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يادداشت- 1

آگرانديسمان يا واقعيت؟ 
مساله اين است

هرچند خبر كش��ف 
ميدان نفت��ي و گازي 
در نزديك��ي آب هاي 
بلغارس��تان و يون��ان 
و  اردوغ��ان  توس��ط 
تركي��ه  رس��انه هاي 
منتشر شده اما هنوز 
نه اين خبر از س��وي 
نهادهاي بين الملل��ي تاييد ش��ده و نه هيچ 
داده اطالعات��ي تكميلي در اي��ن زمينه ارايه 
شده است. در واقع هنوز مشخص نيست اين 
خبر تا چه اندازه با واقعيت همخوان است و تا 
چه اندازه مبتني بر تبليغات و آگرانديسمان 
دولت تركيه اعالم عمومي ش��ده اس��ت. اگر 
فرض بگيريم ك��ه اين خبر واقعيت داش��ته 
باشد و ميداني در حول و حوش 320ميليارد 
مترمكعب گاز هم كش��ف ش��ده باش��د، اين 
رقم معادل 2س��ال صادرات گاز روسيه است 
)روسيه سالي حدود 160ميليارد مترمكعب 
گاز ص��ادر مي كند( و حجم ش��ايان توجهي 
محس��وب نمي ش��ود كه بخواهد تاثير قابل 
توجهي در معادالت ان��رژي منطقه يا جهان 
داشته باش��د. اساس��ا ميليارد مترمكعب در 
فضاي تجاري صادرات گاز عددي محس��وب 
نمي ش��ود و يك رقم بس��يار كوچك اس��ت. 
ضمن اينك��ه نباي��د فراموش ك��رد، تركيه 
ب��راي بهره ب��رداري از اين مي��دان گازي يا 
نفتي نيازمن��د س��رمايه گذاري عظيمي در 
حوزه اس��تخراج و حفاري و... است. فراموش 
نكنيد كه ب��ازار ان��رژي بازار عملي اس��ت و 
مبتني ب��ر چش��م اندازها تاثي��ر نمي پذيرد، 
فعال تركي��ه فق��ط باي��د در اي��ن خصوص 
س��رمايه گذاري كن��د تا در آينده مش��خص 
ش��ود اساس��ا براي مصرف داخلي تركيه هم 
قابل استفاده اس��ت يا نه؟ موضوع ديگر هم 
آن اس��ت كه بر اس��اس اعالم كارشناس��ان 
حداقل 7س��ال زمان مورد نياز اس��ت تا اين 
ميدان در مرحل��ه مقدماتي اس��تخراج قرار 
بگيرد. اگر اين حجم س��رمايه گذاري مالي را 
كنار زماني ك��ه براي پروژه مورد نياز اس��ت 
قرار دهيم و ض��رورت بهره من��دي از دانش 
فني و تخصصي را هم ب��ه بحث اضافه كنيم؛ 
متوجه خواهيم ش��د كه اين كشف حتي در 
اقتصاد تركيه هم اثرگذار نيس��ت چه برسد 
به اينكه بخواه��د تبعات منطقه اي داش��ته 
باش��د. بيش��تر به نظر مي رس��د اردوغان در 
حال اس��تفاده تبليغاتي از اين طرح است تا 
بخشي از مشكالت اقتصادي خود را پوشش 
ده��د و كمي اميد ب��ه افكار عموم��ي تزريق 
كند. كشف اين ميدان در كوتاه مدت و ميان 
مدت براي تركيه فقط هزين��ه خواهد بود تا 
بعد از س��رمايه گذاري هاي مورد نياز در افق 
بلندمدت كمي نيازهاي انرژي داخلي تركيه 
را تامين كن��د. ضمن اينكه نباي��د فراموش 
كرد كه اين ميدان در منطقه اي قرار دارد كه 
بيشترين چالش هاي ارتباطي و امنيتي ميان 
كش��ورهاي تركيه، يونان و بلغارستان در آن 
جريان دارد و تركيه به همين راحتي نخواهد 
توانست اقدام به برداش��ت ذخاير گازي اين 
منطقه كن��د. از س��وي ديگ��ر، همانطور كه 
مس��تحضريد تركيه از نظر اقتصادي شرايط 
مناسبي را س��پري نمي كند و تالش مي كند 
تا با ي��ك چنين اخباري اميدبخش��ي، كمي 
ان��رژي مثبت در فض��اي اقتص��ادي داخلي 
تزري��ق كن��د ت��ا از اي��ن طريق كم��ي آالم 
مش��كالتي چون روند فزاينده تورم، كاهش 
درآمدها، رشد بيكاري و... را در افكار عمومي 
كمتر كند. ارزش پول ملي تركيه نيز يكي از 
نزول هاي تاريخي خود را س��پري مي كند و 
شرايط اقتصادي اين كشور اوضاع نامناسبي 
را پش��ت س��ر مي گ��ذارد؛ در اين ش��رايط، 
گسترش ويروس كرونا هم مزيد بر علت شده 
تا نبض حياتي اقتصاد تركيه در حوزه جذب 

گردشگر آرام تر بزند. 
برخي تح��ركات اردوغان در تغيي��ر كاربري 
مراك��ز گردش��گري تاريخي اس��تانبول هم 
فرآيند كاهش گردشگران را در تركيه كاهش 
داده اس��ت. نمونه اين نوع رفتارها را اردوغان 
در جري��ان تغييركاربري مس��جد اياصوفيه 
كه براي مس��يحيان ارتودوكس در روس��يه، 
يونان، ارمنستان، بلغارستان و... يكي از مراكز 
مذهبي و گردش��گري محس��وب مي ش��ود، 
مرتكب شد و همين امر باعث شد تا آمارهاي 
جذب گردشگر در تركيه كاهش چشمگيري 
پيدا كند. طبيعي است زماني كه شاخص هاي 
اقتصادي و معيش��تي كاهش پي��دا مي كند، 
نارضايتي هاي عموم��ي افزايش پيدا مي كند. 
در اين شرايط اردوغان نيازمند كاتاليزورهايي 
است كه از طريق آنها بتواند از حجم نااميدي 
و يأس در جامعه بكاه��د و كمي اميدواري در 

چشم انداز آينده تصويرسازي كند. 

بهرام اميراحمديان

حمالت هكري با تمايل شهروندان به حضور در بازار سرمايه و بورس، افزايش يافته است

در ش��رايطي كه اين روزها بازار س��رمايه و با سودهاي 
وسوس��ه انگيز، توج��ه م��ردم را به خود جل��ب كرده و 
بس��ياري از افراد حتي بدون داشتن كمترين اطالعات 

بورسي به اين فضا وارد مي شوند، كالهبرداران هم اين 
موقعيت را براي سوءاستفاده مناسب ديده اند. از طرفي از 
آنجايي كه يكي از الزامات ورود به بازار بورس، ثبت نام در 

سامانه سجام است، مجرمان فضاي مجازي با راه اندازي 
س��ايت و آدرس هاي جعل��ي، اقدام به كالهب��رداري و 
سوءاستفاده از تازه واردان بورسي كرده اند. سودجويان 

با طراحي سايتي مشابه سايت هاي مش��هور، به ايجاد 
صفحات فيشينگ و س��رقت اطالعات بانكي كاربران و 

برداشت از حساب آنان مي كنند. 

تله بورسي با سجام جعلي
هفت مجازات در انتظار 

كساني كه رفع تعهد ارزي 
انجام نداده اند

شاخص كل ۳۰ هزار واحد 
ديگر كاهش يافت

 تحريم هاي 
 سازمان ملل هيچ آورده اي

 براي امريكا ندارد

اولتيماتوم به 
صادركنندگان 

غيرمتعهد 

علل پنهان 
تداوم افت 

بورس 

 مشروعيت
 از دست رفته

 صفحه 6 

آيا تركيه از واردات گاز  بي نياز شد ؟

 بازي  اردوغان
 اين بار با گاز 

يادداشت-6 يادداشت-4يادداشت-3 يادداشت-5يادداشت-2

آش نخورده و دهان سوخته امريكا، اروپا و برجامبزنگاهي ديگر! عرصه سوم حل معضل مسكنچشم انداز بورس بعد از اصالح
بازار ب��ورس تقريبا از س��ال 
گذش��ته تاكنون در كش��ور 
رش��د قابل توجهي داشته، 
به همي��ن دليل اي��ن روزها 
ت��ب و تاب بورس به ش��دت 
داغ شده و چند ماهي است 
كه بيشتر مردم مي خواهند 
هرچه زودتر وارد بورس شده 
و از اين بازار سود كس��ب كنند. اما ورود بيش از حد و 
ناگهاني مردم به اين بازار، باعث شده زيرساخت هاي 
بازار بورس، هس��ته بورس و حتي برخي سامانه هاي 
معامالتي با اختالل مواجه ش��ود. جداي از مشكالت 
مذكور هر زمان كه تجمع مردم در يك بخش سايبري 
مشاهده مي شود، فضاي خوبي هم براي سوءاستفاده 
هكرها و كالهبردارها به وجود مي آي��د. از زماني كه 
ثبت نام براي بورس باب ش��ده، ش��اهديم كه بيشتر 
افرادي كه وارد اين بازار مي ش��وند اطالعات بورسي 
چنداني ندارند و حتي بعضا با فضاي اينترنت بيگانه اند، 
اما با مشاهده سودي كه از اين بخش حاصل مي شود، 
س��عي در ورود به آن را دارند. براي ورود و كار در بازار 
بورس، داشتن كد بورسي و همچنين ثبت نام در يك 
كارگزاري الزامي اس��ت. در حال حاضر براي دريافت 
كد بورسي بايد در سامانه سجام ثبت نام كرده و پس از 
آن احراز هويت انجام شود.   ادامه در صفحه 3

اكن��ون بزنگاه��ي ديگر بر 
س��ر راه »صنعت« كش��ور 
است. پس از بركناري وزير 
»صنع��ت،  وزارت  س��ابق 
مع��دن و تج��ارت« و عدم 
موافقت نمايندگان با گزينه 
براي  پيش��نهادي دول��ت 
تصدي اي��ن وزارتخانه مهم 
اقتصادي، اكنون بايد گزين��ه اي ديگر براي اداره اين 
وزارتخانه به مجلس معرفي شود. چند نكته در اين 

ميان قابل ذكر است: 
1- با خاتمه برنامه سوم توسعه )84-1379( در دوران 
اصالحات، ن��گاه راهبردي ب��ه »صنعت« و دس��تگاه 
متولي آن به حاشيه رفت. صنعت و فراتر از آن »توسعه 
صنعت��ي« در مجموع��ه اي از كارخانج��ات و نص��ب 
ماش��ين آالت و... خالصه ش��د كه محصوالتي را طبق 
برنامه و خواست سياستگذار توليد و در بازاري كنترلي 
به فروش مي رسانند. اين در حالي است كه »صنعت« 
و »توس��عه صنعتي« در جهان مدرن نه زير مجموعه 
بخش اقتصاد بلكه به عنوان مرحله اي از توسعه اقتصادي 
و گذار به توسعه همه جانبه و عامل كليدي براي ارتقاي 
بهره وري ديگر بخش هاي اقتص��ادي و افزايش درآمد 
ملي، ايجاد اشتغال پايدار و توسعه مناسبات اجتماعي 
ادامه در صفحه 2 محسوب مي شود.   

از ح��دود دو س��ال قب��ل كه 
تحريم هاي جديد امريكا عليه 
اقتصاد اي��ران اجرايي ش��د، 
دولت اين كشور با شعار فشار 
حداكثري تمام ت��وان خود را 
براي محدود ك��ردن اقتصاد 
اي��ران به كار بس��ت. آنچه كه 
در طول دو س��ال گذشته رخ 
داد، حتي با تحريم هاي ش��وراي امنيت سازمان ملل در 
سال هاي قبل نيز قابل مقايسه نيست. در آن دوره ايران 
امكان صادرات نفت را تا حدي حفظ كرد و ارز حاصل از 
اين صادرات به كشور مي رس��يد اما در سال هاي اخير با 
توجه به فشار امريكا، عمال دسترسي به درآمدهاي نفتي 
به حداقل ممكن رس��يده و با اعمال فش��ارهاي بانكي، 
جابه جايي ارز نيز بسيار دشوار است. با اين وجود با حضور 
بخش خصوصي و ص��ادرات غيرنفتي، ايران توانس��ته 
بخش��ي از نيازهاي خود را برطرف كن��د و در برابر اين 
فشارها بايستد. در چنين شرايطي صحبت از تحريم هاي 
جديد عم��ال جز يك بازي رس��انه اي و جوس��ازي چيز 
ديگري نيس��ت و مقامات امريكا بايد به اين سوال پاسخ 
دهند كه مگر اساس��ا تحريم و محدوديت ديگري باقي 
مانده اس��ت كه هنوز عليه ايران فعال نكرده اند. از سوي 
ديگر با توجه به اخباري كه در روزهاي گذش��ته از حوزه 
ديپلماسي به گوش مي رسد...  ادامه در صفحه 2

ب��ورس  ب��ازار  چش��م انداز 
چگونه اس��ت و بازار سرمايه 
چ��ه تحوالت��ي را از از س��ر 
مي گذران��د؟ اين پرسش��ي 
است كه اين روزها از بيشترين 
فراواني در ميان مطالباتي كه 
اف��كار عموم��ي در خصوص 
ب��ورس مط��رح مي كنن��د، 
برخوردار است. اگر قرار باشد به طور كلي بازار تحليلي 
از شرايط فعلي بورس داشته باشيم، بايد به اين واقعيت 
اشاره كنيم كه در حال حاضر بازار سرمايه كشورمان در 
فاز اصالحي خودش قرار گرفته كه به اعتقاد بسياري از 
تحليلگران و كارشناسان بعد از رشد هاي اخير، بورس 
كامال به يك چنين رويكردهاي اصالحي نياز داشت. با 
توجه به شريط فعلي كش��ور كه دولت در حال سرعت 
دادن به دامنه افزايش پايه پولي است و متعاقب آن هم 
ريسك هاي سياسي انتظارات تورمي كماكان باالست، 
طبيعي است كه بازار سرمايه هم واكنش هايي به اين امر 
نش��ان دهد. بنابراين از نظر من بعد از پايان اين اصالح 
روند صعودي جديدي رو ش��اهد خواهيم بود.در واقع 
معتقدم 10 روز معامالتي پيش رو بس��يار سرنوشت 
ساز است، براي مشخص ش��دن روند حركتي بازار در 
3 ماه آينده اين تحوالت بس��يار اثرگذار خواهند بود. 
طبيعتا بعد از هر رش��دي روندهاي اصالحي داريم و 
ب��ازار در داالن نزولي قرار مي گيرد. اي��ن روندي كامال 
نرمال اس��ت و نبايد نگراني و ترس در مورد آن داشت. 
اصالح اخير هم داليل زيادي داش��ت؛ ش��ايد اگر اين 
داليل در س��ال هاي قبل و قبل از رش��د اخير بورس و 
مستحكم تر شدن بازار سرمايه اتفاق مي افتاد مشكالت 
بسيار بيشتري را تجربه مي كرديم.مشكالتي از قبيل 
دستورات يك ش��به درباره موجودي سقف سهام در 
پرتفوها يا در مورد سهام عدالت كه بدون برنامه اجازه 
فروش ها داده شد و همه ديدند كه در صف هاي سنگين 
تقاضاهاي فروش وجود داشت و سازماندهي اين ميزان 
تقاضا بسيار دشوار است. يا موضوعاتي كه در خصوص 
خرابي هسته معامالت وجود دارد و باعث بروز مشكالت 
فراواني شده اس��ت، موارد اصلي بوده كه روي اعتماد 
سرمايه گذاران اثر گذاشته است و نوس��انات بازار با به 
وجود آورده است. بايد توجه داشت در بازارهاي مالي اين 
نظام علت و معلولي كه در جهان پيراموني مي بينيم در 
اين بازارها وجود ندارد؛ يعني مبتني بر يك نظام معقول 
علت و معلولي حركت نمي كند و ممكن اس��ت شاهد 
تحوالت تازه اي باشيم. در ادامه مي توان توقع داشت كه 
مثل دهه گذشته تمام تجربه هاي اصالحي پشت سر 
گذاشته خواهد شد و بازار به روند رشد خود بازمي گردد؛ 
البته نمي توان توقع داشت كه روند رشد به شكل رشد 
ماه هاي ابتدايي سال باشد اما روند رشد مستمر خواهد 
بود. در روند اصالح بازار نياز است بازار كف سازي كند به 
اين معني كه وقتي شاخص مثال به 2ميليون واحد رسيد 
و اقدام به اصالح كرد هنوز هس��تند كساني كه مايل به 
فروش سهام خود هستند ...  ادامه در صفحه 7

1-مس��اله خانه هاي خالي 
طي 5 ماه��ه گذش��ته در 
كانون توجه مديران دولتي 
و نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي بوده است. در هفته 
گذشته اما سه رويداد مهم 
مرتبط ب��ا اين مس��اله رخ 
داد و مس��اله اجاره داري و 
اجاره نشيني را وارد فاز تازه اي كرد. بررسي ها حاكي 
از اين اس��ت كه در پي جهش هاي قيمتي مسكن، 
دولتمردان و بهارستان نشينان به فكر چاره انديشي 
براي تعديل قيمت مسكن و كاهش بار مالي ناشي از 

آن، از روي دوش مستاجران هستند.
 در پي افزايش نرخ دالر در روزهاي نخست سال 97 
و تداوم نوسان آن طي دو سال گذشته، دولتمردان 
و مجلس��يان طرح هاي متنوعي را اراي��ه كرده اند. 
پيگيري برخي از طرح هاي ارايه ش��ده اما در دوران 
كرونا كه شرايط مالي مس��تاجران بيش از هميشه 
بغرنج شده است، به طور جدي تري دنبال مي شود. 
اما هيچ يك از اين طرح ها، تا همين هفته گذش��ته 
به اجرا نزديك نش��ده اس��ت. به عبارتي هنوز هيچ 
طرحي به بار ننشس��ته اما دو طرح وام وديعه اجاره 
مسكن و ماليات ستاني از خانه هاي خالي به گام هاي 
عملياتي نزديك شده اند.  ادامه در صفحه 6

ابوالفضل عبداللهي 

گزارش روز

 آيا تركيه از واردات گاز 
بي نياز شد ؟

نرگس رسولي|  تركيه بعد از نفت اين بار به گاز رسيد. 
دي ماه 92 بود ك��ه خبرگزاري هاي تركيه از كش��ف 
ميدان نفتي در اين كش��ور خبر دادند و حاال از كشف 
بزرگ ترين مي��دان گازي در طول تاري��خ تركيه خبر 
مي دهند كه مي تواند نياز شديد تركيه به گاز را مرتفع 
كند.  طبق اطالعاتي كه خبرگزاري هاي تركي در اين 
باره منتش��ر كرده اند اين ميدان گازي در درياي سياه 
قرار دارد و ذخيره گاز طيبع��ي در حدود 320 ميليارد 
متر مكعب دارد و اين يعني صرفه جويي قابل توجهي 
براي دولت تركي��ه و جلوگيري از واردات س��االنه 12 

عباس آرگونحسين حقگو مجيد اعزازيرضا غني پور

 بازي
 اردوغان 

اين بار با گاز 
ميليارد دالر گاز . گويا وعده گشايش اقتصادي تركيه در 
حال به ثمر نشستن اس��ت آن هم در شرايطي كه كرونا 
توانس��ت مهم ترين عامل درآمد اقتصادي تركيه يعني 
توريس��م را از پا در آورد حاال كش��ف يك ميدان بزرگ 
گازي به كمك اردوغان آمده تا به وعده اش براي ترك ها 
جامه عمل بپوشاند . به نظر مي رسد حاال ديگر تركيه نيز 
در بازار گاز حرفي براي گفت��ن دارد. ترك ها كه تاكنون 
از ميادين زميني و دريايي ش��ان تا پايان س��ال 2019؛ 
473.8 ميليون مترمكعب گاز برداشت كرده اند حاال با 
ورود اين ميدان جديد و انجام روال بهره برداري مي توانند 

اميدوار باشند كه بخش بيش��تري از نياز 16 ميليارد و 
615 ميليون مترمكعبي شان را مي توانند از بازار داخل 
تامين كنند.  دو دو تا چهارتايي كه موجب شده تا رجب 
طيب اردوغان رييس جمهور تركيه از آن با شايد ياد كرده 
و بر روي آن مان��ور خاصي بدهد. اردوغان حتي رس��ما 
اعالم كرده كه ظرف سه سال بهره برداري از اين ميدان 
را آغاز خواه��د كرد تا اين اميد را ب��ه ترك ها بدهد كه از 
سه سال بعد مي توانند بخش بيشتري از ذخائر ارزي شان 
را حفظ يا ب��راي تامين مايحتاج ديگ��ري هزينه كنند. 
اردوغان حتي گفته است: هدف آنكارا اين است كه گاز 

طبيعي اين ميدان را تا سال 2023 آماده توزيع و فروش 
كند. كش��ورش در ماه هاي آينده به عمليات حفاري و 
اكتشاف منابع هيدروكربن در ش��رق درياي مديترانه 
نيز سرعت خواهد بخشيد. البته پيشتر اتحاديه اروپا از 
اروپا خواسته بود عمليات حفاري و اكتشاف در درياي 
مديترانه را متوقف كند. گويا دس��تيابي تركيه به اين 
ميدان گازي زياد به مذاق اروپاييان خوش نيامده است. 
خبري كه موجب ش��د تا ارزش لير تركيه در برابر دالر 
امريكا دو درصد تقويت شود و شاخص بورس استانبول 
نيز به همين مقدار رشد كند و ارزش سهام شركت هاي 
پتروشيمي تركيه بيشتر شود. رييس جمهوري تركيه 
پيش بيني كرد كه اكتش��افات ديگري نه تنها در دريا 
بلكه در اراضي اين كش��ور انجام شود. يكي از ابعاد مهم 
و حياتي كشف ميدان گازي در درياي سياه، اين است 
كه تركيه در اين پرونده با رژيم حقوقي دريايي مستدل 
و روشني روبرو است كه دستيابي آسان به گاز را ميسر 
خواهد كرد اما راه درياي س��پيد، هم��وار نخواهد بود. 
كارشناس��ان وزارت انرژي و منابع طبيعي تركيه اعالم 
كرده اند كه ارزش ميدان گازي كش��ف شده در درياي 
سياه، بالغ بر 60 ميليارد دالر است. روسيه، ايران و قطر 
را به عنوان سه كشور داراي ثروتمندترين و غني ترين 
ميادين گاز طبيعي جهان مي شناس��ند و حاال تركيه 
نيز با گازي كه به تازگي كشف شده در رتبه 32 جهان 
ايستاده است.  ادامه در صفحه 7
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هشت متهم پرونده ويلموتس 
به دادگاه معرفي شدند

س��ازمان بازرسي كل كشور هش��ت متهم پرونده 
ويلموتس را به دادس��تاني ته��ران معرفي كرد. به 
گزارش ايسنا، روابط عمومي سازمان بازرسي كل 
كش��ور در اين باره اعالم كرد:  با اتمام بررسي ها در 
پرونده اقدامات دخيل در موضوع قرارداد فدراسيون 
فوتبال با سرمربي سابق تيم ملي، اين گزارش نهايي 
و امروز براي دادستان عمومي و انقالب تهران ارسال 
ش��د. در اين گزارش، پرون��ده 8 نفر به اتهام اهمال 
منجر به تضييع و ايجاد دين بر ذمه فدراسيون و ورود 
خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع 
آنها به دادستان عمومي و انقالب تهران ارسال شد. در 
خبري ديگر، مسوول رسيدگي به پرونده ويلموتس 
در مجلس با اعالم خبر شكايت نمايندگان مجلس به 
كميسيون اصل 90 درباره قرارداد ويلموتس، گفت: 
بنده مسوول رسيدگي به اين پرونده در كميسيون 
شده ام. سيدنظام الدين موسوي نماينده مردم تهران 
در مجلس ش��وراي اسالمي در گفت وگو با   فارس، 
اظهار داشت: به دنبال شكايت تعدادي از نمايندگان 
مجلس از ق��رارداد مارك ويلموتس، كميس��يون 
اصل 90 مجلس به اين مساله ورود كرد. وي افزود: 
نخستين ش��كايت مربوط به احمد راستينه دبير 
كميته تربيت بدني كميسيون فرهنگي مجلس بود 
كه طرح شكايت كرد البته شكايات ديگري هم واصل 
شد، اما ش��كايت اوليه از طرف ايشان بود كه ما در 
كميسيون اصل 90 به اين پرونده ورود پيدا كرديم. 
عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي در 
ادامه عنوان كرد: هفته جاري جلسات كارشناسي 
را در اين زمينه برگزار مي كنيم و مسووالن مربوطه 
هم را دعوت خواهيم كرد. موسوي بر همين اساس 
اضافه كرد: بنده مس��وول پيگي��ري اين پرونده در 
كميسيون اصل 90 هستم و در حال دنبال كردن 
روال قانون اين پرونده و پيگيري آن هستيم. وي در 
خاتمه عنوان كرد ك��ه اميدواريم بتوانيم از حقوق 
مردم -كه در اين  ق��رارداد و جريمه اي كه ايران به 
واسطه اين پرونده از جيب ملت ايران مي رود- دفاع 

و با خاطيان برخورد كنيم.

محمد يزدي: موظف به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي هستيم

رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: عزاداري 
و جلس��ات مربوط به حضرت اباعبداهلل الحس��ين 
عليه الس��الم چيزي نيس��ت كه به راحتي تعطيل 
شود اما با توجه به شرايط امسال، طبعا بايد در نحوه 
برگزاري مراس��مات تغييرات��ي را در نظر گرفت. به 
گزارش   فارس، آيت اهلل محمد يزدي، رييس شوراي 
عالي جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم، با اشاره به 
فرارسيدن ايام سوگواري حضرت اباعبدهلل الحسين 
)ع( و ياران باوفايش گفت: امس��ال به خاطر شرايط 
كرونا، عزاداري هاي مردم با تغييراتي همراه شده است 
اما زنده نگه داشتن ياد شهداي كربال، تعطيل شدني 
نيس��ت. وي افزود: در چنين شرايطي كه مسووالن 
كش��ور اعالم مي كنند كه اجتماعات مخصوصا در 
فضاهاي سربسته عوارض خاصي دارد، شرعا ما هم 
موظفيم كه به اي��ن راهنمايي ها توجه كنيم. چون 
به هر حال عوارض اين بيماري، جزئي نيس��ت بلكه 
سالمتي عموم مردم را در معرض خطر قرار داده است. 
عضو مجلس خبرگان ضمن تاكيد بر زنده نگه داشتن 
ياد شهداي كربال و برپايي مراسمات ماه محرم اظهار 
داشت: عزاداري و جلسات مربوط به اباعبداهلل الحسين 
)عليه السالم( چيزي نيست كه به راحتي تعطيل شود 
اما با توجه به شرايط امسال، طبعا بايد در نحوه برگزاري 
مراس��مات تغييراتي را در نظر گرفت. همانطور كه 
مقام معظم رهبري هم اشاره فرمودند بايد دستورات 
ستاد كرونا را رعايت كنيم و با رعايت همه مقررات و 
دستورات بهداشتي، اجتماعات و مراسماتي داشته 
باشيم. مثال پيشنهاد مي كنم كه جلسات عزاداري 
را در محوطه جلوي مساجد و امامزاده ها و كوچه ها 
و خيابان هاي اطراف، به نحوي كه مزاحم رفت و آمد 
مردم هم نباش��د، برگزار كنيم. آيت اهلل يزدي افزود: 
به هرحال نمي ش��ود در ماه محرم و به خصوص در 
تاسوعا و عاشورا، هيچ شعار و برنامه و مراسمي نباشد. 
اما همانطور كه بارها سفارش شده، اميدواريم اجتماع 
عزاداران با رعايت همه پروتكل ها و فواصل و شرايط 
بهداش��تي، به بهترين نحو ممكن برگزار شود تا ان 
شاء اهلل به بركت حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( اين 

بليه از سر همه مسلمان ها بر طرف شود.

 تقديم اليحه امنيت  زنان 
در برابر خشونت به مجلس

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري، از پايان 
بررسي اليحه صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در 
برابر خشونت در دولت و تقديم آن تا يك ماه آينده به 
مجلس شوراي اسالمي خبر داد. به گزارش خانه ملت، 
معصومه ابتكار درباره دليل تاخير در ارس��ال اليحه 
صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت 
از سوي دولت به مجلس، گفت: تاخير ايجاد شده در 
ارسال اين اليحه به مجلس به اين دليل بود كه چون 
تغييرات اعمال شده توسط قوه قضاييه در آن زياد بود، 
مجدد در كميس��يون لوايح دولت مورد بررسي قرار 
گرفت. معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري، 
ادامه داد: در ابتدا قرار بود اين اليحه بدون بررسي در 
كميسيون فرعي به مجلس ارسال شود، اما به دليل 
اينكه تغييرات اعمال ش��ده و مباحث كارشناس��ي 
پيرامون آن زياد بود، بار ديگر به كميسيون تخصصي 
يا فرعي لوايح ارجاع داده شد. ابتكار يادآور شد: تاكنون 
كميسيون فرعي اليحه صيانت، كرامت و تأمين امنيت 
بانوان در برابر خشونت را در 18 جلسه مورد بررسي 
قرار داده و كار در اين كميسيون به اتمام رسيده است، 
ضمن اينكه به طور همزمان كميسيون اصلي نيز در اين 
مورد تشكيل جلسه داده و اين اليحه در اين كميسيون 
هم در 8 جلسه مورد بررس��ي قرار گرفته است و در 

تالش هستيم كه ماه آينده به مجلس تقديم شود.

بزنگاهي ديگر!
بر اين اساس آنچه از »صنعت« در جهان امروز مورد نظر 
است، برآمده از تحول در ذهنيت وعينيت و فرهنگ 
جامعه و بر بستري از امنيت حقوق و مالكيت فردي، 
مناسبات خوب خارجي، ارتقاي سطح دانش و مهارت، 
وجود زيرس��اخت هاي نهادي وفيزيكي مناس��ب، 
برقراري فضاي مناس��ب در اقتص��اد كالن و محيط 
مناسب كسب و كار و نظاير آن است. فرو كاستن اين 
امر بس مهم و ساختاري به ايجاد چند كارخانه و توليد 
چند ميليون تن از يك يا چند محصول آن هم متكي 
به منابع طبيعي دركي ماقبل مدرن و متاسفانه غالب 

در فضاي ذهني تصميم گيران كشوراست. 
2- سردرگمي در مفهوم مدرن »صنعت« و »توسعه 
صنعتي« به دس��تگاه متولي آن نيز تس��ري يافت و 
متاسفانه حدود يك دهه است كه اين وزارتخانه يعني 
»وزارت صنعت، معدن و تجارت« در بي ثباتي محض و 
بالتكليفي كامل بسر مي برد . اولين بار تدوين كنندگان 
» طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور « بودند كه در 
سال 1381 ادغام دو بخش »صنعت « و »تجارت« را 
بمنظور ايجاد پيوند و انسجام بين سياست هاي توليدي 
و تجاري و رفع تعارضات در حوزه تعرفه گذاري و واردات 
و.... تبيين كردند. در اين طرح با بررس��ي نظام هاي 
سياست گذاري صنعتي كش��ورهاي توسعه يافته 
ادغام اين دو حوزه البته با انجام مقدمات و بسترهايي 
توصيه شد كه مهم ترين آنها كاهش تصدي گري هاي 
دولت و ايفاي نقش سياست گذاري براي آن بود. در 
آن طرح تشكيل » شوراي سياست هاي صنعتي« كه 
از همكاري و ارتباط دو حوزه صنعت و تجارت ايجاد 
مي ش��د، جهت انجام مقدمات اين پيوند پيشنهاد 
گرديد. متاسفانه اين بنيان و طرح مناسب، به سبب 
برخورد سياس��ت بازانه با آن، به بدترين شكل خود 
به اجرا در آمد و يك شبه و بدون هر گونه مقدمه اي، 
وزارتخانه اي زاده شد )صنعت، معدن و تجارت( كه جز 
نام، هيچ چارچوب و محتوايي نداشت و صرفا حذف 
يك وزير بود و تغيير يك تابلو . وزارتخانه اي كه پس از 
حدود يك دهه از زمان تاسيس خود، فاقد شرح وظايف 

و حدود اختيارات قانوني است.
3- اكن��ون چه بايد كرد؟ آنچنان كه باره��ا و بارها از 
سوي كارشناسان و فعاالن اقتصادي و صنعتي و حتي 
بازوي پژوهشي مجلس تاكيد شده است دو كار براي 
ساماندهي كار صنعت و وزارتخانه متولي آن ضرورت 

تام دارد: 
- تدوين »استراتژي توسعه صنعتي كشور« به عنوان 
حكمي قانوني )ماده 21 برنامه چهارم و 150 برنامه 
پنجم توسعه( با حضور و مشاركت تمامي ذينفعان. 
س��ندي كه در چارچوب سياس��ت هاي منسجم و 
منطقي آن، فضاي مناسب براي توسعه صنعتي اعم از 
فضاي كسب و كار و مولفه هاي مطلوب اقتصاد كالن 
و سياست خارجي مناسب و.... ترسيم و گفتمان غالب 
بر اقتصاد كشور و نيز سياست هاي كالن رشته هاي 

مختلف صنعتي تبيين شود .
 - تعيين تكلي��ف قانون تش��كيل وزارت »صنعت، 
معدن و تجارت« و ارايه برنامه ها و سياست هاي اين 
وزارتخانه در خصوص مواردي همچون: كوچك سازي 
و كاهش تصدي گري، ارتقاي انضباط اداري و مالي، 
ارتقا اطالع رساني، نحوه همكاري با بخش خصوصي، 
اص��الح فرآيندها، ارتقاي نيروي انس��اني، وضعيت 
نهادهاي توس��عه اي موجود و نهادسازي هاي الزم، 
بهبود وضعيت نهادهاي تامين مالي پشتيبان صنعت 
و...  تحقق دو ضرورت اساس��ي فوق بي شك نيازمند 
مديري استراتژيست اس��ت كه در فكر و عمل، باور 
و تجرب��ه و تخصص خود را در راهب��ري چنين امور 
خطيري به اثبات رسانده باشند. فردي كه در اقدامات 
و فعاليت هاي خود ضمن درك نيازها و ضرورت هاي 
حال، افق ه��اي بلندم��دت را نيز در نظر داش��ته و 
چارچوب ها و بنيان هايي را پي نهند كه آثاري پايدار 
براي آينده توسعه صنعتي كشور فراهم نمايد . كسي 
كه »صنعت« را در پيوند با »تجارت« )بازار( و با نگاهي 
راهبردي و فراتر از نگرشي بخشي و دستگاهي ببيند 
و نه فقط در قالب »پروژه« رش��د و توسعه بنگاه هاي 
صنعتي و اقتصادي بلكه بيش از آن، توسعه صنعتي 
را »پروس��ه« يا فرآيندي بداند در پيوند با حوزه هاي 
مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اينكه توسعه 
صنعتي، صرفا توسعه يك زير بخش اقتصادي نيست 
و مرحله از توسعه است و مديري توسعه گرا و خالق و 
مجرب را نياز دارد كه از سردرگمي حدود يك دهه ونيم 

خالصي اش بخشد و اين هرم را بر قاعده آن بنشاند!

