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دور دوم دوئل انتخاباتی آمریکا در سایه بحران کرونا

زمزمه شکست در ستاد ترامپ

الزامات افزایش رضایت اجتماعی
غالمرضا ظریفیان*

اصل این است که مناسبات 
یک جامعه در نگاه کالن حداقل 
بر دو پایه شکل بگیرد؛ یک پایه 
همان پیوندهای عمیقی است 
که یک ملت با هم دارند و اساسا 

همین ارتباطات قلبی است که تشکیل دهنده ملت است. 
پایه دوم نیز میثاق ملت با هم که شکل حقوقی دارد، است. 
در همه کشورها این میثاق تحت عنوان قانون مادر یا قانون 
اساسی مالک تعامالت حاکمیت با مردم و یا مردم با مردم 
است.هر قدر که پایبندی به نظام حقوقی بیشتر باشد، طبیعتا 
پیوندها بیشتر می شود و هر قدر که این پیوندها از عرصه 
حقوقی فراتر رود و نوعی احساس رضایت در جامعه ایجاد 
شود، پیوند حاکمیت و مردم بیشتر می شود.با این مقدمه 
می توان به نکات و موضوعاتی پرداخت که می تواند رضایت 
جامعه را باال ببرد به قول آقای قالیباف دل مردم را به دست 
آورد. این بحث در چند دهه گذشته بین فیلسوفان سیاست، 
جامعه شناسان، سیاست ورزان و... مطرح بوده و  مهم ترین 
نکته این است که جامعه اوال باید نظام حقوقی را به شکل 
عقالنی بپذیرد و همزمان که جامعه این پذیرش را در درون 
خود نهادینه می کند، بین مواضع اعالمی و اقدامات حاکمان 
جامعه که در نظام های حقوقی مدرن توسط مردم انتخاب 
ش��ده اند، فاصله ایجاد نشود.هر چقدر که بین گفته ها و 
عملکرد حاکمان فاصله کمتری باشد، رضایت جامعه عمیق تر 
می شود. در واقع یکی از موانع رضایت عمومی همین گسست 
بین حکمت نظری و حکمت عملی حاکمان است. به میزانی 
که این دو از هم دور شوند از میزان رضایت جامعه کاسته 
می شود و برعکس.نکته دوم برای افزایش رضایت عمومی 
بحث کارآمدی حاکمان اس��ت؛ اینکه مسووالن توانایی 
خودشان را در ارائه آنچه نیاز  جامعه است اثبات کنند  اعم 
از مادی مثل تامین معیشت، شغل، نیازهای اولیه رفاهی و... 
و نیازهای معنوی مثل وحدت، تعاون، فداکاری، خالقیت و... 
. هر قدر که این کارآمدی تقویت شود و عالمانه باشد، ارتباط 
معنوی و قلبی بین ملت و حاکمیت تقویت می شود. ممکن 
است حاکمان انسان های خوبی باشند اما نتوانند از فرصتی 
که در اختیار دارند استفاده کنند و نیازهای جامعه را تامین 
و کارآمدی خود را ثابت کنند. در این صورت یک گسست 
جدی بین جامعه و حاکمیت ایجاد می شود.امروزه از این اصل 
تحت عنوان حکمرانی خوب یاد می شود. حکمرانی خوب از 
عوامل اصلی و مهم ارتباط بین مسووالن و مردم است. نکته 
سوم نیز بحث اقناع است. جامعه نیازهای مادی و معنوی دارد 
و با مسائل خاص خود اعم از تاریخی، اقتصادی، سیاسی و... 
یا حتی شرایط خاصی مثل کرونا که این روزها شاهد آن 
هستیم، مواجه است. به میزانی که حاکمان امکان اقناع و 
نه تبلیغات و بزرگنمایی دارند تا نشان دهند که اقدامات شان 
در جهت حل مسائل روز است، فاصله بین مردم و حاکمان 
کم می  شود. هر قدر که حاکمان بتوانند مردم را اقناع کنند 
که بهترین اقدامات را با توجه به امکانات خود انجام داده اند، 
رابطه بین آنان و جامعه تقویت می شود. دقیقا مثل یک 
خانواده. وقتی پدری تالش می کند با همه مقدورات خود، 
نیازهای خانواده را فراهم کند حتی اگر به خاطر مشکالت 
قادر به تامین همه نیازها نباشد، اگر اقناع الزم را ایجاد کرده 
باشد حس دوستی و محبت خانواده به او تقویت می شود.
در کنار سه نکته مذکور یعنی فاصله حکمت نظری و عملی، 
کارآمدی و اقناع باید به یک مولفه دیگر نیز اشاره کرد که در 
دنیای امروز شفافیت نامیده می شود. در نظام اخالقی قدیم 
نیز به آن صداقت می گفتند. جامعه به میزانی که شفافیت 
و صداقت از حاکمان و نظام سیاسی می بیند، با آنان پیوند 
قلبی و عاطفی پیدا می کند.بنابراین اگر یک نظام سیاسی 
بخواهد و بنا داشته باشد که پیوند عاطفی خود را با جامعه 
افزایش دهد و دل مردم را به دست آورد باید الزامات این کار 
را مورد توجه قرار دهد.نکته آخر اینکه در میان ما مسلمانان 
به خصوص شیعیان با وجود صدها سال از شهادت امامان و 
رحلت پیامبر یک ارتباط عمیق وجود دارد. ریشه این ارتباط 
عمیق آن است که جامعه فداکاری،  ازخودگذشتگی، عدم 
فاصله بین گفت و عمل، صداقت و صراحت و فهم درست 
از مسائل را یافته و به همین خاطر پیوند خود را با آن بزرگان 

حفظ کرده است.
* فعال سیاسی اصالح طلب

 ناگفته هایي از پایان
 تحریم هاي تسلیحاتي

دکتر صالح الدین هرسنی*
ام��روز ۱۸ اکتب��ر پای��ان 
تحریم های ۱۰ساله تسلیحاتی 
واشنگتن علیه ایران است و حسن 
روحانی رییس جمهور ایران نیز 
چنین پایانی را نه تنها به موفقیت 
بزرگ سیاس��ی تعبیر ک��رده و آن را روز بزرگی برای 
ایرانیان خوانده است بلکه نوید ازسرگیری خرید فروش 
تسلیحات ایران را به مردم ایران داده است. حال اگرچه 
تالش های واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران با عدم همراهی اعضای تروئیکای اروپایی برجام 
در ش��ورای امنیت و همچنین مخالفت های عیان و 
آش��کار روسیه و چین ناکام ماند و به شکست تلخ و 
معناداری برای واشنگتن منجر شد اما مساله آن است 
که در کنار پایان پرچالش پروژه تحریم های تسلیحاتی 
واشنگتن علیه ایران، چه مسائلی برای ایران اهمیت دارد؟ 
اینکه ایران قرار است چه چیزی را از فردای پایان پروژه 
تحریم تسلیحاتی واشنگتن به دست آورد، اهمیتش 
بیش��تر از شکست واش��نگتن در تمدید تحریم های 
تسلیحاتی نیست؟ بسیار روشن است که پاسخ مثبت 
باشد چراکه شکست واشنگتن در تمدید تحریم های 
تسلیحاتی به معنای پیروزی راهبرد مقاومت در مقابل 
شکست پروژه مذاکره مورد نظر ترامپ در قبال ایران 
بود. همچنین پایان تحریم تسلیحاتی در زمره معدود 
منافع ملموسی است که ایران می تواند آن را از رهگذر 
توافق هسته ای به فرصت تبدیل کند و حتی تا میزانی 
می تواند موجب تعدیل رفتار های برجامی ایران شود. 
قطعا چنین پایانی کمک خواهد کرد که ایران بخواهد 
در کاهش تعهدات برجامی اش تجدیدنظر و حتی از 
خروج ایران از ان پی تی جلوگیری کند.به نظر می رسد 
فرصت های قابل انتظار برای ایران آن هم در پی پایان 
تحریم های تس��لیحاتی بیشتر در ارتباط با انگیزه ها 
و تمایالت ترامپ در تمدید تحریم های تس��لیحاتی 
باش��د. در واقع ترامپ تالش داش��ت از پروژه تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی به عنوان ابزاری در سیاست 
عدم اشاعه و همچنین مکانیسمی برای اعمال فشار 
برای قبول مذاکره با ایران علیه ایران اس��تفاده کند. 
افزون بر این، سرشت و ماهیت تحریم های تسلیحاتی 
به گونه ای بود که تمدیدش نه تنها برای ترامپ بلکه 
برای رییس جمهوری که قرار است به کاخ سفید راه 
یابد، بس��یار نگران کننده خواهد بود چراکه در نگاه 
راهبردشناسان آمریکا لغو و انقضای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی می تواند دست ایران را در ادامه رفتار های 
ثبات زدا و نفوذ های بدخیم و در نتیجه به خطر افکندن 
منافع آمریکا و متحدانش در هندسه ژئوپلیتیک غرب 
آسیا باز گذارد. به این ترتیب آن گونه که راهبردشناسان 
آمریکا و به ویژه ترامپ و همفکرانش می گویند، لغو 
تحریم های تسلیحاتی با توجه به استدالالت و براهین 
مقامات ایران نه تنها جنبه دفاعی و پدافندی ندارد بلکه 
بیشتر کاربرد تهاجمی و مخرب دارد که لزوم تمدید آن 
ضروری و الزم است. حال که پروژه تمدید تسلیحاتی 
واشنگتن به شکست انجامیده، به همین خاطر است که 
ایران چنین پایانی را یک فرصت تلقی کرده و می کند 
چراکه ایران می تواند از فردای لغو تحریم تسلیحاتی 
و البته در راستای تقویت بنیه پدافندی و بیشتر در 
راستای برقراری موازنه وحشت در قبال ایذا و آزار غرب 
یا همان پروژه ایران آزاری، جنگنده های پیشرفته نسل 
چهارم را خریداری یا پهپادهایی با قابلیت بهتر را توسعه 
داده و مورد استفاده قرار دهد. افزون بر این ایران در 
راستای لغو تمدید تسلیحاتی می تواند جنگنده هایی 
مانند سوخوی ۳۰، تانک، شناور و سایر تسلیحات از 
روسیه و چین خریداری کند. به این ترتیب می توان 
دید که در آزادی عمل ایران در تجهیز خود به ادوات 
تس��لیحاتی، لغو تحریم های تسلیحاتی می تواند به 

فرصتی برای ایران تبدیل شود.
ادامه در همین صفحه

سرمقاله

نقد روز

دیدگاه یادداشت

خطای راهبردی بانک مرکزی
پیمان مولوی*

 در س��ایه نامالیم��ات و 
تح��والت اخی��ر اقتصادی و 
سیاسی، تصویر نگران کننده ای 
از وضعیت اقتصادی کش��ور 
ترسیم شده است. ارزش پول 
ملی از سال ۹۷ تا امروز یک دهم شده است. سه 
س��ال متمادی است که تورم دورقمی باالی ۵۰ 
درصد را تحمل می کنیم؛ قدرت خرید جامعه در 

هفت سال گذشته و بر اساس گزارش ...
ادامه در همین صفحه

درباره جنگ داخلی و اقتصاد 
»جهان صنعت«- اقتصاد ایران هر روز که بر 
عمر تحریم ها افزوده می شود  نفس کم می آورد 
و این روزها در سرازیری با شیب تند قرار گرفته 
است. اقتصاد کالن با متغیرهایی مثل نرخ تورم 
فزاینده ، کاهش رش��د سرمایه گذاری ، نرخ رشد 
پایین اقتصادی، ریال، سقوط صادرات و واردات و 
از هم گسیختگی بازارها و سقوط هراسناک ارزش 
ریال در برابر ارزهای معتبر مواجه است و به نظر 
می رس��د راهی برای متوقف کردن شرایط بدتر 
شدن نیز وجود ندارد. اقتصاد خانوارها در ایران با 

کاهش قدرت خرید شهروندان و  ...
ادامه در همین صفحه

الیه های کمتردیده شده رانت و فساد بررسی شد

تاسیس 700 هزار رشکت صوری
واکاوی وعده رییس جمهور مبنی بر راه اندازی 
جامع ترین سیستم هوشمند تجاری یکپارچه 

  گره سامانه جامع تجارت
 باز می شود؟

گ�روه بازرگانی- دول��ت انگارحتی در 
ماه ه��ای پایانی فعالیت خود نیز قصد ندارد 
از اظهارنظرهای عجیب و تامل برانگیز دست 
بردارد.  رییس جمهور به تازگی با بیان اینکه 

دولت فقط شعار نمی دهد ...
 کدام یک از وعده ها برای ساماندهی بازار قابلیت اجرایی دارد

  کالف سردرگم تولید و
 عرضه خودرو

محمدرض�ا س�تاری- این روزه��ا یکی از 
خبرس��ازترین س��وژه های صنعت و تولید ایران، 
صنعت خودروسازی و قیمت های افسارگسیخته 
این بازار  است. هر چند در طول ماه های گذشته 
به خصوص از مرداد تا امروز بخش قابل توجهی از 

صنایع تولیدی کشور به صورت ...

 تحلیل اکونومیست از شکنجه اویغورها 
در سین کیانگ توسط دولت چین
جنایت علیه بشریت

فاطمه رحیمی- نشت اسناد رسمی و 
گزارش های رقت انگیز و تصاویر ماهواره ای از 
سین کیانگ هر روز تکان دهنده تر می شود. 
اکونومیست در گزارش این هفته خود به آزار 
و اذیت اویغورها و سیاست جدا کردن کودکان 

اویغور از والدین شان پرداخته و  ...
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ادامه سرمقاله

خطای راهبردی بانک مرکزی
... بازوی پژوهشی مجلس از هفت میلیون به چهار 
میلیون تومان رسیده و برای دستیابی به نقطه سال ۹۱ 
باید شش سال متوالی رشد اقتصادی هشت درصدی را 
تجربه کنیم. با استناد به مجموعه اتفاقاتی که گریبانگیر 
اقتصاد و جامعه شده مطابق با کدام بهبود و دستاورد 
اقتصادی باید قدردان سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی 
باشیم؟  مطالب و موضوعات گوناگونی پیرو وضعیت 
اقتصادی مطرح می شود اما سنجش میزان تاثیرگذاری 
آنها در گرو جلسات پرسش و پاسخ است. بانک مرکزی 
در حوزه اطالع رسانی و پرده برداری از وضعیت متغیرها 
و ش��اخص های اقتصادی از رویکرد مشخصی پیروی 
نمی کند و تنها به گفته های رییس کل خود که در قالب 
پست های اینستاگرامی منتشر می شود استناد می کند. 

امروز تمام آحاد جامعه در شبکه های اجتماعی حضور 
پررنگ دارند و با بررسی مطالب منتشرشده سیگنال های 
مختلفی را به گروه های مختلف منتقل می کنند. با توجه 
به جایگاه ویژه رییس کل بانک مرکزی نیز انتشار هر 
گونه مطلبی از س��وی وی باعث ایج��اد تحوالت در 
بازارهای مالی می ش��ود.رییس کل بانک مرکزی در 
آخرین ویدئوی اینستاگرامی خود به سه نکته اساسی 
پرداخته است؛ »ما فکر می کردیم دسترسی به یکسری 
منابع ارزی وجود داشته باشد«، »روزهای آخر فعالیت 
رییس جمهوری فعلی آمریکا« و »ما مقاومت می کنیم«. 
اول اینکه با فکر کردن و خوش بین بودن نس��بت به 
مسائل نامشخص نمی توان دست به سیاستگذاری زد، 
دوم اینکه نمی توان با حدس و گمان در خصوص نتیجه 
انتخابات آمریکا و اثرات آن بر اقتصاد اظهارنظر کرد و 
سوم اینکه مشخص نیست کدام گروه از افراد جامعه 

باید در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کنند آن هم در 
اقتصادی که متوسط درآمد هر فرد ایرانی به ۱۰۰ دالر 
رسیده است.در شرایط ویژه کنونی بانک مرکزی باید از 
رویکرد مونولوگ به سمت رویکرد دیالوگ حرکت کند. 
رییس کل بانک مرکزی در دوران ریاست خود بر شورای 
پول و اعتبار هیچ گاه جلسه مشترکی با صاحب نظران 
اقتصادی و خبرنگاران حوزه اقتصادی نداشته بنابراین 
هیچ گاه پاسخ های مشخصی به سواالتی که در اذهان 
عمومی نقش بس��ته، داده نشده است.ضمن آنکه به 
دلی��ل محدود بودن ابزاره��ا و عوامل در اختیار بانک 
مرکزی انتظار نمی رود که سیاستگذار پولی به تنهایی 
با مش��کالت پیش آمده مقابله کند. به عبارتی بانک 
مرکزی یک نهاد فنی است و انتظار نمی رود با رویکرد 
سیاسی به حل ریشه ای مسائل اقتصادی بپردازد. اما 
چون هر تصمیمی که گرفته می شود خروجی مشخصی 

دارد، انتظار می رود خروجی سیاست های اتخاذشده در 
اختیار همگان قرار گیرد. برای مثال یک درصد از ذخیره 
بانک ها صرف حمایت از آسیب دیدگان کرونایی شد اما 
خروجی مشخصی در خصوص میزان تاثیرگذاری آن 
ارائه نشد. طرح گام و میزان منابعی که باید در اختیار 
بنگاه ها قرار داده شود نیز مشخص نشده است. همچنین 
بان��ک مرکزی هیچ گاه اعالم نکرد که چرا منابعی که 
برای اعطای تسهیالت به بنگاه ها اختصاص یافته بود 
با استقبال خوبی مواجه نشد.بنابراین اگر خروج آمریکا 
از برجام بدعهدی بود و فشار زیادی را متوجه اقتصاد 
ایران کرد اما محدود کردن عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد 
و پنهان شدن پشت آن عوامل و موضع گرفتن پشت 
تحریم ها و عدم شفاف س��ازی در حوزه های اقتصادی 

نمی تواند راهگشا باشد.
* مدیر موسسه شکل دهی اقتصاد ایران

ادامه نقد روز

درباره جنگ داخلی و اقتصاد 
... از دس��ت رفت��ن صدها هزار ش��غل در ماه های 
تازه س��پری شده و نیز چش��م انداز تیره آینده روزگار 
ناخوشی دارد. از سوی دیگر وضعیت بنگاه های ایرانی 
در بدترین موقعیت از نظر صادرات و نیز دریافت مواد 
اولی��ه قرار دارد و برخی از رش��ته های صنعتی با افت 

فروش مواجه شده اند.
در این روزگار تلخ اقتصاد ایران که ایران باید راه های 
تازه ای برای نفس کشیدن بیابد تا از بالی نازل شده بر 
کسب وکار ایرانیان با کمترین آسیب عبور کند، اما به 
نظر می رسد برخی افراد و احزاب و گروه های سیاسی 
دنبال این هستند که ببینند مقصر کیست؟ در مسیر 

مقصریابی برای انداختن توپ به زمین مقصر اما سخنانی 
شنیده می شود که ژرفای تنگناها و گره های کور را نشان 
می دهد. یکی از این حرف ها را هم حسین کنعانی مقدم 
دبیر سیاسی جبهه ایستادگی زده و خواسته یا ناخواسته 
به یک واقعیت ترس��ناک اعتراف کرده است. او گفته 
اس��ت: روحانی نباید به بهانه اینکه جنگ اقتصادی با 
خارج داریم وضعیت بد مدیریت اقتصادی را الپوشانی 
کند و تاکید کرده اس��ت: »ما دو نوع جنگ داخلی و 
خارجی در مسائل اقتصادی داریم.« این فعال سیاسی 
با تاکید بر اینکه در زمینه مسائل اقتصادی بیشتر باید به 
جنگ داخلی توجه داشته باشیم، می گوید:  »متاسفانه 
ما در جبهه داخلی بیشتر با مشکل مواجه هستیم و 
ضربات��ی که در داخل می خوریم و تحریم داخلی که 

از س��وی خودمان بوده به نظر خیلی بیشتر از جنگ 
اقتصادی بیرونی اثر گذاشته است.«

بخشی از واقعیت همین است که این فعال سیاسی 
می گوید. سهم سیاستگذاری های ناکارآمد اقتصادی 
در پدیدار ش��دن روزگار ناخوش اقتصاد ایران را نباید 
فروکاس��ت و جنگ داخلی نیز یک واقعیت است. در 
این جنگ داخلی متاس��فانه منتقدان دولت مستقر 
نیز سهم باالیی داش��ته و دارند و یادشان می رود که 
در برخی از بس��ترهای کار و فعالیت دس��ت دولت را 
بس��ته اند و با رویکرد تضعیف رقیب روزنه های امید و 
چش��م انداز آینده را تیره تر و تاریک تر می کنند. کاش 
این سیاس��تمدار ارجمند در یک فرصت مناسب، هر 
گاه توانست ابعاد این جنگ داخلی را باز کند و بگوید 

که آیا طرف دیگر جنگ داخلی در اقتصاد را می توان به 
شهروندان معرفی کرد. به نظر نمی رسد جنگ داخلی در 
اقتصاد فقط به نهاد دولت منحصر شود و در برابر دولت 
طرف های دیگر وجود دارند. آیا این سوی میدان جنگ 
داخلی شهروندان بی پناه هستند که دستشان به جایی 
بند نیست و با بدبختی روزگار می گذرانند؟ آیا طرف 
دوم جنگ داخلی در اقتصاد مدیران بنگاه هایی هستند 
که با سالمت کار می کنند و با ایجاد اشتغال و درآمد و 

ارزش افزوده به اقتصاد ایران کمک می کنند؟   
ط��رف دوم و هماوردجو و جنگجوی مقابل دولت 
در جنگ داخلی اقتصادی را باید با ش��فافیت بیشتر 
به مردم معرفی و تا جایی که ممکن است راه را برای 

آشتی در داخل باز کرد.

ادامه یادداشت

 ناگفته هایي از پایان
 تحریم هاي تسلیحاتي

اما آن س��وتر و به بخش دیگر ماجرا اگر نظری از س��وی 
واقع بینی افکنده شود، خواهیم دید که وضعیت از فردای پایان 
تحریم تسلیحاتی برای ایران کمی بغرنج است و اساسا بدون 
چالش نیست. این وضعیت بیش از همه با وضعیت اقتصاد و 
مناسبات و روابط کشورهایی است که در جبهه مخالف ایران 
قرار دارند. در این ارتباط مهم ترین و بزرگ ترین چالش پیش روی 
ایران در خرید ادوات تسلیحاتی همان معضل اقتصاد ایران است 
چرا که خرید این ادوات به هزینه های هنگفت نیاز دارد. الجرم 

به جهت شکننده بودن و ضعف چنین اقتصادی، ایران آزادی 
عمل الزم را در خرید این تجهیزات ندارد و مهم تر از همه آنکه 
چه بسا ممکن است بسیاری از کشورها که در جبهه مخالف 
ایران قرار دارند بخواهند خود را با خرید چنین تسلیحاتی برای 
مقابله با ایران تجهیز کنند. در ضمن صرف وجود امکان های الزم، 
این گونه ها هزینه ها آن هم در شرایط اقتصاد فشل و معیوب نباید 
صرف خرید جنگ افزار های تسلیحاتی شود. اینکه روحانی اعالم 
کرده از فردای پایان تحریم های تسلیحاتی ایران می تواند به خرید 
و فروش تسلیحاتی بپردازد، الاقل در شرایط فعلی اقتصاد ایران 
و روزگار کرونایی خبر خوبی برای مردم ایران نیست و روحانی 
بهتر است به جای اعالم این خبر، گوش به بانگ و غریو شکایات 

و گالیه های مردم از اقتصادی دهد که او عهده دار مدیریتش بوده 
است. اگرچه در شرایط آنارشیک ساختار نظام بین الملل و در 
شرایط تسلط پارادایم هابزی مجهز شدن به ادوات تسلیحاتی 
مقرون به صواب است اما در شرایط فعلی سامان دادن به اقتصاد 
اولویت بیشتری دارد و اگر روحانی وعده در دسترس قرار گرفتن 
واکسن آنفلوآنزا یا حتی کشف و ساخت واکسن کرونا را از فردای 
پایان تحریم تسلیحاتی به مردم می داد، بهتر بود. افزون بر این و 
آن گونه که قراین و شواهد نیز نشان می دهند، تالش ایران برای 
تجهیز ادوات تسلیحاتی سبب ترغیب و افزایش انگیزه واشنگتن 
برای پیمودن مسیر اسنپ  بک یا همان بازگرداندن تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران خواهد شد که نتیجه آن می تواند به 

اعتبارزدایی از برجام منجر شود و حتی سبب خواهد شد که در 
صورت ورود جو بایدن به کاخ سفید نیز مذاکره با ایران بر سر 
برجام سخت و چالش برانگیز تر شود. مزید بر همه آنها ترس از 
واشنگتن آن هم به جهت مجازات های تحریمی به بسیاری از 
کشورها، آزادی عمل الزم را برای خرید و فروش تسیلحات به 
ایران نخواهد داد. از سوی دیگر به نظر نیز نمی رسد که شرایط 
حتی با ورود جو بایدن به کاخ سفید برای ایران مناسب تر شود. 
به رفتار های سینوسی و پاندولی چین و روسیه و حتی اروپا 

نیز نباید اعتماد کرد.
* کارشناس مسائل بین الملل
S.Harsani.k@gmail.com
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عبداهلل عبداهلل امروز در تهران
رییس شورای عالی صلح افغانستان در راس یک هیات از مقامات شورای عالی 
مصالحه ملی، نمایندگان مجلس ملی افغانستان و مقامات وزارت خارجه روز 
یکش��نبه به ایران س��فر می کند و با روسای قوه مقننه، مجریه و وزیر خارجه 
دیدار خواهد کرد.به گزارش ایلنا،  »عبداهلل عبداهلل« رییس شورای عالی صلح 
افغانستان در راس یک هیات از مقامات شورایعالی مصالحه ملی، نمایندگان 
مجلس ملی افغانس��تان و مقامات وزارت خارجه آن کشور امروز ۲۷ مهر ماه 
به تهران سفر می کند. عبداهلل عبداهلل در سفر سه روزه خود به ایران با حسن 
روحانی رییس جمهور، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی و وزیر 

امور خارجه و دیگر مقامات عالی ایران دیدار و گفت وگو خواهد داشت.

محکومیت یک شهروند ایرانی در آمریکا
وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد سیدسجاد 
شهیدیان ۳۳ ساله را به اتهام »انجام تراکنش های مالی مغایر با تحریم های اعمالی 
علیه ایران« به ۲۳ ماه حبس محکوم کرده است.جان دمرس دستیار دادستان کل 
در امور امنیت ملی در بیانیه  آورده است: شهیدیان با دروغ گفتن به تامین کننده های 
آمریکایی، با استفاده از پاسپورت ها و هویت های جعلی پول هایی را به طور غیرقانونی 
از ایران  منتقل و کسب وکاری را راه اندازی کرد که تنها هدفش دور زدن تحریم های 
آمریکا بود و دیگران را نیز به انجام چنین کارهایی قادر می ساخت. اقدام امروز باید 
اشخاص دیگری که می خواهند با دنبال کردن جای پای آقای شهیدیان تحریم های 
آمریکا را نقض کنند دلسرد کند.همچنین اریکا مک دونالد دادستان آمریکایی در 
این خصوص گفته است: آقای شهیدیان موسس و رییس یک شرکت خدمات مالی 
بود که روش هایی برای دور زدن تحریم های آمریکایی که به طور قانونی علیه ایران 
اعمال شده بودند، اتخاذ کرده بود. چنین اقداماتی مجرمانه است و منافع امنیت 

ملی را به خطر می اندازد.

بایدن ادعا کرد
ایران به ساخت بمب اتم نزدیک تر شده است!

جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در گفت وگویی 
با شبکه ای بی سی در خصوص سیاست خارجی آمریکا گفت: آمریکا منزوی شده 
است. متحدان مان کارهایشان را به تنهایی پیش می برند. سیاست »اول آمریکا« 
باعث انزوای آمریکا شده است.وی با بیان این ادعا که ایران به داشتن مواد الزم برای 
ساخت بمب نزدیک تر شده است، افزود: کره شمالی بمب و موشک های بیشتری 
در اختیار دارد. ما در شرایطی هستیم که متحدان مان رسما می گویند نمی توانند 

روی ما حساب کنند.

ترامپ مدعی شد 
به ایرانی ها گفته ام تا پس از انتخابات صبر کنند!

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در س��خنرانی کمپی��ن انتخاباتی خود در 
کارولینای شمالی مدعی شد: اولین تماسی که در صورت پیروزی در انتخاب دریافت 
خواهم کرد از طرف ایران خواهد بود که می گویند »می توانیم به توافق برسیم؟« چراکه 
با وجود تحریم ها و تمام کارهایی که کرده ایم کشورشان دارد به جهنم می رود!وی 
ادعا کرد: من به  آنها گفتم که تا پس از انتخابات صبر کنند اما تاکید کردم که پس 
از انتخابات همه چیز سخت تر خواهد شد. به آنها گفتم که تا پس از انتخابات صبر 
کنند چراکه االن نمی توانند توافق کنند. اگر جو خواب آلود پیروز شود، به بهترین 
توافق ممکن می رس��ند.دونالد ترامپ اخیرا در جمع هوادارانش در استفورد ایالت 
فلوریدا باز هم از اقدام یک جانبه دولتش برای خروج از توافق هسته ای دفاع کرد و 

گفت: من از توافق هسته ای فاجعه بار دولت قبلی خارج شدم. 

 هشدار ایران در پی اصابت راکت های جنگی 
به مناطق مرزی

سخنگوی وزارت امور خارجه در پی اصابت چند راکت جنگی به مناطق مرزی 
کش��ورمان اخطار داد.سعید خطیب زاده در توئیتی نوشت: نیروهای مسلح حافظ 
امنیت و آرامش شهروندان از جمله ساکنین در مناطق مرزی شمال غرب کشور 
هستند. در صورت تکرار این گونه گلوله پرانی ها، جمهوری اسالمی ایران بی تفاوت 
نخواهد ماند.سخنگوی وزارت امور خارجه پنجشنبه شب نیز در واکنش به اصابت 
چندین فقره راکت جنگی به مناطق مرزی کشورمان اظهار داشت: متاسفانه اخبار 
نگران کنن��ده ای در این زمینه طی روز جاری گزارش ش��ده که به هیچ وجه قابل 
پذیرش نیست.خطیب زاده ضمن تکذیب برخی شایعات مبنی بر اقدام متقابل از 
سوی نیروهای مرزبانی جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد: حفظ امنیت و آرامش 
شهروندان ایرانی ساکن در مناطق مرزی خط قرمز نیروهای مسلح کشورمان به 
ش��مار می رود و در صورت تکرار این گونه گلوله پرانی ها، جمهوری اس��المی ایران 

بی تفاوت نخواهد ماند.

نامزد  اختصاصی اعتماد ملی در انتخابات
س��خنگوی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه این تشکل اصالح طلب در حال 
بررس��ی معیارها و ویژگی های یک نامزد موفق است، گفت: در صورت تصویب 
شورای مرکزی، حزب اعتماد ملی با نامزد اختصاصی خود در انتخابات حاضر 
می شود.به گزارش ایرنا، اسماعیل گرامی مقدم اظهار کرد: به موازات رسیدن به 
یک نامزد حزبی، دفاتر پنج گانه حزب در حال تدوین برنامه برای رییس جمهوری 
آینده هستند، البته با توجه به شیوع ویروس کرونا هنوز نتوانسته جلسه شورای 
مرکزی حزب را برگزار کند اما به محض مهیا شدن شرایط، مصوبات دفتر سیاسی 
در ش��ورای مرکزی مورد بحث و بررس��ی قرار می گیرد تا در صورت تصویب 
ش��ورای مرکزی با نامزد خود در انتخابات ۱۴۰۰ حضور پیدا کند.وی با بیان 
اینکه اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری از نامزد نیابتی حمایت نخواهند 
کرد، افزود: اصالح طلبان با توجه به هزینه سنگینی که در این باره متحمل شدند 
بعید اس��ت دس��ت به ریسک بزنند و اگر نامزدی نداشته باشند از نامزدی غیر 
از خود حمایت نخواهند کرد.وی با اش��اره به اینکه شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان تاکنون هیچ فعالیت انتخاباتی نداشته است، اظهار داشت: ممکن 

است احزاب اصالح طلب در ماه های آینده نامزدهای خود را معرفی کنند.

عارف: اصالح طلبان حاضر به عذرخواهی هستند
محمدرضا عارف رییس بنیاد امید ایرانیان در دیدار با جمعی از فعاالن سیاسی 
و مدنی شهرستان ری حضور مردم در رویدادهای مهم را تضمین کننده مشروعیت 
نظام دانست و تاکید کرد که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم به 
این مشروعیت آسیب زد.به گزارش ایلنا، وی تاکید کرد: شرایط فعلی حاکم بر کشور 
باید تغییر کند و ادامه روند فعلی با همراهی مردم می تواند اصالح شود.وی با تاکید بر 
اینکه اصالح طلبانی که به گفتمان اصالح طلبی اعتقاد راسخ دارند هیچ گاه در نقش 
اپوزیسیون ظاهر نمی شوند، گفت: تجربه نشان داده یک جریان سیاسی نمی تواند 
کشور را اداره کند و کسانی که فکر می کنند یکدست شدن حاکمیت باعث حل 

مشکالت مردم می شود سخت در اشتباه هستند.
عارف با بیان اینکه جریان رقیب اصالحات هیچ گاه شهامت عذرخواهی از مردم 
به خاطر حمایت از آقای احمدی نژاد را نداشت و حتی منکر حمایت از او شده بود، 
تاکید کرد: اصالح طلبان برخالف رقیب خود هیچ گاه حمایت از آقای روحانی را انکار 
نکرده اند و به خاطر برخی ناکارآمدی های دولت که به سرمایه اجتماعی اصالحات 
ضربه زد حاضر به عذرخواهی هس��تند اما مطمئنا دولت فعلی تنها مقصر برخی 
ناکارآمدی های نیست و تحریم های ظالمانه و عملیات روانی که در داخل کشور علیه 

دولت شکل گرفت در شکل گیری این ناکارآمدی ها موثر بوده است.
وی با اش��اره به خط تخریبی رسانه های بیگانه علیه اصالح طلبان تاکید کرد: 
رسانه های فارسی زبانی که در خارج از کشور مدیریت می شوند در چند سال اخیر 
یک هدف را دنبال کرده اند و آن  هم تخریب هدفمند اصالح طلبان بوده است چراکه 

می دانند بقای نظام به حضور اصالح طلبان پیوند خورده است.

خبر

تا انتخابات

معصومه معظمی- در شرایطی که کشور 
تح��ت بی س��ابقه ترین تحریم ها و فش��ارهای 
اقتصادی و سیاس��ی از سوی آمریکا قرار دارد، 
برخی ب��ر ادامه مقاوم��ت م��ردم در برابر این 
فشارهای کمرشکن اصرار دارند و گروهی دیگر 
تاکی��د می کنند که دیگر طاقت��ی برای مردم 
نمانده و باید تن به مذاکره با آمریکا داد. ترامپ 
هم که این روزها فشارهای تحریمی مضاعف بر 
جمهوری اس��المی ایران را با نیت پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشدید کرده 
است، بر ادامه این روند و بستن هر گونه روزنه 

تنفسی برای ملت ایران اصرار دارد.
بنابراین مساله ادامه مقاومت در برابر تحریم ها 
از طرف گروهی خاص و پذیرش مذاکره با آمریکا 
از س��وی رییس جمهوری به موض��وع داغ این 
روزها بدل شده است. مساله از آنجا آغاز شد که 
رییس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت در تعبیری گفت که »امام مجتبی)ع( به 
ما می آموزد مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد 
صلح باشیم به روز صلح«؛ عبارتی که به مذاق 
برخی خوش نیامد و زمینه فحاشی و شاخ و شانه 
کشیدن برای رییس جمهوری را فراهم کردند.

روحانی و تشبیه امام حسن)ع( به امام صلح
حس��ن روحانی در آس��تانه فرا رسیدن ایام 
رحلت پیامبر اکرم)صلوات اهلل علیه( و ش��هادت 
امام حسن مجتبی)علیه السالم( در نشست هیات 
دولت، از امام حسن)ع( به عنوان امام صلح و پیوند 
که با ایجاد وحدت برای حفظ اساس اسالم گام 
برداشت، نام برد و گفت: »امام حسن)ع( در پاسخ 
به اعتراض برخی از اصحاب خود در مورد پیمان 
صلح ایشان فرمود جامعه اسالمی که فقط شما 
۲۰-۱۰ نفر نیستید. من در مسجد رفتم برای 
مردم سخنرانی کردم و دیدم اکثریت قاطع صلح 

می خواهند، صلح را انتخاب می کنم.«
رییس جمه��وری در ادام��ه اف��زود: »ام��ام 
مجتبی)ع( به ما می آموزد مرد جنگ باشیم به 
روز جنگ و مرد صلح باش��یم به روز صلح. اگر 
در روز صلح جنگ کردیم و اگر در جنگ صلح 
کردیم هر دو خطا و اشتباه است. به موقع باید 
بایستیم و بجنگیم و به موقع هم باید صلح کنیم.« 
سخنانی که واکنش های تندی از سوی برخی 
اصولگرایان و مخالفان دولت را به همراه داشت.

حمل��ه کیهان ب��ه روحانی: پرچ��م صلح را 
در چنین ش��رایطی باال ب��ردن، عین خیانت و 
حماقت اس��ت روزنامه کیهان به مدیرمسوولی 
حسین ش��ریعتمداری ۲۴ مهرماه در واکنشی 
تند به اظهارات رییس جمهوری نوشت: »رویکرد 
روحان��ی و مدعی��ان اصالح طلب��ی در معرفی 
نسخه سازش به عنوان راه رونق اقتصاد کشور، 
بی تردید خطای خسارت باری بود که با تحریف 
صلح امام حس��ن)ع(، یا ادع��ای اینکه »درس 

کرب��ال، درس مذاکره ب��ود«)!( جبران نخواهد 
شد.« همچنین نویسنده در انتهای مطلب خود 
در این باره رییس جمهوری را متهم به خیانت 
کرد و نوش��ت: »...از سوی مردم دیگر مسموع 
نیست که رییس جمهور نسخه غلط سازش با 
دشمن را دو بار تجویز کند بلکه باید پاسخگوی 
خسارت های حاصل از تجویز سال ۹۲ باشد و از 
فرصت باقی مانده عمر دولت تدبیر و امید برای 
حل مشکالت متعدد معیشتی مردم استفاده کند. 
ضمن اینکه فریب افکار عمومی و تحمیل صلح 
ب��ه امام جامعه، رفتاری طاغوتی و عین خیانت 
است.«البته این پایان واکنش های تخریبی علیه 
رییس جمهوری نب��ود و احمد علم الهدی امام 
جمعه مشهد هم در سی وسومین هفته برگزار 
نش��دن نماز جمعه در مشهد مقدس، مطالبی 
در م��ورد رحلت پیامبر اکرم )صلوات اهلل علیه(، 
غم آینده امت و تحریف جریان اصیل اس��الم، 
مظلومیت امام حس��ن مجتبی )علیه السالم(، 
تحریف تاریخ اسالم در دوران معاصر و تطبیق 
ناتوانی های مدیریتی با تحریف تاریخ را در قالب 
»خطبه مجازی« جمعه ۲۵ مهرماه در حرم امام 
رضا )علیه السالم( بیان کرد. او سخنان روحانی را 
انحرافی دانست و رییس جمهوری را به باد انتقاد 
گرفت و گفت: »... مشکل تحریف در سرنوشت 
امت تنها به آن زمان اختصاص نداشت، مشکل 
انحراف بر اثر تحریف در سرنوشت امت، مشکلی 
است که در پهنه تاریخ تا به امروز ادامه داشته 
اس��ت یعنی هر جریانی در امت اسالم در راس 
قدرت قرار گرفت، منافع و تداوم قدرت سیاسی 
خودش را با تحریفی در سرنوشت و اجرای اسالم 
تطبیق کرد، این مشکل مخصوص دوران یزید، 
معاویه، بنی امیه و بنی عباس در صدر اسالم نبود. 

متاسفانه االن هم همین مشکل وجود دارد.«

تهدید رییس جمه�وری به هزاران بار  � 
اعدام از سوی ذوالنوری

ع��الوه بر آنه��ا مجتبی ذوالن��وری، رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
یازدهم هم در قالب توئیتی به رییس جمهوری 

حمله و حتی او را تهدید به اعدام کرد!
رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس یازدهم ک��ه باید امنیت ملی 
کشور را در هر اظهارنظر خود مدنظر قرار دهد و 
با سخنان نسنجیده، زمینه سوءاستفاده معاندان 
و دشمنان نظام را فراهم نکند، در توئیت خود 
به خط و نشان کشیدن برای روحانی پرداخته 
اس��ت. گویی قرار نیس��ت این اشخاص بعد از 
گذشت نزدیک به هشت سال، از فضای رقابت 

انتخاباتی با روحانی خارج شوند.
ذوالن��وری در توئیت اخیر خود نه در قامت 
ریی��س کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس، بلکه در کس��وت یک مخالف 
با رییس جمهوری س��خن گفته و خط و نشان 
کشیده و تهدید به اعدام کرده است. او در حساب 
توئیتری خود با خطاب قرار دادن رییس جمهوری 
نوش��ته است: »جناب روحانی اگر برای توجیه 
مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه 
را خواست اکثر مردم از امام ذکر می کنید! امروز 
اکثری��ت قاطع ملت ایران به کمت��ر از عزل و 
مجازات ش��ما راضی نمی شوند؛ با منطق شما، 
رهبر انقالب باید دس��تور دهند هزار بار شما را 

اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.«
البته معلوم نیست رییس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس که تنها با ۲۰۴ هزار و ۷۵۸ رای از قم 
به مجلس یازدهم وارد شده است، از کدام اکثریت 
مردم حرف می زند و خود را نماینده کدام اکثریت 
می داند که خواستار اعدام رییس جمهوری کشور 

نه یک بار بلکه هزاربار است! و تنها رضایت آنها را 
در این اقدام می داند!

واکنش توئیتری علی مطهری درباره  � 
تهدید روحانی به اعدام از سوی ذوالنوری

البته علی مطهری نماینده س��ه دوره مردم 
تهران در مجلس نسبت به این اظهارات ذوالنوری 
واکنش نشان داده است. اگرچه او خود را مخالف 
مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی اعالم کرد ولی 
درباره تهدید به اعدام رییس جمهوری از سوی 
این روحانی نماینده در حس��اب توئیتری خود 
نوشت: »من مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی 
به صالح کشور نمی دانم اما معتقدم اظهارنظر 
ه��ر ایرانی خصوصا رییس جمهور در این مورد 
باید آزاد باش��د و نباید موجب توهین و تهدید 
شود. اینکه مقام رهبری مخالف مذاکره هستند 

مانع اظهارنظر دیگران نیست.«
مطهری عالوه بر بیان دلیل مخالفت خود با 
مذاکره در شرایط فعلی، به ذوالنوری تاکید کرد 
که اگرچه مقام رهبری مخالف مذاکره با آمریکا 
اس��ت، دلیلی ندارد مانع از آزادی بیان و طرح 
نظر اشخاص و توهین به رییس جمهوری شد. 
موضوعی که برخی به آن توجه کافی ندارند و 
خود را مجاز می دانند با مخفی ش��دن پش��ت 

رهبری، مانع از بیان نظرات دیگران شوند.
ذوالنوری دغدغه منافع ملی ندارد � 

همچنین جالل میرزایی، دبیر کمیته سیاسی 
فراکسیون امید مجلس دهم هم در گفت وگو با 
»جهان صنعت« در این باره اظهار داشت: » نکاتی 
ک��ه آقای ذوالنوری بیان کرده، به منظور اثبات 
وفاداری خودش اس��ت، نه اینکه دغدغه منافع 

ملی را داشته باشد.«
این نماینده دور قبل مجلس ادامه داد: »نکته 
دیگری که باید به آن توجه کرد اینکه از نظر آقای 

ذوالنوری و دوستانش اگر رییس جمهوری مقصر 
وضعیت فعلی معرفی شود به نفع نظام و انقالب 
است، در حالی که آنها این راهبرد را در قضایای 
آب��ان ۹۸ هم آزمودند. وقتی تصویب بنزین در 
جلسه سران سه قوه نهایی شد، آنها سعی کردند 
موضوع را به س��مت شخص رییس جمهوری و 
دولت به عنوان مقصر و تصمیم گیرنده س��وق 
دهند. اما بعد از س��ه روز متوجه شدند که این 
راهبرد اشتباه بوده و این مسوولیت به تنهایی 
متوجه رییس جمهوری نشد. بنابراین جای سوال 
است که چرا همچنان راهبردهای مردود شده را 

در دستور کار خود قرار داده اند.«
نماینده مردم ایالم در مجلس دهم، در پاسخ 
ب��ه اینکه این موضع گیری ها از س��وی رییس 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس اقدامی ضدامنیت ملی به شمار می رود، 
به »جهان صنعت« گفت: »آقای ذوالنوری سال ها 
جانشین نماینده رهبری در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و فرمانده تیپ امام صادق )ع( بودند و 
فردی امنیتی اس��ت. این نوع نگاه او برگرفته از 
نوع تفکرش اس��ت که تصور می کنند این نوع 
نگاه منجر به تامین منافع ملی و استحکام درون 

نظام می شود.«
برخی روحانی را خودی نمی دانند � 

میرزایی تاکید کرد: »آنها روحانی را خودی 
نمی دانن��د و او را خارج از چارچوب نظام تصور 
می کنند.«رییس کمیته سیاس��ی فراکسیون 
امید مجلس در پاسخ به اینکه »این رفتار بیش 
از اینک��ه رییس جمهوری را ه��دف قرار بدهد، 
جای��گاه مجلس را مخدوش کرده و باعث لوث 
ش��دن این جایگاه می شود. به نحوی که حتی 
اگر انتقاد جدی نسبت به مساله ای وجود داشته 
باشد، دیگر کسی مجلس را جدی نگیرد و این 
رفتار باعث تضعیف جایگاه مجلس می ش��ود« 
گفت: »مدت ها است بسیاری از موضع گیری ها 
بر مبنای منافع ملی نیس��ت و هرکس��ی از راه 
می رس��د حرفی می زند و تنها چیزی که برای 
آنها مهم شده، ابراز مخالفت با رییس جمهوری 
اس��ت. بنابراین هر کس��ی با زبان و برداش��ت 
خودش این مخالفت را ابراز می کند و فرقی هم 
ندارد چه تاثیری بر جایگاه مجلس یا نهادهای 
دیگر بگذارد.« او تاکید کرد: »در این راستا یکی 
با وقایع صدر اس��الم مشابهت س��ازی می کند، 
دیگ��ری موضوعات��ی را از اوایل انقالب مطرح 
می کند و گروهی هم مخالفتشان را با عناوین 
دیگری اب��راز می کنند و تنها هدف مخالفت و 

زدن رییس جمهوری است.«
ناگفت��ه نمان��د، ظاه��را ای��ن خاصی��ت 
ریاس��ت جمهوری در ای��ران اس��ت ک��ه همه 
رییس جمهورها در یک سال پایانی عمر دولت 
خود از سوی مخالفان به مقصر اصلی و صددرصد 
همه مشکالت کشور بدل می شوند. هرکسی که 
از راه می رس��د لگدی ب��ه او حواله می کند و با 
زننده ترین الفاظ مخالفت خود را بیان می کند. 
هرچند که به نظر می رسد رکورددار این اتفاق و 
لگد خوردن ها حسن روحانی از سوی مخالفانش 
است که در موضع گیری های خود او را دشمن و 
خائن معرفی می کنند و حتی تهدید به هزاران 

بار اعدام کرده اند.

حمله هماهنگ اصولگراها به روحاني در مورد صلح

منافع ملی، قربانی بازی های سیاسی؟!
  هزاران بار اعدامش کنید

»جهان صنعت«- هشت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری 
باقی است و سیاسیون حسابی به تکاپو افتاده اند. اصالح  طلبان 
هنوز اندرخم کوچه مش��ارکت کنیم یا نکنیم، مانده اند اما 
اصولگرایان در مس��یر انتخابات قرار گرفته و بعضا می تازند. 
اگرچه خبر رس��می از فعالیت های انتخاباتی در این جریان 
سیاسی منتش��ر نشده و تکلیف س��ازوکار انتخاباتی را هم 
معلوم نکرده اند، برخ��ی نامزدهای احتمالی اما خیلی وقت 
پیش از مرحله تصمیم به مشارکت، تشکیل ستاد انتخاباتی و 
فعالیت های رسانه ای عبور کرده اند. مصداق این مدعا شخص 
رییس مجلس است که در ماه های گذشته عمده زمان و توان 
خود را صرف اقدامات انتخاباتی کرده است؛ از سفر به خوزستان 
و سیستان و بلوچستان گرفته تا دیدار با بیماران کرونایی و تاکید 

بر ضرورت به دست آوردن دل مردم. 
اینکه اقدامات یادشده چقدر به قالیباف کمک کرده و 
رویای پاستورنش��ینی او را محقق می کند بعد از انتخابات 
معلوم خواهد شد اما برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند 
که او مسیر چندان دشواری در پیش ندارد. به عنوان مثال 
صادق زیباکالم، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصالح طلب 
با اشاره به اینکه اصالح طلبان تمام شده اند و انتخابات آتی 
رقابتی میان جریان ها درون اصولگرایی است، می گوید که 
قالیب��اف غیر از طیف تندرو مخالفی ندارد. به این ترتیب 
باید منتظر ماند دید که تندروها موفق می شوند کاندیدای 
اصلی و آرمانی خود که همان محمود احمدی نژاد اس��ت 
را به میدان بفرس��تند یا خیر؟ پاس��خ این س��وال نقش 
تعیین کنن��ده ای در سرنوش��ت قالیباف خواهد داش��ت. 
زیباکالم معتقد اس��ت که در صورت نامزدی احمدی نژاد، 
قالیباف یا هیچ کاندیدای دیگری ش��انس پیروزی ندارد. 
اما اگ��ر احمدی نژاد از فیلتر دس��تگاه های نظارتی عبور 
نکرده و طیف تندرو نامزدی همچون سعید جلیلی داشته 
باش��د، قالیبافی ها می توانند خود را برای عزیمت به نهاد 

ریاست جمهوری آماده کنند.
آنچه در ادامه می آید مشروح گفت وگوی »جهان صنعت« 

با صادق زیبا کالم است.
 � س�فرهای اخیر قالیباف ش�ائبه انتخاباتی بودن 
داشته است. به نظر شما او یکی از کاندیداهای جدی 

اصولگرایان در انتخابات پیش رو است؟
آقای قالیباف طی دو، سه ماه گذشته نیم نگاهی به انتخابات 
سال آینده داشته است. از آنجایی هم که هنوز تصمیم جناح 
راس��ت درباره نحوه ش��رکت در انتخابات خ��رداد ۱۴۰۰ و 
کاندیداهای آن قطعی نشده، او خودش را یکی از نامزدهای 

اصلی و جدی این انتخابات می داند.
بس��یاری از اقدامات آقای قالیباف مثل دیدار با بیماران 
کرونایی بدحال در بیمارستان امام خمینی یا سفر به خوزستان 

و حض��ور بین مردمی که آب ندارند و از جمله این کارهای 
پوپولیستی به خاطر همان نگاهی است که به انتخابات آتی و 

نامزد شدن احتمالی خود دارد.
 � در این صورت قالیباف چقدر برای پیروزی شانس 

دارد؟
اش��کالی که وجود دارد این اس��ت که تندروها، اعضای 
جبهه پایداری و هواداران احمدی نژاد به هیچ وجه با نامزدی و 
ریاست جمهوری آقای قالیباف موافق نیستند. دلیل واضح آن 
نیز این است که قالیباف را یک فرد انقالبی که با معیارهای 
آنان هماهنگ باشد، نمی بینند بلکه قالیباف را یک تکنوکرات 
می دانند که در بهترین حالت مثل حسن روحانی خواهد بود. 
نگران هستند که قالیباف آمریکاستیزی را دنبال نکرده و دنبال 
مصالحه باشد. همان طور که می دانیم در جریان انتخابات هیات 
رییسه مجلس هم طیف تندرو خیلی با ریاست قالیباف موافق 
نبودن��د و بعد از اینکه امتی��ازات قابل توجهی از او گرفته و 
سمت های مختلفی در مجلس را به دست آوردند، به ریاست 

او در قوه مقننه راضی شدند.
 � یعن�ی بقی�ه اصولگرای�ان از قالیب�اف حمای�ت 

می کنند؟
به نظر من، جدای از مخالفت تندروها، مخالفتی با قالیباف 
وجود ندارد. با توجه به اینکه مجلس قدرت و نفوذ چندانی 
ندارد، ف��ردی مثل قالیباف در جایگاه رییس جمهور خیلی 
بیشتر می تواند کار کند و به اقداماتی که از دید خودش مهم 
است، بپردازد. بدنه اصولگرایان هم با او موافق هستند. یعنی 
اصولگرایان معتدل و میانه رو، جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم و جامعه روحانیت مبارز با او موافق هستند اما تندروها به 

هیچ وجه با او مخالف نیستند.

تندروه�ا کیس�ت؟  نام�زد   � فک�ر می کنی�د 
احمدی نژاد؟

نامزد اصلی آنان آقای احمدی نژاد است. اگر بتوانند موافقت 
ش��ورای نگهبان را بگیرند و رد صالحیت نشود، نامزد اصلی 
تندروها احمدی نژاد خواه��د بود. اما اگر او نتواند در نهایت 
از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، نامزد بعدی طیف تندرو 
سعید جلیلی است. بنابراین تندروها خیلی جدی مخالف آقای 
قالیباف هس��تند چون به او اعتماد کامل ندارند. قالیباف در 
گذشته نشان داده که اهل مصالحه و زدو بند است. به همین 
خاطر هم تندروها در نگاه سیاسی خود خیلی جدی هستند 

و با او میانه  خوبی ندارند.
 � کارهای اخیر احمدی نژاد چقدر در کسب موافقت 

شورای نگهبان موثر خواهد بود؟
به نظرم کار خاصی در این رابطه انجام نداده است ...

 � اخیرا تیزر یك ویدئو از او منتشر شد که به نظر 
می رسید در مواضع سیاسی خود عقب گرد داشته و به 

همان احمدی نژاد سال 88 تبدیل شده است.
شماری از اصولگرایان نس��بت به احمدی نژاد همان قدر 
بی اعتماد هستند که تندروها نسبت به قالیباف. می گویند 
یک بار به احمدی ن��ژاد اعتماد کردیم و همه تخم مرغ های 
خود را در سبد او گذاشتیم اما آنطور که فکر می کردیم از آب 
درنیامد. احمدی نژاد از دید اصولگرایان طی سال های ۸۴ تا 
۸۸ خیلی بهتر عمل کرد تا ۸۸ تا ۹۲. بنابراین نگرانی وجود 
دارد که اگر احمدی نژاد رییس جمهور شود چقدر در زمین 
اصولگرایان بازی خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که بازی 
را به هم بزند و بسیاری از مواردی که اصولگرایان مورد تاکید 

قرار داده و به آن پایبند هستند را نادیده بگیرد.
آنچ��ه به این نگرانی دامن می زند ش��رایط بس��یار بدی 
است که کشور از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و عرصه 
بین المللی در آن گرفتار ش��ده و م��ن آن را به گرفتاری در 

باتالق تشبیه می کنم. 
 � چرا احمدی نژاد به نس�بت س�عید جلیلی برای 

تندروها در اولویت است؟
احمدی نژاد نش��ان داده ک��ه اگر قرار به نرمش قهرمانانه 
باشد، این توانایی را دارد و می تواند با آمریکایی ها- بایدن یا 

ترامپ- کنار بیاید.
 � بنابرای�ن معتقدید که دو قطب�ی انتخابات آتی 
قالیباف و گزینه تندروهاست؟ نقش اصالح طلبان در 

این انتخابات چیست؟
اصالح طلبان و حتی بخشی از اصولگرایان معتدل و میانه رو 

اصراری به حضور در این انتخابات ندارند. هر کسی که نامزد 
اصالح طلبان باشد، فرقی ندارد و حتی اگر به فرض محال خود 
آقای خاتمی هم کاندید و تایید صالحیت شود دیگر آن ۲۴ 
میلیون پای صندوق رای نمی روند. بنابراین باید اصالح طلبان 

را تمام شده بدانید.
 � آقای الریجانی اگر نامزد شود، در معادالت تغییری 

ایجاد خواهد کرد؟
بدت��ر، آنجا که عقاب پر بریزد، از پش��ه الغر الجونی که 
چه خیزد. فرقی نمی کند که الریجانی نامزد شود یا اسحاق 
جهانگیری، محمدجواد ظریف، محمدرضا عارف و حتی خود 
آقا خاتمی. به هرحال آن ۲۴ میلیون نفر دیگر پای صندوق 
رای نمی آیند. فاجعه ای که در چهار سال دوم ریاست جمهوری 
آقای روحانی به بار آمد این بود که نشان داده شد، صندوق رای 
هیچ نتیجه و فایده ای ندارد و در ایران از این طریق تغییری 
صورت نمی گیرد. این است که اصالح طلبان به هیچ وجه در 
انتخابات شرکت نخواهند کرد. در نهایت داستان این انتخابات 
بین جریانات وابسته به حاکمیت یعنی طیف های مختلف 

اصولگرایان است.
 � در دوقطب�ی قالیباف و گزین�ه تندروها زور چه 

کسی می چربد؟
این دوقطبی، دوقطبی ای نیس��ت که باعث آمدن مردم 
پای صندوق شود. یعنی دوقطبی مثل دوقطبی هایی که بین 

اصالح طلبان و اصولگرایان ایجاد می شد، ایجاد نمی کند.
 � حتی اگر در یك س�و احمدی ن�ژاد با آن روحیه 
پوپولیستی که از وی سراغ داریم، باشد باز هم هیجانی 

به انتخابات آتی داده نخواهد شد؟
به فرض که آقای احمدی نژاد بتواند نظر شورای نگهبان را 
جلب کرده و نامزد شود هم دوقطبی به آن معنا که میلیون ها 

نفر را پای صندوق بیاورد، شکل نخواهد گرفت.
اما اگر این دو گزینه در مقابل هم قرار بگیرند می توانید 
آقای قالیباف را شکست خورده بدانید. قطعا اگر احمدی نژاد 
نامزد باش��د، هر فرد دیگری از اصولگرایان- سعید جلیلی، 
قالیباف، ضرغامی یا هر فرد دیگری- که مقابل او قرار بگیرد، 
هیچ شانسی نخواهد داشت و احمدی نژاد با حدود ۲۰ میلیون 
رای به راحتی انتخابات را برنده می شود.* این ناشی از وضعیت 
اقتصادی و سیاسی موجود و روحیه پوپولیستی احمدی نژاد 
اس��ت؟ برتری او را در چ��ه می دانید؟آقای احمدی نژاد یک 
کاریزمای مخصوص به خود و طرف داران مخصوص به خود 
را دارد که خیلی به عملکرد او در آن هشت سال توجه ندارد. 
حتی به برنامه های او برای ریاست جمهوری در دوره آتی توجه 
ندارند. آنها احمدی نژاد را دوست دارند و کاریزمای احمدی نژاد 
آنان را پای صندوق می کشاند. به نظر من آقای احمدی نژاد در 

ایران حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر طرفدار اینچنینی دارد.

