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طرح نجات اقتصادی در بن بست

یادداشت

 کوچ نقدینگی از بزرگان بازار
 به سمت کوچک ترها

علیرضا کدیور*
عملکرد بازار س��رمایه در 
مدت اخیر نشان می دهد که 
ش��اخص کل یا شاخص ۳۰ 
ش��رکت بزرگ بازار، بازدهی 

بیشتری نسبت به شاخص هم وزن داشته است. این 
اتفاق ناش��ی از رشد باالی س��هم های بزرگ بازار به 
ویژه طی چند ماه گذشته بوده است. همچنین باید 
افت سهم های کوچک بازار در همین مدت را نیز بر 
آن افزود. در ماه های اخیر سهم های کوچک بازار در 
معامالت روزانه یا معموال با افت مواجه بوده اند یا الاقل 
از رشد کمتری نسبت به سهم های بزرگ برخوردار 
شده اند. در نهایت، بررسی شاخص های بازار سرمایه 
در این مدت نش��ان می دهد که ش��رکت های بزرگ 
نسبت به شرکت های کوچک رشد بیشتری داشته اند 
یا شرکت های کوچک نسبت به شرکت های بزرگ 
بیشتر افت کرده اند. باید پذیرفت که در حال حاضر 
بحث ارزندگی در بازار ما خیلی هم مالک عمل نیست 
یعنی شرایط کنونی بازار فقط یک موج نقدینگی است 
که ممکن است یک زمان به سمت یکسری صنایع یا 
ش��رکت ها برود و بعد تغییر جهت دهد و به سمت 
یکسری صنایع یا شرکت های دیگر روانه شود. به گمان 
من همین اتفاق به تدریج در بازار ما خواهد افتاد به این 
معنا که احتماال ما در روزهای آینده شاهد آن خواهیم 
بود که س��هم های بزرگ درجا می زنند یا حتی افت 
می کنند اما در مقابل، ممکن است این بار سهم های 
کوچک رشد کنند. در روزهای گذشته به دالیلی تحلیل 
بازار این بود که سهم هایی که قرار است در سبد بعدی 
دارایی های دولت باشد رشد می کنند. همچنین این نگاه 
وجود داشت که به واسطه رشد نرخ ارز طی روزهای 
گذشته این شرکت ها می توانند س��ودآوری خود را 
افزایش دهند. در نتیجه این دو تحلیل، نقدینگی به 
سمت این سهم های بزرگ سوق پیدا کرد. با این حال 
اکنون شرایط بازار به گونه ای رقم خورده که این روند 
نقدینگی طی هفته جاری یا هفته های آینده می تواند 
مقداری از س��هم های بزرگ خارج ش��ود و به سمت 
سهم های کوچک برود. در هفته های اخیر همچنین 
شاهد عقبگرد صندوق دارایکم دولت نیز بوده ایم. در 
روزهای آغازین معامالت دارایکم، سهام این صندوق 
خیلی باالت��ر از NAV آن معامله و خرید و فروش 
می شد و این روند نیز مجددا ناشی از هیجانات و عدم 
توجه به ارزندگی سهام بود. ولی پس از آن، به دلیل 
هشدارهای س��ازمان بورس مبنی بر اینکه صندوق 
دارایکم بس��یار باالت��ر از NAV آن در حال معامله 
شدن است و همچنین وضع یکسری محدودیت ها 
روی نوسان قیمت صندوق های ETF هیجان معامالت 
دارایکم تخلیه شد. در این میان انتقال معامالت این 
صندوق دولتی به ساعت بعد از معامالت بازار کمک 
کرد که هیج��ان موجود در معام��الت آن فروکش 
کند به نحوی که در حال حاضر ش��اهد هستیم این 
 NAV صندوق دولتی در حال معامله شدن زیر حد
آن است. می توان گفت دارایکم صندوقی است که در 
شرایط فعلی نسبت به NAV آن ارزنده است اما در 
قیمت هایی بسیار پایین تر از NAV آن معامله می شود. 
به باور من مشکلی که در بازار معامالت دارایکم وجود 
دارد این اس��ت که این صندوق از بازارگردان بی بهره 
اس��ت. این شرایط باعث می ش��ود در معامالت این 
صندوق رفتارهای هیجانی رخ دهد. در حالی که اگر 
صندوق دارایکم یک بازارگردان داشته باشد می تواند این 
روند و رفتارهای هیجانی را تا حد زیادی کنترل کند تا 
انحراف این صندوق از NAV آن به حداقل برسد. با 
این حال مشخص نیست که این نقص در صندوق های 

دوم و سوم پوشش داده می شود یا خیر.
* تحلیلگر بازار سرمایه

  فرصت های تازه
 برای رونق اقتصاد کیش

ناصر آخوندی*
مناط��ق آزاد در ای��ران 
به دلی��ل برخ��وردار نبودن 
از بودجه دولتی، بر اس��اس 
درآمد و هزینه اداره می شوند. 
از ای��ن رو مدیری��ت کالن در جزیره کیش که 
یکی از مقاصد مهم س��فر و گردشگری کشور و 
ویترینی زیبا برای ایران عزیز است، اهمیتی صد 

چندان می یابد.
بنابراین طراحی س��ازوکارهای خردمندانه و 
آینده نگرانه ب��رای حکمرانی مطلوب و رضایت 
مردم که ولی نعمت همه ما هستند، امری سخت 
اما قابل انجام و ش��دنی اس��ت. رویکرد سازمان 
منطقه آزاد کیش در دوره مدیریت عاملی دکتر 
غالمحسین مظفری، نشات یافته از اصولی چون 
پاک دستی، شفافیت، مردم داری، خدمت رسانی 
و حمایت از سرمایه گذاران توانمند با هدف رونق 
اقتص��اد کیش و ایجاد محیطی امن و آرام برای 
زندگی و توسعه پایدار است.اما سازمان به عنوان 
رکن و نهاد حاکمیتی، به لحاظ مالی در س��ال 
1۳۹7 در وضعیت بغرنج و س��ختی قرار داشت. 
پیش از انتصاب مدیرعامل جدید، سازمان منطقه 
آزاد کیش برای تامین هزینه های جاری و حقوق 
و دستمزد ۳۰ میلیارد تومان از یکی از بانک های 
خصوصی وام دریافت کرده بود. این در حالی است 
که قوانین کشوری و قوانین خاص اداره مناطق آزاد 
از یک سو و توانمندی های جزیره کیش از سوی 
دیگر، ظرفیت بالقوه خوبی را برای خودگردانی و 
پیشرفت این خطه در خود دارد که تا دوره اخیر 
مورد توجه الزم و بایس��ته قرار نگرفته بود.از آن 
موقع و در پی تغییر صورت گرفته، تصمیم بر آن 
شد که سازمان منطقه آزاد کیش با درک دقیق تر 
از توانمندی ها و در عین حال ظرفیت های موجود 
در سطح ملی، در شرایط اقتصاد بدون نفت بتواند 
اموراتش را به  خوبی بگذراند و شادی و نشاط را 
برای ساکنان، مسافران و کلیه ذی نفعان و فعاالن 

اقتصادی محقق سازد.
ب��ا این رویکرد بود که طراحی چش��م انداز و 
ماموریت ها با نگاهی نو در کانون سیاستگذاری ها 
قرارگرفت و رفته رفته با همت و تالش و همدلی 
توانستیم امیدواری را جایگزین یأس و سرخوردگی 
کنیم. سال گذشته اقدامات بسیار مهمی در کیش 
انجام ش��د که بیان همه آنها در این یادداش��ت 
مختصر نمی گنجد. س��ال جدید اما با یک وقفه 
همراه بود؛ افول اقتصاد جهان و ایران و البته کیش 
به خاطر ویروسی که همه با آن آشنا و دست به 
گریبان هستند. با این حال با اجرای قرنطینه و 
رعایت همه اصول و ضوابط، کیش به سرعت به 
منطقه پاک کش��ور تبدیل شد و کسب و کارها 
پس از سه ماه وقفه و زیان مالی، رفته رفته خود 
را بازیابی می کنند. در سازمان منطقه آزاد کیش 
هم با همه سعی و تالش بر آن شدیم تا از تهدید 
ش��کل گرفته، فرصت های نو بسازیم و نگذاریم 
خمودگی بر سازمان و فعالیت های جزیره حاکم 
شود.به خاطر همراهی با فعاالن بزرگ و کوچک 
اقتصادی و با وجود نیاز به وصول مطالبات جهت 
هزینه های جاری و حقوق و دس��تمزد، سازمان 
منطقه آزاد کیش همه فشارها را به خود خرید 
تا بنگاه ها و شرکت ها تا حد وسع آسیب نبینند 

و فرو نریزند. 
ادامه در همین صفحه

سرمقاله

دیدگاه

نگاه

گرانی دالر و رفتار سیاستگذار
سیدکمال سیدعلی*

 اقتصاد ایران در ش��رایط 
نامناسبی گرفتار شده است. 
درآمدهای ارزی کش��ور کم 
شده و دولت نیز منابع ارزی 
دیگری در اختیار ندارد تا آن 
را برای رفع احتیاجات داخلی اختصاص دهد. در 
این شرایط موضوع عدم بازگشت ارز به کشور نیز 
مزید بر علت شده و به گرانی ارز و افزایش التهابات 

قیمتی دامن زده است. 
ادامه در همین صفحه

به بهانه انتخاب رییس دیوان محاسبات عمومی

چشم نظارت ملت بر دولت
دکتر سیدمحمد علوی*

از ملزومات برقراری نظام 
»حکمران��ی خوب«، وجود 
یک سازمان عالی نظارتی بر 
خرج کرد بودجه دولت است. 
این س��ازمان عالی نظارتی 
در همه ج��ای دنیا تا دهه 
پیش به نام »دیوان محاسبات عمومی« و بعد 
از آن با عنوان »سازمان پاسخگویی عمومی« 
این وظیفه خطیر را در چارچوب چش��م بیدار 

ملت برعهده دارد.
ادامه در صفحه3 

 ابهام در سرنوشت واریز پول فروش سهام عدالتصعود درسکوتبی توجهی دولتمردان به گذر دالر از مرز ۲۵ هزار تومان
اولتیماتوم به کارگزاری ها و بانک ها

گروه بورس- در حالی که ارزش روز سبد 
سهام عدالت به محدوده ۲۰ میلیون تومانی 
نزدیک می شود هنوز برخی از مشموالن این 
سبد که از طریق کارگزاری ها و بانک ها اقدام 
به فروش ۳۰ درصد آزادشده سبد سهام خود 
کرده بودند نتوانسته اند وجه نقد حاصل از آن 

را وصول کنند. 

  دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر وزارت میراث 
در گفت وگو با »جهان صنعت«:

 آسیب 6 هزار و 900 میلیارد تومانی 
کرونا به صنعت گردشگری

نادر نینوایی - در ماه های اخیر با شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی مراکز گردشگری فعاالن این حوزه 
با مشکالت عدیده ای خصوصا در حوزه اقتصادی 
و معیش��تی مواجه شدند. از سوی دیگر وام شش 

میلیونی اختصاص داده شده  ...

بخش خصوصی از استخراج ۰/۵  درصدی 
اکتشافات انتقاد کرد 

درگیری معدنکاران با بوروکراسی
گ�روه معدن- از ذخایر کشف ش��ده در 
حوزه معدن تا کنون تنها ۰/5  درصد به مرحله 
استخراج رسیده است. این در حالی است که 
به گفته فعاالن بنام حوزه معدن، در صورت 
حمایت از معادن 6۰ درصد از درآمدهای فعلی 

نفتی کشور توسط این بخش  ...
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ادامه سرمقاله

گرانی دالر و رفتار سیاستگذار
این در حالی است که صادرکنندگان موظف هستند ظرف 
مدت اعالم شده نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی و رفع 

تعهدات ارزی اقدامات الزم را انجام دهند. 
چنانچه صادرکنندگان در مهلت تعیین ش��ده از رفع 
تعهدات ارزی امتناع ورزند بحث خروج سرمایه مطرح می شود. 
با این حال این موضوع را می توان نتیجه تاخیر در زمان ارائه 
ارزهای صادراتی به بانک مرکزی دانست. در شرایطی که دولت 
قادر به فروش نفت نیست و بحران کرونا مجموعه اقتصادی را 
در رکود فرو برده و تامین نیازهای وارداتی، از کاالهای اساسی 
گرفته تا مواد اولیه موردنیاز تولیدی، هم با دشواری های زیادی 
روبه رو شده، انتظار می رود که صادرکنندگان اقدامات مقتضی 

را برای بازگشت ارز به کشور انجام دهند.

اما ش��اید بخش��ی از دالی��ل تاخیر در بازگش��ت ارز 
صادرکنندگان را باید در افزایش لجام گسیخته قیمت ارز 
جست وجو کرد. زمانی که ارز گران می شود، صادرکنندگان 
می توانن��د بازگش��ت ارز را به روزهای آخ��ر بیندازند و از 
فرصت های آربیتراژی به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند؛ 
چ��ه آنکه قیمت دالر در ب��ازار نیمایی به تبع قیمت دالر 
در بازار غیررسمی گران می شود و منافع زیادی را متوجه 
صادرکنندگان می سازد. به این ترتیب دلیل اصلی افزایش 
تاخیر صادرکنندگان، افزایش فیزیکی قیمت ارز در چهارراه 
استانبول و در نتیجه افزایش قیمت حواله است که می تواند 
منافع بیش��تری را در نتیجه گران شدن بیشتر قیمت ها 

متوجه آنها کند.
در این ش��رایط این انتظار نیز شکل می گیرد که بانک 
مرکزی با صادرکنندگان به تعامل برس��د و بازگش��ت ارز 

به کشور را با کمک آنها تسهیل کند. حتی بانک مرکزی 
می تواند برای بازگشت ارز ضرب االجل تعیین کند، به طوری 
که یا موضوع را از طریق قوه های قضاییه و قهریه پیگیری 
کند یا برای صادرکنندگان متخلف محدودیت های بازرگانی 
اعمال کند. اما موضوعی که وجود دارد این اس��ت که چرا 
مباحثی همچون تاخیر در انتقال ارز و محدودیت های بانکی 
که تازگی ندارد و قبال هم به واسطه تحریم ها وجود داشته 
اکنون پررنگ و به عاملی اساسی در تالطمات قیمتی بازار 

ارز تبدیل شده است. 
با این حال نباید از یاد ببریم که بازارهای موازی یکدیگر 
را تقویت می کنند و تحمل عقب ماندن از دیگر بازارهای 
همنوع شان را ندارند. برای مثال با در نظر گرفتن سال ۹۰ 
به عنوان س��ال پایه، قیمت دالر از هزار تومان در این سال 
به ۲۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. بازار سرمایه در 

این شرایط دست به کار شده تا عقب ماندگی خود از رشد 
خیره کننده قیمت دالر را جبران کند )ضمن آنکه دولت نیز 

حمایت های بی دریغی را روانه بازار سرمایه کرده است(. 
بنابراین همه بازارهای موازی همچون بازار مسکن، ارز، 
طال و سرمایه در توالی های مختلف تالش می کنند رشد 
قیمتی خود را کسب کنند و خود را به سایر بازارها برسانند. 
دلیل اصلی این موضوع نیز به نحوه تامین کسری بودجه و 
نرخ باالی تورم برمی گردد که باعث شده پول ملی سقوط 
کند و بخش زیادی از ارزش خود را از دست بدهد. بنابراین 
به جای گفتن اینکه کدام کاالها و اجناس با افزایش قیمت 
مواجه شده اند، شاید بهتر باشد بگوییم که پول ملی در نتیجه 
رشد پایه پولی و نقدینگی تا چه اندازه ارزش خود را در اقتصاد 

از دست داده است!
* معاون ارزی اسبق بانك مرکزی

ادامه یادداشت

 فرصت های تازه
 برای رونق اقتصاد کیش

به دلیل تعطیلی کسب و کارها به خاطر شیوع ویروس 
کرونا، چک مشتریان  وصول نشد. در خصوص سررسید 
چک ها، مهلت داده ش��د و اجاره ها نیز بخش��یده شد. اما 
خوشبختانه با اسناد وصولی قراردادها، این فرصت به دست 
آمد که درآمد سازمان را با وجود شرایط سخت داشته باشیم 

و بدون مشکل و نگرانی، این ایام سپری شود.
موضوع مهم و یکی دیگر از کارهای بزرگ انجام شده در 
این دوره، شناسایی امالک و مستغالت و دارایی های سازمان 
است. در این راستا بانک جامع امالک سازمان تهیه شده تا به 
طور روشن و واضح بدانیم چه چیزهایی در تملک سازمان 
است و چه حدود و ثغوری دارند. گروه کارشناسان در حال 
نهایی سازی و به روز رسانی آن هستند.راه اندازی دو صندوق در 
زمینه »امالک و مستغالت« و »زمین و ساختمان«  نیز در 
دستور کار است. این صندوق ها در نوع خود اولین در کشور و 
مناطق آزاد هستند. صندوق امالک و مستغالت یک صندوق 
سرمایه گذاری است. سازمان منطقه آزاد کیش در حال حاضر 
یکسری امالک و مستغالت نظیر مجموعه عظیم نمایشگاه ها 
و همایش ها، غرفه های تجاری، مراکز تفریحی و خدماتی و 
مواردی از این دست را داراست که  فعال بنای فروش آنها را 
ندارد اما می تواند از آنها اجاره بگیرد. در طرح جدید، همه آنها 
وارد صندوق می شوند. صاحب نظران و کارشناسان می دانند 
که پراکنده بودن ظرفیت ها، تولید ارزش نمی کند. در روند 
متمرکزسازی، مدیریت تخصصی و مدیریت بهینه، صورت 
نمی گیرد. وقتی اینها وارد صندوق شوند، عالوه بر درآمدزایی 
روال مند که در حال انجام است، با این ظرفیت یا پشتوانه، 
می توانیم تامین مالی و ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کنیم.
صندوق ارکان مستقل خود را همچون مدیر، ناظر، حسابرس 

و... دارد و تخصصی اداره می شود. در صندوق، امور بازسازی، 
واگذاری، اجاره، خرید، تملک، ساخت و... به طور روشمند 
و آگاهانه دنبال می شود. بنابراین برای صندوق، ارزش افزوده 
ایجاد می شود و سود سرمایه گذاران هم روی یونیت محاسبه 
خواهد شد. در مورد روند پیشرفت کار، باید بگویم درخواست 
راه اندازی صندوق ارائه شده و فرآیند در سازمان بورس و اوراق 
بهادار، مراحل نهایی خود را سپری می کند. مبلغ سرمایه 
پیشنهادی سازمان منطقه آزاد کیش برای صندوق امالک و 
مستغالت، ۲۰ هزار میلیارد تومان است. در شکل جدید که 
به دنبال آن هستیم، اگر برخی از فعاالن اقتصادی بخواهند 
تامین مالی کنند و در عین حال نخواهند همه دارایی شان 
از دست برود، می توانند در این صندوق، تمام یا بخشی از 
دارایی شان را بفروشند و پول بگیرند یا به جای آن واحد یا 
یونیت صندوق را دریافت کنند. صندوق می تواند آن را سریع 
نقد کند چون قابلیت نقد شوندگی صندوق باالست.این اقدام 
برای نخستین بار است که در کشور اجرا می شود. البته این 
روش، در دنیای توسعه یافته و کشورهای پیشرفته متداول و 
جذاب است. همچنین در حال پیگیری انتشار 5۰۰ میلیارد 

تومان اوراق خرید دین از طریق بازار سرمایه هستیم.
پس از موفقیت در تامین مالی برای ترمینال فرودگاه، در 
تامین مالی از طریق زمین و ساختمان، راه اندازی یک صندوق 
پروژه را دنبال می کنیم. در این رابطه با دو شرکت تامین 
سرمایه ملت و سهم آشنا جهت تامین مالی دو طرح هر کدام 

به ارزش 6۰۰ میلیارد تومان در حال مذاکره هستیم.
موضوع بسیار مهم دیگر، پذیرش و عرضه سهام شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش در بورس است. موافقت اولیه 
برای این منظور گرفته ش��ده است. بر این اساس، شرکت 
یادشده که متعلق به سازمان است، به نهاد مالی چندرشته ای 
تبدیل شده و هلدینگ چندرشته ای سرمایه گذاری و توسعه 
کیش ایجاد می شود. هلدینگ جدید در زیرمجموعه هایش، 

کیش ایر، تله کیش و شرکت ها و موسسات اقتصادی دیگری 
را داراست و سهام آن در آینده در بورس عرضه می شود. در 
پیوند با این موضوع، پذیرش و عرضه سهام شرکت هواپیمایی 
کیش ایر را نیز به طور جدی دنبال می کنیم. در وهله اول برای 
کشف قیمت، پنج درصد سهام عرضه می شود و بعد بسته 
به تصمیم سازمان می تواند بلوک های بعدی در بورس روی 
تابلوی فروش و عرضه قرار گیرد.در مجموع باید گفت که 
سازمان با پرهیز از سیاست خام فروشی، حضور در طرح ها 
را به صورت مشارکتی دنبال کرده و آورده ارزنده ای را برای 
تداوم طرح های زیرساختی و توسعه ای شکل داده است. اخذ 
موافقت از بانک صادرات برای گشایش اعتبارات اسنادی به 
ارزش هزار میلیارد تومان از دیگر اقدامات انجام شده برای 
رونق اقتصاد کیش است.همه این طرح ها، بسته کاری سال 
1۳۹۹ اس��ت. ولی به هر حال باید در نظر گرفت که این 
کارها بسیار نو و تازه است و به لحاظ زمانی شرایط خاصی 
که در آن هستیم، کمی با پیش بینی ها فاصله داشته باشد. 
همه مساعی ما بر انجام این امور در سال جاری است که از 
سوی مقام معظم رهبری، سال جهش تولید نام گرفته است.

نگاه همسو و همنوا در سازمان منطقه آزاد کیش، این است 
که بازار سرمایه فرصت بی نظیر پیش رو است که باید از آن 
برای توسعه جای جای کشور استفاده کرد و همگی در این 
زمینه مسوولیم. با همین عرضه اوراق صکوک به عنوان یکی 
از روش های تامین مالی بود که توانستیم طرح ملی ترمینال 
مسافربری کیش را که چهار سال راکد مانده بود، فعال و در 
آینده نزدیک به چرخه اقتصاد وارد سازیم. در این خصوص به 
عنوان یک دستاورد قابل تحسین از سوی عالی ترین مقامات 
کشور و شورای عالی مناطق آزاد با جذب ۳۰۰ میلیارد تومان 
به تامین نیازها و تجهیزات پرداخته شد و خوشحالیم که 
بگوییم این طرح با ظرفیت جابه جایی شش میلیون مسافر 
پروازی در سال، از بهترین ترمینال های کشور خواهد شد. 

عدم النفع صورت گرفته در سال های پیشین، زیانی است 
که به اقتصاد وارد شده و مانعی برای رونق و آبادانی بیشتر 
در این خطه است. جای تردید نیست که باید با استفاده 
از انواع ظرفیت ها و به کارگیری روش های خالقانه و موثر، 
وضعیت را بهبود ببخشیم. سازمان های فردا، سازمان های 
چابک، هوشمند و منعطف هستند و همه باید برای نیل 
به افق های بزرگ تر، همراه با نیروی انسانی ارزشمند خود 
چنین مسیری را طی کنیم.نشست ماه گذشته در دفتر تهران 
سازمان منطقه آزاد کیش با معاونان و مدیران شورای عالی 
مناطق آزاد و همچنین سایر معاونان و مدیران مناطق آزاد 
تجاری و صنعتی و ویژه نیز با این هدف برگزار ش��د که 
تجربیات به صورت موردی ارائه شده و در سایر مناطق که 
هر کدام مملو از فرصت هستند به اجرا درآید. این کارگاه که 
نمونه ای از همفکری و هم افزایی بود، با استقبال زیادی روبه رو 
شد. حضار که همگی از مدیران اقتصادی، سرمایه گذاری و 
توسعه مناطق آزاد بودند، ابهامات در مورد طرح های مهم 
و بالتکلیف خود را مطرح کردند و به رهیافت های خوبی 
دست یافتند. ما اعتقاد داریم که نباید جدا فکر کرد. همه 
مناطق آزاد یکی هستند و در خدمت اهداف کالن ترسیمی 

از سوی دولت محترم فعالیت می کنند.
در زمینه توفیقات به دس��ت آمده، همراهی ریاست و 
سایر معاونان شورای عالی مناطق آزاد فراموش شدنی نیست. 
کیش، پایلوت اجرای طرح های جسورانه در حوزه اقتصاد 
و کس��ب و کار شده است. با تواضع و صداقت، آماده انتقال 
دستاوردها و تجربه های به دست آمده در بدنه مدیریتی و 
کارشناسی سازمان منطقه آزاد کیش به همه عالقه مندان 
در جای جای کشور هستیم. پیشرفت و توسعه ایران،  افتخار 

و آرزوی همه ماست.
* عضو هیات مدیره و معاون توسعه و مدیریت 
سازمان منطقه آزاد کیش



2
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

info@jahanesanat. ir

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
۳۵ میلیون نفر دیگر مبتال می شوند

حس��ن روحانی رییس جمه��ور روز 
گذشته  در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با بیان اینکه شرایط ما شرایطی است که 
ایمنی جمعی و واکسن برای این ویروس 
وجود ندارد، گفت: باید دست به دست هم 
دهیم و زنجیره انتقال را قطع کنیم تا روند 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مردم 
ادامه یابد. در گزارشی که از وزارت بهداشت 
به دستم رسیده آمده است که تخمین زده 

می شود در 15۰ روز اخیر  ۲5 میلیون ایرانی به این ویروس مبتال شده اند و بیش 
از ۲۰۰ هزار نفر در بیمارستانها بستری بودند و حدود 1۴ هزار نفر جان خود را از 

دست داده اند و ۳۰ تا ۳5 میلیون نفر دیگر در معرض ابتال خواهند بود.
وی ادام��ه داد: م��وج اول را عبور کرده ایم و موج دوم به طور عمده مربوط به 
پایبندی مردم به آداب و سنن است و عزا و عروسی و مهمانی ها و ایام تعطیالت 
تابس��تانی و روابط اجتماعی خاص ما اس��ت که توجه خاصی هم در آن به این 

بیماری نشده است.
رییس جمهور با بیان اینکه در شرایط فعلی س��ه راه حل اساسی وجود دارد، 
اظهار کرد: ما همه باید به توصیه های وزارت بهداشت در این زمینه عمل کنیم و 
کم هزینه ترین و موثرترین آن ماسک است که در کنار آن فاصله گذاری اجتماعی و 
جلوگیری از تجمعات و رعایت بهداشت فردی و شستن دست می تواند مشکالت 

ما را تا اندازه زیادی حل کند.
روحانی تصریح کرد: باید در بعد اقتصادی کاالی مورد نیاز مردم در دسترس آنان 
باشد و تولید برای ما اهمیت ویژه ای دارد که هم کاالها فراهم شود و هم بیکاری رخ 
ندهد. 15 میلیون نفری که در بخش تولید مشغول هستند با خانواده هایشان به پنجاه 

میلیون نفر افزایش می یابند و باید از آنان به خوبی حفاظت و حراست کنیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه نباید برای مردم اضطراب ایجاد کرد، اظهار کرد: ما 
دربرابر این بیماری پیروز می شویم و هیچ شکی وجود ندارد و نباید مقهور این بیماری 

شویم. مردم را باید کمک کنیم که با همکاری هم از این بیماری عبور کنیم.

کواکبیان در تشریح جزئیات طرح جمهوریت سوم:
چاره ای جز بازنگری در اصول قانون اساسی نداریم

مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب 
مردم ساالری جزئیات طرح جمهوریت 
سوم را تشریح کرد و گفت: من معتقدم 
اعتماد عمومی نس��بت به نظام )به هر 
دلیلی( تا حدودی کاهش یافته اس��ت. 
ببینید در حوادث مختلف از جمله دی ماه 
۹6، آبان ۹۸، سقوط هواپیمای اوکراینی 
و در نهایت مش��ارکت ۴۰ درصدی در 
سراسر کشور باعث شده که این احساس 

به وجود بیاید. من فکر می کنم که برای بازیابی این اعتماد عمومی باید مردم در 
کل سیستم احساس تحول کنند، چون باعث می شود جدی تر و با انگیزه بیشتر 
در مسائل سیاسی مشارکت داشته باشند. ما در خرداد 1۴۰۰ هم چندین انتخابات 
)شامل میان دوره ای مجلس، شورای شهر، ریاست جمهوری و میان دوره ای خبرگان( 
داریم که اگر فرض کنیم در آن انتخابات هم از اسفند ۹۸ کمتر شرکت کنند 
مطلوب نیست. من فکر می کنم این راهی است برای این که بخشی از اعتماد از 

دست رفته را ترمیم کرد.
وی با اشاره به اینکه » ابهام هایی نظام را دچار بن بست کرده است« گفت: » 
من معتقدم یکی از راه های برون رفت از معضالت و مشکالت کشور، همین بازنگری 
در قانون  اساسی است و به عبارت دیگر برای برون رفت از این مشکالت چاره ای 

جز بازنگری در اصول قانون اساسی نداریم.«
 این نماینده پیشین مجلس درباره مصادیقی از قانون که نیاز به بازنگری دارد 
نیز گفت: »مورد اول این که واقعا مشخص نیست نظام سیاسی ما پارلمانی )مثل 
انگلستان( است؟ ریاستی )مثل آمریکا( است؟ نیمه پارلمانی- نیمه ریاستی )مثل 
فرانسه( است؟ این یکی از مسائلی است که به آن توجه نمی شود. مورد دوم مساله 
احزاب است. نظام های سیاسِی دیگر برای احزاب ارزش قائل هستند؛ ولی واقعا 
کجای نظام ما برای احزاب جایگاه و ارزش دارد؟ مورد سوم این که مفهوم رجال 
سیاسی- مذهبی برای ریاست جمهوری که در اصل 115 قانون اساسی به آن اشاره 
شده مشخص نیست. در واقع تعریف آن را فقط شورای نگهبان می داند. مورد چهارم 
این که مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به مجلس دوم شده است، یعنی اگر 
مجلس مصوبات مهمی داشته باشد، اول به یک شورا در مجمع تشخیص ارجاع 
می شود که با سیاست های کلی نظام مطابقت داده شود. اگر این شورا اعالم کند 
که رعایت نشده، اصال شورای نگهبان مصوبه را بررسی نخواهد کرد. در حالی که 
قانون  اساسی فعلی می گوید اختالف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبات 
مورد ایراد شورا را مجمع تشخیص مصلحت حل خواهد کرد. اما خب االن این 

ایرادات جدی وجود دارد.«
وی افزود: »مورد پنجم این که اختیارات شورای نگهبان واقعا باید مورد بحث 
قرار گیرد. مورد ششم بحث اختیارات »شورای عالی امنیت ملی است« و اختیارات 
آن نامعلوم است. مورد هفتم  این که نهادهایی وجود دارند که در »قانون  اساسی« از 
آنها یاد نشده و تکلیفشان روشن نیست. مثال »شورای عالی انقالب فرهنگی« که 
اختیاراتش اینقدر باالست که اگر مجلس چیزی مخالف آن تصویب کند »شورای 
نگهبان« مصوبه را رد خواهد کرد. یا مثال »شورای عالی فضای مجازی« یا »شورای 
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه«، خب من می گویم اگر واقعا اینها الزم است 
باید در »قانون  اساسی« تصریح شود، اگر هم الزم نیست اختیارات آنها باید به 
مجلس و نهادهای دیگر داده شود.«کواکبیان در ادامه گفت: »مورد هشتم نهادهای 
زیر نظر رهبری هستند که با وجود قدرت زیاد، پاسخگویی ندارند. مثل »بنیاد 
مستضعفان«، »ستاد اجرایی فرمان امام« یا »آستان قدس رضوی« که بودجه اینها 
گاهی سه چهار برابر بودجه کل کشور است. مورد نهم بحث صداوسیما و قدرت 
بالمنازع این سازمان در کشور است. مورد دهم دخالت نیروهای مسلح در بحث 
احزاب و جناح بندی های سیاسی است. مورد یازدهم در بحث اصل 11۰ »قانون 
 اساسی«، یکسری اختیارات به رهبری تفویض شده و قطعا هم هیچ کس با اصل 
اختیارات مخالف نیست. اما در خیلی از موارد می شود ساحت رهبری را از موارد 
جزئی مبرا کرد، مثال قبل از بازنگری »قانون اساسی« نیروی انتظامی و پلیس زیر 
نظر رهبری نبود، بعد از اضافه شدن هم نمی دانم چقدر مثمر ثمر بود. چرا که هر 

کار خالفی صورت بگیرد، خواهند گفت زیرمجموعه رهبری است.«
این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: »مورد دوازدهم بحث جوان گرایی است 
که رهبری در همان روز 1۴ خرداد امس��ال به آن اش��اره کردند. به عنوان مثال 
اعضای »شورای نگهبان« نباید محدودیت سنی داشته باشند؟ آیا جوان گرایی 
فقط برای مدیریت اجرایی است؟ مورد سیزدهم اینکه در بحث حمایت از زنان، 
خیلی از اصول »قانون  اساسی« باید مورد بازنگری قرار گیرد یا تقویت شود. مورد 
چهاردهم بررسی شرایط اضطراری در مملکت است که این هم در شرایط ویژه 

بالتکلیف می ماند.«
وی همچنین به موضوع رفراندوم اش��اره کرد و گفت: »مورد پانزدهم بحث 
رفراندوم است. دلیل این سختگیری در رابطه با رفراندوم چیست؟ چه اشکالی دارد 
وقتی »قانون  اساسی« پیش بینی کرده است که در مسائل بسیار مهم، تصمیم گیری 
را به مردم واگذار کنیم؟ می خواهم بگویم باید موضوع رفراندوم هم اهمیت بیشتری 
پیدا کند و هم روان تر باشد نه اینکه حتما دوسوم مجلس تصویب کند، بعد فرمانش 
توسط رهبری صادر شود. به نظر من اشکالی ندارد که خیلی ساده تر بگیریم تا 

بتوانیم در موضوعات مختلف همه پرسی برگزار کنیم.«

دولت

احزاب

گروه سیاس�ی – بیش از دو هفته از وقوع 
انفجار در سایت هسته ای نطنز می گذرد و حرف 
و حدیث ها درباره دست داشتن عامل خارجی 
در این رویداد و پاسخ احتمالی تهران آغاز شده 
است. هیچ کشور خارجی مسوولیت این اقدام 
را بر عهده نگرفته اما رسانه های بیگانه از همان 
روز نخست از سناریوی دست داشتن اسراییل 
در ماجرا استقبال گسترده ای داشته اند. بررسی 
مقامات ایرانی آن طور که ش��ورای امنیت اعالم 
کرد، علت این انفجار را روشن کرده و اگرچه به 
خاطر منافع ملی از بیان آن خودداری شده اما 
این امر مسلم شده که انفجار مورد بحث اتفاقی 

نبوده است.
مقامات رسمی کشورمان همچنین اشاراتی 
نیز به پاسخ ایران به این موضوع داشته اند. مثال 
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری 
خود با خبرنگاران تاکید کرده بود که اگر روشن 
شود دس��ت عامل خارجی در کار است، حتما 
پاس��خ می دهند. بحث درباره پاس��خ احتمالی 
ایران اما وقتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که 
شاهد حوادثی مثل آتش سوزی در ناو آمریکایی 
بودیم و برخی افراد همچون سردار قاآنی، فرمانده 
نیروهای قدس سپاه پاسداران آن را نوعی مجازات 
خدایی برای آنان خواندند. س��ردار قاآنی گفته 
ب��ود: »آنچه امروز در آمریکا اتفاق افتاده به ویژه 
حادث��ه ناو نتیجه عمل و رفتار و جنایت دولت 

آمریکاست.«
برخی حوادث در آمریکا و شادمانی کانال های 
تلگرامی آتش به اختیار در تهران نیز بحث اقدام 

متقابل ایران را داغ تر کرد.
سوال اما اینجاست که پاسخ و اقدام متقابل 
ایران چه می تواند باشد و چه تبعاتی را به دنبال 
خواهد داش��ت. خاصه آنکه به��روز کمالوندی 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این رابطه 
از ضرورت واکنش هوشمندانه گفته است. او اخیرا 
در یادداشتی نوشته بود: »در حالی که رسانه های 
غربی- صهیونیستی علت این حادثه را خرابکاری 
یا حمله اعالم کرده اند، لحنی که از آن تقبیح و 
محکومیت برداشت ش��ود، مشاهده نمی شود. 
این گونه موضع گیری رسانه ها و مقامات غربی 
رفتاری دوگانه و غیرقابل قبول است. تردیدی 
نیست که ایران سرافراز اقدامات خود را براساس 
مصالح کشور انجام خواهد داد. سیاست راهبردی 
و تخلف ناپذیر نظام اسالمی در موارد و مواضع 
گوناگون، واکنش هوشمندانه و داهیانه براساس 
سه اصل عزت، حکمت و مصلحت است. اکنون 
فرصت ها چون ابر های بهاری درگذرند و انتظار 
می رود کش��ور هایی که در دیدار های رسمی بر 
اس��تقالل موضع خود در قبال برخی قدرت ها 
پافشاری می کنند به بازنگری در رهیافت های 
خ��ود در حوزه سیاس��ت خارجی پرداخته و با 
اتخاذ سیاستی معقول، فرهنگ چندجانبه گرایی 

و مس��وولیت پذیری در صحنه بین المللی را در 
مقام عمل ترویج کنند.«

خرابکاری یا سهل انگاری � 
برای اتخاذ تصمیم مناسب و پیدا کردن پاسخ 
به قول کمالوندی هوشمندانه و داهیانه اما راهی 
نیست غیر از بررسی و سبک و سنگین کردن 
همه گزینه ها. این کار را در گفت وگو با فریدون 

مجلسی، دیپلمات پیشین انجام داده ایم.
مجلسی در گفت وگو با »جهان صنعت« ضمن 
تاکید بر اینکه »تصور  یک عملیات نظامی در 
نطنز خیلی مشکل است« گفت: »عملیات نظامی 
دو، سه حالت بیشتر ندارد؛ یک گزینه راکت و 
بمبی است که از هواپیما شلیک شده باشد. گزینه 
دیگر موشکی است که به نحو رادارگریز به آن 
محل اصابت کرده باشد و گزینه سوم نیز پهپادی 

است که می تواند منبع تخریب باشد.«
وی اف��زود: »به نظر من احتمال خرابکاری 
خیلی بیشتر اس��ت. خرابکاری توسط نفوذ در 
فروش برخی قطعات که تحت کنترل پنهانی 
نیروهایی باش��د که این قطع��ات را به صورت 
طعم��ه در اختیار گذش��ته، فروخته و بعد هم 

منفجر کرده اند یا خرابکاری توسط عوامل نفوذی 
که در آنجا زمینه را برای این انفجار مهیا کرده 
باشند.«مجلسی با اشاره به اینکه »همه اینها در 
صورتی اس��ت که توطئه ای در کار بوده باشد« 
گفت: »به هر حال امکان مهم دیگر این اس��ت 
که در آنجا یک بی احتیاطی صورت گرفته باشد 
یا یک عامل انسانی داخلی، تصادف یا اتصال برق 
و امثال آن مطرح باشد. البته معموال در چنین 
مرکز ارزشمندی، باید سیستم های کنترل کننده 
به قدری مکرر و زیاد باشد که امکان بروز حادثه 
تصادفی را با کنترل های متعددی  مثل فیوزهایی 

که باید به نوبت از کار بیفتند، بکاهد.«
پاسخ های احتمالی � 

این کارشناس مس��ائل بین الملل در پاسخ 
به اینکه اگر مشخص شد این واقعه در اثر یک 
خرابکاری خارجی اس��ت، ایران چه پاس��خی 
می تواند بدهد گفت: »اگر این خرابکاری رنگ 
نظامی داش��ته باش��د یعنی آنها توانسته اند از 
سدهای مختلف حفاظتی و رادار و ... عبور کنند 
و نشان از پیش��رفت فوق العاده ای در این گونه 
نظام ها دارد. اگرچه این موضوع خیلی بعید است 

اما حتما واکنش را تحت تاثیر قرار می دهد یعنی 
اگر قرار به واکنش نشان دادن باشد باید امکان 
اقدام متقابل موجود باشد. به عبارت روشن تر باید 
این امکان موجود باشد که با گریز از صافی های 
نظامی دشمن )دشمنی که باید شناخته شده 
باشد( بتوانند ضربه  مشابه و متقابلی وارد کنند و 
اگر چنانچه این امکان وجود نداشته باشد، اقدام 
متقابل امر عبثی خواهد بود. درست است که به 
هر حال خسارتی پدید می آید اما باز هم واکنش 
متقابل دیگ��ری را پدید می آورد و این واکنش 
متقابل آرزوی کسانی است که چندین سال است 
درصدد کشاندن ایران به یک جنگ فرسایشی 
هستند زیرا در صورت بروز چنین جنگی ایران 
ضعیف شده و دیگر از آن برنمی آید که در برابر 

آنان مقاومت کند.«
مجلسی در ادامه گفت: »همچنین ممکن 
است اقدام متقابل توسط نیروهای نیابتی صورت 
گیرد و ضرباتی رد و بدل ش��ود. این نیز مجددا 
واکنش آفرین اس��ت. مساله مهم این است که 
باید کوشید و ریشه این مبادالت خشونت آمیز 

را از بین برد.«

پیش بینی تبعات اقدام متقابل � 
پاسخ هوشمندانه و داهیانه اما بدون در نظر 
گرفتن تبعات واکنش متقابل ممکن نیست. از 
همین رو باید دید که هر اقدام احتمالی ایران کار 
را به کجا رسانده و چه نتایجی به دنبال می آورد. 
مجلسی در این باره با تاکید بر اینکه »واکنش، 
واکنش آفرین است« گفت: »برخی از نیروهای 
داخلی معتقدند هر عملی را به شدت سرکوب 
خواهند کرد و قدرت این کار را دارند. االن زمان 
آن است که قدرت خود را نشان دهند اما این را 
نیز باید در نظر گرفت که داشتن توان این کار 
کافی نیست. در حقیقت فکر منافع مردم و حفظ 
و سالمت جان انسان ها مانع از این می شود که 
توان خود را به کار گیرند.« این کارشناس مسائل 
بین الملل با اشاره به موضوع آتش سوزی در ناو 
آمریکایی گفت: »این مساله که خسارات زیادی 
به بار آورد، به صورت نظامی امکان پذیر نیست 
اما فرضیه عملیات خرابکاری از درون همیشه 
مطرح است. فرضیه ای مبنی بر اینکه یک عنصر 
ی��ا فرد ناراضی به دالیل مختل��ف خریداری و 
راضی شود تا در آنجا خرابکاری کند. اگر فراموش 
نکرده باشید، چندی قبل یکی از افسران اعزامی 
عربستان برای آموزش خلبانی، افراد نظامی پایگاه 
آمریکایی را به گلوله بست و باعث شد یک تسویه 
در آن گروه صورت گیرد. بدیهی است که ممکن 
است یک فرد آمریکایی هم به همین شکل تحت 
تاثیر قرار بگیرد. اما اینکه مساله ناشی از اقدامات 
جمهوری اسالمی باشد و ایران چنین ادعایی را 
طرح کند، می تواند بهانه ای برای تخریب باشد. 
اما می توان موضوع را دعای تالفی و مستجاب 
شدن آن تفسیر کرد.«وی تاکید کرد: »حتی اگر 
اقدامی هم صورت گرفته باشد، معموال مقتضیات 
ایجاب نمی کند که این امر علنی شود. مقتضیات 
همچنین ایجاب نمی کند امری که در آن دست 
نداشته اند را به خود نسبت دهند و بهای گزافی 

هم به خاطر آن بپردازند.«
خالصه کالم � 

ایران بعد از اثب��ات دخیل بودن یک عامل 
خارجی در انفجار نطنز چند راه پیش رو دارد. 
نخس��ت اینکه دس��ت به اقدام متقاب��ل زده و 
مسوولیت آن را نیز به عهده بگیرد. این گمانه اما 
با توجه به تبعات آن همانطور که فریدون مجلسی 
معتقد است، بعید به نظر می رسد. گمانه دوم این 
است که اقداماتی در همان سطح یا کمتر از آن 
انجام شود و بنا بر اقتضای شرایط علنی نشود. 
این گمانه منطقی تر به نظر می رسد اما این ایراد 
را هم دارد که ممکن است در این بین اتفاقاتی در 
سطح جهان رخ دهد که ایران در آن دست ندارد 
و دشمنان بتوانند با یک فضاسازی رسانه ای آن 
را به ایران نسبت دهند. به نظر می رسد ماجرای 
آتش سوزی در ناو آمریکایی مصداق خوبی برای 

این موضوع باشد.

»جهان صنعت« پاسخ احتمالی ایران به حادثه نطنز و تبعات آن را بررسی می کند

واکنش علنی یا واکنش غیرعلنی
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معصوم�ه معظم�ی- خب��ر 
تایی��د حکم اع��دام س��ه جوان 
مرتب��ط ب��ا وقای��ع آب��ان ۹۸ از 
سوی اس��ماعیلی، سخنگوی قوه 
قضایی��ه باعث واکن��ش کاربران 
ش��بکه های اجتماعی در فضای 
مجازی شد و با راه اندازی هشتگ 
اعدام- نکنید خواستار لغو اجرای 
حکم و اعاده دادرسی پرونده آنها 
توسط رییس قوه قضاییه شدند؛ 
اقدامی که در کنار سایر کاربران، 
هنرمندان و سلبریتی ها را هم در 
فض��ای مجازی با این موج همراه 
ک��رد. برخی س��لبریتی ها که در 
واکن��ش به موضوع��ات مختلف 
سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی و 
به ویژه انتخابات ریاست جمهوری 
پیشین هم حمایت کرده بودند، 
در ای��ن فضا ب��ا س��ایر کاربران 
همنوای��ی کردن��د؛ موضوعی که 
باعث رنجش برخی رس��انه های 
خ��اص از جمله روزنامه کیهان و 
س��ایت مشرق  ش��د. آنها ورود و 
مداخله سلبریتی ها به این کمپین 
را محک��وم کردند و ب��ا اتهاماتی 
آنها را زیر س��وال بردند. بنابراین 
»جهان صنعت « به منظور بررسی 
اینکه آیا سلبریتی ها و هنرمندان 
می توانند درب��اره موضوعات روز 
جامع��ه واکنش نش��ان دهند و 
اظهارنظ��ر کنند یا ای��ن حق را 
ندارند، با احم��د مازنی، نماینده 
مردم تهران و رییس کمیس��یون  
فرهنگی مجلس دهم به گفت وگو 

نشست که در ادامه می خوانید.
 � چرا زم�ان انتخابات که نظام 
نیازمند حمایت سلبریتی ها برای 
تشویق و تهییج مردم برای حضور 
پ�ای صندوق ه�ای رای اس�ت، از 
موضع گیری آنها حمایت می شود 
ولی در بره�ه ای از زم�ان، درباره 
ورود آنه�ا ب�ه مس�ائل اجتماعی 
خصوصا موض�وع اخیر حمایت از 
کمپین #اعدام-نکنید در واکنش 
به حکم اعدام س�ه جوان معترض 
آب�ان 98 امث�ال روزنام�ه خ�اص 

کیهان این افراد را مشتی بی سواد 
و ج�وزده معرفی می کن�د؟! نظر 
ش�ما درباره برخوردهای دوگانه با 
ورود س�لبریتی ها و هنرمندان به 

موضوعات روز جامعه چیست؟
 طب��ق قان��ون اساس��ی آزادی 
اندیش��ه، آزادی بیان، آزادی قلم و 
اظهارنظر برای همه افراد آزاد است 
و س��لبریتی ها و هنرمندان را هم 
شامل می شود. انواع آزادی های ذکر 
شده الزمه جامعه آزادی است که در 

مسیر دموکراسی قرار دارد.
بنابرای��ن کس��انی ک��ه به هر 
دلیل��ی درجامعه ش��هرت دارند و 
این شهرت ناشی از محبوبیت آنها 
بین مردم اس��ت، مردم توقع دارند 
درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی اظهارنظر کنند. 
ای��ن یک موضوع جهانی اس��ت و 
مختص به ایران نیست و مسئله ای 

کامال پذیرفته شده است.
پس این موضوع را امری طبیعی  � 
و جهانی می دانید؛ نه به گفته برخی 

دخالت در امور کشور؟
بل��ه همین ط��ور اس��ت. برای 
توضی��ح این موضوع الزم اس��ت 
چن��د نکته را بی��ان کنم. یکی از 
هنرمندان در یک برنامه تلویزیونی 
نکته مهم��ی را بیان کرد و گفت 
»نظر باید صائب باشد بعد محترم« 
یعنی کس��ی که درباره موضوعی 
اظهارنظر می کند، اول باید درباره 
آن موضوع صاحب نظر باشد بعد 
درآن باره اظهارنظر کند. این نکته 

قابل توجهی است.
در ح��ال حاض��ر ب��ا توجه به 
اینکه فضای مجازی و شبکه های 
اجتماع��ی ب��ه نحوی گس��ترده 
اس��ت که همه مردم درباره همه 
م��وارد می توانند اظهارنظر کنند، 
اگ��ر بنا را ب��ر ای��ن بگذاریم که 
اظهارنظر باید صائب باش��د، پس 

باید آموزشی عمومی درباره سواد 
رس��انه ای به جامعه داده ش��ود. 
جای��ی گفتم مطال��ب و متون و 
تصاویر و فیلم هایی را با استفاده 
از روان شناس��ی اجتماع��ی و ب��ا 
اه��داف خ��اص در ش��بکه های 
اجتماعی منتشر می کنند و ما بر 
اساس عالیق خودمان آن مطالب 
را مطالع��ه و منتش��ر می کنیم. 
بنابرای��ن معتقدم بیش��تر نیاز به 
سواد رسانه ای داریم و در فضایی 
که جدید است همه باید آموزش 

ببینیم.
نکت��ه دیگ��ر معم��وال آق��ای 
ش��ریعتمداری در روزنامه کیهان 
س��تونی دارد که در آن بر اس��اس 
ضرب المثل��ی اف��راد را قضاوت و 
محکوم می کند. بااس��تناد به این 
س��تون روزنامه کیهان! داس��تانی 
وجود دارد که دانش آموزی درس 
نخوانده بود و معلم به او نمره صفر 
داده بود. دانش آموز در اعتراض به 
معلم می گوید ب��ه چه َمجوزی به 
من نمره صفر دادی؟ معلم پاس��خ 

می دهد به همان َمجوز.
بنابراین درست به همان دلیل 
که روزنامه کیهان خودش را مجاز 
می داند درباره همه چیز اظهارنظر 
کند و همه را با ش��اخصی که دارد 
بسنجد، نه تنها اظهارنظر رسانه ای 
بلکه اظهارنظر امنیتی، دیگران از 
جمله س��لبریتی ها هم می توانند 
درباره امور مختلف کشور اظهارنظر 
کنند.اگر بنا باشد آقای شریعتمداری 
درباره هر چی��زی نظر بدهد، باید 
مث��ال آق��ای رضا عط��اران هم به 
عنوان یک هنرمن��د بتواند درباره 
امور مختلف صحبت کند و واکنش 

داشته باشد.
به عبارت دیگر اگر مجوزی برای 
اظهارنظر یک شخص در یک رسانه 

وجود دارد که درباره همه چیز حکم 
صادر کند و برای اجرای احکام هم 
تعیین تکلیف کند که فالن حکم 
را اج��را کنند، طبیعی اس��ت که 
هنرمندان و س��لبریتی ها هم باید 

بتوانند اظهارنظر کنند.
روزنامه کیهان درباره اعتراض  � 
س�لبریتی ها به حکم اعدام س�ه 
محکوم آبان 98 و پیوستن به کمپین 
#اعدام- نکنید واکنش منفی نشان 

داده و به آنها تاخته است.
بله. جالب است وقتی سلبریتی ها 
در اعتراض به حکم اعدام این سه 
نفر به کمپین اعدام نکنید پیوستند، 
روزنامه کیهان اسامی آن هنرمندان 
را منتشر می کند و می نویسد این 
اف��راد همان هایی هس��تند که در 
انتخابات ریاست جمهوری از روحانی 

حمایت کرده بودند.
یعنی می خواهد بگوید شما نباید 
از ی��ک نام��زد انتخاباتی حمایت 
می کردی��د. چ��ون از مث��ال آقای 
روحان��ی حمایت کرده ای��د، امروز 
باید پاسخگوی حمایت تان باشید و 
دیگر حق ندارید نسبت به موضوعات 
دیگر جامعه اظهارنظر کنید. آنها با 

این رفتار به برخ��ی نهادها، مردم 
و جامع��ه گرا می دهد که این افراد 
چ��ون درفالن موض��وع اظهارنظر 
کرده ان��د دیگر ح��ق اظهارنظر و 

سخن ندارند.
این در حالی اس��ت ک��ه آقای 
ش��ریعتمداری و روزنام��ه کیهان 
تمام قد از آقای احمدی نژاد حمایت 
کرد و همچنان حمایت می کند و 
اخیرا هم می گوید که احمدی نژاد 
از روحان��ی بهتر و ارجح تر اس��ت. 
چطور اشتباه آنها و اظهارنظرشان 
ایرادی ندارد، ولی حق اظهارنظر از 
هنرمندان و سلبریتی ها باید گرفته 
ش��ود؟ اینطور نیست و اگر کسی 
درباره موضوعی اظهارنظر کرد حتی 
اگر آن نظر اشتباه باشد، نباید او را از 

نظر دادن محروم کرد.
نکته آخر اینکه از نظر دوستان 
کیهان اصال اصل اظهارنظر مطرح 
نیست، بلکه اظهارنظر خالف نظر 
آنها ایراد دارد. یعنی اگر اظهارنظر 
کس��ی خالف نظر خدا و پیامبر و 
اولی��ای خدا هم باش��د ولی از آنها 
حمایت کند، حرفش درست است 

و اگر در یک مورد خاص نظرشان 
مخالف دوستان کیهان باشد، با آنها 

مخالفت می کنند.
این جای تاس��ف است و مایل 
نیستم با این ادبیات صحبت کنم که 
آقایان به قدری غرق در نگاه محدود 
و بسته جناحی شده اند که اگر کسی 
در موردی اظهارنظر کند که به نفع 
آنها باش��د از او حمایت می کنند و 
اگر برخالف نظرشان صحبت کند 

او را محکوم می کنند.
مصداق ای�ن موضوع حمایت  � 
پرشور اصولگرایان از تتلو خواننده 
زیرزمین�ی در زم�ان انتخاب�ات 

ریاست جمهوری گذشته بود.
بله. آقای تتل��و در دوازدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری از آقای 
رئیس��ی حمایت کرده ب��ود و از او 
به عن��وان فردی که ب��ه او غبطه 
می خورن��د یاد می کردن��د و به او 
لوح تقدیر وی��ژه اهدا کردند. البته 
متاس��فانه نگاه محدود بر اس��اس 
حب و بغض در جریان های سیاسی 
مختلف در کش��ور ما وجود دارد و 
باعث می ش��ود چیزی که دوست 
داریم یا نداریم، بر اساس نگاهی که 
به آن داریم نسبت به آن نظر بدهیم 

و جمع بندی کنیم.
بنابراین جمع بندی من این است 
که افرادی که مش��هور هستند در 
مس��ائلی که مردم از آنه��ا انتظار 
اظهارنظر دارند، باید بتوانند آزادانه 
طبق قانون اساسی صحبت کنند و 
نظر بدهند و کسانی هم که با نظر 
آنها مخالفند می توانند این سخنان 
را نقد کنند. هر چند که باید مراقب 
باش��یم و بدانیم که نقد با تخریب 
متفاوت اس��ت. نقد باید منصفانه، 
علمی و کارشناسی باشد و همه جا 
بر اس��اس مالک ها و شاخص های 
واحد صورت بگیرد نه اینکه طبق 
خوشامد از یک شخص و براساس 
عالقه من��دی خودم��ان اظهارنظر 
کنیم. این روش درس��تی نیست و 
جامعه را به لح��اظ اخالقی دچار 

فروپاشی می کند.

احمد مازنی در گفت وگو با »جهان صنعت« مطرح کرد
یک بام و دو هوای برخورد با سلبریتی ها

 طبق قانون اساسی آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و اظهارنظر برای همه افراد از جمله سلبریتی ها و هنرمندان  آزاد است
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نوبخت:
افزایش حقوق بازنشستگان از اول مهر

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: همه بازنشستگان کشوری و لشکری از اول 
مهر ماه معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلین فعلی را دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرآنالین، محمدباقر نوبخت افزود: در قانون برنامه شش��م برای 
متناسب سازی حقوق شاغلین تحت عنوان همسان سازی، تکلیفی بر دولت قائل 
شده ایم، طی سال ۹6 تا ۹۹ هر ساله مبلغی هم عالوه بر افزایشی که برای شاغلین 
در نظر گرفته می شد برای بازنشستگان هم اضافه می شد، اما با توجه به اینکه برای 
شاغلین در اسفند ماه سال قبل، افزایش امتیازات فصل دهم اجرا شد، فاصله بین 
حقوق بازنشستگان و شاغلین زیادتر شد به همین جهت از برخی شخصیت های 

بازنشسته و با تجربه دعوت کردیم تا ما را یاری کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن تایید گفته های مجری مبنی بر اینکه همه 
بازنشستگان کشوری و لشکری از اول مهر ماه معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلین 
فعلی را دریافت خواهند کرد، افزود: طبق کارشناسی های انجام شده، جدولی تهیه 
شد که طبق آن دریافتی طبقه به طبقه و گروه به گروه اعضای بازنشسته حداکثر 
۹۰ درصد ش��اغالن خواهد بود.نوبخت در بیان میزان کف و سقف دریافت های 
بازنشستگان خاطرنشان کرد: آنچه از آغاز مهر ماه به اجرا می رسد، رضایت همکاران 
ما را در بر خواهد داشت. ضمنا با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت 
به سازمان تامین اجتماعی، تامین سرمایه همسان سازی بیمه شدگان تامین اجتماعی 
هم صورت می گیرد.نوبخت ادامه داد: برای بازنشستگان غیر از همسان سازی که 
از آغاز مهر عملیاتی می شود، برنامه ریزی کرده ایم قبل از آنکه مهر آغاز شود همه 
پاداش بازنشستگی در همه رده ها پرداخت شود. رییس سازمان برنامه و بودجه 
گفت: حدود مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی بازنشستگان در نظر 
گرفته شده است، ضمنا در سال جاری شاهد افتتاح بسیاری از طرح های عمرانی 

ناتمام خواهیم بود که این افتتاح ها سبب رفاه مردم خواهد بود.

