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يادداشت- 6

سايه روشن هاي گزارش 
سانحه هواپيماي اوكرايني

بعد از انتشار گزارش هاي 
س��انحه  ب��ا  مرتب��ط 
هواپيم��اي اوكراين��ي، 
يك بار ديگر پرسش هاي 
مرتب��ط با اي��ن موضوع 
ك��ه ب��ا اس��تفاده از چه 
راهكارهاي��ي مي ت��وان 
ميزان وقوع اين س��وانح 
را كاهش داد؟ در فضاي رسانه اي و عمومي كشور 
مطرح شده است. اگر بخواهيم نگاهي به روند كلي 
بررسي سانحه اي كه براي هواپيماي اوكرايني رخ 
داد، بيندازيم؛ اولين نكته اي كه بايد به آن اشاره شود 
و در بخش هايي از اين گزارش هم به آن اشاره شده، 
آن است كه فرآيندهاي بررسي ابعاد مختلف سانحه 
در يك اتمسفر اس��تاندارد و تخصصي انجام شده 
است و بررسي ها مطابق با ملزوماتي است كه در اين 
حوزه از سوي نهادهاي بين المللي ارايه شده است. 
در شرايطي كه در برخي نمونه هاي مشابه، بررسي 
سوانح رخ داده حتي چند سال نيز زمان برده است؛ 
اينكه در اين مورد خاص 8 الي 9 م��اه بعد ازوقوع 
سانحه اقدام به انتشار گزارش شده؛ نشان مي دهد 
كه بررس��ي اين موض��وع در اولويت قرار داش��ته 
اس��ت. چرا كه تحليل و ارزيابي جوانب يك چنين 
موضوعاتي از چنان درجه اهميتي برخوردار است 
كه تمام احتماالت بايد مورد بررس��ي و موشكافي 
دقيق قرار بگيرد و نمي توان با عجله و شتاب زدگي 
موضوع را پيگيري كرد. نكته مهمي كه به نظرم در 
فرآيند اطالع رس��اني در خصوص اخبار مرتبط با 
صنعت هواپيمايي بايد م��ورد توجه قرار بگيرد آن 
است كه هواپيماهاي مس��افربري و غيرنظامي با 
جان انسان ها سر و كار دارد و بايد همه ابعاد مرتبط 
با اين صنعت از چنان ش��فافيت، دق��ت و نظمي 
برخوردار باشد كه احتمال وقوع سوانح هواپيمايي 
را به كمترين حد برساند. اين حوزه نه جاي سياسي 
كاري است؛ نه محلي براي گروكشي هاي جناحي 
و گروهي. اين موضوع يك موضع فني و تخصصي 
است و غير از متخصصان صاحب نظر و كارشناسان 
خبره نباي��د درباره اين موضوع اظهارنظر داش��ته 
باشند و تمام شؤون مرتبط با صنعت هوايي را بايد 
دقيق و فني و مبتني بر قوانين و دس��تورالعمل ها 
برنامه هاي خود را پيگيري كنند. اينكه حواش��ي 
اين سانحه چه بوده و چرا به وقوع پيوسته موضوعي 
اس��ت كه قبال ابعاد و زواياي گوناگون آن از منظر 
تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است، اما مهم ترين 
نكته اي كه نهادهاي بين المللي بعد از وقوع سوانح 
روي آن تاكي��د مي كنن��د، آن اس��ت ك��ه درس 
آموخته ها، رهنمودها، امريه ها و تجربياتي كه بعد از 
بروز اين حوادث به دست مي آيد به درستي تحليل و 
تشريح شود و...   ادامه در صفحه 3

نويد  مقصودي

رهبر معظم انقالب اسالمی  در نشست تصویری  
با هیات وزیران به مناسبت هفته دولت:

 با واردات كاالهاي لوكس یا خرید ملك
 در خارج از كشور باید برخورد شود

برخورد جدي با اقدامات بدخواهانه و سودجویانه 
براي كاهش ارزش پول ملي

سال آخر   وقت اضافه نیست هر چه می توانید از این 
فرصت آخر برای خدمت استفاده کنید

 اقتصاد  را
 معطل تحوالت 

خارجي نكنيد
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دستگاه هاي دولتي عامل 
ناكارآمدي بانكداري الكترونيك 

خروج سازمان توسعه تجارت 
از ريل اصلي 

 اقتصاد
 آموزش و پرورش

با وج��ود اين همه پيش��رفت 
فناوري، 15ميليون دس��تگاه 
پرداخت شامل كارتخوان، عابر 
بانك، ش��عبه بانكي، موبايل و 
اينترنت، حدود 600 ميليون 
كارت و حساب بانكي و تاكيد 
مديران و مسووالن بر استفاده 
از خدمات دولت الكترونيك و 
بانكداري الكترونيك، در عصر شيوع كرونا، حفظ فاصله 
اجتماعي و عدم حضور در ش��عب بانك ها، گاهي اوقات 
با موضوعاتي مواجه مي شويم كه مايه شگفتي و تعجب 
و تاسف است و دليل آن چيزي جز سوء مديريت و نبود 
برنامه ريزي و ع��دم هماهنگي دس��تگاه هاي دولتي و 
بانك ها نيس��ت. در حال حاض��ر 33 بانك و موسس��ه 
اعتباري در كشور فعال است كه صدها هزار شعبه دارند 
و از ميليون ها اب��زار پرداخت و تراكنش، سيس��تم هاي 
نرم افزاري و تجهيزات مختل��ف برخوردارند. رقم تعداد 
تراكنش بانكي به 2 ميليارد و 871 ميلي��ون در تيرماه 
رسيده كه ارزش ان معادل 520 هزار ميليارد تومان است 
و ميانگين هر تراكنش 181 هزار تومان است. به ازاي هر 
10 هزار نفر 1873 دس��تگاه پرداخت شامل كارتخوان، 
موبايل، اينترنت وجود دارد و ...  ادامه در صفحه 3

نگارنده در اين نوش��تار سعي 
دارد تا نكاتي را درباره عملكرد 
دس��تگاه هاي دولتي متولي 
تجارت و نحوه برخ��ورد آنها 
با فع��االن اقتص��ادي متذكر 
ش��ود. در وهله نخس��ت ذكر 
اين نكت��ه ضروري اس��ت كه 
س��ازمان توس��عه تجارت به 
عنوان يكي از زي��ر مجموعه ه��اي وزارت صمت، نقش 
كليدي در تجارت، به ويژه توسعه صادرات دارد، اما مساله 
اينجاست كه اين س��ازمان عمال طي يكي دو سال اخير 
به صورت كامال منفعالنه عمل مي كند. س��ازماني كه از 
مسير سياس��ت گذاري درس��ت در دو بخش صادرات و 
واردات خارج ش��ده و ديگر آن نقش را در عرصه تجارت 
ندارد. سازماني كه حتي اگر بگوييم، همين امروز تعطيل 
شود؛ قطعا براي فعاالن اقتصادي شوكه كننده نخواهد 
بود؛ چراكه متاس��فانه افرادي در راس اين سازمان قرار 
گرفته اند، كه هيچ دركي از نح��وه تعامل و ارتباط با بدنه 
بخش خصوصي ندارند. برهمين اس��اس، بايد بررس��ي 
شود كه چرا سازمان توسعه تجارت ايران برخالف ساير 
سازمان هاي تجاري كشورهاي همسايه، عمال نتوانسته 
به وظيفه ذاتي خود عمل كند؟   ادامه در صفحه 3

در ميان مس��ائل و مشكالت و 
چالش هاي آموزش و پرورش 
بحث مسائل اقتصادي به نظر 
ريشه اي تر مي رس��د هر چند 
از زواياي ديگر مباحث نظري 
و سياس��ي و ايدئولوژيك نيز 
اساس��ي و مبنايي اس��ت اما 
اقتص��اد آم��وزش و پ��رورش 
صرف نظر از ساير مس��ائل مي تواند بدور از حاشيه هاي 
حساسيت برانگيز مورد بحث و تبادل نظر صاحبنظران 
قرار گيرد. در ذيل رشته هاي دانشگاهي مرتبط با اقتصاد 
تا جايي كه من اطالع دارم گرايشي تحت عنوان اقتصاد 
آم��وزش و پرورش وج��ود ن��دارد هر چن��د در مباحث 
غيرآكادميك از اقتصاد آموزش سخن به ميان مي آيد اما 
در سطح كارشناسي گرايش هاي اقتصاد نظري، بازرگاني، 
كش��اورزي، پول و بانكداري، صنعتي و حم��ل و نقل در 
دانشگاه هاي ما وجود دارد و شايد اخيرا برخي از دانشگاه ها 
گرايش هايي را اضافه كرده باش��ند. البته در مقطع ارشد 
اقتصاد محيط زيست، انرژي، شهري، هنر، اسالمي، نفت 
و گاز و سالمت در برخي از دانش��گاه ها داير شده است و 
اقتصاد سياسي هم كه سال ها است در دانشگاه هاي دنيا 
مورد توجه قرار داشته است.  ادامه در صفحه 6

محسن شمشيري

گزارش روز

ضبط داده فقط تا ۱۹ ثانیه 
پس از برخورد موشك اول 

 رونمایي از
 اطالعات ناقص جعبه 

سیاه هواپیماي اوكرایني

يادداشت-1

بازي مار و پله و سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه

حتما همه شما كه اين مطلب 
را مي خوانيد بازي مار و پله را 
بازي كرده ايد، چه هيجاناتي 
كه در دوران كودكي با گردش 
تاس و حرك��ت خانه ها به پا 
نمي ش��د و چه اميدهايي كه 
جان مي گرفت و يا به سرعت 
از عرش ب��ه زمين س��قوط 
مي كرد. مار و پله يك بازي بود و همه قبل از شروع بازي 
با مكانيزم آن آشنا بودندو البته مكانيزم هم بسيار ساده 
بود حركت يك تاس و شانس��ي كه حرف اول و آخر را 
مي زد و تقريبا مه��ارت تاثيري در بازي نداش��ت. اين 
روزها كه بازار س��رمايه به هفته س��وم نزولي خود قدم 
مي گذارد، حركت بس��ياري از افراد، مرا به ياد بازي مار 
و پله مي اندازد. همه آنچنان غافلگير هستند كه گويي 
در مختصات س��رمايه گذاري خاصي ورود كرده اند كه 
ريسك در آن وجود نداشته و ناگهان يك شبه با ريسك 
روبه رو شده اند. در دنياي س��رمايه گذاري در بازار هاي 
موازي روش هاي مختلف س��رمايه گذاري وجود دارد، 
برخي از آنها به سبب تاسي برخي از ميلياردرهاي بزرگ 
جهان همچون بافت معروفترند و برخي ناشناخته تر 
ب��راي عم��وم. يك��ي از روش ه��اي س��رمايه گذاري، 
 Growth Investing سرمايه گذاري رش��د محور
اس��ت؛ س��رمايه گذاري كه در آن س��رمايه گذاران در 
بازارهاي مالي و فيزيكي بنا را بر رشد آن صنعت و يا كاال 
در طول بازه اي طوالني قرار مي دهند اين امر در اقتصاد 
آمريكا ممكن است يك بازه 10 تا 30 ساله نيز باشد و يا 
هر جاي ديگر. صنايع و سهام هاي رشد محور آينده اي 
در خور را نويد مي دهند و متكي بر مزيت هاي اقتصادي 
هس��تند، مثال نياز به پالس��تيك در طول 30 س��ال 
گذشته صنايع پتروشيمي را جزو صنايع رشدي قرار 
داده، در اين صف مي توان صنايع بانكي و مالي، بيمه ها 
و مواد غذايي و صنايع فلزي را هم ق��رار داد. نوع ديگر 
 Valueسرمايه گذاري س��رمايه گذاري ارزش محور
Investing است، س��رمايه گذاري كه سرمايه گذار 
با قدرت تش��خيص خود مي تواند س��همي را پايين تر 
از ارزش بازار شناس��ايي كند و بعد به قيمت بفروشد، 
وارن بافت اسطوره اين روش سرمايه گذاري است. نوع 
ديگر س��رمايه گذاري س��رمايه گذاري شاخص محور

Index Investing اس��ت، در اين س��رمايه گذاري 
س��رمايه گذاران يك ش��اخص را ب��ه عن��وان الگو بر 
مي گزينند، مثال شاخص 30 ش��ركت بورس تهران يا 
پاخص 500 اس اند پي در آمريكا و يا هر شاخص ديگر و 
سبد سهامي مطابق با آن را انتخاب مي كنند. در بين اين 
نوع سرمايه گذاري ها بر اساس بازار هاي روبه باال و پايين 
از استراتژي هاي تهاجمي و تدافعي نيز بسيار استفاده 
مي شود. حال بياييد، برگرديم به بازي مار و پله و ربط 
آن به سرمايه گذاري اين روزهاي بورس؛ در بازي مار و 
پله تكليف روشن است، يك تاس داريم و نردبان هايي 
براي صعود و مارهايي كه شما را به كام مرگ مي كشانند 
و مسير سقوط شما هستند. از اول مي دانيد كه شانس 
عامل اصلي اين بازي است، آيا در بازار سرمايه اين چنين 
است؟خير برخالف تمام حمله هايي كه به بازار سرمايه 
در ايران مي شود كه بيش��تر آن طبيعي و ناشي از عدم 
 Skin In the عمق بازار و به قول نسيم نيكالس طالب
Game f  بودن منتقدان است، اين بازار همانند ساير 
بازار هاي متاثر از متغير هاي بس��ياري است. به عنوان 
مثال وقتي كه شما مي خواهيد وارد بازار سرمايه گذاري 
شويد به ياد ندارم كه س��رمايه گذار حرفه اي به خاطر 
حرف فالن وزير و يا ريس بورس و يا هر فرد ديگري وارد 
بازار سرمايه گذاري شده باشد، بيشتر سرمايه گذاران 
حرفه اي با ديدن رشد نقدينگي، كاهش رشد اقتصادي، 
و تورم باال براي حفظ دارايي ها و البته از فرصت ها وارد 
بازارهاي موازي از جمله بورس مي ش��وند! )97 تا 99( 
تا اينجاي كار بازار سرمايه هيچ شباهتي به بازي مار و 
پله ندارد. اما از زمان ورود دولت به اين بازار، بازار تبديل 
به بازي مي شود، حمايت هاي ريز و درش��ت از بازاربه 
جاي كمك كردن بدان آن را در كوتاه مدت تبديل به 
يك بازي مي كند، بازي كه بس��ياري از سرمايه گذاران 
تازه وارد بدان ريسك را در هيچ كجاي محاسبات قرار 
نمي دهند و بارها اين جمله را از ايشان مي شنويد كه: 
دولت بنا دارد تا انتهاي دولت حداق��ل از بازار حمايت 
كند. وقتي اين جمله ها را مي شنويد، مطمئن مي شويد 
كه بازار تبديل به بازي ش��ده اس��ت. بازي ك��ه در آن 
بازيگران جديد و بعضا حرفه اي نه به س��بب داش��تن 
استراتژي مشخص بلكه به سبب اينكه مي شود بر روي 
حرف ها حساب باز كرد اقدام به ورود به بازار مي كنند. 
ديگر از روند طبيعي خبري نيست، قوانين بازي تغيير 
كرده است و هاله اي از ابهام بر بازار قرار گرفته است. اين 
روزها بازار سرمايه از يك بازار تبديل به بازي شده است، 
بازي كه همه از آن انتظار س��ود دارند و با كمي اصالح 
بازار سر و صداي همه در مي آيد. گويي در بازاري حضور 
يافته بودند كه از فضاي اقتصاد ايران به دور بوده است و 
شايد فضاي اقتصاد ايران را با ريسك هايش با سوييس 
اشتباه گرفته اند. بارها تاكيد كرده ام كه بدون استراتژي 
منسجم و مشخص ذخيره سود امكان استفاده بهينه از 
فرست ها با ريسك هاي اقتصاد ايران فراهم نخواهد شد. 
آنچه بازار س��رمايه را به بي راهه رهنمون خواهد كرد 
نش��ان دادن اين بازار به عموم به بازاري بدون ريسك 
است، اين تلقي تيش��ه به ريش��ه بازار بورس و هر بازار 
موازي مي زند.    ادامه در صفحه 6

پيمان  مولوي

علي شريعتي

يادداشت-2

 سفر تعيين كننده 
گروسي به ايران

موضوع مهم��ي كه ب��ه نظر 
مي رس��د در ابع��اد و زواياي 
گوناگون ارزيابي هاي تحليلي 
راه ان��دازي  خص��وص  در 
مكانيسم ماشه توسط امريكا 
ظاهرا مغفول مانده، راهبردي 
اس��ت كه از س��وي ايران بايد 
اي��ن  ب��راي بي اثرس��اختن 
تالش هاي دامنه دار در دس��تور كار قرار گيرد. به عبارت 
روشن تر ايران بايد بهانه هايي كه ممكن است طرف مقابل 
از طريق آن اقدام به فضاسازي مخرب عليه كشورمان كند 
را از دسترس امريكا خارج س��ازد.نبايد فراموش كرد كه 
امريكايي ها بر دو پايه، تالش شان براي راه اندازي مكانيسم 
ماش��ه را دنبال مي كنند. راهكار نخس��ت، اينكه امريكا 
خود را عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي داند و 
در راستاي اينكه هر عضوي مي تواند پيشنهاد قطعنامه 
بكند منويات خود را جلو مي برد. اينكه آيا با اين قطعنامه 
موافقت مي شود يا نه و مورد توجه ساير اعضا قرار مي گيرد 
يا نه؟ موضوع ديگري است. از طرف ديگر امريكايي ها اين 
طور ادعا مي كنند كه ايران بر اس��اس گزارش هاي اخير 
آژانس بين المللي انرژي اتمي نسبت به تعهدات برجامي 
خود به درستي عمل نكرده است.  ادامه در صفحه 5

محمد داوريعلي بيگدلي

 بازخواني
  جعبه سياه 
پرواز 572  

گروه راه و شهرسازي| تورج دهقان زنگنه، مديرعامل 
س��ازمان هواپيمايي كش��ور نتيجه بازخوان��ي اطالعات 
جعبه هاي سياه )FDRو CVR( هواپيماي 752 شركت 
هواپيمايي اوكراين اينترنش��نال را اعالم كرد. به گفته او، 
مكالمات خلبانان و كروي پروازي تا 19 ثانيه پس از انفجار 
ناشي از اصابت موشك اول ضبط شده و پس از آن FDR و 
CVR از كار افتاده است. دهقان زنگنه در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه گزارش نهايي جعبه سياه هواپيماي اوكرايني 

چه زماني منتشر مي شود، گفت: با وجود اينكه يكسال براي 
تدوين و انتشار گزارش نهايي اين سانحه فرصت داريم به 
همه همكارانم در س��ازمان هواپيمايي كش��وري دستور 
داده ايم كه هرچه س��ريع تر اين كار را انجام دهند. او اظهار 
كرد: بازخواني جعبه هاي س��ياه بوئينگ 737 اوكرايني 
برابر با مق��ررات بين المللي و تحت نظارت و مس��ووليت 
سازمان هواپيمايي كشوري ايران انجام ش��ده است و در 
هنگام بازخواني، نمايندگان كشور امريكا به عنوان طراح 

سازنده هواپيما، اوكراين ثبت كننده و بهره بردار، فرانسه 
ارايه دهنده خدمات و مش��اور فني، نمايندگان كش��ور 
كانادا، انگلستان و سوئد كه اتباع شان در اين پرواز بودند 
و نماينده سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري ايكائو 
در اين فرآيند حضور داشتند. به گزارش ايسنا، وي ادامه 
داد: داده هاي هر دو جعبه س��ياه هواپيما بدون مش��كل 
فني بازخواني شد و تا ساعت 6 و 1۴ دقيقه 56 ثانيه همه 
متغيرهاي پروازي عادي و هواپيما در شرايط نرمال بوده 
و CVR هواپيما تا 19 ثانيه پس از انفجار موش��ك اول را 
ضبط كرده است. رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري با 
بيان اينكه اقدامات و مشاركت صورت گرفته در بازخواني 
براساس استانداردهاي انكس13 ايكائو بوده است، گفت: 
 در كابين پرواز س��ه نفر كرو و يك نفر معلم بودند كه هر 
سه متوجه شرايط غيرعادي و تا آخرين لحظات مشغول 
كنترل و هداي��ت هواپيما بوده و معل��م خلبان بعضي از 
راهنمايي ها را انجام مي دهد از جمله اينكه به خلبان اعالم 
مي كند هر دو موتور هواپيما فعال اس��ت. دهقاني زنگنه 
ادامه داد: با توجه به اينكه ص��داي كابين پس از 19 ثانيه 
بعد از انفجار قطع مي شود و موشك دوم 25 ثانيه پس از 
آن شليك و به مجاورت هواپيما رسيده تحليلي در مورد 
عملكرد و آثار موشك دوم از جعبه هاي سياه هواپيما به 
دس��ت نمي آيد، چرا كه قطعات ناش��ي از موشك اول و 
 CVR و FDR اصابت آن به هواپيما باعث قطع جعبه هاي
در 19 ثانيه پس از آن شده است.   ادامه در صفحه 5

 هیات رییسه شوراي تهران
 با یك تغییر وارد چهارمین 

سال فعالیت خود شد

هاشمي ماند 
آروين رفت

 صفحه 7 
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رفع شبهات اوراق نفتي 
با توضيحات زنگنه

نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
ش��وراي اس��امي اظهار كرد كه پس از حضور 
وزير نفت در كميسيون بودجه و ارايه توضيحات 
وي در مورد فروش س��لف نفت��ي از اين موضوع 
رفع شبهه شد. حجت االسام والمسلمين سيد 
محمدرضا ميرتاج الديني در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به برگزاري جلسات مفصل در كميسيون 
برنامه و بودجه براي بررسي موضوع اوراق سلف 
نفت��ي گفت: ما جلس��ه مفصل��ي در اين زمينه 
داش��تيم يكي از مس��ائلي كه باعث حساسيت 
بيشتر روي اين موضوع ش��ده بود همزماني آن 
با اعام گشايش اقتصادي و فروش نفت از سوي 
رييس جمهور ب��ود كه اين موضوع در ش��وراي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا مطرح شده بود و 
خيلي ها تصورشان اين بود كه اوراق سلف همان 
موضوع گش��ايش اقتصادي اس��ت. وي با بيان 
اينكه رييس مجلس ش��وراي اسامي و روساي 
كميس��يون هاي اقتصادي و برنام��ه و بودجه با 
طرح فروش نفت موافقت نكرده اند، اظهار كرد: 
همزم��ان موضوع ف��روش اوراق نفت به صورت 
سلف مطرح شد آقاي زنگنه در كميسيون بودجه 
توضيح داد كه اين دو ارتباطي به يكديگر ندارند 
بلكه فروش اوراق در چارچوب قانون بودجه انجام 
مي شود كه به شركت ها اجازه مي دهد تا ۶۵۰۰ 
ميليارد تومان اوراق بفروشند و شركت ملي نفت 
هم اجازه ف��روش ۱۵۰۰ ميلي��ارد تومان اوراق 
نفت��ي دارد، لذا اين در چارچوب بودجه اس��ت. 
ميرتاج الديني ادام��ه داد: طبق توضيحات وزير 
نفت موضوع فروش اوراق با ابزار مالي اس��امي 
در سازمان بورس و اوراق بهادار و به صورت سلف 
تعريف شده است. معامات سلف در واقع نوعي 
پيش فروش در چارچوب اوراق اس��ت به شكلي 
كه بها جلوتر پرداخت مي ش��ود و كاال بعدا داده 
مي شود. نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس ش��وراي اس��امي با بي��ان اينكه طبق 
اظهارات وزير نفت موضوع فروش اوراق در شوراي 
فقهي سازمان بورس به عنوان ابزار مالي اسامي 
آمده و در چارچوب قوانين انجام مي شود، گفت: 
با توجه ب��ه رعايت اين الزامات در اين زمينه رفع 
شبهه و تاكيد ش��د كه اين موضوع در چارچوب 

قوانين مربوط به اوراق انجام مي شود.

نمايندگان مجلس خواستار لغو 
توقيف روزنامه »جهان صنعت«

به گزارش جهان صنعت نيوز: تنها دو روز پس از 
روز خبرنگار، هيات نظارت بر مطبوعات روزنامه 
»جهان صنعت« را ب��ه دليل مصاحبه اي درباره 
كرونا با عنوان »به آمار دولتي اعتماد نيست« با 
يك كارشناس كه بيش از ۶ ماه با عنوان عضو ستاد 
ملي كرونا با رسانه هاي مختلف گفت وگو داشته 
است، مجرم شناخته ش��ده و دستور به توقيف 

موقت آن داده است.
اقدامي كه طي ۶ ماه گذشته تاكنون هيچ واكنشي 
از سوي محبوب فر )مصاحبه شونده( و ستاد ملي 
كرونا نداشته است ولي اين بار منجر به برخورد و 
توقيف روزنامه جهان صنعت شده است. توقيفي 
كه بيكاري ۷۰ نفر به طور مستقيم و بيش از ۲۵۰ 
نفر به طور غيرمستقيم را به همراه خواهد داشت.

بنابراين اعضاي تحريريه روزنامه جهان صنعت 
به منظور حل مشكل و با اميد رفع توقيف هر چه 
سريع تر روزنامه، به اين دليل كه در جلسه هيات 
نظارت برمطبوعات نماينده مجلس حضور نداشته 
است؛ از وكاي ملت خواستند تا در اين باره آنها را 

حمايت و همراهي كنند.
متن نامه خطاب به نمايندگان مجلس يازدهم 
شوراي اسامي به شرح زير است: »همانطور كه 
مستحضريد وظيفه روزنامه و خبرنگار، آگاهي 
بخشي و شفاف سازي است و از اين بابت دريافت 
و انتش��ار اخبار و اطاع��ات مهم ترين وظيفه و 
عملكرد رسانه ها اس��ت. در مقابل اين عملكرد، 
وظيفه جامعه متمدن رعايت آزادي بيان و البته 
تضارب آراء است. بر اين مبنا رسانه ها و نشريات، 
بزرگراه هاي انديشه، بيان و فهم هستند؛ مصداقي 
روشن براي فعاليت كس��اني كه خداوند در آيه 
مباركه ۱۸ س��وره كريمه زمر، آن��ان را هدايت 
شده مي داند. اما گاهي تنگ نظري و بي سليقگي 
مقام��ات و تصميم گيران مس��دود ش��دن اين 
بزرگراه هاي انديشه را رقم مي زند. همان اتفاقي 
كه طي روزهاي گذش��ته براي روزنامه »جهان 
صنعت« رخ داد و هيأت نظارت بر مطبوعات به 
خاطر يك مصاحبه آن هم با كارشناسي كه بارها 
با رسانه هاي فراگير گفت وگو كرده بود، تصميم به 
توقيف اين روزنامه گرفت. در ادامه اين نامه آمده 
است: »به نظر ما آنچه در روزنامه جهان صنعت به 
چاپ رسيد مصداق اقدام حرفه اي و روزنامه نگاري 
انتقادي است كه تنبيه و توقيف روزنامه مذكور 
به اين علت كاري خطا و نادرست است. بنابراين 
اهالي روزنامه جهان صنعت تقاضاي همراهي و 
هم��كاري آن حضرات جهت رفع توقيف هر چه 
زودتر روزنامه خود را داريم تا سريع تر به دكه هاي 
مطبوعاتي بازگردد.« نماين��دگان امضاكننده 
درخواست رفع توقيف روزنامه »جهان صنعت« 
به دليل چاپ مصاحبه درباره آمار كرونا: »شهباز 
حسن پور بيگلري، عبداهلل ايزدپناه، رضاتقي پور، 
حسن نوروزي، علي اصغرعنابستاني، محمدعلي 
محسني، روح اهلل عباسپور، علي اصغر باقرزاده، 
احمد عليرضا بيگي، عبدالحسين روح االميني، 
احسان اركاني، سيد شمس الدين حسيني، علي 
رضايي، س��يد علي حدادي، وحيد جال زاده، 
محسن زنگنه، سيدمحمدرضا ميرتاج الديني.« 

كدام مشاغل تسهيالت مالياتي 
دريافت مي كنند؟

سازمان امور مالياتي با اباغ نحوه اعمال تبصره ماده 
۱۰۰ قانون ماليات هاي مس��تقيم در مشاركت ها، 
شرايط مشاغل مشاركتي براي دريافت تسهيات 

مالياتي را مشخص كرد.
به گزارش اقتصادآناين، معاون درآمدهاي مالياتي 
اين س��ازمان طي بخش��نامه اي اعام كرد، تمامي 
صاحبان مش��اغل مش��اركتي كه طي سال ۱۳۹۸ 
شركاي آنها تغيير نكرده است، فارغ از تغيير نسبت 
ش��راكت و با رعايت مفاد دستورالعمل مي توانند از 
تسهيات مشخص شده بهره مند ش��وند. موديان 
مالياتي كه ش��رايط مورد نظر دس��تور العمل نحوه 
اجراي حكم تبصره ماده )۱۰۰( قانون ماليات هاي 
مستقيم را دارند بايد در مهلت تعيين شده با مراجعه 
به س��امانه عمليات الكترونيكي مودي��ان مالياتي 
 tax.gov.ir سازمان امور مالياتي كشور به نشاني
نسبت به پرداخت ماليات مقطوع تعيين شده، اقدام 
كنند. اين تسهيات به آن گروه از صاحبان مشاغل 
مشاركتي تعلق مي گيرد كه مجموع درآمد ابرازي 
حاصل از فروش كاال يا ارايه خدمت، حداكثر تا سقف 
۹ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال باشد. در ماده ۱۰۰ قانون 
ماليات هاي مستقيم آمده است: »موديان موضوع اين 
فصل اين قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط 
به فعاليت هاي ش��غلي خود را در يك سال مالياتي 
براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق  
نمونه اي كه به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه 
خواهد شد تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره 
امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات  متعلق 
را به ن��رخ مذكور در ماده ۱۳۱ اي��ن قانون پرداخت 
كنند.« همچنين در تبصره اين ماده قيد شده است: 
»سازمان امور مالياتي كشور مي تواند برخي از مشاغل 
يا گروه هايي از آنان را كه ميزان فروش كاال و خدمات 
س��االنه آنها حداكثر ۱۰ برابر معافيت موضوع ماده 
۸۴ اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل 
نگهداري اس��ناد و مدارك موضوع اين قانون و ارايه 
اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات موديان مذكور 
را به صورت مقطوع تعيين و وصول كند. در مواردي كه 
مودي كمتر از يك سال مالي به فعاليت اشتغال داشته 
باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه 

و وصول مي شود.«

كدام كشورها بدترين عملكرد 
اقتصادي ماهانه را داشتند؟

لبنان و تركيه جزو كشورهايي هستند كه بدترين 
عملكرد را در ماه قبل داشته اند.

به گزارش ايسنا، شيوع كرونا پيامدهاي غير قابل 
انكاري روي نرخ ارز و تورم در بسياري از كشورها 
داشته است با اين حال وضعيت براي شماري از 
كشورها به مرحله بحران نيز رسيده است. استيو 
هانكه، استاد اقتصاد دانش��گاه جان هاپكينز به 
معرفي ۵ كش��وري پرداخته اس��ت كه بدترين 

عملكرد را طي ماه گذشته داشته اند: 
1-  ونزوئال

نرخ تورم اين كشور كماكان باالترين تورم ثبت 
شده جهان است و در ۱۲ ماه منتهي به نيمه دوم 
ماه ژوئيه به ۲۰۳۰ درصد رس��يده است. تنها در 
طول يك هفته اخير ارزش پول ملي اين كشور 
به نام بوليوار در برابر دالر ۱۱ درصد ريزش كرده 

است.
2-  لبنان

تا بيس��ت و دوم ژوييه، تورم لبنان براي ۳۰ روز 
متوالي باالي ۵۰ درصد بوده اس��ت. اين كشور 
همچنين س��ابقه تجربه ت��ورم ۶۲ درصدي را 
در سال جاري داش��ته كه باالترين رقم در بين 
كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه بوده است. 
انتظار مي رود انفجار مرگبار اخير در بيروت تاثير 
زيادي روي رشد اقتصادي اين كشور داشته باشد 

و آن را بيش از پيش به ركود بكشاند.
3- سودان

تا پايان ۱۲ ماه منتهي به تاري��خ چهارم ژوييه، 
تورم اين كشور آفريقايي به ۱۴۶ درصد رسيده 
كه باالترين سطح ثبت شده در چهار ماه اخير بوده 
است. تنها طي يك هفته اخير تورم اين كشور ۲۰ 
درصد بيشتر شده و اكنون ارزش پوند در برابر دالر 

به پايين ترين سطح تاريخي خود رسيده است.
4- آرژانتين

با وج��ود تواف��ق آرژانتين با وام دهن��دگان اين 
كشور در تعويق مهلت بازپرداخت وام دريافتي 
۶۵ ميلي��ارد دالري، اطمينان س��رمايه گذاران 
نسبت به اقتصاد اين كشور در سطح پاييني باقي 
مانده اس��ت و اكنون ارزش پول ملي در يكي از 
پايين ترين س��طوح تاريخي خود قرار دارد. نرخ 
تورم نيز تا اواسط ماه جاري ۶۸ درصد اندازه گيري 

شده است.
5- تركيه

ش��ايد تعداد كمي از افراد در ابتداي س��ال باور 
مي كردند كه نرخ برابري دالر به باالي ۷ لير برسد 
اما در هش��تم ماه آگوس��ت هر دالر به ۷.۲۵ لير 
رسيد. با توجه به تضعيف لير جهت تورمي تركيه 

تا پايان سال صعودي خواهد بود.

