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وزیر خارجه عربستان:
 از گفت وگو با ایران

 استقبال می کنیم

روحانی در جلسه ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا:

انتخابات، کرونا را 
گسترش داد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی 
کیفی )فشرده( شماره 25-1400/4 ت )نوبت سوم(

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد »انجام 12000 متر عملیات چاه پیمایی )با 
استفاده از دستگاه ژئوفیزیک کارفرما( در محدوده اکتشافی زغال سنگ مزینوی طبس« 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2000001028000014 و 
با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 700/000/000 )هفتصد میلیون( 
ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی(  برگزار نماید. تاریخ انتش��ار مناقصه در س��امانه ساعت 10 صبح مورخ 1400/04/13 و 
مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه از س��ایت تا س��اعت 17 مورخ 1400/04/23 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 
مورخ 1400/05/02 و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1400/05/03 برگزار می گردد. عالقه مندان شرکت در 
 مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

»جهان صنعت« در گفت وگو با کارشناس ها به بررسی آخرین وضعیت پیک پنجم کرونا پرداخت

مردم بی دفاع، دولت بی خیال
برجام در هاله ای از ابهام

مهدی مطهرنیا*
نکت��ه ای ک��ه در ب��اب 
برجام باید مورد توجه قرار 
داد این اس��ت که برجام به 
صورت کوتاه مدت، فشرده 
و در دسترس نیست. به این 

معنا که توافقنامه ای است که هیچ گاه به تعهدنامه 
تبدیل نشد. اصلی ترین کنشگر موجود در آن یعنی 
ایاالت متحده آمریکا از آن خارج شد و هنوز هم به 
آن بازنگش��ته است و بازگشت خود را مشروط به 
تجدیدنظر در برجام و در همان حال، اس��تفاده از 
تغییر رییس جمهور در کاخ سفید با شعار بازگشت 
به برجام در س��ازوکار 1+5 قرار داده است. به بیان 
دیگر آمریکا در زمان بایدن با تمس��ک به پارادایم 
قدرت هوش��مندانه آمری��کا و دکترین غالب بالغ 
توانسته اس��ت به 1+5 بازگشت کند و ایران را به 
پ��ای میز مذاکره بکش��اند اما به هیچ وجه حاضر 
نیست که تحریم های اصلی حتی تمام تحریم های 
دوران پرزیدنت ترام��پ را بردارد. آمریکایی ها در 
پی برداشتن تحریم هایی هستند که اثر کارکردی 
چندان��ی روی ایران و آینده ایران ندارد و از طرف 
دیگر به ایرانی ها هیچ گونه اعتمادی در زمینه ادامه 
مذاکرات در زمین��ه موضوعات دیگر مورد عالقه 
1+5 ندارن��د چراکه بر مبنای رویکرد آینده محور 
آمریکایی ها پذیرش برجام مستلزم ورود ایران به 
مجموعه ای از مذاکرات مورد توجه واش��نگتن در 
ارتباط با تهران قلمداد می شد و اوباما هم به دنبال 
همین معنا بود، چنانکه مشاهده کردیم ایران به 
هیچ وجه به جز پرونده هسته ای حاضر به مذاکره در 
باب پرونده  دیگری نشد. از طرف دیگر با تغییر دولت 
حسن روحانی به ابراهیم رییسی با تعریفی که از آنان 
در سپهر ادبیات سیاسی ایران و آمریکا وجود دارد، 
آمریکایی ها به قدرت رسیدن رییسی را از یک سو 
فرصت می دانند چون او را نزدیک تر به رهبری نظام 
جمهوری اسالمی ایران قلمداد می کنند و از سوی 
دیگر او را یک رییس جمهور وابسته به جناح راست 
در ایران می دانند که رویکردهای ضد آمریکایی قوی 
و حتی رو در ویی با برجام به عنوان یک توافق نامه 
را در کارنامه خود ثبت و ضبط دارد و به هیچ وجه 
حاضر به مذاکره در ابعاد گوناگون حتی تجدیدنظر 
در برجام نیست لذا باید گفت که مذاکرات وین در 
هاله ای از ابهام اس��ت و حتی اگر به نتیجه ای هم 
دس��ت یابد، این نتیجه آن چیزی نخواهد بود که 

ایران آن را درخواست دارد.
این معنا که همه تحریم ها برداش��ته ش��ود، 
راستی آزمایی صورت پذیرد و ایاالت متحده آمریکا 
درخواست های ایران را در این زمینه ها پذیرا باشد 
تا حدود زیادی دور از دسترس است. مگر آنکه در 
توازن قدرت موجود از منظر رو در رویی نه از منظر 
عناصر و عوامل قدرت، یکی از دو طرف از مواضع 
خ��ود عدول کند و این امر نی��ز تا حدود زیادی 
ناممکن نشان می دهد اگرچه امکان پذیر است.  

*تحلیلگر مسائل بین المللی

سرمقاله

نقد روز

دیدگاه

 آقای پدرام سلطانی
 دلمان برای شما تنگ می شود 

محمد صادق جنان صفت
 سه دهه فعالیت بدون 
تعطیلی در روزنامه نگاری 
اقتص��ادی م��را ب��ا ده ها 
اقتص��اددان، کارش��ناس 
ن  مدی��را قتص��ادی،  ا
س��ازمان ها و دستگاه های 
دولت��ی و وزارتخانه ها و فعاالن بخش خصوصی 
آشنا کرده است. با شمار قابل اعتنایی از این ده ها 
نفر هن��وز از راه دور و هرازچندگاه پیامی با هم 
دادوس��تد می کنیم. بسیاری از این اقتصاددانان 
و فعاالن اقتصادی چهره های نیک نام و دلسوز به 
ایران بوده و هستند و به فراخور دانش و تخصص 
و تعهد به این س��رزمین نوشته و سخن گفته و 
می گویند که شاید کسب وکار ایرانیان به روزهای 
سخت و راه ناصاف امروز که توانی برای پیشبرد 

آن نیست، نرسد.
ادامه در همین صفحه

تاب آوری مردم ، خبرگزاری 
روسی و هواداران ایرانی اش

احسان شادی- این روزها داستان به تراژدی 
نزدیک شده، گفت وگوهای ایران و آمریکا به طور 
غیرمس��تقیم که تفاوت چندانی هم با مذاکرات 
مستقیم ندارد در کانون توجه ایرانیان  قرار دارد. هر 
شخصیت و نخبه ایرانی از زاویه ای که در آن تخصص 
و مهارت دارد به این داستان نگاه و شخصیت های 
پیدا و پنهان آن را دنبال می کند و از این پیگیری ها 
نتیجه می گیرد که سرنوشت چه خواهد شد. در نگاه 
همه کسانی که این روزها صلح هسته ای را دنبال 
کرده و درباره آن س��خن می گویند و می نویسند 
یک نقطه مشترک را پیوسته بازتاب می دهند. این 
نقطه مشترک میزان تاب آوری شهروندان ایرانی در 
صورت ادامه دار شدن تحریم ها و نرسیدن به صلح 
هسته ای است. در این باره حتی خبرگزاری روسی 
اسپوتنیک و بخش فارسی آن نیز مساله را بررسی 
کرده است. کارشناس این خبرگزاری روسی پس 
از آنکه آمریکا را مقصر گره افتادن بر گفت وگوهای 
وین معرفی کرده است نتیجه گیری کرده: »اگر بنا 
باشد ایران ذیل تحریم ها، به هر بهانه ای، بماند چه 
دلیلی است توافقی را امضا کند و خود را بند آن کند، 
کال برجام را کنار می گذارد و به مقابله با تحریم های 
آمریکا می پردازد، همان طور که ایرانی ها دهه ها است 
با تحریم های آمریکا ساخته اند هیچ مشکلی برای 
ادامه زندگی خود نخواهند داشت.« این خبرگزاری 
بر اساس کدام تحلیل و کدام واقعیت ها به این نتیجه 
رسیده است؟ واقعیت چیست؟ آیا شهروندان ایرانی 
که براساس گفته های کاندیداها در جریان مبارزه 
انتخاباتی با بدترین وضعیت معیشتی روبه رو هستند 
و نرخ تورم ش��تابان آنها را به کام فقر و بدبختی 
انداخته است باز هم می توانند از هزینه های زندگی 
خود بکاهن��د؟ کاش در این باره یک پژوهش باز 
می شد و نتایج آن به اطالع شهروندان می رسید. 
برای اینکه بتوانیم در این باره گمانه زنی کنیم یک 
راه این اس��ت که به توانایی دولت توجه کنیم. آیا 
دولت می تواند درصورت تداوم تحریم ها کس��ری 
بودجه نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان را برای 
اداره کش��ور تامین کند؟ دولت یا باید منابع تازه 
ارزی و ریالی بیاورد که معلوم نیست داشته باشد، 
یا باید نفت بفروشد و ارز آن را تبدیل به دالر کند 
که ادامه تحریم های فعلی این راه را بس��ته است، 
ی��ا باید آب و برق و گاز و بنزین را با قیمت باالتر 
بفروشد که خطرناک است یا اینکه به طور پنهانی 
اس��کناس چاپ کند و نرخ تورم را به باالی 100 
درصد برساند. به نظر نمی رسد شهروندان ایرانی 
تاب آوری این دو مورد آخر را داشته باشند و بعید 
است دولت بخواهد بار دیگر بی حساب و کتاب از 
شهروندان منابع مالی بیشتری بخواهد. به این ترتیب 
و برخالف ادعای خبرگزاری روسی مردم ایران به 
این وضعیت عادت نکرده اند و معلوم نیس��ت که 

وضعیت چه خواهد شد.

  »جهان صنعت« گزاره ونزوئالیی شدنتولید در محاصره تحریم»جهان صنعت« سهم صنعت از محرومیت های بین المللی ایران را محاسبه می  کند
 اقتصاد ایران را بررسی می کند

سرنوشت مبهم » ریال«
گ�روه اقتص�ادی- سال هاس��ت ک��ه 
همزمان با اوجگیری مش��کالت اقتصادی، 
گزاره ونزوئالیی شدن ایران نیز بر سر زبان ها 
می افتد. بسیاری شباهت های این دو کشور از 
منظر رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی را 

مالک قرار می دهند ...

  »جهان صنعت« از بازگشت دوباره طرح محدودیت 
فضای مجازی به دستور کار مجلس، گزارش می دهد

 قیام علیه اینترنت
معصومه معظمی- طرحی که کمیس��یون 
فرهنگ��ی مجل��س یازدهم به ریاس��ت مرتضی 
آقاتهرانی، روحانی نزدیک به جبهه پایداری و از یاران 
محمود احمدی نژاد، تهیه کرده اند و قرار است در 
صحن علنی به تصویب برسد، به گفته بسیاری از 

کارشناسان و صاحب نظران  ...

»جهان صنعت« دالیل رشد 203 درصدی 
صادرات فوالد را بررسی کرد

کاهش تقاضای داخلی
منیر حضوری- بررسی دقیق آمار تجارت 
خارجی کشور نشان می دهد، فوالد و صنایع 
ف��والدی از جمله مهم تری��ن اقالم صادراتی 
کشور در س��ه ماهه نخست امسال هستند 
و توانسته اند رشد مناسبی را برای کشور به 

همراه آورند تا جایی که  ...
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ادامه سرمقاله

 آقای پدرام سلطانی
 دلمان برای شما تنگ می شود 

در می��ان ای��ن ده ها نف��ری که می ش��ناختم و 
می شناس��م برخی اما دس��ت کم با شناختی که من 
دارم و با نش��انه هایی ک��ه از کار آنها در جامعه نمود 
داشت جایگاهی بلند داشته و دارند. یکی از اینها بدون 
تردید پدرام سلطانی بازرگان خوش اندیش و کامیاب و 
سرشناس ایرانی است که در سال های تازه سپری شده 
خوش درخش��ید. به گواه هم��ه همکارانش در اتاق 
بازرگان��ی تهران و ایران و نیز بیش��تر رس��انه نگاران 
ایرانی و بر پایه تجربه مستقیم خودم در گفت وگوهای 

اختصاصی با او و ش��نیدن سخنانش در نشست های 
گوناگ��ون او س��نجیده، دلس��وزانه، کارشناس��انه و 
پیش برنده س��خن می گفت. با همه احترامی که به 
آقای ش��افعی به عنوان ریاس��ت اتاق ایران دارم و با 
توجه به اطالعات و تجربه ام نیک می دانم اگر شرایط 
بیرونی اجازه می داد بسیاری از بازرگانان ایرانی عضو 
اتاق که در انتخابات حاضر می شدند اگر او کاندیدای 

ریاست می شد به او رای می دادند. 
حاال چرا برای پدرام س��لطانی می نویس��م و چرا 
می گویم دل اقتصاد برای او تنگ می شود؟ از آخرین 
باری که با او گفت وگو می کردم می توانس��تم حدس 
بزن��م پس از کناره گیری از انتخاب��ات دوره قبل اتاق 

تهران به زودی شاید از دیگر جاهایی که عضویت دارد 
کناره گیری کند. چند روز پیش در اینستاگرام او خواندم 
که از کاندیدا شدن برای ریاست اتاق ایران و اتریش نیز 
کناره گیری کرده است. نمی دانم جز دلسردی از اینکه 
نمی تواند برای نجات اقتصاد از گرداب سیاست و نیز 
کشتی به گل نشسته سیاست های اقتصادی ناکارآمد 
و دور از دانش اقتصاد کاری کند؛ چه چیز دیگری در 
کناره گیری او از میدان فعالیت در نهادهای مدنی تاثیر 
داشته است اما این را می دانم که اقتصاد ایران از این 
کناره گیری آسیب می بیند. بودن یا نبودن او در صحنه 
فعالیت های اقتصادی برای روزگار نگارنده تاثیری ندارد 
اما می دانم اقتصاد ایران از نبودن چهره هایی چون پدرام 

سلطانی که در دیگر عرصه ها از جمله در دانشکده های 
اقتصادی، در پژوهشکده های اقتصادی و نیز در مراکز 
تصمیم س��ازی دور و دورتر می شوند آسیب می بیند. 
بودن چهره هایی مثل پدرام س��لطانی که یک نمونه 
از بازرگانان خوش اندیش و دارای باورهای کارشناسی 
س��ازگار با دانش روز جهان اس��ت راه را برای هموار 
کردن دیگرانی همانند خود او باز می کند. نبودن این 
آدم ها، نهادهای مدنی را از کس��انی که آزادیخواهانه 
می اندیش��ند و آزادیخواهانه و در مسیر خیر عمومی 
گام برمی دارند و خودش��ان و کشورش��ان را ثروتمند 
می کنند ناهموار می کند. دل اقتصاد برای شما تنگ 

می شود آقای سلطانی.

رویداد

۵ عضو دولت با رییسی دیدار کردند
بررسی راهکارهای تامین منابع 
ارزی برای تهیه کاالهای اساسی

راهکارهای اص��الح نظام مالی و تامین منابع 
ارزی برای تهیه کاالهای اساسی مورد نیاز مردم 
در دیدار پنج عضو کابینه با رییس جمهور منتخب 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
امی��ر حاتمی وزیر دف��اع، کاظم خاوازی وزیر 
جهاد کشاورزی و محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات، محمدباقر نوبخت 
رییس س��ازمان برنامه و بودجه و اکبر کمیجانی 
رییس کل بان��ک مرکزی در دیدارهای جداگانه 
با رییس جمهور منتخب، گزارش��ی از وضعیت و 
اقدامات وزارتخانه های دف��اع، جهاد و ارتباطات 

ارائه کردند.
گزارش حاتمی از میزان آمادگی دفاعی کشور  � 

در مقابله با تهدیدات
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که پیش 

از این نیز هم��راه با فرماندهان عالی رتبه نظامی 
برای تبریک پیروزی آیت اهلل رییسی در انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم با رییس جمهور منتخب 
دیدار کرده بود در دیدار خود گزارشی از اقدامات 
و دستاوردهای وزارت دفاع در حوزه های مختلف 
از جمله میزان آمادگی دفاعی کشور در مقابله با 

تهدیدات ارائه کرد.
گزارش وزیر کشاورزی از چالش های گندم،  � 

مرغ و گوشت
وزیر جهاد کش��اورزی هم با تبریک پیروزی 
آیت اهلل رییس��ی در انتخابات ۲۸ خرداد و آرزوی 
موفقیت برای دولت آینده گزارش��ی از اقدامات 
این وزارتخانه و وضعیت کش��اورزی و مهم ترین 
چالش ها و مسیرهای پیش روی دولت سیزدهم 
برای تامین نیازهای اساسی مردم از جمله گندم، 

مرغ و گوشت ارائه کرد.
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات هم در 
دیدارش با رییس جمهور منتخب با تبریک انتخاب 
آیت اهلل رییسی به عنوان هشتمین رییس جمهور 

کشورمان و آرزوی توفیق برای وی و همکارانش 
در دولت آینده، از وضعیت و اقدامات این وزارتخانه 

به منتخب ملت گزارش داد.
س��یدابراهیم رییس��ی نیز با تش��کر از اظهار 
محب��ت وزرای دفاع، جهاد و ارتباطات و گزارش 
عملکرد وزارتخانه هایش��ان، استفاده از تجارب و 
همکاری همه بخش ها برای پیش��برد برنامه ها و 
ماموریت های دولتش در خدمتگزاری به مردم و 

بهبود وضع موجود را مورد تاکید قرار داد.
روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی 
از دیگر مسووالن دولت دوازدهم بودند که برای 
ارائه گزارش درباره عملکرد س��ازمان متبوعشان 
ب��ه صورت جداگان��ه با رییس جمه��ور منتخب 

دیدار کردند.
گزارش نوبخت از چالش های پیش روی دولت  � 

سیزدهم
محمدباقر نوبخت در دیدار با آیت اهلل رییسی 
ضمن تبریک انتخاب ایشان به عنوان هشتمین 
رییس جمهور و آرزوی موفقیت برای دولت آینده، 
گزارشی از وضعیت کشور و چالش های پیش روی 
دولت سیزدهم در حوزه های گوناگون ارائه کرد.

رییسی با تشکر از اظهار محبت رییس سازمان 
برنامه و بودجه و گزارش وی درباره اقدامات این 
سازمان و شرایط کشور، بر لزوم تحول همه جانبه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: 
دولت مردمی به دنبال آن است که با تغییر برخی 
س��اختارها و رویکردها، توزیع عادالنه و مدیریت 
بهین��ه امکانات و اتکا به توان داخل وضع موجود 

را به نفع مردم تغییر دهد.
گزارش رییس کل بانک مرکزی از چالش های  � 

حوزه پولی و بانکی
اکبر کمیجانی ریی��س کل بانک مرکزی نیز 
در دی��دار با رییس جمهور منتخب، گزارش��ی از 
چالش ه��ای حوزه پولی و بانکی و وضعیت ارزی 

کشور ارائه کرد.
وی ب��ا تبری��ک پیروزی آیت اهلل رییس��ی در 
انتخاب��ات س��یزدهمین دوره ریاس��ت جمهوری 
و آرزوی موفقی��ت ب��رای دولت آین��ده، درباره 
چالش ه��ای حوزه پولی و بانکی و وضعیت ارزی 
کشور و مس��ائل مهم مربوط به بانک مرکزی به 

رییس جمهور منتخب گزارش داد.
رییسی: تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ  � 

باشند
رییسی نیز با تشکر از ابراز محبت رییس کل 
بانک مرکزی و گ��زارش وی درباره نظام پولی و 
بانکی کش��ور، بر ل��زوم هماهنگی تیم اقتصادی 

دولت برای رفع مشکالت این حوزه تاکید کرد.
در ای��ن دیدار، راهکارهای اصالح نظام مالی و 
تامین منابع ارزی برای تهیه کاالهای اساسی مورد 

نیاز مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
الزم به ذکر اس��ت تاکنون عالوه بر نوبخت و 
کمیجانی، تعداد دیگری از اعضای ستاد اقتصادی 
دول��ت از جمله وزرای نفت، صمت و تعاون، کار 
و رف��اه اجتماع��ی نیز در دیداره��ای جداگانه با 
رییس جمهور منتخب، درباره وضعیت کش��ور و 

عملکرد این وزارتخانه ها گزارش داده اند.
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روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:
انتخابات، کرونا را گسترش داد

»جهان صنعت«- کرونا دست بردار 
نیس��ت و نقش��ه ایران دوباره قرمز شده 
اس��ت. وضعیت اصال خوب نبوده و برای 
همین شاهد افزایش هشدارها و بازگشت 
دورکاری ها هستیم. واکسیناسیون نیز با 
وجود چالش ها و کندی ها در جریان است 
و ادامه خواهد داشت. با این حال هنوز هم 
نیاز جدی به رعایت پروتکل های بهداشتی 
احساس می شود و از همین رو دیدیم که 

حسن روحانی، رییس جمهور، دیروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا موکدا به این امر 
پرداخت. البته او وارد فاز مقصریابی نیز شد و از انتخابات به خصوص مهمانی های 

حاشیه ای انتخابات شوراها نام برد. 
روحانی با بیان اینکه ما در شرایط خاص کرونایی قرار گرفتیم، اظهار کرد: ما در 
مسیر افزایش این بیماری هستیم، در هفته های گذشته اعالم شده بود که ویروس 
جدید دلتا از مناطق جنوب و جنوب شرقی وارد کشور شده است و باید مراقبت 

شود که این ویروس به داخل کشور سرایت نکند.
وی افزود: متاسفانه ما این ایام مسائلی داشتیم که به شیوع کرونا کمک کرد، 
انتخابات و به خصوص انتخابات شوراها که گزارش هایی به ما رسید، آن مهمانی هایی 
که می دادند و سفره هایی که در برخی جاها می انداختند، متناسب با پروتکل ها نبود.
روحانی یادآور شد: سفرهای تابستانی را هم داریم که قبال ماه رمضان و عید فطر 
هم بوده و همه اینها دست به دست هم می دهند. باید همه مقررات مناطق قرمز 
و نارنجی اجرا شود، اگر این موارد با تردید مواجه شود ما به مشکل می خوریم. این 
بیماری که معلوم نیست تا کی مهمان ناخوانده جامعه ما می ماند و نتیجه بی توجهی 

به مقررات همین وضعیت می شود.
رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه از لحاظ مرگ و میر، واکسن بسیار تاثیرگذار 
و موثر است، افزود: در جهان نشان داده شده آنهایی که واکسن استفاده کرده اند به 
مقدار قابل توجهی این بیماری را مهار کرده اند.روحانی تصریح کرد: در موضوع واکسن 
در کشور شرایط روز به روز بهتر می شود، البته باید واکسن بیشتری در اختیار داشته 
باشیم. اگر کشورهایی که با آنها قرارداد بسته ایم و حتی پول آن را هم پرداخت کرده ایم 
واکسن را در اختیار ما می گذاشتند االن شرایط بهتری داشتیم. پول کوواکس را 
پرداخت کردیم و قرار بود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز را به ما تحویل دهد ولی از آن 
قولی که به ما داده عقب است و مقدار کمی را به ما داده اند. اگر مابقی برسد می تواند 
به ما کمک کند. وی با تاکید بر اینکه مشکالتی در تزریق واکسن در بعضی نقاط 
برای نوبت دوم به وجود آمده بود، اظهار کرد: ازدحامی در برخی مراکز البته بیشتر 
در تهران صورت گرفته که رفع شده است و امروز آن اجتماعی که مشاهده کردیم 
دیگر نیست تا به مردم به راحتی بتوانند واکسن بزنند. رییس جمهوری گفت: اگر 
فاصله گذاری ها و رعایت پروتکل ها را کنار بگذاریم و دورهمی ها همچنان سر جای 
خودش باقی بماند، ویروس کرونا دست کم تا آخر سال در کشور می ماند و سرایت آن 
با قدرت ادامه پیدا می کند. روحانی یادآور شد: با مراعات، می توانیم شرایط را پیش بینی 
کنیم بنابراین چاره ای جز عمل به پروتکل ها و تزریق واکسن و امید و اعتماد به رعایت 
اصول بهداشتی نداریم.روحانی با بیان اینکه ۹۲ شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند، 
گفت: اگر مراعات نکنیم شهرهای قرمز ما بیشتر می شود. از همه استانداران، نیروی 
انتظامی و همه افرادی که باید نظارت و مراقبت کنند می خواهم تا رنگ بندی را به 
دقت مورد توجه قرار دهند و تمام دستورالعمل ها در شهرها بسته به نوع رنگ، رعایت 
شود.وی گفت: مردم هم در تابستان برای سفرها مراعات کنند و به مناطق قرمز و 
نارنجی نروند و سفرهای تابستانی را به تاخیر بیندازند و تردد به اماکن عمومی، مراکز 
خرید، تجمعات و دورهمی ها را مراعات کنند تا بتوانیم جلوی انتقال این ویروس به 

ویژه نوع جدید هندی آن را بگیریم.

وزیر خارجه عربستان:
از گفت وگو با ایران استقبال می کنیم

 وزیر خارجه عربستان گفت که ریاض از گفت وگو با تهران استقبال می کند.
به گزارش ایسنا، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در گفت وگو با روزنامه 
ایتالیایی الریپوبلیکا تاکید کرد که کشورش از گفت وگو با تهران استقبال می کند 
به شرطی که تهران ثابت کند امنیت و ثبات در منطقه را تضمین کند.وی گفت 
که موضع عربس��تان و ایران درخصوص گفت وگوهایی که میان این دو کشور در 
عراق اتخاذ کردند مثبت بود.بن فرحان خاطرنشان کرد که امیدوارم این گفت وگو ها 
صفحه جدیدی با ایران باز کند.وزیر خارجه عربستان در ادامه ایران را به حمایت از 
انصاراهلل یمن و حزب اهلل عراق متهم کرد.بن فرحان تاکید کرد که ریاض خواهان 
تغییر ملموس رویکرد ایران در این زمینه اس��ت.این درحالی اس��ت که جمهوری 
اسالمی ایران همواره به دنبال حل اختالفات با کشورهای اسالمی و عربی به ویژه 
عربستان بوده است.الزم به ذکر است که همزمان با این اظهارات فیصل بن فرحان، 
یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که برادر ولیعهد عربستان 
قرار است به زودی به واشنگتن سفر کند تا در جریان این سفر درباره موضوعات 

مختلف، از جمله مذاکرات هسته  ای ایران گفت وگو کند.
 

نامه ایران به رییس شورای امنیت 
در هیچ حمله مسلحانه ای علیه آمریکا دخالت نداشتیم

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پاسخ به نامه اخیر نماینده دائم 
آمریکا، اتهامات وارده به جمهوری اسالمی ایران را رد و با نقض منشور قلمداد کردن 

حمله اخیر آمریکا به سوریه و عراق، این حمالت را شدیدا محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان ملل، در این نامه که به رییس شورای امنیت ارسال شده، اعالم کرده 
اس��ت: چندین بار در گذشته، از جمله در نامه های خود به رییس شورای امنیت، 
به صراحت گفته ام که جمهوری اسالمی ایران در هیچ حمله مسلحانه ای از سوی 
هیچ نهاد یا فردی علیه کارکنان یا تاسیسات آمریکا در عراق، دخالت مستقیم یا 
غیرمستقیم نداشته است.وی اضافه کرده است: بنابراین، هر گونه تالش برای نسبت 
دادن تصریحی یا تلویحی چنین اتهامی به ایران، نادرست و فاقد حتی بدیهی ترین 
اطالعات قابل اطمینان برای اثبات بوده و کامال بی اساس است و به همین خاطر ما 
با قاطعیت چنین ادعاهایی را رد کرده و از نظر حقوقی آنها را باطل و فاقد هرگونه 
اثری می دانیم.تخت روانچی تاکید کرده است که جمهوری اسالمی ایران تفسیر دلخواه 
آمریکا از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل برای توجیه حمله نظامی غیرقانونی خود 
در ششم تیر ۱4۰۰ به سوریه و عراق را قاطعانه رد کرده و این اقدامات غیرقانونی 
را که نقض حاکمیت دو کشور منطقه است، شدیدا محکوم می کند.دیپلمات ارشد 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل اضافه کرده است: این استدالل آمریکا که 
چنین حمالتی برای »بازداشتن« جمهوری اسالمی ایران و به اصطالح »گروه های 
شبه نظامی مورد حمایت ایران« از انجام حمالت بیشتر به کارکنان یا تاسیسات آمریکا 
در عراق انجام شده است، مبنای واقعی یا قانونی ندارد، چون صرفا بر یک تفسیر 
دلبخواه از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل بنا شده و به همین خاطر، این حمالت آمریکا 

نقض آشکار حقوق بین الملل به ویژه ماده ۲ منشور سازمان ملل است.

درخواست کواکبیان از رییسي برای پیگیری انتشار 
دالیل عدم احراز صالحیت

مصطف��ی کواکبیان دبی��رکل حزب 
مردم س��االری در توئیتر نوشت: در پاسخ 
به تماس دفتر جناب رییس��ی جهت ارائه 
پیشنهادات، با آرزوی موفقیت براي ایشان، 
نشس��ت مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ فراکسیون 
دیپلماسی با حضور ۸۰ نفر از نمایندگان 

مجلس دهم را یادآور شدم و در پایان، پیگیری ایشان را براي انتشار دالیل و 
مستندات عدم احراز صالحیتم از سوي شوراي نگهبان خواستار شدم.

معصومه معظمی- طرحی که کمیس��یون خبر
فرهنگ��ی مجل��س یازدهم به ریاس��ت مرتضی 
آقاتهران��ی، روحانی نزدیک به جبهه پایداری و از 
یاران محمود احمدی ن��ژاد، تهیه کرده اند و قرار 
اس��ت در صحن علنی به تصویب برسد، به گفته 
بسیاری از کارشناس��ان و صاحب نظران طرحی 
برای محدودسازی اینترنت و کاربران فضای مجازی 
و ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای دسترسی به 

گردش آزاد اطالعات است.
طرحی که ششم تیر به صحن مجلس رفت و 
با واکنش منفی و اعتراضی کاربران فضای مجازی 
و برخی سیاس��یون همراه ش��د. به همین دلیل 
محمدصالح مفتاح چه��ره نزدیک به محمدباقر 
قالیباف در توئیتی نوشت: »قالیباف در جمع روسای 
کمیس��یون های مجلس گفت فقط موضوعات 
اضطراری و ضروری باید در دس��تور کار مجلس 

باشد.« 
او در عین حال گفت که طرح »س��اماندهی 
پیام رسان های  اجتماعی« با نظر قالیباف از دستور 
کار مجلس خارج شده است. اما ظاهرا زور جبهه 
پایداری ها به خواست قالیباف چربیده است، چراکه 
آقاتهرانی روز پنجشنبه این خبر را تکذیب کرد و 
گفت که این طرح به قوت خود باقی اس��ت و به 
عنوان اولویت کمیسیون فرهنگی، تا »به نتیجه 
رساندن آن قانون مردانه ایستاده« است! او همچنین 
گفت که »این طرح باالخره پس از سال ها معطلی 
کارش به انتها رسیده و کمیسیون فرهنگی به زودی 

آن را به صحن علنی مجلس خواهد برد.«
پس از او، مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه 
مجلس هم گفت که این طرح از دستور کار مجلس 
خارج نشده اس��ت؛ خبری که دوباره مورد توجه 
رسانه ها و فضای مجازی قرار گرفت. او مدعی شد 
که چون دستورهای زیادی برای مجلس در نظر 
گرفته شده بود، نمایندگان نتوانستند این طرح را 

بررسی کنند.
 � مجلس ب�ه دنب�ال ایج�اد محدودیت 

برای فضای مجازی نیست
اگرچ��ه صحبت های��ی پیرامون ای��ن طرح 
درخصوص ایجاد محدودیت برای فضای مجازی 
توس��ط مجلس انقالبی است، اما ولی اسماعیلی 
سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی مجلس به 
نقل از رییس کمیسیون فرهنگی مدعی شد که 
مجلس به دنبال ایج��اد محدودیت برای فضای 
مجازی نیست.برخی کاربران فضای مجازی با اشاره 
به بندهایی از طرح فوق تاکید دارند که نمایندگان 
به دنبال جرم انگاری در اس��تفاده از ش��بکه های 

اجتماعی هستند.
 ام��ا جالل رش��یدی کوچ��ی، از نمایندگان 
امضا کننده این طرح طی گفت وگویی مدعی شده 
که »مجلس به دنبال فیلترینگ نیست«. این عضو 
کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس یازدهم 

بیان کرد: »هیچ جای طرح صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی بحث فیلترینگ یا محکوم کردن 
افرادی که از فیلترشکن استفاده می کنند، نیامده و 

مردم به نظرات افراد مغرض توجه نکنند.«
با این حال برخی از کارشناسان بر این باورند 
که بندها و تبصره های پیش نویس این طرح منجر 
به تغییرات اساسی در حوزه اینترنت و شبکه های 
مجازی می ش��ود که می تواند به محدودیت های 
فراوان بینجامد. از این رو، س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای اس��تان تهران در بیانیه ای اعالم کرد که 
اش��کاالت ط��رح »حمایت از حق��وق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« به مراتب 
بیش��تر از مزایای آن اس��ت. به همین دلیل این 
سازمان توصیه کرد تا طرح مذکور کنار گذاشته 
شده و طرحی جدید با مشارکت مجلس ، دولت 
و بخش خصوصی تدوین ش��ود. اما ظاهرا گوش 

شنوایی وجود ندارد.
طرحی با ایرادهای ظاهری و محتوایی � 

گفتنی اس��ت ای��ن طرح مفص��ل در ۳4 
ماده تنظیم ش��ده و اجرای آن به کمیسیونی 
۲۰نفره س��پرده شده که غیر از دو حقوقدان 
سایر اعضای آن را مقامات بلندپایه سیاسی و 
نظامی از جمله وزیر ارتباطات، وزیر اطالعات، 
فرمانده کل سپاه پاسداران، رییس ستاد کل 
نیروهای مس��لح، فرمانده نی��روی انتظامی، 
ریی��س س��ازمان پدافند غیرعام��ل، رییس 
سازمان صداوسیما و رییس سازمان تبلیغات 
اسالمی تشکیل می دهند؛ طرحی که اگرچه 
کاستی ها و انتقادات فراوانی از نظر محتوایی 
دارد، ام��ا به ط��ور کلی از نظ��ر ظاهری هم 
دارای لحن و ادبیاتی نظامی است. مثال برای 

نظارت بر فضای مجازی از اصطالح »مرزبانی 
فضای مجازی« اس��تفاده شده است. عباراتی 
که به خوبی نشانگر تفکر برخی از افراد است 
که به عنوان طراح، پش��ت چنین طرح هایی 
نشس��ته اند!اگرچه نمایندگان مجلس یازدهم 
و طراح��ان و موافق��ان آن س��عی دارند این 
ط��رح را به عنوان کاتالیزور و جداکننده حق 
از باطل و فضای سالم از ناسالم به کار ببرند، 
ام��ا مخالفان ب��ه خوبی می دانن��د که چنین 
طرح های امتحان ش��ده ای، از پیش شکست 
خورده اند و خروجی دیگری ندارد، چرا که در 
عصر اطالعات، ایجاد محدودیت برای فضای 
مجازی نه کاری عقالیی و نه مقرون به صرفه 
است و مخاطبان از هر راه ممکن می کوشند 
به اطالعات روز دسترسی پیدا کنند و راه دور 

زدن قانون را به خوبی پیدا کنند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه روز پنجشنبه 
ایالن ماسک مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس 
در کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۱ در بارس��لون 
گفت ک��ه »اینترن��ت ماهواره ای پرس��رعت 
استارلینک تا یک ماه دیگر در دسترس جهان 
قرار می گیرد«. در این صورت، این سوال مهم 
از طراح��ان طرح اس��تفاده از اینترنت ملی و 
محدودکننده فضای مجازی مطرح است که 
چه راهکاری برای مقابله با اینترنت ماهواره ای 
خواهند داشت؟! بنابراین به نظر می رسد که 
طرح فوق، تنه��ا راهی برای هدررفت بودجه 
بیت المال است.ضمن اینکه تجربه های مشابه 
ممنوعیت و محدودیت استفاده از ویدئو و ماهواره 
و فیلترینگ و... به خوبی میزان موفقیت چنین 

طرح هایی را نشان می دهد.

الگوبرداری اینترنت ملی از کشورهای  � 
کمونیستی!

البته مجید نصیرایی 
کمیسیون  س��خنگوی 
فرهنگی مجلس یازدهم 
با اصرار بر کارشناس��انه 
خوان��دن طرح ف��وق به 
»جهان صنعت« گفت که 
»پایه و اساس این طرح، استفاده از پیام رسان های 

داخلی و سامان دادن به فضای مجازی است.«
او توضیح داد: »اینکه فعال اس��تفاده از فضای 
مجازی قاعده و چارچوبی ندارد و کسی پاسخگوی 
سوءاستفاده ها از این فضا نیست و هر حرف و بحث 
خالف واقعی که در این فضا مطرح می شود، کسی 
مسوولیتش را نمی پذیرد، باید ساماندهی شود. هدف 
ما از این طرح این است که خدمات دهی در فضایی 
امن و باکیفیت صورت گیرد و مسوولیت آن با افراد 

مشخصی باشد.«ا
ین نماینده اصولگرای مجلس یازدهم تاکید کرد 
که هدف ما داشتن اینترنتی در بستر ملی است؛ 
موضوعی که امتحانش را در دنیا پس داده و بسیاری 
از کشورهای پیشرفته مثل چین از آن به خوبی بهره 
برده اند و کشورهای پیشرفته دیگر آن را امتحان 
کرده اند!البته منظور این عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس از کشورهای پیشرفته ای که اینترنت ملی 
را امتحان کرده و به نتیجه رسیده اند، کشورهای 
کمونیستی مثل چین و کوبا و خصوصا کره شمالی 
است! این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این 
پرس��ش که ماهواره اینترنتی تا یک ماه دیگر در 
دسترس جهان قرار خواهد گرفت و به نظر می رسد، 
این طرح شما از پیش شکست خورده است و حتی 
در موارد مشابه هم شاهدیم که چنین طرح های 
محدودیتی موفق نبوده اند، گفت: »همان طور که 
برای ساماندهی فضای مجازی این طرح را تهیه 
کرده ایم، برای مقابله با اینترنت ماهواره ای هم طرح 

دیگر تدوین و آماده خواهیم کرد!«
طرحی برای محدود سازی گردش آزاد  � 

اطالعات 
برخ��الف ای��ن عضو 
فرهنگ��ی  کمیس��یون 
مجل��س یازدهم، مهدی 
آیتی معتقد است چنین 
طرح هایی که امتحانشان 
را از قبل پس داده اند، مثل 
ممنوعیت استفاده از ماهواره و فیلترینگ سرانجامی 

ندارد و دول��ت و مجلس دراین باره موفقیتی به 
دست نخواهند آورد.این فعال سیاسی اصالح طلب 
و نماینده دور ششم مجلس به »جهان صنعت« 
گفت: »رییس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم 
تاکی��د دارد که تا س��رانجام رس��اندن این طرح 
ایستادگی می کنند و اینترنت ملی را راه می اندازند، 
در حال��ی که این حرف، تجربه شکس��ت خورده 
چند دوره جمهوری اس��المی است.«آیتی ادامه 
داد: »اینترنت ملی الگوی کش��ورهای استبدادی 
و کمونیستی مثل چین و تا حدی روسیه، کوبا و 
شدیدتر از همه کره شمالی است. وقتی در جمهوری 
اسالمی شعار آزادی، عدالت و دموکراسی می دهیم 
و معتقدیم قانون اساسی ما از قانون اساسی فرانسه 
هم پیشرفته تر است و آزادی های حقوق سیاسی و 
شهروندی و مدنی مردم ما بیش از سایر دنیاست، 
پس محدودیت حقوق اساسی مردم مثل آزادی 
بیان، آزادی قلم و اندیشه که در قانون اساسی هم 

آمده، نقض غرض است. 
بنابراین باید طبق قانون خودمان عمل کنیم 
و گردش آزاد اطالعات را زیر س��وال نبریم.«این 
نماینده اصالح طل��ب ادوار مجلس تصریح کرد: 
»این تجربه شکست خورده در دوره های قبل نشان 
می دهد هر کجا کشوری مقابل حقوق اساسی مردم 
بایستد و در مقابله با تکنولوژی و فناوری جدید و 
فناوری اطالعات مقاومت کند، مردم راه خودشان 
را پیدا می کنند. پس مجبوریم به پیشرفت های 
تکنولوژیک دنیا تن بدهیم. اگر آن را قبول نکنیم، 
ماهواره های اینترنتی نسل جدید همه چیز را به 
دست خواهد گرفت. حتی گوشی های همراه نسل 
جدید ماهواره ای خواهد بود و هر فردی به همراه 
خودش اطالعات جهانی خواهد داشت. پس کسی 
منتظر نمی ماند که مجلس به آنها اجازه استفاده از 
اطالعات روز دنیا را بدهد یا ندهد.«آیتی تاکید کرد: 
»کسانی که دانش و اطالعات جهانی ندارند، مقابل 
تکنولوژی و فناوری می ایستند. اما باید بدانند این 
بازگشت به عقب است و قطعا با نارضایتی عمومی 
مواجه خواهد شد و مخاطبان راه خودشان را پیدا 
می کنند.«او ادامه داد: »اگر دنبال جلب افکار عمومی 
هستیم، باید با مردم شفاف باشیم و صادقانه بگوییم 
حاضریم از تکنولوژی های روز جهان استفاده کنیم 
اما به خانواده ها آموزش فرهنگی بدهیم تا خودشان 
در مقابل فرزندانشان فیلترینگ خانوادگی انجام 
دهند نه اینکه دولت و حکومت وارد حریم مردم 
شود و با اعمال زور بخواهد فیلترینگ را اعمال کند 
و استفاده از فضای مجازی و دسترسی به گردش 

آزاد اطالعات را محدود کند.«
این فعال سیاسی اصالح طلب اصرار بر تصویب 
چنین طرح هایی را هزینه بر و بی نتیجه دانست و 
گفت که برخی به دنبال رادیکال کردن بیشتر فضای 
جامعه هستند در حالی که این رفتار باعث نارضایتی 

مردم خواهد شد.
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آرزو فرشید- کالف پرونده هسته ای روز به روز بیشتر 
درهم می پیچد و اصال به نظر می رسد که در این یک ماه 
باقی مانده از عمر دولت روحانی، گره ای باز نش��ود. اگرچه 
درباره بعد از آن نیز امیدواری های زیادی وجود ندارد. هر 
یک از طرفین حرف خود را می زنند و انگار مرغشان یک 
پا بیش��تر ندارد. چالش ها نیز هر روز بیشتر می شود. عدم 
تحویل فیلم دوربین ها به آژانس و تمدید نکردن تفاهم با 
آنان که گفته می ش��ود در هفته آتی معاون گروسی را به 
تهران خواهد کشاند از این سو، تحوالت منطقه در عراق، 
س��وریه و افغانستان که هر یک به نحوی در رویکردهای 
ایران و آمریکا نسبت به هم نقش دارد هم از سوی دیگر. 
همزمان شاهدیم که برخی مثل نماینده روسیه هرازگاهی 
ابراز خوش بینی کرده و از پیش��رفت های حاصله می گوید 
ام��ا در عین ح��ال تکلیف تاریخ برگ��زاری دور هفتم نیز 

معلوم نیست. 
گذش��ته از همه  اینها، جابه جایی ق��درت در تهران را 
داریم و هزار س��وال بی جواب. گفته می ش��ود که پرونده 
هسته ای در دولت رییسی به شورای امنیت سپرده خواهد 
شد. تیم مذاکره کننده نیز اگرچه مشخص نیست اما قطعا 
تغییر خواهد کرد. آن »خیر« قاطع رییسی نیز که کلیت 
واضحی از رویکرد دولت سیزدهم دارد، سیاست خارجی 

برایمان ترسیم کرده است. 
با در نظر داشتن اینها است که باید به نتیجه رسید این 
کار تمام است. برجام احیاشدنی نیست اما از سوی دیگر 
نمی توان نادیده گرفت که تحریم و فشار اقتصادی ناشی 
از آن امان مردم را بریده و رهبری ش��خصا تاکید کردند 
که اگر برداشتن تحریم مقدور باشد یک روز و یک ساعت 
هم نباید به تاخیر بیفتد )نقل به مضمون(. این یعنی اراده 
ج��دی در ایران برای حل این مس��اله وجود دارد. همین 
هم مس��اله را مبهم و پیچی��ده می کند و خوش بینی ها و 

بدبینی هایی را در پی دارد. 
توپ در زمین ایران � 

جاوید قربان اوغلو دیپلمات پیشین 
از جمله کس��انی است که به احیای 
برج��ام امیدی ندارد. این را نیز صرفا 
متاثر از رویکرد آمریکا و طرف غربی 
ندانس��ته و معتقد است که بسیاری 
از رویکردها و تصمیمات طرح ایران 
موجب پیچیده شدن شرایط است. اول از همه معتقد است 
که بهتر بود رییسی در آن نشست خبری »خیر« نمی گفت. 
او در گفت وگویی با »جهان صنعت« گفت: »دیپلماتی خوب 
است که بله و خیر استفاده نکند. بین این دو خیلی حرف 

است که می توان زد تا همین معنا استنباط شود.«
وی افزود: »به نظر می رسد که آقای عراقچی به عنوان 
رییس هیات مذاکره کننده ایران سخت تحت فشار است 
زیرا بخش��ی از خواس��ته های طراف ایرانی امکان تحقق 
ندارد. مثال برخی تحریم ه��ا علیه برخی افراد و نهادهای 
ایرانی. طبیعی اس��ت که آمریکایی ها نیز در قبال چنین 

عقب نشینی ای دنبال امتیازگیری خواهند بود.«
قربان اغلو اصرار ایران به اخذ تضمین برای عدم خروج 
آمریکا از برجام را نیز یک مساله چالش ساز دیگر دانست و 
گفت: »این امر ممکن نیست زیرا هیچ رییس جمهوری در 

آمریکا )بایدن باشد یا هر فرد دیگری( چنین اختیاری ندارد 
و این امر برای تحقق نیاز به رای دوسوم کنگره دارد.«

این دیپلمات پیش��ین مش��کل دیگر را برخی مواضع 
متناقض ایران دانس��ت و گفت: »ما اصرار داریم که همان 
برجام قبلی باید احیا شود و برجام جدیدی نمی خواهیم. 
در عین حال اما می گوییم که اسنپ بک باید برداشته شود! 
این درحالی اس��ت که اسنپ بک در برجام قبلی- درست 
ی��ا غلط- بوده اس��ت بنابراین اگر ما ح��رف از حذف آن 
می زنیم به س��وی برجام جدید می رویم و در این صورت 
طبیعی اس��ت که طرف مقابل هم موضوعات مورد عالقه 

خود را مطرح کند.«
وی با اش��اره به اینکه »توپ در زمین ما است« گفت: 
»متاسفانه آنها هم فهمیده اند ما دچار تشتت آرا هستیم. 
در جنگ نیز حلوا نمی دهند و هر کسی پی منفعت خود 
اس��ت. تحوالتی نیز در افغانستان، عراق و سوریه جریان 

دارد و باید هوشمندانه از آن استفاده کنیم.«
ابهامات دولت بعد � 

قربان اوغلو با بیان اینکه »مساله اصلی بایدن موقعیت 
داخلی او است و نه برجام« گفت: »هنر دیپلماسی این است 
که ما شرایط طرف مقابل را درست ارزیابی کرده و از آن 
بهترین امتیاز را بگیریم نه اینکه بگوییم مرغ یک پا دارد. به 
خصوص که کشور و مردم ما تحت فشار هستند و آن کسی 

که از ادامه این وضعیت زیان می بیند، ما هستیم.«
وی درباره نقش تعامالت ایران و آژانس در پیچیدگی 
اوضاع نیز گفت: »االن مهلت مش��خص شده تمام شده و 
اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی یک گزارش علیه ما بدهد 
و مثال بگوید که اجازه بازدید فالن س��ایت را نمی دهند، 

پرونده ما به شورای امنیت برمی گردد.«
این تحلیلگر مس��ائل بین المللی در پاسخ به اینکه آیا 
ممکن اس��ت پافشاری طرف ایران بر برخی مواضع که به 
نظر می رس��د، حل وفصل پرونده را سخت کرده باشد بعد 
از اتمام دولت روحانی و با آمدن رییسی تمام شود؟ گفت: 
»این نکته بس��یار مهمی است اما حکایت نه تو دانی و نه 

من است. امیدوارم که این فشارها برای موفق نشدن دولت 
نباشد زیرا قطعا جفا به ملت است. به خصوص که رهبری 
هم بارها بر لغو تحریم ها و ضرورت به تعویق نیفتادن آن 
اشاره کرده اند. از طرف دیگر آقای روحانی گفته بود که اگر 
همین االن اجازه دهند، آقای عراقچی توافق می کند! من به 
عنوان یک دیپلمات بازنشسته باید به حرف رییس جمهور 

اعتماد کنم.«
وی افزود: »با این وجود امیدواریم که مس��ائل موجود 
ناشی از مشکالت تکنیکال باشد و نه رقابت های سیاسی 
داخل کش��ور زیرا اگر دومی باش��د، معلوم نیست که کار 

چطور پیش خواهد رفت.«
وی درب��اره احتمال تواف��ق در دولت بعدی نیز گفت: 
»در دولت بعدی هم دو معضل داریم. اول اینکه پرونده از 
وزارت خارجه خارج ش��ده و به شورای امنیت می رود که 
این موجب بوروکراسی و دست اندازهای بیشتر است. دوم 
اینکه معلوم نیس��ت تیم مذاکره کننده چه کسانی باشند. 
به هرحال با هر چه هم اکنون که مخالف باشیم نمی توان 
در سابقه و توانمندی ظریف و عراقچی تردید کرد. سوال 
اینجاست که تیم مذاکره کننده دولت آقای رییسی متشکل 
از چه کسانی است. آیا آن شش سال آقای جلیلی که برای 

کشور فاجعه بار بود، تکرار می شود یا خیر؟ 
تقصیر آمریکایی ها � 

محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو 
کمیس��یون امنیت مل��ی در مجلس 
پیش��ین اما نگاه دیگ��ری دارد. او نه 
پیچیده ش��دن وضعیت را ناش��ی از 
سیاست های ایران می داند و نه از بابت 

به توافق نرسیدن، نگرانی دارد!
او در گفت وگویی با »جهان صنعت« می گوید: »مشکل 
این اس��ت ک��ه آمریکایی ها این مذاک��رات را برای توافق 
و برگش��ت به برجام نمی خواهند. آنها بیش��تر دنبال این 
هستند که با مطرح کردن بحث برگشت به برجام جامعه 
بین الملل مثال س��ازمان ملل و... را به یک واقعیت جعلی 

برسانند مبنی بر اینکه دوران ترامپ گذشته و ما هم دنبال 
دیپلماسی و گفت و گو هستیم.«

وی افزود: »هدفشان از این گفت و گو فشار به جمهوری 
اس��المی برای پذیرش طرح های قدیمی مثل برجام ۲ و 
۳ و 4 است که مبنی بر حقوق بشر، سیاست منطقه ای و 
مسائل موشکی هستند. ضمن اینکه دنبال جلب رضایت 
متحدان منطقه ای خود به خصوص رژیم صهیونیستی که 

تندترین مواضع را علیه برجام دارد، هستند.«
این نماینده پیشین مجلس افزود: »مذاکرات طوالنی شده 
چون آمریکایی ها مثل کشتی گیری هستند که فقط نشان 
می دهد قصد زیرگیری دارد اما کاری نمی کند. به نظر می رسد 
تفاوت جمهوریخواهان و دموکرات ها این است که دموکرات ها 
می خواهند میوه فشار حداکثری ترامپ به ایران را بچینند و 
قصد برداشتن آن را ندارند. ترامپ دنبال تبدیل کردن تحریم ها 
به نوع دیگری بود که با توجه به بوروکراس��ی هیات حاکمه 
آمریکا برداشتن آن، سخت باشد، االن هم دموکرات ها تحریم ها 

را به سبز و زرد و قرمز تقسیم بندی کرده اند.«
منتظر دولت بعد � 

جمالی نوبندگانی همچنین اصرار ایران به اخذ تضمین 
از آمریکا را با توجه به خروج ترامپ از برجام حق جمهوری 
اس��المی دانست و گفت: »ما ش��اهدیم که مثال تد کروز 
می گوید اگر حاکمیت به این تصمیم برسد، برجام را پاره 
می کنیم یا س��خنگوی کاخ س��فید می گوید که تضمین 
نمی دهیم بنابراین نمی توانیم با بند پوس��یده دموکرات ها 
یک توافق لرزان و سس��ت انجام دهی��م و اقتصاد، برنامه 
هس��ته ای و آینده خود را معطوف به آن کنیم. به هرحال 
بعد از خروج ترامپ از برجام آسیب های چندصد میلیاردی 
به ما تحمیل ش��د و انس��ان عاقل نباید از یک سوراخ دو 

بار گزیده شود«.
وی با تاکید بر اینکه »آمریکایی ها آمادگی الزم و نیت 
واقعی را ندارند« گفت: »آنها فقط ژست می گیرند تا از نظر 
سیاسی و حقوق بین المللی توپ را در زمین ایران بیندازند 
و این دردی را دوا نمی کند. بدتر آنکه اروپا که همیشه در 
مقابل اقدامات ویرانگر آمریکا درباره برجام ابراز تاسف کرده 
و در قب��ال کاهش تعهدات ما که با اطالع و بعد از خروج 
ترامپ از برجام بود، ما را محکوم می کرد، اینجا هم همان 
رویکرد را دارد و این طور که معلوم است اتحاد بین دو طرف 

شکل گرفته و خواهان فشار بر ایران هستند.«
جمالی نوبندگانی رس��یدن به توافق این دولت را بعید 
دانست و گفت: »در دولت بعدی نیز معلوم نیست که چه 
وقت توافقی حاصل شود زیرا مبنا مصوبه مجلس است و 
مثل دفعه قبل این دولت نیست که برود و توافق کند. با 
این حال ممکن است که آمریکایی ها به دنبال این باشند 

که با دولت بعدی در ایران به نتیجه برسند.«
هم��ان طور که از این دو نگاه و تفاوت نظر قربان اوغلو 
و جمالی نوبندگانی معلوم است، فاصله دیدگاه ها در قضیه 
برجام بیش��تر از آن اس��ت که به سادگی قابل حل باشد. 
یک��ی از طرفین اول و دومی نی��ز در ادامه باید از موضع 
خود عقب نش��ینی هایی داشته باش��ند تا باالخره نتیجه 
قابل مالحظه ای حاصل شود. اینکه قدم اول را چه کسی 
بردارد، همچنان محل اختالف است و مردم نیز در ایران 

تحت فشار هستند.

»جهان صنعت« از پیچیدگی های مذاکرات برجامی گزارش داد 
مرغ دیپلماسی یک پا ندارد

گزارش

»جهانصنعت«ازبازگشتدوبارهطرحمحدودیتفضایمجازیبهدستورکارمجلس،گزارشمیدهد

قیامعلیهاینترنت
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نمایه

بالتکلیفی معامله گران ارزی در تعیین موقعیت
سرگیجه دالری

وجود انتظارات متناقض نسبت به توافق باعث بالتکلیفی معامله گران شده 
و درحالی که طی هفته گذش��ته با قرار گرفتن در موقعیت خریدار دالر را تا 
۲۵۴۰۰ تومان باال بردند، اما روز پنجشنبه با عقب نشینی آنها از بازار دالر به 
۲۵۱۰۰ تومان رسید و حاال با شروع هفته جدید و تداوم شرایط قبلی نرخ این 
ارز تحت تاثیر بالتکلیفی معامله گران در تعیین موقعیت جدید بین ۲۵۱۵۰ تا 

۲۵۲۵۰ تومان در نوسان است.
به گزارش اقتصادآنالین، برخالف هفته های پیش که خبر هایی مبنی بر توافق 
در آینده نزدیک از نشست وین مخابره می شد، حاال به نظر می رسد توافق با توجه 
به گفته های طرفین مذاکره پیچیده شده که علت هم درخواست تضمین کتبی 
ایران از آمریکا برای خارج نشدن از برجام و درخواست آمریکا برای گنجاندن 
برنامه موشکی ایران در برجام است؛ بنابراین وجود این شرایط طی هفته اخیر 
باعث باال رفتن انتظارات تورمی و نگرانی نسبت به آینده برجام بعد از شش دوره 

مذاکره شد که در پی آن دالر به باالتر از مرز ۲۵ هزار تومان صعود کرد.
اما درحالی که قیمت دالر تا روز چهارشنبه در نتیجه افزایش حجم خرید ها 
به ۲۵۴۰۰ تومان هم رسیده بود، از روز پنجشنبه در پی عقب نشینی برخی 
خریداران، بازار با شیب مالیمی وارد مدار نزولی قرار گرفت و تداوم این روند باعث 

کاهش قیمت دالر به ۲۵۱۰۰ تومان در معامالت پشت خطی روز جمعه شد.
حاال اگرچه انتظار می رفت بازار در اولین روز معامالتی هفته این روند را ادامه 
دهد، اما به نظر می رسد نبود سیگنال های کاهشی مجددا باعث کاهش ریسک 
خرید و ورود خریداران به بازار شده و به همین دلیل امروز قیمت دالر مجددا 

در باالی سطح مقاومتی یعنی ۲۵۲۵۰ تومان قرار گرفته است.
البته نرخ این ارز از شروع معامالت تاکنون بین ۲۵۱۵۰ تا ۲۵۲۵۰ تومان 
نوسان داشته و این رفت وبرگشت نشان دهنده وجود انتظارات متناقض نسبت 
به برجام و بالتکلیفی معامله گران در تعیین موقعیت جدید است، چراکه برخالف 
تصور منفی عده ای از فعاالن بازار ارز نسبت به توافق، برخی همچنان نسبت 
به برجام امیدوارند و معتقدند که پس از شش دوره مذاکره، این مساله ناتمام 

باقی نخواهد ماند.
از طرفی خبرهایی مبنی بر احتمال برگزاری مذاکرات طی این هفته هم 
شنیده شده که این موضوع باعث افزایش احتیاط معامله گران نسبت به هفته 
قبل و کاهش نوسان قیمت دالر شده است؛ حاال به گفته معامله گران فنی بازار 
ارز درصورتی که خبری از برجام و زمان برگزاری دور هفتم نباش��د، جسارت 
خریداران تشدید و دالر مجددا وارد فاز صعودی خواهد شد و در مقابل چنانچه 
بازار با سیگنال های کاهشی مواجه شود، دالر در مرحله اول تا ۲۴۸۰۰ تومان 

نزول خواهد کرد.