امريكا، اروپا و برجام
 امريكا در شوراي امنيت دچار انزوايي جدي شده 
و هيچ يك از كشورهاي حاضر در اين شورا آماده 
حماي��ت از طرح جديد امريكا نيس��تند. دولت 
ترامپ رس��ما از برجام خارج ش��ده و ديگر توان 
اس��تفاده از امكانات اين توافق را ندارد. از اين رو 
بعيد به نظر مي رس��د كه طرح جديد آنها راه به 

جايي ببرد.
در كنار تمام اين مس��ائل بحث وجهه و پرس��تيژ 
كشورهاي اروپايي نيز در اين ميان اهميت فراواني 
دارد. اين كشورها در سال هاي گذشته بارها اعالم 
كرده اند كه همچنان به برجام پايبند هستند و طرح 
امريكا را تاييد نمي كنن��د. با اين وجود هيچ يك از 
آنها، در عمل نتوانسته اند به كاهش فشارهاي امريكا 
كمك كنند و تحريم هاي يك جانبه اثرگذار بوده اند.

اينكه با وجود تمام اين اظهارنظرها، امريكا باز بخواهد 
از دل برجام تحريم هايي جديد را عليه ايران اعمال 
كند، براي وجهه بين المللي اين كشورها اصال جنبه 
مثبتي ندارد و از اين رو به نظر مي رسد در كنار چين 
و روسيه، كشورهاي اروپايي نيز در برابر طرح جديد 

امريكا بايستند.
دولت ترامپ به ماه هاي پاياني فعاليت خود رسيده 
و با توجه به اينكه مش��خص نيست سرنوشت اين 
دولت در انتخابات پيش رو چه خواهد شد، كاخ سفيد 
تالش كرده طرح هاي پر سروصدايي را كليد بزند كه 
در عمل هيچ جنبه اثرگ��ذاري ندارد. از اين رو بايد 
ديد در ماه هاي آينده چه تغييراتي رخ خواهد داد و 
فعاليت كشورهاي اروپايي چگونه پيش خواهد رفت.

تحريم هاي سازمان ملل هيچ آورده اي براي امريكا ندارد

رييس جمهوري:

مشروعيت از دست رفته

اگر به دنبال مقابله با فساد هستيم، وقتش االن است

جواد هاشمي|
 دولت اياالت متحده امريكا در نخستين دقايق از بامداد 
روز جمعه به وقت ايران، از درخواس��ت رس��مي براي 
فعال كردن مكانيزم ماشه در ساختار توافق هسته اي 
ايران و شش كشور طرف برجام خبر داد. بر اين اساس 
دولت ترامپ از شوراي امنيت سازمان ملل مي خواهد 
با توجه به اين ادعا كه ايران از عمل به تعهدات خود در 
برجام سر باز زده است، نسبت به بازگرداندن تحريم هاي 
شوراي امنيت عليه ايران اقدام كند، موضوعي كه نه تنها 
از سوي تمام كشورهاي مستقل جهان با قاطعيت رد 
شده كه حتي در عمل نيز نمي تواند گره اي از مشكالت 
امريكا در بن بس��ت روابط با ايران باز كند و همچنان 
در پرونده هس��ته اي ايران اين دولت امريكاس��ت كه 
برخالف تعه��دات بين المللي و روابط بين كش��ورها 

عمل كرده است.
پس از آنك��ه در دولت اصالحات، موضوع غني س��ازي 
اورانيوم در ايران با جوس��ازي رسانه هاي بين المللي به 
يك موضوع امنيتي تبديل شد، حسن روحاني به عنوان 
نماينده دولت ايران و شوراي عالي امنيت ملي ماموريت 
يافت تا با مذاكره با كشورهاي اروپايي، اين موضوع را حل 
و فصل كند. در اين دوران ايران به منظور نش��ان دادن 
حسن نيت خود، نسبت به توقف داوطلبانه غني سازي 
اورانيوم اقدام كرد و مذاكرات را در چارچوب برنامه ريزي 
صورت گرفته مي��ان طرفين ادامه داد. ب��ا پايان يافتن 
دولت خاتمي و آغ��از به كار محمود احمدي نژاد، دولت 
جديد ايران اعالم كرد كه با توجه به شفاف نبودن برنامه 
كشورهاي اروپايي، توقف داوطلبانه فعاليت هاي هسته اي 
خود را ادامه نخواهد داد و به اين ترتيب بار ديگر روند غني 

سازي اورانيوم در ايران كليد خورد.
چند ماه پس از آغاز اين فرايند، آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به ايران هشدار داد كه تداوم اين روند با اصول اين 
آژانس همخواني ندارد اما دولت احمدي نژاد اعالم كرد 
كه بدون توجه به اين هش��دارها، در مسير غني سازي 
اورانيوم گام هاي جديدي خواهد برداشت. به دنبال اين 
اختالف نظرها، آژانس بين المللي انرژي اتمي، پرونده 
ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد تا به وسيله 
تهديد به تحريم هاي هسته اي، ايران را مجبور به توقف 
غني س��ازي اورانيوم كند. نتيجه ارجاع پرونده ايران به 
شوراي امنيت تصويب ش��ش قطعنامه اين شورا عليه 
ايران بود كه قطعنامه هاي ابتدايي جنبه غير الزام آور و 
توصيه اي داشتند اما در قطعنامه هاي بعدي تحريم هاي 
اقتصادي عليه بخش هاي مختلف اقتصاد ايران اعمال 
ش��د، تحريم هايي كه تا روي كار آمدن دولت يازدهم و 
مذاكرات براي برجام ادامه پيدا كرد اما با نهايي ش��دن 
توافق هس��ته اي با قطعنامه ش��وراي امنيت، به تعليق 
تمام تحريم هاي هس��ته اي ايران منجر شدند. امروز و 
با گذش��ت حدود دو و نيم س��ال از اعالم خروج رسمي 
امريكا از برجام، بار ديگ��ر دولت امريكا قصد ورود به آن 
اين بار براي فعال كردن مكانيزم ماشه را دارد. مكانيزمي 
در درون توافق هس��ته اي كه ب��ه دو طرف توافق امكان 
مي دهد در صورت مش��اهده عمل نك��ردن به توافق از 
س��وي طرف مقابل، براي حل اختالفات از آن استفاده 
كند.  بر اين اساس در دل توافق هسته اي حدود 30 روز 
زمان وجود دارد تا به اختالفات وارد شده ترتيب اثر بدهد 
و در غير اين صورت پرونده بار ديگر به ش��وراي امنيت 
سازمان ملل فرستاده خواهد شد. در اين مرحله بار ديگر 
لغو تحريم هاي هسته اي ايران به راي گذاشته مي شود 
و در صورتي كه يكي از اعضاي دايم اين شورا كه حق وتو 
دارند از قدرت خود استفاده كنند، تحريم هاي هسته اي 
بار ديگر عليه ايران فعال خواهند ش��د. تمام اين موارد و 
امكانات در دل برجام قرار دارد و اكنون اصلي ترين چالش 

دولت ترامپ در اين اس��ت كه چگونه مي خواهد از مفاد 
قراردادي استفاده كند كه حدود دو سال و نيم قبل از آن 
بيرون آمده است؟ همين امر سبب شده، در بحث برجام، 
بار ديگر امريكا در صحنه بين المللي به انزوايي تاريخي 
دچار ش��ود. دولت ترامپ كه چند روز قبل تالش كرد با 
پيشنهاد قطعنامه اي جديد تحريم هاي تسليحاتي ايران 
را تمديد كند و در ميان 15 كش��ور عضو شوراي امنيت 
تنها توانست جمهوري دومنيكن را راضي به راي موافق 
كند و شكستي تاريخي را تجربه كرد، در حالي بار ديگر 
درخواست فعال كردن مكانيزم ماشه در دل برجام را داده 
كه به گفته خبرگزاري رويترز پيش از بررس��ي رسمي، 
13 كشور از اعضاي شوراي امنيت، با آن اعالم مخالفت 
كرده اند و عمال پيش از آغ��از بازي جديد، ترامپ در آن 
شكست خورده است. با اين وجود اين سوال مطرح است 
كه حتي در صورت موافقت ش��وراي امنيت و بازگشت 
تحريم هاي اين شورا، اقتصاد ايران بايد خود را براي چه 

شرايطي آماده كند؟

   اوج فشارهاي يك جانبه
آنچه كه در قطعنامه هاي ش��ش گانه ش��وراي امنيت 
سازمان ملل عليه اقتصاد ايران اعمال شده بود، در مقايسه 
با آنچه در دو س��ال و نيم گذشته رخ داده، عمال ناچيز و 

محدود به شمار مي رود. 
ش��وراي امنيت پس از آنكه در چند قطعنامه به ايران 
توصيه كرد كه فرايند غني سازي اورانيوم خود را متوقف 
كند، سرانجام در قطعنامه شماره 1929 تحريم هايي 
را عليه اقتصاد ايران اعمال كرد. در متن اين قطعنامه 
آمده بود: ايران از س��رمايه گذاري در خارج از كش��ور 
در فعاليت هاي حساس هس��ته اي مانند غني سازي 
اورانيوم و فعاليت هايي كه بتواند دانش فني هسته اي 
را به دس��ت آورد و همچنين سرمايه گذاري مرتبط با 
موشك بالستيك كه توانمندي ساخت سالح هسته اي 
را داش��ته باشد، منع شده اس��ت. دولت ها از فروش يا 
انتقال هشت سالح سنگين شامل تانك، خودروهاي 

زرهي جنگي، توپخانه، هواپيماي جنگنده، بالگردهاي 
تهاجمي، ناو، موشك يا سيستم موشكي به ايران منع 
شده اند. برهمين اساس دولت ها اجازه ندارند كمك فني 
يا نظامي اينگونه تسليحات را در اختيار ايران قرار دهند. 
ايران از انجام هرگونه فعاليت مرتبط با موشك بالستيك 
كه توانايي حمل سالح هسته اي را داشته باشد، منع 
شده و كشورها موظف هستند تمام تدابير الزم را براي 
جلوگيري از انتقال فناوري يا كمك فني مرتبط انجام 
دهند. انتقال قطعات حساس مرتبط با تكثير هسته اي 
و موش��كي به ايران يا از ايران منع ش��ده است. سپاه 
پاسداران و شركت كشتيراني جمهوري اسالمي هدف 

تحريم هاي تازه قرار گرفتند. 
در نهايت اين قطعنامه از اعضا مي خواست اجازه ندهند 
ش��عب تازه بانك هاي ايراني در كشورش��ان داير شود 
يا بانك ها و موسس��ات مالي فعال در خاكش��ان با ايران 
معامله كنند. اين تحريم ها بسيار محدود بود و عمال تنها 
بخش هايي از اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار مي داد. در 
س��ال هاي بعد دولت امريكا تالش كرد با اعمال فشار بر 
سوييفت، بانك هاي بين المللي و خريداران نفت ايران، 
ميزان فش��ار اين تحريم ها را بيشتر كند كه عمال با اين 
وجود، ايران تا ماه هاي پاياني تحريم هاي شوراي امنيت، 
همچنان نفت خود را به فروش مي رساند و از دسترسي 

به درآمدهاي نفتي خود محروم نشده بود.
با بازگش��ت تحريم هاي يك جانبه امريكا در دو سال 
گذشته و بر اساس راهبردي كه دولت ترامپ آن را فشار 
حداكثري ناميده بود، تحريم هاي اعمال شده، بسيار 
گسترده تر و پيچيده تر شدند. از س��ويي دولت ايران 
امكان فروش نفت خود با به شكل جدي از دست داد و 
از سوي ديگر با توجه به تحريم هاي بانكي، جابه جايي 
ارز متوقف شد. تهديد دولت امريكا عليه شركت هاي 
بين المللي نيز باعث شد تقريبا تمامي شركاي تجاري 

ايران، كشور را ترك كنند.
 اين راهبرد امريكا كه ب��ا هدف بازگرداندن ايران به ميز 
مذاكره به كار بسته شد، باز هم راه به جايي نبرد و هرچند 

در ماه هاي ابتدايي تحريم، شوك هاي حاصل از آن اقتصاد 
ايران را برهم ريخت اما در ماه هاي بعد، ايران توانس��ت 
اقتصاد كشور را با وجود مشكالت و محدوديت هاي جدي 

از زير بار اين فشارها خارج كند.
از اين رو بررسي شرايط نشان مي دهد كه حتي در صورت 
بازگشت تحريم هاي شوراي امنيت، خبري از فشار جديد 
بر اقتصاد ايران نخواهد بود. مسعود براتي -  كارشناس 
اقتصاد تحريم -  در اين رابطه گفته: تحريم هاي شوراي 
امنيت كه در قطعنامه 1929 در سال 2010 اعمال شد 
يكسري تحريم هاي به شدت ابتدايي و به لحاظ اقتصادي 
كم حجم بودند كه در اين تحريم ها عمدتا نهادهاي نظامي 
و اتمي كش��ور هدف قرار گرفته بود. به نظر مي رسد از 
قطعنامه 1928 به بعد امريكايي ه��ا ديگر براي اعمال 
تحريم هاي جديد از سوي شوراي امنيت وقت نگذاشتند و 
به صورت مستقيم تحريم هاي گسترده اي را عليه اقتصاد 

ايران اعمال كردند.
براتي با بيان اينكه كارزار فشار حداكثري ترامپ به دنبال 
حداكثر استفاده از مكانيسم ماشه است چرا كه به لحاظ 
رواني ممكن است بار ديگر بر كليت اقتصاد ايران اثرگذار 
باشد، ادامه داد، بر اين اساس در يك بازه 30 روزه هجمه 
رسانه اي سنگيني عليه كشور به راه خواهد افتاد و سعي 
مي كنند از كاه كوه مي سازند تا ميوه تحريم هاي جديد 
را بچيند اين در حالي است كه با قاطعيت مي توان گفت 
تحريم هاي س��ازمان ملل در مقام قياس حتي انگشت  

كوچك تحريم هاي موجود نيز نيست.
آنچه كه تحريم هاي شوراي امنيت را مهم مي كرد، اجماع 
جهاني عليه برنامه هسته اي و سپس اقتصاد ايران بود. اين 
در حالي است كه در طرح جديد امريكا، نه تنها اجماعي 
عليه ايران وجود ندارد كه حتي اكثريت قريب به اتفاق 
اعضاي اين شورا، راي به حقانيت ايران داده اند. از اين رو 
دست و پا زدن هاي دولت ترامپ در سازمان ملل، بيشتر به 
يك بازي رسانه اي مي ماند كه شكستش از پيش مشخص 
شده و حاال دولت امريكا حتي در ميان متحدان خود نيز 
مشروعيتي براي اعمال فشارهاي بيشتر عليه ايران ندارد.

رييس جمهور با تاكيد بر انجام امور مردم در ادارات از 
طريق فضاي مجازي گفت: مي دانم اين كار سخت است 
و برخي بخش ها نعوذ باهلل ب��راي برخي از امور خالف 
قانون زير بار نمي روند، اما اگر به دنبال مقابله با فس��اد 

هستيم االن زمانش است.
به گزارش ايس��نا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني طي سخناني در جلس��ه ستاد ملي مديريت 
بيماري كرونا با اشاره به فرارسيدن روز پزشك اظهار 
كرد: امس��ال يك تبري��ك جانانه ت��ري را بايد تقديم 
پزشكان جامعه كنيم. هميشه پزشكان ما در خط مقدم 
سالمت مردم بودند و هميشه تالش كردند و به قسم 
خود پايبند بودند. پزشكان عزيز ما كار خود را به عنوان 
يك شغل تلقي نمي كردند بلكه به عنوان يك وظيفه 

و تالش عاشقانه براي سالمت مردم تلقي مي كردند. 
وي افزود: ما االن وارد ش��هريور ش��ديم و ۶ ماه با اين 
ويروس مقابله كرديم و وارد ماه هفتم ش��ديم. در اين 
مقابله مدافعان سالمت كار بسيار بزرگي انجام دادند اعم 
از پزشك، پرستار، بهيار و همه  آنهايي كه تالش مي كنند 
در بخش هاي مختلف. يك زنجير به هم پيوسته است 
و همه را به عنوان خط مقدم مدافعان س��المت مردم 
مي شناسيم و مي خواهيم از عزيزاني كه شبانه روز در 

زمينه اين بيماري تالش كردند، تجليل كنيم.
 روحاني تاكي��د كرد: حتي اس��تادان و اف��رادي كه 
مي توانستند حضور نداشته باش��ند اما براي دلداري 
بقيه آمدند و تالش كردند. همه پزش��كاني كه ممكن 
است به طور معمول رشته پزشكي آنها اپيدمي و عفوني 
نبوده اما در عين حال آمدند و كمك كردند از همه  آنها 
سپاسگزاري و تشكر مي كنيم و روز پزشك را به همه  

آنها تبريك مي گوييم.
 وي با بيان اينكه امروز در جلس��ه ستاد ملي به عنوان 
نمونه س��ه خانواده از خانواده هاي پزشكاني كه جان 
خود را فدا كرده و به شهادت رسيده بودند، دعوت شد 

اظهار كرد: از آنها به عنوان نمونه تجليل و تش��كر شد. 
البته تجليل و تشكر ما نسبت به همه خانواده هاي عزيز 
است. ما بايد تواضع كنيم در برابر همه خانواده هايي كه 

صبر و تحمل كردند.
رييس جمهور با يادآوري كمك هاي پزشكان به جبهه ها 
در دوران جنگ هشت  ساله، گفت: در آن زمان وقتي به 
جبهه مي رسيديم، جراحان مشغول عمل جراحي بودند 
و شايد برخي از آنها ۴8 ساعت نمي خوابيدند و مرتب در 
اتاق عمل بودند و جان رزمندگان زيادي را نجات دادند. 
پزشكان، جراحان و پرستاران كار بزرگي در آن 8 سال 
انجام دادند و شرايط امروز در مقابله با كرونا نيز شبيه 

همان روزهاست.
روحاني با تاكيد بر اينك��ه امروز هم به فداكاري و ايثار 
همان زمان نياز داريم، ادامه داد: ممكن اس��ت امروز 
خمپاره و بمب و كاتويوشاي دشمن نزديك ما نباشد، 
اما وقتي اين همه بيمار وجود دارد، در مجموع شرايط 

به يك مرز خطرناك در ميدان جنگ شباهت دارد.
وي اظهار كرد: موج اول در نوع خودش سخت بود براي 
اينكه با اين ويروس و خطرات آن و اينكه چه نوع دارو 
و درماني مي تواند مفيد باش��د يا چه مراقبتي اهميت 
بيش��تري دارد، آشنا نبوديم، پس از اس��فند تا اواخر 

فروردين، دو ماه بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم.
رييس جمهور يادآور ش��د: موج دوم كرونا اما از اواخر 
خرداد آغاز شد و تمام تير و مرداد ماه را هم در بر گرفت، 
اين موج تا حدي با موج اول متفاوت بود، به طوري كه 
اين موج وسيع تر و سنگين تر بود و ويروس مهاجم تر 
شده بود.  وي با اشاره به آماري از جانباختگان كرونا در 
مدت اخير اظهار كرد: در ميان جانباختگان، جوانان در 
سنين 30 تا ۴0 سال را مشاهده مي كنيم، در حالي كه 
در موج اول اين آمار كم بود اما در موج دوم بيشتر شده 
است و عالوه بر اين در موج دوم استان هاي زيادي درگير 
شده اند. روحاني تصريح كرد: اگر يك يا دو استان درگير 

باشند راحت تر مي توان مديريت كرد، اما گاهي از 31 
استان، بيش از 20 استان درگير بيماري هستند، آن 

وقت شرايط ديگر متفاوت مي شود.
وي با قدرداني مجدد از تالش جامعه پزش��كي براي 
مقابله با ويروس كرونا اظهار كرد: بدانيم براي اينكه در 
نمودارهاي استاني، كرونا يك ميليمتر كاهش پيدا كند 
و روند و شرايط عادي آغاز شود، خيلي تالش شده است. 
اينكه امروز به نمودار برخي استان ها با يك نفس راحت و 
لبخند نگاه مي كنيم كه تا چه اندازه از پيك قبلي فاصله 
گرفته، با تالش همه اين پيك، پايين آمده و خط صاف 
شده و شرايط آرامش بخش شده است، بنابراين قدر اين 
كار بزرگ را بايد بدانيم. روحاني تاكيد كرد: اميدوارم با 
همين روحيه و تالش و فداكاري تا روز پاياني مقابله با 
اين ويروس و عب��ور از آنكه البته نمي دانيم چه زماني 
است، همه به همين صورت كنار هم باشيم تا خداوند 

پيروزي را نصيب ما كند.
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به 
برگزاري آزمون هاي سراسري در روزهاي اخير، اظهار 
كرد: واقعًا برگزاري اين آزمون و تصميم گيري برگزاري 
براي ما سخت بود. اينكه برگزار بشود يا نشود و اگر بشود 
چگونه باشد. برخي مي گفتند اصال برگزار نشود. يك 
مسوولي با من تماس تلفني داشت و مي گفت فالني! 
بگذاريد كنار اين موضوع را! اين چه موضوعي است كه 
حاال اين همه درباره اش بحث مي كنيد؟ تعبير او اين بود 

كه بگذاريد يك سال ديگر برگزار شود.
وي افزود: بله مي ش��ود گفت يك  س��ال ديرتر انجام 
شود اما بيان  كردن آن خيلي سخت است. عمر، آرزو، 
برنامه ريزي و اميد يك جوان و خان��واده اش در ميان 
است. حاال بگوييم صبر كن تا يك  سال ديگر يا برو در 
دانشگاه هاي پايين تر مشغول تحصيل شو. ولي زماني 
است كه اين جوان مي آيد در آزمون سراسري شركت 
مي كند و نمره كافي نم��ي آورد، آن وقت مي گويد من 

تالش��م را كردم، آن دانشگاهي كه مي خواستم نشد، 
دانشگاه هاي رده بعدي شد اما زماني ما نمي گذاريم او 
ورود پيدا كند و تالش كند، اين ديگر خيلي سخت است. 
روحاني تصريح ك��رد: از طرف ديگر اگر ما نمي توانيم 
به خاطر وي��روس يك آزمون برگزار كنيم پس چطور 
مي گوييم مغازه ها باز باشد؟ پس چطور مي گوييم در 
اين شرايط اداره ها باز باشد؟ پس چطور در شرايط اين 
ويروس مي توانيم اجازه دهيم مردم سفر بروند؟ اينها 
همه مشابه هم هستند. چطور بازار باز است؟ مغازه باز 
است؟ ادارات باز است؟ اتوبوس و مترو باز است؟ سفرها 
به استان ها آزاد است؟ اين آزمون هم مثل همان هاست.

رييس جمهور گفت: البته كار مهمي است كه شما يك 
جمعيت عظيمي را در سالن هاي متعدد جمع مي كنيد 
و اين ها مي خواهند امتحان دهند. اگر مراقبت نشود، 
كاماًل نگراني درس��ت است و اين نگراني وقتي مرتفع 

مي شود كه مراقبت كامل صورت گيرد.
وي افزود: اگر آزمون ها را با سالمت پشت سر گذاشتيم 
و امروز هم آخرين مرحله را پشت سر مي گذاريم، اين 
هم با همكاري وزارت بهداش��ت و عل��وم، داوطلبان و 
خانواده هاي آنان انجام شده و همه دست به دست هم 
داديم. در جلسه ما گزارش شد كه امسال نسبت به سال 
قبل فضا براي برگزاري آزمون دوونيم  برابر شده است. 
اين كار سخت است و ۷ هزار و 300 نفر ناظر پزشكي 
در آن حضور داشته اند كه كار بسيار بزرگي بوده و من 
بسيار سپاس��گزاري مي كنم. آماري هم ارايه شده كه 

خود داوطلبان رضايت داشته اند.
روحاني گفت: من تش��كر مي كنم كه اگر كسي مبتال 
بوده است شرايطي برايش در نظر گرفته شده كه بيايد 
امتحان دهد و كسي كه در بيمارستان بستري بوده، به 
او هم به شكلي ديگر اجازه آزمون داده اند. فكر نمي كنم 
در كشورهاي ديگر اينطور دلسوزانه چنين كارهايي 

انجام شود.

تحريم های سازمان ملل در مقام قياس حتی انگشت  کوچک تحريم های موجود نيز نيست
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كفايت سرمايه بانك ها و بيمه ها بهتر از ورود شركت هاي جديد به بازار سرمايه است

اونس جهاني در انتظار بسته محرك مالي امريكا 

اثر افزايش سرمايه بر سود شركت هاي بيمه و بانك هاي عضو بورس 
نقدينگي بورس را صرف افزايش سرمايه بانك ها و بيمه ها كنيد 

ارايه كارت ملي براي خريد طال و سكه باالي 15 ميليون تومان

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
در ماه هاي اخير، بسياري از كارشناسان با اشاره به ضرورت 
افزايش سرمايه بانك ها و بيمه ها و شركت هاي بورسي، به 
جاي رشد قيمت سهام و ورود شركت هاي جديد به بورس، 
تاكيد كرده اند كه ورود شركت هاي جديد به بورس، زمان 
زيادي را صرف مي كند و مالحظات و ضوابط و قواعد بسياري 
دارد كه كاري پر هزينه، زمان بر و نيازمند مديريت و نظارت 
دقيقي است اما در شرايط كنوني مي توان با سرعت و نتيجه 
و منافع بيشتري، سرمايه شركت هاي موجود در بورس را 
افزايش داد. به عنوان مثال، نقدينگي جديد وارد ش��ده به 
بورس و اقبال و تمايل مردم و سهامداران جديد به بورس، 
مي تواند به بهبود وضعيت ش��ركت هاي موجود، كفايت 
سرمايه بانك ها و بيمه ها، و همچنين خروج برخي شركت ها 

از زيان دهي و زيان انباشته كمك كند. 
اين كارشناسان معتقدند كه بسياري از بانك ها و بيمه هاي 
كشور از نظر شاخص كيفيت سرمايه در وضعيت مطلوب 
و استاندارد بين المللي نيستند اما مي توان سرمايه آنها را 
افزايش داد و در نتيجه استاندارد هاي بين المللي را رعايت 
كرد و قدرت چانه زني و حض��ور در بازارهاي بين المللي و 
جايگاه منطقه اي بانك ها و بيمه هاي كش��ور را ارتقا داد. 
همچنين برخي بانك ها كه با زيان دهي مواجه هستند را 

مي توان از زيان دهي و زيان انباشته خارج كرد.
با توجه ب��ه ورود صدها هزار ميلي��ارد تومان نقدينگي در 
سال هاي اخير به بورس، مي توان كفايت سرمايه و نقدينگي 
و زيان دهي و سود دهي بسياري از شركت ها از جمله بانك ها 
و بيمه ها را بهتر كرد و ش��ركت هايي در حد تراز جهاني و 
منطقه اي به سهامداران معرفي كرد تا در عرصه تجارت و 

صنعت وارد شوند و به اقتصاد ملي كمك كنند. 
در حال حاضر با افزايش قيمت سهام و باالرفتن نسبت قيمت 
به سود شركت ها كه برخي از آنها زيان ده هستند يا سرمايه 
زيادي ندارند، عمال سهامداران سود مي برند و يكي مي خرد 
و يكي مي فروشد و پول جديدي به شركت وارد نمي شود. اما 
اگر كفايت سرمايه و افزايش سرمايه مورد توجه باشد بسياري 
از شركت هاي موجود با بهبود سود و زيان مواجه خواهند 
شد.  اين كارشناسان تاكيد دارند كه سهامداران عمده نبايد 
نگران قدرت و نفوذ خود در شركت ها باشند زيرا داشتن 40 
درصد سهام يك شركت زيان ده مزيت و افتخاري محسوب 
نمي ش��ود اما برخورداري از 30 درصد سهام يك شركت 
سودده و با كفايت سرمايه به مراتب منافع بيشتري براي آنها 
خواهد داشت. ضمن اينكه برخي شركت ها كسري و زيان 
انباشته يا كمبود سرمايه زيادي ندارند و با افزايش سرمايه 

آنها، وضعيت سهامداران عمده تغيير زيادي نخواهد كرد. 
لذا دولت و وزارت اقتصادي ودارايي، بانك مركزي و نهادهاي 
نظارتي، بايد براساس قانون تجارت و استانداردهاي ملي و 
بين المللي   مديران شركت ها و سهامداران عمده را مكلف و 
موظف به افزايش سرمايه كنند و از موقعيت كم نظير كنوني 
براي رفع مشكالت شركت ها و بانك ها و بيمه ها بهره مند 
شوند و نقدينگي موجود را جذب شركت ها نكنند نه اينكه 

تبديل به سود براي سهامداران و س��فته بازي در شرايط 
كنوني اقتصاد ايران شود. 