بررسی رقابت های انتخاباتی در گفت وگو با صادق زیباکالم
تنها مانع قالیباف تندروها هستند

گزارش 2
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نمایه

نوسانات قیمتی بازار ارز زیر ذره بین »جهان صنعت«
ابهام افکني ارزي همتي

گروه اقتصادی- با گذشت هفت ماه از وعده بانک مرکزی برای ایجاد 
ثبات در بازار ارز، دالر توانس��ته ب��ازده بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه 
کند و از متوس��ط قیمت ۱۵ هزار تومان در فروردین ماه به حدود ۳۲ 
هزار تومان در مهر ماه دس��ت یاب��د. در این فاصله زمانی رییس بانک 
مرکزی با انتشار بیش از ۲۵ پست اینستاگرامی به نوسانات قیمتی دالر 
و اثرات سرریز آن به سایر بازارها واکنش نشان داده و عواملی همچون 
تغییرات نرخ ارز در بازار حواله، تشدید تحریم ها، بحران کرونا، مسدود 
شدن منابع ارزی ایران در برخی کشورها و همچنین عدم ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنندگان در برهه های زمانی مختلف را دلیل اصلی بی ثباتی 

در بازار ارز عنوان کرده است.
 ح��ال رییس کل بانک مرکزی در آخرین واکنش خود به التهابات 
قیمتی اخیر و با اعالم اینکه ممکن است هر لحظه اتفاقی در این بازار 
رخ دهد تصمیم گیری برای حضور یا عدم حضور در بازار ارز را به مردم 

موکول کرده است.
مروری بر وعده وعیدهای بانک مرکزی در جهت حفظ ثبات قیمتی 
در ب��ازار ارز حاک��ی از بی ثمر بودن آنها ب��ر روند تغییرات قیمتی بوده 
اس��ت به طوری که تمام ارزهای خارجی در طول این مدت با افزایش 

قیمت مواجه شده اند. 
برآوردها نشان می دهد که بازده دالر از ابتدای سال جاری به ۱۱۳ 
درصد رسیده و به این ترتیب بازار ارز رکورددار رشد قیمتی در مقایسه با 
سایر بازارهای مالی شده است. واکنش ها به افزایش نوسانات این بازار اما 
متفاوت بوده و در دوره های مختلف زمانی به مسائل مختلفی پیرامون آن 
اشاره شده است. اما وجه مشترک تمام این واکنش ها یک چیز بوده؛ عدم 
تاثیرپذیری بازار از وعده های داده شده از سوی بانک مرکزی. عبدالناصر 
همتی رییس کل بانک مرکزی از ابتدای امس��ال و در پاسخ به چرایی 
رشد قیمت ها در بازار ارز اقدام به انتشار پست های متعددی کرده و در 

هر یک از آنها به ریشه یابی افزایش قیمت ارز پرداخته است.
اگرچ��ه رییس کل بانک مرکزی در تمام پس��ت های انتش��اریافته 
بازگش��ت ثبات قیمت��ی به بازار ارز را وع��ده داده اما عدم تاثیرپذیری 
قیمت ها از سیاست ها و اقدامات سیاستگذار پولی کامال مشهود است. 
دالر در واپسین روزهای مهر ماه به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی قدم 
گذاش��ته و انتظارات در رابطه با تداوم روند رو به رش��د قیمت ها را باال 
برده است. افزایش ۱۷ هزار تومانی قیمت دالر از ابتدای سال نمی تواند 
نشانه کارآمد بودن سیاست های اتخاذشده از سوی بانک مرکزی باشد. 
عبدالناصر همتی در طول مدت یادشده بالغ بر ۲۵ پست اینستاگرامی 
را منتش��ر کرده و از عواملی پرده برداش��ته که توانسته ایجاد التهابات 

قیمتی در این بازار را دامن بزند.
 یکی از نکاتی که در این خصوص مهم به نظر می رسد ادعای رییس 
کل بانک مرکزی در رابطه با کفایت ذخایر ارزی کش��ور اس��ت. وی در 
طول ماه های گذشته بارها اعالم کرده ذخایر ارزی کشور در طول یک 
دهه گذشته بی سابقه است. با این حال توان تامین بسیاری از نیازهای 
ارزی داخلی را نداش��ته اس��ت. ضمن آنکه در تالش است از اهرم فشار 
خود علیه صادرکنندگان استفاده و تامین نیازهای ارزی را با استفاده از 

ارز حاصل از صادرات ممکن کند.
مهم ترین موضوعی که در طول روزهای اخیر بس��یار خبرساز شده، 
مسدود شدن منابع ارزی ایران در برخی کشورهاست. در حالی که بانک 
مرکزی در تالش است با کشورهای بدهکار به ایران یعنی چین، عراق، 
هند، ژاپن و کره جنوبی مذاکره کند تا شاید گشایشی در روند بازگشت 
ارز اتفاق بیفتد با این حال شنیده ها حاکی از عدم موفقیت سیاستگذار 
در این خصوص بوده است. به این ترتیب پرونده ارزهای بلوکه شده ایران 

در این کشورها کماکان باز می ماند. 
پیش از این رییس کل بانک مرکزی اعالم کرده بود ایران ذخایر ارزی 
بی سابقه ای دارد اما اجازه استفاده از آنها را ندارد، چه آنکه در کشورهای 
یادش��ده مسدود شده است. بنابراین روشن می شود که منابع ارزی به 
ان��دازه کاف��ی در اختیار بانک مرکزی قرار ن��دارد و از همین رو امکان 

پاسخگویی به نیازهای ارزی بازار برای سیاستگذار فراهم نیست.
ب��ا علم به این موضوع اما رییس کل بانک مرکزی کماکان در حال 
ابهام افکنی است و هر بار از رخدادهای تازه ای در بازار ارز سخن می راند. 
در حالی که غالب مطالب انتش��اریافته از س��وی وی به مبحث بازار ارز 
و بازگشت ثبات به آن اختصاص داشت، این رویه در طول مدت اخیر 
تغیی��ر کرده و صورت دیگری به خود گرفته اس��ت. عبدالناصر همتی 
اخی��را و با اع��الم اینکه اقدام های خوبی برای ایج��اد ثبات در بازار ارز 
آغاز ش��ده و به آینده این بازار خوش بین هس��تیم، بار دیگر مردم را از 
س��رمایه گذاری در بازار ارز مبرا داشته است. وی اعالم کرده هر لحظه 
ممکن است اتفاقی در این بازار رخ دهد بنابراین مردم باید آنچه را که 
خودشان تشخیص می دهند درست است انجام دهند. به نظر می رسد 
ابهام افکنی در بازار ارز یکی از اقدامات جدید رییس کل بانک مرکزی 

در واکنش به تحوالت اخیر قیمتی است.
 مبحث اعالم شده از سوی سیاستگذار می تواند با دو نتیجه مشخص 
همراه باشد؛ نخست اینکه بازار ارز به یک باره فرو بریزد و بخش زیادی 
از سرمایه گذاران را متحمل زیان های ناخواسته سازد. در عین حال این 
ام��کان وجود دارد که بازار ارز ب��ه روند رو به جلوی خود ادامه دهد تا 

شاهد ثبت نرخ های جدید معامالتی برای ارز باشیم.
بدیهی است هر یک از این دو حالت اگر اتفاق بیفتد باعث به خطر 
افتادن منافع عمومی می شود. بنابراین اقدام سیاستگذار پولی می تواند 
زنگ خطری برای از دست رفتن ارزش دارایی هایی مالی مردم چه در 
صورت رش��د قیمت دالر و چه کاهش قیمت آن باشد. بنابراین به نظر 
می رس��د تالش های هفت ماه اخیر سیاستگذار پولی در راستای حفظ 
ثبات قیمتی هیچ گاه نتیجه بخش نبوده و تنها به ایجاد حس ناامنی در 

میان سرمایه گذاران و معامله گران منجر شده است.

»جهان صنع�ت«- اقتصاد ایران ساختار و 
بافت ش��گفت انگیزی دارد. این ساختار عجیب 
اقتصاد ایران را می توان با آلوده بودن درآمد اصلی 
ارزی آن به صادرات نفت و دور شدن اقتصاد از 
فعالیت های دیگر و ب��ه محاق رفتن صنعت و 
تج��ارت آزاد توضیح داد. وف��ور درآمد ارزی در 
ایران در نیم قرن تازه سپری شده راه را برای بازار 
غیررسمی و آلوده به رانت های ارزی باز کرده و 
نیز دخالت های گسترده دولت در بازار سرمایه، 
کاال، پول و ارز مزید بر علت شده و رانت و فساد 
را که به هم سنجاق شده اند به جریان اقتصاد در 
ایران سرازیر کرده است. از این شرایط و ساختار 
شگفت انگیز دیو فساد و غول رانت زاده و رشد 
کرده است. بخشی از انواع فسادهای اقتصادی در 
س��ه چهار سال اخیر روی صحنه آورده شده و 
شاهد محاکمه فساد کاران بوده و هستیم؛ وقتی 
به محاکمه های کسانی که به اتهام فساد محاکمه 
شده و می شوند، ردپای موسسه ها و شرکت های 
دولتی و نیز شکاف بزرگ در قیمت های متفاوت 
ارز، پول و کاالهای آلوده به تصمیم های منجر به 
تبعیض را مشاهده می کنیم. این وضعیت موجب 
شده اس��ت بازارهای ایران غیرشفاف و عجیب 
باشند و نکته تلخ ماجرا این است که همه جامعه 
ایرانی شوربختانه با این رانت و فساد خو گرفته 
و از ش��دت وفور در برابر این وضعیت بی حس 
شده اند. همین دو روز پیش بود که خبر رسید 
قاچاق دارو از ایران به عراق به ارزش صدها هزار 
میلیارد تومان کشف شده و همین روزها شاهد 
هستیم یک گروه به اتهام برداشت های رانتی از 
یک بانک در حال محاکمه اند و نیز در هفته های 
پیش شاهد محاکمه یکی از مدیران بانک مرکزی 
بودیم که با استفاده از رانت اطالعاتی درآمدهای 

غیرمتعارف داشته است.
همایش و شگفتی های رانت و فساد  � 

در ۲۵ تی��ر ماه امس��ال مرکز پژوهش های 
توسعه و آینده نگری یک نهاد تازه تاسیس شده در 
سازمان برنامه و بودجه از سه استاد اقتصاد دعوت 
کرد در نشستی با عنوان چشم انداز سرمایه گذاری 
در ایران دیدگاه های خود را بیان کنند. این سه 
استاد اقتصاد شامل دکتر وحید شقاقی شهری 
رییس دانش��کده اقتصاد دانش��گاه خوارزمی، 
دکتر س��ید مصطفی صفاری مدرس دانشگاه 
و اقتصاددان و دکتر س��ید محسن طباطبایی 
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد ش��هری ایران با 
مدیریت دکتر محمد حس��ین رحمتی رییس 
دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه نکات 
پرشماری از حال و روز بازارهای سرمایه گذاری 
ایران را طرح کردن��د که از البه الی حرف های 
آنها می توان به ژرفای فس��اد و رانت سترگ در 
اقتصاد ایران تا اندازه ای پی برد. برخی از نکات را 
از متن گفت وگوهای آنها استخراج کرده ایم که 

در ادامه می خوانید:
700 � هزار شرکت خیالی و صوری 

سیدمحسن طباطبایي مزدآبادي در بخش 
پرسش و پاسخ و در جواب به پرسش مطروحه 
از س��وی رییس دفتر اقتصاد کالن گفت: در 
خص��وص جذب منابع و س��پرده ها از طریق 
ش��عب بانکي یک روش به کار گرفته شده و 
آن صندوق هایي با عاملیت یک بانک است که 
منابع مردم را جمع و در بازار سرمایه گذاري 
مي کنند. متاس��فانه روش جمع کردن منابع 
بانک هاي ما یک روش کامال سنتي و ناپسند 
اس��ت، چراکه به واقع یکي از آس��یب ها دور 
بودن از فضاي دانش به روز و شناسایي دقیق 
نیازهاي بازار اس��ت و رقابت درستي صورت 

نمي گیرد. با جذب این منابع از بازار توس��ط 
سپرده گذاران و سرمایه گذاري در هر فضایي 
که در ظاهر سیاس��ت گذاري مي کند، اما در 
باطن تصمیمات به لحظه گرفته مي شود، به 
ویژه بانک هایي با قدمت کمتر دیده مي شود. 
این بانک ها به سیس��تم بانکداري اجتماعي 
تسلط جامعي ندارند و مسوولیت اجتماعي را 
با بانکداري اجتماعي اش��تباه گرفته اند و این 
امر باعث به وجود آمدن س��وداگري در بازار 
مس��کن خواهد شد، چراکه ماهیانه ۳۰ هزار 
میلیارد نقدینگي از طریق س��ود سپرده ها به 
ب��ازار وارد مي ش��ود، بانک مرکزي هم تالش 
مي کند نرخ سود سپرده ها را پایین بیاورد. اما 
وقتي بانک ها با روش دور زدن عاملیت صندوق 
س��رمایه گذاري را به عهده مي گیرند و منابع 
س��پرده گذار را ج��ذب و از طرف دیگر، آن را 
وارد تولید کرده و در شرکت هاي خود استفاده 
مي کنند و به یک باره بخش زیادي از امالک 
را خریداري و براي بهره برداري قیمت گذاري 
کرده و دس��ت مردم مي دهند که این مسبب 

سوداگري در بازار مسکن خواهد شد.
باید به این نکته توجه داش��ت که مدیریت 
بانک ها و مدیریت اقتصاد کش��ور به س��ازمان 
جامعي با عنوان »نظام سازمان اقتصادي« نیاز 
دارد. همان طور که نظام پزشکي، نظام مهندسي، 
نظام پرس��تاري و... صاحب یک سازمان است، 
اقتصاد ما هم نیاز به چنین سازماني دارد. اقتصاد 
ما متاسفانه متولي یکپارچه ای ندارد و مدیریت 
براساس تشخیص دستگاه ها انتخاب مي شود. 
وقتي مسکن ما متولي واحد ندارد، بنابراین زماني 
که جهش قیمت و جهش تورم صورت مي گیرد 
و مدیریت ناکارآمد مشاهده مي شود، نمي توان 
شخص خاصي را بازخواست کرد. اگر بانک ها و 
شرکت هاي بورسي مدعي هستند که پول مردم 
را براي تولید استفاده مي کنند، چرا وضع اقتصاد 
ما این گونه شده است؟ باید اینها پاسخگو باشند. 
۳۰ ه��زار میلیارد عدد قابل توجهي اس��ت که 
بانک ها در بازار توزیع مي کنند. چرا ما بیش از 
یک میلیون شرکت ثبتي داریم، اما صورت هاي 
مالي حدود ۳۰۰ هزار شرکت ثبت شده است؟ 

چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟ 
تمام این شاخص ها روي قیمت مسکن موثر 
خواهد بود. هیچ کس نمي تواند بگوید شرکت هاي 

صوري، کاغذي و تودرتو در قیمت مسکن تاثیر 
ندارند. یکي از ابعادي که بانک ها به طور جدي 
در آن فعالیت مي کنند، راه اندازي شرکت هاي 
عمراني است. حتي شرکت هایي که تحت عنوان 
شرکت هاي بازرگاني در بانک ها فعالیت مي کنند 
و لیزینگ ها در حوزه مسکن به طور مستقیم و 
غیرمستقیم در بخش طراحي، ساخت، مصالح، 
امکانات، بهره برداري و واگذاري ورود مي کنند. 
بنابرای��ن، نمي توان نقش این ش��رکت ها را در 
حوزه جهش قیمت مس��کن بي بدیل دانست. 
صدور پروانه شهرداري تاثیري در جهش قیمت 
مسکن نخواهد داشت. متاسفانه در حال حاضر 
قیمت گذاري شهرداری ها و نهادهایي که مجوز 
ساخت به حوزه مسکن مي دهند، براي دریافت 
به��اي عوارض ص��دور پروانه عقب تر اس��ت و 
س��نگین ترین مس��وولیت ها هم در این حوزه 
بر عهده شهرداری هاست. باید پذیرفت اگر قرار 
است منابع وارد بازار سرمایه شود و بازار سرمایه، 
بورس و مس��کن را به طور جدي فعال کند، به 
مدیریت جدي نهادهاي تولید کننده نقدینگي از 
جمله بانک ها نیاز اس��ت و شرکت هایي که در 
حوزه بازار سرمایه ورود مي کنند، شرکت هایي 
باشند که در حوزه بازار مسکن آسیبي وارد نکنند 

و عمال به عنوان تولید کننده تلقي شوند.
س�هم های تخم طال ب�ا واقعیت های  � 

ضعیف 
دکتر وحید شقاقی شهری رییس دانشکده 
اقتص��اد دانش��گاه خوارزمی نیز در بخش��ی از 
سخنانش در این سمینار گفت: عمده مردم ایران 
در نظام بانکي یک نرخ مش��خص سود سپرده 
دریاف��ت مي کردند و تا حدودي ریس��ک گریز 
بودند. با ورود به بازار سرمایه خود را در یک بازار 
پرریسک و سودآور دیدند. در این بازار طبیعتا 
نقش عوامل مختلف دخیل بوده است. از فروردین 
۱۳۹۷ تا فروردین ۱۳۹۶ هر چهار بازار دارایي ارز، 
طال، مسکن و خودرو حدود چهار تا پنج برابر و 
بازار سرمایه حدود ۱۲ برابر شده است. شاخص 
کل در فروردی��ن ۱۳۹۷، ۹۶ هزار واحد بود که 
در ح��ال حاضر تقریبا یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
واحد است و در سه ماه اخیر با رشد چشمگیري 

به ۱۸ برابر رسیده است.
این مساله نیز براي اقتصاد ایران تبعاتي را در 
پي دارد که باید نسبت به این مساله آگاهي بخشي 

ش��ود. این مس��اله انتظارات تورمي را در ایران 
تشدید مي کند. مردم ایران به سودهاي اندک 
راضي نیستند. سهم هایي وجود دارد که در عرض 
یک سال ۲۰ تا ۲۴ برابر شده و شاید برخي از این 
سهم ها هیچ گونه منطق اقتصادي از بابت فروش، 
سود، ارزیابي دارایي و... نداشتند. با اینکه برخي 
از سهام بنیادي و شرکت هاي بزرگ همچنان با 
توجه به افزایش نرخ دالر و شرایط اقتصاد ایران 
رش��د دارند، عدم تقارن در سهام شرکت هاي 
مختلف در س��ال گذشته مشهود بود. طبیعتا 
این بازار منبعث از عقب ماندگي چهار بازار است. 
برخي از دوستان معتقدند اگر دوره زماني ۱۰، 
۱۵ ساله انتخاب شود، نشان مي دهد شاخص کل 
بازار سرمایه تا چهار، پنج میلیون واحد هم رشد 
خواهد کرد. در تحلیل اقتصاد رفتاري باید در این 
بازار ورود کنیم. طبیعتا بازار سرمایه مي تواند در 
یک دوره زماني نابرابري را تشدید و اثراتي بر بازار 
کار و فع��االن اقتصادي و نظام اداري وارد کند. 
گاهي اوقات که وارد نهادهاي اداري مي شویم، 
مشاهده مي شود کارمندان دولت ساعت ۸/۳۰ 
صب��ح تا ۱۲ ظهر ب��ه رایانه هاي خود چش��م 
مي دوزند و هیچ کاري انجام نمي دهند و هر جا 
که مي نگریم، ردپایي از بازار بورس وجود دارد و به 
نوعي برخي از کارمندان دولت درگیر این مساله 
شده اند. طرح اقتصاد رفتاري از این منظر مفید 
است که انتظارات تورمي در جامعه ایجاد مي شود. 
شاید توده مردم آموزش و اطالعات الزم را از بازار 
سرمایه نداشته باشند و حمایت هاي غیرمنطقي 

از برخي از سهام مشاهده شود.
سود بدون ریسك  � 

دکتر سیدمصطفي صفاري نیز در بخشی از 
سخنانش گفت: در تمام دنیا کسي که ریسک 
نمي کند، سود نخواهد کرد. براي نمونه در ژاپن و 
سوییس هر شخصي که پول در بانک دارد، بهره 
مي دهد و کسي که وام مي گیرد و سرمایه گذاري 
مي کند، هیچ هزینه اي نمي دهد. اما متاسفانه از 
س��ال ۱۳۹۳ نرخ سود بانکي ما نسبت به تورم 
مثبت و به تدریج همه بازارهاي ما منفي شد و 
نرخ واقعي بهره افزایش یافت. این سیاست اشتباه 
تا سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد که کاهش تورم نام 
گرفت، اما باعث رکود عمیق در صنعت شده بود 

و سرمایه گذاري را به حداقل رساند.
به نظر بنده کاري که از سال ۱۳۹۷ به بعد 

شروع کردیم و بورس را تقویت مي کردیم، کامال 
برعکس شده بود. با روي کار آمدن دکتر همتي 
این سیاس��ت تغییر یافت و مجدد نرخ واقعي 
بهره پول در بازار منفي شد و شاهد رشد سهام 
و مسکن هستیم. در اینجا خواهیم دید کسي 
که ریسک نمي کند، سودي نخواهد برد. متوسط 
۱۸ساله نرخ بهره ما ۱۶ درصد با انحراف معیار 
۰/۴۳ ب��وده و ریس��ک ص��ورت نگرفته و هیچ 
س��ودي هم به دست نیامده است. در خصوص 
زمین مش��اهده مي ش��ود با انحراف معیار ۲۴ 
درصد حدود ۲۴ درصد رشد وجود داشته است. 
طبیعي است که در ساختمان و زمین حداقل 
پنج درصد باالي تورم سود به دست آمده است 
و حباب و نقدینگي س��ال هاي اخیر بیشتر در 
بخش مسکن مشاهده مي شود؛ یعني اگر قیمت 
مسکن، خودرو و سهم را در بورس و اقتصاد ایران 
با اقتصاد کانادا با اروپا مقایسه کنیم، بیشترین 
حباب ما در بخش مسکن و خودروهاي خارجي 

مشاهده مي شود.
در س��ال ۱۳۸۸پس از اب��الغ اصل ۴۴ قرار 
شد عمال این اتفاق بیفتد؛ یعني نهادهاي مالي، 
صندوق هاي س��رمایه گذاري، س��بدگردان ها، 
مشاوره س��رمایه و تامین سرمایه تعریف شود. 
صندوق هاي س��رمایه گذاري ب��راي پول هاي 
کوچک اس��ت. سبدگردان ها از نقدینگي ۱۰۰ 
میلیون تومان به باال باید وارد شوند. در دنیا هیچ 
کس به طور مستقیم وارد بازار بورس نمي شود. 
براي نمونه در بورس چین، یک سال اول از طریق 
سبد باید وارد بورس شد و پس از یک سال، اجازه 
خرید سهام داده مي شود. متاسفانه در مقطعي که 
نرخ سود کاهش یافت، بانک ها از این صندوق ها 
سوءاستفاده کردند و به سبدگردانان پیشنهاد 
درست کردن صندوق دادند و به نوعي بورس را 
دور زدند. خوشبختانه بانک مرکزي تاسیس این 

صندوق ها را ممنوع کرد.
تامی��ن مالي در بازار ب��ورس از چند حالت 
صورت مي گیرد. یک حالت اینکه شرکت ها عرضه 
اولیه داشته باشند. براي نمونه شستا ۱۰ درصد 
سرمایه خود را مي فروشد، قرار است ۱۵ درصد 
دیگر را بفروشد. بنابراین تامین اجتماعي منابع 
مالي تامین مي کند و نیازي به گرفتن وام ندارد. 
دومین روش افزایش س��رمایه، افزایش سرمایه 
شرکت هاست. افزایش سرمایه شرکت ها باال بود، 
به گونه اي که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از 
ابتداي امسال افزایش سرمایه صورت گرفت و 
بیش از ۶۰ هزار میلیارد پول تازه وارد این بازار 
شد. مطمئنا هرچقدر بانک ها را به سمت تامین 
مالي کوچک و منابع عادي و تامین مالي بزرگ 
و شرکت ها را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم، 
این موفقیت بازار خواهد بود. ما بورس را اختراع 
نکردیم، بلکه دیگران اختراع کرده اند. باید دید 
که آنها چه مي کنند. مطمئنا بورس محور شدن 
اقتصاد اصل ۴۴ را اجرایي خواهد کرد و هم تامین 

مالي را از بانک ها خارج مي کند.
نهاده��اي س��بدگردان زیرنظر س��ازمان 
بورس است. طبیعي است افراد کارشناس در 
این زمینه با فردي که هیچ تخصصي در این 
زمینه ندارد و مناب��ع مالي مردم را مدیریت 
مي کند کامال متفاوت خواهد بود. پیش تر قرار 
ش��د این اتفاق بیفتد و مدیریت صندوق هاي 
شهرستان و سهام عدالت را به افراد متخصص 
واگ��ذار کنند. در بازار زماني موفقیت حاصل 
خواهد شد که حرفه اي عمل کنند و از مشاور 
تخصصي استفاده شود. بنده معتقدم با فعال 
کردن نهادهاي واس��طه سرمایه گذاري براي 
مردم مي توان بازار سرمایه را عمق بخشید و 
عمق بازار ما در س��ال جاري به شدت افزایش 
خواهد یافت و دولت مي تواند از طریق فروش و 
واگذاري دارایي هاي خود و انتشار اوراق قرضه 
در بازار بورس، بخشي از کسري بودجه خود 

را جبران کند.

الیه های کمتردیده شده رانت و فساد بررسی شد

تاسیس 700 هزار شرکت صوری

گروه اقتصادی- بانک مرکزی در تازه ترین گزارش 
خود به بررس��ی روند تحوالت اقتصادی در طول مدت 
اخیر پرداخته اس��ت. ای��ن گ��زارش مجموعه عوامل 
تاثیرگذار بر نقدینگی و تورم را به دو دس��ته تقس��یم 
کرده اس��ت؛ متغیرهای برون زا یعن��ی تحریم و کرونا 
که در دسته اول جای می گیرند به عنوان اثرگذارترین 

عوامل بر نرخ تورم معرفی شده اند.
 افزای��ش قیمت ارز و مس��کن و تحوالت صعودی 
در ش��اخص بهای تولیدکننده نیز در دسته دوم جای 
گرفت��ه و به عنوان تهدیده��ای جدی تورم در ماه های 
آینده معرفی شده اند. به منظور محدود ساختن تبعات 
تورم��ی این متغیرها، بانک مرکزی حراج اوراق بدهی، 
تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی 

را در دستور کار جدی خود قرار داده است. 
ام��ا آیا این اقدامات می توان��د مانعی جدی در برابر 
رش��د ۳۶ درصدی نقدینگی در طول ۱۲ ماهه منتهی 

به شهریور ۹۸ باشد؟
گزارش تازه بانک مرکزی نش��ان می دهد مجموعه 
اقدامات انجام شده اگرچه تا اندازه ای نتیجه بخش بوده 
اما تحت تاثیر متغیرهای برون زا و درون زا از مسیر اصلی 
خود منحرف شده است. آن طور که در این گزارش آمده 
رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۹۹ 

به ترتیب معادل ۳۶/۲ و ۲۶/۱ درصد بوده است.
 همچنین نقدینگی ش��ش ماهه اول س��ال مطابق 
این گزارش ۱۷/۱ و پایه پولی ۵/۴ درصد بوده اس��ت. 
بانک مرکزی این میزان رشد را ریشه در سیاست های 
حمایت��ی بانک مرکزی به دلیل ش��یوع ویروس کرونا 
دانس��ته است. در عین حال به تحوالت اخیر اقتصادی 
و نقش بی چون و چرای آنها در وضعیت کنونی اقتصاد 

نیز پرداخته است.

تحوالت اقتصادی � 
در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و 
شوک های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه 
دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه های اردیبهش��ت، خرداد 
و تی��ر ۹۹ رون��د افزایش��ی را تجربه ک��رد. هرچند در 
مردادماه سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد 
و در ش��هریورماه نیز تغییر محسوسی نسبت به مرداد 
نشان نداد اما همچنان سطوح باالیی را تجربه می کند 
و تحوالت صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده 
به عنوان شاخص پیش نگر شاخص بهای کاال و خدمات 
مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهش��ی است. 
عالوه بر این، روند افزایش��ی ن��رخ ارز، افزایش قیمت 
جهانی کاالها و نیز اس��تمرار افزایش قیمت مسکن در 
مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهای تورم در  ماه های 
آتی به ش��مار می روند که مجموعه این تحوالت، اتخاذ 
سیاس��ت های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری 

می سازد.
مطابق اطالعات اولیه از حس��اب های ملی، در فصل 
اول س��ال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰/۶- 
درصد بوده است که در این میان گروه های کشاورزی، 
صنایع و معادن و خدمات به ترتیب رشدی معادل ۳/۷، 
۲/۵ و ۱/۶-  درصد را تجربه کرده اند. رشد قابل توجه 
بخش صنعت و معدن در دوره یادشده باعث شد با وجود 
پیش بینی ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با 
سایر کشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از 
این ناحیه داشته باشد. با این حال لزوم کاهش تعامالت 

اجتماعی افراد و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در زمان 
ش��یوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه های 
گروه خدمات ش��د که در نتیجه آن بخش خدمات به 
عنوان تنها بخش با نرخ رش��د منفی در تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری شناسایی 
ش��ده اس��ت. لیکن  با توجه  به کاهش محدودیت های 
اجتماعی و عادی ش��دن تدریجی شرایط توسط عموم 
مردم در فصول بعدی، انتظار می رود نرخ رش��د بخش 
خدمات از فصل دوم س��ال جاری مثبت ش��ود که در 
صورت تحقق این امر می توان انتظار داشت رشد تولید 
ناخالص داخلی بدون نفت در ماه های آتی ارقام مثبتی 
را تجربه کند.نرخ س��ود بازار بین بانکی از اواخر س��ال 
۹۸ و منبعث از کس��ری بودجه دولت )شامل استفاده 
از تنخواه گردان خزان��ه( و همچنین واریز ریالی منابع 
صندوق توسعه ملی به حساب بانک ها بر اساس مصوبات 
قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه س��ال 
جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید. با این حال 
به دنبال سیاس��ت های بانک مرکزی در خصوص وضع 
نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در 
ماه های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی 
یک روند افزایشی به ۱۴/۸ درصد در مردادماه و ۱۷/۲ 
درصد در ش��هریورماه افزایش یاف��ت. با وجود افزایش 
نرخ  سود در بازار بین بانکی، نرخ های بازده اوراق بدهی 
دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ های 
بازدهی اوراق با سررسید کوتاه مدت نوسانات بیشتری 
داشتند ولی نرخ های بازدهی در سررسیدهای یک سال 

و باالتر به نسبت باثبات تر بودند.

اقدامات بانك مرکزی � 
بانک مرکزی در نظ��ر دارد به منظور کاهش اثرات 
اقتصادی عوامل بازگفته سیاس��ت های پیش��ین خود 
را ت��داوم بخش��د تا بتواند از آنها ب��ه عنوان یک عامل 
محدود کننده در برابر رش��د نقدینگی و تورم استفاده 
کند و اس��تمرار حراج اوراق بدهی، تامین ارز موردنیاز 
واردات و بازبینی در نسبت سپرده قانونی را در دستور 

کار قرار داده است. 
آن طور ک��ه بانک مرکزی اعالم کرده نرخ س��پرده 
قانونی پیش از این و در راس��تای اعطای تسهیالت به 
خانوارها و بنگاه های آس��یب دیده اقدام به کاهش نرخ 
سپرده قانونی تا محدوده ۱۰ تا ۱۳ درصد کرد. حال با 
گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات یادشده 
و مالحظات موجود در زمینه کنترل رش��د نقدینگی و 
تورم، نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی از ۲۲ شهریور ماه به ارقام قبل از زمان اجرای 
مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بازگشت. انتظار 
می رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی 
محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این 

متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.
در مجموع، عوامل متعددی ش��امل افزایش قیمت 
مس��کن، ارز و... تورم هدف اعالم ش��ده توس��ط بانک 

مرکزی را تهدید می کند.
 از این رو الزم اس��ت بانک مرکزی برای دس��تیابی 
به تورم هدف اعالم شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در 
اختیار خود اس��تفاده  کند. البته این بانک انتظار دارد 
با اقدامات��ی که در چارچوب راهبرد هدف گذاری تورم 
انج��ام می ده��د بتواند گام موثری در راس��تای تحقق 
اه��داف قانونی خود )حفظ ارزش پول ملی و کمک به 

رشد اقتصادی( بردارد.

بانك مرکزی تحوالت اقتصاد کالن را بررسی کرد
تهدیدهای تورم در ماه های آتی
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ابهام در آینده روابط انگلیس و اتحادیه اروپا
یورونیوز- پافش��اری انگلیس و اتحادیه اروپا بر مواضع خود در خصوص 
توقف مذاکرات بر س��ر روابط دو طرف پس از جدایی، آینده این روابط را در  

هاله ای از ابهام قرار داد.
انگلیس و اتحادیه اروپا در تازه ترین مواضع شان، عزم خود را در کوتاه نیامدن 
از خواسته ها و نرسیدن به یک توافق برای دوران پس از جدایی و اجرای برگزیت 
آشکار کردند و سفر میشل بارنیه نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت در 

آستانه ورود به لندن لغو شد.
نخست وزیر انگلیس در واکنشی تند به مواضع اتحادیه اروپا گفت: پس از ۴۵ 
سال عضویت در اتحادیه اروپا ظاهرا آنها نمی خواهند از مواضع خود کوتاه بیایند 
تا به یک توافق برسیم بنابراین ما با اعتماد به نفس کامل برای مسیر جایگزین 
آماده می شویم. بوریس جانسون افزود: ما به صورت واضح مواضع خود را که 
درخواست برقراری رابطه بازرگانی و اقتصادی همچون کاناداست به اتحادیه اروپا 

اعالم کردیم و آنها هنوز نپذیرفته اند.
وی مقامات اتحادیه اروپا را متهم کرد قصد دارند همچنان قوانین و آزادی های 
انگلیس را تحت کنترل داشته باشند که این برای کشوری مستقل غیرقابل 
قبول است. نخست وزیر انگلیس با اشاره به اینکه حدود هفتاد روز تا پایان دوره 
گذار و اجرای برگزیت زمان باقی مانده است گفت: انگلیس خود را برای شرایط 

خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا آماده می کند.
حدود چهار سال و نیم از همه پرسی برگزیت می گذرد؛ همه پرسی ای که 
حدود ۵۲ درصد از رای دهندگان به خروج از اتحادیه اروپا و حدود ۴۸ درصد 
هم به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. بر سر برگزیت میان مقامات انگلیس 
و اتحادیه اروپا هزاران ساعت مذاکره انجام شده و دیوید کامرون و ترزا می  دو 
نخست وزیری بودند که به گونه ای قربانی برگزیت شدند و اکنون در واپسین 
هفته ه��ای باقی مانده تا زمان جدایی روابط در هم تنیده سیاس��ی، اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی انگلیس و اتحادیه اروپا همچنان در  هاله ای از ابهام قرار دارد 
و برخالف نظر جانسون اتحادیه اروپا همچون گذشته نخست وزیر انگلیس را 

عامل این شرایط می دانند.
انگلیس که با حدود هفتصد هزار مبتال و بیشترین قربانی همه گیری ویروس 
کرونا در قاره اروپا با بار سنگین ناشی از پیامد های این همه گیری مواجه است 
اکنون باید در صورت جدایی بدون توافق از اتحادیه اروپا خود را برای تحمل بار 

سنگین تر این شکل از جدایی نیز آماده کند.

»جاسیندا آردرن«پیروز قاطع انتخابات پارلمانی نیوزیلند
رویترز- حزب کارگر چپ میانه جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند پیروز 
قاطع انتخابات سراسری در این کشور شد و در واقع از سوی رای دهندگان بابت 

واکنش قاطع به پاندمی کووید۱۹ جایزه دریافت کرد.
جاسیندا آردرن، رهبر ۴۰ ساله حزب کارگر و نخست وزیر کنونی نیوزیلند 
و جودیث کالینز ۶۱ساله، رییس حزب ناسیونال، چهره های این انتخابات برای 
تشکیل پنجاه و سومین پارلمان نیوزیلند بودند که به رفراندومی متمرکز بر 

پاندمی کرونا روی دوره سه ساله آردرن تبدیل شده بود.
این پیروزی بدین معناست که آردرن می تواند اولین دولت تک حزبی طی 
چندین دهه گذشته را تشکیل داده و وعده هایی را به سرانجام برساند که در 
دور اول نخست وزیری داده بود اما در دوران شراکت قدرت با حزب ناسیونالیست 
نتوانست اجرایی کند. رای گیری از ساعت ۹ صبح به وقت محلی آغاز شد اما تعداد 
زیادی از رای دهندگان در رای گیری پیش از موعد شرکت کرده بودند. رای گیری 
در ساعت ۷ عصر به پایان رسید و کمیسیون انتخابات انتشار نتایج اولیه را به 
سرعت آغاز کرد. این انتخابات بابت شیوع کرونا در آکلند که به دومین قرنطینه 
در بزرگ ترین شهر این کشور انجامید، یک ماه به تعویق افتاد. حزب کارگر با 
توجه به موفقیت آردرن در کنترل کووید۱۹ به دنبال دور دوم نخست وزیری 
او بود، در حالی که رقیب او از حزب ناسیونالیست استدالل می کرد که بهتر 

می تواند با چالش های مالی پساپاندمی مقابله کند.
کمیسیون انتخابات نیوزیلند اعالم کرد، حدود دو میلیون تن تا روز جمعه رای 
دادند که حدود نیمی از ۳/۵ میلیون نیوزیلندی واجدشرایط بودند. آرای خاص 
مانند رای نیوزیلندی های خارج نشین و کسانی که خارج از حوزه های سکونت 
خودشان رای داده اند، ششم نوامبر اعالم می شود. نیوزیلندی ها همچنین در 
رفراندوم هایی درباره قانونی شدن اتانازی و مصرف ماری جوآنا شرکت می کنند. 

نتایج این رفراندوم ها ۳۰ اکتبر اعالم می شود.

رویارویی مرگبار  آذربایجان و ارمنستان
ایسنا- رییس جمهوری آذربایجان دیروز حمالت موشکی به دومین شهر 
بزرگ کشورش را معادل جرائم جنگی دانست و گفت مسووالن این حادثه در 

میدان نبرد پاسخ خودشان را می گیرند.
س��اعات اولیه دیروز مقام های جمهوری آذربایجان اعالم کردند شهرهای 
گنجه و مینگه چویر در بحبوحه تنش ها در منطقه قره باغ هدف حمله راکتی 
قرار گرفته اند. براساس گزارش ها، جسد ۱۳ تن تاکنون از زیر آوارها بیرون کشیده 
شده است. وزارت دفاع ارمنستان هم تاکید دارد که این حمالت از جانب آنها به 

اراضی جمهوری آذربایجان صورت نگرفته است.
الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان در سخنرانی خود گفت: این جنایت 
جنگی است؛ جنایت علیه بشریت. اگر جامعه جهانی نخواهد آنها را مجازات کند، 
ما عامالن را مجازات خواهیم کرد. ما آنها را در میدان نبرد مجازات می کنیم 
و پاسخ می دهیم. رییس جمهوری آذربایجان همچنین گفت: نیروهای مسلح 
کشورش شهر فضولی در قره باغ را به کنترل خود درآورده اند. او همچنین گفت: 

ارتش جمهوری آذربایجان شماری از روستاها در این منطقه را آزاد کرده اند.
رویارویی مرگبار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ 
از اواخر سپتامبر اوج گرفته است. با وجود آتش بسی که با میانجیگری روسیه 
حاصل شد، تبادل آتش و خصومت ها ادامه دارد. دفتر دادستانی کل جمهوری 
آذربایجان اعالم کرد، از زمان آغاز درگیری های قره باغ ۶۰ غیرنظامی آذربایجانی 

کشته و ۲۷۰ تن دیگر متحمل آسیب های جدی شده اند.

تهدید اتحادیه اروپا علیه ترکیه
یورونیوز- رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه ضمن محکوم 
کردن اقدامات تحریک آمیز ترکیه در دریای مدیترانه هشدار دادند که احتمال 

وضع تحریم علیه آنکارا وجود دارد.
ش��ارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا پس از جلسه سران کشورهای 
عضو در بروکسل اقدامات تحریک آمیز و یکجانبه ترکیه در شرق دریای مدیترانه 
را محکوم کرد. قبرس و یونان به عنوان دو عضو اتحادیه اروپا خواستار بررسی 
موضوع افزایش تنش ها در دریای مدیترانه شده بودند. اورزوال فن درالین، رییس 
کمیسیون اروپا پیش از این هشدار داده بود که اتحادیه اروپا برای وضع فوری 

تحریم های اقتصادی علیه ترکیه آمادگی دارد.
میتسوتاکیس نخس��ت وزیر یونان گفته است که در صورت ادامه اقدامات 
تحریک آمیز ترکیه، ماه دسامبر مهلت نهایی برای تصمیم گیری اتحادیه اروپا 
خواهد بود. در ش��رایط همه گیری کرونا روش��ن است که اجازه نخواهیم داد 
اجالس غیررسمی برگزار شود. باید از خیر آن بگذریم! به نظرم این پیامی است 

که الزم است فرستاده شود.
از س��وی دیگر آنگال مرکل صدراعظم آلمان که کشورش ریاست دوره ای 
اتحادیه اروپا را برعهده دارد نشست سران اتحادیه اروپا برای بحث بر سر رابطه با 
چین را لغو کرد. دلیل لغو این اجالس که قرار بود روز ۱۶ نوامبر )۲۶ آبان( برگزار 
شود شیوع ویروس کرونا عنوان شد. صدراعظم آلمان گفت: در شرایط همه گیری 
کرونا روشن است که اجازه نخواهیم داد اجالس غیررسمی برگزار شود. باید از 

خیر آن بگذریم! به نظرم این پیامی است که الزم است فرستاده شود.

گروه جه�ان- عملکرد بد رییس جمهور خبر
آمری��کا در دومین مناظره انتخاباتی با رقیب 
دموک��رات خ��ود ۱۶ روز مانده ب��ه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا، بی اعتمادی مردم 
ایاالت متح��ده به ترامپ، س��خنانش و آمار 
جدید در نظرسنجی ها و تداوم پیشتازی جو 
بایدن از شکننده بودن کمپین مستاجر فعلی 
کاخ س��فید حکایت دارد و امید به پیروزی را 
برای او و حزب متبوعش کمرنگ کرده است 
تا جایی که بوی شکست از کارزار او به مشام 
می رسد. از سوی دیگر پایگاه خبری اسراییلی 
آکسیوس از آمادگی س��تاد انتخاباتی دونالد 
ترامپ برای شکست در رقابت های انتخاباتی 
ریاست جمهوری خبر داده است. اعضای تیم 
انتخاباتی ترامپ شروع به اتهام زنی به یکدیگر 
درباره شکس��ت در انتخابات کرده اند اما یکی 
از مشاوران ترامپ گفته دلیل اصلی شکست، 
خود رییس جمهور اس��ت و نمی توان مریضی 
را که نمی خواهد بیم��اری خود را قبول کند 
درمان کرد. در عین حال س��ه نفر از مشاوران 
ارشد ترامپ اخیرا با بیل استیپین رییس ستاد 
انتخاباتی ترامپ دیدار داش��تند و به او گفتند 

معتقدند در انتخابات بازنده خواهند بود.
از س��وی دیگر به نوش��ته نیویورک تایمز، 
جمهوریخواهان کنگره که اکنون به این نتیجه 
رس��یده اند که ترامپ در ماه نوامبر شکس��ت 
خواهد خورد، در تالشند خود را نجات دهند 
و شهرت و اعتبار سیاسی خود را برای مبارزه ای 
دیگر در آینده بار دیگر به دست آورند. نتایج 
تازه ترین نظرسنجی ها در آمریکا نشان می دهد 
که عملکرد بد در نخستین مناظره انتخاباتی 
آمری��کا و بی اعتمادی رای دهن��دگان، دونالد 
ترامپ را از جو بایدن رقیب دموکراتش عقب 
انداخته اس��ت. از طرفی در تازه ترین گزارش 
فرانس ۲۴، کس��ری بودجه بیش از سه هزار 
میلی��ارد دالری در آمری��کا ب��رای اولین بار 
توسط دولت ترامپ رقم خورد. این رقم بر اثر 
سوء مدیریت ترامپ در بحران کرونا بوده که در 

تاریخ آمریکا بی سابقه است.
دوئل تلویزیون�ی ترامپ و بایدن در  � 

دومین مناظره انتخاباتی
دومین دور رویارویی انتخاباتی دونالد ترامپ 
و جو بایدن که قرار بود ش��امگاه پنجش��نبه 
برگزار ش��ود، انجام نش��د. در عوض دو نامزد 
اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به  طور 
همزمان در شبکه های تلویزیونی جداگانه ای 
ظاهر شدند و به پرسش های شهروندان پاسخ 
گفتند. بایدن این دور حالت تهاجمی بیشتری 
داشت و سیاست کرونایی رییس جمهور را زیر 

سوال برد.
جو بایدن از آنچه پاسخ وحشت زده دونالد 
ترام��پ به همه گی��ری کروناوی��روس خواند، 
انتقاد کرد در حالی که دونالد ترامپ به دفاع 
از مدیریت��ش در قبال بحران همه گیری این 
بیماری که تا کنون بیش از ۲۱۶ هزار کش��ته 
در آمریکا به جا گذاشته، پرداخت. ترامپ در 
ایالت پنسیلوانیا گفت که با مارکسیست ها و 
دیوانه ها مبارزه می کند و در مناظره انتخابات، 
بایدن را از نظر ذهنی دچار زوال و دست نشانده 
کمونیست ها توصیف کرد. در مقابل جو بایدن 
در فلوری��دا ترام��پ را متهم کرد که در طول 
همه گیری کرونا با آمریکایی ها مانند یک کاالی 
مصرفی برخورد کرده است. پنسیلوانیا ایالت 
کلیدی مهمی در انتخابات آمریکا محس��وب 
می شود اما فلوریدا به عنوان یکی از ایالت های 
محل رقابت نیز که ترامپ در انتخابات س��ال 
۲۰۱۶ در آن پیروز ش��د بس��یار حائزاهمیت 
است و نظرسنجی ها نشان می دهد که بایدن 
در این ایالت پیش��تاز است. یووا و جورجیا دو 

ایالتی بودند که ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ 
در آنها پیروز شد. با این حال نظرسنجی ها از 
رقاب��ت تنگاتنگ دو نامزد در ای��ن دو ایالت 

حکایت دارند.
حمله به ناکارآمدی ترامپ � 

جو بایدن نامزد حزب دموکرات که در کانال 
ABC حضور یافت، با آرامش بیشتر و روحیه 
تهاجمی تری سخن گفت. او از ترامپ به خاطر 
پنهانکاری در قبال شدت مرگبار بودن ویروس 
کرونا انتقاد کرد. بایدن تصریح کرد: او گفت به 
کسی چیزی نگفته چون نگران بود آمریکایی ها 
وحشت کنند. آمریکایی ها وحشت نمی کنند. 
او وحشت کرد! او گفت بیش از ۲۱۶ هزار نفر 
در آمریکا از ویروس کرونا درگذش��ته اند »و او 

چه می کند؟ هیچ«.
بای��دن گفت که رییس جمهور باید الگوی 
ملت خود باشد و وقتی ترامپ از زدن ماسک 
پرهیز می کند یا افراد دارای ماسک را مسخره 
می کند، مردم نتیجه می گیرند که ماسک زدن 
ضروری نیست. بایدن از سیاست زیست بومی، 
دس��تگاه قضایی و سیاست خارجی ترامپ به 
شدت انتقاد کرد و از جمله گفت که خود قصد 
دارد به پش��تیبانی مالی از انرژی های فسیلی 
پایان دهد و از رش��د انرژی های تجدیدپذیر و 

سالم حمایت کند.
بایدن عملکرد ترامپ را در حل درگیری های 
بین الملل��ی تا حدی اما ن��ه خیلی زیاد تایید 
ک��رد. او انتقاد کرد ک��ه ترامپ از تقریبا تمام 
س��ازمان های بین الملل��ی خارج ش��ده و در 
صحنه س��ازمان ملل همواره مورد تمس��خر 

قرار می گیرد.
از سوی دیگر رقیب دموکرات او، جو بایدن، 
در گفت و گ��وی جداگانه تلویزیونی در ش��هر 
فیالدلفیا از ارائه برنامه ای برای دیوان عالی در 
صورت پیروزی در انتخابات خودداری کرد. در 
جریان مناظره به میزبانی شبکه »ای بی سی« 
از بای��دن درباره افزایش کرس��ی های دیوان 
عالی و انتصاب قضات تازه برای تغییر آرایش 
آن که هم اکنون در اختیار محافظه کاران است، 

سوال شد.
بایدن اخیرا از س��واالت در این مورد طفره 
رفته است و محافظه کاران استدالل می کنند 
که نامزد دموکرات ها قصد دستکاری یکی از 

قوای سه گانه را دارد. معاون سابق رییس جمهور 
آمریکا پاسخ های ضد و نقیضی به این سوال داد 
و گفت: من طرفدار افزایش ش��مار کرسی ها 

نبوده ام. من طرفدار این کار نیستم.
جورج استفانو پولوس مجری این برنامه از 
بایدن پرسید اگر جمهوریخواهان نامزد مورد 
نظر ترامپ را برای پر کردن کرسی خالی دیوان 
عالی تایید کنند، آیا او افزایش کرسی های این 
دادگاه را بررس��ی خواهد کرد؟ او گفت: »من 
آماده بررس��ی هر چه بعد از آن اتفاق می افتد 

هستم.«
استفانو پولوس از او پرسید آیا رای دهندگان 
حق ندارند بدانند دیدگاه او در مورد مساله ای 
به این مهمی چیست. او گفت: »آنها حق دارند 
بدانند که موضع من چیست و حق دارند آن را 
پیش از رای دادن بدانند.« او ظاهرا در اشاره به 
رون��د رای گیری در مورد قاضی ایمی بَرت در 
سنا گفت: »بستگی به این دارد که آنها چطور 

این مساله را پیش می برند.«
ترامپ هم در این خصوص و در پاس��خ به 
سوالی درباره لغو حق سقط جنین که به باور 
بسیاری از کارشناسان حقوقی با انتصاب برت 
در دادگاه عال��ی رخ می ده��د، گفت: من فکر 
می کنم او قرار است تصمیمات بزرگی بگیرد. 

من به او نگفتم چه تصمیماتی بگیرد.
دف�اع ترام�پ از عملکرد ش�خصی  � 

خود
ترامپ در سخنان خود در شبکه تلویزیونی 
NBC در میامی از پاس��خش به همه گیری 
بیماری و هم از عملکرد شخصی خود از جمله 
برگزاری مراسمی در باغ ُرز کاخ سفید که در 
آن تعداد کمی ماسک گذاشته و فاصله گذاری 
اجتماع��ی را رعایت کردند و منجر به ابتالی 
چند شرکت کننده به بیماری شد، دفاع کرد. 
او به ان بی س��ی در مقابل جمعی از مخاطبان 
در فضای بیرون��ی در میامی اظهار کرد: هی 
من رییس جمهور هس��تم! م��ن باید مردم را 
ببینم. من نمی توانم در یک زیرزمین باش��م 

)اشاره به بایدن(.
او به س��وال ها درباره اینکه آخرین تس��ت 
منفی کرونایش قبل از ابتالی به ویروس مربوط 
به چه زمانی بوده پاسخ نداد و گفت که دقیقا به 
یاد نمی آورد. ترامپ در عین حال با وجود تاکید 

کارشناسان سالمت عمومی در دولت خودش 
بر اهمیت داش��تن ماسک در متوقف ساختن 
گسترش ویروس گفت: درباره تاثیر ماسک ها 

داستان های متفاوتی شنیده ام.
دونالد ترامپ همچنین از رد تئوری توطئه 
»کیو ا نان« درباره اینکه دموکرات ها بخش��ی 
از یک حلق��ه جهانی کودک آزاری هس��تند 
خودداری کرد و ابتدا به تحسین از طرفداران 
آن به خاطر مخالفت با کودک آزاری پرداخت. او 
در پاسخ به مجری این برنامه که از او پرسید آیا 
ادعاهای عجیبی که تحت عنوان »کیو ا نان« 
در اینترنت مطرح می شود را رد می کند، گفت 

چیزی درباره این ادعاها نمی داند.
ترام��پ همچنی��ن در ای��ن مناظ��ره از 
راس��ت گرایان افراط��ی فاصله گرف��ت اما در 
عین حال به شدت به چپ گرایان حمله کرد. 
او مدعی ش��د سال هاست که راست گرایان را 
محکوم می کند ام��ا به چپ گرایان نیز حمله 
کرد؛ چپ هایی که به ادعای او، شهرهای ما را 
به آتش می کشند. در پرسشی پیرامون موضع 
او درباره طرفداران تئوری توطئه »کیو ا نان« 
ترامپ گفت از آنها چیز زیادی نمی داند اما با 

برخی از دیدگاه های آنها موافق است.
ترامپ اعتراف کرد که بدهی دارد اما مبلغ 
آن باال نیس��ت و از کل دارایی او خیلی کمتر 
است. پیش تر نیویورک تایمز گزارش داده بود 
رییس جمهور حدود ۴۲۱ میلیون دالر بدهی 
دارد. ترامپ که نخس��ت قصد نداشت مقدار 
بدهی خ��ود را فاش کند، س��رانجام از مبلغ 
۴۰۰ میلیون دالر سخن گفت. او سپس تاکید 
کرد که گمان نمی کند در خارج از آمریکا هم 

بدهی داشته باشد.
ترامپ و بایدن قرار است پیش از انتخابات 
س��وم نوامبر در هفت��ه آینده یک بار دیگر در 
دوئل تلویزیونی ش��رکت کنند. در بسیاری از 
نظرسنجی ها ترامپ تا ۱۰ درصد از بایدن عقب 
است. در ایالت های پراهمیتی مانند پنسیلوانیا و 
ویسکانسن نیز ترامپ از نامزد حزب دموکرات 

عقب افتاده است.
شکست ترامپ مقابل بایدن در تعداد  � 

تماشاگر دوئل تلویزیونی
رتبه بندی »نیلسن« نشان داد ۱۳/۹ میلیون 
نفر بیننده تلویزیونی مصاحبه بایدن از شبکه 

»ای بی سی« بودند در حالی که ۱۰/۶ میلیون 
نف��ر حضور ترامپ در برنامه »ان بی س��ی« را 
تماش��ا کردند. به گزارش ف��ارس، رتبه بندی 
»نیلسن« که یک نظام اندازه گیری و سنجش 
تعداد مخاطبان و تماشاگران است، نشان داده 
تعداد تماشاگران حضور تلویزیونی جو بایدن 
در برنامه شبکه »ای بی سی« از تعداد بینندگان 
حضور تلویزیونی رییس جمهور آمریکا که در 
برنامه شبکه »ان بی سی« حضور یافت، بیشتر 

بوده است. 
آماری که منتش��ر شد نش��ان داده ۱۳/۹ 
میلیون تماشاگر صحبت های بایدن را که در 
برنامه ای بی س��ی حضور یافت و از این شبکه 
پخش شد، تماش��ا کردند در حالی که ۱۰/۶ 
میلیون نفر تماشاچی برنامه ان بی سی با حضور 
ترام��پ بودند. حتی وقتی تعداد تماش��اگران 
»ام اس ان بی سی« و »سی ان بی سی« شبکه های 
متعلق به ان بی سی که برنامه ترامپ را پخش 
کردند هم به تعداد تماش��اگران اضافه شد باز 
هم تعداد کل تماشاگران برنامه ترامپ به ۱۳ 

میلیون نفر رسید که کمتر از بایدن بود.
این در حالی اس��ت که ترامپ همیشه به 
توانایی خود در کسب آمار تلویزیونی به عنوان 
نشانه محبوبیتش در بین مردم آمریکا افتخار 
کرده است. به طور مثال بعد از اولین مناظره 
خود با بایدن او مدعی ش��د در جلب مخاطب 

توانسته رقیب دموکراتش را شکست دهد.
رکورد بیش�ترین کس�ری بودجه در  � 

تاریخ آمریکا 
فران��س ۲۴ در گزارش��ی ب��ه پیامدهای 
اقتصادی ش��یوع بیم��اری کرون��ا در آمریکا 
پرداخ��ت. این ش��بکه فرانس��وی ب��ه نقل از 
خزانه داری آمریکا نقل کرده که میزان کسری 
بودجه دولت فدرال نسبت به سال ۲۰۱۹ سه 
برابر ش��ده و به رقم بی سابقه سه هزار و ۱۳۲ 

میلیارد دالر رسیده است.
بر اس��اس این گزارش، پیش تر کاخ سفید 
و کنگره برای مقابل��ه با این بحران اقتصادی 
یک برنامه دو ه��زار و ۲۰۰ میلیارد دالری را 
پیش بینی کرده بودند که در ماه آوریل مجبور 
ش��دند ۵۰۰ میلیارد دالر دیگ��ر نیز به  طور 
اضطراری به این برنامه اضافه کنند. این برنامه 
شامل پرداخت یارانه ای چک های مستقیم به 
ش��هروندان، حقوق بیکاری و کمک مالی به 
شرکت های کوچک و متوسط برای پرداخت 

حقوق کارکنان می شد.
با وجود این هزینه های کالن، دولت ترامپ 
در مدیریت بحران کرونا ناتوان بود به گونه ای که 
ب��ه گزارش فرانس ۲۴ نرخ بیکاری در آمریکا 
که در فوریه ۲۰۲۰ عدد ۳/۵ درصد را نش��ان 
می داد، در م��اه آوریل به رکورد ۱۴/۷ درصد 
رس��ید و همچنان در حال افزایش است. باید 
در نظر گرفت که ایجاد اش��تغال همواره یکی 
از ش��عارهای تبلیغاتی ترامپ بوده اس��ت. در 
جری��ان تبلیغات انتخابات��ی ۲۰۱۶ ترامپ با 
الفاظ تندی از نحوه مدیریت بودجه در دولت 

اوباما انتقاد می کرد.
دول��ت ترامپ از س��ه ماه پی��ش در حال 
مذاکره با دموکرات ها برای افزایش مجدد رقم 
برنامه مالی مقابله با بحران اقتصادی فعلی در 
آمریکاس��ت اما دو طرف در مورد رقم افزایش 
برنامه مالی به توافق نرس��یده اند. این مساله 
قطعا بر کس��ری بودجه در آمری��کا و بحران 
مالی و اقتصادی این کشور خواهد افزود. با این 
اوصاف، هر دولتی که پیروز انتخابات پیش روی 
ریاس��ت جمهوری در آمریکا باش��د، در وهله 
نخست در زمینه اقتصادی با حجم انبوهی از 
کسری بودجه و بدهی که میراث شوم دولت 

ترامپ است، روبه رو خواهد بود.

