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ایران با 337 قربانی به رتبه اول مرگ و میر کووید۱9 در جهان رسید

روزهای سیاه کرونایی

چرایی رفتار های معکوس در بورس
روزبه معین زاده*

ب��ورس در دو ماهه اخير با 
ریزش قيمت ه��ا مواجه بوده و 
نتوانس��ته ب��ا ق��رار گرفتن در 
موقعيت ه��ای رش��د، حرکت 
پایداری را ادامه دهد و مجددا با 
ریزش روبه رو شده است. این روند 

از لحاظ منطقی قابل توجيه نيست اما در عين حال دالیلی 
هم دارد که کمتر دیده شده است. نکته اساسی درباره رشد 
بازار که همه فعاالن نيز به آن اعتقاد دارند تورمی است که 
بر جامعه حکمفرماست و در قيمت ارز نمود پيدا می کند. در 
واقع با رشد قيمت ارز، حدود 70 درصد ارزش شرکت های 
بورسی که نرخ فروش خود را با قيمت های جهانی تطبيق 
می دهند منتفع می شوند و سایر شرکت ها هم با مجوز های 
رشد قيمت بر اساس تورم و افزایش هزینه ها، از افزایش نرخ 
ارز تاثير می پذیرند. از همين رو انتظار می رود در ماه های آینده 
با صورت های مالی قابل دفاعی روبه رو شویم. در همين حال 
با وجود اینکه شاهد رشد شدید نرخ ارز بوده ایم، بسياری 
از شرکت های بورسی با کاهش قيمت 30 تا 60 درصدی 
روبه رو بودند که با توجه به وضعيت تورمی جاری و این نکته 
که کاالهای سرمایه ای در پنج ماه اخير با رشد 150 درصدی 
مواجه شده اند، این گونه کاهش ارزش دارایی ها شگفت انگيز 
است. مهم ترین دليلی که برای این رفتار می توان در نظر 
گرفت پيش خور کردن بعضی تحوالتی است که در ماه های 
اخير اتفاق افتاده بود، همچنين ذخيره کردن سودی که 
بس��ياری از فعاالن در ماه های اخير به دست آورده بودند 
نيز می تواند علت دیگری برای این روند باشد. گفتنی است 
برخی از آنها با وجود ریزش ها همچنان در سود هستند! با 
این حال بسياری از همين فعاالن متوجه نيستند که این سود 
به دست آمده تورم و کاهش ارزش پول را جبران نمی کند. 
عدم ش��ناخت فرهنگ سرمایه و نهادینه شدن فرهنگ 
سفته بازی از مشکالتی است که گریبانگير جامعه ماست. 
از طرف دیگر ریزش های شاخص که مرتبا اتفاق می افتد 
حتی سهامداران صبور را ترسانده و اعتماد به نفسی را که در 
شش ماه اول به دست آورده اند تضعيف کرده و بی اعتمادی را 
افزایش داده است. همچنين به طور سنتی با توجه به اینکه 
شرکت ها به پایان سال نزدیك می شوند صورت های مالی 
آنها تقریبا مشخص شده اند و هر آنچه تاثيرگذار خواهد بود 
در صورت های مالی سال آتی نمود پيدا می کند. بدین ترتيب 
از این نگاه اثرات تورمی موجود را می توان در ماه های بهمن و 
اسفند در بورس مشاهده کرد. در نگاهی دیگر باید رفتارهای 
فصلی را از منظر روانشناسی اقتصادی در نظر داشت که در 
نيمه اول سال رفتارهای هيجانی بيشتر نمود دارد و در نيمه 
دوم سال کمی از این هيجانات کاسته می شود. اما از سوی 
دیگر در همين شرایط تحریمی و تورمی فعاالن بازار در سه 
هفته آینده چشم به انتخابات آمریکا دوخته اند که می تواند 
از لحاظ روانی در کوتاه مدت در قيمت ارز تاثيرگذار باشد 
اما تغييرات واقعی نرخ ارز بعد از گذر از مقطع کوتاه مدت به 
سياست های کنترل تورمی برمی گردد؛ سياست هایی نظير 
رعایت کردن اصول اقتصادی و جلوگيری از رشد پایه پولی 
که در اکثر کشورها رعایت می شود. باید توجه داشت که 
بسياری از کشورها از جمله کشورهای همسایه که درآمد 
نفتی هم ندارند دارای تورمی بسيار ناچيز هستند بنابراین 
بدون صادرات نفتی هم می توان با رعایت اصول اقتصادی 
صحيح، تورم را به حداقل ممکن در حد یك درصد رساند. 
دست آخر اینکه با وجود رشد قيمت ارز در مدت اخير، بازار 
سرمایه نه تنها از حبابی که اعالم می شد خارج شده بلکه 
قيمت به درآمد آتی شرکت ها نيز بسيار کاهش یافته و در 
حداقل ممکن قرار گرفته است و در صورت پایداری قيمت 
ارز با رشد دوباره بازار سرمایه روبه رو خواهيم شد. اگرچه روند 
صعودی می تواند چند ماه تاخير داشته باشد و در اواخر بهمن 
یا اسفند ماه آغاز شود اما رشد دوباره بازار سرمایه تا تير ماه 
سال آتی ادامه دار خواهد بود. اما اگر قيمت ارز کاهش یابد 
گرچه تمامی بازار ها به خاطر رشد بی رویه، راکد خواهند شد 
و بازار سرمایه هم از آن روند تاثير می پذیرد اما از آنجا که سود 
شرکت ها برای دالر 18 هزار تومان هم آماده است و تجدید 
ارزیابی هم در راه خواهد بود، قيمت ها همچنان توجيه پذیر 

بوده و ریزش بااهميتی نخواهد داشت.
* تحلیلگر بازار سرمایه

پرهیز مجلس از شعار و وعده
احمد کریمی اصفهانی*

آقای قاليباف در روزهای 
اخير چندباری مسائل مربوط 
به گرانی و مشکالت پيش روی 
مردم و به خصوص دهك های 
پایين جامع��ه را مورد توجه 
قرار داده و باالخره وارد ميدان 
شدند. این ورود اگرچه دیرهنگام است اما مثبت 
تلقی می شود؛ دیرهنگام از این جهت که از ابتدای 
سال تا کنون در برخی اقالم بيش از 200 درصد 
افزایش قيمت داشته ایم و الزم بود که خيلی  زودتر 

شاهد ورود و توجه مجلس می بودیم. 
از توجه ریيس و نمایندگان مجلس تش��کر 
می کنيم اما انتظار این اس��ت ک��ه این آقایان و 
خانم ها در ارتباط با مسائل و مشکالت کشور به 
روز باش��ند و قبل از آنکه اتفاقی رخ دهد از باب 
پيشگيری وارد عمل شوند یا حداقل اینکه به موقع 
اقدام کنند. اکنون شرایط به نحوی است که به 
واسطه خيلی مسائل از جمله سوءمدیریت ها و 
قص��د و غرض هایی که در قوه مجریه و جاهای 
دیگر است،  اوضاع نابسامان شده و مردم عميقا 
از روند گرانی ها نگران هستند. باید زودتر از اینها 
اقدام می شد اما ورود و اقدام در شرایط فعلی هم 

مانع از افزایش زیان است.
نکته قابل توجه و ضروری این است که مجلس 
در این ورود خود به حوزه مشکالت اقتصادی از 
شعار و وعده دادن بپرهيزد چراکه یکی از مسائلی 
که به گرانی ها دامن زده، همين شعارها و حرف  
زدن بيش از حد معمول است. در واقع بهتر است 
ریيس مجلس، نمایندگان محترم و سایر مسووالن 
زمانی سخن بگویند که کاری انجام شده باشد و 
قرار باشد به مردم گزارش دهند نه اینکه همان 
اول کار شعار دهند. این رویه نه تنها مشکلی را حل 
نمی کند بلکه احتماال موجب افزایش مشکالت 

نيز خواهد بود.
تقاضای ما از مجلس و س��ایر مسووالن در 
دولت این اس��ت که فقط شعار ندهند و عمل 
هم داشته باش��ند. به عنوان مثال ریيس کل 
بان��ك مرکزی در هفت، هش��ت ماه گذش��ته 
م��دام وعده کنت��رل نرخ ارز را داده اس��ت. با 
وجود اینکه قيمت کاالها در کشور ما کامال به 
م��وازات افزایش نرخ ارز افزایش پيدا می کند، 
شاهد وعده های مکرر ریيس کل بانك مرکزی 
هس��تيم. حتی قول دادند و وضعيت به نحوی 
اس��ت که هر روز که صحب��ت می کنند، فردا 
با افزایش قيمت مواجه می ش��ویم. نرخ که از 
ابتدای س��ال حدود 10 ه��زار تومان بود بعد 
از هفت ماه از 30 هزار تومان گذش��ته و هنوز 
هم ریي��س کل بانك مرک��زی فقط به مردم 

وعده وعيد می دهد!
آقایان مسوول باید توجه داشته باشند که در 
نظام جمهوری اسالمی و مهم تر از آن در اسالم، 
دروغ، کلي��د همه بدی هاس��ت و همه بدی ها و 
مش��کالت ناشی از آن اس��ت. متاسفانه اما قبح 
این موضوع در کشورمان ریخته است. بنابراین 
خواهش ما این اس��ت ک��ه مجلس به وعده ها و 
ش��عارها اکتفا نکرده و بعد از آنکه اقدامی انجام 
داد و به نتيجه رس��يد، به م��ردم گزارش دهد. 
گفتن این حرف ها به هيچ وجه به حل مشکالت 

کمك نمی کند.
* دبیر کل جامعه انجمن اسالمی 
اصناف و بازار

سرمقاله

نقد روز

دیدگاه یادداشت

 کاش رییس جمهور
 مژده بهتری به مردم می داد

غالمرضا کیامهر
آقای دکت��ر روحانی بعد 
از گذشت چند روز از روزی 
که گفته بود به زودی مژده 
بزرگ��ی به مردم خواهد داد، 
به وعده خ��ود وفا کرد و در 
حالی که مردم از فشار گرانی ها، کمبودها و نایابی 
برخی کاالها خصوصا اقالم دارویی به ستوه آمده 

ادامه در همین صفحهو انتظار داشتند ...

صادرات و خانه تکانی ذهنیت ها 
»جهان صنعت«- در همه سال هایی که روز 
ملی توسعه صادرات برگزار شده این روز بهانه ای 
اس��ت برای طرح بحث ها و گالیه ها و وعده های 
مدیران و برگشت به روز اول. صادرکنندگانی به 
عنوان صادرکننده نمونه معرفی شده و یك مقام 
ارشد دولتی به ميان آنها آمده و ضمن تمجيد و 
تحسين از آنها وعده هایی نيز داده و رفته است تا 
سال بعد. به نظر می رسد امسال نيز در روز ملی 
صادرات شکل و ریخت مراسم همان باشد که بوده 
است. اما اصل داستان صادرات در سال جاری و 
در سال های آتی با دهه های تازه سپری شده تفاوت 

بنيادین دارد. 
ادامه در همین صفحه

»جهان صنعت« تاثير تصميمات دولتی بر رفتار  بازيگران اقتصادی را بررسی می کند

عصیانبخشخصوصی
 عراقی ها با داروی بيماران ايرانی درمان می شوند؟!

 ابهامات تازه قاچاق دارو
نسترن یوسف بکیان- ادامه به کارگيری 
سياس��ت ارز ۴200 تومانی در مقابل رش��د 
افسارگسيخته نرخ ارز ، رانت و قاچاق معکوس 
را این روزها به معضلی جدی تر برای کشور 
تبدیل کرده است به طوری که طی روزهای 
گذشته ماجرای کش��ف داروهای قاچاق در 

عراق که عراقی ها از آن با عنوان  ...

  عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران
 در گفت و گو با »جهان صنعت« تشريح کرد

 صنایع غذایی بدون روغن می سوزند
محمدرضا س�تاری- در حالی که این روزها 
ش��اهد کمبود روغن در بازار هس��تيم و برخی از 
فعاالن این صنف دليل این مساله را کاهش عرضه 
روغن در بازار از سوی توليدکنندگان عمده روغن در 
کشور اعالم می کنند، هفته گذشته انجمن شيرینی 
و شکالت در نامه ای به مهدی صادقی نيارکی معاون 

وزیر صمت با اشاره به مشکل  ...

ناظر بازار سازوکار جلوگيری از عرضه های 
سنگين را تدوين می کند

حقوقی ها در محاصره قانون
گروه ب�ورس- مدیرعامل بورس تهران 
با اش��اره به عرضه سنگين حقوقی ها در روز 
چهارشنبه- که اس��تارت ریزش مجدد بازار 
س��رمایه را زده است- گفت: به علت عرضه 
سنگين برخی از حقوقی ها در بازار، در تالش 

هستيم تا با ابزار قانونی، عرضه حقوقی ها ...
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ادامه سرمقاله

 کاش رييس جمهور 
مژده بهتری به مردم می داد

... مژده ریيس جمهور به مسایلی چون کاهش شدید 
قيمت ارز، س��رازیر شدن کاالهای اساسی و دارویی به 
داخل کش��ور، ریزش قيمت مواد غذایی و در س��طوح 
کالن تر رفع تحریم های نفتی و بانکی و ازسرگرفته شدن 
ارتباط ميان بانك های ما با نظام بانکی جهانی مربوط باشد، 
ایشان مثل ریيس دولتی که تازه یك هفته از انتخابش 
به این سمت می گذرد و هنوز به طور کامل در جریان 
جزئيات مربوط به وضعيت اقتصاد کشور و حال و روز 
مصيبت بار مردم قرار نگرفته است، در روز موعد مژده ای 
را که به مردم وعده اش را داده بود با مس��رت خاطر و 
خوشحالی زایدالوصفی اعالم کردند و گفتند از امروز با 
رفع مدت زمان تحریم های تسليحاتی سازمان ملل ایران 
می تواند از هر جا که مایل است سالح خریداری کند و به 
هر کس که مایل است سالح و ساز و برگ نظامی بفروشد. 
مژده آقای ریيس جمهور و شور و شعفی که در بيان ایشان 
برای اعالم مژده مورد نظرشان وجود داشت، بسان آب 
سردی بود که بر سر هشتاد ميليون جمعيت به ستوه آمده 
مملکت از دست گرانی و فقر و بيکاری و ویروس کرونا و 
تورم کمرشکن و انواع استرس ها و نوميدی و بيماری های 
روحی و روانی ریخته شد. در اینکه تقویت بنيه نظامی 
برای دفاع از مرز و بوم و تماميت ارضی کشور در برابر 
تهدیدات دشمنان بالقوه یك ضرورت انکارناپذیر است، 
کمترین تردیدی وجود ندارد و باز شدن دست دولت برای 
خرید آزادانه ساز و برگ و تجهيزات مورد نياز قوای نظامی 
و متقابال کسب درآمدهای ارزی از راه فروش سالح به 
کشورهای دیگر در جای خود یك اتفاق خوشایند است 
اما تقویت قوای نظامی و دفاعی کشور زمانی می تواند 

بيشتر ثمربخش باشد که همزمان دولت و حاکميت به 
موازات آن با ایجاد شرایط زیست مناسب برای آحاد مردم 
جامعه هم در حوزه تامين نيازهای مادی چون خوراك، 
پوشاك و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و هم در 
زمينه های روحی و روانی، اميد به آینده و تحکيم مبانی 
سرمایه بزرگ اجتماعی یعنی اعتماد عمومی نسبت به 
حکمرانان و شيوه های حکمرانی آنها، موجبات ایجاد یك 
پشتوانه استوار و محکم مالی و اجتماعی را برای نيروهای 
مس��لح در مواجهه با تهدیده��ای احتمالی هر نيروی 
خارجی فراهم سازند. چه تنها با تکيه بر چنين جامعه از 
هر لحاظ قدرتمند، اميدوار و خوش روحيه ای است که 
نيروهای نظامی می توانند به دفاع پيروزمندانه از تماميت 
ارضی یك کشور بپردازند و این نکته بسيار حساس و 
سرنوشت سازی است که گویا از چشم آقای ریيس جمهور 
و دولت ایشان در اعالم خبری که از چند روز قبل مژده 
آن را به مردم داده بودند پنهان مانده است. امروز آواری 
که انبوهی از مش��کالت کوچك و ب��زرگ اقتصادی و 
معيشتی بر سر اکثریت مردم کشور فرو ریخته به قدری 
سنگين و گسترده است که برداشتن این آوار نيازمند 
دست یازیدن مش��ترك دولت و حاکميت به اقدامات 
شجاعانه و شهامت آميز در بسياری از حوزه های سياسی 
و اقتصادی، دیپلماتيك و روابط ما با جهان خارج است و 
اتفاقا هنر بزرگ دولتمردان دل آگاه به خرج دادن جرات 
و شهامت در تصميم گيری های شجاعانه در بزنگاه های 
نجات دهنده و سرنوشت ساز برای یك ملت است و امروز 
چنان بزنگاهی برای کشور و جامعه ما فرارسيده است که 
دردها و مشکالت اقتصادی ما که مسایل اجتماعی ما را 
هم به شدت تحت تاثير قرار داده است، به نقطه ای رسيده 
که دیگر از وصله پيله کردن های متعارف برای درمان این 
دردها و حل مش��کالت هيچ کاری ساخته نيست. در 

یك نگاه گذرا متوجه خواهيم شد که جامعه ایران امروز 
از چند گروه متفاوت و متمایز از یکدیگر تشکيل شده 
است. گروه اول دولتمردان و حلقه های پيرامونی نزدیك 
به آنها، مدیران اجرایی دولت تا س��طوح مدیران ميانی 
ارشد و نيمه ارشد، صاحب منصبان و مقامات حکومتی تا 
رده های ميانی، فعاالن اقتصادی برخوردار از رانت، تجار 
و بازرگانان فعال در حوزه صادرات که کمترین نقش��ی 
در تولي��د محصولی که صادر می کنند ندارند و تنها از 
مزیت درآمدهای ارزی آن استفاده می کنند ضمن آنکه 
از مصائب و مشقت های توليدکنندگان و صنعتگران هم 
در امان هستند، صاحبان مش��اغل آزاد و واسطه گری 
پردرآمد، مدیران ارشد مدیریت های شهری و درصد باالیی 
از نمایندگان قوه قانونگذاری کشور که سر جمع آماری این 
گروه ها که درصد اندکی از جمعيت هشتاد ميليونی کشور 
را تشکيل می دهند و افراد آن خصوصا در حوزه تشکيالت 
دیوان ساالری دولتی به دليل برخورداری از سطح باالی 
حقوق و انواع مزایای شغلی و نيز به دليل فاصله ای که 
به مروز زمان ميان آنها و بدنه جامعه ایجاد شده و دالیل 
بسيار دیگر اصوال برایشان موضوعی به نام گرانی، تورم، 
سختی معيشت، افزایش کمرشکن هزینه زندگی و دارو 
و درمان، نداشتن مسکن و سرپناه و مصائبی همچون 
پدیده زباله گردی، بيکاری و نداشتن وسيله امرارمعاش 
قابل درك و دریافت نيس��ت و حلقه اطرافيانشان هم 
مانند آجودان های ماری آنتوانت همسر لویی شانزدهم 
در زمان انقالب کبير فرانسه که هرگز کلمه گرسنگی به 
گوشش نخورده بود اطالعات پاکسازی و رتوش شده ای از 
وضعيت اقتصادی کشور را به اطالع شان می رسانند و آنها 
هم بر اساس همان اطالعات و اختياراتی که قانون به آنها 
داده برای معيشت و آب و نان و زندگی آن گروه اکثریت 
تصميم گيری می کنند که خروجی تصميم گيری های 

این اقليت کوچك آماری را در اقتصاد و در زندگی مردم 
به چشم می بينيم. به کالم دیگر در مقابل این جمعيت 
کوچك آماری از مسووالن و کارگزاران مملکت فارغ از 
مشکل افزایش نرخ ارز، گرانی و کميابی، اکثریت بزرگی از 
حقوق بگيران رده های ميانی به پایين و کارمندان شاغل و 
بازنشسته سازمان های دولتی و گروه های کارگری شاغل 
و بازنشسته وجود دارند که حقوق و دستمزدهای ریالی 
آنها به هيچ وجه تکافوی هزینه های دالری زندگی آنها را 
که به خصوص در این چند سال آخر عمر دولت آقای 
روحانی شدت بی سابقه ای گرفته نمی دهد و دولت هم 
در توجيه تمامی این مشکالت و گرانی ها توجيهی جز 
تحریم های اقتصادی آمریکا برای خود نمی شناسد و بر 
این مجموعه بزرگ جمعيتی که دارند زیر بار سنگين 
مشکالت معيشتی خرد و خمير می شوند لشکر شش، 
هفت ميليونی بيکاران فاقد منبع امرارمعاش را که با شيوع 
ویروس کرونا آمار جمعيت آنها هر روز بيشتر می شود و 
از هيچ گونه حمایت دولتی هم برخوردار نيستند، اضافه 
کرد. دقيقا به همين دالیل است که باید پرسيد آن همه 
ذوق و ش��وق آقای ریيس جمهور در اعالم مژده پایان 
یافتن دوره تحریم های تس��ليحاتی ایران در حالی که 
تحریم های نفتی و بسياری از تحریم های دیگر همچنان 
پابرجاست و اکثریتی از مردم دلشوره تامين نان فردای 
خ��ود را دارند، تا چه اندازه می تواند برای مردم خبری 
مسرت بخش باشد و آیا به جای این قبيل مژده دادن ها 
صالح ملك و ملت در آن نيست که دولت و مسووالن 
دس��ت در دست یکدیگر برای نجات کشور از چنگال 
بی رحم این همه مشکالت دست به یك جراحی بزرگ 
در سياست های داخلی و خارجی و ایجاد دگرگونی در 

شيوه اداره امور کشور بزنند؟
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ادامه نقد روز

صادرات و خانه تکانی ذهنيت ها 
امس��ال دست کم تا آینده نزدیك ایران نمی تواند 
صادرات نفت خام خود را به سال های قبل از تحریم 
دور جدید برساند. این را بازار جهانی نفت و نشانه های 
پرش��مار بازتاب داده شده این بازار به خوبی نمایان 
کرده اس��ت. به این ترتيب دولت های فعلی و دولت 
بع��دی اگر می خواهند تعادل عمومی اقتصاد از این 
که هست بدتر نشود باید توسعه صادرات را از حالت 
تشریفاتی و تعارف های کليشه ای و دادن وعده هایی 
ب��ا تاریخ مصرف یك روزه خارج کرده و برای نجات 

اقتصاد ایران از افتادن به باتالق، این مقوله را از قيد  
و بندهای ذهنی و اجرایی درهم تنيده ش��ده بر تار و 
پود صادرات رها س��ازند. اصل نيز این است که یك 
خانه تکانی اساس��ی و واقع��ی در ذهن ها درباره این 
موضوع بسيار بااهميت اتفاق بيفتد. دیوان ساالرانی 
که در ده ها دستگاه و سازمان و موسسه نشسته اند و 
حساب دالرهای صادرکنندگان را چرتکه می اندازند تا 
در روز روزش سهم قانونی خود را بگيرند باید دست از 
منافع زودگذر سازمانی بردارند و راه صادرات را مسدود 
نکنند و یادشان باشد که این فعاليت، تنها راه نجات 
اقتصاد ایران و از پا درنيامدن زندگی و کس��ب وکار 

ميليون ها خانواده ایرانی اس��ت. باید حس��ادت ها و 
غبطه خوردن ها از اینکه گروهی کاال صادر می کنند 
و ثروتمندتر می شوند را کنار گذاشت و این کار سختی 
است و نياز به فهم و درك باالیی دارد. صادرکنندگان 
بای��د تنها با دادن ماليات منصفانه س��هم خود را به 
اقتصاد ملی بپردازند. خانه تکانی ذهنی دیگر این است 
که بدانيم فقط ایران نيست که می خواهد صادر کند و 
بازار جهانی هنوز به جایی نرسيده که منتظر کاالی 
ایرانی باشد. این یك قيد و بند سخت است و باید با 
رقبای نيرومندی دست وپنجه نرم کرد تا بتوان کاال 
و خدمات فروخت. پس باید قيمت تمام شده کاالها 

را کاهش داد و خود این یك داستان بزرگ دارد که 
باید ذهنيت مدیران را نسبت به آن باز کرد. سرانجام 
اینکه اگر سياست خارجی را فرمانده و تجارت خارجی 
را فرمان بردار فرض کنيم به جایی نمی رس��يم. باید 
جای این دو مقوله عوض شود یا اینکه تعادلی برقرار 
شود و تجارت خارجی برده سياست خارجی نباشد. 
تاکنون و هم اکنون چنين است و باید اميدوار باشيم 
روزگار روی صادرات ایران لبخند بزند و آن روز، روزی 
است که مناسبات تجارت و سياست خارجی به توازن 
برسد. رسيدن به این نقطه نيز نيازمند یك خانه تکانی 

استوار در ذهنيت جامعه است.
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رییس قوه قضاییه:
مسووالن و دست اندرکاران از حاشيه سازی بپرهيزند 
سيدابراهيم ریيسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضایيه با تاکيد بر 
لزوم پرهيز مسووالن و فعاالن سياسی از حاشيه سازی ها، اظهار داشت: هر 
گونه حاشيه سازی از سوی دست اندرکاران و سياسيون که ما را از پرداختن 

به مسائل اصلی کشور بازمی دارد، امری مذموم و ناصواب است.
به گزارش ميزان، ریيسی با اشاره به پایان تحریم 10 ساله تسليحاتی 
جمهوری اس��المی ایران گفت: در خصوص برداش��ته شدن موانع معامله 
تسليحاتی نباید صرفا به شکست سياسی آمریکا بسنده کرد و باید همه 

تحریم های ظالمانه آمریکا و غربی ها عليه ملت ایران برداشته شوند.
ریيس قوه قضایيه با تاکيد بر اینکه همه مشکالت در داخل کشور و به 
دست توانای مردم قابل حل است، خاطرنشان کرد: راهکار حل مشکالت 
اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکارهای سياسی 

برای حل مسائل اقتصادی خطاست.
ریيسی در بخش دیگری از سخنانش به ابالغ سند امنيت قضایی اشاره 
کرد و با تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر بخش های مرتبط در دستگاه قضا 
اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه ها از جمله قوه قضایيه 
تکاليفی در نظر گرفته شده که یکی از آنها تدوین سند امنيت قضایی بود. اما 
باید بدانيم که اجرای هر سندی مهم تر از ابالغ آن سند است و همه همکاران 

قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.
ریيس دستگاه قضا گریزی نيز به موضوع بازگرداندن مدیرعامل فراری 
یکی از بانك های کشور زد و تاکيد کرد: دستگاه قضایی اجازه نمی دهد کسانی 
که به نحوی به بيت المال دست اندازی می کنند، آرام بگيرند و بازگرداندن 
همه متهمان اقتصادی و اموال به یغما رفته ملت را با قاطعيت و تا آخر دنبال 

می کند تا این اموال به خزانه کشور برگردد و در اختيار مردم قرار گيرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
پول بلوکه شده در چين نداريم

سعيد خطيب زاده س��خنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست 
خبری خود با خبرنگاران با بيان اینکه در چين پول بلوکه شده نداریم، 
گفت: دش��منان، رقبا و بدخواهان ملت ایران می خواهند مفرهای ما را 
ببندند. منابعی در چين هس��ت که برای اس��تفاده از نيازهای ما از آن 

استفاده می شود.
وی با اش��اره به حضور ریيس ش��ورای عالی مصالحه افغانس��تان در 
تهران و دیدارهای وی در تهران گفت: ایران افغانس��تان آباد، مستقل، 

توسعه یافته و با صلح و ثبات را به نفع منطقه می داند.
س��خنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعاهای اخير پمپئو مبنی بر 
تحریم کش��ورهایی که با ایران تجارت اس��لحه کنند، ابراز داشت: این 
اظهارات مهم ترین نشانه است که ایشان هم باور ندارد که تحریم های 

یکجانبه آمریکا موفق بوده است.
خطيب زاده درباره بحران قره باغ و اصابت موش��ك های دو طرف به 
مناطقی از ایران بيان کرد: خط قرمز ایران امنيت ش��هروندان اس��ت. 
نيروهای مس��لح اخطاره��ای الزم را داده و توجيه��ات طرف مقابل را 
شنيده است. گفته ایم هر گونه تعرض به ایران حتی اگر سهوی باشد، 

جواب داده می شود.
وی درباره ادعای ترامپ درباره مذاکره با ایران و س��خت تر ش��دن 
مذاک��رات یادآور ش��د: مادام��ی که آمریکا به این عقالنيت نرس��د که 
سياس��ت هایش عليه ایران شکس��ت خورده، تفاوت��ی ایجاد نمی کند. 
انتخاباتی در پيش است و باید دید چه می شود. بسياری از این ادعاها 
برای مصرف داخلی اس��ت. ایران ملت صبوری اس��ت و در موقع الزم 

پاسخ می دهيم.
س��خنگوی دستگاه دیپلماسی همچنين درباره آغاز مذاکرات ایران 
و اوکراین در تهران درباره س��قوط هواپيم��ای اوکراینی گفت:  هيات 
اوکراین��ی وارد ای��ران ش��ده و از صبح دیروز مذاک��رات خود را با  تيم 
ایرانی به سرپرس��تی معاون حقوقی و بين الملل��ی وزارت امور خارجه 

آغاز کرده است.
خطيب زاده با بي��ان اینکه کانادا در این ماجرا طرفيت ندارد، اظهار 
داش��ت: طرف ما اوکراین اس��ت و مذاکرات درباره جبران خسارت ها و 
جبران هواپيما در خطوط هوایی در جریان است که براساس معاهداتی 
که ایران در آن عضو اس��ت، انجام می شود.  ادبيات سخيف، کلمات به 
دور از ادب و رفتار غيردیپلماتيك وزیر خارجه کانادا چيزی نيست که 
پشت درهای بسته دیده می شود. پشت درهای بسته آنها مودب هستند 
و حرف هایش��ان نشان از درخواست برای حضور در مذاکره است چون 

آنها می دانند که طرفيت در مذاکرات ندارند.

آیت اهلل عبداللهی در واکنش به اظهارات روحانی اعالم کرد
تئوری پردازی صلح با ادبيات دينی

آیت اهلل عبداللهی ریيس کميسيون سياسی، فرهنگی مجلس خبرگان 
رهبری در واکنش به اظهارات اخير روحانی درباره صلح و حواشی آن 
گفت: گاهی مس��ائلی در خصوص مذاکره و صلح مطرح می ش��ود که 

موجب شگفتی است.
به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسين حوزه علميه قم، وی با اشاره 
به اینکه سازش��کاران گاهی با ادبيات دینی و تاریخی، صلح با دش��من 
را تئوری پردازی می کنند، گفت: برخی افراد گاهی با مستندات شرعی 
و دینی مثل صلح امام حس��ن)ع(، نظرات سازش��کارانه خود را توجيه 
می کنند و این مس��اله ای اس��ت که چه در دوران قبل از انقالب و چه 

پس از انقالب، بارها شاهد آن بوده ایم.
وی ادامه داد: اساس��ا جنگ و صلح تابع شرایط خاص خودش است 
و نمی توان حکم کلی درباره همه جنگ ها و صلح ها مطرح کرد. اینکه 
چ��ه زمانی باید جنگ کرد و چه زمان��ی باید صلح را برقرار کرد، اینها 

تابع زمان خاص خودشان هستند.
آیت اهلل عبداللهی با تاکيد بر اینکه مقایسه های تاریخی باید با دقت 
انجام شود، ادامه داد: »مقایسه کردن شرایط مختلف، کار آسانی نيست. 
البته کسانی که دیدگاه خاصی دارند می توانند دیدگاه شان را بيان کنند 
اما مقایسه کردن یك امر دینی و شرعی و یك رفتار امام در یك مقطع 
خاص با مقطعی دیگر که اصال قابل مقایسه نيست، عملی غيراخالقی، 

غيرشرعی و غيرمنطقی است.«
وی در پایان تاکيد کرد: »در طول این ۴0 س��ال امام و مقام معظم 
رهبری تالش داشتند که دشمن پيام های دوگانه از مسووالن ما نشنود 
اما متاسفانه گاهی برخی مسووالن برخالف این عمل می کنند آن هم 
در این ش��رایط خاص  که اس��تکبار جهانی و دنيای غرب به خصوص 
آمریکا خودشان دچار بحران اخالقی، بحران سياسی، بحران اقتصادی 

و بحران اجتماعی هستند.
 امروز ملت آمریکا دچار شرایط عجيب و خطرناك شده اند، آن وقت 
در این شرایط مقایسه کردن زمانه حاضر با دوران امام حسن )ع( به هيچ 

وجه قابل پذیرش نيست.«

خبر

معصوم�ه معظمی- پس از س��خنان اخير 
حسن روحانی ریيس جمهوری در جلسه هيات 
دولت مبنی بر »پذیرش صلح« امام حسن )ع( به 
این دليل که اکثریت مردم به جای جنگ خواهان 
صلح بودند، واکنش های تندی از س��وی برخی 
اصولگرایان از روزنامه کيهان گرفته تا نمایندگان 
مجلس��ی که خود را انقالبی می دانند، دیده شد 
به نحوی که ص��دای اتاق فکر چندنفره جریان 
تندرو اصولگرا متشکل از حميد رسایی، پناهيان 
و سعيد قاسمی از گلوی مجتبی ذوالنوری ریيس 
کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
بلند شد. او در توئيتی ریيس جمهوری را به اعدام، 

آن هم نه یك بار بلکه هزار بار تهدید کرد!
با وجودی که چند روز از این موضوع می گذرد 
ولی همچنان بازار استيضاح ریيس جمهوری داغ 
اس��ت و واکنش ها به آن ادام��ه دارد. البته دامن 
زدن به استيضاح روحانی نه تنها از سوی این گروه 
خاص که ت��الش می کنند بر موج نارضایتی های 
مردم سوار شده و از این نمد برای خود و همفکران 
احمدی نژادی ش��ان در انتخاب��ات 1۴00 کالهی 
ببافند، دنبال می شود بلکه کارگزارانی های حامی 
دیروز و مخالف امروز روحانی هم از او خواسته اند 
اگر نمی تواند کشور را اداره کند، کنار برود. حسين 
مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در  
گفت وگویی تاکيد کرده است: »نمی شود مملکت 
را با تعدادی آدم پخمه اداره کرد. مملکت به آدم های 
تحصيلکرده و بااستعداد نياز دارد. شما ببينيد در 
این چند سال اخير چقدر پول از کشور خارج شده 
تا عده ای بروند و پاسپورت ترکيه بگيرند؛ این بود 
نتيجه سند چشم انداز 1۴0۴ که ما قرار بود اقتصاد 

برتر در دنيا شویم!؟«
استیضاحی که مبهم است � 

برخی نمایندگان ت��ازه وارد مجلس یازدهم 
ک��ه ب��ا هماهنگی ات��اق فکر خ��ارج مجلس از 
همان ابتدا قصد سوال، استيضاح و عدم کفایت 
ریيس جمهوری را در دستور کار خود داشتند و با 
نهيب رهبری در پيام ویدئوکنفرانسی شان ظاهرا 
منتفی ش��د ولی پس از بلوایی که ذوالنوری در 
توئيت تهدید به اعدام هزارباره ریيس جمهوری 
ب��ه پا کرد، در پيامی تصویری هم از نمایندگان 
خواست طرح استيضاح ریيس جمهوری را امضا 

کنند و به جریان بيندازند.
پس از آن عليرضا نظری  نماینده مردم خمين 
در مجلس در حساب توئيتری خود از جمع آوری 
امضا برای استيضاح ریيس جمهوری با 20 محور 
خبر داد و نوشت: »طرح استيضاح و عدم کفایت 
ریيس جمهوری آقای حسن روحانی با 20 محور 
در ح��ال جمع آوری امضا می باش��د. کم کاری، 
ضعف، سس��تی، ناتوانی و عدم کفایت در اداره 
قوه مجریه به ش��کلی که آثار آن در آش��فتگی، 

به هم ریختگی و نابسامانی امور کشور برای آحاد 
ملت شریف ایران مشهود و ملموس است.«

نظ��ری »س��وءمدیریت در اداره درآمدهای 
ارزی و بازار ارز کش��ور« را یکی دیگر از دالیل 
استيضاح دانست و در این رشته توئيت نوشت: 
»اتالف چند سال از وقت مفيد دولت و ریختن 
تمام توان و ظرفيت دیپلماس��ی کشور به پای 
برج��ام به ط��وری که تقوی��ت و تحکيم روابط 
با همس��ایگان و کش��ورهای منطق��ه تقریبا به 
صورتی رها شده که حتی منافع اقتصادی رقبای 
جمهوری اسالمی در کشورهای عراق و سوریه 

بيشتر از ایران است.«
دولتمردانی که آسوده خفته اند � 

اگرچ��ه برخی نمایندگان در ابراز نظرش��ان 
تندروی هایی داشته اند ولی ناگفته نماند که دولت 
ه��م در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی هایی 
داش��ته است. البته کش��ور در شرایط تحریمی 
بی سابقه ای قرار دارد ولی بی تدبيری های ناشی 
از خودکامگی برخی دولتمردان هم باعث شده 
کارد به استخوان مردم برسد و از وضعيت موجود 
ابراز نارضایتی کنند. گویی کابينه دولت در خواب 

است و مردم به حال خودشان رها شده اند.
همين کوتاهی های دولتمردان و بی توجهی 
نسبت به وضعيت معيشتی، اقتصادی و سالمت 
مردم در قبال کرونا، شرایطی را ایجاد کرده که 
برخی تندروها بر موج نارضایتی عمومی س��وار 
شوند و بازی های سياسی خود را به اسم مطالبه 
مردمی دنبال کنند تا در انتخابات 1۴00 منفعت 

بيشتری به دست آورند.
به همين دليل پ��س از اظهارات ذوالنوری، 
برخ��ی نماین��دگان گریبان چاك ک��رده و لب 
به فحاش��ی ریيس جمه��وری از طریق توئيتر و 
تریبون مجلس گش��ودند، تریبونی که البته هر 
گون��ه اظهارنظری در آن به دليل جایگاه خاص 

آن، بازتاب های بين المللی دارد.
رییس جمهوری در تراز مردم باغیرت  � 

نیست
محمود احمدی بيغش عضو کميسيون امنيت 
ملی مجلس از جمله این نمایندگان اس��ت که 
روز یکش��نبه در تذکری ش��فاهی با استناد به 
م��اده 22 آیين نامه داخلی مجلس و اصول 8۴ 
و 86 قانون اساس��ی خطاب به دولت، ریيس و 
هيات ریيس��ه مجلس، ریيس جمه��وری را »در 
تراز مردم باغيرت!« ندانس��ت و گفت: »از دولت 
انتظاری نيست. متاس��فانه ریيس جمهوری در 
تراز مردم باغيرت نيس��ت و ما شرم مان می آید 
ریيس جمهوری داریم که هشت ماه در قرنطينه 
است. تعجب می کنم در دوران دفاع مقدس که 
وی جانشين فرمانده جنگ بوده، کجای تهران و 
در کدام سنگر بوده است!« نماینده مردم شازند 

در مجلس در ادامه انتقادات خود افزود: »کسانی 
که بعد از انتخابات اس��فند 98 تا شروع به کار 
در خرداد ماه ت��الش می کردند ریيس مجلس 
ش��وند، از جمله ریيس محترم فعلی وعده هایی 
به نمایندگان دادند و گفتند این مجلس متفاوت 
از مجالس قبل خواهد بود و ریيس محور نيست. 
هيات ریيس��ه و ریيس مجلس باید پاسخ دهند 
که چرا درخواس��ت 200 نماینده برای سوال از 
ریيس جمهور را اجازه اعالم وصول نمی دهند؟ آیا 
مجمع تشخيص مصلحت نظام است که ریيس 
مجلس تشخيص می دهد چه موضوعاتی اعالم 

وصول شود؟«
پس از او عليرضا سليمی نماینده محالت در 
مجلس هم روحانی را »ترسو« خواند و گفت: »دو 
ماه است می ترسد از دفتر کارش بيرون بياید.« 
س��ليمی با کنایه به ریيس جمهوری گفت: »آن 
آقا که از پشت شيشه ماشين نظرسنجی می کند 
نمی داند مردم چه فشاری را تحمل می کنند.«

محمدتقی نقدعلی نماینده خمينی شهر در 
مجلس هم از عدم اعالم وصول طرح س��وال از 
ریيس جمهوری پس از دو ماه به هيات ریيس��ه 
انتق��اد کرد و خطاب به قاليب��اف گفت: »آقای 
روحان��ی روزی روزگاری پش��ت تریبون همين 
مجلس می گفت اگر من بخواهم ظرف دو هفته 
دالر را به مبلغ 5 تا 7 هزار تومان برمی گردانم، 
اکنون دالر از مرز 30 هزار تومان گذشته است 

اما کسی ککش نمی گزد.«
محمدج��واد نيك بين نماینده کاش��مر هم 
در انتق��اد از هيات ریيس��ه درباره ع��دم اعالم 
وصول طرح س��وال از ریيس جمه��وری گفت: 
»ریيس جمه��وری بای��د به مجلس کش��انده و 
اس��تيضاح شود اما هيات ریيس��ه طرح سوال از 
او را اع��الم وصول نمی کن��د.« او با بيان اینکه 

نماین��دگان در س��فر به حوزه ه��ای انتخابيه از 
مردم بابت وضعيت کنونی »ناس��زا ش��نيدند«، 
خطاب به ریيس مجلس گفت: »اقتدار مجلس 
کجا رفته است که هيچ کس پاسخگوی وضعيت 
موجود نيست آقای قاليباف؟ چرا ما نمایندگان 
نمی توانيم ریيس جمهوری را حداقل به مجلس 

بکشانيم و سوال کنيم؟«
 � رییس جمهوری را باید مجبور کنیم از 

خانه بیرون برود
البته نيك بين نماینده کاشمر در این باره با 
»جهان صنعت« هم گفت وگویی داشت و توضيح 
داد: »مقدمه استيضاح، طرح سوال است. اول باید 
سوال از ریيس جمهوری در دستور کار مجلس 
قرار گيرد و اگر نمایندگان قانع نشدند استيضاح 

برگزار شود.«
 او در پاسخ به اینکه آیا به نظر شما استيضاح 
ریيس جمهوری راهکار مناسبی است توضيح داد: 
»باید مساله استيضاح بررسی شود ولی ما قائل 
به این هستيم که باید ریيس جمهوری و هيات 
دولت به کار واداشته شود و به هر طریق ممکن از 
محل کار و منزل شان خارج شوند و به دل مردم 
بروند و به شهرس��تان ها و استان ها سفر کنند و 
در جریان مشکالت مردم قرار بگيرند.« نيك بين 
تاکيد کرد: »هر کاری که باعث این رشد و جهش 
شود، کار خوبی است. فرقی هم ندارد طرح سوال 
باشد یا استيضاح یا عدم کفایت ریيس جمهوری. 
قاطبه نمایندگان باید در این باره تصميم بگيرند 
که با طرح سوال به نتيجه می رسيم یا استيضاح 

و کدام یك را دنبال کنيم.«
البت��ه نيك بين از جمله نمایندگانی اس��ت 
که ش��بيه ریيس مجلس فکر می کند و معتقد 
است باید مس��ووالن برای سرکشی به روستاها 
بروند و ب��ه طور ميدانی در جریان کاس��تی ها 

ق��رار بگيرند!ای��ن نماینده مجل��س یازدهم در 
پاس��خ به اینکه آیا مش��کالت با استيضاح حل 
می ش��ود، گفت: »برای پاسخ به این سوال باید 
دالیل استيضاح بررس��ی شود و اتفاقات بعد از 
اس��تيضاح را مدنظر قرار دهيم که آیا استيضاح 
تنها راهکار است یا استيضاح و اقدام جدی تری 
باید در دستور کار قرار گيرد. موضوع را بررسی 
کرده و نتيجه را در روزهای آینده به رس��انه ها 

اعالم خواهيم کرد.«
نيك بين همچنين در پاس��خ به این پرسش 
که اگر ریيس جمهوری استيضاح شود، این کار 
تبع��ات خاصی ندارد گف��ت: »حتما اعتراضاتی 
خواهد داش��ت و باالخره ریيس جمهوری یکی 
دو درص��دی ه��م طرف��دار دارد؛ بنابراین این 
درص��د کم م��ردم و سياس��يون از او طرفداری 
خواهن��د کرد. ولی نگران تبعات آن نيس��تيم و 
اتفاق خاصی برای کشور نمی افتد چرا که کشور 
از هر جهت ایمن است ولی از نظر دولتمردان مان 

ایمن نيستيم.«
 � نمایندگان اس�تیضاح کننده روحانی 

دانش سیاسی ندارند
البت��ه جدای از طي��ف تن��درو اصولگرا که 
خواهان اس��تيضاح و حذف زودهنگام روحانی 
از ریاست جمهوری هستند و از هر تالشی برای 
رس��يدن به این هدف رویگردان نيستند، برخی 
اصولگرای��ان از جمل��ه عباس س��ليمی نمين، 
تحليلگر مسائل سياس��ی به این رفتار تندروها 
واکنش نش��ان داده و طی یادداشتی این رفتار 
را ناشی از کم دانش��ی سياسی این نمایندگان 

مجلس دانست.
س��ليمی نمين »برهم زدن نظم جامعه« را 
»سياست آمریکایی « دانست و گفت: »...صحبت 
از اس��تيضاح روحانی در شرایط کنونی کشور از 
س��وی برخی نمایندگان مجلس نشان می دهد 
اینها از ابتدایی ترین مس��ائل سياسی و شناخت 
از جامعه و مسائل بين الملل غافلند و حتی درك 
متوسط از مسائل داخلی و خارجی کشور ندارند. 
چنين نمایندگانی رفتارشان عليه منافع ملی و به 
نفع دشمنان است. اینها پيشرانی را که دشمن 
منتظرش است تا جامعه ایران را به آتش بکشد و 

آرامش را از مردم بگيرد، فراهم می کنند.«
سليمی نمين در واکنش به توئيت ذوالنوری 
درب��اره تهدید به اع��دام روحان��ی تاکيد دارد: 
»ط��رح چنين مس��ائلی نش��ان از کم دانش��ی 
سياس��ی اس��ت و نماین��دگان باید نس��بت به 
رأیی که برای ریاس��ت کميسيون به این چنين 
افرادی داده اند تجدیدنظر کنند، چرا که فردی 
که از کمترین بصيرت سياس��ی برخوردار است 
وجودش در راس کميسيون امنيت ملی بسيار 
زیان بار خواهد بود...«گفتنی اس��ت کش��ور در 
شرایط بحرانی قرار دارد و از نمایندگان مجلس 
و دولتمردان ای��ن توقع و انتظار عمومی وجود 
دارد که به جای پرداختن به مطالبات سياس��ی 
و بازی های جناحی فکری برای مردم بيندیشند 
تا از تنگنای معيشتی فعلی رها شده و روزنه ای 

برای تنفس پيدا کنند. 

»جهان صنعت« از تالش مجلسی ها برای استيضاح رييس جمهوری گزارش می دهد

بلوای تندروها برای تصاحب پاستور

»جهان صنعت«- عبداهلل عبداهلل ریيس شورای عالی 
مصالحه افغانس��تان که صبح یکشنبه به تهران آمد تا در 
س��فری سه روزه با مقامات کش��ورمان مالقات و درباره 
موضوعاتی از جمله روند صلح در افغانس��تان رایزنی کند 
روز گذش��ته با حس��ن روحانی ریيس جمه��وری و علی 

شمخانی دبير شورای عالی امنيت ملی مالقات کرد.
حسن روحانی در این دیدار با بيان اینکه در طول دوره ای 
که افغانس��تان در برابر تجاوزات بيگانه قرار داشته، ملت و 
دولت ایران در کنار دولت و مردم این کشور بوده اند، گفت: 
اميدواریم صلح و امنيت پایدار در این کشور برقرار باشد و 

مردم افغانستان در آرامش زندگی کنند.
ریيس جمه��وری با حمایت از تالش های انجام ش��ده 
برای برقراری صلح، ثبات و امنيت در افغانستان از سوی 
ش��ورای عالی مصالحه در این کشور، گفت: صلح، ثبات و 
امنيت پایدار در افغانستان به عنوان یك کشور همسایه و 

برادر برای جمهوری اسالمی ایران اهميت ویژه دارد.
وی با ابراز اميدواری به موفقيت تالش های شورای عالی 
مصالحه برای برقراری صلح و ثبات در افغانس��تان اظهار 
داش��ت: مه��م این اس��ت که م��ردم این کش��ور بعد از 

س��ال ها جنگ و درگيری به یك صلح واقعی برای حفظ 
دس��تاوردهای خود دست یابند و راه حل این مشکل نيز 

گفت وگوهای سياسی و مذاکره بين االفغانی است.
روحانی با بيان اینکه دخالت و حضور آمریکا به عنوان 
یك کشور متجاوز در افغانستان با خواست و نظر مردم این 
کش��ور همسو نبوده است، تصریح کرد: دولت آمریکا که 
در سياست های خود در منطقه و جهان شکست خورده 
و موفقيتی نداشته است، به دنبال بهره برداری انتخاباتی 

از مذاکرات صلح در افغانستان است.
روحانی با اش��اره به روابط خوب ایران و افغانس��تان به 
عنوان دو کش��ور دوس��ت و همس��ایه، بر توسعه و تعميق 
رواب��ط تهران – کاب��ل تاکيد کرد و اظهار داش��ت: توافق 
بلندمدت بين دو کشور می تواند به توسعه و تعميق روابط 
در همه زمينه ها  منجر ش��ود.ریيس جمهوری با  اش��اره 
به افتت��اح راه آهن خواف – هرات ط��ی روزهای آینده، 
اتصال راه آهن های ایران و افغانس��تان  را موجب تقویت 

همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور دانست و افزود: 
ای��ران آمادگی دارد با اتصال خط لوله گاز و فرآورده های 
نفتی به افغانستان امکان استفاده مردم این کشور از این 

انرژی ها را فراهم کند.
ناامنی؛ سیاست آمریکایی   � 

دریابان علی ش��مخانی نماینده مقام معظم رهبری و 
دبير شورای عالی امنيت ملی دیگر ميزبان عبداهلل عبداهلل 

بود و با تبيين سياست های مخرب آمریکا در منطقه غرب 
آسيا که نتيجه ای جز جنگ، ویرانی و عقب ماندگی برای 
مردم منطقه به دنبال نداشته است، گفت: اساس سياست 
آمریکا ایجاد هرج و مرج و ناامنی اس��ت؛ فرقی نمی کند 

که محل پيگيری آن افغانستان باشد یا عراق.
وی با اش��اره به نقش آمریکا در راه اندازی جریان های 
تروریس��تی که نمونه بارز آن تاس��يس جریان مخوف و 
تروریس��تی داعش است، اظهار داش��ت: تنها راه مصون 
ماندن از این گونه دام ه��ای خطرناك آمریکا، مقاومت و 
حفظ وحدت و انس��جام است؛ راهی که شهيدان بزرگی 
همچون حاج قاس��م س��ليمانی و احمد ش��اه مسعود با 

جانفشانی به ما نشان دادند.
دبير شورای عالی امنيت ملی گفت وگوی بين االفغانی، 
حف��ظ جمهوری��ت و حقوق اقوام و مذاه��ب و تبعيت از 
قانون اساس��ی را از مولفه های اصلی و بس��يار تاثيرگذار 
در برقراری ثبات و امنيت پایدار در افغانستان برشمرد و 
تصریح کرد: آمریکا همواره برای حفظ حضور و استمرار  
ناامنی درص��دد تضعيف مولفه های اصلی ثبات بخش در 

افغانستان بوده است.

در دیدارهای روحانی و شمخانی با ریيس شورای عالی مصالحه افغانستان مطرح شد
حمايت ايران از مذاکرات سياسی بين االفغانی 

دیپلماسی

گروه سیاسی- نرخ دالر سر به فلك کشيده، خرید خانه و 
خودرو که هيچ، حتی دیگر خرید های روزمره یك خانواده نيز 
سخت شده است. آقایان و خانم هایی که با شعار ها معيشتی و 
اقتصادمحور از مردم رای گرفته و خود را به بهارستان رسانده 
بودن��د اما انگار نه انگار. اصال به روی خود نمی آورند که قرار 
بود چه کنند و چه وعده هایی داده بودند. نه طرحی، نه حتی 
نطق و تذکری! نه به وزیر اقتصاد و سایر اعضای تيم اقتصادی 
دولت کار دارند و نه خودشان در فراکسيون ها و کميته های 
تخصصی راهکار ارائه می دهند. آن برنامه اقتصادی چند بندی 
آقای قاليباف که همان ابتدای کار با آب و تاب از آن تعریف 
می کردند هم مدتی است که به فراموشی سپرده شده است. 
آقایان در عوض ید طوالیی در حاشيه سازی دارند؛ یك روز 
با دریافت ودیعه مسکن و مطالبه شاسی بلند. یك روز هم با 
سفر های غيرضروری و خانوادگی که شائبه فراموشی وعده ها 
و افتادن در ورطه منفعت طلبی را تقویت می کند. سفرها و 
سخنرانی های احتماال انتخاباتی آقای ریيس را نيز باید به آن 
افزود. همچنين نباید از تالش های لشکر رسانه ای طيف راه یافته 

به مجلس برای تخریب هر چه بيشتر دولت غافل شد.
به طور قطع مش��کالت فعلی و اوضاع و احوال اقتصادی 
مملکت جایی برای دفاع از حس��ن روحانی و همکارانش در 
دولت باقی نگذاشته اما این سبب نمی شود که هر کسی از 
راه رسيد نقاب منتقد به چهره زده و دنبال گرفتن ماهی خود 
از آب گل آلود باشد و رسانه ها نيز در مقابل او سکوت کنند. از 
همين رو است که شاهدیم در روزهای اخير موجی از انتقاد 
به مجلس و عملکرد اقتصادی آن به راه افتاده است. فعاالن 
سياسی در هر دو جریان اصالح طلب و اصولگرا بر این باورند 
که بهارستان نشين ها در تالش برای تحقق وعده های انتخاباتی 

خود کوتاهی کرده و درگير سياسی کاری شده اند.

محمدباقر قاليباف اما قدری هوشمندتر از همکاران خود 
در آن قوه است بنابراین زودتر از دیگران از خواب بيدار شده 
و دریافته که اگر قصد کاندیداتوری و ورود به انتخابات 1۴00 
را دارد، تنها سفر کردن و وعده هایی بزرگ تر از توان دستگاه 
تحت مدیریتش دادن کافی نيست. قاليباف دریافته که باید در 
این روز سخت کنار مردم ایستاد و اگر شده به صرف همدلی، 

دل آنان را به دست آورد.
وعده بررسی گرانی ها در جلسه روز چهارشنبه مجلس و 
یا حرف های دیروز او را نيز باید در همين راستا ارزیابی کرد. 
ریيس مجلس یکشنبه شب در اولين جلسه مشترك بررسی 
شرایط بازار که به ریاست وی برگزار شده بود تاکيد کرد: »پای 

کار باشيم و مردانه برای منافع مردم تالش کنيم.«
او ریيس کل بانك مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر 
صمت و وزیر جهاد کشاورزی را در تاالر آینه مجلس ميزبانی 
کرد و از ضرورت اتخاذ سياس��تگذاری مناسب پولی، مالی و 
تجاری به منظور مدیریت نرخ ارز و تامين ارز کاالهای اساسی 

تا پایان سال گفت.
قاليباف بر ضرورت رسيدگی به مشکالت معيشتی مردم 
تاکيد کرد و گفت: »متاسفانه اکنون قيمت اقالم اساسی سفره 
خانوار مانند مرغ و تخم مرغ فراتر از انتظار رشد داشته و این 
وظيفه ما مس��ووالن اس��ت که نگذاریم فشارهای اقتصادی 
به بدنه جامعه به ویژه اقش��ار کم درآمد منتقل شود. باید با 
مدیریت صحيح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصيص 
ارز به کاالهای اولویت دار اقدام و درباره ثبت سفارش کاالهای 

لوکس و یا حتی غيرضروری تجدیدنظر کرد.«

جال��ب آنکه ریيس مجلس در ای��ن بين کنایه زنی به 
دول��ت را هم از یاد نبرد. او درس��ت در حالی که دولت و 
حاميانش از تاثير تحریم و مسائل بيرون بر وضعيت حال 
حاض��ر اقتصاد ایران می گویند، راه حل همه مش��کالت را 
در داخل دانس��ت و گفت: »م��ا در همين وضعيت فعلی 
می توانيم با اتخاذ سياس��تگذاری شایسته در حوزه مالی، 
پولی و تجاری از این گردنه عبور کنيم به شرط آنکه همه 
دس��ت به دست هم دهيم، پای کار باشيم و مردانه برای 

منافع این مردم تالش کنيم.«
ریيس مجلس بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی دستگاه های 
مسوول در حوزه سياست پولی، مالی و تجاری تاکيد کرد و 
گفت: »در وضعيت فعلی ما باید فرآیند تهاتر کاال را تسهيل 
کنيم و غل و زنجير بوروکراسی اداری را از پای کسب و کارها 

و تجار و بازرگانان باز کنيم.«
او در بخش دیگری از سخنانش نيز سعی کرد سياست های 
مورد انتقاد دولت را یادآور شود و خود را ناجی اقتصاد مملکت 

نشان دهد بنابراین با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات 
کاالهای اساس��ی با ارز ترجيحی تصری��ح کرد: »همان طور 
که در س��ال 97 با خاصه خرجی ارز ۴200 تومانی کش��ور 
را دچ��ار چالش کردیم، امروز هم با تخصيص ارز ترجيحی 
به نام مصرف کننده و به کام دالل، منابع این کش��ور را هدر 

می دهيم.«
وی تاکي��د کرد: »باید زنجي��ره واردات و توليد کاالهای 
اساسی به درستی رهگيری شود و هر گونه حمایت از سمت 
مصرف کننده صورت گيرد. توليد بيش از آنکه به سوبسيد نياز 
داشته باشد، نياز دارد که دستگاه های اجرایی پایشان را از گلوی 
توليد بردارند. به منظور پيگيری و نظارت بر جمع بندی های 
مطرح ش��ده در این جلسه، کميسيون های مجلس جلسات 
نظارتی خود را برگزار می کنند و این جلسه مشترك نيز هر 

10 روز یك بار برگزار می شود.«
حاال باید دید این جلسات هر 10 روز یك بار اثر مستقيم 
و ملموسی هم بر حل مشکالت مردم دارد یا مثل جلسات 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مکرر و بی نتيجه، فقط برگزار 
می ش��ود. همچنين باید دید که این عصبانيت آقای ریيس 
مجلس از وضعيت نابسامان اقتصادی که عرصه را برای مردم 
سخت کرده در حد حرف و شعار می ماند و سرنوشتی مثل 
آن برنامه اقتصادی چند بندی دارد یا اینکه در حوزه عملياتی 

نيز کاری از پيش می برد.
 ای��ن ابهامات به زودی رفع خواهد ش��د اما به نفع آقای 
قاليباف است که در کنار این شعارها و وعده ها گرهی هم از 
مش��کالت مردم باز کند چرا که در غير این صورت با ادامه 
رویه فعلی در ماه های آتی همين اندك س��رمایه اجتماعی 
و ش��انس خود را برای ورود و ش��اید پيروزی در انتخابات از 

دست خواهد داد.

قاليباف: نگذاریم فشارهای اقتصادی به بدنه جامعه منتقل شود
مجلس بيدار شد؟

گزارش
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تب افزايش قيمت دالر فروکش کرد
گروه اقتصادی- دیروز معامالت قيمتی در بازار ارز و طال رنگ و بوی تازه ای 
به خود گرفت. دالر که قيمت 32 هزار تومان را نيز کشف کرده بود دیروز یك 
گام عقب رفت و در نزدیکی کانال 30 هزار تومان نشست. این بيشترین افت 
قيمتی دالر در طول هفته های اخير محسوب می شود. صرافی های منتخب اما 
بيشترین ميزان کاهش قيمت را به نام خود ثبت کردند و دالر را تا کانال 30 
هزار تومان پایين کشيدند تا دالر تنها ظرف یك روز 2/5 درصد از بازدهی خود 
را از دست بدهد. در بازار طال نيز قيمت ها کاهش محسوسی را تجربه می کنند. 
سکه امامی وارد کانال قيمتی 15 ميليون تومانی شده و آمادگی خود را برای 
ورود به کانال 1۴ ميليون تومانی نيز اعالم کرده اس��ت. آیا شوك ریزش ارز و 

طال در راه است؟
دیروز و در ابتدای روز معامالت قيمتی در هر دو بازار رسمی و غيررسمی با 
نرخ 31 هزار و 700 تومانی دالر کليد خورد. این نرخ اما دوام چندانی نداشت و 
در ساعاتی بعد بر موج کاهشی سوار شد، به طوری که دالر  در ساعات بعدازظهر 
دی��روز در صرافی ه��ای منتخب 30 هزار و 900 و در بازار آزاد 31 هزار و 300 
تومان قيمت خورد. به این ترتيب دالر تنها ظرف چند ساعت 800 تومان کاهش 
قيمت در بازار رسمی و ۴00 تومان کاهش در بازار غيررسمی را تجربه کرد. در 
بازار طال و سکه نيز ریزش قيمت ها دو روزی است که شروع شده است. سکه 
امامی با بيش از 500 هزار تومان کاهش قيمت با نرخ 15 ميليون و 390 هزار 
تومان معامله شد. کارشناسان اميدوارند تداوم روند کاهش قيمت ارز به کاهش 

بيشتر قيمت ها در بازار سکه و طال نيز کمك کند. 
آنطور که ریيس اتحادیه طال و جواهر می گوید، اگر روندی که دیروز و امروز 
حداقل اتفاق افتاده، دوام داشته باشد و نگاه های دو روز گذشته به سمت و سوی 
بازار ادامه داشته باشد، به طور طبيعی بازار طال و سکه مسير کاهشی را طی 
خواهد کرد. اما در غير این صورت، اگر نگاه این یکی دو روز گذش��ته ادامه دار 
نباشد و تغيير کند، انتظار کاهشی را در بازار نمی توانيم داشته باشيم و وارد فاز 
افزایشی می شویم.به گفته ابراهيم محمدولی، ظاهرا مسووالن اقتصادی عنوان 
کردند ارز به بازار تزریق می کنيم و می خواهيم آرامش و ثبات را به بازار دهيم 
و عرضه و تقاضا را تنظيم کنيم و این اتفاق هم در حال وقوع اس��ت. این نوع 
نگاه ها اگر ادامه دار باشد، می توانيم انتظار کاهشی را در بازار طال و سکه داشته 
باشيم، چون نوسانات عجيب و غریبی در بحث طال به وجود آمده که اميدواریم 
جلوی این نوسانات گرفته شود. اونس جهانی روند عادی خود را باید ادامه دهد 
و اگر نوسانات آن هم آنچنانی باشد، به طور طبيعی انتظاراتی غير از نوسانات 

افزایشی نمی توانيم داشته باشيم.
وی تاکيد کرد: اینکه تا چقدر قيمت ها می ریزد، بستگی به شرایط دارد. برای 
مثال، عرضه و تقاضا در سکه اثرگذار است، جدای از اینکه تقاضاهای آنچنانی 
وجود دارد. هر آنچه که تقاضا برای سکه باشد، باید به گونه ای برنامه ریزی شود 
که عرضه بتواند آن را تکميل کند. در حال حاضر خرید سکه 16 ميليون تومانی 
برای خيلی از مردم سنگين است و قيمت فعلی سکه و طال، دادوستد طال و 

سکه را به نوعی از بين برده است.

