
اقتصاد شنبه 20 مرداد 1397، 28 ذي  القعده 1439، 11  آگوست 2018،  سال شانزد                        هم، شماره 104157 eghtesad@etemadnewspaper.ir

ادامه از صفحه اولخبر آخر  سياستگذاري

در سال 1972 ميالدي، جين كارنان، آخرين انساني كه بر 
ماه گام گذاشت، هنگام بازگشت به زمين گفت: »ما بايد با 
صلح و اميد براي همه مردم بازگرديم.« انگار همان گونه كه 
بسياري از فيلم ها و كتاب ها پيش بيني كرده بودند، اينگونه 

نخواهد بود.
هر آنچه تا همين چند سال پيش ناممكن مي نموده، به دست 
و فكر بشر شدني شده است. حاال جنگ ستارگان هم دور از 
ذهن نيست. مايك پنس، معاون رييس جمهور امريكا روز 
پنجشنبه جزييات برنامه هاي تازه و جداگانه براي ششمين 
ني��روي ارتش امريكا را اعالم كرد. ام��ا آنچه اين نيرو را كه 
بناست تا سال 2020 شكل گرفته باشد، جنجالي مي كند، 
نام و هدف آن است. پس از نيروهاي زميني، دريايي، هوايي، 
گارد ساحلي و نيروهاي ويژه، »نيروي فضايي اياالت متحده« 
بر اساس برنامه ها بر آن است تا از غلبه امريكا در فضا دفاع 
كند. در دنيايي كه همه چيز وابسته به پول است، اين تالش، 
كوششي اقتصادي هم خواهد بود، نخس��ت براي دفاع از 
منافع اقتصادي در كنار منافع ژئوپولتيك و دوم براي پيشتاز 

بودن در صنايع آينده نگرانه فضايي.
معاون دونالد ترامپ با اشاره به اينكه »فضا زماني صلح آميز و 
غيررقابتي بود اما اكنون پرازدحام و خصم آميز است«، گفت 
كه امريكا از اين چالش عقب نخواهد نشست. اين نيروي 
ششم ارتش كه بناست »جدا و برابر« باشد از همين حاال 
رييس جمهور جنجالي امريكا را به شوق آورده تا توييت كند: 

» نيروي فضايي تا آخر راه!«

اقتصاد فضا
فضا از سه راه با اقتصاد گره خورده، اول صنعت او كه روز به 
روز گردش مالي و س��رمايه گذاري در آن بيشتر مي شود، 
دوم اس��تفاده اقتصادي نهادها و شركت ها از توانايي هاي 
نوآورانه آن مانند جي پي اس يا ارتباطات سريع و در آينده 
اس��تفاده هايي چون بهره برداري معدني و سوم از طريق 
حفاظت از امنيت ژئوپولتيك و كسب و كار و پيشتازي در 

فتح مرزهاي تازه چون ماجراي قطب جنوب.
»صنعت فضا« به فعاليت هاي اقتصادي وابس��ته به توليد 
اجزايي كه به مدار زمين يا وراي آن مي روند، رساندن آنها 
به نقطه موردنظر و خدمات مربوط گفته مي شود. از آنجا كه 
تاكنون عمده اين صنعت بر ماهواره ها متمركز بوده، آن را 

به همين نام مي خواندند، اما با ورود شركت هاي خصوصي 
به فضا و برنامه هايي براي كسب سود تجاري از اين صنعت، 

مي توان آن را »كسب و كار فضا« خواند.
از اين رو »اقتصاد فضا« كه پيش تر به عنوان »حوزه تمام 
بازيگران دولتي و خصوصي درگير توسعه و فراهم آوردن 
محصوالت و خدمات فضايي« تعريف مي شد، در سال هاي 
آينده »تجارتي تمام عيار« خواهد بود. حتي همين حاال 
هم آنچه »اقتصاد فضابنيان« نام دارد، فعاليت اقتصادي 
در فضاي اطرف كره آبي ماست كه شامل معدنكاري در 
سيارك ها، توليد در فضا، تجارت فضايي، ساخت و ساز در 
فضا مانندساخت ايستگاه هاي فضايي، دفن زباله در زباله و 
تبليغات فضايي مي شود. اگر اين تعريف تصويري علمي-

تخيلي به شما مي دهد، ترديد نكنيد كه اگر جوان باشيد، 
اينها و بيشتر از اينها را خواهيد 
ديد. »صنعت فضابنيان« هنوز 
كودكي نوپاس��ت، اما نشان 
داده كه قابليت هاي بس��يار 