اگر نقدينگي جذب بورس مي ش��ود، بايد در جهت بهبود 
شاخص ها و افزايش سرمايه شركت ها شود نه اينكه تنها 
عده اي را نصيب سود سرش��ار كند و شاخص هايي مانند 

قيمت به سود را به وضعيت نامطلوبي هدايت كند. 
كارشناسان بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه افزايش سرمايه و 
تقسيم سود شركت هاي بورسي، دو موضوع جدا از يكديگر 
هستند، به تشريح هر يك از موضوعات پرداخت و تاكيد كرد 
كه افزايش سرمايه شركت هاي عضو بورس مي تواند اثر قابل 
توجهي به بهبود وضعيت قيمت سهام، سود و انتظارات و 
رضايت سهامداران داشته باشد.  احمد جواهري در گفت وگو 
با ايسنا، با تاكيد بر اينكه افزايش سرمايه در شركت ها يك 
روش تامين مالي محسوب مي شود، توضيح داد: يكي از 
اهداف شركت هايي كه وارد بازار سرمايه مي شوند، تسهيل 
تامين مالي است. شركت هايي كه در بازار سرمايه نيستند، 
براي تامين مالي عموما به استقراض روي مي برند و از بانك 
وام مي گيرند كه اين روش بازپرداخت همراه با سود بانكي 
را در پي دارد و معموال مبلغي ك��ه بانك ها وام مي دهند، 
زياد نيس��ت. وي با بيان اينكه افزايش سرمايه روش هاي 
مختلفي دارد، گفت: اصلي ترين روش ها در ايران افزايش 

سرمايه از محل آورده نقدي، افزايش سرمايه از محل سود 
انباشته، افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها 
اس��ت و روش هاي ديگري كه جديدا پررنگ تر ش��ده اند 
مانند افزايش سرمايه از محل صرف سهام و سلب حق تقدم 
است. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: اينكه شركتي 
سرمايه خود را افزايش دهد، بدون اينكه اطالعات ديگري 
درمورد شركت داشته باشيم، تفاوتي براي سهام دار ندارد. 
زيرا افزايش سرمايه از هر محلي باعث مي شود تعداد سهام 
ش��ركت افزايش پيدا كند اما ثروت سهام داران به لحاظ 
تئوريك تغييري نمي كند. اينكه بعد از افزايش س��رمايه 
عرضه و تقاضاي بازار، قيمت را به چه س��متي خواهد برد 
يك بحث ديگري است. جواهري درمورد اينكه چرا افزايش 
س��رمايه به خودي خود يك اقدام خنثي اس��ت، توضيح 
داد: زيرا اين موضوع بسيار مهم است كه شرايط شركتي 
افزايش سرمايه مي دهد، به چه ش��كل است. شركت ها 
اكثرا اعالم مي كنند افزايش سرمايه به جهت اصالح مالي 
انجام مي شود. شركت ها مي توانند افزايش سرمايه را صرف 
پروژه هاي جديد خود كنند، همچنين براي س��رمايه در 
گردش اس��تفاده كنند و ممكن اس��ت در بدترين حالت 
بدهي قبلي خود را تسويه كنند. وي در ادامه درمورد تقسيم 
سود نيز توضيح داد: شركت هايي سود تقسيم مي كنند كه 

سودي داشته باشند اما اين موضوع شرايطي دارد. اولين 
و مهم ترين شرط تقسيم سود اين است كه شركت نبايد 
زيان انباشته داشته باشد. يعني مجموع عملكرد سال هاي 
گذشته ش��ركت، نبايد زيان باش��د. طبق قانون تجارت 
شركتي كه زيان انباشته دارد، حق توزيع سود ندارد حتي 
اگر در آن سال سود كسب كرده باشد. اين كارشناس بازار 
سرمايه با تاكيد بر اينكه به طور كلي بحث افزايش سرمايه و 
تقسيم سود دو موضوع جدا از هم است، اظهار كرد: تقسيم 
سود مربوط به مجمع عمومي عادي ساالنه است و در اين 
مجمع در مورد آن تصميم گيري مي شود اما درمورد افزايش 
سرمايه در مجمع عمومي فوق العاده تصميم گيري مي شود. 
اين دو ارتباط مستقيمي با يكديگر ندارند و ممكن است در 
موارد محدودي ارتباطي داشته باشند. براي مثال زماني 

كه شركت از محل سود انباشته، افزايش سرمايه مي دهد.
جواهري يادآور ش��د: درمورد افزايش س��رمايه در مجمع 
فوق العاده كه از س��هام داران ش��ركت تشكيل مي شود، 
تصميم گيري مي شود. يعني تصميم در مجمع و توسط 
سهام داران گرفته مي شود؛ بنابراين اين موضوع به طور كلي 
موضوعيتي ندارد كه بگوييم شركت ها به جاي اينكه سود 
تقسيم كنند، افزايش سرمايه مي دهند و اين موضوع كامال 

بستگي به رويكرد شركت دارد.

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
ابراهيم محمدولي رييس اتحاديه طال و جواهر از الزام ارايه 
كارت ملي صرفا براي خريد و فروش مصنوعات طال و سكه 
باالي ۱۵ ميليون تومان خبر داد. وي با تاكيد بر اينكه صرفا 
براي خريد و فروش مصنوعات طال و سكه ارايه كارت ملي 
الزامي است، توضيح داد: دستورالعمل دريافت كارت ملي و 
احراز هويت مشتريان براي خريد مصنوعات طال و جواهر و 
سكه با مبالغ بيش از ۱۵ ميليون تومان از دو سال قبل از سوي 
مبارزه با پولشويي به اصناف و اتحاديه ها ابالغ شد. اما برخي 
رسانه ها اخباري منتشر كرده اند مبني بر الزام ارايه كارت ملي 
براي خريد هر ميزان طال و سكه، كه اينگونه نيست و موضوع 
جديدي نيست و از دو سال قبل براي مبالغ باالي ۱۵ ميليون 
تومان احراز هويت خريدار ضروري بود. رييس اتحاديه طال 
و جواهر با تأكيد براينكه بايد هويت خريدار طال و سكه براي 
واحدهاي طال فروشي مشخص شود، درباره اينكه آيا اين 
بخشنامه به منظور اخذ ماليات از خريداران طال و سكه ابالغ 
شده است گفت: تصميم درباره دريافت ماليات با سازمان 
مالياتي است و در اين خصوص بخشنامه اي به ما ابالغ نشده 
است، اين موضوع فقط به منظور مبارزه با پولشويي است. 
ارايه كارت ملي براي خريد طال و سكه به منظور جلوگيري 
از پولشويي بوده و اين تصميم نيز در راستاي بخشنامه هاي 
ابالغي اتاق بازرگاني به اتحاديه ها اتخاذ شده است. برخي 
كارشناسان معتقدند كه اين تصميم روي خريد و فروش 
بخشي از مردم اثرگذار خواهد بود و موجب كاهش خريد 
وفرش و ركود مي شود و تعداد معامالت را كاهش مي دهد. اما 
عده اي ديگر از فعاالن بازار مي گويند كه اينگونه تصميمات 
بعد از مدتي اثر كاهشي خود را از دست داده و معامالت به 

حالت عادي باز مي گردد. 

    نرخ ها در بازار 
در بازار آزاد قيمت دالر بين 22900 تا 23200 در نوسان 
است. يورو 26 هزار و 800 تا 27200 تومان و درهم امارات 
6 هزار و 2۵0 تومان اعالم شده است. در سامانه سنا نيز نرخ 
لحظه اي خريد دالر به 22400 و فروش دالر 22۵00 تومان 
رسيد. همچنين نرخ لحظه اي خريد يورو 26600 و فروش 
يورو 26700 تومان اعالم شد.  صرافي هاي بانك ها قيمت 
دالر را براي فروش به مردم با ثبات نس��بت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل 22 هزار و ۵00 تومان اعالم كرده اند. 
اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 22 هزار و 400 تومان 
خري��داري مي كنند. قيمت فروش ي��ورو در صرافي هاي 
بانك ها نيز بدون تغيير نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل 26 هزار و 700 تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد 
يورو در اين صرافي ها 26 هزار و 600 تومان درج شده است.

سامانه سنا نرخ ميانگين معامله ارز در 30 مرداد 99 را براي 
دالر 22494، ي��ورو 264۵3، درهم 60۱7، پوند 28۱80، 
دالر كان��ادا ۱7۱7۱، لير تركي��ه 3۱74 تومان اعالم كرد. 
همچنين نرخ نيما و حواله ارزي نيز براي دالر ۱9373، يوان 
32۵9، يورو 23۵4۵، درهم ۵667 تومان اعالم شده است. 
براين اساس اختالف دالر نيما و سنا به 3۱2۱ تومان رسيده 
است. در بازار طال نيز با اعالم قيمت دالر 23 هزار توماني و هر 
اونس طال در بازارهاي جهاني با قيمت ۱94۱ دالر، قيمت طال 
و سكه ثابت مانده و طالي ۱8 عيار در هر گرم هم يك ميليون 
و 30 هزار تومان، مظنه هر مثقال طالي ۱7 عيار يا آبشده 4 
ميليون و 470 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد ۱0 ميليون و ۵00 هزار تا ۱0 ميليون و 800 هزار تومان 
و قيمت سكه طرح قديم ۱0 ميليون و 2۵0 هزار تومان تا ۱0 
ميليون و ۵00 هزار تومان معامله شده است. قيمت نيم سكه 
بهار آزادي ۵ميليون و 2۵0 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
2 ميليون و 9۵0 هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و 6۵0 

هزار تومان تعيين شده و به فروش مي رسد.

    كاهش ۲5۰ هزار توماني بهاي سكه
يكي از فعاالن بازار س��كه و طال گفت: بهاي طال و سكه در 
بازار روز ش��نبه ش��اهد روند نزولي بود و در اين بازار سكه 
تمام بهار آزادي با كاهش قيمت 2۵0 هزار توماني به بهاي 
۱0 ميليون و ۵4۵ هزار تومان فروخته شد.بازار طال شاهد 
شكسته شدن مقاومت قيمت ها و كاهش تدريجي بهاي 
سكه و طال بود.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز كاهش 
بهاي 2۵0 هزار توماني داشت و به ارزش ۱0 ميليون و 2۵0 
هزار تومان در بازار مبادله شد. نيم سكه به بهاي پنج ميليون 
و 2۵0 هزار تومان، ربع سكه به قيمت دو ميليون و 9۵0 هزار 
تومان و هر قطعه سكه يك گرمي نيز با ارزش يك ميليون 
و 670 هزار تومان معامله ش��دند. بررسي بازار غير رسمي 
ارز نيز نشان دهنده ثبات و آرامش در اين بازار است. بر اين 
اس��اس قيمت خريد و فروش هر دالر امريكا بدون نوسان 
قابل توجهي در بازه 22 هزار و 800 تومان تا 22 هزار و 900 
تومان داد و ستد مي شود.  در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي 
نرخ رسمي 47 ارز عمده بين المللي را اعالم كرد. طبق اين 
تصميم بهاي ۱0 ارز افزايش يافت و 2۵ ارز با كاهش قيمت 
مواجه شد. بهاي ساير ارزها نيز ثابت ماند. بر اين اساس هر 
دالر امريكا بدون تغيير نسبت به روزهاي گذشته، 42 هزار 
ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس به قيمت ۵4 هزار و 976 

ريال و هر يورو 49 هزار و ۵۵3 ريال اعالم شد.

    طال در كانال زير ۲۰۰۰ 
در حالي كه تقويت ارزش دالر و رشد فعاليت هاي اقتصادي 

در امريكا  موجب كاهش جذابيت طال براي سرمايه گذاران 
شده است، قيمت طال روز جمعه كاهش داشت و در مسير 
ثبت دومين هفته كاهشي متوالي قرار گرفت. قيمت هر 
اونس ط��ال در پايان معامالت روز جمعه ب��ا 0.3۵ درصد 
كاهش به ۱940 دالر و 48 سنت رسيد. قيمت طال در پايان 
معامالت آتي ديروز بازار امريكا با 0.03 درصد رشد به ۱947 
دالر رسيد.قيمت طال در اين هفته شاهد افت 0.3 درصدي 
بود و از رقم 2000 دالر كه در اوايل هفته به ثبت رسيده بود 
عقب نشست. به دنبال تعويق ارايه بسته محرك مالي دولت 
امريكا، تقويت ارزش دالر و نرخ واقعي بهره، قيمت طال در اين 
هفته شاهد نوشانات زيادي بود. ارزش دالر در برابر ارزهاي 
رقيب شاهد ترميم 0.6 درصدي بود و موجب گران شدن 
قيمت طال براي خريداراني ش��د كه از ارزهاي غيردالري 
استفاده مي كنند.پس از آنكه آمارها در اين هفته نشان داد 
حجم فعاليت هاي اقتصادي به باالترين ميزان از اوايل سال 
20۱9 رسيده شاخص هاي بورس امريكا شاهد رشد بود و 
ميزان بازدهي اوراق قرضه دولت امريكا اندكي باال رفت.ديويد 
مگر تحليلگر بازار طال در اين باره گفت: در برخي حوزه ها 
شاهد انتشار آمارهاي اقتصادي بهتر از حد انتظار هستيم، 
اما همچنان نگراني هاي روشني در خصوص شيوع كرونا و 
تاثير ان بر نرخ بيكاري وجود دارد. سرمايه گذاران همچنين 
از نزديك تحوالت مربوط به بسته محرك مالي دولت امريكا 
را دنبال مي كنند.نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان 
امريكا گفته وي مخالف يك بسته محرك مالي كوچك تر 
است. بررسي تحوالت بازارهاي جهاني نشان مي دهد، به 
دنبال افزايش ارزش شاخص دالر در بازارهاي جهاني، طال 
بيشترين كاهش هفتگي خود را در آخرين معامالت صورت 
گرفته در اين بازارها تجربه كرد.هر اونس طال در روز جمعه 
)3۱ مرداد( با 0.2 درصد كاهش يك هزار و 939 دالر و 64 
سنت معامله شد، اما در بازارهاي امريكا بهاي فلز زرد كاهش 
بيشتري را تجربه كرد. بهاي هر اونس طال در بازارهاي امريكا 
با يك درصد كاهش به سطح يك هزار و 9۱0 دالر و 99 سنت 
رسيد.طال در بازارهاي جهاني در هفته گذشته )منتهي به 
3۱ مرداد( به صورت كلي با كاهش 0.3 درصدي روبرو شده 
است و به زير كانال دو هزار دالري سقوط كرده است.  بهاي 
شاخص جهاني طال نيز با افزايش 0.6 درصدي روبرو شد كه 
اين مساله سبب كاهش جذابيت طال براي سرمايه گذاران 
شده است.هفته گذشته فلز زرد بيشترين كاهش هفتگي را 
در مدت زمان پنج ماه گذشته )فروردين-مرداد( تجربه كرد.

همچنين آمارها از افزايش شمار بيكاري در امريكا حكايت 
دارد. در هفته گذشته شمار شهروندان امريكايي كه متقاضي 
دريافت حقوق بيكاري شده اند، افزايش يافته و به بيش از يك 

ميليون نفر رسيده است.

     اونس جهاني 
در انتظار بسته محرك مالي امريكا 

قيمت هر اونس ط��ال در پايان معامالت روز جمعه با 0.3۵ 
درصد كاهش به ۱940 دالر و 48 سنت رسيد. به گزارش 
رويترز، در حالي كه تقويت ارزش دالر و رشد فعاليت هاي 
اقتص��ادي در امريكا موج��ب كاهش جذابي��ت طال براي 
سرمايه گذاران شده اس��ت، قيمت طال روز جمعه كاهش 
داشت و در مس��ير ثبت دومين هفته كاهشي متوالي قرار 
گرفت.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال در پايان 
معامالت روز جمعه با 0.3۵ درصد كاهش به ۱940 دالر و 
48 سنت رسيد. قيمت طال در پايان معامالت آتي ديروز بازار 
امريكا با 0.03 درصد رشد به ۱947 دالر رسيد. قيمت طال 
در اين هفته شاهد افت 0.3 درصدي بود و از رقم 2000 دالر 
كه در اوايل هفته به ثبت رسيده بود عقب نشست. به دنبال 
تعويق ارايه بسته محرك مالي دولت امريكا، تقويت ارزش 
دالر و نرخ واقعي بهره قيمت طال در اين هفته شاهد نوسانات 
زيادي بود. ارزش دالر در برابر ارزهاي رقيب شاهد ترميم 0.6 
درصدي بود و موجب گران شدن طال براي خريداراني شد كه 
از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.پس از آنكه آمارها در 
اين هفته نشان داد حجم فعاليت هاي اقتصادي به باالترين 
ميزان از اوايل سال 20۱9 رسيده شاخص هاي بورس امريكا 
شاهد رش��د بود و ميزان بازدهي اوراق قرضه دولت امريكا 
اندكي باال رفت. ديويد مگر تحليلگر ب��ازار طال در اين باره 
گفت: در برخي حوزه ها ش��اهد انتشار آمارهاي اقتصادي 
بهتر از حد انتظار هستيم، اما همچنان نگراني هاي روشني 
در خصوص شيوع كرونا و تاثير ان بر نرخ بيكاري وجود دارد. 
سرمايه گذاران همچنين از نزديك تحوالت مربوط به بسته 
محرك مالي دولت امريكا را دنبال مي كنند. نانسي پلوسي 
رييس مجلس نمايندگان امريكا گفته وي مخالف يك بسته 

محرك مالي كوچك تر است.

    دالر وارد كانال جديد شد
ش��اخص دالر پس از حدود يك هفته مجددا به كانال 93 
واحدي رسيد. ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
امروز با 0.۵8 درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 
93.3۱2 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز 
معادل ۱.09۵ دالر اعالم شد. در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با 0.9۵ درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
۱.307 دالر مبادله ش��د. يورو 0.6۵ درصد پايين رفت و با 
عقب رفتن از كانال ۱.۱8 به ۱.۱77 دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 0.02 درصد افزايش به 

۱0۵.889 ين رسيد. 

نقدينگي بورس بايد در جهت بهبود شاخص ها و افزايش سرمايه شركت ها جذب شود نه سود بي ضابطه را افزايش دهد

مشاغل به استفاده از 
كارتخوان ملزم شدند

پيش از اين صاحبان مشاغل بايد از ابتداي امسال 
ملزم به استفاده از كارتخوان مي شدند اما از آنجا 
كه در پي شيوع ويروس كرونا بسياري از تكاليف 
مالياتي به تعويق افتاد، اين موضوع شامل حال اين 
تكليف مالياتي هم شد و طبق اعالم رييس سازمان 
مالياتي الزام مشاغل به اس��تفاده از كارتخوان به 

ماه جاري منتقل شد.
سازمان امور مالياتي از شهريور سال گذشته معادل 
۱۵ گ��روه از فعاالن اقتصادي كه حدود ۵0 ش��غل 
مي ش��وند را دس��ته بندي كرد تا براي شفاف  شدن 
درآمد، جلوگي��ري از فرار مالياتي و كمك به فرآيند 
حسابرسي مالياتي مكلف به ثبت نام در سامانه پايانه 
فروشگاهي و استفاده از كارتخوان باشند كه اولين گروه 
از آنها، پزشكان و فعاالن حوزه درمان )كه مجوز فعاليت 
آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
سازمان نظام پزشكي ايران يا سازمان نظام دامپزشكي 

و سازمان دامپزشكي صادر مي شود( بودند.
تا پايان پارسال تنها ۵0 درصد از پزشكان اقدام به 
ثبت نام در پايانه فروش��گاهي كردند و هنوز نيمي 
از پزش��كان از اين قانون تبعي��ت نكرده اند. پس از 
الزام پزش��كان، نوبت به وكال براي ثبت نام در پايانه 
فروشگاهي و استفاده از كارتخوان رسيد كه از اول 
مهر پارسال ثبت نام آنها شروع شد و تا آخر دي ماه 
نيز ادامه داشت و معاون سازمان امور مالياتي از امكان 
مجدد وكال همراه با جريمه براي ثبت نام بعد از مهلت 
قانوني كه تا پايان دي ماه بود، در اين سامانه خبر داد 
كه تاكنون اين سازمان آماري از ثبت نام وكال در پايانه 
فروشگاهي اعالم نكرده است. پيش از اين، مهلت 
قانوني ثبت نام مشموالن ۱۵ گروه شغلي براي نصب 
سامانه فروشگاهي پايان دي پارسال بود كه با اتمام 
آن، اين مهلت تا ابتداي امسال تمديد شد. سرانجام، 
از آنجا كه شيوع كرونا موجب تعويق تكاليف مالياتي 
ش��د، الزام مشاغل به اس��تفاده از كارتخوان هم به 
تعويق افتاد. بنابراين، طبق اعالم رييس س��ازمان 
مالياتي صاحبان مشاغل در اين ماه ملزم به استفاده 
از كارتخوان مي شوند. ۱۵ گروه شغلي كه بايد اين ماه 
براي اتصال به سامانه فروشگاهي اقدام كنند، بدين 
شرح هستند: ۱. وكال 2. مشاوران حقوقي و مشاوران 
خانواده 3. دفاتر اسناد رسمي 4. مشاورين امالك ۵. 
تاالر پذيرايي، رستوران ها، چلوكبابي ها، كبابي ها، 
اغذيه فروشي ها و فست فودي ها، سفره خانه هاي 
سنتي و كافي ش��اپ ها، كترينگ ها و تهيه غذاها، 
قهوه خانه ها، سالن هاي غذاخوري و باغ تاالرها، باغ 
سراها، طباخي ها،آش و حليم پزي ها، جگركي ها، 
كته كبابي ها، برياني فروش��ي ها و مشاغل مشابه 
6. مرك��ز اقامتي از قبيل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مهمان پذيره��ا، مهمان س��راها، مهمان خانه ه��ا، 
مس��افرخانه ها، باغ ويالها، اقامتگاه هاي بين راهي 
و متل ها 7. نمايش��گاه ها و فروش��گاه هاي وسايط 
نقليه موتوري )به استثناي ماشين آالت راهسازي، 
ساختماني و كشاورزي( 8. آرايشگاه هاي مردانه و 
زنانه 9. آجيل و خش��كبار فروشي ها )به استثناي 
مشمولين ماده )8۱( قانون ماليات هاي مستقيم و 
واردكنندگان( ۱0. قنادي ها و شيريني فروشي ها، 
آب ميوه فروشي ها، بستني و فالوده فروشي ها ۱۱. 
ميوه و تره بار فروش هاي مستقر در ميادين ميوه و 
تره بار، بار فروشي هاي ميوه و تره بار، ميوه فروشي ها 
۱2. مجموعه ه��اي فرهنگي و ورزش��ي ۱3. لوازم 
تحرير و نوش��ت افزارفروشي ها )به استثناي توليد 
كنندگان و وارد كنندگان( ۱4. بازي هاي رايانه اي 
)گيم نت ها( و كافي نت ها ۱۵. دفاتر خدمات ارتباطي 
)دفتر خدمات مش��تركين تلفن هم��راه و ثابت و 
خدمات پس��تي(، دفاتر خدم��ات الكترونيكي )از 
جمله دفاتر پليس+۱0، دفاتر خدمات الكترونيك 
ش��هر، دفاتر خدمات پيش��خوان دولت و خدمات 

الكترونيك قضايي(

انتقال 3  ميليون تومان با گوشي 
از آنجايي كه در پي شروع موج دوم كرونا، مجددا 
سقف انتقال وجه كارت به كارت از طريق درگاه هاي 
اينترنتي، خودپردازها و كيوس��ك از سه به شش 
ميلي��ون توم��ان و در پرداخت س��ازها نيز از يك 
به س��ه ميليون تومان افزايش يافت اما گويا يك 
س��ري محدوديت ها در انتقال وج��ه از موبايل و 
اپليكيش��ن هاي پرداخت بانكي توس��ط بانك ها 
براي امنيت حس��اب هاي بانكي اعمال مي شود.  
به گزارش ايسنا، محدوديت هايي براي انتقال وجه 
كارت به كارت از طريق اپليكيشن هاي پرداخت 
بانكي در جهت امنيت حساب هاي بانكي اعمال 
مي ش��ود. به عنوان مثال، س��قف انتقال وجه در 
اپليكيش��ن ها و بانك هاي مختلف متغير اس��ت ؛ 
به گونه اي كه برخي از بانك ها امكان انتقال سقف 
مجاز وجه )3 ميليون تومان( از طريق گوشي همراه 
و اپليكيشن هاي پرداخت بانكي را طي يك مرحله 
در ش��بانه روز فراهم مي كنند اما بانك هاي ديگر، 
اين امكان را طي سه مرحله در يك شبانه روز براي 
متقاضيان ايجاد مي كنند.  بنابراين، مردم همچنان 
مي توانند روزانه سه ميليون تومان از طريق موبايل و 
اپليكيشن هاي پرداخت بانكي جابه جا كنند اما در 
مورد برخي بانك ها اين 3 ميليون تومان از طريق 
سه مرحله انتقال وجه يك ميليوني در شبانه روز 
انجام مي شود.  نكته قابل توجه اين است كه كساني 
مي توانند براي انتقال وجه كارت به كارت از طريق 
گوش��ي همراه خود و اپليكيش��ن هاي پرداخت 
بانكي اقدام كنند كه ش��ماره تلفن همراهي كه با 
آن تراكنش بانكي انجام مي دهند به نام خودشان 
و منطبق با كد ملي آنها باشد. پس از شيوع ويروس 
كرونا از آنجا كه حضور افراد در تجمعات عامل اصلي 
انتقال اين ويروس اعالم شده است، تدابيري صورت 
گرفت تا هر چه بيشتر حضور افراد در جامعه كمتر 
ش��ود كه در اين زمينه بانك مركزي نيز اقداماتي 
براي كاهش مراجعات حضوري مردم به بانك ها به 
عنوان يكي از مكان هايي كه در طول روز مراجعه 

زيادي به اين محل صورت مي گيرد، انجام داد.

واگذاري دومين شركت 
بانك تجارت در بورس

معاون مديرعامل بانك تجارت در امور سرمايه گذاري 
چند روز پس از اعالم خبر نحوه واگذاري شركت مولد 
نيروگاهي فارس در بورس، از واگذاري س��هام بانك 
تجارت در شركت »تامين سرمايه كاردان« توسط 
اين بانك از طريق بازار ب��ورس اوراق بهادار خبر داد.  
عباس ابراهيمي، معاون سرمايه گذاري مديرعامل 
بانك تجارت با تش��ريح اقدامات اين بانك در حوزه 
سرمايه گذاري گفت: بانك تجارت با هدف آزادسازي 
س��هام برخي ش��ركت هاي خود، موضوع بورسي 
كردن تعدادي از اين ش��ركت ها در راس��تاي انجام 
سياس��ت هاي ابالغي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
مبني بر خروج از بنگاهداري را در دست پيگيري قرار 
داده است. بنا بر اين تصميم، شركت هايي كه امكان 
وارد ش��دن در بازار بورس را داشتند، انتخاب شده و 
اقدامات مربوطه با هماهنگي سازمان بورس پيگيري 
و در دس��ت اقدام و پس از برنامه واگذاري ش��ركت 
مولد نيروگاهي فارس، اكنون سهام شركت »تامين 
سرمايه كاردان« در دستور كار بانك براي واگذاري 
از طريق ب��ورس اوراق بهادار قرار گرفته اس��ت. وي 
افزود: شركت تامين سرمايه كاردان با تجربه سال ها 
فعاليت در حوزه تامين سرمايه شركت هاي توانمند 
در حوزه هاي مختلف، در حال حاضر يكي از 9 شركت 
تامين س��رمايه فعال در كشور به شمار مي رود كه با 
برخورداري از نيروهاي متخصص و مجرب در بازار 
سرمايه، نوآوري و پويايي خود را در اجراي پروژه هاي 
متعدد به اثبات رس��انده  و توانسته است در تمامي 
رش��ته هاي تخصصي اين صنعت به عنوان يكي از 
شركت هاي پيشرو شناخته شود و در اين راستا ضمن 
جلب رضايت مشتريان، در تامين منافع حداكثري 
آنها با در نظر گرفتن انص��اف و اخالق حرفه اي گام 
بردارد.ابراهيمي، رهبري ارايه خدمات و راهكارهاي 
مالي به بزرگ ترين شركت ها و سازمان هاي كشور و 
انتخاب اول سرمايه گذاران و سرمايه پذيران داخلي و 
بين المللي را از چشم اندازهاي شركت تامين سرمايه 
كاردان عنوان كرد و افزود: بانك تجارت در راستاي 
بهبود كيفيت دارايي و پرتفوي خود و افزايش توان 
اعطاي تسهيالت و حمايت از شركت هاي كارآفرين و 
اشتغالزا، واگذاري شركت هاي غيرابزاري را در برنامه 
دارد. ارايه ابزار بدهي و س��هام در بازار سرمايه، ارايه 
خدمات مشاوره سرمايه گذاري و تحليل هاي مالي 
شركت هاي فعال در عرصه هاي مختلف اقتصادي 
توسط تحليلگران و كارشناسان خبره و انجام عمليات 

سبدگرداني اختصاصي به  شمار مي رود. 

آش نخورده و دهان سوخته
س��پس در يك كارگزاري دوباره همين مراحل طي 
ش��ود. اما از آنجاي��ي كه كاربران باي��د مبالغي را در 
مراحل ثبت نام و احراز هويت پرداخت كنند، چنين 
موقعيتي، مي تواند فرصتي خوب و مناس��ب براي 
كالهبرداران باش��د. كالهبرداران در اين بازار عالوه 
بر اينكه مي توانند با استفاده از حمالت فيشينگ كه 
از طريق طراحي سايت ها و درگاه هاي جعلي انجام 
مي ش��ود اقدام به خالي كردن حس��اب بانكي افراد 
كنند، بلكه قادرند با استفاده از روش هاي مهندسي 
اجتماعي، شخص را فريب داده و اطالعات مهم تري 
از او دريافت كنند. قبال اگر مي خواستيد در سامانه اي 
ثبت نام كنيد، درصورت اشتباه هاي امنيتي، شما را به 
سايت فيشينگ هدايت مي كردند و حساب شما خالي 
مي شد. اما اكنون با توجه به اختالالتي كه در ثبت نام و 
ورود به بازار بورس هست، برخي كالهبردارها از طريق 
مهندسي اجتماعي، تازه واردان را با اين مضمون كه به 
سجام دسترسي بهتري دارند و مي توانند بدون احراز 
هويت، فرآيند ثبت نام را انجام دهند و ديگر روش هاي 
مهندسي اجتماعي، فريب مي دهند. براي مثال زماني 
كه يك فرد قصد دارد در سجام ثبت نام كند، ممكن 
است در يك ش��بكه  اجتماعي مانند اينستاگرام با 
تبليغي مواجه شود كه يك نفر گفته فرآيند ثبت نام را 
با دريافت مبلغي انجام مي دهد و براي انجام اين كار، 
عكس، كارت ملي، شناسنامه و اطالعات ديگري را 

درخواست  كند. 
بهترين اتفاقي كه ممكن اس��ت اينجا رخ دهد اين 
است كه تنها مبلغ پرداختي را از كاربر گرفته و هيچ 
اقدام ديگري انجام ندهد. اما در اتفاق هاي بدتر ممكن 
است از تصوير كارت ملي و شناسنامه فرد استفاده هاي 
ديگري كند. مثال براي ثبت نام در سايت هاي قمار، 
درگاه ه��اي ارزي و ديگر اقدام��ات خالفكارانه اين 
اطالعات را به كار گيرد. در فضاي سايبري به خصوص 
زماني  كه بازار در يك موضوع خاص داغ مي ش��ود، 
مردم بايد بيشتر مراقب باشند، زيرا هكرها راحت تر 
مي توانند اقدام به كالهبرداري كنند. اكنون هم بحث 
بورس داغ شده و كالهبرداري هاي اين حوزه به شدت 
در ح��ال افزايش اس��ت. راه هاي جلوگي��ري از اين 
كالهبرداري ها هم چندان دشوار نيست، و اشخاص 
مي توانند با رعايت چند مورد زير خود را در برابر اين 
حمالت مصون نگه دارند. براي دريافت كد بورسي، 
فقط در سامانه سجام به آدرس »sejam.ir« اقدام 
به ثبت نام و پرداخ��ت وجه كنند. براي احراز هويت 
غيرحضوري از س��امانه هايي كه در سايت سجام و 
در بخ��ش احراز هويت غيرحضوري معرفي ش��ده 
استفاده كنند. از ورود به سايت هايي كه در شبكه هاي 
اجتماعي تبليغ مي شوند خودداري كنند، زيرا احتمال 
كالهبرداري در اين روش هاي تبليغي هم وجود دارد. 
هنگام پرداخت وجه از سيستم شخصي استفاده كرده 
و از سيستم هاي عمومي مانند كافي نت و شبكه هاي 
عمومي واي فاي استفاده نكنند و در نهايت با مشاوره از 
يك فرد خبره مي توانند اين تهديدات را تا حدود بسيار 
زيادي كاهش دهند. بنابراين با رعايت نكات ايمني 
بايد مانع از اين شوند كه بدون اينكه حتي در بورس 
ثبت نام كنند، متضرر شوند و به نحوي مصداق آش 

نخورده و دهان سوخته باشند.
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اخبارروند

ويژه

بازار سرمايه

شاخص كل ۳۰ هزار واحد ديگر كاهش يافت

علل پنهان تداوم افت بورس 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
روز ش��نبه با كاهش 29 هزار و 994 واحدي روبه رو شد و 
در عين حال ارزش معامالت به 16 ه��زار و 700 ميليارد 
تومان رسيد. بورس اوراق بهادار تهران كه اين روزها تحت 
تاثير جو رواني و نيز تاييد و تكذيب عرضه صندوق پااليشي 
دارا دوم ق��رار گرفته، ديروز هم گرچه در ابتداي روز با روند 
خوبي شروع كرد، اما در پايان معامالت شاخص كل بورس 
با كاهش 29هزار و 994 واحد به رقم 1 ميليون و 727 هزار 
و 235 واحد رسيد. همچنين شاخص كل بورس با معيار 
ه��م وزن 7367 واحد كاهش يافته و به رق��م 474 هزار و 
430 واحد رس��يد. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران 
به بيش از 6 ميليون و 473 هزار ميليارد تومان رسيد. ديروز 
معامله گران در بورس تهران بيش از 9 و نيم ميليارد سهام 
حق تقدم و اوراق مالي در قالب 1.3 ميليون نوبت معامله و 
به ارزش 12 هزار و 836 ميليارد تومان داد و س��تد كردند. 
ديروز عمده شاخص هاي بورس قرمز پوش بوده كه حكايت 
از كاهش همه شاخص ها دارد از جمله شاخص كل بورس 
1.7 درصد افت كرد، شاخص قيمت با معيار وزني ارزشي 
1.7 درصد كاهش يافت، ش��اخص كل بورس با معيار هم 
وزن 1.5 درصد كاهش يافت، شاخص قيمت با معيار هم 
وزن 1.5درصد و شاخص آزاد شناور در بورس 1.5 درصد 
كاهش يافتند. شاخص بازار اول بورس يك درصد افت كرد 
و ش��اخص بازار دوم بورس كه معامالت عمده در آن انجام 
مي شود 2.5 درصد كاهش يافت.ديروز نمادهاي ملي مس 
و فوالد مباركه بيشترين اثر تقويتي در شاخص كل بورس را 
داشته اند و نمادهاي پتروشيمي خليج فارس، شستا، تاپيكو، 
سرمايه گذاري اميد و مخابرات ايران بيشترين اثر كاهشي در 
شاخص بورس را داشتند. نمادهاي پربيننده در بورس تهران 
شامل فوالد مباركه، ملي مس ايران، ايران خودرو، پااليش 
نفت اصفهان، سايپا، بانك تجارت و پاالي نفت بندرعباس 
بودند. ديروز همچنين در فرابورس ايران ش��اخص كل در 
پايان معامالت 399 واحد عقب نشيني داشته و به رقم 18 
هزار و 378 واحد رسيد. معامله گران در فرابورس ايران بيش 
از يك و نيم ميليون اوراق بهادار سهام و يا حق تقدم در قالب 
353 هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش 3 هزار و 975 ميليارد 
تومان داد و ستد كردند. ديروز نمادهاي مهم بورسي مانند 
پليمر آريا ساسول، پتروشيمي مارون، صباتامين، ذوب آهن، 
سنگ آهن گهرزمين، فوالد هرمزگان جنوب و پتروشيمي 
تندگويان به ترتيب بيش��ترين اثر كاهش��ي در شاخص 
فرابورس را داشته اند. نمادهاي پربيننده روز شنبه مربوط 
به بانك دي، ذوب آهن اصفهان، پتروش��يمي تندگويان، 
صباتامين، توسعه و عمران استان كرمان، فوالد آلياژي يزد، 

صنايع ماشين هاي اداري بوده اند.

