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گزارش »جهان صنعت« از تفاهمنامه 25 ساله ایران و چین 

 چرخش به شرق 

همکاری با چین و شروط اثرگذاری آن 
در توسعه کشور

جاوید قربان اوغلو*
در غی��اب رس��انه های 
نوش��تاری که همه س��اله در 
ایام  تعطیات سال نو حداقل 
1۵ روز در حالت کما به س��ر 

می برن��د، فضای مجازی به صورت گس��ترده ای در 
تسخیر فضای ملتهب ناشی از توافق ایران و چین بود. 
طرفه اینکه سمت وسوی عقربه های حساسیت سنج 
جناح های سیاسی این بار دقیقا برخاف توافق برجام 
بود و البته با اندک تفاوت هایی به خاطر شرایط ویژه 
کشور قابل پیش بینی بود. اما نکته مهم تر جابه جایی 
»دلواپسان« از داخل به خارج بود که این بار با صدایی 
رس��اتر فریاد »وا ایرانا« سر می دادند و توافق با چین 
را با عهدنامه های گلستان و ترکمنچای شبیه سازی 
می کردند.در حالی که هر گونه ارزیابی خوش بینانه 
یا بدبینانه در مورد این س��ند قبل از انتشار همه یا 
بخش هایی از آن قضاوتی عجوالنه اس��ت و گرفتار 
شدن در چنبره تحلیل های مغرضانه یا خوش بینانه 
ساده لوحی است، غوغاساالری فضای مجازی مقامات 
کش��ور را به واکنش عجوالنه وادار کرد. علی ربیعی 
سخنگوی دولت و دکتر ظریف عدم انتشار این سند 
را به درخواست طرف چینی نسبت دادند که کاری 
نامتعارف در روابط کشورهاست و احتماال ناخرسندی 
طرف چینی را به دنبال خواهد داشت. محور اصلی و 
مستمسک حمات مخالفان توافق، »محرمانه« بودن 
آن است در حالی که عدم انتشار متن توافقنامه های 
راهب��ردی دوجانبه امری مرس��وم و رایج در عرصه 
بین المللی است. نمونه های متعددی در این خصوص 
را می توان مثال زد. سند همکاری های ۲۵ ساله ایران 
و چین در س��فر رییس جمهور چی��ن به تهران در 
بهمن 1۳9۴ کلید زده شد. از آن زمان مذاکراتی در 
جریان بوده و افت و خیزهایی داشته بنابراین نباید در 
بازه زمانی االن به این سند نگاه کرد. هر چند دکتر 
ظریف در اظهاراتی غیرمعمول در عرف دیپلماسی 
در یک جلسه نسبتا طوالنی در کاب  هاوس گفت: 
»چینی ها از سال9۲ که ما سر کار آمدیم و درخواست 
رابطه استراتژیک کردیم تا سال9۴ به ما پاسخ ندادند 
چون ش��رایط قطعنامه های قبلی زمینه را برایشان 

فراهم نمی کرد.«
ادامه در همین صفحه

سخن مدیرمسوول

نقد روز

سرمقاله

دیدگاه

توقف در بن بست
محمدرضا سعدی- امضای سند همکاری 
می��ان ای��ران و چی��ن مباحث زی��ادی را میان 
ش��هروندان ایرانی پدید آورده و اگرچه مقامات 
کش��ور توضیح داده اند که این سند، تفاهمنامه 
است و هیچ تعهدی را متوجه ایران نمی کند بلکه 
راهبردها و مسیر حرکت را مشخص می کند اما باز 
هم ایرانیان با نگرانی می پرسند که چرا در متن 
این سند بر موضوع عدم انتشار و آگاهی مردم و 

افکار عمومی تاکید شده است. 
ادامه در صفحه 16

 چین دولت ایران را 
به رسمیت نمی شناسد ؟ 

»جهان صنع�ت«- در حال��ی که منتقدان 
قرارداد ۲۵ س��اله ایران با چین به دلیل مصالح 
ملی سکوت کرده و حرفی نمی زنند اما هواداران 
ای��ن اتحاد راهبردی که وزیر امور خارجه دولت 
دوازده��م آن را امض��ا کرده ، حرف های عجیبی 
از تمایات رهبر حزب کمونیست چین بر زبان 

می آورند که جای تاسف دارد. 
ادامه در صفحه 16

رنج زدایی از اقتصاد
محمدصادق جنان صفت 

رنج��وری جس��م اقتصاد و 
بیم��اری روح آن ی��ک واقعیت 
انکارناپذیر است و همه مدیران 
ارشد سیاسی در نهادهای قدرت 
و همه طیف های جناح های اصلی 
آن را قبول دارند. همین که االن در نقطه ای هستیم که 
همه مدیران سیاسی در رده های گوناگون مدیریت و 
وظایف و اختیارات مختلف به این نتیجه رسیده اند که 
اقتصاد ایران به مرز های خطرناک رسیده، یک گام به 
جلو است. اما سیاستمداران و طیف های گوناگون درباره 
علت این وضعیت با هم اختاف نظر دارند. یک جناح 
سیاسی و طیف های آن می گویند دلیل اصلی بیماری 
سخت اقتصاد ایران که می رود به مرز درمان ناپذیری 
برسد، از مدیریت ناکارآمد دولت و سیاست های اقتصادی 
دولتی سرچشمه می گیرد و اگر مدیریت کارآمدی اداره 
دولت را در دست داشته باشد می توان این جسم و روح 
بیمار را درمان کرد. اما طیف های گوناگون یک جناح 
سیاس��ی دیگر که االن نهاد دولت را در اختیار دارند 
باورشان این است که تحریم های اعمال شده از سوی 
آمریکا دلیل اصلی بیماری حاد اقتصاد ایران اس��ت و 
یا دس��ت کم بیماری را تشدید کرده است. با توجه به 
این اختاف بنیادین که درباره دلیل اصلی بیمار شدن 
اقتصاد در میان سیاس��تمداران ایران دیده می ش��ود 
درباره راه حل اساس��ی برطرف شدن تنگناها تفاوت 
آش��کاری وجود دارد. مدیران دولت و جناح سیاسی 
مشهور به اصاح طلبان می گویند برای برطرف شدن 
حالت خفگی اقتصاد باید روزنه هایی باز شود و پس از 
آن راه حل اساسی تری را تدارک دید. باور این گروه این 
اس��ت که در سال های 1۳۸۴ تا 1۳9۲ که نهاد دولت 
در اختیار جناح مدعی بود و عامت های بیماری فعلی 
یعنی تورم شتابان، کاهش سرمایه گذاری، توزیع رانت و 
فساد از مسیرهای گوناگون و نرخ بیکاری باال نیز دیده 
می شد و رشد تولید ناخالص داخلی پرنوسان و کوچک 
و منفی شده بود. از سوی دیگر جناحی که ادعا می کند 
همه دشواری ها از سوی تحریم است باید به یاد آورد که 
در غیاب رژیم تحریم ها نیز همین دردسرها را داشتیم. 
واقعیت بزرگ اما این است که اقتصاد ایران به هر دلیل 
که ناتوان شده باشد و به هر دلیل که در کار آن گره افتاده 
است پیامدهایش هر روز ویرانگرتر شده و به ویژه روزگار 
شهروندان را در بدترین شرایط قرار داده است. اقتصاد 
ایران به رنج زدایی نیاز دارد و باید هرچه زودتر این بیمار 
را درمان کرد تا شهروندان از پای درنیایند. شاید گروهی 
بگویند که شهروندان تاب آوری دارند و برای اینکه نظام 
سیاسی را در یکی از مهیب ترین نبردها یاری کنند این 
روزگار را تحمل می کنند. این یک ادعای سترگ است 
که برای راستی آزمایی آن باید راهی فراتر از گمانه زنی 
و نیت خوانی پیدا ش��ود اما ت��ا آن زمان که به راه حل 
بنیادین برسیم چه باید کرد. بررسی از سر اشاره نشان 
می دهد فعاالن اقتصادی و نیز مردم ایران از باتکلیفی 
رنج می برند و رنج زدایی باید از همین نقطه شروع شود. 
یکی از مهم ترین باتکلیفی ها این است که نظام سیاسی 
ایران تا چه زمانی می خواهد با غرب مبارزه کند و اگرچه 
رخداد بزرگی اتفاق بیفتد تکلیف سیاست خارجی که 
اقتصاد ایران را گروگان گرفته و کسب وکارها و معیشت 
مردم را به محاق برده است را روشن می کند. رنج زدایی 
از اقتصاد ایران یک نقطه عزیمت دارد و آن نقطه نیز در 
جایی استقرار پیدا می کند که سیاست خارجی ایران راه 

را برای فعالیت عادی اقتصاد باز کند.

سریال برداشت های شبانه از خزانه بانک مرکزی تکرار شد

تردستی پولی دولت
پیشتازی شرکت فکور صنعت و آسفالت طوس در اجرای 

پروژه های معدنی 
 بزرگ ترین مدار خردایش 

سنگ شکنی خاورمیانه افتتاح شد
»جهان صنعت«- در اولین روزهای سال 
1۴۰۰، برخی شرکت های توانمند ایرانی از 
جمله شرکت مهندسی فکور صنعت تهران 
و همچنین شرکت آسفالت طوس در قالب 
مشارکت »فا« در حوزه اجرا و افتتاح پروژه های 

معدنی پیشتاز شدند. 
  »جهان صنعت« آثار تداوم اجرای دامنه نوسان نامتقارن

 در معامالت بورس را بررسی کرد

 باتالق رکود
زینب مختاری- وضعی��ت این روزهای بازار 
سرمایه را می توان با عنوان »رکود مطلق« توصیف 
کرد. بررس��ی روند معامات بازار سرمایه در سال 
جدید نشان می دهد که طی چهار روز کاری هفته 
گذشته، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی 

از بازار خارج شده است. 

ایران 1۴۰۰ 

 توصیه ها و هشدارهایی 
برای ۱00 سال آینده

نادر کریمی جونی- با پایان سال 1۳99، 
قرن جدید آغاز ش��د و ای��ران که اکنون در 
س��ال های نخست ۴۰ سالگی دوم حکومت 
جمهوری اسامی به سر می برد وارد قرن 1۵ 
شد. انتظار این است که رهبران و مقامات ارشد 

کشورمان همان طور که  ...
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یادداشت

دغدغه رهبری
ابوذر ندیمی*

مقام معظم رهبری در سخنان 
نوروزی امس��ال خود توجه ویژه ای 
به اقتصاد و معیشت داشتند که از 
جهات مختل��ف قابل توجه و حائز 
اهمیت اس��ت؛ نخست اینکه اصل 
اعتنا به موضوع معیشت در کنار فرهنگ مبارک است 
زیرا ناداوری هایی که در اجتماع نسبت به اقتصاد می شود 
موجبات نگرانی است. بنابراین اولین فایده اعتنای مکرر 
به تولید و فعالیت های اقتصادی تکیه به واقعیات است که 
اتفاقا از لوازم رهبری است. بدیهی است که رهبر بدون 
توجه دادن به مسائل مهم جامعه نمی تواند اثرگذاری مثبت 
داشته باشد.دومین نکته ای که باید به آن توجه کرد، توجه 

قوا، ارکان و دیگر مجموعه های حکومت به اقتصاد است. 
وقتی توجه رهبری به اقتصاد و فرهنگ باشد توجه آنان 
را نیز در عمل و با رویکرد عمل گرایانه خواهیم داشت. 
در واقع ارکان مختلف حکومت ناگزیر خواهند بود که 
خواسته یا خدای نکرده ناخواسته، به اقتصاد، معیشت و 
مشکات موجود توجه ویژه داشته باشند و در راستای آن 
عمل کنند.سومین نکته قابل تامل مساله برون مرزی و آثار 
آن بر اقتصاد است. به هر حال تحریم واقعیت انکارناپذیر 
اس��ت و بدیهی است که بدون برنامه داشتن، پیگیری 
کردن و نقد داشتن نسبت به موضوع مدیریت اقتصاد 
جنگی نمی توان عملکرد مثبتی در مواجهه با واقعیت 
تحریم که بسیاری از مسائل را در ذهن و زندگی مردم 

ایجاد کرده است، داشت.
مساله چهارم نیز بحث ذخایر و منابع است. به طور 
طبیعی اقتصاد در جنگ از ذخایر استفاده می کند. به تعبیر 

دیگر در اقتصاد تحریم زده و کرونا گرفته باید توجه داشت 
که اقدامات مضاعف تر از سال قبل باشد. کمترین دلیلش 
نیز آن است که به ناچار از پس اندازهای خود استفاده کرده 

و با کمبود بیشتری مواجه خواهیم بود.
نکته دیگر کامل کردن هدف گذاری های پیشین است. 
شروع اهداف قطعا مبارک است اما اصل نتیجه گیری است. 
روش��ن تر آنکه نمی توان بعد از سال ها اسم گذاری، آثار 
مشعشع این گرایش را در زندگی مردم نشان نداد چراکه 
اکنون دیگر هم سطح انتظارات باال رفته و هم هزینه ها 
بیشتر شده است. ضمن آنکه واقعیات بیرونی نیز اثرگذارتر 
شده است. مشکات اقتصادی مثل بیکاری و گرانی که در 
دو سال اخیر با وجود عملکرد ابتدایی دولت، در راستای 
زندگی مردم آثار قابل اعتنایی داشته و خواست مردم برای 
رفع این مشکات و برگشت به وضعیت قبلی که نیازمند 
اقدامات عمومی است، توجه به نتیجه گرایی در هدف های 

پیشین را بیشتر کرده و توجه به وضعیت دو سال اخیر نیز 
دغدغه رهبری است.

این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که رهبری باید 
بر اساس دید واقع بینانه جامعه را اداره کنند. از یک سو 
آرمان هاست و از سوی دیگر واقعیات که قضاوت ایجاد 
می کند. واقع گرایی برخاف خیال گرایی در زندگی مردم 
اثر بیشتری دارد. اگر آرمان های گذشته را پیگیری نکرده 
باشیم قطعا در جامعه بی باوری و بی اعتمادی ایجاد می شود. 
با این تفسیر اقتصاد همچنان مساله اصلی و با فاصله از 
موضوعات دیگر در اولویت نخست است. طبیعی است که 
همه توان حکومت و نه فقط قوه مجریه نیز باید معطوف 
به اقتصاد شود زیرا اقتصاد محسوس ترین موضوعی است 

مردم روزانه تحت عنوان سفره با آن مواجه هستند.
 * مشاور محمدباقر نوبخت در سازمان
 برنامه و بودجه

ادامه دیدگاه

همکاری با چین و شروط اثرگذاری آن 
در توسعه کشور

توسعه هر کشور بر س��ه مولفه استوار است؛  گذاری 
خارج��ی و تکنولوژی های روزآمد و برخ��ورداری از یک 
سیاست خارجی متعادل و متوازن با محوریت منافع ملی. 
از این منظر معاهده بلندمدت با چین دستاورد بزرگی است 
که باید از آن استقبال کنیم. چین با قریب به سه تریلیون 
دالر ذخایر ارزی و برخوردار از تکنولوژی قابل قبول می تواند 
جایگزین مناسبی برای توسعه کشور در غیاب روابط متوازن 
ایران با غرب، به دالیلی که همه از آن مطلعند،  باشد. در 
حوزه سیاست خارجی به عنوان مولفه سوم الزامات توسعه، 

چین برخاف قدرت دیگر شرق، یعنی روسیه، حداقل در 
این مرحله دارای مطامع سیاسی نیست.

 بر اساس عرف بین المللی در هر توافقی بین کشورها 
به طور طبیعی منافع دو طرف مطرح است. در این سند 
هم پیش بینی ما باید این باشد که ایران و چین منافعی را 
برای خودشان تعریف کرده اند تا قرارداد آنها برد - برد باشد. 
همیشه کشورها امتیازاتی می دهند و امتیازاتی می گیرند و 

قرار نیست فقط امتیاز بدهند و یا فقط امتیاز بگیرند.
چین کش��وری اس��ت که با اقتصاد به شدت شتابان 
نیازمند انرژی اس��ت. ایران یکی از مناب��ع بزرگ انرژی 
خاورمیانه و بازیگری مهم در منطقه است که از سیاست 
مستقلی در دنیا تبعیت می کند و وابستگی ندارد. این امر 

برای چین در مقایسه با دیگر منابع انرژی در منطقه مزیتی 
قابل قبول است که چینی ها می توانند به روابط پایدارتری 
با ایران فکر کنند. ایران برای توسعه نیازمند این است که 

اقتصاد خودش را با قدرت های بزرگ پیوند بزند.
از این منظر برقراری روابط راهبردی با چین گامی بلند 

در ریل گذاری توسعه کشور است منوط به اینکه:
اول، الزامات چنین معاهده ای از سوی دو طرف رعایت 
شده و یکی یا هر دو در مسیر استفاده ابزاری از آن نباشند. 
هر چند چین به دالیل مختلف از جمله وضعیت اقتصادی 

قدرتمند، بعید است در چنین مسیری گام بردارد.
دوم، همان ط��ور که برای چین توافق اخیر با ایران 
مانعی در توسعه روابط و امضای معاهده مشابه  با دیگر 

کشورها نیست، ایران نیز ضمن پایبندی به چارچوب 
معاه��ده، باید در پی برقراری روابط متعادل و متوازن 
با دیگر قدرت های مطرح جهان باش��د. وابس��تگی به 
شرق همان قدر برای استقال کشور زیان آور است که 

وابستگی به غرب.
س��وم، در پیش گرفتن »سیاست  موازنه مثبت« در 
سیاس��ت خارجی، روابط متوازن و بر اساس منافع ملی 
و گره زدن اقتصاد کش��ور با کشورهای مطرح جهان به 
شمول اروپا و حتی آمریکا و استفاده از ظرفیت ها و منابع 
و امتیازات آنها راه برون رفت از شرایط کنونی و قرار گرفتن 

در مسیر توسعه کشور است.
* دیپلمات پیشین
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 روزنامه »جهان صنعت« بدینوسیله آمادگی خود 
را به منظور کمک و رفع موانع تولید و  صادرات  
و واردات و سرمایه گذاری های تولیدی اعالم 

می نماید.
 اخبار وگزارش های مربوطه را با ما در میان 

بگذارید.

قابل توجه فعاالن اقتصادی
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معمای ابوالهول چین!
فریدون مجلسی*-می گویند ابوالهول ایستاده بر سر 
راه از رهگذران معمایی می پرسید، درباره اینکه با چند گندم 
می توان یک خرمن ساخت؟ یکی! صدتا! ده هزارتا! صدهزارتا؟ 
اگر پاسخ بدهی با صد هزار، می پرسد با یکی کمتر از صدهزار 
تا نمی شود؟ و عبور بی خطر بستگی به پاسخ دلخواه ابوالهول 
داشت. در این روزها متنی با مقدماتی چندین ماهه میان 
وزرای خارجه ایران و چین با تبلیغات بسیار امضا شد که هرچند رنگ و خصوصیات 
حقوقی آن چندان هم روشن نیست که آیا قرارداد است، تفاهمنامه است، نقشه راه 
است، قول و قرار است و ضمانت اجرای آن چیست؟ اما همین تبلیغات بسیار وبال 
گردن شده و امواج واکنش های منفی درباره معمای ابوالهول این قرارداد برخاسته 
است. ظاهرا صحبت هایی از چند سال پیش با شریک اصلی تجاری ایران در میان 
بوده که هرچند تاکنون به نتیجه مهمی هم نرسیده است، اما از همان سال ها در 
شبکه های اجتماعی تبلیغاتی علیه این معمای مجهول به راه افتاده است. نخست 
پیام های ساده لوحانه ای درباره واگذاری جزیره کیش به چینی ها رد وبدل می شد. 
تاریخ آن »به زودی« بود. چندی بعد با هول و هراس تاریخ نهایی شدن کار را 
»تا پس فردا« اعام کردند. پس فرداها خیلی زود آمد و گذشت اما پیام هایش 
هنوز می رسد. سپس صحبت از واگذاری ماهیگیری خلیج فارس و دریای عمان 
با ترولرهای جاروکشی کف دریا همراه با مصاحبه با ماهیگیران عزادار و گرسنه 
مطرح شد حاکی از اینکه ماهی ها را به چینی ها داده اند و تمام. البته هیچ توضیحی 
هم داده نش��د. و اکنون که وزیر خارجه چین در س��فری به چند مقصد در هر 
مقصِد عربی و عجمی تفاهمنامه ای امضا کرده است، معمای متن امضا شده با 
ایران با موجی از واکنش های منفی و نگران در داخل و خارج، توسط ایرانیان و 
حتی بیگانگان مواجه شده است. ظاهرا دولت پشیمان از آن همه تبلیغ هرچه 
می گوید که این فقط یک تفاهمنامه غیرالتزامی است، عجالتا طوفان فرو ننشسته 

است. آیا سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب دیده است.
موضوع »ترکمانچای دوم« به عنوان معیار منفی بودن متن امضا شده و صحبت 
از واگذاری جزایر و بنادر به چین آنقدر تکرار شده که به طنز آن را »ترکمانچین« 
نامیدند! یکی از استادان برجسته علوم سیاسی در این باره یادداشت جالبی نوشت 
و رفع نگرانی کرد با این مضمون که ما عجالتا در جنگی شکست نخورده ایم که 
ناچار به پذیرش ترکمانچای یا ترکمانچین شویم، اگر هم بخواهیم مقایسه ای 
طنزآلود بکنیم می توانیم آن را با قرارداد وثوق الدوله و شائبه تحت الحمایه شدن 
ایران مقایسه کنیم. جالب اینکه قرارداد وثوق الدوله که آن نیز در شرایط استیصال 
به عنوان راه حلی برای نجات ایران فروپاشیده و سرپا نگه داشتن آن، با تنها دولت 
مقتدر آن زمان یعنی انگلیس امضا شده بود هرگز هم اعتبار قانونی نیافت یعنی 
مشروطیت که مجلس اول آن به توپ بسته شد و مجلس دوم آن نیز با چنان 
هرج و مرج و سرکشی هایی مواجه شد که ناکام ماند و در ده دوازده سال دیگر 
دوران احمد شاه مدعی مشروطه خواهی مجلسی وجود نداشت! وثوق الدوله در 
همان سال 1919 انتخابات مجلس سوم را ظاهرا به منظور به تصویب رساندن آن 
قرارداد انجام داد، اما نکته طنز آنکه مجلس سوم در سال 1۳۰۰ و پس از کودتای 
سوم اسفند 1۲99 افتتاح شد. دولت های بعد از وثوق الدوله، از مشیرالدوله تا قوام 
و سردار سپه، آن را نفی کردند، حتی سیدرضا که پیش از نخست وزیری از آن 
قرارداد حمایت کرده بود آن را نفی کرد، اما همگی مفاد آن را شامل ایجاد یک 
ارتش ملی و غیرعشایرِی متحدالشکل، برقراری قوانین و مقررات مالی و گمرکی، 
ایجاد صنایع و راه آهن آن را ماده به ماده اجرا کردند، منتها با دست بازتر و با 

کمک گرفتن از مستشاران غیرانگلیسی انجام دادند.
حقیقت این است که اکنون هم روابط تجاری پایاپای، یعنی خرید اعتباری 
از محل مطالبات ایران که از فروش نفت و فرآورده های پتروشیمی حاصل شده 
است یا می شود، با چین ادامه دارد. به سود ایران هم نیست، اما چاره چیست؟ 
به سود ایران نیست زیرا وقتی فقط یک خریدار داشتید که دستش هم در بازار 
خرید باز است، تابع شرایط خریدار می شوید. یعنی با تخفیف و ارزان می خرد. اگر 
ارزان نفروشید به بهانه تحریم نمی خرد! و در سال گذشته با نخریدن توانمندی 
قیمت گذاری خودش را ثابت کرد. در بازار فروش هم چون تنها فروشنده است، 
اختیار قیمت و شرایط فروش با اوست. کمااینکه برخاف معامات متعارف بانکی 
از طریق گشایش اعتبارات اسنادی با پیش پرداخت ده درصدی و پرداخت بقیه 
مبلغ پس از ورود کاال به بندر و تسلیم بارنامه تایید شده، که تازه امکان تقسیط و 
مهلت هم وجود دارد، درباره ایران بهای خرید را به صورت نقدی دریافت می کنند 
و بار را به کشتی تحویل می دهند. یعنی خریدار ایرانی بهای ریالی خرید خود 
را به نرخ مصوب به بانک واریز می کند و بانک مرکزی با اعام دریافت وجه به 
صندوق مطالبات ایران در چین اعام می کند که معادل بهای کاالی خریداری را 
به یوآن چین به حساب فروشنده واریز کنند. حاال خرید می تواند کاالیی از چین 
یا خدماتی مانند ساخت راه آهن توسط چینی ها در ایران باشد. شاید در قرارداد 
کنونی تسهیاتی مانند گشایش اعتبارات اسنادی به ارز چین یعنی یوآن انجام 
شود که آن هم مستلزم تصویب پروتکل های FATF است. اما چین که روابط 
بازرگانی اش با آمریکا بیش از ۳۰ تا ۴۰ برابر ایران است و روابط بازرگانی اش با 
اروپا بیش از 1۰ تا ۲۰ برابر ایران است، روابط بازرگانی اش با هر یک از کشورهای 
عربستان و امارات خلیج فارس و پاکستان و اسراییل بیش از کل معاماتش با ایران 
است، هرگز با برقراری روابط ویژه ای با ایران که مخل روابط سودبخش آن کشور 
با شرکای اصلی اش باشد اقدام نخواهد کرد، مگر اینکه ایران شرایط بین المللی 
قابل قبول تری را در عرصه جهانی پذیرفته باشد که شرایط را برای چین دشوار 
نکند. چین بارها اعام کرده که انتظار دارد ایران شرایط برجام را رعایت کند، 
همان طور که روسیه نیز با تاکید بر این نکته صریحا اعام کرده که در صورت 

بروز برخوردهای حاد »آتش نشان ایران« نخواهد بود.
اما در مقایسه معمای چین با قرارداد وثوق الدوله قابل ذکر است که در شش 
ماده قرارداد وثوق الدوله جز همکاری های فنی و تدارکاتی برای اصاح ساختار مالی 
و اداری و نظامی و صنعتی و حمل ونقل ایران هیچ نکته ای که بوی استعماری و 
تحت الحمایگی از آن به مشام برسد وجود نداشت، اما جو ضد انگلیسی حاکم 
به چنان شائبه ای تداوم بخشیده است. نفت ایران در اختیار انگلیس بود و فرش 
و روده و ساالمبور و برگه زردآلو همچنان جاذبه استعماری نداشت، اما شرایط 
سیاسی و فقر و نیاز و استیصال دولت ایران که خارج از تهران اختیاری نداشت، 
وثوق الدوله را به توس��ل به آن قرارداد س��وق داده بود. از سویی در آن زمان که 
توسعه طلبی شوروی در ایران مشهود بود، به سود انگلیس بود که در ایران دولت 
مرکزی مقتدری بتواند مانع دست اندازی شوروی و تهدید منافع بریتانیا در نفت 
ایران و پاالیشگاه آبادان شود. از این رو گذشته از ناسیونالیست های ایرانی رنجیده 
از انگلیس طرفداران انقاب شوروی که جذابیت داشت و بعدها حزب توده نیز 
بر تبلیغات علیه آن قرارداد که ماهیت ضد شوروی داشت افزودند، اما در مقایسه 
ابوالهول چین با قرارداد وثوق الدوله باید توجه داشت که هر چند فشار فقر و تورم 
و نارضایتی مردم و استیصال ناشی از تحریم بانکی و تجاری ملت ایران را تحت 
فشار شدید قرار داده و به شایعات و نومیدانه دامن می زند، اما سلطه دولت برخاف 
زمان وثوق الدوله کاما برقرار است و کشور نیز دارای امکانات صنعتی و حمل ونقل 
و توسعه نسبی است که قابل مقایسه با آن زمان نیست. یعنی آن شرایط استیصال 
خارج از اراده دولت که به وثوق الدوله تحمیل شده بود، در ایران کنونی وجود 
ندارد، بلکه فشارها ناشی از اصرار ایران در خصومت فعاالنه در جبهه های اصالتی 
و نیابتی علیه اسراییل است که موجب تحمیل تحریم هایی به زیان مردم ایران 
شده است و امیدی به تغییر و اصاحی در این مواضع نیست؛ اما اگر شرایطی 
در حد ترک مخاصمه ایران با غرب برقرار شود، بی آنکه نیازی به برقراری رابطه و 
صلح باشد و حمایت سیاسی از حقوق مردم فلسطین در قالب تایید تصمیمات 
عرب ها و جهان اسام صورت گیرد، نیازی به نگرانی از قرارداد تحمیلی در بازار 
غیررقابتی با چین یا کشور دیگری نخواهد بود، و ایران نیز مانند سایر کشورهای 
مستقل خواهد توانست در شرایط رقابتی با بهترین خریدار و بهترین فروشنده 
رابطه تجاری داشته باشد. در شرایط کنونی تصور نمی رود معمای چین موجب 

نگرانی از باخت یا امیدی به راهگشایی ملی باشد.
* دیپلمات پیشین

معصومه معظمی- سند همکاری ایران و چین یادداشت
که بعضا از آن به عنوان قرارداد ۲۵ س��اله ایران و 
چین یاد می شود و منتقدان آن را ترکمانچای دوم 
می دانند، 7 فروردین توسط وانگ یی و محمدجواد 
ظری��ف، وزرای امور خارجه چین و ایران در تهران 
به امضا رسید. توافقی که از جوانب مختلف، مانند 
عدم انتشار متن و جزئیات، موقعیت نابرابر طرفین 
و عدم وجود ضمانت الزم ب��رای اجرای آن، مورد 
انتقاد صاحب نظران سیاس��ی و اقتصادی، فعاالن 
فضای مجازی و همچنین رسانه ها و روزنامه نگاران 
قرار گرفته است.موضوعی که اولین بار توسط محمود 
احمدی نژاد، رییس  دولت های نهم و دهم در فضای 
مجازی مطرح شد. او در اظهاراتی مدعی شد:  »دولت 
ایران مخفیانه در حال امضای قراردادی ۲۵ ساله با 
یک دولت خارجی است. هر قراردادی که مخفیانه 
و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با 
طرف های خارجی منعقد ش��ود و برخاف منافع 
کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را 
به رسمیت نخواهد شناخت.«گفتنی است، این توافق 
برای نخستین بار پنج سال پیش در دیدار رهبری 
انقاب با شی جین پینگ، رییس جمهوری خلق 
چی��ن و با عنوان »توافق ایران و چین برای روابط 
استراتژیک ۲۵ ساله« مطرح ش��د. این دیدار 11 
روز پیش از توافق هس��ته ای ایران و 1+۵ در تاریخ 

11 تیر برگزار شد.
نکته ای که درباره این سند همکاری وجود دارد، 
نحوه برخورد با آن از سوی مسووالن و مقامات کشور 
و عدم انتشار جزئیات این توافقنامه از سوی طرفین 
ایرانی و چینی است. این نگرانی از سوی مردم وجود 
دارد که اگر ادعای مطرح شده احمدی نژاد نسبت 
به این توافقنامه درس��ت باش��د، چه بر سرکشور 
خواهد آمد و چه سرنوشتی در انتظار ایران و ایرانی 
خواهد بود؟بنابراین پس از گذشت چند روز از امضا، 
اعتراض ها به انعقاد سند همکاری ۲۵ ساله ایران و 
چین همچنان وجود دارد. منتقدان بر این عقیده  اند 
ک��ه باید مردم در جریان جزئیات توافقی که میان 
دو کشور به امضا رسیده است قرار بگیرند و چیزی 
نباید از آنها که صاحبان اصلی این کشورند مخفی 
بماند یا نامحرم دانسته شوند. اما گروهی هم بر این 
باورند که نباید جزئیات توافقی که هنوز به قرارداد 
تبدیل نشده است، رسانه ای شود و زمینه تحریم 
شرکت های چینی طرف قرارداد ایران برای خرید 

نفت توسط آمریکا فراهم شود.
ب�ازار داغ ش�ایعات در نب�ود اطالع�ات  � 

شفاف
به دلیل اهمیت موضوع و بی خبری از جزئیات 
توافقنامه، همچنان بازار شایعات و واکنش ها نسبت به 
آن داغ است و اظهارنظرات متفاوتی از سوی موافقان 
و مخالفان بیان می شود. اگر چه دولتی ها شایعات 
پیرامون این سند همکاری را جنگ روانی غرب و 
نگرانی آمریکا و انگلیس از بی اثرشدن تحریم های 
آمریکایی بر ای��ران می دانند، اما برخی هم بر این 
عقیده اند که شفاف سازی، درمان هر دردی است و 
طرفین این توافق برای روشن شدن ابعاد ماجرا و 
رفع نگرانی جامعه، باید از نقاط تاریک و ابهام زای این 
ماجرا پرده برداری کنند. همچنین روز 9 فروردین 
نی��ز بیش از ۲۳۰ نفر از فعاالن سیاس��ی و مدنی 
داخل و خارج کش��ور در نامه ای اعتراضی خطاب 

به ش��ی جین پینگ، رییس  جمهوری چین، سند 
همکاری های  ۲۵ س��اله ایران و چین را قراردادی 
»در تعارض با منافع ملی ایران دانستند که به لحاظ 

اخاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود است.«
البته علی ربیعی، سخنگوی دولت روز سه شنبه 
درباره دلیل عدم انتشار جزئیات این توافقنامه گفت 
که دولت چین »احتماال به لحاظ برخی ماحظات 
مربوط به خود مایل به انتشار»این سند« نبوده است. 
البته او درباره این ماحظات احتمالی دولت چین 
توضیحی نداد اما تاکید کرد که این سند »پیمان، 
قرارداد و عهدنامه بین المللی محسوب نمی شود و 
طبق این تفسیر حقوقی نیازی به مصوبه مجلس هم 
ندارد.« همچنین تاکید کرد که این سند »صرفاً یک 
نقشه راه است و حاوی هیچ تعهدی برای طرفین 
نیست« و دولت ایران »هیچ ماحظه ای برای انتشار 
آن« ندارد، ولی چون انتشار آن نیازمند موافقت چین 

نیز هست تاکنون منتشر نشده است.«
همچنین سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
خارجه هم با انتشار اطاعیه ای در مورد این سند 
همکاری گفت که »این س��ند یک نقشه راه برای 
همکاری های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا 
حاوی هیچ قراردادی« نیست. محمود واعظی، رییس 
دفتر رییس جمهوری هم در واکنش به انتقادات از 
عدم انتشار سند توافق ۲۵ ساله ایران و چین گفت:  
»تعام��ل با چین در خاورمیان��ه و ارتقای روابط به 
سطح راهبردی با ایران می تواند نویدگر فصل نوینی 
از همکاری های متوازن ایران در عرصه های علم��ی، 
اقتصادی، صنعتی، تجاری و فناوری باال باش����د. 
چنی�ن همکاری ن��ه در تعارض با همکاری با سایر 

کشورها بلکه مکمل آن است.«
این اظهارات و ادعاها درباره عدم تمایل چین برای 
انتشار این سند در حالی مطرح می شود که پیش 

از این رضا زیب، دستیار وزیر امور خارجه کشورمان 
گفته بود انتشار این سند »الزام قانونی ندارد« و از 
تحریم ها به عنوان عامل دیگر در منتش��ر نکردن 

سندها یاد کرده بود.
ق�وت قل�ب کارشناس�ان ب�ه م�ردم و  � 

نگرانی زدایی 
البته کارشناسان بر این عقیده اند که سند  ۲۵ 
ساله فوق الذکر فعا در مرحله سندتفاهم است و 
قابلیت اجرایی ندارد و نگرانی ها را بی دلیل دانسته اند. 
همچنین تاکید دارند بر خاف نظر سلطنت طلبان و 
غربی ها قرار نیست »هیچ بخشی از کشور به چین 
واگذار« ش��ود یا »ایران به مستعمره چین« بدل 
شود!البته جدای از همه انتقادات و نگرانی هایی که 
مطرح می شود، این نکته را محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کش��ورمان در یک گفت وگوی زنده 
که در فضای کاب هاوس با حضور ۸۰۰ هزار نفر 
ب��ه صورت زنده بیان کرد، این بود که اگر ایران به 
FATF نپیوندد، حتی قرارداد  ۲۵ ساله ایران و چین 
هم قابلیت اجرایی ندارد. موضوعی که تکلیف مجلس 
انقابی و مجمع تشخیص مصلحت را در مواجهه با 
  FATF  و پالرمو از لوایح CFT  دو الیحه باقی مانده
با توجه به مورد تایید بودن توافق ۲۵ ساله ایران و 

چین از سوی رهبری روشن می کند.
 بهFATF   نپیوندیم، توافق  25 � س�اله 

اجرا نمی شود!
محمد ص��در، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و مشاور 
ارشد محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشورمان در گفت 
وگو با »جهان صنعت« با تایید 
سخنان ظریف در این باره گفت: 
» FATFروی همه روابط اقتصادی، تجاری و بانکی 

خارجی ما سایه می اندازد و همه استانداردهایی که 
آنها تعیین کرده اند اگر اجرایی نشود حتما مشکات 
مان را  ادامه دار خواهد کرد و قطعا  FATF روی 

قرارداد ۲۵ ساله با چین هم اثرگذار است.« 
ص��در ادام��ه داد: »اگر ب��ه  FATF نپیوندیم 
بانک ها و ش��رکت های چینی ه��م تحت نظارت 
ش��دید  FATF قرار می گیرن��د و برای انجام کار 
و س��رمایه گذاری و معامات هم اگر آن دو مصوبه 

تصویب نشوند، دچار مشکل می شوند.«
مش��اور ارش��د وزیر امور خارجه کشورمان در 
پاسخ به اظهار نگرانی مردم از عدم انتشار جزئیات  
توافقنامه ۲۵ س��اله ایران و چین گفت: »به مردم 
حق می دهم که نگران باش��ند چرا که بی اطاعی 
همیشه نگران کننده است. اما همان طور که آقای 
ربیعی هم گفتند ایران در انتشار جزئیات این توافق 
مشکلی ندارد و طرف چینی خواستار عدم انتشار 
جزئیات اس��ت و این ضعف از سوی چینی هاست 
چرا که نگران تحریم آمریکایی ها هستند.«او تاکید 
کرد هنوز جزئیات و متن توافقنامه را ندیده است و 
نمی تواند درباره آن اظهار نظر کند اما بعد از اینکه 
به توافقنامه بدل شد و مراحل قانونی آن طی شد، 

قطعا برای طرفین الزم االجرا خواهد بود.
صدر ادامه داد: »این یک تفاهم دوطرفه اس��ت 
و طرفین باید موافق انتش��ار جزئیات آن باشند و 
ایران به تنهایی نمی تواند درباره انتشار جزئیات آن 
تصمیم گیری کند هر چند من هم معتقدم باید متن 

یادداشت تفاهم در اختیار مردم قرار می گرفت.«
این عضو مجمع تشخیص تفاهمنامه را فعا در 
حد یک نقش��ه راه دانست و گفت:  »این یادداشت 
تفاهم فعا نیاز به تصویب مجلس ندارد و در آینده که 
به صورت قرارداد درآمد و به امضای طرفین رسید، 

باید به رای و نظر مجلس گذاشته شود.«

تفاهمنامه ای پر از ایده � 
محمدجواد جمالی نوبندگانی 
نایب رییس کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس 
دهم هم در گفت وگو با »جهان 
صنعت« در این باره توضیح داد: 
»این تفاهمنامه ای نیس��ت که 
دارای جزئیات عدد و رقمی باش��د و یک نقشه 
راه است. در زمینه های مختلف به صورت ایده 

و چشم اندازهایی آورده شده است.
 مثا درباره س��واحل مک��ران، معادن و آهن 
شمال به جنوب و شرق به غرب، انتقال فناوری و 
ارتباطات، موضوعات بهداشت و درمان، کشاورزی، 
محیط زیس��ت، حتی ایجاد ش��هر هوش��مند، 
گردشگری و مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
و نظامی از جمله برگزاری همایش های مختلف، 

ایده هایی داده شده است.«
جمالی نوبندگانی با اشاره به شائبه هایی که 
دشمنان و مخالفان در این باره مطرح می کنند، 
گفت:  »مردم باید بدانند چینی ها نزدیک ۲۴۰۰ 
میلیارد دالر در آمریکا سرمایه گذاری کرده اند 
و باید به آنها گفت آیا س��رمایه گذاری چین در 

آمریکا خوب و در ایران بد است؟
موض��وع دیگر ه��م درباره اجن��اس چینی 
اس��ت که ترامپ گفته بود چینی ها کش��ور ما 
را می بلعند و بازارهای آمریکا و اروپا در دست 
چینی هاست. موضوع دیگر اینکه چین دومین 
کش��ور قدرتمند اقتصادی دنیاست و ما باید با 

آنها ارتباط نزدیک داشته باشیم.«
جمالی نوبندگانی در رد ادعای ترکمانچای 
دوم دانس��تن این توافقنامه هم اظهارداش��ت: 
بدانن��د  بای��د  »منتق��دان و س��لطنت طلبان 
ترکمنچ��ای مربوط به پادش��اهان بود و ربطی 
به انقاب اس��امی ندارد و این س��وال مطرح 
اس��ت که این همه نگرانی آمریکا و اسراییل و 
انگلیس از این قرارداد برای چیس��ت؟ آنها که 

دلسوز ما نیستند. 
بایدن رییس جمهوری آمریکا هم گفته بود 
یک س��ال اس��ت که نگران این قرارداد اس��ت 
چرا که آمریکا می خواهد هم ما را تحت فش��ار 
تحریم ها قرار دهد و هم ما نتوانیم از کانال های 

دیگر ارتباطات اقتصادی داشته باشیم.«
این نماینده سابق مجلس افزود: »آمریکایی ها 
باید بدانند تحریم ها علیه ایران و چین و روسیه 
و برنامه ه��ای آنها باعث ش��ده این کش��ورها 
خودش��ان را از دالر جدا کنند و به فکر ارتباط 
اقتصادی بیش��تر با یکدیگر باشند و این اتفاق 
در حال تحقق اس��ت. نگرانی غرب از این است 

که تحریم ها بی اثر شود.«
البت��ه موافقان و مخالفان در حال حاضر به 
دلیل عدم دسترسی به جزئیات این توافقنامه 
با اس��تناد ب��ه اطاعات ناق��ص و کمی که در 
اختیار دارند و بیشتر بر اساس حدسیات خود  
درباره قرارداد ۲۵ ساله اظهار نظر می کنند اما 
باید منتظر اطاعات بیش��تری بود که به مرور 
زم��ان و در روزهای آینده احتماال در این باره 

منتشر خواهد شد.

گزارش »جهان صنعت« از تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین 

  چرخش به شرق 
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گروه سیاس�ی- 1۴۰۰ هم از راه رسید و چشم بر هم 
بزنیم، وقت انتخابات است. از حاال به بعد قطعا فضای سیاسی 
کشور انتخاباتی تر خواهد شد و کاندیداهای نهایی و اصلی هم 
از راه می رسند. شاهد آنکه در همین دو هفته گذشته و در 
غیاب روزنامه ها کلی خبر انتخاباتی جدید رسید؛ از شایعاتی 
مثل تشکیل س��تادهای انتخاباتی ظریف و کابینه محسن 
رضایی که تکذیب شد، گرفته تا از اعام کاندیداتوری پی  در 
پی همکاران احمدی نژاد در دولت نهم و دهم. مواضع انتخاباتی 
کاندیداهای اصولگرا از جمله سردار دهقان و رستم قاسمی 
درباره سیاس��ت خارجی و ارتباط با آمریکا یا تقویت گمانه 
کاندیداتوری سعید جلیلی که مشخص ترین وجه او سیاست 
خارجی اس��ت نیز بخش قابل توجهی از اخبار انتخاباتی در 

این روزها بوده است.
در جریان اصاح طلب نیز اخبار قابل توجهی مطرح شد. 
از امیدواری برخی سیاس��یون مثل صوفی به استقبال مردم 
از انتخابات گرفته تا اظهارات فیض اهلل عرب س��رخی درباره 
اینکه سیدحسن خمینی تاکنون کاندیداتوری را نپذیرفته یا 

نشانه هایی از به حاشیه رفتن محسن  هاشمی.
بر اساس همین اخبار و موضع گیری ها نیز می توان فضای 
رقابت ه��ای پیش رو را به نحوی ترس��یم و پیش بینی کرد. 
برای این کار نیز الزم اس��ت به دو نکته توجه داشته باشیم: 
اول از همه محور انتخابات که گویا طبق میل اصاح طلبان 

سیاست خارجی خواهد بود و دوم نامزدهایی که وارد میدان 
خواهند شد.

در بخش اول یعنی محور انتخابات باید در نظر داشت که 
فعاالن سیاسی در جریان اصاح طلب از ماه ها قبل تاش خود 
را برای دو قطبی سازی حول محور مذاکره شروع کرده اند. بعد 
از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا نیز امیدشان به این امر 
بیشتر شده و برای همین هم با وجود بی میلی ظریف همچنان 

مشغول رایزنی با وی هستند.
اینکه ظریف در دقیقه نود تصمیم به کاندیداتوری می گیرد 
یا خیر بحث دیگری اس��ت اما اینطور که به نظر می رسد تا 
اینجای کار در تمرکز بر سیاست خارجی موفق بوده اند چرا که 
برخی از کاندیداهای جریان اصولگرا نیز اخیرا توجه ویژه ای به 
بحث ارتباط با آمریکا و برجام و به طور کلی سیاست خارجی 
نشان می دهند. مثا سردار حسین دهقان همین چند روز قبل 
در مصاحبه ای با خبرآناین ضمن تاکید بر اینکه مخالفتی با 
مذاکره ندارد، گفته بود »ما اکنون هم در حال مذاکره با آنها 
هستیم البته فقط از طریق میکروفن، دوربین و در روزنامه ها 

مواضع خود را به یکدیگر اعام می کنیم.«
یکی دیگر از نشانه های تقویت گمانه تمرکز نامزدهای 

1۴۰۰ ب��ر موض��وع سیاس��ت خارج��ی و دوری از بحث 
معیش��ت و اقتص��اد– منظور جدا کردن بحث معیش��ت 
از سیاس��ت خارجی اس��ت– که م��ورد عاقه طیف های 
اصولگرای نزدیک به قالیباف و احمدی نژادی ها است؛ آن 
است که کاندیداتوری سعید جلیلی در این انتخابات بیش 
از هر وقت دیگری محتمل شده است. نیازی به گفتن نیز 
نیست که مشخص ترین وجه شخصیت او سیاست خارجی 
است و حتی شاید بتوان ادعا کرد که اصولگرایان در صورت 
شکل گیری دوقطبی انتخاباتی حول محور مذاکره به جز او 

نیروی قابل عرضه ای ندارند.
دومین مس��اله در بررسی وضعیت انتخاباتی در کشور 
نامزدهایی هستند که تا اینجای کار وارد میدان شده و یا 
احتمال کاندیداتوری آنان ش��دت گرفته است. در جریان 
اصاحات البته نه فقط کاندیدای جدیدی معرفی نشده بلکه 
دو، سه نفر از گزینه های احتمالی نیز از فهرست گمانه ها 
خط خورده اند. اول از همه ظریف که کما فی السابق اصرار 
دارد نامزد ریاست جمهوری نیست. بعد از او هم سید حسن 
خمینی که به گفته فیض اهلل عرب سرخی اگرچه هنوز از 
سوی اصاح طلبان مورد استقبال است اما کاندیداتوری را 

نپذیرفته اس��ت. بعد از آن هم محسن هاشمی که اگرچه 
قبا از خودش، اس��حاق جهانگیری و محمد جواد ظریف 
به عنوان گزینه های حزب کارگزاران نام برده بود، همزمان 
با طرح برخی مسائل حاشیه ای درباره زندگی شخصی اش 
در فضای مجازی، اعام کرد که گزینه کارگزاران نخواهد 

بود!
در جریان اصولگرا که امیدواری بیشتری هم به موفقیت در 
این انتخابات دارد، وضعیت قدری پیچیده تر است. از یک سو 
زمزمه هایی درباره تمایل سیدابراهیم رئیسی به کاندیداتوری 
وجود دارد که اگر واقعیت داش��ته باشد می توان معادالت را 
برای س��ایر طیف ها به خصوص قالیبافی ها زیر و رو کند. از 
سوی دیگر احتمال نامزدی جلیلی که بنا به تحلیل برخی از 
رسانه های اصولگرا مثل »نامه نیوز« می تواند قالیباف را به ضلع 

سوم انتخابات تبدیل کرده و از میدان به در کند.
تداوم تاش احمدی نژادی ها برای ورود به عرصه انتخابات 
نیز جای خود دارد. از یک سو تاش های شخص رییس جمهور 
پیشین که هر روز یک مصاحبه جدید کرده، سفر تازه می رود 
و یا وعده اقتصادی و یارانه ای می دهد گرفته تا کاندیداتوری 
چهره هایی که سابقا در دولت وی سمتی داشته اند. شاهد آنکه 
محمد عباسی وزیر ورزش او، محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون 
او و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در دولت وی 

طی روزهای گذشته رسما اعام کاندیداتوری کرده اند.

گزارش »جهان صنعت« از آخرین اخبار انتخاباتی
محور جدید، نامزدهای جدید

 تا انتخابات

گروه سیاس�ی- چند ماه از تشکیل دولت دموکرات 
بایدن در آمریکا گذشته و تکلیف برجام هنوز معلوم نیست. 
موضع ایران در قبال برجام کاما روشن است. لغو تمامی 
تحریم ها شرط ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی و 
پذیرش بازگشت آمریکا به برجام است. در آن سوی میدان 
نی��ز مدام ایران را به نقض تعهدات برجامی متهم کرده و 
تحت فشار قرار می دهند تا بدون پافشاری به رفع تحریم 
به تعهدات خود برگردد. جلسات کمیسیون مشترک برجام 
نیز در همین راس��تا برگزار می ش��ود و به دنبال راهکاری 
است که باالخره به نحوی گره از این کار گشوده و توافق 

برجام احیا شود.
نشست ویدئوکنفرانسی دیروز نیز در همین راستا بود. 
س��یدعباس عراقچی معاون سیاسی ظریف ریاست هیات 
کش��ورمان را بر عهده داش��ت و به گزارش خبرگزاری ها، 
بحث ه��ای صری��ح و جدی مط��رح ش��د. در نهایت نیز 
ش��رکت کنندگان تصمی��م گرفتند ادامه جلس��ه به روز 
سه شنبه موکول شود و مسائل مورد بررسی که بنا بر اعام 
س��رویس اقدامات خارجی اروپا، مساله بازگشت احتمالی 
آمریکا به برجام و اطمینان حاصل کردن از اجرای کامل 
و موثر توافق توس��ط تمامی طرفین بوده است به صورت 

حضوری در وین دنبال شود.
استقبال مشروط آمریکا � 

اهمیت این جلسه اما بیشتر به خاطر مواضع اخیر آمریکا 
و دیگر طرف های برجامی از جمله فرانسه است. سخنگوی 

وزارت خارج��ه آمریکا روز پنجش��نبه با اش��اره به برگزاری 
کمیسیون مشترک برجام گفته بود: ما از این مساله استقبال 
و آن را گام��ی مثبت تلقی می کنیم. وی همچنین در ادامه 
مدعی شد: »ما آماده ایم که بازگشت به پایبندی به تعهدات 
برجامی مان را دنبال کنیم« به شرط آنکه »ایران نیز همین 

کار را انجام بدهد«.
استقبال آمریکا از برگزاری این جلسه و سخنان ند پرایس 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی واشنگتن برای 
بازگشت به تعهدات برجامی تا حدی فضا را امیدوار کننده کرده 
است اما همان شرط گذاشتن آخر کار به اضافه اتهام زنی های 
فرانس��ه و ادعای رویترز درباره روند غنی سازی در ایران نیز 
موضوعاتی نیس��ت که بتوان از آن غافل ش��د. بر این اساس 
حصول نتیجه در این جلس��ات هنوز هم س��اده نیس��ت و 

پیچیدگی های خود را دارد.
اتهام زنی فرانسه و ادعای رویترز � 

الزم به ذکر است که وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه 
در بخش پرسش و پاسخ کنفرانس خبری در خصوص مساله 
هس��ته ای گفته بود: »در حال همکاری نزدیک با ش��رکای  
تروئیکای اروپایی و همچنین مسکو و پکن هستیم تا راه حلی 
دیپلماتیک پیدا کنیم که اجازه دهد ایران به تعهدات هسته ای 
خود احترام بگذارد و آمریکا در س��ریع ترین زمان ممکن به 

توافق بازگردد. ما گفت وگوهایی با تهران و واشنگتن در این 
خصوص داشته ایم. این گفت وگوها ضروری تر هستند چراکه 
ایران با پیشنهاد سرویس اقدامات خارجه اروپا در خصوص 
ارتباط مستقیم میان مشارکت کنندگان برجام و ایاالت متحده 
که یک ماه و نیم پیش ارائه شد و باعث تسهیل گفت وگوها 
می ش��د، موافقت نکرده است. ما و شرکایمان امیدواریم که 
ب��ه لطف تاش هایمان فرمت ه��ای جایگزین موثر دیگری 

دایر شوند.«
وزارت خارجه فرانس��ه در آخر گفت: »این شرایط بسیار 
مشکل س��از اس��ت. ایران بیش از یک ماه است که به نقض 
جدی برجام ادامه می دهد و توانایی های نظارتی و راستی آزمایی 

آژانس اتمی را محدود کرده است.«
در همین حال خبرگزاری رویترز نیز مدعی ش��ده ایران 
 غنی س��ازی اورانیوم با چهارمین آبش��ار س��انتریفیوژهای

IR -m۲را در نطنز آغاز کرده است.
شرح جلسه دیروز � 

ب��ا این وجود طرفین برجام تاش خود را می کنند که با 
یکدیگر به نحوی توافق و مسیر احیای این توافق بین المللی 
را هموار کنند. مذاکرات ویدئوکنفرانسی دیروز نیز در همین 
چارچوب انجام شد. سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه 
در این نشست، ضمن تشریح مواضع اصولی کشورمان، لغو 

تحریم های آمریکا را اولین گام جهت احیای برجام دانست و 
اظهار داشت: ایران به محض لغو تحریم ها و راستی آزمایی آنها، 

گام های جبرانی هسته ای را متوقف خواهد کرد.
وی اظهار داشت: برای بازگشت ایاالت متحده به برجام نیاز 
به هیچ مذاکره ای نیست و مسیر آمریکا در این خصوص کاما 
روشن است. ایاالت متحده همان گونه که از توافق خارج شد و 
تحریم های غیرقانونی علیه ایران وضع کرد، به همان صورت نیز 

می تواند به توافق برگردد و قانون شکنی را خاتمه دهد.
گفتنی است در این نشست اعضای برجام با اشاره به ابعاد 
فاجعه بار خروج آمریکا از برجام بر انتفاع ایران از برجام و از 

دست ندادن زمان در این مقطع تاکید کردند.
در پایان، طرف های برجام ضمن تاکید بر تعهدشان جهت 
حفظ برجام، تصمیم گرفتند این جلسه کمیسیون مشترک 
را هفته آینده جهت تداوم رایزنی ها در وین از سر بگیرند تا 
اقدامات مربوط به لغو تحریم ها و گام های هسته ای را از طریق 

گروه های کارشناسی مربوطه مشخص کنند.
انریکه مورا معاون مدیرکل و دبیر سیاسی سرویس اقدامات 
خارجی اروپا و نماینده جوسپ بورل در جلسه دیروز نیز اعام 
کرد در کمیسیون مشترک موضوع »بازگشت احتمالی آمریکا 
به برجام« م��ورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. او در صفحه 
توئیتر خود نوشت: »من امروز نشست کمیسیون مشترک 
برجام را تش��کیل دادم تا کار بر سر حفظ برجام تداوم پیدا 
کند. چش��م انداز بازگش��ت احتمالی آمریکا به توافق نیز در 

مناظره امروز حاضر بود.«

بررسی بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در کميسيون مشترک
عراقچی: نیاز به هیچ مذاکره ای نیست

سياست خارجی



t .me/jahansanatpress
3دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی info@jahanesanat. ir سال هفدهم    شنبه  14 فروردین 1400    شماره  4694

خبر

۵ نکته پیرامون اجرای قانون توسط بانک مرکزی
مع��اون حقوقی و ام��ور مجلس بانک مرکزی پن��ج نکته را درباره 
توصی��ه برخی کارشناس��ان به عدم اجرای تکالیف بودجه ای توس��ط 

بانک مرکزی مطرح کرد.
به گزارش ایبنا، سیدامیرحس��ین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور 
مجلس بانک مرکزی اظهار کرد: در علم حقوق، عنوانی به نام »قانون 
م��ادر« نداری��م بلکه از آن به عنوان »قانون خاص« یاد می ش��ود که 
مقابل »قانون عام« اس��ت و اعتبار تمام قوانین، به جای قانون خاص، 
با قانون اساس��ی س��نجیده می شود و وقتی ش��ورای محترم نگهبان، 
قانون مصوب مجلس را مخالف قانون اساسی و شرع اعام نکرد، قانون 
الزم االجراس��ت و نمی توان با استناد به استقال شخصیت حقوقی، از 
اجرای قانون استنکاف کرد.وی گفت: می گویند قوانین دیگر نمی تواند 
ناقض قانون مادر )بخوانیم قانون خاص( باش��د. ولی بارها دیده شده 
که قوانین مصوب )اعم از بودجه ای و برنامه ای و س��ایر قوانین عادی( 
مخالف قانون پولی و بانکی بوده و در صورت اس��تنکاف روس��ای کل، 
دیوان محاس��بات )ک��ه هم نقش ضابط را دارد و ه��م بازپرس و هم 
قاض��ی بدوی و هم قاض��ی تجدیدنظر و هم مجری رای صادره( برای 
اش��خاص مستنکف، رای محکومیت صادر و اجرا کرده اند و استناد به 
قانون پولی و بانکی کشور، موثر واقع نشده است.طیبی فر افزود: اساسا 
اینکه بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقل دارد، در ادبیات و فرهنگ 
حقوقی و قانونگذاری کشور به معنای خودمختاری و جواز عدم اجرای 
قانون شناخته نشده، خصوصا زمانی که در متن قانون به دستگاه های 
مستلزم ذکر یا تصریح نام تصریح شده باشد و بدتر زمانی است که در 
متن قانون، صراحتا بانک مرکزی مکلف یا موظف به انجام امری شده 
باش��د. بنابراین، در عین اعتبار و اجرای قانون مادر )بخوانیم خاص(، 
قانون عادی موخر را هم اجرا کرده اند. با توضیحاتی که عرض کردم، 
خواستم ثابت کنم هیچ یک از دستورات، سیاسی نبوده و بلکه احکام 

قانونگذار بوده است.

در سال 99 اتفاق افتاد
فاصله ۸/۸ درصدی تورم بین دهک های درآمدی

مرک��ز آمار گزارش تحوالت تورمی در پایان اس��فند م��اه را اعام کرد. 
این گزارش از کاهش ۰/۴ درصدی فاصله تورمی دهک ها در این ماه خبر 

می دهد. 
به این ترتیب بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف 
هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۸/۸ درصد رسیده است، این 
رقم در بهمن ماه معادل 9/۲ درصد اعام شده بود.مطابق این گزارش، نرخ 
تورم کل کشور در اسفند ماه 1۳99 برابر ۳6/۴ درصد است که در دهک های 
مختلف هزینه ای در بازه ۳۴/6 درصد برای دهک اول تا ۴۳/۵ درصد برای 

دهک دهم نوسان دارد. 
مح��دوده تغییرات ت��ورم دوازده ماه��ه در گروه عم��ده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۳6/۵ درصد برای دهک دهم تا ۴1/۲ درصد 
برای دهک دوم است.همچنین اطاع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراک��ی و خدمات« بین ۲۸/6 درصد برای دهک اول تا ۴۵/۳ درصد 

برای دهک دهم است. 
فاصل��ه تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به ماه قبل ۰/۲ واحد درصد و در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« نسبت به ماه قبل ۰/7 واحد درصد افزایش نشان می دهد.وضعیت 
تورمی استان های کشور در پایان سال گذشته نیز نشان می دهد که بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری )۵۸/۵ درصد( 

و کمترین آن مربوط به استان قم )۴۲/9 درصد( است.
 گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور مربوط به استان کرمان با ۲/7 درصد افزایش و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان گیان با ۰/۸ درصد افزایش است. بیشترین نرخ 
تورم دوازده ماهه نیز مربوط به استان کرمانشاه )۴۰/1 درصد( و کمترین آن 

مربوط به استان مرکزی )۳۳/۳ درصد( است.