 ابالغ مصوبه افزايش
 كمك هزينه مسكن كارگران

ب��ا امضاي مع��اون اول رييس جمه��ور، مصوبه 
افزايش كمك هزينه مسكن كارگران مشمول 
قانون كار اباغ شد. به گزارش پايگاه اطاع رساني 
دفتر هي��ات دولت، هي��ات وزيران در جلس��ه 
م��ورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ با هدف ارتقاي س��طح 
درآمدي مش��مولين قان��ون كار، كمك هزينه 
مسكن كارگران مشمول قانون كار در سال ۱۳۹۹ 
را افزاي��ش داد. كمك هزينه مس��كن كارگران 
مشمول قانون كار از ابتداي تير ماه سال ۱۳۹۹ 

مبلغ سه ميليون ريال تعيين شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی  در نشست تصویری  با هیات وزیران بمناسبت هفته دولت:

اقتصاد  را  معطل تحوالت خارجي نكنيد
رهبر معظم انقاب اسامي در نشست تصويري با هيات 
وزيران به مناس��بت هفته دولت تاكيد كردند: اقتصاد 
كشور به هيچ وجه نبايد به تحوالت خارجي پيوند بخورد.

به گزارش ايسنا، حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم 
انقاب اسامي صبح امروز )يكشنبه( به مناسبت هفته 
دول��ت در ارتباط تصويري ب��ا رييس جمهور و اعضاي 
دولت، سال آخر فعاليت دولت يازدهم را فرصتي خوب 
براي افزايش خدمات در حوزه هاي مختلف خواندند و با 
بيان نكاتي درباره مسائل مهم اقتصادي همچون توليد، 
سرمايه گذاري، ارزش پول ملي و نيز فضاي مجازي تأكيد 
كردند: بايد با جديت كامل موانع توليد را رفع و براي حل 

مشكات همت بيشتر گماشت.
رهبر انقاب اسامي حادثه عاشورا را قله جهاد، فداكاري 
و ش��هادت ناميدند و با اش��اره به مصادف شدن هفته 
دولت با دهه اول محرم افزودند: مبناي هفته دولت نيز 
جهاد و شهادت است چرا كه رجايي و باهنر با مجاهدت 
مستمر، سختكوشي و تاش در هنگام هجوم و محاصره 
مش��كات، خودداري كامل از پيگيري منافع شخصي 
و پرهيز از چهره س��ازي براي جذب نظر مردم، خود را 

شايسته پاداش بزرگ الهي يعني شهادت ساختند.
ايش��ان با اش��اره ب��ه خبره��اي ب��زرگ و مهمي كه 
رييس جمهور و اعضاي دولت در گزارش هاي خود اعام 
كردند، افزودند: هفته دولت فرصت مناسبي براي تبيين 
و اطاع رساني خدمات اعضاي دولت و نقد نقاط قوت و 
ضعف است كه دولت بايد بيش و پيش از ديگران به نقد 

دروني بپردازد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي به دولتمردان توصيه كردند: 
در گزارش هايي جامع و صادقانه، آنچه توانستيد و آنچه 
قرار بود اما نتوانستيد براي مردم بيان كنيد كه مردم از 
 اينگونه گزارش هاي صادقانه، خرسند و اميدوار مي شوند.

رهبر انقاب س��ال آخر فعاليت دولت را فرصتي قابل 
توجه و از جهات مختلف بسيار مهم برشمردند و گفتند: 
هرچه مي توانيد از فرصت آخر ب��راي خدمت به مردم 
و كشور اس��تفاده كنيد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
همين زمينه با اشاره به مشكل جدي مسكن در كشور 
گفتند: دولت قول س��اخت ۶۰۰ هزار واحد مسكوني 
در آخرين س��ال فعاليت را داده اس��ت ك��ه تحقق اين 
 قول مي تواند در زمينه حل مشكل مسكن موثر باشد.

ايش��ان افزودند: تاش كنيد در يك س��ال باقي مانده 
كارهاي اساس��ي و بزرگ��ي براي دولت بع��د به يادگار 
بگذاريد كه »اصاح ساختار بودجه، نظام بانكي و نظام 
مالياتي« جزو اينگونه كارهاس��ت. »پيگيري و تاش 
ج��دي براي اجراي قول هايي كه داده ش��ده« از جمله 
طرح هاي هفتگي وزارت نيرو، سياست پااليشگاه سازي 
براي جلوگيري از صدور نفت خام، تقويت شركت هاي 
دانش بني��ان، ادامه كارهاي خوب علمي و بهداش��تي 
و درماني ك��ه در مقابله با كرونا انجام ش��ده و افزايش 
توليد از ديگر توصيه ه��اي موكد رهبر انقاب به دولت 
براي سال آخر فعاليت بود. سالي كه به هيچ وجه نبايد 
دول��ت به صورت وقت اضافه به آن نگاه كند. بخش دوم 
س��خنان رهبر انقاب اس��امي در ارتباط تصويري با 
 هيأت دولت به مس��ائل اقتصادي اختصاص داش��ت.

ايشان بار ديگر توليد را مادر و كليد اصلي حل مشكاتي 
نظير »اش��تغال، معيش��ت، تورم و كاهش ارزش پول 
ملي« خواندند و تأكيد كردند: بايد هرچه مي توانيد در 
اين زمينه ها كار و تاش كنيد. رهبر انقاب رفع موانع 
توليد را از وظايف اساس��ي دولت برشمردند و گفتند: 
البته رفع برخ��ي موانع از جمله تحريم ي��ا ندادن پول 
فروش نفت ايران، تحت اختيار دولت نيست اما بسياري 
 از موانع دروني اس��ت و بايد با جديت آنه��ا را رفع كرد.

ايش��ان »واردات ب��ي روي��ه« را ك��ه باعث ش��كايت 
مك��رر توليدكنن��دگان و حتي ورشكس��تگي برخي 
از آنه��ا ش��ده اس��ت بس��يار خطرن��اك خواندن��د و 
افزودن��د: واردات لوكس ني��ز از جمله موانعي اس��ت 
 كه دول��ت بايد آنه��ا را از س��ر راه توليد ح��ذف كند.

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي »جلوگي��ري از قاچاق« را 
با هم��كاري قواي مجريه، قضاييه و نيروهاي مس��لح، 
تس��هيل كننده توليد دانس��تند و گفتند: اس��تفاده 
از ظرفي��ت نهضت قطعه س��ازي كه ب��ه خصوص در 
نيروهاي مس��لح ايجاد ش��ده اس��ت، مي تواند بخش 
قابل توجه��ي از نيازه��اي توليدكنن��دگان را تأمين 
كند ب��ه ويژه اينك��ه متخصصان داخلي توانس��ته اند 
 قطعات بس��يار ظري��ف و پيچيده را ني��ز توليد كنند.

رهبر انقاب »رفع ناهماهنگي ها در سطوح پايين دستي« 
را براي افزايش و جهش توليد، مهم برشمردند و گفتند: 
در گزارش هاي خبري تلويزيون، برخي توليدكنندگان 
از ناهماهنگي ه��اي عجيب و غري��ب در گرفتن مواد 
اولي��ه مورد نياز گل��ه مي كنند كه اگر وزي��ر مربوط به 
محض ديدن اي��ن گزارش ها پيگيري كند، بس��ياري 
 از اين مش��كات ظرف مدت كوتاهي قابل حل است.

»رفع پيچ و خم هاي عجيب اداري در دادن مجوز توليد« 
و نيز »حل مشكل تسهيات بانكي« دو توصيه آخر رهبر 
انقاب به اعضاي دولت در بحث مهم رفع موانع توليد بود.

رهبر انقاب اسامي در ادامه سخنانشان درباره مسائل 
اقتصاد كش��ور به موض��وع »خام فروش��ي و صادرات 
فله اي مواد خام« اش��اره كردند و گفتند: خام فروشي 
در سنگ هاي معدني قيمتي و فرآوري آنها در خارج و 
بازگرداندن به كشور با چندين برابر قيمت، فروش خاك 
جزيره هرمز، فرآوري نش��دن زعفران جنوب خراسان 
و خرماي مناطق گرمس��يري از جمله مواردي اس��ت 
كه نش��ان مي دهد بايد در اين زمينه كار جدي صورت 
گيرد. ايش��ان افزودند: چندي پيش، پيشنهادي براي 
تش��كيل كارگروهي از جانب روساي س��ه قوه جهت 
شناس��ايي و برطرف كردن موانع تولي��د مطرح كردم 
و با اس��تقبال س��ه قوه هم مواجه ش��د كه بايد هر چه 
 زودتر تش��كيل ش��ود و كار خود را با جديت آغاز كند.

رهبر انقاب اسامي يكي ديگر از موضوعات بسيار مهم 
اقتصادي را مساله »سرمايه گذاري« برشمردند و تأكيد 
كردند: متأس��فانه در س��ال هاي اخير، سرمايه گذاري 

در كش��ور دچار اختال ش��ده و در اي��ن زمينه عقب 
هس��تيم كه براي برطرف كردن اين مشكل، ابتدا بايد 
س��رمايه گذاري هاي كاني كه در كش��ور رها ش��ده و 
يا كند پي��ش مي روند، احيا ش��وند و هيچ طرح بزرگ 
سرمايه گذاري باتكليف نماند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با تأكيد بر لزوم تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي، 
خاطرنش��ان كردند: بخش خصوص��ي داراي امكانات 
فراوان و نقدينگي الزم است و بايد از طريق برطرف كردن 
مشكات مالياتي و مجوزها و همچنين تسهيات بانكي، 
بخش خصوصي را به سرمايه گذاري ترغيب كرد. ايشان 
با اشاره به اهميت موضوع »هدايت نقدينگي به سمت 
توليد« گفتند: در س��ال ۹۷ و در دي��دار با هيأت دولت 
پيشنهاد تشكيل يك هيأت متخصص شبانه روزي براي 
يافتن روش هاي هدايت نقدينگي به سمت توليد مطرح 
ش��د كه اگر اين هيأت تشكيل نشده است، بايد هرچه 

زودتر شكل بگيرد.
رهب��ر انقاب اس��امي »تقويت ارزش پ��ول ملي« را 
موضوعي بسيار مهم و در ارتباط مستقيم با توليد و تقويت 
بنيه اقتصادي كشور و بهبود معيشت مردم دانستند و 
افزودند: در كنار اقدامات بلندمدت براي تقويت ارزش 
پول ملي، برخي اقدامات كوتاه مدت نيز ضروري است 
ك��ه از جمله آنها برخورد جدي ب��ا اقدامات بدخواهانه 
 و س��ودجويانه براي كاه��ش ارزش پول ملي اس��ت.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اعام دولت مبني بر 
بازگردانده نشدن ۲۷ ميلياد دالر ارز حاصل از صادرات 

گفتند: ممكن است بخشي از اين ارزها به داليل منطقي 
هنوز بازگردانده نشده اما با موارد سودجويانه همچون 
واردات كاالهاي لوكس يا خريد ملك در خارج از كشور 
بايد برخورد شود. ايشان بر لزوم هماهنگي دستگاه هاي 
اجرايي براي تصميمات اقتصادي تأكيد كردند و با اشاره 
به تصميم هاي نسنجيده برخي دستگاه ها افزودند: البته 
بانك مركزي فعاليت هاي خوبي را آغاز كرده است و همه 
دستگاه ها بايد به آن كمك كنند تا بتواند اقدامات خود 
را به سرانجام برساند. رهبر انقاب اسامي يكي از موارد 
ضروري براي برطرف كردن موان��ع و ايجاد اصاحات 
ساختاري را »راه اندازي سامانه هاي اطاعاتي و اتصال 
اين سامانه ها« به يكديگر برشمردند و با يك تذكر مهم، 
سخنان خود را درباره مسائل اقتصادي كشور به پايان 
رساندند. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: اقتصاد كشور 
به هيچ وجه نبايد به تحوالت خارجي پيوند بخورد زيرا 
اين يك خطاي راهبردي است. ايشان تأكيد كردند: نبايد 
برنامه ريزي اقتصادي براي كشور، معطل لغو تحريم ها يا 
نتيجه انتخابات فان كشور شود. بايد بنا را بر اين گذاشت 
كه تحريم ها به عنوان مثال تا ۱۰ سال ديگر ادامه دارد، 

بنابراين بايد بر ظرفيت ها و امكانات داخلي تمركز كرد، 
البته ممكن است آنها تصميمات خوب بگيرند كه در آن 
صورت از آن استفاده مي كنيم اما مسائل اقتصادي كشور 

نبايد موكول به تحوالت خارجي شوند.
رهبر انقاب اس��امي در بخش ديگري از سخنانشان، 
موضوع فضاي مجازي را بسيار مهم خواندند و گفتند: 
ما هم اهميت فضاي مجازي را و اينكه بخشي از زندگي 
مردم شده است، قبول داريم اما بحث ما در مورد فضاي 
مجازي اين است كه اين عرصه از خارج مديريت و هدايت 

مي شود و ما نمي توانيم مردم را بي پناه رها كنيم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه عوامل مسلط 
بين المللي در فضاي مجازي به ش��دت فعال هستند، 
افزودند: تأكيد مكرر بر شبكه ملي اطاعات و تشكيل 
شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي و شركت روساي 
سه قوه در آن به همين علت است اما متأسفانه اهتمام 

الزم به اين موضوع نمي شود.
ايش��ان گفتن��د: ش��بكه مل��ي اطاع��ات اجزاي��ي 
 دارد ك��ه اي��ن اج��زا از زمان بندي ها عقب هس��تند.

رهبر انقاب اسامي در ادامه خطاب به همه مسووالن و 
دست اندركاران كشور يك توصيه مهم كردند: خدمت در 
نظام اسامي داراي ارزش مضاعف است كه بايد قدردان 
آن باشيد چرا كه خدمت در جمهوري اسامي كمك به 
رونمايي از الگوي اس��ام براي جامعه سازي و مديريت 

جامعه است بنابراين اهميت مضاعف دارد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره ب��ه ناكامي مكاتب 

مختلف بش��ري براي اداره جامع��ه، از امريكا به عنوان 
يك الگوي واقعًا شكس��ت خورده ي��اد كردند و گفتند: 
ارزش هاي بشري مانند سامت، عدالت و امنيت از همه 
جا بيش��تر در امريكا لگدمال مي شود، فاصله طبقاتي 
در آنجا وحشتناك اس��ت، تعداد و نسبت گرسنگان و 
بي خانمان ها در امريكا از كشورهاي متعارف دنيا بيشتر 
اس��ت، طبق اعام صريح رقبا در كارزارهاي انتخاباتي، 
يكي از هر پنج كودك امريكايي، گرس��نه است ضمن 
اينكه ناامني و آمار جنايت در امريكا بسيار باالست. ايشان 
افزودند: عاوه بر اين مشكات داخلي و مديريتي، قتل، 
جنگ افروزي و ايجاد ناامني ج��زو كارهاي رايِج امروز 
امريكايي ها در سوريه، فلسطين و يمن و قبًا در عراق، 
 افغانس��تان و مناطقي مثل ويتنام و هيروشيما است.

رهبر انقاب اس��امي حضور اف��رادي در رأس امريكا 
را كه مايه تحقير آن كش��ور هس��تند، نشانه ديگري از 
شكست الگوهاي بش��ري و آرمانش��هر رو به انحطاط 
غربزده ها برش��مردند و گفتند: الگوي مس��تقل اسام 
براي نظام سازي و جامعه سازي بر سه پايه »ايمان، علم 
و عدل« استوار است البته ما در هر سه عرصه عقبيم اما 

در جمهوري اسامي ش��عارها و جهت گيري ها بر اين 
اس��اس بوده و الگوهاي انس��اني آن نيز شهدايي مانند 
بهش��تي، مطهري، باهنر، رجايي و سليماني هستند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي خطاب به مس��ووالن تأكيد 
كردند: عملكرد شما مي تواند اين الگوي برجسته را در 
چش��م مردم جهان تبليغ كند و علت دشمني و ترس 
مستكبران از جمهوري اسامي همين مساله است. رهبر 
انقاب اسامي در بخش پاياني سخنانشان با اشاره به 
فرازي از سخنان اميرالمومنين علي عليه السام مبني بر 
اينكه اگر مومنان دست از ياري يكديگر بردارند شكست 
مي خورند، افزودند: اين درس��ي براي بش��ريت و همه 
مومنان است و امروز نيز كه دشمن به طور دايم در حال 

طراحي است، در مقابل آن بايد نقشه و برنامه داشت.
ايش��ان همچنين با تش��كر از رعايت اصول بهداشتي 
در مجال��س ع��زاداري ت��ا ب��ه ام��روز، بر گس��ترش 
كام��ل و اس��تمرار رعاي��ت  توصيه ه��اي س��تاد ملي 
كرون��ا تأكي��د و مج��دداً از عوام��ل ياريگ��ر م��ردم 
 در مقابل��ه با وي��روس خطرناك كرونا تش��كر كردند.

پيش از س��خنان رهبر انقاب اسامي، رييس جمهور 
و ۴ نفر از اعضاي كابينه به بيان گزارش��ي از اقدامات و 

برنامه هاي دولت پرداختند.
آقاي روحاني در گزارش خود گفت: سقوط قيمت نفت 
در سال ۹۳ و تحميل تحريم هاي اقتصادي در سال ۹۷ در 
كنار شيوع ويروس كرونا در ۶ ماه گذشته، سه تكانه شديد 
اقتصادي بود كه دولت توانست با اتكا به سياست هاي 

اقتصادي مقاومتي، آنها را مديريت كند.
رييس جمه��ور با بيان آم��اري از ميزان كاهش رش��د 
اقتصادي در كشور هاي پيشرفته به سبب شيوع كرونا، 
وضعيت ايران را نسبتًا قابل قبول خواند و افزود: اجراي 
طرح تحول سامت، جهش در زيرساخت هاي ارتباطاتي 
و دولت الكترونيك همچنين پيشرفت بزرگ در زمينه 
توسعه ش��ركت هاي دانش بنيان، سه اقدام پيشگيرانه 
دولت در سال هاي اخير بود كه باعث حفظ آمادگي كشور 

در برابر كرونا شد.
آقاي روحاني گفت: در صنايع مهم نظير پتروش��يمي 
از ۵۶ ميلي��ون تن ب��ه ۱۰۰ميليون ت��ن و در زنجيره 
فوالد به ۲ براب��ر ميزان قبل افزايش توليد داش��ته ايم 
ضمن اينكه در دولت هاي يازدهم و دوازدهم س��االانه 
 به طور متوس��ط ۷۰۰هزار ش��غل ايجاد ش��ده است.

رييس جمهور با اش��اره ب��ه اقدامات دول��ت در زمينه 
گازرساني و آب شرب روستايي گفت: حقوق كارمندان 
حدود ۶ برابر و حقوق فرهنگيان حدود ۵ برابر نس��بت 
به ابت��داي دولت يازدهم افزايش يافته اس��ت. افزايش 
مستمري بازنشستگان، اعطاي وام به كسب و كارهاي 
آسيب ديده، يارانه كرونايي و اعطاي وام وديعه مسكن 
از ديگ��ر اقدامات دولت در گزارش آق��اي روحاني بود. 
رييس جمهور لغو ۶  قطعنامه سازمان ملل عليه كشور و 
خروج از PMD، و افزايش برداشت چشمگير از ميادين 
مشترك نفت و گاز با همسايگان را از جمله اقدامات دولت 

براي استيفاي حقوق ملت ناميد.
همچنين آقاي زنگنه وزير نفت در گزارشي، صنعت گاز و 
پتروشيمي را محصول جمهوري اسامي خواند و گفت: 
۹۴ درصد كشور امروز تحت پوشش گاز قرار دارد و در 
بخش پتروشيمي ارزش توليدات از ۱۱ ميليارد دالر در 
سال ۹۱ به ۲۵ ميليارد دالر در سال ۱۴۰۰ خواهد رسيد.

آق��اي زنگنه با اش��اره ب��ه افزايش ۴ براب��ري مجموع 
صادرات فرآورده هاي نفتي از س��ال ۹۱ تا س��ال ۹۸، 
افزود: تا اواخر سال ۱۴۰۱ گاز همراه نفت در مشعل ها 
 به ص��ورت كامل وارد چرخ��ه فرآورش خواهد ش��د.

در ادامه آقاي اردكانيان وزير نيرو گزارش��ي از افزايش 
توليد برق و كاهش تلفات شبكه توزيع بيان كرد و افزود: 
در بخش آب ۴۳ س��د بزرگ مخزني از اعتبارات دولتي 

ساخته شد.
همچنين آقاي نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي در گزارش خ��ود، تحول س��اختاري در ارايه 
خدمات نظام سامت پس از كرونا را از جمله نقاط مهم 
عملكرد اين وزارتخانه برشمرد و افزود: در جريان كرونا 
هيچ بيماري پش��ت در بيمارستان ها سرگردان نماند. 
آقاي نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه نيز گزارشي از 
اقدامات اين سازمان براي تخصيص بودجه فعاليت هاي 
عمراني و پرداخت مطالبات و معوقات بازنشس��تگان و 

ايثارگران بيان كرد.

رهبر معظم انقالب اسالمي در نشست تصويري با هيات وزيران به مناسبت هفته دولت

رسانه

   با مردم مستقيم حرف بزنيد تا آنجايي كه 
ممكن است؛ اين روزها محدوديت هست لكن 
از طريق تلويزيون و با تماس هاي رو در رو با 

مردم براي آنها توضيح بدهيد.
  اقتصاد كشور به هيچ وجه نبايد به تحوالت 
خارج�ي پيوند بخورد زي�را اين يك خطاي 
راهبردي است. نبايد برنامه ريزي اقتصادي 
براي كش�ور، معطل لغو تحريم ه�ا يا نتيجه 
انتخابات فالن كش�ور شود. بايد بنا را بر اين 
گذاشت كه تحريم ها به عنوان مثال تا ده سال 
ديگر ادامه دارد. بنابراين بايد بر ظرفيت ها و 
امكانات داخلي تمركز كرد، البته ممكن است 
آنها تصميمات خوب بگيرند كه در آن صورت 
از آن استفاده مي كنيم اما مسائل اقتصادي 
كشور نبايد موكول به تحوالت خارجي شوند.
   در كن�ار اقدامات بلندم�دت براي تقويت 
ارزش پول مل�ي، برخي اقدامات كوتاه مدت 
نيز ضروري اس�ت كه از جمل�ه آنها برخورد 
جدي با اقدامات بدخواهانه و س�ودجويانه 
براي كاه�ش ارزش پول ملي اس�ت. ممكن 
اس�ت بخش�ي از اين ارزها ] 2۷ ميلياد دالر 
ارز حاصل از صادرات[ به داليل منطقي هنوز 
بازگردانده نش�ده اما با موارد س�ودجويانه 
همچون واردات كاالهاي لوكس يا خريد ملك 

در خارج از كشور بايد برخورد شود.

  موان�ع تولي�د را برطرف كنيد؛ بس�ياري 
از اين موانع در درون كش�ور اس�ت؛ مانند: 
مس�اله  واردات بي رويه، مشكالت قطعات، 
ناهماهنگي ه�ا در بخش هاي پايين دس�تي 
و مس�اله مجوزه�ا. واردات بي روي�ه چي�ز 
خطرناك و مهمي اس�ت. گاهي اين واردات، 
واردات لوكس اس�ت يعني هي�چ نياز بهش 
نيس�ت؛ ش�نيدم كه براي واردات يك نوع 
گوش�ي لوكس امريكايي در سال ۹۸ حدود 
نيم ميليارد دالر مصرف ش�ده. البته بخش 
خصوصي اي�ن كار را مي كن�د؛ منتها دولت 

بايستي جلوي اين را بگيرد.
   م�ا هم اهميت فض�اي مج�ازي را و اينكه 
بخش�ي از زندگي مردم شده اس�ت، قبول 
داريم اما بحث ما در مورد فضاي مجازي اين 
است كه اين عرصه از خارج مديريت و هدايت 
مي ش�ود و ما نمي توانيم مردم را بي پناه رها 
كنيم. عوامل مس�لط بين الملل�ي در فضاي 
مجازي به شدت فعال هستند. تأكيد مكرر بر 
شبكه ملي اطالعات و تشكيل شوراي عالي و 
مركز ملي فضاي مجازي و شركت روساي سه 
قوه در آن به همين علت اس�ت اما متأسفانه 
اهتمام الزم به اين موضوع نمي شود. شبكه 
ملي اطالع�ات اجزايي دارد كه اي�ن اجزا از 

زمان بندي ها عقب هستند.

برش
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سكه هاي پيش فروشي به خريداران تحويل داده شد

 سكه ۱۰ ميليون و ۷۸۰ هزار تومان شد
همتي: ۲,۵ميليارد دالر ارز به كشور بازگردانده شد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
رييس كل بانك مركزي همچنين با بيان اينكه روند بازگشت 
ارز حاصل از صادرات مطلوب بوده است، گفت: در فرصتي 
كه مقرر كرديم حدود دو و نيم ميلي��ارد دالر ارز مورد نياز 
واردات از ارز صادركنندگان تأمين ش��د و واردكنندگاني 
كه منتظر گرفتن گواهي تأمين ارز از بانك مركزي بودند 
توانستند ارزشان را تأمين كنند.اكنون هم باتوجه به اينكه 
صادركننده ها بايد ارز خود را در سامانه نيما عرضه كنند، 
عرضه ارز بسيار بهتر شده است و به تدريج به سمتي مي رويم 

كه ميان عرضه و تقاضاي ارز، توازن و ثبات برقرار مي شود.
همت��ي از ايفاي تعهد اين بانك در تأمين س��كه هايي كه 
در س��ال ۹۷ پيش ثبت نام ش��ده اند خبر داد و گفت: ما به 
تعهدات مان به صورت كامل عمل كرديم.بخشي از سكه ها 
مربوط به زير 18ساله ها بوده كه ولي آنها براي آنها ثبت نام 
كرده بود در اين بين اختالف نظري وجود داشت كه باتوجه 
به اعالم نظر قضايي در اين باره، اين موضوع را حل كرديم و 
ابالغ كرديم كه براي ذي نفعالن حل شود. عبدالناصر همتي 
درباره چرايي عدم پرداخت سكه به افرادي كه بيش از 500 
سكه در سال ۹۷ پيش خريد كرده اند به بهانه تأمين نشدن 
از سوي بانك مركزي، گفت: چنين موردي نداريم و هرچه 
را ثبت نام شده است تحويل داديم مگر اينكه حكمي از قوه 

قضاييه در اين بين باشد كه تكليف آنها جداست.

    پرداخت ۵.۶ هزار ميلياردي 
از ذخاير ارزي براي كرونا 

طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه تاكنون از محل برداشت 
يك ميلي��ارد دالري از صندوق توس��عه ملي براي تامين 
هزينه هاي كرونا، 5۶50 ميليارد تومان پرداخت شده است.

در اوايل سال جاري و با افزايش هزينه هاي مربوط به كرونا 
و تبعات اقتصادي آن رييس جمهور درخواست برداشت 
از صندوق توس��عه ملي براي جبران بخشي از هزينه هاي 
وزارت بهداشت و پرداخت بيمه بيكاري را مطرح كرد كه در 
نهايت مقام معظم رهبري نيز با برداشت يك ميليارد يورويي 
صندوق توسعه ملي براي تامين هزينه هاي مديريت تبعات 

اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا موافقت كردند.
بر اين اساس، در اواخر ارديبهشت ماه بود كه بانك مركزي 
اولين مرحله از معادل ريالي از محل صندوق توسعه ملي 
را به حس��اب خزانه واريز و در اختيار دولت قرار داد بررسي 
آخرين وضعيت پرداختي از محل صندوق توسعه ملي بابت 
هزينه هاي كرونا از مجوز برداش��ت يك ميليارد دالري از 
سازمان برنامه و بودجه، با توضيحي از سوي پور اصغري - 
معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه - به ايسنا 
همراه بود. به گفته وي، تاكنون از اعتبارات مربوط به كرونا 
از محل صندوق توسعه ملي 5۶50 ميليارد تومان پرداخت 
شده است. اين مقام مسوول در س��ازمان برنامه و بودجه 
همچنين با اشاره به منابعي كه براي بيمه بيكاري در نظر 
گرفته شد بود، گفت: ۳000 ميليارد تومان از اين منابع بابت 
بيمه بيكاري در نظر گرفته شده كه تاكنون 1۲8۶ ميليارد 
تومان بابت بيمه بيكاري پرداخت ش��ده است. به گزارش 
ايس��نا، در اواخر ارديبهشت ماه و بعد از واريز اولين مرحله 
معادل ريالي منابع صندوق به حس��اب خزانه دولت، طي 
جلسه اي كه بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت 
در اين رابطه برگزار شد حدود ۴۲00 ميليارد تومان به 15 
برنامه وزارت بهداشت و درمان اختصاص پيدا كرده بود. در 
آن زمان سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد كه منابع ارزي 
كه در محل اول از س��وي صندوق ملي به صورت ريالي به 
حساب خزانه وارد شده 5۴8۶ ميليارد تومان بوده كه 1۲8۶ 
ميليارد تومان براي بيمه بيكاري بوده است. براين اساس از 
ارديبهشت تاكنون مبلغ پرداختي بابت بيمه بيكاري از محل 
ذخيره صندوق توسعه ملي تغييري نداشته و همان 1۲8۶ 
ميليارد تومان اس��ت، البته ارقام ارايه شده نشان مي دهد 

مجموع پرداختي نيز تغيير قابل توجهي ندارد.

    سكه ۱۰ ميليون و ۷۸۰ هزار تومان شد
با افزايش قيمت دالر به ۲۳ هزار و ۳0 تومان، يورو ۲۷ هزار 
تومان و درهم امارات ۶ هزار و ۳۲0 تومان و همچنين اعالم 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني با قيمت 1۹۴۳ دالر، قيمت 
طال و سكه افزايش يافته قيمت طالي 18 عيار هرگرم يك 
ميليون و 5۴ هزار تومان، مظنه هر مثقال طالي 1۷ عيار يا 
آبشده ۴ ميليون و 5۶5 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد 10 ميليون و ۷80 هزار تومان و قيمت 
سكه طرح قديم 10 ميليون و ۳50 هزار تومان، قيمت نيم 
سكه بهار آزادي 5ميليون و ۳۳0 هزار تومان، ربع سكه بهار 
آزادي ۳ ميليون و ۳0 هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون 

و ۶80 هزار تومان تعيين و به فروش مي رسد.
صرافي هاي بانك ها روز يكشنبه قيمت دالر را براي فروش 
به مردم با ثبات نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
۲۲ هزار و 500 تومان اعالم كرده اند. اين صرافي ها دالر را 
از مردم با قيمت ۲۲ هزار و ۴00 تومان خريداري مي كنند. 
قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانك ها نيز بدون تغيير 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲۶ هزار و ۷00 
تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو در اين صرافي ها 

۲۶ هزار و ۶00 تومان درج شده است.