دارد.
پاي��گاه اينترنت��ي »مجمع 
جهاني اقتص��اد« در مطلبي 
با اش��اره به اينكه بشر تا سال 
2030 دوباره روي ماه خواهد 
بود، فعاليت بخش خصوصي 
و همكاري آن با بخش دولتي 
در حوزه هوا- فضا را »سوخت 
حركت به ماه و مريخ« مي داند، 
احتماال روزي وراي آنها. اينكه 
اقتص��اد آزاد چق��در در اين 

وضعيت نقش بازي كرده به كنار، آينده اقتصادي صنعت 
هوا- فضا بسيار درخش��ان به نظر مي رسد. الن استوفان و 
جرج ويتسايدز از مديران ارشد شركت هاي فعال در حوزه 
فضا، در مطلب پيش گفته، اين صنعت حتي خود زمين را 
نيز دگرگون و فعاليت هاي اقتصادي را تسهيل خواهد كرد. 
وسايل نقليه مجهز به امكانات فضايي ظرف چند دقيقه از 
سويي به سوي ديگر كره زمين خواهند رفت، ارتباط اينترنتي 
و راديويي بسيار ارزان تر و سريع تر آن هم از هر نقطه اي به 
نقطه ديگر ممكن خواهد شد و اينها اقتصاد جهان را زير و 
رو خواهد كرد. از بين رفتن فقر در چنان شرايطي عجيب 
نخواهد بود. گرچه به سختي مي توان تصور كرد كه آن روزها 

جهان شاهد اختالف طبقاتي نباشد، اما نداشتن حداقل 
نيازهاي اساسي براي شمار قابل توجهي از جمعيت جهان، 

دور از ذهن است.

مهم و مهم تر
اقتصاد فضا همه فعاليت ها و استفاده از منابعي است كه 
از طريق كاوش، پژوهش، درك، مديريت و بهره برداري 
از فضا براي بش��ر توليد ارزش اف��زوده يا منافع مي كند. 
اي��ن بخش از اقتصاد چنان در حال رونق گرفتن اس��ت 
 OECD( »( كه »سازمان همكاري و توسعه اقتصادي
در گزارش��ي در س��ال 2014 آن را در »مجمع فضاي« 
خود تعريف كرد: فعاليت هاي اصلي صنعت فضا در فضا 
و در عملي��ات ماهواره ها و ديگ��ر فعاليت هاي مصرفي 
ك��ه از تحقي��ق و توس��عه 
دولتي به دست مي آيد. اين 
ش��امل تم��ام كارخانه هاي 
دولتي و خصوص��ي درگير 
در توس��عه، فراهم كردن و 
اس��تفاده از برون داد صنعت 
فضا، محص��والت و خدمات 
استخراج شده از فضا و دانش 
علمي برخاسته از تحقيقات 

فضايي مي شود.
مجل��ه »امني��ت فضايي« 
متعلق به »انجمن بين المللي 
پيش��رفت امنيت فضايي« 
مي نويس��د: »بخ��ش فضا 
ويژگي هاي ممتازي از قبيل 
استفاده از فناوري هاي فوق پيشرفته قابل استفاده براي 
توسعه پروژه و بازگشت سرمايه دارد. با آنكه امروزه بخش 
تجاري فضا در حال رش��د است، اس��تفاده از فضا براي 
اهداف دفاعي همچنان بر استفاده هاي ديگر غالب است، 
گرچه بخش نظامي از اپليكيشن هاي مدني و نظامي اي 
مانند پيش بيني هوا، كنترل از راه دور و مسيريابي بهره 
مي برد.« با اين حال اوض��اع نه در كوتاه مدت، اما تغيير 
خواهد كرد. »مش��تريان اصلي محص��والت و خدمات 
فضايي هنوز هم دولت ها هس��تند. با اين حال، ش��مار 
فزاينده ش��ركت هاي خصوصي فع��ال در فعاليت هاي 

فضايي تدريجا در حال افزايش است.

زنجيره ارزش و اجتماع
زنجيره ارزش، بازه تمام فعاليت ها شامل طراحي، توليد، 
بازاريابي،  لجس��تيك و توزيع تا حمايت از مشتري نهايي 
مي شود كه يك سازمان براي رساندن محصول به بازار انجام 
مي دهد. هر يك از اين قدم ها، ارزش افزوده دارند. بخش فضا 
اخيرا در جلب توجه همه دنيا خوشبخت بوده و دولتي ها 
و خصوصي ها در پي آنن��د كه در اين صنعت به منابع تازه 
رشد اقتصادي و نوآوري برسند. به اين ترتيب، اقتصاد فضا 
از حوزه هاي اصلي فناوري هاي-تك، فرصت هاي تجاري 
و اهداف اس��تراتژيك شده است. انواع مختلف فعاليت ها، 
ورودي ها و فرآيندها در اين صنعت، به شكل گرفتن زنجيره 