دو سناريوی تغيير توزيع يارانه بنزين
عضو کميسيون انرژی گفت: به دنبال این هستيم که یارانه خودروهای مازاد 
دهك های برخوردار را حذف کنيم و به هر خانوار یك خودرو بدهيم و همچنين 

خانوارهایی که خودرو ندارند، سهميه بنزین به آنها تعلق بگيرد.
به گزارش ایلنا، مالك شریعتی نياسر درباره انتقادات برخی از کارشناسان 
به طرح تغيير سهميه بندی بنزین از خودرو به خانوار مبنی بر ایجاد بازار سياه 
اظهار داشت: در حال حاضر دو قيمت هزار و 500 تومان و سه هزار تومان برای 
بنزین وجود دارد. بنابراین اگر سرپرس��ت خانوار که سهميه بنزین را دریافت 
می کند بخواهد بنزین سهميه خود را بين دو رقم بفروشد هيچ مشکلی ایجاد 

نمی شود.     
نماینده مردم تهران افزود: بازار سياه زمانی ایجاد می شود که با کمبود عرضه 
بنزین مواجه باشيم. وقتی بنزین با نرخ سه هزار تومان به وفور موجود است، 
سهميه بنزین خانوار هم در صورت نرخ گذاری بيش از سه هزار تومان به فروش 

نرود، بازار به سمت بنزین سه هزار تومانی می رود.
عضو کميسيون انرژی مجلس با اشاره به سناریوهای تعریف شده برای طرح 
تغيير سهميه بندی بنزین از خودرو به خانوار گفت: دو سناریو برای حذف یارانه 
خودرو مازاد خانوار طراحی شده که هنوز نهایی نشده اند. سناریو اول این است که 
معادل ریالی مابه التفاوت نرخ بنزین آزاد و سهميه دولتی که هزار و 500 تومان 
است به تناسب بُعد خانوار به حساب سرپرست خانوار واریز شود که از طریق آن 
بتواند سبد کاال تهيه کند. سناریو دوم اینکه سهميه به همه افراد تعلق بگيرد و 
افراد بتوانند امکان فروش سهميه باقی مانده را داشته باشند که قاعدتا نمی توانند 

بيش از سه هزار تومان سهميه بنزین خود را در بازار بفروشند.
عضو کميس��يون انرژی با بيان اینکه این طرح هزینه ای برای دولت ایجاد 
نمی کند، ادامه داد: اساسا اجرای این طرح هيچ هزینه جدیدی برای دولت به 
همراه نخواهد داش��ت. روزی 50 ميليون ليتر بنزین یارانه ای توزیع و مصرف 
می شود و در این طرح فقط نحوه توزیع را از خودرو به خانوار تغيير می دهيم. 

همان بنزین است و همان یارانه و به منابع جدیدی نيازی نداریم.

معرفت شناسی علم اقتصاد
تازه ترین اثر اقتصادی محقق 
و اقتصاددان نامی ایرانی تحت 
عنوان »معرفت شناسی علم 
اقتصاد« به زودی در پيشخوان 
کتاب فروشی ها قرار می گيرد. 
کتاب »معرفت شناس��ی علم 
اقتصاد« که به قلم محمدقلی 
یوس��فی، اقتصاددان و استاد 
تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه 
عالم��ه طباطبایی به رش��ته 
تحریر درآمده معرفت شناسی 
علوم انسانی را از علوم طبيعی 

متمایز می سازد.
نویس��نده در این کتاب 

می نویسد که اشيای فيزیکی مانند سنگ ها، اتم ها و گياهان هيچ هدف و 
ترجيحی ندارند، بين گزینه های مختلف انتخاب نمی کنند و مسير حرکتی 
خود را انتخاب نمی کنند یا فکر خود را تغيير نمی دهند. اما انسان ها روزانه 
چيزهای جدیدی یاد می گيرند و ارزش ها، اهداف و فکرشان تغيير می کند، 
در نتيجه انس��ان موجودی غيرقابل پيش بينی و رفتار آن مهندسی ناپذیر 
است. اما مطالعه این موضوع که چگونه یك نظم اجتماعی شکل می گيرد 
که در اقدامات نفع طلبانه افراد به صورت خودانگيخته و بدون نياز به نظارت 

متمرکز با یك طرح انسانی همگرا می شود، حائزاهميت است. 
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و نویسنده کتاب »تکامل و توسعه«، از اساتيد 
بنام اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی اس��ت که عالوه بر تدریس در مقاطع 
مختلف رشته اقتصاد در دانشگاه های ایران و شرکت در سمينارهای داخلی و 
خارجی، صاحب تاليفات متعددی است که شامل ده ها مقاله علمی و چندین 
جلد کتاب ارزش��مند در زمينه نهادهای اقتصاد آزاد، اقتصاد توس��عه، اقتصاد 
صنعتی و معرفت شناسی علم اقتصاد است. کتاب حاضر جدید ترین اثر نویسنده 
است که از طریق انتشارات کاتافراکت منتشر می شود و در اختيار خوانندگان 

فارسی زبان قرار می گيرد.

گروه اقتصادی- محاصره اقتصادی ایران از 
س��وی گروه حاکم بر کاخ سفيد هر روز کار را بر 
مدیران ارشد اقتصادی و سياسی ایران سخت تر 
می کند. سخت ترین مرحله برای عبور از این تنگنا 
تهيه ارز برای تنظيم تجارت خارجی و نيز واردات 
کافی برای مواد غذایی، نهاده های دامی و مواد اوليه 
و کاالهای واسطه ای است. از طرف دیگر به دليل 
کمبود ارز و تثبيت تقاضا و نيز تقاضای خانوارها 
برای خرید دالر با راهبرد صيانت از ارزش پس انداز 
خود قيمت ارزهای معتبر افزایش یافته و قيمت 
تمام شده توليد را به سمت باال می کشاند. دولت با 
همه قدرت می خواهد توليدکنندگان را مجاب کند 
که از دستورهای سازمان حمایت اطاعت کرده و 
جلوی رشد قيمت ها را بگيرند تا کمتر تصميم های 
سخت بگيرد و از طرف دیگر، می خواهد با تحدید 
واردات برای تقاضای ارز راه ورود کاالها را نيز تنگ 
کند به طوری که گفته می شود فقط یك ميليون 
ت��ن ذرت و نيز 200 هزار تن برنج در بندرهای 

ایران دپو شده است. 
تصميم ه��ا و رفتار و گفتاره��ای انقالبيون 
مستقر در مجلس و منتقدان بر دولت که باید از 
ثروتمندان ماليات بيشتری گرفته شود و از سود 
سپرده گذاری، سود سهام، سود دادوستد سکه 
و خانه های لوکس و اتومبيل های گران قيمت و 
خانه های خالی ماليات گرفته شود و می دانيم که 
اینها نيز بيشتر به بخش خصوصی تعلق دارد، کار 
را برای فعاليت های بخش خصوصی تنگ کرده و 
زمزمه های کناره گيری از فعاليت شنيده می شود. 
در روزها و هفته های تازه سپری شده شماری از 
بازرگانان و توليدکنندگان به مرز عصيان رسيده 

و بدون لکنت زبان سخن می گویند.
وقت�ی صدای میرمحم�د صادقی هم  � 

درمی آید
همه کس��انی که با اقتصاد سياس��ی ایران 
آش��نا هس��تند و سرش��ت و اخالق مدیران و 
صاحب نام های بخش خصوصی را می شناسند 
نيك می دانند ميرمحمد صادقی توليدکننده 
و تاجر خوش ن��ام و قدیمی ایران کمتر لب به 
گالیه باز می کند و اگر حرفی داش��ته باشد به 
مدیران دولت انتقال می دهد اما حاال کار به جایی 
رسيده که تاب آوری و مدارای او نيز تمام شده 
و می گوید: »روش و سياستی که بانك مرکزی 
در برابر صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی آنها در 
پيش گرفته است باید تغيير کند و بانك مرکزی 
باید مناسبات خود را با بخش خصوصی دگرگون 
کند. او می گوید شاید کمتر از دو یا سه درصد 
تخلف وجود داشته باشد و این ميزان نباید بانك 
مرکزی را از وظيفه اش که حمایت از صادرات 
است منحرف کند.« او می گوید صادرکنندگان 
ایران��ی بازارهای هدف خوبی دارند اما به دليل 

تنگناها نمی توانند کار خود را انجام دهند.
گوشه نشینی صادرکنندگان اصیل � 

در جریان داستانی که ریيس بانك مرکزی 
کلي��د آن را زد و بخش خصوصی متهم ش��د 
ارزهای صادراتی را برنگردانده و دالر به همين 
دليل جهش را تجربه کرده اس��ت معلوم شد 
ده ها صادرکننده بی نام و نشان وجود دارند که 

صادرات انجام داده و دالری برنگردانده اند. فشار 
حيثيتی ک��ه روی صادرکنندگان آمد موجب 
ش��د که برخ��ی از فعاالن این فعاليت بس��يار 
حياتی به این فکر باشند که برای مدتی کار را 
تعطيل کنند. یونس ژائله به پایگاه خبری اتاق 
ایران گفته است متاسفانه نرخ سریع و شتابان 
ارزهای معتبر نسبت به ریال به معنای خودزنی 
برای ایران است. ایران دارد نفت فروشی می کند. 
از طرف دیگر بخشنامه های صادر شده تناقض 
دارد. آمارهای ارزی گمرك براساس قيمت های 
قبلی برای صادرات کاالها هستند، در شرایطی 
که رکود جهانی قيمت کااله��ای صادراتی را 
کاه��ش داده، اما دولت همچن��ان می خواهد 
برای پر کردن خزانه ارزی اش همان قيمت های 

پيشين را معيار قرار دهد.
ایران به صادرات نياز دارد و باید فعاليت کنيم 
س��هم ایران از صادرات جهانی افزایش یابد اما 
سياست ها گونه ای است که حتی صادرکنندگان 
اصي��ل را ب��ه این فکر انداخته اس��ت تا مدتی 

گوشه نشينی کنند.
دولت باید مدت زمان برگشت تعهد ارزی را 
تغيير دهد و انعطاف داشته باشد. صادرکنندگان 
نمی خواهن��د آبروی خود را از دس��ت بدهند. 
عددهای دولت باید راستی آزمایی شود. فرستادن 
صادرکنندگان به دادگاه ها و عدم اطمينان به 
صادرکنندگان بزرگ و ش��ناخته ش��ده کار را 

دشوار می کند.
تناقض ها و قیام مرد صبور � 

غالمحس��ين ش��افعی مرد بردب��ار بخش 
خصوصی و کس��ی ک��ه باید در ه��ر حرف و 
رفتارش دقت کند که دولت و س��ایر نهادهای 

قدرت از او و از دس��ت بخش خصوصی ناراحت 
نش��وند و در این باره ب��ا انتقادهای همکارانش 
مواجه می شود نيز س��رانجام در مشهد نوعی 

عصيان را نشان داد.
او در مشهد با تاکيد بر اینکه بخشنامه رفع 
تعه��د ارزی صادرکنندگان را س��ردرگم کرده 
است گفت، در دوره ای صادرات ریالی به عراق 
و افغانس��تان از تعهد ارزی معاف ش��د. مشابه 
این معافيت ها را از تعهد ارزی در صادرات یك 
ميليون یورو و نيز کاالهایی که 80 درصد مواد 
اوليه آنها وارداتی بود داشتيم اما بانك مرکزی 
تصميم به پيگرد همه موارد یادش��ده گرفت و 
تصميم های پيشين را نادیده گرفته است تا امروز 

همان پرونده ها، عطف بماسبق شوند.
ریي��س ات��اق ای��ران گف��ت، در دو س��ال 
تازه سپری ش��ده تنگناها و مشکالت در توليد، 
صادرات و مس��ایل ارزی فعاالن اقتصادی را در 
شرایط سخت قرار داده و در دولت تصميم های 
یك طرفه اتخاذ می ش��ود. دولت و مس��ووالن 
تصميم های اتخاذ و اعالم شده رسمی را ناگهان 
لغو کرده و تصميم های تازه را عطف بماس��بق 
می کنند. بانك مرکزی خودرای شده و سازمان 
توس��عه تجارت نيز منفعل است و حمایتی از 

تجارت نمی کند.
تصمیم های شتاب زده � 

غالمحسين جميلی عضو هيات ریيسه اتاق 
تهران نيز معتقد اس��ت دولت و س��ازمان های 
دولتی با اتخاذ تصميم های شتاب زده کار را برای 
فعاالن خصوصی دشوار کرده اند. بخش خصوصی 
انتظار دارد دولت دست از اصرار و سخت گيری 
مضاعف بردارد و از اتخاذ تصميم های عجوالنه 

پرهيز کند تا شرایط پيچيده تر نشود. مشکل 
ارزش گذاری کاالهای صادراتی گونه ای است که 
دولت بيش از ارزش واقعی صادرات می خواهد 
درآمد کسب کند. نرخ ارز هر ساعت و هر روز 
تغيير می کند و توليد در منگنه قرار دارد. این 
وضعيت بخش خصوص��ی را از کارآمدی دور 

می کند.
خدشه بر کار تولید � 

یك گزارش خوانده ش��ده از س��وی مرکز 
پژوهش های اتاق ایران در نشست ميان اعضای 
ش��ورای راهبری بهبود محيط کسب وکار که 
در آن نمایندگان اتاق های تعاون و اصناف نيز 
عضویت دارند نشان می دهد ماليات بر عایدی 
سرمایه با توجه به شرایط فعلی در مسير تنظيم 
بازارها که به افزایش هزینه ها منجر می ش��ود 

مخدوش کننده انگيزه کار توليدی است.
محمود توالیی ریيس کميسيون ماليات، کار 
و تامين اجتماعی اتاق ایران در این نشست گفت: 
متاس��فانه در شرایط فعلی با دولت و مجلسی 
طرف هستيم که در برابر هم صف آرایی کرده اند. 
از یك طرف مجلس تش��نه اجرا و شتاب زده را 
می بينيم که می خواهد برخی قانون ها را حذف 
کند و از سوی دیگر دولتی بر سر کار است که 
فقط می خواهد به پول برس��د. طرح ماليات بر 
عایدی سرمایه شفاف نيست و یك الیحه برای 

تنظيم گيری برای اقتصاد به حساب می آید.
محمدباقر مجتبایی مشاور ریيس اتاق اصناف 
نيز گفت: دولت در حرف یك چيزی می گوید اما 
در عمل رفتار دیگری دارد به گفته این مشاور 
اقتصادی طرح ماليات بر عایدی سرمایه در واقع 

تنبيه مردم را نشانه گرفته است.

هاله حامدی فر از اعضای هيات نمایندگان 
اتاق نيز می گوید: در حالی که در بهترین شرایط 
وزارت بهداشت سوریه پس از شش ماه از تاریخ 
توزی��ع دارو و در ع��راق پس از 9 ماه، فقط 90  
درصد مبلغ مناقصه را به صادرکنندگان پرداخت 
می کنند چگونه می توان در مدت چهار ماه ارز را 
برگرداند. به گفته او صدور بخشنامه های پرشمار 
و متناقض از طرف بانك مرکزی ریشه بسياری از 
مشکالت فعلی صادرکنندگان است و می بينيم 
که بانك مرکزی بدون اطالع قبلی درصد رفع 

تعهد ارزی را تغيير می دهد.
قیمت گذاری دستوری � 

در گوش��ه دیگ��ری از ات��اق ای��ران ام��ا 
توليدکنن��دگان صنعت مرغداری نشس��ته و 
می گوین��د قيمت گذاری دس��توری به چالش 
اصلی توليد تبدیل ش��ده اس��ت. کاوه زرگران 
ریيس کميس��يون بازرگانی داخلی می گوید 
تخصيص نامناس��ب ارز، تش��دید تحریم ها و 
قيمت گذاری دستوری به کاهش توليدات دامی 

منجر شده است.
یك توليدکننده دیگر باز هم از بانك مرکزی 
شکایت می کند و می گوید چه کسی باید بگوید 

مشکالت کجاست.
در نشس��ت کميته بين المللی گردشگری 
نيز از فراموش ش��دن این بخش توسط دولت 

گالیه می شود.
سجاد غرقی یك توليدکننده در اتاق تهران 
می گوی��د به ما می گویند باید با خام فروش��ی 
مبارزه ش��ود و همين شعار مس��اله تازه ایجاد 

کرده است.
فره��اد آگاهی ریيس انجمن واردکنندگان 
فرآورده های دامی نيز می گوید با ادامه تغييرات 
نرخ ارز و ش��رایطی که وزارت جهاد کشاورزی 
ایج��اد کرده، قيمت گوش��ت باز ه��م افزایش 
خواه��د یاف��ت و قاچاق دام زن��ده از ایران نيز 

گسترش می  یابد.
نتیجه گیری � 

آنچ��ه از زبان فعاالن بخ��ش خصوصی در 
گفت وگو با پایگاه های خبری اتاق های بازرگانی 
خواندید بخش کوچکی از شکایت ها و گالیه های 
آنها از راهبرد دولت است. راهبرد دولت فعلی این 
است که برای مدت باقی مانده از دوران فعاليت 
خود تا جایی که می تواند مش��کالت ناشی از 
فروش و صادرات نفت را با سخت گيری بر بخش 

خصوصی برطرف کند.
 بخ��ش خصوصی ای��ران که فاقد رس��انه 
نيرومن��د، فاقد انس��جام در کليت خود و فاقد 
نيروی سياسی پشتيبان است در برابر نهادهای 
دولت کم آورده و به نظر می رس��د ش��ورش و 
ناآرام��ی در ذهن و در عم��ل آنها جوانه زده و 
ب��ا ادامه وضع موجود س��ر از خاك برمی آورد. 
کارشناسان باور دارند دولت و مجلس نمی توانند 
و نباید هر چه سخت گيری در ذهنشان نقش 
می بندد را به سمت بخش خصوصی روانه کرده 
و کاری کنند که نيروهای اصيل و ميهن دوست 
این بخش بروند و افرادی با انگيزه های سودجویی 

غيرمتعارف کار را دست بگيرند.

»جهان صنعت« تاثير تصميمات دولتی بر رفتار  بازيگران اقتصادی را بررسی می کند

عصیان  بخش خصوصی

معرفی کتاب

سیدمصطفي صفاري- اتفاق مهمي که در اقتصاد ایران در 
حال وقوع است حرکت از بانك محوري به سمت بورس محوري 
اس��ت. همچنين نرخ بهره کم و پول ها از سيستم بانکي به بازار 
سرمایه سوق داده شده است. در بازار سرمایه سه انتخاب مي توان 

داشت که عبارتند از: 
- فعاليت در بازار اوليه؛ در این بازار با توجه به شرایط کرونا و 
اتفاقات اخير جذاب نخواهد بود و در شرایط تحریم پول بزرگ در 

فضاي کسب و کار بسيار سخت تر خواهد بود.
- خرید مس��کن؛ در حال حاضر با توجه به نرخ تورم، قيمت 

مسکن هم افزایش چشمگيري داشته است.
- بورس و سرمایه گذاري در بازار ثانویه؛ در حال حاضر متوسط 
P/E بورس 35 اس��ت یعن��ي بورس ایران همواره رش��د باالیي 

داشته است.
در چهار بازاري که درگير آن هس��تيم، پول و اوراق قرضه به 
عنوان بازار پول و سهام به عنوان بازار سرمایه محاسبه مي شوند. 
بازار ثانویه، بازار بورس است که پول به آن تزریق مي شود. اگر این 
چهار بازار را کنار هم قرار دهيم، مشاهده خواهيم کرد که به جز 
خودرو که مازاد تقاضا به وجود آمده، جذابيتي ندارد. بازار بورس به 
عنوان بازار ثانویه بهترین جذابيت را دارد. در سهام ایران، سهام با 
مزیت مطلق بيشترین جذابيت را دارد که در سه کاال و سه خدمات 
مزیت مطلق وجود دارد که عبارتند از: نفت و صنایع زیرمجموعه 
پتروشيمي و پاالیشگاه، کاني هاي فلزي و غيرفلزي، سایر صنایع 

از جمله کشاورزي.
 در ایران در بخش توریست مزیت مطلق داریم. شرکت هایي 
که در هتل سرمایه گذاري مي کنند، بسيار جذابيت دارند. البته کرونا 
مقداري تاثيرگذار بود اما بر مزیت مطلق تقریبا اثري نداشت. یکي 
دیگر از مباحث خدماتي ما حمل و نقل است که از صنایع سودآور 
در صنعت ایران به شمار مي رود. همچنين مزیت خدماتي دیگر 

کشور عبارتند از سدسازي، نيروگاه و...
اگرچه صنعت خودرو مزیت نسبي ایران به شمار مي رود و سه 
درصد بازار را به خود اختصاص مي دهد اما از آنجا که ما در منطقه 

هاب ورود هستيم، نسبت به همسایه ها امنيت، نيروي کار ارزان، 
انرژي ارزان و... داریم.

در مقایسه بازدهي از سال 1391 تا 1398 مشاهده خواهيم 
کرد که متوسط افزایش قيمت سکه حدود 37 درصد و دالر 36/5 
درصد بوده است یعني دالر و سکه هم جهت حرکت مي کنند. اگر 
در جایي نوسان اقتصادي وجود داشته باشد، ریسك باال خواهد 
بود. س��ال 1393 بدترین س��ال بورسي بود. به نظر بنده امسال، 
س��ال بورسي بسيار خوبي نسبت به سال هاي گذشته داشته ایم 
چراکه در سال جاري دولتي ها و همچنين شرکت هاي خصوصي 
به بورس ورود کرده اند و تامين مالي از بازار سرمایه صورت گرفته 
است. این امر باعث مي شود عمق و سطح بازار زیاد شود. بنابراین 
شك نکنيد امسال شاخص بورس باالترین شاخص تاریخي خود 

را تجربه خواهد کرد.
اما اینکه صرفا بازدهي را مدنظر قرار دهيم، کامال اش��تباه 
اس��ت. ما باید در کنار بازدهي، ریس��ك را هم در نظر داشته 
باش��يم. جدولي را از س��ال 1381 تا 1398 آماده کرده ایم که 
در این جدول نش��ان داده شده نقدینگي ساالنه 26 درصد با 
انحراف معيار 5/5 درصد افزایش یافته است. تورم 19/8 درصد 
بوده اس��ت یعني نه تورم 9 درصد سال 1395 درست بوده و 
نه تورم ۴7 درصد سال 1398. ذخيره نقدینگي در آن سال ها 
جمع شده و در حال حاضر باز خواهد شد.در تمام دنيا کسي 
که ریس��ك نمي کند، سود نخواهد کرد. براي نمونه در ژاپن و 
سویيس هر شخصي که پول در بانك دارد، بهره مي دهد و کسي 
که وام مي گيرد و سرمایه گذاري مي کند، هيچ هزینه اي نمي دهد. 
اما متاس��فانه از سال 1393 نرخ سود بانکي ما نسبت به تورم 
مثبت و به تدریج همه بازارهاي ما منفي شد و نرخ واقعي بهره 
افزایش یافت. این سياست اشتباه تا سال 1398 ادامه پيدا کرد 
که کاهش تورم نام گرفت اما باعث رکود عميق در صنعت شده 
بود و سرمایه گذاري را به حداقل رسانده بود.به نظر بنده کاري که 
از سال 1397 به بعد شروع کردیم و بورس را تقویت مي کردیم، 

کامال برعکس شده بود. با روي کار آمدن همتي این سياست 
تغيير یافت و مجدد نرخ واقعي بهره پول در بازار منفي شد و 
شاهد رشد سهام و مسکن هستيم. در اینجا خواهيم دید کسي 
که ریسك نمي کند، سودي نخواهد برد. متوسط 18 ساله نرخ 
بهره ما 16 درصد با انحراف معيار 0/۴3 بوده و ریسك صورت 

نگرفته و هيچ سودي هم به دست نيامده است.
در خصوص زمين مش��اهده مي ش��ود با انحراف معيار 2۴ 
درصد حدود 2۴ درصد رشد وجود داشته است. طبيعي است 
که در ساختمان و زمين حداقل پنج درصد باالي تورم سود به 
دست آمده است و حباب و نقدینگي سال هاي اخير بيشتر در 
بخش مسکن مشاهده مي شود یعني اگر قيمت مسکن، خودرو 
و سهم را در بورس و اقتصاد ایران با اقتصاد کانادا با اروپا مقایسه 
کنيم، بيشترین حباب ما در بخش مسکن و خودروهاي خارجي 

مشاهده مي شود.
در آمریکا سهام حداقلي یك دالري هم دارند اما در ایران 
چنين چيزي وجود ندارد و به علت دولتي بودن س��ال هاي 
اقتصاد و نبودن عرضه در بازار، یك حالت س��رخوردگي در 
بازار س��رمایه داش��تيم که خوش��بختانه از آبان 1397 که 
رهبري فرمودند باید در بورس سرمایه گذاري شود، شرایط 
تغيير یافت و تصميم گرفته ش��د که بورس به عنوان منبع 
درآمد باشد.در ایران همواره رقابت بين زمين و بورس بوده 
اس��ت. در سال 1393 که بازار پول رقيب بازار سرمایه شد، 
زمين و بورس منفي شد و اقتصاد به هم ریخت. اما مجددا 
در س��ال 1397 زمين و بورس مثبت ش��د. در پایان س��ال 
1396 تا تابستان 1398 باال رفتن قيمت مسکن را داشتيم. 
مسکن از پایيز 1398 رکود پيدا کرد و هنوز به دوره رونق 
وارد نش��ده اس��ت و اگر قرار باشد مسکن رونق یابد از سال 
1۴00 رونق خواهد گرفت.از آنجا که سهام عدالت آزاد شد 
کدهاي بورسي از 50 ميليون عبور کرده است. سال 1398 
حدود 1/5 ميليون کد داش��تيم که در پایان سال به 11/5 

ميليون کد رس��يد. پيش بيني مي ش��ود تا پایان امس��ال به 
60 ميليون کد بورس��ي برسيم یعني تقریبا بازار سرمایه و 
بورس یکي از اصلي ترین منابع پس انداز مردم خواهد ش��د. 
متوس��ط رشد طالي جهاني ش��ش درصد بوده است. با باال 
رفتن دالر حدود 80-70 درصد س��که رشد کرد. علت این 
ش��کاف، بحران کرونا و بحران اقتصاد جهاني است و مردم 
دنيا از سمت پول هاي اعتباري به سمت پول هاي ذاتي مانند 

طال سوق داده شدند.
ارزهاي دیجيتال از سال 1392 شروع شد و ساالنه 187/5 درصد 
با انحراف معيار 261 درصد رشد داشته است یعني پرریسك ترین 
فرصت سرمایه گذاري چند سال دنيا بوده است. در ایران ابتدا بورس 

سپس طال و در نهایت مسکن مورد توجه قرار دارد.
سیاست هاي تحول اقتصادي � 

1- اج��راي هدفمند کردن یارانه ها )به منظور توزیع عادالنه 
درآمد( 

2- اصالح نظام مالياتي
3- اصالح نظام بانکي

۴- اصالح نظام گمرکي
5- اصالح نظام توزیع
6- اصالح قانون کار

7- ارزشگذاري صحيح پول ملي
نتیجه گیري � 

- هم��ه تخم مرغ ها را در یك س��بد ق��رار ندهيد )مدیریت 
پرتفوليو( .

- چندان مطمئن نباشيد که مسير حرکت بازار را مي شناسيد 
)انتظارات عقالیي و گام هاي تصادفي(.

- نسبت به ریسك هر سرمایه گذاري کامال اطمينان پيدا کنيد 
و ميزان ریسك پذیري خود را بدانيد.

- سرمایه گذاري هاي خود را بيمه کنيد.
- هزینه هاي معامله سرمایه گذاري را در نظر بگيرید.

- از تله فقر نجات یابيد. براي خودتان اجبارا سرمایه گذاري ایجاد 
کنيد )استفاده از اهرم هاي مالي(.

- آمادگي زیان هاي موقت یا حتي دائمي را داشته باشيد.
- اگر روش سرمایه گذاري را نمي دانيد، مي توانيد در صندوق هاي 

سرمایه گذاري یا شرکت هاي سبدگرداني سرمایه گذاري کنيد.
ترکي��ب بهينه دارایي هاي اف��راد ثروتمند دنيا به صورت زیر 

است:
درصد نوع سرمایه گذاری

سرمایه گذاری 
شرایط رونق

درصد سرمایه گذاری 
شرایط رکود

510پول و شبه پول
5060دارایی ها و مسکن

4020سهام
سایر فعالیت های 

سرمایه گذاری
510

*اقتصاددان و مدرس دانشگاه 

فرصت هاي سرمايه گذاري در اقتصاد ايران
گزارش 2

انحراف معیارمیانگین818283848586878889909192939495969798
30/0926/1230/2534/2939/4327/7315/9217/8825/221/12922263023/223232826/25/52نرخ رشد نقدینگی

15/7415/615/3410/411/8718/3825/3810/7512/421/530/534/71611/998/2047/504219/811/31نرخ تورم
نرخ سود سپرده 

یک ساله
13131313161616151515181722181520151816/02/43

نرخ رشد قیمت 
زمین

27/1818/3411/489/116/9657/2946/44-4/73123060-103/21/8616/779/354/024/224/08

3/724/685/6159/043/850/83-20/928-11/357/37851146105-12/714/6517/56-51/25138/613/62بازده بورس
نرخ رشد قیمت 

طال )دالر(
23/9621/745/4202330/95/623/427/110/17-17-11/34/1307/15-1/202811/613/44

نرخ رشد قیمت 
طال )ریال(

15/621/717/818/235/319/918/817/634/610971-42-1/267/5516/633/10179/8034/6033/845/93

ارز دیجیتال 
)بیت کوین(

345-55/55815474500-54/1120187/5261

مقایسه نرخ رشد دارایی ها و شاخص های اقتصادی ایران در 18 � سال اخیر

خبر
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وال استریت ژورنال فاش کرد
سفر مخفيانه مقام کاخ سفيد به سوريه 

یورونیوز- روزنامه وال استریت ژورنال فاش کرد که یك مقام کاخ سفيد 
که برای برگزاری جلسات مخفيانه با دولت سوریه به منظور آزادی حداقل دو 
شهروند آمریکایی بازداشت شده در این کشور به دمشق سفر کرده است. موضوع 
بازداشت شدگان آمریکایی در خارج از کشور یکی از مهم ترین اولویت های دولت 

دونالد ترامپ، ریيس جمهور آمریکاست.
در این راستا روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مسووالنی در دولت آمریکا و 
سایر منابع مطلع از روند پيشرفت گفت وگوها، فاش کرد کش پاتل دستيار معاون 
ریيس جمهور آمریکا که از مقامات برجسته ضد تروریسم کاخ سفيد است اوایل 
سال جاری ميالدی به طور محرمانه از دمشق بازدید کرد تا جلسات مخفيانه ای 

را با دولت سوریه برای آزادی دو شهروند آمریکایی برگزار کند.
منابع چيزی درباره مقاماتی که با پاتل دیدار کردند نگفتند اما گفتند که این 
مذاکرات با هدف دستيابی به توافقی با نظام سوریه برای آزادی آستين تایس، 
روزنامه نگار مستقل آمریکایی که قبال جزو تفنگداران دریایی بوده و همچنين 

ماجد کمالماز، پزشك سوری-آمریکایی صورت گرفت.
روزنامه وال اس��تریت نوشت که آمریکا معتقد است حداقل چهار شهروند 
آمریکایی دیگر نيز توسط مقامات سوریه بازداشت شده اند اما اطالعات کمی 
در مورد پرونده آنها وجود دارد. این روزنامه نوشت که این اولين سفر یك مقام 
عالی رتبه آمریکایی به سوریه طی حدود 10 سال گذشته است. آخرین دیدارهای 
رسمی بين مقامات کاخ سفيد و مقامات سوریه در دمشق در سال 2010 برگزار 
شد. دولت آمریکا روابط دیپلماتيك خود با سوریه را در سال 2012 قطع کرد. از 
آن زمان، آمریکا تالش زیادی کرده تا نظام سوریه را در صحنه بين المللی منزوی 

کند و تحریم های گسترده ای را عليه مقامات دمشق اعمال کرده است.
با وجود این، ترامپ بارها در اظهارات خود خواستار آزادی بازداشت شدگان 
آمریکایی ش��ده است. آگوست گذشته نيز، مایك پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
تایيد کرد که ترامپ در ماه مارس پيامی درباره سرنوشت آستين به بشار اسد 

ریيس جمهور سوریه ارسال کرده است.

اولتيماتوم پلوسی به کاخ سفيد
رویترز- ریيس مجلس نمایندگان آمریکا به کاخ سفيد و قانونگذاران کنگره 
۴8 ساعت برای توافق بر سر یك بسته کمکی جدید در ارتباط با همه گيری 
کووید 19 فرصت داد. نانسی پلوسی در مصاحبه ای با ای بی سی نيوز تاکيد کرد: 
این ۴8 ساعت مرتبط با این مساله است که بخواهيم قبل از انتخابات آن را به 

سرانجام برسانيم که این کار را می کنيم. 
او در ادامه این مصاحبه درباره اینکه آیا آمریکایی ها قرار است کمك های 
مربوط به همه گيری بيماری را قبل از روز انتخابات در سوم نوامبر دریافت کنند 
گفت این مساله بستگی به دولت دونالد ترامپ دارد. او ادامه داد: حقيقت این 
است که ما نمی توانيم- محور مساله متوقف ساختن گسترش ویروس است. 
پلوسی و استيون منوچين وزیر خزانه داری آمریکا چندین ماه است مشغول 
مذاکره بر سر یك بسته کمکی جدید مربوط به همه گيری کووید19 بوده اند. 
به گفته درو هاميل، سخنگو و معاون ریيس دفتر پلوسی، شنبه شب جدیدترین 
تماس منجر به »اخباری دلگرم کننده در خصوص آزمایشات« شد. هاميل در 
توئيتی شنبه شب گذشته تصریح کرد: همچنان که ما بند به بند پيش می رویم 
مجموعه ای از اختالفات دیگر باقی مانده که باید به شيوه ای فراگير در ۴8 ساعت 
آینده مورد رسيدگی قرار گيرند.  هاميل ادامه داد: باید کاخ سفيد تصميماتی 
را اتخاذ کند تا نش��ان دهد دولت درباره دس��تيابی به یك توافق دوحزبی که 
آمریکایی ها را در زمينه بزرگ ترین نيازها در طول همه گيری بيماری تامين 

کند، جدی است.

بازداشت 15۰ مخالف در اعتراضات بالروس
دویچه وله- مرکز حقوق بش��ری غيردولتی بالروس گزارش داد دست کم 
150 معترض در سراس��ر این کش��ور در دهمين یکشنبه متوالی از اعتراضات 
گسترده اپوزیسيون بازداشت شدند. براساس گزارش وب سایت این گروه حقوق 
بشری موسوم به »ویاسنا«، دست کم 150 معترض به جرم شرکت در اعتراضات 
ضددولتی غيرقانونی به دست پليس بازداشت شدند. اکثر بازداشت شدگان مربوط به 
اعتراضات شهر مينسك هستند. شامگاه یکشنبه گذشته گروه حقوق بشری ویاسنا 
همچنين از بازداشت دست کم 19۴ معترض در جریان اعتراضاتی که مجوز نداشت 
در سراسر بالروس در روز یکشنبه خبر داد. معترضان حامی اپوزیسيون بالروس 
شنبه و یکشنبه هر هفته در اعتراض به نتایج انتخابات نهم آگوست به خيابان ها 
می آیند؛ انتخاباتی که با روی کار آمدن دوباره الکساندر لوکاشنکو، ریيس جمهوری 
بالروس برای ششمين بار همراه شد. اپوزیسيون بالروس مدعی تقلب در انتخابات 
اس��ت و سوتالنا تيخانوفسکایا نامزد اپوزیسيون را پيروز رقابت می داند. شرکت 
ارتباطی- مخابراتی ای1 روز یکشنبه اعالم کرد به دستور سرویس های امنيتی 
از کيفيت اینترنت ارائه شده در مينسك بابت آنچه »اهداف امنيت ملی« خواند، 
کاسته است. یکشنبه ده ها هزار تن از مردم بالروس به خيابان های مينسك رفتند 
و خواستار استعفای الکساندر لوکاشنکو شدند. این تظاهرات زیر سایه تهدید وزارت 
کشور بالروس برگزار شد. این وزارتخانه با هشدار نسبت به آنچه رادیکاليزه شدن 
اعتراض ها خوانده، تهدید کرده بود که ماموران پليس در صورت لزوم برای مهار 

اعتراض ها از گلوله های واقعی استفاده کنند.

احتمال نخست وزيری مجدد سعد حريری
ایسنا- یك رسانه لبنانی از احتمال حل و فصل مسائل مربوط به تشکيل 
دولت و تعيين س��عد حریری به عنوان نخست وزیر این کشور طی پنجشنبه 
هفته جاری خبر داد. روزنامه الجمهوریه لبنان به نقل از منابعی نوش��ت که 
افرادی می خواس��تند با به تاخير انداختن رایزنی های پارلمانی درباره تشکيل 
دولت لبنان، سعد حریری نخست وزیر سابق این کشور را به چالش بکشند و 
وی را از تشکيل دولت منصرف کنند. اما این ماموریت با مطلع شدن حریری 
از آن و عدم واکنش نسبت به این تالش و همچنين اصرار بر مکلف شدن به 
تشکيل دولت ناکام ماند و با افزایش تماس ها امور به سمت حل و فصل شدن 
طی پنجشنبه پيش می رود، مگر اینکه اتفاقات غيرقابل پيش بينی رخ دهد. این 
رسانه لبنانی در ادامه گزارش داد مکلف شدن حریری به این معنا نيست که 

تشکيل دولت راحت و آسان خواهد بود.

خيابان های بانکوک در تسخير معترضان
آسوشیتدپرس- هزاران معترض مخالف دولت در تقاطع های اصلی خيابان های 
بانکوك دست به تظاهرات زدند و با سر دادن فریاد »مرگ بر دیکتاتور« و »اصالح 
پادشاهی« برای چهارمين روز پياپی از فرمان دولتی برای منع تظاهرات سرپيچی کردند. 
گزارش ها حاکی است که گسترش و تداوم اعتراضات به نگرانی های پرایوث چان اوچا، 
نخست  وزیر تایلند و رهبر کودتای نظامی سال 201۴ این کشور، دامن زده است. حتی 
با وجود آنکه اعتراضات تحت رهبری دانشجویان در سراسر تایلند به دنبال برکناری 
نخست وزیر این کشور است اما نخست وزیر تایلند دیروز گفت هيچ برنامه ای برای تمدید 
وضعيت فوق العاده در خارج از بانکوك وجود ندارد و پليس نيز از تالش برای سانسور 
پوشش خبری این اعتراضات خبر داد. دولت پرایوث چان اوچا نخست وزیر تایلند در 
حال حاضر حکمی صادر کرده و در آن تجمع های عمومی بيشتر از چهار تن در بانکوك 
را ممنوع کرده، اخباری را که بر امنيت ملی تاثير می گذارند، غيرقانونی دانسته و به 
مقامات قدرت بيشتری برای بازداشت مردم داده است. اما هيچ یك از این اقدامات موفق 
نشده اند معترضان را که اکثرا جوان هستند از حضور در تجمع های گسترده در سراسر 
بانکوك طی پنج روز گذشته متوقف کند و آنها همچنان برای تحقق خواسته هایشان 
از جمله تغييرات قانون اساسی و اصالح سيستم پادشاهی تالش می کنند. روز یکشنبه 

راهپيمایی ها به دست کم 12 استان در خارج از بانکوك کشيده شد.

گ�روه جه�ان- دو هفت��ه مان��ده خبر
به انتخابات ریاس��ت جمه��وری امریکا 
نظرس��نجی ها حاکی از پيشی گرفتن 
بایدن از دونالد ترامپ اس��ت.. بسياری 
حاال بر س��ر این موضوع بحث می کنند 
که پيروزی احتمالی بایدن می تواند چه 
معنایی برای روابط آمریکا با کشورهای 

خارجی داشته باشد.
ترامپ که یکی از سردمداران رهبران 
پوپوليست در جهان به شمار می رود، به 
دغدغه و چالش اصلی این رهبران تبدیل 
شده تا جایی که آنها به پيروزی او اميد 
بسته اند و از شکست او هراس دارند و بيم 
آن می رود که موج پوپوليستی که چنين 
رهبران رادیکالی همچون ریيس جمهوری 
آمریکا را به قدرت رسانده است، در جهان 
کمرنگ شود. به باور کارشناسان سياسی 
در صورت شکست ترامپ در انتخابات، 
دیگران رهبرانی چون متئو سالوینی رهبر 
حزب ضدمهاجرتی »لگا« ایتاليا و نارندرا 
مودی نخست وزیر هند که از سياست های 
پوپوليستی مشابه ترامپ حمایت می کنند، 
ممکن است سرنوشت سياسی شان را در 

معرض تغيير ببينند.
از برگزی��ت گرفته ت��ا انتخاب ژائير 
بولسونارو به عنوان ریيس جمهوری برزیل، 
سياس��تمداران و احزاب پوپوليست در 
سراسر جهان در ویژگی های مشترکی 
با سياست ترامپ سهيم هستند؛ اینکه 
به راس��ت تمای��ل دارن��د، ملی گرایی، 
سياست های ضدتشکيالتی و ضدمهاجرتی 
را ترویج می دهند و نسبت به جهانی سازی 

به دیده شك و تردید می نگرند.
به نظر می رسد انتخاب دونالد ترامپ 
در سال 2016 در اوج موج پوپوليستی از 
طریق سياست های جهانی رخ داده است. 
پس از گذشت چند سال از انتخاب اول 
ترام��پ و در ميان واکنش انتقادآميز به 
مساله همه گيری کرونا در آمریکا و اقتصاد 
زیان دیده این کشور، چشم انداز موفقيت 
ترامپ در انتخابات پيش رو قطعی نيست، 
نظر به اینکه جو بایدن نامزد دموکرات ها 
در این انتخابات در اکثر نظرسنجی های 

تازه از ترامپ جلو افتاده است.
به گفته برخی کارشناسان سياسی، 
محرومي��ت ترامپ از اریکه قدرت، برای 
رهبران دیگری ک��ه نحوه عملکرد او را 
دنبال کرده اند، می تواند بد باش��د. شاید 
شکس��ت انتخاباتی ترامپ بتواند ترمز 
گرایش پوپوليس��تی در عرصه سياست 
جهانی را بکشد اما بعيد است که آن را از 

مسير خارج کند.
گفتنی است ترامپ با رهبران همفکر 
بسياری همچون نارندرا مودی در هند 
و بنيامي��ن نتانياهو در اس��رایيل روابط 
نزدیکی داشته و پرواضح است که شمار 
زیادی از این رهبران با حضور دوستی در 
کاخ سفيد دل و جرات می گيرند بنابراین 
تردیدی نيست که رهبران همفکر با ترامپ 
از داشتن او برای یك دوره چهار ساله دیگر 

خوشحال می شوند.
دوران سخت ترامپ بریتانیا در  � 

صورت پیروزی بایدن
مقامات مطلع از دستورات سياست 
خارجی بایدن به س��اندی تایمز گفتند: 
در صورتی که بایدن در ماه نوامبر برنده 

کاخ س��فيد باش��د، بوریس جانسون با 
دوران سختی مواجه خواهد شد چراکه 
دموکرات های ارش��د ظاهرا نخست وزیر 
بریتانيا را به خاطر حماسه خود، برگزیت، 
به عنوان یك پوپوليست به سبك ترامپ 
و فرد سمی می بينند. یکی از منابع توضيح 
داد: قطعا یك مشکل واقعی برای بوریس 
وجود دارد؛ آنها او را در چارچوب رابطه اش 
با ترامپ ق��رار می دهند. آنها صرفا فکر 

می کنند که او ترامپ بریتانياست.
یکی از مش��اوران سياست خارجی 
بایدن افزود که اگر بریتانيا در نهایت پس 
از ماه ها کش��مش بر سر مساله ایرلند و 
اختالفات تجاری نتواند تفاهمی با اتحادیه 
اروپا حاصل کند، این موضوع در صورت بر 
سر کار بودن یك ریيس جمهور دموکرات 
به طرز قابل توجهی روابط بين آمریکا و 
بریتانيا را به خطر می ان��دازد. این مقام 
ناشناس افزود: تمام کردن برگزیت بدون 
آشفتگی بيشتر، بسيار پرفایده خواهد بود. 
در غير این صورت این آتش به شعله ور 
شدن ادامه خواهد داد. بنا به گفته مکس 
برگم��ان محقق و مش��اور دموکرات در 
خصوص اروپا، با این حال اگر بریتانيا بتواند 
با اتحادیه اروپا به توافقی برسد، این توافق 
می تواند این کشور را در ایجاد رابطه بسيار 
خوب با دولت بایدن یك قدم به جلو ببرد. 
او به ساندی تایمز گفت: دولت جانسون 
نيازمند بازسازی اعتبارش نزد آمریکاست 
که با برگزیت و دسيسه های چهار سال 

گذشته خدشه دار شده است.
جانسون که سال گذشته زمانی که 
ترامپ ریيس جمهور بود به نخست وزیری 
رس��يد، قبال حمالت بسيار شخصی به 
ب��اراك اوباما ریيس جمه��ور دموکرات 
پيش��ين آمریکا- که بایدن مع��اون او 
ب��ود- به خاط��ر دخال��ت او در موضوع 
برگزیت و ادعای بي��زاری از بریتانيا روا 
داشته است. جانسون که آن زمان شهردار 

لندن ب��ود، در س��ال 2016 اظهار کرد 
که تصميم س��ال 2016 اوباما مبنی بر 
حذف مجسمه وینستون چرچيل از دفتر 
ریاست جمهوری »نمادی از بيزاری آبا و 
اجدادی ریيس جمهور کنيا از امپراتوری 
بریتانيا« است! جانسون بعدتر اظهار کرد از 

نظراتی که ابراز کرده پشيمان نيست.
از نظ��ر برخ��ی کارشناس��ان، این 
تبادل نظرها در گذشته به معنی آن است 
که جانسون حاال باید برای جلب نظر بایدن 
معاون پيشين اوباما- و در صورتی که او به 
دفتر ریاست جمهوری راه پيدا کند- سخت 
تالش کند. به گفته جان بولتون، مشاور 
پيشين امنيت ملی ترامپ، جانسون یك 
برون گرا و رفيق خوب است که می تواند 
به شکل موفقيت آميزی از کاریزمای خود 

برای ربودن دل بایدن استفاده کند!
ب��ا این ح��ال اخيرا بيان ش��ده که 
جانس��ون چندان عالقه من��د به ماندن 
در س��مت فعلی خود نيست زیرا ظاهرا 
این س��مت به ق��در کافی برایش نفعی 
ندارد. براساس نظرس��نجی های اخير، 
بایدن در بي��ن رای دهندگان احتمالی 
و از جمل��ه در ایالت های کليدی و مهم 
ویسکانسين، ميشيگان و پنسيلوانيا از 
ترامپ س��بقت گرفته است. با این حال 
در سال 2016 هم نظرسنجی های ملی 
پيروزی هيالری کلينتون رقيب دموکرات 

بایدن را پيش بينی کرده بودند.
رقیب ماکرون امیدوار به پیروزی  � 

ترامپ 
مارین لوپن رهبر حزب دست راستی 
جبهه ملی فرانسه و رقيب اصلی امانوئل 
ماک��رون که پيروزی دونال��د ترامپ در 
انتخابات پيشين را سبب افزایش شانس 
موفقيت خود در انتخابات س��ال 2017 
دانسته بود اما از نشستن بر مسند قدرت 
باز ماند، بار دیگر و در رویای ریاست کاخ 
اليزه، از پيروزی ریيس جمهوری آمریکا 

حمایت می کن��د. روزنامه ل��و پاریزین 
فرانسه دیروز در مطلبی نوشت: هياتی از 
جبهه ملی بدون حضور رهبر این جبهه 
به واشنگتن می رود تا از دونالد ترامپ نامزد 
جناح جمهوریخواه در انتخابات 2020 
آمریکا حمایت کند. مارین لوپن پيش تر 
به دنبال پيروزی دونالد ترامپ در انتخابات 
سال 2016 گفته بود این پيروزی، شانس 
او را در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2017 فرانس��ه افزایش داده است. او در 
این گفت و گو چني��ن ادعا کرده بود که 
احساسات ميهن پرستانه افزایش یافته 
و پ��س از خروج بریتانيا از اتحادیه اروپا 
و پي��روزی ترامپ، نوبت پي��روزی او در 
انتخابات فرانسه است؛ رویایی که هرگز 
محقق نشد. هم اینك و اگرچه دو سالی 
باقی  مان��ده، مارین لوپن خ��ود را برای 

انتخابات 2022 فرانسه آماده می کند.
در آن زمان او همچنين در گفت وگو با 
روزنامه انگليسی دیلی تلگراف گفته بود از 
جمله اهدافش فروپاشی نظم اروپایی است. 
او در این گفت و گو به صراحت اعالم کرد 
فرانسه قلب سياسی اروپا شمرده می شود 
و لحظه ای که ما اتحادیه اروپا را ترك کنيم 

کل آن دچار فروپاشی خواهد شد.
مارین لوپن و دونالد ترامپ دوستی 
دیرینه ای با هم دارند؛ پيش تر از عملکرد 
سياس��ی مارین لوپن که از او به عنوان 
»ترامپ دوم« هم یاد می شود، استيو بنن 
مغز متفکر کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ 

در سال 2016 تمجيد کرده بود.
ژان م��اری لوپ��ن پ��در مارین لوپن 
حزب جبهه ملی را در دهه 70 ميالدی 
بنيان گذاش��ت. این حزب به داش��تن 
رویکرد نژادپرستانه مشهور بود. بسياری 
از تحليلگران سياست فرانسه می گویند 
مارین لوپن با تغيير نام این حزب توانسته 
راست افراطی فرانسه را در چارچوب یك 
جریان »نوعوام گرای اروپایی« نظير احزاب 

اروپاستيز نوظهور در ایتاليا و کشورهای 
اروپای شرقی و مرکزی بازتعریف کند.

روزنامه لو پاریزین فرانس��ه نوشت: 
همان گونه که روزنامه لوفيگارو فاش کرد، 
»ژردن ب��اردال نایب ریيس حزب جبهه 
ملی فرانس��ه و ژروم ریویه ریيس هيات 
نمایندگی جبهه ملی در پارلمان اروپا از 
سی ام اکتبر تا ۴ نوامبر/ 9 تا 1۴ آبان برای 

سفر به ایالت پنسيلوانيا دعوت شده اند.
آرای این ایالت نقش تعيين کننده ای 
در نتای��ج انتخابات آمری��کا دارد. بنا بر 
اعالم آسوش��يتدپرس، در هشتم نوامبر 
2016 /18 آب��ان 95، نتایج نهایی ایالت 
پنسيلوانيا با اختالف ۴۴ هزار رای به نفع 
دونالد ترامپ تمام شد. در این رای گيری 
۴8/2 درصد آرا از آن ترامپ بود و هيالری 
کلينتون ۴7/5 درصد آرا را از آن خود کرد. 
به نوشته روزنامه لو پاریزین، این هيات 
در روز رای گي��ری و پس از آن در ش��ب 
انتخابات در واشنگتن همراه با اعضای تيم 
انتخاباتی نامزد جمهوریخواهان نشستی 
خواهند داش��ت. این روزنامه فرانسوی 
س��فر دو عضو جبهه ملی به پنسيلوانيا 
و واشنگتن را نشانه ای از حمایت آشکار 
مارین لوپ��ن از ریيس جمهوری آمریکا 
که به دنبال انتخاب مجدد در انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 است عنوان کرده 
است؛ سفری که خود لوپن در آن حضور 
نخواهد داشت. مارین لوپن در گفت و گو 
با شبکه سوم تلویزیون فرانسه در پاسخ 
به این س��وال که »آی��ا انتخاب مجدد 
دونالد ترامپ پوپوليست خبر خوبی برای 
او خواهد بود؟« گفته بود: اگر جو بایدن 

انتخاب شود، فاجعه واقعی خواهد بود.
بایدن پیشتاز است اما پیروزی  � 

او قطعی نیست
رقابت انتخاباتی ریاس��ت جمهوری 
آمریکا با شدت و حدت در فضایی پرتنش 
ادامه دارد. نظرسنجی ها بایدن را پيشتاز 

نشان می دهند اما پيروزی او قطعی نيست. 
طرفداران متعصب ترامپ به چيزی جز 

پيروزی او راضی نيستند.
کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در فضایی پرتنش به مرحله نهایی رسيده 
اس��ت. با اینکه دو هفته به انتخابات در 
س��وم نوامبر باقی مانده است، بسياری 
از ش��هروندان با ش��تابی بی سابقه رای 
داده اند. بنا بر گزارش یك بنياد پژوهشی 
در دانشگاه فلوریدا تاکنون حدود 27/7 
ميليون نفر برگه های انتخاباتی را پر کرده 

و رای خود را تحویل داده اند.
ج��و بایدن، نامزد ح��زب دموکرات، 
شامگاه یکشنبه گذشته در یکی از آخرین 
کارزارهای خود در ایالت کارولينای شمالی 
بار دیگر از طرفداران خود خواست منتظر 
نمانند و هر چه زودتر در انتخابات شرکت 
کنند. بایدن یك بار دیگ��ر از رویکرد و 
عملکرد دونالد ترامپ برای مقابله با پاندمی 
کرونا انتقاد کرد. در برابر ادعای ترامپ که 
آخر هفته گفته بود موج پاندمی فرونشسته 
است، بایدن ریيس جمهور را به فریب و 

دروغ متهم کرد.
ترامپ در یك سخنرانی انتخاباتی در 
کارسن سيتی )نوادا( از اینکه به توصيه های 
دانشمندان توجهی نشان نداده، دفاع کرد. 
او گفت چنانچه به حرف کارشناسان توجه 
کرده بود، »اکنون کش��ور در افسردگی 
کامل« فرو رفته بود. او مدعی ش��د که 
اکنون آمریکا در اوج شور و شادی است. 
این در حالی اس��ت که وی��روس کرونا 
همچنان بی رحمان��ه در ایاالت متحده 

قربانی می گيرد.
آمار نش��ان می دهد ک��ه پاندمی در 
آمریکا از کنترل خارج شده است. تاکنون 
بيش از هشت ميليون نفر در این کشور 
به ویروس جدید کرونا مبتال شده و حدود 
220 ه��زار نفر بر اثر ابتال به کووید 19 

جان سپرده اند.
خطر وقوع جنگ داخلی � 

برخی از تحليلگران بيش از انتخابات به 
وضعيت پس از انتخابات توجه دارند و به 
فضای تنش آلود در ميان هواداران ترامپ 
توجه می دهند که مایل هستند او را به 
هر قيمتی ریيس جمهور آینده ببينند. 
به گزارش اش��پيگل این روزها برخی از 
طرفداران متعصب ترامپ گروه های مسلح 
تشکيل می دهند و آشکارا از بروز جنگ 
داخلی، در صورت شکست ترامپ، سخن 
می گویند. بيشتر نظرسنجی ها حاکی از باال 
بودن شانس پيروزی جو بایدن در انتخابات 
است. حتی برخی از تحليلگران از پيروزی 

قاطع او سخن می گویند.
با وجود این خوش بينی، دموکرات ها 
که بدبياری سال 2016 را تجربه کرده اند، 
از پيروزی خيلی مطمئن نيستند. در آن 
سال نظرسنجی ها آرای هيالری کلينتون 
را در ایالت های پنسيلوانيا و ميشيگان و 
ویسکانسين بين سه تا باالی پنج درصد 
جلوتر از دونالد ترامپ ارزیابی کرده بودند. 
همين خوش بينی باعث شد کلينتون به 
سه ایالت یادشده توجه کافی نکند؛ در 
مقابل ترامپ از فرصت استفاده کرد و در 
هر سه ایالت آرای بيشتری آورد. بر همين 
اساس است که او امروز نيز نظرسنجی ها 

را قالبی می خواند.

رقابت تنگاتنگ کارزارهای انتخاباتی رياست جمهوری 2۰2۰ در آمريکا ادامه دارد

امید رهبران پوپولیست به پیروزی ترامپ

احتمال توافق تجاری ميان بریتانيا و اتحادیه اروپا مدام کمتر 
می شود و لندن خود را برای »برگزیت سخت« آماده می کند. 
دولت بریتانيا از فعاالن اقتصادی و تجاری خواسته است خود 

را برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا آماده کنند.
سرپرست هيات مذاکره کننده اتحادیه اروپا دیروز به لندن 
س��فر کرد تا شاید مذاکرات به بن بست رسيده ميان بریتانيا 
و این اتحادیه را به مسير مطلوب بازگرداند. مذاکرات هفته 
گذشته دو طرف برای رسيدن به یك توافق تجاری به منظور 
س��امان مند کردن خروج بریتانيا از اتحادیه اروپا )برگزیت( 

بی نتيجه خاتمه یافت.
با وجود س��فر مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به لندن 
و برخ��ی خوش بينی ها به ازس��رگيری گفت وگوها، بوریس 
جانسون، نخست وزیر بریتانيا روز جمعه گذشته ادامه رایزنی ها 
را بی معنی خوانده و گفت، خود را برای آنچه »برگزیت سخت« 
ناميده می شود آماده می کند. دولت بریتانيا شامگاه یکشنبه 
گذشته با ارسال نامه ای از شرکت ها و موسسه های اقتصادی 
و تجاری خواس��ته اس��ت خود را برای خروج بدون توافق از 

اتحادیه اروپا آماده کنند.
هشدار به 200 � هزار شرکت بریتانیایی

دولت جانسون در این نامه که برای حدود 200 هزار شرکت 
و مرکز تجاری و اقتصادی فرستاده شده از آنها خواسته برای 
قوانين و مقررات جدید مالياتی و گمرکی آماده شوند. مایکل 
گور، عضو کابينه بوریس جانسون به شرکت های بریتانيایی 
هشدار داده که اشتباه نکنند، زیرا زمان در حال سپری شدن 

است و 75 روز دیگر تغييراتی رخ خواهد داد.
او تصریح کرد، اکنون الزم اس��ت همه همکاری کنند تا 
بریتانيا بتواند از یك فرصت جدید »به عنوان یك کشور مستقل 
تجاری با تسلط بر مرزها، آب های سرزمينی و قوانين خود« 
استفاده کند. اتاق بازرگانی بریتانيا می گوید، شرکت ها و مراکز 
تجاری و اقتصادی برای یك »برگزیت سخت« آمادگی ندارد و 

دولت بوریس جانسون مسوول این وضعيت است.
امیدواری اتاق بازرگانی بریتانیا � 

آدام مارشال، مدیرکل اتاق بازرگانی بریتانيا معتقد است 
با توجه به معضالت سه گانه محدودیت های شدید به خاطر 
مقابله با پاندمی کرونا، ضرورت احيای اقتصاد و خروج بدون 
توافق از اتحادیه اروپا پس از یك دوره گذار، عجيب نيست که 
شرکت های بریتانيایی برای آماده ساختن خود دچار مشکل 
باشند. به گفته او شرکت های بریتانيایی از این رنج می برند که 

در زمانی که درگير پيامدهای اساسی همه گيری کرونا هستند، 
با چنين چالش هایی روبه رو می شوند.

مارشال در عين حال به دستيابی به یك توافق تجاری و 
گمرکی با اتحادیه اروپا هنوز خوش بين اس��ت و خاطرنشان 
می کن��د که خروج قاعده مند از اتحادیه برای ش��رکت های 
بریتانيایی ش��فافيت به همراه می آورد و آنها را قادر می کند 
بهتر برنامه ریزی کنند. بنابر گزارش ها اگر بریتانيا در یك طرح 
برای بازارهای داخلی که هنوز به تصویب نرسيده، تغييراتی 
ایجاد کند می تواند شانس رسيدن به توافق با اتحادیه اروپا را 
افزایش دهد. این طرح اگر در شکل کنونی به تصویب برسد 
به دولت بریتانيا امکان می دهد بخشی از تعهدها مطابق توافق 

خروج از اتحادیه اروپا را بالاثر کند.
پيش از آغاز دور بعدی مذاکرات، تنش و اختالف ميان دو 
طرف افزایش یافته است. بریتانيا و اتحادیه اروپا در روزهای 
گذشته بار دیگر طرف مقابل را به عدم انعطاف کافی متهم 
کرده اند. بوریس جانسون روز جمعه گفته بود، دوران مذاکره 
بر سر یك توافق تجاری به پایان رسيده است. او البته این را 
هم اضافه کرده که اگر اتحادیه اروپا در مواضع خود »تغييرات 

اساسی« ایجاد کند رسيدن به نتيجه ممکن است.