فعال منتظر یارانه ۲۰۰ تا 6۰۰ هزار تومانی کرونا نباشید
پرداخت کمک ۲۰۰ تا 6۰۰ هزار تومانی کرونا در چهارماهی که پیش بینی شده 
بود به پایان رسیده و هنوز خبری از تصمیم برای ادامه این پرداخت نیست؛ فعال 

مشموالن منتظر دریافت در تیرماه نباشند.
به گزارش ایسنا، از اسفندماه قرار بر این شد که به مدت چهار ماه برای جبران 
بخشی از آسیب ناشی از شیوع ویروس کرونا و هزینه های سنگین آن هر ماه مبلغی 

بین ۲۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان برای مشموالن واریز شود.
مبلغ تعیین شده برای حدود سه میلیون نفر و در خانوارهایی بود که هیچ گونه 
درآمدی نداشتند و در پایان هر ماه به حساب یارانه آنها واریز شد. البته دولت با 
یک مرحله دیگر به بهانه ماه مبارک رمضان در مجموع پنج مرحله واریز انجام داد 
و خردادماه پایان این بسته حمایتی بود.اما اینکه با توجه به شرایط موجود و ادامه 
اوضاع ناشی از ویروس کرونا آیا همچنان پرداخت ۲۰۰ تا 6۰۰ هزار تومانی ادامه 
پیدا می کند یا خیر، موضوعی است که دریافت اطالعات از سازمان برنامه و بودجه 
نشان می دهد که با توجه به این که تصمیم گیری در دولت و ستاد ملی مقابله با 
کرونا در این رابطه صورت نگرفته، فعال برای تیرماه واریز این یارانه انجام نخواهد 
شد، اما در صورتی که هرگونه تصمیم گیری در این رابطه انجام شود سازمان برنامه 
و بودجه با تامین مالی پرداخت را انجام می دهد.بر این اساس می توان گفت که 
فعال خبری از پرداخت یارانه ۲۰۰ تا 6۰۰ هزار تومانی کرونا که در روز انتهایی هر 
ماه پرداخت شده بود، نیست.معموال در هر ماه حدود ۳۳۰ میلیارد تومان هزینه 
پرداخت یارانه ۲۰۰ تا 6۰۰ تومانی بود که طی پنج مرحله نزدیک به 17۰۰ میلیارد 

تومان برای آن تامین شده است.

گروه اقتصادی- افزایش قیمت ها 
در ب��ازار ارز ادام��ه دارد و دالر ه��ر روز 
با نرخ تازه ای کش��ف قیمت می ش��ود. 
مقامات دولتی برای معادالت حل نشده 
بازار ارز راه حلی ندارند و فروکش کردن 
التهابات ارزی را به تسهیل شدن جریان 
مبادالت تجاری من��وط کرده اند. ثبت 
نرخ ۲5 ه��زار و ۲5۰ تومانی برای دالر 
بر تابلوی معامالت صرافی های منتخب 
می تواند حامل چند پیام مهم و روشن 
باشد؛ نخس��ت آنکه تقاضا برای خرید 
دالر ب��ه منظور حفظ ارزش دارایی های 
ریالی همچنان رو به افزایش است و تنها 
با تقویت طرف عرضه است که می توان 
ارز مورد نیاز متقاضیان را تامین کرد. دوم 
آنکه راه های بازگشت ارز حاصل از صادرات 
بسته شده و بخشی از صادرکنندگان نیز 
ناچارا به جرگه تقاضا کنندگان ارز در بازار 
ملحق شده اند. سوم آنکه التهابات قیمتی 
در س��ایر بازارهای مالی ب��ه بازار ارز نیز 
سرایت کرده به طوری که معامله گران و 
فعاالن این بازار در تالش اند عقب ماندگی 
خود از س��ایر بازارها را با افزایش بیشتر 
قیمت ها، ولو به صورت تصنعی، جبران 
کنند. اگر مساله استفاده صادرکنندگان 
از فرصت های آربیتراژی بازار را هم به آن 
اضافه کنیم، پرونده التهابات ارزی بازار به 

کل بسته می شود.
دیروز دالر باز هم به افزایش قیمت 
رضایت داد. بررسی معامالت ارزی بازار 
از این حکایت دارد که دیروز دالر با نرخ 
۲5 هزار و ۲5۰ تومان معامله شده است. 
صرافی های منتخ��ب بانک مرکزی اما 
دیروز نرخ معامالتی دالر را تغییر ندادند، 
به طوری که دالر با نرخ ۲۳ هزار و 1۰۰ 
تومانی خرید و فروش ش��د. س��که هم 
پابه پای دالر پیش م��ی رود و اکنون در 
کانال 11 میلیون تومانی جا خوش کرده 
اس��ت. آن طور که معامله گران بازار طال 
خبر می دهند، دیروز سکه امامی به رشد 
غیرمنطقی خود در بازار ادامه داد و 11 
میلیون و ۲5۰ هزار تومان قیمت گذاری 
ش��د. هفته گذشته نیز سکه در آستانه 
ورود به کانال 11 تومانی قرار گرفته بود، 
اما کاهش اندک التهاب��ات ارزی از ورود 
سکه به کانال 11 میلیون تومان جلوگیری 
کرد. بررسی ها نیز حاکی از آن است که 
در یک هفته اخیر سرعت رشد قیمت ها 
در بازار طال و سکه بیشتر از بازار ارز شده 
است، به طوری که سکه توانست از بازار 

ارز نیز جلو بیفتد و خود را پیشتاز رشد 
قیمت ها بداند.

فرضیه گرانی دالر  � 
فرضیه های مختلف��ی در خصوص 
چرایی رشد قیمت ها در بازار ارز و سکه 
مطرح می ش��ود، اما عدم بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات در راس همه آنها قرار 
می گیرد. بر اساس اعالم مقامات دولتی، 
ش��رایط کرونایی روند بازگشت ارزهای 
صادرات��ی به چرخه اقتصادی را مختل 
کرده و مانع از آن شده که بانک مرکزی 
در بازار ارز به نحو مثبتی نقش آفرینی کند. 
بررسی ها نشان می دهد که بخش زیادی 
از صادرکنندگان افزایش قیمت ها در بازار 
ارز را به فال نیک گرفته و رفع تعهدات 
ارزی را به روزهای پایانی موکول می کنند. 
این مساله صادرکنندگان را قادر می سازد 
از فرصت ه��ای آربیتراژی بازار بهره مند 
شوند و ارزهای حاصل از صادراتشان را 
با نرخ های باالتری تحویل دولت دهند. 
اما بررس��ی ها زوایای دیگ��ری را هم در 
خصوص رفتار صادرکنندگان روش��ن 
می سازد. تعدادی از صادرکنندگان که 
سال گذشته دست به سرمایه گذاری در 
سایر کشورها زده و خروج سرمایه از کشور 
را رق��م زده اند، برای جبران این موضوع 
دس��ت به دامان بازار ارزی شده اند و در 
تالش اند بخشی از نیازهای ارزی شان را از 

بازار آزاد ارزی تامین کنند. این موضوع را 
هم باید به پای بسته شدن مرزهای کشور 
به واسطه بحران کرونا و چالش های ناشی 
از تحریم ها نوشت. چه آنکه صادرکنندگان 
امید داش��تند که از محل رفع تعهدات 
ارزی شان مساله خروج سرمایه از کشور 

را جبران کنند.
دو نوع تقاضای ارزی � 

به این ترتی��ب ب��ازار ارز هم اکنون 
با دو نوع تقاضا مواجه اس��ت؛ نخس��ت 
تقاضایی ک��ه در داخ��ل و برای حفظ 
ارزش دارایی های ریالی صورت می گیرد 
و دوم تقاضایی که صادرکنندگان در بازار 
شکل داده اند. اکنون مقامات دولتی در 
تالش اند صادرکنندگان را به بازگشت 
ارز به کشور ملزم کنند. برای این منظور 
از یک سو پای مقامات قضایی را به این 
قضیه ب��از کرده اند و خواهان مداخالت 
ق��وه قضائیه در این خصوص ش��ده اند. 
هرچند صادرکنندگانی که در سال های 
۹7 و ۹۸ اقدام به صادرات کرده اند باید 
تا پایان تیر ماه ارزهای خود را به کشور 

بازگردانند، اما برای دیگر صادرکنندگان 
مهلتی چهار ماهه، از زمان صدور پروانه 
صادراتی اعطا شده است. در هر صورت 
دولت مردان معقتدند که بازگشت ارز به 
چرخه اقتصادی کمک ش��ایانی به رفع 
التهابات ارزی می کند. در عین حال این 
موضوع نیازهای ارزی واردکنندگان را نیز 
تامین می کند و به ترخیص مواد اولیه 
وارداتی و کاالهای اساسی که در گمرک 

رسوب کرده کمک می کند.
در عین حال به نظر می رسد بازدهی 
سایر بازارهای مالی نیز بر افزایش قیمت 
دالر تاثیرگذار بوده اس��ت. بررس��ی ها 
نش��ان می دهد بازارهای مالی یکدیگر 
را تقویت می کنند و مس��یر رو به رشد 
را برای یکدیگر هموار می کنند. به این 
ترتیب در حالی که سایر بازارهای موازی 
همچون بازار سرمایه و خودرو بازدهی 
خیره کننده ای را کس��ب کرده اند، بازار 
ارز نیز تالش می کند عقب ماندگی خود 
را جبران و رش��دی معادل سایر بازارها 
را کسب کند. بدیهی است تورم مزمن 

و افزایش ش��دید قیمت ها، عامل اصلی 
چرخش نقدینگی در این بازارها شده و 
قدرت نمایی آنها را در حوزه قیمت گذاری 
ممکن کرده اس��ت. تداوم این موضوع 
نتیجه ای جز از دست رفتن بیشتر ارزش 
پول مل��ی و کاهش قدرت خرید مردم 
ندارد و در صورتی که بانک مرکزی سقف 
قیمتی مشخصی برای ارزهای خارجی 
تعیین نکند، شاهد سقوط طبقات متوسط 
درآمدی بیشتری به طبقات کم درآمد 

خواهیم بود.
افزایش س�رعت گردش پول و  � 

افزایش قیمت دالر 
همی��ن  ر  د
حال میثم رادپور، 
کارشناس ارزی به 
»جهان صنع��ت« 
گفت: بحران کرونا 
و دیگر مسائلی که 
پیش از کرونا نیز درآمدهای ارزی کشور 
را تحت الش��عاع قرار داده بود خود را در 

افزایش قیمت ارز نشان داده است.

وی اظهار کرد: برخی مسائل داخلی از 
جمله کسری شدید بودجه دولت، رشد 
شدید نقدینگی و بازدهی بازار سرمایه 
نیز فش��ار برای افزایش قیمت ارز را باال 

برده است.
رادپور افزود: کس��ری بودجه شدید 
دولت که حتی به اس��تقراض دولت از 
صندوق توس��عه ملی نیز منجر شده، 
طرف تقاضای بازار را تحریک کرده است. 
در عین حال کاهش شدید فروش نفت 
که موجب اس��تهالک درآمدهای ارزی 
کش��ور شده نیز موجب تضعیف طرف 

عرضه شده است.
به گفته وی، شاهد ملتهب شدن سایر 

بازارهای موازی نیز هستیم.
این کارشناس ارزی ادامه داد: نرخ 
بهره منفی نیز مزید بر علت ش��ده و 
سرعت گردش پول را در سایر بازارهای 
اقتصادی باال برده است. بازدهی عجیب 
بازار سرمایه نیز عامل مهمی است که 
به افزایش قیمت ها دامن زده اس��ت، 
چرا که س��ایر بازارها را هم به تحرک 
واداش��ته و آنها را وارد مسیر افزایشی 

کرده است.
رادپور افزود: بر اساس آمارهای موضوع، 
حجم نقدینگی تا پایان سال گذشته به 
۲5۰۰ هزار میلیارد تومان رس��یده بود. 
نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدای 
امسال نیز 7/۳ درصد اعالم شده است. 
هرچند می توان پذیرفت که قیمت دالر 
به نسبت نقدینگی موجود باالست، اما 
قدرت خرید دالر به اندازه ای نیست که 
بتواند تا این میزان به افزایش قیمت ها در 
بازار ارز دامن بزند. بنابراین این سرعت 
گردش پول است که معادالت را به هم 
زده اس��ت. اگر نقدینگی در نظام بانکی 
باش��د، اثرگذاری اندکی دارد، اما جریان 
آن در بازارهای مالی باعث افزایش التهابات 

قیمتی می شود.
وی تصریح کرد: رشد افسارگسیخته 
بازار سرمایه به روشنی اعالم می دارد که 
سرعت گردش پول تا چه اندازه افزایش 
پیدا ک��رده و افزایش حجم معامالت 
بازار سرمایه و نقدشوندگی باالی این 
بازار عامل مهمی در افزایش قیمت ها 
در بازار ارز محسوب می شود. هرچند 
نمی توان گفت که بازار س��رمایه علت 
رش��د بوده یا معلول آن، اما در غیاب 
فرصت های سرمایه گذاری، رشد بازار 

سرمایه طبیعی است.

بی توجهی دولتمردان به گذر دالر از مرز ۲۵ هزار تومان

صعود در سکوت

پیامدهای اقتصادی ناش��ی از بح��ران کووید 1۹ 
بی سابقه است و منجر به ایجاد مشکالت  زیادی برای 
افراد، کسب و کارها و دولت ها شده است. مدیرانی که 
جهت مقابله با  مشکالت برنامه و سناریویی ندارند و 
تصور می کنند با تکیه بر بخت و اقبال می توانند از هر 
بحرانی عبور کنند، به احتمال زیاد در دوران ش��یوع 
ویروس کرونا با بحران نقدینگی بسیار شدیدی روبه رو 
می شوند که می تواند شرکت شان را به ورشکستگی 
بکش��اند. برعک��س، آنهایی ک��ه اقدامات��ی  واضح و 
س��اختاریافته برای مدیریت وضعیت نقدینگی خود 
به اجرا می گذارند، می توانند این بحران را به سالمت 
پش��ت سر بگذارند. انبوه چک های برگشتی در نظام 
بانکی کشور در یکی دو ماه اخیر گواهی بر این موضوع 
است. در ادامه راهکارهایی که گروه مشاوره مدیریت 
بوستون برای مدیریت نقدینگی در  بحران کووید1۹ 
ارائه داده و بسیاری از آنها در شرکت های داخلی قابل 

پیاده سازی است، ارائه می شود. 
برای اکثر شرکت ها، پول نقد مانند اکسیژن است. 
وقتی به اندازه کافی وجود داش��ته باشد، در مورد آن 
فکر نمی کنید اما وقتی دچار کمبود می شوید، دغدغه 
تامین نقدینگی لحظه ای شما را رها نمی کند.  بحران 
کووید1۹ یک تحول فاجعه آمیز را در دنیا رقم زده و 
در ادامه می تواند باعث ورشکستگی در صنایعی مانند 
خودرو، خرده فروش��ی، سفر، گردش��گری و ... شود. 

با توجه ب��ه دامنه اختالالت زنجیره تامین و کاهش 
درآمد، رهبران باید اقدام فوری و چش��مگیری برای 
مدیری��ت پول نقد انجام دهند. در حقیقت، مدیریت 
وجه نقد که معموال جزئی از مولفه های مدیریت مالی 
است، در حال حاضر آنقدر حیاتی است که تا زمانی 
که شرکت ها از خطر خارج نشوند، باید به یک عملکرد 

مستقل تبدیل شود.
عالوه بر این، صرف نظر از اینکه بهبود شرایط چطور 
اتفاق می افتد )به صورت منحنیV ،  U یا L شکل(، 
بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که 1۲ تا 1۸ 
ماه آینده دوره ای با استرس فزاینده خواهد بود. از این رو 
یک واحد مستقل مدیریت نقدینگی تحت عنوان »دفتر 
مدیریت نقدینگی« اولویت اصلی شرکت ها  نه تنها برای 
هفته های آینده بلکه برای ماه ها و حتی سال های آینده 
خواهد بود. به طور خاص، توصیه می شود شرکت هایی 
که با شدیدترین چالش نقدینگی روبه رو هستند سه 

اقدام به شرح ذیل انجام دهند: 
1- راه اندازی دفتر مدیریت نقدینگی  

۲- پیش بینی سناریوهای مختلف که ممکن است 
به وقوع بپیوندد و تهیه برنامه های نقدینگی برای هر 

کدام از سناریوها 
۳- آغاز اقدامات حفاظتی و مراقبتی برای نقدینگی 
از قبیل تعدیل هزینه های پرس��نلی، تجدید نظر در 

پرداخت بدهی ها و مطالبات دریافتنی.   

ایجاد یك دفتر مدیریت نقدینگی � 
شرکت ها باید دفتری اختصاصی شبیه اتاق جنگ 
ایجاد کنند که به طور مشخص مسوولیت مدیریت 
نقدینگ��ی کوتاه مدت را بر عه��ده گیرد. این دفتر به 
عنوان ی��ک منبع واحد اطالعات دقیق، مس��تند و 
پیوسته در مورد وضعیت نقدینگی شرکت به شمار 
م��ی رود و باید یک خط ارتباطی مس��تقیم به مدیر 
مالی ش��رکت و دسترسی به همه تیم رهبری ارشد 
شرکت داشته باشد. دفتر مدیریت نقدینگی می تواند 
هشدارها و اخطارهایی را برای پیشامدهای احتمالی 
خاص ایجاد کند و اقدامات جبرانی ممکن را شناسایی 
کند و در اولویت قرار دهد. مهم تر از همه، این دفتر بر 
کلیه پرداخت های نقدی در کل سیستم مالی نظارت 
می کند. جالب اینجاست که بنا بر مطالعات انجام شده، 
بسیاری از شرکت ها تصور روشنی در مورد جریان وجوه 
نقدی به بیرون )یا به داخل( سازمان  ندارند و به تبع 
آن، نمی دانند که کدام مخارج را باید کنترل و محدود 
کنند. مدیریت نقدینگی می تواند یک کارکرد طبیعی 
برای شرکت هایی باشد که در گذشته تحت شرایط 
دشوار از لحاظ دسترسی به نقدینگی قرار داشته اند. 
اما حتی شرکت های با عملکرد مثبت نیز غالبا نیاز به 

سازگاری با چالش های جدید دارند.

تعیین برنامه ها و سناریوهای مشخص برای  � 
نقدینگی 

دفتر مدیریت نقدینگی باید برای هفته، ماه و فصل 
پیش رو برنامه ها و س��ناریوهای مشخصی در زمینه 
جری��ان ورودی و خروجی نقدینگی ایجاد کند. این 
نقشه ها باید از پایین به باال ایجاد شود به این معنی که 
از واحدهای تجاری منفرد شروع شده و با جمع بندی 
بازارهای مناطق مختلف جغرافیایی به یک برنامه جامع 
واحد تبدیل شود. در حالت ایده آل، این اطالعات باید از 
داده های شرکت به صورت خودکار قابل استخراج بوده  
و به اندازه کافی در دسترس باشد تا امکان همکاری 
با ذی نفعان متعدد را فراهم کند. عالوه بر این، از آنجا 
که این عملیات فقط یک بار نخواهد بود، تولید برنامه 
نقدینگی به ابزارهای استاندارد نیاز دارد. به عنوان مثال، 
تجزیه و تحلیل انحرافات هفتگی از برنامه به منظور 
دستیابی به سطح قابل قبولی از دقت در طول زمان، از 
ضروریات است. مهم تر از همه، برنامه نقدینگی مبنای 

مهمی را برای مرحله بعدی تشکیل می دهد. 
اقدامات حفظ نقدینگی � 

با تاسیس دفتر مدیریت نقدینگی، مدیران می توانند 
شروع به توسعه و اعمال اقدامات برای آزادسازی منابع 
مالی داخلی کنند که بر اساس تاثیر نسبی و سرعت 

اجرایی ش��دن آنها اولویت بندی شده است. به دلیل 
محدودی��ت زمان، برخی اقدام��ات رایج در مدیریت 
نقدینگی در ش��رایط فعلی کم اهمیت تر اس��ت. این 
اقدامات ش��امل مواردی نظیر ابتکارات قیمت گذاری 
تاکتیکی و تبلیغات، تغییر در س��بد خرید، اقدامات 
مالی از قبیل  بهینه سازی مالیات یا بازسازی ساختار 
بدهی هاست. در عوض،  اقدامات انجام شده باید محدود 
به مواردی باش��د که می تواند در عرض چند هفته یا 
حتی چند روز دستاورد ملموسی ایجاد کند. برخی از 

این اقدامات به این شرح است:
* هزینه پرسنلی: اهرم سازی برنامه های حمایتی 
دولت، متوقف کردن همه استخدام های جدید، کاهش 
اضافه کار، تنظیم ظرفیت نیروی کار و ثابت نگاه داشتن 

)یا کاهش( دستمزدها )پس از تعدیالت تورمی(
* موجودی: ش��روع فروش ف��وری و زیر قیمت 
موجودی، متوقف کردن سفارشات جدید، تسریع در 
بازگشت موجودی به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان

* وصول مطالبات: جمع آوری بدهی های قبلی به 
صورت فعاالنه تر، تعدیل شرایط و ترم های قراردادی، 

تنزیل بدهی ها
* بدهی ها: تمدید ش��رایط ب��رای پرداخت های 
مالی، متوقف ک��ردن هر گونه پرداخ��ت در فرآیند 
س��رمایه گذاری، توقف یا کاهش سرمایه گذاری های 
برنامه ریزی ش��ده، فروش دارایی های غیراساسی )به 

صورت بالقوه از طریق برنامه های فروش و لیزینگ(
یک مسوول خاص باید به هر اقدام اختصاص یابد 
که دارای اقتدار کامل برای انجام اقدامات الزم بوده و 
پاسخگوی پیامدها نیز باشد. از آنجا که این اقدامات 
با بس��یاری از کارکردهای اصلی هر کسب و کاری در 
ارتباط مستقیم است، تیم مدیریت نقدینگی باید شامل 

اعضایی با تمام تخصص های مربوطه باشد. 
یکپارچه سازی فعال با عملکرد مالی � 

در همه مراحل این فرآیند، دفتر مدیریت نقدینگی 
باید با مدیر مالی و رهبری ارشد شرکت هماهنگ باشد. 
در مراحل اولیه بحران نقدینگی، وضعیت نقدینگی 
یک شرکت به سرعت تغییر می کند و دفتر باید نتایج 
حاصل از اقدامات فوری )مانند مواردی که در باال مورد 
بحث قرار گرفت( را در نظر گرفته و سپس گزینه هایی  
بلندمدت تر را اولویت بندی کند. اینها شامل مدیریت 
سرمایه گذاری و تضمین تامین حمایت مالی از بخش 
خصوصی و به صورت بالقوه از دولت است. در کل این 
فرآیند، دفتر مدیریت نقدینگی می تواند با تعیین اهداف 
عینی، اقداماتی که  مطابق انتظار کار می کند و اقداماتی 
که کمتر از حد انتظار است را مشخص کرده و بر این 

اساس اقدامات اصالحی را صورت دهد. 
مترجم: مجید رحمانیان )دکترای مدیریت 

شهری و مشاور تامین مالی و قراردادها( 
 ma.rahmanian@gmail.com

وجود یک نهاد نظارتی فعال مایشاء حرفه ای 
باعث خواهد ش��د بر عملیات مالی- بودجه ای 
دولت »شفاف س��ازی، حسابرسی، پاسخگویی 
و انضباط مالی« حاکم ش��ود و تخصیص بهینه 
منابع به درس��تی صورت گی��رد. در ایران نیز از 
دوران مشروطیت با الهام از قوانین فرانسه چنین 
نهاد مستقلی به نام »دیوان محاسبات عمومی« 
تش��کیل ش��د که مقرر بود زیر نظر مجلس بر 
عملکرد بودجه ای دولت نظارت و گزارش تفریغ 

بودجه را تسلیم مجلس کند. 
متاس��فانه از همان آغ��از قانونگذاری و عمال 
پ��س از کش وقوس های ف��راوان دیوان زیر نظر 
»وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی« قرار گرفت 
که همین موضوع باعث شد هیچ گاه نتواند ناظر 
مستقل ملت بر دولت باشد. خوشبختانه بعد از 
انقالب اس��المی و از سال 1۳5۸ براساس اصول 
5۴ و 55 قانون اساسی دیوان  محاسبات  کشور 
مستقیما زیر نظر »مجلس  شورای  اسالمی « قرار 
گرفته است. دیوان  محاسبات  به  کلیه  حساب های  
وزارتخانه  ها، موسسات ، شرکت های  دولتی  و سایر 
دس��تگاه  هایی  که  به  نحوی  از انحا از بودجه  کل  
کشور استفاده  می کنند به  ترتیبی  که  قانون  مقرر 

می دارد »رسیدگی  یا حسابرسی « می کند. بنابراین 
وظیفه اصلی دیوان محاسبات »حسابرسی« به 

معنای اخص است. 
انج��ام حسابرس��ی نیازمند اس��تانداردهای 
حسابرسی و اس��تانداردهای حسابداری است. 
محصول حسابرسی »گزارش حسابرسی« است 
ک��ه حداکثر ظرفیت مدت معقولی بعد از پایان 
س��ال مالی باید صادر ش��ود. از زمان تاس��یس 
دیوان محاس��بات که یک نهاد عالی حسابرسی 
است تا کنون به ماموریت و نقش آن به درستی 
توجه نش��ده است. در حال حاضر حدود ۳5۰۰ 
واحد گزارشگر بخش عمومی طبق مقررات باید 
صورت ه��ای مالی خود را طبق اس��تانداردهای 
حس��ابداری بخش عمومی تهیه کنند و دیوان 
محاسبات باید این صورت های مالی را حسابرسی 
و »گ��زارش حسابرس��ی« ارائه کند و در نهایت 
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور بر 
مبنای صورت های مالی حسابرسی شده واحدهای 
گزارشگر بخش عمومی صورت های مالی تلفیقی 
دولت را تهیه کند و آن نیز حسابرس��ی ش��ود. 
اگرچه دیوان محاسبات عمومی ملهم از متمم 
قانون اساسی دوران مشروطیت و قانون اساسی 

جمهوری اسالمی »چشم بیدار و ناظر ملت« تلقی 
می شود این وظیفه حاکمیتی و ملی تاکنون به 
درستی ایفا نش��ده است. این نهاد در تمام دنیا 
امروزه به عنوان »سازمان پاسخگویی عمومی« 
تغییر ن��ام داده و وظای��ف چندگانه حاکمیتی 
متعددی از جمله حسابرسی کنترل های داخلی 
دولت ها که یکی از انواع حسابرسی های مالی و 
حسابرسی عملکرد که شامل حسابرسی و ارزیابی 
کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است را توامان 

انجام می دهد. 
از جمل��ه موارد بااهمی��ت در انتخاب رییس 
دیوان محاسبات و ش��رط اول احراز صالحیت 
ایش��ان حرفه ای بودن این ش��خص است زیرا 
دیوان محاس��بات عمومی یک س��ازمان کامال 
تخصصی مالی و حرفه ای مبتنی بر نظارت مالی 
همه جانبه است که با سیاسی کاری تطابق ندارد 
بنابراین رییس آن بدون شک باید خبره مالی و 
مسلط به اهرم های نظارت باشد. شرط دوم که 
به عنوان نظارت مستقل تلقی می شود آن است 

که برای اینکه استقالل دیوان محاسبات محفوظ 
بماند رییس دیوان محاسبات مستقل از جناح های 
سیاس��ی و الزاما نباید از جناح اکثریت مجلس 
باشد. تجربه نشان داده که در کشورهای پیشرفته 
کسانی که این مسوولیت را بر عهده داشتند، منشأ 
تغییرات گسترده در حرفه حسابداری، حسابرسی، 
بودجه  ریزی و امور مالی دولت های کشورش��ان 
بوده اند ولی در کشور ما معموال یک فرد سیاسی 
و از جناح اکثریت این مسوولیت را برعهده داشته 
که متاسفانه شاهد آن بوده ایم که پاسخگویی، 
حسابدهی، گزارش دهی، شفافیت، بودجه  ریزی، 
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی در طول 

زمان تغییر خاصی نکرده است.
 به نظر می رس��د در ح��ال حاضر افرادی که 
نامزد تصدی ریاس��ت دیوان محاسبات شده اند 
یا در دوره های گذشته این مسوولیت را بر عهده 
داشته اند هیچ کدام عناصر مسلط به مسائل مالی 
و نظارت عالیه مورد نظر قانون اساسی نبوده اند. 
به همین دلیل هم ش��اهد دگرگونی اساسی در 

نظام حس��ابداری و حسابرسی کشور نبوده ایم. 
اگرچ��ه این نهاد ب��ه دلیل س��اختاری به نظر 
می رسد ماهیت سیاسی داشته باشد، اما وظیفه 
اصلی و گزارش های آن سیاسی نیست. نگاهی 
به فهرست افراد متقاضی تصدی این مسوولیت 
نشان می دهد کماکان توجه ویژه ای به وظیفه و 
کارکرد اصلی این نهاد و نیز شرایط احراز مناسب 
برای رییس آن نمی شود. به اعتقاد نگارنده یک 
بار برای همیشه باید بازنگری اساسی در این باره 
انجام و مجلس ش��ورای اس��المی برای این کار 
پیشقدم شود و شرایط مناسبی را برای تصدی 
ریاس��ت دیوان محاسبات تدوین کند و به طور 
قطع داشتن دانش و تجربه در حوزه حسابداری و 
حسابرسی باید به عنوان شرایط احراز لحاظ شود. 
تخصص گرایی و غیرسیاسی و غیرجناحی بودن 
برای احراز این مقام باید اصل اول برای گزینش 

رییس آن باشد. 
مجلس می تواند ش��رایط تصدی این مقام را 
در کشورهای مختلف بررسی کند. ضمن اینکه 
بای��د به این نکته توجه کرد که در کش��ورهای 
مختل��ف به ف��ردی که این س��مت را بر  عهده 
می گیرد »حسابرس کل« می گویند نه رییس و 

این عنوان نشان می دهد که باید یک فرد مسلط 
به مسائل حسابداری، مالی و بودجه عهده دار این 
مقام شود. مثال در آمریکا حسابرس کل توسط 
رییس جمهور برای مدت 15 سال پس از مشورت 
با سناتورها منصوب می شود. حسابرس کل به 
کنگره و رییس جمه��ور گزارش می دهد و حق 
عزل آن برعهده کنگره است. در فرانسه رییس 
دیوان محاسبات توسط مجلس و از جناح اقلیت 
در هر دوره قانونگذاری انتخاب می شود. این موارد 
جهت حفظ استقالل این مقام تعیین شده است.  
بررسی اجمالی عملکرد دیوان محاسبات نشان 
می دهد اگرچه در دوره اخیر نسبت به گذشته 
وضعیت بهتری داشته اما با وضع مطلوب بسیار 
فاصله دارد. با این حال امید می رود با ورود افراد 
متخصص )حسابداران و حسابرسان( غیرسیاسی 
و غیرجناحی به این نهاد نظارت مالی، عملکرد 
آن بهبود پیدا کند. در دنیا سازمان های همتای 
دیوان محاسبات بهترین مکان برای جذب بهترین 
حسابداران و حسابرسان هستند ولی در ایران این 
نهاد بیشتر با متخصصانی از رشته های دیگر اداره 
می شود. باید این وضع تغییر کند تا شاهد بهبود 

وضعیت حسابداری و حسابرسی کشور باشیم.

راهنمای بقا در بحران؛ مدیریت نقدینگی

به بهانه انتخاب رییس دیوان محاسبات عمومی
چشم نظارت ملت بر دولت

نگاه

ادامه دیدگاه



4
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

سال هفدهم    یکشنبه  29 تیر 1399    شماره  4516 info@jahanesanat. ir

درگذشت جان لویس، مبارز حقوق مدنی سیاهان آمریکا 

یورونیوز- جان لویس،  سناتور دموکرات جورجیا و مبارز نامدار حقوق مدنی 
سیاهان آمریکا، بامداد شنبه در ۸۰ سالگی در گذشت.

نانسی پلوس��ی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا دیروز ضمن اعالم خبر 
درگذشت لویس او را یکی از بزرگ ترین قهرمانان تاریخ آمریکا خواند و اضافه 
کرد: همه ما مفتخر بودیم که سناتور لویس را همکار خود بخوانیم و از درگذشت 
او دل شکسته ایم. جان لویس، سال گذشته اعالم کرد که به سرطان مبتالست. 

افراد هر دو حزب عمده سنای آمریکا درگذشت لویس را تسلیت گفتند.
میچ مک کانل، رهبر اکثریت سنا از حزب محافظه کار درباره جان لویس گفت: 
او یکی از رهبران پیشرو حقوق مدنی بود و عمرش را صرف مبارزه با نژادپرستی 

و ترویج برابری کرد تا ملت ما را به اصول بنیادین خود نزدیک تر کند.
جان لویس، جوان ترین عضو گروه شش نفره ای بود که مارتین لوتر کینگ 
تشکیل داد و هسته بنیادین جنبش آزادی خواهی سیاهان آمریکا را در دهه 6۰ 
بنیان نهاد. جان لویس بود که پیش از سخنرانی معروف مارتین لوتر کینگ با نام 

»رویایی دارم«، برابر همان جمعیت سخن گفت و کینگ را معرفی کرد.
او در جوانی می خواس��ت کشیش شود و عالقه شدیدی به مطالعه داشت 
اما به خاطر سیاهپوست بودن، کارت کتابخانه عمومی را به او ندادند و همین، 
او را به خواننده پرشور کتاب تبدیل کرد. سرانجام وقتی نوجوان بود سخنرانی 
مارتین لوترکینگ را از رادیو شنید و آتش مبارزه برای حقوق برابر در نهادش 
شعله ور شد. او تنها ۲5 سال داشت که پیشاپیش حدود 6۰۰ تن در راهپیمایی 
»یکشنبه خونین« در شهر ِسلما به راه افتاد. نیروهای پلیس در برابر دوربین ها 
او را به زمین انداختند و چنان او را کتک زدند که جمجمه اش ترک برداشت. 
انتشار تصاویر خشونت پلیس سبب شد موجی از خشم و اعتراض سراسری برپا 
شود که خونی تازه در رگ جنبش سیاهان آمریکا دوانید؛ جنبشی که فشار آن 

سبب شد تا همان سال موانع قانونی رای دادن سیاهان برداشته شود.
باراک اوباما، رییس جمهوری پیشین ایاالت متحده پیش از آویختن مدال 
افتخار بر گردن سناتور لویس گفته بود: »او آنقدر این کشور را دوست داشت 
که جانش را برای  آن به خطر انداخت.« و پس از مرگ وی نیز درباره اش گفت:  
»او برای ایجاد تغییر در این کشور، اصول مقاومت بی خشونت و نافرمانی مدنی 

را می ستود.«

کاهش نیروهای آمریکایی در کره جنوبی در دست بررسی 
ایس�نا- در پی درخواس��ت های ترامپ از س��ئول برای افزایش پرداخت 
هزینه های حضور نیروهای آمریکایی در این کشور آسیایی، پنتاگون گزینه هایی 

را به کاخ سفید برای کاهش نیروهایش در کره جنوبی ارائه کرده است.
یکی از مقام های نظامی آمریکا گفت، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا 
در حال بررسی حضور نیروهای این کشور در کره جنوبی است؛ آمریکا در حال 
حاضر ۲۸ هزار و 5۰۰ نیرو در این کشور دارد. این اقدام احتمالی با انتقادهای 
شدیدی از سوی قانونگذاران کنگره روبه رو شده است، به طوری که سناتور بن 
ساس این تصمیم را »بی کفایتی استراتژیک« نامیده و گفته است: ما به عنوان 
بخشی از برنامه کاهش و خروج نیروها در کره جنوبی سیستم های موشکی نداریم. 

ما مهمات و نیروهایی داریم که برای دفاع از آمریکایی ها در آنجا هستند.
دولت واش��نگتن مکررا به متحدانش درباره تهدیده��ای خروج نیروهای 
آمریکایی از مناطق اس��تراتژیک هشدار داده اس��ت. اخیرا نیز دونالد ترامپ، 
رییس جمهوری آمریکا اعالم کرد که قصد دارد تا هزاران تن از نیروهای این کشور 
را از آلمان خارج کند. کاهش نیروهای آمریکایی در شبه جزیره کره یک پیروزی 
برای کره شمالی است که مدت هاست بر خروج نیروهای آمریکایی از سئول تاکید 
دارد. دولت های آمریکا و کره جنوبی از ۲۰1۸ چندین رزمایش قدرتمند نظامی را 

در تالش برای پیشبرد مذاکرات خلع سالح اتمی کره شمالی لغو کرده اند.
تصمیم بالقوه برای خروج نیروهای آمریکایی از کره جنوبی در حالی مطرح 
شده که واشنگتن و سئول هنوز درباره توافق اشتراک هزینه ها پس از انقضای 

توافق قبلی در ۳1 دسامبر به جایی نرسیده اند.

افزایش تنش بین آمریکا و چین پس از اعزام دو ناو 
هواپیمابر

دویچه وله- مشارکت دو ناو هواپیمابر آمریکا در رزمایش نظامی در دریای 
جنوبی چین به تنش بین آمریکا و چین دامن زده است. بر اساس اخبار منتشر 
شده، بیش از 1۲ هزار سرباز در این رزمایش شرکت کرده اند. آمریکا ادعاهای 
ارضی چین را رد می کند. دو ناو هواپیمابر »یو اس اس رونالد ریگان« و »یو اس اس 
نیمیتز« جمعه گذشته در رزمایش بزرگ نظامی در آب های دریای جنوبی چین 
مشارکت کردند. این دو ناو هواپیمابر در اوایل ماه ژوئیه عازم این منطقه شده  
بودند. خبرگزاری آلمان با انتشار گزارشی از واشنگتن خبر از افزایش تنش بین 
ایاالت متحده آمریکا و جمهوری خلق چین داده است. انتشار خبر مربوط به 
اعزام این دو ناو جنگی به آب های دریای جنوبی چین ناخشنودی رهبران چین 
را برانگیخته بود. نیروی دریایی آمریکا ضمن اعالم رسمی خبر مشارکت این 
دو ناو هواپیمابر در رزمایش یاد ش��ده، اعالم کرده است که هدف از این اقدام 
تمرین بوده است. در این رزمایش بیش از 1۲ هزار سرباز شرکت داشته اند. محل 
برگزاری این رزمایش نقطه ای از آب های دریای جنوبی چین است که مالکیت 
بر سر آن، به مناقشه بین کشورهای چین، ویتنام، مالزی و فیلیپین دامن زده 
است. جنگ تجاری بین آمریکا و چین و همچنین منع استفاده از محصوالت 
و فن آوری شرکت چینی هوآوی در ایجاد شبکه نسل پنجم نیز از جمله عواملی 

است که به تنش در مناسبات دو کشور دامن زده است.

صندوق بین المللی پول وضعیت اقتصادی لبنان را 
بحرانی دانست

ایسنا- بیروت صحنه تحصن معترضان به نابسامانی وضعیت اقتصادی و 
معیشتی است و صندوق بین المللی پول اعالم کرد، لبنان در وضعیت اقتصادی 
بسیار بدی به سر می برد. این تحصن به درخواست گروه »جبهه نجات ملی« 
صورت گرفته اس��ت که از افسران و سربازان بازنشسته، شامل روکز، نماینده 
پارلمان، داماد میشل عون، رییس جمهوری لبنان و نیز گروهی به ریاست شربل 

نحاس، وزیر سابق ارتباطات تشکیل شده است.
تحصن کنندگان لبنانی خواستار حل و فصل بحران اقتصادی، مجازات افراد 
فاسد و راه اندازی دستگاه های قضایی برای پس گرفتن اموال غارت شده هستند. 
همزمان با این امر، مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول اعالم کرد، لبنان در 
وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر می برد و برای پشت سر گذاشتن این بحران 

به اصالحات جدی نیاز دارد.
او در مصاحبه با الجزیره گفت، صندوق بین المللی پول مذاکرات با دولت لبنان 
را ادامه می دهد که طرحی را شروع کرده که به طور کلی کشور را به سمت اصالح 
نقاط ضعف ساختاری سوق خواهد داد. این مسوول گفت، مذاکرات تا این لحظه 

پیشرفتی نداشته است اما مدیریت صندوق به لبنان متعهد خواهد ماند.

گروه جهان- رهبران ۲7 کشور عضو اتحادیه خبر
اروپ��ا از روز جمعه برای رایزنی و تصمیم گیری 
نهایی در خصوص برنامه ای بلندپروازانه جهت 
احیای اقتصاد قاره سبز پس از تبعات سنگین 
ناشی از بحران همه گیری بیماری کووید1۹ در 
بروکس��ل گرد هم آمدند. ط��رح 75۰ میلیارد 
یوروی��ی احیای اقتص��ادی اروپا جهت جبران 
خسارت های ناشی از همه گیری ویروس کرونا 

مهم ترین بخش این برنامه را تشکیل می دهد.
بسیاری از سران ۲7 کشور عضو اتحادیه اروپا 
در زمان ورود خود به بروکس��ل برای برگزاری 
نخستین نشس��ت رو در رو پس از پنج ماه، بر 
حیاتی بودن دس��تیابی به تواف��ق برای نجات 
اقتصاد ها از س��قوط آزاد و تقویت اعتماد ها به 
اتحادیه اروپا که سال هاست در کمین بحران های 

مختلف گرفتار شده است، تاکید کردند.
رایزنی در مورد بودجه بی سابقه و مشوق های 
مالی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناش��ی 
از بح��ران کرونا روز جمعه بدون دس��تیابی به 
نتیجه ای به پایان رسید؛ جلسه ای که 1۳ ساعت 
طول کشید و در نخستین ساعات بامدادی دیروز  
به پایان رس��ید. اهمیت این مذاکرات در حدی 
است که رهبران اتحادیه اروپا برای نخستین بار 
از زمان شیوع ویروس کرونا جلسات مجازی را 
رها کردند و تصمیم گرفتند به شکل حضوری 
گفت وگو کنند. به باور کارشناس��ان، تاخیر در 
بازسازی اقتصاد اروپا، کل منطقه یورو را به خطر 

انداخته و بحران موجود را تشدید می کند.
محور اصلی مذاکرات پیش��نهاد مسووالن 
اجرایی اتحادی��ه اروپا برای ایجاد یک صندوق 
احیای اقتصادی به ارزش 75۰ میلیارد یورو و ارائه 
وام و کمک های مالی به کشورهایی است که از 
بحران کرونا به شدت آسیب دیده اند. اتحادیه اروپا 
با شدیدترین رکود اقتصادی دوران موجودیت 
خود روبه رو است و اعضای آن در مورد سهم هر 
یک از کشورها در تامین بودجه، مشوق های مالی 
و پولی که باید به کشورهای آسیب دیده از بحران 

تعلق گیرد اختالف نظر فاحشی دارند.
به باور کارشناس��ان، این یکی از دشوارترین 
جلسه های رهبران اتحادیه اروپاست و حتی در 
صورت دستیابی به توافق ممکن است اختالفات 
عمیق این کشورها حل نشود. قرار است مذاکرات 
دو روز ادامه یاب��د و در صورت ادامه اختالفات 

ممکن است زمان آن تمدید شود.
ب��ا توجه ب��ه رک��ود اقتصادی ش��دید در 
اقتصاد ه��ای اتحادیه اروپ��ا و بی نتیجه ماندن 
برنامه های کوتاه مدت احیای اقتصادی، چشم انداز 
پیش رو بودن یک پاییز دشوار و پر از نارضایتی 
پررنگ تر شده است. در حال حاضر اتحادیه اروپا 
با مشکالت ناشی از خروج انگلیس از این اتحادیه 
و بحران های گذشته از جمله بحران مالی سال 
۲۰۰۸ و بحران مهاجرت، دست به گریبان است. 
شوک دیگر اقتصادی بدبینی بیشتری را نسبت 
به اتحادیه اروپا و تقویت موضع نیرو های ملی گرا 
و حمایت گرایانه و تضعیف موضع آن را در مقابل 

چین، روسیه و آمریکا موجب می شود.
با وجود نزاع بر سر دارو، تجهیزات پزشکی، 
تعطیلی مرز ها و پول، اتحادیه اروپا تقریبا درباره 
برنام��ه نیم تریلیون یورویی ب��رای مهار کردن 
نخستین آسیب های ناشی از این بحران توافق 
کرده است. اکنون کش��ور های حوزه مدیترانه 
خواستار دریافت بودجه محرک اقتصادی هستند 
تا از وارد شدن اقتصادهایشان در باتالق بزرگ تر 

بدهی ها جلوگیری کنند.
دولت آنگال مرکل در مقابله با شیوع ویروس 
در آلمان کارنامه بسیار خوبی دارد و اکنون که 
این کشور رییس دوره ای اتحادیه است نقش او 
حتی بیش از گذشته خواهد بود. حتی پیش از 
شیوع ویروس کرونا نیز کشورهای عضو اتحادیه 
در مورد بودجه هفت ساله این اتحادیه اختالفات 
جدی داشتند. پیش بینی می شود حجم اقتصاد 
1۹ کشور حوزه یورو در سال جاری حداقل ۸/7 

درصد کاهش یابد.
اختالف نظر سران اتحادیه اروپا � 

از جمل��ه موضوعات م��ورد اختالف میان 
س��ران کشورهای اروپا و چهار کشور اصطالحا 
»مقتصد«، مبلغ کمک مالی و همچنین شیوه 

بازپرداخت وام هاست.
چهار مخالف طرح اصرار دارند که کشورهایی 
که مش��مول چنین کمک هایی می شوند، باید 

بپذیرن��د که در قبال این پول دس��ت به انجام 
اصالحات اساسی از جمله اصالحات در بازارهای 
کار و در سیستم های بازنشستگی خود بزنند. در 
مقابل کشورهای جنوب از این موضوع نگرانند که 
در قبال دریافت این کمک ها مجبور به پذیرش 

مجموعه ای از برنامه های تحمیلی شوند.
عالوه بر مبلغ کلی اعطای کمک ها و بحث 
انجام اصالحات، سران اتحادیه اروپا در موضوع 
تخفیف در س��هم برخی کشورها اختالف نظر 
دارند. این کشورها اعضایی هستند که بیش از 
مبلغ دریافتی از اتحادیه اروپا به آن کمک مالی 
می کنند. بر این اساس چهار کشور »مقتصد« 
خواس��تار دریافت تخفیف های بیشتر هستند 
به ویژه آنکه این کشورها سهم مهمی در تامین 

بودجه اتحادیه دارند.
مقامات گروه کشور های ثروتمند شمالی به 
رهبری هلند بر موضع خود درباره دسترسی به 
این بودجه محرک اقتصادی پافشاری می کنند 
و آلمان، فرانسه، کشور های جنوبی مثل ایتالیا 
و اسپانیا و کش��ور های اروپای شرقی با موضع 

آنها مخالفند.
آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک در 
این خصوص اعالم کرد: نظرات سران اتحادیه اروپا 
در خصوص طرح احیای اقتصادی این اتحادیه 

کامال با یکدیگر متفاوت است.
از طرفی شرایط مطرح شده از سوی هلند و 
تهدید مجارستان به وتوی این طرح، احتمال 
دستیابی به توافق در خصوص ایجاد صندوق 
احیای 75۰ میلیارد یورویی متشکل از ۲5۰ 
میلیارد ی��ورو وام و 5۰۰ میلیارد یورو یارانه، 
به عالوه بودجه چند س��اله مشترک که هزار 
و یکصد میلیارد یورو در هفت س��ال )س��ال 
۲۰۲1 ت��ا ۲۰۲7( خواهد ب��ود، تحت تاثیر 

قرار داده است.
داوید ساسولی، رییس پارلمان اروپا پس از 
پایان س��خنرانی در اجالس گفت: موضوع این 
مذاکرات بسیار مهم است و از رهبران کشورهای 
عضو خواس��ت با توجه به مشکالت اقتصادی 
عظیمی که تحت تاثیر بحران کرونا پیش آمده 

به توافق برسند.
امانوئ��ل ماکرون، رییس جمهوری فرانس��ه 
هدای��ت مذاکرات قبل از اج��الس را بر عهده 
داشت و با مارک روته، نخست وزیر هلند و یکی 
از سخت گیرترین رهبران اروپایی در زمینه بودجه 
که مانع اصلی توافق قلمداد می شود، گفت وگو 
کرد. م��ارک روته گفت: من چندان خوش بین 
نیستم اما نمی توان با قطعیت پیش بینی کرد. 
هیچ کس خواه��ان برگزاری یک اجالس دیگر 
نیس��ت. ماکرون نیز با اش��اره ب��ه اهمیت این 
مذاک��رات گفت: س��اعاتی که در پیش اس��ت 
سرنوشت ساز خواهند بود. بحث بر سر موجودیت 

پروژه اروپایی است.

یک مقام اتحادیه اروپا گفت مهم ترین مانع 
درباره فرآیند های بررسی دسترسی به این بسته 
کمکی و درخواس��ت مارک روته، نخست وزیر 
هلند مبنی بر این است که اگر کشور های عضو 
از احیای اقتصادی عقب بمانند، دیگر کشور ها 

می توانند پرداخت های خود را متوقف کنند.
روته گفت: اگر آنها وام یا حتی کمک بالعوض 
می خواهند، فکر می کنم تنها منطقی که می توانم 
با آن برای مردم هلند توضیح دهم این است که 

در ازای آن این اصالحات انجام شده است.
نخست وزیر لهستان حتی دیدگاه تیره تری 
دارد. در پ��ی پایان مذاکرات او توئیت کرد آنها 
درباره مجموعه ای از مسائل اختالف نظر دارند و 
گفت: به احتمال بسیار زیاد آنها نمی توانند طی 

یکی  دو روز به توافق برسند.
موضع آلمان در مذاکرات � 

صدراعظ��م آلمان هن��گام ورود به اجالس 
گفت: اختالفات بس��یار بزرگ است و مطمئن 
نیستم که در این گفت وگوها به نتیجه برسیم. 
به نظرم مذاکرات بس��یار دشواری خواهد بود. 
برای آنگال مرکل رس��یدن به توافق بر سر ارائه 
کمک های مالی به کشورهای عضو این اتحادیه 
در عرصه مقابله با پیامدهای برخاسته از بحران 

کرونا حائزاهمیت بسیاری است.
پس از پایان جلس��ه 1۳ س��اعته، مرکل به 
خبرنگاران گفت: کسب این توافق البته مطلوب 
ماست اما ما نباید در این باره دچار خوش بینی 
ش��ویم و واقعیت ها را از نظر دور بداریم. مرکل 
تاکید کرد که کسب توافق در زمینه اختصاص 
75۰ میلیارد یورو کمک مالی منوط به آمادگی و 
همراهی همه کشورهای عضو این اتحادیه است. 
او گفته که هدف از این توافق این است که گامی 

به سود اروپا و مردم اروپا برداشته شود.
مواضع ایتالیا و اسپانیا � 

بس��ته کمک های مالی پیش بینی شده به 
طور عمده به سود کشورهای جنوب اروپا تمام 
می شود. کش��ورهایی که در اثر شیوع ویروس 
کرونا از منظر اقتص��ادی متحمل ضرر و زیان 
زیادی ش��ده اند ک��ه از آن جمله می توان به دو 

کشور اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد.
جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا گفت: ما به 
یک راه حل س��ریع در رابطه با کرونا نیاز داریم. 
او نی��ز همچون آنگال مرکل بر این باور اس��ت 
که دس��تیابی به یک توافق سریع به سود همه 

کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.
پدرو س��انچز، نخس��ت وزیر اس��پانیا نیز 
سیاست و هدف مشابهی را دنبال می کند. او 
عنوان کرد: این یک جلسه بسیار مهم شورای 
اتحادیه اروپاس��ت. من حتی می توانم از این 
همایش به عنوان یک همایش تاریخی سخن 
بگویم. رس��یدن به یک توافق جامع می تواند 
برای کشورهای اروپایی چالشی باشد. سانچز 

از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست 
کرده به وظیفه خود در زمینه دستیابی به یک 
توافق خوب عمل کنند. نخس��ت وزیر اسپانیا 
بر اهمیت این توافق برای شهروندان اسپانیا 
و مردم دیگر کشورهایی که از شیوع ویروس 
کرونا آسیب دیده اند، تاکید کرده است. به باور 
او، اهمیت این توافق تنها محدود به سالمتی 
شهروندان نمی شود بلکه عرصه های اقتصادی 

و اجتماعی را نیز دربر می گیرد.
وام یا کمك؟ � 

یکی از مسائلی که در نشست عالی شورای 
اروپ��ا به بحث های داغ دام��ن زده بود، موضوع 
نح��وه ارائه این پول برای مقابله با بحران کرونا 
بود. پرسش اینجاست که چه مقدار پول بر اساس 
چه موازینی و شرایطی باید در اختیار کشورهای 

متقاضی قرار گیرد.
به عنوان نمونه، هلند بر این باور اس��ت که 
اختص��اص این پول باید مش��روط ب��ه اجرای 
رفرم های تعیین شده شود. افزون بر آن، هلند 
خواستار داشتن حق وتو در شرایطی شده است 
که این پول به عنوان کمک در اختیار کشورهای 

اسپانیا و ایتالیا قرار گیرد.
سباس��تیان کورتس صدراعظم اتریش، نیز 
تاکی��د کرده که بخش اعظ��م این پول باید به 
شکل وام به کش��ورهای نیازمند تعلق گیرد و 
نه به شکل کمک های مالی بالعوض. کورتس 
همچنین تاکید کرده که اختصاص چنین پولی 
نباید منجر به افزایش بدهی سنگین اتحادیه اروپا 

در یک بازه زمانی بلندمدت شود.
پن�ج عدد حیات�ی در تعیی�ن آینده  � 

اقتصاد اروپا 
در ادامه محل اصلی اختالف سران ۲7 کشور 
اتحادیه اروپا که شامل پنج عدد حیاتی می شود، 

شرح داده شده است.
بودجه بلندمدت ه�زار و 74 � میلیارد 

یورویی
شارل میشل، رییس شورای اروپا که با وجود 
ریاست دوره ای آلمان، نقشی کلیدی در پیشبرد 
مذاکرات اج��الس دو روزه رهبران اروپایی ایفا 
می کند، خواهان آن است تا اعضا برای چارچوب 
مالی بلندمدت اتحادیه اروپا طی سال های ۲۰۲1 
تا ۲۰۲7 بر س��ر رقم بودجه هزار و 7۴ میلیارد 
یوروی��ی مصالحه کنند. این رق��م در واقع ۲۰ 
میلیارد و نیم کمتر از بودجه ای است که پیشتر 
مطرح شده بود و قبل از همه گیری بیماری کووید 
در قاره سبز در جریان اجالس رهبران اروپایی 

در ماه فوریه رد شد.
با توجه به رقم جدید بودجه پیشنهادی،  منابع 
مالی اختصاص یافته به برنامه های تحقیقاتی و 
همکاری های بین المللی کاهش خواهد یافت و 
سیاست های مشترک در زمینه کشاورزی مورد 

بازنگری قرار خواهد گرفت.

محرک مالی 750 � میلیارد یورویی
کمیسیون اروپا یک محرک جدید و بی سابقه 
مالی به ارزش 75۰ میلیارد یورو را برای احیای 
اقتصاد قاره و جبران خسارت های سنگین ناشی 
از همه گی��ری ویروس کرونا برای دوره ای چهار 
ساله تا سال ۲۰۲۴ پیشنهاد کرده که قرار است 
به صورت وام از سوی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در 
اختیار کشورهای عضو قرار گیرد تا از این ناحیه به 
صنایع و شرکت های ضرردیده در جریان بحران 

مالی کمک شود.
این محرک ملهم از پیشنهاد مشترک فرانسه 
و آلمان مبنی بر تاسیس یک صندوق ویژه مالی 
به ارزش 5۰۰ میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد 
کشورهای زیان دیده است. امانوئل ماکرون و آنگال 
مرکل رهبران دو کش��ور یاد شده بر تصویب و 
اجرایی شدن آن تاکید زیادی دارند. مرکل که 
کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را از ابتدای 
ماه جاری میالدی در دست گرفته می تواند در 
تصویب کلیات و چگونگی اجرای این طرح نقشی 

محوری ایفا کند.
ترکیب 500-250 � میلیارد یورویی

آنچ��ه به عنوان صن��دوق کمک مالی 75۰ 
میلیارد یورویی پیشنهاد شده نه تنها در اساس 
مورد اختالف برخی کشورهای عضو اتحادیه است 
بلکه نحوه توزیع آن نیز بحث ها و اختالفاتی را 

میان اعضا برانگیخته است.
این محرک مالی بر اساس برنامه ای که توسط 
کمیسیون ارائه شده قرار است به صورت 5۰۰ 
میلیارد کمک هزینه بالعوض و ۲5۰ میلیارد وام 

در اختیار کشورها قرار گیرد.
 نح��وه بازپرداخت وام ۲5۰ میلیارد یورویی 
مهم ترین بخش از اختالفات اعضا بر س��ر این 
بسته مالی را تشکیل می دهد. برخی کشورها 
نظیر هلند، اتریش، سوئد، دانمارک و فنالند که 
نگاهی سختگیرانه تر از بقیه دارند، خواهان کاهش 
اعتبار مالی کلی صندوق هستند و تاکید می کنند 
که بهتر است کمک ها تنها به شکل وام در اختیار 

کشورها قرار گیرد.
میلی�اردی از برنامه  های  حمایت 300 �

اصالحی
»تس��هیل در امر رونق و اتخاذ سیاس��ت  
انعطاف پذی��ری« برنام��ه ای کلی اس��ت که 
اس��اس صن��دوق احیا برای کم��ک مالی در 
س��طحی بزرگ به کشورهای عضو را تشکیل 
می دهد. کش��ورها ب��رای دسترس��ی به این 
مح��رک مالی باید برنامه ه��ای جدید اصالح 
و سیاس��ت های تازه در زمینه سرمایه گذاری 

تهیه و ارائه کنند.
اخت��الف در این خصوص بر س��ر مرجع 
نهای��ی برای تصویب برنامه ه��ای اصالحی و 
س��رمایه گذاری اس��ت؛ اختالف بر س��ر این 
پرس��ش ها که این برنامه ه��ا باید به تصویب 
کمیسیون، شورا و یا هر دو برسد. کدام اکثریت 
باید لحاظ ش��ود و نحوه پرداخت پول پس از 
محقق شدن برنامه های اصالحی چگونه خواهد 
بود. این پرسش ها محور کلی مذاکرات در این 

بخش را تشکیل می دهند.
کل مبلغی که قرار است به صورت کمک هزینه 
برای اج��رای برنامه های اصالح��ی در اختیار 
کشورها قرار گیرد ۳1۰ میلیارد یورو خواهد بود. 
کمک مضاعفی به مبلغ ۲5۰ میلیارد نیز در این 
زمینه به صورت وام پرداخت خواهد شد. بدین 
ترتیب از 5۰۰ میالرد یورو کمک بالعوض تنها 
1۹۰ میلیارد باقی می ماند که در قالب طرح های 
مختلف در زمینه های تحقیق، بهداشت، توسعه 
مناطق روستایی، صندوق عادالنه انتقال و نیز 
پرداخت بدهی ش��رکت های س��ود دهی که به 
واس��ط بحران دچار چالش ش��ده اند، پرداخت 

خواهد شد.
بازپرداخت 30 � ساله

شارل میشل،  رییس شورای اروپا برای آنکه 
از هم اکنون کشورها را متوجه مسوولیت شان در 
قبال دریافت بسته های کمک مالی کند، یادآور 
ش��ده که بازپرداخت وام  ۲5۰ میلیارد یورویی 
باید حداکثر از س��ال ۲۰۲6، یک سال پیش از 
اتمام بودجه پیش بینی شده در چارچوب مالی 
بلندمدت اتحادیه اروپا آغاز شود. به کشورها در 
نهایت ۳۰ سال برای بازپرداخت وام یادشده زمان 
داده شده است. به این ترتیب کلیه بازپرداخت ها 

باید در سال ۲۰5۸ به اتمام برسد.

