم رنگ و هم راستا با سازمان كنند، چگونه بين عملكرد و دريافتي آنها بهترين تعادل را برقرار 
كنند، چگونه آنها را به بهترين سطح از بازدهي برسانند و به صورت كلي چگونه ادراكات، نگرش ها و رفتار آنان را در راستاي بقاء و رشد سازمان ها 
هدايت كنند، نشان مي دهد كه مديريت منابع انساني، انسان را در برخي ابعادش خالصه كرد و او را در برخي قابليت هايش محصور كرده است. 

هنر

انتشار »از ژرفاي تاريكي« براي نوجوانان
چهارمين جلد از مجموعه  »پتش خوآرگر« با نام »از ژرفاي تاريكي« نوشته آرمان 
آرين به تازگي راهي بازار شده است. اين رمان نوجوان در 392 صفحه و با قيمت 
58 هزارتومان در نشر افق منتشر شده است. در معرفي ناشر از مجموعه »پتش 
خوآرگر« آمده است: اين كتاب بر مبناي اوستا و ُبندهش نوشته شده است. واژه  
پتش خوآرگر به مرور زمان از فرش��وادگر و سوادگر و سوادكوه تغيير شكل داده 
و در اصل، نام منطقه اي كوهستاني در مازندران است كه از ساليان گذشته، در 
كتاب ها و لوح ها و كتيبه هاي باستاني به آن شده است. آرمان آرين نام قهرمان 
اصلي مجموعه  پنج گانه اش را پتش خوارگر گذاشته است؛ فرمانروايي كه سرانجاِم 
جهان، نهايِت نبرد نيكي و شر، به او بستگي دارد. پتش خوارگِر آرين فرمانرواي دژ 
چرات در قلب سوادكوه است كه حدفاصل ميان آدميان و ديوان است، اما دل در 
گرو كردارهاي اهورايي دارد. در بخشي از كتاب »از ژرفاي تاريكي« مي خوانيم: 
گرشاسب برخاسته بود! بر دو پاي كوه مانند خود ايستاده بود، با گرزي كه چشمان 
سرخ هر چهارسويش مي درخشيد و بازواني لرزان از حسرت و نفرتي كه سال ها 
در جان خود انباشته بود و گيسواني كه به همان زودي خيس از عرق خشم بودند. 

باوركردني نبود كه او ديگربار روانش را در تن خويش با خود داش��ت و گرزش، 
آن گرز نياكان ديرين خاندان سام و نريمان را، در ميان پنجه هايش مي فشرد! 

روايتي هنري از واقعه كربال
حسن روح االمين را اغلب با خلق آثار عاشورايي اش مي شناسند؛ نقاش جواني كه تالش 
كره است مهم ترين صحنه هاي واقعه كربال را با زبان هنر، ماندگار كند. حسن روح االمين كه 
به واسطه برادرش به هنر نقاشي عالقه مند شد، درس هنر را در هنرستان هنرهاي زيباي 
تهران و سپس دانشكده هنر دانشگاه شاهد آموخت. موضوع پايان نامه  او درباره عاشوراي 
حسيني بود و همين موضوع باعث شد كه بيشترين آثاري كه تاكنون خلق كرده است، درباره 