 تصویب الیحه دائمی شدن متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان

الیحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن به تصویب 
رسید.

به گ��زارش خبرآنالین، هیات وزیران با هدف اس��تمرار متناسب س��ازی 
حقوق بازنشس��تگان با شاغالن پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور 
برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان 
و مستمری بگیران »الیحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 

شاغالن« را به تصویب رساند.
همچنی��ن هیات وزیران به منظور رف��ع ایراد دیوان عدالت اداری مبنی بر 
اعالم مغایرت بخشنامه سال ۱3۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رییس جمهوری )وقت( با قانون مدیریت خدمات کشاورزی در خصوص مالک 
محاسبه قرار دادن امتیاز فوق العاده مدیریت در تعیین سقف امتیاز حق شاغل 

عالوه بر حق شغل و ایجاد بار مالی با اصالح بخشنامه مذکور موافقت کرد.

روزهای پایانی مهلت پرداخت ۳ مالیات
خریداران س��که از بانک مرکزی، صاحبان مش��اغل و مشموالن مالیات بر 
ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ فقط دو روز دیگر برای پرداخت مالیات فرصت دارند. 

به گزارش ایسنا، فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل برای برخورداری از هر 
نوع تسهیالت و معافیت های مالیاتی، باید به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی 
در موعد مقرر قانونی که ۱۵ تیر ماه سال جاری است، اقدام کنند که بدین منظور 
این افراد باید اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی 
مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR یا سامانه عملیات الکترونیک 

مالیاتی به نشانی TAX.GOV.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.
همچنین، مودیان مالیاتی در صورت عدم تس��لیم اظهارنامه مالیاتی و یا 
عدم ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در مهلت مقرر، 
عالوه بر محرومیت از تسهیالت و معافیت های قانونی، مشمول جرائم مالیاتی 

خواهند شد.
از س��وی دیگر، مطابق قانون مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر 
۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند، 
بنابراین روز سه شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره سه ماهه اول )بهار( ۱۴۰۰ است که اگر در مهلت مقرر مالیات 
مربوطه پرداخت نشود، مشموالن عالوه بر محرومیت از تسهیالت و معافیت 

مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.
مالیات دیگری که مش��موالن آن تا پایان ۱۵ تیر ماه س��ال جاری فرصت 
پرداخت آن را دارند، مالیات سکه است که خریداران سکه از بانک مرکزی از 
سال ۱3۹۷ مشمول پرداخت مالیات هستند و خریداران سکه در سال گذشته 
تا پایان ۱۵ تیرماه سال جاری باید مالیات متعلقه بپردازند و اگر مالیات خود را 
در این مدت نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲/۵ 

درصد جریمه اضافه می شود.
همچنین مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا 
۱۵ تیر سال جاری ندارند، مالیات آنها حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی 
قسط بندی می شود. طبق دستورالعمل، کسی که بیش از پنج تا ۱۵ سکه از 
بانک مرکزی بخرد، باید به ازای هر قطعه سکه باید ۹۶۰  هزار تومان مالیات 
پرداخت کند و نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک 

میلیون و ۲۸۰  هزار تومان مالیات بپردازد.
عالوه براین، نسبت به مازاد ۲۵ تا ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک 
میلیون و ۶۰۰  هزار تومان مالیات پرداخت شود که نکته قابل توجه درباره مالیات 

سکه، افزایش قابل توجه رقم آن و کاهش سطح معافیت مالیاتی است.

گروه اقتصادی- سال هاست که همزمان با 
اوجگیری مشکالت اقتصادی، گزاره ونزوئالیی 
شدن ایران نیز بر سر زبان ها می افتد. بسیاری 
شباهت های این دو کشور از منظر رشد تورم و 
کاهش ارزش پول ملی را مالک قرار می دهند 
و اع��الم می کنند که ایران در حال حرکت بر 
همان مسیری است که ونزوئال سال ها پیش 
از آن عبور کرده اس��ت. اگر بخواهیم از زاویه 
رشد قیمت ها و انعکاس تورم پرقدرت در سبد 
مصرفی خانوارها دست به قیاس بزنیم باید به 
رده بندی تورمی این دو کشور در سطح جهانی 
استناد کنیم. آمارهای بین المللی می گویند که 
ایران شش��مین کشور پرتورم جهان در سال 
۲۰۲۰ بوده و این بدان معناست که ایران تنها 
پنج پله پایین تر از ونزوئال، یعنی پرتورم ترین 
کشور جهان ایستاده است. هرچند چالش های 
پرش��مار س��اختاری در اقتصاد ایران کانون 
توجه بس��یاری از محافل کارشناس��ی است، 
اما کارشناس��ان با در نظر گرفتن تفاوت های 
س��اختاری این دو کش��ور استدالل می کنند 
ک��ه ای��ران نمی توان��د به سرنوش��ت ونزوئال 

دچار شود.
چشم انداز اقتصادی � 

همه برآوردهایی که از وضعیت شاخص های 
منتخب اقتصادی کشورمان صورت گرفته نشان 
می دهد که اقتصاد ایران بر مسیر درستی حرکت 
نمی کن��د. از رکود عمیق و بالاس��تفاده ماندن 
ظرفیت بنگاه های تولیدی گرفته تا نوسانات گاه 
و بیگاه نرخ ارز و ثبت رکوردهای تورمی، همه و 
همه نشان می دهند که اقتصاد نیازمند اصالحات 

عمیق ساختاری است.
 اقتصاد امروز ایران محصول کج کارکردی 
سیاس��تگذاران گذش��ته و رخنه فس��اد در 
الیه های مختلف آن اس��ت. بررسی ها نشان 
می دهد با وجود شناس��ایی ریشه های اصلی 
مشکالت س��اختاری اقتصاد ایران، نهادهای 
تصمیم گیر یا اراده ای برای حل این معضالت 
و گرفتاری ه��ا ندارند یا در یافتن راه خروج از 
بن بست مش��کالت ناکام می مانند. اما مساله 
هرچه باش��د خود را در گرانی های پی درپی 
در هم��ه س��طوح اقتصادی، زیان ده ش��دن 
کارگاه ه��ای صنعتی و از بی��ن رفتن قدرت 
خری��د خانوارها و س��قوط طبق��ات مختلف 
اقتصادی و معیشتی نشان داده است. مجموعه 
این گرفتاری ها و مش��کالت بسیاری را برآن 
داش��ته تا مقوله ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران 
را مطرح کنند و هش��دار دهند که در صورت 
بی توجهی به مجموعه این مشکالت، ایران نیز 
به سرنوشت فالکت زده ترین و تورم زده ترین 

کشور جهان گرفتار می شود.

نقطه مشترک � 
یکی از نقاط مشترک اقتصاد ایران و ونزوئال 
تورم باال و گرانی کاالهای مصرفی است. کشور 
ونزوئال سالهاس��ت که لقب پرتورم ترین کشور 
جهان را از آن خود کرده و هیچ گشایش��ی در 
سطوح مختلف اقتصادی آن با گذشت زمان دیده 
نشده است. در ایران نیز نرخ تورم طی این سال ها 
به طور مداوم در حال رشد بوده به طوری که بر 
اساس آمار ارائه شده نرخ تورم کنونی ایران به ۴3 
درصد رسیده است. از همین رو ایران هم اکنون در 
جایگاه ششم جهانی از نظر نرخ تورم باال ایستاده 
است. اما چه شد که ونزوئالی ثروتمند به ناگاه 
از قله اقتصاد آمریکای جنوبی به قعر جهانی فرو 
رفت؟ بررسی ها نش��ان می دهد که این کشور 
گرفتار نفرین منابع شده به طوری که وابستگی 
مطلق به درآمدهای نفتی و خیز برداشتن قیمت 
طالی سیاه در دهه ۷۰ این کشور را در این تصور 
فرو برد که سیل درآمدهای حاصل از فروش نفت 
همیشه به کشور سرازیر خواهد شد. اما دیری 
نپایید که لطمات این وابستگی را با افت قیمت 
نفت و از دست دادن مشتریان نفتی اش تجربه 
کرد. نکته نگران کننده آنکه با وجود تک محصولی 
بودن اقتصاد این کشور و افت شدید درآمدهای 
حاص��ل از فروش نفت، این کش��ور کماکان به 
سیاست های اعطای سوبس��ید و افزایش رفاه 

در کنار س��رکوب انگیزه های تولی��د ادامه داد. 
ب��ه عبارتی زمانی که قیمت نفت افت کرد این 
کش��ور به جای دست کشیدن از سیاست های 
گسترده رفاهی، دامنه آن را گسترده تر کرد. این 
دو سیاس��ت مخرب در کنار یکدیگر و پا به پای 
هم در حال حرکت بودند و در نهایت معضالت 
جدیدی از جمله کنترل دستوری قیمت ارز و 

گسترش خلق پول در اقتصاد هویدا شدند.
سیاست های پوپولیستی � 

زمانی که چرخه ورود دالرهای نفتی به این 
کشور مختل شد قیمت ارز میل به افزایش پیدا 
کرد با این حال دولت برای آنکه شرایط را عادی 
جلوه دهد سعی در سرکوب قیمت ارز داشت. 
این مساله نیز دو پیامد روشن برای این کشور 
به همراه داش��ت؛ اول تداوم واردات محصوالت 
از خارج و همچنین از بین رفتن بیشتر انگیزه 
تولید در داخل. اما کشوری که دیگر درآمدی از 
اقتصاد تک محصولی اش به دست نمی آورد چگونه 
می توانست خود را سرپا نگه دارد؟ روشن است که 
خلق پول به کمک دولت این کشور آمد و بانک 
مرکزی با روشن نگه داشتن چاپ پول همه منابع 
مالی الزم برای تامین هزینه های دولت را فراهم 
می کرد. این همان اتفاقی است که جرقه رشد 
سرسام آور قیمت ها در این کشور را زد. به عبارتی 
دیگر دولت در زمان مواجه شدن با مشکالت و 

گرفتاری های ناشی از کاهش درآمد، به ناچار از 
مسیر چاپ پول تامین مالی می کرد و دست از 
سیاس��ت های رفاهی اش نمی کشید. به گمان 
دولت این همان راهی بود که می توانست منجر 
به راضی نگه داش��تن مردم و جامعه باشد این 
در حالی است که این طبقات مختلف درآمدی 
ضربه اصل��ی را همان جایی خوردند که دولت 

سیاست های حمایت از اقشار را پی می گرفت.
تفاوت رشد نقدینگی � 

با توجه به مس��ائل یاد ش��ده آی��ا می توان 
گفت که اقتصاد ایران نیز به سرنوش��ت ونزوئال 
دچار می شود؟ بس��یاری معتقدند که با وجود 
شباهت های بس��یاری که این دو کشور دارند 
نمی توان نسخه یکسانی برایشان تجویز کرد. یکی 
از عمده تفاوت هایی که ایران و ونزوئال با یکدیگر 
دارند در رش��د ساالنه نقدینگی است. با وجود 
همه نگرانی هایی که در خصوص رشد نقدینگی 
در ایران وجود دارد اما میزان رشد حجم پول در 
این دو کش��ور تفاوت های زیادی دارد. براساس 
آخرین آمارهای اعالمی از سوی بانک مرکزی، 
نرخ رشد نقدینگی در رکوردی جدید به ۴۰/۶ 
درصد در پایان س��ال گذش��ته رس��یده است. 
بررسی های قبلی نیز نشان می دهد که متوسط 
رشد ساالنه نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۲۵ 
درصد بوده است با این حال آمارهایی که از کشور 

ونزوئال وجود دارد نشان می دهد که نقدینگی این 
کشور  در طول چند سال به بیش از ۲ برابر نیز 
رسیده است. این همان چیزی است که بین ایران 
و ونزوئال تفاوت ایجاد می کند. با وجود اینکه هر 
دو برای تامین مالی از منابع پولی بهره می گیرند 
اما شدت این مساله در اقتصاد ایران بسیار کمتر 
اس��ت. برای مثال دولت ای��ران از زمان اعمال 
تحریم ها و با وجود کاهش درآمدهای نفتی به 
مسیرهای دیگری برای تامین هزینه هایش روی 
آورد. فروش اوراق مالی، واگذاری اموال دولتی و 
همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی همه و همه 
جایگزین های مناسبی برای نفت در این سال ها 
بوده اند. هرچند به باور کارشناسان ایران هنوز هم 
بخش زیادی از منابع مالی اش را از نفت تامین 
می کند با این حال بخش غیرنفتی نیز در ایران 

قوت گرفته است.
چشم انتظار اصالحات ساختاری � 

مس��اله مهم دیگر بدهی خارج��ی این دو 
کشور است. بررسی ها نشان می دهد که ونزوئال 
بدهی خارجی بسیار باالیی دارد و همین مساله 
نیز این کشور را در قعر گرفتاری های اقتصادی 
فرو برده است. با این حال ایران جزو کشورهایی 
اس��ت که پایین ترین بدهی خارج��ی را دارد. 
بنابرای��ن می توان از این جه��ت نیز اعالم کرد 
که ایران وضعیت مناس��ب تری از ونزوئال دارد. 
بنابراین هرچند طی س��ال های گذشته بارها 
مساله ونزوئالیی ش��دن اقتصاد ایران از سوی 
کارشناسان تایید و یا رد شده است باید بپذیریم 
که گرفتاری های زی��ادی در الیه های مختلف 
اقتصاد ای��ران وجود دارد که بی توجهی به آنها 
می تواند پیامدهای ناخوشایندی برای کشور به 
همراه داشته باش��د. به باور کارشناسان درمان 
بیماری تورم در اقتصاد ایران اگرچه می تواند با 
درد همراه باشد اما تحمل این درد در یک دوره 
کوتاه می تواند منجر به بهبود این بیماری العالج 
برای همیشه شود. بدیهی است یکی از مهم ترین 
اقداماتی که باید از سوی دولت ها پی گرفته شود 
خام��وش کردن موتور نقدینگی و جلوگیری از 
پولی سازی کسری بودجه است. بدیهی است اگر 
بودجه دولت همچون گذشته با کسری بسته 
شود نمی توان جلوی تامین مالی دولت از مسیر 
بانک مرکزی را گرفت. بنابراین اصالح بودجه نیز 
یکی از گام های مهمی است که باید برداشته شود. 
بنابراین سیاستگذار باید تمام روزنه هایی که منجر 
به رشد پایدار نقدینگی می شوند را ببندد تا بتواند 
از تداوم رشد قیمت ها و افزایش نرخ تورم که در 
تمام الیه های اقتصادی نفوذ کرده جلوگیری کند. 
در مجموع باید گفت که تنها از مسیر اصالحات 
ساختاری است که می توان از شکل گیری ابرتورم 

ونزوئال در ایران جلوگیری کرد.

خبر رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه دولت 
آینده باید در انتخاب اعضای تیم اقتصادی خود دقت کند، 
گفت: مجموعه تیم اقتصادی نباید از جریانات سیاسی انتخاب 

شوند، چراکه مدیران اقتصادی نباید کار سیاسی کنند.
به گزارش خبرآنالین، رییس دولت س��یزدهم در حالی 
س��کان دولت را در دست خواهد گرفت که براساس آمارها، 
نرخ تورم باالی ۴۰ درصد و رش��د نقدینگی در محدوده 3۰ 
درصد قرار دارد. در چنین فضایی، یکی از وعده های انتخاباتی 
سیدابراهیم رییسی، رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس 

از آن، تک رقمی کردن تورم بوده است.
اقتصاددانان معتقدند دولت آینده تحت شروطی می تواند 
کشور را از این معضل همیشگی و تورم باال رها کند. یحیی 
آل اسحاق رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، 
یکی از این شروط را تیم اقتصادی دولت می داند. به گفته او، 
دولت س��یزدهم در انتخاب مدیران باید دقت داشته باشد و 

این موضوع را سیاسی نکند.
یحیی آل اسحاق درباره سیاست دولت سیزدهم برای مهار 
تورم می گوید: اگر الزامات و علل و عوامل تورم تک رقمی دست 
به دست هم دهد، کاهش نرخ تورم شدنی است؛ همان طور 

که در همه جای دنیا این اتفاق افتاده است.
وی می افزاید: ما در دنیا جزو کش��ورهایی هس��تیم که 
گرفتار تورم هس��تیم. در بسیاری از کشورها در حال حاضر 
تورم تک رقمی است و در حداقل قرار دارد. این نشان می دهد 
که کاهش نرخ تورم شدنی است؛ منتها اینکه چگونه می شود 
به این هدف رس��ید، حتما نیاز به الزاماتی دارد و احتیاج به 
ش��ناخت واقعیت های اقتصادی و عوامل تاثیرگذار است. بر 
همین اساس، سیاست ها و راهکارهایی که می خواهند الزاما 
اجرای��ی و توانایی اجرای آن را دارند، پیاده کنند. یک زمانی 
در یک تئوری، راه هایی اعالم می ش��ود، اما قدرت اعمال آن 

سیاست وجود ندارد.
مقابل سیاست ها قرار نگیریم � 

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح می کند: به طور 
کلی مسائل اقتصادی، چه کنترل تورم و چه رشد اقتصادی، 
از موضوعاتی است که تا زمانی که تمام ظرفیت اقتصادی و 
اجتماعی کشور پشت آن نباشد، اجرایی نیست. یعنی فعاالن 
اقتصادی و تاثیرگذاران اقتصادی باید این سیاست ها را باور 

داشته و گارد خود را برای اجرای آن سیاست ها باز کنند.
آل اسحاق عنوان می کند: اگر مقاومتی در مقابل سیاست ها 
به هر دلیلی وجود داشته باشد و مجموعه کسانی که بازیگران 
حوزه اقتصاد هستند، گارد خود را باز نکنند، سیاست ها اجرایی 
نخواهد شد. بر این اساس، شرط اول این است که سیاست 
جامعی باید وجود داشته باشد که همه ذی نفعان در آن سهیم 

باشند و سیاست را قبول داشته باشند.
وی متذکر می شود: نکته دوم این است که نباید مسائل 
اقتصادی را به صورت انتزاعی نگاه کنیم. تورم مثل تب است. 
فردی که تب می کند، امکان دارد صد جور ناهماهنگی در بدن 
داشته باشد که عالمت آن تب باشد. در واقع براساس آنچه 
که در مس��ائل پزشکی وجود دارد، تب ممکن است عالمت 

نارسایی های بهداشتی باشد.
رییس س��ابق اتاق بازرگانی تهران تاکید می کند: اینکه 
بگوییم تورم را به صورت انتزاعی کاهش می دهیم، درس��ت 

نیست، بلکه برآیند یک سری مسائل است.
رشد تولید با نقدینگی هماهنگ باشد � 

آل اسحاق با بیان اینکه تورم ممکن است به دلیل حجم 
نقدینگی و عدم تناسب نقدینگی با تولید ناخالص داخلی ایجاد 
شود، می گوید: به عبارتی، مجموعه تولیدات کشور با حجم 
نقدینگی تناسب نداشته باشد و نقدینگی بیشتر از مقدار کاال 
باشد. یعنی اگر رشد تولید با رشد نقدینگی نامتناسب باشد، 

تورم ایجاد می شود.
وی می افزاید: اگر می خواهیم تورم را س��امان دهیم، باید 
تولید ناخالص داخلی را هماهنگ با رش��د نقدینگی کنیم؛ 
موضوع��ی که امروز گرفتار آن هس��تیم. اگر افزایش تولید 
ناخالص داخلی را در ۵ یا ۱۰ س��ال گذش��ته بررسی کنیم، 
متوجه می شویم که با قیمت های ثابت، تولیدمان نسبت به 
چند س��ال قبل هم پایین تر آمده است، ولی نقدینگی چند 
برابر شده است. بنابراین اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، 
یک اصل آن این اس��ت که رش��د تولید را با رشد نقدینگی 

هماهنگ و متناسب کنیم.
کسری بودجه چگونه جبران شود � 

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه یکی از عوامل 
تورم، کسری بودجه است، می گوید: اگر درآمدها و هزینه های 
دولت با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، این کسری بودجه باید 
به شکلی جبران شود. ممکن است دولت با مالیاتی که دریافت 
می کند، هزینه هایش را جبران کند، یا از طریق فروش دارایی ها 
و یا از طریق اوراق قرضه به جبران هزینه هایش بپردازد تا به 

یک باالنس برسد.
آل اسحاق می افزاید: در حال حاضر کسری بودجه باال است، 
یعنی دولت شش ماه بیشتر درآمد برای پرداخت های خود 
ندارد. به عبارتی، کسری بودجه حدود ۵۰۰  هزار میلیارد تومان 

است. کسری بودجه را دولت چگونه می تواند جبران کند؟
وی عنوان می کند: دولت یا باید مالیات ها را افزایش دهد، 
یا دارایی های خود را بفروش��د، یا از بانک مرکزی یا بانک ها 

استقراض کند. به مجرد اینکه دولت از بانک ها یا بانک مرکزی 
اس��تقراض کند، پایه پولی باال می رود و تورم ایجاد می شود. 
بنابراین اگر دولت می خواهد تورم را از این زاویه کنترل کند، 

باید برای کسری بودجه راهی پیدا کند.
رییس س��ابق اتاق بازرگانی تهران تصریح می کند: برای 
جبران کسری بودجه، دولت می تواند بخشی از تعهدات خود 
را کنار بگذارد و در بخش��ی از وظایفی که انجام می دهد از 

ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
آل اسحاق متذکر می شود: دولت باید برای جبران کسری 
بودج��ه راه حل پی��دا کند، اما اگ��ر راه حل ها منتهی به این 
ش��ود که استقراض داشته باشد، نتیجه ای جز مضاف شدن 

تورم ندارد.
شروط کاهش نرخ تورم چیست � 

رییس س��ابق ات��اق بازرگانی تهران می گوی��د: در حال 
حاضر این س��وال مطرح است که با این شرایط و مجموعه 
محدودیت ها، امکان کاهش تورم وجود دارد؟ ش��دنی است، 

اما شروطی نیاز دارد.
آل اسحاق با بیان اینکه یکی از این شروط، استفاده از 
ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی کشور است، می افزاید: 
اینکه دولت سیزدهم می تواند از این ظرفیت های اقتصادی 
اس��تفاده کند، مطرح اس��ت. اگر دولت آین��ده بتواند از 
ظرفیت ها اس��تفاده کند، امکانات بالقوه ما حتما می تواند 

مشکالت را حل کند.
وی می افزاید: دولت بعدی چند مشخصه مثبت دارد و اولین 
آنها، هماهنگی قواست. این وحدتی که به هر دلیلی ایجاد شده، 
باعث می شود تعارضاتی که دولت های قبلی با آن روبه رو بودند، 

نداشته باشد. این نقطه قوت بسیار باالیی است.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در رابطه با 
شخص آقای رییسی به دلیل سابقه کاری که در قوه قضاییه 
داشته، یک نوع اعتماد عمومی به توانایی مدیریت او وجود 
دارد، تصری��ح می کند: از نظ��ر آورده های اقتصادی نیز باید 

بگویم که بین حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دالر پول منجمد شده 
خارج از کش��ور وجود دارد. در رابطه با تامین کاالی اساسی 
با ارز ۴۲۰۰ تومان یا نرخ بیشتر نیز حداقل تا پنج، شش ماه 
تا آنجا که اطالع دارم، مش��کلی وجود ندارد. اما مش��کل در 

نظام توزیع است.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه باید زنجیره تامین را مدیریت 
کنی��م، عنوان می کند: در رابطه ب��ا توانایی های مدیریتی و 
مجموعه تصمیم س��ازان، اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ 
و هم جهت و هم سیاست باشند، مشکالت حل خواهد شد. 
اما اگر هر یک از اعضای کابینه یک ایده داش��ته باشند، هر 
چرخ اقتصاد به یک جهت می رود. اولین شرط تیم مدیریتی 
این است که اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر در همه 
سیاست های اقتصاد، هم جهت باشند. این طور نباشد که یک 
نفر به سیاست های پولی و ارزی توجه کند و فرد دیگری بگوید 
سیاست توسعه تجارت دارد. عدم هماهنگی بین سیاست های 
تجاری و بانک مرکزی، سیستم را برهم می زند. اولویت ها و 

ماموریت ها باید هم جهت باشد.
اعضای کابینه شناخت کافی از شرایط روز داشته باشند

وی متذکر می شود: شرط بعدی این است که اعضای کابینه 
دولت، از توانایی های حرفه ای الزم برخوردار باشند. نمی شود 
که یک نفر مسوول وزارت صمت باشد، اما وضعیت موجود 
بخش صنعت را نشناسد. نمی شود که یک نفر مسوول بخش 
بازرگانی و اصناف و واردات و صادرات را باش��د، اما به روز و 
با وضعیت آشنایی نداشته باشند. کسانی که وارد وزارتخانه 
می شوند، فرصت اینکه بخواهند تازه شناخت پیدا کنند، ندارند. 
از روز اول باید راهکار داشته باشند و شناخت کافی شرایط 

روز را داشته باشند.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اعضای کابینه 
دولت باید تجربه، دانش و توانایی های فردی نسبت به موضوع 
داشته باشند، می گوید: این موضوع خیلی مهم است. موضوعات 
اقتصادی پیچیدگی های خاص خود را دارد و روش های خاص 
خود را می طلبد. برای مثال، فردی که می خواهد مس��وول 
بانک مرکزی باشد، باید به این حوزه مسلط باشد. یعنی افراد 

غیرمسلط به روز را نباید به کار گرفت.
آل اسحاق می افزاید: نکته دیگر، روحیه افراد است. برخی 
از مدیران خیلی محافظه کار هستند و جسور و ریسک پذیر 
نیس��تند. این مدیر برای امروز اقتصاد ما مناسب نیست. ما 
کس��ی را می خواهیم که دلش را به دری��ا بزند؛ اما اقدامات 

عقالیی داشته باشد.
وی عنوان می کند: در حال حاضر باید ایده ها و نظریات با 
روش ها و منش های انقالبی مورد قبول جامعه همراه باشد. 
یعنی اعضای کابینه دولت، تئوری های اقتصادی را بلد باشند، 
دانش الزم را داشته باشند و روش و نوع انتظارات جامعه را 

هم در نظر بگیرند.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران تاکید می کند: در انتخاب 
مدیران باید فکر کرد و این موضوع را سیاس��ی نکنیم، اگر 
مجموعه تیم اقتصادی از جریانات سیاسی انتخاب شوند، با 
مشکل روبه رو می شویم. مدیران اقتصادی نباید کار سیاسی 
کنن��د. برای مثال، اگر روی تولید می خواهد کار کند، نباید 
براساس شاخص های حزبی و سیاسی عمل کند؛ منافع ملی 

را باید بدون نگاه سیاسی در نظر بگیریم.

هشدار رییس سابق اتاق بازرگانی تهران به رییس دولت سیزدهم
تیم اقتصادی را از جریانات سیاسی و حزبی انتخاب نکنید

گزارش 2
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دیدار نخست وزیر عراق با پاپ

ایس�نا- مصطفی الکاظمی، نخس��ت وزیر عراق با پاپ فرانسیس، رهبر 
کاتولیک های جهان در واتیکان دیدار کرد و سفر تاریخی اخیر پاپ به عراق و 
پیام های این سفر درباره حمایت از عراق و وحدت انسانی و صلح و همزیستی 
و مقابله با تندروی را س��تود. نخس��ت وزیر عراق در دیدار با پاپ فرانسیس در 
واتیکان بر تالش بغداد برای بازسازی کلیساهای ویران شده در جریان حمالت 
داعش به عراق تاکید کرد. او بر پایبندی دولت عراق به تالش برای حمایت از 
مسیحیان عراق و اقلیت های دیگر به عنوان بخش اساسی از بافت جوامع شان و 
تسهیل بازگشت آوارگان به مناطق اصلی خود و همچنین تالش برای تشویق 
کلیساها برای فعال سازی فعالیت های انسانی خود به ویژه در زمینه های آموزشی 
و بهداشتی تاکید کرد. الکاظمی گفت: دولت عراق برای بازسازی کلیساهای 
باستانی که توسط داعش تخریب شده و همچنین بازسازی شهر تاریخی اور 
تالش می کند تا هیات های مسیحی بتوانند از این شهر بازدید کنند و تسهیالت 
الزم به آن ها داده شود. پاپ فرانسیس نیز از سفر الکاظمی استقبال و بر اهمیت 
تقویت تالش ها برای تحقق صلح در منطقه تاکید کرد. الکاظمی همچنین با پیترو 
پارولین، نخست وزیر واتیکان دیدار و درباره روابط دوجانبه و تقویت همکاری و 
هماهنگی مشترک برای تسهیل ورود گروه های توریستی و مذهبی به شهر اور 
گفت وگو کرد. او در رم نیز با ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا دیدار و از نقش این 
کشور در راستای ائتالف بین المللی ضد داعش و حمایت از عراقی ها در این زمینه 
قدردانی کرد. الکاظمی گفت: خواهان نقش بزرگ تری از سوی ایتالیا در مرحله 
آتی هستیم. ما مایل به توسعه همکاری نظامی با ایتالیا از جمله در زمینه های 
آموزش، همکاری در زمینه مبارزه با جنایت سازمان یافته، مقابله با قاچاق اموال و 
مسائل دیگر هستیم. ما از نقش بزرگ تر شرکت ها و سرمایه گذاری های ایتالیا در 
عراق به ویژه در زمینه زیرساخت و تسریع مذاکرات کنونی برای پروژه راه آهن 
»بصره-ترکیه« که به بندر الفاو وصل می شود استقبال می کنیم. او همچنین 
تاکید کرد که از افزایش همکاری با ایتالیا در زمینه حفظ سدها، نفت و انرژی، 
گردشگری و آثار باستانی و حمل و نقل هوایی مستقیم میان بغداد و رم استقبال 
می کند. الکاظمی از نخست وزیر ایتالیا خواست به عراق سفر کند. وی نیز این 
درخواست را پذیرفت. دراگی بر حمایت رم از عراق در زمینه های سرمایه گذاری، 
بازسازی و آموزش تاکید کرد و نقش عراق را در بازسازی روابط بین المللی و 

تالش های بزرگ برای تحقق آتش بس در منطقه ستود.

بدهکاری آمریکا باالی ۸۵ تریلیون دالر
رویترز- از مجموع بدهی های آمریکا، بیش از ۲۸ تریلیون دالر آن مربوط 
به بدهی های دولت است. میزان بدهی های دولت این کشور تا پایان ماه ژوین 
به ۲۸ تریلیون و ۴۶۹  میلیارد و ۳۷۳ میلیون دالر رسیده است. میزان بدهی 
هر ش��هروند آمریکایی تا پایان این ماه به طور متوس��ط ۸۵ هزار و ۴۲۷ دالر 
و میزان بدهی هر مالیات دهنده آمریکایی به طور متوس��ط ۲۲۶ هزار و ۷۹۴ 
دالر بوده است. کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان ماه ژوئن به سه تریلیون و 
۲۹۲ میلیارد و ۳۵ میلیون دالر رسیده است. در حال حاضر بزرگ ترین اقالم 
بودجه ای آمریکا شامل: مراقبت های درمانی با یک تریلیون و ۳۱۸ میلیارد و ۱۵۵ 
میلیون دالر، تامین اجتماعی با یک تریلیون و ۱۲۷ میلیارد و ۵۵۵ میلیون دالر، 
هزینه های دفاعی با ۷۲۸ میلیارد و ۵۲۴ میلیون دالر و بهره پرداختی بدهی با  
۴۰۱ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دالر است. همچنین تا پایان این ماه، میزان مجموع 
بدهی های دولتی و غیردولتی آمریکا معادل ۸۵ تریلیون و ۷۰ میلیارد و ۳۲۹ 
میلیون دالر بوده است. از این میزان، ۲۱ تریلیون و ۴۱۷ میلیارد و ۲۶۹ میلیون 
دالر مربوط به بدهی های شخصی بوده که یک تریلیون و ۷۵۱ میلیارد و ۴۹۱ 
میلیون دالر آن به شکل وام دانشجویی بوده است. طی این مدت، اوراق قرضه 
آمریکایی در اختیار کشورهای خارجی به هفت تریلیون و ۹۸ میلیارد و ۶۹۴ 
میلیون دالر رسیده است. کسری تجاری آمریکا در این ماه ۹۶۵ میلیارد و ۶۶۸ 
میلیون دالر اندازه گیری شده است که ۳۴۳ میلیارد و ۵۹۹ میلیون دالر از این 
کسری مربوط به تجارت با چین بوده است. این کسری بودجه بزرگ همواره 
یکی از موارد اختالفی مهم با چین بوده و این کشور متعهد شده است در قالب 

فاز نخست توافق تجاری خود با آمریکا، این رقم را کاهش دهد.

تورم کره جنوبی در باالترین سطح ۹سال اخیر
بلومبرگ- تورم کره جنوبی در ماه ژوئن برای سومین ماه پیاپی باالتر از ۲ 
درصد و نزدیک به باالترین رکورد ۹ ساله باقی ماند تا فشارها را بر سیاست گذاران 

مالی این کشور برای افزایش سریع تر از موعد نرخ بهره افزایش دهد.
داده های دولتی نشان می دهد ماه گذشته قیمت های مصرف کننده این کشور 
۲/۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده اند. این در حالی است که اقتصاددانان 
پیش بینی می کردند تورم این ماه به ۲/۵ درصد هم برسد. تورم این ماه اندکی از 
تورم ۲/۶ درصدی ماه می که باالترین سطح تورم کره جنوبی از آوریل ۲۰۱۲ تا 
کنون بود پایین تر است. داده های دولتی نشان می دهد که قیمت برخی آیتم ها 
رشد بسیار شدیدتری داشته است. قیمت محصوالت کشاورز، دامی و آبزیان 
در این ماه ۱۰/۴ درصد نسبت به سال گذشته باال رفته و قیمت سوخت هم با 
جهشی ۱۹/۹ درصدی روبه رو شده است. تحلیل گران انتظار دارند با توجه به 
اینکه در ماه های بعدی سال قیمت ها با قیمت های کاهش یافته سال گذشته 
مقایس��ه خواهند شد، فعالً تورم باالتر از ۲ درصد باقی بماند و این فشارها به 

دولت برای باال بردن نرخ بهره را افزایش داده است.

رایزنی پوتین و ماکرون درباره لیبی، اوکراین و قره باغ
یورونیوز- والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در یک مکالمه تلفنی با 
امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی خود در مورد برخی مسائل بین المللی ازجمله 

وضعیت لیبی، بحران اوکراین و اوضاع قره باغ با وی رایزنی کرد.
در بیانیه کرملین آمده است که دو رییس جمهور بر ادامه تالش ها جهت 
کمک به فعال سازی روند سیاسی لیبی با مشارکت همه طرف های اصلی تاکید 
کردند. همچنین پوتین همتای فرانسوی خود را در جریان پیشرفت در اجرای 
توافق نامه سه جانبه در مورد مناقشه قره باغ قرار داد و گفت: به لطف حضور 
نیروهای حافظ صلح روسیه ، شرایط برای فعالیت های اقتصادی عادی فراهم 
شده و وضعیت تا حد زیادی ثبات پیدا کرده است. موانع موجود در مسیرهای 
اقتصادی و حمل ونقل برطرف شده است. رییس جمهور روسیه خاطرنشان کرد 
که مشارکت قوی تر شرکای اروپایی، به ویژه فرانسه در حل مسائل بشردوستانه در 
مناطق تحت تاثیر درگیری الزم است. درباره بحران اوکراین نیز، دو رییس جمهور 
خواستار احیای روند مذاکره به منظور اجرای توافقنامه های مینسک شدند که تنها 
راه برای حل و فصل بحران در دونباس )در جنوب شرق اوکراین( بوده و هست. 
در این بیانیه آمده است که رییس جمهور روسیه به اقدامات مخرب کی یف که 
منجر به سرخوردگی و ناکامی تالش های صورت گرفته از جمله در چارچوب 
نورماندی می شود، اشاره کرد. او همزمان بر لزوم پایبندی مقامات اوکراین به 
تعهدات خود، برقراری یک گفت وگوی مستقیم با دونتسک و لوگانسک و تعیین 

وضعیت حقوقی ویژه برای منطقه دونباس تاکید کرد.

گروه جه�ان- لبنان این روزها با خبر
یکی از بدتری��ن بحران های اقتصادی 
جه��ان از قرن نوزدهم روبه رو اس��ت، 
به گون��ه ای ک��ه این کش��ور اینک در 
آستانه فروپاشی قرار گرفته است. از دو 
سال پیش اقتصاد لبنان که الگوی آن 
مبتنی بر ورود باالی سرمایه خارجی 
و به همراه آن دالر به این کش��ور بود، 
رو به س��قوط نهاد، از آن زمان ش��یب 
این سرازیری رو به شدت است. طبق 
محاسبات بانک جهانی، تولید ناخالص 
داخلی از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۴۰ درصد 

کاهش یافته است.
ارتش لبنان نیاز فوری به پول دارد. 
یک سال است که سربازان در پادگان ها 
رنگ گوشت را در غذای خود ندیده اند. 
فقط ارتش ورشکسته نیست، کل لبنان 
در بحرانی عمیق به س��ر می برد. ادامه 
این وضع می تواند کل منطقه را تهدید 
کند. ارتش لبنان با چنان فقری روبه رو 
است که اکنون تورهای گردشگری ارائه 
می ده��د؛ ۱۵ دقیقه پرواز با هلیکوپتر 
ارتش برای گردش��گران به بهای ۱۵۰ 
دالر. این یکی از معدود منابع دسترسی 
به پول نقد برای ارتش لبنان است. فقط 
ارتش نیست که در فقر به سر می برد. 
لبنانی ها بحرانی عمیق را تجربه می کنند 
که زندگی را برای میلیون ها انسان عادی 

روز به روز دشوارتر کرده است.
 بیش از نیمی از ساکنان این کشور 
زی��ر خط فقر زندگ��ی می کنند. پوند 
لبنان از پاییز ۲۰۱۹ حدود ۹۰ درصد 
ارزش خود را از دس��ت داده و تورم به 
۱۲۰ درصد رسیده است.  بانک جهانی 
بح��ران اقتصادی لبنان را در میان ۱۰ 
بحران و شاید سه بحران شدید جهان 
از اواس��ط قرن نوزدهم تاکنون ارزیابی 
کرده اس��ت. بانک جهانی تخمین زده 
ک��ه در س��ال ۲۰۲۰ ، تولید ناخالص 
داخلی واقعی لبنان پس از انقباض ۶/۷ 
درصدی در سال ۲۰۱۹ ، معادل ۲۰/۳ 
درصد کاهش داشته است. ارزش تولید 
ناخالص داخلی لبنان از ۵۵ میلیارد دالر 
در سال ۲۰۱۸ به ۳۳ میلیارد دالر در 

سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.
 با توجه به تاریخچه جنگ داخلی 
طوالنی مدت و نزاع های متعدد، بانک 
جهانی، لبنان را در چارچوب کشورهایی 
قرار داده که شاهد شکنندگی، درگیری 

و خشونت است.
پارلمان این کشور برای حمایت از 
فقیرترین اقش��ار جامعه، حدود ۴۷۰ 
میلیون یورو برای کوپن های مواد غذایی 
اختصاص داده اس��ت، اما یک راه حل 
درازمدت ب��رای ادامه این حمایت در 

چشم انداز نیست.

اوضاع نابس��امان اقتص��ادی مردم 
لبنان و افت ارزش پول ملی این کشور 
در برابر دالر آمریکا در کنار هرج و مرج 
و خالء سیاس��ی و گسترش احتکار و 
فقدان نظارت بر بازار تولید و توزیع در 
لبنان باعث شده قشر متوسط و ضعیف 
این کشور بیش از پیش در برابر بحران 
اقتصادی قرار بگیرند. اضافه شدن بحران 
س��وخت که در نتیجه سیاس��ت های 
تحمیلی صن��دوق بین المللی پول به 
دولت لبنان به وجود آمد، نیز مزید بر 
علت شده تا لبنانی ها نتوانند نیازهای 

اساسی و روزمره خود را تامین کنند.
طبقه سیاس��ی که ب��رای چندین 
دهه قدرت را میان مسیحیان، سنی ها، 
ش��یعیان و دروزی ها در لبنان تقسیم 
کرده، فلج شده است. گروه های مختلف 
دینی به سیس��تم س��نتی حمایت از 
نمایندگان خود در قدرت پایبند هستند 
که مانع اصالحات ساختاری و مبارزه 
موثر با فساد گسترده است. تقریبا یک 
س��ال پس از انفجار هولناک در بندر 
بیروت که منجر به کشته شدن بیش از 
۲۰۰ نفر و تخریب بخش هایی از مرکز 
شهر شد، هنوز سایه این فاجعه بر سر 

بیروت سنگین است.
لبنان در ناامیدی  � 

دولت حسان دیاب، نخست وزیر لبنان 
پس از انفجار در برابر فشار اعتراضات 
اس��تعفا کرد و از آن زمان تاکنون تنها 
به عنوان سرپرست دولت موقت امور را 
رتق و فتق می کند. گفت وگوها در مورد 
تش��کیل کابینه جدید ماه هاست که 
است. صندوق بین المللی پول مذاکرات 

در مورد دادن بس��ته جدید کمکی به 
لبنان را متوقف کرده است.

در همین حال لبنان هر چه بیشتر 
در ناامیدی فرو می رود. بیمارستان ها 
برق ندارند. با ذوب ش��دن ذخایر ارزی 
دولت، واردات کاالهای مهم مانند دارو 
دش��وار شده است. نخس��ت وزیر دوره 
انتقالی اکن��ون یارانه بنزین را کاهش 
داده که نتیجه اش افزایش ۳۰ درصدی 
قیمت ها بوده اس��ت. معترضان به این 
وضع در چند روز گذش��ته به چندین 
بانک و ساختمان دولتی حمله کرده اند. 
»آیا مج��ذوب«، از س��ازمان دیده بان 
حقوق بشر اوضاع این کشور را »کابوسی 
دیستوپیایی« )متضاد اتوپیایی( توصیف 

می کند.
واکنش زنجیره ای � 

 کارشناسان نگرانند که عواقب این 
کابوس کل منطقه را بی ثبات کند. بیش 
از ۱۰ سال است که یک جنگ داخلی 
در همسایگی سوریه در جریان است که 
میلیون ها نفر را آواره کرده است. لبنان 
کوچک با ش��ش میلیون نفر جمعیت 
خود تا ۱/۵ میلیون س��وری را به خود 
جذب کرده که بیشتر آنها در فقر زندگی 
می کنند. سقوط سیستم و نظم دولتی 
در لبنان سرچشمه نزاع های مجدد است. 
الکس��اندر النگلویس، کارشناس امور 
خاورمیانه می گوید باید نگرانی جدی در 
رابطه با یک واکنش زنجیره ای داشت. او 
برای نمونه به سوریه اشاره می کند که 
صحن��ه زورآزمایی قدرت های منطقه 
 و جهان��ی ش��د. او در مجله آمریکایی 
»نش��نال اینترس��ت« نوش��ت ک��ه 

لبنان از ۱۹۷۵ ت��ا ۱۹۹۰ نیز صحنه 
درگیری بازیگران خارجی از سوریه تا 
ایاالت متحده آمریکا شد که در جنگ 
داخلی لبنان شرکت داشتند. بسیاری 
از لبنانی ه��ا امید خود را ب��ه آینده از 
دست داده اند. طبق برآورده یک شرکت 
مش��اورتی در  بیروت ، تقریبا ۶۷ هزار 
لبنان��ی از پایان س��ال ۲۰۱۸ تا پایان 
۲۰۱۹ کش��ور خود را ت��رک کردند، 
حدودا دو برابر بیشتر از مدت مشابه در 
سال قبل از آن. داده های اولیه در سال 
۲۰۲۰ و در سال جاری میالدی حاکی 

از ادامه این روند است.
به گفته النگلویس کشورهای غربی 
بای��د در مورد رس��اندن دارو و غذا به 
لبنان چاره ای بیابند. چنین کمک های 
اضطراری نمی تواند مشکالت لبنان را 
حل کند، ام��ا حداقل می تواند از بدتر 

شدن اوضاع جلوگیری کند.
فقدان ط�رح بین المللی برای  � 

نجات 
این در حالی اس��ت که معاون وزیر 
خارجه آمریکا در امور سیاسی نسبت 
به فروپاش��ی قریب الوق��وع اوضاع در 
لبنان هش��دار داد. دیوید هیل در این 
خصوص گف��ت: وضعی��ت اقتصادی 
لبنان ب��ا فاجعه ای قریب الوقوع روبه رو 
است. لبنان در آستانه فروپاشی است. 
سیاستمداران لبنانی باید اراده الزم را 
برای انجام اصالحات قبل از ارائه هرگونه 
کمک خارجی به این کشور نشان دهند. 
او گف��ت: هیچ طرح نجات بین المللی 
ب��رای لبن��ان وجود ن��دارد، اما کمک 
بزرگی برای تحق��ق برنامه اصالحات 

وجود خواهد داشت. هیل درباره ادامه 
دیدارهای مسووالن آمریکایی با ریاض 
سالمه، رییس بانک مرکزی لبنان گفت: 
او ریی��س بانک مرکزی لبنان اس��ت. 
من نمی خواهم از او دفاع یا کس��ی را 
متهم کنم. هیچ گونه نشانه هایی برای 
محکومیت او وجود ندارد. ما با همگان در 
لبنان به جز تروریست ها دیدار می کنیم. 
بانک جهانی پیش از این هش��دار داده 
بود ک��ه لبنان با فروپاش��ی اقتصادی 
روبه رو است که احتماال آن را در ردیف 
بدترین بحران های جهانی از اواسط قرن 
۱۹ قرار می دهد. لبنان از اواخر ۲۰۱۹ 

شاهد فروپاشی اقتصادی است.
افزای�ش احتم�ال اس�تعفای  � 

حریری 
در س��ایه تقویت گزینه استعفای 
س��عد حریری از ماموریت تش��کیل 
دولت در لبنان چهار گزینه جدید برای 
نخست وزیری آینده این کشور معرفی 
می شود. منابع سیاس��ی لبنان درباره 
پرونده تش��کیل دولت در این کش��ور 
اعالم کردند که گزینه استعفای سعد 
حریری، نخست وزیر مکلف همچنان 
روی میز است و او منتظر زمان مناسب 
است و در صورتی که تالش های جاری 
میان حزب اهلل و جبران باسیل، رییس 
جریان آزاد ملی جهت تس��هیل روند 
تشکیل دولت به نتیجه نرسد این اتفاق 
خواهد افتاد. منابع در ادامه تاکید کردند 
که البته استعفای حریری با هماهنگی 
و موافق��ت نبیه بری، رییس پارلمان و 
نخست وزیران سابق باید انجام شود و 
در صورت��ی که این اتفاق بیفتد دولت 

پیشبرد امور ش��رایط را برای برگزاری 
انتخابات پارلمانی مهیا می کند.

این منابع گزارش دادند که فعالیت 
مجدد حسان دیاب، نخست وزیر دولت 
پیشبرد امور با کمک جامعه جهانی برای 
گذر لبنان از این مرحله دشوار همراه 
خواهد بود اما با این وجود جنبش امل 
و حزب اهلل ترجیح می دهند که حریری 
اس��تعفا نکند؛ چرا که انتخاب شخص 
دیگری به جای سعد حریری با موانع 
بیشتری مواجه خواهد شد و بنابراین 
کشور یک زمان طوالنی تر در بن بست 

باقی می ماند.
از چند هفته گذشته منابع لبنانی 
گزارش می دهند که سعد حریری قبل 
از رفتن به جلسه شورای شرعی اسالمی 
لبنان در ماه گذشته تصمیم خود را برای 
استعفا از ماموریت تشکیل کابینه گرفته 
بود؛ اما اعالم این تصمیم خود را تا زمان 
مشخص شدن نتایج تماس های جنبش 
امل و حزب اهلل با طرف های مربوطه برای 
تشکیل دولت از طریق ابتکار نبیه بری 

به تاخیر انداخت.
ام��ا از آنجایی که چ��ه ابتکار نبیه 
بری و چه ابتکار قبلی امانوئل ماکرون، 
رییس جمهوری فرانسه برای تسهیل 
روند تش��کیل دولت در لبنان و انجام 
اصالح��ات در این کش��ور بدون هیچ 
چشم اندازی همچنان در بن بست باقی 
مانده، سوالی که در این میان بی پاسخ 
می ماند این اس��ت ک��ه آیا حریری در 

آستانه استعفا قرار گرفته است.
منابع لبنان��ی در این زمینه بر این 
باورند که س��عد حریری همچنان به 
گزینه استعفا فکر می کند منتظر نتایج 
برخی تماس های بین المللی وعده داده 
شده با عربستان سعودی است تا ریاض 
را قانع کند که راه را برای تشکیل دولت 
در لبنان به ریاست سعد حریری هموار 
کند؛ چرا که همه می دانند حریری بدون 
چراغ سبز سعودی ها قادر به تشکیل 
دولت در لبنان نیس��ت. به ویژه اینکه 
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان 
طی روزهای گذش��ته در گفت وگو با 
آنتونی بلینکن و ژان ایو لودریان همتایان 
آمریکایی و فرانسوی خود پس از چند 
ماه سکوت درباره اوضاع سیاسی لبنان 
تلویحا اشاره کرد که عربستان از سعد 

حریری حمایت نمی کند.
بنابراین اگر تماس های فرانس��ه و 
آمریکا نتواند به نتایجی که مورد نظر 
سعد حریری است برس��د او در اعالم 
اس��تعفای خود عجله خواه��د کرد و 
سعی می کند تا این تصمیم را به تالش 
خود برای خارج کردن لبنان از بحران 

ارتباط دهد.

ص��در اعظم آلمان پیش از کناره گیری از قدرت درحالی 
به انگلیس س��فر کرده که محدودیت های مس��افرتی برای 
شهروندان دو کشوری که دارای باالترین سطح روابط تجاری 
در اروپا هستند، مانع جدی ایجاد کرده است. آلمان دومین 
شریک بزرگ تجاری انگلیس پس از آمریکا به شمار می رود. 
روزانه بالغ بر ۷۳۰ هزار انگلیسی برای شرکت های آلمانی کار 
می کنند و بی��ش از ۲۱ هزار آلمانی در انگلیس تحصیل یا 

مشغول به کار هستند.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در اقامتگاه تفریحی 
چیکرز در باکینگهام شایرز از او استقبال کرد. مرکل، پس از 
دیدار با نخست وزیر، مهمان ملکه الیزابت دوم، صاحب تاج و 
تخت بریتانیا بود. این بیست ودومین سفر رسمی مرکل در 

قامت صدراعظم به انگلیس در ۱۶ سال گذشته بود.
در جریان نشست خبری روسای دو دولت آلمان و انگلیس، 
صدراعظم آلمان از گشوده شدن برگ جدیدی در دفتر روابط  
اس��توار دو طرف پس از برگزیت سخن گفت. مساله ایرلند 
شمالی همچنان یکی از چالش های اتحادیه اروپا با بریتانیاست. 
مرکل با ابراز امیدواری به حل تنش میان بروکس��ل و لندن 
در دوران پسابرگزیت گفت: فکر می کنم که می توانیم راه حل 
پراگماتیکی در چارچوب پروتکل درباره ایرلندشمالی، آن طور 
که مذاکره کردیم، پیدا کنیم. راه حلی که از یک سو تمامیت 
بازار واحد اروپایی را حفظ کند و از س��وی دیگر، در یافتن 
راه حلی که مورد قبول مردم است نقش بازی کند. اینکه اجرای 
پروتکل برای سه ماه دیگر تمدید شده، خبر خوبی است. در 
این مدت باید واقعا بتوانیم مشکل را به شیوه ای عملگرایانه 

حل کنیم. من خوشبینم.
رهبران دو کشور درباره شیوع سریع گونه دلتای ویروس 
کرونا در بریتانیا نظر واحدی نداش��تند. آنگال مرکل تالش 

می کند تا رهبران ۲۷ کشور اروپایی را برای قرنطینه مسافران 
از بریتانیا مجاب کند و به این ترتیب، جلوی شیوع گونه دلتا در 
اروپا را بگیرد. بوریس جانسون از کشورهای اروپایی می خواهد 
تا دس��ت کم در دوره تعطیالت تابستانی محدودیت ها برای 

گردشگران واکسینه شده بریتانیا را لغو کنند.
با وجود سرعت و پیشرفت بسیار قوی تر کارزار واکسیناسیون 
در بریتانیا نسبت به اتحادیه اروپا، این کشور از چند هفته پیش 

با موج شیوع گونه دلتا دست و پنجه نرم می کند. تنها در روز 
پنجشنبه، ۲۸ هزار مورد جدید ابتال به بیماری کووید۱۹ در 

بریتانیا شناسایی شد.
این در حالی اس��ت که دول��ت انگلیس روز جمعه اعالم 
کرد که تا پایان مهلت قانونی تعیین ش��ده، ش��ش میلیون 
درخواس��ت اقامت از سوی اتباع اتحادیه اروپا دریافت کرده 
است. انگلیس پس از خروج قطعی از اتحادیه اروپا در پایان 

س��ال گذشته میالدی، نظام مهاجرتی جدیدی را آغاز کرد. 
مقامات لندن گفته بودند به آن دسته از شهروندان اتحادیه 
اروپا که ثابت کنند تا پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ میالدی در 
این کش��ور زندگی اقامت داشته اند، اجازه اقامت با حق کار، 
تحصیل و دسترسی به مزایای اجتماعی می دهند، به شرط 
آن که این افراد درخواست خود را تا پیش از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ 

ارائه داده باشند.
داده های دولتی نشان می دهد که انگلیس تا پایان مهلت 
داده شده، ۶/۰۲ میلیون درخواست دریافت کرده که از این 
تعداد، ۵/۴۵ میلیون مورد به نتیجه رس��یده است. انگلیس 
همچنین گفته شمار پرونده های درخواستی در ماه ژوئن ۴۰۰ 

هزار مورد بیشتر از ماه پیش از آن بوده است.
پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس در این خصوص گفت: من 
خوشحالم که حقوق بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا که 
بسیاری از آنها دوستان، همسایگان و اعضای خانواده خودمان 

هستند، را تامین کردیم.
چهاردرصد از درخواست ها مربوط به مواردی است که رد 
شده، فاقد اعتبار بوده یا خود متقاضی آن را پس گرفته است. 
بقیه پرونده ها که پذیرفته شدند، شامل افرادی است که اقامت 
آنها به تازگی یا از پیش پذیرفته شده و به این ترتیب حقوق 

آنها به عنوان فرد مقیم در بریتانیا حفظ می شود.
از آنج��ا که برخی از اتباع اروپایی واجد ش��رایط، ممکن 
بود از طرح دولت برای پذیرش اقامت شان بی خبر باشند یا 
کسانی توانایی ارائه درخواست را نداشته باشند، دولت انگلیس 
از قبل اطالع رسانی گسترده ای برای یادآوری به مردم انجام 
داده بود. تعداد کس��انی که نتوانستند به موقع اقدام کنند و 
نیز جزئیات کامل نحوه رس��یدگی دولت به پرونده های آنها 

مشخص نیست.

آخرین سفر مرکل در قامت صدراعظمی آلمان به انگلیس صورت گرفت 
آغاز فصل نوین 

بازتاب

مطبوعات جهان

موج گرما و آتش سوزی در کانادا
روزنامه کانادایی نش��نال 
پست در صفحه نخست خود 
به افزایش می��زان تلفات در 
پی گرما و آتش سوزی در این 
کشور پرداخته است.  افزایش  
تعداد بی سابقه مرگ و میر در 
بریتیش کلمبیا به نگرانی ها در 
این کشور دامن زده است، در این 
استان ۷۱۹ مرگ ثبت شده که 
سه برابر بیشتر از میانگین مرگ 
و میر ثبت ش��ده در زمان های 
عادی است. همزمان واشنگتن و 
اورگن در آن سوی مرزهای کانادا 
نیز شاهد موج گرمای بی سابقه در 

این هفته بودند.

خروج نظامیان آمریکایی از بگرام
ی��ی  یکا مر آ م��ه  نا ز و ر
وال اس��تریت ژورنال در صفح��ه 
نخس��ت خود به خروج نظامیان 
آمریکایی از پایگاه بگرام پرداخته 
است. پایگاه هوایی بگرام با خروج 
سربازان آمریکایی و نیروهای ناتو به 
مقامات امنیتی و انتظامی افغانستان 
تحویل داده شد. بگرام در فاصله ۵۰ 
کیلومتری کابل، بزرگ ترین پایگاه 
نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان 
ب��ود و در پاره ای زمان ها تا ۳۰هزار 
س��رباز در آن مستقر بودند. خروج 
تدریجی سربازان ناتو از افغانستان از 
ماه می ۲۰۲۱ ش��روع شده و طبق 
توافق باید حداکثر تا ۱۱ س��پتامبر 

پایان گیرد.

آخرین سفر بانوی آهنین اروپا به انگلیس
نگلیس��ی  ا م��ه  نا ز و ر
ایندیپندنت در صفحه نخست 
خود به آخرین سفر آنگال مرکل 
در قامت صدراعظمی آلمان به 
انگلیس پرداخته اس��ت.  این 
بیس��ت و دومین سفر رسمی 
مرکل در مسند صدر اعظمی به 
انگلیس در ۱۶ سال گذشته بود. 
در این نشست صدر اعظم آلمان 
از گشوده شدن برگ جدیدی در 
دفتر روابط  استوار دو طرف پس 
از برگزیت سخن گفت. رهبران 
دو کشور درباره شیوع سریع گونه 
دلتای ویروس کرونا در بریتانیا 

نظر واحدی نداشتند.