ارزش جهاني كمك مي كند.
صنع��ت فضاي جه��ان در س��ال هاي گذش��ته مدام 
رش��د ك��رده و فعاليت هاي وابس��ته به آن ب��ه ارزش 
چندصدميليارد دالري رسيده است. جالب اينجاست 
كه بي��ش از 60 درصد از فعاليت هاي اقتصادي فضايي 
مربوط به اقالم و خدمات تجاري مي ش��ود. درآمدهاي 
تلويزيوني، رش��د كاراي��ي تلفن هاي همراه، ارس��ال 
پيامك هاي تصويري و... مديون رونق اين صنعت است 

كه فعال پاياني بر آن نيست.
مجله امنيت فضايي پا را از اين ه��م فراتر مي گذاد و در 
گزارش خ��ود براي اقتصاد فضا، اث��رات اجتماعي قائل 
است: »علوم فضايي نقشي ردنشدني در زندگي ما بازي 
مي كنند؛ نظم اس��تراتژيك و توسعه اقتصادي جوامع 
وابس��ته به آنهاست. اس��تفاده از ماهواره در مسيريابي، 
ارتباطات، هواشناسي و مشاهده زمين زندگي و دانش 
همه ما را تغيير داده است. فناوري هاي فضايي همچنين 
برنامه ريزي براي كشاورزي، مديريت فاجعه، پزشكي، 
زمين شناسي بهتر، نقل و انتقال راحت تر و برنامه ريزي 

شهري را ممكن كرده است.«
صنعت و اقتصاد فضا در حالي چنين توانايي هايي دارد كه 
بر خالف تصورها، كشورهاي گروه بيست، درصد ناچيزي 
از توليد ناخالص داخلي خود را به آن اختصاص مي دهند. 
اقتصاد فضا ساد كننده زندگي هرروزه ما است. فضا خود، 
داستان امروز و آينده است. ش��ايد با نگاه به ابعاد كائنات، 
رسيدن به بيگانگاني كه فناوري هاي غريب در دست انسان 
بگذارند، انتظار زيادي باش��د، اما همان جا كه خيال داريم 
روزي آنها را پيدا كنيم، بهترين مسكن رشد فكر، فلسفه 

و فناوري است.

وزير صنعت ، معدن و تجارت در حالي كه عنوان مي كند 
مدافع ارز مداخله اي براي تنظيم بازار ارزي كشور است 
كه از مخالفت هيات وزيران با تنظيم ارز 3500 توماني 
براي واردات كاالهاي اساس��ي خبر داد . اين در حالي 
اس��ت كه برخي خبرها از بدنه هيات دولت حكايت از 
پيشنهاد جديد برخي اعضاي هيات دولت براي ورود 
ارز 3500 توماني براي واردات كاالهاي اساسي داشت 
كه نتيجه آن كاهش قيمت كاالهاي اساسي بود؛ خبري 
كه توسط محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و 
تجارت كشور روي خروجي خبرگزاري مهر قرار گرفت 
و چند ساعت پس از انتشار آن از سوي روابط عمومي 
اين وزارتخانه تكذيب شد. اين روابط عمومي تاكيد كرده 
است كه »كاهش قيمت ارز كاالي اساسي در دستور 

كار دولت نيست.«
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعيه خود آورده 
اس��ت: »انتش��ار خبري مبني بر كاهش قيمت دالر 
كاالهاي اساس��ي مورد تاييد نيس��ت و دالر كاالهاي 
اساس��ي در بس��ته جديد ارزي 4200 تومان مصوب 
ش��ده اس��ت. هر قيمت اعالمي ديگري ب��راي دالر 
نادرس��ت و مورد تايي��د وزارت صمت نيس��ت.« اين 
وزارتخانه از رس��انه ها خواسته اس��ت كه طبق بسته 
جديد سياست هاي ارزي دولت كه هفته گذشته توسط 
رييس كل بانك مركزي ابالغ و از روز چهارشنبه گذشته 
اجرايي شده است، كاالهاي اساسي با ارز 4200 توماني 
وارد كشور مي شوند و نرخ دالر براي بقيه اقالم وارداتي 

بر اساس بهاي بازار ثانويه خواهد بود.

محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در 
اين باره با بيان اينكه دليل كاهش 212 توماني نرخ دالر 
دولتي و حركت آن از 4412 به 4200تومان است، گفته 
بود: »پيشنهاد برخي اعضاي دولت، دالر 3500توماني 

براي واردات كاالهاي اساسي بود؛ اما توافق نشد.«
او با برشمردن داليل تصميم 
دولت براي كاهش نرخ دالر 
دولت��ي از 4412 توم��ان به 
4200 توم��ان تاكيد كرده 
است: »فهرس��ت كاالهاي 
مشمول دريافت ارز دولتي 
با بس��ته جديد ارزي دولت، 
كاهش يافته و بر اين اساس 
تصميم بر اين ش��د كه نرخ 
دالر دولت��ي نيز براي تامين 
ارزان كاالهاي اساسي، دارو 
و اق��الم ضروري م��ورد نياز 

خانوارها، كاهش يابد.«
وزي��ر صنع��ت، مع��دن و 
تجارت افزوده اس��ت: »در 
اين ميان حتي پيش��نهاد 
برخ��ي اعض��اي دول��ت، 
اعطاي دالر 3500 توماني 
به واردات كاالهاي اساسي 
بود كه فعال در اين مرحله 
دولت تصميم بر اين گرفت 
كه ن��رخ دالر را ت��ا 4200 
تومان كه مصوبه دولت در 

فروردين ماه سال جاري بود، تقليل دهد، اما در صورت 
ضرورت، مجدد اين نرخ ممكن است كاهش يابد.«

ش��ريعتمداري همچنين در پاس��خ به پرسش ديگر 
خبرنگار مهر مبني بر حركت كند ابالغ آيين نامه هاي 
مرتبط با اجراي بس��ته جديد ارزي و نوسانات قيمتي 
در ب��ازار دركنار بالتكليفي 
صرافي ه��ا، تصري��ح كرد: 
»همچنان به سياست هاي 
ارزي كشور انتقاداتي مطرح 
است و اتفاقا توليد به عنوان 
حلقه آخر اين سياست ها، 
اولي��ن گروهي اس��ت كه 
قرباني اين سياست ها شده 
اس��ت و تصميم گي��ري در 
رابطه ب��ا ارز، مهم ترين اثر 
را روي تولي��د دارد؛ پ��س 
تصميمات مي تواند با دقت 

صورت گيرد.«
ب��ه گ�فت��ه او »ب�رخ��ي 
محدوديت ها روي اسكناس 
وجود داشته است؛ اما به هر 
حال دول��ت در مقطعي هر 
گونه خريد و فروش و معامله 
ارز خارج از سيس��تم نيما 
را قاچاق اعالم ك��رده بود، 
اما اكنون ب��راي آغاز به كار 
صرافي ه��ا الزم بود كه اين 
معامالت از سر گرفته شده و 

معامله ارز مصداق قاچاق نباشد، بنابراين بايد عمليات 
صرافي ها مجدد از سر گرفته مي شد.«

اين وزير كابينه البته گفته است: »قرار بود كه صرافي ها 
ارز مس��افران خارجي را دريافت كرده و به متقاضيان 
سفرهاي خارج از كشور ارايه دهند، پس اين مرحله اي 
از كار در نظر گرفته ش��ده براي صرافي هاس��ت، البته 
من ترجيح مي دادم كه ابتدا تزريق مديريت ش��ده ارز 
مداخله اي در صرافي ها صورت گيرد تا بازار اندكي آرام 

شده و بعد از آن سياست ها را اجرايي كنيم.«
البته شريعتمداري در گفت وگو با ايرنا گفته است: »با 
اقدام هاي انجام شده، اكنون ذخاير قابل قبولي در حوزه 
كاالهاي اساسي در كشور وجود دارد  اما در مورد منابع 
ارزي با احتياط عمل مي كنيم. خروج يك جانبه امريكا 
از برجام در نهايت منجر به گسترش انتظارات منفي در 

سطح جامعه شد.«
به گفته او وضعيت موجود جامعه به مثابه يك گلوله برف 
است كه مي توان آن را در همين حد نگه داشت يا آن را 
تبديل به بهمني مخرب كرد. اكنون گراني ها گوشه اي 
از محصوالت را درگير خود كرده و اگر به هوش نباشيم 

كنترل كردن آن به كار دشواري تبديل خواهد شد.
شريعتمداري به وجود مشكالت ساختاري در سطح 
جامعه اشاره كرد و يادآور شد:»به طور نمونه وجود هزار 
و600 هزار ميليارد تومان نقدينگي در سطح جامعه كه 
بخش بزرگي از آن به صورت پول و ش��به پول در نظام 
بانكي وجود دارد به مشكل اساسي تبديل شده است. در 
اين شرايط بايد تالش همگان ايجاد آرامش خاطر براي 
آحاد جامعه باشد. اين روزها بايد در جهتي حركت كنيم 