گروه اقتصادی- پرونده سیاستگذاری اقتصادی 
سال گذشته با انتشار دو خبر مهم اقتصادی بسته 
ش��د؛ نخست برداشت آگاهانه دولت از منابع بانک 
مرکزی در نیمه دوم سال 99 و دوم اعتراف رییس 
کل بانک مرکزی به چاپ پول و ارزفروشی از محل 
صندوق توس��عه ملی. هر دو این سیاست ها نیز در 
راستای پاسخگویی به هدف واحد جبران کسری 
بودجه اتخاذ شده است. به این ترتیب بی انضباطی 
مالی دولت، سلطه سیاست های مالی بر سیاست های 
پولی و عدم استقال بانک مرکزی را می توان دالیل 
اصلی رش��د پایه پولی و افزایش نقدینگی در سال 
99 عنوان کرد. در صورتی که نقدینگی به رش��د 
نامتناسب خود با رشد حقیقی اقتصاد ادامه دهد نرخ 
تورم در سطوحی باالتر از متوسط دهه های گذشته 

قرار خواهد گرفت.
بررسی ها نشان می دهد که رشد نقدینگی در سال 
99 از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده و وضعیت 
نگران کننده ای را پیش روی اقتصاد قرار داده است. 
عدم همسویی رشد پول و نقدینگی با رشد اقتصادی 
نیز بر نگرانی ها در این خصوص افزوده و پیش بینی ها 
را به سمت افزایش نرخ تورم در دوره کنونی کشانده 
اس��ت. بر اس��اس آخرین محاسبات بانک مرکزی 
حجم نقدینگی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به 
۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رس��یده که موید رشد 
۳۳/۵ درصدی آن در 1۰ ماهه سال 99 است. رشد 
1۲ ماهه نقدینگی در پایان سال های 9۸ و 97 به 
ترتی��ب ۳1/۳ و ۲۳ درصد بوده اس��ت. همچنین 
متوسط رشد نقدینگی در فاصله سال های 9۰ تا 9۸ 
نیز معادل ۲6/17 درصد گزارش شده است. به این 
ترتیب سال 99 با ثبت رشد بیش از ۳۳ درصدی آن 
هم ظرف 1۰ ماه، رکورددار رشد نقدینگی در دهه 
9۰ بوده است. در این بین تنها رشد نقدینگی 1۲ 
ماهه در سال 9۲ معادل رشد 1۰ ماهه نقدینگی در 

سال گذشته اعام شده است.
در گزارش های مختلفی که از سوی بانک مرکزی 
در ماه های مختلف سال گذشته منتشر شده دالیل 
زیادی برای رشد حجم پول و نقدینگی عنوان شده 
اس��ت. کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش قدرت 
وام دهی بانک ها در دوران کرونایی، افزایش ضریب 
فزاینده پولی، اس��تقراض دولت از صندوق توسعه 
ملی و استفاده از معادل ریالی آن در تامین هزینه های 
ج��اری، برداش��ت دولت از مناب��ع بانک مرکزی و 
همچنین چاپ پول دالیل اصلی افزایش نقدینگی 
در سال 99 محسوب می شوند. بانک مرکزی برخی 
از این سیاست ها را آگاهانه و به دلیل قرارگیری در 
شرایط کرونایی اعام و عنوان می کرد که تغییر در 
رویکرد سیاستگذاری بانک مرکزی و به کارگیری 
ابزارهای جدید پولی با هدف مقابله با بحران کرونا 
اجتناب ناپذیر بوده است. در عین حال تبانی دولت 
و بانک مرکزی به منظور اتخاذ سیاس��ت هایی که 
مستقیما به افزایش جریان نقدینگی در بازارهای 
اقتصادی می انجامد موضوعی اس��ت که اگرچه از 
سوی مقامات دولتی انکار می شد اما بعدها انتشار 
عمومی یافت و کج کارکردی دولت دوازدهم در حوزه 

سیاستگذاری را آشکارتر ساخت.
اولین موضوع به مساله برداشت دولت از منابع 
بانک مرکزی مربوط می شود. در ابتدای سال جاری 
گزارش هایی مبنی بر برداشت 1۰ هزار میلیارد تومانی 
دولت از منابع بانک مرکزی منتش��ر شد که نشان 
می داد تامین مالی از محل انتشار اوراق راه به جایی 
نبرده و در نتیجه سیاستگذار به برداشت از منابع بانک 
مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورده است. 
این اقدام در حالی انجام شده که سیاستگذار به کرات 
اعام می کرد دولت تدبیر و امید استقراض از بانک 
مرکزی را از دستور کار خارج کرده است. بررسی ها 

نشان می دهد که دولت در سال گذشته درمجموع 
توانست 1۲6 هزار میلیارد تومان از کسری خود را 
از طری��ق فروش اوراق جبران کند اما عدم تکافوی 
این میزان منابع مالی دولت را به سمت استقراض از 
بانک مرکزی کشاند. با توجه به ضریب فزاینده 7/6 
درصدی اعامی از سوی بانک مرکزی، برداشت 1۰ 
هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی به 
معنای خلق 76 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید 
خواهد بود.بررسی های آماری نشان می دهد که دولت 
در سال 9۸ نیز برخاف ادعاهای خود مبنی بر عدم 

برداشت از منابع بانک مرکزی دست به استقراض 
7 میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی زده است. 
معادل ریالی این منابع ۸۰ هزار میلیارد تومان می شود 
که توسط بانک مرکزی تامین شده است. کارشناسان 
یکی از دالیل جهش تورم در سال های 9۸ و 99 را 
برداشت دولت از منابع بانک مرکزی عنوان می کنند. 
نکته جالب توجه آنکه دولت تدبیر و امید در دوره های 
زمانی مختلف به خلق پول از سوی بانک مرکزی برای 
تامین منابع مورد نیاز مسکن اشاره و آن را یکی از 
دالیل اصلی جهش تورم در دوره ریاست جمهوری 

محمود احمدی نژاد عنوان می کند. با این حال دولت 
حس��ن روحانی نیز در دوره ریاست خود بر مسند 
ریاس��ت جمهوری هیچ گاه سیاس��ت استقراض از 
بانک مرکزی را کنار نگذاشت و به بهانه انتشار اوراق 
و تامین مالی از محل آن دس��ت به برداش��ت های 
پنهانی از منابع بانک مرکزی در قالب های جدید زد. 
یکی از اقدامات انجام شده از سوی دولت به ویژه در 
سال های 9۸ و 99 برداشت از ذخایر ارزی صندوق 
توسعه ملی و ملزم ساختن بانک مرکزی به تامین 
ریالی این منابع بوده اس��ت. این مساله بنا بر اعام 

رییس بانک مرکزی معنایی جز خلق پول و رشد 
پایه پولی ندارد و به صورت غیرمستقیم به افزایش 

نقدینگی انجامیده است.
در عین حال دولت در ماه های پایانی سال گذشته 
رویکرد جدیدی را نیز در پیش گرفت و زمینه های 
افزایش نقدینگی در سال 99 را فراهم آورد. بررسی ها 
نشان می دهد که دولت با پشتوانه دالرهای فریز شده 
در سایر کشورها بانک مرکزی را به تامین ریالی منابع 
مورد نیازش اقناع کرد و با تبدیل این منابع ریالی به 
ارز نیمایی )به دلیل فقدان دسترسی دولت به دالر 
فیزیک��ی( منابع ارزی الزم ب��رای واردات کاالهای 
ضروری از جمله خوراک مرغ، روغن و… را تامین 
کرد. به عبارتی دیگر دولت با پیشخور کردن دالرهای 
محبوس مانده در برخی کشورها و در شرایطی که 
این منابع ارزی به صورت فیزیکی در کشور وجود 
نداشت بانک مرکزی را به چاپ پول واداشت تا گام 
بلندی در جهت خلق پول برداشته شود. عبدالناصر 
همتی رییس بانک مرکزی اخیرا در این خصوص 
گفته اس��ت »بگذارید با مردم شفاف باشیم. برای 
مثال در سال 9۸ و 99 بخش هایی از بودجه دولت 
از طریق درآمد های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین 
شد که به زبان ساده تر به معنای چاپ پول است که 
نتیجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه 
به کسری های بودجه کاری غیر از این نمی توانستیم 
انجام دهیم. باید تاکید کرد که بخش هایی از انضباط 
مالی وظیفه دیگر دستگاه های دولتی است که برای 
رسیدن به آن باید تمامی بخش های دولت به وظایف 
خود عمل کنند. انضباط مالی دولت مهمترین عامل 
کنترل و مهار تورم است که می تواند به مهار کردن 
نقدینگی و بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور بدل 
شود.«اعتراف رییس بانک مرکزی به چاپ پول اگرچه 
موید رویکرد ثابت دولت در حوزه تامین و همچنین 
بی انضباطی مالی دولت است، اما ضعف نهاد پولی 
کشور در حوزه سیاستگذاری را نیز نشان می دهد. 
به بیانی دیگر مش��خص می شود که با وجود اعام 
رییس بانک مرکزی مبنی بر به کارگیری ابزارهای 
جدید پولی با هدف کنترل نقدینگی و تورم و ایجاد 
تحول در حوزه پولی و بانکی کشور، سیاست های پولی 
بانک مرکزی کماکان تحت سلطه سیاست های مالی 
دولت قرار دارد و به مانعی جدی برای تحقق اهداف 
بانک مرکزی تبدیل ش��ده است. اما با وجود نقش 
کمرنگ بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی، 
رییس بانک مرکزی سال گذشته اقدام به هدف گذاری 
تورمی کرد. مطابق پیش بینی های سیاستگذاری 
پولی نرخ تورم در هدف یک ساله این بانک به رقم 
متوسط ۲۲ درصد دست می یابد، این در حالی است 
که آخرین آمارهای تورمی ارائه شده از سوی مرکز 
آمار نشان می دهد که نرخ تورم ساالنه در پایان سال 
گذشته به ۳6/۴ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه 
در محدوده نرخ ۵۰ درصدی نوسان می کند. به این 
ترتیب تیر سیاستگذار پولی برای کاهش نرخ تورم 
ب��ه هدف نخورده و بانک مرکزی در تحقق اهداف 

سیاستگذاری اش ناکام مانده است.
با توجه به عواملی که در سال گذشته منجر به 
افزایش نقدینگی و خیز برداشتن تورم شده است 
می ت��وان پیش بینی کرد که ناامن��ی در وضعیت 
اقتصادی و گرانی کاالهای مصرفی مهمان س��فره 
اقتصادی کش��ور در س��ال جاری نیز خواهد بود. 
بدیهی است در دوران کوتاه باقیمانده از عمر دولت 
تدبی��ر و امید نیز نمی توان به تغییر رویکرد دولت 
در ح��وزه سیاس��تگذاری نیز امیدوار ب��ود، به این 
ترتیب بی انضباطی مالی دولت به منظور الپوشانی 
کج کارکردی های اقتصادی و اثرات مس��تقیم آن 
بر افزایش نقدینگی و تورم در ماه های پیش رو نیز 

تداوم خواهد داشت.

نادر کریمی جونی- با پایان سال 1۳99، قرن جدید آغاز شد و ایران 
که اکنون در سال های نخست ۴۰ سالگی دوم حکومت جمهوری اسامی 
به سر می برد وارد قرن 1۵ شد. انتظار این است که رهبران و مقامات ارشد 
کشورمان همان طور که برای ورود به ۴۰ سالگی دوم زمامداری جمهوری 
اسامی برنامه ریزی کردند، برای قرن پانزدهم که 1۰۰ سال بر عمر کشور 

کهن و تاریخی ایران می افزاید، برنامه هایی تدوین و اجرا کنند.
اگر چنین باشد آنگاه مهم ترین سوال آن است که ایران در قرن حاضر 
چه اولویت هایی را باید در زندگی و رفتار خویش لحاظ و از چه رفتارهایی 
پرهیز کند. البته رسم است که انسان ها هنگام تغییر سال و برنامه ریزی یا 
هدف گذاری برای سال بعد، معموال با خویش عهد می بندند که کارهایی را 
انجام دهند، بر انجام یا رعایت برخی اخاق ها تاکید و از ادامه دادن برخی 
اخاق ها، رویه ها و رفتارها پرهیز کنند. این عهد درونی، چراغ راه و راهبرد 
اصلی و کلی انسان ها در زندگی یک ساله را تشکیل می دهد. همین روند 
درباره کشورها نیز صادق است و اگرچه رهبران و راهبردنویسان کشورها، 
به برنامه ریزی برای دوره های پنج ساله و ۲۰ ساله روی آورده اند اما در 
ابتدای قرن نیز چشم اندازی طوالنی برای ارتقای جامعه و کشور خویش 
ترسیم می کنند. نمونه این رفتار در سال های آخر قرن گذشته میادی 
در برخی کشورهای توسعه یافته مشاهده شد.حال در موضوع هدف گذاری 
و یا برنامه ریزی برای قرن حاضر هجری شمسی، پرسش اصلی آن است 
که چه راهبردهایی باید در محور اصلی توجه و عنایت ویژه حاکمان و 
راهبردنویسان حکومتی ایران قرار گیرد؟ نخستین اولویتی که در این  باره 
می توان بیان کرد به موضوعی مربوط می شود که نه جایگزین دارد و نه 
قابل اغماض است چراکه سایر اولویت های حکومتی در ذیل آن تعریف 

و تعیین می شود.
گمان می رود این فرمایش حضرت رسول اکرم )ص( که »حکومت 
با کفر می ماند ولی با ظلم نمی ماند« جمله ای کلیدی و راهبردی باشد. 
در تمام حکومت ها، دست کم به رعایت حقوق مردم و شهروندان تظاهر 
می ش��ود اما تقریبا همه حکومت ها، وقتی پای بقای موجودیت شان 
در میان باشد نسبت به رعایت حقوق شهروندان پایبند نخواهند بود. 
حکومت ها معموال در موقعیتی که تمامیت شان به مخاطره افتاده باشد، 
پشت عبارت مردم پنهان می شوند و از تقاضای اکثر مردم برای سرکوب 
مخالفان سخن می گویند. روشن است که هر چه تهدید بیشتر باشد و 
حیات حکومت بیشتر در معرض خطر قرار گرفته باشد، میزان، شدت و 
وسعت سرکوب بیشتر خواهد بود. در عین حال حاکمان نیز گاهی که 
پای منافع یا مصالح شان در میان است حتی اگر کلیت حکومت هم تهدید 
نشود، باز حقوق شهروندان را زیرپا می گذارند. گاهی برای اجرا یا به دست 
آوردن مصلحتی موهوم که معلوم نیست چه منافعی را عاید کشور یا مردم 
می کند، حاکمان حقوق شهروندان را زیر پا له می کنند. این در حالی است 
که در حکومت اسامی، حقوق شهروندان حق الناس محسوب می شود و 

حتی خداوند نیز ضایع کردن حق الناس را نخواهد بخشید.
به عنوان نخستین محور در قرن حاضر، جمهوری اسامی باید بیشتر 
به رعایت و محترم شمردن حقوق ایرانیان التزام عملی داشته باشد. در این 
موقعیت نمی توان مصادیق مناقشه برانگیز و موارد زیر پا گذاشتن حقوق 
شهروندان ایرانی از سوی حکومت را بیان و یا تشریح کرد. دست کم در 

چند ماه گذشته مواردی دیده شده که نهادهای حکومتی نسبت به انتقادها 
و انتقادکنندگان برخورد تند و حذفی داشته و شاید عقل محافظه کار راضی 

و قادر به بیان مصادیق مذکور نباشد.
 اما در این باره یک مساله روشن وجود دارد و آن، اینکه شرایط فعلی، 
شایسته و حق مردم ایران نیست؛ ملتی با این سطح شعور، آگاهی و 
توانایی اجتماعی و فرهنگی، اکنون به وضعیتی دچار شده که مساله مهم 
و حیاتی اش قیمت مرغ، گوشت قرمز، پرتقال، سیب و مایحتاج سفره است 
تا جایی که مثا مساله گرانی میوه یکی از دغدغه های مقامات ارشد کشور 
می شود. آیا واقعا ظرفیت و سقف توانایی ایرانیان این است که مهم ترین و 
یا دست کم یکی از مهم ترین دغدغه هایش مساله گرانی مایحتاج ضروری 
و حیاتی کشور باشد؟ روشن است که وقتی کشور به این موقعیت تنزل 
کرده، بسیاری و یا دست کم برخی حقوق ایرانی ها رعایت نشده و یا زیرپا 

گذاشته شده است.
البته چه اهمیتی دارد که کدام مس��وول، مدیر و یا مقام میانی و 
ارشد حکومتی حقوق ایرانیان را چگونه زیر پا گذاشته است. مهم آن 
است که کل اعضای حکومت در قبال حق الناس پایمال شده، مسوول 
و موظف به پاسخگویی هستند.این پاسخگویی البته فقط به روز قیامت 
موکول نمی شود بلکه مطابق فرمایش پیامبر اکرم )ص( حکومت با ظلم 
باقی نمی ماند. در این صورت اگر جمهوری اسامی به پایداری حکومت 
خویش می اندیشد باید بیش از پیش فرمایش راهبردی و تعیین کننده 
پیامبر گرامی اسام )ص( را جدی بگیرد و به آن پایبند باشد. در این صورت 
شاید برخی رفتارهای حاکمیتی باید تغییر کند یا اصاح شود.همیشه 
درصدی از مردم به حکومت ها پایبند و متعهدند. این تعهد گاهی اعتقادی 
است و اعم از اینکه حکومت برای افرادی منفعت داشته باشد، آنها از بقای 
حکومت و اجرای خواسته هایش دفاع می کنند. گاهی به خاطر منافع یا 
حفظ منافع از بقا و اجرای دستورهای حکومت دفاع می شود و گاهی به 
خاطر هراس از مجازات یا رویدادهای ناخوشایند مانند ترس از فروپاشی 
جغرافیایی از حفظ و بقای حکومت دفاع می شود. البته درصد حامیان 
و مدافعان حکومت واقعا معلوم نیست چراکه با باال گرفتن مخالفت ها 
و تضعیف حکومت بسیاری از مدافعان در صف مخالفان حکومت قرار 
می گیرند. از این رو است که تبعیت ها نباید حاکمیت ها را فریب دهد. 
این نکته نیز مهم است که زیر پا گذاشته شدن حقوق چند نفر هم ظلم 
محسوب می شود و الزاما نباید حقوق یک ملت زیر پا گذاشته شود تا 
ظلم صورت گرفته باشد.برای ملت ایران این سوال وجود دارد که موازنه 
هزینه- فایده در جمهوری اسامی چگونه برقرار می شود و آیا رهبران 
و تصمیم گیران ایرانی برای رسیدن به فایده های ادعایی، کم هزینه ترین 
مسیرها را انتخاب کرده اند؟ آیا امکان کاهش هزینه ها در ازای رسیدن به 
فایده ها وجود داشته و باالخره آیا فایده موردنظر رهبران جمهوری اسامی 
ایران، الزاما فایده هایی برای ملت ایران بوده است؟ آیا ملت ایران از تاش 
برای کس��ب این فایده ها در ازای پرداخت آن هزینه ها رضایت داشته 
است؟ گاهی چنین به نظر می رسد که مقامات حکومت ایران مصداق 

شعر »خرج که از کیسه مهمان بود/ حاتم طایی شدن آسان بود« هستند. 
در واقع مقامات از کیسه ایران و ایرانی هزینه می کنند و به مبالغ پرداختی 
توجه نمی کنند یا اهمیت نمی دهند. نویسنده نمی خواهد با بیان برخی 
مصادیق مناقشه برانگیز این رفتار ناشایست مقامات جمهوری اسامی را 
به زمان، مکان یا اشخاص خاصی تخصیص دهد. همین االن هم مقامات 
اوایل پیروزی انقاب اسامی برخی تصمیم ها، رفتارها و سیاست ها را نقد 

می کنند و اشتباه می دانند.
 البته هیچ یک از این افراد به سیاست های فعلی نمی پردازند و از آن 
انتقاد نمی کنند. این شبهه وجود دارد که احتراز و پرهیز از نقد سیاست های 
فعلی ناشی از هراس و ترس از برخوردهای حکومتی باشد. با این حال 
قدر مسلم آن است که در گفت وگوهای غیررسمی فهرست بلندی از 
مقامات مختلف مطرح می شود که با لجبازی و یا نادانی، هزینه های اداره 
کشور و زندگی شهروندان ایرانی را افزایش داده اند. این نکته نیز قابل ذکر 
است که اگر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل حفاظت از اطاعات 
حکومتی از این افزایش هزینه ها باخبر نیستند، به معنای آن نیست که 
روزگار از مقامات ظالم انتقام نخواهد کشید. به همین دلیل در نخستین 
اولویت، مقامات حکومت جمهوری اسامی باید تدابیری را برای اجرا در 
قرن جدید بیندیشند که رعایت و پاسداری از حقوق شهروندان ایرانی را 
چنان که حق الناس را باید رعایت کرد و رضایت ایرانیان را در پی دارد، 
در اولویت رفتاری حکومت کشورمان قرار دهند.موضوع تبعیض و نفاق 
اولویت دوم است که برای هر چه بیشتر زدوده شدن از صحنه ایران، باید 
مورد توجه قرار گیرد. شاید در قرن جدید بعد از رعایت حقوق ایرانیان، 
مساله ای مهم تر از رفع تبعیض و نفاق از زندگی ایرانیان نباشد. یکی از 
مصادیق عینی تبعیض در برخورد با مجرمان یقه سفید صورت می گیرد. 
در موارد متعددی آقازاده ها و چهره هایی که به زندان افتاده اند پس از صدور 
حکم به مرخصی های طوالنی رفته و یا به عنوان مامور در خارج از زندان 
به فعالیت مشغول شده اند. در این صورت اگرچه مجرم دوره محکومیت 
خود را می گذراند اما عما آزاد است و با غیرمحکومان تفاوت زیادی ندارد. 
تبعیض دیگر درباره اخذ مالیات صورت می گیرد که از فعاالن قانونی و 
آشکار اقتصادی مانند تولیدکنندگان، کارمندان، کارگران و واحدهای 
صنفی مالیات و بلکه مالیات مضاعف اخذ می شود. اما در همان حال 
دالالن و فعاالن اقتصادی زیرزمینی از پرداخت مالیات فرار می کنند یعنی 
در حالی که فعاالن آشکار و قانونی اقتصاد هر روز با قوانین یا سلیقه های 
سخت گیرانه  تری مواجه می شوند، فعاالن بخش تاریک اقتصاد هر روز با 
آزادی عمل بیشتری به فعالیت می پردازند. یکی از دالیل این تبعیض 
آشکار آن است که بسیاری از آقازاده ها و یا مجرمان یقه سفید در همین 
بخش تاریک اقتصادی فعالیت می کنند و هر تصمیمی برای محدود 
کردن فعالیت های زیرزمینی اقتصاد، در حقیقت خودزنی است چراکه 
اقتصاد زیرزمینی در واقع حوزه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم آقایان و 
آقازاده هاست.جالب است که مقامات و ماموران مالیاتی برای نپرداختن 
به این حوزه و طفره رفتن از انجام وظایف خود درباره اقتصاد زیرزمینی 

به نبود قانون در این  باره، نبود اطاعات برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی و 
بهانه هایی مانند آن روی می آورند. حتی به  طور غیررسمی تاکید می شود 
که یکی از مهم ترین دالیل عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، تاثیر محدود کننده این قانون بر فعالیت های اقتصادی 
زیرزمینی داخل ایران است و کسانی که برای توجیه مخالفت شان با 
تصویب این معاهده به تاثیرات خارجی آن متوسل می شوند در واقع 
در پناه تاثیرات خارجی، به پایداری فعالیت های سیاه اقتصادی در درون 

کشور فکر می کنند.
در موض��وع رواج نفاق رفتاری میان ایرانیان، اولین مصداق زندگی 
رسمی و غیررسمی ایرانیان است. سال هاست که برای بسیاری از ایرانیان 
دو زندگی جریان دارد؛ یک زندگی، زندگی معمول و ظاهری است که 
در معرض دید همگان قرار دارد و از آن می توان به عنوان زندگی رسمی 
یاد کرد و دیگری زندگی خصوصی است که کمتر در معرض دید قرار 
می گیرد. این زندگی در درون تفریحگاه های خصوصی، منازل و سفرهای 

خارج از کشور جریان دارد و معموال رسانه ای نمی شود.
 در زندگی رسمی افراد متشرع و مبادی آداب هستند و به پایبندی 
به اصول و قواعد این و دین سیاسی تظاهر می کنند همگان مشاهده 
می کنند. که در زندگی رس��می، ساده زیستی، پیروی از اصول و خط 
قرمزهای جمهوری اسامی پایبندی به اصول و منافع نظام کشور و مانند 
آن جریان دارد اما در زندگی غیررسمی نه فقط به این اصول و راهبردها 
توجه نمی شود بلکه عمدا و مصرانه زیر پا گذاشته می شود و افراد آن طور 
که می خواهند، زندگی می کنند. در این زندگی خصوصی پایبندی به 
ساده زیستی، مصرف کاالی ساخت داخل، تدین و تشرع، پیروی و تعهد 
به اصول نظام و انقاب، سامت اقتصادی و... وجود ندارد و گاه افراد از 

انجام رفتارهای مجرمانه اخاقی یا اقتصادی هراسی ندارند. 
پرونده هایی که به دستگاه قضا کشیده شده یا تصاویری که از این 
رفتارها در فضای مجازی منتشر شده، فقط گوشه های کوچکی از این 
کوه یخ بزرگ را نشان می دهد که قسمت اعظم آن در زیر اقیانوس تزویر 
پنهان ش��ده و گاهی شایعات و اخبار درست یا نادرست پرده از راز آن 
برمی دارد. وقتی چنین رفتارهایی نزد برخی مقامات شناخته شده کشور 
وجود دارد و باور مردم این است که »چون به خلوت روند، آن کار دیگر 
می کنند« روشن است که نزد شهروندان ایرانی نیز چنین دوگانگی زندگی 
و رفت��ار پدید می آید. در واقع نفاق در زندگی  ایرانیان از همین نقطه 
آغاز می شود و در بارزترین موارد گاهی مصاحبه شوندگان صداوسیمای 
جمهوری اسامی برای دیده یا شنیده شدن در تنها رسانه فراگیر کشور، 
متن های دستوری و از پیش تعیین شده ای را قرائت می کنند که الزاما با 
عقاید و آرایشان منطبق نیست. در واقع صداوسیما با این رفتار به هشدار 
خداوند در آیه های دوم و سوم سوره مبارکه صف بی توجهی می کند و 
خواسته یا ناخواسته نفاق و دورویی را در میان ایرانیان رواج می دهد. به 
همین دلیل مناسب است که در سال و قرن جدید رهبران و مقامات 
سیاستگذار و تصمیم گیر کشور، رفتار و سیاست هایی اتخاذ کنند که ایران 
و ایرانی هر چه بیشتر از نفاق و دورویی و عاوه بر آن تبعیض فاصله بگیرد 
تا این خصیصه های ناپسند از روزگار ایرانیان رخت بربندد.به جز این چند 
محور مهم و راهبردی ، البته موارد دیگری وجود دارد که یا در ذیل این 

محورها تعریف می شود یا در اولویت های بعدی قرار می گیرد. مواردی مانند 
شفاف سازی رفتارها و تصمیم ها که در ذیل رعایت حقوق شهروندان ایرانی 
تعریف می شود یا صداقت با شهروندان و پرهیز از عوام فریبی که صورت 
دیگر پرهیز از نفاق است. همچنین پرهیز از ماجراجویی که در حقیقت 
توجه ویژه به موازنه هزینه- فایده عملکرد و رعایت حق الناس و پرهیز 
از ظلم به ایرانی و ایران است.در ۴۰ سال گذشته عمدتا مقصر خطاها و 
اشتباه ها یا مشخص نشده یا افراد دون پایه به عنوان مقصر اشتباه ها معرفی 
شده اند. در حافظه تاریخی ایرانیان کمتر موردی پیدا می شود که یک مقام 
ارشد و شناخته شده در بروز یک حادثه به میدان بیاید و درباره بروز یک 
حادثه رسما مسوولیت اشتباه را قبول و برای تحمل مجازات به خاطر 
بروز اشتباه اعام آمادگی کند در حادثه هدف قرار گرفتن یک هواپیمای 
مسافربری، اگرچه هنوز دادگاهی تشکیل نشده و مقصری اعام نشده اما 
جهت گیری ها به گونه ای است که گمان می رود یک یا چند افسر جزء یا 
درجه دار سرانجام به عنوان مقصر به مردم و جهان معرفی شوند در حالی 
که اگر جمهوری اسامی به جای قرار گرفتن در جایگاه »خوانده«، در 
جایگاه »خواهان« قرار می گرفت این سرانجام را برای یک پرونده هدف 
قرار دادن هواپیما نمی پذیرفت چنان که هنوز هم توجیه اعام شده از 
سوی نیروی دریایی ایاالت متحده در ماجرای ساقط کردن هواپیمای 
مسافری ایرانی بر فراز خلیج فارس را نپذیرفته است. نمونه های دیگری 
از عدم مسوولیت  پذیری مقامات ایرانی می توان برشمرد که در ساده ترین 
نمونه، موضوع توزیع مرغ و گرانی آن بود که هیچ مسوولی به میدان نیامد 
و مسوولیت خطا و اشتباهی که به گرانی مرغ انجامید را نپذیرفت. بهتر 
است برای قرن جدید جمهوری اسامی کمی مسووالنه تر عمل کند و 
اگر در جایی مشکلی پیش می آید هر کس به مناسبت جایگاه و سمت 
خویش، مسوولیت بروز مشکل یا ارتکاب اشتباه را بپذیرد و از آنچه رخ 
داده عذرخواهی کند. فرار مقامات ایرانی از پذیرش مسوولیت بروز اشتباه 
چنان است که ایرانیان به طنز به یکدیگر هشدار می دهند که سرانجام 
روزی مس��ووالن جمهوری اسامی به خیابان ها می آیند و علیه ملت 
تظاهرات می کنند!در پایان این گفتار شاید یک توصیه راهبردی خطاب 
به مقامات جمهوری اسامی ایران آن باشد که در 1۰۰ سال آینده اتحاد 
با کشورهای فارسی زبان را به طور جدی در صدر فعالیت های دیپلماتیک 
خویش قرار دهند. از هندوستان تا کردستان های ترکیه، عراق  و سوریه 
فارسی زبان ها پراکنده و جوامعی را تشکیل داده اند. در برخی کشورها 
مانند افغانستان و تاجیکستان همه یا اکثر کشورها به فارسی زبان ها تعلق 
دارد. در برخی کشورها مانند ترکمنستان، هند یا ازبکستان و پاکستان، 
فارسی زبان ها اقلیت های قدرتمند و تاثیرگذاری هستند که مشتاقانه 
برای نزدیک ش��دن و اتحاد با ایران به عنوان وطن مادری شان آغوش 
گشوده اند. جای تعجب است که با وجود اهتمامی که رهبری بر اعتا و 
گسترش زبان فارسی دارند و همیشه بر نزدیک شدن به پارسی زبان ها 
تاکید کرده اند دولت های جمهوری اسامی ایران تا این حد نسبت به 
ایجاد اتحادیه پارسی زبانان بی توجه و بی عمل است. شاید در 1۰۰ سال 
آینده ایرانیان بفهمند که از دست دادن هر یک ساعت و تاخیر در ایجاد 
این اتحادیه خسرانی جبران ناپذیر است که آیندگان به از دست دادن این 

فرصت، افسوس خواهند خورد.

ایران 1400 
توصیه ها و هشدارهایی برای 1۰۰ سال آینده

نمایه

 سریال برداشت های شبانه از خزانه بانک مرکزی تکرار شد

تردستی پولی دولت

دیدگاه

اعتبار ازدست رفته بانک مرکزی � 
پيم��ان مولوی*- خلق پ��ول و نقدینگی و 
تامين مالی از مسير استقراض از بانک مرکزی 
یکی از رویکردهای اصلی دولت برای جبران 
کس��ری بودجه است. این مساله در برخی از 
دوره های زمانی کمرنگ تر ش��ده و در برخی 
دوره ها نيز شدت بيشتری پيدا کرده است. 
با این ح��ال دولت هيچ گاه از به گردش درآوردن منابع بانک 
مرکزی در اقتصاد برای تامي��ن هزینه های جاری رویگردانی 
نکرده اس��ت. به این ترتيب سياستگذاری دولت را می توان 
یکی از دالیل اصلی ش��کل گيری غ��ول نقدینگی در اقتصاد 
ایران عنوان کرد. عدم همسویی این نقدینگی با رشد واقعی 
اقتصاد نيز به تعميق رکود و افزایش تورم و همچنين بی ثباتی 

اقتصادی منجر شده است. 
دول��ت در پایان س��ال گذش��ته نيز همچون هميش��ه به 
استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورد 
و بر همين اساس 10 هزار ميليارد تومان از منابع مالی مورد 
نيازش را از طریق بانک مرکزی تامين کرد. با وجودی که این 
مساله از طریق ضریب فزاینده نقدینگی منجر به خلق پول در 
اقتصاد می شود اما اعتراف ریيس کل بانک مرکزی به چاپ پول 
نقش پررنگ تری در شکل گيری وضعيت نامتناسب اقتصادی 
دارد. در حالی که سياستگذار پولی طی دو سال گذشته اقدام 
به انکار مساله چاپ پول کرده و به دفعات متعدد تاکيد کرده که 
بانک مرکزی زیر بار خلق پول برای تامين نيازهای مالی دولت 
نمی رود، به ناگاه و به واسطه اختالفی که بين نهاد پولی بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد شکل گرفته صراحتا اعالم می کند که 

بانک مرکزی دست به چاپ پول زده است.
این مساله در حالی از سوی دولت و بانک مرکزی علنی شده 
که طی دو س��ال گذشته کارشناس��ان و تحليلگران به کرات 
اعالم می کردند دولت و بانک مرکزی در حال چاپ پول و خلق 
مستقيم نقدینگی هستند اما نهادهای تصميم گير از پذیرش 
این واقعيت خودداری می کردند. اولين نتيجه این موضوع را 
می توان در استحاله و نابود شدن اعتبار بانک مرکزی آن هم 
در ماه های پایانی دولت دوازدهم دید، آن هم در شرایطی که 
سياستگذار پولی دس��ت به هدف گذاری تورمی متوسط 22 
درصدی در س��ال 1400 زده است. در اقتصادی که متوسط 
رش��د اقتصادی 10 ساله اش صفر است، درآمد نفتی ندارد 
و زیرس��اخت ها به گونه ای طراحی نش��ده ک��ه دولت بتواند 
درآمدزایی داشته باشد هر دولتی که بر سر کار آید چاره ای 
جز اس��تقراض از بانک مرکزی برای اداره امور کشور ندارد. 
حرکت اقتصاد ایران در چنين مسيری طی سه دهه گذشته 
نيز نشان می دهد که اداره کشور جز از مسير چاپ پول ميسر 
نشده است.به این ترتيب به نظر می رسد اقتصاد ایران نيازمند 
ریيس بانک مرکزی مستقلی است که منافع ملی را بر منافع 
دولت ارجح بداند و بتواند به جای پاسخگویی به نيازهای مالی 
دولت دس��ت به اتخاذ سياس��ت های متناسب پولی در جهت 
کنترل رشد نقدینگی و تورم بزند. اگرچه انضباط مالی دولت 
نيز مساله مهمی است که نمی توان از آن غافل ماند اما بدیهی 
اس��ت در اقتصادی که بسته است و رشد اقتصادی ندارد و 
از تحریم ها و فشارهای خارجی رنج می برد دولت قادر نخواهد 

بود در مسير صحيح سياستگذاری حرکت کند.
* اقتصاددان
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مخالفت رهبر جمهوریخواهان سنا با طرح اقتصادی بایدن 
یورونیوز- بایدن می خواهد با ترمیم زیرساخت های کشورش میلیون ها 
شغل ایجاد کند و از چین پیشی بگیرد. دموکرات ها برای اجرای این طرح به 
جمهوریخواهان نیاز دارند، اما میچ مک کانل رهبر اقلیت جمهوریخواه سنا آن 
را رد کرد. یک بسته اقتصادی دو تریلیون دالری برای ترمیم جاده ها، افزایش 
ایس��تگاه های شارژ خودروهای برقی، گسترش پهنای باند و سریع اینترنتی، 
مدرنیزه کردن واگن های قطارها، مرمت پل ها، تامین مس��کن قابل پرداخت و 
شماری دیگر از تاسیسات زیرساختی که به گفته بایدن موجب خواهند شد 

کشورش از چین جلو بیفتد.
س��اعاتی پس از معرفی این طرح بلندپروازانه میچ مک کانل، رهبر اقلیت 
جمهوریخواه سنا با صراحت تمام گفت جمهوریخواهان از این برنامه رییس 
جمه��ور دموکرات حمایت نخواهند کرد. ایاالت متحده یکی از ثروتمندترین 
کشورهای جهان به شمار می رود، اما در رده بندی کشورها بر مبنای تاسیسات 
زیربنایی در رتبه سیزدهم قرار دارد. بایدن برای اجرای این بسته اقتصادی که 
به گفته او، منافع ملی آمریکاییان را تقویت می کند و به ایجاد میلیون  ها شغل 

کمک خواهد کرد، به دست کم 1۰ رای جمهوریخواهان نیازمند است.
بسیاری از ناظران احتمال می دهند جو بایدن در این زمینه موفق به جلب 
رضایت این تعداد از نمایندگان جمهوریخواه نخواهد ش��د. یکی از انتقادهای 
جمهوریخواه��ان از جمله دونالد ترامپ، افزایش مالیات بازرگانان برای تامین 
هزینه این طرح است. ترامپ مالیات شرکت ها را که در دوران اوباما ۳۵ درصد 
بود به ۲1 درصد کاهش داد، اکنون بایدن قصد دارد آن را افزایش دهد و به ۲۸ 
درصد برساند. رییس جمهور پیشین آمریکا در بیانیه ای طرح بایدن را رادیکال، 

حمله ای سنگدالنه به رویای آمریکایی ها و هدیه ای به چین خواند.

ده ها کشته و مجروح در پی خروج قطار از ریل در تایوان 
دویچه وله- یک قطار مسافربری دیروز در تایوان که از تایپه به سوی تایتونگ 
در حرکت بود، از ریل خارج شد. این سانحه در نزدیکی شهر ساحلی هوآلین، 
واقع در شرق تایوان، روی داده است. این قطار ۳۵۰ سرنشین داشته که دست کم 
۴۰ نفر از آنها جان خود را در جریان این سانحه از دست داده اند. شمار زیادی از 

مجروحان به بیمارستان های نزدیک به محل وقوع حادثه منتقل شده اند.
قطار مزبور پس از ورود به یک تونل از ریل خارج شد. علت بروز این سانحه 
هنوز مشخص نیست. خبرگزاری دولتی تایوان، سی ان ای، با استناد به شاهدان 
عینی گزارش داده که قطار پس از برخورد با یک وسیله نقلیه که ظاهرا وارد 

تونل شده و در آنجا گرفتار شده بود، از ریل خارج شده است.
به گفته مقامات مسوول عملیات اضطراری در تایوان، امدادگران در تاش 
برای راه یافتن به چهار واگنی هستند که در داخل تونل گیر گرده و به شدت 
خسارت دیده اند. گفته می شود که دسترسی به این واگن ها دشوار است. چهار 
واگنی که در خارج از تونل بوده اند، کاما تخلیه شده اند. خانم تسای اینگ −ون، 
رییس جمهوری تایوان، دستور داده است که تمامی کلینیک ها به حالت آماده باش 
درآیند. این سخت ترین سانحه قطاری است که تایوان در دهه های گذشته شاهد 
آن بوده است. در نوامبر سال ۲۰1۸ میادی نیز در جریان یک سانحه قطار در 

شمال شرق این کشور 1۸ نفر کشته و بیش از 17۰ نفر زخمی شده بودند.

مشاجره بر سر ساخت مسجد ایوب سلطان در استراسبورگ باال گرفت
جدال ماکرون - اردوغان

رویترز- پای امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه نیز به مشاجره بر سر 
احداث بزرگ ترین مسجد اروپا، مسجد ایوب سلطان باز شده است. وزیر کشور 
فرانسه شهردار استراسبورگ را متهم به خوش خدمتی به اردوغان و تشکیات 
»ملی گوروش« کرده است؛ مسجدی که مشاجره بر سر آن تبدیل به موضوعی 
برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ فرانسه شده است. شهردار 
استراس��بورگ با اختصاص بودجه ای خواستار ادامه ساخت این مسجد شده 
است؛ موضوعی که ناخشنودی ژرار دارمانین، وزیر کشور فرانسه و حتی امانوئل 
ماکرون را نیز در پی داش��ته اس��ت. پروژه ساخت مسجد ایوب سلطان سال 
۲۰17 کلنگ خورد. مسجدی که قرار است تبدیل به بزرگ ترین مسجد اروپا 
شود. مسجدی واقع در بخش تجاری استراسبورگ با دو مناره بزرگ ۳6 متری. 
پروژه به علت کمبود پول در میانه های راه متوقف ماند. اکنون ژان بارسقیان، 
شهردار استراسبورگ اعام کرده است که برای ادامه ساخت این مسجد مبلغ 
دو و نیم میلیون یورو بودجه اختصاص خواهد داد. اختصاص چنین مبلغی برای 
ادامه ساخت این مسجد حدود 1۰ درصد کل هزینه آن است. دولت مرکزی 
فرانسه نسبت به تامین مالی ساخت این مسجد توسط شهرداری استراسبورگ 

اعتراض کرده است.
روزنامه »استاندارد« با انتشار گزارشی به مشاجره بین دولت مرکزی فرانسه و 
شهرداری استراسبورگ بر سر ساخت این مسجد پرداخته است. ژرار دارمانین، 
وزیر کشور فرانسه حتی بارسقیان را متهم به خوش خدمتی به تشکیات »ملی 

گوروش« کرده و از نزدیکی این تشکیات با اردوغان سخن گفته است.
ش��هردار استراسبورگ این اتهام را نفی کرده است. باید یادآور شد که ژان 
بارس��قیان یک شهروند فرانسوی ارمنی تبار اس��ت که اقوام خود را در جریان 
نسل کشی ارامنه در دوران حکومت عثمانی از دست داده است. دولت فرانسه 
بر پایبندی به سکوالریسم و جدایی کامل سیاست از مذهب اصرار دارد و از این 
رو اختصاص بودجه برای ساخت یک عبادتگاه از منظر سیاسی با مبانی حقوقی 
حاکم بر عملکرد دولت مغایرت دارد. اما آنچه به موضوع اختصاص بودجه از 
سوی شهردار شهر استراسبورگ برای احداث این مسجد اهمیت می بخشد، 

صرفا برخاسته از یک مشاجره حقوقی نیست.

همزمان با گسترش قطعی اینترنت، معترضان میانماری خواستار شدند
حمالت چریکی

ایسنا- فعاالن میانماری به صورت شبانه اعتراضاتی را با شمع های روشن 
برگزار و تاش کردند راه حلی برای قطعی مجدد اینترنت پیدا کنند. مخالفان 
سرکوب خونین اعتراضات توسط ارتش وعده داده اند در تاش برای سرنگونی 
ژنرال های حاکم، از پا ننشینند و خواستار حمات چریکی شده اند. مقامات دولت 
نظامی میانمار دستور تعطیلی اینترنت در سراسر کشور را صادر کرده اند و گفته 
شده نظامیان از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در میانمار خواسته اند تا سرویس 
بی سیم را به طور کل قطع کنند. گروه های ضدکودتا هم در مقابل فرکانس های 
رادیویی، منایع اینترنتی آفاین و تامین کننده های اخبار متنی را در تاش برای 
دور زدن محدودیت های جدید اینترنت- که در حال حاضر دسترسی وب را فقط 
به خدمات خطوط ثابت محدود کرده- به اشتراک گذاشته اند. ارتش درباره دستور 
خود مبنی بر قطع پهن باند بی سیم به شرکت های مخابراتی- که به ممنوعیت داده 
موبایل اضافه شده- توضیحی نداده است. از طریق اینترنت داده موبایل بود که 
جنبش ملی در شبکه های اجتماعی به راه افتاد و تصاویری از سرکوب بی رحمانه 
ارتش بر اعتراضات به رهبری جوانان، منتشر شد. اواخر روز پنجشنبه گذشته، 
معترضان فراخوان »گل باران« ایستگاه های اتوبوسی را دادند که معترضان کشته 
شده به دست نیروهای امنیتی، در آخرین سفر خود ترک کرده بودند. یکی از 
رهبران اعتراضی در فیس بوک نوشت: فردا ایستگاه های اتوبوس را گل باران خواهیم 
کرد. این آخرین چیزی است که می خواهم قبل از قطعی اینترنت به شما بگویم. 
در روزهای آتی اعتراضات خیابانی برگزار خواهد شد. تا می توانید حمات چریکی 
انجام دهید. لطفا بپیوندید. معترضان روز و شب پنجشنبه گذشته در چندین مرکز 
شهری میانمار به خیابان ها آمدند و در برخی مناطق، نسخه پیش نویس قانون 
اساسی ۲۰۰۸ ارتش را پاره کردند. رسانه خیت تیت گزارش داد همزمان با شلیک 
پلیس برای مقابله با تجمعات، دو نفر از جمله یک مرد 1۸ ساله کشته شده اند. 
این رسانه گزارش داد طی اعتراضی شبانه که ۴۰۰ سرباز در آن حضور داشته اند، 

تیراندازی شده است. این گزارش نمی تواند فورا مورد تایید قرار گیرد.

فاطمه رحیمی- اتحادیه اروپا پس از مواجه خبر
شدن با مشکات جدی در زمینه تامین واکسن 
مورد نیاز برای ایمن س��ازی شهروندان خود در 
براب��ر ویروس کرونا مورد انتقادهای زیادی قرار 
گرفت. اتحادیه اروپا در راهبرد خود برای مقابله با 
بیماری کووید19 بسیار عقب افتاده و آن طور که 
باید عمل نکرده است. با افزایش آمار مرگ  ومیر 
و مبتایان به بیم��اری کووید در اتحادیه اروپا 
تنش بر سر توزیع و صادرات واکسن های کووید 

باال گرفته است.
در جریان شیوع ویروس کرونا، برخی اعضای 
ضعیف تر اتحادیه اروپا، مخصوصا کش��ورهای 
اروپای شرقی به وضوح دریافتند که کشورهای 
قدرتمندتر در اتحادیه اروپا، اهمیتی برای مسائلی 
مانند توزیع عادالنه واکسن و ماسک در محدوده 
جغرافیایی و سیاسی اروپای واحد قائل نبوده و 
صرفا به فکر افزایش قدرت کش��ورهای متبوع 
خود از طریق پیش خرید واکسن های کووید19 
هس��تند. در چنین ش��رایطی اتحادیه اروپا به 
جای کانون قدرت، تبدیل به کانون افتراق میان 
کشورهای مختلف عضو این مجموعه شده است. 
فروپاشی بنیان های اروپای واحد مدت هاست آغاز 
شده و اکنون، در دوران شیوع ویروس کرونا به 
نقطه اوج خود رسیده است. بیم آن می رود جهان 
در آینده نه چندان دور با یک اروپای تجزیه شده 
مواجه شود. هفته نامه اکونومیست در جدیدترین 
جلد خود به سوء مدیریت اتحادیه اروپا در مواجهه 

با همه گیری کووید 19 پرداخته است.
به ویران��ی ای که با ب��روز بیماری همه گیر 
کووی��د19 در جه��ان ایجاد ش��ده و همچنان 
معضلی عجیب و غریب است، بنگرید. اتحادیه 
اروپا که نهادی ثروتمند، از نظر علمی پیشرفته و 
دارای سیستم های بهداشتی و رفاهی عالی و یک 
اجماع سیاسی است و به شدت مراقب شهروندان 
خود است، با این حال در همه گیر شدن کرونا، 

زمین گیر شده است.
در جدول مرگ و میرهای بی رحمانه و صریح 
لیگ اتحادیه اروپا، با 1۳۸ مرگ ثبت ش��ده در 
هر 1۰۰ هزار نفر، در مقایس��ه با 1۸7 مورد در 
انگلیس و 166 مورد در آمریکا، عملکرد چندان 
بدی نداشته است- گرچه مجارستان، جمهوری 
چک و بلژیک نسبت به این دو کشور وضعیت 
بدتری داش��ته اند. با این حال، این اتحادیه در 
چنگال یک موج شرورانه است که توسط یک 
نوع مرگبار تقویت می شود. این خطرات میزان 
پایین واکسیناسیون در اروپا را نشان می دهد. 
به گفته آمار، ۵۸ درصد از بزرگساالن انگلیس 
دچار عائم هس��تند، در حال��ی که ۳۸ درصد 
آمریکایی ه��ا و فقط 1۴ درصد از ش��هروندان 
اتحادیه اروپا در وضعیت مشابهی به سر می برند. 
کشورهای اروپایی نیز از نظر اقتصادی در دوران 
کرونا عقب هستند. در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۰ 

آمریکا با نرخ س��االنه ۴/1 درصد در حال رشد 
بود. در چین، که ویروس را با شدت و تمامیت 
س��رکوب کرد، رشد 6/۵ درصد بود. در منطقه 
یورو اقتصاد هنوز در یک روند نزولی گرفتار شده 
است. یک سال پیش پدرو سانچز، نخست وزیر 
اسپانیا، کووید 19 را بدترین بحران اتحادیه اروپا 
از زمان جنگ جهانی دوم خواند. چگونه پاسخ 

آن این قدر اشتباه بوده است؟
بخشی از مشکل اروپا جمعیت شناسی است. 
جمعیت های اتحادیه اروپا بر اساس معیارهای 
جهانی قدیمی هستند و این باعث می شود که 
بیشتر در معرض این بیماری قرار گیرند. سایر 
عوامل کمتر درک شده، مانند شهرهای شلوغ، 
ممکن است اروپاییان را آسیب پذیر کند. تحرک 
فرامرزی که یکی از دستاوردهای بزرگ اتحادیه 
اروپا است احتماال به نفع ویروس بوده و هیچ کس 
نمی خواهد وقتی این بیماری همه گیر کاهش 

یابد، آن را مهار کند.
اما بخش دیگری از مش��کل اروپا سیاست 
اس��ت. ژان مونه، یک دیپلمات فرانسوی که به 
تاسیس پروژه اروپا کمک کرد، نوشت که »اروپا 
در بحران جعل خواهد ش��د«. وقتی اوضاع در 
بدترین حالت است، این کلمات مورد استفاده 
قرار می گیرند تا نش��ان دهند که اتحادیه اروپا 
پیروزی را از آرواره های شکس��ت خواهد ربود. 
مطمئنا در طول بحران یورو، بانک مرکزی اروپا 
سرانجام با سیاست های جدید روز را نجات داد. 
به همین ترتیب، بحران مهاجرت سال ۲۰1۵ 
فرانتکس، نیروی امنیتی مرزی اتحادیه اروپا را 

بسیار افزایش داد.
جنگ داخلی در یوگساوی در دهه 199۰ 
منجر به اعام این ش��د که »این س��اعت اروپا 
اس��ت«. س��ال ها قتل عام به دنبال داشت. به 
همین ترتیب، تصمیم س��ال گذشته در مورد 
مسوولیت خرید و تقسیم واکسن کووید 19 برای 
۴۵۰ میلیون نفر به کمیسیون اروپا، یک فاجعه 

تمام عیار در شانه خالی کردن بوده است.
منطقی بود ک��ه تاش های تحقیقاتی ۲7 
کشور و بودجه آنها برای پیش خرید واکسن ها 
ایجاد اتحاد کند، درس��ت همان طور که پروژه 
Warp Speed در آمری��کا ۵۰ ایال��ت را گرد 
هم آورد. با این حال، بوروکراس��ی اتحادیه اروپا 
مذاک��رات مربوط به قرارداد را بد مدیریت کرد، 
شاید به این دلیل که دولت های ملی به طور کلی 
بر بهداشت عمومی نظارت می کنند. این پروژه 

عمدتا توسط رییس کمیسیون، اورسوال فون در 
الین اداره می ش��د که با خوشحالی تصمیم به 
گسترش امپراتوری خود را »داستان موفقیت 

اروپا« خواند.
تیم او بیش از حد روی قیمت و بس��یار کم 
روی امنیت تامین تمرکز داشتند. اگر واکسن ها 
صدمه ای وارد کنند، آنها بیهوده مسوولیت آن 
را ب��ر عه��ده گرفته اند. اروپ��ا در تعطیات ماه 
آگوس��ت دچ��ار تردید و دو دلی ش��د. به نظر 
می رس��ید جعل اتحادیه ای که هرچه بیش��تر 
به هم نزدیک می ش��ود، جایزه واقعی و وظیفه 
اجرای واکسیناسیون در یک نمایشگاه جانبی 
است. مشاجرات بعدی، امتیازگیری و محاصره 
خطرناک صادرات واکسن برای تضعیف ایمان 
به واکسیناسیون بیش��تر از بازگرداندن اعتبار 

کمیسیون بوده اس��ت. اگر خانم فون در الین 
هنوز عضوی از یک دولت ملی بود، ادامه کار و 
حضورش در سمت خود بسیار متزلزل می شد.

اروپا از نظر اقتصادی نیز کوتاهی کرده است. 
مجددا، با ایجاد یک ابزار گوشتی جدید معروف 
 ،ngeu به صندوق نسل بعدی اتحادیه اروپا یا
از همه گیری برای پیشرفت نهادی استفاده کرده 
اس��ت. ارزش 7۵۰ میلیارد یورو )۸۸۰ میلیارد 
دالر(، این هدف عمدتا برای کشورهای ضعیف 
تر است که بیشتر به آن نیاز دارند. بیش از نیمی 
از این پول، کمک های باعوض است و نه وام، که 
اثر آن را بر بدهی ملی کاهش می دهد. همچنین 
با افزایش بدهی که اتحادیه در کل مس��وولیت 
مشترک آن را دارد، پرداخت می شود. این مورد 
استقبال است، زیرا مکانیسمی ایجاد می کند که 

ارتباط بین جمع آوری پول و اعتبار دولت های 
ملی را قطع می کن��د. در بحران های آینده که 
می تواند کشورهای منطقه یورو را از فرار سرمایه 

محافظت کند.
مانند واکس��ن ها، پیروزی در ایجاد صندوق 
نسل بعدی اتحادیه اروپا اجرای آهسته آن را نفی 
می کند. اولین پول هنوز ماه ها از پرداخت آن باقی 
مانده است، زیرا کشورهای عضو بابت کمیسیون 
برنامه های جداگانه خود را لغو می کنند. تا پایان 
س��ال آینده، فقط یک چه��ارم بودجه صندوق 

پرداخت می شود.
این عدم فوریت عامت یک مش��کل بسیار 
بزرگتر اس��ت: نادیده گرفتن سامت زمینه ای 
اقتص��اد اروپا. بودجه اتحادیه اروپا حتی با پول 
جدی��د خود، در دوره مالی هفت س��اله آینده، 
فقط دو درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل 
می دهد. در سطح ملی، جایی که دولت ها معموال 
حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را خرج 
می کنند، اروپاییان به طور مقصر بسیار محتاطانه 

عمل کرده اند.
عواقب آن عمیق خواهد بود. انتظار می رود 
تا پایان سال ۲۰۲۲، رشد اقتصاد آمریکا شش 
درصد بیش��تر از س��ال ۲۰19 باشد. در مقابل، 
بعید اس��ت میزان تولید اروپا بی��ش از قبل از 
همه گیری باشد. درست است که بسته محرک 
اقتصادی 1/9 میلیارد دالری جو بایدن پس از 
نزدیک به چهار میلی��ارد دالر در دوره ترامپ، 
باعث گرم شدن بیش از حد اقتصاد می شود، اما 
اروپا در آن طرف دیگر قرار دارد. کسری بودجه 
این کشور برای سال ۲۰۲1 شاید نیمی از آنچه 
آمریکا برنامه ریزی کرده اس��ت، باشد. پس از 
ترکیب بحران مالی و کووید 19، تولید اتحادیه 
اروپا ۲۰ درصد یا سه میلیارد یورو کمتر از زمانی 
خواهد بود که رشد خود را در سال های ۲۰۰7 تا 
۲۰۰۰ حفظ کرده بود. اتحادیه اروپا قوانین مالی 
محدود کننده کس��ری بودجه خود را به حالت 
تعلیق درآورده است. به لطف بخشی از فعالیت 
پولی بانک مرکزی اروپا، دولت های اروپایی فضای 
مالی الزم برای انجام کارهای بیشتر را دارند. آنها 

باید از آن استفاده کنند.
اتحادیه از همیشه کوچک تر � 

اروپ��ا می توان��د از این واقعیت ک��ه برنامه 
واکسیناس��یون را در تابس��تان جب��ران کند، 
آسوده باشد. در سراسر قاره، اروپاگریزی در طی 
همه گیری رو به زوال است و سیاستمدارانی که 
قبا بر جدایی از این اتحادیه تاکید می کردند، 
مانند ماتئو سالوینی یا مارین لوپن، اکنون لحن 
خود را تغییر داده اند. اما به طور اجتناب ناپذیری، 
اتحادیه اروپا از چین و آمریکا عقب اس��ت زیرا 
نتوانسته با هر بحران متوالی به طور شایسته ای 
کنار بیای��د. در دنیایی خطرناک و ناپایدار، این 

عادت است که باید تغییر کند.

تحلیل اکونومیست از سوء مدیریت قاره سبز در مواجهه با همه گیری کووید1۹ 

خطای  اروپا 

نخست وزیر عراق پس از حرف و حدیث ها و فراز و فرودهای 
زیاد و 11 ماه انتظار باالخره به عربس��تان سفر کرد و مورد 
استقبال بن سلمان ولیعهد سعودی قرار گرفت. هدف از این 
سفر گسترش سطح همکاری ها اعام شده است؛ همکاری هایی 
که تنها به عرصه سرمایه گذاری عربستان در زیرساخت های 

عراق محدود نمی شود.
الکاظمی قرار بود سال گذشته پس از رسیدن به منصب 
نخست وزیری دولت انتقالی در نخستین سفر خارجی خود 
به عربستان برود اما این سفر به دلیل آنچه بیماری و کهولت 

سن شاه سعودی ذکر شد، صورت نگرفت.
پ��س از آن مکالمات متعددی بین الکاظمی و حکومت 
عربستان برای سفر به این کشور صورت گرفت، اما پی در پی 
به تاخیر افتاد و مقامات نظامی و سیاس��ی دو کشور در این 
بین سفرهایی به ریاض و بغداد داشتند. در نهایت برنامه سفر 
الکاظمی با ماجراهایی مانند قدرت نمایی گروه های مردمی 
مس��لح در پایتخت عراق و تعویق اجاس سه جانبه بغداد با 

حضور مصر و اردن همراه شد.
سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به ریاض و دیدار 
با رهبران عربستان و از جمله با محمد بن سلمان، ولیعهد آن 
کشور در شرایط و اوضاع کنونی حاکم بر خاورمیانه از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
الکاظمی قرار بود در ماه ژوئیه س��ال گذشته به ریاض 
سفر کند. در صورت وقوع آن سفر، ریاض نخستین ایستگاه 
سفر خارجی نخست وزیر عراق می بود؛ سفری که به علت 
بیماری ملک س��لمان و بستری شدن او در بیمارستان به 
تعویق افتاد. از آن زمان تاکنون، مقامات سیاسی و اقتصادی 
دو کش��ور بارها با یکدیگر دی��دار و گفت وگو کرده اند، اما 
ای��ن دیدارها عموما در س��طح وزیران و مس��ووالن دیگر 
بوده است؛ دیدارهایی که عما منجر به گشایش گذرگاه 
مرزی »عرعر« ش��ده و افزون بر آن، زمینه سرمایه گذاری 
عربستان در عراق را فراهم کرده است. اکنون از گسترش 

این همکاری ها سخن می رود.

پیام سیاسی سفر الکاظمی به ریاض � 
در بیانیه مش��ترک دو کشور بر لزوم همکاری در عرصه 
مسائل امنیتی تاکید شده است. خاک عربستان پس از آغاز 
جنگ داخلی در یمن، بارها ظرف ش��ش سال گذشته آماج 
حمات پهپادی و موش��کی حوثی ها قرار گرفته، اما پدیده 
جدیدی در حمله به خاک عربس��تان روی داده که اهمیت 
همکاری های امنیتی دو کشور را بیش از پیش ساخته است. 
رس��انه های بین الملل در ماه ژانویه از حمله پهپادی به کاخ 
سلطنتی عربستان در یمامه خبر دادند. کاخ ملک سلمان و 
دربار او در این مجتمع قرار دارد. گروهی اسام گرا در عراق که 
با نام »تیپ روز موعود« فعالیت می کنند، مسوولیت این حمله 
را برعهده گرفتند. الکاظمی در جریان سفر خود به ریاض این 
خبر را تکذیب کرد و گفت که دولت عراق اجازه نخواهد داد از 

خاک این کشور برای حمله به عربستان بهره برداری شود.
نخست وزیر عراق پس از دیدار و گفت وگوی یک ساعته 
خود با محمد بن س��لمان به خبرنگاران گفت: تاکنون هیچ 
حمله ای به پادشاهی عربستان از خاک عراق صورت نگرفته 
است. او تاکید کرد که تاش هایی شده تا به مناسبات عراق و 
عربستان آسیب برساند. الکاظمی توضیح بیشتری در این باره 
نداد. محمد بن سلمان نیز از گشایش بیشتر گذرگاه های مرزی 
با عراق سخن گفت. گذرگاه های مرزی بین دو کشور پس از 
حمله صدام حسین به کویت و قطع مناسبات دیپلماتیک دو 

کشور در سال 199۰ مسدود شده  بودند.
گسترش سطح همکاری ها � 

در جری��ان گفت وگوهای بین مقامات عراق و عربس��تان 
پنج توافقنامه نیز امضا شد. این توافقنامه ها از جمله ناظر بر 
همکاری های مالی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و رس��انه ای 
اس��ت. در بیانیه مشترکی که پس از پایان دیدار مقامات دو 
کش��ور منتشر ش��ده از ایجاد یک صندوق مالی سه میلیارد 

دالری سخن رفته است. قرار است این صندوق که بخش اعظم 
بودجه آن توسط عربستان سعودی تامین می شود، با مشارکت 
بخش خصوصی دو کشور در زمینه های مختلف اقتصادی عراق 
و از جمله در عرصه تولید برق فعالیت کند. این سرمایه گذاری 
عربستان در عراق مکمل ۵۰۰ میلیون دالری است که عربستان 
اخیرا در اقتصاد عراق تزریق کرده است. افزون بر آن، صرف نظر 
از همکاری اقتصادی دو کشور در تامین برق عراق، مسووالن 
عربستان با نخست وزیر عراق بر سر هماهنگ کردن سیاست 
تولید نفت دو کشور در اوپک نیز گفت وگو کردند. عراق پس 
از عربستان دومین کشور بزرگ صادرکننده نفت عضو اوپک 
است. عراق برای حل مشکات اقتصادی و از جمله استفاده 
بهینه از ذخایر نفتی خود نیاز به سرمایه خارجی دارد. خالد 
بتال النجم، وزیر برنامه ریزی عراق گفته بود که این کشور شش 
هزار طرح پیشنهادی مناسب برای سرمایه گذاری سعودی ها 
تهیه کرده است؛ پروژه هایی که میزان سرمایه مورد نیازشان 

در حدود 1۰۰ میلیارد دالر برآورد می شود.

واکنش معاون وزیر دفاع عربستان  � 
خالد بن سلمان بن عبدالعزیز معاون وزیر دفاع عربستان 
سعودی و فرزند پادشاه این کشور در توئیتی مدعی شد که 
کشورش همچنان پشتیبان و برادر وفادار عراق در همه اوقات 

باقی خواهد ماند.
معاون وزیر دفاع و پس��ر ش��اه س��عودی نوشت: سفر 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق که به عنوان مهمان 
عزیزی به دعوت خادم حرمین شریفین به عربستان آمد 
و با ولیعهد دیدار کرد، سطح باالی همکاری و پیوندهای 
برادری و عربیت میان دو کش��ور و سرنوشت مشترک را 

نشان می دهد.
او در ادامه اعام کرد: حجم شرایط و حساسیت چالش ها 
به هر اندازه هم که برسد، عراق همواره برای عربستان امتداد 
عربی اصیل بی بدیل و تغییرناپذیر باقی خواهد ماند و عربستان 
همچنان پش��تیبان و برادر وفادار عراق در همه اوقات باقی 

خواهد ماند.
این در حالی است که محافل رسانه ای و سیاسی عراق بارها 
تاکید کرده اند که سعودی عاوه بر تقویت و حمایت مالی و 
سیاس��ی از داعش در امور داخلی عراق دخالت می کند. در 
جریان اعتراضات مردمی عراق که به تظاهرات اکتبر معروف 
است، ریاض نقش مهمی در تحریف اعتراضات و انحراف آن 
از مطالبات عمومی و اقتصادی به سمت موضوعات حاشیه ای 

داشت.
واکنش مقتدی صدر  � 

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق هم در واکنش به 
سفر مصطفی الکاظمی به عربستان سعودی با انتشار توئیتی 
اعام کرد: من با امیدواری به س��فر الکاظمی به عربس��تان 

نگاه می کنم.
 الکاظمی بنا به دعوت رسمی ریاض وارد عربستان شد. 
محمد بن س��لمان، ولیعهد س��عودی در مراسم استقبال از 
الکاظم��ی در فرودگاه حضور یافت و به وی و دیگر مقامات 

همراه نخست وزیر عراق خوشامد گفت.