هشدارها درباره فراگیری  بحران لبنان به سراسر منطقه باال گرفت

زنگ خطر فروپاشی 
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد
دودنقدینگیسرگرداندرچشمسرمایهگذاران

سنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ورود و یا 
هجوم نقدینگی در بازارهای مختلف، هیجان و حباب را در بازار سرمایه ایجاد 
می کند که دود آن نه تنها به چشم کشور و دولت بلکه ضرر آن به عموم مردم و 
سرمایه گذاران بر می گردد. رجب رحمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت اصلی 
در ایجاد تورم، نقدینگی های سرگردان مردم است، گفت: با ورود نقدینگی های 
سرگردان به بازار و کسب سودهای کالن، شاهد تورم باال در اقتصاد کشور به 
جای روانه شدن این نقدینگی ها و سرمایه ها در بخش تولید و اشتغال هستیم. 
وی در ادامه بیان کرد:  باید یکی از سیاست های اصلی مدیران و دست اندرکاران 
بازار، جهت دهی به نقدینگی ها و هدایت آنها به سمت و سوی تولید، اشتغال و 
فعالیت های سازندگی کشور باشد. نماینده مردم تاکستان عملکرد مدیران بازار 
بورس و سرمایه را در تدوین برنامه های جامع و اجرای برخی طرح های بنیادی 
بسیار مهم عنوان کرد و افزود: ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد اثر مخرب 
مستقیمی بر مصرف، رفاه و معیشت جامعه می گذارد که منجر به تورم و اثرات 
منفی بر رفاه جامعه و مردم می شود. به همین دلیل سیاستگذاران با بهره گیری از 
ابزارهای قدرتمندی همچون مالیات و غیره باید سعی کنند تا سرمایه های مردم 
در جهت تولید و اشتغال سرمایه گذاری شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس یادآور شد که ورود و یا هجوم نقدینگی در بازارهای مختلف  
هیجان و حباب را در بازار ایجاد و دود آن نه تنها به چشم کشور و دولت بلکه 
ضرر آن به عموم مردم و سرمایه گذاران برمی گردد. وی به شفاف سازی و ارائه 
اطالعات دقیق به مردم و سرمایه گذاران بازار سهام و سرمایه تاکید کرد و گفت: 
در دولت جدید، با توجه به اینکه با یک سری مشکالت اقتصادی مواجه خواهیم 
بود اما امیدواریم بازار در مسیر تعادلی فعلی باقی بماند و برنامه های مدونی در 
جهت توسعه و بهبود بازار تدوین و اجرا شود. نماینده مردم تاکستان ادامه داد: 
امیدوارم با برنامه های در دست اجرا ، شاهد رونق دوباره در بخش تولید کشور، 
جلوگیری از تورم باال و شاهد گسترش اشتغال و گسترش فعالیت های اقتصادی و 
ساماندهی بازار سرمایه در کشور باشیم. وی به اصالح برخی قوانین در دولت جدید 
اشاره کرد و گفت: با وجود تحریم های بسیار، شاهد نیاز شدید کشور به بودجه 
در بخش های مختلف هستیم که بهتر است در بخش بازار سرمایه طرح های 
بنیادی به زودی شکل اجرایی به خود بگیرد. رحمانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
اصالحات قابل توجهی در مجلس شورای اسالمی به ویژه توسط کمیسیون برنامه 
و بودجه صورت گرفته که می تواند سیستم مالیاتی کشور را متحول و در جهت 

اصالح سیستم موثر و از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آورد.

مدیر نظارت بر نهاده های مالی سازمان بورس اعالم کرد
بازدهی۲۴درصدیصندوقهایبادرآمدثابت

فارس- مدیر نظارت بر نهاده های مالی س��ازمان بورس گفت: میانگین 
بازدهی صندوق های با درآمد ثابت س��ال گذش��ته در بورس ۲۴ درصد بوده 
است. میثم فدایی در مورد سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بورس اظهارکرد: 
سرمایه گذاری از طریق صندوق ها در واقع سرمایه گذاری غیرمستقیم است و ما 
برای این صندوق ها از پلتفرم آنالین دستورالعملی تهیه می کنیم و براساس این 
پلت فرم ها مشخص می شود، مردم باید در صندوق ها سرمایه گذاری کنند. این 
پلتفرم از یک ماه آینده در دسترس مردم قرار می گیرد. وی افزود: درحال حاضر 
۲۸۰ صندوق سرمایه گذاری در بورس داریم، مردم اگر از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری وارد بورس شوند، عالوه براینکه هزینه معامالتی آنها کاهش 
می یابد، چون بررسی اطالعات برای سرمایه گذاران از طریق صندوق ها راحت تر 
است، بنابراین نیاز به وقت  گذاشتن و تحلیل شرکت ها ندارند. مدیر نظارت بر 
نهاده های مالی سازمان بورس عنوان کرد: در صندوق  ها رکن ضامن و رکن 
نقدش��وندگی وجود دارد و س��رمایه گذاران به راحتی می توانند از صندوق ها 
خارج ش��وند. فدایی در مورد بازدهی سرمایه گذاری در صندوق های بورسی 
نی��ز گف��ت: به طور میانگین بازدهی صندوق های ب��ا درآمد ثابت ۲۰ تا ۲۴ 
درصد، صندوق های مختلط همانند شاخص کل بازار در سال گذشته بازدهی 
۱۵۳درصدی داشته اند و برخی صندوق ها بازدهی باالتری داشته و حتی  ۶۰۰ 
درصد در سال هم بازدهی داشته اند و کارشناسان توصیه می کنند مردم به جای 
اینکه مستقیم وارد بازار سرمایه شوند از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد 
شوند. وی در مورد اینکه گفته می شود سهامداران خرد زیر ۱۰ میلیون تومانی 
از طریق صندوق ها مدیریت می شوند، خاطرنشان کرد: اجباری در این زمینه 
وجود ندارد اما اگر مردم توجیه ش��وند که از طریق صندوق ها وارد بازار شوند 

بازدهی بهتری خواهند داشت.

کاهشارزشسهامعدالت
اقتصادآنالین- ارزش 
سهام عدالت، کاهش یافت. 
در پای��ان معام��الت روز 
گذشته بازار سهام، ارزش 
سهام عدالت در مقایسه با 
روز چهارشنبه نهم تیرماه، 
معادل ۱/۵ درصد کاهش 
یافت. بدین ترتیب ارزش 
سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت ترتیب به ۱۱ میلیون و ۲۳۰هزار تومان 
رسید و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت هم ۲۱ میلیون و ۱۵۵هزار تومان 
شد. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی 

سهام عدالت به شش میلیون و ۷۳۸ هزار تومان رسیده است.

زینب مختاری- سازمان خصوصی سازی 
به تازگی شرایط عرضه بلوکی بخشی از سهام 
بانک های »تجارت«، »ص��ادرات« و »ملت« را 
در کنار دو ش��رکت صنعتی »ایران ترانسفو« و 
»ملی کش��ت و صنعت و دامپروری پارس« از 
طریق بورس، آگهی کرده است. بررسی شرایط 
عرضه نشان از نرخ گذاری باالتر و با فاصله زیاد 
سهام بلوکی این شرکت ها نسبت به قیمت روی 
تابلوی نماد آنها در بازار س��رمایه دارد؛ شیوه ای 
که می تواند به تدریج اثر خود را در افزایش نرخ 
سهام خرد این شرکت ها نشان دهد. در همین 
حال س��ازمان خصوصی س��ازی در حالی اقدام 
به عرضه بلوکی س��هام این شرکت ها می کند 
که تجربه نش��ان داده است عرضه های بلوکی 
عموما در پایان سال با تقاضای بیشتری مواجه 
هس��تند. همچنین از آنجا که گفته می ش��ود 
سرنوش��ت برجام بر نرخ ارز و تسعیر آن و نیز 
قیمت سهام گروه بانکی تاثیری مستقیم خواهد 
داشت، مشخص نیست سازمان خصوصی سازی 
بر چه اساسی عرضه های بلوکی سهام بانک ها را 
همزم��ان با افزایش ابهام در مذاکرات وین آغاز 
کرده است؟ ناظران بازار سرمایه با تاکید بر قیمت 
واگذاری، زمان عرضه و میزان سهام قابل عرضه 
در بلوک ه��ای اعالمی، احتمال باالی چرخش 
س��هام میان دولت و ش��رکت های خصولتی از 
طریق این عرضه ها را یکی از چالش های اصلی 
این ش��یوه از خصوصی سازی قلمداد می کنند. 
مهدی حاجی وند کارش��ناس بازار س��رمایه در 
گفت وگو با »جهان صنعت«، راهکار پوش��ش 
ریسک انتقال مدیریت از دولت به شرکت های 
خصولتی را بازنگری در قوانین واگذاری شرکت ها 

دانسته است.
ناظران بازار سرمایه عرضه بلوکی پیش رو به 
ویژه در گروه بانکی را از منظر زمانی مورد نقد قرار 
داده اند. از آنجا که بانک ها از جمله اثرپذیرترین 
گروه های بورسی از مذاکرات وین و نتیجه مثبت 
یا منفی این گفت وگوها هستند، عرضه بلوکی 
سهام این گروه آن هم با نرخ هایی بسیار فراتر از 
قیمت سهام آنها روی تابلو در بحبوحه مذاکرات 
و همزمان با انتشار اخبار متنوع از گفت وگوها 
را نوعی زمان سنجی نامناسب از سوی سازمان 
خصوصی سازی ارزیابی کرده اند. گفته می شود 
در صورت احیای توافق برجام، نرخ ارز، تسعیر 
ارز و قیمت س��هام خرد گروه بانکی با تغییرات 
محسوس��ی مواجه خواهند شد. بر این اساس 
کاهش و افزایش نرخ ارز و تسعیر آن به وضوح 
بر گزارش های عملکرد و صورت های مالی گروه 
بانک��ی اثرگذار خواهد بود. در همین حال عدم 
توافق نیز می تواند نوع دیگری از تغییرات را در 
استراتژی سهامداران گروه بانکی ایجاد کند که 
تحوالت قیمتی را در بازار سرمایه رقم خواهد زد. 
عرضه بلوکی سهام بانک های صادرات، تجارت و 
ملت در سال 9۴ توانسته بود سهام این گروه را در 
بورس با افزایش تقاضا و رشد قیمت مواجه کند. 
این بار اما در صورت عدم رفع ابهامات برجامی 
تا زمان عرضه مشخص نیست اثر واگذاری های 

بلوکی بر سهام خرد چگونه خواهد بود. از همین رو 
می توان گفت که ابهام در مذاکرات وین به معنای 
ابهام در سرنوش��ت گروه بانکی تلقی می شود. 
از س��وی دیگر نیز تجربه نشان داده که عموما 
عرضه های بلوکی سهام شرکت ها در پایان سال 
با تقاضای بهتری مواجه بوده است. در کنار این 
م��وارد، عرضه پیش رو ش��امل واگذاری بخش 
بزرگی از سهام با ارقام فراتر از تابلوی بازار است 
که می تواند دست بسیاری از متقاضیان را برای 
خرید بسته نگاه دارد. از همین رو بیم آن می رود 
که ش��رکت های دولتی یا خصولتی ها با هدف 
کس��ب سیت های مدیریتی در چرخه عرضه و 
تقاضا برنده این واگذاری ها باشند. در این صورت 
آیا همچنان می توان نام خصوصی سازی را بر این 

شیوه از واگذاری اطالق کرد یا خیر؟
چالش قیمت گذاری � 

مه��دی حاجی ون��د 
کارشناس بازار سرمایه در 
گفت و گو با »جهان صنعت« 
اظه��ار می کند: »اگر این 
روزها ب��ه قیمت تابلوی 
نمادهای��ی ک��ه در صف 
عرضه بلوکی از سوی سازمان خصوصی سازی 
قرار گرفته اند نگاه کنیم، می بینیم که قیمت های 
اعالمی برای واگذاری بلوکی قدری باالتر است.« 
او توضیح می دهد: »شیوه قیمت گذاری سهامی 
که از این طریق واگذار می ش��ود بر این اساس 
است که سهام در هیات واگذاری با حضور وزرای 
اقتصاد، دادگستری، دو ناظر از مجلس، روسای 
اتاق های بازرگانی و تعاون، رییس سازمان بورس، 

فرابورس و نیز وزیر مربوطه مورد بررس��ی قرار 
می گیرد. در این هیات مصوب می شود که این 
بلوک های دولتی عرضه شوند یا خیر. همچنین 
قیمت گذاری توسط کارشناسان خبره صورت 
می گیرد؛ بنابراین قیمت گ��ذاری این بلوک ها 
چندان محل نگرانی نیست.« حاجی وند تصریح 
می کند: »اما نکته این است که چرا این بلوک ها 
باالتر از قیمت بازار عرضه می شوند؟ می دانید که 
این بلوک ها ۱۰ درصدی، ۱۱ درصدی و هشت 
درصدی هس��تند و در نتیجه تعداد سهم قابل 
توجی را شامل می شوند. نه تنها در عرضه هایی 
که توسط دولت انجام می شود بلکه تقریبا بیشتر 
عرضه ه��ای بلوکی که در بازار س��رمایه انجام 
می شود قیمت پایه سهم قدری باالتر از قیمت 
روی تابلو است. استدالل هم این است که خریدار 
سهم بلوکی می تواند از این مزیت نسبت به خرید 
خرد سهام بهره مند شود که از کرسی مدیریتی 
برخ��وردار گردد. از همین رو اختالف قیمت به 
دلی��ل این مزیت وجود دارد.« او می افزاید: »اما 
اینکه با این استدالل آیا قیمت عرضه باالست یا 
خیر، کارشناسانی که قیمت گذاری کرده اند باید 

پاسخ بدهند که استدالل آنها چه بوده است.«
زمان سنجی � 

این کارش��ناس بازار س��رمایه در ادامه بیان 
می کند: »نکته دیگر در مورد زمان عرضه است. 
در این مورد دو نگاه می توان داشت. یکی اینکه 
سازمان خصوصی سازی از لحاظ قانونی مکلف 
است عرضه هایی را انجام دهد. بنابراین سازمان 
خصوصی س��ازی تکلیف قانونی خ��ود را انجام 
می دهد. اما یک نکته ویژه در این میان مطرح 

است که با توجه به شرایط بازار سرمایه، نماد مورد 
عرضه، صنعت و اقتصاد کالن باید این عرضه ها 
صورت گیرد. اصطالحا باید شرایط سنجی شود 
که امیدواریم این اتفاق رخ داده باش��د. ضمن 
اینک��ه در برهه ای که قرار اس��ت واگذاری این 
بلوک های بانکی انجام شود، به احتمال زیاد ما 
احیای برجام و رفع تحریم ها را در مسیر داشته 
باشیم که صنعت بانکی می تواند تاثیر مثبتی از 
این اتفاقات بپذیرد.« حاجی وند عنوان می کند: 
»نکته دیگر این اس��ت که فارغ از شرایط بازار 
س��رمایه اگ��ر فرض را بر ای��ن بگیریم که یک 
مشتری بتواند یک بلوک را بخرد به طور قطع با 
نگاه میان مدت و بلندمدت ورود خواهد کرد، زیرا 
اکنون این ظرفیت وجود ندارد که این بلوک های 
بس��یار بزرگ را به صورت خرد در بازار سرمایه 
بفروش��ند. بنابراین متقاض��ی و خریدار با دید 
میان مدت و بلندمدت به این بازار نگاه می کند 
و متقاضی باید این را بسنجد که آیا قیمت در 
سطح ارزنده است یا خیر؟ اما در مجموع درباره 
ارزندگی این عرضه ها باید گفت که کارشناسان 
خبره باید توضیح دهند که این قیمت گذاری را 

بر چه اساسی انجام داده اند؟«
مق�ررات  در  زنگ�ری  با ل�زوم  � 

خصوصی سازی
حاجی وند در پاس��خ به این سوال که آیا در 
این شیوه از عرضه ها ریسک عدم خصوصی سازی 
و ورود دوباره خصولتی ها به مدیریت شرکت ها 
وجود دارد یا خیر، تصریح می کند: »فکر می کنم 
این مورد به جایی است که اشاره شد. اما مشکل 
در جای دیگری است. بر اساس قانون سازمان 

خصوصی سازی نمی تواند برای شرکت های دولتی 
یا شبه دولتی منعی در ورود به این واگذاری ها 
ایجاد کند. در اصل ۴۴ قانون اساسی این اجازه 
داده ش��ده اس��ت که خصولتی ها هم در خرید 
شرکت کنند. بنابراین یک نگاه بر این مبناست 
که این روش درستی نیست و خصولتی ها نباید 
اجازه خرید داشته باشند که در این صورت قانون 
باید اصالح ش��ود.« این کارشناس بازار سرمایه 
اضافه می کند: »نگاه دیگری هم وجود دارد که 
خرید توس��ط خصولتی ها را به ماندن سهم در 
دست دولت ارجحیت می دهد. از این  جهت که 
خصولتی ها محدودیت ها و معذوریت های دولت 
را ندارند، برخی بر این باورند که انتقال از دولت به 
خصولتی ها می تواند پیش زمینه ای برای واگذاری 
نهایی به بخش خصوصی واقعی باشد. برخی در 
واقع این روند را دوران گذار می دانند.« او تصریح 
می کند: »بنابراین من این دغدغه را بجا می دانم 
که خصولتی ها بلوک را بخرند یا خیر؟ که در این 
مورد باید قطعا در قانون بازنگری و تصحیح شود، 
زیرا در حال حاضر اگر سازمان خصوصی سازی 
اج��ازه ورود خصولتی ها را ندهد در برابر قانون 

ایستاده است.«
لزوم تقویت بخش خصوصی � 

حاجی وند در ادامه بیان می کند: »در همین 
حال این س��وال مطرح اس��ت ک��ه آیا بخش 
خصوصی این میزان سرمایه و توان را در اختیار 
دارد ک��ه بتواند در این زمینه نقش آفرینی کند 
و بلوک ه��ای ب��زرگ را خریداری کند یا خیر؟ 
در واق��ع باید بخش خصوصی را در این زمینه 
توانمند کرد تا بتواند به این گونه عرضه ها ورود 
کند.« او می افزاید: »ارائه تسهیالت و مشوق های 
بهتر به بخش خصوصی راهکار مناسبی است تا 
این بخش با انگیزه های بیش��تری در این روند 
مش��ارکت کند. البته در این مورد اتفاق خوبی 
هم افتاده و مشوق هایی برای بخش خصوصی 
ایجاد ش��ده اس��ت. بر اساس مشوق ها اگر یک 
متقاضی از بخش خصوصی واقعی و یک متقاضی 
از بخش دولتی بخواهند بلوکی را در یک شرایط 
مساوی خریداری کنند اولویت با بخش خصوصی 
است؛ ضمن اینکه مشوق هایی مانند تنفس در 
واگذاری ها، کاهش بهره اقساط و مواردی از این 
دست برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده 
تا این بخش هم برای مش��ارکت در عرضه های 
بلوکی راغب شود.« این کارشناس بازار سرمایه 
در ادامه اظهار می کند:»با توجه به شرایط بازار 
س��رمایه باید مقداری به اقتصاد، بازار سرمایه و 
سازمان خصوصی س��ازی زمان داد تا اعتماد از 
دست رفته طی چندماه گذشته مجددا بازیابی 
شود. ضمن اینکه من فکر می کنم واگذاری بلوکی 
بانک ها تا حدودی تحت تاثیر برجام، بازار سرمایه 
و کلیت اقتصاد، نوسانات نرخ ارز و تورم خواهد 
بود از همین رو باید منتظر روشن شدن شرایط 
باش��یم. امیدواریم یک بخش خصوصی واقعی 
ای��ن بلوک ها را بخ��رد و ما به صورت تدریجی 
و رفته رفته ش��اهد کوچک شدن حجم دولت 
باشیم.« حاجی وند اضافه می کند: »ضمن اینکه 
همان طور که در بازار سرمایه با عتماد از دست 
رفته مواجهیم متاسفانه در فرآیند واگذاری ها 
هم به دلیل تجربه هایی نظیر هپکو و هفت تپه با 
چنین مشکلی مواجهیم. امیدوارم دست به دست 
هم دهیم و این اعتماد را بازسازی کنیم و بخش 

خصوصی هم میدان دار اقتصاد کشور باشد.«

آسیبشناسیعرضهبلوکیسهامدولتیدرگفتوگوباکارشناسبازارسرمایه

خیز خصولتی ها برای کرسی های بانکی
خبر
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یک کارش��ناس بازار سرمایه سه 
صنعت پتروش��یمی، فلزات اساسی 
و معدن��ی را به عن��وان جذاب ترین 
صنایع در سال ۱۴۰۰ معرفی کرد و 
گفت: بهترین اقدام برای تداوم روند 
صعودی بازار توس��ط دولت منتخب 
ملت حمای��ت از تولید، عدم دخالت 
در بازار سرمایه، حذف قیمت گذاری 
دس��توری کامودیتی ها و محصوالت 
فوالدی، فلزی و پتروش��یمی است. 
حس��ین عبدی با بیان این طلب به 
نقش مهم کابینه دولت سیزدهم در 
روند معامالت بازار سهام اشاره کرد 
و گفت: نگاه دولت س��یزدهم مبتنی 
بر عدالت و شفافیت است و با توجه 
به ش��ناختی که نس��بت به سیاست 
»حجت االسالم والمسلمین رییسی« 
در خص��وص حمایت از تولید وجود 
دارد از هم��ان زمان روش��ن ش��دن 
نتیجه انتخابات تأثیر خود را بر کلیت 
بازار سرمایه و بازگشت شاخص بورس 
به مدار صعودی و ورود نقدینگی های 

جدید به بازار گذاشت.
حمایت از تولی�د، رکن اصلی  � 

فعالیت رییس جمهور منتخب
عبدی به علت بازگش��ت رشد به 
معامالت بورس اش��اره و اظهار کرد: 
چن��د عامل ب��ه عن��وان اصلی ترین 
عوام��ل تاثیرگ��ذار در ای��ن موضوع 
نقش داش��تند اما اصلی ترین عامل 
که توانس��ت روزهای بسیار روشنی 
را در ای��ن بازار ایج��اد کند، انتخاب 
ریی��س جمهور جدید ب��ود که فرد 
پیروز انتخابات بارها در سخنرانی های 
خود، حمایت از تولید را رکن اصلی 
فعالیت خود اعالم کرد. این کارشناس 
بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار 
در رشد ش��اخص بورس اشاره کرد 

و ب��ه پای��گاه خبری بازار س��رمایه، 
گفت: قیمت س��هام حاض��ر در بازار 
بع��د از مدت ها اص��الح، افت زیادی 
را تجربه کردند و کاهش قیمت های 
اعمال شده در سهام، بیش از چیزی 
بود که سرمایه گذاران از سهام بنیادی 
بازار توقع داشتند؛  بنابراین بسیاری 
از س��هام ارزنده بازار کمتر از ارزش 
ذات��ی خود در ح��ال معامله بودند و 
ای��ن امر بعد از انتخابات باعث اقبال 
س��هامداران برای سرمایه گذاری در 

این سهام شد.
 وی به افزایش ن��رخ ارز در بازار 
اش��اره کرد و گفت: با توجه به تاثیر 
دائم��ی ن��رخ ارز بر رون��د حرکتی 
ب��ورس؛ در پی افزای��ش قیمت دالر 
در چن��د وق��ت اخیر زمین��ه صعود 
دوباره ش��اخص ب��ورس و تداوم آن 
طی چن��د روز متوالی فراهم ش��د. 
عبدی ب��ه گزارش��ات ماهانه مثبت 
ش��رکت ها تاکید کرد و گفت: همه 
این مس��ائل در کن��ار یکدیگر باعث 
ش��د تا پول های پارک ش��ده ای که 
در بیرون از بازار قرار داش��تند و در 
انتظار تعادل بخش��ی و خ��روج بازار 
از هیج��ان بودند  ب��ار دیگر به این 
ب��ازار ورود کنند و باعث ایجاد رونق 
معامالت بورس ش��دند. به گفته این 
کارش��ناس بازار سرمایه در چند روز 
اخیر با ورود حجم نقدینگی ها به بازار 
شاهد افزایش حجم معامالت  و رشد 

شاخص بورس در بازار بودیم.
ابه�ام ب�ازار در تعیین کابینه  � 

دولت سیزدهم
وی به ریس��ک های تهدیدکننده 
معامالت بازار تاکید کرد و گفت: در 
ای��ن مورد با توجه به پایان انتخابات 
اما بازار بالتکلیف برای کابینه دولت 

آینده است که این موضوع تا حدودی 
بر رون��د معامالت تاثیرگذار اس��ت. 
عبدی خاطرنشان کرد: هر چند بازار 
نگاه مثبتی به دولت منتخب دارد اما 
این ریسک پابرجاست و می تواند برای 
مدتی موقت بر روند بازار س��رمایه و 
شک و تردید سهامداران برای ورود 
تاثیرگذار باش��د. این کارشناس بازار 
سرمایه به دیگر ریسک تهدیدکننده 
معامالت بورس اش��اره کرد و افزود: 
ریسک بعدی بازار مربوط به مذاکرات 
برجام اس��ت ک��ه بر ن��رخ ارز موثر 
اس��ت و صنایع فلزی، پتروشیمی و 
پاالیش��ی را تحت تاثیر قرار می دهد، 
در ص��ورت افت ش��دید نرخ ارز  که 
البت��ه دور از ذهن اس��ت معامالت 
بازار سرمایه تحت الشعاع این موضوع 

قرار می گیرد.
حمایت دولت جدید از تولید   � 
عاملی برای ت�داوم روند صعودی 

بازار
وی با بیان اینکه بهترین اقدام برای 
تداوم روند صعودی بازار توسط دولت 
منتخب، حمایت از تولید، عدم دخالت 
در بازار سرمایه، حذف قیمت گذاری 
دس��توری کامودیتی ها و محصوالت 
فوالدی، فلزی و پتروش��یمی است، 
گفت: این اقدام بهترین کمکی است 
که برای تداوم روند صعودی بازار از 

طریق دولت انجام می شود. 
عبدی با اشاره به دستورالعمل و 
بخشنامه های دولتی که گاه یک شبه 
معامالت بازار س��رمایه را با مش��کل 
مواجه می کنن��د، گفت: عدم دخالت 
در ب��ازار و انج��ام فعالیت های بازار 
س��رمایه ب��ه ص��ورت اتوماتی��ک و 
خ��ودکار، بهترین کمکی اس��ت که 
می توان به بازار س��رمایه داشت. این 

کارش��ناس بازار سرمایه خاطرنشان 
کرد: به نظر می رسد بازار سرمایه به 
دلیل افتی که نسبت به سایر بازارها 
داشته و از طرف دیگر به دلیل پویایی 
و آشنا شدن بسیاری از مردم با این 
بازار بازدهی بهتری را از سایر بازارها 
تا پایان س��ال در اختیار سهامداران 

قرار دهد.
افزایش ریسک سرمایه گذاری  � 

در بازارهای موازی
وی ب��ه طرح مالیات ب��ر عایدی 
س��رمایه تاکید کرد و گفت: مجلس 
اکن��ون  به دنب��ال تصوی��ب قانون 
مالیات بر عایدی س��رمایه است که 
این موض��وع دارایی ه��ای موازی با 
بازار سرمایه را با ریسک زیاد مواجه 
می کند. عبدی اظهار داشت: با اجرای 
این قانون، بازار سرمایه این مزیت را 
نس��بت به س��ایر بازارها دارد که به 
دلیل پرداخت کمتر مالیات توس��ط 
سرمایه گذاران از دیگر بازارها پیشی 
بگیرد. این کارشناس بازار سرمایه با 
بیان اینکه سهامداران بهترین کاری 
ک��ه می توانند برای کس��ب بازدهی 
معقول از این بازار انجام دهند توجه 
به مولفه های بنیادی بازار سرمایه و 
سهام است، گفت: بهتر است سهامی 
که در مجامع سود معقولی را تقسیم 
می کنند و از تولیدات و نقدشوندگی 
خوبی برخوردارند مدنظر سهامداران 
برای س��رمایه گذاری در بورس قرار 

بگیرند.
 وی در بخ��ش پایان��ی گفت وگو 
با س��نا س��ه صنع��ت پتروش��یمی، 
فلزات اساس��ی و معدنی را به عنوان 
جذاب ترین صنایع در س��ال ۱۴۰۰ 
معرف��ی کرد و گف��ت: در این میان 
س��هامدارانی که به تازگی وارد بازار 
سرمایه شده اند باید ضمن مشاوره از 
کارشناسان متخصص از صندوق های 

سرمایه گذاری استفاده کنند.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
کامودیتیهاجذابترینصنایعبورسیسال1۴00

دیدگاه
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مجلس اخیرا از طرحی تحت عنوان »طرح قانون 
بانک مرکزی« رونمایی کرد. این طرح به دنبال اصالح 
قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است، قانونی 
که سال هاس��ت نهادهای تصمیم گی��ر و دولتمردان 
س��ودای اصالح آن را در سر می پرورانند با این حال 
سیاستگذاری های پولی و بانکی کماکان منطبق با قانون 
چهار دهه گذشته است. هرچند به گواه کارشناسان 
و تحلیلگران طرح پیشنهادی مجلس فوایدی دارد و 
می تواند گامی بزرگ در راس��تای اصالح نظام بانکی 
باشد اما نقدهایی نیز به این طرح وارد است. بر همین 
اساس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 
در نشستی به بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداخته 

است. مشروح این گزارش در ادامه می آید.
در ابتدا باید بدانیم که تورم باال و مزمن، ناترازی های 
بانکی، توسعه نیافتگی و عمق کم بازار اعتبار/ بازار اعتبار 
ناکارا و ش��ائبه رواج ربای جل��ی/ قرآنی از مهم ترین 
چالش های نظام پولی و بانکی کش��ور هس��تند. اما 
ب��روز ای��ن چالش ها دالیل مختلفی ه��م دارد. عدم 
اس��تقالل و مداخالت غیراصولی حاکمیت در نظام 
پول��ی و بانکی تحت عناوینی نظیر حمایت از تولید، 
حمایت از اقشار آسیب پذیر، حمایت از بورس، کمک 
به دولت و...، مداخالت مقداری )تسهیالت تکلیفی و 
بخشنامه های تکلیفی( و مداخالت قیمتی )نرخ های 
دستوری( از جمله ریشه های بروز چالش های بانکی 

محسوب می شوند.
برای پایان دادن به این مش��کالت باید سیاس��ت 
مالی ذیل سیاس��ت پولی تعریف ش��ود ک��ه در این 
حالت حرکت اول با بانک مرکزی است. وظایف بانک 
مرکزی باید ش��فاف و روشن و بانک مرکزی نسبت 
به آن پاس��خگو باشد. ترتیبات حکمرانی مناسب در 
مواجهه با بحران های مختل��ف )بحران ناتوانی مالی 
بانک ها/بحران بانکی، بحران ناتوانی مالی دولت/بدهی 
دولت، بحران ناتوانی مالی شرکت های بزرگ تولیدی، 
بحران مالی به معنای عام/ بحران ارزی و...( مشخص 
باشد. اگر ترتیبات حکمرانی مشخص نباشد، احتمال 
اینکه در مواجهه با این بحران ها استقالل بانک مرکزی 

مخدوش شود، باالست.
تبیین اهداف و تعیین اولویت � 

بر اس��اس فصل دوم م��اده 3 قانون پولی و بانکی 
کش��ور، کنترل تورم، ثبات و س��المت شبکه بانکی، 
حمایت از رش��د اقتصادی و اش��تغال، حفظ ارزش 
واقعی پول ملی از اهداف اصلی بانک مرکزی اس��ت. 
متوس��ط نرخ رش��د یک مفهوم بلند مدت است و از 
طریق اصالح زیرساخت ها افزایش می یابد. سیاست 
پولی، سیاست تثبیت است و معموال ثبات قیمتی و 
ثبات تولید همزمان اتفاق نمی افتد. بانک مرکزی در 
میان مدت باید نسبت به نرخ تورم هدف متعهد باشد 
و نباید در رفتار بانک مرکزی ناسازگاری زمانی مشاهده 
شود. در خصوص حفظ ارزش واقعی پولی ملی نیز باید 
گفت که اگر منظور حفظ درجه رقابت پذیری است، با 
افزایش نرخ ارز اسمی درجه رقابت پذیری باال می رود 
و با افزایش نرخ تورم کاهش می یابد و بانک مرکزی 

در دومی نقش آفرینی می کند.
تبیین رابطه دولت با بانک مرکزی � 

در طرح قانون بانک مرکزی مجلس رابطه دولت با 
بانک مرکزی به صورت زیر تبیین شده است.

عدم حضور و مداخله مقامات دولتی در تصمیمات 
بانک مرکزی و رفع تعارض منافع مقامات پولی: بند 
ت ماده 13: حضور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه 
در جلس��ات هیات عال��ی بدون ح��ق رای و حذف 
نمایندگان دولت/ ترجیح بالمرجح. بهتر است رییس 
کل از میان اعضای هیات عالی انتخاب شود/ به انتخاب 

رییس جمهور و تایید مجلس.
رشد و توسعه اقتصادی وظیفه دولت است و ایجاد 
ثبات وظیفه بانک مرکزی: بند ث ماده 2: هدایت اعتبار 
جهت توسعه زیرساخت ها، ماده 28: ارائه تسهیالت و 

خطوط اعتباری برای طرح های توسعه ای و....
خدمات پرداخت: بانک مرکزی می تواند به بانک های 
خاص نقش عاملیت ده��د.  بانک مرکزی به عنوان 
آخرین قرض دهنده به دولت: خرید اوراق کوتاه مدت 
دولت تا سقف سه درصد بودجه و همراه با تنزیل در 
ب��ازار اولیه بالمانع اس��ت و هیات عالی نرخ تنزیل را 
در جلس��ات سیاستگذاری پولی برای هر دوره اعالم 
می کند. بانک مرکزی باید متناسب با چارچوب های 
سیاس��تی مصوب در هیات عالی روی ترازنامه خود 

کنترل کامل داشته باشد.
بانک مرک��زی ملزم به خرید ارز دولت نیس��ت. 
بانک مرکزی پیش از قبض مجاز به پرداخت معادل 
ریالی مبلغ ارز خریداری شده نیست. در این خصوص 
بالتکلیف بودن نحوه ورود درآمدهای ارزی حاصل از 

فروش نفت به اقتصاد اهمیت دارد.
در این طرخ ابهام در مورد سررسید اوراقی که توسط 
دولت برای جبران زیان در اختیار بانک مرکزی قرار 
می گی��رد وجود دارد. بانک مرکزی قاعدتا باید بتواند 

اوراق را بفروشد و از میزان بدهی های خود کم کند.
در ای��ن طرح منع اعطای تس��هیالت بدون اخذ 
وثیقه که در این حالت ابهام مفهومی در اعطای خط 
اعتب��اری/ ابزار سیاس��ت پولی یا کمک به بانک های 
نیازمند به نقدینگی اضطراری است، حل نشدن مساله 
پرداخت سود به سپرده های ویژه، حل نشدن مساله 
وج��ه التزام/ جریمه دیرکرد در رابطه بانک ها با بانک 
مرکزی و مش��خص بودن نحوه جبران تبعات منفی 
ناشی از تبصره ها و بخشنامه های تکلیفی در بانک های 

دولتی دیده می شود.
همچنین در این طرح آمده رای به افزایش اختیارات 
نظارتی بانک مرک��زی در اعمال مقررات احتیاطی، 
اقدامات اکتشافی، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات اصالحی 
و توجه به شیوه های گریز برای موسساتی که به لحاظ 
مالی ناتوان هس��تند داده شده است. به دلیل تداخل 
و تزاح��م اهداف، برخی نقش بانک مرکزی در حوزه 
س��المت بانک��ی را به آخرین قرض دهن��ده محدود 
می کنند. مسوول حل و فیصله ناتوانی مالی باید نهادی 
جدا از بانک مرکزی باشد. در دوراهی ورشکستگی یا 
نجات از بیرون، مسوولیت نجات مالی موسساتی که 

گریزپذیر نیستند، برعهده دولت است.

ابهامات در پاسخگویی � 
بانک مرکزی باید دالیل انتخاب نرخ تورم هدف 
را ب��ا توجه به ش��رایط اقتصادی توضیح دهد. بانک 
مرکزی باید دالیل انحراف نرخ تورم از نرخ تورم هدف 
را توضیح دهد. بانک مرکزی باید سیاست های نیل به 
ن��رخ تورم هدف را به طور کامل توضیح دهد. بانک 
مرکزی باید دالیل موفق نبودن سیاست های اتخاذ 
ش��ده در نیل به هدف را توضیح دهد. بانک مرکزی 
باید تمام اطالعات مرتبط با اهداف و سیاس��ت ها و 
برنامه های خود )هم در حوزه سیاست پولی و هم در 
حوزه سالمت بانکی( را در فواصل زمانی معین و از 

پیش تعیین شده به طور منظم منتشر کند.
سه دهه پرتورم � 

طی سه دهه گذشته شاهد نرخ های تورم دو رقمی 
و پرنوس��ان همراه با سرکوب مالی بوده ایم. در دوره 
برنامه سوم عملکرد مقام پولی نسبتا رضایت بخش 
بوده طی س��ال های 96-93 متوسط نرخ تورم افت 
قابل مالحظه ای داشته اما با بازگشت تحریم ها روند 
نرخ تورم معکوس می شود. بررسی تغییرات بازار پول 
نیز نشان می دهد که متوسط 30 ساله رشد نقدینگی 

بیش از 27 درصد در سال بوده است.
از منظر برنامه ریز اجتماعی سیاست پولی وسیله ای 
برای رسیدن به اهداف مهم تر دیگر مانند تخصیص 
بهتر منابع، کاهش نااطمینانی و تسهیل فعالیت های 
اقتصادی اس��ت. در قالب این دی��دگاه، آرمان نهاد 
سیاس��تگذاری پولی ارتقای رفاه اجتماعی اس��ت. 
اهداف سیاستی تعیین شده در پیش نویس )بند ب 
ماده 3 فصل 3( عبارتند از: حفظ ثبات سطح عمومی 
قیمت ها و کنترل تورم؛ تامین ثبات و سالمت شبکه 
بانکی؛ حمایت از رش��د اقتصادی و اش��تغال؛ حفظ 
ارزش واقعی پول ملی. اما چگونه مقام پولی می تواند 
به دسترسی به باالبردن رفاه اجتماعی کمک کند؟ 
از طریق محقق کردن ماموریت های محوله تعارض 
اهداف و اولویت بندی؟ آیا اولویت بندی اقتضایی باید 
مورد نظر قرار گیرد یا قاعده؟ به طور کلی باید بدانیم 
که بانک مرکزی چند ماموریت مهم دارد. ماموریت 
تک فرمانی کنترل تورم، ماموریت دو فرمانی کنترل 
تورم و اشتغال باال، ماموریت چند فرمانی کنترل تورم، 
حمایت از تولید، تثبیت نرخ ارز و همچنین در نظر 

گرفتن اولویت های سیاستی توزین شده است.
هدف اصلی بانک مرکزی تامین ثبات قیمتی و 
ثبات در بخش بانکی اس��ت. این دو هدف عمده به 
این دلیل انتخاب شده اند که تسهیل گر رشد اقتصادی 
پایدار، ثبات تراز پرداخت ها و زمینه ساز اشتغال در 

اقتصاد ارزیابی می شوند.
 بنابراین می توان گفت اهداف تعیین ش��ده برای 
بانک ه��ای مرکزی غالبا نه در عرض، بلکه در طول 
یکدیگر قرار می گیرند. به تعبیر دیگر اهداف بانک های 
مرکزی صرف نظر از تع��داد، به گونه ای تصریحی و 
تلویحی اولویت گذاری شده اند. می توان این اهداف 
را به ش��کل ماموریت، اهداف یا به سایر اشکال یا با 
عناوین متف��اوت نیز طبقه بندی کرد که در بعضی 
قوانین کشورها این گونه است. به این ترتیب اهداف 
بان��ک مرکزی حتی اگر به ص��ورت غیرتصریحی و 
بدون اولویت بندی بیان ش��ده باشند، در شکل بیان 
عناوین مورد اولویت قرار می گیرند و طولی ارزیابی 
می شوند و همواره در این خصوص ثبات قیمت ها )و 
نه سطح قیمت ها( و ثبات بانکی )در کشورهایی که 
نظارت بانکی مورد تفکیک واقع نش��ده( از اولویت 

اول برخوردارند.
در ادبیات اقتصادی از بابت همبس��تگی اهداف 
تصریحی با عملکرد اقتص��ادی آنجا که این اهداف 
در قوانین بانک های مرکزی چندگانه و غیرتصریحی 
اس��ت، نظر روش��ن و یکسانی بیان نش��ده است. با 
این حال در م��واردی که اهداف قلیل تر و صریح تر 
در قوانین بانک های مرکزی بیان ش��ده اند، ارتباط 
و همبس��تگی آنها با عملکرد اقتص��ادی در ادبیات 

اقتصادی مورد تاکید واقع شده است.

اهداف سیاستگذاری پولی � 
هدف اصلی سیاستگذاری پولی کمک در تامین 
فضای رشد غیرتورمی پایدار اقتصادی معطوف به 

ایجاد اشتغال تعریف شده است.
 قاعدتا در این خصوص مجادله ای وجود ندارد، 
مگر آنکه تحلیل ها در م��ورد چگونگی تامین این 
فضا و تعام��الت و تناقضات کوتاه مدت/ بلندمدت، 
چرخه ه��ای تج��اری، خطاهای سیاس��تگذاری و 
عدم کاملیت بازار در فضای به ش��دت سیاست زده 
جوام��ع در عم��ل متفاوت باش��د. ب��رای حل این 
اختالف نظر )در تحلیل( س��ه موضوع اساس��ی در 

مورد بانک های مرکزی قابل توجه است.
1- بانک های مرکزی باید غیرسیاسی باشند،

2- بانک های مرکزی باید با قدرت کارشناس��ی 
و اتکا به دانش روز صاحب این ظرفیت باش��ند که 
اختالف نظرها و اختالف تحلیل ها را فیصله دهند،

3- در اج��رای بن��د )2( بانک ه��ای مرک��زی 
باید از س��از و کار الزم و اقت��دار کافی برای اجرای 
سیاس��ت های بهینه پولی برخوردار باشند و برای 
اقناع جامعه کارشناسی راهبرد رسانه ای- ارتباطی 

داشته باشند.
تجربه در کشورهای پیشرفته و در سایر کشورها 
نش��ان داده ک��ه اج��رای عملی رهیافت س��ه گانه 
ف��وق تا حدود زیادی مج��ادالت مربوط به اهداف 
طبقه بندی ش��ده و اولویت گذاری ش��ده بانک های 
مرکزی را تقلیل می ده��د. تمام مجادالت مربوط 
به کش��ورهایی اس��ت که در اجرای این چارچوب 
ضعیف عمل کرده اند. اگر این چارچوب مورد قبول 
باش��د، آن گاه بحث اهداف به موارد زیر تقلیل پیدا 

می کند:
ت��وان کارشناس��ی و چارچ��وب عملیات��ی در 

سیاستگذاری پولی، 
ساز و کار و اقتدار بانک مرکزی در اجرا و عملیاتی 

کردن این چارچوب، 
راهب��رد رس��انه ای / ارتباطی با جوامع مخاطب 

و هدف.
این بحث موضوع اهداف را به قدرت کارشناسی 

و اقتدار تحویل می کند.

اصل استقالل بانک مرکزی � 
در قوانی��ن بانک های مرکزی اس��تقالل نه به 
مفه��وم آزادی از ه��ر گونه محدودی��ت نهادی و 
حقوقی، بلکه عمدتا به معنای اس��تقالل عملیاتی 
و ابزاری و آن نیز با تفس��یر استقالل از دولت ها و 
قدرت های سیاس��ی و خصوصا الزامات بودجه ای 
دولت، تفسیر شده است. همچنین الزم است گفته 
شود که هدف از تامین استقالل عملیاتی و ابزاری 
بانک مرکزی باید به معنای تس��هیل گری س��ایر 
اهداف بزرگ تر یعنی رش��د پایدار اقتصادی، ثبات 
بخش مالی و تراز پرداخت ها و نیز اشتغال تفسیر 
و تبیین ش��ود. به این ترتیب حتی در زمینه هایی 
ک��ه تضاد میان هدف ثبات قیمت ها و هدف ثبات 
مالی و بانکی پدیدار شود )مثال در کشورهایی که 
نظام بانکی آنها کامال در مالکیت و مدیریت دولت ها 
باش��د(، علی القاعده اولویت با ثبات قیمت هاست. 
توجه به این مطلب نیز ضروری است که همبستگی 
بین استقالل بانک های مرکزی و ثبات قیمت ها و 
رشد اقتصادی کشورها غالبا در شعاع حسابدهی، 
مسوولیت پذیری و شفافیت در اقدامات بانک های 

مرکزی حاصل شده است.
به طور کلی مفهوم استقالل بانک مرکزی یعنی 
استقالل در اهداف سیاست پولی؛ استقالل عملیاتی 
و ابزاری و اس��تقالل در ه��ر دو مورد گفته را باید 

مدنظر قرار داد.
هدف گ��ذاری )به طور مثال تعیی��ن نرخ تورم 
هدف( می تواند با پیش��نهاد بانک مرکزی و تایید 
مقام انتخابی )مجلس یا دولت باشد(. اما، استقالل 
عملیاتی و ابزاری باید به دس��تگاه مجری تفویض 
ش��ود. موضوع تامین مالی دول��ت و ارتباط آن با 
سیاس��تگذار پولی همواره چال��ش عمده ای برای 
بانک های مرکزی بوده است. یکی از علل پیدایش 
بانک ه��ای مرکزی در اروپا نی��از به نهادی جهت 
اس��تقراض و تامی��ن وجوه ب��رای دولت ها و تهاتر 
دادوس��تدهای تجاری بوده است. احاطه یا تزاحم 
سیاست مالی بر سیاست پولی در همه کشورها )به 
ویژه در حال توسعه( چالشی یا مانعی برای اجرای 

سیاست پولی بوده است.

 سیاس��ت پول��ی و مالی از طری��ق قید بودجه 
دولت با یکدیگر مرتبط هس��تند. برای دولت هایی 
که دسترس��ی به پایه های مالیات��ی مقطوع دارند 
مساله اخذ مالیات برای پوشش هزینه های دولت 

مستقل از سیاست پولی است. 
چون افراد و البی ها از حکومت ها مطالبه دارند 
ول��ی تمایل ب��ه پرداخت هزینه )مالی��ات( ندارند 
دولت ها نیاز به تامی��ن منابع دارند و انگیزه برای 
اس��تفاده از ظرفیت بان��ک مرکزی و بانک ها برای 
عملیات مالی و شبه مالی وجود دارد. وجود چنین 
امکانی یک نوع ناسازگاری بین زمانی بر سیاستگذار 
پولی تحمیل می کند: وسوسه برای انبساط تقاضا 
از ط��رف مقام مالی از کانال سیاس��ت پولی. حل 
مساله تداخل سیاست ها و مشکل ناسازگاری بین 
زمانی فوق با تعیی��ن ماموریت های بخش مالی و 
پولی و انتصاب سیاست ها در راستای ماموریت های 
آنها و مش��خص کردن ح��دود و اختیارات و نحوه 
هماهنگی ای��ن دو بخش و تفویض اختیار به آنها 

صورت می گیرد.
با توجه به درهم تنیدگی بحث اس��تقالل بانک 
مرکزی با حس��ابدهی، موضوع اس��تقالل باید در 
شعاع نحوه حسابدهی به مخاطبان حاکمیتی مورد 
بررس��ی قرار گیرد. به نظر می رسد تاکید بیش از 
ح��د در این خصوص یک بع��د مجادله ای جدید 
به روی بان��ک مرکزی باز نماید تا آنکه کمکی به 
سیاس��تگذاری بانک مرکزی باشد. در مجموع در 
ارزیابی از طرح مجلس باید به جنبه های مثبت و 

منفی آن اشاره کرد.
جنبه های مثبت: بهبود حکمرانی شرکتی؛  � 

تقویت امر نظارت 
جنبه های منفی: به هم ریختگی و آش��فتگی و 
عدم انس��جام در شکل؛ نحوه تدوین و ارائه طرح؛ 
عدم حضور بانک مرکزی در تهیه الیحه؛ ارجاع به 
عبارات گنگ و پرابهام؛ حذف قاعده نرم ارزشگذاری 
ریال، پشتوانه، هیات نظارت؛ تداوم مجدد بانکداری 
بدون ربا و مش��ارکتی؛ معرفی رکن شورای فقهی؛ 
کم توجهی به دستاوردهای جدید تکنولوژی نظیر

AI،I cloud، بانکداری باز، پول کریپتو و به طور 
کلی اقتصاد دیجیتالی.

بنابراین به نظر می رسد طرح ارائه شده کمکی 
به مش��کالت کلی��دی اقتصاد نکند و در ش��رایط 
وجود مش��کالتی نظیر بانکداری مشارکتی و سایر 
گرفتاری های فیصله نیافته، بانک مرکزی کماکان 
در زمینه ثبات قیمت ها، بانکی و مالی ضعیف باقی 
خواهد ماند و عمال سیاست های تلویحی لنگر نرخ 
ارز ادامه خواهد داشت. خروجی سیاست ها گنگ 
و پرابه��ام تداوم سیاس��ت های مالی��ات تورمی را 

اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
ناس�ازگاری زمانی سیاست ها؛ انتصاب و  � 

تفکیک سیاستی
در الگوهای مرسوم فرض بر این است که دولت 
)در ردای برنامه ریز مرکزی( به مقام پولی ماموریت 
مشخص برای اهداف مشخص داده و برای اجرای 
وظایف اختیارات الزم را تفویض کرده است. مقام 
پولی نیز به نیابت از برنامه ریز مرکزی مجری امور 
در حیطه سیاستگذاری پولی است. تعیین و اعمال 
قاعده مالی مناسب می تواند انگیزه برای ناسازگاری 
بین زمانی را محدود کند. اگر سازوکارهای اجرایی و 
پاسخگویی ضعیف باشند، الزاما قواعد مالی اثربخش 

نخواهند بود.
انتصاب سیاستی و تفکیک وظایف سیاستگذار 
پولی از مالی بر اساس ماموریت های تعیین شده از 
اساسی ترین اقدامات در زمینه اصالحات و بازسازی 

نهادهای سیاستگذاری است.
 نح��وه کنترل و مدیریت ای��ن چالش در همه 
کشورهای جهان در سطحی فراتر از بانک مرکزی، 
در دولت یا قوه مجریه و مقننه یا حکومت از طریق 
انتصاب سیاس��ت ها به سیاس��تگذار مالی و پولی 

تعیین تکلیف می شود که در شمای سلسله مراتب 
سیاستگذاری پولی نشان داده شده است.

 در پیش نویس الیحه مجلس بر محدود کردن 
سلطه مالی تاکید شده است. 

بان��ک مرک��زی طب��ق روال فعل��ی موظف به 
خری��د ارزهای حاصل از فروش نفت اس��ت و این 
مجرای دیگری اس��ت که عملک��رد مالی دولت بر 
سیاس��ت پولی اث��ر می گ��ذارد. پیش نویس بانک 
مرکزی را مخیر به خرید می کند. راهکار مناس��ب 
ب��رای محدودک��ردن اثر عملیات مال��ی دولت بر 
ترازنامه بانک مرکزی می تواند انتصاب سیاست ها، 
قاعده مندسازی سیاست مالی برای محدود ساختن 

اثر ناسازگاری سیاستی باشد.
ناس�ازگاری زمان�ی سیاس�تگذار پولی؛  � 
وسوس�ه برای انبس�اط تقاض�ا از کانال مقام 

پولی
ام��ا حتی در ش��رایطی که انتص��اب و تفکیک 
سیاستی اتفاق افتاده دستگاه سیاستگذاری پولی 
با نوع دیگری از ناسازگاری بین زمانی سیاست ها 
مواجه اس��ت که به دلی��ل جلونگر بودن انتظارات 
جامعه باعث ش��کل گیری تورش تورمی می گردد 
بدون آنکه بر تولید و اش��تغال و بنابراین بر سطح 

رفاه عمومی اثر داشته باشد. 
ط��رح قانون بانک مرکزی در موضوع س��اختار 
حکمرانی و نظارت نسبت به قانون کنونی )1351( 
مزی��ت دارد ام��ا در چندی��ن موض��وع احتیاج به 

اصالحات دارد.
اولویت می��ان چهار هدف سیاس��تی در طرح 
مش��خص نیست. طرح س��عی بر محدود کردن و 
تضعیف سلطه مالی دارد. از جمله بانک مرکزی را 
مخی��ر )و نه موظف( به خرید ارز حاصل از فروش 
نفت کرده اس��ت. اعضای هیات عالی غیر اجرایی 
ق��درت تصمیم گیری باالیی دارند ولی در طرح به 
تناسب پاسخگو نیستند. نحوه رفع یا حل اختالف 
می��ان رییس کل و اعضای هیات عالی مش��خص 
نیست. آیا رییس کل مس��وول تصمیمات اشتباه 
هیات عالی است؟ در صورت تصویب قانون جدید 
ضمانت اجرا و تطبیق با قانون چیس��ت؟ آیا قانون 
مصوب مجلس با طرح ارائه شده کما بیش مطابق 

خواهد بود؟
راه حل پیشنهادی � 

مرجح اس��ت که الیحه توسط بانک مرکزی و 
دولت ارائه شود، اما بعید است الیحه بدون تغییرات 
عمده قابل توجه از مجلس عبور کند، بنابراین ادامه 
کار با الیحه فعلی و فقط اصالح در زمینه های بسیار 

ضروری ارجحیت دارد.
این ارزیابی که مش��کالت فعلی ناشی از الیحه 
قانون سال 1351 است درست نیست؛ این قانون 
در س��ال های قبل از انقالب و در دوره برنامه سوم 
در س��ال های بعد از انقالب خوب کار کرده است 
)ماده 26 مش��کل اصلی قانون سال 1351 است(. 
این طرح و یا لوایح شبیه طرح فعلی ادامه وضعیت 

جاری است.
ب��ه طور کل��ی ارزیابی عادالن��ه و واقع بینانه از 
وضعی��ت فعل��ی پول��ی و بانکی در س��ه بند قابل 
خالصه کردن اس��ت. درجه کارایی سیاس��ت های 
پولی کش��ورها در عرصه اج��را همواره تحت تاثیر 

سه عامل است:
روندهای جاری در عرصه سیاس��ت های پولی 
در سطح جهانی، خصوصا در کشورهای پیشرفته، 
س��اختار و ظرفی��ت قوانین و مق��ررات بانکداری 
مرک��زی و بانکی کش��ورها از بابت به هنگام بودن 
و اس��تقالل عملیاتی بانک ه��ای مرکزی و تنظیم 
نظ��ارت ب��ر بانک ها، ق��درت تحلیل��ی بانک های 
مرک��زی و چارچوب جامع کمی نظ��ام داده های 
اقتصادی، پیش بینی روندها )forecast(، راهبری 
)guidance( در سیاس��ت های پول��ی و هدایت 

.)conduct( بازارها
ضعف عملکرد سیاست های پولی در کشورهای 
مختلف به درجات متفاوتی از عناصر سه گانه فوق 
تاثی��ر می پذیرد و در این زمینه الگوی یکدس��تی 

وجود ندارد.
مح��ور 1- نظ��ام پولی جهان به ش��دت تحت 
س��یطره دالر و س��ایر پول های س��خت قرار دارد. 
بنابراین کش��ورهای دارای پول غیرسخت چاره ای 
ج��ز لح��اظ چارچوب های پولی جهان��ی در متن 
سیاس��تگذاری پول��ی خ��ود ندارن��د. بحث های 
 Kenneth Rogoff و Maurice Obstfeld
در این زمینه ها تقریبا چالش ناپذیر است. اگر این 
کار صورت نگیرد دالریزه ش��دن اقتصاد سرنوشت 

محتوم است.
 مح��ور 2- قانون بانک مرکزی و قوانین بانکی 

به روز مهم است.
 ام��ا در غیبت محورهای یک و س��ه قانون به 
تنهایی راه گش��ا نیس��ت. مش��کل اصلی در ایران 
همانند بس��یاری از کش��ورهای در حال توس��عه، 

ضعف قانون نیست.
 درجه تطبیق اجرای قانون نسبت به نقض قانون 
در ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر هم به 
لحاظ ش��یوه قانونگذاری و هم به لحاظ ضعف در 
اجرا بس��یار پایین اس��ت و امری به قاعده و عادی 

تلقی می شود.
محور 3- بحث اصلی: چارچوب کمی برنامه ریزی 
در زمینه سیاس��تگذاری پولی است؛ از برنامه های 
پنج س��اله، تا بودجه ساالنه، بخش واقعی و نفت، 
ت��راز پرداخت ه��ا، ابزارهای حس��اب س��رمایه و 
حس��اب مالی، تعدیل های اقالم جداول از تعهدی 
به نقدی، حس��اب های پولی و بانکی، گزارش��ات 
تورم، برنامه ریزی مالی در برش های س��ال، فصل، 
م��اه و هفته و اس��تفاده از نظام داده های تفصیلی 
در چارچ��وب مقداری ب��رای پیش بینی در قالب  
satellite/ core و تصحی��ح خطای مداوم اقالم 
مورد پیش بینی نسبت به عملکرد واقعی و به این 
ترتیب تصحیح شکاف ها و بهبود پیش بینی و اصالح 

مدل، اقدام اصلی در این زمینه است.

موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بررسی کرد

فراز و فرودهای طرح قانون بانک مرکزی
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با پرداخت ۸7 میلیون دالر
چین بزرگ ترین کارخانه تولید تراشه انگلیس را خرید

مهر- در شرایطی که جهان با کمبود 
انواع تراشه و نیمه هادی دست به گریبان 
است، چین بزرگ ترین کارخانه تولید 
تراش��ه در انگلی��س را خریداری کرده 
است. این کارخانه که »نیوپرت ویفر« 
ن��ام دارد قرار اس��ت از این پس تحت 
مدیریت شرکت نکسپریا فعالیت کند 
که قبال توسط چینی ها خریداری شده 
ب��ود. فرآیند این خری��د تا هفته آینده 
تکمیل می شود و طرف چینی بدین منظور ۸۷ میلیون دالر پرداخت خواهد 
کرد. نکسپریا یک شرکت اصالتا هلندی است، ولی ۱۰۰ درصد آن تحت تملک 

شرکت چینی وینگ تک است.
کارخانه تراشه ساز انگلیسی که در نیوپرت قرار دارد در سال ۱۹۸۲ تاسیس 
ش��ده است. پیش از این برخی سیاستمداران انگلیسی هشدار داده بودند که 
خریداری موسسات و کارخانه های فناوری انگلیسی توسط چینی ها ممکن است 
تبعاتی در حوزه اقتصاد و امنیت ملی داشته باشد. از نظر این سیاستمداران کنترل 
بخش عمده ای از بازار تولید تراش��ه و نیمه هادی توسط چینی ها در شرایطی 
که به علت شیوع ویروس کرونا، روند تولید این محصول در جهان مختل شده، 

می تواند تبعات خطرناکی برای کشورهای غربی داشته باشد.

قانون جدید در روسیه
الزام همه شبکه های اجتماعی به استقرار دفتر نمایندگی

فارس- والدیمیر پوتین رییس جمهور 
روسیه قانونی را امضا کرده است که به 
موجب آن تمام ش��بکه های اجتماعی 
بزرگ خارجی موظف به افتتاح دفاتری 
در روس��یه خواهند بود. مسکو امیدوار 
است این تصمیم شبکه های اجتماعی 
خارجی را مجبور به پاسخگویی دقیق تر 
در قبال دولت این کشور کند. مقامات 
روسیه از مدت ها قبل به دنبال افزایش 
کنترل شبکه های اجتماعی خارجی و کاهش وابستگی آنها به سایر شرکت های 

خارجی بوده اند.
روس��یه تا به حال چندین بار ش��بکه های اجتماعی خارجی و به خصوص 
آمریکایی را به علت عدم پاکسازی محتوای غیرقانونی و ضددولتی جریمه کرده 
و در مواردی سرعت دسترسی به شبکه هایی مانند توئیتر را به عنوان مجازات 
کاهش داده اس��ت. هفته گذشته روسیه ش��کایتی را علیه آلفابت که گوگل 
زیرمجموعه آن است به علت نقض مصوبه مجلس این کشور در زمینه جلوگیری 

از نشت اطالعات شخصی کاربران به خارج از روسیه، به جریان انداخت.
قانون جدید شبکه های اجتماعی روسیه در مورد آن دسته از شرکت های 
فناوری خارجی اعمال می ش��ود که حداقل نیم میلیون نفر کاربر در روس��یه 
داش��ته باش��ند. این ش��رکت ها باید یک حساب ش��خصی را روی وب سایت 
رگوالتوری حوزه ارتباطات دولت روس��یه موسوم به Roskomnadzor به 
ثبت برسانند و انواع جریمه ها مانند ممنوعیت دریافت آگهی های تبلیغاتی در 

انتظار متخلفان است.

ثبت شکایت دسته جمعی از گوگل
رویترز- گروهی از کاربران موبایل 
از گوگل ش��کایت کرده ان��د. آنها ادعا 
می کنند گوگل به وسیله دستیار صوتی 
هوشمندش، محاوره های آنان را بدون 
اجازه برای تبلیغات هدفمند اس��تفاده 
کرده است. یک قاضی فدرال اجازه داد 
شکایتی دسته جمعی علیه گوگل ثبت 
شود. براساس این شکایت گوگل به ثبت 
و انتشار محاورات خصوصی افرادی متهم 
شده که به طور تصادفی دستیار صوتی 

هوشمند را در موبایل هایشان فعال کرده بودند.
بت البسون فریمن قاضی دادگاه فدرال آمریکا اکنون به شاکیان اجازه داده به 
دلیل نقض قانون حریم خصوصی فدرال و نقض قوانین قرارداد، شکایت گروهی 
علیه گوگل و شرکت مادر آن )آلفابت( ثبت کنند. البته فریمن ادعاهای مربوط 
به شاکیان نقض قانون حمایت از مصرف کننده را رد کرد اما به گفته او ممکن 
است درباره این شکایت تجدیدنظر شود. هنگامی که کاربر اصطالحاتی موسوم 
به »عبارات داغ« مانند »س��الم گوگل« یا »اوکی گوگل« را می گوید، دستیار 
هوشمند گوگل فعال می شود. اما شاکیان ادعا می کنند گوگل اجازه ندارد از 

صدای محاورات آنها برای تبلیغات هدفمند استفاده کند.
به گفته فریمن شاکیان نشان دادند آنها به مدت کافی از دستگاه های مجهز 
به دس��تیار هوشمند گوگل اس��تفاده کرده اند و به موجب آن انتظارات قابل 
قبولی درباره حریم خصوصی دارند. او در ادامه افزود: هرچند گوگل در بخش 
سیاست های حریم شخصی خود اعالم کرده است که اطالعات را برای تبلیغات 
هدفمند جمع آوری می کند، اما درباره اینکه از محاورات س��هوا و بدون وجود 
عبارات داغ هم استفاده می کند، به اندازه کافی به کاربران اطالع رسانی نکرده 
است. از سوی دیگر گوگل ادعا می کند شاکیان نشان نداده اند که در نتیجه این 

رفتار آسیبی دیده اند یا ضمانت های قراردادی لغو شده است.

قابلیت بعدی توئیتر
ایس�نا- توئیتر س��رگرم بررسی 
راه های جدیدی ب��رای فراهم کردن 
ام��کان اش��تراک گذاری توئی��ت ب��ا 
گروه ه��ای خ��اص ب��رای کاربرانش 
اس��ت. این شرکت رس��انه اجتماعی 
دو مفهوم برای این قابلیت های جدید 
نمای��ش داده که به کارب��ران امکان 
می ده��د بدون نیاز ب��ه تغییر اکانت 
یا تغیی��ر تنظیمات حریم خصوصی، 

توئیت هایشان را به مخاطبان خاص خود ارسال کنند.
نخستین مفهوم به کاربران اجازه می دهد دوستان مورد اطمینان شان را 
انتخاب کنند تا بعضی از توئیت ها تنها برای این گروه از دوستانشان قابل 
مشاهده باشد. این ایده مشابه قابلیت »دوستان نزدیک« اینستاگرام برای 
استوری است. طبق تصویری که توسط اندرو کورتر، طراح توئیتر به اشتراک 
گذاشته شد، این نسخه توئیتر به کاربران اجازه می دهد مخاطبانشان را شبیه 

این شیوه که چه کسی می تواند به پیام آنها پاسخ دهد، انتخاب کنند.
قابلیت دیگر به کاربران اجازه می دهد هویت متفاوت دیگری برای همان 
اکانت داشته باشند. به عنوان مثال یک کاربر می تواند هویت حرفه ای داشته 
باش��د که در آن توئیت هایی با موضوعات مربوط به کار ارس��ال می کند و 
یک هویت شخصی داشته باشد که بیشتر برای دوستان و خانواده خواهد 
بود. طبق تصاویری که منتشر شده، کاربران می توانند هویتشان را عمومی 
یا خصوصی کنند و هواداران جدید می توانند انتخاب کنند که توئیت های 

مربوط به کدام وجه آنها را مشاهده کنند.

»جهان صنع�ت«- مدت��ی اس��ت اخبار 
پرتاب ماهواره های شخصی شرکت آمریکایی 
اس��پیس ایکس و پروژه اینترن��ت ماهواره ای 
خبرساز شده است؛ سرویسی که وعده اینترنت 
سراس��ری در جهان و حتی اینترنت رایگان 
برای مردم برخی از کشورها را مطرح کرده و 
خود را در معرض توجه بیشتر قرار داده است. 
موضوع اینترنت ماهواره ای اساسا در جهان و 
بالطبع در ایران موضوع تازه ای است. اگرچه 
اخبار مربوط به پرتاب موشک های ماهواره بر 
اینترنت، پای ثابت اخبار فناورانه شده و خبر 
از نزدیک ش��دن پروژه اینترنت ماهواره ای به 
مرحل��ه عملیاتی می دهد، اما به طور کلی در 
سطح بسیاری از مس��ووالن و مدیران کشور 
موضوع اینترنت ماهواره ای حتی در حد دغدغه 

هم مطرح نیست.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
ایران برای استفاده از فناوری های ماهواره ای 
مق��ررات س��رزمینی دارد و هر ش��رکتی که 
بخواه��د در این زمینه فعال ش��ود، باید از ما 
مج��وز بگیرد. محمدج��واد آذری جهرمی در 
حاشیه امضای تفاهمنامه »پویش ملی ارتقای 
آگاهی حقوقی جامعه«، اظهار کرد: این تفاهم 
صرفا ارسال پیامک های آگاه سازی برای مردم 
نیست و از ابزارهای دیگر نیز استفاده می شود 
و فرآیند اطالع رسانی به مردم از همین امروز 
آغاز می شود و بنا بر چارچوب های محتوایی 
که ق��وه قضاییه ب��ه جمع بندی می رس��د و 
اطالع رسانی می کند، ما نیز در آگاهی بخشی 
به م��ردم و ارتق��ای دانش مردم مس��اعدت 

می کنیم.
وی درباره اختالالت تلفن همراه در ماه های 
گذش��ته بیان کرد: دو ماه قب��ل قطعی برق 
ش��بکه اپراتورها را متاثر کرده بود که همان 
زمان در این باره اطالع رس��انی کردیم. البته 
اختالل دو روز گذشته با وجود تمهیداتی که 
برای عدم اختالل در شبکه داشتیم، به دلیل 
برگزاری کنک��ور بود. بس��یاری از داوطلبان 
کنک��ور هر س��ال به دلیل لو رفتن س��واالت 
امتحان و تقلب، امنیت روانی نداشتند. سازمان 
س��نجش و وزارت عل��وم نی��ز در این زمینه 
حساس��یت بجایی دارند. از طرفی ملزومات 
کرونا ازجمله بازرسی های بدنی هم به  دلیل 
کرون��ا ب��ا محدودیت مواجه ب��ود، به همین 
دلیل درخواس��ت شد اینترنت 3G و 4G در 

حوزه های امتحانی، غیرفعال شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: 
غیرفعال کردن شبکه اپراتورها در نقاط برگزاری 
کنکور، روی مناطقی که در همس��ایگی آنها 
بودند تاثیر گذاشت و کیفیت شبکه را تحت 
تاثیر قرار داد. البته ما از سال گذشته به آنها 
پیش��نهاد دادیم به جای قطع شبکه از نصب 
jammer )مس��دودکننده امواج( اس��تفاده 
کنند، اما ظاهرا برای تامین هزینه خرید این 
دستگاه ها مشکالتی داشتند. هرچند زیانی که 
به واسطه این اختالل ایجاد می شود از هزینه 
تهیه jammer بیشتر است. امیدواریم برای 

سال آینده این مشکل هم رفع شود.
هدف اصلی منظومه های ماهواره ای  � 

استفاده از اینترنت اشیا در دنیاست
او درب��اره اینترنت ماهواره ای توضیح داد: 
بای��د بپذیریم اینترنت ماه��واره ای پدیده ای 
اس��ت که تمام کش��ورهای دنیا با آن مواجه 
می شوند. هدف اصلی منظومه های ماهواره ای 
این است که بس��تر استفاده از اینترنت اشیا 
را در سراس��ر دنیا فراهم کنند. چون بسیاری 
از مناط��ق دورافتاده و یا مزارع در دنیا، نه از 

طریق ش��بکه موبایل نه شبکه ثابت قابلیت 
پوشش دهی ندارند و اینترنت ماهواره ای برای 
کمک به چنین مش��کالتی راه اندازی شده و 

عصر جدیدی است.
وی ادام��ه داد: پروژه ای که روز گذش��ته 
در منطقه پارک ملی گلس��تان به س��رانجام 
رس��ید، از سال ۱3۹۸ ش��روع کردیم اما دو 
سال طول کش��ید تا بهره برداری شود، چون 
درخواست کننده پروژه سازمان محیط زیست 
بود و مانع پروژه هم همین س��ازمان بود. ما 
می خواس��تیم در جنگل دکل احداث کنیم و 
می گفتند کشیدن دکل و کابل برق، مخالف 
مقررات زیست محیطی است. مشکالت زیادی 
بود که توانستیم پروژه را در این پارک توسعه 
دهیم و برق را به تجهیزات برسانیم. می بینیم 
که اینترنت اشیا برای حفظ ایمنی و حفاظت 
از محیط زیس��ت مورد استفاده قرار می گیرد؛ 
اتفاقاتی که متاسفانه امروزه در زاگرس و پارک 

ملی گلستان شاهد هستیم.
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات  وزی��ر 
خاطرنشان کرد: البته آمریکا همواره به دلیل 
خوی سلطه جویی ای که در تمام عرصه ها نه  

تنه��ا در برابر ایران بلکه در برابر بس��یاری از 
کش��ورها دارد، می خواهد پلتفرم های خود را 
توس��عه بدهد و اقتصاد حوزه دیجیتال را به 
صورت صددرصدی برای شرکت های خودش 

مطالبه کند. 
آمری��کا از مدت ها قبل دنبال ابزاری برای 
بسط س��لطه خودش بر کشورها بوده است؛ 
پروژه هایی به اس��م آزادی و مقابله با سانسور 

که در نهان اهداف اقتصادی دارند.
م�ا ب�رای اس�تفاده از فناوری ه�ای  � 

ماهواره ای مقررات سرزمینی داریم
آذری جهرم��ی با بیان اینکه ما نیز باید در 
این ش��رایط خود را آماده کنیم، افزود: برخی 
از س��خت گیری هایی که داخل کشور صورت 
می گیرد، باید مدیریت شده و رویه ها اصالح 
ش��وند. البته باید به نیاز م��ردم و اینکه این 
تکنولوژی در حال حاضر ایجاد ش��ده اس��ت 

هم توجه شود. 
ما برای استفاده از فناوری های ماهواره ای 
مقررات س��رزمینی داریم و هر ش��رکتی که 
بخواهد در این زمینه فعال ش��ود، اگر حقوق 
بین الملل را رعایت کند، باید از ما مجوز بگیرد 

و اگر مثل خیلی از مسائل دیگر رعایت نکنند، 
باید پیگیری حقوقی شود.

وی ادامه داد: البته سازمان فضایی هم به 
دنبال ایجاد منظومه ماهواره ای بوده و س��ند 
آن را استخراج کرده و طراحی ها را انجام داده 
است. شرایط مذاکرات بین المللی را هم در نظر 
گرفتیم تا ما نیز به کشورهای دارای منظومه 
ماه��واره ای بپیوندی��م. ما نبای��د از اینترنت 
ماهواره ای بترسیم، بلکه باید خودمان را آماده 
کنیم تا این فناوری هم فراگیر شود و برای آن 
اعتماد به نفس داشته باشیم و بدانیم اینترنت 
ماهواره ای قطعا برای ما تهدید نیست و ما از 
فرصت هایی که ایجاد شده، استفاده می کنیم. 
همان ط��ور ک��ه در این مدت ب��ا وجود تمام 
تحریم های��ی که علیه ایران در حوزه فناوری 
تصویب شد، اقتصاد دیجیتال ما رشد کرد، در 

آینده نیز رشد خواهیم داشت.
اس�تفاده از پیام رسان های داخلی با  � 

شیوع کرونا افزایش قابل توجهی یافت
وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات درباره 
طرح ساماندهی پیام رسان های بومی و تاثیر 
آن در پیشگیری از جرم گفت: پدیده فیشینگ 
تنها در پیام رسان های خارجی رخ نمی دهد، 
فیش��ینگ امروز در پیامک که صددرصد بر 
بستر اپراتورهای داخلی است هم رخ می دهد. 
ام��ا ما مطابق با س��ند معماری ش��بکه ملی 
اطالعات از سوی شورای عالی فضای مجازی، 
مرکز داده را برای پیام رسان های داخلی برپا 
کردیم و مصوبات��ی برای اتصال متقابل را به 
تصویب رس��اندیم و ش��اهد بودیم که حجم 
استفاده از پیام رس��ان های ایرانی به ویژه در 
زمان آموزش مجازی با شیوع کرونا، افزایش 

قابل توجهی پیدا کرد.
آذری جهرم��ی ادام��ه داد: البته همچنان 
موانعی وجود دارد که باید برای اطمینان بخشی 
به فعاالن رسانه ای داخلی این مسائل حل شود 
و آنها بتوانند در فضای داخلی فعالیت کنند. 
امکانات فنی برای رش��د پیام رسان ها وجود 
دارد. درباره موتور جست وجو هم اپراتورهای 
ایرانسل و همراه اول دو پلتفرم خود را رونمایی 
کرده ان��د که بازار خوبی ه��م جذب کردند و 
امیدواریم رش��د کنن��د و از منافع اقتصادی 
موتور جست وجو در کشور که در حال حاضر 
به دلیل تحریم ها نمی توانیم از آنها اس��تفاده 

کنیم، بهره ببریم.

 )BSOD( مایکروسافت در ویندوز ۱۱ صفحه آبی مرگ
مشهور خود را سیاه پوش می کند و رنگ آن را به مشکی 
تغییر می دهد تا از نظر بصری با صفحه های مشکی ورود به 
ویندوز و خاموش شدن مطابقت داشته باشد. ردموندی ها 
در هفته  جاری برخی تغییرات طراحی نسخه جدید ویندوز 
را روی نسخه پیش نمایش ویندوز ۱۱ آزمایش می کنند. 
البته صفحه سیاه مرگ هنوز به صورت کامل فعال نشده 
است. این اولین تغییر اساسی BSOD از زمانی محسوب 
می شود که مایکروسافت در سال ۲۰۱۲ یک چهره غمگین 
به ویندوز ۸ و در سال ۲۰۱۶ کدهای QR را به این قسمت 

اضافه کرده بود.
مایکروس��افت برای اولین ب��ار از صفحه آبی مرگ در 
ویندوز 3/۰ رونمایی ک��رد و روش منحصر به فردی برای 
تش��خیص اشکاالت س��خت افزاری به متخصصان حوزه 
فناوری اطالعات و پرس��نل پش��تیبانی به وجود آورد. به 
صورت کلی BSOD خطاهای هس��ته ویندوز یا بررسی 

اش��کاالت آن است و معموال ش��امل داده های مختلفی 
می شود که متخصصان با استفاده از آنها می توانند مشکل 

سیستم خود را تجزیه و تحلیل کنند.
 در حال��ی که مایکروس��افت در ویندوز ۱۱ از صفحه 
مرگ مشکی استفاده می کند، به نظر می رسد با صفحه 
موجود در ویندوز ۱۰ مطابقت داشته باشد. پیش نمایش 
کنونی ویندوز ۱۱ شامل یک صفحه BSOD سبز رنگ 
است، رنگی که مایکروسافت از سال ۲۰۱۶ برای »ویندوز 

اینسایدر« از آن استفاده می کند.
هن��وز دلیل تغییر رنگ صفحه مش��هور BSOD در 
ویندوز ۱۱ آبی به مشکی مشخص نشده و مایکروسافت 
نیز به این موضوع اش��اره ای نکرده است. مایکروسافت با 
هدف ارائه رویکرد تازه ای به سیس��تم عامل خود، نسخه 
جدید ویندوز ۱۱ را با تغییراتی متفاوت نسبت به نسخه 

قبلی معرفی کرد. مایکروس��افت در نسخه جدید ویندوز 
س��عی کرده تا با بهبود برخی قسمت های ویندوز مانند 
 BSOD دکمه اس��تارت، فایل اکسپلورر و حتی صفحه

ظاهر سیس��تم عامل خود را مدرن کند و هفته گذشته، 
طی مراسمی از ویندوز ۱۱، جدیدترین سیستم عامل خود 
رونمایی کرد و از اواسط این هفته اولین نسخه پیش نمایش 

ویندور ۱۱ در دسترس ویندوز اینسایدرها قرار گرفت.
در صورت وقوع اخت��الل ناگهانی در ویندوز ۱۱، این 
صفحه س��یاه رنگ روی نمایشگر ظاهر شده و پیام وقوع 
مش��کل و ضرورت راه اندازی مج��دد رایانه نمایش داده 
می شود. در ادامه از جمع آوری برخی اطالعات خبر داده 
می شود. صفحه مرگ ویندوز زمانی روی نمایشگر ظاهر 
می شود که خطایی مهم رخ دهد و رایانه قادر به پردازش 
و ترمیم خودکار آن نباش��د. در این ش��رایط تنها راه حل 
راه اندازی مجدد رایانه است. وقوع این مساله علل مختلفی 
دارد که از جمله آنها می توان به درگیری های سخت افزاری، 
داغ کردن اجزای رایانه، مش��کالت رم، مشکالت تنظیم 
بایوس، خطاهای هارددیسک، سنگین بودن برنامه های در 

حال اجرا و... اشاره کرد.

ریچارد برانس��ون میلی��اردر بریتانیایی و بنیان گذار 
ویرجین گلکتی��ک تصمیم دارد پی��ش از رقیب خود، 
جف بزوس مدی��ر عامل میلیاردر آمازون به فضا برود. 
ویرجین گلکتیک در خبری غافلگیرکننده عنوان کرد 
که ریچارد برانسون قرار است روز ۱۱ جوالی )۱۹ تیر( 
به وس��یله هواپیمای موشکی این شرکت، »وی اس اس 
یونیتی« به فضا برود. به این ترتیب، برانس��ون به جای 
جف بزوس به اولین میلیاردری تبدیل خواهد ش��د که 

به فضا سفر می کند.
 CNN Business در ای��ن مورد گزارش می دهد 
که ویرجین گلکتیک سال هاس��ت در حال برنامه ریزی 
برای فراهم کردن امکان سفرهای فضایی برای مشتریان 
خود بوده؛ ولی چند اتفاق ناگوار از جمله سانحه ای که 
در سال ۲۰۱4 رخ داد و موجب مرگ یکی از خلبانان 
وی اس اس یونیتی شد، برنامه های چندساله این شرکت 

را به تعویق انداخت.

بزوس و برانس��ون از اوایل سال های ۲۰۰۰ تا به حال 
مشغول ساخت، آزمایش و پرتاب موشک های زیرمداری 
بوده ان��د تا بتوانند امکان انجام س��فرهای فضایی را برای 
مش��تریان ثروتمند خود فراهم کنند. برنامه س��فرهای 
چنددقیقه ای ویرجین گلکتیک به این ترتیب اس��ت که 
هواپیمای موشکی وی اس اس یونیتی در پروازهای خود 

به همراه هواپیمای حامل بزرگی به نام »وایت نایت تو« به 
ارتفاع 4۵  هزار پایی صعود خواهد کرد و از آنجا با روشن 
کردن موتورهایش به ارتفاع حداکثری دست خواهد یافت. 
وی اس اس یونیتی معموال در پروازهای خود به ارتفاع ۸۲/۷ 
کیلومتری دست می یابد که همان نقطه شروع فضاست. 
هزینه هر صندلی هواپیمای فضایی ویرجین گلکتیک مبلغی 

حدود ۲۵۰ هزار دالر تخمین زده می شود.
رس��انه ها مدت هاست از تالش های این دو با عنوان 
»رقابت فضایی میلیاردرها« نام می برند؛ البته برانسون 
در مصاحبه های خود بارها گفته است اصال عالقه ای به 
رقاب��ت فضایی ندارد. او طی مصاحبه اخیر به خبرنگار

CNN Business گفت: »مردم این ماجرا را به رقابت 
تبدیل کردند. 

ولی وقتی قضیه با حرف به یک رقابت تبدیل شود 

بسیار خطرناک است. اکنون ما باید طبق برنامه ای که 
داریم پیش برویم. ما به آنجا می رویم و بعدا هم کسانی 
را که ثبت نام کردند دعوت می کنیم به ما ملحق شوند. 
ولی صادقانه بگوییم، اصال به این ماجرا به چش��م یک 

رقابت نگاه نمی کنیم.«
بل��و اُرجین در اوایل ماه ژوئن )خ��رداد( اعالم کرد 
که بزوس به همراه برادرش، مارک بزوس به فضا پرواز 
خواه��د کرد. بعدا اعالم ش��د که وال��ی فانک، زن ۸۲ 
ساله ای که قبال در برنامه ِمرکوری ناسا در دهه ۱۹۶۰ 
آموزش های فضانوردی دیده نیز قرار است به همراه این 

دو به فضا سفر کند. 
فانک یکی از زنان زیادی بود که در آن دوران به دلیل 
تبعیض  جنسیتی هیچ  وقت فرصت سفر به فضا را پیدا 
نکرد. همچنین اعالم شده یکی از برندگان مزایده ۲۸ 
میلیون دالری بلو اُرجین )هنوز نام این فرد فاش نشده( 

به همراه این گروه به فضا سفر خواهد کرد.

مجری طرح تامین برق مراکز اس��تخراج رمزارزها در 
توانیر گفت: به دلیل تعرفه های تخفیفی، ایران جزو هفت 
کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمزارز جهان 

در آن صورت می گیرد.
 محمد خدادادی بهلولی، مجری طرح تامین برق مراکز 
استخراج رمزارزها با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر 
چین، روسیه، آمریکا، قزاقس��تان، کانادا، ایسلند و ایران 
هفت کشوری هستند که بیشترین میزان استخراج رمزارز 
در آنها صورت می گیرد.به گفت��ه خدادادی عامل اصلی 
شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمزارزها در ایران، وجود 
تعرفه های پایین حامل های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه 
با قیمت های جهانی است. مجری طرح تامین برق مراکز 
اس��تخراج رمزارزها با اشاره به اینکه تاکنون 3۶4۶ مرکز 
غیرمجاز استخراج رمزارز با ۱۹۶ هزار ۲33 دستگاه ماینر 

شناسایی و جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: توان 
مصرف برق این تعداد مرکز غیرمجاز رمزارز، بیش از ۵۷۰ 
م��گاوات بود.وی اضافه کرد: برای تولید این میزان برق و 
رساندن آن به محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰ 

مگاوات احداث می شد. 
خ��دادادی با بیان اینکه ماینر، دس��تگاه تولیدکننده 
رمزارز اس��ت در خصوص دلیل مصرف زیاد برق توس��ط 
این دس��تگاه ها گفت: رمزارز نوعی دارایی دیجیتال است 
که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می شود و برای 
استخراج رمزارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده ای توسط 
رایانه به صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق 
زیادی است.وی یاداور شد: استخراج یک بیت کوین به بیش 

از 3۰۰مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از 
برق مصرفی حدود 3۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز 
است. خدادادی همچنین با مقایسه میزان مصرف یک ماینر 
با سایر وسایل خانگی گفت: مصرف برق یک ماینر دو تا 

سه کیلوواتی به میزان 3۵ پنکه یا ۱۵ یخچال فریزر است.
خدادادی در عین حال افزود: ماینری با این مش��خصات 
همچنی��ن به اندازه پنج کولر آبی یا یک کولر گازی برق 
مصرف می کند. وی با اش��اره به اینکه شناس��ایی مراکز 
غیرمجاز نیازمند همکاری مردم اس��ت، خاطرنشان کرد: 
مردم می توانند اطالعات خود را درباره استفاده غیرمجاز 
از برق برای استخراج رمزارز را در سامانه سمات به آدرس

https://www.tavanir.org.ir/samaat ثبت کنند 
تا رسیدگی شود. مجری طرح تامین برق مراکز استخراج 
رمزارزها با بیان اینک��ه گزارش دهندگان، پاداش هایی تا 
سقف ۲۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد، تاکید کرد: 
اطالعات هموطنانی که گزارش مراکز استخراج غیرمجاز 
رمزارز را در این سامانه ثبت می کنند، کامال محرمانه باقی 

خواهد ماند.

بازگشت صفحه مرگ به ویندوز ۱۱

مچ اندازی فضایی میلیاردرها

ایران در میان رکوردداران استخراج رمزارز

تکنولوژی

فضا

رمزارز

وزیر ارتباطات:

اینترنت ماهواره ای مجوز می خواهد
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وزیر صمت خبر داد
برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی در 

آینده نزدیک
تس�نیم- وزیر صمت از برگزاری 
جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی در 

آینده نزدیک خبر داد.
علیرضا رزم حسینی در حاشیه افتتاح 
کارخانه الکترو فرامهر نیشابور در جمع 
خبرنگاران گفت: این واحد صنعتی همراه 
با یک برند معتبر خارجی اقدام به تولید 
محصول مش��ترک کرده است و بدون 
ش��ک ضمن عرضه داخلی در صادرات 

نیز موفق خواهد بود.وی با ارزیابی مثبت از شرایط فعلی تولید کشور خاطرنشان 
کرد: با عنایت به تمرکز و توجهی که طی چند سال گذشته به موضوع تولید 
داخلی شد بسیاری از کارخانجات کشور مانند واحدهای تولید لوازم خانگی در 

حال فعالیت دو شیفته و یا حتی سه شیفته هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر شرایط مطلوب تولید لوازم خانگی در 
کشور تصریح کرد: با تداوم وضعیت مطلوب تولید لوازم خانگی، در آینده نزدیک 

جایی برای عرض اندام برندهای خارجی نخواهد بود.
رزم حس��ینی با ترسیم سیاس��ت های وزارت صمت در جهت تحقق شعار 
پشتیبانی و رفع موانع تولید گفت: سیاست وزارت صمت در جهت تقویت تولید 
داخلی و کاالی ساخت ایرانی است و وارداتی هم اگر هست در جهت تقویت 

همین هدف و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور است.
  وی از برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی کشور خبر داد و افزود: با 
تحقق جهش و رونق تولید در لوازم خانگی ایرانی، آماده برگزاری جشن خودکفایی 
تولید لوازم خانگی هستیم.وزیر صمت در پایان این گفت وگو با اشاره به مشکل 
مطرح شده از سوی سرمایه گذار و تولیدکننده واحد صنعتی الکترو فرامهر گفت: با 
توجه به اعتبار بسیار خوب این شرکت، در جهت حل مشکل سرمایه در گردش 

آن همکاری و پیگیری الزم را با بانک های عامل خواهیم داشت.

معاون وزیر صمت اعالم کرد
 افزایش دوبرابری واگذاری زمین

 در شهرک های صنعتی
ایلنا- مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار 
داشت: برای کسانی که در شهرک های صنعتی مناطق محروم زمین می گیرند، 

۵۰ درصد تخفیف قائل می شویم تا مشوقی برای سرمایه گذاری باشد.
علی رسولیان در مورد وضعیت شهرک های صنعتی در مناطق مرزی اظهار 
کرد: بخشی از این موضوع که به ما مربوط می شود تامین زیرساخت است تا 
فعاالن اقتصادی وارد کار ش��وند. تقریبا در همه شهرهای مرزی سعی کردیم 
که شهرک های صنعتی ایجاد کرده و زیرساخت هایی مانند آب، برق و گاز را 
فراهم کنیم. عالوه بر این برای کس��انی که در ش��هرک های صنعتی مناطق 
محروم زمین می گیرند، ۵۰ درصد تخفیف قائل می ش��ویم تا مش��وقی برای 

سرمایه گذاری باشد. 
وی در ادامه افزود: ولی ممکن است این مشوق به تنهایی باعث سرمایه گذاری 
نشود و مسائل بانکی و مالیاتی باید آن را تکمیل کنند، همه این موارد باید در کنار 
هم باشند تا سرمایه گذاری شکل بگیرد. االن در منطقه ویژه بانه همه متقاضی 

سرمایه گذاری هستند و واحدهای خوبی نیز شکل گرفته است.
رییس س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ب��ا تاکید بر لزوم 
ایجاد مشوق های بیشتر از طرف دیگر نهادها بیان کرد: برخی استان ها مانند 
کهگیلویه وبویراحمد در س��رمایه گذاری رشد زیادی نکرده است. از همین رو 
منابع مالی خوبی را اختصاص می دهیم و عمده منابع خود را به اس��تان های 
محروم تزریق می کنیم. با این حال نیاز به مجموعه ای از مشوق ها وجود دارد تا 
سرمایه گذاری شکل بگیرد چراکه سرمایه گذار به دنبال منافع اقتصادی است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت شهرک های صنعتی در مناطقی که 
در آنها کولبری وجود دارد گفت: کاهش کولبری نیاز به فاکتورهای دیگری هم 
دارد اما توسعه شهرک های صنعتی در مناطق مرزی به ویژه بانه تاثیر خوبی بر 
تولید داشته است.رسولیان در مورد تاثیر تحریم ها بر صنایع کوچک تصریح کرد: 
در اینکه تحریم ها بر مبادالت تجاری کشور و بنگاهی تاثیر داشته و هزینه های 
بنگاه ها را زیاد کرده، شکی نیست و نمی توان گفت تحریم هیچ تاثیری نداشته 
اس��ت، اما تحریم ها از طرف دیگر عمق داخلی سازی ما را افزایش داده یعنی 
دولت از این محدودیت استفاده و ممنوعیت هایی برای ورود ۲۵۰۰ قلم کاال به 

کشور ایجاد کرده که باعث افزایش عمق داخلی سازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ما با دوبرابر شدن واگذاری زمین مواجه می شویم 
یعنی تقاضا برای سرمایه گذاری در شهرک ها افزایش پیدا کرده و ادامه این روند 

حتما منجر به افزایش تولید خواهد شد.
معاون وزیر صمت یادآور شد: رشد صنعتی کشور در سال گذشته تقریبا به 
هشت درصد رسید. این در شرایطی است که در دنیا کرونا شیوع پیدا کرده، 
رشدهای اقتصادی جهان را تا زیر صفر کشانده و ما نیز با تحریم مواجه هستیم. 

بنابراین رشد هشت درصدی صنعت بسیار امیدوارکننده است.

رییس فراکسیون بهبود فضای کسب وکار مجلس مطرح کرد
مقررات زدایی ضرورت غیرقابل انکار

خانه ملت- رییس فراکسیون بهبود فضای کسب وکار مجلس معتقد است که 
دولت سیزدهم برای موفقیت اقتصادی در بازه زمانی کوتاه مدت باید مقررات زدایی 
و تسهیل محیط کسب وکار را در اولویت قرار دهد، البته بوروکرات ها و دستگاه های 

دولتی می توانند عامل شکست دولت در اجرای این سیاست شوند.
سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه یکی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد کالن 
ایران طی سال های اخیر گرفتار شدن در دام رشد پایین اقتصادی است، گفت: 
این موضوع سرمنشاء پایین بودن درآمد سرانه و افزایش جمعیت زیر خط فقر 

در سال های اخیر شده و کشور را به آستانه خطیری رسانده است.
رییس فراکسیون بهبود فضای کسب وکار مجلس ادامه داد: برای مقابله با رشد 
پایین اقتصادی که باید جزو یکی از سه اولویت دولت سیزدهم باشد، دو دسته 
تدبیر باید انجام شود. ابتدا سیاست های ناظر به تحریک سرمایه گذاری در اقتصاد 
که در نهایت منجر به افزایش رشد و اشتغال می شود و دیگری سیاست های 

ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت باید مدنظر قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: سیاست ابتدایی یعنی افزایش سرمایه گذاری بر رشد به جهت 
اینکه از جمله سیاست های طرف عرضه است، ماهیتی زمان بر دارد و اگر دولت 
سیزدهم در همین ماه های اول شروع به اقداماتی در این زمینه کند، محصول 

و نتیجه آن را از حدود یک سال و نیم به بعد خواهد دید.
عضو هیات رییسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای 
اصل ۴۴ افزود: بر این اساس در شرایط فعلی برای اینکه نمی توان خروج از رشد 
اقتصادی پایین را موکول به سال های آینده کرد، نیازمند تدابیر دسته دوم و 
سیاست های ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت هستیم که مستلزم حداکثر استفاده 
از پتانسیل های موجود رشد اقتصادی است.خاندوزی موضوع مقررات زدایی را 
یکی از اولویت های دولت سیزدهم در سال ابتدایی و جزو دسته دوم سیاست های 
اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: اگر دولت به سرعت از ابزارهای تسهیل محیط 
کسب وکار استفاده کند و موانع را از پیش پای فعاالن اقتصادی بر دارد، می توان 
شاهد رشد اقتصادی در مدت زمانی کوتاه بود. متاسفانه وضع مقررات جدید، 
متکثر و دست وپاگیر از سوی دستگاه های اجرایی فعالیت را برای تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان سخت کرده و این تسهیل فرآیند مجوزها را با سهولت و شفافیت 

بیشتری به دست فعاالن اقتصادی می رساند.

محمدرضا س�تاری- ریچ��ارد نفیو معمار خبر
تحریم های ایران در زمان ریاست جمهوری باراک 
اوباما در کتاب هنر تحریم ها می نویس��د: ایاالت 
متحده با اس��تفاده از اهرم تحری��م، هزارتویی را 
طراحی می کند که با انداختن یک بازیگر در آن 
در نهایت تالش می کند آن طور که بخواهد آن را 
از این هزارتو خارج کند. بر پایه همین صحبت ها 
وقتی که تحریم ها و جنگ اقتصادی بی سابقه ایاالت 
متحده علیه ایران را به خصوص در طول سه سال 
گذشته مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم که با وضع 
1733 فقره تحریم علیه ایران تاکنون هیچ کشوری 
در طول تاریخ تحت چنین رژیمی از تحریم های 

پیچیده و همه جانبه قرار نگرفته است.
در واقع نگاهی به فهرست کشورهایی که در 
صدر فهرست تحریم ها قرار دارند، به صورت قابل 
تاملی نشان می دهد که ایران با 1733 فقره تحریم 
در صدر جدول قرار گرفته و پس از آن سوریه با 
676 فقره تحریم، اوکراین با ۴19 فقره تحریم، کره 
شمالی با ۴1۴ فقره تحریم، روسیه با 33۴ فقره 
تحریم و ونزوئال با 333 فقره تحریم در جایگاه های 
بعدی تحریمی ها قرار دارند. یعنی موضوع و میزان 
تحریم های ایران تقریبا بیش از دو و نیم برابر بیشتر 
از کشور س��وریه است که در جایگاه دوم پس از 

ایران قرار دارد.
بررسی دقیق تر این تحریم ها نشان می دهد که 
در دوره ریاست جمهوری ترامپ عالوه بر تحریم های 
موضوعی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، 
اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی نیز در این حوزه 
در فهرس��ت تحریم ها قرار گرفته اند. در همین 
رابطه اس��ت که طبق گزارش موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت فهرس��ت 
اولویت دار حوزه صمت را می توان در س��ه طبقه 
اصلی تحریم های موضوعی مرتبط با 1۵ مرداد 
1397 با تاکید بر فلزات، خودروس��ازی، فرش و 
مواد غذایی، تحریم های موضوعی مرتبط با 13 آبان 
1397 با تاکید بر پتروشیمی، کشتیرانی، بانک و 
بیمه و فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی لیست 

SDN در نظر گرفت.
بر این اساس آثار و تبعات تحریم ها نیز می تواند 
در یک دسته بندی کلی در سه حوزه، مراودات پولی 
و بانکی، صادرات و گسترش بازارها و نیز حمایت از 

تولید مورد بررسی قرار داد.
گلوگاه مراودات بانکی � 

 در این راس��تا، طبق گفته اغلب کارشناسان 
مسدود شدن مراودات پولی و بانکی ایران با نظام 
جهانی از جمله اصلی ترین پیامدهای تحریم های 
ایران به شمار می رود. این امر عالوه بر تاثیرش در 

همکاری های بین المللی، در زمینه خرید مواد اولیه، 
تجهیزات و نیز افزایش هزینه های تولید برای صنایع 

ایران قابل توجه بوده است. 
پیش از این در زمستان سال گذشته محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با 
شبکه پرس تی وی، میزان خسارت اقتصادی ناشی 
از تحریم های ایران را یک تریلیون دالر برآورد کرده 
بود. این امر در حالی است که چندین میلیارد دالر 
از پول ها و دارایی های ایران نیز به واسطه تحریم ها 
در کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، هند و عراق 

بلوکه شده است.
 از سوی دیگر تحریم 18 بانک و موسسه مالی 
ایران برای ش��رکت های واردات محور و صنایعی 
ک��ه نیاز به تکنولوژی های ب��ه روز دارند، به طور 
مستقیم در افزایش هزینه های تولید آنها اثرگذار 
بوده اس��ت؛ ب��ه طوری که طبق گ��زارش اخیر 
مرک��ز پژوهش های مجلس مهم ترین صدمه ای 
که تحریم ها به اقتصاد ایران وارد کرده ناش��ی از 
ایجاد مش��کل در گلوگاه مبادالت بانکی است. 
به  گونه ای که سایر گش��ایش های ناشی از رفع 

تحریم ها بدون رفع گره های مبادالت بانکی بی اثر 
یا کم اث��ر خواهد بود. عالوه ب��ر این تحریم های 
بانکی به گفته کارشناسان در زمینه هایی همچون 
کاهش س��ودآوری شرکت های پذیرفته شده در 
بورس، محدود ش��دن تولیدکنندگان در تامین 
نیازهای وارداتی، افزایش ریسک سرمایه گذاری و 
به طور کلی ایجاد نااطمینانی در اقتصاد آثار بسیار 

مشهودتری داشته اند.
صادرات؛ پاشنه آشیل تولید � 

از طرف دیگر پیامدهای تحریم برای بازارهای 
صادراتی ایران به گونه ای است که عالوه بر تضعیف 
مزیت رقابتی صنایع تولیدی ایران، امکان گشایش 
بازارهای جدید پیش روی صنایع نیز سلب شده 
است. بررسی آمار صادرات و واردات ایران تنها در 
سال 99 به خوبی نشان دهنده اثرپذیری مزیت 
صادراتی ایران از تحریم های اقتصادی است. مطابق 
اعالم رییس کل گمرک ایران در س��ال گذشته 
ارزش کل تجارت کشور 3۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر در حوزه صادرات و 38 میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر نیز در حوزه واردات بوده است. این یعنی چهار 

میلیارد دالر تراز تجاری منفی برای ایران تنها در 
طول سال گذشته وجود داشته است.

در همی��ن رابط��ه اس��ت ک��ه بس��یاری از 
تولیدکنندگان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند 
برای رونق و جهش تولید کش��ور نیاز مبرمی با 
گشایش بازارهای جدید وجود دارد که این امر نیز 
بدون تخفیف یا بر طرف شدن تحریم ها امکان پذیر 
نیست. به عنوان مثال مجید محمدپور رییس هیات 
مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 
به »جهان صنعت« توضیح می دهد: تولیدکنندگان 
این بخش از صنعت کشور به سطحی از توانایی 
رسیده اند که 8۵ درصد از تجهیزاتی که مورد نیاز 
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است را در داخل 
کش��ور تولید کنند. در این میان 1۵ درصد باقی 
می ماند که کار روی آنها نیز چندان پیچیده نیست 
و اگر ما تاکنون وارد ساخت آن نشده ایم علت این 
اس��ت که اوال تعداد تقاضا برای این محصوالت 
اندک بوده و دوما این قضیه نیاز به سرمایه گذاری 
دارد ک��ه با توج��ه به کمی تعداد س��فارش ها، 
سرمایه گذاری برای تولید این دست از محصوالت 

برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. وی 
در ادامه می افزاید: در حال حاضر با وجود تحریم ها 
امکان صادرات تجهیزات نفتی به دلیل عدم اخذ 
استاندارد )API( فراهم نبوده و امکان پذیر نیست. 
بنابراین به سمت کشورهایی دوست نظیر عراق، 
سوریه، عمان و ترکمنستان رفتیم، اما به واسطه 
مشکالت ناشی از مناسبات بانکی و تراکنش های 
مالی، امکان شکل گیری حرفه ای و پایدار صادرات 
فراهم نش��د و به صورت مقطعی و بسیار ناچیز 

صادراتی صورت گرفت.
در واقع به گفته بسیاری از فعاالن صنعتی و 
نیز کارشناسان الزمه رشد و توسعه صنعتی این 
است که بازارهای خارجی به روی کاالهای ساخت 
داخل گشوده شود؛ چرا که اکنون بازارهای داخلی 
بسیار محدود و اشباع شده و اگر قرار باشد تولید 
با تمام ظرفیت خود کار کرده و کارخانه های راکد 
و نیمه تعطیل به مدار تولید بازگردند، قاعدتا نیاز 
به شناس��ایی و ایجاد بازارهای جدید در خارج از 
کشور هس��تیم. نمونه بارز چنین موضوعی در 
بخش ساخت لوازم خانگی نمایان است؛ صنعتی 
که به واسطه تحریم ها، خروج برندهای خارجی 
و ع��دم صرفه واردات به واس��طه افزایش نرخ ارز 
تولیداتش به میزان قابل مالحظه ای افزایش یافته و 
حتی به گفته وزیر صمت قرار است برای آن جشن 
خودکفایی گرفته شود. با این حال اشباع بازارهای 
داخلی و عدم گشایش در بازارهای خارجی اکنون 
سبب شده تا به گفته رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی مشهد بالغ بر 7۰ درصد لوازم خانگی  
تولید شده ایرانی اکنون در انبارهای تولیدکنندگان 
انباشته شوند. زیرا وضعیت بازار نامساعد است و 

خریداری نیز وجود ندارد.
در همین رابطه اگر چه تحریم ها در بخش هایی 
از صنایع مانند قطعه سازی و لوازم خانگی منجر 
به تعمیق س��اخت داخل شده است، اما به گفته 
تحلیلگران نباید این موضوع را به صورت میان مدت 
و طوالنی مدت جزئی از مزیت های تولید به حساب 
آورد. چراکه مانند تجربه بسیاری از کشورها می توان 
با وضع قوانین حمایتی، تقویت توان تولیدی و نیز 
سیاستگذاری جایگزینی واردات هم به این مهم 
دست یافت و همزمان از سایر هزینه های مرتبط با 
تحریم نیز جلوگیری کرد. به عنوان نمونه در صنعت 
خودروسازی کره جنوبی قانونی بیست وشش ساله 
برای توسعه و حمایت از صنعت خودرو این کشور 
نوشته و اجرایی شد که تمامی درآمدهای حاصله 
از تعرفه واردات صرف خود صنعت شده و در نتیجه 
آن به رش��د و شکوفایی دو خودروساز بزرگ این 

کشور کمک کرد.

»جهان صنعت« سهم صنعت از محرومیت های بین المللی ایران را محاسبه می کند

تولید در محاصره تحریم

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
فهرست اولویت های صنعتی و معدنی با رعایت مالحظات آمایشی 
و تعادل بخشی منطقه ای در 9 سرفصل به تایید و تصویب هیات 

دولت رسید.
سعید زرندی در این رابطه افزود: با استناد به ماده ۴6 قانون 
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این وزارتخانه 
موظف است نسبت به تعیین فهرست اولویت های صنعتی و 

معدنی اقدام کند.
وی بیان  داشت: با نظرخواهی از بخش های مختلف، تشکل ها، 
انجمن های بخش خصوصی و صاحب نظران صنعتی و معدنی، 

این فهرست نهایی و تقدیم هیات دولت شد.
به گزارش وزارت صمت، زرندی خاطرنشان  کرد: این اقدام 
به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع 
دارای اولویت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین 

توسعه صادرات غیر نفتی انجام شد.
طبق توضیحات وی، محصوالت در صنایع پایین دستی از 
نفت و گاز مبتنی بر دانش پایه و فناوری های جدید از قبیل مواد 
پلیمری، مواد اولیه و موثر دارویی، پلتفرم های واکسن انسانی و 
حیوانی، انواع جدید و نوترکیب و زیست فناورانه محصوالت دارویی، 
فرآورده های بهداشتی دارای ارزش افزوده باال، رنگ و پوشش های 

مش��ابه دارای قابلیت صادراتی و کاتالیست های پتروشیمی و 
خودرویی، محصوالت فلزات اساس��ی دارای ارزش افزوده باال و 
مبتنی برفناوری های جدید به ویژه محصوالت آلیاژی مخصوص و 
ضدزنگ، محصوالت غذایی و آشامیدنی با قابلیت صادراتی از قبیل 
انواع افزودنی های مجاز صنعت غذا )انواع رنگ خوراکی، اسانس، 
آنزیم، امولسیفایر، فیبر سفید غذایی(، تولید مواد اولیه پایه صنعت 
 ،)SMP( شیرخشک اطفال نظیر شیرخشک کم چرب پایه نوزاد
الکتوز منوهیدرات، تولید مواد اولیه پایه مکمل های غذایی شامل 
اسیدهای چرب امگا DHA ،3 اسید آراشیدونیک و اسیدهای 
آمینه ضروری، پودر آب پنیرگرید دارویی، پروبیوتیک انسانی و 
حیوانی و استارترهای لبنی، در فهرست اولویت های صنعتی و 

معدنی است که به تایید دولت رسیده است.
معاون وزیر صنعت اظهار داشت: وسایل نقلیه موتوری از 
قبیل انواع خودروهای سبک و سنگین، موتورسیکلت های 
برق��ی، تجهیزات حمل ونق��ل دریایی و ریل��ی و قطعات و 
مجموعه های مورد نیاز، ماش��ین آالت و تجهیزات صنعتی 
و معدنی با اولویت موتور، توربین، انواع پمپ و کمپرس��ور، 

انواع بلبرین��گ، چرخ دنده، تجهیزات مکانیکی انتقال نیرو، 
ماشین آالت معدنی، ماشین ابزار و ماشین آالت خطوط تولید، 
محصوالت الستیکی و پالستیکی دارای ارزش افزوده باال با 
اولویت الستیک خودروهای تجاری، ماشین آالت و دستگاه های 
برقی، لوازم خانگی، وسایل ارتباطی و رایانه ای، تجهیزات پزشکی 
و اپتیک با تکنولوژی متوسط به باال، محصوالت صنایع سبک 
مبتنی بر روش های نوین تولید با اولویت منسوجات، پوشاک 
و محص��والت چرمی، خمیر کاغذ و محصوالت س��لولزی، 

محصوالت دانش بنی��ان با فناوری های پیش��رفته از قبیل 
انرژی های تجدیدپذیر، مواد پیشرفته، پلتفرم های باتری به 
وی��ژه باتری های لیتیومی، فناوری مرتبط با ژنوم و ژنتیک، 
سوئیچ و روتر مخابراتی، ذخیره ساز ها فناوری های مرتبط با 
۵G مودم، فناوری های مبتنی بر انقالب صنعتی چهارم نظیر 
پرینترهای سه بعدی، اینترنت اشیا، رایانش ابری، تحلیل کالن 
داده ها و سنسورها، در فهرست اولویت های صنعتی و معدنی 

که به تایید دولت رسیده به چشم می خورد.
گفتنی اس��ت بنا بر گزارش ایرنا، در س��الی که گذش��ت 
یک هزار و ۵۵7 واحد تولیدی راکد با س��رمایه گذاری ۴6 هزار 
میلیارد ریالی احیا شد و زمینه اشتغال به کار ۲۵ هزار و 988 

نفر را فراهم کرد.
در سال 99، تعداد 193 طرح بزرگ در قالب پویش »تولید، 
تداوم امید« با سرمایه گذاری هزار و ۵16 میلیارد ریالی افتتاح شد 

و ۲۴ هزار و ۲13 نفر از این محل مشغول به کار شدند.
همچنین پارسال صدور جواز تاسیس صنعتی با رشد ۴۵ 
درصدی، اشتغالزایی آنها با رشد ۴3 درصدی و سرمایه گذاری در 
آنها با رشد 87 درصدی همراه بود. همچنین در حوزه پروانه های 
بهره برداری با رشد 1۰ درصدی در تعداد صدور، ۲3 درصدی در 

اشتغال و ۲۰1 درصدی در سرمایه گذاری همراه بود.

طی سه ماه اول امسال، ۲36 هزار و 3۵۵ 
دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که 
هرچند نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/۵ 
درصد افزایش داشت، اما باز هم به حدنصاب 
برنامه مشخص شده از سوی وزارت صنعت 

برای تولید خودرو در کشور نرسید.
از ابتدای امسال تا پایان خردادماه ۲36 
هزار و 3۵۵ دس��تگاه انواع خودرو توسط 
شرکت های خودروساز کشور تولید شد که 
نسبت به تولیدات مدت مشابه سال قبل 
)یعنی ۲1۵ هزار و 8۵3 دستگاه( افزایش 

9/۵ درصدی را تجربه کرده است.
در این مدت ۲17 هزار و 3۵3 دستگاه 
سواری در کشور تولید شد که در مقایسه 
با سه ماهه اول سال قبل 9/۴ درصد رشد 
داشته است. در این مدت تولید ون به ۴7 
دستگاه رس��ید که افت 31/9 درصدی را 
نسبت به سه ماهه سال قبل نشان می دهد. 
در همین حال در مورد تولید وانت باید به 
رشد ۵/۲ درصدی در این بخش اشاره کنیم 
به طوری که طی سه ماهه امسال 16 هزار و 

767 دستگاه وانت در کشور تولید شد.
از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه 187 
دستگاه مینی بوس و میدل باس در کشور 
تولید شد که در مقایسه با سه ماهه سال اول 

قبل 37/۵ درصد افزایش داشته است.
به گ��زارش ف��ارس، در مقابل، تولید 
اتوبوس ب��ا افت 19/3 درص��دی به 1۵9 
دستگاه رسید و در مورد تولید کامیونت، 
کامیون و کشنده نیز باید به افزایش 99/6 
درصدی تولیدات طی این مدت اشاره کنیم 
به طوری که جمع تولید این محصوالت به 

هزار و 8۴۲ دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولی��د خودرو طی 
خرداد امس��ال نیز می توان به رشد هفت 
درصدی در مقایسه با خرداد 99 اشاره کرد 

به طوری که طی س��ومین ماه امسال 9۵ 
هزار و 6۰3 دستگاه انواع خودرو در کشور 
تولید شد. در عین حال، تولید سواری نیز با 
رشد 7/9 درصدی معادل 87 هزار و 7۵7 

دستگاه بود.
افزای�ش 1/7 � درص�دی تولید 

ایران خودرو
در مورد تولید محصوالت ایران خودرو 
طی س��ه ماهه امسال باید به افزایش 1/7 
درصدی اشاره کنیم به طوری که در این 
مدت 111 هزار و ۵98 دستگاه انواع خودرو 
توس��ط این گروه خودروس��ازی به تولید 
رسید.طی سه ماه امسال 11۰ هزار و ۵۲9 
دستگاه سواری توسط ایران خودرو تولید 
ش��د که نسبت به 9 ماهه سال قبل رشد 
۲/8 درصدی را تجربه کرده است. در مورد 
وضعیت تولید ایران خودرو طی خرداد ماه نیز 
باید به رشد 6/6 درصدی نسبت به خرداد 
99 اشاره کنیم  به طوری که در این ماه ۴۵ 
هزار و 6۲9 دستگاه انواع خودرو توسط این 

گروه صنعتی تولید شده است.
در خ��رداد امس��ال تولی��د س��واری 
ایران خودرو معادل ۴۵ هزار و ۲۲9 دستگاه 
بود که نس��بت به خرداد 99 رشد هشت 

درصدی را به همراه داشته است.
رش�د 14/1 � درص�دی تولی�د 

سایپا
بررس��ی وضعیت تولید گروه صنعتی 
سایپا طی سه ماهه امسال نشان دهنده رشد 
1۴/1 درصدی تولید انواع خودرو نسبت به 
سه ماهه سال قبل است به طوری که در این 
مدت 11۰ هزار و ۵۵8 دستگاه انواع خودرو 

توسط سایپا به تولید رسیده است.
در عین حال، باید به رشد 1۴/۴ درصدی 
تولید سواری توسط این گروه خودروسازی 
طی سه ماهه امسال اشاره کنیم به طوری 
که در این مدت 96 هزار و 698 دس��تگاه 
س��واری به تولید رسیده اس��ت. در مورد 
تولید گروه سایپا طی خرداد ماه نیز باید به 
رشد 1/۴ درصدی تولید انواع خودرو اشاره 
کنیم، به طوری که در این ماه ۴3 هزار و 
86۴ دستگاه خودرو توسط گروه سایپا تولید 
شده است.در این ماه تولید سواری نیز توسط 
سایپا با رشد ۲/۲ درصدی همراه بوده و به 

38 هزار و 17۵ دستگاه رسیده است.
عقب ماندگی از برنامه وزارت  � 

صنعت
بررس��ی مهم ترین برنامه های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در س��ال 1۴۰۰ 
حاکی از برنامه ریزی برای تولید یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری 
و وانت است. همچنین در زمینه اتوبوس، 
مینی بوس و ون نیز برای تولید هشت هزار 
و 968 دستگاه از این خودروها برنامه ریزی 
شده است.به این ترتیب به طور متوسط در 
هر ماه باید بیش از 1۰۰ هزار دستگاه انواع 

خودرو در کشور تولید شود. این در حالی 
اس��ت که تولید خودروسازان در فروردین 
امسال معادل 6۰ هزار و 971 دستگاه و در 
اردیبهشت امسال 79 هزار و 788 دستگاه 

بوده که کمتر از برنامه تعیین شده است. 
همچنین تولید خودرو طی خرداد امسال 
9۵ هزار و 6۰3 دستگاه بوده که همچنان 

پایین تر از برنامه است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت:
فهرست اولویت های صنعتی و معدنی در دولت مصوب شد

جدیدترین آمار تولید خودرو
برنامه وزارت صنعت تا خرداد هم محقق نشد

نمایه

تحلیل 

بهاطالعسهامدارانمحترممیرساند:
مجمععمومیعادیساالنهشرکتمشاورسرمایهگذارینیکیگستر)سهامیخاص(برای
سالمالیمنتهیبه30اسفند1399ساعت10صبحروزچهارشنبه1400/04/23درنشانی
تهران،بلوارفرحزادی،بلوارشهیدنورائی،پالک58،طبقهچهارمتشکیلمیگردد.لذااز
صاحبانسهامیانمایندگانقانونیآنهاجهتحضوردراینجلسهدعوتبهعملمیآید.

