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اخبار ضد ونقیض از تصرف آخرین سنگر مقاومت به دست طالبان

روزهای برزخی پنجشیر

ضرورت بازنگری رییس جمهور در تیم 
اقتصادی دولت سیزدهم

غالمرضا کیامهر
و  ا  ر ز و ز  ا بعض��ی 
دولتمردان دولت سیزدهم 
از راه رس��یده و نرس��یده 
اق��دام ب��ه اظهارنظرهایی 

کردن��د که اص��ا از آنها بوی ابراز دوس��تی به 
آقای رییس��ی، آرامش بخش��یدن ب��ه فضای 
ملتهب جامعه و ایجاد گش��ایش در کار دولتی 
ک��ه می خواهد اش��تباهات دولت های پیش از 
خود را جبران کند به مش��ام نمی رس��ید و به 
طور طبیعی موج��ی از نارضایی و دلنگرانی را 
در جامعه به وجود آورد. از صحبت های رییس 
س��ازمان برنامه وبودجه که ب��ا مدرک دکتری 
مهندس��ی صنایع عهده دار این سمت حساس 
متولی برنامه ریزی های اقتصادی ش��ده است، 
درخص��وص تصمیم مرب��وط به کاهش حقوق 
کارمن��دان که بعده��ا آن را تکذیب کرد، فعا 
می گذری��م. اما دیگر دولتمرد گویا وزیر صمت 
بود که در آستانه گرفتن رای اعتماد از مجلس 
در سخنانی  از نقش دولت در نظارت بر قیمت 
کاالهای اساس��ی م��ورد نیاز مردم ب��ا عنوان 
قیمت گذاری های دس��توری نام برده؛ ادبیاتی 
که اقتصاددانان نولیبرال بیگانه با شرایط حاکم 
بر اقتصاد ایران در س��خنان و نوشته های خود 

به کرات از آن استفاده می کنند.
ای��ن آق��ای وزی��ر ب��دون در نظ��ر گرفتن 
واقعیت های مربوط به سلطه دولت و بنگاه های 
اقتصادی دولتی و ش��به دولتی بر اقتصاد ایران 
اظهار کرده که دولت باید از دخالت در تعیین 
دس��توری قیمت ه��ا خودداری ک��رده و اجازه 
دهد تا قیمت ها به وس��یله سازوکارهای بازار و 
براساس قانون عرضه وتقاضا تعیین شود. ایشان 
به منظور توجیه اظهارات خود مدعی شده که 
آزادسازی )بخوانید رهاسازی( قیمت ها از قید 
دخالت های دولت، سبب افزایش تولید در کشور 
خواهد شد. بدون شک واگذاری تعیین قیمت ها 
به سازوکارهای بازار و قانون عرضه و تقاضا در 
اقتصاده��ای آزاد جهان ک��ه دولت ها کمترین 
دخالتی در تصدی گری های اقتصادی ندارند و 
در آنها اثری از انحصارات دولتی همچون انحصار 
صنعت خودروسازی و بسیاری دیگر از صنایع 
انحصاری ما به چش��م نمی خورد و عاوه بر آن 
سررش��ته تمامی فعالیت های کوچک و بزرگ 
اقتص��ادی، خلق ثروت و تولید ناخالص داخلی 
یک سره در دست مردم و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی است و فرهنگ پلیدی به نام احتکار 
کاال در آنها وجود ندارد و رقابت به سود منافع 
مصرف کنن��ده ح��رف اول را در بازار مصرف و 
معام��ات می زند، نظری��ه ای از هر جهت قابل 
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ادامه در همین صفحه
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نادر کریمی جونی- هنوز س��ال تحصیلی 
جدید آغاز نشده، شایعه ها در مورد محتوا و تصاویر 
کتب درسی آغاز شده است. البته نباید با انتشار 
این شایعه ها به فراگیری و قدرت تاثیرگذاری آن 
دامن زد ولی مشکل آن است که محتوا و تصاویری 

که در کتب درسی وجود دارد ...
ادامه در همین صفحه

چگونگي اصالح نظام بانكي
ولی اهلل سیف*

 در سال 92 و در  فضا 
و شرایط شروع به کارم در 
بانک مرکزی، فعالیت های 
بسیار بی انضباط و مخرب 
موسس��ات غیرمج��از در 

اقصی نقاط کشور بارزترین مساله ای بود  ...

گیر افتادن ایران و استیصال 
ایرانیان 

احسان شادی- در اوایل اردیبهشت ماه 1398 
و در حالی که تنها چند ماه از تحریم دوباره اقتصاد 
ایران از سوی دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا 
سپری شده بود مسعود نیلی اقتصاددان نامدار ایرانی 
که حدود پنج سال مشاور ارشد رییس جمهور حسن 
روحانی در امور اقتصادی بود به انجمن مدیران صنایع 
آمد و سخنرانی مبسوطی کرد. وی در آن سخنرانی 
پیش بین��ی کرد دوره تحریم های این دوره نس��بت 
به تحریم س��ال های نخس��ت دهه 1390 سخت تر 
و درازمدت ت��ر خواهد بود. وی همچنین پیش بینی 
کرد رقم مطلق و نیز نسبت کسری بودجه به بودجه 
عمومی روندی فزاینده را به دلیل از دست رفتن درآمد 
حاصل از صادرات نفت خام تجربه خواهد کرد.   فعاالن 
اقتصادی و کارشناسان و نیز عاقه مندان به اقتصاد 
سیاسی حاال 30 ماه پس از آن سخنان مسعود نیلی 
به طور آشکار می بینند متاسفانه پیش بینی های او 
درست بوده است. حاال 36 ماه است ایران تحریم شده 
است که برخاف تحریم اوایل دهه 1390 کارآمدی ، 
گستردگی و ژرفای قابل اعتنایی را نشان داده است و 
نیز کسری بودجه نیز به ابعاد غیرقابل قبول رسیده 
است. کاش  پیش بینی های برخی اندیشمندان آگاه 
به سیر دگرگونی ها نادرست از آب درمی آمد اما امروز 
بدبختانه می بینیم واقعیت های سرسخت برخیال و 
خوش بینی های غیرکارشناسانه پیروز شده و اقتصاد 
ایران در بدترین موقعیت همه دهه های تازه سپری  شده 
قرار دارد.  آدمی که دلش برای این سرزمین می سوزد 
و اندوه بزرگی بر دلش می نشیند هنگامی که می بیند 
ایران گیر کرده و ایرانیان مستاصل شده اند و هر روز 
از نظر اقتصادی درجا می زنند و به پس  روی افتاده اند، 
مساله این است که با توجه به اینکه طی چهار ماهه 
ابتدای س��ال جاری تنها 9 درصد از درآمدهای نفتی 
محقق شده و چشم انداز مناسبات خارجی نیز گونه ای 
نیست که چشم انداز روشنی را نشان دهد، باید دید 
دولت تا انتهای سال چه میزان نفت خواهد فروخت و 
کسری این محل را از چه طریقی تامین خواهد کرد. 
بررسی ها نشان می دهد بودجه عمومی کشور در سال 
1400 با کسری تراز عملیاتی 50 درصدی معادل 464 
هزار میلیارد تومان و کسری تحقق نیافته حداقل 30 
درصدی معادل 383 هزار میلیارد تومان روبه رو است.
با توجه به تشدید منازعه میان ایران و ایاالت متحده 
آمریکا که از سوی سیاستمداران هر دو کشور بر آن 
تاکید شده و می شود، به نظر نمی رسد اتفاق تازه ای در 
روند مناسبات این دو کشور پدیدار شود. نظام سیاسی 
آمریکا حتی حاال که بایدن بر سرکار است اعتقاد دارد 
تحریم اقتصادی کار خودش را کرده و اقتصاد ایران را در 
بدترین موقعیت قرار داده و اگر بر ابعاد تحریم اضافه شود 
اقتصاد ایران به روزهای بدتر می افتد.  از طرف دیگر نظام 
سیاسی ایران با استناد به بردباری شهروندان که انگار 
در برابر تورم بی حس شده اند و نیز برخی دستاوردهای 
نظامی و هسته ای به آمریکا این پیام داده می شود که 
اقتصاد ایران پایداری نش��ان خواهد داد و نقشه های 
آمری��کا برای زمین گیر کردن اقتص��اد، راه به جایی 
نخواهد برد.  واقعیت تلخ تر این است که ایران امکانات 
سال های 1398 و 1399 برای تامین کسری بودجه 
را نیز ندارد. انگیزه شهروندان ایرانی دارای سرمایه های 
کوچک و بزرگ برای توسعه فعالیت های اقتصادی و 
سرمایه گذاری کاهش یافته و نیز راه های ورود سرمایه 
خارجی نیز بسته شده است و فروش دارایی های مالی 
و فیزیکی نیز دیگر قدرت پیشین را ندارند. ایران در 
محاصره تحریم و کسری بودجه گیر افتاده و ایرانیانی 
که سفره شان هر روز کوچک تر می شود نیز مستاصل 
شده اند و نمی دانند با تورم پرخروش، چگونه همزیستی 

داشته باشند.

گزارش میدانی »جهان صنعت« از افزایش تمایل متقاضیان به خرید و فروش دانگی امالک

 »جهان صنعت« در گفت و گو با دبیر انجمن مسكن اشتراکی
تولیدکنندگان باتری ایران بررسی کرد 

  چالش ادامه دار سرب
 در صنعت باتری

گروه صنعت- صنع��ت تولید باتری در 
ایران با وجود تمامی ظرفیت ها و امکاناتش 
که آن را قادر به تولید 10 میلیون دس��تگاه 
در حوزه باتری های استارتری و 200 میلیون 

آمپر-ساعت در حوزه باتری های  ...

 تهدید دیگر برای خط لوله نفتی ایران- عراق- سوریه 
بازی با حاصل جمع صفر

طبق اعام برخی رس��انه های خارجی، اردن، 
مصر و ع��راق توافق هایی را امض��ا کرده اند که از 
طرح صادرات نفت از بندر بصره به اردن و سپس 
به سمت مصر از طریق بندر العقبه خبر می دهد. 
آنگونه که از شواهد امر پیداست اسراییل نیز بی میل 
به پیوستن به طرح شام جدید بین مصر، اردن و 

عراق نیست.

»جهان صنعت« در گفت و گو با تحلیلگر بازار سرمایه 
بررسی کرد

شرکت های بورسی زیر 
ذره بین سهامداران

گروه بورس- بر اساس تازه ترین اباغیه 
سازمان بورس، تمامی ناشران ثبت شده نزد 
این س��ازمان ملزم شده اند فهرست زمین و 
س��اختمان های خود را ت��ا پانزدهم مهرماه 

سال جاری افشا و منتشر کنند.  
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ادامه سرمقاله

عالج واقعه قبل از وقوع
در عم��ده موارد به طور فراگی��ر مورد توجه افکار 
عمومی قرار می گیرد و بازتاب های متفاوتی در میان 

دانش آموزان و خانواده های آنها دارد.
در همین راستا می توان تصریح کرد که مطالب و 
محتوای کتب درسی به سرعت در کانال های شبکه های 
مجازی بازنشر می شود و واکنش های مربوط به آن نه 
فقط در دایره مخاطبان مستقیم این کتاب ها محدود 
نمی ش��ود بلکه رسانه ها و نش��ریات وارد منازعه های 
کامی این چالش می شوند و در نهایت وزارت آموزش 
و پرورش مجبور به موضع گیری و دادن وعده های دور 
و دراز برای رفع مشکل بر تصحیح اطاعات و تصاویر 

کتب درسی می شود.
البته فهم اشکاالتی که برای افکار عمومی و رسانه ها 
حساسیت زاست، چندان دشوار نیست و گمان می رود 

اگر در سازمان مطالعات و تدوین کتب درسی و یا وزارت 
آموزش و پرورش کمی حساسیت دقیق وجود داشته 
باشد خطاهایی که باعث بروز حساسیت در نزد افکار 
عمومی می شود، برطرف و از بروز مشاجرات اجتماعی 

جلوگیری می شود. 
مثا در کتب درسی سال گذشته که تصویر جلد 
یک��ی از کتاب ها، به حذف زنان از فعالیت های جامعه 
تفسیر ش��ده بود، مساله آن قدر واضح بود که می شد 
با کمی دقت از بروز مش��اجرات و منازعات جلوگیری 
کرد. اکنون نیز گفته می شود که در یکی از کتاب های 
درسی به نحو اغراق آمیزی درباره توانایی های سیستم 
بهداش��تی ایران صحبت ش��ده و در مقابل، ساختار 
بهداشتی و بیمارستانی اروپا و آمریکا مورد تحقیر قرار 

گرفته است.
نویس��نده دقیق��ا نمی داند که آیا ای��ن دیدگاه در 
کتاب های متعدد درسی بیان شده و یا در چند کتاب 

درج شده است. همچنین نمی داند که ایرادها و اشکاالتی 
که دانش آموزان از کتاب های گذشته گرفته بودند آیا در 
کتاب های حاضر برطرف شده یا نه. اما نویسندگاه آگاه 
است که تقویت اراده ملی و غرور ملت ها، با دروغ های 
اغراق ش��ده نه ممکن است و نه ثمربخش. بسیاری از 
دانش آموزان، خانواده های ایش��ان و افکار عمومی در 
مقابل اغراق و غلو درباره توانایی های کش��ور، این امر 
را به دروغ گویی برای تقویت قدرت قدرتمندان نسبت 
می دهند و نه فقط از آن احساس غرور نمی کنند بلکه 
از خود می پرسند دلیل این دروغ ها چیست و تبلیغات 
اغراق آمی��ز چگونه می تواند برای جمهوری اس��امی 
ایران اعتبار و ش��خصیت به همراه آورد. به ویژه آنکه 
شهروندان ایرانی تفاوت میان تبلیغات منعکس شده در 
کتب درسی و رسانه های حکومتی را مشاهده و آن را 
با واقعیت هایی که در جامعه می بینند، مقایسه می کنند 

و نتایج ناخوشایندی از آن می گیرند.

اغراق و به عبارت دقیق، دروغ در کتاب های درسی 
دانش آموزان اتفاقا ب��رای ثبت وقایع در تاریخ کاربرد 
ندارد چراکه در نمونه های مشابه، جامعه و افکار عمومی 
مطالب نادرست و ناروا را در مورد کشور نخواهد پذیرفت 
هرچند که آن مطالب نادرست و ناروا در کتب درسی 
درج و به دانش آموزان درس داده شده باشد. این ادعا 
البته با رجوع به رفتار برخی حکومت های پیشین قابل 

اثبات است.
نکته مهم در این میان آن است که هنوز فرصت برای 
اصاح محتوا و تصاویر چالش برانگیز کتب درسی وجود 
دارد ب��ه ویژه هم اکنون که وزارت آموزش و پرورش با 
سرپرست اداره می شود، وظیفه بزرگان دولت است که 
از فرصت باقی مانده تا شروع سال تحصیلی استفاده 
کنند و اگر تصاویر یا مطلبی در کتاب های درسی باعث 
بروز چالش یا منازعه اجتماعی می شود، برای اصاح 

آن اقدام کنند.

ادامه دیدگاه

 ضرورت بازنگری رییس جمهور
 در تیم اقتصادی دولت سیزدهم

... و ده ها س��ال اس��ت که اصل رقاب��ت، قانون 
عرضه و تقاضا و س��ازوکارهای بازار در آن کشورها 
قیمت ه��ا را برای مصرف کنن��دگان تعیین می کند 
ضم��ن آنکه قوانین حمای��ت از مصرف کنندگان و 
قوانین ضدانحصار )Anti trust( به هیچ وجه اجازه 
نمی ده��د که تولیدکننده ی��ا واردکننده محصولی 
به حق��وق و منافع مصرف کنندگان تجاوز کند. اما 
ظاه��را این آقای وزیر و دیگر دولتمردان همفکر او 
که متاسفانه اکثریت دولتمردان دولت های یازدهم 
و دوازدهم را تشکیل می دادند، از این واقعیت غافل 
مانده اند که هیچ یک از س��ازوکارها و شاخص های 
اقتصاد آزاد که بشود با تکیه بر آنها تعیین قیمت ها 
را در ایران به قانون عرضه و تقاضا واگذار کرد، وجود 
ندارد و به همین سبب آزادسازی قیمت ها در عمل 
چیزی به جز رهاسازی قیمت ها به زیان سبد هزینه 
زندگی مردم، باال بردن خط فقر، کاهش قدرت خرید 
حتی طبقات متوسط جامعه و در نهایت افت شدید 
ف��روش تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و تعطیلی 
واحده��ای تولیدی نخواهد بود که این درس��ت در 
جه��ت عکس نظر وزیر محترم طرفدار رهاس��ازی 
قیمت هاست. کما اینکه به موجب آمارهای رسمی 

از دو سال آخر عمر دولت دوازدهم که نولیبرال های 
اقتص��ادی آن دولت تصمیم مربوط به رهاس��ازی 
قیمت ها و واگذاری آن به س��ازوکارهای بازار را به 
مورد اجرا گذاشتند، تا به امروز شاهد چندین نوبت 
جهش قیمت ها در انواع محصوالت لبنی، گوش��ت 
قرم��ز، مرغ، تخم مرغ، برنج، انواع حبوبات و در یک 
کام می توان گفت تمامی اقام مصرفی خانوارهای 

ایرانی بوده ایم. 
افزایش نجومی کااله��ا و محصوالت صنعتی و 
لوازم خانگ��ی همچون یخچال فری��زر و اجاق گاز و 
ظروف آش��پزخانه و دیگر اقامی از این دس��ت که 
خ��ود مقوله  جداگانه ای اس��ت و پرداختن به آن به 
قول معروف، مثنوی هفتاد من کاغذ شود.  بر همه 
اینها، افزایش قیمت و گرانی بی س��ابقه خودروهای 
تولی��دی صنعت دولت��ی و انحصاری خ��ودرو که 
صنعتی خودمختار اس��ت و رابطه ارباب و رعیتی با 
مصرف کنندگان دارد، خود داستان غم انگیزی است 

که می توان کتاب ها درباره آن نوشت.
 در سوی دیگر بازار تولید و مصرف هم، افزایش 
قیمت س��یمان و دیگر مصالح ساختمانی از قبیل 
تیرآه��ن و میلگ��رد و امثال اینها بی��داد می کند و 
ب��ه عاملی ب��رای افزایش نجومی قیمت مس��کن و 
س��رپناه مورد نیاز مردم تبدیل ش��ده است. به هر 
جای صنع��ت و تولید مملکت دس��ت می گذاریم، 

نوع��ی حضور دولت و ش��به دولتی های قدرتمند و 
خودمخت��ار را که پاس��خگوی هیچ کس نیس��تند، 
مشاهده می کنیم؛ سال هاس��ت درهای مملکت را 
با وضع ع��وارض 120درصدی به روی خودروهای 
خارج��ی بس��ته اند ت��ا کمترین ترکی ب��ه انحصار 
صنعت خودروس��ازی داخلی وارد نش��ود. مش��ابه 
ای��ن ظلم فاحش  در حق مصرف کنن��ده  ایرانی را 
در هیچ ج��ای دیگر دنیا نمی توان مش��اهده کرد؛ 
دیگ��ر حتی کار به جایی رس��یده و س��یطره تفکر 
نولیبرال های اقتصادی در دولت های مختلف ما به 
قدری گسترش پیدا کرده که سازمان های به ظاهر 
حامی مصرف کنندگان از قبیل س��ازمان تعزیرات 
حکومتی و س��ازمان  خنثی و بی مصرف حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مدت هاست سر در 
الک خود فروبرده اند و کمترین حضوری در صحنه 
پیدا نمی کنند. حاال باید از آن گروه از اقتصاددانان 
و وزیران اقتصادی دولت آقای رییس��ی پرسید آیا 
می��ان ب��ازار و اقتصاد ما با ب��ازار و اقتصادهای آزاد 
جهان که اث��ری از انحصار و تصدی گری اقتصادی 
دولت ه��ا در آنها نیس��ت، کوچک ترین مش��ابهتی 
وجود دارد که پیش��نهاد واگذاری تعیین قیمت ها 
به س��ازوکارهای بازار و قان��ون عرضه و تقاضا را در 
برابر چشمان حیرت زده مردم به ستوه آمده از فشار 
هزین��ه زندگی مطرح می کنن��د؟ آیا به صاح خود 

آقای رییس��ی و دولت ایشان نیس��ت تا به منظور 
جلوگیری از افزایش موج نارضایتی های عمومی که 
می تواند بحران های بسیار خطرناک اجتماعی را به 
همراه داشته باشد، از همین حاال تکلیف خود را با 
وزیران و همکارانی که نس��خه های اقتصادهای آزاد 
نظام های لیبرالی را برای اقتصاد بسته نیمه دولتی و 
صنایع انحصاری و غیررقابتی ما می نویسند، روشن 
کنند و از میان خیل عظیم اس��اتید برجسته رشته 
اقتصاد دانشگاه ها، عاری از جناح بندی های سیاسی 
که درد اقتصاد کش��ور ما را به خوبی می شناسند و 
می توانند نسخه های شفابخش برای این درد کهنه 
و عفونت های آزاردهنده آن بنویسند، کسانی را برای 
تصدی مسوولیت های اقتصادی دولت خود از سازمان 
برنامه و بودجه گرفته تا وزارت اقتصاد و وزارت صمت 
و کش��اورزی و دیگر حوزه ه��ای اقتصادی انتخاب 
و منص��وب کنند. آیا با وجود این همه مش��کات 
اقتصادی باقی مانده از دولت های پیشین به صاح 
ملک و ملت و خود دولت سیزدهم نیست که خرج 
مسائل اقتصادی، صنعت، تولید، تجارت و معیشت 
مردم را از ماحظات و جناح بندی های سیاسی جدا 
کنن��د و با این اق��دام، فصلی نو در تاریخ حکمرانی 
و دولتمداری عصر پس از پیروزی انقاب اس��امی 
را ب��رای ایران غرق در مش��کات اقتصادی و مردم 

درمانده از این مشکات رقم بزنند؟

 هوالباقي

جناب آقای زارع 
درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 
عرض می نماییم. از درگاه خداوند منان برای عزیز از دست رفته غفران 

الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم. 
روزنامه »جهان صنعت«
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رییس قوه قضاییه:
دشمن از خدمت رسانی به مردم عصبانی است

حجت االس��ام محس��نی اژه ای در 
جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به 
تاش های صورت گرفته در جهت احصای 
مشکات مردم و تدوین راهکارهای رفع این 
مشکات ظرف یک ماه گذشته تصریح کرد: 
برخی راهکارها زود جواب می دهد اما برخی 
زمانبر اس��ت ولی مهم این است که مردم 

بدانند که رویکرد دستگاه قضا، کم کردن هرچه سریع تر مشکات آنهاست.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی گفت: برخی مسائل و روندها در دستگاه 
قضایی ش��فاف تر و موانع کار کمتر ش��ده و دادگستری ها و شوراهای حل اختاف 
تاش می کنند کار مردم در سریع ترین زمان ممکن و با حفظ کرامت ارباب رجوع 
انجام شود.رییس دستگاه قضا از جدی تر شدن روند مبارزه با فساد در قوه قضاییه نیز 
سخن گفت و تاکید کرد: دستگاه قضایی عاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با 
کوچک ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد می کند و همه تاش خود 
را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.محسنی اژه ای افزود: دستگاه قضا با 
مجرمان حرفه ای و بر هم زنندگان امنیت و آسایش مردم و سارقان و اشرار و اخالگران 
در نظم به طور قاطع برخورد می کند.رییس دستگاه قضا به اقدامات اصاحی در جهت 
ارتقای وضعیت زندان ها نیز اشاره کرد و گفت: در دوره تحول با رویکرد جدید جهادی 
به مساله زندان ها رسیدگی شد. دستگاه قضایی با همفکری نخبگان و صاحب نظران 
حوزه و دانشگاه رویکرد اصاح و تربیت در زندان ها را مورد توجه قرار داد و تاش های 
زیادی شد تا مشکات مددجویان و خانواده های آنها تا حد امکان برطرف شود.وی از 
اجرای طرح پایش زندانیان و اعطای مرخصی به آنها در ایام کرونا، سرکشی دوره ای 
دادس��تان کل و دادستان ها و روسای کل دادگستری های سراسر کشور از زندان ها 
و تحت نظرگاه ها و استفاده از مجازات های جایگزین حبس به عنوان دیگر اقدامات 
انجام شده برای بهبود وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها یاد کرد.رییس قوه قضاییه در 
بخش دیگری از سخنانش گفت: دشمن از اینکه احساس می کند امروز یک انسجام و 
همکاری بین مجموعه های نظام به وجود آمده ناراحت است و از هر طریق ممکن تاش 
می کند مانع از تقویت این همدلی شود.محسنی اژه ای افزود: دشمن از خدمت رسانی 
به مردم نیز عصبانی است؛ چراکه هر چه روند خدمت رسانی تسهیل شده و افزایش 
یابد، ترفندهای دشمن بیشتر کارایی خود را از دست می دهد. هر دستگاهی که تاش 
می کند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد، دشمن برای آن مساله سازی و حاشیه سازی 

می کند تا اذهان مردم منحرف شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
حمالت پنجشیر به  شدت محکوم است

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه دیروز در نشس��ت خبری 
خ��ود ب��ه آخرین تح��والت در منطقه 
پنجش��یر واکن��ش نش��ان داد و گفت: 
اخباری که از پنجش��یر می رسد اخبار 
نگران کننده ای است. حمات دیشب به 
اشد وجه محکوم است. شهادت رهبران 

افغانستان مایه تاسف است و دخالت خارجی که شما اشاره کردید باید بررسی 
شود و ما این موضوع را در دست بررسی داریم.

به گزارش ایسنا، این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه تاریخ افغانستان 
نش��ان داده است که دخالت مستقیم و غیرمستقیم نیروهای خارجی در امور 
افغانستان جز شکست برای نیروهای متجاوز نتیجه دیگری نداشته است، تصریح 
کرد: مردم افغانستان مردم استقال طلب و غیور هستند و هرگونه مداخله خارجی 

در امور افغانستان از نظر ما محکوم است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اهمیت برگزاری گفت وگوهای اصیل 
بین االفغانی گفت: تذکر جدی می دهیم. باید تمامی خطوط قرمز در افغانستان 
رعایت شود. باید تعهدات ذیل حقوق بین الملل رعایت شود و ایران از نزدیک 

تحوالت افغانستان را پیگیری می کند.
وی در ادامه درباره سفر احتمالی رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین الملل 
انرژی اتمی به ایران در آس��تانه برگزاری نشست شورای حکام اظهار کرد: من 
نیز این را شنیده ام ولی مطمئن نیستم که این سفر برنامه ریزی شده است یا 

نه. باید در این زمینه از سازمان انرژی اتمی سوال کنید.
خطی��ب زاده تاکید کرد: موضوعات فنی بین آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و سازمان انرژی اتمی باید توسط سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی گفته 
شود و من در اینجا به دو، سه نکته اشاره می کنم. اول اینکه اجاس پیش روی 

شورای حکام، یک نشست عادی است. 
من پیش از این اشاره کردم و امروز هم تاکید می کنم که هیچ طرفی اشتباه 
محاسباتی نکند، به سمتی نرود که مذاکراتی که در وین است را تحت تاثیر قرار 
بدهد. استفاده سیاسی از بستر فنی آژانس، پاسخ متفاوتی را از سوی ایران در 
پی خواهد داشت.وی درباره اظهارات رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران مبنی بر اینکه نمی توانیم تا ابد منتظر تهران برای بازگشت به مذاکرات 
باش��یم، تاکید کرد: این ایران نبوده که برجام را ترک کرده و قطعنامه ۲۲۳۱ 

شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. 
این آمریکا بوده که برجام را نقض کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است. 
ایران همواره در میز مذاکره و اتاق برجام بوده است و این آمریکاست که باید 

مجوز ورود به اتاق مذاکره و میز برجام را بگیرد.
این دیپلمات ارش��د کش��ورمان خطاب به مقامات واشنگتن گفت: مقامات 
آمریکا باید جایگاه خود را بدانند. آنها سال هاست که اقدام به تحریم و تروریسم 
اقتصادی علیه ملت ایران کرده اند و باید بدانند که ایران تا ابد منتظر نمی ماند 
ک��ه آمریکا با اهرم غیرقانونی تحریم فش��ار بر مردم ای��ران وارد کند و ایران تا 
اب��د منتظر نمی ماند که آمریکایی ها به تعه��دات خود عمل کنند. این پنجره 
برای واشنگتن پنجره محدودی است و امیدواریم که مقامات آمریکایی با یک 
دستور کار و برنامه مشخص در وین برای اجرای تعهدات خود و رفع تحریم ها 

حضور پیدا کنند.

ایران با تقاضای آژانس مخالفت کرد؟
خبرنگار وال استریت ژورنال در توئیتر خود مدعی شد که ایران به درخواست آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پاسخ منفی داده است.به گزارش ایلنا، »الرنس نورمن« خبرنگار 
روزنامه وال استریت ژورنال در توئیتی نوشت: فهمیدم که ایران به خواسته رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای گفت وگو و اجازه نظارت و دسترسی بازرسان 
آژانس به تجهیزات نظارتی پاسخ منفی داده است. این اتفاق از تنش میان ایران و آژانس 

خبر می دهد که می تواند آسیب جدی برای برجام در پی داشته باشد.

 نقض حکم محکومیت پوری حسینی تکذیب شد
رییس دادگاه کیفری یک استان تهران با تکذیب ادعای نقض حکم محکومیت 
پوری حسینی گفت: دیوان عالی حکم جدیدی در مورد پوری حسینی صادر نکرده 
اس��ت.به گزارش تسنیم، جواهری رییس دادگاه کیفری یک  استان تهران و قاضی 
رس��یدگی کننده به پرونده علی اشرف پوری حسینی در پی انتشار برخی اخبار در 
فضای مجازی مبنی بر نقض حکم پرونده رییس پیشین سازمان خصوصی سازی 
اعام کرد: در پی ارجاع پرونده از دادسرا و انجام رسیدگی های قضایی در نهایت طی 
دادنامه ای منجر به صدور حکم محکومیت متهم شد.رییس دادگاه کیفری یک  استان 
تهران خاطرنشان کرد: در پی فرجام خواهی وکیل متهم، پرونده به دیوان عالی کشور 
ارجاع شد و شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور رای بدوی را به لحاظ نقص 
تحقیقات به شعبه صادرکننده رای اعاده کرد.وی با تاکید بر اینکه هنوز رسیدگی های 
قضایی در خصوص این پرونده در حال انجام است و رای جدیدی صادر نشده است 
گفت: دادگاه به دلیل عدم احصای موارد نقص تحقیقات به تفکیک در دادنامه دیوان، 
پرونده را جهت احصای موارد نقص و راهنمایی و ارشاد در این خصوص به آن مرجع 
ارسال کرده است و در حال حاضر منتظر اعام موارد نقص تحقیقات از سوی دیوان 

عالی کشور هستیم.

آرزو فرش�ید- اعتم��اد عمومی به دالیل خبر
بسیاری طی سال های اخیر آسیب دیده و سرمایه 
اجتماعی آنقدر ریزش ک��رده که در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اخیر به وضوح نگران میزان 
مشارکت بودیم. بحث درباره میزان مشارکت حاال 
که انتخابات گذشته وآقای رییسی کار را شروع 
کرده، موضوعیت ندارد اما چالش اعتماد عمومی 
به قوت خود باقی و نیازمند توجه است. بهتر از 
م��ا هم خود آقای رییس جمهور این را می داند. 
ش��اهدش نیز تاکید وی در اولین گفت وگوی 
تلویزیونی بر ضرورت بازسازی اعتماد آسیب دیده 

مردم بوده است.
رییس��ی راه ح��ل را در صادق الوع��ده بودن 
دانس��ته و مثل هر رییس جمهوری تازه کار راه 
شروع کرده ای مدعی است که این صفت را دارد. 
نگاهی به مواضع و کنشگری وی در هفته های 
اخیر اما این نگرانی را ایجاد می کند که جناب 
رییس��ی با چیدن هم��ه تخم مرغ های خود در 
س��بد وعده های معیش��تی و اقتصادی، بخش 
مهم��ی از جامعه را نادیده گرفته و زمینه عدم 
موفقیت در بازیابی اعتماد عمومی را به دست 

خود فراهم می کند!
توضیح آنکه، از وعده های انتخاباتی گرفته تا 
سفرهای استانی و سرکشی به مناطق محروم، 
نشان می دهد که رییس دولت سیزدهم تمرکز 
خ��ود را بر جلب نظر ی��ا بازیابی اعتماد طبقه 
فرودست گذاشته اس��ت. امیدواریم که در این 
عرصه موفق باشد زیرا طبقه مذکور در سال های 
اخیر و با توجه به مشکات اقتصادی گسترده  
که علل درونی و بیرون داشته است، به مراتب 
بزرگ تر از قبل شده و بخشی از طبقه متوسط 

را نیز در خود بلعیده است.
امیدواری به موفقیت رییس جمهوری و دولت 
در ساماندهی به اوضاع اقتصادی اما کافی نیست 
زیرا می دانیم که برآمدن از پس وعده های اعام 
ش��ده، آنقدرها که برخی تصور می کنند، ساده 
نیست و در ادوار گذشته نیز این دست وعده های 
نهایتا روی زمین مانده زیاد شنیده ایم. بر همین 
اساس هم الزم است که خدمت دولت و رییس 
آن ی��ادآوری کنیم، باید فکری هم برای جلب 

رضایت مردم در حوزه های غیراقتصادی کنند.
طبقه فراموش شده � 

باید از آقای رییسی بپرسیم که فرض کنیم 
با توج��ه به این نگاه و سرس��ختی که به نظر 
می رس��د در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات 
برجام��ی دارید، لغو تحریم ها را ندیدیم و یا آن 
توان داخلی و روش های مدیریتی که حرفش را 
می زدید و می زنید، برای حل مشکات اقتصادی 
کافی نبود و اعتماد طبقه فرودست که اکنون با 
این همه وعده و شعار هدف قرار داده اید، جلب 
نش��د؛ آن وقت چه خواهید کرد؟ ک��دام اقدام 
رضایت آفرین شما را از اعتراض و انتقاد مضاعف 

مردم حفظ خواهد کرد؟
این طور که به نظر می رسد، رییس جمهوری 
طبقه متوسط را که با وجود اشتراک در دغدغه 
نان و جان با طبقه فرودست، هنوز آرمان هایی 
از قبیل آزادی مدنی و سیاس��ی دارد، طبقه ای 
که با بازداشت یک روزنامه نگار تاسف می خورد 
و با اخراج یک استاد دانشگاه به فکر فرو می رود، 
طبقه ای که بارها و بارها به حکم منافع ملی و 
با وجود دلخوری ها پای صندوق رای آمده است 

و... را فرام��وش کرده یا جدی نمی گیرد! ما اما 
بنا به رس��الت رس��انه ای خود الزم به یادآوری 
می دانیم که جلب رضایت این طبقه با اقدامات 
و رویکردهای��ی که خرجی ن��دارد و مثل حل 
مسائل اقتصادی دشوار یا در گرو مذاکره با غرب 
نیست، بهترین راهکار برای عبور رییسی از مسیر 

ناهمواری است که پیش رو دارد.
اهمی�ت حساس�یت های اجتماعی و  � 

سیاسی
تحلیلگران و کارشناسان نیز ضمن تاکید بر 
در اولویت بودن ساماندهی 
به اقتصاد و معیشت مردم، 
دولت سیزدهم را به توجه 
به همین موضوع رهنمود 
می کنند. مثا محمدعلی 
ابطح��ی، فعال سیاس��ی 
اصاح طل��ب در گفت وگویی با تمرکز دولت بر 
اقتصاد موافق اس��ت اما خیل��ی هم امیدی به 
موفقی��ت در این حوزه ندارد و از لزوم توجه به 
حساسیت های اجتماعی و غیراقتصادی می گوید.
او در گفت وگویی با »جهان صنعت« ضمن تاکید 
بر »اینکه دولت طرفدار طبقه فرودست است به 
معنی آن نیست که فقط همان طبقه از اقدامات 
دولت در بخش اقتصاد، منتفع خواهند ش��د« 
می گوید: »برداش��ت من آن اس��ت که قفل و 
بندهای سیاست اقتصادی دولت خیلی به هم 
چفت نشده اس��ت. آنچه می بینیم حکایت از 
وجود یک سیاست مشخص که نتیجه آن هم 
معلوم باشد، ندارد. در نتیجه نمی توانم پیش بینی 
کنم که دولت بتواند تغییر مهمی در این عرصه 
ایجاد کند. به خصوص با توجه به اینکه ظاهرا 

مذاکرات در برخورداری دولت از پشتوانه مالی 
خیلی تعیین کننده است و خوب پیش نمی رود و 

انگار اصا قرار نیست که خوب پیش برود.«
ابطحی با اشاره به اینکه »اعتماد عمومی دو 
بخش دارد« می گوید: »یک بخش بدنه جامعه 
است که بازگشت اعتماد آن خیلی بستگی به 
عملکرد آقای رییسی دارد. این بخش اما نه رسانه 
دارد و نه خیلی تاثیرگذار اس��ت. بخش دوم اما 
یک بخش سیاسی است که قرار است از دولت 
حمایت کند و قرارش هم مش��روط به عملکرد 
نیست بلکه قرار بر اصل حمایت است. طبیعتا 
آن مجموعه ها تاش می کنند که افکار عمومی 
را بر عکس دوران روحانی به شکل دیگری تصور 
کنند و فراموش نکنیم که بدنه جامعه هم از آن 

نوع تبلیغات تاثیرپذیر است.«
او توضیح می دهد: »بدنه غیرمتوسطی که 
به حوزه سیاسی و اجتماعی توجه دارد شاید 
تعداد زیادی نداشته باشد و رییسی هم مدام 
اش��اره دارد که به بدنه جامع��ه بیش از این 
بخش توجه دارد اما با توجه به بافت سیستم 
ارتباطات در همه دنیا از جمله ایران و اینکه 
رس��انه ها از انحصار خارج شده اند، خیلی در 
تعیین حساس��یت های دول��ت تعیین کننده 
اس��ت. من تصور نمی کنم ک��ه دولت به این 
حساس��یت ها توجه نداشته باشد. به نظر من 
حساسیت های سیاسی و اجتماعی برای دولت 
خیلی مهم است چون اگر بخواهد که راهش 
در ح��وزه اقتص��اد نیز باز باش��د، باید فضای 
اجتماعی را که در اختیار همین قشر حساس 
است، آرام نگه دارد.«ابطحی البته نشانه ای از 
توجه به این بخش در عملکرد دولت نمی بیند 

اما در فضای تحلیل امیدوار است چنین توجهی 
در کار باش��د. او می گوید: »من معتقدم مسیر 
باز بودن فضای اجتماعی، فضایی اس��ت که به 
دولت حتی در حوزه اقتصادی کمک می کند و 
دولت و حاکمیت هم این را می فهمد. من تصور 
می کنم که عاقه مندی آقای رییسی و رییس 
جدید قوه قضاییه این است که به این بخش ها 
توجه کنند.« ابطحی در عین حال می گوید که 
به این امر خوش بین نیست اما دلیلی هم برای 