اين واقعه مهم تاريخي باشد. موضوع پايان نامه حسن روح االمين، عاشوراي حسيني بود و 
از بعد از فارغ التحصيلي نيز آثاري با مفهوم ديني و به ويژه عاشورايي خلق كرده است كه از 
جمله آنها مي توان به »يا ساقي العطاشا«، »ال فتي اال علي«، »قاهرالعدو«، »آخرين سرباز 
لشكر«، »علي اكبر )ع( «، »ويرانه شام«، »اول مظلوم«، »شيرين تر از عسل«، »علقمه«، 
»آتش پرستارم شده«، »آيا تو برادر مني«، »عرش بر زمين افتاد« و »بهانه خلقت« اشاره كرد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون كيفر گرانفروشان 
قانون مجازات پيشه وران و فروشندگاني كه كاالي خود 
را مخفي يا گران مي فروش��ند اوايل شهريور 1322 در 
مجلس سيزدهم شوراي ملي به تصويب رسيد.  بر اساس 
ماده واحده اين قانون، پيشه وران و صاحبان مهمانخانه و 
رستوران و اغذيه فروش ها و فروشندگاني كه كاالهاي 
خ��ود را گران تر از نرخي كه دولت يا ش��هرداري معين 
مي كند، به فروش رسانند يا به منظور گرانفروشي و تخلف 
از نرخ مقرر از فروش خودداري كنند يا كاالي خود را در 
دكان يا مغازه يا خانه يا جاي ديگر پنهان كرده و مخفيانه 
بفروشند يا ظاهراً با نرخ معمولي ولي باطناً گران تر از نرخ 
مقرر به فروش برسانند يا از وزن مقرر كمتر بفروشند يا 
به واسطه داخل كردن مواد خارجي در كاال تقلب كنند 
براي دفعه اول به 5۰ الي دويس��ت ضربه )*( شالق ) كه 
از روزي 5۰ ضربه تجاوز نكند( يا به 11 روز الي س��ه ماه 
حبس تأديبي يا به 2۰1 الي يك هزار ريال غرامت محكوم 
مي شوند و در صورت ارتكاب مجدد به حداكثر كيفر شالق 
و يكي از كيفرهاي ديگر مقرر در اين قانون و به محروميت 
از شغل خود از يك ماه تا سه ماه محكوم مي گردند و به 

عالوه محل كسب آنها ) به استثناء نانوايي و قصابي( از يك 
ماه تا سه ماه تعطيل مي شود.البته كيفر ضربه شالق طبق 
قانون اصالح قانون كيفر گرانفروشان كه بعدها و در آذر 
1329 تصويب شد، ملغي شد.  بر اساس اين قانون، برق 
كه به مصرف روشنايي و ساير مصارف عمومي مي رسد و 
آب كه به وسيله بنگاه هاي لوله كشي به مصرف عمومي 
مي رسد جزو كاال محسوب بوده و نيز تجاوز صنعتگران از 
قبيل خياط و غيره از نرخ مقرر شهرداري مشمول همين 
قانون اس��ت و همچنين رانندگان و صاحبان وس��ائط 
نقليه كه از نرخ مقرر شهرداري ها و مراجع صالحيتدار 
تخلف مي نمايند مش��مول اين قانون هستند.  احكام 
صادره در م��ورد كيفرهاي فوق قطعي و بالفاصله قابل 
اجرا است . تبصره دوم اين قانون نيز در سال 1329 به اين 
طريق اصالح شد: احكام صادره در مورد كيفرهاي فوق 
تا دو ماه و احكام مربوط به حبس هاي بيش از دو ماه قابل 
پژوهش مي باش��د.  تبصره 3 - وزارت دادگستري براي 
مرجع رسيدگي و سرعت آن و اجراي كيفرهاي مذكور 

فوق آيين نامه الزم را تهيه مي كند.

آغاز تزريق واكسن كرونا در روسيه 
روس��يه اعالم ك��رد: آزمايش هاي باليني 
پس از تاييد رسمي واكسن جنجالي خود 
عليه كرونا را هفته آينده با مشاركت ده ها 
هزار نفر آغاز خواهد كرد. والديمير پوتين، 
رييس جمهوري روس��يه در اوايل اين ماه 
اعالم كرد روس��يه به عنوان اولين كشور 
ساخت واكسن كروناويروس را ثبت كرده 
است، هرچند اين اعالميه با احتياط از جانب 

شماري از دانش��مندان و نيز سازمان جهاني بهداشت 
مواجه شد كه بيان داشتند اين واكسن هنوز نياز به يك 
بررسي دقيق ايمني دارد. صندوق سرمايه گذاري مستقل 
روسيه كه پروژه واكسن كرونا را تأمين مالي مي كند، روز 
گذشته در بيانيه اي اعالم كرد آزمايشات »ايمني زايي و 
ايمني واكسن اسپوتنيك-وي« هفته آينده با شركت 
بي��ش از ۴۰ هزار نفر آغاز مي ش��ود. در اين بيانيه آمده 
است كه اين آزمايشات معادل آزمايش هاي فاز سه است 
كه ساير واكسن ها تحت آن قرار دارند. كريل دميتريف، 
رييس صندوق سرمايه گذاري مستقيم روسيه اظهار 
داشته كه واكسيناس��يون گروه هاي در معرض خطر 
از جمله پرسنل پزش��كي نيز از هفته آينده به صورت 
داوطلبانه آغاز مي شود. به گفته وي، بيش از 2۰ كشور 
درخواست خريد بيش از يك ميليارد دوز واكسن كروناي 
روس��يه را داده اند كه روسيه توافقاتي با چندين كشور 