آمادگی مشروط اتحادیه اروپا � 
یك دیپلمات اروپایی س��خنان بوریس جانسون را تکرار 
شعارهای ماه های گذشته خوانده و تصریح کرد، نخست وزیر 
بریتانيا از خاتمه گفت وگو با اتحادیه اروپا سخنی نگفته است. 
اورزوال فون در الین ریيس کميسيون اروپا هم نظر مشابهی 
دارد و می گوید اروپا همچنان روی توافق کار می کند اما نه 

به هر قيمت.
پایان سال جاری ميالدی دوران گذار برگزیت، که در 
آن بریتانيا همچنان به مقررات اتحادیه اروپا پایبند است، 
خاتم��ه می یابد. مذاکرات دو ط��رف از ماه ها پيش بدون 
رسيدن به نتيجه نهایی ادامه داشته است. جانسون پيش 
از این گفته بود که 15 اکتبر آخرین مهلت برای رسيدن 

به توافق است.
با گذش��ت چه��ار روز از این تاریخ و ب��ا وجود به نتيجه 
نرسيدن گفت وگوهای هفته گذشته ظاهرا اتحادیه اروپا هنوز 
روی آمادگی لندن برای ادامه مذاکرات حس��اب می کند. بر 
همين اساس سرپرست تيم مذاکره  اتحادیه اروپا قصد دارد 
تمام هفته جاری در لندن بماند و در صورت نياز روزهای آخر 

هفته نيز در بریتانيا باشد.

زمزمه هایی از احتمال استعفای بوریس جانسون  � 
بر اساس گزارش یك نشریه انگليسی، بوریس جانسون بنا 
به گفته چند قانونگذار محافظه کار پارلمان این کشور قصد 
دارد تا بهار آتی از سمتش به عنوان نخست وزیر استعفا دهد 

و دليل این استعفای او دریافت حقوق کم است!
به نوشته ميرور، قانونگذاران محافظه کار پارلمان انگليس 
معتقدند بوریس جانسون که قبال به عنوان ستون نویس روزنامه 
23000 پوند در ماه درآمد کسب کرده، می خواهد تا شش ماه 
دیگر و بعد از به سرانجام رساندن برگزیت از سمتش کنار برود. 
آنها اظهار کردند، جانسون به طور خصوصی از اینکه نمی تواند 
با حقوق نخست وزیری معادل 150۴02 پوند در سال زندگی 

کند شکایت کرده است.
با این حال گمان برده می ش��ود او نخست خواستار یك 
مدت ش��ش ماهه دیگر برای به سرانجام رساندن برگزیت و 
همچنين مشاهده عبور انگليس از بحران همه گيری بيماری 
است. بر اساس این گزارش، او به ترزا می، نخست وزیر قبل 
از خود که بعد از کنار رفتن از نخست وزیری در سال گذشته 
ميالدی، توانسته بيش از یك ميليون پوند از سخنرانی درآمد 
داشته باشد حسودی می کند. جانسون بر این باور است که 

می توانست دست کم دو برابر آن را به دست بياورد.
جانسون کمی قبل از رسيدن به نخست وزیری 160000 
پوند را در یك ماه از دو سخنرانی به دست آورد. او همچنان 
به عنوان ستون نویس منظم روزنامه 23000 پوند در ماه درآمد 
کس��ب می کرد. یك قانونگذار گفت: بوریس دست کم شش 
فرزند دارد که برخی از آنها آنقدر سن شان کم است که نياز 
به کمك مالی داشته باشند. او اضافه کرد: او همچنين بر اساس 
توافق طالقی که با همسر سابقش مارینا ویلر داشته، باید مبلغ 
قابل توجهی نيز به او پول بدهد. جانسون همچنين باید به فکر 

آینده تحصيلی پسر شش ماهه اش ویلفرد هم باشد.
از ميان نخس��ت وزیران س��ابق انگليس، دیوید کامرون 
120000 پوند برای یك سخنرانی به دست آورد و تونی بلر 
طبق برآورد 22 ميليون پوند از سخنرانی ها و مشاوره دادن 
درآمد داشته است. هم اکنون فعاليت هایی در پشت صحنه در 
زمينه رقابت جانشينان احتمالی جانسون در نخست وزیری 
مطرح اس��ت. پنج نامزد جانش��ينی وی عبارتند از ریش��ی 
سوناك وزیر دارایی، دومينيك راب وزیر خارجه، ماکل گوو 
ریيس دفتر کابينه، جرمی هانت وزیر بهداشت سابق و پنی 

موردانت وزیر دفاع سابق.

بریتانيا برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا آماده می شود
برگزيت سخت

بازتاب
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:
هدايت نقدينگی به بورس، گام مهم افزايش توليد

خانه ملت- عضو کميسيون اقتصادی مجلس با بيان اینکه بهتر است 
پتروپاالیش��گاه ها و صنایع تبدیلی در بورس به  عنوان شرکت های جدید 
تعریف شوند، گفت: هدایت نقدینگی های سرگردان در بازار به سمت بورس 
مسيری مهم برای افزایش توليد در کشور است. محسن عليزاده به راه های 
افزایش توليد از طریق بورس اش��اره کرد و گفت: »الیحه افزایش سرمایه 
شرکت ها در بورس اوراق بهادار با سلب حق تقدم«- که به تازگی در صحن 
علنی به تصویب رس��يده، به شرکت های متقاضی افزایش سرمایه کمك 
می کند با افزایش سرمایه، نقدینگی و منابع مالی مورد نيازشان را بدون نياز 
به بانك ها، صرفا از طریق بازار سرمایه تامين کنند و کار خود را گسترش 
دهند.  نماینده مردم سپيدان و بيضاء در مجلس شورای اسالمی، هدایت 
نقدینگی های سرگردان به سمت بازار سرمایه را مسيری دیگر برای افزایش 
توليد در کش��ور دانس��ت و افزود: »راه اندازی شرکت  بورسی جدید« یکی 
دیگر از اقداماتی است که می تواند پول های سرگردان در بازار را جمع کند 
تا منتج به توليد شوند، بنابراین باید با راه اندازی پتروپاالیشگاه ها، ماحصل 
فروش سهام آنها را در بورس به حوزه های توليدی تزریق کرد. وی اضافه 
کرد: اگرچه امروز فروش نفت به دليل تحریم ها با مشکل روبه رو است، اما 
مانعی در فروش فرآورده های نفتی وجود ندارد، بنابراین در صورت توليد 
فرآورده های نفتی، مشتریان بسياری حاضر به خرید آن هستند. این عضو 
کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بيان اینکه باید تالش کرد 
پاالیشگاه ها، پتروپاالیشگاه ها و صنایع تبدیلی در بورس به عنوان شرکت های 
جدید تعریف شوند، گفت: همچنين باید فرآیند ورود شرکت ها به بازار سرمایه 

تسهيل شود تا توليد در سال جهش توليد افزایش یابد.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد
بورس، گزينه نخست سرمايه گذاری

سنا- یك کارشناس بازار سرمایه گزینه نخست و جذاب سرمایه گذاری 
در کشور را با وجود نوسانات و فراز و فرود قيمت ها همچنان بازار سرمایه 
دانست. حس��ين عامریان اظهار داش��ت: بنده همچنان توصيه و تاکيد 
می کنم که اگر کسی قصد سرمایه گذاری دارد، می تواند با نگاه بلندمدت 
در بازار  س��رمایه حضور داش��ته و از ظرفيت های این بازار به عنوان سپر 
تورمی بهره مند باشد. وی در خصوص موارد تاثيرگذار در بورس گفت: اگر 
بخواهيم در مورد بازار سرمایه و عوامل اثرگذار بر آن صحبت کنيم، الزم 
است ابتدا شرایط کلی کشور را بررسی کنيم. بدیهی است که این شرایط 
بر تمام بازارها از جمله بازار سرمایه تاثيرگذار خواهد بود. عامریان در ادامه 
افزود: اگر آخرین گزارش بانك مرکزی در خصوص رشد اقتصادی را نگاه 
کنيم به این نتيجه خواهيم رسيد که در رشد اقتصادی ایران حتی بدون 
احتساب نفت که طبيعتا تحریم ها و محدودیت های فروش بر آن اثر داشته ، 
دچار مشکل بوده ایم. البته با یك نگاه به گذشته، می توان گفت نسبت به 
دوره مشابه قبل، بخش کشاورزی رشد داشته است. وی در ادامه با اشاره 
به تاثير ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی عنوان کرد: باتوجه به پایداری کرونا 
در کل کشورهای جهان از جمله ایران، نمی شود پيش بينی دقيقی از آینده 
داشت. همچنين در حالت خوش بينانه، پيش بينی ها حکایت از آن دارد که 
اقتصاد حدود 1/6 درصد رشد منفی، در حالت بدبينانه حدود 3/1 درصد 
رشد منفی و در حالت ميانی حدود 2/5 درصد رشد منفی داشته باشد. 
این کارشناس بازار سرمایه سپس به تورم در بخش مسکن اشاره کرد و 
گفت: تورم  در این بخش در شهریورماه امسال، به طور متوسط پنج درصد 
رشد داشته، ولی در محاسبه نقطه به نقطه شهریورماه، شاهد رشد 91/7 
درصدی بوده ایم. اگر چه پيش بينی می شود که با کندی آهنگ رشد مواجه 
باشيم، اما همچنان پيش بينی ها صعودی است. وی ادامه داد: با توجه به 
گزارش بانك مرکزی، صادرات ما در بهار 99 تقریبا هفت ميليارد دالر بوده 
و وارداتمان 7 ميليارد و 600 ميليون دالر بوده است، در حالی که در بهار 
98 صادرات 22 ميليارد دالر بوده، اما این واردات 10/3 ميليارد دالر بوده 
است. عامریان با بيان اینکه در این شرایط بورس یکی از بهترین بازارها بوده 
و دولت این بازار را با دقت رصد می کند، افزود: با توجه به کسری بودجه 
کشور، یکی از بهترین بازارهایی که  دولت می توانست از آن طریق بخش 
زیادی از کس��ری بودجه خود را تامين کند، بازار سرمایه بود. وی افزود: 
مردم هم برای اینکه بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند به بازار سرمایه 
روی آورند که البته بيش��تر با تبليغات سهام عدالت و دارایکم این اتفاق 
رخ داد و سهم های خوبی هم عرضه شد. از طرفی به دليل اینکه بازارهای 
دیگر با رکود همراه بود، بهترین جایی که می توانست پول در آن سرازیر 
ش��ود، بورس بود؛ به همين خاطر، با حجم ورودی بس��يار زیادی روبه رو 
شدیم که ارزش معامالت را یك باره به اعداد جدیدی رساند و رکورد های 
جدیدی ثبت کرد. عامریان در ادامه در خصوص پيش بينی خود از نرخ 
دالر هم گفت:  تثبيت نرخ دالر منوط به انجام تجارت بين الملل اس��ت 
و این عامل نيز خود وابس��ته به کاهش فشار تحریم ها خواهد بود. البته 
یک��ی از موارد دیگری ه��م که بحث تحریم و تجارت بين الملل را تحت 
تاثير قرار می دهد، انتخابات آمریکاست. وی افزود: سناریوهای مختلفی 
در این خصوص مطرح است ولی چه ترامپ  و چه بایدن انتخاب شوند، 
برای ما تفاوت چندانی ندارد در هر حال پيش بينی می ش��ود که در دور 
جدید در بحث تحریم ها گشایش هایی داشته باشيم. این کارشناس بازار 
در پایان اظهار داشت: بنده همچنان توصيه  و تاکيد دارم که اگر کسی 
قصد سرمایه گذاری دارد، می تواند با نگاه بلندمدت در بازار سرمایه حضور 
داشته باشد. همچنين با توجه به اینکه ارز ترجيهی حذف شده، صنایع 
مخابرات و رایانه و صنایع دارویی گزینه های خوبی برای س��رمایه گذاری 
هستند. از طرفی هم می توان به صنایع پاالیشی و پتروشيمی اشاره کرد و 
با توجه به اخبار خوبی که در شرکت ها وجود دارد، این صنایع گزینه های 

مناسبی برای سرمایه گذاری  هستند.

گروه ب�ورس- مدیرعامل ب��ورس تهران 
با اش��اره به عرضه س��نگين حقوقی ها در روز 
چهارشنبه- که استارت ریزش مجدد بازار سرمایه 
را زده است- گفت: به علت عرضه سنگين برخی 
از حقوقی ها در بازار، در تالش هستيم تا با ابزار 
قانونی، عرضه حقوقی ها را محدود کنيم. علی 
صحرای��ی گفت: برخ��ی از حقوقی ها در هفته 
گذش��ته در پایان معامالت، عرضه هایی انجام 
دادند و باعث نگرانی بس��ياری از س��هامداران 
حقيقی شدند. در همين حال بررسی عملکرد 
حقوقی ها در مدت اخير نشان می دهد که اگر 
چه برخی از آنان در مقاطع نامناس��ب از منظر 
کليت بازار سرمایه، اقدام به عرضه های سنگين 
کرده اند اما در همين حال در برخی مواقع نيز به 
سرعت وارد عمل شده و به جمع شدن صفوف 
فروش کمك کرده اند. با این حال معامالت دو روز 
گذشته بازار سرمایه نشان می دهد، با وجود آغاز 
بازارگردانی اجباری شرکت ها و الزام حقوقی ها 
برای حمایت از سهام، در پشتيبانی از معامالت 
و خرید س��هام عرضه شده از سوی حقيقی ها، 
تعلل رخ داده است. از سوی دیگر اما تحليلگران 
بازار همچنان اعالم می کنند که بهترین راهکار 
برای بازگش��ت بازار سرمایه به روند عادی، رها 
کردن و واگذاش��تن آن به ح��ال خود و پایان  
دادن به دستکاری ها و مداخالت است. با تداوم 
فاز اصالحی بازار سرمایه و افزایش نوسانات در دو 
ماه گذشته، بخش دولتی، مجلس، سازمان بورس 
و شورای عالی بورس طی جلساتی حقوقی ها را 
برای حمایت از سهام ملزم کردند. این حمایت ها 
چند روزی نيز به طور متوالی ادامه داش��ت اما 
از آنج��ا که اب��زار قانونی برای تضمين حمایت 
حقوقی ها و اجبار آنان به خرید در بازار نوسانی 
وجود ندارد، این رش��ته حمایتی قطع شد. در 
همان زمان نيز بسياری از تحليلگران بازار بر این 
باور بودند که اولتيماتوم ها و فشارهای نمایندگان 
مجلس و دیگر مسووالن نمی تواند در تغيير رفتار 
حقوقی های بازار به صورت طوالنی مدت اثرگذار 
باش��د و الزم است دولت و مجلس به مالکيت 
خصوص��ی و حاکميت اراده صاحبان س��رمایه 
ب��ر دارایی خود، احترام بگذارند. با این حال روز 
گذشته مدیرعامل بورس تهران در گفت و گو با 
صداوسيما با بيان اینکه حقوقی ها باید متناسب 
با شرایط بازار، عرضه داشته باشند تصریح کرد: 
ما از طریق ابزارهای مقرراتی تالش می کنيم تا 
به ش��کل قانونمند عرضه حقوقی ها را محدود 
کنيم؛ ضمن اینک��ه در همه دنيا ميزان عرضه 
حقوقی ها محدود است و سهامداران عمده ملزم 
هستند برای فروش سهام خود بازاریابی کنند. 
اما در کشور ما حقوقی ها به صورت نماد عادی 
در ب��ازار عرضه می کنند. وی اضافه کرد: برخی 
از حقوقی ها، در زمان اوج نوسان بازار، یعنی در 
تي��ر و مرداد اقدام به عرضه س��هام کردند و در 
نقدشوندگی سهام مشارکت نداشتند. صحرایی 
همچنين درباره  وضعيت بازار سرمایه اظهار کرد: 

انتخابات سایر کشورها ) آمریکا( و اخبار مرتبط 
با آن، تاثير زیادی در بازار سرمایه گذاشته است؛ 
ضمن اینکه اخبار مربوط به شرکت های فلزاتی 
و معدنی هم در افت ش��اخص تاثير گذاشت و 
عرضه های روز چهارشنبه توسط حقوقی ها نيز 

یکی از دالیل افت بازار است.
موانع سیاسی سد راه رشد بورس � 

با این حال بيشترین کارشناسان بازار سرمایه 
دالیل ریزش شاخص در روزهای گذشته را در 
تردید س��هامداران خرد برای ورود به معامالت 
و اثرپذیری روانی از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا جست وجو می کنند. همچنين برخی بر 
این باورند که رفتار حقوقی ها نيز تاثيرپذیرفته 
از روند کلی بازار و افزایش تش��کيك در انجام 
معامالت است. بررسی تعداد  و ارزش معامالت 
در بازار سرمایه نشان می دهد که در روزهای اخير 
اگرچه صفوف فروش سنگينی در برخی نمادها 
ایجاد ش��ده اس��ت اما در پایان، عمال معامالت 
پرتع��دادی رخ نداده و بازار از روزهای اوج خود 
از منظر داد و ستدها فاصله زیادی دارد. در این 
ميان بيشترین انتقادها به حقوقی ها به دليل تعلل 
در خرید و جمع آوری صفوف فروش است. اما از 
سوی دیگر کارشناسان بازار به سهامداران خرد 
هم توصيه می کنند دس��ت کم تا نيمه آبان ماه 
برای ورود به معامالت خرید یا فروش با احتياط 
بيش��تری تصميم گيری کرده و صرفا با منفی 
شدن نمادها صف های فروش سنگين تشکيل 
ندهند. در همين حال بازارگردانی اجباری نيز از 

نيمه ماه جاری برای حمایت از سهام شرکت ها 
اجرایی شده که اگر چه در ابتدای راه قرار دارد و 
چالش های زیادی را تجربه می کند، اما به گفته 
کارشناسان بازار سرمایه می تواند در ادامه مسير، 
آثار مثبتی را بر روند معامالت داشته باشد. علی 
صحرایی در همين باره با اشاره به اینکه هدف 
صندوق بازارگردان، نقدشوندگی بازار است، ابراز 
کرد: طبق مصوبات ش��ورای عالی بورس، از 20 
ش��هریورماه امسال، ناشران و سهامداران عمده 
موظف هس��تند نقدش��وندگی را از طریق ابزار 
بازس��ازی و عمليات بازارگردانی انجام دهند و 
صف ه��ای فروش و خری��د را جمع کنند. وی 
ادامه داد: 175 ش��رکت بازارگ��ردان به بورس 
تهران معرفی ش��دند؛ از این ميان 13 ناشر به 
دليل کمبود مناب��ع، بازارگردانی را نپذیرفتند، 
9۴ ناش��ر مدارك را برای شرکت بورس ارسال 
کردند و هنوز 58 ناشر با بورس تهران مکاتباتی 
انج��ام نداده اند. صحرایی گفت: بورس تهران تا 
به امروز، 20 شرکت را  که بازارگردانی را انجام 
نداده است  به کميته تخلفات فراخوانده، زیرا این 
وظيفه الزامی است و باید بازارگردانی انجام شود. 
مدیرعامل بورس تهران افزود: بر اساس آمارها با 
شروع کار بازار در روز یکشنبه، 25 نماد متوقف 
بود، 53 شرکت، بازارسازی انجام داد، 32 شرکت 
تعهد کامل برای بازارگردانی و 76 شرکت بخش 
عمده ای از تعهدات عمليات بازارگردانی انجام 
داده است؛ ضمن اینکه 200 شرکت عدم تعهد 

بازارگردانی داشتند.

حامیان ضعیف بازار � 
یك کارش��ناس بازار سرمایه در گفت وگو با 
بورس نيوز با اش��اره به شيوه های حمایت از بازار 
اظهار کرد: بازارگردان ها تعداد محدودی از سهم 
را خریداری می کنن��د اما زمانی که بازار با موج 
فروش مواجه می شود بازارگردان نمی تواند اقدامی 
انجام دهد. محمد اش��قيایی افزود: تعداد خرید 
بازارگردان ها محدود است و زمانی که فروشنده 
زیاد می شود کفایت نمی کند.  وی با بيان اینکه دو 
نوع حقوقی در بازار داریم گفت: یك نوع سهامدار 
عمده و مالك درصدی شرکت است و نوع دیگر 
حقوقی شبيه حقيقی ها هستند و کار آن خرید و 
فروش سهم است و به دليل محدودیت اعتباری 
که اشخاص حقيقی در کارگزاری ها دارند اقدام به 
ثبت شرکت کردند و با کد این شرکت اقدام به 
خرید می کنند و در حقيقت این شرکت ها همان 
حقيقی ها هس��تند. این کارشناس بازار سرمایه 
با بيان اینکه ليدر ش��دن نمادهایی که ظرفيت 
لي��دری بازار را ندارند موجب ایجاد صف فروش 
شده، خاطرنش��ان کرد: زمانی که خودرویی ها 
ليدر بازار ش��دند با صف فروش شدن، بازار را با 
خود پایين بردند، پاالیش��گاه  ها نيز جزو همين 
گروه هستند. اشقيایی همچنين درباره عملکرد 
ناظر بازار بيان کرد: ناظر بازار در مقطعی که فشار 
فروش بی جهت شکل گرفته و  شاخص در حال 
از دست دادن یك ميليون و 500 هزار واحد بود 
حمایت هایی صورت می داد اما از سوی دیگر، به 
ط��ور مداوم نمی توان این حمایت ها را ادامه داد. 

این فعال بورس تصریح کرد: در حال حاضر سمت 
عرضه نسبت به سمت تقاضا قدرت بيشتری دارد و 
با توجه به اینکه پول های پارك شده نيز در انتظار 
نتایج انتخابات آمریکاس��ت، تقاضا ضعيف شده 
است. وی تاکيد کرد: در حال حاضر از پول هایی 
که قرار بود برای حمایت به کار گرفته شود باید 
استفاده کرد تا سمت تقاضا را تقویت کند. اگر این 
موضوع اتفاق بيفتد با صف فروش مواجه نخواهيم 
شد. اشقيایی با بيان اینکه آنچه هم اکنون نياز بازار 
اس��ت نقدینگی در قالب صندوق هایی است که 
بتوانند پاسخگوی این سطح از فروش باشند، گفت: 
پول های هدفمندی با ارزش باال باید از گذشته 
در صندوق تثبيت یا صندوق توسعه بازار  ایجاد 
می شد تا اکنون به کار گرفته شود اما متاسفانه از 
قبل اتفاق نيفتاده است. این کارشناس بازار سرمایه 
افزود: برای حمایت از بازار باید از گذشته پول خود 
بازار در صندوق توسعه و یا تثبيت برای حمایت 
از شاخص با این شناوری جمع آوری می شد که 
متاسفانه این کار صورت نگرفت و در حال حاضر 

این نقدینگی وجود ندارد.
تقابل حقوقی ها و ناظر � 

اما در همين حال، دیگر کارشناس بازار سرمایه 
اظهار کرد: به دليل اینکه در هفته های گذشته 
اجازه فروش به حقوقی ها داده نشد، حجم زیادی 
از فروش ها متراکم ش��د و اکنون در حال اتفاق 
افتادن است؛ بنابراین هر چه  ناظر در بازار دخالت 
نداشته باشد بهتر است. سعيد شيرزادی تصریح 
کرد: حقوقی هایی که در حال عرضه سهام هستند 
حقوقی های کاردانی نيستند و به دليل دستکاری 
ناظر در بازار، به دنبال فروش هس��تند تا بازار را 
پایين بياورند. این کارشناس بازار سرمایه تاکيد 
کرد: حقوقی های کاردان طی این روز ها در صف 
فروش قرار نگرفتند. وی خاطرنشان کرد: ناظر به 
این نتيجه رسيده که نباید در معامالت دستکاری 
کند؛ در حالی که هفته های گذشته برخی سهم ها 
را باال نگه می داشت تا بتواند شاخص را باال نگه 
دارد، ام��ا در حال حاضر این کار را نمی کند. به 
نظر می رسد یك تصميم گيری در سازمان بورس 
گرفته شده که دستکاری در بازار صورت نگيرد. این 
کارشناس بازار سرمایه افزود: این نوع برخورد ها دو 
تا سه روز آینده ادامه خواهد داشت و هر چه ناظر 
کمتر دخالت کند بازار زودتر به روند اصلی خود 
برمی گردد. شيرزادی با بيان اینکه منفی روزهای 
گذشته بازار نگران کننده نيست، تصریح کرد: این 
منفی ماندگار نيست و با توجه به اشباع بودن بازار 
ملك و ارز، نقدینگی به بورس بر خواهد گشت. 
شيرزادی همچنين افزود: صندوق های بازارگردانی 
کارایی زیادی ندارند مگر اینکه بازار به تعادل برسد 
و حقيقی ها شروع به خرید کنند و سایر بازار ها 
اش��باع شوند که به نظر می رسد تا اواسط هفته 
این اتفاق صورت بگيرد. این کارشناس بازار سرمایه 
تاکيد کرد: نباید به صف های فروش نگاه کرد، این 
صف ها با یك اتفاق مثبت یا خرید سنگين جمع 

می شود و به روال سابق برمی گردد.

ناظر بازار، روش های جلوگيری از عرضه های سنگين را تدوين می کند

حقوقی ها در محاصره قانون

دولت در هفت س��ال گذشته بيشتر توجه خود را به بهبود 
وضعيت نامساعد در واگذاری ها متمرکز کرد که در نهایت توانست 
  ETF بخشی از تالش به کار گرفته شده را با عرضه صندوق های
به بورس، عرضه شس��تا در بازار سهام و آزادسازی سهام عدالت 
به ثمر برس��اند، در کنار آن نيز البته آمارها نش��ان دهنده سهم 
۴3 درص��دی دولت در مجموع واگذاری هاس��ت. از اواخر دهه 
50 و پس از پيروزی انقالب اسالمی در سال 1357، مالکيت و 
مدیریت بخش عمده ای از صنایع و فعاليت های اقتصادی کشور 
مانند بانکداری، بيمه، تامين نيرو، هواپيمایی و کش��تيرانی در 
شرایطی حساس در اختيار کامل دولت قرار گرفت که به دنبال 
آن تاکيد بس��ياری بر لزوم تمرکز دولت بر مدیریت این نهادها 
شد. از سال 70 و با تدوین اجرای اولين برنامه پنج ساله توسعه 
کش��ور، خصوصی س��ازی به صورت جدی مطرح شده و ابالغ 
سياست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی توسط رهبر معظم 
انقالب و تصویب قانون مربوطه موجب ش��د تا خصوصی سازی 
در کشور با چهره ای جدید و رویکردی گسترده، مورد توجه قرار 
گيرد. به گزارش ایرنا، از چند سال گذشته دولت به منظور بهبود 
عملکرد شرکت های دولتی و حضور فعال تر بخش خصوصی در 
اقتصاد ملی، بسترهای الزم برای خصوصی سازی را فراهم کرد و 
اساس نامه اوليه سازمان خصوصی سازی در تاریخ 29 فروردین سال 
80 توسط هيات وزیران تصویب و پس از تایيد شورای نگهبان در 
تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال 80 به مسووالن ابالغ شد. اگرچه 
خصوصی سازی به تدریج از همان ابتدای دهه 80 آغاز شد اما اکثر 
کارشناسان، فعاليت هایی که از سوی دولت برای سر و سامان دادن 
به خصوصی سازی و واگذاری ها در هفت سال گذشته انجام شد 
را جزئی از عملکرد مثبت دولت تدبير و اميد می دانند و معتقدند 
دولت نمره قبولی را در کارنامه اقدام های خود در هفت سال گذشته 
و در حوزه خصوصی سازی دریافت کرده است. اقدام های انجام 
شده از سوی دولت کنونی مانند عرضه شستا در بورس، آزادسازی 
سهام عدالت و عرضه سهام دولتی در قالب صندوق های ETF به 
بورس، نشانگر تالشی بی سابقه در دولت تدبير و اميد برای پر و 
بال بخشيدن به واگذاری هاست. همچنين در به سرانجام رساندن 

عرضه شستا در بورس و آزادسازی سهام عدالت که از چند سال 
گذشته با موانع زیادی همراه بودند موفق عمل کرد.

آزادسازی سهام عدالت � 
طرح سهام عدالت که از چند سال گذشته با هدف حمایت از 
اقشار کم درآمد جامعه، مستقل کردن خانواده های نيازمند، کاهش 
حمایت های مالی مستقيم دولتی به آنها و سرعت بخشيدن به روند 
خصوصی سازی از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی به کار 
گرفته شد در دولت توانست با برخی از تدابير اتخاذشده نمای بهتری 
در زمينه آزادسازی سهام عدالت نسبت به سایر دولت ها از خود به 
نمایش بگذارد. براس��اس گزارش های ارائه شده از سوی سازمان 
خصوصی سازی، سهام عدالت در ۴9 شرکت سرمایه پذیر در سال 96 
دارای ارزشی معادل 266 ميليارد و 363 ميليون ریال بود در حالی که 
ارزش پرتفوی سهام عدالت به رقمی حدود 10 هزار و 585 ميليارد 
ریال رسيد و آمار ارائه شده نشان دهنده افزایش 30 برابری ارزش 
این سهام در چند سال اخير بوده است. طرح سهام عدالت یکی از 
بزرگ ترین طرح های دولت در هفت سال گذشته است که آزادسازی 
آن پس از سال ها وقفه و تالش برای رفع موانع موجود در نهایت در 
نهم اردیبهشت ماه سال جاری با دستور رهبر معظم انقالب انجام و 
به نقطه پایان خود نزدیك شد. همزمان با آزادسازی سهام عدالت، 
کارشناسان اعالم کردند که در صورت عدم انجام پيگيری های الزم از 
سوی مسووالن حاضر در دولت و سازمان خصوصی سازی، آزادسازی 
این طرح ملی در  هاله از ابهام قرار می گرفت و ممکن بود تا سال ها 

نتوانيم شاهد انجام چنين اقدام بزرگی در کشور باشيم.
افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها � 

سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری ها تا قبل از روی 
کار آمدن دولت یازدهم، 18 درصد بود اما از س��ال 92 و با آغاز 
فعاليت دولت یازدهم این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با 
توجه به تالش های صورت گرفته از سوی مسووالن عدد اعالم 
شده در پایان دولت یازدهم به 67/5 درصد و در دولت دوازدهم 

)از تاریخ 16 مرداد ماه سال 96 تا 12 مردادماه سال 99( به حدود 
70 درصد افزایش پيدا کرد.

� ETF واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق
عرضه سهام دولتی به بورس از طریق صندوق قابل معامله 
ETF به عنوان دستاوردی موفق آميز در دولت تدبير و اميد تلقی 
می ش��ود که توانست روزهای مثبتی را در بازار سهام با خود به 
ارمغان آورد. در قانون بودجه سال 99 کل کشور، واگذاری سهام 
شرکت های دولتی در قالب سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
)ETF(  در دستور کار قرار گرفت که این تصميم به دليل همکاری 
دولت، سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی با موفقيت همراه 
شد. نخستين مرحله از پذیره نویسی صندوق قابل معامله دولتی 
)ETF( به نام »صندوق واس��طه گری مالی یکم« )دارایکم( که 
شامل سهام بانك ملت، بانك تجارت، بانك صادرات و بيمه های 
البرز و اتکایی امين بود از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شد و تا پایان 
اردیبهشت ماه ادامه داشت، در پایان زمان پذیره نویسی اعالم شد 
که سه ميليون و ۴81 هزار نفر از سرمایه گذاران در پذیره نویسی 
این صندوق مشارکت کردند. دومين مرحله از پذیره نویسی صندوق 
قابل معامله دولتی ETF که متعلق به سهام پاالیشی )پاالیش 
نفت تهران، پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت تبریز و پاالیش 
نفت بندرعباس( بود با نام »صندوق پاالیشی یکم« )دارادوم( در 
اوایل شهریورماه انجام شد، تعداد مشارکت سرمایه گذاران در این 
پذیره نویس��ی بيش از س��ه ميليون و 528 هزار نفر و ارزش آن 
رقمی حدود 13 ميليارد و 2۴0 ميليون تومان بود. ابتدا قرار بود 
سومين مرحله از پذیره نویسی این صندوق با سهام خودرویی و 
فلزی ها )سایپا، ایران خودرو، فوالد مبارکه اصفهان و ملی صنایع 
مس ایران( در اواخر پایيز انجام ش��ود اما در چند روز گذش��ته 
تصميم های جدیدی در این زمينه اتخاذ و اعالم شد که باقيمانده 
سهام بانکی ها در قالب دارا سوم به بازار عرضه خواهد شد و تاکنون 
زمان مش��خصی برای عرضه سهام خودرویی و فلزی از طریق 

صندوق ETF به بورس مشخص نشده است.
برنامه سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 99 �

براساس برنامه های اعالم شده از سوی سازمان خصوصی سازی، 
پذیرش 11 شرکت بزرگ دولتی در بازار سرمایه و واگذاری سهام 
آنها بعد از عرضه اوليه و کش��ف قيمت، تشکيل سه هلدینگ 
تخصصی نيروگاهی و عرضه و واگذاری سهام 23  شرکت توليد 
نيروی برق در قالب این هلدینگ ها از طریق بازار سرمایه، پذیرش 
و عرضه س��هام گروه خودرو و فلزی در قالب صندوق های قابل 
معامله ETF، واگذاری سهام سایر شرکت ها و بنگاه ها در قالب 
روش های درج شده در قانون اجرای سياست های کلی اصل )۴۴( 
قانون اساسی جزو برنامه های پيش رو در سازمان خصوصی سازی 
است که قرار است اجرای آنها را تا پایان سال 99 به پایان برسانند. 
گفتنی است در هفت سال گذشته اقدام های زیادی برای اجرایی 
شدن واگذاری ها و بهبود عملکردها در دستور کار قرار گرفت که 
آمار ارائه شده نشان دهنده موفقيت آميز بودن تالش های انجام 
ش��ده در این زمينه بوده است. سازمان خصوصی سازی که در 
ابتدای س��ال 80 تا 12 مرداد ماه س��ال 92، رقمی معادل یك 
ميلي��ارد و 751 ميليون ریال از س��هام و دارایی های متعلق به 
دولت و ش��رکت های دولتی را به بخش غيردولتی واگذار کرد، 
با روی کار آمدن دولت های یازدهم و دوازدهم اقدام های زیادی 
را برای بهبود این وضعيت در دستور کار قرار داد  که در نهایت 
عددهای اعالم شده در هفت سال گذشته با افزایش قابل توجهی 
همراه شد و ميزان واگذاری ها از ابتدای دولت یازدهم تا تاریخ 12 
مرداد سال 99 رقمی حدود 752 ميليارد و 35۴ ميليون ریال 
بوده اس��ت. در کنار اقدام های مثبتی که در کارنامه دولت های 
یازدهم و دوازدهم وجود دارد، دولت در هفت س��ال گذش��ته با 
کمك سازمان خصوصی سازی رقم 91۴ ميليارد و 962 ميليون 
ریال معادل 101 درصد از هدف وصول درآمد پيش بينی شده 
در قوانين بودجه سنواتی را محقق کرد، در حالی که این عدد از 
سال 1380 تا پایان شش ماهه سال 1392 معادل 231 ميليارد 
و 870 ميليون ریال یعنی 73 درصد هدف وصولی پيش بينی 

شده در قوانين بودجه سنواتی بوده است.

گام های دولت در مسير چابك سازی مدیریتی بررسی شد
سهم 43 درصدی واگذاری های دولتی برای کاهش تصدی گری 

نمایه

خبر

موضوع مناقصه: ارائه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع مس سونگون
شرکت ملي صنایع مس ایران در نظر دارد: »ارائه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل 
مجتمع مس س��ونگون« را از طریق مناقصه عمومي به انجام برس��اند. جهت کسب 

اطالعات بیشتر به سایت هاي رسمي شرکت به آدرس هاي ذیل مراجعه شود.
                             www.nicico.com

dargah.nicico.com

 آگهي مناقصه
 شماره 3۱99۱25

شرکت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد 
نسبت به عملیات اجرای طرح فيبرنوریuso  خاکی و 
کانالی مسير مرکز سپيدان- ابنو- هرابال- ده پاگاه 
بر اساس  مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اش��خاص حقوقی واجد 

شرایط دعوت به عمل مي آید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر به آدرس های

WWW.TCI.IRوFARS.TCI.IR مراجعه نمایند.

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهي تجدید )نوبت دوم( مناقصه شماره 99/42
)یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی( شرکت مخابرات ایران

)سهامی عام(  
منطقه فارس

شرکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی  )انجام مقاوم سازی 
س��ازه ای ساختمان و مکانیکی تاسیسات ایستگاه های تقلیل فش��ار گاز استان البرز( مناقصه به 
شماره نیاز در سامانه ستاد )2099001402000042( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
)دولت( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه گر دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
 مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و 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 انجام نمایند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  مورخ 1399/07/28  می باشد.
 مبلغ برآورد اوليه: 11/000/000/000 ریال 

مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار:  مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به 
شماره 123402/ت50659 ه� تاریخ 1394/09/22 به مبلغ   550/000/000 ریال

 آخرین زمان بارگزاری اس��ناد توس��ط مناقصه گزار در سایت تا ساعت 16:00 روز سه شنبه 
99/08/06

آخرین زمان بارگزاری اس��ناد توس��ط مناقصه گر در سایت تا س��اعت 16:00 روز  سه شنبه   
99/08/20

  زمان بازگش�ایی پاکت ها )از طریق س�امانه ستاد(  گش�ایش پاکت »الف ، ب ، ج«: 
ساعت: 00 :09 روز یکشنبه تاریخ  25/ 99/08

مناقصه گران نیز می توانند جهت کسب اطالعات از دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت مراحل 
پیمان سپاری در خصوص اسناد مناقصه به آدرس: کرج، میدان طالقاني، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ، 
روبه روي تربیت 6، شرکت گاز استان البرز و تلفن: 143-34187146   نمابر:  02632520868 

مراجعه و یا تماس حاصل نمایند.
شرایط مناقصه گر: دارای حداقل رتبه 5 ساختمان و ابنيه از سازمان برنامه و بودجه 
کشور و ظرفيت آزاد پيمانكاری در سقف مبلغ برآورد اوليه - گواهی صالحيت ایمنی 

از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 41934-021    دفتر ثبت نام: 88969737-85193768 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )WWW.setadiran.ir( ، بخش 

»نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر« موجود است. 
مدت اعتبار پيشنهادات: 3 ماه تقویمی  در صورت صالحدید مناقصه گزار.

روابط عمومی شرکت گاز استان البرز

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای
)انجام مقاوم سازی سازه ای ساختمان و مکانیکی تاسیسات ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان البرز )تجدید مناقصه( شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان البرز)سهامی خاص(

از تبدیل بخاری و سایر وسایلی که با سوخت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند به نوع گازسوز جداً خودداری نمایید.

نوبت دومشماره مجوز 3994. 1399

www.jahanesanat .ir
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دکتر بهرام وهابی*
 توجه برنامه ریزان معموال به 
 Based( رهيافت شهر محور
Urban – Approach( در 
برنامه ریزی توسعه ملی است 
که طرح های توسعه منطقه ای 
و برنامه جمعی سازی شده منطقه ای برای به دست 
آوردن برنامه ملی مورد استفاده قرار گرفته و اهداف 
به دست آمده از این روش با اهداف ملی مقایسه 
می شود که در صورت اختالف آنها ، نياز به تغيير 
در هر دو یا یکی از آنهاست )تغيير در اهداف ملی یا 
تغيير در ساختار شهری برنامه ریزی شده(. این گونه 
اندونزی،  تفکر در مراکز بزرگ کشورهای مالزی، 
تایلند، فيليپين، کره جنوبی، برزیل، مکزیك، نيجریه، 
نيجر و سایر کشورهایی که با اختالفات منطقه ای 
این  پشتوانه  است.  رفته  کار  به  مواجهند  جدی 
تفکر ، یك الگوی ساده است که توسط فرانسوا پرو 
اوليه مفهوم  ارائه  پرو در  فرانسوا  ارائه شده است. 
 )Poles de Croissance( رشد«  »قطب های 
در  یکنواخت  صورت  به  رشد  که  است  معتقد 
طول بخش های یك اقتصاد منتشر نمی شود بلکه 
بخش های خاص در برخی مرکز )Places( متمرکز 
هستند و بنابراین رشد در مراکز خاصی متمرکز 
سهم  تاکنون ،  صنعتی  انقالب  زمان  از  می شود. 
 Leading( پيشرو«  »بخش های  این  از  زیادی 
Sectors( در شهرها مشاهده شده اند و با گذشت 
بوده اند. مشاهده  قابل  بزرگ  شهرهای  در  زمان ، 
انتشار آثار  دارای  پيشرو  بخش های   برخی ازاین 

 )Effets dentrainement = Spread Effects(
مناطق  برخی  در  اشتغال  و  درآمد  افزایش  روی 

بزرگ تر بوده اند.
این عوامل به عنوان عوامل جلو برنده یا پيشگام 
شدن  جمع   . می شوند  ناميده   )Propulsive(
معنی دار عوامل جلو برنده، تشکيل یك قطب رشد 
را می دهند که به عنوان توليدکننده رشد در کل 
مناطق هستند. یك نتيجه سياستی از این امر آن 
 )Retarded( است که اگر منطقه ای عقب مانده
است، باید ناشی از عدم وجود یك قطب رشد در 
آنجا باشد و اگر عوامل بازار باعث ایجاد چنين قطبی 
نمی شوند ، باید یك قطب در آنجا با دخالت مثبت 
دولت ایجاد شود. این نتيجه را برای سطح ملی نيز 
می توان در نظر گرفت یعنی اگر ملتی کمترتوسعه 
یافته است ، از فقدان یك سيستم مناسب قطب های 
توسعه و مراکز رشد برخوردار است و اگر به نظر 
برسد که بازار منجر به ایجاد یك سلسله مراتب 
شهری که باعث ایجاد توسعه مطلوب منطقه ای و 
ملی شود نخواهد شد ، این سطح بندی باید توسط 
سياستگذاری به وجود آید. البته این نتيجه گيری های 
سياستی ، بسيار ساده سازی شده هستند و فرانسوا 
پرو خودش هرگز چنين توصيه های سياستی را به 
این شکل کامال ساده ارائه نکرده است. مفهوم اوليه 
قطب توسعه همان گونه که توسط پرو ارائه شده ، 
تجمعی از صنایع جلو برنده با ایجاد آثار انتشار )تاثير 
مطلوب روی درآمد و اشتغال( در منطقه ای وسيع تر 
است. در نتيجه مرسوم است که تعریف خود را با 
 )Propulsive Industry( »صنعت جلو برنده«
آغاز کنيم. یك صنعت B هنگامی در رابطه با صنعت 

A جلو برنده است که داشته باشيم: 
0:)( 〉

∆
∆

=
IB

IA
IFI BA

 AI B , AI سرمایه گذاری در صنعت  آن  که در 
را  فوق  رابطه  است.   B صنعت  در  سرمایه گذاری 

می توان به صورت زیر نشان داد: 
BA aII =

BA IaI ∆=∆    
گسترش  نرخ  پرو ،  نظریه  خالف  بر  اینجا  در 
تعيين  را  آن  بودن  برنده  نيست که جلو  صنعت 
می کند و به عبارت دیگر ممکن است یك صنعت 
یا  بوده  بسيار وسيع  انتشار  آثار  دارای  برنده  جلو 
صنعت مقابل دارای قدرت جذب بسيار باال باشد 
که در این صورت نرخ گسترش صنعت جلو برنده 
کمتر از صنعت مقابل خواهد بود حتی با فرض اینکه 
صنعت جلو برنده باعث ایجاد فرآیند گسترش شده 

است . حال اگر در طول زمان ) t ( داشته باشيم: 
1〉a   

در نتيجه خواهيم داشت:

dt

dI

dt

dI AB 〈  

از آنجا که »قطب توسعه« به عنوان تجمعی از 
صنایع جلو برنده تعریف می شود ، رابطه فوق بيانگر 
آن است که نرخ رشد یك قطب توسعه می تواند 
کمتر از نرخ رشد شهرهایی باشد که گسترش آنها 
متکی بر سرمایه گذاری انجام شده در قطب توسعه 
است. سرمایه گذاری در یك قطب رشد می تواند 
تاثير  یا مناطق  به طرق مختلف روی سایر شهر 
بگذارد. این تاثير می تواند به شکل سرمایه گذاری ، 
درآمد ، اشتغال ، جمعيت ، سطح تکنولوژی و غيره 
باشد که می توان اثر آن را به صورت رفاه نيز نشان 
داد . در اینجا اثر را از طریق رفاه در نظر می گيریم 
یا  اجتماعی  شاخص های  براساس  تعدیل  با  ولی 
قيمت های سایه ای اجتماعی که با هدف در نظر 
گرفتن توزیع درآمد ، تحصيالت ، بهداشت ، تغذیه ، 
حفاظت محيط زیست و مانند اینها که غالبا در ارقام 
درآمد ملی با روش های استاندارد در نظر گرفته نمی 
شوند این تعدیل صورت نمی گيرد. در نتيجه ، قطب 
  rW ′ رشد بر حسب کشش رفاه در منطقه پيرامونی 
نسبت به سرمایه گذاری در یك مرکز شهری تعریف 
می شود. می توان چنين در نظر گرفت که هر منطقه 
)r( ترکيبی از یك مرکز شهری )u( و یك منطقه 

r است :  پيرامونی ′
rur ′+=  

در نتيجه، u یك قطب توسعه است اگر داشته 
باشيم: 
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اگر حاصل عبارت بزرگ تر از یك باشد ، منطقه 
 )Dominant( »یادشده یك قطب توسعه »مسلط
خواهد بود. اگر حاصل عبارت بين صفر و یك باشد ، 
 Dominant( کمتر«  »مسلط  توسعه  قطب 

با  رابطه  در  a ها  مجموع  اگر  است.   )Sub  –
در سرمایه گذاری  توسعه  در قطب  سرمایه گذاری 
سایر شهرهای سيستم، بزرگتر از یك باشد، رشد 

قطب توسعه کمتر از رشد کل منطقه خواهد بود.
از طرف دیگر، شهر J را مرکز رشد می ناميم اگر 

داشته باشيم: 
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یعنی درصد تغيير در سرمایه گذاری درآن شهر 
توسعه ، مثبت  نتيجه سرمایه گذاری در قطب  در 
باشد. اگر حاصل عبارات بزرگتر از یك باشد ، آن 
شهر یك مرکز رشد »قوی« )Strong( خواهد بود 
و اگر بين صفر و یك باشد ، آن را یك مرکز رشد 
»ضعيف« )Weak( می ناميم . فرض ضمنی نيز 
این است که سرمایه گذاری در آن شهر دارای روابط 
تکاثری با درآمد، اشتغال، رشد جمعيت، پيشرفت 
فنی و... در آن شهر است. ممکن است نيروی اوليه 
برای گسترش نه از ناحيه یك شهر بلکه از ناحيه 
جنگلداری،  کشاورزی،  با  غيرشهری  منطقه  یك 
ماهيگيری و یا معدن به عنوان فعاليت پایه اقتصادی 
ناشی شود. یك منطقه را به عنوان »جلو برنده« 

می ناميم اگر داشته باشيم:  
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در  مثبت  درصدی  تغيير  یك  با  یعنی 
مثبتی  درصدی  تغيير  منطقه ،  سرمایه گذاری 
درسرمایه گذاری برخی مراکز شهری )یا یك مرکز 
شهری( به وجود می آید. اگر حاصل عبارت بزرگتر 
از یك باشد، آن منطقه را یك منطقه جلو برنده 
»قوی« و اگر کمتر از یك باشد »ضعيف« می ناميم. 
سرمایه گذاری ،  و  مهاجرات  ميان  رابطه  علت  به 
می توان نتيجه گرفت که اگر منطقه به صورت جلو 

برنده است خواهيم داشت:
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نشان  رابطه  این  است.  جمعيت   P درآن  که 
می دهد که درصد افزایش در جمعيت مرکز شهری 
منطقه  خود  جمعيت  در  افزایش  درصد  از  بيش 
خواهد بود. در اینجا مساله اثر رشد یك قطب توسعه 
یا مرکز رشد روی تراکم جمعيت مناطق اطراف باقی 
می ماند. یك شهر را مرکز جذب می ناميم اگر داشته 

باشيم:
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یعنی گسترش مرکز شهری در اثر سرمایه گذاری 
در آن مرکز منجر به کاهش در جمعيت مناطق 
پيرامونی خواهد شد. اگر این عبارت بيش از منفی 
یك باشد ، مرکز جذب »قوی« و اگر بين صفر و منفی 
یك باشد، مرکز جذب »ضعيف« خواهيم داشت. 
مشخص است که یك شهر می تواند هم یك قطب 
توسعه و هم یك مرکز جذب باشد یعنی گسترش 
شهر ممکن است سطح درآمد سرانه یا رفاه سرانه 
در منطقه پيرامونی را با کاهش فشار جمعيت در 
منطقه، در اختيار بودن زمين بيشتر برای هر خانوار، 
بهبود فنون کشاورزی و غيره افزایش دهد. اگر این 
کشش مثبت باشد، آن منطقه یك »مرکز انتشار« 
)Diffusion Center( است )برای جلوگيری از 
ناميدن آن به عنوان یك »شهر جلو برنده«( در این 
حالت، سرمایه گذاری در شهر موجب افزایش تراکم 
جمعيت در منطقه پيرامونی خواهد شد. پس برای 

مرکز انتشار داریم: 
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یعنی گسترش مرکز شهری در اثر سرمایه گذاری 
در آن مرکز منجر به کاهش در جمعيت مناطق 

پيرامون خواهد شد. اگر این عبارت بيش از منفی 
یك باشد ، مرکز جذب »قوی« و اگر بين صفر و 
باشد ، مرکز جذب »ضعيف« خواهيم  منفی یك 
اغلب  حداقل  و  مردم  اغلب  احتماال  داشت. 
سياستمداران بيشتر خواهان آن هستند که یك 
شهر هم یك قطب توسعه و هم یك مرکز انتشار 
افزایش  باعث  یعنی سرمایه گذاری در شهر  باشد 
درآمد سرانه، اشتغال و مانند آن در منطقه پيرامون 
شده و تراکم جمعيت را نيز در آنجا به خوبی افزایش 
دهد. برخی مردم از شرایطی که مهاجرت روستایی– 
شهری تنها راه افزایش سطح رفاه جمعيت روستایی 
است راضی نيستند. برخی مردم حتی دوست ندارند 
که مهاجرت از شهرهای کوچك به شهرهای بزرگ 
صورت گيرد. به هر حال یك قطب توسعه را که 
مرکز انتشار است نمی توان به یك قطب توسعه که 
مرکز جذب است به وضوح ترجيح داد مگر این که 
قيمت سایه ای باالیی برای زندگی در روستا یا شهر 
کوچك وجود داشته باشد. در اینجا عدم صرفه های 
مقياس به صورت آلودگی، ازدحام و مانند آن وجود 
دارد که نيازمند تجزیه و تحليل جداگانه است. برخی 
نویسندگان در مورد امکان اندازه گيری صرفه های 
تجمع بدبين هستند و در مورد تعریف صرفه های 
خارجی و در نتيجه امکان کمی کردن آنها تردید 
دارند. یك راه برای اندازه گيری صرفه های تجمع ، 
استفاده از کميت های جمعی ساده برای صرفه های 
تجمع است. یك معيار در این زمينه توسط مارکوس 
در سال 1965 ارائه شده است. وی معتقد بودکه 
اندازه  صنعت  یك  در  می تواند  تجمع  صرفه های 
گيری شود به دليل آن که در بسياری از تجزیه و 
تحليل ها فرض بر این است که صرفه های تجمع 
به صورت »شهری« هستند و این صرفه وابستگی 
زیادی به اندازه و توزیع فضایی مرکز شهری مربوطه 
دارد. وی معتقد است که اگر نرخ رشد شهری در 
یك صنعت بيش از نرخ رشد ملی وزنی )با وزن هایی 
برابر با رشد »نسبی« جمعيت در منطقه( باشد، این 
رشد مازاد می تواند به صرفه های تجمع نسبت داده 

شود.
صرفه های  شاخص  یك  بيشتر  شاخص  این 
مکانی است تا صرفه های شهری یا صرفه های تجمع . 
هانس در سال 1970 روش دیگری پيشنهاد داده 
است. وی معتقد است که رشد اشتغال ملی بيشتر 
بر بسط صنایع نوع سوم )خدمات( متمرکز است و 
این مراکز معموال در حوزه های مادرشهرها هستند 
به  زیادی  اندازه  به  این صنایع در شهرها  و رشد 
صرفه های خارجی تجمع بستگی دارد. رشد برخی 
خدمات مربوط به صنعت )مشخصا خدمات تجاری، 
بانکداری و مالی( می تواند مترادف با ایجاد صرفه های 
سایر  گسترش  که  حالی  در  باشد  تجمع شهری 
خدمات )مانند ورزشی، فراغت، فعاليت های فرهنگی 
و...( تنها در صورتی چنين است که تصميم گيری 
بيشتر بر اساس حداکثر مطلوبيت و نه سود عمل 
کند. در چنين حالتی که خدمات صنعتی بستگی 
شدیدی به توسعه صنایع نوع سوم داشته باشد، 
از  بخشی  یا  تمام  می توان رشد خدمات صنعتی 
آنها را به عنوان شاخص صرفه های تجمع در نظر 
گرفت. در این رابطه می توان دو آزمون تجربی ارائه 
کرد. اولين آزمون، مقایسه تمام یا بخشی از خدمات 
وابسته به صنعت با تغيير در اندازه شهر )در اطالعات 
مقطعی( و دومين آزمون، تاثيرات متقابل تغيير در 
صنایع خدماتی و غيرخدماتی برای بررسی این که 
آیا صرفه های تجمع )به عنوان شاخصی برای بسط 
خدمات( باعث تحریك رشد در سایر صنایع می شود 
یا خير. ضعف این دیدگاه آن است که مسائلی مانند 
آثار  کار، کارایی خدمات عمومی،  بازار  صرفه های 
بيرونی فنی در رابطه با تجمع مکانی و غيره را در 
نظر نگرفته و در نتيجه نمی تواند به عنوان تجزیه و 
تحليل جامع صرفه های تجمع تلقی شود. موضوع 
تمرکز  به  مربوط  تجمع،  صرفه های  برای  دیگر 
فضایی جمعيت در مراکز شهری است و در نتيجه 
می توان این صرفه ها را تابعی از جمعيت دانست. 
متغير جمعيت را می توان بر حسب بالقوه، تراکم 
اندازه گيری کرد. این امر بدان  اندازه جمعيت  یا 

معناست که »خالص صرفه های خارجی گرایش به 
مثبت بودن در برخی اندازه های آستانه ای شهر دارد 
و اگر تابع تجمع بخواهد نشان دهنده صرفه ها یا 
عدم صرفه های خارجی باشد )که مقادیر منفی را نيز 
 u بپوشاند( باید دارای شکل غيرخطی باشد. شکل
معکوس یا شکل تبعی درجه دو نمونه از این اشکال 
است. حذف فرض متناسب بودن و توان دو داشتن 
در این فرمول بندی آمده است و باید دید وقتی 
نتوان ضرایب مربوطه را اندازه گرفت، چگونه می توان 
آن را برآورد کرد. در اینجا تنها یك راه وجود دارد 
و آن هم تجزیه متغير وابسته به کميت های جزئی 
صرفه های تجمع )مانند هزینه  »سرانه« خدمات 
بنگاه های  بهره وری  یا  ترافيك  مشکالت  شهری ، 
تجاری و مانند آن( و تبعيت آنها از سطح جمعيت 
شهری است. یك محدودیت این رهيافت آن است 
که صرفه های تجمع شهری را به جای منطقه ای به 
دست می دهد. سوالی که در اینجا مطرح می شود 
آن است که آیا در جایی که بسياری از صرفه های 
تجمع به صورت صرفه های شهرنشينی هستند ، این 
استثنا  بود. یك  باز هم جدی خواهد  محدودیت 
در اینجا ، انتشار فضایی تکنولوژی از یك مجموعه 
صنعتی جامع است اما این امر تنها یك مثال بسيار 
خاص است. غير از این مورد بسيار خاص می توان 
تجمع  صرفه های  داد.  نشان  شهرها  با  را  مناطق 

منطقه ای بستگی به عوامل زیر دارد: 
1- تعداد مراکز شهری )باالی حد آستانه(

2- اندازه نسبی آنها در رابطه با مراکز بزرگتر
3 – فاصله بين مراکز شهری

چهار  می توان  زمينه،  این  در  مثالی  عنوان  به 
کانون رشد در هند را تفکيك کرد:

1- مراکز خدمات در سطح محلی. مشخصات 
این مراکز عبارت است از: 

وفعاليت  پایين ترین سطح خدمات دهی  الف– 
و ارائه دهنده خدمات به جمعيتی بين 5000 تا 
10000 نفر که در یك روستا متمرکز شده یا در 

تعدادی از روستاهای پراکنده هستند 
مانند  اساسی  تسهيالت  مراکز ،  این  در  ب– 
آرایشگاه ها،  خياطخانه ها،  عمومی،  های  فروشگاه 
رستوران، مدارس ابتدایی و راهنمایی، دفاتر پستی 
سطح پایين، تعاونی، مراکز ارتباطی و مانند اینها ارائه 

می شود 
پ- این مراکز به عنوان منتشرکننده اطالعات 

توسعه ای در روستاها شناخته می شوند 
2 – نقاط رشد در سطح زیرمنطقه ای 

الف – این نقاط برای توسعه روستایی بسيار مهم 
هستند 

ب – این نقاط بين 10 تا 20 نقطه را تحت 
پوشش خدماتی قرار می دهند 

پ - هر یك از این نقاط، جمعيتی بين 50000 
تا 100000 نفر را پوشش می دهند. اندازه نقاط رشد 
بر حسب جمعيت بين 5000 تا 10000 نفر است.

ت - مفهوم نقاط رشد در اینجا تفاوت های زیادی 
با شهرهای بازاری )Market Towns( )از دیدگاه 
پوشش و عملکرد آن( ندارد. بيش از 2000 شهر 
بازاری در هند است که قابليت تبدیل به نقاط رشد 
را دارند. هر یك از این شهرها تقریبا به 300 روستای 
اطراف خود تا شعاع صدها مایل )با اراضی و جمعيت 

متفاوت( خدمات دهی می کنند.
ث- نقاط رشد ، مراکز شهری ابداعاتی و پيشاهنگ 

در نقاط زیرمنطقه ای هستند. 
3 - مراکز رشد در سطح منطقه ای 

تا   50000 بين  مراکز  این  جمعيت  الف– 
500000 نفر )با توجه به مرحله اقتصاد منطقه ای 

آنها( است.
تا   1000000 بين  جمعيتی  مراکز ،  این  ب- 
2000000  نفر را در گستره منطقه ای بزرگ تحت 

پوشش خدماتی خود دارند. 
پ- برای این مراکز ، اندازه جمعيت مهم نيست 
)البته باید یك سطح حداقل جمعيت را برای حمایت 
بلکه  باشند(  داشته  زیربناهای صنعتی شهری  از 
مشخصه های کارکردی آنها مهم است که همين امر 

باعث تميز آنها از نقاط رشد می شود.

ت- مراکز رشد در حوزه تحت نفوذ خود پنج تا 
ده نقطه رشد را در بر می گيرند.