    افزايش بهاي ۲۰۰ هزار توماني  
سكه بهار آزادي 

در حالي كه بازارهاي ارز و طالي جهاني در آرامش به س��ر 
مي برند، مهم ترين اتفاق بازار طال بود. سكه تمام بهار آزادي 
به بهاي 10 ميليون و ۷50 هزار تومان فروخته شد.بازار سكه 
و طال شاهد رفتارهاي متناقضي بودند و در روزي كه سكه 
بهار آزادي افزايش قيمت ۲00 هزار توماني داشت، مثقال 
طال كاهش قيمت 5 هزار توماني را تجربه كرد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز با افزايش 150 هزار توماني نسبت به 
روز گذشته، به ارزش 10 ميليون و ۴00 هزار تومان در بازار 
مبادله شد. نيم سكه به بهاي پنج ميليون و ۳50 هزار تومان، 

ربع سكه به قيمت دو ميليون و ۹۷0 هزار تومان و هر قطعه 
سكه يك گرمي نيز با ارزش يك ميليون و ۶۷0 هزار تومان 
معامله شدند.در بازار طال نيز يك گرم طالي خام 18عيار به 
ارزش يك ميليون و 5۴ هزار تومان فروخته و هر مثقال طال 
نيز با قيمت چهار ميليون و ۴5۶ هزار تومان معامله مي شود.

از سوي ديگر در بازار جهاني، امروز انس طال نسبت به روز 
گذشته هيچ تغيير قيمتي نشان نداد و به بهاي يك هزار و 
۹۴1 دالر مبادله شد. در بازار ارز رسمي، بانك مركزي نرخ 
رس��مي ۴۷ ارز عمده بين المللي را اعالم كرد كه به دليل 
تعطيلي بازارهاي جهاني بهاي تمام ارزها نيز ثابت ماند.هر 
دالر امريكا ۴۲ هزار ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس به 
قيمت 5۴ هزار و ۹۷۶ ريال و هر يورو ۴۹ هزار و 55۳ ريال 
اعالم شد. بررسي بازار غير رسمي ارز اما حكايت از افزايش 
حدود ۲00 توماني بهاي دالر نسبت به روز گذشته در اين 
ساعات دارد. بر اين اس��اس قيمت خريد و فروش هر دالر 
امريكا امروز با شروع قيمت در محدود ۲۳ هزار تومان آغاز 
به كار كرد و با تحمل نوساني زير 100 توماني در محدوده 
۲۳ ه��زار تومان تا ۲۳ ه��زار و 100 تومان در حال خريد و 
فروش است.  همچنين س��امانه سنا در روز كاري گذشته 
)اول شهريور( براي فروش هر يورو مبلغ ميانگين ۲۶ هزار 
و ۶۲0 تومان و براي فروش دالر نيز رقم ميانگين ۲۲ هزار و 
5۳۴ تومان ثبت شده بود. در سامانه نيما نيز در روز معامالتي 
گذشته )اول ش��هريور(، خريد هر حواله يورو در اين روز با 
ميانگين قيمت ۲۳ هزار و ۹۷1 تومان ثبت ش��د اما براي 
فروش حواله يورو قيمتي ثبت نگرديد. هر حواله دالر نيز 
با ميانگين قيمت 1۹ هزار و ۴۲۴ تومان انجام شد.در حال 
حاضر اختالف قيمتي دالر نيما و آزاد به نزديك ۴ هزار تومان 

و دالر نيما و سنا به ۳100 تومان رسيده است.

  ركود در بازار طال 
مش��كالت اقتصادي اي��ران در ماه هاي اخي��ر بيش از هر 
زمان ديگري خودنمايي كرده كه بخش��ي از آن ناش��ي از 
تحريم ها اس��ت و بخشي نيز محصول س��وءمديريت ها، 
تصميم گيري ه��اي نادرس��ت و رانت و فس��اد در برخي 

ساختارها است. باال رفتن نرخ ارز، سكه، طال، ملك و تقريبا 
همه محصوالت مصرفي در ايران ناشي از چنين وضعيتي 
است. به گفته فعاالن بازار طال دچار ركود شده است. محمد 
كش��تي آراي، نايب رييس اتحاديه ط��ال و جواهر عالوه بر 
بررسي جنبه هاي مختلف اين بازار از جمله تاثير بورس، 
معتقد است خريد طال از سوي مردم به حد اشباع رسيده و 
اين يعني در آينده، طال با افزايش قيمت قابل توجهي مواجه 
نخواهد ش��د. بانك ولز فارگوي امريكا اعالم كرد كه بعد از 
توقف موقت اخراج ها در ماه مارس به دليل بيماري همه گير 
كرونا، اوايل ماه آگوست كاهش تعداد كاركنان خود را از سر 
گرفته است.به گزارش رويترز، سخنگوي بانك ولز فارگوي 
امريكا روز جمعه اعالم كرد كه اين بانك بعد از توقف موقت 
اخراج ها در ماه مارس به دليل بيماري همه گير كرونا، اوايل 
ماه آگوست كاهش تعداد كاركنان خود را از سر گرفته است.

اين بانك پي��ش از اين در ماه جوالي اع��الم كرده بود كه 
امسال طرح گسترده كاهش هزينه هاي خود را آغاز خواهد 
كرد چرا كه با عدم برگشت وام هاي پرداخت شده در پي اين 
بيماري همه گير روبروست و همچنان با وجود مشكالت 
نظارتي و عملياتي مرتبط با رسوايي هاي قديمي به كار خود 
ادامه مي دهد. مديران اين بانك پي��ش از اين اعالم كرده 
بودند كه تعطيلي شعب و كاهش هزينه هاي شخص ثالث 
گزينه هاي محتمل براي اين بانك است.سخنگوي اين بانك 
در نامه اي گفت: ما پيش بيني مي كنيم كه از طريق تركيبي 
از فرسايش، حذف پست هاي خالي و جابه جايي ها، ميزان 
نيروي كار خود را كاهش دهيم.ولز فارگو  در تالش است تا 
هزينه هاي خود را با بانك هاي هم سنگ خود هماهنگ كند 
و شركتي ايجاد كند كه چابك تر باشد.بر اساس اين گزارش، 
اين بانك در نظر دارد به كاركناني كه مشمول اين طرح قرار 
مي گيرند مساعدت ش��غلي ارايه دهد. هنگامي كه شيوع 
ويروس كرونا در امريكا شروع شد، بانك هاي بزرگ اين كشور 
تصميمات درباره كاهش تعداد كاركنان خود را به تعويق 
انداختند با اين استدالل كه مطمئن نيستند كه چه مدت اين 
بيماري به اقتصاد آسيب خواهد رساند و در صورت بازگشت 

ناگهاني وضعيت تجارت نگران عدم آمادگي خود بودند.

سايه روشن هاي گزارش سانحه هواپيماي اوكرايني
راهكارهاي عملياتي براي اس��تفاده از آنها در دس��تور 
ساختارهاي مرتبط با اين صنعت قرار بگيرد تا از تجربياتي 
كه قبال بوقوع پيوسته اس��ت دوباره تكرار نشود.برخي 
اعالم مي كنند كه صنعت هواپيمايي ما پير شده است. 
اجازه بدهيد با اين واژه مخالفت كنم و واژه هاي ديگري 
را مانند، سالخوردگي و فرسودگي را پيشنهاد كنم؛ چرا 
كه از نظر تئوريك عمر يك وسيله پرنده بي نهايت است. 
شما وقتي يك هواپيما را مي سازيد بايد همه تمهيدات 
را براي بازس��ازي و ريكاوري انديشيده ايد تا اين پرنده 

تا حد ممكن پرواز كند. به خاطر همين اس��ت كه امروز 
هواپيماهايي در جهان وجود دارند كه مثال ۴الي 5دهه 
فعاليت مي كنند اما مشكلي هم به وجود نيامده است. اين 
موضوع اما باعث نشده تا شركت هاي هواپيمايي اقدام به 
به  روزآوري صنعت هواپيمايي خود نكنند. به طور كلي 
ميانگين عمر ناوگان هوايي ايران باالست؛ اين واقعيتي 
غيرقابل انكار است كه از استانداردهاي جهاني پايين تر 
است. شركت هاي پيشروي هواپيمايي بين 5سال الي 
10سال هواپيماهاي جديد خود را به كار مي گيرند و بعد 

از اين مدت، هواپيماها را به فروش مي رس��انند، چرا كه 
معتقدند هزينه تعمير و نگهداري اين هواپيماها باالست 
و فروش اين پرنده ها بيش��تر به صرفه است. واقعيت آن 
است كه تحريم هواپيمايي ايران توسط امريكا يك رفتار 
ناجوانمردانه و انساني است، چرا كه هواپيما با جان مردم 
س��روكار دارد و زماني كه كشوري در اين زمينه تحريم 
مي شود، دامنه تحريم، همه شهروندان را دربرمي گيرد 
و تنها به دولت يا نظام سياس��ي مربوط نيست. در حال 
حاضر كه صنع��ت هوايي ايران تحريم اس��ت و امكان 

سرمايه گذاري هاي باال براي توليد هواپيما وجود ندارد؛ 
بهترين راه��كار همچنان خريد هواپيماس��ت كه اين 
خريدها هم به دليل تحريم ها احتماال با دشواري هايي 
روبه رو شده است. اما معتقدم به رغم اين مشكالت مردم 
نبايد در خصوص كيفيت صنعت هوايي كشورمان نگراني 
به خود راه دهند و بايد بدانند كه با استفاده از ظرفيت هاي 
داخلي، استانداردسازي نس��بتا مناسبي در اين زمينه 

انجام شده است.
كارشناس هوافضا

باحضور مقاماتي از هوافضاي سپاه، سازمان هواپيمايي و گروه اقتصادي تدبير انجام شد
رونمايي از اولين روغن ايراني صنعت هوايي و دريايي با كسب استاندارد روز دنيا توسط ستاد اجرايي فرمان امام

صرفه جويي ۲1 ميليون دالري در س��ال و تأمين 8 
درصد نياز وارداتي كش��ور8 محص��ول جديد دانش 
بني��ان و خط تولي��د روغن و روانكاره��اي تحريمي 
حوزه صنايع هوايي و دريايي درش��ركت نفت پارس 
وابسته به س��تاد اجرايي فرمان امام افتتاح شد.صبح 
امروز در مراسمي با حضور معاون ستاد اجرايي فرمان 
امام و رييس گروه اقتصادي تدبير، معاون س��ازمان 
هواپيمايي كش��ور، معاون فرمانده هوافضاي سپاه و 
جمعي ديگر از مس��ووالن در محل پااليش��گاه نفت 
پارس ته��ران، از محصوالت جديد اين ش��ركت در 
حوزه روانكارهاي صنع��ت هوايي و دريايي رونمايي 
شد. عارف نوروزي معاون س��تاد اجرايي فرمان امام 
و رييس گروه اقتصادي تدبير دراين مراسم گفت: با 
توجه به تحريم هاي ظالمانه عليه كشور و نياز كشور 
به توليد محصوالت داخلي، ستاد اجرايي با استفاده از 
ظرفيت شركتهاي دانش بنيان در شركت نفت پارس 
توليد روانكارها و روغن هاي موتور هيدروليك و انواع 

گريس ها براي نيازهاي صنعت هوايي ودريايي را در 
دستور كار خود قرار داد. نوروزي با بيان اينكه بعد از 
10 ماه تالش مستمر امروز شاهد رونمايي از چندين 
محصول جديد در شركت نفت پارس هستيم، افزود: 
س��رمايه گذاري اين كار ح��دود 5 ميليون دالر بوده 
كه با اين ميزان س��رمايه، ۲1 ميليون دالر در س��ال 
صرفه جويي ارزي صورت مي گيرد، ضمن اينكه اين 
محصول ۷۳ درصد ارزان تر از مشابه خارجي آن توليد 
و عرضه ميش��ود. وي تأكيد كرد: اي��ن اولين روانكار 
توليد شده در داخل كش��ور در حوزه صنايع هوايي 
نظامي و غيرنظامي و صنايع دريايي اس��ت كه تمام 
استانداردهاي روز دنيا را هم كسب كرده است.رييس 
گروه اقتصادي تدبير با بيان اينكه حدود ۷0 ميليون 
دالر ه��دف صادراتي دراين حوزه داريم تصريح كرد: 
از 1۷0 ميلي��ون ليتر توليد روغ��ن و روانكار به ۲00 
ميليون ليتر رسيده ايم كه در اين زمينه جهش توليد 
خوبي داشته ايم  و پيش بيني مي كنيم تا پايان امسال 

در مجموعه نفت پارس ۴0 درصد جهش توليد داشته 
باشيم. معاون س��تاد اجرايي فرمان امام خاطرنشان 
ك��رد: هدف گذاري س��تاد اجراي��ي درعرصه توليد 
محصوالت اس��تراتژيك و رفع خأله��ا چه در زمينه 
توليد واكس��ن كرونا و ماس��ك و دارو و چه در زمينه 
روغن هاي صنعت هوايي و فرآورده هاي نفتي است.

مرتض��ي دهقان معاون هوان��وردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كشور نيز در بخش ديگري ازاين 
مراسم گفت: محصولي كه امروز ستاد اجرايي فرمان 
امام به م��ا تحويل داد يكي از محصوالتي اس��ت كه 
مصرف بااليي در هواپيماه��اي نظامي و غيرنظامي 
دارد و بدلي��ل تحريم هاي ظالمانه ب��ا قيمت گزافي 
مجبور ب��ه تهيه آن بوديم.او با بيان اينكه حمل ونقل 
هوايي هميش��ه از آخرين تكنولوژي هاي روز دنيا و 
استانداردترين مواد مصرفي بايد استفاده كند، گفت: 
از ابتداي انقالب تحريم هاي ظالمانه عليه جمهوري 
اسالمي بخش حمل ونقل هوايي صنعت هوايي كشور 

را زمين گي��ر كرده بود اما صنعت هوايي توانس��ت با 
همكاري نيروهاي انقالب از بخش��ي از بن بس��ت ها 
عبور كند.سردار ش��مس الدين فرزادي پور فرمانده 
عمليات هوايي ني��روي هوافضاي س��پاه نيز دراين 
مراسم با تمجيد از اقدام س��تاد اجرايي فرمان امام و 
معرفي محصول توليد ش��ده گف��ت: اين محصول با 
ارسال به آزمايشگاه هاي داخل و خارج كشور، توانسته 
استانداردهاي سختگيرانه صنعت هوايي را با موفقيت 
كسب كند.معاون فرمانده هوافضاي سپاه افزود: چه 
قبل و چ��ه بعد از برجام، صنعت هوايي هميش��ه در 
تحريم هاي سخت قرار داشته و دستيابي به اين روانكار 
اقدام بزرگي است و اين روغن ها چه در بخش دفاعي 
و چه غيردفاعي قابل بهره برداري اس��ت.وي افزود: با 
شكسته شدن اين سد توسط محققان ستاد اجرايي 
فرمان امام بارديگر ثابت ش��د ني��روي جوان داخلي 
توانمندي توليد هرمحصول پيش��رفت هاي را دارد و 
مي تواند تهديدها رابه فرصت هاي بزرگ تبديل كند.

پرداخت ۵.۶ هزار ميلياردي از ذخاير ارزي براي كرونا

دستگاه هاي دولتي عامل 
ناكارآمدي دولت و بانكداري 

الكترونيك 
روي هم 15 ميليون دستگاه پرداخت در كشور داريم. 

اما ب��ا اين وجود، براي پرداخ��ت و انتقال وجه به برخي 
حساب ها از جمله حس��اب هاي دولتي، خزانه و... بايد 
ساعت ها وقت صرف شود و دست آخر مشتري متوجه 
نمي ش��ود كه از كدام بانك و با چه روش��ي بايد پول را 
پرداخت كند.  ب��ه عنوان مثال، ب��راي دريافت مدرك 
تحصيلي يك دكتر دندانپزشك، الزم است كه 1000 
تومان به حساب خزانه پرداخت شود. اين پول بايد حتما 
از طريق شعب بانكي انجام شود. اما با مشاهده حساب 
مشخص نيست كه از چه بانكي بايد پرداخت شود تنها 
يك شماره شبا طوالني است كه شمارش صفرهاي آن 
به سختي امكان پذير است اما كارمند مربوطه در اداره 
فارغ التحصيلي مي گويد كه قابل پرداخت در كليه شعب 
بانك م است. مشتري با توجه به اينكه كارت بانكي بانك 
م را دارد به اينترنت بانك مراجعه كرد اما هر چه تالش 
كرد امكان پذير نش��د و نرم افزار اين پيغام را داد كه اين 
شماره حساب مربوط به اين بانك نيست. مشتري نتيجه 
گرفت كه اين شماره شبا مربوط به بانك ديگري است و 
در نتيجه به چند شعبه بانك هاي مختلف مراجعه كرد 
تا مبل��غ 1000 تومان را بپردازد. اما صف طوالني، قطع 
سيستم در آن روز كاري، موجب شد كه از ساعت 8 تا 1۲ 
در شعب مختلف معطل شود و دست آخر نتوانست پول 
را پرداخت كند.  سرانجام به اداره فارغ التحصيلي مراجعه 
و موضوع را مطرح كرد كه معلوم نيست كه اين حساب 
خزانه متعلق به چه بانكي است و به بانك م هم تعلق ندارد. 
شما خودتان اين 1000 تومان را به گونه اي به حساب 
دولت واريز كنيد....  حال تصور كنيد كه عالوه بر اين نوع 
حساب ها، انواع حساب و واريز وجه، انتقال وجه و.. هم به 
داليل مشخص نبودن بانك، هم به دليل درشت بودن 
وجه باالي ۶ ميليون تومان، هم به دليل محدوديت هاي 
تراكنش و... عمال تعداد قابل توجهي از مردم را به بانك ها 
و شعب مي كشاند و با وجود اين همه ابزار پرداخت كه هر 
شهروند مي تواند مانند يك كارمند بانك عمل كند، اما با 
اين حال صدها هزار كارمند بانك هر روز مشغول به كارند 
و شعب شلوغ و پرتردد است و مردم در صف هاي طوالني 
و نوبت هاي چند ساعته منتظر انتقال وجه هستند و كرونا 
نيز در اين شلوغي مي تازد و عده اي را به كام مرگ و بيماري 
مي كشاند.  براين اساس، جاي اين پرسش اساسي وجود 
دارد كه چرا حس��اب هاي خزانه يا حساب هاي دولتي، 
عوارض و ماليات و.... كوتاه و گويا و قابل پرداخت در كليه 
شعب بانك ها و اينترنت بانك و موبايل بانك و... نيست؟ 
اگر فرض كنيد كه يك شماره ساده مانند ۲۳۴5 براي 
خزانه در تمام بانك ها و تمام شعب و شبا و.. تعريف شود و 
ابزار انتقال بين كل سيستم بانكي باشد چه مشكلي ايجاد 
مي كند؟ در اين موارد الزم نيست كه فقط براي يك بانك 
خاص تعريف شود و مي توان همه بانك ها را با يك سند يا 
شماره شبا مربوط به هر بانك به حساب دولتي و خزانه و 
ماليات و عوارض مرتبط ساخت. براي سادگي كار مردم 
و مشتريان و كارمندان و ادارات، بايد حساب هاي ساده 
تعريف كرد و امكان پرداخت از هر ابزاري مانند گوشي و 
اينترنت را فراهم كرد و نبايد مردم را براي يك فيش ساده 
با مبلغ كم مجبور به مراجعه به شعب بانك هاي شلوغ كرد.  
مردم بايد قادر باشند كه هر نوع حساب دولتي و خزانه را با 
نرم افزار بانكي پرداخت كرده و سند الكترونيك و گواهي 
پرداخت را عكس بگيرند يا پي دي اف بگيرند و براي اداره 
دولتي ارسال كنند و حتي كاغذ نيز استفاده نكنند واگر 
هم استفاده از كاغذ الزم است مي توان آن را كپي گرفت 
و به اداره مربوطه ارايه كرد و الزم به مراجعه به شعبه بانك 
نيست. لذا شماره هاي طوالني شبا كه مشخص نيست 
كه مربوط به كدام بانك است و قابل پرداخت در اينترنت 
بانك و موبايل بانك نيست مشكل را افزايش مي دهد و 
به جاي آن بايد يك حساب ساده و قابل پرداخت در هر 
نوع ابزار پرداخت و هر بانكي را فراهم كرد.  اين كه بعد از 
افزايش تراكنش ها به ۳ ميليارد در ماه هنوز ارتباط بين 
بانكي كامل نداريم و برخي حساب ها در برخي بانك ها 
قابل پرداخت نيست و برخي حساب ها در اينترنت بانك 
و موبايل بانك قابل پرداخت نيست، مايه تاسف است زيرا 
به هر ميزان كه فناوري رش��د كرده و دستگاه ها بيشتر 
ش��ده، ترافيك و گرفتاري و اتالف وقت مردم نيز ادامه 
يافته اس��ت.  تمام اين مش��كالت با يك طراحي ساده 
در شماره حس��اب ها و امكان پرداخت در تمام بانك ها 
و ش��عب و نرم افزارها امكان پذير مي ش��ود و از حساب 
خزانه گرفته تا عوارض و ماليات، جريمه و... را بايد از اين 
طريق ساده سازي كرد. در مورد انتقال وجه بين بانكي 
از طريق ش��با و... نيز بايد به جاي يك حساب طوالني و 
۷ صفراضافه، راه ساده تري را انتخاب كنيم و به ازاي ۳۳ 
بانك كشور مثال از دو رقم براي مشخص كردن بانك به 
اضافه شماره حساب مشتري در آن بانك استفاده كنيم و 
الزم به اين همه اعداد اضافه نيست.  همچنين براي مبالغ 
درشت باالي ۶ ميليون تومان و قاعده مقابله با پولشويي و 
محدود كردن تراكنش ها با هدف كنترل قيمت ها و ارز و 
طال و... بايد راهكارهاي ديگري انتخاب شود كه ازخدمات 
دولت الكترونيك و بانكداري الكترونيك در جهت كاهش 
مراجعه به شعب بانك ها استفاده شود. اين موضوع نشان 
مي دهد كه خود دولت و بانك ها عامل مراجعه مردم به 
بانك ها هس��تند و اگر مردم به خصوص كسبه و كسب 
وكارهاي با گردش باال متناسب با اعتبارشان در بانك ها 
و بازار، بتوانند گردش مالي با ارقام باال در اينترنت بانك و 
موبايل بانك داشته باشند، نيازي به اين همه مراجعه به 
بانك ها براي دريافت چك رمزدار و... ندارند. در حال حاضر 
مبدا و مقصد تمام تراكنش هاي بانكي مشخص است و 
بالفاصله بعد از هر تراكنش با رقم باال، مي توان نظارت 
كافي را اعمال كرد و نبايد مردم را مجبور كنند كه براي 
يك تراكنش ساده و انتقال وجه، به شعب بانك مراجعه 
كنند تا چك رمزدار بگيرند يا از حساب شبا استفاده كنند.  
همان طور كه از مردم سوال مي شود كه براي چه منظوري 
از چك يا شبا استفاده مي كنند و پول را از كجا آورده اند و 
صرف چه كاري مي كنند، مي توان در اينترنت بانك نيز 
همين پرس��ش را مطرح كرد و الزم نيست كه براي هر 
كاري مردم به شعب بانك ها مراجعه كنند.  براين اساس 
كاهش مراجعه مردم به بانك ها و شعب بانكي، نيازمند 
برنامه ريزي، هماهنگي، طراحي جديد و ارتباط بين بانكي 
مناسب تري اس��ت و دولت و بانك ها كه خود عامل اين 
همه مراجعه به شعب بانك ها و ادارات و ناكارآمدي هاي 
بسيار آن هستند بايد اقدام ويژه اي جهت كاهش مراجعه 
مردم به بانك ها و ادارات داشته باشند. شماره حساب ها 
را باز طراحي كنند و كوتاه و گويا و قابل خواندن كنند و...

خروج سازمان توسعه تجارت 
از ريل اصلي 

البته مادامي كه نهاد باالدستي اين سازمان يعني 
وزارت صمت چندين ماه اس��ت همچنان بدون 
وزير و با سرپرست آن هم با حضور فردي كه بيشتر 
سابقه معدني دارد، اداره مي شود، نمي توان انتظار 
داش��ت كه صادرات بر روي ريل رونق قرار بگيرد. 
با نگاه به اين مسائل اين پرسش قابل طرح است 
كه آيا واقعا در چنين شرايط پرتالطمي، مي توان 
انتظار داش��ت كه كش��تي تجارت در يك مسير 
درس��ت و آرام پهلو بگيرد. اما پرسش ديگري كه 
ذكر آن ضروري است، اينكه آيا انتصاب و گزينش 
افراد براي عهده دار شدن مسووليت هاي خطير در 
عرصه توليد، تجارت ومعدن آنهم در اين شرايط 
دشوار اقتصادي ايران، به جا و درست بوده است؟؛ 
پاسخش قطعا خير است. مادامي كه هر فردي با 
هر روزمه اي و در هر سطحي بدون اينكه كارشناس 
زبده در آن حوزه باش��د، بر كرس��ي رياست تكيه 
مي زند، نبايد توقع داش��ت كه مشكالت و موانع 
موجود به اين آساني مرتفع شود. حال وقتي يك 
س��ازماني به اين مهمي كه خود بايد پيش��رو در 
عرصه تجارت باش��د، براي فعال اقتصادي ايجاد 
مشكل مي كند؛ چگونه مي توان گره از مشكالت 
صادركنندگان كه از آنها به عنوان س��ربازان خط 
مقدم جنگ اقتصادي نام برده مي ش��ود، گشود. 
برهمين اس��اس و با ذكر اينكه تقريبا در دو سال 
اخير، هيچ اقدام مثبتي از س��وي اين سازمان نه 
در بحث مشوق هاي صادراتي، نه در بحث افزايش 
رايزنان تج��اري و قراردادهاي تجاري و... صورت 
نگرفته است، انتخاب رييس فعلي سازمان توسعه 
تجارت به دليل اشراف نداشتن بر حوزه تجارت، 
از اس��اس اش��تباه بوده است. س��ازماني كه بايد 
حامي وهدايتگر صادركنن��ده بخش خصوصي 
باشد، متاسفانه در نقش يك سازمان مداخله گر 
مانع تراشي مي كند. آيا مي شود، متوليان تجاري 
با متوليان بانك مركزي در مورد صادركنندگان 
نشست برگزار كنند، بدون اينكه نماينده واقعي 
از اين طيف حضور داش��ته باشد؟ جلساتي كه از 
بزرگ ترين بدهكاران به عنوان صاحبنظر دعوت 
مي شود، اما صادركنندگان واقعي رانده مي شوند! 
از اين رو، تقاضاي ما فعاالن اقتصادي اين است كه 
رويكردها تغييركند. در پايان هم متذكر مي شوم، 
براي فعاالن اقتص��ادي هيچ تفاوتي ندارد كه چه 
كسي و ازچه طيف سياسي، حزب يا گروهي وارد 
بدنه وزارت صمت يا زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه 
شود، بلكه ما به دنبال گزينه هاي كارآمد وباسابقه 
هستيم كه هم بلد مسير، هم قدرت تعامل و حل 

مشكالت را داشته باشد. 

بيمه مركزي مسوول تعيين 
ظرفيت نگهداري ريسك ها 

ضوابط قبولي ريس��ك اتكايي در موسسات بيمه 
اتكايي توس��ط بيمه مركزي تعيين و ابالغ خواهد 
ش��د. به گ��زارش اداره كل روابط عموم��ي و امور 
بين الملل بيمه مركزي، ضوابط ظرفيت مجاز قبولي 
ريسك اتكايي تا زمان تصويب نهايي شوراي عالي 
بيمه توسط بيمه مركزي تعيين مي شود.بر اساس 
اين گزارش در چهارصد و چهل و هشتمين جلسه 
ش��وراي عالي بيمه مقرر شد بيمه مركزي به دليل 
نبود ضوابط مصوب ب��راي تعيين ميزان نگهداري 
ريسك در موسسات بيمه اتكايي، ضوابط پيشنهادي 
را براي تصويب به اين شورا ارايه كند.شايان ذكر است 
ك��ه تا زمان ارايه و تصويب ضوابط ياد ش��ده، بيمه 
مركزي مسووليت تعيين ظرفيت مجاز نگهداري 

اين موسسات را بر عهده خواهد داشت.

آمارهاي تحليلي بانك مركزي 
شاخصي براي بازار مسكن

عضو كميس��يون عمران مجلس با بيان اينكه 
آمارهاي مرتبط با بازار مسكن بايد توسط يك 
نهاد يا مرجع اعالم ش��ود، گفت: بانك مركزي 
بهترين گزينه براي انتش��ار آمارهاي تحليلي 
بازار مسكن است. صديف بدري عضو كميسيون 
عمران مجلس با اش��اره به تصمي��م وزارت راه 
و شهرس��ازي براي عدم ارايه آمارهاي مرتبط 
حوزه مس��كن، گف��ت: تا پيش از اي��ن، وزارت 
راه و شهرس��ازي ب��ه ص��ورت دوره اي اقدام به 
ارايه آمار درباره وضعيت بازار مس��كن مي كرد، 
حال مس��ووالن وزارتخانه تصميم به عدم ارايه 
گزارش هاي آماري گرفته اند كه به نظر من اين 
رويكرد مثبت است. نماينده مردم اردبيل، نير، 
نمين و سرعين در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: به نظر من آمارهاي مرتبط با بازار مس��كن 
بايد توسط يك نهاد يا مرجع اعالم شود، تاكنون 
ب��ه اينگونه بود كه آمارهاي اين بخش توس��ط 
دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت راه و بانك 
مركزي ارايه مي ش��د كه بعضا اين گزارش ها، 
اختالف آماري داشتند.يكي از مشكالت اقتصاد 
كشور، نبود اطالعات و آمارهاي دقيق و تحليلي 
اس��ت و در اين وضعيت، آمارهاي ارايه شده از 
سوي بانك مركزي، مركز آمار و سازمان برنامه 
بودج��ه و وزارتخانه هاي مرتبط با واقعيت هاي 
اقتصادي كش��ور مغايرت دارد. بدري گفت: در 
حوزه مسكن نيز بايد يك مرجع واحد براي ارايه 
آمارهاي تحليلي و دوره اي وجود داشته باشد تا 
برنامه ريزي ها بر اساس آن صورت گيرد.به نظر 
من بانك مركزي مي تواند مرجع كارشناسي و 
قابل قبولي براي ارايه آمارهاي حوزه مس��كن 
باش��د و در اين عرصه كارشناس��ان وزارت راه 
و شهرسازي، ش��هرداري ها و نهادهاي متولي 
باي��د اطالعات و گزارش ها را ب��ه بانك مركزي 

ارايه كنند.

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول
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خبرتاالر

بازار سرمايه

عقبگرد بورس به كانال يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد

بورس سر به راه نشد
گروه بورس|

بر خالف اغلب پيش بيني ها مبني بر اينكه طي روزهاي 
يكش��نبه و دوشنبه و سه ش��نبه هفته جاري، بورس 
سبزپوش خواهد شد، ديروز شاخص كل بورس ريزش 
65 ه��زار واحدي را ثبت ك��رد و به كانال يك ميليون 
و 6۰۰ هزار واحد بازگش��ت. قهر بورس با صعودهاي 
چشمگير در شرايطي از هفته گذشته آغاز شده است كه 
بي اعتمادي سهامداران نسبت به حركات دولت در بازار 
سرمايه همچنان پابرجاست. چه آنكه بر خالف اعالم 
عرضه »دارا دوم« در روز چهارش��نبه هفته جاري، اما 

جزييات اين عرضه همچنان نامشخص است.
معامالت روز يكش��نبه بازار سرمايه در حالي به پايان 
رسيد كه ش��اخص كل اين بازار با 65 هزار و ۳۴ واحد 
كاهش، رقم يك ميليون و 66۲ هزار واحد را ثبت كرد. 
شاخص كل با معيار هم وزن نيز با ۹۳۰۴ واحد نزول به 
رقم ۴65 هزار و ۱۲۰ واحد رس��يد.معامله گران ديروز 
۷۳6 ه��زار معامله به ارزش ۸۹ ه��زار و ۹۷۴ ميليارد 
ريال انج��ام دادند.صنايع پتروش��يمي خليج فارس، 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي، فوالد مباركه اصفهان، 
ملي صنايع مس ايران، پااليش نفت تهران، مخابرات 
ايران و س. نفت و گاز و پتروش��يمي تامين نسبت به 
ساير نمادها بيشترين تاثير منفي را روي بازار گذاشتند 
و فوالد مباركه اصفهان، اي��ران خودرو، پااليش نفت 
اصفهان، ملي صنايع مس ايران، بانك تجارت، پااليش 
نفت بندرعباس و س��ايپا نمادهاي پربيننده اين بازار 

بودند.