كه سنجيده، با احتياط و با طمأنينه باشد.«

وزير صنعت، معدن و تجارت از داليل كاهش قيمت ارز دولتي گفت

مدافع ارز مداخله اي هستم 

دولت

حميدرضا  آريان پور

ايران پانزدهمين اقتصاد بزرگ 
دنيا مي شود

آيا اصالح يا فساد يك وزارتخانه عظيم در شرايط جنگ 
اقتصادي و فشار بي سابقه به مردم تا اين حد جزيي و 
پيش پا افتاده اس��ت؟ كاش آقاي وزير به جاي پاسخ 
دادن به اين شائبه هاي بي مورد رسما اعالم مي كرد كه 
آقايان بياييد درست يا اشتباه پيرامون درصد بيكاري، 
هلدينگ هاي بزرگ اقتص��ادي، بيمه هاي اجتماعي 
و احوال معلوالن كه با جان و معيش��ت ميليون ها نفر 
در ارتباط است، متمركز ش��ويد و مرا محاكمه كنيد. 
راستي با نمايش چنين اوضاعي ما نمايندگان چگونه 
به م��ردم اميد دهيم كه مجلس پاس��دار حقوق ملت 
است، آنان چگونه اطمينان حاصل كنند كه چشمان 
تيزبين وكيالن مردم از منافع ملي به امور شخصي تنزل 
پيدا نمي كند؟ من به عنوان يكي از نمايندگان ملت با 
اينكه در موافقت يا مخالفت اس��تيضاح سخن نگفتم 
ولي همين جا به واسطه آنچه در روز چهارشنبه هفته 
گذش��ته در مجلس شوراي اس��المي گذشت از ملت 
ايران عذرخواهي مي كنم. ما در اين روز عصاره فضائل 
ملت نبوديم. اخالق و كرامت و بزرگ منشي و مصالح 
ملي رعايت نشد و مردم حق دارند ما را استيضاح كنند. 
اكنون بايد اين س��وال بزرگ را مط��رح كرد كه چرا ما 
به اين روز افتاده اي��م و چرا عده اي در اركان مهم نظام 
مي توانند در ش��رايط حاد هم مناسبات مهم را تحت 
تاثير مسائل شخصي و جزيي قرار دهند و از بازتاب آن 
در افكار عمومي نترس��ند؟ اعتبار و در راس امور بودن 
مجلس از فاخر، موجه، سنجيده، مودبانه و متعهدانه و 
ش��جاعانه بودن عملكرد نمايندگان به دست مي آيد، 
مجلسي كه روزي در اوج اعتبار خود به حضرت امام)ره( 
تذكر مي دهد و آن امام فقيد در پاس��خ به نمايندگان 
اين تذكر را مي پذيرد و مي نويسد: »ان شاءاهلل تصميم 
دارم در تم��ام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه 
طبق قانون اساس��ي حركت كنيم ... از تذكرات همه 
شما سپاسگزارم و همه شما را دعا مي كنم.« حاال بايد 
نگران اعتباري باشد كه ضمن بحث هاي حاشيه اي تنزل 
پيدا مي كند و مردم را در حيرت فرو مي برد. مجلس ما 
امروز مي تواند نقشي بسيار مهم و اثربخش و ماندگار 
و رافع مشكالت داشته باشد اگر ما نمايندگان به حبل 
متين كرامت اخالقي و عبور از منافع شخصي و خاضع 
در مقابل مردم و متعهد به منافع ملي تمس��ك كنيم 
و مثل پيش��ينيان خود در دوره هاي مشعشع آزادگي 
پيش��ه كنيم و دانايي از خويش بروز دهيم. پيشنهاد 
حقير به همكاران محترم اين اس��ت كه هر چه زودتر 
درصدد جبران برآييم و به طريقي اين خسارت معنوي 

به مجلس را مرتفع  كنيم.