ابداعاتی  مراکز  عنوان  به  نيز  مراکز  این  ث- 
وپيشاهنگ با سطح متفاوتی از کارکرد آنها هستند. 
این مراکز تمامی ویژگی ها و کارکردهای نقاط رشد 
را داراهستند اما عامل تمييز آنها ، کارکردهایی است 
که در نقاط رشد نيست اما مراکز رشد دارا هستند ، 
مانند این که مراکز رشد به عنوان کارکرد اوليه خود 
دارای صنایع کارخانه ای هستند و به عبارت دیگر 
همواره نشان فعاليت های نوع دوم )صنعتی( را دارند. 
در مرتبه بعدی و با توجه به ساختار اقتصادی منطقه 
تحت نفوذ آنها ، فعاليت های اوليه )کشاورزی( و سوم 

)خدمات( قرار می گيرند.
محصوالت  مصرف کنندگان  رشد ،  مراکز  ج- 
و  رشد  نقاط  در  توليدی  نيمه تمام  و  تمام شده 
همچنين محصوالت کشاورزی توليد شده و ارائه 

شده توسط مراکز خدماتی و روستاها هستند
چ- در کنار این که توزیع نقاط رشد باید به طور 
برای  اندکی  تعدیالت  )با  گيرد  یکنواخت صورت 
تناسب با شرایط محلی( ، مکانيابی مراکز رشد باید 
و  مکانيابی صنعتی  نظریه  با  بيشتری  هماهنگی 

نيازهای منطقه ای داشته باشد
ح- در مراکز رشد ، وجود صرفه های خارجی و 

داخلی هر دو به عنوان مزیت های آن است.
خ- مراکز رشد معموال مرکز توليد )یا توليدکننده( 
تسهيالت توليد کشاورزی ) مانند کود و ماشين آالت( 
یا  رادیویی  ایستگاه  یك  دارای  مرکز  هر  هستند. 
تلویزیونی ، تسهيالت بانکی ، کالج ها یا دانشگاه های 
تحصيالت عالی ، نهادهای فنی و تسهيالت خدماتی 

برای حوزه های شهری و روستایی است.
د– تعداد بيش از 500 مرکز رشد در هند وجود 

دارد 
۴ - قطب های رشد در سطح ملی

الف- جمعيت بين 500000 تا 2500000 نفر
دارای  کارکردی  نظر  از  رشد  قطب های  ب- 
کارکرد سوم )خدماتی( مسلط نسبت به کارکرد اول 

)کشاورزی( و دوم )صنعتی( هستند. 
پ- قطب های رشد به عنوان قطب های کالن 
منطقه ای در کشور هستند که ضربان های مالی ، 
فنی ، تحقيقاتی و صنعتی را به تمامی مراکز و نقاط 

در حوزه تحت پوشش خود ارسال می کنند.
ارتباط  آیا  که  است  این  اینجا  در  دیگر  سوال 
چارچوب  در  شهرها  ميان  طرفه«  »دو  متقابل 
قطب های توسعه امکان پذیر است یا خير. فرانسوا 
او  بود.  غيرقرینه  و  سویه  یك  روابط  طرفدار  پرو 
اعتقاد داشت که اگر هر دو شهر بر یکدیگر تاثير قابل 
توجهی داشته باشند ، هيچ یك از آنها یك قطب 
توسعه حقيقی نخواهد بود. مشابها اگر وضعيت زیر 

را داشته باشيم:   
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یعنی هر دو صنعت بر یکدیگر تاثيرگذار باشند ، 
واقعی  جلوبرنده«  یك »صنعت  آنها  از  یك  هيچ 
نخواهند بود. حال اگر دو شهر در یك منطقه دارای 
آثار انتشار باشند اما رشد یکدیگر را حفظ نکنند ، برای 
اینکه هر دو آنها قطب توسعه باشند باید روابط بين 
آنها اساسا به صورت رقابتی باشد و نه رابطه مکملی. 
در وهله اول به نظر می رسد که این تعریف یك 
محدودیت غيرضروری یا غيرمرسوم است زیرا اگر 
اجازه دهيم که یك شهر به صورت یك قطب توسعه 
تعریف شود )که گسترش آن دارای آثار مثبت روی 
سایر جاهاست( حتی اگر این شهر خودش در مقابل 
نشان  العمل  دیگر عکس  در شهر  سرمایه گذاری 
دهد ، مفهوم قطب توسعه اساسا بی معنا شده و تقریبا 
غيرممکن است که بتوان آن را از مرکز رشد تفکيك 
کرد و در نتيجه ، هر شهری یك قطب توسعه خواهد 
بود. یك امکان این است که یك شهر را در صورتی 
به عنوان یك قطب توسعه تعریف کنيم که حاصل 
فرمول فوق بزرگ تر از یك )برای تاثير سرمایه گذاری 
آن شهر روی سایر مناطق( بوده و در عين حال 
کشش پاسخگویی آن شهر نسبت به سرمایه گذاری 
در سایر مناطق کمتر از یك باشد. مرسوم نبودن این 

تعریف آن است که حتی در شرایطی که یك یا دو 
شهر بزرگ در منطقه باعث ایجاد آثار مثبت و عظيم 
روی رشد منطقه ، درآمد سرانه و ... در اقتصاد باشند ، 
نتوان هيچ قطب توسعه ای در یك منطقه مشخص 
یا اقتصاد ملی تعيين کرد. پس یك قطب توسعه 
حقيقی باید دارای تعدادی عامل اقتصادی جلوبرنده 
باشد که دارای آثار انتشار از طریق سرمایه گذاری و 

رشد مربوط به آن نباشد. در نتيجه داریم :
0〉

∆
∆

B

A

I

I         0=
∆
∆

A

B

I

I

و یك قطب توسعه دربرگيرنده عوامل اقتصادی 
از نوع B است که به عنوان عوامل اقتصادی ابداع گر 
شهری  هر  واقعيت  در  هستند.   )Innovating(
دارای »برخی« عوامل اقتصادی است که در پاسخ به 
حوادث واقع شده در سایر جاهای منطقه گسترش 
یافته اند اما در عين حال که تاکيدی بر رابطه زیر 

برای یك شهر به عنوان یك »قطب« نداریم:  
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ولی بر »اندك« بودن آن ) شاید کمتر از 0/5 
درصدبودن آن ( تأکيد داریم. کارکرد و مشخصه 
از  اقتصاد  بر  آن  تسلط  توسعه ،  قطب  یك  اصلی 
طریق عوامل اقتصادی ابداع گر از نوع B است که 
سرمایه گذاری بر حسب آینده و نه عکس العمل در 
مقابل رشد جاری بازار آنها را می سازد. نکته دیگر 
آن است که لزومی ندارد منطقه جلوبرنده یا قطب 
توسعه درداخل مرزهای منطقه ای خاص یا حتی 
در داخل مرزهای کشور باشد. مرزهای منطقه ای و 
ملی اغلب سياسی یا تاریخی هستند و برخی شهرها 
ممکن است به طور همزمان برای یك منطقه واحد 
نقش قطب توسعه را داشته باشند. همچنين لزومی 
ندارد که سطح رفاه در قطب توسعه یا منطقه جلو 
برنده نسبت به مراکز رشد بيشتر باشد. باید توجه 
 Geographic( جغرافيایی  فضای  که  داشت 
 Economic( متفاوت از فضای اقتصادی )Space
Space( است و فرانسوا پرو نيز بر این نکته تاکيد 
دارد. فضای اقتصادی الزاماً در محدوده جغرافيایی 
یك شهر نبوده بلکه حتی می تواند در سراسر جهان 
در  سرمایه گذاری  تاثير  مانند  باشد.  داشته  وجود 
توکيو ، بانکوك ، سنگاپور و لندن روی فعاليت ها در 
شمال شرقی مالزی که ناشی از آثار پخش )انتشار( 
است. در بحث ارتباط یك سویه و غيرقرینه )پيش 
 )Schumpeter( رابطه ميان پرو و شومپيتر ،)گفته
مشخص می شود. یك عامل اقتصادی جلوبرنده ، یك 
عامل اقتصادی ابداع گر است. سرمایه گذاری ها در 
موفقيت آینده ابداعات و نه به دليل موفقيت اعمال 
عادی در گذشته صورت می گيرد. آنچه پرو انجام داد ، 
قرار دادن مفهوم شومپيتر از ابداعات در فضاست با 
تاکيد بر اینکه عامالن اقتصادی ابداع گر و جلو برنده 
گرایش دارند که در مراکز شهری مشخص تجمع 
یابند. این تجمع عامالن اقتصادی جلوبرنده ، یك 
مرکز شهری را به صورت یك قطب توسعه  می آورد. 
به عالوه ، مفهوم شومپيتر از »گروه پيرامون« که پس 
از موفقيت ابداعات به وجود می آیند به همراه مفهوم 
آثار ثانویه بسيار نزدیك به مفهوم مشابه در نظریه 
فرانسوا پرو است که در اینجا نيز پرو مفهوم شومپيتر 
را در فضا به کار برده است به این معنا که مشخص 
شود این گروه پيروان و گسترش عامالن اقتصادی 
مربوطه »در کجا« واقع می شود. یك معادله ساده 

می تواند این امر را نشان دهد: 
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  که در آن داریم : 
Y           درآمد 

sK     ضریب تکاثر برتر     
iI            سرمایه گذاری القایی 

dI        سرمایه گذاری در اکتشاف و           
استخراج منابع جدید 

K            ذخيره شناخته شده منابع طبيعی 
tI            سرمایه گذاری در اکتشاف و کاربرد       

تکنولوژی جدید 
      T           سطح تکنولوژی 

 مفهوم قطب توسعه، این نيروهای رشد را در 
 اساسا در منطقه جلوبرنده 






 .

KI d فضا قرار می دهد .
 در قطب توسعه واقع می شود. 






 .

TI t واقع می شود .
سرمایه گذاری القایی می تواند در هر جا واقع شود 
و  جلوبرنده  مناطق  رشد،  مراکز  در  می تواند  و 
قطب های توسعه واقع شود. اگر یك مرکز رشد ، 
دارنده عکس العمل قوی )پيش گفته( باشد ، رشد 
خودش سریع تر از رشد قطب توسعه می شود. در 
عمل می توان عامالن اقتصادی مختلفی را دید که 
درجات مختلف سرمایه گذاری در ابداعات را دارند 
که می تواند ناشی از افزایش سود یا فروش آنها در 

گذشته باشد. 
می توان عامالن اقتصادی جلوبرنده را به صورت 
عامالنی که حداقل X درصد از سرمایه گذاری تحقيق 
و توسعه آنها به سمت ابداعات متوجه است تعریف 
کرد. به همين ترتيب ، هيچ شهری صرفا مشتمل 
بر عامالن اقتصادی جلوبرنده نيست و باید »قطب 
توسعه« را به صورت شهری خاص تعریف کرد که 

این مفهوم از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. 
در پایان باید گفت که یك قطب توسعه می تواند 
یك  که  توسعه ای  قطب  باشد:  داشته  حالت  دو 
 مرکز جذب است و قطب توسعه ای که یك مرکز 

انتشار است. 
توسعه  قطب  یك  انتشار  آثار  انتقال  بحث  در 
در  مرکز  آن  وجود  بر  عالوه  رشد ،  مرکز  یك  و 
دارد  اهميت  نيز  دیگر  دو چيز  پيرامونی ،  منطقه 
که یکی خطوط ارتباطی و انتقالی و دیگری وجود 
عکس العمل کنندگان در منطقه هدف است. فرانسوا 
پرو معتقد است که در کشورهای در حال توسعه که 
در آنها خطوط ارتباطی قوی بين قطب و پيرامون 
قطب ها«  »توسعه  پدیده  با  بيشتر  ندارد ،  وجود 
خطوط  توسعه«.  »قطب های  پدیده  تا  مواجهيم 
ارتباطی می تواند جریان کاالها ، خدمات و جمعيت 
یا انتشار تکنولوژی باشد ولی نحوه وقوع این خطوط 

هنوز مشخص نيست.
* پژوهشگر اقتصاد شهری
 BWurban7677@gmail.com

مفهوم قطب های توسعه در برنامه ریزی منطقه ای
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فراخوان مناقصه شماره  33/99/۱9

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي راه آهن جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد فرآيند ارزيابى �يفى 
جهت برگزارى مناقصه عمومى با موضوع « نصب و راه اندازى سيستم عالئم ال�تري�ى دو ايستگاه ارژنگ 
و عقدا » را از طريق سامانه تدار�ات ال�تروني�ى دولت به شماره ٢٠٩٩٠٠١٤٩٤٠٠٠٠٤٤ با شرايط زير 

برگزار منايد. 
دارا بودن گواهينامه صالحيت اجنام كار از سازمان برنامه و بودجه �شور و ظرفيت آزاد در يكي از رشته هاى 
ارتباطات يا نيرو يا تاسيسات و جتهيزات يا راه و ترابري با رتبه حداقل ٥ و گواهينامه تاييد صالحيت امينى 
پيمان�اران صادره از وزارت تعاون ، �ار و رفاه اجتماعى الزامى و در غير اينصورت منجر به حذف مناقصه 
گران از ادامه روند مناقصه مى باشد. مبلغ برآورد مناقصه ٩,٤٢٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال و تضمني شر�ت در 
فرآيند ارجاع �ار ٤٧١,٤٥٠,٠٠٠ ريال و مدت اعتبار  ضمانتنامه شر�ت در فرآيند ارجاع �ار ٣ ماه بوده و 

به مدت ٣ ماه ديگر قابل متديد مى باشد. قيمتها متناسب با �االى ساخت داخل با حلاظ �يفيت ارائه گردد .
�ليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى �يفى از دريافت و حتويل اسناد ارزيابى �يفى تا ارسال دعوتنامه 
آدرس                                      به  (ستاد)  دولت  ال�تروني�ى  تدار�ات  سامانه  درگاه  طريق  از  مناقصه،  مراحل  ساير  جهت 
اجنام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل   www.setadiran.ir
ثبت نام در سايت مذ�ور و دريافت گواهى امضاى ال�تروني�ى را جهت شر�ت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/٠٧/٣٠ مى باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
گران  مناقصه  به  ستاد  سامانه  طريق  از  دعوتنامه  ارسال  و  �يفى  ارزيابى  فرآيند  برگزارى  از  پس  عمومى 

ارسال خواهد شد. 
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى �يفى: ساعت ١٩ روز پنجشنبه مورخ ١٣٩٩/٠٨/٠٨

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى �يفى: ساعت ٩ روز شنبه مورخ ١٣٩٩/٠٨/٢٤
اطالعات متاس دستگاه مناقصه گزار : آدرس تهران- ميدان آرژانتني- خيابان آفريقا- ساختمان مركزي 

راه آهن ج.ا.ا- طبقه پانزدهم– اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي–امورقراردادها

مي ایران م الکتریکي راه آهن جمهوري اس اداره کل ارتباطات و ع 2307م الف

خبر

مقدمات اجرايی شدن کيف  پول الکترونيکی فراهم شد
بانك مرکزی، ش��اپرك و شرکت خدمات انفورماتيك را موظف کرده است که 
زیرساخت های الزم برای اجرایی شدن کيف  پول الکترونيکی و تعامل پذیر شدن آنان 
با یکدیگر را فراهم کنند. به این منظور شاپرك ملزم به تدوین اسناد تعامل پذیری 
کيف پول های الکترونيکی با یکدیگر و شرکت خدمات انفورماتيك ملزم به ایجاد 
سویيچ تعامل پذیری کيف  پول های الکترونيکی شده  است.به گزارش پيوست، طبق 
پيش بينی های صورت گرفته شاپرك در اسناد تنظيمی خود باید نحوه نظارت و 
کنترل کيف  پول های الکترونيکی را مشخص کند. همچنين باید نحوه عمکردشان در 
شبکه بانکی را به صورت مشخص تعيين کند.طبق پيش بينی های صورت گرفته در 
سند کيف  پول الکترونيکی نهاد ناظر که در این سند بانك مرکزی تعيين شده، باید 
ظرف شش ماه زیرساخت های الزم برای اجرایی شدن کامل کيف پول الکترونيکی 
و تعامل پذیر ش��دن آنها با یکدیگر را فراهم کند. یکی از زیرساخت های مورد نياز 
برای اجرایی شدن و تعامل پذیر شدن کيف های الکترونيکی با یکدیگر آماده سازی 
اسناد مربوط به تعامل پذیری راهبران کيف پول با یکدیگر است.در این اسناد عالوه 
بر اینکه باید مش��خص شود سوابق تراکنش های کيف پول چگونه نگهداری شود، 
باید نحوه تعامل و انتقال داده ها با یکدیگر نيز به صورت کامل مشخص شود. بانك 
مرکزی به عنوان نهاد ناظر تعيين شده در سند کيف  پول الکترونيکی این وظيفه 
را به شاپرك سپرده و شاپرك را ملزم کرده تا ظرف شش ماه این اسناد را تنظيم 
کند.در این دوره شش ماهه نيز شبکه بانکی کشور و راهبران کيف  پول الکترونيکی 
موظف هستند خود را به صورت کامل با شرایط و الزامات مندرج در کيف  پول تطبيق 

دهند و شرایط تعامل پذیری را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.

سفرچهاردهمين گروه   ماهواره های استارلينک به فضا
ش��رکت فضایی »اسپيس ایکس« 60 ماهواره دیگر را که چهاردهمين گروه از 
ماهواره های استارلينك محسوب می شوند، به فضا پرتاب کرد. به گزارش ایرنا به نقل 
از خبرگزاری یونایتدپرس، این 60 ماهواره برای تکميل شبکه ماهواره های باندپهن 
استارلينك شرکت فضایی اسپيس ایکس به فضا پرتاب شدند.این پرتاب ساعت 8:25 
دقيقه صبح یکش��نبه به وقت منطقه زمانی شرقی EDT با راکت »فالکون 9« از 
»مجموعه پرتاب 39 پایگاه فضایی کندی« در فلوریدا صورت گرفت.با پرتاب این 60 
ماهواره، شمار ماهواره های استارلينك که اکنون در مدار زمين قرار دارند به حدود 
800 ماهواره می رس��د. ماهواره های استارلينك در ارتفاع حدود 3۴0 مایلی )5۴7 
کيلومتری( باالی سطح زمين می چرخند. این در حالی است که »خط کارمان« - یك 
خطی فرضی در آسمان در ارتفاع 62 مایلی )حدود 100 کيلومتری( از سطح زمين  
و ایستگاه بين المللی فضایی در ارتفاع 250 مایلی )۴02 کيلومتری( زمين قرار دارد.
پس از انجام پرتاب قبلی ماهواره های استارلينك که ششم اکتبر )15 مهر( انجام شد، 
»الون ماسك« بنيانگذار شرکت فضایی اسپيس ایکس اظهار داشت: این پرتاب به 
زودی اجازه می دهد تا »یك آزمایش عمومی نسبتا گسترده« در شمال آمریکا و به 
اميد خدا در جنوب کانادا انجام شود. سایر کشورها به محض اینکه تایيدیه قانونی را 
دریافت کردیم، می توانند از این رویه پيروی کنند. این شرکت اعالم کرد: امدادگران 
شرایط اضطراری در شمال ایالت واشنگتن از خدمات استارلينك در مناطق آتش سوزی 
استفاده کرده اند. اسپيس ایکس در وب سایت رسمی خود نوشت: روشی که امدادگران 
شرایط اضطراری از استارلينك در این زمينه استفاده کرده اند، نمایانگر بهترین عملکرد 
استارلينك در مناطق دورافتاده یا روستایی است که به اتصال اینترنت دسترسی ندارند. 
شبکه استارلينك هنوز در مراحل اوليه قرار دارد، اما با رشد این شبکه، پوشش دهی 
ما نيز افزایش می یابد. ماهواره  های »اس��تارلينك«  بخشی از برنامه اسپيس  ایکس 
برای خدمات جدید و پرسرعت اینترنت است. این طرح اوایل سال 2015 ميالدی با 
درخواست »الون ماسك«، مدیرعامل این شرکت از کميته ارتباطات فدرال برای کسب 
اجازه آزمایش ایده خود برای تاسيس یك پهنای باند جهانی آغاز شد. وی در سال 
2017 برنامه استارلينك را به عنوان یك سيستم پهنای باند ارزان  قيمت که می تواند 
دسترسی به اینترنت را در سراسر جهان فراهم کند، به ثبت رساند.البته اسپيس ایکس 
تنها شرکتی نيست که در این زمينه سرمایه گذاری کرده و در این ميان، آمازون و 

فيس بوك نيز طرح هایی را برای اینترنت رسانی دنبال می کنند.

اقدامات جديد چين برای جلوگيری از اعتياد کودکان 
به محتوای ديجيتال

چين اقدامات سختگيرانه تری برای دور نگه داشتن کودکان از محتوای اعتيادآور 
دیجيتال اجرا می کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دولت چين رای 
به اصالح قوانينی داده که محصوالت و سرویس های اینترنتی اعتيادآور برای کودکان 
را ممنوع می کند.سازندگان بازی های رایانه ای، سرویس های پخش آنالین محتوا و 
ش��بکه های اجتماعی باید محدودیت های زمانی و ميزان مصرف را برای کاربران 
خود اعمال کنند.این اقدامات همچنين به کودکان و والدین ش��ان حق می دهد از 
شرکت های اپراتور اینترنت درخواست کنند اقدامات ملزوم برای مقابله با قلدری 
سایبری مانند مسدود کردن و حذف محتوا را اجرا کنند.قوانين اصالح شده از یکم 
ژوئن 2021 ميالدی اجرا می شوند.البته قوانين جدید به اقدامات پيشين چين در 
این زمينه وجهه ای رسمی می بخشد. قانونگذاران این کشور در حال حاضر مشغول 
بررسی جنبه های اعتياد به بازی های رایانه ای هستند و توسعه دهندگان نرم افزار مانند 

شرکت تنسنت نيز اقدامات نظارتی را اجرا می کنند.

»جه�ان صنع�ت« - ب��ا توجه به 
پيچيدگی های ناشی از انقالب دیجيتال و 
تاثير این تغييرات در مناسبات سياستگذاری 
داخلی و بين الملل و فقدان راهبرد در زمينه 
حکمرانی سایبری کش��ور، این ضرورت 
وجود دارد تا سلس��له جلساتی در زمينه 
حکمرانی فضای دیجيتال برگزار شود و این 
مباحث مورد بحث و گفت وگو قرار بگيرد. 
به همين روی مرکز بررس��ی استراتژیك 
ریاست جمهوری در دومين نشست خود 
با محوریت موض��وع »حکمرانی جهانی 
فض��ای مجازی« در تاریخ 3 ش��هریور با 
حض��ور جمعی از اس��اتيد و متخصصان 

برگزار شد.
الگوی تحلیل حکمرانی  � 

برنامه ریزی برای حضور قوی و مستمر 
در مجامع جهانی مرتبط با فضای مجازی 
به منظور صيانت از حقوق و منافع ملی، به 
کارگيری ابتکار عمل و گسترش تعامالت 
ميان دولت های همسو و در جهت سالم 
و ایمن س��ازی فض��ای مج��ازی و امکان 
بهره گيری همه کشورها از فضا بر اساس 
حاکميت ملی و عدالت مقام معظم رهبری، 
یکی از مسائل مهم در حوزه فضای مجازی 

است.
یکی از مس��ائل اساس��ی که در حوزه 
حکمرانی وجود دارد، آن است که مبانی 
نظری بسيار س��نگينی دارد و وقتی آن 
مبانی بيان می ش��ود مالل آور اس��ت. از 
س��وی دیگر به مباح��ث و مبانی نظری 
حکمرانی بسيار کم پرداخته شده است. 
مباحث ترجمه شده نيز بيشتر محدود به 
حکمرانی خوب و مدل های آن است. از آنجا 
که حکمرانی یك حوزه ميان رشته ای ميان 
حوزه های علوم سياسی، مدیریت و تحليل 
خط مشی، حقوق، اقتصاد و انسان شناسی 
و مردم شناسی است و بر پيچيدگی بحث 
می افزاید، برای درك مفهوم حکمرانی باید 

به چهار پرسش پاسخ داده شود:
اراده چه کس��ی، بر چه چيزی، یا چه 

سازوکاری، برای چه غایتی، اعمال شود؟
اعم��ال اراده در فض��ای مج��ازی با 
الگوی حکمرانی و مفه��وم دولت مدرن 
متفاوت اس��ت. در بخش بازیگران فقط 
دولت ها نيستند که اعمال اراده می کنند. 
سازمان های بين المللی نيز نقش دارند و در 
برخی موارد بيشتر از حاکميت های ملی 

اعمال نفوذ می کنند.
بازیگران نهادی � 

در عرصه فضای مجازی نقش بازیگران 
نهادهای بين المللی مانند آیکن،  ای تی یو، 
ش��رکت های چند مليتی و... بسيار مهم 
اس��ت و نمی توان ب��دون توجه به نقش 
این سازمان ها، حکمرانی فضای سایبر را 
تحليل کرد. ش��رکت های چندمليتی در 
بسياری از حوزه های سياستگذاری اعمال 
اراده می کنند. بنابراین نمی توان اعمال اراده 
این گروه ه��ا را نادیده گرفت. حکمرانی، 
چارچوبی است که کمك می کند اعمال 
اراده را ببينيم. لزوما قرار نيس��ت اعمال 
اراده حکومت ها را ببينيم بلکه می توان در 
این چارچوب اعمال اراده سایر بازیگران را 
نيز مالحظه کرد. انجمن های تخصصی 
بين الملل��ی )NGO(  نيز نقش بس��يار 
بااهميتی دارند. نهادهای حکومتی مانند 
FCC در آمری��کا و آفکام در انگليس نيز 
نقش بسيار پررنگی دارند. همچنين در این 

فضا، رسانه ها نيز اعمال اراده می کنند.
ارزش های متفاوت � 

هرک��دام از این بازیگ��ران، ارزش های 
متفاوتی دارند. معنی ارزش، اعم از منافع 
و دغدغه ها و غایات اس��ت. از دید برخی 
بازیگران، سلطه به عنوان ارزش محسوب 
می ش��ود و از دید برخی دیگ��ر »آزادی 
اطالعات«، »بی طرفی شبکه«، »حاکميت 
مل��ی«، »خدم��ات مطل��وب«، »امنيت 
مطل��وب« و... به عنوان ارزش محس��وب 
می شود. این بازیگران برای تحقق یکی از 
این ارزش ها وارد فضای حکمرانی می شوند. 
هيچ کدام فارغ از منافع و ارزش وارد این 

فضای حکمرانی نمی شوند.
عناصر و ابزارهای مورد استفاده � 

ابزارهای مورد استفاده، بسيار متفاوت 
است. در نظام تنظيم گری سنتی فقط قانون 
و زور وج��ود دارد اما در فضای حکمرانی 
جدید، ابزارهای مورد استفاده، بسيار متکثر 
است. کنوانس��يون ها، استانداردها، تعهد، 
توافق، قوانين، پروتکل های وب، پلتفرم ها، 
فناوری ها، برنامه های کاربردی )آپ ها( و 
حتی قواعد داخلی ش��رکت ها مهم ترین 

ابزارهای اعمال اراده هستند.
به طور کلی سه دسته عمده از ابزارها 
وجود دارند که در سياست عمومی مورد 
استفاده هس��تند: 1- ابزارهای تنظيمی، 

2- ابزارهای اقتصادی و مالی، 3- ابزارهای 
نرم.

ابزارهای تنظیمی � 
نوع اول از ابزارهای قانونی برای تنظيم 
تعامالت بازار و اجتماع استفاده می کند. 
منطق اس��تفاده از چنين ابزاری، تمایل 
دولت به تعریف چارچوب هایی است که 
تعام��الت جامعه و اقتص��اد در آنها روی 
می دهند. طبيعتا انواع گوناگونی وجود دارد 
اما نوع متداولش آن است که این ابزارهای 
تنظيمی )قوانين، مق��ررات، رهنمودها، 
مجوزها و...( ماهيت اجباری دارند، به این 
معنا که کنشگران مجبورند در محدوده های 
تعریف شده ای که مشخص می کنند چه 
کاری مج��از و چه چيز غيرمجاز اس��ت، 
عم��ل کنند. اگر م��ردم از ای��ن اقدامات 
اجباری پيروی نکنند، عموما با تهدید به 
انواع تحریم آنها را مجبور به اجرا خواهند 
کرد. قدرت قانونی دولت، مهم ترین ویژگی 
این ابزارهاست. از دیدگاه سياست نوآوری، 
ابزارهای تنظيمی اغلب جهت تبيين بازار 
برای محصوالت و پروسه های نوآور است.

ابزارهای مالی و اقتصادی  � 
ای��ن ابزاره��ا مش��وق های اقتصادی 
ی��ا بازدارنده هایی را ایج��اد می کنند و از 
فعاليت های اقتصادی و اجتماعی خاصی 
حمایت می کنند. آنها می توانند ش��امل 
اقتصاد به معنای پول نقد یا تهاتر باشند یا 
بر اساس مشوق های مالی مثبت )تشویق، 
ترفيع، فعاليت های خاص( یا بر اس��اس 
بازدارنده هایی مانند منصرف سازی، منع 
کردن، فعاليت های خاص. مش��وق های 

اقتصادی مثبت مانن��د انتقال وجه نقد، 
وام های بالعوض، سوبسيدها، وام با بهره 
کم، تضمين وام و بازدارنده ها مانند ماليات، 
مخارج، هزینه ها، عوارض و تعرفه گمرکی 

است.
ویژگی ابزارهای نرم، داوطلبانه بودن و 
اجباری نبودن آنهاست. زمانی که ابزارهای 
نرم استفاده می شوند، افراد تحت حاکميت 
دیگر توس��ط دول��ت و یا س��ازمان های 
عمومی اش مورد س��نجش های اجباری، 
تحریم یا مشوق های مستقيم یا بازدارنده ها 
قرار نمی گيرند. در ع��وض ابزارهای نرم، 
توصيه نامه و درخواست های قانونی فراهم 
یا موافقتنامه های داوطلبانه یا قراردادی و 
شکایت های عمومی و خصوصی پيشنهاد 
می کنند. این ابزارها بسيار متنوع هستند اما 
عموما بر اساس این موارد هستند: ترغيب، 
تبادل دوجانبه اطالعات ميان کنشگران 
و هم��کاری ميان کنش��گران عمومی و 

خصوصی.
راهبردها � 

در حوزه راهبرد و مداخالت، ابزارهای 
متعددی استفاده می شوند از جمله ابزار 
شبکه س��ازی، گفت وگو، جب��ر فناوری، 
ارزش آفرین��ی اقتصادی، اعم��ال اراده از 
طریق قيمت و بازار. همچنين حکمرانی 
دارای س��طوحی اس��ت که از درون یك 
خانواده می تواند مطرح شود تا در سطح یك 
شرکت. و سپس در سطح ملی و حکمرانی 
کالن کشور تا مجموعه های چندمليتی و در 
نهایت حکمرانی های جهانی و بين المللی.

حکمرانی جهانی فضای مجازی  � 
دست چه کسی است 

در مجام��ع علمی ه��ر زمان بحث به 
بازیگران و افراد می رسد، بحث را غيرعلمی 
تلقی می کنند. مثال اگر درباره دغدغه های 
بنيان گذار تلگرام بحث شود، این انتقاد مطرح 
می شود که بحث غيرعلمی، داستان پردازی 
و روزنامه ای است. در صورتی که در ادبيات 
حکمرانی موضوع بسيار مهمی است و در 

حکمرانی »چه کسی« را نمی توان حذف 
کرد. برای پاسخ به این پرسش باید تاریخ 

اینترنت مورد بررسی قرار بگيرد.
1- اینترنت از ابزاری برای رفع نيازهای 
وزارت دفاع آمریکا تا فرصتی برای جلب 
منافع: در آن زمان وزارت دفاع آمریکا، نياز به 
امنيت تبادل داده برای بخش های مختلف 
داشته و برای رفع این نياز، با همکاری سه 
دانشگاه اصلی – روابط حاکميت و دانشگاه 
– سيستمی طراحی کرده تا نيازهای وزارت 

دفاع را برطرف کند.
2- از ابزاری برای جلب منافع تا فرصتی 
برای بسط اراده حکمرانی در عصر فضای 
مجازی: در مرحله بعد از اینترنت به عنوان 
ابزاری برای تامين منافع اقتصادی استفاده 
می کنند اما به مرور دریافتند که کاربران در 
شبکه اینترنت، تبدیل به افرادی می شوند 
که خوب اطاعت می کنند و به این نتيجه 
رسيدند که اینترنت ابزار خوبی است برای 

بسط اراده.
3- فشار بين المللی بر حاکميت دولت 
آمریکا بر اینترنت جهانی: زمانی که استفاده 
از اینترنت فراگير شد، دولت ها نگران شدند 
که چرا این ابزار فقط در دست وزارت دفاع 
آمریکاس��ت و این موضوع مورد اعتراض 

دولت ها قرار گرفت.
۴- جایگزینی شرکت ها به جای دولت: 
دولت آمریکا برای اینکه بتواند این فشار 
بين المللی را خنثی کند، شرکت ها را به 
جای دولت جایگزین و در ظاهر خودش را از 
مظان اتهام خارج کرد. بنابراین شرکت های 
خصوصی، به منظور اعم��ال اراده ملی و 

دولتی ایجاد شدند. برخالف ایران که دیده 
شده شرکتی را دولتی می کنند و این امر 
موجب عدم اعمال اراده و حکمرانی بر آن 

شرکت از طرف حاکم می شود.
5- طرح شرکت های چندمليتی: در 
مرحله بعد برای اینکه اعمال اراده خود را 
کامال پنهان کنند، شرکت ها به شرکت های 
چندمليتی تبدیل شدند تا مشخص نشود 
که پشت این شرکت ها چه کسانی هستند. 
وقتی شرکت ها وارد ميدان می شوند، دیگر 
سازمان هایی مانند سازمان ملل در این فضا 

نقشی ندارند.
6- حکمرانی چند ذی نفعی به عنوان 
سياست پوششی: حکمرانی چند ذی نفعی 
با هدف پنهان کردن موضوع »چه کسی« به 
عنوان سياست پوششی مطرح شد. بنابراین 
شاهد اعمال اراده چند شرکت بين المللی 
به نمایندگی پنهان از جامعه سرمایه داری 

آمریکا هستيم.
اگر »چه کسی« را بپذیریم، سواالت به 

گونه ای دیگر می شود.
-  در ب��ازی حکمرانی چند ذی نفعی، 

دولت ها چگونه می توانند بازی کنند؟
- آیا بازی دولت ها با شرکت ها متعادل 

است؟
- آیا ممکن است بردی برای دولت ها 

به همراه داشته باشد؟
- آی��ا امکان به ه��م زدن بازی وجود 

دارد؟
افراد حقوقی به دنبال پاسخ به این سوال 
هستند که »چه کسی باید اعمال اراده کند 
و حق با چه کسی است؟« در صورتی که 
س��وال جدی تر در عرصه حکمرانی این 
است که »در عمل، اراده چه کسی محقق 

می شود؟«
در همه کشورها از جمله آمریکا، افراد 
و جنبش ه��ای فراوانی وج��ود دارند که 
مخالف حاکميت و س��لطه همه جانبه و 
بالمنازع آمریکا بر فضای اینترنت هستند. 
برای مثال جنبش open source  برای 

مخالفت با این حاکميت بالمنازع شکل 
گرفت اما در مراحل بعد نيز این جنبش با 
ابزارهای حکمرانانه، تحت حکمرانی و اراده 

آمریکا قرار گرفت.
بر اساس نتایج مطالعات ميان رشته ای، 
به طور مرسوم سه الگو یا سبك حکمرانی 
وجود دارد. چند س��الی اس��ت که الگوی 
چهارمی نيز در ادبيات مربوط به حکمرانی 

وارد شده است.
1- الگوی دستوری سلسله مراتبی 

و فرماندهی
دس��توری،  الگ��وی  اول  الگ��وی 
سلسله مراتبی و فرماندهی است که دولت 
در آن نقش تبيين کننده ای دارد و هميشه 
یك فرد باید تحت دس��تور و فرماندهی 
شخص باالدستی اش کار کند و اگر خالف 
آن انج��ام دهد، یك بی نظم��ی رخ داده 
است. در برخی حوزه ها، با هدف اثربخشی، 
سلسله مراتبی ایجاد شده که سطوح متفاوت 
دارد و نهادهای متعددی ایجاد شده است، 
ام��ا کارآمدی و اثربخش��ی خاصی وجود 
ندارد و فق��ط یك توپ از یك پله به پله 

پایينی می افتد.
2- الگوی تبادل و مبادله

در الگوی حکمرانی دوم یعنی الگوی 
تبادل و مبادله نيز ما ش��اهد اعمال اراده 
هستيم. با این استدالل که مداخله دولت 
باید کمتر شود و به سمت اعمال حکمرانی 
از طریق ب��ازار حرکت کنيم. برای مثال، 
آمریکا صنعتی را تا مرحله نقطه سربه سر 
و یا سود اقتصادی حمایت می کند و وقتی 
مطمئن شد که بازیگران دیگر نمی توانند از 
لحاظ فناوری، کيفيت و قيمت به او برسند، 
الگوی بازار را مطرح می کند و بعد به دیگران 
می گوید که چرا خالف بازار عمل می کنيد؟ 
بازار باید حاکم باشد. بازار می گوید، قيمت 

بهتر و کيفيت باالتر.
3- الگوی حکمرانی شبکه ای

در الگوی سوم حکمرانی سبك شبکه 
مطرح می ش��ود. ش��اید پيش از دیگران 
فرهنگ و ادبيات ما بر این موضوع تاکيد 
داش��ته اس��ت. مثال اینکه بگو دوست تو 
کيس��ت تا بگویم اخالقت چيس��ت. به 
این معنا که همجواری اجازه اعمال اراده 
می دهد. مانند تغيير جایگاه و جابه جایی 
استراتژیك یك پدر از باالسر بودن فرزندش. 
به رفيق و همراه ش��دنش با هدف اعمال 
اراده بهتر بر فرزن��دش. ما خودبه خود بر 
همس��ایگان اعمال اراده داریم، در عرضه 

بين الملل نيز به همين شکل.
4-  الگوی حکمرانی همبستگی

در الگوی چهارم که مبتنی بر همبستگی 
اس��ت، اش��تراکاتی با الگوی شرکت دارد 
و معموال تحت عنوان مباحث ش��رکتی 
مطرح می شود. به این معنا که در الگوی 
همبستگی نيز امکان اعمال اراده وجود دارد 
و این اعمال اراده از طریق عشق و محبت 
انجام می شود. در حال حاضر شرکت هایی 
مانند اپل از طریق ایجاد محبوبيت برای 
طرفداران، به دنبال اعمال اراده هستند. افق 
زمانی و مکانی این الگو منحصر به حضور 
در سازمان، بازار و شبکه )تعامل با دیگران( 
نيست بلکه در هر زمان و هر کجا امکان 

اعمال اراده وجود دارد.
راهبرد فعاالنه خط مشی گذاری در  � 

فضای مجازی
جبر فن��اوری، نگاه حاک��م بر اعمال 
حکمرانی در فضای مجازی: جبر فناوری، 
ن��گاه حاکم بر اعمال حکمرانی در فضای 
مجازی اس��ت. یک��ی از مباحث مهم در 
بحث سياس��تگذاری و فناوری این است 
که آیا سياستگذاری بر فناوری تفوق دارد 
یا فناوری بر سياستگذاری؟ »ابزار دست 
توست، بنابراین درس��ت استفاده کن«. 
یعنی می توانيم برای این ابزار سياستگذاری 
کرده و در جهت درست استفاده کنيم اما 
در مباح��ث مربوط به فناوری اطالعات و 
ارتباطات، فناوری بر سياستگذاری تفوق 
پيدا می کند. فهم رایج از حکمرانی فضای 
مجازی این اس��ت که در فضای اینترنت 
نمی ت��وان به جز سياس��ت های موجود، 
سياست دیگری گذاشت و نوعی جبرگرایی 
حاکم است و سياستگذاری در ذیل فناوری 
باید حرکت کند. بنابراین در این فضا اراده از 

فناوری قابل تفکيك نيست.
تبدیل خط مشی به فناوری: در چنين 
فضایی باید خط مشی را تبدیل به فناوری 
کرد. نه آنکه خط مشی را بر فناوری اعمال 
کرد. حدود 10 سال قبل، ادبيات فيلترینگ 
در کش��ور مطرح ش��د. در هم��ان زمان، 
در دول��ت اوباما، ردیف بودجه جدیدی با 
عنوان »توليد فناوری عبور از فيلترینگ« 
ایجاد شد. به این معنی که دولت آمریکا 
خط مشی خود را به نياز فناورانه تبدیل کرد. 
خط مشی از طریق فناوری، خود را در حوزه 
فناوری و ارتباطات نهادینه می کند. در این 
فضا فقط از طریق فناوری می توان اعمال 
اراده کرد. تغيير خط مشی گذاری با ایجاد 
فناوری جدید امکان پذیر اس��ت. بنابراین 
نمی توان فناوری را گرفت و بر آن اعمال 
اراده کرد. اعمال اراده در درون فاوا نهادینه 
شده است. به عبارتی دیگر، زمانی که شما 
فناوری سيسکو را استفاده می کنيد، خود به 
خود ذیل حاکميت سيسکو قرار گرفته اید. 
فناوری است که می گوید چطور باید اقدام 

کنيد. در ظاهر غالب تنظيمات و جزئيات 
را خودمان مشخص می کنيم. اما در عمل 
نقاط کليدی در دس��ت خود شرکت ها و 
فناوری ها باقی می ماند. در حکمرانی فضای 
مجازی، باید نياز خط مشی هایمان را به نياز 

فناورانه تبدیل کنيم.
استفاده از ظرفيت های بومی کشور: از 
جمله نقاط قوت در عرصه فنی کشور، منابع 
انسانی قوی است. بر اساس گزارش 2019 
 )WIPO( سازمان جهانی مالکيت فکری
ایران سومين کشور جهان در شاخص علوم 
و مهندس��ی است. اما ما بيشتر به دنبال 

فراهم س��ازی برنامه های کاربردی جدید 
دنيا هستيم. بنابراین در این فضا، نيازمند 
سياستگذارانی هستيم که بتوانند خوب 
تصور کنند و برای مهندسان، دستور کار 
جدید ایجاد کنند و نياز فناورانه را به آنها 
سفارش دهند. در حال حاضر در بسياری 
از جنبه ها، توانایی وجود دارد اما تقاضایی 
وجود ندارد. تقاضا و نياز فناورانه باید مبتنی 

بر ارزش های بومی ما باشد.
ارزش های ما می توانند فناوری جدید 
بيافریند، فناوری جدید، خود به خود آن 
خط مشی را در درون خود دارد و فناوری ما 
نيز برای دیگران جبر فناوری ایجاد می کند و 
وقتی نيازمندی های جدیدی را تامين کند، 
خود اشاعه پيدا خواهد کرد اما صورت دقيق 
مشارکت و مداخله در حکمرانی جهانی 
فضای مج��ازی از طریق توليد فناوری ها 

مبتنی بر ارزش های بومی ماست.
توجه به الگوهای حکمرانی مبتنی بر 
اجماع و اقناع: فضای اینترنت، ش��رایطی 
را ایجاد کرد که به دليل ارتباط شبکه ای 
معنی همجواری و در کنار هم بودن تغيير 
کرده و این ارتباط، شکل مجازی به خود 
گرفته اس��ت. در این سبك که کنار هم 
بودن مجازی به شکل انبوه شکل می گيرد 
منطق اعمال اراده جدیدی ایجاد می شود 
و بازی اعمال اراده تغيير خواهد کرد. مثال 
به جای آنکه کنترل را شدید کند، تکرار را 
بيشتر کرده و مبتنی بر اجماع و اقناع رفتار 
می کند. مساله مهم در حکمرانی شبکه ای 
فضای مجازی این است که نباید از مذاکرات 

طوالنی و تکراری خسته شد.
فضای مجازی خودش یك ابزار اعمال 

اراده است. وقتی می گویيم حکمرانی فضای 
مجازی، یعنی حوزه اعمال اراده به همراه 
ابزار اعمال اراده و دارای پيچيدگی است. 
خود ذات فاوا، ش��بکه است و خود شبکه 
نوعی از اعم��ال اراده به همراه دارد. پس 
حکمران��ی در فضای مجازی که خودش 
ابزار حکمرانی است، مجدد یك پيچيدگی 
مضاعف را ایجاد می کند. پيچيدگی فناوری 
فاوا به لحاظ فناوری حکمرانی اش فوق العاده 
اس��ت و کامال می تواند اعم��ال اراده ها را 
تغيير دهد. پس هم افزایی شبکه با حوزه 
حکمرانی شبکه ای در کنار هم پيچيدگی 

ایجاد می کنند.
ضرورت استفاده از ظرفيت سمن ها و 
NGO ها در مذاکرات جهانی: باید به این 
پرسش پاسخ دهيم که در مذاکرات جهانی، 
در قالب چه بازیگری باید وارد بازی جهانی 
حکمرانی فضای مجازی شویم؟ نماینده 
دولت، ش��رکت های بزرگ ی��ا نهادهای  
NGO؟ در حال حاضر به نظر می رس��د 
انجمن های مردم نهاد و تخصصی چندمليتی 
توان بهتری برای مذاکرات و چانه زنی ها در 
سطح بين المللی دارند. امروزه سازمان های 
مردم نهاد تخصصی چندمليتی در مذاکرات 
بين المللی به نسبت دولت ها قوت بيشتری 
دارند.اعمال اراده و حکمرانی بر بخش های 
محدودتری از فضای مجازی: از عناصر مهم 
حکمرانی، اعمال اراده بر کجا و چه چيزی 
اس��ت. در اعمال اراده، نيازی به کليه اجزا 
نيست. نظام های اجتماعی ممکن است 
بيش از ده ها هزار عنصر داشته باشند. هر 
نظام و سيستم، هزاران جزو عنصر دارد که 
دولت سعی می کند بر تك تك اجزا اعمال 
اراده کند. در صورتی که این توان از سوی 
دولت وجود ندارد، ضرورتی وجود ندارد که 

بر تك تك عناصر اعمال اراده کرد. 
کافی اس��ت حاکميت بر چند عنصر 
اصلی توج��ه و اعم��ال اراده کند، مانند 
عنصر قيمت. چنانچه اعمال اراده بر اجزای 
محدودتری انجام شود امکان اعمال اراده 
دقيق تری پيدا می شود. بنابراین باید بپذیریم 
ک��ه اعمال اراده بر هم��ه بخش ها و اجزا 
امکان پذیر نيست و باید مشخص کنيم که 
قرار است بر چه بخش هایی از فضای سایبر، 

اعمال حکمرانی و اعمال اراده کنيم. 

مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري گزارش مي دهد

اراده حاکم بر فضاي مجازي
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عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
وضعيت توليد، چشم انداز مثبتی برای رشد صادرات 

ترسيم نمی کند
اتاق بازرگانی تهران- حسن احمدیان عضو هيات نمایندگان اتاق تهران 
عدم ثبت سفارش، عدم تخصيص و تامين ارز و تصميمات غيرمسووالنه وزارت 
صم��ت در رابطه با تامين مواد اولي��ه را عامل کاهش واردات مواد و افزایش 
شدید قيمت آن می داند که منجر به کاهش توليد و در نهایت افت صادرات 
می شود.عضو هيات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که به دليل موانع پيش 
آمده در برابر توليد، نمی توان چش��م انداز مثبتی برای صادرات در شش ماه 

دوم سال متصور بود.
حسن احمدیان در آستانه »روز ملی صادرات« به وضعيت توليد و صادرات 
صنعت مبلمان پرداخت و با بيان اینکه توليد پایه صادرات است، ادامه داد: با 
توجه به اینکه در شش ماه نخست سال، توليد وضعيت خوبی نداشته است، 
هم تامين نياز داخل دچار مش��کل ش��ده و هم صادرات متاثر خواهد ش��د. 
توليد ماه هاست که با معضالتی چون عدم دسترسی به مواد اوليه مناسب و 
بی ثباتی نرخ ارز مواجه است و بدین سبب وضعيت خوبی برای صادرات در 
نيمه دوم سال جاری رقم نخواهد خورد. از طرفی، دولت نيز گویی هرگونه 
سياستگذاری اقتصادی را به بعد از انتخابات آمریکا موکول کرده است. اتفاقی 
که حتی اگر نتایج آن مثبت باشد، ماه ها زمان خواهد برد تا اثر خود را نشان 
دهد. به بيان دیگر ممکن است رشد صادرات از اواخر سال جاری یا از ابتدای 

سال آینده آشکار شود.
او درباره مشکالتی که صنعت مبلمان در بخش توليد با آن مواجه بوده، 
توضيح داد: در شش ماه اول و از اواخر سال گذشته، بحث عدم ثبت سفارش، 
موضوع عدم تخصيص ارز، تامين ارز و تصميمات غيرمسووالنه وزارت صمت 
در رابطه با تامين مواد اوليه باعث کاهش واردات مواد اوليه برای توليد مبلمان 
ش��د، به طوری که مواد سلولزی، چوب و ام دی اف، اسفنج، فوم و یراق آالت 
به عنوان مواد اوليه صنعت مبلمان با افزایش شدید قيمت ها و در عين حال 
کمبود در بازار مواجه شده است. این وضعيت بر توليد و اشتغالزایی اثر نامطلوبی 

گذاشته و متعاقب آن، صادرات نيز دچار اختالل شده است.
احمدیان در ادامه افزود: بر اس��اس ش��واهد و قرائن، پيش از این، صنعت 
مبلمان با حدود 30 تا ۴0 درصد ظرفيت خالی فعاليت  می کرد. اما بی ثباتی 
نرخ ارز، تحریم ها، مش��کل تامين مواد اوليه و اپيدمی کرونا، روی 65 تا 70 
درصد ظرفيت باقيمانده توليد، اثر گذاشته است. به دليل آنکه صنعت مبلمان 

اشتغالزاست مشکالت آن بسيار بيشتر به چشم  می آید.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خبر داد
راه اندازی مرکز شبانه روزی فوريت های بررسی 

مشکالت واحدهای توليدی
وزارت صمت- قائم مقام س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد کش��ور، از 
راه اندازی مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکالت واحدهای توليدی 
و طرح های س��رمایه گذاری، حداکثر تا 10 روز دیگر در تهران و استان های 

سراسر کشور خبر داد.
بابك دین پرست با اشاره به دستور رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری 
با اعضای هيات دولت در دوم شهریور ماه و تاکيد معظم له بر ضرورت تشکيل 
کارگروهی شبانه روزی به منظور برطرف کردن موانع توليد افزود: با توجه به 
الزام های قانونی، فرامين و دستورات صادره و در راستای اجرای حکم صادره 
از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریيس ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 
کشور، امروز در بخشنامه ای که به استانداران سراسر کشور ابالغ شده، باید 

حداکثر در مدت 10 روز نسبت به راه اندازی مرکز یادشده اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزیر کش��ور گفت: 
در این ابالغيه که رونوش��ت آن برای اعضای س��تاد ارسال  شده، بر ضرورت 
تعيين و معرفی نمایندگان خود به مراکز یادش��ده در س��طح ملی و استانی 

تاکيد شده است.
وی در تشریح برخی از وظایف و چگونگی کار مرکز اظهار داشت: در شرایط 
حساس کنونی و در سالی که از سوی رهبری به »جهش توليد« مزین شده و 
همچنين تاکيدات جدی ریيس جمهوری برای اهتمام ویژه همه دستگاه های 
اجرایی کشور، به منظور رفع موانع و مشکالت واحدهای توليدی و بنگاه های 
اقتصادی، بی تردید یکی از مهم ترین الزام ها و ضرورت ها در جهت تحقق موارد 
ذکر شده، اجرای دقيق ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف حل و فصل مشکالت واحدهای 
توليدی، به  ویژه در موارد مربوط به تکميل و راه اندازی طرح های نيمه تمام، 
تامين مالی، تعيين تکليف بدهی های معوق و همچنين رفع مشکالت مرتبط 

با محيط زیست، منابع طبيعی و معادن و رفع موانع صادراتی است.
این مقام مسوول اضافه کرد: مرکز مورد اشاره به صورت شبانه روزی فعاليت 
خواهد کرد، بدین ش��رح که نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه موظفند 
همه روزه از ساعت هشت تا 20 هر روز، در محل مرکز مستقر باشند. از ساعت 
20 تا 8 صبح و همچنين برای روزهای تعطيل شيفت مطلعی، پاسخ گوی 

تلفنی متقاضيان و انعکاس موضوع به مسووالن ذی ربط خواهد بود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعالم کرد
ذخيره 6 ماهه مواد اوليه توليد در گمرک

فارس- ریيس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به دپوی شش ماهه 
مواد اوليه توليد در گمرك گفت: بانك مرکزی اجازه ترخيص این مواد را با ارز آزاد 
هم نمی دهد و این در حالی است که برخی توليدکنندگان روزانه پنج هزار و 200 

دالر بابت دپوی کاالی خود در گمرك، جریمه پرداخت می کنند.
عبدالوهاب س��هل آبادی با بيان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بخش 
صنعت، تامين ارز برای واردات مواد اوليه و همچنين تسهيل در بازگرداندن 
ارز حاصل از توليدات اس��ت، اظهار داش��ت: وزیر صنعت باید در جلسه ای با 
ریيس بانك مرکزی این موضوع را تعيين تکليف کند. در حال حاضر بسياری از 
توليدکنندگان، مواد اوليه مورد نياز خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر 

تامين کرده اند اما این مواد اوليه در گمرك دپو شده و ترخيص نمی شوند.
وی تصریح کرد: مهم ترین مساله در شرایط فعلی این است که راهکاری 
برای حل مشکل ارز توليد به کار گرفته شود تا مشکالت موجود در گمرك 

برطرف شود.
س��هل آبادی ادام��ه داد: در حال حاضر توليدکنن��دگان هزینه زیادی را 
باب��ت دپ��وی مواد اوليه در گمرك پرداخت می کنن��د به طوری که یکی از 
توليدکنندگان روزانه 5 هزار و 200 دالر در این خصوص پرداخت می کند و 
این در حالی است که با دردسر بسيار، مواد اوليه یا قطعات مورد نياز خود را 
از آمریکا یا کشورهای دیگر با دور زدن تحریم ها خریداری کرده و به کشور 

آورده اما حاال نمی تواند آن را از گمرك ترخيص کند.
ریي��س خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکيد بر اهميت تامين ارز 
برای اداره اقتصاد کشور  گفت: توليدکنندگان نمی توانند صادرات داشته باشند 
و ارز به کشور منتقل کنند و برای حل این مشکالت نيازمند یك توافق مهم 

بين وزارت صنعت و بانك مرکزی هستيم.
به گفته وی، شش ماه است که مواد اوليه مورد نياز توليد در گمرك دپو 
ش��ده و به دليل مس��ائل ارزی امکان ترخيص وجود ندارد. وی همچنين با 
انتقاد از نوسان نرخ ارز گفت: بزرگ ترین مشکل این است که ارز، تك نرخی 
نيس��ت و توليدکنندگان نمی دانند که باید چه کار کنند. وی تصریح کرد: 
برخی توليدکنندگان که مواد اوليه مورد نيازشان در گمرك دپو شده از بانك 
مرکزی اجازه خواس��ته اند تا با خرید ارز آزاد نسبت به ترخيص کاالی خود 

اقدام کنند اما با این درخواست نيز موافقت  نشده است.

محمدرض�ا س�تاری- در حالی که خبر
این روزها ش��اهد کمب��ود روغن در بازار 
هس��تيم و برخ��ی از فع��االن این صنف 
دليل این مساله را کاهش عرضه روغن در 
بازار از سوی توليدکنندگان عمده روغن 
در کش��ور اعالم می کنند، هفته گذشته 
انجمن ش��يرینی و شکالت در نامه ای به 
مهدی صادقی نيارکی معاون وزیر صمت 
با اشاره به مشکل کمبود روغن در صنایع 
شيرینی و ش��کالت اعالم کرد: صاحبان 
صنایع اگر خوش شانس باشند یك حلب 
روغن 16 کيلویی صاف را که نرخ مصوب 
آن 13۴ هزار و 500 تومان است از بازار 
آزاد می توانند به قيمت ۴20 هزار تومان 

تهيه کنند.
در متن نامه این انجمن به معاون وزیر 
صمت آمده است: همان گونه که استحضار 
دارید تامين روغن مورد نياز این صنعت 
مدتی است دچار مشکل گردیده به طوری 
که کل توان مدیران و مالکان این صنعت 
به جای توس��عه و نوآوری در امر توليد و 
ص��ادرات و تامين نيازهای داخلی صرف 
تامين روغن مورد نياز شده است. جهت 
اس��تحضار یك حلب روغن 16 کيلویی 
ص��اف را ک��ه 13۴ ه��زار و 500 تومان 
به��ای مصوب دارد صاحب��ان صنایع اگر 
خوش شانس باش��ند از بازار آزاد بتوانند 
به قيمت ۴20 هزار تومان تهيه کنند. در 
راستای حل مشکل با تالش های انجمن 
و مس��اعدت های آن مق��ام عالی مصوب 
گردی��د تا قس��متی از روغن مورد نياز از 
محل ذخایر اس��تراتژیك به این صنعت 
اختصاص یابد لکن متاس��فانه مقرر شده 
همين رقم اندك ني��ز از طریق کارگروه 
تنظيم بازار در استان های مختلف توزیع 
شود. تجربه سنوات قبلی نشان داده که 
ادارات صمت س��هميه را دنبال نکرده و 
توزی��ع روغن نيز عادالنه نبوده و حداقل 

50 درصد از سهميه پایمال می شود.
این در حالی اس��ت که سهميه قبلی 
انجمن که تير ماه س��ال جاری از طریق 
این تشکل توزیع شده شامل کل صنعت 
شيرینی و ش��کالت کشور اعم از عضو و 
غيرعضو و بر اساس پروانه توليد واحدها 
بوده و حتی یك مورد ش��کایت مبنی بر 
عدم دریافت س��هميه را نيز شامل نشده 
اس��ت. بنابراین از آن مقام عالی استدعا 
می شود در راستای تامين و توزیع عادالنه 
روغن اختصاص یافته و جلوگيری از توقف 
تولي��د واحده��ای این صنع��ت کماکان 

مساعدت های الزم را مبذول فرمایند.
گفتنی اس��ت در چه��ار ماهه ابتدای 
امس��ال 157 ميليون دالر انواع شيرینی 
و ش��کالت به خارج از کشور صادر شده 
که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
20 درصد کاهش داش��ته است. معموال 
بيشترین صادرات این صنایع در نيمه دوم 
هر سال انجام می شود اما به گفته فعاالن 
این صنعت، با توجه به وضعيت تامين مواد 

اوليه توليد و چالش های بازگشت ارز و... 
کارخانجات تمایلی به صادرات ندارند.

افزایش سه برابری قیمت روغن � 
در همين راس��تا آرم��ان خالقی قائم 
مق��ام و عضو هيات مدی��ره خانه صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ای��ران در گفت و گو با 
»جهان صنعت« با تشریح مساله کمبود 
روغ��ن در صنایع غذایی کش��ور توضيح 
داد: صنایع��ی ک��ه مصرف روغ��ن دارند 
فقط صنایع ش��يرینی و شکالت نيستند 
بلکه برای تمام صنایع غذایی که مصرف 
روغن دارند، کمبود این ماده اوليه وجود 
دارد. در ای��ن راس��تا بخش��ی از صنایع 
غذایی مربوط به ش��يرینی، ش��کالت و 
کيك اس��ت ک��ه قاعدتا از جمل��ه مواد 
اوليه و مهم آنها روغن، شکر و آرد است. 
این روغن همچني��ن در صنایع فرآوری 
گوش��ت، صنایع کنسرو، چيپس، پفك و 
انواع اسنك ها مورد مصرف بوده و کمبود 
آن طيف وسيعی از صنایع غذایی را تحت 

تاثير قرار داده است.
خالق��ی در مورد علت گرانی و کمبود 
روغن گف��ت: زمانی ک��ه روغن مصرفی 
صنایع از محل ارز دولتی تامين می شد، 
شرایط به گونه ای متفاوت تر از امروز بود. 
اما ب��ا افزایش قيمت ارز در بازار و اینکه 
ارز به صورت و قيمت مناسب در دسترس 
نيست، قيمت روغن سه برابر افزایش پيدا 
کرده است. در نتيجه وقتی قرار است این 
افزایش قيمت قطعی شود، به تبع آن بازار 
با کمبود نيز مواجه می شود. این موضوع 
س��بب ش��ده در صنایع م��واد غذایی به 

خصوص شيرینی و شکالت به مرحله نبود 
روغن برس��يم یعنی این صنایع یا روغن 
خریداری شده خود را مصرف کرده اند یا 

اینکه دیگر موجودی در انبار ندارند.
ه��ر چند در این رابطه ممکن اس��ت 
برخی نيز روغن را احتکار کنند اما مهم 
این است که امروز روغن کافی برای این 
صنایع در بازار موجود نيس��ت و اگر هم 
موجود باش��د قيمت آن بسيار باالست. 
این امر مش��خصا روی قيمت تمام ش��ده 
این صنعت اثر مس��تقيم خواهد داش��ت 
و به نس��بت ميزان روغن مصرفی در هر 
محصول اثر خود را نشان می دهد. یعنی 
ای��ن صنایع هر چه به مقدار بيش��تر در 
فرموالس��يون خود نياز داشته باشند به 
هم��ان ميزان نيز ناچار به افزایش قيمت 

تمام شده محصول خود خواهند بود.
تولیدکننده و  مصرف کننده متضرر  � 

شده اند
خالقی همچنين در خصوص پيامدهای 
این مس��اله روی صنایع غذایی گفت: در 
اینجا الزم اس��ت به یك نکته اشاره کنم. 
روغ��ن به دو طریق ب��رای صنایع غذایی 
فراهم می ش��ود؛ نخست تامين دانه های 
روغنی است که برخی از خریدهای آن در 
داخل به صورت تضمينی صورت می گيرد 
یعنی از دانه های روغنی، روغن خام تهيه 
ش��ده و در مرحله نهایی به کارخانجات 

تصفيه روغن می رود. 
دومين طریق تامي��ن روغن، واردات 
روغن خام یا دانه های روغنی اس��ت که 
اتفاق��ا بخش زیادی از روغن کش��ور هم 

به این طریق و به وس��يله واردات تامين 
می شود. بنابراین طبيعتا این مساله نياز 
ب��ه ارز دارد و وقتی که ارز به قيمت بازار 
آزاد ب��رای تهي��ه روغن خرج می ش��ود، 
قاعدتا روغنی که وارد کارخانجات تصفيه 
می شد، گران تر تمام خواهد شد. در این 
کارخانجات غالب ماده مصرفی روغن است 
و چندان نياز به مواد افزودنی نداش��ته و 
پس از فرآوری بسته بندی می شود. با این 
حال ما اکنون متاس��فانه در بسته بندی 
 روغ��ن ني��ز اث��رات افزایش ن��رخ ارز را 

شاهد هستيم.
به همين دليل است که کل ذات این 
محصول س��وای افزایش قيم��ت انرژی 
افزای��ش قيمت داش��ته اس��ت. در این 
رابطه درص��د افزایش قيمت برای روغن 
تصفيه ش��ده و آماده برای مصرف صنایع 
غذایی به نسبت افزایش نرخ ارز در کشور 
بس��يار باال ب��وده و کل صنعت غذایی را 
متاثر از خود س��اخته است. اثر مستقيم 
ای��ن افزایش قيمت کاه��ش توان خرید 

مردم است.
 م��ردم باالخره یك حد تحملی برای 
خری��د دارند و عموما ني��ز حقوق بگيران 
کشور تا پایان سال افزایش حقوق ندارند. 
در نتيجه رش��د تورم و افزایش قيمت ها 
باعث کوچك ش��دن س��فره مردم شده 
و به طور مس��تقيم نيز در ميزان فروش 
واحدهای توليدی نيز اثر داش��ته است. 
الزم به یادآوری اس��ت که گران ش��دن 
کااله��ا لزوما ب��رای توليد کنن��ده امری 
مطل��وب نيس��ت. هي��چ توليدکننده ای 

دوس��ت ندارد با افزای��ش قيمت ها بازار 
خود را از دس��ت بدهد. این وضعيت در 
نهای��ت نه به نفع مصرف کننده اس��ت و 
نه به نفع توليد کننده و هر دو نيز از این 
وضعيت متضرر می ش��وند. از سوی دیگر 
در این شرایط فضا هم برای صادرات باز 
نيست که توليدکننده بتواند در وضعيت 
کنون��ی بازار و با ص��ادرات توليد خود را 

سرپا نگه دارد.
مدیریت تامین مواد اولیه در کشور  � 

وجود ندارد
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران همچنين در مورد راهکارهای خروج 
از این مش��کل توضيح داد: چند راه برای 
برون رفت از این مشکل می توان پيشنهاد 
داد؛ نخست اینکه به صنایع غذایی برای 
تامي��ن م��واد اوليه مس��اعدت های الزم 
صورت بگيرد یعنی هر کدام از بخش های 
صنایع غذایی قادر باش��ند خرید خود را 
انجام دهند و روغن خام خودشان را وارد 
کنن��د یا اینکه به نس��بت ميزان مصرف 
این صنعت به صنایع روغنی کشور برای 
تامين به موقع روغن اعتبار داده شود. ما 
گاهی اوقات وقتی به فکر حل مشکالت 
می افتيم که زمان گذش��ته است. به این 
سادگی نيست که شما امروز روغن خام 
س��فارش دهيد و فردا این روغن خام در 
کارخانه تصفيه باش��د. قاعدتا یك زمان 
حداقلی سه تا چهار ماهه از ثبت سفارش 
تا حمل و رس��يدن ب��ه در کارخانه نياز 
اس��ت که این مدت زمان امروز با شرایط 
تحریمی کش��ور کمتر از چهار ماه قطعا 

ميسر نخواهد بود.
بنابراین الزم اس��ت ميزان سرمایه در 
گردش کارخانجات تصفيه روغن افزایش 
یاب��د یا اینکه ب��رای مصرف کننده روغن 
تامين اعتبار ش��ود تا آنها قادر باش��ند با 
واردات دانه روغنی یا روغن خام، تصفيه 
آن را خودش��ان انجام دهند. این مساله 
باعث می شود در یك مقطع زمانی و طی 
اینچنين  برنامه ریزی های صورت گرفته 
دچ��ار کمبود م��واد اولي��ه مانند روغن 
نشویم.در اینجا مش��کلی که وجود دارد 
این اس��ت که امروز مدیریت تامين مواد 
اوليه در کشور وجود ندارد. به همين دليل 
اس��ت که با از دس��ت رفتن زمان دچار 
کمبود می ش��ویم. حال آنکه با س��رعت 
در تصميم گيری و یك بوروکراسی ساده 
اداری می توان جلوی چنين مش��کالتی 
را گرف��ت. به اعتقاد من از دس��ت دادن 
فرصت در این ش��رایط خ��ود به تنهایی 
می تواند خسارتی چندین برابر به صنایع 

کشور وارد سازد.

عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در گفت و گو با »جهان صنعت« تشريح کرد

صنایع غذایی بدون روغن می سوزند

به اعتقاد ریيس هيات مدیره انجمن سازندگان قطعه 
و مجموعه های خودروی کش��ور، در شرایط فعلی که از 
سه جهت تورم،  قيمت گذاری اشتباه دستوری )که خود 
س��بب نابودی و زمينگيری ای��ن صنعت در صورت عدم 
اقدام به موقع برای اصالح خواهد شد( و فشارهای مالياتی 
گير افتاده ایم، بهتر اس��ت مي��زان توليد را کاهش دهيم 
تا خانواده این صنعت )قطعه س��ازی و خودروس��ازی( از 

زیان دهی خارج شوند.
به گزارش ایس��نا، گل وردی گلستانی در یك جلسه 
ضمن تاکيد بر اینکه مش��کالت صنعت قطعه س��ازی و 
خودروسازی در داخل صنعت نيستند و در حقيقت خارج 
از اراده خودروساز و قطعه ساز و بيرون از صنعت هستند، 
اظهار کرد: موانع توليد ناشی از تصميم قطعه ساز نيست بلکه 
ناشی از تصميمات دستوری و متعصبانه برخی ارگان هاست 
که سبب شده این صنعت گرفتار شود. در شرایط فعلی 
تورم سبب زیان دهی همه شده است. دستورها باعث شده 
قطعه س��از بيش از 30 هزار ميليارد تومان از خودروساز 
طلبکار ش��ده و توان نقدینگی قطعه ساز در حال تحليل 
رفتن است. این در حالی است که نقدینگی یکی از مهم ترین 

ابزارهای توليد است.
ریيس هيات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های 
خودرو با بيان اینکه قيمت تمام شده نيز از جمله مشکالتی 
است که برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی دست و 
پا گير شده، گفت: قيمت تمام شده ما باید بر اساسی باشد 
که نهاده های توليد را خریداری می کنيم. در حال حاضر 
مواد اوليه ما و نهاده های توليد همچون فوالد، آلومينيوم، 
پليمر و... روزانه تعيين قيمت و با قيمت های جهانی عرضه 
می شوند اما قيمت های ما ثابت مانده است. ضمن اینکه 
نرخ ارز طی چند س��ال اخير 800 درصد رشد داشته اما 
آیا خودرو و قطعه هم به همين ميزان رشد داشته است و 
مطابق قيمت های جهانی به فروش می رسد؟ چگونه است 
که نهاده های توليد روزانه امکان افزایش قيمت را دارند اما 
قطعه ساز این اجازه را ندارد. با ادامه این روند و ثابت ماندن 
قيمت  محصوالت ما که ماده اوليه خودروس��ازان اس��ت، 

صنعت محکوم به نابودی خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در توليد نيز ناهماهنگی 

وجود دارد. سرمایه همچون کبوتری است که چنانچه 
احساس امنيت نداشته باشد، فرار می کند. خودروسازی 
که برای سرمایه گذاری در صنعت قطعه  انگيزه نداشته 
باش��د، س��رمایه خود را به جای س��ودآورتری هدایت 
می کن��د. ناهماهنگی ها در توليد موجب ش��ده عالقه 
قطعه سازان به س��رمایه گذاری کاهش یابد و در عمل 
سرمایه ها به سمت سایر بازارها از جمله ارز، سکه، طال 
و... برود. ضمن اینکه این مهم را نيز باید در نظر گرفت 
که با توجه به وسعت صنعت قطعه سازی و خودروسازی 
و ميزان اشتغالزایی ای که دارد، به راحتی صنعتی دیگر 

نمی تواند جایگزین آن شود.
این فعال صنعت قطعه در بحث مطالبات قطعه سازان 
تاکيد کرد: زمانی که قطعه ساز دریافتی ندارد، نقدینگی به 
صورت مطالبات انبار شده و خودروساز هم توان پرداخت 
ندارد بنابراین برای تامين نقدینگی خود باید قرض کند تا 

بتواند قطعه توليد کند و به سرنوشتی نامعلوم دچار می شود. 
وقتی خودروساز توان کافی نداشته باشد تا بتواند هزینه های 
خود را پرداخت کند، با توجه به اینکه قطعه ساز و خودروساز 
الزم و ملزوم یکدیگر هستند، با قيمتی دستوری مجبور 
به فروش با زیان است و بالطبع قطعه ساز را هم مجبور به 
زیان می کند. خواسته ما این است که مسووالن اجازه دهند 

قيمت خودرو را نظام عرضه و تقاضا تعيين کند.
گلس��تانی تصریح کرد: زیان ها سبب می شود قادر به 
آوردن خط��وط تولي��د جدید، فناوری ه��ا و نوآوری های 
نوین نباش��يم. همچنين تورم باال، ضع��ف روز به روز این 
صنعت و فعاالن آن را به دنبال خواهد داشت و بيکاری و 
تعدیل نيرو در آن اتفاق خواهد افتاد. چرا باید بين بخش 
خصوص��ی و بخش دولتی آنقدر تفاوت باش��د که امروز 
شاهد زیان های چندین هزار ميلياردی بخش خصوصی 
و در مقابل س��ودهای چندین هزار ميلياردی فوالدی ها، 

پتروشيمی ها و... باشيم.
ریي��س هيات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطعه و 
مجموعه های خودرو همچنين با انتقاد از فاصله شدید 
قيم��ت کارخانه ای و ب��ازاری خودروها اظهار کرد: این 
تفاوت قيمت فقط به جيب دالالن و واسطه ها می رود 

و ضرر آن را خودروساز، قطعه ساز و مردم می پردازند.
وی ضمن تاکيد بر اینک��ه قيمت گذاری خودرو در 
بورس نيز نمی تواند راهگشا باشد، گفت: کشف قيمت 
در بورس س��خت است اما در مقابل خودروسازان باید 
این اختيار را داش��ته باش��ند که محص��والت خود را 
با س��ود معقول به فروش برس��انند. خوشبختانه وزیر 
جدی��د صنعت، معدن و تجارت در مدت کوتاهی پس 
از حضور در وزارتخانه پای درد دل اهالی قطعه س��ازی 
نشست و کارشناسان و معاونان وزارتخانه نيز به دنبال 

چاره اندیشی هستند.
گلس��تانی با بيان اینکه به دليل تورم موجود، خودرو 
امروز به کاالی سرمایه ای تبدیل شده و همچنين حجم 
باالی نقدینگی موجود در بازار و س��رمایه های سرگردان 
مردمی کمر اقتصاد را شکس��ته است تصریح کرد: امروز 
قطعه س��ازان از سه جبهه داخلی تورم باال، قيمت گذاری 
دس��توری و فش��ارهای مالياتی تحت فش��ارند و به این 
مس��ائل باید مشکالت بيرونی همچون تحریم ها و کرونا 

را نيز اضافه کرد.
ای��ن مقام صنفی ادامه داد: بخش خصوصی از دهه ها 
پيش سرمایه گذاری زیادی برای توسعه قطعه سازی خودرو 
در کش��ور انجام داده اما امروز تصميم سازانی در خارج از 
مجموعه، فعاليت این صنف را تحت تاثير شدید خود قرار 
داده اند. به طور مثال یك نمونه واضح از مشکالت این است 
که قطعه ساز برای آنکه بتواند در موعد مقرر محصول خود 
را توليد کند و به خودروساز تحویل دهد، ماده اوليه مورد 
نياز خود را با صرف هزینه بسيار بيشتر حمل هوایی کرد؛ 
کاال وارد شده اما گمرك اجازه ترخيص نمی دهد و اعالم 
می کند تا تایيدیه استاندارد ارائه نشود، قطعات ترخيص 
نمی ش��وند بنابراین همين ش��ده که خط توليد 10 روز 
اس��ت که خوابيده و تعداد خودروهای ناقص را به شدت 

افزایش می دهد.

ریيس هيات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو هشدار داد
صنعت قطعه سازی دستوری در سراشيبی نابودی

نمایه
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وزیر صمت ابالغ کرد
مهلت 3 ماهه برای تعيين تکليف محدوده های 

اکتشافی مشکل دار
مهر- دستورالعمل ایجاد وحدت رویه 
در فعال س��ازی معادن و محدوده های 
معدنی غيرفعال از س��وی وزیر صنعت، 

معدن و تجارت ابالغ شد.
دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در 
فعال سازی معادن و محدوده های معدنی 
غيرفعال از سوی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به روسای سازمان صنعت، معدن 
و تجارت 31 اس��تان، اداره کل جنوب 
کرمان و نيز مناط��ق آزاد ماکو، ارس و 
قشم ابالغ شد.این دستورالعمل در 11 بند و 5 تبصره تدوین شده و ضمانت 
حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهادهای نظارتی تنها با روسای 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها خواهد بود.
بر اساس بند یك این دستورالعمل، به دارندگان مجوز همه پهنه های اکتشافی 
واگذار ش��ده، که مهلت ارائه گزارش نهایی آنها به اتمام رسيده است، از زمان 
ابالغ این دستورالعمل، سه ماه مهلت داده شود تا در صورت تمایل، مختصات 
مناطق اميدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه/ پروانه های 

اکتشاف مواد معدنی گروه 6 اقدام کنند.
طبق بند 2 این دستورالعمل، به همه محدوده های مورد درخواست صدور 
پروانه اکتشاف - که به هر دليل ابطال و بلوکه شده اند- اشاره شده تا وفق مقررات 
و با اطالع رسانی کامل )از طریق رسانه ها، جراید، پورتال، تابلوی اعالنات و ....( 

آزاد و امکان ثبت برای متقاضيان در سامانه کاداستر ميسر شود.
در بند 5 دستورالعمل یادشده آمده است: محدوده پروانه های اکتشافی لغو، 
ابطال یا سلب صالحيت شده، با رعایت مقررات مربوطه، حداکثر طی مدت سه 
ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل از طریق مزایده عمومی به متقاضيان واگذار 
شده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت وفق مقررات و با اعالم قبلی )از طریق 

رسانه ها، جراید، پورتال و ...(، نسبت به آزادسازی آنها اقدام شود.

ساخت سه کارخانه فرآوری طال در سيستان و بلوچستان
ایرنا- استاندار سيستان و بلوچستان گفت: ساخت سه کارخانه فرآوری طال 

در بزمان، ميرجاوه و تفتان این استان در دست اقدام است.
احمدعلی موهبتی اظهار داش��ت: در راس��تای بهره برداری از ظرفيت های 
موجود معادن طال در این اس��تان س��اخت س��ه مرکز فرآوری طال در دستور 

کار قرار دارد.
وی ب��ا بيان اینکه برای این مراکز ف��رآوری 300 ميليارد تومان اعتبار 
الزم اس��ت، افزود: هم اینك مجوز اس��تخراج 3/5 ميليون تن طال از معدن 
ميرجاوه صادر شده است .استاندار سيستان و بلوچستان تصریح کرد: مطالعات 
ایجاد مرکز فرآوری طال بزمان هم در دس��ت اقدام اس��ت که تا پایان سال 

به اتمام می رسد.
وی بيان کرد: هم اینك پروژه اکتشافی معدن طالی بزمان با اعتبار 30 ميليارد 

ریال در حال انجام است و روند کار 80 درصد پيشرفت فيزیکی دارد.
موهبتی افزود: پروژه اکتشافی معدن طالی »سرجنگل« در محدوده ميرجاوه 
هم 95 درصد رشد دارد که با 80 ميليارد ریال سرمایه گذاری اجرایی می شود. 
وی با اش��اره به س��ایر پروژه های اکتشافی طال، بيان کرد: پروژه های اکتشافی 
معدن طالی خارستان )بيدستر(تفتان با سرمایه گذاری 20 ميليارد ریال 95 

پيشرفت فيزیکی دارد.
استاندار سيستان و بلوچستان ادامه داد: مراحل اکتشاف معدن مس و طالی 
شهرستان نيمروز با اعتبار 60 ميليارد ریال سرمایه گذاری 65 درصد پيشرفت 
فيزیکی و معدن سفيدآبه در نيمروز نيز با سرمایه گذاری 60 ميليارد ریالی 65 

درصد رشد پيشرفت فيزیکی دارد.

غریب پور مطرح کرد
افزايش سرمايه 35۰ ميليارد تومانی فوالد کردستان

ایمیدرو- خداداد غریب پور در »جلسه پایش اقدامات انجام شده در فوالد 
کردستان« که با حضور استاندار کردستان برگزار شد، افزود: شرکت صنایع فوالد 
کردستان با هماهنگی شرکت ملی فوالد ایران به نمایندگی از ایميدرو، مسووليت 
تهيه برنامه زمانبندی اجرای پروژه فوق را تا هفتم آبان ماه امسال تهيه کرده و 

در اختيار سهامداران قرار خواهد داد.
وی ب��ا تاکيد بر نظارت دقيق در فرآیند انتخاب پيمانکار این پروژه گفت: 
انتخاب پيمانکار با نظارت معاون طرح های توس��عه معدن و صنایع معدنی و 

شرکت ملی فوالد انجام می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: شرکت ملی فوالد 
ایران مس��وول نظارت بر حس��ن انج��ام کار برای پيش��رفت این پروژه 

خواه��د    ب��ود.
ریيس هيات عامل ایميدرو در بخش دیگری از س��خنانش گفت: شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به هر ميزان که در معادن استان کردستان 
سرمایه گذاری کند، ایميدرو منابع آن را در کارگروه کنترل مدیریت شرکت ها 

)افزایش سرمایه( لحاظ خواهد کرد.

برنامه ريزی راه اندازی 1۰ هلدينگ سرمايه گذاری در 
بخش صنعت و معدن

وزارت صمت- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
راه اندازی هفت هلدینگ سرمایه گذاری در بخش صنعت و سه هلدینگ در بخش 
معدن هدف گذاری و گام های اوليه با اعمال مالحظات قانونی در این خصوص 

برداشته شده که به زودی عملياتی می شود.
سعيد زرندی در جلسه تاسيس شرکت سهامی عام در بخش معادن و صنایع 
معدنی که با حضور نمایندگان ش��رکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی و 
همچنين صندوق های سرمایه گذاری مرتبط با این شرکت ها برگزار شد، افزود: 

سرمایه گذاری یکی از نيازهای اصلی امروز حوزه معادن کشور است.
وی اضافه کرد: در همين راستا در حال تشکيل هلدینگ های سرمایه گذاری 
هستيم که بازار سرمایه در قالب شرکت های سهامی عام پروژه این فرصت را 

فراهم کرده است.
معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت تاکيد کرد: هدایت نقدینگی موجود، 
سرمایه های سرگردان و بازار سرمایه به سوی بخش های مولد کشور در اولویت 

امروز وزارتخانه است.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در بخش توليد و هم در 
حوزه معادن توجه ویژه ای به این منابع داش��ته و از اواخر پارس��ال برنامه های 

مشخصی را در این خصوص پيشنهاد و ارائه کرده است.
زرندی خاطرنش��ان  کرد: در حوزه معادن، این مهم درباره همه محصوالت 

معدنی و زنجيره ارزش توليد آنها با جدیت دنبال می شود.
وی بيان داش��ت: طی فراخوانی از معادن بخش خصوصی دعوت شده تا از 
ظرفيت بازار سرمایه در قالب عرضه اوليه و انتشار اوراق استفاده کنند و تاکنون 
حدود 500 معدن از این موضوع استقبال کرده و در جلسات مشاوره شرکت 
می کنند.مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: اگر در س��ال 99 بتوانيم 
مقدمات ورود 50 معدن را به بازار سرمایه فراهم کنيم، در عمل کار مهمی در 
این بخش شکل گرفته و می تواند مقدمه ای برای برنامه ریزی در این خصوص 

برای سال های آینده باشد.

ژوبین صفاری- »جهان صنعت« موج گرانی 
هر روز به یك کاال و محصول می رسد. امروز نرخ 
انواع محصوالت فوالدی رشد بيش از دو برابری را 
در بازار تجربه کرده در حالی که توليدکنندگان 
از ای��ن افزایش قيمت رضای��ت ندارند. در عين 
حال اما اختالف قيمت در بورس کاال و کف بازار 

بسيار باالست. 
در واقع بورس کاال تش��کيل شد تا خریدار و 
فروش��نده بی واسطه به هم متصل شوند اما این 
موضوع نه تنها به ثبات در بازار فوالد منتهی نشد 
که باعث ایجاد رانت و دونرخی شدن فوالد نيز شد. 
چند روز پيش سيدجواد جهرمی مدیر نظارت بر 
بازار بورس کاال گفته بود: »در حال حاضر شرکت 
فوالد مبارکه ورق س��رد خود را در بورس عرضه 
می کند ولی سایر توليدکنندگان ورق سرد خود 
را با قيمت های بس��يار ب��اال و در خارج از بورس 

می فروشند.«
وی افزوده بود: برخی توليدکنندگان ورق سرد 
خود را با قيمت های بسيار باال و در خارج از بورس 
می فروشند. آنچه که وزارت صمت و نهاد نظارتی 
تاکنون پيگير آن نبوده این بوده که شرکت هایی که 
ورق گرم را با قيمت های پایين تر از بورس خریده اند 
و باید ورق های سرد توليدی خود را در بورس عرضه 

کنند، چرا به تعهدات خود عمل نکرده اند؟!«
شاید یکی از معضالت بازار داخلی کشور، وجود 
واسطه هاست، در حالی که فلسفه قيمت گذاری در 
بورس کاال به نحوی است که با اتصال توليدکننده و 
مصرف کننده به یکدیگر، باید سبب حذف واسطه ها 
شود، اما گاه مثال واسطه ها با قيمت غيرمعقول 
محصوالت فوالدی را خری��داری کرده و در بازار 
آزاد همان محص��ول را با قيمت باالتری عرضه 
می کنند که در این فضا به نوعی بورس واسطه گری 

ایجاد می کنيم.
لطفا دخالت نکنید! � 

موض��وع دخالت دول��ت در قيمت گذاری در 
بيشتر بازارها دردسر ایجاد کرده است. حاال اما این 
بار قيمت گذاری های دستوری گریبان بازار فوالد را 
گرفته است. به زعم کارشناسان بهترین راهکار برای 

ثبات در بازار این است که دولت دخالت نکند.
رضا شهرس��تانی عض��و هيات مدیره انجمن 
توليدکنن��دگان ف��والد در ای��ن خص��وص به 
»جهان صنعت« می گوید: متاسفانه قيمت گذاری 
دستوری و شيوه ای که معامالت را هرازگاهی ابطال 

می کند به ایجاد فضای رانتی دامن می زند. 
وی می افزاید: در حال حاضر اختالف قيمت 
ف��والد در بورس کاال و کف بازار به ازای هر کيلو 
10 هزار تومان اس��ت. بنابراین ش��يوه دستوری 
قيمت گذاری نه تنها بازار را به ثبات نرسانده بلکه 

باعث ایجاد رانت و فساد هم شده است.
عضو هيات مدیره انجمن توليدکنندگان فوالد 

تصریح می کند: راهکار این است که شفاف سازی 
قيمت ص��ورت گيرد و همه عرضه ه��ا از کانال 
بورس کاال بدون دخالت وزارت صمت انجام شود. 
همچنين سهميه های رانتی حذف و عرضه و تقاضا 

به بازار سپرده شود.
شهرستانی با توضيح اثرات مثبت عدم دخالت 
در قيمت گذاری می گوید: این کار دو اثر مثبت بر 
بازار خواهد گذاش��ت. نخست آنکه اختالف کف 
بازار با بورس کاال کم ش��ده و بين خریدار واقعی 
و توليدکننده تقسيم می شود. همين امر سبب 
نزدیك ش��دن قيمت بازار و بورس خواهد شد و 
از سوی دیگر نگرانی ای که برای باال رفتن قيمت 
توليدکننده وجود دارد به مرور از بين می رود. برای 
مثال اگر در بازار قيمت هر کيلو 20 هزار و 500 
و در بورس 10 هزار تومان باش��د این عدد به 16 

هزار تومان خواهد رسيد. 
وی می افزاید: این موضوع باعث می شود سود 
توليدکنن��ده باال برود. اما این س��ود قطعا صرف 
توليد بيش��تر و توس��عه خطوط توليد می شود. 
همچنين رقابتی شدن بازار سبب می شود اشتياق 
برای س��رمایه گذاری در فوالد بيشتر شود که در 
بلندمدت این موضوع به عرضه بيش��تر در بازار 

منتهی خواهد شد.

احتکار فوالد جدی است؟ � 
حدود 10 روز پيش دادستان عمومی انقالب 
شهرس��تان مبارکه خبر از کشف انبار هایی در 
شهرس��تان مبارکه استان اصفهان، حاوی 28 

هزار تن ورق فوالدی احتکارشده داد. 
بازرس سازمان صمت نيز در این خصوص 
گفت: این ورق ها توسط توليد کنندگانی که مورد 
اعتماد ارگان های نظارتی هس��تند و از طریق 
بورس کاال خریداری می کنند، به جای استفاده 

در توليد در انبار های غيرمجاز دپو می شوند.
احسان مردانشاه در ادامه افزود: پس از دپوی 
ای��ن محصوالت، افراد ب��دون توجه به ضوابط 
قانونی، ليبل آنها را مخدوش کرده و در بازار آزاد 

به قيمت باالتری به فروش می رسانند.
ام��ا رضا شهرس��تانی در ای��ن خصوص به 
»جهان صنعت« می گوید: ممکن است افرادی 
که در بخش خصوصی هستند تمایل نداشته 
باش��ند کاال را در بورس به صورت دس��توری 
بفروش��ند یا بخواهند در بازار آزاد با قيمت باال 
بفروشند، اما به طور قطع توليدکنندگان بزرگ 
فوالد کشور کدال شفاف در بورس کاال دارند و 

دست به این کار نمی زنند.
عضو هيات مدیره انجم��ن توليدکنندگان 

فوالد یادآور می شود: از سوی دیگر یك شرکت 
به دليل حجم باالی سرمایه در گردش و لزوم 
تامين مالی برای توليد دوباره نمی تواند بيشتر از 
یك ماه کاال را نگه دارد و در نهایت کاالی خود را 
در بازار عرضه می کند بنابراین موضوع احتکار از 

سوی توليدکنندگان بعيد به نظر می رسد.
ایجاد فضای رانت در بیرون با دستکاری  � 

در بورس کاال
همچنين یك کارشناس فوالد با تحليل این 
موضوع به ایسنا می گوید: مکانيسم عرضه کاال 
و به خصوص محصوالت فوالدی در بورس کاال 
به این دليل است که با کشف قيمت اصولی، از 
حاشيه قيمت های نامعقول در بازار و ایجاد رانت 
جلوگيری کند، بنابراین علت ورود محصوالت در 
بورس کاال این اس��ت که با ایجاد یك سيستم 
عادالن��ه فروش برای متقاضيان، محصول وارد 

بازار سياه و رانت نشود.
نصيرالدین ضویی توضيح می دهد: به نظر 
می رس��د توليدکنندگان اصلی فوالد همچون 
فوالد مبارکه، فوالد خوزس��تان و ذوب آهن و... 
که توليدکننده حجم باالیی در بازار هس��تند 
و محص��والت آنه��ا خواه��ان زی��ادی در بازار 
داخلی و خارجی دارد، اگر کشف قيمت واقعی 

محصوالتشان براساس نرخ ارز و قيمت جهانی 
کامودیتی ه��ا و دیگر پارامتره��ای تاثيرگذار 
در قيمت صورت نگيرد، ش��اهد رانت در بازار 

خواهيم بود.
او تاکيد می کند: تجربه نشان داده که هر زمان 
سياس��تگذار برای قيمت گذاری در بورس کاال از 
سيستم های دستوری و خارج از اصول و منطق 
بازار استفاده کند، نتيجه معکوس و نامطلوب بر 

بازار می گذارد.
او می گوید: در صورت دستکاری قيمت ها در 
بورس کاال، به نوعی افراد را به فروش خارج از بورس 
سوق می دهيم که در این شرایط با شکل گيری 
فضای رانتی نسبت به بورس کاال، بازار ناخودآگاه به 
سمت نوسانات بيهوده می رود و در نهایت خریداران 
و فروش��ندگان به سمت سيگنال های بازارهای 

موازی و سياه سوق داده می شوند.
ضویی با اعتقاد بر اینکه برای عرضه محصوالت 
فوالدی در بورس کاال نباید از مکانيسم دستوری 
استفاده کنيم، تصریح می کند: با در نظر گرفتن 
وضعيت موجود صنعت فوالد کشور مطابق با نرخ 
ارز، تورم، قيمت جهانی کامودیتی ها و... نمی توانيم با 
دستکاری قيمت ها، زمانی که روند جهانی قيمت ها 
رو به افزایش یا کاهش است، سياست عکس را در 

داخل کشور پياده کنيم.
او تاکيد می کند: به طور قطع این دستکاری 
قيمت اصوال به نفع مصرف کننده در بازار نيست 
و در بعض��ی از مواق��ع حتی به نفع توليد کننده 
هم نخواهد بود و باید دید جایی که رانتی ایجاد 
می شود، ایجاد کننده آن در کدام سمت عرضه و 

تقاضا قرار دارد.
این کارش��ناس فوالد توضي��ح می دهد: اگر 
قيمت محصوالت فوالدی از شرکت های اصلی 
توليدکننده، ام��روز با قيمت فروش در بازار یك 
حاشيه سود منطقی نداش��ته باشد و قيمت ها 
را دس��تکاری کنيم، به نوعی قيمت تمام ش��ده 
برای توليدکننده به نقطه سر به س��ر می رسد و 
اگر حاشيه سود نداشته باشد، این اتفاق موجب 
زیان توليدکننده می ش��ود و برای مصرف کننده 
موجب حاشيه سود بيش از حد نرمال می شود. 
از سوی دیگر اگر این حاشيه سود را با دستکاری 
برای توليدکننده بيش از حد نرمال کنيم، با ایجاد 
افزایش شدید قيمت برای مصرف کننده موجب 

ضرر و زیان می شویم.

»جهان صنعت« علل اختالف نرخ فوالد در بورس کاال و کف بازار را بررسی کرد

دستکاری های رانتی در قیمت گذاری

                       

      

   

   

   

آگهى تغييرات شر�ت طرح و ساخت سنمار بنا سهامى خاص به 
شماره ثبت ۲۹۸۶۰۵ و شناسه ملى ۱۰۱۰۳۳۵۷۱۰۸ 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورجتلسه  استناد  به 
ايرجى  خسرو  آقايان   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   ۱۲/۰۶/۱۳۹۷
ملى  شماره  به  هاشمى  مجيد  و   ۲۲۹۴۵۴۶۸۸۱ ملى  شماره  به 
البدل  على  و  اصلى  بازرس  بسمت  ترتيب  به   ۰۵۵۹۹۵۹۳۲۱
شر�ت براى مدت ي�سال مالى انتخاب شدند. آقاى وارث رحمانى 
به شماره ملى ۲۲۹۳۶۶۵۵۸۵ به سمت مديرعامل و رئيس هيئت 
به   ۱۲۷۰۳۷۶۳۹۱ ملى  شماره  به  رحمانى  سهند  آقاى  مديره، 
شماره  به  بنى  نادرى  نويد  آقاى  و  مديره  هيئت  رئيس  نائب  سمت 
 ۲ مدت  براى  مديره  هيئت  عضو  سمت  به   ۱۲۸۹۶۲۴۴۸۸ ملى 
سال انتخاب شدند. -�ليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبيل 
چ� وسفته و بروات و قرار دادها و عقود اسالمى و نامه هاى عادى 
و م�اتبات ادارى با امضا مدير عامل و رئيس هيئت مديره همراه با 

مهر شر�ت معتبر مى باشد
۱۰۲۴۹۵۴                          سازمان ثبت اسنادوامال� �شور اداره ثبت 

                                                            شر�ت ها و موسسات غيرجتارى تهران 

آگهى تغييرات شر�ت سرزمني سبز �هن شر�ت 
سهامى خاص به شماره ثبت ۲۴۷۴۴۴ و شناسه ملى 

 ۱۰۱۰۲۸۸۰۷۰۵
العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورجتلسه  استناد  به 
آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   ۱۴/۰۵/۱۳۹۹ مورخ 
رئيس  سمت  به   (۰۰۷۲۸۴۴۵۸۲) پاز�يان  محمدرضا 
هيئت مديره و مدير عامل وعضو هيئت مديره آقاى عليرضا 
هيئت  رئيس  نائب  سمت  (۶۶۴۹۹۸۲۱۰۵)به  فر  يزدان 
(۰۰۶۵۸۲۰۶۹۱)به  مهابادى  داورى  ميالد  آقاى  مديره 
سمت عضوهيئت مديره براى مدت ۲ سال انتخاب گرديدند 
�ليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شر�ت از قبيل چ� ، 
رئيس  امضاء  با  اسالمى  عقود  و  قراردادها   ، بروات   ، سفته 

هيئت مديره به تنهايى همراه با مهر شر�ت معتبر مى باشد 
۱۰۲۴۹۵۵      سازمان ثبت اسنادوامال� �شور اداره ثبت 

                                        شر�ت ها و موسسات غيرجتارى تهران 

آگهى تغييرات شر�ت آرشيت دژ آزما شر�ت سهامى خاص به 
شماره ثبت ٤٢٨٨٥٩ و شناسه ملى ١٠٣٢٠٨١٧٢٧٠ 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورجتلسه  استناد  به 
سمت  به  ذيل  افراد   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   ٢٦/٠٦/١٣٩٧
-آقاى   : شدند  انتخاب  سال  دو  مدت  براى  مديره  هيئت  اعضاء 
مسعود اميرى به شماره ملى ٠٠٦٣٢٥١٣٣٧ به سمت مدير عامل 
و رئيس هيئت مديره و عضو هيئت مديره و خامن مرمي اميرى به 
وآقاى  مديره  هيئت  عضو  سمت  به   ٠٠١١٧٨٥٨٥٣ ملى  شماره 
مجيد اميرى به شماره ملى ٠٠٧١٥١٩٤١٥ به سمت نائب رئيس 
و  بهادار  اوراق  و  اسناد  �ليه  مديره  هيئت  عضو  و  مديره  هيئت 
و  قراردادها  – برات-  – سفته  – چ�  قبيل  از  شر�ت  آور  تعهد 
مى  معتبر  شر�ت  مهر  با  همراه  منفردا  عامل  مدير  امضاء  با  عقود 
باشد . آقايان مجيد نظرى ابهرى به شماره ملى ٠٠٦٣٣٠١٣٦٩ و 
رضا عسگرى �لهرى به شماره ملى ٠٠٧٧٥٦٦٣٧٨ به ترتيب به 
سمت بازرس اصلى و بازرس على البدل براى مدت ي�سال انتخاب 

شدند 
١٠٢٤٩٥٧                         سازمان ثبت اسنادوامال� �شور اداره ثبت 

                                                           شر�ت ها و موسسات غيرجتارى تهران 

آگهى تغييرات شر�ت الله جتهيز آزما شر�ت با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت ٢٤٠٢٩٥ و شناسه ملى ١٠١٠٢٨١٠٦٢٥ 

 ١١/٠٥/١٣٩٩ مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورجتلسه  استناد  به 
مبلغ  پرداخت  زاربا  الله  عبداحلسني  آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات 
مبلغ  از  را  خود  الشر�ه  سهم  شر�ت  صندوق  به  ٣٨٩١٣٠٠٠٠٠ريال 
داد.  افزايش  مبلغ٧٤٦١٣٠٠٠٠٠ريال  به  ريال   ٣٥٧٠٠٠٠٠٠٠
صندوق  به  ٣٣٠٥٤٢٥٠٠٠ريال  مبلغ  پرداخت  زاربا  الله  رضا  آقاى 
مبلغ  به  ريال   ٣٠٣٢٥٠٠٠٠٠ مبلغ  از  را  خود  الشر�ه  سهم  شر�ت 
پرداخت  زاربا  الله  روزبه  آقاى  داد.  افزايش  ٦٣٣٧٩٢٥٠٠٠ريال 
از  را  خود  الشر�ه  سهم  شر�ت  صندوق  به  ١٢٣٤٤٢٥٠٠٠ريال  مبلغ 
افزايش  ٢٣٦٦٩٢٥٠٠٠ريال  مبلغ  به  ريال   ١١٣٢٥٠٠٠٠٠ مبلغ 
به  ١٢٣٤٤٢٥٠٠٠ريال  مبلغ  پرداخت  زاربا  الله  رامني  آقاى  داد. 
به  ريال   ١١٣٢٥٠٠٠٠٠ مبلغ  از  را  خود  الشر�ه  سهم  شر�ت  صندوق 
پرداخت  زاربا  الله  ناصر  آقاى  داد.  افزايش  ٢٣٦٦٩٢٥٠٠٠ريال  مبلغ 
از  را  خود  الشر�ه  سهم  شر�ت  صندوق  به  ١٢٣٤٤٢٥٠٠٠ريال  مبلغ 
افزايش  ٢٣٦٦٩٢٥٠٠٠ريال  مبلغ  به  ريال   ١١٣٢٥٠٠٠٠٠ مبلغ 
به  ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ريال  مبلغ  از  شر�ت  سرمايه  نتيجه  در  داد. 
به  مربوط  ماده  نتيجه  در  و  يافت  افزايش  ٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠ريال  مبلغ 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد.اسامى شر�اء بشرح فوق ميباشد. 
١٠٢٤٩٥٩                                           سازمان ثبت اسنادوامال� �شور اداره ثبت

                                                                                شر�ت ها و موسسات غيرجتارى تهران 

آگهى تغييرات شر�ت پترو پايدار ايرانيان سهامى خاص به شماره 
ثبت ٣٧٧٨٠٠ و شناسه ملى ١٠٣٢٠٢٧١٦٤٠ 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورجتلسه  استناد  به 
سمت  به  ذيل  افراد   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   ١١/٠٢/١٣٩٩
اعضاى هيئت مديره براى مدت ٢ سال انتخاب شدند: مصطفى فرج 
عضو  و  عامل  مدير  سمت  به   ٠٠٦٠٦٤١٥١٧ ملى  شماره  با  شهير 
 ٤٨٣٩٧٩٧٨٠٣ ملى  شماره  با  �يادليرى  ومحسن  مديره  هيئت 
ملى  شماره  با  بهلولى  وميالد  مديره  هيئت  رئيس  سمت  به 
٤٢١٩٩١٠٣٦٠ به سمت نايب رئيس هيئت مديره منوچهر نعمتى 
با شماره ملى ٢٦٩١٤٥١٣٢١ به سمت عضو هيئت مديره ومحمد 
هيئت  عضو  سمت  به   ٠٠٧٦٤١٣٨٢٩ ملى  شماره  با  ني�و  باقرى 
چ�  قبيل  از  شر�ت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  �ليه  مديره. 
، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضاى متغير مدير مالى آقاى 
امضاى  همراه  به   ٢٨٠٢٨٥٣٨٦٤ ملى  شماره  به  مجيرى  هادى 
ادارى  و  عادى  اوراق  و  شر�ت  مهر  با  همراه  متفقا  مديرعامل  ثابت 
با امضاى مديرعامل به تنهايى همراه با مهر شر�ت معتبر مى باشد. 

١٠٢٤٩٥٦                             سازمان ثبت اسنادوامال� �شور اداره ثبت 
                                                                شر�ت ها و موسسات غيرجتارى تهران

آگهى تغييرات شر�ت تضامنى سيد محمد مثنائى 
جنيبى و شر�ا به شماره ثبت ٤٣٢٣٢٩ و شناسه ملى 

 ١٠٣٢٠٨٣٧٢٢٧
مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورجتلسه  استناد  به 
مورخ   ٢١٧٢٧٧/٩٩ شماره  ومجوز   ١٢/٠٦/١٣٩٩
آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات  مر�زى  بان�   ٨/٧/٩٩
 ١٣٧٢١١١٨٨٣ ملى  شماره  به  جنيبى  مثنائى  محمد  سيد 
خود  الشر�ه  سهم  شر�ت  صندوق  به  مبلغى  پرداخت  با 
داد.  افزايش  ريال  ميزان٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠/٩٩  به  را 
با   ٢٠٣١٦١١٠٣٨ ملى  شماره  به  زاده  مسلم  الدن  خامن 
را  خود  الشر�ه  سهم  شر�ت  صندوق  به  مبلغى  پرداخت 
در  داد.  افزايش  ريال   ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠/٢٠ ميزان  به 
نتيجه سرمايه شر�ت از مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠ ريال 
مربوطه  ماده  و  افزايش  ريال   ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٢٠ به 
سهم  وميزان  شر�ا  اسامى  گرديد.  اصالح  دراساسنامه 

الشر�ه هري� بشرح فوق ميباشد
١٠٢٤٩٥٨          سازمان ثبت اسنادوامال� �شور اداره ثبت 

                                              شر�ت ها و موسسات غيرجتارى تهران 

 آگهى تغييرات شر�ت اس�لت بتونى ايران سهامى خاص
به شماره ثبت ٥١٨٧٤ و شناسه ملى ١٠١٠٠٩٧٠٢٧١
فوق بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورجتلسه  استناد   به 
شد اتخاذ  ذيل  تصميمات   ١٠/١٠/١٣٩٨ مورخ   العاده 
عضو بسمت   ٠٤٥١٦٠٣٢٤٩ �دملى  به  �يهانى  ميثم   : 
�دملى به  ناظر  �رمعلى  مينا  و  مديرعامل  و  مديره   هيئت 
ياسر و  مديره  هيئت  رئيس  بسمت   ٠٤٥١٦٠٦٠١٩ 
نايب بسمت   ٥٠٨٩١٣١٤٥٧ �دملى  به   اصغرزاده 
و شدند  انتخاب  دوسال  مدت  براى  مديره  هيئت   رئيس 
قبيل از  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  �ليه  امضاء   حق 
عادى اوراق  و  عقوداسالمى  قرارداها  بروات  سفته   چ� 
 وادارى با مديرعامل همراه با مهر شر�ت معتبر ميباشد٠

١٠٢٤٩٥٢     سازمان ثبت اسنادوامال� �شور اداره ثبت
شر�ت ها و موسسات غيرجتارى تهران  

 آگهى تغييرات شر�ت توليدى و صنعتى فوالد شاهني البرز سهامى
 خاص به شماره ثبت ٥٤٣٠٦٥ و شناسه ملى ١٤٠٠٣٨٨٩٠٧٧

مورخ العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورجتلسه  استناد   به 
به حيدرى  محسن  آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   ١٥/٠٦/١٣٩٩ 
، مديره  هيئت  عضو  و  مديرعامل  بسمت   ٠٠٥٨٩١٦٣٧٧  �دملى 
هيئت رئيس  بسمت   ٠٠٥٨٩١٤٣٧٤ ملى  �د  به  رستمى  محمد   آقاى 
نائب بسمت   ٠٠٧٤٣٩٦٩٥١ ملى  �د  به  حيدرى  وحيد  آقاى   ،  مديره 
و اسناد  �ليه  شدند  انتخاب  سال  دو  مدت  براى  مديره  هيئت   رئيس 
به شر�ت  ،قراردادها)  (چ�،سفته،بروات  تعهدآور  و  بهادار   اوراق 
و شر�ت  مهر  با  همراه  مديره  هيئت  رئيس  و  مديرعامل  متفق   امضاء 
 اوراق عادى و ادارى با امضاى منفرد رئيس هيئت مديره يا مديرعامل
ملى �د  به  دوستى  مرمي  خامن  باشد.  مى  معتبر  شر�ت  مهر  با   همراه 
�د به  رضائى  مصطفى  آقاى  و  اصلى  بازرس  بسمت   ٠٣٢٢٦٦٣٦٥٢ 
سال ي�  مدت  براى  البدل  على  بازرس  بسمت   ٠٠٥٨٨١٢١١٣  ملى 

 مالى انتخاب شدند
١٠٢٤٩٥٣                                   سازمان ثبت اسنادوامال� �شور اداره ثبت
شر�ت ها و موسسات غيرجتارى تهران 

در نیمه نخست سال اتفاق افتاد
توليد شمش فوالد کشور از مرز 14 ميليون تن گذشت

ایمیدرو- ميزان توليد ش��مش فوالد کشور در نيمه نخست سال 99، از مرز 
1۴ ميليون تن فراتر رفت؛ این رقم 10 درصد بيش از عملکرد نيمه نخست سال 

قبل است.
براساس اعالم انجمن توليدکنندگان فوالد، شرکت های فوالدساز کشور از ابتدای 
فروردین تا پایان شهریور، 1۴ ميليون و 392 هزار تن شمش فوالد )بيلت، بلوم و 
اسلب( توليد کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، )13 ميليون و 

89 هزار تن( 10 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنين ميزان توليد محصوالت فوالدی )تيرآهن، ميلگرد، نبشی، ناودانی، انواع 
ورق و...( طی شش ماهه نخست امسال، 11 ميليون و سه هزار تن بود که نسبت 
به رقم مدت مش��ابه سال گذشته )10 ميليون و 173 هزار تن( حاکی از افزایش 

هشت درصدی این محصول است.
همچنين ميزان توليد آهن اسفنجی شش ماهه امسال، 15 ميليون و 562 هزار 
تن بود که در مقایسه با رقم توليد شده در مدت مشابه سال گذشته )1۴ ميليون 

و 185 هزار تن( 10 درصد افزایش نشان می دهد.

نمایه
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وزير احمدی نژاد مشاور وزير راه شد
»جهان صنعت«- وزیر راه و شهرسازی در حکمی داوود دانش جعفری را به عنوان 
مشاور وزیر راه و شهرسازی و مسوول راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل منصوب کرد. 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در حکمی داوود دانش جعفری را به عنوان مشاور 

وزیر راه و مسوول راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل منصوب کرد.
تاسيس صندوق توسعه حمل و نقل بر اساس تعدادی از مواد مندرج در بخش 11 
قانون برنامه ششم توسعه )بخش مسکن و حمل و نقل( به وزارت راه و شهرسازی تکليف 
شده است. محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی تيرماه سال گذشته از تصویب اساسنامه 
این صندوق در هيات دولت و اختصاص 20 ميليارد تومان از قانون بودجه سال 98 
برای راه اندازی این صندوق خبر داده بود. محل آورده های این صندوق بر اساس قانون، 
منابع دولتی، منابع بخش خصوصی، صرفه جویی در مصرف سوخت و سایر انواع 

سرمایه گذاری ها ازجمله جذب سرمایه های خارجی در نظر گرفته شده است.
دانش جعفری که عضو هيات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 

است مسووليت هایی از جمله وزارت اقتصاد دولت نهم را بر عهده داشته است.

قيمت ساخت هر متر آپارتمان 6 ميليون تومان
مهر- به گفته انبوه سازان، هزینه تمام شده ساخت و  ساز مسکن مصرفی تا متری 
شش ميليون تومان رسيده است؛ از سوی دیگر بر اساس اعالم بانك مرکزی، متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران برای شهریور ماه امسال، 2۴ ميليون و 
300 هزار تومان است. بنابراین قيمت تمام شده ساخت و  ساز تنها 2۴/6 درصد از 
هزینه یك واحد مسکونی را به خود اختصاص می دهد و بيش از 75 درصد مابقی، 

ظاهرا به قيمت زمين تعلق دارد.
این در حالی اس��ت که گفته می ش��ود معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت 
راه و شهرس��ازی در ابالغيه ای به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، هزینه ساخت 
واحدهای مسکونی ذیل طرح اقدام ملی مسکن را متری دو ميليون و 700 هزار 
تومان بابت امضای قرارداد با سازندگان و پيمانکاران اعالم کرده که این نرخ تا کنون از 
سوی معاونت مسکن وزارت راه، نه تایيد شده و نه تکذیب؛ قيمتی که احتماال صحت 
داشته باشدو مشخص نيست با قيمت های فعلی مصالح ساختمانی، چگونه قرار است 

هر مترمربع مسکن ملی با 2/7 ميليون تومان ساخته شود.
ایرج رهبر، ریيس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
قيمت تمام شده هر متر ساخت و  ساز اظهارکرد: در حال حاضر قيمت ساخت و  ساز 
بدون هزینه پروانه ساختمانی و انشعابات آب، برق و گاز، متری ۴/5 تا 5 ميليون تومان 

است. بابت پروانه و انشعابات هم متری یك ميليون تومان باید اضافه کرد.
وی ادامه داد: این نرخ ها در مقایسه با سال گذشته تا ۴0درصد افزایش قيمت 
داشته است. این قيمت ها روز به روز تغيير می کند و اگر امروز تيرآهن بخرید ممکن 

است با قيمت آن در روز قبل یا بعدش متفاوت باشد.
ریيس انجمن انبوه سازان استان تهران درباره هزینه تمام شده ساخت و  ساز در 
بافت های فرسوده با توجه به رایگان بودن هزینه صدور پروانه ساخت و نيز عدم نياز 
به خرید انشعابات آب، برق و گاز گفت: در بافت فرسوده به خصوص در اماکنی که 
ریزدانه بوده و فشردگی داشته باشد، هزینه جابه جایی مصالح، انتقال کمپرسی سيمان 
و نصب آهن آالت در سازه ممکن است به سازنده تحميل شود در غير این صورت، 

هزینه نوسازی بافت فرسوده کمتر خواهد بود.
فرش��يد پورحاجت، دبير کانون سراسری انبوه سازان کشور نيز در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهارکرد: تورم مصالح ساختمانی صرفا در بخش ميلگرد طی 9 ماه 
گذشته از ابتدای زمستان 98 که کيلویی چهار هزار تومان بود تا پایان شهریور 99 

که به متری 12 هزار تومان رسيد، 300 درصد بوده است.
وی یادآور شد: این تالطم بازار مصالح ساختمانی سبب شده تا هم مصالح فروشان 
و بنکداران عمده بازار آهن آالت از فروش تيرآهن و ميلگرد و بعضا سيمان خودداری 

کنند و هم سازندگان متضرر شوند.

گروه مسکن- مقام های وزارت راه وشهرسازی خبر
معتقدند کم توجهی نظام مهندسی به تعرفه ها باعث 
نقض قانون در این زمينه شده است. با این وجود 
ریيس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران ب��ه تازگی در واکنش به اظهارات مدیرکل 
دفتر توسعه مهندسی ساختمان گفته است که تعرفه 
پایين خدمات مهندسی بر کيفيت ساخت وساز 
تاثير می گذارد؛ اظهارنظری که تهدید غيرمستقيم 
این س��ازمان برای کاهش کيفيت ساخت و  س��از 

ساختمان ها ارزیابی می شود.
سعيدیان با اش��اره به اینکه تعرفه های پایين 
خدمات مهندسی بر کيفيت ساخت وساز تاثيرگذار 
خواهد بود، اظهار کرد: درگذشته ساختمان های 
زیر 1500 مترمربع تهران تك ناظر بود و به معنی 
این بود که این س��اختمان ها از ناظران متخصص 
برخوردار نبودند. از حدود 10 هزار پرونده ساختمانی، 
هشت هزار پرونده زیر 1500 مترمربع و فاقد ناظر 

تخصصی بود.
وی ب��ا بيان اینکه باید ساختمان س��ازی را به 
عنوان یك صنعت حرفه ای نگاه کنيم، افزود: برای 
مثال با تجهيزات و تکنولوژی های نوین امروز، یك 
مهندس معمار نمی تواند نظارت صحيحی در بخش 
تاسيسات داشته باشد که این موضوع در هيات پنج 
نفره استانی مطرح و حضور چهار ناظر ساختمانی 

مصوب شد.
وی یادآور شد: در موضوع مقررات ملی ساختمان، 
صرفه جویی و کم کاری پذیرفته نيست، چراکه اجرای 
مقررات ملی س��اختمان مستقيما باجان افراد در 
ارتباط است و ازاین  رو تالش برای کاهش هزینه به 

هر نحو و طریقی صحيح نيست.
ریيس سازمان نظام مهندسی استان تهران با 
اش��اره به تعرفه های خدمات مهندسی بيان کرد: 
افزایش تعرفه های خدمات مهندس��ی که امسال 
مصوب شد، با تورم موجود در جامعه همخوانی ندارد 
و موردقبول جامعه مهندسی نيست.وقتی تعرفه 

خدمات پایين باشد، این احتمال هم وجود دارد که 
افراد براساس هزینه ای که می گيرند خدمات ارائه 
بدهند و این موضوع می تواند مهندسانی که دغدغه 
اجرای صحيح مقررات رادارند از حرفه مهندسی 
دور کند و آنها را به سمت حرفه های غيرتخصصی 
خود سوق دهد و این مساله مستقيما بر کيفيت 

ساخت وساز تهران تاثير می گذارد.
سعيدیان خواستار حمایت و همکاری بيشتر 
مقامات و مسووالن در این زمينه شد و گفت: البته 

سازمان طی قراردادی که با یك شرکت مشاور دارد 
و بر اساس آیين نامه 117 اجرایی، تالش خود را در 

این راستا انجام خواهد داد.
پيش از این مقام مسوول وزارت راه و شهرسازی 
با انتقاد از کم توجهی سازمان های نظام مهندسی 
ساختمان به تعيين تعرفه خدمات، گفته بود: انتظار 
رعایت موارد قانونی توسط هيات مدیره ها را داریم.

علی محمد عبدی قهرودی با تاکيد بر ضرورت 
اصالح ضوابط و مقررات در خصوص نحوه تعيين 

حق الزحمه خدمات مهندسی و اشاره به اعتراض 
مهندسان عضونظام مهندسی ساختمان استان 
تهران به مصوبات هيات های چهار نفره اس��تانی 
و پنج نفره استان تهران در موضوع تعيين تعرفه 
خدمات مهندسی س��ال 99، گفته بود: تعيين و 
تصوی��ب تعرفه خدمات مهندس��ی در آیين نامه 
اجرایی و پيوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 
)نظامات اداری( به صراحت تعریف شده و قطعا توقع 
این است که به اجرای دقيق و کامل ضوابط مصوب 

و الزم االجرا توجه شود.
او معتقد است هيات های چهار و پنج نفره استانها 
به واسطه جایگاه و شأن اداری اعضای آن، وظيفه 
ایجاد تعادل و لحاظ حقوق مادی و معنوی مهندسان 
استان و در عين حال، صرفه و صالح سازندگان و 
مالکان و کسانی که بهره مند از خدمات مهندسی 

هستند را نيز بر عهده دارند. 
بنابراین اگر هيات مدیره سازمان نظام مهندسی 
استان مثال در موضوع تعيين حق الزحمه مهندسی، 
حداکثر افزایش تعرفه را پيشنهاد کند، به واسطه آنکه 
نماینده اعضای جامعه مهندسی هستند، ایرادی به 
آن وارد نيست.اما هيات های استانی به واسطه جایگاه 
حاکميتی و فلسفه وجودی خود باید مصالح تمامی 
گروه های تاثيرپذیر در موضوع را به طور همزمان در 

نظر بگيرند و بر این مبنا، اتخاذ تصميم کنند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی با تاکيد بر اینکه جایگاه هيات مدیره 
سازمان های نظام مهندسی در تعيين تعرفه خدمات 
مهندسی، از حساسيت های باالیی برخوردار است 
و انتظار رعایت تمامی موارد قانونی می رود، اعالم 
کرده بود که در سال های گذشته اشکال و ایرادی 
که به نحوه تعيين حق الزحمه مهندسی در آیين نامه 
اجرایی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وارد 
است، کمتر مورد توجه جامعه مهندسی و نمایندگان 
آنها درهيات مدیره سازمان های نظام مهندسی و 
حتی در ش��ورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان قرار گرفت که انتظار م��ی رود در این 
دوره مورد توجه قرار بگيرد و نسبت به اصالح آن با 

همراهی مهندسان اقدام شود.

سازمان نظام مهندسی تلويحا وزارت راه و شهرسازی را تهديد کرد

کاهش کیفیت ساخت وساز با تعرفه پایین خدمات 

گزارش نمایندگان «جهان صنعت» از سراسر کشور

خوزستان

شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
بازسازی جاده های تخريب شده خطوط انتقال برق

مدی��ر امور بهره برداری ناحيه جنوب ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان گفت: 
مسيرهای دسترسی به خطوط انتقال که در سيالب سال گذشته خوزستان تخریب 
شده بودند مرمت و بازسازی شدند. رضا جعفری بيان کرد: سيالب سال 98 بخش 
زیادی از جاده های دسترسی به دکل های خطوط برق را تخریب کرد که این مساله 
باعث شده بود بازدیدهای فنی و اقدامات تعميراتی با مشکالتی رو به رو و حتی در برخی 
نقاط غيرممکن باشد. وی افزود: در همين راستا در شهریورماه سال جاری با همکاری 
امور حمل و نقل شرکت برق منطقه ای خوزستان مسيرهای اصلی دسترسی به دکل ها 
و خطوط برق مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. مدیر امور بهره برداری ناحيه جنوب 

شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: با انجام اقدامات صورت گرفته انجام مانورهای بهره برداری، رفع اشکال و بازدیدهای 
فنی از خطوط برق فشارقوی، تسریع شده است.

گشايش نخستين مرکز نيکوکاری دانشگاهی در خوزستان
جمال شيبه مدیرکل کميته امداد استان خوزستان پيرو تفاهمنامه 
مشترك نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري و کميته امداد مرکز اعالم 
کرد: صد و نود و یکمين مرکز نيکوکاری خوزستان در دانشگاه چمران با 
حضور حجت االسالم والمسلمين شفيعي مسوول نهاد نمایندگي مقام 

معظم رهبري در دانشگاه های استان افتتاح شد.
وی افزود: با هدف س��اماندهی و هدایت کمك های مومنانه و 
تالش های خيریه دانشگاهيان و تقویت روحيه انفاق و مواسات در 

آنان و ارتقای سطح مشارکت های مردمی دانشگاهيان مراکز نيکوکاری نهال اميد طرح منا در دانشگاه چمران اهواز افتتاح شد. 
شيبه با اشاره به اینکه تجربه ثابت کرده جامعه دانشگاهی درحرکت های خيرخواهانه و خداپسندانه هميشه پيشگام و فعال 
بودند افزود: به منظور گسترش هم افزایی و تعامل ميان مراکز فرهنگی در راستای اجرای تفاهمنامه مشترك نهاد نمایندگي 

مقام معظم رهبري دانشگاه و کميته امداد مرکز منعقدشد.
مدیرکل کميته امداد استان خوزستان گفت: برابر توافقات انجام شده هم افزایی در ارائه خدمات به مددجویان و غيرمددجویان 

حسابی در صندوق امداد والیت افتتاح شده و به اعطای وام قرض الحسنه می پردازد.
خراسان

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد
بازسازی رايگان موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری 

مشهد-داودبدوئی- مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از آغاز اجرای 
طرح ملی اصالح و بهينه سازی موتورخانه واحدهای تجاری و مسکونی به صورت 
رایگان در این استان خبر داد. حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار کرد: این 
طرح دربرگيرنده سه اقدام مهم شامل اصالح و ترميم عایق کاري، تنظيم مشعل و 
نصب سيستم ضدرسوب موتورخانه واحدهای تجاری و مسکونی است. وی افزود: 
مشترکين محترم خانگی و تجاری گاز طبيعی که دارای موتورخانه مرکزی هستند 
www.می توانند با مراجعه به سایت طرح بهينه سازی مصرف موتورخانه ها به نشانی

goc.nigc.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

برنامه ريزی همايش ملی محمود نيشابوری
نیشابور- حامد صادقی- امام جمعه و ریيس شورای فرهنگ عمومی نيشابور 
گفت: مقدمات برنامه ریزی همایش ملی شاه محمود نيشابوری نخستين کاتب قرآن 
کریم به خط نستعليق، به مسووليت فرماندار ویژه شهرستان و همراهی دو نماینده 
مجلس برداشته شد. حجت االسالم سيدقاسم یعقوبی در جلسه این شورا در محل 
سالن شهدای دولت فرمانداری نيشابور افزود: قزوین پایتخت فعلی خوشنویسی ایران 
است، اما نيشابور پایتخت خوشنویسی کشور در قرن هفتم بوده است. عليرضا قامتی 
فرماندار ویژه و نایب ریيس شورای فرهنگ عمومی نيشابور نيز خواهان پيوند این 
همایش با همایش ملی نيشابور1۴00 شد. مدرس انجمن خوشنویسان نيشابور در 

این جلسه گفت: شاه محمود نيشابوری طوری قرآن کریم را کتابت کرده که کاتبان دیگر می توانند از تحریرهای آن استفاده کنند. 
محمدسادات شرفی اضافه کرد: ایشان هفت شاگرد بنام داشتند که می توان به سيرت نيشابوری، سينی جوینی، تایبادی و جان محمد 
تبریزی اشاره کرد. لعل ریيس جهاد دانشگاهی نيشابور پيشنهاد داد زمان همایش، رمضان سال آینده باشد. حامد صادقی نماینده 
خبرنگاران در شورای فرهنگی عمومی نيشابور خواهان پيوست اقتصادی همایش شد تا در کنار هزینه کرد بودجه برای مصارف 

فرهنگی، آورده ای اقتصادی برای خوشنویسان و توليدکنندگان صنایع دستی داشته باشد.

البرز

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد
صرفه جويی در مصرف گاز با اجرای طرح بهينه سازی موتورخانه ها

 با اجرای طرح ملی اصالح و بهينه س��ازی موتورخانه واحدهای مس��کونی و تجاری،حدود 10 درصد در مصرف گاز 
صرفه جویی خواهدشد که این امر هزینه گازبهای مشترکين را نيز کاهش خواهد داد. حسين تقی نژاد مدیر عامل شرکت گاز 
البرز با بيان این مطلب اظهارکرد: مشترکين خانگی و تجاری شرکت گاز استان البرز که دارای موتورخانه هستند با مراجعه 
به سایت شرکت ملی گاز ایران به آدرس www.nigc.ir مراجعه و از منوی »بهينه سازی موتورخانه« به قسمت ثبت نام و 
پيگيری مشترکين ورود کرده و پس از تکميل اطالعات درخواستی و درج شماره اشتراك،اطالعات را ثبت کنند. پس از ثبت 
اطالعات، شرکت های مجری این طرح با مشترکين تماس حاصل کرده و پس از انعقاد قرارداد اقدامات اجرایی تحت نظر 

ناظران شرکت گاز استان البرز آغاز خواهد شد.
تقی نژاد گفت: طرح اصالح موتورخانه ها سه اقدام مهم را شامل می شودکه عبارتند از اصالح و ترميم عایق کاری، تنظيم 
مشعل و نصب سيستم ضدرسوب که با تحقق این مهم، حفظ محيط زیست و صرفه جویی بيشتری در مصرف را به صورت 

چشمگيری شاهد خواهيم بود. 

گيالن

در دیدار سفیر ایران در گرجستان با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی مطرح شد
منطقه آزاد انزلی تسهيل گر توسعه مراودات با گرجستان 

اکبر قاسمی سفير جدید ایران در گرجستان با روزبهان 
ریي��س هيات مدیره و مدیرعامل س��ازمان دیدار و پيرامون 
توس��عه روابط تجاری و بهره گي��ری از ظرفيت های منطقه 
آزاد انزل��ی تبادل نظر کرد. مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
انزلی با تاکيد بر ظرفيت ها و زیرس��اخت های ایجاد شده در 
ابع��اد مختلف به منظور جذب س��رمایه گذار و بهره گيری از 
ظرفيت های بخش خصوصی بيان کرد: منطقه آزاد انزلی به 
عنوان یکی از مهم ترین مراکز سرمایه گذاری و  هاب دادوستد 
در بين کشورهای همسایه شناخته شده و در سال گذشته 
از سوی بخش خصوصی 1290ميليارد تومان سرمایه گذاری 
در زمينه های متنوع انجام ش��ده و موقعيت استراتژیك این 

منطقه در کنار توس��عه زیرس��اخت ها و حمایت از س��رمایه گذاران موجب شد صرفا در ش��ش ماه گذشته بالغ بر 
1250 ميليارد تومان س��رمایه گذاری از س��وی بخش خصوصی در این منطقه انجام ش��ود که 50 ميليون دالر آن 

سرمایه گذاری خارجی بوده است.
روزبهان کشت محصوالت هيدروپونيك و توليد محصوالت مشترك شيالتی را یکی از ظرفيت های مغفول به 
منظور انجام سرمایه گذاری دانست و افزود: کشورهای همسایه ایران به خصوص روسيه تمایل زیادی به واردات مواد 
غذایی داشته و استان گيالن از مهم ترین استان های توليد کننده محصوالت کشاورزی بوده و با جذب سرمایه گذار 
خارجی در زمينه کش��ت هيدروپونيك و فعاليت های ش��يالتی می توان سهم کشورمان را در صادرات به بازار های 

کشور های همسایه افزایش داد.