   عقبگرد فرابورس به كانال ۱۷ هزار واحد
ش��اخص كل فرابورس نيز 5۱6 واحد كاهش يافت و 
رقم ۱۷ هزار و ۸6۱ واحد را ثبت كرد. در اين بازار ۱۷۷ 
هزار معامله انجام شد كه ۲5 هزار و 6۱6 ميليارد ريال 

ارزش داشت.
پتروشيمي مارون، سنگ آهن گهر زمين، سرمايه گذاري 
صبا تامين، س��هامي ذوب آهن اصفه��ان، بانك دي، 
پتروشيمي تندگويان و پتروشيمي زاگرس نسبت به 
ساير نمادها بيش��ترين تاثير منفي را روي فرابورس 

گذاشتند.
ليس��ت نمادهاي پربيننده اين بازار ني��ز از بانك دي، 
س��هامي ذوب آهن اصفهان، پتروشيمي تندگويان، 
سرمايه گذاري صبا تامين، صنايع ماشين هاي اداري 
ايران، توس��عه مولد نيروگاهي جهرم و س. توس��عه و 

عمران استان كرمان تشكيل شده است.
به گزارش ف��ارس، گرچه برخي كارشناس��ان رفتار 
هيجاني سهامداران را عامل اصلي در ريزش شاخص 
كل بورس مي دانند ام��ا رفتارهاي متناقض دولتي ها 
و تاييد وتكذيب از صندوق هاي دولتي و سهام جديد 
باعث بي اعتمادي مردم به بازار شده است. البته عده اي 

مي گويند شركت هاي حقيقي و به ويژه بانك ها دندان 
تيز كرده اند تا در شرايط هيجاني و ريزش قيمت سهام، 
س��هام با ارزش را از بازار جمع كرده و در آينده به سود 
برسند.كارشناس��ان همواره به مردم تاكيد مي كنند، 
براي ورود به بازار سرمايه از پس انداز مازاد و سرمايه هاي 
كناري استفاده كنند و به هيچ وجه براي خريد سهام 

دارايي هاي مورد استفاده خود را نفروشند.
از طرفي مقامات دولت بارها عنوان كردند دولت قصد 
دارد از محل تامين مالي از بازار سرمايه پروژه هايي مانند 
تكميل پااليش��گاه ها، پتروشيمي ها و طرح هاي پترو 
پااليشگاهي كه ارزش افزوده فراواني براي كشور دارند 
را اجرا كنند.همچنين با توجه به مصوبه دولت مبني 
بر شناور سازي ۲5 درصد از سهام شركت هاي بزرگ 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ديروز اعالم كرد قرار 
است تا پايان سال ۲5 درصد از سهام شستا در بورس 

شناور شود.

   دنبال سودهاي كوتاه مدت نباشيد
در همين حال، يوسف هاشمي، كارشناس بازار سرمايه 
ب��ا تاكيد بر اينكه نباي��د به اين بازار دي��د كوتاه مدت 

داشت، گفت: بازار س��رمايه احتياج به ماندگاري دارد 
و سهامداران نبايد دنبال سودهاي كوتاه مدت باشند.

هاش��مي در گفت وگ��و با ايس��نا، با تاكيد ب��ر اينكه 
س��رمايه گذاري در بازار بورس گزينه اي است كه هم 
مي تواند س��رمايه گذاران را در مقابل تورم حفظ كند 
و اگر س��هم ها با دانش و علم انتخاب ش��وند، مي تواند 
سرمايه گذاران را از تورم جلو بيندازد، اظهار كرد: اين 
موض��وع در بازارهاي ديگر امكان پذير نيس��ت، زيرا 
بازارهاي ديگر لزوما معادل تورم حركت نمي كنند يا 
ام��كان دارد بخش كوچكي از ميزان تورم را پوش��ش 
دهند.وي ادامه داد: از س��وي ديگ��ر بازارهاي ديگر از 
جمله مسكن و طال به سرمايه هاي زيادي نياز دارند و 
كمكي هم به اقتصاد كشور نمي كنند. درحالي كه پولي 
كه وارد بازار س��رمايه مي ش��ود مي تواند بعدا در قالب 
افزايش سرمايه ها براي شركت ها وضعيت نقدينگي 
بهتري ايجاد و به پيشبرد طرح هاي توسعه اي، افزايش 

توليد و گسترش خدماتشان كمك كند.
اين كارشناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه افرادي 
كه وارد بازار س��رمايه مي ش��وند نبايد به اين بازار ديد 
كوتاه مدت داشته باشند، توضيح داد: ديد كوتاه مدت 

در اين بازار ميزان ريس��ك را بيشتر مي كند. احتماال 
تعدادي زيادي از سهامداران در ارديبهشت امسال وارد 
بازار سرمايه و با س��ود زيادي مواجه شدند و در مقابل 
س��هامداراني هم در اواس��ط مرداد وارد بازار و با زيان 

مواجه شدند.
هاشمي افزود: بايد به اين نكته توجه داشت كه افرادي 
كه بلندمدت در بازار مي مانند همگي منتفع مي شوند. 
كافي اس��ت به تاريخ بازار س��رمايه رج��وع و حركت 
ش��اخص را در دو سال گذشته بررسي كنند و در كنار 
قيمت هاي ارز، مسكن و سكه قرار دهند و مقايسه كنند. 
قطعا بازار سرمايه گزينه بهتري بوده و تورم را پوشش 
داده و حتي منجر به س��ود شده است؛ بنابراين آينده 
بلندمدت اين بازار حتي بدون پيش بيني خوب است و 
فقط احتياج به ماندگاري، صبوري و افزايش دانش دارد.

وي به جديدالورودها به بازار سرمايه توصيه كرد كه از 
شركت هاي س��بدگرداني كه مجوز سازمان بورس را 
دارند و همچنين از مشاوره سرمايه گذاري كه زيرنظر 
سازمان بورس هستند كمك بگيرند و دانش عمومي 
خ��ود را از طريق ابزارهايي كه در اختيار دارند افزايش 
دهند. همچنين به دنبال سودهاي كوتاه مدت نباشند.

بازگشت به مدار حركتي اصلي در پايان مرداد

تورم به كاهش دست به عصاي خود ادامه داد
مركز آمار ايران به عنوان اصلي ترين مرجع بررس��ي و 
اعالم نرخ تورم، عدد اين شاخص را در پايان مرداد ماه 
امس��ال اعالم كرد، عددي كه هرچند هنوز نسبت به 
اس��تانداردهاي جهاني فاصله اي قاب��ل توجه دارد اما 

همچنان به حركت كاهشي خود ادامه داده است.
در ش��رايطي كه در س��ال هاي پاياني دولت يازدهم، 
تيم اقتصادي روحاني توانس��ت به يكي از مهم ترين 
وعده هايش در تك رقم��ي كردن تورم عمل كند و به 
نظر مي رسيد برنامه هاي اجرايي شده در سال هاي بعد 
نيز موفقيت آميز خواهند بود اما با بازگشت تحريم هاي 
امريكا و ش��وك هاي اقتصادي بعد از آن، بار ديگر نرخ 
تورم به مدار صعودي بازگشت. افزايش نرخ ارز، كاهش 
دسترسي به مواد اوليه، تشديد ركود و افزايش نقدينگي 
عواملي بودند كه نرخ تورم تك رقمي شده ايران را بار 
ديگ��ر صعودي كردند و اين نرخ حت��ي در ماه هايي از 
س��ال ۹۸ از مرز ۴۰ درصد نيز عبور كرد. افزايش نرخ 
تورم، ارتباط مس��تقيمي با افزايش فشار معيشتي بر 
زندگي م��ردم دارد و از اين رو اين نگراني به وجود آمد 
كه در صورت تداوم روند افزايشي تورم، جامعه كشش 

شرايطي به وجود آمده را نداشته باشد.
در ماه هاي بعد با اجرايي ش��دن برخي سياست هاي 
انقباضي از سوي بانك مركزي، نرخ تورم با سرعتي پايين 
روند كاهش��ي خود را آغاز كرد و اين بانك ماه گذشته 
اعالم كرد كه برنامه دارد در يك چارچوب يك ساله نرخ 
تورم ايران را به مرز ۲۲ درصد برس��اند، وعده اي كه در 
راه رسيدن به آن چند ابهام مهم وجود داشت. از سويي 
با توجه به كسري بودجه دولت تحت تاثير شيوع كرونا، 
موضوع اس��تقراض از بانك مركزي يكي از خطرهايي 
است كه كارشناسان نس��بت به آن تذكر مي دهند و 
معتقدند با حفظ روند افزايشي نقدينگي، پول پرفشار 
بانك مركزي، بار ديگر نرخ ت��ورم را باال خواهد برد. از 
س��وي ديگر اختالف نظرهايي كه ميان بانك مركزي 
و س��ازمان برنامه و بودجه وجود دارد و در هفته هاي 
گذشته از سوي اين دو سازمان به رسانه ها راه يافته نشان 
مي دهد كه دولت برنامه جامع و همه جانبه اي براي حل 
مشكالت اقتصادي ندارد و تداوم اين شرايط احتماال 
تاثيري منفي بر ش��اخص هاي مختلف از جمله تورم 
خواهد گذاشت.  به اين ترديدها و نگراني ها، نرخ تورم 
ماهانه تير ماه نيز اضافه شد. بر اساس اعالم مركز آمار، 
نرخ تورم ماهانه در تير ماه از مرز 6 درصد نيز عبور كرد 
و با توجه به اهميتي كه تجميع تورم ماهانه بر شاخص 
نهايي دارد، اين ركورد شكني تورمي، نگراني جديدي به 
وجود آورد كه شايد بار ديگر افزايش تورم در راه باشد. با 
اين وجود اما گزارش جديد مركز آمار نشان مي دهد كه 
نرخ تورم همچنان روند كاهشي خود را تا پايان مردادماه 

نيز حفظ كرده است.

   كانال 25 درصدي تورم
بر اس��اس گزارش مركز آمار، تورم نقطه اي همچنان 
روند افزايش��ي خود را حفظ كرده است. منظور از نرخ 
تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت 
به ماه مشابه سال قبل مي باشد. نرخ تورم نقطه اي در 
مرداد ماه ١٣٩٩ به عدد ٣٠,٤ درصد رس��يده است؛ 
يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٣٠.٤ درصد 
بيشتر از مرداد ١٣٩٨ براي خريد يك »مجموعه كاالها 
و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم نقطه اي 
مرداد ماه ١٣٩٩ در مقايسه با ماه قبل ٣,٥ واحد درصد 
افزايش يافته اس��ت. نرخ تورم نقط��ه اي گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« با افزايش ٥,٠ 
واحد درصدي ب��ه ٢٦.٠ درصد و گروه »كاالهاي غير 
خوراكي و خدمات« ب��ا افزايش ٢.٨ واحد درصدي به 

٣٢.٦ درصد رسيده است.
اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي 
شهري ٣٠,٦ درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل ٣,٦ 
واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي 
خانوارهاي روستايي ٢٩,٦ درصد بوده كه نسبت به ماه 

قبل ٣,٧ واحد درصد افزايش داشته است.
بررسي نرخ تورم ماهانه نيز دو نتيجه متفاوت دارد. از 
س��ويي اين نرخ همچنان صعودي اس��ت و اين نشان 
مي دهد كه در آين��ده نزديك خبري از كاهش جدي 
نرخ تورم نخواهد بود و از سوي ديگر تورم مرداد نسبت 

به تير ماه كاهشي قابل توجه را به ثبت رسانده است. 
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد ش��اخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل مي باش��د. نرخ تورم ماهانه 
مرداد ١٣٩٩ به ٣,٥ درصد رس��يده كه در مقايس��ه با 
همين اطالع در ماه قبل، ٢.٩ واحد درصد كاهش داشته 
است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 

آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غير خوراكي و 
خدمات« به ترتيب ٣.٦ درصد و ٣.٤ درصد بوده است.

اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري ٣,٥ درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل، سه 
واحد درصد كاهش داش��ته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي ٣.٢ درصد بوده كه نسبت 
به ماه قبل ٢.٧ واحد درصد كاهش داش��ته اس��ت.در 
گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
بيش��ترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »چاي، قهوه و س��اير نوشيدني ها« )انواع نوشابه 
و دوغ پاستوريزه(، گروه »دخانيات« )انواع سيگار(، و 
گروه » شير، پنير و تخم مرغ « )خامه، پنير پاستوريزه، 
شير پاستوريزه و ماست پاستوريزه( است. در گروه عمده 
»كاالهاي غير خوراكي و خدم��ات«، گروه »مبلمان 
و لوازم خانگي« )ماشين لباسشويي، يخچال فريزر و 
ظروف آشپزخانه(، گروه »حمل و نقل« )قيمت انواع 
خودرو( و گروه »تفريح و فرهنگ« )دوربين عكاسي، 
قطعات كامپيوتر، دوچرخه بچه گانه، لپ تاپ( بيشترين 
افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.در حوزه 
تورم س��االنه نيز بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه روند 
كاهشي ادامه يافته اما سرعت اين كاهش بسيار پايين 
است. منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين 
اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، 
نس��بت به دوره مش��ابه قبل از آن مي باشد. نرخ تورم 
ساالنه مرداد ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي كشور به ٢٥,٨ 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ٠,٦ 
واحد درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم 
س��االنه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب 
٢٥,٩ درصد و ٢٥.٤ درصد مي باشد كه به ترتيب ٠,٥ و 
يك واحد درصد نسبت به ماه قبل كاهش داشته است. 

دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در مرداد ماه ١٣٩٩ براي 
دهك هاي مختلف هزينه اي از ٢٣,٤ درصد براي دهك 

اول تا ٢٨.٨ درصد براي دهك دهم است.

   تورم خوراكي ها
در ميان كاالهايي كه بر روي ت��ورم نهايي تاثير دارند، 
وضعي��ت قيمتي محص��والت كش��اورزي و خوراكي 
بيشترين سهم را در زندگي مردم دارند و با توجه به اينكه 
بخش قابل توجهي از درآمد اقش��ار كم درآمد جامعه 
صرف برطرف كردن اين نيازها مي شود، بررسي تورم آنها 
اهميت بااليي دارد. مركز آمار ايران در گزارشي جداگانه 
به بررسي قيمت اين محصوالت نيز پرداخته است.در 
بخش غالت، در س��ه ماهه اول س��ال ١٣٩٩، متوسط 
قيمت گندم ٢٤٩١٢ ريال و متوسط قيمت جو ٢٠١٦٩ 
ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 
٤٤,٨ درصد و ١٣ درصد افزايش داش��ته اند.در بخش 
حبوبات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قيمت 
نخود ٧٠٥١٩ ريال و متوسط قيمت عدس ١١٤٨١٦ 
ريال بوده كه نخود نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل 
١٧,٥ درصد افزايش و عدس نسبت به فصل مشابه سال 
قبل١٠٦.٧درصد افزايش داشته اند.در بخش محصوالت 
جاليزي، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قيمت هندوانه 
١٨٠١٨ خربزه ٢٩٥٨٨ و خيار ٢٣٢٤١ ريال بوده كه 
به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٢,٧، ١٥.٢ 
و هشت درصد افزايش داشته اند.در بخش سبزيجات، 
در س��ه ماهه اول س��ال ١٣٩٩، متوسط قيمت سيب 
زميني ١٨١٥٧، پياز ٢١٣٣٤ و گوجه فرنگي ١٣٩٨١ 
ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 
٤٩,٧، ٤٢.٥ و٣٧.٢ درصد كاهش داشته اند.در بخش 
دامداري سنتي، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط 
قيمت يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده ٣٩٥٠٢٦ ريال و 
يك كيلوگرم گاو پرواري زنده ٢٩٧١١٤ ريال بوده كه به 
ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨,٣ و ١٨.٥ درصد 
كاهش داش��ته اند.در بخش فرآورده هاي دامي سنتي، 
در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير 
گوسفند ٨٧٩٠٨ ريال بوده كه نسبت به بهار سال قبل 
٦٣,٢ درصد افزايش داشته است و متوسط قيمت يك 
كيلوگرم شير گاو ٢٤٩٧٧ ريال بوده كه نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ٢٢ درصد افزايش نشان مي دهد.هرچند 
براي اقتصاد ايران كه در سال هاي گذشته نرخ تورم ۴۰ 
درصد را نيز تجربه كرده، رسيدن تورم ساالنه به مرز ۲5 
درصد مي تواند خبر اميدواركننده اي باشد اما با توجه به 
اهميت سياست هاي دولت در ماه هاي پيش رو و رسيدن 
به راهكارهاي غيرتورمي در جبران كسري بودجه، براي 
مشخص شدن سرنوشت تورم در سال ۹۹ بايد به انتظار 

عملكرد دولت در شش ماهه دوم سال نشست.

ديروز شاخص كل بورس ريزش 65 هزار واحدي را ثبت كرد

 جزييات معامله سهام عدالت 
به شكل بلوكي

سخنگوي س��تاد آزادسازي سهام عدالت با اشاره به 
اينكه از اين پس معامالت فروش بخش��ي از سهام 
عدالت مردم به صورت بلوكي انجام مي شود، گفت: 
زمينه ورود شركت هاي س��رمايه گذاري به بورس 
فراهم شده است.به گزارش بورس اوراق بهادار تهران، 
حسين فهيمي سخنگوي س��تاد آزادسازي سهام 
عدالت با اش��اره به نشست روز گذشته شوراي عالي 
بورس تصريح كرد: اين شورا، در مورد سهام عدالت 
به عنوان يك بازيگر مهم در بازارسرمايه، تصميماتي 
گرفته است؛ همچنين تسهيالتي هم براي بانك ها 
و كارگزاري ها در نظر گرفته ش��ده تا از اين طريق به 
ماندگاري س��رمايه گذاران به طور بلندمدت در اين 
بازار كمك شود. اقداماتي مانند افزايش اعتبار، اجازه 
به بانك ها براي ورود به خريدهاي مقطعي و فروش بر 
اساس نماد، برخي از اين موارد است.حسين فهيمي، 
سخنگوي ستاد آزادسازي سهام عدالت در مورد مزيت 
انجام معامالت بلوكي سهام عدالت، شرايط اعطاي وام 
به مشموالن و شرايط تسويه، معافيت ماليات بر ارث 
وراث سهام عدالت توضيحاتي ارايه داد.وي در ارتباط 
با تعداد افرادي كه تاكنون سهام عدالت را به فروش 
رس��انده اند، گفت: حدود ۱۱ درص��د از هم وطنان 
كه مشمول س��هام عدالت بوده اند، تصميم گرفتند 
تا بخش��ي از سهام خود را بفروش��ند؛ براين اساس، 
مي توان گفت كه اكثريت قريب به اتفاق سهامداران 
سهام عدالت، به ارزندگي سهم خود پي برده و ترجيح 
داده اند كه از آن نگهداري كنند. وي افزود: از ۱۰ خرداد 
تاكنون كه آزاد سازي سهام عدالت و امكان فروش آن 
فراهم شده است، بيش از ۷ هزار و 6۰۰ ميليارد تومان 
دارايي سهام عدالت در بازار فروخته شده است و وجوه 
آن در سطح مشموالن سهام عدالت با كد ملي و شماره 
شبايي كه در اختيار ما قرار داده اند، تسويه و پول آن 

واريز شده است.
   مزيت معامله بلوكي

فهيمي فروش و واريز وجوه حاص��ل از آن را به طور 
تدريجي عن��وان كرد و گفت: ش��وراي عالي بورس 
تصميم بس��يار مهمي را در مورد مشموالن سهام 
عدالت و در راستاي حفاظت از دارايي هاي و فروش 
بهينه آنه��ا اتخاذ كرد. به اين نحو ك��ه اين امكان به 
س��ازمان بورس داده شده است تا با توجه به شرايط 
بازار بتواند، بخش از س��هامي را كه مشموالن سهام 
عدالت قصد فروش آن را دارند، در كل كارگزاري ها 
به شكل تجميعي و يك جا )بلوكي( به فروش برساند.

سخنگوي ستاد آزادسازي س��هام عدالت ادامه داد: 
پيش از اين چنين امكاني به لحاظ مقرراتي در سطح 
يك كارگزار وجود داشت، اما در حال حاضر اين امكان 
فراهم شده كه كل فروش سهام عدالت به طور يكجا در 
بازار، بازاريابي شود و به طور عمده يا بلوك به روش هاي 
مختلف فروخته شود. طبيعي است كه در اين روش 
تعداد مشتريان حرفه اي بيش��تر خواهد بود.وي در 
رابطه با مزيت روش بلوكي توضيح داد: همانطور كه 
اشاره شد در معامله بلوكي افراد حرفه اي  تري دخيل 
هستند. در اين روش ممكن است حتي قيمت هاي 
باالتر از تابلو فروخته شود كه به نفع سهامداران است. 
همچنين در نظر داشته باشيد كه يك دارايي در يك 
نماد به طور مثال بين 5۰ كارگزاري توزيع مي شود، 
ديگر امكان تجميع آن وجود نداشت، بلكه سفارش ها 
در يك كارگزاري تكميل مي شد؛ اما اكنون اين امكان 
فراهم شده است كه مجموع فروش ها در يك نماد در 
تمامي كارگزاري ها به طور يكجا تجميع و به شكل 
بلوكي يا عمده فروخته شود.فهيمي در مورد اعطاي 
اعتبار براي دريافت وام به مش��موالن سهام عدالت 
تصريح كرد: بانك مل��ي دريافت تقاضا در اين باره را 
آغاز كرده است؛ اين بانك قصد دارد بر اساس وضعيت 
منابعي كه دارد بين 5۰ تا ۸۰ درصد به مش��موالن 
س��هام عدالت و با توجه به سهام آنها وام بدهد؛ البته 
بقيه بانك ها نيز درصدد انجام اين كار هس��تند كه 
زيرساخت هاي فني برايشان در نظر گرفته شده است.

   شرايط تسويه وام مشموالن
وي در خص��وص تس��ويه اي��ن وام گف��ت: اگ��ر 
دريافت كنندگان وام تا يك ماه آن را تس��ويه كنند، 
هيچ هزينه مالي ب��ه آنها تعلق نمي گيرد )مانند وام 
قرض الحسنه(، اما اگر تس��ويه آن بيشتر از يك ماه 
طول بكشد، تبديل به يك وام سه ساله ۱۸ درصدي 
مي شود. عالقه مندان مي تواند از اين وام و تسهيالت، 
بدون اينكه تضمين خاصي ارايه كنند و صرفا با پشتوانه 
س��هام عدالت از آن استفاده كنند.سخنگوي ستاد 
آزادسازي سهام عدالت، شركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تان هاي ايالم و قم را نيز به جز اس��تان خراسان 
جنوبي آماده بورس��ي شدن و انجام معامالتشان در 
بازارس��رمايه عنوان كرد و افزود: اكنون اين موضوع 
در اختيار ش��ركت بورس است كه براساس شرايط 
بازار، يكي يكي نماد هاي شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني را مورد گشايش قرار مي دهد تا امكان انجام 
معامله برايشان فراهم شود. در حال حاضر هيچ مشكل 
فني در اين خصوص وجود ندارد، فقط تعدادي از آنها 
صورت هاي مالي خود را ارايه نداده اند كه به محض 

ارايه، گشايش نماد هم انجام خواهد شد. 
   كدام وراث س�هام عدالت از ماليات بر 

ارث معاف مي شوند؟ 
وي اظهار كرد: تمامي اقداماتي كه راجع به س��هام 
عدالت است، به ويژه بحث امور شركتي، فوت شده ها، 
افرادي كه نياز به اصالح مشخصات دارند و آنهايي كه 
قصد توسعه سهام خود را دارند، در نظر داريم كه هيچ 
كار دستي و هيچ مراجعه حضوري در اين فرآيند ها 
وجود نداشته باشد. اين مهم ترين تصميم و استراتژي 
در مورد سهام عدالت است.فهيمي بيان كرد: در مورد 
فوت شدگان هم بايد يك ارتباط مكانيزه اي بين قوه 
قضاييه و شركت سپرده گذاري مركزي ايجاد شود 
كه البته بخش عمده كارهاي آن انجام ش��ده است. 
در حال حاضر حدود ۲,5 ميليون نفر از مش��موالن 
سهام عدالت فوت كرده اند كه نزديك به ۱۰ ميليون 
نفر وارث دارند و اين س��هام بايد به آنها منتقل شود. 
هم وطنان بايد منتظر باشند كه اين زير ساخت به طور 

كامل انجام شود.

مبناي محاسبه قيمت
ETF پااليشي مشخص شد

خبرگزاري تسنيم | هيأت وزيران در جلسه روز 
يكشنبه، با توجه به ضرورت واگذاري سهام صندوق 
سرمايه گذاري پااليشي يكم )دارا دوم(، درخصوص 
تعيين مبناي محاسبه قيمت براي اعمال تخفيف 
در صندوق دارا دوم تصميم گيري كرد. به موجب 
تصميم دولت، مبناي محاسبه قيمت براي اعمال 
تخفيف صرفاً براي سهام قابل واگذاري به صندوق 
سرمايه گذاري پااليش��ي يكم )دارا دوم(، قيمت 
پاياني روز معامالتي قبل از ش��روع پذيره نويسي 
صندوق ياد ش��ده خواهد بود. اعض��اي دولت در 
ادامه جلس��ه، به بحث و بررسي پيرامون تعدادي 

از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي پرداختند.

دنبال سودهاي
كوتاه مدت نباشيد

يك كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه نبايد به اين 
بازار ديد كوتاه مدت داشت، گفت: بازار سرمايه احتياج 
به ماندگاري دارد و سهام داران نبايد دنبال سودهاي 
كوتاه مدت باشند. يوسف هاشمي در گفت وگو با ايسنا، 
با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاري در بازار بورس گزينه اي 
است كه هم مي تواند سرمايه گذاران را در مقابل تورم 
حفظ كند و اگر سهم ها با دانش و علم انتخاب شوند، 
مي تواند سرمايه گذاران را از تورم جلو بيندازد، اظهار 
كرد: اين موضوع در بازارهاي ديگر امكان پذير نيست، 
زيرا بازارهاي ديگر لزوما معادل تورم حركت نمي كنند 
يا امكان دارد بخش كوچكي از ميزان تورم را پوشش 
دهند. وي ادامه داد: از س��وي ديگر بازارهاي ديگر از 
جمله مسكن و طال به سرمايه هاي زيادي نياز دارند و 
كمكي هم به اقتصاد كشور نمي كنند. درحالي كه پولي 
كه وارد بازار س��رمايه مي شود مي تواند بعدا در قالب 
افزايش سرمايه ها براي شركت ها وضعيت نقدينگي 
بهتري ايجاد و به پيش��برد طرح هاي توس��عه اي، 
افزايش توليد و گسترش خدماتشان كمك كند. اين 
كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه افرادي كه وارد 
بازار سرمايه مي شوند نبايد به اين بازار ديد كوتاه مدت 
داشته باشند، توضيح داد: ديد كوتاه مدت در اين بازار 
ميزان ريسك را بيشتر مي كند. احتماال تعدادي زيادي 
از سهامداران در ارديبهشت امسال وارد بازار سرمايه 
و با سود زيادي مواجه شدند و در مقابل سهامداراني 
هم در اواس��ط مرداد وارد بازار و با زيان مواجه شدند. 
هاشمي افزود: بايد به اين نكته توجه داشت افرادي كه 
بلندمدت در بازار مي مانند همگي منتفع مي شوند. 
كافي اس��ت به تاريخ بازار س��رمايه رجوع و حركت 
شاخص را در دو سال گذشته بررسي كنند و در كنار 
قيمت هاي ارز، مس��كن و سكه قرار دهند و مقايسه 
كنند. قطعا بازار سرمايه گزينه بهتري بوده و تورم را 
پوشش داده و حتي منجر به سود شده است؛ بنابراين 
آينده بلندمدت اين بازار حتي بدون پيش بيني خوب 
است و فقط احتياج به ماندگاري، صبوري و افزايش 
دانش دارد. وي به جديدالورودها به بازار سرمايه توصيه 
كرد كه از شركت هاي سبدگرداني كه مجوز سازمان 
بورس را دارند و همچنين از مشاوره سرمايه گذاري 
كه زير نظر س��ازمان بورس هستند كمك بگيرند و 
دانش عمومي خود را از طريق ابزارهايي كه در اختيار 
دارند افزايش دهند. همچنين به دنبال س��ودهاي 

كوتاه مدت نباشند.

كاهش ۴ درصدي آيفكس
در مردادماه

آمارهاي معامالتي نش��ان مي دهد كه شاخص 
فرابورس )آيفكس( در مردادماه امس��ال، افت ۴ 
درصدي را به ثبت رساند. به گزارش پژوهشكده 
پولي و بانك��ي، نگاهي به كارنام��ه فرابورس در 
پنجمين ماه امسال نش��ان مي دهد طي ۲۰روز 
معامالتي تعداد 5۹ميليارد و ۸۳۳ميليون ورقه 
بهادار در ۳۴ميلي��ون و ۲۸۸هزار نوبت به ارزش 
۱۳6۷ه��زار و ۱۲۱ميليارد ري��ال در بازارهاي 
فرابورس خريد و فروش شده است كه به ترتيب 
از رشد ۹۷درصدي حجم، افزايش 5۴5درصدي 
نوبت هاي معامالت و رشد 65۰درصدي ارزش 
معامالت نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
حكاي��ت دارد.اين در حالي اس��ت كه ميانگين 
حجم روزانه معامالت فرابورس در ماه گذش��ته 
۲۹۹۲ميليون ورقه و ميانگين ارزش معامالت 
نيز 6هزار و ۸۳6ميليارد ريال بوده است.همچنين 
ب��ازار اول فرابورس در ماهي كه گذش��ت تغيير 
مالكي��ت 5 ميليارد و ۲6۸ميلي��ون ورقه بهادار 
ب��ه ارزش ۱۴۴هزار و ۸۳6ميلي��ارد ريال و بازار 
دوم مبادل��ه ۲۲ميلي��ارد و 6۰۸ميلي��ون ورقه 
به��ادار به ارزش 6۰۴ه��زار و 5۲۰ميليارد ريال 
را ب��ه خود ديدند كه اين ارق��ام به ترتيب بيانگر 
افزايش ۱۲۴درصدي حج��م و ۱۱۷۳درصدي 
ارزش معامالت در بازار اول و رشد ۱۰6درصدي 
حجم و ۹66درص��دي ارزش معامالت بازار دوم 
در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال ۹۸ 
اس��ت.اين گزارش مي افزايد: در ب��ازار ابزارهاي 
مالي نيز تعداد ۲۰۲ميليون اوراق بدهي به ارزش 
۱۸6هزار و ۴۰5ميليارد ريال معامله شده است 
كه از افزايش ۲۹۸درصدي حجم و ۳6۴درصدي 
ارزش معامالت اين بازار در مردادماه امسال نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته حكايت مي كند.
افزون بر اين، بالغ بر ۳۸۱۲ميليون واحد صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله به ارزش ۷۱ميليارد و 
6۸6ميليون ريال و ۳ميليون و ۳۰۰هزار ورقه گواهي 
تسهيالت مسكن )تس��ه( به ارزش ۲۳۸۴ميليارد 
ريال در اين مدت در اين بازار مورد معامله قرار گرفته 
اس��ت كه نش��ان از افزايش 5۷۸درصدي حجم و 
رش��د 6۹۹درصدي ارزش معامالت صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قاب��ل معامله و همچنين رش��د 
۹5درصدي حج��م و افزايش ۲۸۴درصدي ارزش 
معامالت اوراق گواهي تسهيالت مسكن در مقايسه 

با مردادماه پارسال دارد.
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هيات رييسه شوراي تهران با يك تغيير وارد چهارمين سال فعاليت خود شد

ضبط داده فقط تا ۱۹ ثانيه پس از برخورد موشك اول 

هاشمي ماند؛ آروين رفت، ميالني آمد

رونمايي از  اطالعات ناقص جعبه سياه هواپيماي اوكرايني

سفر تعيين كننده  گروسي به ايران 

گروه راه و شهرسازي|
نشست ديروز شوراي ش��هر تهران دو دستور جلسه 
داشت. اولي انتخاب اعضاي هيات رييسه براي سال 
چهارم بود و دومي گزارش كميسيون هاي تخصصي 
درباره عملكرد س��ه س��اله خود. در جريان برگزاري 
انتخابات هيات رييس��ه پارلمان ش��هري پايتخت، 
محسن هاشمي، تنها كانديداي رياست شوراي شهر 
تهران با 18 راي از مجموع 20 عضو حاضر در جلسه، 
در چهارمين و آخرين س��ال فعاليت ش��وراي پنجم 
تهران، بار ديگر به عنوان رييس اين شورا انتخاب شد. 
در ادامه ابراهيم اميني با 1۶ رأي از مجموع 20 رأي 
به عنوان نايب رييس انتخاب شد. در جريان، انتخاب 
منش��ي هاي هيات رييسه هاشمي از آروين خواست 
بار ديگر براي منش��ي هيات رييس��ه كانديد ش��ود. 
خداكرمي نيز گفت: خانم آروين پديده شوراي پنجم 
اس��ت و مي تواند اينجا بماند. نظم و انضباط آروين و 
پيگيري بحث شفافيت موضوعي نيست كه بتواند از 
آن گذشت. آروين با اش��اره به اينكه اعضاي شوراي 
شهر درباره انصراف وي از اين جايگاه در هفته گذشته 
گاليه كرده بودند گفت: دوست دارم كه به عنوان يكي 
از جوان ترين هاي ش��ورا در اين جايگاه حضورداشته 
باشم، اما توان من در حد اين حسن نظر شما نيست. 
وي افزود: در شورا آنقدر منسجم و براي رويكرد ناظر 
بر شفافيت اجماع وجود دارد كه كار راحت بود و هر 
كدام از دوس��تان مي توانند ظرفيت هاي جديدي را 
ايجاد كنند. تنها دليل من اين اس��ت كه توانم ياري 
نمي كند. در نهايت از ميان سه كانديداي اين كرسي 
در شوراي شهر كه آرش حسيني ميالني، الهام فخاري 
و زهرا نژاد بهرام رقابت مي كردند در نهايت از مجموع 
20 رأي مأخوذه اعضا، نژاد بهرام با 1۳ و ميالني با 12 
رأي به عنوان اعضاي هيات رييس��ه انتخاب شدند. 
هاشمي با اش��اره به اينكه همه اعضا براي رسيدن به 
اين جايگاه شايستگي داشتند، گفت: حق شناس به 
دليل وحدت شورا از اين انتخابات انصراف داد. البته 
حق شناس ديروز اعالم كرد كه به دليل دريافت پيامك 
از سوي يكي از بزرگان اصالح طلب، از كانديداتوري 

براي رياست شوراي شهر تهران انصراف مي دهد.