جبران خسارت استيضاح 

همراه اول به منظور گراميداش��ت روز خبرنگار و 24امين 
سالروز عرضه اولين سيمكارت در ايران، در مراسم »شبي 
با اصحاب رس��انه«از كمپين »مثل اول« رونمايي كرد. به 
گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، 
اپراتور اول تلفن همراه كشور به مناس��بت 17 مرداد روز 
خبرنگار و 19 مرداد بيست و چهارمين سالروز آغاز عرضه 
سيم كارت در ايران، با حضور بيش از 200 خبرنگار فعال در 
رسانه هاي كشور، مهندس فرهنگ مديرعامل همراه اول، 
دكتر حافظي رييس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور، دكتر 
رخشاني مهر رييس سازمان و معاون عمراني وزير آموزش 
و پرورش، مهندس شيرزاد مديركل مشاركت هاي مردمي 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و جمعي از 
مديران ارشد همراه اول مراسمي جهت گراميداشت اين دو 
رويداد مهم برگزار كرد و طي تفاهم نامه اي با سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس كشور از مشاركت خود در نوسازي 
مدارس در مناطق زلزله زده استان كرمانشاه و ساير مناطق 

محروم كشور خبر داد.
حميد فرهنگ مديرعامل همراه اول در اين مراسم ضمن 
خير مقدم به اصحاب رسانه كه طي اين سال ها همواره حامي 
اين اپراتور بوده و به توسعه فضاي تكنولوژي كمك كرده اند، 

گزارش مختصري از فعاليت هاي اين اپراتور ارايه داد.
مديرعامل اپراتور اول با اشاره به جايگاه اين اپراتور در صنعت 
اپراتوري تلفن همراه گفت: همراه اول در ايران و خاورميانه 
از نظر تعداد مشترك رتبه نخست، در آسياي جنوبي رتبه 
هفتم و در جهان در بي��ن 1003 اپراتور تلفن همراه، رتبه 
هجدهم را داراس��ت. مديرعامل هم��راه اول با بيان اينكه 
مشتركين ديتاي اين اپراتور ركورد 3900 ترابايت ترافيك 
روزانه را ثبت كرده اند، گفت: طي 4 ماه اول سال 97 ترافيك 
ديتاي همراه اول نسبت به سال قبل آن 2.6 برابر رشد كرده 
و در مجموع روند ترافيك ديتا در شبكه )ماهانه(، 164 برابر 

رشد داشته است.
فرهنگ با اعالم اينكه رتبه شفافيت اطالع رساني همراه اول 
در بورس طي سال هاي گذشته همواره بهبود يافته است، 
گفت: در آخرين ارزيابي صورت گرفته يعني پايان سال 96، 
همراه اول در بين 302 شركت بورسي موفق به كسب عنوان 

دوم شفافيت شده است.
مديرعامل همراه اول در ادامه با اش��اره به روند رو به رشد 
درآمد ديتا در اين شركت اظهار داشت: در 5 سال گذشته 
درآمد حاصل از ديتا در همراه اول 28 برابر رشد داشته و به 
3500 ميليارد تومان رسيد.  فرهنگ با بيان اينكه همراه 
اول در بين 302 شركت بزرگ بورسي رتبه 2 شفافيت را 
كسب كرده است گفت: خوشبختانه در سال مالي منتهي 
به 29 اس��فندماه 1396، براساس گزارش��ات ارايه شده، 
همراه اول براي پنجمين سال پياپي، موفق به كسب نظر 
مقبول حسابرس مستقل شده است و اين مساله با توجه به 
درآمد بيش از 12471 ميليارد توماني همراه اول در سال 
96 قابل توجه است. همچنين همراه اول در همين راستا 
موفق شد تنديس زرين هشتمين دوره جايزه ملي مديريت 
مالي ايران را كسب كند. مديرعامل اپراتور اول با بيان اينكه 
همراه اول قصد دارد همزمان با تحوالت ديجيتال عالوه بر 
به روزرساني سازمان و فعاليت در كسب و كار اصلي خود، 
در حوزه هاي ديگر نيز فعاليت كند، گفت: همراه اول عالوه 
بر محافظت از كسب و كار اصلي قصد دارد در ايجاد كسب 
و كارهاي نوظهور و نزديك به كس��ب و كار اصلي و فراتر از 

آن فعاليت كند. 
 برش كيك تولد 24 سالگي همراه اول و تجليل از زحمات 
خبرنگاران، از ديگر برنامه هاي مراس��م »شبي با اصحاب 
رسانه« همراه اول بود كه چهارشنبه شب )17مردادماه(، 
برگزار شد. در اين مراسم شركت ارتباطات سيار ايران دو 
تفاهمنامه با سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
امضا كرد. تفاهمنامه اول در خصوص اعطاي كمك همراه 
اول به احداث، تجهيز و نوسازي مدارس مناطق زلزله زده 
استان كرمانشاه با اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال كمك 
بالعوض از طرف همراه اول و تفاهمنامه دوم در خصوص 
اعطاي كمك هاي جمع آوري شده مشتركين همراه اول 
براي تجهيز و نوس��ازي مناطق محروم از طريق راه اندازي 
س��امانه #24٭ توس��ط طرف اول همزمان با سالروز 24 

سالگي برند همراه اول به امضا رسيد. 