دور دوم دوئل انتخاباتی آمریکا در سایه بحران کرونا

زمزمه شکست در ستاد ترامپ

فاطمه رحیمی- نشت اس��ناد رسمی و گزارش های 
رقت انگی��ز و تصاوی��ر ماهواره ای از س��ین کیانگ هر روز 
تکان دهنده تر می شود. اکونومیست در گزارش این هفته 
خود به آزار و اذیت اویغورها و سیاست جدا کردن کودکان 
اویغور از والدین شان پرداخته و آن را جنایت علیه بشریت 
دانسته است. چین بارها گفته این اردوگاه ها مراکز بازآموزی 

مهارت های شغلی هستند.
چی��ن به علت برپایی ای��ن اردوگاه ها برای حدود یک 
میلیون مس��لمان اویغور تحت انتقادهای ش��دید جهانی 
قرار گرفته است. این کشور تا زمان برمال شدن وجود این 
اردوگاه ه��ا گزارش ها درباره برپایی آنها را انکار می کرد اما 
بعد از آنکه شواهد و مدارک امکان انکار را از مقام های این 
کش��ور گرفت، پکن به توجیه و استدالل ضرورت برپایی 
آنه��ا روی آورد. دولت چی��ن بدرفتاری با اقلیت اویغور را 
تکذی��ب کرده و می گوید این اردوگاه ها مرکز بازآموزی و 
اقدامی ضروری برای مقابله با افراط گرایی هس��تند. بنا بر 
گزارش ها دولت چین در چند سال گذشته تا یک میلیون 
نفر از اقلیت اویغور را در این اردوگاه های بازآموزی زندانی 

کرده است.
در سال ۲۰۱۸، دولت بر انکار وجود اردوگاه ها تا نامیدن 
آنها به عنوان »مراکز آموزش و آموزش حرفه ای« متمرکز 
ش��د؛ کوشش��ی مهربانانه برای کمک به افراد عقب مانده 
ب��رای به دس��ت آوردن مهارت های قابل ف��روش. این در 
حالی است که جهان باید به قربانیان اویغور تلقین اجباری 

چین توجه کند.
زندانی��ان می گویند م��اه به ماه متهم می ش��وند تا از 
افراط گرایی دست بردارند و به »اندیشه شی جین پینگ« 
ایمان بیاورند تا قرآن. اکونومیس��ت در ادامه می نویس��د: 
نگهبانان از زندانیان می پرس��ند آیا خدایی وجود دارد یا 
خیر، و کسانی را که می گویند وجود دارد کتک می زنند. 
و این اردوگاه ها تنها بخشی از یک سیستم گسترده کنترل 

اجتماعی هستند.
۱۲ میلیون اویغور چین در یک اقلیت کوچک و ناراضی 
هستند. زبان ترکی آنها با زبان چینی فاصله دارد. آنها اکثرا 

مسلمان هس��تند. تعداد اندکی حمالت تروریستی انجام 
داده ان��د از جمله بمبگذاری در بازار در س��ال ۲۰۱۴ که 
منجر به کش��ته شدن ۴۳ نفر شد. از سال ۲۰۱۷ تاکنون 
هیچ حادثه تروریس��تی ای رخ نداده است. دولت می گوید 
تدابیر شدیدتر امنیتی و ضدافراط گرایی باعث امنیت دوباره 
سین کیانگ شده است. دولت در واقع بیش از اینکه افراد 
خشن را به دام بیندازد، همه اویغورها را در یک زندان در 
هوای آزاد قرار داده است. به نظر می رسد هدف این است 

که روح یک ملت را خرد کنند.
حتی کس��انی که خارج از اردوگاه ها هس��تند باید در 
جلس��ات تلقین شرکت کنند. خانواده ها باید خانواده های 
دیگ��ر را رص��د کنند و رفتار مش��کوک را گزارش دهند. 
ش��واهد جدید حاکی از آن اس��ت که صدها هزار کودک 
اویغوری ممکن است از یک یا هر دو والدین بازداشت شده 

جدا شده باشند. 
بسیاری از این کودکان بی سرپرست موقت در مدارس 
ش��بانه روزی به سر می برند و در آنجا به دلیل صحبت به 
زبان خود مجازات می شوند. کادرهای حزب، معموال  هان 
چینی ها، در خانه های اویغورها مستقر هستند؛ سیاستی 

که به »خویشاوند شدن« معروف است.
قوانین مربوط به داشتن فرزندان زیاد به شدت در مورد 
زنان اویغور اجرا می شود. برخی عقیم می شوند. داده های 
رس��می نش��ان می دهد که در دو استان از سال ۲۰۱۵ تا 
۲۰۱۸ می��زان زاد و ولد اویغور بیش از ۶۰ درصد کاهش 
یافته است. از زنان اویغور خواسته می شود با مردان چینی 
هان ازدواج کنند. ارعاب فراتر از مرزهای چین اس��ت. از 
آنجا که مجله خواهر ما در س��ال ۱۸۴۳ توصیف می کند 
)که به مقاله مراجعه کنید(، اویغورهای خارج از کشور از 
تماس تلفنی با خانه منع هستند وگرنه باعث دستگیری 
یکی از عزیزان می شوند، چراکه مظنون به تماس با دنیای 

خارج هستند.

آزار و اذیت اویغورها یک جنایت علیه بش��ریت است. 
این امر انتقال اجباری افراد، زندانی شدن یک گروه قابل 
شناس��ایی و ناپدید ش��دن افراد را در پ��ی دارد. به طور 
سیستماتیک توسط یک دولت تحمیل شده، گسترده ترین 
نقض این اصل در جهان است که افراد حق دارند از آزادی 

و عزت صرفا به دلیل انسان بودن برخوردار باشند.
چین به واس��طه س��ابقه خود در زمینه ایجاد ثبات و 
رش��د اقتصادی برای بس��یاری، ادعا می کند که اعمالش 
قانون��ی اس��ت و جذابیت این امر ب��رای اکثریت مردم به 
خوبی می تواند حمایت عمومی را به همراه داش��ته باشد. 
نظرس��نجی دقیق در یک دیکتاتوری غیرممکن اس��ت و 
سانس��ور، چینی های معمولی را از حقیقت حاکمان خود 
دور می کند. اقلیت های ضعیف، مانند تبتی ها و اویغورها، 

در چنین سیستمی هیچ امنیتی ندارند. رژیم که با مفاهیم 
حقوق فردی محدود نشده، مصمم است که آنها را تحت 
فشار قرار دهد و آنها را مجبور به جذب در فرهنگ غالب 

 هان کند.
چین در ی��ک روند نگران کننده قرار دارد. در س��طح 
جهانی، دموکراس��ی و حقوق بش��ر در حال عقب نشینی 
هس��تند. پاندمی کرونا در ترویج س��تم به مردم توس��ط 
دولت ها نیز بی تاثیر نبوده اس��ت. بس��یاری از افراد، وقتی 
ترسیده اند، آرزو دارند که توسط یک حاکم قوی به سوی 
امنیت هدایت ش��وند. این ویروس بهانه ای برای به دست 
گرفت��ن اختی��ارات اضطراری و ممنوعی��ت اعتراضات به 

دولت ها ارائه می دهد.
کس��انی که ارزش آزادی را می دانند چگونه می توانند 
مقاومت کنند؟ حقوق بشر جهانی است، اما بسیاری آنها 
را با غرب مرتبط می دانند. این نهاد در مجامع بین المللی 
برای بازتعریف حقوق بش��ر به عنوان معیش��ت و توسعه 
و ن��ه عزت و آزادی ف��ردی کار می کند. چین این هفته، 
همراه با روس��یه به عضویت ش��ورای حقوق بشر سازمان 

ملل متحد درآمد.
مقاومت در برابر فرس��ایش حقوق بشر باید با اویغورها 
آغاز شود. سرانجام، دولت ها باید وارد عمل شوند. آنها باید 
ب��ه اویغورها پناهندگی دهند و مانند آمریکا، تحریم های 
هدفمندی را علیه مقامات چینی و کاالهای ساخته شده با 
کار اجباری اویغورها در نظر بگیرند. دولت آمریکا در اکتبر 
۲۰۱۹ برای تعدادی از مقامات دولت چین که »مسوول« 
بازداشت  مسلمانان در ایالت سین کیانگ تلقی می شوند 
محدودیت های��ی در زمینه صدور روادید وضع کرد. عالوه 
بر این، بیش از ۲۰ ش��رکت و موسس��ه چینی را به جرم 
مشارکت در نقض حقوق و آزار اقلیت اویغور تحریم کرد. 
نظرس��نجی ها نشان می دهد که در سال های اخیر تصویر 
چین در بسیاری از کشورها تیره تر شده است. اکنون ۸۶ 
درصد ژاپنی ها و ۸۵ درصد س��وئدی ها دیدگاه نامطلوبی 
نسبت به این کشور دارند. برای دولتی که به دنبال طرح 

قدرت نرم است، این یک نگرانی است.

تحليل اکونوميست از شکنجه اویغورها در سين کيانگ توسط دولت چين
جنایت علیه بشریت

نگاه 
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تامین مالی از طریق بورس 7 برابر شد
تسنیم- در حالی که در پنج ماهه نخست سال حدود هفت میلیون کد بورسی 
صادر شده است، تامین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به سال قبل هفت برابر شده 
است. در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ بدون احتساب کدهای صادرشده مربوط به 
سهامداران سهام عدالت، بیش از هفت میلیون کد بورسی صادر شده در حالی که 
تعداد کدهای صادره در کل سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۲۰ هزار کد بوده است. افزایش 
۱۱ برابری ارزش معامالت ماهانه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تیر 
ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ثبت ارزش معامالت روزانه ۲۵ 
هزار میلیارد تومانی خود نیز بیانگر مشارکت قابل توجه سرمایه گذاران خرد در بازار 
سهام و توسعه سرمایه گذاران پایه در این بازار است. بر اساس اعالم معاونت اقتصادی 
وزارت اقتصاد، در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ بالغ بر  ۲۷۱/۵ هزار میلیارد تومان تامین 
مالی در بازار سرمایه کشور صورت گرفته که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل 
حدود ۶۳۲/۸ درصد افزایش )بیش از هفت برابر( یافته است. بنابراین این بازار می تواند 
نقش حائزاهمیتی در جهت تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد در راستای تحقق هدف 
جهش تولید در کشور ایفا کند. در این راستا به منظور استفاده از ظرفیت موجود 
بازار سرمایه، برنامه دولت در جهت تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد و عمق بخشی 
به بازار سرمایه و حمایت بنیادین از ارکان بازار سرمایه است. از سوی دیگر در سایر 
کشورهای جهان نیز تامین کسری بودجه دولت از طریق ابزارهای تامین مالی در 
بازار سرمایه، در مقایسه با سایر شیوه های تامین کسری بودجه نظیر استقراض از 
بانک مرکزی )که آثار تورم زایی بسیاری در پی دارد( ارجحیت دارد. بنابراین تاکید بر 
تامین مالی دولت از طریق ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه مشتمل بر واگذاری 
سهام دولت در بازار سهام، واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله و انتشار انواع مختلف اوراق بدهی دولتی در شرایط کنونی 

کشور گریز ناپذیر است.

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد
عوامل نوسان بازار سرمایه

بورس نیوز- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ریزشی که طی حدود دو ماه 
اخیر در بازار صورت گرفت موجب به وجود آمدن بی اعتمادی در بازار شده و عمده 
سرمایه گذاران به دنبال نوسانگیری کوتاه مدت هستند. کمال خانزاده درباره نوسانات 
بورس اظهار کرد: یکی از دالیل این موضوع پیش رو بودن انتخابات آمریکاست که بازار 
تحت تاثیر آن قرار دارد و با انتخاب رییس جمهور آمریکا تا حدودی وضعیت و مسیر 
اقتصاد کشور مشخص می شود. وی افزود: در این شرایط برخی ها ریسک نکرده و از 
بازار خارج می شوند اما برخی با پذیرفتن ریسک در بازار باقی می مانند و حتی برای 
کوتاه مدت خرید هم می کنند. خانزاده بیان کرد: از نظر بنیادی با توجه به نرخ ارز 
شرکت های صادراتی وضعیت خوبی دارند و گزارش های فصل پاییز این شرکت ها بسیار 
خوب خواهد بود. از نظر ارزش بازاری نسبت به وضعیت دالر، بسیاری از شرکت های 
بزرگ و بنیادی ارزش پایینی دارند در حالی که ظرفیت رشد بسیار خوبی دارند. این 
کارشناس بازار سرمایه درباره عرضه اوردرها که به صورت آبشاری توسط حقوقی ها 
صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: حقوقی ها و شرکت هایی که پرتفوی بزرگ دارند به 
دلیل P/E  باالی بازار طبیعی است با پیش بینی هایی که دارند و با توجه به سودی که 
در سهام داشتند به دنبال شناسایی آن هستند تا نقدینگی برای آینده در اختیار داشته 
باشند. وی تصریح کرد: سرمایه گذارانی که در یک سال اخیر به بازار ورود کردند به 
سرمایه گذارانی هوشمند تبدیل شدند و اکثرا با نوسانات کوتاه مدت خرید و فروش 
می کنند. در حال حاضر حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان پول در کارگزاری ها دپو شده 
و سرمایه گذاران فعال با توجه به شرایط احتیاط می کنند. خانزاده درباره عرضه سهام 
عدالت گفت: آمارهای عرضه سهام عدالت شفاف نیست و شرکت بورس باید حجم 

عرضه و ارزش فروش را روزانه اعالم کند تا به بازار کمک شود.

گروه بورس- مدیر عملیات بازار 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار روز 
پنجش��نبه از آغاز فرآیند تخصیص، 
بررس��ی سفارش��ات و محاسبه مالی 
مربوط به نماد پاالیش یکم خبر داده 
ب��ود.  در همین پیون��د، مدیر نظارت 
بر نهاد های مالی این س��ازمان اعالم 
ک��رده در ص��ورت مهیا ب��ودن همه 
ش��رایط، معامالت صندوق پاالیشی 
یکم از اوایل آبان ماه آغاز خواهد شد. 
راضی��ه صباغیان تاکید کرده اس��ت 
که مطاب��ق مقررات، ام��کان معامله 
صندوق های ETF باید یک ماه پس 
از پایان پذیره نویسی فراهم شود و به 
نظر می رس��د از ابتدای آبان ماه شاهد 
بازگشایی نماد صندوق پاالیشی یکم 
و انجام معامالت آن در بورس خواهیم 
بود. گفتنی اس��ت این صن��دوق در 
مرحله پذیره نویس��ی ابتدا با تخفیف 
۲۰ درصدی عرضه شده بود اما با عدم 
استقبال از س��وی سهامداران مواجه 
ش��د و با تمدید مهلت پذیره نویسی 
۱۰ درصد دیگر نیز به تخفیف عرضه 
آن افزوده ش��د. ب��ا این حال در پایان 
معامالت هفته گذش��ته و همزمان با 
صع��ود ن��رخ دالر و افزایش جذابیت 
نمادهای پاالیشی برای معامله گران، 
می��زان تخفیف این صن��دوق به ۱۷ 

درصد رسیده است.
صندوق پاالیش��ی یکم یا دومین 
صندوق دولتی ارائه ش��ده در بورس، 
باقیمان��ده س��هام دول��ت در چه��ار 
پاالیش��گاه تهران، تبری��ز، اصفهان و 
بندرعباس اس��ت. بر اساس آیین نامه 
عرضه دومین صندوق دولتی، قیمت 
سهام عرضه ش��ده در این صندوق بر 
مبنای نرخ س��هام چهار پاالیش��گاه 
موج��ود در پاالیش یکم در پایان روز 
چهارم شهریور و یک روز پیش از آغاز 
فرآیند پذیره نویس��ی تعیین ش��ده و 
۲۰ درصد تخفیف به آن تعلق گرفته 
است. در همین حال براساس مقررات، 
معامالت این صندوق ها یک ماه پس 
از پایان پذیره نویسی آغاز خواهد شد 
و بر همین مبنا، مدیریت عملیات بازار 
س��ازمان بورس خبر داده اس��ت که 
فرآیند تخصیص، بررسی سفارشات و 
محاسبه مالی مربوط به نماد پاالیش از 
روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴  آغاز شده 
اس��ت.  در اطالعیه مدیریت عملیات 

ب��ازار آمده اس��ت: در زمان انجام این 
فرآیند امکان تغییرات در مانده قابل 
معامل��ه، مان��ده نهای��ی و مانده قابل 
برداشت وجود خواهد داشت. از همین 
رو به سهامداران توصیه شده است که 
لطفا گردش حساب و دارایی های خود 
را بررسی کنند. به عبارت دیگر نماد 
صندوق پاالیشی یکم از روز پنجشنبه 
به پرتفوی افرادی که در پذیره نویسی 
آن شرکت کرده اند، اضافه شده است. 
در همی��ن حال نماد پاالیش یکم در 
پرتفوی اف��راد در برخی کارگزاری ها 
هنوز قابل مشاهده نیست. همچنین 
این نماد در پرتفوی افراد با زیان ۱۰۰ 
درصد نش��ان داده می ش��ود که بعد 
از بازگش��ایی نماد این اشکال از بین 
می رود. بر این اساس گفته می شود به 
زودی این صندوق وارد معامالت بازار 

سرمایه خواهد شد.

گش�ایش صن�دوق دوم با 4 � 
میلیون سهامدار

مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان 
بورس اعالم کرد: مطابق مقررات، یک 
ماه بع��د از پایان پذیره نویس��ی امکان 
معامله برای صندوق های ETF  فراهم 

می شود. 
راضیه صباغیان افزود: با توجه به اینکه 
پذیره نویس��ی صندوق پاالیشی یکم تا 
۳۰ ش��هریورماه ادامه داش��ت بنابراین 
باید از اوایل آبان ماه امکان معامله برای 
این صندوق فراهم شود. وی اضافه کرد: 
اکنون منتظر هستیم تا اقدامات الزم برای 
نقل و انتقال سهام پاالیشی ها از سوی 
دول��ت به نام صندوق انجام و اطالعات 
س��رمایه گذاران در سپرده گذاری به روز 
شود تا از این طریق، این صندوق قابلیت 
بازگشایی نماد و مجوز فعالیت را پیدا کند. 
مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان 

بورس با اشاره به تعداد افراد شرکت کننده 
در پذیره نویسی دومین مرحله از عرضه 
صندوق های قابل  معامله گفت: بر اساس 
آمار های ارائه شده، حدود چهار میلیون 
نفر از سرمایه گذاران در پذیره نویسی این 
صندوق مشارکت داش��تند که ارزش 
واحد های خریداری ش��ده بیش از ۱۳ 
هزار میلیارد تومان بوده است. وی افزود: 
تعداد مشارکت کنندگان در پذیره نویسی 
دومین مرحله از صندوق های قابل معامله 
دولتی دو برابر افراد مشارکت کننده در 
دارایکم بوده است. صباغیان به باقی مانده 
س��هام پاالیش��ی ها که در زمان مقرر، 
پذیره نویسی نشدند اشاره کرد و افزود: 
درب��اره عرضه مجدد باقیمانده س��هام 
پاالیشی ها باید هیات واگذاری در سازمان 
خصوصی سازی تصمیم گیری کند که 
تاکنون اطالعاتی در این زمینه به ما ارائه 

نشده است.

کاهش ریسك سرمایه گذاری  � 
با خرید صندوق ها

در همین حال معاون بانک و بیمه  
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: 
کسی از خرید واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق های دولتی متضرر نمی شود. 
عباس معمارن��ژاد همچنین در مورد 
ارزش روز س��هام باقیمانده دولت در 
سه بانک خصوصی شده ملت،  تجارت 
و صادرات تصریح کرد: ارزش روز این 
سهام ۲۴ هزار میلیارد تومان است که 
واحدهای این صندوق با توجه به قیمت 
روز بازار با ۲۰ درصد تخفیف به مردم 
ارائه می شود. با توجه به ریزش شاخص 
بازار بورس در ماه های گذشته مردم از 
خرید سهام دولتی قدری ترسیده اند. 
اکنون این س��وال مطرح است که آیا 
مجددا م��ردم واحدهای داراس��وم را 
می خرند؟ معاون بیم��ه و بانک وزیر 

امور اقتص��ادی و دارایی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس 
در این باره گفت: سهام سه بانک مهم 
)ملت، تجارت و صادرات( در صندوق 
داراس��وم قرار داده شده است. وقتی 
کسی واحدهای س��رمایه گذاری یک 
صندوق را خریداری می کند، ریسکش 
کمتر اس��ت. معمارنژاد افزود: ممکن 
است قیمت یک س��هم کم شود، اما 
سهم های دیگر آن را جبران می                                   کنند. 
او تاکید کرد: البته ریس��ک جزو ذات 
بازار سرمایه اس��ت، اما واقعیت امر و 
بررسی سابقه صندوق ها در بورس نشان 
داده کسی که واحدهای صندوق ها را 
خریداری کرده، ضرر نکرده و بلکه سود 
برده است. معمارنژاد در پاسخ به این 
سوال که آیا سود ساالنه این سه بانک 
به خریداران داراسوم تعلق می گیرد، 
ابراز کرد: س��ود س��االنه هر بانک به 
صندوق داراسوم واریز می شود و این 
صندوق نیز به نسبت تعداد واحدهای 
سرمایه گذاری هر شخص، سود را بین 

آنها تقسیم می کند.
واگ�ذاری مدیریت ت�ا پایان  � 

سال 1400
معمارن��ژاد در م��ورد اینک��ه چرا 
مدیریت صندوق ها به مردم س��پرده 
نمی ش��ود، تاکید کرد: طبق قانون تا 
پایان برنامه ششم توسعه یعنی پایان 
س��ال ۱۴۰۰ مدیری��ت صندوق های 
دارایکم، دوم و س��وم در اختیار دولت 
است و گفته شده است هر کس بتواند 
حداقل یک ده��م درصد از واحدهای 
سرمایه گذاری هر یک از این صندوق ها 
را داش��ته باش��د، می تواند در مجمع 
عمومی صندوق و انتخابات هیات مدیره 
ش��رکت کند و به مرور مدیریت این 
صندوق ها ب��ه دارن��دگان واحدهای 
س��رمایه گذاری واریز می شود. معاون 
وزیر اقتصاد همچنین درباره مدیریت 
صن��دوق داراس��وم نیز اظه��ار کرد: 
مدیریت این صندوق از طریق شرکت 
تامین س��رمایه ملت انجام می شود و 
مدی��ر صندوق در واق��ع مدیر تامین 
سرمایه ملت خواهد بود. او اضافه کرد: 
صندوق قبلی شامل سهام سه بانک و 
دو بیمه بود که مدی��ر آن کارگزاری 
بانک مس��کن بود، ام��ا این صندوق 
داراس��وم فقط شامل سهام سه بانک 

ملت، تجارت و صادرات است.

آغاز معامالت دومین صندوق دولتی از آبان

پاالیشی یکم در پرتفوی سهامداران

خبر
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محمدمهدی پویا- یکی از ویژگی های مهم در 
ارزیابی مدل های اقتصاد کالن، درک و توضیح ساختار 
تغییرات قیمت در رفتار قیمتی فعاالن اقتصادی است. 
توزیع  چگونگی  قیمت،  تغییرات  ساختار  از  منظور 
تغییرات قیمت در بین اقالم مختلف کاال و خدمات و 
در مقاطع مختلف زمانی است. مدلی که بتواند عالوه بر 
توضیح متغیرهای کالن، تطبیق بیشتری با توزیع رفتار 
خرد تصمیم گیران اقتصادی در قیمت گذاری داشته  
باشد، در تحلیل و پیش بینی نسبت به مدل هایی که 
تنها به تغییرات متغیرهای کالن می پردازند، از مزیت 

برخوردار است.
از طرف دیگر، رشد پایدار و کنترل تورم از اهداف 
ویژگی های  اما  دولت هاست.  اقتصادی  کالن  اصلی 
رشد  و  ماندگار  و  باال  تورم   مانند  ایران  اقتصاد 
ناپایدار نشان می دهد دولت ها در تحقق این دو هدف 
در اقتصاد ایران موفق عمل نکرده اند. یکی از دالیلی 
که می تواند در ناموفق بودن سیاست های پولی و مالی 
ایران موثر باشد، شناخت ناکافی از چگونگی و ساختار 
تغییرات قیمت و در نتیجه، سیاستگذاری نامناسب 
ایران  اقتصاد  برای  اقتصاد کالن  است. در مدل های 
معموال مدل های وابسته به زمان و به ویژه، مدل کالوو 
)۱۹۸۳( به طور گسترده،  در مطالعات دانشگاهی و 

سیاستگذاری اقتصادی در ایران استفاده می شود.
همان گونه که بیلس و کلنوف، ۲۰۰۴؛ ناکامورا و 
۲۰۰۸؛  کریوتسوف،  و  کلنوف  ۲۰۰۸؛  استینسون، 
کلنوف و مالین، ۲۰۱۰ و کیهو و میدریگان، ۲۰۱۵ 
نشان داده اند در مطالعه دقیق رفتار قیمت ها، تعریف 
مدل مناسبی که بیشترین تطبیق را با شواهد قیمتی 
داشته باشد، اهمیت دارد. از نظر این محققان، اغلب 
مدل های قیمت گذاری نمی توانند تعدادی از شواهد 
قیمتی را حتی در وضعیت اقتصاد پایدار توضیح دهند. 
مطالعات این افراد زمینه ساز معرفی مدل هایی شد که 
با تکیه بر شواهد اقتصاد خرد و با فرض های ساده کننده 
مبتنی بر واقعیت می توانند حداکثر شواهد قیمتی خرد 

و کالن را توضیح دهند.
نشان  ایران  اقتصاد  قیمتی  شواهد  مطالعه 
مدل  اساس  بر  زمان  به  وابسته  مدل های  می دهد 
کالوو  نمی توانند مبتنی بر واقعیت های اقتصاد ایران 
تغییر  عالمت  می شود  فرض  کالوو  مدل  در  باشند. 
قیمت در بین بنگاه ها و در طول زمان به طور تصادفی 
توزیع شده است. فرضیه اصلی این مقاله این است که 
شواهد قیمتی در اقتصاد ایران با فرض های مدل کالوو 

تطبیق ندارد. 
نوآوری این مقاله در استفاده از روش تبدیل موجک 
برای استخراج رفتار نوسانی شاخص های قیمت اقتصاد 
ایران است. همچنین، تحلیل ناهمگنی ها در مقطع 
و تغییرات در طول زمان این رفتار نوسانی و بررسی 
تطبیق آنها با فرض های مدل کالوو )۱۹۸۳( است. در 
صورت تطبیق نداشتن این فرض ها باید از مدل های 

جایگزین استفاده کرد.
مبانی نظری � 

به طور رایج در اقتصاد کالن و به ویژه در تلفیق 
حقیقی برای  تجاری  ادوار  جدید-  کینزی های 
مدل سازی چسبندگی قیمت از مدل های قیمت گذاری 
وابسته به زمان استفاده می شود. مزیت این مدل ها 
فرض های ساده آنهاست؛ ضمن اینکه به راحتی قابل 

حل و دارای جواب درون بازه هستند.
و  وودفرد )۲۰۰۹(  مطالعات  اساس  بر  هم چنین 
کوستین و ناکوف )۲۰۱۱( این مدل ها با شرایط تورم 
پایین سال های اخیر در اقتصاد آمریکا و اقتصادهای 
پیشرفته و با شواهد تجربی تغییر قیمت ها تا حد زیادی 

سازگار هستند.
مدل های   )۱۹۷۶( لوکاس  که  همان  گونه  اما 
اقتصاد کالن کینزی را به دلیل استفاده از معادالت 
مدل های  می دهد،  قرار  نقد  مورد  ساختاری  ثابت 
قیمت گذاری وابسته به زمان با ساختار قیمت گذاری 
ثابت را نیز می توان مورد نقد قرار داد؛ زیرا در این 
مدل ها عالمت تغییر قیمت برون زا و چگونگی توزیع 
می شود.  فرض  آماری گذشته  شواهد  اساس  بر  آن 
در نتیجه، تعمیم دادن مدل به حالت های گوناگون، 
با  ایران  اقتصاد  مانند  ناپایداری  اقتصاد های  ویژه  به 
تورم باال با مشکل و خطا همراه می شود. همچنین، 
قدرت پیش بینی مدل را کاهش می دهد؛ از این رو، 
ضعف های  پوشش  برای  گوناگونی  رقیب  مدل های 
مدل های وابسته به زمان ارائه شده اند که به دو دسته 
کلی مدل های وابسته به حالت و مدل های اطالعات 

ناقص تقسیم می شوند.
می شود  فرض  حالت  به  وابسته  مدل های  در 
چسبندگی قیمت به دلیل هزینه های اعمال تغییر 
قیمت است. بنابراین، تا زمانی که منافع بنگاه بیش از 
هزینه های اثر اعمال تغییر قیمت نباشد، بنگاه اقدام به 

تغییر قیمت نمی کند.
گولوسوف و لوکاس )۲۰۰۷( با عرضه راه حل عددی 
تجمیعی برای چنین مدلی نشان داده اند در اثر شوک 
پولی سهم تغییرات قیمت بسیار بیشتر از تغییرات 
مقادیر حقیقی است. اما میدریگان )۲۰۱۱( مشکل 
اصلی مدل گولوسوف و لوکاس )۲۰۰۷( را توضیح 
ندادن تغییرات قیمتی ناچیز می داند که سهم زیادی از 

تغییرات قیمت را در شواهد تجربی شامل می شوند.
گرتلر و لیهای، ۲۰۰۸؛ میدریگان )۲۰۱۱( و آلوارز و 
لیپی )۲۰۱۴( تالش کرده اند با ایجاد تغییراتی در تعداد 
محصوالت عرضه شده توسط بنگاه و نوع شوک های 
انفرادی بنگاه در مدل های وابسته به حالت افزون بر 
توضیح تغییرات قیمتی کم، اثرات حقیقی ناشی از 

شوک های پولی را بهتر توضیح دهند.
میدریگان )۲۰۱۱( در پژوهش خود سعی می کند 
تعدیل تدریجی قیمت و وجود اثرات حقیقی شوک ها را 
با کاهش اثر انتخاب توضیح دهد؛ به این منظور، فرض 
می کند قیمت بهینه دارای توزیع پواسون با تمرکز 
درصدی زیادی از توزیع در مرکز و همچنین توزیع 
دنباله پهن باشد. همچنین او برای توضیح سهم زیاد 
تغییرات قیمت جزئی فرض کرد که هر بنگاه واسطه 
بیش از یک کاال )دو کاال( عرضه می کند؛ بنابراین، 
تغییر قیمت یک کاال، تغییر قیمت کاالی دیگر برای 

بنگاه هزینه ای ندارد.
آلوارز و لیپی )۲۰۱۴( دریافته اند برای کاهش اثر 
انتخاب و در نتیجه، افزایش چسبندگی در مدل پایه 

گولوسوف و لوکاس )۲۰۰۷( کافی است تعداد کاالهای 
عرضه شده توسط یک بنگاه افزایش یابد. به اعتقاد 
ایشان با در نظر گرفتن این فرض دیگر نیازی به تعریف 

توزیع خاصی از شوک ها و قیمت بهینه نیست.
آلوارز و لیپی )۲۰۱۶( و لو و ویالر )۲۰۱۷( تالش 
بیابند  را  متغیرهایی  تحلیلی،  کرده اند در چارچوب 
دهند؛  توضیح  را  انتخاب  اثر  شکل  بهترین  به  که 
متغیرهایی که با استفاده از آنها بتوانند شواهد آماری 
تغییرات قیمت را با شواهد ناشی از شبیه سازی در 
مدل های رقیب تطبیق دهند و مدل های رقیب را با 
این پارامترها ارزیابی کنند. در حالی که مدل آلوارز و 
لیپی )۲۰۱۶( تاکید ویژه ای بر ضریب کشیدگی دارند 
و معتقدند می توان اثر انتخاب را به خوبی با ضریب 
کشیدگی توضیح داد، لو و ویالر )۲۰۱۷( آماره چولگی 
را برای برآورد شدت اثر انتخاب و ارزیابی مدل ها کافی 

می دانند.
برخی  حالت،  به  وابسته  مدل های  برابر  در 
اقتصاددانان نسل جدیدی از مدل های وابسته به زمان 
را ارائه کرده اند. این مدل ها بر مبنای اطالعات ناقص 
استوار هستند و با در نظر گرفتن رفتار بی اعتنایی 
و  کامل  اطالعات  داشتن  اختیار  در  فرض  عقالنی 
بی هزینه بودن دسترسی به هر سطحی از اطالعات در 

مدل های وابسته به حالت را غیرواقعی می دانند.
فرض   )۲۰۰۳ و  سیمز )۱۹۹۸  بار  اولین 
تصمیم گیری بر اساس بی اعتنایی عقالنی را با استفاده 
از مفهوم آنتروپی در دانش فناوری اطالعات در فرآیند 
تصمیم گیری افراد و بنگاه ها وارد کرد. وودفرد )۲۰۰۹( 
و ماتجکا )۲۰۱۶( با وارد نمودن این مفهوم در تصمیم 
حداکثرکننده سود بنگاه نشان داده اند نتایج مدل های 
وابسته به حالت به دلیل در نظر گرفتن فرض غیرواقعی 
در اختیار داشتن اطالعات کامل لحظه ای در فرآیند 
تصمیم گیری بنگاه می تواند گمراه کننده باشد. هرچند 
مدل های ایشان دارای ابعاد اضافی غیرضروری است. 
کوستین و ناکوف )۲۰۱۸( به جای چنین رویکردی 
و به منظور کاهش ابعاد مدل و قابل حل کردن آن 
فرض می کنند اطالعات در هر سطحی قابل دستیابی 
است؛ اما بنگاه درباره دقت اطالعات با این قید که برای 
دریافت اطالعات دقیق تر باید هزینه بیشتری بپردازد، 

روبه رو خواهد شد.
روش تحقیق  �

به منظور بررسی تطبیق مدل کالوو )۱۹۸۳( با 
شواهد آماری ایران، ابتدا چگونگی تغییرات قیمت، 
استخراج و مطالعه می شود. در واقع توجه اصلی در 
این مقاله به مقادیر تغییر قیمت نیست؛ بلکه به فواصل 
زمانی بین تغییرات است. به همین دلیل رویکرد مقاله 
برآورد فرکانس تغییر قیمت به جای مطالعه سری های 
زمانی تغییر قیمت بوده و بر پراکندگی و فاصله گذاری 
تغییرات قیمت یا همان ساختار تغییرات قیمت تمرکز 

شده است.
به طور کلی، برای تحلیل رفتار نوسانی سری های 
زمانی دو رویکرد متعارف وجود دارد. نخست، بررسی 
مقادیر متغیر سری و روندهای آن در طول زمان که 
رویکرد زمانی نامیده می شود. رویکرد دیگر، طیفی 
است که در آن به جای بررسی مقادیر متغیر در طول 
زمان، فرکانس تغییرات قیمت، کانون تحلیل است. در 
مطالعات تعیین فرکانس و سایر شواهد آماری تغییرات 
قیمت، مانند دوره های حراج و تفاوت های قیمت گذاری 
داده های  از  عموماً  کاالیی،  مختلف  گروه های  بین 
جمع آوری شده قیمت های خرده فروشی در یک دوره 
چندساله و با استفاده از روش حداکثر درست نمایی 

استفاده می شود.
در گام بعد و در مدل های قیمت گذاری وابسته به 
حالت یا مدل های بی اعتنایی عقالنی با استفاده از این 
شواهد و با در نظر گرفتن فرض های مختلف درباره 
قیمت گذاری  هزینه های  شوک ها،  ناهمگنی  میزان 
هزینه های  و  اطالعات  به  دسترسی  سطح  بنگاه ها، 
در  می شود  تالش  اطالعات  پردازش  و  دستیابی 
چارچوب اقتصاد خرد و رفتار حداکثرکنندگی سود 
بنگاه ها، رفتار قیمت گذاری مدل سازی شود. اما در این 
مقاله به منظور مدل سازی رفتار نوسانی قیمت ها و با 
توجه به دسترس نبودن داده های گسترده قابل اتکای 
قیمت های خرده فروشی برای سنوات متوالی در ایران، 
از شاخص های قیمت زیرگروه های کاال و خدمات )که 

برای  و  شده  جمع آوری  ایران  مرکزی  بانک  توسط 
محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده و تورم ماهانه به 

کار می رود( استفاده شده است.
با  برابر  قیمت  شاخص های  اینکه  دلیل  به  اما 
میانگین قیمت های جمع آوری شده از نام های تجاری 
مختلف در مکان های متفاوتی هستند که به طور ماهانه 
تغییر می کنند، همچنین با توجه به هدف مطالعه برای 
رهیافت  از  قیمت  تغییرات  سیکلی  رفتار  استخراج 

تبدیل موجک استفاده می شود.
تبدیل موجک فرض ثابت بودن ساختار در طول 
زمان را کنار می گذارد و ضمن اجازه تغییر در فرکانس 
و دامنه نوسان سری زمانی در طول زمان، سری را 
تجزیه  مختلف  فرکانس های  با  نوسانی  اجزای  به 
زمانی  برای سری های  که  قدرتمندی  ابزار  می کند؛ 
نامانا و سری هایی که دارای تغییرات محلی هستند 
قابل استفاده است. در این روش یک سیگنال یا همان 
سری زمانی به وسیله ضرایب موجک و مقیاس، به دو 
سیگنال یکی با نوسانات با فرکانس باال)h( که تبدیل 
موجک مرتبه i ام نامیده می شود و دیگری به سیگنال 
 )g(  همواری که نوسانات فرکانس باالی آن فیلتر شده
است تبدیل می شود. در هر مرحله از تبدیل موجک 
نوسانات با فرکانس باال )که نسبت به نوسانات فیلتر 
شده مرحله قبل فرکانس کمتری دارند( از سیگنال 
هموار شده مرحله قبل فیلتر می شود و بدین ترتیب 
سیگنال موجک و هموار شده جدید ساخته می شود. 
گفتنی است که در هر مرحله سیگنال اصلی با دانستن 
ضرایب موجک و مقیاس به دلیل حفظ انرژی سیگنال 
اولیه کامال قابل استخراج است. ضرایب موجک )h( و 

مقیاس )g(  سه ویژگی اصلی دارند:
                                        )۱(

      
             

                              )۲(    
          

)۳(                      
دو  هر  که  نشان می دهد   )۳( و   )۲( ویژگی های 
و  نموده  حفظ  را  اولیه  سیگنال  انرژی  اوالً  ضریب 
تغییرات غیرواقعی به سیگنال اولیه اضافه یا از آن کم 
نمی کند. تنها تفاوت در ویژگی )۱( است که نشان 
می دهد ضریب موجک یک عملگر تفاضل گیر و ضریب 
تنوع  با وجود  است.  میانگیری  مقیاس یک ضریب 
فیلترهای موجک انتخاب نوع مناسب تبدیل موجک با 
توجه به نوع کاربرد اهمیت زیادی دارد. دو رویکرد کلی 

کیفی و مقداری در انتخاب نوع موجک وجود دارد. 
در این مقاله با توجه به هدف استخراج نوسانات از 
رویکرد کیفی استفاده می شود. مطابق مطالعه ژنچی، 
داده ها،  طول   )۲۰۱۰( ویچر  و  سلچک  گردوژویچ، 
با  شکلی  تطابق  و  محلی  نوسانات  توزیع  چگونگی 
موجک  انتخاب  اساسی  عامل  سه  اصلی  داده های 
هستند. در حالی که فیلتر های موجک کوتاه تر برای غلبه 
بر شرایط مرزی در داده هایی با طول کم مناسب ترند، 
فیلترهای موجک طوالنی تر )فشرده تر( برای پوشش 
داده های با تغییرات محلی )مانند داده های تغییر قیمت 
مورد مطالعه در این مقاله( به کار می روند. از طرف 
دیگر، همان گونه که گائو و یان )۲۰۱۱( دریافته اند 
ویژگی متعامد بودن در افزایش کارایی تبدیل موجک 
و ویژگی متقارن بودن در جلوگیری از تغییر فاز در 

تبدیل موجک نقش دارند.
 بنابراین، در این مقاله با در نظر گرفتن این ویژگی ها 
این  تبدیل موجک  SYM۴استفاده شده است.  از 
تبدیل موجک متعامد بوده و نسخه نزدیک به متقارن 
از تبدیل موجک غیر متقارن دابوجی است. همچنین از 
ویژگی فشردگی کافی برای پوشش نوسانات محلی با 

اثر مرزی کم برخوردار است.
 در گام بعد و پس از استخراج رفتار نوسانی به 
منظور تعیین ناهمگنی، اقالم گوناگون کاال و خدمات 
به شیوه های مختلف در گروه های مستقل به شرح زیر 

دسته بندی شده است.
گروه های  اساس  بر  ۱۶ گانه:  دسته بندی 
طبقه بندی های ۱۲گانه بانک مرکزی با اضافه نمودن 
تقسیم بندی های ترکیبی جزئی تر از بخش خوراکی: ۱. 
غالت؛ ۲. گوشت، لبنیات و روغن؛ ۳. سبزی و میوه؛ 

۴. شیرینی؛ ۵. نوشیدنی و چاشنی؛ ۶. دخانیات؛ ۷. 
پوشاک؛ ۸. مسکن؛ ۹. لوازم مصرفی بی دوام خانوار، ۱۰. 
مبلمان و لوازم بادوام خانوار؛ ۱۱. درمان و دارو؛ ۱۲. 
حمل و نقل؛ ۱۳. ارتباطات؛ ۱۴. آموزش و سرگرمی؛ 
۱۵. لوازم بهداشتی، آرایشی و تزئینی و ۱۶. خدمات 

خاص است.
دسته بندی ۱۰گانه: با درنظر گرفتن نوع مصرف: 
 .۴ سرگرمی  خانوار ۳.   بادوام  مصرفی   .۲ لباس   .۱
میوه و سبزی ۵. مصرفی بی دوام خانوار ۶. گوشت، 
شیر و روغن ۷. غذاهای فرآوری شده ۸. خدمات ۹. 

حمل ونقل ۱۰. درمان و دارو است.
کاالهای  گروه  یک  اساس  بر  دسته بندی ۵گانه: 
قیمت گذاری شده نهادهای عمومی و سه دسته کاال 
بر اساس فواصل زمانی مصرف و یک دسته خدمات 
است و شامل: ۱( کاالهای قیمت  گذاری شده با مداخله 
نهادهای عمومی ۲( خوراکی و آشامیدنی ۳( کاالی 
مصرفی بی دوام ۴( کاالی مصرفی بادوام و ۵( خدمات 

است.
دسته بندی ۴گانه: همانند دسته بندی قبلی است و 
تنها تفاوت این است که در آن کاالها و خدماتی که با 
مداخله نهادهای عمومی قیمت گذاری شده اند در میان 

چهار گروه دیگر پخش می شود.
این تحقیق سری زمانی  داده های مورد استفاده 
تواتر ماهانه شاخص های قیمت ۳۴۳ قلم کاال و  با 
خدمات در سبد مصرف کننده ایرانی است که توسط 
از  بانک مرکزی منتشر می شود. دوره مورد بررسی 
فروردین ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۶، یعنی تعداد ۷۹ ماه 
رسیدن  برای  برای شاخص هاست.  پایه ۹۵  با سال 
از  که  شاخص هایی  محاسبات،  در  کافی  اعتبار  به 
تعداد مشاهدات کمی برخوردار بودند، حذف شده اند. 
از  زیرگروه ها  قیمت  اکثر چنین شاخص  همچنین 
کاال و خدماتی هستند که قیمت آنها توسط نهادهای 
عمومی و دولتی تعیین می شود و رفتار نوسانی آنها بر 

واقعیت های اقتصادی ایران کامال منطبق نیست.
آزمون  از  استفاده  با  سری ها  نامانایی  آزمون 
دیکی-فولر تعمیم یافته انجام شده است و بر اساس 
سطح  در  قیمت  شاخص  زیر  زمانی  سری های  آن 
نامانا هستند. شرط الزم و کافی برای مانا بودن سری 
حاصل از تبدیل موجک مانا بودن سری زمانی اولیه 
خروجی  بودن  مانا  از  اطمینان  برای  بنابراین  است 
شاخص های  زمانی  سری  داده های  موجک،  تبدیل 
قیمت با استفاده از تبدیل تفاضل مرتبه اول لگاریتم مانا 
شده اند. در نتیجه با از دست رفتن یک مشاهده برای 
هر شاخص به دلیل تفاضل گیری، تعداد مشاهداتی 
که عمل تبدیل موجک بر آنها انجام می شود به ۷۸ 

مشاهده کاهش می یابد. 
ناهمگنی ساختار قیمت گذاری در بین مقاطع  � 

مختلف کاال و خدمات 
پیش از بررسی همگنی ساختار قیمت گذاری بین 
گروه ها، آزمون نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرهای 
طول موج به دست آمده در بخش چهارم، ضروری 
و  است  قوی  فرضی  نرمال،  توزیع  فرض  زیرا  است 
به کار بردن آن در مورد متغیرهایی با توزیع آماری 
از دو  بنابراین  غیرنرمال می تواند گمراه کننده باشد. 
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک برای 
بررسی نرمال بودن توزیع کل مقطع در دوره زمانی 

استفاده شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمون ها نرمال 
بودن توزیع )فرضیه صفر( در سطح معنا داری یک 
درصد رد می شود. در نتیجه، نمی توان از آزمون های 
پارامتریک برای بررسی همگنی استفاده کرد. از این 
 رو همگنی با آزمون هایی با توان کمتر ناپارامتریک 
مانند کراسکال- ولیس و آزمون میانه بررسی می شود. 
آزمون فرضیه اول این مقاله مبنی بر ناهمگنی ساختار 
آزمون های  با  مختلف  مقاطع  بین  قیمت  گذاری 
ناپارمتریک حاکی از آن است که همگن بودن مقاطع 
تعریف شده در هر یک از انواع دسته بندی در سطح  

معنا داری یک درصد رد می شود.
منظور از حذف شدن گروه بندی کاال و خدمت پس 
از حذف ۲۷ قلمی که بخش عمومی در قیمت گذاری 
در  آزمون  اعتبار  ارزیابی  دارد، برای  مهم  نقش  آنها 
برابر اثر قیمت گذاری نهادهای عمومی، این است که 
کاالها و خدماتی که این نهادها در قیمت گذاری آنها 

 نقش داشتند، حذف شدند تا تغییری در نتیجه آزمون
 ایجاد نشود.

بدیهی است توزیع تصادفی عالمت تغییر قیمت 
باید  اما  می شود  تفاوت  ایجاد  سبب  مقاطع  بین 
توجه داشت که توزیع تصادفی نمی تواند در ساختار 
قیمت گذاری گروه های مختلف کاال و خدمات تفاوت 
معناداری ایجاد کند زیرا این گروه ها با عاملی غیر از 
واقع،  در  شده اند.  دسته بندی  قیمت گذاری  ساختار 
نتایج گزارش شده نشان می دهد فرض توزیع تصادفی 
عالمت قیمت گذاری در مدل کالوو )۱۹۸۳( که علت 
اعمال تغییر قیمت است، با شواهد قیمت گذاری ایران 
سازگار نیست. به منظور اطمینان از نتیجه به دست 
آمده دوره زمانی مورد بررسی به دو دوره مجزا تقسیم 
شده و همگنی ساختار قیمت گذاری بین گروه ها در 

این دو دوره زمانی بررسی می شود.
نتایج نشان می دهد در سه ساله اول در تمامی 
شیوه های گروه بندی در هر دو روش آزمون همگنی 
درصد  یک  معناداری  سطح  در  گروه ها  موج  طول 
دوره های  میانه  اینکه  ضمن  نمی شود.  پذیرفته 

قیمت گذاری ۳/۲۷ ماه برآورد شده است.
اما در سه ساله دوم، با وجود کاهش سطح معناداری 
به روش  اول، همچنان همگنی  با دوره  در مقایسه 
کراسکال- ولیس در تقسیم بندی های  ده، چهارگانه 
و ده گانه بدون کاالها و خدماتی که نهادهای عمومی 
در قیمت گذاری آنها نقش دارند، رد می شود. در روش 
میانه نیز فرضیه صفر در تقسیم بندی چهار، پنج گانه و 
چهارگانه بدون کاالها و خدماتی که نهادهای عمومی 
در قیمت گذاری آنها نقش دارند، در سطح معنا داری 
۱۰ درصد رد می شود. به ویژه، در آزمون کراسکال- 
ولیس رد همگنی در تمامی شیوه های تقسیم بندی تا 

سطح معناداری ۲۰ درصد قابل مشاهده است.
سطح  کاهش  جز  به  که  است  این  مهم  نکته 
معناداری، میانه طول موج های قیمت گذاری نیز در 
طول زمان تغییر می کند. بنابراین می توان عالوه بر 
تایید نتایج ناهمگنی، تغییرات مشخصات آماری طول 
موج ها را در طول زمان نیز مشاهده کرد که برخالف 
یکی دیگر از فرض های مدل کالوو )۱۹۸۳( مبنی بر 
توزیع یکنواخت عالمت تغییر قیمت است. به عبارت 
دیگر هر دو فرض مدل کالوو )۱۹۸۳( که در مطالعات 
اتخاذ  و  تصمیم گیری  مبنای  ایران  اقتصاد  مختلف 
سیاست است با توجه به شواهد آماری قیمت گذاری 

مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
تغییرات ساختار قیمت گذاری در طول زمان � 

یکی از فرض های مدل کالوو )۱۹۸۳( بیان می کند 
متغیر عالمت تغییر قیمت در طول زمان دارای توزیع 
یکنواخت است. برای آزمون صادق بودن این فرض در 
اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی معناداری تغییرات 
ساختار قیمت گذاری در طول زمان در دو دوره سه 

ساله بررسی می شود.
 با توجه به اینکه این بار آزمون همگنی در یک 
مقطع در دوره متفاوت انجام می شود، دیگر نمی توان از 

فرض مستقل بودن دو نمونه بهره گرفت.
 بنابراین از آزمون های مرتبه عالمت ویلکاکسون و 
متغیرهای  همگنی  بررسی  عالمت برای  مرتبه 

ناپارامتریک با توزیع وابسته استفاده می شود. 
 فرضیه صفر همگن بودن ساختار قیمت گذاری در 
یک مقطع در دو دوره زمانی متوالی است. نتایج نشان 
می دهد در تقسیم بندی چهارگانه و پنج گانه در بین 
دو دوره متوالی تمامی مقاطع به هر دو شیوه آزمون 
تفاوت معنا داری بین توزیع متغیر طول موج وجود دارد 
و در تقسیم بندی ده گانه نیز این تفاوت در اکثر مقاطع 
در هر دو شیوه آزمون معنادار است. همچنین عالوه 
بر معناداری تفاوت در طول زمان، در تمامی مقاطع 
طول موج قیمت گذاری در دوره دوم نسبت به دوره 
اول کاهش یافته و بنگاه ها در فواصل زمانی کمتری 
قیمت های خود را تغییر می دهند. این بدان معناست 
که تغییرات در ساختار قیمت گذاری بنگاه ها را می توان 
ناشی از دو عامل اصلی دانست که البته هیچ یک در 
قابل   )۱۹۸۳( کالوو  قیمت گذاری  مدل  چارچوب 

توضیح نیست.
محیط  در  زمان  طول  در  تغییرات  عامل،  اولین 
اقتصاد کالن است که سبب تغییر ساختار قیمت گذاری 
بنگاه ها می شود. البته ساختار قیمت گذاری بنگاه ها 

عوامل  تاثیر  تحت  کالن،  اقتصاد  محیط  بر  عالوه 
اختصاصی صنعت و عوامل اختصاصی بنگاه نیز قرار 
دارد. همچنین عوامل اقتصادی می توانند هم باعث 
قیمت گذاری  فواصل  کاهش  باعث  هم  و  افزایش 

بنگاه ها شوند.
قیمت گذاری  ساختار  بر  اثرگذار  دیگر  عامل 
همان گونه که وودفرد ۲۰۰۹؛ ماتجکا ۲۰۱۶ و کوستین 
نظریه  چارچوب  در  می کنند  بیان  ناکوف ۲۰۱۸  و 
بی اعتنایی عقالنی و اطالعات ناقص قابل توضیح است. 
در واقع با توجه به هزینه بر بودن اطالعات، بنگاه ها در 
هر دوره، ظرفیت مشخصی را به دریافت اطالعاتی که 
منجر به تصمیم قیمتی می شوند، اختصاص می دهند 
و بر مبنای اطالعات ناقص به دست آمده تصمیم  به 

تغییر قیمت می گیرند. 
در نتیجه، تغییر در جریان اطالعات می تواند در تغییر 
ساختار قیمت گذاری موثر باشد. در دهه ۹۰  شمسی 
زیرساخت های  ایجاد  مانند  زیادی  نهادی  تغییرات 
اینترنتی پرسرعت، فراگیرشدن اینترنت، افزایش نفوذ 
شبکه های اجتماعی بین خانوارها و بنگاه ها، افزایش 
و... در جریان اطالعات در  گردش سرعت اطالعات 
ایران به وجود آمده که می تواند ظرفیت کانال های 
قیمتی بنگاه ها را تغییر دهد به گونه ای که با توجه به 
نتایج جدول )۳( این تغییرات در جهت کاهش فواصل 

قیمت گذاری بنگاه ها بوده است.
به طور کلی، با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران 
و همچنین نتایج به دست آمده در این پژوهش به 
نظر می رسد چارچوب مدل کالوو )۱۹۸۳( قادر نیست 
بخش زیادی از شواهد تجربی ساختار قیمت گذاری 
اقتصاد ایران را توضیح دهد. در نتیجه ضروری است 
مدل های جایگزین مانند مدل های وابسته به حالت 
یا شکل مناسبی از مدل های بی اعتنایی عقالنی برای 
توضیح مکانیسم قیمت گذاری در اقتصاد ایران تعریف 
با شواهد قیمتی داشته  بیشتری  شوند که تطبیق 

باشند.
نتیجه گیری و پیشنهادها �  

در این مقاله بر اساس شواهد قیمتی اقتصاد ایران، 
برقراری فرض های مدل قیمت گذاری کالوو )۱۹۸۳( 
ارزیابی  به عنوان نماینده مدل های وابسته به زمان 
شد. دو فرض اصلی مدل های وابسته به زمان یعنی 
توزیع تصادفی عالمت تغییر قیمت در بین بنگاه های 
این  یکنواخت  توزیع  و  متمایز  اقالم  عرضه کننده 
عالمت در طول زمان هدف اصلی این ارزیابی است. 
ریزقیمت های  جمع آوری  جای  به  پژوهش  این  در 
کاال و خدمات به عنوان روش متعارف شناسایی رفتار 
قیمت گذاری، از شاخص های قیمت زیرگروه های کاال 
و خدمات بانک مرکزی و از روش تبدیل موجک به 
آنها برای استخراج فواصل زمانی قیمت گذاری به عنوان 
نشان دهنده ساختار قیمت گذاری استفاده شد. سپس 
با گروه بندی های متنوع، آزمون های آماری همگنی در 

مورد آنها به کار گرفته شد.
نتایج نشان می دهد ساختار قیمت گذاری در اقتصاد 
ایران در بین گروه های متمایز کاال و خدمات به صورت 
معناداری ناهمگن است. ناهمگنی مشاهده  شده مربوط 
به مقادیر تغییر قیمت نیست که بتواند در چارچوب 
مدل کالوو )۱۹۸۳( تشریح شود بلکه این ناهمگنی 
مربوط به فواصل قیمت گذاری است که با فرض توزیع 
تصادفی عالمت تغییر قیمت در مدل کالوو )۱۹۸۳( 
ناسازگار است. در واقع بنگاه ها با توجه به شوک های 
مربوط به آن صنعت و همچنین شوک های مختص 

بنگاه ساختار قیمت گذاری خود را تغییر می دهند.
مختلف  مقاطع  قیمت گذاری  ساختار  همچنین 
کاال و خدمات به طور معناداری در طول زمان تغییر 
می کند و تقریبا ناهمگن باقی می ماند. این یافته نیز در 
چارچوب مدل کالوو )۱۹۸۳( که فرض می کند عالمت 
یکنواخت در طول زمان  توزیع  دارای  تغییر قیمت 
است، قابل توضیح نیست. دو عامل می تواند تغییرات 
در طول زمان در ساختار قیمت گذاری را توضیح دهد؛ 
عامل اول ناشی از شوک های محیط اقتصاد کالن و 
شرایط خاص صنعت و بنگاه است و عامل دوم ناشی 
از تغییرات جریان اطالعات و کانال به دست آوردن 
اطالعات بنگاه هاست )نظریه بی اعتنایی عقالنی(. در 
واقع شاید تغییر در ساختار قیمت گذاری در اقتصاد 
ایران ناشی از تغییر در محتوای اطالعات مورد استفاده 
نباشد بلکه ناشی از تغییر در ظرفیت کانال اطالعاتی 

بنگاه باشد. 
تغییر در جریان اطالعات با توسعه زیرساخت های 
ارتباطی، توسعه شبکه های اجتماعی، افزایش امکان 
دسترسی و تحلیل اطالعات در یک دهه گذشته در 
ایران فراگیر بوده  است. یکی از نتایج این تغییر نهادی 
می تواند تغییر در رویکرد قیمت گذاری بنگاه ها باشد که 
نتایج بیانگر آن بوده است. به طور کلی شواهد به دست 
آمده در این پژوهش در دو چارچوب قیمت گذاری 
وابسته به حالت و چارچوب بی اعتنایی عقالنی قابل 

توضیح است. 
همان گونه که بسیاری از مطالعات قیمت گذاری 
مانند گولوسوف و لوکاس ۲۰۰۷، ناکامورا و استینسون 
۲۰۰۸ وودفرد ۲۰۰۹ و کوستین و ناکوف ۲۰۱۱ نشان 
داده اند مدل های وابسته به زمان اگرچه ممکن است 
در شرایط اقتصادی پایدار و با تورم های کم، عملکرد 
مناسبی داشته باشند اما در شرایط تورمی و وضعیت 
دور از حالت پایدار مانند اقتصاد ایران نمی توانند به 
خوبی واقعیت های تغییرات قیمت را توضیح دهند. 
این مقاله نشان می دهد نتیجه های تحلیلی و سیاستی 
بر اساس  اقتصاد کالن  به دست آمده در مدل های 
ایران می تواند  اقتصاد  در  زمان  به  وابسته  مدل های 

گمراه کننده باشد.
بنابراین با توجه به ریسک توصیه سیاستی نادرست 
ناشی از تحلیل پویایی های اقتصاد به دلیل به کارگیری 
مدل قیمت گذاری نامناسب، الزم است تعیین مدل 
مناسب قیمت گذاری برای توضیح کامل تر و دقیق تر 
ساختار تغییرات قیمت در اقتصاد ایران در پژوهش های 
آتی مورد توجه قرار گیرد؛ مدل قیمت گذاری ای که هم 
بتواند شواهد تجربی قیمت گذاری بنگاه ها را توضیح 
دهد و هم نسبت به تغییرات شرایط و ویژگی های 
اقتصاد کالن انعطاف پذیر باشد. استفاده از چارچوب 
وابسته به حالت یا بی اعتنایی عقالنی می تواند ساختار 

مناسبی برای تعریف چنین مدلی فراهم کند.