اختالف نظر سران اتحادیه اروپا بر سر بودجه 7۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با پیامدهای کرونا 

طرح نجات اقتصادی در بن بست

دونالد ترامپ در واکنش به پیشنهاد اجباری شدن استفاده 
از ماسک در سراسر آمریکا تاکید کرده که با این کار مخالف 
است. همزمان، برای سومین روز پیاپی موارد جدید ابتال به 

کرونا در ایاالت متحده رکورد تازه ای بر جا گذاشت.
رییس جمهوری آمریکا در گفت وگویی با ش��بکه فاکس 
نیوز بار دیگر بر بی اعتقادی خود به استفاده از ماسک برای 
پیشگیری از شیوع بیماری کووید1۹ تاکید کرد. دونالد ترامپ 
در پاسخ به پرسشی درباره افزایش بحث درباره ضرورت اجباری 
شدن استفاده از ماسک در سطح ملی و در مکان های عمومی 

گفته با چنین طرحی موافقت نخواهد کرد.
در ح��ال حاضر پوش��اندن دهان و بین��ی در مکان های 
عمومی در برخی ش��هرها و ایالت های آمریکا اجباری شده 
اما این موضوع، به خصوص اجباری شدن آن در سطح ملی 
همواره چالش برانگیز بوده است. تاکید بر ضرورت استفاده از 
ماس��ک برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا در 
روزهای اخیر که ش��مار موارد جدید شناسایی مبتالیان به 
بیماری کووید1۹ در آمریکا به ش��دت افزایش یافته، بیشتر 

از پیش شده است.
رکورد جدید مبتالیان در یك روز � 

بر پایه آماری که پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز جمعه 
گذش��ته ارائه کردند طی یک ش��بانه روز بیش از 77 هزار و 
6۰۰ مورد جدید ابتال به کرونا در آمریکا ثبت شده که باالترین 

آمار روزانه از ابتدای شیوع بیماری کووید1۹ در ایاالت متحده 
بوده است. در سه روز گذشته هر روز شمار مبتالیان جدید به 
رکورد جدیدی رسیده بود و این تعداد در روز پنجشنبه 66 

هزار و ۴۰۰ مورد بوده است.
آنتونیو فائوچی مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های 

عفونی و شخصیت ارشد ستاد مقابله با کرونا در کاخ سفید به 
تازگی از سیاستمداران در ایالت های مختلف آمریکا خواسته 
بود به هر طریق ممکن شهروندان را وادار به استفاده از ماسک 

در مکان های عمومی کنند.
ترامپ در پاس��خ به پرسشی در این زمینه به فاکس نیوز 
گفت��ه او از چنین کاری حمای��ت نمی کند زیرا نمی خواهد 
آزادی های مش��خص مردم را محدود کند. دونالد ترامپ تا 
هفته گذشته با ماسک جلوی دوربین رسانه ها حاضر نشده 
بود و این اتفاق که 11 ژوئیه برای نخستین بار افتاد، ظاهرا 

تاکنون تکرار نشده است.
پیش از این مدیر مرکز کنترل و پیش��گیری بیماری ها 
در آمری��کا اعالم کرده بود که اگر هر کس��ی ماس��ک بزند، 
می توان ظرف چهار تا ش��ش هفته کرونا را در این کش��ور 
تحت کنترل قرار داد. ترامپ چند روز پیش و پس از گذشت 
مدت ها از گسترش ویروس کرونا در آمریکا، سرانجام ماسک 
زد. سیاستمداران جمهوریخواه و شخصیت های رسانه های 
محافظه کار اخیرا موضع گیری های مختلفی را در مورد استفاده 
از ماس��ک به عنوان راهی موثر برای جلوگیری از گسترش 

ویروس کرونا مطرح کرده اند.

آمریکا، یک چهارم مبتالیان کرونا در جهان
سیاست ها و برنامه های دولت ترامپ برای مدیریت بحران 
کرونا در میان افراد همسو با دولت در حزب جمهوریخواهان 
نی��ز با مخالفت های زیادی روبه روس��ت که با افزایش موارد 
جدی��د ابتال به بیماری کووید1۹ در ایاالت متحده ش��دت 

گرفته است.
شمار مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا تا ظهر شنبه ۲۸ 
تیرماه به نزدیک سه میلیون و 6۴۸ هزار نفر رسیده و تعداد 

قربانیان از مرز 1۲۹ هزار نفر گذشته است.
تا دیروز در 1۸۸ کشور جهان حدود 1۴ میلیون و 11۰ 
هزار مورد ابتال به کووید1۹ شناس��ایی شده و بر این اساس 
بی��ش از یک چهارم کل موارد ابتال مربوط به ایاالت متحده 
است. بیشترین موارد ابتال در آمریکا در ایالت های جنوبی و 

غربی ثبت شده است.
تعداد قربانیان بیماری کووید1۹ در سراسر جهان تا روز 
شنبه حدود 6۰۲ هزار نفر ثبت شده و آمریکا به این لحاظ 
نیز با فاصله زیادی از کش��ورهای دیگر در صدر جدول قرار 
دارد. برزیل پس از آمریکا دومین کشور درگیر با بحران کرونا 

به شمار می رود. 
تعداد مبتالیان شناس��ایی شده به کرونا در برزیل تا روز 
شنبه حدود دو میلیون و 5۰ هزار نفر و شمار قربانیان اندکی 

کمتر از 7۸ هزار نفر بوده است.

همزمان با رکورد ابتال به کرونا در آمریكا صورت گرفت
مخالفت ترامپ با ماسک اجباری

بازتاب
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کارشناس بازار سرمایه:
منفی های بازار نگران کننده نیست

بورس نیوز- بورس تهران از ابتدای س��ال جاری بازدهی تقریبا ۲5۰ 
درصدی برای سهامداران به ارمغان آورده و گفته می شود منفی های اندک 
این روزها از جذابیت سرمایه گذاری در این بازار نمی کاهد. یک کارشناس 
بازار سرمایه در همین باره اظهار کرد: منفی های این روزها نگران کننده نیست 
و منطقی است که بعد از یک دوره رشد، قیمت سهم ها کمی اصالح داشته 
باشد و تعدیل شود. محمد آرام بنیار در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان 
کرد: به نظر می رسد برای صحبت در مورد ریزش بازار سرمایه، زود باشد. 
نوس��ان منفی این روزهای بازار، اصالح بوده و اتفاقا این نوسانات طبیعی 
است. وی افزود: روند صعودی یا نزولی بی وقفه در بازار، غیرطبیعی بوده و 
نوسان جزو ذات بازار سرمایه است بنابراین منفی های این روزها نگران کننده 
نیست و منطقی است که بعد از یک دوره رشد، قیمت سهم ها کمی اصالح 
داشته باشد و تعدیل شود. آرام بنیار افزود: عالوه بر این، بعضی سهامداران 
ترجیح می دهند قبل از برگزاری مجامع، از سهم خارج شوند و این استراتژی 
معامالتی بعضی سهامداران هم اتفاق جدیدی نبوده و عجیب نیست. این 
کارشناس بازار سرمایه در رابطه با ارزندگی یا عدم ارزندگی سهم هایی که 
روز گذش��ته با صف خرید یا فروش بودند، تصریح کرد: به طور کلی ورود 
به صف های خرید و فروش را استراتژی نادرستی می دانم چرا که معموال 
س��رمایه گذاران در صف های خرید، باالترین قیمت سهم را می خرند و در 
صف های فروش، سهم شان را به پایین ترین قیمت می فروشند . بنابراین بهتر 
است سهامداران به جای ورود مداوم به صف های خرید و فروش و تحمل 
فشار روانی و ضرر و زیان احتمالی، در روزهایی که سهم ها روند معقول تری 
دارند، به دور از هیجان اقدام به خرید و فروش کنند. این کارشناس بازار 
س��رمایه در توصیه به سهامداران خصوصا تازه واردها بیان کرد: اگر از بین 
5۰ س��هم برتر بازار که متعلق به شرکت های بزرگ تر هستند، گزینه های 
مناسبی که دارایی های شفاف تر و عملکرد بهتری دارند و ضمنا طرح های 
توسعه ای در دست انجام دارند که ظرف یکی، دو سال آینده به بهره برداری 
می رسند، انتخاب شود، سرمایه گذاری منطقی تری شده است. وی اضافه 
کرد: اما نکته اینجاست که تجربه نشان داده سرمایه گذارانی که سهم های 
مناسب تری انتخاب کرده و با استراتژی بلندمدت تر سرمایه گذاری کرده اند 
هم بازدهی مناسب تری هم کسب کرده اند و هم با هر نوسان منفی، آشفته 
نش��ده اند. وی ادامه داد: نوس��انگیری کوتاه مدت و رفتارهای هیجانی به 
منفعت سهامداران نیست. ضمن اینکه باید انتظارات سهامداران از بازدهی 
سرمایه گذاری شان منطقی ش��ود. بازدهی اوراق بدون ریسک، 1۸ درصد 
اس��ت و کسب بازدهی س��االنه باالتر از این میزان بابت سرمایه گذاری در 
بورس، اتفاق کامال مثبتی است. آرام بنیار تاکید کرد: نباید انتظار بازدهی های 
عجیب و غریب داش��ت و به هر حال رشدهای شارپ قیمت سهام هم در 

روندهای اصالحی، تعدیل می شود.

عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی
ایلنا- رینگ داخلی و بین الملل بورس انرژی ایران روز گذشته میزبان 
عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری بود. روز گذشته این بازار شاهد عرضه 
کاالهای آیزوریس��ایکل، آیزوفید، حالل ۴۰۲ و حالل ۴۰۴ پاالیش نفت 
تبریز، بلندینگ نفتا پاالیش نفت بندرعباس، س��ی اس او و نرمال هگزان 
پاالیش نفت شازند بود و حالل ۴۰۲ عمده پاالیش نفت کرمانشاه، رافینت 
۲ ش��رکت پتروشیمی شیمی بافت و گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی 
در رین��گ بین الملل عرضه ش��د. روز چهارش��نبه ۲5 تیرم��اه کاالهای 
آیزوریسایکل، حالل ۴۰۰، حالل ۴1۰، حالل 5۰۲ و حالل 5۰۳ پاالیش 
نفت اصفهان، آیزوریسایکل پاالیش نفت تهران، آیزوریسایکل پاالیش نفت 
ش��یراز، میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه، هیدروکربن سنگین 
پتروشیمی بوعلی سینا و نفتای سبک پاالیش نفت آبادان در رینگ داخلی 
و گاز مایع ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و نفتای سنگین 
پاالی��ش نف��ت الوان در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 
معامله ش��د. در این روز بیش از 1۲6/65۲ تن فرآورده هیدروکربوری به 
ارزش بیش از 7/۸6۹ میلیارد و 7۰۳ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس 

انرژی ایران دادوستد شد.

معامله ۴7 هزار میلیارد ریال انواع محصول در بورس کاال
بورس کاال- تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران 
روز ش��نبه ۲۸ تیرماه، میزبان دادوستد ۲7 هزار تن وکیوم باتوم بود. روز 
گذش��ته در این ت��االر 7۸۴ تن مواد پلیمری، دو ه��زار و 5۸7 تن مواد 
ش��یمیایی، دو هزار و 5۴5 تن قیر، ه��زار تن لوب کات و ۴۰۰ تن روغن 
پایه معامله شد. همچنین ۳۰۰ تن عایق رطوبتی و هفت هزار و 65۰ تن 

قیر نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران به فروش رسید.
 در هفت��ه منته��ی به ۲6 تیر ماه، 55۹ ه��زار و 5۸۹ تن انواع کاال به 
ارزش بیش از ۴7 هزار میلیارد ریال در بورس کاالی ایران مورد دادوستد 
قرار گرفت. گفتنی است طی هفته اخیر و در تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی ۲۰۲ هزار و ۲5۸ تن انواع کاال به ارزش ۲۴ هزار و ۹6۸ میلیارد 
ریال معامله شد. در این تاالر 1۹۲ هزار و ۸۳5 تن فوالد، چهار هزار و 11۰ 
تن مس، سه هزار و 5۰۰ تن آلومینیوم، 1۴۰ تن کنسانتره مولیبدن، 1۸ 
تن کنسانتره فلزات گرانبها و پنج کیلوگرم شمش طال از سوی مشتریان 

خریداری شد. 
همچنین در هفته معامالتی یادش��ده در دو بخش داخلی و صادراتی 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، ۳5۴ هزار و ۸76 تن انواع کاال به 
ارزش ۲۲ هزار و 1۹1 میلیارد ریال به فروش رس��ید. در این تاالر 1۰۳ 
ه��زار تن وکیوم بات��وم، ۹7 هزار و 717 تن قیر، 7۴ هزار و 577 تن مواد 
پلیمری، ۳۴ هزار و ۲1۸ تن مواد شیمیایی، 6۴۰ تن عایق رطوبتی، ۳5 
هزار تن لوب کات، دو هزار و ۲۳۴ تن روغن پایه و هفت هزار و ۴۹۰ تن 
گوگرد معامله ش��د. همچنین دو هزار و ۴55 تن کاال هم در بازار فرعی 

بورس کاالی ایران دادوستد شد.

گ�روه بورس- در حالی که ارزش 
روز سبد سهام عدالت به محدوده ۲۰ 
میلیون تومانی نزدیک می شود هنوز 
برخی از مش��موالن این س��بد که از 
طری��ق کارگزاری ها و بانک ها اقدام به 
فروش ۳۰ درصد آزادشده سبد سهام 
خود کرده بودند نتوانسته اند وجه نقد 
حاصل از آن را وصول کنند. روز گذشته 
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت 
گفت: بانک ها و شرکت های کارگزاری تا 
روز دوشنبه سی ام تیرماه جاری فرصت 
دارند امکانات الزم جهت پاسخگویی به 
سهامداران عدالت همانند دیگر مشتریان 
خود را فراهم کنند. روز گذش��ته یک 
نماین��ده مجلس اظهار ک��رده بود که 
بانک ها و سازمان بورس به مشموالن 
سهام عدالت ضرر زده اند. از سوی دیگر 
افرادی که روش غیرمس��تقیم را برای 
مدیریت سبد سهام خود انتخاب کرده 
بودند همچنان در انتظار تعیین تکلیف 
شرکت های سرمایه گذاری استانی که 
متولی اصلی این روش معامالت سهام 

عدالت هستند قرار دارند. 
بنابر آمارهای رس��می ۴۹ میلیون 
ایران��ی از س��ال 1۳۸۴ تا کنون دارنده 
سهام عدالت هستند. اگرچه مدیریت 
سبد س��هام عدالت در این سال ها در 
اختیار بخ��ش دولتی بوده اس��ت اما 
امس��ال خرید و ف��روش ۳۰ درصد از 
این سهام آزاد شده است. بر این اساس 
دارن��دگان مجاز بودند ک��ه یکی از دو 
روش مس��تقیم و غیرمستقیم را برای 
اداره سبد سهام خود برگزینند. بر اساس 
اعالم س��تاد راهبری سهام عدالت، در 
فرآین��د اولیه، 1۸ میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر روش سهامداری مستقیم و بیش 
از ۳۰ میلی��ون نفر از هموطنان روش 
سهامداری غیر مستقیم را برای مدیریت 
سهام خود انتخاب کرده اند. یک عضو 
ستاد آزادسازی سهام عدالت گفته است 
که در جلسه اخیر شورای عالی بورس 
در مورد این ۳۰ میلیون نفر س��هامدار 
تصمیم گیری ش��ده و قرار است سهام 
شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت 
به شرکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت منتقل شده و از این پس 
فرآیند مدیریت س��هام با شرکت های 
استانی باش��د. با این حال سردرگمی 
مشموالن سهام عدالت در هر دو روش 
مدیریت مس��تقیم و غیرمستقیم این 
پرتفو ادامه دارد. مش��موالنی که روش 
مس��تقیم را انتخاب ک��رده و از طریق 
بانک ه��ا و کارگزاری ها اقدام به فروش 

س��هام عدالت کرده ان��د در انتظار نقد 
ش��دن س��رمایه خود و دریافت وجوه 
آن هستند و مشموالنی هم که روش 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند در انتظار 
ورود متولیان این روش به بازار سرمایه 
مانده اند! مهدی نعمتی گفته است که 
نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی 
حداکثر تا ش��هریورماه سال جاری در 
بورس تهران باز و قیمت گذاری می شود. 
این عضو س��تاد راهبری سهام عدالت 
در این باره اعالم کرده اس��ت که پس 
از بازگش��ایی نماد این ش��رکت ها در 
بازار سرمایه، س��هامداران سبد سهام 
عدالت می توانند قیمت هر سهم شرکت 
س��رمایه گذاری اس��تانی، ارزش روز و 
جمع کل دارایی های خود را مالحظه 
و در نهایت نس��بت به معامله س��هام 

اقدام کنند.
رشد 13 � درصدی ارزش سهام 

عدالت در هفته گذشته
در حالی برخی مش��موالن سهام 
عدالت، ۳۰ درصد مجاز به معامله خود 
را در ابتدای آزادس��ازی فروخته اند که 
ارزش س��بد س��هام عدالت 5۳۲ هزار 
تومانی در پایان معامالت بورس در روز 
چهارشنبه )۲5 تیر ماه( به بیش از 1۹ 
میلیون و ۲۴6 هزار تومان رسیده است. 

این رقم نسبت به آخرین روز معامالتی 
هفته س��وم تیر ماه به بازدهی حدود 
1۳ درصدی دس��ت پیدا کرده است. 
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت 
به تازگی اعالم کرده است کسانی که 
سهام عدالت 5۰۰ هزار تومانی داشتند 
و اقدام به فروش ۳۰ درصدی س��هام 
خود کرده اند، باید حداقل ۲/5 میلیون 
تومان دریافت کنند و اگر مبالغ واریزی 
کمتر از این است باید بار دیگر به محلی 
که س��فارش داده ان��د مراجعه کنند. 
گفتنی اس��ت پرتفوی سهام عدالت با 
دارای��ی 5۰۰ هزار توم��ان در تاریخ 6 
خرداد - نخس��تین روز از فروش این 
س��هام- ارزشی بالغ بر هفت میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان داش��ت که از همان 
روز مسووالن حاضر در وزارت اقتصاد 
و دارایی، س��ازمان خصوصی س��ازی و 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تاکید 
بسیاری برای نگهداری سهام داشتند و 
معتقد بودند که سهام موجود در پرتفوی 
سهام عدالت ازجمله سهم های با ارزش 
بازار سرمایه است که هر روز می توانند 
به رش��دی بیش از روز گذشته دست 
پیدا کنند. ارزش پرتفوی سهام عدالت 
در تاری��خ 17 خرداد ماه در مقایس��ه 
ب��ا 6 خرداد ح��دود دو میلیون تومان 

افزایش پیدا ک��رد و به رقمی بیش از 
۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رس��ید. 
ارزش پرتفوی در دهه ابتدایی تیرماه، 
به نرخ 1۳ میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
رسید. به گزارش سنا، ارزش این سبد از 
سهام، در پایان معامالت روز دوشنبه ۲۳ 
تیرم��اه به عدد جدیدی ورود کرد و به 
رقم 17میلیون و ۸۰۹ هزار تومان و در 
پایان معامالت بازار سهام روز سه شنبه، 
۲۴ تیرماه، ارزش پورتفوی سهام عدالت 
به قیمت بیش از 1۸ میلیون و ۸۰5 هزار 

تومان رسید.
احتمال ورود مجلس به موضوع  � 

عدم واریز پول فروش سهام
عضو هیات رییسه مجلس با تاکید بر 
اینکه تاخیر بانک ها و سازمان بورس در 
عدم واریز پول فروش سهام عدالت، به 
ضرر متقاضیان تمام شده است، گفت: 
اگر اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف این 
مساله صورت نگیرد، مجلس این پرونده 
را مورد بررسی قرار خواهد داد سیدناصر 
موسوی الرگانی با اشاره به موضوعات 
مطرح ش��ده درباره تاخیر چند ماهه 
در واریز پول فروش س��هام عدالت به 
حس��اب دارندگان سهام گفت: وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در خردادماه سال 
جاری اعالم کرده که دارندگان س��هام 

عدالت می توانند ۳۰ درصد از س��هام 
مربوطه را به فروش برس��انند. او افزود: 
بر اس��اس برنامه ریزی صورت گرفته، 
بانک ها باید از طری��ق کارگزاری های 
خود یا کارگزاری های طرف قرارداد، به 
تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان 
در ب��ورس اق��دام و وج��وه حاصله را 
به حس��اب مش��تریان واریز کنند، اما 
متاسفانه بعد از گذشت هفته ها، هنوز 
بس��یاری از متقاضیان به پول فروش 
خود نرسیده اند. به گزارش خانه ملت، 
موسوی الرگانی ادامه داد: پول فروش 
۳۰ درصد از س��هام عدالت حدود دو 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان می ش��ود، 
بازار سرمایه و بانک ها موظف هستند 
که وقتی معامله ای در بازار بورس انجام 
می ش��ود به س��رعت وجوه را هر چه 
سریع تر به حساب فروشنده واریز کند 
تا فرد بتواند برای آن پول برنامه ریزی 
کند. وی گفت: قطعا اگر فرد متقاضی 
اقدام به فروش ۳۰ درصد از سهام خود 
نمی کرد، در شرایط کنونی می توانست 
آن را به مبلغ باالتری در بازار س��رمایه 
بفروش��د، این به معنای آن اس��ت که 
تاخیر بانک ها و سازمان بورس در عدم 
واریز پول فروش سهام عدالت، به ضرر 

متقاضیان تمام شده است.

الزام پاس�خگویی به مالکین  � 
سهام عدالت

روز گذشته سخنگوی ستاد راهبری 
آزادسازی سهام عدالت گفت: بانک ها و 
کارگزاران باید از روز سی ام تیرماه جاری 
به ویژه به سه پرسش سهامداران مبنی 
بر اینکه نخس��ت، آیا سفارش فروش 
اجرا ش��ده و سهام مشمول به فروش 
رفته اس��ت یا ن��ه؟ و دوم، در صورت 
فروش چه سهامی و به چه میزان و به 
چه قیمتی فروخته شده است؟ و سوم 
در صورت عدم فروش مشکل چیست؟ 
پاسخ دهند. حسین فهیمی تاکید کرد: 
اگر بانک ها و ش��رکت های کارگزاری 
بعد از روز س��ی ام تیرماه پاس��خگوی 
سهامداران عدالت نباشند با آنها برخورد 

قانونی می شود. 
وی در خص��وص دالیل تاخیر در 
فروش س��هام عدالت مشموالن اظهار 
کرد: براساس آخرین اطالعات و آمار، 
ح��دود دو میلی��ون و 1۰۰ ه��زار نفر 
درخواس��ت فروش ۳۰ درصد س��هام 
عدالت خود را ثبت کرده اند که تاکنون 
س��هام یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به 

فروش رفته است.
 وی ادامه داد: س��هامداران س��هام 
عدالت این اطمینان را داش��ته باشند 
که کارگ��زاران در مهلت قانونی، وجه 
حاصل از فروش س��هام را به حس��اب 
سهامداران واریز می کنند زیرا در غیر 
اینصورت مش��مول تخلف س��نگینی 
شده و این موضوع از سوی مقام ناظر 
بازار س��رمایه نیز پیگیری می ش��ود. 
س��خنگوی س��تاد راهبری آزادسازی 
سهام عدالت تاکید کرد: اولویت نخست 
شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک ها 
و ش��بکه کارگزاری در فروش س��هام 
عدالت، حفاظت و صیانت از دارایی های 
مش��موالن س��هام عدالت اس��ت تا از 
سوءاستفاده های احتمالی در این زمینه 
جلوگیری ش��ود به ط��وری که هیچ 
فردی غی��ر از خود س��هامدار، امکان 
س��فارش گذاری برای فروش سهام را 
نداشته باشد. فهیمی اضافه کرد: نظر 
به اینکه احراز هویت مشموالن سهام 
عدالت تنها از طریق ارائه شماره شبای 
بانک��ی و تلفن همراه ب��ه نام خود فرد 
انجام می شود بنابراین دقت و حساسیت 
باالیی نسبت به نحوه شناسایی مشتریان 
در این زمینه اعمال می شود و ممکن 
است در این رهگذر سفارش عده ای از 
افراد هنوز نهایی نش��ده باشد یا اینکه 
آنها سفارش خود را گذاشته اند اما هنوز 
فروشی انجام نش��ده است. وی اظهار 
داشت: مشموالن س��هام عدالت برای 
آگاه��ی از فرآیند فروش س��هام خود 
می توانند از روز سی ام تیرماه به بانک ها 
و کارگزاران مراجعه و از جزئیات فروش 

سهام خود مطلع شوند. 

ابهام در سرنوشت واریز پول فروش سهام عدالت

اولتیماتوم به کارگزاری ها و بانک ها

اخبار ضد و نقیض باعث ش��د شاخص های بورسی جهان 
عملکردهای مختلفی داشته باشند. توئیتر در روز پنجشنبه 
اعالم کرده بود که هکرها در حدود 1۳۰ اکانت این ش��بکه 
اجتماعی را هک کرده اند و به این ترتیب حمله سایبری به 
این شبکه اجتماعی تایید شده است. به گزارش پایگاه خبری 
بازار سرمایه)س��نا(، توئیتر در اطالعیه ای رسمی اعالم کرده 
است: هکرها با دسترسی به اکانت افراد مشهور در آمریکا از 
جمله جو بایدن و باراک اوباما تقاضای وجه نقد کرده اند که 
این موضوع توسط کارشناسان توئیتر در حال بررسی است. 
این در حالی است که اکانت سرمایه گذارانی مثل وارن بافت، 
بیل گیتس، اپل و اوبر نیز هک شده و این مساله موجب افت 
شدید قیمت سهام شرکت توئیتر در بازارهای جهانی شده 
است. به این ترتیب، هکرها با ارسال پیام هایی در حساب های 
هک شده از بخشندگی مالکان حساب های یادشده خبر دادند 
و به آنها وعده دادند بابت ارسال هر مقدار پول به یک حساب 
بیت کوین مشخص دوبرابر آن را به حساب فرد ارسال کننده 

واریز می کنند.
بورس آمریکا � 

قیمت س��هام توئیتر در بازار آمریکا با افت ۰/1 درصدی 
همراه شد و هر سهم این شبکه اجتماعی در بازار فرانسه به 
قیمت ۳۰ یورو معامله شد و این سهم در بازار آمریکا با قیمت 
هر س��هم ۳5 دالر دادوستد شد. اما در آخرین روز هفته در 
بازارهای جهانی فشار گزارش عملکرد مالی شرکت ها در این 
هفته موجب شد شاخص اس اند پی معامالت روز پنجشنبه را 
با افت شدیدی همراه کند که در روز جمعه این روند کمی 

جبران شد. پس از آنکه معامالت در بازار وال استریت در روز 
پنجشنبه با افت شدیدی همراه شد. شاخص اس اند پی توانست 
کمی از روند منفی خود در روز پنجشنبه را جبران کند و در 
معامالت روز جمعه با روند مثبت همراه ش��ود این در حالی 
است که دو متغیر دیگر تنها کمی از روند منفی خود را بازپس 
گرفتند. به این ترتیب عملکرد شرکت ها در شش ماه گذشته در 
بازار آمریکا بسیار ناگوار بوده و کاهش میزان صادرات و واردات 
این کشور به چین و همچنین خسارت های اقتصادی ناشی از 
ویروس کرونا کامال بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار بوده است. 
بر این اساس، شرکت نتفلیکس با افت 6/5 درصدی قیمت 
سهام همراه شد در حالی که پیش بینی این شرکت برای رشد 

بسیار آهسته در نیمه دوم سال جاری است.
 این در حالی است که قیمت سهام بانک گلدمن ساکس 
نی��ز اف��ت 1/5 درص��دی را به ثبت رس��اند و منجر به افت 
ش��اخص داوجونز شد. در این میان شاخص نزدک در هفته 
کاری گذش��ته افت 1/1 درصدی را از خود به جای گذاشت 
در حالی که شرکت مایکروسافت و آمازون که در این متغیر 
معامالت می ش��وند با صف های فروش سنگین سهام همراه 
بودند. متغیرهای وال استریت در آخرین روز کاری هفته نیز 
روند منفی را پشت سر گذاشتند و داوجونز با افت ۰/۲ درصدی 
رو به رو شد و اس اند پی و نزدک پس از گذشت معامالتی منفی 

تنها ۰/۲ درصد مثبت شدند.

بورس های اروپایی � 
طبق اعالم مرکز آمار اروپا، متوسط نرخ تورم در 1۹ کشور 
عضو منطقه یورو در 1۲ماه منتهی به ژوین با ۰/۲ درصد افزایش 
نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۰/۳ درصد رسید اما 
نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو درصدی هدف گذاری 
شده توسط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده است. همچنین 
متوسط نرخ تورم در 1۲ ماه منتهی به ژوئن در ۲7 کشور عضو 
اتحادیه اروپا ۰/۸ درصد اندازه گیری شده که ۰/5 درصد بیشتر 
از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. کمیسیون اروپا در گزارشی 
هشدار داده است رکود اقتصادی کشورهای اروپایی بدتر از چیزی 
خواهد بود که پیش تر تصور می شد. طبق برآورد صورت گرفته 
توسط کمیسیون اروپا، متوسط رشد اقتصادی امسال ۲7 کشور 
عض��و اتحادیه اروپا منفی ۸/۳ درصد خواهد بود که در صورت 
تحقق، بدترین عملکرد اقتصادی این کشورها از زمان تشکیل 
اتحادیه تاکنون بوده است. در معامالت بازارهای بورس در اروپا، 
شاخص »فوتسی 1۰۰« بورس لندن با ۰/6۳ درصد صعود نسبت 
به روز قبل و در سطح 6۲۹۰/۳۰ واحد بسته شد. شاخص »دکس 
۳۰« بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ۰/۳5 درصدی و ایستادن 
در س��طح 1۲ هزار و ۹1۹/61 واحدی به کار خود خاتمه داد و 
شاخص »کک ۴۰« بورس پاریس با ریزش ۰/۳1 درصدی در 
سطح 5۰6۹/۴۲ واحد بسته شد. در مادرید شاخص »ایبکس ۳5« 

۰/۴6 درصد پایین رفت و به 7۴۴۰/۴۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی � 
لی که کیانگ- نخست وزیر چین با اشاره به در پیش بودن 
یک نبرد سخت اقتصادی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه 
خارجی گفته روند احیای اقتصاد به صورت تدریجی آغاز شده 
است. وی با تاکید بر تداوم حمایت های مالی الزم از بازار توسط 
دولت گفت که متعهد به کاهش مالیات ها و ارائه تسهیالت 

ارزان و مناسب به کسب و کارها هستیم. 
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد مختلفی 
داشتند تا جایی که شاخص »نیک کی ۲۲5« بورس توکیو 
ژاپن با ریزش ۰/۳۲ درصدی تا س��طح ۲۲ هزار و 6۹6/۴۲ 
واحدی پایین رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ کنگ 
۰/۴7 درصد باال رفت و در س��طح ۲5 هزار و ۸۹/17 واحد 

بسته شد.
 در چی��ن ش��اخص »ش��انگهای کامپوزی��ت« صع��ود 
 ۰/6۳ درص��دی را تجربه کرد و در س��طح ۴5۴۴/7۰ واحد 

بسته شد. 
هلن کیایو- کارشناس ارشد مسائل اقتصادی چین در بنک 
آو آمریکا گفت: مشکل این است که حتی اگر اقتصاد چین نیز 
به تدریج بهبود یابد، شرایط برای بیشتر نقاط دیگر جهان هنوز 
وخیم است و این می تواند فشار زیادی به اقتصاد صادرات محور 
چین وارد کند و جلوی یک احیای سریع را بگیرد. در استرالیا 
شاخص »اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰« بورس سیدنی با ۰/۳۸ 
درصد افزایش و ایستادن در سطح 6۰۳۳/6۳ واحدی به کار 
خود خاتمه داد. در بین دیگر ش��اخص های مهم آس��یایی، 

شاخص »تاپیکس« ژاپن نزولی بود.

به دنبال خبرهای ضدو نقیض سیاسی و اقتصادی روی داد
سردرگمی بازارهای جهانی

نمایه

خبر

مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
موضوع مناقصه: اجرای آسفالت اطراف مخازن مرکز انتقال نفت شازند

مبلغ برآورد مناقصه: 6/902/938/373 ریال
1- محل و مکان اجرای کار: مرکز انتقال نفت ش��ازند کیلومتر 20 جاده اراک/ مالیر- دوراهی 

شازند- مجاور پخش
2- مدت اجرای کار: 90 روز

3- نام دستگاه نظارت: تعمیرات ساختمان
4- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 345/200/000 ریال به صورت یک یا 
ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در بند های الف، ب، پ، ج، چ، ح، خ ماده 4 آیین نامه معامالت دولتی 
به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران یا تضمین وجه نقد می بایست به 
شماره شبا 260100004101046871200211 بانک مرکزی واریز گردد. ضمنا تصویر ضمانتنامه 

یا رسید وجه آن در سامانه بارگذاری گردد.
- درج کد اقتصادی و شناس��ه ملی جهت اش��خاص حقوقی )الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج در 

سامانه ستاد
- دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته ابنیه و ساختمان با حداقل رتبه 5 الزامی 

می باشد
- گواهی تایید صالحیت ایمنی )از اداره کار( الزامیست.

زمان و نحوه خرید اسناد مناقصه از سامانه: شرکت کنندگان مهلت دارند تا ساعت 14:30 روز شنبه 
 www.setadiran.ir مورخ 99/5/4 و با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی

نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد، نسبت به 
ثبت نام و اخذ گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند و جهت عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به 

شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند.
زمان و مهلت تکمیل و بارگذاری پیش�نهادات در س�امانه: شرکت کنندگان می بایست تا 
س��اعت 14:30 روز چهارش��نبه مورخ 99/5/15 نسبت به تکمیل اس��ناد مربوطه و بارگذاری 
در س��امانه تدارکات دولت )س��تاد( و تحویل اصل پاکت الف )ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند 
ارجاع کار( الک و مهر ش��ده به دفتر کمیس��یون مناقصات در مهلت مذکور و دریافت رسید 

مربوطه اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات: پیشنهادهای واصله در ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 99/5/25 در 
محل کمیسیون مناقصات به آدرس: تهران- خیابان سپهبدقرنی- نرسیده به خیابان سپند- پالک 188- 

طبقه هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( بازگشایی و خوانده خواهد شد.
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر در خص��وص موضوع کار مناقصه ب��ا تلف��ن 33678227- 086 و 

33490007- 086 تماس حاصل فرمایید.
www.shana.ir                    www.setadiran.ir               www.ioptc.ir

روابط عمومی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )2099001105000037(
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
نوبت دومشماره مجوز1803. 1399شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد ارائه خدمات 
مدیریت طرح به صورت متمرکز جهت پروژه های حوزه 
معاونت توس��عه و مهندس��ی مجتمع مس شهربابک را از 
طریق مناقصه عمومی به ش��رکت واجد صالحیت واگذار 

نماید.
جهت کس��ب اطالعات بیشتر به وب سایت رسمی شرکت 

ملی صنایع مس ایران به آدرس: 
       WWW.NICICO.COM

www.shahrbabak.nicico.com

              www.sarcheshmeh.nicico.com 
www.dargah.nicico.com

مراجعه نمایید.

 آگهی مناقصه شماره 4199117 
شرکت ملی صنایع مس ایران

نوبت اول
ش�رکت ملی صنایع م�س ایران در نظ��ر دارد »انجام 
خدمات مشاوره متمرکز و جامع نقشه برداری هوایی و زمینی، 
مطالعات و طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه، خدمات آزمایشگاه 
ژئوتکنیک، مکانیک خاک و مقاومت مصالح جهت پروژه های 
طرح های عمرانی سرچشمه در حوزه های راهسازی، پل سازی، 
ساختمان و محوطه س��ازی« را از طریق مناقصه عمومی به 

مهندس مشاور واجد صالحیت واگذار نماید.
جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت رسمی شرکت ملی 

صنایع مس ایران به آدرس:
  WWW.NICICO.COM

 WWW.Sarcheshmeh.NICICO.COM  
WWW.DARGAH.NICICO.COM .مراجعه نمایید

آگهی تجدید مناقصه شماره 2199127 
شرکت ملی صنایع مس ایران

نوبت اول
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نادر حکیمی پور- در هر سیستم اقتصادی پویا به خصوص بانک ها، گردش 
صحیح و س��ریع منابع و مصارف آنان نمایانگر کارایی مطلوب روش های اجرایی 
است. بنابراین وصول تسهیالت اعطایی در مدت زمان تعیین شده، مشخص کننده 
روش های صحیح به کارگیری منابع در جهت ایجاد تس��هیالت الزم به منظور 
گسترش فعالیت های اقتصادی و تامین منابع موردنیاز بخش های مختلف تولیدی، 
بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانکی است. بانکی که مطالبات معوق کمتری داشته 
باش��د می تواند منابع آزاد شده خود را در سایر فعالیت های جدید سرمایه گذاری 
کرده یا تعهدات بیشتری جهت پرداخت قبول کند که این امر موجب افزایش توان 
برنامه ریزی بانک در رابطه با مصرف منابع یا قبول تعهدات و تحصیل درآمد خواهد 
شد. در مقابل، افزایش در مطالبات معوق بلندمدت بانکی منجر به مشکالت شدید 
در مدیریت بانکی نه فقط به دلیل کاهش کیفیت دارایی ها بلکه به دلیل کاهش سود 
بانک ها و همچنین ایجاد مشکالت خطرآفرین بین بانکی و کانال های تامین سرمایه 
که عمدتا خزانه کشور است، خواهد شد. در بررسی های مربوط به عوامل موثر بر 
مطالبات غیرجاری که منجر به ایجاد ریسک های اعتباری در حوزه بانکی می شود، 
در کنارعوامل تاثیرگذار کالن، توجه به رفتار مشتریان پرریسک و کم ریسک در 

ایجاد این نوع مطالبات و ریسک های اعتباری نیز ضروری به نظر می رسد. 
به طور کلی بانک ها با س��ه ریس��ک اعتباری، بازار و عملیاتی مواجه هستند. 
ریسک بازار از نوسان نرخ ها یا قیمت های بازار مانند نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت سهام 
و قیمت کاالها و تاثیر معکوس آنها بر ارزش اقالم داخل و خارج ترازنامه موسسات 
مالی به وجود می آید و این تاثیرات به طور عمده منجر به کاهش درآمد و سرمایه 
می شوند. کمیته بازل )۲۰۰۴( ریسک عملیاتی را زیان ناشی از فرآیندهای داخلی 
نامناسب، وقایع خارجی، اشتباهات سیستمی و خطاهای انسانی تعریف کرده است. 
بسیاری از بانک ها، آن را ریسکی می دانند که خارج از محدوده ریسک اعتباری و 
ریسک بازار قرار می گیرد. در تعریف اتحادیه بانکداران بریتانیا این ریسک را مرتبط با 
خطای انسانی )مانند کالهبرداری(، عوامل خارجی )مانند بالیای طبیعی و حمالت 
تروریستی( و عواملی که منشأ بانکی ندارند )مانند قیمت گذاری( می دانند. ریسک 
اعتباری را به زبان ساده، احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به 
انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده، تعریف می کنند. مک گروهیل در کتاب 
مدیریت ریسک به نقل از میچل کروهی ریسک اعتباری را ریسک عدم پرداخت 
در پی تغییر در عواملی که کیفیت اعتباری یک دارایی را شکل می دهند، تعریف 
کرده است. در رابطه با ریسک های مطرح شده، افزایش مطالبات بانک ها در حوزه 
ریسک های اعتباری بانک ها دسته بندی می شود. اگرچه منشاهای دیگر ریسک 
اعتباری در سراسر فعالیت های یک بانک وجود دارد که در دفتربانک و دفتر تجاری 
و در اقالم باال و پایین خط ترازنامه منظور می گردد، ولی برای اکثر بانک ها، وام ها 

بزرگ ترین و بدیهی ترین منشأ ایجاد ریسک اعتباری هستند.
مبانی نظری

عوامل متعددی در معوق ماندن بازپرداخت تسهیالت اعطایی نقش دارند که 
برخی از نوع عوامل بیرونی و مربوط به متغیرهای کالن اقتصادی نظیر نرخ رشد 
اقتصادی، نرخ بیکاری، بحران های مالی، تغییر نرخ ارز و... هستند. برخی دیگر عوامل 
ماهیتی وام نظیر نرخ بهره، میزان و کیفیت وثایق دریافتی، پوشش های بیمه ای، 
کیفیت رفتاری و اعتباری مشتری و مواردی از این قبیل هستند و در نهایت برخی 
عوامل نیز به کیفیت اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیالت اعطایی بانک، تغییر در 
دارایی ها و سرمایه بانک، کیفیت مدیریت و عملکرد مدیران بانک، اندازه بانک در 
سیستم بانکی مربوط می شود. به طور کلی مطالبات غیرجاری از طرف گیرندگان 
تس��هیالت، زاییده دو بخش است: یکی بخش ارادی و اختیاری فرد وام گیرنده و 
بخش دیگر تحت تاثیر عوامل خارج از حیطه اختیار وام گیرندگان است که می تواند 
ناش��ی از ش��رایط کالن اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود باشد. این 
عوامل در کنار برخی عوامل دیگر نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیالت، نحوه 
اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیالت اعطایی بانک، تغییر در دارایی های بانک و سایر 
عوامل مختص بانکی مهم ترین عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانک ها را تشکیل 
می دهند. دالیل مختلفی برای افزایش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی ذکر 

شده که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.
به لحاظ نظری کفایت سرمایه ابزاری برای کنترل ریسک بانکی و ممانعت آنها 
از قرار گرفتن در شرایط ناتوانی از پرداخت دیون است. بانک هایی که دارای نرخ 
کفایت سرمایه کمتر از حداقل میزانی که مقررات تعیین می کند باشند، باید سرمایه 
خود را جهت تعدیل در ترازنامه افزایش دهند. در واقع افزایش سطح سرمایه بانک 
اثر مثبت بر عملکرد و سالمت سیستم بانکی دارد. بودریگا و همکاران )۲۰۰۳( 
دریافتند، هرچه کفایت سرمایه بانکی بیشتر باشد، مطالبات غیرجاری آن کمتر 
است. سینکی و گرین والت )1۹۹1( نشان دادند، بانک ها با رعایت کفایت سرمایه 
در طوالنی مدت با نرخ کمتر بدهی معوق مواجه می شوند و بانک هایی که دارای 
کفایت سرمایه باالتر هستند در فعالیت های پرمخاطره بیشتر شرکت می کنند و 
مطالبات غیرجاری آنها افزایش می یابد. بنابراین به نظر می رسد اثر کفایت سرمایه 
بر بدهی غیرجاری روشن نباشد و بسته به میزان توسعه یافتگی بانک ها، اثرات آن 
نیز متفاوت است. مقررات زیان وام یک ابزار کنترلی برای مواجهه با زیان وام هاست. 
زمانی که سیستم بانکی با مطالبات غیرجاری مواجه می شود، تمهیدات برای مقابله 
با آن افزایش می یابد. لذا بین این دو شاخص رابطه مثبت وجود دارد. بانک هایی 
که پیش بینی می کنند با زیان سرمایه و مطالبات غیرجاری باال مواجه شوند، سعی 
می کنند برای کاهش عدم پرداخت وام ها، از تمهیدات بیش��تری بهره مند شوند. 
در واقع این شاخص به مدیران بانک ها هشدار می دهد که سیستم بانکی در چه 

شرایطی از نظر بدهی های غیرجاری قرار دارد. 
س��ودآوری بانک نوعی ش��اخص ب��رای تعیین رفتار ریس��ک پذیری مدیران 
بانک هاس��ت. بانک هایی که با میزان باالی سوددهی مواجه هستند کمتر تحت 
فش��ار ایجاد درآمد هس��تند و در نتیجه کمتر در فعالیت های پرمخاطره شرکت 
می کنند. بانک هایی که دارای کارایی اندکی هستند، بیشتر با وام های مساله دار 
مواجه می شوند. همچنین مدیرانی که در مدیریت هزینه ها ضعیف عمل می کنند 
بیشتر وارد فعالیت های پ مخاطره می شوند و بیشتر از سایرین مشتریان خود را 
دچار زیان می سازند. در این باره، گادلسگی )۲۰۰1( از نسبت بازدهی به دارایی به 
عنوان شاخص عملکرد بانکی استفاده کرده و اثر آن را بر مطالبات غیرجاری بررسی 
کرد. نتایج حاصل از بررسی وی حاکی از این است که هر چه سودآوری سیستم 
بانکی باالتر باشد، با مطالبات غیرجاری کمتری مواجه خواهید بود. ایجاد مطالبات 
غیرجاری که معموال درصدی از کل وام بیان می شود، می تواند به عنوان معیاری از 
کیفیت اعتباری به کار رود. افزایش مطالبات غیرجاری نشان دهنده کیفیت اعتبیاری 

ضیعف بوده و بر استواری نظام بانکی تاثیرگذار خواهد بود.
داده ها و متغیرهاي تحقیق � 

داده های الزم برای این مطالعه از موسسه عالی بانکداری و از گزارش های مستمر 
عملکرد نظام بانکی کشور جمع آوری شده است. متغیرهای مورد بررسی و تعریف 

هر یک از آنان به شرح جدول 1 است.
. متغیرهای مورد بررسی در پژوهش جدول 1 �

تعریف متغیرنام متغیر )عالمت اختصاری(
)NPL( شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، در واقع مطالباتی مطالبات غیرجاری

که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن 
سپری شده است.

بازده حقوق صاحبان سهام 
)ROE(

نسبت سود خالص به تعداد سهام منتشر شده در یک سال مالی، در واقع 
نشان دهنده میزان موفقیت بانک در تسهیل سود بیشتر برای سهامداران است.

نسبت حقوق صاحبان سهام به 
)EQTA( دارایی

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها در یک سال مالی

نسبت تسهیالت اعطایی به 
)LTOA( دارایی

نسبت تسهیالت اعطایی به دارایی های بانک در یک سال مالی

نرخ رشد تسهیالت اعطایی 
)DLOANS(

درصد تغییرات پرداخت تسهیالت اعطایی سال مالی جاری نسبت به سال 
گذشته

داده های این تحقیق ش��امل مشاهداتی هستند که هم هویت مقطعی و هم 
درون مقطعی دارند. به عبارت ساده تر وابسته به مقطع و هر مقطع نیز وابسته به 
زمان است. این نوع داده ها را که در برگیرنده هر دو جنبه داده های سری زمانی و 
داده های مقطعی است را اصطالحا داده های ترکیبی یا تابلویی می نامند. در داده های 
ترکیبی دو مفهوم نظم و توازن مطرح است. داده های ترکیبی منظم، داده هایی 

هستند که در هر مقطع، داده ها دارای فراوانی یکسانی در مجموعه هستند. در غیر 
این صورت آنها را نامنظم می نامند. چنانچه در یک مجموعه داده های ترکیبی، تمام 
مشاهدات در درون هرمقطع، مقدار و عدد داشته باشند، مجموعه را کامال متوازن و 
در غیر این صورت نامتوازن می نامند. داده های این تحقیق شامل اطالعات تمامی 
بانک های کش��ور و برای یک دوره زمانی هشت ساله )1۳۸7 تا 1۳۹۴( است. به 
هر حال در مورد برخی متغیرهای تحقیق، داده های مربوط به آنان از نوع داده های 

ترکیبی منظم نامتوازن هستند.
نتایج آزمون علیت گرانجري

گرنجر از این واقعیت که آینده نمی تواند علت گذشته باشد، استفاده کرده و 
چنین عنوان می کند که اگر مقادیر جاری یک متغیر مانند Yt را بتوان با استفاده 
از مقادیر گذشته متغیر دیگری مانند Xt با دقت بیشتری نسبت به حالتی که از 
مقادیر گذشته Xt استفاده نمی شود پیش بینی کرد، در این صورتXt  را علت 
 X می گویند. برای بررس��ی این موضوع، آزمونی را در این صورت Yt  گرانجری
تحت عنوان آزمون علیت گرانجری معرفی کرده است. در جدول ۲ آزمون علیت 
گرانجری متغیرهای توضیحی تحقیق با متغیر وابسته )مطالبات غیرجاری( نمایش 
داده شده است. فرض صفر این آزمون بیان می کند که متغیر توضیحی علت تغییر 

متغیر وابسته نیست و فرض مقابل علت تغییر متغیر وابسته است.
. نتایج آزمون علیت گرانجری عوامل اثرگذار بر مطالبات غیرجاری جدول 2 �

آماره آزمون گرانجر )F(متغیرها
۳/۲۴نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

۲/۸۰نسبت تسهیالت اعطایی به دارایی ها
۳/67نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها

۳/۰۸نرخ رشد تسهیالت اعطایی
نتایج جدول ۲ بیان می کند که متغیرهای مستقل مدل همگی علیت گرانجری 
متغیر وابسته (مطالبات غیرجاری(، شناخته شده اند و از این رو می توان اثر آنان را 

بر متغیر وابسته بررسی کرد. 
آزمون پایایی

قبل از تخمین مدل، الزم اس��ت که در ابتدا مانایی یا ایستایی متغیرها مورد 
بررسی و آزمون قرار گیرد تا نسبت به عدم وجود مشکل رگرسیون کاذب که باعث 
ایجاد ابهام در نتایج تخمین می ش��ود، اطمینان حاصل کرد. برای بررسی پایایی 
متغیرها در داده های ترکیبی، از آزمون های خاصی می توان اس��تفاده کرد که در 
اینجا از آزمون لین و لوین )LL( که کاربرد بیشتری در بررسی مانایی متغیرها در 
داده های ترکیبی دارند، استفاده شده است. نتایج آزمون مانایی متغیرهای تحقیق 

در جدول ۳ نشان داده شده است.
. نتایج آزمون مانایی متغیرها به روش لین و لوین )سطح) جدول 3 �

ایستایی یا احتمالآماره آزمونروز ارزیابیمتغیر
ناایستایی

سطح

NPL1/5۴۰/۹۴مقدار ثابت
ایستا

7/51۰/۰۰-مقدار ثابت و روند

ROE۲/۰76۰/۰1-مقدار ثابت
ایستا

۹/۹۰/۰۰-مقدار ثابت و روند

EQTA7/56۰/۰۰-مقدار ثابت
ایستا

1۲/5۰/۰۰-مقدار ثابت و روند

LTOA۴/76۰/۰۰-مقدار ثابت
ایستا

۴/56۰/۰۰-مقدار ثابت و روند

DLOANS۲1/55۰/۰۰-مقدار ثابت
ایستا

۳۴/5۹۰/۰۰-مقدار ثابت و روند

بر اساس نتایج آزمون لین و لوین کلیه متغیرهای تحقیق در سطح معنی دار 
یک درصد، ایستا هستند. بنابراین می توان این اطمینان را داشت که این داده ها 

مورد اعتماد بوده و مشکل رگرسیون کاذب وجود ندارد.
نتایج آزمون هاي تشخیص نوع مدل

ب��رای تعیی��ن ن��وع م��دل مناس��ب در داده ه��ای ترکیب��ی از آزمون های 
مختلف��ی اس��تفاده می ش��ود که رایج تری��ن آن��ان، آزمون های چاو و هاس��من 
 هس��تند. از آزم��ون چاو برای انتخاب میان روش حداقل مربعات تجمیع ش��ده
 )H۰( و روش پانل اس��تفاده می ش��ود. در این آزمون فرضیه صفر ) Pooling(
نشان دهنده استفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شده است و فرضیه مقابل 
)K )H1نش��ان دهنده اس��تفاده از روش اثر ثابت اس��ت. رویکرد اثر ثابت زمانی 
پذیرفتنی است که تفاوت میان مقاطع را بتوان با جمالت عرض از مبدأ توضیح 
داد. اما روش حداقل مربعات تجمیع شده از حالت وجود عرض از مبدأهای مشابه 
استفاده می کند و دقیقا تبدیل به یک مدل ساده شده که ضرایب آن با روش معمولی 
حداقل مربعات جمالت خطا قابل تخمین زدن هستند. در صورت رد فرضیه H۰ از 

آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب پانل استفاده می شود. اساس آزمون هاسمن 
بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای 
مستقل مدل، شکل گرفته است. اگر این ارتباط وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت 
و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. در این 
آزمون فرضیه H۰ نشان دهنده عدم ارتباط متغیرهای مستقل و جمله خطا مدل 
و فرضیه H1 نش��ان دهنده وجود این ارتباط اسیت. نتایج آزمون چاو به صورت 

خالصه در جدول ۴ درج شده است.
. آزمون چاو براي تشخیص الگوي داده هاي ترکیبی یا تلفیقی جدول 4 �

مقدار احتمالدرجه آزادیمقدار محاسبه شده Fآزمون
۰/۰۰۰)15۴ و ۲7(۲۳/۰7آزمون اثرات ثابت )چاو(

با توجه به نتایج جدول ۴، دلیلی بر پذیرش فرضیه صفر آزمون مبنی بر به کار 
بردن روش حداقل مربعات تجمیع شده در سطح معنی دار پنج درصد یافت نشد 
و بنابراین باید از روش داده های پانل برای برازش روی این داده ها استفاده کرد. به 
عبارت دیگر روش مناسب یا از نوع روش اثر ثابت است یا از نوع روش اثر تصادفی. 
نتایج آزمون  هاسمن نیز که در جدول 5 نمایش داده شده است، بیانگر رد فرضیه 
صفر این آزمون، یعنی فرض وجود اثرات تصادفی در سطح معنی دار پنج درصد 

است و بنابراین مدل مناسب برای تخمین، مدل اثرات ثابت است.
. آزمون هاسمن براي تشخیص الگوي اثرات ثابت یا تصادفی جدول 5 �

مقدار احتمالدرجه آزادیمقدار محاسبه شده Fآزمون
11/6۳۴۰/۰۲آزمون  هاسمن

مدل پانل پویا و نتایج حاصل از برآورد آن
مدل اصلی ای که در این مطالعه مورد بررس�ی قرار گرفته، به ش�کل 

 رابطه زیر است:

NPL�� = C + B� ∗ ROE�� + B� ∗ EQTA�� + B� ∗ LTOA�� + B� ∗ DLPANS�� + e��
در رابط��ه فوق،Npl مطالبات غیرجاری،OE ، بازده حقوق صاحبان س��هام،  
EQTA  نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها، LTOA نسبت تسهیالت 
اعطایی به دارایی ها و DLOANS نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانک هاست. اما 
به دلیل وجود مشکل خودهمبستگی جمالت باقی مانده در تخمین مدل فوق 
و همچنین کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، در این تحقیق از مدل پانل پویا 
)GMM( که توانایی رفع مشکالت همبستگی سریالی، ناهمسانی واریانس در 
مدل پانل را دارد، استفاده شده است. به طور کلی در معادالتی که در تخمین آنان 
اثرات غیرقابل مشاهده خاص هر مقطع و وجود وقفه متغیر وابسته در متغیرهای 
توضیحی، مس��اله اساسی اس��ت از مدل های پویای پانلی استفاده می شود. برای 
تخمین مدل به وس��یله این روش الزم اس��ت ابتدا متغیرهای ابزاری به کار رفته 
در مدل مشخص و معتبر بودن فرض عدم همبستگی بین آنان و جمله خطای 
مدل بررسی شود. تفاوت به وجود آمده در این مدل نسبت به مدل ارائه شده، در 
 )))1-( NPL نظر گرفتن اثر وقفه اول از مطالبات غیرجاری با اضافه شدن متغیر
به متغیرهای توضیحی موثر بر مطالبات غیرجاری در مدل است. نتایج حاصل از 

برآورد این مدل پویا در جدول 6 آورده شده است.
) � GMM( جدول 6. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل پویا

مقدار احتمال آماره tخطای استانداردضریبمتغیر توضیحی
)Prob(

))1-( NPL( ۰/5۹۴۰/۰۹۲6/6۴۰/۰۰۰غیرجاری مطالبات اول و
)ROE( ۲/6۴۰/۰۰۹-۰/111۰/۰۴۲-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

)EQTA( ۰/۰517۰/۰17۳/1۳۰/۰۰۰نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها
)LTOA( ۴/15۰/۰۰۰-۰۹7۲۰/۰۲۳/-نسبت تسهیالت اعطایی به دارایی ها

)DLOANS( ۰/۰۴17۰/۰1۴۳/۰۸۰/۰۰۰نرخ رشد تسهیالت اعطایی

سازگاری تخمین زننده GMM به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی 
جمالت خطا و ابزارها بس��تگی دارد. بنابراین به منظور برازندگی مدل و تفس��یر 
کامل نتایج حاصل از تخمین مدل، باید دو ش��رط استواری مدل را بررسی کرد. 
برای این منظور از آزمون س��ارگان )1۹5۸( و آرالنو و باند )1۹۹1( برای بررسی 
رفع خودهمبستگی سریالی استفاده شده که نتایج آنان در جدول 7 نشان داده 

شده است.
) � GMM( جدول 7. تحلیل استواري مدل پانل پویا

تفسیرآماره آزمونآزمون
)J آماره( sargan محدودیت های مدل معتبر هستند16/5۳آزمون

آزمون آرلو وباند
عدم وجود همبستگی از نوع AR)1(6/1۲-خودهمبستگی درجه اول
عدم وجود همبستگی از نوع AR)۲(5/1۲-خودهمبستگی درجه دوم

بر اساس نتایج جدول 7 محدودیت های اعمال شده در مدل معتبر بوده و نشان 

از عدم وجود خودهمبستگی در باقیمانده های این مدل دارد. بنابراین ضرایب مدل 
پانل پویا )GMM( قابل تفسیر و استوار هستند.