      علل نزولي شدن دوباره بورس؟
به گزارش فارس، برخي كارشناسان از مهم ترين داليل 
افت ش��اخص بورس در روزهاي اخير را اعالم و تكذيب 
ارايه باقيمانده سهام دولت در پااليشگاه ها با عنوان صندوق 
دارا دوم دانستند. برخي هم جو رواني و ترس حاكم شده 
بر س��هامداران حقيقي در فروش سهام خود و همچنين 
تقاضاي فروش 60 درصد از سهام عدالت توسط بانك ها 
دانستند كه البته بانك ها با گرفتن وكالت از سهامداران 
عدالت س��هام ارزنده آنها مانند ملي مس، پااليش نفت 

اصفهان، بانك هاي تجارت و صادرات، پتروش��يمي ها و 
س��هام ارزنده آنها را در بازار به فروش مي رسانند كه اين 
هم در كاهش شاخص بازار بي تاثير نبوده است. همچنين 
كارشناس��ان اقتصادي همواره به مردم توصيه مي كنند 
براي حضور در بازار بورس از پس اندازهاي اضافه استفاده 
كنند و به هيچ وجه دارايي هاي مورد استفاده خود مانند 
خانه، آپارتمان و يا ماش��ين را براي س��رمايه گذاري در 
بورس نفروش��ند و به گفته صحراي��ي مديرعامل بورس 
سرمايه گذاران بايد از محل سود سرمايه گذاري در بورس 
خانه و ماشين بخرند و نه اينكه برعكس خانه و ماشين خود 
را بفروشند كه در بورس سرمايه گذاري كنند. همچنين 
عمده كارشناسان موكد مي گويد سهامداران از كانال هاي 
تلگرامي و سيگنال دهنده ها براي تصميم گيري در مورد 
سهام خود پيروي نكنند كه بعدا دچار پشيماني مي شوند.

      تصميمات خلق الساعه شاخص را نزولي كرد؟
به گفته همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه، تصميمات 
لحظه اي و غير كارشناسي خصوصا تغيير ساعت معامالت 
درس��ت يك روز بعد از صعودي ش��دن ش��اخص، سبب 
بي اعتمادي س��هامداران و ادامه روند افت بازار شد. دارابي 
در گفت وگو با مهر درباره علت ريزش شاخص بورس در دو 
هفته اخير گفت: همواره شاخص كل بورس بعد از رسيدن 
به رقم هاي با مقاومت رواني، دچار اصالح مي شد كه اين بار 
در شاخص دو ميليون واحد اصالح و استراحت بازار رخ داد. 
هرچند كه در ريزش دو هفته اخير شاخص كل، ميزان اصالح 
قيمت ها بيش از زمان پيش بيني شده بود. وي درباره علل 

اين اتفاق گفت: يكي از اصلي ترين داليل اصالح قيمت ها، 
آزادسازي 30 درصد دوم سهام عدالت بود. كارشناس بازار 
سرمايه ادامه داد: علت ديگر ريزش هاي اخير در بازار سهام، 
اختالف دو وزارت نفت و اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم بود كه 
به بازار شوك ايجاد كرد. دارابي از ديگر داليل تداوم اصالح 
قيمت ها در بازار سهام طي روزهاي گذشته را مصوبه هيات 
مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر كاهش سطح 
اعتبار كارگزاري ها براي اعطاي اعتبار به مشتريان بزرگ 
خود و همچنين مصوبه ديگر اين سازمان مبني بر كاهش 
سهم سهام در پرتفوي صندوق هاي با درآمد ثابت از 10به 5 
درصد دانست. اين كاهش حجم سهام صندوق هاي مذكور 
بايد تا شهريور اعمال مي شد كه در نتيجه اين صندوق ها يا 
بايد از ادامه خريد منصرف مي شدند و يا اگر سهام مازاد بر 5 
درصد داشتند را عرضه مي كردند. اين دو اتفاق نيز فشار عرضه 

و اصالح قيمت ها را تشديد كرد.

      ورود بازار به فاز سينوسي
وي در خصوص پي��ش بيني ادامه روند ب��ازار در روزهاي 
پيش رو گفت: انتظار عمومي اين است كه اصالح قيمت ها 
و استراحت بازار ادامه يافته و بازار وارد فاز سينوسي رشد و 
اصالح شود. وي تأكيد كرد: اين نوسان بازار طبيعي است و 
سهامداران بايد از بروز رفتارهاي هيجاني خودداري كنند. 
كارشناس بازار سرمايه درباره علت عدم حمايت حقوقي ها 
از سهامداران حقيقي در زمان اصالح قيمت سهام، اظهار 
داشت: اين اتفاق مي تواند داليل مختلفي داشته باشد اواًل 
اينكه حقوقي ها نيز مانند حقيقي ها به دنبال شناسايي سود 

و نوسان گيري بازار هستند. همچنين بخشي از حقوقي هاي 
فعال در بازار، صندوق هاي با درآمد ثابت بودند كه آنها نيز 
ملزم به كاهش سطح سهام موجود در سبد صندوق هاي 
خود به 5 درصد شدند و نمي توانستند از حقيقي ها حمايت 
كنند. دليل ديگر مي ت��وان به عدم همراهي حقوقي هاي 
وابسته به دولت اشاره كرد كه به رغم آنكه بايد نقش حمايتي 
داشته باشند آنها نيز پي كسب سود از بازار بوده و از حمايت 
حقيقي ها خودداري كردند. دارابي درباره نقش ناظر بازار و 
سياست گذار بورس در جلوگيري از ريزش هاي سنگين 
در اص��الح قيمت ها، گفت: اگرچه باي��د منتظر بمانيم تا 
بازار جريان طبيعي خود را پيدا كن��د اما ناظر بازار و مدير 
فعاليت هاي بازار نيز بايد نقش رگوالتوري خود را در شرايط 
مختلف رشد و صعود و سقوط شاخص ايفا كند. به گفته اين 
كارشناس سرمايه اگرچه بازار سرمايه يك بازار ديناميك 
اس��ت و نمي توان با قوانين ثابت آن را اداره كرد و در نتيجه 
تغيير تصميم هاي ناظر بازار و تعدد قوانين في نفسه اقدام 
بدي نيس��ت، اما تعدد تصميم گيري هاي روزهاي اخير و 
غيركارشناس��ي و بدون مطالعه بودن آنها از ديگر عوامل 
طوالني شدن اصالح قيمت سهام در بازار سرمايه بود. وي 
ادامه داد: به عنوان نمونه تغيير 24 ساعته تصميم سازمان 
بورس در خصوص دو زمانه شدن معامالت نشان مي دهد 
كه اين تصميم بدون كارشناسي بوده و تداوم روند كاهشي 
بازار سرمايه در حالي كه روز قبل از آن بازار توانسته بود دوره 
اصالح را پشت سر بگذارد، از نتايج اين تصميم گيري بوده 
اس��ت. هرچند كه اختالل در هسته معامالت از داليل دو 

زمانه شدن معامالت بورس عنوان شد.

بيش از 55درصد از سرمايه گذاري هاي 6 سال نخست دولت 
كنوني در بخش معدن و صنايع معدني، طي دو سال اخير 
انجام شده است. در حالي كه مجموع سرمايه گذاري انجام 
شده طي دولت يازدهم و دوازدهم به بيش از 8.7 ميليارد 
دالر رسيده، مدل جديد نظارتي ايميدرو سبب شد، 4.8 
ميليارد دالر آن از اين رقم، طي دو سال گذشته )97 و 98( 
محقق ش��ود.  به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و 
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو(، مهم ترين 
علت تسريع در راه اندازي طرح ها به رغم تشديد تحريم ها، 
طراحي و اجراي مدل جديد نظارتي ايميدرو از زمان حضور 
غريب پور در راس اين سازمان بوده به طوري كه در اين مدت، 
ايميدرو مدل »پايش حوزه توليد و توسعه« را با هدف نظارت 
دقيق، طراحي و اجرايي كرده است. مدلي كه در آن ماهانه 
40تا 50 جلسه پايش برگزار مي شود. يكي از برجسته ترين 
اثرات اين مدل، تس��ريع در راه اندازي پروژه ها بوده است. 
در حال��ي كه از ابتداي فعاليت ايميدرو، در اكثر س��ال ها، 
متوس��ط تعداد طرح هاي راه اندازي شده تك رقمي بوده، 
در س��ال هاي 97 و 98 به يك باره شاهد اوج گيري سرعت 
اجرا  همچنين راه اندازي پروژه ها شده ايم به طوري كه طي 
اين دوره، به رغم تشديد تحريم ها و اعمال شرايط پيچيده، 
به ترتيب 16 و 22 طرح معدن و صنايع معدني با مشاركت 
بخش خصوصي در سراسر كشور راه اندازي شد.  بخش قابل 
توجهي از اين طرح ها همچون آلومينيوم جنوب، توسعه 
كارخانه هاي كنسانتره و گندله سنگ آهن در سنگان، آهن 
اسفنجي فوالدهاي استاني، طرح هاي توسعه صنعت مس 
و ... در مقياس ملي بوده اند. ايميدرو به همراه شركت هاي 
بزرگ بخش معدن و صنايع معدني از ابتداي دولت كنوني 
تا پايان سال گذشته در 27 استان سرمايه گذاري كردند. 
اكنون اما اين س��ازمان و شركت هاي بزرگ، در 31 استان 
كشور »پروژه در دس��ت اجرا يا راه اندازي« دارند. در دولت 
فعلي 110 پروژه در بخش معادن همچون س��نگ آهن، 
زغال س��نگ، فوالد، مس، آلومينيوم، طال، سرب و روي و 
همچنين حوزه هاي زيرس��اخت راه اندازي شده است. در 
اين ميان، از سال گذشته معادن كوچك احيا و فعال شده 
نيز سهمي از راه اندازي طرح ها داشته اند. طي 6 سال اخير 
22هزار و 351 اشتغال مستقيم و 71هزار و 250 شغل به 
صورت غيرمستقيم براي اين تعداد استان از سوي ايميدرو 
و ش��ركت هاي بزرگ معدن و صنايع معدني ايجاد ش��ده 

است. اين ميزان اشتغال در استان هاي اصفهان، ايالم، البرز، 
آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، بوشهر، چهارمحال 
و بختياري، خراسان شمالي، خراس��ان رضوي، خراسان 
جنوبي، خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، 
فارس، قزوين، قم، كردستان، كرمان، كردستان، كهگيلويه 
و بويراحمد، گيالن، لرستان، مازندران، مركزي، هرمزگان، 

همدان و يزد ايجاد شده است.

13 ميليارد دالر طرح با 43هزار شغل مستقيم 
از س��وي ديگ��ر ايميدرو و ش��ركت هاي ب��زرگ معدن و 
صنايع معدني، اكنون در 31 استان كشور پروژه در دست 
راه اندازي يا احداث دارند. تعداد اين پروژه ها به 247 و ارزش 
سرمايه گذاري آنها به بيش از 13.5 ميليارد دالر مي رسد. 
اين طرح ها بخش هاي اكتشاف و معادن كوچك )در مسير 
احيا و راه اندازي( را نيز شامل مي شود. پيش بيني شده اين 
ميزان سرمايه گذاري بيش از 43هزار و 300 شغل به صورت 
مستقيم و افزون بر 180هزار شغل به صورت غيرمستقيم 

ايجاد خواهد شد.

عملكرد سال 98
بهره برداري از 3.2 ميليارد دالر طرح 

عملكرد كالن ايميدرو در توسعه و تكميل طرح هاي بخش 
معدن و صنايع معدني موجب ش��د تا در سال 98، حدود 
3.2 ميلي��ارد دالر طرح با مش��اركت بخش خصوصي به 
بهره برداري برسد. اين دستاورد در حالي محقق شد كه كشور 

در وضعيت تحريم هاي بي سابقه قرار دارد. 
 

برنامه هاي سال 99؛ اشتغالزايي 4100 نفر 
افتتاح 2.2 ميليارد دالر طرح در سال99 با اشتغال مستقيم 
4100 نفر و 15 هزار نفر به طور غيرمستقيم هدف گذاري 
شده است. همچنين عالوه بر هدف گذاري فوق، ايميدرو 
به عنوان يك سازمان توسعه اي بستر كمك به افتتاح يك 
ميليارد دالر طرح بخش خصوصي در س��ال99 را فراهم 

خواهد كرد.

گوهرسنگ ها و سنگ هاي تزييني
اقدامات جديد ايميدرو

ايميدرو براي نخستين بار، بهينه سازي صنعت سنگ هاي 

قيمتي و نيمه قيمتي )گوهرسنگ ها( و همچنين سنگ هاي 
تزييني را با تشكيل كارگروهي آغاز كرده است. در اين ميان، 
سند جامع گوهر س��نگ ها با همكاري و مشاركت بخش 
خصوصي و مراكز دانش��گاهي تهيه و نهايي ش��ده است.  
نخستين بازارچه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي خردادماه 
امسال با حضور خداداد غريب پور معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت در ارگ جهان نماي شهر اصفهان افتتاح شد. قرار 
است بازارچه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در پنج نقطه 
از كشور احداث شود كه 2 نقطه از آن در اصفهان است. مقصد 
بعدي بازارچه گوهرسنگ ها، استان خراسان رضوي و شهر 
مشهد است. در راستاي تفاهمنامه همكاري بين ايميدرو و 
استانداري خراسان رضوي به منظور ايجاد بازارچه سنگ هاي 
قيمتي و نيمه قيمتي، قرار است به زودي بازارچه اين شهر 
نيز افتتاح شود.  از سوي ديگر پروژه آسيب شناسي و برنامه 
تهيه و اجراي طرح جامع س��نگ هاي تزييني از نيمه بهار 
امسال توسط شركت تهيه و توليد مواد معدني )زيرمجموعه 
ايميدرو( آغاز ش��ده كه هدف آن رفع گلوگاه هاي توسعه 
صنعت و تسهيل صادرات سنگ هاي تزييني است. در اين 
ميان به س��بب اينكه 30درصد از توليدات صنعت سنگ 
تزييني در اصفهان واقع شده، اين استان به عنوان پايلوت 

توسعه توليد و صادرات مشخص شده است.

افزايش سرمايه و توسعه 
ايميدرو استراتژي افزايش سرمايه شركت ها از محل سود 
انباش��ته را با توجه به نياز مالي شركت هاي بزرگ تعريف 
و از سال گذشته با هدف ايجاد توسعه اين بخش كليد زد. 
امسال هم ش��ركت هايي همچون مباركه، مس، گل گهر، 
چادرملو و... اين راهبرد را عملياتي خواهند كرد. اين رويكرد 
به منظور تكميل راه اندازي طرح هاي توسعه اي شركت ها 
و با هدف »جهش توليد« اجرا مي ش��ود. در سال گذشته 
مجموع افزايش سرمايه شركت هاي بزرگ به مرز 13700 
ميليارد تومان رسيد. امسال مباركه و مس هر كدام 10000 
ميليارد تومان، گل گهر 5200 ميلي��ارد تومان، چادرملو 
1200 ميليارد تومان و خوزس��تان 1300 ميليارد تومان 

افزايش سرمايه خواهند داشت.

بومي سازي و توسعه ساخت داخل
ايميدرو از ابتداي سال، اس��تراتژي بومي سازي و توسعه 

ساخت داخل را ابالغ، اهداف عملياتي آن را از شركت هاي 
زيرمجموعه درياف��ت كرده و پايش اين اس��تراتژي را در 
اولوي��ت برنامه هاي خود قرار داده اس��ت. به عنوان نمونه 
ش��ركت هاي بزرگ، بومي س��ازي 1000 قطعه در سال 
جاري را هدف گذاري كرده اند. شركت هاي بخش معدن 
و صنايع معدني ب��ا اجراي برنامه بومي س��ازي قطعات و 
تجهيزات توانسته اند معادل 500 ميليون يورو صرفه جويي 

ارزي ايجاد كنند.

اكتشاف در وسعت۶۵0 هزار كيلومترمربع
ايميدرو از ابتداي دولت يازدهم اقدام به اكتشاف 650 هزار 
كيلومترمربع از مساحت كش��ور كرده است. در اين ميان 
عملكرد 2 سال گذشته 400 هزار كيلومترمربع است. يكي 
از نتايج فعاليت هاي گستره اكتشافي ايميدرو طي دولت 
يازده��م و دوازدهم، افزايش بي��ش از 500 ميليون تن به 
ذخاير س��نگ آهن كشور و 2 برابر شدن ذخيره بوكسيت 

كشور است.

افزايش توليدات 
طي 4 ماه ابتداي سال جهش توليد 

آلومينيوم در س��ال جهش توليد، همچنان باالترين رقم 
رش��د توليد را در بين توليدات شركت هاي بزرگ معدن و 
صنايع معدني در اختيار دارد. توليد شمش اين محصول 
طي چهار ماه ابتداي امسال با رشد 67درصدي همراه شد. 
طي فروردين تا پايان تير ماه سال جاري، افزون بر 138هزار 
و 700 تن ش��مش توليد شد، اين در حالي است كه توليد 
مدت مشابه سال 98 به 83هزار تن رسيده بود. از تابستان 
گذشته تا بهار امسال، ايميدرو دو كارخانه آلومينيوم جاجرم 
و آلومينيوم جنوب )سالكو( را راه اندازي كرد به طوري كه 
س��الكو، به عنوان بزرگ ترين و مدرن ترين كارخانه توليد 
آلومينيوم ايران با سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي 
احداث ش��د. شركت هاي فوالدي نيز طي اين مدت بيش 
از 9.4 ميليون تن فوالد خام )بيلت، بلوم و اس��لب( توليد 
كردند كه اين رقم 9درصد بيش از عملكرد مدت مشابه سال 
قبل است. همچنين توليد آهن اسفنجي به بيش از 10.5 
ميليون تن رسيد كه حاكي از افزايش 12 درصدي توليد 
اين محصول است. مس كاتد نيز در اين مدت با توليد 91هزار 

تني رشد يك درصدي را تجربه كرد.

تصميمات لحظه اي و غير كارشناسي خصوصا تغيير ساعت معامالت درست يك روز بعد از صعودي شدن شاخص سبب بي اعتمادي سهامداران شد

نمره منفي بورس در مرداد 99
بررس��ي تغيير مالكيت ها در مردادماه نشان از 
انتقال 22هزار و 617 ميليارد تومان نقدينگي 
در مس��ير پرتف��وي س��هامداران حقوقي به 

حقيقي دارد.
به گزارش س��نا، بورس ته��ران آخرين هفته 
مردادماه را با كاهش 11درصدي شاخص كل 
بورس س��پري كرد، اين عملكرد سبب شد تا 
نخستين ماه منفي در كارنامه بورس 99 ثبت 
شود. به اين ترتيب نماگر اصلي بازار با زيان 8.3 
درصدي در مردادماه مواجه شد. در اين ميان 
بررسي خريد و فروش هاي بازيگران اصلي بازار 
نشان از برتري معامله گران حقيقي در سمت 

خريد دارد.
 جزييات جابه جايي ها در ماه گذش��ته نش��ان 
مي ده��د كه در بيش��تر روزه��اي معامالتي، 
سهامداران خرد در نقش خريدار ظاهر شدند.

به طوري ك��ه از 20 روز معامالتي، تنها 4روز 
سهامداران عمده خالص خريد مثبتي داشتند. 
در اين ميان سهامداران خرد در 16 روز كاري 
مردادم��اه در مجموع خالص خري��د بيش از 
25ه��زار ميليارد تومان نقدينگي را به س��بد 

سهام خود انتقال دادند.
اين در حالي است كه حقوقي ها، خالص خريد 
2.5هزار ميليارد توماني در ماه گذشته داشتند. 
برآيند اين عملكرد سبب شد تا 22هزار و 617 
ميليارد تومان نقدينگي از پرتفوي سهامداران 
عمده خارج و به س��بد معامله گران خرد بازار 

منتقل شود.

    بيشترين خريد حقيقي ها
در چه صنعتي بود؟

بررس��ي صنايع مورد توجه س��هامداران خرد 
در مردادماه نش��ان مي دهد كه س��هام گروه 
فرآورده هاي نفتي در كانون توجه معامله گران 

قرار داشته است.
 در اين راستا اخبار پيرامون واگذاري باقيمانده 
 ETF سهام دولتي پااليشگاه ها در قالب دومين
يعني صندوق قابل معامله دارادوم، در تشديد 
خري��د و فروش هاي صورت گرفت��ه در گروه 
پااليش��ي بي تاثير نبود. به ط��وري كه خالص 
خري��د حقيقي ها در گروه پااليش��ي به حدود 
10هزار و 500 ميليارد تومان رس��يد. در اين 
راستا پااليش نفت اصفهان بيشترين خريد را 

از سوي حقيقي ها تجربه كرد.
به طوري كه خالص خريد سهامداران خرد در 
نماد »ش��پنا« به بيش از 3هزار و 600ميليارد 
تومان رسيد. نفت س��پاهان نيز با ثبت خالص 
خريد بي��ش از 2هزار و 700ميليارد توماني از 
ديگر نمادهاي مورد توج��ه حقيقي ها در ماه 

گذشته بود.
در همين راستا پااليش نفت تهران نيز خالص 
خري��د 2.4هزار ميلي��ارد توماني را از س��وي 

سهامداران خرد تجربه كرد.

    خريدهاي پرحجم
در نمادهاي چند رشته اي

در ماه گذشته سهامداران خرد به جمع آوري 
سهام گروه چند رش��ته اي صنعتي نيز تمايل 
نش��ان دادن��د. در مجم��وع بي��ش از 3هزار و 
250ميليارد تومان نقدينگي در مسير پرتفوي 
س��هامداران حقوقي ب��ه حقيقي اي��ن گروه 

جابه جا شد.
در صدر اين خريدها نيز، دو نماد سرمايه گذاري 
گروه توسعه ملي و س��رمايه گذاري غدير قرار 
داشتند. به طوري كه خالص خريد حقيقي ها 
در نم��اد »وبانك« به بيش از 2ه��زار ميليارد 

تومان رسيد.
»وغدير« نيز ش��اهد انتقال بي��ش از يك هزار 
ميليارد تومان نقدينگي به پرتفوي حقيقي هاي 

بازار بود.

    خريد و فروش ها در نمادهاي فلزي
در ادامه اين روند، س��هامداران خرد به خريد 
س��هام گروه فلزي تمايل نش��ان داده و 2هزار 
و 500ميلي��ارد تومان نقدينگ��ي بابت خريد 
سهام اين گروه به پرتفوي خود منتقل كردند. 
در صدر اين خريدها جمع آوري س��هام فوالد 
مبارك��ه اصفهان قرار داش��ت ك��ه حقيقي ها 
بابت خريد س��هام مزبور 2هزار ميليارد تومان 
نقدينگي به پرتفوي خود منتقل كردند. ملي 
مس اي��ران نيز از ديگر نماده��اي مورد توجه 
حقيقي ه��ا در اين گ��روه بود ك��ه در مجموع 
خالص خريد 802ميليارد توماني در اين نماد 

ثبت شد.

    بيشترين حمايت حقوقي ها
از چه سهامي بود؟

بررس��ي روند خري��د معامله گ��ران عمده در 
مردادم��اه نيز نش��ان مي دهد كه بيش��ترين 
حمايت حقوقي ها از س��هام گروه محصوالت 
ش��يميايي بود. به ط��وري كه خال��ص خريد 
حقوقي ها در اين گروه به 303ميليارد تومان 
رسيد. در اين راستا بخش عمده اي از خريدها 
به جمع آوري س��هام س��رمايه گذاري صنايع 
 شيميايي  ايران تعلق داشت. حقوقي ها حدود 
200ميلي��ارد توم��ان خالص خري��د در نماد 
»ش��يران« ثبت كردند. »تاپيك��و« نيز با ثبت 
خالص خري��د 196ميليارد تومان��ي از ديگر 
نمادهاي مورد توجه سهامداران عمده در ماه 

گذشته بود.
در همين راس��تا توس��عه مع��ادن روي ايران 
بيش��ترين خري��د را از س��وي حقوقي ه��ا در 
مردادم��اه تجربه ك��رد و 276 ميليارد تومان 
نقدينگي بابت خريد س��هام مزبور به پرتفوي 

حقوقي هاي »كروي« منتقل شد.

حمايت بلندمدت بازار در 
دستوركار شوراي عالي بورس

ش��وراي عالي بورس در جلس��ه روز ش��نبه خود، 
تصميماتي مبني بر حماي��ت بلندمدت بازار اتخاذ 
كرد. اسالمي بيدگلي در گفت وگو با پايگاه خبري 
بازار س��رمايه، با اشاره به روند نزولي شاخص گفت: 
اين رون��د طي چند روز اخي��ر نگراني هايي را براي 
سهام داران ايجاد كرده است. اما بايد توجه داشت كه 
سير صعودي شاخص و حجم باالي معامالت روزانه 
تا حدودي منجر به هيجاني ش��دن معامالت شده 
بود. عضو شوراي عالي بورس ادامه داد: تاكيدهايي 
مبني بر كاهش هيجان و عدم كنترل دستوري بازار 
انجام و اعالم شده است، با اين حال، مناسب است كه 
سهامداران مناسب با ذات بازار، سرمايه گذاري هاي 
بلندمدتي داشته باشند تا از جوانب مثبت  همچنين 
توسعه يافتگي اين بازار بهره الزم را ببرند. در همين 
رابطه، روح اهلل حس��يني مقدم، مديرعامل تامين 
سرمايه بانك ملت اظهار كرد: هدف جلسه شوراي 
عالي ب��ورس اين بود ك��ه يك بار ديگ��ر تحوالت 
چند روز اخير بازار س��رمايه بررس��ي شود تا به اين 
جمع بندي برسيم كه فضاي بازار، كامال منطقي و به 
دور از ابهام باشد و صاحبان سهام بتوانند در شرايطي 
منصفانه تصميم گيري كنند. حسيني مقدم گفت: در 
سال هاي اخير، بازار سرمايه نقش بسيار مهمي براي 
جذب نقدينگي در اقتصاد پيدا كرد و جايگاه واقعي 
خود را در حل بس��ياري از معضالت و چالش هاي 
اقتصادي كشور نشان داد؛ به عبارت ديگر بازار سرمايه 
توانس��ت در جذب نقدينگي س��رگردان كه بسيار 
ويران گر بود، نقش آفريني كند. ماش��ااهلل عظيمي، 
عضو شوراي عالي بورس نيز گفت: چگونگي عرضه 
سهام عدالت و مديريت بر آن به نحوي كه متضمن 
منافع عمومي و تعادل بازار باشد، از موضوعاتي بود 
كه امروز اعضاي شوراي عالي بورس درخصوص آن 
بحث و گفت وگو كردند. همچنين مقرر شد واگذاري 
»دارا دوم« به نحوي باشد كه مانند »دارا اول«، مردم 
در معماري، عرضه و تصميم سازي آن حضور داشته 
باشند. وي خاطرنش��ان كرد: بازار سرمايه، بازاري 
كامال اختياري است و هر سرمايه گذار در خصوص 
تنظيم س��بد خود، اختيار دارد كه چه منابعي را به 
كار گيرد، چه زماني وارد بازار و چه زماني از آن خارج 
شود. شاهين چراغي، عضو شوراي عالي بورس، نيز 
با اشاره به جلسه اين شورا، گفت: مقرر شد حقوقي ها 
كه سهامدار عمده هستند، بازار را مورد حمايت قرار 
دهند. او افزود: شورا به دقت تحوالت بازار سرمايه را 
زير نظر دارد و همچنان از سهامداران خرد حمايت 
خواهد كرد. وي ادامه داد: به عنوان كارشناسي كه 
بيش از 25 سال سابقه فعاليت در بازار سرمايه دارد، 
به سهامداران توصيه مي كنم كه نوسانات را جزو ذات 
بازار بدانند؛ سهامداراني كه فكر بلندمدت دارند و در 
بازار مي مانند، بازدهي بسيار مناسبي كسب خواهند 
كرد . عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه با حجم 
نقدينگي فعلي در كشور، بهترين بازاري كه مي توان 
آس��وده خاطر و در بلندمدت به آن فك��ر كرد، بازار 
سرمايه است، خاطرنشان كرد: مدل قيمت گذاري 
دارا دوم در دولت در دست بررسي است تا با جذابيت 

خوبي به مردم عرضه شود.

حمايت هوشمند از بازار سرمايه 
حسين سالح ورزي، عضو شوراي عالي بورس نيز در 
پي برگزاري جلسه ديروز اين شورا، از حمايت هاي 
هوش��مند دولت از بازار س��رمايه خبر داد و گفت: 
در جلسه، اعضاي ش��وراي عالي اظهار داشتند كه 
اتفاقات چند روز اخير در راس��تاي اصالح شاخص 
بوده است. سالح ورزي در گفت وگوي اختصاصي با 
پايگاه خبري بازار سرمايه افزود: نظر اعضاي شوراي 
عالي بورس به اتف��اق آرا اين بود كه تحوالت اخير 
بازار سرمايه ايران به نوعي اصالح معمول بوده كه در 
ذات بازار سرمايه است و نمي توان از آن تلقي ريزش 
داشت. وي تصريح كرد: همه بورس هاي دنيا، توام با 
ريسك هستند و در واقع، ذات بورس با نوسان همراه 
است.  به گفته اين عضو شوراي عالي بورس، در اين 
جلس��ه عالوه بر ديگر اعضا نماينده دولت و بانك 
مركزي ه��م در رابطه با اصالح اخير صحبت و ابراز 
اميدواري كردند كه بازار سرمايه همچنان با رونق به 

مسير خود ادامه خواهد داد . 

تحقق شعار جهش توليد در 
عملكرد شركت گاز استان ايالم 

63 درصد از كل پروژه هاي اجرا شده در شركت 
گاز اس��تان ايالم از بدو تأس��يس تاكن��ون، در 
دولت تدبير و اميد تحقق يافته است. به گزارش 
روابط عمومي شركت گاز؛ عباس شمس اللهي 
مديرعامل شركت گاز استان ايالم با ارايه عملكرد 
ش��ركت در دولت تدبير و اميد )دولت يازدهم و 
دوازدهم( گفت: عمليات گازرساني به 78 درصد 
از كل روستاها و 58 درصد از كل شهرهاي گازدار 
استان از بدو تأسيس شركت گاز استان تاكنون 
در دولت تدبير و اميد محقق ش��ده اس��ت. وي 
اظهار داش��ت: اج��راي 2765 كيلومتر خطوط 
انتقال، تغذيه و شبكه توزيع معادل 57 درصد از 
كل خطوط استان و نيز نصب 52135 انشعاب 
گاز و جذب 97863 مش��ترك جديد گاز استان 
معادل 57 درصد از كل مشتركين استان در دولت 
تدبير و اميد انجام شده است.  شمس اللهي تصريح 
كرد: گازرساني به 14 شهر استان و 360 روستاي 
استان و گاز دار نمودن 8 شهرك صنعتي استان 
و 633 واحد صنعتي توليدي معادل 77 درصد 
كل صنايع گازدار اس��تان در دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم انجام شده كه از خدمات شايان نظام 
و دولت در رفع محروميت زدايي استان و تحقق 

عدالت اجتماعي به شمار مي رود.  