رفتار قیمتی بنگاه ها در اقتصاد ایران بررسی شد

ساختار ناهمگن قیمت گذاری
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نوکیا اینترنت را به ماه می برد
ناس��ا قراردادی ب��ا نوکیا امضا کرده تا اینترنت ۴G را در س��طح ماه برای 

فضانوردان فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ناسا تصمیم دارد هنگامی که 
در ۲۰۲۴ به ماه سفر می کند، ابزاری کارآمد و قابل اعتماد برای برقراری ارتباط 
میان فضانوردان در اختیار داشته باشد و در همین راستا از شرکت نوکیا کمک 

خواسته است.
ناسا اعالم کرد ۱۴/۱ میلیون دالر در اختیار این شرکت قرار می دهد تا شبکه 

اینترنت موبایل ۴G LTE روی سطح ماه بسازد.
به گفته جیمز روتر نائب رییس ناسا، سرویس اینترنت موبایل روی سطح 
ماه می تواند ارتباط میان ایستگاه های ماه و فضانوردانی که مشغول کاوش سیاره 
هستند را فراهم کند. او در این باره می گوید: نوکیا می تواند با سرمایه گذاری ناسا 

ارتقای فناوری های موجود برای استفاده در محیط ماه را بررسی کند.
این قرارداد بخشی از بودجه ۳۷۰ میلیون دالری آرتمیس است که ناسا آن 
را به تازگی اعالم کرده اس��ت. بخش اعظم این بودجه در اختیار شرکت هایی 

مانند اسپیس ایکس و »یونایتد النچ آلیانس« قرار می گیرد.

نخستین فضاپیمای استارشیپ  به مریخ می رود
»ایالن ماسک«، مدیرعامل اسپیس ایکس از برنامه این شرکت برای انجام 

نخستین ماموریت به مقصد مریخ تا ۴ سال دیگر خبر داد.
به گزارش دیجیاتو، ماسک به عنوان یکی از طرفداران پر و پا قرص ترک 
زمین و اقامت در مریخ، امیدوار است تا دو سال دیگر ماموریتی رباتیک را 
به س��مت سیاره س��رخ انجام داده و چند سال بعد اولین مسافران را روانه 
مریخ کند. وی طی مصاحبه ای اذعان کرد که احتماال نخستین فضاپیمای 
»استارش��یپ« تا سال ۲۰۲۳ آماده می ش��ود که برای پنجره پرتاب سال 

۲۰۲۴ بسیار مناسب است.
مدار گردش مریخ و زمین به دور خورشید به گونه ای است که هر دو سال 
یک بار به نزدیک ترین فاصله از هم می رسند و این زمان بهترین فرصت برای 
انجام ماموریت های فضایی به مریخ است. ماسک درباره پنجره بعدی در سال 
۲۰۲۴ گفت »فکر می کنم ش��انس خوبی برای موفقیت داریم.« به گفته وی 
بدین منظور تیم اسپیس ایکس باید به نوآوری  های خود شتاب بخشیده و از 

چند شکست کوچک در مسیر هراسی نداشته باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره فرآیند توسعه استارشیپ که قرار است 
مسافران را به مریخ ببرد گفت: »احتماال چند فضاپیما را از دست خواهیم داد.« 
نمونه های اولیه این فضاپیما تا کنون چند پرش کوتاه انجام داده اند و ماسک امیدوار 

است پروتوتایپ هایی با قابلیت پرتاب به مدار تا سال آینده از راه برسند.
اگ��ر همه چیز خوب پیش برود قابلیت س��وخت گیری دوب��اره در مدار تا 
۲۰۲۲ و پرواز به ماه تا مدت کوتاهی پس از آن عملی خواهد ش��د. البته این 
تنها حدس هایی است که ماسک می زند و ممکن است در نهایت فازهای بعدی 

با تاخیر مواجه شوند.
یکی دیگر از بخش های جالب سخنان ماسک به پیشگامان سفر به مریخ 
مربوط می شود. از نظر وی برای ساخت شهری پایدار در همسایه زمین باید یک 

میلیون نفر آمادگی سرمایه الزم برای اینکار را داشته باشند.

هوآوی قطعات خودرو می سازد
طبق گزارشی جدید هوآوی سرمایه گذاری در حوزه توسعه، تولید، فروش 
و سرویس های قطعات خودرو و سیستم های هوشمند دیگر را گسترش داده 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت هوآوی تکنولوژی 
برندی شناخته شده در صنعت محصوالت الکترونیکی مصرفی است و عالوه بر 
آن تجهیزات مخابراتی نیز می سازد. اما اکنون به نظر می رسد هوآوی به زودی 

وارد بازار خودروسازی نیز می شود.
اخیرا هوآوی نس��بت به صنعت خودروس��ازی عالقه نش��ان داده بود اما 
هیچ گاه از فناوری ۵G برای خودرو یا فناوری خاصی مخصوص وسایل نقلیه 
پشتیبانی نکرده بود. اما به نظر می رسد در حال حاضر هوآوی به دنبال گسترش 
فعالیت های خود در حوزه توسعه، تولید، فروش و سرویس های قطعات اتومبیل 
 ،NetEaseو دیگر سیستم های هوشمند خودرو است.طبق گزارش وب سایت
سرمایه گذاری هوآوی در صنعت خودروسازی در حال افزایش است. به عبارت 
دیگر به نظر می رسد هوآوی از فناوری ها و تخصص خود در حوزه ارتباطات در 

خودروها استفاده می کند.
این شرکت قبال با برندهای دیگر در برخی مدل های خودرو همکاری کرده 
اس��ت. بنابراین مدت زمان زیادی طول نمی کش��د تا با برند خود وارد صنعت 
خودروسازی ش��ود.البته هوآوی هدف خود برای ساخت قطعات خودرو را به 

طور آشکار اعالم نکرده بنابراین باید منتظر ماند.

محدودیت تبلیغات پنهانی در اینستاگرام
اینستاگرام در پی تحقیقات دیده بان رقابت انگلیس، متعهد شد تبلیغات 
پنهان از سوی اینفلوئنسرها در این اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس و ویدئو را 

محدود کند.
به گزارش ایسنا، فیس بوک ایرلند که اینستاگرام را در انگلیس اداره می کند، 
متعهد شده است تغییراتی را صورت دهد و سازمان رقابت و بازارهای انگلیس 
وعده یادشده را تغییر رفتار مهمی از سوی یک پلتفرم شبکه اجتماعی بزرگ 

توصیف کرده است.
دیده بان رقابت انگلیس در بیانیه ای اعالم کرد: با تغییرات اینستاگرام، پست 
کردن یک تبلیغات در این پلتفرم بدون اینکه به عنوان تبلیغات مشخص شود، 
دش��وار خواهد شد.فیس بوک که شرکت مادر اینستاگرام است، از همکاری با 
سازمان رقابت و بازارهای انگلیس در جهت افزایش شفافیت مربوط به ارسال 
تبلیغات از سوی اینفلوئنسرها استقبال کرد.سازمان رقابت و بازارهای انگلیس 
درباره اینکه بسیاری از اینفلوئنسرها محتوای مربوط به شرکت ها را در اینستاگرام 
پست می کنند بدون اینکه مشخص کنند برای این کار پول یا مشوق های دیگری 

دریافت کرده اند، تحقیقاتی را انجام داده بود.
اینفلوئنسرها اگر برای ارسال چنین پست ها یا خدماتی پول یا مشوق های 

دیگر دریافت می کنند، از این پس باید تایید یا فاش کنند.
بر اس��اس گزارش رویترز، اینس��تاگرام از فناوری استفاده خواهد کرد که 
مش��خص می کند چه زمانی کاربران به وضوح روشن نمی کنند که تبلیغات 

ارسال می کنند.

»پی گورو« به مشتریانی که حساب بانکی ندارند خدمات ارائه می دهد
توسعه پرداخت پیامکی در ترکیه

در سال های گذشته وقتی مسافران اتوبوس در ترکیه می خواستند کارت های 
مسافرتی خود را شارژ کنند تنها یک گزینه داشتند: استفاده از کارت اعتباری 
برای شارژ آنالین. به این ترتیب کسانی که حساب بانکی نداشتند نمی توانستند 
هزینه سفر خود را پرداخت کنند تا اینکه شرکت پی گورو)یکی از فین تک های 
فعال درترکیه که در حوزه پرداخت فعالیت می کند( برای حل این مشکل وارد 
عمل شد. از سال ۲۰۱۸ کاربران سیستم حمل و نقل می توانند با ارسال یک پیام 
کوتاه کارت های خود را شارژ کنند و هزینه آن را از اعتبار حساب گوشی همراه 

پرداخت کنند یا روی قبض ماهیانه شان محاسبه می شود.
به گزارش پیوست، آیزیک اومان مدیر ارشد پی گورو می گوید: »اگر می خواهید 
از اتوبوس استفاده کنید تنها یک پیام کوتاه ارسال کنید. این روش پرداخت شارژ 

کارت  را برای مردم ساده تر می کند.«

»جهان صنع�ت«- چال��ش مومو و تاثیر 
مخرب آن روی کودکان و نوجوانان، والدین را 
به ش��دت نگران کرده است. بعد از خودکشی 
یک کودک ۱۲ س��اله به دلیل تماش��ای این 
چالش، بسیاری از پدرومادرها نگران شده اند. 
ای��ن روزها کودکان یا به خاط��ر عدم عدالت 
آموزش��ی و در دس��ترس نداش��تن موبای��ل، 
اینترنت و ناتوانی از اس��تفاده از نرم افزار شاد و 
عقب ماندگی از تحصیل خودکشی می کنند 
یا ب��ه خاطر چالش مومو. در مورد اولی دولت 
کامال س��کوت می کند اما چالش مومو حاصل 
دس��ترنج دولت نیس��ت. به هرروی فرزندان 
در معرض انواع و اقس��ام خطرها هستند. این 
روزها در حال اس��تفاده از نرم افزار پر مش��کل 
شاد هستند و به خاطر اختالالت بی شمار آن، 
بسیاری از معلمان ترجیح می دهند از واتس آپ 
برای آموزش اس��تفاده کنند، در این نرم افزار 
نیز کودکان گرفتار چالش مومو می ش��وند. به 
خاطر خودکشی یک پسربچه ۱۲ ساله، پلیس 
فتا هشدار داد که مراقب مومو باشید. این بازی 
که چند وقتی است در واتس آپ منتشر شده 
اس��ت، اثرات بس��یار مخربی روی کودکان و 
نوجوانان برجای می گذارد. این بازی خطرناک، 
چندی است در بین نوجوانان رواج یافته است. 
مومو در حقیقت یک زن ترسناک است. چالش 
بازی مومو در فیس بوک و واتس آپ رواج یافته 
و برخی از نوجوانان و کودکان را به سمت خود 
کشانده است. خبرهای منتشر شده حاکی از 
آن اس��ت که یک کودک ۱۲ ساله ای به خاطر 
این بازی خودکشی کرده است. این چالش به 

اندازه بازی نهنگ آبی خطرناک است. 
خودکش�ی های کودکان در سراس�ر  � 

جهان
اولین خودکش��ی به خاط��ر چالش مومو 
در آرژانتی��ن رخ داد. پلیس ب��ه خانواده ها در 
مورد این بازی هشدار داده و اعالم کرده است 
که مراقب فعالیت فرزندانش��ان در شبکه های 

اجتماعی باشند.
در گزارش��ی که شبکه اجتماعی واتس آپ 
با فاکس نیوز و بی بی س��ی داشته است گفت: 
ما راهکار های ساده ای را برای گزارش کاربران 
به واتس آپ در اختیار کاربران قرار داده ایم. از 
این رو کاربران به راحتی می توانند این مشکل 
را برط��رف کنند. اما خواهش��ی که از کاربران 
واتس آپ داریم این است که تمامی تماس های 
مشکوک را در اختیار کاربران قرار دهند. عالوه 
بر آرژانتین در مکزیک نیز یک کودک به دلیل 

چالش مومو خودکشی کرد. 
چالش چندان هم جدی نیست � 

برخی کارشناس��ان و مسووالن می گویند 
ای��ن چال��ش به هی��چ عنوان جدی نیس��ت. 
هرازگاهی ش��نیده می ش��ود که چالش هایی 
محیط شبکه های اجتماعی را پر کرده و افرادی 
که در این شبکه ها قرار دارند را تحت تاثیر قرار 

می دهد. اما زمانی که این چالش ها افراد کم سن 
و سال را هدف بگیرد باید کمی نگران باشیم؛ 

»چالش مومو« یکی از این موارد است.
بازی مومو چیست � 

موم��و در حقیق��ت یک اکان��ت واتس آپ 
اس��ت که تصویر پروفایل آن، تصویری از یک 
دختر اس��ت که به شکل بسیار زشتی همراه 
ب��ا یک خنده جوکر مانند، در آمده اس��ت. در 
واقع تصویر پروفایل مومو فتوشاپ یا ویرایش 
ش��ده نیست، بلکه تصویری از یک مجسمه از 
مجموعه آثار عروسک های نمایشگاه توکیو ژاپن 
است که قسمت هایی از آن بریده شده و تنها 
تصویر صورت زش��ت آن، در پروفایل نمایش 

داده شده است.
این موجود در افسانه های ژاپنی، یک موجود 
وحش��تناک و پرنده است که طبق افسانه ها، 
گاه��ی اوقات اق��دام به دزدی��دن بچه ها نیز 
می کرده. تصویر مومو اولین بار در اینستاگرام 
فردی به نام ناناکو که یک عروسک س��از است 
منتش��ر ش��د و پس از آن به ش��هرت جهانی 

دست یافت.
آغاز چالش مومو � 

اما داس��تان خطرناک ش��دن Momo از 
فیس بوک آغاز ش��د. پس از معرفی و مشهور 
شدن این مجس��مه، در یک گروه فیس بوک، 

کارب��ران برای ایج��اد ارتباط با یک ش��ماره 
ناشناس به چالش کشیده شدند. برخی از آنها 
ادعا می کردند که اگر پیامی را برای مومو ارسال 
کنند، مومو پاسخ آنها را با تصاویری وحشتناک، 

خشونت آمیز و حتی تهدید می دهد.
ب��ا توجه به مواردی که ذکر ش��د، به نظر 
می رس��د چالش مومو تنها با ی��ک پیام آغاز 
خواهد شد و فرس��تنده پیام نمی تواند پایانی 

برای آن در نظر بگیرد.
این چالش با ارسال پیام به مومو آغاز می شود 
و پس از آن پیام های تهدید آمیز، خشونت بار و 

وحشتناک به کاربر ارسال می شود.
این بازی ابتدا از آرژانتین آغاز شد و سپس 
تا ایاالت متحده، آلمان، فرانسه و دیگر کشورها 
گسترش یافت و تاکنون خودکشی یک دختر 

نوجوان ۱۲ساله را به آن نسبت می دهند.
پس از انتشار این بازی در فیس بوک، حال 
مومو در واتس آپ اقدام به انتشار کرده است و 

از طریق این پیام رسان قربانی می گیرد.
برخی کارشناس��ان ح��وزه نرم افزاری، این 
چالش را حقه ای برای سرقت اطالعات کاربران 
عنوان کرده اند و برخی دیگر نیز آن را یک چالش 

بیمارگونه، همچون نهنگ آبی، نامیده اند.
کش��ورهای زیادی در خصوص این چالش 
به خانواده ها و نوجوانان هشدار داده اند، پلیس 

ملی اسپانیا، بی بی سی نیوز در برزیل، پلیس 
آرژانتین و س��ایر مقامات کش��ورهایی که به 
نوعی درگیر این بازی شده اند، هشدارهایی را 
در خصوص عدم گرایش به این نوع چالش ها 

داده اند که باید آنها را مورد توجه قرار داد.
هشدار پلیس فتا  � 

ریی��س پلیس مرکز پیش��گیری از جرائم 
س��ایبری اعالم کرد اگر کلیپ های مومو برای 
برخ��ی کاربران ارس��ال ش��د علی الخصوص 
دانش آموزان، ای��ن کلیپ هارا جدی نگیرید و 

جلوی استرس و ترس فرزندانتان را بگیرید.
س��رهنگ رجبی بیان کرد: رس��یدگی به 
پیام های ارس��الی و کلیپ هایی که در فضای 
مجازی از جمله واتس آپ به افراد ارسال شده 
توسط پلیس فتا پیگیری می شود و به زودی 
افرادی که با ه��دف آزار و اذیت دانش آموزان 
این فعالیت ها را دارند به دست قانون خواهند 

افتاد.
او اف��زود: در صورت��ی ک��ه فرزندانت��ان از 
محتوای این بازی با شما صحبت کنند حتما 
نگرانی آنها را برطرف کنید و با توضیحاتی در 
م��ورد تهدیدات فضای مجازی و ش��بکه های 
اجتماعی از تاثیرات این موضوع بر فرزندانتان 

جلوگیری کنید.
رجبی گفت: در روز های اخیر  مشاهده شده 
است که در استان های جنوبی کشوراین چالش 
دوباره مطرح ش��ده است و بسیاری پیام هایی 
ح��اوی این موض��وع را دریافت کرده اند و این 
موضوع بیش��تر از طریق اپلیکیشن واتس آپ 

بوده است.
به گفته او اکانت های��ی که در واتس آپ با 
پروفایل��ی مربوط به این چالش فرزندان مردم 

را به رفتار های خطرناک دعوت می کند. از این 
رودر صورت دیدن هر گونه از این مزاحمت ها 
حتما موضوع را با پلیس فتا در میان بگذارید و 
جلوی اضطراب و نگرانی فرزندانتان را بگیرید.

رجبی گفت: مومو یک اکانت واتس آپ است 
ک��ه در ابتدا کاربر یک لینک تماس از س��وی 
مومو دریافت کرده و پس از شروع به گفت وگو 
از سوی حساب کاربری مومو فرد به رفتار های 

خطرناک دعوت می شود.
قربانی ش�دن کودکی به علت چالش  � 

مومو در اهواز
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان 
اهواز گفت: تاکنون ش��کایتی در مورد فوت به 

علت چالش مومو به ما واصل نشده است.
س��رهنگ کیومرث کشوری در واکنش به 
انتش��ار خبر فوت یک کودک اهوازی به علت 
چالش مومو اظهار کرد: تاکنون هیچ شکایتی 
به فرماندهی انتظامی اهواز یا پلیس فتا مبنی بر 
قربانی گرفتن چالش مومو در سطح شهرستان 

اهواز واصل نشده است.
او اف��زود: حتی هیچ تماس��ی هم با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ برای اعالم گزارش در 
این زمینه نداشته ایم. اطالع و پیگیری بعد از 
وقوع جرم در صورتی امکان پذیر است که خبر 
آن از سوی مردم به مرکز فوریت های پلیسی 
اطالع داده ش��ود یا ش��کایتی ثبت ش��ود که 
ماموران برای پیگیری به این دو مورد اس��تناد 
می کنند ولی برای این خبر تاکنون نه شکایتی 

واصل شده و نه تماسی داشته ایم.
برخی کاربران شبکه های اجتماعی در استان 
خوزستان از قربانی شدن یک کودک ۱۱ساله 
کالس پنجمی اهوازی به علت چالش مومو خبر 
دادند.این احتمال وجود دارد که خانواده قربانی 
هنوز ش��کایتی تقدیم مراجع انتظامی نکرده 
باشند اما نیروی انتظامی توصیه کرده خانواده ها 
در ص��ورت مواجهه با چنین موردی حتما به 
پلیس فتا اطالع دهند تا نس��بت به شناسایی 

افراد مزاحم اقدام فوری صورت گیرد.
خطرات چالش مومو  � 

سوالی که ممکن است برای برخی کاربران 
پیش آمده باش��د این اس��ت که ایجاد ارتباط 
با یک شماره ناش��ناس و احیانا دریافت چند 
تصوی��ر و پی��ام، که به آنها می ت��وان اهمیتی 
نداد، چه خطراتی می تواند داشته باشد؟ برای 
پاسخ به این سوال می توانیم گزینه های زیر را 

عنوان کنیم.
- امکان سرقت اطالعات کاربران

- ایجاد مزاحمت های تلفنی در اثر ذخیره 
شماره تلفن شما در پروفایل مومو

- دریاف��ت وق��ت و بی وق��ت پیام ه��ای 
خشونت آمیز و تصاویر وحشتناک

- ترغیب نوجوانان به انجام عمل خودکشی 
و تهدید آنان

- امکان اخاذی و باج خواهی از افراد.

دزد ژاپني کودکان در فضاي مجازي

قربانیان  »مومو«

این روزها کرونا به ش��دت ش��یوع یافته وبسیاری از مردم را درگیر کرده است. بیمارستان ها تخت خالی ندارند، پرسنل کادر 
درمان خس��ته ش��ده اند، تقریبا تمامی مردم افرادی را از اقوام، دوس��تان و آشنایان می شناسند که به این ویروس مبتال شده اند. 
این در حالی است که با وجود شیوع کرونا و محدودیت هایی که از سوی دولت برای سه روز تعطیلی گذشته اعمال شده است، 
بسیاری از مردم چهارشنبه پیش از ساعت ۱۲ شب، بار سفر را بسته و به شهرهای دیگر مسافرت کرده اند. این افراد نابخردانه 

به شیوع ویروس کرونا دامن می زنند و خود و افراد بی گناه را به این ویروس مرگبار مبتال می کنند.
 بسیاری از کاربران توصیه می کنند که دولت تنبیهاتی را برای مسافران تعطیالت گذشته در نظر بگیرد، مثال خودروی آنها 

را توقیف کرده و به پارکینگ منتقل کند.
 به هرروی آنچه مسلم است، دولت در کنترل شیوع کرونا بسیار ناموفق عمل کرده است. از سوی دیگر چین که منشا شیوع 
کرونا بوده اس��ت، تزریق واکس��ن کرونا را در یکی از شهرهای خود آغاز کرده است. شهری در شرق چین شروع به ارائه واکسن 
ویروس کرونا به عموم مردم کرده است، این در حالی است که هنوز آزمایشات بالینی این واکسن به پایان نرسیده است. صدها 
نفر جلوی بیمارس��تانی در ایوو در اس��تان چجیانگ صف کش��یدند تا با پرداخت هزینه ای شصت دالری این واکسن را دریافت 
کنند. خبرهای امیدوارکننده درباره واکسن منتشر می شود، به طور مثال دومین واکسن روسی کرونا تایید شد. دومین واکسن 
روسی کرونا به نام EpiVacCorona از سوی مقامات این کشور تایید شد و قرار است طی یک آزمایش بالینی وسیع در نوامبر 

یا دسامبر به ۳۰ هزار نفر تزریق شود.
شیوع کرونا کافی نبود، هوای آلوده نیز بر آن افزوده شد. سازمان هواشناسی نسبت به افزایش آالینده های جوی در استان های تهران 
و البرز تا ۲۸ مهرماه هشدار داد. سازمان هواشناسی توصیه کرده از تردد غیرضروری در سطح شهر به ویژه برای کودکان، افراد مسن و 

بیماران تنفسی و قلبی خودداری شود.
یکی از خبرهایی که واکنش های بس��یاری به همراه داش��ت، کشف چندین تریلی، داروهای قاچاق از ایران در عراق بوده است. در 
شرایطی که ایرانی ها با کمبود دارو و گرانی شدید آن مواجه هستند و دولت مداوم می گوید کمبود دارو به علت تحریم ها است، داروهای 

قاچاق از کشورمان در عراق کشف می شوند.

یک کارش��ناس فناوری اطالعات با اشاره به جاسوسی و 
سرقت اطالعات کاربران اینترنت، گفت: هرچند ممکن است 
اطالعاتی که از این طریق در معرض خطر هستند، حساس و 
حیاتی نباشند، با این حال از دیدگاه امنیت دیجیتال تهدید 
به حساب می آیند اما برای محافظت از اطالعات می توان از 

روش هایی استفاده کرد.
تعاریف حریم خصوصی با توجه به جوامع متفاوت است. 
این روزها هک ش��دن شبکه های اجتماعی بسیار رواج پیدا 
کرده اس��ت. علی اصغر زارعی -کارش��ناس ارش��د مدیریت 
سیستم های اطالعاتی- در گفت وگو با ایسنا برای محافظت 
از اطالعات و حفظ حریم خصوصی در دنیای مجازی چند 

راهکار توصیه کرد.

او با بیان اینکه الزم است کوکی ها را غیرفعال کنید، افزود: 
از کوکی ها برای به یادآوردن اطالعاتی مانند موارد موجود در 
سبد خ۱رید آنالین، شناسه کاربری، رمزهای عبور و موارد دیگر 
در مرورگرها استفاده می شود. وب سایت های امن تر معموال از 
کوکی های ایمن تری برخوردار هستند. اما در برخی سایت ها 
کوکی ها رمزگذاری شده  هستند. شما می توانید با محدود یا 

مسدود کردن کامل آنها، سطح امنیتی خود را ارتقا دهید.
این کارشناس فناوری اطالعات با اشاره به استفاده از یک 
پنجره خصوصی بیان کرد: بیشتر مرورگرها از جمله فایرفاکس، 
کروم و سافاری پنجره مرور خصوصی را ارائه می دهند. استفاده 

از این امکان به مرورگر شما می گوید که سابقه مرور شما را 
ذخیره نکند و اگر کسی به کامپیوتر شما دسترسی پیدا کند، 
امکان بررسی فعالیت های شما را نخواهد داشت. هنگامی که از 
پنجره خصوصی استفاده می کنید مرورگر، داده یا فعالیت شما 
را ذخیره نمی کند اما وب سایت بازدیدشده یا شرکت ارائه دهنده 
خدمات اینترنتی شما همچنان فعالیت شما را مشاهده می کند، 

بنابراین این یک محافظت کامل از اطالعات شماست.
زارعی با بیان اینکه گزینه های کمی برای جست وجوگر 
مبتنی ب��ر حریم خصوصی وجود دارد، افزود: این س��رویس 
متفاوت از موتورهای جس��ت وجوی متداول مانند گوگل یا 

یاهو کار می کند، زیرا مدل تجاری آنها کامال متفاوت است. 
بسیاری از آنها به جای فروش اطالعات کاربران خود به تبلیغات 
موجود در نتایج جست وجو متکی هستند. گزینه های مناسب 
برای موتورهای  جست وجو با محوریت حفظ حریم خصوصی 
 Duck Duck Go، Start Page، Search عبارتن��د از
Encrypt، Wolfarm Alpha.او با اش��اره به استفاده از 
مرورگرهای رمزگذاری ش��ده بیان کرد: بعضی از مرورگرها 
سطح امنیت و رمزگذاری دیتا برای کاربران را به باالترین درجه 
ممکن رسانده اند. این مرورگرها بسیاری از امکانات غیرضروری 
که در مرورگرهای دیگر ارائه شده را در راستای وب گری امن 
حذف کرده اند که می توان از مرورگرهای رمزگذاری شده به 

Tor، Brave و Epcrazy Browser اشاره کرد.

طب��ق اعالم مع��اون فنی گمرک ای��ران از این پس ارائه 
ثبت سفارش برای ورود ماینرها )دستگاه های تولید رمزارز( 
به مناط��ق آزاد تجاری- صنعتی و مناط��ق ویژه اقتصادی 

الزامی است.
 به گزارش ایسنا، مهرداد جمال ارونقی با اشاره به بخشنامه 
صادره در سال ۱۳۹۷ و مصوبه هیات وزیران در همان سال 
در خصوص فهرست ۳۲۴۳ ردیف تعرفه های کاالیی گفت: 
بر این اساس ورود این کاالها به مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی نیاز به مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نداش��ت و بالتبع گمرکات ورودی کشور از 
ردیف تعرفه های یادش��ده در مصوبه هیات وزیران از جمله 

ردیف تعرف��ه ۸۴۷۱۹۰۹۰ در هن��گام ترانزیت خارجی به 
مناطق ویژه و آزاد، ثبت س��فارش مطالب��ه نمی کردند. او با 
بیان اینکه تا پایان سال ۱۳۹۸ دستگاه های ماینر )دستگاه 
استخراج بیت کوین( نیز در ردیف تعرفه ای )۸۴۷۱۹۰۹۰ ( 
قاب��ل طبقه بندی بودند ک��ه ورود آنها به مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی نیاز به ثبت سفارش نداشت، افزود: اینک ردیف تعرفه 
انحصاری و یادشده )۸۴۷۱۹۰۲۰( در کتاب مقررات صادرات 
و واردات سال ۱۳۹۹ برای ماینرها تحت عنوان »دستگاه های 

استخراج رمزارزها )ماینر(« با ماخذ حقوق ورودی پنج درصد 
ایجاد شده است که در این صورت، این ردیف تعرفه مشمول 
مفاد مصوبه هیات وزیران و مصوبات اصالحی آن برای عدم 
نیاز به ثبت سفارش برای ورود به مناطق ویژه و آزاد نیست. 
معاون فنی گمرک ایران ادامه داد: براین اساس ورود ماینرها 
به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صرفا با 
اخذ و ارائه مجوز ثبت سفارش و رعایت کامل مقررات باید انجام 
شود که در این خصوص دفتر واردات گمرک ایران بخشنامه 

الزم را در این خصوص صادر و به گمرکات کشور ابالغ کرده 
است.  سال گذشته بعد از حواشی که در رابطه با استخراج 
بیت کوین و صدور مجوز برای آن وجود داشت، هیات وزیران 
طی مصوبه ای با استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری 
ش��ده موافقت کرد و آن را به عنوان یک فعالیت صنعتی با 
اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز دانست که 
بعد از آن بحث هایی در رابطه با واردات ماینرها مطرح و قرار بر 
این شد تا با طی فرآیند قانونی، واردات این کاالها مجاز باشد 
که برای سرزمین اصلی انجام ثبت سفارش و دریافت مجوز از 
سازمان های مربوطه الزامی بود اما ترانزیت این کاال به مناطق 

آزاد و ویژه، نیازی به ثبت سفارش نداشت.

شیوع مرگبار کرونا

چند راهکار برای حفاظت از حریم خصوصی در فضای مجازی

تعرفه جدید اعالم شد
واردات مشروط ماینرها به مناطق آزاد

فضای مجازی

سایبری

نمایه
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از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت اعالم شد
رشد ۴7 درصدی تعداد جوازهای تاسیس صادره

وزارت صمت- بر اساس گزارش اعالم شده از سوی معاونت طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد جواز تاس��یس صادره در شش ماهه 

اول امسال رشد ۴۷ درصدی را ثبت کرده است.
در این بازه زمانی تعداد ۱۸ هزار ۷۶۶ جواز تاسیس در بخش های مختلف 

صنعتی کشور صادر شده است.
بنابر این گزارش تعداد پروانه های بهره برداری صادره با سه هزار و ۵۵ مورد 

نسبت به شش ماهه اول سال گذشته، رشد ۱/۴ درصدی داشته است.
همچنین در این مدت تعداد پروانه های اکتشاف با ۴۷۲ افزایش هشت 

درصدی را در این بخش ثبت نموده است.
طبق اعالم معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد 
گواهی کش��ف در حوزه معدن با ۲۴۲ مورد رش��د  ۱/۳ درصدی را ثبت 

کرده است.
در ش��ش ماه نخس��ت سال ۹۹ و در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل 
تعداد پروانه های بهره برداری حوزه معدن با ۳۰۹ مورد رشد ۷/۷ درصدی 

داشته است.
در ای��ن گزارش میزان افزایش تع��داد پروانه های صنفی صادره با ۲۸۷ 

هزار و ۱۰۱ مورد رشد ۵۸/۷ درصدی را نشان می دهد.
در نیمه اول امسال تعداد گواهی امضای الکترونیکی با ۱۱۴ هزار و ۹۰۵ 

مورد افزایش ۵۴ درصدی داشته است.
براس��اس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تعداد نماد اعتماد الکترونیکی صادره با ۱۶ هزار و ۲۶۵ مورد رشد ۱۹۴/۷ 

درصدی را ثبت کرده است.
در بازه زمانی ش��ش ماهه اول سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل تعداد پروانه های فنی و مهندسی رشد ۱/۳ داشته و تعداد پروانه های 

بهره برداری نرم افزاری افزایش ۲۷/۳ درصدی را نشان می دهد.
این گزارش حاکی اس��ت تعداد پروانه های پژوهش مرکز پژوهش های 
صنعتی و معدنی رش��د ۲۰۰ درصدی و تعداد پروانه های و توسعه افزایش 

۱۲ درصدی داشته اند.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران:
عرضه قطره چکانی مواد اولیه پتروشیمی ها

ایسنا- عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران با بیان اینکه با 
افزایش نرخ ارز، واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده اند، 
تصریح کرد:  با توجه به این شرایط هیات وزیران و بانک مرکزی می توانند 

بانک ها را موظف کنند که به صنایع ال سی داخلی دهند.
علیرضا حائری در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به نقد بودن معامالت در 
بازار بورس اظهار کرد: در گذشته چیپس پلی استر و گرانول پلی پروپیلن 
ارزان تر بود و واحدهای تولیدی هم نقدینگی داش��تند و می توانستند این 
محص��والت را نق��د بخرند، اما در حال حاضر قیم��ت یک تریلی ۲۰ تنی 
گرانول پلی پروپیلن که مصرف سه تا چهار روز یک کارخانه است به ۶۰۰ 
میلیون تومان رسیده است. این میزان گرانول پروپیلن سه سال پیش ۲۰ 

میلیون تومان قیمت داشت.
وی اف��زود: در ای��ن میان وزارت صمت اعالم می کند که س��همیه های 
دریافتی کاهش ۵۰ درصدی داش��ته اس��ت. این یعنی برخی از واحدهای 
تولیدی که س��همیه ۳۰۰ تنی داش��ته اند در س��ال گذشته فقط ۱۰۰ تن 
مواد اولیه پتروش��یمی خریداری کردند. ام��ا وزارت صمت به دنبال دلیل 

این مساله نمی رود.
این در حالی است که مشکل بسیاری از این واحدهای تولیدی کمبود 
نقدینگ��ی اس��ت و این کاهش خرید مواد اولی��ه به معنی کاهش ظرفیت 

آنها است.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن متخصصان نساجی برخی از واحدهای 
تولیدی که به دلیل نبود نقدینگی نمی توانند به صورت نقد مواد اولیه خود 
را از بورس تامین کنند، به س��راغ واسطه ها می روند تا بتوانند به صورت 

چندماهه و با ارائه چک این مواد را به قیمت باالتر خریداری کنند.
حائری افزود: موضوع دوم این است که پتروشیمی ها به اندازه نیاز صنایع 
مواد اولیه در بورس عرضه نمی کنند؛ بنابراین در نتیجه عرضه قطره چکانی 

و کمتر از مصرف، رقابت ایجاد می شود. 
طبق قانون محصوالت پتروشیمی باید در بورس با نرخ فوب خلیج فارس 
منهای ۱۰ درصد بر مبنای ارز نیمایی عرضه شود، اما عرضه کم منجر به 
افزایش قیمت می شود و در نهایت با توجه به کمبود نقدینگی در واحدهای 
تولید، واسطه های به ظاهر تولیدکننده کاال را می خرند و به صورت دو ماهه 

و سه ماهه با سود به واحدهای صنعتی می فروشند.
حائ��ری با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی با این مش��کل 
مواجه اند که مس��ووالن درکی از کمبود نقدینگی در واحد صنعتی ندارند، 
تصریح کرد: با سه برابر شدن نرخ دالر تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتری 
برای تولید نیاز دارند، اما مسووالن دولتی هیچ وقت یک واحد صنعتی را 

اداره نکرده اند و بنابراین مشکالت آنها را درک نمی کنند.

نایب رییس انجمن صنعت باتری و ذخیره ساز های ایران اعالم کرد
روزهای سخت صنعت باتری برای تامین مواد اولیه 

ایرنا- نایب رییس انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران با اشاره 
به رونق دالل بازی در خصوص بازار باتری های فرسوده که به عنوان یکی از 
منابع اصلی تامین سرب محسوب می شود، گفت: امروز قیمت سرب حتی 
با شیب تندتر از نوسان دالر در حال حرکت است و به همین دلیل، روزهای 

سختی در صنعت باتری بابت تامین مواد اولیه در پیش خواهیم داشت.
مسعود گل شیرازی در این خصوص افزود: قیمت سرب همواره بر مبنای 
بورس فلزات لندن )LME(  تعیین می شده و بخش عمده ای از تولید آن 

به خارج از کشور صادر می شده است.
به گفته وی، به همین دلیل قیمت های داخلی سرب نیز بر همان مبنا 

خود را تنظیم کرده بود.
ای��ن مقام صنفی ادامه  داد: در دو س��ال اخی��ر و با ممنوعیت صادرات 
س��رب، انتظار می رفت قیمت این کاال در بازار داخلی کنترل ش��ود، اما به 
دلیل بسامان نبودن نظام توزیع و تولید، همچنین تولید بخش عمده ای از 
سرب کشور از کنسانتره معادن صورت گرفته و قیمت ها در عمل حتی از 

قیمت های جهانی نیز باالتر رفت.
وی اظهارداشت: رونق دالل بازی در باتری های فرسوده که به عنوان یکی 
از منابع اصلی تامین و بازیافت س��رب محسوب می شود و همچنین ایجاد 
کارگاه های کوچک اس��تحصال سرب در سرتاسر کشور، در عمل نظام مند 

بودن بازار آن را مختل کرده است.
گل شیرازی بیان داشت: امروز و به دالیل یاد شده، نظام عرضه و توزیع 
س��رب مختل ش��ده و واحدهای تولید باتری دچار چالش تامین س��رب و 
بی ثبات��ی قیمت باتری در بازار ش��ده اند که فش��ار آن به مصرف کنندگان 

وارد می شود.
وی با اشاره به صفر شدن واردات سرب، تاکید کرد: امروز قیمت سرب حتی 
با شیب تندتر از نوسان دالر در حال حرکت است و به همین دلیل، روزهای 

سختی در این صنعت بابت تامین مواد اولیه در پیش خواهیم داشت.
نایب رییس انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران خاطرنشان کرد:  
برای کاهش مشکالت پیشنهاداتی برای مسووالن و متولیان امر ارسال شده، 

اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

محمدرضا ستاری- این روزها یکی خبر
از خبرسازترین سوژه های صنعت و تولید 
ایران، صنعت خودروس��ازی و قیمت های 
افسارگس��یخته این بازار  است. هر چند 
در ط��ول ماه ه��ای گذش��ته به خصوص 
از م��رداد تا امروز بخ��ش قابل توجهی از 
صنایع تولیدی کشور به صورت روزافزون 
درگیر چالش های مختلفی بوده اند اما در 
این میان مساله خودرو و گمانه زنی هایی 
که تقریبا همه روزه برای س��امان دادن به 
وضعیت آن مطرح می شود، برد رسانه ای 

بیشتری داشته است.
در این رابطه یکی از سواالتی که همواره 
از سوی مصرف کنندگان مطرح می شود، 
این اس��ت که با توجه به عدم بازار رقابتی 
در صنع��ت خ��ودروی ای��ران و اینکه دو 
خودروساز به صورت انحصاری در این بازار 
فعالیت می کنند، دلیل افزایش روزافزون 
قیمت ها چیس��ت و چرا باید در این بازار 
غیررقابتی با وجود تمامی تسهیالت دولتی 
که نصیب خودروساز داخلی می شود، مبالغ 
نجومی زیان انباشته برای آنها در آمارها و 

گزارش های تحلیلی اعالم شود؟
سلسله چالش های بازار خودرو � 

به گفت��ه تحلیلگ��ران بازار خ��ودرو، 
مش��کالت این صنعت نه یک عامل بلکه 
بسته به سلسله عواملی است که در پیوند 
با یکدیگر کالفی سردرگم ایجاد کرده است. 
در ای��ن می��ان و در حالی که از مرداد ماه 
روز به روز شاهد افزایش قیمت خودروهای 
ساخت داخل هستیم و به موازات آن نیز 
هم��ه روزه صحبت از طرح ها و گش��ایش 
در ای��ن بازار از س��وی مس��ووالن مطرح 
می ش��ود، روز پنجش��نبه گذشته جلسه 
ش��ورای سیاس��تگذاری خودرو با حضور 
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی 
رییس جمهور، محمد شریعتمداری وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد فروزنده 
مش��اور رییس جمهوری برگزار و طی آن 
راهکارهای س��اماندهی بازار خودرو مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است در این جلسه وزیر صمت با 
اشاره به لزوم هدایت موثر نقدینگی کشور 
به بخش های مولد، ب��ر مهار عطش بازار 
خودرو نیز تاکید کرده است. او همچنین 
با اشاره به رشد ۲۳ درصدی تولید خودرو 
در ش��ش ماهه نخست امس��ال گفته در 
صورت همکاری تمامی بخش ها و با توجه 

ب��ه ظرفیت هایی که وج��ود دارد، امکان 
مدیریت این بازار فراهم است.

انتقاد رزم حسینی از قیمت گذاری های  � 
دستوری

در این میان یکی از طرح هایی که به منظور 
ساماندهی بازار خودرو مطرح است، نزدیک 
کردن قیمت کارخانه به قیمت های حاشیه 
بازار است؛ طرحی که برخی کارشناسان در 
مورد آن دو تحلیل را ارائه می دهند؛ نخست 
اینک��ه این ط��رح در زم��ان وزارت محمد 
شریعتمداری در سال ۹۷ ابالغ و اجرایی شد 
و نتیجه بخش نبود یعنی به جای پنج درصد 
حاش��یه سود در اسفند ماه همان سال این 

میزان به باالی ۲۵ درصد رسید.
از س��وی دیگ��ر ای��ن کارشناس��ان 
خاطرنشان می کنند که شواهد متعدد در 
طول س��ال های گذشته نشان داده بحث 
قیمت گذاری دس��توری نه تنها گرهی از 
مشکالت باز نمی کند بلکه پس از مدتی به 
آشفتگی ها نیز دامن می زند. در این راستا 
وزیر جدید صمت نیز به تازگی با انتقاد از 
قیمت گذاری های دستوری، این مساله را 
باعث زیان هنگفت صنایع خودروس��ازی 
کشور دانسته و اشاره کرده که همین امر 

منجر به سه نرخی ش��دن این بازار شده 
اس��ت. او در حالی اشاره کرده با توجه به 
شرایط کنونی ۷۰ درصد وقت و زمان این 
وزارتخانه به تنظیم بازار و معیشت مردم 
اختصاص یافته که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند در خصوص تنظیم بازار خودرو، 
مشکل نه عرضه خودرو بلکه عدم پوشش 
تقاضای بازار اس��ت؛ ام��ری که ثبت نام و 
قرعه کشی های خودرو در این روزها نمونه و 
شاهد خوبی برای بر هم خوردن این تعادل 

در عرضه و تقاضاست.
اما و اگرهای ورود خودرو به بورس � 

در چنین شرایطی یکی دیگر از طرح های 
مهم ساماندهی بازار خودرو، عرضه آن در 
بورس کاالست؛ طرحی که از سوی مجلس 
پیگیری شده و گفته می شود قرار است به 
صورت شفاف و طی مکانیسم هایی قیمت 
تمام شده خودرو را مشخص کند. این طرح 
اگرچه با شروطی مورد استقبال قرار گرفته 
ولیکن نحوه اجرایی شدن آن هنوز با اما و 
اگرهایی همراه است. نخست بحث قوانین و 
مقرراتی نظیر محدودیت در خرید و فروش 
خودرو است که گفته می شود ممکن است 
نوع تازه ای از واس��طه گری را دامنگیر این 

بازار کند. از سوی دیگر برخی ناظران تاکید 
دارند با توجه به محدودیت عرضه خودرو 
و بازار انحص��اری آن، امکان دارد با توجه 
به حجم قابل توجه بازار، این طرح نه تنها 
مشکل بازار را حل نکند بلکه باعث باالتر 

رفتن قیمت در بورس نیز شود.
در واقع کشف قیمت خودرو در بورس 
امروز یکی از مهم ترین مس��ائل این طرح 
ارائه شده از سوی مجلس است. اخیرا طبق 
آمارهای ارائه شده گفته می شود با توجه به 
تفاوت قیمت های کارخانه با حاشیه بازار 
در طول یک سال گذشته نزدیک به ۱۳۰ 
هزار میلیارد تومان س��ود به جیب دالالن 
رفته اس��ت؛ نکته ای که آرش محبی نژاد 
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو  روز گذشته در مورد 
آن به خبرگزاری ایرنا خاطرنش��ان کرده 
اس��ت: محاس��بات این انجمن حاکی از 
پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی 
مابه التفاوت قیمت کارخان��ه ای و بازاری 
خودروها از سوی مردم در مدت یک سال 
است. همچنین پژوهش مشابهی این رقم 
را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین 
زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب 

دالالن و واس��طه ها رفته با رقم حدود ۸۰ 
هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و 
قطعه سازی، حاکی از عمق فاجعه در این 

صنایع است.
در ای��ن رابطه گفته می ش��ود یکی از 
دالیل مهم پیش��نهاد عرضه خ��ودرو در 
ب��ورس، حضور مواد اولی��ه تولید خودرو 
مانند آلومینیوم، فوالد و مواد پتروشیمی 
در ب��ورس اس��ت و به همی��ن دلیل این 
طرح می تواند عالوه بر کوتاه کردن دست 
س��فته بازان و دالالن این ب��ازار، منجر به 

تعادل بخشی در این صنعت شود.
با این حال از آنجا که هنوز برای اجرایی 
ش��دن این طرح مدت زمان مشخصی در 
نظر گرفته نشده و بسیاری از پیچیدگی ها 
هنوز در آن پیش بینی نش��ده، محبی نژاد 
تاکید کرده است: اینکه برای مابه التفاوت 
قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف شده 
در ب��ورس چه تصمیمی باید اخذ ش��ود، 
اکنون محل اختالف است. اگرچه این طرح 
می تواند قیمت های کاذب بازار را بشکند اما 
ترجیح فعاالن صنعت خودرو و قطعه سازی 
بر قیمت گذاری در حاش��یه بازار به جای 
کش��ف قیمت در بورس است زیرا حضور 
خودرو در بورس نخس��تین تجربه از این 
مورد در جهان است که با پیچیدگی های 

خاص خود همراه است.
حلقه مفقوده قطعه سازان � 

به گفته ناظران یکی از این پیچیدگی ها 
مربوط به قطعه سازان است. از آنجا که یکی 
از سلس��له عوامل افزایش قیمت خودرو 
مربوط به مشکالت روزافزون قطعه سازان 
اس��ت که در تعیین قیمت اثری مستقیم 
دارد، برخی کارشناسان با اشاره به اهمیت 
ای��ن موضوع معتقدند ک��ه بخش تامین 
قطعات با توجه به فضای غیرش��فاف آن، 
نه تنها امکان نظارت را س��لب کرده بلکه 
بس��تری برای افزای��ش غیرواقعی قیمت 
خ��ودرو نیز فراهم کرده اس��ت. به همین 
منظ��ور و در حال��ی که اکن��ون نیمی از 
توان قطعه س��ازی کشور در حال فعالیت 
اس��ت، گفته می ش��ود دولت بیش از ۳۶ 
هزار میلی��ارد تومان ب��ه تولیدکنندگان 
بدهکار است؛ رقمی که روز به روز در حال 
انباشته شدن است و به گفته محمدرضا 
نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازان  الزم است در 
مدت زمانی کوتاه برای برون رفت این بخش 

از چالش های تولیدی پرداخت شود.

کدام یک از وعده ها برای ساماندهی بازار قابلیت اجرایی دارد

کالف سردرگم تولید و عرضه خودرو 

رییس کمیسیون حمایت قضایی 
و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران 
اظهار داشت: افزایش نرخ ارز منجر 
به فس��اد در بازار و اقتصاد کشور 
می شود زیرا به هم ریختگی قواعد 
بازی و افزایش نرخ ارز، زمینه های 
متعددی برای گرفتاری گروه های 
مختلف در صنعت و خدمات را به 

وجود می آورد.
حسن فروزان فرد در رابطه با 
تاثیرگ��ذاری ن��رخ ارز بر اقتصاد 
کشور اظهار داشت: بهتر است به 
جای اصطالح افزایش نرخ دالر، از 
کاهش چشمگیر ارزش پول ملی 
استفاده کنیم زیرا این موضوع در 
قالب افزایش نرخ ارز قابل بررسی 
نیست. بنابراین شرایط موجود و 
کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، 
مناس��بات ما را ب��رای تعامالت 

بین المللی بر هم زده است.
وی ادام��ه داد: تولیدکنن��ده 
باید بداند به چه میزان ارز برای 
فعالیت روزمره خود نیازمند است 
به معنای آنکه آیا وابستگی به مواد 
اولیه دارد یا خیر؟ زیرا برای انواع 
مانند کاالها،  تولیدی  واحدهای 
بس��ته بندی، تکنولوژی، قطعات 
فنی و مواردی از این دست، آثار 
متفاوت��ی بر جا می گذارد چراکه 
حوزه ه��ای تولیدی ب��ا یکدیگر 
متفاوتند و آنهایی که وابس��تگی 
بیش��تری به تامین م��واد اولیه، 
ماشین آالت و قطعات و تکنولوژی 
دارند بسیار آسیب دیده و برخی 
با کاه��ش تولید ج��دی مواجه 
شده اند. در واقع با کاهش ارزش 
پول ملی هم دسترس��ی پذیری 
کاهش پی��دا می کند و هم مواد 

اولیه گران می شود.
ای��ن عضو ات��اق بازرگانی در 
گفت وگ��و با ایلن��ا افزود: کاهش 
دسترس��ی پذیری برای برخی از 
تولیدکنن��دگان باع��ث به وجود 
آمدن بسیاری از مشکالت شده 

که مقوله ج��دا از کمبود بوده و 
این واحدها نتوانسته اند مواد اولیه 
را مهیا کنن��د و منجر به گرانی 
ش��ده اس��ت. به عنوان مثال در 
حوزه دام و طیور، موضوع اصلی 
دسترسی به اقالم مورد نیاز طیور 
است. متاسفانه ما در این واحدها 
هم موضوع افزایش قیمت و هم 
کمبود را پی��ش رو داریم و این 
م��وارد باعث کاهش جدی تولید 
ش��ده و کاهش تولی��د بالفاصله 
آث��ار خود را روی افزایش قیمت 

تمام شده محصول می گذارد.
ک��رد:  اضاف��ه  فروزان ف��رد 
و  ش��رکتی  ن  لیدکنن��دگا تو
خصوصی معیارهای��ی دارند که 
بر اس��اس ظرفیت ها، تناسباتی 
را بین هزینه ه��ای جاری ایجاد 
می کنن��د و کاهش میزان تولید 
این تناس��ب را از بی��ن می برد. 
به همین دلی��ل تولیدکننده به 
صورت تصاعدی ض��رر می کند. 
اغلب حوزه های تولیدی کش��ور 
با این مشکل مواجه شده اند، اما 
میزان تاثیرپذیری آن با یکدیگر 

متفاوت است.
وی تصریح کرد: مثال در حوزه 
صنایع غذایی چون بیش��تر مواد 
اولی��ه در داخ��ل کش��ور تهیه و 
آماده س��ازی می ش��ود، کمبود و 
عدم دسترس��ی  معنایی نداشته 
و کاه��ش تولید اتف��اق نیفتاده 
در حال��ی که افزایش هزینه های 
تولید کامال چش��مگیر است که 
بیشتر مربوط به بسته بندی کاال 
بسته بندی  زیرا اصل  می ش��ود، 
کاال واردات��ی اس��ت ک��ه نتیجه 
آن افزای��ش قیم��ت محصوالت 

بسته بندی می شود.
ای��ن فعال اقتص��ادی تصریح 
کرد: همچنین هزینه های جاری 
به اس��تناد افزایش ت��ورم تحت 
تاثیر ق��رار می گی��رد و افزایش 
قیمت کاال موجب کاهش مصرف 

می ش��ود که متاس��فانه کاهش 
درآمد مردم به دلیل تورم است. 
تولیدکنندگانی که  بنابراین چه 
به صورت مس��تقیم وابس��تگی 
ارزی دارند و چه تولیدکنندگانی 
که به صورت مستقیم وابستگی 
ندارند، هر کدام به نوعی متضرر 
می ش��وند و باید منتظ��ر ماند و 
شاهد رشد منفی تولید در سال 

جاری باشیم.
رییس کمیس��یون فساد اتاق 
بازرگان��ی تصریح ک��رد: افزایش 
نرخ ارز منجر به فس��اد در بازار 
و اقتص��اد کش��ور می ش��ود زیرا 
به هم ریختگ��ی قواع��د ب��ازی و 
افزای��ش ن��رخ ارز، زمینه ه��ای 
متعددی برای گرفتاری گروهای 
مختل��ف در صنعت و خدمت به 

وجود می آورد.