بدبینی ندارد.
تمرکز بر مشکالت اقتصادی � 

برخی دیگر از تحلیلگران 
اما از همان زاویه ای می نگرند 
که دولت می نگرد و آنچه را 
که رییسی انجام می دهد را 
برای جلب اعتماد عمومی 
کافی می دانند! بیژن مقدم 
فعال سیاس��ی و رسانه ای اصولگرا در گفت وگو 
با »جهان صنعت« می گوی��د: »اگر مطالبات از 
دول��ت را طبقه بندی کرده و ب��رای این کار به 
نظرس��نجی های دقیق مراجعه کنیم، متوجه 
می شویم که اولویت مردم حل مسائل اقتصادی 
و معیش��تی است که مس��کن و حقوق و... هم 
ذی��ل آن تعریف می ش��ود. نمی توان گفت که 
مطالبه، مشخصا مطالبه کدام طبقه اجتماعی 
اس��ت اما اگر بنا به تقسیم بندی از نظر حجم 
باشد، می توان گفت که طبقه فرودست به خاطر 
شرایط اقتصادی حتما بیشتر از سایر طبقات است 
و توجه به آن یک ضرورت است.«او در پاسخ به 
اینکه آیا دولت قادر به حل مشکات این طبقه 
و جلب رضایتمندی آن است؟ می گوید: »دقت 

کنیم که بخشی از مسائل و مشکات موجود، 
ناش��ی از ندیدن است. یعنی یک مقام مسوول 
باید با چشم باز مشکات را ببیند و لمس کند. 
این اقدام حداقلی اتفاق خوبی است که االن رخ 
داده اس��ت. مثا س��فر آقای رییسی به چابهار 
که از ش��هر دور شده و به حاشیه رفتند؛ وقتی 
رییس جمهوری تا آنجا می رود و تاش می کند 
مش��کات را ببیند، حتما باید آن را یک اقدام 
خوب تلقی کنیم.«مقدم ادامه می دهد: »حتما 
اولویت اول در این دولت اقتصاد است. معنی این 
سخن آن نیست که مطالبات اجتماعی، سیاسی و 
امنیتی اهمیت ندارد اما در نظر مردم و مسووالن 
اولویت نخست نیست، اگرچه هر دستگاهی به 
وظایف خود در این حوزه ها عمل می کند. حتما 
اولویت االن آنچه که یک جمعیت محدود یا دو تا 
NGO روی آن متمرکز می شود، نیست. بر این 
اساس حتی اگر برخی مسائل و مشکات اصلی 
در حوزه اقتصاد حل نشود، همین دیدن و توجه 
کردن به مسائل از یک سو موجب جلب اعتماد 
عمومی است و از سوی دیگر بخشی از مشکات 
را حل می کند.«این فعال سیاس��ی اصولگرا در 
پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا حل 
برخی مس��ائل جزئی که اکنون و در هفته های 
اول کار دولت، امیدبخش به نظر می رسد و برای 
اینکه دولت به هدف خود یعنی بازیابی اعتماد 
عمومی برسد، کافی است؟ می گوید: »دو بحث 
وجود دارد؛ سال قبل در یکی از جلسات دولت 
آقای روحانی به هیات دولت می گویند که ما این 
هفته یک سد را با هزینه کانی افتتاح کردیم 
اما این خبر واکنشی در جامعه نداشته و کسی 

نگفت دست شما درد نکند. 
خودشان هم دلیلش را گفته و تاکید کردند 
که چون گرفتاری امروز مردم تخم مرغ اس��ت، 
آن کار زیرساختی و بزرگ دیده نمی شود )نقل 
به مضمون(. بنابراین معتقدم که اگرچه مسائل 
اساسی اقتصاد کشور باید حل شود اما پیش از 
آن باید گرفتاری های مردم رفع ش��ود تا قدری 
از اعتماد عمومی بازیابی ش��ود. همین اعتماد 
به حل مش��کات بزرگ تر  ک��ه بارها گفته ایم 
و نی��از به جراحی های اقتص��ادی دارد، کمک 

خواهد کرد.«
دوراهی دولت � 

امر مسلم این است که اقتصاد و معیشت در 
اولویت مردم و دولت قرار دارد و نمی توان و نباید 
اهمیت این موضوع را انکار کرد، نتیجه موفقیت 
در حل مس��ائل این حوزه نیز روش��ن و قاعدتا 
بازیابی اعتماد عمومی خواهد بود. این اما همه 
ماجرا نیست و نمی توان تا این اندازه بی مهابا پا 
در عرصه کشورداری گذاشت. نمی توان و نباید 
احتمال عدم توفیق در حل مشکات اقتصادی 
را نادیده گرفت. در نتیجه همین فرض است که 
توجه به مطالبات غیراقتصادی که عموما از سوی 
طبقه متوس��ط طرح می شود، اهمیت می یابد. 
اینکه به این مهم توجه بشود یا نشود اما در اختیار 
ما نیست و این دولت سیزدهم است که می تواند 
مثل بیژن مقدم و بسیاری دیگر از کارشناسان 
همسو با خود، به نتیجه بخشی سفرهای استانی 
و بازدیدهای س��رزده امیدوار باش��د، یا قدری 
واقع بینی چاش��نی کار خود کرده و همان طور 
که ابطح��ی هم می گوید، به حساس��یت های 

غیراقتصادی توجه کند.
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معصوم�ه معظمی- روز گذش��ته خب��ر آمد که دره 
پنجش��یر، آخرین س��نگر مقاومت ملی در افغانستان به 
رهبری احمد مسعود هم سقوط کرده و به دست طالبان 
افتاده است. رسانه های خارجی ازجمله رسانه های هندی 
گ��زارش دادند که بمباران مواض��ع گروه مقاومت در دره 
پنجش��یر با پهپادها و بالگردهای پاکس��تانی انجام شده 
اس��ت. در تایید این ماجرا، احمدمسعود، فرزند احمدشاه 
مسعود که به همراه شماری از شبه نظامیان محلی و اعضای 
س��ابق ارتش افغانستان در پنجش��یر جبهه ای موسوم به 
جبهه مقاومت ملی را علیه طالبان تش��کیل داده  بوده اند، 
روز گذش��ته در توئیتی نوشت: »طالبان با ما نمی جنگند 
بلکه ارتش پاکستان و سازمان اطاعات این کشور آنها را 
رهبری می کنند. طالبان آنقدر قوی نیست که با ما درگیر 

شود اما ارتش پاکستان با آنها همکاری می کند.«
پیش از این نیز اعام ش��ده بود که ژنرال فیض حمید 
رییس کل س��ازمان اطاعات ارتش پاکس��تان روز شنبه 
به دعوت طالبان به کابل س��فر کرده است و به دنبال آن 
روز یکشنبه اخباری در مورد حمله بالگردها و پهپادهای 
پاکستانی به پنجشیر منتشر شد. چراکه گفته شده بود تا 
دره پنجشیر سقوط نکند و همه خاک افغانستان یک دست 
در اختیار طالبان قرار نگیرد، آنها نخواهند توانست دولت 
جدید را تش��کیل دهند. به همین دلیل پاکس��تان که در 
کنار قطر، ترکیه و عربستان آتش بیار معرکه است، با ورود 
فیزیکی و نظامی خود به ماجرا و حمله پهپادی سعی کرد 
آخرین کورسوی امید را خاموش و آخرین سنگر مقاومت را 
در این ایالت در هم بشکند تا زمینه تشکیل دولت جدید 

طالبان در افغانستان زودتر مهیا شود.
 � انتقاد از ایران در مواجهه با موضوع افغانستان

اما در این میان برخی کارشناسان و تحلیلگران مسائل 
خاورمیانه معتقدند ایران از پاکستانی ها در این باره رو دست 
خورده اس��ت و با حمایت و س��کوت خود از طالبان باعث 
شده حامیان و هم پیمانان سنتی خود در شمال و شیعیان 
و فارسی زبانان هرات را از دست بدهد. اما حاال که کار از 
کار گذشته و نیروی نظامی پاکستان با دخالت مستقیم دره 
پنجشیر را تصرف کرده است تا هرچه زودتر دولت جدید را 
در افغانستان تشکیل دهند، وزارت امور خارجه کشورمان 
در اقدامی دیرهنگام نسبت به هرگونه مداخله نظامی در 
افغانستان واکنش نشان داده است. سعید خطیب زاده در 
نشست خبری روز گذشته خود در این باره به خبرنگاران 

گف��ت که ایران گزارش ها درباره حضور نیروهای خارجی 
در حمایت از طالبان در جریان تصرف دره پنجشیر را »در 
دست بررسی« دارد و اضافه کرد: »هر گونه مداخله خارجی 
در امور افغانستان از نظر ما محکوم است. موضوع پنجشیر 
باید با گفت وگو و با وس��اطت و حضور بزرگان افغانستان 

حل وفصل شود.«
دعوت از ایران برای مشارکت در مراسم اعالم دولت  � 

جدید افغانستان
به دنبال انتشار تصاویری از طالبان در مرکز ایالت پنجشیر 
در شبکه های اجتماعی و اعام تصرف این والیت،طالبان اعام 
کردکه قصد تش��کیل دولت جدید را دارند. به همین دلیل 
یک مس��وول طالبان روز گذشته اعام کرد که این گروه از 
ایران و برخی کشورهای دیگر برای مشارکت در مراسم اعام 
دولت جدید افغانستان دعوت کرده است. این مقام طالبان در 
گفت وگو با شبکه قطری الجزیره اعام کرد که این گروه از 
ترکیه، چین، روسیه، ایران، پاکستان و قطر برای مشارکت در 
مراس��م روز اعام دولت جدید افغانستان دعوت کرده است. 
نکته قابل توجه نام بردن از ایران در کنار کشورهای حامی 
طالبان است؛ امری که می تواند حساسیت برانگیز باشد. اگر چه 
تاکنون هیچ مقام مسوولی در کشورمان نسبت به این خبر و 

دعوت برای شرکت در این مراسم واکنشی نشان نداده است، 
اما پیش از این مقامات کشورمان در مواضع رسمی بارها اعام 
کرده بودند که تنها از یک دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام 

و گروه های افغانستانی، حمایت خواهد کرد.
خطیب زاده در نشست خبری خود حمات پاکستانی ها به 
دره پنجشیر را به شدت محکوم کرد و تنها راه حل را راه حل 
سیاسی دانست و گفت که محاصره پنجشیر به هیچ وجه از 
نظر حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه قابل قبول نیست. 
ضمن اینکه تاکید کرد »هیچ طرفی نباید اجازه دهد که این 

مسیر به برادرکشی ختم شود.«
راه ه�ای پیش روی ایران در مواجه با دولت جدید  � 

افغانستان
در همین حال پیرمحمد مازهی 
تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه 
در گفت و گ��و ب��ا »جهان صنعت« این 
اظهارنظر را دیرهنگام دانست و درباره 
دعوت طالبان از ایران برای شرکت در 
مراس��م اعام دولت جدید افغانستان 
گفت: »ایران در این باره نتوانس��ت ارزیابی درستی از میزان 
دخالت پاکستان، عربستان و قطر در افغانستان داشته باشد و 

به سمت حمایت از طالبان رفت.«
او ادام��ه داد: »دو نگاه در این باره برای ایران وجود دارد؛ 
یک نگاه مکتبی و یک نگاه سیاس��ی است. در نگاه مکتبی، 
ایران در این مورد باخت و با حمایت از طالبان نیروهای شیعه، 
شمالی ها و فارسی زبانان هرات که به ایران نزدیک بودند را از 
دست داد. هر چند که در موضع گیری های اخیر بهتر شد و 
اظهارات رییس جمهوری کشورمان واقع بینانه تر بود، اما واکنش 

آقای خطیب زاده دیرهنگام بود.«
مازهی درباره مداخله مس��تقیم پاکس��تان در تصرف 
دره پنجش��یر توضیح داد: »وقتی رییس سرویس اطاعاتی 
پاکس��تان وارد کابل شد و ترکیب دولت جدید افغانستان را 
می چید، الزمه اینکه دولت جدید را اعام کنند، تصرف کامل 
پنجشیر بود. پس ارتش پاکستان از یکشنبه شب قاطع عمل 
کرد و روز دوش��نبه کار را تمام کرد تا زمینه تشکیل دولت 

فراهم شود.«
این کارش��ناس حوزه افغانس��تان درباره موضع ایران در 
خصوص افغانستان، گفت: »اما موضع ایران این بود که مردم 
افغانس��تان در تشکیل دولت فراگیر تعیین کننده باشند، نه 
ارتش پاکس��تان. در حالی که مردم اینجا جایگاهی ندارند و 

حقشان سلب شده است.«
نگاه ایدئولوژیک یا سیاسی؟ � 

این تحلیگر امور خاورمیانه در تشریح وضعیت ایران در 
مواجهه با دعوت برای حضور یا عدم حضور در مراسم دولت 
جدید افغانس��تان گفت: »ایران از منظر کشور همسایه و 
دیدگاه سیاسی اگر بخواهد به موضوع نگاه کند، که تاکنون 
هم به این شکل حرکت کرده است، باید در مراسم تشکیل 

دولت جدید افغانستان شرکت کند.
 اما اگر از دید و نگاه مکتبی بخواهد حرکت کند، این 
کار توجیه ندارد. چرا که اگر شرکت کند یعنی از ایدئولوژی 

خود عبور کرده است. 
مثل همان کاری که آمریکایی ها در دوحه انجام دادند 
و از دموکراسی عبور کردند و جریان جدید را کمک کردند 

تا قدرت را به دست بگیرد.«
خطر حامیان »خالفت خراسان« در کمین است � 

او یادآور ش��د: »در آینده ممکن است نیروهای رادیکال 
همفکر طالبان که خافت خراسان را پیگیری می کنند و این 
خافت را تا نزدیکی شاهرود و شامل استان های خراسان رضوی 
و جنوبی و سیستان وبلوچستان و کرمان می دانند، برای ما در 

آینده دردسرساز خواهند شد.«
ب��ه گفته این کارش��ناس و تحلیلگر ام��ور خاورمیانه، 
ایران دو راه پیش رو دارد که باید بسنجد کدام یک از آنها 
در این ش��رایط به نفع منافع ملی ما است و همان کار را 

انجام دهد.

»جهان صنعت« مسیرهای پیش روی ایران در قبال دعوت طالبان برای مشارکت در مراسم دولت جدید افغانستان را بررسی کرد

نگاه ایدئولوژیک یا سیاسی؟ 

گزارش

»جهان صنعت«  در گفت و گو با چهره های سیاسی راهکارهای دولت برای ارتقای اقبال مردمی را بررسی کرد

ضرورت بازیابی اعتماد عمومی
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انتظارات تورمی معامله گران دالر فروکش کرد
ناامیدی نوسان گیران از تغییر جهت بازار

دیروز قیمت دالر تحت تاثیر خبر بازگشایی بازار ارز کابل و احتمال برگزاری 
مذاکرات در اواخر شهریور، در محدوده ۲۷هزار تا ۲۷۱۰۰تومان نوسان داشت و 
حتی در ساعاتی از معامالت پشت خطی، به سطح ۲۶۹۵۰تومان راه پیدا کرد.

به گزارش اقتصادآنالین، از هفته گذشته تا روز دوشنبه یعنی بعد از بازگشت 
دالر به محدوده ۲۷هزار تومان، خریداران تحت تاثیر اخبار موجود مبنی بر احتمال 
از سرگیری مذاکرات در اواخر شهریور و تاکید رییسی به کنترل بازار، قدرت 
جابه جایی این ارز به نرخ های باال تر را نداشتند؛ البته هرچند در برخی روز ها 
قیمت دالر تا ۲۷۲۵۰تومان هم باال رفت اما به سرعت به مرز ۲۷هزار تومان 
بازگشت که این کاهش دامنه نوسان دالر نتیجه نگرانی معامله گران از خرید و 

نگهداری ارز برای مدت طوالنی است.
حاال در پی خبر بازگش��ایی بازار ارز کابل، قیمت دالر از ظهر روز یکشنبه 
بین ۲۷هزار تا ۲۷۱۰۰تومان نوسان دارد و حتی در برخی از ساعات معامالت 
پشت خطی دیروز نرخ این ارز تا ۲۶۹۵۰تومان هم پایین آمد و با این روند به 

نظر می رسد انتظارات افزایشی معامله گران فروکش کرده است.
البته به گفته یکی از فعاالن بازار ارز، اگرچه دالر از کانال ۲۸هزار تومان فاصله 
گرفته و طی یک هفته گذشته به مسیر قبلی بازنگشته، اما برای تداوم روند نزولی 
و بازگشت و تثبیت دالر به کانال ۲۶هزار تومان هم الزم است سیگنال مثبت 
قوی همچون انتشار خبر موثقی در مورد زمان برگزاری دور هفتم مذاکرات، وارد 
بازار شود؛ زیرا تازمانی که این موضوع تعیین تکلیف نشود و معامله گران حس 
کنند شرایط تغییری نخواهد کرد، مجدد احتمال باال رفتن انتظارات تورمی و 

افزایش جسارت خریداران وجود دارد.
در این میان معامله گران به روند درهم نیز توجه دارند و باتوجه به اینکه نرخ 
این ارز در بازار دیروز با کاهش جزئی نسبت به روز یکشنبه در سطح ۷۳۸۰تومان 
قرار گرفت، نقش موثری در عقب راندن خریداران دالر و کاهش انتظارات خواهد 
داشت؛ حاال به گفته تحلیلگران فنی، باتوجه به کاهش قیمت دالر به محدوده 
۲۶۹۵۰تومان در س��اعاتی از معامالت پشت خطی، بازگشت این ارز به کانال 

۲۶هزار تومان در بازار نقدی از احتمال باالیی برخوردار است.

 مهار نقدینگی، انضباط مالی و مالیات
سه عنصر کنترل تورم

یک کارشناس اقتصادی گفت: مهارنقدینگی، انضباط مالی و سروسامان دادن 
مالیات سه عنصری است که برای کنترل تورم باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایبنا، یوسف کاووسی، در خصوص کنترل نرخ ارز و تورم با اقدامات 
فوری و سازمان یافته از سوی مقام ریاست جمهوری گفت: اهل فن و اقتصاد 
به درس��تی می دانند، مش��کالت تورم و نرخ ارز در کوتاه مدت ایجاد نشده که 
انتظار رفع آن در کوتاه مدت به وجود آید. برخی از اظهارنظرها مطرح شده نیز 
در راس��تای پاسخ به آرای اخذ شده است، ولی مساله مهم این است که تورم 

ریشه در نقدینگی دارد.
وی درباره اقداماتی که درکوتاه مدت می توان انجام داد، بیان کرد: مهارنقدینگی 
یکی از کارهایی اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد و ایجاد انضباط مالی در 
دولت از جمله کارهایی به حساب می آید که در این زمینه باید مورد توجه قرار 
گیرد. برای مثال نیاز است تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا متمم بودجه به 

مجلس ارائه دهد یا بر بودجه کشور نظارت انقباضی داشته باشد. 
این کارشناس اقتصادی در خصوص رفتارهای میان مدت در این زمینه چنین 
توضیح داد: در میان مدت برای کنترل تورم نیاز است تا در بودجه ۱۴۰۱ موارد 
زیادی مورد توجه قرار گیرد که از جمله آن ها معافیت های مالیاتی اس��ت. به 
این معنا افرادی که از پرداخت مالیات به شکل رانتی یا نهادهایی که به وسیله 
مجوزهایی معاف هستند، باید احراز شوند. واقعیت این است که تعداد گروه مورد 
اشاره بیشتر از کسانی که مالیات پرداخت می کنند، هستند و در این صورت 
عالوه بر آنکه یک منبع بزرگ برای دولت به حساب می آید، بودجه های موازی 

هم تحت کنترل قرار می گیرد.
کاووسی در ادامه اضافه کرد: اکنون نهادها و دستگاه های بسیاری در کشور 
موازی همدیگر فعالیت می کنند و بدون هیچ خروجی مطلوبی بودجه می گیرند. 
موارد فوق جزو آن دس��ته از موضوعاتی است که حتما در بودجه ۱۴۰۱ باید 
تعیین تکلیف شود. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد بودجه تمام نهادهای فرهنگی 
که برخی مطرح می کنند تعدادشان ۸هشت عدد است و برخی دیگراز ۲۵ نهاد 
فرهنگی در حال فعالیت نام می برند برفرض در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
یا صدا و سیما متمرکز شود، بسیار مناسب تر است، حتی برخی از دستگاه ها 
هستند که به اعتبار افرادی برای آن ها بودجه تعیین شده که آن افراد دیگر در 

قید حیات نیستند.
وی در این رابطه اظهار کرد: جمالت باال از این حیث مطرح شد که اهمیت 
انضباط مالی مشخص شود زیرا این مساله بسیار کمک کننده خواهد بود. بحث 
مهم تر موضوع تسهیالت تکلیفی به بانک هاست، اخیرا هم عنوان شده نزدیک 
۶۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه س��ال جاری و قریب به ۲۰۰ یا ۳۰۰هزار 
میلیارد تومان در رابطه با مسکن ملی برای بانک ها تکلیف شده است، البته این 
رقم از سراس��تیصال و ناچاری یا حفظ پست پرداخت می شود، اما پس از آن 
دولت باید به آنها مابه التفاوت سود پرداخت کند یا در اثر عدم توانایی پرداخت 
به معوق یا خلق نقدینگی مبدل می شود، در اثر چنین تصمیم گیری هایی است 
کارها به خوبی پیش نمی رود. چنانچه مسووالن درباره سه مورد اشاره شده به 

طور جدی اهتمام ورزند، در آینده می توان کاهش تورم را مشاهده کرد.

سهم دولت از اقتصاد ایران به ۸۲ درصد رسیده است
یک کارشناس اقتصادی گفت: باید در نظر داشت افزایش تولید مسکن به 
ص��ورت قان��ون درآمده و هر دولتی می آمد موظف به اجرای این قانون بود. به 
گزارش خبرگزاری خبرآنالین، وی تاکید کرد: بر کسی پوشیده نیست اجرای 
این طرح مخارج زیادی ایجاد می کند و فشاری مضاعف بر کسری بودجه دولت 

ایجاد خواهد کرد.
به گزارش خبرآنالین، علی صادقی همدانی گفت: باید بپذیریم کسی که 
می خواهد این طرح را اجرا کند سطوحی از تورم را به جان می خرد. معتقدم 

مبانی فکری پشت سر این طرح مشکل دارد.
وی با تاکید بر اینکه تفکر مداخله در بازار اساسا اشتباه است، اضافه کرد: 
آقای بیگدلی به بازار سیمان می تاختند و می گفتند مشکل از مافیاست اما اگر 
بودجه سال ۱۴۰۰ را با سال ۹۹ قیاس کنید می بینید با توجه به سهم باالی 

دولت از اقتصاد بالقوه با بستر فساد مواجه هستیم.
وی ادامه داد: اگر کس��ی قصد مبارزه با فس��اد را کرده باید بستر فساد را از 
بین ببرد. این یعنی کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بازارها و تصدی گری اما 
متاسفانه می بینیم در دهه های اخیر مسیر حرکت معکوس بوده تا جایی که 

سهم دولت از اقتصاد به ۸۲ درصد رسیده است.
وی ادام��ه داد: یک��ی از طرح هایی که باعث مداخله بیش��تر دولت در بازار 
می ش��ود ، اجرای همین طرح مس��کن اجتماعی است که باعث ایجاد رانت و 

شکل گیری مافیا می شود.
به گفته وی رتبه کسب و کار در ایران ۱۲۷ است و برای بهبود وضعیت باید 

فضای کسب و کار برای بخش خصوصی فراهم شود.
 او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت اصالح  بازار اجاره گفت: 
وظیفه دولت خانه¬سازی نیست، این کار بخش خصوصی است اما دولت برای 
مهیا کردن شرایط برای بخش خصوصی باید ابتدا تورم را کنترل  و سپس بازار 

اجاره را مدیریت کند.
  به گفته وی باز کردن درها به روی تکنولوژی جدید ساخت و ساز نیز در 

بهبود این وضعیت موثر خواهد بود.

گروه اقتصادی- آغاز به کار دولت سیزدهم 
با عدم قطعیت های پرش��ماری در سطوح کالن 
اقتصادی همراه ش��ده است. از یک سو نرخ تورم 
معیش��ت خانوارها را هدف قرار داده و از س��وی 
دیگر تصویر روش��نی از رونق و توسعه اقتصادی 
در دست نیست. فارغ از چالش هایی که در داخل 
دولت سیزدهم را تهدید می کند، در حوزه سیاست 
خارجی نیز نااطمینانی های بس��یاری به چشم 
می خورد و افق مذاکرات تیره  وتار است. با این حال 
مردان اقتصادی دولت نوید روزهایی روشن را برای 
آینده پیش رو می دهند. ساماندهی کسری بودجه 
دولت و جلوگیری از سرایت سیاست های انقباضی 
به بدنه اقتصادی دو مقوله مهمی است که سهم 
پررنگی در گفتمان اقتصادی دولت سیزدهم دارد. 
به باور صاحب نظران تحقق وعده های پرشمار دولت 
نیازمند انسجام در گرایش ها و تفکرات اقتصادی 
کابینه دولت و وحدت رویه در سیاستگذاری هاست. 
چنین مسیری حتی اگر دولت را به نقطه مطلوب 
سیاستگذاری نرس��اند دست کم خروج از گرداب 

بی ثباتی های اقتصادی را امکان پذیر می کند.
آن طور که از گزاره های مقامات دولتی برمی آید 
اقتصاد ایران به تدریج راه خروج از بن بس��ت های 
کنونی را باز می یابد و بر مسیری حرکت می کند 
که نهایت آن رونق و ش��کوفایی اقتصادی است. 
هرچند چگونگی دستیابی به این نقطه مطلوب در 
دولت جدید هنوز مشخص نیست اما آنطور که به 
نظر می آید نقشه راه تحقق این وعده ها تدوین شده 
است. از بین ارکان اقتصادی دولت به نظر می رسد 
وزیر اقتصاد با دست پر وارد حوزه سیاستگذاری 
شده است. وی حتی پیش از آنکه از مجلس رای 
اعتماد بگیرد در صحبت های خود اظهار کرده بود 
که سند تحولی تدوین شده که مفاد آن بعدها در 
اختیار افکار عمومی قرار می گیرد. وی این سند را 
چراغ راه دولت سیزدهم عنوان کرده و گفته بود که 
با مشورت رییس جمهور به این نتیجه رسیده اند که 
همه ارکان تصمیم گیری اقتصادی خود را با این 
سند تحول هماهنگ کنند تا همه با یک هدف و 
در مسیری مشخص گام بردارند. این نخستین گام 
وزارت اقتصاد برای نشان دادن اقتدار خود به عنوان 
یکی از سه ضلع مثلث اقتصادی دولت است. اما وزیر 

اقتصاد به دنبال چیست؟
در روزهای گذش��ته گزاره ه��ای مختلفی از 
وزیر اقتصاد نقل قول شده است اما تازه ترین آنها 
اشاره ای است که وی به مباحث کالن اقتصادی 
داشته است. وی معتقد است که اقتصاد رها شده 
و سیاستگذاری ها به درستی صورت نمی گیرد. به 
باور وی یکی از بایدهای مهم سامان دادن به مساله 
جبران کسری بودجه آن هم به نحوی است که از 
پیامدهای تورمی آن جلوگیری شود. از آنجا که این 
مهم نیازمند اتخاذ سیاست های انقباضی است وی 
تاکید کرده که مساله کسری بودجه دولت باید به 
نحوی حل شود که اثرات سیاست های انقباضی مانع 
از رشد اقتصادی و تعمیق رکود نشود. اما در خصوص 
چرایی تحقق این مساله دیدگاه های مختلفی مطرح 
می شود. یکی از مهم ترین آنها این است که حرکت به 
سمت رونق اقتصادی در گام نخست نیازمند ثبات 
قیمت هاست. به این ترتیب در دو راهی رکود و تورم 
دولت باید به گونه ای سیاستگذاری کند که هم موانع 
رشد را از سر راه بردارد و هم عواملی که رشد نرخ 
تورم را تقویت می کنند. بدیهی است دستیابی به 
این موارد جز با همکاری و انسجام فکری نهادهای 
ذی ربط امکان پذیر نخواهد شد. این همان مساله ای 
است که کارشناسان نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و 
اعالم می کنند که ساز ناکوک ارکان اقتصادی دولت 

می توان مشکل آفرین باشد.
در حال حاضر دو ضلع از مثلث اقتصادی دولت 
یعنی وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه وبودجه 
در ح��ال ارائه برنامه های خود در س��ازمان های 

متبوعشان هستند. هردوی این نهادها نیز بر بهبود 
وضعیت اقتصادی تاکید کرده اند یکی از مس��یر 
اصالح ساختار بودجه و دیگری نیز از مسیر اصالح 
نظام مالیات ستانی. هرچند این مثلث اقتصادی 
هنوز تکمیل نشده اما به نظر می رسد وزیر اقتصاد 
اقتدار زیادی در به کرسی نشاندن رای و نظراتش 
در حوزه های اقتصادی داشته باشد از این رو شاید 
باید منتظر تحوالت زیادی در حوزه های مربوط به 

وزارت اقتصاد باشیم.
نظ�ام مالیاتی دچار ب�ه هم ریختگی  � 

است
آن طور که وزیر اقتصاد می گوید وزارت اقتصاد 
تنها به دنبال مالیات ستانی نیست بلکه به دنبال 
باز کردن درب های اقتصادی  روی فعاالن بخش 
خصوصی و دنبال کردن هدف رش��د اقتصادی 

است.
احس��ان خان��دوزی اظهار کرد: مش��کالت 
اقتصادی فعلی گواه آن است که اقتصاد کشور 
به صورت هوش��مند مدیریت نش��ده و اساسا 
میز مدیریت اقتصادی هوش��مند در اقتصادی 
کش��ور نداریم که از حاال بتوانیم در مورد روند 
ماه ه��ای آینده اقتصاد ایران برنامه ریزی کنیم. 
اطالعات اقتصادی فعاالن اقتصادی که نیازمند 
کم��ک و حمایت دولت دارند فرارهای مالیاتی 
که نیازمند جلوگیری از آنهاس��ت و اصالحاتی 
که باید در نظام مالی و مالیاتی کش��ور صورت 
پذیرد دچار درهم ریختگی و از ریخت افتادگی 
و بی قوارگی است که ثمره این بی قوارگی این 
است که بازارهای خرید روزمره مردم دستخوش 

آشفتگی است.
به گفته وزیر اقتصاد، در همه سطوح از کوچه 
و خیابان تا سطوح عالی سیاستگذاری اقتصادی، 
شاهد نوعی رهاشدگی اقتصادی هستیم و اداره 
هوشمندانه برای اقتصاد کشور، موضوع مغفولی 
است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک 
متولی و پشتیبان، موظف است که هدف گذاری و 

هوشمندسازی اقتصادی را به انجام رساند.

وزارت اقتص�اد صرف�ا مالیات ِس�تان  � 
نیست

خاندوزی اظهار ک��رد: وزارت اقتصاد و دارایی 
بیش از آنکه صرفا وزارت مالیات ستان باشد باید 
تسهیل کننده رش��د و رونق اقتصادی باشد تا از 
این طریق رشد و هوشمندسازی مدیریت؛ کسب 
درآمدهای مالیاتی کند. باید درب های اقتصاد را بیش 
از قبل روی سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی گشود 
و از کار آنها گره گشایی کرد؛ به این سبب از روز اول 
به پرسنل وزارتخانه اقتصاد سپردم که برای پیش 
جلسات و سپس مصوباتی برای ثبت محور کردن 
بخش زیادی از مجوزها آماده شوند؛ مجوزهایی که 
مردم به جای اینکه در صفوف وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی، بهداشت و... ماه ها انتظار بکشند ما بتوانیم 
بخشی از این مجوزها را به صورت ثبت محور انجام 
دهیم و صرفا اطالعات دقیق درج شده در سامانه 
و درگاه ملی مجوزها کفایت کند، امیدواریم که این 
اتفاق هزینه فعالیت اقتصادی و تولید را کاهش دهد.

وی افزود: برای آن که مصوبات  روی کاغذ باقی نماند 
و اطمینان از تحقق آن حاصل شود، سپرده ایم هر 
جا که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه های 
مرتبط با وزارتخانه ها فعالیت می کنند نقض مصوبات 
و حقوق مردم صورت می گیرد توسط شبکه ای پویا 
به ما منتقل شود و بدون اینکه اسم افراد برده شود 
و برای افراد هزینه و حاشیه ای ایجاد کند به لوپ 
بازخوردگیری تبدیل شود و اگر در نقطه ای از کشور 
در دستگاه  یا وزارتخانه ای؛ تکرار نقض مصوبات و 
حقوق مردم صورت می پذیرد؛ ترتیبی اتخاذ کنیم 
تا با همکاری های محترمانه، صحیح و قانونی از این 

نقایض جلوگیری و رفع به عمل آید.
ارائه ش�فاف اطالعات بانک ها تا یک  � 

ماه آینده
وی بازگشت اعتماد مردم به فعاالن اقتصادی را 
شاه بیت نخ تسبیح تالش های وزارتخانه های اقتصاد،  
صمت و هیات وزیران عنوان کرد و افزود: آن چه 
به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی می توانم تعهد بدهم 
این است که کاری کنیم تا بانک ها و شرکت های 

دولتی و بیمه های دولتی و… در مقابل سوء عملکرد 
یا حسن عملکرد زحماتشان پاسخگو باشند؛ یکی از 
ابزارها برای دستیابی به این مهم؛ شفافیت عملکرد 

شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همان طور 
که »کدال« س��امانه ای برای نمایش ش��فافیت 
شرکت های بورسی محسوب می شود؛ باید شفافیتی 
هم از عملکرد بانک ها، بیمه ها و… ایجاد شود؛ در 
تالشیم تا ظرف مدت یک ماه آینده همه اطالعات 
و صورت وضعیت ش��رکت های دولتی، بانک ها و 
بیمه ها را همانند شرکت های بورسی؛ شفاف به 
مردم ارائه کنیم؛ این اتفاق سبب می شود که مردم 
بدانند یک مدیرعامل، یک شرکت و مجموعه را با 
چه شاخص هایی تحویل گرفته و با چه شاخص هایی 
تحویل می دهد؛ این ها جزو وعده های سنجش پذیر 

ما در ماه اول وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.
خاندوزی اف��زود: یکی از مواردی که به زودی 
در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این است که ما 
بتوانیم ورود شرکت ها در بازار بورس کشور، همین 
طور تامین مالی شرکت ها، پروژه ها و سهام پروژه ها 
را تسهیل کنیم. تاکنون متاسفانه آمارها حاکی از آن 
است که عایدی سرمایه خوبی از بورس ظرف مدت 
پنج ماهه اول ۱۴۰۰ حاصل نشده و غلبه با بازار ثانویه 
بوده است. او ادامه داد: تسهیل سازی ما؛ درب های 
بیشتری  روی فعاالن جدید اقتصادی باز می کند؛ 
پس از این باید به دنبال آن باشیم که نهادهای بازار 
س��رمایه نسبت به نیازها و تحوالت بازار سرمایه؛ 
چابک ت��ر و به دنبال خلق ابزارهای الزم باش��ند. 
اگر بخش هایی از اقتصاد اصالح شود بازار سرمایه 
جذاب تر خواهد ش��د، اگر برخی قیمت گذاری ها 
اصالح و تصحیح شوند؛ نرخ گذاری در بازار سرمایه 

هم روند درستی به خود می گیرد.
س�وار بر اقتصاد و اطالعات اقتصادی  � 

نیستیم
خاندوزی در خص��وص اصالح نظام مالیاتی 
گفت: ما در یک فضای غبارآلود در حال شناسایی 
ابعاد افراد جامعه هستیم و با حدس و گمان برای 

دریافت مالیات از مردم تصمیم می گیریم؛ حال 
آن ک��ه با فناوری های موجود؛ اطالعات کامال در 
دس��ترس است که بدانیم چه کسانی چه میزان 
درآمد دارند و گردش مالی آنها چقدر است. اساسا 
تنها راه عادالنه اداره کردن یک کشور آن است که 
سوار بر اطالعات اقتصادی شویم و حکمرانی داده و 

هوشمندی نیاز داریم.
او ادام��ه داد: واریز یارانه مبتنی بر چنین نظام 
هوش��مندی نیس��ت؛ البته در حوزه مالیات هم 
همین ایراد به ما وارد است و ما فقط حدس و گمان 
می کنیم که چه کسی نیازمندتر و مستحق تر است، 
البته در این راستا تالش های خوبی صورت گرفته، 
اما در مقایسه با کشورهای هم تراز خودمان؛ چندان 

هم قوی ظاهر نشده ایم.
خاندوزی تصری��ح کرد: وقتی صحبت از فرار 
مالیاتی می کنیم یعنی سوار بر اقتصاد و اطالعات 
اقتصادی نیستیم و الگوریتم درستی برای ورود و 
خروج پول به حساب افراد را نداریم. در تالشیم تا 
برنامه زمان بندی رسیدگی و هوشمندسازی امور 

مالیاتی را ترسیم و سر و سامان دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طرح 
بانک مرکزی که پیش تر در مجلس مطرح و ارائه 
شده بود گفت: جهت گیری این طرح به نظر درست 
بود، اما می شد که با شیوه های بهتری کوتاه تر و کم 
مناقشه تر تعریف کرد؛ در این طرح؛ سه موضوع 
مطرح شد مبنی بر این که بانکداری در شرایط فعلی 
نه در حفظ قدرت خرید و تورم نقش آفرین است 
و نه بانک مرکزی آن قدر توانا و مسلط است که 
بتواند نظارت دقیق و بیشتری داشته باشد. هدایت و 
کمک به بخش تولید هم موضوع دیگری بود که در 
این طرح مطرح شد؛ این سه موضوع برای پاسخگو 

کردن بانک مرکزی بود.
خان��دوزی افزود: در حوزه بانکداری می توانیم 
چند اقدام فوریتی و سریع السیر انجام دهیم؛ در 
سیستم بانکداری کشور بهترین پرسنل و عمده ای 
مشکالت همزمان وجود دارد؛ بانک ها در خصوص 
برخی وثیقه ها و ضمانت ها به درستی پاسخگو نیست 
و در برخی موارد در زمان معلوم و معین وثیقه ها را 
آزاد نمی کند؛ این در حالی است که فعال اقتصادی 
از تسهیالت بانکی استفاده کرده می تواند اصل و 
فرع تسهیالت را پرداخت کند، اما بانک وثیقه را آزاد 
نمی کند؛ این موضوع با هوشمندسازی حل می شود.
او گفت: ما به یک سامانه الکترونیکی قراردادها و 
تسهیالت نیاز داریم که خود فعال اقتصادی هم به آن 
دسترسی داشته باشد؛ این سامانه فرصت می دهد تا 
فعال اقتصادی بتواند در زمان مشاهده تخلف از سوی 
بانک به مرجعی شکایت کند، اما در حال حاضر حتی 
کپی قرارداد مالی هم در اختیار فعال اقتصادی نیست 

تا بتواند از حق خود دفاع کند.
کنترل کسری از مسیرهای غیرتورمی � 

خاندوزی افزود: برای ریاست کل بانک مرکزی 
گزینه هایی مطرح شد که این گزینه ها باید در هیات 
وزیران تعیین تکلیف شود و سپس رییس جمهور 
حکم آن فرد را امضا کند؛ بنابراین نمی توانم نام و 

نشانی از گزینه قطعی ارائه کنم.
وی در خصوص کسری بودجه و تورم گفت: به 
جهت اینکه در ماه های اول ۱۴۰۰ و به جهت ُکند 
شدن فرایند وصول درآمدهای دولتی ناچار شدیم 
بی��ش از ۵۰ هزار میلی��ارد تومان از تنخواه بانک 
مرکزی استفاده کنیم و بیش از این مبلغ هم از اوراق؛ 
صرف کردیم تا بتوانیم خرج جاری و عمرانی دولت 
را پشت سر بگذاریم؛ در ۱۰ روز سر کار آمدن وزرا؛ 
یکی از تالش های صورت گرفته این است که این 
مبلغی که از بانک مرکزی استقراض شده را تامین 
و بازپس داده شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
ما به دنبال آن هستیم که کسری بودجه را به شکل 
غیرتورمی کنترل کنیم بدون اینکه بخش واقعی و 

رشد اقتصادی انقباضی عمل کند.