مشاركت همراه اول در نوسازي 
مدارس مناطق زلزله زده 

يك مقام مسوول گفت: س�ازمان برنامه 
و بودجه بس�ته پيش�نهادي خ�ود براي 
مديريت اقتصاد كشور در جنگ اقتصادي 
و دوره تحريم را به س�تاد اقتصادي دولت 
ارايه خواهد داد. دستور كار جلسه ستاد 
اقتصادي دولت كه به رياست رييس جمهور 
تشكيل مي شود، بس�يار مهم است. وي 
با بيان اينكه جلس�ه اين س�تاد روزهاي 
پنجشنبه برگزار مي شود، گفت: در جلسه 
پنجشنبه گذشته بسته اقتصادي ويژه اي 
كه سازمان برنامه و بودجه براي مديريت 
اقتصاد كشور در دوره تحريم تدوين كرده، 

ارايه و در مورد آن تصميم گيري شد.
وي افزود: بسته حمايت معيشتي ويژه اي 
نيز توسط سازمان برنامه تهيه شده و قرار 
است در اين جلسه ارايه شده و در مورد آن 

تصميم گيري شود. مهر 

تصميم گيري درباره بسته 
مقابله باتحريم

گروه اقتصادي 

صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد ايران با كنار زدن 
سه كشور اس��پانيا، عربستان و كانادا پانزدهمين اقتصاد 
بزرگ دنيا در س��ال 2021 شود. اين صندوق پيش بيني 
كرده كه ايران در سال 2021 با سه پله صعود در جايگاه 

پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا قرار گيرد.
براساس آمارهاي منتشر شده از سوي اين نهاد بين المللي 
توليد ناخالص داخلي ايران براساس شاخص قدرت خريد 
در س��ال 2017 بالغ بر 1644 ميليارد دالر بوده و ايران از 

اين نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده اس��ت ايران در 
سال هاي 2018، 2019 و 2020 نيز همچنان هجدهمين 
اقتصاد بزرگ دنيا باقي بماند اما در سال 2021 با پشت سر 
گذاشتن سه كشور اس��پانيا، عربستان و كانادا به جايگاه 
پانزدهم صعود كند. پيش بيني شده است توليد ناخالص 
داخلي ايران براساس شاخص قدرت خريد در سال 2021 
به 2095 ميليارد دالر برس��د كه بيشتر از توليد ناخالص 

داخلي اسپانيا، عربستان و كانادا خواهد شد.
توليد ناخالص داخلي اس��پانيا براساس شاخص قدرت 
خريد در س��ال 2017 بالغ بر 1773.9 ميليارد دالر بوده 
كه پيش بيني شده است اين رقم در سال 2021 به 2094 
ميليارد دالر برسد. توليد ناخالص داخلي عربستان نيز از 
1773.5 ميليارد دالر در س��ال 2017 به 2078 ميليارد 
دالر در سال 2021 و توليد ناخالص داخلي كانادا از 1769 
ميليارد دالر در سال 2017 به 2073 ميليارد دالر در سال 

2021 خواهد رسيد.
بر اين اساس چين با توليد ناخالص داخلي 23159 ميليارد 
دالري بزرگ ترين اقتصاد جهان در سال 2021 را خواهد 
داش��ت و امريكا با 19390 ميليارد دالر و هند با 9459 
ميليارد دالر به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم از اين نظر 

قرار مي گيرند.

بنگاه ها

چند صد ميليارد دالر دور زمين مي چرخد؟

جنگ ستارگان 
از نوع اقتصادي

فضا از س�ه راه با اقتصاد گره خورده، اول 
صنع�ت او كه روز ب�ه روز گ�ردش مالي و 
سرمايه گذاري در آن بيشتر مي شود، دوم 
اس�تفاده اقتصادي نهادها و شركت ها از 
توانايي هاي نوآورانه آن مانند جي پي اس 
يا ارتباطات سريع و در آينده استفاده هايي 
چون بهره برداري معدني و سوم از طريق 
حفاظت از امنيت ژئوپولتيك و كسب و كار 

و پيشتازي در فتح مرزهاي تازه.
علوم فضايي نقشي ردنشدني در زندگي 
ما بازي مي كنند؛ نظم استراتژيك و توسعه 

اقتصادي جوامع وابسته به آنهاست.