ریيس کميسيون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد
آوار افزایش نرخ ارز بر سر تولیدکنندگان داخلی

انعکاس

1- دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان گيالن
2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: رشت- پارك شهر، خيابان ملت، خيابان 

شهيد سيادتی، شركت گاز استان گيالن
3- موضوع مناقصه: اتصال شبكه روستاهای كالك به توكام سياهكل 
به طول تقريبی 6836 متر و اصالح طرح خط تغذيه گولك به پيركوه 

به متراژ تقريبی  752 متر
4- مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان: 23/610/719/000 ريال- مدت 

پيمان: 6 ماه
ــماره  5- ن�وع و مبل�غ تضمین: ضمانتنامه بانكی يا واريز نقدی به ش
ــز  ــه واري ــه شناس ــاب IR 610100004001119206378746 ب ــبا حس ش
ــزی يا يكی  ــك مرك 922119252292680010000000000001 بان
ــماره 123402/ت 50659 ه مورخ  ــن معتبر در آيين نامه ش از تضامي

94/9/22 به مبلغ 1/180/536/000 ريال
6- مدارک الزم جهت شركت در مناقصه: 

* يك برگ گواهينامه صالحيت پيمانكاری در رشته تاسيسات و تجهيزات 
يا نفت و گاز

* آگهی تاسيس و آخرين تغييرات شركت
* متقاضيان می بايست يك كار مشابه گازرسانی در حد معامالت عمده 

به همراه حسن سابقه در پنج سال گذشته داشته باشند.
* ارائه گواهينامه صالحيت ايمنی و يا فرم ثبت نام از اداره كار ضروری 

است )دارندگان كارگاه فعال مكلف به ارائه گواهينامه می باشند(.

* ارائه گواهی نمونه امضای مجاز افراد تعهدآور الزامی است.
ــاخت داخل با لحاظ كيفيت  ــب با كاالی س تذكر مهم: قيمت ها متناس

ارائه گردد.
* در این مناقصه دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب 

پیشنهادی صنعت نفت اجرا می شود.*
ــاعت 19 مورخ  7- آخری�ن مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: تا س

99/7/29
8- آخرین مهلت بارگذاری پاكات پیشنهادی توسط مناقصه گران 

در سامانه ستاد: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 99/8/10
9- زمان بازگش�ایی پاكات مناقصه: ساعت 12 روز يكشنبه مورخ 

99/8/11
10- مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه 

تداركات الكترونيك دولت )ستاد( انجام می پذيرد.
ــور  ــر ام 11- ش�ماره )تلفک�س( تم�اس: 33369086- 013 دفت

قراردادها
 http://www.nigc-gl.ir ــتان گيالن  اين آگهی در سايت شركت گاز اس
ــات  ــانی مناقص اطالع رس ــی  ــگاه مل پاي ــن  shana.ir و همچني و 
 http://iets.mporg.ir )ــت جمهوری ــردی رياس ــت راهب  )معاون

قابل رويت می باشد.

روابط عمومی شركت گاز استان گيالن

 فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیالن 
نوبت دومشماره 56/ م/ 99  شرکت گاز استان گیالن

شماره مجوز: 3912. 1399
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با مدیران شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو:

باید شرایط را برای اجرای طرح های توسعه ای چادرملو 
فراهم کرد

دکتر پورابراهیمی رییس کمیسیون 
اقتص��ادی مجلس در دیدار ب��ا مدیران 
ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو در 
مجتمع صنعتی این شرکت با تاکید بر 
اهمیت و ضرورت توس��عه فعالیت های 
اکتشافی در چادملو و دستیابی به ذخایر 
جدید سنگ آهن افزود: با تعیین تکلیف 
نرخ سنگ آهن و منطقی شدن قیمت آن 
باید شرایط اجرای طرح های توسعه این 
شرکت را فراهم کنیم.  وی با اشاره به وجود بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال رانت 
اقتصادی در صنعت فوالد و سنگ آهن تاکید کرد: نباید سود این صنعت فقط برای 
صنایع پایین دستی باشد.پورابراهیمی افزود: در شرایط فعلی کشور، تداوم و توسعه 
فعالیت های این گونه شرکت های ارزش آفرین می تواند راهگشای اشتغال بسیاری از 

نیروهای جوان و تحصیلکرده باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی همچنین با بیان اهمیت انتقال 
آب خلیج فارس به استان های کرمان و یزد گفت: آب، یکی از حیاتی ترین نیازهای 
مناطق کویری است که خوشبختانه با همت سه شرکت بزرگ معدنی و صنعتی 
کشور به ثمر رسیده است. وی نقش مهندس تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو را در اجرای این طرح عظیم ملی بسیار موثر عنوان کرد و گفت: 
مهندس تقی زاده از مدیران توسعه گرا و جسوری است که همراه با دیگر مدیران دخیل 
در این پروژه با تالش و پیگیری قابل تقدیر، با وجود برخی نامالیمات، توانستند طرح 

شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس را اجرا و به نتیجه نهایی برسانند.
در این دیدار مهندس ناصر تقی زاده، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو ضمن تشریح طرح های توسعه این شرکت که می تواند تحولی 
مهم در رشد اقتصادی استان یزد و صنعت کشور ایجاد کند گفت: باید دست از 

تنگ نظری ها برداریم و اجازه دهیم از منابع جدید معدنی بهره برداری کنیم.
وی با یادآوری اینکه کویر ایران سرشار از معادن و ذخایر ارزشمند خدادادی است 
گفت: در پی دستیابی به ذخیره دو میلیارد تنی سنگ آهن در یکی از پهنه های معدنی 

استان یزد هستیم که نیاز صنایع فوالدی کشور را تا ۱۵ سال تامین می کند. 
دکتر دشتی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار 

خواستار زمینه سازی متولیان کشور برای یک انقالب معدنی شد.

مدیر نظارت بر بازار بورس کاال:
عرضه ورق سرد فوالد  خارج از بورس

مهر- مدیر نظارت بر بازار بورس کاال 
گفت: در حال حاضر شرکت فوالد مبارکه 
ورق سرد خود را در بورس عرضه می کند 
ولی سایر تولیدکنندگان ورق سرد خود را 
با قیمت های بسیار باال و در خارج از بورس 

می فروشند.
س��یدجواد جهرمی در مصاحبه ای با 
رادیو اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر 
شرکت فوالد مبارکه ورق سرد خود را در 
بورس عرضه می کند ولی سایر تولیدکنندگان ورق سرد خود را با قیمت های بسیار 
باال و در خارج از بورس می فروشند. آنچه که وزارت صمت و نهاد نظارتی تاکنون 
پیگیری آن نبوده این بوده که شرکت هایی که ورق گرم را با قیمت های پایین تر از 
بورس خریده اند و باید ورق های سرد تولیدی خود را در بورس عرضه کنند، چرا به 

تعهدات خود عمل نکرده اند؟!
مدیر نظارت بر بازار بورس کاال گفت: وقتی ورق س��رد شرکت های مزبور در 
کنار ورق سرد شرکت فوالد مبارکه قرار گیرد نیاز خودروساز، صنعت لوازم خانگی، 
بشکه ساز و قیرساز تامین خواهد شد.وی افزود: این صنایع همانند سال های گذشته 
نمی توانند ورق وارد کنند، پس تقاضای آنها امروز به بازار وارد شده و در کنار سایر 
صنایع باید خرید انواع ورق فوالدی را از شرکت مبارکه انجام دهند از این رو ضرورت 

دارد وزارت صمت بر عرضه فوالد خارج از بورس به صورت جدی نظارت کند.
جهرمی بیان داشت: مشکالت سامانه بهین یاب بسیار جدی است؛ ضرورت ایجاب 

می کند نواقص و اشکاالت این سامانه هرچه سریع تر برطرف شود.
وی ادامه داد: برای تنظیم بازار فوالد از حیث قیمتی ضرورت دارد عرضه و تقاضا 
توأمان ساماندهی شود.مدیر نظارت بر بازار بورس کاال یادآور شد: الزمه دستیابی به 
این هدف این است که فروش خارج از بورس وجود نداشته باشد. به عبارتی همه 
شرکت ها موظف باشند تمامی عرضه داخلی خود را در بورس انجام دهند و دیگر 

اینکه تقاضاها، تقاضاهای واقعی تولیدکننده باشد.

هنوز بالتکلیفی فع��االن معدنی در زنجیره 
تولید فوالد کش��ور ادام��ه دارد تا جایی که هر 
روز وضعیت س��خت تری را در برابر دشواری ها 

تحمل می کنند.
فع��االن معدنی بار ها ب��ر این موضوع تاکید 
داشتند که سرکوب قیمت ها در زنجیره تولید 
محصوالت فوالدی به نفع سایر حلقه ها و به ضرر 
بخش معدن انجام می شود و سودآوری این بخش 
را تهدید می کن��د. از این رو یکی از اصلی ترین 
مطالبات در زنجیره فوالد کش��ور واقعی شدن 
قیمت هاست؛ قیمت هایی که به طور دستوری 
تعیین شده و به نفع حلقه های پایین دستی عمل 
می کند و در عمل توان صادراتی بخش معدن را 

تضعیف کرده است.
سرکوب قیمت محصوالت معدنی در حالی 
انجام می شود که هیچ کمبودی در تامین مواد 
اولیه مورد نیاز فوالدسازان نیست اما این واحد ها 
می خواهند مواد اولیه را نه با قیمت واقعی بلکه با 
قیمت ارزان دریافت کنند.این نوع قیمت گذاری 
دستوری، تولید و در نتیجه صادرات محصوالت 
را مختل کرده هرچند تا امروز تولید متوقف نشده 
اما ضرر و زیان حاصل از سرکوب قیمت ها، بدنه 

این بخش را خدشه دار کرده است.
ضرورت بازنویسی برنامه های حمایتی  � 

از سنگ آهنی ها
فعاالن اقتصادی معتقدند سرنوشت صنعت 
خودرو برای زنجیره فوالد نیز بازنویسی شده است. 
در همین رابطه سعید صمدی رییس کمیسیون 
معدن خانه اقتصاد ایران در گفت وگو با اقتصاد۲۴ 
گفت: اساسا کشور دچار تورم ساعتی شده است و 
لحظه به لحظه این تورم تمام موارد را در اقتصاد 
شامل می شود و از همه مهم تر اینکه این شرایط 
وخیم تورمی وارد صنعت فوالد هم شده است.
صمدی ادامه داد: به طور مثال دو هفته پیش هر 

تن ش��مش فوالد خوزستان ۱۱ میلیون تومان 
معامله شد که رقم بی ربطی بوده و غیرمنطقی 
است. از این رو وزارت صمت در این شرایط ترجیح 
می دهد دوباره سیگنال افزایش قیمت در سیستم 
وارد نکند تا بازار نخواهد از این شرایطی که هست 

بدتر و گران تر شود.
وی تصری��ح کرد: مهم ترین بحث در تعدیل 
قیمت این اس��ت که نرخ سنگ آهن باال رود اما 
باید پذیرفت که در کوتاه مدت نباید شوک های 
جدیدی به بخش صنایع معدنی وارد شود و اگر 
دولت تصمیمی برای این بخش گرفته است قطعا 
باید روشی باشد که جنبه حمایتی از زنجیره فوالد 

را به همراه داشته باشد.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران 

یادآور ش��د: اگر قرار باش��د در بلندمدت دولت 
تولید س��نگ آهن کش��ور را افزایش دهد باید 
به س��راغ ذخایر کم عیار برود تا ش��رایط از این 

پیچیده تر نشود.
به گفته این فعال معدنی، کشور دارای ذخایر 
سنگ آهن با عیار باال نیز هست در حالی که در 
دنیا از تمامی ذخایرش��ان اس��تفاده می کنند و 
طبیعی است که برای تعادل بخشی به نظام تولید 
و حفظ جنبه های قیمتی آن با توجه به ذخایر 
مختل��ف برنامه ریزی و قیمت گذاری برای تمام 

سطوح های مختلف سنگ آهن صورت بگیرد.
صمدی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در این 
شرایط و با این قیمت یکسری ذخایر عمیق، نیاز 
به سرمایه گذاری و فرآوری بیشتری دارند، گفت: 

طبعا در بلندمدت )۱۰ یا ۲۰ سال آینده( برای 
تامین سنگ آهن کشور به سراغ ذخایر مختلف 
خواهند رفت و آن ذخایر را هم نمی توان شش 

ماهه یا یک ساله احیا کرد.
وی افزود: اصل پروسه احیای ذخایر سنگ آهن 
پنج ساله بوده و حتی ممکن است به ۱۰ سال 
هم زمان احتیاج داش��ته باشد. طبیعتا اگر قرار 
باشد س��رمایه گذاران به سمت آن ذخایر بروند 
باید چشم انداز سنگ آهن از چیزی که در حال 

حاضر هست بسیار روشن تر باشد.
رییس کمیس��یون مع��دن خان��ه اقتصاد 
ایران در همین خصوص بیش��تر توضیح داد و 
گفت: چشم انداز فعلی س��نگ آهن فقط برای 
معادن پرعیار و معادنی که از گذشته روی آنها 

سرمایه گذاری شده مناسب است زیرا این معادن 
با دالر هزار تومان و زیر هزار تومان و نهایتا دالر 

سه هزار تومان سرمایه گذاری شده است.
صمدی ادامه داد: اگر قرار باش��د معدن را با 
دالر ۳۰ هزار تومان سرمایه گذاری کنند دیگر این 
قیمت ها اقتصادی نیست. اگر قرار باشد به سراغ 
ذخایر غیرمتعارف بروید شرایط سخت تر می شود 
و این پیچیدگی ها شرایط معادن سنگ آهن را به 

مخاطره انداخته است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت بازار نسبت به 
مسائل اقتصادی بی ربط شده است چراکه قیمت ها 
بی دلیل باال می رود و هیچ چیز حساب و کتاب 
ندارد، گفت: عمال جلوی صادرات سنگ آهن را 
گرفتند و اصال صادراتی نیست و این لطمه ها برای 
بخش معدن به ویژه سنگ آهن که نبض اقتصاد در 
صنعت فوالد را در دست دارد خطرناک و غیرقابل 

جبران خواهد بود.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران 
یادآور شد: اما در مقابل سنگ آهنی ها، همیشه 
فوالدس��ازان از نظر رسانه ای بسیار قوی بوده و 
هستند و رانت قوی نیز برای برقراری ارتباط با 
دولت دارند وگرنه اصال منطقی نیست که شرایط 
قیمت گذاری برای فوالدی ها که در میانه زنجیره 
فوالد قرار دارند، از سنگ آهنی ها که خط مقدم این 
زنجیره هستند منفعت بیشتری را کسب کنند.

صم��دی در پای��ان تاکید ک��رد: زمانی که 
می خواهند ثبات و توس��عه را به اقتصاد کشور 
برگردانن��د تنها با ابزار سیاس��ت های تحمیلی 
اعمال قیمت به بخش سنگ آهن و زنجیره فوالد 
درصدد نتیجه گیری هستند. با این کار تورم را 
بر کل کش��ور تحمیل می کنند و یک سونامی 
تورم به سمت قیمت تمام شده کاال های معدنی 
برمی گردانند و این اصال به صالح اقتصاد و ارزآوری 

کشور نیست.

چرا فعاالن بخش معدن بالتکلیف اند

سونامی تورم به سوی قیمت کاال های معدنی

طب��ق گ��زارش وضعیت ش��اخص های صنعت، 
معدن و تجارت در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ 
که توسط وزارت صمت منتشر شده است، تمامی 
مجوزهای معدنی صادر ش��ده ب��ه لحاظ تعدادی 
در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته افزایش 

یافته اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش در نیمه 
نخست امسال ۴۷۲ فقره پروانه اکتشاف صادر شده 
که در مقایسه با ۴۳۷ فقره صادر شده در نیمه اول 

سال ۱۳۹۸، رشد هشت درصدی داشته است.
پس از آن در ش��ش ماهه اول امسال ۳۰۹ فقره 
پروان��ه بهره برداری صادر ش��ده ک��ه افزایش ۷/۷ 
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه 
کرده است. در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ میزان 

صدور این مجوز معدنی ۲۸۷ فقره بوده است.
در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۸، معادل ۲۳۹ فقره 

گواهی کشف صادر شد که در مدت مشابه امسال 
)۱۳۹۹( این تع��داد به ۲۴۲ فقره افزایش یافته و 

رشد ۱/۳ درصدی را ثبت کرده است.
عالوه  بر این در مدت ش��ش ماهه نخست سال 

جاری سرمایه مجوزهای صادره برای گواهی کشف 
معادن که معادل هزینه صرف ش��ده برای عملیات 
اکتش��اف بوده، رش��د ۳۵/۷ درصدی داشته است. 
در پنج ماه اول امس��ال، نزدی��ک به ۵۷۵ میلیارد 
ریال صرف عملیات اکتش��اف شده و این در حالی 
است که در مدت مشابه سال گذشته حدودا ۴۳۳ 

میلیارد ریال صرف شده است.
میزان اش��تغال به واس��طه ص��دور پروانه های 
بهره ب��رداری در ای��ن مدت )نیمه نخس��ت س��ال 
۱۳۹۹( تنه��ا آم��ار نزولی این گزارش اس��ت. در 
مدت یادش��ده )شش ماهه ابتدایی امسال( ۲۵۴۱ 
نفر مش��غول شده اند؛ در حالی که در مدت مشابه 
سال گذش��ته، میزان اشتغال در این حوزه ۲۵۹۸ 
نفر بوده است. بنابراین میزان اشتغال در این حوزه 
با افت ۳/۳ درصدی نسبت به سال گذشته روبه رو 

شده است.

در نيمه نخست سال جاری محقق شد
افزایش ۱/۳ تا ۸ درصدی تعداد مجوزهای صادر شده در بخش معدن

زاویه

شرکت آب و فاضالب استان گلستان در نظر دارد: مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه در تاریخ  99/07/27  می باشد.

مهلت تسلیم پیشنهادها: تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۴
- فیزیك پاکت الف پس از بارگزاری در سامانه ستاد، در مهلت تعیین شده و الک و مهرشده به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب گلستان تحویل داده شود.

نشانی کارفرما:استان گلستان، گرگان، میدان بسیج، سایت اداری، شرکت آب وفاضالب استان گلستان
به پیشنهادهای فاقد امضا،  مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لذا از پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 کاوش های زمینی )ردیف1( و رتبه 5 آب )ردیف 2( درخواست می شود جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۱۷۳۲۴۲۶۳۰۶)دفتر 
قراردادها( تماس حاصل و یا به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  به آدرس http://iets.mporg.ir  و سامانه ستاد مراجعه نمایید .

شناسه آگهی: 1020315
تاریخ انتشار نوبت اول:99/7/27
روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان گلستانتاریخ انتشار نوبت دوم:99/7/28

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت اول شرکت آب و فاضالب استان گلستان

مهلت دريافت موضوع فراخوان مناقصهرديف
اسناد

مبلغ برآورد 
اوليه )ريال (

مبلغ تضمين شركت 
در فرآيند ارجاع كار 

) ريال (
زمان 

بازگشايی
ساعت 
دستگاه محل تامين اعتباربازگشايی

نظارت

1

آبرسانی به مجتمع جلين
 عمليات اجرايی حفر و لوله گذاری

 يك حلقه چاه عميق سازند سخت  به
 عمق 200 متر جهت تامين آب مجتمع

جلين- گرگان
8صبح99/07/3011/870/146/288593/510/00099/08/18

صندوق توسعه 
ملی)50 درصد 
نقد( الباقی اسناد 
خزانه )2تا 3 ساله(

معاونت 
بهره  برداری 
و توسعه آب

2

مجتمع آبرسانی فجر-نوار مرز
 عمليات اجرايی بخشی ازخط انتقال آب
 از روستای حسن آباد تا روستای سارلی

مختوم- گنبد كاووس
8 صبح99/07/306/083/982/940304/200/00099/08/18

صندوق توسعه 
ملی- نقدی

معاونت 
بهره برداری 
و توسعه آب

روابط عمومی جمعيت هالل احمر استان گيالن

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای جمعیت هالل احمر
نوبت دوم جمعیت هالل احمر استان گیالن

جمعیت هالل احمر استان گیالن در نظر دارد نسبت به خرید 2800 بسته اقالم غذایی مورد نیاز خود به شرح جدول ذیل 
از طريق برگزاری مناقصه عمومی يك مرحله اي، از اشخاص حقوقی واجد شرايط از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت اقدام 
ــنهادات و بازگشايی پاكت ها از طريق سامانه تداركات  ــناد مناقصه، ارائه پيش نمايد. كليه مراحل مناقصه اعم از خريد و دريا فت اس

الكترونيكی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام می پذيرد.
نوع تضمینمبلغ سپرده شركت در مناقصه به ریالتعداد در هر بستهنوع كاال در هر بستهردیف

ضمانت نامه بانکی/فیش 420،000،000 1
بانکی

1 كیسهبرنج ممتاز 10 كیلویی 
4 بستهماكارونی 700 گرمی 

2 بطریروغن مایع 
ا قوطیرب گوجه فرنگی 800 گرمی

1 بستهچای 500 گرمی
1 بستهقند 900 گرمی

1 بستهعدس 900 گرمی
الزم به ذكر است مناقصه گران در صورت عدم عضويت و ثبت نام در سامانه می بايست نسبت به انجام مراحل ثبت نام و دريافت 

گواهی امضای الكترونيكی از طريق سايت به طريق ذيل اقدام نمايند:
مهلت زمان خرید و دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روزدوشنبه مورخ 1399/7/28 لغايت ساعت 14 روز چهارشنبه 

 1399/7/30
مهلت زمان تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت: از ساعت8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/8/1 لغايت ساعت 14 روز شنبه 

مورخ 1399/8/10
تاریخ و محل بازگشایی: ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1399/8/11 محل سالن جلسات جمعيت هالل احمر استان گيالن. 

متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به نشانی رشت، خيابان سعدی، كوچه شهيد ابراهيم فرقان بين، جمعيت هالل احمر 
ــانی و پشتيبانی مراجعه نمايند. حضور مناقصه گران در جلسه بازگشايی آزاد بوده و نياز به ارسال  ــتان گيالن، معاونت منابع انس اس

دعوتنامه مجدد نمی باشد.
تلفن های مركز سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 27313131- 021  ،  013-33112536 

ــتان ها در سايت سامانه تداركات الكترونيك دولت، بخش تامين كننده/  مناقصه گر موجود  ــاير اس اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س
است.

ساير شرايط شركت در مناقصه در فرم شرايط عمومی شركت در مناقصه مندرج است.

مش��ورتی ش��ورای  جلس��ه 
سیاس��تگذاری ف��والد با حضور 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، 
رییس جمهور،  اقتصادی  معاون 
مش��اور رییس جمهور و مدیران 
ف��والد  ح��وزه  ش��رکت های 
برگزار ش��د که ط��ی آن بحث 
قیمت گذاری و نحوه ساماندهی 
بررس��ی م��ورد  ف��والد   ب��ازار 

 قرار گرفت.

به گ��زارش ایس��نا، جلس��ه 
مشورتی ش��ورای سیاستگذاری 
علیرض��ا  حض��ور  ب��ا  ف��والد 
رزم حسینی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، محمد نهاوندیان معاون 
رییس جمهور، محمد  اقتصادی 
فروزنده  مشاور رییس جمهور و 
مدیران شرکت های حوزه فوالد 

برگزار شد.
در این جلسه روند قیمت گذاری 

و نحوه س��اماندهی بازار فوالد و 
همچنین شرایط تامین فوالد در 
صنایع پایین دستی، مورد بررسی 

قرار گرفت.
و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تج��ارت در این جلس��ه، اعمال 
نظ��ر متخصصان، تش��کل های 
بخش خصوص��ی و فعاالن حوزه 
فوالد را در روند تصمیم گیری ها، 
سیاس��ت جام��ع وزارت صمت 

عنوان کرد.
 رزم حس��ینی تصری��ح کرد: 
متناسب با ظرفیت های تولیدی 
کشور، شرایط تامین نیاز صنایع 
پایین دستی به فوالد در اولویت 

قرار می گیرد.
وی ضم��ن تاکید بر ضرورت 
هم افزایی همه بخش های عامل 
در تنظیم بازار فوالد افزود: آمار 
تولیدات زنجیره فوالد  افزایشی 
در نیمه اول امسال، می تواند در 
تامین نیاز صنایع پایین دس��تی 

موثر واقع شود.

با حضور معاون اقتصادی ریيس جمهور و وزیر صمت برگزار شد
جلسه مشورتی شورای سیاستگذاری و قیمت گذاری فوالد 

www.jahanesanat.irنمایه
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ایرانی ها  همچنان پیشتاز خرید ملک در ترکیه
ایسنا- مانند ماه های قبل، ایرانی ها بیش از هر ملیت دیگری در ترکیه خانه 
خریده اند. با وجود شیوع کرونا در ترکیه، تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه 
در ترکیه افزایش داشته است؛ به گونه ای که طبق اعالم مرکز آمار این کشور، در 
۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ 
اقامت و شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶/۱ درصد افزایش 
داشته و به ۵۲۶۹ واحد رسیده است. استانبول محبوب ترین شهر برای خرید 
خانه توس��ط اتباع خارجی بوده و طی این مدت ۲۳۷۰ مورد از کل معامالت 
مسکن صورت گرفته توسط اتباع خارجی مربوط به این شهر بوده است. پس از 
استانبول نیز شهرهای آنتالیا با ۱۰۱۸ مورد و آنکارا با ۳۴۷ مورد، محبوب ترین 

شهرها برای خرید خانه در ترکیه توسط اتباع خارجی بوده اند.
ب��ه گفت��ه مرکز آمار ترکیه، طی این مدت اتباع ایرانی با خرید ۹۰۸ واحد 
خانه بزرگ ترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده اند و عراقی ها، روس ها، 
آذربایجانی ها و افغان ها در رده های بعدی قرار گرفته اند. آلتان الماس- مدیر بخش 
سرمایه گذاری و توسعه موسسه کاناتدر - گفت: تمایل باالی اتباع خارجی برای 
خرید ملک در ترکیه نشان می دهد که این کشور به یک رقیب برای کشورهای 
اروپایی حوزه مدیترانه تبدیل شده است. نسبت به اینکه روند فعلی در آینده 

تداوم داشته باشد خوشبین هستیم.
در مجموع ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر امسال ۱۳۶ هزار و ۷۴۴ مورد فروش 
ملک در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 
۶/۵ درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. ۱۰۸ هزار و ۴۲۱ خانه از خانه های فوق 
نوساز بوده اند. طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش ۲۵۰ 
هزار دالر و باالتر می توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند. از زمان 

تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی ها رونق زیادی گرفته است.

کاهش ۹۶درصدی مسافران هوایی در اتحادیه اروپا 
با شیوع کرونا

تس�نیم- یورواستات، مرکز آمار اتحادیه اروپا، در گزارشی اعالم کرد که 
تعداد مسافران هوایی در این اتحادیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در مقایسه 
با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ به شدت کاهش یافته است. یورواستات، مرکز 
آمار اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در گزارشی اعالم کرد که تعداد مسافران هوایی 
در این اتحادیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه در سال 
۲۰۱۹ به ش��دت کاهش یافته است. به گفته یورواستات، با توجه به اقدامات 
دولت های اروپایی برای مهار شیوع ویروس کرونا که مردم را از سفرکردن دلسرد 
می کند، با داده های موجود کاهش تعداد مسافران هوایی در میان ۱۹ کشور 
عضو اتحادیه اروپا بین ۹۶درصد تا ۹۹ درصد است. داده های سفرهای هوایی 
برای بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، یونان، مالت، لهستان، رومانی و سوئد 
در دسترس نبود. اسپانیا با کاهش ۶۱/۶ میلیون نفری یا ۹۹ درصد از تعداد 
مسافران هوایی از آوریل تا ژوئیه سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه در سال 
۲۰۱۹، بیشترین آسیب را در این بخش شاهد بوده است. آلمان در سه ماهه 
دوم سال ۲۰۲۰ نسبت به سال گذشته، ۵۹/۱ میلیون مسافر هوایی را از دست 
داده اس��ت که کاهش ۹۷ درصدی نشان می دهد. در همین مدت در فرانسه 
۴۴/۲ میلیون نفر کمتر با هواپیما سفر کرده اند که کاهش ۹۷ درصدی را نشان 
می دهد. ایتالیا نیز در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته با کاهش ۴۲/۶ میلیون نفری یا ۹۸ درصدی مواجه شده است. کاهش 
تعداد مسافران هوایی در مقدونیه شمالی که در حال حاضر برای پیوستن به 

اتحادیه اروپا در حال مذاکره است را ۱۰۰ درصد نشان می دهد.

خبر

وزیر راه و شهرسازی به تازگی گفته در 
شرایط التهاب ارزی، تصمیمی برای تغییر 
نرخ بلیت هواپیما نمی گیریم اما سازمان 
هواپیمایی کش��وری در آخرین اطالعیه 
خود آورده: »قیمت بلیت پروازهای داخلی 
از اول آبان ماه افزایش می یابد.« حدود دو 
هفته پیش بود که س��تاد مقابله با کرونا 
مصوب کرد از ابتدای آبان ماه ۹۹ در راستای 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، 
ش��رکت های هواپیمایی موظف هستند، 
فقط ۶۰ درصد ظرفیت هواپیماهای خود 
را به فروش برسانند و ۴۰ درصد این ظرفیت 

خالی باشد.
از سوی دیگر شرکت های هواپیمایی 
هم معتقد بودند که هزینه این ۴۰ درصد 
ظرفیت خالی یا باید بر دوش دولت باشد 
یا بر دوش مسافر و خود هزینه ای در این 
باره متحمل نشوند. دولت هم که در این 
باره باری بر دوش نگرفت و در واقع مقرر 
ش��د، هزینه ۴۰ درصد ظرفیت خالی بر 

دوش مسافران باشد.
در این راستا حدود هشت روز پیش بود 
که شرکت های هواپیمایی مدعی شدند، به 
دلیل ض��رورت اجرای محدودیت فروش 
فقط ۶۰درصد صندلی پروازها و همچنین 
افزایش زیاد نرخ ارز، قیمت بلیت هواپیما 

هم باید افزایش یابد.
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن 
ش��رکت های هواپیمایی در ای��ن باره به 
خبرن��گار ف��ارس گفته بود ک��ه آخرین 
نرخ گذاری بلیت پروازهای داخلی مربوط به 
نیمه اول سال ۹۸ بود و از آن زمان افزایش 
نیافت��ه بود در حالی که آن زمان نرخ ها با 
احتساب دالر نیمایی ۱۱ هزار تومان تعیین 

شده بود، ولی امروز دالر تا حدود ۳۰ هزار 
تومان قیمت دارد و شرکت های هواپیمایی 
هم از اسفند ۹۹ دیگر دالر نیمایی دریافت 
نکرده ان��د. وی گفت که حدود ۶۰ درصد 
هزینه شرکت های هواپیمایی ارزی است، 
شرکت ها برای تهیه قطعات هواپیما و موتور 
باید ارز از بازار آزاد تهیه کنند، چون ارزی از 
سوی سامانه نیما به آنها پرداخت نمی شود.
اسعدی سامانی اظهار کرد: با احتساب این 
دو عامل )دالر ح��دود ۳۰ هزار تومانی و 
ضرورت رعایت ف��روش فقط ۶۰ درصد 
ظرفیت( باید نرخ بلیت پروازها هم تغییر 
کند.در این راستا نرخ نامه جدیدی منتشر 
شد و مقرر شد از ابتدای آبان ماه نرخ های 
جدید اعمال شود. در این نرخ نامه که سقف 
و کف قیمت ها مشخص شده است، بیش از 
۵۰ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ های 
قبلی اعمال شده است.البته اسعدی سامانی 
روزهای بعد به فارس گفت که این افزایش 
قیمت ها در ص��ورت رفع محدودیت ۶۰ 
درصد ظرفیت پروازها تا حدود ۲۵ تا ۳۰ 
درصد کاهش می یاب��د و اگر نرخ ارز هم 
تعدیل شود، قطعا این قیمت ها هم تعدیل 
خواهد شد، اما در شرایطی که ۴۰درصد 
ظرفیت پروازها خالی باش��د و شرکت ها 
مجب��ور به تهیه ارز از بازار آزاد با نرخ های 
حدود ۳۰ هزار تومانی باشند، این نرخ ها 
اعمال خواهد شد.دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی به فارس گفت که نرخ نامه آبان 
ماه بر اساس دالر ۲۷ هزار تومانی تهیه شده 
است. وی گفت: طبق قانون برنامه پنجم که 
در برنامه ششم هم بر آن تصریح شده است، 
آزادسازی نرخ ها در مورد بلیت پروازهای 
داخلی اعمال ش��ده اس��ت و طبق قانون 

نرخ گذاری بر عهده شرکت های هواپیمایی و 
انجمن شرکت های هواپیمایی است و دولت 
شامل وزارت راه و سازمان هواپیمایی هیچ 

نقشی در نرخ گذاری ندارند.
اسعدی س��امانی این را هم گفته بود 
که انجمن شرکت های هواپیمایی بر نرخ 
گذاری ها نظارت دارد و مانع از ایجاد رقابت 
مضر بین شرکت های هواپیمایی می شود.

وزی�ر راه: قیمت های جدید لغو  � 
شد

پس از طرح این موارد و افزایش بیش از 
۵۰درصدی قیمت پروازهای داخلی از آبان 
ماه، ساعت حدود ۲۳ روز ۱۹ مهرماه بود 
که محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در 
خصوص نرخ نامه جدید انجمن شرکت های 
هواپیمایی گفت: افزایش قیمت اعالم شده 
از س��وی انجمن شرکت های هواپیمایی 
معتبر نیست و قیمت های جدید که قرار 
بود از اول آبان ماه اعمال ش��ود لغو شده 
اس��ت.البته وزیر راه و شهرس��ازی روز ۲۰ 
مهرم��اه هم گفته ب��ود: اجازه نمی دهیم 
شرکت های هواپیمایی به بهانه اینکه خود 
تشخیص می دهند افزایش قیمت بلیت 

هواپیما داشته باشند.
پس از صحبت های وزیر راه و شهرسازی 
خیال مسافران حمل و نقل هوایی از بابت 
افزایش قیمت بلیت هواپیما راحت شد و 
انتظار هم بر این بود که دیگر درباره افزایش 
نرخ بلیت پروازهای داخلی فعال موضوعی 

مطرح نمی شود.
یکی، دو روز بعد مقرر شد رییس سازمان 
هواپیمایی و انجمن شرکت های هواپیمایی 
جلسه ای با حضور رییس سازمان هواپیمایی 
برگزار کنند و به بررسی موضوع افزایش 

نرخ بلیت پروازهای داخلی بپردازند. پس 
از برگزاری دو جلس��ه در این باره سازمان 
هواپیمایی کشوری اطالعیه ای با این محتوا 
صادر کرد: »بلیت پروازهای داخلی تا اول 
آبان ماه افزایش نمی یابد.«این در حالی است 
که دقیقا پیش از این هم قرار بود نرخ های 
جدید بلیت هواپیما در پروازهای داخلی از 

اول آبان ماه اعمال شود.
در این اطالعیه س��ازمان هواپیمایی 
آمده بود که: پی��رو اعالم افزایش قیمت 
بلی��ت پروازهای داخلی توس��ط انجمن 
شرکت های هواپیمایی و متعاقب آن لغو این 
دستورالعمل از طرف وزیر راه وشهرسازی 
و ریاس��ت س��ازمان هواپیمایی کشوری، 
به منظور بررس��ی مش��کالت و مسائل 
ش��رکت های هواپیمایی از جمله افزایش 
بی رویه نرخ ارز، جلسه ای به ریاست کاپیتان 
زنگنه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری 
و با حضور مدیران عامل و معاونان بازرگانی 
شرکت های هواپیمایی برگزار و مقرر شد 
بلی��ت پروازهای داخلی ت��ا اول آبان ماه 
افزایش نیافته و در صورت ابالغ ستاد ملی 
مقابله با کرونا، دستورالعمل پذیرش حداکثر 
۶۰درصدی مسافر در هواپیماها از تاریخ اول 

آبان اجرا شود.
تایی�د ضمنی افزای�ش قیمت  � 
پروازهای داخلی از س�وی سازمان 

هواپیمایی
در واقع این مصوبه جلسه رییس سازمان 
هواپیمایی با شرکت های هواپیمایی همان 
موضوع قبلی اعمال نرخ های جدید بلیت از 
اول آبان با در نظر گرفتن نرخ جدید ارز و 
خالی نگه داشتن ظرفیت ۴۰ درصدی بود 
و هیچ موضوع جدیدی نداش��ت. در واقع 
تاییدیه ای از سوی سازمان هواپیمایی برای 
شرکت های هواپیمایی بابت افزایش قیمت 
بلیت ها بود.رییس سازمان هواپیمایی: هیچ 
ایرالینی حق تغییر نرخ بلیت هواپیما زودتر 

از آبان را ندارد
پیش از این تورج دهقانی زنگنه نیز در 
گفت وگویی در این باره گفته بود: سازمان 
هواپیمایی حق دخالت در قیمت بلیت را 
ندارد و هیچ ایرالینی نباید زودتر از موعد 

نرخ ها را تغییر دهد.
به گفته رییس س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری قیمت گ��ذاری در حوزه بلیت 
هواپیما به هیچ عنوان به سازمان هواپیمایی 
کشور ارتباط پیدا نمی کند، تنها چیزی که 
سازمان هواپیمایی کشور به تازگی ابالغ 
کرده است مربوط به رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی است که بر اساس آن، از ابتدای 
آبان همه پروازها باید با ۶۰ درصد ظرفیت 

انجام شوند.

دهقانی زنگنه گفته بود که قیمت گذاری 
در حوزه هوایی بر عهده خود شرکت هاست 
و این تغییر قیمتی هم باید از ابتدای آبان 
انجام شود. ایرالین ها، انجمن شرکت های 
هواپیمایی دارند که بر اساس بخشنامه ۵۰ 
و ۶۰ درصدی و همچنین قیمت دالر، برای 

آنها نرخ های جدید را تعیین کرده است.
به گفته رییس س��ازمان هواپیمایی 
پروازها دامنه کف و س��قف قیمتی دارند 
و براساس آن دامنه این قیمت ها تعیین 
می ش��ود؛ هیچ ش��رکت یا ایرالینی حق 
ندارد، زودتر از آبان نرخ های خود را تغییر 

یا افزایش دهد.
سرگردانی مردم   � 

این اطالعیه مبهم سازمان هواپیمایی 
باز مسافران حمل و نقل هوایی را سرگردان 
کرد. از سویی وزیر راه و شهرسازی بر توقف 
افزایش نرخ پروازهای داخلی از اول آبان، 
تاکید کرده بود و از س��وی دیگر سازمان 
هواپیمایی اعالم ک��رده بود، نرخ ها تا اول 

آبان افزایش نمی یابد.
تصمیمی برای تغییر نرخ بلیت  � 

هواپیما نمی گیریم
پس از این اطالعیه سازمان هواپیمایی و 
به تازگی مجددا وزیر راه و شهرسازی درباره 
نرخ بلی��ت پروازهای داخلی گفته اند: در 
شرایط التهاب ارزی، تصمیمی برای تغییر 
نرخ بلیت هواپیم��ا نمی گیریم و افزایش 
قیمت بلیت هواپیما از سوی انجمن، بدون 
هماهنگی بود. به گفته محمد اسالمی، در 
این موضوع باید نگاه عادالنه ای هم به مواضع 
عرضه کننده خدمات یعنی شرکت های 
هواپیمایی و هم به مواضع بهره برداران و 
مصرف کنندگان یعنی مردم و مس��افران 
داشته باش��یم تا شرکت های هواپیمایی 
بتوانند به حیات خود ادامه دهند و فشار 

مضاعفی به مردم وارد نیاید.
وی گفته است: افزایش ۵۰ درصدی 
قیمت بلی��ت هواپیما را ب��ه دلیل عدم 
هماهنگی انجمن شرکت های هواپیمایی 
متوق��ف کردم و انجمن قبل از این اقدام 
باید با دولت هماهنگی می کرد، بنابراین 
درخواس��ت کردیم افزایش قیمت بلیت 
هواپیما متوقف شود تا بررسی های الزم 
صورت بگیرد.به گفته وزیر راه و شهرسازی 
در این شرایط هیجانی و پر التهابی که در 
حوزه ارز اتفاق افتاده نباید تصمیم گیری 
قیمتی انجام داد چراکه این یک التهاب 
سنگین بوده و مشخص است که در یک 
جنگ اقتصادی قرار داریم، به طوری که در 
مقابل حجم قابل توجهی از عرضه ارز هم 
در سامانه و هم به صورت نقد، هنوز بخش 
بسیار زیادی از آن خریداری نشده است 

و اگر کاالیی دچار افزایش قیمت می شود 
به دلیل کمبود عرضه آن کاالست، بنابراین 
تمام اینها نشانه جنگ اقتصادی است که 
در ب��ازار التهاب آفرینی می کند و متاثر از 
این التهابات نباید به طور هیجانی تصمیم 
قیمتی گرفت.اسالمی البته این را هم گفته 
است که به شرکت های هواپیمایی اعالم 
کردی��م درباره تعیین نرخ بلیت هواپیما 
با سازمان هواپیمایی کشوری جلساتی را 
برگزار کنند تا موضوع مورد بررسی قرار 
گیرد، البته شرکت ها هم از من تقاضای 
برگزاری جلسه مشترک داشتند و تنظیم 
وقت هم ش��ده اس��ت.به گفته اسالمی 
این قیمت دالر التهابی است بنابراین به 
ش��رکت های هواپیمایی اعالم کرده ایم 
که تصمیم گیری برای نرخ بلیت هواپیما 
در ش��رایط ثبات بازار ارز گرفته می شود. 
بنابراین باید ای��ن دوره را با صبر و تامل 
بگذرانن��د و نباید در این ش��رایط عجله 
داش��ته باشند، هیچ دلیلی ندارد که االن 
و در این شرایط تصمیم گیری قیمتی را 
انجام دهیم و با تصمیم شتابزده التهاب در 
جامعه ایجاد کنیم.وزیر راه و شهرسازی این 
را هم گفته است که دلیلی ندارد دولت در 
قیمت گذاری مداخله داشته باشد، اما باید 
مراقبت کنیم که عرضه و تقاضا به درستی 
در بازار مدیریت شود و حقوق تولید کننده 

و مصرف کننده تضییع نشود.
سوءاستفاده سایت های فروش  � 

بلیت  
همی��ن اختالف نظره��ای س��ازمان 
هواپیمایی کشوری و وزیر راه و زمزمه های 
موج گرانی بلیت هواپیما، راه را برای برخی 
سایت ها و آژانس های فروش بلیت هواپیما 
ب��از کرد تا از همین چن��د روز پیش دم 
از افزایش قیمت بزنند و در مس��یرهای 
داخلی نرخ های باالت��ر از نرخ نامه قبلی 
اعمال کنند که با کمی جس��ت و جو در 
برخی سایت های فروش بلیت هواپیما این 

موضوع مشهود است.
ض��رورت دارد در این ب��اره دو طرف 
)دول��ت و ش��رکت های هواپیمایی( با 
برگزاری جلسات دقیق کارشناسی نسبت 
به تعیین تکلیف نرخ بلیت هواپیما اقدام 
کنن��د و به دور از بیان موارد مبهم و در 
فضایی ش��فاف نس��بت به بررسی نرخ 
بلیت پرواز داخلی اقدام کنند تا در این 
فضای شفاف مسافران حمل و نقل هوایی 
تکلیف خود را بدانند و برخی س��ایت ها 
و آژانس های س��ودجو )که البته درصد 
زیادی نیستند( نتوانند با سوءاستفاده از 
این فضای مبهم نرخ بلیت پروازها، جیب 

مسافران را خالی کنند.

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

خوزستان

تجهیز بیمارستان های مناطق نفتخیز جنوب به۴۵ دستگاه ونتیالتور 
اه�واز- لی�ال زرگانی�ان - ۴۵ دس��تگاه کمک 
تنفس��ی )ونتیالتور( ویژه بیماران کرونایی از س��وی 
وزارت نفت در راستای انجام مسوولیت های اجتماعی 
به مراکز درمانی مناطق نفتخیز جنوب اهدا ش��د. در 
مراسمی با حضور وزیران نفت و بهداشت، استانداران 
خوزستان و بوشهر، روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
استان ها )به صورت ویدئو کنفرانس( و سایر مدیران و 
دست اندرکاران در فضای باز ساختمان مرکزی وزارت 
نفت انجام شد، ۱۴۱ دستگاه کمک تنفسی )ونتیالتور( 

به مراکز درمانی مناطق نفتخیز کش��ور اهداش��د که از این بین ۴۴ دس��تگاه به بیمارستان های حوزه 
مناطق نفتخیز جنوب اختصاص یافت. این دس��تگاه ها که با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان تهیه 
ش��ده است در اس��تان های مختلف نفتخیز توزیع خواهند شد که سهم استان خوزستان ۳۲ و استان 
کهگیلویه و بویراحمد ۱۳دس��تگاه خواهد بود. س��ایر دستگاه ها به اس��تان های بوشهر، لرستان، فارس، 

کرمانشاه، ایالم و خراسان اهدا می  شود.

 دستور مدیرعامل نفت و گاز مارون
 برای بررسی علل حادثه منجر به فوت در یکی از واحدهای عملیاتی

اهواز: لیال زرگانیان - مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با ابراز تاسف از وقوع حادثه 
منجر به فوت در یکی از واحدهای عملیاتی این ش��رکت دس��تور بررسی علل وقوع این حادثه را صادر 
کرد. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با ابراز تاسف از وقوع حادثه منجر به فوت در یکی 
از واحدهای عملیاتی این ش��رکت دس��تور بررسی علل وقوع این حادثه را صادر کرد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، مهندس حمید کاویان اظهارکرد: متاسفانه در پی وقوع 
حادثه در یکی از واحدهای عملیاتی که روز دوش��نبه ۲۱ مهرماه رخ داد ، مس��عود زهیری از کارکنان 
ش��رکت پیمانکاری آبادگران صنعت بختیاری که در اداره نگهداری و تعمیرات این شرکت مشغول به 

کار بود جان خود را از دست داد. 
وی با ابراز تاس��ف از وقوع این حادثه اندوهبار و عرض تس��لیت به خانواده آن مرحوم اظهار کرد: 
اینجانب از طرف خود و مجموعه نفت و گاز مارون، مراتب همدردی، تاس��ف و تاثر این واقعه را اعالم 
داش��ته و از درگاه احدیت آرامش ابدی برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برای بازماندگان به ویژه 

خانواده گرامی اش مسالت دارم.
اصفهان

تقدیر از شرکت گاز استان اصفهان در  مدیریت بحران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به مناسبت روز جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی ۲۲ 
مهر ماه )۱۳اکتبر( با اهدای لوح تقدیر از مجموعه فعالیت های شاخص و اثربخش شرکت گاز استان 

اصفهان در مدیریت بحران )حوزه های پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازیابی( تقدیر کرد.
منصور شیش��ه فروش با اش��اره به انجام اقدامات منطبق با اصول علمی و خالقانه همراه با پیگیری 
اج��رای طرح ه��ا و برنامه های پیش��گیرانه مرتبط به تاب آوری جامعه در برابر ح��وادث و مخاطرات، از 
همکاری شرکت گاز استان با ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان 
و شهرستان ها و اجرایی کردن وظایف مندرج در قانون مدیریت بحران مصوب مجلس شورای اسالمی 

که منجر به کاهش حوادث شد، تشکر و قدردانی کرد. 
شرکت گاز استان اصفهان، با انجام اقدامات متنوع در زمینه اجرای طرح های کاهش آسیب پذیری 
زیرساخت های گازرسانی، توسعه مطالعات علمی و کاربردی مدیریت بحران، ساخت مجهزترین ایسوزوی 
مدیریت بحران گازرس��انی کش��ور، ارائه بیش از ۵۰ هزار نفر ساعت آموزش های مصرف ایمن و بهینه 
گاز در سطح استان، برگزاری مانور های اثربخش مشتمل بر ۳۷ مانور اصلی و تمرین، اقدامات موثر در 
مقابله با ش��یوع ویروس کوید۱۹، اقدامات اثربخش در مقابله با سیل سال ۹۸، مشارکت در مانورهای 
استانی و کشوری، درج مستمر مطالب آموزشی از طریق سامانه پورتال و سایت و شبکه های مجازی 

و... در زمینه ارتقای سطح آمادگی سازمان اقدام کرده است.

گيالن

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن خبرداد
۶۶۸ ماموریت امدادی در شش ماه نخست سال

طی ش��ش ماهه نخست س��ال جاری عوامل امدادی 
جمعی��ت هالل احمر اس��تان گی��الن در ۶۶۸ ماموریت 
امدادی ش��رکت کردند. مهم تری��ن راهکار برای کاهش 
آسیب های ناشی از حوادث و بالیای طبیعی، پیشگیری 
از حوادث اس��ت. س��یاوش غالم��ی مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر اس��تان گیالن گفت: طی شش ماهه نخست 
س��ال جاری عوامل امدادی جمعیت هالل احمر اس��تان 

گیالن در ۶۶۸ ماموریت شرکت کردند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر استان از آمادگی الزم برای 
امداد و نجات و مقابله با حوادث و بحران ها برخورداراست، بیان کرد: مهم ترین راهکار برای کاهش آسیب های 
ناشی از حوادث و بالیای طبیعی، پیشگیری از حوادث است. غالمی با بیان اینکه مهم ترین رسالت و سیاست 
جمعیت هالل احمر به عنوان یک نهاد مردمی، کمک و امدادرسانی در سوانح و حوادث است، افزود: هر زمان 
و هر کجا که سازمانی در امر مدیریت بحران نیازمند کمک باشد جمعیت هالل احمر در کنار آنها آماده کمک 

و امدادرسانی به همنوعان است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن به اهم اقدامات انجام شده توسط حوزه امداد و نجات اشاره کرد و 
گفت: پوشش امدادی طرح امداد و نجات ساحلی، پایش غربالگری، دریافت اقالم امدادی از جمعیت و طرح 
تقسیم و تجهیز انبار و پایگاه های امداد و نجات، توزیع ماسک، مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی بین عموم و 
پایگاه های امداد و نجات استان، دریافت یک دستگاه خودروی تریلی اسکانیا از سازمان امداد و نجات کشور، 
برگزاری دوره های توان افزایی امدادگران و نجاتگران در پنجشنبه هر هفته در پایگاه های امداد و نجات استان، 

افتتاح انبار امدادی شفت از اهم اقدامات جمعیت هالل احمر در حوزه امداد و نجات است.

تجلیل از اقدامات و برنامه های مدیریتی منطقه آزاد انزلی
تندیس نشان عالی مدیر سال ایران به روزبهان، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی اهدا شد. در 

پنجمین اجالس سراسری نش��ان عالی مدیر سال 
ک��ه در تاالر آبگینه وزارت امور خارجه برپا ش��د، با 
تجلیل از برنامه های توسعه ای و مدیریتی سازمان، 
تندیس نشان عالی مدیر سال ایران به دکتر روزبهان، 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

انزلی اهدا شد.
برای��ن اس��اس در پنجمین اجالس سراس��ری 
نش��ان عالی مدیر سال که با حضور رییس سازمان 
محیط زیس��ت، وزیرمیراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردش��گری برگزار شد، نشان فوق توسط دکتر داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و رییس شورای سیاستگذاری همایش به مهدی کاظمیان، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 

سازمان به نمایندگی از مدیرعامل سازمان، تقدیم شد.
مهم ترین شاخص های بررسی عملکرد سازمان ها و شرکت ها که از سوی کمیته علمی و ارزیابی اجالس 
منجر به دریافت تندیس از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی شد، مشتمل بر پایدار سازی کسب و کار، مدل 
توانمند س��ازی مدیران در حوزه توس��عه پایدار اقتصاد کشور که سر فصل های کلی و جامع آن شامل 
همسویی سازمان، پویایی سازمان، شکوفایی سازمان و توسعه سازمان است که در قالب اهدای تندیس 
به مدیران برتر کشور براساس شاخص های علمی و کاربردی با شناسایی مدیران موفق کشور و اهدای 

نشان برتر ملی زمینه انگیزش بیشتر و بهتر منتخبان و معرفی آنها به کشور فرآهم شود.
اجالس ملی نشان عالی مدیر سال به منظور ارائه آخرین روش های نوین مدیریتی در حوزه اقتصاد 
مقاومت��ی و نهادین��ه کردن مولفه های ارزش��ی و دینی در مدیریت،اش��تراک و انتقال دانش و تجارب 
متخصصان و مس��ووالن و نخبگان مدیریتی ایران در دوران کرونا و پساکرونا، اشاعه و ترویج کاربردی 
مفاهیم اقتصاد مقاومتی از طریق پنل های هم اندیشی و پرسش و پاسخ در حوزه مدیریت و ارائه الگوی 
حمای��ت از تولید داخلی در س��ال جهش تولید با بهره گی��ری از نقش مدیریت در اقتصاد از مهم ترین 

دالیل برگزاری اجالس فوق عنوان شده است.

 برگزاری بیش از 7۲ هزار نفر ساعت دوره آموزشی 
در شرکت گاز گیالن 

شرکت گاز استان گیالن در راستای 
افزایش سطح دانش کارکنان و به تبع 
آن بهره وری سازمان، در نیمه اول سال 
جاری بیش از ۷۲ هزار نفر ساعت دوره 

آموزش برگزار کرده است. 
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن با اعالم خبر برگزاری ۷۲ 
هزار و ۲۹۶ نفر ساعت دوره آموزشی 
برای پرس��نل رس��می، ق��راردادی و 
پیمانکاری اظهارکرد: با وجود ش��یوع 
وی��روس کرونا این میزان نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته بیش از سه 

برابر شده که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.
 اکبرتعداد شرکت کنندگان در این کالس ها را در حدود چهار هزار نفر دوره عنوان کرد و گفت: 
این دوره ها با موضوعات مختلفی همچون اصول به کارگیری دستگاه های اندازه گیری و کالیبراتور، 
ممیزی ISO۴۵۰۰۱، حفاظت کاتدی، مدیریت کربن، مدیریت دانش، قانون مبارزه با پولشویی 

و آیین نامه های اجرایی و تفکر استراتژیک برگزار شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای مستمر دوره های آموزشی 
ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان و به تبع آن افزایش بهره وری در سازمان است، بیان کرد: 

سنجش اثربخشی دوره های آموزشی در سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار بررسی می شود.
وی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی همزمان با شیوع ویروس کرونا اظهارکرد: به علت 
اهمیت مبحث آموزش و ضرورت ادامه روند دوره های آموزشی، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری 

الزم به منظور استفاده از آموزش مجازی تهیه و مستقر شده است.
 اکبر در خاتمه از برنامه این ش��رکت برای برگزاری دوره های آموزشی گسترده در زمینه های 

صالحیت حرفه ای کارکنان، ارزیابی و نیازهای شغلی از طریق مجازی خبر داد.

شرکت آبفای گیالن خبر داد
جذب سرمایه گذار برای ایجاد سیستم شبکه توزیع آب جاده ای 

شرکت آب و فاضالب استان گیالن 
ب��ه منظور ایجاد سیس��تم ش��بکه 
توزی��ع آب جاده ای، س��رمایه گذار 
جذب می کند. مع��اون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه گذاری این شرکت 
گفت: با توجه به ظرفیت های قانونی 
ایجاد ش��ده در قانون بودجه س��ال 
۱۳۹۹ ، شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن در حال بررسی و برنامه ریزی 
جهت جذب سرمایه گذار به منظور 
برقراری سیس��تم شبکه توزیع آب 

جاده ای با استفاده از تانکر است.
 جمش��ید علیپور معاون برنامه ریزی و توس��عه س��رمایه گذاری آبفای گی��الن هدف از جذب 
سرمایه گذار برای اجرای این طرح را، تامین آب شرب روستاهای فاقد شبکه توزیع، ایجاد اشتغال 
و حمایت از بخش خصوصی از طریق اعطای وام کم بهره با بازپرداخت پنج ساله عنوان کرد. وی 
افزود: عالقه مندان به س��رمایه گذاری در صنعت آب می توانند با مراجعه به دفتر سرمایه گذاری و 

تجهیز منابع مالی شرکت آبفای گیالن اطالعات بیشتری را در این خصوص کسب کنند.