   يك تغيير در هيات رييسه
هاشمي پس از پايان جلس��ه علني شوراي اسالمي 
شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران گفت: سال 
سوم شوراي شهر به اتمام رسيد و الزم بود در آستانه 
شروع سال پاياني شوراي پنجم بنده به عنوان رييس 
و همه روساي كميسيون ها گزارش عملكرد بدهيم. 
وي با بي��ان اينكه انتخابات هيات رييس��ه نيز براي 
س��ال چهارم انجام ش��د كه تنها با يك تغيير مابقي 
ابقاء شدند، تصريح كرد: در پي انصراف بهاره آروين 
از سمت منشي دوم شورا، آرش ميالني انتخاب شد.

هاشمي با اشاره به ابتالي عليخاني رييس كميسيون 
حمل و نقل به بيماري كرونا گفت: اين عضو به دليل 
ابتال به كرونا نتوانست در جلسه هيات رييسه شركت 

كند كه رأي وي را بعدا برويد از خودش بپرسيد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه حق شناس اعالم 
كرده است كه براي رياست شورا كانديدا بوده اما قبل 
از آغاز جلسه پيامي از سوي يكي از بزرگان اصالحات 
دريافت كرده كه در انتخابات شركت نكن گفت: من 
اطالعي از اي��ن موضوع ندارم ام��ا مي دانم كه قطعا 
حق شناس لياقت آن را داش��ت كه به عنوان رييس 
شورا در انتخابات شركت كنند. اما فكر مي كنم ايشان 

به دليل حفظ وحدت، خودشان تصميم گرفتند كه 
در انتخابات شركت نكنند. اما باز هم از وي جزييات 
دقيق را بپرسيد. هاش��مي در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه چرا از بيرون شورا براي اعضاء تصميم گيري 
مي ش��ود، اظهار كرد: البته اين گونه كارها مشورت 
اس��ت نه توصيه و معموال افراد با ديگران مش��ورت 
مي كنند و حتي اس��تخاره هم انجام مي ش��ود و در 
مكتب ما مشورت و استخاره وجود دارد كه نمي شود 

اسم آن را توصيه و دخالت گذاشت.
رييس شوراي اس��المي ش��هر تهران با بيان اينكه 
در س��ال آخر ش��وراي ش��هر بايد همه فعاليت ها و 
تالش هايمان به نتيجه برسد كه بر همين اساس همه 
تالششان را دوچندان مي كنند، گفت: ما برنامه سوم 
را تصويب كرديم و يك برنامه تحقق پذير نيز تدوين 
كرديم و حاال همه تالش مي كنند در يك سال باقي 

مانده اين برنامه تحقق پذير، محقق شود.

   قيافه مشكوك
تابلوي  ميدان جمهوري اسالمي

وي درباره حواش��ي پيرامون ن��ام ميدان جمهوري 
اسالمي كه كلمه اسالمي از تابلوي آن حذف شده بود 
نيز گفت: جنجال نادرستي در گذشته عليه مديريت 
ش��هري ايجاد ش��د كه حاال در مورد اين ميدان نيز 
تحقيق كردم و ديدم از س��ال ۹0 تا ۹1 در بسياري 
از تابلوهايي كه به س��مت اين ميدان بود اصال كلمه 
اسالمي قيد نشده و در حال تحقيق و بررسي هستيم 
كه چه كسي در چه زماني اين تابلوها را نصب كرده 
اس��ت هر چند كه تاريخ دقيق مش��خص نيست اما 
حذف كلمه اسالمي سابقه 10 ساله دارد و نمي دانم 

چرا حاال جنجال درست شده است.
هاشمي با بيان اينكه حاال كه اين مساله به رسانه ها و 
فضاي مجازي كشيده بايد با حساسيت بيشتري در 

مورد علل آن بررسي كنيم، اظهار كرد: تابلوي ميدان 
جمهوري قيافه مش��كوكي هم دارد و به مانند ساير 
تابلوها نيس��ت اما بايد ببينيم كه چه كس��ي در چه 
زماني اين تابلوها را نصب كرده و بايد دنبال كش��ف 

توطئه باشيم.

    ت�الش ب�راي رف�ع ك�دورت دول�ت و 
شهرداري

رييس شوراي اسالمي شهر تهران درباره رابطه دولت 
و شهرداري گفت: بهبود وضعيت شهرداري و دولت 
جزو وظايف رييس شورا است كه قطعا در يك سال 
باقي مانده سعي مي كنم اين رابطه بين شهرداري و 
دولت را كه كمي هم خدش��ه دار شده مجددا برقرار 
كنم و شاهد باش��يم كه حناچي مجددا به جلسات 
هيات دولت برود. وي افزود: از روحاني و جهانگيري 
مي خواهم كه اجازه دهند كه روابط ترميم ش��ود و 

كدورت ها كنار برود.

    تعبير تونل وحشت براي پل هاي عابرپياده 
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر نيز در تذكر پيش از 
دستور در صحن علني اين شورا با بيان اينكه در مورد 
وضعيت پل هاي عابر پياده بايد گفت كه به واس��طه 
وج��ود تابلوهاي تبليغاتي در دو ط��رف آن، پل ها نا 
امن هستند، گفت: حل موضوع ناامني پل ها مطالبه 
جدي شهروندان است به گونه اي كه برخي ها از اين 
پل ها به تونل وحش��ت تعبير مي كنن��د!. وي با بيان 
اينكه شهروندان معتقدند كه اين پل ها امن نيستند 
و ام��كان آزار و مس��ائل مختل��ف در آن وجود دارد، 
گفت: برهمين اساس الزم است كه شهرداري تهران 
از وضعيت پل ها و ضوابط حاكم بر آنها و تعداد آنها در 
مناطق گزارش دقيقي را به شوراي شهر ارايه كند تا 
بر اساس اين گزارش موضوع را دنبال كنيم و نتيجه 

اقدامات ما بايد در جهت رضايتمندي ش��هروندان و 
به ويژه بانوان باشد.

    هي�چ تخلف�ي در ص�دور پروانه س�اخت 
نداريم

محمد ساالري در دويست و سي و دومين جلسه شورا 
و در نطق پيش از دستور خود به ارايه گزارش اقدامات 
حوزه شهرسازي و معماري در پايان سال سوم شورا 
پرداخت و گفت: بررسي ها نشان مي دهد پيش از اين 
و بين سال هاي ۹1 تا ۹۵ تنها در منطقه 1 شهرداري 
ميان پروانه هاي ص��ادره با ضوابط ط��رح تفصيلي 
مالك عمل ۶۹ درصد مغايرت وجود داشته اما پس از 
اصالحات ساختاري صورت گرفته ميزان تخلفات در 
اين حوزه را تا 80 درصد در مناطق شهرداري كاهش 
داشته است. امروز با جرأت مي توانم بگويم در مرحله 

صدور پروانه هيچ تخلفي صورت نمي گيرد. 
ساالري با اشاره به اقدامات انجام شده براي كاهش 
تخلفات س��اختماني، گفت: در اولين س��ال شوراي 
پنجم س��تاد هماهنگي كميس��يون هاي ماده 100 
تشكيل شد و در نتيجه آن آسيب شناسي دقيقي از 
قوانين و فرآيندها به دست آمد. مبتني بر يافته هاي 
ستاد هماهنگي پيش نويس اليحه اصالح ماده 100 
قانون ش��هرداري با همكاري وزارت كش��ور تهيه و 
جهت تصويب به دولت ارايه شد. عالوه بر اين ارزش 
معامالتي ساختمان كه از س��ال ۹۳ بازنگري نشده 
بود، به روز ش��د تا با افزايش مي��زان جرايم تخلفات 
ساختماني انگيزه براي تخلفات ساختماني كاهش 
يابد. مجموعه اقدامات اين حوزه س��بب شده كه در 
دوره شوراي پنجم پرونده هاي ارجاعي به كميسيون 
ماده 100 نسبت به دوره چهارم كاهش ۵۵ درصدي 
داش��ته باشد كه اين خود نش��ان از حركت به سوي 

بازدارندگي از وقوع تخلف در اين دوره دارد.

وي ب��ا بي��ان اينكه س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
ايران از دفتر تحقيق��ات و تحليل ايمني هواپيمايي 
كشوري فرانسه براي همكاري هاي بازخواني تشكر 
كرده اس��ت، اظهار كرد: اطالعات استخراج شده در 
اختيار نمايندگان كش��ورهاي ذيربط ق��رار گرفته 
تا تحليل ه��اي امنيتي و فني خ��ود را در چارچوب 
استانداردهاي ايكائو به سازمان هواپيمايي كشوري 
ايران ارايه كنند. رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
اعالم كرد: اين اقدامات با هدف ايمني و جلوگيري از 
رخدادهاي مشابه صورت مي گيرد و هر نوع استفاده 
سياس��ي از اين فرآيندها ضم��ن اينكه در تعارض با 
اهداف مورد تاكيد ايكائو قرار دارد روند رس��يدگي 
به س��انحه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. همچنين 
از همه ذينفعان درخواس��ت مي كنيم كه از هر نوع 
تحليل يا اس��تفاده از اين اطالعات كه در راس��تاي 

ايمني نباشد خودداري كنند. دهقاني زنگنه اظهار 
كرد: از همه كش��ورهايي كه پي��ش از اين حادثه از 
آسمان ايران عبور مي كردند و هم اكنون از اين فضا 
استفاده نمي كنند يا به همه كشورهايي كه در حال 
حاضر از آسمان ايران اس��تفاده مي كنند اطمينان 
مي دهيم كه پرواز بر فراز آسمان ايران ايمن خواهد 
بود و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود نخواهد داشت. 
ب��ه گزارش تعادل، پ��رواز ش��ماره ۷۵2 هواپيمايي 
بين المللي اوكراين يك پرواز مس��افربري متعلق به 
هواپيمايي بين المللي اوكراين از مبدأ تهران به مقصد 
كي يف بود كه در 18 دي 1۳۹8 ساعت ۶ و 1۹ صبح، 
اندكي پس از برخاس��تن از فرودگاه بين المللي امام 
خميني هدف دو موشك پدافند هوايي قرار گرفت و 
كمي بعد در نزديكي شاهدشهر استان تهران سقوط 
كرد. در ابتدا گمان مي رفت، هواپيماي ياد ش��ده به 

علت نقص فني س��قوط كرده است اما در تاريخ 21 
دي 1۳۹8، شليك موشك به پرواز ۷۵2 توسط ستاد 
كل نيروهاي مس��لح ايران تأييد ش��د. دليل شليك 
موش��ك به اين هواپيماي مس��افربري، در اطالعيه 
ستاد كل نيروهاي مسلح، »خطاي انساني غيرعمد 
در تشخيص شيء پرنده« اعالم شده است. اين پرواز 
توس��ط هواپيمايي بين الملل��ي اوكراين، كه حامل 
پرچم و بزرگ ترين خط هوايي اين كشور بود، براي 
سفر از مبدأ فرودگاه بين المللي امام خميني تهران 
به مقص��د فرودگاه بين المللي بوريس��پيل، كي يف، 
پايتخت اوكراين برنامه ريزي ش��ده بود.  پرواز ۷۵2 
قرار بود ساعت 0۵: 1۵ به وقت محلي تهران به پرواز 
درآيد، اما با تأخير مواجه شد. كمتر از 1 ساعت بعد، 
اين هواپيما از ايس��تگاه 11۶ خارج شد و در ساعت 
۶ و 12 دقيق��ه به وقت ته��ران از باند 2۹ آر از زمين 

بلند شد. پيش بيني مي شد كه اين پرواز ساعت 8 به 
وقت محلي به مقصد خود برسد. به گفته سخنگوي 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري ايران، تع��داد دقيق 
سرنشينان اين هواپيما 1۷۶ نفر بوده است كه از اين 
تعداد 1۶۷ مسافر و ۹ خدمه پروازي بوده اند. بيشتر 
مسافران اين هواپيما )1۳۹ نفر( ايراني بودند، با اين 
حال برخي از اتب��اع خارجي از جمل��ه اتباع كانادا، 
اوكراين، سوئد، فرانس��ه، آلمان، بريتانيا، افغانستان 
نيز در اين پرواز حضور داشته اند كه بيشتر آنها پس 
از تعطيالت زمس��تاني از طريق اوكراي��ن به كانادا 
بازمي گشتند. عالوه بر مس��افران، شش مهماندار و 
سه خلبان در اين پرواز حضور داشتند. به گفته علي 
ربيعي، سخنگوي دولت ايران، در اين هواپيما 1۷۶ 
نفر سرنشين ش��امل ۷0 مرد، 81 زن، 1۵ كودك و 

يك نوزاد و ۹ خدمه پرواز بوده است.

به خصوص موضوعاتي كه بع��د از عدم اجازه ايران 
براي نصب دوربين هاي آزانس در برخي س��ايت ها 
عنوان ش��د، به امريكا اين فرصت را داد تا تبليغات 
وس��يعي را عليه ايران به راه بيندازد. اروپا هم در آن 
زمان قطعنامه اي را به شوراي حكام پيشنهاد داد كه 
اين قطعنامه ه��م بر عليه ايران در آن زمان تصويب 
شد. مبتني بر اين دو رويكرد است كه امريكايي ها از 
منظر خود كمپين فشار بر ايران را دنبال مي كنند. 
بنابراين بر اس��اس اين دو مساله امريكايي ها تالش 
مي كنند تا نظر س��اير اعضاي ش��وراي امنيت را به 
موضوع پرونده ايران جلب كنند كه البته داده هاي 
اطالعاتي موجود نش��ان مي دهد ك��ه اين رويكرد 
امريكايي ها با استقبال هيچكدام از اعضاي شوراي 

امنيت روبه رو نشده است. اما اين مساله نبايد باعث 
شود كه ما تصور كنيم موضوع كامال حل شده است 
و نباي��د پيگيري ه��اي الزم براي اس��تيفاي منافع 
ملي كش��ور انجام شود. من مدت زمان زيادي است 
كه خطاب به مس��ووالن دستگاه ديپلماسي و ساير 
مقامات ارش��د اعالم ك��ردم كه اي��ران نبايد به اين 
راحتي اروپا را از دست بدهد و با توجه به شكاف هاي 
موجود بي��ن امريكا و اروپ��ا و اختالفاتي كه در اين 
ميان ايجاد ش��ده، اي��ران بايد تالش كن��د تا از اين 
شكاف، به نفع منافع ملي كش��ورمان استفاده كند. 
آمدن آقاي گروس��ي به ايران هم بر اساس پيشنهاد 
فرانسه به عنوان يكي از كشورهاي مهم اروپايي انجام 
مي شود تا بخشي از تالش هاي اياالت متحده براي 

مقصر جل��وه دادن ايران تحت الش��عاع قرار بگيرد.
معتقدم سفر روز دوش��نبه آقاي گروسي به تهران 
بسيار تعيين كننده است و ايران بايد نهايت همكاري 
را با آقاي گروس��ي انجام دهد و از ارتكاب رفتارهاي 
حاشيه س��از بايد جلوگيري ش��ود. بهتر است اجازه 
داده شود كارشناسان سازمان انرژي اتمي بازديدي 
از سايت هايي كه معرفي نش��ده و حساسيت هايي 
در خصوص آنها مطرح شده داشته باشند تا جلوي 
ش��ائبه ها گرفته ش��ود. به نظ��رم بايد ب��ه تعهدات 
برجامي بازگرديم تا امري��كا كوچك ترين بهانه اي 
براي پيشبرد، برنامه هاي تخريبي خود درباره ايران 
نداشته باش��د. در اين ميان خطر رفتارهاي افراطي 
از س��وي برخي افراد و جريانات سياسي باعث بروز 

نگراني هاي فراواني در ميان كارشناسان شده است. 
كس��اني كه رفتارهاي افراطي دارن��د از همان روز 
نخست مطرح شدن برجام با ان مخالف بودند و حتي 
در دوراني كه منافع اقتصادي و مالي فراواني نصيب 
كشور شده بود، آنها برجام را مي نواختند. اين افراد 
از خروج ترامپ از برجام اظهار خوشحالي مي كردند 
و ام��روز كه يك بار ديگر اروپا و چين و اروپا از برجام 
حمايت مي كنند، اين جماعت نگران هستند و هيچ 
بعيد نيس��ت كه دس��ت به اقداماتي بزنند كه براي 
كشور هزينه ايجاد كند. اين گروه هاي افراطي مايل 
هستند فضاي اقتصادي و ارتباطي كشور تحت فشار 
و تحريم قرار داشته باشد تا آنها بتوانند از آب گل آلود 

ماهي هاي درشت اقتصادي صيد كنند. 

محسن هاشمي با 18 راي از مجموع 20 عضو حاضر در چهارمين و آخرين سال فعاليت شورا به عنوان رييس اين شورا انتخاب شد

تحويل اولين واحدهاي 
مسكن ملي از ماه آينده

وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه اولين سري 
واحدهاي طرح اقدام ملي مسكن از ماه آينده به 
مردم تحويل خواهد شد گفت: ريشه طرح مسكن 
مهر به طرح جامع مسكن برمي گردد و ما هم ادامه 
طرح مسكن مهر را در قالب طرح اقدام ملي مسكن 
كليد زديم. به گزارش تسنيم، محمد اسالمي در 
مصاحبه با يك برنامه راديويي با اشاره به اينكه ۵0 
درصد از منازل شهر تهران بازآفريني و نوسازي 
ش��ده اند، افزود: براي ۵0 درصد دوم هم شركت 
بازآفريني شهري برنامه هايي دارد و اميدواريم كه 
در سال جاري شاهد استقبال بيشتري از سوي 

مردم باشيم.
اس��المي با اع��الم اين خب��ر كه اولين س��ري 
واحدهاي طرح اقدام ملي مسكن در استان هاي 
پيش��تاز ماه آينده به مردم تحويل خواهد شد 
افزود: بخشي به صورت زمين و گروهي به مردم 
واگذار مي ش��ود و بخش زيادي از مردم هم به 
پروژه ها متصل خواهند شد. اين مقام مسوول 
با اش��اره به تعمي��ر و احداث18۷ ه��زار واحد 
مسكوني شهري و روستايي توسط بنياد مسكن 
انقالب اس��المي گفت: پروژه هاي مس��كوني 
در اكثر روس��تاهاي كرمانش��اه و اس��تان هاي 
س��يل زده تكميل ش��ده و به عبارتي باالي ۹۵ 
درصد از تعميرات منازل اين مردم و ۹0 درصد 
از اقدامات مربوط به احداث منازل س��يل زده 

تكميل شده است.
وي با بيان اينكه وام هاي مربوط به سيل و زلزله 
خيلي روان پرداخت شده عنوان كرد: ما تاكنون 
گزارش��ي مبني بر رفت و آمد و درگيري مردم 
آس��يب ديده در اثر س��يل و زلزله با بروكراسي 

بانك ها نداشتيم.

بهره برداري از 188۴ پروژه
در هفته دولت

عباس رضايي، در نشس��ت خبري به مناسبت 
هفت��ه دولت كه به ص��ورت ويدئ��و كنفرانس 
برگزار شد، اظهار كرد: در هفته دولت تعدادي 
پروژه هاي ملي و اس��تاني و تعدادي پروژه هاي 
بخش خصوصي افتتاح مي ش��ود. جمع اعتبار 
هزينه شده امسال براي 188۴ پروژه، ۳ هزار و 
۴20 ميليارد تومان است كه ۴۷۷ پروژه مربوط 
به شركت مخابرات و ش��ركت ارتباطات سيار 
است. تعدادي از پروژه ها نيز با اعتبار ۵۴ ميليارد 
و ۳00 ميلي��ون تومان در قال��ب 1۳۳ پروژه به 
بهره برداري مي رسد. وي افزود: افتتاح پروژه ها 
نسبت به سال گذشته از نظر اعتبار هزينه شده 
1۷ درصد افزايش داشته و اين در حالي است كه 
با تحريم و مشكل كرونا روبرو بوده ايم، اما از نظر 
تعداد 8.۶ درصد افزايش داريم. آمار پروژه هاي 
آغاز عملي��ات عمران��ي 1۴2۵ درصد افزايش 
داشته است و از نظر تعداد پروژه 1۳۷ درصد در 

اين بخش افزايش داريم. 
رضايي گفت: پروژه شاخصي كه در هفته دولت 
افتتاح مي شود آزادراه كنار گذر شرق اصفهان 
اس��ت كه ۶۶ كيلومتر به راه ها اضافه مي شود و 
8 هزارميليارد ريال براي آن هزينه ش��ده و ۵0 
نفر اشتغال زايي دارد. همچنين در پروژه آفتاب 
مربوط به شهرداري ۴۹00 متر مربع پل سازي 
شده كه 1۵2 متر مربع راه سازي و ۷8 هزار متر 
مربع فضاي سبز با اعتباري بالغ بر 10۵ ميليارد 

تومان به بهره برداري مي رسد.
استاندار اصفهان تصريح كرد: توسعه پاكت هاي 
روكش دار توسط س��ازمان صنعت و معدن در 
مباركه افتتاح مي ش��ود كه ۵۵ نفر اشتغالزايي 
مي كند. گلخانه امين در شهرضا با 200 هزار متر 
مربع با اعتبار ۶1 ميليارد تومان افتتاح خواهد 

شد و براي 200 نفر شغل ايجاد مي كند.
رضايي ادامه داد: خوشبختانه سفرهاي استاني 
زيادي را ترتيب داديم و به خوانس��ار، سميرم و 
چادگان و... رفتيم و در اين س��فرها در خدمت 
۷۶8 نفر از هم استاني ها بوديم كه ۹۵ درصد از 
مشكالت آنان رفع شد. همچنين مديران استان 
روزهاي دوش��نبه ملزم شدند از ساعت ۹ تا 12 
مالقات مردمي بدون وقت قبلي داشته باشند 
كه به خوبي اين امر مهم محقق شد. وي گفت: 
از دستاوردهاي يك س��ال گذشته هماهنگي 
و همدلي خوب در س��طح اس��تان و براي تمام 
گروه ها داش��تيم كه مثالش را تشكيل شوراي 

گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مي دانم.
1۳ جلسه س��ال قبل در اين شورا برگزار شد و 
امس��ال ۵ جلسه داشته ايم كه در مجموع ۳1۵ 
مصوبه داش��تيم كه 2۶۴ مصوبه استاني و ۵1 

مصوبه ملي بوده است.
 اس��تاندار اصفه��ان تصريح كرد: در ش��وراي 
گفت وگ��وي دولت و بخ��ش خصوصي ۳۷۹۵ 
نفر ساعت كار كارشناس��ي براي ۳1۵ مصوبه 
انجام شده و شوراي گفت وگوي استان اصفهان 
در گروه اول اس��تان ها بوده است. در اين شورا 
مرتب با وزرا و مسووالن مربوط جلسه داشته ايم 
كه 8 طرح جامع س��المت به تصويب رس��يد و 
تصويب بسته هاي حمايتي از فعاالن اقتصادي 
را نيز داشته ايم. رضايي افزود: شعبه اختصاصي 
شوراي حل اختالف در دادگستري كل استان 
اصفهان ب��ا همكاري اتاق بازرگاني تش��كيل و 
اختالفات فعاالن اقتصادي با بانك ها به خوبي 
بررسي شد. همين هفته نيز ستاد احياي ويژه 
گردشگري استان اصفهان به همت اتاق بازرگاني 
استان تشكيل شد. همچنين در ستاد تسهيل 
1۳08 مصوبه داشته ايم كه ۵2 مصوبه اجرايي 

شده كه تا آخر سال اين روند ادامه مي يابد.

آموزش مجازي
رانندگان »سرويس مدارس«

معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهنمايي و 
رانندگي تهران بزرگ از اجراي طرح آموزش مجازي 
به رانندگان سرويس هاي مدارس خبر داد. به گزارش 
ايسنا، سرهنگ علي همه خاني در جمع خبرنگاران در 
اين خصوص گفت: همه ساله قبل از آغاز سال تحصيلي 
جديد پليس راهور اقدامات خود در مورد ساماندهي 
س��رويس  مدارس را آغاز مي كرد، اما امسال با توجه 
به شيوع ويروس كرونا و تصميمات اتخاذ شده براي 
فعاليت مدارس، اين اقدامات كمي متفاوت برگزار شد 
و در همين راستا معاونت آموزش و فرهنگ ترافيك 
پليس راهور فاتب با دعوت از پيمانكاران س��رويس 
مدارس شهر تهران آموزش هاي الزم را درباره نحوه 
فعاليت رانندگان سرويس مدارس در شرايط كنوني 
به آنان ارايه كرد. وي با بيان اينكه در اولين مرحله از اين 
طرح بيش از يكصد پيمانكار حوزه سرويس مدارس 
ش��هر تهران با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي 
و با حضور نمايندگان س��ازمان مديريت و نظارت بر 
تاكسيراني ش��هر تهران تحت آموزش قرار گرفتند، 
گفت: با توجه ب��ه اينكه زمان واقع��ي قطع زنجيره 
كرونا مشخص نيست، تالش كرديم تا اقدامات و امور 
مربوط به بازآموزي قوانين راهنمايي و رانندگي براي 
رانندگان س��رويس هاي مدارس را همچنان پيش 
ببريم و در همين راس��تا نيز به اجراي طرح آموزش 
مجازي به رانندگان رسيديم. همه خاني از ضرورت 
نصب نرم افزاري به نام تاكسيران براي همه رانندگان 
سرويس مدارس خبر داد و گفت: اين اقدام در راستاي 
انجام آموزش به شكل مجازي است و بنا شد تا رانندگان 
سرويس مدارس شهر تهران ملزم به نصب اين نرم افزار 
تلفن همراه شوند. به گفته وي، در اين نرم افزار دوره 
آموزشي خاصي كه توسط پليس راهور طراحي شده 
براي رانندگان برگزار شده و تمامي رانندگان بايد اين 
دوره را به صورت غيرحضوري و با گذراندن محتويات 
آموزشي موجود در آن به پايان برسانند. به گفته معاون 
آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي 
تهران بزرگ با هماهنگي تاكسيراني و پس از گذراندن 
اين دوره آموزش��ي از رانندگان سرويس مدارس در 
همان اپليكيشن آزمون گرفته خواهد شد تا اگر بنا 
شد سرويس هاي مدارس فعاليت خود را از سربگيرند، 

اقدامات بعدي براساس آن انجام شود.

ساماندهي حامالن
چرخ دستي در محدوده بازار

معاون شهردار تهران گفت: به زودي حامالن چرخ 
دستي در محدوده بازار تهران ساماندهي مي شوند.  به 
گزارش فارس، سيد مناف هاشمي در مراسم امضاي 
تفاهم نامه همكاري ساماندهي حامالن چرخ دستي 
با اصناف بازار و شهرداري منطقه 12 گفت: محدوده 
بازار به نوعي تاريخ و قلب تهران اس��ت لذا حفظ اين 
نقش و تاريخ با كاركردهاي امروزي، بسيار مهم است. 
وي افزود: ۴۵ درصد بازار ايران در شهر تهران متمركز 
است كه نيمي از ۴۵ درصد در منطقه 12 وجود دارد. 
بنابراين مشكالت اين منطقه بيش از ساير حوزه ها  و 
مناطق است. معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري 
تهران ايجاد هماهنگي بين ماهيت و ساختار اصلي 
بازار ب��زرگ تهران با نحوه عملك��رد و فعاليت هاي 
تجاري كنوني در آن را از ضروري ترين اقدامات جهت 
بازگرداندن نظ��م و انضباط در عبور و مرور و حمل و 
نقل كاال در داخل بازار دانست و گفت: درحال حاضر 
راسته هاي بازار با تراكم باالي فعاليت.هاي تجاري 
بدون ضابطه مواجه بوده و حضور و تردد قابل توجه 
حاملين كاال در قالب انواع چرخ دستي ها در كنار حجم 
انبوه عابرين پياده، عماًل سطح سرويس تردد در بازار را 
دربدترين وضعيت خود قرار داده است. معاون شهردار 
تهران با تاكيد بر ضرورت ساماندهي چرخ دستي ها 
و حامالن بار و كاال در محدوده مركزي شهر، يادآور 
شد: تجربه ساماندهي  چرخ هاي دستي در گذشته 
وجود داشته اما موفق نبوده است، از اين جهت طرح 
س��اماندهي گاري و چرخ دستي هاي محدوده بازار 
به منظور ايجاد مديريت سامانه حمل بار جهت باال 
بردن امنيت و س��رعت از مبدا به مقصد، شناسايي 
و ساماندهي باربران و حمايت حقوقي، اجتماعي و 
رفاهي آنان، طراحي انواع مختلف چرخ هاي دستي 
متناس��ب با حجم بار و بدون ايجاد مزاحمت براي 

شهروندان حائز اهميت است.

شماره گذاري و تحويل ۵000 
تاكسي با استاندارد يورو ۴

مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور با 
اشاره به آغاز طرح نوسازي ناوگان تاكسيراني شهري 
از اسفند ۹۴ با همكاري دستگاه هاي مختلف از جمله 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، سازمان 
برنام��ه و بودجه و ش��هرداري ها، گف��ت: در اجراي 
اين طرح تاكنون ۶8 هزار و 880 دس��تگاه تاكس��ي 
نوسازي شده اس��ت. مرتضي ضامني در گفت وگو با 
ايسنا، در رابطه با نوسازي تاكسي هاي فرسوده گفت: 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري ها كشور و اتحاديه 
تاكسيراني هاي شهري كشور به طور مستمر پيگير 
نوسازي تاكسي هاي فرس��وده در همكاري با ساير 
دس��تگاه ها مي باش��ند. وي افزود: موافقت دولت با 
شماره گذاري تعدادي تاكسي با استاندارد يورو ۴ ابالغ 
شد و قرار شد كه ۵000 دستگاه تاكسي در اين قالب 
به متقاضياني كه از قبل ثبت نام كرده بودند و متقاضيان 
جديد تا ۳0 مهر ماه امسال شماره گذاري و تحويل داده 
شود. ضامني تشريح كرد: در همين راستا از اوائل مرداد، 
تعداد 1۴۴۶ پيش فاكتور توسط خودرو ساز صادر كه 
۷2۶ دستگاه تاكسي جديد با استاندارد يورو ۴ تحويل 
متقاضيان شد. او همچنين با اش��اره به ساماندهي 
فعاليت تاكسي هاي اينترنتي اظهار كرد: ساماندهي اين 
امر در شهرهاي مختلف بر بستر سامانه اطالعات سفر 
)سماس( در حال اجراست. ناوگان فعال در اين بخش 
با ثبت پيمايش در اين سامانه متناسب با پيمايش انجام 

داده از سهميه يارانه اي سوخت بهره مند مي شوند.