جلسه  مديرکل راه و شهرسازی گيالن و فرمانده انتظامی استان
جلسه مش��ترك مدیرکل راه و شهرسازی گيالن 
با فرماندهی انتظامی اس��تان وجمعی از معاونان این 
دو مجموعه در سالن جلسات راه وشهرسازی گيالن 

برگزار شد.
 در این نشست که به منظور تعامل و ارائه عملکرد 
و همکاری های متقابل راه و شهرسازی با نيروی انتظامی 
استان برگزار شد، ماکان پدرام مدیرکل راه وشهرسازی 
گيالن از تعامل سازنده نيروی انتظامی با راه وشهرسازی 
در زمينه حراس��ت از اراضی ملی تشکر کرد و گفت: 
از زمان تشکيل یگان حفاظت از اراضی اداره کل در 
سایه همکاری گسترده نيروی انتظامی، خدمات در 
خور توجهی در این زمينه ارائه و این استان در زمينه 

حفاظت از اراضی ملی جزو ادارات کل موفق در سطح کشور بوده است. ماکان پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گيالن در 
ادامه با ارائه گزارشی از وضعيت راه های حوزه استحفاظی این اداره کل در بخش ساخت راه و توسعه راه های اصلی در سطح 
استان و توسعه پایدار شهری گفت: با مشارکت و همدلی همه دستگاه های مربوطه و به کارگيری توان بخش خصوصی 

و با توجه به برنامه ریزی منسجم صورت گرفته، تالش خواهيم کرد نقش موثری در توسعه استان ایفا کنيم.

توليد فرمان برقی در گيالن آغاز می شود
فره��اد دلق پ��وش در نشس��ت ش��ورای 
سياس��تگذاری پژوهش��ی و آموزش��ی بخش 
صنعت و معدن استان که با حضور نمایندگان 
رش��ت و صومعه س��رای گيالن و سایر اعضا و 
هيات علمی دانشگاه ها برگزار شد، اظهارکرد: 
علم و پژوهش، زیرس��اخت حرفه ای توس��عه 
صنعتی اس��ت و برای گام های محکم تر جهت 
ارتقای صنعتی به پژوهش های علمی بيشتری 
نيازمند هستيم. ریيس سازمان صمت گيالن 
با بيان اینکه تاکنون رسما 30 واحد دانش بنيان 
صنعتی در اس��تان فعال ش��ده اند طرح توليد 
فرم��ان برقی هيدروليك خ��ودرو را نمونه ای 

از نتایج پژوهش های علمی و دانش فنی روز برش��مرد و گفت: تا چند روز دیگر برای اولين بار در ایران به 
پشتوانه دانش فنی پژوهش های انجام شده توليد فرمان هيدروليك برقی در گيالن آغاز می شود. قطعا این 
قبيل دستاوردها ریشه و بنيان علمی دارد و سال ها اثرات پایدار آن در حوزه اقتصاد و اشتغال ماندگار خواهد 
شد. دلق پوش با بيان اینکه تفکر فرابخشی، همت همگانی و اجماع کامل روی توسعه منافع استان می تواند 
ظرفيت های جدیدی برای توس��عه و اعتالی اس��تان در بر داش��ته باشد، افزود: در واحدهای صنعتی باید به 
بحث R&Dیعنی تحقيق و پژوهش به عنوان یك رکن اساسی توسعه صنعتی به صورت ویژه توجه شود تا 

در امور صنعتی برنامه و ساختار دقيقی در مسير توسعه پياده سازی شود.
محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی در ادامه نشست شورای سياستگذاری پژوهشی 
و آموزشی بخش صنعت و معدن گيالن اظهارکرد: به طور کلی نخبه های صنعتی به خوبی دیده نمی شوند اگر دیده 
شوند، وضعيت تکنولوژی صنعتی بهبود می یابد. احمدی در این راستا بهره مندی از حمایت های صندوق شکوفایی 
و نوآوری را در هدایت نخبگان موثر دانس��ت و تصریح کرد: اگر ارتباط نخبگان دانش��گاهی با کشاورزان نيز بيشتر 

برقرار شود وضعيت کشاورزی گيالن از این شکل کنونی خارج خواهد شد.

همدان 

فرمانده انتظامی استان خبر داد
اجرای۸۰ طرح در هفته ناجا 

همدان- محبوبه یادگاری- فرمانده انتظامی استان همدان اعالم کرد: در هفته نيروی انتظامی بيش از 80 برنامه در 
سطح استان همدان اجرا خواهد شد.

سردار سلمان اميری به مناسبت فرارسيدن هفته نيروی انتظامی در جمع خبرنگاران ادامه داد: ارائه خدمات مضاعف در 
بعضی از قسمت ها از جمله پليس راهور و نظام وظيفه، دیدار سه مرحله با مردم از طریق سامانه 197 و نظارت همگانی و 
رسيدگی به مشکالت مردم، برگزاری جلسات هم اندیشی با شورای اجتماعی محالت و سازمان های مردم نهاد و غبارروبی 

قبور شهدا از دیگر برنامه های هفته نيروی انتظامی در همدان است.
وی با بيان اینکه امسال اجرای ۴772 طرح عملياتی، موضوعی، منطقه ای و  حجمی در استان داشته ایم، گفت: 618 هزار 

و ۴5 فقره تماس با پليس 110 داشتيم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.
اميری اضافه کرد: تعداد 223 هزار و 963 تماس عملياتی بوده که 36 درصد از کل تماس ها را شامل می شود و نسبت 
به سال قبل 16 درصد افزایش داشته و تعداد 396 هزار و 6278 تماس داشته ایم که 6۴درصد از آنها درخواست راهنمایی 

و اطالعات و مشاوره بوده است.
اصفهان

بهره مندی 31 روستای اردستان از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ
مدیر آبفای اردستان گفت: در حال حاضر پنج مجتمع آبرسانی، درشهرستان اردستان شامل مجتمع باقرآباد با پنج روستا، 
مجتمع جنبه و مکان با دو روستا، مجتمع اونج، ظفرقند و السيب با هفت روستا، مجتمع هندوآباد، کچو مثقال و سرابه با 

شش روستا و مجتمع ریگستان یك با 11 روستا تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند.
رضا دهقانی عنوان کرد: هم اکنون از 17۴ روس��تای موجود در اردس��تان با جمعيت 15 هزار و 700 نفر، 108 روستا 

تحت پوشش آبفا قرار دارد.
وی افزود: منطقه اردستان دارای هفت مجتمع آبرسانی روستایی است که پنج مجتمع آن تحت پوشش طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ قرار دارد و دو مجتمع روستایی دیگر به نام مجتمع روستایی موغار با هشت روستا و مجتمع ریگستان 2 با 9 

روستا، آب شرب مورد نياز آنها از طریق سه حلقه چاه تامين می شود.
مدیر آبفای اردستان با اشاره به احداث مجتمع آبرسانی برزاوند و همبرات تصریح کرد: در صدد هستيم با احداث این دو 

مجتمع، 51 روستای دیگر در منطقه اردستان تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار گيرند.

استفاده از منابع ماليات بر خانه های خالی به منظور احداث 
مسکن برای اقشار ضعيف که در کشورهای توسعه یافته انجام 
می ش��ود، توس��ط نمایندگان مجلس در حال بررس��ی است. 
جنب و جوش مجلس برای رس��يدگی به وضعيت بازار مسکن 
هنوز آن طور که باید و شاید به نتيجه نرسيده است. هيچ یك از 
طرح های اصلی نمایندگان مجلس یازدهم که در ماه های اخير 
انتقادات زیادی به نابس��امانی بازار مسکن داشتند از حد ایده و 

طرح فراتر نرفته است.
طرح ماليات بر عایدی س��رمایه که از سال 139۴ بحث آن 
مطرح ش��ده در کميس��يون اقتصادی مجلس قرار دارد. قانون 
ماليات بر خانه های خالی هم که به تصویب صحن علنی رسيد با 
16 ایراد شورای نگهبان مواجه شد.البته در هفته های اخير بنا به 
گفته اعضای کميسيون عمران مجلس پس از رفع ایرادات مجددا 

به شورا ارسال شده است.

در خصوص تغيير قيمت مسکن نيز به نظر می رسد کار خاصی 
نمی ش��ود کرد؛ زیرا التهابات این بازار از رش��د نرخ ارز و نوسان 
بازارهای موازی نش��ات می گيرد. با این حال نقدهای بهارستان 
نشينان به نابسامانی بازار مسکن هر روز از طرق مختلف صورت 
می گيرد و بعضا برنامه های از پيش تدوین شده به عنوان راهکارهای 

نجات بخش بازار مسکن توسط برخی نمایندگان ارائه می شود.
یکی از برنامه هایی که در همه جای دنيا پياده می شود اختصاص 
منابع حاصل از ماليات بخش مسکن برای احداث مسکن اقشار 
پایين اس��ت که در سال های اخير همواره کارشناسان و فعاالن 

بخش مسکن در ایران نيز به آن تاکيد کردند.
در این خصوص اخيرا علی نيکزاد، نایب ریيس مجلس شورای 
اسالمی گفته است یکی از پيشنهادات ما در طرح جهش توليد 

مسکن تشکيل صندوقی برای جمع آوری ماليات بر عایدی مسکن 
است تا با ایجاد آن در سنوات آتی صندوقی برای حمایت از توليد 
مسکن در کشور داشته باشيم. وزارت راه و شهرسازی اولين گروه از 
واحدهای مسکونی خالی از سکنه به ميزان 109 هزار واحد را برای 

اخذ ماليات متعلقه بر اجاره به سازمان امور مالياتی معرفی کرد.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی اظهار اميدواری کرده تا 
انجام این کار از سوی وزارت راه و شهرسازی فتح بابی برای تحرك 

بخشيدن به فضای توليد و عرضه مسکن باشد.
ای��ن در واقع اولين قدم جدی برای اخذ ماليات از واحدهای 
خالی از سکنه محسوب می شود. در صورتی که خالی بودن این 
109 هزار واحد محرز شود در سال اول مشمول شش برابر ماليات 
متعلقه بر اجاره ساالنه خواهند شد. روز 28 مرداد 1399 سامانه 

امالك و اسکان که اطالعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن 
ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسيد. قرار است این اطالعات با 
همکاری سایر دستگاه های مرتبط جمع آوری و برای وضع ماليات 
متعلقه در اختيار سازمان امور مالياتی قرارگيرد. طبق ماده 5۴ 
قانون ماليات های مستقيم واحدهای مسکونی خالی در سال اول 
مشمول شش برابر ماليات متعلقه خواهند شد که البته شورای 
نگهبان 16 ایراد به آن گرفت و سپس مجلس ایرادات را برطرف 
و مجددا به شورا ارسال کرد. وزارت راه و شهرسازی قول داده بود 
تا پایان تابستان اولين اطالعات واحدهای مسکونی را در اختيار 
سازمان امور مالياتی بگذارد.  بنابر این گزارش، از بين 28 ميليون 
واحد مسکونی تا کنون 13 ميليون و ۴00 هزار واحد شناسایی و 
شناسنامه دار شده و 1/5 ميليون پيامك برای مالکان بيش از یك 
واحد مسکونی ارسال شده است. ریيس سازمان امور مالياتی اعالم 

کرده ظرف 10 روز ماليات خانه های خالی را مطالبه می کنيم.

ماليات خانه های خالی برای احداث مسکن اقشار ضعيف
مسكن
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معاون سمات خبر داد
انسداد سايت های جعلی سجام

سنا- معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی از مسدود 
شدن 17 سایت جعلی سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( خبرداد. عليرضا 
ماهيار افزود: با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و پليس فتا، در طول دو ماه 
گذشته 17 سایت جعلی تحت عنوان سجام مسدود شده است. وی در خصوص 
کالهبرداری با عنوان سامانه سجام از سهامداران بازار سرمایه اظهارکرد: رصد 
تيم امنيت شرکت سپرده گذاری مرکزی از دو ماه قبل نشان داد که سایت های 
کالهبرداری تحت عنوان سایت های سجام با اصالح فنی )فيشينگ( راه اندازی 
ش��ده و تحت دامنه های غيرمجاز شروع به دریافت اطالعات از مردم کرده اند. 
ماهيار ادامه داد: متاسفانه در این کالهبرداری تنها موضوع گردآوری اطالعات 
نبود، بلکه با توجه به اینکه مردم به آدرس و دامنه حساسيت خاصی نداشتند، 
مشخصات و حساب های بانکی خود را وارد کرده و در مقابل، سایت های جعلی 
اقدام به سوءاس��تفاده از اطالعات مالی س��هامداران می کردند. هر چند دامنه 
پرداخت مورد تایيد شاپرك نبود، اما فرد دچار دامی می شد که تمام اطالعات 
خود را درون سایت جعلی وارد می کرد. معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی 
گفت: بر اس��اس تعاملی که با پليس فتای کش��ور صورت گرفت،  سریعا کليه 
سایت های جعلی که در حال انجام عمليات خرابکاری بودند پس از شناسایی 
مسدود شدند. شناسایی تيم و عواملی که اقدام به کالهبرداری می کردند هم 
بر اساس پيگيری ها در دستور کار مراجع انتظامی و قضایی کشور قرار گرفت 
و سردسته های اصلی این تيم ها شناسایی و اقدامات الزم در این حوزه انجام 
ش��د. وی در پاس��خ به این پرسش که آیا اطالعاتی از سامانه اصلی سجام درز 
ش��ده است، افزود: خير، هيچ گونه اطالعاتی از سمت سجام درز نکرده و فقط 
اطالعاتی که مردم در سایت های فيشينگ وارد کردند، مورد سرقت قرار گرفته 
است. ماهيار اظهارکرد:سایت اصلی سجام به آدرسwww.sejam.ir است و 
www.cyberpolice. مردم در صورت مالحظه سایت های جعلی، به نشانی

ir سریعا اطالع دهند تا چنين موارد مشکوکی توسط پليس امنيت فضای تبادل 
اطالعات کشور رصد و بالفاصله نسبت به مسدود شدن آن  هم اقدام شود. وی 
خاطرنشان کرد: افرادی که بدون رعایت پروتکل های امنيتی اقدام به ورود رمزهای 
ثابت کردند قاعدتا بر اساس فيشينگی که روی داده است، کارت های بانکی آنها 
نيز تحت تاثير قرار می گيرد و بعضا مبالغی بيشتر از مبالغ واردشده در سایت از 
مال باختگان کسر شده است. مردم باید اطالعات بانکی و رمز پویا را در داخل 
درگاه هایی که متصل به درگاه شبکه شاپرك است، وارد کنند. ماهيار درباره 
تبليغات مختلف تحت عنوان مشاور سهام عدالت در فضای مجازی اظهارکرد: 
هيچ یك از این گونه تبليغات وابستگی به شرکت سپرده گذاری مرکزی ندارند و 

به طور کلی جعلی اند و در راستای کالهبرداری راه اندازی شده اند.

جزئيات عرضه محصوالت در بورس کاال تا پايان مهر
بورس کاال- بورس کاالی ایران در اطالعيه ای برنامه عرضه کاال در هفته 
پایانی مهر را اعالم کرد. بر اساس برنامه اعالم شده بورس کاالی ایران، عرضه 
محصوالت پتروشيمی و گروه آلومينيوم در هفته منتهی به 30 مهرماه به صورت 
ذیل انجام خواهد پذیرفت: عرضه کليه محصوالت پليمری به جز پلی پروپيلن 
و پلی وینيل کلراید به امروز )سه ش��نبه 29 مهر ماه( و معامالت پلی پروپيلن، 
پلی وینيل کلراید و کليه محصوالت شيميایی به روز چهارشنبه، 30 مهر 1399 
منتقل شده است. همچنين عرضه محصوالت غير بهين یاب پتروشيمی نيز در 
روزهای یکشنبه و دوشنبه 27 و 28 مهر منتقل شده بود. روز گذشته همچنين 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران ميزبان عرضه هفت هزار 
و 100 تن ش��مش هزار پوندی، هزار و 100 تن ش��مش 50 پوندی و 500 
ت��ن بيلت آلومينيوم بود. در همين حال دیروز هزار و 500 تن ورق گالوانيزه، 
500 تن ش��مش روی، چهار هزار تن مس کاتد و 11 هزار تن مس کم عيار 
نيز در تاالر یادشده عرضه شد.11 هزار و 850 تن قير و گوگرد نيز در همين 
روز در تاالرصادراتی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. تاالر فرآورده های نفتی و 
پتروشيمی بورس کاالی ایران روز گذشته همچنين عرضه 35 هزار و ۴۴ تن 
مواد پليمری، روغن پایه، قير، وکيوم باتوم، اوره گرانول و گوگرد را تجربه کرد. 
بازار فرعی بورس کاالی ایران نيز شاهد عرضه 263 تن ضایعات فلزی و ۴3 تن 

روغن کارکرده لوکوموتيو بود.

گروه بورس- شاخص کل بازار سرمایه روز 
گذش��ته در یك عقبگرد محسوس 51 هزار و 
891 واح��د کاهش یافت و به ميانه های کانال 
1/۴ ميليون واحدی س��قوط ک��رد. در این روز 
تنها گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهيالت 
مسکن بود که در محدوده مثبت معامله شد و 
دیگر گروه های حاضر در بازار س��رمایه به طور 
یکپارچه به محدوده منفی وارد شدند تا همزمان 
با افت 3/۴3 درصدی شاخص کل، شاخص هم 
وزن ني��ز 1/۴1 درصد کاهش را تجربه کند. در 
همين حال ارزش معامالت نيز در مجموع بورس 
و فرابورس با کاهش چش��مگيری مواجه شد و 
بازار در نهایت به دادوستدی با ارزش شش هزار 
و 2۴8 ميليارد تومان رضایت داد. روز گذش��ته 
همچنين نرخ ارز نيز در مس��ير کاهش��ی قرار 
گرفته بود. تحليلگران بازار روند بازار را ناشی از 
تداوم هيجانات و ترس سهامداران خرد می دانند 
و بر این باورند که اگرچه انتخابات آمریکا تاثير 
بنيادی بر بازار سرمایه ایران نخواهد داشت اما 
دست کم تا نيمه آبان رفتار معامله گران را تحت 

تاثير قرار خواهد داد.
بازار سرمایه روز دوشنبه را در حالی به پایان 
برد که شاخص کل روی پله یك ميليون و ۴62 
هزار و 382 واحدی ایس��تاد و شاخص کل هم 
وزن نيز با عقبگرد پنج هزار و 735 واحدی به 
کف کانال ۴00 هزار واحد رسيد. در همين حال 
شاخص های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم نيز به 
ترتيب افتی معادل 3/13، ۴/03 و 2/62 درصد را 
تجربه کردند. بورس در نهایت شاهد معامالتی به 
ارزش سه هزار و 3۴7 ميليارد تومان بود. در این 
بازار، فوالد، فارس، فملی، تاپيکو، شپنا، کگل و 
شتران بيشترین تاثير منفی را در شاخص کل 
داشتند. همچنين شپنا، خودرو، وبملت، فوالد، 
شتران، فملی و وتجارت پربيننده ترین نمادها 
بودند. در دیگر س��وی بازار سرمایه روز گذشته 
فراب��ورس نيز با اف��ت ۴۴6 واحدی روبه رو و به 
کف کان��ال 17 هزار واحدی نزدیك ش��د. در 
این بازار نمادهای ميدکو، آریا، مارون، وسپهر، 
زاگرس، کگهر و بپارس بيشترین تاثير منفی را 
در شاخص داشتند. همچنين صبا، ذوب، آریا، 
شگویا، وپویا، سبزوا و سمگا پربيننده ترین نمادها 
بودند. فرابورس در نهایت با معامالتی به ارزش 
دو هزار و 901 ميليارد تومان به کار خود در روز 

دوشنبه پایان داد.

جذابیتی برای خروج نقدینگی از بورس  � 
وجود ندارد

یك کارش��ناس بازار سرمایه به توئيت اخير 
ریيس بانك مرکزی در زمينه افزایش نرخ سود 
بانکی اش��اره کرد و گفت: با توجه به اینکه تورم 
کشور بيش از 30 درصد است، بنابراین جذابيت 
چندانی برای خروج نقدینگی از بازار س��رمایه و 
ورود آن به سمت بانك وجود ندارد. امين دامچه 
در گفت و گ��و با خبرن��گار ایرنا اظهار کرد: هفته 
گذش��ته شاهد رشد قابل توجه ارزش معامالت 
نسبت به هفته های اخير بودیم، حتی در برخی 
از روزه��ا به ميزان 15 یا 20 هزار ميليارد تومان 
هم معامله انجام شد که این موضوع نشان دهنده 
ورود دوباره یکسری از جریان های پولی به سمت 
بازار پول است. وی با بيان اینکه ميانگين ارزش 
معامالت از ابتدای سال جاری تا روز یکشنبه 15 
هزار ميليارد تومان بود و اکنون بازار دوباره در حال 
نزدیك شدن به ميانگين است، گفت: سطوحی که 
اکنون در بازار وجود دارد کف مهم و معتبری است 

که به راحتی شکسته نخواهد شد.

علت افت شاخص بورس در معامالت  � 
روزهای گذشته

این کارشناس بازار سرمایه به عوامل تاثيرگذار 
در افت روزهای گذشته شاخص بورس اشاره کرد 
و افزود: ریيس بانك مرکزی در توئيت اخير خود 
از افزایش نرخ سود بانکی خبر داد که این موضوع 
در روند معامالت بورس تاثيرگذار بود و باعث قرار 
گرفتن شاخص بورس در مسير نزولی شد. وی 
خاطرنشان کرد: ریيس بانك مرکزی در توئيت 
اخير خود به این موضوع اشاره کرد که برای قرار 
دادن وام ارزان در اختي��ار مردم، اقدام به کاهش 
نرخ بهره بين بانکی کردیم اما اکنون به دليل کنترل 
سرعت رشد نقدینگی و آرام گرفتن بازارها تصميم 
به افزایش نرخ بهره بانکی گرفتيم. دامچه با اشاره به 
اینکه افزایش نرخ سود بانکی تا 26 درصد مشکلی 
را ب��رای بورس ایجاد نمی کند، گفت: با توجه به 
اینکه که تورم کشور باالی 30 درصد است جذابيت 
چندانی برای خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود 
آن به سمت بانك وجود ندارد. این کارشناس بازار 
سرمایه خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد نرخ سود 

بانکی بيش از اینها افزایش یابد با توجه به تورم 
ایجاد شده در کشور مشکالتی برای بانك ها ایجاد 
می ش��ود و دچار ورشکستگی خواهند شد. وی 
خاطرنشان کرد: سياستگذاران باید این موضوع را 
مدنظر داشته باشد که بانك ها تجربه تلخی را از 
برخی تصميم های اتخاذ شده داشتند و اکنون در 
حال خروج از مشکالت هستند به همين دليل 
نباید دوباره با پيش رفتن به این سمت و سوها 

چنين مسایلی را تجربه کنند.
مسکن، رقیب اصلی بورس � 

دامچه با بيان اینکه از ميان بازارهای موازی، 
بازار مسکن به عنوان رقيب اصلی بورس تلقی 
می ش��ود، افزود: در این بازار قيمت ها به قدری 
باالست که افراد توان سرمایه گذاری در این بازار 
را ندارند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 
اینکه س��االنه حدود یك ميليون واحد تقاضا و 
500 هزار واحد عرضه در بازار مس��کن وجود 
دارد، اظهارکرد: تا زمانی که ش��رایط موجود در 
بازار مبهم باشد، س��ازنده ها اقدام به عرضه در 
بازار مسکن نمی کنند بلکه تحمل می کنند تا 

بازار ثبات پيدا کند و بعد آغاز به ساخت و  س��از 
خواهند کرد به همين دليل بازار مسکن گزینه 

مناسبی برای سرمایه گذاری نيست.
وجود نوسان در بورس تا آبان � 

این کارش��ناس بازار س��رمایه با بيان اینکه 
ش��اخص کل تا انتخابات آمریکا درجا می زند 
و نوس��ان های زی��ادی را تجرب��ه خواهد کرد، 
خاطرنشان کرد: به دليل ارزندگی سهام حاضر 
در بازار، ش��اخص بورس اف��ت زیادی را تجربه 
نمی کند. وی با بيان اینکه زمانی که ش��اخص 
کل در محدوده ه��ای دو ميلي��ون و 100 هزار 
واحد قرار داش��ت دالر در ب��ازار آزاد با نرخ 25 
هزار تومان و دالر نيمایی 18 هزار و 500 تومان 
معامله می شد، اظهار کرد: تحليل اکثر تحليلگران 
از بازار سرمایه با نرخ دالر 25 هزار تومان بود اما 
با مطرح شدن خبر گشایش اقتصادی، نرخ دالر 
در بازار آزاد کاهش و به قيمت 21 هزار تومان 
رسيد، در مقابل نرخ دالر نيمایی در حال رشد 
بود زیرا به طور معمول نرخ دالر نيمایی به نرخ 
بازار آزاد نزدیك خواهد شد. دامچه افزود: از 20 
مرداد که در تحليل ها نرخ دالر 25 هزار تومان 
بود شاخص بورس در مسير کاهشی قرار گرفت 
و ریزش ها ادامه داشت در حالی که بازار ارز در 
مس��ير افزایشی بود و حتی شاهد نرخ دالر 32 
هزار تومانی در بازار بودیم. این کارش��ناس بازار 
سرمایه با اشاره به اینکه شاخص بورس با دالر 
25 هزار تومان به سقف دو ميليون و 100 هزار 
واحد رسيد، خاطرنشان کرد: اکنون با عبور نرخ 
دالر نيمایی از مرز 25 هزار تومان و معامله آن 
در ب��ازار آزاد با قيمت 32 هزار تومان رس��يدن 
شاخص بورس به کانال دو ميليون و 100 هزار 
واحد چندان کار دش��واری نيست. وی با بيان 
اینکه افراد با دید ميان مدت گزینه های جذابی 
را برای س��رمایه گذاری در بورس دارند، افزود: 
اکنون مهم ترین نکته در بازار مش��خص شدن 
نتایج انتخابات آمریکاس��ت، ابهامات زیادی در 
ای��ن زمينه وجود دارد که اثر آن اکثر بازارهای 
مالی دنيا را در برگرفته است. دامچه خاطرنشان 
ک��رد: با این حال فارغ از اینکه بایدن ش��خص 
برنده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد 
یا ترامپ، باید این موضوع را مدنظر قرار داد که در 
ميان مدت تفاوت چندانی برای وضعيت حاکم در 
ایران ندارد و نمی تواند تاثير چندانی را در بازار های 

داخلی داشته باشد.

خبر

با افزوده شدن تعداد سهامداران در بازار سرمایه، کانال ها 
و صفحات مجازی معرفی نمادها و اصطالحا سيگنال فروشی 

نيز رشدی شدید و قارچ گونه داشته است.
نوسان در بورس یکی از خاصيت های هر بازار مالی است. 
منطق ایجاد س��ود یا ضرر کردن در بورس همين افزایش 
یا کاهش قيمت سهام در بورس است. البته باید به بنياد 
نمادها و ميزان توانایی آنها در متقاعد کردن س��هامداران 
جهت خرید و فروش سهام این شرکت ها نيز مورد توجه 
قرار گيرد. اما طی یکی، دو س��ال گذش��ته که روند افراد 
حاضر در بورس به شدت رشد داشته است، بنياد نمادها و 
ارزنده بودن آنها دیگر مالك خرید و فروش سهام شرکت ها 
نبوده و باید به دنبال دالیل دیگری برای ایجاد صف های 
خرید یا ش��کل گيری صف های فروش گشت. به گزارش 
فارس تجربه کم، ناکافی بودن س��واد بورس��ی، اثرپذیری 
از افراد و کانال های س��يگنال فروش و... را می توان عمده 
دالیل خرید و فروش شدن برخی نمادها با ارزندگی کمتر 
در یکی دوس��ال گذشته و مخصوصا در شش ماه ابتدایی 

سال 99 دانست.
بالی جان سهامداران � 

یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باید هرچه س��ریع تر 
ساماندهی آن آغاز شود، کانال های تلگرامی و صفحات افراد 
در بستر اینستاگرام است. عده ای با سوء استفاده از دانش 
ناکافی افرادی که به تازگی کد بورس��ی دریافت کرده اند، 
دس��ت به فروش س��يگنال در کانال های خود می زنند. با 
نگاهی به 100 کانال که بيش��ترین تعداد دنبال کننده را 
دارا هستند، می توان گفت بسياری از این کانال ها از ارائه 
تحليل تکنيکال و بنيادی عاجز بوده و س��هامی که خود 
دارای آن هس��تند را در کانال تبليغ می کنند تا از ایجاد 
صف خرید و فروش کس��ب س��ود کنند. با جست وجوی 
عباراتی همچون س��يگنال و ب��ورس در فضای مجازی با 
نتایجی بيش��تر از س��ه هزار کانال و گروه و صفحه مواجه 

خواهيم شد. بيشتر این کانال ها از هزار تا 200 هزار عضو 
دارند که بيشتر به فکر نمادهایی هستند که خودشان آن 
را خریده اند و با استفاده از سرمایه مردم به دنبال افزایش 
سود خود هستند. با نگاهی به آنچه در فضای مجازی رخ 
داده اس��ت، می توان به وضوح این مساله را مشاهده کرد 
که بس��ياری از این کانال ها در زمان سبزپوش بودن بازار، 
شروع به معرفی نماد در بازار سرمایه می کنند. اما همين 
کانال ه��ا در زمان اصالح بازار ش��روع به بيان دالیلی پوچ 
و بی منطق می کنند تا بی س��وادی و س��ودجویی خود در 

معرفی سهم ها را پنهان کنند. سيدمهدی سدیدی، عضو 
هيات مدیره س��ازمان بورس در خصوص سيگنال فروشی 
توس��ط کانال ها و صفحات مجازی می گوید: طبق قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی ایران هر شخصی که 
اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند 
معام��الت اوراق بهادار یا ایجاد قيمت های کاذب یا اغوای 
اش��خاص به انجام معامالت اوراق بهادار ش��ود به حبس 
تعزیری تا پنج س��ال و جزای نقدی تا پنج برابر سودهای 

به دست آمده محکوم خواهد شد.

� VIP کانال های گران قیمت
اکث��ر گردانندگان این کانال ه��ا و صفحات در فضای 
مجازی پس از افزایش تعداد اعضای کانال خود، شروع به 

تبليغ یك کانال دیگر با عنوان VIP می کنند.
 این کانال ها عمدتا با دریافت هزینه از سهامداران ناآشنا 

با فضای بازار سرمایه، برای خود درآمدزایی می کنند.
 مبلغ این کانال ها بس��ته به نحوه معرفی س��هم از 50 
ه��زار توم��ان برای یك ماه تا 1/5 ميلي��ون تومان در ماه 

نيز می رسد.
 همين کانال ها در نهایت و پس از قرمز شدن بورس، 
خود را از هرگونه پاس��خگویی مبرا کرده و معرفی س��هم 
توسط این کانال ها را فقط یك پيشنهاد دانسته و مسووليت 

ورود و خروج به سهم را متوجه سهامدار می کنند. 
مهم تر از آن، برخی از این کانال ها دس��ت در دس��ت 
برخی شرکت های حقوقی داشته و با توجه به خواسته آنها 
هزینه تش��کيل یا برچيده شدن صف های خرید و فروش 
را بر گرده س��هامداران نا آشنا از بازار سرمایه می اندازند. 
ب��ه عب��ارت دقيق تر ای��ن کانال ها به بعضی س��هامداران 
حقوق��ی برای گرفتن نوس��ان از بازار کم��ك می کنند و 
همه این نوس��ان گيری را از جيب س��هامداران تازه وارد 

انجام می دهند.
تشکیل کمیته فضای مجازی؛ اقدام دیرهنگام  � 

سازمان بورس
مرداد امس��ال کميته فضای مجازی در سازمان بورس 
تش��کيل ش��ده اس��ت، اما تاکنون اق��دام موثری جهت 
ساماندهی وضعيت اسفبار و بی سروسامان فضای مجازی 

در حوزه بورس صورت نگرفته است. 
به نظر می رس��د این کميته می تواند وضعيت فعلی را 
تا حدود زیادی کنترل کند و از ضرر بيش��تر سهامداران 
جدید که بدون هيچ گونه آموزشی وارد بازار سرمایه شده اند، 

جلوگيری کند.

بررسی پدیده ای به نام سيگنال فروشی
کانال هايی که  سرمايه مردم را بر باد می دهند

نمایه

ریيس اداره نظارت بر بازار بورس های کاالیی سازمان بورس 
اعالم کرد: در پی اصالح موادی از دستورالعمل »پذیرش انبار و 
صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی« در هيات مدیره 
س��ازمان بورس، توثيق گواهی س��پرده کاالیی به طور قابل 

مالحظه ای عملياتی شد.
مهدی زمانی سبزی گفت: طبق مفاد دستورالعمل پذیرش 
انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی، وثيقه گذار 
به منظور توثيق گواهی سپرده کاالیی پس از تکميل فرم های 
مربوطه وفق فرمت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه نسبت به ارسال آن به شرکت یادشده اقدام 
می کند. به گزارش ایلنا از بازار سرمایه وی افزود: همچنين 
وثيقه گير نيز می تواند با داش��تن وکالتنامه رسمی متضمن 
اعط��ای اختيار توثيق گواهی س��پرده کاالی��ی مربوطه، به 
نمایندگی از وثيقه گذار نس��بت به تکميل فرم های یادشده 
و ارس��ال آن به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 

تسویه وجوه اقدام کند.
تغییرات اعمال شده در دستورالعمل � 

زمانی س��بزی توضي��ح داد: از تغييرات اعمال ش��ده در 
دستورالعمل می توان به نقش دهی به کارگزار ناظر و امکان 
فروش گواهی توثيق شده عالوه بر وثيقه گير، توسط وثيقه گذار 
نيز اشاره کرد؛ به نحوی که در صورت فروش گواهی سپرده 
کاالیی توثيق ش��ده توسط وثيقه گذار یا وثيقه گير، شرکت 
سپرده گذاری مرکزی پس از انجام فرآیند تسویه، وجوه مربوطه 
را به حس��اب کارگزار ناظر منظور می کند. کارگزار ناظر هم 

مکلف است وجه فروش را به حساب وثيقه گير واریز کند.
کارکردهای توثیق گواهی سپرده � 

ریي��س اداره نظارت بر بازار بورس های کاالیی س��ازمان 
بورس با اشاره به کارکردهای توثيق گواهی سپرده گفت: از 
این کارکردها، می توان به امکان اخذ تسهيالت بانکی به پشتوانه 

گواهی توثيق شده در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه نام برد. زمانی سبزی، تصریح کرد: گواهی سپرده 
کاالیی که به پشتوانه قبض »انبار پذیرفته شده« امکان معامله 
در بورس کاال را دارد، معرف ميزان مشخصی از کاالی سپرده  
شده در انبار است؛ تاکنون با پذیرش انبارهای تخصصی، گواهی 
سپرده انواع محصوالت کشاورزی از قبيل زیره، زعفران، پسته 

و کشمش قابليت معامله داشته اند.
پذیرش خزانه 4 � بانک برای سپرده گذاری

زمانی سبزی افزود: عالوه بر این با پذیرش خزانه چهار 
بانك رفاه، س��امان، صادرات و ملت، امکان سپرده گذاری 
س��که بهار آزادی نيز فراهم شده و دادوستد آن در قالب 
گواهی سپرده کاالیی در بين فعاالن بازار سکه طال تسهيل 
ش��ده است. ریيس اداره نظارت بر بازار بورس های کاالیی 
سازمان بورس در ادامه خاطرنشان کرد: اگر هدف از توثيق، 
اخذ تس��هيالت بانکی باشد، توثيق گواهی سپرده کاالی 
کشاورزی به دليل تاریخ محدود معامالتی آنها برای اخذ 
تس��هيالت کوتاه مدت همچون سرمایه در گردش کاربرد 
دارد. این در حالی است که اعطای تسهيالت بلندمدت تر 
برای دارایی های پایه ماندگارتر مانند سکه طال امکان پذیر 
اس��ت. زمانی س��بزی در پایان بيان کرد: بدیهی اس��ت، 
اصالحات دس��تورالعمل مطابق آنچه بيان ش��د »امکان« 
توثيق گواهی س��پرده را در بازار س��رمایه ميس��ر کرده و 
اعطای هرگونه تس��هيالت بانکی و مدیریت ریسك ناشی 
از آن با رعایت مقررات نظام بانکی و مطابق سياستگذاری 

ناظر بازار پول خواهد بود.

ریيس اداره نظارت بر بازار بورس های کاالیی خبر داد
عملياتی شدن توثيق گواهی سپرده کااليی

زاویه

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139960326006000960 مورخ 99/6/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي نورالدین 
سیاهوشی  فرزند علی  به شماره شناسنامه 550  صادره از مالیر شش دانگ یک باب عمارت به مساحت 96/22 مترمربع 
قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در  بخش چهار  مالیر خریداري از مالک رسمي کریم نصیری محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 

است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/29  
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/8/14

283 م الف-  محمدرضا امينی-  ریيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالیر 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/07/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/14
1953 م الف- حسين اسالمی کجيدی- ریيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو رشت

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318603007983 مورخ: 1399/06/16 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای علی زرکوب 
فرزند مهدی به شماره شناسنامه 899 صادره از تهران در قریه اج بیشه در شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 148/60 مترمربع پالک فرعی 2376 از اصلی 91 مفروز مجزی از پالک 73 از اصلی 91 واقع در بخش چهار 
رشت خریداری از مالک رسمی آقای قاسم کشفی آج بیشه محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/07/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/14
1923 م الف- حسين اسالمی کجيدی- ریيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو رشت

آگهی ثبت طالق
آقای بهرام نادری نبی فرزند علی مجهول المکان به استحضار می رساند پیرو انتشار آگهی در روزنامه »جهان صنعت« مورخ 
99/7/13 به علت عدم حضور جنابعالی همسر شما طبق مقررات با بذل مقداری از صداق استحقاقی خود به طالق بائن خلع 

نوبت اول مطلقه گردیده است فلذا علقه زوجیت فی مابین ساقط گردید.
مسعود فروزنده جونقانی- سردفتر ازدواج 37 و طالق 21 شهرکرد

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960301060001351 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حمیراسادات 
قالی شورانی فرزند سیدناصر به شماره شناسنامه 6655 صادره از ... شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت 36/10 مترمربع پالک شماره 83 فرعی از 103- اصلی قطعه 24 تفکیکی واقع در قریه ده شریفا تهران 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین/// از مالکیت ناصر قالیشورانی/// محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/29
270ث/م الف- محمد رحيم پورراینی- ریيس ثبت اسناد و امالك ورامين

اطالعيه تاسيس انجمن صنفی کارفرمایی توليدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی پيش ساخته 
استان چهارمحال و بختياری

ب��ه اس��تناد ماده 131 قان��ون کار و آیین نامه مصوب 89/8/3 هیات وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در ش��رف 
تاسیس می باشد.

از کلیه اعضای مربوطه دعوت می ش��ود در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتش��ار این اطالعیه ظرف مدت 10 
روز درخواست کتبی خود را به نشانی شهرکرد- خیابان مولوی شرقی مابین کوچه 17 و 15- دفتر شرکت تولید 

بتن آماده تحویل نمایند.
هیات موسس: 1- مهدی باقری 2- علی خیرخواه 3- علی نادری

نماینده هیات موسس: علی خیرخواه

ریزش 5۱ هزار واحدی بورس

زیگزاگ فرسایشی شاخص کل
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نظام خرده فروشی در انتظار  سامانه جامع انبارها
ایسنا– در حال حاضر تمام عمده فروشان ما در سامانه جامع انبارها 
در حال رصد هستند و جزئيات اقدامات آنها مشخص است اما ضروری 

است تا خرده فروشان هم رصد شوند.
 نایب ریيس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به این مطلب گفت: در 
این راس��تا س��امانه ای در حال تدوین است که وقتی راه اندازی شود، 

تبعات حقوقی را می پذیرند و بسياری از تخلف ها کاهش می یابد.
جالل الدین محمد ش��کریه اظهار کرد: با این شفاف س��ازی روشن 
می ش��ود که چه کاالیی، به چه تعداد، به چه قيمت و به چه کس��ی 
فروخته ش��ده اس��ت و در واقع شفاف سازی در نظام خرده فروشی در 

نهایت به خودمان به عنوان یك مصرف کننده برمی گردد.
وی تاکي��د کرد: هر ک��دام هيات مدی��ره اتحادیه های صنفی خود 
مصرف کنن��ده تع��داد زیادی از کاال و خدمات هس��تند. بنابراین این 
تصور نباید به وجود آید که مقاومتی در بدنه نظام صنفی کش��ور در 

برابر طرح های جدید است.
 م��ا مصرف کنن��ده هس��تيم و از این رو معتقدیم ک��ه اگر بتوانيم 
سرویس بهتری به مردم بدهيم، خودمان هم سرویس بهتری از سایر 

صنوف می گيریم.
س��امانه جام��ع انبارها و مراکز نگهداری کاال در راس��تای بند ش 
ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب س��ال 1392 مجلس 
ش��ورای اس��المی راه اندازی شده است. بر اس��اس این قانون، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی 
ذی ربط با اس��تفاده از س��امانه نرم افزاری به شناس��ه دار کردن کليه 
انباره��ا و مراک��ز نگهداری کاال و ثبت مش��خصات مالك کاال، نوع و 
مي��زان کااله��ای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناس��ایی 

کاالهای قاچاق اقدام کند.

مرکز تجارت ایرانیان راه اندازی شد 
صادرات يک ميليارد دالری به سوريه 

»جهان صنعت«- ریيس اتاق مشترك ایران و سوریه از راه اندازی 
ساختمان مرکزی تجارت ایرانيان در دمشق خبر داد و گفت: تاسيس 
ای��ن مرکز گامی برای تحقق صادرات یك ميليارد دالری به س��وریه 
اس��ت.  کيوان کاش��فی با بيان اینکه مرکز تجارت ایرانيان در سوریه 
در مساحت چهار هزار مترمربع در دمشق و با سرمایه گذاری این اتاق 
خریداری، تجهيز و به بهره برداری رسيده، اظهار کرد: این ساختمان 
در دوازده طبق��ه به بهره برداری رس��يده ک��ه دو طبقه آن به صورت 
نمایشگاهی است و در سایر طبقات خدمات مختلف در زمينه بازاریابی، 
حمل ونقل، مشاوره های حقوقی، بانکی، بيمه، نمایشگاه ارائه می شود 
و موقعيت بسيار ممتازی جهت استقرار شرکت ها و فعاليت اقتصادی 

کشور ایران دارد.
وی با اش��اره به فراهم ش��دن تجهيزات کامل، سالن های جلسات 
برای برگزاری نشس��ت های اقتصادی در این مرکز خاطرنش��ان کرد: 
بهره برداری از مرکز تجارت ایرانيان در سوریه امکان ارتباط با اتاق های 
بازرگانی، صنعت و کش��اورزی ش��هرهای مهمی مانند دمشق، حلب، 
حمص و الذقيه را فراهم کرده و هم اکنون نيز 2۴ ش��رکت ایرانی در 

این مرکز فعاليت خود را آغاز کرده اند.
عضو هيات ریيس��ه اتاق ای��ران گفت: در حالی که ش��يوع بيماری 
کرون��ا موج��ب کاهش رفت وآمده��ا و ارتباطات تجاری ش��ده، برای 
تکمي��ل و تجهي��ز این مرکز تالش ش��د و در حال حاضر با تس��هيل 
ش��رایط امکان فعاليت برای فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان کشور 

مهيا شده است.
وی با اب��راز اميدواری برای ارتقای س��طح روابط اقتصادی بخش 
خصوصی دو کش��ور با راه اندازی این مرکز تصریح کرد: مرکز تجاری 
ایراني��ان می تواند نقش مهمی در تحق��ق هدف گذاری صادرات یك 

ميليارد دالری به سوریه تا پایان سال ميالدی آینده داشته باشد.

کرونا و بازار داغ نان بسته بندی
ایس�نا- دبير انجمن صنفی کارفرمای��ان کارخانجات نان صنعتی 
ماش��ينی ای��ران از افزایش بي��ش از 100 درصدی قيم��ت کارتن و 
سلفون در پی افزایش قيمت مواد پتروشيمی خبر داد و گفت که در 
پی ش��يوع ویروس کرونا توليد نان های بس��ته بندی 10 تا 15 درصد 

افزایش یافته است.
عليرضا مروت پور با بيان اینکه افزایش قيمت بسته بندی تاثير زیادی 
بر قيمت تمام شده محصوالت غذایی دارد، اظهار کرد: در پی افزایش 
قيمت مواد پتروشيمی به سازمان های مختلف از جمله سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و توليدکنندگان و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت  
مراجعه کردیم، اما هر ارگانی می گوید که پتروشيمی زیرمجموعه آنها 
نيست و به نظر می رسد پتروشيمی ها از هيچ تشکيالتی حرف شنوی 
ندارند؛ بنابراین نمی دانيم برای حل این مش��کل باید به چه کس��ی 

مراجعه کنيم.
وی همچني��ن از افزای��ش بيش از 100 درصدی قيمت مواد اوليه 
بسته بندی خبر داد و گفت: این مواد اوليه باید تبدیل به بسته بندی 
و کار چاپ هم روی آنها انجام شود که این موارد نيز در سال جاری 
افزایش قيمت داشته است؛ بنابراین قيمت اقالمی مثل کارتن و سلفون 
به قدری افزایش داش��ته که در حال حاضر بخش عظيمی از قيمت 

محصول نهایی متشکل از قيمت مواد اوليه بسته بندی است.
مروت پ��ور در ادامه در پاس��خ ب��ه ميزان افزای��ش قيمت نان های 
بسته بندی نسبت به سال گذشته تصریح کرد: قيمت نان های صنعتی 
در برخی اقالم افزایش قيمت جزئی داشته و در برخی افزایش قيمتی 
نداش��ته است؛ چراکه با توجه به شرایط اقتصادی در صورت افزایش 
قيمت ممکن است مشتریان خود را از دست بدهيم. به هر حال نان های 

سنتی با قيمت کمتر همواره در اختيار مردم قرار دارد.
وی افزود: از طرف دیگر افزایش قيمت نان نيازمند مجوز سازمان 
حمایت است که به دليل خاص بودن این کاال معموال به سختی مجوز 

افزایش قيمت آن صادر می شود.
البته به گفته دبير انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی 
ماشينی ایران این صنف در اردیبهشت ماه درخواست افزایش قيمت به 
سازمان حمایت داده بودند که با آن موافقت نشد، اما در حال حاضر 
با توجه به افزایش قيمت مواد پتروش��يمی، فقط هزینه بس��ته بندی 
یك بسته نان تست بالغ بر 1500 تومان است که با توجه به شرایط 
اقتص��ادی این ميزان افزایش قيمت می تواند منجر به از رونق افتادن 
بازار نان بس��ته بندی شود؛ بنابراین در حال حاضر وقت مناسب برای 
درخواست افزایش قيمت نيست. مروت پور همچنين از افزایش مصرف 
نان های بس��ته بندی در پی ش��يوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: با 
توجه به توصيه های بهداش��تی در این دوره اقبال به نان های صنعتی 
و بس��ته بندی بيشتر ش��د، به طوری که توليد این محصوالت بعد از 

شيوع کرونا 10 تا 15 درصد افزایش یافته است. 

نس�ترن یوس�ف بکیان- ادامه به خبر
کارگيری سياس��ت ارز ۴200 تومانی در 
مقابل رش��د افسارگسيخته نرخ ارز ، رانت 
و قاچ��اق معکوس را این روزها به معضلی 
جدی تر برای کشور تبدیل کرده است به 
طوری که طی روزهای گذش��ته ماجرای 
کشف داروهای قاچاق در عراق که عراقی ها 
از آن با عنوان بزرگ ترین قاچاق دارو از ایران 
به عراق یاد می کنند، بسيار خبرساز شده 
است. این موضوع اگرچه از سوی سازمان 
غذا و دارو با این توضيح که داروهای مکشوفه 
در عراق به هيچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از 
مسير مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شده، 
شفاف سازی شده است اما بار دیگر توجه 
همگان را به واقعيتی تلخ یعنی همان قاچاق 
معکوس انواع کاالهای مورد نياز بازار ایران 
به کش��ورهایی همچون عراق جلب کرد؛ 
معضلی که به دنبال به کارگيری سياست ارز 
۴200 تومانی در کشور ظهور کرد و عالوه بر 
دارو، در رابطه با سایر کاالهای ایرانی نيز به 
خوبی خود را نشان داد تا جایی که مایحتاج 
روزانه مردم نيز در مقطعی از زمان به طور 
عجيبی از کشور خارج می شد.سياست ارز 
۴200 تومان��ی اگرچه با هدف جلوگيری 
از افزایش قيمت انواع کاالها به دنبال آغاز 
تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا در سال 
97 از سوی دولت به کار گرفته شد اما نه تنها 
نتوانست از افزایش قيمت ها جلوگيری کند 
بلک��ه خود به عاملی تاثيرگذار و جدی در 
جهت ایجاد رانت، سودجویی و گرانی های 
بی رویه تبدیل شد و پدیده هایی همچون 
قاچاق معکوس  و ظهور سالطين مختلف 
در اقتصاد را به دنبال داشت. اگرچه پيش 
از بروز تبعات جبران ناپذیر این سياس��ت، 
فعاالن بخش خصوصی و حتی ارگان های 
دولتی در این خصوص به دولت هش��دار 
دادند اما از آنجا که دولت به کارگيری این 
سياست را همچنان راهی برای جلوگيری از 
افزایش قيمت ها و آشفتگی هر چه بيشتر 
بازارهای مختلف به خصوص ب��ازار دارو و 
کاالهای اساسی می داند، هنوز به همان رویه 
گذشته ادامه می دهد با این تفاوت که بخش 
زیادی از منابع ملی کشور با به کارگيری این 
سياست هدر رفت و حاال رویارویی دولت با 
مشکالت ارزی، شرایطی را برای کشور رقم 
زده که بازار کاالهای مختلف به دليل عدم 
تخصيص به موقع ارز با شوك های عجيب و 

غریبی روبه رو می شود.
اختالف 28 � هزار تومانی

نکته اساسی اینکه عدم توانایی دولت در 
کنترل بازار ارز همزمان با تداوم سياست ارز 
۴200 تومانی، اختالفی 28 هزار تومانی را به 
وجود آورده که خيلی از افراد را برای فعاليت 
در حوزه قاچاق وسوسه می کند؛ موضوعی که 
باعث شده حتی داروهای مورد نياز بيماران 
ایرانی درست در زمانی که بيش از هميشه 
به آنها وابسته هستند، به کشورهایی مانند 
عراق قاچاق شود و بيماران عراقی را مداوا 
کند. در واقع تکليف محموله مکشوفه دارویی 
در عراق اگرچه تا حد زیادی معلوم شده و بر 
ترانزیتی بودن آن تاکيد می شود اما به هيچ 
عنوان نمی تواند قاچاق معکوس دارو به دليل 
اختصاص ارز حمایتی در کشور را نيز رفع 
و رجوع کند.به عبارت دیگر اختالف حدود 
هشت برابری ارز دولتی با ارز آزاد شرایطی را 
فراهم کرده که نه تنها قاچاق دارو بلکه قاچاق 
انواع کاالها به کشورهای همسایه به اتفاقی هر 
روزه برای کشور تبدیل شده به طوری که هر 
روز بخش زیادی از داروهای ایرانی به شکل 
مسافری از کشور خارج می شود و سالمت 
بيماران ایرانی را به طور قابل توجهی تحت  
تاثير قرار می دهد. بنابراین حتی اگر قبول 
کنيم که داروهای کشف شده در عراق ایرانی 
نيستند اما نمی توانيم این واقعيت را نادیده 
بگيریم که بخش زیادی از کاالهای ایرانی این 
روزها با پدیده ای به عنوان قاچاق معکوس 
روبه رو هستند. نکته جالب توجه اینکه بارها 
فعاالن بخش خصوصی نس��بت به قطع 
سياست ارز ۴200 تومانی تاکيد کرده اند 
و در رابطه با ظهور پدیده هایی اینچنينی به 

دولت هشدار داده اند.
ایجاد بستر فساد � 

بر همين اساس آبان ماه سال گذشته اتاق 
بازرگانی تهران با انتشار گزارشی در رابطه با 
وضعيت تخصي��ص ارز داروها به  عوارض 
احتمالی سياست ارز ۴200 تومانی اشاره 
ک��رد و حتی در رابطه با ایجاد بازار قاچاق 
معکوس دارو هشدار داد.  ایجاد بستر فساد، 
ران��ت دونرخی بودن )بازار آزاد و دالر بانك 
مرکزی(،  عدم توان پایش مناسب ارزهای 
با قيمت دولتی ، ایجاد بازار قاچاق معکوس 

دارو به خارج از کشور ، تشکيل صف برای ثبت 
سفارش اقالم دارویی و تجهيزات پزشکی،  
عدم هماهنگی بين بانك مرکزی و سامانه 
تجارت برای نظارت های ترکيبی و همچنين 
اشکال عمده در قيمت های محصوالت عرضه 
شده با ارز دولتی )دپو و ذخيره نامناسب و 
نامتقارن در مراکز درمانی( از جمله مواردی 
بود که اتاق بازرگانی تهران در رابطه با آنها 
هشدار داد و اعالم کرد که ارز ۴200 تومانی 
کمك چندانی به بازار دارو نکرده و فضا را 
برای برخی رانت ها باز کرده است. این گزارش 
حتی به علل بروز کمبودهای دارویی که در 
نتيجه افزایش هزینه های مالی، گران شدن 
مواد اوليه و سایر نهاده های توليد و همچنين 
زیان ده ش��دن توليد برخی محصوالت و 
همچنين عدم ترخيص به موقع و مواد اوليه 
دارویی اتفاق می افتد اشاره کرده بود. با این 
حال از آنجا که بخش خصوصی بارها نسبت 
به تبعات سياست های نسنجيده دولت در 
حوزه های مختلف هشدار داده، تغييری در 
سياست ها ایجاد نش��ده است. از این رو در 
شرایط فعلی شاهد این هستيم که سياست 
ارز ۴200 تومانی در حالی ادامه دارد که ارزی 
تخصيص داده نمی شود و تنها تامين کاالهای 
مورد نياز مردم هر چند وقت یك بار با مشکل 

جدی مواجه می شود.
ارز 4200 � تومان�ی دارو ح�ذف 

شود
بر همين اساس برخی کارشناسان بر 
این عقيده هستند که بهتر است ارز۴200 
تومانی دارو حذف شود و به جای آن، همين 
یارانه حمایتی به شرکت های بيمه ای داده 
شود چرا که در شرایط فعلی اگرچه گفته 
می شود ارز دولتی به واردات مواد اوليه داروها 
داده می شود اما در عمل ارز ۴200 تومانی 
دارو خيلی وقت است که قطع شده است؛ 
موضوعی که با در نظر گرفتن پدیده قاچاق 
معکوس، منجر ب��ه ایجاد کمبود و گرانی 

بسياری از داروها در بازار شده است.
 این در حالی اس��ت که آمارها نش��ان 
می ده��د در س��ال 97 مي��زان ارز دولتی 
اختصاصی به حوزه دارو و مکمل ها حدود 
3/5 ميليارد دالر بود که در سال 98 با توجه 
به محدودیت های اقتصادی و دستورالعمل 
کاهش واردات با صرفه جویی انجام ش��ده 
ميزان ارز مصرف شده در این حوزه به کمتر از 
سه ميليارد دالر کاهش پيدا کرد و در نهایت 
برای سال جاری حدود 2/5 ميليارد دالر ارز 
برای حوزه دارو و تجهيزات پزشکی در نظر 
گرفته شد. اگرچه بخش کمی از این عدد 
محقق شده و تنها بازار را درگير معضالتی 

همچون قاچاق معکوس کرده است.
در همين خصوص ناصر ریاحی عضو اتاق 
بازرگانی تهران و فعال 
صنع��ت دارو با بيان 
اینکه در ماه های اخير 
بان��ك مرکزی عمال 
ب��رای دارو ارز دولتی 
چندان��ی تخصيص 
نداده است، به »جهان صنعت« گفت: بخش 
خصوص��ی بارها در خصوص خروج دارو از 
ش��مول ارز ۴200 تومانی تاکيد و از دولت 
درخواس��ت کرده مابه التفاوت حمایتی را 
به بيمه بدهد تا بيماران درگير مشکالت 
اینچنينی در زمينه تامين دارو نشوند اما 
همچنان ش��اهد این هستيم که به دليل 
تداوم سياست ارز ۴200 تومانی که بيشتر 
روی کاغذ نهایی شده و عمال ارزی در این 
خصوص تخصيص داده نمی شود، بازار دارو 

با مشکل مواجه است.
ع�دم اعتماد دول�ت به بخش  � 

خصوصی
ریاحی با انتق��اد از  عدم اعتماد دولت 
به بخش خصوص��ی و ميدان دادن به این 
بخش که منجر به شکل گيری و به کارگيری 
سياست های نسنجيده در اقتصاد شده است، 
افزود: تردیدی نيست که وقتی قيمت کاالیی 
یك ششم قيمتی است که می توان در خارج 
از ای��ران آن را فروخ��ت،  انگيزه قاچاق به 
وج��ود می آید.عضو اتاق بازرگانی تهران با 
بيان اینکه قاچاق از طریق راه های مختلف 
در حال حاضر انجام می شود، اظهار کرد: بر 
همين اساس ما به عنوان بخش خصوصی 
همواره نسبت به سياست ارز ۴200 تومانی 

اعتراض داشتيم و از دولت درخواست کردیم 
ارز دولتی به طور کلی استفاده نشود و  در 
نهایت یارانه ای که قرار است در رابطه با دارو 
مورد استفاده قرار گيرد،  در موقع تحویل به 

مصرف کننده در دستور کار قرار گيرد.
وی با اش��اره به اینکه حتی روش های 
اجرایی آن را هم پيشنهاد کردیم، بيان کرد: 
بانك مرکزی می تواند همين ميزان ارزی 
که در حوزه سالمت تخصيص می دهد، در 
سامانه نيما عرضه کند و واردکننده مواد اوليه ، 
داروی ساخته شده یا تجهيزات پزشکی این 
اختيار را داشته باشد که از این بخشی که 
متعلق به بانك مرکزی است یا از بخش آزاد 
که متعلق به سایر صادرکننده هاست خرید 
کند. در حالی که حس��ن آن این است که 
در زم��ان کمبود ارز یا تعلل بانك مرکزی 
در تخصيص ارز ، با توجه به اینکه اختالف 
قيمت آنچنانی وجود ندارد امکان خرید از 
قسمت های دیگر وجود دارد.این فعال صنعت 
دارو ادام��ه داد: به عنوان مثال اگر از بانك 
مرکزی ارز خریداری شد، یك پنجم قيمت 
دارو پرداخت ش��ود و  80 درصد مابقی در 
زمان تسویه حساب با مراکز درمانی، از سوی 
واردکننده یا توليدکننده تهاتر شود. در این 
صورت حتی نياز نيست که مارجين یا حاشيه 
سود برای مشتری را نيز افزایش دهند.وی 
افزود: نگرانی دولت این اس��ت که اگر نرخ 
ارز چند برابر شود، مارجين هم چند برابر 
می شود اما اگر به این ترتيب بخشی از آن را 

به ما نسيه بفروشند، طبعا مارجين و همين 
بخش 20 درصدی که پرداخت می شود، 
تعلق می گيرد و در نتيجه دارو به هيچ وجه 

حتی برای بيمه ها  نيز گران نمی شود.
عملیات متقلبانه  � 

به گفته وی، تا زمانی که چنين اقداماتی 
در دس��تور کار قرار نگيرد، انگيزه قاچاق از 
طریق مسافری و راه های دیگر وجود دارد 

و عمليات متقلبانه انجام می شود.
ریاح��ی در رابطه با محمول��ه دارویی 
کشف ش��ده در عراق اظهار کرد:  در مورد 
تعداد کانتينرهایی که در رابطه با عراق گفته 
می شود ، من تقریبا قاچاق با این وسعت را 
غيرممکن می دانم. دليل آن هم این است 
که وضعيت دارو چه در رابطه با محموله های 
توليد و چه واردات، بسيار کنترل شده است 
و وزارت بهداش��ت کامال به ميزان و تعداد 
و .. اش��راف دارد.وی ادام��ه داد: در م��ورد 
واردات در گم��رك ، داروها تحویل پخش 
داده می ش��ود و برچسب اصالت می خورد 
و در نهایت در شهرستان ها توسط شرکت 
پخش توزیع می شود که همه اینها زیر نظر 
وزارت بهداشت قرار دارد. بنابراین بنده چنين 
چيزی را کامال غيرمعمول می دانم و می توانم 
بگویم که این قاچاق سازمان یافته از طریق 
داروهایی که رسما وارد شده یا توليد شده، 

غيرممکن است.
بحث ترانزیت هم ابهام دارد � 

عضو ات��اق بازرگانی تهران افزود: البته 

بحثی که گفته می ش��ود این داروها برای 
مصرف عراق خریداری ش��ده و احتماال از 
طریق کشورهای همسایه از ایران ترانزیت 
می شده نيز چندان درست به نظر نمی رسد. 
بنابراین درخواست ما از مسووالن این است 
که حتما در این خصوص روشنگری کنند. در 
واقع مسووالن می توانند اطالعات را  از عراق 
بگيرند که واقعيت به چه صورت بوده است. 
به خصوص اگر بحث به وجود آمده ترانزیت 
بوده باشد که کاالها رسما از گمرك ایران 
خارج شده است.وی ادامه داد: اما  نکته ای 
که  ابهام را بيشتر می کند این است که گفته 
می شود داروها از کشورهای همسایه ترانزیت 
شده است. در حالی که کشورهای همسایه 
شرقی ایران توليدکننده مهم دارو نيستند و 
در غرب هم فقط ترکيه می تواند توليدکننده 
باشد که خودش با عراق مرز دارد. بنابراین در 
این خصوص ابهاماتی وجود دارد و اینکه اگر از 
مرز ایران به صورت رسمی و ترانزیت داروها 
خارج می شود، در آن طرف هم باید از گمرك 
خارج شود که در این صورت قاچاق بی معنی 
است. از طرفی رسمی بودن آن هم کمی 
عجيب است چراکه تا جایی که بنده می دانم 
سازمانی به نام کمادیا در عراق انحصارا دارو 
برای مردم عراق خریداری می کند. اما به طور 
حتم می توان گفت که  این داروها واردات یا 

توليد رسمی ایران نيست.
اختصاص 940 � میلیون یورو ارز

ریاحی همچنين در ادامه با اش��اره به 

اینکه در اواخر شهریور در جلسه ای در اتاق 
بازرگانی اعالم شد که 9۴0 ميليون یورو ارز 
بابت واردات دارو تخصيص داده و مصرف 
ش��ده اس��ت، گفت: برای دارو و تجهيزات 
پزشکی نسبت یك سوم در نظر گرفته شده 
بود به طوری که یك سوم از این ميزان ارز 
به مواد اوليه، یك س��وم به داروی ساخته 
شده و یك سوم هم به تجهيزات تخصيص 
داده شد که البته این عدد شامل ارز رسمی 
و ارز نيمایی می شد.وی با بيان اینکه قرار 
ب��ود 2/5 ميليارد ی��ورو ارز ۴200 تومانی 
ب��ه دارو و تجهيزات و مواد اوليه اختصاص 
پي��دا کند، افزود: همچنين ق��رار بود 1/5 
ميليارد آن را در نيمه اول سال تخصيص 
بدهن��د چراکه در نيمه دوم هرچه به آخر 
س��ال نزدیك شویم، مصرف کاالهایی که 
به واردات آنها ارز تخصيص داده می شود، 
به سال بعد موکول خواهد شد، چراکه دارو 
طوری نيست که آماده باشد که وقتی ارز 
می دهيم، به سرعت به کشور بياید. این در 
حالی است که  چون نمی دانيم ارز را چطور 
تخصيص می دهند، سفارش دادن از پيش 
هم کمی مشکل به نظر می آید.به گفته این 
فعال صنعت دارو، در هر صورت اگر همين 
ميزان از ارزی را که تخصيص داده شده در 
نظر بگيریم، شاید 60 درصد چيزی را که 
گفته بودند تخصيص دادند که بخشی از آن 

هم نيمایی بوده است.
علت کمبود برخی داروها  � 

ریاح��ی با بيان اینکه ارز واردات ماده 
موثره و واس��ط تولي��د دارو از خرداد ماه 
به درس��تی تخصيص داده نشده، گفت: 
گاهی سازمان ها ارز تخصيص می دهند 
ام��ا یا به اندازه کافی نيس��ت و یا اینکه 
آنق��در در تخصيص ارز تعلل می ش��ود 
ک��ه در بازار برخ��ی داروها کمبود ایجاد 
می ش��ود. بنابراین به دليل کمبود، یك 
سری داروهای وارداتی که در گمرك برای 
ذخيره آورده شده بود، ترخيص می شود 
بدون آنکه به آنها ارز داده شود.وی اظهار 
ک��رد:  به همين ترتيب این موضوع یك 
دور باطلی ایجاد کرده که اگر مسووالن 
طبق برنامه ارز می دادند و یا متناس��ب 
با گذش��ت هفت ماه از س��ال ارزهایی را 
که تخصيص نداده اند جبران می کردند، 

شاید مسائل حل می شد.
وی افزود: البته ما نيز مشکالت ارزی را 
می دانيم و درك می کنيم اما از دولتمردان 
انتظار برنامه ریزی داری��م. در حال حاضر 
به دليل اینکه برنامه ریزی دقيق نيست و 
نمی دانيم چه اتفاق��ی می افتد و چه ارزی 
تخصيص داده می شود، این مباحث باعث 

ایجاد ناهماهنگی و ایجاد مشکل می شود.