واکنش متناقض وزیر راه و سازمان هواپیمایی به افزایش قیمت بلیت هواپیما

مسافرت هوایی گران می شود؟
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سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت خبر داد
پذیرش تمامی شرکت های سرمایه گذاری استانی تا 

یک ماه آینده
تسنیم- سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفت: 
تا یک ماه آینده همه شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در بورس پذیرفته 
می شوند. اکبر حیدری با بیان اینکه در این صورت افرادی که روش غیرمستقیم 
را انتخاب کرده اند می توانند سهام خود را بفروشند افزود: از زمان آزادسازی سهام 
عدالت بارها به سهامداران تاکید شده که از فروش آن خودداری کنند زیرا این 
سهام ارزنده است و مردم می توانند در آینده از سود آن استفاده کنند. وی ادامه 
داد: دو روش مس��تقیم و غیر مستقیم برای فروش سهام عدالت مشخص شد 
که در روش غیرمستقیم، سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی هستند 
و سبد دارایی سهام عدالت، در اختیار شرکت های سرمایه گذاری استانی قرار 
گرفته است. سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با اشاره 
به اینکه افراد باید توسط شرکت های سرمایه گذاری همان استانی که ثبت نام 
کردند اقدام به فروش سهام خود کنند ابراز کرد: در روش غیرمستقیم، صرفا 
سهم ها در یک سهم و توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی عرضه می شود 
و افراد برای فروش باید توسط همان شرکت سرمایه گذاری در استان اقدام کنند. 
حیدری افزود: فرآیند پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی، مرحله ای است 
که تا به امروز بیش از ۲۷ شرکت مجمع افزایش سرمایه را انجام دادند و منتظر 
تایید نهایی هستند. سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
اضافه کرد: مجمع شرکت سرمایه گذاری استان تهران برگزار شد اما براساس 
تصمیم شورای عالی بورس قرار شد شرکت سرمایه گذاری استانی البرز به صورت 
جداگانه تاسیس شود. وی با بیان اینکه در هفته آینده، مجمع افزایش سرمایه 
چهار شرکت برگزار می شود، گفت: از ۱۹ میلیون سهامدار سهام عدالت که روش 
مستقیم را انتخاب کرده اند، سه میلیون نفر اقدام به فروش سهام خود کردند. 
این  موضوع بیانگر این است که افراد می خواهند سهام خود را نگهداری کنند. 
حیدری تصریح کرد: ش��رکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به عنوان 
نخستین شرکت پذیرفته شده در بورس بود و سهامدارانی که روش غیرمستقیم 
را انتخاب کرده اند در این استان اقدام به فروش سهام خود نکردند بنابراین صفی 

برای فروش سهام عدالت تشکیل نشد.

مدیر روابط عمومی سازمان بورس:
سینگال دهی سهام غیرقانونی است

س�نا- مدیر روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان ب��ورس با تاکید بر 
غیرقانونی بودن کانال های خرید و فروش سینگال گفت: سهامداران گرفتار در دام 
کالهبرداران از طریق پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای، پیگیر باشند. سیاوش 
وکیلی با اشاره به اینکه سازمان بورس از منظر اطالع رسانی و فرهنگ سازی، 
س��هامداران را از حضور در کانال های سینگال دهی خرید و فروش سهام نهی 
کرده گفت: فعالیت مراجع سیگنال خرید و فروش غیرقانونی بوده و اعتماد به 
این گروه که دنبال منافع شخصی هستند، منطقی نیست و تبعات منفی آن 
برعهده سهامداران است. وی افزود: همان طور که مردم در خرید مایحتاج به 
هر برندی اعتماد نمی کنند در بازار سهام هم فقط باید از خدمات شرکت های 
مشاوره سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و ثبت شده در سایت سازمان 
بورس و اوراق بهادار استفاده کنند که با رعایت مالحظاتی مشخص، سهامداران 
را برای خرید یا فروش راهنمایی می کنند. بنابراین هیچ فرد حقوقی یا حقیقی 
حق سیگنال دهی خرید و فروش سهام را ندارد و مرتکب جرم می شود. وکیلی 
با اشاره به فعالیت سیگنال دهی گروه های خصوصی و VIP ادامه داد: گزارش 
تخلف این گروه ها از منابع مختلف به سازمان بورس اعالم می شود که با همکاری 
پلیس فتا، پیگیری و فیلتر می شود. سهامدارانی که در دام کالهبردارانی گرفتار 
شده اند می توانند با مراجعه به پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای، پیگیر این 

موضوع باشند.

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
کام شیرین سهامداران صندوق های طال

اقتصادآنالی�ن- در هفته گذش��ته صندوق های ETF س��هامی به 
طور متوس��ط با افت ۲/۵ درصدی قیمت ها مواجه شدند. در همین حال، 
صندوق ه��ای مبتن��ی بر طال با افزایش ۷/۷ درصدی به کار خود در هفته 
گذش��ته پایان دادند. بر این اساس، صندوق های معامله پذیر »سهامی« و 
»مختلط« در هفته ای که گذشت به طور متوسط ۲/۵ درصد افت قیمت را 
تجربه کردند و خالص ارزش دارایی های آنها ۰/۲ درصد افزایش یافت. این 
در حالی بود که شاخص کل بورس توانست رشد ۱/۳ درصدی را به ثبت 
برساند. در همین حال بیشترین بازدهی و عملکرد هفتگی مربوط به صندوق 
 NAV ثروت آفرین پارسیان )ثروتم( با ثبت ۳/۸ درصد رشد قیمت بود و
این صندوق ۲/۳ درصد افزایش یافت. بیشترین سقوط قیمت صندوق های 
قابل معامله در این هفته نیز به صندوق ارزش آفرین بیدار اختصاص داشت. 
 NAV صندوق »ارزش« که قیمت آخر هفته قبل آن ۲/۲ درصد باالتر از
ابطال بود با وجود رش��د ۱/۴ درصدی خال��ص ارزش روز دارایی هایش با 
افت ۴/۸ درصدی قیمت مواجه شد و در آخرین روز معامالتی با قیمت ۹ 
هزار و ۵۴۶ ریال به کار خود پایان داد. صندوق تجارت ش��اخصی کاردان 
)کاردان( را می توان ارزان ترین صندوق )بدون در نظر گرفتن دارایکم( در 
شروع هفته بعد نام برد زیرا قیمت نهایی چهار درصد زیر قیمت تئوریک آن 
است. صندوق ثروت آفرین پارسیان )ثروتم( نیز به عنوان گران ترین صندوق 
با انحراف ۱/۲ درصدی قیمت به اس��تقبال هفته بعد رفت. در طول هفته 
گذشته صندوق های کاالیی مبتنی بر سکه طال به طور میانگین بازده ۷/۷ 
درصدی برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آوردند. به موازات آن گواهی 
سپرده یک روزه سکه طالی بانک رفاه ۹/۶ درصد رشد قیمت داشت و ۳/۷ 
درصد پایین تر از قیمت سکه بازار آزاد به معامالت این هفته خود پایان داد. 
صندوق ETF پشتوانه سکه طالی زرافشان )زر( بیشترین بازدهی )۱۰/۴ 
درصد( گروه صندوق های مبتنی بر طال را به دست آورد. صندوق پشتوانه 
طالی لوتوس )طال( نیز که حباب ۲/۲ درصدی داشت در پایان این هفته 

به حباب منفی دو درصدی رسید.

ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
پایان معامالت روز چهارشنبه )۲۳ مهر( به عدد 
یک میلیون و ۵۶۱ هزار واحد رسید تا معامالت 
هفته گذش��ته را با رشد ۱/۳ درصدی شاخص 
کل به پایان رساند و برای دومین هفته متوالی 
سبزپوش شود. در این هفته شاخص کل هم وزن 
نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، 
وضعیت مشابهی را تجربه و رشد ۱/۲ درصدی 
را ثب��ت کرد تا عموم نمادهای معامالتی اعم از 
کوچک و بزرگ هفته ای یکس��ان را پشت سر 
بگذارند. در همین حال کارشناسان بازار تحلیل 
می کنن��د که با توجه به تغییر در قوانین ریز و 
درشت بازار سرمایه و آغاز بازارگردانی اجباری 
ش��رکت ها بورس هفته متعادل��ی را پیش رو 
خواهد داشت. در همین حال شستا نیز با دست 
پر در هفته جاری به جمع نمادهای قابل معامله 
بازمی گردد و می تواند استارت خوبی برای رشد 

مجدد شاخص باشد.
ش��اخص بورس در معامالت هفته گذشته 
۲۱ هزار واحد افزایش داش��ت؛ شاخص کل در 
پایان روز چهارش��نبه )۱۶ مهر ماه( با عدد یک 
میلیون و ۵۴۰ هزار واحد به معامالت پایان داد 
ک��ه این رقم در روز چهارش��نبه )۲۳ مهر ماه( 
به عدد یک میلیون و ۵۶۱ هزار واحد رس��ید. 
همچنین شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته 
گذشته ۴۰۷ هزار و ۱۹۷ واحد بود که در هفته 
گذش��ته این عدد به ۴۱۱ هزار و ۹۵۶ واحد و 
ش��اخص قیمت )هم وزن( از ۲۶۶ هزار و ۸۰۹ 
واح��د به عدد ۲۶۹ هزار و ۹۲۷ واحد رس��ید. 
در پنج روز معامالتی این هفته بورس نمادهای 
بانک ملت، بانک تجارت، ایران خودرو، سایپا، ملی 
صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش 
نفت اصفهان و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. 
در هفته ای که گذشت، استخراج نفت و گاز به 
جز اکتشافات، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، 
میانگین، محصوالت فلزی، اطالعات و ارتباطات، 
مخابرات، بیمه و بازنشستگی، رایانه، دارویی، سایر 
حمل و نقل، حمل و نقل انب��ارداری و ارتباطات، 
محصوالت کامپیوت��ری، الکترونیکی و نوری، 
استخراج کانه های فلزی، فنی و مهندسی، صنایع 
غذایی به جز قند و ش��کر، بانک ها و موسسات 
اعتباری، سیمان، آهک و گچ، کاشی و سرامیک، 
انبوه سازی امالک و مستغالت، سرمایه گذاری ها، 
دستگاه های برقی، صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله و ماش��ین آالت و تجهیزات با باالترین 
درصد بازدهی همراه بودند. در مقابل الستیک 
و پالستیک، هتل و رستوران، زراعت و خدمات 
وابسته، محصوالت چوبی، فلزات اساسی، چاپ، 
فعالیت های هنری، سرگرمی و خالقانه، خودرو 
و قطعات، منس��وجات، قند و شکر، محصوالت 
کاغذی، وسایل ارتباطی، استخراج زغال سنگ، 
چندرش��ته ای صنعتی، واسطه گری های مالی 
و پولی، پیمانکاری صنعتی، اس��تخراج س��ایر 
معادن، خرده فروش��ی و محص��والت چرمی از 
جمله نمادهایی بودن��د که بازدهی منفی را با 
خود در بازار به همراه داشتند. همچنین نمادهای 

کیاالکترود ش��رق )کیا(،  پاالی��ش نفت تهران 
)شتران(،  بانک سامان )سامان(،  بیمه تجارت نو 
)بنو(،  بیمه دی )ودی(،  صنایع شیمیایی ایران 
)َیران(،  بورس اوراق بهادار تهران )بورس(،  سیمان 
اصفهان )س��صفها(،  فرابورس ایران )فرابورس(،  
حفاری شمال )حفاری(،  توسعه و عمران امید 
)ثامید(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، بورس 
کاالی ای��ران )کاال(،  کش��اورزی و دامپ��روری 
مالرد شیر )زمالرد(، سایر اشخاص بورس انرژی 
)انرژی ۳(،  مبین وان کیش )رکیش(،  گسترش 
سرمایه گذاری ایرانیان )وگستر(،  نفت پاسارگاد 
)ش��پاس(،  پارس مینو )غپینو(،  شهید قندی 
)بکام(،  پاالیش نفت تبریز )ش��بریز(، کاش��ی 
پارس )کپارس(،  دارو ابوریحان )دابور(، بیمه ما 
)ما(، بیمه ملت )ملت(،  فجر انرژی خلیج فارس 
)بفجر(، مرآت پوالد )تبوال(، سیمان آرتا اردبیل 
)س��اربیل( و ش��رکت س��رمایه گذاری توسعه 
آذربایجان )وآذر( مثبت ترین نمادهای بازار بودند. 
در هفته ای که گذش��ت، سیمان ساوه )ساوه(، 
شرکت س��رمایه گذاری اعتبار ایران )واعتبار(، 
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود )کشرق(، 
پیوند گستر پارس )بپیوند(، ویتانا )غویتا(، سیمان 
الر سبزوار )سبزوا(، پمپ ایران )تپمپی(، شرکت 
س��رمایه گذاری ارس صبا )وارس(، قاسم ایران 
)قاس��م(، گروه صنعتی ملی )وملی(، نهادهای 
مالی بورس انرژی )انرژی ۱(،  برق آبادان )آبادا(، 
شرکت س��رمایه گذاری نیرو )ونیرو(، کشت و 
صنعت دش��ت خرمدره )زدشت(، صنایع نسوز 
توکا )کت��وکا(، بانک گردش��گری )وگردش(، 
غتلک سازان سپاهان )فسازان(، سیمرغ )سیمرغ(، 
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول(، کاشی 
الوند )کلوند(، گل گهر )کگل(، موتورسازان تراکتور 
)خموتور(، توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن(، 

نوس��ازی و س��اختمان تهران )ثنوسا(، شرکت 
س��رمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا )وسنا( و 
ریخته گری تراکتور )ختراک( از جمله نمادهای 

منفی معامالتی در بازار بودند.
تحلیل بازدهی صنایع بورسی � 

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، 
نگاهی به عملکرد صنایع ۳۸ گانه بورسی در هفته 
گذشته نیز نشان از رشد میانگین قیمت سهام 
در ۲۱ گروه در مقابل افت شاخص ۱۷ صنعت 
دارد. در این میان، گروه استخراج نفت و گاز با 
تک نماد »حفاری« بیشترین رشد قیمت معادل 
۲۳/۴ درص��د را تجربه کرد. ش��رکت حفاری 
شمال روز شنبه در اطالعیه شفاف سازی اعالم 
کرد از محل تسعیر ارز ۷۳۰ میلیارد تومان سود 
شناس��ایی کرده است )به ازای هر سهم حدود 

۱۴۰ تومان سود(.
 این رقم ۱۶۲ درصد از س��ود سال قبل این 
شرکت بیشتر بود و به دنبال آن این شرکت با 
توقف نماد معامالتی مواجه شد. روز یکشنبه اما 
این شرکت در بازگشایی بدون محدودیت دامنه 
نوسان با رشد بیش از ۲۲ درصدی معامالت این 
روز را به پایان رساند تا این تک سهم استخراج 
نف��ت و گاز، در معامالت هفتگی بورس تهران 
صدرنشین ش��ود. پاالیشگاه ها دومین صنعتی 
بودند که معامالت هفته گذشته را با رشد قابل 
توجه زیرمجموعه های خود به پایان رس��اندند 
و رش��د ۱۹/۵ درصدی را تجرب��ه کردند. قرار 
گرفتن چهار نماد اصلی ای��ن گروه در دومین 
صندوق ETF دولتی و تجربه شیرین دارایکم 
سبب ش��ده تا بار دیگر ش��اهد افزایش توجه 
سرمایه گذاران به سهام دولتی باشیم. این گروه 
در هفته گذشته با ورود قابل توجه پول های تازه 
از س��وی سرمایه گذاران خرد نیز مواجه شدند. 

شرایطی که سبب ش��د سود صندوق پاالیش 
یکم که تقریبا کامال س��وخت شده بود حال به 
۲۸ درصد افزایش پیدا کند. در این میان مدیر 
نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به 
مهلت یک ماهه برای آغاز معامالت صندوق های 
ETF پس از پایان پذیره نویسی عنوان کرد به 
نظر می رسد از ابتدای آبان ماه شاهد بازگشایی 
نماد صندوق پاالیشی یکم و انجام معامالت آن 

در بورس باشیم. 
سیمانی ها هفته گذشته به رشد ۰/۴ درصدی 
بسنده کردند. در این هفته خبر رسید موضوع 
عرضه سیمان در بورس کاال از سر گرفته شده 
اس��ت و احتماال تا پایان س��ال جاری نهایی و 
اجرایی خواهد شد. عبدالرضا شیخان همچنین 
تاکید کرد: تولید سیمان در نیمه اول امسال ۱۳ 
درصد افزایش داشته و شاهد افزایش ۱۸ درصدی 
تحویل سیمان در این مدت بوده ایم. اما یکی از 
مهم ترین اخباری که در این هفته مورد توجه 
فعاالن بازار سهام قرار گرفت، مجمع »شستا« 
و احتمال بازگش��ایی این نماد در هفته جاری 
است. »شس��تا« که از ۱۶ شهریورماه با توقف 
نماد معامالتی خود مواجه شده، روز چهارشنبه 
۲۳ مهرماه به مجمع عمومی ساالنه رفت خبر 
از برنامه افزایش سرمایه شستا از محل اندوخته 
۶۲۰۰ میلیارد تومانی و تخصیص سهام جایزه به 
سهامداران مخابره شد. این شرکت همچنین در 
مجمع خود ۱۲۰ تومان به ازای هر سه تقسیم 
کرد. در آن سوی بازار گروه محصوالت چرمی 
با تک نماد »وملی« بود که قعرنش��ین شد و با 
افت هفتگی ۱۳/۷ درصدی مواجه شد. صنعت 
س��ایر معادن نیز معامالت هفته منتهی به ۲۳ 
مهرماه را با کاهش ۹/۸ درصدی شاخص پشت 

سر گذاشت.

شکل گیری موج خوش بینی در معامالت  � 
هفته جاری 

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: به نظر 
می رس��د تغییر قوانین معامالتی و ش��روع کار 
بازارگردان ه��ا در معام��الت ب��ازار بتواند موج 
خوش بین��ی را در معامالت ب��ورس برای هفته 
جاری رقم بزند. هومن عمیدی در گفت و گو با ایرنا 
به معامالت پرنوسان بورس اشاره کرد و افزود: در 
هفته سوم مهرماه گروه بانکی، پاالیشی و معدنی 
همچنان با اقبال عمومی سرمایه گذاران روبه رو 
بودند و زمینه رشد بازار سهام را فراهم کردند اما 
در روزهای پایانی هفته، فشار عرضه باعث کاهش 
شاخص بورس به عدد یک میلیون و ۵۶۰ هزار 
واحد ش��د. وی اظهار داش��ت: گروه دارویی در 
معامالت چند روز گذشته یکپارچه منفی بود و 
به نظر می رسد در چند روز آینده در گروه زراعت 
و خدمات وابسته شاهد افت قیمت و اصالح قیمت 
سهام این گروه در بازار باشیم. عمیدی خاطرنشان 
کرد: یکی از نکات قابل اهمیت معامالت بورس 
در هفته ای که گذشت وجود صف خرید در اکثر 
اوراق تسهیالت بانک مسکن بود. این کارشناس 
بازار س��رمایه افزود: در گروه بانکی شاهد روند 
معامالت مثبت در بازار بودیم اما معامالت یکی 
از بانک های دولتی به دلیل سررس��ید فیزیکی 
قراردادهای اختیار معامله، عدم اعمال قراردادهای 
یادشده و همچنین امکان بروز نقص فنی در میزان 
دارایی سهامداران مورد تایید قرار نگرفت. وی با 
بیان اینکه به نظر می رس��د قیمت دالر و ارز در 
محدوده های ۳۰ هزار تومان به تعادل برس��د، 
گفت: گمانه زنی ها برای انتخابات آمریکا و رقابت 
بین ترامپ و بایدن کماکان ادامه دارد و به نظر 
می رسد انتخاب هر یک از این دو کاندیدا تغییراتی 
را در وضعیت کلی کش��ور ایجاد نکند. عمیدی 
خاطرنشان کرد: خبر مهم آزادسازی منابع ارزی 
در عراق با بی توجهی بازار ارز روبه رو بود، در مقابل 
در بازار سرمایه شاهد ثبات معامالت در چند روز 
گذشته بودیم. این کارشناس بازار سرمایه گفت: 
خروج موج هیجانی سرمایه گذاران تازه وارد از بازار 
که زمینه نوسان در معامالت بازار را فراهم کرده 
بود اکنون کاهش یافته و تا حدودی در چند روز 
اخیر آرامش نس��بی در فضای بازار حاکم شده 
اس��ت. وی با بیان اینکه در هفته ای که گذشت 
با نوسان کم دامنه قیمتی در گروه های مختلف 
همراه بودیم، گفت: گزارش  شش ماهه مناسب 
شرکت ها و نرخ تثبیت شده ارز در رقم های فعلی 
چشم انداز مثبتی را برای معامالت بازار رقم خواهد 
زد. این کارشناس بازار سرمایه به کاهش پرشتاب 
ش��اخص بورس در آخرین روز معامالتی هفته 
گذشته اشاره کرد و افزود: صف فروش سنگین 
در دو نماد از گروه خودرویی روند معامالت بازار 
را در روز چهارش��نبه تغییر داد و کلیت بازار از 
این موضوع تاثیر گرفت. وی خاطرنش��ان کرد: 
رشد قیمت دالر نیمایی از ۲۶ هزار تومان، نرخ 
پای��ه عرضه ها در بورس کاال را با رش��د جالبی 
روبه رو می کند که این موضوع جذابیت مناسبی 
را برای صنعت فوالد در بازار ایجاد خواهد کرد. 
عمیدی اظهار داشت: در نمای کلی شرکت های 
س��رمایه گذاری، خالص ارزش دارایی ها کمتر از 
۷۰ درصد است که همه این موارد نشان دهنده 
پتانسیل باالی صعود معامالت بورس در هفته های 
آینده است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: به 
نظر می رسد در صنایع بنیادی اقبال عمومی بازار 
بهتر بوده و خروج از صنایع زیان ده و غیربنیادی 

در دستور کار سهامداران قرار گرفته باشد.

ردیابي متغیرهای بازار سرمایه نشان داد

حرکت آرام بورس روی خط تعادل
خبر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره  139960306005005252 مورخ 99/07/07  هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر 
در واحد ثبتی نيشابور، تصرفات مالكانه و بالمعارض آقای مجتبی دهقان فرزند علی اكبر نسبت به شش دانگ يك باب 
مغازه به مساحت 35/43 مترمربع از پالك شماره 22 فرعی از 106 اصلی واقع در اراضی چشمه مراد بخش 12 حوزه 

ثبت ملك نيشابور خريداری از مالك رسمی آقای حسن مظفريان فرزند ابراهيم محرز شده است.
بنابراين به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آيين نامه 
مربوط، اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هيات الصاق می شود تا در صورتی كه اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك، 
تسليم و رسيد اخذ كنند. معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل كند و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات 
ــود يا معترض  ــت و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نش ثبت، موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه اس
گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می  كند و 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/07/27     تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/08/12

99/137 م الف- علی امینی- رییس اداره 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 تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و 
برابر رای شماره  139960306005003320 مورخ 99/05/18  هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در 
واحد ثبتی نيشابور، تصرفات مالكانه و بالمعارض آقای علی خماريان فرزند عزيزاله نسبت به شش دانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 85/80 مترمربع از پالك شماره 100 فرعی از 5 اصلی واقع در اراضی  گذر روح آباد بخش 12 حوزه ثبت 

ملك نيشابور خريداری از مالك رسمی آقای سيدحسن رشيدآبادی فرزند ميرزاآقا محرز شده است.
بنابراين به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آيين نامه 
مربوط، اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هيات الصاق می شود تا در صورتی كه اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك، 
تسليم و رسيد اخذ كنند. معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل كند و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات 
ــود يا معترض  ــت و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نش ثبت، موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه اس
گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می كند و 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/07/27         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/08/12

132 م الف- علی امینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 

واحد ثبتی شبانكاره تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس

مرجع قضايی تقديم نمايند.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

ــين زاده فرزند  ــماره 139960324008000364 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای فتح اله حس 1- رای ش
عبدالحسين به شماره شناسنامه 376 صادره از دشتستان به شماره ملی 6109766852 در شش دانگ يك قطعه 
ــده از پالك  ــاحت 18077/20 مترمربع پالك 306 فرعی از 7354 اصلی مفروز و مجزی ش زمين مزروعی به مس
ــمی باقر كدخداپور و شركا  ــراج آباد خريداری از مالك رس ــبانكاره قريه س ــه ش 7354/97 اصلی واقع در بخش س

محرز گرديده است.
ــين زاده فرزند  ــماره 139960324008000363 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای فتح اله حس 2- رای ش
عبدالحسين به شماره شناسنامه 376 صادره از دشتستان به شماره ملی 6109766852 در شش دانگ يك قطعه 
ــده از پالك  ــاحت 19294/58 مترمربع پالك 307 فرعی از 7354 اصلی مفروز و مجزی ش زمين مزروعی به مس
7354/86 اصلی واقع در بخش سه شبانكاره قريه سراج آباد خريداری از مالك رسمی عبدالرضا خنده ريش محرز 

گرديده است.
ــماره 139960324008000953 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای نصراله حسين زاده فرزند  3- رای ش
عبدالحسين به شماره شناسنامه 517 صادره از دشتستان به شماره ملی 6109768261 در شش دانگ يك قطعه 
ــده از پالك  ــاحت 26802/50 مترمربع پالك 308 فرعی از 7354 اصلی مفروز و مجزی ش زمين مزروعی به مس
ــبانكاره قريه سراج آباد خريداری از مالك رسمی محمداسماعيل گودرزی  ــه ش 7354/64 اصلی واقع در بخش س

محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/07/27                   تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/8/12

628 م الف- شکراله سعادتی- رییس واحد ثبتی شبانکاره

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ــماره 139960312008002276 مورخ 1399/07/02 هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی  برابر رای ش
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان آق قال، تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــنامه 5325  ــماره شناس ــه 1399114412008000091متقاضی آقای حميد آل جليلی فرزند خداوردی به ش كالس
كدملی 4979908421 صادره از آق قال در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 
770/88 مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك 5- اصلی واقع در اراضی محمد آلق  بخش 13حوزه ثبتی آق قال از 
سهمی اصالحات ارضی محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضی و ملك مورد تقاضا به منظور اطالع در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
آق قال تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع ذيصالح 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

به نام متقاضی صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/7/27       

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/8/12
5341/ م الف - مهدی شاه مهری- رییس اداره ثبت اسناد و امالک  آق قال

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ــماره 139960312008002275 مورخ 1399/07/02 هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی  برابر رای ش
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان آق قال، تصرفات مالكانه بالمعارض 
كالسه 1399114412008000092متقاضی آقای صالح بردی آل جليلی فرزند خداوردی به شماره شناسنامه 108 
كدملی 4979692478 صادره از آق قال در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 
770/88متر مربع مفروز و مجزا شده از پالك 5- اصلی واقع در اراضی محمد آلق  بخش 13حوزه ثبتی آق قال از 
سهمی اصالحات ارضی محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضی و ملك مورد تقاضا به منظور اطالع در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
آق قال تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع ذيصالح 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

به نام متقاضی صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/7/27       

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/8/12
5343/ م الف - مهدی شاه مهری- رییس اداره ثبت اسناد و امالک  آق قال

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ــماره 139960312008002331 مورخ 1399/07/07 هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی  برابر رای ش
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان آق قال، تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــنامه 22 كدملی  ــماره شناس ــقر فرزند رجبقلی به ش ــی آقای رضا س ــه 1398114412008000352متقاض كالس
ــاحت 96/44متر مربع مفروز  ــدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به مس 4979675220صادره از آق قال در شش
و مجزا شده از پالك 823-  فرعی از يك اصلی واقع در اراضی آق قال بخش 7  حوزه ثبتی آق قال از سهمی رجبقلی 
سقر )به ميزان سند مالكيت مشاعی( و مابقی از سهمی عاشور سوقی  محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضی 
و ملك مورد تقاضا به منظور اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان آق قال تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع ذيصالح قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت به نام متقاضی صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/7/27       

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/8/12
5350/ م الف - مهدی شاه مهری- رییس اداره ثبت اسناد و امالک  آق قال

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318603008174 مورخ 1399/06/18 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملك ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه بالمعارض 
آقای نادر حسينی شنبه بازاری فرزند حسن به شماره شناسنامه 3 صادره از فومن در قريه پستك در شش دانگ 
يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 83/17 مترمربع پالك فرعی 6844 از اصلی 56 مفروز مجزی از 
پالك 2 از اصلی 56 واقع در بخش چهار رشت خريداری از مالك رسمی آقای شعبانعلی يوسف زاده صديق پستكی 
محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/07/27              تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/12

1876 م الف- حسین اسالمی كجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و  ــماره 139960318021000084 هيات اول موضوع قان برابر رای ش
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كوچصفهان تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــماره شناسنامه 5 صادره از رشت در يك باب  ــتی فرزند محمدعلی به ش متقاضی خانم فاطمه حميدی پيربس
ــده از پالك  ــاحت 402/96 مترمربع پالك فرعی 930 از 42 اصلی مفروز و مجزی ش خانه و محوطه به مس
246 فرعی از 42 اصلی واقع در قريه پيربست لولمان خريداری از مالك رسمی مع الواسطه آقای حسن رحيمی 
ــود در  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار  ــبت به صدور س ــخاص نس صورتي كه اش
ــيد، ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي  ــليم اعتراض، دادخواس از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/07/27

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/12
1942م الف- نرجس خلیلی  نیای لیمودهی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک  گیالن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318603007563 مورخ 1399/06/04 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملك ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه 
ــنامه 9583 صادره از تهران در  ــماره شناس ــتقامتی چوكامی فرزند محمدكاظم به ش بالمعارض آقای علی اس
ــش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 151/15 مترمربع پالك فرعی  ــالكو در ش قريه ش
ــت خريداری از مالك  ــروز مجزی از پالك 628 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش ــی 77 مف 39558 از اصل

رسمی آقای  ابوالقاسم مسافرشالكوهی محرز گرديده است، 
ــخاص  ــود در صورتي كه اش ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش ــذا ب ل
ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت  ــبت به صدور س نس
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
ــاي مدت مذكور و عدم  ــت در صورت انقض ــود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اس ــت خ دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/07/27

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/12
1853م الف- حسین اسالمی كجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318603004087 مورخ 1399/04/05 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملك ناحيه 2 رشت، 
تصرفات مالكانه بالمعارض آقای رحمت ضرابی هلل كاء فرزند احمد به شماره شناسنامه 320 صادره 
ــتمل بر ساختمان به مساحت 156/08  ــالكو در شش دانگ يك قطعه زمين مش ــت در قريه  ش از رش
مترمربع پالك فرعی 39369 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالك 877 از اصلی 77 واقع در بخش چهار 
ــمی آقای موسی رهبر پشتانسرائی محرز گرديده است، لذا به منظور  ــت خريداری از مالك رس رش
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
ــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت  ــته باش ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داش صدور س
ــليم  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاي مدت  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اس اعتراض، دادخواس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/07/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 139/08/12

1841م الف- حسین اسالمی كجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی ثبتی
آگهی تغييرات شركت فنی مهندسی آذربرق تكاب با مسووليت محدود به شماره ثبت 296 و شناسه 
ملی 10861742895 به استناد صورتجلسه هيات مديره مورخ 1399/03/13 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: 1- آقای احسان عتباتی با كدملی 2940014061 به سمت رييس هيات مديره و مديرعامل و 
آقای مهران اخالقی به كدملی 2940058611 به سمت نايب رييس هيات مديره برای مدت نامحدود 
انتخاب شدند. 2- كليه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و مكاتبات عادی با امضای آقای احسان عتباتی 

)مديرعامل( و مهر شركت دارای اعتبار است. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تکاب 
)شناسه آگهی: 1023222(

آگهی ثبتی
آگهی تغييرات شركت فنی مهندسی آذربرق تكاب با مسووليت محدود به شماره ثبت 
296 و شناسه ملی 10861742895 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
ــد: 1- به موضوع فعاليت قبلی )ارائه  مورخ 1399/03/13 تصميمات ذيل اتخاذ ش
ــات و دستگاه های صنعتی كارخانجات  خدمات نصب، تعمير و نگهداری برق تاسيس
و برج های نور( اضافه و در نتيجه موضوع فعاليت شركت در ماده 2 اساسنامه به 
شرح ذيل تغيير يافت: ارائه خدمات فنی و مهندسی در رابطه با پيكتاژ ، نصب تيربرق ، 
ــی  ــی 400v-20kv برق با تمام متعلقات ، كابل كش ــت های هوايی و زمين نصب پس
بستن سر كابل روغنی و ريكم و مفصل خشك و روغنی و عقد قرارداد پيمانكاری با 
ادارات برق ، شركت ها و ارگان ها و نهادها و كليه ادارات دولتی و موسسات عمومی 
ــهرداری ها و هرگونه فعاليت مجاز و مرتبط در اين زمينه و ارائه  و خصوصی و ش
خدمات نصب ، تعمير و نگهداری برق تاسيسات و دستگاه های صنعتی كارخانجات و 
برج های نور. 2- محل شركت به شهرستان تكاب ، بخش مركزی ، شهر تكاب، محله 
كنار رودخانه ، خيابان معلم ، خيابان امام ، پالك 0 ، طبقه دوم كدپستی 5991715565 
انتقال يافت و ماده 3 در اساسنامه اصالح گرديد. 3- اساسنامه جديد در 26 ماده و 

2 تبصره به تصويب رسيد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تکاب 
)شناسه آگهی: 1023220(
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پیشنهاد بازگشایی اصناف رد شد 
باشگاه خبرنگاران جوان- به دلیل همه گیری مجدد کرونا و تشدید شیوع 
آن در کشور به خصوص تهران، پیشنهاد بازگشایی اصناف توسط ستاد ملی مقابله 
با کرونا رد شد. در همین خصوص رییس اتاق اصناف تهران  درباره بازگشایی برخی 
اصناف تعطیل شده به علت شیوع ویروس ۱۹کووید  اظهار کرد: برخی اصناف با 
شیوع  بیماری کرونا به تعطیلی کشیده شدند که هنوز تصمیم به بازگشایی آنها 

گرفته نشده است.
قاسم نوده فراهانی افزود: این اصناف حدود هشت ماه است که تعطیل هستند و 

این وضعیت مشکالت مالی زیادی برای آنها به وجود خواهد آورد.
رییس اتاق اصناف تهران بیان کرد: چند هفته گذشته طی برگزاری جلسه ای 
با ستاد ملی مبارزه با کرونا موضوع بازگشایی این اصناف مطرح شد، اما متاسفانه 
به دلیل همه گیری مجدد کرونا و تشدید شیوع آن در کشور به خصوص تهران، 
پیشنهاد بازگشایی اصناف توسط ستاد ملی کرونا رد شد. نوده فراهانی ادامه داد: 
ویروس کرونا دارو و درمان خاصی ندارد و تنها راه مقابله با این ویروس رعایت اصول 
اولیه و شیوه نامه های بهداشتی است. وی تصریح کرد: امیدواریم با رعایت بیشتر 
مردم در جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس با آن مقابله کنیم تا تمامی اصناف 

به واحد های خود بازگردند.

نرخ درخواستی گندمکاران برای سال آینده 
ایسنا- قیمت خرید تضمینی گندم که چندی پیش از سوی دولت اعالم شد، 
حرکت رو به جلویی بود ولی کافی نبود.  رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان این 
مطلب گفت: اگر قیمت ۴۰۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده 
تغییر نکند، تولید انجام می شود اما کشاورزان محصوالت تولید شده خود را در بازار 
آزاد به کسانی می فروشند که حاضرند هزینه بیشتری بپردازند و اگر دولت نتواند با 
بازار آزاد گندم رقابت کند سال آینده در خرید گندم با مشکل مواجه خواهد شد. 
عطااهلل  هاشمی اظهار کرد: با توجه به برآورد قیمت و هزینه های تمام شده تولید 
حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده باید ۴۸۰۰تومان باشد 
تا رضایت کشاورزان حاصل شود و ورشکست نشوند، خودکفایی تداوم یابد و امنیت 
غذایی به خطر نیفتد. وی ادامه داد: نمایندگان مجلس هم با قیمت اعالم شده خرید 
تضمینی گندم برای سال زراعی آینده موافق نیستند و برای اولین بار مجلس و 
کمیسیون کشاورزی مجلس طرح اصالح قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

را تصویب کرد تا کشاورزان در تعیین قیمت محصوالتشان نقش داشته باشند.
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران اضافه کرد: انتقادات ما به این قیمت فنی و 
کارشناسی است و ایجاب می کند که قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به قیمت 
نهاده ها حداقل ۴۸۰۰تومان اعالم شود. امیدوارم قیمت ها اصالح شود، زیرا اگر تغییر 

نکند سطح زیرکشت کاهش می یابد و الگوی کشت نیز محقق نخواهد شد.
هاشمی در پاسخ به اینکه اگر قیمت خرید تضمینی گندم، هر کیلو ۴۰۰۰ تومان 
برای سال زراعی آینده تغییر نکند، چه مشکالتی ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: سال 
زراعی قبل قیمت خرید تضمینی گندم ۲۵۰۰ تومان بود ولی کشاورزان محصوالت 
خود را بیش از ۳۵۰۰ تومان می فروختند. اگرچه این اقدام به نفع کشاورز بود ولی به 
طور کل به ضرر کشور است، زیرا گندم ها با توجه به گرانی نهاده های دامی به خوراک 
دام و طیور سوق پیدا می کند. در حقیقت باید  گفت اگر قیمت خرید تضمینی گندم 
برای سال زراعی آینده  اصالح نشود، تولید انجام می شود اما کشاورزان محصوالت 
تولید شده خود را به  کسانی می فروشند که حاضرند حداقل ۲۰ درصد بیشتر از 
نرخ خرید تضمینی پرداخت کنند و اگر دولت نتواند با بازار آزاد گندم رقابت کند 

سال آینده در خرید گندم با مشکل  مواجه خواهد شد.

کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی فروش پوشاک
مهر- به دلیل شیوع کرونا و گرانی کاالها، فروش پوشاک بین ۴۰ تا ۶۰ درصد 
کاهش یافته است. این در حالی است که صادرات پوشاک نیز تقریبا به صفر رسیده 
است. یک فعال صنعت پوشاک در مورد وضعیت بازار پوشاک اظهار کرد: به دلیل 
باال رفتن قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم و البته نگرانی از شیوع کرونا، شاهد 
کاهش تقاضا بودیم اما آنطور که برخی از افراد اعالم می کنند که تقاضا به صفر 

رسیده درست نیست.
مهدی رهبری افزود: در حوزه کت و شلوار و لباس های رسمی که بیشتر برای 
عزا و عروس��ی استفاده می شود به دلیل شیوع کرونا شاهد کاهش ۶۰ درصدی 
تقاضا هستیم. اما این عدد در حوزه لباس های راحتی ۴۰ درصد است. وی ادامه 
داد: بنابراین به دلیل شیوع کرونا و گرانی پوشاک نسبت به دوران عادی، کاهش 
فروش بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است. البته این عدد در بین دهک های مختلف و 
مناطق مختلف کشور متفاوت است.رهبری تاکید کرد: به هر حال پوشاک کاالی 
مصرفی و مورد نیاز مردم است و هرگز تقاضای این بازار به صفر نمی رسد. وی با 
اشاره به صادرات پوشاک تصریح کرد: می توانم بگویم که صادرات این کاال به صفر 
رسیده و تنها به کشورهایی همچون افغانستان، عراق و سوریه آن هم به صورت 
مبادالت مرزی صادرات داریم که البته نمی توان روی این نوع مبادالت نام صادرات 

را گذاشت چرا که بسیار جزئی بوده و با پول محلی انجام می شود.
وی افزود: از جمله دالیل قطع صادرات پوشاک این است که مواد اولیه در بازار 
بسیار سخت به دست می رسد و از طرف دیگر روابط بانکی ما نیز قطع است بنابراین 
حتی اگر پوشاک را بتوان صادر کرد اما نمی توان پولش را گرفت. صادرات به معنی 
فروش کاال به عموم کشورها از طریق مبادالت بانکی است که در حال حاضر این 

خأل در صنعت پوشاک وجود دارد.
این فعال صنایع پوشاک گفت: طی چهل سال گذشته وزارت صمت عزمی برای 
خودکفا کردن تولید پوشاک نداشته است. وزارتخانه حتی برای تولید سوزن، نخ و 
ملزوماتی همچون زیپ و دکمه هیچ اقدامی نکرده است. در واقع ابتدایی ترین نیاز 

صنعت پوشاک هم وارداتی بوده و در کشور تولید نمی شود.

گروه بازرگانی- دولت انگارحتی در ماه های خبر
پایانی فعالیت خود نیز قصد ندارد از اظهارنظرهای 
عجیب و تامل برانگیز دست بردارد.  رییس جمهور 
به تازگی با بیان اینکه دولت فقط شعار نمی دهد، 
این وعده را به مردم داده است که با افتتاح سامانه 
جامع تجارت در نهم آذرماه امس��ال گام بزرگی 
در جهت سر و سامان دادن به وضعیت بازرگانی 
داخلی، قاچاق و توزیع کاالها بردارد.  این در حالی 
است که همگان به خوبی می دانند سامانه جامع 
تجارت از سال ۹۵ و در زیرمجموعه قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت راه اندازی شد تا سیستم تامین و توزیع 

کاالها را از ابتدا تا انتها زیر نظر داشته باشد.
اما آنچه  در ش��رایط کنونی جای تامل دارد 
این اس��ت که به چه دلیل این س��امانه از حدود 
چهار سال گذشته نتوانست حتی اندکی در جهت 
ایجاد ش��فافیت و سر و سامان دادن به وضعیت 
بازار کاالهایی از جمله کاالهای اساس��ی ایفای 
نقش کند و حاال چطور شده که در ماه های پایانی 
فعالیت دولت دوازدهم، رییس جمهور تازه به یاد 
افتتاح سامانه جامع تجارت افتاده  و این قول را به 
مردم می دهد که با راه اندازی این سامانه به سرعت 
تمام مشکالت در حوزه تامین و توزیع کاالها حل 
خواهد شد؟ سیستم معیوب و نابسامان تولید تا 
توزیع و همچنین نبود شفافیت در حوزه تخصیص 
ارز و واردات کاالها از جمله موضوعاتی هستند که 
چندین و چند س��ال است فعاالن اقتصادی و از 
همه مهمتر مصرف کنندگان را متضرر می کنند 
اما با وجود انتقادهای کارشناس��ان و همچنین 
ارائه راهکارهای متعدد از س��وی صاحب نظران 
اقتصادی، دولت تاکنون هیچ اقدام راهگش��ایی 
برای رسیدگی به این وضعیت آشفته انجام نداده 
و مدام دست به دامان سیستم های قهری و بگیر 

و ببند شده است.
سیاست های نسنجیده  � 

در حالی که این نسخه نه تنها در ایران بلکه در 
هیچ جای دنیا پذیرفتنی نیست و در این زمینه 
پاسخگو نبوده اس��ت بلکه در مقابل حرکت در 
جهت فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های 
هوشمند باعث شده سیستم تولید و توزیع تا حد 
زی��ادی رنگ آرامش به خود بگیرد و حق کمتر 
کسی پایمال شود. اما متاسفانه در کشور ما شاهد 
این هستیم که عالوه بر به کارگیری سیاست های 
نسنجیده و بی پشتوانه از سوی دولتمردان، اقداماتی 
نیز در دستور کار قرار می گیرد که شرایط را برای 
اعمال عدم شفافیت بیشتر و فراهم شدن اوضاع 
برای س��ودجویی هر چه بیشتر س��ودجویان و 
دالالن فراهم می کند.همان طور که طی سال های 
اخیر شاهد به کارگیری سیاست هایی از جمله ارز 
۴۲۰۰ تومانی بودیم که عالوه بر اینکه مشخص 

نیست روی چه حساب و منطقی اعمال شد بلکه 
پس از آن نیز معلوم نیست که چرا برچیده نمی شود 
و همچنان ادامه دارد.  سیاست ارز دولتی از جمله 
سیاست هایی است که پرونده های آن همچنان در 
قوه قضاییه باز است و بساط فسادپراکنی آن جمع 
نشده است.در واقع سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
جمله سیاست هایی است که تا سال های بعد کسی 
تبع��ات به کارگیری آن را فراموش نخواهد کرد؛ 
سیاستی که ارزهای دولتی و منابع مالی کشور 
را بدون حساب و کتاب در اختیار عده ای سودجو 
قرار داد که آنها در مقابل یا کاالیی به کشور وارد 
نکردند یا اینکه هر کاالیی که عالقه داش��تند با 
قیمت های بسیار پایین به کشور وارد کردند و در 
نهایت با قیمت ارز بازار آزاد و قیمت های عجیب و 

غریب به مردم عرضه کردند.
رص�د روند فروش اجن�اس از ابتدا تا  � 

انتها 
اما نکته جالب توجه اینجاست که با وجود اثبات 
تبعات ناشی از این سیاست، همچنان سیاست ارز 
۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت منقضی نشده و حاال 
در ماه های پایانی دولت دوازدهم صحبت هایی مبنی 
بر احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و یا راه اندازی سامانه هایی که در 

گذشته افتتاح شده، به میان می آید. بر همین اساس 
به تازگی رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با بیان اینکه  سامانه »جامع تجارت« 
نهم آذر افتتاح خواهد شد، اعالم کرد: در این سامانه 
که س��ال ها و ماه ها دنبال آن بودیم، روند فروش 
اجناس از ابتدا تا انتها قابل مش��اهده است؛ تمام 
انبار های کشور، همه اقدامات بانک مرکزی و گمرک 

باید تحت نظارت این سامانه قرار بگیرد. 
حسن روحانی این را هم اعالم کرده است که 
دول��ت همه توان خود را برای تامین ارز و کاالی 
مورد نیاز جامعه به کار برده و خواهد برد. بنابراین 
تمام دس��تگاه هایی که قرار بوده برای راه اندازی 
سامانه تجارت در این مدت تالش کنند را بررسی 
و مرور کردیم. امروز برای آنهایی که برای راه اندازی 
سامانه تالش کردند، تقدیرنامه ارسال می شود و از 
آنهایی که عقب هستند، سوال می شود که چرا 
عقب هستند؟ کسی فکر نکند این مساله اختیاری 
اس��ت. دولت الکترونیک یک وظیفه بزرگ برای 
همه ماست. اظهارنظر قابل تامل حسن روحانی در 
مورد مواخذه کسانی که در رابطه با سامانه جامع 
تجارت عقب هستند در حالی است که طی چند 
سال اخیر برای رفع مشکالت اعالم شده در مورد 
سامانه جامع تجارت و همچنین نبود هماهنگی 

و یکپارچگی در این خصوص هیچ اقدامی انجام 
نشده است به طوری که سامانه جامع تجارت که 
قرار بود روزی به عنوان جامع ترین سیستم هوشمند 
تجاری یکپارچه در کشور فعالیت کند، هیچ گاه 
رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفت و نتوانس��ت 

کارایی داشته باشد.
ضربه به معیشت مردم  � 

به همین دلیل همچنان شاهد این هستیم 
که مش��کالتی نظیر نبود شفافیت در خصوص 
تخصیص ارز و واردات کاالها و همچین دپوی انواع 
و اقسام کاالها در گمرک و اینکه واقعا چه ارگان و 
سازمانی اطالعات دقیق ارائه می دهد، پابرجاست 
و بازار کاالهای مختلف هر روز با تحوالت جدیدی 
روبه رو می شود که در نهایت مصرف کنندگان و 
معیشت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو 
اگرچه بنا بر ادعای مسووالن، ایجاد سامانه جامع 
تجارت برای تنظیم بازار کاالهای اساسی و نظارت 
بر عرضه کاالهای مصرفی امری ضروری بوده است 
اما تازه چند روزی می شود که می بینیم دولت به یاد 

راه اندازی چنین سامانه ای افتاده است.
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی 
در رابط��ه با انگیزه دولت برای اظهارنظر در مورد 
راه اندازی سامانه جامع تجارت در آذرماه سال جاری 

به جهان صنعت نیوز گفت: سامانه جامع تجارت، 
سامانه جدیدی نیست و چند سالی می شود که 
از سوی وزارت صمت افتتاح شده است. به عبارت 
دیگر سامانه جامع تجارت سامانه ای است که باید 
بتواند تمامی حلقه های مسیر تامین و توزیع کاال را 
به یکدیگر متصل کند اما با وجود اینکه از چند سال 
گذشته بحث این سامانه مطرح شده، هیچ اقدامی 
برای راه اندازی درست آن در دستور کار قرار نگرفته 
است. علی محبی اظهار کرد: سامانه جامع تجارت 
عالوه بر اینکه تجارت را تسهیل می کند، قاچاق کاال 
را نیز کاهش می دهد و به سیستم تولید تا توزیع 
شفافیت می دهد اما سوال اینجاست که چرا دولت 
تاکنون به یاد اصالح این سیستم معیوب نیفتاده 
اس��ت و چه انگیزه ای در پس این کار در روزهای 

پایانی دولت دوازدهم قرار دارد؟ 
دولت بساط ارز 4200 � تومانی را جمع کند 

وی افزود: دولت طی ماه های اخیر نیز به دنبال 
احیای وزارت بازرگانی بود اما به دنبال شکل گیری 
جو منفی در این خصوص در مجلس و بالتکلیفی 
وزارت صمت، در نهایت این موضوع منتفی شد اما 
حاال آنچه جای تامل دارد این است که دولت چطور 
می خواهد در این روزهای اندک باقیمانده به بازار 

انواع کاالها سر و سامان دهد.
این کارش��ناس اقتصادی به سوءاستفاده ها و 
زیاده خواهی ها در جهت کس��ب سود بیشتر در 
فرآیند توزیع و فروش بسیاری از کاالها اشاره کرد 
و گفت: به عقیده بنده، راه اندازی س��امانه جامع 
تجارت به صورت درست و شفاف امری ضروری 
است اما حاال زمان مناسبی برای این کار نیست و 
دولت از سر و سامان دادن به مابقی امور به روش 
سنتی گذشته نیز باز می ماند به طوری که با توجه 
به روند افسارگسیخته نرخ ارز، مردم از پس خرید 

مایحتاج روزانه خود نیز برنخواهند آمد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید بساط ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را جمع کند، بیان کرد: تا زمانی که دولت 
سیاست های فسادزا را در اقتصاد اعمال کند، حتی 
اصالح سیستم جامع تجارت و رفع عیوب آن نیز 

نمی تواند مشکلی را حل کند.
محب��ی افزود: دولت بای��د در جهت افزایش 
شفافیت گام بردارد و از مشورت اهالی فن و بخش 
خصوصی برای تنظیم بازار و سر و سامان دادن به 
آن کمک بگیرد. اما متاسفانه تمام تصمیمات پشت 
درهای بس��ته گرفته می شود و وقتی بازار به هم 

ریخت، به یاد مشورت با کارشناسان می افتند.

واکاوی وعده رییس جمهور مبنی بر راه اندازی جامع ترین سیستم هوشمند تجاری یکپارچه 

گره سامانه جامع تجارت باز می شود؟

 آگهی مزایده
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شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد مجوز بهره برداري تعدادي از غرفه ها و فضاهاي تجاري خود را از طريق 
برگزاري مزايده  عمومي واگذار نمايد.

مساحت موضوعردیف
)مترمربع(

مدت قرارداد 
)ماه(

مبلغ سپرده 
)ریال(

ارائه مجوز ساخت و بهره برداري از فضاي تجاري شماره 209 واقع در 1
4/41227/000/000ایستگاه دکتر شریعتي با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(

ارائه مجوز ساخت و بهره برداري از فضاي تجاري شماره 210 واقع در 2
61222/000/000ایستگاه امام حسین)ع( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(

ارائه مجوز ساخت و بهره برداري از فضاي تجاري شماره 203 واقع در 3
3/51218/000/000ایستگاه توحید با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(

ارائه مجوز ساخت و بهره برداري از فضاي تجاري شماره 205 واقع در 4
2/31226/000/000ایستگاه میدان انقالب اسالمي با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(

ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 203 واقع در ایستگاه 5
6/581245/000/000دانشگاه علم و صنعت با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(

ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 145 واقع در ایستگاه 6
17/51254/000/000صادقیه )گوشواره شمالي( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(

ارائه مجوز ساخت و بهره برداري از فضاي تجاري شماره 202 واقع در 7
3/081222/000/000ایستگاه سهروردي با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(

ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 141 و 142 واقع در ایستگاه 8
30/11263/000/000صادقیه با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(

9
ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 103 واقع در ایستگاه 

شادمان )داخل سالن فروش خط 2( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین 
کاربري(

1712126/000/000

ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 203 واقع در ایستگاه امام 10
51236/000/000حسین)ع( با کاربري آزاد  )مطابق فرم تعیین کاربري(

11
ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 203 واقع در ایستگاه 

شهداي هفتم تیر )راهروي تجاري سالن فروش( با کاربري آزاد )مطابق فرم 
تعیین کاربري(

4/41249/000/000

ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 202 واقع در ایستگاه 12
2/251236/000/000دانشگاه تربیت مدرس با کاربري آزاد)مطابق فرم تعیین کاربري(

ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 107 واقع در ایستگاه شهید 13
15/31211/000/000بهشتي )راهروي تجاري( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(

14
ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 111 واقع در ایستگاه 

بهارستان )ابتداي سالن تجاري سمت چپ اولین غرفه( با کاربري آزاد 
)مطابق فرم تعیین کاربري(

11/41240/000/000

ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 111 واقع در ایستگاه تجریش 15
7/151290/000/000)سالن فروش بلیت بعد از گیت( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(

لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي گردد به منظور دريافت اوراق مزايده و كسب اطالعات بيشتر با واريز مبلغ 1/000/000 ريال 
بابت اســناد و پاكات مــخصوص مزايده به حــساب جــاري 700802749328 بانك شهر )شعبه امام خميني)ره( كد 264( در وجه شركت 
بهره  برداري راه   آهن شهري تهران و حومه تا ساعت 14:30 روز  چهارشنبه مورخ 1399/08/07 به نشاني: تهران- خيابان انقالب اسالمي- تقاطع 
حافظ - شماره956- طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها )مناقصات و مزايدات( مراجعه نمايند. تحويل اسناد مزايده تا ساعت 14:30 روز  شنبه 

مورخ 1399/08/10 مي باشد. 
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت http://metro.tehran.ir مراجعه شود.

- تاكيد مي گردد اسناد مزايده فقط به صورت حضوري و براي اشخاص حقوقي با ارائه معرفي نامه رسمي، كپي اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات 
روزنامه رسمي قابل دريافت است. 

- اين آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار  به چاپ رسيده و هزينه آن به عالوه هزينه كارشناسي برعهده برنده مزايده خواهد بود.

 شركت بهره برداري 
راه آهن شهري تهران و حومه

شركت گاز استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزيابی كيفی 
جهت برگزاری  مناقصه عمومی و يك مرحله ای  اقالم تقاضای  
فوق را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزاری ارزيابی كيفی  از دريافت و تحويل اسناد 
ــال دعوتنامه جهت ساير مراحل  ــتعالم  ارزيابی كيفی تا ارس اس
مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( 
به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی 
ــازند. اطالعات و اسناد  ــركت در مناقصه محقق س را جهت ش
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآيند ارزيابی كيفی و ارسال 
دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران واجدصالحيت  

ارسال خواهد شد.
الف: مدت تحویل : حداكثر 2 ماه پس از نفوذ قرارداد 
ب: مناقصه گر الزم است شخصيت حقوقی داشته باشد

ج: مناقصه گر الزم است توانايی توديع ضمانتنامه بانكی شركت 
در مناقصه  به ميزان 485/000/000 ريال  را داشته باشد.

ــن انجام تعهدات  ــليم ضمانتنامه بانكي حس د: توانايی تهيه و تس
ــنهادی  )در  ــزان 10 % كل مبلغ پيش ــط مناقصه گر به مي توس

صورت برنده شدن(

ه: كاالي پيشنهادي الزم است ساخت شركت هاي معتبر و مورد 
تاييد شركت ملی گاز ايران )الزاماً توليد داخل( بوده و در صنعت 

گاز سوابق موثر و مطلوب داشته  باشند.
ــات از معاونت  ــاني مناقص ــام و اخذ كد ملي اطالع رس و: ثبت ن

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري .
ــادي از وزارت امور  ــت داراي كد اقتص ــر الزم اس ز: مناقصه گ
اقتصاد و دارايي باشد و ايران كدكاال و شناسه ملي را نيز ارائه 

نمايد.
ــرايط  ــندگان داخلی واجد ش ح: از كليه توليدكنندگان/ فروش
ــار اين  ــوت می گردد حداكثر ظرف 15  روز از تاريخ انتش دع
ــامانه( مدارك  آگهی )چاپ آگهی روزنامه و اعالن عمومی س

ارزيابي كيفي را به آدرس سامانه ستاد ارسال نمايند.
شركت گاز استان تهران در رد پيشنهاداتی كه شرايط اين آگهی 
و اسناد مناقصه را رعايت ننمايند مختار است و مناقصه گر حق 

هيچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 

در سامانه :
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737-85193768
كد فراخوان: 2099092769000096

روابط عمومی شركت گاز استان تهران

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای 
نوبت اول خرید تجهیزات ذخیره سازی EMC    - تقاضاي شماره  3345899069 شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان تهران )سهامی خاص(

شماره مجوز: 3853. 1399

شرط کاهش قیمت مرغ 
فعاالن بازار معتقدند اگر ارز الزم برای تامین نهاده ها جهت تولید مرغ تخصیص یابد و 
نشتی، انحراف و امضای طالیی در توزیع نهاده ها نباشد قیمت مرغ کاهش می یابد. در همین 
رابطه نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: زمزمه واردات مرغ در صورت 
کمبود شنیده می شود و شاید برخی رانت ها که از واردات سود می برند در سال جهش تولید 

هم دنبال تحقق همین موضوع باشند.
حبیب اسداهلل نژاد در پاسخ به اینکه چرا قیمت مرغ در روزهای اخیر با افزایش مواجه 
شده است  اظهار کرد: به دلیل عدم برنامه ریزی درست در ماه های قبل و عمل نکردن به 
وعده ها در خصوص تامین نهاده های مورد نیاز واحدهای تولیدی، قیمت مرغ افزایش پیدا 

کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت مرغ زنده در بازار ۱۷ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰تومان و مرغ 
گرم نیز ۲۵ تا ۲۵ هزار و ۵۰۰تومان است. این قیمت واقعی و تمام شده مرغ با شرایط موجود 
است. یعنی حتی اگر ۵۰ درصد نهاده های مورد نیاز مرغداری ها با قیمت های مصوب تامین 
شود، قیمت های یادشده قیمت واقعی مرغ است. اما نکته قابل توجه این است که ۵۰ درصد 
نهاده های مورد نیاز مرغداری ها توسط دولت تامین نمی شود و آنها مجبور هستند که حدود 

۶۰ تا ۷۰ درصد نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت های گزاف تهیه کنند.
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: فروش مرغ گرم با قیمت 
۲۵ هزار تومان تخلف نیست و قیمت تمام شده مرغ برای مرغداران است. اگر نهاده دولتی 
تامین شود قیمت مرغ کاهش می یابد و اگر همین مقدار هم به دست تولیدکنندگان نرسد 

قیمت مرغ افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه تصریح کرد: نهاده های دامی به اندازه کافی وارد می شوند و در کشور وجود دارند 
اما در توزیع آنها تخلفاتی صورت می گیرد و نشتی دارد. همین نشتی و شاید سودجویی ها و 
امضاهای طالیی برای نهاده ها باعث شده بخش زیادی از این نهاده های وارداتی از چرخه توزیع 
دولتی خارج شوند و سر از بازار سیاه درآورند. نهاده هایی که در بازار سیاه هستند همه وارداتی 
بوده و با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده اند. دستگاه هایی که وظیفه تامین و توزیع نهاده ها 

را دارند باید پاسخگو باشند که چگونه نهاده های دولتی وارد بازار سیاه می شوند.