پيام های آشکار و پنهان سفر نخست وزیر عراق به عربستان
صندوق سرمایه گذاری مشترک سعودی- عراقی

بازتاب

مطبوعات جهان

عبور از مرز 3۱ میلیون مبتال در آمریکا
ی��ی  یکا مر آ م��ه  نا ز و ر
نیویورک تایمز در صفحه نخست 
خود به مقایسه آماری مبتایان 
و قربانیان کووید 19 در ماه های 
اخیر پرداخته اس��ت. آمریکا با 
بیش��ترین تع��داد مبتایان در 
جهان با افزایش ۵9 هزار و 7۰7 
مبتا در روزهای اخیر، به مجموع 
۳1 میلیون و ۳۳ هزار و ۸۰1 نفر 
رسیده است، تاکنون ۵6۳ هزار و 
۲۰6 آمریکایی مبتا به کووید19 
در این کشور جان خود را از دست 
داده  ان��د. بر اس��اس آخرین آمار 
جهانی 1۲۸ میلیون و ۲۴۲ هزار 
و 6۰1 نفر در جهان به ویروس کرونا 

مبتا شده اند.

جمهوریخواهان در مقابل طرح اقتصادی بایدن
ی��ی  یکا مر آ م��ه  نا ز و ر
صفح��ه  در  واشنگتن پس��ت 
نخس��ت خود به مخالفت رهبر 
جمهوریخواه��ان س��نا با طرح 
کان اقتص��ادی بایدن پرداخته 
اس��ت. دموکرات ها برای اجرای 
این طرح به جمهوریخواهان نیاز 
دارند، اما میچ مک کانل رهبر اقلیت 
جمهوریخواه سنا آن را رد کرد. به 
گفته بایدن، این طرح یک بس��ته 
اقتص��ادی دو تریلیون دالری برای 
ترمیم جاده ها، افزایش ایستگاه های 
ش��ارژ خودروهای برقی، گسترش 
پهنای باند و سریع اینترنتی، مدرنیزه  
کردن واگن های قطارها و... است که 
موجب خواهد شد، آمریکا از چین 

پیشی بگیرد.

قرنطینه سراسری فرانسه
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت 
در صفح��ه نخس��ت خود به 
س��ومین قرنطینه سراس��ری 
در فرانس��ه پرداخته است. به 
دنب��ال افزایش م��وارد ابتا به 
ویروس کرونا طی روزهای اخیر 
رییس جمهوری فرانس��ه اعام 
کرد که قرنطینه 19 دپارتمان 
این کشور از شنبه شب به مدت 
چهار هفته به کل مناطق فرانسه 
گس��ترش خواهد یافت. به این 
ترتیب همه شهروندان فرانسوی 
از شنبه شب تنها اجازه جا به جایی 
ت��ا ش��عاع 1۰ کیلومتری محل 

سکونت خود را خواهند داشت.
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کارشناس بازار سرمایه هشدار داد
مخاطرات ورود غیرحرفه ای ها به فارکس

باشگاه خبرنگاران جوان- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ایران معموال 
اطاعات تازه نسبت به سیاست های سایر کشور ها ندارد و کسانی که ناآگاهانه وارد 
بازار فارکس می شوند ضرر می کنند. علی سنگینیان درباره فارکس )بازار جهانی ارزها( 
گفت: فارکس برای کسانی که حرفه ای نیستند و اطاعات کافی ندارند، مناسب نیست، 
با توجه به آموزش هایی که در بورس صورت گرفته باز هم شاهد نوسانات هستیم که 
باعث ضرر سهامداران می شود؛ در حوزه فارکس نیز کشور ما اطاعات دست اولی 
نسبت به ارز و سیاست های سایر کشور ها ندارد و کسانی که ناآگاهانه وارد بازار فارکس 
می شوند، ضرر می کنند. سنگینیان بیان کرد: اگر خروج سرمایه در بازار اتفاق بیفتد 
به نفع اقتصاد نیست، زیرا بخش عمده ای از سرمایه که وارد بورس می شود، به سمت 
سرمایه گذاری های مولد و تامین مالی شرکت می رود، پس جذب پول از بازار سکه، 
مسکن، طا و اماک در بازار سرمایه به نفع سیاست های کان کشور است و اینکه 
هر چند وقت یک بار بازار فارکس جذاب می شود، ولی حرکت به سوی بازار فارکس 
به ضرر اقتصاد کشور است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: مقررات مشخصی برای 
ممنوعیت نداریم، در مواقعی سازمان بورس و بانک مرکزی صحبت هایی کردند و 
اخطار هایی دادند، اما مقررات منع کننده و بازدارنده ای وجود ندارد، چون در کشور 
ما این سرمایه گذاری قانونی نیست و با ریسک باالیی همراه است و توصیه نمی شود 
و نکته قابل توجه این است که کسب سود در این بازار راحت نیست، چون اطاعات 
کشور با تاخیر همراه است. سنگینیان تشریح کرد: معامات از طریق کارگزاری های 
خارجی صورت می گیرد و افراد نزد کارگزاری ها حساب افتتاح می کنند و خرید و 
فروش انجام می دهند و به وسیله صرافی ها با اهرمی که به افراد می دهند، می توانند 
بیشتر از مبلغ دارایی شان خرید و فروش کنند. وی افزود: به دلیل اینکه ریال معتبر 
نیست، معموال بین ارز های معتبر مثل دالر، یورو، پوند و غیره خرید و فروش می کنند، 
ولی بازار فارکس بسیار پرنوسان است و نیاز به حضور تمام وقت، اطاعات بسیار زیاد و 
تحلیل تکنیکال دارد و باید نقطه حمایت و مقاومت و سیاست های پولی کشور هایی 
که ارزهایش��ان را خرید و فروش می کنند را بشناسند و نسبت به تعرفه های آنها 
آگاهی داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ولی ما کشوری هستیم 
که از نظر تعطیات رسمی با کشور های دیگر تفاوت داریم و خود همین موضوع ما 
را برای دریافت اطاعات به عقب می اندازد، بازارفارکس بازاری است، برای نهاد های 
مالی مثل بانک ها که پوشش مالی برای نوسانات ارز ایجاد می کنند، اما افراد خرد 
هم هستند که وارد بازار می شوند و از این نوسانات سود می برند به هر حال برای 
کسانی که غیرحرفه ای هستند و فکر می کنند می توانند پول راحت به دست بیاورند 
نامناسب است. وی گفت: این که افراد از طریق کارگزای ها خارجی اقدام به خرید و 
فروش می کنند، ممکن است سوءاستفاده های مالی صورت بگیرد مانند کارگزاری های 
مستقر در دبی و ترکیه طیبیعتا قوانین کمتری روی کار های این کارگزاری ها وجود 
دارد، این در حالی است که، اگر در بورس خودمان خرید و فروش کنیم، در صورت 

ایجاد مشکل، قوانین از فرد حمایت می کند.

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد
تاثیر قیمت نفت بر ارزش سهام عدالت

تجارت نیوز- یک تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص رابطه میان قیمت نفت و سهام 
عدالت گفت: بین قیمت نفت و سهام عدالت دو نوع رابطه مستقیم و غیرمستقیم را 
شاهد هستیم. در ابتدا به دلیل اینکه بخشی از پرتفوی سهام عدالت مرتبط است با 
نفت، این ارتباط مستقیم است. پیمان حدادی افزود: در گروه پاالیشی ها و پتروشیمی ها 
هرچه قیمت نفت و مش��تقات نفتی باال برود برای سودآوری این شرکت ها دارای 
اهمیت بیشتری است. حتی در برخی صنایع غیرنفتی مانند صنعت فلزات، به دلیل 
همگرایی بین قیمت فوالد و قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت نفت برای این 
صنایع که به صورت مستقیم با نفت ارتباط ندارند هم مهم است. وی گفت: افزایش 
قیمت نفت باعث می شود بخش اعظمی از سهام عدالت از نظر سودآوری رشد کند. 
البته افزایش سودآوری حتما منجر به افزایش قیمت سهام نمی شود زیرا ممکن است 
گاهی قیمت از ارزش باالتر یا پایین تر باشد. اما از نظر سودآوری می توان گفت این 
تاثیر مستقیم است. این تحلیلگر بازار در خصوص تاثیرات غیرمستقیم قیمت نفت بر 
سهام عدالت گفت: با افزایش قیمت نفت احتمال کاهش کسری بودجه دولت وجود 
دارد و هر چه کسری بودجه دولت کمتر باشد نیاز دولت برای تامین کسری بودجه 
از بازار سرمایه نیز کم می شود و از فشار دولت بر بازار سرمایه کاسته خواهد شد. وی 
در ادامه افزود: با توجه به اینکه کلیت بازار از سوی دولت ریسکی متحمل نمی شود، 

قیمت نفت برای کل سهم ها از جمله سهام عدالت مهم است.

زینب مختاری- وضعیت این روزهای بازار 
سرمایه را می توان با عنوان »رکود مطلق« توصیف 
کرد. بررسی روند معامات بازار سرمایه در سال 
جدید نشان می دهد که طی چهار روز کاری هفته 
گذشته، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از 
بازار خارج شده است. بدین ترتیب، روند خروج پول 
از بازار که از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان 
ادامه دارد و حتی نامتقارن کردن دامنه نوسان و 
کاهش ریسک و زیان معامات نیز نتوانسته است 
بر ترس سهامداران از آینده بازار، چیره شود. دامنه 
نوسان نامتقارن که در ابتدا با هدف کنترل شتاب 
ریزش شاخص کل و قیمت سهام اجرایی شده بود، 
در روزهایی که اغلب نمادها به جذابیت رسیده و 
دورنمایی مثبت ارائه می دهند، به مانع جدی در 
برابر پویایی و رونق معامات تبدیل شده است. 
طی روزهای معاماتی 1/۵ ماه گذشته از ابتدای 
اجرای دامنه نامتقارن، روند فرسایشی معامات 
شدت گرفته است به نحوی که این روزها حجم 
معامات بازار در کمترین سطوح خود در مقایسه 
با روزهای عادی س��ال گذش��ته قرار دارد. با این 
حال خروجی آخرین جلسه شورای عالی بورس 
در س��ال 99 تا حدودی معامله گران حرفه ای را 
نس��بت به اتخاذ تصمیمات مناسب  تر در سال 
جدید امیدوار کرده اس��ت. از سوی دیگر رییس 
سازمان بورس نیز کاهش دامنه نوسان را رد کرده 
و حتی از احتمال گسترش دامنه نوسان به مثبت 
و منفی شش درصد سخن گفته است. اگرچه با 
وجود اختیار تام سازمان بورس در تعیین دامنه 
نوسان، دامنه نامتقارن همچنان در دادوستدها اجرا 
می شود. اکنون این سوال مطرح است که اعمال 
این مدل که پیش از این قرار بود تا پایان س��ال 
99 تداوم داشته باشد، چه زمانی متوقف خواهد 
شد؟ آیا روند فرسایشی معامات در بازار سرمایه 

به زودی پایان می یابد؟
اجرای دامنه نوسان نامتقارن از هفته پایانی 
بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. اعام این خبر از 
سوی رییس سازمان بورس سبب صعود چشمگیر 
شاخص کل در فاصله انتشار خبر تا اجرای مصوبه 
شورای عالی بورس شد. اما به محض آغاز اجرای 
این مدل، بازار سرمایه مجددا مسیر نزولی را در 
پیش گرفت. روندی که به دلیل قفل شدن صفوف 
فروش و زمان بر ش��دن اصاح قیمت ها صدای 
اعتراض فعاالن بازار را هم درآورد. از سوی دیگر نیز 
وزیر اقتصاد در اظهاراتی بیان کرد همواره با محدود 
کردن دامنه نوسان مخالف بوده است. دژپسند 
یکی از خصوصیت های بازار سرمایه را درجه و حد 
نقدشوندگی باال اعام و تاکید کرده بود از همین رو 
تعیین دامنه نوسان در منفی و مثبت ۲ در حالی 
که این بازار مالیات، حق کارگزاری، حق بورس و 

سایر هزینه ها را دارد در تضاد با نقدشوندگی بازار 
خواهد بود. او با اشاره به دامنه نوسان مثبت 6 و 
منفی ۲ این س��وال را مطرح کرده بود که »اگر 
ف��ردی که وضع مالی خوبی ن��دارد، به پول نیاز 
داشته و حاضر باشد با منفی سه درصد سهام خود 
را بفروشد، آیا حق داریم به او بگوییم این کار را 
نکن؟ در بازار سکه شما می گویید که چقدر کم 
یا زیاد بشود؟ دامنه وجود دارد؟ خیر، در بازار ارز 
نیز همین طور.« بدین ترتیب طی آخرین جلسه 
شورای عالی بورس در سال گذشته سه سیاست 
کلی در راستای تغییر دامنه نوسان تبیین و تصویب 
شد. به گفته سخنگوی شورای عالی بورس بر این 
اساس، افزایش دامنه نوسان مورد تاکید شورا قرار 
گرفت. همچنین قرار شد این افزایش به شکل 
تدریجی همراه با اطاع رس��انی کامل و آمادگی 
بازار انجام شود. در ادامه نیز مقرر شد که همراه 
با سیاست افزایش دامنه نوسان، فرهنگ سازی و 

ترویج روش های سهامداری غیرمستقیم نیز انجام 
شود. به گفته محمدعلی دهقان دهنوی با این سه 
سیاست کلی، تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان 

بورس واگذار شده است.
تداوم دامنه نوس�ان نامتقارن تا رفع  � 

ابهام برجام
صف��اری  مصطف��ی 
کارشناس بازار سرمایه در 
گفت وگو با »جهان صنعت« 
نظر متفاوتی را ابراز می کند. 
او معتقد است مادامی که 
علت اجرای دامنه نوسان 
نامتقارن پابرجاست، این سیاست در بازار ادامه 
خواهد داش��ت. او بیان می کند: »زمانی که در 
اقتصادهای جهان و بورس ها آیتم مجهولی ایجاد 
ش��ود یا اتفاق خاصی رخ دهد، بسته به میزان 
بارگذاری آن، یا بازار سرمایه تعطیل می شود یا 

آنکه دامنه نوسان تغییر خواهد یافت؛ به عنوان 
مثال دامنه نوس��ان در ب��ورس امارات مثبت و 
منفی1۰ درصد بود. زمانی که س��ایه کرونا بر 
اقتصاد جهانی سنگین شد و رکود ایجاد کرد، 
این دامنه را به منفی ۵ و مثبت 1۰ تغییر دادند 
و دامنه نامتقارن ایجاد کردند. اکنون مادامی که 
دلیل اجرای دامنه نامتقارن برطرف نشود، این 
روند ادامه خواهد داشت.« صفاری با تعمیم این 
موضوع به بازار س��رمایه ای��ران عنوان می کند: 
»اجرای دامنه نوسان نامتقارن در بازار ایران نیز 
چند دلیل داشت؛ دلیل نخست باتکلیفی درباره 
سرنوشت برجام بود که ابهام آن همچنان نیز ادامه 
دارد. دلیل دوم فشار فروش اوراق دولتی در بازار 
سرمایه بود. آن گونه که اعام شده است، دولت 
در سال گذشته 17۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
در بازار فروخته که بخش عمده آن در روزهای 
پایانی س��ال صورت گرفت. از همین رو به باور 

من مادامی که سرنوشت برجام مشخص نشده 
و بازار در باتکلیفی به سر می برد، اجرای دامنه 
نامتقارن الزم است.« این کارشناس بازار سرمایه 
ادامه می دهد: »من با تغییر لحظه ای دامنه نوسان 
مخالف هستم مگر آنکه عامل و دلیل اجرای دامنه 
نوسان نامتقارن از میان برداشته شود. اما در غیر 
این صورت این سیاست باید ادامه یابد.« وی بر 
این باور است که دامنه نوسان نامتقارن توانسته 
اس��ت فروش های توده واری را تا حدی کنترل 
کند و در همین حال نوسان گیری های روزانه را 
نیز تقریبا محدود کرده است. این کارشناس بازار 
سرمایه درباره فرسایشی شدن روند معامات در 
بازار س��رمایه و راهکار رفع آن، اظهار می کند: 
»این وظیفه بازارگردانان اس��ت تا از قفل شدن 
صفوف جلوگیری کنند. بازارگردانان هستند که 
باید نقدشوندگی سهام را اصاح و تقویت کنند. 
در واقع وجود بازارگردان ها سبب کاهش صفوف 

طوالنی در بازار سرمایه خواهد بود.«
رش�د 30 � درص�دی ش�اخص کل ت�ا 

خردادماه
صفاری در ادامه با تش��ریح روند کنونی بازار 
سرمایه تصریح می کند: »سال مالی اغلب شرکت ها 
در پایان سال گذشته به اتمام رسیده و به تدریج 
اطاعات تولید و فروش آنها منتش��ر می ش��ود. 
در ادامه نیز تقس��یم سود شرکت ها را پیش رو 
خواهیم داشت و در تیرماه نیز شاهد تقسیم سود 
هلدینگ ها خواهیم بود. می توان گفت شفافیت در 
بازار سرمایه افزایش یافته است.« او اضافه می کند: 
»فروش توده واری سهام از جمله سهام عدالت در 
سال گذشته موجب شده بود که سمت فروش 
سنگین باشد. اما اکنون با انتشار اطاعات شرکت ها 
و نزدیک شدن به فصل تقسیم سود مجامع، سمت 
فروش این روزهای بازار هم سبک تر می شود و 
این روند ادامه دار نخواهد بود.« این کارش��ناس 
بازار سرمایه تاکید می کند: »P/E بازار هم نسبت 
به فروردین ماه سال گذشته بسیار کاهش یافته 
است؛ سال گذشته در این زمان خرید و فروش های 
هیجانی زیادی در بازار جریان داشت که اکنون 
با آن مواجه نیستیم. در حال حاضر بازار سرمایه 
روندی آهسته و پیوسته را طی می کند.« با این 
ح��ال صفاری تاکید می کند اکنون بس��یار زود 
اس��ت که بخواهیم روند بازار را قضاوت کنیم. او 
تصریح می کند: »در واقع بازار تنها چهار روز در 
سال جدید کار کرده است؛ اصل معامات از امروز 
آغاز می شود. با انتشار اطاعات شرکت ها و سود 
و زیان آنها، بازار دست کم تا اردیبهشت ماه مثبت 
خواهد بود. تا خرداد نیز ش��اخص کل ۲۰ تا ۳۰ 
درصد رشد خواهد کرد و سهامداران نباید از این 

بابت نگران باشند.«

»جهان صنعت« آثار تداوم اجرای دامنه نوسان نامتقارن در معامالت بورس را بررسی کرد
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همزمان با آغاز سه ماهه دوم سال 
جاری میادی، بیشتر شاخص های 
مهم بورسی جهان صعودهای بزرگی 
را تجرب��ه کردن��د. در همی��ن حال 
سود اوراق قرضه آمریکا نیز در حال 
رکوردشکنی های جدید است. بررسی 
روند شاخص سهام اس اند پی ۵۰۰ و 
داوجون��ز در ۵۰ روز نخس��ت دولت 
بایدن نشان از عملکرد مطلوب دولت 
جدید در مقایسه با دولت های پیشین 
و خوش بینی فعاالن بازار نس��بت به 
سیاس��ت های اقتصادی بایدن دارد. 
در همی��ن ح��ال وزارت کار آمریکا 
اعام کرده است که شمار متقاضیان 
دریافت مزایای بیکاری در این کشور 
ت��ا پایان ماه مارس ب��ا 61 هزار نفر 
افزایش نسبت به دوره قبل به 719 
هزار نفر رس��یده اس��ت. اگرچه این 
رقم نسبت به رکوردهای ثبت شده 
چهار ماه قبل کاهش خوبی داش��ته 
اما ای��ن ارقام هنوز فاصله معناداری 
ب��ا رقم ۲۲۰ هزار نفری ثبت ش��ده 
قبل از آغاز بحران کرونا دارد. برآورد 
می ش��ود درآمد بیش از 1۸ میلیون 
ش��اغل آمریکایی تحت تاثیر کرونا 

کاهش پیدا کرده باشد.
ات��اق بازرگانی آمریکا با انتش��ار 
گزارشی نسبت به مخاطرات برنامه 
دولت بایدن برای سرمایه گذاری دو 
تریلیون دالری در زیرس��اخت های 
اقتصاد آمریکا هش��دار داده است. به 
گفته این اتاق، منابع مالی این طرح 
قرار است از طریق افزایش محسوس 
مالیات ها تامین شود که این مساله 
باعث کاه��ش رقابت پذیری اقتصاد 
آمریکا در س��طح جهان و س��رعت 
احیای رش��د اقتصادی خواهد ش��د 
که دقیقا متضاد چیزی است که این 
بسته پیشنهادی هدف گذاری کرده 
اس��ت. با وجود آنک��ه دولت آمریکا 
در دوره ریاس��ت جمهوری ترامپ و 
بایدن حدود پنج تریلیون دالر تاکنون 
برای کاستن از تبعات اقتصادی ناشی 
از وی��روس کرونا تخصی��ص داده اند 
احتمال رونمایی و اجرایی ش��دن از 
یک بسته حمایتی عظیم دیگر وجود 
دارد. به گفته برخ��ی از منابع آگاه، 
دول��ت بایدن پس از اجرایی ش��دن 
بسته حمایتی 1/9 تریلیون دالری در 
نظر دارد یک بس��ته دیگر را با هدف 

کاس��تن از فاصله طبقاتی و تقویت 
زیرساخت های اقتصادی اجرایی کند. 
گزینه تصدی گ��ری وزارت بازرگانی 
آمری��کا در دولت بایدن در مصاحبه 
با نش��ریه وال استریت ژورنال از آغاز 
مذاکرات تجاری با چین حمایت کرده 
و افزوده است: تعرفه ها به شرکت ها 
و مصرف کنندگان آمریکایی خسارت 
زده اس��ت ام��ا این تعرفه ه��ا دارای 

مزایایی نیز بوده اند.
 این وکیل سابق در امور تجارت 
که خ��ود دارای پدر و مادری چینی 
است، برداشته شدن ناگهانی تعرفه ها 
را به ضرر اقتصاد آمریکا دانس��ته و 
گفت��ه اس��ت پیش از ای��ن کار باید 
اصاحات��ی در نظ��ام گمرکی فعلی 
انجام شود. اگرچه نگرانی ها از افزایش 
تورم در نتیجه ادامه سیاس��ت های 
حمایتی دولت ها و بانک های مرکزی 
جهان به صورت جدی درآمده، اما با 
توجه به آنکه انتظار می رود جهان در 
سال جاری از رکود کرونایی سال قبل 
خارج شود، شاخص های مهم بورسی 
جهان کم��اکان در نزدیکی قله های 
تاریخی خود حرکت می کنند. از طرف 
دیگر تاکید چندباره بایدن و مقامات 
دولت وی بر احیای چندجانبه گرایی 
و حمای��ت از رون��د جهانی ش��دن، 
باعث دلگرمی معامله گران نسبت به 
افزایش تجارت خارجی در میان مدت 
ش��ده است. به گزارش ایسنا به نقل 
از بلومبرگ، به نظر می رسد که رشد 
اقتص��ادی بس��یاری از اقتصادهای 
بزرگ به میزانی ک��ه پیش تر تصور 
می شد نیرومند نخواهد بود. موسسه 
مطالعات اقتصادی آلمان در گزارش 
جدید خود پیش بینی کرده است که 
رش��د اقتصادی بزرگ ترین اقتصاد 
اروپا در س��ال ج��اری به ۳/7 درصد 
برس��د که این رقم ۰/۵ درصد کمتر 
از چیزی اس��ت ک��ه پیش تر تصور 
می ش��د. همچنین شاخص مدیران 
خرید در س��طح منطقه یورو در ماه 
مارس به ۵۲/۵ واحد رسید که ۳/7 
واحد باالتر از رقم ثبت ش��ده در ماه 
قبلی بوده است. به دنبال بازگشایی 
تدریجی کس��ب و کاره��ا در آمریکا 
و کم ش��دن انگیزه ه��ای احتیاطی، 
می��زان فروش خانه ه��ای جدید در 
آمریکا در دوازده ماه منتهی به فوریه 

با کاهش قابل توجه 1۸/۲ درصدی 
نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه 
قبل به 77۵ هزار واحد رسیده است 
که این رقم، کمترین رقم ثبت شده 
در هشت ماه اخیر محسوب می شود. 
بیشترین رکود مسکن در بخش غرب 
میانه اتفاق افتاده که فروش خانه ها 
۳7/۵ درصد کمتر از فوریه سال قبل 
شده اس��ت. متوسط قیمت مسکن 
نیز به ۳۴۸ هزار دالر افزایش یافت. 
افزایش شمار قربانیان کرونا در اروپا 
باعث شده اس��ت تا محدودیت های 
کرونا در قاره س��بز ادامه یابد و این 
مس��اله می تواند هش��داری از دیرتر 
شدن بازگشت شرایط به حالت عادی 
خود باش��د. از آلمان خبر می رس��د 
دولت آنگا م��رکل محدودیت های 
کرونایی به وی��ژه در زمینه فعالیت 
کس��ب وکارها و رفت وآمد را تا پایان 
ماه آوریل تمدید خواهد کرد. پیش 
از این نیز به دلیل مش��ابهی، دولت 
فرانس��ه از قرنطینه پاریس و نواحی 
ش��مال این کش��ور به دلیل افزایش 
ش��مار مبتای��ان خب��ر داده ب��ود. 
دریک هالپینی- تحلیلگر ارشد بازار 
سرمایه در بانک میتسوبیشی- گفت: 
به طور کلی هنوز ریسک های زیادی 
در بازارهای مالی وجود دارند که روند 
معامات را دست کم تا نیمه نخست 
امسال تحت تاثیر خود قرار می دهند. 
وضعیت کرونا مای��ه نگرانی بزرگی 
اس��ت به ویژه آنکه هنوز نمی توانیم 
با قاطعیت بگوییم که واکس��ن های 
موجود در برابر گونه های جهش یافته 
ویروس هم کارایی باالی خود را حفظ 
کرده اند. اینکه تنش های ژئوپلیتیکی 
تا چه حد مناسبات تجاری را تحت 

تاثیر قرار دهند هم مهم است.
بورس آمریکا � 

در  اس اندپ��ی۵۰۰  ش��اخص 
نخس��تین روز معاماتی از سه ماهه 
دوم ۲۰۲1 برای نخس��تین بار موفق 
به عبور از س��طح چهار هزار واحدی 
ش��د. پس از روند صعودی شاخص 
اس اندپی۵۰۰ و ثبت رکورد جدید، 
سهام شرکت های فناوری هم از این 
روند تاثیر پذیرفتند و حرکت صعودی 
در این بازار نیز شکل گرفت. بسیاری 
از سرمایه گذاران امیدوارند که روند 
صع��ودی بازار در س��ه ماه��ه دوم 

۲۰۲1 تداوم داشته باشد. به گزارش 
اقتصادآناین، همزمان بس��یاری از 
تحلیلگران نس��بت به افزایش بازده 
اوراق قرض��ه و اعام محدودیت های 
جدی��د در اروپا به س��رمایه گذاران 
هش��دار داده اند. گفتنی اس��ت سود 
اوراق قرض��ه 1۰ س��اله آمریکا روز 
سه ش��نبه ب��ه باالترین رک��ورد 1۴ 
ماهه رس��یده بود. بر این اس��اس در 
ابتدای معامات سه ماهه دوم سال 
۲۰۲1، ش��اخص داوجونز با افزایش 
۰/۵۲، اس اندپ��ی۵۰۰ ب��ا 1/1۸ و 
شاخص نزدک با افزایش 1/۸ درصدی 

معامات را به پایان بردند.
بورس های اروپایی � 

در معام��ات بازارهای بورس در 
اروپا نیز ش��اخص »فوتس��ی 1۰۰« 
بورس لندن ب��ا ۰/۳۳ درصد صعود 
نس��بت ب��ه روز قب��ل و در س��طح 
67۳7/۳۰ واحد بسته شد. شاخص 
»دک��س ۳۰« ب��ورس فرانکف��ورت 
در آلمان ب��ا افزایش ۰/66 درصدی 
و ایس��تادن در س��طح 1۵ ه��زار و 
1۰7/17 واحدی به کار خود خاتمه 
داد و ش��اخص »کک ۴۰« ب��ورس 
پاریس با پیشروی ۰/۵۵ درصدی در 
سطح 61۰۲/96 واحد بسته شد. در 
مادرید شاخص »ایبکس ۳۵« ۰/۰۳ 
درص��د پایین رف��ت و به ۸۵77/6۰ 

واحد رسید.
بورس های آسیایی � 

همچنین در معامات بورس های 
آس��یا، ش��اخص ها عملک��رد خوبی 
داشتند تا جایی که شاخص »نیک کی 
۲۲۵« بورس توکی��و ژاپن با صعود 
۰/7۲ درصدی تا س��طح ۲9 هزار و 
۳۸۸/۸7 واحدی باال رفت. شاخص 
»هانگ س��نگ« ب��ورس هنگ کنگ 
1/97 درصد باال رفت و در سطح ۲۸ 
هزار و 9۳۸/7۴ واحد بس��ته شد. در 
چین شاخص »شانگهای کامپوزیت« 
جهش 1/۲۴ درصدی را تجربه کرد و 
در سطح ۵11۰/7۸ واحد بسته شد. 
در استرالیا شاخص »اس اند پی اس اند 
ایکس ۲۰۰« بورس سیدنی با ۰/۵6 
درصد افزایش و ایس��تادن در سطح 
6۸۲۸/69 واحدی به کار خود خاتمه 
داد. در بین دیگر ش��اخص های مهم 
آسیایی، ش��اخص »تاپیکس« ژاپن 
صعودی ب��ود. گفتنی اس��ت معیار 
محاس��به تغییرات قیمتی، س��اعت 
پایانی معامات روزانه بورس نیویورک 

بوده است.

رویکرد مثبت بازارهای سهام به سياست های اقتصادی بایدن
صعود یکپارچه بورس های جهانی

بازار جهانی

 جهـان   صنعـت سـازمان آگهى هاى روزنامه

0 2 1 -8 8 0 5 0 2 8 6
0 2 1 -8 8 0 5 0 6 8 4
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نح��وه و آثار توق��ف روند واگذاری ش��رکت های 
خصوصی ش��ده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان 
خصوصی س��ازی بررس��ی و قراردادهای واگذاری، به 
تفکیک مواردی که منتهی به توقف فعالیت، فسخ یا 
ابطال قرارداد واگذاری شده است مورد آسیب شناسی 

قرار گرفته است.
براس��اس گزارش دبیرخانه ش��ورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی، در یکصد و یکمین جلس��ه 
ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی مورخ 
99/1۰/۰۸، موضوع »نحوه وآثار توقف روند واگذاری 
شرکت های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری 
سازمان خصوصی سازی« بررسی شد و مقرر شد »به 
منظور آسیب شناسی دقیق فرآیند خصوصی سازی و 
واگذاری های صورت گرفته، گزارش��ی از مشکات و 
چالش های به وجود آمده به تفکیک هر مورد که منتهی 
به توقف فرآیند واگذاری یا ابطال قرارداد واگذاری شده 
است، تهیه ش��ود و گزارش آن در نشست دیگری از 

جلسات شورا طرح و مورد بررسی قرار گیرد.«
به این منظور، »کارگروه تخصصی پیگیری مصوبه 
شورای گفت و گو با موضوع ابطال قراردادهای واگذاری 
سازمان خصوصی س��ازی« در چهار نوبت به میزبانی 
دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
و با مسوولیت آقای دکتر حمیدرضا فوالدگر، رییس 
شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار برگزار گردید 
که در هر یک از این جلسات به بررسی وضعیت پرونده 

واگذاری یک شرکت به شرح زیر پرداخته شد.
- نخستین جلسه، سه شنبه 1۳99/11/۰7، شرکت 

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
- دومین جلسه، سه شنبه 1۳99/1۲/۰۵، شرکت 

مهندسی آب و خاک پارس 
- سومین جلسه، یکشنبه 1۳99/1۲/1۰ شرکت 

کشت و صنعت مغان
- چهارمین جلسه، یکشنبه 1۳99/1۲/17 شرکت 

بین المللی مهندسی ایران )ایریتک(
در این جلس��ات نمایندگان دادستانی کل کشور، 
معاون��ت اجتماعی و پیش��گیری از وق��وع جرم قوه 
 قضاییه، معاونت حقوقی قوه قضاییه، دبیرخانه شورای 
عالی اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان 
خصوصی سازی و هیات داوری حضور داشتند. خاصه 
گزارش از ش��رایط هر کدام از ش��رکت های مذکور به 
همراه آخرین وضعیت پرونده واگذاری ایش��ان طبق 
اظهارات و گزارش های دریافتی از خریداران ش��رکت 

در ذیل آمده است:
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه � 

وضعیت شرکت قبل و حین واگذاری � 
 ش��رکت پس از چندین بار مزایده برگزار شده در 
دی ماه س��ال 1۳9۴ به مبلغ 1۲/۴۴۰ میلیارد ریال 
)۴/۴۴۰ میلیارد ریال 1۰ ساله و ۸/۰۰۰ میلیارد ریال 
بدهی( با ۴/97۰ میلیارد ریال زیان انباشته از سازمان 
خصوصی سازی خریداری شده است. برخی مشکات 

عمده شرکت در زمان تحویل:
- هفت ماه حقوق عقب افتاده

- ۲۰۰۰ میلی��ارد ریال بدهی به س��ازمان تامین 
اجتماعی

- بیش از ۲۰۰۰ نفر نیروی مازاد فاقد تخصص که 
در فاصله زمانی انتشار آگهی فروش تا تحویل شرکت به 

خریدار به نیروهای شرکت اضافه شده بودند.
- ح��دود 1۲۰۰۰ هکت��ار اراض��ی دارای معارض 

شخصی و عمومی و غیرقابل استفاده و ...
وضعیت شرکت بعد از واگذاری � 

- افزای��ش تولید تا س��ال 96 به میزان 6۰/۳ هزار 
تن.

)توضیح: در س��ال های 97 و 9۸ به دلیل عواملی 
همچون خشکسالی و سپس سیل خوزستان، آتش 
زدن مزارع، دس��تگیری س��هامداران، برگزاری علنی 
دادگاه ها بدون کارشناس��ی دقیق و دخالت افراد غیر 

مرتبط، شرکت کاهش تولید داشته است(
- ایجاد طرح های توسعه بعد از خصوصی سازی و 

ایجاد اشتغال پایدار
همچون تاسیس کارخانه خوراک دام، کارخانه تولید 
الکل طبی، واحد بس��ته بندی شکر، عملیات اجرایی 
احداث کارخانه تولید زغال صنعتی از باگاس، عملیات 
احداث واحد س��اخت قطعات و دیوارهای بتنی پیش 
ساخته، کارخانه تولید رب گوجه فرنگی، کارخانه های 

تولید MDF، احداث کارخانه آسفالت 
- سایر اقدامات بهبود

همچون بازنشس��تگی 1۵۰۰ نفر و پرداخت حق 
س��نوات آنها، افزایش ۲۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت، 
ایجاد تاکستان 1۰۰۰ هکتاری و ایجاد حدود ۲۰۰۰ 
فرصت ش��غلی جدید در ص��ورت راه اندازی خطوط 

تولید جدید
وضعیت حقوقی قرارداد واگذاری � 

1- طرح دعوی از س��وی خریداران علیه سازمان 
خصوصی سازی و طرح ایرادات مربوط به قیمت گذاری 
و موضوع��ات مربوط به آن )بیم��ه و زمین و دارایی و 
...( که در حال بررس��ی در هیات اس��ت و رای صادر 

نشده است.
۲- طرح دعوی فسخ از سوی سازمان خصوصی سازی 
علیه خریدار، به دلیل عدم پرداخت اقساط قرارداد که در 
هیات رای نیاورد و در حال حاضر در مرجع تجدیدنظر 
ش��عبه ۲1 دادگاه عمومی تهران در مرحله رسیدگی 

است تا رای قطعی صادر شود.
شرکت آب و خاک پارس � 

وضعیت شرکت قبل و حین واگذاری � 
خ��رداد 9۳، 9۵ درصد ش��رکت به خریدار بخش 
خصوص��ی واگذار و پنج درصد برای کارکنان در نظر 
گرفته می شود و متعاقبا به دلیل واجد شرایط نبودن 
کارکنان، س��هم بخش خصوصی ب��ه 97/۲6 درصد 

افزایش می یابد.
ش��هریور 96، قرارداد س��ه جانبه ای میان خریدار 
بخش خصوصی، دولت و شرکت نصر معین پارسیان 
منعقد گردید که در این واگذاری سهم خریدار بخش 
خصوصی ۵7/۲6، سهم کارکنان ۲/7۴ و سهم شرکت 

نصر معین ۴۰ درصد بود.
ثمن معامله ۳91 میلیارد برآورد شد که تاکنون با 

پرداخت 1۵ درصد ثمن نقدی و حدود یک ونیم قسط، 
رقمی در حدود 11۲ میلیارد پرداخت شده است.

با بررس��ی طرح اعتراض خریداران پس از قرارداد 
ماحظه می گردد در م��ورد برخی اماک و زمین ها 
معارضینی وجود دارد و حدود دوسوم اموال غیر مولد 
هستند. نظریات هیات های کارشناسی منتخب هیات 
داوری مبنی بر تایید ۸۰ میلیارد تومان کسر از ثمن 
معامله، موید بیش برآورد دولت از قیمت شرکت هنگام 
واگذاری است. لیکن طرح دعوای تنفیذ فسخ از سوی 
سازمان خصوصی سازی، مانع از صدور رأی درخصوص 

کسر از ثمن می شود.
وضعیت شرکت بعد از واگذاری � 

بنا به اظهار مدیران س��ازمان خصوصی سازی در 
مورد اهلیت خریدار، در دوره مدیریت ایشان بر شرکت، 
ش��رکت از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است اما 
سازمان به دلیل الزام به پاسخگویی به نهادهای نظارتی 
مجبور و با وجود دعوای متقابل از س��وی خریدار در 
خصوص قیمت واگذاری، به طرح دعوی علیه خریدار 

به دلیل عدم پرداخت اقساط اقدام می کند.
در طی ای��ن مدت راهکارهای��ی جهت پرداخت 
اقساط از سوی خریدار مطرح می گردد مثل تهاتر طلب 
خریدار و سرمایه گذار از دولت با مبلغ بدهی سهامدار به 
سازمان خصوصی سازی، اما این راهکار از سوی سازمان 
خصوصی سازی مورد پذیرش نبوده و شکایت ایشان از 

خریدار به قوت خود باقی می ماند.
وضعیت حقوقی قرارداد واگذاری � 

در بهمن 9۸، سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم 
پرداخت اقساط، تقاضای فسخ قرارداد را به هیات داوری 
ارائه می دهد. سپس دو بار شرکت به مزایده گذاشته 

می شود اما خریداری مراجعه نمی کند.
در تاری��خ 1۲ خ��رداد 99 هی��ات داوری دع��وی 
فس��خ را رد می کند، لیکن در مهلت ۲۰ روزه فرصت 
تجدیدنظرخواهی، س��ازمان درخواس��ت تجدیدنظر 
را ارائه می کند و در نهایت ش��عبه ۲1 دادگاه رای به 

انفساخ می دهد.
در حال حاضر خریداران پیگیر استفاده از ظرفیت 
ماده ۴77 قانون آیین دادرسی کیفری است. در سال 99 
شرکت بدون رعایت ترتیبات برگزاری مجمع و تعیین 
مدیریت مطابق قانون اصل ۴۴ در لیست واگذاری ها 
قرار می گیرد و به وزارت جهاد برمی گردد. سپس مجمع 
تشکیل شده و در 11 بهمن 99 صورتجلسه ثبت شده و 
1۳ بهمن 99 روزنامه رسمی می شود. هم اکنون شرکت 
بدون انجام تشریفات نقل و انتقال نظیر انجام حسابرسی 
ویژه توسط دولت تصرف شده است. نهایتا، فسخ قرارداد 
واگذاری ش��رکت آب و خاک و بازگشت آن به دولت 
بدون انجام تشریفات نقل و انتقال نظیر انجام حسابرسی 
ویژه و تودیع مبالغ پرداختی خریداران نزد دادگستری 

خریدار به دنبال اعمال ماده ۴77.
شرکت کشت و صنعت مغان � 

وضعیت شرکت قبل و حین واگذاری � 
قرار گرفتن در فهرست موارد مشمول واگذاری از 

سال 1۳۸9 درگروه )1( فعالیت های اقتصادی.
چهار ب��ار عرضه ناموف��ق درس��ال های 1۳96 و 

 1۳97
واگ��ذاری 1۰۰ درصد س��هام در س��ال 1۳97 به 

قیمت 61۰/17 میلیارد ریال 1۰۰۰ میلیارد ریال نقد، 
مابقی اقس��اط 9 س��اله( به برنده اول مزایده، شرکت 

سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران  
انصراف نفر اول مزایده به دلیل نامه وزارت اطاعات 
مبنی بر »توقف فرآیند واگذاری ش��رکت یادشده« و 
توقف واگذاری پس از اخذ اقرارنامه از برنده اول مزایده 
مبنی بر »انصراف از خرید سهام شرکت مذکور و عدم 

وجود هیچ گونه ادعایی در خصوص این شرکت«
واگذاری ب��ه برنده دوم و نهایی مزایده، ش��رکت 
شیرین عسل و ش��رکا )با دعوت و تشویق خریدار از 

سوی دولت(
وضعیت شرکت بعد از واگذاری � 

- افزایش اشتغال از ۵۴۰ نفر به بیش از پنج هزار نفر 
در کل به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

- تغییر وضعیت ش��رکت از ش��رایط زیاندهی به 
سودآوري

- توس��عه ش��رکت به نح��وی که 11 پ��روژه به 
بهره برداری رس��یده و بیش از ۴6۰ عدد ماشین آالت 
کشاورزی اضافه شده و وزن مجموع تولید بیش از سه 

برابر افزایش داشته است
- بازیاب��ي و به روزرس��اني کارخانه ه��ا از وضعیت 

مستهلک و تعطیل
- افزایش س��رمایه شرکت به میزان 6۸۰ میلیارد 
تومان س��رمایه در گ��ردش و ۴۸۰ میلی��ارد تومان 

سرمایه ثابت
- بنا به اظهار مدیران س��ازمان خصوصی س��ازی، 
خریدار از موجه ترین ویژگی های اهلیت برخوردار بوده 
و در دوره مدیریت ایشان بر شرکت، رونق بسیار خوبی 

ایجاد شده است.
وضعیت حقوقی قرارداد واگذاری � 

1- اعتراض نمایندگان مجلس نس��بت به اینکه 
قیمت پایه تعیین ش��ده برای واگذاری سهام شرکت 
کشت و صنعت و دامپروری مغان متناسب با 6۵۰۰۰ 
هکتار اراضی در اختیار و ارزش روز خالص دارایی های 

شرکت نبوده است.
۲- اعتراض نسبت به عدم قیمت گذاری جدید در 
هنگام واگذاری به برنده دوم مزایده، پس از توقف فرآیند 

واگذاري شرکت به برنده اول مزایده.
۳- اعتراض نسبت به عدم برگزاری مزایده جدید 

پس از انصراف برنده اول مزایده.
۴- اختاف دیرینه عشایر بر سر مالکیت برخی از 

اراضی این شرکت.
نهایتا، فس��خ قرارداد واگذاری مغان و بازگشت آن 
به دولت بدون انجام تشریفات نقل و انتقال نظیر انجام 
حسابرسی ویژه. خریدار تاکنون نسبت به استفاده از 
ظرفیت ماده ۴77 قانون آیین دادرسی کیفری برای 

اعتراض به رای دادگاه اقدام نکرده است.
ش�رکت بین الملل�ی مهندس�ی ای�ران  � 

)ایریتک(
وضعیت شرکت قبل و حین واگذاری � 

- شرکت مهندسی دانش بنیان، تاسیس 1۳۵۴ 
- اولین بار خصوصی س��ازی ۵7 درصد س��هام به 

مدیران و مهندسین و کارکنان شرکت در 1۳69
- ۴۳ درصد مابقی سهام در اختیار ایمیدرو )دولت( 
بوده که طبق ماده ۴ قانون نحوه محاسبات دیون کشور، 

ش��رکت زیر ۵۰ درصد سهام دولتی بوده. لذا ایریتک 
شرکت دولتی محسوب نمی شود.

- در سال 96 سهام به شرکت ایستاتوان تک واگذار 
ش��د )دو تن از مدیران ش��رکت ایریتک که سهامدار 

شرکت خریدار در زمان واگذاری بوده اند(.
- زیان انباشته شرکت در حین واگذاری ۵۰ میلیارد 

تومان بوده است.
- سرمایه ثبت شده شرکت 1۸ میلیارد؛ 

- مبلغ ارزیابی کل دارایی های شرکت 1۴۰۰ میلیارد 
تومان )شامل مبالغ ادعایی از مطالبات شرکت( و میزان 
بدهی های شرکت 1۳۳۰ میلیارد تومان برآورد شد )در 
حالی که طبق مستندات قانونی مالیاتی و بیمه ای، بدهی 

شرکت بسیار بیشتر از این مبلغ بوده است(.
وضعیت شرکت بعد از واگذاری � 

- افزایش سرمایه شرکت یک سال بعد از واگذاری
- تسویه بیش از 1۰۰ میلیارد بدهی مالیاتی

- افزایش اشتغال از تعداد ۵۸۰ نفر به1۴۴۲ نفر
- افزایش 1۰ پروژه جدید به پروژه های شرکت

- اخذ چندین مفاصاحس��اب بیم��ه ای که فقط 
س��ه فقره تس��ویه بدهی بیمه به مبلغ ۸۵۰ میلیارد 

تومان بوده
- شفاف شدن قراردادهای پروژه ها و تغییر وضعیت 

از زیاندهی به سوددهی 
افزایش درآمد غیرعملیاتی که درزمان واگذاری ۸6 
میلیون تومان بوده و در سال 9۸ به ۸6 میلیارد تومان 

رسیده است.
وضعیت حقوقی قرارداد واگذاری � 

1- عدم درج تبصره ۳ ماده ۲۴ در قرارداد واگذاری 
سازمان خصوصی س��ازی )در زمان واگذاری، سازمان 
اعتقادی به مشمولیت این تبصره نداشته چون خریدار 

شخصیت حقوقی بوده و نه حقیقی(.
۲- ص��دور رای اول داوری: رد خواس��ته ابط��ال 
قرارداد سازمان به دلیل اینکه دعوی اساسا باید علیه 
مدیران مطرح می ش��د و مدی��ران خوانده قبلی قرار 

نگرفته بودند.
۳- رای شعبه ۲1 شهید بهشتی: نیاز به طرح دعوی 

علیه مدیران نیست، وارد ماهیت دعوی شوید
۴- رای دوم داوری: 1( ع��دم ارتب��اط قانون منع 
مداخله کارکنان دولت به موضوع، ۲( قانون منع مداخله 
کارکنان دولت به اصل ۴۴ ربطی ندارد )به اعتبار وجود 
ماده 9۲ اصل ۴۴(، ۳( درصورت لزوم اجرای رای هیات 
داوری فقط حدود 16/17 درصد سهم مدیران می تواند 

باطل شود
۵- قبل از رفتن این حکم به ش��عبه ۲1، پرونده 
دیگری در شعبه 1۰۵7 کیفری علیه مدیران باز شد و 
در دادگاه کیفری با وجود هشت مورد استدالل برای 
رد این حکم توسط مدیران ایریتک، بر اساس قانون منع 
مداخله کارکنان دولت اقدام به ابطال قرارداد شد )مرجع 

رسیدگی قرارداد دادگاه حقوقی است(
7- شعبه ۲1 دادگاه شهید بهشتی: عدم پرداختن 
به رای هیات داوری و بررسی وضع شرکت و ابطال کل 

سهام و اعاده به دولت بدون صدور اجراییه حکم.
نهایتا، ابطال قرارداد واگذاری به دلیل نقض حکم 
ب��ه دلیل تبصره ۳ م��اده ۲۴ یا قان��ون منع مداخله 

کارکنان دولت.

پیشنهادات مستخرج از جلسات کارگروه  � 
کارشناسی و تخصصی 

1- به منظور تعیین تکلیف پرونده های واگذاری 
چالشی فعلی، کارگروهی موقت از نمایندگان سران 
س��ه قوه به همراه اتاق ایران به عنوان نماینده بخش 
خصوصی با تفویض اختیار قانونی تشکیل شود تا ضمن 
برون رفت از وضعیت موجود تا قبل از پایان کار دولت 
دوازدهم و تعیین تکلیف پرونده های چالشی، سیاست ها 
و راهکاره��ای ادام��ه واگذاری ها و پیش��برد فرآیند 

خصوصی سازی در کشور برای آینده را تبیین کند.
۲- با توجه به ابط��ال برخی پرونده های واگذاری 
توس��ط دادگاه و سپس اقدام خریداران به استفاده از 
ظرفیت ماده ۴77 قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد 
می شود تا قبل از تصمیم گیری و اعام رای توسط رییس 
محترم قوه قضاییه، اطاعات دقیق و جامع و کارشناسی 
شده از این پرونده ها و اثرات تبعی آن از سوی نمایندگان 
قوه قضاییه در شورای گفت و گو و دیگر مراجع ذی ربط 

در اختیار رییس قوه قرار گیرد.
۳- ورود و اظهارنظ��ر نهاده��اي نظارتي و مراجع 
و مقامات قضایي به ام��ر واگذاري، پس از طي کامل 
سازوکارها و فرآیندهاي تعریف شده قانوني )خصوصا 
صاحیت رسیدگي هیات داوري موضوع ماده ۳۰ قانون 

اصل ۴۴( صورت پذیرد.
۴- هیات داوري مرجع فصل الخطاب رس��یدگي 
به دعاوي خصوصي س��ازي باش��د و درصورت نیاز به 
تجدیدنظر، راي داوري به عنوان شعبه بدوي منظور 
شده و صدور راي تجدیدنظر به شعب دادگاه تجدیدنظر 
با حضور سه قاضي مطلع با امعان نظر به راي هیات 

داوري ارجاع شود.
۵- سازمان خصوصی سازی در اسرع وقت نسبت به 
تهیه دستورالعمل مشخصي براي تعیین تکلیف وضعیت 
مالي شرکت ها پس از فسخ یا ابطال قرارداد واگذاري 
)نظیر انجام حسابرس��ي ویژه پیش از تصرف شرکت 
توسط دولت( اقدام کند تا ضرر و زیاني متوجه حقوق 
خریداران و سرمایه گذاران بخش خصوصي نشود و در 
صورت وارد شدن زیان به ایشان، نحوه جبران و تادیه 

ضرر و زیان وارده مشخص باشد.
6- در صورتی که طبق تشخیص هیات داوری، ایراد 
وارده به قرارداد واگذاری ناشی از قصور خریدار نباشد 
)نظیر شرکت کشت و صنعت مغان(، با توجه به حقوقی 
شرعی و قانونی مالکیت خریدار، در اصل واگذاری بنگاه 
توسط مراجع قضایی خللی وارد نشود و ایرادات احتمالی 
در روند واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی یا هیات 

واگذاری به صورت مستقل بررسی شود. 
7- به منظور حفظ حق��وق مالکیت خریداران و 
سرمایه گذاران بخش خصوصي، بازه زماني مشخص 
و محدودي طبق قانون براي نهادهاي نظارتي تعیین 
شود تا در همان محدوده زماني، فرصت رسیدگي به 
پرونده هاي واگذاري از حیث قیمت، اهلیت خریداران 
و امثالهم را داشته باشند )به عنوان مثال حداکثر یک 
سال پس از واگذاري(، بدین ترتیب پس از پایان مهلت 
مذکور، تهدیدي از منظر تغییر سیاست هاي دولت و 
حاکمیت و فس��خ قرارداد یا ابطال واگذاري ها متوجه 

خریداران و سرمایه گذاران نشود.
۸- رویک��رد صدا و س��یما در خصوص رس��یدگي 
کارشناسی و حرفه ای به موضوع قراردادهاي واگذاري، 
فسخ و یا ابطال آن ها بازتعریف شود و فرصت اظهارنظر 
به سرمایه گذاران بخش خصوصي در رسانه فراهم آید. این 
موضوع می تواند با اصاح نظامنامه فعالیت های فرهنگی 
– تبلیغاتی در امر واگذاری ها )موضوع تبصره 1 بند الف 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(، 

تبدیل به یک تکلیف برای سازمان صدا و سیما شود و 
گزارش آن نیز به صورت مستمر توسط این سازمان به 

مراجع ذی صاح قانونی ارائه شود.
9- ب��ا توجه به عضویت نمایندگان دس��تگاه هاي 
نظارتي و مجلس شوراي اسامي در شورای عالی اجراي 
سیاست هاي کلي اص�ل ۴۴ قانون اساسي، نظارت عالیه 
و ت��اش براي حفظ بیت المال و حقوق عامه توس��ط 
ایشان از طریق مشارکت فعال در تصمیمات و مصوبات 
شوراي عالي و قبل از واگذاري ها محقق ش��ود. در غیر 
این صورت باید ب��ا اصاح قانون، نمایندگان نهادهاي 
نظارتي به عضویت هیات واگذاري درآیند تا نظارت هاي 
پیش بیني قبل از واگذاري به بخش خصوصي توسط 

ایشان صورت پذیرد.
1۰- به منظور جلوگیري از بروز چالش هاي مشابه در 
قراردادهاي واگذاري در آینده و پیشگیري از فسخ و ابطال 
واگذاري هاي دیگر که موجب زیان هردو طرف قرارداد 
و از بین رفتن س��رمایه هاي ملي خواهد شد، سازمان 
خصوصي سازي گزارش جامعي از مشکات و چالش هاي 
به وجود آمده تاکنون به همراه پیشنهادات بایسته جهت 
اصاح قوانین و مقررات تهیه کند و براي تصمیم گیري 
و اقدامات متعاقب در اختیار مراجع مختلف حاکمیتي و 

همچنین بخش خصوصي قرار دهد.
11- جهت بهبود فرآیند اهلیت سنجي متقاضیان 
خری��د، از مش��ارکت و ظرفیت اتاق ه��اي بازرگاني و 
تشکل هاي اقتصادي بخش خصوصي استفاده شده و به 

راهبردهاي ارائه شده اعتماد شود.
1۲- سازمان خصوصی سازی در اسرع وقت نسبت 
به تدوین پیش نویس اصاح قانون و مقررات مرتبط به 
اصل ۴۴ و یا تدوین آیین نامه های مورد نیاز اقدام نماید. 
موضوعاتی نظیر فرآیند اصاح ساختار پیش از واگذاری، 
متنوع س��ازی روش های واگذاری، نحوه نظارت پس از 
واگذاری، روش دادرسی واگذاری ها، شیوه قیمت گذاری 
بنگاه ها و نحوه پرداخت اقساطی، تعیین تکلیف مطالبات 
دولتی از شرکت های قابل واگذاری )نظیر مالیات و بیمه( 

پیش از واگذاری، در اولویت هستند.
1۳- با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و تحریم های 
بین المللی و محیط نامساعد کس��ب و کار در کشور، 
چنانچه خریداران مش��مول تاخیر در پرداخت اقساط 
ش��دند، بتوانند با ارائه ادله موجه مبنی بر بروز عوامل 
خارج از اختیار، و همچنین تس��ویه کامل اصل و فرع 
اقساط مربوطه، بتوانند از بخشودگی تمام یا بخشی از 

خسارت تاخیر تادیه برخوردار شوند.
1۴- با ارائه مش��وق های قانونی و مقرراتی از سوی 
دولت و مجلس، بنگاه های واگذار شده از حداکثر حمایت 
و کمک جهت ادامه فعالیت خود و حفظ شرایط و اشتغال 
شرکت خریداری ش��ده برخوردار شوند. به طور مثال 
رسیدگی های مالیاتی و تامین اجتماعی ایشان با سرعت 
و سهولت مناسب انجام پذیرد. و یا مسائل و مشکات 
ایشان با اولویت رسیدگی در دستور کار نهادهای مرتبط 
نظیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطوح استانی 

و ملی قرار گیرد.
1۵- نظارت های پس از واگذاری شرکت ها توسط 
س��ازمان خصوصی سازی به وسیله ارائه گزارش های 
یکس��ان و استاندارد از مقایس��ه عملکرد شرکت ها 
قبل و بعد از واگذاری صورت پذیرفته و گزارش های 
مربوطه از طریق یک سامانه در دسترس مراجع قانونی 
از جمله نهادهای نظارتی و یا حتی در دسترس عموم 
ق��رار گیرد. ضمن آنکه به طور کلی باید نظارت ها با 
رویکرد فس��خ و ابطال قراردادها به نظارت با رویکرد 
حف��ظ ش��رکت در بخ��ش خصوص��ی و حمایت از 

سرمایه گذاران تغییر یابد.

دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی کرد

توقف خصوصی سازی به روایت اتاق
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استخدام ارتش سری برای دفاع از آمازون در توئیتر

ایسنا- انتشار اسناد داخلی آمازون نشان داد این غول اینترنتی تحت یک 
برنامه محرمانه، به استخدام و تعلیم کارمندان برای دفاع از این شرکت در فضای 
توئیتر پرداخته است. آمازون در خصوص ارتش کارمندانی که برای دفاع از این 
شرکت و جف بزوس، مدیرعاملش در توئیتر در برابر انتقادات از شرایط کارمندان 

آمازون به کار گرفته است، با دور جدیدی از تفحص روبه رو است.
وب سایت اینترسپت اسنادی را منتشر کرد که نشان می دهند آمازون تحت 
برنامه ای با عنوان وریتاس، به اس��تخدام و تعلیم کارمندانی پرداخته تا اجازه 
ندهند انتقاداتی که علیه آمازون و شرایط کارمندان این شرکت در توئیتر مطرح 

می شود، بدون پاسخ بماند.
طبق اس��نادی که به دست اینترس��پت رسیده است، آمازون از سفیرانش 
خواسته تجربه قوی و سابقه روابط عمومی پاکی داشته است، شوخ طبع بوده و 

با انرژی نظرشان را بگویند و انتقادها را مودبانه رد کنند.
در یک آزمایش تحت این برنامه از کارمندان آمازون خواسته شد به تمرین 
پاسخگویی علیه این انتقادات که بزوس باید مالیات باالتری دهد، بپردازند. این 
در حالی است که برنی سندرز با یک کارگر صحبت کرده بود که گفته بود به 
دلیل شرایط کاری آمازون، به خودکشی فکر کرده بود. همچنین در سپتامبر دو 
نماینده مجلس آمریکا اعام کردند پس از اینکه تاش کردند یکی از انبارهای 
آمازون را بنا به درخواست این شرکت بازرسی کنند، کارکنان امنیتی آمازون 
پلیس را خبر کردند. افراد دیگری که از تاسیسات آمازون دیدار کرده اند، اظهار 
کرده اند این بازدید تاثیر چندانی در رفع نگرانی های آنها درباره شرایط کاری 
نداشت. بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، مدیران ارشد و تیم های روابط عمومی 
آمازون اخیرا در توئیتر رفتار تهاجمی تری پیدا کرده و علنا به مشاجره با نمایندگان 

کنگره پرداخته اند که از شرایط کاری در این شرکت انتقاد دارند.

کنگره آمریکا خواستار شد
تحقیق از فیس بوک، گوگل و توئیتر درباره تاثیر 

محتوا بر کودکان

مهر- نمایندگان کنگره آمریکا از فیس بوک، گوگل و توئیتر خواسته اند تا 
تحقیقات خود را درباره تاثیر محتوایی س��رویس آنها روی سامت کودکان و 

همچنین تاثیر محصوالت رقیب روی سامت روانی این گروه را ارائه کنند.
چه��ار نماینده جمهوریخواه کنگره آمری��کا از فیس بوک، توئیتر و گوگل 
خواسته اند هرگونه تحقیقی که درباره تاثیرگذاری سرویس های آنان روی سامت 

ذهنی کودکان انجام داده اند را ارائه دهند.
نماین��دگان کنگره در حالی این درخواس��ت را دارند که چند روز قبل دو 
کمیته انرژی و بازرگانی کنگره آمریکا جلسه استماعی با حضور مدیران ارشد 
اجرایی این ش��رکت ها برگزار کردند. در این جلسه درباره روش های مدیریت 
محتوا در زمان حمله به ساختمان کنگره در اوایل ژانویه ۲۰۲1 گفت وگو شد. 
کتی مک موریس راجرز نماینده کنگره آمریکا در این جلسه استماع از مدیران 
ارشد اجرایی پرسید آیا شرکت های آنها تحقیقاتی داخلی درباره سامت روانی 

کودکان انجام داده اند یا خیر.
او روز گذشته در نامه ای به شرکت ها خواهان نسخه ای از هرگونه تحقیقات 
مرتبط یا درباره پیمانکاران و ش��رکای مرتبط در این خصوص شد. همچنین 
نمایندگان کنگره آمریکا خواهان اطاعات درباره تحقیقاتی شده اند که شرکت ها 
درباره شیوه تاثیرگذاری محصوالت رقیب روی سامت ذهنی افراد کمتر از 1۸ 
سال داشته اند. این درخواست شامل سرویس یوتیوب برای کودکان و اینستاگرام 
و فیس بوک نیز می ش��ود. اینستاگرام مشغول توسعه نسخه ای برای کاربران 
کمتر از 1۳ سال است. آنها از شرکت ها خواسته اند تا 16 آوریل به درخواست 

مذکور پاسخ دهند.

ارایه سهام صرافی رمزارز کوین بیس در بورس نزدک
زومیت- بنا به اعام کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده، کوین بیس 
اولین صرافی ارز دیجیتال خواهد بود که سهام آن به صورت عمومی عرضه خواهد 
 ،)Coinbase( شد. طبق پست منتشرشده از طرف صرافی رمزارز کوین بیس
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده )SEC( اعام کرده است که صرافی 
کوین بیس درخواست عرضه ی سهام به صورت عمومی کرده است. انتظار می رود 
سهام این صرافی در بازار سهام نزدک در ۲۵ فروردین )1۴ آوریل( تحت نماد 
COIN عرضه ش��ود. این صرافی قرار بود در ماه مارس عرضه  عمومی ش��ود؛ 
اما به دلیل پرداخت 6/۵ میلیون دالر به کمیسیون معامات آتی کاالی ایاالت 

متحده )CFTC(، برنامه اش را به تعویق انداخت.
کوین بیس درخواست خود را به SEC در دسامبر سال قبل ارائه کرده بود، اما 
این صرافی اعام کرده بود که انتظار دارد سهامش در اوایل ۲۰۲1 در فهرست 
نزدک وارد شود. این شرکت احتماال دارای 1۰۰ میلیارد دالر سرمایه در هنگام 
عرضه ی اولیه خواهد بود، طبق گزارش این شرکت، سهام شرکت در مزایده ای 
خصوصی در ماه قبل به قیمت ۳7۵ دالر به ازای هر سهم عرضه شد. صرافی 
کوین بیس که در ۲۰1۲ شروع به  کار کرد، یکی از بزرگ ترین صرافی های رمزارز 
در ایاالت متحده است. طبق گزارش کوین مارکت کپ، این صرافی روزانه سه 

میلیارد دالر تراکنش را پردازش می کند.
چراغ س��بز SEC برای طرفداران رمزارزها که س��رمایه های خود را در 
دارایی های مبتنی بر باک چین مانند بیت کوین قرار داده اند، نقطه  عطفی 
محس��وب می ش��ود. اخیرا تعداد زیادی از بانک های سنتی و سازمان های 
سرمایه گذاری، رمزارزها را پذیرفته اند؛ درحالی که قبا آنها را بسیار ریسکی 

و پرنوسان می نامیدند.
 با افزایش ۸۰۰ درصدی بیت کوین در س��ال گذشته و ظهور شرکت های 
زیرساخت و پلتفرم های ترید در اطراف آن، کوین بیس به عنوان نماینده ای برای 

اقتصاد گسترده  رمزارزها، ارزش بیشتری پیدا کرده است.
کوین بیس، بیت کوین را به عنوان یکی از فاکتورهای ریسک که باعث کاهش 
قیمت شود، در امیدنامه  خود ثبت کرده است. این شرکت ادعا دارد که به ۴۳ 

میلیون کاربر در 1۰۰ کشور خدمات معامله  رمزارز ارائه می کند.