براي توليد آن داشته است. رييس صندوق 
سرمايه گذاري مستقيم روسيه گفته است 
پيش بيني مي شود واكسيناسيون گسترده 
در روسيه از ماه اكتبر و اولين تحويل هاي 
خارجي در ماه نوامبر يا دسامبر آغاز شود. 
خبر توليد اين واكسن با نام ماهواره پيشگام 
اتحاد جماهي��ر ش��وروي در دهه 195۰ 
ميالدي در روسيه با هواداري فراوان اعالم 
شد اما دانشمندان غربي هش��دارهاي الزم را دادند كه 
ممكن است مسكو خيلي سريع در حال حركت به سمت 
برنامه واكسيناس��يون كروناويروس باشد. دميتريف با 
بيان اينكه شك و ترديدها در حال كم شدن است، اظهار 
داشت: ما شاهد تغيير چشمگير در لحن سازمان جهاني 
بهداشت بوديم. در ابتدا بله، آنها اطالعات كافي در مورد 
واكسن روسي نداشتند، اكنون اطالعات رسمي ارسال 
شده است و آنها در حال ارزيابي اين اطالعات هستند. وي 
افزود: در عين حال ما هيچ مانعي براي تنظيم كنندگان 
خصوصي نمي بينيم كه واكس��ن روسي را بدون تأييد 
WHO تصوي��ب كنند. همچني��ن كريل دميتريف 
اعالم كرد كه واكسن ساخته شده بر اساس آدنوويروس، 
آزمايشات چند ساله را از سرگذرانده و در بيش از 25۰ 
كار تحقيقي باليني مطابق با مقاالت منتشره در مجالت 

معتبر پزشكي مورد پژوهش قرار گرفته است.

بازداشت منتشركنندگان سواالت كنكور  
سخنگوي سازمان سنجش آموزش كشور 
گفت: افرادي كه تصاويري از سواالت آزمون 
كنكور را در فضاي مجازي منتش��ر كرده 
بودند پس از شناسايي دستگير شدند و بقيه 
مجرمان نيز به زودي دستگير مي شوند. 
فاطمه زرين آميزي گفت: حفاظت آزمون 
سازمان سنجش آموزش كشور با همكاري 
دستگاه هاي امنيتي - انتظامي در استان 

فارس و يكي از استان هاي غربي دو تيم را كه مشخصا 
جهت ارس��ال عكس از س��واالت و حوزه هاي امتحاني 
برنامه ريزي كرده بودند، دستگير كرده و تحويل مقامات 
ذي ربط داده اند.همچنين طبق بررسي هاي انجام شده، 
در حوزه هاي برگزاري كنكور در تهران نيز دو نفر متخلف 
شناسايي ش��ده اند كه به زودي دستگير خواهند شد. 
براساس بررسي هاي به عمل آمده اصوال هدف اين افراد 
از ارسال عكس، تقلب نيست بلكه القاي شبهه در سالمت 

و امنيت آزمون بوده است: سازمان سنجش 
بر اساس بررس��ي هاي فني و دقيق اعالم 
مي كند تمامي كليدهاي سواالت منتشر 
ش��ده در فضاي مجازي ت��ا امروز جعلي و 
باهدف كالهبرداري بوده است و هيچ كدام 
با جواب ها و كليدهاي منتشر شده از سوي 
اين سازمان مطابقت ندارد. داوطلبان جهت 
اطمينان بيش��تر مي توانند روز دوشنبه 
كليدهاي منتشر شده در سايت سازمان سنجش را با اين 
كليدها و نوع دفترچه ها مقايسه كنند تا كذب بودن آنها 
برايشان محرز ش��ود.  رييس سازمان سنجش آموزش 
كشور نيز از دستگيري تمامي منتشر كنندگان سواالت 
آزمون دو روز قبل كنكور به جز يك نفر از اين افراد خبر 
داد و گفت: كليد سواالتي كه در فضاي مجازي از آزمون 
امسال منتشر شده جعلي است و به داوطلبان اطمينان 
مي دهيم آزمون امسال با سالمت كامل برگزار مي شود.