بازار 
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خبر

افزایش ۳۰ میلیون مترمکعبی مصرف روزانه گاز 
بخش خانگی

مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران ضمن اعالم افزایش روزانه ۳۰ میلیون 
مترمکعبی مصرف گاز در بخش خانگی در تابستان امسال نسبت به پارسال 

گفت: مشکلی برای تامین گاز در فصل سرد وجود ندارد.
به گزارش صداوس��یما، حس��ن منتظرتربتی با اشاره به اینکه برنامه ای 
برای جریمه مش��ترکان پرمصرف گاز نداریم، اما توصیه می کنیم مردم در 
مصرف این حامل انرژی، صرفه جویی کنند، اظهار داش��ت: مش��کلی برای 
تامین گاز در فصل سرد وجود ندارد و اولویت تامین گاز در زمستان بخش 

خانگی و تجاری است.
وی با اشاره به افزایش ۳۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز در بخش خانگی 
در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال گفت: به نظر می رسد این مقدار 

مصرف به دلیل شیوع کرونا و افزایش استفاده برای گرمایش آب بوده است.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه گاز تولید شده در پاالیشگاه های 
گازی در بخش خانگی، تجاری و صنایع، نیروگاه ها و به عنوان خوراک مجتمع های 
پتروشیمی مصرف می شود، افزود: بر اساس برنامه ای که وزیر نفت ابالغ کرده 
سهم بخش نیروگاه ها در زمستان کم می شود تا سوخت مورد نیاز بخش خانگی 

و تجاری تامین باشد.
منتظرتربتی با توصیه به مردم مبنی بر صرفه جویی در مصرف گاز گفت: 
مقدار تامین گاز نیروگاه ها و صنایع در زمستان تابعی از مقدار مصرف بخش 

خانگی و تجاری است.

واردات نفت چین رو به کاهش است
واردات نفت  خام چین در سه ماهه پایانی سال جاری میالدی ۱۴/۵ درصد 

پایین  تر از فصل تابستان خواهد بود که برابر ۱/۷ میلیون بشکه در روز است.
 به گزارش اویل پرایس، چین که از ابتدای همه گیری ویروس کرونا در حال 
خرید باالی نفت  خام بوده، حاال با پر ش��دن فضای ذخیره سازی خود و ضعف 
تقاضا برای نفت در مناطقی که وارد کننده سوخت از این کشور بودند، واردات 

نفت  خام را کاهش می دهد.
واردات نفت  خام چین در سه ماهه پایانی سال جاری میالدی ۱۴/۵ درصد 

پایین  تر از فصل تابستان خواهد بود که برابر ۱/۷ میلیون بشکه در روز است.
 چین از ابتدای سقوط قیمت نفت به خاطر جنگ قیمت عربستان و روسیه 
و همه گیری ویروس کرونا، در حال وارد کردن نفت ارزان بوده اس��ت. تاجران 
و پاالیش��گاه ها هم به خرید خود ادامه دادند تا زمانی که گزارش ش��د منابع 

ذخیره سازی نفت چین به زودی پر می شوند.
 ولی با وجود این خبرها، خرید باالی نفت توسط چین تا پایان سه ماهه 
سوم سال جاری میالدی ادامه یافت، به طوری که متوسط خرید نفت در ماه 
سپتامبر ۲/۱ درصد بیشتر از ماه آگوست و برابر با ۱۱/۸ میلیون بشکه در روز 
بود. یکی از دالیل افزایش خرید نفت چین ظرفیت جدید پاالیشگاه های مستقل 
چین بود که هنوز سهمیه واردات خود را پر نکرده بودند. ولی حاال ظرفیت این 
پاالیشگاه ها هم رو به پایین است که احتماال یک کاهش قیمت دیگر را برای 

نفت در پی خواهد داشت.
 نرخ متوسط واردات روزانه نفت چین در سه ماهه دوم سال جاری میالدی 
برابر با ۱۱/۳۶ میلیون بش��که و در س��ه ماهه سوم ۱۱/۶۸ میلیون بشکه بود. 
بیش��تر واردات نفت چین در سه ماهه  جاری توسط شرکت های انرژی دولتی 
انجام خواهد شد چون پاالیشگاه های مستقل برنامه خرید خود در سال جاری 
را تکمیل کرده اند. یکی از دالیل دیگر کاهش واردات نفت توسط پاالیشگاه های 
دولتی و خصوصی عرضه بیش از حد سوخت به بازار و کند شدن رشد تقاضا 

بوده که حاشیه های سوددهی را پایین آورده است.

کاهش حفاری تولیدکنندگان نفت روسیه
تولیدکنندگان نفت روسیه در پی تشدید شیوع ویروس کرونا که ریسک 
س��قوط قیمت ها و تقاضای جهانی را باال برده اس��ت، به دنبال کاهش بیشتر 

حفاری در سال ۲۰۲۱ هستند.
به گزارش ایسنا، ویتالی دوکونیخین، مدیرعامل شرکت اریل روسیه اعالم 
کرد تولیدکنندگان نفت این کش��ور که حفاری را امس��ال یک سوم کاهش 
داده اند، ممکن است در سال میالدی آینده میزان حفاری را ۲۰ درصد دیگر 

کاهش دهند.
روسیه امسال تحت توافق اوپک پالس، کاهش تولید کم سابقه ای را به اجرا 
گذاشته است. اگرچه این پیمان به تقویت قیمت ها کمک کرد اما قیمت ها به 
دلیل تشدید ش��یوع ویروس کرونا دوباره با فشارهای کاهشی روبه رو شده اند 
که تهدیدی برای حفاری نفت در همه نقاط جهان محسوب می شود. اوپک و 
متحدانش درباره ادامه توافق کاهش تولید طبق برنامه اولیه و تسهیل محدودیت 

عرضه از ژانویه سال ۲۰۲۱ سرگرم مذاکره هستند.
طبق گزارش شرکت اورکور ای اس آی، انتظار می رود هزینه های میدان نفتی 
در روس��یه امسال ۳۱ درصد کاهش یافته و به ۳۸/۷ میلیارد دالر برسد. بازار 
خدمات نفتی روسیه ممکن است در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نسبت به سال 

۲۰۱۹ نصف شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، وزارت انرژی روسیه و تولیدکنندگان نفت این 
کشور اطمینان دارند که تولید نفت روسیه پس از انقضای پیمان کاهش تولید 
می تواند نسبتا سریع احیا شود. با این حال حفاری کمتر در میادین جدید شامل 
آرکتیک ممکن است رشد ظرفیت در پروژه هایی که به باال رفتن تولید آینده 

روسیه کمک می کنند را به تاخیر بیندازد.

بر
خ

گ�روه انرژی - افزایش عرضه نفت لیبی 
با موج دوم ابتال به ویروس کرونا در بسیاری 
از کش��ورها و وضع محدودیت های جدید در 
اقتصادهای بزرگ اروپا همزمان شده است. از 
این رو کمیته فنی مش��ترک اوپک پالس در 
نشست روز پنجشنبه به بررسی ریسک های 
تش��دید کننده روند نزولی قیمت نفت شامل 
بازگش��ت نفت لیبی به بازار و افزایش موارد 
ابتال به ویروس کرون��ا پرداخت که تهدیدی 

برای روند احیای تقاضا هستند.
نشست مجازی کمیته فنی مشترک  � 

اوپك پالس 
در آستانه نشست ۱۹ اکتبر کمیته نظارتی 
مشترک وزیران این گروه برگزار شد. کمیته 
فنی درب��اره جدیدتری��ن تحوالت ب��ازار به 
کمیته نظارتی مش��ترک گ��زارش می دهد. 
نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک 
و غیراوپ��ک ک��ه بر پایبندی اعض��ا بر توافق 
کاهش تولید نظارت می کند، قرار اس��ت روز 

دوشنبه برگزار شود.
دیدار ماهانه کمیت��ه اوپک پالس در حالی 
برگزار می شود که تولید میدان نفتی الشراره که 
بزرگ ترین میدان نفتی لیبی است و حدود ۳۰۰ 
هزار بشکه در روز تولید دارد، از سر گرفته شده 
است و به افزایش تولید نفت این کشور پس از 
رفع محاصره تاسیسات نفتی توسط نیروهای 

ارتش ملی لیبی کمک می کند.
ادوارد موی��ا تحلیلگر بازار نفت در ش��رکت 
OANDA   هش��دار داده احیای تولید نفت 
لیبی وضعیت بخش عرضه را پیچیده می کند. 
بلومبرگ نیز روز پنجشنبه گزارش داده بود تولید 
لیبی پس از بازگشایی ماه گذشته تاسیسات نفتی 
این کشور که از ژانویه تحت محاصره نیروهای 
ارتش ملی لیبی قرار گرفته بود، به حدود ۵۰۰ 

هزار بشکه در روز صعود کرده است.
مارشال گیتلر مدیر تحقیقات سرمایه گذاری 
در گروه بی دی سوییس در یادداشتی نوشت: 
بازار نگران افزایش تدابیر قرنطینه در اروپا و 
تاثیر منفی آن بر تقاضاس��ت. آمار جابه جایی 
نشان می دهد سفر به ۶۰ درصد سطح پیش 
از شیوع پاندمی در اروپا بهبود پیدا کرده و با 
محدودیت های سخت گیرانه جدید کشورهای 
متع��دد اروپایی، مجددا لطمه خواهد دید.در 
این بین اوپ��ک و متحدانش نگرانند طوالنی 
ش��دن موج دوم همه گی��ری ویروس کرونا و 
افزایش تولید نفت لیبی باعث مازاد عرضه نفت 
به بازار در سال آینده میالدی شود. دیدگاه این 

ائتالف در ماه گذشته خوش بینانه تر بود. مازاد 
عرضه نفت می تواند طرح های اوپک، روسیه 
و متحدان ش��ان را برای کاهش تولید تهدید 
کند با این حال قرار اس��ت از ابتدای ۲۰۲۱، 
دو میلیون بشکه دیگر از کاهش حجم تولید 
این گروه کم ش��ود و اوپک تاکنون تصمیمی 
ب��رای لغو افزایش تولید نگرفته اس��ت. طبق 
بدترین سناریوی ارائه شده در اجالسی که به 
صورت مجازی روز پنجشنبه برگزار شد، بازار 
نفت در سال آینده میالدی ۲۰۰ هزار بشکه 

در روز مازاد تولید خواهد داشت.
محمد سانوسی بارکیندو دبیرکل اوپک در 
این نشس��ت درباره تحوالت بازار نفت گفت: 
اکنون بیش از شش ماه است که شانه به شانه 

با بحران بی سابقه بازار مقابله کرده ایم.
وی افزود: ابرهای تاریک ویروس همه گیر 
کرونا همچنان ادامه دارد. در بعضی از کشورها 
شاهد موج دوم شیوع این ویروس هستیم که 
سبب آمیخته ش��دن فاجعه انسانی و تردید 
اقتصادی شده است. دبیر کل اوپک یادآور شد: 

در گزارش ماهانه بازار نفت اوپک پیش بینی 
ش��ده تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 
ج��اری میالدی حدود چه��ار درصد کاهش 
یابد و سپس در سال ۲۰۲۱ حدود ۴/۶ درصد 
بهبود یابد. بارکیندو افزود: پیش بینی ما برای 
تقاضای نفت در س��ال ۲۰۲۰ اندکی بیش از 
۹۰ میلیون بشکه در روز یعنی با کاهش ۱۰ 

درصدی در ماه های باقی مانده امسال است.
وی در بررسی چش��م انداز بلندمدت بازار 
نفت اظهار داشت: در چشم انداز جهانی نفت 
ک��ه به تازگی رونمایی ش��د، تقاضای جهانی 
ان��رژی اولیه در حال افزایش و رش��د برآورد 
شده اس��ت که در ۲۵ سال آینده ۲۵ درصد 
افزای��ش می یابد. دبیر کل اوپک تصریح کرد: 
انتظار می رود نفت بیش��ترین س��هم از سبد 
انرژی را حفظ کند و در س��ال ۲۰۴۵ حدود 

۲۸ درصد باشد.
بارکیندو همچنین با اشاره به اینکه ممکن 
اس��ت بدترین دوران بح��ران کنونی به پایان 
رسیده باشد، افزود: تاریخ به ما آموخته است 

که نیاز به گفت  وگو و همکاری برای دستیابی 
به سیستم انرژی پایدارتر و مقاوم تر که به نفع 

همه است همواره وجود دارد.
این در حالی اس��ت که  بر اس��اس س��ند 
محرمانه ای که توس��ط رویترز مشاهده شده، 
اوپ��ک و متحدانش از این واهم��ه دارند که 
موج دوم ش��یوع کووی��د ۱۹ و جهش تولید 
لیبی، به اش��باع عرضه نفت در س��ال ۲۰۲۱ 

منتهی شود.
طبق محتوای این سند محرمانه، نشانه های 
اولی��ه از بهب��ود اقتص��ادی در بخش هایی از 
جهان تحت الشعاع شرایط شکننده و بدبینی 
فزاینده نسبت به روند احیا قرار گرفته است. 
به خصوص افزایش مجدد موارد ابتال به کووید 
۱۹ در سراس��ر جهان و چش��م انداز قرنطینه 
مح��دود در ماه های زمس��تان ممکن اس��ت 
ریسک هایی را متوجه روند احیای اقتصادی 

و تقاضا برای نفت را پیچیده کند.
سناریوهای پیش روی بازار � 

در این سند چندین سناریو پیش بینی شده 

اس��ت. در سناریوی پایه، کمبود ۱/۹ میلیون 
بشکه در روز عرضه در سال ۲۰۲۱ پیش بینی 
شده که البته کمتر از پیش بینی کمبود ۲/۷ 
میلیون بشکه در روز در سپتامبر است. اما در 
بدترین سناریو، پیش بینی شده که بازار ممکن 
است با ۲۰۰ هزار بشکه در روز مازاد عرضه در 

سال ۲۰۲۱ مواجه شود.
اوپک پالس امسال توافق کرد دور جدیدی 
از کاهش عرضه را به اجرا بگذارد و از ماه می 
تولیدش را  ۹/۷ میلیون بشکه در روز محدود 
و از آگوست میزان محدودیت عرضه خود را 
به ۷/۷ میلیون بش��که در روز تسهیل کند و 
در مرحله بعد قصد دارد محدودیت عرضه را 
از ژانویه س��ال ۲۰۲۱ به ۵/۷  میلیون بشکه 

در روز برساند.
ب��ا این حال از زمان نشس��ت کمیته فنی 
مشترک اوپک پالس در سپتامبر، تولید نفت 
لیبی صعود کرده و رشد جهانی ابتال به ویروس 
کرونا باعث تجدید محدودیت ها در برخی از 
کش��ورها و ضعیف شدن بیش��تر تقاضا برای 

نفت شده است.
لیبی که عضو اوپک است، از مشارکت در 
توافق کاهش تولید معاف ش��ده است. تحت 
بدترین سناریوی پیش بینی شده، تولید نفت 
لیبی در سال آینده  میالدی به ۱/۱ میلیون 
بش��که در روز رشد می کند و تحت سناریوی 
پایه، تولید این کشور ۶۰۰ هزار بشکه در روز 

خواهد بود.
تحت بدترین سناریو، ذخایر نفت سازمان 
توس��عه و همکاری اقتصادی که معیار مورد 
استفاده اوپک پالس برای سنجش بازار است، 
در س��ال ۲۰۲۱ باالتر از میانگین پنج س��اله 
خواه��د ماند. همچنین موج دوم ش��دیدتر و 
طوالنی تر است. کووید ۱۹ در سه ماهه چهارم 
س��ال ۲۰۲۰ و سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ در 
اروپا، آمریکا و هند به احیای اقتصادی کمتر 

منتهی خواهد شد.
تحت سناریوی پایه، ذخایر نفت اقتصادهای 
پیشرفته در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ اندکی 
باالتر از میانگین پنج ساله خواهد بود. کمیته 
نظارتی مشترک وزیران اوپک پالس در دیدار 
روز دوش��نبه خود این دورنما را مورد بررسی 
قرار می دهد و می تواند درباره سیاست تولید 
توصیه هایی ارائه کند. بر اساس گزارش رویترز، 
نشست آینده وزیران کشورهای اوپک پالس 
روزهای ۳۰ نوامبر و اول دس��امبر )۱۰ و ۱۱ 

آذر( برگزار می شود.

نشست کمیته فنی اوپک پالس برای بررسی تحوالت بازار

هراس از آینده

یارگیری کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا از غول های نفتی
هنوز هم اکثر کمک های مالی شرکت های نفتی و گازی آمریکا به نفع ترامپ 
تخصیص داده می شوند اما به نظر می رسد با توجه به اینکه جو بایدن در بسیاری 
از نظرسنجی ها از ترامپ پیش افتاده است شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی 

تخصیص کمک های مالی به حزب دموکرات را افزایش داده اند.
آمارها حاکی از آن اس��ت که دو ش��رکت بزرگ نفتی آمریکایی ش��ورون و 
اکسون موبیل تخصیص کمک های مالی به مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات 

برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در این کشور را افزایش داده اند.
بنا به اعالم موسسه CRP البته هنوز هم اکثر کمک های مالی شرکت های 
نفتی و گازی آمریکا به نفع ترامپ تخصیص داده می شوند اما به نظر می رسد با 

توجه به اینکه جو بایدن در بسیاری از نظرسنجی ها به طور متوسط ۱۰ درصد از 
ترامپ پیش افتاده است شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی تخصیص کمک های 

مالی به حزب دموکرات را افزایش داده اند.
در حالی که شرکت شورون در انتخابات سال ۲۰۱۶، ۲۶ درصد کمک های 
مالی سیاس��ی خود را به حزب دموکرات داده بود اما حاال این س��هم را به 
۲۸ درصد افزایش داده اس��ت. ش��ورون هم ۴۱ درصد از بودجه کمک های 
سیاس��ی خود را به دموکرات ها داده است و این رقم البته چهار سال پیش 

حدود ۳۲ درصد بود.
شان  کانی سخنگوی شورون می گوید: این شرکت ۴/۹ میلیون دالر برای 
حمایت از نامزد انتخابات و سازمان هایی که همگام با منافع تجاری ما قدم 
برمی دارند و برای توسعه صنعت نفت و گاز اهمیت قائل هستند،  تخصیص 

داده است.طی سال جاری و بنا به اعالم موسسه CRP تاکنون شرکت های 
نفتی آمریکایی ۸۷ میلیون دالر به مبارزات انتخاباتی در این کش��ور کمک 
کرده اند. این در حالی است که در کل انتخابات سال ۲۰۱۶ این رقم ۱۰۴ 

میلیون دالر بود.
بایدن اعالم کرده قصد دارد کاری کند تا آمریکا تا سال ۲۰۵۰ به آالیندگی 
کربن صفر درصد برسد و حفر چاه های نفت شیل در زمین های فدرال را ممنوع 
کند. وی همچنین گفته آمریکا را دوباره به توافق آب و هوایی پاریس باز خواهد 

گرداند.
به گزارش رویترز، تاکنون شرکت تلسی وارن که متعلق به میلیاردر معروف 
آمریکایی وارن  بافت است با ۱۳/۹ میلیون دالر بیشترین کمک مالی را به مبارزات 

سیاسی این کشور طی سال جاری داشته است.

ت
س

نخ

عربستان و روسیه هر دو به خاطر 
پایین بودن قیمت نفت در بازار جهانی 
و بحران اقتصادی ناش��ی از ش��یوع 
ویروس کرونا در مضیقه مالی به سر 
می برن��د و با توجه به اینکه تقاضای 
نفت در بازار جهانی آن گونه که باید و 
شاید در مسیر رشد قرار ندارد ممکن 
است شاهد شعله  ور شدن یک جنگ 
دیگ��ر بر س��ر قیمت نف��ت در بازار 

جهانی باشیم.
به گزارش راشاتودی، عربستان و 
روسیه هر دو به خاطر کاهش قیمت 
نفت در بازار جهانی و تبعات اقتصادی 
شیوع ویروس کرونا در مضیقه مالی 
هستند و از آنجا که تقاضای نفت در 
بازار جهانی به اندازه کافی در مسیر 
رش��د قرار ندارد ممکن است شاهد 
ش��کل گیری یک جنگ دیگر بر سر 
قیمت نفت از سوی عربستان در بازار 

جهانی باشیم.
به  نظر می رسد ضعیف بودن بازار 
نفت در شرایط کنونی به تشدید تنش 
بین اعضای اوپک پالس منجر شده و 
احتمال آنکه شاهد ایجاد اختالف و 
ش��کاف در رهبری این گروه بزرگ 

باشیم، زیاد است.
از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون 
مس��کو و ریاض بانی توافق کاهش 
عرضه نفت اوپک پالس بودند و شیوع 
ویروس کرون��ا در کنار حجم باالی 
نفت ذخیره ش��ده در جه��ان باعث 
ش��د آنها اختالف��ات درونی را موقتا 

کنار بگذارند.
میزان خوش بین��ی در بازار رو به 
گس��ترش اس��ت و دلیل آن انتشار 
گزارشاتی نسبت به بهبود اوضاع بازار 

نفت در سال آینده است.
به عنوان مثال آژانس بین المللی 
ان��رژی در گزارش خود برای س��ال 
۲۰۲۰ از چش��م انداز افزایش قیمت 
برای ماه های باقیمانده از سال جاری 

و حتی س��ال ۲۰۲۱ صحبت کرده 
است.

اما به نظر می رس��د واقعیت ها در 
سطح بازار آن گونه که این گزارشات 
نشان می دهند امیدوار کننده نیست.

احتمال اعم��ال محدودیت های 
کرونایی در اروپا بس��یار زیاد است و 
همین امر باعث می شود نه تنها رشد 
اقتصادی این کشورها پایین بیاید بلکه 
تقاضای نفت در بازار جهانی هم دوباره 

آسیب خواهد دید.
البته اعمال سیاس��ت های پولی 
انبساطی در بس��یاری از کشورهای 
جهان توانس��ته بخش��ی از تقاضای 
نفت در بازار جهانی را حفظ کند اما 
اوضاع مالی اقتصادهای بزرگ جهان 
خوب نیست و دلیل آن  روند افزایشی 
نرخ بی��کاری در اقتصادهای بزرگ 

جهان است.
این مساله نه تنها به افت تقاضای 
نفت از سوی کشورهای عضو سازمان 
همکاری اقتصادی و توس��عه منجر 
خواهد شد بلکه بر فعالیت های تولیدی 

در سطح آسیا هم اثر می گذارد.
اما به نظر می رس��د کش��ورهای 
اوپک پ��الس به خصوص روس��یه و 
عربس��تان اوض��اع را ج��ور دیگری 
می بینند و خود را برای عرضه دوباره 
س��نگین نفت به بازار جهانی آماده 

می کنند.
اگرچه در شرایط کنونی هنوز شاهد 
انجام صددرص��دی تعهدات، کاهش 
عرضه به بازار از س��وی کش��ورهای 
اوپک پالس هس��تیم اما به احتمال 
زیاد ط��ی ماه های آین��ده این روند 

تغییر می کند.
هنوز کسی درباره یک جنگ دیگر 
بر سر قیمت نفت صحبت نمی کند اما 
زمزمه هایی شنیده می شود که برخی 

کشورها به فکر افزایش دوباره تولید 
و مقابله با اقدام دیگران برای افزایش 

عرضه افتاده اند.
وارد کنن��دگان نفت در آس��یا به 
خص��وص چین و هند، توانس��ته اند 
منافع خوبی از شرایط کنونی و پایین 
بودن قیمت نفت در بازار کسب کرده و 
انبارهای خود را با نفت ارزان پر کنند.با 
توجه به آنکه بسیاری از وارد کنندگان 
نفت در آسیا حاال ذخایر خوبی برای 
خود دست و پا کرد ه اند کاهش رشد 
اقتصادی کش��ورهای عضو سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه می توانند 
چند میلیون بشکه روزانه از تقاضای 

نفت در بازار جهانی بکاهند.
البته برخی ارزیابی ها هم حاکی 
از بهبود خوب تقاضا برای حامل های 

انرژی در جهان حکایت دارند.
ب��ا این حال اما همچنان س��طح 
نفت انبار ش��ده در جهان باالست و 
بسیاری از کارشناسان نسبت به اقدام 
اوپک پالس برای عرضه بیشتر نفت به 

بازار انتقاد دارند.
عربستان و روسیه به نظر می رسد 
روزهای خوبی را س��پری نمی کنند 
چراکه اگر دس��ت به افزایش عرضه 
بزنند بازار به قدری ضعیف است که 
به سرعت واکنش منفی نشان داده و 

به خود آنها آسیب خواهد زد.
در صورتی که شاهد بهبود اوضاع 
در آینده نزدیک نباشیم هم عربستان 
و امارات به عنوان متحد این کشور و 
هم روسیه شاهد بحران مالی نسبی 

خواهند بود.
قیم��ت نفت در ش��رایط کنونی 
نمی تواند پاسخگوی نیازهای دولتی 
در این دو کش��ور باشد چرا که آنها 
بودج��ه خود را بر مبن��ای نفت ۵۰ 

دالر بسته اند.

البته دست روسیه در این زمینه 
باالت��ر از سعودی هاس��ت. اما برای 
عربس��تان به نظر می رس��د شرایط 
برون رفت از بحران در آینده ای قابل 
پیش بینی بدون افزایش درآمدهای 

نفتی مقدور نیست.
این کشور بس��یاری از پروژه های 
نفتی خود را به خاطر نبود پول تعطیل 
کرده و از طرف دیگر با مش��کل در 
تامین بودجه مورد نیاز برای اجرای 
پروژه های مرتبط با چشم انداز ۲۰۳۰ 

در این کشور روبه رو هستیم.
با توجه به باال گرفتن فش��ارهای 
درونی در س��طح دولت عربس��تان 
ممکن است این کشور طاقت خود را 
از دس��ت داده و راه کامال متفاوتی را 
در پیش گیرد. در صورتی که عربستان 
تهدیدهای اعالم شده از سوی وزیر 
انرژی این کشور را عملی کند نباید 
تعجب کرد اگر اعضای اوپک دوباره 
تصمیم بگیرند که هر کسی راه خود 
را برود و در صورتی که ریاض دوباره 
به سمت سیاست تصاحب حداکثری 
سهم در بازار جهانی بیفتد شرایط جو 
دیگری رق��م خواهد خورد و ممکن 
است شاهد تکرار دوباره جنگ بر سر 
قیمت نفت آن گونه که در اوایل سال 

جاری تجربه کردیم، باشیم.
 عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
س��عودی ها، گفته بود که این کشور 
از نوس��انگیران کوتاه مدت، کسانی 
که به دنبال کس��ب سود کوتاه مدت 
هستند و حمایت ضعیف اعضا خسته 

شده است.
اگرچه هنوز درآمد سعودی ها از 
محل صادرات نفت خوب اس��ت اما 
همانند بسیاری از کشورهای نفتی به 

شدت نیازمند نقدینگی هستند.
ممکن است قبال رابطه عربستان 

و روسیه شبیه یک زوج بود که عقد 
آنها را در آسمان ها خوانده باشند اما 
حاال به نظر می رسد رابطه آنها شکرآ ب 

شده است.
افزایش فشار داخلی و رشد قابل 
توجه بی��کاری به خصوص در میان 
جوانان در برخی کش��ورهای نفتی 
ممکن اس��ت رهبران جوان آنها در 
خاورمیانه را بر آن دارد که همکاری با 

آنها را رها کرده و راه خود را بروند.
در واقع اگر این کشورها از محل 
همکاری با دیگ��ران به اهداف خود 
نرس��ند آن وقت گزینه قدیمی یک 
جنگ دیگر بر سر قیمت نفت دور از 

تصور نخواهد بود.

تغییر رویکرد جهان نس��بت به 
کاهش سرمایه گذاری در سوخت های 
فسیلی و رفتن به سمت انرژی های 
پاک در حال تضعیف صنعت نفت و 

گاز جهانی است.
اظهارات اخیر مقامات س��عودی 
در این باره که آنها نمی خواهند تنها 
کشوری باش��ند که به توافق پایبند 
است را نباید ش��وخی گرفت و این 
رویک��رد باید به ط��ور کامل جدی 

گرفته شود.
احتماال طی ماه ه��ای آینده آنها 
روی واقعی خود را نشان خواهند داد 
و بازار باید خود را برای این مس��اله 

آماده کند.

عربستان دوباره ماشه جنگ قیمت  را می چکاند؟
زاویه

فرم اشتراك روزنامه

    شرایط اشتراك :
ساعات تحویل روزنامه از 6 الی 11 صبح

شروع اشتراك ( متقاضيانی 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 فيش بانکی را تا پایان اشتراك نزد خود نگهداری فرمائيد .
در صورت عدم تحویل روزنامه حداکثر تا ساعت 14 همان روز مراتب را با تلفن   88731981  اعالم فرمائيد .

 نام و نام خانوادگی : ..................................... شرکت / موسسه : ................................... کدپستی : ........................ تلفن :.......................

فاکس : ................................  تعداد درخواستی :......................................  مدت اشتراك:  6 ماهه                   یك ساله

آدرس : ...........................................................................................................................................................................................

شماره فيش بانکی : ........................................ بانك : .........................................   تاریخ واریز فيش : ....................................................

 » فقط تهران بزرگ «
یکساله6 ماههدوره اشتراك

3/000/0006/000/000هزینه اشتراك (ریال)

کليه متقاضيان 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 بانکی مربوطه را به همراه فرم تکميل شده به دفتر امور مشترکين روزنامه جهان صنعت ارسال نمائيد . 
آدرس : ميدان آرژانتين- بلوار بيهقی- خيابان  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.
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گ�روه جامع�ه- چند روز پی��ش اداره 
اطالعات ارتش عراق از کش��ف ۱۹ کامیون 
حام��ل داروی قاچاق خبر داد. در پی اعالم 
این خبر سایت تلویزیون الشرقیه، پنجشنبه 
تصوی��ری از جعب��ه داروهای کشف ش��ده 
منتش��ر کرد. رس��انه های عراق ب��ه نقل از 
مقام های امنیتی این کشور بار کشف شده را 
بزرگ تری��ن محموله قاچاق دارو از ایران به 
عراق توصیف کرده اند. اداره اطالعات ارتش 
در غرب عراق و استان هم مرز دیاله با ایران، 
اعالم کرده مانع عبور این کامیون ها ش��ده 
است. بر اس��اس این اطالعیه ارزش بار این 
کامیون ها صدها هزار دالر بوده و رانندگان 
کامیون ها قصد داش��ته اند از دست ماموران 
گمرک فرار کنند که در جاده نیس��میه به 

خانقین بازداشت شده اند.
ام��ا از س��وی دیگ��ر انتش��ار ای��ن خبر 
واکنش های بسیاری از مردم را نیز برانگیخته 
اس��ت زیرا این محمول��ه در حالتی از ایران 
خارج شده که بیماران زیادی از کمبود دارو 
در کش��ور گالیه مندند. حال آنکه  واکس��ن 
آنفلوآنزا نیز بعد از گذشت یک ماه هنوز در 
داروخانه ها عرضه نشده است و سازمان غذا و 
دارو مدام تحریم ها را بهانه تعلل در ورود دارو 
به کشور می داند. حال مشخص نیست این 
همه دارو چگونه از مرز ایران به راحتی خارج 
ش��ده اس��ت. در این  باره علیرضا وهاب زاده 
مش��اور وزیر بهداش��ت به رکنا گفته طبق 
آنچه اعالم ش��ده این داروها از داروخانه ها 
خریداری ش��ده اس��ت. اما هنوز مش��خص 
نیس��ت چه داروهایی قاچاق شده اند چون 
داروه��ای خاص در ایران طبق پروتکل های 
خاص ارائه می ش��ود. داروهایی که در ایران 
بدون نس��خه و به ص��ورت ورقی خریداری 
می شود، در کش��ورهای دیگر با قیمت های 
باال به فروش می رسد.  به گفته وهاب زاده در 
گذشته هم دارو و شیرخشک به کشورهای 
دیگر قاچاق شده است. بنابراین قوه قضاییه 
مسوول پیگیری این موضوع است و پرونده 

باید روند قضایی خود را طی کند.
البت��ه چندی پیش هم رییس س��ازمان 
غ��ذا و دارو گفته بود به دلیل س��قوط ریال 
قاچاق دارو به کش��ورهای همسایه از جمله 
ع��راق و افغانس��تان افزایش یافته اس��ت. 
بنابراین قاچاق دارو از ایران به کش��ورهای 

همسایه با این نوسانات ارزی کامال طبیعی 
است. به گفته دیگر اعضای وزارت بهداشت 
قاچاق دارو از قبل هم وجود داش��ته است. 
موضوع اصلی این است که چرا مسووالن به 
بهانه تحریم ها روی قاچاق داروهای حیاتی 

چشم پوشی کرده اند.
قاچ�اق دارو از ایران به عراق فقط در  � 

حد یك ادعاست
حاال طبق روال همیشه مدیر کل نظارت 
بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
این موضوع را تکذیب کرد و گفت: اظهارات 
مقامات عراقی مبنی بر قاچاق دارو از ایران 
به این کشور فعال فقط در حد ادعاست. هیچ 
س��ند و مدرکی ارائه نشده و اگر نمونه های 

داروها را به ایران بدهند، بررسی می شود.
محمدی اظهار کرد: فعال بر اس��اس اعالم 

شفاهی گمرگ ایران، این داروها تولید کشور 
ترکیه است که از طریق ایران به عراق ترانزیت 
شده است. با این حال تا زمانی که محموله و 
داروهای آن را مشاهده نکنیم و بررسی های الزم 
در مورد داروها در ایران انجام نشود، نمی توان 
به طور دقی��ق در این مورد اظهارنظر کرد به 
خصوص اینکه مقامات عراقی نیز تاکنون هیچ 
نمون��ه ای از داروها را به ایران ارائه نکرده اند و 
حتی عکسی از این محموله های دارویی تاکنون 

منتشر نشده است.
مدیر کل داروی وزارت بهداش��ت گفت: 
هنوز صحت و س��قم این خب��ر قابل تایید 
نیست حتی شاید یک جو روانی علیه ایران 
باش��د. تنها راه بررسی آن، ارائه نمونه هایی 
از داروهایی اس��ت که ادعا می شود به عراق 
قاچاق ش��ده است. با این حال گمرک ایران 

اع��الم کرده این محموله از ترکیه آمده و از 
گمرک ایران به عراق ترانزیت شده و قاچاق 
نبوده اس��ت. در هر صورت همه این موارد 
هنوز در حد ادعاست و سازمان غذا و داروی 
ایران تا زمانی که نمونه های داروها را بررسی 
نکند نمی تواند به طور دقیق درباره ماهیت 

آنها اظهارنظر کند.
وی افزود: همه مطالب مطرح شده تاکنون 
در حد ادعاس��ت و مکاتبه رس��می در این 
زمین��ه صورت نگرفته اس��ت و اگر به طور 
رسمی مکاتبه ای صورت گیرد و نمونه دارو 
را به ایران بدهند، به طور رسمی نظر وزارت 
بهداشت اعالم می شود. در هر صورت هفته 
ج��اری این موضوع به ط��ور دقیق پیگیری 

خواهد شد.
س��ازمان غ��ذا و دارو دیروز همچنین در 

اطالعی��ه ای اعالم ک��رد: داروه��ای قاچاق 
مکش��وفه در کش��ور ع��راق ک��ه در بعضی 
رس��انه های خارجی مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت، متعلق به یکی دیگر از کش��ورهای 
همسایه بوده و صرفا از طریق یکی از مرزهای 

کشور ترانزیت شده بود.
در اطالعیه سازمان غذا و دارو آمده است: 
در مقطعی که هموطنان مان با تحریم های 
ش��دید و ظالمانه آمریکا مواجه شده و این 
کش��ور با ادعای حقوق بشر سالمتی مردم 
ایران را نش��انه گرفته و با وجود شعارهایی 
عوام فریبان��ه مبن��ی بر عدم تحری��م غذا و 
دارو، عم��ال تامی��ن و واردات برخی داروها 
و تجهیزات پزش��کی حیاتی را با مشکالت 
عدی��ده مواجه کرده اس��ت. تم��ام توان و 
ظرفیت ه��ای داخلی به کار گرفته ش��ده تا 
بیماران از بابت تامین داروهای خود احساس 

کوچک ترین نگرانی نداشته باشند.
بر همین اساس با توجه به اینکه بخشی از 
داروهای مورد نیاز بیماران با ارز دولتی تامین 
می ش��ود و امکان سوء اس��تفاده برخی افراد 
سودجو در حوزه قاچاق دارو وجود دارد، طی 
ماه های اخیر و با دستور وزیر بهداشت سامانه 
تیتک جامع تر و کامل تر از گذشته عالوه بر 
فراهم کردن امکان رصد اصالت محصوالت 
سالمت محور برای مصرف کنندگان داخلی، 
در ص��ورت وق��وع تخلف قاچاق به واس��طه 
 TTAC اجرای برچس��ب گذاری به روش
شناسایی منشأ و مبدأ تخلف در داخل کشور 

امکان پذیر و در دسترس قرار گرفته است.
س��ازمان غذا و دارو تاکی��د کرد: به این 
ترتیب عالوه بر اعالم اینکه داروهای مکشوفه 
در ع��راق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها 
از مس��یر مرز ای��ران ترانزی��ت و وارد عراق 
ش��ده اس��ت، به اس��تحضار مردم ش��ریف 
ایران می رس��اند که با س��وداگرانی که نیت 
س��ودجویی در ش��رایط کنونی کشور، آن 
هم در حوزه س��المت مردم را دارند، به جد 

برخورد خواهد شد.

واکاوی چگونگی قاچاق دارو به عراق ۱۹ کامیون

همزمانی سقوط ریال و انسانیت

سال هفدهم    یکشنبه  27 مهر 1399    شماره  4573

شمار جان باختگان ویروس مرگبار در کشور از 30 هزار تن گذشت
۴۱۰۳ ابتال و ۲۵۳ قربانی جدید کرونا

س��خنگوی وزارت بهداشت از شناس��ایی ۴۱۰۳ مورد جدید کووید۱۹ 
در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. سیماسادات الری گفت: از روز 
پنجش��نبه تا دیروز و بر اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی، چهار هزار و 
۱۰۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کش��ور شناسایی شدند که هزار و 

۷۷۹ نفر از آنها بستری شدند.
وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵۲۶ هزار و ۴۹۰ 
نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۵۳ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۰ هزار و 
۱۲۳ نفر رسید. خوشبختانه تاکنون ۴۲۳ هزار و ۹۲۱ نفر از بیماران بهبود 

یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
به گفته وی، ۴۷۲۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید 
ای��ن بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون چهار میلیون و ۴۸۲ هزار و 

۲۶۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وی همچنین در توضیح اس��تان های در وضعی��ت قرمز بیماری گفت: 
استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال وبختیاری، البرز، 
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان 

در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی درباره استان های در شرایط هشدار نیز گفت: استان های هرمزگان، 

فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.
سیماس��ادات الری بیان کرد: بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در 
جهان جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند. چیره شدن بر این 
بیماری نوپدید و حل این چالش جهانی، مس��تلزم تقویت همکاری مردم 
در عمل به توصیه های بهداش��تی و نهادینه شدن حفظ مسوولیت پذیری 

اجتماعی در همه مردم است.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت ابراز امیدواری کرد که با توجه به وضعیت 
سهمگین بیماری در کشور و آغاز روزهای سرد سال و نگرانی ها و خطرات 
مترتب بر فصل سرما،  با همکاری مردم در عمل به توصیه های بهداشتی 
شاهد گذر از روزهای سخت پیش رو با کمترین آفت بیماری و مرگ ومیر 

ناشی از آن باشیم.

 تمدید محدودیت های کرونایی در تهران
 تا پایان هفته جاری

استاندار تهران از تمدید محدودیت های کرونایی در تهران تا پایان هفته 
جاری خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی در تشریح تمدید محدودیت ها در پی تشدید 
ش��یوع کرونا ویروس گفت: تمام محدودیت های ابالغی در هفته گذش��ته 
از روز یکش��نبه ۲۷ مه��ر ت��ا پایان هفته  جاری در اس��تان تهران به قوت 
خود باقی اس��ت. در خصوص برگزاری کالس ها در مدارس، دانش��گاه ها و 
سایر آموزشگاه ها تاکید بر آموزش های غیرحضوری و بهره گیری از فضای 

مجازی است.
وی افزود: همچنان اس��تفاده از ماسک از در منازل برای شهروندان در 
اس��تان  تهران ضروری و الزامی است. برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، 
فرهنگی، مذهبی و همایش ها، باشگاه های ورزشی، ورزش های پربرخورد از 
جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه ها، قهوه خانه ها و چایخانه ها، 
باغ وحش و ش��هربازی ها، مراکز تفریحی آبی، اس��تخرهای سرپوش��یده و 
باش��گاه های بدنسازی و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در این ابالغیه 

مورد تاکید قرار گرفته است.

افزایش گرسنگان جهان در ۵ سال اخیر
دویچه وله- بحران، جنگ و تغییرات آب و هوایی باعث افزایش شمار 
گرسنگان جهان در پنج سال اخیر شده  و اکنون مشکل همه گیری کرونا نیز 

به این عوامل اضافه شده و این فاجعه انسانی را تشدید کرده است.
»س��ازمان کمک به گرس��نگان جهان« که یک سازمان آلمانی است از 
افزایش شمار گرسنگان در جهان خبر داده و اعالم کرده است که با پاندمی 

کرونا، این معضل ابعاد به مراتب فاجعه بارتری به خود گرفته است.
 به گزارش این سازمان بر تعداد گرسنگان در جهان در پنج سال اخیر به 
شکل چشمگیری اضافه شده و علت آن نیز تنش، بحران، جنگ و خشکسالی 
و تغییرات زیست محیطی است که میلیون ها نفر را در سراسر دنیا از حداقل 
امکانات برای زنده ماندن محروم کرده است. اما با همه گیری کرونا وضع در 

برخی نقاط جهان بسیار وخیم تر شده است.
مارله تیمه رییس این س��ازمان می گوید: گرسنگی به ویژه در آفریقا و 

جنوب آسیا به شرایطی هشدارآمیز رسیده است.
همچنی��ن بنا بر آمار س��ازمان ملل متحد ح��دود ۸۲۱ میلیون نفر در 
سراس��ر جه��ان و به طور عم��ده در مناطق درگیری با بح��ران قحطی و 

گرسنگی مواجه هستند.
براساس داده های برنامه جهانی غذا و سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو(، ۴۶۲ میلیون فرد بالغ در جهان از بحران سوءتغذیه و قحطی 

رنج می برند.
همچنین بنا به گزارش س��ازمان بهداشت جهانی )WHO(  بیش از 
۲۰۵ میلیون کودک زیر پنج س��ال دسترس��ی منظم به غذا نداشته و در 
رش��د وزن و قد آنها اختالل به وجود آمده اس��ت. این آمار می افزاید ۴۵ 
درص��د از این کودکان نیز به دلیل س��وءتغذیه یا قحطی جان خود را از 

دست می دهند.
قاره آفریقا از لحاظ میزان مرگ و میر ناش��ی از قحطی باالترین آمار را 
دارد. تخمین زده می شود که حدود ۲۵۶ میلیون نفر در این قاره با معضل 
قحط��ی مقابل��ه می کنند و حدود ۳۱ درصد جمعیت این قاره با مش��کل 
س��وءتغذیه روبه رو هس��تند. بیم آن می رود که این میزان به دلیل ویروس 

کرونای جدید )کووید۱۹( و تغییرات آب وهوایی افزایش یابد.
بر اس��اس گزارش های سازمان ملل متحد در قاره آسیا نیز حدود ۵۰۰ 
میلیون نفر از گرسنگی رنج  می برند. ۹ کودک از هر ۱۰ کودک که اختالل 
رشد در وزن و قد دارند در قاره آسیا و آفریقا به سر می برند. همچنین سه 
کودک از هر چهار کودِک چاق در جهان در این دو قاره زندگی می کنند.

بنا بر گزارش آناتولی، بنا به داده های شاخص جهانی گرسنگی در سال 
۲۰۲۰ میالدی، شش کشور در قاره آفریقا، سه کشور در قاره آسیا و یک 
کشور در قاره آمریکا در جدول ۱۰ کشور اول دارای بیشترین میزان مرگ 

و میر ناشی از گرسنگی در جهان قرار دارند.

 بی توجهی معاونت ترافیک شهرداری 
به تابلوی بزرگراه ها

»جهان صنعت«- متاس��فانه چندی اس��ت تصاویر نازیبا و زش��تی از 
تابلوهای بزرگراه های ش��هر تهران دیده می ش��ود که شکس��ته، کثیف و 
ناخواناست. معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران باید نظارت ویژه 
و دقیقی بر این تابلوها داش��ته باشد اما متاسفانه این معاونت در نگهداری 

تابلوهای بزرگراهی عملکرد ضعیفی از خود برجا گذاشته است.
براس��اس همین گزارش تابلوهای شکس��ته و کثیف در مغایرت شعار 

»تهران شهری برای همه« است.

خبر

گروه جامعه- امسال هم مانند سال های گذشته با شروع 
فصل سرد و وارونگی هوا تهرانی ها هوایی برای تنفس ندارند. اما 
امسال با شیوع کرونا شرایط کمی برای مردم سخت تر می شود. 
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ، افزایش غلظت آالینده ها 
از جمله ذرات معلق می تواند بر شیوع ویروس کرونا موثر باشد. 
ذرات معلق یکی از آالینده های شاخص کالنشهرهاست که بر اثر 
انتشار مستقیم و واکنش های شیمیایی ایجاد می شود. این آالینده 
عموما در روزهای سرد سال سبب کاهش کیفیت هوا و غبارآلود 
شدن آسمان می شود. عمده ترین منبع انتشار این آالینده احتراق 
سوخت مانند سوزاندن زغال سنگ و چوب، خودروها و ماشین آالت 
دیزلی و فاقد فیلتر دوده، فرآیندهای صنعتی و کشاورزی و انتشار 

از خودروها )اگزوز، لنت، الستیک و...( است.
مواجهه کوتاه مدت با این آالینده می تواند منجر به تش��دید 
عالئم بیماری های قلبی و ریوی و تنفسی شود همچنین مرگ 
و میر زودرس و تشدید بیماری های قلبی و ریوی از جمله اثرات 

سوء ذرات معلق است.
به گفته کارشناس��ان س��االنه ۴۶۸ هزار و ۶۸۲ س��ال عمر 
هدر رفته از آلودگی هوا داریم و بررسی ها نشان دادند که علت 

مرگ ها در ۶/۵
درصد از سکته های قلبی، هشت درصد از سکته های مغزی 
و ۱۱ درصد از س��رطان های ریه، منتسب به آلودگی هوا است. 
همچنین س��االنه ۱۱ هزار مرگ در کشور منتسب به آلودگی 
هوا ثبت می شود و ۸/۹ درصد از مرگ های طبیعی نیز به علت 

آلودگی هوا رخ می دهد.
بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت 
هوای پایتخت برای هفتمین روز پیاپی در شرایط ناسالم برای 
گروه های حساس  است. بر اساس پیش بینی های انجام شده در 
شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران طی نخستین ساعات ۲۶ 
مهر کیفیت هوای بیشتر مناطق به دلیل حاکمیت جو پایدار و آرام 
و انباشت آالینده ها در محدوده ناسالم برای گروه های حساس قرار 
می گیرد.در طول روز نیز با عدم وزش باد موثر بر غلظت آالینده ها 
افزوده می شود و به  تبع آن کیفیت هوا در وضعیت نامطلوب باقی 
می ماند. در اواخر وقت امروز با تداوم این شرایط جوی و افزایش 
ترافیک شامگاهی بر غلظت آالینده ها افزوده می شود و کیفیت 
هوای بیشتر مناطق در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار 
می گیرد.با این وجود پیش بینی می شود که با افزایش تردد خودروها 
غلظت آالینده ها به ویژه ذرات معلق افزایش پیدا کند و از این رو 
برقراری وضعیت ناسالم برای گروه های حساس در مناطق پرتردد 
را به دنبال دارد.عدم وزش باد موثر در طول روز نیز شرایط مناسب 
برای تجمع آالینده ها را فراهم می کند و با افزایش تردد خودروها 
در ساعات پایانی فردا شب افزایش غلظت ذرات معلق و برقراری 

شرایط ناسالم برای گروه های حساس در بیشتر مناطق پایتخت 
دور از انتظار نیست.بر اساس اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، کیفیت هوای ۲۴ ساعت گذشته تهران منتهی به ۸ صبح با 
شاخص میانگین ۱۲۷ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس 
قرار داشت و کیفیت هوای هم اکنون نیز با شاخص میانگین ۱۱۲ 

همچنان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.
در خانه بمانید � 

دکتر عباس شاهسونی رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص افزایش 
احتمال موارد مرگ به علت ابتال به کووید ۱۹ در صورت مواجهه 
طوالنی مدت با آالینده های هوا هشدار داده و گفته است: نتایج 
بررسی های انجام شده در برخی از کالنشهرهای کشور نشان دهنده 
این اس��ت که به ازای ه��ر ۱۰ میکروگرم افرایش غلظت ذرات 
معلق کوچکت��ر از ۲/۵ میکرون، احتمال مرگ به علت کووید 
۱۹ را ۶ درصد، دی اکسید نیتروژن ۱۵ درصد و ازن را ۷ درصد 
افزایش می دهد.وی با اشاره به شروع فصل سرد سال و افزایش 
غلظت آالینده های هوا به علت وارونگی دما، از مردم درخواست 
کرده است که در روزهای آلوده کمترین تردد را در سطح شهر 

داشته باشند.
وجود افزایش تلفات در فصل سرد � 

حسین شهیدزاده مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 

نیز گفت: سازمان جهانی بهداشت ابتدا به این نتیجه رسیده بود که 
ارتباط مشخص و مستقیمی بین این دو موضوع وجود ندارد اما با 
گذر زمان تحقیقات بیشتر نشان دادند که ویروس کرونا می تواند 
از طریق ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون منتقل شود بنابراین 
آلودگی هوا امکان ابتال به بیماری کووید۱۹ را افزایش می دهد. نه 
تنها ارتباط مستقیمی بین آلودگی هوا و شیوع بیماری کووید ۱۹ 
و احتمال افزایش تلفات وجود دارد بلکه آالینده های هوا سبب 
تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند و از این جهت نیز می توانند 

راه را برای ابتال به بیماری هموار کنند.
۱۵ درصد افزایش مرگ کرونایی ها در روزهای آلوده

چندی پیش نیز عیسی کالنتری رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست ضمن اشاره به همزمانی آلودگی هوا طی امسال با 
شیوع ویروس کرونا، اعالم کرده است که بر اساس مقاالت علمی 

هر واحد افزایش در غلظت ذرات معلق کمتر از ۲/۵
میکرون، ۸ درصد تلفات بیماران کرونایی را بیشتر می کند و 

حتی در برخی مقاالت این رقم ۱۵ درصد است.
با توجه به آنچه گفته شد یادآوری رعایت چند نکته در این 

روزها ضرورت دارد:
۱- مبتالیان به بیماری های قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان، 
زنان باردار و کسانی که بیماری های زمینه ای دارند از فعالیت های 
طوالنی و سنگین خارج از منزل خودداری کنند. سایر افراد نیز 

فعالیت های طوالنی و س��نگین خارج از منزل را تا حد امکان 
کاهش دهند.

۲- عموم شهروندان از فعالیت های ورزشی در فضای بیرون 
بپرهیزند و یا در فضای بسته ورزش کنند.

۳- برای مقابله با اثرات کوتاه مدت آلودگی هوا از جمله سردرد، 
سرفه و تنفس سخت، حساسیت پوستی و حساسیت های بینی، 
چشم ها و گلو می توان مصرف شیر و مایعات را در اولویت قرار 
داد. همچنین مصرف س��بزیجات دارای برگ سبز و پهن برگ  
مانند کلم بروکلی، اس��فناج و کاهو، طی روزهای آلوده به بدن 

کمک می کند.
۴- سیب نیز از جمله میوه هایی است که بیشترین تاثیر را بر 

سالمت دستگاه تنفسی دارد.
۵- کلیه شهروندان هنگام سوخت گیری در جایگاه ها دقت 
الزم را داش��ته باشند و از سرریز شدن بنزین و سایر سوخت ها 

جلوگیری کنند.
۶- اقداماتی مانند روش��ن کردن آتش در معابر، س��وزندان 
الستیک، عملیات قیرکاری و عمرانی سبب افزایش آلودگی هوا 
می شود بنابراین توصیه می شود تا بهبود کیفیت هوا از این اقدامات 

خودداری شود.
۷- رعایت الگوی مصرف سوخت و دقت الزم در استفاده از 
وسایل حرارتی مانند آبگرمکن، بخاری و تأسیسات گرمایشی برای 
جلوگیری از افزایش بی رویه حرارت در فضاهای مسکونی، تجاری و 
اداری از دیگر راهکارهایی است که می توان با رعایت آن از آلوده تر 

شدن هوا جلوگیری کرد.
۸- افرادی که مجبورند طی روزهای آلوده در بیرون از منزل 
فعالیت کنند از ماس��ک های مخصوص P۲ یا N۹۵ استفاده 

کنند.
۹- باید توجه کرد که صرف وجود ماس��ک ورود آالینده ها 
را کاهش نمی دهد، بلکه باید درست از ماسک استفاده کنیم و 
ماس��ک به خوبی روی صورت کیپ شود و از کناره های آن هوا 

وارد نشود.
۱۰- از بردن وسایل نقلیه به بیرون تا حد امکان خودداری شود 

و فعالیت هایی که منجر به آلودگی هوا می شود، کاهش یابند.
۱۱- اس��تفاده از مقدار زی��ادی مایعات که در این میان آب 

بهترین آنهاست.
۱۲- مصرف شیر کم چرب نیز مفید است چراکه شیر مانع 

جایگزین شدن سرب در بدن  می شود.
در شرایط همزمانی آلودگی هوا با شیوع ویروس کرونا بهتر است 
افراد تا جای ممکن در منزل بمانند و برای کارهای غیرضروری از 
خانه خارج نشوند. همچنین الزم است افراد استفاده مداوم از ماسک 

در فضای خارج از منزل را در اولویت خود قرار دهند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از بی اثر بودن 
چهار دارو بر درمان کرونا خبر داد.

رضا ملک زاده در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام نوش��ت: نتایج مطالعه سازمان جهانی بهداشت 
روی اولین بازوه��ای درمانی تحت کارآزمایی بزرگ بالینی 
روی بیماران بستری مبتال به کووید۱۹ منتشر و اعالم شد 

رمدسیویر بدون تاثیر است.
ملک زاده نوش��ت: با گذشت حدود هش��ت ماه از انجام 
بزرگ ترین مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی 
برای درمان بیماری کووید۱۹ نتایج نهایی بررس��ی ها روی 
اولین گروه از بازوهای درمانی تحت کارآزمایی بالینی اعالم 
ش��د که بر اساس آن چهار داروی ضدویروس »رمدسیویر«، 
»لوپیناویر«، »اینترفرون - بتا« و »هیدروکس��ی کلروکین« 
تاثیری بر درمان، کاهش طول مدت بس��تری، نیاز به تهویه 

مکانیکی و مرگ و میر ناشی از بیماری مبتالیان به کووید 
۱۹ بستری در بیمارستان نشان ندادند.