دستورجلسهمجمعبدینشرحمیباشد.
دستور جلسه:

1-استماعگزارشهیاتمدیره
2-استماعگزارشبازرسقانونیوحسابرسمستقل

3-تصمیمگیریدرموردصورتهایمالیسالمنتهیبه1399/12/30
4-تعیینبازرساصلیوعلیالبدلشرکتبرایسال1400وحقالزحمهآنها

5-تعیینروزنامهکثیراالنتشار
6-تصمیمگیریدرخصوصتقسیمسود

7-تعیینحقحضوراعضایغیرموظفهیاتمدیره
8-تصمیمگیریدرخصوصپاداشهیاتمدیره

9-سایرمواردیکهدرصالحیتمجمععمومیعادیساالنهباشد.
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه مشاور 
سرمایه گذاری نیکی گستر )شرکت سهامی خاص( 

به شماره ملی 10320563209 و شماره ثبت 4057060
صنایع بنی هاشم دوروددرنظرداردمقدار80تنانواعدودهصنعتیرا
طبقمشخصاتمندرجدراسنادمناقصهازتولیدکنندگانوتامینکنندگان

واجدشرایطازطریقمناقصهعمومیخریدارینماید.
ل��ذاازکلیهتولیدکنندگانوتامینکنندگاندعوتبهعملمیآیدجهت
دریاف��تاس��نادمناقصهباارائ��همعرفینامهواصلفی��شواریزوجهبه
مبلغ300,000ریالواریزیبهحس��ابجاری28941/42بانکسپهشعبه
مرکزیدورودکد410دروجهصنایعبنیهاشمدورودظرفمدت10
روزمراجعهوپیش��نهاداتخودراحداکثرظ��رفمدت10روزازتاریخ

انتشارآگهیبهآدرسذیلمراجعهنمایند.
تلفن:0۶۶43229203دورنگار:0۶۶432240۶4دریافتاس��نادمناقصه

بهصورتحضوریمیباشد.
آدرس:دورود-میدانکربال-خیابانبنیهاشم-صنایعبنیهاشمدورود

)معاونتبازرگانی(داشتنگواهینامهمعتبرسمتاالزامیاست.
ضمنااینصنایعدرردویاقبولیکیاکلیهپیشنهادهامختاربودهوهزینه

انتشارآگهیروزنامهبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

آگهی مناقصه 22 - 400



9
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

info@jahanesanat. ir سال هجدهم    یکشنبه 13 تیر 1400    شماره  4769

خبر

طی هفته گذشته رقم خورد
رشد ۱۳ درصدی معامالت محصوالت صنعتی و 

معدنی در بورس کاال
کاال خبر- در هفته منتهی به ۱۰ تیر یک میلیون و ۱۲ هزار تن انواع کاال به 
ارزش بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد ریال در بورس کاالی ایران مورد دادوس��تد قرار 
گرفت که از نکات قابل توجه معامالت در هفته مذکور می توان به رشد ۱۳ درصدی 

حجم معامالت در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی اشاره کرد.
طی هفته اخیر در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی ۶۶۵ هزار و ۸۶۲ تن انواع 

کاال به ارزش ۵۷ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال معامله شد.
در این تاالر ۲۰۳ هزار و ۷۰۰ تن فوالد، ۹ هزار و ۹۸۵ تن مس، ۱۰ هزار و ۹۴۰ 
تن آلومینیوم، ۲۷ تن کنسانتره فلزات گرانبها، ۲۵۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۵۵۰ 
تن روی، ۳۸۹ هزار و ۵۶۰ تن سیمان، ۵ کیلوگرم شمش طال، ۱۱ هزار تن آهن 
اسفنجی و ۴۰ هزار تن سنگ آهن معامله شد. همچنین در هفته معامالتی مذکور 
در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۳۴۵ هزار و 

۵۶ تن انواع کاال به ارزش ۴۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال به فروش رسید.
در این تاالر ۹۲ هزار و ۱۵۰ تن وکیوم باتوم، ۹۱ هزار و ۵۳۰ تن قیر، ۹۴ هزار 
و ۸۰۱ تن مواد پلیمری، ۳۶ هزار و ۹۳۴ تن مواد شیمیایی، ۲۷ هزار تن لوب کات، 
سه هزار و ۵۷۷ تن روغن پایه، ۱۱۰ تن آرگون ۱۲۰ تن گوگرد و ۲۰۵ تن عایق 
رطوبتی معامله شد. همچنین یک هزار و ۹۰۶ تن کاال هم در بازار فرعی بورس 

کاالی ایران به فروش رسید.

پیش بینی نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز 
طال گران تر می شود

ایسنا- در نظرسنجی هفتگی طالی کیتکونیوز، تحلیلگران وال استریت و 
سرمایه گذاران خرد به روند افزایش قیمت طال در هفته جاری خوش بین بوده و 
قیمت باالتر این فلز ارزشمند را پیش بینی کردند. طال پس از اینکه در ژوئن بدترین 
عملکرد ماهانه در بیش از چهار سال گذشته را به ثبت رساند، رشد هفتگی مالیمی 
داشت. بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا شش دالر و ۵۰ سنت 

معادل ۰/۴ درصد افزایش یافت و در ۱۷۸۳ دالر و ۳۰ سنت بسته شد.
پس از انتشار گزارش اشتغال ژوئن که رشد بهتر از حد مطلوب ۸۵۰ هزار شغل 
و افزایش نرخ بیکاری به ۵/۹ درصد را نشان داد، بازارها به گزارش نشست سیاست 
پولی ژوئن بانک مرکزی آمریکا چشم دوخته اند. همه نگاه ها به این خیره شده که آیا 
موضع موافق با افزایش نرخ های بهره با اظهاراتی که در خود این نشست مطرح شده 
تطابق دارد یا خیر.بارت میلک مدیر استراتژی جهانی شرکت تی دی سکیوریتیز به 
کیتکونیوز گفت: بازارها موضع موافق با افزایش نرخ های بهره را انتظار دارند و هرچه 
که به آنها بگوید تمایل به افزایش نرخ های بهره کمتر از انتظارات فعلی است، باعث 

افزایش قیمت طال خواهد شد.
نتایج نظرسنجی قیمت طالی کیتکونیوز برای هفته جاری نشان داد که از 
میان ۱۳ تحلیلگر وال استریت که در این نظرسنجی شرکت کردند، ۶۹/۲ درصد به 
افزایش قیمت طال خوش بین بودند در حالی که ۳۰/۸ درصد نظر خنثی داشتند. 

در نظرسنجی هفته جاری هیچ کس به کاهش قیمت طال رای نداد.
 در میان سرمایه گذاران خرد از میان ۲۵۶ نفری که در نظرسنجی هفته جاری 
کیتکونیوز شرکت کردند، ۴۹/۶ درصد به افزایش قیمت خوش بین بودند در حالی 

که ۲۵/۸ درصد کاهش قیمت را پیش بینی کرده و ۲۴/۶ درصد نظری نداشتند.
بسیاری از تحلیلگران حرکت قیمت طال در هفته گذشته را برای کسانی که به 

افزایش قیمت طال خوش بین بودند، عصبانی کننده توصیف کردند.
 شون السک یکی از مدیران شرکت والش تریدینگ به کیتکونیوز گفت: قیمت 
طال یک گام به جلو و دو گام به عقب حرکت کرد. طال نتوانست مرز ۱۸۰۰ دالر 
را حفظ کند و به رکورد پایین اواسط آوریل که حدود ۱۷۶۰ دالر بود، عقب نشینی 
کرد. اکنون بازار از آمار بیکاری حمایت پیدا کرده و همه چیز تورم را فریاد می زند 

اما مشکل، صعود ارزش دالر آمریکا است.
مارک چندلر مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال فارکس گفت: محدوده ۱۸۰۰ 
تا ۱۸۵۰ دالر نخستین سطح مقاومتی برای طال در هفته جاری خواهد بود و من 
انتظ��ار دارم طال پ��س از اینکه در حدود ۱۷۵۰ دالر حمایت پیدا کرد، تصحیح 

قیمت باالتری پیدا کند.
دانیل پاویلونیس کارگزار ارشد کاال در شرکت آر جی او فیوچرز گفت: بسته 
شدن قیمت طال در سطح ۱۸۲۰ دالر سطح کلیدی است که باید زیر نظر داشت 
زیرا ممکن است نشان دهنده حرکت طال به سطوح باالتر باشد. طال در پایان سه 
ماهه دوم شاهد ریزش قیمت بود و همین اتفاق در سه ماهه پایانی در هنگام اعالم 
تصمیم بانک مرکزی آمریکا روی داد. ما شاهد حمایت از طال در میانگین قیمت 
۲۰۰ روزه هستیم. اگر طال در سطح ۱۸۲۰ دالر بسته شود، می تواند به قیمت بسیار 
باالتری صعود کند و حتی رکورد های باالی جدیدی را به ثبت رساند به خصوص 

که ارزش دالر آمریکا به سقف خود رسیده است.
 تحلیلگران هشدار دادند که حجم معامالت روز دوشنبه به مناسبت تعطیلی 
چهارم ژوئیه در آمریکا سبک خواهد بود. کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد بازار 
در شرکت مدیریت دارایی SIA گفت: انتظار دارم بازار روز جمعه و دوشنبه به دلیل 
تعطیالت آمریکا آرام باشد اما در مجموع از نظر فنی به نظر می رسد که طال از یک 

مرحله حساس عبور کرده و بهبوده فعلی ممکن است ادامه پیدا کند.
جیم ویکاف تحلیلگر ارشد کیتکونیوز گفت: یک راه خوب برای اینکه بگوییم 
روند قیمت طال در هفته جاری افزایشی یا کاهشی است، مشاهده محدوده ۱۷۵۰ 
تا ۱۸۰۰ دالر است. قیمت ها در بازه معامالتی ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰ دالر حبس شده اند 
و جهتی که قیمت طال از این محدوده خارج می شود احتماال مسیر بعدی قیمت 

طال خواهد بود.

منیر حضوری- بررسی دقیق آمار تجارت 
خارجی کشور نشان می دهد، فوالد و صنایع 
ف��والدی از جمله مهم تری��ن اقالم صادراتی 
کشور در س��ه ماهه نخست امسال هستند 
و توانسته اند رشد مناسبی را برای کشور به 
همراه آورند تا جایی که صادرات شرکت های 
فوالدی در بهار امس��ال رشد ۲۰۳ درصدی 
داش��ته است. کارشناس��ان عوامل مختلفی 
همچ��ون کاهش تقاض��ا در داخل، کاهش 
محدودیت های صادراتی ب��رای فعاالن این 
عرصه و فراگیری واکس��ن کرون��ا را در این 

عرصه دخیل می دانند. 
به نظر می رس��د در شرایطی که فعاالن 
عرصه فوالد به ب��ورس کاال ورود کرده اند و 
تالش دارند تا به دور از فضای داللی و رقابت 
غیرشفاف محصول خود را به طور مستقیم 
به دست متقاضیان برس��انند اما بازار دچار 
رکود ش��ده است. در واقع از طرفی به دلیل 
مشکالت مالی و رکود ساخت و ساز و ضعف 
رونق و از طرف دیگر فراگیری ویروس کرونا 
عرضه کنندگان فوالدی در فروش محصول 
خود چندان موفق نبوده اند به همین دلیل هم 
شرایط صادراتی در زنجیره فوالد آزاد شده و 
در نهایت شاهد رشد چشمگیر صادرات در 
این حوزه هستیم. به طوری که بررسی آمار 
عملک��رد واحد های بزرگ فوالدی کش��ور، 
حاکی از صادرات یک میلیون و ۱۴۰ هزار و 
۶۱۴ تنی فوالد این شرکت ها در سال جاری 
و رشد ۱۴۶ درصدی آن نسبت به بازه مشابه 

سال گذشته است.
در نخستین ماه سال جاری بیش از چهار 
میلی��ون و ۳۹۳ هزار تن ان��واع محصوالت 
ح��وزه معدن و صنایع معدنی به ارزش ۶۶۷ 
میلیون و ۵۸۱ هزار و ۳۴۷ دالر صادر ش��ده 
که بیش��ترین میزان صادرات در این مدت 
مربوط به زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی 
مرتبط با ۴۰۶ میلیون و ۳۴۸ هزار دالر بود 
که ۶۰/۸ درصد صادرات را به خود اختصاص 
داده است. به این ترتیب صادرات زنجیره فوالد 
در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته رشد 

۲۰۳ درصدی داشته است.
در همین رابطه رضا مناجاتی کارشناس 
ب��ورس کاال ضم��ن تایی��د رش��د بیش از 
۲۰۰ درص��دی ص��ادرات زنجی��ره فوالد به 
»جهان صنعت« گف��ت: عوامل مختلفی در 
این عرصه موثر هستند که می توان به مواردی 
اشاره کرد. مورد نخست کاهش تقاضای داخلی 

و در نتیجه کاهش محدودیت های صادراتی و 
به نوعی آزادسازی صادرات است.

روند طبیعی شرایط بورس کاال � 
این کارشناس بورس کاال در بررسی عوامل 
مختلف افزایش نرخ صادرات گفت: قرار بر این 
بود که اگر محصول��ی در بورس کاال عرضه 
ش��د و به فروش نرفت به خارج صادر شود. 
در نتیج��ه از آنجا که مدتی اس��ت به دلیل 
رکود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، تقاضا 
در بورس کاالی ایران کاهش یافته، به سمت 
صادرات حرکت کرده ایم. ضمن اینکه از آنجا 
که فعاالن عرصه فوالد نیز برای درآمدزایی 
نیازمند فروش محصول خود هستند در نتیجه 
عرصه برای فعاالن فوالدی کشور فراهم شده 
اس��ت تا کاالی خود را در ب��ازار دیگری به 

فروش برسانند. 
مناجاتی همچنین با اشاره به نقش استفاده 
از واکس��ن کرونا در رون��ق اقتصادی جهان 
گفت: گستردگی اس��تفاده از واکسن کرونا 
در کشورهای دیگر و دوری جهان از تبعات 
این ویروس باعث ش��ده که ش��اهد افزایش 

تقاضا از طرف این کش��ورها باشیم. بنابراین 
به طور حتم این مساله هم در افزایش رشد 
۲۰۳ درصدی موثر بوده اس��ت. او همچنین 
درباره این پرسش که آیا کاهش ارزش ریال 
و تفاوت چشمگیر آن با دالر به غیرواقعی بودن 
آمارها کمک می کند یا خیر، گفت: شاید این 
مساله بتواند مورد توجه قرار گیرد اما از سال 
گذشته تاکنون چندان تفاوت قیمتی در نرخ 
دالر نداشته ایم. ضمن اینکه اگر هم این مورد 
را در نظر بگیریم چندان محس��وس نبوده و 
به جرات باید گفت که آمارهای رشد صادرات 

واقعی هستند. 
در گیر ودار فضای ملتهب بازار � 

از طرف دیگر باید گفت که متاسفانه در 
یک سال گذشته فاصله شدید نرخ ارز نیمایی 
از نرخ ارز آزاد که اساسا مسوولیت آن مستقیما 
با بانک مرکزی است باعث شده که فضای بازار 

همچنان ملتهب و غیرشفاف باقی بماند. 
هرچند کارشناسان و فعاالن معدنی از 
ورود زنجیره فوالد به بورس کاال استقبال 
کرده اند اما همچنان ش��اهد س��وداگری و 

س��فته بازی ها هس��تیم. به باور آنها برخی 
از فوالدی ها به سوداگری دامن زده و این 
ش��رایط ملتهب را ایجاد می کنند چرا که 
هراس از عرضه قیمت ها به ش��کل شفاف 
داشته و نگران آینده فروش محصول خود 
هس��تند. اما مناجاتی ب��اور دارد در آینده 
نزدی��ک تفاوت نرخ ارز نیمای��ی و آزاد به 
یکدیگر نزدیک می شود تا جایی که دیگر 

شاهد دونرخی بودن نخواهیم بود.
این کارشناس بورس کاال همچنین ضمن 
تایید وجود واسطه ها و دالالن در بازار گفت: 
متاس��فانه تا به امروز شاهد حضور واسطه ها 
بوده ایم ام��ا از آنجا که در بورس کاال رقابت 
سقفی ندارد به تدریج همه امور در این زمینه 
هدایت شده و از آنجا که کاالها هم در بورس 
کاال کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه می شوند 
در نتیجه ش��اهد ش��رایط خوب و مناسب 
در آین��ده ای نزدیک ب��رای فعاالن معدنی و 
فوالدی ها خواهیم بود. همچنین در این رابطه 
»جهان صنعت« با س��عید سلیمی به عنوان 
کارشناس حوزه فوالد گفت و گو کرد. سلیمی 

هم ضمن ابراز خرس��ندی از رونق صادرات 
زنجیره فوالد کش��ور در بهار ۱۴۰۰ گفت: از 
آنجا که تقاضای چندانی در داخل کشور نبوده 
در نتیجه برای اجتناب از بحران اقتصادی برای 

فعاالن زنجیره فوالد صادرات آزاد شد. 
رکود تقاضا در ایران � 

این کارشناس با اشاره به تاثیر بحران کرونا 
بر عرصه زنجیره فوالد کشور گفت: متاسفانه از 
زمان شیوع ویروس کرونا به تدریج شاهد رکود 
عمران و ساخت و ساز در کشور بوده ایم. از طرف 
دیگر مخاطبان دیگر تولید کنندگان فوالدی 
نیز به دلیل مشکالت اقتصادی تقاضای خود 
را کاهش دادند در نتیجه طبیعی بود که به 
سمت صادرات پیش برویم. سلیمی در ادامه 
ضم��ن بی اطالعی از اینک��ه این محصوالت 
صادرشده خام هستند یا فرآوری شده گفت: 
امیدوارم حاال که در عرصه صادرات محصوالت 
فوالدی فعال شده ایم و موانع کاهش یافته اند، 
بیشتر به سمت صادرات محصوالت نهایی و 

فرآوری شده پیش برویم. 
با بررس��ی آمار ش��رکت های ذوب آهن و 
فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان، فوالد 
اکسین، فوالد هرمزگان، فوالد آلیاژی ایران، 
فوالد آذربایجان، فوالد خراسان، فوالد کاوه 
جن��وب، صبا فوالد، فوالد بناب، جهان فوالد 
س��یرجان، سنگ آهن چادرملو و فوالد کویر 
متوجه ص��ادرات ۶۳۲ هزار و ۶۳۳ تنی آنها 

در اردیبهشت  سال جاری می شویم.
در واقع آمار صادرات فوالد این شرکت ها 
در دومین ماه از س��ال ۱۴۰۰ در مقایسه با 
اردیبهشت  ۹۹ رشد ۱۸۷ درصدی را نشان 
می ده��د. در دو ماهه نخس��ت امس��ال نیز 
بیشترین میزان صادرات فوالد توسط شرکت 
فوالد خوزستان با ۳۴۱ هزار و ۱۸۷ تن انجام 
شد و پس از آن ذوب آهن اصفهان با ۲۱۳ هزار 
و ۸۷۳ تن و فوالد مبارکه با ۱۰۶ هزار و ۳۲ 

تن در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
بررسی آمار های گمرک و تجارت خارجی 
در مورد رشد صادرات فوالد همچنین حاکی 
است بیشترین رشد صادرات در این مدت در 
هم س��نجی با سال گذشته در فوالد مبارکه 
ب��ا ۵۷۸ درصد رقم خورده اس��ت. تیرآهن، 
میلگرد، کالف، شمش چدن، شمش کاالیی، 
بلوم، بیلت، اسلب، ورق عریض، انواع مقاطع 
آلیاژی- مهندس��ی و بیلت ف��والدی عمده 
محصوالت فوالدی صادراتی این ش��رکت ها 

در دو ماهه امسال بودند.

نقش معدن در کشوری مانند ایران به گونه ای نیست که بتوان 
آن را فراموش کرد یا در اولویت های پایین قرار داد. خواسته فعاالن 
بخش معدن از دولت آینده این است که نگاه خود را به بخش معدن 
تغییر داده و دیدگاهش را از تقاضامحور بودن معدن به عرضه محوری 
معادن برای صنایع معدنی تغییر داده و اجازه ظهور شرکت های بزرگ 

را به بخش معدن بدهد.
مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن ایران با بیان این مطلب 
اظهار کرد: حدود یک درصد جمعیت جهان را داریم و حدود ۱/۷ 
درصد ذخایر معدنی جه��ان در ایران قرار دارد بنابراین میانگین 
جهانی ایران در زمینه ذخایر معدنی در وضعیت خوب و پرباری 
قرار دارد. این درحالی اس��ت که ایران سال ها به درآمدهای نفتی 
متکی بوده است. اکنون در شرایط تحریم و اتفاقاتی که برای فروش 
نفت به وجود آمده شاید بتوان وابستگی ایران را به فروش نفت کم 
کرد. در واقع بخشی که می تواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد 
بخش معدن است.وی افزود: در این موضوع یک دغدغه قدیمی بین 
بخش خصوصی و حاکمیت وجود دارد. به این شکل که نگاه بخش 
خصوصی به بخش معدن در دولت ها پررنگ نبوده است. در واقع به 
معدن به یک بخش کسب وکار مستقل نگاه می شود که عده ای خاص 
در آن سرمایه گذاری کرده اند، زیرا این بخش جای سرمایه پذیری 
بوده و ریسک باالیی دارد. از آنجا که هر نهادی به آن به ویژه بخش 
اکتشاف ورود نمی کند بنابراین مطالعات اولیه اکتشافات در بسیاری 
از کشورها از جمله ایران در اختیار حاکمیت و دولت بوده و دلیل 
آن عدم توان پرداخت هزینه های اولیه توس��ط بخش خصوصی و 

مکتشفان عادی است.
دولت معدن دار را به رسمیت بشناسد � 

رییس انجمن سنگ آهن ایران افزود: ماهیت معدن و فعالیت در 

آن باید بلند مدت و میان مدت باشد و باید حمایت پایدار و مستمر از 
کسی که به این بخش ورود می کند وجود داشته باشد.

اکبریان گفت: دولت چنین نگاهی نداشته و معدن و معدن دار 
را به رسمیت نمی شناسد و آنها را انباردار مواد اولیه صنایع داخلی 
خاص می داند. البته این موضوع می تواند برای چند معدن بزرگ 
صدق نکند اما برای معادن کوچک و متوس��ط صادق است. نگاه 
دولت این معادن )که در اختیار بخش خصوصی است و با سرمایه 
شخصی به آن ورود کرده اند و تمام زحمات را متقبل شده و اکنون 
به سرانجام رسیده اند( را درگیر یکسری سیاست ها و قوانین به عنوان 
تنظیم بازار و سهمیه بندی، قیمت گذاری و...کرده و اجازه نمی دهد که 

مانند واحدهای تولیدی دیگر کار خود را انجام دهند.
نگاه دولت به بخش معدن مانند بخش خصوصی  � 

باشد
اکبریان تصریح کرد: نگاه بخش خصوصی این است که معدن باید 
عرضه محور باشد نه تقاضا محور و دولت اجازه دهد همه معادن کشور 
در عرصه اکتشافات، استخراج و درون معدنی همچنین صنایع معدنی 
فعال شوند )زیرا صنایع معدنی یکی از پولسازترین بخش ها برای کشور 
است(. به این صورت که در ادامه راه کسانی که به صورت مستمر کار 
کرده اند فهرستی از محصوالت را ارائه دهند که می تواند هم مورد نیاز 
صنایع داخلی باشد و هم اینکه اجازه صادرات داشته باشند. در واقع 

امید هر تولیدکننده است که بتواند صادرات داشته باشد.
وی افزود: این مدل از رفتار توسط دولت و اهمیت دادن به صادرات 
و صنایع معدنی کشور و اینکه استقالل و پرچم بخش معدن را به 

رسمیت بشناسند و ما را انباردار صنایع معدنی نداند منجر به توسعه 
بخش معدن می شود.

انتظار از دولت سیزدهم � 
رییس انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: یکی از خواسته های ما از 
دولت بعدی این است که از ما حمایت کند و هویت و استقالل بخش 
معدن به ویژه بخش خصوصی که در سراسر کشور پخش شده و در 
بخش های کوچک و متوسط هستند را به رسمیت شناخته و اجازه 
دهند که این شرکت ها تبدیل به شرکت های بزرگ شوند. اکنون 
موفق ترین شرکت ها در دنیا شرکت های کالن بخش معدنی هستند 
و در جهان غول های معدنی داریم اما متاسفانه در ایران کوتوله های 
معدنی وجود دارند که ناش��ی از نگاه دولت است که اجازه ظهور 

شرکت های بزرگ را نداده است.
او با بیان این مطالب افزود: شرکت های بزرگ برای هر کشوری نیاز 
اولیه است زیرا می توانند مطالعات بزرگ انجام داده و وارد ریسک های 
بزرگ شوند و سرمایه گذاری انجام دهند، هم اینکه تعامل بزرگ با 
شرکت های داخلی و خارجی داشته باشند و قراردادهای طویل المدت 
به امضا برسانند. این موارد اقدامانی است که شرکت های کوچک 

نمی توانند انجام دهند.
به گفته اکبریان، ش��اید آمدن دولت جدید این امکان را به ما 
بدهد که آیا می تواند بخش معدن کش��ور در مسیر درست خود 

قرارگیرد یا خیر.
سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی � 

به گفته اکبریان، موضوع بعدی سهم معدن در تولید ناخالص 

ملی بوده که قابل تعمیم است. زمانی که سنگ آهن از معدن خارج 
و تبدیل به کنسانتره گندله شمش و محصوالت نهایی دیگر می شود، 
اگر بخواهیم به درستی راجع به پتانسیل معادن سنگ آهن نگاه کنیم 
باید سهم زنجیره فوالد در تولید ناخالص ملی را بیان کنیم. زیرا رسته 

واحد و یکسانی در کشور است.
رییس انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: میزان سهم این بخش در 
تولید ناخالص ملی قابل توجه است و نباید مورد اغماض قرار گیرد و 
نگاه کالن به آن داشته باشیم. این در حالی است که متاسفانه کمترین 
محبت و توجه در سال های اخیر به بخش معدن وجود داشته و سطح 
انتظارات معدنی ها نیز از دولت به شدت کاهش پیدا کرده است. تنها 
خواسته ما این است که دولت مداخالت نابجا انجام ندهد و تصمیمات 
خیلی هیجانی اتخاذ نکند و بخشنامه های نقد شونده صادر نشود و 

اجازه دهد که مکانیسم بازار راه خود را پیدا کند.
وی ادامه داد: هر بازاری این قدرت را دارد که در بازه چندماهه 
بازیابی ش��ده و بعد از مدتی به تعادل برس��د )اعضا و اجزای بازار 
خود را کنترل می کنند(. این در حالی اس��ت که چندسال است 
برای مصرف کننده و تولیدکننده نهایی شرایطی را ایجاد کرده اند و 
می گویند نمی توان منتظر ماند و شش ماه زمان داد تا بازار متعادل 
شود، در نتیجه به بازار ورود می کنند و اکنون می بینیم که این روند 
ادامه دار ش��ده و حتی مصرف کننده نهایی نیز به باالترین قیمت 

محصول را خریداری می کند.
به گفته رییس انجمن سنگ آهن ایران، این اقدام یک روش غلط 
در زمان اشتباه بوده و طی سال های اخیر اقداماتی به عنوان تنظیم 
بازار از سوی بخش های مختلف دولت همچون وزاتخانه صمت، وزارت 
نفت، وزارت اقتصاد و دارایی، مجلس شورای اسالمی صورت گرفته و 

تغییر مثبت در شرایط بازار به وجود نیامده است.

رییس انجمن سنگ آهن ایران: 
نگاه دولت به معدن عرضه محور باشد
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بین الملل

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری  
فعالیت ه��ای معدنی ضمن درخواس��ت 
ترسیم راهبرد جدیدی در بخش فرآوری 
و برنامه ری��زی ب��رای کاه��ش منطقی 
خام فروش��ی، بر ضرورت افزایش سرمایه 
صندوق بیمه با ه��دف کمک به فعاالن 
معدنی کش��ور تاکید ک��رد. طبق اعالم 
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدن��ی، فرید دهقانی ضم��ن تاکید بر 
این موضوع با اش��اره به عملکرد یک ساله 
۱۳۹۹، سال گذشته را نقطه  عطفی نسبت 
به سال های پیش تر با وجود شرایط ناشی 
از ویروس کرونا و افت محس��وس کارها 
دانست و گفت: افزایش اعطای ضمانتنامه 
و عدم تاخیر در بازدیدهای نظارتی از جمله 
نقاط مثبت عملکرد ما در سال گذشته بوده 
است. ضمن اینکه در صدور بیمه نامه ها نیز 
۵۶ درصد رشد ایجاد شد و بیش از ۱۶۰۰ 
میلیارد تومان بیمه نامه های آماده با مصوبه 

بانک و صندوق، صادر شد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی تصریح کرد: شرایط 
کرونایی و س��ختی انجام کارهای اداری و 

نوسانات نرخ ارز، موجب محتاط تر شدن 
سرمایه گذاری ها شده است؛ به طوری که 
با توجه به وابسته بودن تهیه تجهیزات و 
نهاده های معدنی به نرخ ارز در انتهای سال 
گذشته شاهد رکود در این بخش و انتظار 
سرمایه گذاران برای کاهش نرخ ارز بودیم.

وی ضمن اشاره به افزایش سرمایه از 
۱۴۶ به ۵۰۰ میلیارد تومان تاکید کرد: این 
اقدام منجر به افزایش اعتبار نزد بانک های 
عامل ش��ده که در س��ال ۱۴۰۰ در نظر 
داریم با توجه به نرخ ارز، تورم و باال رفتن 
هزینه های معدنکاری، این عدد به ۱۷۰۰ 
میلیارد تومان برسد. مصوبات ابتدایی برای 
این افزایش س��رمایه ثبت شده و در حال 
تدوین گزارش حسابرس��ی آن هستیم. 
مدیرعامل صندوق بیمه س��رمایه گذاری 
فعالیت ه��ای معدنی تاکی��د کرد: تالش 
شده ظرفیت خود را با توجه به پتانسیل 
معدنکاری در کشور باال ببریم و باور داریم 
که حتی در صورت تحقق سرمایه ۱۰۰۰ 
میلیارد تومانی برای صندوق بیمه، این مبلغ 
پاسخگوی پتانسیل موجود در بخش معدن 

کشور نیست.

وی ضمن اش��اره به امضای قرارداد با 
انجمن س��نگ آهن، پیمانکاران و یکی از 
تولیدکنندگان ماشین آالت در ابتدای سال 
جاری، بر حمای��ت از تولیدات نهاده های 
معدنی و ماشین آالت معدنی داخل کشور 
ک��ه محصول مورد نی��از در همه صنایع 
محسوب می ش��ود، تاکید کرد و آن را از 
برنامه های آینده صندوق دانست و گفت: 
برای سوق دادن معدنکاران به استفاده از 
ماشین آالت تولید داخل، یارانه سودی به 
میزان چهار درصد با مصوبه سازمان ایمیدرو 
در نظر گرفته شده تا هزینه مالی استفاده از 
ماشین آالت داخلی برای معدنکاران کاهش 

یابد و بازار رقابت پذیرتر شود. 
دهقانی ضمن یادآوری وجود ضعف در 
بخش اکتشافات خالف فرآوری و استخراج 
به دلیل عدم توانایی در اس��تفاده از منابع 
داخلی، افزود: در این حوزه نیازمند حمایت 
از شرکت های اکتشافی از کانال صندوق 
و از محل منابع داخلی هس��تیم، این در 
حالی است که جهت کمک به حفاری در 
بخش اکتشافات، منابعی از طریق ایمیدرو 
و ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی در 

نظر گرفته شده و باید به سمت حفاری و 
اکتشافات عمقی سوق پیدا کند. مدیرعامل 
صندوق بیمه سرمایه گذاری  فعالیت های 
معدنی، ماشین آالت و تجهیزات فرآوری 
را سرمایه های معدنی دانست و خاطرنشان 
کرد: صندوق با صدور بیمه نامه های اعتباری، 
اقدام ب��ه وثیقه گذاری می کن��د و از این 
رهگذر، مش��کل وثیقه گذاری معادن نزد 
بانک ها نیز مرتفع شده است. صندوق از 
سیاستگذاری های بازار مستثنی نیست 
و ای��ن مجموعه از فعالیت هایی که دارای 
پتانسیل بالقوه خوبی از حیث زمین شناسی، 
بازار داخلی و جهانی قابل اتکا، بهره مندی از 
آینده کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از 
حیث ارزش افزوده و فروش برخوردار باشد، 

حمایت خواهد کرد.
به اعتقاد وی، زمینگیر کردن سرمایه 
در هربخش بدون در نظر گرفتن آینده 
مارکت آن به معنای هدر دادن سرمایه 
اس��ت و ما به عنوان مسووالن سرمایه 
بخش خصوص��ی و دولت��ی باید توجه 
ویژه ای به این امر داش��ته و با توجه به 
حساس��یت های باالی سرمایه گذاران و 
درخواست هایشان در زمینه استخراج و 
فرآوری موادمعدنی، نسبت به مواداولیه 

با آینده روشن بی تفاوت نباشیم.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری  فعالیت های معدنی خواستار شد 
ترسیم راهبرد جدید کاهش خام فروشی 
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مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خواستار شد
لزوم استفاده از سازنده  صالحیت دار در پروژه های ساختمانی

جهان صنع�ت- مدیرکل 
راه وشهرسازی اس��تان تهران در 
نامه ای به معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری خواستار الزام 
استفاده از س��ازنده ذی صالح در 
پروژه های ساختمانی سطح استان 
شد. خلیل محبت خواه، مدیرکل 
راه وشهرسازی استان تهران در نامه ای به چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری خواستار دستور فوری به شهرداران تابعه استان به منظور الزام استفاده 
از مجری )سازنده ذیصالح( در پروژه های ساختمانی سطح استان شد. در بخشی 
از این نامه آمده است، نظر به کم توجهی مراجع صدور پروانه ساختمانی در سطح 
اس��تان در الزام کارگیری مجری )سازنده ذی صالح( در پروژه های ساختمانی، 
مقتضی است در اجرای ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان و ایجاد وحدت رویه در خصوص یهره گیری از خدمات مجریان 
در سطح شهر تهران و شهرستان های استان، دستور فرمایید شهرداران محترم تابعه 
استان به فوریت برنامه ریزی و بسترسازی الزم به منظور استفاده مالکان پروژه های 

ساختمانی از خدمات سازندگان ذی صالح را در دستور کار خود قرار دهند.

امسال اجرایی می شود
برقی شدن راه آهن حومه ای تهران- گرمسار

جهان صنع�ت- تفاهم نامه 
ط��رح، س��اخت و تامی��ن مالی 
برقی ک��ردن راه آه��ن حومه ای 
تهران- گرمس��ار ب��ا حضور وزیر 
راه وشهرسازی به امضای شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی و بخش 
خصوصی رسید. تفاهم نامه طراحی، 
ساخت و تامین مالی برقی کردن راه آهن حومه ای تهران- گرمسار در حضور محمد 
اسالمی، وزیر راه وشهرسازی به امضای سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران و بخش خصوصی رسید. تفاهمنامه طرح ساخت و تامین 
مالی برقی کردن راه آهن حومه ای تهران- گرمسار، در ۱۰ ماده به امضای مدیرعامل 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و شرکت های آذرکیاتجارت، سینا ریل پارس 
و پویاترابر پیشتاز رسیده است. از جمله اهداف این تفاهمنامه، جذب مشارکت 
بخش غیردولتی در سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های ریلی، استفاده از حداکثر 
توان داخلی در ساخت و توسعه و بومی سازی فناوری های حمل ونقل ریلی، افزایش 

سهم راه آهن از کل بازار حمل ونقل می توان اشاره کرد.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی خبر داد
نخستین پرواز ایروان-تبریز-ایروان

ایسنا- مدیرکل فرودگاه های 
اس��تان آذربایجان ش��رقی گفت: 
صبح روز پنجشنبه نخستین پرواز 
مسیر ایروان- تبریز در فرودگاه بین 
المللی شهید مدنی تبریز به زمین 
نشس��ت. مدی��رکل فرودگاه های 
اس��تان آذربایجان ش��رقی گفت: 
 این پرواز روزهای دوش��نبه و پنجش��نبه هرهفته توس��ط ش��رکت هواپیمایی

  Armenia Airways انجام می شود که نخستین پرواز آن روز پنجشنبه )دهم 
تیر ماه( با ۴۶ نفر مسافر وارد فرودگاه تبریز شد و پس از یک ساعت توقف، با ۹۷ 
نفر مسافر تبریز را به سمت ایروان ترک کرد. این مقام ارشد حمل ونقل هوایی استان 
آذربایجان شرقی در مورد اهمیت این پرواز گفت: عالوه بر موضوع انتقال مسافر و 
توسعه گردشگری، ایجاد مسیر 'کانکشنی و دسترسی به شهر مسکو از طریق ایروان 
نیز از پتانسیل های این پرواز است که می تواند موجبات اتصال تبریز به مسکو را فراهم 
آورد. آذری افزود: یکی از برنامه های مهم اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی 
در سال جاری ایجاد مقاصد پروازی با کشورها و شهرهای همسایه است که پس از 

ایروان، راه اندازی خط هوایی باکو، آنکارا و وان نیز در دستور کار قرار دارد.

خبر

گروه مس�کن- به تازگی محمد 
اس��المی وزیر راه وشهرسازی از ثبت 
س��ه میلیون واحد مس��کونی در فاز 
خوداظهاری ثبت اطالعات ملکی در 
س��امانه جامع امالک و اسکان کشور 

خبر داده است.
این در حالی اس��ت که بر اس��اس 
نتایج سرشماری نفوس و مسکن بین 
۲۲ تا ۲۵ میلیون واحد مس��کونی در 
کشور داریم و با احتساب ساخت ساالنه 
۳۰۰ هزار واحد مسکونی در پنج سال 
اخیر، بین یک تا یک ونیم میلیون واحد 
دیگر نیز به مجموعه مس��اکن کشور 

اضافه شده است.
ف��از خوداظه��اری ثب��ت امالک 
مس��کونی در سامانه اسکان بر اساس 
اصالحی��ه م��اده ۶۴ مک��رر قان��ون 
مالیات های مستقیم موسوم به قانون 
مالیات بر خانه های خالی، اصالح شده 

در دی ماه ۱۳۹۹ در حال اجراست.
این فرآیند از ۱۹ فروردین امسال 
آغاز ش��د و طبق قانون  باید ظرف دو 
ماه اجرایی می شد که این ضرب االجل 
در ۱۹ خرداد امس��ال به اتمام رسید؛ 
اما با توجه به عدم اس��تقبال خانوارها 
از ثب��ت اطالعات ملکی خود از ترس 
مشمول مالیات شدن، با مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا، تا پایان ش��هریور 

امسال تمدید شد.
اس��تقبال محدود خانوارها از ثبت 
اطالعات سکونت و مالکیت در سامانه 
ملی امالک و اس��کان می تواند بیانگر 
ضعف ساختاری وزارت راه وشهرسازی 
در تبلی��غ و معرف��ی این س��امانه به 

حساب بیاید.
س��امانه امالک و اس��کان یکی از 
درگاه های دولت ب��رای تحقق دولت 
الکترونیک است که براساس اصالحیه 
قانون مالیات های مس��تقیم در سال 
۱۳۹۹ وزرات راه وشهرس��ازی مکلف 
به راه اندازی آن شده است. این سامانه 
امکان سرشماری برخط، اخذ مالیات از 
خانه های خالی و به دنبال آن افزایش 
عرضه واحدهای مس��کونی ب��ه بازار 

مسکن را فراهم می کند.
همان طور که گفته ش��د یکی از 
ظرفیت های سامانه امالک و اسکان، 
امکان سرش��ماری برخط اس��ت. در 
حال حاضر سرشماری نفوس و مسکن 
هر پنج سال یک بار در کشور صورت 

می گیرد و این موضوع موجب شده تا 
مسووالن کشور هنگام تصمیم گیری 
اطالعات قدیمی گذش��ته را مبنا قرار 
دهند و از اطالعات دقیق روز بی خبر 
باش��ند. بنابراین تفاوت اطالعات روز 
و اطالعات موج��ود  زمینه ضعف در 
تصمیمات را به طور گس��ترده فراهم 
می کند و می تواند منجر به شکس��ت 

فرآیند سیاستگذاری شود.
داس��تان س��امانه مل��ی امالک و 
اس��کان، داستان دور و درازی است و 
پس از اینکه مجلس شورای اسالمی 
در سال ۱۳8۰ به دلیل محقق نشدن 
امکان شناسایی خانه های خالی، قانون 
اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بدون 
ساکن را از قوانین کشور حذف کرد، در 
سال ۱۳۹۴ در راستای اجرایی شدن 
این قانون، وزارت راه وشهرسازی توسط 
مجل��س مکلف به راه اندازی س��امانه 
امالک ظرف مدت ش��ش ماه پس از 
ابالغ قانون به عنوان زیرس��اخت الزم 

برای شناسایی خانه های خالی شد.

ب��ا توجه ب��ه ترک فع��ل ۶۰ماهه 
وزارت راه، مجلس یازدهم بار دیگر در 
سال ۱۳۹۹ قانون مالیات بر خانه های 
خالی را در قالب اصالح ماده ۵۴ مکرر 
مالیات های مستقیم اصالح  کرد و در 
کن��ار تغییراتی مانند موثر کردن نرخ 
مالیات از خانه های خالی در این قانون 
ضمانت های اجرایی الزم بیش��تری را 

پیش بینی کرد.
براساس اصالحیه قانون مالیات های 
از  مس��تقیم مصوب��ه ۱۳۹۹ پ��س 
الزم االجرا ش��دن این قانون، مردم در 
یک بازه دوماهه مکلف به خوداظهاری 

در سامانه امالک و اسکان شده اند.
با توجه به قانون مجلس ش��ورای 
اسالمی، فرآیند خوداظهاری در قالب 
ثبت اطالعات س��کونت و مالکیت از 
۱۹ فروردین ماه س��ال ۱۴۰۰ شروع 
ش��د و قرار بود، ای��ن فرآیند تا پایان 
خردادماه س��ال جاری ادامه پیدا کند 
اما وزارت راه وشهرس��ازی با توجه به 
شرایط  خاص کشور تصمیم به تمدید 

تاریخ اتمام فرآین��د خوداظهاری در 
سامانه ملی امالک و اسکان گرفت و با 
تصمیم ستاد ملی کرونا، ثبت اطالعات 
س��کونت و مالکیت خانوارهای کشور 
تا انتهای مهرماه س��ال ج��اری ادامه 

خواهد داشت.
الزم به تاکید اس��ت، فرآیند ثبت 
اطالعات س��کونت و مالکیت توسط 
مردم در قالب عملیات خوداظهاری که 
به عنوان گام دوم اجرایی شدن قانون 
مالیات های مس��تقیم تلقی می شود، 
یکی از روش های مرسوم در دنیا برای 
تکمیل و تصحیح اطالعات موجود از 

سوی مردم است.
در فرآیند خوداظهاری الزم است 
تمام مالکان و مستاجران اطالعات خود 
را وارد سامانه کنند که این اطالعات 
شامل  مشخصات هویتی، مالکیتی و 

سکونتی است.
تجمیع ای��ن اطالع��ات می تواند 
جزئی��ات فراوانی از نحوه س��کونت و 
مالکی��ت و همچنین وضعیت برخط 
واحدهای مسکونی کش��ور را فراهم 
کند و در نهایت منجر به تحلیل دقیق 
و به دنبال آن سیاست  گذاری صحیح در 

بازار مسکن شود.
با توجه به اهمیت سامانه امالک 
و اسکان و نقشی که در برنامه ریزی 

کش��ور می توان��د داش��ته باش��د و 
همچنین ضرورت آشنایی و ثبت نام 
طیف گس��ترده مردم در این سامانه  
یکی از مس��ائل مه��م و قابل توجه، 
مس��اله آموزش و تبلیغات از سوی 
نهاده��ای مجری س��امانه امالک و 

اسکان است.
این موضوع در حالی مطرح می شود 
که با گذشت حدود چهار ماه از شروع 
فرآیند خوداظهاری، وزارت راه در حوزه 
فرهنگ س��ازی و آگاهی بخشی مردم 
گام موثر جدی برنداشته است و تنها 
به صحبت های کوتاه مقطعی وزیر راه 
و مطالب اندک در رسانه های مکتوب 

بسنده کرده است.
در همین راستا، محمد حمیدزاده 
کارشناس حوزه مسکن در گفت وگو 
با فارس ضمن اشاره به این مساله که 
اطالع رسانی درباره فرآیند خوداظهاری 
بای��د در دس��تور کار وزارت راه ق��رار 
گیرد، گفت: »این اولین بار نیست که 
فرآیند خوداظهاری اطالعات سکونت 
و مالکیت در کشور انجام می شود و در 
اوایل انقالب، این کار توسط مساجد 
برای شناس��ایی واحدهای مسکونی 
تیم��ی منافقین مورد اس��تفاده قرار 

می گرفته است.«
این کارشناس حوزه مسکن ادامه 
داد: »تش��کیل چنین س��امانه ای کار 
بسیار بزرگی است اما با شیوه تبلیغات 
ناکافی و بعضا ضدتبلیغاتی که وزارت 
راه ب��رای این موض��وع در نظر گرفته 
زمینه خوداظه��اری همه مردم مهیا 

نمی شود.«
حمی��دزاده با اش��اره ب��ه اینکه 
بسیاری از مردم در سطح کشور هنوز 
از فرآیند خوداظهاری آگاه نیستند، 
گف��ت: »وزارت راه بای��د از بس��تر 
نظرس��نجی ها اس��تفاده و مشخص 
کن��د، تبلیغات اندک این دس��تگاه 
تا چ��ه اندازه زمینه آش��نایی مردم 
ب��ا فرآیند خوداظهاری را مهیا کرده 
اس��ت.« با توجه به اینکه همچنان 
درص��د قاب��ل توجهی از م��ردم از 
جمله وزیر راه وشهرسازی در سامانه 
مل��ی امالک خوداظه��اری نکردند، 
الزم اس��ت، نهاد مجری این سامانه 
با اس��تفاده از فرصت ایجادش��ده به 
دلیل تمدید زم��ان خوداظهاری از 
سوی ستاد ملی کرونا میزان و شیوه 

اطالع رسانی خود را تغییر دهد.
تولید برنامه های آموزشی، حضور در 
بخش های خبری و همچنین استفاده 
از ظرفیت ه��ای تبلیغات��ی محیطی 
از جمله مواردی هس��تند که وزارت 
راه می توان��د از آنه��ا ب��رای ترغیب و 
آگاه س��ازی مردم اس��تفاده کند تا با 
تکمیل اطالعات سامانه امالک زمینه 
س��اماندهی و کاهش قیمت مسکن 

مهیا شود.

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

قم

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم عنوان کرد
 افزایش تولید لوازم خانگی، مهم ترین اولویت سازمان صمت

ق�م- مهدی گلپایگان�ی- مدیرکل س��ازمان صمت 
استان با اشاره به نقش دستگاه ها و نهاد های اجرایی به عنوان 
کمک کننده س��ازمان صمت در بحث نظارت بر بازار در ایام 
ش��یوع کرونا از نقش ویژه بس��یج و سپاه در یاری رساندن به 

این سازمان تقدیر کرد.
محمود سیجانی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان قم در کنفرانس خبری که به مناسبت ۱۰ تیرماه ، روز 
صنعت و معدن در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و 
تجارت و باحضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن 
اشاره به آسیب های جدی واحدهای صنعتی و تولیدی استان 
و همچنین کاهش صادرات با شیوع بیماری کووید ۱۹ اظهار 

کرد: تولید لوازم خانگی در قم از مهم ترین اولویت های س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��ت. وی با بیان اینکه با وجود 
تمام مش��کالت و تحریم ها به دس��تاوردهای خوبی در حوزه تولید لوازم خانگی رسیدیم، تصریح کرد: تولید لوازم خانگی 
نه تنها زمینه اشتغالزایی را ایجاد می کند بلکه به عنوان صنعت پیشران نیز در شکل گیری بسیاری از صنایع پایین دستی 
موثر است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با تاکید بر اینکه قم در تولید برخی محصوالت لوازم خانگی 
در رتبه نخست کشور قرار دارد، عنوان کرد: در تالش هستیم تا استان قم را به قطب تولید انواع لوازم خانگی با باالترین 
استانداردهای موجود تبدیل کنیم که این امر در راستای داخلی سازی محصوالت مورد نیاز کشور و خنثی سازی تحریم ها 
اجرایی می شود. سیجانی اضافه کرد: پایان پروژه های نیمه تمام و توسعه صنعت از اولویت های سازمان صنعت، معدن و 
تجارت است که در این راستا اعتبارات الزم باید تخصیص یابد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در بخش 
دیگری از سخنان خود به برنامه ریزی های انجام شده برای تامین اقالم بهداشتی در ایام شیوع کرونا اشاره و بیان کرد: در 
حالی که نخستین روزهای شیوع کرونا با مساله کمبود ماسک به صورت جدی روبه رو بودیم اما با برنامه ریزی های انجام 
ش��ده تصمیم گرفته ش��د واحدهای تولید محصوالت بهداشتی در قم فعال شود که در این راستا ۱۵ واحد تولید ماسک 
با ظرفیت روزانه دو میلیون تولید ماسک در قم فعال شد. وی با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته در واحدهای 
صنعتی بیان کرد:  سرمایه گذاری های انجام شده در واحدهای صنعتی بیش از ۷۳ هزار میلیارد ریال است که با این حجم 
از سرمایه گذاری در دو هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی وتولیدی برای بیش از ۶۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. سیجانی 
گفت: در حوزه بازرگانی نیز قم ازجمله استان های تاثیرگذار در بحث تامین بازار است و با تالش های دستگاه های متولی، 
چرخه تامین، توزیع و نظارت بر بازار استان به صورت مستمر و بدون توقف جریان داشته که نقش موثر و حضور بسیج 

در امر نظارت بر بازار استان قم قابل تقدیر است.

اصفهان

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت انرژی در شرکت گاز اصفهان
طی ممیزی انجام ش��ده از س��وی ش��رکت NORD TUV در تیرماه س��ال جاری، گواهینامه سیس��تم مدیریت انرژی 

)ISO۵۰۰۰۱(  تحت ویرایش ۲۰۱8 برای شرکت گاز استان اصفهان تمدید شد.
مدیر عامل این شرکت با اشاره به اهمیت روزافزون مدیریت انرژی در کشور، در این رابطه افزود: با توجه به محدودیت منابع 
انرژی فسیلی در کشور، ضروری است تا ضمن برنامه ریزی و بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت، حداکثر استفاده ممکن از 
انرژی های تجدیدپذیر صورت پذیرد. سیدمصطفی علوی، با بیان اینکه پیامدهای هدر رفت انرژی در کشور موجب خسران اقتصادی، 
اجتماعی و محیط زیستی می گردد، به رعایت الگوی مصرف تاکید کرد و با توجه به اتخاذ رویکردهای جدید در شرکت، اجرای 
طرح های بهینه سازی را خواستار شد. علوی افزود: موضوع بهینه سازی مصرف انرژی عالوه بر الزامات کشوری ابالغ شده یک 
مسوولیت اجتماعی است؛ با مصرف بهینه  انرژی خصوصا در سازمان های دولتی،  می توان استمرار توزیع پایدار انرژی در بخش 
صنعت و خانگی را فراهم ساخت. وی با اشاره به برنامه ریزی و اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در میان سایر ذینفعان، 
نظیر؛ ارزیابی تعداد  ۱۴۲۵ اداره دولتی، اجرای طرح بهینه سازی موتورخانه های مشترکین و... گفت: دامنه فعالیت مدیریت انرژی 
در کل ذینفعان توسعه یافته و به تناسب هر ذینفع هدفگذاری الزم انجام شده لذا ضروری است که برای تحقق این اهداف تمامی 

بخش های سازمان نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

خراسان رضوی

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تایباد خبر داد
تایباد، رتبه اول پرورش شترمرغ در خراسان رضوی

مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: تایباد دارای رتبه اول پرورش شترمرغ و رتبه دوم تولید خربزه در استان خراسان 
رضوی است. جواد اعتضادی، مدیر جهادکشاورزی تایباد بیان کرد: 8۰ درصد شاغلین  تایباد در بخش کشاورزی  مشغول 

هستند.  و تاکنون هزار تن محصوالت کشاورزی از شهرستان تایباد به سایر استان ها صادر شده است.
وی کارخانه خوراک دام، واحد گالب گیری، توسعه کارخانه آرد و سیلوهای مکانیزه و ترمینال ضبط پسته در تایباد 
را به عنوان پروژه های راه اندازی ش��ده در تایباد معرفی کرد و افزود: طی ۱۰ س��ال گذش��ته شهرستان تایباد  تولید ۵۰ 
درصد دام سبک  را به خود اختصاص داده و همچنین تایباد درتولید شیر ۱۰۷ درصد رشد داشته است و تولید عسل 
در این شهرستان از ۲۰۰ کلنی به دو هزار کلنی رسیده به طوری که خارشتری بهترین منبع غذایی برای تولید عسل 

در دنیا می باشد.
اعتضادی در حوزه رشد آبزیان در تایباد تصریح کرد: اکنون ۱۷ واحد تولیدی در این حوزه مشغول به کار هستند و 

ساالنه ۹۶ هزار تن ماهی در این واحدهای تولیدی پرورش می یابند.
وی ادامه داد: امسال سخ ترین خشکسالی در تایباد را طی ۵۰سال گذشته  داشته ایم، به طوری که خشکسالی های 
پی درپی باعث ش��ده تا با کاهش ۶۰ درصدی تولید غالت در تایباد مواجه ش��ویم. به همین دلیل نیز 8۰ درصد مزارع 
شهرستان دچار خسارت شده اند و۴۰ هزار راس دام تلف یا به فروش رسیده اند و راندمان تولید دام کاهش و دامداران 
تایباد متضرر شده اند. مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: برای کاهش خسارت ها،  باید بخشی ازعلوفه دام را مازاد بر نیاز 

از دولت خریداری کنیم.
خوزستان

فرماندار شوشتر عنوان کرد
 نقش تعزیرات حکومتی در پایدار نگه داشتن بازار

رضا حس��ن پور به عنوان رییس 
جدید تعزیرات حکومتی شهرستان 
شوش��تر معرفی شد. در جلسه ای با 
حضور فرماندار شوش��تر و معاونین 
وی ، ریاس��ت اداره صم��ت ، معاون 
توس��عه و مناب��ع انس��انی اداره کل 
تعزیرات حکومت��ی و هیات همراه  ، 
ریی��س جدید تعزی��رات حکومتی 

شوشتر معرفی شد.
در این جلسه ابتدا سیدمحمدحسن 
جعفری سرشت معاون توسعه و منابع 

انسانی اداره کل ضمن برشمردن وظایف تعزیرات حکومتی از همکاری فرماندار شهرستان با مجموعه تعزیرات حکومتی 
تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه فرماندار شوشتر با اشاره به وظایف  تعزیرات حکومتی ضمن تقدیر و تشکر از کاظمی نیا رییس پیشین این 
اداره از حسن پور رییس جدید اداره خواست تا تعزیرات حکومتی در کنار دیگر دستگاه های مرتبط نسبت به پایدار کردن 
سطح بازار کمک کنند . وی گفت: در رسیدگی به پرونده های تعزیراتی نباید به اشخاص کار داشت بلکه باید با هر کسی 

که در برهم زدن نظم بازار فعالیت می کند برخورد الزم و قانونی صورت پذیرد . 
پنبه دانه پور در پایان خاطرنشان کرد : با توجه به وضعیت حاکم بر جامعه و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و معیشتی 

اعم از فروشنده یا تولیدکننده و مصرف کننده باید تعادل را برقرار کرد . 
گفتنی اس��ت در این جلسه از زحمات س��یروس کاظمی نیا تقدیر و رضا حسن پور به عنوان رییس جدید این اداره 
منصوب ش��د . رضا حس��ن پور پیش از این ریاست اداره تعزیرات حکومتی شهرستان های اندیمشک ، مسجدسلیمان و 

شوش را در کارنامه خود دارد.

مدیر کل آبفای خوزستان خبر داد
 اختصاص ۴۰۰میلیارد تومان برای بهسازی شبکه فاضالب خرمشهر

مدیر کل آبفای خوزستان از اختصاص ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار برای 
بهسازی شبکه فاضالب در خرمشهر خبر داد. مدیرعامل آبفای استان 
در نشست بررسی مشکالت شبکه آب و فاضالب شهرستان خرمشهر 
گفت: با پیگیری شرکت فنی مهندسی آبفای استان و نماینده خرمشهر 
از ماده ۵۶ اعتباری به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه جدید 
فاضالب در خرمشهر اختصاص یافت. محمدرضا کرمی نژاد افزود: این 
اعتبار با سرمایه گذاری بانک ملت انجام خواهد شد و ۴۵درصد از فاضالب 
خرمشهر را نوسازی خواهد کرد. نماینده مردم شهرستان خرمشهر در 

مجلس شورای اسالمی هم پیگیری برای حل مشکل آبرسانی به روستا های غرب کارون را از دیگر اولویت های مطرح شده در این نشست 
عنوان کرد. سیدلفته احمدنژاد گفت: تامین پایدار آب غرب کارون در این نشست مطرح و با بررسی های انجام شده نیز قرار شد یک آب 
شیرین  کن با ظرفیت ۱۵هزار مترمکعب در خرمشهر نصب و وارد مدار آبرسانی شود. وی همچنین بهبود وضعیت آب مناطق محرزی و 
مینوشهر را نیز از دیگر مصوبات این جلسه عنوان کرد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر هم در این نشست ابراز امیدواری کرد: با 

اختصاص اعتبار جدید، شبکه فاضالب خرمشهر بهسازی و قدری از مشکالت این حوزه کمتر شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان اظهار کرد
 پیشرفت ۷۶درصدی تعمیرات اساسی اسکله های بندر امام)ره(

به دنبال انجام تعمیرات اساسی روی 8 پست اسکله در مجتمع بندری 
امام خمینی)ره(، توان و ظرفیت اسکله های مذکور برای بهره گیری در عملیات 
بن��دری افزایش می یابد. عادل دریس، مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان 
خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( ضمن اعالم این 
خبر بیان کرد: پروژه تعمیرات اساسی اسکله های ۲۷ تا ۳۴ با بیش از ۷۶ درصد 
پیشرفت، در مسیر مطلوبی قرار دارد و هم اکنون ۵ پست از اسکله های مذکور 
در حال بهره برداری بوده و به زودی شاهد بهره برداری از ۳ پست باقیمانده این 
اسکله ها خواهیم بود. دریس در ادامه افزود: این پروژه تعمیراتی با اعتباری بالغ 
بر ۱۱۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی با هدف 

نوسازی، افزایش ظرفیت و تقویت زیرساخت های بندری با بهره گیری از پیمانکار توانمند و نیروهای زبده انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه این مجتمع بزرگ بندری نقش عمده ای در تخلیه و بارگیری کاالهای اساسی دارد، صیانت و تقویت زیرساخت های 
بندری ازجمله اسکله ها را برای پذیرش شناورها در ابعاد بزرگ را از اولویت های این بندر بزرگ تجاری عنوان کرد. یادآور می شود مجتمع 
بندری امام خمینی)ره( با برخورداری از ۳8 پست اسکله با آبخور بیش از ۱۳ متر، توانایی پذیرش و پهلودهی انواع کشتی در ابعاد بزرگ 

دارد که به لحاظ نوع کاال، اسکله ها به انواع مختلف اختصاص داده شده اند.