»جهان صنعت«- کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری 
خصوصی به اظهارات بحرینی، نماینده مجلس در خصوص 
عملکرد بانک های خصوصی واکنش نشان داد. حسین زاده 
بحرینی، نماینده مشهد در جلسه علنی مجلس و در روز رای 
اعتماد به وزرای دولت در مخالفت با کلیات کابینه پیشنهادی 
دولت اعالم کرده بود که کسری بودجه و بی انضباطی بانک ها 
باعث تورم در کشور شده است. این نماینده مجلس توپ را به 
زمین بانک های خصوصی انداخته و اظهار کرده بود که »از دهه 
۸۰ و با ایجاد بانک های خصوصی بی انضباطی بانک ها در کشور 
و تشدید تورم را شاهد بودیم که دود آن به چشم همه ما رفته 
است. بنده در ابتدای کار ریاست جمهوری حسن روحانی به وی 
نامه زدم و گفتم مراقب باشید تا بانک ها شما را زمین نزنند اما 
بانک ها دولت یازدهم و دوازدهم را زمین زدند. آقای رییسی! 
االن هم به شما می گویم که مراقب باشید بانک ها شما را زمین 

نزنند و باید در این زمینه برنامه ای داشته باشید.«
حال کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی در 
واکنش به این نماینده مجلس بیانیه ای صادر و تاکید کرد 
که در خوش��بینانه ترین حالت، ای��ن اظهارات می تواند از 

ناآگاهی باشد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
با س��الم و تقدیم احترام به پیشگاه مردم عزیز و فهیم 

کشور؛
جناب آقای بحرینی نماینده مجلس شورای اسالمی در 
جلس��ه معرفی وزرا دولت جدید در مخالفت با برنامه های 
کلی ریاست محترم جمهوری با بی پروایی و چشم پوشثی 
از بحران های اقتصادی که در دولت قبلی ایجاد شده بود، 
به اش��اعه تفکرات ناآگاهانه و ناصحیح در مورد بانک های 
خصوصی پرداخته و ضمن اتهام »زمین زدن دولت دکتر 
روحانی« توسط بانک ها با این اظهارات خود به تنهایی عزم 
شکستن کمر اقتصاد کشور نموده اند، اقتصاد بانک محوری 
که ۸۰ درصد تامین مالی تمام طرح ها و پروژه ها را بانک ها 
انجام داده و می دهند و س��هم بانک های خصوصی از آن 

نیز قابل توجه است.
اگرچه در خوشبینانه ترین حالت این اظهارات می تواند 
ناش��ی از ناآگاهی باش��د، لیکن متاس��فانه کم توجهی یا 

عدم اطالع دقیق ایش��ان نسبت به عملکرد نظام بانکی و 
فرایندهای اجرایی آن و سیاست پذیری بانک های خصوصی 
در چارچوب مصوبات شورای پولی و اعتبار و مقام نظارتی، 
در بیان این مطالب به وضوح مشاهده می شود امید است 
غرض های فردی در پشت این اظهارنظرهای غیرقابل دفاع 

و غیرمستدل پنهان نشده باشد.
درباره اظهارات ایش��ان پرس��ش های زی��ر خودنمایی 

می کند:
۱- آیا ایشان نمی دانند که در ارتباط با نقش بانک ها در 
ایجاد تورم به لحاظ ضریب فزاینده پولی، عمدتا تفاوتی بین 
بانک های دولتی و خصوصی نیس��ت و اصوال نوع مالکیت 
بانک عامل تعیین کننده در این فرآیند نمی باشد؟ مگر نه 
اینکه مهم تین عامل کاهش یا افزایش ضریب فزاینده پولی 
در چارچوب سیاست های قبض یا بسط تسهیالت اعتباری 
بانک ها »نس��بت سپرده قانونی« اس��ت که توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی تعیین می شود و بانک ها اعم از 

دولتی یا خصوصی نقشی در شتاب دهی به آن ندارند؟
۲- آی��ا ایش��ان نمی دانند بانک ها اع��م از خصوصی و 
دولتی در چارچوب سیاست های پولی مصوب شورای پول 
و اعتب��ار و مطابق با مف��اد قانون عملیات بانکی بدون ربا 
که از بزرگ ترین افتخارات جمهوری اسالمی ایران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی در ساماندهی فعالیت های بانکی 

است عمل می کنند؟
۳- آیا ایش��ان ب��ا ترکیب پایه پول��ی و میزان خالص 
دارایی های خارجی و بدهی های دولت و بانک ها و س��هم 
هرکدام از آنها در محاسبه پایه پولی آشنا نیستند!؟ ظاهرا 

که نیستند.
۴-  آیا ایشان نمی دانند که بخش اعظم اضافه برداشت 
بانک ها در حس��اب  های بانک مرکی )که در محاسبه پایه 
پولی نش��ان داده می شود( ناش��ی از نقش و دستورهای 
دولت بابت تسهیالت تکلیفی و عدم ایفای تعهدات دولت 

و شرکت های دولتی نسبت به پیمانکاران بخش خصوصی 
است که الجرم کسری سرمایه در گردش خود را از محل 

تسهیالت بانکی تامین کرده اند؟
۵- آیا ایشان از دس��تورهای تکلیفی برای ساماندهی 
موسس��ات اعتباری غیربانکی غیرمجاز )و خارج از نظارت 

بانک مرکزی( اطالع ندارند؟!
۶- آیا ایش��ان اطالع ندارند که مبالغ تامین شده بابت 
مس��کن مهر چه تاثیری در اضافه برداشت، بانک ها و ماال 

افزایش پایه پولی داشته است؟
۷- ایشان چگونه اثرات تبعی تحریم های کم سابقه در 
تاریخ جهان در صادرات نفت کشور و در تقابل با بانک های 
ایرانی و نتایج آن در بودجه های س��نواتی و ماال تورم زایی 

آن را نادیده گرفته اند؟
۸- آیا ایشان از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به لحاظ برداشت های 
دولت از صندوق توس��عه مل��ی و تبدیل آن به ریال برای 

تامین کسری بودجه آگاهی ندارند؟
۹- آیا ایشان می دانند چه بخش از کسری های مزمن بودجه 
ناشی از تحمیل هزینه هایی است که در بودجه های سنواتی به 
دولت ها تحمیل کرده اند و آیا ایشان از خود پرسیده اند مبلغ 
۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی پیش بینی شده در 
بودجه س��ال ۱۴۰۰ برای ساخت مسکن چگونه باید تامین 

شود و پایه پولی را چگونه افزایش می دهد؟
۱۰- چگونه ایش��ان وجه تمایز بین موسسات مالی و 
اعتب��اری غیرمجاز که با مجوزهای خارج از حیطه کنترل 
بان��ک مرکزی ایجاد ش��ده اند را ب��ا بانک های خصوصی 
نمی دانند و با نادیده گرفتن عملیات آنها و صاحبانشان تمام 
آثار زیان بارش��ان را به نام بانک های خصوصی می نویسند 
و به نادرس��تی همه مشکالت اقتصادی کشور و تورم های 
لجام گس��یخته ناش��ی از ناترازی بودجه های س��نواتی را 
به تاس��یس بانک های خصوصی از س��ال ۱۳۸۰ نس��بت 

می دهند؟ چه خوب بود در این باره ایشان نیم نگاهی هم به 
زمانی که بانک های خصوصی وجود نداشتند می کردند!

۱۲- آیا ایش��ان فکر نمی کنند که بی��ان این اتهامات 
ناحق و ناشایسته به جز شادمانی معاندین نظام و استکبار 
جهانی که خود را شکست خورده تحریم ها می داند نتیجه 

دیگری نخواهد داشت؟
بانک های خصوصی آموخته اند از ایش��ان انتظار حمایت 
نداش��ته باش��ند، اما در عین حال نادی��ده گرفتن اقدامات 
اثربخش و مفید بانک های خصوصی در حوزه توسعه بانکداری 
الکترونی��ک راه ان��دازی صدها ط��رح و پروژه های اقتصادی 
استراتژیک، ایجاد بسترهای مبتکرانه برای مدیریت اقتصاد 
کشور در شرایط تحریمی و تامین مالی تجارت خارجی کشور.. 
دور از انصاف و جفایی بزرگ نسبت به زنان و مردانی است که 

در این راه مجدانه و مسووالنه مجاهدت کرده اند.«
ای کاش جناب آقای بحرینی توجه می کردند که وقتی 
از تریبون مقدس مجلس ش��ورای اسالمی راجع به دولت 
آینده سخنرانی می کنند صدای ایشان توسط میلیون ها نفر 
در داخل و خارج  از کشور شنیده می شود و چه بسا معاندان 
و دشمنان قسم خورده جمهوری اسالمی ایران این سخنان 
را دستاویزی برای هجمه بیشتر به میهن اسالمی می کنند. 
آیا این س��خنان باعث وهن کل نظام سیاس��ی و اداری و 
اقتصادی کشور نمی شود؟ جای بسی خوشحالی است که 
مردم این س��خنان بی وجهه و بی پش��توانه را صادقانه و از 
سوی دلسوزی تلقی  و خوشبختانه توجهی به آن نمی کنند. 
چراکه در غیر این صورت این اظهارات می توانس��ت موج 

بحران های جدیدتری را برای کشور فراهم آورد.
بانک های خصوصی کش��ور مرات��ب گالیه و نارضایتی 
خ��ود را از س��خنان جناب آقای بحرین��ی صراحتا اعالم 
کرده و درخواس��ت دارن��د در جهت اصالح مطالب کذب 
و ناصحیحی که از تریبون مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرده اند اقدام مقتضی معمول و از خداوند منان بابت این 
همه تهمت های ناروا طلب استغفار کنند در غیر این صورت 
بانک های خصوصی حقوق خود را برای اقدام مقتضی در 

مراجع قضایی محفوظ می دارند.

بیانیه کانون بانک های خصوصی در واکنش به اظهارات بحرینی
اشاعه تفكرات ناآگاهانه

گزارش 2

خاندوزی: شاهد رهاشدگی اقتصادی هستیم

نقطه آغاز اصالحات
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آنگال مرکل خواستار گفت وگو با طالبان شد 
یورونیوز- آنگال مرکل صدراعظم آلمان خواستار گفت وگو با طالبان برای 

بسترسازی جهت تداوم عملیات تخلیه از این کشور شد.
مرکل در کنفرانس خبری در ایاالت نورداین- وس��تفالن در این خصوص 
تصریح کرد: بر سر راهکاری جهت تخلیه افرادی که برای نیروهای آلمان کار 
کرده اند و تامین امنیت آنها، تنها باید با طالبان گفت وگو کرد. صدراعظم آلمان 
سپس یادآور شد: در حال حاضر باید با آنها گفت وگو کنیم، باید به ویژه تالش 
کنیم تا افرادی که برای سازمان های آلمانی فعال در بخش توسعه کار کرده اند 

و احساس خطر و تهدید می کنند را از افغانستان خارج کنیم.
 وی افزود: همچنین می خواهیم سازمان های بشردوستانه بین المللی که آلمان 
به طور فعال از آنها حمایت می کند، بتوانند در جهت بهبود اوضاع در این کشور 
تالش کنند. صدراعظم عملیات از سر گرفته شده فرودگاه کابل را در درجه اول 
سیگنال خوبی از نظر تجهیزات پزشکی و تامین دارو دانست. عملیات گسترده 
تخلیه هوایی نظامیان کشورهای غربی و کارکنان محلی که در قالب ماموریت ناتو 
در افغانستان فعالیت می کردند روز چهاردهم آگوست، یک روز پیش از تصرف 
کابل به دست نیروهای طالبان آغاز و روز ۳۰ آگوست )8 شهریور( بدون خارج 
ساختن کلیه افرادی که ضمن احساس عدم امنیت خواستار خروج از این کشور 
بودند به پایان رسید. شبه نظامیان طالبان 2۰ سال پس از برکناری از قدرت 
توسط ائتالفی نظامی به رهبری ایاالت متحده این  بار در پی خروج نظامیان 
آمریکایی که زمینه ساز پیشروی های شگفت انگیز و سوال برانگیز آنها در خاک 

افغانستان شد، کنترل این کشور را بار دیگر در دست گرفتند.
سخنگویان طالبان پس از تصرف کابل تاکید کردند که رویکرد جدیدی را 
نسبت به 2۰ سال گذشته اتخاذ کرده و خواهان تعامل با جهان بر اساس احترام 
و عدم مداخله در روابط داخلی هستند؛ ادعایی که جامعه بین المللی باید منتظر 
اثبات آن در عمل پس از تشکیل دولت آینده در افغانستان باشد. ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی ارشد طالبان در گفت وگو با هفته نامه آلمانی »ولت ام سونتاگ« گفت 

که خواهان روابط دیپلماتیک مستحکم و رسمی با آلمان هستند.

پهپاد شناسایی آمریکا بر فراز شبه جزیره کره 
رویترز- در بحبوحه گمانه زنی ها درباره اینکه کره شمالی شاید آماده رزمایش 
باشد، یک پهپاد شناسایی آمریکایی بر فراز شبه جزیره کره رویت شده است. بر 
اساس اعالم پایگاه »فالیت رادار 2۴« و سایر منابع، پهپاد گلوبال هاوک آمریکا 
در آسمان های مرز کره شمالی شامل منطقه ای از سئول و استان گانگوون در 
شمال شرق کره جنوبی دیده شده است. این پهپاد آمریکایی با فناوری باال می تواند 
تا سه هزار کیلومتر پرواز و اشیایی کوچکتر از ۳۰ سانتیمتر را در زمین رصد کند. 
رصد این پهپاد پس از آن صورت گرفت که تعداد زیادی از سربازان کره شمالی 
در پیونگ یانگ تجمع کرده بودند که نشانه ای از احتمال آمادگی این کشور 
برای برگزاری یک رژه نظامی پیش از سالگرد تاسیس حزب حاکم و کشور در 
روز پنجشنبه و ۱۰ اکتبر است. احتمال برگزاری این رژه نظامی در کره شمالی 
توجهات را به خود جلب کرده چون این کشور اخیرا در اعتراض به رزمایش های 
مشترک بین آمریکا و کره جنوبی در ماه گذشته میالدی نسبت به بروز یک بحران 
امنیتی جدی هشدار داده بود. کره شمالی معموال از چنین سالگردهایی برای 

برگزاری رژه های نظامی و نشان دادن تسلیحات خود استفاده می کند.
اکتبر گذشته میالدی، کره شمالی رژه بزرگ نظامی را برای بزرگداشت هفتاد 
و پنجمین سالگرد تاسیس حزب برگزار و از موشک جدید قاره پیمای بالستیک، 
موشک بالستیک که روی زیردریایی نصب می شود و همچنین دیگر تجهیزات و 
تسلیحات نظامی رونمایی کرد. آخرین رژه نظامی این کشور در ژانویه 2۰2۱ و 
پس از برگزاری نشست کنگره کره شمالی برگزار شد. در این مراسم، کیم جونگ 

اون رهبر کره شمالی نسبت به تقویت زرادخانه اتمی این کشور وعده داد.

مرگ ناگهانی سفیر آلمان در چین 
دویچه وله- وزارت خارجه آلمان صبح دیروز اعالم کرد جان ِهکر، سفیر 
این کشور در چین تنها چند روز پس از اینکه کار خود را در این سمت آغاز 
کرد، درگذشت. این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد: »با غم و اندوه عمیقی از 
مرگ ناگهانی سفیر آلمان در چین مطلع شدیم.« این نهاد با خانواده و نزدیکان 
هکر ابراز همدردی کرد. هکر و خانواده اش ماه آگوست گذشته وارد پکن شدند 
و او پس از ارائه مدارک دیپلماتیک خود، اواخر ماه گذشته میالدی کار خود 
را آغاز کرده بود. وزارت خارجه آلمان هنوز جزئیات بیشتری درباره علت مرگ 
این دیپلمات را اعالم نکرده است. هکر قبل از اینکه پست سفارت را قبول کند، 
مشاور سیاست امور خارجه آنگال مرکل صدراعظم آلمان بود. وی در سال 2۰۱۵ 
به گروه مرکل در سیاست خارجی پیوست و در حوزه سیاست های پناهندگی 
فعالیت می کرد. هکر در سال 2۰۱۷ رییس بخش سیاست خارجی، امنیت و 
توسعه در دفتر صدراعظم شد؛ جایی که او مرکل را در سفرها همراهی می کرد 
و یکی از معتمدان نزدیک صدراعظم آلمان محسوب می شد. هکر که پژوهشگر 
حقوق بود از سال 2۰۱۱ تا 2۰۱۵ به عنوان قاضی در دادگاه اداری فدرال آلمان 
کار می کرد. قبل از آن نیز در وزارت کشور فعالیت داشت. وی که متولد ۱۹۶۷ 

در شهر کیل آلمان بود، ازدواج کرده و سه فرزند داشت.

ساعدی قذافی پس از آزادی به ترکیه رفت
ایسنا- منابع آگاه از آزادی پسر معمر قذافی دیکتاتور مخلوع لیبی از زندان 
خبر دادند و اعالم کردند که وی بالفاصله به ترکیه رفته است. به گفته یک منبع 
که خواست نامش فاش نشود، ساعدی قذافی ۴8 ساله، پسر معمر قذافی، رهبر 
مخلوع لیبی، پس از آزادی خاک این کشور را با یک هواپیمای خصوصی به 
مقصد ترکیه ترک کرد. این منبع توضیح داد که قذافی با هواپیمای خصوصی 
»فالکون ۹۰۰« عازم اس��تانبول شد. همچنین این منبع گفت احمد رمضان 
مدیر دفتر اطالعات قذافی نیز از زندان آزاد شد. محمد حموده سخنگوی دولت 

وحدت ملی لیبی، آزادی ساعدی قذافی را تایید کرد.
حموده گفت که این تصمیم به درخواست عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر 
دولت وحدت ملی صورت گرفته است. یک منبع رسمی به رویترز گفت: آزادی 
ساعدی در نتیجه مذاکرات چهره های برجسته قبیله ای با نخست وزیر لیبی بود. 
ساعدی قذافی در جریان انقالب لیبی به نیجر گریخت، اما در سال 2۰۱۴ به 

لیبی تحویل داده شد و از آن زمان در طرابلس زندانی شده است.

برکناری رییس جمهوری گینه در کودتای نظامی
BBC- یک واحد نظامی در کشور آفریقایی گینه با اعالم برکناری آلفا کنده، 
رییس جمهوری از به دست گرفتن قدرت خبر داده است. نه نظامی ناشناس با 
حضور در برابر دوربین تلویزیون، هدف از به دست گرفتن قدرت را مقابله با فساد، 
فقر و سوء مدیریت عنوان کرده اند. آنها با اعالم تاسیس کمیته ملی مصالحه و 
بازسازی، از الغای قانون اساسی خبر دادند. این نظامیان همچنین تصاویری را 
در تلویزیون دولتی نشان داده اند که آلفا کنده را در محاصره چند سرباز نشان 
می دهد. روز یکشنبه جمهوری گینه شاهد کودتای نظامی به سرپرستی مامادی 
دومبوی، واحد نخبه ماموریت ویژه در ارتش بود که از طریق یک س��خنرانی 
تلویزیونی از دستگیری آلفا کنده، رییس جمهوری این کشور، انحالل پارلمان، 
تعلیق قانون اساس��ی و بس��تن مرزها خبر داد. دومبوی که عضو سابق لژیون 
خارجی فرانسه و سرپرست واحد ماموریت ویژه ارتش از زمان تشکیل آن در 
سال 2۰۱8 بود، از ارتش خواست در پادگان خود بماند و دولت را مسوول بدتر 
شدن اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تضییع حقوق شهروندان، عدم رعایت 

اصول دموکراتیک و سیاسی شدن مسائل اداری عالوه بر فساد دانست.
سران کودتا در جمهوری گینه مقررات منع آمد و شد در سراسر این کشور 
اعمال کردند. همزمان سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، ترکیه، قطر و اتحادیه های 

اروپا و آفریقا این کودتا را محکوم کردند.

خبر

گروه جهان- اخبار ضدونقیض از افغانستان درباره 
سقوط پنجشیر می رسد که کشته شدن فهیم دشتی، 
یار وفادار احمد مسعود و سخنگوی جبهه مقاومت بر 
این ش��ایعات بیش از پیش دامن زده است و گفته 
می شود پنجشیر در سکوت جامعه جهانی و در تنهایی 
سقوط کرده و آخرین سنگر آن هم با کشته شدن 
فرمانده هان ارشد آن ریخته است. پنجشیر آخرین دژ 

مقاومت در برابر طالبان بود.
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان در حالی مدعی 
تصرف کامل دره پنجشیر شده که جبهه مقاومت ملی 
افغانستان در پنجشیر خبر تصرف این منطقه توسط 
طالبان را تکذیب کرده و گفته که نیروهای مقاومت 
در همه نقاط این منطقه آماده مقابله با حمالت طالبان 
هستند. در همین حال یک خبرگزاری روسی با اشاره 
به تلفات سنگین طالبان در پنجشیر، مدعی شد که 
احمد مسعود روز یکشنبه در میان اعضای جبهه این 
والیت گفت تا ۹ سپتامبر )۱8 شهریور( پنجشیر به 
طور کامل فتح خواهد شد.طالبان سه روز پیش نیز 
مدعی تصرف پنجشیر شده بود، اما مبارزه نیروهای 
مقاومت ملی افغانستان ادامه یافت. طالبان در دوره 
نخس��ت حکومت خود )۱۹۹۶ تا 2۰۰۱( موفق به 
تصرف این منطقه نش��ده بودن��د. ذبیح اهلل مجاهد 
سخنگوی طالبان با اعالم خبر تصرف پنجشیر از رهایی 
افغانستان از باتالق جنگ سخن گفته بود. در این میان، 
جنبش مقاومت افغانستان خبر کشته شدن فهیم 
دشتی، سخنگوی خود و همچنین ژنرال عبدالودود 
زره، یکی از خویشاوندان احمدشاه مسعود را تایید کرده 
است. فهیم دشتی پیش از کشته شدن با انتشار توئیتی 
از آمادگی جنبش مقاومت برای آتش بس سخن گفته 
بود.روز یکشنبه حوالی ظهر خبر رسید که مقاومت، 

نیروهای طالبان را در دره پنجشیر به محاصره درآورده 
است، اما حوالی شب و نزدیک بامداد به یکباره ورق 
برگشت و خبر از کشته شدن فهیم دشتی و سقوط 
پنجشیر رسید. با کشته شدن فهیم دشتی  سخنگوی 
جبهه مقاومت ملی در دره پنجشیر افغانستان و ژنرال 
عبدالودود زره، خواهرزاده احمد مسعود فرمانده ارشد 
نیروهای مقاومت پنجشیر نیز به طالبان درخواست 
آتش بس داده اند.تا لحظه نگارش این گزارش، آخرین 
پایگاه مقاومت ملی افغانستان در شرایط دشواری به 
سر می برد و طالبان مدعی شده اند که به بخش های 
مرکزی این استان وارد شده اند، اما جبهه مقاومت این 
ادعا را رد کرده اند. انتشار خبر کشته شدن فهیم دشتی 
از فعاالن شناخته شده رسانه ای و از یاران احمدشاه 
مس��عود همراه با ژنرال ودود زره، خواهرزاده ش��یر 
پنجشیر برای دفاع از این استان واکنش های زیادی را 
در پی داشته است.گزارش ها از استان پنجشیر حاکی 
از آن است که جنگ در اطراف بازارک مرکز این استان 
ادامه دارد و دو طرف ادعاهای ضد و نقیض از وضعیت 
در این استان دارند. این در حالی است که دفتر امراهلل 
صالح معاون رییس جمهوری سابق افغانستان به پایگاه 
خبری الشرق خبر داد که احمد مسعود، فرمانده جبهه 
مدافعان پنجشیر در جایی امن در داخل پنجشیر قرار 
دارد. بر اساس ادعای این پایگاه خبری، طالبان سیطره 
بر مرکز والیت پنجشیر را کامل کرده و امراهلل صالح 

نیز به تاجیکستان گریخته است. 
سرانجام پنجشیر  � 

فهیم دش��تی از یاران بسیار نزدیک احمد شاه 
مسعود و مشاور رسانه ای پسرش احمد مسعود در 
جبهه مقاومت به شمار می رفت و یکی از خبرنگاران 
باسابقه در افغانستان بود. او پس از پیوستن به جبهه 

مقاومت مشاور رسانه ای احمد مسعود، فرمانده کنونی 
این جبهه ضدطالبان شد و تا دقایقی پیش از کشته 
شدن درباره آمادگی دفاعی نیروهای این جبهه در 

والیت پنجشیر اطالع رسانی  می کرد.
همزمان نیروهای مقاومت در دره پنجشیر، تنها 
منطقه ای از افغانستان که در کنترل نیروهای طالبان 
نیست پس از گزارش هایی از تلفات سنگین در پایان 

هفته در بیانیه ای خواستار آتش بس شدند.
جبهه مقاومت ملی یکشنبه شب اعالم کرد به 
طالبان پیشنهاد داده است که عملیات نظامی خود را 
در پنجشیر متوقف کند و نیروهای خود را خارج کند. 
این گروه شبه  نظامی تاکید کرد که در مقابل، آنها از 
نیروهای خود می خواهند که از هرگونه اقدام نظامی 
خودداری کنند. طالبان روز یکشنبه گفت که چندین 
ولسوالی در پنجشیر را در کنترل خود درآورده است، 
با این حال حامیان جبهه مقاومت ملی در شبکه های 
اجتماع��ی این ادع��ا را تکذیب کردند و گفتند که 
نیروهای طالبان به مناطق کوهستانی عقب نشینی 
کرده اند.همزمان با تشدید درگیری های روز یکشنبه 
میان طالبان و نیروهای مقاومت در پنجشیر دو طرف 
از پیشروی  و پیروزی هایی خبر دادند که با توجه به 
نبود مستندات، هنوز از سوی منابع مستقل تایید 
نشده است.برخی منابع آگاه نیز از کشته شدن مولوی 
فصیح الدین، یکی از فرماندهان ارشد طالبان در شمال 
شرق افغانستان در جریان نبرد با جبهه مقاومت در 
پنجشیر خبر داده اند. بر اساس آخرین خبرهای تایید 
نشده، نیروهای هوایی پاکستان با پهپادهای تهاجمی 
به دره پنجشیر حمله کرده و تلفات سنگین نیروهای 
مقاومت در روز یکشنبه اغلب ناشی از این حمالت 

بوده است.

درخواست آتش بس � 
احمد مسعود پیش از تحوالت روز یکشنبه با انتشار 
بیانیه ای مذاکره با طالبان را پذیرفته و تاکید کرده که 
در صورت توقف حمالت از سوی طرف مقابل حاضر 
به پذیرفتن درخواست شورای علمای افغانستان جهت 

پایان دادن به جنگ است.
در این بیانیه آمده است: »جبهه مقاومت ملی در 
اصول موافق به حل مش��کالت جاری و قطع فوری 
جنگ و ادامه روند مذاکرات اس��ت و امیدوار است 
که گروه طالبان به این خواست علمای لبیک گفته 
و گام های عملی بردارد.«گزارش ها از استان پنجشیر 
حاکی از آن است که جنگ در اطراف بازارک مرکز 
این استان ادامه دارد و دو طرف ادعاهای ضدو نقیض 
از وضعیت خود در این اس��تان دارند. گروه طالبان 
مدعی شده  که وارد بخش هایی از بازارک شده اند اما 
جبهه مقاومت این ادعا را رد کرده است. علی میثم 
نظری، یکی از سخنگویان جبهه مقاومت در تماس با 
رسانه ها مدعی شده است که افراد طالبان در جاده های 
پنجشیر حضور دارند اما ادعای آنها مبنی بر وارد شدن 
به بازارک نادرست است. وی افزود: در شمال پنجشیر 
گروه طالبان زمین گیر شده اند و افراد این گروه که از 
مسیر شمال وارد پنجشیر شده بودند، در حال تسلیم 
شدن هستند. به گفته وی، طالبان از طرف جنوب این 
استان پیشروی هایی داشته است.نظری در حالی این 
خبر را تکذیب می کند که ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی 
دفتر سیاسی طالبان در توئیتر خود نوشته: »آخرین 
سنگر دشمن در استان پنجشیر به طور کامل تسخیر 
ش��د... آخرین تالش ها برای تامین امنیت کامل در 
کشور نیز نتیجه داد و استان پنجشیر تحت کنترل 

کامل امارت اسالمی قرار گرفت.«
مجاهد تاکید کرده است: به مردم شریف پنجشیر 
اطمینان کامل می دهیم که با آنها هیچ گونه برخورد 
تبعیضی صورت نمی گیرد. همه برادران ما هستند و 
برای یک کشور و یک هدف مشترک خدمت خواهیم 
کرد. سخنگوی طالبان تصریح کرده است: »با این فتح 
و تالش های اخیر، کش��ور ما کامال از گرداب جنگ 
بیرون آمد و مردم ما در فضای آزادی، استقالل و آبادی 

زندگی آرام و خرسندی خواهند داشت.«
واکنش ها به کشته شدن فهیم دشتی � 

اما خبر کش��ته شدن فهیم دشتی از نیمه های 
یکشنبه شب گذشته درفضای مجازی منتشر شد و 
بامداد دیروز احمدمسعود تایید کرد فهیم دشتی که 
یک چشمش در حمله علیه قهرمان ملی احمدشاه 
مسعود آسیب دیده بود، جانش را امشب برای مردم 
افغانستان از دست داد.احمد مسعود گفته است که 
اگر طالبان به حمالت خود به پنجشیر پایان دهد و 
آتش بس را بپذیرد حاضر است از طریق گفت وگو 
موضوع را حل کند، اما ذبیح اهلل مجاهد س��خنگو و 
سرپرس��ت وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان این 
پیش��نهاد را رد کرده و گفته است که دیگر فرصت 
گفت و گو از دست رفته است.فهیم دشتی، خواهرزاده 
عبداهلل عبداهلل و از مبارزان و فعاالن رسانه ای و آزادی 
بیان و سخنگوی جبهه مقاومت ملی پنجشیر بود 

که در نتیجه حمالت گسترده یکشنبه شب گذشته 
گروه طالبان در این اس��تان همراه با ژنرال ودود زره 
خواهرزاده احمدشاه مسعود در یک نبرد سنگین با 

طالبان کشته شدند.
ژنرال های پاکستانی بر فراز پنجشیر � 

شمار زیادی از مردم مدعی شده اند که یکشنبه 
شب گذشته هواپیماهای بدون سرنشین پاکستانی با 
راکت های هدایت شده مواضع مهم جبهه مقاومت در 
پنجشیر را هدف حمالت هوایی قرار داده اند و فهیم 

دشتی در یکی از این حمالت جان باخته است.
پیش تر نیروهای مقاومت ملی گفتند، پهپادهای 
پاکستان و نیروهای کماندوی این کشور مستقیما 
وارد جنگ علیه مقاومت ملی در پنجشیر شده اند. 
منابعی در جبهه مقاومت ملی به ایندیپندنت گفته اند 
که از بعد از ظهر یکشنبه حمالت هواپیماهای بدون 
سرنش��ین بر س��نگرهای مقاومت ملی آغاز شد و 
یکشنبه شب این حمالت به اوج خود رسید. جنگ 
در پنجشیر زمانی شدت بیش��تر گرفت که ژنرال 
حمید فیض، رییس سازمان استخباراتی پاکستان به 
کابل آمد. بسیاری از کارشناسان نظامی، سفر رییس 
آی اس آی و تشدید جنگ در پنجشیر را با هم مرتبط 
می دانند و برخی می گویند که رهبری جنگ پنجشیر 
به دست ژنرال های پاکستانی است .ضیاآریانژاد، نماینده 
استان سمنگان در مجلس سابق افغانستان در صفحه 
فیس بوک خود نوشته است که پهپادهای پاکستانی با 
استفاده از بمب های هدایت شده، پنجشیر را بمباران 
کرده اند. فهیم دشتی بیش از دو دهه قبل از نزدیکان 
و مشاوران احمد شاه مسعود بود و بیست و یک سال 
پیش در چنین روزهایی در جریان حمله دو مهاجم 
انتحاری که سبب کشته شدن احمد شاه مسعود شد، 
از ناحیه چشم آسیب دیده بود. او در سال های گذشته 
به روزنامه نگاری اشتغال داشت و مدیر یک هفته نامه 
در کابل و رییس اتحادیه خبرنگاران افغانستان بود، 
اما پس از تصرف کابل به دره پنجشیر رفت و در کنار 
احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، با تشکیل 
»جبهه مقاومت ملی« به عنوان سخنگوی این جبهه 

فعالیت می کرد.
فراخوان احمد مسعود برای قیام ملی � 

احمد مسعود مردم سراسر افغانستان را به قیام 
ملی در برابر طالبان فراخواند. احمد مس��عود رهبر 
جبهه ملی مقاومت افغانستان در پیامی صوتی گفته 

است که می ایستد و مبارزه می کند.
وی در این پیام گفته است: طالبان تغییر نکرده 
بلکه ظالم تر، افراطی تر و متعصب تر شده است. من از 
جامعه بین المللی می خواهم که دولتی را که طالبان 
تش��کیل می دهد، به رس��میت نشناسند. مسعود 
می گوید: طالبان وساطت علما را برای آتش بس در 
والیت پنجشیر نپذیرفتند. مردم افغانستان قضاوت 

خواهند کرد که دوست واقعی آنها کیست.
احمد مسعود در پیامش گفت که تصویر آینده 
افغانستان با طالبان تصویری »عقب مانده، تاریک،  به 
دور از هرگونه فرهنگ و هنر و در انزوای سیاسی و 

اقتصادی در دنیا« خواهد بود.

مقام های ارشد امنیت ملی آمریکا در سفر به خاورمیانه و اروپا در 
مالقات با متحدان اصلی خود، به بررسی تاثیر احتمالی خروج آمریکا 
از افغانستان بر روابط واشنگتن با کشورهای خاورمیانه می پردازند. 
لوید آستین وزیر دفاع و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایاالت 
متحده آمریکا برای بررسی شرایط منطقه پس از خروج این کشور از 
افغانستان به خلیج فارس سفر کرده و از متحدین این کشور خواهند 

خواست از همکاری نزدیک نظامی با روسیه خودداری کنند.
آنتونی بلینکن و لوید آستین، وزرای خارجه و دفاع آمریکا روز 
یکشنبه سفر به کشورهای خلیج فارس و پس از آن اروپا را آغاز 
کرده  ان��د. آنها با رهبرانی دیدار می کنند که در کانون تالش های 
ایاالت متحده برای مقابله با ظهور دوباره افراطی گری در افغانستان 
قرار دارند، بسیاری از آنها در جنگ 2۰ ساله افغانستان همراه آمریکا 
بوده اند. سفر همزمان بلینکن و آستین نشان می دهد که آنها قصد 
دارند به متحدان خود در منطقه اطمینان دهند که تصمیم جو 
بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با هدف تمرکز 
بیشتر روی چین و روسیه انجام شده و به معنی این نیست که آمریکا 
شرکای خود را در خاورمیانه رها کرده است. ارتش آمریکا برای دهه ها 
در خلیج فارس مستقر بوده است. از جمله ناوگان پنجم نیروهای 
دریایی آمریکا که در بحرین است. بایدن اشاره ای به خروج این نیروها 
از منطقه نکرده اما همچنان می گوید که چین اولویت امنیتی نخست 
آمریکاست و پس از آن روسیه دیگر چالش استراتژیک ایاالت متحده 
به شمار می رود. آستین پیش از سفر به منطقه در یک کنفرانس 
خبری گفت، حتی اگر تمرکز بر چین باشد هم آمریکا همچنان به 
مبارزه با تهدید های تروریستی علیه مردم آمریکا از هر جایی متحد 
است. در این خصوص آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به اهمیت 
سفر وزرای آمریکایی به خلیج فارس، به تشریح برنامه های واشنگتن 
در دوران جدید و همچنین دستورالعمل های وزرای دفاع و خارجه 

جو بایدن در خاورمیانه پرداخته است.
بلینکن و آستین به صورت جداگانه قرار است به خلیج فارس 
سفر و با رهبران منطقه دیدار کنند. سفرهای این دو وزیر کابینه جو 
بایدن با هدف اطمینان دادن به شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس 
خواهد بود. تصمیم بایدن برای پایان دادن به جنگ افغانستان به 
منظور تمرکز بیشتر برای چالش های امنیتی پیش روی این کشور 
در چین و روسیه صورت گرفته اما در عین حال نگرانی هایی را در 
میان متحدان آمریکا در خاورمیانه ایجاد کرده است. ارتش ایاالت 

متحده برای چندین دهه در خلیج فارس حضور داشته و از آن جمله 
می توان به مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور در بحرین 
اشاره کرد. البته جو بایدن صحبتی از پایان حضور آمریکا در این 
منطقه نکرده اما او هم همچون سلف خویش، دونالد ترامپ، چین 
را به عنوان اولویت شماره یک امنیتی در کنار چالش های استراتژیک 
روسیه قرار داده است. این موضوع سبب شده برخی از کشورهای 
منطقه از آینده بدون آمریکا در خاورمیانه نگران شوند. گفته می شود 
وزرای کابینه بایدن در این سفر به رهبران کشورهای عربی اطمینان 
خواهند داد که واشنگتن همچنان به ادامه همکاری های نظامی خود 
پایبند خواهد بود و از آنها خواهد خواست از هرگونه برقراری روابط 

نظامی با روسیه پرهیز کنند.
جو بایدن ساعاتی پس از خروج آخرین سربازان آمریکایی از کابل 
در سخنانی اعالم کرد که از این پس واشنگتن در رقابت با چین 
و روسیه توان بیشتری برای رقابت در اختیار خواهد داشت. لوید 
آستین وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری خود در خصوص سفر 

به منطقه خلیج فارس با تشریح اهداف این سفر تاکید کرد آمریکا 
همچنان بر مقابله با تهدیدهای تروریستی ادامه خواهد داد. آستین 
این تهدیدها را تالش گروهی برای تهدید مردم آمریکا در هر نقطه 
از کره زمین خواند و افزود: حتی با وجود اینکه ایاالت متحده تمرکز 
جدیدی بر چالش های استراتژیک چین خواهد داشت، تمرکز بر 

مقابله با تهدیدهای تروریستی ادامه خواهد یافت.
در همین حال آنتونی بلینکن هم قرار است به قطر سفر کند. 
البته وزیر امور خارجه پیش از رسیدن به دوحه، توقفی در آلمان 
خواهد داشت تا در پایگاه هوایی رامشتاین، با افغان هایی که از کشور 
خود خارج شده و منتظر صدور مجوز سفر به ایاالت متحده هستند، 
دیدار کند. بلینکن همچنین در آلمان در نشستی مجازی شرکت 
خواهد کرد و آنجا با همتایان خود از 2۰ کشور دنیا در خصوص 
آینده افغانستان بحث و تبادل نظر می کند. بلینکن در آلمان از این 
کش��ور به خاطر همکاری و همراهی برلین طی دو دهه اخیر در 

افغانستان نیز قدردانی خواهد کرد.