وی افزود: تعداد مرگ ها در طول این مطالعه ۱۲۵۳ مورد 
 Solidarity Clinical Trial بوده اس��ت. مطالعه جهانی
Treatments ۱۹- for Covid که با مش��ارکت بیش از 
۱۱ هزار بیمار بستری مبتال به کووید ۱۹ بستری در حدود 
۵۰۰ بیمارستان از ۳۰ کشور از شش منطقه جهان از جمله 
ایران )۳۵۰۰ بیمار از ۲۹ بیمارس��تان( صورت گرفته نشان 
داد این داروها نه تنها هیچ تاثیری در بهبود بیماران بستری 
مبتال به کووید۱۹ و کاهش طول بستری یا مرگ و میر آنها 
نداش��ته بلکه وضعیت بهبودی بیمارانی که درمان های ذکر 
ش��ده را دریافت نکرده بودند همانند بیماران دریافت کننده 

این رژیم های درمانی بوده است.
وی ادام��ه داد: این نتایج اثبات می کند برای دس��تیابی 
ب��ه داروی قطعی درمان کووی��د۱۹ نیازمند انجام مطالعات 
کارآزمایی بالینی وس��یع ب��ا حداقل یک هزار بیمار )نمونه( 
هستیم؛ همان طور که مشارکت بیش از ۱۱ هزار بیمار به این 
نتیجه گیری درباره چهار داروی تحت کارآزمایی بالینی کمک 

کرد و بی اثر بودن این داروها را نشان داد.
ملک زاده یادآور ش��د: داروهای جدیدتر برای کارآزمایی 
بالینی با تصمیم س��ازمان جهانی بهداش��ت وارد مطالعه و 
جایگزین داروهای بی اثر نشان داده شده در آزمایشات بالینی 

خواهند شد.
وی افزود: س��ازمان جهانی بهداشت بنا بر توصیه کمیته 

نظارت ب��ر داده ها و ایمنی مطالعه کارآزمایی بالینی درمان 
کووید۱۹ تحت نظارت خود می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل 
موقت داده ها میزان تاثیر داروها بر روند بهبودی و کاهش مرگ 
مبتالیان، برخی رژیم های درمانی را حذف و برخی را جایگزین 
کند. این آزمایشات تماما با مجوزهای اخالقی و نظارت کامل و 

دقیق سازمان جهانی بهداشت صورت می گیرد.
معاون وزیر بهداش��ت اظهار داشت: ایران در حال اجرای 
یک طرح تحقیقاتی با همکاری چند کشور است و مطالعاتی 
را روی داروهای��ی مانند داروی معده، داروی ضدس��رطان و 
ترکیب دارویی ضدویروس هپاتیت سی برای درمان بیماران 
مبتال به عالئم متوسط بیماری کووید۱۹ که نیازی به بستری 

در بیمارستان و تهویه مکانیکی ندارند انجام می دهد.
س��ازمان بهداشت جهانی نیز اعالم کرده بود این دارو در 

درمان بیماران مبتال به کرونا تاثیری ندارد.

روزهای آلوده کرونا در پایتخت 

رمدسیویر در درمان بیماران کرونایی تاثیری ندارد

گزارش 2 

زاویه
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رم میزبان مجسمه های نفیس تاریخی  

مجموعه  ای از مجسمه های نفیس تاریخی که برای دهه های متوالی در انبار 
و به دور از انظار عمومی نگهداری می ش��دند، برای عموم مردم در شهر رم به 

نمایش گذاشته شدند.
س��ردیس هایی از فرمانروایان رومی و یک کتیبه باستانی یونانی که حدود 
۲۵۰۰ سال پیش حکاکی شده است فقط نمونه هایی از ۹۲ اثری هستند که 

اکنون در شهر »رم« واقع در ایتالیا به نمایش گذاشته شده اند.
این مجموعه آثار مرمری به خانواده اشرافی »تورلونیا« تعلق دارند و بخش 
کوچکی از ۶۲۰ مجسمه ای محسوب می شوند که در این مجموعه خصوصی 

نگهداری می شوند.
گمان می رود این مجموعه آثار بزرگ ترین مجموعه خصوصی در نوع خود 

در جهان باشد.
»سالواتور ستی« تاریخدان هنر و مسوول برگزاری این نمایشگاه می گوید: » 
نمایش دوباره این مجموعه بی نظیر یک رویداد بسیار مهم است... زمانی که برای 
نخستین بار این آثار را از نزدیک دیدم بسیار احساساتی شدم چراکه درباره بسیاری 

از این آثار در کتاب ها خوانده بودم، اما هیچ گاه آنها را ندیده بودم.«
در بین آثار این نمایشگاه، فواره ای با حکاکی های یونان باستان قرار دارد که 

احتمال داده می شود زمانی در باغ   »ژولیوس سزار« قرار داشته است.
بسیاری از آثار این مجموعه طی سال های گذشته مورد مرمت قرار گرفته اند 
که از جمله این آثار به مجسمه بز می توان اشاره کرد که بدنه آن به قرن نخست 
میالدی تعلق دارد اما سر آن در قرن ۱۷ میالدی توسط »برنینی« مجسمه ساز 

مشهور ایتالیایی ساخته شده است.
قرار بود نمایشگاه »مرمرهای تورلونیا« در ماه آوریل آغاز به کار کند اما به 
دلیل شیوع ویروس کرونا تاریخ افتتاح این نمایشگاه به تعویق افتاد. فعالیت این 
نمایشگاه که در شهر »رم« برگزار شده است تا ژوئن ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت 
و انتظار می رود پیش از آنکه برای همیشه به ایتالیا بازگردانده شود دست کم در 

یک کشور اروپایی و یک بار در ایاالت متحده به نمایش گذاشته شود.

برگزاری بیست وسومین دوره تبادل گردشگر- 
باستان شناسی در مدیترانه

بیست وسومین دوره رخداد تبادل گردشگر- باستان شناسی در مدیترانه 
۲۲-۱۹ م��اه نوامب��ر ۲۰۲۰ مصادف ب��ا )۲۹ آبان- ۳ آذرم��اه ۱۳۹۹( در 

Paestum Salerno ایتالیا برگزار می شود.
 در این رخداد، فعاالن گردشگری و باستان شناسی در مدیترانه، با برپایی 
غرفه ه��ای اختصاصی، به معرفی فعالیت های خویش پرداخته و عالوه بر 
برگزاری همایش های تخصصی و کارگاه های آموزشی، فضا برای برگزاری 
نشست های تبادل تجربه و نظر رو دررو، ضیافت و نصب نمایشگرهای تبلیغاتی 

بزرگ نیز پیش بینی شده است.
برگزارکنندگان این رخداد، برای تشویق شرکت کنندگان بین المللی، 
تخصیص غرفه های رایگان به نمایندگان فرهنگی دیگر کشورها در ایتالیا 

را نیز پیش بینی کرده اند.
مطابق آمارهای ادوار گذشته این رخداد، غرفه های ۱۰۰ فعال گردشگری 
و باستان شناس��ی در مدیترانه )که ۲۵ غرف��ه آن به فعاالن غیر ایتالیایی 
اختصاص داشته( بالغ بر ۱۰ هزار بازدید کننده داشته و ۳۰۰ سخنران نیز، 
در ۶۰ نشست برگزار شده طی رخداد، انتقال تجربه کرده و ۱۰۰ روزنامه نگار 

اخبار آن را پوشش داده اند.
این رخداد با حمایت یونس��کو، وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی و 
گردش��گری و وزارت امور خارجه و همکاری های بین المللی ایتالیا برگزار 

می شود.
اگرچه این رخداد، فضای مناس��بی را برای فعاالن عرصه گردش��گری 
باستان شناس��ی، جهت معرفی فعالیت ها و خدمات ش��أن مهیا می کند و 
امکان در اختیار گذاش��تن غرفه ه��ای رایگان به نمایندگی های فرهنگی 
دیگر کشورها در ایتالیا را نیز پیش بینی کرده، اما نظر به شرایط جاری و 
اوج گیری مجدد ش��یوع ویروس کرونا در کشور ایتالیا، تعلیق این رخداد، 

غیرمحتمل نخواهد بود.

مدیر پایگاه سیلک از برگزاری نمایشگاهی از 
یافته های گیرشمن خبر داد و گفت: نمایشگاهی 
بسیار مهم و هیجان انگیز، از یافته های تپه سیلک 
در این نمایش��گاه در معرض دی��د عموم قرار 
خواه��د گرف��ت که تاکن��ون در هی��چ موزه و 
نمایشگاهی به نمایش گذاشته نشده اند. در واقع 
می توان گفت روایتی جدید از سیلک به نمایش 

درخواهد آمد.
جواد حسین زاده ساداتی در خصوص وضعیت 
بازدید گردش��گران از ای��ن مجموعه گفت: تا 
زمانی که اجازه بازدید از سوی ستاد ملی مقابله 
ب��ا کرونا وجود داش��ت با حف��ظ پروتکل های 
بهداش��تی روزانه تقریبا ۳۰ تا ۵۰ گردشگر از 
این مجموعه دیدن می کرد. البته اکنون و در هر 
زمان دیگری که ستاد کرونا تعطیلی مجموعه را 
اعالم کند، مجموعه تعطیل خواهد بود. با توجه 
به شرایط موجود با کاهش بیش از ۹۰ درصدی 
بازدیدکنندگان از سیلک رو به رو هستیم و تقریبا 
می توان گفت تعداد گردشگران خارجی به صفر 

رسیده است.
وی با اشاره به اینکه امسال درصدد رنگ آمیزی 
نرده هایی برآمده ایم که س��ال گذش��ته اطراف 
تپه سیلک نصب شده بود، گفت: سال گذشته 
در ح��دود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه نرده های 
تپه شمالی و جنوبی شد. سپس با توجه به آن 
که شرایط مناسبی نداشتند درصدد رنگ آمیزی 
آنها برآمدیم تا از زنگ زدن آنها جلوگیری شود 
که حدود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دربرداشت. 
راه آب ه��ا و بخش هایی ک��ه نیازمند مرمت و 
سیمان کشی هستند هم به صورت پایلوت انجام 
می شود. در این میان کارگاه های گیرشمن که 
خاک های دس��تی که کاوش ک��رده بود در آن 
منطقه وجود داشت و حدود ۵۰۰ متر مربع است 
و هر سال با بارش باران، آب آنها شسته می شود 
را کام��ل مرمت و کاه��گل کردیم. همچنین 
دیواره های کارگاه گیرشمن را که در حال ریختن 
بود مجدد کاهگل کردیم. چند راه آب که هر سال 

عمیق تر می شدند نیز مرمت شدند. 
تعیین تکلی��ف زمین های عرص��ه و حریم 
تپه سیلک از دیگر مواردی است که حسین زاده 
به آن اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از این زمین ها 
در اختیار شهرداری بود که جابه جایی زمین از 

شهرداری به میراث انجام شد. اکنون در انتظار 
تحویل زمین هستیم چراکه کارهای ثبت و اداری 
آن به اتمام رسیده. مباحث مربوط به زمین های 
دولتی و تعرض های انجام شده نیز تا حدودی 
پیشرفت داش��ته. در عین حال با دو مالک که 
بخش های زیادی از ورودی های تپه سیلک را در 
اختیار دارند مذاکرات و کارشناس��ی های انجام 
ش��ده. اگر توافقات حاصل شود این فرآیند نیز 
پیش خواهد رفت. ب��ا نماینده زمین هایی که 
در اختیار دارایی اس��ت نیز صحبت هایی ش��د 
و پیش��نهاداتی ارائه شده که در صورت قبولی 

پیشنهادات این بخش نیز مرتفع خواهد شد. 
 مدیر پایگاه سیلک از برگزاری نمایشگاهی از 
یافته های گریشمن خبر داد و گفت: نمایشگاهی 
بسیار مهم و هیجان انگیز از یافته های تپه سیلک 
در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد 
گرفت که تاکنون در هیچ موزه و نمایشگاهی به 
نمایش گذاشته نشده اند. در واقع می توان گفت 
روایتی جدید از سیلک به نمایش درخواهد آمد. 
این نمایش��گاه در موزه ملی کاشان در باغ فین 
برگزار خواهد ش��د. با توجه به اینکه بخشی از 
کاوش ها توسط ملک شهمیرزادی انجام شده 

بود، قرار بود از نظرات او نیز در برگزاری نمایشگاه 
بهره جوییم اما متاسفانه ایشان چند روز پیش 
فوت کردند، شاید برگزاری این  نمایشگاه چندی 
عقب بیفتد اما قطعا تا قبل از پایان سال ۹۹ برگزار 
خواهد شد. س��َیلْک نام نخستین تمدن ایران 
مرکزی در کاشان است. محوطه باستانی سیلک 
که در منطقه فیِن کاشان واقع شده قدمتی حدود 
بیش از هشت هزار سال دارد. این تپه در اصل 
ویرانه های زیگورات باستانی ایران است. نزدیک 
به هشت هزار سال پیش از میالد، مردم غارنشین 
ف��الت ایران در پی دگرگونی هایی که از لحاظ 

آب و هوا و تشکیل مزارع و چمنزارها به وجود 
آمد به دش��ت ها روی آوردند و زندگی تازه ای را 
آغاز کردند و در تمدن آنها نسبت به دوران های 
پیشین پیشرفت بیشتری دیده شد؛ کهن ترین 
مردم دشت نش��ین، مردم محل سیلک نزدیک 
کاش��ان بودند که آثار زندگی ایشان را در آنجا 
به دس��ت آورده اند. سیلک یکی از محوطه های 
باستان ش��ناختی مهم فالت ایران است که در 
حدود بیش از هفت هزار و ۵۰۰ س��ال پیش از 
میالد یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های فالت 

مرکزی ایران در آن به وجود آمد.

آیین معنوی »زیارت رضوی« که در طول ۱۲۰۰ سال 
گذش��ته تا امروز به واس��طه ادای احترام و تعظیم و زیارت 
حرم امام رضا )ع( در حالت تش��رف به این حرم و حتی از 
راه دور، شکل گرفته، دی ماه سال گذشته در فهرست آثار 

ناملموس )معنوی( کشور به ثبت رسید.
 بعد از گذش��ت حدود ۱۲۰۰ سال از شهادت امام رضا 
)ع(، زیارت حرِم امام هش��تم، که با عنوان»زیارت رضوی« 
از جنبه های مختلف مورد توجه بوده، در فهرست آثار ملی 

کشور به ثبت رسید.
آیینی که آداب و رس��وم و باورهای مختلفی را در طول 
سال های گذشته در خود جای داده و به همین واسطه نیز 
به عنوان »میراث فرهنگی ناملموس مذهبی« کشور مدنظر 

قرار گرفته است.
»چ��اووش خوانی در مبدأ«، »توقف در تپه س��الم های 
متعدد قبل از مشهد«، »سالم دادن به آن حضرت در داخل 
شهرمشهد«، »تشرف بارگاه ملکوتی حضرت )ع(«، »خواندن 

زیارت نامه« و »ادای احترام و تعظیم و زیارت از راه دور« و 
»نسبت دادن عنوان »مشهدی« به زیارت کنندگان پس از 
بازگشت از سفر زیارتی« جزو این آیین و رسوم ها درآمده اند؛ 
آدابی که در بین تمام ادیان اس��المی و حتی در بین سایر 

مذاهب نیز به عنوان یک سنت پسندیده متداول است.
ثبت این اثر معنوی با گس��تره ملی ایران، مقدمه ای بر 
انجام پژوهش های مرتبط با آداب و رسوم، باورها، سنت ها 
و اعتقادات اقوام ایرانی و زمینه ای برای بازشناسی، حفظ و 

ترویج آنها در همه کشور است.
غنای موضوع »زیارت رضوی« با گستره ملی و جهانی، 
به عنوان مفهومی جهانش��مول ک��ه در بین ادیان مختلف 
مش��ترک اس��ت، مدنظر قرار دارد و در مکان های مقدس 
به قصد تکریم و تعظیم و انس گرفتن با تش��رف باطنی یا 

حضور معنا شده اند.

ابوالفضل مکرمی فر مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی 
بعد از ثبت ملی این آیین جهانشمول تاکید کرده بود: »در 
دین اس��الم به ویژه در آیات قرآن کریم به موضوع زیارت 
اش��اره ش��ده و روایات متعددی بر فضیلت زیارت خاندان 
نب��وت و امامت تاکید دارد و اهداف و آثار فراوانی برای آن 
ش��مرده شده که در فرهنگ اسالمی برای اعمال عبادی از 
جمله زیارت، آداب و دستورهای ویژه ای وجود دارد. پس از 
هجرت تاریخی- سیاسی حضرت رضا )ع( از مدینه به مرو، 
به استناد منابع موثق، ارادتمندان آن امام در طول مسیر و 
در شهرها و روستاهای ایران به زیارتش می شتافتند، اما پس 
از شهادت ایشان در سال ۲۰۳ قمری، محل خاکسپاری امام 
هشتم )ع(، به نام »َمشهِد طوس« مطاف زائرانش از اطراف 
شد و نخستین بارقه های زیارت رضوی درخشیدن گرفت و 

به تدریج ابعاد این موضوع گسترش یافت.«

مکرمی فر می گفت: برخی از این آداب ش��امل غسل 
زیارت قبل از تشرف به حرم، پوشیدن لباس پاک، کوتاه 
برداشتن گام ها هنگام حرکت به سمت روضه مقدس و با 
آرامی و وقار حرکت کردن، پابرهنه بودن هنگام تشرف به 
روضه منّور، خوش بو کردن، توجه و حضور قلب داشتن 
در وق��ت رفتن به ح��رم مطهر، توقف در آس��تانه حرم 
ش��ریف و اجازه ورود خواستن، بوسیدن آستانه مبارک، 
س��جده کردن برای خدا به شکرانه توفیق زیارت، داخل 
ش��دن به حرم با پای راس��ت و خارج شدن از آن با پای 
چپ، نزدیک شدن به ضریح از پیش روی، ایستاده بودن 
هنگام زیارت، گفتن تکبیر، خواس��تن حاجت برای خود 

و برادران دینی است.
آیین معنوی »زیارت رضوی« با پیشنهاد اداره کل میراث 
فرهنگی خراسان رضوی و با همکاری آستان قدس رضوی، 
نهم دی ماه ۱۳۹۸ به ش��ماره ۲۰۱۵ در فهرس��ت میراث 

معنوی کشور به ثبت رسید.

آیین ۱۲۰۰ ساله
نمایه

مدتی است که برنامه های تلویزیونی متعددی درباره معرفی 
جاذبه های گردشگری استان تهران در شبکه ۵ تهران تهیه و 
پخش می شود. اگر ساعت نامناسب پخش این برنامه ها اجازه 
تماشا به بینندگان بدهد، گاهی اطالعات اشتباه و بی پایه و 
اساس و بعضا نامناسبی به مخاطبان می دهند که به جای ترویج 
و توسعه دانش سفر و گردش و شناخت از محیط پیرامونی، 
مخاطب را گمراه می کند. آنچنان که در خیلی از این برنامه ها 
که بخشی از آنها رفتن به طبیعت و حفظ محیط زیست در 
کنار لذت بردن از جاذبه هاست، کمتر به محیط زیست توجه 
می شود و شاهد هستیم که فردی در طبیعت آتش درست 

می کند آن هم بدون هیچ حفاظ و عایقی.
این بار اما یک اتفاق جالب تر رخ داد. فردی در یکی از این 
برنامه ها که در روزهای اخیر از شبکه تهران پخش شد، اعالم 
می کند که قلعه تاریخی ایرج در شهرستان پیشوای ورامین 
توسط غول ها ساخته شده است. کسی که نریشن این بخش از 
برنامه را می خواند مخاطب را ترغیب می کند که مراقب قلب اش 
باشد چون قرار است اطالعات مهمی از یکی از بناهای تاریخی 
اعالم کند سپس می گوید که اینجا یک زمانی غول داشته و 

شاید هنوز هم داشته باشد!
در این برنامه فردی به عنوان مطلع یا ش��اید کارشناس 
حاضر می شود و می گوید که قلعه ایرج یا همان قلعه گبری 
توسط افرادی که از غول کوچک تر و از انسان بزرگ تر بوده اند 

و به آنها گبر می گفته اند ساخته شده است!
در حال��ی که به گفته عوام در افس��انه ها آمده این قلعه 
که بیشتر به نام ایرج شناخته شده است و گاهی آن را گبر 
هم می گویند توسط افرادی ساخته شده که حتما یا همت 

باالیی داشته اند یا جثه قوی اما به این معنا نیست که اینجا 
را غول ساخته باشد!

این نوع تبلیغات اغراق آمیز بیش��تر در پی گمراه کردن 
مخاطبانی است که تنها سه تا پنج دقیقه زمان برای دیدن 

این برنامه و معرفی قلعه می گذارند.
ارائه این اطالعات اش��تباه نش��ان می دهد که سازندگان 
چنین برنامه هایی چقدر بدون مطالع��ه و اطالعات الزم به 
سراغ معرفی بناهای تاریخی می روند و تصور می کنند که اگر 
اطالعات عجیب و غریبی به مخاطب بدهند برنامه پربیننده تری 

خواهند داشت.

قلعه ایرج  را غول ها ساخته اند
ميراث فرهنگی

نمایش آثار نادیده تمدن سیلک

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

قانون های حل جدول سودکو:
۱- 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: 
۱- کارگردان ایرانی فیلم خورشید- آیین خداپرستی

۲- بی میل و ش��وق- نرخ رس��می و ثابت برای بخش��ی از 
خدمات- مسکوک طالی عهد هخامنشیان

۳- بی خ��رد- کان��ال و مس��یر جریان آب- س��نگ و آهن 
تیزکننده

۴- ش��هر و رودی در فرانسه-وس��ط و درون- دوس��تی 
برادرانه- امر به زیستن

۵- عش��ق و دوستی- جس��ت وجو و پژوهش کردن درباره 
کسی یا چیزی- بیهوده گو

۶- قاضی ورزش��ی- نام دو تن از خلیفه های اموی- خطاب 
سراینده به قلب خود

۷- حیله گ��ر- پرنده خرامان در آب- نش��ان دهنده مس��یر 
حرکت به دیگران

۸- آخرین نت موس��یقی- س��لطان آباد کنونی- با حمیت- 
بزرگ ترین رود ایتالیا

۹- ج��دال و کش��مکش- گرداگرد لب و دهان- پیش��وند 
سال گذشته

۱۰- س��بکی در صنعت شعر- کش��وری با مرکزیت  هاوانا- 
درجه بندی شده

۱۱- نوعی دیگ- وقت و زمان فرارسیده- جاده فوالدین
۱۲- زدنی ناخرس��ندها- ورزش راکت به دست- از صفات 

باریتعالی- جهت و روشنایی اندک
۱۳- نیستی و نابودی- رفیق سفر- گورکن

۱۴- لن��ز- تاخ��ت و تاز- مقدار اندک و اش��اره کوچک در 
زبان عامیانه

۱۵- خداون��د را به بزرگی یاد کردن- گیاهی معطر از تیره 
نعناعیان با کاربرد دارویی

افقی:
۱- عنوان کتابی از جالل آل احمد- فایده و سود

۲- پوشش ستور- به طورمخفی- سیب نرم و شیرین
۳- جناح لشکر- نهر وسیع سیل گذر- دلتنگ و بی حوصله- 

جانوری مانوس با انسان
۴- آشفته و پریشان- قلعه معروف حسن صباح- تکرارحرف 

آخر الفبای فارسی
۵- شهرنش��ینی- م��کان نگه��داری مظنونان ب��ه بیماری 

واگیر

۶- حی��ران و متحی��ر در ت��داول عامیان��ه-کار بی انگیزه و 
بی برنامه

۷- پس��وند مصدرس��از- نژاد و دودمان- ش��یرینی سنتی 
کرمانشاه- کالم منظوم

۸- صیاد می گس��تراند- غذا خورده و بی اش��تها- تجربه و 
آزمایش- زدودن شاخه های زائد درخت

۹- ب��ه ص��ورت کلی- زی��اده از حد گرم- هش��داردهنده 
خودرو- رود پهناور و پرآب

۱۰- نوعی ماهی خوراکی در جنوب کشورمان- شتاب زدگی 
و در حال تعجیل

۱۱- از س��یارات منظومه شمس��ی و کشف ویلیام هرشل- 
تنبیه اداری

۱۲- عنص��ر ش��یمیایی از گ��روه هالوژن ه��ا- زمان س��نج 
الکتریکی- از افزارهای بافندگی

۱۳- رود مرزی در ش��مال غربی کش��ور- تفکیک شده از 
هم- از والدین - انگبین

۱۴- آنچ��ه الزم باش��د- ش��هر م��وزه لوور- فرانس��وی به 
شما می گوید

۱۵- سوره ۸۱ قرآن- کارگردان آمریکایی جنگ ستارگان
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مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

آثار نقاشان ایرانی در حراج آنالین ساتبیز
در حراج پیِش روی »هنر 
قرن بیستم خاورمیانه« ساتبیز 
آثاری از هفت هنرمند ایرانی 

عرضه می شود.
حراج »هنر قرن بیس��تم 
خاورمیانه« ساتبیز  هفته آینده 
برگزار می شود و در جریان آن 
آثاری از صادق تبریزی، سهراب 
سپهری، مس��عود عربشاهی، 
بهمن محصص، فرامرز پیالرام، 

حسن قائمی و فریدون رحیمی آسا عرضه خواهد شد.
در جریان این حراج، تابلو نقاش��ی »لیل��ی و مجنون« � اثر 
صادق تبریزی � از پیشگامان مکتب سقاخانه به فروش گذاشته 
می ش��ود. این اثر که کمتر دیده شده، سال ۱۳۳۸ خلق شده و 
قیمتی تخمینی بی��ن ۳ تا ۴ هزار پوند برای آن در نظر گرفته 

شده است.
صادق تبریزی پاییز س��ال ۹۶ در س��ن ۷۹ سالگی در لندن 

درگذشت.
همچنین اثر بهمن محصص که Personaggio I  نام دارد، 
سال ۱۹۶۸ میالدی کشیده شده و قیمت تخمینی این تابلو چیزی 

بین ۷۰ تا ۹۰ هزار پوند برآورد می شود.
اثر بی عنوان پیالرام هم که با استفاده از رنگ متالیک، جوهر، 
مداد و گواش روی کاغذ کشیده شده بین ۶۰ تا ۸۰ هزار پوند 

برآورد قیمت شده است.
در حراج »هنر قرن بیس��تم خاورمیانِه« ساتبیز که به دلیل 
ش��یوع ویروس کرونا از ۲۰ تا ۲۷ اکتبر )۲۹ مهر تا ۶ آبان( به 
صورت آنالین برگزار می شود، بیش از ۱۰۰ اثر از هنرمندان مطرح 

منطقه به فروش گذاشته می شود.
حراج پیشین ساتبیز که از ۲۷ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۰ )۸ تا ۱۲ 
فروردین ۹۹( به دلیل ش��یوع ویروس کرونا در لندن به صورت 

آنالین برگزار شد، فروشی بیش از ۲ میلیون پوند را ثبت کرد.

»فینیکس« بازیگر نقش »ناپلئون« 
»واکین فینیکس« 
بازیگ��ر نق��ش اصلی 
فیلم موف��ق »جوکر« 
ق��رار اس��ت در ی��ک 
درام تاریخی در نقش 
»ناپلئ��ون بناپ��ارت«، 

نخستین امپراتور فرانسه نقش آفرینی کند.
به گزارش ایندی وایر، »واکین فینیکس« پس از بازی درخشان 
در فیلم »جوکر« و کسب جایزه های متعدد از جمله جایزه اسکار، 
گلدن گلوب، بفتا و انجمن بازیگران آمریکا برای بهترین بازیگر 
نقش اصلی مرد و همچنین کس��ب جایزه بهترین بازیگر مرد 
جشنواره کن، قرار است در یک درام تاریخی جدید با عنوان »کیت 
بگ« در نقش »ناپلئون بناپارت« فرمانده انقالبی و امپراتور فرانسه 

مقابل دوربین »ریدلی اسکات« برود.
»فینیکس« پیش تر در فیلم »گالدیاتور« با »ریدلی اسکات« 
هم��کاری کرده بود و این دومین تجربه همکاری این دو چهره 

سینمایی است.
این فیلم به زندگی »ناپلئون« و رابطه اش با همسرش ژوزفین، 
نبردهای مهم، بلندپروازی بی حد و اندازه و ذهن استراتژیک او به 

عنوان یک فرمانده نظامی و تئوریسین جنگی می پردازد.
»دیوید اسکارپا« مشغول نگازش فیلمنامه این دارم تاریخی 
است و »ریدلی اسکات« و »کوین والش« نیز تهیه کنندگی این 

پروژه سینمایی را بر عهده دارند.
»اس��کات« که اخیرا ساخت فیلم »آخرین دوئل« را با بازی 
»م��ت دیمون«، »بن افلک« و »آدام درایور« به پایان رس��انده 
است، پیش از آغاز ساخت فیلم »کیت بگ«، از ماه مارس درام 
جنایی »گوچی« را در ایتالیا مقابل دوربین خواهد برد. جمعی از 
ستاره های سینمایی از قبیل »رابرت دنیرو«، »آل پاچینو«، »جرد 
لتو«، »آدام درایور« و »جک هیوستون« برای بازی در این فیلم 

در نظر گرفته شده اند.

»نظریه  روان کاوی« فروید منتشر شد

جلد اول »نظریه روان کاوی؛ هفت رساله از زیگموند فروید« با 
ترجمه حسین پاینده منتشر شد.

به گزارش ایس��نا، در نوش��ته پشت جلد این کتاب که در 
انتشارات مروارید منتشر شده، آمده است: روان کاوی یکی از 
اثرگذارترین نظریه ها در حوزه ای میان رشته ای )بینابین علوم 
انس��انی و علوم پزشکی( است که ردپای آن را در بسیاری از 
رش��ته ها به روشنی می توان  دید، از جمله در فلسفه، ادبیات، 
هن��ر، نقد ادب��ی، تعلیم وتربی��ت، علوم سیاس��ی، ارتباطات، 
جامعه شناس��ی، تاریخ و... . در نگاه نخست، روان کاوی به طور 
خاص روش��ی برای راه بردن به سرچش��مه ناپیدای رنج های 
روان��ی و پای��ان دادن به آالم روح��ی و دردهای روان تنی به 
نظر می رس��د، اما از گس��تردگی و تنوع کم نظیر آثار فروید 
پیداست که افزون بر کاربردهای بالینی و درمانِی روان کاوی،  
این نظریه همچنین ابزاری اس��ت برای فهم ادبیات و هنر و 
کندوکاو و تبیین مس��ائل فرهنگی در جوامع بشری.با توجه 
به انواع تحریف ها درباره آرا  و اندیشه های این متفکر دوران ساز، 
برای فهم دیدگاه های فروید هیچ منبعی نمی تواند جایگزین آثار 
خوِد او باشد. کتاب حاضر مجموعه هفت اثر از زیگموند فروید 
در تبیین نظریه روان کاوی است. انتخاب و ترجمه این آثار با این 
هدف صورت گرفته است که خواننده مستقیماً از زبان بنیان گذار 
این نظریه با مبانی آن آشنا شود. در این آثار، فروید شالوده های 
نظرِی روان کاوی، ِسیر تاریخِی شکل گیری آن و همچنین مفاهیم 
و اصطالحات اساسی این نظریه را شرح می دهد. مترجم نیز با 
افزودن زیرنوشت های توضیحی کوشیده است تا درک اصطالحات 
تخصصی را تا حد ممکن برای خواننده فارسی زبان تسهیل کند.
به گفته حسین پاینده، جلد دوم با عنوان »کاربرد روان کاوی در 
نقد ادبی« که آثار فروید درباره  ادبیات و هنر را شامل می شود، 

به زودی از سوی انتشارات یادشده منتشر خواهد شد.

فینالیست های جایزه »جیفورد« معرفی شدند
بهترین کتاب های غیر داستانی

جایزه »بیلی جیفورد« به ارزش ۵۰ هزار پوند اسامی نامزدهای 
راه یافته به بخش نهایی این رقابت را اعالم کرد.

ب��ه گزارش  گاردین، جایزه معتبر بیلی جیفورد که به آثار 
غیرداس��تانی اهدا می شود دیروز اس��امی فینالیست هایش را 

اعالم کرد.
در فهرست نهایی این رقابت این آثار جای گرفته اند:

»یک دو سه چهار: بیتلز در زمان« نوشته کریگ براون
»ایده مغز: یک تاریخچه« نوشته متیو کاب

»اسپارتاکوس سیاه: زندگی حماسی توسن لوورتیور« نوشته 
سوندیر هازارسینگ

»اجس��ام ما، میدان نبرد آنها: آنچه جنگ با زنان می کند« 
نوشته کریستینا لمب

»بیگانه در شهر ش��وگون: زندگی یک زن در قرن نوزدهم 
ژاپن« نوشته امی استنلی

»تس��خیر آلما فیلدینگ: یک داستان ارواح واقعی« نوشته 
کیت سامراسکیل.

مارتا کرنی رییس هیات داوران این رقابت درباره این انتخاب 
گفت: سال ۲۰۲۰ ما قطعا درک کردیم که حقیقت قوی تر از 
داستان است و فهرست نهایی ما نیز نشان می دهد که چه قدرتی 
در موضوع های واقعی نهفته است. در این فهرست از علم بررسی 

مغز گرفته تا شورش بردگان و بیتل ها جای گرفته اند.
این فهرست نشان دهنده طیف گسترده ای است که در آثار 
غیرداستانی می توان یافت و بیشتر آنها با تمرکز بر تاریخ خلق 
شده اند. همه این کتاب ها با تحقیقات دقیق و سبک نوشتاری با 

کیفیت، ماجراهای واقعی و قدرتمندی را ارایه می کنند.
در این فهرست تنها کتاب علمی »ایده مغز« نوشته متیو کاب 
درباره آنچه درباره مغز می دانیم و این واقعیت است که چرا با 
این همه پیشرفت علمی، این اندام تا این حد رمزآمیز باقی مانده 
است.در این فهرست همچنین اثر جدید کیت سامراسکیل جای 
گرفته که سال ۲۰۰۸ برنده جایزه ساموئل جانسون )نام قبلی 

همین جایزه( برای آثار غیرداستانی شده بود.
»کارگران عشق: بحران اهمیت دادن« نوشته مادلین بانتینگ، 
»زندگی عزیز« نوش��ته ریچل کالرک، »داستان تبت مدرن از 
نگاه مردم یک شهر« نوشته باربارا دمیک، »زندگی های لوسین 
فروید« نوشته ویلیام فیور آثاری هستند که از رسیدن به مرحله 

نهایی بازماندند.
برنده جایزه کتاب غیرداستانی بیلی جیفورد در یک جشن 

زنده مجازی روز سه شنبه ۲۴ نوامبر معرفی می شود.
به برنده ۵۰ هزار پوند و به هریک از فینالیست ها هزار پوند اهدا 
می شود.جایزه ادبی »بیلی جیفورد« که تا چند سال پیش با نام 
»ساموئل جانسون« اهدا می شد، مختص کتاب های انگلیسی زبانی 

است که به قلم نویسندگان بریتانیایی نوشته شده باشند.

انتشار نخستین آلبوم آهنگساز افسانه ای سینما 
پس از مرگ

نخستین آلبوم پس از مرگ انیو موریکونه آهنگساز شاخص 
و افس��انه ای فیلم های برتر تاریخ سینما به زودی آماده انتشار 

می شود.
به گزارش  ورایتی، چهار ماه پس از درگذشت این آهنگساز 
افسانه ای برنده جایزه اسکار در ماه جوالی، لیبل موریکونه در 
ایتالیا یعنی ِدکا رکوردز و کم ش��وگر با هم ش��ریک شده اند تا 
آلبوم »Morricone Segreto« را منتش��ر کنند. این آلبوم 
مجموعه ای از قطعاتی اس��ت که از اواخر دهه ش��صت تا اوایل 
دهه هشتاد میالدی ساخته شده اند و هفت قطعه که قبال منتشر 
نش��ده بودند در آن گرد آمده است.این آلبوم روز ششم نوامبر، 
یعنی چند روز پیش از نود و دومین سال تولد این استاد بزرگ 
منتشر می شود. آلبوم به صورت دیجیتال و همچنین سی دی 
و واینیل در دسترس خواهد بود.این کلکسیون، که از آثار کمتر 
شناخته شده تجربی و نوآورانه موریکونه برای فیلم های سینمایی 
تشکیل شده، در تبلیغات به عنوان »سفری سمعی درون صداهای 
مرموز، گیتارهای عجیب، س��یم های فضایی، سینتسایزرهای 
ترسناک و صوت های مدرن از آهنگسازی که همیشه جلوتر از 
زمان خود بود و سبک را به شیوه خودش دیکته می کرد« توصیف 
شده است.فیلیپو شوگر مدیرعامل »شوگر موزیک« گفت: داریم 
آهنگ های چند فیلم را ارایه می کنیم که ممکن است خیلی 
موفق نبوده باشند، اما به این معنی نیست که موسیقی آنها از 
اهمیت کمی برخوردار بودند.پیرپائولو دو سانکتیس متخصص و 
تهیه کننده موسیقی ایتالیایی که مسوولیت جمع آوری مجموعه 
»Morricone Segreto« را داشته به این نکته اشاره کرد که 
با وجود اینکه بسیاری از آثار موریکونه طی یک دهه اخیر بازنشر 
شده، چیزی که کم بوده، آن بخش از چهره این آهنگساز بوده که 
او را برای نسلی از موزیسین ها نمادین کرد و روی آنها اثر گذاشت.
او گفت: درباره موسیقی الکترونیک، هیپ هاپ و آلترناتیو راک 
صحبت می کنم. ایده این بود که ببینیم چرا موریکونه امروز هم 
در میان عالقه مندان موسیقی که بسیار دور از دنیای آهنگ های 

فیلم های سینمایی هستند بسیار محبوب است.
در میان آهنگ های این آلبوم جدید یک نسخه متفاوت از 
تم موسیقی شناخته شده فیلم »گروه سیسیلی« هم وجود دارد. 
این فیلم یک پروژه مافیایی موفق محصول سال ۱۹۶۹ هنری 
ورنویی کارگردان فرانسوی بود که آلن دلون در آن نقش آفرینی 
می کرد.خانواده موریکونه از ابتکار انتشار این آلبوم پس از مرگ 

هنرمند حمایت کرده است.

نمایش»خون شد« کیمیایی 
مدیر شرکت پخش نمایش گستران از اکران »خون شد« به 

کارگردانی مسعود کیمیایی در آبان ماه خبر داد.
امیرحسین حیدری مدیر شرکت پخش نمایش گستران در 
گفت وگو با خبرنگار مهر درباره فیلم هایی که این شرکت مدیریت 
پخش آن را برعهده گرفته است، گفت: قبل از تعطیلی سینماها 
فیلم »آقای سانسور« را اکران داشتیم که با توجه به شرایط حاکم 
نمایش بدی نداشت و در ۲ هفته بیش از ۳۴۰ میلیون تومان 
فروش داشته است، امیدوارم بعد از اینکه این تعطیلی ها تمام شد 

و شرایط به حالت عادی بازگردد به اکران خود ادامه دهد.
وی بیان کرد: همچنین پخش فیلم سینمایی »خون شد« به 
کارگردانی مسعود کیمیایی را برعهده داریم که این فیلم سینمایی 

قرار است آبان ماه روی پرده سینماها برود.
مدیر شرکت پخش نمایش گس��تران ادامه داد: فیلم های 
»عنکبوت« به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد، فیلم »مغز استخوان« 
حمیدرضا قربانی و فیلم »جمشیدیه« به کارگردانی یلدا جبلی 
را در دس��ت داری��م که ب��ه زودی برنامه اکران آنها مش��خص 

می شود.

تجسمیادبيات جهان

به دنبال انتشار خبر نامزد شدن یک ایرانی 
برای دریافت جایزه گرمی، عضو رسمی آکادمی 
گرمی این شایعه را رد کرد و گفت هنوز اسامی 

نامزدها اعالم نشده است.
روز گذشته اخباری مبنی بر کاندیداتوری 
یکی از هنرمندان موسیقی ایران برای دریافت 

جایزه گرمی در فضای مجازی منتشر شد.
خبرنگار موسیقی ایرنا در همین رابطه با 
حمید س��عیدی عضو رسمی آکادمی گرمی 
و تنها ایرانی برنده جایزه گرمی که در آمریکا 

زندگی می کند به گفت وگو پرداخت.
حمید سعیدی در این رابطه گفت: ما تازه 
دیروز رای خود را داده و ۶ دسامبر کاندیداهای 
گرمی مشخص خواهند شد و هنوز نام هیچ 
هنرمن��دی به عنوان کاندیدا ی��ا برنده اعالم 

نشده است.
وی افزود: مراحل داوری و اعالم اسامی تابع 
قوانین خاصی است و مردم نباید به این شایعه ها 

توجه کنند.حمید سعیدی در مورد این مراسم 
به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: همه جلسات 
برنامه ریزی و گفت گوهای امسال در مورد نحوه 
برگزاری مسابقه گرمی به صورت برخط انجام 
ش��د و داوران برای درک صحیح تر نحوه کار 
موظف به حضور در  وبینار ۳ ساعته بودند تا 

نحوه کار را مرور کنند.
عض��و آکادمی جای��زه گرمی ادام��ه داد: 
مرحل��ه اول پذیرش آلبوم های جدید روز ۱۶ 
تیر )شش��م ژوئیه(، س��اعت ۶ بعداز ظهر به 
وقت لس آنجلس بود و برای آثاری که در ماه 
ژوئیه یا آگوست منتشر می شوند این مهلت تا 
۲۵ تیر )۱۵جوالی( تمدید ش��ده بود و قرار 
است اسامی کاندیداها در تاریخ ششم دسامبر 

اعالم بشوند.
وی افزود به عنوان یکی از داوران مسابقه 
گرمی همینجا اعالم می کنم تنها مرجع رسمی 
برای تایید اخبار و دوری از شایعات مربوط به 

گرمی وبس��ایت grammy.com است. در 
این سایت یک محل جست وجو وجود دارد و 
کافیست در قسمت جست وجو در این سایت 
نام افراد یا هنرمندان مورد نظر خود را وارد کنید 
تا متوجه شوید این فرد برای چه رشته ای در 
چه سال هایی و برای چند بار کاندیدا یا برنده 
شده است.حمید سعیدی، موسیقیدان ایرانی 
که در سال های اخیر در خارج از ایران به سر 
می برد و تنها ایرانی برنده جایزه گرمی در جهان 
است، )متولد ۱۳۵۳( از پانزده سالگی یادگیری 
موسیقی سنتی را با نواختن دف آغاز کرد. وی 
سپس نزد مجید کیانی نواختن سنتور را فرا 
گرفت که در نوازندگی، احساس��ات عمیق و 

نوآوری هایش تاثیر گذاشته است.
این هنرمند آهنگسازی را زیر نظر اساتیدی 
چون فرهاد فخرالدینی و وارطان س��اهاکیان 
آموخت و سپس در ایران، یونان، ایرلند، آلمان، 
انگلیس، ترکیه، کانادا، مالزی و آمریکا اجراهای 
متعددی را پشت سرگذاشت. وی برای بیش 
از ۳۰ فیل��م، تئات��ر، ویدئو کلیپ و مجموعه 
تلویزیونی در ایران، فرانسه و آلمان و بیش از ۲۰ 
کشور آهنگ ساخته است. او جزو آهنگسازان 
معاصری است که با تکیه بر موسیقی ایران و 
نواحی به گفت وگوی بین المللی با زبان موسیقی 

پرداخته است.
وی در کشورهای متعددی کنسرت هایی 
برگ��زار کرده و این زبان بی م��رز را به گوش 
مخاطبان زیادی رس��انیده است. او به نوعی 
موسیقی معاصر و نگاهی متفاوت در جریان 
ش��نیداری موس��یقی دس��ت یافته اس��ت. 
موس��یقی او بینابین هنر مفهومی، ادبیات و 
بیان احساس��ات انسانی است. وی برای بیش 
از ۳۵ فیل��م، همچنین تئاترهایی مانند باران 

در آفتاب به کارگردانی فرشاد فرشته حکمت 
موسیقی ساخت و جوایزی ازجمله جایزه فیلم 
بیروت )سال ۲۰۰۲(، جشنواره آثار تلویزیونی 
صداوسیما )۲۰۰۲، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷( را کسب 
کرد.این هنرمند ارائه ترکیبی از شعر سنتی 
و معاصر ایران با موس��یقی را بنیان گذاشت 
و رویکرد متفاوت��ی را در اجراهای زنده خود 
برگزیده که شامل اجرای تعاملی برای ترغیب 
و ایجاد تجربه ای بی واسطه در مخاطبان است. 
وی بعد از پشت سرگذاشتن تجربه های متنوع، 
اکنون در حال همکاری با گروهی نوازنده های 
سازهای الکتریکی است که سنت های متفاوت 

موسیقی را در تجربه کاری خود دارند.
جایزه گرمی چیست؟

جای��زه گرمی در واقع کوتاه ش��ده جایزه 
گرامافون است. آکادمی ملی علوم و هنرهای 
ضبط هرساله دستاوردهای برجسته در صنعت 
موسیقی را انتخاب کرده و جایزه گرمی را به 
آن��ان اهدا می کنند. ای��ن جایزه یک تندیس 
طالیی گرامافون است که در چهار رشته اصلی 
و پنج رشته افتخاری به برندگان اهدا می شود. 
چهار جایزه اصلی عبارتند از بهترین آلبوم سال، 
بهترین ضبط آهنگ سال، بهترین ترانه سال و 

بهترین هنرمند جدید.
مراس��م گرم��ی بزرگ تری��ن و مهم ترین 
مراسم در صنعت موسیقی محسوب می شود 
 American( و جوای��ز موس��یقی آمری��کا
Music Awards(  و جای��زه موس��یقی 
 )Billboard Music Awards( بیلب��ورد
پ��س از آن قرار می گیرن��د. همچنین جایزه 
گرمی در موس��یقی برابر با جایزه اس��کار در 
فیلمس��ازی، جایزه امی در تلویزیون و جایزه 

تونی در تئاتر است.

پس از آنکه در پایان س��ال ۹۷ و پیرو 
اختالف های مدیر ش��بکه س��ه س��یما و 
تهیه کننده برنامه نود، عادل فردوس��ی پور 
از دنیای اجرا و گزارشگری فاصله گرفت و 
اجازه فعالیت در ش��بکه سه را نداشت، در 
تابستان امسال تصمیم به ساخت برنامه ای 
فوتبالی با نام ۹۹ بر بستر پلتفرم های نمایش 
خانگی گرفت. تصمیمی که به نظر می رسد 
پس از صبر زیاد فردوسی پور برای بازگشت 
ب��ه تلویزیون و اج��رای برنامه نود و ناامید 
ش��دن از تغییر شرایط گرفته شد. او البته 
س��ال گذشته برنامه ای به مناسبت پخش 
ال کالسیکو تهیه کرد که با اجرای پژمان 
جمشیدی از فیلیمو پخش شد. همان زمان 
ش��ایعه  عدم اجازه مدیران تلویزیون برای 
اج��رای برنامه دهان به دهان چرخید و با 

پخش برنامه این شایعه تقویت شد.
شایعه حذف کامل فردوسی پور � 

برنامه فوتبال ۱۲۰ تنها برنامه ای است 
که فردوس��ی پور تهیه کنندگ��ی آن را در 
ش��بکه ورزش برعه��ده دارد و به فوتبال 
جهان می پردازد. از چند روز پیش شایعه 
جلوگیری از ادام��ه تولید برنامه »فوتبال 
۱۲۰« در فضای مجازی مطرح شده بود که 
واکنش هایی را نیز در شبکه های اجتماعی 

به همراه داشت.
کورش کمره ای )مشاور مدیر این شبکه( 
در پاسخ به سوالی درباره اخبار منتشر شده 
مبنی بر تعطیلی برنامه »فوتبال ۱۲۰« گفت: 
با توجه به درخواست آقای فردوسی پور برای 
ساخت سری جدید فوتبال ۱۲۰، در جلسه 
ط��رح و برنامه ۱۸ ش��هریور ۹۹ با تمدید 
مجوز این برنامه موافقت شد تا سری جدید 
برنامه فوتبال ۱۲۰ برای فصل جدید فوتبال 

از شبکه ورزش پخش شود.
در هفته های گذش��ته خبری مبنی بر 
مجوز نگرفتن برنامه فردوسی پور که قرار بود 
بر بستر نمایش خانگی پخش شود، منتشر 
شد. خبری که البته بعد از چند روز از سوی 
سازمان صوت و تصویر فراگیر )ساتر( تلویحا 
تایید شد تا نش��ان دهد مشکل مدیریت 
فعلی سازمان صداوسیما با مجری برنامه 

نود ریشه دار تر از این حرف ها است.
س��اترا درباره مج��وز نگرفت��ن برنامه 

اینترنت��ی عادل فردوس��ی پور توضیح داد 
که به دلیل عدم دریافت مکتوب استعالم از 
مراجع مسوول، درخواست مجوز این برنامه 

در شورای مربوطه مطرح نشده است.
س�اترا  فردوس�ی پور  مش�کل  � 

نیست؟ 
علی سعد )مدیر روابط عمومی سازمان 
تنظیم مق��ررات صوت و تصوی��ر فراگیر 
»س��اترا«( در یک رش��ته توئیت نس��بت 
ب��ه چرایی مج��وز نگرفتن برنام��ه عادل 

فردوسی پور توضیحاتی ارائه کرد.
وی در این باره نوش��ت: رویکرد س��اترا 
حمایت از رسانه های صوت و تصویر ایرانی 
و محتوای بومی بر روی آنهاس��ت. تعداد 
۱۵۰ مجوز صادره در دو سال اخیر موجب 
ش��ده طیف متنوعی از رس��انه ها به طور 
قانونی مشغول به فعالیت باشند. در اولین 
جلس��ه »شورای موافقت کلی انتشار« که 
۹ مهر برگزار ش��د، به هر س��ه درخواست 
برنامه های ارائه ش��ده از سوی رسانه های 
صوت و تصویر، پروانه انتشار اعطا شد. مجوز 
به برنامه های »همرفیق«، »واسخندیش« 
و »دیرین دیرین« که پیش بینی می شود 
اقبال مخاطبان را به خود جلب کنند، در 
این جلسه تصمیم گیری شد. شرط طرح 
برنامه ها در ش��ورای موافقت کلی انتشار، 
عدم وجود موانع حقوقی، قضایی و امنیتی 
اس��ت که در م��ورد برنام��ه »۹۹« که به 
درخواست فیلیمو و کافه بازار مطرح شده 
بود به دلیل عدم دریافت مکتوب استعالم 
مراجع مسوول، عماًل موضوع قابل طرح و 
بررسی توسط شورای یادشده نبود. حیطه 
مسوولیتی ساترا فقط تصمیمات رسانه ای 
است. بنابراین در صورت وجود مالحظات 
استعالمی، دعاوی حقوقی و یا پرونده های 
قضایی، س��اترا امکان بررس��ی تقاضاهای 

رسیده را نخواهد داشت.
هفت ماهی هست که سازمان صداوسیما 
و وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی بر سر 
ح��ق اعطای مجوز و نظارت بر محصوالت 
نمایش خانگی ب��ا یکدیگر اختالف دارند. 
اختالفی که با تاس��یس سازمان ساترا به 
عنوان نهاد نظارتی صداوسیما و لزوم تایید 
این سازمان برای پخش محصوالت نمایش 

خانگی ش��کل جدی تری به خود گرفت و 
نمایندگان مجلس یازدهم نیز به موضوع 
ورود ک��رده و طرحی را برای واگذاری این 
حق وزارت ارش��اد به سازمان صداوسیما 
آماده مطرح کردن در صحن علنی مجلس 
کردند. اختالف ها و ورود مستقیم سازمان 
صداوسیما به محتوای محصوالت نمایش 
خانگی با مجوز ندادن به برنامه فردوسی پور 
و اعطای مجوز به برنامه ش��هاب حسینی 
ش��کل اجرایی ت��ری به خ��ود گرفت و در 
همین رابطه خبر می رسد مدیران سازمان 
صداوس��یما به مدیران س��ازمان اوج برای 
ساخت و پخش سریال آقازاده که توانسته 
رقی��ب جدی تلویزیون در جذب مخاطب 

شود هشدارهای جدی دادند.
ساترا حقیقت را بگوید � 

سعید رجبی فروتن )معاون ارزشیابی و 
نظارت سازمان سینمایی( به دنبال انتشار 
توضیحات روابط عمومی »س��اترا« درباره 
دالیل عدم صدور مجوز تولید برای برنامه 
اینترنت��ی »۹۹« ب��ه تهیه کنندگی عادل 
فردوسی پور یادداشتی را در فضای مجازی 

منتشر کرد.
رجبی فروتن در این باره نوشت: »قدر 
داش��ته هایمان را بدانیم ت��ا غم رفتگان را 
تاب آوریم! با کمال تعجب به رغم موافقت 
س��ازمان سینمایی یک س��ازمان وابسته 
به صداوس��یما با تولید برنامه جدید عادل 
فردوسی پور بر بستر پلتفرم های اینترنتی 
موافقت نکرد! ساترا یعنی مرجع موردنظر 
گفته: »ش��رط طرح برنامه ها در ش��ورای 
موافقت کلی انتش��ار، عدم وج��ود موانع 
حقوق��ی، قضایی و امنیتی اس��ت که در 
مورد برنامه ۹۹ که به درخواس��ت فیلیمو 
و کافه بازار مطرح ش��ده بود، به دلیل عدم 
دریافت مکتوب اس��تعالم مراجع مسوول، 
عمال موضوع قابل طرح و بررس��ی توسط 

شورای یادشده نبود.«
حاال که توپ در زمین مراجع قضایی و 
امنیتی انداخته شده است، باید گفت اوالً 
اگر موانعی وجود داش��ت عادل از سازمان 
سینمایی هم نمی توانس��ت مجوز بگیرد 
مگر اینکه او در دو سه ماه گذشته خطایی 
کرده باشد و حکم محرومیت گرفته باشد! 
ثانیاً اگر ندادن مجوز به فردوسی پور فقط به 
آن خاطر است که هنوز نظر مراجع امنیتی 
دریافت نشده است، کافی بود گفته شود به 
محض دریافت پاسخ استعالم به عمل آمده 

تقاضای ایشان هم بررسی خواهد شد.
تجربه حکمرانی و رعایت مصالح جامعه 
حکم می کند که برای افکار عمومی احترام 
قائل ش��ویم به گونه ای سخن بگوییم که 
س��رمایه و اعتماد اجتماعی را بیش از این 

کاهش ندهیم.
دوستان رسانه ملی! یادتان باشد عادل 
همکار ش��ما و یک تهیه کننده خوش��نام 
تلویزیونی است درباره یک غریبه صحبت 

نمی کنیم که اگر هم بود از نتیجه استعالم 
ن��ه خلق اهلل بلکه فقط متقاضی باید باخبر 
ش��ود.به نظ��ر می رس��د انحصارگرایی در 
صداوس��یما و تعیین تکلیف هایی خارج از 
عرف برای ساخت برنامه، موضوع اختالفات 
میان سازندگان برنامه های نمایش خانگی و 

سازمان صداوسیما را باالتر برده است.
دوگانگی تصمیم در صداوسیما � 

به��روز مفید، تهیه کننده تلویزیون و از 
مدیران اسبق رسانه ملی که سابقه حضور 
در ش��ورای پروانه نمای��ش خانگی وزارت 
ارش��اد را دارد، درباره رفتارهای انحصاری 
س��ازمان صداوسیما پیش تر به ایلنا گفته 
اس��ت: با تمام سوابق و تجربیاتم می گویم 
این جابه جایی مدیریتی در نمایش خانگی 
به نفع صداوسیما نیست. حاکمیت به یک 
حیاط خلوت برای تولید سریال هایی نظیر 
آقازاده نیاز دارد. آقازاده با شکل فعلی اش 
نمی توان��د در تلویزیون تولید ش��ود. برای 
همین سازمان صداوسیما امکان مدیریت 
همزمان دو نوع نگاه در عرصه سریال سازی 
را به صورت همزمان ندارد و این به تولیدات 

نمایش خانگی ضربه می زند.
این مدیر اسبق تلویزیون با بیان اینکه 
هیچ گاه ضوابط ثابتی برای تولید محتوای 
تلویزیونی در س��ازمان صداوس��یما وجود 
ندارد، همچنین اضافه کرده است: واقعیت 
این است این ضوابط در هر دوره مدیریتی 
کامال سلیقه ای اجرا شده است و هیچ ساز 
و کار ثابتی ندارد. موسیقی ای که شاید دو 
دوره قبل قابل پخش نبود االن به راحتی 
پخش می ش��ود. یک زمان��ی در تلویزیون 
مج��ری زن و مرد نمی توانس��تند در کنار 
ه��م قرار بگیرند ولی ام��روز می بینیم که 
این حساسیت ها کنار گذاشته شده است و 
خیلی راحت روی آنتن با یکدیگر شوخی 
می کنند. برای همی��ن نمی توان آینده را 
پیش بین��ی کرد که تلویزیون نس��بت به 
ضواب��ط و خطوط قرم��ز چگونه تصمیم 
می گیرد. این تهیه کننده سینما و تلویزیون 
در جای دیگری از سخنان خود اشاره کرده 
است: همانطور که سازمان صداوسیما در 
برخی از امور مش��کالتی دارد و باید برای 
حل آن کمک و همراهی کرد، معتقد هستم 
شبکه نمایش خانگی با همه مشکالتی که 
دارد بای��د در وزارت ارش��اد باقی بماند و 
برای رفع ای��رادات آن تالش کرد. راه حل 
این موضوع جابه جایی سیس��تم نظارت و 
صدور مجوز نیس��ت. با ن��ق زدن و انتقاد 
نمی ت��وان کارها را پیش برد و باید در این 
زمینه همفکری بیش��تری شکل بگیرد تا 
تولیدات نمایش خانگی هم به سطح قابل 

قبولی برسد.
بناب��ر این گ��زارش تصمی��م مدیریت 
فعلی تلویزیون ب��رای تهیه برنامه فوتبال 
۱۲۰ نشان می دهد تلویزیون تصمیم دارد 
سیاست های یک بام و دو هوای خودش را 
در قبال برخی از چهره ها و برنامه ها ادامه 
دهد. سیاستی که هم مخاطب را از تلویزیون 
دلزده می کند و هم برنامه سازان را از این 

سازمان دور می کند.
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