همدان

مدیرعامل بانک مهر ایران خبر داد
پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت توسط بانک مهر ایران

همدان - شهناز محمدی- مدیرعامل بانک مهر ایران از پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت در سه ماهه ابتدایی امسال خبر 
داد. مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک گفت: این میزان تسهیالت به حدود ۴۹۰هزار نفر پرداخت شده و عمدتا برای مشاغل و کسب و 
کارهای کوچک و خانگی بوده است. اکبری تصریح کرد: از دو سال گذشته اولویت تسهیالت دهی بانک مهر ایران تمرکز بر مشاغل خرد و 
کسب وکارهای کوچک بوده و امسال نیز این هدف را به طور جدی دنبال خواهیم کرد. وی با بیان اینکه عمده سیاست گذاری ها و پرداخت 
تسهیالت در بخش معیشت بوده، اظهارکرد: انواع دیگر تسهیالت را نیز پرداخت می کنیم، اما بیشتر معطوف به بخش اشتغال زایی خانگی و 
روستایی در سطح خرد هستیم. وی ادامه داد: با این رویکرد سال گذشته تقریبا ۳۲هزار میلیارد تومان وام به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر پرداخت کردیم که این رقم در بهار امسال، ۷۵۰۰ میلیارد تومان برای ۴۹۰ هزار نفر بوده است. اکبری گفت: انواع تسهیالت پرداختی 
شامل حوزه های معیشت، ازدواج و درمان و بخش قابل توجهی از آن نیز مربوط به بخش اشتغال خرد یا کسب وکارهای کوچک بوده است. 
وام ها تا سقف ۵۰ میلیون تومان و با کارمزد چهار درصد پرداخت شده است. مدیرعامل بانک مهر ایران با توجه به اهمیت نقش روستاها 
در توسعه اقتصادی و تامین مایحتاج ضروری کشور گفت: امروزه توسعه روستایی تنها از طریق توجه به زیرساخت های عمرانی و خدمات 
اجتماعی محقق نمی شود، بلکه نیازمند اشتغال زایی پایدار برای روستاییان است. در همین راستا بانک مهر ایران در همکاری با سازمان ها 

و نهادهای حمایتی برای ایجاد توسعه پایدار، اشتغال زایی و کمک به مسکن روستایی اقدامات شایسته و موثری را انجام داده است.

علت استقبال محدود مردم از سامانه امالک و اسکان بررسی شد

قوانین اجرا  نشدنی
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عرضه فرآورده های هیدروکربوری در بورس انرژی
بورس انرژی- روز گذش��ته کاالهای متنوعی در رینگ بین الملل بورس 
انرژی ایران عرضه شد. در نخستین روز از هفته جاری کاالهای اکستراکت سبک 
DAE11 ش��رکت نفت ایرانول، آیزوریسایکل، آیزوفید، بلندینگ نفتا، حالل 
۴1۰، حالل ۴۰۴ و نفتای سنگین تصفیه نشده پاالیش نفت شیراز، آیزوفید، 
ح��الل ۴۰۲، ح��الل ۴۰۴ و ریفورمیت پاالیش نفت تبریز در رینگ داخلی و 
ح��الل ۴۰۲ پاالیش نفت تبریز در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه 
شد. همچنین در روز چهارشنبه نهم تیر ماه هم کاالهای حالل ۴۰۲، حالل 
۵۰۲ و حالل ۵۰۳ پاالیش نفت اصفهان، آیزوفید پاالیش نفت شیراز، حالل 
۴۰۲ پاالیش نفت بندرعباس در رینگ داخلی و MTBE شرکت پتروشیمی 
بندر امام، ته مانده برج تقطیر )اتمس��فریک( پاالیش نفت کرمانشاه، گاز مایع 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ریفورمیت پاالیش نفت تبریز در 
رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. طی معامالت روز 
چهارشنبه بیش از 1۴۷ هزار و ۷۳۴ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش 
بیش از 6۳9/1۳ میلیارد و 1۳۴ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 

مورد دادوستد قرار گرفت.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
چشم انداز رشد بورس

بورس نیوز- محمد ناطقی کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار 
بیان کرد: بعد از رشد شدید بورس در سال گذشته، این بازار مدتی هم به کمتر 
از ارزش ذاتی خود رس��ید و از منظر تحلیلی حتی با دالر ۲1 هزار تومانی، بازار 
سرمایه در محدوده یک میلیون و 1۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی، کمتر 
از ارزش ذاتی معامله می شد و طبیعی بود که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
و ثبات نسبی در اوضاع سیاسی و وعده حمایت از بازار سرمایه توسط آقای رییسی، 
این  بازار ش��یب رش��دی به خود بگیرد؛ در این شرایط، رشد 1۰ تا 1۵ درصدی 
بازار سرمایه کامال منطقی بود اما رشد بورس با افزایش نرخ ارز هم، هم زمان شد. 
وی افزود: به نظر می رسد افزایش نرخ ارز موقتی خواهد بود و بعید است که در 
میان مدت، دالر محدوده باالی ۳۰ هزار تومان را لمس کند؛ بنابراین لمس سقف 
قبلی شاخص کل بورس )کانال دو میلیون واحد( نیز فعال امکان پذیر نخواهد بود 
اما به هرحال افزایش نرخ ارز موجب شد سرمایه گذاران بپذیرند که دالر به  کمتر 
از ۲۰ هزار تومان نخواهد رسید و با دالر ۲۰ هزار تومانی، نسبت P بر E فوروارد 
بازار سرمایه حدود پنج تا شش خواهد بود که عدد منطقی است. ناطقی با اشاره 
به اثرگذار بودن نرخ بهره بانکی بر روند بازار سرمایه اظهار کرد: نکته دیگر آنکه نرخ 
بهره بانکی و نرخ اوراق با درآمد ثابت، کاهش یافته و این کاهش نرخ هم در رشد 
بازار سهام موثر بوده است. وی در رابطه با محدوده منطقی رشد بازار سرمایه گفت: 
قیمت های جهانی مطلوب است و ثبات قیمت های جهانی، سودآوری شرکت ها را 
افزایش خواهد داد. با این قیمت های جهانی و دالر ۲۳ هزارتومانی، شاخص کل 
در کانال یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد منطقی خواهد بود. 
البته طبیعی است که شاخص کل با 1۰ تا 1۵ درصد نوسان نسبت به محدوده 
منطقی، در نوسان باشد. شاخص کل پتانسیل رشد تا این محدوده را ظرف یک 
دوره سه ماهه خواهد داشت؛ ولی برای رشد بیشتر، نیاز به محرک های بیشتری 
است. این کارشناس بازار سرمایه در مورد وضعیت تحریم ها و تاثیر توافق احتمالی 
بر روند بازار س��رمایه عنوان کرد: اگر توافقی هم حاصل نش��ود، فروش نفت ۷۰ 
دالری در شرایط تحریم به مراتب امکان پذیرتر از فروش نفت ۲۰ دالری خواهد 
بود. بنابراین حتی با فرض تداوم تحریم ها، ایران با ارائه تخفیفاتی، امکان فروش 
نفت را خواهد داشت و اتفاق وحشتناکی در انتظار درآمدهای ارزی نیست. ضمن 

اینکه وضعیت صادرات غیرنفتی نیز در فصل بهار مطلوب بود. 
علت عدم کاهش نرخ ارز این است که هم نقدینگی رشد شدیدی داشته و هم 
دالر در محدوده غیرمنطقی قرار ندارد. از این  رو، با فرض تداوم تحریم ها، انتظار 
بحران در اقتصاد ایران نمی رود و شرایط سال گذشته تکرار نمی شود و نهایتا دالر 
به حدود ۳۵ هزار تومان خواهد رسید. نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد 
این اس��ت که نفت ۷۰ دالری، به معنای رشد درآمدهای کشورهای منطقه نیز 
هست و این اتفاق، چشم انداز صادرات غیرنفتی ایران را هم مثبت می کند. وی 
اضافه کرد: روی کار آمدن دولت آقای رییسی نیز با توجه به هماهنگی دولت ایشان 
با برخی نهادهای حاکمیتی، شوک مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد بود. ضمن 
اینکه ایشان برنامه هایی هم برای آزادسازی قیمت خودرو و... دارند و با آزادسازی 
قیمت ها در بعضی صنایع، خوش بینی هایی هم به رش��د این صنایع وجود دارد. 
آزادسازی قیمت ها در بدترین حالت ممکن، بازهم برای مردم بهتر از قیمت گذاری 
دستوری خواهد بود. با آزادسازی قیمت ها، سود به جیب سهامداران خواهد رفت. 
ضمن اینکه با آزادسازی قیمت ها و افزایش درآمد شرکت ها، تولید بهبود خواهد 
یافت و ش��اید فرصتی برای رشد تولید باشد . ناطقی در خصوص سهم هایی که 
قفل در صف فروش هس��تند، گفت: این س��هم ها در مقطعی پروژه شده و رشد 
غیرمنطقی داشتند. این سهم ها محکوم به ریزش هستند و سهامداران نیز باید 
بیاموزند با هر سیگنالی اقدام به خرید نکنند . این کارشناس بازار سرمایه گفت: 
بازار سرمایه، جذاب ترین بازار برای سرمایه گذاری بلندمدت است و سرمایه گذاران 
می توانند تا ۵۰ درصد سرمایه های خود را در این بازار سرمایه گذاری کنند. اما این 
بازار، محلی برای سرمایه گذاری های بلندمدت است و بهتر است سرمایه گذاران 
هر ماه، در این بازار س��رمایه گذاری کنند . در این شرایط صنایع کامودیتی محور 
برای سرمایه گذاری مناسب تر هستند. آزادسازی احتمالی قیمت ها، شاید صنعت 

خودرو را هم جذاب کند.

دامنه نوس��ان معامالت��ی در بازار 
سرمایه همواره محل برخورد دیدگاه های 
متفاوت کارشناسان بوده است. برخی بر 
این باورند که وجود دامنه می تواند به 
عنوان مانعی در برابر سوءاس��تفاده از 
فضای هیجانی بازار عمل کند و برخی 
دیگر این عامل کنترل کننده را مسبب 
اصلی فرسایش��ی ش��دن معامالت در 
مقاطع زمانی مختلف و طوالنی شدن 
دوره اصالحی نمادها می دانند. در همین 
حال سازمان بورس در بهمن ماه سال 
گذشته شیوه متفاوتی از دامنه نوسان 
را به ص��ورت نامتق��ارن اجرایی کرد 
که ب��ا توجه به عدم حص��ول نتیجه 
مطلوب، مجبور به لغو آن ش��د. حاال 
رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
با بیان اینکه تعری��ف دامنه نامتقارن 
یک تصمیم موقتی ب��وده بر اظهارات 
پیش��ین خ��ود مبنی بر ل��زوم حذف 
دامنه نوسان تاکید و اظهار کرده است: 
سعی می کنیم به تدریج دامنه نوسان 
گس��ترده تر و در نهایت حذف ش��ود. 
محمدعلی دهقان دهنوی افزوده است: 
طبق مصوبه شورای عالی بورس، بازار 
سرمایه مسیری را پیش می برد که هر 
ماه نیم درصد به دامنه نوس��ان اضافه 
ش��ود و در نهایت به مرحله ای برسیم 
که گویی دامنه نوسان وجود ندارد. وی 
با بیان اینکه عمده کشورها دامنه نوسان 
تعریف می کنند، تاکید کرده که با این 
حال این دامنه آنقدر وسیع و باز است 
که به ندرت سهام در بورس می توانند 
به اندازه آن دامنه، نوسان پیدا کنند، از 
همین رو در واقع می توان گفت دامنه 

نوسان عمال وجود ندارد.
اعم��ال دامن��ه نوس��ان نامتقارن، 
سیاس��تی بود که ب��ا روی کار آمدن 
محمدعل��ی دهقان دهن��وی در بازار 
سرمایه اجرا و سبب فرسایشی شدن 
معامالت بازار برای دس��ت کم سه ماه 
متوالی کاری ش��د. روشی که البته از 
سوی کارشناس��ان بازار سرمایه مورد 
انتق��اد قرار گرفت و در نهایت به دلیل 
عدم نتیجه بخش��ی و وارد آوردن زیان 
بیشتر به بازار لغو شد. رییس سازمان 
ب��ورس در این باره اظهار کرد: تعریف 
دامنه نامتقارن برای نوسان سهام بورس 
یک تصمیم موقتی شورای عالی بورس 
بود که به مقتضای شرایط بازار گرفته 
ش��د، اما بعد از آن شورای عالی بورس 

مصوب کرد که بازار به صورت تدریجی 
به سمت باز کردن دامنه نوسان حرکت 
کند. دهقان دهنوی اظهار کرد: اکنون به 
دنبال پیدا کردن یک مدل هستیم که 
در مورد دامنه نوسان مناسب کشور ما 
باش��د. در همه دنیا دامنه وجود دارد، 
ولی ای��ن دامنه نوس��ان آنقدر بزرگ 
است که نوسان روزانه سهام به ندرت 
به آن می رس��د. رییس سازمان بورس 
همچنین در مورد اینکه گفته ش��ده 
س��هامداران خرد در بازار در قالب یک 
صندوق مدیریت شوند نیز بیان کرد: 
توصیه همیش��گی ما به مردم اس��ت 
که کس��انی که حرفه ای بازار نیستند 
و ی��ا س��رمایه اندکی دارن��د، به روش 
غیرمستقیم یعنی از طریق صندوق ها 
وارد ب��ازار ش��وند. وی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ابراز 
کرد: سرمایه گذاری در بازار به دو طریق 
مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود که 
در روش مستقیم یعنی اینکه خود فرد 
مدیریت سهام خود را در نظر بگیرد و 
ریسک هایش را بپذیرد و سود و زیانش 
ه��م با خودش اس��ت، ام��ا یک روش 
دیگر وجود دارد که روش غیرمستقیم 

است برای کسانی که آشنایی کامل به 
رون��د بازار ندارند و یا اینکه وقت کافی 
برای بررس��ی آن ندارند. ای��ن افراد از 
طریق صندوق ها وارد می شوند، زیرا در 
صندوق ه��ا افراد حرفه ای به جای آنها 
خرید و فروش می کنند و از بازدهی این 
فعالیت ها سودی نصیب سرمایه گذاران 
خرد در روش غیرمس��تقیم می کنند. 
وی اف��زود: همچنین توصیه می کنیم 
مردم همه دارایی خ��ود را وارد بورس 
نکنن��د بلکه بخش��ی از پس اندازهای 
خود را بیاورند و بخشی را هم در سایر 
قسمت ها س��رمایه گذاری کنند. یک 
بخش هم در بانک سپرده گذاری کنند 
و س��ود ثابت و بدون ریس��ک دریافت 
کنند، ام��ا پس اندازهایی که به بورس 
می آورن��د، در آینده نزدیک به آن نیاز 

نداشته باشند.
 � محوره�ای س�رمایه گذاری

 غیر مستقیم
دهقان دهن��وی در مورد صندوق ها 
گفت: در روش سرمایه گذاری غیرمستقیم 
دو مح��ور وجود دارد: یک��ی از طریق 
صندوق های س��رمایه گذاری و دیگری 
از طریق سبدگردان هاست. وی افزود: 

صندوق ها هم سه نوع دارند: صندوق با 
درآمد ثابت، صندوق مختلط و صندوق 
سرمایه گذاری در سهام هستند و ویژگی 
س��رمایه گذاری در این صندوق ها این 
است که هزینه معامالت کم می شود و 
بازدهی صندوق ها معموال تا حدی بیشتر 
و یا تضمین شده تر از سرمایه گذاری در 
س��هام اس��ت. وی ادامه داد: در روش 
س��پردن پول به سبدگردان ها معموال 
آنها پول های به ان��دازه بزرگ را قبول 
می کنند و واحدهای سرمایه گذاری از 
آنها خریداری می شود و پول در اختیار 
سبدگردان ها گذاشته می شود. در آنجا 
نیاز نیست که خود سرمایه گذار تحلیل 
بازار را بداند. یک مدیر حرفه ای بازار را 
تحلیل می کند و سرمایه گذاری انجام 
می شود، بنابراین سهام ارزشمند خرید 
و فروش می کند و برای س��رمایه گذار 
س��ود می سازد و کارمزد آن هم نسبت 
به خرید مستقیم س��هام کمتر است. 
دهقان دهنوی تاکید کرد: مردم می توانند 
به روش غیرمس��تقیم در بازار سرمایه 
حضور پیدا کرده و سرمایه گذاری کنند 
و توصی��ه ما این اس��ت ک��ه از طریق 
صندوق های س��رمایه گذاری سرمایه 

خود را که توجیهی برای سرمایه گذاری 
مس��تقیم ندارن��د، وارد کنند. رییس 
سازمان بورس گفت: در حال حاضر ۲8۰ 
صندوق سرمایه گذاری در بورس وجود 
دارد که اطالعات آنها و میزان بازدهی و 
ارکان صندوق در وب سایت فیپیران قرار 

داده شده است.
قیمت گذاری دستوری عامل  � 

توسعه رانت و تولید فساد 
ریی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار همچنین روز گذشته در مراسم 
آیی��ن افتتاح معام��الت آتی صندوق 
سرمایه گذاری طال و معامالت سیمان با 
بیان اینکه قیمت گذاری دستوری برای 
اقتصاد کشور سم است و برای جامعه 
مضرر خواهد بود، گفت: قیمت گذاری 
دستوری چیزی جز توسعه رانت و تولید 
فساد در کش��ور ندارد. دهقان دهنوی 
اظهار داش��ت: مدی��ران هلدینگ ها، 
شرکت های س��رمایه گذاری و تامین 
سرمایه ها ژنرال های نبرد توسعه بازار 
سرمایه هستند. نقش آنها فقط مدیریت 
هلدینگ یا ش��رکت خود نیست بلکه 
انتظار ما این اس��ت ت��ا گام هایی برای 
توس��عه بازار س��رمایه برداشته شود و 

تالش های زیادی ص��ورت گیرد. وی 
خاطرنشان کرد: برخی گمان می کنند 
که می توان با قیمت گذاری دس��توری 
زمین��ه ایجاد رفاه را در کش��ور و برای 
م��ردم فراه��م کرد در حال��ی که این 
موضوع اش��تباه اس��ت و تجربه نشان 
داده ک��ه تاکنون این اتف��اق رخ نداده 
اس��ت. رییس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار تاکید کرد: با توجه به مس��یری 
که اکنون برای معامالت طی می شود، 
تالش ما این است که تمامی معامالت 
س��یمان وارد بورس کاال شود اما این 
اق��دام جزو هدف اصلی م��ا در بورس 
نیس��ت. وی ب��ا بیان اینک��ه هدف ما 
راه اندازی کنسرسیوم صادراتی سیمان 
اس��ت، اظهار کرد: یکی از مسائلی که 
در ب��ازار س��یمان وج��ود دارد رقابت 
نامطلوب صنعت سیمان برای صادرات 
در بازارهای صادراتی اس��ت، اگر بتوان 
فعالیت صادرات صنعت سیمان در قالب 
کنسرسیوم سیمان با هماهنگی صنعت 
سیمان راه اندازی کنیم ارزش افزوده ای 
که از محل صادرات س��یمان به دست 
می آید، منابع ارزشمندی را برای صنعت 
سیمان ایجاد می کند. دهقان دهنوی 
اظه��ار کرد: تجربه های موفقی در این 
زمینه در دنیا وجود دارد که امیدواریم 
با استفاده از آنها بتوانیم به موفقیت های 
خوبی دس��ت پیدا کنی��م. به گزارش 
ایرنا، رییس سازمان بورس گفت: رفع 
قیمت گذاری دستوری یکی از اهداف 
ما است؛ با ورود سیمان به بورس کاال 
و خارج شدن از قیمت گذاری دستوری 
منافع سهامداران که در پیشگاه رانت 
و فساد قربانی می شد به پایان خواهد 

رسید.
ب�ا  ب�ازار  ارکان  مخالف�ت  � 

قیمت گذاری دستوری
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران 
نی��ز در این مراس��م با اش��اره به روند 
توسعه معامالت کاالها در بورس کاال 
از جمله ورود س��یمان طی س��ه ماه 
س��ال جاری گفت: بخش��ی از توسعه 
معامالت ب��ورس کاال و ورود کاالهای 
جدید، مرهون حمایت های ارکان بازار 
س��رمایه در مخالفت با قیمت گذاری 
دستوری بوده اس��ت. حامد سلطانی 
نژاد با بیان اینکه خوشبختانه ماحصل 
تمام تالش ها و اقدامات صورت گرفته، 
پذیرش شرکت های بورسی و آغاز عرضه 
سیمان در بورس کاالی ایران بوده است 
افزود: در یک ماه گذش��ته نزدیک به 
یک میلیون تن س��یمان مورد معامله 
قرار گرفته است و با احتساب معامالت 
امروز، حجم معامالت س��یمان از یک 

میلیون تن گذشت.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

افزایش نیم درصدی دامنه نوسان در هر ماه
خبر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آگهی آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 140060306005002427مورخ 1400/4/4 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای سیدحسن حسینی دوست  فرزند 
سیداسماعیل نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 112/45 مترمربع از پالک شماره 597 فرعی 
مجزی شده  از 101 فرعی از 106 اصلی واقع در اراضی چشمه مراد بخش 12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری 

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

سند مالکیت می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/13 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/28 
2440 م الف- علی امینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
 هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده 
تشکیلی طبق قانون مذکور را بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح 

ذیل تایید نموده اند.
1- رای ش��ماره 140060330001001059 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001774 مربوط به 
علی حسین سلیمی امرود فرزند ابوالفتح در  شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 72/50 مترمربع پالک شماره 
10934/232 و 10933 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری 
مع الواسطه از محمد صابری و محمدصادق آل اسحاق از سند قطعی 34195 مورخ 32/03/26 دفترخانه 15 قم 

بامناصفه نسبت به سهم هر یک )م الف 10403(

2- رای ش��ماره 140060330001001051 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001002089 مربوط به 
حامد مفیدی فرزند رضا در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 300/54 مترمربع پالک شماره 11157 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند قطعی به ش��ماره 16848 مورخ 97/09/10 

دفترخانه 75 قم)م الف 10404(
3- رای ش��ماره 140060330001001052 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001002099 مربوط به 
فاطمه صادق پورفردوئی فرزند محمد در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 169/48 مترمربع پالک 
شماره 11089اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 135475 مورخ 

1397/05/01 دفترخانه 15 قم )م الف 10405(
4- رای ش��ماره 140060330001001291 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001002107 مربوط به 
ابوالفضل رضازاده فرزند حسین در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 107/50 مترمربع پالک شماره 
9 و 10229/8اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 178369 مورخ 
1393/06/06 دفترخانه 3 قم از پالک 10929/8 اصلی نسبت به 55/20 مترمربع و سند قطعی به شماره 186298 

مورخ 1396/06/16 دفترخانه 3 قم از پالک 10929/9 اصلی نسبت به 52/30 مترمربع  )م الف 10406(
5- رای ش��ماره 140060330001001464 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001002217 مربوط به 
حسین اولیائی زاده فرزند رحمت اله در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 102 مترمربع پالک شماره 
10458اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 32683 مورخ 1399/12/13 

دفترخانه 40 قم )م الف 10407(
6- رای شماره 140060330001001583 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000049 مربوط به علی 
زمانی کیا فرزند حسینعلی در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 45 مترمربع پالک شماره 7305 اصلی واقع 
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 288 صفحات 565 و 568 و 

571 و 574 به موجب سند قطعی 38942 مورخ 1387/10/05 دفترخانه 14 قم )م الف 10412(
7- رای ش��ماره 140060330001001226 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001977 مربوط به 
اکرم حس��ن زاده اصفهانی فرزند غالمعلی در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 84/30 مترمربع پالک 
شماره 10333 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 32093 مورخ 

1399/10/10 دفترخانه 40 قم )م الف 10413(
8- رای ش��ماره 139960330001016060 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002162 مربوط به 
معصومه جانبان فرزند حسن در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 185/20مترمربع پالک شماره 11004 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از رضا رنجبران

)م الف 10414(
9- رای ش��ماره 140060330001002206 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001938 مربوط به 
سیدامیر حسینی جمکرانی فرزند سیداصغر در دو سهم مشاع از ده سهم شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
شش دانگ41803 مترمربع پالک شماره 496 و 497 فرعی از یک اصلی واقع در قم بخش 4 حوزه ثبت ملک 
اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 1-نسبت به پالک 497 فرعی از یک اصلی از علی اصغر محمدامینی به 
موجب رونوشت از سند قطعی 49659 مورخ 55/08/08 دفترخانه 3 قم و از طرف مورث، مرحوم سیداصغر 
حسینی جمکرانی خریداری به موجب سند قطعی شماره 35521 مورخ 56/06/30 دفترخانه 15 قم و به موجب 
دادنامه حصر وراثت 2214 مورخ 93/08/21 نسبت به 5 هزار مترمربع 2- نسبت به پالک 496 فرعی از یک 
اصلی خریداری به موجب سند قطعی شماره 19121 مورخ 99/05/05 دفترخانه 77 قم نسبت به بیست هزار 

سهم کل سهم همه وراث )م الف 10415(
10- رای شماره 140060330001002211 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001937 مربوط به 
سیدمحمدشریف حسینی جمکرانی فرزند سیداصغر در دو سهم مشاع از ده سهم شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت شش دانگ 41803 مترمربع پالک شماره 496 و 497 فرعی از یک اصلی واقع در قم بخش 4 حوزه ثبت 
ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 1- نسبت به پالک 497 فرعی از یک اصلی از علی اصغر محمدامینی 

به موجب رونوشت از سند قطعی 49659 مورخ 55/08/08 دفترخانه 3 قم و از طرف مورث، مرحوم سیداصغر 
حسینی جمکرانی خریداری به موجب سند قطعی شماره 35521 مورخ 56/06/30 دفترخانه 15 قم و به موجب 
دادنامه حصر وراثت 2214 مورخ 93/08/21 نسبت به 5 هزار مترمربع 2- نسبت به پالک 496 فرعی از یک 
اصلی خریداری به موجب سند قطعی شماره 19121 مورخ 99/05/05 دفترخانه 77 قم نسبت به بیست هزار 

سهم کل سهم همه وراث )م الف 10416(
11- رای ش��ماره 140060330001002207 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430001001933 مربوط 
به سیدرشید حسینی فرزند سیداصغر در دو سهم مشاع از ده سهم شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
شش دانگ 41803 مترمربع پالک شماره 496 و 497 فرعی از یک اصلی واقع در قم بخش 4 حوزه ثبت ملک 
اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 1- نسبت به پالک 497 فرعی از یک اصلی از علی اصغر محمد امینی به 
موجب رونوشت از سند قطعی 49659 مورخ 55/08/08 دفترخانه 3 قم و از طرف مورث، مرحوم سیداصغر 
حسینی جمکرانی خریداری به موجب سند قطعی شماره 35521 مورخ 56/06/30 دفترخانه 15 قم و به موجب 
دادنامه حصر وراثت 2214 مورخ 93/08/21 نسبت به 5 هزار مترمربع 2-نسبت به پالک 496 فرعی از یک 
اصلی خریداری به موجب سند قطعی شماره 19121 مورخ 99/05/05 دفترخانه 77 قم نسبت به بیست هزار 

سهم کل سهم همه وراث )م الف 10417(
12- رای ش��ماره 140060330001002212 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430001001932 
مربوط به اکرم الس��ادات حس��ینی فرزند سیداصغر در یک س��هم مشاع از ده سهم شش دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت شش دانگ 41803 مترمربع پالک شماره 496 و 497 فرعی از یک اصلی واقع در 
قم بخش 4 حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 1- نسبت به پالک 497 فرعی 
از یک اصلی از علی اصغر محمدامینی به موجب رونوش��ت از س��ند قطعی 49659 مورخ 55/08/08 
دفترخانه 3 قم و از طرف مورث، مرحوم سیداصغر حسینی جمکرانی خریداری به موجب سند قطعی 
ش��ماره 35521 م��ورخ 56/06/30 دفترخانه 15 قم و به موجب دادنام��ه حصر وراثت 2214 مورخ 
93/08/21 نسبت به 5 هزار مترمربع 2- نسبت به پالک 496 فرعی از یک اصلی خریداری به موجب 
س��ند قطعی ش��ماره 19121 مورخ 99/05/05 دفترخانه 77 قم نسبت به بیست هزار سهم کل سهم 

همه وراث )م الف 10418(
13- رای ش��ماره 140060330001002210 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430001001936 
مربوط به منیرالس��ادات حس��ینی فرزند سیداصغر در یک سهم مش��اع از ده سهم شش دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت شش دانگ 41803 مترمربع پالک شماره 496 و 497 فرعی از یک اصلی واقع در 
قم بخش 4 حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 1- نسبت به پالک 497 فرعی 
از یک اصلی از علی اصغر محمد امینی به موجب رونوش��ت از س��ند قطعی 49659 مورخ 55/08/08 
دفترخانه 3 قم و از طرف مورث، مرحوم سیداصغر حسینی جمکرانی خریداری به موجب سند قطعی 
ش��ماره 35521 م��ورخ 56/06/30 دفترخانه 15 قم و به موجب دادنام��ه حصر وراثت 2214 مورخ 
93/08/21 نسبت به 5 هزار مترمربع 2- نسبت به پالک 496 فرعی از یک اصلی خریداری به موجب 
س��ند قطعی ش��ماره 19121 مورخ 99/05/05 دفترخانه 77 قم نسبت به بیست هزار سهم کل سهم 

همه وراث )م الف 10419(
14- رای شماره 140060330001002208 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001934 مربوط به 
سیده اعظم حسینی جمکرانی فرزند سیداصغر در یک سهم مشاع از ده سهم شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
شش دانگ 41803 مترمربع پالک شماره 496 و 497 فرعی از یک اصلی واقع در قم بخش 4 حوزه ثبت ملک 
اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 1- نسبت به پالک 497 فرعی از یک اصلی از علی اصغر محمد امینی به 
موجب رونوشت از سند قطعی 49659 مورخ 55/08/08 دفترخانه 3 قم و از طرف مورث، مرحوم سیداصغر 
حسینی جمکرانی خریداری به موجب سند قطعی شماره 35521 مورخ 56/06/30 دفترخانه 15 قم و به موجب 
دادنامه حصر وراثت 2214 مورخ 93/08/21 نسبت به 5 هزار مترمربع 2- نسبت به پالک 496 فرعی از یک 
اصلی خریداری به موجب سند قطعی شماره 19121 مورخ 99/05/05 دفترخانه 77 قم نسبت به بیست هزار 

سهم کل سهم همه وراث )م الف 10420(
15- رای شماره 140060330001002209 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001935 مربوط به 
سیده مهشید حسینی فرزند سیداصغر در یک سهم مشاع از ده سهم شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
شش دانگ 41803 مترمربع پالک شماره 496 و 497 فرعی از یک اصلی واقع در قم بخش 4 حوزه ثبت ملک 
اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 1- نسبت به پالک 497 فرعی از یک اصلی از علی اصغر محمد امینی به 
موجب رونوشت از سند قطعی 49659 مورخ 55/08/08 دفترخانه 3 قم و از طرف مورث، مرحوم سیداصغر 
حسینی جمکرانی خریداری به موجب سند قطعی شماره 35521 مورخ 56/06/30 دفترخانه 15 قم و به موجب 
دادنامه حصر وراثت 2214 مورخ 93/08/21 نسبت به 5 هزار مترمربع 2-نسبت به پالک 496 فرعی از یک 
اصلی خریداری به موجب سند قطعی شماره 19121 مورخ 99/05/05 دفترخانه 77 قم نسبت به بیست هزار 

سهم کل سهم همه وراث )م الف 10421(
16- رای شماره 139960330001012813 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001427 مربوط به 
ناهید باباعلی  فرزند عزت اله در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 110 مترمربع پالک شماره 11190/145 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند مالکیت مش��اعی صادره در دفتر الکترونیکی 

139920330001021151)م الف 10439(
17- رای شماره 140060330001001602 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001000826 مربوط به 
مهدی عباسی فرزند علی محمد در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 75 مترمربع پالک شماره 10473 
اصلی واقع در قم بخش1 حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مهدی تشکری نیا از سند 

قطعی 35957 مورخ 53/04/25 دفترخانه 5 قم )م الف 10440(
18- رای ش��ماره 140060330001001060 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430001001644 مربوط 
به سالمه موسوی فرزند حسن در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 58 مترمربع پالک شماره 3454 
اصلی واقع در قم بخش1حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند قطعی به ش��ماره 135040 مورخ 1399/04/21 

دفترخانه 5 قم )م الف 10443(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائی که مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 

که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
نوبت اول:1400/04/13

نوبت دوم: 1400/04/29
داود فهیمی نیک- رییس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود 

در پرونده به شرح ذیل تایید نموده اند:
1- رای ش��ماره 140060330002002100 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000321 
مربوط به زهرا سلطانی فرزند ابوطالب در قسمتی از شش دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
ش��ده به مس��احت 59/65 مترمربع پالک شماره فرعی از 2531 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت 

ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 503 دفتر 41 )م الف10408(
2- رای ش��ماره 139960330002022122 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000972 
مربوط به روح اله قراگزلو فرزند محمد در قسمتی از شش دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
ش��ده به مس��احت 90/52مترمربع پالک ش��ماره فرعی از 2207اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت 
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از بهروز محمدی طی سند قطعی شماره 

145311 مورخ 92/2/29 دفترخانه 12 قم )م الف10409(
3- رای ش��ماره 139860330002026609 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002004355 
مربوط به مصطفی کریمی فرزند علی در4 دانگ مشاع از شش دانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده به مساحت 60 مترمربع پالک شماره  2180اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره 
دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواس��طه از فخرالس��ادات آقائی ثبت دفتر 18 صفحه 550 

)م الف10411(
4- رای ش��ماره 139860330002026607 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002004354 
مرب��وط به ش��هال صفائی فرزند محمدنبی در2 دانگ مش��اع از ش��ش دانگ قطع��ه زمین که در آن 
احداث بنا ش��ده به مس��احت 60 مترمربع پالک ش��ماره 2180 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت 
مل��ک اداره دو ق��م مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواس��طه از فخرالس��ادات آقائی ثبت دفتر 18 

صفحه 550 )م الف10410(
5- رای ش��ماره 140060330002001906 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000873 
مربوط به هاجر رحیمی فرزند غالمعلی درقس��متی از ش��ش دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
ش��ده به مس��احت 60 مترمربع پالک ش��ماره فرع��ی از 2180 اصلی واقع در ق��م بخش حوزه ثبت 
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواس��طه از فخرالسادات آقایی صفحه 550 دفتر 

18)م الف10444(
6- رای ش��ماره 140060330002002586 مربوط به پرونده کالسه 1396114430002000642 
مربوط به صدقعلی عبادی فرزند محمود در قس��متی از ش��ش دانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا ش��ده به مس��احت 97مترمربع پالک ش��ماره فرعی از 2172 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت 
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواس��طه از علی بیگدلی آذری ورثه مرحوم رضا 

بیگدلی صفحه 449 و 452 دفتر26 )الف10441(
7- رای ش��ماره 140060330002003000 مربوط به پرونده کالسه 1396114430002000006 
مربوط به ولی جوانبخت فرزند زیداله  در قس��متی از ش��ش دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده به مساحت 57مترمربع پالک شماره فرعی از 1972 و 1973 اصلی که طبق بخشنامه سازمان 
به پالک 1973 اصلی تبدیل ش��ده اس��ت واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از فاطمه امینی صفحه 67 دفتر 40 )م الف10441(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند. الزم به 

توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/13 
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/04/29

عباس پورحسنی حجت آبادی- رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی رای هیات
در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
بدین وس��یله به اطالع می رس��اند در اج��رای قانون فوق الذکر مورد تقاض��ای غالم عباس دره گرایی 
فرزن��د امیدعلی به شناس��نامه 3 کدمل��ی 3131278536 صادره از بافت با نمایندگی بنیاد مس��کن 
انقالب اسالمی سیرجان درخواست صدور شش دانگ خانه پالک ثبتی 10364 فرعی از 5087 اصلی به 
مساحت 355/74 مترمربع واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 کرمان را نموده که پس از رسیدگی 
رای هی��ات 10050 مورخ 1400/03/25 هیات حل اخت��الف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون 
فوق الذکر رای به صدور س��ند نامبرده صادر نموده بدین وس��یله به اطالع عموم می رس��اند ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود 
را کتبا به اداره ثبت اس��ناد سیرجان تس��لیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت 1 ماه دادخواست اعتراض 
بر ثبت به مرجع صالح قضایی تس��لیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اس��ناد سیرجان ارائه نمایند 
چنانچ��ه ظرف مدت 20 روز از انتش��ار آگهی اعتراض نرس��د و یا معترض ظ��رف مدت یک ماه از 
تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواس��ت به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید س��ند مالکیت به نام 

متقاضی صادر و تسلیم می گردد.
تاریخ انتشار آگهی 1400/04/12 روز شنبه

1100 م الف-سیرجان

آگهی مفقودی
برگ سبز، سند کمپانی و کارت شناسایی خودرو سواری پژو GLX 405 مدل 1385 به رنگ نقره ای 
متالیک شماره انتظامی 21 359 ص 12 شماره موتور 12485121569 و شماره شاسی 13242770 

به نام گل قیزکتابی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
نظرآباد

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره 140060306005002092 مورخ 1400/03/22 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیش��ابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محس��ن مژده کانلو فرزند اس��داله نس��بت به شش دانگ یک 
قطع��ه زمین مزروعی به مس��احت 258662 مترمربع از پالک ش��ماره 280 اصلی واق��ع در اراضی فتح آباد بخش 5 رخ 

حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز شده است.
بنابراین به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوط، این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها رای هیات الصاق می ش��ود تا در صورتی که اش��خاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاری��خ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الص��اق در محل تا دو ماه اعتراض خود را ب��ه اداره ثبت محل وقوع 
ملک، تسلیم و رسید اخذ کنند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می کند و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/29   تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/04/13 

2093 م الف- علی امینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و 
برابر رای شماره 140060306005002156 مورخ 1400/03/24 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی نیشابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران به شناسه ملی 10101155744 
در ش��ش دانگ یک باب س��اختمان ایستگاه راه آهن به مس��احت 239944 مترمربع از پالک شماره های 282 فرعی، 334 
فرعی و غیره از شماره های 106 و 107 و 224 و 231  اصلی واقع در اراضی چشمه مراد، زهد، احمدآباد و مرتضی آباد 

بخش 2 و 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی شرکت راه آهن محرز شده است.
بنابراین به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوط، این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها رای هیات الصاق می ش��ود تا در صورتی که اش��خاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاری��خ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الص��اق در محل تا دو ماه اعتراض خود را ب��ه اداره ثبت محل وقوع 
ملک، تسلیم و رسید اخذ کنند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می کند و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/29     تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/04/13 

2197 م الف- علی امینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری تیبا مدل 1395 به رنگ سفید به شماره پالک ایران 36- 758 ل 51 به شماره 
شاس��ی  NAS811100G5892837 و شماره موتورM15/ 8286401 به نام حسین صبوری وزیری 

به شماره ملی 1754308619 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیشابور

آگهی مفقودی
برگ س��بز و برگ کمپانی خودرو س��واری وانت پیکان تیپ  1600HV- مدل 1389 به رنگ سفید 
 NAAA46AAXBG145462   شیری- روغنی به شماره پالک ایران  32- 718 ب 22 به شماره شاسی
و شماره موتور 11489054447 به نام سیدابراهیم حسینی منش به شماره ملی 1061223795 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیشابور

آگهی مفقودی
کارت خودرو زامیاد کامیونت یخچال دار تیپ زد24 اف مدل 1385 به رنگ س��فید روغنی ش��ماره 
انتظام��ی 30 858 س 26 ش��ماره موتور 307805 و ش��ماره شاس��ی H 01405 به نام س��یدعباس 

سیدابراهیمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
نظرآباد



12
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

info@jahanesanat. ir4769  سال هجدهم    یکشنبه 13 تیر 1400    شماره

گران فروشی در صدر تخلفات
ایسنا- معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران بیشترین عناوین تخلف صنفی در سه ماهه نخست امسال را گرانفروشی، 
عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور عنوان کرد. سعید محمدی پور با بیان اینکه 
بازرسی از اصناف و واحدهای توزیعی استان تهران در سه ماهه نخست سال جاری 
۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، گفت: در این مدت ۲۳۳ 
هزار بازرس��ی از اصناف تهرانی انجام شده است.به گفته وی،  تعداد پرونده های 
متشکله در سه ماهه نخست امسال ۱۹ هزار و ۷۱۷ پرونده به ارزش بیش از ۹۰۰ 
میلیارد تومان بوده که به جهت تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارسال شده است. 
این مقام مسوول همچنین با بیان اینکه طی سه ماهه امسال واحدهای عرضه کننده 
کاالهای اساسی مثل شکر، روغن، لبنیات، مرغ، نان و میوه بیشترین هدف بازرسی 
بوده اند، بیشترین عناوین تخلف را گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور 
عنوان کرد.معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اشاره به مشارکت 
دستگاه های هم خانواده مثل اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی 
در بازرسی ها گفت: در سه ماهه ابتدای سال ۱۵ هزار گشت مشترک برگزار شده 
که به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش ۵۹ درصدی داشته است.  از این تعداد 
بالغ بر ۳۰۰۰ برگ گزارش بازرسی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.

گفتنی است که طبق قانون نظام صنفی گران فروشی، کم فروشی،  تقلب،  احتکار،  
عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع،  فروش اجباری،   
عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم ترین تخلفات صنفی است. 
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به 
حساب خزانه واریز  شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور شود و توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تامین بار مالی ماده )۴۴( این قانون به طور 
مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار  گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها 

نسبت در دریافت نکردن این بودجه گالیه کرده است.

 عوارض دولت روسیه برای چند قلم کاالی
 صادراتی ایران

ایلنا- رایزن بازرگانی ایران در روسیه از وضع عوارض صادراتی روی چند قلم 
محصول کشاورزی از سوی دولت روسیه خبر داد. ایرج زارعی با بیان خبر  وضع 
عوارض صادراتی روی چند قلم محصول کشاورزی از سوی دولت روسیه اظهار 
داشت: دولت روسیه نسبت به وضع عوارض صادراتی روی گندم، جو، ذرت، دانه 
سویا و چوب اقدام کرده است. زارعی افزود: عوارض صادراتی گندم از روسیه از ۳۰  
ژوئن تا ۶ ژوئیه )۹ تیرماه تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰( برابر با ۴۱/۳ دالر )۲۹۸۴ روبل( 
به ازای هر تن خواهد بود تا قبل از تاریخ مذکور عوارض صادراتی برابر ۳۳/۳ دالر 
)۲۴۰۶ روبل( به ازای هر تن بود. عوارض صادراتی جو ۳۹/۶ دالر )۲۸۶۱ روبل( به 

ازای هر تن و ذرت ۵۰/۵ دالر )۳۶۴۹ روبل( به ازای هر تن است.
وی ادامه داد: در تاریخ ۲۸ می، براساس اعالم سرویس مطبوعاتی روسیه، این 
دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و اجازه صادرات 
بخش��ی از تولیدات ش��ان برای دوره ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ تا ۳۱ آگوس��ت ۲۰۲۲  )۱۰ 
تیرماه ۱۴۰۰ تا ۹ ش��هریور ۱۴۰۱( عوارض صادراتی دانه س��ویا را از ۳۰ به ۲۰ 
درصد کاهش داد.   رایزن بازرگانی ایران در روسیه گفت: دولت روسیه همچنین 
عوارض صادراتی برای انواع مختلف چوب های تقریبا فرآوری شده را از اول ژوئیه ۱۰ 
درصد تعیین کرد که طول مدت این مصوبه تا پایان سال ۲۰۲۱ است. همچنین 
هیات دولت در حال ایجاد محدودیت های گسترده تری در زمینه صادرات چوب  

به صورت غیرفرآوری است.

 40 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار
 محصوالت قاچاق

فارس- سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در برخی 
محص��والت، ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی به کاالی قاچاق اختصاص دارد، گفت: 
قاچاقچی ها اقالم مش��مول ارز دولتی را از کشور خارج کرده و با پول آن، کاالی 
قاچاق وارد کشور می کنند. تسعیر این نرخ قاچاق برای هر دالر معادل ۱۵ هزار 
تومان می شود. حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار 
داشت: اگرچه شرایط اقتصادی در برخی از شهر های مرزی طوری است که برخی 
از مردم به ناچار رو به کولبری می آورند، اما کولبر ها کمترین سهم را از این اتفاق 
می برند و عمده سود این کار به جیب واردکنندگان اصلی می رود.وی افزود: کولبر ها 
امروز تنها در یک مسیر فعالیت نمی کنند و مسیر آنها دو سر شده است. برخی از 
کاالها در کشور ما از ارز دولتی بهره می برند پس کولبر ها این نوع محصوالت را از 
داخل کشور خارج می کنند و از طرف دیگر با پول این اقالم لوازم خانگی وارد کشور 
می کنند. این باعث می شود ارز برای این افراد در حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان باشد 
و این روند صرفه اقتصادی این کار را  بسیار باال برده است.وی افزود: کاال با ارز دولتی 
از کشور خارج شده و محصول با ارز آزاد وارد کشور می شود، از طرفی در واردات 
با این روش نه حقوق دولتی پرداخت می شود، نه مالیات و نه سایر حقوق دولتی و 
همین صرفه اقتصادی قاچاق را به طور چشمگیری افزایش می دهد. صرفه اقتصادی 
واردات از طریق قاچاق به قدری است که حتی اگر سازمان های مسوول از هر هشت 
محموله یکی را متوقف کنند، باز هم قاچاق صرفه اقتصادی دارد. غزنوی تشریح 
کرد: محصول تولید داخلی که مالیات بر عملکرد، ارزش افزوده و سایر هزینه ها را 
پرداخت می کند به سختی می تواند با کاالیی که با ارز ۱۵ هزار تومانی وارد کشور 
شده است رقابت کند. امروز می توانید به راحتی هر برندی را که بخواهید در بازار 
پیدا کنید و هر برندی که بخواهید در کمتر از ۲۰ روز برای شما وارد می کنند.وی 
توضیح داد: تا حدود دو ماه پیش ۸۰ درصد بازار دست تولیدکنندگان داخلی بود، 
اما امروز قاچاق خیلی بیشتر شده است. در مورد برخی از کاال ها مثل تلویزیون 
حجم قاچاق بسیار زیاد است و گاهی تا ۴۰ درصد بازار در اختیار محصوالت قاچاق 

قرار دارد، اما در لباسشویی و یخچال این میزان کمتر است.

 ضرورت بهره مندی دولت سیزدهم
 از نظرات بخش خصوصی 

»جهان صنعت«-  عضو هیات رییسه اتاق ایران با برشمردن چالش های بزرگی 
که دولت سیزدهم با آن مواجه است، تاکید کرد: با این  وجود انتظارات باالیی از این 
دولت برای رفع چالش ها وجود دارد. کیوان کاشفی با اشاره به تغییرات مدیریتی کشور 
در یک ماه آینده، گفت: دولت جدید کشور را با چالش ها و سختی های جدی تحویل 
می گیرد که عمده این چالش ها اقتصادی است اما همزمان نظارت بزرگی نیز از این 
دولت وجود دارد.وی افزود: نرخ باالی تورم که در سه ماهه امسال نزدیک به ۴۰ درصد 
بود، یکی از این ابرچالش هاست که تاثیر روند افزایشی تورم به تدریج خود را در نرخ ارز 
هم نشان داده و قیمت کاالها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. عضو هیات رییسه اتاق ایران 
تحریم های بین المللی، نامناسب بودن فضای کسب وکار را نیز از دیگر مشکالت کشور 
دانست که دولت آینده با آن مواجه است. کاشفی ابراز امیدواری کرد: باوجود همه این 
مشکالت، با آغاز به کار دولت سیزدهم و هماهنگی ای که بین سه قوه ایجاد می شود، 
شاهد کارهای بزرگی در کشور باشیم که مردم انتظار آن را دارند.او یکی از مهم ترین 
کارهایی که دولت آینده باید برای بهبود امور در دستور کار داشته باشد را استفاده از 
نکته نظرات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تشکل های بخش خصوصی قدرتمندی 
داریم که الزم است دولت در تصمیم گیری های اقتصادی از آن استفاده کند.رییس اتاق 
کرمانشاه احیای جایگاه بخش خصوصی را نیز نکته دیگری دانست که دولت آینده باید 
مدنظر قرار دهد و یادآور شد: روا نیست فعال اقتصادی برای پیش برد کار خود مدام 
به دنبال بخشنامه ها، مدیرکل و حتی کارشناس یک دستگاه بدود و درگیر مقررات و 
دستورالعمل ها باشد.او با اشاره به انتظاراتی که در کرمانشاه از دولت آینده وجود دارد، 
افزود: در کرمانشاه بهترین و قوی ترین تشکل های بخش خصوصی کشور را داریم اما 
نکته نظرات آنها مورد کم توجهی قرار می گیرد. رییس اتاق کرمانشاه همچنین خواستار 

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی استان در دولت آینده شد.

خبر

بازار 

گروه بازرگانی-  امروزه واحدهای صنعتی 
که به ش��یوه س��نتی فعالیت می کنن��د، برای 
تداوم صادرات نیازمند اس��تفاده از ش��یوه های 
نوآورانه هستند. اما متاسفانه توجه کم دولت به 
شرکت های دانش بنیان و صاحب ایده و فناوری 
ش��رایطی را فراهم کرده است که شرکت های 
دانش بنی��ان، فناور و نوآور ارتباط مناس��بی با 
ب��ازار ندارند و ب��ه دلیل اینکه  فضای اقتصادی 
و کس��ب وکار کشور انحصاری است و رقابت در 
آن وجود ن��دارد، نمی توانند در این بازار اقبالی 
به دست بیاورند. این در حالی است که به گفته 
فعاالن بخش خصوصی،  پش��ت درهای بسته 
نمی توان برای فعاالن اقتصادی نسخه شفابخش 
پیچید و در این راستا باید در دولت آینده  اجازه 
دهیم ش��رکت های دانش بنیانی که تاکنون در 
یک فضای گلخانه ای رشد کرده اند، وارد فضای 
ملی و بین المللی شده و در GDP کشور سهمی 
برایشان در نظر گرفته شود تا به این وسیله راه 
برای توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده برای 
اقتصاد کش��ور نیز فراهم شود.  همچنین حل 
مس��ائل بین المللی ناشی از تحریم، شفافیت و 
تمرکززدایی، افزایش سرعت انطباق توقعات با 
قوانین حاکم بر کشور به ویژه در حوزه های نوین 
کس��ب وکار از جمله مسائلی است که از دولت 
س��یزدهم انتظار می رود در راستای تحقق آن 

برنامه ریزی داشته باشد.
در همین راس��تا حدود ۹ م��اه پیش مرکز 
شتابدهی صادرات اتاق ایران افتتاح شد تا عالوه 
بر جذب ایده های صادراتی و توسعه کسب وکار 
بین المللی ، خدمات مشاوره ای و آموزشی نیز ارائه 
و نشست های آنالین با طرف های خارجی برگزار 
کند. در تازه ترین نشست های برگزار شده توسط 
این مرکز،  نشستی با عنوان بررسی راهکارهای 
رفع موانع تولید برگزار ش��د تا موانع پیش روی 
شرکت های دانش بنیان فناور و نوآور به صورت 

جدی مورد بررسی قرار گیرد.
درخواست های متناقض و متمایز  � 

بر همین اساس غالمحسین جمیلی، عضو 
هیات رییس��ه اتاق ایران با بی��ان اینکه فعاالن 
اقتصادی همواره توقعات مختلفی از اتاق ایران 
به عنوان یکی از نهادهای بخش خصوصی دارند، 
گفت: اتاق ایران مرتبا با انبوهی از درخواست های 
متناقض و متمایز روبه رو است که براساس رسالتی 
که مبنی بر حمایت حداکثری از ش��رکت های 
ب��زرگ و فعاالن اقتصادی داریم، به آنها پاس��خ 

می گوییم.
جمیل��ی ادامه داد: در این میان گروه نوینی 
از ش��رکت ها در قالب شرکت های دانش بنیان، 
فناور و نوآور در سال های اخیر شکل گرفتند که 
به نظر می رس��د اتاق بازرگانی ایران در راستای 
تامین نیازهای این گروه از اعضا به درستی وارد 

نشده است.
وی ادامه داد: در این میان مجمع تشکل های 
دانش بنیان و مرکز شتابدهی صادرات که عضو 
جدید اتاق ایران اس��ت، به عنوان نقطه شروعی 
برای حمایت از فعاالن این اکوسیستم فعالیت های 
ارزنده ای را انجام داده اند که به نظرم این رویکرد 

می تواند پیام مناسبی از جانب اتاق ایران باشد.

جمیلی ادامه داد: در این مس��یر به دو حوزه 
توسعه و تاسیس شرکت های نوپا و رفع مشکالت 
و توقعات ناشی از برخی محدودیت ها ورود کرده 
و با انعکاس آنها س��عی در رفع مس��ائل تمامی 
ش��رکت ها کرده ایم. در ای��ن میان تامین مالی 
به عنوان مسائل و مشکالت هر فعالیت اقتصادی 
همواره مورد توجه بوده اس��ت؛ از این رو، برای 
استفاده از شیوه های نوین تامین مالی حتما باید 
قوانین و مقررات نوینی را در این حوزه پیاده سازی 
و نهادینه کرده و از آنها به عنوان ابزارهای جدید 

استفاده کنیم.
او تصریح کرد: حل مسائل بین المللی ناشی از 
تحریم، شفافیت و تمرکززدایی، افزایش سرعت 
انطباق توقعات با قوانین حاکم بر کشور به ویژه در 
حوزه های نوین کسب وکار از جمله مسائلی است 
که از دولت س��یزدهم انتظار می رود در راستای 

تحقق آن برنامه ریزی داشته باشد.
ش�رکت های فن�اور و ن�وآور ارتباط  � 

مناسبی با بازار ندارند 
در ادامه این نشست، افشین کالهی، رییس 
مجمع تشکل های دانش بنیان ایران با بیان اینکه 
حاکمیت به درستی تصمیم گرفت تا برای فاصله 
گرفتن از حوزه نفتی و درآمدهای آن اکوسیستم 
مناس��بی ایجاد کند، گفت: یکی از بخش های 
انگشت شماری که در سال های اخیر فعالیت های 
ارزش��مندی انجام داده اکوسیستم دانش بنیان 

کشور است.
کالهی اظهار کرد: اما به نظر می رس��د گام 
دوم این اس��ت که شرکت های دانش بنیانی که 
تاکنون در یک فضای گلخانه ای رشد کرده اند را 
  GDP وارد فضای ملی و بین المللی کرده و در

کشور سهمی برایشان در نظر بگیریم.
وی ب��ا بی��ان اینکه برای تحقق ای��ن امر با 
چالش هایی مواجهیم، تصری��ح کرد: تعامالت 
بین المللی به دلیل تحریم و مشکالت ناشی از 
آن، بر بازارهای صادراتی، س��رمایه گذاری های 
خارجی و دسترس��ی به فناوری های نوین تاثیر 

منفی گذاشته است.