بر این اساس می توان عنوان کرد که نتایج به دست آمده، تاثیرگذاری معنی دار 
همه متغیرهای توضیحی بر مطالبات غیرجاری را نشان می دهند. وقفه اول مطالبات 
غیرجاری، )NPL )-1((، بزرگ ترین تاثیر معنی دار و نرخ رشد تسهیالت اعطایی 
کمترین تاثیر معنی دار را بر مطالبات غیرجاری داشته اند. مقدار ضریب استاندارد 
وقفه اول متغیر مطالبات غیرجاری)NPL )-1(( برابر ۰/5۹۴ و با خطای استاندارد 
۰/۰۹۲ و آماره آزمون 6/۴5، مقدار ضریب استاندارد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 
مدل )ROE ( برابر ۰/111- با خطای اس��تاندارد ۰/۰۴۲ و آماره آزمون ۲/6۴- 
مقدار ضریب استاندارد نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها )LTOA( برابر 
۰/۰۹7۲- و با خطای استاندارد ۰/۰۲۳ و آماره آزمون ۴/15- مقدار ضریب استاندارد 
نسبت تسهیالت اعطایی به دارایی ها )EQTA( برابر ۰/۰517 با خطای استاندارد 
۰/۰165 و آماره آزمون ۳/1۳ و مقدار ضریب استاندارد نرخ رشد تسهیالت اعطایی 
)DLOANS( برابر ۰/۰۴17 و با خطای استاندارد ۰/۰1۳5 و آماره آزمون ۳/۰۸ 
همگی تاثیرشان بر مطالبات غیرجاری معنی دار شناخته شدند. بنابراین با توجه به 

نتایج به دست آمده، می توان گفت
* رابط��ه مثبت و معنی داری بین مطالبات غیرجاری ه��ر دوره با دوره قبل 

وجود دارد.
* رابطه منفی و معنی داری بین بازده حقوق صاحبان سهام و مطالبات غیرجاری 

وجود دارد. 
* رابطه مثبت و معنی داری بین حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و مطالبات 

غیرجاری وجود دارد.
* رابطه منفی و معنی داری بین نسبت تسهیالت اعطایی به دارایی ها و مطالبات 

غیرجاری وجود دارد.
* رابط��ه مثبت و معنی داری بین نرخ رش��د تس��هیالت اعطایی و مطالبات 

غیرجاری وجود دارد.
معنی داری و تاثیر منفی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بر افزایش مطالبات 
غیرجاری فرضیه مدیریت بد و فرضیه مضایقه را مورد تایید قرار می دهد. همان طور 
که قبال اشاره شد، این فرضیات بیان می کنند که پایین آمدن نرخ بازده حقوق 
صاحبان سهام بانک ها به دلیل عملکرد بد مدیریت بانک ها و صرف هزینه کم برای 
نظارت بر تسهیالت اعطایی منجر به باال رفتن مطالبات غیرجاری بانک ها شده 
 )EQTA( است. ضریب مثبت نس��بت بازده حقوق صاحبان سهام به دارایی ها
نیز نش��ان می دهد هرچه نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها افزایش یابد، 
مطالبات غیرجاری نیز افزایش پیدا می کند که البته فرضیه مخاطرات اخالقی را 
رد می کند، در واقع برخالف این فرضیه، باالتر بودن سرمایه بانک، بانک را متمایل 
به ساخت سبد تسهیالتی پرمخاطره تر می کند و در نتیجه خطر افزایش مطالبات 

غیرجاری را افزایش می دهد.
 ضریب منفی و معنی دار نسبت تسهیالت اعطایی به دارایی های بانک نیز فرضیه 
مخاطرات اخالقی را رد کرده و در واقع داشتن نسبت حجم باالیی از تسهیالت 
اعطاشده به دارایی ها در گذشته منجر به کاهش مطالبات غیرجاری می شود. اما 
در مقابل ضریب مثبت و معنی دار نرخ رشد تسهیالت اعطایی نشان می دهد که 
باال بودن نرخ مطالبات غیرجاری در گذشته، به دلیل انباشته شدن مطالبات روی 

هم منجر به افزایش مطالبات غیرجاری می شود. 
نتیجه گیري 

یکی از دالیل وقوع بحران های مالی و پولی در حوزه بانکی، روبه رو ش��دن 
با حجم باالی مطالبات غیرجاری در نظام بانکی است که این مساله تبعات و 
مشکالت عدیده ای را برای اقتصاد به دنبال دارد. به طور کلی عوامل متعددی 
در ایجاد و افزایش این نوع مطالبات تاثیر دارند که در یک دس��ته بندی کلی 
می توان آنان را به عوامل بیرونی که ناش��ی از ش��رایط اقتصاد کالن هستند و 
عوامل داخلی یا بانکی که ناشی از شرایط درونی بانک ها هستند، تقسیم بندی 
کرد. در این پژوهش تالش شده به بررسی عوامل بانکی موثر بر ایجاد مطالبات 
غیرجاری در نظام بانکی کشور پرداخته شود. برای این منظور از مدل پانل پویا 

)GMM( استفاده شده است.
 با تخمین این مدل این نتیجه کلی حاصل ش��د که فرضیه مدیریت بد و 
فرضیه مضایقه مورد تایید قرار گرفته و در واقع نشان داده شد که پایین آمدن 
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها به دلیل عملکرد بد مدیریت بانک ها و 
صرف هزینه کم برای نظارت بر تسهیالت اعطایی منجر به باال رفتن مطالبات 
غیرجاری بانک ها ش��ده است. اما فرضیه مخاطرات اخالقی به دلیل معنی دار 
بودن و مثبت بودن ضریب نس��بت بازده حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و 
منفی بودن نس��بت تس��هیالت اعطایی به دارایی ها، مورد تایید قرار نگرفت و 
نش��ان داده ش��د که برخالف این فرضیه، باالتر بودن س��رمایه بانک، بانک را 
متمایل به ساخت سبد تسهیالتی پرمخاطره تر می کند بنابراین خطر افزایش 
مطالبات غیرجاری را افزایش می دهد. همچنین اثر مثبت نرخ رشد تسهیالت 
اعطایی نشان داد که هرچقدر نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانک ها باالتر باشد 

تاثیر بیشتری بر افزایش مطالبات غیرجاری خواهد داشت.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری بانک ها
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انتصاب مدیر روابط عمومی انجمن صنفی 
کسب وکارهای اینترنتی تهران

هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران، محمود حق وردی 
را به عنوان مدیر جدید روابط عمومی انجمن منصوب کرد.

به گزارش »جهان صنعت«، حق وردی فارغ التحصیل کارشناسی علوم ارتباطات 
و روابط عمومی از دانشگاه آزاد اسالمی در سال 1۳7۹ است و در کارنامه او 1۸ 

سال سابقه فعالیت در روابط عمومی سازمان های دولتی، دیده می شود.
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران امیدوار است با تغییرات در واحد 
روابط عمومی، تعامل بیشتری با اعضا و رسانه ها ایجاد کند و استفاده موثرتری از 

ابزارهای ارتباطی خود برای دریافت بازخورد اعضا داشته باشد.

بیش از 1/۴ میلیارد دالر پولشویی از طریق رمزارزها 
بیش از 1/۴ میلیارد دالر طی سال جاری میالدی از طریق رمزرازها پولشویی 
ش��ده است. یک شرکت امنیتی بالک چین با انتشار گزارشی این معامالت را 

شناسایی و رده بندی کرده است.
به گزارش پیوست، گزارش تازه شرکت امنیت بالکچین پکشیلد نشان می دهد 
که در سال ۲۰۲۰ بیش از 1/۴ میلیارد دالر از طریق معامالت رمزارزها پولشویی 
شده است. پیکشیلد ادعا می کند که بیش از یک سال است که داده های آنالین 
و آفالی��ن در این خصوص را جمع آوری کرده و پس از تحلیل و تایید داده ها، 
این شرکت توانسته 1۰۰ میلیون مقصد معامله را شناسایی کند. براساس این 
ادعا آنها بیش از 5۰ میلیون آدرس کیف پول مربوط به رمزارزهای شناخته شده 

را شناسایی کردند.
پیک شیلد با استفاده از یک پلتفرم ردیابی دارایی های دیجیتال به نام کوین 
هولمز مشخص کرد که 1۴7 هزار بیت کوین به ارزش بیش از 1/۴ میلیارد دالر 

آمریکا امسال به این معامالت منتقل شده اند.
منبع این نمودار گزارش پیکشیلد است. رنگ سبز نشان دهنده ارزش معامالت 

به بیت کوین و رنگ آبی نشان دهنده حجم معامالت صورت گرفته است.
براس��اس این گزارش این دارایی ها با حمالت هکری، اقتصاد شبکه سیاه 
اینترنت، ش��رط بندی و... در ارتباط بودند. عمده دارایی های دزدیده ش��ده در 
معامالت بزرگ با اس��تفاده از رمزارز ها پولشویی شده اند. نویسندگان گزارش 
پیکشیلد اعالم کردند: »ما معامالت انجام شده با پول دزدی را رده بندی کردیم 
 Huobi, Binance, و دریافتیم که 1۰ معامله برتر در شرکت های معامالتی
Okex, ZB Gate.io , Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum, و 

Coinbaseانجام شده اند.«
پیکشیلد تاکید می کند که برخی از آدرس های بررسی شده دارایی های خود 

را وارد ترکیب کننده هایی کرده اند که ردیابی آنها را دشوار می کند.
در گزارش پیکش��یلد آمده است: ما تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ آدرس های پرخطر 
را بررس��ی کردیم و 1/6۲ میلیارد دالر از آنها به آدرس لیس��ت سیاه و 15/۹ 
میلیارد دالر به ارائه دهنده خدمات ارز ترکیبی منتقل شدند. توجه داشته باشید 
که پولشویی عمده دارایی هایی که به خدمات ارز ترکیبی منتقل و از آن عبور 

کردند با موفقیت انجام شد.

سن جهان 1۳/8 میلیارد سال است

ستاره شناسان با بررسی قدیمی ترین نور موجود در آسمان تایید کردند که 
جهان حدود 1۳/۸ میلیارد سال قدمت دارد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، این محققان در دو مقاله 
 Journal of Cosmology and Astroparticle ارائه ش��ده به مجل��ه
Physics، اندازه گی��ری خ��ود را در زمینه تابش زمینه کیهانی )CMB( که 

قدیمی ترین نور جهان است، توضیح دادند.
بر اساس این گزارش، یک تیم تحقیقاتی 1۴۰ نفره از ۴1 موسسه و هفت 
کش��ور جهان به سرپرستی دانشگاه پرینستون، نتایج یک مطالعه انجام شده 
در تلسکوپ کیهان شناسی Atacama واقع در Cerro Toco در صحرای 

Atacama در شمال شیلی منتشر کردند.
تابش زمینه کیهانی پس فروزش »مه بانگ« در نظر گرفته می شود؛ مه بانگ 

در حال حاضر تنها توضیح ارائه شده در مورد آغاز جهان است.
 محققان اعالم کرده اند که این محاسبات مطابق با تخمین های انجام شده 
در سال ۲۰15 با داده های ناشی از ماهواره »پالنک«  سازمان سازمان فضایی 
اروپاست. این پژوهشگران در این مطالعه قسمتی از فضا را به قطر ۲۰ میلیارد 
س��ال نوری و تغییرات تابش نور را در حدود ۳۸۰ هزار س��ال پس از مه بانگ 
مورد مطالعه قرار دادند. این دو مقاله که به عنوان قطعات همراه تلقی می شوند، 
یکی روی نقشه ها و روش شناسی یا متدولوژی متمرکز است و دیگری بر نتایج 
تاکید می کند.محققان معتقدند سن جهان همچنین نشان می دهد که کیهان 
با چه سرعتی در حال گسترش است. اندازه گیری های تلسکوپ کیهان شناسی 
Atacama نش��ان می دهد که یک شیء در فاصله یک مگاپارسک یا حدود 
۳/۲6 میلیون سال نوری از زمین قرار دارد، به دلیل گسترش جهان با سرعت 
۴۲ مایل در ثانیه از زمین دور می شود. این ستاره شناسان تاکید دارند این نتیجه 
تقریبا با برآورد قبلی محققان ماهواره پالنک موافق است. نتیجه تصویری از جهان 

از 1۳/۸ میلیارد سال پیش است.

واتس آپ برای شکایت از سازنده جاسوس افزار 
چراغ سبز گرفت

با حکم یک قاضی آمریکایی، واتس آپ و فیس بوک که شرکت مادر این پیام 
رسان است، می توانند شکایت علیه گروه NSO بابت ایجاد حساب هایی برای 

ارسال بدافزار به تلفن همراه 1۴۰۰ نفر و جاسوسی از آنها را پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، فیلیس همیلتون، قاضی منطقه ای آمریکا درخواست شرکت 
سازنده جاسوس افزار اسراییلی گروه NSO را برای مخالفت با این شکایت رد 
کرد. این شرکت استدالل داشت دادگاه فاقد صالحیت قضایی است زیرا این 
شرکت به دلیل اینکه پیمانکار دولت های خارجی است، در برابر اقدام قانونی 
مصون است. طبق شکایت فیس بوک، گروه NSO مامور بحرین، امارات متحده 

عربی و مکزیک است.
ب��ا این حال همیلتون با درخواس��ت گروه NSO مبن��ی بر رد این ادعای 
فیس بوک که این ش��رکت به شکل نادرستی در سرورهای واتس آپ مداخله 

کرده است، موافقت کرد.
قاضی آمریکایی اعالم کرد در شکایت فیس بوک به آسیب ناشی از برنامه 
یا دسترسی گروهNSO  به سرورها یا رایانه های واتس آپ اشاره نشده است و 
فیس بوک ۲1 روز مهلت دارد تا ادعاهای خود علیه این شرکت را بازبینی کرده 

و در دادگاه فدرال اوکلند مطرح کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، سخنگوی واتس آپ اعالم کرد واتس آپ از این 
حکم استقبال کرد. این تصمیم تایید کرد که واتس آپ می تواند اسناد و سایر 

اطالعات مربوط به شیوه عملکرد گروه NSO را به دست آورد.

»جهان صنعت«- برخالف انتظار فعاالن 
رمزارز قیمت بیت کوین بعد از رویداد  هاوینگ 
افزایش نیافت به طوری که روز گذشته قیمت 
بیت کوی��ن ۹ ه��زار و 16۹ دالر بود.  هاوینگ 
رویدادی اس��ت که هر چهار س��ال یک بار رخ 
می دهد و استخراج بیت کوین را نصف می کند. 
این امر در رویدادهای گذش��ته موجب ش��د 
قیمت بیت کوین افزایش چشمگیر یابد اما این 

بار چنین اتفاقی رخ نداد.
ب��ا وجود اینکه نمودار قیمت بیت کوین در 
ای��ن مدت sideway ب��وده )یعنی نه نزولی 
و ن��ه صعودی(، افزایش فش��ار ف��روش باعث 
ش��ده قیمت در محدوده ۹۲۰۰ تا ۹۰۰۰ در 
نوسان باشد و این بازار راکد باعث شد بسیاری 
از ماینره��ای بیت کوین ب��ه دلیل هزینه های 
باالی این کار،  شبکه بیت کوین را ترک کنند. 
اطالعات به دست آمده نشان می دهد که تنها 
در بازه زمانی ماه می  تا ژوئن، درآمد ماینرهای 
بیت کوین حدود ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده 
اس��ت. مجموع درآمد ماینرها در ماه می  ۳66 
میلیون دالر بوده و در ماه ژوئن به ۲۸1 میلیون 

دالر رسیده است.
ماینره��ا به دنبال کس��ب درآمد بیش��تر 
از فعالیت ش��ان و هم��واره خواهان تجهیزات 
ماینینگ به روز و پیش��رفته هستند. این نیاز 
همیشگی به به روز بودن و بهینه بودن موجب 
ش��ده راه برای پیش��رفت صنعت اس��تخراج 
بیت کوین هموارتر ش��ود. جالب است بدانید 
که طبق اعالم وب س��ایت Coingecko، از 
زمانی که ماینرها سیستم های پردازشی خود 
را از CPU به GPU و FPGA و در نهایت 
به دستگاه های اس��یک )ASIC( ارتقا دادند، 
در بازه زمانی بین هاوینگ دوم و سوم، قدرت 
پردازشی کل شبکه یا همان هش ریت بیش 

از 7۴ برابر شده است.
ب��ا اینکه س��ومین هاوین��گ باعث خروج 
عده ای از ماینرهای قدیمی از شبکه بیت کوین 
ش��د، هنوز آن دس��ته از ماینرها دستگاه های 
بهینه تری داش��تند چراکه قیمت بیت کوین 
کاه��ش یافت��ه و هزینه  های فعالیت ش��ان به 
نقطه سر به سر نرسیده است. بسیاری شبکه 
بیت کوین را برای کس��ب س��ود بیشتر ترک 
کردند و به استخراج فورک های بیت کوین مثل 
Bitcoin Cash و Bitcoin SV پرداختند. 
تعداد اس��تخراج کنندگان Bitcoin SV  از 
ماه آوریل امس��ال که صرافی بایننس، استخر 
اس��تخراج خود را راه اندازی کرد، افزایش قابل 
توجهی داشته است و این استخر به بزرگ ترین 
استخر اس��تخراج برای این کوین تبدیل شد. 
اس��تخر اس��تخراج باینن��س در اقدامی برای 

تشویق بیشتر افراد ماینر بیت کوین، بیت کوین 
ک��ش و بیت کوین SV،  یک ویژگی جدید به 
نام افزایش حداکثری سود در استخر هوشمند 

را معرفی کرد.
در حال حاضر بیشتر ماینرهای بیت کوین 
به دلیل پایین بودن هزینه های برق، در ش��هر 
س��یچوان چین قرار دارند و این ویژگی باعث 
شده ناخودآگاه بس��یاری از ماینرها به سمت 
این ش��هر کشیده شوند. تا ماه دسامبر ۲۰1۹ 
این شهر به تنهایی 5۴ درصد قدرت پردازشی 

شبکه را در خود جای داده بود.
غیر از گزینه جابه جایی مکان، کمتر شدن 
سختی شبکه هم یکی از پارامترهای طبیعی 
مهم است که باعث می شود ماینرها به فعالیت 
خود در شبکه ادامه دهند. در ابتدای ماه ژوئن 
که سختی شبکه بیش��تر از ۹ درصد کاهش 
یافت، شاهد خوشحالی خیلی از ماینرها بودیم 
و حتی برخی از ماینرهای قدیمی هم به شبکه 
برگشتند. طبق گفته Glassnode، به خاطر 
برگش��تن این ماینرها به شبکه، سرعت ایجاد 
بلوک ها بیش��تر ش��د و به حدود هشت بلوک 
در ساعت رسید. اما از زمانی که در ماه ژانویه 
۲۰1۸ سختی شبکه تغییر کرد و 1۴/۹5 درصد 
بیشتر شد )که یکی از بیشترین افزایش ها در 
سختی شبکه بود(، ماینینگ بیت کوین یک بار 

دیگر دچار رکود شد.
این اتفاق )افزایش س��ختی شبکه( باعث 
ش��ده که برخی ماینرهای بیت کوین دست از 
کار بکش��ند و منتظر باشند که قیمت این ارز 
دیجیتال باالتر برود تا آنها بتوانند مجدد فعالیت 

کنند، اما فعال به نظر می رسد آنها تجهیزاتشان 
را خاموش کرده اند. در این میان ماینرهای ایران 
نیز به شدت فعال شده اند و استخراج رمزارز در 

کشورمان رونق گرفته است.
ای�ران در رتب�ه س�وم ماینینگ در  � 

جهان 
کشورهای مختلفی در سراسر جهان در حال 
اس��تخراج بیت کوین هستند و اخیرا گزارشی 
س��هم چی��ن را 5۰ درصد و ای��االت متحده 
آمری��کا و ای��ران را به ترتی��ب 1۴ و ۸ درصد 

اعالم کرده است.
ای��ن گ��زارش ش��رکت »BitOoda« در 
مقایس��ه با گزارش های قبلی مبنی بر س��هم 
65 درصدی چین در هش ریت جهان متفاوت 
اس��ت.BitOoda  اع��الم ک��رده ک��ه برای 
گ��زارش جدید خود، چندی��ن منبع عمومی 
ش��امل »گفت وگوهای محرمانه« با ماینرها، 
تولیدکنندگان ریگ و واسطه ها را مورد بررسی 
قرار داده اس��ت. در این گزارش آمده است:  ما 
موف��ق به یافتن ۴/1 گی��گاوات نیرو در میان 
15۳ محل استخراج رمزارز شامل 67 سایت با 

ظرفیت تقریبی سه گیگاوات شده ایم.
بر اس��اس این گزارش 5۰ درصد هش ریت 
جه��ان مربوط به چین می ش��ود که کمتر از 

تخمین های قبلی اس��ت. ع��الوه بر این گفته 
شده که س��هم ایاالت متحده آمریکا به علت 
رش��د مراکز استخراج بیت کوین به 1۴ درصد 
رسیده. در مقام های بعدی روسیه، قزاقستان و 
ایران با هش��ت درصد، کانادا با هفت درصد و 
ایسلند با دو درصد قرار گرفته اند و سهم سایر 

کشورها نزدیک به سه درصد است.
میانگین هزینه برق ماینرهای بیت کوین برابر 
۰/۰۳ دالر به ازای هر کیلووات است که نسبت 
به قیمت ۰/۰6 دالری در سال ۲۰1۸ کاهش 
چشمگیری داشته است. به صورت کلی هزینه 
میانگین استخراج یک بیت کوین برای هر ماینر 

برابر پنج هزار دالر است.
در چین بسیاری از ماینرها برای استفاده 
از ب��رق ارزان قیمت در فصل س��یل )می تا 
اکتبر( به اس��تان هایی مانند »سیچوآن« و 
»یون ن��ان« نقل مکان کرده اند. در این فصل 
به علت افزایش تولید برق از طریق برق آبی، 
هر کیلووات با قیمت ۰/۰1 دالر به ماینرهای 
بیت کوین فروخته می ش��ود. همین موضوع 
کاهش هزینه ها برای ماینرها را در پی دارد و 
آنها برای افزایش ظرفیت تولید خود سرمایه 

جمع می کنند.
بیت کوین یک میلیون دالر می شود

یک��ی از راه های درآمدزایی در دنیای امروز 
س��رمایه گذاری در ح��وزه رمزارزه��ا به ویژه 
معروف ترین کریپتوکارنسی ها یعنی بیت کوین 
است. بر اساس پیش بینی ها قیمت بیت کوین 
در آینده نزدیک به شدت افزایش خواهد یافت. 
دن هلد که مسوول توسعه تجارت صرافی ارز 
دیجیتال کراکن است، معتقد است که قیمت 
بیت کوین می تواند روزی به یک میلیون دالر 
برسد. هلد از سال ۲۰1۳ در فضای ارز دیجیتال 
بوده است. او اخیرا در مصاحبه ای توضیح داده 
که چگونه ای��ن امر می تواند تحقق پیدا کند. 
او در این مصاحبه همچنین اش��اره کرده که 
بیت کوین می تواند به یک دارایی خسته کننده 
تبدیل شود و معتقد است که وقت آن فرا رسیده 
که آزمایش آلتکوین ها و سر و کار داشتن با آنها 

را متوقف کنیم.
بیت کوین اینک برای نوسان هایش شناخته 
شده است اما هلد معتقد است که این وضعیت 
برای همیشه ادامه پیدا نمی کند و به مرور زمان 
که این ارز تبدیل به ابزار ذخیره ارزش می شود، 
حجم بازار آن بسیار افزایش پیدا می کند. هلد 
بر این باور اس��ت که سلطان ارز های دیجیتال 
در نهایت و بعد از رسیدن به بلوغ و حجم بازار 
زیاد به نوعی سرمایه گذاری خسته کننده بدل 
خواهد شد. بیت کوین در سال ۲۰۰۹ با تکیه 
بر فناوری بالکچین س��اخته شد و از آن زمان 
تا کنون یکی از مهیج ترین انواع سرمایه گذاری 

بوده است.
هلد پیش بینی می کند که سلطان ارز های 
دیجیت��ال در مراحل نهایی خود دارای حجم 
بازاری بین پنج تا 1۰۰ ترلیون دالر باشد و این 
باعث می شود که ارز از یک دارایی پرنوسان به 

یک دارایی خسته کننده تغییر کند.
بالکچین مناسب بیت کوین � 

هلد معتقد اس��ت که فن��اوری بالکچین 
تنها برای این ارز دیجیتال مناس��ب است و به 
همین علت اقدام به متنوع س��ازی پرتفولیوی 
خ��ود نمی کند. او چندین بار ش��اهد بوده که 
ارزش بیت کوین های او باال رفته و بعدا حدود 
۸۰ درص��د افت کرده اس��ت اما باز او اقدام به 
متنوع سازی نمی کند و تنها اقدام به نگهداری 

سلطان ارز های دیجیتال می کند.
او معتقد است که ساتوشی فناوری بالکچین 
را تنها مختص بیت کوین و برای آن ساخته و 
استفاده از این فناوری در موارد دیگر وحشتناک 
است. او با ویتالیک بوترین مخالف است و به نظر 
او دلیلی برای وجود آلتکوین ها وجود ندارد. به 
نظر او، آلتکوین ها تنها آزمایشاتی برای اثبات 
این هس��تند که فن��اوری بالکچین جز برای 

بیت کوین مناسب نیست.

کاهش فعالیت ماینرها به دلیل رکود بازار رمزارز

افت بیت کوین 

در سایه تحریم ها و فشارهای اقتصادی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا، دسته بندی 
تجهیزات IT در گروه کاالهای لوکس 
ش��رایط را برای ش��رکت های فعال در 
این حوزه با سختی های بیشتری همراه 

ساخته است.
به گ��زارش  ای تی من، آزاد معروفی، 
نایب رییس سندیکای شناسایی و مکانیابی 
رادیوی��ی با بیان اینکه مس��اله تحریم 
تجهیزات IT در کشور ما موضوع جدیدی 
نیست، گفت: از ابتدای انقالب تاکنون 
تحریم بوده ایم و هیچ گاه شرکت بزرگ 
و متوس��ط آمریکایی ی��ا اروپایی مانند 
مایکروسافت، گوگل، اپل، IBM و... به 
طور رسمی وارد بازار کشور ما نشدند. چه 
در سخت افزار و چه نرم افزار این سختی ها 
را داشته ایم و تاکنون فعاالن اقتصادی با 
دور زدن تحریم ها و روش های مختلف 

زیرساخت های کشور را تامین کردند.
او با تاکید بر اینکه شرکت های متوسط 
و کوچ��ک در حوزه فن��اوری اطالعات 

و ارتباطات با مش��کالت جدی مواجه 
شده اند، افزود: تحریم های جدید و شیوع 
ویروس کرونا، بسیاری از شرکت ها را از 
تاب آوری خارج کرده و بسیاری مجبور 
به تعدیل یا تعطیلی شدند. پیدا کردن 
راهکارهای مقابله با تحریم ها یا دور زدن 
آن هزینه های گزافی را برای شرکت ها 
در پ��ی دارد که در وضعیت فعلی کار را 
برایشان روز به روز پیچیده تر کرده است. 
البته برخی با توجه به نوع فعالیت هایشان 
ش��اید اوضاع بهتری دارند و تحت تاثیر 
کرونا فروش و درآمدش��ان افزایش هم 

داشته است.
معروفی با بیان اینکه شیوع ویروس 
کرونا، به جهان نش��ان داد که IT تا چه 
اندازه می توان��د به بخش های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی 
و... یاری برس��اند، گفت: ام��روزه IT در 

تم��ام صنایع دخیل اس��ت و بدون آن 
دولت الکترونیکی هم نخواهیم داشت. 
مطالب��ات و انتظاراتی از س��وی مردم 
داریم که باید طبق آن عمل کرده و این 
امکانات را برای شهروندان فراهم کنیم. با 
توجه به پیشرفت های نسبی که داشتیم 
امکان بازگشت به عقب هم وجود ندارد و 
نمی توانیم به روش های سنتی بازگردیم.

معروفی ب��ا بیان اینکه ش��رکت ها 
همچنان با مشکالت ناش��ی از دیدگاه 
لوک��س ب��ودن تجهی��زات IT روبه رو 
هستند، گفت: ثبت سفارش، تخصیص 
ارز، گمرکات، استانداردها و آزمایش های 
تایید نمونه هرکدام چندین ماه معطلی 
دارد. در صورتی که اغلب این روال ها در 
چند دقیقه قابل انجام است و در دوران 

کرونا دیدیم که اگر اراده ای بر این امر قرار 
بگیرد، حتما شدنی است.

او افزود: امیدواریم حاکمیت در حوزه 
IT تجدید نظر کند تا شرکت های فعال 
در این حوزه بیش از این متضرر نشوند 
و م��ردم هم به س��رویس ها، خدمات و 
تجهیزات مورد نیازشان دسترسی پیدا 
کنند.تغییر رویکرد در حوزه IT می تواند 
از بیکاری و بسیاری از عواقب ناگزیر آن 
مانند جرم و جنایت و از همه بدتر فرار 
مغزها و مهاجرت متخصصانی که سال ها 
در کش��ور تجربه و دان��ش اندوختند، 

جلوگیری کند.
او با بیان اینکه امنیت کشور بسیار 
مهم است و نباید در این زمینه ریسک 
کرد ولی انتظار می رود در شرایط اقتصادی 
حاکمیت و دولت دیدگاه هایشان را در 
زمینه IT تغیی��ر دهند، افزود: با چوب 
مس��ائل امنیتی نباید IT را راند زیرا در 
این صورت مزیت های بسیاری را از اقتصاد 
کشور دریغ می کنیم.او در ادامه به توسعه 

صنعت و دانش جدید اینترنت چیزها در 
کشور پرداخت و گفت: اینترنت چیزها 
مانند هر صنعت دیگری ابعاد مختلفی 
دارد. این گ��روه از تکنولوژی ها وارداتی 
هس��تند و تا در داخل کشور شناخته 
ش��ود و نظر متخصصان ب��ه آن جلب 
شود و شرکت ها و استارت آپ ها دانش 
آن را طی مهندسی معکوس در کشور 
پیاده س��ازی کنند، نیازمند زمان است. 
متاسفانه همراهی با ترندهای جدید در 
ایران جا نیفتاده و بدیهی است هنوز راه 
طوالنی برای راه یافتن به اقتصاد کشور 

در پیش دارند.
به گفته وی، سازوکاری برای مواجه با 
تکنولوژی و دانش جدید در کشور وجود 
ندارد و به طور کلی چنین فناوری هایی 
مانند اینترنت چیزها دیر به کشورهای در 
حال توسعه می رسد و با وجود مقاومت 
داخلی این عقب ماندگی تش��دید هم 
می ش��ود. بای��د این نیاز ایجاد ش��ود تا 

رویکردها هم تغییر کند.

نایب رییس سندیكای شناسایی و مكان یابی رادیویی تشریح کرد
مخاطرات و تبعات خارج نشدن محصوالت IT از لیست کاالهای لوکس

نگاه

با پایان مهلت 1۰ روزه رگوالتوری به اپراتورهای همراه برای 
برگرداندن بسته های اینترنتی پرمخاطب، باید دید چه تغییراتی 
در درگاه اپلیکیشن و USSD اپراتورها رخ داده و در صورت ادامه 

تخلف اپراتورها، برخورد رگوالتوری چه خواهد بود.
 در روزهای گذشته کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت 
بسته های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر دادند و اعتراض 
کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فالح جوشقانی، رییس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد که اعالم کرد باال 
بردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگوالتوری تخلف 
است و »برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال 
اخطار آغاز شده است«.فالح جوشقانی با بیان اینکه تعریفی در 
بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می تواند بازار را در اختیار 
گیرد، گفت: اگر اپراتوری بیش از 5۰ درصد سهم بازار را در اختیار 

داشته باشد، اپراتور مسلط است که با این تعریف، هر دو اپراتور اول 
و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حاال هر دو اپراتور به صورت 
هماهنگ بسته های پرمخاطب خود را از کانال هایی که خرید 
مردم بیشتر از آنها انجام می شود مثل USSD خارج کرده اند 
و این یعنی بازار را به سمتی برده اند که مشترک مجبور شود 
نیازش را بر اساس بسته های موجود با قیمت خیلی باالتر تامین 
کند.وی با بیان اینکه این کار مصداق گران فروشی است، گفت: 
اگر معادل سازی کنیم متوجه می شویم که مردم باید بیش از دو 
برابر پول بدهند. عالوه بر اینکه بسته هایی که جذابیت داشته اند 
مثل بسته های یک، دو و سه ماهه را که باعث مدیریت مصرف 
می شد حذف  شده اند. اپراتور مسلط برای هر گونه تغییر قیمت، 

حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات باید آن 
را به تایید سازمان تنظیم برساند. اپراتورها حتی محدودیت در 
بسته ها را هم باید به تایید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق 
نیفتاده است.رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با 
اشاره به اخطار پروانه ای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت 
و نوع بسته ها به شرایط قبل در مهلت 1۰ روزه هستند، گفت: 
اپراتورها پس از تکمیل اطالعات سازمان تنظیم از میزان خسارت 
به مشترکان باید آن را به طور کامل جبران کنند و بسته ها را به 
حالت قبل برگردانند و هرچه زودتر قیمت ها را به حالت سابق 
برگردانند به نفع آنهاست. اگر این کار را نکردند جریمه نقدی 
دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته 

باشد مجازات های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز 
قابل اجراست.محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات  نیز با بیان اینکه اپراتورها بدون رعایت قوانین و با تبانی 
تعرفه بسته های اینترنتی را افزایش دادند، گفت: برخی بسته ها 
را حذف کردند، برخی را اضافه کردند و اعالم کردند در سایت 
ما این بسته ها وجود دارد اما در اپلیکیشن ها جابه جا شده است. 
ما به اپراتورها اخطار داده ایم و باید ظرف 1۰ روز رفع اثر کنند. 
در غیر این صورت وارد کمیته جرایم می شوند، این موضوع را به 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی هم ارجاع 
دادیم.اکنون از 1۴ تیرماه و اخطاری که رگوالتوری به اپراتورها 
داده بود، 1۰ روز کاری گذشته و باید دید اپراتورها چه ترتیب 
اثری به بسته های اینترنتی داده اند و در نهایت برخورد رگوالتوری 

در صورت ادامه تخلف آنها چگونه خواهد بود.

معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی گفت: موضوع 
ساماندهی خدمات امضای دیجیتال به عنوان یک اقدام دارای 
فوریت، در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و تا 

انتهای تابستان عملیاتی می شود.
به گزارش مهر، ابوالفضل روحانی در تشریح دالیل برخی از 
حوادث فضای مجازی و افشای اطالعات در ماه های اخیر و ایام 
فاصله گذاری اجتماعی در کشور اظهار کرد: در یک سال گذشته با 
وجود حجم بزرگی از کاستی های موجود در شبکه ملی اطالعات 
که گاهی باعث بروز مشکالتی در فضای مجازی کشور می شود، 
کشور از نظر توانمندی های زیرساختی حوزه امنیت در فضای 
مجازی رشد مناسبی داشته که با وجود تشدید حمالت دشمنان 
کشور در فضای مجازی، حجم قابل مالحظه ای از این حمالت 

در شبکه ملی اطالعات مرتفع شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه توانمندی های مقابله ب��ا حوادث منع 

سرویس بین المللی ارتقا یافته و این حوادث در حال ساماندهی 
اس��ت، ادامه داد: در حوزه نیروی انسانی نیز قریب به 1۰ هزار 
نیروی انسانی در حوزه امنیت توسط مرکز ماهر در حال ارتقای 
دانش هستند. در حوزه توسعه محصوالت بومی امنیت و توسعه 
امکانات و ارزیابی امنیتی و آزمایشگاه های مرتبط ارتقای نسبی 

قابل مشاهده است.
روحانی افزود: از طرف دیگر در رابطه با رویدادهای امنیتی 
اخیر الزم به ذکر اس��ت بخش بزرگی از رویدادهای این حوزه 
مربوط به مشکالت ناشی از اشتباهات انسانی و بعضی نقص های 
ساختاری و پیمانکاری و اغلب در گذشته اتفاق افتاده بوده و اغلب 
بر مبنای جنگ روانی بوده که تدابیر الزم برای ساماندهی آن 
اندیشیده شده است.معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی 

گفت: شورای عالی فضای مجازی تکلیف نهادهای متولی را در 
سند »نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی« 
تعیین کرده است. این سند حوادث فضای مجازی را در سه گروه 
تقسیم بندی کرده که گروه اول شامل حوادث فضای مجازی که 
در حوزه مردم، کسب وکارهای خصوصی و موسسات غیردولتی 

اتفاق می افتد، است.
او ادامه داد: گروه دوم شامل حوادث فضای مجازی می شود 
که در حوزه دستگاه های غیرزیرساختی رخ می دهد و گروه سوم 
حوادثی است که در حوزه دستگاه های زیرساختی اتفاق می افتد. 
از این رو متولی گروه اول نیروی انتظامی است و این نیرو باید 
در خصوص مشکالت این گروه پاسخگو باشد. وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در قبال حوادث گروه دوم مسوول بوده و مرکز 

افتای ریاست جمهوری متولی گروه سوم است.
روحانی در تش��ریح برنامه ساماندهی این فضا توسط مرکز 
ملی فضای مجازی گفت: فقدان یا ضعف در ارائه خدمات امنیتی 
پرکاربرد در ایام فاصله گذاری اجتماعی برای کرونا مشهود بود 
ولی به نظر ما خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال می توانست 

مدیریت فاصله گذاری را به مراتب بهتر کند.
او با بیان اینکه در خصوص احراز هویت شورای عالی فضای 
مجازی سیاس��تگذاری و تقسیم کار مناسبی انجام داده که در 
حال پیگیری است، بیان کرد: بر همین اساس موضوع ساماندهی 
خدمات امضای دیجیتال به عنوان یک اقدام دارای فوریت، در 
دس��تور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و با توجه به 
مجموعه اقداماتی که در س��ه ماهه اول سال جاری انجام شده 
است، امید داریم که این خدمات با همکاری نهادهای متولی تا 

انتهای تابستان به مرحله عملیاتی رسیده باشد.

مهلت اپراتورها تمام شد

ساماندهی خدمات امضای دیجیتال

در حاشیه

نمایه
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حق مسکن کارگران این هفته تصویب می شود
مهر- حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران در حالی باید از اولین ماه 
س��ال جاری محاسبه می ش��د که در نهایت با تصمیم وزیر کار قرار شد از 
تیرماه در حقوق کارگران لحاظ شود. این در حالی است که این موضوع برای 
اجرایی شدن هنوز تصویب نشده است. بر همین اساس عضو شورای عالی کار 
از احتمال تصویب حق مس��کن کارگران طی این هفته خبر داد و گفت: با 
توجه به اینکه در شرف پرداخت دستمزد تیر قرار داریم، معوقه حق مسکن 

باید با حقوق مرداد واریز شود.
محمدرضا تاجیک در مورد وضعیت تصویب حق مسکن کارگران در دولت 
اظهار کرد: نمایندگان کارگری در مورد حق مسکن کارگران، صحبت های 
زیادی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داش��تند و شریعتمداری نیز قول 
پیگیری داد. البته با توجه به اینکه در جلس��ه شورای عالی کار، نمایندگان 
وزرای صنعت و اقتصاد و خود وزیر کار حضور داشتند و مصوبه را امضا کردند، 

بعید می دانم که مشکلی در تصویب نهایی پیش بیاید.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: با توجه به اینکه نظر سه وزارتخانه 
صمت، اقتصاد و کار تامین ش��ده اس��ت، بنابراین دولت هم صددرصد حق 

مسکن را تایید خواهد کرد.
وی بیان کرد: دو هفته است به صورت جدی از وزارت کار پیگیر موضوع 
حق مسکن هستیم و وزیر کار تاکید کرده  که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی 
باید از تیر ماه اعمال شود اما با توجه به اینکه حق مسکن فرآیند کارشناسی 
خود را طی کرده، به احتمال زیاد این هفته تصویب می شود. رییس مجمع 
نمایندگان کارگری اس��تان تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه بس��یاری از 
بنگاه ها لیست حقوق تیر ماه را رد کرده اند، باید معوقه حق مسکن را همراه 
با حقوق مردادماه واریز کنند. همچنین گفتنی است شورای عالی کار مدتی 
قبل تصویب کرد که حق مس��کن کارگران در سال ۹۹ با ۲۰۰ هزار تومان 
افزای��ش، ب��ه ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد که برای اجرایی ش��دن، نیاز به 

مصوبه هیات وزیران دارد.

 درخواست افزایش قیمت خودروسازان
 هر ۳ ماه یک بار 

تسنیم- افزایش قیمت در بازار خودرو همچنان ادامه دارد به طوری که 
خودروسازان متناسب با افزایش نرخ تورم درصدد باال بردن قیمت کاالهای 
تولیدی خود هس��تند. در همین خصوص رییس شورای رقابت با تاکید بر 
اینکه ش��ورای رقابت امسال تکلیف دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو را 
مش��خص کرده اس��ت، گفت: برای آن دسته از خودروهایی که قیمت پایه 
نداشته و جدید تولید شده اند شورای رقابت روش کلینیک را در قیمت گذاری 

اجرایی می کند.
رضا ش��یوا با اشاره به اینکه ش��ورای رقابت به خودروسازان این اجازه را 
داده است که هر سه ماه یک بار با توجه به تغییرات قیمتی هزینه های تولید 
درخواست محاسبه نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی داشته باشند، اظهار 
کرد: بر همین اساس اگر خودروسازان خواستار تغییر قیمتی محصوالت خود 
آن هم هر س��ه ماه یک بار باش��ند باید درخواست خود را به وزارت صنعت 
اعالم کنند و با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در 

مورد تغییر قیمت ها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ش��ورای رقابت امس��ال تکلیف دس��تورالعمل 
قیمت گذاری خودرو را مشخص کرده است، افزود: این دستورالعمل تا پایان 
سال هیچ تغییری نخواهد کرد. همچنین برای آن دسته از خودروهایی که 
قیمت پایه نداشته و جدید تولید شده اند شورای رقابت روش کلینیک را در 
قیمت گذاری اجرایی می کند. به گفته وی، این روش فقط برای خودروهایی 
که قیمت پایه نداش��ته و تولید جدید هستند استفاده می شود و در مابقی 
خودروها دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو مصوب شورای رقابت اجرایی 

خواهد شد.

افزایش مشاغل ناپایدار بدون بیمه 
مهر- طی سال های ۹۴ تا ۹۸ حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغل 
کشور افزوده شده اند اما این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگی هایی هستند 
که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از کرونا آسیب پذیر می کند. مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان پایش امنیت سرمایه گذاری آورده 
اس��ت: تا قبل از ش��یوع بیماری کرونا در اسفندماه 1۳۹۸ بررسی وضعیت 
اقتصاد کشور نشان می داد که با تخلیه اثر تحریم ها بر اقتصاد، بهبودهایی در 
متغیرهای اقتصاد کالن رخ داده و پیش بینی می شد که رشد بخش غیرنفتی 
در س��ال 1۳۹۸ مثبت باش��د، اما پس از شیوع ویروس کرونا، بزرگ ترین و 
زیانبارترین اثر اقتصادی این بیماری به شکل ایجاد شوک بزرگ نااطمینانی 
بوده که کل محیط کس��ب و کار و فضای سرمایه گذاری در همه کشورهای 
جه��ان را احاطه کرد. انتظار می رود طی ماه های پیش رو فعاالن اقتصادی 
در ایران آثار این ویروس جدید ناشناخته بر فضای سرمایه گذاری را بیشتر 
احساس و درک کنند و در فصل های مختلف سال 1۳۹۹ دریافت و برداشت 

بهتری نسبت به آن پیدا کنیم.
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال 1۳۹۸ روند 
کاهش��ی خود را تداوم بخشید و به 1۰/6 درصد رسید. با این حال افزایش 
تعداد شاغالن در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها حدود 5۲ 
هزار نفر بوده که از سال 1۳۹۳ تاکنون کمترین میزان افزایش اشتغال بوده 
است. همچنین آمارها نشان می دهد که طی سال های 1۳۹۴ تا 1۳۹۸ حدود 

سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.

 کاهش هزینه سوخت
 به کمک خودروهای دوگانه سوز 

ایلنا- با توجه به تاثیر دوگانه سوز کردن خودروها در کاهش هزینه سوخت 
تا یک پنجم، استقبال مردم برای دوگانه سوز کردن خودروها افزایش یافته 
است. در واقع اگر مالک خودرویی اتومبیل خود را دوگانه سوز کند هزینه هایی 
که برای سوخت پرداخت می کند تا یک پنجم کاهش پیدا خواهد کرد. در 
همین خصوص رییس اتحادیه کش��وری سوخت های جایگزین و خدمات 
وابس��ته  با اش��اره به اینکه اس��تقبال مردم از تبدیل خودروهای بنزینی به 
خودروهای دوگانه سوز و استفاده از خودروهای دوگانه سوز رو به افزایش است، 
گفت: یکی از دالیل این امر تفاوت قیمت سوخت بین بنزین و گاز است به 
صورتی که اگر مالک خودرویی اتومبیل خود را دوگانه سوز کند هزینه هایی 

که برای سوخت پرداخت می کند تا یک پنجم کاهش پیدا خواهد کرد.
علی محمودیان با اشاره به تبدیل خودروهای عمومی بنزینی به دوگانه سوز 
ب��ه صورت رایگان افزود: در مرحله تبدی��ل خودروهای عمومی بنزینی به 
دوگانه سوز به صورت یارانه ای اتومبیل های وانت، وانت پیکان، نیسان، تاکسی 
و تاکسی های اینترنتی مشمول این طرح شده اند و همچنان ثبت نام از طریق 

سایت IRNGV.IR  ادامه دارد.
وی عنوان کرد: فردی که درخواس��ت تبدیل خودرو اش به دوگانه س��وز 
را می دهد، بعد از انجام فرآیند باید تقاضای صدور گواهی س��المت کند و 
مدیر مرکز خدمات فنی باید این گواهی س��المت را به مالک خودرو بدهد. 
این در حالی اس��ت که این گواهی س��المت بس��یار معتبر است و حتی تا 
زمانی که کارت جدید خودرو صادر ش��ود نیز می توان از آن اس��تفاده کرد.  
رییس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته تاکید کرد: 
خودروهای دوگانه سوز و یا خودروهای بنزینی که در مراکز مجاز و با گرفتن 
گواهی س��المت، تبدیل به خودروی دوگانه سوز شده اند، از باالترین امنیت 

برخوردار هستند.

خبر

گروه صنعت- دغدغه چندین ساله بازنشستگان 
تامین اجتماعی نسبت به همسان سازی حقوق پس 
از هشت سال تصویب در مجلس، سرانجام با دستور 
رییس جمهوری برطرف شد به طوری که قرار است 
این قانون از مهرماه اجرایی  شود. این در حالی است 
که به گفته فعاالن حوزه کارگری، رقم دو میلیون و 
۸۰۰ هزار تومانی برای اجرای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان به هیچ وجه عادالنه و رضایتبخش 
نیست و نمی تواند وضعیت معیشتی بازنشستگان 
را سر و س��امان دهد. کارشناسان بر این عقیده 
هستند که تالش برای افزایش مستمری مطابق 
قانون و مطابق عدالت مزدی به نتیجه نرس��یده 
است به طوری که می توان گفت همسان سازی 
یک لباس عاریه بر تن مستمری است که فقط 
موجب افزایش ُخرد می شود و نمی تواند جایگزین 

قوانین باالدستی مزد شود.
حدود هشت سال از تصویب قانون همسان سازی 
حقوق بازنشستگان می گذرد. قرار بود با اجرای این 
قانون که منابع آن توسط دولت باید تامین می شد، 
حقوق بازنشستگان در بازه ای مشخص همسان با 
شاغالن شود اما محدودیت منابع باعث شده این 
موضوع دچار عقب ماندگی جدی شود. بنابراین 
موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری 
و لشکری مدت ها سر زبان ها افتاده بود به طوری که 

سرانجام در فروردین ۹۹ تعیین تکلیف شد.
در این راس��تا، رییس سازمان برنامه و بودجه 
خبر از اختصاص شش هزار میلیارد تومان بودجه 
برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان 
کشوری و لشکری داد که این مبلغ به صندوق های 
بازنشستگی مربوطه تخصیص داده شد. بر اساس 
این طرح،   از ابتدای س��ال جاری حداقل حقوق 
بازنشستگان کش��وری و لش��کری با احتساب 
همسان سازی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد.

دست سازمان تامین اجتماعی باز شد  � 
اما در این بین همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی که شامل ۳/5 میلیون خانوار که 
به همراه افراد تحت تکفل خود 1۰ میلیون نفر از 
جمعیت کشور را دربر می گیرد بدون تامین اعتبار 

مانده و هیچ تکلیفی برای آن تعیین نشده بود.  
البته براساس ماده 111 قانون تامین اجتماعی 
همراه با افزای��ش ۲6 درصدی مزد ۹۹ کارگران، 
»حداقل بگیران« بازنشسته تامین اجتماعی به 
همان میزان دریافت می کنند یعنی بازنشستگان 
تامین اجتماعی برای سال ۹۹ حدود دو میلیون 
تومان دریافت می کنند اما این میزان حقوق بدون 

احتساب منابع همسان سازی است.
در ادام��ه تالش ه��ا ب��رای اجرای��ی ک��ردن 
همسان سازی، با دستور رییس جمهوری، وزارت 
تعاون، س��ازمان برنامه و بودج��ه و وزارت اقتصاد 

پیشنهادی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی به هیات وزی��ران ارائه کردند و 
س��رانجام 1۸ تیرماه این مصوبه در هیات دولت 

تصویب شد.  
محمد شریعتمداری  وزیر تعاون پس از جلسه 
هیات وزیران از گام بزرگ دولت برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت 
که هیات دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مبنی بر واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان 
سهام شرکت های دولتی در بازپرداخت بدهی اش به 
سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد. به این ترتیب 
دست سازمان برای اجرای همسان سازی حقوق 

بازنشستگان تامین اجتماعی باز شد.
محمد شریعتمداری چهارشنبه گذشته در 
نشست با سردبیران رسانه های خبری به مناسبت 
هفته بهزیستی گفت: پیگیری های وزارت تعاون 
ب��رای بازپرداخت مابقی بده��ی دولت به تامین 
اجتماعی ادامه داشت و سرانجام با هماهنگی های 
انجام شده با س��ازمان برنامه و بودجه مقرر شد 
تا پایان امس��ال ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز 

پرداخت شود.
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در 
نتیجه مجموع بازپرداخت ها به س��ازمان تامین 
اجتماعی تا پایان سال به 6۲ هزار میلیارد تومان 
می رسد که گام بزرگی در راستای حل مشکالت 

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است.
افزای�ش حق�وق 500 ت�ا 800 � ه�زار 

تومانی 
براساس این مصوبه، بخشی از سهام دولت در 
۹ شرکت مهم دولتی به سازمان تامین اجتماعی 
واگذار شد. سازمان تامین اجتماعی متعهد است 
با اتکا به این منابع جدید ظرف مدت کوتاهی در 
ماه های آتی نسبت به اجرای طرح همسان سازی و 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 

فورا اقدام کند.
بر همین اساس روز جمعه وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
همسان سازی حقوق  بازنشستگان کشوری با تامین 
منابع و همکاری سازمان برنامه و قول مساعد رییس 
این سازمان در شهریورماه نهایی و از ابتدای مهرماه 

عملیاتی می شود.
براساس قانون همسان سازی که به گفته وزیر 
تعاون و رییس سازمان برنامه و بودجه از مهرماه 

اجرایی می شود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
بین 5۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش می یابد، به 
این صورت که بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت دو 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۳5 سال خدمت، 

سه میلیون تومان دریافت خواهند کرد.  
به گفته محمدباقر نوبخت، همه بازنشستگان 
کش��وری و لش��کری از اول مهر ماه معادل  ۹۰ 
درصد حقوق ش��اغلین فعلی را دریافت خواهند 
کرد. وی اظهار کرد: در قانون برنامه شش��م برای 
متناسب سازی حقوق شاغلین تحت عنوان همسان 
سازی؛ تکلیفی بر دولت قائل شده ایم، طی سال ۹6 
تا ۹۹ هر ساله مبلغی هم عالوه بر افزایشی که برای 
شاغلین در نظر گرفته می شد برای بازنشستگان هم 
اضافه می شد. اما با توجه به اینکه برای شاغلین 
در اس��فند ماه سال قبل، افزایش امتیازات فصل 
دهم اجرا ش��د، فاصله بین حقوق بازنشستگان 
و ش��اغلین زیاد تر شد به همین جهت از برخی 
شخصیت های بازنشسته و با تجربه دعوت کردیم 

تا ما را کمک کنند.
وعده پرداخت پاداش بازنشستگی  � 

رییس سازمان برنامه و بودجه در بیان میزان 
کف و سقف دریافت های بازنشستگان خاطرنشان 
کرد: آنچه از آغاز مهرماه به اجرا می رسد، رضایت 
هم��کاران م��ا را در بر خواهد داش��ت. ضمناً با 
پرداخ��ت ۳۲ هزار میلی��ارد تومان از بدهی های 
دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین سرمایه 

همسان سازی بیمه شدگان تامین اجتماعی هم 
صورت می گیرد.

به گفته وی، دولت موظف شد همه طرح های 
ناتمام خود اعم از عمرانی و اجتماعی را به اتمام 
برساند.  در همین راستا رییس جمهور به سازمان 
برنام��ه و بودجه اعالم کرد تا مطالبات ایثارگران 
را ظرف ماه های آینده تسویه کنیم و همچنین 
سازمان برنامه و بودجه موظف شد نسبت به کادر 
درمان )پرس��تاران( مضاف بر مطالبات کارانه ها، 
فوق العاده ویژه ای هم برای کادر درمانی ستاد کرونا و 

همچنین بازنشستگان درمانی در نظر بگیرد.
نوبخت ادامه داد: برای بازنشس��تگان غیر از 
همسان سازی که از آغاز مهر عملیاتی می شود، 
برنامه ریزی کرده ایم قبل از آنکه مهر آغاز شود،  همه 

پاداش بازنشستگی در همه رده ها پرداخت شود.
قانونی که فراموش شد

بر همین اس��اس رییس کمیته دس��تمزد 
کان��ون عالی ش��وراها با انتق��اد از رویه تعیین 
مس��تمری بازنشس��تگان گفت: دولت باید به 
وظایف خود در قبال سازمان تامین اجتماعی 
عمل کند. فرامرز توفیقی در ارتباط با افزایش 
حقوق بازنشس��تگان کارگری و وعده رساندن 
مس��تمری ها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
از طریق اجرای همسان س��ازی گفت: این رقم 
به هیچ وجه رضایت بخش نیس��ت و نمی توان 
بابت آن از دولت تش��کر کرد. اینکه آمده اند با 

همسان س��ازی و از طریق یکسری فرمول های 
پیچی��ده، اعداد و ارقامی را اعالم کرده اند، چیز 

راضی کننده ای نیست.
وی با طرح این پرسش که آیا بازنشستگان دولت 
هم با همسان سازی به این عدد رسیده اند؛ ادامه داد: 
در مورد بازنشستگان دولت با صراحت اعالم کرده  
هیچ مستمری بگیر کشوری، لشکری و فرهنگی 
نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی 
داشته باشد. حاال دولت آمده در افزایش مستمری 
سال ۹۹ و به اسم همسان سازی، این عدد را برای 

بازنشستگان کارگری اعالم کرده است. 
به گفته این کارشناس اما صدایی که این وسط 
گم شده و به گوش نمی رسد، تالش برای افزایش 
مستمری مطابق قانون و مطابق عدالت مزدی است. 
همسان سازی یک لباس عاریه بر تن مستمری 
اس��ت که فقط موجب افزایش ُخرد می ش��ود و 

نمی تواند جایگزین قوانین باالدستی مزد شود.
ارائه ناقص خدمات درمانی به کارگران � 

وی در ادام��ه گف��ت:  نمی گویی��م اج��رای 
همسان سازی کار خوبی نیست. پرداخت دیون و 
بدهی های دولت به تامین اجتماعی نوید روزهای 
خوب را می دهد اما سوالی که اینجا ایجاد می شود 
این اس��ت که آیا وقتی ما به کس��ی بدهکاریم، 
می توانیم بگوییم پول را به شرطی به تو می دهیم 

که حتماً در فالن جا خرج کنی؟! 
توفیقی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی این 
روزها در پرداخت حقوق بازنشستگان خود دچار 
مشکل است. این سازمان در ارائه خدمات درمانی 
به کارگران آنقدر ناقص و ناکارآمد عمل می کند که 
حتی در مراکز ملکی سازمان، درمان دیگر رایگان 
نیست، در حالی که طبق قانون، صفر تا صد درمان 
در مراکز ملکی باید کامال رایگان باشد و ریالی نباید 

از بازنشسته پول بگیرند. 
به گفته وی، س��ازمان در این شرایط عجیب 
و غریب دست و پا می زند که به بقای خود ادامه 
دهد، حاال دولت می آید بخشی از بدهی خود را آن 
هم با واگذاری سهام شرکت هایی که در مورد آنها 
بحث و اما و اگر بسیار است، پرداخت می کند و تازه 
برای سازمان تعیین تکلیف هم می کند! ریالی هم 

علیحده بابت همسان سازی نمی دهد!
این نماینده کارگری تاکید کرد: تشکر بیجا 
موجب عوام فریبی می ش��ود. باید بدانیم با این 
اع��داد ابتدایی و غیرعادالنه در س��ال های بعد 
چه بالیی بر سر بازنشستگان سازمان می آید! 
چه شکاف بزرگی بین دریافتی آنها و دریافتی 
س��ایر بازنشستگان ایجاد خواهد شد. کاش در 
رویکردهای مطالبه گری و در درخواس��ت های 
خ��ود از دولت به همه این چیزها فکر کنیم و 

متوجه عواقب تصمیمات مان باشیم.

واکنش رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها به همسان سازی حقوق بازنشستگان 

اعداد ناعادالنه

واکنش وزارت صمت به کمبود و گرانی ماسک
در حالی که به دلیل کمبود پارچه میانی ماسک های سه الیه و همچنین 
افزایش قاچاق این کاال به کشورهای همسایه شاهد افزایش قیمت قابل توجه 
انواع ماسک در بازار هستیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعیه ای با رد 
هر گونه کمبود در تولید و تامین ماسک مورد نیاز مردم و کادر درمانی، از وجود 
1۸ میلیون عدد ماسک در انبارها خبر داد و اعالم کرد: این وزارتخانه آمادگی 
دارد تا در هر نقطه از کشور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 

کند، مقادیر انبوه ماسک را تحویل دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این اطالعیه  افزوده است: 1۸ میلیون ماسک 

در انبارها دپو شده و این وزارتخانه آمادگی دارد تا در هر نقطه ای از کشور که 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کند، مقادیر انبوه ماسک را توزیع 
کند.در این اطالعیه، با اشاره به تالش همه جانبه تولیدکنندگان، واحدهای صنفی 
و نهادهای عمومی و مردمی در جهت تامین اقالم بهداشتی مرتبط با مقابله با 
ویروس کرونا اعالم شده است: در عین حال محموله های صادراتی ماسک نیز 
منتظر اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو هستند ضمن اینکه واحدهای تولیدی نیز 
آمادگی دارند تا به سرعت با تغییر خطوط تولیدی خود، اقدام به افزایش تولید به 

میزان دو برابر رقم فعلی کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از هیات امنای ارزی و سازمان غذا 
و دارو درخواست کرد ضمن تحویل گرفتن 1۸ میلیون عدد ماسک دپوشده در 

انبارها، نسبت به توزیع آن اقدام کرده و در عین حال، نظارت بیشتری بر قیمت 
و نحوه توزیع ماسک در داروخانه ها داشته باشند.همچنین در این اطالعیه، ضمن 
اشاره به تنوع بخشی به پارچه مورد استفاده در تولید انواع ماسک، آمده است: شبکه 
توزیع ماسک در زمان حاضر عالوه بر داروخانه ها که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی فعالیت می کنند، در فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها و 

ایستگاه های مترو نسبت به عرضه ماسک اقدام می کنند.
در بخش دیگری از اطالعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: از 
بُعد نظارتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عالوه بر استقرار 
بازرسان مقیم در واحدهای تولیدکننده مواد اولیه ماسک و نیز تولیدکننده این 

کاال، اجازه هر گونه عرضه خارج از شبکه را نخواهد داد.