عراقی ها با داروی بيماران ايرانی درمان می شوند؟!

ابهامات تازه قاچاق دارو

شرکت مخابرات ایران- منطقه فارس  در نظر دارد، 
»نگه��داری امور تاسیس��ات و س��اختمان محور یک ش��امل 
شهرستان شیراز و توابع« را از طریق مناقصه عمومی پس 
از ط��ی ارزیابی کیفی و تایید صالحیت متقاضیان به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید.
ل��ذا از کلیه ش��رکت های متقاضی که بر اس��اس معیارهای 
ارزیابی حائز شرایط می باشند دعوت به عمل می آید پس 
 WWW.FARS.TCI.IR از نشر آگهی با مراجعه به سایت
نسبت به دریافت اسناد ارزیابی اقدام و با توجه به تاریخ اعالم 

شده نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایید.
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 
عمومی شماره 99/49)یک مرحله ای( شرکت مخابرات ایران 

)سهامی عام(
منطقه فارس
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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 بانكی 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 : ...........................................................................................................................................................................................
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 « فقط تهران بزرگ »
یكساله6 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 بانكی مربوطه را به همراه فرم تكميل 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.

 مذاکره ايران و افغانستان 
برای توسعه انرژی های تجديدپذير

»جهان صنعت«- وزیر نيرو با اشاره به مذاکره ایران و افغانستان برای 
انرژی های تجدیدپذیر گفت: مذاکراتی بين دو کشور درباره انرژی های 
تجدیدپذیر و همکاری های گمرکی و اقتصادی انجام ش��ده است. رضا 
اردکانيان وزیر نيرو با حضور در دیدار و گفت وگو با  »عبداهلل عبداهلل« 
ریيس ش��ورای عالی مصالحه ملی افغانستان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت:  جدای از اینکه کشوری در پایين دست یا باالدست حوضه آبریز 
واقع شده، همه می توانند بر اساس یك نقشه راه مشترك هم منافع و 

هم هزینه ها را به شکل منصفانه ای با هم تقسيم کنند.
وی درباره همکاری ایران و افغانس��تان در حوزه انرژی تجدیدپذیر 
گف��ت: در حوزه های مربوط به انرژی ه��ای تجدیدپذیر، همکاری های 
گمرکی، اقتصادی و س��ایر زمينه های مربوط به کميس��يون مشترك 
همکاری دو کش��ور ایران و افغانستان مذاکره صورت گرفته است. وی 
تصریح کرد: تلقی ما این اس��ت که بين ایران و افغانس��تان زمينه های 
همکاری بس��يار متنوع و وسيع است و قطعاً در این بستر همکاری ها، 

مسائل آب و حفظ محيط زیست هم جایگاه خودش را دارد.
وزیر نيرو گفت: با توجه به توس��عه یافتگی مدیریتی که روز به روز در 
افغانس��تان شاهد آن هستيم، این موارد از شکل مساله و چالش خارج 
خواهند ش��د و به راه حل هایی که دربرگيرنده منافع هر کش��ور است، 

خواهيم رسيد. 
اردکانيان با اش��اره به در پيش رو بودن برگزاری شش��مين اجالس 
کميسيون مش��ترك همکاری های دو کش��ور افزود: نشست با ریيس 
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به ميزبانی تهران، به منظور اطالع 
از روند پيش��رفت مذاکرات مقدماتی و عرصه هایی که قرار اس��ت طبق 
برنامه در آینده نزدیك در کابل مورد بررسی و نهایی شدن قرار گيرد 
برگزار ش��د، تا هم گزارش��ی داده باش��يم و هم نقطه نظرات وی را در 
بحث ه��ای مرتبط با انرژی، همکاری های گمرکی و اقتصادی و س��ایر 
زمينه های مربوط به کميس��يون مش��ترك همکاری های اقتصادی دو 

کشور دریافت کنيم.

بازنگری آرامکو و سابيک در پروژه 2۰ ميليارد دالری
رویترز- شرکت های آرامکوی سعودی و سابيك به منظور کاهش 
هزینه در بحبوحه افت قيمت ها، تصميم گرفتند در پروژه 20 ميليارد 
دالری تبدیل نفت خام به مواد شيميایی بازنگری کنند و اکنون به جای 

آن به دنبال یکپارچه کردن تاسيسات فعلی هستند.
 ش��رکت های نفتی سراس��ر جهان برای حفظ نقدینگی، به ارزیابی 
مجدد پروژه های انرژی خود پرداخته اند. فروپاش��ی تقاضا که ناش��ی از 
ش��يوع ویروس کرونا بوده، این احتمال را تقویت کرده که قيمت های 

نفت برای مدت طوالنی پایين بمانند.
آرامکو و س��ابيك در س��ال 2017 توافق مقدماتی برای ساخت یك 
مجتمع 20 ميليارد دالری برای تبدیل نفت به مواد شيميایی امضا کرده 
بودند. تبدیل نفت خام به مواد ش��يميایی بدون اینکه در ابتدا پاالیش 
ش��ود، بخش��ی از طرح آرامکو برای متنوع سازی فعاليتش و سودآوری 
بيش��تر از نفت استخراج شده بود. اما اکنون سابيك اعالم کرده که دو 
ش��رکت در حال بررسی یکپارچه کردن پاالیشگاه های فعلی آرامکو با 

واحدهای پتروشيمی هستند.
هر دو شرکت در مخارج سرمایه برنامه ریزی شده کاهش چشمگيری 

صورت داده اند.
 قيمت پایينتر نفت باعث کاهش 73 درصدی س��ود س��ه ماهه دوم 
آرامکو و افزایش قابل توجه بدهی این شرکت شد که متعهد شده است 
75 ميليارد دالر سود نقدی به سهامدارانش پرداخت کند. سابيك هم 
پس از اینکه در س��ه ماهه اول و دوم متحمل ضرر مالی ش��د، هزینه 

سرمایه جدید را معلق کرد.

نصف مخازن سدها خالی است
تسنیم- با رس��يدن حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به 
رقم 25ميليارد و ۴90ميليون مترمکعب، حدود نيمی از ظرفيت مخازن 

سدهای کشور پُر و نيمی دیگر خالی است.
 جدیدترین گزارش رسمی دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت 
منابع آب ایران نشان می دهد که ميزان ذخایر آب در مخازن سدهای 

کشور به 25ميليارد و ۴90ميليون مترمکعب رسيده است.
 این رقم در مقایسه با ميزان ذخایر آب در مدت مشابه سال گذشته 
کاهش��ی چهار درصدی دارد. همچنين مي��زان ورودی آب به مخازن 
سدهای کشور نيز در 25 روز نخست سال آبی جاری با کاهش 9درصدی 
و ميزان خروجی آب از مخازن سدهای کشور نيز با کاهش 18درصدی 

نسبت به زمان مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
 طبق اعالم ش��رکت مدیریت مناب��ع آب ایران، ظرفيت کل مخازن 
سدها بر اس��اس آخرین هيدروگرافی 50/5 ميليارد مترمکعب است و 

درصد پرشدگی سدها در حال حاضر50 درصد است.

برآوردها نشان می دهند که ایران با قطع صادرات 
گاز به ترکيه در پنج ماهه ابتدای امسال دو ميليارد 
دالر زیان دیده است؛روندی که نشانه نقص وزارت 
نفت در ابعاد مختلف صادرات گاز به ترکيه اس��ت. 
بررسی های شرایط اعمال تحریم های اقتصادی عليه 
ایران طی ادوار مختلف نشان می دهد، خرید نفت و 
سيستم بانکی نخستين پله اعمال فشار هستند. در 
مقابل نفت، صادرات و خرید گاز تقریباً تحریم  پذیری 
ندارند. به ویژه اینکه در منطقه غرب آسيا با محدودیت 
منابع گازی کشورها )جز قطر و تا حدی عربستان( 
مواجه هستيم، بنابراین نمی توان به سرعت، به طور 

پایدار و وسيع جایگزینی برای گاز ایران ایجاد کرد.
یکی از مقاصد صادراتی سنتی گاز ایران، ترکيه 
اس��ت. کش��وری که به دليل گس��تردگی عرضی 
جغرافيایی خود و فقدان شبکه گسترده گازی و البته 
سایر مسائل استراتژیك انرژی، مقاصد وارداتی گازی 
متنوعی دارد. این روند صادرات به دليل انفجار در 
خط لوله متوقف شد. روز گذشته حسن منتظرتربتی، 
معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد که در نشستی 
که هفته گذشته به صورت ویدئوکنفرانس با طرف 
ترکيه ای برگزار شد، تمایل ایران برای تمدید قرارداد 
مطرح و درخواس��ت ش��د که با توج��ه به فرصت 

باقی مانده، به این بحث ورود کنيم.
چندی پيش بود که اردوغان ریيس جمهور ترکيه، 
 اعالم کرد این کش��ور در 29 می  در چاه اکتشافی

Tuna 1- توانسته است به ذخيره گازی قابل توجهی 
دست یابد. مطابق اعالم مقامات ترکيه ذخيره این 
ميدان  که اکنون ميدان گازی، ساکاریا ناميده می شود، 
به ميزان 320 ميليارد مترمکعب است. این ميدان در 
عمق ۴000-3500 متری در فاصله 170 کيلومتری 

استان زونگولداغ در دریای سياه قرار دارد.
روی�ای ترکیه ب�رای حض�ور در بازار  � 

قاره سبز
کاهش وابستگی به گاز وارداتی در توليد برق و 
تاکيد بر کاهش واردات به دليل هزینه باالی اقتصادی 
آن  که ساالنه ۴5-۴1 ميليارد دالر است، از راهبردهای 
دولت ترکيه است. گفتنی است به دليل اینکه توليد 
داخلی گاز این کشور ساالنه رقم ناچيز بين ۴00-500 
ميليون مترمکعب است، این کشور ناچار است حدود 
99 درصد تقاضای گازی خود را از کشورهای روسيه، 
ایران، آذربایجان )به صورت خط لوله( و الجزایر، قطر و 
اخيراً آمریکا )ال ان جی( وارد کند.شرایط گازی ترکيه 
نشان می دهد، این کشور با وجود نياز گازی داخلی 
خود تالش دارد تا رویای حضور در بازار اروپا را جامه 
عمل بپوشاند. این در حالی است که متاسفانه ایران 

در دولت تدبير و اميد نتوانسته ظرفيت سازی بيشتر 
و سهم بيشتری برای صادرات گاز خود در ترکيه ایجاد 
کند و به گفته مطلعين همواره زیر ظرفيت به صادرات 
گاز پرداخته و حتی به طور پيشگام اقدامی برای ایجاد 
تقاضای بيشتر گاز خود در مقصد ترکيه نکرده است. 
ترکيه به بهانه گران  فروش��ی گاز اقدام به شکایت از 
ایران کرد. نخستين شکایت ترکيه از گران فروشی 
گاز ایران مربوط به سال 85 می شد. طبق اطالعات 
به دست آمده داوری سویيس، ایران را در سال 87 
به دليل گران فروشی گاز، 970 ميليون دالر جریمه 
کرد و بر اس��اس حکم داوری ایران باید این مبلغ را 
ب��ه ترکيه پرداخت می کرد. اندکی پس از ابالغ این 
حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقيق ميزان 
واردات گاز ترکيه از ایران، متوجه ش��د که شرکت 

بوتاش ترکيه کمتر از ميزان تعهد خود از ایران گاز 
دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند

take or pay، دو صورتحساب برای ترك ها ارسال 
کرد. با ارسال این صورتحساب ها برای طرف خریدار 
که شامل دو صورتحساب 602 و 738 ميليون دالری 
می شد، جریمه 970 ميليون دالری ایران تهاتر و در 
نهایت بيش از 300 ميليون دالر به حساب شرکت 
ملی گاز در  هالك بانك ترکيه واریز شد.ترکيه برای 
بار دوم در سال 91 شکایت دیگری عليه شرکت ملی 
گاز ایران تنظيم کرد و باز هم خواستار کاهش قيمت 
شد. طبق قرارداد، هر یك از طرفين می توانند هر پنج 
سال یك بار، از بند بازبينی قيمت استفاده کنند که بر 
همين اساس، ترکيه برای بار دوم توانست 13 درصد 

دیگر از گاز بهای ایران کسر کند.

پیش بینی ای که غلط از آب درآمد � 
حميدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز 
ایران در تاریخ 7 اس��فند 92 اعالم کرد روند داوری 
ميان دو کشور مطلوب است و البته او راضی است. 
زنگنه هم در تاریخ 29 فروردین 93 با قاطعيت گفت 

ایران برنده شکایت گازی ترکيه خواهد بود.
به گزارش »جهان صنعت« به نقل از مهر، زمستان 
9۴ رای به سود ترکيه صادر شد که با حواشی بسياری 
همراه شد. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ 
نداده در تاریخ 16 بهمن ماه 9۴ گفت: »این رای با آن 
چيزی که ترکيه به دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم 
جریمه ایران محرمانه و ناچيز است.« این در حالی 
است که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از 
ناچيز بودن محکوميت ایران، رقمی نزدیك به دو 

ميليارد دالر بوده است!
از سوی دیگر، طبق گفته یك مقام آگاه بهای گاز 
صادراتی ایران به ترکيه از گاز روسيه کمتر شد و هر 
هزار مترمکعب گاز طبيعی ایران به رقم 16/7 دالر 
رسيد در حالی که روسيه هر هزار مترمکعب گاز خود 

را به قيمت 20 دالر به ترکيه می فروخت.
توق�ف صادرات گاز به ترکی�ه در 5 � ماه 

نخست امسال
چندی پيش ني��ز حميدرضا زادبوم، ریيس 
س��ازمان توس��عه تجارت گفت در پنج ماه اول 
امس��ال صادرات ما به ترکيه 513 ميليون دالر 
بوده در حالی که در پنج ماه اول س��ال گذشته 
ص��ادرات ما به این کش��ور دو ميلي��ارد و ۴70 
ميلي��ون دالر ب��وده و این اخت��الف دو ميليارد 
دالری به علت صادر نش��دن گاز طبيعی به این 
کشور اس��ت.در نگاه به کسب سهم از بازار گاز 
منطق��ه ای و صادرات گاز، عالوه بر منافع صرف 
اقتصاد ان��رژی، باید بر ابعاد امنيت انرژی آن از 
نظ��ر راهبردی نيز توجه ش��ود؛ موضوعی که با 
گسترش »وابستگی متقابل انرژی بين کشوری« 
می تواند »مولفه های زمينه س��از ایجاد و تداوم 
تحریم خارجی بر ایران« را برای هميشه از بين 
بب��رد. اما واکن��ش وزارت نفت به عنوان متولی 
منافع انرژی کش��ور به دو شکل تقریبا تکراری 
بوده است؛ نخست آنکه کوچك نمایی تحوالت 
آسيب زا به برنامه های صادرات گازی کشور که 
از سوی منتقدان بيان می شده است. مثال در پی 
انتش��ار خبر کشف ميدان گازی جدید ترکيه با 
ذخيره 320 ميليارد مترمکعب، وزیر نفت ایران 
بيان داش��ت که این ميدان در صورتی که همه 
شرایط س��رمایه گذاری فراهم باش��د، می تواند 
بي��ن 35-30 ميليون مترمکع��ب در روز توليد 
کرده که به نسبت تقاضای روزانه 130 ميليون 
مترمکعبی گاز ترکيه، نمی تواند سبب بی نيازی 
گازی ترکيه از ایران شود.طبق نظر متخصصان 
حوزه دیپلماس��ی گاز، استدالل وزیر نفت ایران 
کام��ال ب��ا واقعيات در تضاد اس��ت زیرا افزایش 
عرض��ه داخلی 35-30 ميلي��ون مترمکعب در 
روز گاز ترکيه در ش��رایطی که تا س��ال 2025 
ميالدی روند رشد تقاضای گازی ترکيه چندان 
چشمگير نيست )در حد Bcm-35 ( به معنی 
افزایش قدرت چانه زن��ی ترکيه در قراردادهای 
واردات گازی خود از عرضه کنندگان فعلی نظير 

ایران، آذربایجان و روسيه است.

قطع صادرات گاز ايران به ترکيه رقم زد

ضرر 2 میلیارد دالری

چي��ن طی ماه های گذش��ته ب��ا واردات حجم باالی 
نف��ت، نقش مهمی در حمایت از احيای تقاضای جهانی 
برای نفت داش��ته اس��ت اما دورنم��ای نامعلوم تقاضای 
این کش��ور بازار را نس��بت به عدم ادامه تداوم تقاضای 
ق��وی این کش��ور ب��رای خرید نفت نگران کرده اس��ت. 
آمار گمرك چين از واردات نش��ان می دهد که همچنان 
نفت زیادی به بنادر این کش��ور وارد می ش��ود و گمرك 
در حال ترخيص محموله هایی اس��ت که هفته ها منتظر 

تخليه شدن هستند.
با این حال با توجه به ضعيف ماندن تقاضا در س��ایر 
کشورهای آسيا و حاشيه سود ضعيف پاالیش نفت در این 
منطقه، بازار نفت و تحليلگران نفت نگرانی اصلی درباره 
تقاض��ا پيدا کرده اند و آن هم این اس��ت که چين تا چه 
مدت از بازار جهانی شکننده نفت پشتيبانی خواهد کرد. 
در شرایطی که موج دوم شيوع ویروس کرونا، اقتصادهای 
توس��عه یافته بزرگ را فرا گرفته و تقاضا ضعيفتر ش��ده، 

نگرانی نسبت به این وضعيت عميقتر شده است.
واردات نف��ت چين ط��ی پنج ماه گذش��ته به پایين 

11 ميليون بش��که در روز کاه��ش نيافته و واردات این 
کش��ور در ژوئ��ن 12/9  ميليون بش��که در روز بود که  
1/5 ميليون بش��که در روز باالتر از رکورد قبلی واردات 

در ماه می بود.
دليل اصلی واردات باالی چين در طول فصل های بهار 
و تابس��تان، تقاضای پاالیشگاه های چين برای خرید در 
مارس و آوریل بود که قيمت های نفت به ش��دت سقوط 
کرده و به پایينترین رکورد در 15 سال گذشته نزول کرده 
بود. پاالیشگاه های دولتی و خصوصی به ذخيره سازی نفت 
در بهار پرداختند و در نتيجه آمار واردات چين از ماه می 

رو به افزایش گذاشت.
روند احيای چين از پاندمی، از احيای تقاضای جهانی 
برای نفت در تابستان پشتيبانی کرد و ادامه واردات نفت 
ارزانی که در بهار خریداری شده بود، به بازار نفت که با 
ضعيف شدن تقاضا در نقاط دیگر همزمان با آغاز موج دوم 

شيوع ویروس کرونا روبه رو شده بود، اميد بخشيد.

بنادر چين به قدری با ترافيك محموله ها روبه رو هستند 
که نفتکش ها برای تخليه بار باید چند هفته صبر کنند تا 
مجوز گمرك را دریافت کنند و این موضوع در آمار واردات 
گمرك منعکس شده است. با این حال حجم ترافيك بندر 
در هفته های اخير کاهش پيدا کرده که نشان می دهد واردات 

چين در ماه های آینده به سطح عادی برمی گردد.
به گ��زارش »جهان صنعت« به نقل از ایس��نا، خوان 
کارلوس رودریگز و واالنتيس مارکوجياناکيس تحليلگران 
اویل ایکس اوایل ماه جاری در یادداشتی نوشتند ذخایر 
ش��ناور در چي��ن پس از پنج ماه رش��د متوال��ی، برای 
نخستين بار  کاهش پيدا کرده که نشان می دهد ترافيك 
بندری در حال روان تر شدن است. واردات نفت چين در 
مقایسه با سال گذشته رو به رشد است اما نسبت به رکورد 

باالیی که در تابستان مشاهده شد، کمتر می شود.
اما زمانی که محموله های به تاخير افتاده به مش��تریان 
چين��ی تحوی��ل داده ش��وند، چ��ه اتفاقی خواه��د افتاد؟ 

آیا در ش��رایطی که کش��ورهای اروپای��ی محدودیت های 
س��خت گيرانه ای درباره تجمعات اجتماعی وضع کرده اند، 
بزرگ ترین واردکننده نفت جهان همچنان از احيای تقاضا 
برای نفت حمایت خواهد کرد؟ آیا پاالیشگاه های چينی در 
شرایطی که تقاضا برای سوخت در سایر نقاط آسيا همچنان 

ضعيف است، نفت بيشتری پاالیش خواهند کرد؟
طبق گزارش رفينيتيو اویل ریسرچ، واردات نفت چين 
در اکتب��ر احتماال آخرین تاثي��ر محموله های در انتظار 
تحویل را خواهد دید. برآورد می ش��ود تحویل 635 هزار 
و 800 بش��که در روز نفت از سپتامبر به اکتبر به تاخير 
افتاده اس��ت. پس از آن ميزان واردات نفت چين معلوم 

نيست در چه سطحی خواهد بود.
بر اس��اس گزارش اویل پرایس، ب��ازار تقریبا مطمئن 
اس��ت که واردات نفت چين در ماه های آینده بعيد است 
رکورد اوایل س��ال 2020 را بش��کند. دورنمای نامعلوم 
حج��م واردات چين ابهام دیگ��ری را به بازار نفت اضافه 
کرده که ناچار اس��ت تا پایان سال 2020 با آن دست و 

پنجه نرم کند.

قيم��ت نف��ت در معامالت دی��روز در واکنش ب��ه آمار 
مایوس کننده رشد اقتصادی چين که نگرانی ها نسبت به تاثير 
کرونا بر تقاضای بزرگ ترین مصرف کننده چين را برانگيخت، 
کاهش پيدا کرد. آمار دولتی نشان داد دومين اقتصاد بزرگ 
جهان در سه ماهه سوم  ۴/9  درصد نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته توسعه یافته که کمتر از نرخ مورد پيش بينی 
تحليلگران بود. پاالیشگاه ها در چين که دومين مصرف کننده 
بزرگ نفت جهان اس��ت، نرخ پاالیش را در سپتامبر کاهش 

دادند و واردات فلزات صنعتی پایين تر بود.
به��ای معامالت نفت برنت برای تحویل در دس��امبر 15 
س��نت معادل 0/۴ درصد کاهش یاف��ت و به ۴2 دالر و 78 

سنت در هر بشکه رسيد.
بهای معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیيت آمریکا برای 

تحویل در نوامبر با 18 سنت کاهش به ۴0 دالر و 70 سنت در 
هر بشکه رسيد. موعد قرارداد نوامبر امروز منقضی می شود.

هفته گذش��ته نفت برن��ت 0/2 درصد و وس��ت تگزاس 
اینترمدیيت 0/7 درصد رشد هفتگی به ثبت رساندند که تحت 
تاثير کاهش سطح ذخایر نفت و فرآورده های نفتی در آمریکا 

بود که بزرگ ترین مصرف کننده نفت جهان است.
به گفته هووی لی، اقتصاددان بانك OCBC، آمار چين 
نشان داد رشد کاالها و خدمات ضعيف شده و آمار پاالیش 
نفت و توليد فلزات صنعتی با توجه به اقدامات محرك مالی 
که در این کشور اجرا شده، مایوس کننده بوده است. احتماال 

قيمت های نفت تا پایان روز ضعيف خواهند ماند.

انتظار می رود خرید کم سابقه نفت از سوی چين در سه ماهه 
چهارم با پر شدن مخازن این کشور و ظرفيت محدود واردات 

پاالیشگاه های خصوصی، آهسته شود.
سرمایه گذاران روز جاری منتظر نشست کميته نظارتی 
مشترك اوپك و غيراوپك هستند. این کميته ممکن است 
درباره به تاخير افتادن طرح افزایش توليد گروه اوپك پالس 

توصيه ای را به وزیران گروه مطرح کند.
این توليدکنندگان در حال حاضر توليدشان را 7/7 ميليون 
بشکه در روز محدود کرده اند و قرار است طبق توافق اوليه، 
توليدشان را از ژانویه سال 2021 به ميزان 1/9 ميليون بشکه 

در روز افزایش دهند.

با این حال اقتصاددان بانك OCBC پيش بينی کرد  بعيد 
است قيمت ها افزایش پيدا کند زیرا تاخير در افزایش توليد 
اوپك پالس پيش از این از سوی بازار در قيمت ها لحاظ شده 
است.کميته فنی مشترك اوپك پالس در نشست هفته گذشته 
خود دورنمای تيره تری برای تقاضای سوخت پيش بينی کرده 
و هشدار داده بود به دليل موج دوم طوالنی تر شيوع کووید 
19 و افزایش توليد ليبی، بازار نفت در سال آینده دچار مازاد 

عرضه می شود.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت های انرژی در آمریکا که 
بزرگ ترین توليدکننده جهان است، هفته گذشته بيشترین 
ميزان دکل های حفاری نفت و گاز را از ژانویه تاکنون اضافه 
کردن��د. ماندن قيمت ها در ح��دود ۴0 دالر توليدکنندگان 

آمریکایی را به ازسرگيری توليد تشویق کرده است.

چين چه مدت ديگر حامی بازار نفت خواهد ماند

تاثير کاهش رشد اقتصادی چين بر قيمت نفت

نمایه

زاویه

  کارش��ناس حوزه ان��رژی اظهار 
داش��ت: عراق به دنبال این است که 
فرآیند توسعه ذخایر را تسریع کند و 
به این ترتيب زودتر از گاز ایران بی نياز 
می ش��ود اما در نظر داشته باشيم که 
اگ��ر به اندازه مص��رف داخل و حتی 
بي��ش از مصرف داخل توليد کند به 
این معنا نيست که از ایران وارد نکند 
چون عراق تمایل دارد از ایران گاز را 
دریاف��ت کند و به اردن و کویت گاز 
یا ال ان جی تحویل دهد. اخيرا خبری 
مبن��ی بر مذاکرات ع��راق با بی پی و 
توتال برای س��رمایه گذاری گازی در 

این کشور منتشر شد.
عراق در خصوص س��رمایه گذاری 
در تولي��د گاز ک��ه ب��ه هم��راه نفت 
در مي��دان نفتی روميله اس��تخراج 
می شود با شرکت بی پی و در خصوص 
سرمایه گذاری در دو ميدان گازی با 

شرکت توتال مذاکره کرده است.
مرتضی بهروزی ف��ر درباره اینکه 
آی��ا ورود عراق به عرصه توليدکننده 

گاز تاثيری بر رون��د واردات از ایران 
خواهد داش��ت یا خير، به ایلنا گفت: 
از ابتدای قرارداد گازی عراق با ایران 
مشخص بود که عراق یك بازار موقت 
برای ایران است یعنی عراق مثل اروپا 
نيست که تا ابد گاز مورد نياز خود را 
وارد کند. عراق برنامه گسترده ای برای 
ميادین نفتی و گازی خود دارد، حتی 
صرفا با توسعه ذخایر نفتی می تواند 
ب��ه صادرکنن��ده گاز در دنيا تبدیل 
شود چون بخش اعظم ذخایر گازی 
این کش��ور همراه نفت است. ضمن 
اینک��ه دو حوزه مس��تقل گازی هم 
دارد ام��ا در هر حال با افزایش توليد 
نفت، گاز بيش��تری ه��م در اختيار 

خواهد داشت.
وی افزود: ما هيچ وقت نباید تصور 
کنيم که ع��راق تا ابدالدهر واردکننده 
گاز از ایران خواهد بود. از ابتدا مشخص 
بود که این گونه نيست.این کارشناس 
حوزه انرژی در گفت وگو با ایلنا تصریح 
کرد: مس��لما عراق به دنبال این است 

که فرآیند توس��عه ذخایر را تس��ریع 
کند و به این ترتيب زودتر از گاز ایران 
بی نياز می شود اما در نظر داشته باشيم 
ک��ه اگر به اندازه مصرف داخل و حتی 
بيش از مصرف داخل توليد کند به این 
معنا نيست که از ایران وارد نکند چون 
تمایل دارد از ایران گاز را دریافت کند و 
به اردن و کویت گاز یا ال ان جی تحویل 
دهد ولی اینکه انتظار داشته باشيم عراق 
نيازمند گاز ما باشد از ابتدا هم قرار نبود 

چنين باشد.
وی با اش��اره به حجم ذخایر گاز 
عراق گف��ت: طبق اع��الم بی پی در 
سال 2019 آخرین رقم حجم ذخایر 
این کش��ور 3/5 تریليون مترمکعب 
یعنی حدود 10 تا 12 درصد ذخایر 

گاز ایران است.
بهروزی ف��ر یادآور ش��د: در نظر 
داشته باشيم که ميزان مصرف داخلی 
این کشور هم کم است. آخرین رقم 
مصرف داخلی این کشور طبق اعالم 
بی پی حدود 10/8 ميليارد مترمکعب 

در س��ال اس��ت بنابراین اگر ذخایر 
داخلی خود را توسعه دهد به راحتی 

می تواند نياز خود را تامين کند.
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر توليد 
داخلی هم داش��ته باش��د عاقالنه این 
اس��ت که واردات خود را از ایران ادامه 
دهد و به کویت و اردن ری اکس��پورت 
کند زیرا مقرون به صرفه تر اس��ت. در 
عين حال کش��وری هم نيست که در 
بلندمدت محتاج گاز ایران باشد. ما نيز 
انتظار نداشته باشيم که عراق همچنان 

واردکننده گاز ایران باقی بماند.
هفته گذشته حسن منتظرتربتی 
مدیرعامل شرکت ملی گاز نيز درباره 
برنامه عراق برای افزایش واردات گاز 
به ایلنا گفته بود: ما برای تامين ميزان 
صادرات تا س��قف قرارداد مش��کلی 
نداریم. افزایش صادرات به این کشور 
نيز در ص��ورت خواس��ت آنها مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. اما باید در 
نظر داشت که این کشور تحت فشار 
آمریکا روند صادرات را هر بار به طور 
موق��ت تمدید می کن��د. از این بابت 
فعال حفظ تداوم صادرات در اولویت 

ما قرار دارد.

کارشناس حوزه انرژی: 
عراق به زودی از گاز ايران بی نياز می شود

دیدگاه

خبر
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معاونت حمل ونقل شهرداری و کرونا
کوروش مقدم- کرونا این روزها در تهران می تازد، هش��دارهای مسووالن 
وزارت بهداشت جدی است، اما در این ميان یك نکته قابل تامل در خصوص طرح 
ترافيك شهر تهران وجود دارد و آن این است که معاونت حمل ونقل شهرداری 

تهران عالقه ای به لغو آن ندارد.
در عين حال ذکر این نکته ضروری است در شرایطی که وضعيت حمل ونقل 
عمومی کالنشهر تهران مشکالتی دارد و مهم ترین آن کمبود واگن و اتوبوس 
ش��هری اس��ت در این ميان شهرداری دولت را مقصر می داند که پول کافی در 

اختيار شهرداری قرار نمی دهد تا به مشکالت سروسامان بدهد.
اینکه دولت پول نمی دهد یا مسووالن شهری توانایی مدیریت آنچه را که دارند، 

ندارند، موضوع ما نيست، چراکه نکته مهم این است که ازدحام در حمل ونقل 
عمومی می تواند یکی از دالیل گسترش کرونا باشد اما متاسفانه شهرداری تهران 
توجهی به این مسایل ندارد و همچنان اصرار به برقراری طرح ترافيك دارد و 
معتقد است که لغو آن چندان باعث جلوگيری از شيوع کرونا نمی شود. معاونت 
حمل ونقل شهرداری تهران بر این نکته باید توجه داشته باشد که اگر لغو طرح 
ترافيك حتی باعث نجات جان یك نفر هم شود باید نسبت به لغو آن اقدام کند 
اگرچه در زمان سيل گلستان عملکرد درخوری از سوی استاندار وقت ندیدیم، 
اما اینجا می تواند با نگاهی دیگر به مس��ایل انس��انی نگاه کند. اینکه لغو طرح 
ترافيك باعث افزایش ترافيك می ش��ود بهتر است یا اجرای آنکه باعث ازدحام 
مردم برای اس��تفاده از حمل ونقل عمومی و تاکسی می شود که خود می تواند 
کرونا را منتقل کند. معاونت حمل ونقل شهرداری تهران باید خودش را از پشت 

مصوبات مختلف اداری خارج کند و یك بار هم که شده منطقی به مسائل نگاه 
کند تا اگر این تغيير نگاه باعث نجات جان یك انسان بی گناه هم می شود اقدام 

به لغو طرح ترافيك کند.
در اینجا انتظار می رود معاونت حمل ونقل شهرداری تهران خود پيش قدم شده 
و نسبت به لغو طرح ترافيك اقدام کند. ذکر این نکته ضروری است که درآمدی 
که شهرداری از فروش طرح ترافيك عایدیش می شود در مقابل جان انسان ها 
هيچ ارزشی ندارد. متاسفانه در این ميان شورای شهر تهران هم سکوت کرده و 

هيچ راهکاری برای لغو یا کاهش طرح ترافيك ارائه نمی دهند.
منتظر ش��نيدن صدای همدلی مس��ووالن ترافيك ش��هرداری در این 
روزهای سخت با شهروندان تهرانی هستيم. »تهران شهری برای همه« در 

عمل محقق می شود.

هر
ش

کرون��ا همچنان رکورد می ش��کند و هر روز 
جان عده بيشتری از هموطنان مان را می گيرد. بر 
اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت در 2۴ ساعت 
گذشته 337 ایرانی جان خود را بر اثر بيماری کرونا 
از دست داده اند. رکوردی که ایران را به رتبه اول 
مرگ و مير کرونا در سطح جهان رسانده است. 
یعنی باالتر از کش��ورهایی چون روسيه، امریکا، 

برزیل و هند. 
ب��ا این روند هيچ بعيد نيس��ت که به زودی  
پيش بينی مرگ روزانه 600 شهروند ایرانی بر اثر 

بيماری کرونا محقق شود.
دولت در هفته گذشته با اعمال محدودیت های 
جدی برای سفر بين چند کالنشهر قدم تازه ای در 
کنترل بيماری کرونا برداشت اما انگار کمی دیر 
شده است. پيك سوم کرونا همزمان با فصل پایيز 
و بيماری هایی همچون آنفلوآنزا با قدرت بيشتری 

شهروندان ایرانی را هدف گرفته است.
مدیریت آشفته و جزیره ای دولت در کنترل 
این بيماری مهلك مردم را نسبت به آینده بدبين 
کرده و هنوز مشخص نيس��ت آیا شيوه نامه ای 
مدون برای روزهای آشفته پيش رو تدوین شده 

است یا خير.
وضعيت شغل های دولتی، مدارس، طرح های 
ترافيك، س��فرهای درون شهری و برون شهری، 
فعاليت کافه ها، رس��توران ها، سينماها و مراکز 
فرهنگی و ورزشی، اصناف پرخطر و ده ها مساله 

دیگر همچنان بالتکليف است.
در همين رابطه معاون کل وزارت بهداش��ت در 
رابطه با تمدید محدودیت های کرونایی در مناطق و 
شهرهای دارای شيوع باال گفت: تا زمان کنترل کامل 
بيماری درخواست ادامه محدودیت ها را داریم و بسته 
به آمارهایی که طی چند روز آینده خواهيم داشت، 
درخواست تمدید و تشدید برخی از محدودیت ها 
را خواهيم داشت.ایرج حریرچی در حاشيه مراسم 
بزرگداشت و بدرقه شهيد مدافع سالمت دکتر محمد 
زارع جوش��قانی ریيس بيمارستان لبافی نژاد که در 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 
برگزار شد، در جمع خبرنگاران در رابطه با درصد ابتال 
و مرگ و مير در بين کادر درمان کشور اظهار کرد: در 
همه کشورهای دارای شيوع باالی کرونا، درصد ابتال 
و فوتی کادر درمان، پزشکان و پرستان ميزان قابل 
توجهی بوده است. ميزان ابتال و فوتی در بين جامعه 
پزشکی ما نيز که فداکارانه و ایثارگرانه ارائه خدمت 
می کنند، همين گونه است ولی در مقایسه با سایر 
کش��ورها عدد و رقم مشخص ندارم.وی با اشاره به 
درخواست شورای شهر مبنی بر تعطيلی دو هفته ای 
تهران برای کنترل ش��يوع بيماری، اظهار کرد: این 
درخواس��ت باید ابتدا در ستاد ملی مقابله با کرونا 
مطرح شود تا در این رابطه تصميم گيری شود ولی 

هنوز مطرح نشده است.
معاون وزیر بهداش��ت همچنين در پاس��خ به 
انتقادات در خصوص پروتکل های درمانی کرونا در 
کشور اذعان داشت: همين جا خيلی واضح و شفاف 
اعالم می کنم که با توجه به اطالعات علمی موجود 
در دنيا، هنوز هيچ داروی خاص و موثری برای این 
بيماری وجود ندارد.وی ادامه داد: در همين راس��تا 
مطالعه اخير سازمان بهداشت جهانی نيز نشان داد 
که داروی رمدسيویر و چند داروی دیگر که خيلی 
روی آنها حساب می شد، چه در مرگ و مير و چه در 

طول مدت بيماری بی تاثيرند و به اعتقاد من افکار 
عمومی و رسانه ها به جای اینکه دنبال دارو بگردند، 
اجازه بدهند دانشمندان دارو را کشف کنند.به گفته 
معاون کل وزارت بهداشت، همگی ما باید قسمت 
اعظم نيروی خود را روی اصالح رفتارهای اجتماعی 
مردم و اجرای فاصله گذاری های اجتماعی قرار دهيم.
حریرچی با بيان اینکه اعالم و انتشار خبر کشف و 
توليد دارو و واکسن کرونا خدمت نيست، اظهار کرد: 
با انتش��ار هر خبری درباره دارو و واکسن کرونا که 
اکثرا هم بی اساس و کم اساس هستند، سطح و ميزان 
رعایت فاصله گذاری های اجتماعی در سطح جامعه 
کمتر می شود.معاون وزارت بهداشت در خاتمه با بيان 
اینکه در کوتاه مدت و فاصله چند ماهه بعيد است دارو 
و واکسن موثری برای دسترسی عموم جامعه بشری 
در دسترس باشد، عنوان کرد: درصد مرگ و مير کرونا 

با ميزان ابتالی مردم ارتباط مستقيم دارد.
درخواس�ت زالی برای منع سفر و اعمال  � 

جریمه در تعطیالت پایان هفته
فرمانده مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با اشاره 
به شاخص های بسيار فزاینده بيماری در استان تهران 
ضمن تحليل تفاوت ها و نکات تمایز پيك سوم اپيدمی 
نسبت به پيك های گذشته گفت: امروز )دیروز( طی 
نامه ای به وزیر بهداشت درخواست کردیم تا برای 
تعطيالت تجميعی هفته آینده تدابيری در زمينه 
ایجاد مداخالت منعی برای سفر و ایجاد مکانيسم 

جرایم اعمال شود.
عليرضا زالی در حاشيه مراسم بزرگداشت و بدرقه 
ش��هيد مدافع سالمت دکتر محمد زارع جوشقانی 
ریيس بيمارستان لبافی نژاد که در محوطه دانشکده 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی برگزار 
شد، در جمع خبرنگاران ضمن تشریح وضعيت تهران 
اظهار کرد: متاسفانه تهران در طول چند هفته اخير 

هيچ تغييری در شاخص های ابتال ندارد و تقریبا طی 
روزهای اخير ميزان ابتال، بستری، مراجعان سرپایی 
و ميزان مرگ و مير کماکان شاخص بسيار فزاینده ای 

را نشان می دهد.
طوالنی ش�دن مدت اقامت بیم�اران در  � 

بیمارستان ها
وی با بيان اینکه به نظر می رس��د ما در تهران 
تماما در پيك سوم اپيدمی به سر می بریم، تصریح 
ک��رد: چند اتفاق در جریان��ات اخير افتاده که ما را 
از پي��ك دوم متمایز می کند؛ اول اینکه بيماران در 
شرایط بدحال تری مراجعه می کنند، دوم اینکه مدت 
اقامت بيماران در بيمارستان ها نسبت به پيك اول 
و دوم، حداقل بين 1/2 تا 2/3 روز افزایش داشته و 

طوالنی تر شده است.
زالی مراجعه دیرهنگام مبتالیان به مراکز درمانی 
را یکی از مهم ترین دالیل این مساله عنوان کرد و 
گفت: بخش��ی از مبتالیان نيز به مراکز غيردولتی 
مراجعه می کنند و رسيدن به مراکز ارجاعی تخصصی 

درمانی کرونا ممکن است زمانبر باشد.
مراجعه خانوادگی مبتالیان با حال عمومی  � 

نامساعد
وی نکته متمایز بعدی پيك س��وم نس��بت به 
پيك های قبلی را مراجعه خانوادگی مبتالیان عنوان 
کرد و افزود: اکثر بيماران در پيك س��وم به صورت 
خانوادگی مراجعه می کنند در صورتی که در پيك اول 
و دوم این الگو کمتر مشاهده می شد. به عبارت دیگر 
این روزها افراد یك خانواده جميعا با حال عمومی 

نامناسب و نامساعد مراجعه می کنند.
حدود 25 � درصد مراجعان نیازمند دریافت 

مراقبت های ویژه در بدو امر هستند
زالی با بيان اینکه تعداد بيمارانی که از اورژانس 
مس��تقيما وارد بخش مراقبت های ویژه می شوند، 

نس��بت به دوره های قبل افزایش بيشتری را نشان 
می دهد، اظهار کرد: به عنوان نمونه روز گذشته در 
تهران 162 بيمار مستقيما در بخش مراقبت های ویژه 
بستری شدند. تقریبا حدود 20 تا 25 درصد مراجعان 
روزانه ما به مراکز درمانی استان تهران نيازمند دریافت 
خدمات مراقبت های ویژه در بدو امر هستند و برخی 
پس از بس��تری در بخش و در سير بيماری به این 

خدمات نياز پيدا می کنند.
پیک سوم در تهران هنوز حالت صعودی  � 

دارد
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با 
اذعان به اینکه فاصله بين پيك دوم و سوم اپيدمی 
تقریبا به نقطه افول قطعی نرسيد، گفت: در صورتی 
که شروع پيك دوم بعد از یك افول نسبی نسبت 
به پيك اول بود، ولی پيك دوم و سوم به هم متصل 
ش��ده و یك حالت پيوس��تگی پيدا کرد. این یك 
حالت نگران کننده است و حتی پيك سوم در تهران 
هنوز حالت صعودی تلقی می شود و دچار کاهش 

شاخص نشده است.
میزان قله بس�تری و مرگ و میر در پیک  � 

سوم خیلی سریع تر حاصل شد
وی در ادامه با اش��اره به نکته مهم بعدی در 
این رابطه عنوان کرد: ميزان قله بستری و ميزان 
افزایش مرگ و مير در تهران خيلی سریع تر از پيك 
اول و دوم حاصل شده است. به عبارت دیگر اگر 
موارد و تعداد کلی بس��تری در بخش های عادی 
و مراقبت های ویژه در پيك دوم مثال بين سه تا 
چهار هفته طول کش��يد، این بار در عرض کمتر 
از 10 روز به این عدد و آمار رس��يدیم که نشانه 
گسترش بيشتر بيماری در شهر تهران است.زالی 
با بيان اینکه به نظر می رسد بيماری فراگيرتر و 
سرایت پذیر تر از قبل در شهر تهران در حال جوالن 

اس��ت، تاکيد کرد: طبيعتا تا زمانی که رفت و آمد 
و توليد س��فر در داخل شهر مدیریت نشود، این 
روند و چرخه ویروس منحوس در تهران استمرار 
پيدا می کند و متاسفانه شاهد شهادت تعدادی از 

بهترین فرزندان این مرز و بوم خواهيم بود.
درخواس�ت مدافعان س�المت از مردم و  � 

مسووالن
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با 
تاکيد بر اینکه تيم پزشکی و درمانی دچار خستگی 
مزمن شده و چندین ماه مستمرا در تالش تمام عيار 
برای مقابله با این بيماری قرار دارد، بيان کرد: شاید 
درخواست همه مدافعان سالمت از مردم و مسووالن 
این است که با رعایت جدی تر و مداخالت بازدارنده تر 
و همچنين ترویج دیسيپلين در تناسب با ماهيت 
خش��ن اپيدمی و این بيماری فراگير به کاهش بار 

بيمارستانی کمك کنند.
تضعیف سیس�تم دفاعی کادر درمان به  � 

دلیل فشار کاری غیرمتعارف و مضاعف
زالی با تاکيد بر اینکه تيم درمانی و پزشکی ما 
به ریکاوری احتياج دارد، عنوان کرد: حجم زیادی 
که روزانه بر بيمارستان ها تحميل می شود، موجب 
خستگی مستمر کادر درمان شده و به نظر می رسد 
یکی از دالیل افزایش تعداد ابتال و ش��هدای مدافع 
سالمت در روزهای اخير، خستگی مزمن تيم درمانی 
و کاهش و تضعيف سيستم دفاعی آنان و همچنين 
فشار کاری غيرمتعارف و مضاعفی است که به آنها 

وارد می شود.
تاثیر اعمال دورکاری در کاهش ترددهای  � 

درون شهری
زالی در ای��ن بخش گفت وگو با تاکيد بر تاثير 
اعمال دورکاری در کاهش ترددهای درون ش��هری 
عن��وان کرد: همان گونه که بارها اعالم کرده ایم به 
نظر می رسد با اعمال دورکاری، کماکان پيشنهاد ما 
و استانداری تهران تقليل ظرفيت کارکنان در استان 
تهران حداقل برای یك تا دو هفته است که بتوانيم 
در این فرصت توليد سفرها در تهران را کم کنيم.وی 
ادامه داد: با توجه به شرایط آالینده ها و آلودگی هوا در 
تهران به نظر می رسد دورکاری هم در کاهش آلودگی 
هوا و هم بر ترافيك شهر اثرگذار است و همچنين 
می تواند باعث کاهش ترددهای درون شهری شود.وی 
با بيان اینکه در اولين روز اجرای طرح تعدیل کارکنان 
در پيك دوم اپيدمی در تهران، کاهش 53 درصدی 
ترافيك کالبد مرکز شهر را شاهد بودیم، اظهار کرد: 
این مساله نشان دهنده تاثيرگذاری دورکاری بر این 
مساله و همچنين بر جمعيت استفاده از وسایل نقليه 

عمومی است.
زال��ی با بيان اینک��ه تعداد زیادی بس��ته های 
پيش��نهادی جهت تقليل سفرهای درون شهری و 
بين شهری تهيه کرده ایم، اظهار کرد: امروز )دیروز( 
هم طی نامه ای به وزیر بهداشت درخواست کردیم 
برای تعطيالت تجميعی هفته آینده تدابيری در زمينه 
ایجاد مداخالت منعی برای سفر و ایجاد مکانيسم 
جرایم اعمال شود.فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران 
در خاتمه با اشاره به تاثير محدودیت های کرونایی در 
چند هفته گذشته عنوان کرد: هنوز تحليل آمار ميزان 
ترافيك و تردد انجام نشده ولی به محض اینکه این 
آمار جمع آوری شود، با توجه به زمان مشابه سال قبل 
ارزیابی ها اعالم می شود. با این حال بررسی  ترددهای 
یك روز قبل از پایان تعطيالت و ش��روع سفرهای 
بين استانی نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش 

ترددهای بين استانی را نشان داد.

ايران با 337 قربانی به رتبه اول مرگ و مير کوويد19 در جهان رسيد

روزهای سیاه کرونایی

سال هفدهم    سه شنبه  29 مهر 1399    شماره  4575

4 هزار و 251 ابتال به کرونا در 24 ساعت
سيماس��ادات الری گفت: از روز یکش��نبه تا دیروز و براساس معيارهای 
قطعی تشخيصی، چهار هزار و 251 بيمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 

شناسایی شدند که هزار و 9۴8 نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت: مجموع بيماران کووید19 در کش��ور به 53۴ هزار و 631 نفر 
رسيد. الری گفت: متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 337 بيمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بيماری به 30 هزار 

و 712 نفر رسيد.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۴31 هزار و 360 

نفر از بيماران، بهبود یافته یا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.
وی گفت: ۴771 نفر از بيماران مبتال به کووید19 در وضعيت شدید 
ای��ن بيم��اری تحت مراقبت ق��رار دارند. الری ادام��ه داد: تا کنون چهار 
ميليون و 5۴0 هزار و ۴55 آزمایش تش��خيص کووید19 در کشور انجام 
ش��ده است.به گفته الری، استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراس��ان جنوبی، س��منان، قزوین، لرستان، اردبيل، خوزس��تان، کرمانشاه، 
کهگيلویه و بویراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختياری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، 
همدان، یزد و کردستان در وضعيت قرمز قرار دارند. وی همچنين در توضيح 
استان های در وضعيت هشدار گفت: استان های هرمزگان، فارس و گلستان 

نيز در وضعيت هشدار قرار دارند.

چالش مومو صرفا شوخی، سرگرمی و برای 
تشويش اذهان عمومی است

س��رهنگ رامين پاشایی معاون اجتماعی پليس فتای ناجا درباره چالش 
مومو گفت: موضوع این چالش صرفا به خوزستان محدود نبوده و ما در اغلب 

استان ها حتی تهران نيز این موضوع را داشتيم.
وی با اش��اره به تاریخچه چالش مومو ادامه داد: چالش مومو برای اولين 
بار در سال 2015 انجام شد و آخرین بار این بازی در کشور انگليس و قبل 
از آن در فرانسه و آمریکا دیده شده است. خاستگاه اوليه این بازی آمریکای 
التين بوده است.معاون اجتماعی پليس فتای ناجا با بيان اینکه به هيچ عنوان 
در حال حاضر بازی مومو انجام نمی شود، تصریح کرد: برخی افراد که دارای 
نبوغ خاص در ش��بکه های اجتماعی هستند، برای ارسال لينك هایی با این 
عنوان برای کاربران ایجاد مزاحمت می کنند یا این لينك ها از طریق روبات 
ارس��ال می شود یا اینکه برخی اوقات شهروندان برای هم ارسال می کنند و 

این موضوع باعث شده خبر بزرگ تر از موضوع شود.
سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: بنده به همه هموطنان عزیز قول می دهم 
هيچ مش��کلی در این زمينه وجود ندارد و این موضوع صرفا یك ش��وخی، 

سرگرمی و تشویش اذهان عمومی است.
وی درب��اره خب��ر مرگ یك کودك به دليل چالش اینترنتی مومو گفت: 
این کودك 11 ساله به دليل بيماری زمينه ای که داشته، سکته قلبی کرده 

است. پزشکی قانونی نيز سکته قلبی را تایيد کرده است.
معاون اجتماعی پليس فتای ناجا از مردم درخواست کرد استرس مضاعف 

را بر فرزندان شان تحميل نکنند.

کمبود انسولين آنالوگ تحت تاثير تحريم ها
ریيس هيات مدیره انجمن دیابت ایران با تاکيد بر اینکه انس��ولين توليد 
داخل در کش��ور موجود اس��ت،  گفت: با وجود تحریم ها مش��کل اصلی در 
 حال حاضر تامين انس��ولين های آنالوگ و خارجی اس��ت که این هم مساله
 جدیدی نيست.اسداهلل رجب با اشاره به اینکه مشکل کمبود انسولين موضوع 
تازه ای برای بيماران مبتال به دیابت نيس��ت، گفت: این کمبود انسولين در 
انسولين های وارداتی است نه انسولين های توليد داخلی کشور و این موضوع 
جدیدی نيست. تقریبا بيش از یك سال است که به این کمبود اشاره شده 
اس��ت.وی افزود: حدود یك سال و نيم قبل، 300 سازمان مردم نهاد نامه ای 
برای ریيس سازمان ملل فرستادند که در آن قيد شده بود با وجود تحریم ها 
بيماران ما برای تامين دارو با مشکل مواجه اند. اکنون با کمبود انسولين های 
خارجی که به آن انس��ولين آنالوگ می گویند روبه رو هس��تيم که مهم ترین 

عامل بروز آن، تحریم هاست.
وی با تاکيد بر اینکه کيفيت انسولين های داخلی برای کنترل قند خون 
مبتالیان به دیابت مطلوب است، اظهار کرد: انسولين های توليد داخل کشور، 
انس��ولين انسانی است؛ همان انس��ولينی که اکنون در کشورهای اروپایی و 
آمریکا هم استفاده می شود. پوشش بيمه ای این انسولين به شکلی است که 

90 درصد هزینه آن را بيمه ها می پردازند.
رجب تاکيد کرد: سرنگ، قلم و پمپ همگی ابزار تزریق انسولين هستند. 
در نتيجه لفظ انسولين قلمی اشتباه است زیرا انسولين های توليد داخل را 
هم می توان با قلم تزریق کرد بنابراین صحيح تر این اس��ت که گفته ش��ود 
انس��ولين آنالوگ )توليد خارج( با کمبود مواجه اس��ت. ما معتقدیم که تنها 
پزشك مجاز است به عنوان یك متخصص نوع انسولين بيمار را تعيين کند. 
خوش��بختانه در حال حاضر انسولين در کشور توليد می شود که اگر همين 
توليدات داخلی نبود، آن وقت جهت کنترل قند خون افراد مبتال به دیابت با 

مشکالت اساسی تری روبه رو می شدیم.
وی با تاکيد بر لزوم آموزش های همگانی برای پيش��گيری از بروز چنين 
بيماری های مزمنی، بيان کرد: از بحث آموزش و پيشگيری غفلت شده است. 
به عنوان مثال یکی دیگر از مشکالت ما در این حوزه، نبودن نوار تست قند 
خون است، حتی در مواردی هم که یافت می شود به چند برابر قيمت اصلی 
باید تهيه شود. بيمه ها باید هزینه های مربوط به آموزش و پيشگيری را تقبل 

کنند تا از بروز هزینه های هنگفت ناشی از عوارض دیابت جلوگيری شود.

363 بيمار مبتال به ماالريا در سيستان و بلوچستان
عبدالرضا ميراوليایی کارشناس مسوول ماالریای وزارت بهداشت در مورد 
وضعيت بيماری ماالریا در کشور بيان کرد: ماالریا از طریق یك ناقل منتقل 
می ش��ود و ناقل هم موجودی اس��ت که می تواند یك عامل بيماری زا را از 
موجودی به موجود دیگر منتقل کند، بدون آنکه خودش بيمار باش��د. ناقل 

ماالریا هم پشه  آنوفل ماده است.
وی ادام��ه داد: این بيماری تحت تاثير تبادالت جمعيتی در کش��ورها و 
تغييرات اقليمی است. کشور ما هم از طریق مرزهای سيستان و بلوچستان در 
جوار کشور ماالریاخيز پاکستان قرار دارد و از آنجا که این استان بيشترین مرز را 
با پاکستان دارد، بيشترین درگيری ماالریا را در آنجا به ویژه در مناطق مرکزی 
و جنوبی اش داریم.ميراوليایی تصریح کرد: استان های کشور را به پاك و درگير 
بيماری تقسيم می کنيم و استان های ماالریاخيز کشور سيستان و بلوچستان، 

هرمزگان و جنوب استان کرمان هستند.
وی در مورد روش انتقال بيماری گفت: اگر فردی با خون آلوده به انگل 
ماالریا وارد منطقه ای شود و پشه ای هم با شرایط مناسب در منطقه وجود 
داش��ته باشد، نوع ماده پشه  آنوفل شبانه از فرد بيمار شروع به خون خواری 

می کند و انگل بيماری ماالریا را از فرد بيمار به فرد سالم منتقل می کند.
ميراوليایی بيان کرد: یکی از دس��تاوردهای ارزشمند در برابر ماالریا این 
اس��ت که دو سال می ش��ود انتقال محلی نداریم چون انتقال محلی ماالریا 
چالش بزرگی است. در استان سيستان و بلوچستان از شش ماه اول سال 99، 
363 مورد مثبت ماالریا داشتيم که هيچ کدام انتقال محلی نبوده است. طبق 
بررس��ی این بيماران یا پس از سفر به پاکستان دچار بيماری شده بودند یا 
بيمارانی بودند که از افراد مبتال شده در پاکستان بيماری را گرفتند که ما به 

اینها موارد محلی نمی گویيم.

خبر

معصومه ابتکار در نشست خبری ای که به مناسبت هفته 
ملی سالمت بانوان برگزار شد با تاکيد بر اهميت فعاليت مراکز 
فرهنگی در ایجاد نشاط عمومی گفت: معاونت امور زنان و خانواده 
ریيس جمهوری در این راستا طرح هایی نظير طرح ارتقای سطح 
مهارت ه��ای زندگی با هم��کاری وزارت آموزش و پرورش اجرا 

کرده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به الیحه تامین امنیت زنان  � 

در برابر خشونت
ابتکار درباره آخرین وضعيت »الیحه تامين امنيت بانوان« 
گفت: بررسی این الیحه به بند 35 کميسيون لوایح رسيده و در 
حال پيگيری است. همچنين در آخرین بند این الیحه به موضوع 
حصول اطمينان از آموزش پيش از ازدواج برای زوج های جوان 
اشاره شده و به تصویب رسيده که گام مهمی در راستای رفع 

مشکالت ایجاد شده است.
به گفته  وی، در راستای حمایت از مادران شيرده برنامه هایی 
توس��ط وزارت بهداش��ت در نظر گرفته شده که از جمله آنها 
می توان به تامين شيرخشك مورد نياز نوزادان، مرخصی های 
شغلی مادران و... اشاره کرد که نيازمند است مورد توجه بيشتر 

سياستگذاران قرار گيرد.
ابتکار در پاس��خ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده 
معاون��ت زنان برای زنان سرپرس��ت خانوار نيز گفت: معاونت 
زنان، دس��تگاهی ستادی است و مسووليتی در امر اجرا ندارد. 
معاونت در این راستا ستادی را به تفکيك بند ط ماده 80 در 
جهت هماهنگی بين دستگاهی برای اقدامات مربوط به زنان 
سرپرست خانوار تشکيل داده که یکی از کميته های این ستاد 

کميته سالمت است.
رصد وضعیت سالمتی زنان سرپرست خانوار  � 

وی ادامه داد: این کميته مشکالت خاص مربوط به سالمت 
زنان سرپرست خانوار را با مسووليت وزارت بهداشت رصد می کند. 
این اقدام الگویی است برای توان افزایی زنان سرپرست خانوار که در 
حال حاضر برای 1۴ هزار زن در سراسر کشور اجرا شده و البته 

الزام ابتدایی آن توان افزایی در حوزه مهارت های فردی است.