از س��وی دیگر وزیر دفاع آمریکا هم در س��فر خود به قطر از 
رهبران این کشور به خاطر همراهی های دوحه در جریان انتقال 
نیروهای آمریکایی و همچنین افغان هایی که از افغانستان خارج 
شدند و در قطر حضور یافتند تشکر و قدردانی می کند. قطر عالوه 
بر اجازه استفاده از پایگاه هوایی العدید برای پردازش تخلیه شدگان 
افغانستان، با میزبانی از نمایندگی دیپلماتیک آمریکا که با خروج 
این کش��ور از افغانستان خارج شده بودند موافقت کرد. قطری ها 
همچنین اعالم آمادگی کرده اند که در فرآیند بازگشایی فرودگاه 

کابل به طالبان کمک می کنند.
لوید آستین همچنین در بخش دیگری از سفر خود به بحرین 
خواهد رفت و با تفنگداران دریایی آمریکایی گفت وگو می کند. این 
نیروها هفته ها در فرودگاه کابل مشغول فرآیند تخلیه شهروندان 
آمریکایی و همچنین افغان ها از افغانس��تان بودند. ۱۱ نفر از این 
تفنگداران در حمله انتحاری تروریستی 2۶ آگوست )چهارم شهریور( 
در فرودگاه کابل کشته شدند. رییس پنتاگون در ادامه سفر خود به 
دو کشور عربی دیگر حاشیه خلیج فارس یعنی عربستان سعودی 

و کویت خواهد رفت.
اطمینان خاطر واشنگتن به ریاض � 

این در حالی است که در هفته های اخیر گزارش های زیادی در 
خصوص امضای توافقنامه نظامی میان عربستان سعودی و روسیه 
منتشر شده و وزیر دفاع آمریکا در این سفر وظیفه خواهد داشت 
به ریاض اطمینان دهد که واشنگتن همچنان در کنار آل سعود 
باقی خواهد ماند. این در حالی اس��ت که عربس��تان سعودی در 
امدادرسانی به نیروهای آمریکایی در فرآیند خروج نیروهای این 
کش��ور از افغانستان غایب بود. روابط ریاض و واشنگتن به دلیل 
تالش های بایدن برای احیای توافق هسته ای با ایران تیره شده است. 
چند روز قبل از خروج آمریکا از افغانستان، سعودی ها توافقنامه ای در 
خصوص همکاری نظامی با روسیه امضا کردند که نگرانی واشنگتن 

را به همراه داشته است.
در فصل جدید معادالت منطقه ای حاال وزرای آمریکایی کار 
دشواری دارند تا به متحدین خود اطمینان دهند که کاخ سفید 
همچنان در کنار آنها باقی خواهد ماند. به ویژه که سرنوشت دولت 
افغانستان و فروپاشی سریع دولت اشرف غنی باعث شده بسیاری 
از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس نسبت به پایداری مناسبات 

خود با ایاالت متحده تردیدهای جدی پیدا کنند.

وزرای خارجه و دفاع آمریکا راهی خلیج فارس و اروپا شدند
روسیه زدایی از منطقه

بازتاب

مطبوعات جهان

بحران پناهجویان افغان 
ی��ی  یکا مر آ م��ه  نا ز و ر
نیویورک تایم��ز در صفح��ه 
نخس��ت خ��ود ب��ه بح��ران 
پناهجوی��ی افغان ها پرداخته 
است. پس از تسلط طالبان بر 
کابل، پایتخت افغانستان بیش از 
۱۰۰ هزار مهاجر افغانستانی، در 
سراسر جهان پراکنده شدند؛ این 
افراد با موانع اداری روبه رو شدند 
که می تواند آنها را برای سال ها 
سرگردان کند. در حالی که این 
خ��روج دیوانه وار از افغانس��تان 
ممکن است جان افراد زیادی را 
نجات دهد، اما ده ها هزار نفر را در 
آینده ای نامعلوم قرار داده است.

تظاهرات برای حفظ حقوق زنان در کابل
روزنامه فرانسوی فیگارو در 
صفحه نخست خود به تظاهرات 
زنان در کابل برای احقاق حقوق 
خود پرداخته است. زنان معترض 
در افغانس��تان خواستار حق و 
حقوق خود در افغانستان هستند 
و عن��وان می کنند ک��ه طالبان 
نباید به رسمیت شناخته شود 
و ش��عارهای آنه��ا دروغ اس��ت. 
پیش از این چند شهر افغانستان 
ش��اهد تظاهرات زنان در دفاع از 
حقوق ش��ان بود. گفته می شود 
طالب��ان به زنانی که در برابر کاخ 
ریاست جمهوری دست به اعتراض 
زده بودند حمله کردند و در پی آن 

درگیری به وقوع پیوست.

کودتا در گینه
روزنامه اسپانیایی ال پائیس 
در صفحه نخست خود به کودتای 
نظامی در گینه پرداخته اس��ت. 
سومین کودتا در پنج ماه اخیر در 
قاره آفریقا، در کشور گینه رخ داد. 
گینه در غرب آفریقا، از صبح روز 
یکشنبه شاهد تیراندازی شدید در 

اطراف کوناکری، پایتخت بود. 
در ادامه تصاویری از بازداشت 
رییس جمهور این کش��ور توسط 
مردان��ی با لباس نظامی منتش��ر 
شد. محل نگهداری رییس جمهور 
8۳ ساله گینه همچنان نامشخص 

است. 
در نهایت، رییس نیرو های ویژه گینه 
اعالم کرد که قانون اساس��ی، دولت و 

همه نهاد ها منحل شده است.

اخبار ضد ونقیض از تصرف آخرین سنگر مقاومت به دست طالبان

روزهای برزخی پنجشیر
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گروه بورس- بر اس��اس تازه ترین 
ابالغیه سازمان بورس، تمامی ناشران 
ثبت شده نزد این سازمان ملزم شده اند 
فهرس��ت زمین و ساختمان های خود 
را تا پانزدهم مهرماه س��ال جاری افشا 
و منتش��ر کنند. ای��ن جدیدترین گام 
سازمان بورس در راستای شفاف سازی 
هر چه بیش��تر وضعیت ش��رکت های 
حاض��ر در بازار س��رمایه و تاباندن نور 
در مسیر سرمایه گذاران این بازار است. 
صاحب نظران بازار سرمایه این اقدام را 
مثبت ارزیابی کرده و بر این باورند که این 
گام می تواند به گمانه زنی های غیردقیق 
درباره سرمایه واقعی شرکت ها و فهرست 
اموال آنها پایان دهد. فردین آقابزرگی 
تحلیلگر بازار س��رمایه نیز با تایید این 
مطلب در گفت و گو با »جهان صنعت« 
تاکید می کند افشای این اطالعات سبب 
کاهش سوءاس��تفاده سیگنال فروشان 
از جو بازار و آگاهی بیشتر سهامداران 
درباره وضعیت واقعی شرکت ها می شود 
و بر همین اساس معامله گران می توانند 
با دید بازتری نسبت به سرمایه گذاری 
در شرکت های بازار تصمیم گیری کنند.  
هیات مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در تاریخ بیس��ت و ششم تیرماه 
سال جاری، طی مصوبه ای ناشران ثبت 
شده نزد این س��ازمان را موظف کرده 
است تا فهرست زمین و ساختمان های 
خود را مانند الگوی منتش��ر ش��ده از 
س��وی این نهاد، در گ��زارش فعالیت 
هیات مدی��ره به مجامع عمومی عادی 
سالیانه یا عادی به طور فوق العاده، افشا 
کنند. در این ابالغیه تاکید شده است 
با توجه به اینکه بس��یاری از ناش��ران، 
مجامع عمومی عادی س��االنه خود را 
برگ��زار کرده اند، این ناش��ران موظف 
هستند، فهرست یاد ش��ده را در قالب 

اطالعیه ای جداگانه با عنوان »افش��ای 
فهرست زمین و ساختمان« در سامانه 
کدال منتش��ر کنند. به گزارش پایگاه 
خبری بازار س��رمایه )سنا(، در ابالغیه 
مدیر نظارت بر ناشران سازمان، جدولی 
پیوست شده اس��ت که بر این اساس، 
فهرست زمین و ساختمان های ناشران، 
باید طبق مختصات عنوان شده در این 
جدول، منتش��ر شود؛ همچنین مبالغ 
مندرج در جدول باید با مبالغ متناظر 
آنها طبق آخرین صورت های مالی ساالنه 
حسابرسی شده مطابقت داشته باشد. بر 
این اساس شرکت موظف است در شرح 
دارایی های خود مشخصاتی نظیر نوع 
ملک اعم از زمین یا س��اختمان، بهای 
تمام شده، اس��تهالک انباشته، ارزش 
دفتری، ن��وع کاربری، وضعیت مالک، 

موقعیت مکانی، متراژ، تشریح وضعیت 
وثیقه و تشریح پرونده های حقوقی را به 
طور دقیق ذکر کند. گفتنی است این 
ابالغیه تا تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۴۰۰ 

توسط تمامی ناشران الزم االجراست.
مس�یر  ن  ش�د ش�ن  و ر � 

سرمایه گذاران
فردین آقابزرگی 
تحلیلگر بازار سرمایه 
درباره مزایای افشای 
جدی��د اطالع��ات 
ب��ه  ش��رکت ها 
»جه��ان صنعت« 
می گوید:»یک��ی از نکات��ی که ش��اید 
الزم باش��د در کنار مدل های متعارف 
قیمت گ��ذاری در بورس اعم از عایدات 
مستمر، نظام P/E و طرح های توسعه 

مورد توجه قرار گیرد همین امر ارزش 
مایملک شرکت هاس��ت، این اطالعات 
همواره به دستاویزی برای افرادی تبدیل 
می شد که به طور غیررسمی به عنوان 
مش��اور س��رمایه گذاری یا سبدگردان 
فعالیت می کنند، اکنون افشای هر چه 
کامل تر اطالعات از س��وی ش��رکت ها 
می تواند ب��ه این گمراه کنندگی پایان 
ده��د.« او می افزاید: »همواره این امر از 
سوی سیگنال فروشان مطرح می شود که 
چنانچه به عنوان نمونه شرکتی عایدات 
مس��تمر ندارد اما در مقابل، ارزش روز 
دارایی ها و مایملک آن معادل میزانی از 
ارزش بازار شرکت را تشکیل می دهد. بر 
همین اساس بسیاری از سرمایه گذاران 
غیرحرفه ای در بازار سرمایه دچار گمراهی 
می شدند. از همین رو به نظر می آید این 

راهکار مناسبی برای پایان دادن به این 
روند بوده است.« آقابزرگی تاکید می کند: 
»از سوی دیگر اکنون می توانیم محدوده و 
سقف خاصی برای حداکثر پتانسیل هایی 
که در یک ش��رکت به طور رسمی و بر 
اس��اس گزارش های کارشناس��ی افشا 
کرده است را در کنار سایر اطالعات در 

دسترس داشته باشیم.«
کنترل معامالت هیجانی � 

این کارشناس بازار سرمایه همچنین 
در بررس��ی چرایی این ابالغیه توضیح 
می دهد: »ای��ن طرح می تواند به دلیل 
نگران��ی از افزایش میزان تقاضا در بازار 
که امکان داش��ت ش��باهت زیادی به 
فضای س��ال 99 پیدا کن��د، تصویب 
شده باش��د. در سال گذشته شرایطی 
بر بازار سرمایه حاکم شد که با هرگونه 

عرضه ای هم نتوانس��تند آن را کنترل 
کنن��د.« آقابزرگی اظهار می کند: »این 
اقدام در واقع به منظور پرهیز از تشدید 
و تهییج بیش از اندازه برای ورود در امر 
سرمایه گذاری که ممکن است جایگاه 
و پایگاه کارشناس��ی نداشته باشد، گام 
مناسبی تلقی می ش��ود.« او می افزاید: 
»رسالت س��ازمان بورس این است که 
ش��فافیت را به حد اعالی خود برساند 
تا از گمانه زنی و گفته ها و شنیده هایی 
که بعضا مستند و مکتوب هم نیستند 
بکاهد و در این میان توجه عالقه مندان 
به امر سرمایه گذاری در بورس را به این 
نکات ویژه جلب کند.« این کارشناس 
بازار سرمایه همچنین درباره اثرگذاری 
این اقدام بر معامالت س��هام شرکت ها 
می گوید: »وظیفه سازمان بورس و تمامی 
مراجع نظارتی در بازار سرمایه این است 
که اطالعات کامل و شفاف را از شرکت ها 
دریافت کنن��د. در این میان افش��ای 
این گونه اطالعات هزینه کارشناس��ی 
قابل توجهی هم برای شرکت ها ندارد، زیرا 
گزارش های کارشناس رسمی ضریبی از 
میزان دارایی های ش��رکت است. اما به 
هر روی می تواند تبعاتی برای معامالت 
سهام شرکت ها داشته باشد.« آقابزرگی 
می افزاید: »مثال شرکتی که هیچ گونه 
سودآوری ندارد اما دارایی دارد و بالعکس 
شرکتی که ممکن است دارایی خاصی 
نداشته باشد اما س��ودآوری فزاینده ای 
داشته باشد؛ قطعا سرمایه گذاران به عنوان 
تصمیم گیر اصلی برای معامله س��هام، 
با توجه به این اطالعات ش��فاف اقدام 
می کنند. آنچه از مقام ناظر بر می آید این 
است که اطالعات را افشا کند و حداقل 
دس��تاورد هم این است که فعاالن بازار 
از شبهات و گمانه زنی هایی که جایگاه 

کارشناسی ندارد فاصله بگیرند.«
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کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
چالش های صنایع بورسی

بورس نیوز- محمدحس��ین مجیدی کارشناس بازار سرمایه در خصوص 
وضعیت این بازار اظهار کرد: تصور بر آن بوده که بورس ش��اید در کوتاه مدت 
کمی خنثی باش��د اما با گذش��ت زمان انتظار رشد قیمت ها و شکسته شدن 
مقاومت روانی بازارسرمایه وجود دارد و در بسیاری از صنایع حاضر در بورس، 
بازار پویاتری را شاهد خواهیم بود. وی در ادامه با اشاره به صنعت سیمان اضافه 
کرد: وزن و ارزش شرکت های سیمانی در بازارسرمایه بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد 
تومان بوده و سودسازی هشت هزار میلیارد تومانی را هم برای سهامداران داشته 
است اما برخی اتفاقاتی که در این حوزه رخ داد توانایی این را دارد که مجموع 
صنعت را به طور کامل، متحول کند. مجیدی با اش��اره به ش��عار یک میلیون 
مسکن، افزود: با احتساب آنکه کارشناسان اجرایی و عملیاتی درخصوص تحقق 
این شعار نکات کلیدی را مطرح می کنند ولی با این حال، اجرایی شدن نیمی 
از این طرح نیز تقاضای مصرف به خصوص سیمان را در کشور افزایش خواهد 
داد؛ بنابراین با توجه به سنگینی وضعیت قطعی های گاز و برق که بر گرده این 
صنعت قرار دارد، تولید کلینکر را تحت الشعاع قرار داده و روند آن را کاهشی 
کرده است؛ از سوی دیگر، عدم شفافیت در صورت وضعیت آزادسازی قیمت ها 
نیز باید تعیین تکلیف شود زیرا قبل از ورود به بورس کاال کیسه های سیمان با 
نرخ های باالیی معامله می شود اما با ورود سیمان به بورس کاال قیمت ها با کاهش 
همراه شد، پس چنین موضوعاتی می تواند تاثیر مثبتی بر این بازار بگذارد. این 
کارشناس بازارسرمایه در ادامه در خصوص وضعیت خودرویی ها در بورس نیز 
گفت: متاس��فانه خودروسازان کامال زیانده هستند و قریب به ۲۰ همت زیان 
را با خود یدک می کشند؛ علت این مساله ساختار مالی و ساختار هزینه زایی 
بوده که در این شرکت ها ریشه دوانده و باعث شده که بهره وری در این صنعت 
نامحرم و بیگانه باشد و حمایت های بی جا نیز نه تنها ُمسکن مقطعی نبود بلکه 
کامال مانند تقویتی برای زیان سازی عمل کرد. وی اظهارکرد: تعرفه گذاری های 
طوالنی مدت باعث عدم رقابت پذیری و بهره وری شده و اگر سیاستگذار کالن 
در راس��تای منفعت خودروسازان می خواهد گام بردارد، حتما باید در راستای 
اصالح ساختار مالی و اداری شرکت های خودروساز گام بردارد. مجیدی نقش 
خودروس��ازان در بورس را به گونه ای دیگر تصویرس��ازی کرد و اذعان داشت: 
خودروسازان در بورس به اصطالح، خوش معامله و تکنیکال پذیر هستند و اخبار 
متفاوتی می تواند باعث رشد این صنعت شود؛ خودرویی ها بیش از ۵۸درصد از 
کف خود رشد داشته اند، اما از نظر بنیادی در کوتاه مدت انتظار رخ دادن اتفاقی 
خاص و چشمگیر وجود ندارد مگر آنکه با آزادسازی قیمت ها، این صنعت با چنین 
شوک هایی تغییر روند دهد. این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: 
امیدواریم با سیاست گذاری صحیح، به سوی کاهش تعرفه خودرو گام برداریم تا 

منفعت واقعی نصیب خودرویی های بورسی شود.

معاون عملیات و نظارت بورس کاال تشریح کرد
وظایف رگوالتورها در کنترل مهندسی عرضه

باشگاه خبرنگاران جوان- معاون عملیات و نظارت بازار بورس کاال گفت: 
نهاد رگوالتور سمت عرضه، باید نسبت به برنامه ریزی برای عرضه در بورس کاال 
جهت جلوگیری از مهندسی عرضه، اقدام کند. جواد جهرمی در رابطه با مهندسی 
عرضه توسط برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان عمده در بورس کاال اظهار 
کرد: باید کسانی که آن را مطرح می کنند توضیح دهند که منظور دقیق شان از 
مهندسی عرضه چیست. اما آن موردی که می تواند و باید در مدیریت صحیح به 
بازار کمک کند، رگوالتوری سمت عرضه است. آن نهاد متولی چه شرکت ملی 
صنعت پتروشیمی، چه وزارت صمت و چه هر دستگاهی که به عنوان رگوالتور 
سمت عرضه است، باید نسبت به برنامه ریزی برای سمت عرضه اقدام کند. این مقام 
مسوول در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال در بخشی از محصوالت، نهاد رگوالتور 
باید گرید ها را به صورت دقیق برای عرضه کننده معین کند. اینکه به صورت کلی 
اعالم می شود عرضه کننده ای باید به طور مثال پنج هزار تن مواد نساجی عرضه 
کند، صحیح نیست. ممکن است عرضه کننده در هفته های مختلف با تغییر گرید ها 
همان پنج هزار تن را عرضه کند و الزامات تعهد کف عرضه را هم رعایت کند، اما 
در واقعیت محصول و گریدی که عرضه کرده با توجه به نیاز واقعی تولیدکنندگان، 
نیاز بازار را برطرف نکرده باشد. جهرمی در ادامه بیان کرد: باید این موضوعات در 
برنامه عرضه ای که در ابتدای فصل شرکت ها اعالم می کنند، در نظر گرفته شود و 
از ابتدا مشخص شود که شرکت ها چه میزان و با چه گرید هایی محصوالت خود 
را عرض��ه خواهند ک��رد. او در ادامه افزود: مورد بعدی که در این زمینه می توان 
بیان کرد استفاده از ابزار و قراردادهای سلف )تحویل کاال در آینده( است. یعنی 
عرضه کننده بیاید و عرضه سلف را انجام دهد. زیرا زمانی که قرار است خط تولید 
یک کاال تغییر کند باید یک تناژ متناسب از آن خریداری شود و بر اساس آن 
تناژ مناسب، تولید صورت گیرد. در غیر این صورت خط تولید نمی تواند به طور 
کامل کار کند. برای همین منظور هر دو سمت عرضه و تقاضا باید با یکدیگر عمل 
کنند. گرید ی که نیاز است سفارشی برای آن داده شود مانند موارد پزشکی اینها 
را باید از قبل با استفاده از ابزار سلف و سایر ابزار ها انجام دهند تا هیچ گاه بازار با 
خأل مواجه نشود. در غیر این صورت مشکالت مختلفی رخ خواهد داد. این مقام 
مسوول افزود: بورس کاال بر اساس تصمیمات رگوالتوری که در سمت عرضه شکل 
می گیرد، اقدام می کند. اگر تولیدکننده ای کمتر از تناژی که اعالم کرده عرضه 
کند، قاعدتا عرضه آن برگشت خواهد خورد تا زمانی که افزایش عرضه خود را 
اعمال کند. مگر اینکه دستگاه متولی به دالیلی مانند نداشتن کاتالیز و هر دلیل 
منطقی دیگر، نتواند تولید را انجام دهد. در این صورت می توانیم آن عرضه کمتر 
از میزان را در بورس کاال بپذیریم. همچنین طبق ضوابط، اگر کسی کف عرضه 
را رعایت نکند سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان، وظیفه پیگیری 

و برخورد با آن را دارد.

»جهان صنعت« در گفت و گو با تحلیلگر بازار سرمایه بررسی کرد

شرکت های بورسی زیر ذره بین سهامداران

بازار س��رمایه از خردادماه تاکنون روندی صعودی داشته 
و به رغم برخی افت و خیزها توانس��ته اس��ت مسیر رشد را 
حفظ کند. با این حال اما این رشد پیوسته در هفته گذشته 
با اصالح روبه رو ش��د؛ اصالحی که از نظر کارشناس��ان بازار 
سرمایه الزمه روند رشد درازمدتی است تا از بروز حباب های 
قیمتی و شکل گیری هیجان جلوگیری کند. با این حال بازار، 
طی سه روز گذشته عملکرد مناسبی را طی کرده و به رغم 
افت شاخص کل در روز یکشنبه دست کم با رشد شاخص 
هم وزن مواجه بوده است. در همین حال روز گذشته نیز بازار 
نس��بتا سبز بود و معامالت در مسیری منطقی پیش رفت. 
اکنون این س��وال مطرح است که بازار سرمایه تا چه زمانی 
روند رشد خود را ادامه خواهد داد و آیا ممکن است مجددا با 

صعودهای شارپی تهدید شود؟ 
رشد آرام تا پایان سال � 

سهیل کالهچی کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: 
بر اس��اس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد که 
روند معامالت بازار سهام تا پایان سال جاری تحت تاثیر تورم 
موجود در اقتصاد کشور، روند مثبتی را تجربه کند و صعودی 
باشد. وی با اشاره به روند فعلی معامالت بورس و  تصمیمات 
تی��م اقتصادی دولت جدید برای بهبود معامالت بازار اظهار 
داشت: تاکنون صحبت های کلی در خصوص معامالت بازار 
سرمایه از سوی تیم اقتصادی کابینه دولت سیزدهم مطرح 
شده که بهتر است برنامه های دقیق تری از سوی تیم جدید 
اقتصادی برای ایجاد برخی از شفاف س��ازی ها در زمینه بازار 
سرمایه و دیگر مسایل اقتصادی حاکم در کشور مطرح شود 
تا بتوان آینده این بازار را مورد ارزیابی قرار داد. وی با تاکید 
بر پارامترهای تاثیرگذار بر معامالت بازار سهام تاکید کرد و 
گفت: ایجاد اصالح چندروزه در بازار زمینه بازگش��ت دوباره 
روند صعودی به معامالت بورس را فراهم کرد که از این لحاظ 
آین��ده این بازار را در میان مدت می توان به صورت صعودی 

در نظر گرفت. 
کالهچی معتقد اس��ت که طبق ارزیابی های انجام شده 
همس��و با روند صعودی نرخ دالر، آینده روشنی پیش روی 
معامالت بازار س��هام قرار خواهد گرفت و سهام شرکت های 
بزرگ که بخش بزرگی از مس��یر بازار سهام تحت تاثیر این 
صنایع تعیین می شود، بازدهی معقولی را در اختیار سهامداران 

قرار خواهند داد.

اثر برجام بر بورس � 
وی به دیگر عامل تاثیرگذار که اخیرا روند معامالت بورس 
را تحت تاثیر خود قرار داده است اشاره کرد و گفت: موضوع 
دیگر حاکم در بازار س��هام موضوع برجام و نتیجه مذاکراتی 
است که می تواند تا حدودی روند معامالت این بازار را تحت 

تاثیر خود قرار دهد. 
کالهچی در گفت و گ��و با ایرنا اظهار کرد: در صورت 
فراهم شدن زمینه برای توافق در برجام، نرخ ارز به صورت 
هیجانی رو به پایین حرکت خواهد کرد که شاخص بورس 
هم تحت تاثیر چنین اتفاقی برای مدتی موقت وارد مدار 

نزولی خواهد شد.
  این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سهامداران باید این 
موضوع را مدنظر داشته باشند که تاثیر نتیجه برجام در بازار 
موقتی است و ممکن است معامالت بازار سهام برای مدتی 

محدود تحت تاثیر چنین اتفاقی در کشور قرار بگیرد.
تحوالت بین المللی � 

وی به موضوعی دیگر که طی چند روز اخیر تاثیرگذار 
بر روند معامالت بورس بود اش��اره ک��رد و گفت: در این 
زمینه می توان به اتفاقات رخ داده در کش��ور افغانس��تان 
اشاره کرد، غافل از آنکه چه گروه یا جناحی در افغانستان 
یا دیگر کشورهای همسایه به قدرت می رسند اما در صورت 
وجود آش��وب در کش��ور مدنظر تا حدودی اقتصاد ایران 
را تحت تاثیر خود ق��رار خواهد داد. کالهچی تاکید کرد: 
افغانستان از جمله کش��ورهایی است که از ایران واردات 
دارد، ممکن اس��ت ایجاد چنین ناآرامی هایی در کش��ور 
مدنظر منجر به بروز برخی از مشکالت در حوزه صادرات 
ایران ش��ود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اثر 
این اتفاق در بلندمدت در کشور نشان داده خواهد شد و به 
مراتب عملکرد شرکت های صادرات محور حاضر در بورس 
و روند معامالت این بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد. 
وی افزود: در صورت در نظر گرفته شدن بازار سرمایه به 
عنوان یک ب��ازار آزاد، عدم اعمال قوانین محدودکننده و 
رفع قوانین محدودکننده شاهد تاثیر مثبت آنها بر معامالت 

بازار خواهیم بود.

تغییر ریزساختارها � 
کالهچ��ی به تغییر برخی از قوانین حاکم در بازار س��هام 
تاکید کرد و گفت: مسایل موجود در بازار مانند حجم مبنا و 
دامنه نوسان از جمله مباحثی هستند که بارها صحبت هایی در 
خصوص تغییرات آن مطرح شده است، در صورت اعمال آنها 
شاهد معامالتی مثبت در این بازار خواهیم بود و آینده روشنی 
پیش روی این بازار قرار می گیرد. این کارشناس بازار سرمایه 
افزود: به کار گرفتن معامالت الگوریتمی از دیگر اقداماتی است 
که می توان برای بهبود روند بازار در دستور کار قرار داد تا امکان 
انجام خرید و فروش ها در بازار در هر لحظه امکان پذیر شود. 
وی ادامه داد: وجود صف های خرید و فروش در بازار منجر به 
ایجاد حاشیه هایی در معامالت بازار شده که بهتر است هر چه 
زودتر تصمیماتی برای رفع این مسائل در بازار اتخاذ شود. این 
کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: به کار گرفتن چنین مسائلی 
زمینه افزایش نقدشوندگی، عمق بخشیدن به معامالت بازار  و 
ایجاد تعادل در حرکت های مختلف بازار را فراهم می کند و باعث 

کاهش رفتار و روند هیجانی معامالت بورس خواهد شد.
بورس؛ برنده رالی بازارها � 

احسان عسکری دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز اظهار کرد: 
بازار سرمایه مزایای قابل توجهی نسبت به بازارهای رقیب دارد 
که تحت تاثیر چنین موضوعی بازدهی باالتری در بلندمدت به 
سرمایه گذاران می دهد، اما سرمایه گذاران از حرکت صعودی بازار 
انتظار رفتار مشابه سال گذشته نداشته باشند. وی به بازگشت 
رشد در معامالت بورس اشاره کرد و به پایگاه خبری بازار سرمایه 
ایران )سنا( گفت: با وجود اینکه بازار سرمایه همواره ریسک هایی 
را به دلیل قطعی نبودن در متغیرهای اقتصادی به سهامداران 
تحمیل می کند ام��ا بازدهی این بازار به مراتب بیش از دیگر 
بازارهای سرمایه گذاری است، زیرا بقیه بازارها به غیر از سپرده 
بانکی با ریسک باالتری برای سرمایه گذاری همراه هستند. وی 
تصریح کرد: بازارهای خودرو، مسکن، طال و ارز که دولت طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه را برای آنها در نظر گرفته است، چندان 
نمی توانند جذب نقدینگی داشته باشند و به طور حتم این امر 
منجر به عقب نشینی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این 

بازارها و ورود سرمایه ها به بازار سهام خواهد شد.

مزایای ورود غیرمستقیم به بازار سرمایه � 
وی پیشنهاداتی به س��رمایه گذاران برای کسب بازدهی 
معقول از بازار س��رمایه ارائه داد و افزود: سرمایه گذارانی که 
دانش، تخصص و وقت کافی برای بررسی و مطالعه گزارش های 
دوره ای ش��رکت ها ندارند، نباید در وضعیت فعلی به صورت 
مستقیم سهام بخرند بلکه بهتر است به شرکت های سبدگردان، 
مشاوران سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری اطمینان 
کنند و به طور مستقیم، خود وارد معامله گری نشوند، این دسته 
از سهامداران باید برای سرمایه گذاری بلندمدت از طریق این 
شرکت ها و ابزارها اقدام کنند. عسکری تاکید کرد: هر چه میزان 
ریسک های تاثیرگذار بر بازار کمتر باشد رونق آن محتمل تر 
است ولی سرمایه گذاران نباید تصور رشد پرشتاب شاخص 

بورس مشابه سال 99 را در ذهن داشته باشند.
بهبود بازار با حذف قیمت گذاری دستوری � 

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نبود قیمت گذاری 
دستوری منجر به ایجاد ثبات بیشتر در روند معامالت بازار سهام 
خواهد شد، گفت: ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته 
باال است اما بازار سرمایه ایران با وجود رشدی که در چند سال 
اخیر تجربه کرده است همچنان جای کار دارد و می تواند به رونق 
بیشتری دست پیدا کند. وی توضیح داد: این امر نیازمند آن است 
که ابتدا سیاستگذاری های دولت به خصوص در بخش اقتصاد 
مبتنی بر واقعیات باشد و در کنار آن آموزش سرمایه گذاری از 
طریق سازوکارهای غیرمستقیم، افزایش تعداد نهادهای مالی 
ارائه دهنده خدمات مدیریت دارایی و مشاوره سرمایه گذاری و 
همچنین ارائه آموزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه به عموم 
جامعه با سرعت بیشتری در دستور کار سازمان بورس و اوراق 
بهادار قرار گیرد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است بازار 
س��هام هم اکنون پس از روند اصالحی که در سال 99 تجربه 
کرد متعادل  شده و این بازار تحت تاثیر جذاب نبودن بازارهای 
موازی مانند مسکن، طال و دالر برای سرمایه گذاری مورد توجه 
قرار گرفت. عسکری به ابهام موجود در زمینه برجام و حوادث 
منطقه ای به عنوان ریسک تخلیه نشده در بازار اشاره کرد و گفت: 
این ریسک می تواند در آینده، روند معامالت بازار سهام را تحت 
تاثیر خود قرار دهد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به نظر 
می رسد برجام با تاخیر به نتایج مشخصی برسد و به دنبال آن 
گشایش هایی در اقتصاد رخ دهد که این اتفاق در مجموع به نفع 

شرکت های بورسی و بازار سرمایه خواهد بود.

کارشناسان بازار سرمایه پیش بینی کردند
صعود بورس در سایه رشد تورم

دیدگاه

خبر

توجه: اعالم آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفا به صورت الکترونیکی )توکن( و از طریق سامانه 
ستاد به نشانی www.setadIran.ir  می باشد.

مناقصه عمومی دومرح�له ای شماره   م م/۰۰/۰۱7۰مربوط به  پروژه توپکرانی هوشمند 3 رشته خط 
لوله ورودی پاالیشگاه شیرین سازی آماک 

الف- شرح مختصر خدمات
خدمات، توپکرانی تمیزکننده و هوش��مند 3 رش��ته خط لوله ورودی پاالیشگاه شیرین سازی آماک، 

)F  F P ( صحت سنجی و تهیه گزارش بررسی تناسب با شرایط بهره  برداری
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- شرکت بهره برداری کارونو مدت انجام 
آن ۶ ماه  می باشد.

ج- برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات    -/۲۲,۱۶۴,9۶۴,۰۱۸ریال و -/3۶۶,9۲۸یورو می باشد.

د- شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 

مناقصه گران دارای توانمندی توپکرانی هوشمند خطوط لوله نفت وگاز یا شرکت هایی که دارای 
س��ابقه مفید توپکرانی هوش��مند خطوط لوله نفت وگاز یا شرکت های فعال در صنایع نفت و گاز 
به ش��رط توانایی ارائه موافقتنامه همکاری با ش��رکت های توپکران ایرانی یا خارجی دارای سابقه 

کار مفید را داشته باشند.
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، اولویت با شرکت های بومی استانی می باشد.

- داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانایی ارائه تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/۶/۰۵۸/۵۶۵/۵۸۱ ریال  همچنین

 - ارائه یک نسخه تأیید شده از صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای 
جامعه حسابداران رسمی الزامیست

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق 
سامانه الزم است به صورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع 
تندگویان، واقع در روبه روی بلوک دو، س��اختمان طرح های راه و س��اختمان در مهلت مقرر مراجعه و 

تضمین را تسلیم نمایند.

  ه�- محل و  مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاض�یان واجد شرایط دع�وت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت 
اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابی های 
الزم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی کیفی( بر روی مدارک ارسالی 

مناقصه گران به عمل آید.
۱- مهلت اعالم آمادگی: به صورت الکترونیکی )غیرحضوری( و از ساعت ۸:۰۰ تاریخ  ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ لغایت  

ساعت ۱9:۰۰  تاریخ   ۱۴۰۰/۰۶/۲9
۲- مبلغ خرید اس��ناد و ش��ماره حساب: واریز مب�لغ ۴/۰۴۶/۰۰۰ ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به 

www.setadIran.ir نشانی
ضمنا می بایس�تی حداکثر ظرف مدت 14روز م�دارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات 
درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است 
کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم 

ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اند ترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان واجدالشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت۱۲:3۰   روز  
سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمنا پیشنهادات در 
ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران 

با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در 
سامانه تا ساعت ۱۲:3۰   روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به 
کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، 

واقع در روبه روی بلوک دو، ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت ها در 

همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکت ها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه 

گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد. 
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

شناسه: 1184516

فراخوان مناقصه عمومی )ارزیابی کیفی(

امور حقوقی و قراردادها - مناطق نفتخیز

نوبت اول شرکت مناطق نفتخیز جنوب

نمایه

حقوقدان بازار سرمایه عنوان کرد
مشاوران سرمایه گذاری نوع دوم در انتظار ابالغیه

یکی از مشکالت تحلیلگران بازار سرمایه در سال های اخیر، خأل قانونی برای 
ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط حقیقی ها بوده است. برخی کارشناسان 
نام آش��نای بازار س��رمایه هم که در فضای مجازی فعالیت هایی در مورد تحلیل 
سهم ها یا معرفی نمادها داشته اند، با مشکالت و برخوردهایی مواجه شده اند اما به 
نظر می رسد بازار سرمایه کم کم مهیای حضور این گروه از کارشناسان و تحلیلگران 
می ش��ود. تقریبا دو ماه قبل بود که دس��تورالعمل و اساسنامه شرکت های مشاور 

سرمایه گذاری نوع دوم تصویب شد.
حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: طبق دستورالعمل 
تاس��یس و فعالیت ش��رکت مش��اوره س��رمایه گذاری موارد ۱ و ۲ و 3 ، مش��اور 
س��رمایه گذاری باید یک شخص حقوقی باش��د. لذا افرادی که قصد ارائه مشاوره 
سرمایه گذاری، چه نوع اول و چه نوع دوم را دارند، باید ابتدا به عنوان یک شرکت و 
شخص حقوقی ثبت شوند. البته این افراد باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 

تایید صالحیت شوند.
 وی افزود: نکته اینجاست که برای افزایش شفافیت در بازار سرمایه، بهتر است 
قواعد و دستورالعمل های مشخصی برای افرادی که قصد تاسیس شرکت مشاور 
س��رمایه گذاری دارند، ایجادشده و اعالم شود افرادی که قصد اخذ مجوز تاسیس 
ش��رکت مشاور سرمایه گذاری نوع دوم را دارند، باید دارای چه ویژگی ها، سوابق و 
تحصیالتی باشند. اس��دی در گفت و گو با بورس نیوز تصریح کرد: در آن صورت، 
اگر اعالم ش��ود افراد واجد ش��رایط، تایید صالحیت شده و افراد فاقد ویژگی ها و 
س��وابق تعیین شده، ردصالحیت شده اند، عادالنه خواهد بود. ویژگی ها و سوابق و 
تحصیالت و شرایط الزم جهت تایید صالحیت و اخذ مجوز تاسیس شرکت مشاور 
سرمایه گذاری نوع دوم نیز می تواند در قالب یک ابالغیه یا دستورالعمل یا آیین نامه 

مشخص شود.