زار
با

بررسی آمارها نشان می دهد که با وجود تجربه تحریم ها و 
شیوع ویروس کرونا رشدهای امیدبخشی در هفت سال گذشته 
در زمینه های  محصوالت صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی 
اتفاق افتاده است. این در حالی است که در تولید انواع خودروی 
سواری با رشد حدود 5 درصدی، از 7۲۴ هزار و 7۰۰ دستگاه 
در ابتدای کار دولت به 75۸ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو در پایان 
سال ۹۸ رسیدیم و بیشترین آمار تولید خودروی سواری در هفت 
سال گذشته، در سال ۹6 با یک میلیون و ۴۲۹ هزار دستگاه 
رقم خورده است. اما این موضوع در مورد وانت صدق نمی کند 
به طوریکه در این مدت تولید وانت با افت مواجه شد و از 1۰۴ 
هزار و 6۰۰ دستگاه در سال ۹۲ با کاهش ۳6/1 درصدی به 66 
هزار و ۸۰۰ دستگاه رسیده و بیشترین آمار تولید آن نیز در سال 

۹۳ با 151 هزار دستگاه بوده است.
بر همین اساس در تولید اتوبوس و مینی بوس، بررسی آمار 
هفت ساله حاکی از رشد ۲۹۴ درصدی است، به طوری که از 
5۰۰ دستگاه تولید در سال ۹۲ به یک هزار و ۹7۲ دستگاه در 
پایان سال گذشته رسیدیم. در این بخش، بیشترین تیراژ تولید 

مربوط به سال ۹6 با چهار هزار و ۲61 دستگاه است.
کامیون، کامیونت و کشنده � 

همچنین افت ۳6/۲ درصدی تولید انواع کامیون، کامیونت 
و کشنده در هفت سال گذشته رقم خورد، به طوری که از 
تولید هفت هزار و 1۰۰ دس��تگاه در سال ۹۲ به چهار هزار 

و 5۲۸ دس��تگاه در س��ال ۹۸ کاهش یافت که بیش��ترین 
شمارگان تولید در این بخش متعلق به سال ۹۳ با ۲۰ هزار 

و ۹77 دستگاه است.
در همین خصوص تولیدات خودروسازان به ویژه خودروهای 
مونتاژی در سال های اخیر تحت تاثیر منفی تحریم ها و خروج 
شرکت های خارجی از جمله رنو، پژو، ولوو، خودروسازان کره ای، 
ژاپنی، چینی و غیره قرار گرفت و بسیاری از ظرفیت های ایجاد 
شده بی استفاده ماند. اما با این وجود، با گذشت زمان و استفاده 
از توان و دانش داخلی و اس��تفاده بهینه از سرمایه گذاری های 
انجام ش��ده، پروژه هایی مانند K1۳۲ ایران خودرو را شاهدیم 
که از دل خودروی پسابرجامی پژو ۳۰1 که به سرانجام نرسید، 
رخ نمای��ی کرد و برگ زرین دیگری در صنعت خودروس��ازی 

کشور ورق زد.
همچنین تاثیر منفی ش��یوع ویروس کرونا بر تامین مواد 
اولیه و تجهیزات مورد نیاز خودروسازان نیز قابل کتمان نیست 
و در ماه های گذشته، نه تنها شرکت های ایرانی بلکه بسیاری 
شرکت های خودروساز خارجی از تاثیر سوء آن در امان نماندند. 
با این حال، بررسی آمار سه  ماهه امسال و تولید بیش از ۲16 
هزار  دستگاه خودرو که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 

داشته، نویدبخش فرا رسیدن روزهای خوب خودروسازان است. 
خودروسازانی که برای تحقق شعار جهش تولید با قطعه سازان 

داخلی هم قسم شده اند.
کمباین و تراکتور � 

در تولید خودروهای کشاورزی کمباین و تراکتور، آمارهای 
هفت ساله روند نامنظمی داشته، به طوری که در برخی سال ها 
اوج گرفته و در برخی دیگر از سال ها با کاهش مواجه شده است. 
به طور مثال در تولید کمباین، هرچند با رشد 11۲ درصدی در 
این هفت سال از ۲۰۲ دستگاه در سال ۹۲ به ۴۲۹ دستگاه در 
سال گذشته رشد داشتیم، اما بیشترین آمار تولید متعلق به سال 
۹6 با 75۸ دستگاه است. همچنین در تولید تراکتور به عنوان 
یکی از مهم ترین ماشین آالت بخش کشاورزی نیز آمارها افت ۳1 
درصدی را نشان می دهد که تولید آن از ۲7 هزار و 1۲۲ دستگاه 
در سال ۹۲ به 1۸ هزار و 6۹۸ دستگاه در پایان سال ۹۸ کاهش 
داشته است. اما با این حال، بیشترین تولید تراکتور در این سال ها 

با ۲7 هزار و 1۲۲ دستگاه در سال ۹۲ رقم خورده است.
لوازم خانگی � 

در بررسی تولید انواع لوازم خانگی نیز در هفت سال گذشته، 
نوسانات زیادی در آمارها دیده می شود به طوری که آماری که 

در یخچال فریزر و کولر آبی رشد مثبت و در ماشین لباسشویی 
و تلویزیون نرخ منفی داشته است.

یخچال فریزر � 
در تولید یخچال فریزر، رشد ۲1/5 درصدی در این سال ها 
رقم خورد، به طوری که از ۹۹۴ هزار و 7۰۰ دس��تگاه در سال 
۹۲ به یک میلیون و ۲۰۹ هزار و ۳۰۰ دستگاه در پایان سال 

گذشته رسیدیم.
بیشترین تولید یخچال فریزر در سال ۹۳ با تیراژ یک میلیون 

۳1۳ هزار و 7۰۰ دستگاه رقم خورد.
کولر آبی � 

رشد 15/6 درصدی تولید کولر آبی از دیگر آمارهای قابل توجه 
است، به طوری که از ۹۰5 هزار دستگاه در سال ۹۲ به رکورد یک 
میلیون و ۴6 هزار و ۳۰۰ دستگاه رسیدیم که بیشترین شمارگان 

تولید این محصول در این سال ها به شمار می رود.
ماشین لباسشویی � 

با وجود ثبت رکورد ۸۹۰ هزار و ۳۰۰ دستگاهی کارخانجات 
داخلی در تولید این محصول در سال ۹6، اما در مجموع تولید 
ماشین لباسشویی در این هفت سال با رشد منفی ۲/۳ درصدی 

همراه شده است.
در حالی که سال ۹۲ تعداد 75۹ هزار و 7۰۰ دستگاه ماشین 
لباسشویی در کشور تولید می شد، این آمار در سال گذشته به 

7۴۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه کاهش یافت.

رشدهای امیدبخش در زمینه  محصوالت صنعتی طی 7 سال 
تحقق جهش تولید در خودرو و لوازم خانگی 

نگاهی به آمار

عرض��ه خودروی صفر در بورس موجب کاهش جذابیت 
سوداگری در بازار خودرو شده و با کاهش تقاضای غیرمصرفی 

بازار خودرو، منفعت مصرف کننده واقعی را تامین می کند.
در ح��ال حاضر یکی از دالیل وضع کنونی بازار خودرو را 
می توان عدم عرضه مناسب و کافی خودرو توسط کارخانه ها 
و ب��ه وجود آمدن تقاضای غیرمصرف��ی در این بازار خودرو 
دانست. در شرایطی که میزان تولید خودروی کشور در سال 
۹۸ نسبت به سال ۹6 قریب به 5۰ درصد کاهش پیدا کرده، 
وجود تقاضای س��وداگرانه و سودجویانه، در نهایت به تفاوت 
چشمگیر قیمت بین کارخانه و بازار منجر شده است؛ تفاوت 
قیمت��ی که نه تنها موجب نارضایتی مردم و متضرر ش��دن 
مصرف کننده واقعی شده، بلکه خود در نقش عامل تشدید 
این نابس��امانی و یکی از مشوق های رشد واسطه گری ایفای 

نقش می کند.
در چنین ش��رایطی عرضه خودرو از طرف خودروسازها 
به صورت مستقیم با مشکالت عمده ای همراه بوده و زمینه ساز 
ایجاد نارضایتی عمومی شده است پیشنهاد »عرضه خودروی 

صفر در بورس کاال« به عنوان راهکاری در جهت حفظ منافع 
عمومی مطرح شده است. در همین ارتباط یک کارشناس بازار 
خودرو  گفت: اجرای چنین طرحی می تواند عالوه بر کم رنگ 
کردن جذابیت های بازار سوداگری خودرو، میزان تقاضای خرید 
خودروی صفر را به میزان تقاضای واقعی و مصرفی نزدیک 
کرده و همچنین سبب کشف قیمت واقعی خودروها در یک 

فضای شفاف و رقابتی شود.
محمدجواد ش��اهجویی معتقد است: با عرضه خودروی 
صف��ر در بورس کاال، رفته رفت��ه قیمت هایی را که مراجعی 
چون س��ایت های اینترنتی و مافی��ای قیمت گذاری خودرو 
تعیین می کردند از بین می رود و مابه التفاوت قیمت مصوب 
کارخانه و قیمت کشف شده به جای آنکه به حساب دالالن این 
بازار واریز شود، می تواند صرف منابع نوسازی ناوگان عمومی 
حمل ونقل در کشور شده و موجبات منتفع شدن همه مردم 

از این منابع را فراهم کند.

نوس�ازی حمل ونقل عمومی در انتظار درآمدهای  � 
مالیاتی

اگر فرض کنیم که در شرایط موجود تولید، خودروسازها 
همچون سال گذشته بتوانند ۸5۰ هزار دستگاه خودرو تولید 
کرده و به واسطه بورس کاال به مصرف کننده ها عرضه کنند، 
ش��اهچراغی برآورد می کند بالغ ب��ر ۴۰ هزار میلیارد تومان 
برای صرف در پروژه های نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، 
به صورت س��االنه، در اختیار دولت و شهرداری ها قرار بگیرد. 
الزم به ذکر است که نوسازی تمامی 1۴ هزار دستگاه اتوبوس 
شهری فعال در کشور، به بودجه ای در حدود ۴۰ هزار میلیارد 
تومان نیاز دارد.این کارشناس بازار خودرو معتقد است: با هزینه 
کردن چنین مبلغی در بخش توسعه و نوسازی حمل ونقل 
عمومی، نه تنها می توان به افزایش رفاه آحاد مردم جامعه همت 
گمارد، بلکه می توان به ایجاد اشتغال، گسترش رونق تولید 
داخلی، کاهش آالینده های مضر و در نهایت کاهش مصرف 

س��وخت اهتمام ورزید، به طوری که می توان انتظار داشت با 
کاهش خودرومحوری و کاهش مصرف بنزین، میزان مصرف 
سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی نیز کاهش یافته و سوخت 
مازاد به عنوان کاالیی پرتقاضا به کشورهای دیگر صادرشده و 
درآمد ارزی پایدار برای کشور حاصل شود؛ درآمدی که تحریم 

هم نمی تواند آن را تحت الشعاع قرار دهد.
البت��ه نباید فرام��وش کرد اجرای صحی��ح این طرح در 
راستای رسیدن به اهداف ذکرشده مستلزم رعایت الزاماتی 
است؛ شاهچراغی می گوید: در وهله اول، باید توجه شود که 
عرضه خودرو در بورس کاال باید بدون تعیین سقف قیمتی 
انجام شود تا به ایجاد تقاضای چند برابر ظرفیت همچون روش 
اخیر پیش فروش دو خودروساز بزرگ منتج نشود، در گام بعد 
باید صدور پالک برای خودروهای صفرکیلومتر منوط به ارائه 
مدارک خرید مستقیم از بورس کاال شود تا از ایجاد بازارهای 
ثانویه جلوگیری کند؛ ضمن اینکه خودروسازها باید متعهد 
شوند که میزان عرضه در بورس کاال را مناسب و مستمر کنند 

تا ادامه این فرآیند با مشکل کمبود عرضه مواجه نشود.

کاهش سوداگری با عرضه خودروی صفر در بورس
گزارش2
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 حل مشکل کل زنجیره فوالد
 با افزایش قیمت سنگ آهن و کنسانتره 

مع�دن 24- اگ��ر تغییر ضرای��ب و قیمت های زنجیره ف��والد اتفاق نیفتد، 
تولیدکنندگان سنگ آهن  کنسانتره و گندله با مشکالت زیادی مواجه خواهند شد، 
همان گونه که در ماه های گذشته کاهش پنج درصدی تولید کنسانتره اتفاق افتاد. 
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران با بیان این مطلب گفت: امروز شرایط به 
گونه ای است که باالترین هزینه ها در تولید کنسانتره مربوط به برخی تجهیزات آنها 

از جمله بالمیل، چرخ دنده ها و گلوله هاست.
هادی گلزار اظهار کرد: شرایط به جایی رسیده که امروز تولید کنندگان گلوله 
بالمیل را با قیمت 1۳/5 تا 1۴ میلیون تومان می خرند و در چنین شرایطی نمی توان 

با همان قیمت های گذشته به تولید پرداخت.
گلزار با بیان اینکه شرایط روز به روز در حال سخت تر شدن است، یادآور شد: 
تولید کنندگان کنسانتره و گندله صادرات ندارند، بنابراین افزایش نرخ ارز فقط به 
هزینه های تولیدشان اضافه خواهد کرد و بر درآمدهای آنها تاثیری نخواهد داشت.

وی ادامه داد: حتی به دلیل کمبود های موجود، قیمت مواد و تجهیزات باالتر 
از رشدهای فعلی دالر برای تولیدکنندگان محاسبه می شود که مشکالت زیادی را 

گریبانگیر کارخانجات تولید گندله و کنسانتره کرده است.
این مقام صنفی اضافه کرد: اگر تغییر ضرایب و قیمت های زنجیره فوالد اتفاق 
نیفتد، تولیدکنندگان یادشده با مشکالت زیادی مواجه خواهند شد. وی تاکید کرد: 
مشکل اصلی کل زنجیره فوالد، در تولید کنسانتره و به تبع آن گندله است و باید به 

تقویت این دو بپردازیم تا مشکالت کل زنجیره حل شود.
گلزار ابراز امیدواری کرد قیمت کنسانتره و سنگ آهن برای مدت یک سال افزایش 

یابد تا تولیدکنندگان تشویق به تداوم و افزایش تولید شوند.
وی بیان کرد: وقتی قیمت شمش فوالد را باالتر از نرخ جهانی آن می فروشیم، 

باید قیمت کنسانتره و گندله نیز جهانی محاسبه شود.
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران خاطرنشان کرد: »نظر شخصی اینجانب 
محاسبه قیمت ها پنج درصد زیر قیمت فوب بندرعباس است و حتی تاکید داریم که 
دولت مشوق هایی در نظر بگیرد تا تولیدکنندگان تشویق به افزایش تولید شوند.«

وی ادام��ه داد: انتظ��ار م��ی رود دولت الزام نیاز به مج��وز برای افزایش تولید 
کارخانجات سنگ آهن و کنسانتره را برداشته و حتی برای افزایش تولید پاداش 
در نظر بگیرد، چراکه فرآیند اخذ مجوز به دلیل بوروکراسی موجود دست کم شش 

ماه زمان نیاز دارد.

 صدور مجوز تاسیس ۲6 مرکز پژوهش
 صنعتی و معدنی

ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از برنامه های حوزه آموزش، 
پژوهش و فناوری در سال ۹۸ برای ۲6 مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی، جواز 
تاسیس صادر کرده است. در همین خصوص سرپرست دفتر آموزش و پژوهش 
وزارت صمت گفت: در سال ۹۸ همچنین ۳۳5 مورد جواز تاسیس خدمات فنی 
و مهندسی صادر شده که این تعداد نسبت به سال قبل از آن، ۴/۳ درصد رشد 

داشته است.
مهرداد صفوی فرخی افزود: هرساله نیازهای پژوهشی بخش صنعت، معدن و 
تجارت استخراج شده و دانشگاه های کشور از آن استفاده می کنند و برای امسال 

نیز 6۰۰ پروژه شناسایی و معرفی شده اند.
وی اظهار کرد: سال گذشته یک هزار و ۲۲۰ پروژه نیازسنجی شده و امسال 
نیز بر همین اساس و برای پایداری این موضوع، طرح تاپ را راه اندازی کردیم تا با 
اجرایی ساختن این برنامه، ارتباط بین صنعت و دانشگاه را سیستماتیک کنیم و 

بنگاه ها بتوانند نیاز خود را در سامانه اعالم کنند.
صفوی فرخی با اشاره به اینکه دانشگاه ها باید توانمندی خود را اعالم کنند تا 
ارتباط بین صنعت و دانشگاه برقرار شود، اضافه کرد: در این زمینه وزارت علوم از 
س��امانه هایی برخوردار است که پروژه های مشترک بین صنعت و دانشگاه را به 
یکدیگر وصل می کند. وی گفت: امس��ال 6۰۰ پروژه استخراج و شناسایی شده 
و در سامانه تاپ گذاشته می شود، البته این تعداد پروژه جدا از نیازهایی است که 

بنگاه ها خواستار آن بودند.

ضرورت احیای واحدهای معدنی راکد آذربایجان غربی 
مهر- در حال حاضر ۴۸1 واحد معدنی دارای پروانه بهره برداری در اس��تان 
آذربایجان غربی وجود دارد که از این تعداد ۲۸5 واحد معدنی در استان فعال بوده 
و مابقی راکد هستند. بر همین اساس معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان غربی بر احیای واحدهای راکد معدنی و نیز تعیین تکلیف واحدهای 

معدنی غیرفعال در استان تاکید کرد.
پریسا عابدپور، میزان مواد معدنی استخراج شده از معادن دارای پروانه بهره برداری 
در استان را بیش از 17 میلیون و 5۴۹ هزارتن عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر 
حجم ذخایر قطعی معادن بیش از 1/۲ میلیارد تن است که در صورت بهره برداری 
اصولی نقش مهمی در رونق اقتصادی استان دارد. عابدپور تعداد اشتغال معادن استان 
را پنج هزار و 1۳۹ نفر برشمرد و اضافه کرد: در سال جهش تولید برای حمایت از 
واحدهای معدنی و جلوگیری از خام فروشی، سازمان، طبق ماده ۹۰ برای تشویق و 
ترغیب بهره برداران برای احداث واحدهای سنگ بری و فرآوری، پیگیری برای احداث 
دو واحد سنگ بری بزرگ مقیاس و اعطای تسهیالت بانکی برای توسعه واحدها و 

نوسازی ماشین آالت را در دستور کار دارد.

سرمایه گذاری دولت در فرآوری آهک و تولید فوالد
فارس- کلیات سرمایه گذاری سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی در دو طرح 
جدید »فرآوری آهک پی سی سی« و »احیای مستقیم فوالد کردستان« تصویب 
شد. در همین رابطه امیر خرمی شاد، معاون برنامه ریزی و توانمندی سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نشست کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو درباره 
طرح فرآوری آهک پی سی سی )PCC( گفت: این طرح به دلیل وجود ذخایر و 
عیار قابل توجه معادن آهک در منطقه داراب و ارزش افزوده باالی آن، قابلیت توجیه 

فنی اقتصادی برای اجرا دارد.
وی افزود: طرح یادشده، مشکالتی از نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی ندارد و 

ایمیدرو آن را با راهبری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اجرا می کند.
معاون برنامه ریزی و توانمندی ایمیدرو با اشاره به طرح احداث واحد احیای 
مستقیم در راستای تکمیل زنجیره فوالد کردستان تصریح کرد: برای استفاده 
بهین��ه از بودجه 15۰ میلیون یورویی مازاد فاینانس چین برای طرح های فوالد 
استانی، ایمیدرو این طرح را اجرا و پس از راه اندازی، طی مراحل قانونی، به طرح 

فوالد کردستان واگذار می کند.
وی افزود: این طرح از مزیت هایی همچون تامین خوراک پایدار، امکان آسان 
دریافت مجوزها و سفارش تجهیزات به دلیل قرار گرفتن در مناطق محروم و... 
برخوردار است.همچنین احمد زینالی، مشاور طرح فرآوری آهک پی سی سی گفت: 
ظرفیت پیشنهادی این طرح در قالب تولید پودر نانو کربنات کلسیم رسوبی، ساالنه 
۲۰ هزار تن و هزینه سرمایه گذاری آن حدود ۲۴۸ میلیارد تومان است. وی افزود: در 
صورت فعالیت کارخانه به صورت سه شیفته، برای 1۴۲ نفر به صورت مستقیم اشتغال 
ایجاد می شود. با تولید این محصول به صورت نانو، بخشی از نیاز صنایع تولید کاغذ، 
مواد غذایی، دارو، مواد شوینده، الستیک و... تامین می شود.زینالی خاطرنشان کرد: 
طرح احداث کارخانه تولید کربنات کلسیم رسوبی )PCC( از نظر زیست محیطی 
به دلیل کنترل گاز co۲ در فرآیند تولید و جلوگیری از ورود به محیط، در جهان 
جزو صنایع سبز شناخته می شود و به دلیل نداشتن آلودگی های صنعت سیمان، 
گرایش به این صنعت افزایش یافته است.وی افزود: بخش قابل توجهی از تجهیزات 
مورد نیاز این طرح در داخل قابل ساختن است. موضوع دیگر اینکه جزو صنایع 

استراتژیک و مدرن )به دلیل خاصیت نانویی آن( محسوب می شود.

گروه معدن- از ذخایر کشف شده در حوزه 
معدن تا کنون تنها ۰/5  درصد به مرحله استخراج 
رس��یده اس��ت. این در حالی است که به گفته 
فع��االن بنام حوزه معدن، در صورت حمایت از 
معادن 6۰ درصد از درآمدهای فعلی نفتی کشور 

توسط این بخش جبران می شود.
مهم ترین فاکتور برای توسعه یافتگی جوامع، 
رشد اقتصادی است و صنعت معدنکاری ایران 
همراه با ذخایر غنی نفت و گاز، این پتانس��یل 
را دارد ک��ه تاثیر بس��زایی در رش��د اقتصادی 
کش��ور داشته باش��د. اما متاس��فانه تاکنون با 
وج��ود مزیت های خاص کش��ورمان در بخش 
معدن، حجم سرمایه گذاری های انجام شده در 
این بخش متناس��ب با ظرفیت و توانایی های 
این بخش نبوده و به جرات می توان گفت طی 
پنج دهه اخیر به  دلیل وجود درآمدهای نفتی 
در بودجه های سنواتی دولت ها، تاکنون مزیت 
اقتصاد معدنی در سرنوش��ت کشور ما به طور 

جدی دیده نشده است.
این در حالی اس��ت که ای��ران هفت درصد 
ذخایر معادن جهان را در اختیار دارد و محصوالت 
معدنی ایران با تنوع باال شامل 6۸ نوع ماده معدنی 
غیرنفتی و ذخایر کشف شده حدود ۳7 میلیارد 
تن است. با وجود این امروز معدنکاران به دلیل 
مش��کالت فراوان به  ویژه در بخش استخراج و 
مواد معدنی، انگیزه ای برای گسترش و توسعه 
کار ندارند. ع��الوه بر این تحریم ها هم موجب 
رکود بازار و اقتصاد کشور شده است و در نتیجه 
تجار و سرمایه داران عالقه ای به سرمایه گذاری 
در سطوح مختلف ندارند . همچنین تحریم های 
خارجی در شکل کالن موجب ایجاد مشکالت 
جدی در نقل وانتقال های مالی و در نتیجه عدم 
امکان دسترس��ی به تکنولوژی ه��ای جدید و 
روزآمد شده است . این موضوع در حالی است که 
صنعت معدن به طور جدی نیازمند دسترسی به 

تکنولوژی نوین و کارآمد است .
ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان، ب��ه روز نبودن 
ماشین آالت و باالبودن میزان سوخت  حامل های 
انرژی و قیمت گذاری های دستوری، هزینه های 
هنگفتی را برای واحده��ای تولیدی به همراه 
دارد. عالوه ب��ر این به دلیل تحریم ها برخی از 
معدن داران توانایی خرید ادوات جدید را ندارند 
که این مشکل تاثیر بسزایی در کاهش تولیدات 
داشته است. نکته قابل تامل اینجاست که قانون 
معادن کشور که بر اساس آن دولت متعهد شده 
نهایت همکاری را با بخش معدن داشته باشد، 
بسیار جامع است اما متاسفانه این قانون رعایت 
نمی شود و تمام این عوامل دست به دست هم 

داده تا معادن به  سمت تعطیلی روند.
بر همین اساس بهرام شکوری به عنوان رییس 
کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در خصوص 
دالیل تعطیلی معادن در کش��ور گفت: وزارت 
صنعت به عنوان حامی معدن باید حمایت الزم 
را از بخش معدن داشته باشد و درگیری آنها را 
با سازمان های دیگر کاهش دهد. امروز معدنکار 
درگیر بوروکراسی های اداری و نامه نگاری های 
متعددی برای دریافت مجوز است که زمانبر بودن 
این موضوعات به همراه سنگ اندازی های مختلف 
در نهایت فعالیت را برای معادن توجیه ناپذیر کرده 

و در نیمه راه کار را رها می کنند.
این فعال بخش معدن با تاکید بر اینکه باید 
نس��بت به اجرایی شدن پنجره واحد در بخش 
معدن تالش الزم صورت گیرد، گفت: ش��روع 
یک فعالیت معدنی و به س��رانجام رسیدن آن 
نیازمند نامه نگاری و دوندگی بسیاری است که 
این موضوع باید تسهیل شود. قرار بود براساس 
قانون معادن حقوق های دولتی به معادن برگردد 
و صرف توس��عه آنها ش��ود اما متاسفانه بخش 
ناچیزی از این منابع به س��مت معدن می رود 
و بخ��ش قابل توجهی از آن صرف اموری غیر از 
معادن می شود. شکوری در ادامه صحبت های 
خود با تاکید بر اینکه »اگر قانون اجرایی می شد 
به طور حتم ما با تعطیلی ها و مشکالت متعدد در 
بخش معادن روبه رو نبودیم«، تصریح کرد: شرایط 
اقتصادی کشور و اعمال تحریم های بین المللی 
عاملی شده تا بخش معدن نیز درگیر مشکالت 
متعددی از جمله ارتباط بانکی و حتی فروش 
محصوالت ش��ود به این صورت که نقل و انتقال 
پول سخت است و همین امر عاملی می شود که 
معادن در بازار رقابتی نتوانند حرف قابل توجهی 

برای گفتن داشته باشند.
اهمیت تامین مال�ی در بخش معادن  � 

کوچك 
وی ب��ا بیان اینکه متاس��فانه ب��ا التهابات 
سیاستگذاری ها نظیر وضع عوارض بر صادرات 
م��واد معدنی، مش��کالت گمرک��ی در واردات 
ماشین آالت و تجهیزات، افزایش حقوق دولتی و 
بهره مالکانه معادن وضعیت مطلوبی برای جامعه 
معدنی کشور به وجود نیامده است، گفت: یکی 
از مشکالت اصلی فعاالن بخش معدن و صنایع 
معدنی که ب��ا آن دس��ت وپنجه نرم می کنند 

تصمیمات ناگهانی دولت و بدون مشورت بخش 
خصوصی بود که امیدوارم با رویکردهای جدید 

وزارت صنعت این موضوع برطرف شود.
شکوری ادامه داد: باید تسهیل ثبت سفارش و 
رفع موانع ترخیص تجهیزات، ماشین آالت معدنی 
فعلی، قطعات و تایرها در گمرک انجام شود و 
در گام بعدی توسعه بخش معدن با تامین منابع 
مورد نیاز برای تجهیز و نوسازی معادن کشور در 
دو بخش کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تا افق 

1۴۰۴ صورت گیرد.
رییس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی 
ات��اق بازرگانی ایران تصری��ح کرد: تامین مالی 
در بخ��ش مع��ادن کوچک مقی��اس ب��ا ارائه 
تسهیالت به پیمانکاران و معدنکاران در حوزه 
مع��ادن کوچک مقیاس از طریق صندوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی می تواند بر 
مبنای تقویت و افزایش سرمایه صندوق انجام 
شود.ش��کوری اضاف��ه ک��رد: همچنین تامین 
مال��ی معادن بزرگ مقیاس را می توان از طریق 
ش��رکت های ب��زرگ معدن��ی و از محل منابع 
حاص��ل از فروش محصوالت صادراتی خود و با 
ارائ��ه تضامین انجام داد. با این روش، می توانند 
پیمان��کاران خود را مورد حمای��ت قرار دهند 
و کارفرما اقس��اط مربوط��ه را از محل صورت 
وضعیت های آنان کسر کند. روش دیگر تامین 
مالی مع��ادن بزرگ مقیاس نیز این اس��ت که 
ش��رکت های بزرگ معدنی با دریافت مجوز از 
نهادهای مربوطه، اقدام به خرید ماش��ین آالت 
برای پیمان��کاران خود کنند و به صورت اجاره 
به شرط تملیک در اختیار آنان قرار دهند. البته 
استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز 

به عنوان روش دیگر عنوان می شود. 

جب�ران 60 � درصدی درآمدهای فعلی 
نفتی با معدن

وی با اعالم اینکه استراتژی کشور رهایی از 
اقتصاد نفتی و کسب درآمد  های غیرنفتی است، 
اظهار داشت: در این زمینه بخش معدن می تواند 
جایگزین مناسبی برای رهایی از اقتصاد نفتی 
کشور باشد چراکه در محاسبات انجام شده و در 
صورت تحقق چشم انداز 1۴۰۴ در حوزه معدن 
و صنای��ع معدنی، تولید 7۰۰ میلیون تن مواد 
معدنی، 55 میلی��ون تن فوالد خام، 7۰۰ هزار 
تن کاتد مس، 1/5 میلیون تن آلومینیوم، 5۰۰ 
هزار تن ش��مش روی و...، این بخش می تواند 
حدود 6۰درصد از درآمدهای فعلی نفتی کشور 

را محقق کند.
به  اعتقاد ش��کوری، با توج��ه به اینکه اکثر 
مع��ادن کوچک مقیاس در مناط��ق محروم و 
کمترتوسعه یافته مثل اس��تان های کردستان، 
سیستان و بلوچس��تان، خراسان جنوبی، جنوب 
کرمان، آذربایجان غربی و... قرار گرفته اند بنابراین 
فعال سازی این معادن می تواند کنار تولید و ایجاد 
ارزش افزوده برای کشور، آبادانی و امنیت را برای 
این مناطق فراهم آورد. بر همین اساس دولت 
باید حمایت بیشتری از این بخش ها کند و در 
اجرای بخشی از قوانین، مقررات و بخشنامه ها، 
این واحدهای معدنی را مستثنی کند. به طور 
مثال حذف عوارض صادراتی مواد معدنی معادن 
کوچک مقی��اس یا احتس��اب حداکثر ضرایب 
کاهنده در محاس��به حقوق دولتی این معادن، 
می تواند تا حدی قدرت رقابت را به این واحدها 
بازگرداند. همچنین س��بک کردن بخش��ی از 
هزینه های عملیاتی معادن از طریق اعطای مجوز 
ورود ماشین آالت معدنی با عمر تا 15 سال بدون 

پرداخت عوارض گمرکی، می تواند باری از دوش 
معدنکاران در سال آینده بردارد.

وی ب��ا اعالم اینک��ه اگر قان��ون معادن به 
 نحو احس��ن اجرایی ش��ود به طور حتم تا حد 
قابل توجهی از مشکالت معادن برطرف خواهد 
ش��د، گفت: در قانون مع��ادن تاکید زیادی بر 
اجرایی شدن پنجره واحد در بخش معدن شده 
اس��ت اما متاسفانه سال هاست که این موضوع 
تعیین تکلیف نشده و همین امر عاملی شده که 

معدن با آسیب های جدی روبه رو شود.
فعالیت معدنی را در کشور توجیه پذیر کنید

رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با 
اعالم اینکه هزینه تولید در داخل کشور و عدم 
زیرس��اخت های مناسب عاملی شده تا فعالیت 
معدنی توجیه پذیر نباشد تصریح کرد: دولت با 
اعمال عوارض صادراتی و قیمت گذاری دستوری 
آنها را در بالتکلیفی قرار داده است. وقتی معدنکار 
ببیند محص��ول او در کش��ور ارزان خریداری 
می شود طبیعی است که به فکر صادرات باشد 
ام��ا باید دقت کنید وضعیت ص��ادرات در مواد 
معدنی متفاوت است و نمی توان برای همه یک 

تصمیم کلی گرفت.
ش��کوری با تاکید ب��ر اینکه قیمت گذاری 
محص��والت معدنی بای��د در تم��ام زنجیره 
انج��ام ش��ود و فقط معدن��کار نباید متحمل 
ف��روش ارزان محصوالت خود باش��د، گفت: 
اگر قیمت ه��ا از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید 
منطقی باش��د به طور حت��م وضعیت معادن 

بهبود خواهد یافت.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران 
تصریح کرد: ق��رار اس��ت در برنامه ریزی ها به 
تولید ۴5 میلیون تن فوالد دست پیدا کنیم که 
اجرایی شدن این موضوع نیازمند 1۳۰ میلیون 
تن سنگ آهن است. این در حالی است که امروز 
بی��ش از ۸۰ درصد س��رمایه گذاری در ابتدای 
زنجیره تولید سنگ آهن کاهش پیدا کرده که این 
موضوع نشان می دهد ما نتوانسته ایم از ظرفیت 

به نحو احسن استفاده کنیم.
وی گف��ت: بس��یاری از مع��ادن کوچک و 
متوسط وقتی مواد معدنی از آنها ارزان خریده 
می ش��ود توجیه اقتص��ادی ندارند و مجبور به 
تعطیلی هستند. در این رابطه باید دولت تصمیم 

مناسب بگیرد.
ش��کوری با تاکید بر اینکه نباید یک نسخه 
واحد برای مواد معدنی نوشت چرا که بسته به 
نوع ماده معدنی باید سیاستگذاری های مناسبی 
صورت گیرد، افزود: در بخش سنگ های تزئینی 
امروز آمار نش��ان می دهد ما تا ۳۰۰ سال آینده 
سنگ داریم که باید صادرات مازاد این محصوالت 
در دستور کار قرار گیرد چراکه در آینده ممکن 
است کاالهای جایگزینی در مقابل سنگ اجرا 
شود که این موضوع برای ما آن هم در سال های 

بعد مشکل ساز خواهد شد.

بخش خصوصی از استخراج ۰/۵  درصدی اکتشافات انتقاد کرد 

درگیری معدنکاران با بوروکراسی

به دنبال افزایش هزینه های تولید کنسانتره و سنگ آهن و 
همچنی��ن عرضه قطره چکانی مواد اولیه به کارخانه های فوالد، 
افزایش قیمت فوالد در بازار رقم خورده است. البته بازی دولت 
ب��ا قیمت ها و دخالت در معام��الت فوالدی در بورس نیز نقش 
پررنگی در این قضیه داش��ته اس��ت. نکته قاب��ل تامل اینکه با 
افزایش قیمت فوالد در بازار ایران از یک س��و و جهش تقاضا از 
سوی چین، شاهد افزایش قیمت شمش فوالد صادراتی ایران در 

هفته اخیر هستیم.
بر همین اس��اس رییس اتحادیه فروش��ندگان آهن و فوالد 
درباره دالیل افزایش قیمت فوالد در بازار، گفت: یکی از عوامل 
افزایش قیمت فوالد فرآیند مهندسی شده و قطره چکانی عرضه 
مواد اولیه به کارخانه هاست. حمید رستگارپور اظهار کرد: یکی از 
مهم ترین عوامل افزایش قیمت، تغییر و نوسان قیمت دالر است 
که به دلیل چس��بندگی که سایر کاال ها به دالر دارند و تبعیت 
می کنند از گرانی ارز عاملی ش��ده از بعد روانی احتمال افزایش 

قیمت سایر کاال ها در نظر گرفته می شود.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن افزود: یکی از عوامل افزایش 
قیمت فوالد فرآیند مهندس��ی شده و قطره چکانی عرضه مواد 
اولیه به کارخانه هاست که در برخی مواقع چندین بار معامالت 
شمش در بورس ابطال شده و این سناریو برای گران کردن مواد 

اولیه تعریف شده است.
وی گفت: در کشور 17 میلیون تن تولید شمش و 1۲ میلیون 
تن اسلب داریم در حالی که مصرف کشور بسیار کمتر است، اما 
نکته مهم این است که چرا مواد اولیه به کارخانه ها داده نمی شود 
یا در بورس به گونه ای رفتار می شود که کمبود مواد اولیه وجود 
دارد و با قیمت ها بازی می کنند؛ بورس جایگاه اصلی و شفافیت 
خود را از دست داده است در حالی که قرار بود محل شفاف سازی 

قیمت و عرضه کاال ها باشد.رستگارپور بیان کرد: بورس در حال 
حاضر جایگاه واسطه ای به خود گرفته و نقش اساسی در قیمت ها 
دارد و رانت عجیبی پشت این موضوع نهفته است و اگر به دنبال 
اصالح هستیم باید از قانون تبعیت کنیم و هر کس به جایگاه 

اصلی خود برگردد.
رییس اتحادیه فروش��ندگان آهن تصریح کرد: متاسفانه در 
حال حاضر بورس و کارخانه ها جای توزیع کننده ها را گرفتند و 
تمامیت خواه جوالن می دهند و با توجه به رانتی که دارند بازار را 

به سمت و سوی گرانی، هرج ومرج و بی برنامگی می برند.
وی خاطرنشان کرد: اخیرا دولت را نیز تحت فشار قرار دادند 
و برای اینکه وضعیت آرام شود دولت ناچار شد با رفتار این گروه 
ب��ه نوعی همراهی کند و موجب افزایش قیمت در بازار آهن و 
فوالد شده و کسی هم پاسخگو نیست. رستگارپور تاکید کرد: 
توزی��ع آهن و فوالد باید به اتحادیه واگذار ش��ود و توزیع از هر 
طری��ق دیگر غیرقانونی و اجحاف به مصرف کننده و تداخل در 

کار توزیع کننده است.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد بیان کرد: بسیاری از 
کارخانه هایی که ورق تحویل می گیرند با کمک واسطه ها در بازار 
آزاد به فروش می رسانند و کارخانه های کوچکتر به ناچار مجبورند 
از واسطه ها خرید کنند در صورتی که باید از طریق اتحادیه توزیع 
شود ولی اتحادیه در بیشتر موضوعات کنار گذاشته شده است. 
وی خاطرنشان کرد: از قوه قضاییه و مجلس در این باره استمداد 

طلبیدیم تا تمام زوایای این موضوع روشن شود.
وی تاکید کرد: باید مشخص شود که چه کسانی فوالد را با 

چه مبنایی قیمت گذاری می کنند و چه افرادی خریداری می کنند 
و در کجا مصرف می شود.رس��تگارپور تاکید کرد: در حال رصد 
غیرمحسوس از مرحله تولید، توزیع و مصرف محصوالت فوالدی 
هستیم و آماری به دست آوردیم که هزاران میلیارد آهن و فوالد 
بدون ضوابط از سوی افرادی که فرار مالیاتی دارند خرید و فروش 

می شود و به هیچ ارگانی پاسخگو نیستند.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد افزود: در حال حاضر 
قیمت آهن و فوالد ۲5 تا ۳۰ درصد بیش��تر از قیمت واقعی به 
فروش می رس��د و در حق مصرف  کننده اجحاف می شود و اگر 
جلوی گرانی این کاالی اساسی گرفته نشود به سایر بخش های 

صنعتی سرایت خواهد کرد.
شمش فوالد صادراتی 6 � دالر گران شد

رش��د قیمت شمش فوالد صادراتی ایران نیز در هفته اخیر 
رقم خورده اس��ت. بر اس��اس گزارش Fastmarkets، فعاالن 
بازار می گویند بازار ش��مش فوالد در ایران رونق مطلوبی دارد و 
در بورس کاالی ایران قیمت هر تن شمش فوالد به ۸۲ میلیون 
ریال )معادل ۴6۸ دالر بر اساس نرخ ارز نیمایی(، تحویل درب 

کارخانه، رسیده است.
این در حالی است که در اواخر ژوئن سفارش واردات شمش 
فوالدی از ایران به قیمت 6۸/۳ تا 6۹/5 میلیون ریال در تن معادل 
۴1۴ تا ۴۲1 دالر ثبت شد که آمار فوق بیانگر رشد چشمگیر آن 

در یک هفته اخیر است.
تحلیلگران به Fastmarkets گفته اند که کاهش ارزش ریال 
ایران در برابر دالر یکی از عوامل رشد قیمت شمش فوالدی در 

بازار این کشور است. در این شرایط، تولیدکنندگان شمش فوالدی 
ایران قیمت فروش خود به مشتریان خارجی را تا ۳۸۰ دالر در 
تن، فوب، افزایش دادند در حالی که دو هفته قبل قیمت مدنظر 
آنها ۳75 دالر بود.این در حالی است که فعاالن بازار می گویند 
مشتریان خارجی خواستار خرید شمش فوالدی ایران به قیمت 
۳7۳ دالر در تن، فوب، هستند اما فوالدسازان ایرانی با این قیمت 

مخالفت کرده اند.
البته برخی تجار می گویند اوایل هفته گذش��ته، ش��مش 
فوالدی ایران به قیمت ۳۸۰ دالر در تن، فوب، در چند معامله 
به مشتریان چینی فروخته شده است. برخی منابع مطلع هم به 
Fastmarkets گفته اند که چین در هفته اخیر شمش فوالد 
را با قیمت بس��یار باالی ۴۰۸ تا ۴۰۹ دالر در تن، سی اف آر هم 
خریداری کرده در حالی که دو هفته پیش قیمت خرید آن ۴۰۰ 

تا ۴۰5 دالر بود.
هزینه حمل بار از بنادر جنوبی ایران به چین بین ۲5 تا ۳۰ 
دالر در تن بر حس��ب تناژ محموله متغیر اس��ت. هزینه حمل 
محموله های تا ۳۰ هزار تن، ۳۰ دالر در تن است اما محموله های 

بزرگ تر از 5۰ هزار تن هزینه حمل ۲5 تا ۲7 دالر دارند.
برخی تجار می گویند سفارش های اخیر آنها به چین در ارقام 
۳7۹ تا ۳۸۴ دالر در تن، فوب، با احتساب خالص حاشیه سود 
تاجر و هزینه های اضافی بوده است؛ بنابراین برای عرضه شمش 
ف��والدی به این قیمت به چینی ها قیم��ت فروش کارخانجات 
 Fastmarkets .فوالدی ایران باید حدود ۳7۰ دالر در تن باشد
در ارزیابی هفتگی خود قیمت شمش صادراتی ایران را در روز 
15 ژوئی��ه ۳7۰ ت��ا ۳۸۰ دالر در تن، فوب، اعالم کرد. در حالی 
که یک هفته قبل این شاخص حدود ۳6۸ تا ۳7۴ دالر بود که 

بیانگر رشد حدودا شش دالری آن است.

خواف در خراسان رضوی از دیرباز به سرزمین آهن و معدن 
شهرت داشته اما عجیب اینکه مردمانش از بهره های این نعمت 
بی نصیب هستند. بر همین اساس عضو شورای شهر خواف اظهار 
کرد: خواف دارای ظرفیت های بسیار خوبی جهت سرمایه  گذاری 
و اشتغالزایی است و با توجه به این ظرفیت ها انتظار می رود مردم 

شهرستان از رفاه نسبی برخوردار باشند.
جان محمد خداپرس��ت اف��زود: اما آنچه اتفاق افتاده توجه 
مدیران و بهره برداران به بیابان های سنگان است و بیشتر آنها 
هیچ شناختی از کمبودها و مشکالت مردم این شهرستان ندارند 
و این منابع جز آالیندگی، تصادفات، ترافیک، آلودگی صوتی، 
تخریب زیرساخت های شهری، گرد و خاک و ریزگردها، تخریب 
زمین های کشاورزی و مرتعی برای مردم خواف حاصلی ندارد.
عضو شورای شهر خواف ادامه داد: از جمله معادن و منابع خواف 
می توان به ذخایر غنی معادن سنگ آهن سنگان، آفتاب تابان 
برای تولید برق از پیل های خورشیدی، بادهای 1۲۰روزه جهت 
استفاده از انرژی باد برای تولید برق، مرز مشترک با افغانستان 

در جهت سرمایه گذاری بازارچه مرزی و ایجاد گمرک و احیای 
مجدد جاده ابریش��م، اشاره کرد. خداپرست بیان کرد: اما آنچه 
امروز خواف را در عرصه داخلی و بین المللی متمایز کرده، وجود 
معادن غنی سنگ آهن و ۴5 محدوده معدنی پالسری سنگ آهن 
و سرمایه گذاری در ساخت کارخانجات کنسانتره و گندله است. 
وی تصریح کرد: بیش��تر نارضایتی مردم خواف هم مربوط به 
بهره برداری از معادن پالس��ری است و این عدم رضایت مندی 
دالیل واضحی دارد از جمله اینکه اکثر معادن پالسری در امالک 
کاشت دیم و مراتع دامپروری قرار دارد و هر سال دامداران عوارض 
حاصل از داشتن پروانه چرا را به منابع طبیعی پرداخت می کنند 
اما متاس��فانه از طرف بهره برداران تا به حال هیچ خسارتی به 
کشاورزان و دامداران پرداخت نشده است.نماینده مردم خواف 
در شورای اسالمی استان خراسان رضوی تاکید کرد: در سنگان 
قبل از فعالیت معادن پالسری، چهار هزار راس دام وجود داشته 

و هر سال ده ها تن محصوالت کشاورزی برداشت می شده، مردم 
با توجه به شرایط زیست محیطی و قناعت هم مشغول کار بودند 
هم از درآمد دسترنج شان بهره می بردند اما با شرایط پیش آمده 
هم بیکار شده اند و هم امالک ثبتی کشاورزی خود را بدون هیچ 

حق و بهره مالکانه ای از دست دادند.
خداپرس��ت اظهار کرد: مشکل دیگر مردم این شهرستان 
این اس��ت که در اوایل س��ال ۹۰ مردم بخش سنگان با بیش 
از 11 هزار عضو شرکت معدنی به مبلغ کل سهام بیش از دو 
میلیارد تومان به ثبت رساندند به طوری که خانواده هایی بودند 
که جهت تامین حق السهم، النگو، قالیچه، دام، ملک کشاورزی 
خود را فروختند تا هم در تولید نقش داشته باشند وهم در آینده 

درآمد اندکی کسب کنند.
وی افزود: متاسفانه بعد از دوندگی های زیاد به این شرکت 
معدنی نه تنها محدوده واگذار نشد بلکه بعضی از سهامداران به 

دلیل نیاز، مجبور به بازپس گیری مبلغ سهام خود بعد دوسال 
ش��دند و این در حالی است که بسیاری از افراد خارج از استان 
صاحب صدها هکتار محدوده معدنی هستند و این محدوده ها 
را بدون مزایده و به بهای ناچیز حتی صد هزار تومان به مالکیت 

خود درآورده اند.
عضو ش��ورای ش��هر خواف ادامه داد: ه��دف از بهره برداری 
ش��رکت های پالسری، اشتغال پایدار در منطقه مرزی سنگان 
است. هرچند که اشتغال به وجود آوردند اما جذب نیروهای بومی 
چشمگیر نیست. خداپرست بیان کرد: در تمام دنیا، محور امنیت 
غذایی همه فعالیت های اقتصادی کشاورزی و دامپروری است و 
در شهرهای صنعتی نباید فعالیت کشاورزی تحت الشعاع معدن 
و صنعت قرار گیرد، بنابراین بهسازی عرصه های کشاورزی آبی یا 
دیم حفظ مراتع دامی، حفظ منابع آبی مثل قنوات، چشمه سارها، 
بستر رودخانه ها، جلوگیری از انتقال آب کشاورزی به صنعت و 
برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی می تواند از مهاجرت مردم 

به حاشیه شهرهای بزرگ جلوگیری کند.

از گرانی در بازار داخل تا رشد قیمت شمش فوالد صادراتی
عرضه آهن ۳۰ درصد گران تر از قیمت واقعی در بازار

»هیچ«، نصیب مردم خواف از سودآوری معادن

گزارش 2 

استان ها 
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انتقاد انبوه سازان از بی برنامگی وزارت راه
 اسالمی فقط حرف های قشنگ می زند

تس�نیم- دبیر کانون سراسری انبوه س��ازان با انتقاد از بی برنامگی وزارت 
راه و شهرسازی برای بخش مسکن، گفت: وزیر راه فقط حرف های خیلی قشنگی 
برای تولید مسکن می زند. فرشید پورحاجت با بیان اینکه قیمت در بازار مسکن 
هر روز افزایش��ی شده است، اظهار کرد: به نظر می رسد در بخش مسکن کار 
از کار گذشته باشد و مسائل و معضالت ساخت و  ساز به حال خود رها شده اند. 
وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر وزیر راه و شهرسازی فقط حرف های خیلی 
قشنگی درباره رفع مشکالت تولید گفته است، افزود: یکی از مهم ترین مسائل 
این بخش برنامه ریزی برای تولید مسکن است، اما آنچه را که در مقام عمل 

می بینیم افزایش روزانه قیمت به دلیل نبود برنامه عملیاتی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بحث سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش 
یافته و فعاالن بخش خصوصی تمایلی آنچنانی به سرمایه گذاری در این بخش 
ندارند دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان به نظر می رسد این بی برنامگی 
در آینده بحران جدی را برای مسکن کشور به وجود آورد، اضافه کرد: برخی 
مسووالن وزارت راه و شهرسازی ادعا می کنند نوسانات قیمت مسکن و افزایش آن 
ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد. پورحاجت با بیان اینکه مهم ترین عامل افزایش 
قیمت مسکن عدم تناسب عرضه و تقاضاست، گفت: متاسفانه در صورت اصرار 
بر اینکه بازار مسکن تاثیری از عرضه و تقاضا نمی پذیرد در آینده نزدیک منتج 
به آشفته بازار مسکن خواهد شد. آیا در این صورت باز هم می توانیم بگوییم 

عرضه و تقاضا نقشی در بازار مسکن نخواهد داشت.

بریتیش ایرویز کل ناوگان بوئینگ 7۴7 خود را 
زمین گیر کرد

راش�اتودی-  بزرگ ترین اوپراتور بوئین��گ 7۴7 در جهان، بریتیش ایرویز، 
اعالم کرد که دیگر از این هواپیمای سمبلیک و به یادماندنی استفاده نخواهد کرد. 
بزرگ ترین اوپراتور بوئینگ 7۴7 در جهان، بریتیش ایرویز، اعالم کرد که دیگر از این 
هواپیمای سمبلیک و به یادماندنی استفاده نخواهد کرد. این در حالی اتفاق می افتد 
که با پاندمی کرونا صنعت هوانوردی به شدت آسیب دیده است. این هواپیمایی در 
بیانیه ای اعالم کرد: دیگر امکان این وجود ندارد که »ملکه آسمان ها« )لقب بوئینگ 
7۴7( دیگر هیچ پرواز مسافری ای برای بریتیش ایرویز انجام دهد. او ادامه داد: این 
تصمیم از همین حاال الزم االجراست. طبق داده های وب سایت این ایرالین ۳۲ فروند 
بوئینگ 7۴7-۴۰۰ اس در ناوگان این هواپیمایی وجود دارند. این هواپیما که با القاب 
جامبو جت و ملکه آسمان ها شناخته می شود، توسط بریتیش ایرویز در مسیرهای 
پکن، دوبی، نیویورک، سانفرانسیسکو، کیپ تاون و مکزیکو به کار گرفته شده بود. 
بریتیش ایرویز اعالم کرد که خواهان استفاده از هواپیماهای به روزتر و با مصرف 

سوخت کمتر، مانند ایرباس ای ۳5۰ اس و بوئینگ 7۸7 دریم الینر است.

 شناسایی افرادی که مالک 9۰ واحد مسکونی 
در تهران هستند

ایلنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: با ایجاد بستری از داده ها که از طریق سامانه 
امالک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد که افرادی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ 
واحد مس��کونی فقط در تهران هستند. محمد اسالمی درباره بازار مسکن در 
کشور اظهار داشت: قیمت ها دربازار مسکن واقعی نیستند و بازار دچار التهاب 
شده و قیمت مسکن حباب دارد. وی ادامه داد: در اندازه گیری سهم ارز در کاال 
و خدمات می بینیم که کاال و خدمات وابستگی صددرصدی به ارز ندارند. برای 
مثال در بخش ساختمان چه وابستگی ارزی داریم؟ اتفاقی که در بازار مسکن رخ 
داد متاثر از حرکت نرخ ارز و همپیمایی آن با نرخ تورم بود که بازارهای موازی 
هم مانند سکه، طال و... دچار همین وضعیت شدند. وزیر راه و شهرسازی افزود: 
وقتی قیمت ها در بازارهای موازی باال می رود باعث می شود که در سایر بازارها 
هم شاهد رشد قیمت ها باشیم و با افزایش قیمت ها در سایر بازارها، عده ای قیمت 
دارایی خود مانند مسکن را هم افزایش می دهند اما نکته مهم در بازار مسکن این 
است که میزان معامالت نسبت به سال گذشته 7۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته، در 
این شرایط مگر می شود کسی از صحت و سقم وضعیت مسکن در بازار صحبت 
کند. اسالمی درباره معامالت انجام شده گفت: موضوع مهم تر این است که بیش 
از 6۰ درصد واحدهایی که در اردیبهشت و خردادماه معامله شده اند، واحدهای 
بزرگ با متراژ بیش از 16۰ تا 1۸۰ متر هستند، این معامالت نشان دهنده آن 
است که پول های سفته بازی و سوداگرانه برای سرمایه گذاری وارد بازار مسکن 
شده اند. وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا سلطان مسکن در این 
بازار هم وجود دارد و این افراد شناسایی شده اند، اظهار داشت: با ایجاد بستری 
از داده ها که از طریق سامانه امالک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد که افرادی 

مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران هستند.

رییس جمهور به تازگی دستور پرداخت وام خبر
ودیعه مسکن به مس��تاجران را از مرداد صادر 
کرده. این در حالی اس��ت ک��ه گمانه زنی های 
متعددی درباره مبلغ این وام و نرخ سود آن مطرح 
ش��ده است. حسن روحانی رییس جمهوری در 
گفت وگوی تلفنی با وزیر راه و شهرسازی با تاکید 
بر اختصاص وام ودیعه مسکن به مستاجران از 
ماه آینده )مرداد ۹۹(، اظهار کرد: طرح تسهیالت 
ودیعه اجاره مس��کن که پیش از این قرار شده 
بود با هماهنگی بانک مرکزی آماده شود، برای 
بررسی به جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی 

اقتصادی ارائه شد.
وی تصری��ح کرد: سرعت بخش��ی بانک ها 
برای اختصاص وام ودیعه مسکن به مستاجران 
نیازمند مساعدت ضروری است. در جریان این 
گفت وگو مقرر شد این طرح با اولویت تهران و 
هفت کالنشهر در مردادماه برای مستاجرانی که 
در این دسته بندی واقع شده و قرارداد آنها رسمی 
و متراژ واحد مسکونی آنان طبق الگوی مسکن 

است، آغاز شود.
حسن روحانی رییس جمهور در گفت و گو با 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی ضمن دریافت 
گزارش آخرین وضعیت مس��کن و برنامه های 
اجرایی انجام شده، بر اختصاص وام ودیعه مسکن 
به مس��تاجران در ماه آین��ده تاکید کرد. وی از 
وزارت راه و شهرسازی خواست با همکاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، 
برای تسریع در روند ترخیص مواد اولیه کارخانه ها 
و اقالم ضروری مردم که در برخی گمرکات مانده، 

اقدام و هماهنگی کند.
نرخ اجاره مسکن امسال در مقایسه با سال 
گذشته افزایش بی سابقه ای داشته است. قسمت 
بد این ماجرا برای مستاجران، اصرار مالکان بر 
دریافت اجاره ماهانه و خودداری از گرفتن پول 

پیش )رهن( است. در این وضعیت نابسامان بازار 
اجاره مسکن، ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب 
کرده که نرخ اجاره  در تهران، کالنشهرها و سایر 
ش��هرها به ترتیب فق��ط ۲5، ۲۰ و 15 درصد 

افزایش یابد.
در ای��ن ش��رایط گمانه زنی ها درباره مبلغ 
وام ودیعه مسکن مستاجران که قرار است به 
مالکان پرداخت شود، داغ شده است. چندی 
پیش محمود محمودزاده در این باره گفته بود: 
وام ودیعه مسکن به کسانی پرداخت می شود 
که بر اساس قانون ساماندهی و تولید مسکن، 
فرم ج آنها س��بز باش��د، یعنی از تس��هیالت 
دولتی بخش مسکن اس��تفاده نکرده باشند. 
وی تصریح کرد: در تسهیالت ودیعه مسکن، 
مستاجران فقط سود این تسهیالت را به بانک 

بازپس می دهند.
گفته می شود وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد 
پرداخت وام ودیعه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را 
به بانک مرکزی ارائه کرده است. فارغ از اثرگذاری 
کم این مبلغ، سود این تسهیالت که مستاجر 
باید آن را پرداخت کند می تواند به چالشی برای 
برنامه وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود. بر اساس 
شنیده ها سود این وام احتماال 1۸ درصد است، 
البته چنانچه این وام از محل مبلغ در نظر گرفته 
شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع 
ویروس کرونا تامین ش��ود سود آن 1۲ درصد 

محاسبه خواهد شد.

ب��رای یک وام ح��دود ۳5 میلیون تومانی 
که قرار باش��د یک سال در اختیار موجر قرار 
بگیرد مستاجر باید حدود ۳/5 میلیون تومان 
سود با نرخ 1۸ درصد به بانک پرداخت کند. 
جزئیات و نحوه پرداخت وام ودیعه مس��کن 
هنوز مشخص نیست، اما با توجه به برنامه های 
هفت س��ال اخیر دولت در حمایت از مردم، 
خیلی نمی توان ب��ه اثرگذاری این برنامه نیز 

امیدوار بود.

مبلغ وام ودیعه تا پایان تیر مش�خص  � 
می شود

محمد اسالمی نیز با اشاره به اینکه التهاباتی 
در بازار اجاره مسکن ایجاد شده و برخی بدون 
منطق میزان اجاره بها را افزایش داده و مشکالت 
عدیده ای برای مس��تاجران به وجود آورده اند، 
 اظهار کرد: برای حل این معضل بررس��ی های 
متع��ددی با دس��تگاه های مختل��ف از جمله 
قوه قضاییه انجام ش��د و یک بس��ته سیاستی 

تنظیم کنن��ده بازار اجاره به��ا را آماده کرده ایم. 
این بسته در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب 
ش��د و برای همه مردم نیز الزم االجراست. وی 
افزود: با ارزیابی های انجام شده، عدد حداکثری 
ک��ه موجران مجاز به افزایش آن هس��تند ۲5 
درصد )برای تهران( اعالم ش��د، این میزان در 
هفت کالنشهر ۲۰ درصد و در سایر شهرها 15 
درصد است. این یک توافق بین مالک و مستاجر 
است و ریشه و اساس بحث این است که خطر 
کرونا جدی است. این ویروس با اشکال مختلف 
پدیدار ش��ده و جابه جایی و اسباب کشی خود 
عامل انتقال ویروس است. در نتیجه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در مصوبه قبل تاکید کرد شرایط 
به صورت قبل تمدید ش��ود و در مصوبه جدید 
نیز میزان حداکثر اجاره بها مشخص شده است.  
وزیر راه وشهرسازی در خصوص بسته حمایتی نیز 
گفت: برای بسته حمایتی منابعی در نظر گرفته 
شده که این بسته شامل حمایت از مستاجران و 
طرح ملی مسکن است که به زودی بخشی از آن 
در ستاد ملی مقابله با کرونا و در بخشی دیگر در 
ستاد اقتصادی دولت به تصویب می رسد. اسالمی 
درباره وام ودیعه مستاجران افزود: منابع این وام 
تامین    شده اما رقم آن هنوز قطعی نیست. در این 
خصوص در حال رایزنی هستیم و تا پایان تیرماه 
مبالغ آن مش��خص خواهد شد. این تسهیالت 
به صورت ودیعه اس��ت و اقساط آن را مستاجر 
نمی دهد. فصل جابه جایی مستاجران تقریبا از 
اواخر اردیبهش��ت و اوایل خرداد هر سال آغاز 
می شود. امسال به واسطه شیوع ویروس کرونا 
قراردادهای اجاره اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به 
مدت دو ماه تمدید شد. به نظر می رسد دولت 
دیرهنگام به فکر کمک به اجاره نشین ها افتاده 
و باید زودتر از اینها برنامه های حمایتی خود را 

تدوین و اجرایی می کرد.