گروه فناوری- پیام رس��ان های بومی 
چند س��ال قبل با این فکر ک��ه می توانند 
ب��ا ارائه خدمات هم قدم با پیام رس��ان های 
خارجی مورد اس��تقبال مردم قرار بگیرند، 
کار خ��ود را آغاز کردن��د، اما آنها به دالیل 
مختلف نتوانس��تند آن طور که خودش��ان 
انتظار داش��تند موفق شوند. مردم از همان 
ابتدا دل خوش��ی نسبت به پیام رسان های 
بومی نداشتند و دلیل آن فیلتر تلگرام بود. 
همزم��ان با معرفی پیام رس��ان های بومی، 
پیام رس��ان های خارجی فیلتر ش��د و خبر 
فیلتر تلگرام رش��د پیام رسان های بومی را 
تقویت کرد؛ پیام رس��ان هایی ک��ه با عدم 
هم��کاری و هماهنگی بخش های مختلف 
در محتوا و خدمت رس��انی به کاربران خود 

نتیجه مطلوبی نداشتند.
اواخر مهرماه س��ال 99 فاز دوم حمایت 
از پیام رسان های داخلی آغاز شد؛ حمایتی 
که شاید فاز نخست آن نیز به پیشرفتی که 
انتظار می رفت منجر نشد. به اعتقاد برخی 
از مسوولین در حوزه پیام رسان های داخلی، 
مس��اله اصلی در عدم رش��د پیام رسان ها 
مربوط به موارد زیرساختی نیست. مشکل 
اصلی نبود خدمت بر بستر پیام رسان هاست 

که مانع از جذب کاربران می شود.
دیوار کوتاه وزارت ارتباطات � 

این روزها اس��م پیام رسان های بومی به 
طرز عجیبی با وزارت ارتباطات گره خورده 
و تمامی مطالبات از این دستگاه است. انگار 
که دی��واری کوتاه تر از دیوار این وزارتخانه 
وج��ود ن��دارد. در حالی  که س��ند مصوب 
ش��ورای عالی فضای مجازی، در خصوص 
حمایت از پیام رسان های داخلی برای همه 
دستگاه ها تکالیفی را تعیین کرده، اما فارغ از 
این که هر دستگاهی به چه میزان به تکالیف 
خود عمل کرده، هم��ه انتظارات از وزارت 
ارتباطات اس��ت. حدود پنج س��ال از آغاز 
حمایت های دولت از پیام رسان ها می گذرد. 
با اینکه بارها اخبار مربوط به انتشار اطاعات 
تماس کاربران توسط شبکه های اجتماعی 
خارجی منتشر شده، اما مردم می گویند اگر 
اطاعات تماس شان در دسترس شبکه های 
خارجی باش��د ب��ا آن مش��کلی ندارند، اما 
نمی خواهند همین اطاعات در شبکه های 

داخلی ثبت شود.
ماجرا صرفا به این مساله نیز ختم نشد، 
کاربران شبکه اجتماعی تلگرام پس از فیلتر 
این شبکه مدتی به شبکه اجتماعی خارجی 
دیگ��ری کوچ کردند، ام��ا این کوچ خیلی 
زمان بر نشد و پس از در دسترس قرار گرفتن 
فیلترشکن هایی که به گفته وزیر ارتباطات 
از فروش آنها چندین میلیارد تومان نصیب 
مافیای فیلترشکن ها می شود، کاربران دوباره 
به سمت استفاده از تلگرام حرکت کردند. 
این حرکت یک دلیل بیشتر نداشت: امکانات 
خوبی که این پیام رسان خارجی در اختیار 

مخاطب قرار می دهد.
دعوای سیاس�ی، تیش�ه به ریش�ه  � 

پیام رسان ها زد؟
فیلتر تلگرام باعث شد فیلترشکن فارغ 

از س��ن و میزان احاط��ه کاربران به دنیای 
مجازی، در دسترس همه قرار بگیرد. ابزاری 
که می تواند گاهی کودک و نوجوان را وارد 

فضای نامناسبی کند.
وزی��ر ارتباطات نیز بارها به این مس��اله 
تاکید کرده که فیلتر تلگرام کار اش��تباهی 
بوده است. وی گفت: مدیران پیام رسان های 
داخلی به این اعتقاد دارند که فیلتر ش��دن 
تلگ��رام روند رشدش��ان را ب��ا وقفه مواجه 
کرده. نظر من نیز همین اس��ت که فرآیند 
فیلترینگ به رش��د پیام رسان ها ضربه زده 

است.
موضوع پیام رس��ان از همان ابتدای آغاز 
به کار سیاسی شد، هرچند اکنون وضعیت 
کمی بهتر از گذشته است. در ابتدا به بهانه 
پیام رس��ان ها یک بازی سیاسی راه افتاد و 
حتی بین جناحین سیاس��ی نیز دعواهایی 
ش��کل گرفت. همان دعوایی که امروز بین 
مخابرات و نهادهای دیگر شکل گرفته است. 
دعوای دوره ای و گاه حمایتی که برخی از 
سیاس��یون از پیام رسان بومی کردند باعث 
ش��د مردم به شدت روی اس��تفاده از بستر 
پیام رس��ان های داخلی حساس شوند. این 

موضوع آسیب بدی به پیام رسان ها زد.
حمایت های�ی ک�ه از آن صحب�ت  � 

می شود انجام شد؟
پاسخ به این سوال با کمی اغماض خیر 
است. مصوبات شورای عالی فضای مجازی 
درباره حمایت از پیام رسان ها چند دستگاه 
و وزارتخان��ه را مس��وول حمایت کرده، اما 
به گفته صاحبان این کس��ب وکار، ش��اید 
بتوان گفت تنه��ا وزارت ارتباطات آن  هم 
در برخی موارد این حمایت ها را انجام داد. 
به طور مثال قرار بود اینترکانکشن از سوی 
وزارت ارتباطات در دس��ترس پیام رسان ها 
ق��رار بگیرد اما این اتف��اق هنوز به مرحله 

اجرا نرسیده است.
در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، 
نهادهای دیگر نیز مس��وولیت های مهمی 

داشتند اما گاه نه تنها برای توسعه پیام رسان 
بومی برنداش��تند، بلکه جلوی راه آنها نیز 
س��نگ انداختند. حمایت از پیام رس��ان ها 
بس��یار ناچیزت��ر از چی��زی اس��ت که در 
رس��انه ها درباره آن صحبت می ش��ود و در 
عمل همه  چیز کند و کم اس��ت. بیش��تر 
درباره ش��ان صحبت می ش��ود اما در عمل 
کم و کند پیش می رود و این باعث شده از 
طرف جامعه مردم فکر کنند همه شرایط و 
امکانات داده  شده درحالی که آنچنان خبری 
نبوده و به غیر از وزارت ارتباطات که مصوبات 
ش��ورای عالی فضای مجازی را اجرا کرده، 
بقیه خیلی اجرا نکردند و وزارت ارتباطات 
مثل اینترکانکشن )اتصال متقابل( صحبت 

شد اما به فاز اجرایی نرسید.
بین پلتفرم داخلی و خارجی تبعیض  � 

وجود دارد؟
صاحب یکی از پیام رس��ان های داخلی 
در این خصوص به ایرنا گفت: مس��ابقه ای 
ک��ه عادل فردوس��ی پور آن را گزارش کرد 
از طری��ق اینس��تاگرام پخش زنده ش��د. 
پلتفرم های داخلی نیز قرار بود پخش زنده 
داشته باشند اما صداوسیما جلوی این کار 
را گرفت و سایت ها در آن زمان بسته شدند. 
به همین دلی��ل مخاطبین برای دیدن آن 
مس��ابقه دوباره به اینستاگرام کوچ کردند. 
مطالبه اکثر پلتفرم ها و پیام رسان های ایرانی 
این است که به جای حمایت، قوانین عادالنه 
در خصوص آنها صادر شود و با پلتفرم های 

خارجی تفاوت آنچنانی نداشته باشند.
وی افزود: غیر از مساله قانونی کمبودهایی 
در ش��بکه ملی اطاعات داریم. مثا سال 
گذشته زمانی که اینترنت قطع شد، کاربران 
به سمت استفاده از پیام رسان بومی حرکت 
کردند و ما به پیک کاربر خوردیم اما رسما 
شبکه ملی اطاعات در یکسری ارتباطات 
ک��م آورد. پیامک های ورود به پیام رس��ان 
برای مخاطبین ارسال نشد و آنها پشت در 

ورودی باقی ماندند.

حمایت از پیام رسان های بومی از چه  � 
زمانی آغاز شد؟

در س��ال 96 س��ندی تح��ت عن��وان 
»س��ند سیاس��ت ها و اقدام��ات حمایت از 
پیام رس��ان های داخلی« در ش��ورای عالی 
فض��ای مجازی مصوب ش��د که دس��تور 
رس��یدگی خاص به پیام رسان ها را می داد. 
در آن س��ند برای هر یک از دس��تگاه ها و 
بخش ه��ای حاکمیتی و دولت��ی، وظایفی 
مش��خص  ش��ده که به فراخور مسوولیت 
خود در قبال پیام رسان ها تکالیفی را انجام 

بدهند.
تامی��ن  ارتباط��ات در ح��وزه  وزارت 
زیرس��اخت ها، وزارت ارشاد در حوزه تولید 
و تامین محتوا، صداوسیما در حوزه ترویج، 
تبلیغ��ات و موضوعات تج��اری. بحث های 
حری��م خصوص��ی و صیان��ت از داده های 
کاربران نیز بر عهده قوه قضاییه گذاش��ته  
شده است. در فاز ابتدایی فضای هم مکانی، 
ارتباطات مورد نیاز برای اتصال به ش��بکه 
داخل کشور، پهنای باند موردنظر، یک سوم 
شدن تعرفه و ارائه وام پنج میلیارد تومانی 
توسط وزارت ارتباطات به پیام رسان ها ارائه 
شد اما دیگر دستگاه ها به شهادت صاحبان 
پیام رس��ان های داخلی حمایت مناس��بی 

انجام ندادند.
ف��از دوم حمایت ه��ا آذرماه گذش��ته با 
تدوی��ن »معم��اری و طرح کان ش��بکه 
مل��ی اطاعات« که مکمل س��ند »تبیین 
الزام��ات« اس��ت آغاز ش��د. در این س��ند 
موضوع حمایت های زیرساختی از خدمات 
پایه کاما بر عهده وزارت ارتباطات اس��ت. 
از نظ��ر وزارت ارتباطات اگر پیام رس��ان ها 
خدم��ت خوبی ارائه دهند، ف��ارغ از اینکه 
چند سرور دارند و سخت افزارشان چیست، 
می توانند با جذب کاربر، چرخه حیات خود 
را به جریان بیندازند و پس  از آن موضوعات 

فنی را پوشش دهند.
در ف��از دوم حمای��ت از پیام رس��ان ها 

امکان��ات مرک��ز داده و س��رور در اختیار 
پیام رس��ان هایی قرار گرفت که اسامی آنها 
از سوی مرکز ملی فضای مجازی اعام شد. 
آنها تا رسیدن به مدل اقتصادی مناسب از 
خدمات اس��تفاده می کنند تا پس از رشد 
مناسب، این امکانات در اختیار پلتفرم های 
دیگر قرار بگیرد. در فاز دوم حمایت، برای 
اولین مرتبه سهم درآمدی به تولیدکننده 
محتوا پرداخت می شود تا آنها با این مزیت 
به باال بردن س��هم ترافیک خود فکر کنند. 
اتصال به ش��بکه ارتباطی کشور برای ارائه 
خدمات بهتر نیز از کارهایی است که در فاز 
دوم انجام  شده تا نظر کاربر برای استفاده از 

پیام رسان بومی را جلب کند.
رشد آرامی که دچار وقفه شد � 

بر اساس آخرین آماری که حمید فتاحی 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت داد 
با آغاز حمایت  از پیام رسان های بومی، رشد 
پیام رسان ها تقریبا 1۰ برابر شده است. آنها 
در ابتدای سال 96 حدود یک و نیم میلیون 
کاربر داشتند که این عدد اکنون مجموعا به 
بیش از ۲۰ میلیون کاربر رسیده است. وی 
درباره اختصاص اینترکانکشن )نقطه اتصال 
متقابل( به پیام رسان ها افزود: تعداد کاربران 
پیام رسان باید بهع تعداد مشخص )حدود 
۵ میلیون کاربر( برسد و مرکز ملی فضای 
مجازی نیز آنها را تایید کند تا اینترکانکشن 

به آنها اختصاص پیدا کند.
مع��اون وزی��ر ارتباطات اف��زود: وزارت 
ارتباطات از خدماتی ک��ه قرار بوده در فاز 
دوم به پیام رسان ها ارائه کند، عقب نیست 
و ب��ه وظایف خود در این حوزه عمل کرده 
است. کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه الزم 
برای برقراری اینترکانکشن و نرخ آن را به 
اپراتورها اباغ کرده و در حال انجام است.

او درباره تعداد کاربران پیام رس��ان های 
بوم��ی گف��ت: در پیام رس��ان اجتماع��ی 
بوم��ی حدود ۲۰ میلیون کارب��ر داریم اما 
اپلیکیش��ن هایی مانن��د »ش��اد« در حوزه 
دانش آم��وزی اکن��ون به تنهایی حدود 1۵ 
میلی��ون کارب��ر دارن��د و ترافیک بس��یار 
خوبی نیز تولی��د کرده  اند. او درباره اتصال 
پیام رس��ان های بومی به مرکز تبادل ملی 
اطاع��ات )GSB( گف��ت: هر خدمتی که 
در دس��ترس وزارت ارتباط��ات اس��ت به 
پیام رس��ان ها نیز ارائه می ش��ود و ما از این 

بابت مشکلی نداریم.
فتاح��ی س��ال 97 نی��ز در مصاحبه ای 
اعام کرد پیام رسان های بومی 1۵ میلیون 
کارب��ر دارند. این آم��ار می تواند این گزاره 
را در ذه��ن متبادر کند که پیام رس��ان ها 
قبل از فیلتر تلگرام رش��د ارگانیک خوبی 
داش��تند اما پس از آن و طی س��ه سال با 
حمایت های��ی ک��ه صورت گرف��ت تنها ۵ 
میلیون کاربر پیام رس��ان ها را نصب کردند. 
از اینک��ه چه تعداد کاربر فعال وجود دارد، 
آمار رسمی اعام نشده است. تصویب الیحه 
صیانت از حقوق و حریم خصوصی، امکان 
ارائ��ه خدمات  نهادهایی مانند ثبت احوال و 
بانک مرکزی بر بستر پیام رسان ها، تصویب 
قوانین عادالنه، پای کار آمدن تمام نهادهایی 
که در مصوبات شورای عالی فضای مجازی 
مس��وولیتی ب��رای حمایت از پیام رس��ان 
بومی دارند، قطعات پازلی هستند که باید 
ب��ه یکدیگر متصل ش��وند تا ای��ن مهم به 

سرانجام برسد.

بررسی دالیل ناکارآمدی و نارضایتی مردم نسبت به پیام رسان های داخلی

نوزاد های ناقص الخلقه ای که رشد نمی کنند

شایان رشیدی*- نیروی انسانی 
جزئی الینف��ک و از جمله مهم ترین 
منابع هر س��ازمان اس��ت. در ادبیات 
حوزه مدیریت، مفهومی تحت عنوان 
مدیریت منابع انسانی ناظر بر مدیریت 
این سرمایه مهم سازمانی جهت بهبود 
عملکرد و توانمندس��ازی آنها در راستای تحقق اهداف 

سازمانی است.
در عص��ر حاضر که از آن ب��ه عنوان عصر دیجیتال 
تعبیر می ش��ود، منابع انسانی و مس��ائل مرتبط با آن 
همانن��د تمامی اج��زا و فرآیند های س��ازمانی از گزند 
تحول دیجیتال در امان نمانده اند. در چنین همبافتی 
از منابع انسانی سازمان به عنوان منابع انسانی دیجیتال 
یاد می شود. منابع انسانی دیجیتال بیانگر به کارگیری 
فناوری ه��ای نوین و نوظهور در جهت بهبود عملکرد و 
کارایی نیرو های س��ازمانی اس��ت. دامنه فراگیری این 
مفهوم در س��طح سازمانی می تواند از مسائلی همچون 
اس��تخدام و جذب نیروی جدی��د تا ارزیابی کارکنان و 
آموزش و توانمندس��ازی آنان، از س��ازمانی به سازمان 

دیگر متنوع و گسترده باشد.
ب��رای اتخ��اذ چنی��ن رویک��ردی مانن��د تمام��ی 
تصمیم گیری های س��ازمانی ضروری اس��ت نخس��ت 

برآوردی از مزایا و هزینه های بالقوه آن صورت گیرد.
از جمله مزایای چنین رویکردی  می توان به فراهم 
شدن زمان بیشتر برای متخصصان منابع انسانی اشاره 
ک��رد. به کارگیری فناوری های نوین در حوزه مدیریت 
منابع انس��انی باعث می ش��ود از طریق اتومات س��ازی 
فرآیند ه��ا و وظایف روتینی همچ��ون وظایف اداری، 
بررسی و مرور رزومه متقاضیان شغلی، و حتی تحلیل 
و پردازش حقوق و دس��تمزد کارکن��ان،  متخصصان 
این حوزه زمان بیش��تری برای تمرکز روی حوزه های 

کان و اس��تراتژیک مدیریت منابع انس��انی در اختیار 
داشته باشند.

مزایای دیجیتال س��ازی مدیریت منابع انسانی تنها 
محدود به متخصصان و کارمندان بخش مدیریت منابع 
انسانی نخواهد شد. از جمله مزایایی که می توان با اتخاذ 
این رویکرد برای تمامی کارکنان س��ازمان متصور شد 
بهبود و افزایش رضایت شغلی است. مدیران سازمانی 
با اس��تفاده از ظرفیت های حاصل از رش��د و فراگیری 
پلتفرم های ارتباطی می توانند بستری تعاملی را فراهم 
کنند تا در قالب آن نیاز ها و تمایات پنهان منابع انسانی 
خود را شناس��ایی و ضمن پاس��خگویی به این نیاز ها، 

موجبات رضایت شغلی کارکنان خود را فراهم کنند.
با دیجیتال س��ازی مدیریت منابع انس��انی از طریق 
اتومات س��ازی و هوشمندسازی فرآیند ها، نه تنها زمان 
آزاد بیش��تری در اختی��ار متخصصین منابع انس��انی 
قرار می گیرد بلکه با کاهش مداخات انسانی احتمال 
خط��ا نیز کاهش یافته و فرآیند های مربوطه با دقت و 
بهره وری بیش��تری انجام خواهند شد. به عنوان مثال 
با دیجیتال ش��دن فرآیند های استخدامی اثرات منفی 
ناش��ی از س��و گیری و خطاهای ادراک��ی حین فرآیند 
جذب و اس��تخدام کاهش یافته و این امر به نوبه خود 
س��بب آن می ش��ود تا بهترین کارکنان ممکن جذب 

سازمان شوند.
هی��چ تصمیم س��ازمانی بدون چال��ش نخواهد بود 
و مدیری��ت مناب��ع انس��انی دیجیتال نی��ز از این امر 
مستثنی نیس��ت. یکی از انواع این چالش ها مرتبط با 
دیجیتال س��ازی جریان کار است. از جمله مولفه هایی 
که حین اتخاذ رویکرد دیجیتال س��ازی مدیریت منابع 
انس��انی باید مورد توجه قرار بگیرند، این واقعیت است 

که جریان و فرآیند های کاری نیز باید دیجیتال و اتومات 
شوند. چنین تغییر و تحولی برای کارکنانی که تاکنون 
به صورت روتین و بر اساس قاعده های از پیش تعیین 
شده وظایف خود را انجام می دادند دشوار است. به طور 
کلی راهکاری که برای این مس��اله می توان متصور بود 
آموزش منابع انسانی جهت همگام شدن با این تحول 
اس��ت که این امر نیز به نوبه خود با چالش هایی نظیر 
مقاومت کارکنان نس��بت به یادگی��ری،  عدم تجانس 
نیروی کار از نظر س��طح مهارت، سن و توان یادگیری 

مواجه است.
چالش اصلی دیگری که تمامی س��ازمان ها در ابعاد 
مختل��ف برای اتخ��اذ رویکرد مدیریت منابع انس��انی 
دیجیتال با آن مواجه خواهند بود، فرهنگ سازی الزم 
برای چنین تحول دیجیتالی است. به طور کلی فرهنگ 
جاری س��ازمان ها با الزام��ات چنین تحول و دگرگونی 
س��ازگار و یکپارچ��ه نیس��ت. برای گس��ترش چنین 
فرهنگی ضروری است تا آمادگی های الزم در کارکنان 
و ساختار سازمانی فراهم شود. چنین آماده سازی ای به 
دلی��ل تفاوت های ذهنی و ش��ناختی افراد و همچنین 
درهم تنیدگی فرآیند های س��ازمانی با س��اختار فعلی، 
امری است پرهزینه و دشوار. پرهزینه بودن این فرآیند 
از یک سو و مبهم بودن دستاورد ها و خروجی های بالقوه 
این فرآیند از سوی دیگر سبب می شود تا سازمان ها با 

تردید به این مساله نگاه کنند.
تمرک��ز بیش از اندازه بر مس��ائل فنی و عدم درک 
مناسب از مسائل مربوط به کسب و کار و علوم انسانی 
در میان متخصصان فن��ی، از جمله دیگر چالش هایی 
است که سازمان ها در مواجهه با مدیریت منابع انسانی 
دیجیت��ال با آن مواجه هس��تند. به ط��ور کلی تحول 

دیجیتال در هر سطح و کارکردی از سازمان و از جمله 
در حوزه مدیریت منابع انسانی، نیازمند مشارکت فعال 
خبرگان فناور است. این خبرگان با وجود بهره مندی از 
شایستگی های فنی، درک و تجربه مناسبی از حوزه هایی 
نظیر س��ازمان، مدیریت و کس��ب و کار که ذیل علوم 
انس��انی قرار می گیرند، ندارند. این امر سبب شده این 
متخصصان به مسائل مربوط به سازمان از نگاه صفر و 
یک بپردازند. حال آنکه سازمان یک موجودیت و نهاد 
زنده و پویاست. در این میان وجود افرادی تسهیل گر با 
رویکرد میان رشته ای که هم درک مناسبی از حوزه های 
فنی داش��ته باش��ند و هم سازمان و مس��ائل آن را به 
خوبی بشناسند نقشی بس��زا خواهد داشت. متاسفانه 
در همبافت اقتصاد دیجیتال امروزی در سطح جهانی 
و با شدت بیش��تری در کشور خودمان، حضور چنین 
افرادی بسیار کمرنگ است تا جایی که با کمی اغماض 
می توان بیان کرد که چنین توانمندی هایی به صورت 
منفک و ج��دا از هم میان دو گروه خبرگان فناوری و 

خبرگان مدیریت وجود دارد.
نکته پایانی � 

همان ط��ور که بی��ان ش��د در عصر حاض��ر اتخاذ 
رویکردی دیجیتال نس��بت به منابع انسانی و مدیریت 
آن در س��ازمان ها امری اس��ت ضروری. نکته ای که در 
این همبافت حائز اهمیت اس��ت آن است که با وجود 
مزایایی که برای ای��ن رویکرد می توان در نظر گرفت، 
اجرا و پیاده سازی آن در سازمان بدون چالش نخواهد 
ب��ود. برای اجرای ه��ر چه بهتر ای��ن رویکرد ضروری 
اس��ت تا عاوه بر برآورد هزین��ه و فایده اتخاذ چنین 
رویکردی، آگاهی بخش��ی های الزم در تمامی س��طوح 

سازمانی صورت گیرند.
 * پژوهشگر حوزه تحول دیجیتال و 
هوش مصنوعی

منابع انسانی در عصر دیجیتال
یادداشت روز
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نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران: 
بخش صنعت منتظر دولت جدید باشد

ایلنا- نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: 
برای تاطم نرخ ارز باید تصمیم گیری مناسب انجام شود. طبیعی است 
که قیمت ارز دچار تغییر شود، شوک های بزرگ باعث می شود صنایع 

توان برنامه ریزی را از دست بدهند.
عباس جبالبارزی در مورد چشم انداز وضعیت صنایع در سال 1۴۰۰ 
اظهار کرد: اگر سیاس��تگذاری ها کماکان در سال 1۴۰۰ به منوال قبل 
باشد، قطعا همان مسائلی که صنایع در سال 99 با آن مواجه بودند از 
جمله مشکات مربوط به تامین مواد اولیه به خصوص برای بنگاه های 
کوچک و متوس��ط باق��ی خواهد ماند. اگر همچنان ت��ورم و تغییرات 
 نرخ ارز وجود داش��ته باشد برنامه ریزی را برای صنایع کشور با مشکل

 مواجه می کند.
وی افزود: در سال1۴۰۰ مشکات مربوط به نقدینگی و تامین سرمایه 
در گردش می تواند وجود داشته باشد، باید دید سیاست های اقتصادی 

در سال پیش رو به چه شکل خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد:  چند ماه بیشتر از عمر دولت فعلی باقی نمانده 
اس��ت، بنابراین من فکر می کنم در 6 م��اه اول اتفاق خاصی در حوزه 
صنعت رخ ندهد، صنایع باید چشم  انتظار بمانند تا دولت جدید مستقر 
شود. گرچه با وجود همه مشکات صنعت رشد مثبتی داشته است و 
این نش��ان می دهد که صنعت جایگاه ویژه ای دارد و بخش خصوصی 

علی رغم همه مشکات ایستاده است.
جبالبارزی با انتقاد از ش��رایط کس��ب و کار در کشور تصریح کرد:  
رتبه کس��ب و کار کشور ما 1۲۸ است که نشان می دهد شرایط کشور 
برای کسب و کار به هیچ عنوان مناسب نیست. نه تنها دولت بلکه کل 
حاکمیت باید تاش کنند تا فضای کسب وکار مساعد شود. کافی است 

با یک سری تصمیم گیری های منطقی این رتبه را بهبود ببخشند.
وی افزود:  از طرف دیگر اگر قرار است بخشنامه یا قانونی اباغ شود 
برای آن در فضای گلخانه ای تصمیم نگیرند بلکه با رعایت ماده ۲ و ۳ 
بهبود فضای کسب و کار از تشکل های بخش خصوصی از جمله اتاق های 

سه  گانه نظر بگیرند. این موضوع حکم قانون است.
وی با تاکید بر لزوم واردات مواد اولیه گفت:  برای تامین مواد اولیه 
نیز باید برنامه ریزی صورت بگیرد. صنایع کوچک و متوسط مواد اولیه 
خود را از صنایع باالدستی که سوبسید دولتی می گیرند تامین می کنند 
که آن هم به موقع تحویل داده نمی شود. باید برنامه ریزی صورت بگیرد 
ک��ه اگر این صنایع نمی توانن��د تامین مواد اولیه را انجام دهند واردات 
ص��ورت بگیرد. اگر امکان واردات داده ش��ود هم ب��ازار خود را متعادل 
می کند و هم بنگاه ها دیگر دچار مشکل نمی شوند. صنایع گاهی مجبور 
می شوند که مواد اولیه خود را به ۲ تا ۳ برابر قیمت جهانی خریداری 
کنند. سیاس��ت گذاری آن را هم دولت انجام می دهد که به این صنایع 

می گوید از صنایع بزرگ مواد اولیه خرید انجام دهند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم کرد
ایجاد بیش از 1۴۲ هزار فرصت شغلی در بخش 

صنعت کشور
ایرن�ا- معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
زمینه اشتغال 1۴۲ هزار و 1۰1 نفر سال گذشته در حوزه صنعت کشور 

با  رشد۲۳/۳ درصد نسبت به سال 9۸ فراهم شد.
س��عید زرندی روز چهارشنبه گذشته در جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی لرس��تان ادام��ه داد:  در حوزه معدن نیز یک 
هزار و ۲۰ مورد پروانه اکتشاف صادر شد که نسبت به سال قبل از آن، 

6/۳ درصد رشد داشته است.
وی گفت: پارسال در بخش پتروشیمی، ۵۵ میلیون تن تولید با رشد 
9/۴ درصد، در بخش لوازم خانگی ۴۰۴ هزار و ۳۰۰ دس��تگاه با رش��د 
بیش از ۳۸ درصد، در بخش ش��مش آلومینیوم رشد ۵۴ درصدی، در 
بخش فوالد رشد 7/6 درصدی، در حوزه تولید خودرو با عدد ۸۲9 هزار 
و 1۰۰ دستگاه رشد 1۸ درصدی و در بخش سیمان نیز با تولید 69/۲ 

تن رشد 1۲/۵درصدی نسبت به سال 9۸ محقق شد.
وی تصریح کرد: یکی از مانع زدایی هایی که امس��ال در دستور کار 
وزارتخانه خواهد بود اصاح فرایند اس��تقرار واحدها اس��ت و البته این 
روند از وزارت صمت آغاز شده اما بخش مهمی از این اصاح در اختیار 

دیگر نهادها و دستگاه هاست.
زرندی خاطرنش��ان کرد: در ح��وزه طرح های نیمه تمام نیز بدنبال 
ش��راکت بوده ایم و 6۰۰ طرح را با مش��ارکت به مرحله اتمام رساندیم 
که این اس��تراتژی در س��ال 1۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت و در استان 

لرستان نیز همین روند باید انجام شود.
معاون وزیر صمت گفت: موضوع سرمایه گذاری، اولویت این وزارتخانه 
در سال 1۴۰۰ است و باید از تمام ظرفیت ها در این بخش استفاده کنیم 
بنابراین آمادگی تزریق منابع به لرستان را در مسیر توسعه صنعت داریم. 
زرندی با بیان اینکه راه حل مشکات اقتصادی، بخش خصوصی است 
افزود: ش��رایط ایجاد شده برای دولت بسیار سخت است چراکه زمانی 
1۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی داشتیم اما در حال حاضر که پول نفت 

نیست، بسیاری از حوزه ها ناکارآمدی خود را نشان می دهند.

وزارت صمت اعالم کرد
افزایش ۴۰ درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی 

در 11 ماهه سال ۹۹
مهر- وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۴۰ درصدی صدور جواز 
تاس��یس واحد صنعتی و 7 درصدی پروانه های بهره برداری طی 11 ماهه 

سال گذشته خبر داد.
در 11 ماهه سال 99، تعداد ۳6 هزار و 16۲ فقره جواز تاسیس صنعتی 
صادر شد که با احتساب صدور ۲۵ هزار و ۸۳۰ جواز تاسیس در مدت مشابه 

سال 9۸ افزایش ۳۸/6 درصدی را در این حوزه داشته ایم.
همچنی��ن تعداد پروانه های بهره برداری صادره 6 هزار و ۴91 فقره بود 
که با احتساب صدور 6 هزار و 6۸ فقره پروانه بهره برداری در مدت مشابه 

سال 9۸ افزایش 7 درصدی داشته است.
گفتنی است که اشتغال مجوزهای صنعتی صادر شده در 11 ماه سال 
گذش��ته ۸1۰ هزار و 17۸ نفر و در 11 ماهه س��ال 9۸، ۵76 هزار و ۲6۴ 
نفر بود.همچنین اش��تغال پروانه های بهره برداری صادره در 11 ماهه سال 
گذش��ته، 1۲1 هزار و ۲۴۸ نفر و در 11 ماهه س��ال قبل از آن ۸۵ هزار و 

719 نفر بوده است.
بدین ترتیب افزایش ۳7/6 درصدی اشتغال جوازهای تاسیس صادره و 
افزایش ۲۸ درصدی اش��تغال از محل پروانه های بهره برداری صادره را در 

11 ماهه سال 99 داشته ایم.
شایان ذکر است که سرمایه گذاری مجوزهای صنعتی صادر شده نیز در 
بازه زمانی مشخص شده، افزایش 7۲/۸ درصدی و سرمایه گذاری پروانه های 

بهره برداری نیز افزایش ۲۳۵/1 درصدی داشته است.

گ�روه صنعت- بخش قاب��ل ماحظه ای خبر
از کارشناس��ان و فعاالن حوزه صنعت کش��ور 
معتقدن��د که موضوع س��رمایه گذاری و موانع 
پیش روی این امر یکی از مهمترین حلقه های 
مفقوده صنعت و تولید کش��ور است. هر چند 
در این زمینه می توان به عوامل مختلفی اشاره 
کرد که منجر به کاهش سرمایه گذاری و عدم 
تمایل س��رمایه گذاران می شود، اما دو موضوع 
مهم عدم ثبات نرخ ارز و نیز قوانین و مقررات 
ضد تولید اس��ت که می توان از آنها به عنوان 
اصلی ترین موانع س��رمایه گذاری، حداقل در 
طول س��ه سال گذش��ته نام برد. در این میان 
هر چند که تحریم ها، ایران را از سرمایه گذاری 
خارجی محروم کرده، خودتحریمی های داخلی 
نیز سدی محکم در برابر سرمایه گذاران داخلی 

بوده است.
در ای��ن راس��تا وزارت صم��ت ب��ه عنوان 
متولی صنعت کشور در طول دو سال گذشته 
اقداماتی را در جهت عبور از شرایط نامناسب 
سرمایه گذاری انجام داده، اما به گفته مسووالن 
ای��ن وزارتخانه، همچنان این موضوع از جمله 
مهم تری��ن موانع تولید در کش��ور محس��وب 
می ش��ود. به عن��وان نمونه ب��االی 9۰ درصد 
از نی��از مالی تولید در ای��ران از طریق بانک ها 
تامین می شود و از آنجا که سیستم بانکی در 
سال های اخیر متناسب با تولید حرکت نکرده 
است، سرمایه در گردش اختصاص داده شده 
به تولید کنندگان به هیچ عنوان جوابگوی نیاز 
تولید کش��ور نیست. به همین دلیل است که 
تحلیلگران معتقدند با توجه به وضعیت موجود 
و ش��ناخت کاستی ها در این زمینه، نیاز است 
در س��ال جدید اقداماتی اساسی و بلندمدت 
برای عبور از چالش س��رمایه گذاری در کشور 

صورت بگیرد.
کلید انباشت سرمایه � 

به طور کلی، تجربه جوامع انس��اني به ویژه 
کشورهاي قدرتمند اقتصادي جهان و پیشگام 
در افزایش تولید و باز کردن دروازه کش��ورهاي 
دیگ��ر مثل اروپ��اي غربي و نیز آمریکا نش��ان 
مي دهد این کش��ورها پس از انباش��ت سرمایه 
و به جریان انداختن آن توانس��تند راه توس��عه 
صنعتي و اقتصادي را هموار س��ازند. در دوره اي 
نزدیک تر نیز مي توان به تجربه کشورهاي نوظهور 
صنعتي مثل کره جنوبي و ترکیه اشاره کرد که 
توانس��ته اند خود را از مدار توس��عه نیافتگي رها 
کرده و با شتابي قابل اعتنا و با فاصله اي هر روز 
کاهنده تر به صف کشورهاي توسعه یافته قدیمي تر 
برسانند. این گروه از کشورهاي نوظهور صنعتي 
نیز تنها با انباشت سرمایه و شکستن سد هایي 
که پیش روي سرمایه گذاري بود به این درجه از 

توسعه رسیده اند.
سرمایه از کجا انباشت مي شود؟  � 

حاال یک پرس��ش بنیادین پیش رو اس��ت: 
کشورهاي پیشگام توس��عه یافته از کدام محل 
س��رمایه نخس��تین را فراهم کردند؟ در این باره 
البته تفاوت دیدگاه وجود دارد. برخي باور دارند 
گام نخست انباشت سرمایه در اروپاي غربي در 
دوراني برداشته شد که آنها توانستند کشورهاي 
دیگر را مستعمره خود کرده و مواد اولیه کشورهاي 
استعمارزده را به سرزمین خود برده و در برابر آن 
کاالي ساخته شده خود را به زور به این کشورها 
بفروشند. یک دیدگاه دیگر این است که در این 
کشورها نظام اقتصادي اجازه انباشت سرمایه و 
س��ود بردن به هر میزان را به افراد مي داد و آنها 
با این نظام اقتصادي درآمدهایي بس��یار فراتر از 
هزینه هاي زندگي به دس��ت آورده و توانستند 
پس اندازهاي خود را به سرمایه گذاري اختصاص 
دهند. همچنین گفته مي شود و تجربه تدوین شده 
تایید مي کند که کشورهاي نوظهور صنعتي نیز از 
مازاد سرمایه هاي بین المللي در جریان آزاد شدن 
راه صدور سرمایه توانسته اند از روش هاي جذب 
سرمایه گذاري مستقیم یا اعتبارات و نیز فاینانس، 
سرمایه الزم براي عبور از مدار توسعه نیافتگي رابه 

دست آورده و این مرحله را پشت سر بگذارند.
ایران سرمایه داشت  � 

باید قبول کنیم اقتصاد ایران در مقایسه با 
کشورهاي توسعه یافته نسل اول و نیز کشورهاي 
نوظهور صنعتي پس افتاده و فاصله و ش��کاف 

بزرگي میان اقتصاد ایران با کش��ورهاي دسته 
اول و کش��ورهاي توس��عه یافته دهه هاي تازه 
سپري شده رخ داده است. نشانه هاي این شکاف 
بزرگ را در درآمد و تولید سرانه به ویژه تولید 
س��رانه صنعتي و نیز ص��ادرات و به خصوص 
ص��ادرات کااله��اي تکنولوژیک و نیز کیفیت 
سیاستگذاري اقتصادي مي توان دید. واقعیت 
این اس��ت که اقتص��اد ای��ران از نظر کیفیت 
سیاستگذاري، صادرات و تولید صنعتي با وجود 
اندازه قابل اعتنا در ردیف کش��ورهاي در حال 
توسعه قرار دارد. این در حالي است که از نظر 
درآمد سرانه به شدت در وضعیت نامساعد قرار 
داریم. آیا ایران سرمایه کافي در اختیار نداشت؟ 
متاس��فانه باید گفت در حالي که کره جنوبي، 
ترکیه و چین براي کس��ب دالر هاي مورد نیاز 
باید س��خت تاش مي کردند، ایران نزدیک به 
6۰ س��ال به درآمدهاي ارزي آسان حاصل از 
صادرات نفت دسترس��ي داشت، اما این منابع 
به جاي سرمایه گذاري در زیربناها و در مسیر 
توسعه صنعتي و کشاورزي به خرید محبوبیت 
سیاسي سیاستمداران اختصاص یافت و حاال 
این روزها از این درآمد هم محروم شده ایم. اگر 
این گزاره باال را به لحاظ ذهني و حیثیتي قبول 
کنیم مي توانیم به دالیلي که به یخ زدن جریان 
سرمایه گذاري در ایران منجر شده است اشاره 
کنیم و یادآور ش��ویم چگونه مي توان این یخ 

ضخیم را در سال 1۴۰۰ آب کرد.
وضعیت موجود  � 

پیش از تشریح دالیل یخبندان سرمایه گذاري 
در ایران به ویژه در دهه 1۳9۰ و ارائه راه هایي 
ب��راي عبور از یخبن��دان س��رمایه گذاري در 
ایران نگاهي از س��ر اش��اره به برخي اطاعات 
ناراحت کننده درباره وضعیت س��رمایه گذاري 

در ایران خواهیم داشت.
یک گزارش پژوهش��کده امنیت اقتصادي 
توضیح داده اس��ت: »تشکیل س��رمایه ثابت 
ناخالص در 1۰ سال گذشته روند کاهشي داشته 
است. سرمایه گذاري خصوصي در یک سال اخیر 
از 111۴/۴ ه��زار میلیارد تومان به 7۵/7 هزار 
میلیارد تومان رسیده و افت محسوسي را تجربه 
کرده است. سرمایه گذاري دولتي نیز در سال 
1۳۸۸ مع��ادل ۴1/۴ هزار میلیارد تومان بوده 
که در س��ال 1۳9۸ به ۲۲ هزار میلیارد تومان 
کاهش یافته است. عدم تحقق مخارج عمراني 
دولت، کس��ري بودجه دولت و محدود شدن 
اعتبارات در دسترس بخش خصوصي، بي ثباتي 
اقتصادي و باال بردن میزان ریسک و نااطمیناني 
در اقتصاد کشور، فقدان نگاه بلندمدت و دخالت 
عوامل سیاسي در مقوله سرمایه گذاري، افزایش 
هزینه هاي سرمایه گذاري و نداشتن استراتژي 

مش��خص در س��رمایه گذاري را مي ت��وان از 
مهم ترین دالیل افت سرمایه گذاري داخلي در 
سال هاي گذشته دانست. میزان سرمایه گذاري 
کل در سال 1۳۸۸ معادل 1۵۸/۴ هزار میلیارد 
تومان بوده، اما این رقم در سال 1۳9۸ به 97/7 
هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود روند 
نزولي س��رمایه گذاري دولت��ي و خصوصي در 
این س��ال ها، اما میزان کاهش سرمایه گذاري 
خصوصي بس��یار محسوس است و با توجه به 
سهم باالي سرمایه گذاري بخش خصوصي در 
تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص، دلیل عمده 
کاه��ش س��رمایه گذاري کل ب��ه این بخش 
مربوط مي شود. معاونت بررسي هاي اقتصادي 
اتاق بازرگاني تهران نیز در گزارش��ي با عنوان 
»موتور خاموش سرمایه گذاري« نوشته است: 
سرمایه گذاري کل اسمي در سال 1۳9۸ نسبت 
به س��ال 1۳۸۳ حدود 11 برابر شده است که 
شامل 1۳ برابر شدن سرمایه گذاري اسمي در 
حوزه ساختمان و 9 برابر شدن سرمایه گذاري 
در حوزه ماشین آالت است. اما سرمایه گذاري 
واقعي در سال 1۳9۸ به 9۸ هزار میلیارد تومان 
رسیده که کمترین میزان سرمایه گذاري در 1۵ 
س��ال اخیر است. روند کاهشي سرمایه گذاري 
بخش خصوصي از 1۳91 آغاز ش��ده است. در 
این سال سرمایه گذاري بخش خصوصي 1۲6 
هزار میلیارد تومان بوده که به 76 هزار میلیارد 
تومان در سال 1۳9۸ سقوط کرده است. رشد 
عمومي منفي س��رمایه گذاري در دهه 1۳9۰ 
همزمان با تحریم )چهار سال( و بعد از آن )دو 

سال( را تجربه کرده ایم.
 1۳96 و   1۳9۳ س��ال هاي  در  فق��ط 
س��رمایه گذاري رش��د قیمت داشته است. در 
حالي که در دوره اجراي برنامه س��وم توسعه 
رش��د 1۰ درصدي در سرمایه گذاري داشتیم 
در دهه 1۳9۰ به رش��د منفي رس��یده ایم. در 
سال هاي 1۳91 تا 1۳9۵ به طور متوسط شاهد 
رشد منفي ۴/۲ درصدي و در سال هاي 1۳91 
تا 1۳9۸ شاهد رشد منفي متوسط ساالنه ۴/9 
درصدي بوده ایم. میانگین رشد سرمایه گذاري 
بخش خصوصي از سال 1۳9۰ تا 1۳9۸ حدود 
ش��ش درصد منفي بوده اس��ت. در سال هاي 
1۳۸۳ ت��ا 1۳9۸ ش��اهد رش��د منفي چهار 
درصدي ساالنه سرمایه گذاري در ماشین آالت 
بوده ایم. سرمایه گذاري ۲7 هزار میلیارد توماني 
در ماش��ین آالت در سال 1۳9۸ کمترین رقم 
در 1۵ س��ال اخیر اس��ت. در سال هاي 1۳9۰ 
تا 1۳9۸ ش��اهد میانگین رشد ساالنه منفي 
9/7 درصدي س��رمایه گذاري در ماشین آالت 
بوده ایم. افت ۲۸ درصدي سرمایه گذاري واقعي 
ماش��ین آالت بخش خصوصي در هشت سال 

اخیر در مقایس��ه با دوره مشابه و رشد منفي 
1۰ درص��دي در س��ال هاي 1۳9۰ تا 1۳9۸ 

اتفاق افتاده است.
در س��ال 1۳9۸ براي نخستین بار از سال 
1۳۸۸ با افت رقم موجودي س��رمایه خالص 
واقعي مواجه شده ایم که معنایش این است که 
س��رمایه گذاري جدید کمتر از رقم استهاک 
سرمایه قبلي است. روند نزولي با شتاب رشد 
واقعي موجودي س��رمایه خالص در سال هاي 
1۳۸۸ ت��ا 1۳9۸ نیز به چش��م مي آید. هفت 
س��ال متوالي رش��د منفي موجودي سرمایه 
ماشین آالت، تش��دید افت موجودي سرمایه 
ماشین آالت در دو سال 1۳97 و 1۳9۸ و افت 
س��رمایه گذاري جدید، فرس��ودگي باال و عدم 
به روزرساني خطوط تولید، تشدید محدودیت 
و ممنوعیت واردات تجهیزات و ماش��ین آالت 
و تش��دید شکاف با فناوري هاي نوین نیز قابل 
توجه اس��ت. روند رش��د منفي واقعي سرمایه 
ساالنه موجودي سرمایه ماشین آالت از منفي 
۰/7 درص��د به منفي ۳/9 درصد نگران کننده 
است. در حالي که در سال ۲۰17 شاهد جذب 
سرمایه گذاري مستقیم به میزان پنج میلیارد 
دالر بودی��م، این رقم در س��ال ۲۰19 به عدد 
1/۵ میلیارد دالر س��قوط کرده است. این رقم 
کمتر از میانگین جذب س��رمایه در سال هاي 
۲۰۰۵ تا ۲۰۰7 است که معادل ۴/۲ میلیارد 
دالر بوده اس��ت.در این گزارش نیز نبود ثبات 
اقتصادي، فقدان تصویري ش��فاف از وضعیت 
فعلي اقتصاد و مبهم بودن آینده اقتصاد، عدم 
قطعیت، نااطمیناني و ریسک باالي شروع کار، 
نبود محیط رقابتي، انحصار در بازارها، تنگناي 
اعتباري و عدم سهولت تامین مالي، غیرواقعي 
بودن متغیرهاي کلیدي مثل نرخ ارز، نرخ بهره 
و حامل هاي انرژي و عدم رویکرد برون گرایي 
از جمله چالش هاي حوزه سرمایه گذاري ذکر 

شده است.
چرا خشکسالي سرمایه گذاري ؟ � 

در حال��ي ک��ه ایران ب��راي عب��ور از مدار 
توس��عه نیافتگي نی��از ب��ه رش��دهاي باالي 
س��رمایه گذاري دارد چرا در ایران خشکسالي 
س��رمایه گذاري اتفاق افتاد؟ واقعیت این است 
ک��ه در این باره نکات فني و دقیقي از س��وي 
اقتصاددانان و نیز فعاالن و کارشناسان اقتصادي 
به تفصیل بیان ش��ده است. اما آنچه در نقطه 
کانوني این وضعیت قابل اعتناست و البته در 
این باره کمتر به صورت شفاف بحث شده است، 
اقتصاد سیاس��ي ایران است. این وضعیتي که 
ایران از نظر یخبندان س��رمایه گذاري دارد را 
باید در استیاي امور سیاسي بر امور اقتصادي 
جست وجو کرد. متاسفانه نوع کنش سیاسي 

در داخل، راه هاي توسعه سرمایه گذاري را بسته 
است. دولت هاي ایران پس از جنگ راهبردهایي 
به طور بنیادین متفاوت از هم را در سیاست هاي 
اقتصادي به کار گرفته و در امتداد هم حرکت 
نکرده ان��د. دولت های��ي که هر کدام هش��ت 
س��ال بر اقتصاد حکومت کردند، سیاست هاي 
اقتص��ادي را نه بر اس��اس راهبردي مبتني بر 
ادامه سیاس��ت هاي بلندمدت بلکه براس��اس 
سیاست خاص خود تهیه و اجرا کرده و به این 
ترتیب بر بي ثباتي هاي پیشین افزوده اند. یکي 
از دالیل خشکسالي و یخبندان سرمایه گذاري 
در صنعت ایران بي ثباتي در سیاستگذاري هاي 

نیم سده گذشته است.
از سوي دیگر دولت هاي ایران هرگز به این 
نیندیشیدند که عقل اقتصادي یک گروه کوچک 
به اس��م دولت یا کابینه از عقل همه ایرانیان 
ب��راي اداره اقتصاد خود م��ردم در هر گروه و 
قشري کمتر است، بلکه برعکس آن اندیشیده 
و عمل کرده و مي کنند. به طور مثال در حالي 
که در صنعت قند و شکر یک تاریخ 1۲۵ ساله 
و ش��مار قابل اعتنایي از مدیران و متخصصان 
باتجربه وجود دارد، گروهي در دولت باور دارند 
که مصالح این مدیران و صاحبان کارخانه ها را 
بیشتر از خود آنها تشخیص مي دهند. یکي از 
مهم ترین گرفتاري ها این اس��ت که آنها براي 
صیانت از میز ریاست خود روش هایي برخاف 
منطق اقتصادي مثل قیمت گذاري دستوري 
را ب��ر صنعت اعم��ال کرده و ب��ه کارخانه دار 
تکلیف مي کنند ما به ش��ما مي گوییم قیمت 
محصول شما چقدر است و کي و به چه کسي 

بفروشید.
 این روش منسوخ شده در جهان اما در ایران 
هن��وز کاربرد وس��یعي دارد و راه را بر نوآوري و 
خاقیت و س��رمایه گذاري نوآورانه بسته است. 
واقعیت این است که در ایران نرخ ارز و نرخ بهره 
بانکي به مثابه دو متغیر مهم در سرمایه گذاري در 
اختیار کامل دولت ها بوده و شرایط سیاسي کشور 
در داخل وخ��ارج، این نرخ ها را تحت تاثیر قرار 
مي دهد و سرمایه گذاران احتمالي را با سرگیجه 
مواجه مي کند. فرض کنید کسي شروع به احداث 
کارخانه اي کند و براي کارخانه مورد نظر باید از 
خارج ماش��ین آالت وارد کن��د و در حال حاضر 
قیمت دالر ۲۴ هزار تومان است. اما او نمي داند 
اکنون اگر همه کاالهاي مورد نیاز را سفارش دهد، 
شش ماه دیگر قیمت دالر ۳۰ هزار تومان است یا 
1۸ هزار تومان. درباره نرخ بهره بانکي نیز همین 
مساله وجود دارد. در ایران هیچ راهي وجود ندارد 
که سرمایه گذار بداند برنامه اي که براي توسعه بنگاه 
دارد یا کارخانه اي که تازه مي خواهد بنا کند یک 
سال بعد با ثبات روش ها و اراده ها روبه رو خواهد 

بود یا با طوفان روبه رو مي شود.
چه باید کرد  � 

مي گویند گذش��ته چراغ راه آینده است. بر 
اساس همین استدالل است که باید گفت متاسفانه 
با وجود بي ثباتي سیاس��تگذاري و نیز استیاي 
دیوان س��االران بر کارآفرینان و س��رمایه گذاران 
امیدواري ها را نباید جدي گرفت. از سوي دیگر 
هر ایراني دلسوز به این مرز و بوم نیز مي داند نباید 
دست روي دست گذاشت و ساکت ماند و اقتصاد 
و صنعت را به سلیقه سیاسي این یا آن حزب و 
جناح گره زد. واقعیت این است که ایران مي تواند 
در یک دوره منطقي و بر اساس تجربه و تخصص 
هزاران کارآفرین و میلیون ها نیروي تحصیلکرده 
از بن بست اقتصاد ضعیف بیرون بیاید و در مسیر 
توسعه قرار گیرد. در ایران الزم است جنبش ذهني 
نیرومندي راه بیفتد که پیامد آن اعتماد به عقل 
معیشتي شهروندان باشد. در این صورت بخش 

بزرگي از همه مشکات برطرف مي شود.
گام بعدي این اس��ت که دست و پاي دولت 
و صدها دستگاه، موسسه و سازمان دولتي را در 
یک جنبش دولت زدایي کوچک کرده و راه ها را 
باز کنیم تا نهاده��اي مدني به ویژه خانواده ها و 
بنگاه ها بدون واسطه با هم در داد و ستد باشند. 
در این صورت انگیزه براي سرمایه گذاري افزایش 
مي یابد. در صورتي که شرایط سیاست خارجي 
نیز بسامان باشد ایران مي تواند به سادگي سرمایه 
مورد نیاز براي توسعه اقتصاد را از مسیر تعامل با 

جهان به دست آورد.

»جهان صنعت« چشم انداز سرمایه گذاری  صنعتی در سال جدید را بررسی می کند

انتظار برای ورود پول

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هماهنگی و تعامل 
خوب بین دستگاه های حاکمیت در راستای رشد تولید در 
کشور، مهم ترین موانع بخش تولید را مربوط به سیاست های 
کان اقتصادی دانست و گفت: عاوه بر تولید در بخش های 
صنعتی و معدنی، رشد و رونق تولید در بخش های مختلف 
کشاورزی، نفت و خدمات بازرگانی نیز باید مورد توجه قرار 

گیرد.
علیرضا رزم حسینی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید ضمن اشاره به شعار »تولید، پشتیبانی ها و موانع زدایی ها« 
گفت: بیش از 11 سال است که موضوعات مرتبط با اقتصاد در 
شعار سال مورد توجه قرار گرفته و در سه سال اخیر موضوع 

تولید به  طور ویژه در شعار سال اشاره شده است.
ضرورت توجه به توسعه و رشد در همه بخش های  � 

تولیدی
به گزارش ش��اتا، وی با تاکید بر اینکه حوزه تولید تنها 
مربوط به وزارت صمت نیست و سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها 
نیز در این حوزه نقش کلیدی دارند، گفت: عاوه بر تولید در 
بخش ه��ای صنعتی و معدنی، رش��د و رونق تولید در حوزه 
فعالیت وزارتخانه های دیگر مانند جهاد کش��اورزی و نفت و 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی نیز باید مورد 

توجه قرار گیرد.
رزم حس��ینی در ادامه با تاکید بر تاش وزارت صمت در 
راس��تای تحقق شعار سال، افزود: وزارت صمت در خصوص 
مواردی که دارای اختیارات قانونی است و می تواند مستقیما 

ورود کن��د، اقدام��ات اولی��ه را انجام داده اس��ت و به زودی 
تصمیمات مربوط به حمایت  از تولید، مشوق ها و همچنین 
اقدامات مربوط به رفع موانع تولید به بخش های زیرمجموعه 

وزارتخانه اباغ خواهد شد.
تعامل مجلس و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید � 

وی با یادآوری ضرورت همکاری و تعامل بین دستگاه ها و 
بخش های مختلف، از اقدامات و برنامه های دولت در راستای 
تسهیل تصویب و اجرای طرح های پیشنهادی برای رونق تولید 
خبر داد و تصریح کرد: بخشی از کار مربوط به قوانین است که 
دو مسیر در این خصوص مطرح است؛ اول آنکه پیشنهادات 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مستقیما به مجلس محترم 
ش��ورای اسامی ارجاع داده شود و نمایندگان در یک اقدام 
انقابی و هوش��مندانه در کوتاه ترین زمان، پیش��نهادات را 
تصویب کنند که خوشبختانه در این خصوص تعامل خوبی 
بین س��تاد و مجلس ش��ورای اسامی شکل گرفته است یا 
مس��ائل مربوط به قوانین تولید، در شورای عالی هماهنگی 

سران قوا مطرح شود.
مهم ترین موانع تولید مربوط به سیاست های کالن  � 

اقتصادی است
وزیر صمت در ادامه به نظرسنجی انجام شده از نخبگان 
صنعتی و تولیدکنندگان بزرگ کش��ور اش��اره کرد و گفت: 

حدود 9۰۰ نخبه صنعتی کشور در این نظرسنجی شرکت 
کردند و نتایج به دس��ت آمده نشان می دهد که بیشترین و 
مهم ترین موانع در حوزه تولید مربوط به فضای کسب و کار، 
مسائل کان اقتصادی و تورم هستند؛ مسائلی که در حیطه 
اختیارات و تصمیمات وزارت صمت نیستند و مربوط به سایر 

دستگاه ها و وزارتخانه هاست.
ضرورت مطالبه گری جدی و هوش�مندانه بخش  � 

خصوصی
رزم حسینی در بخش دیگر صحبت های خود با اشاره به 
نق��ش بخش خصوصی در رونق تولید، مطالبه گری جدی و 
هوشمندانه بخش خصوصی و تشکل ها به ویژه اتاق بازرگانی و 
خانه صنعت، معدن و تجارت را برای رفع موانع در بخش تولید 
مهم دانست و بیان کرد: مواردی که در اختیار وزارت صمت و 

ستاد تسهیل است، به طور جدی پیگیری خواهد شد.
رویکرد مثبت دستگاه قضا به حوزه تولید � 

وی با اش��اره به هم��کاری و حمایت خانه ملت از بخش 
تولید، اقدامات قوه قضاییه را نیز در این زمینه مثبت توصیف 
کرد و ادامه داد: ش��عار دس��تگاه قضا در حال حاضر تولید و 
اقتصاد اس��ت و رویکردی متفاوت و مثبت نسبت به بخش 
تولید دارد و فضا را به سمتی می برد که باعث ایجاد امنیت 
اقتصادی و سرمایه گذاری شود؛ اینکه هیچ واحد تولیدی نباید 

با حکم قضایی تعطیل ش��ود یک اتفاق خوب در حوزه رفع 
موانع تولید است.

تالش جدی دولت برای تحقق شعار سال � 
وزیر صمت در ادامه با مهم خواندن استفاده از تمام ظرفیت 
دستگاه ها برای تحقق شعار سال، تاکید کرد: تمام تاش ما در 
ستاد تسهیل در راستای رونق و رشد تولید است و اقدامات 
مناس��بی که در این چندماه پایانی دولت انجام خواهد شد، 
ریل گذاری برای آینده خواهد بود و می تواند در دولت بعد نیز 
ادامه و مورد پیگیری قرار گیرد.وی با استناد به فرمایشات مقام 
معظم رهبری، رش��د و جهش تولید در برخی از بخش های 
تولیدی کشور را یادآور شد و افزود: نتیجه حاصل شده با چیزی 
که مورد نظر بود، فاصله داشت ولی همانطور که مقام معظم 
رهبری نیز به آن اشاره کردند، اتفاقات خوبی در بخش تولید 
کشور افتاد؛ در حال حاضر، واحدهای تولیدی زیادی هستند 
که به صورت چند شیفت مشغول فعالیت هستند و نتیجه 

آن رشد تولید و رونق صادرات کشور است.
رزم حس��ینی در پایان با بیان اینکه دشمنان نظام سعی 
کردن��د با ب��زرگ نش��ان دادن مش��کات و محدودیت ها، 
موفقیت های اقتصادی کش��ور به وی��ژه در بخش تولید را به 
حاشیه برانند گفت: ما در وزارت صمت و ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید آمادگی دریافت هرگونه پیشنهاد را در راستای 
تحقق شعار س��ال و رونق تولید، از سوی بخش های دولتی 
و خصوص��ی داریم تا بتوانی��م در این زمینه گام های موثر و 

بزرگی را برداریم.

رزم حسينی در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد:
تولید تنها به وزارت صمت محدود نمی شود

زاویه
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وعده واگذاری محدوده های معدنی در نیمه دوم 
فروردین 

مهر- سرپرست معاونت معدنی وزیر صمت گفت: واگذاری محدوده های 
معدنی پیش از سال 1۴۰۰ میسر نشد و اجرای طرح به نیمه دوم فروردین 
سال 1۴۰۰ موکول شد. اردشیر سعدمحمدی با بیان اینکه همه محدوده های 
معدنی بلوکه شده شناسایی شده اند، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام 
ش��ده در سال 99 مقرر ش��د که همه محدوده ها و پهنه های معدنی بلوکه 

شده، از طریق مزایده واگذار شوند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت افزود: در این 
طرح به دنبال عرضه پهنه ها و محدوده هایی که مالک ندارند و بااس��تفاده 
مانده اند، هس��تیم. در وهله اول محدوده ها، پهنه ها و معادنی که به دالیل 
منابع طبیعی، حفاظت محیط زیس��ت یا مشکات فنی غیرفعال مانده اند، 

هدف ما نیستند.
وی ادامه داد: قرار بر این بود تا واگذاری پیش از س��ال 1۴۰۰ به ش��یوه 
سراس��ری در س��طح کشور اجرایی شود، اما با توجه به عضویت دو نماینده 
مجلس در شورای معادن استان ها )در حوزه هر استان( و یکی شدن زمان این 

جریانات با بررسی بودجه در مجلس، امکان برگزاری جلسات فراهم نشد.
س��عدمحمدی گفت: از این رو پیاده کردن طرح واگذاری محدوده های 
معدن��ی در غیبت نماین��دگان که در مجموع 6۴ نفر هس��تند، تا پیش از 
 س��ال 1۴۰۰ میسر نش��د و اجرای طرح به نیمه دوم فروردین سال 1۴۰۰ 

موکول شد.
سرپرس��ت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت یادآور شد: 
بحث اصلی، رقابت است و هرکس که بتواند کیفیت باالتر و قیمت تمام شده 
کمتری ارائه کند، مزایده را خواهد برد. هدف کنترل قیمت است و مشکلی 
هم در زمینه آزادس��ازی پهنه های بلوکه شده و واگذاری به سرمایه گذاران 

عاقه مند وجود ندارد.