اجازه دهيد تجربه اتحاد جماهير شوروي را هم ببينيم. 
در كتاب سرانجام انسان تراز نوين، يكي از افراد تعريف 
مي كند كه در س��ال اول جنگ جهاني دوم او و پدرش 
در جبهه ب��ا آلمان ها مي جنگيدند. م��ادرش در يك 
كارخانه نان كار مي كرد. در يكي از بازرسي ها مقداري 
خرده هاي نان در دستكش او پيدا كردند. همين كافي 
بود كه او را متهم به خرابكاري كنند و 10 س��ال راهي 
زندان شد. برادر و خواهر كوچك تر او را به مادربزرگش 
مي دهند. پدرش نيز در عمليات جزو مفقودين اعالم 
مي شود )ص 214(. شايد بگوييد كه اين خيلي ظالمانه 
بود، ولي نمونه ديگرش مهم تر است. يكي از افراد مهمي 
كه پس از جنگ دوم جهاني مغضوب واقع شد، ژنرال 
ژوكوف، يكي از قهرمانان ارتش شوروي بود كه برلين را 
فتح كرد و استالينگراد را از سقوط نجات داد. يكي از علل 
مغضوب واقع شدنش، قدري فرش و مبلمان بود كه از 
آلمان براي مصارف شخصي آورده بود كه همه آنها در دو 
وانت جا مي شد. )ص 146(.جامعه اي كه تا اين حد عليه 
فساد مبارزه مي كند كه بزرگ ترين قهرمان جنگ خود 
را نيز از غضب خود معاف نمي كند، آخر و عاقبت آن چه 
شد؟ همه گير شدن فساد، فساد و فساد. ما كه نمي توانيم 
حتي تا اندكي از اين حد هم با فساد مبارزه كنيم، چرا 
بر اين تجربه شكست خورده اصرار داريم؟پس مشكل 
كجاست؟ فساد تحت تاثير سه مرحله است. مرحله اول 
مقررات، مرحله دوم نظارت و مرحله س��وم دادرسي و 
مجازات. مبارزه با فس��اد از اصالح دو مرحله اول و دوم 
آغاز مي شود و نه از مرحله سوم. نظام قيمت گذاري و 
دو و چند نرخي ك��ردن كاالها و ارز، صدور مجوزهاي 
دست و پا گير، اقتصاد دولتي و... سرچشمه فساد است 
و هر جا كه باشد افراد س��الم را نيز فاسد مي كند، چه 
رسد به افراد فاسد. هرچه مجازات كنيد، باز هم فساد 
به صرفه تر اس��ت. فس��اد آنچنان عمومي مي شود كه 
نهادهاي نظارتي و قضايي را نيز با خود مي برد. كساني 
كه از اين سياست ها دفاع مي كنند، حق ندارند خواهان 
مبارزه با فساد شوند. در همين مرحله است كه تبعيض 
و باندبازي و انتص��اب افراد بدون صالحيت به امور نيز 
درخت فس��اد را آبياري مي كند.در مرحله دوم ضعف 
نهادهاي نظارتي و از همه مهم تر فقدان رسانه هاي آزاد؛ 
موجب فراگير شدن فساد مي شود. تمام كساني كه با 
رسانه هاي آزاد مخالف هستند و در عين حال مدعي 
مبارزه با فساد هس��تند يا خواهان تشديد اين مبارزه 
هستند را بايد دروغگويان بزرگ ناميد. بدون نهادهاي 
نظارتي رسمي و غير رسمي و مستقل از ساختار قدرت 
كه آزاد باش��ند، مبارزه با فساد يك شعار فريبكارانه و 
توخالي است.اگر اين دو مرحله درست انجام شد، آنگاه 
مي توانيم اميدوار باش��يم كه نهاد داوري و قضايي نيز 
وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد، به ويژه كه اين 
نهاد نيز تحت نظارت نهاد رسانه است و نمي تواند خالف 
قانون رفتار كند.تغيير نگرش نسبت به حكومت داري از 
نگرشي فردمحور به نگرشي ساختاري و اجتماعي محور 
گام اول براي اين تحول اس��ت. متاسفانه اين مدعيان 
مبارزه با فساد يا نمي دانند يا خود را به ندانستن مي زنند 
كه قدرت و پول در تخريب نهادهاي مقابله با فساد و نيز 
نابودي اخالق فردي و اجتماعي چقدر است؟ تربيت 
فردي و اخالقي الزم است، ولي با اين شيوه نمي توان 
هيچ تحولي پايدار در جامعه فراهم كرد. ما به جاي اين 
كار بايد تربيت و اصالحات س��اختاري از نظر مقررات 
و تقويت نهادهاي نظارتي مستقل و آزاد را در دستور 

كار قرار دهيم.
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