            آگهی مزایده عمومی

موض�وع: آگهی مزایده عمومی ش�ماره 400/05 )فروش 30/000تن 
آهن اسفنجی(

بدین وس��یله به اطالع می رساند، ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو در 
نظر دارد، 3۰/۰۰۰ تن آهن اسفنجی آماده تحویل موجود در انبار خود 
را از طری��ق برگ��زاری مزایده عمومی به فروش رس��اند. متقاضیان برای 
دریافت اسناد شرکت در مزایده و اطالع از سایر شرایط حداکثر تا تاریخ 
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ از طریق سایت رسمی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
ب��ه نش��انی www.chadormalu.com و با ورود به س��امانه جامع 
معامالت در قس��مت ارتباطات اقدام به ثبت نام و دریافت اس��ناد مزایده 

نمایند. تلفن: ۰۲۱۲۶۲۰۸۰7۵
It is hereby informed that Chadormalu mining 
and Industrial Company intends to tender 30,000 
tons of sponge iron. Ready to sell the stock in its 
warehouse through a public tender. Applicants to 
receive Documents of the company in the tender and 
information about other conditions up to 2021/9/13 
through the official website of the company Chadormalu 
mining and Industrial at www.chadormalu.com and by 
entering the comprehensive trading documents in the 
communication menu should register and receive the 
tender documents. Phone: 02126208075

نوبت اول
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ولی اهلل سیف*
 در س��ال 92 و در  فضا 
و ش��رایط شروع به کارم در 
بانک مرک��زی، فعالیت های 
بس��یار بی انضباط و مخرب 
موسسات غیرمجاز در اقصی 
نقاط کش��ور بارزترین مس��اله ای ب��ود که بانک 
مرکزی هیچ گونه نظارت و کنترلی بر فعالیت های 
آنها نداشت. نرخ ها توسط این موسسات تعیین 
و مح��ل مصرف منابعی که جمع آوری می ش��د 
نیز مش��خص نبود. هرچند شروع اصالحات در 
این مجموعه، ریسک بس��یار بزرگی را به بانک 
مرکزی تحمیل می ک��رد اما در نهایت با نتیجه 
مطل��وب همراه بود. مش��کل اساس��ی در انجام 
اصالحات گس��تردگی ذی نفعانی بود که از این 
بابت سوء اس��تفاده های فراوان کرده و به تبع آن 
نیز نفوذ زیادی داشتند. هرچند در اینکه آیا سطح 
تحصیالت بنیانگذار اصلی این موسسات به دیپلم 
می رسید یا خیر تردیدهای زیادی وجود دارد، اما 
همین موسسات توانسته بودند 12 هزار میلیارد 
تومان از منابع مردم را جمع آوری و در محل های 

نامعلومی به مصرف برسانند.
یکی از اقدامات ذی نفعان موسسات غیرمجاز 
اعط��ای وام های ارزان قیمتی بود که به خواص 
می دادند. برای نمونه برخی از س��لیبریتی ها که 
انس��ان های مقید و سالمی هم هستند، وام های 
ارزان قیمتی از این موسسات دریافت می کردند 
و هدف موسس��ه از پرداخت این وام ها نیز تنها 
سوء استفاده از اعتبار این افراد بود. یکی دیگر از 
نمونه اقدامات این موسسات نیز استخدام فرزندان 
خ��واص بود به طوری که جوان بیکار فرزند یک 
مس��وول را استخدام  می کردند و به این ترتیب 

نظر مثبت آن مسوول را جلب می کردند.
ام��ا با وجود فعالیت ه��ای مخربی که در این 
موسس��ه ها انجام می گرفت بسیاری علیه بانک 
مرکزی موضع گیری می کردند. برای مثال همان 
زمان طوماری توسط 90 تن از نمایندگان مجلس 
در حمای��ت از موسس��ه یاد ش��ده و علیه بانک 
مرکزی تهیه و به روس��ای ق��وا و حتی به دفتر 
رهبری فرس��تاده شد. این نشان می داد که این 
موسسات ذی نفعان زیادی داشتند که شناسایی 
و برخورد با آنها نه تنها به راحتی امکان پذیر نبود 
بلکه هزینه های زیادی را هم برای بانک مرکزی 
ایج��اد کرد. هرچند به دلیل عدم همکاری هایی 
که آن زمان با بانک مرکزی شد و در عین حال 
به دلیل اعمال نفوذ و تاثیراتی که عوامل ذی نفع 
در دس��تگاه های مختلف داش��تند، هزینه های 
تحمیل ش��ده بر بانک مرکزی فراتر از تصور بود 
با این حال برخورد با این موسسات نتیجه داد و 
بساط اینگونه فعالیت های مخرب به طور کامل 

از اقتصاد ایران برچیده شد.
واقعیت موسس��ات غیرمجاز همچون بهمنی 
بود که در طول مسیر روز به روز بزرگ تر می شد 
و تعداد بیشتری از مردم جامعه را با خود همراه 
می ک��رد. این همراه��ی نیز از طریق س��پردن 
سپرده ها و س��رمایه های مالی به این موسسات 
که هیچ گونه نظارتی بر فعالیت آنها وجود نداشت 
اتف��اق می افت��اد، فلذا اگر ای��ن بهمن در همان 
اوایل حرکت با مانع روبه رو می شد، می توانست 
خسارت ها و هزینه های بسیار کمتری را به بدنه 
جامعه تحمیل کند. بنابراین اولین قدم در اصالح 
و س��اماندهی بازار پ��ول در دوران تصدی بنده 
بر بانک مرکزی، تعیین تکلیف این موسس��ات 
غیرمجاز ب��ود. قدم بعدی انج��ام اصالحات در 
بانک های خصوصی بود. یکی از مشکالت بزرگ 
ای��ران در حوزه بانک��داری، ضعف های بس��یار 
جدی مترتب بر گزارش گری های مالی و ضعف 
استانداردهای حسابرسی است. واقعیت این است 
ک��ه صورت های مالی بانک ها، همه واقعیت ها را 
نش��ان نمی دهد و بانک ها ب��ه راحتی می توانند 
س��ودهای کاذب بس��ازند که آثار این سودهای 
کاذب، به تدریج در ترازنامه انباش��ته می ش��ود 
و مسائل و مش��کالت بعدی را با خود به همراه 

می آورد.
چالش ناترازی بانک ها � 

آن زمان در گزارش��ی اع��الم کردم که نظام 
بانک��ی ایران در مقابل بدهی هایی که صددرصد 
آن سپرده های مردم نزد بانک هاست، )در طرف 
راست ترازنامه( دارایی دارند. به طور کلی ترازنامه 
بانک ها از سه بخش دارایی های مولد، دارایی های 
غیرمولد و دارایی های موهوم تش��کیل می شود. 
دارایی موهوم به معنای اضافه ارزیابی دارایی هایی 
اس��ت که وجود خارجی ندارند و برخورد با این 
دارایی ه��ا تنها با حذف آنها از صورت های مالی 
بانک امکان پذیر اس��ت و این یعنی دیگر بانک 
در مقابل س��پرده م��ردم، دارایی ندارد. بنابراین 
س��ه عدم تعادل جدی و به عبارتی سه ناترازی 
جدی در نظ��ام بانکی ما وجود دارد که باید در 
س��ریع ترین زمان ممکن برطرف ش��ود که این 
نیز نیازمند اصالح ساختار بانک هاست. هرچند 
بح��ث اصالح نظام بانکی از س��ال 62 )از زمان 
حضور بنده در نظام بانکی(، وجود داشته و همه 
دولت ها برای اصالح نظام بانکی، برنامه داشته و 
در بحث های تبلیغاتی شان هم به آن پرداخته اند، 
اما نگاه نادرستی که نسبت به این مساله وجود 
دارد موجب شده که این اصالحات در هیچ یک 

از دولت ها به نتیجه نرسد.
اولین قدم در این مسیر باید حذف ناترازی ها 
از نظام بانکی باش��د. اما ای��ن ناترازی ها کدام ها 

هس��تند؟ اولی��ن آنه��ا ناترازی ه��ای درآمد و 
هزینه اس��ت به طوری که درآمد بانک ها کفاف 
هزینه های ش��ان را نمی دهد و این مساله باعث 
تحمی��ل زیان به صورتحس��اب س��ود و زیان و 
در نهایت ایجاد زیان انباش��ه در بانک می شود. 
دومی��ن ناترازی، نات��رازی در دارای��ی و بدهی 
بانک هاس��ت که در این حالت دارایی های بانک 
کفاف بدهی های بانک را نمی دهد و این شکاف، 
به دلیل ناترازی نوع اول، س��ال به سال بزرگ تر 
می ش��ود و آثار زیان هایی که ب��ه وجود می آید 
به کاه��ش دارایی های بانک در س��ال های بعد 
می انجامد. نکته جالب این که س��ود کاذبی که 
بانک ارائه می دهد بین س��هامداران نیز تقسیم 
می شود؛ به عبارتی سود کاذب و موهومی که در 
صورت های مالی بانک نشان داده می شود مبنایی 
قرار می گیرد برای پرداخت به ظاهر سهم سود به 
سهامدار و مالیات به دولت برای جبران بخشی از 
کسری بودجه. پس به نظر می رسد دولت انگیزه 

جدی برای حل این مشکل ندارد.
ناترازی س��وم این اس��ت که به دلیل همان 
دارایی ه��ای غیرمولدی که هی��چ بازدهی برای 
بانک ندارند و به راحتی قابل نقد شدن نیستند، 
نقدینگ��ی در بانک ه��ا  قف��ل ش��ده و چنانچه 
سپرده گذار به بانک مراجعه کند، بانک نقدینگی 
الزم را برای پرداخت به س��پرده گذار ندارد و لذا 
به ناچار دست در جیب بانک مرکزی می کند که 
این همان مقوله اضافه برداشت بانک ها از بانک 
مرکزی، تزریق پول پرقدرت به اقتصاد، افزایش 
نقدینگ��ی و تورم اس��ت. هرچند نقدینگی یک 
مقوله پرتکرار در ادبیات اقتصادی ایران اس��ت 
اما ناترازی ها در ترازنامه بانک ها، عدم تعادل های 
نظام بانکی و کس��ری بودجه اجازه نمی دهد که 
نقدینگی از س��طح مشخصی پایین تر بیاید و تا 
زمانی که چاره ای برای حل این مسائل اندیشیده 
نشود، رشد نقدینگی از متوسط 23درصد کمتر 
نخواهد ش��د و این یعنی تورم باالی 20 درصد 

کماکان مهمان اقتصاد ایران خواهد بود.
استقالل بانک مرکزی در ابهام � 

در زمان ش��روع کار بن��ده در بانک مرکزی 
)مرداد ماه سال 92(، نرخ تورم حدود 40 درصد 
بود اما در سال های 95 و 96 )دو سال پی در پی( 
نرخ تورم را تک رقمی کردیم که یک دس��تاورد 
بسیار بزرگ بعد از انقالب برای اقتصاد کشورمان 

محسوب می شود. 
در  سال 92، تورم 40 درصدی با رکود بسیار 
عمیق��ی  به میزان منفی 6/7 درصد همراه بود، 
اما نه تنها نرخ تورم کنترل شد بلکه به رشدهای 
ب��االی اقتصادی نیز رس��یدیم اما به دلیل عدم 
حمایت هایی که وجود داشت و همچنین به دلیل 
عدم استقالل بانک مرکزی و به دلیل تاثیرگذاری 
بر سیاس��ت های تدوین ش��ده در بانک مرکزی 
توس��ط مجلس، دولت و ستاد اقتصادی دولت، 
این دستاوردها استمرار پیدا نکرد. بانک مرکزی 
از این بابت مصون نیس��ت و بنابراین زمانی باید 
از بانک مرکزی مس��وولیت بخواهیم که اختیار 
کامل داش��ته باشد و از اقتدار الزم برای برخورد 
با هرگونه نارسایی و فرآیند غلط برخوردار باشد. 
یک��ی از اقدامات مثبتی که در س��ال 92 انجام 
شد، بحث شفاف سازی صورت های مالی بانک ها 

بود. اقتصاد ایران در زمینه گزارش گری مالی، از 
اس��تاندارد روز بین المللی به شدت عقب است و 
  IFRS در حالی که سال هاس��ت استانداردهای
در گزارش گ��ری مالی بنگاه ه��ای اقتصادی در 
دنیا، مورد استفاده قرار می گیرد اما در کشور ما 
هنوز مقدمات کار فراهم نشده است و این یعنی 
مش��کل روابط بانکی ما در سطوح بین الملل به 

قوت خود باقی می ماند.
مساله دیگر به آن دسته از بنگاه های اقتصادی 
برمی گردد که با صورت های مالی ش��ان به بانک 
مراجع��ه می کنن��د و نظام بانک بای��د بتواند با 
تحلیل  ای��ن صورت های مالی، به وضعیت مالی 
ش��رکت و بن��گاه پی ببرد و تصمی��م بگیرد که 
به آنها تس��هیالت مال��ی اعطا کند یا خیر. یکی 
از اقداماتی که از س��ال 94 در این زمینه انجام 
می ش��ود بازنگری در حداقل های افش��ا با توجه 
به ش��رایط موجود در نظام بانکی اس��ت که به 
موجب آن همه بانک ها مکلف هس��تند گزارش 
هیات مدیره به مجمع را برای تصویب حساب ها، 
بر آن اساس تهیه کنند تا حداقل های اطالعات 
در صورت های مالی، ب��ه بانک ها کمک کند به 
شکل ویژه تری وضعیت بنگاه اقتصادی متقاضی 
تسهیالت را بررس��ی کنند. دو اقدام مهم دیگر 
نیز یکی جلوگیری از نشان دادن سودهای کاذب 
در ترازنام��ه بانک ها و دیگری نیز تقویت ذخایر 

مشکوک الوصول بانک ها بود.
هرچند انتقادات زیادی به بخش نظارتی بانک 
مرکزی وارد می ش��د اما این مس��اله نه به دلیل 
کم کاری این بخش از ساختار بانک مرکزی بلکه 
به قدیمی بودن شیوه های نظارتی اتفاق می افتاد. 
هرچند در نهایت طرح نوین نظارت بانکی برای 
حل این مس��اله تعریف شد اما این طرح بعد از 
گذش��ت سال ها هنوز مورد استفاده قرار نگرفته 
است. اما در کنار این مساله تشدید استانداردهای 
نظارتی نیز در دس��تور کار ق��رار گرفت. از آنجا 
که اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی در 
بانک ها ضعیف بود، تعارض منافع در بانک ها به 
میزان زیادی به چش��م می خ��ورد که حل این 
مس��ائل نیز از طریق فعال شدن کمیته ریسک 
و کمیته حسابرس��ی ممکن شد. موارد بسیاری 
در زمان حضور من در بانک مرکزی مورد توجه 
ق��رار گرفت اما به دلیل خاتم��ه دوره به نتیجه 
نهایی نرسید. اولین مطلب، مقوله استانداردهای 
IFRS است که سازمان حسابرسی ) که مجمع 
آن وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی اس��ت(، باید 
مکلف ش��ود ب��رای باال بردن ش��فافیت و دقت 
در ارائ��ه صورت های مال��ی بنگاه های اقتصادی 
و بانک ه��ا اقدامات الزم را برای پیاده س��ازی و 

عملیاتی کردن آن انجام دهد. 
در این شرایط بنگاه های اقتصادی که عموما 
مشتریان نظام بانکی هستند، با ارائه صورت های 
مالی ش��فاف می توانن��د به بانک ه��ا مراجعه و 
تقاض��ای تس��هیالت کنند. این مس��اله تقویت 
نظارت بانک مرکزی بر بانک ها را نیز امکان پذیر 

می کند.
اما ب��رای رفع ناترازی ها و ع��دم تعادل های 
موجود در نظام بانکی، الزم اس��ت در درجه اول 
مقوله اصالح نظ��ام بانکی منوط به اینکه بانک 
مرکزی مسوول اصلی سیاستگذاری است نشود. 

واقعیت این اس��ت که بخش عمده اقداماتی که 
برای اصالح نظام بانکی باید انجام شود، مربوط 
به دولت و مجلس اس��ت و تا زمانی که دولت و 
مجلس اراده ای برای اصالح ساختار نظام بانکی 
نداشته باش��ند بانک مرکزی قادر به انجام این 
اصالحات نخواهد بود. هرچند این امکان وجود 
دارد که بانک مرکزی بتواند بانک های خصوصی 
را مکلف کند که عدم تعادل های خود را از طریق 
آورده های س��هامداران ت��ا حدودی حل و فصل 
کنند، ولی در بانک های دولتی، تیغ بانک مرکزی 
نمی ب��رد و حمایت دولت و مجلس را می طلبد. 
حل عدم تعادل های نظام بانکی اولین گام برای 

برقراری روابط بین المللی با جهان است.
موانع موج�ود در برقراری روابط بانکی  � 

با جهان
این تصور همیشه وجود دارد که موانع برقراری 
روابط بانکی ما با بانک های بین المللی به دو دلیل 
اس��ت: یکی تحریم و دیگ��ری FATF هرچند 
این دو از موانع مهمی در این مس��یر محس��وب 
می ش��وند اما مشکل س��ومی نیز وجود دارد که 
آن نی��ز تهی��ه صورت های مالی قاب��ل اعتماد و 
قابل اتکا در س��طح جهانی اس��ت. نکته بعدی 
یکپارچه سازی فعالیت ها در بانک مرکزی است. 
در همان اوایل کار، برنامه ای تحت عنوان برنامه 
بانک مرکزی 1400 حاوی 80 پروژه معرفی شد 
که همه نیازهای بانک مرکزی در حوزه تجهیزات 
و فعالیت های دیجیتال و انفورماتیک مش��خص 
ش��ده بود. 55 برنامه از 80 برنامه یاد ش��ده در 
دوره حضور بنده ش��روع شد و حدود 25 مورد 
آن به نتیجه رسید. به نظر می رسد بخش فناوری 
اطالعات بانک مرکزی خوشبختانه از قابلیت های 
خوبی برخوردار است و می تواند به خوبی از عهده 

این مسوولیت سنگین بربیاید.
مش��کالت نظ��ام بانکی م��ا ب��ه اینجا ختم 
نمی ش��ود. یکی از مصیبت های بزرگ در نظام 
بانکی ما تسهیالت تکلیفی است. باید بدانیم که 
دنیا در اعطای تسهیالت به پروژه ها و بنگاه های 
اقتصادی، از اصول خاصی تبعیت می کند. یکی 
از این اصول این اس��ت که متقاضی تس��هیالت 
چ��ه میزان آورده در پ��روژه دارد. اگر یک بنگاه 
اقتصادی است، حقوق صاحبان سهام آن چقدر 
اس��ت؟ و نس��بت بدهی  به سرمایه در وامی که 
گرفته می ش��ود، چه وضعیتی پیدا می کند؟ اگر 
حقوق صاحبان س��هام 1 درصد باش��د و بنگاه 
اقتصادی بخواهد 99 درصد تس��هیالت بگیرد، 
طبیعی است که ساختار مالی شرکتش، ساختار 
مالی درس��تی نیست. یک ساختار مالی درست 
س��اختاری اس��ت که بتواند هم ریسک را تحت 
تاثی��ر ق��رار دهد، هم آن را متع��ادل کند و هم 
برای س��هامدار و برای وام دهنده بازدهی ایجاد 
کند. اگر آورده سهامدار در بنگاه اقتصادی صفر 
باشد، انگیزه ای برای ادامه فعالیت نخواهد داشت. 
نظام بانکی نیز تنها تا زمانی که بتواند از سود این 
بنگاه اقتصادی استفاده کند، حضور خواهد داشت 

و زمانی که به زیان رسید رهایش می کند.
مشکل ما این است که مقوله ورشکستگی را 
مذموم می دانیم این در حالی است که یک طرح 
یا یک پروژه ممکن اس��ت امروز بازدهی زیادی 
داشته باشد اما بعد از 10 سال، دیگر آن کیفیت 

الزم را نداشته باشد. اصرار برای سر پا نگاه داشتن 
ای��ن بنگاه یعنی تزریق مداوم منابع مالی به آن. 
ممکن است بنگاه اقتصادی یاد شده در لحظه ای 
که سودآور نیست ارزش هایی در درونش وجود 
داش��ته باش��د که ادامه فعالیتش با زیان دهی و 
بدون بازدهی مثبت موجب از دست رفتن همان 
ارزش های موجود در س��ال های بعد می ش��ود. 
نتیجه این مس��اله نیز افزایش فش��ار به بانک ها 
ب��رای تامین تس��هیالت ب��رای پرداخت حقوق 
کارگران خواهد بود. بنابراین یک بنگاه اقتصادی 
برای دریافت تسهیالت از بانک باید آورده نقدی  

)حداقل 20 درصدی( داشته باشد.
چند نکته خطاب به دولت جدید � 

 ام��ا چند نکته خط��اب به مدی��ران جدید 
اقتصادی و دولت جدید، اولین مطلب این است 
که این قانون، یک قانون مادر است و بایستی از 
دولت، یعنی از بانک مرکزی، نظام بانکی و وزارت 
اقتصاد الیحه مناس��ب برای آن پیشنهاد شود. 
لذا الزم اس��ت که قانون بانک مرکزی از س��وی 
دولت و به صورت الیحه به مجلس ارسال شود. 
دومین نکته، تعارض منافعی است که در فرآیند 
نهایی ش��دن این الیح��ه در دولت موجود دارد 
و می تواند مانعی باش��د برای دستیابی به نتایج 
مطلوب. بدیهی است تضاد و تعارض منافعی که 
بین بانک مرکزی، اعضای دولت و وزارت اقتصاد 
وجود دارد، همواره می تواند مشکل آفرین باشد. 
خوشبختانه نهادی به نام شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی داریم که سه قوه در آنجا حضور دارند و 
شاید بهتر باشد که تصمیم گیری در این خصوص 

به این نهاد محول شود. 
ب��ه این ترتیب طرح قان��ون بانک مرکزی از 
مجلس خارج ش��ود، ثانیا ی��ک گروه متخصص 
تشکیل شود که بنا به مصالح عمومی و بلندمدت 
کشور، پیشنهادات خود را در رابطه با یک قانون 
جامع، که به صورت الیحه به دست دولت برسد، 
تهیه کنند که بعد از تصویب در دولت به عنوان 
الیحه به مجلس پیش��نهاد شود تا نگرانی ها در 

این خصوص برطرف شود.
 ماهیت بانک مرکزی، یک نهاد بلندمدت است 
و عجین ش��دن یک نهاد با یک برنامه بلندمدت 
10 سال و 20 ساله با یک دولت با زمان محدود 
چهار ساله، یک تناقض بسیار بزرگ است و این 
را بای��د در ظرایف و م��وادی که در قانون وجود 
دارد بگنجانی��م. در دنیا مکانیزم انتصاب رییس 
کل بانک مرکزی، به نحوی نیست که با دولت ها 

بیایند و بروند. 
در خص��وص اس��تقالل بان��ک مرکزی هیچ 
تردیدی وج��ود ندارد، در طول مس��وولیت در 
بانک مرکزی و کلیه س��فرهای رس��می که در 
ای��ن چارچوب و ی��ا در عضویت هی��أت همراه 
رییس جمهور وجود داش��ت، هیچ کش��وری را 
مش��اهده نکردم که ریی��س کل بانک مرکزی، 
عضو دولت باش��د و در دولت بنشیند. به عنوان 
مثال در یکی از س��فرهایمان ب��ه الجزایر )قبال 
در IMF با رییس کل بانک مرکزی آنجا آش��نا 
شده بودم( رییس بانک مرکزی این کشور برای 
اینکه در هیات رسمی حضور نداشته باشد بنده 
را فراخوان��د و درخواس��ت کرد ک��ه بحث های 
بانکی را در بانک مرکزی انجام دهیم و نتایج را 

به هیات گزارش دهیم و همین اتفاق نیز افتاد. 
نکته دیگر این است که بحث اصالح نظام بانکی 
برای همه مطلوب است اما هیچ گاه از آنها سوال 
نش��ده که آن نظام بانکی اصالح ش��ده مطلوبی 
که مورد نظرشان اس��ت، چه مشخصاتی دارد؟ 
هر کس از نظام بانکی اصالح شده توقع خاصی 
را م��د نظ��ر دارد. ما اول باید ب��ه یک دیدگاه و 
نظر مشترک برسیم که نظام بانکی اصالح شده 
مطلوب چیست؟ در حال حاضر همه دنبال یک 
مطلوب مجهول هستیم و هر کس به زعم خود 

مطلوبیت هایی دارد.
تجرب��ه نش��ان داده هر جای��ی که مخصوصا 
رییس جمهور در تصمیمات تخصصی اقتصادی 
ورود نکرده، نتایج مثبتی حاصل ش��ده اس��ت. 
در یک دوره در س��ابقه 40 س��اله بعد از انقالب 
ش��اخص های اقتصادی ما، وضعیت مطلوبی را 
نش��ان داده و آن زمانی بود ک��ه رییس جمهور 
صراحت��ا می گف��ت اینها بحث ه��ای تخصصی 
اقتصادی اس��ت و تیم اقتصادی باید بنشینند با 
هم به تفاهم برس��ند. اکنون نیز زمان بازگشت 
به همان نگرش اس��ت به طوری که تصمیمات 
اقتصادی، برای تیم اقتصادی باشد و رییس کل 
بان��ک مرکزی هم عضو دولت نباش��د. بنده در 
حض��ور مقام معظم رهبری بح��ث عدم حضور 
ریی��س کل در دول��ت را اعالم کردم و ایش��ان 
فرمودند پس چگون��ه هماهنگی با دولت انجام 
شود، بنده اعالم کردم که رییس جمهور، رییس 
مجم��ع بانک مرکزی اس��ت و در ص��ورت نیاز 
رییس جمهور می توان��د رییس بانک مرکزی را 
احض��ار کن��د و از او راه حل ب��رای فائق آمدن 
بر مش��کل می خواهد. این مساله فرصتی ایجاد 
می کند که رییس کل بانک مرکزی بتواند توضیح 
بدهد، نه اینکه در دولت بنشیند و هر کس مشکل 
مالی داشت اول نگاهش متوجه رییس سازمان 
برنامه باشد و وقتی او جواب منفی  داد همه نگاه ها  

به رییس کل بانک مرکزی برگردد.
مبحث مهم دیگر اوراق خزانه است. دولت در 
این زمینه همواره به دنبال تعیین نرخ دستوری 
ب��رای ف��روش اورق اس��ت و ن��رخ آن را برای 
جلوگیری از تحمیل هزینه ها پایین می آورد. اما 
تعیین نرخ باید مبنا داشته باشد و ما می توانیم 
ب��رای آن مبنای نرخ تورم تعری��ف کنیم. مگر 
نمی گوییم که نرخ س��ود بانکی باید مثبت باشد 
اما این نرخ باید نسبت به تورم مثبت باشد. اگر 
این را مبنا قرار دهیم دولت مقید خواهد شد و 
نرخ به نحوی نسبت به تورم حساس می شود. در 
 این حالت دولت برای کاهش بدهی اش در آینده، 
کاه��ش نرخ تورم را ب��ه عنوان یک هدف اصلی 
در برنامه ها مورد توجه قرار می دهد. در مجموع 
باید اشاره کنم که هرچند دست اندرکاران طرح 
قانون بانک مرکزی، حس��ن نیت دارند اما بدون 
هیچ شناخت کافی نمی توان طرحی را تصویب 
کرد، مگر می شود به سراغ دانش بین المللی در 
این رابطه نرویم؟ چرخ پیش از این اختراع شده 
اس��ت و تغیی��رات جهانی را بای��د بدانیم و آنها 
را مبن��ا بدانی��م و به یک تغیی��ر و تحول جدی 
دس��ت بزنیم تا تضمین کننده یک ثبات جدی 

در کشور باشد.
* رییس اسبق بانک مرکزی

چگونگي اصالح نظام بانكي
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آغاز پروژه توریست فضایی
»اسپیس ایکس« برای اولین بار ۴ شهروند عادی را 

به فضا می برد
مه�ر- اس��پیس ایکس مش��غول 
آماده سازی هایی است تا برای نخستین بار 
چهار شهروند را  سفری سه روزه به فضا 
ببرد. اسپیس ایکس تصمیم دارد هفته 
آینده برای نخستین بار شهروندان عادی 
را به سفری سه روزه دور زمین ببرد. قرار 
اس��ت در ۱۵ سپتامبر موشک فالکون 
۹ یک کپس��ول دراگون هم��راه چهار 
 ش��هروند را به فضا ببرد. این ماموریت

 Inspiration ۴ نام گرفته است. موشک و کپسول اسپیس ایکس از مقر فضایی 
کندی واقع کیپ کاناورال ناسا به فضا پرتاب می شوند. طی این ماموریت کپسول 
دراگون به ارتفاع ۳۳۵ مایلی زمین می رود. چنین ارتفاعی ۷۵ مایل باالتر از مکان 

ایستگاه فضایی بین المللی و هم سطح با مکان تلسکوپ  هابل است.
جارد ایزاکمن، هایلی آرسنوکس، کریس سمبورسکی و دکتر سیان پروکتور 
مسافران کپسول دراگون هستند. آنها برای این سفر آموزش های مختلفی مانند 
آموزش سانتریفیوژ، شبیه سازی های دراگون، مشاهده بقیه ماموریت های پرتاب 
اس��پیس ایکس، آموزش ارتفاع و تست های پزشکی انجام داده اند. فرمانده این 
ماموریت نیز ایزاکمن ۳۸ ساله است. کپسول دراگون و موشک فالکون ۹ که در 

این ماموریت استفاده می شوند، قبال به فضا پرتاب شده اند.

آغاز آزمایش »دیمنسیتی ۲۰۰۰« توسط تولیدکنندگان
دیجیاتو- مدیاتک ظاهرا در حال کار 
روی چیپست پرچمدار جدیدی به نام 
دیمنسیتی ۲۰۰۰ است که با لیتوگرافی 
چهار نانومتری تولید خواهد شد و اواخر 
۲۰۲۱ ی��ا ۲۰۲۲ به ب��ازار می آید. این 
چیپست می تواند رقیبی برای اسنپدراگون 
۸۹۸ کوالکام باشد. مدیاتک هم اکنون با 
دیمنسیتی ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ با اسنپدراگون 
۸۸۸ رقابت می کند، ولی این دو پردازنده 
به خاطر هسته های خود در برابر چیپست کوالکام قدرت کمتری دارند. گفته شده 
که مدیاتک برای چیپست خود از هسته Cortex-X۲ استفاده خواهد کرد تا 

حرفی برای زدن در مقابل اسنپدراگون ۸۹۸ داشته باشد.
پیش تر شایعه شده بود که دیمنسیتی ۲۰۰۰ با لیتوگرافی پنج نانومتری ساخته 
می شود، اما جدیدترین گزارش به استفاده از لیتوگرافی چهار نانومتری اشاره می کند. 
قدرت هسته X۲ در مقایسه با X۱ حداقل ۱۷درصد بیشتر است و مصرف انرژی 
آن هم تا ۱۰درصد کاهش می یابد. افزون بر این، دیمنسیتی ۲۰۰۰ احتماال در 
هسته های A۷۱۰ و A۵۱۰ هم بهینه سازی های قابل توجهی خواهد داشت که 
 ARM باعث افزایش عملکرد این چیپست می شود. تراشه مدیاتک با معماری
v۹ ساخته می شود که در برخی حوزه ها از جمله هوش مصنوعی قدرت باالیی 
را ارائه می کند. دیمنسیتی ۲۰۰۰ در بخش GPU قوی تر از اسنپدراگون ۸۸۸ 
خواهد بود ولی فعال اطالعاتی در این باره منتشر نشده است. بر اساس جدیدترین 
گزارش، دیمنسیتی ۲۰۰۰ تا پایان سال در دسته های کوچک به دست مشتریان 
می رس��د. به عالوه، گفته می شود که اولین گروه از تولیدکنندگان آزمایش های 
الزم را آغاز کرده اند و اگر همه چیز خوب پیش  رود، شاید این تراشه همزمان با 

اسنپدراگون ۸۹۸ معرفی شود.

 تخفیف مالیاتی سنگین برای کارخانه
 ۱۷ میلیارد دالری »سامسونگ«

ایس�نا- شهر تیلور تگزاس یکی از 
مکان هایی اس��ت که سامسونگ برای 
کارخانه تراشه سازی ۱۷میلیارد دالری 
خود در نظر گرفته اس��ت او می خواهد  
در صورت انتخاب ش��دن از س��وی این 
غول کره ای تخفی��ف مالیات بر امالک 
قابل مالحظه ای عرضه کند. تیلور با شهر 
آستین تگزاس برای ساخته شدن این 
کارخانه رقابت می کن��د. انتظار می رود 
این کارخانه حدود ۱۸۰۰ شغل جدید 
ایجاد کند. سامسونگ اعالم کرده مکان های دیگری در آریزونا و نیویورک را هم 
برای انتخاب محل ساخت کارخانه بررسی خواهد کرد. کاندیداهای دیگر هنوز 

تخفیف های مالیاتی برنامه ریزی شده برای سامسونگ را اعالم نکرده اند.
قطعنامه پیشنهادی که در وب سایت شهر تیلور منتشر شده، نشان می دهد 
زمینی که سامسونگ برای ساخت کارخانه استفاده می کند کمکی معادل ۹۲/۵ 
درصد مالیات امالک ارزیابی ش��ده به مدت ۱۰ سال، ۹۰ درصد برای ۱۰ سال 
بعدی و ۸۵ درصد برای ۱۰ سال پس از آن دریافت خواهد کرد. مشوق های دیگر 
شامل تخفیف مالیاتی ۲/۵ درصد برای ساخت ساختمان جدید در این محل به 
مدت ۱۰ سال و بازپرداخت هزینه های بازبینی توسعه است. قطعنامه پیشنهادی 
روز چهارشنبه از سوی شورای شهر تیلور و کمیسونر ویلیامسون کانتی بررسی 
خواهد شد. بر اساس گزارش رویترز، اگر سامسونگ تصمیم بگیرد در تیلور کارخانه 
تراشه سازی خود را احداث کند، برنامه ساخت در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ آغاز 

می شود و تولید کارخانه تا اواخر سال ۲۰۲۴ راه اندازی خواهد شد.

سوء استفاده از نقص نرم افزار آمریکایی »کانفلوئنس«
زد دی نت- س��ازمان سایبرکام در 
آمریکا از سوءاستفاده هکرها از یک نقص 
امنیتی در نرم افزار کانفلوئنس خبر داده اند 
که توسط شرکت آمریکایی اطلسین تولید 
شده است. این شرکت برای به روز کردن 
نرم افزار یادشده یک وصله نرم افزاری به 
نام CVE-۲۰۲۱-۲۶۰۸۴ عرضه کرده 
و هکرها با بررس��ی آن به سرعت حفره 
امنیتی تازه برنامه کانفلوئنس را یافته اند 
و به این برنامه حمله کرده اند. س��ایبرکام هشدار داده که سوءاستفاده از آسیب 
پذیری یادش��ده طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت و کاربران باید هر چه 
سریع تر وصله CVE-۲۰۲۱-۲۶۰۸۴ را بارگذاری و نصب کنند. این سازمان بیم 
دارد که روند حمله به کانفلوئنس طی آخر هفته جاری که مصادف با روز کارگر 

در آمریکاست تشدید شود.
وصله CVE-۲۰۲۱-۲۶۰۸۴ برای رفع یک آسیب پذیری در سرور و دیتاسنتر 
کانفلوئنس عرضه شده و مربوط به نسخه های متعددی از آن است. هکرها از این 
طریق می توانند در قالب یک کاربر مجاز کدهای مخرب خود را  روی سرورها یا 
دیتاسنترها اجرا کنند. بررسی ها نشان می دهد میزان سوءاستفاده از آسیب پذیری 
یادشده در کشورهایی مانند برزیل، چین، هنگ کنگ، نپال، رومانی، روسیه و 
آمریکا بیش از دیگر کشورها بوده است. کانفلوئنس یک نرم افزار تحت وب است 
که توسط شرکت های تجاری برای پیشبرد طرح های مشارکت جویانه تحت وب 
مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار در یک دهه اخیر محبوبیت زیادی برای 

مستندسازی طرح های کاری و حرفه ای پیدا کرده است.

گ�روه فن�اوری- باارزش ترین ارز دیجیتالی 
جهان مقاومت ۵۰ هزار دالری را موقتا شکست. با 
شدت گرفتن روند خروج بیت کوین از صرافی های 
اصلی، قیمت این رمزارز تقویت شده و این مساله 
به سایر ارزها نیز در قرار گرفتن روی ریل صعودی 
کمک زیادی کرده است. یک استراتژیست ارشد 
ش��بکه بلومبرگ از احتمال باالی رسیدن قیمت 
بیت کوین به ۱۰۰هزار دالر تا پایان سال خبر داده 
اس��ت در حالی که ش��مار دیگری از کارشناسان 
از روزهای س��خت پیش رو خبر می دهند. جدال 
بیت کوین با ابرمقاوم��ت ۵۰ هزار دالری به یکی 
از کلیدی ترین عوامل تعیین مسیر حرکت بعدی 
بازار تبدیل شده است. اختالف نظر بین معامله گران 
و تحلیلگران باعث ش��ده تا فشار فروش و خرید، 
بیت کوین را در روزهای اخیر بین مرز ۴۹ هزار و 
۵۰ هزار دالر جابه جا کند اما مساله قطعی این است 
ک��ه تثبیت بیت کوین در کانال صعودی یا نزولی، 
سرنوش��ت بازار را برای روزهای بعدی رقم خواهد 

زد و بازار را از بالتکلیفی خارج خواهد کرد. 
رمزارز س��والنا پس از صعوده��ای پی در پی و 
س��نگین خود به ش��دت مورد توجه فعاالن بازار 
قرار گرفته اس��ت. با این حال این رمزارز، یکی از 
سه رمزارز در کنار کاردانو و باینانس کوین است که 
تحلیلگران بانک جی پی مورگان- بزرگ ترین بانک 
آمریکا- در گزارش خود به آن اشاره کرده و نسبت 
به سرریز بیش از حد سرمایه به طرف آنها و حبابی 

شدن قیمتشان هشدار داده اند. 
مجم��وع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر ۲۳۳۰ میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نسبت به قبل ۲/۶۶درصد بیشتر شده 
اس��ت. در حال حاضر ۴۵درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتال��ی در اختیار بیت کوی��ن و ۱۸درصد در 

اختیار اتریوم است.
علت انفجار قیمت »اتریوم« � 

هنگامی که طرح بهبود EIP-۱۵۵۹ ماه گذشته 
در شبکه اتریوم اجرا شد، قرار بود نرخ افزایش عرضه 
ارز دیجیتال اتریوم )ETH( را کاهش دهد. عرضه 
اتریوم نه تنها افزایش نیافته، بلکه کمتر هم شده 
است. داده ها نشان می دهند که تعداد اتریوم های 
سوزانده شده در شبکه بیشتر از تعداد اتریوم های 
استخراج شده بوده است. به این معنا که امروز تعداد 
اتریوم های موجود کمتر از دیروز است. کارشناسان 
معتقدند این اولین بار اس��ت که در شبکه اتریوم 
 ۱۵۵۹-EIP چنین اتفاقی می افت��د. طرح بهبود
یک تغییر در کدنویس��ی بالکچین اتریوم بود که 
اجازه می داد اندازه بالک ها افزایش یافته و به این 
ترتیب، تراکنش های بیشتری از طریق شبکه ارسال 
شود. به دلیل افزایش محبوبیت توکن های غیرقابل 
تعویض )NFT( و برنامه های مالی غیرمتمرکز مانند 
پروت��کل وام دهی آوه  و صرافی غیرمتمرکز یونی 
سواپ، شبکه اتریوم با ازدحام بسیار باالیی روبه رو 

است؛ چراکه تمامی این ابزارها به صورت همزمان از 
منابع محدود این شبکه استفاده می کنند.

بخشی از طرح پیش��نهادی EIP-۱۵۵۹ این 
بود که برای هر تراکنش، یک کارمزد پایه تعیین 
شود. به جای پرداخت این کارمزدها به ماینرهایی 
که مسوولیت تایید تراکنش ها را در شبکه بر عهده 
دارند، کارمزد پایه از گردش خارج شده و سوزانده 
می ش��ود. هدف از ای��ن اقدام، کاهش عرضه کلی 
اتریوم است؛ چراکه تعداد این ارز دیجیتال خالف 
بیت کوین، حد مشخصی ندارد. در نتیجه، از لحاظ 
تئوری و در نظر گرفتن نسبت عرضه به تقاضا، این 
طرح منجر به افزایش قیمت اتریوم می  ش��ود. در 
حالی که ط��رح EIP-۱۵۵۹ نرخ افزایش عرضه 
اتریوم را کاه��ش می دهد، اما لزوما باعث کاهش 
عرضه و موجودی ETH نمی شود؛ چراکه با تولید 
هر بالک، ماینرها همچنان می توانند اتریوم های تازه 

استخراج شده را نگهداری کنند. بنابراین، تا زمانی 
که تعداد ETHهای تازه استخراج شده بیشتر از 
کارمزدهای پایه سوزانده شده باشد، موجودی اتریوم 
افزایش می یابد. اما حداقل روز گذشته چنین نبوده 
اس��ت.در یک دوره ۲۴ساعته از روز پنجشنبه تا 
جمعه، رش��د موجودی اتریوم منفی شد. در این 
ب��ازه زمان��ی، بیش از ۱۲،۵۰۰ ت��ا ۱۳ هزار واحد 
ETH که برای ماینرها صادر ش��ده بود، سوزانده 
شد. این می تواند به دلیل افزایش چشمگیر کارمزد 
تراکنش ه��ای اتریوم به دلیل افزایش تقاضا برای 
استفاده از این شبکه در روزهای گذشته باشد. به 
گفته تحلیلگران، این اولین قدم اتریوم در راستای 
تبدیل ش��دن به یک دارایی ضدتورمی اس��ت. بر 
اساس داده های ارائه شده توسط وب سایت ردیابی 
Ultrasound Money، از زم��ان اجرای طرح 
بهبود ۱۵۵۹ در تاریخ ۵ آگوس��ت تاکنون، بیش 

از ۱۸۸ ه��زار واحد ETH به ارزش تقریبی ۷۳۶ 
میلیون دالر سوزانده شده است. این تغییر به طور 
مستقیم قیمت این ارز دیجیتال را نیز تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. داده های بازار نشان می دهند که 
قیم��ت اتری��وم از ۲/۵۱۶دالر در تاریخ ۴چهارم 
آگوست با یک رشد تقریبا ۵۶درصدی مواجه شده 

و به چهارهزار دالر رسیده است.
پرواز »ریپل« به سوی 6 � دالر 

در طول چهار ماه گذشته، قیمت ریپل روند 
جالبی داش��ته است. این آلت کوین از ۱/۹ دالر 
به ۰/۵ دالر س��قوط کرد و دوباره با بازگش��ت 
ریپ��ل به باالی ۱/۲ دالر، به نظر می رس��د بازار 
به دنبال س��طوح باالتر ۱/۳۵ دالر و پس از آن 
۲/۴۴ دالر و در نهای��ت جهش باالی ۶/۳۹ دالر 
است. بدون شک، دادگاه ریپل با کمیته بورس 
و اوراق به��ادار آمری��کا نقش مهمی در صعود و 
سقوط ریپل داشته است. اخبار مختلف دادگاه 
ریپل در چند ماهه اخیر باعث نوس��انات قیمت 
این رمزارز ش��ده اس��ت. البته، رالی اخیر بازار 
رمزارزها و احساسات حاکم بر بازار  روی قیمت 
ریپل نیز موثر بوده اس��ت. ام��ا، در حال حاضر 
ریپل از احس��اس بازار جدا شده و رالی خود را 

به راه انداخته است.
همانطور که Dark Defender استراتژیست 
ارزدیجیتال اشاره کرد، اگر ریپل بتواند با موفقیت 
در نمودارهای روزانه باالتر از مقاومت باقی بماند، 
قیمت ریپل به ۶/۳۹ دالر می رس��د. عالوه بر این، 
بسته ش��دن هفتگی قیمت باالی ۱/۲۶ دالر نیز 
برای این آلت کوین بسیار مهم است. عالوه بر این، 
ریپل با س��اختن کف باالتر قیمت در نمودار ۱۲ 
س��اعته، احتمال جهش به شش دالر را نمی توان 
کنار گذاشت. الگوی صعودی در نمودارهای ریپل 

ابتدا ۱/۳۵ دالر و سپس ۲/۴۴ دالر و سپس جهش 
به سمت ۶/۳۹ دالر خواهد بود.