پایش ذخایر معدنی، الزمه توسعه و تحول بخش معدن 
مهر- مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی گفت: سالی که گذشت شروع روند پویش ذخایر معدنی 

با اولویت تامین سنگ آهن مورد نیاز صنایع فوالدی کشور بود. 
در طرحی مشارکتی با حضور بخش خصوصی حدود 1۵۰ هزار کیلومتر 
مربع از پهنه کشور مورد شناسایی به روز و دقیق ذخایر آهن قرار گرفت و 

نتایج منحصربه فرد و چشم گیری به همراه داشت.
رض��ا جدی��دی افزود: این طرح با نگاهی دقیق در س��ال جدید وارد فاز 
تکمیلی ش��ده و مواد معدنی دیگری از جمله مس، طا، منگنز و بوکسیت 

را در برخواهد گرفت.
ب��ه گفته وی آنچه در طراح��ی این روند با اهمیت جلوه می کند لزوم 
پایش ذخایر معدنی کشور، آینده نگری در خصوص زمان اتمام آن با روند 
اکتش��افات فعلی و برنامه ریزی هدفمند جه��ت جلوگیری از بروز بحران 
در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کش��ور با انجام فعالیت های 
گس��ترده اکتش��افی اس��ت که از وظایف اصلی س��ازمان زمین شناسی و 

اکتشافات معدنی کشور است.
جدی��دی با بیان اینک��ه در فاز اول این طرح، پایش و آینده نگری ذخایر 
ماک عمل خواهد بود، خاطرنش��ان کرد: در فازهای بعد، آینده پژوهی های 
اکتشافی در خصوص کشف عناصر استراتژیک که روند به کارگیری آن در 
صنایع پیش��رفته جهان به س��رعت در حال گسترش است، طراحی و اجرا 

خواهد شد.
مدی��رکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه س��ازمان زمین شناس��ی و 
اکتش��افات معدنی کش��ور تصریح کرد: آنچه در اجرای این طرح حیاتی به 
نظر می رسد لزوم تغییر نگرش و پشتیبانی همه شئونات برنامه ریز و اجرایی 
کشور جهت ایجاد یکپارچگی در سیاست ها، حذف موانع ساختاری و تامین 

منابع مالی مناسب است.
وی ادام��ه داد: نبود نگاه دقیق ب��ه این موارد تاکنون موجب ناکارآمدی 
توسعه و تکمیل اکتشافات در کشور و سبب ایجاد محدودیت در تامین برخی 
مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی شده است. تناسب شایسته ای میان منابع و 
برنامه های ارائه شده در این خصوص وجود نداشته که امید است با تدبیری 
نو و در امتداد اصاحات ساختاری سال های اخیر در سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور شاهد تحول به سزایی در بخش اکتشافات یکپارچه، 

هدفمند و برمبنای برنامه ریزی منابع معدنی کشور باشیم.
به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور؛ رونق بخشیدن به بخش معدن در گرو شناسایی و 
کشف ذخایرمعدنی بر مبنای سیاستگذاری واحد، تجمیع یکپارچه اطاعات 
زمین شناسی و اکتشافی کشور و مشارکت با بخش خصوصی در مولدسازی 
این بخش تاثیرگذار و اقتصادی کشور است. در صورت نبود نظام پشتیبان 
مناس��ب و کاهش موانع و محدودیت های س��اختاری و مالی- بودجه ای راه 

به جایی نخواهد برد.

اونس طال یک درصد گران شد
ایس�نا- قیمت طا در معامات روز پنجش��نبه بازار جهانی تحت تاثیر 
عقب نشینی دالر و بازده اوراق قرضه آمریکا و آمار بیکاری نامطلوب این کشور 

بیش از یک درصد افزایش یافت.
به��ای هر اونس طا برای تحویل فوری با 1/۲ درصد افزایش، به 17۲7 
دالر و ۸6 س��نت رس��ید. اکثر بازارها روز جمعه به مناس��بت جمعه نیک 

تعطیل هستند.
در ب��ازار معامات آتی آمریکا، هر اونس طا ب��ا ۰/7 درصد افزایش، در 
17۲۸ دالر و ۳۰ سنت بسته شد و برای کل هفته تنها ۰/۲ درصد کاهش 
نشان داد. به گفته فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در شرکت بلو 
الین فیوچرز، قیمت طا در جهت صعودی، تصحیح شد و طا می تواند پیش 
از اینکه بازده اوراق قرضه روند صعودی خود را ازسر بگیرد و قیمت این فلز 

ارزشمند را دوباره پایین ببرد، تا سطح 17۴۰ دالر پیشروی کند.
شاخص دالر از رکورد روز چهارشنبه که باالترین حد پنج ماه اخیر بود، 

عقب نشینی کرد و طا را برای خریداران غیرآمریکایی ارزان تر ساخت.
بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که به جذابیت سرمایه گذاری در 
طا افزود، آماری بود که نشان داد شمار متقاضیان بیمه بیکاری در آمریکا 
هفته گذشته رشد غیرمنتظره ای پیدا کرد. همچنین رونمایی برنامه اشتغال دو 
تریلیون دالری جو بایدن، رییس جمهور آمریکا که به نگرانی ها نسبت به رشد 

تورم دامن زد، عامل دیگری بود که از افزایش قیمت طا پشتیبانی کرد.
اگرچه طا پناهگاه امن دارایی در برابر تورم ش��مرده می ش��ود اما بازده 
باالت��ر اوراق قرض��ه، هزینه نگهداری این فل��ز را افزایش داده و به جذابیت 

سرمایه گذاری در آن لطمه می زند.
جیمز استیل تحلیلگر ارشد فلزات ارزشمند بانکHSBC  در یادداشتی 
نوشت: عقب نشینی بازده اوراق قرضه همزمان با کاهش فشار تورمی، احتمال 
بهبود قیمت طا را تقویت می کند. در بخش بازار فیزیکی، منابع دولتی اعام 
کردند واردات طای هند در مارس در نتیجه کاهش مالیات واردات و افت 
قیمت ها، به رکورد 16۰ تن صعود کرد که ۴71 درصد در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته افزایش نشان داد. همچنین در بازار سایر فلزات ارزشمند، 
هر اونس نقره با ۲/1 درصد افزایش، به ۲۴ دالر و ۸9 سنت رسید. هر اونس 
پاتین برای تحویل فوری با 1/۸ درصد افزایش، 1۲۰۸ دالر و ۴۲ س��نت 
معامله شد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری 1/۳ درصد صعود کرد و در 

۲6۵1 دالر و 79 سنت ایستاد.

بر
خ

منی�ر حضوری- امروزه ب��ه دالیل مختلف 
محصول معدنی با برند ایرانی در بازارهای بین الملل 
از جایگاه مناس��بی برخوردار نیس��ت. قس��مت 
عمده این امر ناش��ی از اس��تراتژی های داخلی و 
تحریم های بین المللی بوده اس��ت. در واقع عدم 
امکان جابه جایی پول، ریس��ک تحریم ثانویه و... 
از مواردی است که باعث نگرانی خریدار خارجی 
شده و فروشنده ایرانی را مجبور به پرداخت هزینه 
می کند. به این ترتیب یک خریدار خارجی ترجیح 
می دهد مواد و محص��والت معدنی را چند دالر 

گران تر بخرد اما این ریسک ها را نپذیرد.
 ب��ه همان ان��دازه که قیمت منابع انس��انی 
و ان��رژی در ای��ران مزیت رقابت��ی و فرصت در 
تولید کاال محسوب می ش��ود، پایین بودن برند 
محصوالت معدنی ایرانی در جدول های مختلف 
شاخص رقابت بین المللی بزرگ ترین تهدید است. 
آنچه خری��دار کاالی ایران��ی ماحظه می کند، 
عدم توانای��ی صادر کنندگان در تحویل به موقع 
کاالس��ت. اینکه حداکثر تاخیر پیش آمده چقدر 
است، موضوعی بوده که بازرگان ایرانی در پاسخ 

به آن سکوت می کند!
برای حل این مشکل کارشناسان به مواردی 
از جمله اس��تراتژی دقیق، هدفمند و پویا اشاره 
دارند. در ادامه س��خن از دیجیتال مارکتینگ به 
میان می آید. در واقع تحلیل داده ها مناسب ترین 
ابزار در زمان حال شناخته شده است که با تکیه 
بر آن باید مهم ترین حلقه زنجیره تامین کسب و کار 
شناس��ایی و به روز ش��ود. اما جای آن در بخش 

معدن به شدت خالی است.
در ادامه کارشناس��ان از نبود پایانه صادراتی 
مواد معدنی در جنوب کش��ور س��خن گفته اند 
که باعث ش��ده کش��ور ایران ۲۵ درصد مرز آبی 
خود را در مجموع خلیج فارس و دریای عمان از 
دست بدهد. این در حالی است که استان بوشهر 
ظرفیت بس��یار باالیی در ص��ادرات مواد معدنی 
دارد. »جهان صنع��ت« درباره این موارد با بهروز 
فرح شیرازی فعال معدنی و یکی از صادرکنندگان 
نمونه در حوزه معدن در س��ال جاری گفت و گو 

کرده است.
به باور این فعال اقتصادی، دستیابی به بازارهای 
دورت��ر از حوزه خلیج ف��ارس تنها در یک حالت 
توجیه اقتص��ادی دارد و آن، نیازمند پهلو گیری 
کش��تی هایی با ظرفیت بیشتر از ۵۰ هزار تن در 
ی��ک پایانه صادراتی مجهز به انبارها و پس کرانه 
مناسب و امکانات بارگیری سریع است. ایجاد پایانه 
صادراتی تخصصی مواد معدنی در استان بوشهر دو 
پارامتر مهم یعنی زمان تحویل محصول و قابلیت 
افزایش حجم تولید را به شدت ارتقا داده و این دو 
مزیت بسیار مهم رقابت پذیری معادن استان فارس 
و استان بوشهر را در سطح جهانی به شدت افزایش 
داده و اس��تخراج و فرآوری محصوالت معدنی را 
جذاب ت��ر می کند. تنها در این صورت اس��ت که 
می توانیم ش��اهد فعال ش��دن معادن کوچک و 

متوسط و توسعه معادن بزرگ باشیم.
 � برای اینکه صادرات یک کاال محقق 

شود، چه باید کرد؟ 
تولید برای مشتریانش چندین خروجی فراهم 
می کند. این خروجی ها ش��امل موارد شش گانه 
یعنی هزین��ه، کیفیت، خصوصی��ات و عملکرد 
محصول، تاریخ و زم��ان تحویل، انعطاف پذیری 
در حج��م و خاقیت و نوآوری در تنوع محصول 
اس��ت. یک تولید کننده برای اینکه بتواند فروش 
اول را از آن خود کند باید همواره این خروجی ها 
را در س��طح رقبای خود و در حوزه صادرات باال 
نگه دارد و حداقل در یک مورد نسبت به رقبای 

خود برتری داشته باشد.

این موضوع در ارتباط با بخش معدن  � 
به چه صورت است؟

از بین موارد ش��ش گانه فوق در بخش معدن 
خروجی هایی وجود دارد که ثابت هستند و توسط 
تولید کننده قابل تغییر و ارتقا نیستند. به عنوان 
مثال تاریخ و زمان تحویل کاال وابسته به متغیرهای 
بیرونی مانند ناوگان حمل ونقل زمینی و دریایی، 
پایانه های صادراتی، قوانین و بوروکراسی اداری و... 

است که خارج از کنترل تولید کننده هستند.
کیفیت محصول نی��ز در بخش معدن به دو 
قس��مت تقسیم می ش��ود که یک بخش شامل 
کیفی��ت ذاتی محصول و بخ��ش دیگر کیفیت 
محصول پس از مرحله اس��تخراج یا فرآوری به 
عن��وان اولین محصول قابل فروش اس��ت. ایران 
کشوری با تنوع و خلوص کم نظیر در مواد معدنی 
شناخته شده که در واقع کیفیت ذاتی محصول 
را در اختیار دارد. در این بین کیفیت استخراج و 
فرآوری اولین متغیر بخش معدن است که قابل 
ارتقاس��ت. م��ا باید این مورد را تا س��طح رقبای 
جهان��ی خود باال ببری��م. در ادامه باید گفت که 
خاقیت و نوآوری در تنوع محصول به بازاریابی 
دقیق، تحقیق بازار و تدوین راهبردهای تولید نیاز 
دارد. اگر از ذائقه بازار مطلع نباش��یم، نمی توانیم 
تولیدات هدفمند داشته باشیم و بازارهای آینده 
را از آن خود کنیم. بنابراین تحقق صادرات مواد 
معدنی نیازمند اس��تراتژی های دقیق، هدفمند 

و پویاست.
چه میزان توانسته ایم در حوزه معدن  � 

در سطح بین المللی بازاریابی کنیم؟
توجه به نیاز مش��تری نقطه ش��روع و حلقه 
طایی در زنجیره تامین تولید اس��ت. شناخت و 
سرعت آگاهی از نیاز مشتری رمز یک کسب و کار 
موفق اس��ت. امروزه با پیشرفت تکنولوژی نیازها 
هم تغییر کرده و کسب و کارهایی موفق خواهند 
بود که قابلیت تغییر در کمترین زمان ممکن را 
داش��ته باش��ند. در حالی  که ما دانش آکادمیک 
بازاریابی بین المللی را داریم اما بومی س��ازی آن 
با بازارهای هدف نیاز به تاش جهت تحقق این 

دانش دارد. دیجیتال مارکتینگ و تحلیل داده های 
آن مناسب ترین ابزار در زمان حال است که با تکیه 
بر آن باید مهم ترین حلقه زنجیره تامین کسب و کار 

شناسایی و مرتب به روز شود.
این موضوع را در رابطه با بخش معدن بیشتر 

توضیح دهید.
نیاز به بازاریابی زمانی قابل درک است که ابتدا 
تفاوت فروش و بازاریابی را بدانیم. فروش عبارت 
است از فعالیتی که مالکیت محصول یا خدمات 
طی یک مرحله یا چند مرحله از تولید کننده به 
مصرف کننده  نهایی منتقل می شود و در ازای آن 
پول یا هر چیز باارزش دیگری پرداخت می شود و 
هدف آن افزایش درآمد است. این در حالی است 
که بازاریابی از واژه  بازار شکل گرفته که به معنای 
تحلیل و بررسی نیازهای مشتری است تا سازمان 
با توجه به نیازهای مشتریان کاال یا خدمات خود 
را تولید کند. بازاریابی مجموعه فرآیندهای ایجاد، 
برقراری ارتباط و تبادل پیشنهادهایی است که در 
مقایسه با کاال یا خدمات موجود در بازار از ارزش 
بیش��تری برای مشتری برخوردار است. این واژه 
شامل فعالیت هایی می شود که ارزش محصول را 
برای مشتری ها افزایش می دهد. تولید مبتنی بر 
استراتژی فروش یعنی ما محصول را بر اساس 1۰ 
سال پیش تولید کنیم و منتظر بمانیم خریدار از 
راه برسد و محصول را بخرد اما تولید معدنی مبتنی 
بر بازاریابی یعنی ابتدا نیاز مشتری در بخش معدن 
را به دقت شناسایی کنیم. دیجیتال مارکتینگ 
یک علم اس��ت که با اس��تفاده از دس��تگاه  های 
الکترونیکی به صورت هدفمند اقدام به استخراج 
آخرین داده ها کرده و با تحلیل علمی آن نیاز بازار 
هدف را شناسایی می کند و به تولید پویا و مبتنی 
بر نیاز مشتری می انجامد. این در حالی است که 
ج��ای دیجیتال مارکتین��گ در بخش معدن به 

شدت خالی است.
چرا انرژی ارزان و منابع انسانی ارزان  � 
نتوانسته موتور صادرات ایران را آنطور که 

باید روشن کند؟
 امروزه به دالیل مختلف در بازارهای بین الملل 

برند ایران به عنوان کشور مبداء صادراتی از جایگاه 
مناسبی برخوردار نیست. قسمت عمده این امر 
ناشی از استراتژی های سیاست خارجی کشور در 
دهه های اخیر و تحریم های یک طرفه بین المللی 
است. در واقع این موضوع تبدیل به ریسک اصلی 
صادرات در کشور شده که البته خارج از کنترل 
بازرگانان اس��ت. اما قسمتی از آن به علت عدم 
آشنایی بازرگانان با زبان نوین صادرات است. ما 
نمی توانی��م با ادبیاتی که به خریدار داخلی کاال 
می فروشیم کاالی خود را صادر کنیم. پایین بودن 
برند ایران در صادرات به معنی افزایش ریس��ک 
خریدار و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کاال 
اس��ت. عدم امکان جابه جایی پول، بیمه شناور، 
ریس��ک تحریم ثانویه برای خریدار و... مواردی 

است که فروشنده باید هزینه آن را بپردازد.
به این ترتیب یک خری��دار خارجی ترجیح 
می دهد کاالی خود را چند دالر گران تر بخرد اما 
این ریس��ک ها را نپذیرد. در واقع به همان اندازه 
که قیمت منابع انس��انی و انرژی در ایران مزیت 
رقابتی و فرصت در تولید کاال محسوب می شود، 
پایی��ن بودن برند ای��ران در جدول های مختلف 
شاخص رقابت بین المللی بزرگ ترین تهدید است. 
نتیجه اینکه صادراتی محقق می شود که ریسک و 
تهدیدهای موجود از خریدار به فروشنده انتقال 
یابد و این یعنی امتیازی که فروشنده ایرانی باید 
به خریداران خارجی خود بدهد. از آنجا که یکی از 
امتیازات قیمت پایین و فروش متعهدانه است، در 
نتیجه فروشنده ایرانی باید آنقدر قیمت محصول 
خود را پایین بیاورد تا تمامی ریسک های خریدار 

را پوشش بدهد.
تا چ�ه اندازه بوروکراس�ی اداری در  � 
صادرات محصوالت معدنی مانع تراش�ی 

می کند؟
تحوی��ل کاال یکی از ارکان خروجی در تولید 
اس��ت. برای خریدار محص��والت ایرانی تفاوتی 
نمی کن��د که چه چیز باعث تاخی��ر در تحویل 
کاال می شود، حال می تواند شامل تمدید کارت 
بازرگانی، قطع بودن سامانه گمرک یا بخشنامه 

دولتی باشد. به هر حال تاخیر اتفاق افتاده است. 
آنچه خریدار کاالی ایرانی ماحظه می کند، عدم 
توانایی صادر کنندگان ایرانی در تحویل به موقع 
کاالیشان است. در واقع تحویل به موقع کاال یک 
بحث جدی است. اینکه حداکثر تاخیر پیش آمده 
چقدر است، موضوعی بوده که بازرگانان ایرانی در 

پاسخ به آن سکوت می کنند!
به نظر ش�ما مهم ترین چالشی که در  � 
صادرات مواد معدنی در استان بوشهر با 

آن مواجه هستیم، چیست؟
انعطاف پذی��ری در حج��م تولی��د یک��ی از 
مزیت های تولید اس��ت. افزایش حجم تولید به 
ظرفی��ت کارخانه محدود نمی ش��ود. زمانی که 
از زنجی��ره تامین در صادرات صحبت می کنیم، 
حمل و نقل نیز به شدت مطرح می شود خصوصا 
اگر کاالی ما کمتر فرآوری ش��ده باش��د. اغلب 
قیم��ت حمل و نقل از کارخانه تا مقصد صادراتی 
چندین برابر قیمت محصول درب کارخانه است. 
یکی از الزامات ضروری حمل و نقل دریایی، پایانه 

صادراتی مناسب است.
به این ترتیب نبود پایانه صادراتی مواد معدنی 
در اس��تان بوشهر باعث شده کش��ور ایران ۲۵ 
درصد مرز آبی خود را در مجموع خلیج فارس و 
دریای عمان از دس��ت بدهد. این در حالی است 
که استان بوشهر ظرفیت باالیی در صادرات مواد 
معدنی همچ��ون گچ، کربنات کلس��یم، آهک، 
س��نگ الش��ه، مخلوط کوهی، مارن، دولومیت، 
س��یمان، بوکسیت، بنتونیت و تمام زنجیره های 

فرآوری دارد. 
برای ایجاد پایان�ه صادراتی چه باید  � 

کرد و چه بخش هایی موثر هستند؟
با توج��ه به اینکه ایجاد پایانه صادراتی یکی 
از زیرس��اخت های ص��ادرات اس��ت، ایجاد این 
مهم یک طرح ملی است که نیازمند هماهنگی 
بین دس��تگاه های اجرایی کشور است. با مصوبه 
هیات وزیران مس��وولیت پایش و کارشناسی و 
اج��رای آن ب��ه کارگروه صادرات کش��ور واگذار 
ش��ده که دستورالعمل اجرایی آن موجود است. 
نقطه آغازین آن س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
است. در حال حاضر مطالعات طرح احداث یک 
پایانه صادرات تخصصی مواد معدنی در اس��تان 
بوشهر توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران انجام شده و در مسیر تامین 
س��رمایه قرار دارد اما تحقق آن نیاز به یک عزم 
ملی دارد. با توجه به همجواری استان بوشهر به 
اس��تان فارس انتظار می رود مسووالن دو استان 
با فوریت و جدیت احداث این پایانه صادراتی را 

محقق کنند.
با بودن پایان�ه صادراتی برای بخش  � 

معدن چه اتفاقی خواهد افتاد؟
دس��تیابی ب��ه بازاره��ای دورت��ر از حوزه 
خلیج فارس تنها در یک حالت توجیه اقتصادی 
دارد و آن نیازمن��د پهلو گیری کش��تی هایی با 
ظرفیت بیش��تر از ۵۰ هزار ت��ن در یک پایانه 
صادراتی مجهز به انبارها و پس کرانه مناس��ب 
و امکانات بارگیری س��ریع اس��ت. ایجاد پایانه 
صادراتی تخصصی مواد معدنی در استان بوشهر 
دو پارامت��ر مهم یعنی زمان تحویل محصول و 
قابلی��ت افزایش حجم تولید را به ش��دت ارتقا 
داده و این دو مزیت بس��یار مهم رقابت پذیری 
معادن استان فارس و استان بوشهر را در سطح 
جهانی به ش��دت افزایش داده و اس��تخراج و 
فرآوری محصوالت معدنی را جذاب تر می کند. 
تنها در این صورت اس��ت که می توانیم شاهد 
فعال ش��دن معادن کوچک و متوسط و توسعه 

معادن بزرگ باشیم.

راهکارهای افزایش صادرات در حوزه معدن بررسی شد 

جای خالی دیجیتال مارکتینگ

عه
وس

ت

در حال��ی که ایران روزی واردکننده فوالد بوده، اما امروز 
تولیدکننده و صادرکننده فوالد اس��ت و در بین کشورهای 
صاحب نام فوالد دنیا، رتبه یازدهم را در بخش تولید به خود 
اختصاص داده است. در همین راستا رییس جمهور در مراسم 
بهره برداری از پنج طرح بزرگ صنعتی و معدنی از فعاالن حوزه 
معدن، صنایع معدنی و پتروشیمی که بیشترین ارز مورد نیاز 

کشور را تامین کردند، تشکر کرد.
حسن روحانی گفت: مردم باید بدانند اگر صنایع معدنی و 
پتروشیمی نبود با شرایطی که سال 99 داشتیم برای تامین 
ارز مورد نیاز حتما با مشکل مواجه می شدیم. بنابراین مردم با 
تمام وجود از صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی قدردانی کنند. 
او تصریح کرد: البته صنایع دارویی و غذایی، خانگی، خودرو، 
کشاورزی و... نیز فعالیت داشتند اما در پتروشیمی و صنایع 
معدنی سهم صادرات بیشتر بوده و سهم عمده ارز مورد نیاز 

کشور را تامین کرده اند که از آنها تشکر می کنیم.
وزیر صنعت،  معدن و تجارت نیز در مراسم بهره برداری از 
پنج طرح  ملی این وزارتخانه با اعتباری بالغ بر چهار هزار و 
۵۳۰ میلیارد تومان در پنج استان کشور  گفت: روزی واردکننده 
فوالد بودیم اما امروز تولیدکننده و صادرکننده فوالد هستیم. 
ایران در بین کشورهای صاحب نام فوالد دنیا، رتبه یازدهم را 

در بخش تولید به خود اختصاص داده است.
علیرضا رزم حس��ینی افزود:  اولین پ��روژه ای که امروز به 
بهره برداری می رسد، مربوط به تولید فوالد آلیاژهای خاص 
در کارخانه اسفراین است که خط جدیدی برای این منظور 

راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: این فوالدهای خاص برای لوله های بدون درز 
در صنایع شرکت نفت و گاز کشور مورد استفاده قرار می گیرد 
و از این بابت به تولید داخل و تولید قطعات آلیاژی خاص که 

امروز افتتاح می شود،  کمک خواهد کرد.
رزم حسینی با بیان اینکه امروز یک معدن مس متعلق به 
بخش خصوصی در استان قزوین نیز به بهره برداری می رسد، 
افزود:  امروزه بخش خصوصی در حوزه مس که سرمایه گذاری 
کانی هم نیاز دارد، کم کم ورود پیدا کرده است. در حالی که 
قبل از انقاب، تولید ما در این بخش صفر بود،  امروز به ۴۰۰ 
هزار تن رسیده است و حتی صارکننده مس به جهان هستیم 

و رتبه یازدهم تولید کننده مس را در جهان داریم.
وزیر صم��ت ادامه داد:  در حوزه معادن س��نگ آهن نیز 

پروژه گل گهر را داریم که پروژه بسیار مهمی است. می توان 
گفت امروز گل گهر سیرجان به پارس جنوبی تبدیل شده و 
ظرفیت های سرمایه گذاری فراوانی در این بخش در حال اجرا 
داریم. ضمن اینکه انتقال آب فاخر که از پروژه های ماندگار نظام 
است، سبب شده که اکنون از آب شیرین دریا برای پروژه های 

صنعتی استفاده کنیم.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه در تولید 
انواع کاش��ی و س��رامیک، روزی واردکننده بودی��م ، افزود:  
امروز صادرکننده کاش��ی و سرامیک هستیم و ساالنه ۴۰۰ 
میلیون مترمربع کاش��ی تولید می کنیم. همچنین بیشتر 
کش��ورهای منطقه را تحت پوش��ش داریم به طوری که 7۰ 
درصد کاشی و سرامیک کشور عراق متعلق به ایران است و 
 ۵۰ کارخانه فعال در این بخش نیز از افتخارات نظام و دولت 

محسوب می شود.
رزم حسینی همچنین ایران را تولیدکننده و صادرکننده 
آلومینیوم معرفی کرد و گفت: ما در این بخش رتبه چهاردهم 
دنی��ا را به خ��ود اختصاص داده ایم، ضم��ن اینکه در تولید 

س��یمان نیز که روزی واردکننده بودیم، امروز با تولید پنج 
 میلیون تن سیمان به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده

 محسوب می شویم.
وی یادآور ش��د:  در پتروش��یمی که قبل از انقاب، فقط 
سه تا چهار کارخانه داشتیم و آنچنان هم فعال نبودند، امروز 

پتروشیمی بسیار شگفت انگیز عمل می کند.
وزیر صنعت،  معدن و تجارت با بیان اینکه حدود 6۵ درصد 
صنایع فوالد در کش��ور ساخته می ش��ود،  افزود: 7۰ درصد 
تجهیزات پتروشیمی نیز در کشور تولید می شود و در صنایع 
کارخانجات سیمان و صنایع غذایی نیز همین طور است و در 
صنایع کاشی و سرامیک حتی 9۰ درصد تجهیزات آن، در 

ایران تولید می شود.
رزم حسینی در ادامه یکی از شاخصه های مهم اقتصادی را 
تشکیل سرمایه ثابت دانست و گفت:  امروز شرکت های برتر 
ایران پیشران اقتصاد کشور هستند؛ بنابراین طرحی را آماده 
کردیم تحت عنوان اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر، در 
اسفندماه نیز ۵ شرکت بزرگ در اجرای 6۲ پروژه مشارکت 
کردند. تا پایان دولت، در دو مرحله دیگر نیز از شرکت های 
برتر برای سرمایه گذاری در رشته هایی که خودشان عاقه مند 

هستند،  دعوت خواهد شد.

وزیر صمت در آیين گشایش 5 طرح بزرگ معدنی و صنعتی مطرح کرد
نقش آفرینی ایران در تولید و صادرات فوالد 

گزارش 2 

پیشتازی شرکت فکور صنعت و آسفالت طوس در اجرای پروژه های معدنی 
بزرگ ترین مدار خردایش سنگ شکنی خاورمیانه 

افتتاح شد
»جهان صنعت«- در اولین روزهای س��ال 1۴۰۰، برخی ش��رکت های 
توانمند ایرانی از جمله شرکت مهندسی فکور صنعت تهران و همچنین شرکت 
آس��فالت طوس در قالب مش��ارکت »فا« در حوزه اجرا و افتتاح پروژه های 
معدنی پیشتاز شدند. بر این اساس بزرگ ترین مدار خردایش سنگ شکنی 
خاورمیانه در مجتمع صنعتی معدنی گل گهر سیرجان توسط این دو شرکت 
و با همراهی شرکت آسه صنعت در حوزه مشاوره، مراحل نهایی خود را به 
اتمام رس��اند و از سوی رییس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد. 
نکته قابل توجه اینکه مشارکت »فا« طی چند ماه آتی، دو پروژه بزرگ دیگر 

را به اتمام خواهند رساند که از آنها رونمایی خواهد شد.
این در حالی است که افتتاح پروژه بزرگ ترین مدار خردایش سنگ شکنی 
خاورمیانه در سیرجان، در راستای توسعه کشور دنبال شده و می تواند عاوه 
بر ارائه نقش کلیدی در حوزه معدن، منجر به یکنواخت سازی خوراک جهت 
بهبود کیفیت کنس��انتره و گندله تولیدی و در نتیجه بهبود زنجیره فوالد 
شود. در همین راستا مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان 
با اش��اره به سرمایه گذاری 11۰۰ میلیارد تومانی در این پروژه که ظرفیت 

1۵ میلیون تن تولید در س��ال را دارد، گفت: بزرگ ترین واحد خردایش و 
پیش فرآوری سنگ آهن خاورمیانه با تاش مشاوران و پیمانکاران این طرح 
یعنی شرکت فکور صنعت تهران، آسفالت طوس و همچنین آسه صنعت در 

این منطقه افتتاح شد.
ایمان عتیقی در این مراسم گفت: شرکت صنعتی و معدنی گل گهر رتبه 
اول تولید کنسانتره و گندله کشور را به خود اختصاص داده است. مدیرعامل 
شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان با بیان اینکه با وجود تحریم ها، 
شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان پیشرفت های زیادی داشته، ادامه 
داد: این ش��رکت در سال گذش��ته ۴۲ درصد کنسانتره و ۲7 درصد گندله 

کشور را تولید کرده است.
مدیرعامل ش��رکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان با تبیین فواید و 
دس��تاوردهای انتقال آب از خلیج فارس به فات مرکزی کشور اظهار کرد: 
با توجه به ش��عار سال، عملیات اجرای دو نیروگاه سیکل ترکیبی از ابتدای 
امسال آغاز خواهد شد، همچنین سند چشم انداز 1۰ ساله منطقه گل گهر 

تا دو ماه آینده تدوین می شود.
ظرفیت تولید ساالنه 15 � میلیون تن

وی از مشخصات پروژه بزرگ ترین مدار خردایش سنگ شکنی خاورمیانه 
س��خن به می��ان آورد و گفت: این واحد با هدف تامی��ن خوراک مورد نیاز 
واحدهای فعلی و آتی تولید کنس��انتره اجرا ش��ده که ظرفیت تولید ساالنه 

آن 1۵ میلیون تن است.عتیقی افزود: بزرگ ترین مدار خردایش سنگ شکنی 
خاورمیانه با هزار و 1۰۰ میلیارد تومان س��رمایه گذاری زمینه اشتغال ۲1۰ 

نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان میزان بومی سازی این 
پروژه را ۵۵ درصد اعام کرد و افزود: اجرای پروژه بزرگ ترین مدار خردایش 
سنگ شکنی خاورمیانه با استفاده از توان فنی و مهندسی پیمانکاران داخلی 
صورت گرفته است. وی اظهار کرد: این پروژه برای رسیدن به تولید ۴۲۰۰ 
تن در ساعت بوده که خردایش سنگ معدن از ابعاد ۲۰۰۰ میلیمتر به کمتر 

از ۵۰ میلیمتر اجرا شده است.
تامین خوراک ورودی با عیار مناسب � 

عتیقی تامین خوراک ورودی با عیار مناسب یکنواخت به خطوط کنسانتره 
۵، 6 و 7 گل گه��ر و بهبود کیفیت کنس��انتره تولی��دی در خطوط مذکور، 
کاه��ش مصرف انرژی، افزایش کارایی و کاه��ش هزینه های بهره برداری و 
حذف هزینه های س��نگین حمل خوراک ورودی به خطوط تولید کنسانتره 

را از مهم ترین دستاوردهای پروژه برشمرد.
مدیرعامل ش��رکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان از رییس جمهور 
درخواست رفع مشکل واگذاری پهنه معدنی سنگ در راستای پشتیبانی از 
تولید این ش��رکت را کرد که رییس جمهور دستور حل و فصل این مشکل 

را صادر کرد.
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از ابتدا تا 1۰ فروردین امسال ۲11 مورد تعرض به اراضی 
ملی به ثبت رس��یده که بنا بر اعام سازمان ملی و زمین و 
مسکن، همه موارد منجر به رفع تصرف شده است. روز دوم 
فروردین، 9۴ قطعه زمین دولتی رهاسازی شده که بیشترین 

آمار در این 1۰ روز را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، آن طور که فرمانده یگان حفاظت سازمان 
ملی زمین و مس��کن گزارش داده، در 1۰ روز نخست سال 
1۴۰۰ در ۳۵ اداره کل و ۴16 شهرستان کشور در مجموع 
۲11 مورد رفع تعرض در زمین های دولتی به مساحت بیش 
از ۳6 هکتار انجام شده است. این آمار از یکم تا سوم فروردین 

1۲۸ مورد بود.
جواد خردمند فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین 
و مسکن درباره جزئیات آمار آزادسازی اراضی ملی از دست 
زمین خواران گفته است: اول فروردین رفع هفت مورد تعرض 
از زمین هایی به مس��احت 1۸ هزار و 9۲۰ مترمربع صورت 
گرفته که در روز نخس��ت ۲۸ اس��تان فاقد تعرض گزارش 

شده است. در روز دوم 9۴ مورد تعرض از زمین های دولتی 
به مس��احت 69 هزار و 7۰ مترمربع رفع شد که ۲۰ استان 

فاقد تعرض عنوان شد.
وی در بیان عملکرد یگان برای روزهای س��وم تا هفتم، 
توضیح داد: روز س��وم ۲7 مورد تع��رض از ۸9 هزار و 97۰ 
مترمربع اراضی رفع شد که ۲۵ استان فاقد تعرض بوده است. 
در روز چهارم 1۳ مورد تعرض در زمین هایی به مساحت ۳۴ 
هزار و ۴۵۰ متر مربع شد که ۲۸ استان بدون تعرض گزارش 
شد. در روز پنجم گزارشی واصل نشد. در روز ششم 9 مورد 
تعرض گزارش ش��د که هش��ت مورد از آنها به مساحت 1۰ 
هزار و ۸۵۰ مترمربع رفع شد. برای روز هفتم نیز هشت مورد 
تعرض از زمین هایی به مساحت 1۵ هزار و ۲۰ مترمربع رفع 

شد که ۳۰ استان فاقد تعرض بود.

خردمند گفت: برای روز هشتم، نهم و دهم به ترتیب ۲۰ 
م��ورد تعرض از ۸۳ ه��زار و ۵۳۴ متر مربع اراضی دولتی، 9 
م��ورد تعرض از 1۴ هزار و ۴۸6 متر مربع اراضی و 1۵ مورد 
تعرض از زمین هایی به مس��احت ۳۰ هزار و 6۵۵ مترمربع 
اراضی رفع ش��د. همچنین برای روزهای ۸ تا 1۰ فروردین 
نیز به ترتیب ۲۵ استان، ۲۵ استان و ۲7 استان فاقد تعرض 

گزارش شده است.
با توجه به این آمار، بیش��ترین دس��ت اندازی به انفال و 
بیت الم��ال در روز دوم فروردی��ن ماه اتفاق افت��اده که 9۴ 
قطع��ه زمین مل��ی و دولتی مورد هدف زمین خ��واران قرار 

گرفته است.
بنا براین گزارش، در روزهای تعطیات و مناسبت ها معموال 
آمار زمین خواری باال می رود. با شروع تعطیات عید نوروز هم 

تعرض به زمین های ملی و محیط زیست افزایش پیدا می کند. 
برخورد با تصرفات در حوزه محیط زیس��ت به عهده سازمان 
جنگل ها و در بخش زمین های دولتی بر عهده سازمان ملی 
زمین و مسکن از زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی است. 
تلفن 16۵6 پل ارتباطی مردم برای مقابله با زمین خواری است 
که شهروندان می توانند از طریق این خط گزارش های مربوط 

به تعرضات به زمین های دولتی و ملی را اعام کنند.
زمین خواری در سال های اخیر صرفا به نقاط خوش آب 
و هوا محدود نمی شود. برخی آمارها در سال گذشته نشان 
می داد که رتبه ه��ای اول در ثبت زمین خواری مربوط به 
اس��تان های کویری کشور بود. با این حال مناطق خوش 
آب و هوا هنوز در تیررس هس��تند. بر اساس اعام خلیل 
محبت خواه مدیرکل راه و شهرس��ازی استان تهران از ۲۸ 
اس��فندماه پارسال تا س��وم فروردین ماه امسال بیشترین 
آمار رفع تصرف از زمین های دولتی در لواسان و شمیرانات 

به ثبت رسیده است.

فرمانده یگان حفاظت  سازمان ملی زمين و مسکن خبر داد
هجوم زمین خواران به ۳7 هکتار از اراضی ملی

انعکاس

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی خبر داد
 کیش و استانبول پرفروش ترین بلیت های نوروزی هواپیما

ایلنا- دبیر انجمن ش��رکت های 
هواپیمایی با اشاره به افزایش سفرهای 
هوای��ی گفت: تاکن��ون در ایام نوروز 
پرفروش تری��ن بلی��ت هواپیم��ا در 
مسیرهای داخلی کیش و در مسیرهای 

خارجی استانبول بوده است.
مقصود اسعدی سامانی با اشاره به 
افزایش پروازه��ای داخلی و خارجی 
نسبت به نوروز سال 99 اظهار داشت: 

واقعیت این است که تعداد پروازها و سفرهای هوایی در ایام نوروز امسال نسبت 
به سال گذشته بیشتر بود اما با توجه به توصیه و تاکیدات ستاد ملی مقابله با 

کرونا شرکت ها التهاب و اشتیاقی برای سفر ایجاد نکردند.
وی با اشاره به انجام چند پرواز فوق العاده گفت: در کنار پروازهای برنامه ای، 
به طور محدود چند پرواز فوق العاده هم برای مسیرهای پرتقاضا مانند تهران- 

کیش انجام شد.
دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی ادامه داد: بخش��ی از افزایش آمار 
جابه جایی مسافر به دلیل رعایت و اجرای پروتکل فاصله گذاری اجتماعی بوده 
و تمام ایرالین ها در تمام پروازها موضوع پذیرش مسافر با 6۰ درصد ظرفیت 
هواپیما را رعایت کردند. هر چند تعداد پروازها افزایش داشت اما میزان مسافر 
کمتری جابه جا شده که این، هزینه هایی را بر شرکت های هواپیمایی تحمیل 

کرده است.
اسعدی سامانی با اشاره به پرتقاضا و پرترددترین پروازهای داخلی و خارجی 
اظهار داش��ت: پرواز کیش و پرواز استانبول پرفروش ترین مسیرهای داخلی و 

خارجی در ایام نوروز امسال بودند.
وی درباره انجام پروازهای خارجی گفت: در حالی که در چند روز اول شاهد 
افزایش فروش بلیت پروازهای خارجی بودیم اما شتاب این روند متوقف شد و 
حتی عده ای به دلیل تاکیدات ستاد ملی مقابله با کرونا درباره سفرهای خارجی، 
بلیت های خود را کنسل کردند و به دلیل نبود تقاضا، پروازها در برخی از مسیرها 

با یکدیگر ادغام شدند.
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با بیان اینکه امس��ال گزارشی درباره 
گران فروش��ی بلیت هواپیما دریافت نکردیم، ادامه داد: هیچ گزارش��ی درباره 
گران فروشی بلیت هواپیما تا امروز دریافت نکردیم و تمام ایرالین ها، بلیت های 
پرواز در مسیرهای مختلف را با نرخ های اعام شده فروختند. البته در روزهایی، 
قیمت رفت برخی از مسیرها بسیار کاهش پیدا کرد به طوری که بلیت مسیر 
کیش- تهران در ایام اول و دوم فروردین توس��ط چارترکنندگان به ۴۰ هزار 

تومان رسید.
وی تاکید کرد: البته مسافران توجه داشته باشند که معموال قیمت برگشت 
این پروازها با این قیمت های نازل نخواهد بود و بهتر است که بلیت برگشت را 
هم در همان زمان خرید بلیت رفت، خریداری و تهیه کنند. اسعدی سامانی تاکید 
کرد: خوشبختانه تا امروز گزارشی مبنی بر عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی از 

سوی ایرالین ها در پروازهای نوروزی دریافت نکرده ایم.

 در سال 99 رقم خورد
 رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن در تهران

تسنیم- متوسط قیمت یک 
مت��ر مربع بنای واحد مس��کونی 
معامله شده در شهر تهران ۲۳۸/7 
میلیون ریال بوده اس��ت که این 
رقم نسبت به سال 9۸ رشد ۸۰/۳ 

درصدی داشته است.
بان��ک مرکزی اع��ام کرد در 
س��ال 1۳99 متوسط قیمت یک 

متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی 
در شهر تهران ۲۳۸/7 میلیون ریال بوده است که این رقم نسبت به سال 9۸ 
رشد ۸۰/۳ درصدی داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی پایتخت در اسفند این سال نیز 
با 6/6 درصد افزایش نسبت به بهمن  ماه به ۳۰/۲7 میلیون تومان رسید. در 
اس��فند سال 9۸ متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 1۵/6 
میلیون تومان شده بود. قیمت مسکن در اسفند 99 نسبت به اسفند 9۸ رشد 
9۳/7 درصدی داشته است. تعداد معامات آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در سال 1۳99 به حدود ۸۳/۳ هزار واحد رسید که در مقایسه با سال قبل از 

آن با کاهش اندک ۰/۳ درصدی مواجه بوده است.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد
  تکمیل آیین نامه اجرا و نظارت بر شهرسازی 

در سال 1۴۰۰
ایرنا- وزیر راه و شهرسازی 
از تکمی��ل آیین نامه اجرا و 
نظارت بر شهرسازی در سال 
1۴۰۰ خب��ر داد و گف��ت: 
درصدد هستیم نظام مدونی 
را حاک��م کنیم تا به صورت 
تضامنی بر شهرسازی کشور 

کنترل داشته باشد.
محمد اس��امی تکمیل 

آیین نامه اجرا و نظارت بر شهرسازی را یک اقدام مغفول مانده دانست و افزود: 
با تکمیل این آیین نامه، از صدور پروانه، ساخت و سازهای غیرمجاز و رویه هایی 

که موجب این همه ناهنجاری در کشور شده است، جلوگیری خواهد شد.
اسامی یادآور شد:  با توجه به ضوابط و الگوهایی که آن را در سال 1۴۰۰ 
عملی خواهیم کرد، برای نخستین بار در تاریخ کشور این نظام قدرتمند در 

شهرسازی کشور پیاده خواهد شد.
وی با اش��اره به دستاوردهای حوزه شهرسازی و معماری این وزارتخانه در 
سال گذشته، اظهار کرد: نکته حائز اهمیت در حوزه شهرسازی که در سال های 
9۸ و 99 پایه گذاری ش��د، این بود که نگاه ما در شهرس��ازی، نگاه به مسائل 
اجتماعی و ضرورت پایبندی به الزامات ضوابط و شهرسازی به ویژه به معماری 

ایران و اسامی بود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در این راستا توانستیم هر آنچه را که تبدیل به 
گره ای مزمن و کهنه شده بود، در سال 99 با کار کارشناسی مستمر و مداوم 
حل کنیم و نگذاریم که هیچ مس��اله ای به عنوان درد مزمن در شهرس��ازی 

کشور باقی بماند.
وی یادآور شد:  شهرهای بدون طرح جامع و طرح تفصیلی را شناسایی کردیم 
و همه را در دستور کار قرار دادیم، به گونه ای شد که برای آنها مشاور تعیین 

کردیم و منابع برای آن در دستور کار قرار گرفت.
اسامی افزود: در دستور کار قرار دادن این شهرها بدون توجه به رویه های 
قبلی بود زیرا برخی سعی می کردند که این موضوع را به خاطر مسایلی، به گردن 
سایر نهادها از جمله شهرداری ها بیندازند اما این  موضوعات به دلیل مسایل 
مالی و دیگر انگیزه های آشکار و پنهان و نیز افرادی که عاقه مند به تهیه طرح 
جامع و تفصیلی نبودند، متوقف و موجب خارج از نُرم ماندن ساخت وسازها شد 

که آن را ساماندهی کردیم.

خبر

در سال های اخیر، عدم توانایی تهیه 
مسکن در راستای افزایش قیمت ها یکی 
از مهم ترین دغدغه های مردم محسوب 
می ش��ود اما در سالی که گذشت این 
روند شیب تندتری به خود گرفت. روند 
افزایش قیمت مسکن از چند سال پیش 
آغاز ش��د و هر ساله با وجود وعده های 
مسووالن برای کنترل این بازار، افزایش 
قیمت ها با سرعت به مسیر خود ادامه 
داد تا جایی که در سال گذشته دیگر نه 
تنها نام های برخی از مناطق تهران بلکه 
قیمت های ساختمان های آن نیز با سایر 

شهرهای پرآوازه دنیا هم تراز شد.
حضور دالالن در بازار مس��کن و به 
نوع��ی نگاه مردم به این بازار به عنوان 
محلی برای سرمایه گذاری و اخذ سود 
یک��ی از مهم ترین دالیلی اس��ت که 
تاکنون برای رشد فزاینده قیمت مسکن 
مطرح شده است . از سوی دیگر افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی که خود نیز 
جای سوال دارد از دیگر عواملی است که 
زمینه رشد قیمت را فراهم کرده است.

ساماندهی بازار مسکن و امکان تامین 
آن برای اقشار مختلف جامعه چندسالی 
اس��ت که به عنوان یکی از مهم ترین 
مطالبات مردم مطرح می شود تا جایی 
که این مطالبه به نقل محافل انتخاباتی 
نیز تبدیل شده است. نمایندگان مجلس 
یازدهم نیز از این وعده انتخاباتی غافل 
نمانده و از همان روزهای ابتدایی قول 
تاش برای س��اماندهی این بازار را به 
مردم دادند. حال فرصت مناسبی است 
تا نگاهی به عملکرد مجلس انقابی در 

طول این مدت بیندازیم.
اخذ مالیات از خانه های خالی

به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس 
شورای اس��امی طی 1۰ ماهی که از 
عم��ر این مجلس می گذرد دو طرح را 
برای ساماندهی بازار مسکن در دستور 
کار خود قرار دادند. اولین طرح از سوی 
کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی مطرح شد و با رای نمایندگان 

به دو فوریت آن در دستور کار مجلس 
قرار گرفت. این طرح که تحت عنوان 
»اصاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های 
مستقیم« مطرح شد در راستای اصاح 
قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی 
و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس 

یازدهم دنبال شد.
بر اساس این طرح مالکان واحدهای 
مسکونی واقع در کلیه شهرهای باالی 
یکصد هزار نفر اگر در هر سال مالیاتی، 
در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان 
خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر 
م��اه بیش از زمان مذک��ور، به صورت 
ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات 
بر درآم��د اجاره خواهند ش��د، بدین 
صورت که در س��ال اول معادل شش 
برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 
1۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به 
بعد معادل 1۸ برابر مالیات متعلقه باید 
مالیات پرداخت کنند. واحدهای نوساز 
پس از 1۲ ماه و پروژه های انبوه سازی 
پس از 1۸ م��اه از زمان صدور گواهی 
اتمام عملیات س��اختمانی، مش��مول 

مالیات موضوع این ماده می شوند.
از سوی دیگر در این طرح تکمیل 
سامانه اماک و اسکان پیش بینی شده تا 
اطاعات واحدهای مسکونی برای تعیین 
تکلیف وضعیت مالیاتی هرچه سریع تر 

در آن جمع آوری شود.
یکی از اهداف این طرح جلوگیری 
از احتکار واحدهای مسکونی و افزایش 
عرضه مس��کن به بازار با کوتاه کردن 
دست دالالن مطرح ش��د. اما بررسی 
این طرح در مجلس ش��ورای اسامی 
حواش��ی ای نیز در بیرون از مجلس به 
همراه داشت و عده ای این طرح را ابزاری 
برای افزایش درآمد مالیاتی دولت تلقی 
کرده و معتقد بودند که تاثیر چندانی در 
ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار 

نخواهد داشت.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس 
شورای اس��امی در جریان بررسی و 

تصوی��ب ای��ن طرح در مجل��س و در 
واکنش به این حواشی تاکید کرد: هدف 
از اصاح قانون مالیات های مستقیم در 
راستای اخذ مالیات از خانه های خالی، 
عرضه واحده��ای خالی به بازار بوده و 
هدف افزایش درآمد مالیاتی نیس��ت. 
در این طرح به دنبال این هستیم که از 
احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود 
نه اینکه اگر فردی پنج مسکن دارد از 
او مالیات بگیری��م. وی در ادامه اظهار 
کرد: در این قانون ما قصد داریم افرادی 
که با سرمایه کش��ور خانه ساخته اند، 
واحده��ای خود را به بازار عرضه کنند 
تا مورد اس��تفاده قرار گیرد. هدف این 
طرح این است که فردی که 1۰ خانه 
دارد آن را ب��ه بازار عرضه کند تا مورد 
استفاده قرار گیرد. اینکه چرا یک فرد 
1۰ خانه دارد بحث دیگری است و باید 

در جای دیگر دنبال شود.
پس از تصویب کلیات و جزئیات این 
طرح در صحن علنی مجلس ش��ورای 
اس��امی، این طرح به شورای نگهبان 
ارسال شد و با ایرادات شورای نگهبان 
مجددا به مجلس بازگشت. در نهایت 
پس از رفع ایرادات شورای نگهبان این 
طرح به تایید رسید و در دی ماه سالی 

که گذشت برای اجرا، اباغ شد.
حال با گذشت چند ماه از الزم االجرا 
ش��دن اخذ مالیات از خانه های خالی، 
خبره��ا حاکی از عدم همکاری برخی 
دس��تگاه ها برای تکمیل سامانه جامع 
اماک و اسکان است. نمایندگان مجلس 
شورای اسامی معتقدند که نکته مهم 
در اجرای این قانون، تش��خیص خالی 
بودن واحدها اس��ت ک��ه این موضوع 
همکاری بسیاری از دستگاه های مرتبط 
نظیر وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و 
اماک کش��ور را برای تکمیل سامانه 
اماک و اسکان می طلبد. در عین حال 
نمایندگان مجلس بر لزوم اجرای این 
قانون تاکید داش��ته و قول نظارت بر 

اجرای دقیق این قانون را داده اند.

جهش تولید و تامین مسکن
اما ای��ن طرح تنها اق��دام مجلس 
برای س��اماندهی بازار مسکن نیست. 
کمیس��یون عمران مجلس شورا نیز 
طرحی را تحت عنوان »جهش تولید و 
تامین مسکن« از همان روزهای ابتدایی 
آغاز به کار مجلس یازدهم در دستور کار 

خود قرار داد.
این طرح طی چندین ماه با حضور 
کارشناسانی از وزارتخانه ها و بخش های 
مرتبط با حوزه مسکن در این کمیسیون 
مورد بررس��ی قرار گرف��ت و نهایتا دو 
فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس 

شورای اسامی به تصویب رسید.
س��یدالبرز حس��ینی س��خنگوی 
کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای 
اس��امی با اش��اره به اهداف این طرح 
بیان کرد: جزئیات طرح جهش تولید 
و تامین مس��کن با حضور کارشناسان 
حوزه های مختلف در جلساتی پیاپی و 
متعدد در چند ماه در کمیسیون عمران 
مجلس ش��ورای اسامی مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است. براساس این 
طرح دولت مکلف به س��اخت ساالنه 
ی��ک میلیون واحد مس��کن در ظرف 
چهار سال می شود. همچنین براساس 
این طرح ترکیب شورای عالی مسکن 
و اختیارات آن نیز در چارچوب قانون 
دیده شده است. تامین منابع مالی این 
طرح در قالب ایجاد صندوق ملی مسکن 
از دیگر مواردی است که در این طرح در 

نظر گرفته شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرایط 
ایجاد صندوق ملی مس��کن و شرایط 
تعیین هیات امن��ای آن و این که چه 
کسانی مس��وولیت این صندوق را در 
دس��ت گرفته از دیگر مواردی اس��ت 
که در این طرح دیده ش��ده است. در 
این ط��رح در خصوص نحوه مدیریت 
صندوق و ذخیره مالی آن نیز مواردی 

ذکر شده است.
پس از موافقت نمایندگان مجلس 
شورای اسامی با بررسی این طرح به 
صورت دوفوریت، نمایندگان کلیات این 
طرح را تصویب کرده و جزئیات آن را 
برای بررسی پیشنهادات سایر نمایندگان 
و بازنگ��ری مجدد ط��رح در خصوص 
ابهاماتی ک��ه در بح��ث تامین منابع 
مالی این طرح وجود داشت، مجددا به 

کمیسیون عمران بازگرداندند.
در نهای��ت پس از بررس��ی مجدد 
این طرح در کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسامی و با گذشت چند ماه از 
اتمام بررسی آن با اصرار نمایندگان اواخر 
بهمن ماه مجددا در دستور کار صحن 
مجلس ش��ورای اسامی قرار گرفت و 
نمایندگان بخشی از مواد این طرح را 

به تصویب رساندند.
طرح جهش تولید و تامین مسکن در 
پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت 
مسکن با درنظر گرفتن سازوکار هایی به 
منظور فراهم کردن زیرساخت های الزم 

تهیه شده است.
بر اس��اس این طرح دولت موظف 
اس��ت نیاز س��االنه مسکن کش��ور را 
براس��اس اعام وزارت راه و شهرسازی 
مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، 
در مناطق شهری و روستایی تامین کند 

و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا 
در چهار سال نخست اجرای این قانون، 
س��االنه به طور متوس��ط حداقل یک 
میلیون واحد مسکونی در کشور تولید 

و عرضه شود.
همچنین بر اساس این طرح، شورای 
عالی مس��کن به منظور برنامه ریزی، 
سیاستگذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی 
بین دس��تگاه های اجرای��ی در حوزه 
مسکن، با ترکیب معینی که در این طرح 

پیش بینی شده، تشکیل می شود.
از سوی دیگر در این طرح پیش بینی 
شده تا »صندوق ملی مسکن« به منظور 
ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی 
و تخصیص بهین��ه منابع مالی بخش 
مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص 
منابع مالی تش��کیل شود و منابع این 
صندوق از مح��ل مالیات های مرتبط 
با حوزه زمین، مس��کن، مستغات و 
ساختمان، منابع پیش بینی شده برای 
بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، 
منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و 
فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط 
برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم 
در هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی 
که در اساس��نامه صندوق پیش بینی 

می شود، تامین شود.
تاثیرات طرح دوم

بر اس��اس اهداف تعیین ش��ده در 
این طرح تامین زمی��ن ارزان قیمت، 
تسهیات مناسب و مصالح ارزان قیمت 
سه مولفه اساس��ی است که می تواند 
تولید مسکن در کش��ور را رونق داده 
و عرض��ه در ب��ازار را افزایش دهد. اما 
کارشناسان معتقدند که تاثیر این طرح 
در بازار مسکن پس از تصویب در کوتاه 
مدت نبوده و قطعا در بلندمدت آثار خود 

را در بازار نشان خواهد داد.
نمایندگان مجلس شورای اسامی 
ت��ا م��اده 1۸ این ط��رح را در صحن 
مجلس بررس��ی کرده و با آغاز بررسی 
الیحه بودجه این طرح از دس��تور کار 
نمایندگان خارج شد. این طرح زمانی 
به قانون تبدیل می شود که بررسی آن 
در مجلس به پایان رس��یده و شورای 

نگهبان نیز آن را تایید کند.
مجلس شورای اسامی با گذشت 
1۰ م��اه از آغاز ب��ه کار خود دو طرح 
کارشناس��ی را با هدف افزایش عرضه 
مسکن به بازار با تعیین سیاست های 
حمایتی ساخت مسکن و کوتاه کردن 
دست دالالن از این بازار در دستور کار 
خود قرار داد. اما اقدامات مجلس شورای 
اسامی هنوز نتوانسته در ساماندهی و 
کنترل بازار مسکن نقش آفرین شود. باید 
منتظ��ر ماند و دید مجلس انقابی در 
سال 1۴۰۰ چه گامی در جهت اجرای 
دقیق قوانینی ک��ه خود مصوب کرده 
برخواهد داشت و چه مسیری را برای 

ساماندهی این بازار طی خواهد کرد.
وضعیت بازار مسکن در پایتخت

طبق اعام بانک مرک��زی، در 1۲ 
ماهه پارسال متوسط قیمت یک متر 
مربع مسکن در شهر تهران ۲۳ میلیون 
و ۸7۰ هزار تومان بوده است که ۸۰/۳ 
درصد افزایش را نسبت به سال قبل از 

آن نشان می دهد.
گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر 

تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر 
شده، بیانگر این است که در اسفند سال 
گذشته متوسط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامات 
ملکی ته��ران ۳۰ میلیون و ۲7۰ هزار 
تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب 6/6 و 9۳/7 

افزایش دارد.
ع��اوه بر ای��ن، تع��داد معامات 
انجام شده در اس��فند ماه سال 1۳99 
معادل ۵/۳ هزار فقره بود که نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۴۸/۴ درصد کاهش 
و در مقایس��ه با ماه قبل ۳۴/6 افزایش 
را نشان می دهد و بررسی توزیع تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده در شهر 
تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن 
است که واحدهای تا پنج سال ساخت 
با سهم ۳۸/۴ درصد بیشترین سهم را 
به خود اختصاص داده اند. این در حالی 
است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران بیش��ترین قیمت هر متر خانه 
ح��دود 6۸ میلیون و 7۲۰ هزار تومان 
در منطقه 1 و کمترین آن با حدود 1۲ 
میلیون و 1۳۰ هزار تومان در منطقه 1۸ 
بوده است که هر یک از آنها با افزایش 
1۰۴/7 درص��دی در منطقه 1 و ۵۸/6 
درصدی در منطقه 1۸ مواجه شده اند.

همچنین در 1۲ ماهه سال گذشته 
حدود ۸۳/۳ هزار واحد مسکونی معامله 
ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه در 
س��ال قبل ۰/۳ درصد کاهش دارد. در 
این مدت متوسط قیمت یک مترمربع 
بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامات ملکی در شهر تهران 
۲۳ میلیون و ۸7۰ هزار تومان بوده که 

افزایش ۸۰/۳ درصدی دارد.
توزی��ع فراوان��ی تع��داد واحدهای 
مسکونی معامله شده برحسب قیمت 
یک مترمربع بنا در اسفند پارسال نیز 
حاکی از آن است که واحدهای مسکونی 
در دامنه قیمتی 1۵ تا ۲۰ میلیون تومان 
به ازای هر مترمربع بنا با سهم 16 درصد 
بیشترین سهم از تعداد معامات شهر 
تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه 
قیمت��ی ۲۰ تا ۲۵ میلیون و 1۰ تا 1۵ 
میلیون با 1۵/7 و 1۲/6 درصد سهم در 

رتبه بعدی قرار دارد. 
از س��وی دیگر در اس��فند پارسال 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده بر اس��اس ارزش هر واحد 
نش��ان دهنده آن اس��ت که واحدهای 
مسکونی با ارزش ۵۰۰ میلیون تا یک 
میلیارد تومان با اختصاص سهم 19/7 
درصد بیش��ترین س��هم از معامات 

انجام شده را داشته اند.
همچنین توزیع معامات انجام شده 
مس��کن بر اس��اس مناطق شهری در 
تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با 
1۴/7 درصد از کل معامات، بیشترین 
س��هم معامات شهر تهران را به خود 

اختصاص داده است.
عاوه بر این، بررسی شاخص کرایه 
مس��کن اجاری در ش��هر تهران و در 
کل مناطق ش��هری در اسفند پارسال 
نش��ان دهنده رش��دی معادل ۳1/۴ و 
۳۵/۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته است.