تاريخچه

استارت آپ ها با سال ها تاخير 
در ايران  

استفاده از مفهوم استارت آپ به حدود سال 1911 
ميالدي برمي گردد، كه آغاز آنها با شركت هاي 
Silicon Valley شروع شد. يكي از مهم ترين 
محصوالت اين ش��ركت، استارت آپ IBM بود 
 International Business كه اس��م آن از
Machines برگرفته شده است. اين استارت آپ 
در س��اليان بعد موفق ش��د كه خود را به عنوان 
يكي از بزرگ ترين توليد كننده نرم افزار در دنيا 

معرفي كند.
 يك��ي ديگ��ر از قديمي تري��ن و موفق تري��ن 
استارت آپ هاي دنيا، شركت اپل است كه توسط 
اس��تيو جابز راه اندازي شد و همه شما با نحوه به 
وجود آمدن و سختي كشيدن هاي اين فرد در به 
نتيجه رسيدن اين استارت آپ آشنا هستيد. اما 
يكي ديگر از استارت آپ هاي معروف جهان كه 
همه ما با آن درگير هس��تيم، استارت آپ گوگل 
اس��ت كه ايده آن در س��ال 199۷ مطرح شد و 
در س��ال 1998 آغاز به كار و محص��ول خود را 
توليد كرد. امروزه مي توان موتور جس��ت وجوي 
گوگل را به عنوان پيچيده ترين و قوي ترين موتور 

جست وجو در جهان معرفي كرد.
دهه هفتاد شروع بمب استارت آپ هاي ايران بود. 
خدمات دهي و برندهاي معروف قديمي مخصوصا 
در حوزه فناوري اطالعات كه اكنون صبح تا شب 
با آن س��روكار داريد، نمون��ه اي از موفقيت هاي 
1۰س��ال پيش جوانان ايراني است، جواناني كه 
در آن زمان اكوسيستمي راه انداختند، كه اكنون 
تبديل به شركت هاي غول پيكر شده اند و نيمي از 

درآمد كشور را به خود اختصاص دادند.
هميشه اولين ها راه س��خت و طاقت فرسايي را 
پشت سر گذاشته اند و فراز و نشيب هاي فراواني را 
طي كرده اند تا به اينجا رسيدند. اولين كساني كه 
فكر شروع يك خدمات به ذهنشان رسيد، چالش 
و خطرات باورنكردني را پشت سر گذاشته و اكنون 

به نام هاي آشنا تبديل شده اند.
اولين اس��تارت آپ در ايران مختص به فناوري 
اطالعات و مخابرات بود ك��ه بين دهه ۷۰ تا 8۰ 
شكل گرفت. بعد از اين حوزه، بايوتكنولوژي وارد 
اين عرصه شد و بعد از جنگ نيازهاي اصلي مردم 
ايران را پوش��ش داد. اما اين تازه شروع كار بود و 
سال 9۰ اكوسيستم استارت آپ در ايران نقشه 

راه خود را پيدا كرد.
در اوايل س��ال 9۰ اهداف مشخص نبود و در اين 
بين شكست هاي زيادي متحمل شدند.اما رفته 
رفته اسپانسر مالي روي كار آمدند و راه حقوقي 

كسب و كارهاي كوچك را هموارتر كردند.
بعدها ش��تاب دهنده ها براي افراد استارت آپي 
ش��كل گرفت و اصطالحا ب��ه فاندرهاي بنامي 
تبديل ش��دند. ولي برخي به ش��كل خصوصي 
در اكوسيستم رش��د كردند و از شتاب دهنده ها 

استفاده نكردند.
اين افراد كساني بودند كه نقشه راه خود را چيدند 
و بدون اينك��ه در مكاني دولتي فرم��ي را براي 
راه اندازي ش��ركت پر كنند به راه اندازي كسب و 

كار خود پرداختند. 
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