۵۵  درصد از سرمايه گذاري هاي ۶  سال اخير در 97 و 98 محقق شد
ايميدرو به مناسبت فرارسيدن هفته دولت گزارش مي دهد 

ويژه
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جزييات خانه دار شدن بيش از 200 خانوار كارگري اعالم شد

مديرعامل شركت حريم بان و شهربان شهرداري خبر داد 

تامين مسكن كارگران از  9   كانال

كاهش ۱۸درصدي حريم خواري و تغيير كاربري در تهران

گروه�راه�و�شهرسازي�����|
تالقي تامين سرپناه براي بيش از 200 هزار خانوار كارگري 
با اجراي طرح اقدام ملي مسكن،  چشم انداز مثبتي از خانه دار 
شدن جمعيتي هر چند كوچك اما قابل توجه از كارگران 
ترس��يم كرده است. دي ماه س��ال گذشته بود كه محمد 
شريعتمداري, وزير كار خبر از امضاي تفاهم نامه وزارت راه 
و وزارت كار براي تأمين مس��كن كارگران, بازنشستگان و 
مستمري بگيران تأمين اجتماعي داد. به گفته او، در قالب 
اين تفاهم نامه طي دو سال آينده، اجراي 200 هزار واحد 
مسكوني براي جامعه كارگري، بازنشستگي و مستمري بگير 
كشور هدف گذاري شده است. همانطور كه اعالم شد، عالوه 
بر اين، از ظرفيت شركت ش��هرك هاي صنعتي نيز براي 
تأمين مسكن كارگران با به كارگيري ظرفيت كارفرمايان 
شهرك هاي صنعتي استفاده خواهد شد. ابراهيم صادقي فر، 
معاون فرهنگي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با 
اشاره به امضاي تفاهم نامه وزارت كار با وزارت راه براي تأمين 
200 هزار واحد مس��كوني براي كارگران, بازنشستگان و 
مستمري بگيران تأمين اجتماعي گفت: اين اقدام زمينه اي را 
فراهم مي كند كه كارگران دهك هاي پايين جامعه با شرايط 
بهتري بتوانند صاحب مس��كن شوند. آمارهاي مختلفي 
درباره زمان انتظار كارگران براي صاحب مسكن شدن وجود 
دارد، اما برخي آمارها حكايت از اين دارد كه گاهي 114 سال 
و گاهي 140سال طول مي كشد تا يك كارگر دهك پايين 

جامعه در كالن شهرها صاحب خانه شود.

    مدل هاي 9گانه
وي با اعالم اينكه تأمين مسكن كارگران در چندين مدل 
طراحي ش��ده اس��ت گفت: مدل اول، حمايت از كارگران 
ثبت نام شده در طرح اقدام ملي مسكن است, طرح 2 حمايت 
از كارفرمايان براي اجراي ماده 149 قانون كار است. مدل 3 
احداث واحدهاي مسكوني توسط شركت هاي تابعه وزارت 
كار براي كارگران فاقد مس��كن شاغل در مجموعه خود, 
مدل 4 همكاري در تكميل پروژه هاي نيمه تمام تعاوني هاي 
مسكن كارگران و مدل 5 همكاري در تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام مس��كن مهر, مدل 6 تأمين مسكن دهك هاي 
1 تا 3 با همكاري بنياد مس��كن, ستاد اجرايي فرمان امام, 
بسيج مستضعفان, كميته امداد و خيرين مسكن ساز, مدل 
7 تأمين مسكن جوانان كارگر با همكاري وزارت راه, وزارت 
ورزش و وزارت كار و مدل 8 تأمين مسكن كارگران وزارت 
كار و سازمان هاي تابعه با همكاري وزارت راه، مدل 9 تأمين 
مسكن استيجاري حمايتي براي خانواده هاي كارگري است.

    مراحل چندگانه در كانال اول
صادقي فر در گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: در مدل اول كه 
بحث حمايت از كارگران ثبت نام ش��ده در طرح اقدام ملي 
مسكن اس��ت چند مرحله وجود دارد؛ مرحله اول تعيين 
واجدين شرايط هستند كه متقاضيان در سامانه وزارت راه 
ثبت نام مي كنند و از سوي وزارت كار شناسايي مي شوند، 
كه تأمين زمين به صورت 99ساله و قسطي از سوي وزارت 

راه است، اما وزارت كار هم در اين زمينه همكاري مي كند.
 معاون فرهنگي وزارت كار گفت: تأمين منابع مالي در اين 
طرح از طريق تسهيالت حمايتي از وزارت راه و بانك مسكن 
و تس��هيالت حمايتي وزارت كار از سوي بانك رفاه, بانك 
توسعه تعاون, صندوق ضمانت توس��عه تعاون و سازمان 
تأمين اجتماعي است. تأمين مصالح ساختماني در اين طرح 
از طريق بازار مشاركتي مصالح تامسكار و تحت پيمانكاري 
وزارت راه, بخش خصوصي و تعاوني هاي مسكن قرار است 
انجام شود. 70درصد هزينه مسكن در تأمين مصالح است.

وي گفت: با توجه به اينكه پيش بيني مي كرديم شايد تمام 
كارگران از اين طرح مطلع نبوده اند, درخواست رسمي به 
وزارت راه مطرح كرديم كه س��امانه يك بار به صورت ويژه 
براي كارگران باز و امكان ثبت نام مهيا شود. 200هزار واحد 
مسكوني در قالب طرح اقدام ملي مسكن است. مقرر شده 
است كه مبلغ يكصد ميليون تومان در قالب تسهيالت از 
س��وي وزارت راه به كارگران براي طرح اقدام ملي مسكن 
پرداخت ش��ود. تاكنون حدود 847 هزار نفر افراد در طرح 

اقدام ملي مسكن واجد ش��رايط شناسايي شدند. يكي از 
شرايط اين بود كه افراد از تسهيالت دولتي مسكن استفاده 
نكرده باشند و چند سال ساكن آن شهري باشند كه متقاضي 
مسكن هستند و همچنين مسكني به اسم متقاضي و افراد 
تحت تكفلش نباشد. تسهيالت به فرد پرداخت نمي شود 
بلكه تسهيالت به سازندگان طرح قرارداد وزارت راه اعطا 
مي شود. در طرح اقدام ملي مسكن كارگران به عنوان برشي 
از جامعه هستند و براي آنها شهرك يا محيط جداگانه اي 
طراحي نش��ده اس��ت.  وي اضافه كرد: در طرح اقدام ملي 
مس��كن و تفاهم نامه اي كه ب��ا وزارت راه منعقد كرده ايم, 
تأمين مسكن دهك هاي 1 تا 3 كارگران و زنان سرپرست 
خانوار مورد توجه است. تالش داريم بخشي از تسهيالت 
را براي اين افراد بالعوض كنيم كه توانايي خانه دار ش��دن 
را داشته باشند، اما اينكه ميزان تسهيالت حمايتي چقدر 
است هنوز مشخص نشده است. تاكنون تعيين شده است كه 
كارگران در اين طرح از سوي وزارت كار مشمول تسهيالت 
100ميليوني مي شوند. تأكيد بر اين است كه تسهيالت 
به كساني تعلق بگيرد كه حتماً نياز دارند. صادقي فر با بيان 
اينكه بر اساس اطالعات ثبت نام شوندگان طرح اقدام ملي 
مس��كن از بين 847 هزار و 722 نفر ح��دود 358 هزار و 
700نفر كارگر هستند، از اين تعداد 8 هزار و 951 نفر از آنها 
زنان كارگر سرپرست خانوار هستند. تفاهم نامه براي اين 
ثبت نام 200 هزار نفر بود اما اكنون 358 هزار كارگر ثبت نام 
كرده اند كه بايد حمايت شوند تا توانمند شوند و بتوانند آورده 

مورد نياز را بياورند.

    كارفرمايان وارد گود  مي شوند
وي درباره جزييات مدل 2 كه حمايت از كارفرمايان در قالب 
اجراي ماده 149 قانون كار است گفت: در اين طرح دو طرح 
تأمين مسكن كارگران توسط كارفرمايان و تأمين مسكن 
كارگران شاغل ش��هرك هاي صنعتي توسط كارفرمايان 
دنبال مي ش��ود. در طرح تأمين مس��كن كارگران توسط 
كارفرمايان متقاضيان توسط كارفرمايان ثبت نام مي كنند 
و سپس از سوي وزارت تعاون شناسايي مي شوند و تأمين 
زمين از سوي كارفرما و همكاري در تغيير كاربري از سوي 
وزارت راه است كه تأمين منابع مالي آن از تسهيالت حمايتي 
بانكي وزارت راه, تس��هيالت حمايتي بانكي وزارت كار و 
تأمين مصالح ساختماني از طريق مشاركت مصالح تامسكار 
است كه سازندگي اين طرح با پيمانكاري وزارت راه و بخش 

خصوصي و تعاوني هاي ساخت است.

 در طرح تأمين مسكن كاركنان شاغل شهرك هاي صنعتي 
توس��ط كارفرمايان نيز ثبت نام متقاضيان توسط شركت 
شهرك هاي صنعتي صورت مي گيرد و وزارت كار شناسايي 
متقاضيان را انجام مي دهد و تأمين زمين توسط شركت 

شهرك هاي صنعتي با همكاري كارفرمايان است.

      همياري تامين اجتماعي
در مدل 3 كه احداث واحدهاي مسكوني توسط شركت هاي 
زيرمجموعه وزارتخانه براي گروه هاي تحت پوشش است, 
قرار است ثبت نام توس��ط تأمين اجتماعي انجام شود و از 
سوي وزارت كار متقاضيان شناسايي شوند و تأمين زمين 
با وزارت راه به صورت 99س��اله و اقس��اط و از سوي تأمين 
اجتماعي به صورت اقساط باشد. منابع مالي در اين طرح 
از تسهيالت وزارت راه و بانك مسكن و تسهيالت كم بهره 
از سوي تأمين اجتماعي از بانك رفاه, بانك توسعه تعاون 
و كانون بازنشستگان باشد. تعاوني ها و پيمانكاران بخش 

خصوصي قرار است در ساخت دخيل باشند.
وي ادام��ه داد: در مدل 4 كه تكميل پروژه هاي نيمه تمام 
تعاوني هاي مسكن كارگران است شناسايي و دسته بندي 
مشكالت و موانع, تأمين تسهيالت با مكانيسم مختلف در 
دستور كار است كه تأمين تسهيالت از سوي وزارت راه, بانك 
توسعه تعاون و صندوق ضمانت است. ساخت و تكميل اين 
پروژه از سوي كارفرماي متقاضي, پيمانكاران وزارت راه و 
تعاوني ها انجام مي شود. صادقي فر ابراز كرد: در مدل 5 كه 
تكميل پروژه هاي نيمه تمام مسكن مهر است شناسايي و 
دسته بندي مشكالت و موانع با مسووليت معاونت تعاون 
انجام مي شود، س��اخت و تكميل با كارفرماي متقاضي و 

پيمانكاران وزارت راه و تعاوني ها و بخش خصوصي است.

     همياري نهادهاي حكومتي
معاون فرهنگي وزارت كار بيان كرد: در مدل 6 كه تأمين 
مسكن دهك هاي 1 تا 3 كارگران با همكاري بنياد مسكن, 
ستاد اجرايي فرمان امام, بسيج مستضعفان و كميته امداد 
امام خميني و خيرين مسكن ساز است قرار است واحدهاي 
مسكن مهر فاقد متقاضي با مساعدت وزارت راه و حمايت 
وزارت كار به اين منظور تهيه شود. در اين طرح تأمين زمين 
با وزارت راه با قيمت صفر و سازمان اوقاف و امور خيريه است.
همچنين تأمين منابع مالي با تسهيالت وزارت راه, تسهيالت 
كم بهره بانك هاي زيرمجموع��ه وزارت كار و كمك هاي 
بالعوض خيرين مسكن ساز و كمك هاي بالعوض دولتي 

با نرخ عوارض به ميزان صفر با حمايت دولت انجام مي شود.
وي درباره مدل 7 كه تأمين مسكن كارگران جوان با همكاري 
وزارت راه و وزارت ورزش و وزارت تعاون است گفت: در اين 
طرح ثبت نام متقاضيان از سوي وزارت ورزش انجام مي شود 
و شناسايي توس��ط وزارت كار است. تأمين زمين به عهده 
وزارت راه, وزارت ورزش و وزارت كار اس��ت. بحث ساخت 
آن توسط شركت هاي زيرمجموعه وزارت هاي راه, ورزش 
و كار, بخش تعاوني و بخش خصوصي است. صادقي فر در 
توضيح مدل 8 كه تأمين مسكن كاركنان با همكاري وزارت 
كار و سازمان هاي تابعه است گفت: تأمين زمين از طريق 
زمين هاي در اختيار وزارتخانه و سازمان هاي زيرمجموعه 
است. تأمين تس��هيالت از س��وي وزارت راه و بانك هاي 
زيرمجموعه وزارتخانه است. در طرح 9 كه تأمين مسكن 
استيجاري حمايتي براي خانواده هاي كارگري است ابتدا 
بايد تعيين واجدين شرايط مدنظر قرار گيرد. شرط اصلي 
در اين طرح كارگران تحت پوشش قانون كار فاقد مسكن 
اعم از بيمه شده و بيمه نش��ده است. تأمين زمين از سوي 
وزارت راه, كارفرمايان مشمول ماده 149 و سازمان تأمين 
اجتماعي, شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي شستا 
اس��ت. تأمين منابع مالي از سوي س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي, تسهيالت بانكي و صندوق مسكن كارگران است. 
سازنده اين طرح قرار است پيمانكاران وزارت راه, اتحاديه 
مركزي تعاوني هاي مسكن كارگران ايران )اسكان( , ساير 
تعاوني هاي ساخت, بخش خصوصي, بنياد مسكن, ستاد 
اجرايي فرمان امام و شركت هاي سازنده زيرمجموعه وزارت 
كار باشند.  صادقي فر تأكيد كرد: بي ترديد ارتقاي وضعيت 
معيشتي، تأمين رفاه و برنامه ريزي در حوزه هاي مسكن، 
سهام و كاهش آسيب هاي اجتماعي كارگران از مهم ترين 
برنامه هايي است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اهتمام 

ويژه اي در عملياتي شدن آن دارد.
وي افزود: عطف به مستندات قانوني به ويژه اصل 31 قانون 
اساسي و نيز ماده 149 قانون كار و آيين نامه اجرايي آن در 
موضوع مسكن كارگري و همچنين تأكيد رييس جمهور 
و اهتمام ويژه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تفاهم نامه 
مشترك ميان وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه 
و شهرسازي با هدف احداث 200 هزار واحد مسكوني براي 
كارگران، بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين 
اجتماعي در دي 98 منعقد ش��د. اين معاونت، مسووليت 
راهبري، هماهنگي، انسجام بخشي و تنظيم بخش هاي 

متعدد و پيشبرد تفاهم نامه را به عهده دارد.

سيد امير فتاحيان، مديرعامل شركت حريم بان و شهربان 
ش��هرداري تهران گفت: وسعت حريم پايتخت نزديك به 
5 هزار و 918 كيلومتر مربع است و حدود يك هزار و 320 
كيلومتر آن در اختيار شهرداري است و از دو سال گذشته 
تاكنون حريم خواري و تغيير كاربري در شهر تهران نزديك 
به 18 درصد كاهش داش��ته اس��ت. به گفته فتاحيان، در 
سال هاي اخير اش��كاالتي در حريم اتفاق افتاده، از جمله 
تداخل تصميمات و اعمال سياست هاي غير هماهنگ در 
مديريت سرزمين اس��ت كه لطمه هاي شديدي به حوزه 
حريم وارد مي كند. تخريب هاي زيس��ت محيطي، تغيير 
كاربري ها و س��اخت و س��ازهايي كه بي ضابطه در اراضي 
كشاورزي اتفاق مي افتد و گسترش خيلي بيشتر از قبل، 
اسكان هاي غير رسمي افراد كم در آمد حريم را درگير خود 
كرده اس��ت. تهران به عنوان يك كالن شهر با چالش هاي 
جدي در حريم مواجه است كه ريشه آنها در قوانين مربوط 
و نحوه اجراي آن دارد. او در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بر 
اساس قانون، حريم شهر قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون 
شهر است كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد 
و نبايد از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط 
تجاور كند. تبصره ذيل قانون نظارت بر گسترش شهر تهران 
كه مصوب سال 1352 است، ش��هرداري تهران را مكلف 
مي كند كه تاسيساتي كه بدون پروانه ساخت و رعايت مفاد 
اين ماده در خارج از محدوده خدمات شهري فعلي تهران 
احداث مي شود تخريب كند. فتاحيان گفت: وسعت حريم 
پايتخت نزديك 5 هزار و 918 كيلومتر مربع است و حدود 
يكهزار و 320 كيلومتر آن در اختيار شهرداري است. تقريبا 
11 منطقه و حدود 28 ناحيه در تهران درگير حريم هستند 

كه در اين محدوده نزديك ب��ه 290 حريم بان وجود دارد 
كه با نزديك به 40 دس��تگاه خودرو در حريم شهر تهران 
تردد و مراقبت مي كنند و اقدامات قانوني را انجام مي دهند. 
 از دو س��ال گذش��ته تاكنون نزديك به 18 درصد كاهش 
حريم خواري و تغيير كاربري غيرمجاز در حريم داشته ايم.

   اقتصاد مردم و حريم
وي با اش��اره به ش��رايط اقتصادي مردم و رفت��اري كه در 
پهنه هاي انتقالي توسط آنها انجام مي شود گفت: گاهي رفتار 
متأثر از اقتصاد در حريم نيز تأثير مي گذارد. به طور مثال، باال 
رفتن اجاره منازل در قلب و مركز شهر و در ناحيه هاي مركزي 
يا مسكوني طبقه متوسط يا در پهنه هاي رفت و آمدي باعث 
مي شود گسيل حركت مردم براي سكونت به سمت حريم 
باش��د. با تدابيري كه مديريت شهري در اين مدت داشته 
است نه تنها با رشد اين موضوع مواجه نبوده ايم بلكه با كاهش 
تغيير كاربري غيرمجاز در حريم مواجه بوده ايم كه بايد به اين 
نكته اهميت بيشتري داده شود و تا جايي كه امكان دارد از 
حريم كه ريه تنفسي شهر را براي آيندگان تضمين مي كند 
حفاظت كنيم. فتاحيان با توضيح نقشه راه مشترك براي 
آينده بيان كرد: بر اساس اين سياست گذاري اجازه نداريم 
آن چيزي را كه آيندگان مي توانند از آن اس��تفاده كنند را 
نابود كنيم بلكه بايد حق آنها را رعايت كنيم لذا در اين دوره، 
مديريت ش��هري با همكاري شهروندان كه نقش نظارتي 
جدي با ارسال پيام ها و گزارش هاي به موقع در مواجهه با 
حريم خواري و تغيير كاربري غيرمجاز دارند، توانسته است 
جلوي خيلي از وقايع را بگيرد. مردم حريم شهر را حريم خود 
مي دانند و جاي قدرداني دارد. نكته ديگر كاركنان حريم بان 

مناطق شهرداري تهران هستند كه در سطح مناطق باعث 
كاهش چشمگير تخلفات شده اند. او ادامه داد: بايد كاهش 
تخلفات را به جد در دستور كار قرار دهيم و هم خود را موظف 
و هم مردم را نسبت به حفاظت از حريم آگاه كنيم. بايد نقش 

نظارتي مردم در اين حوزه تقويت شود.

   تداخالت مرزي حريم
فتاحيان با اش��اره به تداخالت مرزي و مديريتي در حريم 
شهر افزود: در منطقه 15، بخشداري خاوران و شهرداري 
قيام دشت با حريم نواحي 7 و 8 منطقه 15 تداخل مرزي 
دارند، در منطقه 18 ش��هرداري اسالمشهر، چهاردانگه و 
ش��هر قدس با حريم نواح��ي 6 و 7 منطقه 18، در منطقه 
19 بخشداري چهاردانگه، كهريزك و آفتاب با نواحي 4 و 
5 منطقه 19 و در منطقه 20 بخشداري كله نو و مركزي با 
حريم نواحي 6 و 7 منطقه 20 تداخل مرزي دارند. بايد در 
اين موارد به توافق هايي مبني بر دفاع همه جانبه از حريم شهر 
رسيد كه هم شهرداري تهران و هم فرمانداري هايي كه حريم 
آنها با حريم شهر تهران مرز مشترك دارد تالش كنند كه به 
همان ميزاني كه آيندگان حق دارند، از حريم حفاظت شود.

    رصد حريم با كوآدكوپتر
فتاحيان اقدامات شركت حريم بان و شهربان را براي كاهش 
تخلفات نيز تشريح كرد و گفت: انتظار اين بوده كه با توجه به 
افزايش اجاره منازل مسكوني سير صعودي جدي در تغيير 
كاربري ها در حريم داشته باشيم كه در اين مورد شهرداري 
تهران اقدامات ش��اخصي انجام داده اس��ت. طرح سامانه 
هوشمند رصد هوايي ش��هر تهران و رصد با كوآدكوپتر از 

جمله اين اقدامات بوده است كه حريم به صورت آنالين رصد 
شده و در صورت كوچك ترين تحرك برخورد مي شود. اين 
اقدام با هماهنگي اداره كل حريم شهر تهران و مناطق انجام 
مي شود و كار جالبي است كه توانسته در افزايش تخلفات 

نقش جدي داشته است.

    بايد حريم نا امن شود
به گزارش ش��هر، او در پاسخ به اين سوال كه مردم چگونه 
بايد شركت حريم بان را از تخلفات مطلع كنند، گفت: مردم 
مي توانند با سامانه 137 تماس بگيرند و به محض گزارش 
هرگونه تخلف و تغيير كاربري و موضوعي در حريم، همكاران 
در مناطق به همراه شركت شهربان و حريم بان وارد عمل 

مي شوند و سعي مي كنند جلوي تخلف را بگيرند. 
فتاحيان درب��اره بازديد اخير رييس قوه قضاييه از منطقه 
لواسانات و اقدامات غيرقانوني در اين منطقه و همچنين 
موضوع كميسيون ماده 100 ضمن قدرداني از حساسيت 
قوه قضاييه در بحث حريم گفت: انتظار رييس قوه قضاييه 
اين بود كه بايد راه براي متخلفان در حريم سد شود و هيچ 
كميس��يون و ماده اي نمي تواند اجازه دهد كه حريم مورد 
تعرض قرار گيرد. بايد در اين باره چند اقدام انجام شود اول 
اينكه تالش شود در اين فرهنگ سازي، مردم نسبت به حق و 
حقوق خود آگاه تر باشند و بدانند حريم جزو حقوق عامه آنها 
است. دوم اينكه بايد مردم را در كنار خود همراه كنيم. قرار 
نيست كسي به صورت فيزيكي دفاع كند بلكه مردم بايد با 
اطالع رساني نظارت داشته باشند و تخلفات آسيب شناسي و 
منتقل شود و به اين ترتيب حريم براي سوءاستفاده كنندگان 
نا امن مي شود. اين امر امنيت براي حريم را به همراه مي آورد.

معاون وزير كار: مدل اول، حمايت از كارگران ثبت نام  شده  در طرح اقدام ملي مسكن است

آمادگي ايران براي پرداخت 
غرامت به هواپيماي اوكرايني

تورج دهقاني زنگنه، رييس سازمان هواپيمايي در 
آس��تانه برگزاري دور بعدي مذاكرات با اوكراين كه 
مهر ماه در شهر تهران برگزار مي شود، گفت: ايران در 
خصوص مذاكره براي پرداخت غرامت كامال آماده 
اس��ت. تورج دهقاني زنگنه در گفت وگ��و با ايرنا در 
خصوص آخرين وضعيت مذاكرات ايران و اوكراين 
با ه��دف پرداخت غرامت به هواپيماي اوكرايني كه 
دي ماه سال گذشته در نزديكي فرودگاه امام سقوط 
كرد، گفت: آقاي بهاروند، معاون وزير امور خارجه در 
راس هياتي متشكل از نمايندگان بخش هاي مختلف 
جلس��اتي را با اوكراين برگزار كرده اند. وي ادامه داد: 
مذاكره در خصوص مسائل مربوط به سانحه سقوط 
هواپيماي اوكرايني از جمله موضوع پرداخت غرامت 
در اين مذاكرات كليد خورد؛ قرار است جلسه بعدي 
در مهر م��اه در تهران برگزار ش��ود. وي گفت: آنچه 
مسلم است اينكه ايران مسووليت اين خطا را پذيرفته، 
بنابراين در خص��وص مذاكره براي پرداخت غرامت 
كامال آماده است. رييس سازمان هواپيمايي گفت: 
پرداخت غرامت مقدماتي دارد كه در حوزه هاي فني 
و حقوقي به نتيجه خواهد رسيد و بر مبناي تفاهمي 
كه صورت خواهد پديرفت، انجام مي شود. دهقاني 
زنگنه درباره زمان پرداخت غرامت به طرف هاي درگير 
سانحه سقوط پرواز تهران- كي يف، گفت: در حدود 
اصول بين المللي و ب��دون تبعيض غرامت پرداخت 
خواهد شد و شامل هر گروهي خواهد بود كه در اين 

سانحه صدمه ديده است.

فعال شدن خط ريلي 
ايران-اروپا از مسير تركيه

مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران از فعال 
شدن خط ريلي ايران – اروپا از طريق تركيه و در قالب 
كريدور ترانزيتي چين به تركيه و اروپا براي حمل و نقل 
بار و ترانزيت خبر داد. سعيد رسولي در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: از اواخر سال گذشته و قبل از شيوع ويروس 
كرونا پروتكل پنج  جانبه اي در آنكارا بين كش��ورهاي 
ايران، تركيه، ازبكستان، قزاقستان و تركمنستان امضاء 
شد كه قرار بود براساس اين پروتكل كريدوري از چين 
به تركيه و اروپا براي حمل و نقل بار و ترانزيت راه اندازي 
شود. بر اساس اين توافق نرخ تعرفه يكسان تدوين و ديگر 
هماهنگي هاي الزم در زمينه مربوط به اين حمل و نقل 
انجام شد. وي ادامه داد: به دليل شيوع ويروس كرونا و 
بسته شدن مرز تركمنستان اجرايي شدن اين پروتكل 
و فعال سازي كريدور مورد نظر به تعويق افتاد، اما اخيرا 
مرز تركمنستان باز شده و بايد منتظر اجراي عمليات 
فورواردي و جذب بار براي آغاز فعاليت در اين كريدور 
باشيم. او با بيان اينكه هيچ مشكل زيرساختي در اين 
كريدور وجود ندارد و حمل و نقل بار و ترانزيت از طريق 
خط ريلي موجود بين ايران و تركيه قابل انجام است، ادامه 
داد: طي ماه هاي گذشته ترانزيت از تركيه به پاكستان و 
از كش��ورهاي مشترك المنافع به سمت جنوب يعني 
خليج فارس و بندر شهيد رجايي مهيا و فعال است و از 
نظر شرايط و تعرفه هم هيچ مشكلي وجود ندارد. وي در 
پاسخ به سوالي درباره  راه اندازي كريدور ترانزيتي چين 
به اروپا كه از مسير ريلي ايران و تركيه مي گذرد، اظهار 
كرد: با توجه به س��هم بسيار زياد ترانزيت چين به اروپا 
و نقص هايي كه كريدورهاي ديگ��ر دارد، اين كريدور 
مي تواند سهم بس��يار زيادي در اين زمينه را از آن خود 
كند، چرا كه كريدور رقيب، كريدور شمال درياي خزر 
است كه از آكتائو و روي خزر عبور مي كند و در زمستان 
مش��كالت عديده اي از جمله يخ زدگي و حمل و نقل 
تركيبي ريلي – دريايي- ريل��ي دارد و اين موانع باعث 
مي شود كه كريدوري كه با امضاي پروتكل پنج جانبه 

فعال كرده ايم مسير بسيار مناسب تري باشد. 

 صندوق هاي جديد زمين
و ساختمان در راه بورس

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: 
ساخت چند پروژه مسكوني در قالب صندوق هاي 
زمين و مسكن آماده ش��ده و به زودي، جزييات آن 
منتشر خواهد شد. به گزارش مهر، محمود محمودزاده 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا بورس مسكن مي تواند 
به بخش مسكن كمك كند، گفت: موضوعي كه بايد 
به آن تاكيد و اش��اره كرد اين است كه آن چيزي كه 
وزارت اقتصاد در خصوص بورس مسكن مطرح كرده 
آن چيزي نيست كه مطرح مي شود؛ چرا كه بر اساس 
قانون، تمام دستگاه ها موظف هستند كه اراضي مازاد 
خود را به فروش برسانند تا منابع الزم تأمين شود. وي 
افزود: پس موضوعي ك��ه وزارت اقتصاد آن را دنبال 
مي كند، فروش اراضي به صورت آگهي اس��ت تا در 
نهايت وارد بورس شود تا شفافيت عموم تري پيدا كند. 
البته ممكن است در اين خصوص واحدهاي صنعتي و 
مسكوني نيز باشد، پس به واقع موضوع بورس مسكن 
نيست. معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
ادامه داد: به هر حال براي رفتن به سمت تأمين منابع 
و ايجاد پروژه هاي بزرگ نيازمن��د منابع مالي زياد 
هستيم؛ پس بنابراين صندوق زمين و مسكن را مطرح 
كرديم و با اصالح آيين نامه اي كه اخذ شد چند پروژه 
در قالب صندوق هاي زمين و مسكن آماده شد كه در 
حال به روز رساني اطالعات آنها هستيم و به زودي هم 
جزييات آن منتشر خواهند شد. محمودزاده با تاكيد بر 
اينكه يكي از ضعف هاي بخش مسكن، نبود منابع مالي 
براي توليد انبوه مسكن است، گفت: توليد انبوه مسكن 
توس��ط بخش خصوصي صورت مي گيرد و از سوي 
دولت نيز ريل گذاري مي ش��ود پس بايد به گونه اي 
حركت كنيم كه به سمت توليد مسكن و پروژه هاي 
بزرگ مقي��اس حركت كنيم. وي با بي��ان اينكه از 
پروژه هاي بزرگ مقياس��ي كه اجرا شده مي توان به 
پروژه اكباتان يا شهرك غرب اشاره كرد، اظهار داشت: 
پروژه هاي بزرگ نيازمند س��رمايه هاي بزرگ است 
پس بنابراين تأمين منابع مالي به صورت عام چندين 
راه دارد كه مي تواند يكي از اين راه ها ايجاد و گسترش 

صندوق هاي زمين و مسكن باشد.

مجازات سنگين در انتظار 
رانندگان مزاحم زنان

عليرضا قنادان، مديرعامل سازمان مديريت و نظارت 
بر تاكسيراني شهرداري تهران درباره ايجاد مزاحمت 
براي يكي از مسافران توسط راننده خودروي تپسي 
و شكايت از راننده گفت: شركت تپسي اعالم كرده 
فعاليت راننده را در سامانه خود معلق كرده و در حال 
رسيدگي به موضوع است. البته اين طور مسائل بسيار 
حساس اس��ت و بايد به طور دقيق به آن رسيدگي 
شود. او در گفت وگو با ايلنا، افزود: در نظام تاكسيراني 
رسمي دس��تورالعمل بسيار س��ختگيرانه اي براي 
رس��يدگي به اينگونه موارد در هيات هاي انضباطي 
داريم كه عالوه بر محكوميت هاي قضايي، در صورت 
اثبات تخلف، منجر به اخراج متخلف از تاكسيراني 
و لغو پروانه فعاليت او مي ش��ود. اين قبيل موارد در 
آيين  نامه تخلفات تاكسيراني در گروه تخلفات نوع يك 
)تخلفات پراهميت( است و بدون هيچ اغماضي كسي 
كه مرتكب چنين تخلفي شود، از ناوگان تاكسيراني 
اخراج مي شود و پروانه تاكسيراني فرد باطل و ديگر 

اجازه ورود به ناوگان تاكسيراني را نخواهد داشت. 

 اتصال ۲ ايستگاه آتش نشاني
به سامانه هشدار سريع زلزله

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
از برنامه ريزي اتصال پايلوت دو ايستگاه آتش نشاني به 
سامانه هشدار سريع زلزله خبر داد. رضا كرمي محمدي 
در گفت وگو با ايسنا، در اين باره گفت: براي استفاده از 
سامانه هاي هشدار سريع زلزله اقدامات مختلفي انجام 
شده و چندين دستگاه شتاب نگار نيز خريداري و نصب 
شده است تا بتوانيم با استفاده از ظرفيت آنها به محض 
وقوع لرزه هاي روي گسل ها و چند ثانيه قبل از رسيدن 
آن در محدوده شهر يكسري اقدامات نظير قطع جريان 
گاز، باز ش��دن در ايس��تگاه هاي آتش نشاني، توقف 
قطارهاي شهري و ... را انجام دهيم. وي با بيان اينكه 
اين اقدام از افزايش خسارت هاي ثانويه زلزله جلوگيري 
كرده و منجر به افزايش سرعت امدادرساني نيز خواهد 
شد، گف�ت: اگر تنها پنج ثانيه قبل از آنكه موج مخرب 
زلزله به محدوده ش��هر برسد بتوان در ايستگاه هاي 
آتش نشاني را باز كرد، آن وقت در صورت وقوع زلزله با 
قدرت تخريب، امكان خروج سريع خودروهاي امدادي 
وجود خواهد داش��ت، اما در غير اين صورت احتمال 
اينكه در به دليل فشار زلزله دچار تخريب شده و ديگر 

باز نشود، وجود خواهد داشت. 