اقدامات مجلس برای ساماندهی بازار مسکن بررسی شد

۱0 ماه تعلیق

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

خراسان رضوی

مدیرعامل بیمارستان رضوی خبر داد
راه اندازی بزرگ ترین مرکز درمان ناباروری شرق کشور

بزرگ ترین مرکز درمان ناباروری ش��رق کشور در بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد راه اندازی خواهد 
ش��د. محس��ن محور مدیرعامل بیمارستان رضوی این خبر را اعام کرد و گفت: با توجه به آمار باالی زوج های 
نابارور و ضرورت تقویت خدمات و امکانات درمانی این حوزه، ایجاد مرکز درمان ناباروری در دس��تور کار قرار 

گرفته است.
محور تصریح کرد: این مرکز بزرگ ترین مرکز درمان ناباروری ش��رق کش��ور خواهد بود که در س��ال 1۴۰۰ 

راه اندازی می شود و خدمات مورد نیاز را به زوج های نابارور ارائه خواهد کرد.
رییس بیمارس��تان فوق تخصصی رضوی به برخی اقدامات انجام شده در این بیمارستان طی ماه های اخیر 
نیز اشاره کرد و گفت: انجام 1۸۰۰ عمل جراحی در بهمن ماه با میانگین روزانه 6۰ عمل، افزایش سه برابری 
عمل های جراحی قلب در بهمن ماه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته، راه اندازی دستگاه سی تی اسکن فوق 
پیشرفته شرق کشور، جراحی موفقیت آمیز قلب نوزاد نارس به عنوان دستاورد جدید در حوزه جراحی قلب اطفال 
و همچنین تولید ۴ رادیوداروی جدید در بخش پزش��کی هسته ای، برخی از مهم ترین اقدامات و موفقیت های 

اخیر بیمارستان رضوی بوده است.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خبر داد
خسارت ۴۶ هزار میلیارد ریالی گردشگری خراسان رضوی

نشست تخصصی و راهبری گروه کاری گردشگری با حضور معاون 
هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی تشکیل شد 
و اهم مش��کات، مسائل و خس��ارات وارده بر این صنعت مورد بررسی 

قرار گرفت.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اس��تانداری خراسان رضوی 
در این جلسه اظهار کرد: یکی از پایه های اصلی رونق بخشی به عرصه 
گردشگری، حمایت اثرگذار از تشکل های گردشگری است که فرآیند 
جذب گردشگران و پشتیبانی از امور گردشگری به عهده آنان است. محمدصادق براتی همچنین مجموع خسارات وارده 
بر عرصه گردشگری استان را ۴6 هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال عنوان کرد که بر 1۰ حوزه گردشگری تحمیل شده  است. 
وی در ادامه بیان کرد: مقرر است با تشکیل تیم های تخصصی در گروه کاری گردشگری، موضوع تدوین بسته حمایتی 
ازعرصه 1۰ گانه گردشگری در دستور کار این کمیته تخصصی قرار گیرد. در این جلسه تخصصی که با هدف اتخاذ 
راهکارهای پیشنهادی برای نحوه حمایت از حوزه گردشکری شکل گرفت، نمایندگان تشکل های گردشگری ضمن ارائه 

گزارش از خسارات وارده بر صنف مربوطه پیشنهادات خود را برای کاهش آسیب های وارده مطرح کردند.
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عضو شورای عالی بورس عنوان کرد
نقش تعیین کننده بازار سرمایه در انتخابات 

ریاست جمهوری
ایلنا- یک عضو شورای عالی بورس گفت: اگر مجموعه دولت و حاکمیت 
تمایل دارند که مش��ارکت باالیی در انتخابات صورت بگیرد، در کنار الزامات 
سیاسی، یکس��ری الزامات اقتصادی دارد و دولت در کنترل مسائل اقتصادی 
در سه ماه آینده موفق نباشد، صف نارضایتی عمومی به دلیل مسائل اقتصادی 
افزایش پیدا می کند و به دنبال آن شانس افزایش مشارکت عمومی در انتخابات 
کاهش می یابد. سعید اسامی بیدگلی درباره وضعیت بازار سرمایه در هفته های 
آینده تا انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: متاسفانه تصویری که در سال 
9۸ و 99 از بازار سرمایه چه در روز های صعود و چه سقوط ساخته شد، تصویر 
ناصحیحی بود و قرار نیست بازار سرمایه هر سال ۵۰۰ درصد یا 1۰۰ درصد 
سود دهد. امروز با موجی از سرمایه گذاران مواجه هستیم که اگر بازار سود ساالنه 
۳۵ درصد داشته باشد باز هم راضی نیستند. انتظار سود بیش از ۳۰۰ درصد 

سوددهی از بازار سرمایه را دارند.
وی ادامه داد: بعضا در یک ماه بازار سود 6 درصدی داشت، اما سرمایه گذاران 
و سهامداران ناراضی بودند. این تصویری که در دو سال گذشته از بازار سرمایه 
ساخته شده که بازار باید سود ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی داشته باشد اساسا نادرست 
است و ذهنیت درستی ایجاد نشده است. اسامی بیدگلی با بیان اینکه باید توجه 
داشته باشیم بازار سرمایه بازاری است که نسبت به ریسکی که متحمل می شوید، 
بازدهی متناسب با ریسک به دنبال دارد، افزود: با این مفهوم در سه ماه اول سال 
تا انتخابات، اگر در بازار سرمایه ۸ درصد هم سود ساخته شود می توان گفت 
نسبت به کل اقتصاد حرکت خوبی داشته است. این عضو شورای عالی بورس 
گفت: با دید سرمایه گذار، با فرض اینکه تورم زیر ۳۰ درصد کنترل شود، بازار 
س��رمایه سود ۴۰ درصد هم داشته باشد و 1۰ درصد باالی نرخ تورم حرکت 
کند، سود مناسبی است. وی با تاکید بر اینکه متغیر های برون زای تاثیرگذار 
در بازار سرمایه بسیار افزایش یافته اند، اظهار داشت: وقتی به عنوان کارشناس 
بازار سرمایه از من سوال می شود که آینده بازار سرمایه چیست می گویم وقتی 
بتوان گفت آینده بازار ارز یا سرانجام روابط ایران و آمریکا چگونه خواهد بود، 

پاسخ این سوال را می توان داد.
اسامی گفت: درباره اقتصادی صحبت می کنیم که در 1۰ سال گذشته سه 
بار شوک ارزی چند صد درصدی را تجربه کرد و بار ها وارد اقتصاد بین الملل 
شده و از آن خارج شده است. همین امروز که دولت و حاکمیت تاش می کند 
اخبار مثبتی از قرارداد ۲۵ ساله با چین منتشر کند می بینیم که جامعه نخبگان 
و رسانه ها برخورد مثبتی با آن ندارند و کسی از جزئیات این قرارداد اطاع ندارد 
و اخبار متناقض از این قرارداد منتشر می شود. گمانه زنی هایی از سرمایه گذاری 
در معادن و صنایع باالدستی و پایین دستی پتروشیمی ها وجود دارد، اما همه 
این موضوعات گمانه زنی است و اطاعات دقیقی در دسترس نیست. وی با اشاره 
به شروط مشارکت عمومی در انتخابات پیش رو تاکید کرد:، اما اگر مجموعه 
دولت و حاکمیت تمایل دارند که مشارکت باالیی در انتخابات صورت بگیرد، در 
کنار الزامات سیاسی، یکسری الزامات اقتصادی دارد و دولت در کنترل مسائل 
اقتصادی در سه ماه آینده موفق نباشد، صف نارضایتی عمومی به دلیل مسائل 
اقتصادی افزایش پیدا می کند و به دنبال آن شانس افزایش مشارکت عمومی 
در انتخاب��ات کاهش می یابد. این عضو ش��ورای عالی بورس افزود: موضوعات 
اقتصادی بیشتر مربوط به دو حوزه ارز و بازار سرمایه است و امروز بازار سرمایه 
در مباحث اجتماعی به موضوع مهمی تبدیل شده است. مانند سابق نیست که 
عده ای با درآمد باال در بازار س��رمایه حضور داشته باشند، امروز بخش بزرگی 
از طبقه متوسط هم در بورس فعالیت دارند. وی درباره الزامات اقتصادی برای 
افزایش مشارکت عمومی در انتخابات گفت: در این باره دو مساله بسیار مهم 
وجود دارد. دولت در دوگانه ارز و بازار سرمایه مانده است به این معنا که اگر ارز 
کاهش قیمت داشته باشد، بازار سرمایه با چالش مواجه می شود. با افزایش نرخ 
ارز ممکن است که بازار سرمایه رشد پیدا کند، اما خود افزایش نرخ ارز عامل 

نارضایتی مردم خواهد بود.
اسامی تاکید کرد: معتقدم اتفاقا در نقطه خوبی قرار داریم از این منظر که 
دولت بداند به عنوان یک سیاستگذار، باید با حمایت واقعی از بازار به معنای 
حمایت از طریق قوانین و مقررات به بورس کمک کند. اگر مساله قیمت گذاری ها 
را در برخ��ی از صنایع حل کنی��م، آن صنایع در بازار با واکنش مثبت مواجه 
می شوند. این عضو شورای عالی بورس گفت: متاسفانه بانک مرکزی در روز های 
پایانی سال به حل مساله نرخ تسعیر ارز در بانک ها کمک نکرد. اگر نرخ تسعیر 
ارز، نرخ دیگری انتخاب می شد که توجیه اقتصادی هم داشت، می توانست در 
صنعت بانکداری کشور تاثیر بگذارد. می دانیم در حال حاضر نرخ تسعیر ارزی 
که تعیین شده کاما غیرواقعی است و بازار سرمایه هم از آن تاثیر می پذیرد. 
وی با اش��اره به امکان حمایت های دولت از بورس ادامه داد: باید در بودجه به 
بازار سرمایه توجه شود و حل مسائل مالیاتی نهاد های فعال در بازار سرمایه از 
موضوعات بسیار مهمی است که دولت می تواند از این طرق از بازار حمایت کند 

که تمام این حمایت ها خارج از آثار نرخ ارز است.
اسامی با بیان اینکه حتما اگر رضایت اجتماعی از مجموعه سیاستگذاری های 
حاکمیتی در حوزه اقتصاد ایجاد شود، در افزایش مشارکت عمومی در انتخابات 
هم تاثیرگذار خواهد بود، اظهار داشت: مقطع انتخابات برای بازار سرمایه بسیار 
مهم است و بستگی دارد چه اندیشه ای در انتخابات پیروز شود. بعید می دانم 
کاندیدا های ریاس��ت جمهوری این دوره بتوانند بدون ارائه برنامه در مورد بازار 
سرمایه رای بیاورند و قطعا این دوره از انتخابات مانند دوره های گذشته نخواهد 
بود که نامزد های انتخاباتی شعار توخالی برای بازار سرمایه داشته باشند. وی با 
اشاره به برنامه های بورسی نامزد های انتخاباتی گفت: کاندیدا هایی که برای حضور 
در انتخابات اعام آمادگی کرده اند در حال مشورت گیری برای ارائه برنامه های 
خود درباره بازار سرمایه هستند. اینکه کدام برنامه می تواند رای بیاورد ممکن 

است سیگنال مثبت و منفی برای بازار سرمایه داشته باشد.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد
لزوم بازنگری قوانین عرضه سهام  دولتی

باشگاه خبرنگاران جوان- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر در سال 
1۴۰۰ دوباره دولت بخواهد س��هام ش��رکت ها را در بورس عرضه کند، نیاز به 
بازنگری در قوانین دارد. فرهاد رمضان اظهار کرد: در رابطه با عرضه صندوق های 
دولتی باید گفت که اگر کار از طریق آموزش و اطاع رسانی درست انجام شود 

عاوه بر بازار سرمایه به نفع سهامداران نیز خواهد بود. 
او تصریح کرد: دولت باید نسبت به صندوق های قابل معامله رویکرد یکسان 
داشته باشد، یعنی همه را با یک فرمول و ابزار سیاستی مورد حمایت قرار دهد 
در غیر این صورت باز رویه ای که طی سال گذشته در رابطه با پاالیش یکم و 
دارایکم به کار گرفته شد، تکرار می شود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: 
عرضه صندوق های دولتی که طی سال 99 انجام شد در واقع ابزار نوینی بود که 
سیاستگذاران برای نخستین بار آن را اجرا کردند. اگر در سال 1۴۰۰ دوباره دولت 

بخواهد عرضه های دولتی را انجام دهد نیاز به بازنگری در قوانین دارد. 
رمضان گفت: تجربه رشد پنج ماه اول بازار و ریزش هفت ماهه بعدی در سال 
99 توانسته بینش خوبی را برای سهامداران ایجاد کند به همین دلیل سازمان 
بورس باید فرصت نوروز را برای خود مغتنم شمارد به گونه ای که یک فراخوان 
هم اندیشی به منظور تغییر و بازنگری در قوانین بازار سرمایه انجام دهد. او افزود: 
باید هدف دولت از عرضه ها در بازار س��رمایه مشخص باشد به طور مثال باید 
مشخص شود آیا هدفش از این عرضه ها جبران کسری بودجه است یا می خواهد 
با این کار مردم را به سرمایه گذاری تشویق کند. رمضان اظهار کرد: بازار زمانی 
عمیق می شود که بازار بدهی، اوراق صندوق یا سهام های دولتی در کنار هم و 

با مدیریت درستی عرضه شوند.

گروه بورس- شاخص کل بازار سرمایه 
که سال جدید را با رشد بیش از هزار و ۸۰۰ 
واح��دی آغاز کرده بود، تا پایان هفته کاری 
گذشته به تدریج در روند نزولی قرار گرفت 
و به کانال 1/۲ میلیون واحدی سقوط کرد. 
در این هفته با توجه به انتشار اخبار پیرامون 
قرارداد ۲۵ س��اله ایران و چین، گمانه زنی ها 
درباره رش��د تولیدات معدنی و پتروشیمی 
افزایش یافت که منجر به اس��تقبال نس��بی 
معامله گ��ران از این گروه ها ش��د. در همین 
حال رش��د نرخ آزاد دالر تا آستانه ۲6 هزار 
تومان هم تا ح��دودی بر انتخاب گروه های 

مورد معامله سهامداران موثر بود.
 اما با این حال، شاخص کل بازار در آخرین 
روز از نخستین هفته کاری سال 1۴۰۰ نزولی 
ماند تا نشان دهنده تردید معامله گران برای 
ورود به دادوس��تد سهام باشد. گفتنی است 
شاخص کل بازار س��رمایه در هفته گذشته 
۰/9 درصد افت کرده است تا بورس تنها بازار 
منفی اولین هفته کاری سال 1۴۰۰ شود. با 
این حال رییس س��ازمان بورس در آخرین 
مصاحبه خود در سال جدید گفته است که 

روند بازار سرمایه همواره مثبت است.
 وزیر اقتصاد نیز بر همین امر تاکید کرده 
اس��ت. در همین حال برخی ش��اخص های 
اثرگذار از جنب��ه روانی و اقتصادی از جمله 
قیمت دالر، توافق ایران و چین و نیز مثبت تر 
شدن فضای سیاسی میان ایران و آمریکا به 
عنوان نمونه هایی از س��یگنال های مثبت به 
بازار سرمایه تلقی می شود. همچنین جذاب 
شدن قیمت سهام نیز از دیگر متغیرهای مهم 
و اثرگذار بر اقبال س��هامداران برای ورود به 

دادوستدها محسوب می شود.
به گفته علی صادقین فعال بازار سرمایه 
دو دس��ته از صنایع بورسی از قرارداد ایران 
و چین تاثی��ر مثبت می گیرند؛ یکی صنایع 
کامودیتی محور مانند فلزات و دیگری صنایع 

پتروشیمی و فرآورده های نفتی.
 به گفته این فعال بازار س��رمایه بخش 
قابل توجهی از این قرارداد احتماال مربوط 
به زیرساخت هاست که تقاضا برای فلزات و 
مواد معدن��ی و نهاده های انرژی را افزایش 
می دهد و بر س��هام این گروه ها تاثیر مثبت 
می گذارد. ب��ه گزارش تجارت نیوز، از طرف 
دیگ��ر ای��ن ق��رارداد تقاضای چی��ن برای 
حوزه ه��ای انرژی، نف��ت و گاز و همچنین 
صنایع پایین دس��تی از جمله پتروشیمی و 
فرآورده های نفتی و شرکت هایی که تابع این 
حوزه هستند، از جمله نیروگاه ها را افزایش 
می دهد و سهام آنها رشد می کند. در همین 
ح��ال، قیمت دالر در بازار آزاد تا کانال ۲۵ 
هزار و 6۰۰ تومان نیز افزایش یافت. اما در 
صرافی ملی این روند آنچنان صعودی نبوده 

اس��ت. ادامه سیاست عرضه اولیه و ترسیم 
چش��م انداز مثبت برای بورس نیز دو عامل 
مهم دیگر اس��ت که احتماال بر بورس تاثیر 
بگذارد. گفتنی است مدیر پذیرش بورس و 
اوراق بهادار تهران اظهار کرده اس��ت برای 
سال 1۴۰۰، 11 شرکت آماده عرضه اولیه 
و 19 ش��رکت در مرحله درج نماد هستند. 
در همین حال، رییس س��ازمان بورس نیز 
تاکید کرده است چشم انداز بازار سرمایه در 

بلندمدت قطعا مثبت است. 
گفتنی است وزیر امور اقتصادی و دارایی 
نیز در پایان جلسه هفته گذشته هیات دولت 
اظهار کرد: بسیاری از تحلیلگران بر این باورند 
که با توجه به متغیره��ای بنیادین موجود، 

بورس باید به یک روند پایدار برسد. 
وی بیان  کرد: در شورای عالی بورس که 
جلسه آن در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، 
مواردی در دس��تور کار است تا مولفه هایی 
که ب��ه پایداری ب��ورس کم��ک می کند را 

عملیاتی کند. 
دژپسند خاطرنش��ان کرد: اکنون شرایط 
ش��رکت های بورسی از نظر سودآوری بسیار 
خوب است که یک نقطه مثبت تلقی می شود، 
همچنین با فراهم ش��دن ش��رایط افزایش 
اس��تفاده از ظرفیت های موجود شرکت های 

صادراتی که روی س��ودآوری آنها تاثیرگذار 
خواه��د بود، به اقبال بیش��تر از س��هام آنها 
کمک خواهد کرد. وی تصریح  کرد: اقتضای 
فعالیت در بازار سرمایه، محاسبه گری و دقت 
در خرید و فروش سهام است اما شاهدیم که 
برخی رفتارهای هیجانی در خرید و فروش 
س��هام نشان می دهند. دژپس��ند گفت: اگر 
افراد یک قطعه سکه در اختیار داشته باشند 
ب��رای فروش آن ماحظات زیادی را در نظر 
می گیرند، درخصوص س��هام نیز باید همین 
رویکرد را داشته باشیم با این تفاوت که سهام 
عاوه بر قیمت، از س��ود نیز برخوردار است. 
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری 
کرد با برنامه هایی که مدیر بورس پیش بینی 
کرده و همچنین مصوبه هایی که در نظر دارد 
تا از ش��ورای عالی بورس بگیرد، با همکاری 
آن ش��ورا به ش��رایط پای��داری در این بازار 

دست یابیم.
ورود مناب�ع جدید ب�ه صندوق های  � 

سهامی
ارزش خال��ص دارایی ه��ای صندوق های 
سرمایه گذاری در سهام در روز سه شنبه 1۰ 
فروردین س��ال جاری به بیش از ۳۲9 هزار 
و 69۲ میلیارد ریال رس��یده است. در حال 
حاضر ارزش متوسط صندوق های سهامی و 

با در نظر گرفتن اطاعات 6۸ صندوق مورد 
بررسی به ۴۸۵ میلیارد تومان رسیده است. 
متوسط بازدهی هفتگی صندوق های سهامی 
به منفی ۰/۴ درصد رسیده است. در همین 
حال متوس��ط بازدهی ماهانه این صندوق ها 

به  9/6 درصد مثبت رسیده است. 
در همین حال متوسط بازدهی و عملکرد 
سه ماهه این صندوق ها منفی 6/۸ درصد بوده 
اس��ت. از سوی دیگر بررسی های بورس نیوز 
نش��ان می ده��د در ی��ک س��ال منتهی به 
1۰ فروردی��ن ماه 1۴۰۰، متوس��ط بازدهی 
صندوق های سهامی به 1۳1 درصد رسیده 
است. این در حالی است که متوسط بازدهی 
بازار سرمایه بر اساس دو معیار شاخص کل 
و ش��اخص کل ه��م وزن ب��ه ترتیب معادل 
1۳9 و 1۲۸ درصد بوده است. گفتنی است 
صندوق های سهامی در هفته اول سال جاری 
موفق به جذب ۳7۳ میلیارد تومان منابع مالی 
جدید در قالب صدور واحد های سرمایه گذاری 

جدید شدند.
بازدهی منفی مختلط ها � 

ارزش صندوق های مختلط در پایان روز 
1۰ فروردین سال جاری به ۲۵ هزار و ۲۸۲ 
میلیارد ریال رس��یده است و متوسط ارزش 
صندوق های مختلط و در 16 صندوق مورد 

بررسی به 1۵۸ میلیارد تومان رسیده است. 
گفتنی است متوس��ط بازدهی هفتگی این 
صندوق ها به منفی ۰/۳ درصد رسیده است. 
در همین حال، متوس��ط بازدهی ماهانه این 
صندوق ها به پنج درصد مثبت رسیده است. 
اما در بخش س��ه ماهه، بازدهی متوسط این 
صندوق ه��ا منف��ی ۴/1 درصد بوده اس��ت. 
گفتنی اس��ت در یک س��ال منتهی به 1۰ 
فروردین ماه س��ال جاری، بازدهی متوسط 
صندوق های مختلط به ۸7/7 درصد رسیده 

است.
عملکرد صندوق های با درآمد ثابت � 

ارزش کل صندوق های با درآمد ثابت که 
به ویژه از سال گذشته بسیار مورد توجه قرار 
گرفته اند، در هفته منتهی به 1۰ فروردین ماه 
1۴۰۰ و در پایان اولین هفته کاری از س��ال 
جدید به ۳1۸ ه��زار و 11۴ میلیارد تومان 
رسید. متوس��ط ارزش هر صندوق با درآمد 
ثابت و در 7۵ صندوق مورد بررسی به ۴/۲۰۰ 
میلیارد تومان رس��ید. گفتنی است متوسط 
بازده��ی ماهانه این صندوق ها با یک رش��د 
خوب به 1/7۵ درصد رسیده است. در ماه های 
گذش��ته این بازدهی به کمتر از 1/۳ درصد 
نیز رسیده بود. وزن بیشتر سهام و حق تقدم 
سهام ش��رکت ها در ترکیب دارایی های این 
دو صن��دوق در م��اه قبل که ش��اهد بهبود 
روند افزایش قیمت ها در بازار س��هام بودیم 
را می ت��وان از دالیل کس��ب رتبه های برتر 
بازدهی ماهانه توسط این صندوق ها عنوان 
کرد. گفتنی اس��ت متوس��ط بازدهی فصلی 
این صندوق ها نیز به ۴/۳ درصد رسیده بود. 
شایان ذکر است در یک سال منتهی به 1۰ 
فروردین ماه س��ال جاری، متوسط بازدهی 
س��االنه صندوق های بادرآمد ثابت به ۲۸/1 

درصد رسیده است.
رش�د صندوق های مبتنی بر س�که  � 

طال
در طول هفته گذشته صندوق های کاالیی 

مبتنی بر سکه طا به طور میانگین بازده
 1/1 درصدی برای سرمایه گذاران خود به 
ارمغان آوردند؛ به موازات آن گواهی سپرده 
یک روزه س��که طای بانک رفاه 1/۳ درصد 
رش��د قیمت داشت و 1/۵ درصد پایین تر از 
قیمت سکه بازار آزاد به معامات این هفته 

خود پایان داد.
 ETF به گزارش اقتصاد آناین، صندوق 
پشتوانه طای مفید )عیار( بیشترین بازدهی 
)۲/۲ درصد( گروه صندوق های مبتنی بر طا 
را به دس��ت آورد، صندوق پش��توانه طای 
زرافش��ان )زر( نیز که حباب س��ه درصدی 
داش��ت همچنان بیشترین انحراف قیمت را 
)۴/۸ درصد( در بین صندوق های قابل معامله 

در اختیار دارد.

افت ۰/۹ درصدی بورس در نخستین هفته کاری 1۴۰۰

شروع بی رمق

خبر

مدیر پروژه کارت های اعتباری ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت را تشریح 
کرد. سمیه محمدی با بیان اینکه رونمایی از کارت اعتباری 
س��هام عدالت توسط مراجع باالدستی صورت گرفته است، 
اظهار کرد: برخی بانک ها زیرساخت ها را پیاده سازی و برخی 
پیاده سازی نکردند. تا قبل از ایام نوروز دو بانک ملی و تجارت 
زیرس��اخت های الزم را پیاده سازی کرده بودند و تا دو هفته 
مانده به سال نو بیش از ۳۰۰۰ درخواست از سوی مشموالن 
سهام عدالت که روش مستقیم یا روش غیرمستقیم را برای 
مدیریت س��هام خود انتخاب کرده بودند، به سمت شرکت 

سپرده گذاری ارسال و توثیق آن انجام شد.
وی ادام��ه داد: در اعطای کارت اعتباری س��هام عدالت 
نکاتی وجود دارد که سهامداران باید دقت کنند؛ نخست آنکه 
سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، حتی اگر 
یک س��هم هم از پرتفوی سهام عدالت خود فروخته باشند، 

نمی توانند کارت اعتباری دریافت کنند. نکته دیگر اینکه اگر 
یک مرجع قانونی به شرکت سپرده گذاری نامه داده باشد که 
بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد نمی تواند 

کارت اعتباری دریافت کند.
فرآیند زمانبر صدور کارت ها � 

مدیر پروژه کارت های اعتباری ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی در گفت وگو با ایس��نا ضمن تاکید بر اینکه فرآیند 
تسهیات کمی زمانبر است، گفت: این فرآیند در بانک های 
ملی و تجارت به صورت الکترونیکی انجام می شود و نیاز نیست 
سهامدار مراجعه حضوری داشته باشد. البته سهامدار حتما باید 
در سامانه سجام ثبت نام کرده باشد. محمدی ادامه داد: کارت 
اعتباری هم فیزیکی نیست بلکه نشان بانک و نوعی دسترسی 

است. برای مثال فردی که از بانک ملی کارت اعتباری سهام 
عدالت دریافت کرده است، می تواند به فروشگاه طرف قرارداد 
بان��ک ملی مراجعه و خرید کن��د. فردی که بانک تجارت را 
انتخاب کرده است هم می تواند به هر فروشگاهی مراجعه کند. 
وی به این سوال که آیا فقط دو بانک مذکور کارت اعتباری 
سهام عدالت را صادر می کنند پاسخ داد: با مابقی بانک ها هم 
تفاهمنامه منعقد شده اس��ت. کار حساس و زمانبر است و 
بانک ها باید جوانب و ریسک ها را بسنجند که همین موضوع 
سرعت کار را کند می کند. حدود 1۰ بانک کار را به صورت 
موازی پیش می برند و مشموالن هم بین بانک ها حق انتخاب 
دارند. البته افرادی که روش مستقیم را برگزیده اند باید گزینه 

تغییر کارگزار ناظر را فعال کنند.

ارائه کارت بر مبنای 60 � درصد ارزش سبد سهام
به گفته مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، به طور کلی 6۰ درصد دارایی سهامداران قابل معامله 
 اس��ت و بانک ب��ر مبنای همین 6۰ درص��د کارت اعتباری 

صادر می کند. 
محمدی تاکید کرد که شماره موبایل فرد خواهان کارت 
اعتباری باید با نام خود فرد مطابقت داشته باشد و اطاعاتی 
که در بانک ثبت کرده است باید کامل و جامع باشد. شماره 
تلفن 1۵69 نیز به طور ش��بانه روزی پاس��خگوی س��واالت 

مشموالن است.
 گفتنی اس��ت پرداخت وام به مشموالن سهام عدالت از 
۲۵ بهمن س��ال 1۳99 آغاز شد. مدت زمان بازپرداخت این 
تس��هیات سه ساله است و هیچ گونه مدرک یا ضامنی غیر 
از مدارک هویتی نیاز نیس��ت و سهام عدالت ضامن این وام 

خواهد شد.

مدیر پروژه کارت های اعتباری سمات تشریح کرد
شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

سهام عدالت

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر آینده درخشان 
شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه در خصوص حضور 
این شرکت ها در بورس و نحوه تعامل آنها گفت: براساس 
آیین نامه های تشخیص موسسات و شرکت ها، شرکت های 
دانش بنیان، موسس��ات خصوصی یا تعاونی هستند که به 
منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش 
و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راس��تای گس��ترش 
اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری س��ازی، نتایج تحقیق 
و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده انبوه 
تشکیل می شوند. بهزاد خسروی افزود: شیوه تامین مالی 
برای ش��رکت های دانش بنیان در دنیا به جای استقراض 
از بانک ها، بیش��تر از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد. 
پ��س در مورد رابطه ش��رکت های دانش بنیان با بورس و 
برعکس باید ساز و کار های درستی به لحاظ قانونگذاری، 

سیاستگذاری، اجرا و نظارت انجام شود.
نیاز دانش بنیان ها به بازارگردانی � 

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ارزش شرکت های 
دانش بنیان براساس عملکرد واقعی خودشان است و حبابی 
در کار نیست زیرا این شرکت ها دارای بخش های تحقیق و 
توسعه هستند و به صورت مداوم تولید محصول و خدمات 
می کنند، خام فروشی ندارند، محصوالت شان ثابت نیست 
و براساس نوآوری و خاقیت پیش می روند و صورت های 
مالی آنها همیش��ه واقعی با رش��د بسیار سریع نسبت به 
ش��رکت های صنعتی و تولیدی است. او افزود: محصوالت 
ناش��ی از فناوری، منجر به رش��د متفاوت در ارزش سهام 
بازار بورس می ش��ود که دنیا هم تجربه کرده و در کشور 
خودمان نیز در چند سال اخیر به آن رسیده ایم. واقعیت این 
است که آینده بازار بورس در ایران در اختیار شرکت های 
دانش بنیان خواهد بود. به طور مثال، بازار بورس در حوزه 
نفت و مش��تقات نفتی در س��ال ۲۰16 حدود 1/7 هزار 
میلیارد دالر بوده در حالی که این عدد کمتر از نصف درآمد 

شرکت های فناوری اطاعات و ارتباطات و دانش بنیان در 
جهان بوده است. خسروی گفت: این روند در ایران هم قطعا 
اتفاق خواهد افتاد و در این مسیر قرار خواهیم گرفت. ما 
نیاز به بازارگردان ها و صندوق های حمایتی داریم که این 
موضوع باید بخش��ی از استراتژی معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری باشد و کارگزاران حرفه ای و آموزش دیده 
اختصاصی برای این شرکت ها داشته باشیم تا شرکت های 
دانش بنی��ان و بورس ب��رای یکدیگر جذاب باش��ند. این 
الگو برداری را نیز می توان از کشور های پیشرفته دنیا یا در 

حال توسعه مثل کره جنوبی داشته باشیم.
استراتژی های تبلیغاتی � 

او افزود: نکته دیگر این است که استراتژی های با رویکرد 
تبلیغاتی در حوزه مارکتینگ شرکت های دانش بنیان در 
س��طح جامعه باید تعریف، تدوین و اجرا ش��ود. مش��کل 
این اس��ت ک��ه فهم عمومی مردم از این موضوع نس��بت 
به مردم کش��ور های پیشرفته در سطح بسیار پایینی قرار 
دارد. مس��لما مردم از شرکت هایی که می شناسند نسبت 
به ش��رکت هایی که هیچ شناختی نس��بت به آن ندارند، 
بیش��تر اس��تقبال می کنند. این کارش��ناس بازار سرمایه 
درباره تعامل ش��رکت های دانش بنیان و بورس بیان کرد: 
اکن��ون بیش از ۴۰ ش��رکت دانش بنیان با ارزش بیش از 
۲۸۰ هزار میلیارد تومان معادل ش��ش درصد ارزش کل 
بورس را در ش��رکت های دانش بنیان داریم. این در حالی 
اس��ت که ما در ده سال گذشته از این ظرفیت برخوردار 
نبودیم. این شرکت ها باید یک تیم قوی مالی داشته باشند 
و می توانند با حمایت آنها ظرفیت افزایش ارزش سهم را 
حتی درصورت نزولی بودن شاخص کل در بورس داشته 
باشند. او ادامه داد: زیرا همیشه دارای محصوالتی ناشی از 

خاقیت و نوآوری، مثل شرکت های واکسن سازی در دنیا 
هستند. شرکت های دانش بنیان می توانند مهم ترین حوزه 
پیش برنده استراتژیک در شرایط نرمال و تحریم در راستای 
اقتصاد مقاومتی باش��ند. یکی از استراتژی های رهایی از 
وابستگی به نفت و حرکت در مسیر توسعه پایدار اجرای 
اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد ش��رکت های دانش بنیان 
اس��ت اما به در نظر گرفتن س��از و کار های��ی نیاز دارد و 
کلیدی ترین و ارزشمند ترین دارایی در اقتصاد دانش بنیان، 

میزان اندوخته فکری در یک جامعه است.
تامین مالی شرکت های دانش بنیان � 

خسروی درباره نحوه تامین مالی این شرکت ها اظهار 
کرد: شرکت های دانش بنیان به دلیل ویژگی های خاص از 
جمله نوپا و نوآور بودن از گزینه های تامین مالی محدودی 
برخوردارن��د که این موضوع می تواند برای ش��رکت های 
دانش بنیان و بورس حائز اهمیت باشد. اکثر این شرکت ها 
از وثایق برخوردار نیستند و برای تامین مالی تمایل دارند 
که از طریق فروش س��هام، سرمایه گذاری خود را جبران 
کنند؛ بنابراین باید مکانیس��م های ویژه ای از طرف دولت 
و مجل��س در این ح��وزه صورت بگیرد. ب��ه عنوان مثال 
صندوق های جس��ورانه به عنوان یک مدل سرمایه گذاری 
می توان��د الگوی بس��یار مناس��بی برای کس��ب وکار های 
دانش بنیان باش��د. او ادامه داد: واقعیت این است که رشد 
بیش از میانگین شش برابری برای شرکت های دانش بنیان 
حتی در زمانی که ما شاهد سقوط شاخص کل بورس در 
کشور بودیم، دالیل خود را دارد. یکی از این دالیل، وجود 
واحد های تحقیق و توسعه است که به واسطه این واحد ها، 
محصوالت و خدمات خود را ارتقا می دهند. به تعبیری این 
شرکت ها از صورت های مالی و عملکردی واقعی برخوردار 

هس��تند به طوری که می توانند در باال بردن شاخص کل 
موثر باش��ند. زمانی که شاخص بقیه شرکت ها افت کند، 
ش��رکت های دانش بنیان می توانند شاخص کل قیمت را 
جبران کنند همان طور که در بورس های معتبر دنیا مثل 

نیکی و وال استریت شاهد این رویداد هستیم.
چالش های ش�رکت های دانش بنیان در ارتباط با  � 

بورس
این کارشناس بازار سرمایه در مورد چالش های روبه روی 
شرکت های دانش بنیان گفت: یکی از این چالش ها پایین 
بودن سطح دانش مالی بازار سرمایه در حوزه ارزش گذاری 
به دلیل عدم توجه به ش��رکت های دانش بنیان در کشور 
است. البته این مورد به حوزه قانونگذاری، سیاستگذاری، 
اجرا و نظارت در کشور برمی گردد و نقش سازمان بورس، 
فراب��ورس و معاون��ت علمی و فن��اوری در این حوزه کم 
نیس��ت. او گفت: هر چند اقدامات خوبی انجام ش��ده، اما 
مس��یر طوالنی را برای پیش��رفت در این حوزه در پیش 
داری��م بنابراین، باید س��از و کار ها از لحاظ قانونگذاری تا 
تعریف و تدوین دستورالعمل ها با رویکرد پذیرش شرکت ها 
از جنس دانش بنیان صورت بگیرد. البته نباید نس��بت به 
شاخص هایی مثل ش��اخص نوآوری در فرابورس بی اعتنا 
باش��یم. امروزه در بورس های دنیا ش��اخص های جدیدی 
از جمل��ه ن��وآوری و خاقیت وجود دارند ک��ه خود این 
شاخص ها در ارتقای شرکت های دانش بنیان خیلی موثر 
هس��تند. خسروی در پایان در مورد جذابیت بازار سرمایه 
برای ورود ش��رکت های دانش بنیان به باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: قطعا بازار س��رمایه برای ورود این شرکت ها 
جذاب اس��ت و به جز بازار س��رمایه، بازار دیگری را برای 
ش��رکت های دانش بنیان نمی توانیم در نظر بگیریم و این 
الگو برداری براس��اس تجربه ای است که سایر شرکت های 
دانش بنیان در کش��ور های پیش��رفته انجام داده اند که ما 

شاهد این روند هستیم.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
آینده بورس در دست شرکت های دانش بنیان

دیدگاه
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رییس کنفدراسیون صادرات ایران انتقاد کرد
کاهش ۵7 درصدی ارزش پول ملی 

ایلنا- در س��ال گذش��ته ش��اهد این بودیم که ارزش پول ملی به طور 
میانگین حدود ۵7 درصد کاهش پیدا کرد. رییس کنفدراس��یون صادرات 
ای��ران با بیان این مطلب اظهار داش��ت: با وجود اینکه این کاهش ضربات 
طاقت فرس��ایی به اقتصاد ایران وارد کرد، اما در بخش��ی که در همه جای 
دنیا می تواند فرصت باش��د یعنی صادرات، باز هم نس��بت به س��ال 9۸ با 

کاهش مواجه بودیم.
محم��د الهوتی در مورد وضعیت صادرات در س��ال جاری اظهار کرد: 
می توان سال 1۴۰۰ را نسبت به سال گذشته سال نسبتا متفاوتی دید چراکه 
پاندمی کرونا تا حدودی در جهان کنترل شده و در ایران نیز امید به تزریق 
واکس��ن به مراتب بیشتر از گذشته اس��ت و طبق قول هایی که داده شده 
احتماال تا اوایل پاییز بیشتر کسانی که در اولویت قرار دارند واکسیناسیون 
می شوند. باید توجه داشت که کرونا مشکات زیادی را در سال گذشته به 
ما تحمیل کرد. وی ادامه داد: نکته دیگری که در مورد سال آینده باید به آن 
توجه کرد انتخابات ریاست جمهوری است. با توجه به تغییر دولت، بخشی 
از سیاس��ت های اجرایی تغییر خواهد کرد. دولت بعدی با انگیزه بیشتری 

روی کار خواهد آمد و با توان بیشتری کار را شروع خواهد کرد.
الهوت��ی افزود: همچنین زمزمه هایی هم مبنی بر بازگش��ت آمریکا به 
برجام وجود دارد. در صورت برگش��ت آمریکا، لغو تحریم ها و آزاد ش��دن 

منابع ارزی کشور محتمل است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: این عوامل باعث خواهند 
ش��د که سال 1۴۰۰ را با شرایط بهتری نسبت به سال گذشته پیش بینی 
کنی��م. ولی در حوزه سیاس��ت های داخل��ی، سیاس��تگذاری های ارزی و 
سیاست های اقتصادی اگر اتفاق خاصی رخ ندهد کماکان با مشکات سال 

99 دست به گریبان خواهیم بود.
وی با انتقاد از س��وءمدیریت ها در س��ال گذش��ته خاطرنشان کرد: این 
مساله را یقینا تنها باید به حساب سوءمدیریت و ناکارآمدی بگذاریم. این 
موضوع هیچ ارتباطی با تحریم  ندارد. قطعا اگر این سیاست ها در سال جاری 
برطرف و به پیشنهادات بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی توجه بیشتری 
شود، از کج سلیقگی و سخت گیری های بی مورد جلوگیری شود و به جامعه 
صادرکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان خوشنامی که طی دهه ها در 
اقتصاد ایران فعالیت کردند، خوش��نام و متعهد هستند و عاقه خود را به 
ایران نشان دادند اعتماد بیشتری شود، مشکات از سر راه تولیدکنندگان 
برداشته شود، شرایط تعهد ارزی برای صادرکنندگان تسهیل شود، توافقاتی 
که در انتهای س��ال گذشته با بخش خصوصی شد و اباغیه 177 تصویب 
ش��ود، صادرات ما می تواند رش��د کند.وی اضافه کرد: امیدوار هستیم که 
این اتفاق رخ دهد و این فرصت س��وزی هایی که در س��ال های گذشته به 
خصوص در سال 99 با کاهش پول ملی در بخش صادرات ایجاد شد ولی 
با رشد منفی صادرات مواجه بودیم، تکرار نشود. ضمن اینکه دولت جدید 
و برداشته شدن تحریم ها هم می تواند کمک بسیاری به افزایش صادرات، 

تقویت پول ملی و حمایت از تولید باشد.

تجارت خارجی باز هم آب رفت
ایسنا- اتاق بازرگانی تهران در گزارشی جدید به بررسی عملکرد تجاری 
ایران در 11 ماهه سال 1۳99 پرداخته که نشان از کاهش آمار در قیاس با 
سال قبل دارد. بر این اساس تا پایان بهمن ماه سال گذشته میزان کل تجارت 
ایران از مرز 6۵/۵ میلیارد دالر گذشته که در مقایسه با عدد 7۸/7 میلیارد 

دالری سال قبل کاهشی حدود 1۳ میلیارد دالری را نشان می دهد.
در 11 ماهه س��ال 1۳99 میزان کل ص��ادرات بدون نفت ایران حدود 
۳1 میلیارد دالر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل، کاهش حدود 
هفت میلیارد دالری را نشان می دهد. در حوزه واردات نیز آمار ۳۴ میلیارد 
دالری به ثبت رسیده که در قیاس با حدود ۴۰ میلیارد دالر واردات سال 
قبل کاهشی شش میلیارد دالری را به ثبت رسانده است. تراز تجاری ایران 
در س��ال 1۳9۸، حدود منفی 1/9 میلیارد دالر بوده اما این عدد در س��ال 

گذشته به حدود منفی سه میلیارد دالر افزایش یافته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، واردات حدود 1۵ درصد، صادرات بدون 
نفت حدود 1۸ درصد و کل تجارت حدود 16 درصد کاهش یافته اس��ت. 
بخش مهمی از این کاهش تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و محدودیت هایی 
است که به طور خاص در ماه های ابتدایی شیوع این ویروس اجرایی شد.

در س��الی که گذش��ت نوسانات صادرات بیش از واردات بود و در بهمن 
ماه، صادرات غیرنفتی نسبت به واردات رشد بیشتری پیدا کرد اما در عین 
حال، چه واردات و چه صادرات در قیاس با بهمن سال 1۳9۸ کاهشی بوده 
است. در سال 1۳99 میانگین ماهانه صادرات ۲/۸ میلیارد دالر بوده اما این 
عدد در سال 1۳9۸ حدود ۳/۵ میلیارد دالر بوده است. در واردات نیز عدد 

میانگین ۳/6 میلیارد دالری به ۳/1 میلیارد دالر رسیده است.
در ح��وزه اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران، همچنان چین اصلی ترین 
واردکننده کاال بوده و به تنهایی ۲6 درصد از کل صادرات ایران را به خود 
اختصاص داده است. پس از چین، عراق با ۲۲ درصد، امارات متحده عربی 
با 1۳/۴ درصد و ترکیه با 7/۲ درصد در رده های بعدی قرار دارند. همچنین 
در میان اصلی ترین صادرکنندگان کاال به ایران نیز چین صدرنشین است و 
بیش از ۲۵/6 درصد از کل واردات ایران از چین صورت گرفته است. پس 
از چی��ن ام��ارات متحده عربی با ۲۴/7 و ترکیه با 11/۲ درصد در رده های 

بعدی قرار دارند.

نگرانی بخش خصوصی از تصمیمات خلق الساعه 
دولت 

»جهان صنعت«- نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی فعاالن بخش خصوصی در س��ال 
1۴۰۰ را »نااطمینانی« به واسطه تحریم، کرونا، تصمیمات خلق الساعه دولت، 
عدم ثبات در قوانین و قیمت گذاری دستوری و البته نوع نگرش دولت آینده 

به بخش خصوصی عنوان کرد.
عباس آرگون گفت: سال 1۴۰۰ در حالی آغاز شد که فعاالن اقتصادی 
با چالش های متعدد داخلی و خارجی رو به رو هستند. عمده ترین مساله با 
منش��أ خارجی، تحریم های ظالمانه ای اس��ت که علیه کشور اعمال شده و 
شرایط ویژه ای را به وجود آورده است. از طرفی، شیوع بیماری کرونا عاوه 
بر س��امت، بخش های مختلف اقتصادی را در نظام بین الملل تحت تاثیر 

قرار داده است.
او در ادام��ه عمده تری��ن چالش فعاالن اقتص��ادی در فضای داخلی را 
نااطمینان��ی و ع��دم امکان برنامه ری��زی عنوان کرد و گف��ت: تصمیمات 
خلق الس��اعه، عدم ثبات در قوانین و مقررات و قیمت گذاری های دستوری 

در صنایع مختلف از عوامل نااطمینانی است.
عباس آرگون تشدید نوسانات ارز و ارز چندنرخی را از دیگر چالش های 
فع��االن بخش  خصوصی توصیف کرد و همچنین تورم، نیاز به منابع برای 
تامین سرمایه در گردش و باال بودن هزینه تامین مالی را به دیگر چالش های 

سال آینده افزود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: در س��ال 1۴۰۰ دولت 
هم تغییر خواهد کرد و این مساله بسیار حائز اهمیت خواهد بود که نگاه 
دولت آینده به بخش خصوصی چگونه خواهد بود. او سپس ابراز امیدواری 
کرد که به واسطه تعامل دولت و بخش خصوصی، رشد و شکوفایی اقتصاد 

در سال  آینده محقق شود.

 »جهان صنع�ت«- س��خنان و تصمیمات خبر
ضد و نقیض دولتم��ردان در مورد بازار کاالهای 
اساسی به سال 1۴۰۰ هم سرایت پیدا کرده است. 
در این راستا شاهد این هستیم که مسووالن مربوطه 
دستور افزایش ۲۵ درصدی قیمت مصوب مرغ را 
صادر کردند. در واقع در سال جاری نیز در مورد 
بازار آشفته برخی کاالهای اساسی از جمله مرغ 
که باید هرچه زودتر فکری برای سر و سامان دادن 
به آن کرد، تصمیماتی گرفته می شود که تعجب 
همگان را به دنبال دارد. نکته قابل تامل تر اینکه این 
تصمیم اگرچه از سوی برخی فعاالن بازار تا حدی 
کارشناسی به نظر می رسد اما دقیقا عملکردی 
متناقض با گفته ها و وعده های دولتمردان که در 
صدر آنها رییس جمهور قرار دارد، است. حدود یک 
هفته گذشته بود که رییس جمهور اعام کرد: من 
از وزارت صمت می خواهم بگذارید این چهارماه بازار 
ثبات داشته باشد. هرچه قرار بوده گران شود در 
سال 99 گران شده است. در این میان همچنین 
علی ربیعی سخنگوی دولت به تازگی این را گفت 
که به اطاع مردم می رسانم دولت هیچ برنامه ای 
برای افزایش قیمت ها به خصوص در مورد کاالهای 

اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت.
 این گفته ها در حالی در نشست های گوناگون با 
تاکید دولتی ها همراه بوده است که حاال در روزهای 
آغازین سال جاری با افزایش قیمت مصوب مرغ 
روبه رو هس��تیم. نکته جالب توجه اینکه در این 
خصوص مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی 
اعام کرده اس��ت که روحان��ی و وزرای جهاد و 
صمت با افزایش قیمت مرغ موافق بودند. بر این 
اساس می توان اعام کرد که دقیقا دو روز بعد از 
تاکید ربیعی مبنی بر نداشتن برنامه از سوی دولت 
ب��رای افزایش قیمت ها و موافقت دو هفته پیش 
هیات دولت برای واردات گوشت مرغ با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، قیمت مرغ برای مصرف کننده از کیلویی 
۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و 9۰۰ تومان 
افزایش یافت. بنابراین به نظر می رسد دولت بعد از 
ناکامی خود در تنظیم بازار، راه حل جمع ش��دن 
صف های طوالنی مردم برای خرید مرغ با قیمت 

دولتی را افزایش قیمت دیده است!
افزای�ش 4500 � تومانی قیمت مصوب 

مرغ
به این ترتیب و بر اس��اس تصمی��م قرارگاه 
ساماندهی مرغ کشور قیمت مصوب مرغ گرم برای 
مصرف کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی 

۲۴ هزار و 9۰۰ تومان افزایش یافت.
قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر 
جهادکشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان های 
مختل��ف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت در 
آخرین جلسه خود در راستای ساماندهی تولید 
گوشت مرغ و بر اساس قیمت مولفه های تولید نرخ 
مصوب مرغ را افزایش داد. بر این اساس قیمت مرغ 
منجمد در سردخانه کیلویی 1۸ هزار و ۸۰۰ تومان، 
قیمت مرغ منجمد برای مصرف کننده کیلویی 19 
هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده در کشتارگاه 
کیلویی 17 هزار و 1۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده 
طبخ در میدان بهمن تهران کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ 
تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده 
کیلویی ۲۴ هزار و 9۰۰ تومان تعیین شد. در این 
جلسه مصوب شد که سازمان تعزیرات حکومتی با 
همکاری وزارت صمت، اتاق اصناف و سایر نهادهای 
مسوول بر رعایت دقیق این مصوبه نظارت و با هر 
گونه انحراف در این خصوص برخورد قانونی انجام 
شود.در همین خصوص مدیرعامل اتحادیه مرغداران 
گوشتی گفت: به سبب افزایش قیمت ذرت، کنجاله 
سویا، جوجه یک روزه و حمل ونقل از شهریور 99، 
خواسته مرغداران افزایش قیمت مصوب بود. در 
این راستا رییس جمهور و وزرای جهاد و صمت با 

افزایش قیمت مرغ موافقت کردند.

جای خالی نظارت بر توزیع  � 
موافقت روحانی با افزایش قیمت مرغ در حالی 
رق��م می خورد که وی به مردم وعده داده بود که 
فعا افزایش قیمتی در مورد کاالهای اساس��ی 
اعمال نخواهد شد. آن هم برای کاالیی که نظارت 
ضعیف و تصمیمات نسنجیده در مورد آن باعث 
ایجاد صف های طوالنی برای خریدن مرغ شده و 
حتی این کاال در برخی مناطق آنقدر کمیاب شده 
است که در زمان موجود بودن آن، باید کیلویی ۴6 
هزار تومان هزینه کرد. آنچه در این میان بسیار قابل 
توجه است اینکه کارشناسان و اهالی فن از حدود 
بیش از یک سال گذشته در مورد آشفتگی بازار 
نهاده های دامی به دولت هشدار داده بودند و حتی 
این پیش بینی را کرده بودند که قیمت هر کیلو 
مرغ با تداوم ش��رایط آن زمان به ۵۰ هزار تومان 
هم خواهد رسید. اما بی توجهی و سر به هوا بودن 
مسووالن تنظیم بازار شرایطی را رقم زد که خرید 
مرغ برای مردم به امری دشوار تبدیل شده است. 
از طرفی دولت به جای اینکه به فکر کاهش فشار به 
مصرف کننده باشد، با افزایش قیمت کاالها در اولین 
روزهای سال جدید موافقت می کند. این در حالی 
است که کارشناسان راهکارهای دیگری را برای 

ایجاد آرامش در این بازار پیشنهاد می کنند.
در همین خصوص نایب رییس کانون سراسری 
مرغداران گوشتی گفت: با وجود اینکه افزایش نرخ 
مصوب مرغ، انگیزه تولید را دوچندان می کند، اما 
شرط اصلی ثبات قیمتی در بازار مرغ نظارت بر 

توزیع این محصول است.
حبیب اسداهلل نژاد افزود: در چند ماه گذشته به 
واسطه تامین نشدن به موقع نهاده های دامی و یا 
نبود نظارت بر توزیع مرغ در سطح کشور شاهد 
التهابات و نوسانات شدیدی در بازار مرغ بودیم که 
این التهاب��ات تصویر منفی بر کارکرد واحدهای 
تولیدی همچنین مردم به عنوان مصرف کنندگان 

نهایی داشته است.
وی گفت: با وجود اینکه ماهانه 1۳۰ میلیون 
قطع��ه جوجه ریزی برای تامین بازار مرغ صورت 
گرف��ت، اما نبود نظارت کافی بر توزیع مرغ پس 
از ارس��ال این محصول از واحدهای مرغداری به 
کشتارگاه باعث شد اثر مازاد تولید در بازار کمتر 

دیده شود.

نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی 
با بیان اینکه با تدابیر صورت گرفته از سوی قرارگاه 
ساماندهی مرغ قیمت مرغ زنده از 1۴ هزار و ۴۰۰ 
تومان به 17 هزار و 1۰۰ تومان و مرغ گرم از ۲۰ 
هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و 9۰۰ تومان افزایش 
یافته است افزود: هر چند این افزایش قیمت انگیزه 
تولید ایجاد می کند، اما به تنهایی نمی تواند التهابات 
بازار را از بین ببرد، لذا شرط اصلی نوسانات قیمت در 
بازار مرغ نظارت بر توزیع این محصول پس از تحویل 

آن از واحدهای مرغداری به کشتارگاه هاست.
اس��داهلل نژاد گفت: باید برنامه ریزی های الزم 
جهت جلوگیری از خروج مرغ از شبکه توزیع پس 
از کشتار انجام گیرد و شرایط به گونه ای باشد که 
مردم بتوانند به این کاالی پروتئینی به سادگی و با 

قیمت مصوب دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: اگرنظارت کافی صورت نگیرد قطعا 
این افزایش قیمت هیچ تاثیری بر اصل موضوع 
نمی گذارد و باز هم مرغ خارج از شبکه توزیع مصوب 

با قیمت بیشتر به دست مردم می رسد.
نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی 
گفت: همچنین دولت در اقدامی تکمیلی سهمیه 
نهاده های دامی را افزایش داده است و مقرر کرده 
سن کشتار که قبا از ۴۰ به ۴۵ روز افزایش پیدا 
کرده بود حاال به ۵۰ روز برسد و مجددا سهمیه 
جدی��دی به ازای هر قطعه مرغ، 7۰۰ گرم ذرت 
و ۲۲۰ گرم س��ویا به مرغ��داران تخصیص داده 
است. اسداهلل نژاد گفت: امیدواریم این تصمیمات 
با نظارت بر تولید و توزیع مرغ همراه شود و قیمت 
مرغ در بازار منطقی شده و با نرخ مصوب به دست 

مردم برسد.
علت اصلی اختالف قیمت مصوب نهاده  � 

با بازار آزاد 
در این رابطه همچنین مدیرعامل ش��رکت 
بازرگانی تعاونی کشاورزی اختاف قیمت مصوب 
جو و ذرت با بازار آزاد را ناش��ی از نش��تی سامانه 

بازارگاه اعام کرد.
امین ش��الچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی 
تعاونی کشاورزی با اشاره به اینکه سامانه بازارگاه 
کارایی الزم را ندارد، اظهار کرد: بارها اعام کرده ایم 
تا زمانی که سیس��تمی در اختیار تولید نباشد، 

نمی تواند موثر باشد.

وی اختاف قیمت مصوب جو و ذرت با بازار 
آزاد را ناشی از نشتی سامانه بازارگاه اعام کرد و 
به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دولت با اتخاذ 
سیاست نادرست واردکنندگان خرد را از چرخه 
تامین نهاده حذف کرد و تامین کنندگان بزرگ 
هم به سبب خرید از واسطه، هزینه های خرید 
را افزای��ش دادند، در حال��ی که واردکنندگان 
خرد از کش��اورزان خری��د می کنند که با این 
وجود در گذشته اگر واردکننده قیمت مصوب 
را رعایت نمی کرد، واردات توجیه اقتصادی برای 
واردکننده داش��ت، اما امروزه سامانه بازارگاه از 
اینکه منابع مالی به صورت غیرقانونی به جیب 
واردکننده برود، جلوگیری می کند. اما جای این 
سوال مطرح است که آیا جلوی کلیات این ماجرا 

گرفته شده است؟
مدیر عامل اتحادیه تعاونی هماهنگی کشاورزی 
با بیان اینکه قیمت نهاده های دامی در بازار باالست، 
گفت: تعدادی از واردکنندگان که می توانستند از 
طریق سامانه بازارگاه کمک کنند، دولت با اتخاذ 
تصمیم نادرست واردکنندگان خرد را حذف کرده 
است و به عبارتی طی 1/۵ سال گذشته، سامانه 

بازارگاه همه چیز را سخت کرده است.
اثرات مخرب تصمیمات حاکمیتی  � 

وی با بیان اینکه اتخاذ سیاس��ت و برنامه در 
خص��وص نهاده های دام��ی باید به بخش تولید 
واگذار ش��ود، گفت: اگر بخش حاکمیتی در این 
خصوص تصمیم بگیرد، مشکات تولیدکنندگان 
مرتفع نمی شود و دولت تنها باید ناظر باشد چرا که 
اگر ناظر و مجری یکی باشد، با مشکات متعددی 

مواجه خواهیم شد.
به گفته ش��الچیان، در شرایط فعلی قیمت 
مصوب هر کیلو ذرت با بازار آزاد چهار هزار تومان 
اختاف دارد که با این وجود در یک کشتی ۵۰ 
هزار تنی ۲۰۰ میلیارد تومان اختاف است. این 
مقام مسوول در پایان اختاف قیمت مصوب ذرت 
با بازار آزاد را ناشی از حلقه های درگیر پشت سیستم 
بزرگ اعام کرد و گفت: هم اکنون ذرت و جو با 
نرخ شش هزار تومان در بازار آزاد عرضه می شود 
که این امر بیانگر آن است که به رغم تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، نهاده با نرخ بازار آزاد به دست 

تولیدکننده می رسد.

پیشنهاد اعمال روش تامین قراردادی � 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران 
نیز در این خصوص گفت: مشکل عرضه مرغ با 
عملیاتی ش��دن روش تامین قراردادی مرغ در 
کش��ور حل خواهد ش��د. حشمت اهلل عسگری 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران 
اظه��ار کرد:  ب��ا عملیاتی ش��دن روش تامین 
قراردادی مرغ در کش��ور و تحویل مرغ در ازای 
تامین نهاده شرکت های زنجیره ای تولید و عرضه، 
مشکل عرضه مرغ برای همیشه حل خواهد شد. 
خوش��بختانه این موضوع در دستور کار وزارت 
جهاد کش��اورزی قرار گرفته و امیدواریم زودتر 

به نتیجه برسد.
وی تصریح کرد: آنچه امروز در تهران بازار مرغ 
را با مشکل مواجه کرده است برخورد متفاوت و 
سلیقه ای برخی استان ها با قیمت و نحوه توزیع 
مرغ است که در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار 
کشور مقرر شد استان ها از اعمال سیاست های 
منطقه ای بدون هماهنگی با تنظیم بازار کشور 

خودداری کنند.
معاون اس��تاندار تهران در بخش دیگری از 
صحبت ه��ای خود درباره تامین برق ش��هرک 
صنعتی عباس آباد نیز گف��ت: با پیگیری های 
مس��تمر به عمل آمده در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید، مشکل تامین برق شهرک صنعتی 
عباس آباد تا قبل از فصل تابستان و پیک مصرف 

سال جاری برطرف خواهد شد.
وی گفت: بر این اساس حداقل 9۰ مگاوات 
برق به شبکه برق شهرک مذکور افزوده خواهد 
شد. موضوع تامین برق و آب دو دغدغه اصلی 
صنعتگران شهرک صنعتی عباس آباد در سالیان 
گذشته بود که موضوع تامین آب در سال گذشته 
برطرف شد و موضوع برق هم به زودی برطرف 
خواهد شد. این اقدامات مصداق بارز پشتیبانی 
از تولید است که نتیجه آن جهش تولید در سال 

جاری خواهد بود.
ممنوعی�ت عرض�ه هرگون�ه م�رغ  � 

قطعه بندی شده
گفتنی است اتاق اصناف ایران از ممنوعیت 
عرضه مرغ قطعه بندی ش��ده توسط واحدهای 
صنفی خبر داد و اعام کرد:  براساس بند ۲ مصوبه 
جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، عرضه مرغ 
قطعه بندی شده و یا طعم دار کردن قطعات مرغ 

توسط واحدهای صنفی ممنوع است.
بر این اساس، قیمت مصوب مرغ گرم برای 
مصرف کننده جهت عرضه در واحدهای صنفی، 
 کیلویی ۲۴ هزارو 9۰۰ تومان تعیین شد و صرفا 
واحدهای صنعتی منتخب، مجاز به بسته بندی 
مرغ قطعه شده هستند. بر اساس این گزارش، 
بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز 
واحدهای بس��ته بندی بزرگ را به طور مستمر 
پایش و حجم تولید آنها را به طور پیوسته رصد 
خواهند کرد تا از سقف مصوب قرارگاه استانی 

فراتر نرود.
بر اساس اباغ اتاق اصناف ایران، با متخلفان 
این مصوبه از امروز 1۴ فروردین به شدت برخورد 
خواهد شد، ضمن اینکه نظارت و بازرسی توسط 
نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتاق های 
اصناف و س��ایر نهادهای مسوول، برای اجرای 
دقیق دس��تورالعمل اباغی در دستور کار قرار 

گرفته است.

سخنان ضدونقیض دولتمردان در مورد گران نشدن قیمت کاالهای اساسی بررسی شد 

گرانی رسمی مرغ در ۱400

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به امضای توافق ۲۵ 
ساله ایران و چین گفت: 9۰ درصد تجارت جهانی در چارچوب 
موافقتنامه های تجاری، تجارت آزاد و تجارت ترجیحی انجام 
می ش��ود که پیش زمینه آن، موافقتنامه هایی مانند سند های 

راهبردی است.
حمید زادبوم با بیان اینکه پارسال نخستین شریک صادراتی 
و وارداتی ما کش��ور چین بوده اس��ت افزود: پارسال حدود 1۰ 
میلیارد دالر نیز از این کشور واردات داشتیم در حالی که حجم 
کل تجارت ما با جهان 7۳ میلیارد دالر بوده است. ضمن اینکه 
برخی کاال های وارداتی چین، کاال هایی است که ما سابقه صادرات 

این کاال ها را داشته و داریم.
وی با بیان اینکه چین در سال ۲۰۲۰ حدود ۴/7 تریلیون 
دالر مبادالت تجاری داشت اضافه کرد: چند سال است که چین 
صادرکننده اول و دومین واردکننده جهان است که اگر صادرات 
و واردات کل کشور های اتحادیه اروپا را به صورت یکجا محاسبه 

کنیم به این میزان نمی رسد.
زادبوم گفت: چین را به عنوان یک کشور نباید نگاه کرد بلکه 
باید به عنوان یک قاره و اقتصاد مهم به آن نگاه کرد زیرا چین 

یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۳۰۰ 
میلیون نفر از این جمعیت افراد مرفهی هستند که در سطح 
مرفهان جهانی ق��رار دارند. ضمن اینکه تقاضا برای کاال های 
تجاری در این کش��ور بسیار باالست و اگر کسی برای کاالیی 
بتواند بازاری در چین پیدا کند تقاضای بسیار باالیی برای وی 

ایجاد خواهد شد.
زادبوم افزود: سه سال است که چین نمایشگاه واردات خود 
را در شهر شانگهای برگزار می کند که کشور های دنیا می توانند 

نیاز های وارداتی چین را در آنجا ارائه کنند.
وی ادامه داد: از آنجا که با چین به عنوان یک اقتصاد بزرگ 
مواجه هستیم باید نوع منافعی را که می توانیم از این اقتصاد به 

دست آوریم تنظیم کنیم.
زادبوم گفت: بیشتر صادرات ما به چین در سال های اخیر 
مواد اولیه پتروشیمی، معدنی و مواد خام بوده است که باید از 
این فرصت استفاده و این صادرات را به صادرات با ارزش افزوده 

باالتر تبدیل کنیم و حتی سرمایه گذاری ها را در زیرساخت هایی 
که در آن صادرات خام داریم انجام دهیم.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سند امضا شده 
با چین، سندی کلی است که برای اجرایی شدن آن باید در هر 
بخش تخصصی قرارداد های مربوط به آن امضا شود افزود: می توان 
در حوزه هایی مانند نفت، نیرو، گردشگری، صنعت، معدن، تجارت، 
انتقال فناوری، بانکی، تامین مالی و زیرساخت های حمل ونقل 

قرارداد های توسعه ای با چین منعقد کرد.
زادبوم گفت: چین هم اکنون با 16 کشور و اتحادیه منطقه ای، 
قرارداد تجارت آزاد دارد که می توانیم از این نوع قرارداد ها استفاده 
کنیم. البته وقتی می گوییم تجارت آزاد به این معنی نیست که 
در های کش��ور به روی ورود و خروج از کشور باز می شود بلکه 
قرارداد تجارت آزاد، چارچوبی است که در یک مهلت زمانی بر 

اساس منافع لحاظ شده ما و طرف مقابل اجرایی می شود.
وی افزود: اخیرا در نمایشگاه واردات شانگهای که شرکت های 

فرش ایرانی هم در آن حضور داشتند برآورد اولیه نشان می داد نه 
تنها فرش موجود در بازار ما برای فروش می تواند وارد بازار چین 
شود حتی اگر همه فرش های خانه های ایرانی را هم جمع کنیم 

می تواند در این کشور، بازار داشته باشد.
زادبوم گفت: البته برای افزایش تجارت، زیرساخت های 
حمل ونقل باید توس��عه و زیرس��اخت های تبادالت بانکی 
ب��ه صورتی خاص تعریف ش��ود تا بت��وان از این فرصت ها 

بهره برداری کرد.
وی افزود: با بعضی کشور ها مانند پاکستان، ترکیه و روسیه 
قرارداد های بازرگانی داریم و با بعضی کشور ها  هم در حال مذاکره 
هستیم. با کشور هایی مانند افغانستان برای برنامه جامع مشترک 
هم مذاکرات صورت گرفته است ضمن اینکه به دنبال این هستیم 
که با کشور های دوست و همسایه هزینه سند های راهبردی امضا 

کنیم تا برای اقتصاد ما راهگشا باشد.
زادب��وم ادامه داد: 9۰ درصد تج��ارت جهانی در چارچوب 
موافقتنامه های تجاری، تجارت آزاد و تجارت ترجیحی انجام 
می ش��ود که پیش زمینه آن، موافقتنامه هایی مانند سند های 

راهبردی است.