کالهی بیان کرد: مساله دیگر اینکه، شرکت ها 
در فضای مناس��بی که از آنها حمایت می شود، 
رش��د می کنند اما به محض اینکه می خواهند 
وارد فضای اقتصادی کش��ور شوند به مشکالت 
عدیده ای برخورد می کنند که امیدوارم در دولت 

سیزدهم این موانع برطرف شود.
وی عنوان کرد: عالوه بر اینها، ش��رکت های 
دانش بنی��ان، فناور و نوآور ارتباط مناس��بی با 
بازار ندارند و چون فضای اقتصادی و کسب وکار 
کشور انحصاری بوده و رقابت در آن وجود ندارد، 

نمی توانند در این بازار اقبالی به دست بیاورند.
چالش تامین سرمایه در گردش  � 

رییس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران 
تامین س��رمایه را از دیگر چالش های موجود بر 
س��ر راه فعالیت این شرکت ها دانست و گفت: 
شرکت های دانش بنیان در مسیر فعالیت خود 
از حمایت هایی در قالب وام و تس��هیالت بهره 
می گیرن��د اما، این همه ماجرا نیس��ت. چراکه، 
ارتباط میان هلدینگ ها و استارت آپ ها به خوبی 
برقرار نش��ده که وظیفه اتاق ایران برقراری این 

تعامالت است.
وی مشکالت رگوالتوری ها، عدم وجود قوانین 
و در برخ��ی موارد وجود قوانی��ن مضاعف را از 
دیگر چالش های فعالیت کس��ب وکارها در این 
اکوسیستم دانس��ت و افزود: از دولت سیزدهم 
انتظار م��ی رود امنیت اقتصادی ب��رای فعاالن 
اقتصادی، ثبات در قوانین و فعالیت های فعاالن 

اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.
کالهی اضافه کرد: ضمن اینکه الزم اس��ت 
در ادامه فعالیت دولت فعلی سیاست جایگزینی 
واردات با استراتژی تمرکز بر مزیت های نسبی و 
رقابتی به منظور کسب ارزش افزوده بیشتر، مورد 

توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اکوسیستم 
دانش بنی��ان در کش��ور فع��ال ش��ده اما هنوز 
جهت گی��ری مش��خصی راجع ب��ه آن نداریم، 
تصریح کرد: این که بخواهیم همه فعالیت های 
اقتصادی را در داخل کشور انجام دهیم، خالف 

علم اقتصاد است. از این رو، در دولت سیزدهم باید 
بین دولت و نهادهای صنفی دیالوگ برقرار شود تا 
بتوانیم با کمک یکدیگر مشکالت موجود را حل 
کنیم. چراکه، پشت درهای بسته نمی توان برای 

فعاالن اقتصادی نسخه شفابخش پیچید.
خروج نخبگان از کشور به دلیل ضعف  � 

مدیریتی
در این راستا همچنین رییس ستاد تشکل های 
دانش بنیان دولت سیزدهم که از دیگر مدعوین 
این نشست بود، با بیان اینکه موضوعات بسیاری 
را بررسی کردیم تا در دولت آتی به آنها بپردازیم، 
گفت: اگر بتوانیم تنها نیمی از خأل های موجود 
که به آنها اشاره شد را هم برطرف کنیم شاهد 
اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود. سلمانی 
اظهار کرد: در دو سال اخیر در قوه قضاییه دوهزار 
واحد تولیدی را از حالت تعطیلی خارج کرده ایم 
و مجددا ش��روع به کار کرده اند. ضمن اینکه از 
تعطیل شدن هزار واحد تولیدی هم جلوگیری 
کرده ایم که نشان می دهد اقدامات خوبی در این 

حوزه اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: به دلیل ضعف مدیریت بسیاری 
از نخبگان از کش��ور خارج ش��ده اند، در دولت 
آتی قصد داریم نخبگان و فعاالن اکوسیس��تم 
دانش بنیان کش��ور را در همه حوزه ها از قبیل 

صنعت، کشاورزی و... مشارکت دهیم.
سلمانی اظهار کرد: در دولت سیزدهم به جد 
از فعاالن این اکوسیستم حمایت خواهیم کرد و 
افتخار می کنیم که بتوانیم شاهد رشد در این 

حوزه باشیم.
در ادام��ه این نشس��ت دبی��رکل مجمع 
تشکل های دانش بنیان ایران با استناد بر قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار به ماده های 
دو، سه و ۱۵ این قانون اشاره کرده و گفت: بر 
اساس این قانون دولت و دستگاه های اجرایی 
مکلف ش��ده اند در مراحل بررسی موضوعات 
مربوط به محیط کسب وکار، تدوین یا اصالح 
مقررات، بخش��نامه ها و رویه های اجرایی نظر 
تش��کل های اقتصادی مربوطه را مورد توجه 

قرار دهند که تاکنون ش��اهد چنین مقوله ای 
نبودیم.

سحر بنکدارپور زمان طوالنی اخذ مجوز و ثبت 
شرکت، هزینه های باالی فعالیت در اکوسیستم 
دانش بنیان و... را از مهمترین مشکالت موجود 
در حوزه فعالیت دانش بنیان ها دانست و گفت: 
همین مسائل به ظاهر ساده انگیزه فعالیت را از 
جوانان گرفته و باعث ایجاد مشکالت اقتصادی 

می شود.
وی تصری��ح کرد: جلوگیری از واردات بدون 
نگاه علم��ی و به بهانه حمایت از تولید داخلی، 
اخذ مالیات های هنگفت و عدم پرداخت به موقع 
هزینه  سفارش های صورت گرفته توسط نهادها و 
سازمان های دولتی از دیگر مسائلی است که ادامه 
حیات را برای واحدهای تولیدی و شرکت های 

دانش بنیان سخت کرده است.
همراهی گمرک  � 

معاون فنی و امور گمرکی کشور نیز در ادامه 
این نشست گفت: سازمان امور گمرکی کشور در 
راستای حمایت از فعالیت های دانش بنیان هر 
کاالیی را که در گمرک معطل مانده با اس��تناد 
به نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

ترخیص می کند.
مه��رداد ارونقی تصریح ک��رد: از این رو، هر 
موردی که به گمرک ارجاع داده شو.د، با هر سقف 
ارزشی و بدون ثبت سفارش و کد رهگیری بانک 
ترخیص خواهد شد. مساله دیگر مجوزهای قانونی 
مانند استاندارهاست که از حوزه اختیارات گمرک 
خارج است. اما در هرحال به راحتی می توان با این 
مصوبه که به آن اشاره شد کاالهایی که مدت ها 
در گمرک مانده و شرکت های دانش بنیان را با 

مشکالتی مواجه کرده ترخیص کرد.
وی اظه��ار کرد: معافیت از ثبت س��فارش 
کااله��ای دانش بنیان به دالیل متعدد از جمله 
محدودیت های ارزی ایجاد می شود که شرکت ها 
نمی توانند ثبت سفارش کنند که با این مصوبه و 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

این مشکل به راحتی مرتفع شده است.
در بن بست اقتصادی گیر افتاده ایم � 

رییس مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات ایران 
نیز با تاکید بر اینکه تمام تالش بخش خصوصی 
این است که صدای فعاالن اکوسیستم نوآوری و 
فناوری را به گوش همگان برسانیم و برای آنها 
انگیزه ای ایجاد کنیم، گفت: در کمتر از یک سالی 
که این مرکز شروع به فعالیت کرده است مباحث 
موجود در این حوزه را توسط کارشناسان مختلف 

بررسی کرده است.
مهدی اقتصادی اظهار کرد: بخش خصوصی به 
عنوان یک نهاد مطالبه گر باید از دولت ها بخواهد 
و با خواسته های خود موجب رونق اقتصادی در 
کشور شود تا از این بن بست اقتصادی که در آن 

گیر افتاده ایم، رها شویم.
وی با بیان اینکه امیدوارم در دولت سیزدهم 
طریقه برخورد با اندیشمندان و نخبگان به درستی 
پیاده شود، گفت: البته یقینا دولت سیزدهم نگاه 
ویژه ای به این مقوله دارد. چراکه اگر به این افراد 
اهمیت ندهیم در آینده ای نه چندان دور کشور 

دچار مشکالت عدیده ای خواهد شد.

دولت سیزدهم برای خروج شرکت های دانش بنیان از فضای گلخانه ای  اقدام کند

شیوه های نوآورانه پیش نیاز توسعه صادرات 

جدی ترین گزینه های وزارت کشاورزی در دولت آینده 
در بازار داغ گمانه زنی ها برای انتخاب وزارت کشاورزی دولت سیزدهم 
گزینه های جدی مطرح اس��ت. این گزینه ها عالوه بر داشتن دانش و 
تجربه مرتبط باید ویژگی های دیگری نظیر کارآمدی فسادس��تیزی، 

روحیه مردمی و جوانی را دارا باشند.
بع��د از پیروزی ابراهیم رییس��ی در س��یزدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و مشخص شدن رییس جمهور منتخب، اکنون نیز 
تیم های��ی برای انتخ��اب وزرا و اعضای کابین��ه از جمله وزارت جهاد 
کشاورزی تشکیل شده است تا وزیر این بخش مهم در تعیین امنیت 

غذایی کشور را مشخص کنند. در بازار داغ گمانه زنی ها، برخی سیاسیون 
معتقدند در زمان معرفی کابینه  رییسی امکان مواجهه با شگفتی وجود 
خواهد داشت اما باید توجه کرد که سابقه تصمیمات منطقی او، این 
موضوع را رد می کند و به نظر نمی رسد که شاهد تصمیماتی نسنجیده 
باشیم. در روزهای اخیر نام افرادی نظیر سیدجواد ساداتی نژاد رییس 
کمیسیون کشاورزی مجلس  علیرضا بزرگی مدیرعامل سابق مجمع 
تش��کل های کشاورزی کش��ور و مدیرعامل هلدینگ کشاورزی ستاد 
اجرایی فرمان امام، عبدالملکی معاون کمیته امداد، داود دانش جعفری 
معاون امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی نژاد و برخی از معاونان و 
مدیران قبلی و فعلی وزارت جهاد کشاورزی و حتی کاظم خاوازی وزیر 

فعلی کشاورزی برای دور جدید وزارت جهاد کشاورزی مطرح است اما 
با توجه به ویژگی های این افراد به نظر می رسد که تنها افرادی مانند  

ساداتی نژاد و بزرگی از این شانس برخوردار باشند.
در میان این گزینه ها برخی تحصیالت و سایر معیارهای مرتبط را 
ندارند، برخی نیز با توجه به اهتمام دولت کار و کرامت برای جوان گرایی 
عم��ال فرصتی برای حضور به عنوان وزیر جهاد کش��اورزی نخواهند 
داش��ت. امید می رود با مرور زمان و اعالم اس��امی وزرا، گمانه زنی ها 
کنار رفته و وزیری در مسند امور قرار گیرد که بتواند مشکالت بخش 
کشاورزی که کم هم نیست مرتفع و امنیت غذایی مردمان کشورمان 

را تامین کند.
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اداره امور قراردادها و پيمان ها - شهرداري كرج

آگهي مناقصه عمومي«  
شهرداري کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 

نماید. 
نحوه پرداخت قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

مرمت و لکه گیری مکانیزه آسفالت 1
نقدیپنج راه وترابری10/000/000/000500/000/000سطح منطقه  هشت – تا سقف اعتبار

۱- سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روش هاي ذیل ارائه گردد. ضمانتنامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش 
نقدي به مبلغ فوق به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر.

۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 ۳- شهرداري کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 4- مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداري واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 
۵- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداري کرج طبقه هفتم 

مراجعه نمایند.
 ۶- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و  متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود.

 ۷- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند.
 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد، داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت sajar.mporg.ir – معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، 

روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامي مي باشد.
۹- شرکت کنندگان در مناقصه مي بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.

۱۰- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
۱۱-پیش��نهادات مي بایس��ت در پاکت های مجزا )الف-ب-ج( الک و  ممهور به مهر ش��رکت ش��ده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان  وقت اداری روز 

سه شنبه مورخ 1400/4/22 به آدرس کرج- میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود.
 ۱۲-پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 1400/4/23 در کمیسیون عالی معامالت شهرداري کرج مطرح و پس از بررسي و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد 

شد. هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892398-026  تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمایید.

قیمت گندم صنف و صنعت اصالح می شود
کارگروه تنظیم بازار مصوب کرد که قیمت گندم صنف و صنعت بازنگری و اصالح 
شود. در یک صد و چهل و چهارمین جلسه تنظیم بازار با بازنگری و اصالح قیمت فروش 

گندم  شرکت بازرگانی دولتی به بخش صنف و صنعت موافقت شد.
 بنا بر این گزارش در متن مصوبه آمده است: »درخواست شرکت بازرگانی دولتی 
ایران )نامه ش��ماره ۴۱۱۱۸/۰۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰( در خصوص بازنگری و اصالح 
قیمت فروش گندم بخش صنف و صنعت و جلوگیری از ضرر و زیان شرکت مذکور در 
جلسه مطرح و ضمن موافقت با کلیات موضوع مقرر گردید به استناد اختیارات کارگروه 
ساماندهی گندم، آرد و نان کشور مراتب در کارگروه مربوطه مطرح و تصمیم مقتضی 
با هماهنگی قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و رعایت 
کلیه جوانب اتخاذ شود.«همچنین بر اساس اعالم کارگروه تنظیم بازار، بازگشت اجرای 
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی از 
۲۲ تیرماه سال جاری اجرایی می شود.در متن مصوبات یک صد و چهل و چارمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار در خصوص بازگشت اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط 
به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی آمده است: »مط�اب�ق ب�ن�د یک مص�وبات 
سی و پنجمین جلس�ه ش�ورای ع�الی هماهنگی اقتص�ادی م�ورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ که 
به تایید مقام معظم رهبری )مد ضله العالی( در خصوص تمرکز مسوولیت بازرگانی و 
انتزاع آن از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ 
موکول ش��ده بود و زمان انقضای آن فرارسیده است )ابالغی طی نامه شماره ۱۳۷۳۳ 
م�ورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ریاست محترم جمهوری( در جلسه مطرح و مقرر گردید وزارت 
جهاد کشاورزی تمهیدات الزم ب�ه منظور تمرکز کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم برای  تنظیم بازار داخلی کلیه محصوالت 
کشاورزی و کاالهای اساسی مرتبط را به همراه مدیریت صادرات و واردات این کاالها در 
اجرای بند )الف( ماده یک قانون »تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی 
در وزارت جهاد کشاورزی« مص�وب۱۳۹۱/۰۱/۲۴ مجل�س ش�ورای اسالمی را معمول 

و نتیجه را به کارگروه تنظیم بازار گزارش نمایند.«
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روزهای سخت صنعت برق کشور
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه »صنعت برق روزهای بسیار سختی را 
سپری می کند«، گفت: مشترکان جداول خاموشی را جدی تر بگیرند و از قطع 

برق خود براساس جداول اعالمی شرکت های توزیع اطالع حاصل کنند.
به گزارش تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: 
در حال حاضر صنعت برق شرایط بسیار سختی  را سپری می کند به طوری که 
اکنون فاصله تولید و  مصرف برق به دلیل گرمای هوا به شدت افزایش یافته و 

حتی تا 11 هزار مگاوات رسیده است.
وی افزود: ظرفیت قابل تولید نیروگاه ها حدود 54هزار مگاوات و نیازمصرف 

برق به 65 هزار مگاوات رسیده است.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: هموطنان در این شرایط که مصرف 
به ش��دت افزایش یافته، جداول خاموشی را جدی تر بگیرند و از قطع برق 

خود براساس جداول اعالمی شرکت های توزیع، اطالع حاصل کنند.
وی ادامه داد: راهکارهای جلوگیری از خاموشی هم بسیار ساده اما قطعی 
و حتمی است، یعنی اگر چهار مورد شامل تنظیم کولرهای گازی روی 25 و 
باالتر، استفاده از دورکند کولرهای آبی، عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی 
در س��اعات بین 12تا18 هر روز و اس��تفاده از نور طبیعی روز، رعایت ش��ود، 

خاموشی نخواهیم داشت.

نگرانی کاخ سفید از گرانی
قیمت نفت خام در روز پنجشنبه به باالترین قیمت خود در سه سال گذشته 
رسید و بشکه ای 75 دالر معامله شد. نفت خام برنت هم با 1/49 دالر افزایش 

به 76/10 دالر در هر بشکه صعود کرد.
به گزارش »»CNBC، بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ورها و نیز بازگشت 
مس��افران به جاده ها، بهبود وضعیت حمل ونقل کاال و مس��افر و آغاز مجدد 

مسافرت های هوایی باعث شده که قیمت نفت بهبود یابد.
در ایاالت متحده قیمت بنزین حاال به قیمت پیش از شیوع پاندمی کرونا 
بازگشته است و قیمت 75 دالر نفت به این معنی است که قیمت بنزین هم 

افزایش خواهد یافت.
در این بین کاخ سفید روز جمعه با ابراز نگرانی از تاثیر افزایش قیمت های 
نفت بر مصرف کنندگان آمریکایی اعالم کرد که معتقد است تولیدکنندگان 

توان تولید کافی دارند.
جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: بر این باوریم که 
امکان افزایش عرضه نفت به مقدار کافی در جهان وجود دارد، به دلیل احیای 
اقتصاد جهان و از سرگیری فعالیت عادی مصرف کنندگان، شرایط بازار نفت 

تغییر کرده است.

ترکیه به اکتشاف گاز در مدیترانه ادامه می دهد
رییس جمهور ترکیه در اظهاراتی که ممکن است تنش ها با اتحادیه اروپا 
و یونان در بحبوحه تالش ها برای ترمیم روابط را تجدید کند، اعالم کرد که 

ترکیه به اکتشاف نفت و گاز در شرق مدیترانه ادامه می دهد.
به گزارش ایسنا، ترکیه با یونان و قبرس که اعضای اتحادیه اروپا هستند، 
بر سر منابع انرژی و قلمرو قضایی در منطقه دچار اختالف است و تنش ها 
س��ال میالدی گذش��ته پس از اینکه ناوهای ترکیه و یونان کش��تی های 

اکتشافی برای منابع هیدروکربن را اسکورت کردند، شدت گرفت.
رجب طیب اردوغان، در استان ساکاریا واقع در شمال غربی ترکیه اظهار 
کرد: ترکیه سیگنال های گاز طبیعی را در شرق مدیترانه دریافت کرده و 

وعده داد به دفاع از حقوق ترکیه در این منطقه ادامه خواهد داد.
 وی بدون توضیح چندانی گفت حق ما هرچه که باشد، آن را به نحوی 
خواهیم گرفت و به فعالیت های اکتش��افی نفت در شرق مدیترانه، قبرس 

و همه آن دریاها ادامه خواهیم داد.
 س��ران اتحادیه اروپا اقدامات تنبیهی علیه آنکارا بر س��ر فعالیت های 
فراساحلی را تهدید کرده بودند اما پس از اینکه ترکیه کشتی اکتشافی خود 
را از آبهای مورد منازعه خارج کرد، از تهدیدهای مذکور دست کشیدند.
 آن��کارا از آن زم��ان س��رگرم ترمی��م رواب��ط ب��ا اتحادیه اروپ��ا و آتن

 بوده است.
پس از اینکه ترکیه کش��تی اکتش��افی عروج رییس را در نوامبر و در 
بحبوح��ه تهدیده��ای تحریم های اتحادیه اروپا به بن��در بازگرداند، آنکارا 
مذاکرات مس��تقیم با آتن را پس از یک وقفه پنج س��اله از س��رگرفت. دو 
ط��رف دو دور مذاکره از ژانویه برگزار کرده اند اما اعالم ش��د نباید منتظر 

هیچ نتایج فوری بود.
 اظهارات اردوغان یک هفته پس از این مطرح شد که اتحادیه اروپا 3/5 
میلیارد یورو به ترکیه برای ادامه میزبانی پناهجویان سوری تا سال 2024 
را وعده داد. آنکارا این کمک را رد کرد و آن را ناکافی خواند و از این بلوک 

خواست اقدامات قاطعانه تری برای افزایش همکاری انجام دهد.
بروکس��ل و آنکارا بر س��ر جزیره قبرس هم اختالف نظ��ر دارند. مولود 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه هشدار داده بود اگر اتحادیه 
اروپا و سازمان ملل متحد در خصوص تقسیم عادالنه قبرس اقدام نکنند، 

این کشور فعالیت هایش در شرق مدیترانه را از سر خواهد گرفت.
مذاکرات غیر رسمی که تحت حمایت سازمان ملل متحد در آوریل انجام 
گرفت هیچ نتیجه قابل توجهی نداشت. آنکارا از دولت ترک  نشین در شمال 
قبرس حمایت می کند و تنها کش��وری اس��ت که به دولت بخش جنوبی 
قبرس را به رس��میت نمی شناسند. بر اساس گزارش رویترز، اردوغان 20 

جوالی از شمال قبرس دیدار خواهد کرد.

بر
خ

ارزش افزوده صنایع پتروش��یمی بخش 
قاب��ل اعتنایی از ارزش افزوده صنعت و نیز 
ارزش ص��ادرات این صنعت در کل درآمد 
ارزی ایران باال اس��ت. صنایع پاالیشگاهی 
ایران نیز با دراختیار داشتن چند پاالیشکاه 
بزرگ ومالکیت ومدی��رت بر فرآورده های 
نفت  وگاز که بخشی از آن به پتروشیمی ها 
داده می شود یک فعالیت بزرگ است. این 
دو صنعت دره��م تنیده اند و حاال مجلس 
یازدهم می خواهد یک غول بزرگ از ادغام 

این دوشرکت پدیدار سازد. 
در بیشتر کشورهای دنیا برای دستیابی 
ب��ه ارزش افزوده باالت��ر، صنایع پاالیش و 
پتروش��یمی نفت و گاز به صورت یکپارچه 
مدیریت می شوند اما  تفکیک حوزه پاالیش 
و پتروشیمی در کش��ور ما تاکنون، باعث 
ضعف در توسعه زنجیره ارزش محصوالت 
پایی��ن  پیچیدگ��ی  پاالیش��ی )ضری��ب 
پاالیش��گاه ها( و عدم توسعه مجتمع های 
پتروپاالیش��گاهی با خ��وراک مایع به ویژه 
نفت خام و صنایع پایین دستی پتروشیمی 
شده اس��ت. همچنین با عنایت به کمبود 
خوراک گاز ملی سالیان آینده، ضرورت دارد 
توسعه صنایع پتروشیمی با تمرکز ویژه بر 
خوراک های حاصل از پاالیشگاه های موجود 
و توسعه پاالیشگاه های آتی به صورت پترو 

پاالیشگاه باشد.
طی سالیان گذشته بر اساس واگذاری های 
ص��ورت گرفت��ه طبق سیاس��ت های کلی 
اص��ل 44 قانون اساس��ی و قان��ون اجرای 
آن وظای��ف حکمرانی بخش پتروش��یمی 

کشور )سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، 
تنظیم گ��ری، توس��عه، تصدیگری که قبال 
از طریق ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
و قانون اساس��نامه NPC محقق می شد( 
اکنون پراکنده و بعضا مختل ش��ده است؛ 
ضرورت دارد وظایف و اختیارات نهادهای 
حکمران��ی مورد نی��از فوق الذکر از طریق 
قان��ون مص��وب مجلس به ص��ورت واحد 
بازتعری��ف ش��ود. این مه��م در خصوص 
وظای��ف حکمران��ی به ویژه توس��عه گری 

واضح نیست.
نگاهی به وضعیت کنونی بازار داخلی و 
صادرات محصوالت پتروشیمی حاکی از آن 
است که پس از واگذاری شرکت های اصل 
حوزه صادرات )شرکت بازرگانی پتروشیمی( 
به بخش خصوصی، نابسامانی های زیادی در 
این حوزه ایجاد ش��ده و ب��ا وجود افزایش 
ظرفیت تولیدات بخش پتروشیمی کشور 
طی 10 سال گذشته، عالوه بر رقابت منفی 
شرکت های بازرگانی خصوصی، درآمدهای 

ارزشی کشور کاهش داشته است.
به منظور کسب اطمینان از تولید هر چه 
بیشتر ثروت در کشور، زنجیره ارزش صنایع 
پاالیشی و پتروشیمی  باید تحت پایش دائمی 
یک نهاد تخصصی و میدانی )شرکت پاالیش 
و پتروش��یمی( باش��د و بازیگران و فعاالن 
خصوصی را از طی��ق ابزارهای حاکمیتی و 
مشورتی به س��مت تولید کاالهای با ارزش 

بیشتر هدایت کند.
ح��وزه توس��عه فن��اوری و حمای��ت از 
س��اخت داخل یکی از مصادیق شکس��ت 

بازار و نیازمند س��رمایه گذاری حاکمیتی 
است؛ پایش روند فناوری ها، تدوین و ارایه 
دانش فنی، احصاء و رفع نیازهای فناوری 
و ساخت داخل کانالیست ها، مواد شیمیایی، 
تجهیزات، بومی سازی الیسنس ها و انتقال 
فن��اوری الزم از خارج از کش��ور و نظارت 
حاکمیتی بر آن جزو مصادیق این امر است 
و وظایف و اختیارات الزم  باید در قانون به 

شرکت پاالیش و پتروشیمی داده شود.
طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پاالیش 
و پتروش��یمی در حالی هفته گذش��ته در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی اعالم 
وصول ش��د که قرار اس��ت با قانون شدن 
آن نابس��امانی ها پای��ان یافت��ه و زنجیره 
ارزش اف��زوده تکمیل ش��ود ضم��ن اینکه 
نظ��ارت حاکمیت��ی با حمای��ت از فعاالن 
این بخش منجر به افزایش درآمد کش��ور 

خواهد شد.
در همین راس��تا طرح تشکیل شرکت 
مل��ی صنایع پاالیش��ی و پتروش��یمی در 
حالی هفته گذش��ته  تدوین ش��د که قرار 
اس��ت با قانون شدن آن نابسامانی ها پایان 
یافته و زنجیره ارزش افزوده تکمیل ش��ود 
ضمن اینکه نظارت حاکمیتی با حمایت از 
فع��االن این بخش منجر به افزایش درآمد 

کشور خواهد شد.
به گ��زارش فارس ، مت��ن این طرح که 
توس��ط هادی بیگی نژاد عضو کمیس��یون 
انرژی و نماینده مالیر در مجلس ش��ورای 

اسالمی تدوین شده به شرح ذیل است:
ماده 1- کلیه وظایف و اختیارات مربوط 

به مدیریت و نظارت بر صنایع پاالیشی نفت 
خام به ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
واگذار شده و شرکت ملی صنایع پاالیشی 

و پتروشیمی تشکیل می گردد.
م��اده 2- وظایف ش��رکت ملی صنایع 

پاالیشی و پتروشیمی عبارت است از:
1- مدیری��ت و نظ��ارت و کنترل بازار 
داخل��ی و صادراتی محصوالت پاالیش��ی 
و پتروش��یمی کش��ور ب��ه منظور کس��ب 
حداکث��ری ارزش اف��زوده و جلوگیری از 

رقابت منفی
2- تهیه و تدوین راهبردها، خط مشی ها 
و سیاس��ت های اقتصادی و مالی توس��عه 
متوازن و پایدار صنعت پاالیش و پتروشیمی 
بر اس��اس چش��م انداز بازاره��ای جهانی، 
ظرفیت های موجود در کشور در چارچوب 

سیاست ها و اسناد باالدستی کشور
3- تهیه و تدوین برنامه های بلندمدت 
و پنجس��اله توس��عه صنعت پتروشیمی با 
تصدی گ��ری بخش غیردولتی و نظارت بر 

اجرای آن
4- ایجاد و اداره مناطق ویژه اقتصادی 
و قطب ه��ای توس��عه صنع��ت پاالیش و 
پتروش��یمی، بررسی و معرفی فرصت های 
س��رمایه گذاری در ای��ن صنای��ع و فراهم 
نم��ودن زیرس��اخت های الزم ب��ا رعایت 
اصول آمایش سرزمینی و رعایت قوانین و 

مقررات مربوطه
5- نظارت و تایید کیفیت اجرای مقررات 
و الزامات کیفیت، ایمنی و پدافند غیرعامل، 
 )QHSE( حفظ محیط زیست و سالمت

در تمام صنعت پاالیش و پتروشیمی اعم از 
دولتی و غیردولتی مطابق قوانین، مقررات 

و استانداردهای مربوط
6- شناس��ایی، اولویت بن��دی، تایی��د 
امکان س��نجی فن��ی - اقتص��ادی و طرح 
توجیه��ی توس��عه ای صنع��ت پاالیش و 
پتروشیمی در سراسر کشور توسط بخش 
دولتی یا غیردولتی متناسب با نیاز بازارهای 
داخلی و خارجی ب��رای دریافت با تمدید 
مجوز خوراک، جواز تاسیس، تسهیالت از 
بانک ها و صندوق توسعه ملی مطابق قوانین 

و مقررات مربوطه
پش��تیبانی  و  راهب��ری  ایج��اد،   -7
س��امانه های متمرکز جم��ع آوری و پایش 
اطالع��ات و داده های صنایع پاالیش��ی و 
پتروشیمی و صنایع تکمیلی اعم از تولید، 
فروش، صادرات، واردات، سرمایه گذاری و 
اس��تقرار نظام یکپارچه شفافیت اطالعات 
صنع��ت پاالیش و پتروش��یمی و انتش��ار 
گزارش های ساالنه عملکرد صنعت پاالیش 

و پتروشیمی
8- پایش و اطالع رسانی تحوالت فناورانه 
صنایع پاالیش و پتروشیمی و بسترسازی 
جهت اشتراک گذاری تجارت و دانش های 

فنی در سطح این صنایع
9- تدوی��ن و ارائه دانش های فنی مورد 
نیاز صنعت پاالیش و پتروش��یمی ش��امل 
فرآیندها، کاتالیس��ت ها و مواد ش��یمیایی 
و نظ��ارت ب��ر خرید و ف��روش دانش فنی 
)الیس��نس( صنایع پاالیشی و پتروشیمی 

در داخل کشور
10- برنامه ری��زی م��دون و زمانبندی 
شده برای احصاء و رفع نیازهای فناوری و 
ساخت داخل کاتالیست ها، مواد شیمیایی، 
تجهی��زات، بومی س��ازی دانش های فنی 
)الیس��نس( و انتقال فناوری الزم از خارج 
از کشور و پیشنهاد تنظیم قواعد تشویقی 
برای سرمایه گذاران جهت تشویق به خرید 

دانش فنی داخلی موجود
11- پایش دائمی زنجیره ارزش صنایع 
پاالیشی و پتروشیمی به منظور رفع نواقص 
و هدایت فعاالن این حوزه به سمت تولید 

کاالهای با ارزش بیشتر
ماده 3. وزارت نفت مکلف است اساسنامه 
ش��رکت ملی صنایع پاالیشی و پتروشیمی 
را ظرف مدت س��ه )3( ماه، پس از تصویب 
ای��ن قانون تهیه ک��رده و جهت تصویب به 
مجلس شورای اسالمی ارائه کند. اساسنامه 
 باید طوری تدوین شود که موارد ذیل در آن 

رعایت شود:
1- نق��ش سیاس��تگذار، برنامه ری��زی، 
تنظیم گری، توس��عه گری و تس��هیل گری 
در آن مش��خص باش��د. نق��ش نظارت��ی 
ش��رکت مزبور بر روی تمامی پاالیشگاه ها، 
مجتمع های تولیدی پتروشیمی و طرح های 
پاالیش��ی و پتروش��یمی و ش��رکت های 
 ارائ��ه دهنده خدم��ات فن��ی در این حوزه

 مشخص باشد.

بازارچشمانتظارنشستاوپکپالس
گروه اوپک پالس پس از این که روز جمعه به دلیل مخالفت امارات متحده 
عربی نتوانس��ت درباره سیاست تولید نفت به توافق برس��د، مذاکراتش را روز 

دوشنبه ازسرخواهد گرفت.
این بن بست ممکن است برنامه افزایش تولید تا پایان سال 2021 را به تاخیر 
انداخته و مانع از مهار سیر صعودی قیمت های نفت شود که به باالترین رکورد 

دو سال و نیم اخیر صعود کرده اند.
ب��دون تواف��ق جدید، اوپک پالس به تولید در س��طح فعل��ی ادامه خواهد 
داد. هم اکن��ون قیمت ه��ای نفت در حدود 75 دالر در هر بش��که ق��رار دارد و 
مصرف کنندگان خواهان عرضه نفت بیشتری برای کمک به روند احیای جهانی از 
رکود ناشی از همه گیری کووید 19 هستند. رشد قیمت های نفت به تورم جهانی 

دامن زده و روند احیای اقتصادی از بحران ویروس کرونا را آهسته می کند.
به گفته منابع آگاه، گروه اوپک پالس روز جمعه به افزایش تولید حدود دو 
میلیون بشکه در روز از اوت تا دسامبر سال 2021 و تمدید محدودیت عرضه تا 

پایان سال 2022 رای داد. امارات متحده عربی افزایش تولید نفت را پذیرفت اما 
حاضر به حمایت از تمدید محدودیت عرضه تا پایان سال میالدی آینده نشد.

اوپک پالس در بیانیه ای اعالم کرد مذاکرات روز دوشنبه ازسرگرفته می شود.
تولیدکنندگان اوپک پالس از ماه می سال 2020 در واکنش به فروپاشی تقاضا 
در بحبوحه همه گیری کووید 19 محدودیت عرضه به میزان 9/7 میلیون بشکه 
در روز را به اجرا گذاشتند و این محدودیت عرضه تا ژوییه به 5/8 میلیون بشکه 

در روز می رسد.
اگر مخالفت امارات متحده عربی مانع اجرای توافق جدید شود، محدودیت 
عرضه اوپک پالس 5/8 میلیون بشکه در روز می ماند. هر چند احتمال اندکی وجود 
دارد که توافق منحل شده و هر کشوری هر اندازه که بخواهد، نفت تولید کند.

همچنین این گروه می تواند درباره افزایش تولید تا پایان سال 2021 توافق 
کند اما مذاکرات درباره تمدید محدودیت عرضه پس از آوریل سال 2022 را به 
تاخیر بیندازد. منابع آگاه در اوپک پالس اظهار کردند امارات متحده عربی چنین 

پیشنهادی را مطرح کرده است.
به گفته منابع آگاه در اوپک پالس، امارات متحده عربی می خواهد سطح مبنای 

تولیدش در 3/8 میلیون بشکه در روز به جای 3/168 میلیون بشکه در روز تعیین 
شود. سطح مبنای تولید باالتر به معنای کاهش تولید کمتر است. امارات متحده 
عربی می گوید با هدف نشان دادن حسن نیت و امید این که محدودیت عرضه 
در آوریل س��ال 2022 خاتمه پیدا می کند، پیش از این با سطح مبنای تولید 

بسیار پایینی موافقت کرده بود.
امارات متحده عربی اعالم کرده که تنها کشوری نبوده که چنین درخواستی 
کرده زیرا کشورهای دیگری نظیر جمهوری آذربایجان، کویت، قزاقستان و نیجریه 
از نخستین باری که توافق در سال میالدی گذشته تصویب شد، تعیین مبنای 

تولید باالتری را درخواست کردند و با این درخواست آنها موافقت شد.
بر اس��اس گزارش رویترز، منابع اوپک پالس اظه��ار کردند پیش از این 
نشست روسیه خواستار افزایش تولید بیشتری بود زیرا افزایش قیمت ها رشد 
تولید نفت شیل آمریکا را تشویق کرده است. اما عربستان سعودی رویکرد 
محتاطانه تری داش��ت و اعالم کرد با توجه به ابهامات مربوط به همه گیری 
ویروس کرونا و شیوع انواع جهش یافته این ویروس، باید افزایش عرضه نفت 

کمتری صورت بگیرد.
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میزان بارش های کشور از ابتدای سال 
آبی جاری تا هفتم تیرماه به رقم 129/9 
میلی متر رسید که این میزان بارش در 
مقایسه با دوره بلندمدت، کاهش 42/1 

درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایرن��ا، کمتر از دو هفته 
از آغاز فصل تابس��تان درحالی سپری 
شد که کشورمان شاهد افزایش دمای 
کم سابقه بود و براساس پیش بینی های 
س��ازمان هواشناس��ی، دم��ای هوا در 
روزهای آینده بیشتر هم خواهد شد. با 
توج��ه به افزایش یک درصدی مصرف 
نسبت به سال گذشته، نگرانی ها درباره 
تامی��ن آب بیش��تر ش��ده و وضعیت 

خشکسالی را پیچیده تر کرده است.
تق��ی زاده  پیش»قاس��م  چن��دی 
خامسی« معاون امور آب و آبفای وزیر 
نیرو گفته بود، تعداد ش��هرهای تحت 
تنش آبی کش��ورمان به بیش از 300 
شهر افزایش پیدا کرده که این خود بر 
نگرانی درباره تامین آب شرب مورد نیاز 

دامن زده است.
تازه ترین گزارش مرکز ملی پایش و 
هشدار خشکسالی بیانگر آن است که از 

ابتدای سال آبی جاری )مهرماه1399 ( 
تا هفتم تیرماه 129/9 میلیمتر بارش 
رخ داده و ای��ن درحالی اس��ت که در 
دوره بلندمدت 224/3 میلیمتر بارندگی 
اتفاق افتاده و این موضوع کاهش��ی به 

میزان 42/1 درصد را نشان می دهد.
این می��زان کاهش بارش اثر منفی 
خود را بر روی موجودی مخازن سدها 
گذاش��ته و س��بب کاهش بیش از 49 
درصدی آب موجود در مخازن س��دها 
ش��ده که همی��ن امر تامی��ن آب را با 

چالش های جدی همراه کرده است.
براساس گزارش مرکز ملی پایش و 
هشدار خشکسالی، از ابتدای تیرماه تا 
هفتم این ماه، فقط یک دهم میلیمتر 
بارندگی روی داده که در مقایسه با دوره 
بلندمدت که 0/9 میلیمتر بوده، کاهشی 

86/7 درصدی را نشان می دهد.
این درحالی است که میزان مصرف 
آب در کالنش��هر ته��ران در هفتم تیر 
با یک درصد افزایش نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته، به رقم سه میلیارد 
و 672 میلیون لیتر رس��یده است. این 
ارقام به خوبی وضعیت وخیم مصرف در 

کشورمان را نشان می دهد.
چندی پیش مع��اون وزیر نیرو در 
ام��ور آب و آبفا گف��ت: در حال حاضر 
300 ش��هر از یک هزار و 400 ش��هر 
کشور در وضعیت تنش آبی )نقطه سر 

به سر( قرار گرفته اند.
قاسم تقی زاده خامسی افزود: منظور 
از تنش آبی، قطعی آب نیست، ما وقتی 
از تنش آبی حرف می زنیم یعنی چنانچه 
مصرف در مقابل تامین آب افزایش پیدا 

کند، آب دچار افت فشار می شود.
وی ظرفی��ت مخازن آب س��دهای 
کش��ور را حدود 50 میلیارد مترمکعب 
اعالم و اظهار کرد: ظرفیت مخازن پشت 
سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته 

28 درصد کاهش یافته است.
از  ادام��ه  در  تقی زاده خامس��ی 
مصرف کنندگان آب در بخش خانگی، 
رستوران ها و غیره دعوت کرد برای گذر 
از تنش آبی طی تابس��تان امس��ال در 

مصرف آب صرفه جویی کنند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و 
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران گفت: مص��رف آب 20 درصد از 

ش��هروندان تهرانی باالست و به همین 
خاطر شهر تهران در زمره شهرهای پر 

مصرف آب قرار گرفته است.
وی افزود: سال آبی 1400- 1399 
از نظر بارندگی بدترین س��ال طی 52 
س��ال  اخیر بوده است؛ بنابراین تغییر 
اقلی��م و قرار گرفت��ن  ایران در منطقه 
خش��ک باید به یک ب��اور همگانی در 

همه سطوح تبدیل شود.
هفتم تیرماه هم »رضا اردکانیان« وزیر 
نیرو در نخستین جلس��ه کارگروه ملی 
برنامه ترویج فرهنگ بهینه مصرف در ستاد 
وزارت نیرو با بیان اینکه باید بپذیریم که در 
مساله آب ُمسرف )اسرافگر( هستیم، گفت: 
در این زمینه نیاز داریم ذهنیت خودمان 

را اصالح کنیم.
وی افزود: اگر جامعه اخالقی نباشیم، 
دیگ��ر دس��تاوردها می تواند زیر س��وال 

باشد.
وزیر نیرو با تاکید بر اصالح مصرف 
در کش��ور گفت: باید این کار از کانون 

خانه و خانواده شروع شود.
اردکانی��ان افزود: اگر ب��ه این باور 
نرس��یم که باید آب را صحیح مصرف 
کرد، گرفتاری آن به همه جا س��رایت 

خواهد کرد.

کاهش 42/1 درصدی بارش ها در سال جاری آبی
نمایه

طرحتشکیلشرکتملیصنایعپاالیشیبررسیشد

غولنفتیایران
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مهدیه بهارمست- روند اوج گیری مجدد 
ویروس کرونا در کش��ور از جنوب به مرکز و 
شمال کشور آغاز شد و از اواخر خرداد بود که 
زنگ خطر  شیوع موج پنجم بیماری کووید۱۹ 
آن هم با سویه های جدید ویروس نظیر جهش 
هندی و آفریقای جنوبی که در برخی مناطق 
کشورمان هم شناسایی شده بود، به صدا درآمد. 
افزایش سریع شمار شهرهای قرمز کرونایی از 
۳۲ شهر در چهارم تیر به ۶۳ شهر و حاال به ۹۲ 
شهرستان صدای پای موج پنجم کرونا بیشتر 
و هولناک تر به گوش می رسد. در این میان اما 
وضعیت استان هایی نظیر سیستان وبلوچستان 

بحرانی گزارش شده است.
البت��ه در موج پنجم این بیماری به دلیل 
شیوع گونه دلتای کرونا یا همان کرونای هندی، 
نگرانی ها نسبت به امواج قبلی بیشتر است و بیم 
پُر شدن دوباره بیمارستان ها و افزایش مرگ 
و میر ناشی از بیماری، هر روز بیشتر می شود؛ 
به طوری که چند روزی است آمار مراجعات 
سرپایی و همچنین بس��تری های کووید۱۹ 
در بیمارس��تان ها افزای��ش قابل مالحظه ای 

داشته است.
از سوی دیگر، حسن روحانی،  در حالی دلیل 
شروع پیک پنجم کرونا در کشور را انتخابات 
می داند که به تازگی حدود یک میلیون و ۳۶۶ 
هزار و ۳۶۹ نفر نیز در کنکور ۱400 شرکت 
کردن��د. بنابراین به عقیده متخصصان حوزه 
بهداشت و درمان همزمانی این دو تجمعات 
منجر به چرخش سویه دلتا در بین مردم شده 

که گریز از آن بسیار سخت است.
همچنین در حالی هفت نوع واکسن داخلی 
داریم که تاکنون تنها حدود ش��ش درصد از 
مردم ایران واکسینه شدند و از طرفی خبری از 
خرید واکسن های خارجی هم نیست. گویا دیگر 
قصدی هم برای خرید واکسن خارجی ندارند. 
در عین حال قرار بود هفته های گذشته واکسن 
کووایران برک��ت وارد چرخه واکسیناس��یون 
ش��ود که دیروز رییس مرکز اطالع رس��انی و 
روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام از تولید 
۵0 میلیون دوز واکسن کووایران برکت تا پایان 

شهریورماه خبر داد.
 بنابرای��ن مش��خص نیس��ت وضعی��ت 
واکسیناس��یون تا زمان تولید واکسن داخلی 
به کدام س��و م��ی رود و چندین هزار تن باید 
قربانی سیاس��ت های غلط وزارت بهداشت و 
دولت ش��وند. در همین راستا وظیفه وزارت 
بهداشت نیز همچنان معطوف به رونمایی و 
صدور مجوز های اضطراری برای واکسن های 

نیمه تمام داخلی شده است.
از سوی دیگر  استاندار سیستان و بلوچستان 
درخصوص وضعیت وخیم استان گفته: »بیش 
از یک هفته است که آمار روزانه  مبتالیان در 
اس��تان به بیش از ه��زار و ۲00 نفر و تعداد 
فوتی ه��ا نیز حدود ۱۹ نفر اس��ت که با آمار 
کشور پاکستان با ۲۲0 میلیون نفر جمعیت 

برابری می کند.«
جوسازی نکنید! � 

 این در حالی است که به گفته مردم محلی 
منطقه صحبت درباره وضعیت اسفناک کرونایی 
استان سیستان وبلوچستان ممنوع اعالم شده 
و هر دکتری که درخصوص آن سخن گفته 
حرف هایش را پس گرفته اس��ت. در همین 
راس��تا دکتر حسینعلی ش��هریاری، رییس 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده 

مردم زاهدان به »جهان صنعت« گفت: چنین 
مساله ای صحت ندارد، از شما و دیگر رسانه های 
محترم خواهش می کنم درباره استان جوسازی 
نکنید. چه بسا دولت قول داده برای قشر ضعیف 
استان کمک مالی انجام دهد و امیدواریم این 
کار رخ دهد، چرا که با تعطیلی مراکز و ادارات 
و بازارها مردم منطقه توان مالی برای ادامه روند 
درمان بیماری کرونا و تهیه تغذیه مناسب و 
گذران زندگ��ی را ندارند. دولت باید به مردم 

استان کمک مالی کند.
تخت و بیمارستان نداریم! � 

ش��هریاری درباره عدم استفاده حداکثری 
مردم استان از ماس��ک اظهار کرد: عده ای از 
مردم به دلیل مشکالت اقتصادی توان خرید 
ماسک را ندارند، قاعدتا طی تمام این مدت از 
ماسک استفاده نکردند. از طرفی عده دیگری 
هم هستند که اعتقادی به استفاده از ماسک 
ندارند. با این تفاسیر ما مجدد از خیرین تقاضای 
کمک برای تهیه ماس��ک کردی��م. در حال 
حاضر نیازمند روزانه ۲00 هزار ماسک برای 
حاشیه شهرها هستیم و البته نباید فراموش 
ک��رد این دفعه پیک جدی کرونا در اس��تان 
در حال وقوع اس��ت. تاکنون بیشتر استان ها 
پیک های قبلی را تجربه کرده بودند ولی استان 
سیستان وبلوچستان برای اولین بار چنین پیک 
سختی را تجربه می کند. براساس گزارش ها ۳0 
درصد جمعیت کشور ایمنی نسبی پیدا کردند 
ولی این ایمنی در استان سیستان و بلوچستان 
کمتر از ۱0 درصد است. حال که به دلیل باز 
بودن مرزها و عدم پیگی��ری به موقع دولت 
ویروس دلتا وارد کش��ور شده تعداد زیادی از 

مردم استان درگیر این ویروس شده اند.
وی افزود: متاس��فانه در حالی پیک پنجم 
در استان سیستان و بلوچستان گسترش پیدا 
کرده که در تمام استان با کمبود تخت مواجه 
هس��تیم. زمان دکتر حسن  هاشمی هم یک 
بیمارستان ۵00 تخت خوابی را کلنگ زدند ولی 
متاسفانه آن پروژه متوقف شد. مدتی بعد هم 
در ایرانشهر کلنگ یک بیمارستان دیگر را زدند 
ولی هنوز ۱0 درصد از آن هم پیش نرفته است. 
چند سال پیش هم کلنگ بیمارستانی را در 
زاهدان زدند که تازه امسال توانستیم بودجه ای 
برای آن در نظر بگیریم. کمبود بیمارستان در 
استان سیستان وبلوچستان مشهود است.  به 
همین دلیل با وجود پیک کرونا مردم در تنگنا 

هستند و دولت باید هرچه سریع تر برای حل 
این معضالت اقدامی انجام دهد، چرا که امکانات 
و تجهیزات تنها بیمارستان موجود در چابهار 

هم بسیار محدود است.
م�ردم اس�تان از آب ش�رب ه�م  � 

محرومند!
رییس کمیسیون بهداشت مجلس درباره 
مشکالت کمبود آب شرب منطقه آن هم در 
زمان پیک پنجم کرونا تاکید کرد:  سال هاست 
استان سیستان و بلوچستان مشکل کمبود آب 
ش��رب دارد. امس��ال هم شدیدتر شده است. 
شهر زاهدان با وجود اینکه مرکز استان است 
ولی حداقل ۳0 درصد از شهر، آب ندارند زیرا 
سهمیه آبی هم که از زابل به زاهدان می آمده 
به خاطر بستن رود هیرمند- زابل هم با مشکل 
بی آبی روبه رو ش��ده است. بنابراین دیگر آبی 
وجود ندارد که به دیگر ش��هرها انتقال پیدا 
کند. چه بسا خشکسالی در بلوچستان بسیار 
جدی اس��ت. متاس��فانه در طول این سال ها 
دولت ها یک آب ش��یرین کن برای چابهار در 
نظر نگرفتند. ضمن اینکه وعده های بسیاری 
هم درخصوص استان داده شد ولی مدیریتی 

در این خصوص رخ نداشتند.
وی افزود: س��وءمدیریت دولت باعث شده 
مردم اس��تان سیستان وبلوچستان  عالوه بر 
بیماری کرونا با کمبود آب شرب هم دسته و 
پنجه نرم کنند. ما چنین روزهایی را برای استان 
سیستان و بلوچستان پیش بینی می کردیم به 
همی��ن خاطر از همان ابتدای خرداد بارها به 
دولت هشدار دادیم که مرزها را ببندید ولی در 
این خصوص هیچ مدیریتی صورت نگرفت و 
مرزها هم بسته نشد. در حال حاضر امیدواریم 
با تعطیلی استان و ممنوعیت سفر به چابهار 
و دیگر شهرها بتوانیم پیک را کنترل کنیم و 
دولت هم از لحاظ مالی مردم منطقه را بیشتر 

حمایت کند.
دولت مقصر اصلی پیک پنجم است � 

دکتر علیرضا ناجی رییس مرکز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشگاه شهیدبهشتی و عضو 
کمیته علمی کووید۱۹ نیز به »جهان صنعت« 
گفت: متولی اصلی و مسوول کنترل بیماری 
کووید۱۹ در ایران دولت اس��ت. متاسفانه در 
طول این ۱۶ ماهه دولت و وزارت بهداشت در 
انجام وظیفه خود کوتاهی کردند و در کنترل 
بیماری موفق نبودند. تنها وظیفه ای که این 

روزه��ا دولت انجام می ده��د کنترل بحران 
است، اجازه می دهد شرایط در کشور بحرانی 
شود و تمام مشکالت را بر سر کادر درمان آوار 
می کند. البته بحث درمان و کادر درمان هم 
پنج درصد قضیه است. اصل کووید جلوگیری 
از شیوع بیماری در سطح شهر و پیشگیری 
و اعمال جدی محدودیت ها و واکسیناسیون 
است، نه اینکه هر بار که آمار فوتی ها کاسته 
می شود، دولت محدودیت ها را کاهش می دهد 
و در مقابل مجدد تردد ها افزایش پیدا می کند 
ت��ا دوباره پیک جدیدی آغاز ش��ود. در تمام 
دنیا کنترل کووید به دس��ت دولت ها است. 
درخصوص پیک چهارم بارها در ستاد هشدار 
دادی��م که خوزس��تان را قرنطینه کنید ولی 
هیچ عملی صورت نگرفت. حتی بدون اینکه 
وزارت بهداشت اطالعی داشته باشد هیاتی از 
عراق وارد ایران شد که آن زمان سویه آلفا در 
خوزس��تان گسترش پیدا کرد. با این تفاسیر 
وزارت بهداشت به هیچ عنوان ضمانت اجرایی 
ندارد، وزارت بهداش��ت توانایی بستن مرزها 
و جاده ها و مغازه ها را ندارد. وزارت بهداش��ت 
باید مغز متفکر این موضوعات باشد ولی عمال 
این کار را نمی تواند بکند. اگرچه هیچ سازمان 
و ارگان��ی به حرف نه تنها وزارت بهداش��ت 
بلکه دیگر متخصص��ان این حوزه هم گوش 
نمی کند. مشکل اصلی این است که کمیته 
ملی مبارزه با کرونا به هیچ کدام از حرف های 
ما گوش نمی دهد. به نظ��رم با تداوم چنین 
رفتارهایی قصد تعمدی بودن آن می آید چرا که 
فکاهی ترین بحث همان پیک چهارم بود. البته 
فکاهی تر از آن هم همین پیک پنجم است چرا 
که ما بدنه کارشناسی وزارت بهداشت و دیگر 
اعضا بارها و بارها از ابتدای خرداد پیش بینی 
آغاز پیک پنجم را هشدار دادیم. اینکه حدود 
دو ماهی می ش��ود روزانه بیش از ۱0 هزار تن 
مبتال به کرونا داریم و روزانه بیش از ۱00 تن 
جان می بازند، به عقیده من چنین روندی را 
نمی توان کنترل کرونا نامید. تاکنون هم هیچ 
قرنطینه درست و حسابی ای در کشور و تهران 
اعمال نش��ده است. حتی زمانی هم که اعالم 
کردند برخی ادارات و مغازه ها تعطیل شوند باز 
هم شاهد تخطی مردم بودیم و هیچ نظارتی 
بر آنها وجود نداشت. وی افزود: به عقیده من 
عدم پیگیری و کنترل بیماری کرونا در کشور 
ش��کل عامدانه به خود گرفته است. به دلیل 

بی برنامگی، عدم تصمیم گیری و تماش��اچی 
بودن دولت منجر به وضعیت امروزه کشور شده 
است. ما تنها کشوری هستیم که فقط یک موج 
داریم و در آن پیک های مختلف با سویه های 
متفاوت می زنیم. متاسفانه در موج اول مدام 
پی��ک می زنیم و هن��وز وارد موج های بعدی 

نشدیم و چنین امری واقعا تاسفبار است. 
ناجی عنوان کرد: عالوه بر بی مس��وولیتی 
دولت، درون وزارت بهداشت ناهماهنگی های 
ش��دیدی وجود دارد که ای��ن موضوع کامال 
در س��اخت واکسن های داخلی، شتابزدگی و 
س��اده انگاری تولید در داخل، واردات واکسن 
خارجی و ناهماهنگی در تبادل اطالعات بین 
کمیته ها و معاونت های مختلف مشهود بود. 
همچنین در خص��وص روند درمانی بیماری 
کرونا هم کمیته جدید علمی به ریاست خانم 
دکتر عابدینی و اعضای آن وارد عمل ش��دند 
وگرنه سیستم های درمانی کمیته علمی قدیمی 
تصمیم گیری های نامتوازنی در این خصوص 
داشت و با درمان های نوین مخالف بودند و در 
ح��ال حاضر این کمیته به نقص دیگر و مهم 
آن روزها که آموزش بود نیز فعاالنه وارد شده 
و نتایج درخشانی گرفته است و با بازدید های 
متعدد آموزش سرپایی و مجازی پزشکان درگیر 

در کووید به صورت استانی داده می شود.
کسی به حرف ما گوش نمی دهد! � 

عضو کمیته علمی کووید۱۹ در خصوص 
قرنطنیه اس��تان سیستان وبلوچستان اظهار 
کرد: همان روزهای ابتدایی ش��روع پیک در 
استان از سمت کمیته واکنش سریع پیشنهاد 
قرنطینه استان و ش��هرها اعالم شد ولی در 
حال حاضر اتفاقی دراین مورد صورت نگرفته 
است. متاسفانه در شرایطی هستیم که هیچ 
س��ازمان و ارگانی دخیل در کنترل کووید به 
حرف علمی وزارت بهداشت و کمیته های تابعه 

گوش فرا نمی دهد.
بالتکلیفی واکسیناسیون � 

وی افزود: این روزها مردم حیران کشورهای 
دیگر برای دریافت واکسن هستند و تمام این 
موضوعات تقصیر سیاس��ت های نادرست ما 
است. در حالی که مردم نمی توانند تا تولید انبوه 
واکسن های داخلی صبر کنند و دولت باید هر 
چه سریع تر برای مردم واکسن معتبر تهیه کند. 
چرا که اگر غیر از این باشد انسان های بسیاری 
را از دست خواهیم داد و تمام این موضوعات 
به خاطر مشورت های اشتباه داخلی ها است. 
تقریبا از اس��فند ۹۹ با ساده انگاری در تولید 
واکسن داخلی و اطالعات نادرست تا شهریور 
۱400 قول تولید دادند و حال باید دید واقعا 
در شهریورماه واکسن برکت به توزیع و تولید 

انبوه می رسد یا خیر. 
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناس��ی 
دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: با این تفاسیر 
ما در شرایط بس��یار بدی قرار گرفتیم و اگر 
توان کنترل کردن پیک ها را داش��تند قاعدتا 
پیک چهارم را کنترل می کردند. در حال حاضر 
پیک در پیک شدیم و خروج از آن بسیار دشوار 
است. همچنین کنترل واریانت دلتا هم بسیار 
س��خت است زیرا میزان سرای آن ۶0 درصد 
بیش از دیگر س��ویه ها است و میزان بستری 
آن دو برابر بیش��تر است. این روزها عالوه بر 
درمان بیماری کرونا باید از لحاظ روانی هم به 
مردم رسیدگی کرد زیرا مردم بسیار دل زده و 

سرخورده هستند.

زاویه

در حالی پلیس یکی از علل واژگونی اتوبوس خبرنگاران را 
»بی مباالتی و قصور مسووالن هماهنگی سفر به علت عدم تامین 
وسیله نقلیه مناسب« اعالم کرده که نماینده تام االختیار دبیر 
کارگروه ملی و مجری طرح نجات دریاچه ارومیه می گوید: پلیس 
از دیدگاه کارشناسی خود مقصران این حادثه را اعالم کرده ولی 
قاضی پرونده با بررسی تمامی گزارش ها و مصاحبه با افراد، نظر 

نهایی را در این زمینه خواهد داد.
در پی واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست حوالی نقده 
در روز چهارشنبه )دوم تیرماه(، پلیس اطالعیه ای را روز سه شنبه 
)هشتم تیرماه( درباره علت های واژگونی اتوبوس خبرنگاران و 
سربازان منتشر کرد که بر اساس آن »بی احتیاطی راننده اتوبوس 
به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از 
سرعت مطمئنه در پیچ و شیب )نقص ماده ۱۲۹ و ۱۳0 آیین 
نامه راهور( و بی مباالتی و قصور مسووالن هماهنگی سفر به 
علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط 
راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی 
ترافیک« به عنوان علل واژگونی اتوبوس خبرنگاران اعالم شد.