حواشي نصب تابلوي جديد 
ميدان جمهوري اسالمي

 سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران گفت: با عدم 
درج واژه »اس��المي« در تابل��وي ميدان جمهوري 
اسالمي، ماجرايي تازه آغاز شده است. به گزارش ايسنا، 
 علي اعطا با اشاره به موضوع عدم درج واژه »اسالمي «
 در تابلوي ميدان جمهوري اسالمي در چند توئيت 
نوشت: يك سال پيش، با طرح موضوع حذف كلمه 
شهيد از تابلوي خيابان ها، قريب به دو ماه شهرداري 
تهران زير رگبار و آتش بود كه در همين راس��تا و به 
پيشنهاد رييس كميسيون نظارت و حقوقي و با حكم 
رييس ش��ورا، رييس كميته ويژه بررس��ي موضوع 
تابلوهاي مزين به نام شهدا، با عضويت ٥ عضو شورا و 
يك تيم كارشناسي شدم.  10 آذرماه، در صحن علني 
شورا، در حضور جمعي از مديران ارشد شهرداري و 
همچنين سردار محمدرضا يزدي، فرمانده محترم 
سپاه محمد رسول اهلل گزارش كميته را قرائت كردم 
كه در بررسي هاي كميته ويژه، به پنج پرسش پاسخ 
داده ش��د؛ در زمان طرح موضوع فقدان واژه مقدس 
شهيد در برخي معابر شهر تهران )شهريور 98(، چه 
تعداد معبر به تفكيك مناطق 22 گانه، و در كل شهر 
تهران چنين مساله اي داشته اند؟ علل و عوامل موثر 
بر فقدان واژه شهيد در برخي معابر چه بوده است؟ آيا 
سوء نيت، تعمد يا اهمال در كار بوده است؟ آيا حذف 
واژه ش��هيد، در دوره فعلي مديريت شهري صورت 
پذيرفته است؟ براي جلوگيري از تكرار حوادث مشابه، 
چه بايد كرد؟ در بررسي هاي كميته ويژه مشخص شد 
  ٨.١ درصد از معابر تهران، حداقل يك تابلوي مساله دار 
داشته اند كه در اين راستا سه عامل شناسايي شد و 
بيشترين درصد مربوط به عامل فرسودگي در طي 
١٨ سال با ٥.٩ درصد، دومين عامل عدم درج توسط 
پيمانكار با ٢ درصد و سوم، عامل تخريب )عمدي يا 
غيرعمدي( با ٠.٢ درصد بوده است. توجه كنيم اين 
٨.١ درصد، نه درصد تابلوهاي مساله دار، بلكه درصد 
معابري است كه حداقل يك تابلوي مساله دار در آنها 
مشاهده شده است. يعني درصد تابلوهاي مساله دار، 
كمتر از ميزان تصور و تبليغات رسانه اي بوده است! 
نكته مهم ديگر اينكه، مجموع اشكاالت، ماحصل يك 
دوره هجده ساله بود . متاسفانه در آن دو سه ماه، اين 
اتفاق، سناريويي شهيد زدايي و توطئه خوانده شد! 
اما خوشبختانه بعد از ارايه گزارش كه به طور وسيع 
در رسانه ها منتشر شد، موضوع خاتمه يافت و ديگر 
كسي از توطئه و سناريوي شهيدزدايي در شهرداري 
تهران س��خن نگفت. اين در حالي اس��ت كه سردار 
يزدي فرمانده محترم سپاه محمدرسول اهلل تهران 
بعد از همان جلسه در جمع رسانه ها گفت: گزارش 
سخنگوي شوراي شهر تهران، گزارش خوب و جامعي 
بود و از ابتدا معلوم بود كه شهرداري و مديريت شهري 
به دنبال حذف واژه شهيد نبودند. اكنون؛ حذف كلمه 
»اسالمي « از تابلوي ميدان جمهوري اسالمي، حداقل 
براي من كه مسووليت بررسي موضوع مشابهي در 
مقياس وسيع را برعهده داشته ام؛ به نظرم سهوي و 
ناشي از كم توجهي است. حتما موضوع بايد پيگيري 
ش��ود. اينجانب به عنوان رييس كميته ويژه در آن 
مقطع، در يك س��ال اخير همچنان پيگير اقدامات 
شهرداري در جلوگيري از اقدامات مشابه حذف نام 
شهدا بوده ام؛ اما اينكه يك اقدام سهوي و يك خطا را 
كه با تذكر قابل رفع است، چرا بايد در دهه اول محرم با 
تبليغاتي غيرهمدالنه و تخريبي، موجب جريحه دار 
كردن احساسات پاك مردم كنيم، جاي سوال دارد؟



6 يادداشت

 برند ملي
 و نياز روزافزون ايران به آن

اعمال الگوريتم هاي بهره مند 
 LTE  از هوش مصنوعي در شبكه
خروجي فاز چهارم پروژه الگوريتم هاي بهره مند 
از هوش مصنوعي يك پلتفرم نرم افزاري است كه 
مي تواند براي تست و توسعه انواع الگوريتم هاي 
هوشمند، خصوصا در بخش دسترسي راديويي كه 
در شبكه براي كنترل و مديريت استفاده مي شوند 
مورد بهره برداري قرار گيرد. به گزارش ايسنا، در 
اين پروژه كه در پژوهش��گاه فناوري اطالعات و 
ارتباطات در دس��ت تحقيق و بررس��ي است، از 
فناوري هاي مرتبط با شبكه 5G و فناوري هايي 
كه حتي براي نس��ل هاي آتي مطرح هس��تند، 
همچون يادگيري ماش��ين و هوش مصنوعي، 
استفاده شده است و مي تواند در آينده براي توسعه 
و تس��ت الگوريتم ها و خدمات روي بستر شبكه 
ارتباطي س��يار و همچنين توسعه كاربردهايي 
نظير IoT  مورد استفاده قرار گيرد. در فاز چهارم 
پروژه الگوريتم هاي بهره مند از هوش مصنوعي 
و يادگيري ماشين در پلتفرم شبكه پياده سازي 

مي شوند و نتايج نهايي بررسي خواهند شد. 

راضيه مهديه| 
در ش��رايطي كه تمركز در عرصه سياست جهاني 
از ژئوپليتيك به ژئواكونوم��ي تغيير يافته و ميزان 
درآمد ساالنه شركتي چون گوگل به اندازه سه برابر 
سرانه توليد داخلي كشوري چون ايران است، نقش 
كشورها و سازمان ها در معادالت جهاني اقتصادي 
تغيير مي كند و به نوعي مي توان گفت هر كشور خود 
به يك سازمان تبديل مي شود. در چنين شرايطي 
اس��ت كه مفهومي ب��ا عنوان برند مل��ي )يا هويت 
رقابتي( شكل مي گيرد. اين مفهوم دو دهه است كه 
از حوزه بازاريابي به عرصه سياست و اقتصاد راه يافته 
و به معناي رقابت كش��ورها با يكديگر بر سر جذب 
سرمايه است خواه اين سرمايه، اقتصادي باشد و در 
قالب جذب سرمايه خارجي يا توسعه صادرات ديده 
ش��ود خواه سرمايه انساني باش��د و در قالب جذب 
گردش��گر، مهاجر يا نيروي كار. اين جذب سرمايه 
بر مبناي تصويري كه مخاطبان از يك كش��ور در 
ذهن دارند اتفاق مي افتد. بدين ترتيب است كه از 
ميان يك اتومبيل ژاپني و يك اتومبيل كره اي، در 
صورت عدم مشكل مالي، اتومبيل ژاپني را انتخاب 
خواهيم كرد يا از ميان فرانس��ه و كره شمالي براي 
يك سفر گردشگري قطعا فرانسه را انتخاب خواهيم 
كرد بدون آنكه بدانيم كره شمالي مناظر بكر بسيار 
زيبايي دارد. اين انتخابها به دليل تاثيري است كه 
تصوير آن كشور و استريوتايپهاي وابسته به آن بر 
ذهن ما نهاده است. براين اساس با نگاهي به وضعيت 
كنوني ايران مي توان تا حد زيادي به بنيانهاي ناكامي 
اقتصادي كشور پي برد. در اولين سرشماري كه در 
 Good Country1 سال 2005 از سوي موسسه
انجام شد از ميان 38 كش��ور، ايران در جايگاه 36 ام 
قرار داشت. همچنين در آخرين سرشماري از ميان 
153 كشور در جايگاه 138 قرار دارد. متخصصان امر 
خود با شگفتي از اين مساله ياد مي كنند كه چگونه 
كشوري با چنين پيشينه تاريخي از برندي چنين 
ضعيف رنج مي برد. يكي از داليل به زعم ايشان قرار 
گرفتن ايران در كنار عراق و كره شمالي با عنوان محور 
شرارت است. همچنين برچسب هايي چون تروريسم 
كه با وجود قرار گرفتن در منطقه خاورميانه بر كشور 
تحميل مي شود اين مساله را تشديد كرده است. اما در 
كنار همه اين مسائل نمي توان از ياد برد كه علي رغم 
نقاط ضعف ياد شده و بسياري از تهديدهاي ديگر از 
قبيل تحريم ها، ايران به عنوان سرزميني غني، از نقاط 
قوت بسياري بهره مند است كه فرصتهاي بسياري 
براي برندسازي را فراروي آن قرار مي دهد.  مهم ترين 
مساله در اين زمينه لزوم برخورداري از اقتصادي باز 
و جهاني ش��ده با محصوالت و توانمنديهايي است 
كه قابليت رقابت را در بازارهاي جهاني داشته باشد. 
شناختن گوشه مناسب بازار، متناسب با نقاط قوت و 
ضعف ايران مهم ترين نكته اي است كه در اين زمينه 
بايد به آن توجه داشت و با تمركز بر آن نقشه راه برند را 
تعريف و استراتژي ارتباطات را طراحي كرد. نكته ديگر 
شناخت و قبول الزامات جهاني شدن از قبيل عضويت 
در سازمان هاي جهاني و الزام به تعهدهاي بين المللي 
و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد و پذيرش نقش 
آنها در توس��عه كشور اس��ت. بازاريابي ديجيتال به 
واسطه شبكه هاي مجازي و وبسايت ها اين قابليت 
را به كشورها مي دهد كه با صرف هزينه كمتري به 
عرضه اطالعاتي از خود در سطح جهاني دست بزنند 
و تصوير شكل گرفته در اذهان عموم را تغيير دهند به 
نحوي كه برند كشور ارتقا يابد.  متخصصان معتقدند 
در ش��رايط جهاني شدن در وضعيتي كه آن را ديگ 
جوشان فرهنگ هاي مختلف مي خوانند، كشوري 
كه نتواند تصوير درستي از خود عرضه كند محكوم 
اس��ت كه در برابر تصويري كه ديگري از آن عرضه 
مي كند مقهور شود. با توجه به گفتمان ايران هراسي 
و تبليغ گسترده آن از سوي اسراييل و پوشش خبري 
وسيع بر اين مبنا اين امر براي ايران ضروري و حياتي 
مي نمايد كه در راستاي بازتعريف برند خود و معرفي 
آن به جهانيان دست به اقداماتي گسترده و وسيع بزند.

دنياي فناوري

سرقت اطالعات از مشهورترين 
سايت گرافيك جهان

مديران سايت فري پيك تاييد كرده اند كه اطالعات 
8.3 ميليون نفر از كاربران سايت يادشده به سرقت 
رفته است. فري پيك برترين مرجع مورد استفاده 
گرافيست هاي جهان است. به گزارش مهر به نقل 
از زد دي نت، Freepik محبوب ترين وب س��ايت 
اينترنت در عرصه گرافيك و عكاس��ي اس��ت و در 
ميان صد وب س��ايت برتر اينترنتي الكسا در رتبه 
۹۷ قرار دارد. فري پيك به علت در دس��ترس قرار 
دادن هزاران عكس رايگان باكيفيت و طراحي هاي 
گرافيكي محبوبيت زي��ادي دارد و هك آن باعث 
نگراني ميليون ها كاربر اين سايت شده است. مديران 
فري پيك با ارسال ايميل موضوع را به اطالع كاربران 
خود رسانده اند. هويت هكرها هنوز مشخص نشده 
و آنها با سوءاس��تفاده از يك آسيب پذيري امنيتي 
توانس��ته اند اطالعات كاربران فري پيك را سرقت 
كنند. فري پيك اعالم نكرده سرقت اطالعات 8.3 
ميليون كاربر اين س��ايت چه زمان��ي رخ داده، اما 
موضوع را به پلي��س اطالع داده و تحقيقات در اين 
زمينه در جريان است. از ميان افراد تنها كلمات عبور 
۴.5 ميليون نفر هك شده كه عمدتًا همان كلمات 
عبور آنها در زمان اس��تفاده از گوگل، فيس بوك و 

توييتر بوده است.

 فيس بوك تبليغات سياسي 
را حذف   مي كند

فيس بوك مشغول بررسي اقداماتي جهت جلوگيري 
از ش��يوع اخبار جعل��ي پس از برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري امريكا است. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، فيس بوك تصميم دارد پس از روز برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري در امريكا تبليغات سياسي 
را متوقف كند. هدف از اين اقدام جلوگيري از انتشار 
اطالعات جعلي اس��ت. به گفته يك منبع آگاه، اين 
شركت با كارشناس��ان درباره سناريوهاي احتمالي 
مربوط به انتخابات رياست جمهوري گفت وگوهايي 
انجام داده اس��ت. طبق يكي از اين سناريوها ممكن 
اس��ت دونالد ترامپ از پلتفرم فيس بوك براي بحث 
و جدل و انكار درباره نتايج انتخابات اس��تفاده كند. 
نيويورك تايمز در گزارشي به نقل از يك منبع ناشناس 
ادعا كرد مارك زاكربرگ مدير ارشد اجرايي فيس بوك 
و برخي از مديران ارشد اين شركت روزانه جلساتي 
برگزار كرده اند و درب��اره روش هاي مختلفي بحث 
كرده اند تا استفاده از اين پلتفرم براي بحث و جدل 
درباره نتايج انتخابات را كاهش دهند. همچنين آنها 
درباره گزينه حذف تبليغات سياسي پس از انتخابات 
س��وم نوامبر نيز گفت وگو كرده اند. اندي اس��تون 
س��خنگوي فيس بوك در بيانيه اي اعالم كرد: قباًل 
اخباري مبني بر آن منتشر شده كه ما مشغول بررسي 
گزينه هاي مختلفي در خصوص تبليغات سياسي در 
بازه پايان انتخابات رياست جمهوري هستيم. او از ارايه 

جزييات بيشتر در اين باره خودداري كرد.

 تالش ترامپ 
براي بالك كردن  منتقدان 

 كاخ سفيد دادخواستي را تقديم ديوان عالي اياالت 
متح��ده كرده تا ترامپ بتواند منتقدان��ش را در زير 
پس��ت هاي توئيتري خود بالك كن��د. وي در حال 
حاضر چنين امكاني را ندارد. به گزارش مهر به نقل 
از نيوز دات كام، كاخ سفيد پيش از اين در اين زمينه 
به يك دادگاه عادي در امريكا شكايت كرده بود، اما 
اين دادگاه درخواست رييس جمهوري امريكا را رد 
ك��رده بود. از همين رو دولت امري��كا به ديوان عالي 
اين كشور متوسل ش��ده و اميدوار است بتواند نظر 
مثبت آن را به دست آورد. حكم دادگاه عليه ترامپ 
اولين بار در جوالي 201۹ اعالم شده بود و بر اساس 
آن دونال��د ترامپ حق ن��دارد در يك مكان عمومي 
منتقدان خود را بالك كند. البته ساير كاربران توئيتر 
از چنين حقي برخوردار هستند، اما ترامپ به دليل 
اينكه رييس جمهوري امريكاست و بايد پاسخگوي 
عملكرد خود در قبال همه مردم باشد از چنين قابليتي 
برخوردار نيست. استدالل ترامپ اين است كه وي به 
جاي حساب رسمي رييس جمهوري امريكا در توئيتر 
به نشاني POTUS از حساب شخصي خود استفاده 
مي كند و لذا بايد چنين حقي داشته باشد. اما نه توئيتر 
و نه دادگاه فدرال امريكا اين استدالل را نپذيرفته اند. 
مديران توئيتر در ماه هاي اخير بارها پست هاي ترامپ 
را به علت نشر اطالعات دروغ، نفرت پراكني و ترويج 
خشونت حذف يا محدود كرده اند و ناتواني وي براي 
بالك كردن نظرات مخالفانش در ذيل حساب كاربري 

شخصي به خشم ترامپ افزوده است.

افزايش استفاده  از اينترنت 
ميان  فقرا

نتايج يك بررسي كه در برزيل صورت گرفته نشان 
مي دهد، شيوع ويروس كرونا و خانه نشيني اجباري 
استفاده از اينترنت را در ميان گروه هاي فقير و طبقه 
كم درآمد اين كشور افزايش داده است. به گزارش 
ف��ارس به نق��ل از زد دي نت، تحقيقي كه توس��ط 
مركز اطالعات ش��بكه اي بزريل انجام شده نشان 
مي دهد ترافيك اينترنت در پنج ماه نخس��ت سال 
2020 افزايش چشمگيري يافته و به رقم بي سابقه 
13.5ترابيت در ثانيه رسيده است. بخش عمده اي 
از اين افزايش مديون كاربرد گس��ترده اينترنت از 
س��وي افرد بيكار و به ش��دت فقير در كشور برزيل 
بوده است. بر همين اساس استفاده از اينترنت براي 
خريد آنالين در ميان فقرا از 3۷ درصد اين افراد به 
6۴ درصد از آنها افزايش يافته، اين افزايش در ميان 
افراد بيكار از 63 به 83 درصد رسيده است. طي اين 
مدت سفارش آنالين غذا در برزيل سه برابر شده و 
از 15 درصد به ۴۴ درصد رس��يده است. استفاده از 
خدمات پخش فيلم آنالين هم در ميان ثروتمندان 
 از 2۹ به ۴1 درصد و در مي��ان افراد فقير و بيكار از

11 به 32 درصد افزايش يافته است.
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حمالت هكري با تمايل شهروندان به حضور در بازار سرمايه و بورس، افزايش يافته است

تله بورسي با سجام جعلي
در ش��رايطي كه اين روزها بازار سرمايه و با سودهاي 
وسوسه انگيز، توجه مردم را به خود جلب كرده و بسياري 
از افراد حتي بدون داشتن كمترين اطالعات بورسي به 
اين فضا وارد مي شوند، كالهبرداران هم اين موقعيت را 
براي سوءاستفاده مناسب ديده اند. از طرفي از آنجايي 
كه يكي از الزامات ورود به بازار بورس، ثبت نام در سامانه 
سجام است، مجرمان فضاي مجازي با راه اندازي سايت و 
آدرس هاي جعلي، اقدام به كالهبرداري و سوءاستفاده 

از تازه واردان بورسي كرده اند.
سودجويان با طراحي سايتي مشابه سايت هاي مشهور، 
به ايجاد صفحات فيش��ينگ و سرقت اطالعات بانكي 
كاربران و برداش��ت از حس��اب آنان كنند. همچنين 
ممكن است با اطالعات هويتي آنان اقدامات مجرمانه 
ديگري را نيز انجام دهند. فيشينگ به تالش براي به 
دس��ت آوردن اطالعاتي مانند نام كاربري يا گذرواژه 
يا اطالعات حس��اب بانكي ازطريق جعل وب سايت و 
آدرس ايميل و روش هاي متنوع ديگر گفته مي شود. 
به بيان س��اده تر، هنگامي كه شخصي تالش مي كند 
ديگري را فريب دهد تا اطالعات شخصي اش را دراختيار 
بگيرد، حمله  فيشينگ رخ مي دهد. هدف از فيشينگ 
)Phishing( اين اس��ت كه  گيرن��ده ايميل را فريب 
دهد و او را متقاعد كند به پيامي كه ارس��ال شده، نياز 
دارد، از جمله درخواستي كه از طرف يك بانك ارسال 
شده يا يادداشتي از يكي از اشخاص در شركتي كه فرد 
مشغول به كار است؛ با القاي اين ايده در ذهن مخاطب، 
او را مجبور مي كن��د كه روي لينك دانلود يا فايلي كه 

پيوست شده، كليك كند. 

     شبيه سازي  سايت هاي  معروف  در برند  فيشينگ
آنچه واقعا فيشينگ را از ساير حمالت متمايز مي كند، 
ش��كل پيغام اس��ت. مهاجمان خود را به ش��كل يك 
ش��خص قابل اعتماد درمي آورند، اغلب يك شخص 
واقعي يا به ظاهر واقعي كه قرباني در حال انجام تجارتي 
با آن ش��خص اس��ت. اين روش يكي از قديمي ترين 
انواع حمالت س��ايبري اس��ت كه قدم��ت آن به دهه 
1۹۹0 بازمي گردد و هنوز هم يكي از گس��ترده ترين 
و فريبنده ترين موارد اس��ت، درحالي ك��ه پيام هاي 
فيشينگ و تكنيك هاي آن به طور فزاينده اي پيچيده تر 
مي شود. در حمالت برند فيشينگ، مهاجمان تالش 
مي كنند، وب سايت رسمي يك برند شناخته شده را با 
استفاده از نام دامنه و آدرس تقريبا يكسان و طراحي 
صفحات كامال مشابه وب س��ايت اصلي، شبيه سازي 
كنند. هدايت به اين وب س��ايت جعلي ممكن است از 
طريق ارسال لينك در ايميل افراد يا به وسيله پيامك، 
با روش تغيير مس��ير نش��اني وب در حين وبگردي يا 
اپليكيشن هاي جعلي انجام ش��ود. وب سايت جعلي 
معموال يك فرم براي سرقت اطالعات حساب كاربران، 
جزييات حس��اب بانكي يا ديگر اطالعات شخصي در 
خود جاي داده است. هرچند استفاده از رمز پويا باعث 
شده ميزان پرونده هاي تشكيل شده براي فيشينگ به 
حد چشمگيري كاهش پيدا كند، اما حمالت فيشينگ 
هنوز هم ادامه دارند. طمع برنده شدن در مسابقه، باقي 
ماندن در صف قرعه كشي و مواردي از اين دست شما را 
به لب پرتگاه فيشينگ و خالي شدن حسابتان مي برد. 
اين روزها كه بازار بورس داغ است و چه افرادي كه پيش 
از اين در ساعات معامالتي اقدام به خريدوفروش سهام 
مي كردند و چه تازه وارد هايي ك��ه در مرحله ابتدايي 
ورود به اين بخش اقتصادي هس��تند، بخشي از زمان 
خود را در روز، به معامالت بورسي اختصاص مي دهند. 

اين در حالي است كه تازه وارداني كه هنوز وارد بورس 
نشده و قصد دارند به تازگي كد بورسي بگيرند، هدف 

جديدترين حمالت هكري قرار گرفته اند.

    راه اندازي آدرس هاي جعلي براي كالهبرداري
دراين راستا علي محمد رجبي، رييس مركز تشخيص  و 
پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتاي ناجا، نسبت به 
كالهبرداري از كاربران فضاي مجازي با راه اندازي سايت 
تقلبي سجام هشدار داد. وي در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
به افزايش تمايل ش��هروندان به حضور در بازار سرمايه 
و بورس اظهاركرد: يك��ي از الزامات ورود به بازار بورس 
ثبت نام در سامانه سجام اس��ت. از همين رو متاسفانه 
برخي از مجرمان فضاي مجازي نيز دست به كار شده و با 
راه اندازي سايت و آدرس هاي جعلي اقدام به كالهبرداري 
و سوءاس��تفاده از متقاضيان ورود به ب��ورس كرده اند. 
رجبي درباره شيوه هاي اين كالهبرداران گفت: برخي 
از اي��ن افراد با درج تبليغات در فضاي مجازي اطالعات 
كاربران را براي ثبت نام در سامانه سجام دريافت كرده و 
معموال پس از اخذ مبالغي ديگر ارتباطي با كاربر برقرار 
نمي كنند كه در اين خصوص الزم اس��ت شهروندان از 
ارايه اطالعات هويتي خود و نيز پرداخت مبلغ به ديگران 
براي ثبت نام در سجام خودداري كنند. وي افزود: شيوه 
ديگري كه متاسفانه اخيرا نيز موردي از آن مشاهده شد 
است، ايجاد آدرس جعلي و مشابه سامانه سجام است. 
به طوري كه سودجويان با طراحي سايتي مشابه و نيز با 
آدرسي مشابه كه تنها در يك يا دو حرف با آدرس اصلي 
تفاوت دارد، اقدام به ايجاد صفحات فيشينگ و سرقت 
اطالعات بانكي كاربران و برداشت از حساب آنان كنند. 
همچنين ممكن است با اطالعات هويتي آنان اقدامات 
مجرمانه ديگري را نيز انجام دهند. رييس مركز تشخيص 
 و پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتاي ناجا با تاكيد بر 
اينكه كاربران در صورت نياز به ثبت نام در بورس و سامانه 

سجام تنها بايد به آدرس www.sejam.ir مراجعه 
كنند. گفت: هر آدرس ديگري جز اين آدرس مورد تاييد 
نبوده و احتمال اقدامات مجرمانه و سودجويانه از طريق 
آن وجود دارد. وي از شهروندان خواست كه در صورت 
مشاهده هرگونه موارد مش��كوك و آدرس هاي جعلي 

موضوع را به پليس فتا گزارش دهند.

    هجوم هكري در پوشش هر يك از افراد جامعه
همچني��ن يك��ي از راه ه��اي هكره��ا براي به دس��ت 
آوردن اطالعات كاربران، مهندس��ي اجتماعي اس��ت 
و مهاجمان در اين روش��ي با جمع ك��ردن اندك اندك 
اطالعات مي توانند تهديد ج��دي عليه امنيت و حريم 
 شخصي شما به حس��اب بيايند. مهندسي اجتماعي يا

social engineering، سوءاس��تفاده زيركان��ه از 
تمايل طبيعي انسان به اعتماد كردن است كه به كمك 
مجموعه اي از تكنيك ها، فرد را به فاش كردن اطالعات يا 
انجام كارهايي خاص متقاعد مي كند. بسياري از حمالت 
مهندس��ي اجتماعي نيازي به اطالعات فني تخصصي 
ندارند و الزم نيست كه يك متخصص رايانه و يك هكر 
حرفه اي به شما حمله كند، بلكه هر يك از افراد جامعه 
مي تواند نقش يك مهاجم را ايفا كند، بنابراين بايد هميشه 
نسبت به محيط اطراف آگاه بود. در سيستم مهندسي 
اجتماعي، مهاجم به جاي استفاده از روش هاي معمول و 
مستقيم نفوذ جمع آوري اطالعات و عبور از ديواره آتش 
براي دسترسي به سيستم هاي سازمان و پايگاه داده هاي 
آن، از مسير انس��ان هايي كه به اين اطالعات دسترسي 
دارند و با استفاده از تكنيك هاي فريفتن، به جمع آوري 
اطالعات در راستاي دستيابي به خواسته هاي خود اقدام 
مي كند. علي اصغر زارعي، كارشناس فناوري اطالعات، 
درباره اينكه اين تكنيك چيست و چگونه قرباني مي گيرد، 
اظهار كرد: هكره��ا افراد خرابكار و مام��وران امنيتي و 
سايبري، هميش��ه در كمين هس��تند تا اطالعاتي كه 

براي رسيدن به هدفشان الزم دارند را به دست بياورند؛ 
يكي از راه هاي به دس��ت آوردن اطالعات ش��خصي و 
هويتي كاربران كه از آن اس��تفاده مي كنند، مهندسي 
اجتماعي است. شما با يك دوست مجازي در اينستاگرام 
يا توييتر ارتباط برقرار مي كنيد بدون اينكه واقعا بدانيد 
پشت صفحه مانيتور چه كسي نشسته است و بر اساس 
حرف هايي كه رد وبدل كرده ايد، تا حدودي به اين شخص 
اعتماد مي كنيد. در بي��ن همين صحبت هاي روزمره و 
شايد معمولي همين فرد به سادگي مي تواند اطالعاتي 
از قبيل شهر محل زندگي تان، محل تحصيلتان، محل 
كارتان و غيره را به دست بياورد. كارشناس ارشد مديريت 
سيستم هاي اطالعاتي با بيان اينكه ممكن است چند نفر 
براي رسيدن به اين هدف، هم دس��ت شوند و هر كدام 
مسوول به دست آوردن بخشي از اطالعات شما باشند، 
افزود: در آخر اين اطالعات مثل قطعات پازل در هم قرار 
مي گيرند. متاسفانه كاربران زيادي بودند كه با اين شيوه 
در دام ماموران امنيتي و هكرها و افراد سودجو افتاده اند. 
حتي گاهي اين افراد دست به كارهاي دور از ذهن مي زنند 
و با انتشار پست هاي سرگرم كننده و منشن كردن شما و 
ساير كاربران مورد نظرشان مي خواهند كه به هدفشان 
برسند. براي مثال ممكن است سواالتي بپرسند از قبيل 
اينكه دو رقم آخر كد ملي تان را كامنت كنيد، يا مواردي 
از اين دس��ت، كه ممكن اس��ت به نظر شما يك پست 
سرگرم كننده و معمولي باشد، اما اين افراد با جمع كردن 
اندك اندك اي��ن اطالعات مي توانند تهديد جدي عليه 
امنيت و حريم شخصي شما به حساب بيايند. بنابراين 
اگر فعاليت در شبكه هاي اجتماعي داريد هيچ اطالعاتي 
از خودتان، هرچند س��اده و معمولي در اختيار همگان 
نگذاريد و با افرادي كه شناخت كافي از آنها نداريد ارتباط 
برقرار نكنيد، زيرا دريافت يك مطلب جذاب و خنده دار 
از طرف يك فرد مشكوك و ناشناس ممكن است براي به 

دست آوردن اطالعات هويتي شما باشد.

تازه وارداني كه قصد دارند به تازگي كد بورسي بگيرند، هدف جديدترين حمالت هكري قرار گرفته اند
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مالکيت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19903808
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آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه يک 
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 س��ازمان فن��اوري اطالع��ات خواس��تار هم��كاري 
دستگاه هاي اجرايي براي تقويت سكوي دولت همراه 
در جهت كاهش مخاطرات همه گيري بيماري كرونا 
در ميان ش��هروندان ايراني ش��د. به گزارش سازمان 
فناوري اطالعات ايران، مجيد فوالديان مديركل دفتر 
پايش، نظارت و پياده سازي دولت الكترونيكي سازمان 
فناوري اطالعات ايران وظيفه اصلي سكوي دولت همراه 
را فراهم كردن زيرساخت دسترسي به خدمات دولت 
الكترونيكي و دولت موبايل عنوان و جزييات اين طرح 
را تش��ريح كرد. وي گفت: دول��ت همراه، يك خدمت 
حاكميتي است كه از سوي دولت به مردم )G2C( و در 
سطح ملي ارايه مي شود و تمامي اشخاص اعم از حقيقي 
يا حقوقي مي توانند از آن بهره مند شوند. اين پروژه كه 
 )APP( هم اكنون در سه بستر پيامك، برنامه كاربردي

و USSD آماده خدمت رساني است به گونه اي طراحي 
شده كه پس از عبور از بستر نرم افزاري مركز ملي تبادل 
يكپارچه اطالعات )GSB( و PGSB در اختيار سكوي 
دولت همراه قرار مي گيرد و سپس به متقاضيان ارايه 
مي شود. فوالديان در مورد خاستگاه قانوني اين پروژه 
به س��ه بند قانوني مجزا از يكديگر مانند بند ج مصوبه 
ش��ماره 12830۴/ت 520۷5 ه هي��ات دولت مورخ 
13۹5/10/15 در خصوص ايج��اد مراكز داده دولت 
به همراه نظام به روزرس��اني مس��تمر و برخط داده ها 
و اطالعات اش��اره كرد و گفت: همه اين قوانين تاكيد 
دارند كه دستگاه هاي اجرايي به منظور ارايه خدمات 
خود روي تلفن همراه و ب��ا حداقل هزينه به مردم، به 
ج��اي اينكه به طور جداگانه و با ص��رف هزينه زياد به 
ايجاد زيرساخت هاي ارتباطي نظير طراحي اپليكيشن 

بپردازند، مي توانند از اين سكوي الكترونيكي با رعايت 
ضوابط قانوني و امنيتي استفاده كنند. مديركل معاونت 
دولت الكترونيكي سازمان فناوري اطالعات ايران در 
تشريح ساختار كلي اپليكيشن دولت همراه گفت: ما در 
اين پروژه يك زيرساخت ابري كلي براي خدمات دولتي 
روي موبايل فراهم كرده ايم تا مديريت همه بخش هاي 
پروژه روي آن قرار بگيرد. لذا اين زيرساخت به صورت 
سخت افزاري و نرم افزاري براي هر يك از بخش هاي 
اپليكيشن، پيامك و USSD به صورت مجزا طراحي 
شده است. وي در مورد آخرين وضعيت سكوي دولت 
همراه گفت: تعداد خدمات در هر يك از بسترها حدود 
100 خدمت اس��ت و تعداد كل كاربران نيز بالغ بر 8 
ميليون نفر برآورد شده است. اما چنانچه از منظر تعداد 
تراكنش به بررس��ي آمار بپردازيم، از ابتداي شروع به 

كار دولت همراه تاكنون حدود 300 ميليون تراكنش 
به ثبت رسيده اس��ت. فوالديان درباره نحوه همكاري 
دستگاه هاي دولتي در راستاي تقويت سكوي دولت 
همراه گفت: با توجه به همه گيري ويروس كوويد 1۹ در 
كشور و لزوم كاهش مراجعات حضوري و فاصله گذاري 
اجتماعي، همكاري هرچه بيشتر دستگاه هاي دولتي 
مي تواند زمينه تسهيل هرچه بيشتر مردم به خدمات 
دولت از طريق سكوي دولت همراه را دربرداشته باشد. 
نصب نرم افزار دولت همراه از طريق درگاه ملي خدمات 
دولت هوش��مند يا لينك هاي معرفي شده در سايت 
دولت همراه به نشاني https://mob.gov.ir بدون 
نياز به ارايه مدرك خاصي امكان پذير است. اما استفاده 
از خدمات دولتي نيازمند احراز هويت است كه اين امر 

از طريق سامانه شاهكار و ثبت احوال انجام مي پذيرد.