به طور کلی، قبل از افزایش یا کاهش قیمت، 
حج��م انتقال زیاد و حرکت نهنگی در بازار اتفاق 
می افتد. قابل ذکر است که در حال حاضر انتقال های 
بزرگی از توکن XRP از صرافی ها به حس��اب ها 
انجام شده است. اطالعات Whale Alert نشان 
می دهد که یک کیف پول ناشناس بیش از ۲۰۵ 
میلیون توکن XRP به کیف پولش ارسال کرده 
 ATH است. شاخص ها نشان می دهند که ریپل از
) باالترین قیمت تاریخ خود( فاصله دارد و اگر بتواند 
رون��د صعودی را آغاز کند می تواند به قیمت های 
باالیی برسد. البته این فقط یک خبر و تحلیل است 

و توصیه مالی یا سرمایه گذاری نیست.
» رشد ۵00 درصدی »دوج کوین ۲ �

ب��ه دنب��ال افزای��ش محبوبی��ت دوج کوین 
)DOGE( در اوایل سال جاری میالدی، ارزهای 
دیجیتال زیادی با الهام از آن ایجاد شدند. ویژگی 
مشترک همه این ارزهای دیجیتال، استفاده از نام 
یا لوگوی یک نژاد سگ، به ویژه شیبا اینو است. در 
حالی که اکثر این پروژه ها به دلیل مشارکت پایین و 
عدم نقدینگی شکست می خورند، اما به نظر می رسد 
برخی از آنها موفق به جلب توجه جامعه رمزارزها به 
خود می شوند. دوج کوین DOGE۲( ۲(، نسخه 
کپی شده از دوج کوین که در ماه می  بر بستر شبکه 
هوشمند بایننس راه اندازی شد، یکی از آنهاست. 
دوج کوین۲ اخیرا تبلیغات زیادی داشته و قیمت آن 
به دلیل لیست شدن در چندین صرافی رمزارزی، 

رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
با این حال، بنیاد دوج کوین از این موضوع راضی 
نیست و نسبت به دوج کوین ۲ هشدار جدی داده 
است. بنیاد دوج کوین، یک نهاد غیرانتفاعی است که 
در سال ۲۰۱۴ میالدی توسط بنیانگذاران تاسیس 
شد. این بنیاد اخیرا پس از شش سال دوباره فعالیت 
خود را از سر گرفته است. در میان اعضای هیات 
مشاوره این بنیاد، اسامی افراد مشهوری همچون 
ای��الن ماس��ک  و ویتالیک بوترین نیز به چش��م 
می خورد. هدف اصلی این بنیاد، حمایت از جامعه 

دوج کوین و ارتقای آن است.
بنیاد دوج کوین در بیانیه خود خاطرنشان کرده 
که DOGE۲ هیچ ارتباطی با دوج کوین ندارد. 
اعضای این بنیاد معتقدند که شباهت اسمی این دو 
پروژه مختلف باعث ایجاد سردرگمی زیادی در میان 
سرمایه گذاران دوج کوین می شود و در صورت بروز 
مشکالت اساسی در پروژه DOGE۲، نام پروژه 
دوج کوین اصلی مخدوش خواهد شد. در نتیجه، 
 DOGE۲ بنیاد دوج کوین از توس��عه دهندگان
درخواست کرده که نام پروژه خود را تغییر دهند 
ت��ا به این صورت، دیگر با پروژه دوج کوین اصلی 

اشتباه گرفته نشود.
به رغم هش��دارهای جدی بنیاد دوج کوین، 
قیم��ت DOGE۲ همچن��ان در حال افزایش 
اس��ت و سرمایه گذاران بیش��تری به این پروژه 
وارد می شوند. بر اساس داده های ارائه شده توسط 
پلتفرم کوین گکو ، قیمت ارز دیجیتال دوج کوین 
۲ تنها در عرض ۲۴ ساعت بیش از ۵۰۰ درصد 
افزایش یافته و به رکورد تاریخی خود در ۰/۲۷۶ 

دالر رسیده است.

پس از دهه ها سلطه ایاالت متحده و ژاپن بر فضای بازی های 
رایانه ای، چین در حال افزایش نفوذ خود در سراسر جهان است.  
این کش��ور در سال ۲۰۱۹ با بیش از ۳۴ میلیارد دالر درآمد، 
بیشترین درآمد را در بازی های رایانه ای نصیب خود کرده است 
بعد از چین به ترتیب: آمریکا با بیش از ۳۱ میلیارد دالر، ژاپن 
با بیش از ۱۷ میلیارد دالر، کره جنوبی با بیش از پنج میلیارد 
دالر، آلمان با بیش از چهار میلیارد دالر، استرالیا با بیش از ۴ 
میلیارد دالر، فرانسه با بیش از سه میلیارد دالر، کانادا، اسپانیا 
و ایتالیا با بیش از دو میلیارد دالر بیشترین سهم بازار از درآمد 
بازی های رایانه ای را از آن خود کرده اند. سبقت چین از آمریکا 
در اقتصاد بازی های رایانه ای در حالی است که ایاالت  متحده 
آمریکا در س��ال ۲۰۱۴ در صدر کشورهای پردرآمد با کسب 
حدود۲۰  و نیم میلیارد دالر درآمد بوده است و بعد از آمریکا، 
کشورهای چین با بیش از ۱۷ و نیم میلیارد دالر، ژاپن با بیش 
از ۱۲ میلیارد دالر، آلمان با بیش از س��ه و نیم میلیارد دالر، 
انگلیس با بیش از سه میلیارد دالر کشورهای برتر در کسب 
درآمد از بازی های رایانه ای بوده اند.نکته قابل توجه آنکه چینی ها 
برای تبلیغ ارزش های چینی از این بازی ها استفاده کرده و بازار 
بازی های خود چین نیز به شدت تنظیم شده است. دولت چین 

اجازه نمی دهد بازی هایی که حاوی برخی از نظرات سیاسی، 
قمار ، برهنگی و بسیاری موارد دیگر هستند، در بازار داخلی آن 
منتشر و به فروش برسند. در چین گیمرهای زن چینی یک 
بازار عظیم )۵۰۰ میلیون نفر(  را تشکیل می دهند و بسیاری از 

بازی ها و استودیوهای بازی با تمرکز  روی زنان است.
س�رمایه گذاری ه�ای گس�ترده Tencent � و 

NetEase

سال هاست دو شرکت Tencent و NetEase که در حوزه 

 Tencent .بازی فراتر از مرزهای چین در حال فعالیت هستند
همچنان بازی شماره یک در آمریکای شمالی و اروپاست. به گفته 
رودولفو روسینی ، سرمایه گذار فناوری این شرکت، بازی های 
رایانه ای از نفوذ فرهنگی برخوردار هستند و در کنترل زمان حال 
و نحوه به تصویر کشیدن واقعیت بسیار قدرتمند است. به گفته 
وی اگر Tencent بخواهد در هر روزنامه و شرکت تلویزیونی 
نظری بدهد مردم در برابر آن خواهند ایستاد ولی در عوض آنها 
ب��ازی طوالنی را طراحی می کنند و بدون هیچ رقابتی دارای 

رسانه هستند و نسل بعدی را می خرند.
وض�ع قوانین س�ختگیرانه در چین ب�رای مهار  � 

غول های بازی سازی
البته مقامات چینی در ماه های اخیر تجارت الکترونیکی و 
آموزش آنالین را هدف قرار داده و قوانین سختگیرانه جدیدی 
را برای مهار رفتارهای ضدرقابتی پس از سال ها رشد سریع 
در بخش فناوری اعمال کرده اند که این مساله شرکت های 
بازی س��ازی را نیز بی نصیب نکرده است و باعث شده سهام 
این ش��رکت ها در بازار بورس افت کند. مقررات جدید وضع 
شده بخشی از برنامه رو به رشد سرکوب و کنترل شرکت های 

فناوری در چین است.

مهار غول های بازی سازی رایانه ای چین با وضع قوانین سختگیرانه
نمایه

کاهش سرعت اینترنت ثابت در ایران 
اسپیدتست ماهانه گزارشی درباره وضعیت 
س��رعت اینترنت در کشورهای مختلف منتشر 
می کند و حاال شاهد انتشار جدیدترین گزارش 
آن ب��رای ج��والی ۲۰۲۱ هس��تیم. طبق این 
گزارش، س��رعت اینترنت ثابت در ایران کاهش 
پیدا کرده، اما سرعت اینترنت موبایل بیشتر شده 
اس��ت. بر اس��اس گزارش ماه جوالی، میانگین 
سرعت اینترنت ثابت در جهان افزایش داشته اما 
میانگین سرعت اینترنت موبایل اندکی کاهش را 
تجربه کرده است. میانگین سرعت اینترنت ثابت 

جهانی در این ماه به ۱۰۷/۵۰ مگابیت بر ثانیه رسیده که باالتر از ۱۰۶/۶۱ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی است. 
با این وجود، میانگین سرعت اینترنت موبایل در دنیا کاهش داشته و از ۵۵/۳۴ مگابیت بر ثانیه در ماه ژوئن، به 

۵۵/۰۷ مگابیت بر ثانیه رسیده است.
طبق جدیدترین گزارش اسپیدتست، سرعت اینترنت ثابت در کشورمان کاهش داشته و از ۲۲/۰۲ مگابیت 
بر ثانیه به ۲۱/۰۴ مگابیت بر ثانیه رسیده است. با این کاهش سرعت، رتبه ایران در جدول کاهش یک پله ای 
داشته و در رتبه ۱۳۴ جهان قرار گرفته است. در سطح جهان همچنان موناکو با سرعت ۲۵۶/۷۰ مگابیت بر ثانیه 
در صدر جدول قرار دارد. در رتبه های دوم و سوم به ترتیب سنگاپور و هنگ کنگ با سرعت ۲۵۶/۰۳ و ۲۴۸/۵۹ 
مگابیت بر ثانیه به چشم می خورند. تایلند با سه رتبه صعود و با سرعت ۲۱۶/۱۶مگابیت بر ثانیه در رتبه چهارم 

قرار دارد و در رتبه پنجم هم رومانی با سرعت ۲۱۵/۳۰ مگابیت بر ثانیه خودنمایی می کند.
خالف اینترنت ثابت، سرعت اینترنت موبایل در کشورمان در ماه جوالی افزایش داشته و از ۳۱/۰۶ مگابیت بر 
ثانیه به ۳۱/۶۵ مگابیت بر ثانیه رسیده است. با وجود چنین موضوعی، رتبه ایران در جدول با کاهش یک پله ای 
به ۷۹ رسیده است. در سطح جهان تغییری در رتبه های اول تا سوم ایجاد نشده و همچنان شاهد قرارگیری 
امارات متحده عربی، کره جنوبی و قطر در این رتبه ها هستیم. سرعت اینترنت موبایل در این کشورها به ترتیب 
برابر ۱۹۰/۰۳ ، ۱۸۹/۲۰ و ۱۷۰/۷۷ مگابیت بر ثانیه است. در رتبه چهارم چین با دو پله صعود به چشم می خورد. 
سرعت اینترنت موبایل در این کشور به ۱۵۷/۷۲ مگابیت بر ثانیه می رسد. قبرس همچنان در رتبه پنجم جدول 

قرار دارد و سرعت ۱۵۴/۱۳  مگابیت بر ثانیه را در اختیار شهروندانش قرار می دهد.

احتمال پیش بینی آب و هوای مریخ
در حال حاضر یکی از چالش های فرود روبات ها و 
انسان در مریخ پیش بینی آب و هوای این سیاره است. 
در مریخ طوفان های گرد و خاک عظیمی در جریان 
است که دما و چگالی اتمسفر سیاره را تغییر می دهند. 
چنین شرایطی پیش بینی آب و هوای سیاره را موقع 
فرود فضاپیماها س��خت تر می کند، اما دانشمندان 
می خواهند در آینده قادر به پیش بینی وضعیت آب 
و هوای مریخ باشند. برای حل این مشکل، محققان 
در حال تالش برای طراحی مدل هایی برای پیش بینی 
آب و هوای مریخی هستند. محققان دانشگاه ییل 

توانسته اند با مدلسازی آب و هوای سیاره سرخ از روی جریان های جت زمین، چند قدم به هدفشان نزدیک¬تر شوند. 
جریان های جت، بادهای نسبتا قوی با سرعت باال هستند که در یک جریان باریک در ارتفاعات باالی اتمسفر متمرکز 

می شوند. این جریان ها در برخی سیارات و قمرهای منظومه شمسی مثل تیتان و مریخ به وجود می آیند.
محقق��ان معتقدند که با پیش بینی آب و هوای مریخ تنها ۱۰س��ال فاصل��ه داریم و پس از آن، می توان تا 
چندین روز آب و هوای این س��یاره را پیش بینی کرد. تنها کاری که باید انجام ش��ود، ترکیب دیتابیس های 
رصدی بهتر با مدل های عددی اصالح شده است. محققان در این فاصله تا دستیابی به این دو مورد، می توانند 
با ارتباط بین اقلیم و آب و هوای این سیاره، طوفان های شن مریخ را پیش بینی کنند. در این مدت نیز این 
گروه تحقیقاتی متوجه شد که شباهت هایی بین جریان های گردابی تولید شده با جت ها در اتمسفر زمین با 

شرایط نیمکره جنوبی مریخ وجود دارد.
 آنها توانس��تند با مدلس��ازی این جریان ها در شرایط مریخ، الگوی یک ساله آب و هوای مریخ را به دست 
آوردند. این الگو توانس��ت گردبادهای کوچک تا طوفان های عظیم ش��ن را در این سیاره پیش بینی کند. این 

طوفان های شن می توانند مشکالت بسیاری برای ماموریت های مریخی ایجاد کنند. 
به طور مثال، ماموریت هایی که برای تامین نیروی موردنیاز خود از صفحه های خورشیدی استفاده می کنند، 
در این شرایط به نور خورشید کمتری دسترسی دارند و ممکن است ارتباطشان با زمین را از دست بدهند. 
مطالعه و پیش بینی این وقایع برای ماموریت های فضایی امری حیاتی اس��ت و دانش��مندان امیدوارند بتوانند 

روزی به آن دست پیدا کنند.

ت
ترن

این

ضا
ف

تغییرات ) به درصد(قیمت )به دالر(نامنماد
BTC7/68+۵1/۵10بیت کوین
ETH۲3/67+3/943اتریوم
LTC۵/۵8+۲۲9الیت کوین
BCH1۲/44+798بیت کوین کش
ETC8/10+7۵اتریوم کالسیک
BNB1/6۵+۵03بایننس کوین
DOGE1/69+0/31دوج کوین
EOS11/64+6ایاس
XLM4/8۲+0/39استالر
XRP۵/06+۲ریپل

آخرین تحوالت بازار رمزارز بررسی شد

ورود »بیت کوین« به کانال 51 هزار دالری
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رییس سازمان صمت تهران:
هیچ دستگاهی حق تعطیلی واحد تولیدی را ندارد

ایسنا- رییس س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت )صمت( تاکید کرد 
که استمرار و فعالیت واحد تولیدی، 
هدف کارگروه تس��هیل و رفع موانع 
تولید اس��ت و هیچ دس��تگاهی حق 

تعطیلی تولید را ندارد.
یداهلل صادقی در حاش��یه جلسه 
کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید 
استان تهران که با حضور نمایندگان 

بانک های عامل و مدیران واحدهای تولیدی روز یکش��نبه ۱۴ شهریور در 
محل اس��تانداری برگزار ش��د به خبرنگاران گف��ت: واحدهای تولیدی که 
مش��مول قانون رفع موانع تولید هس��تند جهت طرح مس��ائل و مشکالت 
خود از طریق س��امانه بهین یاب که درگاه خدماتی وزارت صمت اس��ت یا 
با مراجعه مس��تقیم به درگاه س��تاد تسهیل، مشکالت و مسائل پیش روی 
تولید را وارد کنند. پس از ثبت درخواست مراتب در دستور کار سازمان و 
در کارگروه تخصصی قرار گرفته و توافقات صورت گرفته در اولین جلس��ه 
کارگروه اصلی که روزهای یکشنبه در محل استانداری برگزار می شود مطرح 

و تصمیمات آن ابالغ می شود.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تصریح کرد: خوشبختانه 
عمده مشکالت واحدهایی که از این طریق طرح موضوع شده اند به نتیجه 
رسیده و برای جلوگیری از توقف تولید از همه ظرفیت های قانونی کارگروه 

و ستاد استفاده می کنیم.
صادقی تاکید کرد که اس��تمرار و فعالیت واحد تولیدی، هدف کارگروه 
است و هیچ دستگاهی حق تعطیلی تولید را ندارد. شایان ذکر است در این 
جلسه که با حضور مدیران و نمایندگان واحدهای تولید انجام شده به مسائل 

و مشکالت ۱۵ واحد صنعتی، گردشگری و کشاورزی رسیدگی شد.

رییس اتحادیه فروشندگان الستیک و روغن تهران:
عرضه روغن خودرو بازهم کاهش یافت

ایلنا- رییس اتحادیه فروشندگان 
الستیک و روغن تهران اظهار داشت: 
ب��ا اینکه قیمت روغ��ن اتومبیل چه 
برای خودروهای بنزینی و چه دیزلی 
۴۱ درص��د افزایش یافته اس��ت، اما 
کارخانه ه��ا بازه��م عرض��ه را کمتر 
کرده ان��د و یا محص��والت خود را در 
کنار روغن خوردو به صورت تحمیلی 

می فروشند.
داوود س��عادتی نژاد در م��ورد وضعیت بازار روغ��ن اتومبیل اظهار کرد: 
متاسفانه با اینکه قیمت روغن اتومبیل چه برای خودروهای بنزینی و چه 
دیزلی ۴۱ درصد افزایش یافته اس��ت، اما کارخانه ها بازهم عرضه را کمتر 
کرده ان��د و یا محص��والت خود را در کنار روغن خوردو به صورت تحمیلی 
می فروش��ند. اینها موانعی اس��ت که خود کارخانه داره��ا ایجاد می کنند و 

مشکالت بیشتری را هم در سطح بازار به وجود آورده اند.
وی افزود: فروش تحمیلی کاال باعث می شود که مشکالت زیادی برای 
واحدهای صنفی و مردم به وجود بیاید، کارخانه ها خود عرضه را کم کرده اند 
و در عین حال فروش تحمیلی دارند . برای مثال می گویند در کنار هر یک 
کارتن روغن اتومبی��ل باید پنج کارتن ضدیخ ببرید. امیدواریم کارخانه ها 

سطح عرضه را زیاد کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.
ریی��س اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک و روغن ته��ران تصریح کرد: 
کارخانه دارها تقاضای 80 درصد افزایش قیمت داشتند اما با ۴۱ درصد آن 
موافقت شد، به نظر می رسد که علت کاهش سطح عرضه نیز همین موضوع 
باش��د تا تغییر قیمت دوباره اعمال ش��ود. خودروهای سنگین در بندرگاه 
سهمیه الستیک و روغن می گیرند اما برای واحدهای تعویض روغن که در 

سطح شهر کار می کنند مشکل به وجود آمده است.
وی همچنی��ن اضافه کرد: آقای تابش در یک مصاحبه گفته بودند که 
س��ازمان حمایت دخالتی در قیمت گذاری روغن اتومبیل ندارد اما معاون 
ایش��ان با افزایش ۴۱ درص��دی قیمت موافقت کرده بودن��د. تنها نهادی 
ک��ه می تواند در مورد این کار کارخانه دارها ورود کند س��ازمان حمایت و 
همین طور س��تاد تنظیم بازار هستند. ما از طرف اتحادیه مکاتبات الزم را 
با س��ازمان حمایت و سازمان صمت انجام داده ایم ولی هنوز به ما پاسخی 

داده نشده است.
س��عادتی نژاد در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت بازار الستیک گفت: 
بازار الستیک در آرامش است و مشکلی از نظر توزیع وجود ندارد، قیمت ها 
هم متناسب است. ولی باز کارخانه ها درخواست افزایش قیمت ۱۵ درصدی 
کرده اند. متاسفانه با این حرف ها بازار متشنج می شود، بازار االن کشش این 
افزایش قیمت را ندارد. ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت باید در این مورد 
تصمیم بگیرند اما وقتی بازار اش��باع اس��ت و حتی الستیک های 20۱9 و 
2020 هم در انبار هستند مسلما چنین تصمیمی به صالح نیست و دلیلی 
برای افزایش قیمت نیست. ممکن است کارخانه ها با این اقدام بخواهند که 

بازار را تحریک کنند تا فروش خود را افزایش دهند.

گروه صنعت- صنعت تولید باتری در ایران خبر
با وجود تمامی ظرفیت ه��ا و امکاناتش که آن 
را قادر به تولید ۱0 میلیون دس��تگاه در حوزه 
باتری های استارتری و 200 میلیون آمپر-ساعت 
در حوزه باتری های صنعتی و ساکن کرده است، 
مانند سایر صنایع کشور درگیر سلسله مشکالت 
دامنه دار و قدیمی است؛ مشکالتی که با وجود 
تمامی وعده ها به منظور حل و فصل آنها ادامه 
داشته و تولیدکنندگان همچنان درگیر افزایش 
قیمت مواد اولی��ه، بی ثباتی نرخ ارز و نیز روند 

صعودی هزینه های تولید هستند.
به عنوان مثال بررسی مشکالت و موانع تولید 
در صنعت باتری کشور در حدود یک سال قبل 
نشان می داد که تولیدکنندگان به واسطه تاثیر 
عمده قیمت س��رب روی تولیداتش��ان درگیر 
افزایش قیمت، تامین، خام فروش��ی و صادرات 
این ماده اولیه مهم هستند. این در حالی است 
که شواهد نشان می دهد این چالش همچنان 
امس��ال هم برای فعاالن این صنعت وجود دارد 
و از آنجا که 6۵ درصد ماده اولیه تولید باتری را 
سرب تشکیل می دهد، قیمت آن از ابتدای سال 
تاکنون ۴0 درص��د افزایش یافته و از ۴2 هزار 

تومان به ۵9 هزار تومان رسیده است.
گره های جدید در مسیر تولید � 

در ای��ن رابطه مهدی 
کام��کار دبی��ر انجم��ن 
تولیدکنن��دگان بات��ری 
ای��ران در گفت و گ��و ب��ا 
در  »جهان صنع��ت« 
خصوص معض��ل تامین 
م��واد اولیه برای تولیدکنندگان باتری کش��ور 
توضیح می دهد: به غیر از تامین سرب به عنوان 
م��اده اولیه تولید، مس��اله تامین پلی پروپیلن 
به عن��وان ماده مصرفی جلد بات��ری نیز برای 
تولیدکنندگان وجود داشت که خوشبختانه فعال 
به واسطه عرضه این ماده در بورس تا حدودی 

مشکالت تامین آن حل شده است.
اما مشکل تامین سرب همچنان ادامه دارد و 
حتی در مواردی گره های کوری نیز به واسطه 

تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت صمت به 
آن زده شده است. بر اساس جلسه ای که فروردین 
ماه امسال با انجمن های سرب در معاونت امور 
معادن و صنایع معدنی وزارت صمت داشتیم، قرار 
بر این بود که این ماده در بورس عرضه شود و 
قیمت آن نیز بر اساس فرمول ارز نیمایی ضرب 
در قیمت جهانی سرب به دست آید. این رویه 
یکی دو بار صورت گرفت، اما متاس��فانه پس از 
آن متوقف ش��ود. این در حالی است که اکنون 
به عناوین مختلف مانند عبور موقت، صادرات 

سرب انجام می شود.کامکار با بیان اینکه سرب 
ماده اولیه مورد نیاز تمامی صنایع صمت بوده و 
تنها در صنعت باتری به سالی ۱30 هزار تن سرب 
نیاز است، می افزاید: با شرایط کنونی اگر حمایتی 
از تولیدکنندگان صورت نگیرد، شاهد کمبودها و 

مشکالت بیشتری خواهیم بود.
علت افزایش قیمت باتری � 

یکی از مواردی که در طول ماه های گذشته 
شاهد آن بوده ایم، مساله افزایش قیمت باتری 
در کش��ور اس��ت. در این رابط��ه دبیر انجمن 

تولیدکنن��دگان باتری ای��ران توضیح می دهد: 
مهم ترین عامل تعیین قیمت به قیمت جهانی 
س��رب بازمی گردد که از ابتدای امسال تاکنون 
از ح��دود دو هزار دالر به 2۴00 دالر رس��یده 
اس��ت. از سوی دیگر تغییرات نرخ ارز در داخل 
کشور نیز روی قیمت اثری جدی دارد. در واقع 
قیمت گذاری ها از نرخ جهانی و نرخ ارز در داخل 
تبعیت می کند و این در حالی اس��ت که سایر 
هزینه ه��ای تولید مانند افزای��ش 39 درصدی 
حقوق و دستمزد نیز افزایش یافته است. این امر 

با پیوند خوردن به قطعی های مکرر برق سبب 
شده تا این هزینه ها بیش از گذشته افزایش یافته 
و قیمت نهایی باتری را باالتر ببرد.کامکار با بیان 
اینکه قطعی برق ظرفیت تولید کارخانه را نیز به 
شدت کاهش داده است، می گوید: به عنوان مثال 
برای شارژ باتری 2۴ ساعت زمان نیاز است که 
اگر در این میان وقفه ای ایجاد شود، مجددا باید 
فرآیند شارژ از نو انجام شود. از سوی دیگر موارد 
مربوط به تامین قطعات مانند قطعات پالستیکی 
که از سوی پیمانکاران تامین می شود هم تحت 
تاثیر مشکالت ناشی از برق به موقع تامین نشده 
و همین امر سبب کاهش 30 درصدی ظرفیت 

تولید شده است.
کاهش 30 � درصدی تولید

موانع و مشکالت در مسیر تولید باعث شده تا 
بسیاری از واحدهای صنعتی کشور زیر ظرفیت 
اسمی خود در حال فعالیت باشند. این امر برای 
صنع��ت باتری نیز صدق می کند به طوری که 
مهدی کامکار در این خصوص اش��اره می کند: 
ظرفیت تولید ما 30 درصد کاهش یافته و اکنون 

با 70 درصد تولید مشغول به فعالیت هستیم.
از سوی دیگر باتری ساز های زیر پله ای نیز در 
این شرایط مزید بر علت مشکالت و موانع این 
صنعت شده اند. آنها با تولید باتری های بی کیفیت 
به حقوق مصرف کننده لطمه می زنند. به عنوان 
مثال روی باتری درج می کنند ۵۵ آمپر در حالی 
که در آزمایش و تست ها مشخص می شود که در 
حدود ۴0 تا ۴۵ آمپر است. در واقع این موضوع 
نوعی کم فروشی محسوب می شود و پیشنهاد 
می کنیم که س��ازمان ملی استاندارد با کمک 
انجمن ه��ا به این قضی��ه ورود کنند تا از تولید 

باتری بی کیفیت جلوگیری کنند.

»جهان صنعت« در گفت و گو با دبیر انجمن تولیدکنندگان باتری ایران بررسی کرد 

چالش ادامه دار سرب در صنعت باتری

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، 
روند کاهشی شاخص مدیران خرید اقتصاد )شامخ 
کل( مردادماه، با شیب کمتر نسبت به تیرماه ادامه 

پیدا کرده و به ۴6/۵9 واحد رسیده است.
مرک��ز پژوهش های اتاق ایران، گزارش ش��امخ 
مردادماه ۱۴00 ش��امل دوره بیس��ت و سوم طرح 
ش��اخص مدیران خرید کل اقتصاد )PMI( و دوره 
س��ی و پنجم طرح ش��اخص مدیران خرید بخش 

صنعت را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید کل 
اقتصاد در مردادماه ۴6/۵9 به دست آمده است که 
نسبت به تیرماه )۴۴/62( با شیب مالیم تری کاهش 
داشته است. در مردادماه عدد همه زیرشاخص های 
اصل��ی به غیراز انجام و تحویل سفارش��ات و میزان 
استخدام و به  کارگیری نیروی انسانی زیر ۵0 بوده 
است.همچنین شاخص مدیران خرید صنعت در مرداد 
۴۵/2۴ به دست آمده است و همچنان روند کاهشی 
در بخش صنعت وجود دارد اما کاهش آن نسبت به 
تیرماه اندکی مالیم تر است. در بین زیرشاخص های 
اصلی شاخص صنعت فقط سرعت انجام و تحویل 
سفارش و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
عدد باالی ۵0 را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص ها 
زیر ۵0 بوده اند و در این میان مقدار تولید محصوالت 

کمترین مقدار را داشته است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد � 

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( 
برای کل اقتصاد ایران در مردادماه ۴6/۵9 به دست 
آمده است که نس��بت به تیرماه )۴۴/62( با شدت 
کمتری کاهش داشته است. در مردادماه عدد همه 
زیرشاخص های اصلی به غیراز انجام و تحویل سفارشات 
و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی زیر ۵0 
بوده است. در این ماه وضعیت هر سه بخش خدمات 
و کشاورزی، صنعت و ساختمان نسبت به ماه قبل 

بدتر شده است.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در مردادماه 
)۴0/۴۱( نسبت به تیرماه با شدت بیشتری کاهش 
داش��ته است و )به  غیر از فروردین هرسال و اسفند 
98( به یکی از کمترین مقادیر خود از ابتدای شروع 
طرح طی 23 ماه اخیر رس��یده اس��ت. تعطیالت 
ناشی از پیک پنجم کووید۱9، در کاهش فعالیت ها 

تاثیرگذار بوده است.
ش��اخص میزان سفارش��ات جدید مش��تریان 
)۴3/89( همچنان روند کاهش��ی دارد اما با شیب 
مالیم تری نس��بت به تیرماه کاهش داش��ته است. 
کاهش تقاضای مشتریان ناشی از بالتکلیفی تصمیمات 

سیاسی و نوسانات شدید قیمت هاست.
شاخص میزان اس��تخدام و به کارگیری نیروی 

انسانی )۵2/23( نسبت به تیرماه با شدت بیشتری 
افزایش داش��ته است. افزایش این شاخص با وجود 
کاهش در بخش ساختمان ناشی از افزایش استخدام 

در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت است.
ش��اخص قیمت خری��د م��واد اولیه ی��ا لوازم 
خریداری ش��ده )80/7۵( همچنان با شدت زیاد در 
حال افزایش است و بیشترین شدت افزایش در بخش 
ساختمان بوده است. بر اساس آخرین اطالعات مرکز 
آمار ایران از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
در مردادماه، عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور 
به 337/8 رسیده که نسبت به ماه قبل 3/2 درصد 
افزایش نشان می دهد. این در حالی است که نرخ تورم 
۱2 ماهه منتهی به مردادماه برای خانوارهای کشور به 

رقم ۴۵/2 درصد رسیده است.
شاخص میزان فروش کاالها و خدمات در تیرماه 
)۴0/0۱( ب��ه  ش��دت کاهش یافته و ط��ی 2۱ ماه 
گذش��ته )به  غیر از فروردین هر سال و اسفند 98( 
کمترین مقدار خود رسیده است. این کاهش و رکود 
در بازار ناشی از تعطیالت و کاهش شدید تقاضای 

مشتریان است.
به  طور کلی بر اس��اس نظرسنجی انجام شده 
از فعاالن اقتص��ادی در مردادماه اکثر فعالیت های 
کسب وکار به دلیل شرایط ناشی از تعطیالت پیک 
پنجم کووید ۱9 و همچنین نااطمینانی طرف تقاضا 
از تغییرات سیاستگذاری کشور همچنان برای پنجمین 
ماه پیاپی با رکود تقاضا روبه رو بودند که منجر به کاهش 

شدید فروش شده است.
 � شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اس��اس داده های به دست آمده از بنگاه های 
بخش صنعت، ش��اخص مدیران خرید صنعت در 
مردادماه عدد ۴۵/2۴ به دست آمده است و همچنان 
روند کاهشی در بخش صنعت وجود دارد اما شدت 
کاهش آن اندکی نسبت به تیرماه مالیم تر است. در 
بین زیرش��اخص های اصلی شاخص صنعت، فقط 

سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی انسانی عدد باالی ۵0 را به ثبت 
رسانده و سایر زیرشاخص ها زیر ۵0 بوده اند و در این 
میان مقدار تولید محصوالت کمترین مقدار را داشته 
است. در تیرماه به  جز صنایع فرآورده های نفت و گاز، 
چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع کانی غیرفلزی بقیه 
رش��ته فعالیت ها در رکود بوده و عدد شاخص کل 
صنعت برای آنها زیر ۵0 بوده است.ش��اخص مقدار 
تولید محصوالت در مرداد )۴0/26( همچنان کاهشی 
و با شدت بیشتر نسبت به تیرماه کاهش داشته است 
و طی 3۱ ماه گذشته از بهمن 97 )به جز فروردین 
هرسال و اسفند 98( کمترین مقدار خود را به ثبت 
رسانده است. به عقیده فعاالن اقتصادی تعطیالت 
ناش��ی از پیک پنجم عامل اصلی این کاهش بوده 
است. البته در مردادماه هرسال، تعطیالت تابستانی 
کارخانه های بزرگ نیز از دالیل کاهش تولید قلمداد 
می شود.شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
در مردادماه )۴۱/۴۱( کاهشی است هرچند شدت 
کاهش آن اندکی نس��بت به تیرماه مالیم تر شده 
است. این کاهش همچنان متاثر از تغییرات سیاسی 

بوده و به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، طرف تقاضا را در 
تصمیم گیری به  شدت دچار بالتکلیفی کرده است.

شاخص موجودی مواد اولیه در مردادماه )۴2/۱8( 
مانند ماه قبل همچنان روند کاهشی داشته است و به 
کمترین مقدار خود طی ۱0 ماه اخیر رسیده است. 
افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، باعث 
شده تا بنگاه ها با کمبود مواد اولیه در بخش صنعت 
مواجه شوند.شاخص میزان استخدام و به کارگیری 
نیروی انسانی در مردادماه )۵۱/02( نسبت به تیرماه 
افزایش یافته و بخش��ی از آن ناشی از خوش بینی 
فعاالن اقتصادی به بهبود فعالیت ها در بخش صنعت 

طی ماه های آتی است.
ش��اخص قیمت خرید مواد اولی��ه )82/۵3( در 
مردادماه به بیشترین مقدار خود طی چهار ماه اخیر 
رسیده است. افزایش قابل  توجه نرخ ارز طی ماه های 
اخیر که روی قیمت خرید مواد اولیه تاثیر گذاشته 
باعث شده تا شاخص قیمت محصوالت تولیدشده 
)60/0۱( نیز طی چهار ماه اخیر به بیشترین مقدار 

خود برسد.
ش��اخص میزان فروش محص��والت )38/22( 

همچنان روند کاهشی شدیدی دارد و یکی از کمترین 
مقادیر خود را به ثبت رسانده است. این کاهش در 
فروش تحت تاثیر کاهش در تقاضا، افزایش شدید 
قیمت مواد اولیه، تغییرات دولت و عدم تصمیم برای 

خرید مشتریان به وجود آمده است.
ش��اخص انتظارات تولید در ماه آینده )6۵/98( 
نشان دهنده خوش بینی فعاالن اقتصادی به بهبود 
اوضاع در ش��هریورماه است که طی چهار ماه اخیر 
بیشترین مقدار را ثبت کرده است. رفع محدودیت های 
ناش��ی از تعطیالت کرونایی یکی از دالیل افزایش 

انتظارات مثبت است.
در مردادم��اه ش��اخص تولی��د در صنایع نفت 
و گاز و صنای��ع کان��ی غیرفلزی عدد ب��االی ۵0 و 
شاخص صادرات در صنایع فرآورده های نفت و گاز، 
ماشین سازی و لوازم خانگی و چوب کاغذ و مبلمان 

عدد باالی ۵0 را به ثبت رسانده است.
به  طور کلی در مرداد تولیدکنندگان بخش صنعت 
همچنان با روند کاهشی در شاخص تولید، سفارشات 
و موجودی مواد اولیه روبه رو بوده اند که نشان می دهد 
همچنان مانند ماه قبل رکود شدید در اکثر بخش های 
تولیدی وجود داشته است. تعطیالت ناشی از پیک 
پنجم کرونا، افزایش ش��دید نرخ ارز، نااطمینانی از 
شرایط بعد از انتخابات و ادامه قطعی برق در برخی 
استان ها و تعطیالت تابستانی ازجمله دالیلی است که 

بر شدت این رکود افزوده است.
برخی از مشکالت اصلی  � 

- رکود تقاضا به دلیل شرایط ناشی از تعطیالت 
پیک پنجم کووید ۱9 و همچنین تغییرات فضای 
سیاسی کشور فروش و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده 
است و در بسیاری از صنایع باعث کاهش در تولید 

شده است )کانی غیرفلزی، شیمیایی(
- ع��دم ثبات ب��ازار به دلیل افزایش ن��رخ ارز و 
تعطیالت ناش��ی از پیک پنجم کرونا باعث کاهش 

تقاضا و نابسامانی در فروش شده است.
- به دلیل تعطیلی ادارات، بس��یاری از مجوزها 

به موقع صادر نمی شود. )صنایع شیمیایی(
- مشکل تامین خوراک دام و طیور و نهاده های 
دامی باعث رکود در این بخش باعث شده و صنایع 
وابسته نظیر تولیدکننده داروهای دامی نیز به دلیل 
رکود در این بازار تحت تاثیر قرار گرفته اند. )صنایع 

شیمیایی، صنایع کشاورزی(
- قطعی برق همچنان وجود دارد و گرانی مواد 
اولیه باعث کندی در تحویل سفارشات به مشتریان 

می شود. )صنایع نفت و گاز(
- مشکل تاخیر در صدور مجوزها در تامین مواد 
اولیه و سایر موارد اختالل ایجاد کرده که به خصوص 
این معضل با تعطیالت مرداد در موج پنجم شیوع 

کرونا شدت یافته است.

مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اظهار داشت: 
تولید سه میلیون خودرو برنامه آقای وزیر نیست بلکه سند راهبردی 
اهداف خودرو است که سال ها پیش تدوین شده و در چارچوب سند 
چش��م انداز افق ۱۴0۴ بوده است. بر اساس برآوردهایی که در آن 
سال ها انجام شد، هدف گذاری این بود که بتوانیم در سال ۱۴0۴ به 

میزان سه میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم.
سهیل معمارباشی در مورد مباحث مطرح شده پیرامون تولید سه 
میلیون خودرو در سال اظهار کرد:  تولید سه میلیون خودرو همان طور 
که وزیر اشاره کردند در سند اهداف و سیاست های صنعت خودرو 
و در راستای تحقق اهداف کشور در افق ۱۴0۴ تعیین شده است. 
بر اساس برآوردهایی که در آن سال ها انجام شد هدف گذاری این 
بود که بتوانیم در سال ۱۴0۴ به تولید ساالنه سه میلیون دستگاه 

خودرو برسیم.
وی افزود: از نظر ظرفیت سازی و با توجه به ظرفیت های موجود و 
زمان بندی این عدد امکان پذیر است و خودروسازان می توانند تا سال 
۱۴0۴ به این رقم برسند. اهمیت این موضوع در این است که هر 
میزان بتوانیم تیراژ تولید را افزایش دهیم، هزینه ها سرشکن می شود؛ 

از همین جهت آقای وزیر روی این موضوع تاکید دارند. اگر ملزومات 
این کار مهیا و به شرکت ها کمک شود، همچنین در قیمت گذاری 
اصالحاتی انجام و تامین و تدارک مواد اولیه خودروسازان انجام شود 
و... می توانیم در جهت کاهش قیمت تمام شده خودروها، تیراژ تولید 
را تا سطح مقیاس اقتصادی باال ببریم.به گزارش ایلنا، معمارباشی در 
پاسخ به این مساله که با وجود زیان ده بودن شرکت های خودروساز 
افزایش تولید چه توجیهی دارد گفت: این موضوع با این فرض است 
که مساله قیمت گذاری خودروها در کنار سایر مسائل و مشکالت در 
تامین منابع مالی، تامین ارز، تامین مواد اولیه و... حل شود. این برنامه 
یک سند پشتیبان دارد که در این سند ملزومات این مساله مورد 
توجه قرار می گیرد. شرکتی که زیان ده است توجیهی برای افزایش 
تولید و افزایش زیان ندارد، بنابراین حتما باید این مشکل حل شود، 

این موضوع در سند پشتیبان هم مورد تاکید است.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در ادامه تصریح 

کرد: برای اینکه شرکت ها فعال شوند باید حتما مساله تامین مواد اولیه 
داخلی و خارجی مورد توجه قرار بگیرد، امروز بحرانی که در تامین 
قطعات الکترونیکی ایجاد شده، خودروسازان را تحت تاثیر قرار داده 
است و این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد. به دلیل افزایش قیمت 
مواد اولیه نیاز به نقدینگی نیز بین خودروسازان افزایش یافته است. 
به دلیل زیان ده بودن نقدینگی زیادی از این شرکت ها خارج شده 

و باید تامین مالی انجام شود. همچنین نیاز ارزی باید مورد توجه و 
مساعدت قرار بگیرد.

وی افزود: مانع دیگر موضوع تقاضاست که به علت کاهش قدرت 
خرید مردم مشکل تقاضا وجود دارد. در صورتی که ما بتوانیم به 
حالت عادی برسیم و تعهدات خودروسازان را تحویل دهیم، موضوع 
تقاضا برای خودروساران چالش بزرگی خواهد شد. باید در آینده به 
فکر تامین تسهیالت برای خریداران باشیم. ما باید تالش کنیم تا به 
سمتی حرکت کنیم که تولید خودرو در مقیاس اقتصادی انجام شود، 
اگر به این هدف برسیم مطمئنا خودروی ارزان قیمت و باکیفیت که 

می تواند مورد تقاضای عامه مردم باشد تولید خواهد شد.
معمارباشی با تاکید بر اهمیت بهبود کیفیت  خودروهای تولیدی 
در این هدف گذاری و سند پشتیبان آن بیان کرد: در هدف گذاری 
فقط بحث کمیت مدنظر نیست، بلکه الزامات و نیازمندی های ارتقای 
کیفی محصوالت نیز مدنظر قرار دارد. این مدنظر نیست که ما تیراژ 
را بدون توجه به کیفیت افزایش دهیم. مطمئنا نظارت های شدیدی 
روی قطعات و همچنین کیفیت خودروها انجام خواهد شد. امیدواریم 

که روزی صنعت خودروی ما باعث افتخار کشور و مردم شود.

شامخ مردادماه به 46/59 واحد رسید
رکود و انقباض فعالیت های اقتصادی ادامه دارد

مدیر کل صنایع خودرو وزارت صمت:
باید مشکل قیمت گذاری حل شود

تحلیل

تحلیل

ار ا ا  م
دارد  نظر  در  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  كل  اداره 
فضای مازاد بر نياز خود ، را  به مدت يكسال ، بصورت 

اجاره اي به رشح ذيل واگذار �ايد
ا    م م

١ - مغازه ش�ره (٢) به مساحت ٢٧مرت مربع و ٦٫٥ مرتنیم 
طبقه  با ش�ره مزایده ٥٠٠٠٠٠٣٠٧٩٠٠٠٠٢٦

به مدت ١٥ روزكاري  آگهي  انتشاراين  تاريخ  از  متقاضيان 
مهلت دارند ، جهت  دريافت  اسناد و مدارك  مزايده  و 
ارسال پيشنهاد قيمت درسامانه تداركات الكرتوني� دولت 
و رويت مكان مورد نظر به اداره كل آموزش و پرورش شهر 
رسپرست  خيابان  نبش   – طالقاين  خيابان  در  واقع  تهران  

ش�يل مراجعه �ايند .
را   ر ت ر  ر م          ادار  

ا  ار ت                  
ناسه    ال 
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آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در اتحادیه صنف طال و جواهر 
 ممنوعیت انتخاب اعضای دو دوره متوالی

 یا چهار دوره متناوب 

»جهان صنع�ت«- داوطلبان عضویت در هیات مدی��ره و بازرس اتحادیه 
صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره، سکه وصراف شهرستان تهران 
می توانند از امروز نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. اما آنچه در این راستا باید 
مورد توجه قرار گیرد این است که داوطلبان نباید سابقه عضویت بیش از دو دوره 

متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره این اتحادیه را داشته باشند. 
با اصالح قانون نظام صنفی در سال 1392 محدودیت برای تکرار عضویت 
در هیات مدیره اتحادیه ها ایجاد و مقرر شد افرادی که دو دوره متوالی یا چهار 
دوره متناوب عضو هیات مدیره اتحادیه ها بودند، نمی توانند مجدد انتخاب شوند.  
اما در چند سال اخیر یک سوال و ابهام وجود داشت مبنی بر اینکه   این حکم 
قانونی محدود به بعد از س��ال 92 می ش��ود یا به طور کلی باید لحاظ ش��ود؟ 
مدیران اتحادیه ها که مدیریت اتاق اصناف را بر عهده دارند معتقد بودند مبنای 
محاسبه بعد از سال 92 است؛ ولی عده ای معتقد بودند که قانون مطلق است نه 
مقید به زمان. اما در نهایت دیوان عدالت اداری به ممنوعیت انتخاب و عضویت 
اعضایی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیات مدیره اتحادیه های 
صنفی بوده اند- فارغ از اینکه بعد از س��ال 92 یا قبل از آن باش��د- رای داد و 
اعالم کرد: عضویت مجدد افرادی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در 
هیات مدیره اتحادیه ها بوده اند )قبل یا بعد از اصالح قانون نظام صنفی در سال 

92( غیرقانونی است.
 با توجه به این رای که در اواخر سال گذشته داده شد، انتخاب افراد مشمول 
این حکم به عنوان اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی غیرقانونی بوده و 
ابقای آنها از زمان صدور و ابالغ رای تخلف محسوب می شود. بنابراین با توجه 
به اینکه همه اتحادیه های صنفی و اتاقهای اصناف که هیات رییسه آنها از بین 
رؤسای اتحادیه ها انتخاب می شوند، این حکم می تواند تحول بسیار مهمی در 
مدیریت صنفی کشور ایجاد کند از جمله انتخابات صنف طال و جواهر تهران 
که اجرای این رای دیوان عدالت اداری می تواند در انتخابات این صنف تغییرات 

قابل توجهی را ایجاد کند.
در نامه     ای که از سوی ابراهیم محمدولی رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
با پیوس��ت تصویر اطالعیه     ای با امضای  محمد جعفرنیا رییس هیات اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی برای فعاالن این حوزه ارسال شده، آمده 
است:  بر اساس ماده 6 آیین     نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی در نظر 
اس��ت انتخابات هیات مدیره و بازرس  اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان 

طال جواهر نقره سکه و صراف شهرستان تهران برگزار شود.
لذا از واجدان شرایط عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور 
که شرایط آنان اعالم شده دعوت به عمل می آید از امروز سه شنبه 16شهریور 
تا روز سه ش��نبه 30 ش��هریور به مدت 15 روز نسبت به تکمیل پرسشنامه و 
http:// بارگزاری مدارک خود در سامانه ساران )انتخابات الکترونیک( به نشانی

election.iranianasnaf.ir  اقدام و پس از اخذ کد رهیگیری، شخصا با در 
دست داشتن مدارک ذیل به هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
واقع در ضلع شمال غربی میدان ولیعصر، کوچه ارژنگ پالک 1 ساختمان شهید 
اس��داله زاده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طبقه 9 اداره امور 

اصناف و تشکل های صنفی مراجعه و ثبت نام کنند.
توضیحات بر اساس ماده 22 قانون نظام صنفی:

تبصره 1: داوطلبان نباید سابقه عضویت بیش از دو دوره متوالی و یا چهار 
دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه را داشته باشند. 

تبصره 6: داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران 
و دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت و خدمات کشوری در 
انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی 
خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان 

موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است.
گفتنی است قیمت طالی جهانی در معامالت روز دوشنبه در پی تقویت 
انتظارات برای ادامه تدابیر محرک مالی بانک مرکزی آمریکا برای مدت طوالنی     تر 
در باالترین قیمت دو ماه و نیم گذشته ایستاد. به این ترتیب بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری ثابت بود و در 1۸26 دالر و ۸2 سنت ایستاد. طال روز جمعه 
به 1۸33 دالر و ۸0 سنت صعود کرده بود که باالترین قیمت از 16 ژوئن بود. 
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با  0/2درصد کاهش، به 1۸29 دالر 
و 50 سنت رسید. همچنین در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با 0/1 درصد افزایش، به 2۴ دالر و ۷2 س��نت رس��ید. هر اونس 
پالتین برای تحویل فوری با 0/5 درصد کاهش، 1020 دالر و ۷5 سنت معامله 
شد. هر اونس پاالدیوم برای تحویل فوری با 0/3 درصد افزایش، به 2۴30 دالر 

و 65 سنت رسید.
همچنی��ن در بازار داخلی، طال گرمی 1۸ عیار در بازار دیروز دوش��نبه 
15 ش��هریور با 5,300 تومان کاهش،  به قیمت 1/163/۸00 معامله شد. 
سکه امامی  با ۸2/000 تومان کاهش، به قیمت 12/016/000، سکه بهار 
آزادی  با 51,000 تومان افزایش،  به قیمت 11/599/000،  نیم سکه در 
ب��ازار آزاد امروز ب��ا 100/000 تومان کاهش، به قیمت 6/120/000 و ربع 
س��که نیز  در بازار آزاد دیروز 15 ش��هریور با 130/000 تومان کاهش،  به 

قیمت 3/۷20/000 معامله شد.

بر
خ

منیر حضوری- در حالی که آمار نرخ مواد معدنی 
در سطح جهانی هفته گذشته نوسانی گزارش شد و 
روند پرتالطمی را پشت سر گذاشت اما قیمت فوالد  به 
روند نزولی خود ادامه داده است. این مساله نگرانی هایی 
را برای فعاالن فوالدی پیش آورده است که مبادا این 
روند ادامه     دار باشد. اما پیش بینی کارشناسان حاکی 
از آن است که در دو ماه آینده شاهد افزایش قیمت 

در این عرصه خواهیم بود.
 در واقع از س��رگیری فعالیت ها در ماه های آتی 
این مشکل را حل خواهد کرد و به رونق بخش معدن 

کمک می کند.
بر اساس پیش بینی کارشناسان از آنجا که تقاضا 
در ماه های سپتامبر و اکتبر افزایش می یابد، این مساله 
بر افزایش قیمت فوالد تاثیرگذار خواهد بود. در واقع 
ماه های سپتامبر تا اکتبر ماه هایی هستند که به طور 
سنتی برای مصرف فوالد در چین اثر مثبتی دارند 

چراکه فصل ساخت و ساز است.
اما سوال مهم این است که این نوسانات چه تاثیری 
بر بازار ایران خواهد داشت؟ بنا به باور کارشناسان به 
طور حتم ایران نیز همچون دیگر کشورها از این مهم 
تاثیر خواهد گرفت  به طوری که آمار صادرات در این 
عرصه روند نزولی را طی خواهد کرد. البته پیش بینی 
شده که نوسانات قیمت فوالد و همچنین سنگ آهن 
تا پایان س��ال جاری ادامه     دار خواهد بود. البته بازار 
ای��ران به تبعیت از ب��ازار جهانی در طول نیمه دوم 
ش��هریور تا نیمه اول آبان ماه افزایشی خواهد بود و 
پس از آن روند نزولی را دوباره طی می کند. با توجه 
به این شرایط پیش��نهاد کارشناسان این است که 
فعاالن فوالدی در  دو ماه سپتامبر و اکتبر  حداکثر 
بهره برداری را در جهت صادرات داشته باشند. به این 
ترتی��ب برای این مهم اصلی     ترین کار دولت پس از 
مهار همه گیری کرونا تمرکز بر فعال کردن حوزه هایی 

همچون فوالد است.
در این رابطه کیوان جعفری طهرانی؛ تحلیلگر ارشد 
حوزه سنگ آهن و فوالد با اشاره به اینکه افزایش قیمت 
فوالد مرتبط با رونق ساخت و ساز در چین است به 
خبرنگار »جهان صنعت« گفت: با توجه به اینکه فصل 
سپتامبر و اکتبر همیشه فصل ساخت و ساز در چین 
بوده است بنابراین در حال حاضر  شاهد روند افزایشی 
قیمت فوالد خواهیم بود.  او با اشاره به اینکه این مساله 
در رابطه با افزایش قیمت سنگ آهن هم موقتی است، 
تصریح کرد: این روند تنها در طول ماه اکتبر و سپتامبر 
ادامه خواهد داشت و پس از آن متوقف می شود و در 

ادامه دوباره روندکاهش قیمت ادامه می یابد.
تاثیرپذیری ایران از چین � 

این تحلیلگر ارش��د حوزه سنگ آهن و فوالد در 
پاسخ به این سوال که این روند آیا بر بازار فوالد ایران 
هم اثرگذار خواهد بود یا خیر، گفت: به طور حتم این 

مساله در ارتباط با ایران تاثیرگذار خواهد بود. به هر 
حال ایران صادرات مقاطع فوالدی همچون بیلت و 
اسلب را در اختیار دارد. بهتر است بدانیم که افزایش 
قیمت فوالد تنها برای مقاطع ساختمانی نیست و حتی 
ورق گرم هم تحت-تاثیر آن افزایش قیمت داشته 
است. البته افزایش قیمت اسلب برای تقاضای باالتر در 
چین بیشتر از سایر محصوالت صادراتی بوده  و بیشتر 

صادرات فوالد ایران، این محصول است.
جعفری طهرانی در پاسخ به این سوال که با توجه 
به نوسان بازار، وضعیت بازار فوالد ایران را در چند ماه 
آینده چطور می بینید، گفت: در بازار داخلی شاهدیم 
رکود اقتصادی در کش��ور حاکم اس��ت و وضعیت 
اقتصادی نامناسب است. طبیعتا دولت سیزدهم نیز 
در چنین ش��رایطی کار خود را آغاز کرده که بسیار 

برایش دشوار خواهد بود.
این تحلیلگر ارشد حوزه سنگ آهن و فوالد با اشاره 
به وضعیت عرضه و تقاضا در کشور تصریح کرد: در 
ارتب��اط با بازار داخلی باید گفت که عرضه و تقاضا 
تعیین کننده هستند. از آنجا که ساخت و ساز در داخل 
کشور وضعیت مناسبی ندارد و به خصوص به علت 
شیوع کرونای دلتا که از اواخر تیرماه شیوع پیدا کرده 
و روز به روز هم بدتر می شود باید گفت که این موارد 

در وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار هستند.
افت تولید و صادرات فوالد  � 

جعفری طهرانی سپس با اشاره به روند صادراتی 
کشور گفت: فوالدسازان کشور با اینکه با مشکالت 

تامین برق مواجه بوده و تولیدشان کاهش یافته بود اما  
توانستند خوب عمل کنند و تولید و صادرات مناسبی 
داشته باشند. اما مساله مهم این است که  این آمار در 
ارتباط با ماه تیر است اما در ماه مرداد به طور حتم 

شاهد افت تولید و صادرات خواهیم بود.
این تحلیلگر ارشد حوزه سنگ آهن و فوالد تصریح 
کرد: طبیعتا اگر افزایش قیمتی در ماه سپتامبر و اکتبر 
داشته باشیم، در زمینه صادرات ایران هم تاثیر مثبت 
خواهد گذاشت. فراموش نکنیم که بازار متغیر است و 
ما باید از شرایطی که بازار دارد در زمینه مثبت حداکثر 
استفاده را بکنیم.او با اشاره به اینکه باید باورهایمان را 
نسبت به گذشته تغییر دهیم، تصریح کرد: اینکه باور 
داش��ته باشیم که قیمت     ها به طور دائمی افزایشی 
باشند را دیگر نخواهیم دید. تا قبل از تعطیالت نوروز 
1۴01 یعنی تا ماه اسفند نیز نوسانات قیمت فوالد و 
سنگ آهن ادامه     دار خواهد بود. اگر قرار باشد بازار مثبت 
شود به طور موقت آن هم در طول نیمه دوم شهریور 
تا نیمه اول آبان ماه خواهد بود. بنابراین در این دو ماه 
سپتامبر و اکتبر باید حداکثر بهره برداری را در جهت 

صادرات داشته باشیم.
۷2 درصد تولید فوالد خاورمیانه در دست ایران

این در حالی اس��ت که بر اس��اس اعالم انجمن 
جهانی فوالد ، تولید فوالد ایران در هفت ماه نخست 
2021 حدود 10درصد رشد داشته و به 1۷/۸ میلیون 
تن رس��یده که نسبت به مدت مشابه سال 2020 
افزایش 9/9درصدی را نش��ان می دهد. همچنین 

ایران در تیرماه ۷2/2درصد تولید فوالد غرب آسیا را 
در اختیار داشته است. بر اساس این گزارش، تولید 
فوالد ایران در ماه جوالی 2021 )تیر 1۴00( نسبت 
به مدت مشابه سال 2020 با افزایش 9درصدی به 2/6 
میلیون تن رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران 
در فوریه 2021 )بهمن 1399(، در میان بزرگ ترین 
تولیدکنندگان فوالد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت 
که از آن ماه تاکنون همین جایگاه را حفظ کرده است. 
چین با تولید ۸6/۸ میلیون تن، هند با 9/۸ میلیون 
تن و ژاپن با هشت میلیون تن در رتبه های نخست تا 

سوم تولید فوالد در جهان قرار دارند.
البته تولید چین نسبت به جوالی سال گذشته 
۸/۴درصد کاهش یافته است. پس از این کشورها، 
آمریکا با تولید ۷/5میلیون تن، روسیه با 6/۷ میلیون 
تن، کره جنوبی با 6/1 میلیون تن، آلمان با سه میلیون 
تن، ترکیه با 3/2 میلیون تن، برزیل با سه میلیون تن 
و ایران با 2/6 میلیون تن، جایگاه های چهارم تا دهم 

را به خود اختصاص داده اند.
با ش��روع همه     گیری ویروس کرونا در جهان از 
دسامبر سال 2019، صنایع، کارخانه ها و تقریبا تمامی 
کشورها در تعطیلی فرو رفتند و خسارات اقتصادی 
بی     ش��ماری در جهان به بار آورد، اما پس از گذشت 
بیش از یک سال از این وضعیت برخی از کشورها در 

حال بازیابی نسبی خود هستند.
همچنین تولید فوالد در غرب آسیا با افزایش 9/2 
درصدی به 3/6 میلیون تن رسیده  که با توجه به تولید 

2/6میلیون تنی ایران در این ماه، ۷2/2درصد تولید 
فوالد غرب آسیا در اختیار ایران است.

بر اساس این گزارش، تولیدی فوالد آمریکا نسبت 
به ماه جوالی س��ال گذشته میالدی 3۷/9 درصد 
افزایش یافته که بیش��ترین افزایش در میان در 10 
کشور نخست تولیدکننده فوالد در این ماه را به خود 

اختصاص داده است.
پس از آن تولید فوالد ژاپن و آلمان نسبت به ماه 
جوالی سال گذشته میالدی به ترتیب 32/5 و 2۴/۷ 
درصد افزایش یافته و در جایگاه دوم و سوم افزایش 

تولید قرار گرفتند.
تولید فوالد ایران در نیمه نخست سال  � 

2021 به 15 میلیون تن رسید
در این ماه، تمامی 10 کشور نخست تولیدکننده 
فوالد جهان به جز چین نسبت به مدت مشابه سال 
2020 افزای��ش تولید داش��تند. تولید فوالد چین 
نس��بت به جوالی سال گذشته ۸/۴ درصد کاهش 

یافته است.
برزیل با 1۴/5 درصد، روسیه با 13/۴ درصد، هند 
با 13/3 درصد، کره جنوبی با 10/۸ درصد، ایران با 9 
درصد و ترکیه 2/5 درصد و چین با منفی ۸/۴ درصد 

در جایگاه های بعدی قرار دارند.
از زمان ش��یوع کرونا در جهان، به     رغم اینکه در 
دوره ای رش��د تولید سایر کشورها منفی شد، رشد 
تولید فوالد ایران مثب��ت باقی ماند. ایران در فوریه 
2021 )بهمن 1399( با ثبت رشد 11/5 درصدی 
تولید، بیشترین رشد را نسبت به فوریه 2020  در 
میان 10 کشور نخست تولیدکننده فوالد به خود 

اختصاص داد.
درص�دی تولی�د فوالد  افزای�ش 3/3 �

 در جهان
بر اساس این گزارش، تولید فوالد جهان نیز در ماه 
جوالی 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/3 
درصد افزایش یافته  و به 161/۷ میلیون تن رسیده 
است. تولید فوالد در کشورهای اتحادیه اروپا در ماه 
جوالی با افزایش 30/3 درصدی به  13 میلیون تن 

رسیده است.
کشورهای آسیا و اقیانوسیه در ماه جوالی 2021 
یعنی تیر ماه امسال 116/۴ میلیون تن فوالد تولید 
کردند که 2/5 درصد کمتر شده است. تولید فوالد 
کشورهای آمریکای شمالی نیز در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذش��ته 36 درصد افزایش یافته و به  
10/2میلیون تن رسیده است. همچنین تولید فوالد 
کشورهای مستقل مشترک     المنافع در این بازه زمانی 
با 11/2 درصد افزایش به 9/2 میلیون تن رس��یده 
است. کشورهای آمریکای جنوبی نیز با 19/6 درصد 
بیش��تر تولید فوالد در ماه جوالی،  3/۸میلیون تن 

تولید داشته اند.

تحلیلگر ارشد حوزه سنگ آهن و فوالد در پیش بینی بازار فوالد مطرح کرد

احتمال گرانی فوالد با کاهش تولید چین 

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  :
وزارت نیرو  باید برای عدم قطعی برق تضمین دهد

ناص��ر تقی زاده مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو در جریان 
برگزاری سمینار چالش برق در زنجیره فوالد، ضمن ابراز امیدواری برای آنکه 
وزارت نی��رو در دولت جدید رویکرد جدیدی در پیش گیرد و صنایع فوالدی 
را برای سرمایه گذاری در تولید برق و احداث نیروگاه تشویق کند، اعالم کرد: 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای یک نیروگاه 500 مگاواتی سرمایه گذاری 
کرده  اما در حال حاضر به دلیل قوانین وزارت نیرو، فعالیت مجموعه متوقف 

شده است.
وی تاکید کرد: چادرملو قصد دارد که عملیات اورهال )تعمیر و نگهداری( 
برای نیروگاه خود انجام دهد اما وزارت نیرو این کار را مس��تلزم جریمه کرده 
است؛ چراکه هزینه اورهال بسیار باالست. با این حال شرکت چادرملو حاضر است 
این هزینه را پرداخت کند اما در مقابل، وزارت نیرو به ما بابت عدم قطعی برق 

تضمین دهد. ضمن اینکه برای ادامه فعالیت نیازمند ارز هستیم  که باید تامین 
شود.تقی زاده با بیان اینکه چادرملو به عنوان یک سرمایه گذار در حوزه صنعت 
و تولید برق است که باید مورد تشویق قرار گیرد، تصریح کرد: این درحالی است 
که سوءمدیریت ها در این زمینه وجود دارد؛ چرا که برای ساعت های مصرف برق 

هم با وجود اینکه از 10 شب تا هشت صبح که پیک 
مصرف برق هم نداریم، اجازه فعالیت داده نمی شود. در 
حال حاضر تنها به صنایع فوالدی فش��ار وارد شده و 

مجاز به فعالیت شبانه هم نیستند.
مدیرعام��ل چادرملو افزود: اکنون چادرملو برای 
مصارف آینده و طرح های توسعه ای خود برق تولید 
می کند که با مشکالت بسیاری از سوی وزارت نیرو 
مواجه شده است؛ چنانچه نیروگاه جدید نیز ساخته 
ش��ود تضمینی وجود ندارد که به دلیل کمبود برق 
در منطقه مجددا جلوی اس��تفاده از این برق برای 

چادرملو گرفته نش��ود. وی ب��ا بیان اینکه در صنعت برق س��رمایه گذاری 
اقتصادی ضروری است، گفت: اکنون 500مگاوات برق در نیروگاه چادرملو 
تولید می ش��ود و در دیگر ش��هرها همچون ارفع هم نیروگاه وجود دارد که 
متعلق به چادرملوس��ت؛ در صورتی که تنها صنایع فوالدی فعالیت ش��ان 
متوقف شده که تامین کننده نیاز بسیاری از صنایع 
اس��ت. مدیرعامل چادرملو ضمن اشاره به اینکه در 
حال حاضر برق 10 واحد فوالدی اصلی قطع ش��ده 
که دور از انصاف اس��ت و همچنین تش��ویقی برای 
س��رمایه گذاری وجود ندارد، تاکید کرد: بزرگ ترین 
س��د مقررات، وزارت نیروس��ت و تا پنج سال آینده 
هم این مشکالت حل نمی شود؛ بنابراین تامین برق 
صنایع جز با تش��ویق انجام نمی شود اما امید است 
که وزیر نیروی جدید، روند مناس��بی برای تعامل با 

صنایع در پیش گیرد.

ش 
چال

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی طی گزارشی به 
بررسی مساله اصالح قیمت حامل های انرژی و تاب آوری صنعت 
فوالد کشور پرداخته است. معاونت مطالعات تولیدی این مرکز در 
گزارشی به بررسی مساله اصالح حامل های انرژی و تاب آوری صنعت 
فوالد کشور پرداخت. در این گزارش آمده است که ایران دهمین 
تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر 
پایه گاز در جهان است. تولید فوالد ایران در سال 139۸ به میزان 
2۷/2 میلیون تن بوده و پیش بینی می شود که این میزان تا پایان 
سال جاری به مرز 30 میلیون تن برسد. در حال حاضر، زنجیره 
ارزش فوالد حدود 12درصد ارزش صادرات غیرنفتی کش��ور را به 
خود اختصاص داده است به طوری که عالوه بر تامین نیاز داخل 
کشور به محصوالت زنجیره فوالد، امکان توسعه بازارهای صادراتی 

نیز به وجود آمده است.
 ای��ن در حالی اس��ت که در دهه ۸0 شمس��ی، ایران یکی از 
واردکنندگان ش��مش فوالد و محصوالت فوالدی نظیر میلگرد 
ساختمانی بود. پایش طرح های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره 
ارزش فوالد نشان می دهد که اهداف کّمی این صنعت )ایجاد 55 

میلیون تن ظرفیت تولید فوالد خام در چشم انداز 1۴0۴( محقق 
خواهد شد. تالش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور 
موجب ش��ده که امروزه زنجیره ارزش فوالد کشور به سطحی از 
بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد. شایان ذکر است، دسترسی به گاز 
طبیعی و انرژی برق با نرخ های یارانه   ای، همواره یکی از مشوق های 
س��رمایه گذاری در بخش فوالد کش��ور بوده است اما مشوق های 
سرمایه گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی تواند بدون محدودیت 
زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری و در نتیجه 
کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی می شود. با توجه به گذار 
بخش فوالد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی 
و مدیریتی، انتظار می رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش 

بدون نیاز به مشوق ها و حمایت های دولتی نیز امکان پذیر باشد.
یافته های این گزارش نشان می دهد که با افزایش 200درصدی 
قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام 

شده اغلب شرکت های فوالدی پس از اصالح قیمت حامل های انرژی 
در بازه 15 تا 20 درصد قرار می گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای 
این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فوالدی فاقد زنجیره 
ارزش کامل به خصوص شرکت های فوالدی بخش خصوصی )با 
فناوری کوره القایی( که تنها روی مرحله فوالدسازی سرمایه گذاری 
کرده اند، احتماال به زیر 10درصد کاهش می یابد که با توجه به هزینه 
سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد. در این گزارش تاکید 
شده که مصارف انرژی شرکت های معدنی باالدستی زنجیره ارزش 
نسبتا پایین است و اصالح قیمت حامل های انرژی تاثیر چندانی در 
وضعیت سوددهی آنها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت و ساز در 
کشور و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب موجب می شود 
که ش��رکت های نوردی پس از اصالح نرخ حامل های انرژی رکود 
شدیدتری را تجربه کنند.در گزارش اصالح قیمت حامل های انرژی 
تصریح ش��ده  که مدل کسب و کاری که بر مبنای آن واحدهای 

متعدد نوردی در دهه ۸0 شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده 
و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان مدت اجتناب ناپذیر است. 
راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع 
واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید از جمله راهکارهایی است 

که در مجموع موجب توسعه صنعت فوالد کشور خواهد شد.
در ادامه گزارش آمده که اصالح قیمت حامل های انرژی تاثیری 
بر قیمت فوالد و محصوالت فوالدی در بازار و در نتیجه قدرت خرید 
مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصوالت فوالدی 
بر اساس مکانیسم های بازار )عرضه و تقاضا( و متناسب با قیمت های 
جهانی )و بعضا باالتر از قیمت های جهانی( تعیین می شود. شایان ذکر 
است که اصالح قیمت حامل های انرژی زنجیره فوالد یکی از مراحلی 
است که باید در بسته جامع اصالح ساختار زنجیره فوالد کشور انجام 
شود. اصالح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت های محصوالت 
کل زنجیره )از طریق عرضه در بورس کاال و کشف قیمت( و اصالح 
عوارض و تعرفه های صادرات و واردات از دیگر اقدام هایی است که 
باید به طور هم زمان عملیاتی شود تا آسیب پذیری صنعت فوالد 

کشور به حداقل برسد.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد 
اصالح قیمت حامل های انرژی و تاب   آوری صنعت فوالد کشور

تحلیل 

دماتی ر نیرو  وشا  ن رید  منا عمومی ی مرحل ا 

١٤٠٠/٠٦/٢٠
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ١٧ روز چهارشنبه تاریخ ١٤٠٠/٠٦/٣١
١٤٠٠/٠٧/٠٣ تاریخ  شنبه   روز    ٨ ساعت   : ها  پاکت  بازگشائی  زمان 

اطالعات �اس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشرت در 
ارائه پاکت های الف: آدرس- تهران  خیابان  اسناد مناقصه و  خصوص 
رشیعتی- نرسیده به پل سیدخندان- ورودی ش�ره ٢٠ مجموعه وزارت 
  - پست  ملی  رشکت  مرکزی  ساخت�ن  اطالعات-  فناوری  و  ارتباطات 
طبقه همکف – دبیرخانه کميسيون معامالت ارسال �ایند و یا با تلفن 

٧٧٢٤٤٩٩٩ –٠٢١ داخلی ٥١٤٤ آقای بهزاد فر ، �اس حاصل فرمایند.
        : در سامانه  مراحل عضویت  انجام  اطالعات �اس سامانه ستاد جهت 

مرکز �اس : ٤١٩٣٤ -٠٢١

رشکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی 
یک مرحله ای خرید پوشاک ١٥٢٢ نفر نیروی خدماتی را از طریق سامانه 
 ٢٠٠٠٠٠٣٠٦٧٠٠٠٠٢٨ ش�ره  به  دولت(ستاد)  الکرتونیکی  تدارکات 
تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  �اید.کلیه  برگزار 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  الکرتونیکی دولت(ستاد)  تدارکات 
قبلی،  عضویت  عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  الزم  شد.  خواهد 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکرتونیکی را 

جهت رشکت در مناقصه محقق سازند.
امان رو  شن مور  می باشد ار منا در  تاری انت

ی  ال مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ١٩ روز شنبهتاریخ  گ شنا 

مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با استناد به دستور دادستان 
کل کش��ور، از رفع اثر توقف روند مزایده 
سراسری و واگذاری شش هزار محدوده 

و معدن غیرفعال کشور خبر داد. 
ابراهی��م موالبیگی افزود: دادس��تان 
کل کش��ور با اس��تناد به دستور رییس 
قوه قضاییه، دس��تور رفع اثر از بخشنامه 
مربوط به توقف مزایده مع��ادن را صادر 

کرده است.
این مقام مس��وول با بی��ان اینکه در 
تیرماه امس��ال ب��ا توجه به ش��ایعات و 
شائبه های ایجاد ش��ده، برگزاری مزایده 
مذکور با دستور معاون قضایی دادستان 
کل کشور متوقف شده بود، تصریح کرد: 

بر اس��اس دستور دادستان کل کشور به 
دادس��تان های عمومی و انقالب سراسر 
کشور، ادامه روند اجرای طرح آزادسازی 
ش��ش هزار محدوده معدنی حبس شده 
 و واگذاری آنه��ا از طریق مزایده بالمانع

 خواهد بود.موالبیگی با تاکید بر اینکه اجرای 

این طرح در راستای منویات رهبر معظم 
انقالب انجام شده بود، ادامه داد: برگزاری 
این مزایده به صورت کامال الکترونیکی، 
امکان هرگونه رانت و سوءاس��تفاده را از 
بین برده بود و با توجه به اینکه ثبت تقاضا 
و شرکت در مزایده از طریق سامانه انجام 

می شود  خالف اظهارات مطرح شده در 
آن زمان، در مزایده معادن هیچ  معدنی به 

فروش نمی رسد.
وی گفت: در نامه ابالغ ش��ده توسط 
معاون قضایی دادس��تان کش��ور، اصل 
مزایده های برگزار شده ابطال یا لغو نشده 
بود و فقط تا کس��ب نظر نهایی نهادهای 
نظارتی به صورت موقت، متوقف شده بود، 
بر این اساس به دستور دادستان کل کشور، 

توقف مزایده مذکور رفع اثر شده است.
مزایده سراسری شش هزار محدوده و 
معدن غیرفعال کشور توسط معاونت امور 
معادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در اردیبهشت ماه امسال 
اجرا ش��د اما با دس��تور مع��اون قضایی 
دادستان کل کشور، معاونت مذکور در تیر 
ماه دستور توقف اجرای مراحل واگذاری و 

اعالم نتایج آن را اعالم کرد.

مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت خبر داد
رفع اثر از توقف مزایده ۶ هزار محدوده معدنی  

همین اطراف 
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وضعیت مس��کن در استان تهران تاکنون نشان داده  که 
بازار مس��کن در این استان و به خصوص پایتخت هدایت گر 
صنعت ساختمان در کشور و موثر بر بازار نقل و انتقاالت در 
شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور است. به گونه ای که حتی 
بر متغیره��ای کالن اقتصادی و بازارهای موازی نیز اثرگذار 
است. ناظران بازار مسکن در تهران بر این باورند که در هر نوع 
تصمیم گیری و سیاستگذاری ساخت مسکن، باید سهم ویژه ای 
برای استان تهران به عنوان پرجمعیت ترین استان کشور در 
نظر گرفت. در این رابطه به تازگی قانون ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی به تایید شورای نگهبان رسیده و به 

تکلیف قانونی دولت تبدیل شده است.
آنچه قانونگذاران در این مصوبه پیش بینی کرده اند، این 
است که برای اجرای این طرح باید زمین های دولتی در اختیار 
متقاضیان قرار گیرد و بانک ها نیز حداقل ۲۰درصد تسهیالت 

خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
اما این همه ماجرا نیست؛ در استان ها و مناطقی که زمین 
گران یا کمیاب اس��ت، اجرای این قان��ون با موانعی روبه رو 
خواهد ش��د، از جمله در استان تهران قیمت زمین به دلیل 
کمیاب و گرانقیمت بودن، بخش عمده ای از هزینه مسکن 

را تشکیل می دهد.

برای نمونه سازندگان در شهر تهران می گویند که زمین 
کاالیی بسیار گران و کمیاب است به طوری که ۶۰ تا ۷۰درصد 

قیمت ساخت مسکن را به خود اختصاص داده است.
از این منظر و با توجه به اینکه اس��تان تهران حدود ۱۴ 
میلیون نفر را در خود جای داده است، و در حالی که طبق 
گزارش بانک مرکزی در مردادماه گذشته متوسط هر مترمربع 
واحد مس��کونی در شهر تهران به حدود ۳۱ میلیون تومان 
رس��یده است، نیازمند بررسی کارشناسی طرح ساخت یک 

میلیون واحد مسکونی در کشور برای این استان هستیم.
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن و عضو هیات علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، در این باره به ایرنا 
گفت: اگر بخواهیم به نسبت جمعیت، قانون ساخت ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی در کل کشور را، در سطح استان 
تهران بررسی کنیم، باید بین یک چهارم تا یک پنجم از این 

واحدها در این استان احداث شود.
وی افزود: از لحاظ فقر مس��کن ملکی در اس��تان تهران 
وضعیت خوبی نداریم و این استان به لحاظ مسکن از میانگین 
کش��وری پایین تر اس��ت که می تواند سهم تهران را از وعده 

دولت بیشتر کند.