مسعود تجریشی درباره اطالعیه پلیس مبنی بر اینکه یکی 
از علل واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست »بی مباالتی و 
قصور مسووالن هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه 
مناسب« بوده است، گفت: پلیس از دیدگاه کارشناسی خود 
مقصران این حادثه را اعالم کرده ولی قاضی پرونده با بررسی 
تمامی گزارش ها و مصاحبه با افراد، نظر نهایی را در این زمینه 
خواهد داد. قاضی پرونده از روز دوشنبه )هفتم تیرماه( کار خود را 
در زمینه پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران آغاز کرده و در حال 
جمع آوری مدارک از دستگاه های مختلف اعم از نیروی انتظامی، 

سازمان حفاظت محیط زیست ، هالل احمر و ... است.
نماینده تام االختیار دبیر کارگروه ملی و مجری طرح نجات 
دریاچه ارومیه در ادامه اظهارکرد: روز سه شنبه )هشتم تیرماه( 
نیز کمیسیون عمران مجلس تشکیل و گزارش کمیته ایمنی راه 
و پلیس راهور در این جلسه ارائه و قرار شد گزارش مکتوب آن 
هفته به کمیسیون عمران مجلس ارائه شود. در این گزارش به 
موضوعاتی مانند نهادی که از آن خودرو کرایه شده، نحوه وقوع 

حادثه ، امدادرسانی ، وضعیت جاده و ... پرداخته شده است.
وی اضافه کرد: در این گزارش عملکرد هالل احمر و نیروهای 

امداد مطرح و شد به مواردی مانند زمان رسیدن نیروهای این 
س��ازمان به محل حادثه، زمانی که نیروها باید می رس��یدند، 

چگونگی امدادرسانی ، درمان و ... پرداخته شد.
تجریشی با اش��اره به اینکه فرسودگی ناوگان حمل و نقل 
عمومی یکی از مهمترین دغدغه های مردم و مسووالن در ایجاد 
امنیت روحی و روانی در جایگزینی حمل و نقل شخصی در جاده 
و داخل شهرهاست، یادآور شد: ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت 
را موظف به تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه کرده بود 
اما با ش��کایت فردی به دیوان عدالت اداری آیین نامه ماده ۸ 
قانون هوای پاک ابطال شد. پیرو این حکم دیوان عدالت اداری 
، فقهای شورای محترم نگهبان آیین نامه تعیین سن فرسودگی 
برای خودروها را خالف شرع تشخیص دادند. لذا در جلسات 
تخصصی دستگاه های مرتبط به این جمع بندی رسیدند که 
معاینه فنی تکراری در بازه های زمانی کوتاه تر می تواند جایگزین 

آیین نامه ابطال شده شود.
تبعات حذف تعیین س�ن فرس�ودگی خودرو در  � 

سال های آینده
وی تاکید کرد: حذف تعیین سن فرسودگی بدون اعمال 
نظارت دقیق روی معاینه فنی خودروها می تواند در سال های 
آینده به وقوع حوادث ناگواری منجر شود بنابراین مقرر شد 
تا بر اس��اس نظر پلیس راهور و نماینده کمیسیون ایمنی 
راه موضوع تعیین س��ن فرسودگی خودروها و مشکالت به 
وجود آمده با برگزاری جلساتی در کمیسیون عمران مجلس 
برنامه ریزی شود و تا دو هفته بعد کمیسیون عمران مجلس 
در صحن علنی گزارش��ی درباره مشکالت حوادث جاده ای 

اخیر به مجلس ارایه دهد.
نماینده تام االختیار دبیر کارگروه ملی و مجری طرح نجات 
دریاچه ارومیه ضمن اشاره به دستور عیسی کالنتری  مدیر 
دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه- نسبت 
به همکاری تمام دستگاه های عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
به اقدامات انجام شده برای خبرنگاران حاضر در اتوبوس واژگون 
شده گفت: در سه روز ابتدای هفته گذشته تمامی حادثه دیدگان 

این واقعه ناگوار به یکی از بیمارس��تان های خصوصی معتبر 
و قدیمی با حضور چند پزشک متخصص معرفی شدند و با 
آماده باش بخش اورژانس بیمارستان و اتاق عمل و رزرو اتاق های 
بستری در صورت احتمال بستری شدن حادثه دیدگان تحت 
بررسی های بالینی مجدد قرار گرفتند بنابراین با بررسی های انجام 
شده خیالمان راحت شد که این افراد بعد از ترخیص از بیمارستان 
ارومیه هم تحت درمان قرار خواهند گرفت و درمانشان تحت 

نظر پزشک متخصص ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در روز آخر هم خبرنگارانی که نیازمند راهنمایی ها 
و معالجه روحی بودند توسط روانپزشک بیمارستان ویزیت شدند. 
افرادی هم که در ارومیه در بیمارستان بستری هستند نیز با 
حضور همکاران در استان پیگیر درمان شان هستیم و ان شاءاهلل 
غیر از یک نفر این هفته همگی مرخص خواهند شد. از دوشنبه 
)۷ تیرماه( نیز با بیمه مرکزی درباره پرداخت دیه و خسارات، 
جلسات داخلی و پیگیری های سازمانی را به صورت جدی شروع 
کرده ایم. در هفته جاری نتیجه آخرین پیگیری ها را به اطالع 

خبرنگاران حاضر در اتوبوس می رسانیم.
تجریش��ی اضافه کرد: با پزشک جراح متخصص ارتوپدی 
بیمارستان که از پزشکان پزشکی قانونی کشور نیز است در 
م��ورد امکان کاهش زمانی فرآیندهای اداری صحبت کردیم 
تا ان شاءاهلل بتوانیم از هفته جاری فرآیند پرداخت خسارات به 
خبرنگاران محترم را شروع کنیم عالوه بر آن وسایل خبرنگاران 
از محل حادثه جمع آوری شده و در حال انتقال به تهران است 

و به آنان تحویل داده می شود و معادل تجهیزات صدمه دیده، 
خسارت پرداخت خواهد شد.

ضرورت تدوین دستورالعمل سفرهای برون شهری  � 
خبرنگاران

وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خ��ود بر ضرورت 
تدوین دستورالعمل برای سفرهای برون شهری خبرنگاران و 
سربازان تاکید و اظهارکرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه 
عالوه برتخصیص خودروهایی با سن مناسب برای این گونه 
ماموریت ها، موضوع نظارت ها است. هم خودروهای فرسوده و 
هم خودروهای نو با توجه به هزینه های باالی تعمیر و نگهداری 
نیازمند نظارت کامل فنی هستند چراکه فرسودگی خودروها 
عالوه بر آلوده کردن هوا می تواند به لحاظ ایمنی خس��ارات 
جانی در پی داشته باشند. بر اساس نظر کمیسیون ایمنی راه ها 
اتوبوس خبرنگاران و سربازان معاینه فنی داشت و از پاسگاه های 
پلیس راهور هم گذشته و مجوز ادامه مسیر را هم اخذ کرده 
بود ولی به علت فرسودگی بخش هایی از وسایل نقلیه عملکرد 

مناسبی نداشت.
حراس�ت زیرمجموعه های س�تاد احیای دریاچه  � 

ارومیه، در جریان سفر خبرنگاران بودند
تجریش��ی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ 
به این پرسش که آیا حراست سازمان حفاظت محیط زیست 
از سفر خبرنگاران به ارومیه اطالع داشت، گفت: ستاد احیای 
دریاچه ارومیه نهادی هماهنگ کننده و سیاس��تگذار اس��ت 
بنابراین تشکیالت مستقلی درحوزه هایی مانند حراست ندارد 
و از ظرفیت های سایر دستگاه ها استفاده می کند و به طور قطع 
حراست زیر مجموعه های ستاد در جریان بوده و رونوشت سفر 

باید به همه دستگاه های مربوطه ارسال شده باشد.
وی درباره بی اطالعی اس��تانداری آذربایجان غربی از سفر 
خبرنگاران گفت: بل��ه. االن می گویند در جریان نبودند. باید 
بررسی کنیم و ببینیم که در سلسله مراتب اداری و در زمینه 
اطالع رسانی درباره این سفر هریک از مجموعه ها چه وظایفی 
داشته اند و چه اقداماتی انجام شده است و حتما رسیدگی صورت 
گرفته و برای جلوگیری از وقوع این اتفاقات ناگوار در آینده با 
توجه به شرایط کشورباید تمهیدات و  دستورالعمل های خاصی 

تهیه و تنظیم کرد.

واکنش ستاد احیای دریاچه ارومیه به اطالعیه پلیس درباره قصور ستاد
نظرنهاییرا»قاضی«میدهد
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۱۱۱قربانیو۸۳۴۱ابتالیجدیددرکشور
براس��اس اعالم وزارت بهداش��ت، طی ۲4 ساعت هشت هزار و ۳4۱ بیمار 
جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۱۱۱ تن نیز به دلیل این 

بیماری جان خود را از دست دادند.
تاکنون چهار میلیون و 4۵۳ هزار و 4۳۹ نفر دوز اول واکسن کرونا و یک 
میلیون و ۸۷۱ هزار و ۲۶۸ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 

تزریق شده در کشور به شش میلیون و ۳۲4 هزار و ۷0۷ دوز رسید.
از ۱۱ تا ۱۲ تیرماه ۱400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و 
۳4۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۱۲0 نفر 
از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۲4۱ 
هزار و ۳۷ نفر رسید.متاسفانه در طول ۳۶ ساعت گذشته، ۱۱۱ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸4 هزار و ۶۲۷ 
نفر رسید.خوشبختانه تاکنون دو میلیون و ۹۱4 هزار و ۸۳0 نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.سه هزار و ۲0۷ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون ۲۳ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۶۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 
انجام شده است.در حال حاضر ۹۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۳ شهر در 

وضعیت نارنجی و ۱۷۳ شهر در وضعیت زرد این بیماری قرار دارند.

ساعتی۱۶تولدو۹مرگدرتهران
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به ثبت بیش از 
۱4۲ هزار والدت در استان تهران طی سال ۱۳۹۹ از کاهش ۳0 درصدی والدت  

در بازه زمانی پنج ساله از ابتدای سال ۹۵ تا پایان ۹۹ خبر داد.
مس��عود شفیعی، در تشریح  آمار والدت در استان تهران گفت: طبق آمار 
ثبت احوال در سال ۱۳۹۹ تعداد۱4۲ هزار و ۹۵۹ والدت در استان تهران ثبت 
شده است به این معنا که در هر ساعت ۱۶ تولد داشتیم. همچنین سن مادران 
در ۵۸ درصد والدت ها در سال گذشته در استان تهران باالی ۳0 سال بوده که 

باال رفتن سن ازدواج و تاخیر در فرزندآوری را نشان می دهد.
وی با اشاره به میزان فوتی ها در سال گذشته افزود: میزان فوتی ها در سال 
۹۹ به طور میانگین هر ساعت ۹ فوتی بوده که در مجموع متاسفانه در سال 
گذشته  ۸0 هزار و ۶۵0 نفر از هموطنانمان را از دست داده ایم. از این میزان فوتی 
۵۷ درصد مردان و 4۳ درصد زنان بوده اند و بیشترین گروه سنی فوت شدگان 

مربوط به افراد باالی ۶۵ سال است.
وی درباره رشد طبیعی جمعیت طی  سال های ۹۵ تا ۹۹ نیز تاکید کرد: 
رشد طبیعی جمعیت استان از ۱/۱۱ در سال ۹۵ به 0/4۵ در سال ۹۹ رسیده 
که این کاهش رشد طبیعی جمعیت، زنگ خطری برای سالمندی استان تهران 

در سال های آینده است.

اطالعاتشفافدردسترسشهرونداناست
رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران دیروز در واکنش 
به گزارش »جهان صنعت« در خصوص پول پاشی های روابط عمومی شهرداری 

تهران توضیحاتی ارائه کرده است.
غالمحسین محمدی با اشاره به قراردادهای منتشر شده شهرداری تهران با 
رسانه ها در فضای مجازی اظهار کرد: بنده استقبال می کنم از اینکه شهرداری 
تهران در یک فرآیند شفاف اطالعات سازمان را برای عموم مردم دسترس پذیر 
کرده و بر طبق این موضوع مردم و رسانه ها می توانند عملکرد شهرداری تهران 
را نقد کنند و بدانند بیت المال چگونه هزینه می شود.محمدی افزود: همچنین 
ما باید هر خبری که در فضای رسانه ای مطرح می شود را بررسی کنیم و بدانیم 
از چه زاویه ای منتش��ر ش��ده و اصال این موضع صحیح است یا خیر و یا بنا به 
دالیلی سانسورش��ده مطرح شده است؛ قراردادهای مدیریت شهری در حوزه 
ارتباطات و رسانه ها بسیار متنوع است و بخشی مربوط به تولید محتوا و بخشی 

به توزیع محتوا مربوط می شود.
رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیان کرد: مانند بسیاری از 
نهادها و ارگان های دیگری که روابط عمومی ها با استفاده از امکانات خود یا خرید 
خدمت اقدام به تولید و توزیع محتوا می کنند، ما نیز به دالیل محدودیت هایی 
که در تبلیغات و اطالع رسانی در شهرداری تهران به منظور کنترل قراردادها 
و کاهش هزینه ها در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران و همچنین سازمان ها 
و شرکت ها ایجاد کردیم تصمیم گرفتیم فعالیت های برون سپاری رسانه ای به 

صورت متمرکز انجام شود.
وی تصریح کرد: این فعالیت ها عموما خاص هستند و اساسنامه ای شرکت 
پیام رس��ا دارد که در آن درج شده است که فعالیت های تبلیغاتی و هنری به 
تشخیص هیات مدیره و یا با فراخوان بین کسانی که بتوانند کار را انجام دهند 
)زمانی که افراد محدودی شرایط انجام خدمت را دارند( می توانند ترک تشریفات 
برایش��ان انجام بش��ود که البته این مساله خود تشریفاتی دارد که با گزارشی 

توجیهی همراه است.
او بیان کرد: مثال در یکی از این قراردادها بیان شده که برای شبکه اجتماعی 
توئیتر برای یک فرد مبلغ 400 میلیون تومان داده شده که این موضوع از اساس 
دروغ است که چنین چیزی نه ممکن و نه معقول است و قانونی نیست. قرارداد 
فوق الذکر برای توزیع تعدادی اخبار مشخص در سال طبق تعرفه های مصوب 
بوده است.رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران گفت: ما برای 
اطالع رسانی دقیق و مناسب با بسیاری از رسانه ها فعالیت هایی را طبق قانون 
داش��تیم و حتی در برخی از روزنامه ها ویژه نامه هایی منتشر شد که عملکرد 

شهرداری تهران به خوبی به شهروندان تهرانی گزارش داده شود.
محمدی گفت: فعالیت های تبلیغاتی و هنری در ش��هرداری تهران عموما 
کارسازی اش از شرکت پیام رسا انجام می شود که این موضوع بر اساس قوانین 

و با نظر هیات مدیره و گزارشات توجیهی انجام می شود.
او در ادامه تاکید کرد: وظیفه روابط عمومی اطالع رسانی اقدامات سازمان از 
طرق شفاف به عموم شهروندان است. رسانه های مکتوب و مجازی، رسمی و 
غیررسمی برای این مهم مورد استفاده قرار می گیرند؛ لذا اینکه با افراد و شرکت ها 
بحث تولید و توزیع محتوا قرارداد بسته شود از وظایف ذاتی روابط عمومی است. 
اینکه گفته شود شهرداری دارای روزنامه است و روابط عمومی هم خبرگزاری شهر 
را دارد با توجه به بررسی ها و درخواست های اطالع رسانی در سازمان به هیچ وجه 
پاسخگو نیست و روابط عمومی با استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای و صداوسیما 

و روزنامه ها باید حجم گسترده تری از مخاطبان را پوشش دهد.
او گفت: طبق قانون شهرداری تهران به شرکت پیام رسا این اجازه را داده 
که طبق مصوبه هیات مدیره در معامالت خرد و کالن هنری و تبلیغی عالوه بر 
مناقصه از مسیر ترک تشریفات، اقدام کند. این موضوع به دلیل این است که اگر 
فرضا شهرداری قصد داشته باشد در روزنامه ای خاص، فیلمی خاص یا کمپین 
اطالع رسانی خاصی که نیاز به مشخصات ویژه ای بنا به تقاضای پیمانکار دارد 
نقش آفرینی کند و احتمال زیاد از مسیر فراخوان و مناقصه این اقدام ممکن 

نیست با تصویب مدیران کارسازی الزم را انجام دهد.
او گفت: امروز ما به صورت شفاف همه قراردادها و مقررات را در دسترس 
قرار می دهیم تا عالوه بر نهادهای نظارتی عموم شهروندان هم بررسی کنند 
و نظ��رات خ��ود را بگویند.محمدی ادامه داد: بس��یاری حتی با این حجم 
فعالیت ها ما را در زمینه اطالع رس��انی نقد می کنند البته چون رسانه ملی 
با ما همکاری نداش��ت نتوانستیم بسیاری از فعالیت های مدیریت شهری 
به ویژه در حوزه تغییر ریل را به خوبی اطالع رسانی کنیم. اما حداکثر توان 
خود را در ش��رایطی که مردم از نظر فکری و معیش��تی نسبت به عملکرد 
کل حاکمیت نقد داشتند را برای تبیین ریل جدید مدیریت شهری به کار 
گرفتی��م. گمان می کنم فارغ از نیت خوانی ها این نقد و بررس��ی ها به نفع 

عموم شهروندان است.

»جهان صنعت« در گفت وگو با کارشناس ها به بررسی آخرین وضعیت پیک پنجم کرونا پرداختخبر

مردم بی دفاع، دولت بی خیال
رنا

ای

بازتاب
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پس از 12سال پیگیری
مرمتگران آثار فرهنگی و هنری صاحب خانه صنفی شدند

انجم��ن صنفی 
سراسری مرمتگران 
و  فرهنگ��ی  آث��ار 
ز  ا بع��د  هن��ری 
12سال پیگیری و 
برنامه ریزی تشکیل و 
اولین مجمع عمومی 
آن امروز به صورت 

مجازی برگزار شد.
رش  گ��زا ب��ه 

روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، فتح اهلل نیازی مرمتگر 
و نماینده هیات موسس انجمن صنفی مرمتگران آثار فرهنگی و هنری با اعالم 
این خبر گفت: با وجود پیش��ینه بیش از 50 س��اله حفاظت و مرمت در ایران 
و حضور بیش از شش هزار مرمتگر در کشور متاسفانه هم اکنون تعداد اندکی 
از این افراد در بخش دولتی مشغول به کار هستند و مابقی به صورت مرمتگر 

شخص حقیقی و پیمانکار فعالیت می کنند.
او بیان کرد: از سویی نبود ساز و کاری تعریف شده برای تخصص مرمت اشیا 
و آرایه های معماری به عنوان یک شغل و حرفه شناخته شده و مستقل، باعث 
فعالیت برخی افراد غیرمتخصص در این حوزه و بیکار ماندن و فراموش شدن 
متخصصان این رشته شده است. کارشناس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار 
فرهنگ��ی- تاریخی اظهار کرد: به منظور س��اماندهی و دفاع از حقوق صنفی 
مرمتگ��ران بعد از 12 س��ال پیگیری و برنامه ریزی س��رانجام مرمتگران آثار 
تاریخی- فرهنگی صاحب خانه صنفی شدند. نماینده هیات موسس انجمن 
صنفی مرمتگران آثار فرهنگی و هنری گفت: بر اساس فصل ششم قانون کار و 
ایجاد انجمن های صنفی با کمک وزارت کار و همراهی معاونت میراث فرهنگی 
پیشکسوتان مرمت آثار تاریخی و فرهنگی از این به بعد جدای از هویت هنری، 

از هویت صنفی و سندیکایی نیز بهره مند خواهند شد.
او با بیان اینکه این انجمن صنفی قرار است پیگیر مطالبات کاری ، معیشتی 
و صنفی مرمتگران اشیای تاریخی - فرهنگی و آرایه های معماری در سراسر 
کشور باشد، ابراز امیدواری کرد: این گام تاریخی با کمک و همراهی نهاد های 
مختلف از جمله وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، مسیر خود 
را درست و اصولی پیش ببرد. نیازی تصریح کرد: این انجمن امروز به صورت 
مجازی اولین مجمع عمومی خود را به منظور تصویب اساسنامه انجمن صنفی و 
انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار کرد و از این تاریخ به بعد این مجمع 
به طور رسمی با نام »انجمن صنفی سراسری مرمتگران آثار فرهنگی و هنری« 
کار خود را ش��روع  می کند. او با بیان این مطلب که این انجمن نوپا به یاری 
نهادهای دولتی برای استقرار در مکانی مناسب نیاز دارد گفت: ما به سوی همه 
مرمتگران اشیای تاریخی فرهنگی و آرایه های معماری دست کمک و همراهی 

دراز می کنیم تا این خانه صنفی، خانه همه مرمتگران شود.

چادرملو نقطه عطف آشتی صنایع بزرگ با 
صنایع دستی اردکان

ایسنا- سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردکان 
از حمایت مجتمع صنعتی چادرملو از صنایع دستی خبر داد و گفت: به زودی 
مجتمع صنعتی چادرملو در راستای آموزش ، بسته بندی و فروش هنرصنعت 

هنرمندان دیار کویری اردکان حمایت های اثربخشی را آغاز می کند.
محمود ادیبان با بیان این که صنایع دستی هر قومی نشأت گرفته از آداب 
و رسوم آن منطقه است، اظهار کرد: صنایع دستی هر قوم شناسنامه و هویت 
مردمان هنردوست آن دیار است. او با بیان اینکه در جنگ اقتصادی و فرهنگی 
صنایع دستی بهترین و زیباترین راه برای اشاعه فرهنگ و ارزآوری است، گفت: 
صادرات محصوالت صنایع دستی با برند ایرانی به خارج از مرزهای ایران یکی 
از راه های مقابله با این جنگ اقتصادی است. این مسوول بیان کرد: این مهم 
مگر با آشتی صنایع بزرگ و خرد و خانگی که همان صنایع دستی است، تحقق 
نمی یاب��د. به گفت��ه او، مجتمع صنعتی چادرملو در پی یک وظیفه اجتماعی 
جهت حمایت از مشاغل خرد خانگی و صنایع دستی موجود در شهرستان، با 
به کارگیری افراد باتجربه و فعال و تحصیلکرده در زمینه بازاریابی به خدمت 
گرفته و به زودی حمایت های اثربخشی را در حوزه صنایع دستی از هنرمندان 

این عرصه انجام خواهد داد.
 ادیبان با بیان این که نگاه مشاور این شرکت حمایت از صنایع دستی است، 
تصریح کرد: در اولین اقدام، با گردآوری هنرمندان صنایع دستی در تمام رشته ها 
از مشکالت آنها با خبر و توصیه هایی در خصوص برندسازی، تولید و فروش ارائه 
شد. او به جلسه روز گذشته این بخش صنعت با همراهی نماینده یکی از شعب 
بانک های استان اشاره کرد و گفت: نماینده این بانک و کارشناس صنایع دستی 
اداره میراث فرهنگی از چند مجموعه کارگاه صنایع دستی در اردکان بازدید کردند. 
این مسوول با اشاره به خبر نویدبخش حمایت از صنایع دستی شهرستان اردکان 
بیان کرد: این مجتمع صنعتی از حمایت های همه جانبه خود برای شکوفایی 

صنایع دستی شهرستان اردکان خبر داده است.

سازمان جهانی گردشگری گزارشی منتشر 
کرده است مبنی بر این که به دلیل شیوع ویروس 
کووید19 ممکن اس��ت ضررهای اقتصادی از 

صنعت گردشگری به چهار میلیارد دالر برسد.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط آنکتاد 
در 30 ژانویه، میزان خسارت ها در تولید ناخالص 
داخل��ی جهانی در س��ال های 2020 و 2021 
ممکن اس��ت به دلیل رکود گردش��گری بر اثر 
پاندمی کرونا به چهار میلیارد دالر برسد. علت 
این امر پاندمی کرونا در جهان است که مستقیما 

بر گردشگری تاثیر گذاشته است.
ای��ن گزارش که به طور مش��ترک توس��ط 
س��ازمان ملل و س��ازمان جهانی  گردشگری 
تدوین شده است اعالم می کند که گردشگری 
جهانی و مش��اغل و حوزه های وابسته به آن در 
س��ال 2020 میالدی 2/4 میلیارد دالر به طور 
مس��تقیم و غیرمستقیم متضرر شده اند. دلیل 
این امر نیز کاهش ش��دید سفر توریست های 

بین  المللی است.
این گزارش هشدار می دهد که ممکن است 
در سال جاری نیز خسارت های مشابهی رخ دهد. 
بهبود صنعت گردشگری وابستگی شدیدی به 
واکسیناسیون کووید 19 در سراسر جهان دارد.

واکسیناسیون تنها راه ترمیم گردشگری
ایزابل دورانت سرپرس��ت دبی��رکل آنکتاد 
گفت: باید واکسیناس��یون در سطح جهانی به 
طور کامل صورت بگیرد تا از کارگران محافظت 
کند، همچنین اثرات سوء شیوع عمومی کرونا 
را کاهش دهد تا بتوان تصمیمات استراتژیکی در 

رابطه با گردشگری جهانی اتخاذ کرد.
زوراب پولولیکاش��ویلی دبیرکل س��ازمان 
جهانی گردشگری گفت: گردشگری یک سبک 
زندگی و اولویت برای میلیون ها انس��ان است. 
پیشرفت واکسیناسیون برای محافظت از جوامع 
و حمایت از راه اندازی مجدد گردش��گری ایمن 
ضروری اس��ت. در این صورت می توان مشاغل 
گردشگری را از خطر نابودی نجات داده و منابع 
مورد نیاز را در اختیار این صنعت قرار داد. باید 
واکسن به میزان کافی در اختیار کشورها به ویژه 
کشورهای در حال توسعه قرار بگیرد. گردشگری 
جهانی و واکسیناسیون در سطح جهانی وابستگی 

مستقیمی به یکدیگر دارند.
آسیب کش�ورهای در حال توسعه از  � 

نابرابری توزیع واکسن
واکسیناس��یون اینک��ه  ب��ه  توج��ه   ب��ا 

 کووید 19 در برخی کشورها بسیار بیشتر از دیگر 
کشورها انجام می شود، آسیب های گردشگری 
نیز در کشورهای توسعه یافته که واکسن کافی 
در اختیار دارند بس��یار کمتر از کش��ورهای در 
حال توس��عه ای اس��ت که هنوز مردم خود را 

واکسینه نکرده اند.

آمار واکسیناسیون کووید 19 در کشورهای 
مختلف بسیار متفاوت است؛ در برخی کشورها 
تنها یک درصد از مردم واکس��ینه شده اند و در 
دیگر کش��ورها تا 60 درصد از مردم واکس��ینه 
ش��ده اند. صنعت گردشگری در کشورهایی که 
درصد باالیی از مردم خود را واکسینه کرده اند 
س��ریع تر بهبود خواه��د یافت. این کش��ورها 
شامل آلمان، سوییس، بریتانیا و ایاالت متحده 
آمریکا هس��تند .  بر اس��اس گزارش س��ازمان 
جهانی گردش��گری، متخصص��ان توقع ندارند 
که گردشگری تا س��ال 2023 به دوران پیش 
از کرونا بازگردد. موانع اصلی بر سر رونق مجدد 
گردشگری جهانی، محدودیت های سفر، مهار 
کند ویروس کرونا، اعتماد اندک مردم به س��فر 

و شرایط اقتصادی ضعیف است.
پیش بینی ضرر 1/8 � میلیارد دالری در 

سال 2021
انتظار می رود که گردشگری بین المللی در 
نیمه دوم سال جاری میالدی در شرایط بهتری 
قرار گیرد اما  گزارش UNCTAD در مقایسه 
با سال 2019 بین 1/7 تریلیون تا 2/4 تریلیون 

دالر زیان نشان می دهد.
این نتایج بر اساس شبیه سازی هایی است که 
از کاهش سفرها و ضررهای گردشگری جهانی 
کسب شده است، نه بر اساس سیاست هایی مانند 
برنامه های محرک اقتصادی که می تواند تاثیر 

پاندمی را بر گردش��گری کاهش دهد. بنابراین 
به نظر می رسد همچنان جای امیدواری وجود 
دارد که ضررهای گردش��گری در س��ال جاری 

میالدی کنترل شود.
این گزارش اثرات اقتصادی س��ه سناریوی 
ممکن را در بخش گردش��گری در سال 2021 
ارزیابی می کند که همگی منعکس کننده کاهش 

ورودهای بین المللی است.
اولین س��ناریو ، که توس��ط سازمان جهانی 
گردشگری پیش بینی شده، کاهش 75 درصدی 
ورود گردشگران بین المللی را نشان می دهد - 
بدبینان��ه ترین پیش بینی - بر اس��اس کاهش 

گردشگران در سال 2020.
در این سناریو ، بیان شده که کاهش سفرهای 
توریست های ورودی موجب از دست رفتن 948 
میلیارد دالر درآمد ش��ده که در تولید ناخالص 
داخل��ی به 2/4 میلیارد دالر می رس��د. این امر 
موجب بیکاری نیروی کار از جمله نیروی انسانی 
تازه کار می ش��ود. به طور مثال گردشگری پنج 
درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را به خود 
اختصاص می دهد. این کش��ور در سال 2020 
حدود 69 درصد از توریس��ت های ورودی خود 

را از دست داده است.
کاه��ش س��فرهای ورودی به این کش��ور 
خس��ارتی بالغ بر  33 میلیارد دالر تخمین زده 
شده و این امر منجر به ضرر در بخش های مرتبط 

نزدیک مانند غذا ، نوشیدنی ، تجارت خرده فروشی ، 
ارتباطات و حمل و نقل می شود.

خسارت ترکیه از این صنعت 93 میلیارد دالر 
اس��ت. رکود گردشگری منجر به کاهش تولید 

ناخالص داخلی در حدود 9 درصد شده است.
س��ناریوی دوم کاه��ش 63 درصدی ورود 
گردش��گران بین المللی را نش��ان می دهد که 
از پیش بین��ی س��ازمان جهانی گردش��گری 

خوشبینانه تر است.
 UNCTAD و س��ناریوی سوم که توسط
تنظی��م ش��ده ، نرخ های مختلف گردش��گری 
داخل��ی و منطقه ای را در س��ال 2021 در نظر 
می گی��رد. پیش بین��ی می ش��ود 75 درصد از 
کاهش فعالیت های گردشگری به کشورهایی 
که واکسیناسیون کمی انجام داده اند مربوط باشد 
و 37 درصد کاهش فعالیت های گردشگری در 
کشورهایی که واکسیناسیون باالیی داشته اند؛ 

یعنی کشورهای توسعه یافته مرتبط است.
بیکاری گسترده در تمام دنیا  � 

بر اساس این گزارش رکود گردشگری موجب 
می شود 5/5 درصد نیروی کار بیکار شوند. نیروی 
کار حدود 30درصد هزینه خدمات گردشگری 
در کش��ورهای توسعه یافته و در حال توسعه را 
تش��کیل می دهد. موانع ورود در این بخش که 
بس��یاری از زن��ان و کارمندان ج��وان را به کار 

می گیرد ، نسبتا کم است.

ضررهای بیشتری پیش بینی می شود � 
در ژوئیه سال گذش��ته ، آنکتاد تخمین زد 
که یک توقف چهار تا 12 ماهه در جهانگردی 
بین المللی ، با احتساب هزینه های غیرمستقیم ، 
بین 1/2 تریلیون تا 3/3 تریلیون دالر برای اقتصاد 
جهانی هزینه خواهد داشت. اما ضررها از آنچه 
پیش بینی می شد بیشتر بود چراکه با گذشت 15 
ماه از آغاز پاندمی، آمار سفرهای جهانی هنوز هم 

بسیار کم است.
بر اس��اس گزارش ه��ای س��ازمان جهانی 
گردش��گری، میزان سفر توریست های ورودی 
بین ژانویه و دس��امبر س��ال 2020 حدود یک 
میلیارد دالر یا 73 درصد کاهش یافته اس��ت. 
در سه ماهه نخست سال 2021 نیز بررسی ها از 

کاهش 84 درصدی سفرها حکایت دارد.
کشورهای در حال توسعه بیشترین تاثیر را از 
پاندمی روی گردشگری شاهد بودند. این کشورها 
بیش��ترین توریس��ت های ورودی را از دس��ت 
دادند که بر اس��اس آماره��ا 60 تا 80 درصد از 

توریست های جهانی خود را از دست داده اند.
مناطقی که بیشترین خسارت ها را تحمل 
کرده اند شامل شمال شرقی آسیا، جنوب شرقی 
آسیا، اقیانوسیه، آفریقای شمالی و آسیای جنوبی 
اس��ت. مناطقی که کمترین آسیب را دیده اند 

آمریکای شمالی، اروپای غربی و کارائیب است.
/https://www.unwto.org :منبع

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و 
احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور گفت: 
150 بنای تاریخی و گردشگری کشور به ارزش 1650 میلیارد 

ریال به بخش خصوصی واگذار شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی، هادی میرزایی 
در بازدید از استان سمنان و با اعالم این خبر افزود: با وجود 
آسیب های ناشی از شیوع کرونا و کاهش جذب گردشگران، 
تاکنون 1650 میلیارد ریال جذب سرمایه مستقیم و حدود 
سه هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری غیرمستقیم در بناهای 

تاریخی کشور محقق شده است.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف 
و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور ادامه 
داد: صن��دوق توس��عه، حفظ و احیا با ه��دف بهره برداری و 
ارتقای بناهای تاریخی، از زمان تاسیس تاکنون طی 15 سال 
اخی��ر 754 مجموعه را در اختیار خود قرار داده که تاکنون 
150 مجموعه تاریخی از این تعداد به بخش خصوصی واگذار 

شده است.
میرزایی بیان کرد: طی یک و نیم س��ال گذش��ته با 34 
سفر استانی و بررسی بناهای تاریخی متعلق به صندوق، 70 

مجموعه تاریخی جهت حفظ و احیا واگذار شد.
او تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات صندوق فعال کردن 

ظرفیت بازاریابی، معرفی آثار و ظرفیت های طبیعی و تاریخی 
حوزه فعاالن میراث فرهنگی اس��ت ک��ه فروش محصوالت 
صنایع دس��تی را به صورت اینترنتی و در بس��تر اینترنت به 

همراه داشت.
میرزایی بیان کرد: طی برنامه های پیش رو، تالش می شود 
تا در آینده نزدیک 50 مجموعه تاریخی دیگر با استفاده از 
فراخوان عمومی، به صورت شفاف به بخش خصوصی واگذار 

شود.
او از امضای تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور یادکرد و گفت: طبق این 
توافق با وزارت تعاون، مقرر شد تا زمینه حمایت هزار میلیارد 
ریال در حوزه خانه خالق و فرش دس��تباف انجام ش��ود و با 
این تفاهمنامه سرمایه گذاران می توانند تا سقف پنج میلیارد 
ریال تسهیالت چهار درصد را از طریق ظرفیت کارا و صندوق 

توسعه ملی دریافت کنند.
میرزایی ادامه داد: طبق تفاهمنامه با سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشور نیز مقرر شد تا بناهای تاریخی تحت مالکیت 
س��ازمان اوقاف با شناسایی استان ها به صندوق معرفی و به 

بخش خصوصی واگذار تا ظرفیت احیای بناها فراهم شود.

واگذاری 150 بنای تاریخی و گردشگری کشور به بخش خصوصی
میراث فرهنگی

زیان 4 میلیارد دالری گردشگری جهان 

زمان پیشنهادی: 20 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. 
2- در ه��ر مربع 3×3 اعداد یک تا 9 باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پیشنهادی: 40 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- دوستدار انسان- مسرت بخش 

2- متن اثر هنری- ساختار سازنده اسکلت 
3- باران اندک- ماده منفجره کار گذاشتنی- آرزوهای نفس 

آدمی- خاطره ذهنی
4- باجه فروش بلیت- نی میان تهی- سبزی رنگین با طعم 

کمی تند- تار دوخت
5- ضمیر اول ش��خص مفعولی- جبران مادی خس��ارت- 

می گویند محل گذر است
6- ص��دا و آوای غیبی- ایالتی در جنوب ش��رقی آمریکا به 

مرکز نشویل- از گل های زینتی باغچه ای
7- بندگ��ی و عبودیت- زحمت و عذاب – س��وخت چوبی- 

پایین ترین بخش کوه
8- وضیعت بدن عضالنی- گدایان سمج

9- کالم پرس��ش- از دریاهای رنگین- بیزار از پونه- غصه 
مرگ آور

10- ام��ر به دی��دن می کند- غذای برگ مو- گل س��فید 
و خوشبو

11- درس موضوعی- نخ تابیده ریس��یده ش��ده -  درخت 
سوزنی شکل و همیشه سبز

12- از ویتامین ها- شهری در استان فارس- از پسوندهای 
نفی انگلیسی- آماده و فراهم

13- یکباره خودمانی- پهلوانان- نهنگ دریایی- باالنشین 
بدن

14- نوعی تفنگ قدیمی- الزمه دوستی بی ریا
15- نام دیگر عنصر س��دیم- از آثار الکس��اندر پوش��کین 

نویسنده روسی

افقی:
1- وزیر خردمند خسرو انوشیروان- نخستین پیامبر عجم

2- س��الح جن��گاوران قدیمی- نیرومن��د و دارای صالبت 
کامل 

3- ش��هری در نزدی��ک ته��ران- مقام و منزل��ت- عنوان 
امپراتوری آلمان- مخترع اسکاتلندی ماشین بخار

4- چربی گوس��فند- خط دوخ��ت در لباس- محل تغذیه 
جنین- بدی و فساد

5- پن��دار و خی��ال- ان��س دادن- از ظ��روف آش��پزخانه 

مخصوص پذیرایی
6- عمارت- هر چیز نوظهور- شراره آتش 

7- خم پارچه- هشتمین ماه میالدی- نیست شونده- همسر 
از دست داده 

8- هر 12 ماه یکبار- شبیه یکدیگر
9- از آف��ات زراعت��ی- معامل��ه غیرنقدی- ن��ام اختصاری 

هواپیمایی ملی کشورمان- نشانه قدم
10- دوستی برادرانه- کبوتر دشتی- نفی رای

11- چرخ��ش و گردیدن- پیش��کش ها- باغ بهش��ت گونه 
شداد

12- ح��رف انتخ��اب- غیراص��ل- پش��ت س��ر- ش��یره 
چغندرقند

13- بدون صرف زمان- س��لطان افشاری- پول فلزی- نت 
هفتم موسیقی

14- ترکی��ب غی��ر فلز با اکس��یژن- فاقد تحرک اس��ت و 
مقابل پویایی

15- پایگاه منجم- از سلسله حکومت های ایران

جواب جدول شماره  1986
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مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

نوای ساز ابداعی زنده یاد شجریان در قطعه 
»سیراب شدم«

آیدین الفت از فعاالن حوزه مهندس��ی صدا در تازه ترین 
فعالیتش تک آهنگ »س��یراب ش��دم« را با حضور تعدادی 
از نوازندگان ش��ناخته شده موسیقی کشورمان و استفاده از 
س��از »صراحی« از سازهای ابداعی زنده نام استاد محمدرضا 

شجریان منتشر کرد.
تک آهنگ »س��یراب ش��دم« عنوان اثری موسیقایی با 
شعر، آهنگ و صدای آیدین الفت از فعاالن حوزه مهندسی 
صداس��ت که ب��ه تازگی ب��ا همراهی جمع��ی از نوازندگان 
شناخته شده موسیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفت. قطعه 
موس��یقی »سیراب شدم« با ش��عر، آهنگ و صدای آیدین 
الفت، تنظیم کنندگی، ضبط، میکس و مسترینگ امید نیک 
بین و همراهی نوای ساز »صراحی« از سازهای ابداعی استاد 
محمدرضا ش��جریان، منتشر شده است. این قطعه در قالب 
سنتی مدرن، آمیخته با کالمی عارفانه ساخته و تنظیم شده 
و نوازندگان برجس��ته ای در نواختن س��ازهای آن مشارکت 

داشته اند.
یکی از ویژگی های این اثر، ش��عر آن اس��ت که به قالب 
»مسمط مبسوط« سروده شده که این قالب در گونه شناسی 
شعر عامیانه فارسی، منظومه های شفاهی و بحر طویل های 
قدیم رواج داشته است، اما متاسفانه اهمیت و ارزش فرهنگ 

عامه در تلفیق با شعر کالسیک موفق عمل نکرده است.
در این قطعه تالش شده تا چنین تلفیق به فرم »مستزاد 
چند مصرعی« با مفاهیم عارفانه نمود پیدا کند. اشعار اثر نیز 
در هفت بیت اس��ت که اش��اره ای به هفت شهر عشق عطار 
نیش��ابوری دارد. بر این اساس شاعر در بیت اول آن بر کلمه 
»مادر« تاکید دارد و بیت آخر ش��عری است که او بر سنگ 
نوش��ته مزار پدرش در سال ۱۳۸۲ مرقوم داشته است. او در 
صفحه شخصی خود این قطعه را به مادر و پدر خود به عنوان 

یگانه معماران وجودش تقدیم داشته است.
آیدین الفت از چهره های شناخته شده در صنعت مهندسی 
صدای کشور است که به فعالیت ساخت موسیقی و سرایش 
شعر هم می پردازد. خوانندگی بخش سولوی این قطعه برعهده 
او بوده و امید نیک بین و مهرداد ناصحی نیز به عنوان هم خوانان 
او را در این اثر همراهی کرده اند. خوانندگی این اثر نیز به جای 
تکیه بر فنون خوانندگی بر اساس تکنیک چند صدایی و جمعی 
استوار است. »کالم« بر »خوانندگی« ارجحیت دارد و بر همین 
اساس در این آهنگ به جای نام بردن از عنوان »خواننده« از 

کلمه »صدا« استفاده شده است.

ُمهر تعطیلی دوباره کرونا بر اجراهای تئاترشهر
با قرمز شدن وضعیت تهران، بار دیگر سالن های تئاتر شهر 
تعطیل شد. در چند روز گذشته که اخباری درباره قرمز شدن 
وضعیت تهران منتشر شده بود، جامعه تئاتری پیش بینی می کرد 
بار دیگر با تعطیلی سالن های نمایشی رو به رو شود و صبح دیروز 
نیز روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر در خبری اعالم کرد که به 
دلیل اوج گیری دوباره کرونا و قرمز شدن وضعیت تهران، سالن های 

این مجموعه تا اطالع ثانوی تعطیل شده اند.
این تعطیلی در شرایطی صورت می گیرد که فعاالن تئاتر در 
چند وقت اخیر واکسیناسیون گروه های نمایشی در حال اجرا یا 
مشغول به تمرین را به عنوان یکی از مطالبات این صنف مطرح 
کرده اند. در حالی که هنوز هیچ پاسخ مشخصی به این مطالبه 
داده نشده، شدت گیری کرونا و نیز اوج گیری نوع هندی آن، بار 

دیگر فعالیت سالن های تئاتر را مختل کرده است.
از آغاز همه گیری کرونا برای چندمین بار است که سالن های 
تئاتر تعطیل می شوند. پیش از این تئاتر و سینما جزو مشاغل 
گروه دو محسوب می شدند و در وضعیت نارنجی هم فعالیت آنها 
تعطیل می شد، اما فروردین ماه امسال، سینما و تئاتر در دسته 
اول مشاغل طبقه بندی شدند که تعطیلی آنها در وضعیت قرمز، 

صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش و بنا به اطالع روابط عمومی مجموعه 
تئاترشهر طی روزهای گذشته نمایش های داستان باغ وحش به 
کارگردانی مهدی پاشایی و بازی مهدی زمین پرداز، بهار نوحیان 
و مهدی پاشایی در تاالر قشقایی و تن ها به کارگردانی علیرضا 
معروفی با بازی فرزاد تجلی، امیررضا حش��می پور، محمد جواد 
حشمی پور، امیر ارس��الن خالویی، فردین شاه حسینی،  هادی 
شیخ االسالمی، حسین عارف، آرمان میرزایی، حامد نساج بخارایی و 

محمد نیازی در تاالر سایه اجراهای خود را آغاز کرده بودند.

»مجبوریم« در جشنواره »مونز« بلژیک 

سی وششمین جشنواره بین المللی مونز از تاریخ ۹ تا ۱۶ 
ج��والی )۱۸ تا ۲۵ تیر( در بلژیک برگزار می ش��ود و فیلم 
»مجبوریم« تازه ترین ساخته رضا درمیشیان در بخش ویژه 

حقوق بشر این رویداد سینمایی به روی پرده می رود.
»مجبوریم« پیش از این سه جایزه اصلی بهترین فیلم، 
بهترین تماشاگران و بهترین فیلم هیات داوری نتپک )شبکه 
ارتقای سینمای آسیاوپاسیفیک( را در جشنواره آسیاتیکای 

رم را به خود اختصاص داده است.
تم��ام فیلمبرداری »مجبوریم« در ۹0 جلس��ه در ۱00 
لوکیشن در تهران انجام شده که از این میان بخش عمده ای 
از آن در جنوب ش��هر تهران فیلمبرداری شده اما همچون 
فیلم های گذش��ته درمیشیان از شمال شهر تا جنوب شهر 
را در برمی گیرد. در این فیلم پر بازیگر نس��ل های مختلف 

بازیگران زن حضور دارند.
بازیگران: فاطمه معتمدآریا، نگار جواهریان، پارسا پیروزفر، 
بهم��ن فرمان آرا، پردیس احمدیه، مجتب��ی پیرزاده، بابک 
کریمی، همایون ارش��ادی، پریوش نظری��ه، رضا بهبودی، 
احمد حامد، مریم بوبانی، راموناه شاه، هوشنگ قوانلو، مسیح 
کاظمی، س��پیده علی محمدی، غزل ش��جاعی، خورشید 
چراغی پور، مهدی نصرتی، رویا بختیاری، محمدرضا مالکی، 
محمد حیدری، نسیم جمشیدی، محسن خویینی ها، حامد 
رحیمی نصر، حسین مسلمی، سیامک ادیب، یگانه ظرافتی، 
نازی خاتمی، شراره رنجبر، یاسمین پازوکی، حسام زارع مقدم، 
مهناز کرباسچیان، حیدر طلوعی نیا، سیدداود مرتضوی، سهیل 
قناعتی، فرهاد ریش سفیدی، بشیر ادریسی، سعید اکبری، علی 

بلوردی و... با حضور: ژاله علو

 »جاده خاکی« در فهرست ۲۰ فیلم مهم کن
 به انتخاب اسکرین

فیلم »جاده خاکی« اولین نمایش جهانی خود را در بخش 
»دو هفته کارگردانان« هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن 
تجربه خواهد کرد. در فاصله چند روز به آغاز هفتاد وچهارمین 
جشنواره فیلم کن، نشریه اسکرین اقدام به معرفی ۲0 فیلم 
مهم این رویداد سینمایی از میان آثار بخش های رسمی و 
جنبی کن کرده که فیلم ایرانی »جاده خاکی« به نویسندگی 
و کارگردانی پناه پناهی فرزند جعفر پناهی نیز یکی از این 

آثار منتخب است.
»جاده خاکی« که اولین س��اخته پناه پناهی محسوب 
می شود، امسال در بخش »دو هفته کارگردانان« کن رونمایی 
می شود و همچنین یکی از ۳۱ فیلمی است که فرصت رقابت 
برای کسب جایزه دوربین طالی بهترین فیلم اول جشنواره 

کن امسال را نیز خواهد داشت.
اس��کرین در توصیف فیلم »جاده خاکی« نوشته است: 
»پناه پناهی که پیش از این در فیلم »۳ ُرخ« ساخته پدرش 
به عنوان تدوینگر حضور و همکاری داشت، اولین فیلم بلند 
خود را با عنوان »جاده خاکی« در مقام نویسنده و کارگردان 
ساخته که روایتگر داستان سفر جاده ای و پر هرج ومرج یک 

خانواده در یک چشم انداز ناهموار است.«
امسال فیلم »سال طوفان ابدی« ساخته جعفر پناهی و چند 
کارگردان شناخته شده بین المللی نیز در بخش نمایش های 
ویژه جشنواره کن روی پرده خواهد رفت. هفتاد وچهارمین 
دوره جشنواره کن نیز از ۶ تا ۱۷ جوالی )۱۵ تا ۲۶ تیر( و 
با حضور »اسپایک لی« کارگردان آمریکایی به عنوان رییس 

هیات داوران بخش رقابتی برگزار خواهد شد.

درخشش پیکاسو و ماگریت در کریستیز لندن 
و پاریس 

حراج آثار هنری مدرن و معاصر در کریستیز لندن و پاریس 
برگزار ش��د و با فروش ۸۲ اثر به قیمت ۲۱۳ میلیون دالر به 

پایان رسید.
رقم ۲۱۲/۵ میلیون دالری برای حراج کریستیز لندن و پاریس 
در حالی رقم خورد که فروش نهایی همین حراج خانه در پاییز 
گذشته ۱۱۸ میلیون دالر بود. در واقع، این بهترین عملکرد حراج 
آثار هنری قرن های ۲0 و ۲۱ در شاخه اروپایی کریستیز از سال 
۲0۱۷ به این سو بود و برنامه هم خالف رویدادهای مشابه در 

دوران پیشاکرونا، در نوبت عصر برگزار شد.
در بخش لندن اثر »عشق در آسمان است« بنکسی مربوط به 
سال ۲00۳ به دلیل نداشتن خریدار از حراجی بیرون کشیده شد. 
در این بخش ۲۱ اثر به مبلغ ۱۱۹ میلیون دالر چکش خورد که 
البته ۵۶ درصد آن به سه اثر مربوط می شد. به سان چند حراجی 
اخیر، خریداران آسیایی حضوری چشمگیر داشتند و پولی که 
برای خریدن آثار هنری هزینه کردند، از سهم همیشگی ۳0 تا 

۳۵ درصدی بسیار باالتر بود.
یکی از گران ترین تابلوهایی که فروخته شد، »آغوش« پابلو 
پیکاسو مربوط به سال ۱۹۶۹ بود که نقاش نامدار اسپانیایی 
و همسر سومش ژاکلین روکه را به تصویر کشیده است. دو 
خریدار از نیویورک و لندن برای به دس��ت آوردن این تابلو 
۵۲ س��اله رقابت کردند و در نهایت »آغوش« در نخس��تین 
حض��ور در حراجی ه��ا با مبلغ بی��ش از ۲0 میلیون دالر به 
خریدار آمریکایی رسید. برآورد ابتدایی برای این اثر کمتر از 

۱۵ میلیون دالر بود.
تندیس برنزی »مرد سقوط کرده« از آلبرتو جاکومتی مربوط 
به حوالی سال ۱۹۵0 توجه سه خریدار را جلب کرد؛ دو خریدار 
تلفنی از نیویورک و پایتخت انگلیس و یک خریدار حاضر در 
س��الن کریستیز لندن. این تندیس در نهایت ۱۶ میلیون دالر 
چکش خورد. در کریس��تیز پاریس ه��م یک تندیس دیگر از 
استاد ایتالیایی به حراج گذاشته شد و سرانجام یک نفر توانست 
»لوتار دوم« را که تندیسی از الی لوتار عکاس است، به رقم ۳/۵ 

میلیون دالر بخرد؛ سه برابر برآورد ابتدایی.

تجسمی

سينما

نمایش

موسيقی

با تایی��د آکادم��ی عل��وم و هنرهای 
سینمایی )اس��کار(، جشنواره بین المللی 
فیل��م کوت��اه تهران ب��ه عن��وان یکی از 
دروازه های راهیابی آثار به جش��ن ساالنه 

»اسکار« شناخته شد.
سیدصادق موسوی، مدیرعامل انجمن 
سینمای جوانان ایران در نشست خبری 
با عنوان دستاورد مهم سینمای ایران در 
حوزه بین الملل، گف��ت: مهم ترین جایزه 
سینمای جهان جایزه ای است که آکادمی 
علوم و هنرهای تصوی��ری متحرک اهدا 
می کند، تخمین زده می شود یک میلیارد 
نفر به شکل زنده مراسم اسکار را می بینند، 
ما هم هر سال نماینده ای را به این رویداد 
معرف��ی می کنیم. این روی��داد در بخش 
کوتاه هم مکانیسم خود را دارد. جشنواره 
فیلم های کوتاه تهران حاال از آن دس��ته 
از جشنواره هایی اس��ت که از نظر اسکار 

رویدادی معتبر شناخته می شود.
موسوی افزود: در حال حاضر با تالشی 
که داشته ایم و مکاتبات فراوان و جمع آوری 
اطالعات، برای افراد موثری که به جشنواره 
آمده اند معرفی نام��ه گرفتیم، مراحلی را 
گذراندیم و پنجش��نبه ای��ن ایمیل برای 
م��ا آمد که این روی��داد به عنوان یکی از 

دروازه های ورود به اس��کار پذیرفته و به 
تعبیری ی��ک رویداد مورد تایید اس��کار 
ش��ده است. امروز این افتخار برای کشور 
عزیزمان و سینمای پرافتخار حاصل شده 
که یکی از دروازه های ورود به اسکار این 

جشنواره باشد.
وی تاکی��د کرد: پیش بین��ی من این 
اس��ت که این موفقیت سبب شود تا آثار 
بیشتری به دست ما برسد. در میان تمامی 
جش��نواره هایی که این اتفاق برایشان رخ 
داده ما تنها کش��وری هستیم که حضور 
در جش��نواره مان رایگان است. در مرحله 
اول مدارک ما رد ش��د، ولی ما گفتیم که 
به دلی��ل تحریم نمی توانیم یک دالر هم 
از افراد بگیریم. اگر جش��نواره فیلم کوتاه 
تهران مثل بقیه جش��نواره ها حق حضور 
از متقاضیان بگیرد، می تواند اندوخته ای 
نزدیک به ۲۵0 هزار یورو داش��ته باش��د. 
اگر روزی این محدودیت ها برطرف شود 
حضور رایگان را کنار خواهیم گذاشت اما 
ثبت ن��ام برای ایرانی ه��ا همچنان رایگان 

خواهد بود.
دبیر سی و نهمین جشنواره فیلم کوتاه 
تهران تاکید کرد: امروز ما تنها جشنواره ای 
هس��تیم که با این قدمت توانس��ته ایم با 

قواعد فرهنگی خودمان در این 40س��ال 
کار کنیم و به این درجه از اعتبار جهانی 
برسیم. ۱۲۷ فستیوال این درجه را دارند 
ک��ه از میان آنها 4۲ جش��نواره فقط در 

آمریکا هستند.
او اضاف��ه کرد: حقیقت امر این اس��ت 
که در آستانه جشنواره فیلم کوتاه تهران 
هس��تیم و همان طور ک��ه می دانید این 
جشنواره اواخر مهر برگزار می شود. انجمن 
س��ینمای ایران به عن��وان قدیمی ترین 
انجمن س��ینمایی ایران، متولی برگزاری 
این جشنواره بوده و هست و این افتخار را 
داشته ام که چهار دوره دبیر این جشنواره 

باشم.
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران 
افزود: می دانی��د که در حال حاضر بیش 
از ده هزار جش��نواره س��ینمایی معتبر و 
غیرمعتبر در جهان در حوزه فیلم و تصویر 
در حال برگزاری هستند که بسیاری معتبر 
نیس��تند اما برخی جشنواره ها اثرگذارند. 
وقتی در س��ال ۹۶ برای اولی��ن بار دبیر 
این رویداد ش��دم، با توجه به حجم آثار و 
تاریخچه این جش��نواره به نظر می رسید 
این جشنواره یک سرمایه ملی است. ولی 
آن طور که بایسته و شایسته  آن بود، هنوز 
شناخته شده نبود. به زعم خود می دانستم 
می توان جشنواره فیلم کوتاه را مهم ترین 

جشنواره غرب آسیا معرفی کرد.
موس��وی ادامه داد: ام��روز هم جوایز 
نق��دی این جش��نواره ارزش باالیی دارد. 
بیش از شش هزار فیلم در سال های اخیر 
به دست ما رسیده و مجموع این مولفه ها 
نشان می دهد جشنواره ما رویدادی معتبر 
است. اما حق بزرگی از آن شناخته نشده و 
برای آن هم پیگیری نشده بود. شاید باور 
نداشتیم که می توانیم به آن برسیم. ما از 
دو س��ال پیش به این فکر کردیم که این 
جشنواره را به سطح یکی از جشنواره های 
مورد تایید آکادمی اسکار در سطح جهانی 

برسانیم.
وی در ادام��ه با بیان اینکه هر فیلمی 
که بتواند جایزه بزرگ جشنواره ما را اخذ 
کند، به صورت مستقیم به اسکار معرفی 
می شود، گفت: از این پس هرساله ما باید 

به اسکار بگوییم کدام فیلم، موفق به اخذ 
این جایزه شد. همین حاال که پلتفرم های 
ب��زرگ در دنیا هس��تند، به محض اینکه 
یک فیلم در این جشنواره شرایط حضور 
در اس��کار را دریافت کند در س��طح آن 
پلتفرم ها هم قرار می گیرد. باعث تاس��ف 
اس��ت که برخی فیلمسازان خوب ایرانی 
پی��ش از این حاضر نبودند اولین نمایش 
فیلمش��ان در جشنواره فیلم کوتاه تهران 
باش��د، ولی حاال دیگر می توانند این کار 

را انجام دهند.
موس��وی افزود: این بخ��ت بلند من و 
همکارانم است که توانستیم به این افتخار 
دس��ت پیدا کنیم. ای��ن افتخار را به همه 
تبریک می گویم. این نهال نحیف حاال به 
درختی تنومند تبدیل ش��ده و جشنواره 
فیل��م کوتاه تهران تنها جش��نواره ایرانی 
اس��ت که این درجه را در اسکار و به نام 

»تهران« دارد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تالش داش��تیم 
در س��کوت این روند انجام ش��ود و پس 
از رس��یدن ب��ه نتیج��ه، خب��ر آن را به 
سینمادوس��تان برس��انیم، افزود: ما باید 
قواع��د اس��کار را رعایت کنیم و س��عی 
می کنی��م بر همین پایه عمل کنیم. مثال 
هر س��ال بین یکم تا پانزدهم اکتبر باید 
بگوییم برگزیده چه فیلمی بوده است. با 
در نظر گرفتن جایگاه ترکیه، ایران و مصر 
در میان کشورهای مسلمان باید بگوییم ما 
اولین کشور مسلمان در این رده از اعتبار 

سینمایی هستیم.
مدیرعام��ل انجمن س��ینمای جوانان 
ایران در ادامه به سی وهشتمین جشنواره 
فیلم کوتاه تهران اشاره کرد و توضیح داد: 
بیش از ۲۷0 فیلم ایرانی در این جشنواره 
ثبت ن��ام کرده اند. این جش��نواره حاال با 
اعتبار و عزت بیشتری برگزار می شود. در 
بخش آموزش بین المللی که سال گذشته 
مدرسان آن به صورت رایگان آمدند، باید 
بگوی��م ۳۳ ه��زار نفر در ای��ران محتوای 
این نشس��ت ها را دیدن��د. امیدواریم که 
همچنان جشنواره فیلم کوتاه تهران یکی 
از فرصت هایی باشد که پرچم ایران را در 

سطح جهانی باال ببرد.

دستاورد جهانی سينمای ایران در فيلم کوتاه 

جشنواره تهران دروازه ورود به اسکار

یورو 2020
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