ادامه از صفحه اول



6 ادامه از صفحه اول

اقتصاد آموزش و پرورش
حال روي س��خن من به صاح��ب نظران حوزه 
اقتصاد اس��ت كه آيا موضوع آموزش و پرورش 
با اين همه اهميت و گس��تردگي نيازمند توجه 
آكادميك نيست؟ آيا ضرورت ندارد اقتصاددانان 
اين مس��اله را تئوريزه كنند و يا دانش��گاهيان 
تحقيق و پژوهش در اين زمينه را در دستور كار 

خود قرار دهند؟
در ح��ال حاضر حدود 14 ميلي��ون دانش آموز 
در بيش از 100 هزار مدرس��ه مشغول تحصيل 
هس��تند و حدود يك ميليون فرهنگي متولي 
امر آموزش و پرورش هستند و 28 ميليون پدر 
و مادر مس��تقيم درگير اين موضوع هستند كه 
گردش مالي ناش��ي از ارايه خدمات آموزش��ي 
رسمي و غيررسمي حدود يك سوم بودجه كل 
كشور است و اين اعداد و ارقام در يك كشور 80 
ميليوني را اگر به كل جهان تعميم بدهيم به نظر 
مي رسد يك واقعيت مسلم اقتصادي پيش روي 
كارشناس��ان و صاحبنظران اقتص��اد آموزش و 
پرورش است كه ضرورت دارد با نگاهي آكادميك 
دانشگاه به ياري آموزش و پرورش بيايد و به يكي 
از مهم ترين و ريشه اي ترين چالش هاي دستگاه 
آموزش و پرورش بپردازد و براي آن چاره انديشي 
كند. در كشور ما نيز سال ها است كه مسووالن 
ارشد دولتي خود را از تامين هزينه هاي مربوط 
به آموزش و پ��رورش عاجز مي دانند و علي رغم 
رايگان ب��ودن آم��وزش عمومي طب��ق قانون 
اساسي، بخشي از بار مالي را با تاسيس مدارس 
غيرانتفاعي بر دوش مردم انداخته اند و با كمك 
گرفتن از خيرين بخش زيادي از فضا و تجهيزات 
را نيز از اين طريق تامين مي كنند و گفته مي شود 
بيش از 90 درصد بودجه دولت صرف پرداخت 
حقوق پرسنل مي ش��ود و چيزي براي كيفيت 

بخشي آموزشي نمي ماند.
اين واقعيت هاي تلخ و تاسف بار و گره هاي كور 
اقتصادي، نظام آموزشي را ناكارآمد كرده است 
و اين نظام نه مطالب��ات دانش آموزان و والدين 
آنها را توانسته پاسخ دهد و نه مطالبات معلمان 
و فرهنگيان را. لذا اقتصاد آموزش و پرورش خود 
به عنوان يك موضوع مس��تقل بهتر است مورد 
توجه كارشناس��ان و صاحب نظران قرار گيرد و 
براي آن چاره اساسي انديشيده شود تا آموزش 
و پرورش از نگراني هاي سخت افزاري عبور كند 
و به دنبال تحقق دو ماموريت اصلي خود يعني 
عدالت و كيفيت آموزش��ي باشد تا شهرونداني 
را تحويل جامعه دهد كه براي زيس��ت فردي و 

جمعي توانمند شده باشند.

بازي مار و پله و 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه

در نهايت نكته ديگري كه به نظر مي رسد بايد 
به ابعاد و زواياي گوناگون آن اش��اره شود؛ اين 
است كه در حوزه بازار سرمايه فقط و فقط يك 
مقام اجرايي بايد صحب��ت كند و آن هم وزير 

اقتصاد است. 
ساير مسووالن محترم بايد اجازه دهند كه روند 
اطالع رس��اني در خصوص چشم انداز بورس از 
اين طريق ص��ورت بگيرد. دليل اين تاكيد هم 
اين نيست كه مثال كارشناسان و تحليلگران، 
وزير اقتصاد را دوست دارند و مثال آقاي واعظي 
رييس دفتر رييس جمهوري را دوست ندارند؛ 
مساله اين است كه متولي رسمي بازار بورس، 
معاون وزير اقتصاد محسوب مي شود و طبيعي 
اس��ت كه بر اساس سلس��له مراتب تخصصي 
بايد از يك منبع س��يگنال هاي بورسي ارسال 
شود. تعدد افراد در اطالع رساني در اين زمينه 
مي توان��د يكي از عوامل اصلي بروز نوس��انات 

تلقي شود.

دنياي فناوري

كمبود لپ تاپ
براي آموزش مجازي در امريكا

امريكا با كمبود لپ ت��اپ براي آموزش مجازي 
روبه رو مي شود. سال تحصيلي جديد در امريكا 
به طور مجازي آغاز مي شود اما دانش آموزان با 
كمبود لپ تاپ روبه رو هستند. به گزارش مهر به 
نقل از آسوشيتدپرس، مدارس سراسر امريكا با 
كمبود لپ تاپ و تاخير چندماهه در دسترسي 
به اين دس��تگاه ها روبه رو هستند. اين در حالي 
است كه با توجه به شيوع ويروس كرونا، مدارس 
به طور مج��ازي فعاليت خ��ود را آغاز مي كنند 
اما تجهيزات مورد نياز براي اين شيوه آموزش 
يعني لپ تاپ و ابزاره��اي ديگر آموزش آنالين 
هنوز فراهم نش��ده اس��ت. لنوو، اچ پي و دل كه 
سه شركت بزرگ توليد رايانه جهان به حساب 
مي آيند به مدارس اعالم كرده اند با كمبود پنج 
ميليون دس��تگاه لپ تاپ روبه رو هستند. يكي 
از داليل اين امر را مي ت��وان تحريم هاي دولت 
ترامپ بر تهيه كنندگان چيني دانست. به دليل 
همه گيري ويروس كرونا، سال تحصيلي جديد 
در بس��ياري از نقاط امريكا به طور مجازي آغاز 
مي شود و مقامات آموزشي در سراسر اين كشور 
نگران هستند كه كمبود رايانه بر نابرابري هاي 
موج��ود بيفزايد و به دردس��ر جدي��دي براي 
دانش آموزان، خانواده ها و معلمان تبديل شود.

رونق هوش مصنوعي
 در خاورميانه تا سال ۲۰۳۰

نتايج بررسي هاي موسسه تحقيقاتي آي دي سي 
نش��ان مي دهد صرف هزين��ه در حوزه هوش 
مصنوعي در منطقه خاورميانه و آفريقا در سال 
2020 از مرز 8۳ ميليارد دالر خواهد گذشت. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از زد دي نت، اين رقم 
نسبت به س��ال 2019 حدود 2.8 درصد رشد 
نشان مي دهد. آي دي سي همچنين پيش بيني 
كرده كه صرف بودجه براي توليد سيستم هاي 
هوش مصنوعي در اين منطقه امسال به ۳۷4.2 
ميليون دالر مي رس��د كه نس��بت به ۳10.۳ 
ميلي��ون دالر س��ال 2019 و 2۶1.8 ميليون 
دالر س��ال 2018 افزايش يافته اس��ت. بخش 
عمده صرف هزينه در ح��وزه هوش مصنوعي 
در خاورميان��ه و آفريق��ا مربوط به بخش هايي 
همچون بانكداري و خرده فروش��ي اس��ت كه 
۳۳ درصد از كل سرمايه گذاري در اين بخش را 
در برمي گيرد. رتبه بعدي در اين زمينه مربوط 
به سرويس هاي هوش مصنوعي دولت ها و نيز 
صنعت ارتباطات و مخابرات است. آي دي سي 
ميزان صرف هزين��ه در حوزه هوش مصنوعي 
در برخي كشورها را بررسي كرده است. بر اين 
اساس در امارات متحده عربي در سال 20۳0 
حدود 9۶ ميليارد دالر صرف هوش مصنوعي 
خواهد ش��د كه اين رقم برابر با 1۳.۶ درصد از 
توليد ناخالص داخلي اين كش��ور خواهد بود. 
عربستان در سال 20۳0 حدود 1۳۵.2 ميليارد 
دالر در اين زمينه هزينه مي كند كه برابر با 12.4 
درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور است. 
اين رقم در مورد مصر در س��ال 20۳0 برابر با 
42.۷ ميليارد دالر اس��ت كه برابر با ۷.۷ درصد 

توليد ناخالص داخلي مصر است.

 5Gفرآيند ساخت ايستگاه هاي
در چين كند شد

تحريم هاي امري��كا، كاهش س��رمايه گذاري 
اپراتوره��اي چيني و آغاز فصل مانس��ون »باد 
موسمي« در چين، سبب شده هواوي و زد تي اي 
فرآيند ساخت ايستگاه هاي۵G در اين كشور را 
كندتر كنند. به گزارش مهر به نقل از گيزموچاينا، 
 )ZTE( ش��ركت هاي چيني هواوي و زد تي اي
فرآيند س��اخت ايس��تگاه هاي۵G در چين را 
كندتر كرده اند. اين امر در حالي اتفاق مي افتد 
كه ممنوعيت ه��اي امريكا وضعي��ت زنجيره 
ذخاير اين دو شركت در آينده نزديك را مبهم 
كرده اس��ت. هر دو ش��ركت چيني بيش از 80 
درص��د كل قراردادهاي احداث ايس��تگاه هاي 
مخابراتي۵G چين را در اختيار دارند و بخشي 
اساس��ي از فرآيند انتقال چين به نس��ل جديد 
ارتباطات موبايل را تشكيل مي دهند. كند شدن 
احداث زيربناي۵G نشان مي دهد تحريم هاي 
صادراتي امريكا به ش��ركت هاي چيني فش��ار 
وارد كرده اس��ت. البته يكي ديگر از داليل اين 
امر را مي توان كند ش��دن روند سرمايه گذاري 
اپراتورهاي چيني در فناوري ۵G دانس��ت. در 
حال حاضر هواوي و زدتي اي مشغول بازطراحي 
چند محصول۵G هستند تا به طور كامل قطعات 

امريكايي را حذف كنند. 
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تنها ۱۲ درصد از كسب وكارها از فرصت هاي ناشي از بحران كرونا بهره مند شده اند

تعطيلي نيمي از كسب وكارها با تداوم شيوع كرونا 
صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات در خاورميانه و 
ايران، در سال هاي اخير جايگاه بسيار قابل توجهي 
به دس��ت آورده اس��ت؛ به وي��ژه با كاهش ش��ديد 
درآمدهاي نفتي. بحران ش��يوع ويروس كرونا باعث 
ش��د تا وضعيت نه چندان بس��امان اقتصاد ايران در 
سال هاي اخير دوباره به ش��رايط بحراني بازگردد و 
روي كس��ب وكارهاي فاوا تاثير مضاعفي بگذارد. با 
وجود رشد قابل توجه برخي فروشگاه هاي اينترنتي 
و كس��ب و كارهاي ارايه كننده ارتباط��ات مجازي و 
آم��وزش الكترونيك��ي، اغلب كس��ب و كارهاي اين 
حوزه به دليل تعطيلي كامل فعاليت هاي اقتصادي 
در دوران كرونا، به شدت دچار چالش شدند. گزارش 
س��ازمان نظام صنفي رايانه اي درباره تاثيرات شيوع 
ويروس كرونا در كسب وكارهاي ايراني حاكي از آن 
است كه ۵0 درصد كسب وكارها با تداوم اوضاع شيوع 
ويروس كرون��ا قادر به حيات نخواهند بود و تنها 12 
درصد از كسب وكارها به نوعي از فرصت هاي ناشي از 
بحران كرونا بهره مند شده اند. بر اساس اين گزارش 
همچنين س��ازمان تامين اجتماعي و سازمان امور 
مالياتي بيش��ترين نهاده��اي حاكميتي بوده اند كه 
در اين دوران سخت بر س��ر راه كسب وكارهاي نوپا 

سنگ اندازي كرده اند.
شيوع ويروس كرونا و پيامدهاي ناشي از آن در ماه هاي 
اخير در صدر مشكالت تمام دولت هاي دنيا قرار گرفته 
اس��ت. اگر چه در ابتداي بحران، توجه دولت ها بيشتر 
بر جنبه هاي بهداشتي درماني و نحوه مواجهه و كنترل 
بيماري و جلوگيري از گس��ترش وي��روس كوويد19 
متمركز بود، ولي با گذشت زمان و مشخص شدن اينكه 
اين بحران در آينده نزديك قابل حل نخواهد بود، تبعات 
ناشي از توقف اقتصاد، قرنطينه كشورها و كاهش شديد 
حمل ونقل بين المللي به دليل بسته شدن مرزها، ابعاد 
اقتصادي ناشي از شيوع اين ويروس و چگونگي مقابله 
با آثار اقتصادي آن، در كنار موضوع بهداشت و درمان، به 
موضوع اصلي ديگري در سطح كشورهاي جهان تبديل 
شد. سازمان نظام صنفي رايانه اي در گزارش خود درباره 
تاثيرات شيوع ويروس كرونا در كسب وكارهاي ايراني، با 
گاليه از دولت نسبت به ارايه بسته هاي حمايتي اقتصاد 
»كرونازده« براي چند كس��ب و كار معدود حوزه فاوا 
نظير خدمات دهندگان گردشگري و سفارش آنالين 
غذا، اعالم ك��رد كه دولت ديگر كس��ب و كارهاي اين 
حوزه را ناديده گرفته است. گاليه ديگري كه سازمان 
نصر به آن تاكيد كرده، موضوع ممنوعيت ثبت سفارش 
برخي كاالهاي اساسي حوزه فاوا و عدم تخصيص ارز 
به سفارش هاي ثبت شده در اين حوزه است؛ موضوعي 
كه به خاطرخانه نش��يني مردم و ني��از دانش آموزان و 
دانشجويان به اين دس��تگاه هاي الكترونيكي بيش از 
پيش حس مي شده ولي تصميمات دولت مانع از ثبت 
سفارشات ش��ده است. دليلي كه س��ازمان نصر براي 
اين سياس��ت ها متصور شده، ناآش��نايي مسووالن و 
تصميم گيران دولت با ميزان گستردگي صنعت فاوا و 
كسب وكارهاي مرتبط با آن است. سازمان نصر معتقد 
است كه دولت گستره فاوا را در چند فروشگاه اينترنتي 
بزرگ مي بيند كه در ايام كرونا رشد هم داشتند و بقيه 
كسب وكارهاي آسيب ديده را فراموش كردند. در اين 
تحقيق فعاالن صنعت فاوا به چهار دسته عمده خدمات، 
ارتباطات، سخت افزار و نرم افزار تقسيم شدند و تاثيرات 
بحران كرونا روي آنها واكاوي ش��ده است. گزارشات 
موسسه IDC حاكي از آن اس��ت كه وضعيت فاوا در 
مناطق مختلف جهان رو به رشد است اما تا سال 202۳ 
بازگش��ت به وضعيت هزينه كرد دوران پيش از كرونا 

پيش بيني نمي شود.

     چالش هاي اصلي شركت هاي فناورانه
هشت چالش اصلي ش��ركت هاي فناورانه جهان را در 
ايام ش��يوع ويروس كرونا مورد تهديد قرار داده  است. 
چالش دسترسي به س��رمايه، چالش هاي موجود در 
منابع انساني، چالش زنجيره تامين، افزايش هزينه هاي 
نظافتي و خدمات مراقبتي، افزايش هزينه هاي بيمه اي، 
كاهش تقاضاي مش��تريان و چالش بازاريابي در كنار 
تغيي��ر در اهداف و برنامه هاي ش��ركت اين چالش ها 
هستند. در اين گزارش به بررسي خسارات واردشده به 
بازار داخلي پرداخته و موارد متعددي كه از طريق مراجع 
رسمي اعالم شده است. به عنوان مثال سخنگوي دولت 
خسارات ناشي از ش��يوع كرونا در 1۳ رسته در كشور 
را 108 هزار ميليارد تومان كس��ري درآمد و ضربه به 
كس��ب و كارها معرفي كرد. همچنين رييس سازمان 
تامين اجتماعي اعالم كرد درآمدهاي اين س��ازمان 
به طور ميانگين ه��ر ماه 2000 ميليارد تومان به علت 
امهال هاي دولت و بيكاري ها كاهش داشته است. در 
نقل قولي ديگر با اشاره به صحبت هاي معاون اقتصادي 
و برنامه ريزي اتاق اصناف ايران اشاره شده كه خسارات 
ماهانه تعطيالت ناشي از كرونا براي واحدهاي صنفي 
بيش از 2۶ هزار ميليارد تومان بوده است. به طور كلي 
تمامي آمارهاي اعالم شده نشانگر اين است كه اقتصاد 
كشور با چالش كاهش تقاضا و درآمد و خسارات ناشي 
از هزينه هاي پيش بيني نش��ده مواجه شده و اختالل 
شديد در اشتغال به وجود آمده است. از سوي ديگر در 
گزارش مركز آمار ايران درباره تاثيرات شيوع ويروس 
كرونا بر كسب وكارها، اعالم شده كه فعاليت ۳8 درصد 
كسب وكارها در اس��فند و فروردين ماه به طور كامل 
متوقف شده است. در ارديبهش��ت ماه نيز 21 درصد 
كس��ب وكارها به كلي تعطيل بودند و در اين ايام تنها 
22 درصد كسب وكارها با تمام ظرفيت خود به فعاليت 
ادامه دادند. در واقع گزارش مركز آمار ايران تاكيد دارد 
كه بيش��ترين تاثير كرونا روي ميزان فروش و جريان 
نقدينگي و نيروي انس��اني شركت ها بوده است. يكي 

از مهم ترين مش��كالت كس��ب وكارها نيز در اين ايام 
پرداخ��ت حقوق و دس��تمزد بوده اس��ت و پس از آن 
بازپرداخت وام ها و پرداخت اجاره از ديگر مش��كالت 
مربوط به نقدينگي كسب وكارها است. راهكاري هم 
كه در اين شرايط كس��ب وكارها به آن گريز زده اند در 
وهل��ه اول دريافت وام از بانك ها و يا افراد حقيقي بوده 
و در نهايت كاهش هزينه هاي عملياتي را نيز بسياري 
از شركت ها اجرايي كردند تا بتوانند از اين بحران گذر 
كنند. براساس تحقيقات مركز پژوهش هاي مجلس 
برخي از كسب وكارها در معرض تعطيلي خواهند بود، 
موضوعي كه چندي پيش در روز جهاني ارتباطات نيز 
محمدجواد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات، درباره آن هشدار داده و گفته بود: »۷2 درصد 
از كسب وكارهاي اينترنتي دليل شيوع كوويد19 تأثير 
منفي را تجربه كرده اند و تنها 2۷ درصد رشد داشته اند. 
بنابر آمارها، اگر همين شرايط ادامه داشته باشد، ظرف 
سه ماه، تنها ۶2 درصد از شركت ها قادر به ادامه فعاليت 
خواهند بود. تا پايان س��ال 99 نيز فق��ط ۳2 درصد از 

شركت ها قادر به بقا خواهند بود.«

     وضعيت بغرنج استارت آپ ها
از آنجايي كه در ايران، اس��تارت آپ معادل »تجارت 
الكترونيكي« محسوب مي شود، براي بسياري از افراد، 
اين تصور ايجاد شده كه در دوران شيوع ويروس كرونا 
در ماه هاي اخير وضعيت استارت آپ ها بسيار بهتر از 
قبل شده و آنها در حال درآمدزايي قابل توجه هستند. 
ولي واقعيت اين است كه اغلب استارت آپ ها در تمام 
دنيا در حال تجربه ش��رايط بسيار سختي هستند. بر 
اساس آمارهاي جهاني 41 درصد از استارت آپ هاي 
دنيا اين روزها در خطر هس��تند. از زمان آغاز بحران 
كرونا ۷4 درصد از اس��تارت آپ هاي سراس��ر جهان 
ناچار شده اند تا بخش��ي از كارمندان تمام وقت خود 
را تعديل و اخ��راج كنند. اين در حالي اس��ت كه ۳9 
درصد تمام استارت آپ ها مجبوربه تعديل 20 درصد 
يا بيشتر از كارمندان خود شده و همچنين 2۶ درصد 
اس��تارت آپ ها ش��اهد قطع همكاري با ۶0 درصد از 
كارمن��دان خ��ود بوده اند. گزارش اس��تارت آپ هاي 
ايراني حاكي از آن اس��ت كه اگر چه بحران ناش��ي از 
ش��يوع ويروس كرونا براي برخي اس��تارت آپ ها در 
حوزه هاي فروش برخط، س��رگرمي برخط و آموزش 
برخط فرصت ساز بوده، اما ولي براي بخش قابل توجهي 
از اس��تارت آپ ها خس��ارات بس��ياري را در بر داشته 
است. در نظرسنجي كه سازمان نصر از كسب وكارها 
انجام داده نيز به اين نتيجه دس��ت يافته كه تنها 12 
درصد از كس��ب وكارها به نوعي از فرصت هاي ناشي 
بحران كرونا بهره مند ش��ده اند. ع��الوه بر آن، چيزي 
بيش از ۶1 درصد كس��ب وكارهاي B2B و ۳4 درصد 
كس��ب وكارهاي B2C در اين دوران از نظر فروش و 
درآمد به دليل كاهش تقاضا متضرر ش��ده و نزديك 
به ۳0 درصد شركت ها هم در زنجيره تأمين با چالش 
مواجه بوده اند بر اس��اس اطالعات ارايه شده، چيزي 
حدود ۶0 درصد كسب وكارها در دوران بحران كرونا 
مجبور به توقف فعاليت خود شده و حتي 2۳ درصد از 
اين آمار هنوز هم فعاليت خود را به صورت كامل از سر 
نگرفته اند. اطالعات ارايه ش��ده حاكي از آن است كه 
درصد فروش ازدست رفته نيز بسيار قابل توجه است، 
تا جايي كه حدود 1۶ درصد كسب وكارها بيش از ۷۵ 
درصد و حدود ۵۵ درصد كس��ب وكارها بيش از 2۵ 

درصد از فروش خود را در دوران بحران شيوع ويروس 
كرونا از دست داده اند. در دوران بحران شيوع ويروس 
كرونا چي��زي حدود 40 درصد ش��ركت ها مجبوربه 
تعديل موقت يا دايمي نيروي انساني خود شده اند؛ با 
اين حال حدود ۳9 درصد شركت هايي كه مجبور به 
تعديل شده اند، بيش از ۵0 درصد نيروي انساني خود 

را تعديل كرده اند.

    از كاهش بهره وري 
تا از دست رفتن درآمدها

دغدغ��ه اصلي مدي��ران ش��ركت ها در دوران بحران 
كرونا »از دست رفتن درآمدها« و »كاهش بهره وري« 
بوده است؛ هر چند »مش��كالت و هزينه هاي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و سالمت نيروي انساني« را نبايد 
از نظر دور داشت. مهم ترين مشكالت هزينه هاي و مالي 
ش��ركت ها در دوران بحران كرونا به ترتيب »پرداخت 
حقوق و دس��تمزد«، »هزينه هاي بيمه« و »پرداخت 
اجازه و هزينه ه��اي دفتر« بوده اس��ت. در مطالعات 
س��ازمان نصر اعالم شده اغلب ش��ركت كنندگان در 
اين تحقيق )حدود ۵0 درص��د( معتقدند در صورتي 
كه بحران بيش از ش��ش ماه ادامه يابد، نمي توانند به 
كسب وكار خود ادامه دهند و بايد به ناچار تعطيل شوند. 
اغلب ش��ركت هاي فاوا براي حل چالش هاي مختلف 
خود در دوران بحران شيوع كوويد19، مجبوربه فروش 
با تخفيف يا استفاده از منابع ذخيره و پس اندازهاي خود 
شده اند و جذب سرمايه بيروني براي اغلب آنها در اين 

دوران ممكن نبوده است.
كشورهاي مختلف دنيا براي مقابله با بحران اقتصادي 
ناشي از ش��يوع كرونا و جلوگيري از تعميق بحران با 
پديد آمدن ركود، دست به برنامه هاي حمايتي مختلفي 
زدند كه نقطه مشترك آنها، سياست هاي حمايتي با 
تمركز بر كسب وكارهاي كوچك و متوسط بوده است. 
سازمان نصر در گزارش خود اعالم كرده دولت ايران با 
وجود مشكالت و چالش هاي بسيار زيادي كه پيش تر 
هم با آنها مواجه بود، به ويژه كاهش درآمدها و كسري 
بودجه و همچنين ركود تورمي كه هر دو ناشي از فشار 
تحريم هاي اياالت متحده هستند، تالش كرده تا حد 
امكان برخي از سياست هاي حمايتي را در كشور اجرا 
كند. مساله اصلي در اين ميان آن است كه عمومًا اين 
سياست ها صرفًا به حفظ اشتغال معطوف شده و ديگر 
چالش هاي كسب وكارها را در اين دوران سخت مد نظر 
قرار نمي دهد. ضمنًا در حوزه خاص كس��ب وكارهاي 
فاوا نيز بايد گفت كه اين تسهيالت، شامل حال اغلب 
رسته هاي فاوا نمي ش��وند؛ زيرا نظر مي رسد فرض بر 
اين است تمامي كسب وكارهاي فاوا در دوران بحران 
كرونا، رش��د و درآمدزايي قابل توجهي داش��ته اند. از 
اين رو سازمان نصر پيش��نهاداتي براي بهبود اوضاع 
اراي��ه كرده اس��ت. اقداماتي مانن��د افزايش تقاضاي 
محصوالت و خدمات فاوا از طريق هدايت بخش دولتي 
و ظرفيت سازي افزايش تقاضاي محصوالت و خدمات 
فاوا )تشويق بخش خصوصي به خريد از كسب وكارهاي 
حوزه فاوا(، بهبود كمي و كيفي نيروي انساني متخصص 
و توسعه برنامه حمايتي تامين مالي از كسب وكارهاي 
كوچك و متوسط توسط دولت بخشي از اين چاره ها 
است. همچنين اصالح و تنقيح قوانين و مقررات ناظر 
بر كس��ب وكارهاي فاوا براي بهب��ود وضعيت محيط 
كسب وكار آنها يكي از حمايت هايي است كه مي تواند 

توسط قوه مقننه در كنار دولت، انجام شود.

شكايت كاربران وي چت از ترامپ 
گروهي از كاربران وي چت در امريكا به دليل ممنوعيت 
اين پيام رسان از دونالد ترامپ شكايت كرده اند. به گزارش 
مهر به نقل از آسوشيتدپرس، چندي قبل رييس جمهوري 
امريكا دستور اجرايي صادر كرد كه به موجب آن وي چت 
در امريكا ممنوع مي ش��ود. اين ش��كايت روز جمعه در 
سان فرانسيس��كو و توس��ط اتحاديه كاربران امريكايي 
وي چ��ت و عده اي كه ادعا مي كنند براي كس��ب و كار و 
برقراري ارتباط ب��ا خانواده در چين به اين اپ وابس��ته 
هستند، ثبت شده است. شاكيان ادعا مي كنند وابسته به 
وي چت يا شركت مادر آن )هولدينگ تنسنت( نيستند. 

آنها در شكايت نامه خود از دادگاه فدرال امريكا خواسته اند 
از اجراي دستور ترامپ جلوگيري كند زيرا قانون آزادي 
بيان كاربران امريكايي را نقض مي كند. مايكل بين وكيل 
يكي از شاكيان در اين باره مي گويد: »معتقديم كه براساس 
قانون اساسي دسترسي به اپليكيشن و قابليت هاي آن 
براي جامعه چيني- امريكايي بايد فراهم شود.« ترامپ 
در ۶ آگوست دستور داد تمام تراكنش هاي مالي با مالكان 
چيني وي چت و تيك تاك ممنوع شود زيرا آنها تهديدي 
براي امنيت ملي به حساب مي آيند. هرچند در كل اين 

دستور شفاف نبود اما از 20 سپتامبر اجرا مي شود. 

وضعيت فاوا در مناطق مختلف جهان روبه رشد است اما تا سال ۲۰۲۳ بازگشت به وضعيت پيش از كرونا پيش بيني نمي شود

شرکت گاز اس�تان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و ش�رایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی واز طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شرح مختصرکار:

آگهی مناقصه عمومی
شرکت ملي  گاز ایران  شماره مناقصه 4864۰

شرکت گاز استان مازندران
سهامی خاص

نوبت اول

شماره مجوز 1399/2712           

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

محل اجرای پروژه: در محدوده گاز استان مازندران
1-  محل تامین اعتبار: منابع جاری/ منابع داخلی

2- نوع تضمین فرایندارجاع کار: تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ ت 50659 ه  مورخ 1394/9/22 واصالحات بعد از آن در خصوص 
کارهای پیمانکاری 

3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:ساعت 10 صبح روز دوشنبه 99/6/3 می باشد.
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 99/6/5 

5- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت14:30 روز شنبه تاریخ99/6/15 )ضمنا اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار دراین مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیرخانه رمز محرمانه حراست گردد(
6- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 99/6/16

7- مدت اعتبار پیشنهادها:سه ماه می باشد واین مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
8-شرایط متقاضی:

- داشتن گواهی صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ردیف 1 و تاسیسات و تجهیزات یا بازرسی فنی و یا رتبه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت ردیف 2 با ظرفیت آزاد
- داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

- داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
http://iets.mporg.ir ثبت نام واخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 97/12/29 برای پیشنهادهای باالی 10برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است. بارعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی 
و تقویت حسابرسی .

- حداقل نصاب پیشنهاد دهنده دراین مناقصه ها سه مناقصه گر می باشد.
- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد(

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور دربند ))8(( فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه نمایند.
- شرکت کنندگان در مناقصه، می بایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند درغیر اینصورت مسئولیت عدم اطالع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت 

می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
-به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه ترتیب اثرداده نخواهد شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc- mazandaran.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس :41934-021   و   021-57895000
دفتر ثبت نام : 88969737  و 95193768  

مبلغ برآوردمبلغ تضمینشماره در سامانهموضوع مناقصهردیف

انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات، اجرای حفره خالی و نصب 1
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ويژه

همراه اول جايزه ويژه مي دهد
هم��راه اول به فعال كنندگان س��يم كارت هاي 
اعتباري خام��وش جايزه مي ده��د. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
مشتركان اپراتور اول با روشن كردن سيم كارت 
اعتباري اين اپراتور كه بيش از س��ه ماه خاموش 
بوده اس��ت، يك جايزه وي��ژه دريافت مي كنند. 
دريافت جايزه پس از روشن كردن سيم كارت با 
شماره گيري كد دستوري »ستاره ١٠ ستاره ٣٣٢ 
مربع« امكان پذير خواهد بود. شايان ذكر است 
س��يم كارت هاي خاموش با بيش از سه ماه عدم 
كاركرد، در صورت روشن نشدن و عدم استفاده 
از آن، طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات، در 

فرآيند سلب امتياز قرار خواهند گرفت. 



خبر 7روي خط خبر

عملكرد سازمان توسعه تجارت اين بار زير ذره بين بخش خصوصي رفت

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و كره جنوبي:

متوليتجارتراهگشايامشكلساز؟

سئول به دنبال تسويه بدهي!

تعادل - گروه تجارت |
 »عملكرد متوليان تجاري زير ذره بين بخش خصوصي.« 
رييس پارلمان بخش خصوصي روز گذشته در اظهاراتي 
با انتقاد از عملكرد دستگاه هاي دولتي متولي حوزه تجارت 
عنوان كرد كه سازمان توس��عه تجارت به اتكاي عنوانش 
بايد متولي و گره گشاي مش��كالت بخش تجارت باشد، 
دريغ كه چنين نيست وخود مشكل س��از است. به گفته 
غالمحسين شافعي، سازماني كه آشناتر به مشكالت است، 
خود منفعالنه عمل مي كند و دس��ت وپا بس��ته در مقابل 
تصميمات غيركارشناسي تسليم مي شود. اين در حالي است 
كه دنبال كردن اين نوع رويه ها، به اقتصاد كشور لطماتي 
جدي وارد خواهد كرد. رييس اتاق ايران بر اين باور اس��ت 
كه مش��كالت در عرصه صادرات روزافزون شده و انباشت 
مكرر چالش ها، كورسوي اميد براي عبور از اين شرايط را 
كم رنگ تر مي كند، بنابراين بانگاه به همين مسائل، امروز 
بايد بخش »صادرات« در باالترين اولويت اقتصادي كشور 
به لحاظ حمايت و تصميم سازي هاي موثر قرار بگيرد؛ چراكه 
عبور از چالش تامين ارز و در ادامه فراهم س��ازي مواد اوليه 
موردنياز بخش توليد و تامين كاالهاي اساسي، در گرو توجه 

و سياست گذاري شايسته در اين بخش است.