ریيس سازمان توسعه تجارت:
۹۰ درصد تجارت جهانی بر پایه موافقتنامه ها و سندهای راهبردی است

نمایه

در سال 1۳99 بالغ بر 1۴ میلیارد و ۲79 میلیون دالر بین 
ایران و امارات، کاالی تجاری تبادل شد که از لحاظ وزنی نسبت 
به سال 9۸ بیش از ۲۸ درصد رشد داشته است. روح اهلل لطیفی 
س��خنگوی گمرک در این خصوص به فارس گفت: تجارت 
کشورمان در سال 9۸ با امارات 1۵ میلیون و ۸7۸ هزارتن به 
ارزش 1۳ میلیارد و ۳۰7 میلیون دالر بود که با افزایش چهار 
میلیون و ۴6۲ هزارتنی و رشد 97۲ میلیون دالری در سال 
1۳99 به بیش از ۲۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تن و 1۴ میلیارد و 
۲79 میلیون دالر رسید که رشد ۲۸ درصدی در وزن و رشد 

هفت درصدی در ارزش را شاهد بودیم.
س��خنگوی گمرک افزود: از این میزان تجارت، صادرات 
کش��ورمان در س��ال 1۳99به امارات، 1۵ میلی��ون و ۲71 
هزارتن به ارزش چهار میلیارد 6۲۴ میلیون دالر بوده است 
که نس��بت به سال 9۸، سه میلیون و ۳۳9 هزار تن و ۲۸۵ 
میلیون دالر بیشتر کاال به این کشور صادرات صورت گرفته 

است و رش��د ۲7 درصدی در وزن و 6/۵ درصدی در ارزش 
را شاهد بودیم.

لطیفی در مورد واردات کش��ورمان از امارات توضیح داد: 
در سال 99 با رشد واردات یک میلیون و 1۲۳ هزار تنی کاال 
و 6۸7 میلیون دالری نسبت به سال 9۸، حدود پنج میلیون 
و 7۰ هزارتن کاال به ارزش 9 میلیارد و 6۵۵ میلیون دالر، از 
امارات به کشورمان واردات داشتیم و شاهد رشد۲۸/۴ درصدی 
در وزن و 7/6 درصدی در ارزش واردات از این کشور نسبت 

به سال 9۸ بودیم.
سخنگوی گمرک خاطرنش��ان کرد: به طور کلی امارات 
دومین شریک تجاری کشورمان در سال 99 بود که در صادرات 
کاالی ایرانی، بعد از چین و عراق سومین مقصد و در واردات 

کاال با فاصله کمی نسبت به چین، در رتبه دوم قرار دارد.

لطیفی درباره کاالهای وارداتی از امارات گفت: میوه های 
گرمس��یری، دام مولد، حبوبات، قهوه و کاکائو، ادویه، جو، 
برنج، دانه های روغنی، ان��واع بذر، روغن خوراکی، توتون 
و تنباک��و، م��واد معدنی، انواع روغن صنعت��ی، مواد اولیه 
صنعتی، انواع ویتامین ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و 
دندانپزش��کی، چسب، کاغذ و مقوا، مواد اولیه تایرسازی، 
لوازم خرازی، مواد پاستیکی، دستکش، انواع پارچه و نخ، 
لوازم و تجهیزات بسته بندی، محصوالت فوالدی، در های 
اتوماتیک، آسانس��ور، پیچ و مهره، مصنوعات فلزی، لوازم 
یدکی خودرو، ماشین آالت جاده سازی، ماشین های صنعتی، 
لوازم و تجهیزات ورزشی از عمده کاالهای وارداتی از امارات 

به کشورمان در سال 99 به کشورمان بودند.
سخنگوی گمرک درباره اقام صادراتی به امارات گفت: 

محصوالت دریایی و شیاتی، انواع گل، میوه و تره بار، آجیل 
و خشکبار، میوه خشک، ادویه، زعفران، شیرینی و شکات، 
آب میوه، سرکه، مصالح ساختمانی، سیمان، موادمعدنی، 
ان��واع ظروف، کف پوش، مصنوعات چوبی، حصیر، فرش و 
گلیم، پوشاک، کفش، صنایع دستی، محصوالت فوالدی، 
در و پنجره، لوازم آش��پزخانه، ماشین آالت صنعتی، انواع 
المپ، انواع مبل، آالت موسیقی، لوازم پزشکی، تجهیزات 
برقی، دستگاه های الکترونیکی، لوازم یدکی، ماشین های 
بس��ته بندی، عمده کاالهای صادراتی کشورمان به امارات 

در سال 99 بود.
لطیف��ی تصریح کرد: 1۳/6 درصد وزن و 1۳/۴ درصد 
ارزش کل صادرات کش��ورمان در سال 1۳99 به کاالهای 
صادراتی به امارات اختصاص دارد و 1۵ درصد وزن و ۲۵ 
درصد ارزش کل واردات کش��ور در سال 1۳99 از امارات 

بوده است.

تجارت 1۴/۳ میلیارد دالری ایران-  امارات در سال ۹۹
تجارت
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در ماه میالدی گذشته
تولید نفت ایران ۲1۰هزار بشکه افزایش یافت

تولید نفت ایران در ماه مارس ۲1۰ هزار بش��که افزایش یافته و به ۲/۳  
میلیون بشکه در روز رسیده است.

به  گزارش از اویل پرایس، افزایش قابل توجه تولید نفت ایران باعث شده 
است تولید نفت اوپک در ماه مارس باالتر از فوریه باشد.

بزرگ ترین تعیین کننده تولید بیشتر اوپک در ماه مارس میادی ایران 
است که تولید آن ۲1۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۲/۳ میلیون 
بشکه در روز رسیده است. افزایش تولید نفت ایران بیشترین افزایش تولید 

در میان اعضای اوپک بوده است.
 دومین افزایش تولید مربوط به دومین تولیدکننده بزرگ اوپک یعنی 
عراق می ش��ود. تولید نفت این کش��ور ۴۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته 

است.
لیبی و ونزوئا هم که مانند ایران از قرارداد کاهش تولید معاف هستند، 

افزایش تولید ناچیزی داشته اند.
 طبق گزارش ماهانه اوپک از بازار نفت، متوس��ط کل تولید نفت اوپک 
در ماه گذش��ته میادی برابر با ۲۴/۸۵ میلیون بش��که در روز بود که 6۵۰ 
هزار بشکه در روز نسبت به ژانویه کاهش داشت. بیشترین کاهش مربوط 

به کاهش تولید داوطلبانه عربستان می شد.
 هر س��ه عضو اوپک که از قرارداد کاهش تولید معاف ش��ده اند، در ماه 

فوریه هم تولید خود را باال برده بودند.
 ایران طی ماه های اخیر تولید نفت خود را باال برده و صادرات آن به چین، 

بزرگ ترین واردکننده نفت دنیا، افزایش قابل توجهی داشته است.
برخی تخمین می زنند چین در ماه مارس حدود یک میلیون بشکه در 

روز نفت از ایران خریداری کرده باشد.

کاهش ۳۳ درصدی بارش ها در نیمه اول سال آبی
وزیر نیرو گفت: در شش ماهه اول سال آبی نسبت به متوسط درازمدت، 

میزان بارندگی، ۳۳ درصد کاهش داشته است.
به گزارش تس��نیم، اردکانیان در حاش��یه جلس��ه هی��ات دولت افزود: 
پیش بینی ش��ده که در فصل بهار امس��ال هم، بارش ها به نسبت متوسط 

درازمدت بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته باشد.
وی با اش��اره به اینکه س��ال آبی 1۴۰۰-1۳99 از اوایل مهر پارسال تا 
پایان ش��هریور امس��ال است اضافه کرد: یک سال است که نسبت متوسط 
بلندمدت بارش ها کاهش داش��ته به طوری که اگر بارش طبیعی در طول 
1۲ ماه را در مجموع ۲۵۰ میلی متر فرض کنیم، امسال این مقدار حدود 

17۰ تا 1۸۰ میلی متر کاهش داشته است.
اردکانیان ادامه داد: خوشبختانه با اطاع از وضعیت کاهش بارندگی ها، 
برداشت ها از مخازن سد ها به صورت دقیق انجام شد، به شکلی که در حال 
حاضر حجم آب موجود در مخازن س��د های کشور نسبت به پارسال فقط 
1۰ درصد کمتر اس��ت و این نش��ان می دهد که در سال جاری با رعایت و 
صرفه جویی مردم در بخش کشاورزی و مصارف خانگی، تابستان را با آرامی 

پشت سر خواهیم گذاشت.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه سه سال پیش دولت 
مبنی بر افزایش هفت درصدی تعرفه آب و برق در ابتدای اردیبهشت هر 
سال اشاره و اضافه کرد: سال گذشته دولت مصوبه ای داشت که این مصوبه با 

عنوان »برق امید« از اوایل آبان و »آب امید« از اوایل دیماه اجرایی شد.
اردکانیان افزود: بر اساس این مصوبه، دولت برای افراد کم مصرف تخفیف 
1۰۰ درصدی در نظر گرفت و کسانی که تا یک سوم الگوی مصرف هستند، 

هم آب و هم برق آنها شامل تخفیف 1۰۰ درصدی می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز پویش »هر هفته 
الف ب ایران« از سه ش��نبه 17 فروردین گفت: در اولین هفته بیش از سه 
هزار میلیارد تومان پروژه های صنعت برق سراس��ر کشور در شش منطقه 
ش��امل پست های برق، خطوط انتقال و ش��بکه های مختلف توزیع افتتاح 

خواهد شد.
اردکانیان اضافه کرد: فعالیت های این طرح تا پایان س��ال ادامه خواهد 
داشت، اما به طور مشخص تا پایان فعالیت دولت دوازدهم تعداد پنج سد 
مخزنی، س��ه تصفیه خانه آب، پنج تصفی��ه خانه فاضاب، 1۰ هزار هکتار 
ش��بکه های اصلی آبیاری زهکشی، آبرسانی به بیش از ۲۰۰ هزار هموطن 
روس��تایی به شکل پایدار افتتاح خواهد شد و سه نیروگاه حرارتی و هفت 
نیروگاه تجدیدپذی��ر با ظرفیت حدود ۵۰۰ مگاوات به بهره برداری خواهد 

رسید.

براس��اس س��ند »ت��راز تولی��د و مصرف 
گاز طبیع��ی تا اف��ق 1۴۲۰« که به تصویب 
ش��ورای عالی انرژی رس��یده و اباغ ش��ده 
اس��ت، تراز منفی گاز کش��ور حتی با فرض 
اعمال سیاست های بهینه سازی مصرف گاز 
در دولت سیزدهم ادامه خواهد داشت و باید 
منتظر قطعی گاز در زمستان سال های 1۴۰۰ 

تا 1۴۰۴ باشیم.
مصرف گاز طبیعی در کشور در بخش های 
خانگی، تج��اری، نیروگاه ها و صنعت دارای 
رشد نامتعارفی است. از عمده دالیل مصرف 
باالی گاز در بخ��ش خانگی، اتاف حرارتی 
س��اختمان ها )به دلیل ع��دم رعایت مبحث 
19 مقررات ملی س��اختمان( و اس��تفاده از 
تجهیزات گرمایش��ی با راندمان پایین است 
که می توان با اجرای سیاست های بهینه سازی 
مصرف در تعدیل روند افزایش��ی مصرف گاز 

نقش موثری ایفا کرد.
در این راستا ش��ورای عالی انرژی کشور 
در راس��تای انجام وظایف قانونی خود، سند 
»تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کش��ور 
ت��ا افق 1۴۲۰« را م��ورد تصویب قرار داد و 
این سند، اخیرا توسط رییس سازمان برنامه 
و بودجه به دس��تگاه های ذیربط اباغ شده 
اس��ت. طبق این س��ند تراز تولید و مصرف 
گاز طبیع��ی تا افق 1۴۲۰ ب��ا هدف تامین 
امنیت عرضه گاز طبیعی و بر اساس رویکرد 
بهینه سازی مصرف گاز در پنج بخش به شرح 

زیر تقسیم شده است :
- سیاس��ت های فرهنگ سازی در زمینه 

بهینه سازی مصرف گاز طبیعی 
- سیاست های بهینه سازی مصرف گاز در 

بخش ساختمان )خانگی- تجاری- اداری(
- سیاس��ت های مدیریت تقاضای انرژی 

در بخش صنعت
- سیاست های بهینه سازی مصرف گاز در 
نیروگاه های حرارتی و توس��عه نیروگاه های 

اتمی، تجدیدپذیر و زغال سنگ سوز
- سیاست های مرتبط با حمایت از توسعه 
ش��رکت های دانش بنیان، اس��تارت آپ ها و 

شرکت های خدمات انرژی
ب��ه گزارش فارس، بر اس��اس پیش بینی 
این س��ند که با فرض اعمال سیاس��ت های 
بهینه سازی مصرف گاز و همچنین نرخ رشد 
اقتصادی ۵/6 درصدی محاسبه شده است، 
تراز گاز کشور در سال 1۴۰۰ منفی خواهد 
شد بدین معنا که مصرف گاز از تولید پیشی 
خواهد گرفت. بدین صورت در س��ال جاری 

میزان تولید و عرضه گاز

۸1۲/۵ میلی��ون مت��ر مکع��ب در روز 
پیش بین��ی می ش��ود و میزان مص��رف گاز 
۸۳۴/1 میلی��ون متر مکع��ب در روز برآورد 
ش��ده است. یعنی در سال 1۴۰۰ تراز گازی 
کش��ور ۲1/۵- میلیون مت��ر مکعب در روز 

خواهد بود.
منفی بودن تراز گاز کشور تا بعد از سال 
1۴۰۴ نیز ادامه خواهد یافت تا اینکه در سال 
1۴1۰ ب��ه دلیل به ثمر رس��یدن پروژه های 
افزای��ش تولید گاز از میادی��ن جدید گازی 

دوباره تراز گازی کشور مثبت خواهد شد.
 طبق برآورد ش��ورای عال��ی انرژی برای 
افزای��ش تولی��د گاز از میادی��ن جدی��د به 
سرمایه ای معادل ۵۰ میلیارد دالر نیاز است 
ک��ه در صورت ج��ذب این س��رمایه اهداف 

تولیدی محقق خواهد شد.
همچنین طبق سند »تراز تولید و مصرف 
گاز طبیعی در کشور تا افق 1۴۲۰«، تراز گاز 
کش��ور مجددا در سال 1۴۲۰ منفی خواهد 
ش��د و مص��رف به ان��دازه 111 میلیون متر 
مکعب در روز از تولید پیشی خواهد گرفت. 
ای��ن موضوع حکایت از آن دارد که هر چند 
با اجرای پروژه های افزایش تولید برای مدت 
1۰ س��ال )1۴1۰ تا 1۴۲۰( می توان تولید 
را ب��ا میزان مصرف مطابق کرد اما در نهایت 
در صورت تداوم رون��د فعلی مصرف و عدم 
اجرای پروژه های بهینه سازی در نهایت تولید 

از مصرف گاز عقب خواهد ماند.

تکرار قطعی های برق و گاز در فصول  � 
سرد 

در جدول 1 متوس��ط ساالنه مصارف گاز 
طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و بر مبنای 
میانگین گی��ری تولید و مصرف در طول یک 

سال، تراز گاز محاسبه شد. 
در این بین اما ممکن است در سالی تراز گاز 
به طور متوسط مثبت باشد اما در فصول سرد 

به دلیل افزایش ناگهانی مصرف گاز، مصرف از 
تولید پیش��ی بگیرد و تراز گاز در فصول سرد 
منفی ش��ود. در این حالت هر چند تراز گاز 
متوس��ط برای کل س��ال مثبت است اما در 
چهار ماه سرد سال این تراز گاز منفی است 
و باید برای تامین گاز موردنیاز کشور در آن 

برهه زمانی چاره اندیشی کرد.
نمونه این پدیده در سال گذشته تجربه شد 

که با این حال که متوسط تراز گاز مثبت بود اما 
در ماه های سرد سال تراز گاز منفی شد و کشور 
با کمبود گاز مواجه ش��د و به همین دلیل گاز 
کمتری به نیروگاه ها رسید و کشور با قطعی های 
پراکنده برق مواجه شد.طبق سند »تراز تولید و 
مص��رف گاز طبیعی در کش��ور تا افق 1۴۲۰« 
در ج��دول ۲ که با فرض اعمال سیاس��ت های 
بهینه س��ازی مصرف گاز و همچنین نرخ رشد 
اقتصادی ۵/6 درصدی محاسبه شده، مصارف 
گاز طبیع��ی تا اف��ق 1۴۲۰ بر اس��اس اعمال 
سیاست های بهینه سازی مصرف گاز در ۴ ماه 
سرد س��ال آورده شده است. طبق این جدول، 
تراز گاز کشور در ۴ ماه سرد سال 1۴۰۰ منفی 
خواهد ش��د و به ۲9/9- میلیون متر مکعب در 

روز خواهد رسید. 
به بیان دیگر در سال جاری نیز همانند سال 
گذشته پدیده هایی همچون قطعی گاز و قطعی 
برق و یا حتی آلودگی هوا ناش��ی از س��وزاندن 
مازوت در نیروگاه ها را به احتمال زیاد ش��اهد 
خواهیم بود.نکته جالب توجه اینکه به غیر بازه 
زمانی ۵ ساله بین سال های 1۴1۰ تا 1۴1۵ که 
تراز گاز در ۴ ماه سرد سال مثبت خواهد بود در 
1۵ سال دیگر تا افق 1۴۲۰ همواره مصرف گاز 
از تولید بیش��تر بوده و شاهد پدیده هایی چون 
قطعی برق و گاز در زمستان های سال های آتی 
خواهیم بود. طبق جدول ۲ تراز گاز در سال های 
1۴۰۰، 1۴۰۴، 1۴1۰، 1۴1۵ و 1۴۲۰ ب��ه 
ترتی��ب ۲9/9- ، ۵۴- ، 1۳1/۸+ ، ۳۰/6-  و 

19۳/1 - خواهد بود.

تراز گاز کشور منفی خواهد شد

پیش بینی قطعی گاز زمستانی تا  4 سال

گروه انرژی -وزیران نفت و انرژی 
اوپک پاس در  پانزدهمین نشس��ت 
خود در حالی با افزایش تدریجی تولید 
برای سه ماه می، ژوئن و ژوئیه ۲۰۲1 
به میزان مجموعا 1/1۵۰ هزار بشکه به 
توافق رسیده اند که همچنان نگرانی ها 

نسبت به عرضه و تقاضا وجود دارد.
کارشناسان آینده بازار نفت را غیر 
قاب��ل پیش بینی می دانند چ��را که از 
یک سو قیمت های باالی نفت تمایل 
به بازگش��ت نفت های گران را افزایش 
می دهد و از سوی دیگر، ممکن است با 
بی اثر شدن واکسن کرونا، دوباره تقاضا 
با چالش مواجه شده و قیمت ها سقوط 
کند.  در این میان احتمال بازگش��ت 
حداکث��ری ایران  به ب��ازار نفت با رفع 
تحریم ه��ا موضوعی اس��ت که در هر 
صورت بر آینده ب��ازار نفت تاثیرگذار 

خواهد بود.
با این وجود اما ۲۳ تولیدکننده عضو و 
غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( موسوم به اوپک پاس روز 
پنجشنبه 1۲ فروردین ماه در پانزدهمین  
نشست وزیران نفت و انرژی این ائتاف 
از طریق ویدئوکنفرانس با افزایش تولید 
روزانه ۳۵۰ هزار بشکه ای تولید برای ماه 
می، ۳۵۰ هزار بشکه ای برای ماه ژوئن 
و ۴۵۰ هزار بش��که ای برای ماه ژوئیه 

موافقت کردند. 
بر اساس این تصمیم، مقدار کاهش 
تولید اعض��ای اوپک پاس در ماه می 
۲۰۲1 ب��ه 6 میلی��ون و ۵۵۰، در ماه 
ژوئن امسال به 6 میلیون و ۲۰۰ هزار 
بشکه و در ماه ژوئیه سال جاری میای 
به ۵ میلیون و 7۵۰ هزار بشکه در روز 

می رسد.
همچنین در این نشست اعام شد 
کاهش داوطلبان��ه روزانه یک میلیون 
بشکه ای عربستان به صورت تدریجی 
در سه ماه می، ژوئن و ژوئیه به ترتیب 
۲۵۰ ه��زار بش��که در روز، ۳۵۰ هزار 
بشکه در روز و ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
وارد بازار می ش��ود و در ماه ژوئیه رقم 
کاهش داوطلبانه تولید این کش��ور به 

صفر خواهد رسید.
اعضای اوپک پ��اس همچنین در 
این نشس��ت تصمیم گرفتند نشست 

وزارتی ماه آوریل این ائتاف ۲9 آوریل 
)نهم اردیبهشت ماه( و نشست کمیته 
وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو 
  )JMMC( و غیرعض��و اوپک پ��اس
۲7 آوریل )هفتم اردیبهشت ماه( برای 

بررسی تازه ترین تحوالت برگزار شود.
تقاضای نفت دنیا هنوز به رقم سال 

۲۰19 نرسیده است
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم پس 
از پایان پانزدهمین نشس��ت سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش )ائتاف اوپک پاس( در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه این سومین 
نشستی است که در سال میادی جدید 
)۲۰۲1( برای بررس��ی وضع بازار نفت 
برگزار ش��ده است، اظهار کرد: اعضای 
اوپک پاس در مجموع بس��یار خوب 
به تعهدهای خود عمل کردند، گرچه 
مراعات بعضی از کشورها مطلوب نبوده 
و این موضوع سبب اعتراض بعضی دیگر 

از اعضا شده است.
وی ب��ا بیان اینکه برآوردها از وضع 
توس��عه اقتصادی دنیا حاکی از رشد 
پنج درصدی اس��ت، تصری��ح کرد: بر 
مبنای این برآورد، تقاضا برای نفت خام 
با توجه به احیای کسب و کارها حدود 
۵/6 میلی��ون بش��که افزایش می یابد، 
گرچه با توجه ب��ه اینکه 9/6 میلیون 
بش��که از تقاضای نفت جهان در سال 
۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰19 کم شده 
بود هنوز هم س��طح تقاضای نفت به 
س��ال ۲۰19 نرس��یده است، احتمال 
دارد  تقاضای نفت دنیا  در سال ۲۰۲۲ 

به سطح سال  ۲۰19 برسد.
وزی��ر نف��ت ادام��ه داد: اعض��ای 
اوپک پاس دراین  نشست با توجه به 
موفق بودن واکسیناسیون از یک سو و 
اختصاص 19۰۰ میلیارد دالر از طرف 
دولت آمریکا به عنوان محرک اقتصاد 
ازس��وی دیگر ضمن نگرانی در زمینه 
ش��کنندگی وضع ب��ازار نفت تصمیم 
گرفت در ماه های می، ژوئن و ژوئیه به 
ترتیب ۳۵۰ هزار بش��که در روز، ۳۵۰ 
هزار بشکه در روز و بیش از ۴۰۰ هزار 

بشکه به تولید خود بیفزاید.
وی درباره کشورهای متخلف هم با 
بیان اینکه تعهد چند کشور به سهمیه 
کاهش تولید کم بوده است، اظهار کرد: 
ایران، لیبی و ونزوئا  همچنان از توافق 
کاهش تولید ب��ه دلیل اینکه کمتر از 
توان سنتی و حق تاریخی خود با توجه 
به فش��ارهای آمریکا تولید می کنند، 

معاف هستند.
بازار نفت متعادل می شود � 

در این میان رییس دوره ای اوپک و 
وزیر معادن و نفت آنگوال هم تصمیم های 
اوپک پاس در یکس��ال اخیر را سبب 
ثبات در بازار نفت دانست و گفت: دوران 

نااطمینانی را پشت سر گذاشتیم.
دیامنتین��و آزودو اظه��ار داش��ت : 
دوران نااطمینانی بازار نفت را پشت سر 
گذاش��تیم. یادمان نرفته است اوضاع 
چقدر وخیم بود، امروز آثار تصمیم های 
مثبت اوپک پاس در آوریل سال گذشته 
میادی که منجر به ثبات بازار نفت شده 

است را می بینیم.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشورهای 
درحال توسعه و نوظهور در حال بهبود 
اس��ت و امی��دوارم مس��ائلی را که در 
نخس��تین ماه شیوع ویروس همه گیر 
کرون��ا در ب��ازار نف��ت ش��اهد بودیم 
دیگر هرگز نبینیم، افزود: کش��ورهای 
تولیدکننده نفت دنبال ایجاد ثبات در 

بازار نفت هستند.
وزیر معادن و نفت آنگوال با اش��اره 
ب��ه اینکه چش��م انداز تقاضای جهانی 
نفت افزایش یافت��ه و تولیدکنندگان 
از این افزایش تقاضا بهره مند خواهند 
ش��د، یادآوری کرد: پایبندی اعضای 
اوپک پاس به توافق کاهش تولید در 
ماه فوریه بیش از 1۰۰ درصد بوده که 
این مهم به دلیل همدلی همه اعضای 

محقق شده است.
آزودو بر نقش همه کشورهای عضو 
اوپک پ��اس بر اج��رای توافق کاهش 
تولید تاکید و ضمن قدردانی از عربستان 
به دلیل کاهش داوطلبانه تولید روزانه 
یک میلیون بشکه ای تصریح کرد: البته 

ما )اوپک پاس( باید همچنان حواس مان 
به ویروس کرونا باشد، حمل ونقل هوایی 

هنوز شرایط مطلوبی ندارد.
لزوم حفظ موض�ع محتاطانه  � 

درباره شرایط بازار نفت
وزیر انرژی عربس��تان نیز پایبندی 
اعض��ای اوپک پاس را مطلوب و قابل 
تحس��ین دانس��ت و گفت: البته باید 
موضع محتاطانه خود را درباره شرایط 
بازار نفت حفظ کنیم و واکنش مناسبی 

به تحوالت نشان دهیم.
به گفته عبدالعزیز بن سلمان اوپک و 
اعضای آن افزون بر متعهد بودن به ثبات 
بازار نفت متعهد به حفظ توسعه پایدار 

در جهان نیز هستند.
وی با بیان اینکه هم اکنون تمرکزمان 
روی تغییرات آب وهوایی است، تصریح 
کرد: ابتکارهای نو به ما اجازه می دهد با 
شریکان منطقه ای و جهانی خود چه آنها 
که در این گروه )اوپک پاس( هستند 
و چ��ه آنها که در این گروه نیس��تند، 

همکاری کنیم.
وزیر انرژی عربس��تان س��عودی با 
تاکی��د بر اینکه اوپک س��عی می کند 
بخشی از راه حل مشکل محیط زیست 
باش��د و در کاهش گازهای گلخانه ای 
نیز سهم داشته باشد، افزود: عربستان 
حمایت خود را از کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای و کربن اعام می کند. ما به 
دنبال آن هستیم که راهی برای حل این 

مشکل پیدا کنیم.
عبدالعزیز بن سلمان به اتحاد اعضای 
اوپک پاس در یک سال گذشته اشاره 
کرد و با بیان اینکه ما باید این اتحاد و 
همدلی را حفظ کنیم و در برنامه های 
آینده خود اتحاد بیشتری داشته باشیم، 
تصریح کرد: اتفاق هایی که در ماه های 
گذشته رخ داد نشان داد که تصمیم های 
اوپک پاس درس��ت بود و اوپک پاسخ 
خوب��ی به تغییرهای بازار نش��ان داده 

است.
وی ب��ا بیان اینکه م��ا باید بتوانیم 
محدودیت هایی که در مقابل مان قرار 
دارد را بشناس��یم، گفت: اگرچه شاهد 

بهبود اقتصادی هستیم اما تا بهبود کامل 
اقتصادی فاصله زیادی داریم.

وزیر انرژی عربستان پایبندی اعضای 
اوپک پاس را مطلوب  و قابل تحسین 
ارزیاب��ی کرد و گفت: البته باید موضع 
محتاطانه خود را درباره ش��رایط بازار 
نف��ت حفظ کنیم زیرا وس��ط طوفان 
هستیم، اگرچه شرایط بهتر شده است، 
ب��ازار اکنون در حالت ثبات قرار دارد و 
ذخیره سازی های نفت در حال کاهش 
اس��ت.عبدالعزیز بن س��لمان گفت: با 
واکسیناس��یون در آمری��کا و انگلیس 
شاهد محرک های اقتصادی هستیم اما 
در اروپا شاهد شکنندگی هایی هستیم 
بنابراین باید سناریوهای مختلف را در 
نظر داشته و واکنش مناسبی به تحوالت 

بازار نشان دهیم.
معاون نخست وزیر روسیه هم شرایط 
بازار و تقاضای نفت را نسبت به یک ماه 
گذش��ته مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 

انتظار داریم اقتصاد جهانی پنج درصد 
و تقاضای روزانه نفت ۵ میلیون و ۵۰۰ 
هزار بشکه در ۲۰۲1 افزایش پیدا کند.

الکس��اندر نواک، نگاه اوپک پاس را با 
توجه به تغییرات بازار نفت مثبت ارزیابی 
کرد و اف��زود: ترجیح می دهیم بهبود 
اقتصادی را پ��س از ویروس همه گیر 
کرونا  دنبال کنیم انتظار داریم اقتصاد 
جهانی پن��ج درصد و تقاضای جهانی 
نفت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بش��که در 

۲۰۲1 افزایش یابد.
وی ب��ا بیان اینکه تعداد افرادی که 
واکسن کرونا در جهان دریافت کردند 
در ح��ال افزایش اس��ت و این موضوع 
سبب خوش بینی برای بازار نفت است، 
تاکید کرد:  البته باید بازار و تحوالت آن 
را به دلیل موج های جدید کرونا و تداوم 
شیوع ویروس همه گیر کرونا به دقت 
دنبال کنیم و اجازه ندهیم بازار با مازاد 

عرضه روبه رو شود.

اعضای اوپک پالس با افزایش تدریجی عرضه نفت موافقت کردند
پایان نااطمینانی ها در بازار
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مهدیه بهارمس�ت- با گذشت 1۴ ماه 
از گس��ترش کووید19 و براساس آمارهای 
رس��می  تا کنون 6۲ ه��زار و ۸76 ایرانی 
جان باخته اند. همچنین مجموع بیماران تا 
لحظه نگارش این گزارش به یک میلیون و 
9۰۸ هزار و 97۴ نفر رسیده است. این در 
حالی است که 9 ماه از ساخت اولین واکسن 
کرونا توسط روسیه می گذرد که البته هنوز 
تایید س��ازمان بهداش��ت جهانی را کسب 
نکرده اس��ت. اما پس از آن برخی کشورها 
یکی پس از دیگری واکسن کرونا را تولید و 
واکسیناسیون را شروع کردند. این در حالی 
است که هنوز به صورت قطره چکانی واکسن 
کرونا آن هم تنها نمونه »اسپوتنیک وی« 
وارد ایران ش��ده است. از طرفی ۸6 درصد 
از واکس��ن های کرونا توزیع شده در جهان 
در کش��ورهای ثروتمند تزریق شده است. 
البته نزدیک به ۳۳ میلیون دوز واکسن در 
کشورهای فقیر و کم درآمد توزیع شده اما 
این مقدار تنها 6 درصد از کل ۵6۴ میلیون 
دوز واکسنی است که تا این لحظه در جهان 
تزریق ش��ده است. با این حال کارشناسان 
بهداشت در ایران بر این عقیده اند که وزارت 
بهداشت و دولت در تهیه واکسن کووید19 

تعلل های جدی کرده است.
به همین دلیل اف��رادی همچون دکتر 
محمدرضا  هاشمیان فوق تخصص آی سی یو 
پیش تر به »جهان صنعت« گفته بود: »مقصر 
اصلی مرگ و میر های این روزها تنها وزارت 
بهداش��ت اس��ت.« در حالی تمام انگشت 
اتهام ها به س��وی وزارت بهداش��ت نشانه 
رفته است که خود وزارت بهداشت، دولت 
را مسبب تمام این اتفاقات می داند. وزارت 
بهداش��ت بر این عقیده اس��ت که از زمان 
گس��ترش کرونا تاکنون دولت تنها به فکر 
چرخه اقتصاد بوده و بس چرا که برخاف 
تمام کش��ورهای درگیر، ایران هیچ گاه به 
ص��ورت منظ��م قرنطینه را اعم��ال نکرده 
و دول��ت مکررا عدم توانای��ی مالی را برای 
تامی��ن مردم بهانه کرده اس��ت در صورتی 
که منتقدان بر این باورند دولت بودجه  الزم 
را برای این امر داش��ته اما اولویتش مردم 
نیستند وگرنه حداقل کاری که می توانست 
بکند بس��تن جاده ها در تعطی��ات نوروز 
1۴۰۰ بود. چه بس��ا براساس آمارها بیش 
از یک میلیون نفر س��فر رفتند که به گفته 
معاون وزارت بهداشت حدود شش هزار نفر 
از آنه��ا ناقل بیم��اری کرونا بودند. با اینکه 
وزارت بهداشت قرنطینه را قرون وسطایی 
می دانست اما دیگر کشورها با قرنطینه کرونا 

را کنترل کردند.
ح��ال دی��روز نمکی - وزیر بهداش��ت- 
با انتش��ار متن��ی در صفحه اینس��تاگرام 
خ��ود ضمن انتقاد از مجاز بودن س��فرها و 
تصمیم های اخیر مس��ووالن ب��رای نوروز 
1۴۰۰، نوش��ت: »روزهای سختی در پیش 
اس��ت. خداوند یاری مان کند تا نمانیم، تا 
دستاورد افتخارآمیز روزهای سخت تحریم 
به س��ادگی به باد نرود. تا شرمسار آنان که 
پایداری و همراهی مان کردند و ش��رمنده 
روح بلند مدافعین سامت و خانواده هایشان 
نش��ویم و کمک کنند ت��ا عزیزان ارجمند 

دیگری  را از دست ندهیم.«
با ای��ن تفاس��یر تناق��ض در رفتارها و 
سخنان مس��ووالن بر همگان آشکار است 
چ��را که منتقدان بر این نظر هس��تند که 
وقت��ی هنوز در هر بیمارس��تان تنها تعداد 
کم��ی از کادر درمان حاضر در خط مقدم 
مبارزه  و درمان بیماری واکس��ینه شدند و 
روند واکس��ینه به طور کلی بسیار کند طی 
می شود چرا کشور به حالت عادی بازگشته 
است؟! اگرچه پیش تر رییس سازمان غذا و 
دارو گفته بود: »هرچه دیرتر واکس��ن وارد 
کنیم، ارزان تر است!« اما گویا هر چه دیرتر 
اقدام ک��ردن برای واکس��ن کرونا موجب 
نایاب تر ش��د، به حدی که وزارت بهداشت 
طی بیانیه ای دس��ت به دامان شرکت های 
خصوصی برای تهیه واکس��ن ش��ده است. 
البته به گفته کارشناس��ان بهداش��ت این 
امر نشان دهنده شکست وزارت بهداشت و 

تس��لیم آنها در برابر مردم بود. بسیاری هم 
خواهان استعفای وزیر بهداشت بودند اما این 
امر محقق نشده است زیرا تهیه واکسن کرونا 
از طریق ش��رکت های خصوصی مشکات 
زیادی اعم از ورود آنها به بازار سیاه و نمونه 

تقلبی آن به وجود می آورد.
واکسنی در جهان وجود ندارد! � 

این در حالی اس��ت که 
علیرضا وهاب زاده مش��اور 
وزی��ر بهداش��ت عقی��ده 
متفاوت��ی دارد و در همین 
رابطه به »جهان صنعت« 
گفت: مدتی پیش قرار بود از 
هند تعدادی واکسن کرونا وارد شود اما در حال 
حاضر دادستان هند از صادرات آنها جلوگیری 
کرده است زیرا آنها بر این عقیده اند که تا تمام 
مردم کشورشان واکسینه نشوند واکسنی به 
دیگران ندهند. اگر شما به شخصه توانایی تهیه 
واکسن کرونا را دارید به ما اطاع دهید؛ چه بسا 
در حال حاضر هیچ منبعی برای تهیه واکسن 
کرونا وجود ندارد. ماه ها می شود که از کوواکس 
تعدادی واکس��ن پیش خرید کردیم اما هنوز 
انجام نشده است در حالی که قرار بود واکسن 
آسترازنکا را قبل از سال به ما تحویل دهند اما 
ندادند. با پیگیری هایی که صورت گرفت چند 

روز پیش به ما قول اوایل بهار را دادند.
وی افزود: اینکه برخی می گویند وزارت 
بهداش��ت در خصوص تهیه واکس��ن کرونا 
تعلل کرده است، حرف اشتباهی است زیرا 
کوواکس هنوز واکسنی تحویل نداده است. 
اگر به صورت قطره چکانی از روسیه واکسنی 
وارد می کنیم به دلیل تولید محدود اوست. 
چین هم فعا قصدی برای ارائه واکسن به 

ما ندارد.
واکسنی در مملکت وجود ندارد! � 

حال با گذشت 1۴ ماه از شیوع کرونا هنوز 
در بیمارس��تان ها تخت خالی برای بیماران 
وجود ندارد. در حالی ش��روع پیک چهارم 
را در ای��ران اعام کردند که آمار فوتی ها در 
کش��ورهای درگیر دیگر همانند انگلیس به 

صفر رسیده است.
 با این تفاس��یر هنوز 
واکسنی در مملکت وجود 
ندارد! دکتر پیام طبرسی، 
متخصص عفونی و رییس 
بخش عفونی بیمارستان 
مسیح دانش��وری تهران 
در ای��ن م��ورد به »جه��ان صنعت« گفت: 
متاسفانه پیک چهارم در حالی شروع شده 
که هیچ واکسنی در مملکت وجود ندارد. اگر 
فردی هم درخصوص عوارض واکسن روسی 
صحبتی کرده نباید زیاد جدی گرفته شود 
زیرا تمام واکسن ها عوارض محدودی دارند 
اما امروزه واکس��ن کرونایی در ایران وجود 
ندارد که بخواهیم درباره عوارض آن سخن 

بگوییم. اگر واکس��نی پی��دا کردید بعد در 
خصوص تزری��ق یا عدم تزریق آن صحبت 
می کنی��م. با این حال خ��دا پدر روس ها را 
بیام��رزد که ۵۰۰ هزار دوز برای ما ارس��ال 
کردند وگرنه کش��ورهای دیگر و کوواکس 
هنوز به ما واکسنی تحویل ندادند. حاال اگر 
برخی رسانه ها در خصوص عوارض واکسن 
کرونا صحبتی کنند همین تعداد اندک هم 

دیگر به دست ما نمی رسد.
مسووالن بی لیاقت � 

طبرس��ی در خصوص وق��وع فاجعه در 
بیمارستان ها اظهار کرد: به عقیده من از فردا 
به دالیل متعددی از جمله بازگشت مسافران 
آم��ار فوتی ه��ا چندین براب��ر روزهای قبل 
می شود. بیمارانی که از مسافرت بازمی گردند 
باید کف خیابان بخوابند زیرا تخت خالی در 
بخش آی سی یو برای آنها در بیمارستان ها 
وجود ندارد. حاال اگر در این رابطه آقای وزیر 
اعام کند تخت تامین می کند ولی مرگ و 
میر تا الی سه هفته دیگر صعودی می شود. 
شروع پیک چهارم بعد از 1۴ ماه نشان دهنده 
بی لیاقتی مسووالنی است که در تعطیات 

نوروز جاده ها را نبستند.
 حال دیروز بعد از اینکه بیش از یک میلیون 
نفر به مسافرت رفتند برای سیزده به در یادشان 
افتاد که پارک ها را ببندند. مگر 1۲ فروردین 
کرونا منتقل نمی شود که تنها 1۳ فروردین را 
بستند؟! این مسخره بازی آقایان ما را خسته 
کرده است. این در صورتی است که متاسفانه 
مشخص نیست از ش��نبه که بیماران پشت 
درهای بیمارستان بدون تخت می مانند چه 

ارگانی به آنها پاسخگو خواهد بود.
دوباره تخت خالی وجود ندارد! � 

وی افزود: دیروز وزیر بهداش��ت از اعمال 
محدودیت ه��ای جدیدی خبر داد ولی تمام 
این موضوعات االن دیگر بی فایده اس��ت زیرا 
ویروس��ی ک��ه در حال چرخش اس��ت، نوع 
جهش یافته آن است. زمانی که دولت به فکر 
اعمال محدودیت ها در تعطیات نوروز نبود 
حاال باید همگان تاوان بی لیاقتی های آنها را 
بدهند زیرا تا دو ماه دیگر با موج شدید کرونا 
و افزای��ش فوتی ها مواجه خواهیم بود. چون 
در حال حاضر نوع جهش یافته ویروس کرونا 
بر کش��ور غالب شده است. از این رو افزایش 
مبتایان آمار مرگ و میرها را صعودی می کند. 
چه بس��ا تختی هم برای درم��ان مبتایان 
وجود ندارد. همانطور که در روزهای گذشته 
بیمارستان ها به نسبت خالی بود و رسیدگی 
به مبتایان هم برای کادر درمان آسانتر بود 
و اکثریت آنها به سرعت بهبود پیدا می کردند. 
در نتیجه آمار فوتی ها هم کاهش پیدا کرده 
بود. این در حالی اس��ت که وقتی ازدحام در 
بیمارس��تان ها به وجود می آید رسیدگی به 
مبتایان هم کاهش می یابد و به موازات آن 

آمار فوتی ها افزایش پیدا می کند.

دول�ت مقص�ر اس�ت ن�ه وزارت  � 
بهداشت

رییس بخش عفونی بیمارس��تان مسیح 
دانشوری با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت 
تقصیری ندارد بیان کرد: عدم کنترل کرونا 
هیچ ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد. چه 
بسا وزیر بهداشت پیش از تعطیات از مردم 
حضرت عباسی خواهش کرد اگر جاده ها هم 
باز بود کس��ی به مسافرت نرود. وقتی تمام 
جاده ه��ای ایران حتی جاده های منتهی به 
نواحی شمال کشور را باز کردند اینکه دیگر 
تقصیر وزارت بهداشت نیست. از سویی مگر 
برای وزارت بهداشت بیمارستانی ساختند!؟ 
خی��ر، آقایان فقط به دنبال میز و صندلی و 
ریاست خودشان هستند. وقتی وزیر کشور 
در صدا و سیما به صراحت اعام می کند که 
مردم خس��ته شدند، حاال کمی سفر بروند 
که اشکالی ندارد فقط اگر به شهرهای قرمز 
برخوردند از کمربندی بروند!!! با این سخنان 
باز هم مقصر وزارت بهداشت است؟ بلکه به 
عقیده من همین افراد باید مسوولیت پیک 

چهارم را برعهده بگیرند.
عدم ارتباط دولت با مردم � 

طبرس��ی در مورد تعلل وزارت بهداشت 
برای تهیه واکسن گفت: مگر وزارت بهداشت 
مس��وول خرید واکسن کرونا است؟! وزارت 
بهداشت از کجا و چگونه باید واکسن کرونا 
بخرد؟ مگ��ر در حال حاضر واکس��نی هم 
در جهان وج��ود دارد؟! هم اکنون آلمان و 
فرانسه زیر ۵ درصد واکسن زدند، حاال وزارت 
بهداش��ت ایران از کجا واکسن کرونا تهیه 
کند؟ دولت به دلیل فرار از مسوولیت هایش 
و تامین بودجه، وزارت بهداش��ت را مقصر 

جلوه داده است. 
این در حالی است که وقتی رییس جمهور 
در رسانه ملی به صراحت اعام می کند که 
ما دیگر پیک نداریم ولی در حال حاضر در 
بیمارس��تان ها تخت خالی وجود ندارد این 
نشان دهنده عدم ارتباط آنها با مردم است. 
آقایان حصاری دورشان کشیده اند که تنها 
چهار نفر ب��رای آنها پیغام می برند و حرف 

همان چهار تن را گوش می دهند.
 اگر واقعا دولت بودجه تامین واکسن را 
به وزارت بهداش��ت داده است چرا تاکنون 
خودش ش��خصا واکس��نی را تهی��ه نکرده 

است؟!
با واگذاری تهیه واکسن به شرکت های  � 

خصوصی رد گم کنی می کنند
وی اف��زود: واگ��ذاری تهی��ه واکس��ن به 
شرکت های خصوصی هم دردی را دوا نمی کند 
زیرا اکنون واکس��نی در دنیا وجود ندارد. چه 
بسا فرض کنید یک شرکت خصوصی 1۰۰ 
هزار دوز واکس��ن وارد کند. ش��ک نکنید که 
س��ازمان غذا و دارو هیچ ساختار و برنامه ای 
برای پیش��گیری از جلوگیری واکسن کرونا 

در بازار آزاد ندارد. به همین خاطر واکس��نی 
که در کش��ورهای دیگر به صورت رایگان در 
حال توزیع است، در کشور ما به قیمت گزافی 
فروخته می ش��ود. در نتیجه خانواده هایی که 
درآمد باالیی دارند آن را تهیه و تزریق می کنند 
ولی افرادی که توانایی خرید واکسن را ندارند، 
ج��ان می دهند. به عقیده من تهیه واکس��ن 
توسط بخش خصوصی اشتباه محض است، 
زیرا ش��رکت های خصوصی به دنبال منفعت 
و سود هستند. با این اوصاف سود شرکت های 
خصوصی را چه فرد یا سازمانی می خواهد بدهد. 
چه بسا شرکت های خصوصی در سطح کان 
توانایی تهیه واکسن را ندارند. تمام این حرف ها 
برای ردگم کنی است. رد گم کنی از ناکارآمدی 
دولت درخصوص عدم قرنطینه و کنترل کرونا 
اس��ت. بنابراین دولت باید مسوولیت تهیه و 

واکسیناسیون رایگان را بر عهده بگیرد.
واکسن داخلی تا 3 � ماه دیگر

رییس بخش عفونی بیمارس��تان مسیح 
دانش��وری با تاکید بر تولید واکسن داخلی 
تا س��ه ماه دیگر اظهار کرد: با وجود اینکه 
قرار اس��ت تا خرداد یا تیر ماه واکسن های 
کرونای داخلی به تولید انبوه برسند اما باید 
در نظر گرفت که تا سه ماه دیگر 1۰۰ هزار 
ت��ن دیگر بر اثر کرونا فوت می کنند. دولت 
باید از مرگ 1۰۰ هزار نفر دیگر جلوگیری 
کند نه اینکه دس��ت روی دست بگذارد تا 

واکسن داخلی به نتیجه برسد.
وی افزود: با این تفاسیر از فردا فاجعه ای 
در ته��ران رخ می ده��د ک��ه روزهای آتی 
متوجه آن می شوید. زیرا منی که هر روز در 
بیمارستان هستم، وضعیت وخیم مبتایان را 
می دانم. چه بسا تست های منفی کاذب هم 
از ابتدا وجود داش��ت اما این روزها ویروس 
کشنده تر شده است. تنها راهکار برای برون 
رفت از این وضعیت اعمال محدودیت های 
جدی در کشور است. البته اگر محدودیت ها 
از فردا هم اعمال شود ما باز تا ۲ ماه درگیر 
این پیک خواهیم بود زیرا براس��اس تجربه 
زمانی که یک پیک شروع می شود تا ۲ ماه 
ادامه خواهد داش��ت. بنابراین اگر از همین 
ام��روز ه��م محدودیت های ج��دی اعمال 
ش��ود دو م��اه دیگر نتیج��ه آن را خواهیم 
دی��د. البته محدودیت تردد 1۰ ش��ب تا ۳ 
صبح هیچ تاثی��ری ندارد، چرا که مردم در 
طول تعطیات نوروز ایرانگردی کردند! این 
مورد هم از همان مس��خره بازی های آقایان 
ب��ود. با این اوصاف تمام تقصیرها به گردن 
دولت اس��ت نه وزارت بهداش��ت، چه بسا 
دولت برای تمام کم کاری ها و فوتی ها باید 

پاسخگو باشد.
دورکاری دوسوم کارمندان  � 

ب��ا این اوصاف ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت رنگ بندی 
ش��هرهایی که اخیرا به دلیل بی توجهی به 
دستورالعمل های بهداشتی با طغیان بیماری 
مواجه ش��ده و تغییر رنگ به نارنجی و قرمز 
داده ان��د، اظهار کرد: در ش��رایط کنونی و بر 
اس��اس آخرین مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا در مناطق نارنجی یک سوم کارمندان 
مش��اغل ض��روری و مه��م باید ب��ه صورت 
دورکاری کارهای محوله را انجام دهند؛ سایر 
ادارات هم باید نیمی از کارمندان به صورت 
دورکاری  کارهای خ��ود را انجام دهند.وی 
در خصوص نحوه حض��ور کارمندان ادارات 
در مناطق و ش��هرهای قرمز افزود: براساس 
آخرین دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا 
در این مناطق در ادارات ارائه دهنده خدمات 
ضروری حضور کارمندان به نصف کاهش پیدا 
می کند و یک دوم کارمندان باید به صورت 
دورکار کارهای مربوطه را انجام دهند البته 
نحوه دورکاری کارمندان با موافقت مدیر هر 
قسمت خواهد بود.معاون کل وزارت بهداشت 
اظهار کرد: در شهرهای قرمز و در سایر اداراتی 
که خدمات غیرضروری ارائه می دهند، دوسوم 
کارمندان به صورت دورکار کارهای مربوطه 
را بای��د انجام دهند. البت��ه به عنوان متولی 
بهداشتی کشور دستورالعمل های بهداشتی را 
اباغ می کنیم و در این باره باید دستگاه های 

مربوط تصمیم گیری کنند.

وضعیت مدیریت کرونا و بی تدبیری ها در تهیه واکسن در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد

قحطی واکسن
سال هفدهم    شنبه  14 فروردین 1400    شماره  4694

چرا هیچ مسوولی نباید واکسن بزند
احسان گل محمدی*-  نقل قولی از یکی از مسووالن در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده بود که دروغ بود اما رگه هایی 
از واقعیت را می توان در آن پیدا کرد. در این نقل قول که با 
عنوان »مسوولین در اولویت دریافت واکسن کرونا هستند« 
به شدت در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود ذکر 
شده بود »در تزریق واکسن اولویت با سالمندان است و اغلب 

مسوولین هم سالمند هستند.«
این موضوع که بخش عمده ای از مسوولین در تقسیم بندی سالمندان قرار 
می گیرند با بررسی سن مسووالن قابل تایید است و در حالت عادی هر زمانی که 
دیگر افراد سالمند واکسینه شدند این عزیزان هم می توانند واکسن دریافت کنند 

اما چند نکته را در یک جامعه آرمانی باید در نظر گرفت:
یک مقام سازمان نظام پزشکی در توضیح خبر اولویت خانواده پزشکان برای 
دریافت واکسن کرونا گفت اگر خانواده کادر درمان درگیر این بیماری شوند قطعا 
آنها کارایی خود را از دست خواهند داد و فکرشان مشغول عضو مبتا خانواده اش 
می شود.با این استدالل می توان گفت پس مسوولین و خانواده شان هم باید واکسینه 
شوند چرا که اگر به عنوان مثال یکی از فرزندان فان مسوول به کرونا مبتا شود 
دیگر آن کارایی سابق را نخواهد داشت هر چند این استدالل، نکته دقیقی است 

اما چند ماحظه دارد.
فرض کنید  فرزند و تمامی اعضای خانواده یک مسوول که در دستگاه دیپلماسی 
حضور دارد واکسینه شوند، احتمال اینکه این فرد به در و دیوار بزند تا با چانه زنی 
بین المللی واکسن بیشتری وارد کند بیشتر است؟یا وقتی کرونا را لمس کرده باشد 

و خود و دیگر اعضای خانواده  اش تشنه واکسن باشند؟
بیایید حواشی اخیر خط ویژه را مرور کنیم، اینکه همه نمایندگان و مسوولین 
از خط ویژه عبور کنند آیا در روند تردد کسانی که در خط عادی خیابان ها عبور 
می کنند خللی ایجاد می کند؟ قطعا تاثیری ندارد اما سخن اینجاست مسوولی که 

طعم ترافیک شهر را نچشیده باشد آیا دغدغه رفع آن را خواهد داشت؟
یا مثا اگر مسوولی در اتوبوس های تهران سوار نشده باشد وقتی از شلوغی آن 

می گوییم اصا می فهمد از چه سخن می گوییم؟
اگر جواب شما به این سواالت مثبت است ذهن تان خیلی آرمانی است چرا که 
از قدیم گفته اند سواره از پیاده خبر ندارد و این موضوع هم ربطی به این دوران و 
آن دوران ندارد.اما بحث اصلی؛ چندی پیش با یکی از پزشکان گفت وگو می کردم. 
او می گفت فان مسوول که بیمار شد و به بیمارستان ما آمد خیلی از تجهیزات 
بخش ما نو شد.نکته این یادداشت هم دقیقا همین است. هیچ یک از مسوولین 
)حتی واجدین شرایط( نباید واکسن بزنند. با این تصمیم عاوه بر همدلی ای که 
در کشور به وجود می آید موجب می شود تا تاش بیشتری در زمینه واکسیناسیون 

همگانی در کشور کنند.
*روزنامه نگار

117 قربانی جدید کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به سه رقمی شدن آمار جان باختگان کرونا 
گفت: متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته 117تن از هموطنان خود را بر اثر ابتا به 

کرونا از دست دادیم.
دکتر س��یما س��ادات الری گفت: از 1۲ تا 1۳ فروردین 1۴۰۰ و بر اس��اس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 11 هزار و 66۰ بیمار جدید مبتا به کووید19 در 

کشور شناسایی شدند که هزار و ۳۳۰ نفر از آنها بستری شدند.
به گفته وی، مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک میلیون و 9۰۸ هزار 
و 97۴ نفر رس��ید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 117 بیمار کووید19 
جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 6۲ هزار و 

۸76 نفر رسید.
الری تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون یک میلیون و 6۳۳ هزار و  9۴9 نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
وی اف��زود: چهار هزار و ۵ نفر از بیم��اران مبتا به کووید19 در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تاکنون 1۲ میلیون و 96۳ هزار و 77۸ آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.
دکتر سیما سادات الری،  گفت: از روزهای نخستین شیوع بیماری کرونا در 
کشور مقامات بهداشتی بارها بر تاثیر رعایت پروتکل های بهداشتی و نقش سفرها 
در گسترش شیوع بیماری تاکید داشتند و متاسفانه با افزایش تردد در جاده های 
کشور در ایام نوروز و کاهش رعایت شیوه  نامه های بهداشتی روند ابتا به بیماری 

در تمامی استان های کشور به جز استان خوزستان افزایشی شده است.
وی افزود: ما شاهد افزایش تعداد شهرستان های قرمز به ۴6 و شهرستان های 
نارنجی به 119 شهرستان هستیم. همچنین ۲۴6 شهرستان در وضعیت زرد و 

تنها ۳7 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: تعداد مبتایان به کرونا در کشور به شکل 
نگران کننده ای رو به افزایش است و طی روزهای آتی مطمئنا باید شاهد باالتر 
رفتن آمار فوت شدگان بیماری باشیم. شکست بیماری جز با عمل به توصیه های 
بهداشتی میسر نمی شود.وی افزود: در حال حاضر ۴6 شهرستان قرمز و 119 
شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت 

»از« و »به« شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی، ممنوع است.
به گفته وی، همچنین ۲۴6 شهرستان در وضعیت زرد و ۳7 شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.

اعالم جزئیات و ساعت اجرای طرح ترافیک
مدیر واحد ساماندهی طرح ها و محدوده های ترافیکی شهرداری تهران ساعت 

اجرای طرح ترافیک از امروز 1۴ فروردین را اعام کرد.
عمار سعیدیانفر در مورد زمان اجرای طرح ترافیک 1۴۰۰ گفت: طرح ترافیک 
و طرح کاهش آلودگی هوا از ساعت ۸:۳۰ صبح هر روز آغاز و تا ساعت 16 ادامه 
دارد. روزانه بعد از ساعت 1۴:۳۰ یک خروج رایگان برای شهروندان در نظر گرفته 

شده است.
سعیدیانفر با بیان اینکه طرح ترافیک در روزهای پنجشنبه اجرا نمی شود و 
تنها طرح کنترل آلودگی هوا )همان زوج و فرد سابق( پنجشنبه ها برقرار خواهد 
بود. افزود: بر این اساس طرح  کنترل آلودگی هوا  در محدوده های دوگانه)طرح 
ترافیک و کنترل آلودگی هوا(  در پنجش��نبه ها از ساعت ۸:۳۰ تا 1۳ است. در 
سال 1۴۰۰ نیز سهمیه ۲۰ روز تردد رایگان فصلی جهت تردد در محدوده کنترل 

آلودگی هوا پابرجاست.
وی در مورد وضعیت تردد ساکنین محدوده طرح ترافیک هم گفت: ساکنین 
طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا می توانند قبل از ساعت 9 صبح یک خروج و بعد 
از ساعت 16 یک ورود رایگان داشته باشند و در صورت تردد در بازه زمانی 9 تا 16 

در محدوده های دوگانه تعرفه ترددشان به صورت نیم بها محاسبه می شود.
وی در م��ورد ط��رح ترافیک س��اکنین محدوده طرح نیز گفت: س��اکنین  
محدوده های کنترل آلودگی هوا و طرح ترافیک  باید عوارض سالیانه خودرو، بدهی 
عوارض طرح ترافیک خودرو، عوارض نوسازی و پسماند ملک خود را به صورت 
غیرحضوری پرداخت کنند ولی مستاجرانی که قرارداد اجاره آنها پایان یافته است، 
 باید قرارداد جدید یا تمدید قرارداد سال گذشته را به رویت و تایید دفاتر خدمات 

الکترونیک شهر برسانند.
وی در پایان افزود: البته دقت داشته باشید که تمام شهروندان می توانند، میزان 
موجودی،  تعداد تردد در محدوده ها و تمام موارد مربوط به طرح ترافیک و آلودگی 
هوا را با مراجعه به سایت تهران من به آدرس www.my.tehran.ir یا اپلیکیشن 

»تهران من« مشاهده کنند.

یادداشت

خبر

معاون اجرایی دفتر مدیریت بیماری های واگیر و رییس 
اداره دیابت وزارت بهداشت گفت: به بیماران دیابتی هشدار 
دادیم که از خانه بیرون نروند، اما توزیع نادرست انسولین 
در داروخانه ها باعث شد تا بیماران برای تهیه دارو به چند 

داروخانه  مختلف بیرون از خانه سر بزنند.
علیرضا مهدوی با اش��اره به وضعیت دیابت کش��ور و 
افزایش رو به رش��د آن در س��ال های اخیر، بیان کرد: در 
این یک سال به دلیل شیوع کرونا مشکاتی به وجود آمد 
که نمی شود آمار دقیقی از وضعیت دیابت طی یک سال 
گذشته ی کشور ارائه کرد، چون این مدت سرویس رسانی، 
مراجعه های بیماران و تیم غربالگری مشکل داشته است، 

بنابراین اطاعات کافی در دست نداریم.
وی ادامه داد: اما ما یک بررسی ۵ سال یک بار داریم 
که وقتی س��ال گذشته آن را ش��روع کردیم، همزمان با 
ش��یوع کرونا شد و مجبور ش��دیم کار را متوقف کنیم و 
اخیرا دوباره ش��روع کردیم که دو تا سه ماه دیگر نتیجه 
مشخص خواهد شد و آن زمان می توانیم ببینیم وضعیت 

به چه صورت شده، البته کم یا زیاد شدن وضعیت دیابت 
ارتباطی با کووید 19 ندارد.

مهدوی افزود: بیماری دیابت در کش��ور رو به افزایش 
است، ولی معموال موضوع دیابت کشور به تیپ دو که در 
بزرگساالن رخ می دهد مرتبط است و معموال بیماری های 
غیرواگیر به شرایط زندگی مربوط است که در کشورهای 

توسعه یافته رشد بیماری غیرواگیر بیشتر خواهد بود.
وی گف��ت: چیزی ک��ه در جامعه  ما دیده می ش��ود، 
کاه��ش تحرک مردم نس��بت به یک دهه ی گذش��ته و 
همچنی��ن افزایش مصرف کالری اس��ت که این موضوع 
رابطه مستقیم با بیماری های غیر واگیر همچون بیماری 

قلبی و دیابت دارد.
مهدوی ادامه داد: وضعیت دیابت کش��ور را نمی توان 
با جای دیگر مثا آمریکا مقایس��ه کرد، چون شرایط هر 
کشور متفاوت است؛ جمعیت جوان و پیر و میانگین سنی 

کشورها با هم متفاوت است. میانگین سنی کشور ما ۳۰ 
سال است و نمی شود وضعیت دیابت مان را با جمعیت پیر 
کشوری دیگر مقایسه کرد چون بیماری های آنها بیشتر 
خواهد بود، البته ما هم به آن س��مت در حرکتیم، یعنی 
توده جمعیت ۳۰ ساله  ما رو به افزایش سن است و باید 

منتظر بیماری های مختلف آنها باشیم.
وی با تاکید بر اینکه باید شیوه  زندگی را اصاح کنیم، 
گفت: بیماری های غیرواگیر فقط به وزارت بهداشت مربوط 
نیست، بلکه به همه  سازمان ها و سیاستگذاری ها مربوط 
می ش��ود، مثل اینکه مردم جا برای ورزش کردن داشته 
باش��ند، البته ما در راستای آن کارهایی کردیم اما کرونا 
تمام مداخات درمانی و پیش��گیری را بر هم زد و تعداد 
مراجعات و خدمات تا 7۰ درصد کاهش پیدا کرد که حاال 

شرایط 9۰ درصد مطابق قبل شده است.
مهدوی با اشاره به مشکل داروی این بیماران، بیان کرد: 

بیشترین مشکلی که االن در حوزه دارویی بیماران دیابتی 
وجود دارد بحث انسولین های آنالوگ است، البته داروهای 
مختلفی آمده که این کمبود را جبران کند اما در توزیع 

داروخانه مشکاتی وجود دارد.
وی گف��ت: فکر نمی کنم این مش��کل صرفا به دلیل 
کمبود دارو باشد، بلکه به دلیل نحوه توزیع آن است، ما 
در شروع پاندمی به بیماران توصیه کردیم از خانه بیرون 
نروند، به قدر کافی دارو ذخیره داش��ته باشند، اما شرایط 
حمل و نقلی در تمام دنیا مختل ش��د و مدتی اصا دارو 

وارد نمی شد.
مهدوی در پایان افزود: یک مدت اصا انس��ولین پیدا 
نمی شد، االن هم که بیمار باید به داروخانه های خاص و 
منتخب برود و این طور نیس��ت که همیش��ه دارو داشته 
باش��ند، ما به بیماران می گویی��م از خانه بیرون نروند در 
صورت��ی که برای تهیه دارو باید بی��رون از خانه به چند 
داروخانه  سر بزنند و همه چیز دست به دست هم داده و 

باعث ایجاد مشکاتی شده است.