تسهیالت قانونی زنان شاغل  � 
به گفته  ابتکار، ابالغ مرخصی 9 ماهه زایمان زنان، فرصت 
خاص چند ساعت در روز برای شيردهی زنان به نوزادان، ساعت 
کار قابل انعطاف برای زنان دارای فرزند زیر شش سال و دورکاری 
از جمله مواردی است که در قانون برای سالمت زنان پيش بينی 

شده و معاونت زنان پيگير آنهاست.
زنان سرپرست خانوار در اولویت مسکن ارزان قیمت  � 

و بیمه 
وی اف��زود: طرح های حمایت از زنان سرپرس��ت خانوار با 
همکاری سازمان هایی مانند بهزیستی و سازمان های مردم نهاد 
در حال اجراست. همچنين بحث بيمه زنان سرپرست خانوار نيز 
موضوع مهمی است که امسال با اولویت مادران بيش از یك و 
دو فرزند عملی خواهد شد. موضوع مسکن ارزان قيمت نيز یکی 
دیگر از موضوعات است که از وزیر مسکن درخواست کردیم زنان 

سرپرست خانوار را در اولویت قرار دهند.
معاون امور زنان و خانواده ریيس جمهوری با تاکيد بر اهميت 
آموزش مهارت های فردی و ارتباطی به زنان و دانش آموزان ادامه 
داد: آموزش این مهارت ها به قدری مهم است که کالس هایی در 
قالب مدرسه گفت وگو در آموزش و پرورش برای دانش آموزان ایجاد 
شده است، همچنين ما در معاونت زنان با ایجاد پادکست های 
مهارت های بين نسلی ارتباطی تحت عنوان رادیو نسل در کاهش 

خشونت ها و افزایش سالمت روان بانوان گام برداشته ایم.
همچنان پیگیر الیحه ممنوعیت ازدواج کودکان زیر  � 

13 سال هستیم 
ابتکار با اشاره به موضوع کودك همسری به عنوان مصداقی از 
خشونت عليه دختران ادامه داد: با وجود اینکه آمار کودك همسری 
در ایران خيلی باال نيست اما تعداد کم آن نيز موجب به خطر 
انداختن بهداشت کودك می شود و تبعات جسمی و روانی برای 

کودك به همراه خواهد داشت.
به گفته  معاون امور زنان و خانواده ریيس جمهوری، این معاونت 

در راستای جلوگيری از کودك همسری الیحه ممنوعيت ازدواج 
کودکان زیر 13 سال را به دولت ارائه کرده و در حال پيگيری 
آن است. همچنين مولفه دیگر این موضوع به مباحث فرهنگی 
معطوف می شود که این معاونت در این راستا سعی در آگاه سازی 

مردم با همکاری بهزیستی و اورژانس اجتماعی داشته است.
الیحه »تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند«  � 

در دفتر رییس قوه قضاییه 
ابتکار همچنين به الیحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل 
فرزند نيز اشاره کرد و گفت: پس از قتل »رومينا« روند رسيدگی 
به این الیحه سرعت یافت و از کميسيون لوایح به قوه قضایيه 
منتقل شد و اکنون در دفتر ریيس قوه قضایيه است تا در نهایت 

در دستور کار کميسيون قرار گيرد.
ایجاد سامانه رصد و پایش شاخص های عدالت جنسيتی

ابتکار با اشاره به افتتاح سامانه رصد و پایش شاخص های 
عدالت جنسيتی و فعاليت این سامانه ادامه داد: ایجاد سامانه 
رص��د و پایش ش��اخص های عدالت جنس��يتی را می توان 
مهم ترین دستاورد معاونت زنان دانست چراکه از طریق این 
س��امانه می توان اقدامات دستگاه های مختلف در خصوص 
عدالت جنسيتی را مورد ارزیابی قرار داد. این معاونت در سال 
گذشته شاخص های خانواده را برای نخستين بار تصویب کرد 
و در حال کار روی شناسنامه شاخص ها با همکاری مرکز آمار 

هستيم تا بتوانيم کارها را با برنامه و هدفمند پيش ببریم.
این طرح هزینه مضاعفی ایجاد نخواهد کرد  � 

ابتکار در پاسخ به پرسشی درباره درج نام مادران روی کارت 
ملی گفت: این پيشنهاد در وزارت کشور در حال بررسی است. 
وزیر کشور موافق اجرای آن است و اکنون منتظریم سازمان ثبت 
نظر خود را اعالم کند. این طرح نيازمند اصالح آیين نامه است تا 

بتواند تا ماه آینده اجرا شود.
به گفته معاون امور زنان و خانواده ریيس جمهوری ثبت نام 
مادر روی کارت ملی هيچ هزینه مضاعفی نخواهد داشت بلکه 

پس از ابالغ آن، تنها روی کارت ملی کودکانی که به دنيا می آیند 
و کس��انی که اقدام به تعویض کارت ملی و دریافت مجدد آن 

می کنند، اعمال خواهد شد.
تقاض�ای معاونت زنان برای اس�تفاده از دس�تبند  � 

الکترونیک برای مادران زندانی 
ابتکار با اشاره به پویش ارمغان برای آزاد سازی زنان زندانی 
گفت: پيش از شيوع کرونا از حدود 15 زندان بازدید داشته ام. 
معاونت مکاتباتی را به جهت اجرای طرح استفاده از دستبند 
الکترونيك برای مادران زندانی داشته  است تا مادرانی که حکم 
آنها اجازه می دهد، از این طرح استفاده کنند. همچنين دستور 
ریيس قوه قضایيه برای آزادسازی زنان زندانی و آزاد سازی حدود 

60 هزار زن در شرایط کرونا دستور خوبی بود.
آمار اس�تعمال دخانیات توسط زنان ایرانی بدتر از  � 

آمارهای جهانی نیست
ابتکار در پاسخ به پرسشی درباره آمار استفاده زنان ایرانی از 
دخانيات، با بيان اینکه نرخ اعتياد و دخانيات زنان ایرانی نسبت 
به آمار جهانی وضعيت بدتری ندارد، اظهار کرد: مساله فرهنگ 
و آموزش، اصلی ترین مسائل در این موارد هستند. آثار دخانيات 
بر علم پزشکی پوشيده نيست که حتی اگر افراد در محيطی که 
مواد مخدر استعمال می شود حضور داشته باشند بی نصيب از 
آثار مخرب آن نيستند. در این زمينه سال گذشته تفاهمنامه ای 
را با ستاد مبارزه با مواد مخدر امضا کردیم که به زودی موافقتنامه 

آن را اعمال می کنيم.
تالش برای اعطای امتیاز به پرستاران  � 

معاون امور زنان و خانواده ریيس جمهوری درباره اعطای 
امتيازاتی به پرستاران به عنوان خادمين سالمت گفت: در 
این راستا دولت تالش های زیادی کرده اما شرایط تحریم های 
ظالمانه وضعيت اقتصادی را برای کش��ور ایجاد کرده است 
که در کنار جنگ با کرونا درگير جنگ اقتصادی هس��تيم. 
درخواس��ت ها در ای��ن زمينه به وزارت بهداش��ت منعکس 
ش��ده و قطعا رسيدگی خواهد شد و در تالش برای جبران 

کمبودها هستيم.

موافقت وزير کشور با »درج نام مادر در کارت ملی«
گزارش
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یادداشت

خانه »اميراقتدار« هم قربانی بازار موبايل می شود؟

شهرام شهریار* - در مطلبی با عنوان »خانه اميرلشکر محمود خان انصاری 
ملقب به اميراقتدار با رای دیوان تخریب خواهد شد« در سایت سفرنویس، از 
تخریب کامل مجموعه ای تاریخی در تهران خبر می دهد که امروز فقط یك 

عمارت از آن مجموعه باقی مانده است.
در این گزارش آمده است: »آخرین بخش از باقی مانده عمارت امير اقتدار 
)نظامی و دولتمرد دوره قاجار و پهلوی( که بعدها پسرش سرلشکر محمدولی 
انصاری )وزیر راه و ترابری دوران پهلوی دوم( در آن اسکان داشت، تا چند روز 

دیگر با رای دیوان عدالت اداری تخریب می شود.
اميرلشکر محمودخان انصاری ملقب به اميراقتدار آخرین ریيس پليس نظميه 
دوران قاجار و حاکم نظامی تهران بود. وی به دستور سردارسپه )وزیر جنگ 
وقت رضا پهلوی( که حکومت نظامی در کشور برقرار کرده بود، حاکم نظامی 
تهران ش��د. اميراقتدار مدتی وزیر پست و تلگراف و مدت کوتاهی وزیر داخله 

دوران پهلوی اول بود.
مجموعه باغ و خانه اميراقتدار در چهارراه عزیزخان )خيابان حافظ فعلی( قرار 
داشت. معبر شمالی آن به یاد امير، خيابان اميری و معبر جنوبی نيز به نام اقتدار 
نام گذاری شده است که هنوز هر دو نام برگذرها باقی مانده است. قسمت فضای 
سبز و باغ این عمارت در دوران پهلوی دوم ساختمان بهداری ارتش شد و بخش 

کوچکی از شرق این باغ-عمارت بزرگ، به چاپخانه بانك تهران تبدیل شد.
اکنون ملك جنوب غربی عمارت موصوف در اختيار دختر اميراقتدار، پری 
انصاری بود که با توجه به تاریخی بودن عمارت در طرح تفصيلی، شوربختانه 
در سال 95 شبانه تخریب شد. ملك جنوب شرقی نيز در مالکيت و اختيار پسر 
دیگر محمود انصاری، نصرت اهلل انصاری قرار گرفت و این عمارت هم با توجه به 

تاریخی بودن شبانه در سال 9۴ تخریب شد.
باغ بزرگ اميراقتدار که در دوران پهلوی دوم انبار بهداری ارتش شده بود 
در سال های گذشته توسط شخص دیگری با نام خانوادگی مشابه )که ارتباطی 
به این خاندان ندارد( به بازار موبایل ایرانيان تبدیل شد. مالکيت هر دو عمارت 
تخریب شده نيز در اختيار بازار موبایل است و در حال حاضر محل دپو ضایعات 

این بازار شده است.
بازار موبایل ایران هم متعلق به یکی دیگر از پس��ران امير به نام س��رهنگ 
صفرعلی انصاری بود. او دانش آموخته اروپا و ریيس مخزن مهمات پارچين در 
زمان رضاشاه بود. سرهنگ صفرعلی انصاری در زمان جنگ جهانی دوم در شمار 
افرادی بود که به اتهام همکاری با آلمان ها توسط نيروهای انگليسی دستگير و 

در بازداشتگاه اراك زندانی شد.
ش��هریار در بخش دیگری از گزارش خود، بر این نکته تاکيد می کند که 
»تمامی عمارت ها در سامانه طرح تفضيلی شهرداری تهران به عنوان ساختمان 
تاریخی مش��خص شده اند اما در سال های گذشته تمامی عمارت ها به غير از 
یکی تخریب شده و تنها بخش باقی مانده که عمارت شمالی بود و دومين پسر 
اميراقتدار، سرلش��گر محمدولی انصاری در آن اس��کان داشته به زودی با رای 

دیوان تخریب خواهد شد.«
او در نهایت رای ریيس ش��عبه س��وم تجدید نظر دیوان عدالت اداری 
را منتش��ر کرده که در آن آمده اس��ت: »با توجه به اینکه بند 11 ماده 3 
اساس��نامه ميراث فرهنگی در مقام طرح موضوع در شورایعالی شهرسازی 
و معماری ایران و با کميس��يون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری 
است و ارتباطی به موضوعات موردی ندارد و ملك شاکی توسط سازمان به 
تثبت نرسيده است که بند 12 شامل آن شده باشد ایجاد محدودیت برای 
شهروندان باید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی باشد که از سوی سازمان 
ميراث فرهنگی به دیوان ارائه نشده است و آنچه به عنوان دليل اقامه شده 
منطبق بر ضوابط و مقررات نيست و نظر به اینکه شهرداری وفق مقررات بند 
2۴ ماده 55 قانون شهرداری ها و ماده 7 قانون تاسيس شورایعالی شهرسازی 
و معماری باید برای مالکان اراضی واقع در محدوده خدماتی ش��هر پروانه 
تخریب و نوسازی صادر کند بنابراین اعتراض وکيل شاکی موجه تشخيص 
و به اس��تناد قوانين یادش��ده و ماده 71 قانون تشکيالت و آیين دادرسی 
دیوان عدالت اداری ضمن نقص رای ش��عبه حکم به ورود شکایت و ابطال 
اقدامات سازمان ميراث فرهنگی و صدور پروانه ساختمانی طبق ضوابط و 
مقررات طرح تفصيلی صادر و اعالم می شود رای صادره طبق ماده 3 قانون 
* فعال میراث فرهنگی اخيرالذکر قطعی است.«    

محمود فرشچيان خطاب به مسووالن 
ميراث فرهنگی کشور گفت: »به هيچ 
عنوان اجازه ندهيد که با بلندمرتبه سازی 
و )س��اخت( ساختمان های بی رویه در 
اطراف چهارباغ یا در راسته زاینده رود 
زیاِن غيرقابل جبرانی به اصالت ش��هر 

اصفهان وارد آید.«
به دنبال اجرایی شدن ساخت هتلی 
با ارتفاع 22 متر در حریم محور فرهنگی 
تاریخی چهارباغ عباسی، فعاالن ميراث 
فرهنگی نامه های مختلفی را به متوليان 
ميراث فرهنگی کشور نوشته و نسبت 
ب��ه وضعيت آینده این محور فرهنگی 
تاریخی در نصف جهان هشدار دادند و 
درخواست کردند تا دست کم این طرح 
در شورایعالی معماری و شهرسازی رد 
شود. محمود فرشچيان، نقاش و نگارگر 
سرش��ناس زاده اصفهان، نيز عالوه بر 
امض��ای ای��ن درخواس��ت، در نامه ای 
که با دس��ت خط خود منتش��ر کرده، 

نوشته است: 
»امي��د اس��ت اولي��ای محت��رم و 
مخصوصا مس��ووالن وطن دوس��ت و 
عالقه مند به شهر زیبای اصفهان اقدام یا 
مجوزی صادر نفرمایند و به هيچ عنوان 
اجازه ندهند که با بلندمرتبه س��ازی و 
)ساخت( س��اختمان های بی رویه در 
اطراف چهارباغ یا در راسته زاینده رود، 
زیان غيرقابل جبرانی به اصالت ش��هر 
اصفهان وارد آید.  اینجانب به نوبه خود 
ب��ا  اعتراضيه ای ک��ه در این خصوص 

تقدیم شده موافقم. 
محمود فرشچیان«
همچني��ن در بخش های��ی از نامه 
جمعی یادش��ده که فرشچيان نيز آن 
را امضا کرده خطاب به ریيس، دبير و 
اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی 
کشور و همچنين دادستان کل کشور، 
وزیر ميراث فرهنگی و اعضای مجلس 
شورای اسالمی تاکيد شده است: »هنوز 
س��وگواری به خاطر تخری��ب الیه ها و 
خاطرات تاریخی چهارباغ تمام نشده، 
هنوز زخم های کاری بر پيکر محالت 
تاریخی نقش جهان و دردشت و جوباره 
و جلفا وارد می ش��ود و همچنان قلعه 
کوهستانی شاهدژ زیر فشار تاسيسات 
تله کابين مانده و پهنه تاریخی- طبيعی 
ناژوان زیر بار ساخت وساز لجام گسيخته 
از بين می رود که اخيرا با مجوز وزارت 
ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، س��ازه ای به بلندای حدود 20 
متر در حریم چهارباغ عباس��ی نيز به 

ستيز با منظر و ماهيت کهن اصفهان 
قد برافراشته است )حدمجاز ارتفاع 8 
متر در حریم تاریخی اصفهان به انضمام 
نقشه مربوط، در دهه 70 تدوین و اعالم 

شده و الزم االجراست(.
اهميت توسعه پایدار و کارآفرینی 
در صنعت گردشگری بر کسی پوشيده 
نيس��ت و هيچ منافاتی با مصالح ملی 
ندارد، ليکن نابودی دارایی های فرهنگی 
ب��ه بهانه توس��عه و س��رمایه گذاری و 
هتل س��ازی بدون مبنای خردمندانه 
و قانون مدارانه، بس��ان قربانی ش��دن 
گنجينه های ماندگار به پای سوداگری 
و تنگ نظری زودگ��ذر خواهد بود که 
نمونه های��ش، برج بی قواره جهان نما و 
پاساژ بی هویت شرقی چهارباغ به عنوان 
دو طرح شکست خورده و عبرت آموزند؛ 
ام��ا در عين ح��ال یك کاروانس��رای 
نيمه مخروبه در نزدیکی همين چهارباغ، 
با تدبير و دلسوزی احيا شد و امروز یکی 
از مشهورترین و مجلل ترین هتل های 

قدیمی جهان است.

اکنون که برخی مسووالن استان، 
دلس��وزی و اهتمام نس��بت به حفظ 
حریم تاریخ��ی را ندارند و پرونده این 
بلندمرتبه سازی به شورایعالی معماری 
و شهرس��ازی کش��ور رس��يده است، 
امضاکنندگان این نامه درخواست دارند 
تا ش��ورایعالی همسو با قانون شکنی و 
اصفهان ستيزی نباشد و سرپوش گذار 
ناکارآمدی و اشتباه برخی تصميم گيران 
نش��ود و مصالح اصفهان و ایران و نظر 
کارشناسان و دلسوزان را مبنای تصميم 

خود قرار دهد.
بی ش��ك این ميزان بارگ��ذاری در 
جوار آن معبر کم عرض )کوچه ارفعی(، 
کل منطقه را با خطر تراکم فروش��ی و 
بلندمرتبه سازی های  بعدی و پایمال 
کردن هر چه بيش��تر »حق بر شهر« 
مواجه می کند و مس��ووليت تصميم 
نهایی، بر عهده تمام اعضا و کارشناسان 
ارجمند آن شورا و مسووالن قوه قضایيه 
و نماین��دگان مردم در مجلس خواهد 

بود.«

از سوی دیگر همه مشکالت اصفهان 
امروزی فقط این بلندمرتبه سازی ها 
برای ساخت هتل در محور فرهنگی 
تاریخی چهارباغ عباسی نيست، بلکه 
گذرآق��ا نوراهلل نجفی هم راه مس��يِر 
دیگری از تخریب هاس��ت که از دل 
بافت تاریخی اصفهان بيرون می آید 
که س��رانجام با پيگيری های مستمر 
پویش »نه به گذر آقا نجفی« هر چند 
بخش زیادی از خانه های تاریخی در 

این مسير تخریب شدند، اما در نهایت 
دبير شورای عالی معماری و شهرسازی 
ی��ك هفته قبل با ارس��ال نامه ای به 
استاندار اصفهان از مخالفت این شورا 
با هر نوع تخری��ب و تملك بنا برای 
احداث گذر موسوم به آقا نوراله نجفی 
در اصفهان خبر داد و در بند نخست 
آن تاکيد کرد: »نظر به مخدوش شدن 
یکپارچگی و انس��جام بافت فرهنگی 
تاریخی شهر اصفهان، بی توجهی به 
اثر جهانی مي��دان نقش جهان، عدم 
لزوم ایجاد پياده راه با توجه به فاصله 
ان��دك با پي��اده راه پيرام��ون ميدان 
نقش جه��ان، اثرات تخری��ب بناها و 
رهاس��ازی فضاهای به وجود آمده بر 
کيفيت خدمات و زندگی ساکنين و 
نارضایتی ایشان، با هرگونه تخریب و 
تملك بنا به منظور احداث یا امتداد 

گذر موجود مخالفت شد.«
بلندمرتبه سازی باید متوقف شود

در همين رابطه فریدون اللهياری 
)مدیرکل ميراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دس��تی اصفهان( ب��ا اظهار 
بی اطالعی از این نامه گفت: اس��تاد 
فرش��چيان در اصفه��ان نبودند که 
ببينند چه خبر است اما قبول داریم 
ک��ه باید بلندمرتبه س��ازی در حریم 
بناه��ای تاریخی متوقف ش��ود. این 
ام��ر نيز ملزم به مصوب کردن حریم 

است.
ب��ه گفت��ه او، اداره کل مي��راث و 
گردشگری اصفهان در حال آماده سازی 
مصوبه ای برای حریم چهارباغ است و در 
صورت تعریف ضوابط، مشکالت موجود 
نيز حل خواهد شد. این مصوبه تقریبا در 

مرحله نهایی قرار دارد.
اللهياری با تاکيد برآنکه در حریم 
چهارباغ بحث  س��اخت و س��ازهای 
م��وردی نداریم بلک��ه مباحث  کلی 
مطرح اس��ت و باید زیرس��اخت های 
الزم برای صيان��ت از ميراث تعریف 
ش��ود، گفت: اگر بخواهي��م موردی 
صحب��ت کنيم باید تم��ام موارد آن، 

مورد بررسی قرار گيرد.

مدیر پایگاه ميراث جهانی تخت جمشيد پایان فصل سوم 
بررسی و تهيه نقش��ه باستان شناسی شهرستان مرودشت 
را موفقيت آمي��ز دانس��ت و گفت: خوش��بختانه با مجوزی 
که توسط پژوهش��کده باستان شناس��ی پژوهشگاه ميراث 
فرهنگی و گردشگری صادر شد موفق به تکميل بررسی های 
باستان شناسی و شناسایی آثار باقيمانده در محدوده حرایم 

تخت جمشيد در وسعتی بالغ بر 85 هزارهکتار شدیم.
حميد فدایی )مدیر پایگاه ميراث جهانی تخت جمشيد( با 
اعالم خبر پایان فصل سوم بررسی و تهيه نقشه باستان شناسی 
شهرستان مرودشت، نتایج این اقدامات را در راستای تکميل 
اطالعات نقشه باستان شناسی منطقه دانست و در این باره 
گفت: بررسی های باستان شناسی منطقه تخت جمشيد در 
حدود هفتاد س��ال قبل توس��ط لوئيس واندنبرگ آغاز و در 
دهه های بعد توسط ویليام سامنر، عباس عليزاده، رمی بوشاال 

و علی اسدی دنبال شده است.
وی افزود: اگر چه در طول س��ال ها بررسی، محوطه های 
فراوانی مورد شناسایی و مطالعه و گاهنگاری قرار گرفته است 
ام��ا تکميل این بررس��ی ها و از جمله بازنگری محوطه های 
بررس��ی شده پيشين، از سال 1396 تاکنون طی سه فصل 

بررسی باستان شناسی در محدوده حرایم تخت جمشيد به 
سرپرستی وحيد بارانی و همکاری دیگر اعضای باستان شناس 

و مستندنگاری پایگاه انجام شده است.
عضو هيات علمی پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری 
تصریح ک��رد: اميد می رود با پياده س��ازی کلي��ه اطالعات 
بررسی های انجام شده از گذشته تاکنون طی چند ماه آتی 
بتوانيم به نقش��ه جامع و یکپارچه باستان شناس��ی منطقه 

دست یابيم.
وی خاطرنش��ان ک��رد: چنين نقش��ه ای می تواند توالی 
گاهنگاری منطقه را به ما ارایه دهد که به ویژه در شناخت 
تاریخی دشت مرودشت حایز اهميت فراوانی است و همچنين 
با وجود چنين نقشه ای می توان مدیریت بهتری روی حفاظت 
از محوطه های تاریخی به ویژه در ارتباط با اجرای طرح های 

زیرساختی و توسعه ای در منطقه اعمال کرد.
شناسایی 260 � اثر و محوطه تاریخی در نقاط مختلف 

شهرستان مرودشت
وحي��د بارانی، کارش��ناس گروه باستان شناس��ی پایگاه 

ميراث جهانی تخت جمشيد و سرپرست بررسی تهيه نقشه 
باستان شناسی دشت مرودشت نيز در ادامه از پایان این فصل 
و ارائه دستاوردهای این اقدامات به پژوهشگاه ميراث فرهنگی 
و گردش��گری کش��ور خبر داد و گفت: فصل سوم بررسی و 
شناسایی دشت مرودشت به منظور تهيه نقشه باستان شناسی 
شهرستان در برگيرنده حریم درجه سه مجموعه جهانی تخت 

جمشيد و شهرستان مرودشت است.
وی از شناسایی 260 اثر و محوطه تاریخی در نقاط مختلف 
شهرس��تان مرودشت خبر داد و اذعان کرد: در فصل جاری 
260 محوطه شناسایی شد که در این فصل، بررسی ها بيشتر 
دامنه غربی کوه حسين، کوه ميان قلعه، استخر، کوه ایوب، کوه 

مجدآباد و دشت های ابرج و رامجرد را در بر گرفته است.
سرپرست بررسی و تهيه نقشه باستان شناسی با تاکيد بر به 
کارگيری اطالعات به دست آمده در شناخت بهتر و بيشتر آثار 
تاریخی، بيان کرد: با توجه به پراکنش نسبتا فراوان محوطه های 
باس��تانی در دشت مرودشت، با تهيه نقشه های GIS و نيز 
پيوست این نقشه ها با یکدیگر می توان اقدام به تهيه یك نقشه 

منسجم باستان شناسی کرد که در نتيجه به شناخت بهتر و 
بيشتر الگوهای استقراری در این ناحيه منجر می شود.

بارانی در رابطه با پراکنش آثار تاریخی در دامنه کوه ها اظهار 
کرد: بيشترین تپه ها و محوطه های باستانی در دامنه کوه به 
شکل استقرارگاه های موقت کوچ نشينی و تك دوره ای و در 
دشت به شکل تپه های بزرگ و کم ارتفاع قرار دارد که توالی 
فرهنگی از دوره نوسنگی تا دوران اسالمی را شامل می شود.

وی ادامه داد: بيشترین گستردگی آثار این فصل مربوط 
به مناطق کوهستانی است که در این ميان از جمله مهم ترین 
آنها غارها و پناهگاه های صخره ای از دوره پارینه س��نگی تا 
دوران تاریخی هستند که در کوه های مجد آباد، کوه حسين 

و کوه ایوب و گلدشت عليا گسترده شده اند.
این باستان شناس در پایان گفت: در همين فصل از بررسی 
در دامنه کوه ها آثاری از استودان ها و گورستان هایی از دوران 
صفویه تا دوران معاصر مربوط به کوچ نشينان و عشایر منطقه 
شناسایی ش��د و بيش��ترین آثار نقوش صخره ای در دامنه 
باختری کوه ایوب به نام سينه کوه قرار گرفته است که این 
نقوش صخره ای توالی فرهنگی از دوران مس سنگ تا دوران 

اسالمی را در بر می گيرد.

تهيه نقشه باستان شناسی  مرودشت
ميراث فرهنگی

زمان پيشنهادی: 20 دقيقه

قانون های حل جدول سودکو:
1- در هر سطر و ستون باید اعداد یك تا 
9 نوشته شود. بدیهی است که هيچ عددی 

نباید تکرار شود. 
2- در ه��ر مربع 3×3 اعداد یك تا 9 باید 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پيشنهادی: ۴0 دقيقه

سودوکو 
س��ودوکو Sudoku ی��ك واژه ترکيبی 
ژاپنی به معنای عددهای بی تکرار است و 
امروزه به جدولی از اعداد گفته می شود که 
به عنوان یك سرگرمی رایج در نشریات 

کشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی: 
1- س��از دميدنی پادگانی- بنای تاریخی از دوران قاجاریه 

در تهران
2- عنوان بعضی از امپراتوران روم- نام چند تن از پادشاهان 

فرانسه– اميدواری
3- زمان تاریکی- عنصر اصلی شيمی- خبر رسواکننده

۴- شهرآش��وب ایلي��اد هومر- وس��يله آرایش��ی قدیم- از 
پدال های خودرو

5- اتحادی��ه جهانی مب��ارزه با دوپينگ- انتها- دلس��وزتر 
از مادر

6- کالم آشنایی- الهه عشق و زیبایی در نزد روم باستان- از 
ادیان ژاپن

7- زندگی و حيات- آبزی درودگری
8- مفقود ش��ده- نمایش��نامه- صوت و نغمه- حاصل افکار 

طراحان لباس
9- اعتقاد به یکتایی خداوند- جلگه وسيع علفزار

10- س��ياره مش��تری- در حال حرکت تن��دروی- بيهوده 
و دروغين

11- نوعی خاك رس- خشکسالی- سرپناه
12- مرگ در اثر حادثه- از وزارتخانه ها- کم وزن 

13- منحصر به ف��رد- دارای��ی و ثروت- منطق��ه مرتفع پر 
از کوه

1۴- همراه اس��طرالب- موی بلند ميان و جلوی سر- گریه 
بلند

15- از گل های زینتی- در حسرت شغل

افقی:
1- کنایه از دو چيز که بودن ش��ان در کنار هم خطرآفرین 

است– موجودی ذره بينی و عامل بيماری زا
2- نخستين موذن صدر اسالم- وقایع تاریخی را می نگارد- 

بيهوشی عميق
3- پ��ول اندوخته روز مبادا- اتاق تجارتخانه قدیمی- تنبل 

و بيکاره
۴- قافيه شعر- سوادنياموخته- رود مرزی غرب کشور

5- خوراکی از گوش��ت- تشکر و امتنان- شهری در استان 

آذربایجان شرقی
6- کش��يش صاحب نفوذ دربار آخرین تزار روسيه- بزرگ 

ایل و طایفه
7- اش��اره تاکيدی به دور دارد- لوح فشرده رایانه ای- تنها 

و بی یاور
8- زائوترس��ان خيالی- فيلمی از رسول مال قلی پور- قدرت 

و یارایی- ميان و وسط
9- حيوانی با گوشت حرام- اسيران و گرفتاران- این شهر 

در غرب استان قزوین قرار دارد
10- جانور نقب زن- از واحدهای پشتيبانی ارتش

11- برچس��ب کاال- خادم کليس��ا- بس��يار بخشنده و از 
نام های خداوند

12- کتابی نوش��ته آندره برتون  نویسنده فرانسوی- نوعی 
اختيار- به کلی محرمانه 

13- ت��ازه و آب��دار- پایين تری��ن بخش ص��ورت- جنس 
نشکن

1۴- هنگام مرگ- فاقد پدر- کشوری در قسمت آمریکای 
مرکزی

15- قبيله ای از سرخپوستان آریزونا- ساحل

جواب جدول شماره  1793
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مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

زادروز آلفرد نوبل مخترع ديناميت 
21 اکتبر 1833 آلفرد نوبل کارخانه دار س��وئدی و مخترع 
دیناميت و تی ان تی به دنيا آمد و چون از این اختراع که ممکن 
است در کشتن انسان به کار رود پشيمان شده بود سرانجام اموال 
خود را وقف دادن جوائز به کساني کرد که در طول هر سال در 

رشته خود بيش از دیگران به بشر خدمت کرده باشند.
مهندس نوبل که فارغ التحصيل روس��يه در رشته مهندسی 
و ش��يمی بود در ژوئيه سال 1867 »دیناميت« را اختراع کرده 

بود.
»نوبل« که در شهر استکهلم و در یك خانواده سوئدي صنعتگر 
و س��رمایه دار به دنيا آمده بود پس از فراغت از تحصيل در 20 

کشور به تاسيس شعب کارخانه اقدام کرد.
آزمایش��گاه هاي کارخانه هاي او در نيمه دوم قرن 19 موفق 
به 350 اختراع و طرح تازه ش��ده بودند از جمله س��اخت ماده 

منفجره »تي ان تي«.
وي از راه توليدات ش��يميایي داراي ثروتي چش��مگير شده 
بود، ولي از آنجا که احساس��ي لطيف داشت و دست به قلم بود 
از این که چند نوع ماده منفجره س��اخته بود که ممکن بود در 
کش��تن انس��ان و تخریب ابنيه از آن استفاده شود دچار نوعي 
عذاب وجدان و عدم رضایت از خود شده بود و چون چاره اي به 
نظرش نمي رسيد سرانجام تصميم گرفت که ثروت خود را وقف 
دادن جایزه به کساني کند که در هر سال بزرگ ترین خدمت را 
به بشریت کرده باشند. وی برای تحقق این منظور، یك موسسه 
مشترك سوئدي- نروژي را مامور این کار کرد و ضمن وصيتنامه 
اي که در 27 نوامبر 1895 در پاریس تنظيم کرد همه اموال و 
درآمد کارخانه هایش را در اختيار آن موسسه قرارداد و برپایه نظر 
خود طرحي را به موسسه داد. آلفرد نوبل سال بعد در دهم دسامبر 

1896 با وجداني نسبتا آسوده از این عمل خود درگذشت.

ترسناک ترين فيلم های تاريخ سينما

محققان در یك مطالعه علمی موفق به شناسایی و معرفی 
ترسناك ترین فيلم های تاریخ سينما شدند.

به گزارش اسکرین رنت، نتایج یك پژوهش علمی نشان داد 
فيلم ترسناك شوم/Sinister محصول سال 2012، ترسناك ترین 

فيلم تاریخ سينماست.
 Science of /محققان در پژوهشی با عنوان پروژه علِم ترس
Scare Project ابتدا از 50 نفر در س��نين مختلف خواستند 
به تماش��ای بيش از 100 س��اعت فيلم ترس��ناك بنشينند و 
سپس براساس تغييرات در ضربان قلب تماشاچيان، 35 مورد از 
ترسناك ترین فيلم های تاریخ را شناسایی کردند. فيلم شوم در 
صدر این فهرست جای گرفت؛ ميانگين ضربان قلب استراحت 
تماشاچيان 65 تپش در دقيقه بود که در حين تماشای این فيلم 

به 80 تپش در دقيقه افزایش یافت.
فيلم شوم ساخته اسکات دریکسون، داستان اليسون اوسوالت 
یك نویس��نده جنایی نویس را دنبال می کند که برای نوش��تن 
داستان جدیدش به همراه خانواده  به خانه جدیدی نقل مکان 
کرده است. اليسون در اتاق زیرشيروانی این خانه یکسری فيلم 
درباره قتل هایی که در این خانه رخ داده پيدا می کند و به تماشای 

آنها می نشيند. 
وی برای تکميل تحقيقاتش درباره داستان این جنایت ها به 
کندوکاو بيشتر ویدئوها می پردازد تا اینکه می فهمد ناخواسته 
خانواده خودش را هدف نفرین ش��وم این خانه قرار داده اس��ت. 
این فيلم هشت سال پيش که روی پرده رفت با نقدهای مثبت 
همراه ش��د و با وجود آنکه تنها س��ه ميليون دالر بودجه صرف 
ساخت آن شده بود، در گيشه شگفتی ساز شد و 82 ميليون و 

500 هزار دالر فروش کرد.
فيلم توطئه آميز محصول سال 2010 آمریکا ساخته جيمز 
وان پس از شوم، در جایگاه دوم فهرست ترسناك ترین فيلم های 
تاریخ س��ينما قرار گرفت. دیگر فيلم هایی که در 10 رتبه اول 
 The /این فهرس��ت جای گرفتند به ترتيب عبارتند از: احضار
Conjuring، موروث��ی/ Hereditary، فعالي��ت فراطبيعی/ 
 ،It Follows /او تعقيب می کند ،Paranormal Activity
 The Descent /نزول ،The Babadook /احضار 2، بابادوك

.  The Visit /و مالقات

مخاطبان بهترين فيلم جشنواره لندن را 
انتخاب کردند

فيلم »راند دیگر« ساخته »توماس وینتربرگ« جایزه بهترین 
فيلم جشنواره لندن 2020 را به خود اختصاص داد.

به گزارش ددالین، شصت وچهارمين جشنواره فيلم لندن که 
امسال به صورت ترکيبی از رویدادهای حضوری و مجازی و به 
سبب محدودیت های ناشی از شيوع ویروس کرونا بدون بخش 
رقابتی و هيات داوران برگزار شد، در نهایت جایزه بهترین فيلم 
این دوره خود را به انتخاب مخاطبان جش��نواره به فيلم »راند 
دیگر« جدیدترین ساخته »توماس وینتربرگ« کارگردان مطرح 

دانمارکی اعطا کرد.
»راند دیگر« با بازی »مدس ميکلسن« در نقش اصلی، یکی 
از فيلم های کن 2020 بود که اولين نمایش جهانی خود را در 
جش��نواره فيلم تورنتوی امسال تجربه کرد و در جشنواره فيلم 
سن سباستين اسپانيا نيز موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر 

مرد شد. 
در سایر بخش های جشنواره، جایزه بهترین مستند جشنواره 
فيلم لندن به »نقاش و دزد« ساخته »بنجامين لی« رسيد و »شاتل 
کاك« به کارگردانی »تامی گيالرد« هم برنده جایزه بهترین فيلم 

کوتاه جشنواره شد.

همکاری مهران مديری و مسعود کيميايی
مهران مدی��ری به جمع 
بازیگران فيلم »خائن کشی« 

مسعود کيميایی پيوست.
مسعود کيميایی که سال 
گذش��ته با فيلم س��ينمایی 
»خون شد« در جشنواره فيلم 
فج��ر حاضر بود، مدتی اس��ت پيش توليد فيلم جدیدش را به 

تهيه کنندگی علی اوجی آغاز کرده است.
پس از امير آقایی و سارا بهرامی که به عنوان اولين بازیگران 
»خائن کشی« معرفی شدند و طبق اعالم روابط عمومی این فيلم، 
مهران مدیری هم حضورش در این فيلم قطعی شده تا در کنار 

این دو بازیگر ترکيبی متفاوت را تشکيل بدهند.
این اولين همکاری مشترك کيميایی و مدیری است که پيش 
از این قرار بود در فيلم »جرم« در کنار هم باشند که به دالیلی 

این همکاری شکل نگرفت.
»خائن کشی« چند بازیگر مطرح دیگر دارد که طی روزهای 

آینده معرفی می شوند.

برپايی فستيوال سينمای ايران در شانتيئی فرانسه
جش��نواره سينمای ایران در ش��انتيئی در قالب فستيوال 

بين المللی »هنر هفتم شانتيئی« برگزار می شود.
به همت مرکز ایران و فرانس��ه و با مش��ارکت ش��هرداری 
ش��انتيئی و مجتمع کاخ عظيم و تاریخی این ش��هر فرانس��ه 
جش��نواره سينمای ایران در ش��انتيئی ماه مارس سال آینده 

ميالدی برگزار می شود.
در این جشنواره که در قالب فستيوال بين المللی »هنر هفتم 
شانتيئی« برگزار می شود پنج موسسه هنری و شرکت سينمایی 

از ایران حضور دارند.
این دوره از فس��تيوال س��ينمای ایران در ش��انتيئی که به 
»چهره های نوین س��ينمای ایران« اختصاص دارد ش��امل دو 
بخش رقابتی و غيررقابتی اس��ت. در بخش رقابتی هفت فيلم 
بلند با حضور کارگردانان اثر شرکت می کنند و در نهایت یك 
اثر به عنوان اثر برگزیده انتخاب می شود و جایزه رسمی جشنواره 
را دریافت می کند، در بخش غيررقابتی هم شش فيلم کوتاه به 

نمایش درمی آید.
داوری آثار هم به عهده پنج داور است که یکی از این داوران، 
ابوالفضل جليلی اس��ت و چهار نفر دیگر هم از شخصيت ها و 

دست اندرکاران سينمایی فرانسه هستند.
فستيوال سينمای ایران در شانتيئی از تاریخ 21 تا 2۴ اسفند 
99 )مصادف با 11 تا 1۴ مارس 2021( در ش��هر ش��انتيئی 
)Chantilly( واقع در استان آگوست دو فرانس کشور فرانسه 

برگزار می شود.
مرکز ایران و فرانسه )سمن فرانسوی تاسيس شده در سال 
1395( سال گذشته هم اقدام به برگزاری چنين جشنواره ای 
با هدف معرفی س��ينمای نوین ایران و دع��وت از کارگردانان 
مستقل سينمای کشورمان در شهر ویتره کرد که با استقبال 

روبه رو شد.
فراخوان و جزئيات بيشتر در خصوص این جشنواره متعاقبا 

منتشر می شود.

رقابت فيلمسازان ايرانی در »گرانادا« اسپانيا
فيلم ه��ای مرضيه ریاح��ی، عليرضا کاظمی پ��ور، محمد 
پوستين دوز و احمد ميرهاشمی به بيست و ششمين جشنواره 

جهانی فيلم گرانادا »جوایز لورکا« اسپانيا راه یافتند.
این جشنواره با گرامی داشت یاد درخشان ترین چهره شعر 
اسپانيا، »فدریکو گارسيا لورکا« برگزار و به برگزیدگانش تندیس 

لورکا را اهدا می کند.
فيلم های کوتاه: کالس رانندگی ساخته مرضيه ریاحی، تخت 
آبی ساخته عليرضا کاظمی پور، انسان ساخته محمد پوستين 
دوز و ليست ساخته احمد ميرهاشمی به نمایندگی از ایران در 

جشنواره رقابت می کنند.
بيست وششمين جشنواره جهانی فيلم گرانادا »جوایز لورکا« 

اسپانيا 21 تا 2۴ اکتبر برگزار می شود.

 ردپای بزرگ ترين سرقت هنری تاريخ
 به ايرلند رسيد

یکی از کارآگاهان پليس 
متروپوليت��ن مدعی اس��ت 
شاهکارهای هنری به ارزش 
یك ميليارد پوند که 30 سال 
پيش از موزه بوستون به سرقت 
رفته، در دیوار خانه ای در ایرلند 

مخفی شده  است.
به گزارش روزنامه انگليسی ميرر، سال 1990 ميالدی بود که 
سارقانی در لباس پليس با سرقت 13 اثر شامل شاهکارهایی از 
رامبرانت هارمنزون، فان راین گرفته تا یوهان ورمير و ادوار مانه از 

موزه بوستون، بزرگ ترین سرقت هنری تاریخ را رقم زدند.
با گذشت 30 سال از آن روز، قاب های خالی آثار به سرقت 
رفته در موزه ایزابال استوارت گاردنر بوستون همچنان به دیوار 
هس��تند. تابلوی کنسرت از ورمير، طوفان در دریای جليله اثر 
رامبرانت و در تورتونی از مانه که در بين این آثار مسروقه بودند 
هر کدام به ترتيب 155 ميليون، 77 ميليون و 500 و 50 ميليون 

پوند قيمت داشتند.  
پليس فدرال آمریکا پنج س��ال پيش افرادی را که در این 
دزدی بزرگ دس��ت داشتند شناسایی کرد اما از آن جایی که 
هيچ کدام از مظنونان در قيد حيات نبودند، تحقيقات این پرونده 

روی بازگرداندن آثار مسروقه متمرکز شد.
حاال با گذشت پنج سال از آن زمان چارلی هيل از کارآگاهان 
مخفی سابق واحد هنر و عتيقه جات پليس متروپوليتن می گوید 
آثاری که در دستبرد به موزه بوستون به سرقت رفته اند، ممکن 
اس��ت پش��ت دیوار یك خانه در غرب دوبلين پایتخت ایرلند 

جاساز شده باشند.
هي��ل می گوید این اطالع��ات را از یك مجرم فراری به نام 
مارتي��ن فولی ملقب به افعی گرفته ک��ه از خالفکاران معروف 

دوبلين است.
این کارآگاه کارنامه درخشانی در ردگيری و بازگرداندن آثار 
هنری مسروقه دارد. وی در سال 199۴ در راس عملياتی بود 
که به بازگرداندن تابلوی جيغ از ادوارد مونك منجر ش��د و در 
سال 1986 نيز توانست یکی از تابلوهای ورمير که توسط مارتين 
کاهيل معروف ترین دزد ایرلند شمالی معروف به ژنرال به سرقت 

رفته بود را بازگرداند.
پليس فدرال آمریکا برای کسی که این آثار را به موزه برگرداند، 

هفت ميليون و 500 پوند جایزه تعيين کرده است.

تجسمی

سينمای ایران

سينمای جهان

تقویم تاریخ

کرونا با گذشت 9 ماه از شيوع در کشورمان 
همچنان با اقتدار در حال یکه تازی اس��ت و 
زندگی انس��ان ها را دس��تخوش تغيير کرده 
است. هنوز هم مشخص نيست که این موجود 
ذره بينی چه زمان کامال دست از سر انسان ها 
برم��ی دارد و زمي��ن را ترك می کند تا بتوان 
ب��ا خيال راحت ب��ه عادت های خوب قدیمی 
بازگشت؛ عادت هایی مثل لذت تماشای دست 
جمعی یك فيلم در سينما، تماشای یك اجرای 
کنسرت یا تئاتر در یك تاالر و رفتن بی دغدغه 

به یك نمایشگاه هنری.
از بهمن ماه سال گذشته که شيوع ویروس 
کرونا در کشور اعالم رسمی شد، تقریبا کليه 
فعاليت ه��ای جمع��ی از جمل��ه رویدادهای 
فرهنگ��ی و هنری به تناوب تعطيل ش��دند. 
در اوایل هنوز اميدی ب��رای پایان زودهنگام 
کابوس کرونا وجود داشت ولی رفته رفته این 

اميد از بين رفت تا بش��ر به مرور به وضعيت 
پيش آمده عادت کند و به اجبار به ش��رایط 

جدیدش تن دهد.
تعطيلی کنسرت ها و کالس های آموزشی 
در مدت 9 ماه، اهالی موس��يقی را به یکی از 
آسيب پذیرترین اقش��ار جامعه در ایام کرونا 
بدل و مسيرهای اصلی کسب درآمد این افراد 

را مسدود کرد.
در بدو امر برگزاری کنس��رت های آنالین 
رایگان، کالس های آموزشی مجازی و اجرا در 
پشت بام ها یا در کنار پنجره خانه ها راهی برای 
شکستن این سکوت موسيقایی بود اما با پایان 
موج اول کرونا تا حد زیادی از وجه احساسی 
این فعاليت های خودجوش کاسته شد و به مرور 
برخی از اجراهای آنالین به سمت پولی شدن 
رفتند. همچنين در بس��تر اجرای فرم آنالین 
موسيقی، وجه دیگری نمایان شد که امکان 

جوالن اسپانسرها را فراهم می کرد و در حقيقت 
با نگاه ابزاری به هنر، منافع اقش��ار خاصی را 
فراهم می ساخت. اجرای موسيقی آنالین در 
شب اعياد فطر که توسط یك گروه حرفه ای 
و به واسطه اسپانسر شدن یکی از شرکت های 
بزرگ تجاری از آن صورت گرفت، نمونه بارز 

این اتفاق بود.
البت��ه در این ميان نهادهایی مانند وزارت 
ارشاد یا شهرداری هم بودند که تالش کردند 
با برگزاری رایگان این کنس��رت ها و پرداخت 
دستمزد به هنرمندان به گونه ای تعداد بيشتری 
از افراد جامعه را از فضای موسيقی بهره مند و 
اجراهای موسيقی کالسيك ایرانی، کالسيك 

و نواحی را هم وارد گود کنند.
در البه الی این اتفاقات و در ش��رایطی که 
وضعيت شيوع کرونا در کشور روند نسبتا بهتری 
را طی می کرد، بحث بازگشت کنسرت ها هم 
مطرح ش��د. قرار بود کنسرت ها از عيد سعيد 
فطر، از سرگرفته شوند ولی این تاریخ به یکم 
تير موکول شد؛ هرچند پيش بينی گران شدن 
قيمت بليت ها بس��ياری را نگ��ران کرده بود 
اما مدیرکل دفتر موس��يقی در این خصوص 
اطمينان خاطر داده بود که »توافق شده سالن ها 
برای اجاره بهای خود نسبت به سال گذشته تا 
50درصد تخفيف قائل شوند و هيچ گونه افزایش 
قيمت بليت نداشته باشند تا مردم در شرایطی 
که هم بيماری کرونا هس��ت و هم در مضيقه 
اقتصادی هس��تند، برای حضور در کنسرت 

انگيزه داشته باشند.«
با این حال وقتی ن��ام چهار خواننده وارد 
سایت بليت فروشی شد، قيمت بليت هر اجرا 
از 70 ه��زار تومان آغاز و تا س��قف 265 هزار 

تومان ادامه داشت!
س��اعاتی بعد مدی��ر یکی از س��ایت های 

بليت فروشی این اتفاق را سوءتفاهمی از سمت 
تهيه کنندگان موسيقی خواند؛ چراکه وزارت 
ارشاد اجازه افزایش قيمت بليت ها را برای بعد 
از ای��ام محرم و صفر صادر کرده بود ولی این 

اقدام پيش از موعد بود.
و این گونه بود که در حالی که تا اواسط ظهر 
روز 9 تير ماه امکان خرید بليت دو کنس��رت 
وجود داشت، کنس��رت یك خواننده به طور 
کلی از صفحه س��ایت بليت فروشی برداشته 
ش��د و اجرای دیگر نيز به ليست رویدادهای 

»به زودی« پيوست.
با منتفی ش��دن دوباره اجرای کنسرت ها، 
اجراهای آنالینی از کيهان کلهر، وحيد تاج و 
سيروان خسروی را شاهد بودیم و همچنين 
اولين دوره کنس��رت های آنالین موس��يقی 
دس��تگاهی و موسيقی نواحی ایران در مرداد 
برگزار شدند. با رس��يدن ایام عزاداری محرم 
و صفر هم موس��يقی نمایش »علمدار« تنها 

رویدادی بود که در این حوزه شکل گرفت.
اکن��ون با پایان ماه های عزاداری، بار دیگر 
عالمت سوال هایی درباره برگزار شدن یا نشدن 
کنسرت ها در ذهن هنرمندان و عالقه مندان 
موسيقی ایجاد شده است که البته موج سوم 
شيوع کرونا در کشور و تمدید محدودیت ها، 
فرضيه برگزاری را تا حدودی منتفی می کند. 
با این حال یکی از س��ایت های بليت فروشی 
ب��ه تازگی از برگزاری دو کنس��رت خبر داده 
است که در فضای باز و در شهر کيش برگزار 
می شوند! اتفاقی که اگر تهدیدی برای سالمت 
حاضران هم نباشد، برای اغلب شهرهای کشور 
از جمله پایتخت به لحاظ وضعيت آب و هوایی 
غيرممکن اس��ت و البت��ه از همين حاال این 
پرس��ش را به طور جد ایجاد می کند که اصال 
کسی از این کنسرت ها استقبال خواهد کرد؟

موسيقی

جدال بی سرانجام اهالی موسيقی با ویروس کووید19 

ساز مخالف کرونا

قدیمی ها اگر می خواس��تند کس��ی را 
نفرین کنند، می گفتند »الهی کاس��ه چه 
کنم، چه کنم دستت بگيری!« و حاال انگار 
این نفرین قدیمی از دل تاریخ گذش��ته و 

مستقيم اهالی تئاتر را نشانه گرفته است.
بله! هيچ شغلی نيست که در چند ماه 
گذش��ته از دس��ت کرونا جان سالم به در 
برده باش��د ولی بعضی مشاغل به طرزی 
حيرت انگي��ز و ناعادالنه زمين خورده اند و 
تئاتر هم یکی از همين مشاغل است که این 

روزها در برزخ عجيبی به سر می برد.
پس از اولين تعطيلی تئاتر که چهار ماه 
طول کش��يد و بعد از بازگشایی سالن ها، 
جوان تره��ا بودن��د که ریس��ك کردند و 
چراغ تئاتر را با همه سختی ها روشن نگه 

داشتند.
هنرمن��دان  م��دت،  از چن��د  بع��د 
شناخته شده تر هم تازه داشتند خود را به 
اجرای نمایش راضی می کردند، ته ذهن شان 
دنبال نمایشنامه هایی کم پرسوناژتر بودند. 
برخ��ی از آنها حتی با س��الن اج��را وارد 
گفت وگو ش��ده بودند و تازه داش��ت پای 
تماشاگران به سالن ها باز می شد که دوباره 
موج سوم کرونا مثل تير غيب بر پيکر نحيف 

تئاتر نشست و همه چيز را به اغما برد.
همچ��ون تعطيل��ی پيش��ين، ماجرا با 
تعطيلی یك هفته ای آغاز ش��د و حاال به 
هفته س��وم رسيده اس��ت. تعطيالتی که 
در پای��ان وقت اداری هر هفته، برای هفته 
بعدی تمدید می شود و همين بالتکليفی، 
هنرمن��دان تئات��ر را بدج��وری عصبی و 

سردرگم کرده است.
اولين دلگيری آنان این است که اگر قرار 
به تعطيلی است، چرا فقط تئاتر و سينما 
و دیگر اینکه اطالع رسانی این تعطيلی به 
ش��يوه قطره چکانی، سبب بالتکليفی هر 
چه بيش��تر گروه های نمایش��ی و سالن ها 

می شود.
انگار ما را در آب نمک نگه داشته اند � 

سجاد باقری یکی از همين کارگردان های 
بالتکليف است. او قرار بود از 30 مهر نمایش 
»گرفتاری« را در تئاتر شهرزاد روی صحنه 
بب��رد که حاال مانن��د دیگر همکارانش در 

انتظار به سر می برد.
او می گوید: تجربه این چند ماه نشان داد 

اجرای تئاتر در بهترین حالت می توانست 
30 تا ۴0 تماشاگر داشته باشد که هيچ گونه 
توجيه اقتصادی ندارد، ولی تئاتر مثل یکی 
از اعضای خانواده ما اس��ت که نمی توانيم 
به خاطر مش��کالت مالی، رهایش کنيم و 
دوس��ت نداریم به این دليل از دس��ت مان 

برود.
باقری با اشاره به شرایط گروه هایی که 
بعد از بازگشایی سالن های تئاتر روی صحنه 
رفتند، یادآوری می کند: دیدیم س��الن ها 
کم کم دارن��د راه می افتند و ما هم حاضر 
شدیم ریس��ك کنيم ولی حاال که دوباره 
تعطيل ش��ده، همه برنامه ریزی هایمان به 

هم ریخته است.
این کارگردان ادامه می دهد: وقتی اسفند 
ماه تئاتر تعطيل شد، دنبال کارهای دیگر 
رفتيم. خيلی از بچه های تئاتری به ساخت 
فيلم کوتاه روی آوردند ولی بعد از بازگشایی 
تئاتر در تير تصميم گرفتيم تمرین مان را 
شروع کنيم و حاال بعد از چند ماه تمرین، 
آن هم با س��خت ترین شرایط اقتصادی، با 

این وضعيت رو به رو شده ایم.
باق��ری اب��راز تاس��ف می کن��د: ای��ن 
بی برنامگی ها بيش��تر به ما ضربه می زند. 
با اینکه حدس می زنيم تعطيلی ادامه پيدا 
کند ولی هنوز راضی نشده ایم قراردادمان 
را با سالن لغو کنيم. متاسفانه در این مدت 
باره��ا اميدهای واهی در ما ایجاد کردند و 
انگار هر بار فریب مان می دهند و گویی ما را 
در آب نمك نگه داشته اند. حق اعتراض هم 
نداریم و هيچ حمایتی هم که برای جبران 

خسارت ها انجام نمی شود.
او تاکيد می کند: اگر بخواهيم انسانی نگاه 
کنيم، این تعطيلی باید همگانی باش��د نه 
اینکه صرفا یکی دو صنف خاص را تعطيل 
کنند آن هم صنفی مانند تئاتر که رعایت 
پروتکل ها در آن خيلی بيشتر از مکان های 

دیگر است.
این تعطیلی ناعادالنه است � 

باقری ابراز تاس��ف می کند: وقتی فقط 
بخش فرهن��گ و هنر تعطيل می ش��ود، 
طبيعی است که فکر کنيم از روی دشمنی 
است. البته این را درك می کنيم که دولت 
در ص��ورت تعطيلی دیگر مش��اغل، باید 
غرامت بپردازد ولی با سی چهل تماشاگر 

در هر س��الن تئاتر، آمار کرونا باالتر از این 
نمی رود.

این کارگردان با اشاره به برگزاری برخی 
دیگر از برنامه ها ادامه می دهد: مراسم های 
دیگر برگزار می شود. گویی در دیگر مکان ها 
خطر ابتال وجود ندارد. درس��ت اس��ت که 
مردم با همه گرفتاری هایی که دارند ممکن 
اس��ت اصال حوصله تئاتر و فيلم نداش��ته 
باش��ند ولی اگر این دو مکان را باز کنند، 
آنها خودشان تصميم می گيرند که به تئاتر 
بياین��د یا نه. این گونه تعطيلی، ناعادالنه و 

تبعيض آميز است.
در تعلیق عجیبی به سر می بریم � 

عادل عزیزن��ژاد هم قرار ب��ود نمایش 
»چ��رك« را ب��ه صحن��ه بب��رد. او درباره 
وضعيت آماده س��ازی این اثر نمایش��ی به 
ایس��نا می گوید: برای اجرای این نمایش 
پروسه ای یك ساله طی شد و تمرین هایمان 
را به انگيزه اجرا در جشنواره، در دوره کرونا 

شروع کردیم با اینکه ریسك بزرگی بود.
او ادامه می دهد: در شرایطی که بسياری 
از گروه ها زیر بار اجرا نرفتند و منتظر ماندند، 
ما دو سه ماه تمرین کردیم و تقریبا به اجرا 

نزدیك شده بودیم. 
قرار بود در تئاتر شهرزاد اجرا کنيم که 

به تعطيلی برخورد کردیم.
این کارگردان درباره انگيزه خود از اجرای 
تئاتر در این مقطع زمانی توضيح می دهد: 
در گروهم��ان به این نتيجه رس��يدیم که 
جامعه به دليل فش��ارهایی که این روزها 
متحمل می شود، به فرهنگ و هنر بيشتر 
نياز دارد. چون دست کم برای مدت کوتاهی 
از اتفاقات پيرامون خود و انرژی منفی این 

ویروس دور می شود.  
عزیزنژاد می گوید: باالخره همه پذیرفتيم 
که مثل دیگر گروه ها خط شکن باشيم و 
اج��ازه ندهيم چراغ تئاتر خاموش ش��ود. 
هرچند سال هاست عده ای دوست ندارند 
این چراغ روش��ن بماند ولی ما دست مان 
را دور آن گرفته ای��م و تالش می کنيم این 

چراغ لرزان را روشن نگه داریم.
او با اشاره به اینکه نمایشش آماده اجرا 
شده اس��ت، اضافه می کند: کارهای مان را 

انجام دادیم. 
اجرای جن��رال )اجرای پيش از اجرای 
اصلی( رفتيم و س��ایت فروش مان هم باز 
ش��ده بود. در همان اجرای جنرال متوجه 
شدیم یك هفته تعطيلی داریم که بعد به 
دو هفته تبدیل ش��د و حاال وارد سومين 
هفته تعطيلی شده ایم و بازیگران بيش از 

همه احساس سردرگمی می کنند.
عزیز نژاد ادامه می دهد: اگر این تعطيلی 
بخواهد همين طور ادامه داشته باشد، دیگر 
نه از نظر ش��رایط مالی و از نظر ش��رایط 
زمانی نمی توانيم اجرا داش��ته باش��يم. در 
صورتی که اگر مثل دیگر کشورها مشخص 
می کردند که مثال تئاتر یك سال تعطيل 
است، دست کم از این برزخ بالتکليفی بيرون 
می آمدیم و مثال برای انجام یکسری کارهای 

زیرساختی وارد عمل می شدیم.
او ب��ا ابراز تاس��ف از اینکه این تعطيلی 

فقط در تئاتر و س��ينما اعمال شده است، 
می افزاید: فعال در حال تعليق هستيم. در 
صورتی که هيچ کجا تعطيل نيست و تمام 
اصن��اف و جاهای پرخطرتر ب��ه کار خود 

ادامه می دهند.
عزیزن��ژاد تاکي��د می کند: در س��خت 
بودن این ش��رایط که حرفی نيس��ت ولی 
احتمال انتقال ویروس در تئاتر خيلی کمتر 
است چراکه س��الن های تئاتر جزو معدود 
مکان هایی هستند که پروتکل های بهداشتی 

به شدت در آنها رعایت می شوند.
این کارگردان خاطرنشان می کند: در این 
مدت حتی بعضی از نمایش ها با استقبال 
رو به رو ش��ده بودند چ��ون درصدی مردم 
به تئاتر نياز دارند و وارد س��بد کاالیشان 
ش��ده اس��ت. با این ح��ال همچنان اصل 
فاصله گذاری رعایت شد و نيمی از ظرفيت 

سالن خالی ماند.
او در پایان س��خنان خود می گوید: این 
تعليق اتفاق عجيبی اس��ت ولی عجيب تر 
اینک��ه االن ب��ا چه اطمينان��ی می گویند 

جشنواره ها را برگزار می کنيم.
چرا فقط ما تعطیل شده ایم؟! � 

اما شاهين چگينی ریيس انجمن صنفی 
تماش��اخانه های خصوص��ی هم ب��ا تایيد 
وضعيت خطرناك تهران در پی شيوع کرونا 
می گوید: در اینکه وضعيت، قرمز و نامساعد 
است و یکسری پروتکل ها باید رعایت شود، 
بحثی نداریم ولی مش��کل اصلی، شرایط 

ناعادالنه ای است که ایجاد شده است.
او که مدیریت تماش��اخانه مشایخی را 
بر عهده دارد، اضافه می کند: کنار تماشاخانه 
ما ده ها کافه و رستوران به کار خود مشغول 
هستند و لبریز از جمعيت هم هستند. در 
این بين فقط تئاتر و سينما تعطيل هستند 
و از آنجا که این تعطيلی فقط در مورد تئاتر 
و سينما اعمال می شود، طبيعی است که 
این اصناف را آزرده خاطر می کند و پرسش 

اصلی این است که چرا فقط ما؟!
چگينی ادامه می دهد: ما مخالف کنترل 
بيش��تر نيس��تيم ولی ش��کل تمدید این 

تعطيلی هم بيشتر آزاردهنده است.
این س��الن دار ی��ادآوری می کند: اوایل 
اسفند ماه هم همين تجربه را داشتيم که 
یك هفته تبدیل به چهار ماه ش��د. از اول 
بگویند چه م��دت را در نظر گرفته اند که 

همه تکليف شان را بدانند. 
ما هم حاضریم چند ماه تعطيل باشيم 
ولی بعدا با قطعيت فعاليت مان را از س��ر 
بگيریم ولی در ش��کل فعلی، مدام برنامه 
گروه ها و سالن ها به هم می خورد و نه تنها بر 
هنرمندان تئاتر بلکه بر پرسنل سالن ها تاثير 
بدی دارد. اگر تصميم قاطع و مش��خصی 
بگيرند، پذی��رش آن برای همه س��اده تر 

است.
چگين��ی در پایان می گوی��د: وزارت 
فرهنگ و ارش��اد هم تابع س��تاد مقابله 
با کروناس��ت ولی دست کم برای جبران 
این خس��ارت ها فکری کنن��د. اگر وام ها 
و کمك ها عملياتی شود، شاید به بهبود 

نسبی وضعيت کمکی کند.
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