دستور روحانی برای پرداخت تسهیالت اجاره مسکن در مرداد ماه

بالتکلیفی مبلغ وام ودیعه

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

خوزستان

جلوگیری از هدررفت ۲۴۰۰ مترمکعب آب آشامیدنی در اهواز
اهواز- لیال زرگانیان- مسوول بهره برداری امور آب حیات از رفع سه مورد شکستگی در خط انتقال آب 
آشامیدنی به اهواز توسط کارکنان این اداره و جلوگیری از هدررفت ۲۴۰۰ مترمکعب آب در طول شبانه روز 
خبر داد. محمدرفیع احیایی با تاکید بر اینکه مجموعه کارکنان آب حیات در تاسیسات چهار گانه تولید و 
انتقال آب را به صورت مرتب کنترل می کنند و در صورت مشاهده هر گونه نشتی سریعا وارد عمل می شوند، 
اظهار داشت: با دریافت گزارشی مبنی بر نشتی در خروجی الکتروپمپ 1۳۲ کیلووات تاسیسات شماره یک 
واقع در کوت عبداهلل اهواز، اکیپ و تجهیزات مورد نیاز اعزام و عملیات رفع اشکال آغاز شد. وی افزود: در 
حین اجرای کار دو مورد نشتی دیگر نیز مشاهده شد که همزمان برطرف شد ضمن اینکه شیر پروانه ای 
۳۰۰ میلیمتر پمپ شماره ۲ نیز تعویض شد. به گفته احیایی با تالش مجموعه آب حیات در این عملیات با 

سه ساعت تالش مستمر از هدررفت ۲۴۰۰ مترمکعب آب در شبانه روز جلوگیری شد.

در بازدید نمایندگان مجلس از بندر امام خمینی)ره( بررسی شد
تسریع خروج نهاده های دامی از بندر امام خمینی)ره(

اهواز- لیال زرگانیان- مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان خوزستان با اشاره به بازدید 
سه تن از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی از 
مجتمع بندری امام خمینی)ره( اظهار داشت: 
بیش از 7۰ درصد از نهاده های دامی از این 
بندر بزرگ تجاری وارد کشور می شود و امروز 
با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
مسائل مرتبط با ترخیص و خروج نهاده های 
کشاورزی بحث و بررسی شد. دریس در ادامه 
افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک 

به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن کاالی اساسی و نهاده های دامی از بندر امام خمینی)ره( وارد کشور شده که 
رشد 17 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این حجم از محموله ها به وسیله ناوگان جاده ای و ریلی به اقصی نقاط 
کشور حمل شده و از این میان 5۰۰ هزار تن از طریق حمل ریلی ارسال شده که از رشدی ۸۸ درصدی 
در این زمینه برخوردار بوده است. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( با اشاره به نگهداری دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاالی اساسی در مجتمع بندری امام خمینی)ره( اظهار داشت: در نشست مشترک 
نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با مسووالن جهاد کشاورزی و صاحبان کاال، 

راه های رفع مشکالت در ترخیص و خروج کاال بررسی شد.

جمع آوری برق های غیرمجاز در مسیر جاده مالشیه اهواز
اهواز- افتخار فرج- مدیر امور برق منطقه چهار اهواز گفت: با تالش گروه های عملیاتی و همکاری نیروی 
انتظامی و دستگاه قضایی 1۲ انشعاب غیرمجاز برق در مسیر جاده مالشیه اهواز جمع آوری شد. مدیر امور 
برق منطقه ۴ اهواز افزود: در راستای جلوگیری از بروز نوسان ولتاژ برق و استمرار خدمات رسانی مطلوب به 
شهروندان، 1۲ انشعاب برق غیرمجاز کارگاهی با همکاری نیروی انتظامی جمع آوری شد و با متخلفان برخورد 
قانونی صورت گرفت. بهزاد شافعی زاده ادامه داد: در همین راستا با آغاز فصل گرم و ضرورت پایدارسازی هر 
چه بیشتر شبکه برق، بر آن شدیم با شناسایی سوءاستفاده کنندگان از شبکه، نسبت به جمع آوری و معرفی 

به دستگاه قضایی اقدامات موثری را در استمرار خدمت رسانی انجام دهیم.

ایالم

 1۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت ذرت می رود
محمدعلی اقدسی، رییس سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت: 
در راستای حمایت از تولیدات داخلی در سال جهش تولید طبق 
برنامه ریزی های به عمل آمده در س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
ایالم کشت ذرت در مناطق جنوبی استان آغاز شده است. اقدسی 
اضافه کرد: امسال بیش از 15 هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت 
ذرت می رود. در این راستا تا کنون ۸6۰ هکتار ذرت کشت شده است 
ک��ه ۲۲۰ هکتار آن مربوط به ذرت دانه ای و 6۴۰ هکتار آن ذرت 

سیلویی است. وی ادامه داد: عمده ارقام در این منطقه میان رس بوده که پیش بینی می شود عملکرد ذرت 
دانه ای 6/55 تن در هکتار عملکرد ذرت سیلویی۴۰ تن در هکتار باشد. اقدسی در پایان گفت: برنامه ریزی های 

الزم جهت تامین نهاده ها و بذرها در استان انجام شده است.
اصفهان

شهردار اصفهان:
عملیات اجرایی پروژه تراموا به زودی آغاز می شود

مدیریت شهری در این دوره تمام تالش خود را به کار گرفته تا عملیات اجرایی پروژه تراموا به زودی آغاز شود 
و در این راستا هر یکشنبه جلساتی برگزار می شود که در آن وضعیت پروژه مورد بررسی قرار می گیرد. قدرت اهلل 
نوروزی با اشاره به پروژه تراموا گفت: در این دوره مدیریت شهری تمام تالش خود را به کار گرفته ایم تا عملیات 
اجرایی پروژه تراموا به زودی آغاز شود و در این راستا هر یکشنبه جلساتی برگزار می شود که در آن وضعیت پروژه 
مورد بررسی قرار می گیرد. وی با اشاره به اجرای طرح پیرایش شهری، افزود: در هر کدام از مناطق 15 گانه شهر یک 
خیابان برای اجرای طرح پیرایش شهری انتخاب شده و در فرصت های بعدی تمام خیابان های شهر پیرایش می شود. 
شهردار اصفهان از شهروندان به ویژه کسبه درخواست کرد در خیابان هایی که طرح پیرایش شهری اجرا می شود، 
نهایت همکاری را با شهرداری داشته باشند تا شهر از نازیبایی ها به دور باشد. وی گفت: حرکت به سوی اجرای 

پروژه های عمرانی جدید در کنار افتتاح های هفتگی در دستور کار مدیریت شهری اصفهان قرار گرفته است.

خراسان

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد خبر داد
احداث 19۰ نیروگاه خورشیدی در مشهد تا پایان سال 99

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد گفت: ما برای سال ۹۹ احداث 1۹۰ نیروگاه خورشیدی را 
بنا به درخواست های مردم در دست اقدام داریم. اگر تا پایان سال ۹۹ این تعداد اضافه شود، سه مگاوات دیگر 

به میزان تولید برق نیروگاه های خورشیدی اضافه و در کل ۹ مگاوات می شود.
علیرضا کاشی در خصوص احداث نیروگاه های برق خورشیدی در مشهد اظهار کرد: در کل شرکت های 
توزیع که ما نیز جزئی از آن هستیم، در خصوص ترویج فرهنگ استفاده از نیروگاه های پاک که نیروگاه های 
خورشیدی بوده، فعالیت هایی در حال انجام است تا مردم را راغب کنیم که از این مساله استفاده کنند. این 
به نفع خودشان و محیط زیست و همچنین صرفه جویی در سرمایه های ملی کشور است. وی بیان کرد: مشهد 
بزرگ ترین شهر در کل کشور است که در این شهر ۴6۰ نیروگاه خورشیدی روی پشت بام ها نصب کردیم 
که میزان تولید برق این نیروگاه ها حدود شش مگاوات است. ما برای سال ۹۹ احداث 1۹۰ نیروگاه دیگر را 
بنا به درخواست های مردم در دست اقدام داریم و در حال انجام کارهای آن هستیم. اگر تا پایان سال ۹۹ این 

تعداد اضافه شود، سه مگاوات دیگر به میزان تولید برق اضافه و در کل ۹ مگاوات می شود.

معاون اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی خراسان رضوی مطرح کرد
 معین اقتصادی ظرفیت های مورد استفاده بخش خصوصی را 

اطالع رسانی کند
معاون کارآفرینی و اش��تغال اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
گفت: یک��ی از کارهای معی��ن اقتصادی 
اطالع رس��انی از ظرفیت های��ی اس��ت که 
بخش خصوصی می تواند از آنها اس��تفاده 
کند. محمدامین بابایی با حضور در معین 
اقتصادی مشهد در خصوص نظارت سازمان 
جهان��ی کار گف��ت: در ح��وزه صیانت از 
نیروی کار و این قبیل مباحث نیز سازمان 
بین المللی کار بسیار سخت گیرانه برخورد 

می کند. معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: یکی از 
شاخص های ارزیابی جهانی، سنجش نرخ بیکاری است که ما نیز متولی اعالم این نرخ نیستیم و مرکز آمار 
ایران این گزارشات را تهیه کرده و به صورت فصلی و در سرشماری نفوس و مسکن سراسری ارائه می دهد.

بابایی گفت: زمانی که این آمار در سرشماری نفوس و مسکن اعالم می شود تا سطح روستا و بخش نیز 
قابل ارائه و اعالم خواهد بود و در زمان ارائه آمار فصلی فقط به صورت استانی اعالم می شود.

با شکست طرح اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه ها، وزارت 
راه و شهرسازی به دنبال کمک گرفتن از پلیس راهور برای نقد 
کردن سرمایه های بخش خصوصی در احداث آزادراه است. 
دو هفته قبل در اقدامی بی سر و صدا، گیت های اخذ عوارض 
دستی و نقدی قطعه یک آزادراه تهران- شمال که بهمن ماه 
سال گذشته با حضور رییس جمهور به بهره برداری رسیده بود، 

به باند برگشت این آزادراه بازگشت.
این در حالی است که بیش از یک سال از آغاز طرح اخذ 
الکترونیک��ی عوارض آزادراه ها می گذرد و در مرحله اول قرار 
ب��ود چهار آزادراه تهران- قم، تهران- س��اوه، کرج- قزوین و 
قزوین- رشت به عنوان آزادراه های پایلوت دریافت الکترونیکی 
عوارض انتخاب ش��وند. همچنی��ن دو آزادراه همت-کرج و 
تهران- ش��مال از همان ابتدای افتتاح و بهره برداری، بدون 
ایجاد تاسیس��ات دریافت عوارض نقدی احداث شده بودند 
و خودروه��ای عبوری از این آزادراه، عوارض آن را به صورت 

الکترونیکی پرداخت می کردند.
ب��ا توجه به اینک��ه آزادراه های کش��ور در حال حاضر با 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی احداث می شوند، دریافت 
عوارض برای س��رمایه گذار با هدف اس��تهالک اصل و سود 
س��رمایه از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. برای دولت نیز 
دریاف��ت منظم عوارض آزادراه ه��ا از این منظر اهمیت دارد 
که سبب جلب اعتماد سرمایه گذار بخش خصوصی شده و 
می تواند از این سرمایه گذاران برای پیشبرد سایر پروژه های 

عمرانی خود بهره ببرد.
با این حال، بازگش��ت گیت ه��ای دریافت نقدی عوارض 
در آزادراه تهران- شمال و همچنین راه اندازی مجدد فرآیند 
دریافت نقدی عوارض در آزادراه تهران- قم در روزهای اخیر 
نشان می دهد، وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح دریافت 

عوارض الکترونیکی آزادراه ها با مشکل روبه رو شده است.
محمد اسالمی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه مراسم 

افتتاح مرکز جهادی پیشرفت راه آهن، در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به این سوال که اگر مردم عوارض آزادراهی به صورت 
الکترونی��ک را پرداخت نکنند چه مش��کلی در ادامه پروژه 
الکترونیکی شدن آزادراه ها رخ خواهد داد، توضیح داد: امیدوارم 
مردم کمک کنند، طرح های تکمیلی برای الکترونیکی کردن 

آزادراه ها نیازمند همکاری مردم است.
وی ادام��ه داد: در چه��ار آزادراه پروژه الکترونیکی کردن 
عوارض را ش��روع کردی��م و اگر مردم نس��بت به پرداخت 
الکترونیک��ی ع��وارض آزادراهی ک��م کاری کنند مجبوریم 
برگردانیم، سرمایه گذار نمی تواند اقساط تسهیالت را پرداخت 
کن��د و باید مردم عوارض الکترونی��ک را به موقع پرداخت 
کنند تا ما از الکترونیکی کردن ع��وارض آزادراهی در ادامه 

منصرف نشویم.
مع�اون وزی�ر راه: نیمی از خودروه�ای عبوری از  � 

آزادراه ها عوارض نمی دهند
بالفاصله پس از اظهارنظر وزیر راه، خیراهلل خادمی معاون 
وزیر راه و مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل نیز همان روز )چهارش��نبه هفته قبل( در برنامه 
زنده شبکه خبر با موضوع عوارض الکترونیکی آزادراه ها اظهار 
داش��ت: از اوایل س��ال ۹۸، پنج آزادراه که در اختیار وزارت 
راه و شهرسازی بود، بابت الکترونیکی شدن عوارض، مشخص 

و این پروژه در عوارضی این آزادراه ها اجرا شد.
وی افزود: پس از آن مقرر شد الکترونیکی شدن عوارض 
آزادراه ها در بقیه آزادراه های کشور هم اجرا شود، به هر حال 
این کاری ضروری است که موجب تسهیل رفت و آمد، کاهش 
ترافیک و کاهش توقف و ایس��تایی خودروها در عوارضی ها 
می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: موردی که 
در یک سال اخیر در این باره رخ داد، این است که با مشکل 

عدم پرداخت عوارض الکترونیک از سوی مردم مواجه هستیم. 
پالک خودرو به محض عبور از عوارضی ثبت می شود و به مالک 
خودرو پیامکی مبنی بر پرداخت عوارض، همچنین آدرس 
پرداخت، ارسال می شود یا کاربر می تواند از طریق وب سایت 
یا اپلیکیش��ن و چندین روش دیگر این عوارضی را پرداخت 
کند و تا ۴۸ ساعت هم مهلت وجود دارد این عوارضی پرداخت 

شود و در این مدت خودرو جریمه نمی شود.
وی ادامه داد: در یک س��ال اخیر با وجود مناس��ب بودن 
شرایط الکترونیکی شدن عوارضی آزادراه ها، استقبال مردم از 
این روش مناسب نبود. در این یک سال 5۰ درصد عوارض ها 
هنوز پرداخت نش��ده است. این عدم پرداخت، موجب شده 

سرمایه گذاران به منابع مالی خود نرسند.
خادمی اضافه کرد: تاکید وزیر راه و شهرسازی این است که 
در این پنج آزادراه الکترونیکی شدن عوارض ادامه یابد، ولی 
به این نتیجه رسیدیم که با این شرایط شاید این سیستم ادامه 
نیابد. در همین آزادراه تهران- شمال گیت های عوارضی از روز 
اول الکترونیک بود اما کمتر از 1۰ درصد از کاربران عوارض 
را پرداخت کردند و همین امر موجب شد سرمایه گذار دچار 

مشکل شود و بنابراین باند برگشت را نقدی کردیم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور افزود: اگر مردم از این سیستم استقبال نکنند ممکن 
اس��ت سیس��تم ETC )پرداخت الکترونیک عوارضی( در 

آزادراه های خصوصی لغو شود.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره اهرم های دولت برای 
پرداخ��ت ع��وارض الکترونیک گفت: وزیر راه و شهرس��ازی 
تفاهمنامه ای با پلیس راه امضا کرده تا از اهرم پلیس استفاده 
کنیم، اما تا مردم استقبال نکنند هیچ راهی وجود ندارد و فقط 

همکاری مردم الزم است.

در همین ارتباط سیدحس��ین میرش��فیع، مشاور وزیر 
راه و شهرس��ازی در گفت وگ��و با مهر اظهار داش��ت: وزارت 
راه و شهرس��ازی در حال انجام توافق��ی با پلیس راهور برای 

وصول عوارض است.
وی ادامه داد: اگر این توافق نهایی ش��ود، مشکالت عدم 
امکان دریافت عوارض هم برطرف خواهد ش��د. مشاور امور 
زیربنایی وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: به هیچ وجه قرار 
نیس��ت اخذ عوارض الکترونیکی جمع آوری و متوقف شود. 
وزیر راه و شهرس��ازی دستور قاطع داده که اخذ الکترونیکی 

عوارض آزادراهی ادامه یابد.
میرش��فیع گفت: قرار است آزادراه های جدید هم افزوده 
شود. در حال حاضر کسانی که عوارض الکترونیکی نمی دهند، 
جریمه نمی شوند چون ما به دنبال این مسیر نرفته ایم اما قانونا 
می شود این موضوع را پیگیری کرد. البته این تفاهمنامه وزارت 
راه با پلیس برای وصول عوارض است نه جریمه خودروهایی 

که عوارض نمی دهند.
در همین رابطه، خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت های 
س��رمایه گذار در آزادراه ها )نماینده بخش خصوصی( اظهار 
داش��ت: سیستم عوارض الکترونیکی آزادراه ها از همان ابتدا 
به مشکل برخورد به گونه ای که در 1۰ ماه پس از راه اندازی 
این سیستم، 6۰ درصد خودروهای عبوری عوارض آزادراه را 

پرداخت نمی کردند.
وی افزود: این موضوع س��بب دلس��ردی ش��رکت های 
سرمایه گذار در حوزه ساخت آزادراه شده و در نتیجه از دو هفته 
گذشته باند برگشت قطعه یک آزادراه تهران- شمال، اقدام به 

راه اندازی گیت اخذ دستی و نقدی عوارض کرده است.
نماینده بخش خصوصی خواستار تدوین و تصویب قوانین 
باالدستی این موضوع با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران 
مجلس شد تا این فرآیندی که می تواند کارآمد باشد، در ادامه 

راه با مشکل حادتر مواجه نشود.

ورود پلیس به ماجرای عوارضی الکترونیکی آزادراه ها
انعكاس
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اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد
آغاز تامین مالی بخش خصوصی از بورس

ایسنا- اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد که درگاه تامین مالی از طریق بازار 
سرمایه آغاز به کار کرده است. پس از امضای توافقنامه مشترکی که میان اتاق 
بازرگانی ایران و سازمان بورس منعقد شده بود، حاال اتاق بازرگانی از راه اندازی 
فاز نخست درگاه تامین مالی از طریق بازار سرمایه خبر داده است. در جریان 
این توافق مشترک اعالم شده بود که ورود شرکت های خصوصی به بورس باید 
از طریق ایجاد یک پنجره واحد فراهم شود و اتاق بازرگانی ایران نیز مسوول 
این امر خواهد بود. با گذشت چند هفته از امضای این توافق، اتاق بازرگانی اعالم 
کرده که شرکت های متقاضی می توانند با ورود به وبسایت، فاز نخست ثبت نام 
خود که همان ورود اطالعات ش��رکت خواهد بود را انجام دهند. در گام دوم، 
اطالعات شرکت ها بررسی شده و بر اساس اولویت بندی، فاز دوم ثبت نام آغاز 
خواهد شد. بر اساس اعالم حسین سالح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، 
اقدام الزم برای طراحی و پیاده سازی درگاه واحد و نظارت بر آن با هدف پوشش 
کامل مسیر تامین مالی از محل بازارهای سرمایه در یک سامانه واحد بر عهده 
اتاق ایران است. در واقع این درگاه مسیر ارتباطی برای ارزیابی، اقدام و پایش 
تامین مالی شخصیت های حقوقی بخش خصوصی از محل بازارهای سرمایه و 
بدهی کشور با تمرکز بر بازارهای زیر نظارت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابورس است. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تامین مالی طرح های 
نیمه تمام دولتی از طریق بخش خصوصی و در چارچوب ساختار بازار سرمایه 
یکی از اصلی ترین هدف هایی است که در ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد
شفافیت قیمت؛ مزیت بورس مسکن

سنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ایجاد شفافیت در قیمت مسکن، 
برقراری تعادل، کاهش سفته بازی و همچنین افزایش قابلیت نقدشوندگی 
از جمل��ه مهم ترین مزایای راه اندازی بورس مس��کن خواه��د بود. فردین 
آقابزرگی با اشاره به راه اندازی بورس امالک و پیامدهای مناسب آن افزود: 
قیمت گذاری شفاف، ایجاد تعادل در قیمت مسکن و همچنین  نقدشوندگی 
از مزایای مهم آغاز به کار این بازار خواهد بود. وی افزود: قانون مندی حاکم 
بر س��ازوکار بازار س��رمایه، هزینه های مترتب بر انجام معامالت  مسکن و 
خرید و فروش ها را نیز تا حدود بسیار زیادی شفاف خواهد شد. آقابزرگی 
در ادامه با اظهار این مطلب که در حال حاضر معامالت مسکن به صورت 
س��نتی و مذاکره ای انجام می شود، گفت: این در حالی است که راه اندازی 
بورس امالک می��زان عرضه در مقابل تقاضای موجود را مدیریت می کند. 
وی تسهیل واگذاری امالک بال استفاده و به ویژه امالک دولتی را از دیگر 
مزایای راه اندازی این بورس برش��مرد و گفت: بر خالف انتظار برخی افراد 
مبنی بر اینکه راه اندازی بورس امالک، افزایش قیمت مس��کن را به دنبال 
خواهد داش��ت، معتقدم همان طور که در ایران و به خصوص کالنش��هرها، 
قیمت امالک بسیار بسیار باالتر از  قیمت مسکن در دیگر کشورهای مطرح 
دنیا اس��ت، این موضوع تعدیل س��طح عمومی قیمت ها را به دنبال خواهد 
داشت. آقابزرگی مزیت بعدی را کاهش سفته بازی عنوان کرد و افزود: هر 
چند تجربه زیادی در این خصوص در بازار بین الملل در دست نیست، ولی 
با ساختار اقتصادی ما کامال مطابقت خواهد داشت و بعد از آغاز به کار این 
بورس، شاهد کاهش سفته بازی در مسکن خواهیم بود. به گفته این فعال 
بازار سرمایه، فروش متری مسکن نیز تا حدودی می تواند به جمع آوری و 
پس انداز صاحبان س��پرده و منابع مالی خرد کمک کند. این موضوع افراد 
را از ورود به بازارهای مخرب و آن دس��ته از بازارهایی که بر خالف مصالح 
اقتصادی کشور هستند نیز دور نگه خواهد داشت. وی در خصوص فرآیند 
راه ان��دازی این بورس و پروس��ه اجرایی آن نیز توضیح داد و گفت: در کل 
فرآین��د، فرآیند چندان پیچیده ای نیس��ت و غیرقابل اجرا نخواهد بود. در 
واقع به نظر می رسد، این امر به سرعت پیش رود و شاهد راه اندازی و آغاز 
به کار این بازار باشیم. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه یک نکته مهم 
در راه اندازی بورس مسکن را سرمایه اولیه بسیار باالی این بازار در مقایسه 
با دیگر بورس های فعال در کش��ور دانست و گفت: طبق گفته های مطرح 
شده سرمایه اولیه بورس مسکن بیش از پنج هزار میلیارد تومان است. این 
سرمایه در مقایسه با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان بورس و 1۴۰ میلیارد تومان 
فرابورس بسیار زیاد است. به عبارت دقیق تر این رقم از لحاظ مقایسه ای با 

دیگر بورس های فعال در کشور، غیر قابل مقایسه است.

گ�روه ب�ورس- ش��اخص کل بورس در 
نخستین روز هفته از صعود بازماند و  با افت 
۳۲ هزار و 55۴ واحدی در آس��تانه س��قوط 
ب��ه کانال یک میلی��ون و 7۰۰ هزار واحدی 
به  کار خود پایان داد. روز گذش��ته نمادهای 
شاخص ساز بازار سرمایه به روند اصالحی خود 
که به ویژه از روز چهارش��نبه آغاز ش��ده بود 
ادامه دادند و غالبا با صف های پرحجم فروش 
مواجه شدند. ناظران بازار سرمایه پیش بینی 
کرده بودند که در هفته جاری با شروع اصالح 
قیمتی سهام شرکت های بزرگ، نقدینگی از 
سهم های بزرگ به سوی سهم های کوچکتر 
روانه خواهد شد. در هفته گذشته انتقادهایی 
نیز از سیاس��ت های سازمان بورس در انتقال 
معامالت نمادهای ش��اخص س��از به ساعات 
فوق العاده صورت گرفته بود که عنوان می شد 
به زیان شرکت های کوچک تمام شده است. 
با این حال به نظر می رس��د بازار روز گذشته، 
روند معامالتی خود را به نفع س��هام کوچک 

اصالح کرده است.
بازار در روز گذش��ته ع��الوه بر افت 1/77 
درصدی ش��اخص کل بورس ک��ه در نهایت 
روی رقم یک میلیون و ۸۰۹ هزار واحد قرار 
گرفت، با افت ارزش معامالت نیز روبه رو شد؛ 
به نحوی که در پایان، ارزش معامالت بورس 
ب��ا کاهش ح��دود 1۰ ه��زار و 5۰۰ میلیارد 
تومانی نس��بت به روز چهارشنبه به 1۲ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان رس��ید. در همین حال 
فراب��ورس نیز به معامالتی با ارزش پنج هزار 
و ۳5۰ میلی��ارد توم��ان رضای��ت داد. با این 
حال روز شنبه شاخص کل با معیار هم وزن 
شش هزار و 6۲۹ واحد معادل  1/۳۸ درصد 
صعود کرد که نش��ان از حرکت بازار به سوی 
تعادل است. از سوی دیگر شاخص های قیمت 
وزنی- ارزشی با افت 1/77 درصد، آزاد شناور 
ب��ا افت 1/6۳ درص��د، بازار اول با افت  ۲/57 
درص��د و بازار دوم با افت ۰/۴۸ درصد مواجه 
شدند. در معامالت روز گذشته بورس نمادهای 
فوالد، فارس، فملی، شبریز، تاپیکو، خودرو و 
شتران، بیش��ترین تاثیر منفی را در شاخص 
کل داشتند. در فرابورس نیز که شاخص کل 
با ۳۰1 واحد رشد مواجه بود، نمادهای کگهر، 
مارون، میدکو و آریا بیشترین تاثیر مثبت را بر 
جای گذاشتند و نمادهای شگویا، صبا و دی 
نیز دارای بیش��ترین تاثیر منفی در شاخص 

فرابورس بودند.
افزایش عرضه در بازار � 

یک کارشناس بازار سرمایه در تشریح رفتار 
بازار سرمایه اظهار کرد: در هفته ای که گذشت 
بر شدت عرضه ها در بازار افزوده شد و انتظار 
داریم ای��ن روند در روزهای آین��ده ادامه دار 
باشد. امیرعلی امیرباقری در گفت وگو با ایرنا 
ادامه داد: در هفته گذش��ته میزان عرضه در 
نمادهای تاثیرگذار بر شاخص هم وزن شدت 
گرفت و از طرف دیگر شاهد یک واگرایی میان 
»شاخص کل« و »شاخص هم وزن« بودیم. وی 
خاطرنشان کرد: در بازار هفته ای که گذشت 

شاخص کل بر مدار یکسری از سهم های خاص 
کماکان به رشد خود ادامه داد که این موضوع 
منجر به اعتراض برخی از فعاالن بازار ش��د و 
تا پایان هفته در انتظار از بین رفتن واگرایی 
ایجاد شده بین دو »شاخص کل« و »شاخص 
هم وزن« بودیم. این کارش��ناس بازار سرمایه 
گفت: رسیدن ش��اخص بورس به کانال یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار واحد زمینه انتظار برای 
اصالح درون کانالی ش��اخص بورس را ایجاد 
کرد که ب��ه دنبال این اتفاق احتمال افزایش 
عرضه در کلیت بازار هفته جاری و هفته آینده 
وجود دارد. وی افزود: سهام شرکت هایی که 
قرار است در صندوق های ETF عرضه شوند 
به دلیل تجربه رش��دهای چندبرابری اخیر، 
اکنون نیاز به اصالح دارند که به احتمال زیاد 
در بازار هفته جاری شاهد اصالح در این نوع 
سهام و شاخص کل خواهیم بود امیرباقری با 
تاکید بر اینکه در هفته منتهی به یکم مرداد 
بر شدت عرضه ها در بازار افزوده خواهد شد، 
گف��ت: به احتمال زیاد کلی��ت بازار وارد یک 
فرآیند اصالحی خواهد ش��د )همان گونه که 
روز گذشته نیز شاهد آن بودیم(  اما سهامداران 
نباید نگرانی چندانی را از این اصالح داش��ته 
باش��ند و می توانند از این فرصت برای اصالح 
پرتفوی خود استفاده کنند تا در رالی بعدی 
صعود بازار از رش��د ش��اخص بورس منتفع 
شوند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: اکنون 
روند معامالت در بازار بیش��تر از آنکه متاثر از 
نرخ های کامودیتی جهانی باشد متاثر از عدم 
وجود بازارهای جایگزین برای سرمایه گذاری 

و نرخ ارز در بازار داخلی است. وی اظهار کرد: 
پیش بینی های انجام شده از بازار ارز حاکی از 
آن است که نرخ دالر در روزهای آینده با ثبات 
قیمتی همراه خواهد شد و به احتمال زیاد وارد 
یک روند اصالحی می شود که این موضوع هم 
می تواند بازار س��رمایه را تحت تاثیر خود قرار 
ده��د. امیرباقری با تاکید بر آنکه در وضعیت 
کنونی، نرخ ارز از جمله مس��ائل تاثیرگذار بر 
بازار سرمایه تلقی می شود، گفت:  این موضوع 
می تواند به دلیل ایجاد تورم انتظاری، باال بردن 
نرخ بازده مورد انتظار و افزایش اهرم سودآوری 
شرکت هایی که فروش دالری دارند بر کلیت 
بازار بورس تاثیرگذار باش��د. این کارش��ناس 
بازار س��رمایه خاطرنشان کرد:  اکنون قیمت 
کنونی س��هام می توان��د منعکس کننده نرخ 
دالر بی��ش از قیمت های فعلی باش��د که در 
ص��ورت اصالح قیمت دالر ب��ر کلیت قیمت 
س��هام موجود در ب��ازار و روند اصالحی آنها 

تاثیرگذار خواهد بود.
تازه واردها از صندوق های سرمایه گذاری  � 

استفاده کنند
این کارش��ناس بازار س��رمایه سهامداران 
حاض��ر در بورس را خط��اب قرار داد و گفت: 
سهامداران نباید صرفا جهت جریان نقدینگی 
را مالک برای ورود سرمایه های خود به بازار 
و س��رمایه گذاری در این بازار قرار دهند. این 
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: توصیه 
ما به سرمایه گذاران تازه وارد این است که به 
جای ورود سرمایه های خود به صورت مستقیم 
در بازار، به طور حتم از خدمات صندوق های 

سرمایه گذاری مشترک استفاده کنند و سرمایه 
خود را در اختیار یک تیم حرفه ای قرار دهند تا 
از این طریق مانع از ضرر و زیان های احتمالی 

در بازار شوند.
اصالح، الزمه بازگشت رشد پرشتاب  � 

شاخص بورس
امیرباق��ری اصالح برای روند بازار را الزمه 
رش��د پرشتاب بازار دانست و افزود: یک روند 
متع��ادل افزایش��ی بلندمدت بس��یار بهتر از 
رشد پرش��تاب کوتاه مدت و در نهایت خروج 
س��رمایه از بدنه بازار س��رمایه و متورم سازی 
س��ایر بازارهاست که در این زمینه مسووالن 
سیاس��تگذار باید تمرکز بیشتری بر این امر 
داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار 
داش��ت: ش��ائبه ای در فضای جامعه به وجود 
آمده مبنی بر اینکه رشد پیاپی بازار سرمایه 
با افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران 
باعث ایجاد تورم در س��ایر بخش های اقتصاد 
می شود. این شبهه اساسا مبنای علمی ندارد 
و صرفا برداش��ت افراد مبتنی بر ش��نیده ها و 
شایعات اس��ت. وی گفت: روند صعودی بازار 
سرمایه ناشی از دو عامل عدم وجود بازارهای 
جایگزین برای س��رمایه گذاری و افزایش نرخ 
ارز  است که هر دو عامل، عامل افزایش کلیت 
بازار سرمایه و زمینه ساز رشد شتابان قیمت ها 

در فضای بازار سرمایه است.
فشار فروش  طبیعی است � 

امیرباقری افزود: بعد از رشدهای چندین 
برابری، شناسایی سود برای سرمایه گذاران و 
س��هامداران حقیقی و حقوقی امری بدیهی 

اس��ت بنابراین فش��ار فروش هایی که هفته 
جاری و هفته نخست مرداد ماه در کلیت بازار 
س��رمایه ایجاد می شود، طبیعی است و نباید 
س��رمایه گذاران چندان نگران وضع معامالت 
بازار در چند روز آینده شوند. این کارشناس 
بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بعد از رشدهای 
پیاپی چند وقت اخیر باید فرصت استراحت 
به بازار داده ش��ود، گف��ت: در صورت ایجاد 
اصالح در بازار می توان ش��اهد روند افزایشی 
بلندمدت بازار، ورود سرمایه های خرد به بدنه 
بازار سرمایه و یافتن جایگاه بازار سرمایه بعد 

از سال ها نزد عموم مردم باشیم.
استفاده از استراحت بازار برای اصالح  � 

سبد سهام
در همی��ن ارتب��اط یک کارش��ناس بازار 
س��رمایه نیز در خصوص دالی��ل افت و خیز 
کلیت بازار سهام در هفته گذشته و پیش بینی  
هفته  جاری توضیحاتی ارائه داد. حمید کاوه 
در گفت وگو با ایِبنا با اشاره به افت و خیزهایی 
که ش��اخص بورس و قیمت س��هام برخی از 
ش��رکت ها در هفته گذش��ته تجربه کردند، 
گفت: این نوسان به دلیل رشد شتابانی است 
که شاخص بورس از ارتفاع یک میلیون تا 1/۸ 
میلیون واحد بدون وقفه و اس��تراحت داشته 
و بس��یار طبیعی است که کلیت بازار سرمایه 
در نقط��ه ای به تعادل رس��یده و به اصالح و 
استراحت بپردازد. این کارشناس بازار سرمایه 
افزود: بدون شک شاخص بورس و کلیت بازار 
س��هام برای ادامه روند صعودی خود نیاز به 
اص��الح و وقفه چن��د روزه دارد تا با اصالح و 
دست به دست شدن سهام، از انگیزه الزم برای 
تداوم رشد خود برخوردار شود. وی اضافه کرد: 
با توجه به حجم خوبی که در معامالت هفته 
گذشته شاهد هستیم، به نظر نمی رسد اطالع 
و اس��تراحت این روزهای کلیت بازار عمیق و 
ریزشی باشد. به همین جهت به سرمایه گذاران 
توصیه می ش��ود از این فرص��ت برای اصالح 
پرتفوی خود اس��تفاده کنند. این کارشناس 
بازار س��رمایه ادامه داد: همچنین بهتر است 
س��هامداران در انتخاب سهام شرکت ها برای 
خرید به مسائل بنیادی آنها دقت کنند تا در 
زمان اصالح بازار کاهش کمتری را در س��بد 
سهام خود ببینند. وی همچنین در خصوص 
وضعیت کلی بازار س��رمایه در هفته پیش  رو 
گفت: همان گونه که اش��اره ش��د با توجه به 
مولفه های مختلف از جمله افزایش نرخ دالر، 
انتظارات تورمی در اقتصاد تا پایان سال، رکود 
حاکم بر س��ایر بازارها و همچنین نقدینگی 
خوبی که در بازار سرمایه حضور دارد، به نظر 
می رس��د هفته متعادلی را در تاالر شیشه ای 
شاهد باشیم. ضمن اینکه کلیت این بازار نیز 
به دلیل برگزاری مجامع ش��رکت های بزرگ 
و شاخص س��از از جمله بانک صادرات، بانک 
تجارت، ایران خودرو، پاالیش نفت اصفهان و... 
تحت تاثیر این موضوع اس��ت. این کارشناس 
بازار سرمایه همچنین اظهار کرد: با توجه به 
اینکه صدور کدهای معامالتی در بازار سهام 
کماکان ادامه دارد و این موضوع یعنی ادامه دار 
ب��ودن ورود نقدینگ��ی به این ب��ازار، به نظر 
می رسد با خبرهایی که از مجامع شرکت های 
بزرگ منتش��ر خواهد شد، شاخص بورس در 
هفته های آینده کانال دو میلیون و حتی ۲/5  

میلیون واحد را نیز تسخیر کند.

شاخص کل با افت ۳۲ هزار واحدی هفته را آغاز کرد

سرخپوشی بورس با اصالح شاخص سازها 
خبر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318603002847  مورخ 1399/03/17 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای فخراله 
اسدی اسطلخ جانی فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 828 صادره از رودبار در قریه کویخ در شش دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 271/97 مترمربع پالک فرعی از 176 از اصلی 85 مفروز مجزی از پالک 1 باقیمانده از 
اصلی 85 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای باقر رسول کویخی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/12
837 م الف- حسین اسالمی کجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی اخطاریه
آدرس :   مجهول المکان نام و نام خانوادگی مخاطب: حمید رفعتی  شغل :   آزاد  

به موجب این اخطاریه به شما اخطار می گردد که جهت اجرای دادنامه شماره 9909973456700086 – 1399/02/26 
شعبه 6 دادگستری سیرجان مبنی بر طالق خانم اکرم رفیعی ظرف مدت 7 روز به دفتر ازدواج و طالق 36/173 سیرجان 
واقع در چهارراه 17ش��هریور مراجعه نمایید واال در صورت عدم حضور طالق جاری و ثبت می گردد و هرگونه ادعای 

شما مسموع نمی باشد.
سعداله شهریاری پور- سردفتر ازدواج 173 طالق 36 سیرجان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960319012000851 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر پارسافر فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 316 صادره از سیرجان در شش دانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 
465/97 مترمربع پالک 3 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 36 کرمان به آدرس سیرجان بلوار امام زاده احمد نرسیده 
به پل هوایی سمت چپ خریداری از مالک رسمی عالیه خانم رضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/29                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/13

606 م الف- محمد آرمان پور- رییس ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی اخطاریه
جناب آقای محمد لک فرزند علی طبق دادنامه 9909976660100067- 99/2/21 شعبه 1 دادگاه محترم عمومی 
حقوقی شهرس��تان ازنا و نامه 1399036001270063 – 99/4/28 مبنی بر قطعیت آن جهت ثبت طالق به ش��ما 
اخطار می شود که ظرف مدت تعیین شده پس از رویت جهت ثبت واقعه طالق زوجه خود به نام بانو لیال بلگیوند در 
دفتر حاضر شوید. تلفن دفتر و همراه جهت اطالع و تماس 06643432020، 09163660027 می باشد. در غیر این 
صورت به سردفتر نمایندگی در اجرای صیغه طالق اعطا گردیده و نسبت به ثبت واقعه طالق اقدام خواهد شد. عدم 

حضور شما مانع از ثبت طالق نخواهد بود.
17921 م الف- علیرضا نصیراالسالمی- سردفتر ازدواج 35 و طالق 37   ازنا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت وندا شیر 
با عنایت به قانون تجارت در باب شرکت های سهامی خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل جهت اطالع و دعوت از 
سهامداران شرکت وندا شیر به شماره ثبت 10481 به منظور شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی یک نوبت در تاریخ 

1399/5/12 در روزنامه چاپ و انتشار رساند.
موضوع آگهی: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت وندا شیر به شماره ثبت 10481

الف: زمان و محل برگزاری مجمع عمومی
از کلیه سهامداران وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که در 
ساعت 9 صبح روز یکشنبه  دوازدهم  مرداد یک هزار و سیصد و نود و نه که در محل شرکت واقع در همدان- کیلومتر 

10 جاده مالیر جنب جایگاه سوخت خلیج فارس برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
ب: دستور جلسه 

تصویب صورت های مالی )ترازنامه مالی( سال 1398 
رییس هیات مدیره- کاظم شمسی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318603002099 مورخ 1399/02/29 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای بهمن 
جعفری نژاد جوبنی فرزند عقیل به شماره شناسنامه 7152 صادره از رودبار در قریه اج بیشه در شش دانگ یک باب مغازه 
به مساحت 41/45 مترمربع پالک فرعی 2361 از اصلی 91 مفروز مجزی از پالک 65 از اصلی 91 واقع در بخش چهار 
رشت خریداری از مالک رسمی آقای تقی رحیم زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/12
872 م الف- حسین اسالمی کجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و 
برابر شماره 139960306005002096 مورخ 99/04/11 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی همتی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
139/06 مترمربع از پالک شماره 206 فرعی از 106  اصلی واقع در اراضی چشمه مراد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور 

خریداری از مالک رسمی آقای جواد صنیعی فرزند محمد باقر محرز شده است.
بنابراین به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوط، 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق می شود تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک، تسلیم و رسید اخذ کنند. معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 

اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/14        تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/29 

م الف99/2097- علی امینی- رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر آرای شماره های 139960306005002092 و 139960306005002093  مورخ 
99/04/11 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیش��ابور تصرفات مالکانه 
و بالمع��ارض خان��م مهال زروندی  فرزند محمدرضا و خانم فاطمه عین آبادی فرزند ابوطالب هرکدام  
نس��بت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143/55 مترمربع از پالک شماره 
9 فرع��ی از 39  اصل��ی واق��ع در اراضی محمدی بخش 12 حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک 

رسمی آقای احمد ارجمند فرزند عبدالحسین محرز شده است. 
بنابراین به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می 
و م��اده 13 آیین نام��ه مرب��وط، این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق می شود تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک، تسلیم و رسید اخذ کنند. معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت، موکول 
ب��ه ارائ��ه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نش��ود یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/29 

م الف99/2094- علی امینی- رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر ش��ماره 139960306005002089 م��ورخ 99/04/11 هیات اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای مهدی باری فرزند 
برات نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 118/83 مترمربع از پالک شماره 27 فرعی از 
11  اصلی واقع در اراضی گذر چهار باغ بخش 12 حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک رس��می 

خانم فرشته متحدین فرزند محمدرضا محرز شده است. 
بنابراین به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می 
و م��اده 13 آیین نام��ه مرب��وط، این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق می شود تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک، تسلیم و رسید اخذ کنند. معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت، موکول 
ب��ه ارائ��ه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نش��ود یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/29 
م الف99/2091- علی امینی- رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

پیش نویس آگهی ثبت تغییرات
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه اي کشتکاران امواج زرین شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت  19442 و شناسه ملی  10861204620 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادي سالیانه 
مورخ 1399/02/10 و به استناد مجوز شماره 92/21/1381 مورخ  99/3/20 بانک کشاورزي 
مدیریت استان گیالن تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقاي هومن موسی زاده میاندهی به کدملی  2594276901و خانم سیده ملیسا 
خاکپورتسیه کدملی 2649337702 و خانم پروا موحدي شاد به کدملی 1289094217 براي 
مدت دو سال انتخاب شدند 2- محمد مطبوع رفتار حقیقی به شماره ملی  2649260238 به 
سمت بازرس اصلی و اکرم السادات کیانپور به شماره ملی 0045555672 به سمت بازرس 
علی البدل براي مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3- ترازنامه و صورت هاي مالی و حساب 
س��ود و زیان ش��رکت در سال مالی  1398مورد تصویب مجمع قرار گرفت.  4- روزنامه 

کثیراالنتشار فضیلت جهت درج آگهی هاي قانونی شرکت انتخاب شد
این مستند به منظور بررسی صحت محتویات سند تنظیمی به استناد صورتجلسه تنظیمی 
و ابرازي متقاضی صادر و اعتبار دیگري جهت ارائه به هیچ دستگاه و نهادي ندارد و حداکثر 

اعتبار آن یک ماه از تاریخ صدور می باشد.
تذکر 1:

جهت ثبت نهایی این مستند صرفا شخصی که در سامانه به عنوان امضا کننده دفاتر معرفی 
ش��ده اس��ت می تواند به مرجع ثبت ش��رکت ها مراجعه نماید و از پاسخ به سایر اشخاص 

شخصیت حقوقی که داراي سمت نبوده خودداري می گردد
تذکر 2:

پس از تایید مندرجات این پیش سند ذي سمت می تواند جهت پرداخت هاي قانونی برابر 
راهنماي سامانه اقدامات الزم را به عمل آورد

پیش نویس آگهی ثبت تغییرات
آگهی تغییرات ش��رکت خدمات بیمه اي کشتکاران امواج زرین شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت  19442 و شناسه ملی  10861204620 به استناد صورتجلسه هیات مدیره 
مورخ 1399/02/10 و به اس��تناد مجوز ش��ماره 92/21/1381 مورخ  99/3/20 بانک 
کشاورزي مدیریت استان گیالن تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سمت اعضای هیئت مدیره 
به شرح ذیل می باشد. آقاي هومن موسی زاده میاندهی به کدملی  2594276901 به 
سمت رییس هیات مدیره و  خانم سیده ملیسا خاکپورتسیه به کدملی 2649337702 به 
س��مت نایب رییس هیات مدیره و خانم پروا موحدي ش��اد به کدملی 1289094217 به 
سمت مدیرعامل انتخاب شدند 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضای رییس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اوراق عادي و اداري و بیمه نامه محصوالت کشاورزي با امضاي 

هریک از اعضاي هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است.
این مستند به منظور بررسی صحت محتویات سند تنظیمی به استناد صورتجلسه تنظیمی و 
ابرازي متقاضی صادر و اعتبار دیگري جهت ارائه به هیچ دستگاه و نهادي ندارد و حداکثر اعتبار 

آن یک ماه از تاریخ صدور می باشد.
تذکر 1:

جهت ثبت نهایی این مستند صرفا شخصی که در سامانه به عنوان امضا کننده دفاتر معرفی 
ش��ده است می تواند به مرجع ثبت شرکت ها مراجعه نماید و از پاسخ به سایر اشخاص 

شخصیت حقوقی که داراي سمت نبوده خودداري می گردد
تذکر 2:

پس از تایید مندرجات این پیش سند ذي سمت می تواند جهت پرداخت هاي قانونی برابر 
راهنماي سامانه اقدامات الزم را به عمل آورد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 139960324001000532 م��ورخ 99/2/22 هی��ات موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی احمد حسینی فرزند مالرضا به شماره شناسنامه 4 کدملی 
5299895471 صادره از گناوه را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 444/39 مترمربع در 
قسمتی از پالک 917 اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از آقای حسین امیری و شرکا 
محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/29
178 م الف- محمد چهابدار- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860318603007270 مورخ 1398/08/20 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای احمدرضا مالپور فرزند یحیی به شماره شناسنامه 0019702922 صادره از تهران در قریه 
شالکو در شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 363/38 مترمربع پالک فرعی 38876 
از اصلی 77 مفروز و مجزی از پالک 355 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی 
آقای حسین رضاخواه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/29
684 م الف- حسین اسالمی کجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

021 -88534773
021 -88534774
021  جهـان   صنعـت سـازمان آگهى هاى روزنامه88534775-
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گروه بازرگانی- نمایندگان مجلس 
ش��ورای اسالمی خواستار حضور وزیر 
جهاد در مجلس و توضیح درباره علت 
حذف بودجه خودکفایی گندم از سال 

۹۴ تاکنون شدند.
 در پی مطرح ش��دن حذف ردیف 
اعتباری خودکفایی گندم از سال ۹۴ 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
خواستار حضور کاظم خاوازی، وزیر جهاد 
کشاورزی در مجلس و ارائه توضیحات 
الزم درباره این موضوع شدند. در حالی 
که بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا در 
زمینه تولید محصوالت استراتژیک و 
به خصوص گندم با برنامه ریزی و ارائه 
یارانه های سنگین به این بخش به دنبال 
خودکفایی در این زمینه هستند برخی 
در کشور معتقدند واردات گندم می تواند 
به مراتب هزینه های کمتری برای دولت 

دربر داشته باشد.
این در حالی اس��ت ک��ه با حذف 
ردیف اعتباری بودج��ه گندم و پایان 
خودکفایی این محصول استراتژیک در 
قالب واردات رانت های پنهانی صورت 
گرفته و منابع ارزی کشور بیهوده صرف 
منابعی می شود که در داخل پیش از این 
به خودکفایی آن رسیده بودیم، حال باید 
کاس��ه چه کنم به دست بگیریم و در 
بازار سیاه ارز و گرانی به انتظار واردات 
محصولی باشیم که نتیجه واردات آن 
تنها گرانی نان مصرفی کشور و دلسردی 
بیش از پیش کشاورزان و در نهایت کوچ 

منابع ارزی است.
علی خضریان، نماینده تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در این 
خصوص عنوان کرد: متاس��فانه دولت 
از س��ال ۹۴ تاکن��ون اق��دام به حذف 
بودجه خودکفایی گندم کرده اس��ت. 
این موضوع باعث شده عالوه بر آسیب 
دیدن جدی خودکفایی گندم، امنیت 
غذای��ی مردم نیز م��ورد مخاطره قرار 
گیرد. وزیر جهاد کشاورزی باید ضمن 
ارائ��ه توضیح در خص��وص علت این 
تصمیم، پاسخگوی رانت واردات برای 

افراد خاص نیز باشد.
پیش از این، اسماعیل اسفندیاری پور، 
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی 
از حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی 
گندم از سال ۹۴ خبر داده و گفته بود: 
ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم 
حذف شده و این پدیده در کشاورزی 

کشور طی چهار دهه گذشته بی سابقه 
ب��وده که طرح خودکفای��ی گندم که 
مهم ترین طرح زراعی کشور است فاقد 
ردی��ف اعتباری برای اج��رای پروژه ها 
باشد. ردیف اعتباری طرح خودکفایی 
گن��دم از س��ال ۹۴ حذف ش��ده و در 
حال حاضر به رقم اندکی رسیده و این 
اعتبار ناچیز هم در پایان سال تخصیص 
یافته و ابالغ می شود. در این میان باید 
یادآور ش��وم وجهی ک��ه بابت خرید 
گندم به کش��اورزان پرداخت می شود 
در ازای خری��د کاالی ب��اارزش گندم 
است که کشاورز تولید می کند و بهای 
آن پرداخت می شود. از این بابت منتی 

بر سر کشاورز نیست.
او تصریح کرده بود: س��ال ۸۲ )17 
س��ال قبل( ط��رح خودکفایی گندم 
حدود ۳5 میلیارد تومان اعتبار داشت. 
در س��ال های اخیر نیز به چهار تا پنج 
میلیارد تومان رسید و از محل عنوان 
کلی طرح ه��ای خوداتکایی رقمی به 
این طرح مهم تولیدی که امنیت غذایی 
ش��دیدا به آن وابسته است اختصاص 
می یابد که در صورت مقایس��ه با 17 
سال قبل و لحاظ نرخ تورم سنواتی 17 
ساله با شرایط موجود برای توسعه تولید 
گندم ردیف اعتباری اجرایی طرح گندم 

حداقل 5۰۰ میلیارد تومان باشد.
برخ��ی مس��ووالن وزارت جه��اد 
کش��اورزی در ای��ن خص��وص عنوان 
کردن��د ک��ه ردی��ف اعتب��اری طرح 
خودکفایی گندم حذف نشده بلکه با 
موافقت وزیر جهاد کش��اورزی وقت، 
ردیف های اعتباری طرح های مختلف در 
عنوان کلی تری تحت عنوان طرح های 
خوداتکایی تلفیق ش��ده است. با این 
حال کارشناسان معتقدند تلفیق ردیف 
اعتباری طرح خودکفایی گندم و کاهش 
آن به رقمی بسیار ناچیز عمال به معنای 

حذف آن است.
ردپای یکی از س�ران سیاسی  � 

در واردات
علی خضریان با بیان اینکه متاسفانه 
یکی از س��ران پرنفوذ سیاسی کشور 
اقدام به واردات محموله های گندم کرده 
است، گفت: اسناد نشان می دهد شرکت 
ثبت شده توسط این چهره سیاسی که 
تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت 
حسن روحانی در سال ۹۲ ثبت شده، 
اقدام ب��ه واردات کاالهای اساس��ی با 

ارز مرجع کرده اس��ت. علی خضریان، 
نماین��ده مردم ته��ران در یازدهمین 
دوره مجلس ش��ورای اس��المی اعالم 
کرد که در این زمینه س��والی از وزیر 
کش��اورزی پرسیده ایم که طی آن وی 
باید ضمن ارائ��ه توضیح در خصوص 
عل��ت این تصمیم، پاس��خگوی رانت 
واردات برای افراد خاص باش��د. عضو 
کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه گندم 
کاالیی استراتژیک است و خودکفایی 
در گن��دم اقدامی راهبردی برای تمام 
کشورها محسوب می شود، اظهار کرد: 
وقتی توان تولید داخلی تضعیف می شود 
برخی سودجویان وارد کار می شوند و 

تمام بازار را به دست می گیرند.
خضریان با اعالم اینکه متاسفانه یکی 
از سران پرنفوذ سیاسی کشور اقدام به 
واردات محموله های گندم کرده است، 
خاطرنش��ان کرد: سوال اینجاست که 
چه ارتباطی بین حذف ردیف بودجه و 
واردات توسط این گونه افراد است و آیا 

نظارتی بر این مساله وجود دارد؟
نماین��ده مردم ته��ران در مجلس 
تاکید کرد: اسناد نشان می دهد شرکت 
ثبت شده توسط این چهره سیاسی که 
تنها چند ماه پس آغ��از به کار دولت 
حسن روحانی در سال ۹۲ ثبت شده، 
اقدام به واردات کاالهای اساس��ی با ارز 
مرجع کرده است. در واقع گویا آنچه قرار 
بوده با رای آوردن روحانی بچرخد، چرخ 

رانت سیاسی برخی آقایان بوده است.
شکایت از کمبود کمباین � 

سال گذشته به دلیل مناسب نبودن 
نرخ خرید تضمینی گندم و نارضایتی 
کش��اورزان از این مساله، دولت بعد از 
مدت ها برای تامین ذخایر استراتژیک 
مجبور به واردات گندم ش��د و امسال 
نیز با وجود اینکه کشاورزان از قیمت و 
وضعیت پرداخت ها رضایت نسبی دارند 
اما از کمبود کمباین برداشت و افزایش 
قیمت در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی 

به شدت گالیه مند هستند.
چندی پیش مش��اور نظام صنفی 
کش��اورزی و منابع طبیعی کش��ور از 
کمبود کمباین های تخصصی در فصل 
برداش��ت خبر داد و اعالم کرد این امر 
منجر به افزایش هزینه برای کشاورزان 
شده است. سیدجعفر حسینی با اشاره 
به مشکالت ایجادشده برای کشاورزان 
در پی کمبود کمباین اظهار کرده بود: 
در مناطقی که برداش��ت محصوالت 
کش��اورزی از جمله گندم و کلزا انجام 
می شود با کمبود کمباین مواجه هستیم. 
به باور او به دلیل عدم تناس��ب عرضه 
و تقاض��ا، کمباین داران قیمت کارکرد 
اعالم شده توسط ستاد غالت کشور را 
رعایت نمی کنند و حداقل 1/5 برابر آن 
را می گیرند. به عنوان مثال نرخ برداشت 
ج��و و گندم آبی با کمباین س��نگین 
وارداتی ۳5۰ هزار تومان اعالم ش��ده 
است اما هم اکنون کمباین داران رقمی 
حدود 5۰۰ ه��زار تومان تا 7۰۰ هزار 

تومان برای این کار دریافت می کنند.
حسینی افزود: همچنین نرخ برداشت 
کلزا 5۲۰ هزار تومان اعالم شده بود اما 
کمباین داران رقمی در حدود 7۰۰ هزار 
تومان تا یک میلی��ون تومان دریافت 
می کنند که تمام این موارد به معنای 
افزایش هزینه برای تولید کننده هاست. 
مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع 
طبیعی کشور همچنین از عدم وجود 
ناوگان مناسب برداشت کلزا به شدت 
انتقاد کرده و گف��ت: کمبود کمباین 
برداشت کلزا و هد مخصوص برداشت 
خس��ارات زیادی به کش��اورزان وارد 
می کند. حسینی با بیان اینکه هنگام 
برداشت کلزا با کمباین تخصصی، حدود 
سه درصد وزن محصول برداشت شده 
ریزش محص��ول وجود دارد، گفت: در 
برداشت کلزا با کمباین غیرتخصصی، 
می��زان ریزش حداقل دو تا س��ه برابر 

می شود.

تخلف دولت در اجرای قانون  � 
تمرکز وظایف بخش کشاورزی

از سوی دیگر نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی گفت: جمعی از 
نمایندگان طرح شکایت از دولت را به 
دلیل نقض قانون تمرکز وظایف بخش 

کشاورزی کلید زده اند.
روح اهلل ایزدخواه از اعمال ماده ۲۳۴ 
آیین نام��ه داخلی مجلس نس��بت به 
معاون اول رییس جمهور درباره نقض 
اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات 
بخش کش��اورزی خب��ر داد. او در این 
باره گفت: طبق قانون تمرکز اختیارات 
و وظایف بخش کش��اورزی در وزارت 
جهاد کشاورزی که سال ۹1 در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شد، مسوولیت 
شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد 

کشاورزی محول شد.
نماین��ده مردم ته��ران در مجلس 
ش��ورای اسالمی تصریح کرد: هدف از 
تصویب این قان��ون آن بود که متولی 
تولید و بازرگانی اقالم کشاورزی یکی 
باش��د و در وزارت جه��اد کش��اورزی 
متمرکز شود. ایزدخواه بیان کرد: این 
قانون از سال ۹۲ اجرا شد و تاثیر بسیار 
خوبی داش��ت، به گون��ه ای که باعث 
افزایش نرخ خودکفایی در بسیاری از 
اقالم مهم کشاورزی شد و همچنین به 
بهبود تراز تجاری اقالم مهم کشاورزی 

انجامید.
او متذکر شد: اما با این حال، دولت 
چندین بار تالش کرد که این قانون را از 
طریق ارائه الیحه جدید به مجلس دهم 
ملغی کند که موفق نشد و مجلس آن 

را تصویب نکرد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: 
ای��ن پایان کار نبود و س��ال گذش��ته 
رییس جمهور این موضوع را در جلسه 
س��ران قوا مطرح کرد تا مصوبه سران 
قوا برای لغو این قانون را دریافت کند. 