كاهش مخاطرات كرونا با تقويت نرم افزار »دولت همراه«
خبر

عرصه سوم حل معضل مسكن
2-از طرح وام وديعه اجاره كه هفته گذش��ته ثبت نام از 
متقاضيان آن صورت گرفت و ق��رار بود آنها به بانك ها 
معرفي شوند، بگذريم؛ اوايل هفته گذشته خبر آمد كه 
شوراي نگهبان مصوبه خانه هاي خالي را به مجلس عودت 
داده تا برخي از ايرادات آن از جمله 6 مورد مغايرت با قانون 
اساسي، 5 مورد مغايرت با موازين شرعي و 10 مورد ابهام 
برطرف شود. در نيمه دوم هفته اما شاهد برگزاري مراسم 

راه اندازي رسمي سامانه امالك و اسكان بوديم و دوباره 
مسووالن وزارت راه در اين برنامه، آمارهاي تازه اي از تعداد 
خانه هاي خالي شناسايي شده در كشور )2.۷ ميليون 
واحد(، تعداد خانه هاي خالي شناس��ايي شده در تهران 
)530 هزار واحد(، شناسايي ۹1 ميليون كد ملي )بيش از 
جمعيت 8۴ ميليون نفري كشور( مالك واحد مسكوني، 
شناسايي 23 هزار واحد مسكوني متعلق به يك شخص 
حقوقي و 600 واحد مسكوني به يك شخص حقيقي و.... 
را ارايه كردند. همزمان طرح اجاره داري حرفه اي از سوي 

وزارت كشور به هيات دولت پيشنهاد شد.
3- ايرادات 21 گانه شوراي نگهبان به اصالحيه ماده 5۴ 
مكرر ماليات هاي مستقيم موسوم به مصوبه خانه هاي 
خالي اگر چه مش��خص نيست، ظرف چه دوره زماني از 
سوي مجلس رفع خواهد ش��د و پس از بازبيني مجدد 
ش��وراي نگهبان به قانون تبديل خواهد شد، اما از نگاه 
كارشناس��ان مس��كن، اجراي موثر قواني��ن مربوط به 
خانه هاي خالي مستلزم شناس��ايي دقيق اين دسته از 

واحدهاي مسكوني و از آن مهم تر وجود نظام اجاره داري 
حرفه اي در كشور است. هفته گذشته با راه اندازاي سامانه 
امالك و اس��كان كش��ور به منظور شناسايي خانه هاي 
خالي و همچنين اعالم ارسال پيامك براي مالكان اين 
دسته از خانه ها با هدف تاييد يا رد مالكيت مربوطه، به 
نظر مي رسد كه مساله شناسايي مورد نظر كارشناسان 
تا حدود زيادي اجرايي شده است چه آنكه در اين سامانه 
به چالش اقامتگاه دوم نيز پرداخته ش��ده و اين پديده 
جديد اقتصادي- اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. 
همزمان با اين تحول، هفته گذشته، براي اولين بار طرح 
اس��تقرار نظام اجاره داري حرفه اي روي ميز دولت قرار 
گرفت كه نقطه اي اميدبخش در ساماندهي بازار اجاره 

به شمار مي رود.
در اين ميان، گروهي از كارشناس��ان ني��ز بر اين باورند 
كه ماليات ستاني از مالكان خانه هاي خالي نوعي ايجاد 
اختالل در مكانيسم بازار مسكن به شمار مي رود و مساله 
سرپناه با اقدامات تنبيهي اينچنيني حل نمي شود و بايد 

سرنخ اين مساله را در معادالت مربوط به اقتصاد كالن و 
توزيع عادالنه درآمدها جست وجو كرد.

۴- بي گمان، س��رپناه و نوع آن، هم براي شهروندان و 
هم براي دولت و حاكميت، نه يك مساله صرفا اقتصادي 
كه مساله اي اقتصادي- اجتماعي به شمار مي رود. از 
اين رو، مسووالن دولتي و نمايندگان مجلس عالوه بر 
چالش هاي دروني اين بازار مانند خانه هاي خالي و ... و 
همچنين چالش هاي بيروني آن مانند مهار تورم، توزيع 
عادالنه ثروت، كاهش نابرابري هاي درآمدي و ... بايد در 
عرصه و ميدان ديگري با بحران مسكن در كالنشهرها و 
شهرها به مبارزه برخيزند. در عرصه هايي همچون رشد 
فزاينده شهرها و شهرنشيني به قيمت تبديل روستاهاي 
مول��د به دهكده هاي خوش آب و هوا و پولدار نش��ين 
و البته مصرف گرا؛ تمركززدايي سياس��ي، فرهنگي، 
اقتص��ادي و اجتماع��ي از پايتخت و برخ��ي از مراكز 
اس��تان ها، توجه بيشتر به حاشيه ها، تخصيص بهينه 

بودجه هاي ساالنه به توسعه اقتصاد روستا و... است.
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اولتيماتوم به صادركنندگان غيرمتعهد 

ليست قيمت محصوالت كشاورزي در بهار ۹۹ 

تعادل|
براساس دستور پيشين رييس جمهور بنا شد مشخصات 
افرادي ك��ه در حوزه ص��ادرات و واردات تخلف كرده اند، 
منتشر ش��ود. دولت همچنين اعالم كرد كارت بازرگاني 
صادركنندگاني كه هيچ بخش��ي از ارز صادراتي خود در 
سال گذش��ته را به كش��ور بازنگردانده اند، تعليق خواهد 
كرد. پي��ش از اين بانك مركزي مهلت رفع تعهدات ارزي 
صادركنندگان را پايان تيرماه سال جاري در نظر گرفته بود. 
هرچند رييس اتاق بازرگاني تهران در نشست اخير هيات 
نمايندگان، علت عدم بازگشت ارز صادراتي را ناهماهنگي 
ميان دستگاه هاي مختلف مانند گمرك، سازمان توسعه 
تجارت و بانك مركزي و نيز نبود سامانه يكپارچه عنوان 
كرد، اما روز گذشته متولي سازمان توسعه تجارت يك بار 
ديگر ب��ه صادركنندگاني كه رفع تعه��د ارزي نكرده اند، 
اولتيماتوم داد. به موجب اين تصميم، صادركنندگاني كه 
كمتر از ۷۰ درصد تعهدات ارزي خود را ايفا كرده اند تا نيمه 
شهريورماه بايد طبق دستور بانك مركزي عمل كنند و در 
غير اين صورت كارت بازرگاني اين افراد تعليق مي شود. البته 
از سوي ديگر، نهادهاي تصميم گير، نيز هفت مجازات براي 
صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه 
اقتصادي كشور بازنگردانند و تعهدات ارزي خود را انجام 
ندهد، درنظر گرفته اند. به عبارتي ديگر، امكانات بازرگاني 
از صادركنندگاني كه به تعهدات ارزي خود عمل نكرده اند، 

سلب خواهد شد. 

    دستور العمل بازگشت ارز صادراتي 
دوم تيرم��اه ۹۹ وزارت صمت اعالم ك��رد كه كارت هاي 
بازرگاني آن دسته از صادركنندگاني كه هيچ گونه ارزي به 
كشور بازنگردانده اند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است، 
تعليق خواهد شد. اين وزارتخانه در اطالعيه اي اعالم كرد: در 
راستاي اجراي تصميمات امروز ستاد اقتصادي دولت و برابر 
با مفاد آيين نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات، 
كارت هاي بازرگاني آن دسته از صادركنندگاني كه از امروز 
تا پايان تيرماه ۹۹ نسبت به ايفاي تعهدات ارزي صادرات 
سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل هاي بانك مركزي اقدام 
نكرده اند، به حالت تعليق درخواهند آمد. در اين اطالعيه 
آمده بود، عمليات تعليق كارت هاي بازرگاني بر اس��اس 
اختيارات سازمان توسعه تجارت ايران در آيين نامه اجرايي 
قانون مق��ررات واردات و صادرات صورت مي گيرد. بر اين 
اساس تمام صادركنندگان مكلف هستند تا پايان تيرماه، 
مطابق با برنامه زماني بانك مركزي، نس��بت به بازگشت 
ارز حاصل از صادرات خود اقدام كنند؛ در غير اين صورت 
اقدامات تكميلي در مورد آنها انجام خواهد شد. به دنبال 
اين برنامه ريزي، سازمان توسعه تجارت در تيرماه جزييات 
نحوه تعليق كارت هاي بازرگاني صادركنندگاني كه ارز خود 
را بازنگردانده اند اعالم كرد. بر اس��اس اعالم اين سازمان، 
دارندگان كارت هاي بازرگاني كه نسبت به ايفاي تعهدات 
ارزي خود تاكن��ون اقدامي نكرده ان��د، در دو زمان بندي 
جريمه خواهند شد. واحدهاي غيرتوليدي كه با داشتن 
كارت هاي بازرگاني اقدام به صادرات كرده ولي ارز خود را 
باز نگردانده اند، از تاريخ هفتم تير ماه امسال مشمول جريمه 
شده و كارت هاي بازرگاني آنها معلق خواهد شد. همچنين 

واحدهاي توليدي كه به تعهد ارزي خود عمل نكرده اند نيز 
تا پايان تير ماه امسال زمان دارند تا نسبت به عمل به اين 
تعهد اقدام كنند و در غير اين صورت كارت هاي اين افراد 
نيز تعليق خواهد شد. سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد 
كه در صورت ايفاي تعهد ارزي و ارايه تاييد بانك مركزي، 
كارت بازرگاني اين واحدها رفع تعليق خواهد شد. كارگروه 
پايش رفتار تجاري، پس از اين ابالغيه، نسبت به تعليق يا 
ابطال كارت هاي بازرگاني اين افراد اقدام خواهد كرد. در 
همين حال، روز گذشته، سازمان توسعه تجارت ايران، با 
اشاره به اتمام مهلت ايفاي تعهدات ارزي صادرات سال هاي 
۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در پايان تيرماه س��ال جاري در اظهاراتي 
عنوان كرده تمام صادركنندگان موظف هستند به منظور 
جلوگيري از تعليق كارت بازرگاني خود، بر اساس مصوبات 
كميته اقدام ارزي تعهدات خود را طبق دستورالعمل بانك 
مركزي ايفا كنند. از اين رو، بر اس��اس مصوبات كارگروه 
پايش رفتار تجاري كارت هاي بازرگاني واحدهاي صادراتي 
كه كمتر از ۳۰ درصد تعهدات ارزي خود را ايفا كردند در 
نيمه شهريورماه تعليق مي شود بر همين اساس اين دسته 
از صادركنندگان موظف هستند نسبت به ايفاي تعهدات 
ارزي خود و افزايش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات 
اقدام كنند. برهمين اساس، متولي سازمان توسعه تجارت 
ايران از صادركنندگان خواسته تا نسبت به ايفاي تعهدات 
ارزي خود با هدف تامين ارز مورد نياز واحدهاي توليدي 
جهت مواد اوليه، ماشين آالت و كاالهاي واسطه اي اقدام 

كرده و مراتب را به سازمان توسعه تجارت ايران اعالم كنند. 
البته علي ماليي، معاون كسب وكار اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران در خصوص نقد و بررسي بسته 
سياستي بازگشت ارز صادرات، ابالغ ۲۵ تيرماه از سوي بانك 
مركزي، گفت: بر اساس پيشنهاد اتاق ايران الزم است اين 
بسته با رويكرد تسهيل فعاليت واحدهاي توليدي- صادراتي 
و صادركنندگان معتبر و متعهد به بازگشت ارز در حوزه 
بخش خصوصي بازنگري شود كه مقرر شد سازمان توسعه 
تجارت ايران با همكاري بانك مرك��زي ايران و اتاق هاي 
بازرگاني، تعاون و اصناف ايران در قالب تدابير اثربخش در 

اين زمينه اقدام كنند.

    هفت مجازات براي صادركنندگان متخلف 
همچنين براساس دستورالعمل ديگري، صادركنندگاني 
كه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي كشور 
بازنگردانند و تعه��دات ارزي خود را انجام ندهد از امكانات 

بازرگاني محروم مي شوند كه به شرح ذيل آمده است:
۱- وزارت صمت، حق صدور و تمديد كارت بازرگاني، صدور 
يا تمديد ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهاي واردات و 
صادرات توليدي، صنفي و نظاير آن را نداشته و محدوديت از 
ساير خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلي و خارجي را نيز 
براي صادركنندگان متخلف اعمال خواهد كرد. ۲- گمرك 
ايران نيز امكان استفاده از تسهيالت و خدماتي نظير مسير 
س��بز، پذيرش ضمانت ها و نظاير آن را از صادركنندگان 

س��لب كرده و حق اس��ترداد حقوق و عوارض گمركي را 
نخواهد داشت. 

۳- س��ازمان امور مالياتي نيز مكلف اس��ت معافيت ها و 
مشوق هاي مالياتي را لغو كند.

۴- همچنين بانك مركزي حق ص��دور گواهي ثبت آماري 
يا تخصي��ص ارز را نخواهد داش��ت و بايد گ��زارش عملكرد 
حس��اب هاي مش��كوك را به نهادهاي ذي ربط اعالم كند. 
ضمن اينك��ه بانك هاي عامل نيز حق اعطاي تس��هيالت و 
ضمانتنامه هاي ريالي و ارزي و خدمات بانكي را نخواهند داشت.

۵- شبكه صرافي ها نيز اجازه ارايه خدمات خريد، فروش و 
نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از كشور به صادركنندگان 
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم )تراستي ها( در راستاي 
عدم برگشت ارز حاصل از صادرات را نخواهند داشت و اين 
كار تخلف محسوب مي شود به نحوي كه در صورت احراز، 
ضمن لغو مجوز فعاليت توسط بانك مركزي، صرافي متخلف 

به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.
۶- صن��دوق ضمانت صادرات همچني��ن از ارايه هرگونه 
خدمات مرتبط نظير اعتبارس��نجي، ص��دور بيمه نامه و 
ضمانتنامه هاي صادراتي براي صادركنندگاني كه ارز خود را 

به كشور نياورده باشند منع شده است.
 ۷- سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و سازمان بنادر 
و دريانوردي بايد محدوديت در صدور بارنامه هاي داخلي و 
خارجي و نيز ارايه كليه خدمات بندري و تسهيالت مرتبط 

را اعمال كند.

تعادل- گروه تجارت |
مركز آمار ايران در موردمتوسط، پايين ترين و باالترين 
قيمت محصوالت كشاورزي در بهار سال ۹۹ گزارش داد. 
مطابق آمارها، در فصل بهار ۱۳۹۹ قيمت فروش آزاد يك 
كيلوگرم گندم در كل كش��ور ۲۴۱۰۸ ريال بوده است. 
استان كرمان با ۲۹۶۵۹ ريال بيشترين و استان آذربايجان 
شرقي با ۱۸۹۵۲ ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل 
كشور داشته اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در 
كل كشور ۲۵۰۳۳ ريال بوده است كه در نتيجه متوسط 
قيمت هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم ۲۴۹۱۲ ريال 
رسيده است، قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار ۹۸ 

افزايشي معادل ۴۴،۸ درصد داشته است.

    قيمت  حبوبات 
در فصل بهار ۱۳۹۹ قيم��ت فروش يك كيلوگرم جو 
در كل كش��ور معادل ۲۰۱۶۹ ريال بوده است. استان 
كردس��تان با ۲۸۱۱۶ ريال بيشترين قيمت و استان 
فارس ب��ا ۱۸۰۱۱ ري��ال كمترين قيمت ف��روش را 
داش��ته اند. قيمت فروش اين محصول معادل ۱۳۰۰ 
در صد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش داشته 
اس��ت.قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در فصل بهار 
۱۳۹۹ در كل كش��ور ۷۰۵۱۹ ريال بوده است. استان 
فارس با ۱۰۹۱۲۸ ريال بيش��ترين و استان زنجان با 
۴۷۶۶۱ ريال كمترين قيمت فروش را در كل كش��ور 
داشته اند، قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل 
مشابه سال قبل معادل, ۱۷ درصد افزايش داشته است 
در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ قيمت فروش يك كيلوگرم 
عدس در كل كش��ور به رقم ۱۱۴۸۱۶ ريال رسيد كه 
كرمانشاه با ۱۵۵۸۱۷ ريال بيشترين و استان فارس با 
۸۹۹۱۱ ريال كمترين قيمت فروش را در كل كش��ور 
داشته اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار ۹۸ 

افزايشي معادل ۱۰۶،۷ درصد داشته است.

    قيمت  سبزيجات 
همچنين براساس گزارش مركز آمار، در بهار سال ۱۳۹۹ 
قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور ۲۹۵۸۸ 
ريال بوده است. استان خراس��ان جنوبي با ۳۴۹۹۵ ريال 
بيشترين و اس��تان سيستان بلوچس��تان ۱۵۵۵۶ ريال 
كمترين قيمت فروش را در كل كش��ور داشته اند. قيمت 
فروش اين محصول نسبت به بهار ۹۸ معادل ۱۵،۲ درصد 
افزايش داشته است از سوي ديگر، در بهار سال ۱۳۹۹ قيمت 

فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور به رقم ۲۳۲۴۱ ريال 
رسيد كه استان گيالن با ۵۸۷۶۷ ريال بيشترين و استان 
خوزستان با ۱۰۵۲۲ ريال كمترين قيمت فروش را در كل 
كشور داشته اند. قيمت فروش خيار نسبت به بهار ۹۸ معادل 
۸۰۰ درصد افزايش داش��ته اس��ت. در بهار ۱۳۹۹ قيمت 
فروش يك كيلوگرم سيب زميني در كل كشور ۱۸۱۵۷ 
ريال بوده است. استان هرمزگان با ۳۹۵۶۵ ريال بيشترين و 
استان گلستان با ۱۰۸۲۴ ريال كمترين قيمت فروش را در 
كل كشور داشته اند. قيمت فروش اين محصول در بهار ۹۹ 
نسبت به بهار ۹۸ معادل ۴۹،۷ درصد كاهش يافته است. 
در بهار ۱۳۹۹ قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه فرنگي در 
كل كشور ۱۳۹۸۱ ريال بوده است. باالترين قيمت فروش 
را استان اصفهان با ۴۰۱۱۰ ريال و پايين ترين قيمت فروش 
را استان خوزستان با ۶۹۳۴ ريال داشته اند. قيمت فروش 
اين محصول نسبت به بهار ۹۸ معادل ۳۷،۲ درصد كاهش 
داشته است. در فصل بهار ۱۳۹۹ قيمت فروش يك كيلوگرم 
بادمجان در كل كشور ۱۹۴۳۹ ريال بوده است. استان يزد 
با ۳۸۹۸۲ ريال باالترين و استان خوزستان با ۱۰۵۵۷ ريال 
پايين ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته اند. قيمت 
فروش اين محصول نس��بت به بهار ۹۸ معادل ۱،۷ درصد 
كاهش نشان مي دهد. در فصل مورد بررسي قيمت فروش 
يك كيلوگرم پياز در كل كش��ور ۲۱۳۳۴ ريال بوده است. 
استان گيالن با ۵۱۸۶۶ ريال باالترين قيمت فروش و استان 
فارس ب��ا ۱۰۶۱۵ ريال پايين ترين قيمت فروش را در كل 
كشور داشته اند. قيمت فروش اين محصول در فصل بهار ۹۹ 

نسبت به بهار ۹۸ معادل ۴۲،۵ درصد كاهش داشته است. 
در فصل بهار ۱۳۹۹ قيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو 
در كل كش��ور ۱۱۴۳۷۵ ريال بوده است. استان يزد با 
۲۱۴۸۹۳ ريال بيشترين و استان تهران با ۶۵۰۱۸ ريال 
كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته اند. قيمت 
فروش زردآلو نس��بت به بهار ۹۸ معادل ۴۶۶۴ درصد 
افزايش داشته است. در فصل بهار ۱۳۹۹ قيمت فروش 
يك كيلوگرم هلو در كل كشور ۵۳۲۷۸ ريال بوده است. 
استان كهگيلويه و بويراحمد با ۹۶۷۸۶ ريال بيشترين 
و استان فارس با ۴۶۵۱۷ ريال كمترين قيمت فروش 
را در كل كشور داشته اند. قيمت فروش اين محصول 
نس��بت به بهار ۹۸ معادل ۱۲،۶ درصد افزايش نشان 
مي دهد. قيمت فروش يك كيلوگرم س��يب درختي 
در فصل بهار ۱۳۹۹ در كل كش��ور ۸۱۲۳۰ ريال بوده 
است. استان مركزي با ۱۲۹۰۶۷ ريال و استان فارس 
با ۵۸۴۴۰ ريال به ترتيب داراي باالترين و پايين ترين 
قيمت فروش در كل كشور بوده اند. قيمت فروش اين 
محصول نسبت به بهار ۹۸ معادل ۳۴،۴ درصد افزايش 
داشته اس��ت در فصل بهار ۱۳۹۹ قيمت فروش يك 
كيلوگرم آلبالو در كل كشور ۹۱۵۵۱ ريال بوده است. 
بيشترين قيمت فروش را استان سمنان با ۱۲۴۳۴۱ 
ريال و كمترين قيمت فروش را اس��تان كردستان با 
۶۶۰۱۷ ريال داشته اند. قيمت فروش اين محصول در 
فصل بهار ۹۸ نس��بت به بهار ۹۸ معادل ۲۵،۴ درصد 

افزايش داشته است.

   موز چرا گران شد؟ 
البته اين ليس��ت قيمتي در حالي منتشر شده، كه اين 
روزها ش��اهد افزايش قيم��ت دربرخ��ي از ميوه جات 
در بازار هس��تيم. به طورنمونه قيمت م��وز كه يك ماه 
پيش حدود ۱۱ ت��ا ۱۳ هزارتومان ب��ود در حال حاضر 
در خرده فروش��ي هاي س��طح ش��هر تهران ب��ه حدود 
۲۰ هزارتومان هم رس��يده اس��ت. افزايش قيمتي كه 
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه وسبزي استان تهران 
توضيحاتي در خصوص آن داد.اسداهلل كارگر در گفت وگو 
با »ايسنا« در اين باره اظهار كرد: در هفته هاي اخير موز 
با افزايش قيمت مواجه ش��ده و براس��اس گزارش هاي 
شفاهي تا ۱۹ هزارتومان هم به فروش رسيده است. وي 
در پاسخ به اين سوال كه علت اين افزايش قيمت حدود 
۹هزارتوماني موز چيست، گفته است: چون موز كاالي 
وارداتي است و طبيعتا افزايش نرخ ارز بر قيمت آن موثر 
خواهد بود. همچنين علت ارزان بودن موز در هفته هاي 
گذشته اين بود كه فروشندگان مجبور بودند خريدهاي 
قبل خ��ود را به دليل گرماي هوا هرچه س��ريع تر و زير 

قيمت بفروشند.
البته بنا به اعالم روابط عمومي سازمان مديريت ميادين 
ش��هرداري ته��ران؛ در بين ان��واع ميوه، س��بزيجات و 
صيفي جاتي كه در ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شوند، 
اختالف قيمت ۵ محصول با ميانگين قيمت سطح شهر 
بيش از ۴۰ درصد است و به عبارتي، با توجه به اين تفاوت 
قيمت، خريد اين محصوالت از ميادين مقرون به صرفه تر 
است. با توجه به اختالف ۳۳ درصدي قيمت انواع ميوه در 
ميادين ميوه و تره بار با ميانگين سطح شهر و نيز تفاوت 
۳۵ و نيم درصدي قيمت سبزيجات و صيفي جات در اين 
مراكز با متوسط قيمت سطح شهر، خريد اين محصوالت 
از ميادين ميوه و تره بار در كاهش هزينه سبد خريد روزانه 
و هفتگي خانواده ها تاثير مستقيم دارد و مقرون به صرفه 
اس��ت. اين ۵ محصول به ترتيب ش��امل انگور با قيمت 
۹۱۰۰ تومان، بادمجان با قيم��ت ۳۵۰۰ تومان، پياز با 
قيمت ۲۲۰۰ تومان، هلو با قيمت ۹ هزار تومان و گالبي 
با قيمت ۱۵۵۰۰ تومان است كه بيشترين اختالف قيمت 
را نسبت به ساير محصوالت با ميانگين قيمت محصوالت 
مشابه در سطح شهر دارند. گفتني است، در حال حاضر 
به طور متوسط با پول خريد ۲ كيلوگرم انواع ميوه و ساير 
محصوالت در سطح شهر، مي توان بيش از ۳ كيلوگرم 
ميوه و محصوالت ديگر از همان نوع و با كيفيت مشابه از 

ميادين ميوه و تره بار خريداري كرد.
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تجاري سازي بيش از ۴۱ هزار 
دستگاه خودرو در ايران خودرو

ايكوپرس|ب��ا وج��ود تعطيالت تابس��تاني 
ايران خودرو و قطعه سازان در مردادماه، كارگران 
خطوط توليد و تكميل كاري اين گروه صنعتي 
ب��ا همراه��ي تامين كنندگان موفق ش��دند در 
همين ماه بي��ش از ۴۱ هزار دس��تگاه خودرو را 
تجاري س��ازي و وارد بازار كنند. آمار و اطالعات 
توليد در اي��ن گروه صنعتي نش��ان مي دهد در 
مردادماه امسال ۳۱ هزار و ۴۶۸ دستگاه خودرو 
توليد و ۴۱ هزار و ۳۸۷ دستگاه خودرو تكميل و 

تجاري سازي شده است.
با تعداد ثبت شده، ركورد تجاري سازي هفتگي 
خودروها در دو س��ال اخير نيز، در هفته پاياني 
مردادماه امس��ال شكسته شد. در هفته گذشته 
۱۸ هزار و ۶۰۳ خودرو تكميل و تجاري س��ازي 
شده است. برمبناي اين گزارش، كارگران خطوط 
تكميل كاري ايران خودرو در هفته پاياني مردادماه 
و هم زمان با تعطيالت تابس��تاني، در محل كار 
حضور يافته و با تكميل خودروهاي داراي كسري 
قطعه، بخ��ش قابل توجهي از اي��ن خودروها را 

تكميل و تجاري سازي كردند.

افزايش توليدات خودرويي 
تا پايان مرداد ۹۹ 

ش�اتا|گزارش آماري توليد و تحويل تجمعي 
خودروهاي توليدي ش��ركت هاي ايران خودرو 
و س��ايپا تا ۳۰ مرداد ماه س��ال ۹۹ منتشر شد 
كه نش��ان از افزايش ۲۱ درصدي كل توليدات 
خودروي در ۵ ماهه نخس��ت امس��ال نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل دارد. بنابراين آمار ارايه 
شده از سوي اداره كل صنايع حمل و نقل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، از ابتداي س��ال ۹۹ تا 
۳۰ مردادم��اه، كل توليد تجمعي دو ش��ركت 
ايران خودرو و سايپا، ۳۶۰ هزار و ۵۹۹ دستگاه 
بوده كه در مقايس��ه با تولي��د ۲۹۸ هزار و ۳۰۷ 
دستگاه خودرو در سال ۹۸، افزايش ۲۱ درصدي 
در توليد ثبت ش��ده اس��ت. طبق اي��ن گزارش 
تع��داد خودروهاي تحويلي دو ش��ركت بزرگ 
خودروسازي در مجموع ۲۸۶ هزار و ۳۶۳ دستگاه 
بوده كه در مقايس��ه با تع��داد ۲۶۳ هزار و ۵۳۷ 
خودروي تحويل��ي، افزايش ۹ درصدي حاصل 
شده اس��ت. در ۵ ماه نخست امسال، همچنين 
تعداد تحويلي تعهدات جاري با ۳۴ هزار و ۱۴۸ 
دستگاه رشد ۲۳۹ درصدي در اين بخش را ثبت 
نموده است. همچنين در اين گزارش از كاهش 
۱۳ درصدي موجودي كل خودروهاي تجاري 
در پاركين��گ ف��روش و كاه��ش ۲۸ درصدي 
خودروهاي ناقص در ۵ ماهه نخست امسال در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل اشاره شده است.

 رانت ۴۰ هزار ميليارد توماني 
در بازار ورق هاي فوالدي

خبرگزاري تس�نيم |عضو انجم��ن فوالد با 
بيان اينكه ام��روز اختالف بين بورس و كف بازار 
عاملي شده تا بازار با بي ثباتي روبرو شود، گفت: 
اگر در مقطعي صادرات اس��لب متوقف شود ما 
مي توانيم نياز بازار داخل را تامين و رانت موجود 
۲۴ ت��ا ۴۰ هزار ميليارد تومان��ي را از بين ببريم. 
رضا شهرستاني با اشاره به اينكه مشكل اساسي 
امروز كشور كاهش قيمت نفت و اعمال تحريم ها 
و نداش��تن ارز اس��ت، اظهار داش��ت: در بخش 
پتروشيمي سال گذشته ۱۲ ميليارد دالر صادرات 
انجام ش��ده اس��ت اما امس��ال با وجود افزايش 
 ۴۰ درصدي توليد ص��ادرات ۸ ميليارد دالري 
پيش بيني شده اس��ت. وي با اعالم اينكه اما در 
صنايع معدني كه تابع عرضه و تقاضا بوده و كمتر 
متاثر از قيمت نفت اس��ت امس��ال پيش بيني 
صادرات ۱۱ميليارد دالري ش��ده است، افزود: 
اين موضوع را بايد در نظر گرفت كه سال گذشته 
ش��مش قيمت ۳۸۰ دالري داشت كه به دليل 
بيماري كرونا به ۳۵۰ رس��يد اما در حال حاضر 
قيمت ۴۰۰ دالري را دارد كه پيش بيني مي شود 
در ماه هاي آينده اين رقم روند صعودي هم پيدا 
كند. اين عضو انجمن فوالد تصريح كرد: اين آمار 
نش��ان مي دهد بايد اولويت نخست ما صادرات 
صنايع معدني باشد ما ۳۰ ميليون تن توليد فوالد 
داريم كه ۱۱ ميليون تن آن به بخش تختال و ۱۹ 
ميليون تن به محص��والت طويل برمي گردد. به 
نظر مي رسد اگر ما صادرات اسلب را متوقف كنيم 
تامين نياز داخل با سرعت زيادي همراه خواهد 
ش��د. حتي ما مي توانيم به جاي توليد هش��ت 
ميليون تن به ۱۰,۵ ميليون تن توليد ورق دست 
پيدا كنيم. شهرستاني با اعالم اينكه امروز اختالف 
بين بورس و كف بازار عاملي شده تا بازار با بي ثباتي 
روبرو شود، تصريح كرد: اگر در مقطعي صادرات 
اسلب متوقف شود ما مي توانيم نياز بازار داخل را 
تامين و ران��ت موجود كه رقمي حدود ۲۴ تا ۴۰ 
هزار ميليارد تومان است را از بين ببريم. حتي در 
آينده مي توان به ص��ادرات ورقهاي فوالدي نيز 

متمركز شد.
وي در ادامه صحبت هاي خود تاكيد كرد: در بخش 
طويل محصوالت فوالدي ما ۱۹ ميليون تن توليد 
ش��مش داريم كه از اين مي��زان ۱۰ ميليون تن 
مصرف داخلي و صادرات انجام شده و ۹ ميليون 
تن مازاد توليد داريم. به نح��وي كه نمي توان با 
تصميمات غيركارشناس��ي مانع صادرات مازاد 
توليد فوالد ش��د. اين عضو انجمن فوالد افزود: 
به نظر مي رس��د بايد در بخش فوالد تصميمات 
كارشناسي اعمال و مانع بروز رانت شد. در همين 
ارتباط ما معتقديم بايد س��ازوكار مناسبي براي 
تامين نياز داخل و صادرات محصوالت فوالدي 
اتخاذ ش��ود تا رانت اختالف قيمت بين بورس و 

كف بازار برطرف گردد.

بازي  اردوغان اين بار با گاز 
البته پيش تر برخي كارشناسان خارجي اعالم 
كرده بودند كه تركيه در اين ميدان، انتظار يك 
منبع ۸۰۰ ميليارد متري داشته اما حاال و پس 
از آنكه مقدار گاز موجود در حد ۳۲۰ ميليارد 
متر مكعب تخمين زده شده، تالش براي كشف 

ميادين ديگر، ادامه دارد.
آمارها نش��ان مي دهد كه ذخيره اثبات ش��ده 
گازي تركي��ه حدود ۳,۳ ميلي��ارد مترمكعب 
است و كشف اين ميدان گازي جديد به منزله 
برداشته شدن يك گام بسيار بزرگ ۲۰ برابري 
در توليد گاز تركيه اس��ت كه ش��ايد در آينده 
بتواند اين كشور را از واردات حتي بي نياز كند.