مشکل در توزیع داروخانه ای انسولین
زیر پوست شهر
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َسِر هرکول کجاست؟
ایسنا- مجسمه هرکول بازمانده ای 
از دوران حکومت اشکانیان و سلوکیان بر 
ایران است که سال 1۳۳7 خورشیدی در 
یک پروژه عمرانی نزدیک کوه بیستون 
کرمانشاه کشف شد، مجسمه ای که سر 

آن دو بار دزدیده شده است.
باستان شناسان قدمت این مجسمه 
هرکول را به حدود س��ال 1۵۰ پیش از 
میاد نسبت داده اند، پیکره مردی برهنه 
با ریش و موی مجعد که به پهلوی چپ 
نیم خیز به آرنج تکیه کرده، درحالی که پیاله ای در دست چپ دارد، دست راست 

را روی پای راست قرار داده و پای چپ را تکیه گاه پای دیگر کرده است. 
پشت مجسمه، نقش هایی از درخت زیتون و کمانداران، کتیبه ای به زبان 
یونانی و نقشی برجسته از یک گرز گره دار که دچار فرسایش نیز شده اند، به 
س��ختی دیده می شود. هرکول روی پوست ش��یری به درازای دو متر درحال 
استراحت است. مجسمه از تراش سنگ های همان منطقه به طول 1/۴7 متر 
ساخته شده است. براساس اسناد و اطاعات موجود، سر پیکره یک بار در سال 
1۳۵6 توس��ط س��ارقان اموال فرهنگی دزدیده و پس از مدتی برگردانده شد. 
سال 1۳۵۸ دست، جام و بخش هایی از پیکره نیز مخدوش و تخریب شد. سال 
1۳7۲ سر هرکول دوباره سرقت شد که آسیب های جدی نیز به آن وارد شد تا 
سرانجام، سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه تصمیم گرفت سر این پیکره 

تاریخی را به انبار اموال فرهنگی بسپارد.
فتح اهلل نیازی مرمتگر سر اصلی مجسمه هرکول است که سال 1۳۸۴ در 
مصاحبه ای درباره سرقت های متعدد از سر هرکول گفته بود: در سال 1۳7۰ 
س��ر سرقت شده مجس��مه در جای اصل خود قرار گرفت، ولی در سال 1۳7۲ 
برای دومین بار توسط قاچاقچیان اموال فرهنگی دزدیده شد. قاچاقچیان این بار 
آسیب های فراوانی به این اثر وارد کردند. سر هرکول به دو بخش تقسیم شده و 
بخشی از ریش آن از بین رفته بود. به همین دلیل سر هرکول به خزانه میراث 
استان کرمانشاه انتقال داده شد. مجسمه هرکول یک دهه بی سر بود. البته در 
این مدت کپی )موالژ(هایی از سر هرکول ساخته شد اما یا سرقت شد، یا درست 
نگهداری نشد، یا مواد تشکیل دهنده آن نامناسب بود، یا توسط مردم مخدوش 
شد. هرکول سرانجام در نوروز سال 1۳۸۴ با موالژ جدیدی از سرش در معرض 
نمایش مسافران و گردشگران قرار گرفت. آن طور که نیازی و ملیحه مهدی آبادی، 
مدیر وقت پروژه بیستون در آن سال ها توضیح داده اند، سر اصلی برای در امان 
ماندن از دست سارقان و قاچاقچیان اموال، دیگر روی تندیس نصب نشد. برای 
همین هرکوِل بیستون دو دهه اخیر را با همان سر کپی شده سپری کرده، درحالی 

که پیکره اش بدون هیچ حفاظی در معرض تخریب است.
مجس��مه هرکول در آذرماه س��ال 1۳۸۰ در فهرست آثار ملی ثبت شده و 
سر اصلی آن هم اکنون در گنجینه میراث فرهنگی استان کرمانشاه نگهداری 
می شود. نمونه دیگر پیکره هرکول را که یادگار پیکرتراشان ماهر اشکانی است 

می توان در موزه شوش )خوزستان( مشاهده کرد.

 ترک خوردن برج آزادی بعد از شلیک توپ 
به مناسبت تحویل سال نو

یک هفته پس از ش��لیک هش��ت توپ مشقی پای برج آزادی به مناسبت 
تحویل سال نو، اخباری از آسیب دیدن این بنای تاریخی، به خاطر این شلیک ها، 

منتشر شده است.
حمید خاکباز مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی گفته است که این مراسم 
بدون هماهنگی با مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و بنیاد رودکی )متولی 

برج آزادی( و اطاع مدیران آن انجام شده است.
روز شنبه ۳۰ اسفند 99 در لحظه تحویل سال، ارتش هشت توپ مشقی 
را پای برج آزادی تهران شلیک کرد، این در حالی است که به گفته مسووالن 
این برج، این مجموعه در آن روز تعطیل بوده و هیچ کس��ی داخل آن حضور 

نداشته است.
به گفته مدیران برج آزادی این مراسم تنها با هماهنگی شهرداری به عنوان 
متولی فضای س��بز اطراف برج آزادی انجام ش��ده و مدیریت این مجموعه در 

جریان برگزاری این مراسم نبوده است.
در همین رابطه نماینده مردم شازند در مجلس گفت: با آغاز به کار مجلس 
و در روز یکشنبه 1۵ فروردین ماه از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس می خواهم شهردار تهران، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و مسووالن 
یگان توپخانه ارتش به کمیس��یون احضار شده و در مورد آسیب دیدگی برج 

آزادی تهران پاسخگو باشند.
محمود احمدی بیغش در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در واکنش به 
برخی اظهارات مبنی بر ترک خوردن برج آزادی پس از ش��لیک توپ گفت : 
شنیده ها و اخبار و تصاویر منتشر شده از برج آزادی طی روزهای اخیر نشان 
از یک اتفاق تلخ برای این اثر ارزشمند ملی به دلیل یک سهل انگاری و غفلت 
جاهانه دارد که به جهت یک رسم غلط و شلیک چندین گلوله توپ در چند 
متری این شاهکار هنری در لحظه تحویل سال نو باعث آسیب دیدگی جدی و 

ترک عمیق بدنه این برج شده است.

صب�ا رضایی- دو میلیون و ۴۳۰ هزار نفر 
تا 1۲ فروردین سفر نوروزی داشته اند. با اینکه 
انتقادهای بسیاری نسبت به سفرهای نوروزی 
امسال وجود دارد اما معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی ، گردش��گری و صنایع دستی 
معتقد است که این سفرها خطر به مراتب کمتری 
نسبت به صف های مرغ، خریدهای پیش از نوروز 
و حضور مردم در پاساژها و بازارها داشته است و 
این قبیل ترددها باید کنترل می شدند. به گفته 
تیموری آمار سفرهای نوروزی در سال 99 حدود 
76 میلیون نفر بوده اس��ت و امس��ال این آمار 
کاهش چشمگیری داشته است. از سوی دیگر 
سفرها کنترل شده و با نظارت ها و محدودیت های 
شدید انجام می شد. از طرفی، علیرضا رییسی 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعام کرده 
اس��ت که 1۵ هزار نفر ناقل وی��روس کرونا در 
ایام نوروز سفر کرده اند اما ولی تیموری، معاون 
گردشگری می گوید این مسافران در مراکز اقامتی 
حضور نداشته و با وسایل حمل و نقل عمومی سفر 
نکرده اند چراکه اقامتگاه های رسمی و حمل و نقل 
عمومی به طور مداوم رصد می شده و قطعا ناقان 
با وسیله نقلیه شخصی خود به سفر رفته و در 
منزل اقوام سکونت داشته اند. نکته قابل توجه 
سفرهای نوروزی این است که اجازه چادر زدن، 
اقامت در مدارس، باشگاه ها و مراکز زیارتی داده 
نشد. با این همه مشخص نیست مراکز اقامتی 
غیرمجاز مانند ویاهای شخصی اجاره ای تا چه 
حد کنترل می ش��دند. در حال حاضر بسیاری 
از ش��هرهای کشور قرمز شده اند و کارشناسان 
معتقدند تشدید شیوع کرونا به خاطر سفرهای 

نوروزی بوده است.
2 میلیون و 430 � هزار سفر نوروزی 

به گفته معاون گردش��گری آمار سفرهای 
ن��وروزی در س��ال 1۴۰۰ به مرات��ب کمتر از 

سفرهای نوروزی سال گذشته بوده است.
ول��ی تیموری مع��اون گردش��گری وزارت 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی 
ب��ه »جهان صنع��ت« گفت: تا ظه��ر دوازدهم 
فروردین ماه میزان اقامت گردشگران داخلی در 
مراکز اقامتی رسمی و قانونی کشور، دو میلیون 
و ۴۳۰ هزار نفر بود.  میزان متوسط هر فرد برای 
اقامت امس��ال کاهش یافته و به ۲/۵ شبانه روز 
رسیده است. ضریب متوسط اشغال مراکز اقامتی 
رسمی نیز در ایام نوروز تا 1۲ فروردین ۳۸ درصد 
بود. استان های مازندران، خراسان رضوی، گیان 
و مناطق آزاد به ترتیب بیشترین مسافران را در 

ایام نوروزی به خود دیدند.
به گفته تیموری مازندران و خراسان رضوی 
بیشترین اقامت ها را داشتند و خراسان رضوی با 

اختاف ناچیز از مازندران جلو زد.
او افزود: ویژگی اصلی س��فرهای امسال این 
بود که چادر زدن، اقامت در مدارس، باشگاه ها 
و زائرسراها ممنوع بود و مسافران باید در مراکز 
اقامتی رسمی سکنی می گزیدند. بنابراین آمارها 

نیز تنها مربوط به مراکز اقامتی رسمی است.
گردشگر ورودی نداشتیم  � 

معاون گردشگری با اشاره به اینکه گردشگر 
ورودی نداش��تیم بی��ان ک��رد: در حال حاضر 

همچنان ورود گردش��گران خارجی به کش��ور 
ممنوع بوده و ویزای توریس��تی نیز برای هیچ 
مسافر خارجی صادر نمی شود، تنها ویزای تجاری، 
کاری و سامت صادر می شود. در نتیجه در ایام 

نوروزی گردشگر ورودی نداشتیم.
او در رابطه با ش��رایط سفر ایرانیان خارج از 
کش��ور به ایران گفت: ایرانیان خارج از کش��ور 
می توانند بر اساس مقررات به کشور سفر کنند 

اما به شرط رعایت مقررات وضع شده.
تابع ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم � 

تیم��وری در رابطه با نقدهایی که به وزارت 
گردشگری در رابطه با عدم ممنوعیت سفرهای 
نوروزی وجود دارد بیان کرد: چه وزارت بهداشت 
و چه وزارت گردشگری تابع مقررات و مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا هستند. عاوه بر ما و 
وزارت بهداشت نهادهای دیگر و مقامات بلندپایه 
کشوری نیز در این باره تصمیم گیری می کنند. 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با حضور 
رییس جمهوری اتخاذ شده و به تایید مقام معظم 

رهبری می رسد.
کاهش چشمگیر سفرهای نوروزی � 

او اف��زود: مجاز ب��ودن س��فرهای نوروزی 
تصمیمی بود که ما در چارچوب مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا اتخاذ کردیم و این سفرها به 
صورت محدود، مدیریت شده و با نظارت کامل 
انجام شد. شاهد این مدعا نیز کاهش چشمگیر 
آمار اقامت های مسافران در نوروز امسال نسبت به 
سال گذشته است.  نوروز سال گذشته 76 میلیون 
نفر در مراکز اقامتی اقامت شبانه داشتند. نوروز 
امس��ال تنها دو میلیون و ۴۳۰ هزار نفر اقامت 
داشتند و این تفاوت بیانگر آن است که هم مردم 
رعایت کردند و هم معاونت گردشگری به خوبی 

سفرهای نوروزی را مدیریت کرد.

صف مرغ بیش�تر از سفرهای نوروزی  � 
خطرناک بود

بس��یاری از مردم و کارشناس��ان همواره به 
حضور مردم در صف های طوالنی خرید مرغ های 
دولتی نقد داشتند و معتقدند این صف ها می تواند 
به شدت در تشدید شیوع کرونا موثر باشد. حال 
معاون گردش��گری نیز به این صف ها معترض 
است. او همچنین معتقد است که مراکز خرید و 
پاساژها نیز به خوبی کنترل نشده اند و خریدهای 
نوروزی مردم در این مراکز موجب شیوع هر چه 

بیشتر ویروس کووید 19 شده است.
معاون گردشگری معتقد است این حجم از 
س��فرها نمی تواند در تشدید شیوع کرونا موثر 
باش��د. به گفت��ه او حضور م��ردم در صف های 
طوالنی خرید مرغ، خریدهای قبل از عید، حضور 
مردم در مراکز خرید، بازارها و پاساژها و دید و 
بازدیدهای نوروزی اقوام بسیار بیشتر از سفرهای 

نوروزی خطرناک بود.
معیشت فعاالن گردشگری مهم است  � 
پس از شیوع کرونا بسیاری از فعاالن گردشگری 
بیکار و بسیاری از بنگاه های گردشگری ورشکسته 
شدند. تیموری معتقد است که باید به معیشت 

این افراد اهمیت داد.
او تاکید کرد: در کنار س��امت و جان مردم 
که برای وزارت گردشگری نیز بسیار مهم است 
باید به معیش��ت مردم نیز اهمیت داد، بیش از 
1۴ ماه است که فعاالن گردشگری بیکارند آن 
هم با الزام حاکمیتی. یک میلیون و ۳۵۰ هزار 
نفر در این حوزه فعالیت می کنند که اگر هرکدام 
را ضرب در سه کنیم و خانواده هایشان را در نظر 
بگیریم می شود پنج میلیون نفر. باید معیشت این 

افراد را نیز مد نظر داشته باشیم.
تیموری گف��ت: از روزهای نخس��ت نوروز 

در ش��هرها و مراک��ز اس��تانی از مراکز اقامتی 
و گردش��گری بازدید می کن��م و پروتکل های 
بهداشتی و عملکرد آنها را رصد می کنم. به هر 
که پروتکل ها را رعایت نمی کند تذکر داده و آن 
دسته ای را که به خوبی به پروتکل های بهداشتی 
عمل می کنند تشویق می کنیم. با این بازدیدهای 
میدانی و س��فرهای اندک نوروزی، این سفرها 
کمترین تاثیر را در روند بیماری کرونا به همراه 
داشته و تجمعات قبل از عید، خریدها و پاساژها 
همچنین صف خرید مرغ به مراتب خطرناک تر 

از سفرهای نوروزی بوده است.
15 � هزار مسافر مبتال در مراکز اقامتی 

حضور نداشتند
یکی از انتقادات عمده به سفرهای نوروزی 
سفر 1۵ هزار مبتا به کووید 19 بوده است اما 
معاون گردشگری می گوید این مسافران در مراکز 
اقامتی حضور نداشته اند. او افزود: مسافرانی که 
در مراکز رسمی اقامتی حضور داشته و با وسایل 
حمل و نقل عمومی سفر می کردند از طریق سامانه 
ماسک مرتب چک می شدند و قطعا این مبتایان 
در مراکز اقامتی رسمی حضور نداشتند. بسیاری 
از مسافران با وسیله نقلیه شخصی به خانه اقوام 
دوستان رفته اند و ناقان نیز جزو همین دسته 
بوده ان��د. به ج��ز ما وزارت راه وشهرس��ازی نیز 
مسافران را در وسایل حمل و نقل عمومی بررسی 

می کرد و به ناقان اجازه حضور نمی داد.
دولت احساسی عمل کرده است � 

با وجود دفاع معاونت گردشگری از عملکردش 
حت��ی برخی از کارشناس��ان گردش��گری نیز 
معتقدند دولت باید سفرهای نوروزی را به طور 
کامل ممنوع می کرد. به گفته آنها دولت احساسی 
عمل ک��رده و در نتیجه با بحران کرونا و پیک 

جدید آن مواجه شده ایم.

مرتضی خاکسار کارشناس و فعال گردشگری 
به »جهان صنعت« گفت: متاسفانه دولت در نوروز 
1۴۰۰ به شدت احساسی رفتار کرده و مرزهای 
شهرهای مختلف را به روی یکدیگر باز کرد که 
این امر موجب شد مجددا با بحران کرونا مواجه 
ش��ویم. او افزود: از س��وی دیگر وزارتخانه های 
مختلف با یکدیگر هماهنگ نبوده و در تعامل 
نیستند. وزارت بهداشت یک تصمیم می گیرد و 
وزارت گردشگری تصمیمی کاما برخاف آن. با 
وجود تمامی اصرارهای وزارت بهداشت اما وزارت 
گردش��گری و معاونت گردشگری بر سفرهای 
نوروزی اصرار کرد و اجازه نداد سفرهای نوروزی 
ممنوع ش��وند. در واقع عدم همکاری نهادهای 

دولتی موجب شیوع شدید کرونا شده است.
این مدرس دانش��گاه گفت: از طرفی مردم 
بوم��ی در برخی ش��هرها مانند آم��ل و بابل با 
گردشگران رفتارهای نامناسبی داشتند و نسبت 
به ورود گردش��گران معترض بودند. این امر در 
نتیجه تصمیمات احساسی نهادهای دولتی به 
وجود می آید. او در پاس��خ به این پرس��ش که 
کرونا موجب ورشکس��تگی فعاالن گردشگری 
شده و سفرهای نوروزی کمکی به معیشت آنها 
بوده است بیان کرد: هر چیزی یک تاوانی دارد، 
تاوان کرونا ورشکست شدن فعاالن اقتصادی در 
بس��یاری از حوزه ها به ویژه صنعت گردشگری 
اس��ت؛ اتفاقی که در تمام دنیا رخ داده اس��ت. 
متاس��فانه دولت در زمینه س��فرهای نوروزی 
احساسی عمل کرده و هرکجا احساسی عمل 

کنیم، نتیجه این می شود.
مسافرت بیش از 15 � هزار نفر با وجود 

تست کرونای مثبت
علیرضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در ایران روز پنجشنبه 1۲ فروردین در 
یک مصاحبه تلویزیونی گفت که طی تعطیات 
نوروز، »بیش از 1۵ هزار نفر با وجود تس��ت 
کرونای مثب��ت« و آگاهی از ابتا به بیماری 
کووید19 به مسافرت رفته اند. رییسی هشدار 
داد که از هفته آینده »شاهد افزایش شدیدتر« 
می��زان ش��یوع کرونا خواهند ب��ود و علت را 
مسافرت های نوروزی دانست. او گفت: »117 
شهر نارنجی و قرمز داریم که نسبت به روزهای 
گذشته تعدادشان دو و نیم برابر شده است« 
و پیش بینی کرد: »در روزهای آتی شهرهای 
نارنجی و قرمز بیشتری خواهیم داشت.« در 
روز اول فروردین ماه فقط ۵1 ش��هر ایران در 
وضعی��ت قرمز یا نارنج��ی بودند اما در طول 
تعطی��ات نوروز و با وجود مقررات منع رفت 
و آمد به یا از شهرهای قرمز و نارنجی، بر تعداد 

این شهرها افزوده شد.
برای سفر به یا از شهرهای قرمز جریمه روزانه 
یک میلیون تومان و برای شهرهای نارنجی نیم 

میلیون تومان تعیین شده است.
عدم هماهنگی نهادها  � 

نه تنها وزارت بهداشت و وزارت گردشگری 
بلکه به نظر می رسد ستاد ملی مقابله با کرونا نیز 
با دیگر نهادها هماهنگ نیستند. از سوی دیگر در 
رابطه با بحران مجدد شیوع کرونا همگی تاش 

می کنند تقصیر را گردن دیگری بیندازند.

معاون گردشگری در گفت و گو با »جهان صنعت« تشریح کرد
کاهش چشمگیر سفرهای نوروزی

ایرنا- ش��هردار ته��ران درباره آخری��ن اقدامات نهاد 
متبوعش برای قرار گرفتن خیابان ولیعصر)عج( در فهرست 
میراث فرهنگی جهان گف��ت: آنچه که تاکنون برای این 
امر انجام ش��ده، تدوین ضوابط و ورود به لیست دبیرخانه 

ثبت جهانی است.
پی��روز حناچی افزود: تکمیل پرون��ده تمام آثاری که 
خواستار ثبت در فهرست میراث فرهنگی جهانی هستند، 
فرآین��د طوالنی و خاص مربوط ب��ه خود را دارد و اکنون 
این روند در خصوص خیابان ولیعصر نیز اجرا می شود. او 
افزود: آنچه تاکنون برای ثبت جهانی خیابان ولیعصر انجام 
شده تدوین ضوابط و ورود به لیست دبیرخانه ثبت جهانی 
است. حناچی اظهار کرد: فرآیند در نوبت ثبت قرار گرفتن 
و تکمیل پرونده نیز در دست اجراست و همانگونه که قول 

دادیم، تاش می کنیم تا به نتیجه برسد.
ش��هردار تهران گفت: بخشی از اقدامات مربوط به این 
موضوع که از مس��وولیت های مدیریت ش��هری محسوب 
می شود، تکمیل پرونده است و بخش دیگر آن مربوط به 
دبیرخانه جهانی است. او بیان کرد: کارشناسان دبیرخانه 
جهانی مستندات و مدارک ارائه شده در خصوص خیابان 
ولیعصر)ع��ج( را بررس��ی می کنن��د و در صورت تصویب 
موضوع از س��وی آنان، مراحل بعدی ثبت انجام می شود. 
حناچی ادام��ه داد: خیابان ولیعصر یک��ی از خیابان های 
منحصر به فرد جهانی است و تمام ویژگی های یک خیابان 

کامل را دارد.

ش��هردار تهران ابراز امیدواری کرد که تاش مدیریت 
شهری پایتخت برای ثبت خیابانی که تمامی تهرانی ها و 
اغلب ایرانی ها از آن خاطره دارند به سرانجام برسد. خیابان 
ولیعصر به طول 1۸ کیلومتر از میدان راه آهن مقابل ایستگاه 
راه آهن در جنوب شهر آغاز می شود و تا میدان تجریش در 
شمال پایتخت ادامه دارد. قدمت خیابان ولیعصر به دوران 
قاجار باز می گردد و هنوز ابنیه متعلق به همین دوران در 
این خیابان قابل مشاهده است. شهرداری تهران به تازگی 
یکی از بناهای تاریخی خیابان ولیعصر به نام خانه مینایی 
را به عنوان موزه این خیابان اختصاص داد تا در آن مکان، 

داستان های این خیابان قدیمی برای مردم روایت شود.

آخرین خبر از ثبت جهانی خیابان ولیعصر)عج( تهران
ميراث فرهنگی

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

قانون های حل جدول سودکو:
1- در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا 
9 نوشته شود. بدیهی است که هیچ عددی 

نباید تکرار شود. 
۲- در ه��ر مربع ۳×۳ اعداد یک تا 9 باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

سودوکو 
س��ودوکو Sudoku ی��ک واژه ترکیبی 
ژاپنی به معنای عددهای بی تکرار است و 
امروزه به جدولی از اعداد گفته می شود که 
به عنوان یک سرگرمی رایج در نشریات 

کشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی: 
1- مجموعه ش��عری از احمد شاملو ش��اعر معاصر- شکوه 

و بزرگی
۲- چاپ کننده کتب- جانوران درنده- پدر حضرت زکریا

۳- اندوهگی��ن و آزرده- مدرس��ه قدیمی تره��ا- وق��ت و 
هنگام معین

۴- کوزه بزرگ- نش��انه مویی ش��یر- پس��ر افراس��یاب در 
شاهنامه- مرد جوان

۵- نفر برتر در مسابقه- منحصر به فرد
6- ترمیم فرش فرس��وده- صوت تحسین و تعجب- خودرو 

زرهی جنگی- حرف فاصله رسان
7- دوستی و محبت- توپ جنگی کوچک قدیمی- خلیجی 

در جنوب یمن
۸- نوعی ش��یرینی س��نتی ش��مال کشور- اس��تخوانی در 

پا- تدریس کننده دانشگاه
9- بی وفای��ی- ایال��ت کانادا با مرک��ز ادمونتون- ضربه خور 

چکش 
1۰- رف��وزه امتحان- نام تجاری کربنات س��دیم- کاهش 

تدریجی- نی نگارش
11- گل دندان- از بیماری های چشم

1۲- آم��وزه تحصیلی- کینه توزی و انتقام- مزه شکس��ت- 
رخت پوستی

1۳- از القاب ش��اهزادگان هندی- نرم و آس��ان گرداندن- 
شخص خوشرو

1۴- منطق��ه سردس��یر- درن��گ ک��ردن و تام��ل- دارای 
کیفیت برتر

1۵- بغ��ل و کن��ار- از آثار معروف ویکتور هوگو نویس��نده 
فرانسوی

افقی:
1- شهر افغانستان که سفر آن مثل شده است– از اسیدهای 

معدنی صنعتی
۲- ظرف فرم دار- تیم فوتبال خوزستانی– عنوان حکومت 

امپراتوری آلمان
۳- س��رایت رطوب��ت- قس��متی از روده ب��زرگ- ثابت و 

قطعی شده
۴- صفحه مدرج متحرک برای اندازه گیری اجسام- از حروف 
الفبای انگلیسی- احساس ناخوشایند در معده- عامل تولید 

مثل برخی از گیاهان
۵- رگ بند– مخترع زیردریایی– پرنده زیبای آبی

6- کام تصدیق روسی- سخن چین- پستی و فرومایگی
7- نشانه های اعدادی- فلز مغناطیسی- جلگه وسیع

۸- بزرگ ترین شهر جنوب استان آذربایجان غربی- محصول 
و ثمره- از عوامل تعیین شده گروه های خونی

9- صلح و سازش- آتشکار گرمابه- بخشی از ترمز
1۰- گردشگاهی در خیابان پهن دارای گل و گیاه- گونه ای  

چاپ به وسیله  ماشین رتاتیو- واحد پولی در خاور دور
11- فراوان ترین مایع روی کره زمین- تمدنی در آمریکای 

جنوبی- گوی کوچک شیشه ای
1۲- مای��م و لطی��ف- س��خن زیر لب از خش��م- داروی 

کشنده- نیکوکاران
1۳- واح��د انگور- جنس و کاالی بس��یار قدیمی- غرش 

ابر باران زا
1۴- فدراسیون جهانی قایقرانی- همزمانی برنامه ها- رفیع 

و بلندمرتبه
1۵- نقاش هلندی تابلوی صراف- پایدار و برقرار شده

جواب جدول شماره  1911
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مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

روز و سال و سده نو فرخ باد!
میرجالل الدین کزازی- س��ده ن��و از راه 
می رسد؛ باشد که این سده نو گیتی را که در سده 
پیش، بیش به غمکده ای کهن می مانسته است، 
بدان سان که بایسته است، به شادیکده دگرگون 
سازد و جهان را از رنج هایی گوناگون چون جنگ 
و بیداد و بیماری: بیماری هایی از گونه خرچنگان 
)= سرطان( و کرونا، بپیراید و بپردازد )= تهی گرداند(؛ نیز، همدوش و 
هم آغوش با این سده نو، سالی نو فراز می آید و دیگر بار، شب با روز به 
تراز. ترازمندی بهاری )= اعتدال ربیعی( آغاز چیرگی دلنواز روشنایی بر 
تیرگی و روز پیروز دل افروز بر شب دیجور دلگذار است؛ به همان سان، 
شکفته و شاداب و شورانگیز، نوروز نیز، هنباز و دمساز با سال و سده نو، 
باز می آید تا رستاخیز آغاز بگیرد و گیتی دگردیسی بپذیرد و از مردگی 
و فروفس��ردگی برهد و شکفتن ها و رستن ها را داد بدهد و پایه های 
روزگاری بهین و به آیین را، به شایانی و نمایانی، بنهد. ایدون باد و سال 
نو و سده نو و روز نو، بر همه ایرانیان، به ویژه بر شما گرامیان که این 

پیام شادباش را می خوانید، برافزون، بشگون باد و همایون!

 رکورد روزانه سینمای آمریکا 
در دوران کرونا شکست 

در  »گودزی��ا  فیل��م 
براب��ر کونگ« در نمایش��ی 
امیدوارکننده ب��رای  هالیوود 
در دوران کرون��ا توانس��ت به 
فروش 9/6 میلیون دالری در 
نخس��تین روز اکران عمومی 
دست یابد. به گزارش هالیوود ریپورتر، فیلم سینمایی »گودزیا 
در برابر کونگ« در نخستین روز اکران در بیش از ۲۴۰۰ سالن 
سینمایی آمریکای شمالی به فروش 9/6 میلیون دالر رسید تا 
رکورد فروش روزانه یک فیلم از آغاز بحران کرونا تا به امروز را 
به ثبت برساند.در حال حاضر 9۳ درصد از سالن های سینمایی 
در آمریکا فعال هستند اما در کانادا تنها ۲۴ درصد از سینماها 
بازگش��ایی شده اند. بسیاری از س��ینماهای فعال در آمریکای 
شمالی از جمله در لس آنجلس و نیویورک با ظرفیت محدود به 
نمایش فیلم می   پردازند و حداقل تا تاریخ پنجم آوریل محدودیت 
تماشاگران در سینماهای لس آنجلس از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد 
افزایش نخواهد یافت.پیش بینی می شود فیلم »گودزیا در برابر 
کونگ« در پنج روز نخست اکران به فروش ۳۰ تا ۴۰ میلیون 
دالر دس��ت یابد که در دوران کرونا فروشی بی سابقه در گیشه 
آمریکا محسوب می شود.رکورد فروش سینمای آمریکا در سه 
روز نخست نمایش در دوران کرونا با 16/7 میلیون دالر در اختیار 
فیلم »زن شگفت انگیز 19۸۴« است.»گودزیا در برابر کونگ« 
به کارگردانی »آدام وینگارد«، دنباله ای بر فیلم »گودزیا: سلطان 
هیوالها« محصول ۲۰19 و »کونگ: جزیره جمجمه« )۲۰17( و 

چهارمین فیلم دنیای سینمایی هیوالها برادران وارنر است.

خرج ۴۵۰میلیون دالری نتفلیکس برای دو فیلم
برای خرید دو دنباله بر فیلم »چاقوها بیرون«، نتفلیکس ۴۵۰ 

میلیون دالر پرداخت کرد.
به گزارش ورایتی، نتفلیکس با پرداخت رقم حیرت انگیز ۴۵۰ 
میلیون دالر برای خرید دو دنباله »چاقوها بیرون« موجب شگفتی 
شد.این دو فیلم که ادامه ای بر فیلم موفق و اسرارآمیز جنایی 
سال ۲۰19 خواهند بود بار دیگر به کارگردانی رایان جانسون و با 
بازی دنیل کریگ ساخته می شوند.اولین فیلم »چاقوها بیرون« با 
بودجه ۴۰ میلیون دالری ساخته شد و با فروش ۳11.۴ میلیون 
دالری اش موفقیت بزرگی کسب کرد. با آن فیلم جانسون برای 
بهترین فیلمنامه غیراقتباس��ی نامزدی اس��کار را کسب کرد.

در حالی که چندی پیش خبر س��اخته شدن دنباله ای بر این 
فیلم بر مبنای فیلمنامه ای به قلم جانسون گزارش شده بود اما 
روشن نبود که آیا وی نقش بیشتری در این فیلم برعهده خواهد 
داشت یا خیر.خرید امتیاز این دو فیلم به معنی ساخت فیلم های 
دنباله ای جدید برای نتفلیکس و رقابت بیشتر در فضای استریم 
به ویژه در سطح بین المللی خواهد بود. این قرارداد در عین حال 
به معنی یکی از بزرگ ترین قراردادها برای س��اخت مجموعه 
سینمایی خواهد بود. این قرارداد دو برابر مبلغی است که برای 
فیلم »مرد خاکستری« با بودجه ۲۰۰ میلیون دالری پیشنهاد 
شد تا توسط برادران روسو ساخته شود.در دو دنباله بعدی کریگ 
همچنان در نقش یک کارآگاه خصوصی بازی می کند. این به 
معنی ب��ازی در ادامه های جدید پس از اتمام کار کریگ در ۵ 
دنباله از جیمز باند بود.جانسون پیش از این کارگردانی »جنگ 
ستارگان: آخرین جدال« را انجام داده بود. وی »چاقوها بیرون« 
را با تمرکز بر سبک آگاتا کریستی نوشت.هنوز روشن نیست 
که آیا این دو فیلم اکران سینمایی هم خواهد داشت یا فقط به 

صورت استریم در نتفلیکس دسترس خواهند بود.

چین دولت ایران را به رسمیت نمی شناسد ؟ 
به طور مثال مشاور رییس مجلس دهم گفته است  چینی ها 
عنوان کرده بودند حاضر نیستند با دولت ایران به خاطر رفتارش پس 
از برجام مذاکره کنند اما آمادگی خود را برای مذاکره با مجموعه 
نظام اعام کردند و علی الریجانی برای انجام مذاکره با چین حکم 
گرفت. مقامات چینی عنوان می کردند دولت ایران پس از برجام دولت 
چین را تحویل نگرفت و در واقع چین را تحقیر کرد و ما حاضر به 
همکاری با دولت ایران نیستیم ولی اگر »نظام« جمهوری اسامی 
می خواهد با ما تعامل کند، ما هستیم.اگر این حرف درست باشد و 
رهبران حزب کمونیست چین دولتی که با رای شهروندان ایرانی 
بر سر کار آمده است را قبول ندارند باید گفت که آنها در حقیقت 
مردم ایران را قبول ندارند. از سوی دیگر این حرف علی ربیعی که 
گفته است رهبران چین تمایل ندارند ماهیت قرارداد یا تفاهمنامه 
امضاشده منتشر شود نیز رفتاری عجیب به حساب می آید. رهبر 
حزب کمونیست چین اگر می  خواهد با ایرانیان همکاری بلندمدت 
داشته باشد باید به مردم ایران احترام بگذارد و این نوشته امیدوار 
است حرف مشاور رییس مجلس اشتباه باشد. اگر چینی ها در روزهای 
اول تیرماه دیدند که از صندوق های رای نام فردی بیرون آمد که به 
لحاظ اندیشه و عمل سیاسی با دولت دوازدهم هم مسیر است و دنباله 
این دولت است چه خواهند کرد؟ آیا قرار است با دولتی از جنس 
اصاحات و اعتدال کار نکنند؟ این بدترین نگاه به جامعه ایرانی از 
سوی یک کشور است که تصورات خاصی در ذهن رهبر آن است و 
بخشی از این تصور به شرایط در حال حاضر نامساعد اقتصادی ایران 
برمی گردد. رهبران حزب کمونیست چین نیک می دانند در همین 
شرایط نیز نفت و گاز ایران در صورت شکست تحریم می تواند به 
سادگی و با قیمت های مناسب به مشتریان سابق از جمله کشورهای 
اروپایی فروخته  شود. امیدوار باشیم فضایی پدیدار شود که همه 
حرف ها و نظرها درباره قرارداد با چین راهی برای تشریح نزد افکار 
عمومی پیدا کند. البد در این قرارداد بندهایی برای تغییر در صورت 

ایجاد شرایط جدید لحاظ شده است.

ادامه نقد روز

بهارانه

سينمای جهان

توقف در بن بست
ایرانیان همچنین می گویند اکنون که کش��ورمان در موضع 
ضعف قرار گرفته، آیا چینی ها فرصت را مغتنم شمرده و درصدد 
تحمیل منافع خود به ایران و استثمار ایرانیان برآمده اند؟ روشن 
است که البته در طرف ایران هم توجه به منافع و حفظ مصالح 
کشور وجود دارد ولی موقعیت های فعلی و از جمله اینکه پس 
از تغییر رییس جمه��ور در ایاالت متحده، هنوز تحریم ها علیه 
کش��ورمان برطرف نشده و چشم انداز روشنی برای عادی سازی 
روابط اقتصادی ایران و جهان وجود ندارد، حساسیت ها علیه این 

سند همکاری را دوچندان کرده است. 
این پرس��ش مهمی است که آیا اگر ایران در موقعیت عادی 
روابط با جهان قرار داشت باز هم حاضر به امضای این سند می شد 
یا خیر؟ مثا هنگامی که در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد 
خاتمی، ایران دارای روابط رو به توسعه و منطقی با اروپا بود، اگرچه 
به توازن روابط با جهان غرب و شرق می اندیشید، اما این سند 
آیا می تواند نشانه یا مشخصه توازن روابط محسوب شود؟ به ویژه 
قراینی که وجود دارد سوءظن ها در مورد استفاده ابزاری از این 
سند همکاری برای تداوم بقای جمهوری اسامی ایران را افزایش 
داده است. در این صورت چینی ها برای کمک به بقای جمهوری 
اسامی در ایران چه چیزی را مطالبه می کنند؟ در این مطالبه و 
همکاری آیا منافع یا مصالح شهروندان هم مورد توجه قرار گرفته 
است یا منافع و مصالح حاکمیتی آن قدر سنگین بوده که منافع 

و مصالح شهروندان ایرانی را له کرده است؟
پرس��ش مهم دیگر آن اس��ت که آنچه چینی ها به ایرانیان 
می دهند و در ازایش س��هم بزرگی از منافع اقتصادی را مطالبه 
می کنن��د، آیا قابل تهیه از درون جامعه ایرانی داخل و یا خارج 

کشور نبوده است؟
بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و 
صاحبان سرمایه های مادی و معنوی به حساب می آیند، اشتیاق 
به همکاری و مشارکت در توسعه، پیشرفت و  آبادانی ایران دارند و 
در بسیاری موارد حاضر به ایثار در این باره نیز هستند. برآوردهای 
غیررسمی که در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و 
محمود احمدی نژاد در این باره انجام شده نشان می دهد که اگر 
به سرمایه های مادی و معنوی ایرانیان مقیم خارج از کشور رجوع 
شود و اطمینان و اعتماد ایشان برای حضور، فعالیت و مشارکت 
آنان در فعالیت های توسعه ای داخل جلب شود، کشورمان نیازی به 
کشورها و سازمان های بین المللی نخواهد داشت. به واسطه همین 
توجه ایران در اواخر دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد توانست 
بس��یاری از تحریم های ش��ورای امنیت و سازمان ملل متحد را 
خنثی و بی اثر کند. اما مشکل آن است که قدرتمندان محافظه کار 
و دلواپس همه ایرانیان مقیم خارج از کشور را جاسوس، پادوی 
غرب و عوامل دش��من می دانند. اخیرا برخی اصولگرایان بر این 
عقیده پای فش��رده اند که حت��ی اصاح طلبان داخلی نیز خود 
دشمن هستند نه همکار دشمن. حال وقتی اصاح طلبان به خاطر 
مخالفت ها با رفتار اصولگرایان دشمن دانسته می شوند با کسانی که 
در کشورهای توسعه یافته دارای سرمایه مادی یا معنوی هستند و 
رویکردهای اقتصادی یا اجتماعی این کشورها را ترجیح می دهند 
چگونه برخورد می شود؟ و آیا سرمایه های کشورمان می توانند به 

یاری ایران و ایرانی بیایند؟
در واقع همین هیات حاکمه و مقامات پیش��ین و کنونی با 
ندانم کاری ها و سخت گیری های نابجا، سلیقه ای و غیرمنصفانه 
موجبات فرار س��رمایه های انس��انی و مادی از ای��ران را فراهم 
کرده اند. جالب اس��ت که در مقابل انتقاد به این ندانم کاری ها، 
مقامات دولت محمود احمدی نژاد فرار مغزها را به تبادل مغزها 
تفسیر کردند تا از فشار افکار عمومی علیه خود بکاهند و از پاسخ 

دادن رهایی پیدا کنند.
البته نظام جمهوری اس��امی ای��ران در دوره زمامداری اش 
نتوانس��ته از فرصت ها و امکانات در اختیارش بهره الزم را ببرد. 
مثا آیا رهبران و سیاستگذاران اقتصادی از پولی که در اختیار 
موسسه ها و بنگاه های ثروتمند مانند شرکت های خودروسازی، 
شرکت های صنایع فوالد و فلز و... است توانسته اند بهره مناسب را 
ببرند و آن را به مسیرهای مولد اقتصادی هدایت کنند؟ از آن بدتر 
در مورد بانک هاست که پول کانی را از سطح جامعه جمع آوری 
می کنند ولی مقامات اقتصادی کشور در دولت های گوناگون از 
مدیریت و راهنمایی این پول ناتوان بوده اند و پول جمع آوری شده 
در بانک ها به سمت داللی و سفته بازی در مسکن و سایر بازارها 
روانه شده است. دقیقا به همین خاطر است که پول انباشته شده 
در صندوق بنگاه های ثروتمند و بانک ها به جای آنکه یار دولت و 

اقتصاد کشورمان شود بار ایشان شده است.
م��ورد دیگر آن اس��ت ک��ه رفتارهای هیجان��ی و اقدامات 
ماجراجویانه از سوی نهادها و مجموعه های وابسته به حکومت در 
موارد متعدد سبب هراس ایرانیان از وقوع رویدادهای ناخوشایند 
شده و به این ترتیب هر خانه ایرانی را به یک بانک کوچک حاوی 
طا و فلزات گرانبها، ارز و کاالهای زودنقدش��ونده تبدیل کرده 
است یعنی به جای اینکه سرمایه های خرد افراد در مجموعه های 
اقتصادی و یا توسط خودشان در مسیر تولید در جریان افتد، به 
امید تورم قیمتی در داخل خانه ها انبار شده است و همین میزان 
قابل توجهی از اموال و سرمایه های کشور را راکد و مدفون کرده 
اس��ت. ضمن اینکه همین هراس و بلوکه شدن برخی کاالهای 
زودنقدشونده مانند طا و یا ارز، بازار داللی در این کاالها را رونق 
بخشیده و مردم را به جای فعال کردن در امور تولید، به داللی 

کشانده است.
نکته مکمل در این باره آن اس��ت که نابس��امانی و غیرقابل 
پیش بینی بودن اقتصاد ایران، ش��هروندان کشورمان را تشویق 
ک��رده ک��ه از کاالهای مصرف��ی به جای کاالهای س��رمایه ای 
اس��تفاده کنند. مثا سرمایه های کشور به سمت انبار شدن در 
کاالهایی مانند مسکن، زمین و اتومبیل حرکت کرده در حالی 
که اگر سیاست های درست و صحیح در طول ۴۰ سال حکومت 
جمهوری اس��امی بر ایران حاکم بود آیا این کاالهای مصرفی، 
ارزش سرمایه ای پیدا می کردند و آیا در این صورت ایران نیازمند 
سرمایه گذاری چینی ها می شد؟نکته دیگر در این  باره آن است 
که اگر این رفتارهای سلیقه ای و ماجراجویانه نبود آیا ایران در 
موقعیت تضعیف شده کنونی قرار داشت؟ بعید به نظر می رسد که 
پاسخ به این سوال مثبت باشد. موضوع این پرسش البته به چند 
سال اخیر و تصمیم گیری های ترامپ یا دولت های اخیر اروپایی 
بازنمی گردد. پاسخ به این سوال البته ریشه در رفتارهای حاکمان 
جمهوری اسامی در چهل سال اخیر دارد. بسیاری از صاحبان 
اندیشه در این باره تصریح می کنند که رهبران ایران با توسل به 
ماجراجویی های نسنجیده و رفتارهای نامتعارف، عما هزینه های 
حکمرانی در کشورمان را به حد غیرقابل قبولی افزایش داده اند. این 
هزینه ای است که در نهایت هزینه زندگی در ایران را به طور کلی 

افزایش می دهد و شهروندان ایرانی را متضرر می کند.
مجموعه این عوامل سبب شده کشورمان در موقعیت کنونی 
ناگزیر از امضای سند همکاری با چین باشد. جمهوری اسامی 
ایران به خوبی می داند که به جز این همکاری گزینه دیگری ندارد و 
نمی تواند از همکاری با چین اعراض کند، هر چند که این همکاری 

یک طرفه باشد و یا منافع بیشتر را به چینی ها اهدا کند.

ادامه سخن مدیرمسوول

سیدضیاء  هاشمی تهیه کننده سینما ضمن 
هش��دار درباره سوءاس��تفاده های سیاسی و 
انتخاباتی از س��ینماگران تاکید کرد مصوبه 
دریافت مالیات از سینماگران هزینه تولید در 

سینما را افزایش خواهد داد.

سیدضیاء  هاشمی عضو هیات مدیره اتحادیه 
تهیه کنندگان درباره وضعیت سینمای ایران 
در سال 1۴۰۰ گفت: یکی از آرزوهای ما برای 
س��ینمای ایران این است که موانع موجود بر 
س��ر راه دریافت پروانه ساخت و نمایش برای 

تهیه کنندگان برداش��ته ش��ود. سال هاست 
خواس��تار این هس��تیم که حداقل برخی از 
اعضای باسابقه و شناخته شده در سینما، بتوانند 
بدون دردسرهای دریافت مجوز، فیلم هایشان 

را بسازند.
وی ادام��ه داد: با توجه به ش��یوع ویروس 
کرونا و ضربه ه��ای جبران ناپذیر این بیماری 
به سینما، در سال جدید دولت باید به سینما 
کمک کند اگر حمایت از سینما در برنامه اش 
نباشد سالن های سینما بسیار متضرر می شوند. 
همچنین نبای��د به گونه ای عمل ش��ود که 
اقدامات نمایشی و دعواهای سیاسی به سینما 

راه پیدا کند. 
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، 
بیم آن می رود که از سینما سوء استفاده کنند.
هاشمی با انتقاد از تصویب الیحه دریافت مالیات 
از سینماگران افزود: واقعا چه بایی دارند بر سر 
سینما می آورند؟ سینمایی که ورشکسته است 
و تنها چند نفر در آن دس��تمزد باال دریافت 

می کنند. پس نباید برای همه س��ینماگران 
قانون مالیاتی وضع شود.

این تهیه کننده س��ینما گف��ت: وضعیت 
ناهنجار اقتصادی برای همه اقش��ار از جمله 
هنرمندان قابل تحمل نیست. وقتی ارزش پول 
در این حد پایین آمده به تبع آن هزینه های 
تولی��د باال رفته و همی��ن امر موجب کاهش 
تولید شده است. حال با وضع مالیات شرایط 
برای ادامه حیات س��ینما بسیار سخت تر هم 
می شود.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اکثر 
تولیدات پلتفرم ها توسط عوامل سینما صورت 
می گیرد، بهتر است برای رشد جامعه مخاطب 
در آنها همکاری های بیش��تری را از این پس 
میان آنها و صنف تهیه کنندگان سینما شاهد 
باش��یم و برخی از پلتفرم ها با دست کشیدن 
از زیاده خواه��ی و احیانا تاش برای س��لطه 
بر س��ینماگران، س��ینمای ایران را شریک و 
همتای خود در نظر بگیرند و در عین شفافیت 
مالی، از سیاست های نادرستی چون تحمیل 
هزینه بیش��تر به مخاطب بپرهیزند که این 
کار جز فراری دادن مخاطب بالقوه آنها نتیجه 

دیگری ندارد.

سينمای ایران

نگرانی سيدضياء  هاشمی از  سوءاستفاده انتخاباتی از »سينما«

کرونا، مالیات، انتخابات؛ مثلث نگرانی

برای مخاطب عادی ویترین رسانه ملی 
احتماال منحصر است به بازیگران، هنرمندان 
و مجریانی که شبانه روز روی آنتن هستند 
و وقتی صحبت از »چهره« می شود اولین 
تصور سراغ افرادی می رود که بارها در این 
رس��انه دیده شده اند. با این حال گاهی در 
صداوسیما و حتی در طی فرآیند محصول 
نهایی که روی آنتن می رود مهم ترین چهره 
و تاثیرگذارترین فرد کسی بوده است که در 

پشت پرده قرار داشته است.
ی��ک کارگردان، یک مدیر و یا حتی یک 
کارش��ناس که ش��اید چندان هم پای ثابت 
همه برنامه ها نباش��د و حتی مجری که در 
شبکه کم بیننده چهار فعالیت دارد گاهی تاثیر 
حضورشان به موج سازی ها و جریان سازی هایی 
می رس��د که تا روزها و ماه ها رس��انه ملی را 
دستخوش تغییرات قرار می دهد. تغییراتی که 
می تواند ضمنی و درونی یا برونی باشد و نفوذ 

آن تا جا به جایی های مدیریتی هم برسد.
در ای��ن گزارش نگاه��ی داریم به پنج 
چهره ای که طی یک س��ال اخیر رس��انه 
مل��ی تحت تاثیر آنه��ا اتفاقات مختلفی را 
تجربه کرد.در مرور کارنامه و اظهارات پنج 
چهره ای که در سال 99 به فراخور اتفاقات 
و ش��رایط با خبرها و حاشیه های مختلف 

خبرساز شدند.
ابراهی�م حاتمی کیا؛ بازگش�ت به  � 

سریال سازی
بعد از »س��لمان فارس��ی« پ��روژه الف 
وی��ژه ای ک��ه داوود میرباق��ری کارگردان 
سرش��ناس و مطرح سینما و تلویزیون بعد 
از چند مجموعه تاریخی در حال س��اخت 
آن است دومین و مهم ترین پروژه الف ویژه 
تلویزیون با نام »موسی« این روزها توسط 
ابراهیم حاتمی کیا در حال بازنویسی است.

فیلمنامه اولیه سریال »موسی« را فرج اهلل 
سلحش��ور به ن��گارش درآورد و ق��رار بود 
خودش هم بس��ازد اما عمرش کفاف نداد 
و بعد از او جمال ش��ورجه که پیش از این 
در سریال هایی چون »یوسف پیامبر« با او 
همکاری داشته است عهده دار به سرانجام 
رساندن وصیت سلحشور شد. شورجه هم 
اما بعد از مدتی درگیر بیماری شد و چند 
ماهی این بیماری به طول انجامید تا اینکه 
قرعه س��اخت این س��ریال تاریخی به نام 

حاتمی کیا افتاد.
خبر حضور حاتمی کیا در این پروژه ابتدا 
به صورت غیررسمی مطرح و بعد به صورت 
رسمی از طرف س��ازمان صداوسیما تایید 
شد. صداوس��یما در این خبر عنوان کرده 
بود که مس��ووالن رسانه ملی حدود دو ماه 
با حاتمی کیا مذاکره هایی انجام دادند و در 
نهایت این کارگردان شناخته شده سینما و 
تلویزیون کارگردانی این سریال را پذیرفت.

نام حاتمی کیا بر سر این پروژه تاریخی هم به 
آن ضریب بیش��تری داد و هم واکنش های 
بس��یاری را در می��ان رس��انه ها و چهره ها 

برانگیخت به ویژه که بعد از سال ها و طی یک 
دهه دوباره به مسیر سریال  سازی بازگشته بود؛ 
سریالی که البته به لحاظ گستردگی پروسه 
ساخت، این بار سخت تر، طوالنی تر و با شرایط 
تولیدی بزرگ تری نسبت به سریال های قبلی 
او خواهد بود. با رسانه ای شدن این خبر، خود 
حاتمی کیا هم به س��خن درآمد و درباره این 
پروژه در جمله کوتاهی با بیان اینکه پذیرفتن 
کارگردانی این س��ریال را نوعی ادای دین به 
مرحوم سلحش��ور می داند، تاکید کرده بود: 
»در میان آثار متعددی که س��اخته ام جای 
ی��ک کار قرآنی را خالی می بینم و به همین 
علت با انگیزه و عاقه این مسوولیت سنگین 

را می پذیرم.«
مرتض�ی میرباق�ری؛ پای�ان ی�ک  � 

حکمرانی
مرتضی میرباقری امسال بعد از سال ها 
معاون سیمای رسانه ملی بودن باالخره از 
این سمت کنار رفت و جای خود را با حکم 
عبدالعلی علی عسکری رییس صداوسیما به 
حمید شاه آبادی داد. میرباقری در دوره ها 
و زمان های مختلفی به عنوان معاون سیما 
فعالیت داش��ته و کار کرده است و آخرین 
دوره حض��ور او در معاونت س��یما به زمان 
فعلی با ریاس��ت عبدالعلی علی عس��کری 
می رسد که یکی از چالشی ترین دوره ها را 

هم برای او رقم زد.
او از ای��ن حیث کارنامه ای پر از اتفاقات 
و حاشیه های مختلف دارد که قابل تحلیل 
و بررسی است. با این حال میرباقری از آن 
دست مدیرانی است که در این سال ها جز 
گفت وگوه��ای خبری تن ب��ه گفت وگوی 
مفصل چالشی با هیچ رسانه ای نداده است 
و گویی هر آن کس که سکان صدارت های 
کان بر صداوسیما را می گیرد اولین اقدام 
اجرایی اش مهر س��کوتی است که بر لبان 
خود می زند!دایره حاش��یه های دوره اخیر 
مدیریت میرباقری ب��ه روابط او با مدیران 
و حتی رییس صداوس��یما هم کشیده شد 
و باره��ا ش��ایعاتی از اختافات او با رییس 
صداوسیما به گوش می رسید و یا در یکی دو 
سال اخیر که بحث ممنوعیت به کارگیری 
بازنشس��تگان در صداوسیما مطرح می شد 
او هم از کس��انی بود که مورد انتقاد برخی 
رسانه ها قرار گرفت اما به دلیل حرفه دیگر 
او یعن��ی اس��تادی دانش��گاه از دایره این 
بازنشس��تگان خارج شد تا سال 99 که در 
نهایت 16 مهرماه از سمت خود خداحافظی 
کرد.میرباقری این اواخر موضع گیری های 
جدی هم نس��بت به حواش��ی داشت مثل 
اظهار نظر صریح او نس��بت به پخش بیش 
از ح��د پیام ه��ای بازرگان��ی و برنامه های 
اسپانسرمحور که در سخنانی صریح و برای 
اولین بار با بیان اینکه 6۰ درصد از بودجه 
رسانه ملی از طریق بخش بازرگانی تامین 
می ش��ود، گفته بود: م��ا پخش برنامه های 
مشارکتی و مش��ارکت بخش بازرگانی در 

برنامه ه��ا را »ذلت« می دانیم و متاس��فانه 
هر چه می گذرد دولت سهم بازرگانی را در 

بودجه رسانه ملی پررنگ تر می کند.
پخش پیام های بازرگانی در س��ال های 
اخیر با انتقادات زیادی مواجه بوده اس��ت؛ 
انتقادات��ی ک��ه هر ب��ار هم ب��ه ناچاری و 

استیصال سازمان ختم شده است.
از دیگ��ر چالش ه��ای میرباقری حضور 
سلبریتی ها روی آنتن به عنوان مجری بود 
که آن هم بارها صداوس��یما را نوک پیکان 
هجمه های گوناگون ق��رار داده بود. حتی 
در یک م��ورد، حضور س��لبریتی ای چون 
بنیامین بهادری خوانن��ده برای برنامه ای 
رمضانی، درس��ت در س��اعاتی قبل از اجرا 
ملغی ش��د و بعد از آن خبرهایی رسمی از 
ممنوعیت به کارگیری سلبریتی ها روی آنتن 
در حوزه های غیرمرتبط اطاع رسانی شد. 
با این حال اجرایی نش��دن این اباغیه هم 
باعث شد دوباره سازمان درگیر واکنش های 
منفی ش��ود و همواره س��یبل رسانه ها در 
بهره گیری از سلبریتی ها و مجری بازیگرها 

قرار بگیرد.
سال گذشته یک اباغیه جدی و اجرایی 
هم از طرف معاونت سیما اطاع رسانی شد 
ک��ه طب��ق آن بخش��ی از برنامه های زنده 
ضبطی شدند که دو برنامه مهم »جهان آرا« 
و »ثریا« به دلیل مخالفت با این اباغیه روی 
آنتن نرفتن��د و برنامه های »هفت«، »نقد 
س��ینما« و چند برنامه دیگر نیز به صورت 
تولیدی پخش شدند. اما درست در آذرماه 
99 و حدود دو ماه بعد از حضور شاه آبادی 
نه تنها این برنامه که برنامه های دیگری مثل 
»رادیو هفت« هم ک��ه در زمان میرباقری 

متوقف شدند به آنتن بازگشتند.
هنوز البته از دوره مدیریتی ش��اه آبادی 
نمی توان ارزیابی درستی داشت و باید مدتی 
بگذرد تا کم و کیف حضور او مورد واکاوی 
قرار گیرد.از دوره معاونت میرباقری اقداماتی 
هم باقی ماند که هنوز محقق نش��ده است 
و بخش��ی احتماال برای همیشه بی جواب 
خواهد ماند. از جمله اینها متوقف ماندن دو 
سریال »سرزمین کهن« به کارگردانی کمال 
تبریزی و »کتون��ی زرنگی« به کارگردانی 
علی ماقلی پور برای پخش اس��ت که باید 
دی��د چ��ه زمانی ممکن اس��ت رنگ آنتن 
ببینند و اما بخش��ی ک��ه احتماال جوابش 
ب��رای همیش��ه به محاق رفته اس��ت نامه 
علی عس��کری به معاون سیما برای یافتن 
ستون پنجم دشمن و توضیح میرباقری در 
ای��ن زمینه و همچنین پرونده تخلف آرای 
جشنواره جام جم است که هیچ گاه درباره 

آنها اظهارنظر شفافی نداشت.
کارش�ناس  ش�کوری،  مجتب�ی  � 

تلویزیون در جایگاه درست
ش��اید انتخاب نام مجتبی ش��کوری به 
عنوان یک��ی از چهره های تلویزیونی کمی 
جای س��وال و حتی تعجب داش��ته باشد 
چ��ون او نه مج��ری تلویزیون اس��ت و نه 
س��متی رس��می در برنامه های تلویزیونی 
دارد. ب��ا این ح��ال نام مجتبی ش��کوری 
و ویدئوه��ای این کارش��ناس ثابت برنامه 
»کتاب باز« بارها در شبکه های اجتماعی و 
میان طرفدارانش وایرال شده و به اشتراک 

گذاشته شده است.
او ش��اید از مع��دود مهمانان تلویزیونی 
است که رسانه را تریبونی برای دیده شدن 
و جلوه گری ندانس��ته اس��ت. درحالی که 
طی این چند س��ال شهرت و حضورش در 
برنامه تلویزیونی »کتاب باز« می توانس��ت 
شبانه روزی در برنامه های دیگر حضور یابد 
و ی��ا به تدری��ج از القاب و عناوین مختلف 

روان شناس و… را برای خود برگزیند.
ش��کوری نمون��ه ای از یک کارش��ناس 
تلویزیونی است که در جای درست خود قرار 

گرفت و با اینکه بارها مطالعات مختلف او 
در حوزه های روانشناسی و مشاوره هایی در 
باب شخصیت، معنای زندگی، اندیشه و… 
با مخاطب به اشتراک گذاشته شده، اما هر 
بار آنها را به عنوان اطاعات و تجربه هایی 
که از یک کتاب به دست آورده است مطرح 
کرد. هیچ گاه به س��مت روان شناسی زرد 
نرفت و اطاعاتش باعث نشد براساس آنها 
سمت توصیه ها و پند و اندرزهای مختلف 

غیرعلمی و غیرمستند برود.
دامی ک��ه تلویزیون در یکی دو س��ال 
اخیر به آن دچار شده و پذیرای چهره های 
بس��یاری در حوزه پزشکی و سامت بوده 
اس��ت؛ افرادی ک��ه بعداً کاش��ف به عمل 
آمده که هیچ صاحیتی در حوزه پزشکی 
نداش��ته اند و ب��ا پرداخ��ت مبالغی کان 
توانس��ته اند س��اعتی از آنتن را در اختیار 
خود بگیرند و مش��اوره های پزش��کی ارائه 
کنن��د و یا اف��رادی که صرفا ب��ا خواندن 
برخی کتاب های روان شناسی و یا شهرت 
در ش��بکه های اجتماعی )روان شناس های 
اینستاگرامی( به این رسانه دعوت می شوند 
و مخاطب را به سمت روان شناسی های زرد 
و صرفا انگیزشی اما بدون آموزش مهارتی 

ترغیب می کنند.
دومین�وی  رحیم پ�ور،  حبی�ب  � 

جنجال ها
حبیب رحیم پور مجری تلویزیونی است 
که امس��ال بعد از مدت ها اج��رای برنامه 
»زاوی��ه« از این برنامه کن��ار رفت. برنامه 
زاویه در ش��ب اج��رای او با یک حاش��یه 
مواجه ش��د که تا مدت ها گریبان رس��انه 
ملی را گرفت و اتفاقاتی دومینووار را برای 

رسانه ملی رقم زد.
زاوی��ه برنامه ای مناظره مح��ور و زنده 
اس��ت و یکی از قس��مت های آن با حضور 
حجت االس��ام جهان بزرگی و عماد افروغ 
روی آنتن ش��بکه چهار س��یما و سخنان 
جهان بزرگی علیه دولت حس��ن روحانی 
رییس جمهوری حاشیه هایی جنجالی به پا 
کرد. او در این س��خنان از واژگانی سخیف 
استفاده کرد که باعث شد چهره ها، دولتی ها 
و نهاده��ای مختلف به آن واکنش نش��ان 
دهن��د با این حال ویدئوی س��خنان او در 
شبکه های اجتماعی بیشتر و بیشتر دیده 
ش��د.اظهارنظر رس��می رحیم پور مجری 
برنامه هم که در همان قسمت و در انتهای 
گفت وگو تذکری نسبت به سخنان مطرح 
ش��ده داشت کمتر دیده ش��د و بعد از آن 

موجی از انتقادات روانه تلویزیون شد.
در واکن��ش ب��ه ای��ن هجمه ه��ا، ابتدا 
شبکه چهار نس��بت به سخنان کارشناس 
دعوت ش��ده بیانی��ه ص��ادر ک��رد و از این 
اظهارات تبری جست. سپس شورای نظارت 
بر صداوس��یما خواهان بررسی اتفاق پیش 
آمده ش��د.آتش این جنج��ال البته آنقدر 
ب��اال گرفت که باعث ش��د عالی ترین مقام 
صداوسیما یعنی خود علی عسکری رییس 
س��ازمان هم به شکلی رس��می در یکی از 

نشست ها عذرخواهی کند.
همچنین در موضع گیری های اولیه گفته 
ش��د مجری از برنامه حذف ش��ده و خود 
رحیم پ��ور طی مصاحب��ه ای اعام کرد که 
اخراج شده است. برنامه بعدی »زاویه« هم 
به جای رحیم پور مجری دیگری ظاهر شد 
با این حال عطاهلل بیگدلی در اولین برنامه ای 
که روی آنتن رفت درباره غیبت رحیم پور 
توضیح داد: »او برای ادامه برنامه مذاکراتی 
کرد و شروطی داشت. این مذاکرات تا قبل 
برنامه ادامه داشت و در مجموع این توافقات 

صورت نگرفت.«
به این ترتیب به دلیل سخنان تخریبی 
و سخیف یک کارشناس تلویزیونی مجری 

برنامه قربانی شد.
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