ایزدخواه اظهار ک��رد: طبق آیین نامه 
شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند 
تصمیم��ی بگیرند که خ��الف قوانین 
موجود باش��د، باید هر س��ه نفر به آن 
رای مثب��ت دهند که این اتفاق درباره 
موضوع یادشده نیفتاده است. چنان که 
در یکی از جلس��ات غیرعلنی مجلس 
دهم، الریجانی در پاس��خ به اعتراض 
نمایندگان در خص��وص نقض قانون 
یادشده، تصریح کرد که این موضوع در 
جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب 

نشده است.
او اضافه کرد: با وجود این، در تاریخ 
۲۲ مرداد ۹۸ معاون اول رییس جمهور 
طی ابالغیه خود با استناد به مذاکرات 
صورت گرفته در جلس��ه شورای عالی 
سران قوا، اختیارات و مسوولیت شرکت 
بازرگان��ی دولتی را ب��ه وزارت صمت 

بازگردانده است.
نماینده م��ردم تهران در مجلس 
ش��ورای اسالمی گفت: بر این اساس 
قانون مصوب مجلس از سوی دولت 
لغو ش��ده و ما تقاض��ای اعمال ماده 
۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی مبنی بر نقض اجرای قانون 
توس��ط دولت را تقدیم هیات رییسه 

مجلس کردیم.
ایزدخ��واه بی��ان ک��رد: ۳6 نفر از 
نمایندگان این تقاضا را امضا و آن را 
به هیات رییسه مجلس ارائه کردیم 
و قرار ش��د که هیات رییس��ه طبق 
آیین نامه، موضوع را جهت بررسی به 
کمیس��یون کشاورزی مجلس ارجاع 
ده��د. او گفت: در صورت��ی که این 
کمیس��یون هم موضوع نقض قانون 
را تش��خیص دهد، موضوع در صحن 
علنی مجلس مطرح می شود و چنانچه 
مجلس به آن رای مثبت دهد، پرونده 
به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد که در 
آن صورت، کمترین خواسته ما ابطال 

مصوبه یادشده است.
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تدوین طرح بیمه اجباری گندم برای جهش تولید 
ایرنا- قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از تدوین بیمه اجباری یا فراگیر گندم 

در راستای جهش تولید خبر داد.
محمدابراهیم حس��ن نژاد اضافه کرد: در طرح بیمه فراگیر گندم، س��هم 
گندمکاران از حق بیمه و همچنین خطرات مهم اقلیمی و قهری پیش بینی 
شده و با تصویب هیات دولت اجرایی می شود. به گفته او، در طرح بیمه اجباری 
گندم، حق بیمه دولت 7۰ درصد و حق بیمه گندمکاران ۳۰ درصد پیشنهاد 

شده تا تولید کنندگان قادر به پرداخت حق بیمه خود باشند.
حسن نژاد اظهار کرد: به دلیل آسیب پذیری مزارع و گندم دیم در برابر حوادث 
قهری و طبیعی مانند خشکسالی، سرمازدگی و سیل و همچنین خرده پا بودن 
اکثر کش��اورزان، بسیار ضروری است که دولت یک بیمه ارزان و فراگیر برای 

محصوالت استراتژیک ایجاد کند.
او ب��ا بی��ان اینکه بیمه اجباری یا فراگیر گندم به اس��تناد قانون بهره وری 
تدوین شده است، تصریح کرد: در قانون بهره وری تاکید شده که وزارت جهاد 
کش��اورزی می تواند در مورد محصوالت راهب��ردی، در برابر خطرات طبیعی 
بیمه های اجباری تعریف کند. قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: گندم 
جزو محصوالت استراتژیک است و جمعیت زیادی از کشاورزان به تولید این 

محصول مشغولند.
 او یادآور ش��د: در حال حاضر ۳۰ درصد گندمکاران کش��ور زیر پوش��ش 
صندوق بیمه کشاورزی هستند. حسن نژاد پیش بینی کرد با تصویب و اجرای 
طرح بیمه اجباری گندم در سال نخست، همه گندمکاران زیر پوشش این بیمه 
قرار گیرند. او اذعان کرد: در ایران اجرای بیمه اجباری طیور بسیار نتیجه بخش 
ب��وده و برای این صنعت اطمینان ایجاد کرده اس��ت. قائم مقام صندوق بیمه 
کشاورزی با اشاره به اینکه برخی کشورها، محصوالت مهم و راهبردی خود را 
بیمه اجباری می کنند، گفت: در ژاپن، برنج یک محصول استراتژیک است و 

زیر پوشش بیمه اجباری قرار دارد.

انتصاب جدید در استان گیالن
اصغر امانی سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل 

راهداری شد
»جهان صنعت«- 
طی حکمی از س��وی 
فریبرز مرادی، مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان گیالن، 
اصغر امانی س��ندیانی 
به س��مت سرپرست 
معاونت حمل و نقل اداره 

کل منصوب شد.
حک��م  مت��ن  در 

انتصاب سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل آمده است: نظر به حسن سوابق 
و تجارب ارزنده تخصصی و مدیریتی جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان 
سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل منصوب می شوید. امید است با استعانت 
از خداوند متعال در پیش��برد اهداف و برنامه های اداره کل و خدمت به مردم 

موفق و موید باشید.

خبر

گیالن

وزیر کشاورزی برای ارائه توضیح درباره حذف بودجه گندم به مجلس می رود

رانت سیاسی واردات

بازار

سازمان حمایت با صدور اطالعیه ای 
از آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار کاالهای 
اساسی و اقالم ضروری مورد نیاز مردم 
خبر داد و اعالم کرد: در قالب این طرح 
نظارتی، رصد انبارها و مراکز نگهداری 
کاال در دستور کار گشت های نظارتی 

قرار گرفته است.
سازمان حمایت با صدور اطالعیه ای 
اع��الم کرد: این س��ازمان ب��ا توجه به 
اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در راستای وظایف ذاتی و ماموریت های 
محوله از سوی دولت در تامین و توزیع 
به موقع کاالهای اساسی و اقالم ضروری 
مورد نیاز مردم، طرح ویژه تشدید نظارت 
در بازار کاالهای اساسی و اقالم ضروری 
مورد نیاز مردم را به صورت یکپارچه در 

سراسر کشور اجرایی خواهد کرد.
بر ای��ن اس��اس، انباره��ا و مراکز 
نگهداری کاالها به دقت رصد ش��ده و 

بازرسی ها در سطح بازار نیز با تمرکز بر 
اقالم و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم 

تشدید خواهد شد.
سازمان حمایت در این اطالعیه به 
مردم شریف کش��ور اطمینان داد که 
هیچ گونه کمبودی در کاالهای اساسی 
و اق��الم ضروری مورد نیاز مردم وجود 
نداشته و تمامی مایحتاج اساسی مورد 
نیاز مردم بدون وقفه تامین شده است.

در بخش دیگ��ری از این اطالعیه 
آمده اس��ت: طرح تش��دید نظارت در 
بازار کاالهای اساس��ی و اقالم ضروری 
م��ورد نیاز مردم با همکاری بازرس��ان 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، 
مع��دن و تج��ارت، بازرس��ان اصناف، 

بازرسان افتخاری و بسیج اصناف اجرایی 
و همچنین از همکاری و توان سازمان 
تعزی��رات حکومتی و دادس��تانی در 
گشتهای مشترک استفاده خواهد شد.

این سازمان از مردم ایران تقاضا دارد 
تا همچون گذش��ته در کنار بازرسان 

خ��دوم بخش های مختل��ف دولتی و 
صنفی قبول زحمت نموده و هر گونه 
تخلف��ات اعم از اختفا، امتناع از عرضه 
کاال، گرانفروشی و احتکار را با شماره 
تلفن 1۲۴، سامانه قیمت و سازمان های 

صمت سراسر کشور اطالع دهند.

آغاز اجرای طرح تشدید نظارت در بازار کاالهای اساسی
رصد انبارها و مراکز نگهداری کاال

رویداد

در جلسه دیروز وزیر جهاد کشاورزی 
با اتاق تعاون ایران بحث مش��ارکت و 
همکاری بیشتر بین جهاد کشاورزی 
با تعاونی ها و اتحادیه های تحت پوشش 

اتاق تعاون مطرح شد.
وزیر جهاد کشاورزی در این نشست 
گفت: دلیل کمب��ود نهاده های دامی 
مشکالت در تامین ارز است و تا به حال 
هم بانک مرکزی تمام توان خود را برای 

تامین ارز به کار گرفته است.
کاظم خاوازی در حاشیه جلسه با 
رییس اتاق تعاون ایران و کمیسیون 
کش��اورزی و صنایع غذایی این اتاق 
اظهار کرد: مقرر ش��د در دو مس��یر 
تصحیح رویکردها و سیاستگذاری های 
م��ا در بخش تعاون و یکسان س��ازی 
نیروه��ای ما در این بخش همچنین 
استفاده از ظرفیت هایی که تعاونی ها 

دارند، گام برداریم.

او ادام��ه داد: یکی از موارد مصوب 
شده عرضه مس��تقیم کاالست که در 
جلسه هم به آن اشاره شد و با هماهنگی 
اتاق تعاون به زودی اماکنی را به صورت 
پایلوت برای عرضه مستقیم محصوالت 
کش��اورزی در نظ��ر خواهیم گرفت تا 
تعاونی های مختل��ف بتوانند کاالهای 
خود را مس��تقیم به مصرف کنندگان 
ارائه دهند که اگر این کار تجربه خوبی 
باش��د آن را در نقاط دیگر کشور انجام 

خواهیم داد.
وزیر جهاد کش��اورزی در رابطه با 
صادرات گفت: در این جلسه مقرر شد 
اتحادیه ه��ا در خصوص هر محصولی 
ک��ه تخصص دارند با هم��کاران ما در 
معاونت ها به بحث بنشینند و طرح های 

الزم را ب��رای ی��ک ص��ادرات خوب و 
پیوسته ارائه دهند تا مصوبات آن را از 

هیات دولت دریافت کنیم.
او در خصوص کمبود نهاده های دامی 
در کشور گفت: دلیل کمبود نهاده های 
دامی مشکالت در تامین ارز است و تا به 
حال هم بانک مرکزی تمام توان خود را 

برای تامین ارز به کار گرفته است.
تنها 35 � درصد از نهاده های دامی 

از مراجع رسمی تامین می شود
در ادام��ه ای��ن نشس��ت، اعضای 
اتاق تعاون  کمیس��یون کش��اورزی 
مهم ترین دغدغه های خود را مطرح 
کردن��د. ارس��الن قاس��می ریی��س 
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 
اتاق تع��اون ایران اظهار داش��ت: از 

مهم ترین مسائل در بخش کشاورزی 
تامی��ن، تخصی��ص و توزی��ع بهینه 

نهاده های کشاورزی است.
او اضافه کرد: با وجود اینکه نهاده های 
دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود 
ام��ا تنها حدود ۳5 درصد از نهاده ها از 
مراجع رسمی تامین می شود و مابقی 
در ب��ازار آزاد و با قیمت بس��یار باالتر 

تهیه می شود.
قاس��می با اش��اره به عدم تشکیل 
صندوق های حمایت از سرمایه گذاری 
در برخ��ی زیربخش های کش��اورزی 
گفت: این صندوق ها در زیربخش هایی 
مانند شیالت، گل و گیاه و پسته مغفول 
مانده و به بهانه نبود بودجه از تشکیل 

آن صرف نظر شده است.

وزیر جهاد کشاورزی:
مشکالت در تامین ارز، دلیل کمبود نهاده های دامی 
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1۲ استان در محدوده قرمز مصرف برق
مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر با اشاره به گرم شدم دمای هوا و افزایش مصرف 
برق گفت: ساعت های پرفشاری در مدیریت پیک برق را پشت سر می گذرانیم به 

طوری که در حال حاضر 1۲ استان در منطقه قرمز قرار دارند.
به گزارش تسنیم، مسعود صادقی، مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر با بیان اینکه 
امروز میانگین دمای هوا نسبت به روز گذشته یک درجه گرمتر شده است، خاطرنشان 
کرد: این افزایش دما، باعث باال رفتن مصرف برق در کشور شده است به طوری که 

هم اکنون 1۲ استان کشور در منطقه قرمز قرار دارند.
صادقی افزود: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، بوشهر، هرمزگان، 
لرستان، کرمانشاه، کردستان، استان تهران، آذربایجان شرقی، اردبیل و کالنشهر 
اهواز و منطقه غرب مازندران هم اکنون به دلیل افزایش مصرف در منطقه قرمز 

قرار دارند.
وی از هموطنان ساکن در این مناطق خواست که از طریق تنظیم درجه کولرهای 
گازی روی ۲۴ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی با پرسنل صنعت برق برای 

پایدار ماندن شبکه و جلوگیری از بروز مشکالت احتمالی همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون همکاران ما در مرکز پایش صنعت برق و نیز 
در سراسر شرکت ها، در حال مدیریت شرایط کنونی هستند اما همچنان نیازمند 

همکاری مشترکان هستیم .

 جذب شرکت های IT در روسیه
 برای جبران سقوط نفت

روسیه با فراهم کردن تخفیف های مالیاتی ساالنه به ارزش بیش از 1/1 میلیارد 
دالر، در تالش برای جذب شرکت های فناوری و متنوع کردن اقتصاد وابسته به 

صادرات نفت خود است که از ریزش قیمت ها به شدت آسیب دیده است.
دولت روسیه پیشنهاد کرده که در قوانین مالیاتی اصالحاتی صورت گیرد تا فضای 

مالیاتی مساعدی برای شرکت ها و استارت آپ های فناوری اطالعات ایجاد شود.
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه در نشست هیات دولت اظهار کرد که توسعه 
بخش فناوری اطالعات به روسیه امکان می دهد وابستگی اقتصادی به منابع انرژی 
را کاهش دهد.دولت روسیه پیشنهاد کرده است مالیات سود برای بخش فناوری 
اطالعات از ۲۰ به سه درصد کاهش داده شود تا به این ترتیب این کشور بتواند به 

یک مقصد ارزان و دارای مقررات مالیاتی مطلوب برای این صنعت تبدیل شود.
ضرورت تنوع سازی اقتصادی منعکس کننده این واقعیت است که روسیه 
از تبعات ریزش قیمت نفت که پس از اختالف این کشور با عربستان سعودی 
در مارس روی داد، آسیب دیده است. ارزش روبل سقوط کرده و درآمد نفتی 
روسیه در نتیجه ریزش قیمت به شدت افت کرده است. تحت توافق جدید 
اوپک پالس که از آوریل به اجرا درآمد، روسیه موافقت کرد تولید نفتش را تا 
پایان ژوئیه به میزان دو میلیون بش��که در روز کاهش دهد.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، بانک جهانی در جدیدترین گزارش اقتصادی خود از روسیه در 
هفته گذشته اعالم کرد ریزش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا باعث خواهد 
ش��د اقتصاد روسیه امسال بزرگ ترین رشد منفی در 11 سال اخیر را تجربه 
کند. اقتصاد روسیه از رکود جهانی و تالش ها برای مهار شیوع ویروس کرونا و 
قیمت پایین نفت که بزرگ ترین صادرات این کشور است، آسیب خواهد داد. 
پاندمی ویروس کرونا ارزش روبل را ضعیف کرده و باعث کمتر شدن درآمدهای 

مالی روسیه شده است.

توسعه LNG موزامبیک به دست توتال
توتال اعالم کرده است برای تامین مالی پروژه LNG موزامبیک 1۴/۹ میلیارد 

دالر به صورت بدهی در نظر گرفته است.
به گزارش انرژی امروزاز توتال، غول نفت و گاز فرانسوی توتال اعالم کرده است که 
  LNG موافقتنامه 1۴/۹ میلیارد دالری برای تامین مالی مبتنی بر بدهی برای پروژه

موزامبیک را امضا کرده است. این پروژه بزرگ ترین تامین مالی در آفریقاست.
این پروژه شامل توسعه میادین گازی گالفینو و آتوم در فراساحلی موزامبیک و 

ساخت دو واحد مایع سازی گاز با ظرفیت 1۳/1 میلیون تن در سال است.
بر اساس اعالم توتال کل سرمایه گذاری های این غول نفتی در پروژه موزامبیک 

به ۲۰ میلیارد دالر می رسد.
در ای��ن پروژه بانک صادرات و واردات ایاالت متحده، US Exim، ژاپن بانک 
برای همکاری های بین المللی JBIC، تامین مالی صادرات بریتانیا UKEF و... 

همکاری دارند.

حمایت شهرداری رشت از فعاالن بخش خصوصی
واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت 
به نقل از س��ازمان س��اماندهی 
مشاغل ش��هری و فرآورده های 
کشاورزی نوشت : مرتضی عاطفی 
هفته گذشته  از بازارچه )بخش 
خصوصی( الکان مهر بازدید و از 
نزدیک مسائل و مشکالت این بازارچه را بررسی کرد و با مدیران و دست اندرکاران 

بازارچه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
در این نشست مدیر بازارچه الکان مهر به ارائه گزارشی از مشکالت و موانع موجود 
پرداخت و از شهرداری رشت خواست تا در این شرایط سخت یاری گر آنها باشند.

گفتنی است در جریان این بازدید، عاطفی قول مساعد داد که برای رفع مشکالت 
بازارچه الکان مهر نهایت تالش و کوشش خود را به کار گیرد.

بر
خ

در روز هایی که رهبران روس��یه و عربستان 
روابطی سرد و شکننده دارند، سرزمین چین به 
جبهه رویارویی دو طرف تبدیل شده است. رهبران 
عربس��تان با صرف هزینه ای هنگفت به سوی 
تبدیل شدن به رهبر ژئوپلیتیک جهانی انرژی گام 
برداشته اند. آنها رقابتی تمام عیار را با روسیه در دوره 
اوج گیری کرونا آغاز کرده اند هر چند دورنمای این 

رقابت در  هاله ای از ابهام قرار دارد.
دولت های روسیه و عربستان رقابتی تنگاتنگ 
اما غیررسمی برای کسب سهم بازار بیشتر دارند. 
به این ترتیب این رویارویی آنها در کشور چین را 
می توان بهترین مثال دانست. عربستانی ها توانستند 
در ماه می  امسال روزانه ۲/16 میلیون بشکه نفت 
به چین بفروشند. این عدد نسبت به ماه آوریل 
71 درصد و ماه می   سال گذشته ۹5 درصد رشد 

نشان می دهد.
به این ترتیب آنها توانستند جایگاه روسیه را 
به عنوان بزرگ ترین تامین کننده نفت چین به 
دست آورند. چین به بزرگ ترین واردکننده نفت 
و گاز دنیا تبدیل شده اما این رقابت نفسگیر پایان 

نیافته است.
به گ��زارش میز نف��ت به نق��ل از پترولیوم 
اکونومیس��ت، روس��یه عموما از خط لوله های 
صادرات��ی و قراردادهای بلندمدت با قیمت های 
ثابت ب��رای فروش نفت و گاز خود بهره می برد. 
در مقابل، شیوخ عربس��تان از ماه ها پیش، ارائه 
تخفیف های هنگفت به مشتریان آسیایی را آغاز 
کرده اند. همچنین آنها همراهی بیشتری برای 
چگونگی دریافت بهای نفت صادراتی خود با این 

کشورها نشان داده اند.
چینی ها شادمان از فرصت به دست آمده تالش 
می کنند نفت ذخیره شده خود را با خرید نفت 
ارزان افزایش دهند. آنها کنترل زیادی بر انتشار 
اطالعات میزان ذخیره سازی نفت و تقاضای داخلی 
کشورشان دارند. به این ترتیب فروشندگان نفت 
برای فروش محموله های خود با کار دش��واری 

روبه رو هستند.
روبین میلز، مدیر عامل شرکت مشاوره نفت 
و گاز قمر انرژی در دوبی می گوید: »عربس��تان 
توانست پس از سال ها تالش، سهم بازار خود را در 
چین از روسیه بیشتر کند، اما با راه اندازی خط لوله 
سیبری شرقی، افزایش صادرات نفت ایاالت متحده 
به چین و اعمال کاهش تولید ریاض، شاهد کاهش 

میزان سهم شیوخ عربستانی خواهیم بود.«
ای��ن دو صادرکننده بزرگ نفت دنیا، رقابتی 

همه جانبه برای سلطه بر بازار بزرگ اژدهای زرد 
دارند. چند رقیب بزرگ دیگر نیز در این بازار فعال 
هستند تا در میدان بزرگ چین شاهد زورآزمایی 

غول های نفتی باشیم.
رقابتی سنگین  � 

با فروپاشی غیررسمی توافق اوپک پالس و آغاز 
رش��د تولید بدون محدودیت عربستان، رهبران 
مس��کو و ریاض در تالش برای ارزیابی ش��رایط 
برای بهره گیری از مزیت های رقابتی در بازار آزاد 
پدید آمده هس��تند. هر دو کشور نیاز زیادی به 
درآمدهای نفتی برای پر کردن س��یاهچاله های 
بودجه خود دارند و امیدوارند بتوانند قیمت نفت 

را افزایش دهند.
در همین زمان هراس جهانی از اوج گیری موج 
دوم ویروس کرونا افزایش یافته و هیچ پایانی برای 

بازگشت رونق به اقتصاد جهانی به چشم نمی خورد. 
تولیدکنندگان نفت وادار شده اند تولید از هزاران 
چاه خود را متوقف کنند و همه صادرکنندگان به 
انتظار بازگشایی های بیشتر و کاهش محدودیت ها 

و بهبود قیمت ها هستند.
رهبران صنعت نفت روسیه و عربستان سعودی 
معتقدند در بازه قیمت کمتر از 5۰ دالر برای هر 
بش��که نفت، مهم ترین رقیب آنها در بازار یعنی 
صنعت شیل ایاالت متحده قادر به رقابت نخواهد 
بود چراکه در قیمت های کمتر از 5۰ دالر آنها با 
افزایش بدهی ها و نیمه کاره رها کردن عملیات 

حفاری روبه رو  خواهند شد.
در ی��ک ده��ه اخیر صنعت ش��یل اقدامات 
زیادی برای کاهش هزینه های س��ربار و بهبود 
بهره وری عملیات انجام داده است، اما همچنان 

این میادین نوظهور در گروه میدان های پرهزینه 
نفتی تقسیم بندی می شوند.

هم اکنون توافق اوپک پالس پس از سه سال 
کم و بیش موفق در آس��تانه فروپاشی قرار دارد. 
رهبران مسکو و ریاض در شرایطی از افزایش تولید 
کشورهایی نظیر آنگوال و نیجریه انتقاد می کنند که 
جنگ تمام عیار آنها برای کسب سهم بازار بیشتر 
با وجود کاهش 1۰ میلیون بشکه ای سقف تولید 

اوپک پالس ادامه دارد.
در اوایل ماه ژوئن، اعضای اوپک پالس توافق 
کردند تا ۹/7 میلیون بش��که از تولید خود برای 
ی��ک ماه دیگر بکاهند. تعدادی از اعضا به دلیل 
موانع موجود از این توافق مس��تثنی شده اند اما 
ای��ن دولت ها نیز باید مازاد تولید احتمالی خود 

را جبران کنند.

میلز از ش��رکت قمر ان��رژی می گوید: »من 
انتظار دارم صادرات س��عودی ها با عملی شدن 
تعهدات کاهش تولید آنها نزولی شود. قیمت های 
رسمی اعالم شده کنونی توسط صادرکنندگان 
نفت، خری��داران را فراری خواهد داد. به همین 
دلیل بازار گفت وگو و چانه زنی گرم ش��ده است. 
نکته قابل توجه این است که با کاهش ابعاد جنگ 
تجاری واشنگتن و پکن، شاهد افزایش بدون سر 
و صدای صادرات نفت ایاالت متحده به چین در 

هفته های اخیر هستیم.«
جورج ولوشین، تحلیلگر ارشد شرکت آپریو 
اینتلیجنس، فعال در بازار راهبردهای هوشمند 
تجاری اظهار می دارد: »دو غول بزرگ بازار نفت 
در حالی برای کس��ب سهم بیشتر در بازار نفت 
تالش می کنند که هر دو پس از جنگ خونین 
قیمت ها در مارس گذش��ته، درس هایی بزرگ 
و فراموش نش��دنی گرفته اند. آنها عالوه بر بازار 
چین در سایر بازارهای دیگر نیز در حال رقابتی 
نفس گیر هستند. هر چند باید به توافق اوپک پالس 

هم پایبند باشند.«
در آن روی سکه، رقابت آنها در بازار چین داغ تر 
از همیش��ه دنبال می شود. البته رهبران اژدهای  
زرد که همواره به دنبال انعقاد بهترین قراردادها 
هستند، از ش��رایط کنونی خوشحالند. رهبران 
ریاض قیمت فروش نفت خ��ود در ماه ژوئیه را 
پس از کاهش تولید در ماه ژوئن افزایش داده اند. 
مردان یخی نیز تالش کرده اند نفت بیشتری به 
همسایه جنوبی خود پس از کاهش محدودیت های 
کرونایی بفروشند. به این ترتیب محمد بن سلمان 
و پوتین، مهره های شطرنج خود را در آن سوی 

دیوار چین چیده اند.
شرکت های چینی برای س��ودآوری بیشتر 
به خرید تک محموله های نفت��ی روی آورده اند. 
بدی��ن ترتیب می توانند در بازار پیچیده کنونی، 
بیشترین سود را کسب کنند؛ اتفاقی که چندان 
با خواس��ته های بازیکنان کهنه کار عربستانی و 
روس تبار انطباق ندارد. گویی در بازار کنونی آسیب 
خ��ورده از کرونا و رکود، خریداران نفت بهترین 

کارت های بازی را در اختیار گرفته اند.

چین، زمین رویارویی ریاض و مسکو

تالش برای تصاحب بازار شرق آسیا

هند در آمریکا نفت ذخیره می کند
آمری��کا و هند تواف��ق اولیه ای را برای هم��کاری در زمینه ذخایر نفت 
اضطراری شامل امکان ذخیره سازی نفت هند در مخازن استراتژیک آمریکا 

امضا کردند.
دن برویت، وزیر انرژی آمریکا در کنفرانس از راه دور با دارمندرا پرادهان، 
وزیر نفت هند به خبرنگاران گفت که مقامات دو کش��ور در ماه های آینده 

درباره جزئیات ذخایر اضطراری گفت و گو خواهند کرد.
برویت گفت: آمریکا مایل است پروسه اشتراک گذاری تاسیسات مخازن 
نفت اس��تراتژیک با هند را آغاز کند و پس از آن ببیند چگونه ذخایر نفت 

استراتژیک آمریکا شامل مخازن زیرزمینی در تگزاس و لوئیزیانا می توانند به 
هند برای نگهداری نفت کمک کنند.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در مارس به برویت دستور داده بود 
ذخایر نفت استراتژیک آمریکا را با ظرفیت حدود 71۴ میلیون بشکه پر کند 

اما کنگره حاضر به تامین مالی خرید نفت از تولیدکنندگان داخلی نشد.
وزیر انرژی آمریکا گفت: این طرح مشابه طرح اخیر استرالیاست که در 
آوریل متعهد شد حدود 6۰ میلیون دالر برای ایجاد ذخایر نفت استراتژیک 
در آمریکا هزینه کند اما معلوم نیس��ت مذاکرات میان دو کش��ور به کجا 

خواهد رسید.
قیمت جهانی نفت امسال پس از شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطینه 

در سراسر جهان در آوریل سقوط کرد اما از آن زمان بهبود پیدا کرده و به 
حدود ۴۳ دالر در هر بشکه رسیده است. وزیر نفت هند در ماه می گفته بود 
هند که سومین مصرف کننده و واردکننده بزرگ نفت جهان است، 5/۳۳ 
میلیون تن ذخایر استراتژیک خود را پر کرده و حدود ۸/5 تا ۹ میلیون تن 

نفت را در کشتی ها نگهداری می کند.
هند چهارمین مقصد دور صادراتی نفت ایاالت متحده است و برنامه ریزی 

کرده تا ساخت مخازن نفت استراتژیک خود را به 6/5 میلیون تن برساند.
بر اساس گزارش رویترز، پرادهان روز جمعه گفت: تجارت هیدروکربن 
میان دو کش��ور از سال ۲۰1۹ تا ۲۰۲۰ به ۹/۲ میلیارد دالر معادل حدود 

1۰ درصد از کل تجارت دوجانبه رسید.

ت
س

نخ

تالش وزارت صمت برای بازگشت تعادل به بازار خودرو
در س��فر سرپرس��ت وزارت صمت به گیالن 11 طرح صنعتی به صورت همزمان به 

بهره برداری رسید و سه طرح به صورت نمادین به صورت رسمی افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن، سرپرست وزارت 
صمت در حاش��یه برنامه افتتاح در جمع خبرنگاران با اش��اره به اینکه کاهش و واقعی 
کردن تقاضا در بازار خودرو در دستور کار است، گفت: در سه ماه نخست امسال تحویل 

خودرو  5۰ درصد افزایش یافته است.
حس��ین مدرس خیابانی در ش��هر صنعتی رش��ت در گیالن با حضور در واحد تولید 
قطعات الس��تیکی خودرو و رونمایی از 11 قطعه داخلی س��ازی ش��ده در این ش��رکت 
تاکید کرد: در تالشیم تا اکثر واحدهای صنعتی فعال در کشور قطعات مورد نیاز خود 

را بومی سازی کنند.
وی به بازدیدهای انجام شده از واحدهای صنعتی استان گیالن اشاره و با بیان اینکه جای خوشحالی است که با مشارکت بخش خصوصی 
موفق شده ایم 7۰ درصد قطعات مورد نیاز تولید کولرهای گازی را در داخل تولید کنیم، اظهار کرد: محصولی که تا چند سال پیش با ارزهای 

حاصل از فروش نفت به کشور وارد می شد امروز با توجه به ایجاد ظرفیت های مناسبت در داخل تولید می شود.
سرپرس��ت وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه یکی از اولویت های ما این بوده که واحدهای صنعتی با توجه به ش��رایط موجود در س��ال 
»جهش تولید« بتوانند در مسیر داخلی سازی قطعات گام های خوبی بردارند، گفت: دولت از تولیدی حمایت می کند که کمترین وابستگی 

را به خارج داشته باشد، همه باید در این مسیر گام بردارند.
وی با اشاره به وضعیت استان گیالن و با بیان اینکه در فضای تحریم یک نگاه ویژه به استان های مرزی داریم، گفت: مرزها و استان های 

مرزی می توانند به مدیریت کشور و گذر از شرایط موجود کمک کنند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه گیالن در این زمینه ظرفیت بسیار خوبی برای افزایش تبادالت مرزی با کشورهای اوراسیا دارد، افزود: سال 
گذشته توافق خوبی با کشورهای اوراسیا انجام شد و عوارض وارداتی 5۰۰ ردیف تعرفه کاالهای صادراتی ایران به کشورهای عضو این اتحادیه 

همانند روسیه، قزاقستان، اوکراین و بالروس صفر است مجموعه استان گیالن و مزرهای آن بسیار می توانند تاثیرگذار باشند.

بهای معامالت نف��ت روز جمعه با ادامه افزایش موارد 
جدید ابتال به ویروس کرونا در آمریکا و س��ایر کشورهای 
جهان و تشدید نگرانی های بازار نسبت به دورنمای تقاضا، 
کاهش یافت و نسبت به قیمت نهایی جمعه پیش اختالف 

چندانی نداشت.
به گزارش ایسنا، لوکمان اوتونوگا، تحلیلگر ارشد شرکت 
FXTM به مارکت واچ گفت: به نظر می رس��د بازار تحت 
تاثیر تصمیم اوپک و متحدانش برای تس��هیل محدودیت 
عرضه از ۹/7 میلیون بشکه در روز به 7/7 میلیون بشکه 
در روز از ابتدای آگوس��ت قرار نگرفته است. اگرچه تقاضا 
برای نفت در هفته های اخیر به دلیل کاهش محدودیت های 
قرنطینه بهبود تدریجی داش��ته، اما تس��هیل محدودیت 
عرضه گروه اوپک پالس با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی 
و افزای��ش موارد ابتال به وی��روس کرونا در آمریکا ممکن 
اس��ت زودهنگام باش��د. هر گونه سیگنالی از وضع مجدد 
محدودیت ه��ای قرنطینه یا ضعف بیش��تر احیای اقتصاد 
جهانی ممکن اس��ت روی بخش تقاضا ب��رای نفت تاثیر 

منفی گذاشته و به شوک های نزولی بر شاخص های قیمت 
وست تگزاس اینترمدییت و برنت منجر شود.

آمریکا پنجشنبه گذشته بیش از 7۰ هزار مورد جدید 
ابت��ال به وی��روس کرونا را گزارش کرد ک��ه رکورد روزانه 
جدیدی بود. شمار مبتالیان به بیماری کووید 1۹ به مرز 
1۴ میلیون نفر نزدیک شده و مناطق مختلف جهان برای 
مقابله با شیوع بیماری، محدودیت های رفت و آمد را ازسر 
گرفته اند.بهای معامالت وس��ت تگزاس اینترمدییت برای 
تحویل در آگوست 16 س��نت معادل ۰/۴ درصد کاهش 

یافت و در ۴۰ دالر و 5۹ سنت در هر بشکه بسته شد.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در سپتامبر ۲۳ 
سنت معادل ۰/5 درصد کاهش یافت و در ۴۳ دالر و 1۴ 

سنت در هر بشکه بسته شد.
طبق آمار داوجونز مارکت، وس��ت تگزاس اینترمدییت 
برای کل هفته ۰/1 درصد معادل چهار سنت در هر بشکه 

رشد کرد در حالی که نفت برنت ۰/۲ درصد افت داشت.
تحلیلگران بانک جفریز در یادداشتی نوشتند: فعال به 
نظر می رسد بازار با تسهیل محدودیت عرضه اوپک پالس 
مش��کلی ندارد و کاهش بیشتر تولید از سوی کشورهایی 
ک��ه در ماه های گذش��ته به طور کامل ب��ه توافق پایبند 
نبوده اند تا حدودی محدودیت عرضه این گروه را باال نگه 
خواهد داش��ت. پایبندی اوپک پ��الس به توافق قوی بوده 
و اگر موج دوم ش��یوع ویروس کرونا روند رش��د تقاضا را 
محدود کند، انتظ��ار می رود این گروه میزان زیادی نفت 

را از بازار خارج کند.
چنان انتظار می رود با توجه به س��طوح پایین فعالیت، 
روند کاه��ش تولید نفت آمریکا ادام��ه پیدا کند. جفریز 
پیش بین��ی خود از قیمت نفت برنت در نیمه دوم س��ال 
۲۰۲۰ را از ۳7 به ۴۳ دالر در هر بش��که افزایش داد اما 
پیش بینی قیمت برای سال های ۲۰۲1 و ۲۰۲۲ را تغییر 

ن��داد و همچنان به ترتیب ۴۸ دالر و 55 دالر حفظ کرد. 
الکس��اندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز جمعه اظهار کرد 
انتظار ندارد پس از تسهیل محدودیت عرضه، قیمت های 
نف��ت جهانی تغییر چندانی پی��دا کند و قیمت های نفت 
در محدوده ۴۰ تا ۴۳ دالر در هر بشکه کم و بیش ثابت 

شده اند.
طبق گزارش روز چهارشنبه اداره اطالعات انرژی آمریکا، 
ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به 1۰ ژوئیه به میزان 
7/5 میلیون بش��که کاهش پیدا کرد و این آمار باعث شد 
شاخص های قیمت روز چهارشنبه در باالترین قیمت چهار 

ماه اخیر بسته شوند.
بر اس��اس گزارش مارکت واچ، ش��رکت خدمات انرژی 
بیکرهیوز روز جمعه گزارش کرد شمار دکل های حفاری 
نفت فعال آمریکا هفته گذش��ته ی��ک حلقه کاهش پیدا 
کرد و به 1۸۰ حلقه رسید که هجدهمین کاهش هفتگی 
متوالی بود و از ادامه کاهش تولید این کش��ور در ماه های 

آینده حکایت دارد.

نفت از تب و تاب افزایش قیمت افتاد
زاویه

شرکت دولتی میادین نفتی پاکستان گزارش 
داد ذخایر جدید نفت و گاز در منطقه کوهات در 
استان خیبر پختونخوا اکتشاف شده که ظرفیت 
تولی��د روزانه ۳۲۴۰ بش��که میعان��ات گازی و 

16/1۲ میلیون فوت مکعب گاز را دارد.
 ب��ه گزارش تس��نیم به نق��ل از گالف نیوز، 
پاکس��تان ذخایر جدید نف��ت و گاز در منطقه 
کوهات در اس��تان خیبر پختونخوا کشف کرده 

اس��ت. این اکتش��اف توس��ط ش��رکت دولتی 
میادین نفتی پاکس��تان در می��دان نفت و گاز 
»تال ب��الک« گزارش ش��د. تال ب��الک یکی از 
بزرگ تری��ن بلوک های تولید کننده هیدروکربن 

در پاکستان است.
 ش��رکت میادی��ن نفت��ی پاکس��تان اعالم 
ک��رد: »روزانه ۳۲۴۰ بش��که میعان��ات گازی و 
16/1۲ میلی��ون فوت مکع��ب گاز از این چاه به 

دس��ت می آید ولی ممکن اس��ت تولید واقعی 
 با آنچه امروز آزمایش��ات نشان می دهند تفاوت

 داشته باشد.«
این شرکت ۲1 درصد سهام تال بالک را در 
اختی��ار دارد و بقیه آن متعلق به ش��رکت نفت 
پاکستان و شرکت توسعه نفت و گاز این کشور 

است که هرکدام ۲۸ درصد سهم دارند.
ای��ن چاه نفت��ی جدید با عن��وان »مامیخل 
جنوب��ی 1« امنی��ت انرژی پاکس��تان را بهبود 

می بخشد.
 این اکتشاف حدود 15 درصد از تولید نفت 
و پنج درصد از تولید گاز تال بالک را تش��کیل 
می دهد و انتظار می رود به خاطر نزدیکی به یک 

میدان نفتی دیگر، به زودی به تولید برسد.
 متخصص��ان از خب��ر این اکتش��اف جدید 
اس��تقبال کرده اند ولی خواستار اکتشاف منابع 
غیرمتعارف نفت و گاز مثل نفت و گاز شیل هم 
هس��تند و از ش��رکت های خارجی برای تقویت 

بخش نفت و گاز کشور دعوت کرده اند.
 پاکس��تان ب��رای تامین ۸۰ درص��د از نیاز 
خود به انرژی وابس��ته به واردات است و ساالنه 
1۳ میلی��ارد دالر در نفت و گاز هزینه می کند. 
پاکس��تان روزانه ۸۹ هزار بش��که نفت و ۳۹۳6 

میلیون فوت مکعب گاز تولید می کند.

اکتشاف ذخایر جدید نفت و گاز در پاکستان
نمایه 
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نکات استفاده از کولرهای آبی در کرونا
توجه به راهنمایی های بهداش��تی مربوط به دستگاه های خنک کننده آبی 
می تواند نقش مهمی در پیش��گیری از شیوع و انتقال کرونا در منازل و اماکن 

عمومی داشته باشد.
باتوجه به انتشار ویروس کووید - 1۹ از راه عطسه، سرفه و صحبت کردن، تهویه 
هوا یکی از ملزومات جلوگیری از انتقال ویروس است؛ زیرا تعداد پاتوژن ها و عوامل 

بیماری زا در فضاهای محصور می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دیروز - شنبه - در گزارشی مهم ترین 
نکات اس��تفاده از کولرهای آبی در دوران ش��یوع کرونا را اعالم کرد که به این 

شرح است:
اگر برای خنک کردن دمای محیط از کولر آبی اس��تفاده می کنید به این 

نکات  توجه کنید:
کولرهای آبی بهتر است در فضایی بیرون از ساختمان قرار داده شوند و در این 

صورت با توجه به اینکه تامین هوای آن، کامال از هوای بیرون صورت می گیرد، 
تهویه مناسبی را می تواند تامین کند.

تامین هوای تازه حتما از بیرون س��اختمان باشد و هوای داخل مجدد وارد 
کولر آبی نشود.

توصیه می شود دما بین ۲۴ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت بین ۴۰ تا 7۰ 
درصد حفظ شود.

سیستم تهویه مکانیکی در آشپزخانه و سرویس های بهداشتی تعبیه شده 
و روشن باشد.

در زمان استفاده از کولرهای آبی به خصوص در اماکن عمومی و در زمانی 
که تجمع افراد زیاد است بهتر است کولر با حداکثر سرعت جهت تامین هوای 

تازه راه اندازی شود.
در زمان استفاده از کولرهای آبی در اماکن عمومی حداقل یک ساعت پیش 
از شروع ساعت کاری، جهت بهبود رقیق سازی هوا پیش از حضور افراد روشن 

شده و حداقل یک ساعت بعد از اتمام ساعت کاری جهت اطمینان از پاکسازی 
هوا خاموش شود.

برای برقراری جریان و عبور هوا و جایگزینی هوای تازه با هوای داخل ساختمان، 
چند دریچه یا پنجره بازگذاشته شود.

بهتر است دریچه های کولر طوری تنظیم شود تا باد مستقیم به طرف افراد 
پرتاب نشود.

در فضاهای عمومی که از این سیستم استفاده می شود توصیه می شود افراد 
حاضر از ماسک استفاده کنند.

مصرف کنندگان این نوع کولر باید شرایط بهداشتی مناسبی را هنگام راه اندازی 
آنها در آغاز فصل رعایت کنند تا با کمترین ورود و پخش گرد و خاک به درون 

منزل مواجه شوند.
هنگام استفاده از کولرهای آبی، تعویض ساالنه پوشال و قرار نگرفتن در معرض 

باد مستقیم کولر از توصیه های مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. 

یه
نما

مهدیه بهارمست- »تخمین زده می شود 
۲5 میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتال شده اند 
و ۳۰ ت��ا ۳5 میلیون نفر دیگر در معرض ابتال 
خواهند بود. همچنین بیش از ۲۰۰ هزار نفر در 
بیمارستان ها بستری بودند و حدود 1۴ هزار نفر 
جان خود را از دس��ت داده اند.« این سخنان را 
دیروز رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله 

با کرونا بیان کرده است.
وی در ادامه گفت: انتش��ار ابتال در کش��ور 
از ق��م و گیالن آغاز ش��ده که به مس��افرانی 
بازمی گ��ردد که از ووهان وارد ش��دند و در قم 
این س��فرها مربوط به مس��ائل اقتصادی و در 
گیالن مربوط به مسائل دانشجویی و تفریحی 
بوده است. بنابراین در شرایط فعلی سه راه حل 
اساسی وجود دارد؛ ما همه باید به توصیه های 
وزارت بهداش��ت در ای��ن زمینه عمل کنیم و 
کم هزینه ترین و موثرترین آن ماسک است که 
در کنار آن فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری 
از تجمعات و رعایت بهداشت فردی و شستن 
دس��ت می تواند مشکالت ما را تا اندازه زیادی 
حل کند. موج دوم محصول این است که ترس 
از کرونا ریخته ش��د و م��ردم به زندگی عادی 
بازگشتند، آن هم به آداب و رسومی که الاقل 
تا پایان س��ال باید ترک کنیم. بیماران بدون 
عالمت نیز از مشکالت این بیماری است و اینها 
بزرگ ترین مشکل را ایجاد می کنند و بیشترین 
انتشار ویروس مال همین دسته است که هم 
زمان طوالنی تری سرایت دهندگی دارند و هم با 

حجم بیشتری ویروس را منتقل می کنند.
بعد از گفته  ه��ای رییس جمهور، مصطفی 
قانعی، دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا 
درباره آم��ار ابتالی ۲5 میلیون��ی ایرانیان به 
کرون��ا، گفت: ما کیتی به نام کیت االیزا داریم 
که IGG و ایمونوگلوبولین M را اندازه گیری 
می کند. تست االیزا نشان می دهد که فرد در 
گذشته به کرونا مبتال شده، بهبود یافته و در 
حال حاضر پادتن در بدنش موجود اس��ت اما 
به هیچ وجه به این معنا نیس��ت که این فرد 

اکنون بیمار است.
وی افزود: بنابراین تست االیزا نشان می دهد 
که فردی مبتال ش��ده، بهبود یافته و در حال 
حاضر پادتن در بدنش موجود است. این تست 
برای اقدامات اپیدمیولوژیک و تحقیقاتی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد اما در کار تش��خیص 
استفاده نمی شود.قانعی ادامه داد: وقتی تست 
االیزا را در جمعیت برده و یک جمعیت را با آن 
مورد تست قرار می دهند، به این نتیجه می رسد 
که چقدر از مردم به بیماری مبتال ش��ده اند و 
پادتن در بدن شان موجود است. از طرفی باید 
توجه کرد که باالی ۹۰ درصد  کس��انی که به 
بیماری کووید1۹ مبتال می شوند، آنقدر خفیف 
است که حتی به پزشک مراجعه نمی کنند. این 
۹۰ درصد  همان گروهی هس��تند که فقط از 
طریق تس��ت االیزا یا پادتن می توانیم متوجه 

شویم که به بیماری مبتال شده اند یا خیر و با 
تس��ت دیگری نمی توان این موضوع را فهمید 
زیرا  اصال عالئم بیماری را نداشتند که به پزشک 
مراجعه کنند. بنابراین زمانی که وزارت بهداشت 
اعالم می کند ۲5 میلیون نفر یا نزدیک به ۲۰ 
درصد جمعیت ایران، به کرونا مبتال شده اند، 
به معنای همان گروه مبتالی خفیف هستند 
که مشکلی نداش��تند که بخواهند به پزشک 
مراجعه کنند و تست مولکولی تشخیصی از آنها 
گرفته شود. بنابراین این آمار به معنای تعداد 
بیمار نیست بلکه تعداد بیماران همان کسانی 
هستند که یا بستری می شوند و یا آنقدر عالئم 
دارند که تس��ت PCR  برایشان انجام شده و 

بیماری شان تشخیص داده می شود.
ویروس کرونا جهش یافته است � 

در همی��ن رابطه مینو محرز، عضو کمیته 
کش��وری مقابله با کرونا در رابطه با آماری که 
رییس جمهور دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا به نقل از گزارش معاونت تحقیقات وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد، 
به »جهان صنعت« گفت: این ۲5 میلیون نفری 
که آقای رییس جمهور اشاره کردند بر اساس 
مدل سازی عنوان شده است. در واقع این تعداد 
تست مثبت نداشته اند اما بر اساس مدل سازی ها 
تخمین زده می شود که بر اساس میزان مبتالیی 
که تس��ت داده اند و آماری که موجود است بر 
اساس مدل سازی ای که اپیدمیولوژیست ها در 

دست دارند محاسبه می شود که ممکن است 
N عدد ابتال داشته ایم.

وی تصری��ح ک��رد: در واقع این تخمین بر 
اساس واقعیتی است که در رابطه با رفتارشناسی 
ویروس دریافته ایم چنان که می دانیم بسیاری از 
افراد به ویروس کووید 1۹ مبتال می ش��وند اما 
هیچ گونه عالئمی ندارند و حتی خودشان هم 
نمی دانند که مبتال شده اند. در واقع بر اساس 
این گزارش از هر 1۰۰۰ نفر که به این ویروس 
مبت��ال می ش��وند 5۰۰ نفر عالمت��ی ندارند و 
ممکن است متوجه بیماری هم نشده و از آن 
عبور کنند؛ ۳5۰ نفر هم عالئم خفیف دارند و 
نیازی به بستری شدن ندارند اما ممکن است 
15۰ نفر از هزار نفر نیاز به بستری شدن داشته 
باشند.محرز در ادامه افزود: البته همانطور که 
رییس جمهور گفتند اگر م��ردم پروتکل های 
بهداش��تی را رعایت نکنن��د، تک تک افراد به 
این بیم��اری مبتال می ش��وند، زیرا مصونیت 
این بیماری دائمی نیس��ت و فردی که یکبار 
مبتال شده و بهبود یافته امکان دارد با از بین 
رفت��ن آنتی بادی مجددا ب��ه کووید1۹ مبتال 
شود. بنابراین هرچقدر بیشتر درخصوص این 
بیماری مطالعه کنیم ب��ه یافته های جدیدی 

پی می بریم.
تمام کشور در معرض ابتال � 

این فوق تخصص بیماری ه��ای عفونی در 
پاس��خ به این پرس��ش که آیا ویروس کرونا از 

طریق هوا نیز منتقل می شود، گفت: بر اساس 
آخرین یافته های تحقیقاتی در رابطه با کووید 
1۹، این ویروس می تواند از طریق هوا نیز منتقل 
شود. از آنجایی  که این ویروس در فضای بسته 
هم می تواند مدتی در حرکت باشد، یعنی اگر 
ش��ما در یک فضای بسته  که تهویه مناسبی 
ندارد با یک فرد مبتال حاضر باش��ید حتی با 
اینکه ممکن اس��ت هر دو نفر ماسک هم زده 
باشید اما بازهم احتمال ابتال وجود دارد. براساس 
گزارش ه��ا این ویروس جه��ش پیدا کرده اما 
این جهش موجب وخامت بیماری نشده بلکه 
س��رعت انتقال آن را افزایش داده است. اگر به 
همین منوال پیش رود تمام مردم کشور به این 
ویروس مبتال می شوند. در نتیجه تعداد فوتی ها 

هم رو به افزایش است.
این فوق تخصص بیماری ه��ای عفونی در 
رابطه با آخرین مش��اهدات خ��ود از وضعیت 
بیمارس��تان ها و مراجعات مردمی نیز اینگونه 
اظهارنظر کرد: بیماری زیاد ش��ده و ش��رایط 
وحش��تناک اس��ت. اگر پیش از این ما شاهد 
ابتالی یکی از اعضای یک خانواده بودیم امروز 
تم��ام اعضای خانواده با ه��م به مراکز درمانی 
مراجعه می کنند. برگزاری مراسم عروسی و عزا 
و میهمانی های بزرگ که ناشی از تصور غلطی 
ک��ه از پایان اپیدمی در میان مردم رواج یافت 

دلیل اصلی افزایش بیماری است.
مح��رز در رابطه ب��ا حضور  آن دس��ته از 

دست فروش��ان ک��ه بدون ماس��ک در مترو و 
بی آرتی حاضر می ش��وند و به تبلیغ و فروش 
اجناس خود می پردازند هم گفت: این مساله 
باعث تأس��ف اس��ت. باید این موضوع توسط 
مس��ووالن مورد بررس��ی قرار گیرد و قوانینی 
که در این زمینه وجود دارد با جدیت بیشتری 
اعمال شود؛ ماسک زدن در جامعه ما امروز به 
عنوان یک »باید« مطرح است و اگر کسی از این 

قانون تخطی می کند باید جریمه شود.
وی در آخ��ر افزود: ب��ا این وضعیت وخیم 
ته��ران، مردم جامعه بای��د توصیه های وزارت 
بهداش��ت را ج��دی بگیرند. حتم��ا در اماکن 
عمومی از ماسک استفاده و فاصله فیزیکی را 
رعایت کنند. در حال حاضر تنها مردم می توانند 
دست در دست هم این ویروس را مهار کنند.

بررسی داروی دگزامتازون   � 
انج��ام ش��ده روی داروی  بررس��ی های 
دگزامتازون حاکی از فوائد آن در کاهش عالئم 
بیماری کووید1۹ اس��ت ام��ا مصرف این دارو 

همچنان با خطراتی همراه است.
تحقیقات انجام شده در انگلیس حاکی از آن 
است که مصرف داروی دگزامتازون در بیماران 
مبت��ال به کووید1۹ که مجبور به اس��تفاده از 
دستگاه تنفس مصنوعی هستند کمک کننده 
اس��ت اما مص��رف زودهن��گام آن می تواند با 

آسیب هایی همراه باشد.
در این بررسی مجموع ۲1۰۴ بیمار بستری 
در بیمارستان برای مدت 1۰ روز، روزانه شش 
میلیگ��رم دوز از ای��ن دارو را دریافت کردند. 
همچنی��ن ۴۳۲1 بیم��ار خدم��ات مراقبتی 
معمول را دریافت کردند. پزشکان پس از ۲۸ 
روز نرخ مرگ و میر این دو گروه از بیماران را 

مقایسه کردند.
آنها در روند این بررسی ها مشاهده کردند در 
میان بیمارانی که مجبور به استفاده از دستگاه 
تنف��س مصنوعی بودن��د و از این دارو مصرف 
می کردند ن��رخ مرگ و میر ۲۹/۳ درصد بوده 
در حالی ک��ه این رقم در بیماران دیگر ۴1/۴ 

درصد بوده است.
هرچند، استفاده از این دارو در میان بیمارانی 
که در زمان شروع مطالعه نیاز به اکسیژن رسانی 
پیدا نک��رده بودند مفید نبوده اس��ت. در این 
گ��روه از بیماران مصرف داروی دگزامتازون با 
احتمال م��رگ 17/۴ درصدی همراه بوده در 
حالی ک��ه این رقم در میان بیماران دیگر 1۴ 

درصد بوده است.
ب��ه گ��زارش مدیکال اکس��پرس، به گفته 
محقق��ان مصرف این دارو برای این دس��ته از 
بیماران که وضعیت جسمی شدیدی ندارند با 
افزایش خطر مرگ و میر همراه است چرا که 
این دارو از طریق سرکوب واکنش غیرمعمول 
سیس��تم ایمنی که به اندام های بدن آس��یب 
می زند، عمل می کند و ویروس را مورد حمله 

قرار نمی دهد.

واکاوی ابتالی ۲۵ میلیون ایرانی به کووید19 در عرض 7 ماه 

قمار با  ایمنی جمعی

سال هفدهم    یکشنبه  29 تیر 1399    شماره  4516

ابتالی ۲166 نفر دیگر به کرونا 
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲166 بیمار جدید کووید1۹ در 

کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
سیماس��ادات الری  گفت: از روز جمعه تا دیروز  و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و 166 بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور 

شناسایی شدند که  هزار و ۲۹۳ نفر از آنها بستری شدند.
وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۲71 هزار و 6۰6 

نفر رسید.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت همچنی��ن گفت: متاس��فانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته 1۸۸ بیمار کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان این بیماری به 1۳ هزار و ۹7۹ نفر رسید.
به گفته وی، خوشبختانه تاکنون ۲۳5 هزار و ۳۰۰ نفر از بیماران بهبود 

یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
الری همچنین گفت: ۳5۲۹ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی ادامه داد: تاکنون دو میلیون و 1۲۳ هزار و 51۸ آزمایش تشخیص 

کووید1۹ در کشور انجام شده است.
الری ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، استفاده از 
ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی  گفت: استان های آذربایجان شرقی، 
ایالم، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان 

و فارس در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی همچنین گفت: در استان های خوزستان و زنجان با همکاری مردم در 
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک شاهد روند نسبتا کاهش 

در ابتال و بستری بیماران هستیم.
الری با بیان اینکه شواهد و قرائن محکمی وجود دارد که مراسم عروسی، 
عزاداری و دورهمی های شلوغ خانوادگی خطر ابتالی دسته جمعی به بیماری 
را افزای��ش می دهند، افزود: بنابراین ناچاریم س��بک زندگی خود را تغییر 
دهیم. بهترین عملکرد در این زمان رعایت اصول س��ه گانه فیزیکی شامل 
فاصله گذاری فیزیکی، شست وشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک در 

مکان های تجمع سربسته است.

عقب ماندگی مترو در تجهیزات

رییس شورای شهر تهران نسبت به تعطیلی شرکت واگن سازی تهران 
هشدار داد.

محس��ن  هاش��می رییس ش��ورای ش��هر تهران ظهر دیروز در مراسم 
بهره برداری از دو رام قطار مترو که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار ش��د 
با بیان اینکه از همه عوامل اضافه شدن دو رام قطار تشکر می کنم، گفت: 
با آمدن این دو رام قطار، یک درصد به ظرفیت قطار عملیاتی مترو اضافه 

می شود.
وی با بیان اینکه طی س��ال های اخیر تالش های زیادی برای توس��عه 
خطوط جدید مترو انجام ش��ده اما س��اخت و تامین قطارها متناس��ب با 
افزایش طول تونل نبوده، افزود: ۳۰ درصد س��رانه قطارها نسبت به طول 
تون��ل کاهش دارد و ب��ا اینکه تالش های زیادی در بخش زیرس��اخت ها 
انجام ش��ده اما در موضوع تجهیزات به خصوص تجهیزات متحرک دچار 

عقب ماندگی هستیم.
رییس ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه حاال که کرونا مردم را اذیت 
می کند باید فاصله اجتماعی را رعایت کنیم اما این مساله نیازمند افزایش 
ظرفیت حمل ونقل عمومی اس��ت، گفت: با اینکه در دهه های اخیر شاهد 
تصوی��ب مصوبات خوبی در دولت، ش��هرداری و... بودیم اما این مصوبات 
عملیاتی نشده که طبیعتا بخشی از این مشکالت مربوط به دولت و سیستم 

بانکی و بخشی دیگر مربوط به پیگیری های شهرداری است.
وی گفت: مسووالن می گویند این دو رام قطار آخرین قطارهای قرارداد 
سال ۹7 است و عمال واگن سازی بعد از آن بیکار می شود و می دانید که در 
کش��ور چهار شرکت واگن سازی داریم و باید هر چه سریع تر فکری کنیم 
و قول دولت در خصوص خرید 6۳۰ واگن عملیاتی شود تا بتوانیم دوباره 

در واگن سازی کار کنیم.
هاشمی با بیان اینکه تولید قطار ملی کار ارزشمندی است اما باید تالش 
کنیم که میزان وابس��تگی مان به تجهیزات خارجی کم شود، اظهار کرد: 
امیدوارم در س��ال جهش تولید و با وجود داشتن کارخانجات واگن سازی 

مختلف شاهد مراسم افتتاح ده ها رام قطار باشیم.

خبر

فرم اشتراك روزنامه

    شرایط اشتراك :
ساعات تحویل روزنامه از 6 الی 11 صبح

شروع اشتراك ( متقاضیانی که درخواست خود را به طور کامل تحویل نمایند ) اول و شانزدهم هر ماه می باشد. 
مبلغ مندرج در جدول فوق بابت روزانه یك نسخه اشتراك می باشد .

لطفاً کپی فیش بانكی را تا پایان اشتراك نزد خود نگهداری فرمائید .
در صورت عدم تحویل روزنامه حداکثر تا ساعت 14 همان روز مراتب را با تلفن   88731981  اعالم فرمائید .

 نام و نام خانوادگی : ..................................... شرکت / موسسه : ................................... کدپستی : ........................ تلفن :.......................

فاکس : ................................  تعداد درخواستی :......................................  مدت اشتراك:  6 ماهه                   یك ساله

آدرس : ...........................................................................................................................................................................................

شماره فیش بانكی : ........................................ بانك : .........................................   تاریخ واریز فیش : ....................................................

 » فقط تهران بزرگ «
یكساله6 ماههدوره اشتراك

3/000/0006/000/000هزینه اشتراك (ریال)

کلیه متقاضیان محترم می توانند هزینه اشتراك خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدول ذیل : 
 به حساب جام بانك ملت به شماره 78/ 463983  به نام روزنامه جهان صنعت 

 واریز و اصل سند بانكی مربوطه را به همراه فرم تكمیل شده به دفتر امور مشترکین روزنامه جهان صنعت ارسال نمائید . 
آدرس : میدان آرژانتین- بلوار بیهقی- خیابان  دهم غربی- پالك 10- واحد 2 و یا ارسال از طریق نمابر : 88731431

با توجه به اينكه توزيع روزنامه جهان صنعت توسط موسسه اطالعات انجام مى شود از مشتركان شهرستانى تقاضا مى شود جهت دريافت اشتراك به دفاتر نمايندگى روزنامه اطالعات در سراسر كشور مراجعه نمايند.