خبرگزاري هاي ترك در اين باره نوشته اند كه 
»در صورتي كه ساالنه ۱۰ ميليارد متر مكعب 
گاز طبيعي در ميدان گازي ساكاريا توليد شود، 
ممكن است يك پنجم گاز مورد نياز تركيه براي 
۳۲ سال آينده فقط از اين منطقه تامين شود.«

يكي از مسائل و مش��كالت پيش روي تركيه 
كمبود منابع انرژي بوده كه به همين علت اين 
كشور براي دستيابي به اين منابع وارد آب هاي 
مديترانه شرقي شده است و كشتي هاي تركيه 
از سال ها قبل اكتشاف نفت و گاز را در درياي 

مديترانه آغاز كرده اند.
 همچني��ن وجود مناب��ع قابل توج��ه گاز در 
ش��رق مديترانه كه از آن به عنوان »اِلدورادو« 
)سرزمين افسانه اي طال( تعبير مي شود، باعث 
ايجاد تنش هاي ميان تركيه، يونان و فرانس��ه 
ش��ده كه هيچ ي��ك حاضر نيس��تند از روياي 
دسترسي به اين منابع ارزشمند چشم بپوشند. 
تركيه، يونان و قبرس در ميان دست كم هشت 
كش��وري هس��تند كه بر منابع گازي ش��رق 
مديترانه ادع��ا دارند. يون��ان و قبرس )بخش 
يوناني نش��ين( از مهم ترين و برجس��ته ترين 
مخالفان تركيه و عمليات اكتشافي اين كشور 

در مديترانه شرقي هستند.
ياشار ارسالن، رييس اتحاديه توزيع كنندگان 
گاز طبيع��ي تركي��ه در مصاحبه ب��ا خبرنگار 
آناتولي اظهار داش��ت: تركيه س��ال گذش��ته 
۴۵,۳ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي وارد كرد. 
در صورتي كه در اين ميدان گازي تازه كشف 
شده ساالنه ۱۰ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي 
توليد ش��ود، هزينه واردات كش��ور در زمينه 
انرژي هر سال حدود ۲,۶ ميليارد دالر كاهش 

خواهد يافت.
 ام��ا همي��ن صرفه جوي��ي ه��م ب��ا وع��ده 
رييس جمهور تركيه ب��راي بهره برداري از گاز 
اين ميدان تا سال ۲۰۲۳ بايد پرداخت شود و 
در حقيقت گش��ايش اقتصادي رييس جمهور 
 تركيه براي س��ال ۲۰۲۳ ج��واب خواهد داد

 نه حاال. 
 تحليلي كه برخ��ي رس��انه ها از آن به قدرت 
آكپارت��ي تيم اردوغ��ان ياد كرده ان��د و ان را 
ب��ه وقايعي رب��ط داده اند كه در س��ال ۲۰۲۳ 
روي خواهد داد آنه��ا معتقدند كه دليل وعده 
س��ه س��ال آينده اردوغان با وجود نياز مبرم 
تركي��ه ب��ه گاز از همين حاال به پاس��خگويي 
س��ه دليل بازمي گردد. نخست- سال ۲۰۲۳ 
ميالدي يكصدمين سالگرد تاسيس جمهوري 
تركيه اس��ت و حزب عدالت و توسعه به دنبال 
آن اس��ت تا در اين س��الگرد نمادين، خود را 
ب��ه عن��وان وارث قدرتمندي نش��ان دهد كه 
جمهوري را از گردنه ها و گلوگاه هاي خطرناك 
 گذر داده و آن را به ايس��تگاه اس��تقالل كامل

 رسانده است.
دوم- س��ال ۲۰۲۳ ميالدي براي همه احزاب 
تركيه س��ال مهم و سرنوشت س��ازي است و 
انتخابات سراس��ري ۲۰۲۳ تكليف بسياري از 
معادالت سياس��ي اين كشور را روشن خواهد 
كرد. س��وم- س��ند توس��عه ۲۰۲۳ به عنوان 
مهم ترين سند باالدستي حزب عدالت و توسعه 
براي اهداف بلندمدت تركيه، اهدافي رويايي 
را در نظر گرفته ك��ه يكي از آنها، جاي گرفتن 
تركيه در ليست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان است.

با توجه به وقايع مهم چند سال اخير همچون 
كودتاي نافرجام، تنش ب��ا امريكا، هزينه هاي 
س��نگين جنگ با پ.ك.ك و لشكركشي هاي 
مداوم به خ��ارج از مرزها و كرونا، رس��يدن به 
اهداف اقتصادي ۲۰۲۳ اندكي دش��وار به نظر 
مي رسد اما استخراج گاز از ميدان درياي سياه 
– و احتمااًل توامان شدن آن با استخراج منابع 
درياي سفيد - از لحاظ روحي و رواني، آكپارتي 

را در موقعيت مطلوبي نشان خواهد داد.
تركيه با توليد روزانه بيش از ۶۶ ميليون بشكه 
نفت )تا س��ال ۲۰۱۶( در رده ۵۸ بزرگ ترين 
توليدكنن��دگان نفت دنيا بود و ح��اال اگر دو 
ميدان نفتي و گازي تازه وارد مدار توليد شود، 
مي توان رتبه تركيه را در دنيا بسيار بهتر كند.

چشم انداز بورس بعد از اصالح
 از سوي ديگر خريداران هم با توجه به شرايط 
نزولي ب��ورس و نوس��انات ب��ا محافظه كاري 
بيش��تري خريد مي كنن��د؛ اي��ن جنگ بين 
خريدار و فروشنده محدوده اي را ايجاد مي كند 
كه در اين ش��رايط مي گويند كه بازار در حال 
كف سازي است. بعد از اصالح استاندارد انتظار 
داريم كه ش��اخص س��هام بر روي ۱ميليون و 
۶۰۰هزار واحد بايستد. اين شاخص نه عجيب 
است و نه ترسناك و مخاطبان نبايد نگران اين 
تحوالت باش��ند. بعد از اين مرحله بازار دوباره 
در داالن رش��د قرار مي گيرند، اما بدون ترديد 
ديگر شاهد رشد قبلي بازار نخواهيم بود كه هر 
روز تمام س��هم ها حداقل ۵درصد رشد كنند. 
در كل بازار سهام ايران همچنان توانايي رشد 
در همه زمينه ها را دارد و اين پايان نهايي براي 

بازار ايران نخواهد بود.

نهادهاي تصميم گير نيز هفت مجازات براي صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي كشور بازنگردانند و تعهدات ارزي 
خود را انجام ندهند، درنظر گرفته اند

صنعت،معدن و تجارت
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شجريانازبيمارستانمرخصميشود
بر اساس اطالعيه جديد بيمارستان جم، با بهبود وضعيت سالمتي محمدرضا شجريان، كارهاي ترخيص اين هنرمند پيشكسوت از بيمارستان 
در حال انجام است و ادامه مراحل درمان در منزل او انجام مي شود. بيمارستان جم در اطالعيه شماره ۸ خود در تاريخ شنبه )اول شهريورماه( 
با تاكيد بر بهبود وضعيت سالمتي استاد محمدرضا شجريان نوشته است: در راستاي اطالع رساني به مردم هنردوست و هم ميهنان عزيز به 
استحضار مي رساند، امروز عمومي، قلبي، ريوي و تنفسي استاد پايدارتر و بهتر از روز قبل است و اقدامات الزم درخصوص ترخيص ايشان از 
مجموعه بيمارستان جم و انجام ادامه درمان در منزل در حال انجام است.  حسن عباسي از دوستان و پزشكان معالج استاد آواز ايران هم در 

مطلبي جداگانه در صفحه شخصي اش در اينستاگرام اعالم كرده است كه خبر ترخيص اين هنرمند كمتر از ۴۸ ساعت ديگر اعالم مي شود.

مخبرالسلطنهواليآذربايجانشد
دوم شهريور 12۸۸، حاج مخبرالسلطنه 
والي جديد آذربايج��ان از اروپا وارد تبريز 
شد و ستارخان، باقرخان و ديگر مشروطه 
خواه��ان از او اس��تقبال كردند. پس از ص��دور فرمان 
مشروطيت، مخبرالسلطنه كه از شخصيتي فرهنگي 
تبديل به يكي از رجال سياسي ايران شده بود، ابتدا رابط 
بين مجلس و دولت شد و در تنظيم نظامنامه انتخابات 
دست داشت. سپس در اولين كابينه مشروطيت كه به 
سرپرستي وزير افخم تشكيل شد به مقام وزارت رسيد و 
وزارت علوم را برعهده گرفت. در دولت بعدي كه رياست 
آن با ميرزا علي اصغرخان اتابك بود وي در شغل وزارت 
علوم تثبيت شد. در كابينه ناصرالملك همداني وزارت 
عدليه را عهده دار گرديد و متعاقبا در سه كابينه زودگذر 
حسين قلي خان نظام السلطنه وزير علوم بود تا اينكه از 
وزارت به والي گري آذربايجان ماموريت يافت و چندي در 
آنجا حكومت كرد. پس از به توپ بستن مجلس و انحالل 
مشروطيت مخبرالسلطنه نسبت به جان خود بيمناك 
ش��د و از راه روسيه به آلمان رفت. پس از پايان استبداد 
صغير و پيروزي آزاديخواهان و اس��تقرار مش��روطيت 
دوم به ايران آمد و دوباره والي آذربايجان شد. او در اين 
ماموريت با دش��واري هاي فراواني مواجه بود، از جمله 
وجود س��تارخان و باقرخان در تبريز ك��ه خود را فاتح 
مشروطيت مي دانستند و اختيارات او را به حداقل رسانده 
و خواسته خود را جامه عمل مي پوشاندند. مخبرالسلطنه 
پس از قتل برادرش صنيع الدوله بار ديگر از تبريز به اروپا 
رفت و قريب يك سال در آنجا باقي ماند. پس از مراجعت 
به ايران اين بار استانداري فارس نصيب او شد و سه سال 

در آن خطه به حكمراني مشغول بود. پس از مراجعت به 
تهران در دو كابينه مستوفي الممالك به وزارت عدليه و 
كشور منصوب گرديد و در كابينه عين الدوله هم وزير 
عدليه شد. سرانجام در 12۹۷ خورشيدي براي بار سوم 
والي آذربايجان ش��د. در اين دوره از استانداري وي در 
آذربايجان حوادث بسياري پيش آمد، از جمله قيام شيخ 
محمد خياباني و كشته شدن وي، كه منتقدين هدايت 
او را در وقوع آن دخيل مي دانند. بلواي ابوالقاسم الهوتي 
و ژاندارم هاي بندر شرفخانه و نيز شورش سميتقو از اهم 
ديگر مسائلي بود كه والي با آن مواجه شد. در كودتاي 
12۹۹ و روي كار آمدن س��يدضياءالدين طباطبايي، 

مخبرالسلطنه به خالف ساير رجال چون قوام السلطنه، 
مصدق السلطنه و صارم الدوله نه تنها در مقام اعتراض 
برنيامد بلكه هزار تومان از حقوق ماهيانه خود را نيز به 
دولت انقالبي كودتا بخشيد. در انتخابات دوره چهارم 
مجلس كه بخش��ي از آن در دوران رياس��ت الوزرايي 
وثوق الدوله انجام يافته بود مخبرالسلطنه به وكالت از 
تهران انتخاب شد. پس از افتتاح مجلس چهارم وي در 
صف نمايندگان مجلس قرار گرفت و با اعتبارنامه او به 
علت واقعه خياباني مخالفت شد. اواخر 1۳۰1 در كابينه 
مستوفي الممالك وزير فوائد عامه و تجارت شد. بعد از 

سقوط دولت ظاهرا شغلي به او ارجاع نشد.

تاريخ
نگاري

میراثنامه

آغازعزاداريبهروشمردمقرن۱۳
اين تصاوير از جلد دوم كتاب »طهران قديمِ« حعفر شهري برداشت شده است - 
تكيه دولت با آذين بندي هاي شاهانه »از دهم، پانزدهم ماه ذي الحجه كه بچه ها 
پارچه هاي سبز و سياه بر سر چوب ها كرده عالمت هاي حلبي تخته اي بر سر دست 
آورده دور كوچه ها به راه افتاده )محرم آمد عيدم عزا شد/ حسينم وارد كرب و بال شد( 
مي گفتند، مساجد و تكايا و حسينيه هاي شهر را آماده براي عزاداري مي كردند.«  
»جعفر شهري« را به نوعي استثنا و پديده اي در تاريخ نگاري معاصر ايران مي نامند، 
كسي كه بسياري از دانسته هاي امروز از تهران در يك قرن گذشته به ويژه در دوره 
قاجار از نوشته هاي او به دست آمده اس��ت؛ زندگي روزمره مردم در تهران مانند 
سنت ها، آيين ها، رفتارها، مثل ها، رخدادها و دگرگوني هاي تهران و مردم آن به 
زباني روايي و همه فهم به روشي كه مي توان آن را »عريان نويسي« ناميد، توسط 
وي نوشته شده است. در واقع او هر چه را از تهران و ساكنان آن در دوره هاي قاجار و 
پهلوي اول مي دانسته يا گرد كرده، به شيوه اي از تاريخ نگاري كه در ايران ويژه خود 
او به شمار مي آيد، تاليف كرده، به گونه اي كه او را شاهد صادق زمانه خود مي دانند. 
برخي از تهران شناسان معتقدند »طهران قديم« و »تاريخ اجتماعي طهران در قرن 
1۳« اگر توسط جعفر شهري نوشته نمي شدند ظرايفي كه او از زندگي اجتماعي، 
تاريخي و اداب و رسوم مردم روايت مي كند، هيچگاه ثبت و ضبط نمي شدند، كه از 
جمله آنها مي توان به آداب و رسوم مردم در ماه هاي محرم و صفر اشاره كرد. شهري 
در دو جلد از كتاب پنج جلدي »طهران قديم« خود به عزاداري محرم در قرن 1۳ و 
رفتار مردم براي برگزاري اين آيين در تهران پرداخته است، كه همزمان با روزهاي 
كرونايي و آغاز ماه محرم الحرام، از آغاز تا پايان عزاداري هاي محرم نقل قول هاي 
او منتشر مي شود. او برگزاري اين آيين را اين طور در تاريخ كشور ثبت كرده است: 
»عزاداري محرم در تهران از قرن هاي متمادي معمول و مرس��وم بوده همه ساله 
بر ش��كوه آن مي افزود، تا قرن 1۳ كه به صورت بزرگ ترين نمايشات برمي آمد. از 
دهم، پانزدهم ماه ذي الحجه كه بچه ها پارچه هاي سبز و سياه بر سر چوب ها كرده 
عالمت هاي حلبي تخت هاي بر سر دست آورده دور كوچه ها به راه افتاده )محرم آمد 

عيدم عزا شد حسينم وارد كرب و بال شد( مي گفتند، مساجد و تكايا و حسينيه هاي 
شهر را آماده براي عزاداري مي ساختند يعني چادرها و خيمه هاي روضه و تعزيه را 
بر سر پا كردند، مرثيه خواني و روضه خواني را شروع مي كردند.«  از سال هاي دور 
يعني از رسيدن طايفه بني اسد به دشت كربال و شناختن اجساد شهدا و به خاك 
سپردن ايش��ان و مويه كردن بر مزارش آنكه روز سوم و به روايتي پنجم شهادت 
بوده مردم شيعه مذهب پنهاني و در زمان ديلميان و دودمان صفويان به طور آشكار 
همه ساله در دهه محرم در بيستم صفر »اربعين حسيني« ناميده مي شود، مجالس 
تذكاري در عزاي آن بزرگوار برپا مي داشتند تا سنه ۹۰۰ هجري قمري كه »مال 
حسين كاشفي هراتي« واعظ با استفاده از مقاتل و كتب گذشته ها در مقتل كتابي 
به نام »روضه الشهدا« تدوين و تمام كرده استفاده و استنساخ آن را وقف آن گردانيد 
و چون جامع ترين كتاب در اين زمينه بود كه اطالعات ديگر ائمه نيز در آن آمده 
بود در اين ماه هركس عقيده و سوادي داشت آن را بر مردم خواند گريه مي گرفت.

كتابخانه

ترجمهكتاببرندگاننوبلاقتصادمنتشرشد
ترجمه كتاب »اقتصاد خوب براي دوران سخت« نوشته آبجيت وي بانرجي و استر دوفلو، برندگان نوبل اقتصاد منتشر شد. در معرفي اين كتاب 
عنوان شده است: اين كتاب با ترجمه مشترك حميد سوري و عليرضا زالي است كه با موضوع بررسي راهكارهاي اقتصادي در جهان براي 
عبور از مشكالت بزرگ اقتصادي و اجتماعي در مقياس ملي تدوين شده، با قيمت ۸۶ هزار تومان در انتشارات دانشكده علوم پزشكي دانشگاه 
شهيد بهشتي راهي بازار شده است. بنا بر اعالم ناشر، اين كتاب با اجازه آبجيت وي بانرجي و استر دوفلو، دو برگزيده جايزه نوبل اقتصاد و رعايت 
كپي رايت منتشر شده است. حميد سوري از مترجمان اين اثر درباره اين كتاب اظهار كرد: كتاب »اقتصاد خوب براي دوران سخت« كتابي است 
كه نويسندگانش به دليل نگارش آن در سال 2۰1۹ برنده جايره نوبل اقتصاد شدند و طبيعتا كتاب بسيار ارزشمندي است. اين كتاب كه به مسائل 
روز جهان از منظر اقتصاد پرداخته، يك تحليل عميق و رويكرد جدي را در زمينه اقتصاد توسعه محور و سالمت و زندگي مردم معرفي كرده است. 

هنر

اگربودجه»فوتباليستها«راداشتيم...
كارگردان انيميشن »واليبال« كه در چند جشنواره بين المللي به موفقيت رسيده 
است، مي گويد تمام بودجه اين انيميشن را خودش پرداخت كرده و تمام كارهاي 
آن بر عهده خودش و همسرش بوده است. كاوه سيستاني - كارگردان انيميشن 
 light of the world واليبال« - است كه به تازگي برنده جايزه اول جشنواره«
روسيه شده است. اين انيميش��ن پيش از اين هم توانسته بود عنوان بهترين اثر 
جش��نواره فروزن كشور امريكا را به خود اختصاص دهد و همچنين در جشنواره 
فيلم كوتاه سال اسپانيا برگزيده شده سات . سيستاني درباره ساخت اين اثر به ايسنا 
گفت: اين  كار را خودم انجام دادم و تقريبا ۹ ماه طول كشيده است. هزينه اش هم 
زياد بوده است. خودم و همسرم فريبا فرزان فر اين كار را به سرانجام رسانديم. ايشان 
هم كارگردان بودند و هم در ايده اثر به من كمك كردند. او موانع و مشكالتي كه در 
حوزه توليد انيميشن وجود دارد متعدد خواند و توضيح داد: فقط عشق به كار است 
كه ما را به ادامه راه اميدوار مي كند. نه تنها حمايتي نمي شود بلكه سنگ اندازي هم 
مي شود؛ براي مثال يكي از مشكالت ما اين بود كه سايت هايي كه مربوط مي شود 
به ثبت نام در جشنواره هاي بين المللي، همه  فيلتر هستند؛ يعني حتي براي ثبت نام 
در يك جشنواره بين المللي بايد از فيلترشكن استفاده كنيم. او به صحبت هايش اين 
جمالت را اضافه كرد: مي توانم بگويم ايده هاي خوب اصال حمايت نمي شوند. البته 
در مركز گسترش سينما مستند و تجربي و انجمن سينماگران جوان كمتر با اين 
مشكل روبه رو مي شويم. سيستاني در پاسخ به اين پرسش كه چرا به رغم همكاري 
با جواناني كه در حوزه انيميشن در جهان حرفي براي گفتن دارند، باز هم كارهاي 
قابل توجهي در صداوسيما ساخته و پخش نمي ش��ود و كارتوني خارجي مانند 
»فوتباليست ها« بارها از شبكه هاي داخلي پخش مي شود؟ عنوان كرد: متاسفانه 
تنها كارهاي دنباله دار و مجموعه اي در صدا و س��يما ساخته مي شود و رويكردي 
مثل كارتون هاي خارجي ندارند؛ از كارهاي تك قسمتي كه عمدتا باكيفيت تر و 
ماندگارترند و مخاطبان زيادي هم دارند حمايت نمي شود؛ در صورتي كه اينگونه 

آثار مي تواند صدا و سيما را در تراز جهاني مطرح كنند و توانايي فيلمسازان تلويزيون 
ايران را به همه دنيا نشان دهند. صداو س��يما هدفش از توليد آثار در مرحله اول 
سرگرمي نيست و تجاري هم نيس��ت. اهدافي است كه از اول تعريف شده است. 
طبيعتا بودجه اي هم كه از جانب صداو سيما در اختيار تهيه كننده ها و كارگردان ها 
قرار مي گيرد براي آثاري است كه مد نظر خودشان باشد. اين كارگردان انيميشن 
ادامه داد: انيميش��ن هايي مثل »فوتباليس��ت ها« به سمت سرگرمي و مخاطب 
پسند بودن مي روند. براي همين با اقبال عمومي بيشتري روبرو مي شوند. از طرفي 
بودجه هاي خيلي كالني صرفش��ان شده و با بودجه هايي كه در اختيار انيميشن 
ساز هاي ايراني قرار مي گيرد قابل قياس نيست. اگر بچه هاي ايران در كمپاني هاي 

بين المللي و با آن بودجه ها كار كنند جزو بهترين ها مي شوند.  

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانوناصالحپارهايازموادقانوننظاممعماريوساختماني
اوايل شهريور 1۳5۶ و در مجلس بيست و چهارم شوراي 
ملي، مواد يك تا يازده قانون نظام معماري و ساختماني 
اصالح شد.  بر اين اساس ماده يك به اين شكل اصالح 
شد: در مركز هر استان دو سازمان به نامهاي سازمان 
نظام مهندس��ان معمار و شهرس��از و س��ازمان نظام 
مهندسان س��اختمان و تأسيسات تأسيس مي گردد 
كه هر يك مس��تقل بوده و داراي شخصيت حقوقي 
هس��تند.  ماده دو نيز به اين شكل شد: هدف سازمان 
نظام مهندسان معمار و شهرساز رعايت اصول معماري 
و شهرسازي ايجاد امكانات و تسهيالت براي باال بردن 
سطح و كيفيت كار اشخاصي است كه امر تهيه و نظارت 
و اجراي طرح هاي س��اختماني و شهرسازي به عهده 
آنها اس��ت و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان 
و تأسيسات رعايت اصول مهندسي در امور محاسبات و 
اجراي ساختماني و تأسيساتي و ساير رشته هاي مربوط 
و ايجاد امكانات و تس��هيالت براي بهبود  كيفيت كار 
اشخاص اس��ت كه امور مزبور را به عهده دارند. در ماده 
۳ نيز آمده است: براي تشكيل هر سازمان در حوزه هر 
استان وجود حداقل 2۰ نفر عضو واجد شرايط ضرورت 
دارد. همچنين، مهندس��ان معمار و شهرساز و ساير 
رشته هاي مربوط مي توانند به عضويت سازمان نظام 
مهندسان معمار و شهرساز و مهندسان راه و ساختمان 
و تأسيس��ات و مهندسان ساير رش��ته هاي مربوط به 
ساختمان مي توانند به عضويت سازمان نظام مهندسان 
ساختمان و تأسيسات پذيرفته شوند. بر اساس اصالحيه 
ماده هفت،  هر س��ازمان داراي هيأت مديره اي خواهد 
بود كه در پايتخت از 11 نفر عضو اصلي و سه نفر عضو 

علي البدل و در مراكز استان ها از 5 نفر عضو اصلي و يك 
نفر عضو علي البدل به انتخاب اعضاء براي مدت س��ه 
سال تشكيل مي شود.  آيين نامه مربوط به نحوه انجام 
انتخاب و ش��رايط الزم براي عضويت در هيأت مديره 
سازمان ها و تعداد نماينده هر يك از رشته هاي معماري 
و شهرسازي يا راه و س��اختمان و تأسيسات در هيأت 
مديره سازمان ذيربط و نحوه تشكيل و وظايف سازمان ها 
در زمينه حفظ ش��ؤون و حيثي��ت حرفه اي و تنظيم 
روابط بين صاحبان حرف مذكور و كارفرمايان و حفظ 
حقوق و تعيين تكاليف متقابل آنان نسبت به يكديگر از 
طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت 
وزيران خواهد رسيد.  همچنين، هر يك از سازمان هاي 
نظام مهندسان معمار و شهرس��از و نظام مهندسان 
ساختمان و تأسيسات داراي يك شوراي انتظامي خواهد 
بود كه از سه عضو اصلي و دو عضو علي البدل منتخب 
از بين اعضاي سازمان مربوط تشكيل مي گردد. انتخاب 
يك عضو اصل��ي و يك عضو علي البدل به عهده هيأت 
مديره و انتخاب بقيه اعضاء به عهده اعضاء سازمان است.  
بر اساس اصالحيه ماده 1۰، مرجع رسيدگي به شكايات 
اشخاص و تخلفات هر يك از صاحبان رشته هاي مربوط 
به ساختمان و تأسيسات و معماري و شهرسازي، شوراي 
انتظامي مربوط است.  آيين نامه طرز تعقيب و رسيدگي 
به تخلفات در ش��وراي انتظامي و نح��وه اجراء احكام 
صادر شده همچنين نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي 
ش��وراي انتظامي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي 
تهيه و به تصويب كميسيون هاي دادگستري و مسكن 

و شهرسازي مجلسين خواهد رسيد.

اليحه  منع خشونت عليه زنان در مجلس 
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده از پايان 
بررسي اليحه صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان 
در برابر خشونت در دولت و تقديم آن تا يك ماه آينده 
به مجلس شوراي اسالمي خبر داد. معصومه ابتكار 
درباره دليل تاخير در ارسال اليحه صيانت، كرامت و 
تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت از سوي دولت 
به مجلس گفت: تاخير ايجاد ش��ده در ارس��ال اين 
اليحه به مجلس به اين دليل بود كه چون تغييرات 
اعمال شده توسط قوه قضاييه در آن زياد بود، مجدد 
در كميسيون لوايح دولت مورد بررسي قرار گرفت. 

حاال پس از طي مراحل مختلف، در تالش هستيم 
كه ماه آينده به مجلس تقديم شود.

سفر   نكنيد  
ستاد ملي كرونا در اطالعيه اي ضمن تشكر از اكثريت 
مردم كش��ورمان كه ب��ا همراهي و هم��كاري با كادر 
بهداش��ت و درمان در مقابله با كرونا، حداقل تردد در 
سطح شهرها و جاده ها را داش��ته اند، از اقليتي كه در 
اين باره بي توجه هس��تند، خواست كه به جمع كثير 
ايرانيان همراه براي مقابله با كرونا بپيوندند و با توجه به 
دستورات پزشكان و پرستاران وزارت بهداشت با رعايت 
كليه دستور العمل ها به كرونا مبتال نشوند و ديگران را 
مبتال نكنند. ر اين اطالعيه آمده است: ضمن تشكر از 
همراهي و همكاري مردم ايران اسالمي در اجراي كليه 
دستورالعمل هاي ستاد ملي كرونا براي پيشگيري از 
ابتال به ويرووس كوويد 1۹ با توجه تعطيالت پيش رو و 
احتمال سفر رفتن برخي از هموطنان نكات ذيل مجددا 
تاكيد مي شود. 1( براساس آخرين توصيه هاي سازمان 
بهداش��ت جهاني فاصله گذاري اجتماعي با ماندن در 
خانه و حداقل جابه جايي در س��طح شهر ها و جاده ها 
و اس��تفاده از ماسك موثرين ترين راه براي پيشگيري 
از كرونا است. 2( بررسي ميداني متخصصان اپيدمي 
وزارت بهداشت طي شش ماه گذشته مويد اين نكته 
مهم است كه ميزان ابتال و فوت ناشي از كرونا، ارتباط 

مستقيم با رفتن به سفر در سطح كشور داشته است و 
لذا رفتن به س��فر به معني قبول ريسك مبتال شدن و 
مبتال كردن س��اير هموطنان به ويرووس كوويد 1۹ 
است. ۳( كاهش تلفات ناشي از كرونا تنها با كنترل ابتال 
به اين ويرووس ميس��ر بوده و همزمان كمك به كادر 
درمان براي فراهم آوردن امكان رسيدگي به سالمندان 
و افراد داراي بيماري هاي زمينه اي است. ۴( با توجه به 
ناشناخته بودن ويرووس كوويد 1۹ و به همين ميزان 
امكان تغيي��رات غير قابل پيش بين��ي و واكنش اين 
ويرووس در بدن انسان، هشدار جدي كارشناسان بر 
افزايش مراقبت و اجراي دقيق دستورالعمل هاي وزارت 

بهداشت در پيشگيري از كرونا است.« 

تاريخچه

معماريمدرن،پايانسالها
يكنواختي

ظهور مدرنيسم در معماري مربوط به سال هاي بين 
1۹2۰ تا 1۹5۰ است. اما ريشه هاي آن به روشنگري 
و گسترش فناوري بر مي گردد. تاريخچه مدرنيسم 
شامل سه دوره اس��ت، دوره اوليه، مدرن و آخرين 
دوره كه در آن بزرگ ترين و مش��هورترين معماران 
ظهور پيدا كردند. مدرنيسم در اين دوره تحت تأثير 
روشنگري قرار گرفت كه انقالب صنعتي را به دنبال 
داش��ت. اين تأثير بر اس��اس عقل گرايي بود كه از 
اصطالحات پايه اي روشنگري بود كه به دكارت بر 
مي گردد، دكارت كس��ي بود كه جهان را به منزله 
يك ماشين مي پنداشت كه با قوانين مكانيكي كار 
مي كند. مدرنيس��م، عقل گراي��ي را به منزله دقت 
در طراح��ي و تطابق ش��رايط معم��اري با صنعت 
مي پنداش��ت. Le Corbusier در سال 1۹21 به 
عنوان يكي از پيشگامان مدرنيسم مي گويد: »يك 
خانه، ماشيني براي زندگي كردن است. « اين جمله 
او اشاره دارد به اينكه يك ساختمان، سادگي شكل 
يك ماشين را دارد كه معمار مانند يكي از بخش هاي 
ماشين عمل مي كند.  آدولف لوس به عنوان يكي از 
پيشگامان مدرنيسم مقاله اي در سال 1۹۰۸ منتشر 
كرد كه ش��عار او در آن مقاله »زرق و برق و تزئينات 
يك جنايت است« بود. منظور او از جنايت، هدر دادن 
پول، نيروي كار و مواد و مصالح بود .پدر مدرنيسم، 
لوييس س��وليوان، يكي ديگر از مشهورترين افراد 
سبك معماري مدرن در سال 1۹1۸ بود. معماران 
مدرنيس��م مانند Mies van der Rohe بسيار 
تحت تأثير شعار سوليوان بودند كه هدف ساختمان 
را تأكيد بر عملكرد و طراحي از داخل آن مي دانست. 
در مدرنيسم، اولويت با عملكرد بود و عملكرد پايه و 
اساس فرم بود. مدرنيسم در معماري از باوهاوس رشد 
پيدا كرد. باوهاوس، يك مدرسه طراحي و معماري 
 Walter آلماني است كه در س��ال 1۹1۹ توسط
Gropius، Mies، Marcel Breuer، Was-
sily Kandinsky و Paul Klee تأس��يس شد. 
باوهاوس هنر را با تكنول��وژي ادغام كرد. معماري 
قاج��ار پيش درآمدي براي ش��كل گيري معماري 
مدرن ايراني است، زيرا منجر برتري يافتن اصول و 
مدل هاي سنتي ايران شده و در اين دوره فضاهاي 
نوآورانه اي جسورانه اي معرفي شدند و اولين نسل 
جديد از معماران ايراني، تحوالت مدرن در معماري 
ايران��ي به وجود آوردند. در اوايل قرن بيس��تم پس 
از جنگ جهاني اول مصادف با تاس��يس سلس��له 
پهلوي گذر به معماري مدرن ايراني آغاز شد. اصول 
معماري سبك هاي مدرنيست با ظهور آثار معماراني 
آغاز ش��د كه در خارج از كشور تحصيل كرده بودند 
و تحت تاثي��ر آرت نوو و مدرنيس��ت بودند. برخي 
ازچهره هاي ش��اخص كه در شكل گيري معماري 
مدرن در ايران نقش داش��تند وارطان هوانس��يان، 
گابريل گوركان، محسن فروغي بودند و برخي از آثار 
معماري مدرن ايران عبارتند از ساخت ايستگاه قطار 
تهران، بانك ملي، مدرسه دارلفنون، كاخ شهرباني، 
آرامگاه فردوسي و سعدي. در دوران پهلوي دوم، دو 
گرايش در معماري غالب شدند: ترويج سبك مدرن 
و گفت وگو بين س��نت و مدرنس��يم و رابطه سبك 

معماري جديد با تاريخ، هويت و معماري بومي.
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