    عملكرد منفعالنه  متولي تجارت
رييس اتاق ايران در نشست هيات نمايندگان اتاق مشهد، با 
انتقاد از »سياست هاي تجاري و ارزي كشور«، عنوان كرد: 
متاسفانه عدم هماهنگي سياست ها در اين دو بخش باعث 
مي شود تا فعاالن اقتصادي در شرايط سختي گرفتار شوند. 
غالمحسين شافعي با بيان اينكه شماري از تصميم گيران 
و تصميم سازان نيز به جاي نظرخواهي و مشورت گيري از 
بخش خصوصي كه بازيگر اصلي اين ميدان است و نگاهي از 
باال به پايين دارند و مطالبات اين بخش را ناديده مي انگارند، 
بار ديگر بر ض��رورت اولويت دهي به عرص��ه »تجارت« و 
به ويژه ح��وزه صادرات تاكي��د ك��رد. او در ادامه اظهارات 
خود بيان كرد كه بخش خصوص��ي بارها نقدهاي خود را 
از تريبون هاي مختلف و در محافل گوناگون بيان كرده اما 
دريغ از گوش هايي كه براي شنيدن اين نكات آماده و حتي 
مشتاق باشند. شافعي با بيان اينكه امروز نياز بخش هاي 
زيادي با عرصه صادرات ما پيوند خورده و به همين سبب 
بايد از آن حمايت الزم به عمل  آيد، بيان كرد  اما متاسفانه 
شاهديم كه بيشترين جفا را به همين زنجيره تجارت كشور 
روا مي دارند. او در ادامه از موضوع »بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات« به عنوان يك موضوع پرمناقشه در عرصه اقتصادي 
كشور ياد كرد و افزود: صادركنندگان حرفه اي با هر دشواري 
ممكن، ارز را به كشور بازمي گردانند اما امروز پيچيدگي ها 
و دشواري هاي اين اقدام دوچندان شده است و مسووالن 
امر بايد اين موضوع را درك كنند.  شافعي همچنين با اشاره 
به عملكرد دستگاه هاي دولتي متولي حوزه تجارت، گفت: 
در اين عرصه وزارتخانه اي متولي امر است كه مسووالنش 
خود آشناتر به مشكالت هستند و سازمان توسعه تجارتي 
كه به اتكاي عنوانش بايد متولي و گره گشاي مشكالت اين 
بخش باشد اما دريغ كه چنين نيست و سازمان مذكور در 
اين رابطه كاماًل منفعالنه عمل مي كند و دست وپا بسته در 
مقابل تصميمات غيركارشناسي، تسليم مي شود. اين رويه به 
اقتصاد كشور لطماتي جدي وارد خواهد كرد. سازمان توسعه 
تجارت در حال حاضر به جاي راهگشايي، خود مشكل تراش 
است. او تاكيد كرد: مشكالت ما در عرصه صادرات روزافزون 
شده و انباشت مكرر چالش ها، كورسوي اميد براي عبور از 

اين شرايط را كم رنگ تر مي كند.

    گاليه از دو نهاد باالدستي
رييس اتاق ايران در بخش ديگري از صحبت هاي خود، از 
سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت نيز به عنوان نهادهاي 
متولي و تسهيلگر در اين بخش گاليه كرد و افزود: البته كه 
چندماه است بزرگ ترين وزارتخانه اقتصادي كشور، متولي 
ندارد و دود بالتكليفي آن به چشم فعاالن اقتصادي مي رود. 
ش��افعي در بخش ديگري از اظهارات خود اشاره اي نيز به 
تغييرات صورت گرفته در قانون جديد مبارزه با قاچاق كاال 
وارز داشت و توضيح داد: تغييراتي را مطابق مواد 5 و 6 قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز ش��اهديم كه بر اساس آن، وزارت 
صمت از طريق ايجاد »س��امانه يكپارچه اعتبارسنجي و 
رتبه بندي« در نظر دارد تا صدور و تمديد كارت بازرگاني 
را پيگيري كند. شافعي ادامه داد: به همين استناد نيز اخيراً 
عمليات مذكور در سامانه اتاق بازرگاني متوقف و رويه مذكور 
صرفاً در سامانه يكپارچه اعتبارسنجي انجام مي شود. اگرچه 
اين قان��ون بايد به مرحله اج��را درمي آمد اما پيش تر بايد 
زيرساخت هاي موردنياز براي آن به طور كامل فراهم مي شد 
و عارضه يابي از چالش هاي احتمالي نيز صورت مي گرفت. 

ابالغ و اجراي عجوالنه اين قانون به بروز چالش هاي جدي 
براي متقاضيان صدور و تمديد كارت بازرگاني تبديل شده 
است و در اين باب گزارش هاي متعددي از اقصي نقاط كشور 
داشته ايم. شافعي در محور بعدي صحبت هاي خود گفت: 
بخشي از تصميماتي كه ما را با مانع موجود مواجه مي كند، 
به اذعان مسووالن و متوليان امر توسط كميته ماده 2 سران 
قوا اخذ مي شود. هيچ كدام از تشكل ها و اتاق ها در اين كميته 
حضور ندارند و امروز اكثر تصميماتي كه اخذ مي گردد، با 
اين تعبير توجيه مي شود كه »تصميم حاكميتي« بوده و 
همان بخش خصوصي كه به اقتضاي مناسبت هاي مختلف 
سوگلي اقتصادي كشور معرفي مي شود، حق و سهمي براي 
اظهارنظر در اين موضوعات كالن ندارد. به واقع تكليف ما با 

اين تعارض ها چيست؟ 
شافعي تاكيد كرد: اتاق بازرگاني ايران به منظور گره گشايي 
از مش��كل موجود، پيگيري مجدانه اي را به عمل آورده و 
همچنان در پي حل اين نقايص است به گونه اي كه طي هفته 
جاري با سرپرس��ت جديد وزارت صمت ديداري خواهيم 
داشت و يكي از محورهاي جدي بحث ما، همين سامانه و 

نقايص اجراي آن خواهد بود. 

    بازهم يك مشكل ديگر
اما موضوع ديگري كه صداي بخش خصوصي را اين روزها 
بيش از هرزمان ديگري درآورده است، بحث صدور، تمديد 
و تعليق كارت هاي بازرگاني است. در سال هاي گذشته روال 
صدور كارت هاي بازرگاني جديد اينگونه بود كه سرمايه گذار 
با دريافت تاييديه هاي الزم از دستگاه هاي دولتي و وزارت 
صمت و ارايه آنها به اتاق بازرگاني، كارت خود را دريافت و 
تجارت را آغاز مي كرد، اما طي دو سال گذشته و همزمان با 
افزايش نرخ ارز، دولت بحث تعهد ارزي صادركنندگان را 
اجرايي كرد و در چارچوب آن صادركنندگان غيرنفتي كه 
با كارت هاي بازرگاني امكان فعاليت داشتند، بايد بخشي 
از ارز خود را مستقيما به كشور باز مي گرداندند. در چنين 
بستري، صادركنندگان شناسنامه دار و قديمي، با استفاده از 
گزينه هاي اعالم شده از سوي بانك مركزي، تعهد ارزي خود 
را ايفا كردند اما در همين مدت، با توجه به افزايش قيمت ارز 
و صرفه صادرات در برخي حوزه ها، تعدادي از افراد با گرفتن 
كارت هاي بازرگاني جديد يا حتي اجاره كارت هاي بازرگاني 
ديگران، اقدام به صادرات كردند اما ارز خود را بازنگرداندند و 
همين مساله فشار بر منابع مالي دولت را افزايش داد. به دنبال 
اين اتفاقات، دولت تالش كرد س��امانه اي جديد به عرصه 
توزيع كارت هاي بازرگاني بدهد و بر اساس يك برنامه ريزي 
جديد، بنا شد به جاي آنكه صادركننده كارت، اتاق بازرگاني 
باشد، اين كارت ها از طريق سامانه جامع تجارت توزيع شود 
كه بنا بود از مردادماه امس��ال رسما كليد بخورد. با وجود 
اعالم اين برنامه، چند روز قبل مسعود خوانساري رييس 
اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد با توجه به مشكالتي كه در 
سامانه وجود دارد، عمال توزيع كارت بازرگاني جديد در مرداد 
متوقف بوده و با توجه به انتقال زيرساخت ها، مراجعه فعاالن 
اقتصادي به اتاق بازرگاني براي دريافت كارت نيز نتيجه اي 

ندارد. مهدي عليپور عضو سابق اتاق بازرگاني ايران و فعال 
اقتصادي نيز در گفت وگو با ايسنا، ضمن تاييد اين خبر گفت: 
با توجه به اينكه بحث صدور كارت از اتاق بازرگاني گرفته شده 
و در اختيار وزارت صمت قرار گرفته، امروز اتاق ها نقشي در 
اين فرآيند ندارند. بررسي ها نشان مي دهد كه در مرداد تقريبا 
هيچ كارت بازرگاني جديدي صادر نشده است. وي با انتقاد 
از رويه موجود، تاكيد كرد: اگر به دنبال تعطيلي اقتصاد و 
صادرات و واردات هس��تيم، اين شيوه بهترين راه است اما 
اگر مسووالن قصد رونق دادن به تجارت را دارند، با اين نحوه 
صدور كارت بازرگاني عمال كاري انجام نمي شود. در همين 
رابطه، رييس اتاق ايران نيز خطاب به افرادي كه در موضوع 
صدور و تمديد كارت خود با مش��كالتي مواجه مي شوند، 
متذكر شد: اين افراد بايد توجه كنند كه مسووليت اين كار 
به سازمان توسعه تجارت تفويض شده و رفع نقايص موجود 
نيز بايد از اين سازمان مطالبه شود. سازمان توسعه تجارت 
نيز چنانكه از نامش برمي آيد، اگر متولي جدي صادرات و 
تجارت در كشور است، بايد نقش و اثر خود را در اين رابطه 

به درستي ايفا كند.

    ليستي كه بدون بررسي منتشر شد
رييس پارلمان بخش خصوصي، همچنين با انتقاد از نحوه 
برخورد با صادركنندگاني كه ارزشان را برنگرداندند، عنوان 
كرد: يك ليس��ت از صادركنندگان، بدون هرگونه بررسي 
منتشر و گفته مي شود كه اين افراد ارز خود را به داخل كشور 
بازنگردانده اند و حتي س��ازمان توس��عه تجارت نيز بدون 
بررسي تسليم اين مدعا شده و كارت هاي بازرگاني آنها را 
تعليق مي كند. ماحصل اين اقدام حجم زيادي از كاالهايي 
است كه با اين كارت هاي بازرگاني براي توليد يا نياز بازار وارد 
كشور شده و در گمركات متوقف مانده اند اما زمينه ترخيص 
آنها نيز فراهم نيست. اما به گفته شافعي؛ راه صواب اين بود 
كه اگر چنين فهرستي تهيه شد، الاقل پيش از هر اقدامي، از 
طريق مجامع مختلف   به ويژه تشكل ها و اتاق هاي بازرگاني 
در اين زمينه بررس��ي الزم به عمل مي آمد و آن فردي كه 
سوءاستفاده اش محرز مي شد؛ براي هميشه از حق داشتن 
كارت بازرگاني محروم مي گرديد. متاسفانه در مرحله اخذ و 
اجراي تصميم مذكور، از دارندگان اين كارت هاي بازرگاني 
در باب علت ها و محدوديت هايشان پرسشي انجام نشده و 

صرفاً حكم به تعليق كارت هاي بازرگاني آنها داده اند.

    انتقاد از محدوديت هاي يك  شبه
اما كمي آن طرف تر يعني در خيابان وزرا اعضاي كميسيون 
تس��هيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران ميزبان 
نماينده سازمان توسعه تجارت بودند تا مشكالت صادراتي 
خود را مطرح كنند. در آغاز اين جلسه، رييس كميسيون 
تسهيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران، به دستور 
اصلي اين جلس��ه، يعني وضعيت شركت هاي مديريت 
صادرات پرداخت وتوضيح داد كه با وجود ش��ركت هاي 
توانمند در حوزه مديريت صادرات، توليدكنندگان داخل 
ديگر بي هدف توليد نكرده و توليد آنها بر اس��اس تقاضا 

خواهد بود. او با بيان اينكه در كشور 21 شركت مديريت 
صادرات به ثبت رسيده اس��ت، عنوان كرد كه بررسي ها 
نشان مي دهد كه از اين تعداد، كمتر از 15 شركت وجود 
دارد و كمتر از 1۰ شركت نيز فعال است. محمد الهوتي 
با اش��اره به اينكه دلي��ل عدم توفيق اين ش��ركت ها در 
بي توجهي سياست گذار به آنها نهفته است، افزود: با توجه 
به حمايت هاي صورت گرفته با محوريت واحدهاي توليدي 
عمال شركت هاي مديريت صادرات به رسميت شناخته 
نش��ده و عمال جايگاهي در قانون برايشان وجود نداشته 
و هيچ تفاوتي با دارن��دگان كارت بازرگاني غيرتوليدي 
ندارند در صورتي كه حمايت از اين شركت ها هم حمايت 
از توليد اس��ت و هم حمايت از صادرات و معموال در دنيا 
اينگونه شركت ها مورد حمايت ويژه قرار مي گيرند. پس 
از آن احمدرضا فرش��چيان رييس كميسيون كشاورزي 
اتاق تهران با اشاره به مباحثي كه طي هفته هاي گذشته 
عليه صادركنندگان مطرح شده، خواستار اعاده حيثيت از 
صادركنندگان شناسنامه دار شد. او همچنين با اشاره به اين 
تعبير كه شركت هاي مديريت صادرات به مثابه چاقوي دو 
لبه هستند، افزود: دو خطر از ناحيه شركت هاي مديريت 
صادرات ممكن است صادرات را تهديد كند؛ نخست اينكه 
توليدكنندگان سرمايه و محصول خود را در اختيار اين 
شركت ها قرار مي دهند و ديگر اينكه شركت هاي مديريت 
صادرات در همه زمينه ه��اي صادراتي صاحب تخصص 
نيستند. در ادامه اين جلسه، مهراد عباد، عضو كميسيون 
صنعت و معدن اتاق ته��ران، هم با انتقاد از ممنوعيت ها 
و محدوديت هاي ناگهاني در م��ورد صادرات كاال گفت: 
توليدكنندگان سال ها كار كرده و پروانه دريافت مي كنند 
يا اقدام به جذب سرمايه گذار مي كنند اما دستاوردهاي اين 
شركت ها يك شبه با يك مصوبه دولت از دست مي رود. 
براي مثال، دولت يك شبه صادرات گاز اكسيژن را ممنوع 
كرده، در حالي كه يكي از شركت ها با جذب سرمايه گذاري 
شركت لينده آلمان طي يك همكاري مشترك نسبت به 
اين صادرات اقدام مي ك��رد و صادرات آن اكنون متوقف 
ش��ده اس��ت.  در بخش ديگري از اين نشست، محسن 
منتظري، نماينده سازمان توسعه تجارت ايران، گزارشي 
از اقدامات اين س��ازمان در پيگيري مسائل و مشكالت 
شركت هاي مديريت صادرات پرداخت و از شركت هاي 
مديريت صادرات درخواست كرد كه اطالعات خود را در 
خصوص زمينه فعاليت و كشور هاي هدف را به سازمان 
توسعه تجارت اعالم كنند تا شركت هاي توليدي كه كاالي 
صادراتي توليد مي كنند، به شركت هاي مديريت صادرات 
معرفي شوند. در ادامه اين جلسه، الهوتي بر لزوم استفاده 
از نظرات بخش خصوصي در تدوين پيش نويس شيوه نامه 
حمايت از شركت هاي كوچك و متوسط در امر صادرات 
تاكيد كرد و خواستار ارايه نسخه اي از اين پيش نويس به 
كميسيون تسهيل تجارت و توس��عه صادرات براي ارايه 
نظرات ش��د. او همچنين ضرورت به رسميت شناختن 
جايگاه بخش خصوصي در ش��وراي عالي صادرات را نيز 

مورد تاكيد قرار داد.

 سئول كه تاكنون به بهانه هاي مختلف از پرداخت طلب 
نفتي ايران خودداري كرده، به گفته رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و كره جنوبي اين بار پيشنهاد ارسال تجهيزات 
پزشكي در ازاي بخشي از بدهي ها به ايران را مطرح كرده كه 
البته هنوز تهران به آن پاسخ مثبت نداده است. به گزارش 
ايرنا، حس��ين تنهايي با اشاره به اينكه مبادالت تجاري با 
كره جنوبي به عدد صفر نزديك شده است، تصريح كرد: با 
توجه به پرداخت نكردن بدهي ها و برخي كارشكني هاي 
اين كش��ور در برخورد با ايران، اعت��راض و پيگيري هاي 
ما منطقي اس��ت و بايد به طور قطع به آن رسيدگي شود. 
رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران وكره جنوبي اظهار 
كرد: جلساتي از سوي نهادهاي مختلف دولتي و حتي اتاق 
بازرگاني ايران با سفير و نمايندگان اين كشور برگزار شده 
اس��ت و قول هايي نيز دريافت كرديم، اما تاكنون در عمل 
شاهد هيچ پيشرفتي نبوديم. وي با تاكيد بر اينكه زماني 
كه مذاكرات به نتيجه نمي رس��د بايد اقدامات ديگري را 
در دس��تور كار قرار داد، خاطرنشان كرد: مباحثي مبني 

بر شكايت ايران از كره جنوبي به مجامع بين المللي براي 
دريافت بدهي ها نيز مطرح شده است كه در صورت ادامه 
اين وضعيت بايد از اين طريق به دنبال دريافت حق خود 
باشيم. تنهايي در مورد ميزان بدهي نيز گفت: رقم بدهي 
حدود ۷.5 ميليارد دالر برآورد ش��ده كه پيش از اين مقرر 
شده بود 5۰ ميليون دالر به صورت اقالم مورد نياز بهداشتي 
و كاالهاي اساسي به كشور برگردد كه تاكنون محقق نشده 
اس��ت البته خبرهايي در خصوص تدوين ق��رارداد براي 
دريافت اقالم بهداش��تي از كره جنوبي در ازاي بدهي اين 
كش��ور به ايران وجود دارد كه بر اساس آن، اتاق بازرگاني 
با نهادهاي مربوطه مذاكراتي را انجام داده تا از مسيرهاي 
مشخص، كاالهاي الزم به ايران برسد. وي با بيان اينكه نوع 
كاالهاي وارداتي از كره جنوبي از س��وي وزارت بهداشت 
تعيين شده است، تاكيد كرد: مقرر شده تا ظرف دو هفته 
آينده اين قرارداد از س��وي ايران تدوين و بعد از امضا براي 
تسويه بدهي ها اجرايي شود. بعد از ارسال نخستين محموله 
پرشكي شامل 5۰۰ هزار دالر دارو و كاالي پزشكي از كره 

جنوبي به ايران در اواخر ماه مه سال جاري، چندي پيش 
خبرگزاري رس��مي كره جنوبي )يونهاپ( گزارش داد كه 
به دنبال نخس��تين صادرات به تهران مقامات سئول قرار 
است در مورد گسترش تجارت و صادارت كاالهايي مانند 
تجهيزات پزشكي مذاكراتي را به صورت آنالين با مقامات 
ايراني انجام دهند ك��ه  روي چگونگي مطابقت پرداخت 
بدهي با ارس��ال اقالم بهداشتي متمركز است. در همين 
راستا وزارت امور خارجه در اطالعيه اي اعالم كرد كه در دو 
سال گذشته، تامين دسترسي به منابع مالي بانك مركزي 
در كره، دس��تور كار اصلي و محوري بوده و در اين راستا، 
عالوه بر پذيرش فرس��تاده ويژه اين كشور، ده ها مالقات 
در تهران و سئول با مقامات كره اي انجام شده است اما در 
حال حاضر طرح دعوي عليه بانك هاي متخلف كره اي در 
محاكم صالحه از سوي نهادهاي ذي ربط در دست پيگيري 
است. همچنين »سيد عباس موسوي« سخنگوي وزارت 
امور خارجه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه به اندازه 
كافي از كره جنوبي وعده شنيده ايم بنابراين فقط منتظر 

اقدامات ملموس و برجسته هستيم. كسي در ايران منتظر 
محموله نيم ميليون يا دو ميليون دالري نيس��ت. پس از 
انتشار اين اخبار از سوي كره جنوبي و واكنش قاطع وزارت 
خارجه و بانك مركزي ايران در روزهاي گذشته خبري از 
گمرك منتشر شده كه ايران و كره جنوبي براي گفت وگو 
درباره صادرات تجهيزات و دارو، تشريفات تجاري و استمرار 
همكاري ها بين دو كشور نشست مجازي خواهند داشت 
كه در آن همكاري هاي طرفين در شرايط همه گيري كرونا 
مورد بررسي قرار مي گيرد و نمايندگاني از وزارتخانه هاي 
خارجه، بهداشت، صنايع، بازرگاني و ديگر نهادهاي مرتبط 
كره جنوبي و نمايندگاني از وزارت بهداشت و امور خارجه 
ايران شركت دارند. وزارت خارجه كره جنوبي در بيانيه اي 
ضمن تاييد برگزاري اين نشست تصريح كرده است: ما به 
رايزني با شركت ها و موسسات ذي ربط در زمينه همكاري 
با ايران ادامه مي دهيم تا از آنها براي بازگشت به بازار ايران 
حمايت شود و بتوانند در زمينه اقالم بهداشتي و پزشكي با 

ايران همكاري نزديك داشته باشند.
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ايست به 300 كشتي اقتصادي 
در گمرك!

ايس�نا | عضو هيات مديره فدراس��يون واردات 
ايران مي گوي��د با ناهماهنگي ايجاد ش��ده ميان 
دستگاه هاي اجرايي، بيش از ۴.5 ميليون تن كاال در 
گمركات كشور رسوب كرده است. حميد مقيمي 
اظهار كرد: متاسفانه با وجود تاكيدات مكرر مقام 
معظم رهبري بر لزوم استفاده از تمام ظرفيت هاي 
اقتصادي كشور و كاهش فش��ار رواني تحريم ها، 
همچنان در عرصه اجرا مشكالتي وجود دارد كه 
نه تنها بر فعاالن بخش خصوصي و اقتصادي فشار 
آورده كه در نهايت بار اصلي مشكالت را به دوش 
مردم و مصرف كنندگان نهاي��ي مي اندازد. وي با 
اشاره به نياز كش��ور به واردات برخي محصوالت 
و مواد اوليه اظهار كرد: در س��ال هاي اخير با توجه 
به تحريم ه��ا و محدوديت هاي اقتصادي، همواره 
واردات محدود بوده اس��ت و فعاالن اقتصادي نيز 
ضمن پذيرش اين مس��اله، اعالم كرده اند كه در 
چارچوب قوانين كش��ور فعاليت مي كنند. از اين 
رو تمام كاالهايي كه در سال هاي اخير وارد كشور 
ش��ده، هيچ يك از نظر قانوني با ممنوعيت مواجه 
نبوده اند و همگي فرآيند اخ��ذ مجوزهاي الزم و 
ثبت س��فارش را طي كرده اند. به گفته وي، وقتي 
ثبت سفارش انجام شده، يعني وضعيت ارز كاالهاي 
وارداتي نيز معلوم است و طبق قوانين باالدستي 
كشور، ورود آنها به گمرك بايد به معني ترخيصشان 
باشد اما ما در عمل مي بينيم كه بخش قابل توجهي 
از اين كاالها در ماه هاي گذشته در گمرك مانده و 
بالتكليف هس��تند. مقيمي با بيان اينكه اختالف 
نظرها ميان بانك مركزي و وزارت صمت اصلي ترين 
عامل در رسوب اين كاالهاست، گفت: ارزيابي ها 
نشان مي دهد كه در حال حاضر حدود ۴.5 ميليون 
تن كاال در گمركات كشور رسوب كرده اند كه براي 
مشخص ش��دن حجم آنها بايد گفت كه ما رسما 
معادل بار بيش از ۳۰۰ كش��تي اقتصادي بزرگ 
را در گمرك نگه داشته و اجازه ترخيص به آنها را 
نداده ايم. وي ادامه داد: در ماه هاي گذش��ته تمام 
مكاتبات ما با دستگاه هاي اجرايي بي نتيجه مانده، 
بانك مركزي مي گويد بايد وزارت صمت پيگيري 
كند و وزارت صمت مي گوي��د بانك مركزي و در 
عمل اين كاالها باقي مانده كه بسياري از آنها خطر 
خراب شدن دارند و ميلياردها دالر به اقتصاد كشور 
و فعاالن اقتصادي ضرر خواهند رساند. ما معتقديم 
ترخيص اين كاالها حتي مي تواند در مسير كاهش 
قيمت ها در بازار و بهبود وضعيت معيشت مردم نيز 
تاثير بگذارد اما تا زمان تغيير نكردن سياست ها، اين 
فشار براي تامين بازار وجود دارد و در شرايطي كه 
كاال به كشور وارد شده، خودمان اجازه رسيدنش 
به بازار را نمي دهيم. به گفته مقيمي، در ش��رايط 
تحريم، خود تحريمي در اقتصاد مي تواند سخت و 
دردناك باشد و در شرايطي كه با توجه به فشارهاي 
بين المللي مشكالتي در اقتصاد ايران وجود دارد، در 
عرصه سياست هاي داخلي بايد طوري گام برداشت 
كه خود تحريمي به فعاالن اقتصادي و مردم فشار 

بيشتري وارد نكند.

آغاز طرح شناسه رهگيري 
سيگار از شهريور

رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور 
با اش��اره به آغاز فاز دوم طرح رهگيري سيگار گفت: 
همزمان با اجرايي شدن اين طرح، برخورد با توزيع 
س��يگار هاي قاچاق توسط س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز ش��روع مي شود. عطاهلل معروفخاني با بيان 
اينكه طرح شناسه رهگيري سيگار از 1 شهريور ماه 
اجرايي شده است، گفت: از اين پس تمامي سطوح 
بسته بندي سيگار داراي شناسه رهگيري مي شوند. 
وي افزود: كد  رهگيري به صورت برچس��ب يا چاپ 
روي بس��ته بندي هاي س��يگار درج خواهد شد كه 
ش��امل شناس��ه رهگيري، باركد دوبعدي و  شماره 
سريال خواهد بود. اين مقام مسوول با اشاره به اهميت 
شفافيت در زنجيره تامين و توزيع محصوالت دخاني 
گفت: اين گ��روه كااليي مانند ديگر صنايع توليدي 
كش��ور بايد به دور از فس��اد و قاچاق باش��د چرا كه 
درصورت وقوع قاچاق حقوق عامه مردم به دليل عدم 
پرداخت عوارض و ماليات پايمال مي شود. معروفخاني 
با اشاره به نحوه استعالم كد رهگيري سيگار اظهار 
داشت: از زمان اجراي اين طرح تمامي عامالن خريد و 
فروش سيگار در بازار مي توانند با اسكن كد هاي درج 
شده بر بسته هاي دخانيات از شركت سازنده و زمان 
ساخت سيگار مطلع شوند. وي با تاكيد بر اين مساله 
كه هيچ كدام از سيگار هاي موجود در بازار جمع آوري 
نخواهند شد، گفت: توزيع كنندگان و خرده فروشان 
سيگار نبايد نگران سيگار هاي فاقد كد رهگيري خود 
باش��د، چرا كه زمان كافي براي فروش و توزيع اين 
سيگار ها در نظر گرفته شده است. اين مقام مسوول 
با تاكيد بر اهميت برخورد با عرضه سيگار هاي قاچاق 
در كش��ور افزود: همزمان با اج��راي طرح رهگيري 
س��يگار از روز گذشته، س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز نيز فعاليت خود را آغاز كرده و برخورد با برند هاي 
غيرقانوني، جعلي و قاچاق را آغاز خواهد كرد. وي با 
اظهار اميدواري در مورد نتايج طرح رهگيري شناسه 
سيگار، گفت: از اين پس شاهد جمع آوري برند هاي 
محرز سيگار از بازار خواهيم بود و به مرور توليد سيگار 
داخلي جايگزين سهم 15 تا 2۰ ميليارد نخي سيگار 
قاچاق خواهد شد. طرح شناسه رهگيري سيگار به 
عنوان اولين سامانه رهگيري محصوالت دخاني سال 
گذشته در ايران رونمايي ش��د؛ اما فاز اجرايي آن به 
دليل شيوع ويروس كرونا تا اول شهريور ماه به تعويق 
افتاد. حجم قاچاق سيگار به كشور ساالنه نزديك به 
1 ميليارد دالر تخمين زده مي شود كه با اجراي طرح 
رهگيري س��يگار و آغاز برخورد نهاد هاي نظارتي با 
توزيع دخانيات قاچاق در بازار، دولت مي تواند از خروج 
ارز جلوگيري كرده و ساالنه نزديك به ۳هزار ميليارد 
تومان عايدي از محل ماليات و عوارض توليد سيگار 

قانوني به دست  آورد.

جزييات رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان 

مه�ر | گم��رك اي��ران در اطالعي��ه اي خطاب به 
صادركنندگان و فعاالن اقتص��ادي ۴ نكته را براي 
نحوه رفع تعهد ارزي اعالم كرد كه به شرح زير است: 
1- چنانچه كارت بازرگاني ش��ما به دليل عدم رفع 
تعهد ارزي تعليق شده است به منظور رفع تعليق با 
در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان يا دفتر توس��عه خدمات بازرگاني 
سازمان توسعه تجارت ايران واقع در تهران مراجعه 
كنيد. 2- صادركنندگان غيرتوليدي كه بين يك تا 
۳۰ درصد داراي تعه��د ارزي بوده تا تاريخ پانزدهم 
ش��هريور 99 نس��بت به رفع آن با در دست داشتن 
مستندات به س��ازمان صمت استان يا دفتر توسعه 
خدمات بازرگاني سازمان توس��عه تجارت واقع در 
تهران مراجعه كنند. در صورت عدم مراجعه تا تاريخ 
ياد شده كارت بازرگاني مربوطه تعليق خواهد شد 
۳- صادركنندگان توليدي كه داراي تعهد ارزي بوده 
تا تاريخ سي و يكم شهريور ماه 99 نسبت به رفع آن با 
در دست داشتن مستندات به سازمان صمت استان 
يا دفتر توس��عه خدمات بازرگاني س��ازمان توسعه 
تجارت ايران واقع در تهران مراجعه كنند.در صورت 
عدم مراجعه تا تاريخ ياد شده كارت بازرگاني مربوطه 
تعليق خواهد شد. ۴- صادركنندگان غيرتوليدي كه 
بين ۳1 تا 69 درصد داراي تعهد ارزي بوده تا تاريخ 
س��ي و يكم شهريور ماه 99 نس��بت به رفع آن با در 
دست داشتن مس��تندات به سازمان صمت استان 
يا دفتر توس��عه خدمات بازرگاني س��ازمان توسعه 
تجارت واقع در تهران مراجعه كنند. در صورت عدم 
مراجعه تا تاريخ ياد ش��ده كارت بازرگاني مربوطه 

تعليق خواهد شد.