رییس مرکز ملی خشکس��الی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
گف��ت ک��ه افزای��ش فعالیت های 
مونس��ونی طی تابس��تان امس��ال 
احتمال وقوع سیالب های ناگهانی 
در برخ��ی اس��تان های جنوبی را 

افزایش داده است.
احد وظیفه با اش��اره به اینکه بر 
اس��اس پیش بینی ها طی تابستان 
امس��ال ش��رایط برای فعالیت های 
مونس��ونی هند مهیاتر از همیش��ه 
اس��ت، اظهار کرد: از این رو سامانه 
مونس��ون امس��ال قوی ت��ر از حد 
معم��ول خواهد ب��ود و ماندگاری 
بیش��تری در کش��ور دارد. هرساله 
سامانه های مونسون تا شهریورماه 
در کشور پایان می یافت اما مدل های 
اقلیمی امس��ال نشان می دهند که 
این س��امانه تا فصل پاییز و اواخر 

مهرماه در کشور ادامه دارد.
وی ب��ا بیان اینک��ه این موضوع 
س��بب می ش��ود طی تابس��تان با 
افزای��ش بارش ه��ای رگب��اری در 
جنوب و جنوب شرق کشور مواجه 
شویم، تصریح کرد: از این رو احتمال 
وقوع سیالب های ناگهانی در جنوب 
سیستان و بلوچستان، جنوب شرق 
کرمان، هرم��زگان و جنوب فارس 
وجود دارد ولی در مقابل با حضور 
س��امانه های مونس��ونی و خ��روج 
دیرهن��گام آنها از ای��ران، بارش ها 

در کش��ور طی فصل پاییز کاهش 
ب��اران زای  می یابد و س��امانه های 
پاییزه دیرتر از حد نرمال به کشور 

می رسند.
رییس مرکز ملی خشکس��الی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
ادامه داد: در حالی که طی تابستان 
در جنوب و جنوب شرق بی هنجاری 
مثبت بارشی داریم و بارش ها از حد 
نرمال بیشتر خواهد بود اما در کل 
میزان بارش های مونسونی یا همان 
موس��می برای کشور ناچیز است و 
حجم قابل توجهی از بارش ها را به 

خود اختصاص نمی دهد.
وظیفه در ادامه درباره چگونگی 
شکل گیری فعالیت ها و بارش های 
مونسونی گفت: از اواخر فصل بهار 
و طی تابستان دمای هوا در شبه قاره 
هند که یک فرورفتگی در اقیانوس 
هند است گرم تر از دمای دریاهای 
اط��راف ش��ده و در نتیجه آب های 
اطراف ش��به قاره هن��د به مناطقی 
از جمله جنوب پاکس��تان، جنوب 
شرق ایران و حتی خود کشور هند 
فشار زیادی وارد کرده. به این فشار 
و گرمای خشکی نسبت به محیط 

آبی مونسون گفته می شود.
به گفته وی ای��ن همگرایی در 
سطح زمین و کشیده شدن رطوبت 

از دریاهای مجاور به شبه قاره هند 
سبب می شود که عمده بارش کشور 
هند در فصل تابس��تان باشد. این 
کش��ور عموما بارش های زمستانی 

قابل توجهی ندارد.
رییس مرکز ملی خشکس��الی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
ب��ا اش��اره ب��ه اینکه س��امانه های 
مونسونی در فصل تابستان جنوب 
و جنوب ش��رق ایران را تحت تاثیر 
قرار می دهد، تصریح کرد: از این رو 
هنگام بعد ازظهر و اوایل شب در این 
مناطق ابرهای باران زای جوششی 
شکل می گیرد که به صورت نقطه ای 
در مناطقی از اس��تان های جنوبی 
رگبارهای بارانی شدیدی را شکل 
می دهد. عمده علت شکل گیری این 

ابرهای جوششی رطوبت و دمای باال 
در سطح کره زمین است.

وظیفه با بیان اینکه سیستم های 
مونس��ونی می تواند در مدت زمان 
کوتاه در یک محدوده مشخص ۲۰ 
تا ۳۰ میلیمتر بارش به دنبال داشته 
باش��ند، اظهار کرد: این بارش های 
رگب��اری گاهی خطرناک اس��ت و 
سبب سیالب های ناگهانی می شود.
ریی��س مرکز ملی خشکس��الی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
در پای��ان گفت: ابره��ای باران زای 
جوششی بعضی اوقات طی تابستان 
در عرض های باالیی و میانی کشور 
نیز شکل می گیرند و در نتیجه در 
 ش��مال کشور گاهی س��بب وقوع 

سیل می شوند.

افزایش وقوع سیل های ناگهانی طی تابستان
محیط زیست www.jahanesanat.ir
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۲۰ گردش��گر اروپایی که با کمپرهای خود به ایران سفر 
کرده بودند، هنگام خروج از مرز بازرگان و ورود به خاک ترکیه، 
متوقف شده اند. معاون گردشگری کشورمان می گوید: مشکل 
ترکیه است که به دلیل محدودیت های کرونا، به این گردشگران 
اجازه ورود نمی دهد. در حال هماهنگی با مقامات و گمرک 

ترکیه هستیم تا این مشکل برطرف شود.
ترکیه همزمان با ش��یوع ویروس کرونا، از اسفندماه سال 
گذش��ته مرزهای مش��ترک با ایران را بس��ت و اجازه تردد 
به مس��افران از مرزهای هوایی و زمین��ی را نداد. اعمال این 
محدودیت، حاال گردشگران اروپایی که زمینی در حال سفر 
هستند را به دردسر انداخته است. مقامات محلی در استان 
آذربایجان غربی می گویند ترکیه پاسخگوی مشکلی که به 

وجود آمده است، نیست.
طبق اطالعاتی که اداره میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی ماکو منتشر کرده، این ۲۰ گردشگر از سوئد، 
اسپانیا، فرانسه و آلمان هستند که با اتومبیل های ون و کمپر 
س��فر می کنند و به انگیزه طبیعت و کویرگردی وارد ایران 
ش��ده اند اما هنگام خروج از م��رز و ورود به خاک ترکیه، با 
ممانعت گمرک این کشور مواجه شدند. گفته می شود برخی 
از این گردش��گران نزدیک به ۲۰ روز است پشت مرز ترکیه 

معطل مانده اند.
ولی تیموری معاون گردش��گری وزارت میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دس��تی که روز  ۲7 تیرماه  در جریان 
وضعیت این گردشگران قرار گرفت، پس از پیگیری موضوع 
گفت: مشکل ترکیه است که به دلیل محدودیت های کرونا، 

مرزها را بسته و اجازه ورود به این گردشگران را نمی دهد. در 
حال هماهنگی و رایزنی از طریق نمایندگی های کشورمان 
در ترکی��ه هس��تیم که ب��ه زودی از مرز خارج ش��وند و به 

کشورهایشان برگردند.
وی افزود: سفارتخانه های این گردشگران رایزنی های الزم 

را با دولت ترکیه انجام داده اند، اما پس از گذش��ت حدود دو 
هفته از این رایزنی ها، هنوز هیچ جوابی از طرف مقامات ترکیه 

داده نشده است.
تیموری با استناد به اظهارات مسووالن گردشگری استان 
آذربایجان غربی که در حال پیگیری خروج این گردش��گران 
هس��تند، اظهار کرد: آنها خیلی وقت است در حال سفر در 
ایران هستند، اغلب خانواده و دارای کودک خردسال هستند. 
متاسفانه به دلیل همکاری نکردن ترکیه، پشت مرز معطل 

مانده است.
علی خورابلو، مدیر اداره میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی شهرستان ماکو نیز گفته است: پس از پذیرش 
نک��ردن گمرک ترکیه، این گردش��گران با همکاری میراث 
فرهنگی ماکو و مسووالن به درخواست خودشان در روستای 
تاریخی و سایت گردشگری »سنگر« مستقر شده اند و ترجیح 
داده اند در کمپرهای خود اقامت داشته باشند. این گردشگران 
بین سه تا ۲۰ روز است که در شهرستان ماکو مستقرند و از 

نظر تامین غذا و امنیت مشکلی ندارند.
شهرستان ماکو در شمال آذربایجان غربی واقع شده که 
در مسیر مرز بازرگان قرار دارد، مرزی که یکی از مبادی مهم 

ورود و خروج مسافر به شمار می آید.

سال هفدهم    یکشنبه  29 تیر 1399    شماره  4516

خبر

در نامه های جداگانه از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی انجام شد

 ابالغ مراتب ثبت ملی ۳۰ اثر فرهنگی- تاریخی
 به استاندار لرستان

میراث فرهنگ��ی،  ی��ر  وز
گردش��گری و صنایع دستی در 
نامه ه��ای جداگانه به اس��تاندار 
لرستان مراتب ثبت هشت خانه 
تاریخی، پنج غار، سه مسجد، چهار 
پل، دو امامزاده، یک قلعه، یک مقبره، یک محوطه، سه حمام و یک بازار را ابالغ 
کرد. در یکی از نامه های علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دس��تی خطاب به سید موسی خادمی استاندار لرستان آمده است: در 
اجرای بند )ج( ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 
1۳6۴ مجلس شورای اسالمی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان 
میراث فرهنگی کشور مصوب 1۳67 مجلس شورای اسالمی مبنی بر ثبت آثار 
ارزش��مند منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و 
فهرست های ذی ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی »محوطه خان پروری« 
واقع در استان لرستان، شهرستان چگنی که پس از طی تشریفات قانونی الزم 
به شماره ۳۲۳۲۲ مورخ 1۳/11/۹7 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده 

است، ابالغ می شود. 

شکایت میراث بابت مناره های غیرمجاز یک امامزاده در میبد
ریی��س می��راث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی میبد 
از بررس��ی پرونده ساخت وساز 
غیرمج��از در امام��زاده س��ید 
صدرالدین قنبر میبد و تنظیم 
ش��کایت نامه در این رابطه خبر 
داد. »رس��ول مشتاقیان« ضمن 
اعالم این خبر اظهار کرد: هیات 
امنای این امامزاده بدون اخذ مجوز از اداره میراث فرهنگی و بدون هماهنگی با اداره 
اوقاف و امور خیریه، اقدام به ساخت وساز غیرمجاز در این مکان کرده و طی چند 
سال گذشته، چند مرحله در این باره اقدام کرده و همچنان نیز در حال ساخت 
مناره های امامزاده هستند در حالی که ارتفاع مناره های یادشده غیرمجاز است 
بنابراین شکایتی در همین رابطه در حال پیگیری است. وی افزود: در جلسه بررسی 
پرونده این امامزاده، طرح مرمتی توسط اداره اوقاف و تحت نظارت میراث فرهنگی 
تهیه شده که باید پس از تصویب، عملیات ساخت وساز مطابق با آن ادامه پیدا کند. 
مشتاقیان در پایان با قدردانی از همراهی دادستان میبد در برخورد با این تخلف، 
تصریح کرد: ساخت وساز غیرمجاز و بدون مجوز در این بنا، موجب مخدوش شدن 
چهره بافت تاریخی میبد می شود و این در حالی است که هرگونه تصمیم گیری در 

بافت های تاریخی باید با نظر اداره کل میراث فرهنگی انجام شود.

کشف سکه های ۳۰۰۰ ساله در تهران و بازداشت 6 نفر
ریی��س پلیس پیش��گیری 
پایتخت از کش��ف 75۰ سکه 
عتیقه مربوط به سه هزار سال 
پیش و یک کتاب قدیمی خبر 
داد و گفت: ارزش اموال کشف 
شده توسط کارشناسان میرات 

فرهنگی در حال بررسی است.
سردار کیوان ظهیری در آن باره گفت: با دریافت خبری مبنی بر اینکه پدری 
7۰ ساله به همراه دو تن از فرزندان ۴7 و ۳7 ساله اش ساکن یکی از استان های 
همجوار استان تهران با همکاری دو تن از همدستانشان ساکن شهر تهران باندی 
پنج نفره جهت فروش طالجات و سکه های عتیقه تشکیل داده اند؛ بررسی موضوع 

در دستور کار تیمی از ماموران متخصص کالنتری 1۰5 سنایی قرار گرفت.
وی عنوان کرد: بررسی های اولیه حکایت از این داشت، این پدر و سه پسرش 
با استفاده از ابزار گنج یاب و حفاری های غیر مجاز، طالجات و سکه های عتیقه 
را در یکی از استان های همجوار استان تهران کشف و پس از شناسایی خریدار 
توس��ط دو تن از همدستانشان در شهر تهران به فروش می رسانند. این مقام 
انتظامی توضیح داد: در گام بعدی از تحقیقات پلیسی مشخص شد که اخیراً این 
افراد تعدادی سکه قدیمی مربوط به ۳۰۰۰ سال پیش را کشف و قصد فروش 
آن به یکی از خریداران در شهر تهران را دارند. رئیس پلیس پیشگیری تهران 
افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی محل قرار اعضای این باند و خریدار در یکی از 
مراکز موسیقی شهر تهران شناسایی و با دستور قضایی دستگیری فروشندگان 
و خریدار عتیقه جات در دستور کار قرار گرفت و مراقبت های ویژه پلیسی از 
محل قرار متهمان آغاز شد. سردار ظهیری تصریح داد: مراقبت های ویژه ادامه 
داشت تا اینکه شامگاه ۲۴ تیرماه اعضای این باند پنج نفره به محل قرار مراجعه و 
با حضور شخص خریدار به انجام معامله پرداختند که ماموران عملیات کالنتری 
1۰5 سنایی در یک عملیات پلیسی موفق شدند کلیه اعضای این باند و همچنین 

خریدار سکه و طالجات عتیقه را دستگیر کنند.

نادر نینوایی - در ماه های اخیر با 
ش��یوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز 
گردشگری فعاالن این حوزه با مشکالت 
عدیده ای خصوصا در حوزه اقتصادی و 
معیش��تی مواجه شدند. از سوی دیگر 
وام شش میلیونی اختصاص داده شده 
ب��ه راهنمایان گردش��گری نیز نه تنها 
گرهی از مشکالت آنها باز نکرده بلکه 
انجمن های گردش��گری اختصاص وام 
با این مبالغ ناچیز را به نوعی تحقیرآمیز 

تلقی می کنند.
ب��رای آنکه ب��رآورد دقیق ت��ری از 
آس��یب های وارده به حوزه گردشگری 
در دوران ش��یوع کرونا داش��ته باشیم 
ب��ا س��یدمحمدکاظم خلدی نس��ب، 
دبیر هماهنگی س��تاد خدمات س��فر 
وزارت می��راث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دس��تی مصاحبه ای را ترتیب 
دادی��م. وی ضمن اعالم زیان هنگفت 
شش هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی که بر 
صنعت گردشگری کشور به واسطه کرونا 
تحمیل شده می گوید انتقادات راهنمایان 
گردش��گری را در خص��وص کم بودن 
مبلغ وام پذیرفته و درصدد آن است تا 
با مذاکره با مسووالن ذی ربط مبلغ این 

وام را افزایش دهد.
در ادام��ه ای��ن مطلب با مش��روح 
ب��ا  گفت وگ��وی »جهان صنع��ت« 
خلدی  نس��ب، دبیر هماهنگی س��تاد 
خدمات س��فر وزارت میراث فرهنگی 

کشور همراه باشید.
 � برآورد ستاد هماهنگی خدمات 
س�فر وزارت می�راث فرهنگ�ی، 
گردش�گری و صنایع دس�تی از 
میزان آسیبی که کرونا به صنعت 
گردش�گری کش�ور وارد ک�رده 
چه میزان اس�ت و چ�ه اقداماتی 
ب�رای شناس�ایی حج�م و میزان 
آس�یب های وارده در ایام اخیر به 

انجام رسانده اید؟
اولی��ن رک��ن فعالیت ه��ای ما در 
خص��وص آس��یب های وارده در اث��ر 
کرونا شناس��ایی خس��ارات وارد شده 
بود. براس��اس اطالعات��ی که از تمامی 
استان ها و بنگاه های خصوصی فعال در 

حوزه گردش��گری به ما رسیده چیزی 
حدود شش هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
خس��ارت به صنعت گردشگری کشور 
وارد شده که این خسارات در یک بازه 
زمانی سه ماهه اتفاق افتاده است. به هر 
روی به محض آنکه دستورات ستاد ملی 
مقابله با کرونا ابالغ شده تمام شرکت های 
خدمات دهنده حوزه گردشگری تعطیل 
ش��دند؛ تورها لغ��و و مراکز اقامتی نیز 
فعالیت ش��ان محدود ش��د و خسارات 

سنگینی به این بخش وارد شد.
 � وزارت می�راث فرهنگ�ی، 
صنایع دس�تی  و  گردش�گری 
مشخصا چه اقداماتی برای کمك 
به کس�ب و کارهای آسیب دیده از 

کرونا انجام داده است؟
س��عی کردیم به عنوان دومین گام 
انعکاس خس��ارات وارده را به مقامات 
کش��ور از جمله س��تاد ملی مدیریت 
کرونا داشته باشیم تا برای جلوگیری از 
بروز ورشکستگی در حوزه گردشگری 
چاره اندیش��ی ش��ود. در همین راستا 
توفیق پیدا کردی��م تا بخش هایی که 
از کرونا آس��یب سنگین دیده بودند را 
معرف��ی و آنها را در میان 1۰ بخش��ی 
که از کرونا آس��یب جدی دیده بودند 

معرفی کنیم.
 � این بنگاه های آسیب دیده در 

چه حوزه هایی فعالیت دارند؟
دفات��ر خدمات مس��افرتی، تمامی 
اقامت��ی، مهمانس��راها،  موسس��ات 
بوم گردی ها و کارگاه های صنایع دستی 
از جمله بنگاه هایی بودند که آسیب های 
زیادی در اثر کرونا به آنها وارد آمده است 
که آنها را معرفی کردیم. برای بنگاه های 
آسیب دیده تسهیالتی از جمله پرداخت 
وام 1۲ ت��ا 16 میلیون تومانی در نظر 
گرفته شد که براساس آنچه به ما اعالم 
شده بود دو ساله بوده و از پایان تیر ماه 
قرار بوده اختصاص یابد. بر همین اساس 
این کسب و کارهای آسیب دیده از طریق 
وزارت میراث به سامانه کارا متعلق به 
وزارت کار معرفی ش��د تا این بخش ها 

مشمول دریافت وام شوند.
در این زمینه تمام تالش خود را کردیم 

و مسائل را انتقال دادیم. بخش هایی مثل 
راهنمایان تور و بوم گردی ها نیز مشمول 

دریافت وام شدند.
 � بس�یاری از راهنمایان تور وام 
ش�ش میلیون تومان�ی اختصاص 
یافته را به نوعی تحقیرآمیز قلمداد 
می کنن�د و معتقدند که اختصاص 
چنین تسهیالتی گرهی از مشکالت 
آنها باز نمی کند چرا که الاقل شش 
ماه بیکار بوده و درآمدی نداشته  اند. 
در این خصوص چه پاسخی دارید؟
  به هر حال به سبب آنکه تاسیسات 
گردش��گری دارای کد کارگاهی و کد 
بیمه ای هستند بنابراین شناسایی آنها 
ب��رای وزارت کار راحت ت��ر ب��ود. البته 
ش��رایطی هم داش��ت مثال آنکه دفاتر 
خدمات مسافرتی حتما باید فعال بوده 
و کارکنان خود را بیکار نکرده باشند و 
یا بیمه بیکاری دریافت نکرده باشند و یا 

چک برگشتی نداشته باشند.
ما در این خصوص صحبت و اعالم 
کردی��م که دو مرحله در خصوص این 
موضوع وجود دارد؛ اول آنکه بسیاری از 
راهنمایان خویش فرما بوده و بیمه نیستند 
که نهاوندیان معاون رییس جمهور در امور 
اقتصادی موافقت کرد افرادی را که شامل 

این حوزه ها می ش��وند مشمول کنیم.  
همچنین افرادی هستند که به کل بیمه 
نیستند بنابراین باید کاری انجام شود و 
بخشی از فشارهای وارد شده را جبران 
کنیم تا با کمک های کوچکی که صورت 
می گیرد بتوان یک مقداری از خسارات 

وارده به این افراد را جبران کرد.
در همین زمینه تفاهمنامه همکاری 
بی��ن تیم��وری معاون گردش��گری و 
منصوری معاون توسعه وزارت کار ایجاد 
شد و در این قالب حتی بحث راهنمایان 
حوزه گردشگری و بوم گردی ها را مطرح 
کردیم. بر همین اساس با نظر انجمن 
بوم گردی طبقه بندی صورت گرفت و 
کارگاه هایی ک��ه دو تا پنج نفر در آنها 
فعالیت می کنند، کارگاه هایی که پنج تا 
هشت نفره فعالیت دارند و کارگاه های 
بیش از هش��ت نفره و بی��ش از 1۰ یا 
۲۰ نفره را طبقه بندی کردیم و قرار شد 
حداق��ل 5۰ درصد تعداد کارکنان هر 
کارگاه را مشمول کنیم. آنچه مشخص 
اس��ت براساس مذاکراتی که انجام شد 
گفتند به تاسیسات گردشگری و افرادی 
که در این زمینه شاغل هستند مبلغ پنج 
یا شش میلیون تومان وام اعطا می شود 
که ما این مساله را قبول نکردیم چراکه 

خساراتی که وارد شده و کمیته امنیتی 
وزارت کش��ور به تمام استانداران ابالغ 

کرده باید در نظر گرفته شود.
بنابراین تمام افراد شاغل در تاسیسات 
مشمول باید در نظر گرفته شوند. به هر 
روی راهنمای��ان تور تا زمانی که دفاتر 
آژان��س فعال نباش��ند درآمدی ندارند 
و البته امکان ورود گردش��گر به کشور 
نیز وجود ندارد. در همین راستا وزارت 
کش��ور نهایت همکاری را با ما داشت 
و طی نامه ای به نهاوندیان این مس��اله 
را اعالم کردند و اینکه تمام تاسیسات 
حوزه گردش��گری تعطیل ش��ده را به 

اطالع وی رساندند.
 � نتیجه پیگیری شما چه بود و 
آیا باالخره مقرر شد که میزان وام 
اختصاص یافته به راهنمایان حوزه 

گردشگری افزایش پیدا کند؟
م��ا نامه مجددی ارس��ال کردیم و 
گزارش��اتی ارائ��ه دادیم و درخواس��ت 
کردیم میزان پرداخت از حداقل شش 
یا هش��ت میلیون تومان باالتر رفته و 
)راهنمایان گردشگری( مشمول 1۲ و 
16 میلیون تومان وام شوند. در پاسخ، 
نام��ه ای دریافت کردیم که به ما اعالم 
شد این مساله مطرح شده است. باز هم 

با وزارت کار صحبت کرده و از بانک ها 
درخواس��ت کردیم این کار انجام شود. 
راهنمایان توری ک��ه خویش فرما و یا 
بیمه هس��تند می توانند تا س��قف 16 
میلیون تومان دریافت کنند و مشکلی 
وجود ندارد اما افرادی که بیمه نیستند 
در کارگ��روه پیامدهای اقتصادی که با 
حضور نهاوندیان برگزار شد ما توضیحات 
الزم را ارائه دادیم و جناب نهاوندیان بر 
این قضیه صحه گذاشتند و گفتند که 
مجددا در این مورد طرح بحث کرده و 
به ما اعالم می کنند که در این خصوص 
اقدام کنیم. تالش ما بر این مبنا است 
که مبالغ وام ها افزایش پیدا کند و وزارت 
گردشگری بیکار ننشسته و تمام تالش 
خود را برای این موضوع به کار بسته و در 
جلسات متعدد به این موضوع پرداخته 

شده است.
به چ�ه بخش های�ی در حوزه  � 
صنایع دس�تی تس�هیالت ارائ�ه 
می ش�ود و در حال حاض�ر تعداد 
کارگاه ه�ای فعال�ی که مش�مول 
دریافت تسهیالت مرتبط با کرونا 
شده اند به چه شکل است؟ آخرین 
مهلت برای ثبت نام بنگاه ها جهت 
دریافت تسهیالت مشخص شده 

است؟
ت��الش ما بر این اس��ت ک��ه تمام 
تاسیس��ات در حوزه گردش��گری که 
بالغ بر ۲۰هزار مورد هستند تسهیالت 
دریافت کنند. در حوزه صنایع دس��تی 
6۴ ه��زار کارگاه وج��ود دارد. در حوزه 
کارگاه ه��ای خانگی هفت هزار و ۸۰۰ 
کارگاه وجود دارد براساس لیست اعالمی 
ما بال��غ بر 11 ه��زار و 5۰۰ راهنمای 
گردشگری، هزار و ۴5۰ بوم گردی و 165 
موزه خصوصی نیز به وزارت کار معرفی 
شده اند تا در س��امانه کارا مدنظر قرار 
گیرند. خوشبختانه این موارد در سامانه 
کارا مشمول دریافت تسهیالت شده اند. 
همچنین در جلساتی که با مسووالن 
مربوطه داشتیم قرار شد برای دریافت 
تسهیالت تمدید مهلت ثبت نام در نظر 
گرفته ش��ود و برهمین اساس مهلت 

ثبت نام تا پنجم مرداد ماه تمدید شد.

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر وزارت میراث در گفت وگو با »جهان صنعت«:

آسیب 6 هزار و 900 میلیارد تومانی کرونا به صنعت گردشگری کشور

ماجرای توقف ۲۰ اروپایی در مرز ایران چیست
نمایه

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

قانون های حل جدول سودکو:
1- در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا 
۹ نوشته شود. بدیهی است که هیچ عددی 

نباید تکرار شود. 
۲- در ه��ر مربع ۳×۳ اعداد یک تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

سودوکو 
س��ودوکو Sudoku ی��ک واژه ترکیبی 
ژاپنی به معنای عددهای بی تکرار است و 
امروزه به جدولی از اعداد گفته می شود که 
به عنوان یک سرگرمی رایج در نشریات 

کشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی: 
1- زیارتگاهی در شهر ری- یک ششم

۲- پس��وند حاص��ل مص��در- بزرگ��وار و از نام های خدای 
متعال- راحت طلب

۳-  مثل و مانند- دگرگونی- سردار ایرانی دوران کیکاووس 
و کیخسرو در شاهنامه

۴- گوش س��پردن به چیزی- مون��س و همدم- هفته نامه 
مشهور آمریکایی

5- عمق و ژرف- آحاد در ریاضی- بانگ اول نماز 
6- مقاوم در برابر آتش-  ستاره خوشه ای در آسمان- نفس 

خستگان
7- حرکت��ی در ژیمناس��تیک و س��یرک- دارای والدی��ن 

مشترک- منحصر به فرد- مرطوبی
۸- پارسایی و یکتاپرستی - پیشوند 1۰ تایی حجم- روزنه
۹- دوختن و بستن- شرنگ- نشانه شرط- گزند و صدمه 

1۰- از ویتامین ها- کشتی بان- منقضی
11- بیماری اندک- خویشاوند مادری- رمزینه

1۲- درس دیکته- رخسار و صورت- شیره گیاه گون
1۳- از جزایر کشور کومور در غرب اقیانوس هند- ویرانگر- 

آسیاب خانگی
1۴- پایتخت مول��داوی- توزیع کننده مطبوعات- س��خن 

صریح
15- فرزند فرزند- پادشاه مقتدر صفوی

افقی:
1- عشق را بی معرفت معنا مکن / زر نداری ............................... 

)مولوی(
۲- بی همت��ا و بی نظی��ر- فیلم معروف اس��پیلبرگ- جامه 

شنا
۳- اندام بویایی- ش��هری در اس��تان مرکزی- قالب تصویر 

چاپی
۴- مخترع و صنعتگر نابغه آمریکایی- یکسان

5- استعداد فهم و دریافت- خوب و ارزنده ادبی - مخترع 

موتور برق القایی- درگیری و فشار روحی
6- گ��رم التین- عنص��ری در هوا- تولیدکنن��ده، زادگاه- 

چهارمین نت موسیقی 
7- فضیلت و برتری- چوبی عطرآگین- آینده
۸- واژه نداری- خط جهت نما- ممانعت کننده

۹- واح��د س��نجش مایعات- آگ��ه نش��ده- عنوانی برای 
دستنبو

1۰- الفبای ساز- دم فرو بستن- صدای بلند و گیرا- فلسفه 
ارسطویی

11- صدای گریه کودکانه- تنها- قاصد- خاک سرخ

1۲- چکمه نظامی- نمایش گوناگون و متنوع
1۳- کلمه احترام برای نظامیان- هفتمین پادش��اه سلسله 
ساس��انیان- ............. نظ��ر تو بر نگردد، برگش��تن روزگار 

سهل است
1۴- با دوس��تی رابطه دارد- مرغ سعادت- نقشه موقعیت 

محل
15- از القاب کشور ایسلند
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اکران عمومی »یلدا« از 6 شهریورماه در آلمان
فیلم سینمایی »یلدا« 
ب��ه کارگردانی مس��عود 
بخشی از ششم شهریورماه 
اکران خود را در سینماهای 
کشور آلمان آغاز می کند.

ب��ه گزارش ایس��نا به 
نق��ل از رواب��ط عمومی 
فیلم، کمپانی لیتل دریم 
پخش کننده فیلم »یلدا« 
در آلمان، ب��ا رونمایی از 
پوستر فیلم، از آغاز اکران 
سینمایی س��ومین فیلم 

بلند  مسعود بخش��ی از ششم ش��هریورماه در سینماهای این 
کشور خبر داد.

»یلدا« که در هفتادمین جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد، 
تولید مشترک ایران، فرانسه، سوییس، لوکزامبورگ، لبنان و آلمان 
)نیکوفیلمز( اس��ت که در ماه های گذشته جایزه بزرگ داوران 
جشنواره ساندنس و جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره صوفیه 

دریافت کرده است. 
این فیلم در ایران توس��ط علی مصفا و با مشارکت موسسه 
هنری مستقل بنگاه و حمایت ایرج تقی پور و بنیاد فارابی تهیه 
ش��ده و هم اکنون در سینماهای هنر و تجربه کشورمان اکران 

شده است.
بهناز جعفری، صدف عسگری، بابک کریمی، آرمان درویش، 
فرشته حسینی، فقیهه سلطانی، فروغ قجابگلو، زکیه بهبهانی، 
رامونا شاه، ساغر صباحی، حسن جودکی، محمد ساربان، کمال 
 هاشمی، ولی اهلل ریگی، فرهاد فداکار، لیال شفاعی مهر، محمود 
ذوالفقاری، نسا افرنگه، مریم خداوردی، بنفشه غفاری، بهنام داوری، 
سارا والیانی، بهرام افشار و با حضور فرشته صدرعرفایی بازیگران 

فیلم »یلدا« هستند.

بازگشایی سالن های تئاتر و موسیقی انگلستان 
در آینده نزدیک

طبق اعالم دولت بریتانیا اجرا در سالن های تئاتر و موسیقی 
مسقف انگلستان از اول آگوست ازسر گرفته می شود.

به گزارش ورایتی، روز جمعه دولت بریتانیا در قالب بیانیه ای 
اعالم کرد اجرای زنده سالن های تئاتر و موسیقی انگلستان با رعایت 

فاصله اجتماعی از یکم آگوست امکان پذیر خواهد بود.
»اولی��ور دودن« وزی��ر فرهنگ و رس��انه بریتانیا اعالم کرد: 
»هنرهای اجرایی بریتانیا در سراسر جهان شناخته شده است و 
مفتخرم که توانسته ایم پیشرفت قابل توجهی در آغاز به کار این 
حوزه در فضای داخلی و با رعایت فاصله اجتماعی ایجاد کنیم. از 
ماه آگوست، سالن های تئاتر، موسیقی و سایر سالن های اجرا با 

رعایت نکات بهداشتی میزبان تماشاگران خواهند بود.«
برنامه ازسرگیری اجراها در سالن های موسیقی و تئاتر فقط 

مختص انگستان خواهد بود و سایر بریتانیا را شامل نمی شود.
با آغاز فاز چهارم بازگشایی ها در بریتانیا، رعایت پروتکل های 
بهداشتی و پیشگیرانه الزامی خواهد بود که از جمله این قوانین 
لزوم کاهش ظرفیت سالن ها و کاهش تعداد بلیت ها، فروش بلیت ها 
به صورت اینترنتی، رعایت فاصله اجتماعی، ضدعفونی سالن ها 

و... را شامل می شود.
خبر بازگشایی سالن های اجرا در حالی اعالم شده که دولت 
بریتانیا اخیرا از برنامه اختصاص کمک مالی 1/57 میلیارد پوندی 

به حوزه هنر، فرهنگ و میراث خبر داده بود.

»کوکاکوال« در تاالر قشقایی تئاترشهر

»کوکاکوال« عنوان تازه ترین نمایش تاالر قشقایی مجموعه تئاتر 
شهر است که از روز یکشنبه بیست و نهم تیرماه به کارگردانی 

نصیر ملکی جو پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.
نمایش »کوکاکوال« به نویسندگی، کارگردانی و طراحی نصیر 
ملکی جو از روز یکش��نبه بیست و نهم تیرماه در تاالر قشقایی 

مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز می کند.
در توضیحات این نمایش آمده است: »نمایش کوکاکوال، در 
سه اپیزود اتفاق می افتد. داستان، حول محور موضوع مصرف گرایی 
افراطی در جوامع مدرن، مس��اله »اوبیسیتی« یا همان بیماری 
فربه گی منتج از استفاده بیش از اندازه از غذاهای آماده، رستوران ها، 

غذاهای کنسروی و... است. 
در اپی��زود اول ]ک��ه بیش��ترین زمان نمای��ش را به خود 
اختصاص داده اس��ت[ رابطه پ��در و فرزندی را می بینیم که 
پدر، تحت تاثیر تبلیغات، فرزند را به خوردن غذاهای کنسرو 
شده مجبور می کند و تمام آرمان هایش را در مصرف غذاهای 
کنس��رو شده جس��ت وجو می کند. وی معتقد است، خوردن 
کنسروها مهم ترین اصل در زندگی او و فرزندش خواهد بود. 
کش��مکش میان فرزند و پدر، ماجراهایی را به وجود می آورد 

که در نمایش می بینید.
ساختار اپیزودیک و روایت از هم گسیخته، استفاده غیرمعمول 
از رنگ و شکل ویژه ادوات صحنه، این اثر نمایشی را به شمایلی 
از یک اجرای پست ُمدرن نزدیک کرده است. این نمایش به افراد 

پایین 16 سال توصیه نمی شود.«

رمان گرافیکی زندگینامه بتهوون در راه است
کت  ش��ر ی��ک 
آمریکایی به مناس��بت 
دویس��ت وپنجاهمین 
س��الروز تولد »بتهوون« 
از  گرافیک��ی  رمان��ی 
مهم تری��ن رویداده��ای 

زندگی این آهنگساز مطرح آلمانی منتشر می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی  هالیوود ریپورترز، شرکت زد تو 
کامیکس نوامبر امسال )آبان-آذر ۹۹( رمان گرافیکی سمفونی 

آخر: گلچینی از زندگی بتهوون را روانه بازار می کند.
این رمان که در همکاری با گروه موسیقی یونیورسال تهیه 
ش��ده، داستان زندگی لودویگ فان بتهوون را روایت می کند و 
در آن چند هنرمند مشهور در سطح جهانی از رویدادهای مهم 
زندگی این آهنگساز مطرح یاد خواهند کرد. این کتاب در کنار 
یکی از جامع ترین مجموعه آثار بتهوون یک ماه پیش از ۲5۰ امین 

سالروز تولد وی، منتشر می شود.
جاش فرانکل ناشر کمپانی زد تو کامیکس در این باره می گوید: 
بتهوون آهنگساز برخی از مشهورترین آهنگ های تاریخ زمین 
است. البته که انتشار آثار هنرمندان معروف معاصر فوق العاده 
هیجان انگیز است اما اینکه این فرصت را داشته باشیم تا از زندگی 
یکی از هنرمندان افسانه ای تاریخ، کتاب مصور منتشر کنیم، مایه 
مباهات است. بیشترین تالش خود را به کار بستیم تا با کنار هم 
قرار دادن آنچه از نظر ما خواندنش برای عالقه مندان به موسیقی 

در هر سنی الزم بود، این فرصت را گرامی بشماریم.
رمان گرافیکی سمفونی آخر: گلچینی از زندگی بتهوون به قلم 
براندن مونت کلر نوشته خواهد شد و طراحی روی جلد آن نیز 
طرحی از دیوید مک است. اسامی هنرمندانی که تصویرگری این 

رمان را برعهده خواهند داشت متعاقبا اعالم خواهد شد.

سالن کنسرت شهر ُرم به »موریکونه« تغییر نام داد
مسووالن شورای شهر 
ُرم یکی از آمفی تئاترهای 
بزرگ شهر را به یاد »انیو 
موریکونه«- موسیقیدان 
بزرگ و تازه درگذش��ته 
ایتالیای��ی- نامگ��ذاری 
کردند. به گزارش آسوش��یتدپرس، نام س��الن اجرای کنسرت 
موزیک پارک شهر رم ایتالیا از این پس به اسم »انیو موریکونه«، 
آهنگساز برنده اسکار تغییر کرد که هفته گذشته و در سن ۹1 
س��الگی در همین شهر درگذش��ت.  در مراسمی که در سالن 
شهرداری رم و برای یادبود این آهنگساز سرشناس برگزار شد، 
»جوزپه تورناتوره«- کارگردان ایتالیایی که ساخت موسیقی فیلم 
معروفش »سینما پارادیزو« را »موریکونه« بر عهده داشته- ضمن 
ادای احترام به این چهره برجسته دنیای موسیقی و سینما گفت: 
»به یاد می آورم که موریکونه این جمله را خیلی دوست داشت که 
کلید موسیقی در سکوت یافت می شود؛ بنابراین شاید شنیدن 
س��کوتی که او از چند روز پیش آغاز کرده برای ما دشوارترین 
کار باشد؛ چرا که این سکوت بسیار بسیار طوالنی خواهد بود.« 

ازسرگیری فیلمسازی ها در نیویورک
 با وجود رشد تصاعدی 
آمار مبتالیان به کرونا در 
کشور آمریکا، فیلمبرداری 
پروژه های س��ینمایی و 
تلویزیونی از دوشنبه این 
هفته در ش��هر نیویورک 
از سر گرفته می ش��ود.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورایتی، 
تیم های فیلمبرداری در ماه مارس )اسفند ۹۸( در پی شیوع کرونا 
و همزمان با اعمال قوانین قرنطینه خانگی در شهر نیویورکی که 
به کانون ش��یوع ویروس در آمریکا بدل شده بود، دست از کار 
کشیدند. اما حاال با گذشت چهار ماه، آمار مبتالیان در این شهر 
کاهش چشمگیری داشته و این هفته تعداد افرادی که به دلیل 
مشکالت ناشی از بیماری کووید-1۹ در بیمارستان بستری شدند، 
به پایین ترین میزان خود رسید؛ چشم انداز امیدبخشی که مقامات 

این شهر را به صدور مجوز ادامه فیلمبرداری ها ترغیب کرد. 
بیل دو بالزیو شهردار نیویورک روز جمعه در یک کنفرانس 
مطبوعاتی، ۲۰ ژوئیه )۳۰ تیر ۹۹( را به عنوان تاریخ ازسرگیری 

پساکرونایی فیلمسازی ها در این شهر تعیین کرد.
ازسرگیری فیلمبرداری ها در نیویورک بخشی از مرحله چهارم 
بازگشایی ها در این شهر است. با کاهش سختگیری ها، برگزاری 
رویدادهای ورزشی در سطح حرفه ای به شرط نبود تماشاگر و 
برپایی کالس های دانشگاهی در سطح تحصیالت تکمیلی مجاز 
ش��ده است. غذا خوردن در رستوران های سرپوشیده همچنان 
ممنوع است و سالن های تئاتر و کنسرت، موزه ها و فروشگاه ها 

در این مرحله از بازگشایی ها هنوز اجازه فعالیت ندارند.
دو بالزیو می گوید: مساله، مساله سالمت است. می خواهیم 
مردم را به سرکارشان برگردانیم، می خواهیم مردم به ابزار امرار 
معاششان دست پیدا کنند، می خواهیم شهرمان را احیا کنیم، 

اما همیشه ایمنی و سالمت ارجح است.

جایزه جشنواره ژاپنی برای یک ایرانی
س��ولماز اعتم��اد در 
برای  نویسندگی  بخش 
فیلم کوتاه »هم قفس« 
موفق به کس��ب جایزه 
از جش��نواره هنره��ای 
رسانه ای کشور ژاپن شد.

سولماز اعتماد برای نگارش فیلمنامه فیلم کوتاه »هم قفس« 
به کارگردانی بهزاد خداویسی برنده جایزه بخش بهترین فیلمنامه 

فیلم کوتاه جشنواره هنر های رسانه ای ژاپن شده است. 
جش��نواره هنرهای رسانه ای )مدیاآرت( ژاپن یک جشنواره 
سالیانه است که از سال 1۹۹7 توسط آژانس امور فرهنگی ژاپن 
برگزار می شود.  این رویدادهای هنری که به معرفی برگزیدگان 
در چند بخش ش��امل هنر، سرگرمی، انیمیشن و... می پردازد 
امسال برندگان خود را زودتر از موعد برگزاری اش که در تاریخ 
1۸ سپتامبر )۲۸ شهریور 1۳۹۹( خواهد بود، اعالم کرده و اگر 
با توجه به شیوع کرونا امکان برگزاری و حضور در این رویداد 
سینمایی ممکن شود، سولماز اعتماد برای دریافت جایزه اش 
به ژاپن س��فر خواهد کرد. قربان نجفی و صبا محمدی هم در 
فیلم کوتاه »قفس« نقش آفرینی کرده اند و تیرداد فرجامراد هم 
تهیه کنندگی آن را به عهده داشته است. گفته می شود سولماز 
اعتماد در پخش بین المللی فیلم فعال است و پروژه های فیلم 

کوتاه از ایده تا جشنواره را نیز اجرا می کند.

سینمای جهان

موسیقی

رویداد

نمایش

سینمای جهان

در روزهایی که سینمای ایران حال خوبی 
ندارد و فیلم های آماده اکران عالقه ای به نمایش 
در سالن های سینما ندارند، تعدادی از فیلم ها 
دل را به دریا زده اند و همزمان در سینماها و به 

طور آنالین اکران خود را ادامه می دهند. 
فیل��م س��ینمایی »نرگ��س مس��ت« به 
نویس��ندگی و کارگردان��ی جالل الدین دری 
داس��تانی از زندگی چهار شاعر و تصنیف ساز 
معاصر را همراه با تاریخچه موسیقی ایرانی در 
قالبی عاشقانه و شاعرانه به تصویر می کشد. این 
فیلم به تهیه کنندگی عبداهلل اسفندیاری پس از 
سه سال از ۲۳ بهمن سال گذشته روی پرده 
رفت اما اکران آن به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی 
سالن های سینما ناتمام ماند. »نرگس مست« 
که اولین فیلم بلند جالل الدین دری به شمار 
می آید، اکران آنالین خود را نیز از چهارشنبه 

۲5 تیر آغاز کرده است.
وقت�ی از قهرمان�ان فرهنگ�ی خود  � 

غافلیم
جالل الدین دری، کارگردان در پاس��خ به 
اینکه چرا در شرایط امروز سینمای ایران که 
گیش��ه خود را به کمدی ها واگ��ذار کرده، به 
سراغ ساخت فیلمی با دغدغه فرهنگی رفته، 
گفت: طبعا در س��ینمای ما شرایط مناسبی 
برای اکران فیلمی مثل »نرگس مست« وجود 
ندارد. با این حال باید گفت »نرگس مست« 
تلنگری به وضع موجود است که حوزه هایی 
مثل موسیقی، سینما و... در کل فرهنگ را دربر 
می گیرد. ما در این فیلم حال و روز اندیشمندان، 

بزرگان موسیقی و ادب و هنر را در زمان حال 
می بینیم که شرایط مشابهی دارند. ما در این 
فیلم می بینیم قهرمانان ملی، فرهنگی، ادبی و 
هن��ری خودمان را فراموش کرده ایم و از آنان 
غافلیم. ضمن اینکه این مساله در حال حاضر 
شرایط بدتری هم پیدا کرده و ما بعضا شاهد 
برخی قهرمان سازی های دروغین هستیم که 

حقیقت ماجرا را از ما پنهان کرده است.
آدم های جعلی را جای بزرگان از وطن رانده 

شده به ما تحمیل می کنند 
وی افزود: در زمان ساخت این فیلم شاهد 
بودم که علیه ش��خص محمدرضا شجریان و 
موسیقی سنتی به یکباره هجمه های زیادی 
ایجاد شد. مشابه همین شرایط در سینمای ما 
هم وجود دارد و بزرگان سینمای ما سال هاست 
کار نکرده اند یا بعضا از وطن شان رانده شده اند. 
حال آنکه تالش می ش��ود تا آدم هایی جعلی 
به عنوان جایگزین این چهره ها به ما تحمیل 
ش��ود. حرف »نرگس مست« در واقع همین 
اس��ت. جالب آنک��ه فیلم ام��روز در اکران به 
سرنوشت آدم هایی که راوی شان شده هم دچار 
شده! امروز ما همان طور که از فرخی یزدی به 
عنوان یک سیاستمدار آگاه باسواد زندان رفته 
شکنجه شده با مناقب بسیار غافلیم، از عارف 
قزوینی غافلیم، همان طور هم از ویژگی های 
اولین سلبریتی ایران، قمرالملوک وزیری اولین 
س��تاره تاریخ معاصر ای��ران در همه زمینه ها 
غافلیم. کس��ی که قبل از او خواننده و بازیگر 
مشهوری به آن معنا نداشته ایم؛ ولی شما رفتار 

این هنرمند را با سلبریتی های امروز ما مقایسه 
و مقابل��ه کنید تا دریابید که هیچ ارتباطی با 

همدیگر ندارند.
فرخی یزدی نمونه یك اپوزیس�یون  � 
واقعی است که احتماال مردم را یاد کیك 

یزدی بیندازد
دری درب��اره دلی��ل انتخاب چهار چهره 
هنری و فرهنگی یعنی علی اکبر خان شیدا، 
عارف قزوینی، فرخی ی��زدی و قمرالملوک 
وزیری ب��رای پرداختن به آنها در این فیلم 
گفت: هر یک از آنها واجد ویژگی هایی خاص 
بوده اند. مثال محم��د فرخی یزدی، نماینده 
مجلس روزنامه نگار، اندیشمند، زندان رفته، 
ش��کنجه شده و نمونه یک انسان مخالف و 
مبارز و اپوزیسیون واقعی در این مملکت بوده 
اس��ت که در همه دوره ها مورد بی مهری و 

فراموشی کامل قرار گرفته. 
ش��اید ش��ما از ۹۰ درصد م��ردم، حتی 
تحصیلکرده های کش��ور درباره فرخی یزدی 

سوال کنید، احتماال او را نشناسند.
 حتی شاید یاد کیک یزدی بیفتند، خب 
در چنین ش��رایطی ما باید الگوسازی کنیم. 
اگر قرار است به اپوزیسیون هم بها داده شود، 
باید معیارش فرخی یزدی باشد، نه کسانی که 
مخالفت اینس��تاگرامی می کنند. ما مخالفان 
زیرپتویی زیاد داریم که زیر پتو خوابیده اند و 

ابراز مخالفت می کنند.
 نه، شیوه مخالفت اصال این نیست. الگوی 

ما معموال غلط بوده.

 � صحنه اعت�راض ع�ارف قزوینی به 
رضا شاه ممیزی شده 

وی افزود: درباره اینکه چرا به عارف قزوینی 
پرداخت هام نیز باید بگویم؛ او نخستین کسی 
اس��ت که در شعر ما، حماسه و مبارزه را وارد 
می کند و تصنیف ساز به شدت قوی و نترسی 
بوده است. صحنه هایی در فیلم داشتیم که بنا 
به مالحظاتی ممیزی ش��ده و درآمده. عارف 
موافق جمهوری و پیروزی رضاخان بوده، ولی 
وقتی متوجه می شود که رضاخان می خواهد 
شاه شود، پیش او می رود و در مجلسی که قرار 
بوده تاجگذاری کند، می گوید دست به خون 
جوانان وطن می ش��وری و شکار مرغ خانگی 
می کنی، اگر مردی و ش��اهی برو هنر را پس 
بگیر! و بعد می رود و در فقر و نیستی می میرد. 
حال آنکه رضا ش��اه با وجود تاراندن خیلی از 
ش��عرای آن دوره مثل میرزاده عشقی، ملک 
الشعرای بهار و ... ، میانه خوبی با عارف داشته 
و به او ارادت داشته است. اکنون این شجاعت ها 
و آزادمنشی ها کجاست؟! چرا ما این موارد را 
نمی دانیم و نمی گوییم؟! چرا چنین آدم هایی 
را فراموش می کنیم. متاسفانه این سکانس از 
فیلم درآمده اس��ت که ان شاءاهلل یک روز در 

نسخه اصلی آن هم دیده شود.
شش سال از عمرم صرف ساخت فیلم  � 

»نرگس مست« شد 
دری در ارزیابی اش از شرایط اکران فیلم گفت: 
سال گذشته شرایط اکران واقعا بد بود و االن با 
این قضایای کرونا و تعطیلی هرازگاهی سالن های 
سینما و نحوه ارائه سانس ها که با بی انصافی صورت 
می گیرد، در حق خیلی از فیلم ها اجحاف می شود. 
شش سال از عمر من صرف ساخت فیلم »نرگس 
مست« شد و تالش کردند همین البه الها آنرا 
بزنند تا کسی آن را نبیند. با این حال ایمان دارم این 
فیلم روزی نه چندان دور دیده خواهد شد و بدون 
قصد تفاخر فکر می کنم مثل فیلم »دلشدگان« 
روزی ارزش هایش مشخص خواهد شد. امیدوارم 
مردم زودتر مطلع شوند که عدم حمایت از این 
فیلم ها سینمای ما را به چنین روزی انداخته تا 
تجدیدنظر کنند. امیدوارم روزی متولیان هنر و 
فرهنگ ما در وزارت ارشاد دلسوزانه تصمیم گیری 
کنند و گماشته سینمادار نباشند. امید دارم روزی 
به همان سینمایی برگردیم که وزین بود و اگر 
کمدی ای هم در آن ساخته می شد، کمدی وزین 
بود. گفتنی است سعید پورصمیمی، میترا حجار، 
مهدی پاکدل، هومن برق نورد، سیامک صفری، 
امیرحسین مدرس، متین ستوده، نگار عابدی، 
بهنام قربانی، مژگان اخالقی، هس��تی فرحی و 
مهدی فرجوند ازجمله بازیگرانی هستند که در 

این اثر به ایفای نقش پرداختند.

دبیر ش��ورای نظ��ارت  بر صداوس��یما از 
ادامه بررسی پرونده مجریان و سلبریتی های 
خبرسازی چون مهران مدیری، رضا رشیدپور 
و محمدرضا گلزار و عدم پاسخگویی اسپانسرها 

در موضوع دستمزدهای کالن خبر داد.
محمدحسین صوفی دبیر شورای نظارت 
بر صداوسیما درباره وضعیت حضور چهره های 
خبرساز فضای مجازی در برنامه ها و تولیدات 
تلویزیون��ی عنوان ک��رد: رادی��و و تلویزیون 
جمهوری اسالمی، رسانه ای ملی و متعلق به 
همه اقشار جامعه است. پس باید برنامه هایشان 
از جذابیتی برخوردار باشند که همگان از آن 
بهره ببرند. بخش��ی از جذابی��ت این جنس 
برنامه ها هم طبیعتا وابس��ته به اس��تفاده از 
چهره هاست منتها چهره هایی که موجه، قابل 
احترام و الگویی شایسته برای همگان به ویژه 
نسل جوان باشند و آثار وجودی مثبتی برای 
جامعه داشته باشند. صوفی تصریح کرد: این 
چهره ها خدای ناکرده نباید چهره هایی زرد یا 
ناخوشنام باشند. اتفاقا باید از چهره های خوشنام 
و خوش س��ابقه برای این منظور بهره گرفت 
مخصوصا که از لحاظ ادبیات و سواد هم باید از 
محاسن رسانه ای برخوردار باشند. دبیر شورای 
نظارت بر صداوسیما یادآور شد: صداوسیما و 
هر نهاد رسانه ای باید در انتخاب افراد خود با 
دقت عمل کند تا چهره هایی به آن ورود کنند 
که بدآموزی نداشته باشند و اصول حرفه ای در 

فرآیند حضور آنها رعایت شده باشد.

صداوس�یما برای پایبندی چهره ها  � 
قرارداد ببندد

صوفی با اشاره به یکی از این اصول حرفه ای 
در حوزه رس��انه که نمونه ای از آن برای علی 
صب��وری بازیگر یکی از س��ریال های در حال 
پخش انجام شد، گفت: صداوسیما و هر نهاد 
رسانه ای باید دو قرارداد با چهره های موردنظر 
منعقد کند؛ یک قرارداد مالی که بر اساس آن 
وجهی رد و بدل می شود و یک قرارداد حقوقی 
و معنوی که در آن گفته شود از زمانی که فرد 
همکاری اش را با صداوسیما شروع می کند باید 
به اصول و هنجارهای رس��انه عمل کند. این 
قرارداد حقوقی در همه سازمان های رسانه ای 

مرسوم است.
وی اضاف��ه ک��رد: صداوس��یما باید در 
این مس��یر قدم بردارد و همه هنرمندان و 
س��لبریتی ها و اشخاصی که به نوعی به این 
رس��انه ورود می کنند و در هر کس��وتی از 
جمله مجری، برنامه ساز، گوینده و... فعالیت 
می کنند، متعهد شوند ضوابط و هنجارهای 
س��ازمان را در خارج از ق��اب تلویزیون هم 

رعایت کنند.
دبیر ش��ورای نظارت بر صداوسیما درباره 
اینکه سلبریتی ها معموال به چنین تعهدی تن 
نمی دهند، اظهار کرد: اگر کسی تن نمی دهد، 
س��ازمان هم نباید از او اس��تفاده کند. آنها از 
امکانات سازمان صداوسیما استفاده می کنند 

ولی ضوابط را رعایت نمی کنند.

نمای�ش آدرس اینس�تاگرام و تولد  � 
گرفتن روی آنتن تخلف است

صوفی درباره تمرکز بیش از اندازه برنامه های 
تلویزیون روی تبلیغ و استفاده از اینستاگرام و 
اینکه آیا شورای نظارت تا کنون در این زمینه 
ورود داش��ته اس��ت یا خیر هم گفت: شورای 
نظ��ارت بر صداوس��یما براس��اس اصل 175 
قانون مس��وولیت نظارت بر همه امور مرتبط 
با صداوسیما را بر عهده دارد و تمام اقدامات و 
برنامه ها را رصد می کند و آنچه را که مطابق با 
این اصل و تفسیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نباشد تذکر می دهد. صوفی درباره اینکه 
چرا این تذکرات رسانه ای نمی شود یادآور شد: 
هیچ موردی از منظر ش��ورای نظارت پنهان 
نیست. اساسا طبق قانون آنچه را که شورای 
نظارت، نظارت می کند موظف است به سازمان 
صداوسیما و نهادهای خاص گزارش دهد اما 

اساسا همه اینها رسانه ای نمی شود.
وی در عین حال تاکید کرد: صداوس��یما 
در م��دت اخیر با توجه به مجموعه تذکرات، 
راهنمایی ها و انتقاداتی که شورای نظارت بر 
صداوسیما داشته است بخش قابل توجهی از 
اتفاقات را اصالح کرده است. دبیر شورای نظارت 
بر صداوسیما درباره نمایش آدرس اینستاگرام 
در برخی از برنامه های تلویزیونی تاکید کرد: 
حتما این کار خالف اس��ت و اگر در برنامه ای 
آدرس اینس��تاگرام را نمایش دهند یا کانال 
تلگرامی یک برنامه از آنتن تبلیغ شود تخلف 

رسانه ای محسوب می شود. وی درباره استفاده 
از آنتن برای منفعت شخصی افراد هم عنوان 
کرد: اگر خود را تبلیغ کنند یا فردی در یک 
برنامه جشن تولد خود یا خانواده اش را بگیرد، 
اینها حتما تخلف رسانه ای است و مدیران رسانه 
باید با آن برخورد کنند. استفاده شخصی از آنتن 
حتما خالف است و همان قدر که او حق دارد، 

یک مخاطب هم از آنتن حق دارد.
دلیل طوالنی ش�دن روند بررس�ی  � 
دس�تمزدهای س�لبریتی ها و مجری�ان 

مشهور
صوفی در بخش دیگر درباره روند بررسی 
حرف وحدیث ها درباره دس��تمزدهای کالن 
برای چهره های خبرساز مانند رضا رشیدپور، 
محمدرضا گلزار و مهران مدیری توسط شورای 
نظارت که حدود دو ماه پیش وعده آن مطرح 
ش��ده بود، بیان کرد: این موضوع پیچیدگی 
زی��ادی دارد و هنوز بررس��ی ها در این زمینه 

تمام نشده است.
وی در تشریح پیچیدگی های این پرونده 
هم عنوان کرد: بررس��ی دقی��ق این موضوع 
بس��تگی به عوامل و برنامه های دیگر و حتی 
اسپانسرها دارد. به طور مثال بعضی اسپانسرها 
جوابگوی ما نیستند و از آنجا که باید برنامه ها 
را به تفکیک هر شبکه، مقطع زمانی تولید و 
پخش و مواردی از این دست در نظر بگیریم، 
بررس��ی جامع این موضوع با پیچیدگی هایی 

مواجه شده است.
صوفی در پاس��خ به اینکه آیا این موضوع 
هم مثل برخی موارد قدیمی تر مانند سرنوشت 
تخلف صورت گرفته در آرای مردمی جشنواره 
جام جم که با مرور زمان فراموش شد، نیمه کاره 
و بی نتیجه رها نمی ش��ود، تاکید کرد: حتما 
این طور نیس��ت. شورای نظارت به آن مساله 
درب��اره جش��نواره جام جم ورود نک��رد و اگر 
ورود می کردیم حتما انجام می شد و به نتیجه 

می رسید. 
 � تدوی�ن ی�ك آیین نام�ه جدی�د 

در صداوسیما
دبیر شورای نظارت بر صداوسیما در پایان با 
اشاره به آیین نامه ای جدید در صداوسیما درباره 
دستمزدها گفت: صداوسیما به طور جدی به 
دنبال این اس��ت که ش��اخص ها و معیارها و 
استانداردهایی را تدوین کند تا اوال برنامه ها و 
تولید برنامه بین عوامل به تعادل توزیع شود و 
دوم اینکه نوعی هماهنگی بین دستمزدها در 

بخش های مختلف وجود داشته باشد.

سینمای ایران

تلویزیون

کارگردان »نرگس مست« از نابسامانی های سینمای ایران می گوید

آدم های جعلی را جای بزرگان به ما تحمیل می کنند

وعده پیگیری پرونده دستمزد سلبریتی ها و مجریان مشهور در تلویزیون