واردكنندگان فروشنده 
نهاده هاي دامي در بازار نيستند

ايس�نا |عضو هيات مديره اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور گف��ت: بي توجهي به نظرات 
تشكل ها و بخش خصوصي در سياست گذاري ها و 
تدوين آيين نامه ها موجب شده تا در تمامي حلقه هاي 
تامين تا مصرف حس رضايتمندي ايجاد نشود. داوود 
رنگي با اعالم اين مطلب اظهار كرد: سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري با 
هدف تقويت جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد كشور 
و واگذاري امور اجرايي و مديريتي به اين بخش ابالغ 
شد اما اجراي ناصحيح اين قانون مترقي مانع تقويت 
جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد شد. به گفته رنگي، 
در تدوين س��از و كار اجرايي سامانه بازارگاه نظرات 
بخش خصوصي و فعاالن صنفي مرتبط با حلقه هاي 
از تامين تا مصرف نهاده هاي دام و طيور شنيده نشد 
و با طراحي سامانه اي ناكارآمد بستر ايجاد نارضايتي 
براي واردكننده، توزيع كننده و توليد كننده مهيا شد. 
وي بيان كرد: سامانه بازارگاه و نحوه توزيع نهاده هاي 
دامي از طريق آن بدون شنيدن نظرات كارشناسي 
بخش خصوصي و تش��كل هاي مرتبط ايجاد شد و 
همين امر موج��ب نارضايتي در تمامي بخش هاي 
مرتبط شد. اين فعال اقتصادي افزود: واردكنندگان 
در طراحي سامانه بازارگاه و حتي در توزيع نهاده ها، و 
قيمت اين اقالم در بازار دخالتي ندارند ولي مديران با 
دادن آدرس هاي غلط به ساير بخش هاي اقتصادي كه 
مصرف كننده اين كاال هستند موجب شده تا در اذهان 
عمومي و حتي فعاالن اقتصادي واردكننده مساوي با 
توزيع كننده قرار بگيرد. وي تصريح كرد: واردكنندگان 
تمامي كاالهاي خود را در سامانه بازارگاه با نرخ مصوب 
عرضه مي كنند كه مستندات آن نيز موجود است ولي 
متاسفانه تالش مي شود تا ناكارآمدي يك سامانه اي 
كه از سوي بخش دولتي طراحي شده است به گرده 
بخش خصوصي نهاده شود. اين فعال اقتصادي گفت: 
اگر صداي تشكل ها در تدوين قوانين و سياست هاي 
كالن كشور شنيده شود ديگر شاهد پايه ريزي هاي 
اشتباه در بخش هاي مختلف اقتصادي نخواهيم بود.

تسويه مطالبات واردكنندگان 
برنج در گام آخر

مهر | دبير انجمن واردكنندگان برنج درباره خلف 
وعده دولت در تخصيص ارز به واردكنندگاني كه به 
درخواست ستاد تنظيم بازار محموله هاي وارداتي را 
به صورت اماني از گمرك ترخيص و به نرخ مصوب 
)بر مبن��اي دالر ۴2۰۰ توماني( فروخته اند، گفت: 
هن��وز بانك مركزي اين بدهي را تس��ويه نكرده اما 
در حال توافق با وزارت صمت است كه از چه محلي 
اين بدهي را تس��ويه كنند. مسيح كشاورز افزود: به 
دليل اتفاقاتي كه در سال گذشته رخ داد امسال ما با 
ممنوعيت فصلي مخالفت نكرديم چرا كه سال قبل 
نيز به دستور ستاد تنظيم بازار ممنوعيت لغو شد اما به 
درخواست نمايندگان مجلس، معاون رييس جمهور 
و رييس س��ازمان برنامه و بودجه مجددا برقرار شد 
كه اين خسارت زيادي را به واردكنندگان برنج وارد 
كرد. به گفته كشاورز، واردكنندگان در همان مقطع 
5۰۰ هزارتن و در انتهاي دوره 2۰۰ هزار تن برنج وارد 
كردند كه برقراري مجدد ممنوعيت منجر به رسوب 
اين محموله ها در گمركات شد اين در حالي است كه 

ما به دولت اعتماد و اين برنج ها را وارد كرده بوديم. 
وي با بيان اينكه تا پايان س��ال قب��ل دولت به 2۰۰ 
هزار تن از اي��ن محموله ها ارز تخصيص داد، گفت: 
بانك مركزي ب��ه دليل اينكه قصد حذف ارز ۴2۰۰ 
توماني را داشت، در تخصيص ارز به مابقي محموله 
مقاومت كرد و اين كار با كندي زيادي انجام ش��د و 
در نهايت 25۰ هزارت��ن از محموله نيز ارز نيمايي 
دريافت كرد و همچنان 25۰ هزار تن بالتكليف باقي 
ماند.  وي افزود: گمرك ميزان برنج رسوبي در بنادر 
را ۳۰۰ هزار تن عنوان مي كند كه البته به اعتقاد بنده 
ميزان رسوب كمتر از اين ميزان است چون بخشي از 
برنج هاي موجود در گمرك جزو محموله هايي است 
كه تخصيص ارز براي آن صورت گرفته اما به دليل آغاز 
ممنوعيت فصلي امكان ترخيص وجود نداشته است.

سازمان توسعه تجارت كه  بايد متولي و گره گشاي مشكالت بخش تجارت باشد خود مشكل ساز است

صنعت،معدن و تجارت
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مرزپرگهر

چهرهروز

پل عابر پیاده یا تونل وحشت
 نصب تابلوهای تبلیغاتی بر روی پل های عابر پیاده آنها را تبدیل به تونل وحشت کرده است. بسیاری از این پل ها برای بانوان 
ناایمن شده و کسی هم در این باره کاری انجام نمی دهد.  علی اعطا، سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران، با بیان این مطلب 
گفت: نیاز اس��ت شهرداری درباره وضعیت پل و ضوابط حاکم توضیح دهند تا نتیجه ای در جهت رضایت مندی همشهریان و 

به خصوص بانوان داشته باشد. 
فراموش نکنیم که یکی از مهم ترین حقوق شهروندی حفظ امنیت جان و مال مردم است و پل های هوایی اگر به همین شکل 

باقی بمانند می توانند امنیت قشر بزرگی از جامعه را به خطر بیندازند.

شهریور 1357 و مسجد قبا
كامال طبیعي بود كه انقالب اسالمي 
در رون��د ش��كل گیري خ��ود از تمام 
زمینه ه��ا و بهانه هاي اس��المي بهره 
جوید و استفاده از هر مكان و زماني را كه متعلق به 
نهادها و شعائر دیني بود غنیمت بشمارد؛ بنابراین 
مساجد به عنوان سنگرهاي انقالب و مناسبت هاي 
دیني بهانه اي براي شكل گیري و گسترش حركت 
عظیم انقالب اسالمي بود. از جمله این سنگرهاي 
مهم و كلیدي مس��جد قب��ا بود ك��ه امامت آن  را 
آیت اهلل محمد مفتح)ره( بر عهده داش��ت. وي كه 
از یاران و شاگردان حضرت امام خمیني)ره( بود، 
مس��جد قبا را به مهم ترین مركز حضور گسترده 
توده هاي انقالبي مبدل ساخت كه در مناسبت هاي 
دیني هزاران نفر از مردم تهران را گردهم مي آورد 
و ضمن انجام فریضه هاي دین��ي، پیام امام)ره( و 
انقالب اسالمي را در میان مردم منتشر مي ساخت. 
در حالي كه حوادث و رویدادها یكي پس از دیگري 
ایران را به انقالب نزدیك تر مي كرد، نقش مسجد 
قبا و امام جماعت آن در تعمیق حركت اس��المي 
در می��ان توده هاي م��ردم مومن قابل بررس��ي و 
دقت اس��ت. آی��ت اهلل مفتح ب��ه تأس��ي از تجربه 
موفق رمضان 1356، برنامه ه��اي تازه تري براي 
رمضان س��ال 1357 )مرداد و ش��هریور( تدارك 
دید. وي در برنامه هاي س��خنراني مس��جد سعي 
مي كرد از ش��خصیت ها باتوجه به مكان و شرایط 
زمان استفاده كند كه مي توان به دعوت از اعضاي 
نهض��ت آزادي � از جمله مهندس بازرگان � براي 

سخنراني اش��اره كرد. مهندس بازرگان باتوجه به 
فعالیت هایي كه داشت در آن مقطع، هم در میان 
م��ردم و هم از نظر عوامل حكوم��ت از چهره هاي 
سرش��ناس محسوب مي ش��د. دكتر مفتح با آنكه 
خود ممنوع المنبر بود، بحث پیرامون مسائل مهم 
نهضت چون »حكومت اس��المي« را خود برعهده 
مي گرفت. س��اعت 21 روز 1357/5/18 )چهارم 
رمضان( ایشان در حضور هش��ت الي ده هزار نفر 
� ك��ه اكثرا جوان و دانش��جو بودند � در مس��جد 
قبا »پس از برگزاري نم��از جماعت به منبر رفت 
و درباره حكومت اس��المي صحبت ك��رد.« اداره 
كالنتري وقت درباره فعالیت هاي روبه گس��ترش 
آیت اهلل مفتح چنی��ن نظر مي ده��د: »باتوجه به 
محتواي س��خنراني هاي واعظ مذكور و تحریك 
احساس��ات مردم و دعوت توده ه��اي اخاللگر در 
شهرستان هاي ایران به همبستگي و اطاعت بدون 
 چون وچرا از دستورات مرجع تقلید امام خمیني 
به منظور برقراري حكومت اسالمي، احتمال ایجاد 

تظاهرات و بي نظم��ي از ناحیه جمعیت حاضر كه 
هرروز روبه تزای��د بوده و اكث��را در نتیجه توصیه 
اشخاص دیگر به این مسجد آمده و آدرس مسجد 
قبا را اغلب از اهالي و كسبه سوال مي كنند بعید به 
نظر نمي رسد .« رمضان المبارك سال 1357 كه در 
شهریورماه آن سال واقع شده بود، براي مردم ایران 
به راستي مبارك و سرنوشت ساز شد؛ چرا كه دكتر 
مفتح)ره( توانست با برنامه ریزي و اتخاذ روش هاي 
حساب ش��ده مردم را براي یك حضور گس��ترده 
میلیوني در خیابان هاي تهران آماده سازد و اولین 
راهپیمایي گسترده و علني مردم علیه رژیم شاه را 
در عید فطر آن سال محقق سازد. سیل رو به فزوني 
جمعیت از زمین ه��اي قیطریه كه محل برگزاري 
نماز عید سعید فطر بود راه افتاد و در امتداد خیابان 
ش��ریعتي، به توده گسترده اي از مردم معترض به 
حاكمیت شاه تبدیل گشت. رژیم كه پس از واقعه 
پانزدهم خرداد، دیگ��ر حافظه خود را از قیام هاي 
گس��ترده مردمي پاك كرده بود، ناگهان غافلگیر 
شد و نتوانست از راهپیمایي بزرگ عید سعید فطر 
در سال 1357 جلوگیري كند. آن راهپیمایي آرام 
و توده اي، راه را براي راهپیمایي هاي بعدي آماده 
كرد كه اولي در شانزدهم ش��هریور مسیر بیست 
كیلومت��ري تجریش تا راه آه��ن را پیمود و بعد از 
آن هم واقعه هفدهم ش��هریور مردم و رژیم را در 
رویارویي كامل قرارداد و براي اولین بار پس از واقعه 
پانزدهم خرداد بود كه ردپاي حكومت نظامي در 

ایران پیدا شد.

تاريخ
نگاري

میراثنامه

میراث فرهنگی و توسعه گردشگری خالق 
یک ماه پیش بود که فردی مدعی باستان شناسی 
اقدام به برگزاری تور آموزشی گنج یابی کرد، توری 
 متش��کل از 540 نفر که با 140 خودرو به س��مت 
بیابان ه��ای اصفه��ان راه افتادند تا بخ��ت خود را 
بیازمایند. اما انتشار این خبر آه از نهاد باستان شناسان 
واقعی بلند کرد و یگان حفاظت از میراث فرهنگی هم 
دست به کار شد و قول دستگیری فرد خاطی را داد. 
این فرد که اسم مستعار پوآرو را برای خود انتخاب 
کرده مدعی ش��ده طرفداران بسیاری دارد و همه از 
او حمایت خواهند کرد. البته این کری خوانی ها تا 
قبل از این ب��وده که یگان حفاظت میراث فرهنگی 
دست به کار شود و اقدام به دستگیری او بکند. به هر 
حال پوآرو وطنی همچنان فراری است و کسی هم 
اطالعی از عاقبت او ندارد.  اما این وسط باز هم پای 
کرونا در میان است، از آنجایی که به دلیل شیوع این 
 بیماری بس��یاری از آثار باستانی و تاریخی خالی از 
بازدید کننده ش��ده اند، کار کن��د و کاو این آثار به 
راحتی انجام می شود، البته اگر این کار توسط افراد 
متخصص باش��د قطعا بس��یار هم خوب است چرا 
که کشف هر ش��ی تاریخی می تواند به غنی شدن 
فرهنگ و هنر این مرز و ب��وم بینجامد، اما اگر افراد 
غیر متخصص به این بناه��ا حمله کنند، دیگر جز 
تلی از خ��اک چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. اواخر 
مرداد ماه بود که بعد از خبر تلخ لشکر گنج یاب ها و 
متواری شدن سر کرده شان خبر خوبی هم منتشر 
شد. کشف اسکلت های انسانی و حیوانی در سایت 
جهانی تخت جمش��ید. اتفاقی که می تواند زمینه 
ساز توسعه گردشگری خالق باشدو این مجموعه 
را در زمینه گردشگری روایت محور، ادبی، تاریخی 
و فرهنگی ب��ه نمونه ای منحصر به ف��رد در ایران و 
جهان بدل س��ازد. ابتدا اعالم ش��د که 11 اسکلت 
انسانی و 2 اسکلت سگ س��انان در جریان الیروبی 
آبراهه از دروازه نیمه تمام به سمت حیاط صدستون 
پیدا ش��ده است و بعد دو اس��کلت انسانی دیگر نیز 

نمایان شد که تعداد این یافته ها را افزایش داد. شکل 
قرارگیری این استخوان ها نشان می دهد که احتماال 
این افراد تدفین نشده اند بلکه در جریان زد و خوردی 
که ممکن اس��ت به حمله اسکندر مقدونی به ایران 
مربوط باش��د، کشته ش��ده و در آبراهه ها رها شده 
باشند. پیدا شدن شواهد استخوانی در تخت جمشید 
گویای این است که از روزگاری که ارنست هرتسفلد 
باستان ش��ناس آلمانی، همزمان ب��ا پهلوی اول در 
این مجموعه کاوش می کرد تا امروز، شگفتی های 
بسیاری در تخت جمشید و ارگ پارسه وجود دارد 
و روز به روز بر آن افزوده می ش��ود.  اما از سوی دیگر 
قاچاقچیان میراث فرهنگی در گوش دیگری از کشور 
به دام افتادند.  سرپرست فرماندهی یگان حفاظت 
اداره کل میراث فرهنگی کرمان از کش��ف و ضبط 
110 قلم ش��ی تاریخی از ابتدای سالجاری تاکنون 
خبر داد.  س��یدهادی جعفری  با اش��اره به کشف و 
ضبط 110 قلم ش��ی تاریخی گفت: از بین اشیاي 

کشف شده بیش��ترین قدمت متعلق به کشفیات 
شهرستان ارزوییه است. قدمت اشیاي کشف شده 
ارزوییه به 4هزار سال گذشته بر می گردد. این اولین 
بار نیست که حفاران غیر مجاز دست به حفاری در 
این منطقه می زنند و طی یک سال گذشته 15 نفر 
از آنها دستگیر شده اند. ضمن این که 6مورد حفاری 
غیرمجاز نیز توسط سودجویان اشیاي عتیقه انجام 
شد که خوشبختانه نافرجام باقی ماندند. اما آیا تنها 
یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی مسوولیت 
حفاظت از اماکن و اشیاي تاریخی را دارد. به راستی 
وقت آن نرسیده که مردم و نهادهای مردمی هم در 
این زمینه آستین همت باال زده و کاری انجام دهند.  
یا آنها که با رویای یک ش��به پولدار شدن به دشت 
و بیابان می روند و مناطق حفاظت ش��ده میراث را 
کن��د و کاو می کنند، کمی هم به این فکر کنند که 
میراث فرهنگی ایران سهم تمام مردم است نه دزدان 

و قاچاقچیان اشیاي تاریخی. 

هنر

زمان و مكان برگزاري دوساالنه مجسمه سازي تهران اعالم شد
هشتمین دوره دوساالنه ملي مجسمه سازي تهران آبان تا دي ماه سال جاري در 
پیاده گذر استاد ش��هریار و فضاهاي بیروني تاالر وحدت برگزار مي شود. انجمن 
مجسمه س��ازان در صفحه اینس��تاگرام خود بیانیه جدیدي را درب��اره برگزاري 
هشتمین دوساالنه مجسمه سازي تهران منتشر كرد. در این متن آمده است: در 
پي شیوع ویروس كرونا و به تعویق افتادن بسیاري از رویدادهاي هنري، پس از وقفه 
طوالني در جریان برگزاري هشتمین دوساالنه ملي مجسمه سازي تهران و بعد از 
بررسي ها و بازبیني هاي انجام شده توسط شوراي دبیران )شامل اعضاي هیات مدیره 
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران(، همچنین پس از برگزاري جلسات متعدد 
با دست اندركاران و برگزاركنندگان و هنرمندان، فرایند دوساالنه مسیر خود را در 
ادامه فراخوان اعالم شده، از سرگرفت و همان طور كه در بیانیه قبلي شوراي دبیران 
اعالم شده بود؛ به دلیل عدم امكان برگزاري دوساالنه در باغ كتاب، ضمن بررسي 
گزینه هاي جایگزین، سرانجام برگزاري دوساالنه در محل پهنه فرهنگي رودكي 
جاي گرفت.  هشتمین دوره دوساالنه ملي مجسمه سازي تهران طبق تقویم رویداد، 
در بازه زماني 99/08/22 الي 99/10/22 برگزار خواهد شد و فضاهاي تعریف شده 
شامل پیاده گذر استاد شهریار و فضاهاي بیروني تاالر وحدت، فضاهاي سرپوشیده 

تاالر شامل طبقات و پاگردها است. براي بازدید از فضاهاي مذكور، به دلیل رعایت 
محدودیت هاي مربوط به فاصله گذاري اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي، زمان 

بازدید به اطالع هنرمندان خواهد رسید.

پایان تعطیالت كرونایي موزه »هنر مدرن«
نزدیك به 6 ماه است كه جهان دس��تخوش تغییر و تحوالتي شگرف شده است. 
با ورود ویروس كرونا به زندگي بش��ر انگار فصلي تازه از زیس��ت در كره زمین آغاز 
شده و بعد از آن هول و هراس هاي ابتدایي دنیا كم كم با این واقعیت كنار آمده كه 
نمي تواند زندگي را تعطیل كند و یك گوشه اي بنشیند و منتظر رفتن كرونا باشد. به 
همین خاطر حاال پروتكل هاي بهداشتي جایگزین تشویق مردم به در خانه ماندن 
ش��ده اند. هر چند این بیماري قبل از هر چیز مراودات انساني را تحت الشعاع قرار 
داده با این وجود همه چیز كم كم به روال سابق خود بر مي گردد. یكي از خبرهایي 
كه این روزها هنردوستان دنیا و به خصوص امریكایي را خوشحال كرده بازگشایي 

موزه »هنر مدرن« نیویورك است كه بعد از 5 ماه تعطیلي باالخره قرار است از 27 
اوت )6 شهریور 99( پذیراي بازدیدكنندگان باشد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
اندرو كوئومو فرماندار نیویورك جمعه گذشته )24 مردادماه( اعالم كرد: موزه ها، 
 نگارخانه ه��ا و دیگر مراكز فرهنگ��ي ایالت نیویورك مي توانن��د از تاریخ 24 اوت 
)3 شهریور(، با رعایت شیوه نامه هاي بهداشتي فعالیت خود را از سر گیرند. با اعالم 
این خبر، متولیان موزه هنر مدرن تصمیم به بازگشایي این موزه گرفتند كه به عنوان 
یكي از تاثیرگذارترین موزه هاي هنر مدرن در جهان شناخته مي شود. بازدید از این 

موزه در یك ماه اول پس از بازگشایي رایگان است.

جامعه

بازخواني جعبه سياه پرواز 572  
حادثه تلخ سقوط پرواز 572 هنوز هم براي بازماندگان 
قربانیان این پرواز و بسیاري از مردم تازه است. اما بازخواني 
جعبه سیاه این پرواز یك بار دیگر باعث شد تا حادثه تلخ 
س��قوط هواپیما و جان باختن ... به صدر اخبار برگردد. 
به گفته رییس سازمان هواپیمایي كشور صداي كابین 
هواپیما 19 ثانیه بعد از انفجار اول قطع مي شود و این در 
حالي است كه موشك دوم ٢٥ ثانیه پس از شلیك اول به 
مجاورت هواپیما مي رسد، بنابراین تحلیلي از عملكرد و 
آثار موشك دوم از جعبه سیاه هواپیما به دست نیامد. تورج 
دهقاني زنگنه در نشست خبري روز گذشته نتایج به دست 
آمده از جعبه هاي سیاه هواپیماي سانحه دیده اوكرایني 
را تشریح كرد و افزود: قبل از اعالم گزارش این سانحه باید 
اعالم شود كه گزارش مستقل درباره پرواز، به ویژه توصیف 
اطالعاتي جعبه هاي سیاه از نظر فني و تخصصي براي 
عموم مردم امري مرسوم نبوده و در هیچ سانحه اي چنین 
روالي انجام نشده است. اما به دلیل موضوعات مربوط به 
سانحه پرواز 752 و دستور صریح رییس جمهوري و وزیر 
راه و شهرسازي در خصوص شفافیت درباره این سانحه 
با مردم و به خصوص براي شفاف سازي براي داغدیدگان 
این سانحه، سازمان هواپیمایي كشوري به عنوان مرجع 
رسیدگي به این سانحه، نتایج حاصل از بازخواني اطالعاتي 
را اعالم مي كند.  او افزود: جعبه سیاه از تاریخ 27 تیر 99 تا 
3 مرداد 99 در آزمایشگاه بررسي سانحه دفتر تحقیقات 

و تحلیل ایمني هواپیماي كشوري در فرانسه بازخواني 
شد. این كار تحت مسوولیت سازمان هواپیمایي كشوري 
و مسوول بررسي س��انحه و با امكانات و مساعدت فني 
كشور فرانسه انجام شد. نمایندگان كشورهایي از جمله 
امریكا به عنوان سازنده هواپیما و كشور اوكراین به عنوان 
بهره بردار و فرانسه به عنوان كشور ارایه دهنده خدمات و 
مشاوره فني در این فرآیند، سازمان هواپیمایي كشوري را 
كمك كردند. همچنین نمایندگاني از كشورهاي كانادا، 
انگلستان و سوئد به عنوان كشورهایي كه اتباع آنها در این 
حادثه جان باختند جهت مشاهده و اطالع در این فرآیند 
شركت داشتند. به گفته دهقاني داده هاي هر دو جعبه 
سیاه هواپیما بدون مشكل فني در فرانسه بازخواني شد. 
براساس اطالعات استخراج شده تا زمان 6 و 14 دقیقه 
و 56 ثانیه همه متغیرهاي پ��روازي عادي و هواپیما در 
ش��رایط نرمال بوده و CVR  هواپیما تا 19 ثانیه پس از 
انفجار موش��ك اول را ضبط كرده است.  رییس سازمان 
هواپیمایي كش��وري در بیان جزییات بیشتر از سانحه 
گفت: در این لحظه در داخل كابین پرواز سه نفر كرو )گروه 
پرواز( و یك نفر معلم خلبان بوده است كه متوجه شرایط 
غیرعادي ش��ده و تا آخرین لحظات مش��غول كنترل و 
هدایت هواپیما بوده اند و معلم خلبان برخي از راهنمایي ها 
را انجام مي دهد از جمله اینكه هر دو موتور هواپیما فعال 

هستند و این موضوع را به خلبان اعالم مي كند.  

مجلسدرگذرتاريخ

باغ مجلس ملي مزرعه شد
ایران سال هاي قحطي كم به خود ندیده است. زماني 
كه در شهریورماه سال 1320 گروه متفقین بي طرفي 
ایران در جنگ را نقض كرده و ایران را اش��غال كردند، 
آغاز قحطي و بداقبالي مردم بود. در آن شرایط سخت 
كه حتي آرد به اندازه كافي در نانوایي ها نبود و زمستان 
اس��تخوان سوز و نبود س��وخت جان خیلي از مردم را 
گرف��ت. فراهم كردن آذوقه و مایحت��اج مردم هم كار 
راحتي نبود. خیلي از مردم با كاشتن سیب زمیني در 
اطراف خانه شان سعي مي كردند حداقل قوت الیموتي 
براي خود فراهم كنند و این شرایط سخت را پشت سر 
بگذارند.  شاید به همین دلیل بود كه اسفندیاري رییس 
مجلس ملي آن دوران اعالم كرد كه در بهار سال 1321 
قرار نیست هیچ گل و درختي در حیاط مجلس ملي 
كاشته شود به جاي آن باید سیب زمیني و حبوبات و 

س��بزیجات مورد نیاز مردم را بكارند. به این ترتیب در 
اولین روزهاي س��ال 1321 وقتي نمایندگان مجلس 
به محل كار خود رفتند با یك مزرعه بزرگ در پش��ت 
مجلس 36 ساله خود روبه رو شدند. آن سال كمبود آب 
و خشكسالي همراه با جنگ جهاني سال سختي را براي 
مردم ایران رقم زد. اما حیاط مجلس ملي به مزرعه اي 
براي مردم تبدیل ش��ده بود. اتفاقي كه ش��اید كفاف 
مایحتاج همه مردم را نمي داد ولي باز هم سبب خیري 
بود براي آنها. به هر حال اگر جمعیت آن زمان تهران را 
با جمعیت حاال مقایسه كنیم مي فهمیم دستور رییس 
وقت مجلس ملي چندان هم بي فایده نبود. البته كه آن 
سال هاي سیاه هم گذشت اما همدلي و همراهي همیشه 
مي تواند گره گشاي بسیاري از مشكالتي باشد كه مردم 

با آن دست و پنجه نرم مي كنند. 

افزايش ۶5درصدي حقوق فرهنگيان؛ وعده يا واقعيت 
سال هاست كه فرهنگیان از كمي حقوق و مزایاي خود 
شكایت دارند، بسیاري از آنها كه بازنشسته هم شده اند، 
مدعي اند كه با وضعیت كنوني گراني و تورم خرجشان 
با دخلش��ان همخواني ندارد و خیل��ي از آنها مجبورند 
بعد از بازنشستگي هم به شغل دیگري روي بیاورند تا از 
پس هزینه هاي زندگي بر بیایند. اما در این شرایط روز 
گذشته وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه تلفني با رادیو 
گفت وگو خبر از افزایش 65 درصدي حقوق فرهنگیان 
در بازه زماني مهر 98 تا خرداد 99 داده اس��ت. محسن 
حاجي میرزایي گفت: از دغدغه هاي جامعه فرهنگیان 
رتبه بندي است چرا كه فرهنگیان دوست دارند مانند 
جامعه دانش��گاهیان و بنا ب��ر صالحیت هاي حرفه اي 
و تخصصي خود طبقه بندي ش��وند. معلم ها تجربیات 
متفاوتي دارند و بنا بر آن صالحیت و سطح تحصیالت 
متفاوتي دارند و مایلند اینها در حقوق آنها لحاظ شود. 
سند تحول بنیادین هم بر آن تاكید دارد. قبل از اینكه بنده 
وزیر شوم تالش هایي صورت گرفته بود و در دوره بنده به 
نتیجه رسید و رتبه بندي اجرا شد. به این ترتیب با اجراي 
رتبه بندي افزایش حقوق معلم ها را شاهد بودیم كه به 
متوسط دریافتي سایر كاركنان دولت نزدیك شد. در ادامه 

سال تحصیلي گذشته و در آخر سال 98 فوق العاده فصل 
دهم قانون مدیریت خدمات كه اجازه رشد 50 درصدي 
امتیازات را مي داد شاغلین آموزشي هم از مزایایي بهره 
مند شدند. در مجموع از مهر 98 تا خرداد 99، 65 درصد 
به حقوق فرهنگیان اضافه ش��د. این در حالي است كه 
بس��یاري از فرهنگیان در همین بازه زماني ذكر ش��ده 
توسط وزیر آموزش و پرورش بارها و بارها از پایین بودن 
حقوق خود شكایت كرده و هر از گاهي هم یا نامه تظلم 
خواهي خود را به مجلس برده اند یا در راهروهاي وزارت 
آموزش و پرورش به دنبال راه چاره اي براي حل مشكالت 
معیشتي خود بوده اند.  همچنین وزیر آموزش و پرورش 
در بخش دیگري از سخنانش به بازگشایي مدارس از 15 
شهریور اشاره كرد و افزود: ستاد ملي كرونا به پیشنهاد 
آموزش و پرورش اعالم كرد كه آغاز سال تحصیلي از 15 
شهریور باشد. اصل بر این است هر كجا امكان برگزاري 
حضوري هس��ت، كالس ها حضوري برگزار شوند. 35 
درصد م��دارس ما زیر 50 دانش آم��وز دارند و مجموع 
دانش آموزان آنها به 500 هزار نفر مي رسد كه مي توانند 
كالس ها را با رعایت فاصله گذاري اجتماعي به صورت 

حضوري برگزار كنند.

تاريخچه

كتابخانه

برق اقبال عمومي نداشت

اقتصاد به زبان ساده

برخي كاالها و خدمات با ورودشان به زندگي انسان ها 
باعث تحولي عظیم در آن شده اند، از جمله برق، اختراع 
ادیس��ون كه البته خیلي بعدتر به از آن ب��ه ایران راه 
پیدا كرد. البته در بدو ورود هم چندان مورد استقبال 
قرار نگرفت و مردم به برق به چشم صنعتي پیچیده، 
خطرناك و سرمایه بر نگاه مي كردند، خیلي از آنها تا 
سال هم خانه شان را به همان چراغ هاي نفتي روشن 
نگاه مي داشتند و اعتقادي به سیم كشي برق نداشتند. 
اما در تاریخ آمده اس��ت كه یك سال پیش از تاسیس 
كارخانه چراغ گاز، كارخانه برق كوچكي توسط میرزا 
علي خان امین الدوله ك��ه آن موقع امین الملك لقب 
داشت در مجمع الصنایع جنب خیابان باب همایون 
تاسیس گشت و ناصرالدین شاه روز جمعه 17 رمضان 
1296 )برابر با 12 شهریور 1258 خورشیدي( به شهر 
آمد و با روشن كردن چراغي آن كارخانه را افتتاح كرد.

اما تاریخچه برق در ایران خیلي هم به صورت مكتوب 
و مدون یافت نمي شود، س��ال هاي ابتدایي ورود این 
تكنولوژي به كش��ور از آنجا كه مردم خیلي هم به آن 
اهمیت نمي دادند، خبر مهم و خاصي در مورد آن در 
تاریخ ذكر نشده اس��ت. اما از سال 1295 خورشیدي 
این روند تغییر كرد و با افزایش تعداد كارخانه هاي تولید 
برق در ایران این صنعت رو به رشد و ترقي گذاشت  از 
جمله این كارخانه ها مي توان به كارخانه چراغ برق كه 
متعلق به حاج حسین آقاي امین الضرب بود اشاره كرد. 
همچنین »ش��ركت عمومي الكتریك« كه در سال 
1323 از آلمان به ایران آورده شد و مي توانست 4 هزار 

چراغ را روشن كند.

شاید شما اصال عالقه ای 
به علم اقتصاد نداش��ته 
باش��ید و فک��ر کنی��د 
خواندن کتاب هایی از 
این دست فقط مختص 
اف��راد متخص��ص این 
رشته است. اما اگر کتاب 
»کلیات علم اقتصاد« اثر 

»گریگوری منکیو« را برای خواندن انتخاب کنید 
آن وقت حتما به یکی از عالقمندان علم اقتصاد بدل 
می شوید. زبان این کتاب ساده است، خبری از روابط 
ریاضی در این کتاب نیست. نویسنده در این کتاب 
مدام ذهن شما را به چالش می کشد و سوال هایی 
می پرسد که باید در مورد آن فکر کنید. این نوع نگاه 
»منکیو« شما را عاشق اقتصاد می کند. انگار دنیای 
تازه ای را کشف کرده باشید و دلتان بخواهد بیشتر 
در آن کند و کاو کنید.  کت��اب کلیات علم اقتصاد 
می تواند مس��یر زندگی شما را برای همیشه تغییر 
دهد و انگیزه ای بش��ود که مابق��ی کتاب های این 
فهرس��ت را با اشتیاق بخوانید.  کتاب »کلیات علم 
اقتصاد« در س��یزده بخش و 36 فصل تنظیم شده 
است. مطالعات موردی بسیار زیاد با هدف درک بهتر 
محصول علم اقتص��اد و کاربرد آن ها در تمام فصل 
های کتاب ارائه شده است. نگارش متفاوت، طرح 
ابتکاری موضوعات و بررسی کاربردی سیاست های 
اقتص��ادی برخی مزیت های کت��اب »منکیو« در 

مقایسه با سایر کتاب های مشابه است.
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