روانش��ادنیا با اش��اره به اینکه ما اگر بخواهیم به صورت 
کارشناسی به این موضوع توجه کنیم محدودیت هایی وجود 
دارد، تصریح کرد: به طور مثال اگر دیدگاه آمایش سرزمینی 
داشته باشیم باتوجه به خطر بالقوه زلزله در استان تهران و 
جمعیت پذیری بیشتر، ساخت و ساز در تهران ریسک سکونت 
را در کشور باال می برد. وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر فقر 
منابع آب، از دست دادن محیط های آبرفتی که محل کشاورزی 
در استان تهران بوده است، می تواند مشکالت استان را عالوه بر 

ایجاد حاشیه نشینی و مسائل پیرامون آن بیشتر کند.
این اس��تاد عمران دانش��گاه ادامه داد: همچنین جنس 
مسکنی که در شهر و استان تهران قرار است ساخته شود، 
با مابقی واحدهایی که قرار است در کل کشور ساخته شود 
تفاوت های معناداری باید داشته باشد از جمله اینکه در استان 
تهران با فرسودگی واحدهای مسکونی، بدمسکنی، بافت های 

ناکارآمد شهری و حاشیه نشینی مواجه هستیم.
وی خاطر نشان کرد: توجه به آمایش منطقه ای و نوسازی 
واحدهای موجود می تواند یک مساله جدی باشد که نمی توان 
از آن چشم پوشی کرد؛ همچنین از لحاظ توزیع ساخت وساز، 
وعده یک میلیون واحد مس��کونی دولت می تواند در استان 

تهران با بقیه کشور تفاوت های فراوانی داشته باشد.
ب��ه نظر می رس��د با توجه به وضعیت موج��ود و دیدگاه 
کارشناسان، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور، در 
استان تهران باید با توجه به ویژگی های خاص بهای زمین، 
مساله زمین های کش��اورزی، خطر زلزله، جمعیت پذیری، 

حاشیه نشینی و بافت های فرسوده انجام شود.
همچنین س��هم استان تهران از میان یک میلیون واحد 
مسکونی در کشور با توجه به جمعیت و تاثیرگذاری قیمت 
مس��کن در این اس��تان بر تمام کش��ور باید بیشتر باشد، تا 
عمال بهای مس��کن پایین و دس��تیابی به آن برای همگان 

امکان پذیر شود.

س��خنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از 
بررسی طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

در این کمیسیون خبر داد.
عبدالجالل ایری در توضیح  نشست دیروز - یکشنبه - 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران گفت: 
با توجه به ضرورت ارتقای کیفیت ساختمان ها و نارضایتی از 
عملکرد سازمان نظام مهندسی، کمیسیون عمران مجلس 

یازده��م به موضوع اصالح قانون نظام مهندس��ی و کنترل 
س��اختمان که در اوایل دهه ۷۰ تصویب و بیش از ۳۰ سال 
از عمر آن می گذرد،  ورود کرد. وی افزود: اقدام برای اصالح 
قانون نظام مهندسی از دوره نهم مجلس آغاز شد اما به سرانجام 
نرسید. کمیسیون عمران از امروز، اصالح این قانون را در دستور 

کار خود قرار داده است.
نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی اضافه کرد: 

اصالح قانون نظام مهندس��ی در حوزه های مهندسی، فنی، 
نظارت بر امور مهندسی و بسیاری از مسائل حرفه ای در حوزه 
ساخت وسازهای شهری خواهد بود. در همین راستا، سه ماده 
ابتدایی طرح اصالح قانون نظام مهندسی در خصوص اهداف، 
تعاریف و وظیفه مندی قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
ایری خاطرنشان کرد: در جلسه بررسی طرح اصالح قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان، رییس سازمان نظام مهندسی 

نیز حضور داشت.

سهم پایتخت از ساخت یک میلیون واحد در سال

طرح اصالح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران مجلس

نمایه

انعکاس

در آستانه مراسم اربعین و با توجه به همه گیری کرونا
هواپیماها و قطارها در انتظار تصمیمات مقامات دولتی هستند

ایس�نا- در ش��رایطی 
ک��ه روز اربعی��ن در هفته 
نخست مهرماه فرا می رسد، 
هواپیماها و قطارهای ایران، 
منتظر تصمیم  مس��ووالن 
ارشد دو کشور در خصوص 
نحوه برگزاری این مراس��م 

هستند.
مدیرکل دفت��ر نظارت 
بر فرودگاه ها، ش��رکت ها و 

موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت:  تاکنون برنامه ای از سوی 
دو کشور عراق و ایران برای سفرهای اربعین و پروازهای آن به صورت رسمی 

ابالغ نشده است و ما تابع تصمیمات و پروتکل های بهداشتی هستیم.
حسن خوشخو اظهار کرد: تاکنون از سوی دو کشور تصمیمی برای برگزاری 
یا عدم برگزاری مراسم اربعین گرفته نشده و به صورت رسمی درباره این موضوع 

به ما اطالع نداده اند.
وی افزود: شرکت های هواپیمایی منتظر تصمیم گیری  مسووالن دو کشور 
در این زمینه هستند. اگر  برنامه ای برای برگزاری مراسم اربعین در این شرایط 
کرونایی باشد، مسلما برنامه ریزی ها برای پروازهای اربعین نیز از سوی شرکت های 

هواپیمایی انجام شده و به اطالع زائران خواهد رسید.
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان 
هواپیمایی کشوری ادامه داد: سازمان هواپیمایی کشوری و ایرالین های داخلی 
تابع تصمیمات و پروتکل های بهداشتی هستند و هر تصمیمی در این زمینه 

گرفته شود آن را اجرایی خواهیم کرد.
در همین خصوص تاکنون هیچ اطالعیه رسمی برای شرکت های حمل و نقل 
ریلی یا شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران مبنی بر برگزار شدن یا نشدن این 
مراسم ابالغ نشده و به نظر می رسد مقامات دو کشور عراق و ایران همچنان در 

حال رایزنی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این زمینه هستند.
یک مقام مس��وول در ش��رکت راه آهن در این باره گفت: تاکنون به غیر از 
شنیده ها و اخبار رسمی، دستورالعملی در خصوص  برگزاری مراسم اربعین در 

کربال یا نجف، به ما ابالغ نشده است.
وی افزود: در وهله نخست منتظر تصمیم گیری نهایی مقامات دو کشور عراق 
و ایران هستیم و در مرحله بعد تابع تصمیمات و پروتکل های بهداشتی ابالغ شده 
از سوی متولیان امر بهداشت مانند ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی خواهیم بود. هر تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود، 

آن را اجرا خواهیم کرد.
این مقام مسوول ادامه داد: شنیده ها و برخی اخبار رسمی منتشر شده هم 
موید این مساله است، که احتماال  اربعین به صورت مشروط و محدود برگزار 
خواهد شد. شرکت راه آهن و شرکت های حمل ونقل ریلی همه توان خود را به 
کار خواهند گرفت تا به زائران اربعین حسینی خدمت کنند اما احتمال دارد 

مرزها مانند سال گذشته بسته باشد.
خبرهایی مبنی بر برگزاری محدود مراسم اربعین حسینی از سوی مقامات 
عراقی منتشر شده و حکایت از این دارد که حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی با شرایط 
خاص مجوز ورود هوایی به عراق را خواهند داشت. یکی از این شرایط، تزریق 
دو دوز کامل واکسن کرونا است و تقاضای کسانی پذیرفته می شود که دوز دوم 
را تا پایان هفته جاری دریافت کرده باشند. البته ممکن است در روزهای آتی، 

تصمیمات اتخاذ شده تغییر کند.

در مرداد نسبت به تیر رقم خورد
کاهش چشمگیر فعالیت های ساختمانی

مهر- طب��ق اعالم اتاق 
تع��اون ایران، ش��امخ کل 
مردادم��اه ب��ا قرارگیری در 
نقطه ۳8/5۷ نسبت به تیرماه 
نزولی شد که نشان از کاهش 
قاب��ل توج��ه فعالیت های 
ساختمانی نس��بت به ماه 

قبل دارد.
با اس��تناد ب��ه مجموع 
اظهارات فعاالن ساختمانی 

۱5۰ ش��رکت بزرگ در گروه های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های 
ساخت و ساز تخصصی ساختمان شامخ کل در مردادماه در نقطه ۳8/5۷ ثبت 

شد. این عدد در تیرماه 5۴/8۷ بود.
بررسی های آماری نشان می دهد مولفه های میزان سفارشات جدید، سرعت 
انجام و تحویل سفارش، مواد اولیه خریداری شده، میزان استخدام، میزان فروش 

کاال نیز نسبت به ماه قبل کاهش یافت.
شاخص میزان قیمت مواد اولیه که با ثبت عدد 8۳/9۳ کاهش نسبی در 
قیمت مواد اولیه نسبت به ماه قبل به ثبت رسید ولی همچنان نشان دهنده تورم 
قیمت ها در بخش صنعت ساختمان است. بنابراین تداوم نوسانات در قیمت ها 
در ماه های آینده نیز این صنعت را با رکود تورمی روبه رو خواهد کرد. قیمت 
محصوالت تولیدشده )خدمات ارائه شده( با افزایش نسبی نسبت به ماه قبل به 
عدد شاخص ۶8/9 رسید. عدد شاخص انتظار بهبود فعالیت های کسب و کار 
در بین فعاالن بخش ساختمان کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشته 
است. بنابراین پیش بینی کاهش شدت فعالیت ها در شهریورماه نسبت به ماه 

قبل دور از انتظار نخواهد بود.

احسان نیازمند- وضعیت نابسامان خبر
اقتصادی کشور بر هیچکس پوشیده 
نیست؛ وضعیتی که مسببان فراوان و 
گوناگونی دارد؛ از ناکارآمدی و بی کفایتی 
مسووالن تا تحریم های اقتصادی. اخیرا 
همه گیری و ش��یوع کرونا هم مزید بر 

علت شده است.
مسووالن کشور مسکن را پیشران 
و لکوموتیو اقتصاد کشور می دانند. اما 
این لکوموتیو فرسوده نیازمند تعمیرات 

اساسی است.
می توان گفت حوزه مسکن به علت 
سهم باالیی که در اقتصاد کشور دارد، 
متحمل بیشترین ضررها و آسیب ها از 
شرایط نابسامان موجود در کشور بوده 
اس��ت. قطعا دود این بی مسوولیتی ها 
و ناکارآمدی ها ک��ه در ارکان مختلف 
کشور دیده می شود، بیش از هر کس 
در چش��م ش��هروندان عادی می رود؛ 
مردمی که عمری در آرزوی رس��یدن 
به اهدافش��ان تالش می کنند، اما این 
اهداف با تصمیمات غیرکارشناس��انه 
و بی قاعده مس��ووالن لحظه به لحظه 

دورتر می شود.
داش��تن یک س��رپناه با ش��رایط 
استاندارد جزو حقوق هر انسان محسوب 
می شود. اما در ایران خرید خانه به یکی 
از غیرممکن تری��ن  ماموریت ها تبدیل 
شده است. افزایش و جهش قیمت ها 
به بهانه های مختلف از دالیل عمده این 
امر محسوب می شود. حال کار به جایی 
رسیده که با پدیده خرید و فروش دانگی 

واحدهای مسکونی مواجه هستیم.
قیمت خان��ه تا جایی افزایش را به 
خود دی��ده که دیگر خری��د آن برای 
اقشار متوسط جامعه ممکن نیست و به 
یک رویا بدل شده است. آخرین آمارها 
حاکی از آن اس��ت که اجاره ها نسبت 
ب��ه پاییز 98 افزای��ش ۴۴/8 درصدی 
و متوس��ط قیمت ه��ر مترمربع واحد 
مسکونی نیز در این مدت ۱۱۳/8 درصد 
رشد داشته است. این امر موجب شده تا 
افرادی که قبال قادر به خرید خانه بودند، 
حاال با همان بودجه تنها قادر به خرید 

چند دانگ از همان خانه هستند.
رییس اتحادیه مشاوران امالک هم با 
تایید معامالت دانگی مسکن در تهران 

گفته: »وقتی پول نباشد، مردم مجبور 
هس��تند مسکن را به صورت دو یا سه 
نفری بخرند. مثال س��ه ت��ا دو دانگی. 
ت��ا کم کم بتوانند به صورت مس��تقل 
مسکن بخرند.« هرچند قدرت خرید 
مسکن پایین آمده و این روز ها با خرید 
دانگی مسکن می توان صاحب خانه شد، 
اما خریدار و فروش��نده باید مشکالت 
دیگر ملک شریکی را به گردن بگیرند، 
چون توانایی خرید مسکن را به صورت 

مستقل ندارند.
گرانی مس��کن موجب شده تا در 
وبس��ایت های خرید و فروش خانه هم 
ش��اهد آگهی هایی مبنی ب��ر فروش 
واحد مسکونی به صورت دانگی باشیم. 
خریداران به علت نزول قدرت خرید و 
بی ارزش شدن واحد پول کشور قادر به 
خرید یک خانه به صورت شش دانگ 
نیستند. از این رو آنها حاضرند به صورت 
دانگی و شراکتی با افرادی دیگر اقدام به 

خرید خانه کنند.
فروشندگان واحدهای مسکونی نیز 
به دلیل مش��کالت اقتصادی، ترس از 
دست دادن خانه شان و احتمال اینکه در 
آینده به دلیل وضعیت نابسامان و مبهم 
اقتصادی کشور دیگر قادر به تهیه خانه 
نباشند، دست به فروش چند دانگ از 

خانه شان می زنند.
واضح است که هر دو بخش قضیه، 
چه برای فروشنده و چه برای خریدار 
شامل ریسک و مشکالتی نیز می باشد.
بازار در تصرف سرمایه گذاران � 

ی��ک مش��اور ام��الک در محدوده 
دامپزش��کی ته��ران در گفت و گ��و 
ب��ا »جهان صنع��ت« در خص��وص 
صحبت های رییس اتحادیه مشاوران 
امالک درباره انجام معامالت به صورت 
ش��راکتی بین چند ش��خص مختلف 
گفت: تاکنون با موارد مشابهی از قبیل 
مشارکت و تامین بودجه توسط همه 
افراد ی��ک خانواده مواج��ه بودیم. اما 
هنوز ش��اهد خرید یک خانه توس��ط 
چند شخص مختلف به صورت دانگی 
نبوده ایم. ممکن است در مناطق دیگر 
این پدیده بیشتر انجام شود اما تاکنون 

با چنین موردی مواجه نبوده ایم.
حمید کاظمی در ادامه افزود: امروزه 

تمام مراجعه کنندگان ما، سرمایه گذاران 
هستند. افراد عادی اصال قادر به تهیه 
خانه نیستند و بازار معامالت کماکان در 
رکود به سر می برد. در وضعیت فعلی با 
بودجه یک میلیارد تومانی هم نمی توان 

صاحب خانه شد.
او وضعیت خرید و فرش را ضعیف 
تلقی کرد و گفت: قیمت ها باالست و 
قدرت خرید م��ردم پایین. همین امر 
موجب شده تا مانند چند ماه گذشته 

همچنان با رکود مواجه باشیم.
برهم زدن تعادل بازار توس�ط  � 

دپارتمان ها
کاظمی در خصوص مش��کلی که 
مش��اوران امالک در آن محدوده با آن 
مواجه هستند گفت: دپارتمان هایی از 
مناطق مختلف وارد محدوده های دیگر 
شده و با ارائه قیمت های سرسام آور به 

مالکان، بازار منطقه را بر هم می زنند.
این مش��اور امالک افزود: به عنوان 
مثال در خیابان دکتر هوشیار با قیمت 
مترمربعی ۳۴میلیون تومان و در خیابان 
لعل آخر با قیمت هایی بین ۳8 تا ۴۰ 

میلیون تومان مواجه می شویم.

او ادام��ه داد: چنی��ن قیمت هایی 
اص��ال در این منطقه وجود ندارند ولی 
دپارتمان ها به این منطقه وارد ش��ده 
و قیمت ه��ای باالیی را به س��ازندگان 

اعالم می کنند.
کاظم��ی گفت: ما ای��ن موضوع را 
به ب��ازرس اتحادیه مش��اوران امالک 
هم گ��زارش داده ایم. در این خصوص 
به اتحادیه گفته ای��م: برای جلوگیری 
از رک��ود بازار و س��اماندهی وضعیت، 
جلوی این گونه فعالیت های دپارتمان ها 

را بگیرید.
قیمت گذاری اختیاری � 

ای��ن مش��اور ام��الک در ادام��ه 
خاطرنشان کرد: سازندگان هر قیمتی 
که خودش��ان می خواهند به ما اعالم 
می کنند. ما به عنوان مشاوران امالک 
به آنها می گوییم ارزش این ملک کمتر 
از قیمت های پیشنهادی شماست. اما 
سازندگان همچنان بر قیمت های باال و 
خارج از عرف خود پافشاری می کنند. 
جالب اینجاس��ت که واحده��ا با این 
قیمت های خارج از عرف فروخته نیز 
می شوند. خریداران این واحدها عمدتا 

سرمایه گذاران هستند.
کاظمی ادام��ه داد: به عنوان مثال 
در محدوده دامپزشکی ملکی با قدمت 
هش��ت س��ال، مترمربعی ۲8میلیون 
تومان قیمت گذاری شده است. یا در 
موردی دیگر یک سرمایه گذار در خیابان 
دامپزشکی ملکی را با نرخ مترمربعی 
۲۱میلیون تومان خریداری کره و سپس 
با نرخ مترمربعی ۲۶ میلیون تومان آن را 

آگهی کرده است.
او افزود: در مورد دیگری یک ملک 
۶۳ متری با قدمت هشت سال با قیمت 
مترمربعی ۲۱میلیون تومان توس��ط 
واسطه خریداری شده و سپس با نرخ 
مترمربع��ی ۲5 میلی��ون و 5۰۰ هزار 
تومان برای فروش ارائه شده است. این 
قبیل اقدامات در بازار مس��کن به وفور 

دیده می شود.
کاظم��ی همچنین عن��وان کرد: 
مشاوران امالک به تنهایی نمی توانند 
اقدام��ی کنند. الزم اس��ت تا اتحادیه 
ام��الک در این باره  هر چه زودتر وارد 
عمل ش��ده و ب��ه فکر ارائ��ه راهکاری 

باشد.

ل�ح  مصا ر  ا ز ب�ا وضعی�ت  � 
ساختمانی

این مشاور امالک که در بازار مصالح 
س��اختمانی نیز فعالی��ت می کند، در 
خصوص وضعیت ب��ازار مصالح گفت: 
افزایش قیمت مصالح س��اختمانی به 
صورت مستقیم روی بازار امالک تاثیر 
دارد. در این خصوص کسی جوابگوی 
مردم نیس��ت. او گفت: در حال حاضر 
سیمان پاکتی ۴5 هزار تومان خریداری 
ش��ده و به ناچار پاکتی 5۰ تا 55 هزار 
تومان در بازار به فروش می رس��د. این 
در حالی است که در بسیاری از مناطق 
با مشکل تهیه و تامین سیمان رو به رو 
هستند. چرا که سیمان در بازار بسیار 
کمیاب شده و با قیمت های هنگفتی از 
قبی��ل پاکتی 8۰ تا 9۰ هزار تومان به 
فروش می رسد. کاظمی ادامه داد: در این 
خصوص سازنده نیز مقصر نیست. چرا 
که سازندگان هر چه مصالح ساختمانی 
را گران ت��ر بخرن��د، ناچارند بر قیمت 

تمام شده واحد مسکونی بیفزایند.
دور زدن قان�ون، کار راحت�ی  � 

است!
ای��ن مش��اور ام��الک در خصوص 
ع��دم اجرای قان��ون و مصوبات دولت 
خاطرنش��ان کرد: اکن��ون واحدهای 
مسکونی خالی بس��یار زیادی در بازار 
وجود دارن��د. مالکان ای��ن واحدها را 
بدون سکنه و خالی نگهداری می کنند 
تا وضعیت اقتصادی کشور به یک ثبات 
نسبی برس��د. آنها ترجیح می دهند تا 
تعیین تکلیف وضعیت مبهم اقتصادی 
کشور از انجام معامالت خودداری کنند. 
او ادامه داد: صاحب خانه ها بدون توجه 
به مصوبات دولت در خصوص تمدید 
خ��ودکار اجاره نامه و س��قف افزایش 
اجاره بها، اقدام به تخلیه خانه و افزایش 
مبلغ اجاره بها به میزان دلخواه هستند.

کاظمی در پایان یادآور ش��د: این 
موارد فقط در رسانه ها اعالم می شود. 
هیچ گونه نمود اجرایی در واقعیت ندارند. 
این ها فقط در حد حرف هستند چرا که 
تاکنون هیچ کس به این مصوبات عمل 
نکرده اس��ت. این امر با داشتن آشنا و 
انجام زد و بند در سیستم های دولتی 

به راحتی امکان پذیر است.

گزارش میدانی »جهان صنعت« از افزایش تمایل متقاضیان به خرید و فروش دانگی امالک

مسکن اشتراکی

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

اصفهان

در سخت ترین تابستان نیم قرن اخیر صورت گرفت
سربلندی آبفای اصفهان در تامین آب شرب پایدار

تابستان ۱۴۰۰ یکی از سخت ترین تابستان ها از نظر تامین و توزیع آب بین مشترکین بود که آبفای استان 
اصفهان با سربلندی از این آزمون بیرون آمد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که به صورت مجازی در بیست وهفتمین نشست کمیته رصد 
و پایش تنش آبی کشور سخن می گفت افزود: از ابتدای تنش آبی در خردادماه سال جاری تاکنون با استفاده از 
5۷۴۰ دستگاه تانکر سیار نزدیک به ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر آب بین شهروندان و روستاییان تحت پوشش، 

توزیع شده است.
هاشم امینی افزود: شرایط تامین آب پایدار در تابستان امسال به قدری سخت بود که مجبور شدیم نه 
فقط در روس��تاها بلکه در قلب کالنش��هر اصفهان نیز به صورت س��یار آب توزیع کنیم تا رضایت شهروندان 

حاصل شود.
وی با اشاره به این که هم اکنون آب مورد نیاز جمعیتی بالغ بر شش میلیون نفر در استان های اصفهان، یزد 
و چهارمحال و بختیاری از س��د زاینده رود تامین می ش��ود گفت: برآوردها نشان می دهد ذخیره آب دریاچه سد 
زاینده رود به ۲5۰ میلیون مترمکعب رسیده و به همین دلیل مدیریت مصرف بهینه آب، باید همچنان سرلوحه 

همه کارها باشد. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان یکی دیگر از مشکالت تامین آب شرب پایدار را قطع برق چاه ها و تاسیسات 
آبرسانی در طول تابستان عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل و قطع وابستگی به سامانه های برق آبی، تالش 
این ش��رکت بر تقویت دیزل ژنراتورها و تولید برق مورد نیاز، متمرکز ش��ده است. گفتنی است بیست و هفتمین 
نشس��ت کمیته رصد و پایش تنش آبی کش��ور روز یکشنبه ۱۴ شهریورماه جاری به ریاست حمیدرضا جانباز، 
مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور و با حضور مدیران عامل شرکت های آبفای سراسر کشور  به 

صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

خوزستان

توسط پیمانكار مناطق نفتخیز جنوب انجام شد
تامین آب روستاهای بخش منصوری

 آبرس��انی به روس��تاهای بخش منصوری توسط شرکت اویک از پیمانکاران طرح نگهداشت و افزایش تولید مناطق نفتخیز جنوب انجام شد. 
سرپرست طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه اهواز در ارتباط با این خبر گفت: این اقدام در راستای مسوولیت های اجتماعي و با توجه به وضعیت 
خشکسالی و تنش آبی در استان خوزستان به منظور برطرف کردن بخشی از نیاز آبی روستاهای بخش منصوری صورت گرفت. مسعود ارسطو افزود: 
تاکنون بیش از ۱8۰ سرویس تانکرهای آبرسانی ۱۶۰۰۰ لیتری آب آشامیدنی برای روستاهای این منطقه ارسال شده است. میدان نفتی منصوری 
در ۴5 کیلومتری جنوب شرقی شهر اهواز واقع است و طرح نگهداشت و افزایش تولید در این میدان توسط شرکت مهندسي و ساختمان صنایع نفت 

)اویک( درحال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
 مسوولیت اجتماعی بخشی از وظایف سازمانی تلقی می شود

 مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: مسوولیت 
اجتماعی بخشی از وظایف سازمانی است که این شرکت تالش کرده به نحو شایسته 
نسبت به تحقق آن اقدام کند. حمیدرضا گلپایگانی روز یکشنبه چهاردهم شهریور 
ماه در بازدید از محل بسته بندی کمک های معیشتی در کارگاه مرکزی شرکت در 
اهواز افزود: مدیریت شرکت ارائه خدمات به هم استانی ها و همچنین مناطق پیرامون 
موقعیت های عملیاتی استقرار دستگاه های حفاری در دیگر  استان ها را در اولویت 
برنامه ها تعریف کرده و در این زمینه با استانداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط 
در استان خوزستان همکاری مستمر و موثر دارد. وی با اشاره به اعالم استانداری 
و قرارگاه جهادی امیرالمومنین )ع( در خصوص تدارک کمک های معیشتی برای 

توزیع در مناطق محروم  استان، اظهار کرد: در این زمینه از پایگاه مقاومت بسیج شرکت خواسته شد تا نسبت به بررسی و تهیه اقالم مورد نظر اقدام 
کند که با پیگیری به عمل آمده هم اکنون 5۰۰ بسته معیشتی شامل مواد غذایی تدارک و آماده توزیع است. گلپایگانی در این بازدید که تعدادی از 
مدیران، روسای ستادی و فرمانده و مسووالن پایگاه مقاومت بسیج  شرکت حضور داشتند با تقدیر و قدردانی از فعالیت های بسیج در بخش های مختلف 
از جمله مسوولیت های اجتماعی گفت: اقالم مورد نظر برای تهیه 5۰۰ بسته معیشتی دیگر نیز تامین شده و در مرحله بسته بندی است و این روند در 

حد مقدورات و شرایط شرکت استمرار خواهد داشت.

در بازدید مدیرعامل شرکت توسعه نیشكر از شرکت آبان بسپار توسعه مطرح شد
تامین نیازهای آبفای خوزستان با اصالح خط تولید لوله های پلی اتیلن

با اصالح و به روزآوری تجهیزات خط تولید لوله های دوجداره 
پلی اتیلن کاروگیت دار شرکت آبان بسپار توسعه، بخش عمده ای از 
لوله و سازه های مورد استفاده در خطوط شبکه فاضالب خوزستان 

تامین می شود.
شرکت آبان بسپار توسعه از شرکت های زیرمجموعه توسعه 
نیش��کر اس��ت که با تولید لوله های پلی اتیلن فشار قوی و تنوع 
محصوالت، توانایی تامین نیازهای بخش آب و فاضالب اس��تان 

و کشور را دارد.
مدیرعامل ش��رکت توسعه نیش��کر روز یکشنبه چهاردهم 
شهریورماه در جریان بازدید از شرکت آبان بسپار توسعه، اصالح و 

به روزآوری این خط تولید را گامی مهم در راستای بهبود کیفیت محصوالت تولیدی برشمرد.
عبدعلی ناصری دانش، توانمندی و همت متخصصان داخلی را عاملی برای حرکت در مسیر توسعه و خودکفایی دانست و 
ضمن تقدیر از تالشگران عرصه تولید، اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر شاهد تسریع در روند تولید این لوله ها و سودآوری 

مطلوب آن باشیم تا صنعت بزرگ توسعه نیشکر بیش از پیش بتواند در جهت ارتقا و جهش تولید گام بردارد.
در ادامه این بازدید، مدیرعامل شرکت آبان بسپار توسعه نیز مهمترین دستاورد این به روزآوری و اصالح را جلوگیری از هدررفت 
مواد اولیه دانست. مهرزاد فاطمی نیا با بیان این مطلب افزود: با حذف مواد زائد تزریقی در کاروگیت ها و حذف مواد اضافی ایجاد 
شده به دلیل مشکل ضخامت و عدم یکنواختی الیه های داخلی و خارجی، می توان با تولید لوله های سبک تر، مقاومت حلقوی 

بزرگ تری را دریافت کرد.
وی تاکید کرد که این شرکت بر پایه توانایی متخصصان و کارشناسان داخلی و اعتماد به جوانان، همواره به دنبال بهبود 

مستمر کیفیت محصوالت تولیدی است.
مدیرعامل شرکت آبان بسپار توسعه در ادامه  به اقدام مبتکرانه و بی سابقه متخصصین این شرکت در اصالح و به روزآوری 
خط تولید اشاره کرد و گفت: از ابتدای خرید خط تولید لوله های پلی اتیلن دوجداره کاروگیت دار در قطرهای بزرگ، مشکالتی در 

محصوالت تولیدی مشاهده می شد که با نظر بازرسان کنترل کیفیت تصمیم به اصالح گرفته شد.
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اعالم جزئیات عرضه های اولیه هفته جاری
اقتصادآنالین- 
عرض��ه اولیه س��هام 
مجتمع جهان فوالد 
سیرجان در فرابورس 
ایران و شرکت دارویی، 
آرایش��ی و بهداشتی 
آری��ان کیمیاتک در 
بورس تهران در هفته 
جاری انجام خواهد شد.  بر اساس آگهی عرضه اولیه جدید فرابورس ایران، چهار 
میلیارد سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام مجتمع جهان فوالد سیرجان با نماد 
»فجهان«، فردا چهارشنبه مورخه هفدهم شهریور ماه عرضه اولیه خواهد شد. 
حداکثر سهام قابل خریداری برای هر کد حقیقی و حقوقی در این عرضه اولیه، 
هشت هزار سهم و دامنه قیمتی، ۴۵۰۰ ریال تا ۵۵۰۰ ریال خواهد بود. نکته 
مهم این عرضه اولیه اختصاص اوراق اختیار فروش تبعی به خریداران اس��ت. 
این اوراق با سررسید یک  ساله و با قیمت سررسید ۶۶۰ تومانی به خریداران 
اختصاص می یابد.  عالوه بر عرضه اولیه »فجهان« در فرابورس ایران، ۲۲۵ میلیون 
سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان 
کیمیاتک با نماد »کیمیاتک« نیز در همین روز در بورس تهران عرضه خواهد 
شد. از این تعداد ۱۸۰ میلیون سهم در روز عرضه اولیه به کدهای حقیقی و 
حقوقی اختصاص می یابد و ۴۵ میلیون سهم دیگر نیز شنبه هفته آینده )بیستم 
شهریورماه( به صندوق های درآمد ثابت تخصیص خواهد یافت. در این عرضه 
اولیه به هر کد بورسی حداکثر ۱۰۰ سهم در بازه قیمتی ۲۰۹۱ تا ۲۳۰۰ تومان 
اختصاص خواهد یافت که معادل حداکثر ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود. با توجه 
به مشارکت دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفری در آخرین عرضه اولیه سال جاری، 
احتمال می رود حداکثر ۶۴ سهم به هر کد تعلق بگیرد که ۱۴۷ هزار تومان 
نقدینگی نیاز خواهد داش��ت. این ش��رکت به عنوان پانصد و هشتاد و دومین 
شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و در گروه 

»مواد شیمیایی« عرضه می شود.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد
حیات بورس زیر پوست سهم های کوچک

بورس نیوز- حسین عبدی کارشناس بازار سرمایه در خصوص اینکه اقبال 
بورس بیش��تر بر کدام گروه ها متمرکز شده است، اظهار کرد: از سال گذشته 
تاکنون، بازار سرمایه از حیث حجم معامله و ورود سرمایه گذاران تحوالت فراوانی 
را شاهد بوده اما فراهم نبودن زیرساخت ها باعث بازاری منفی در زیست بوم بازار 
سرمایه شد. وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری غیرمستقیم می تواند از وقوع 
بازارهای منفی جلوگیری کند، ادامه داد: هیجان س��هامداران در طول مدت 
معامالت روزانه به عنوان س��م بازارهای مالی نام  برده می ش��ود و هنگامی  که 
معامالت در بازار سرمایه ایران به باالی ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد، امکان 
س��رایت هیجان مثبت و منفی به تمام سرمایه گذاران حقیقی وجود داشته و 
تصمیم های احساسی به  دور از هوش سرمایه را اتخاذ می کنند. بنابراین مسووالن 
س��ازمان بورس با وام گرفتن از تجربه و مشاهده چنین تصمیم هایی در بازار، 
سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس می کنند. این 
کارش��ناس بازار سرمایه افزود: مدیران بازار سرمایه دستورالعمل های متنوع و 
به روزی را به بورس تزریق کرده اند و از س��ال گذشته اتفاق های مثبتی نظیر 
اصالح دستورالعمل بازارگردانی و جدی گرفتن نقش بازارگردان ها پررنگ تر شد 
تا کارایی بازار سرمایه با رشد همراه شود. عبدی درباره وضعیت بازار سرمایه و 
استراحت مقطعی که در آن قرار گرفته ایم نیز تصریح کرد: بورس شاهد آن بوده 
که سهم های بزرگ به  واسطه رشد نرخ دالر با رشدهای قابل قبولی همراه شدند 
و اکنون که نرخ دالر در مرحله استراحت قرار گرفته، این سهم ها نیز به پله اصالح 
رسیده  و در حال استراحت هستند. وی با اشاره به روشن شدن چراغ سبز شاخص 
هم وزن نیز گفت: با توجه به استراحت شاخص سازها یعنی سهم های بزرگ، این 
سهم های کوچک هستند که این روزها به بقا امیدوارشده و با معامالت خود باعث 
سبزشدن شاخص هم وزن طی روزهایی بودند که حتی شاخص کل نیز قرمز بوده 
است. این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: سهامداران قدیمی نسبت به فعالیت های 
کوتاه مدت و نوسان گیری اقدامات و فعالیت های آنچنانی ندارند چراکه بازار در 
سرمایه گذاری کوتاه مدت با احساسات سرمایه گذاران گام های احساسی و بعضا 
خطرناکی را طی می کند که این موضوع تجربه شد و افرادی که با دید بلندمدت 

در بازار حاضر بودند، رشدهای معقولی را تجربه کردند.

عرضه فرآورده های هیدروکربوری در بورس انرژی
سنا- بورس انرژی ایران روز گذشته میزبان انواع محصوالت هیدروکربوری در 
رینگ بین الملل بود. در این روز کاالهای متانول پتروشیمی زاگرس، برش سنگین 
شرکت پتروشیمی امیرکبیر، نیتروژن مایع پتروشیمی غدیر، متانول و نیتروژن 
مایع شرکت متانول کاوه، میعانات گازی )S-۵۰۰( پاالیش گاز خانگیران، برش 
سنگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، برش سنگین پتروشیمی جم، 
متانول، آیزوفید و آیزوریسایکل پاالیش نفت شیراز، نیتروژن مایع پتروشیمی 
بوشهر، نیتروژن مایع و اکسیژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ 
داخلی و نفتای کامل پاالیش نفت الوان و برش هیدروکربن های پنج کربنه و باالتر 
)C۹-C۷( پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه شد. 
همچنین در روز یکشنبه کاالهای حالل ۴۰۲ پاالیش نفت کرمانشاه، بلندینگ 
نفتا پاالیش نفت بندرعباس و حالل ۴۰۴ پاالیش نفت شیراز در رینگ داخلی 
در بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. طی معامالت این روز بیش از 
۸۳۷۲ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از هزار و ۴۶ میلیارد و ۴۸۰ 

میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

ناظران بازار س��رمایه همواره سرمایه گذاران 
را به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه 
توصی��ه و تفا وت های معامله گری در این بازار را 
با دیگر بازارهای س��نتی گوشزد می کنند. عدم 
توجه به اصل مه��م آموزش و حرفه ای گری در 
بازار سرمایه، زیان های بسیاری را در سال گذشته 
رقم زد. زیانی که عموما از محل ناآشنایی افراد 
با سازوکار متفاوت بازار سرمایه و رفتار توده واری 
سهامداران ناشی می شد. از سال گذشته بدین 
سو و پس از تجربه ریزش بازار، آگاهی بخشی به 
مردم درباره ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم 
در بازار سرمایه و هدایت آنها به سمت صندوق ها 
و سبدگردان ها افزایش یافته و این مسیر هموارتر 
شده است. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
بورس و اوراق بهادار در این باره گفته است: توسعه 
و تسهیل دسترسی به صندوق های سرمایه گذاری 
یکی از اقدامات انجام ش��ده در خصوص توسعه 
سرمایه گذاری غیرمستقیم است. میثم فدایی 
همچنین اظهار کرد: در همین راس��تا، سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار دسترس��ی های آنالین و 
آف الین را برای استفاده آسان تر سرمایه گذاران 
بازار س��رمایه گسترش داده است. به گفته این 
مقام مسوول، در خصوص دسترسی های آنالین، 
دس��تورالعمل س��رمایه گذاری آنالین تصویب 
ش��ده اس��ت تا از این طریق، ام��کان صدور و 
ابطال صندوق ها روی اپلیکیش��ن های مختلف 
و اس��تارت آپ های بزرگ کش��ور، فراهم شود؛ 
همچنین امکان صدور و ابطال صندوق ها در شعب 
بانک ها آزاد شده است. فدایی در ادامه تصریح کرد: 
عالوه بر موارد باال و در جهت توسعه سرمایه گذاری 
غیرمستقیم، ابزارهای سرمایه گذاری متنوعی 
طراحی شده اند؛ صندوق های امالک و مستغالت 
و نیز صندوق های اهرمی برخی از این ابزارهای 
جدیدی هس��تند که به تازگی در بازار سرمایه 
معرفی ش��ده اند. وی با اشاره به مقررات زدایی از 
صندوق های سرمایه گذاری فعلی گفت: »سازمان 
بورس و اوراق بهادار برخی از قوانین دست و پاگیر 
را کاهش داده و سعی کرده است تاحد امکان به 

افزایش کارایی صندوق ها کمک کند.«

مجوزه�ای  درص�دی   � ۳۳ رش�د 
سبدگردانی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس 
و اوراق بهادار، توسعه مجوزهای سرمایه گذاری 
را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای توسعه 
س��رمایه گذاری غیر مس��تقیم عنوان کرد و در 
گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا( 
افزود: طی هفت ماهه اخیر مجوزهای متعددی به 
خصوص به شرکت های سبدگردان اعطا شده به 
طوری که این مدت با بیش از ۳۳ درصد رشد در 

تعداد سبد گردان ها همراه بوده ایم.
افزای�ش ۵0 � درص�دی صندوق ه�ای 

بازارگردانی
فدایی افزود: همچنین طی هفت ماه گذشته، 
با بیش از ۲۶ درصد افزایش در حجم صندوق ها 

رو به رو بوده ایم؛ به طوری که حجم صندوق های 
سرمایه گذاری از ۴۰۱ هزار میلیارد تومان به ۵۰۸ 
هزار میلیارد تومان رسیده  است. وی اضافه کرد: 
صندوق های اختصاص��ی بازارگردانی نیز از ۶۶ 
ه��زار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان 
رسیده اند که رشدی حدود ۵۰ درصد را شاهد 
بوده اند. این مقام مسوول تاکید کرد: صندوق های 
کاالیی نیز در این مدت به رقم دو هزار و ۶۰۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده اند که عدد قابل توجهی 

محسوب می شود.
عملکرد محوری کارمزد مدیران صندوق

فدای��ی در پاس��خ به این پرس��ش که برای 
حفظ و نگهداری این ارزش و کم نشدن آن چه 
برنامه ای دارید، گفت: در این خصوص دسترسی 
مردم به صندوق ها را روز به روز افزایش می دهیم 

تا صندوق ها بتوانند منابع بیشتری جذب کنند؛ 
عالوه بر ای��ن، عملکرد محوری کارمزد مدیران 
صندوق های سرمایه گذاری در دست انجام است. 
وی افزود:  بر این اساس، مدیر صندوق هایی که 
عملکرد بهتری نسبت به شاخص داشته باشند، 
می توانند کارمزد دریاف��ت کنند. این موضوع 
سبب ایجاد انگیزه بیشتر صندوق ها در جهت 
تالش برای س��وددهی بهتر است. وی خبر داد: 
»عملیاتی شدن این روش نیازمند ایجاد نرم افزار 
مربوطه اس��ت که قرار است تا حدود دو هفته 

آینده عملیاتی شود. 
مدیریت دارایی به کمک سرمایه گذاری  � 

غیر مستقیم
در همین باره یک کارش��ناس بازار سرمایه 
گفت: س��رمایه گذاری در بازار سرمایه مستلزم 

کس��ب مهارت های الزم و صرف وقت اس��ت و 
اگ��ر تخصص و زمان کافی برای این کار وجود 
نداشته باشد، بهتر اس��ت از خدمات مدیریت 
سرمایه گذاری بهره برده و به صورت غیرمستقیم 
در این بازار سرمایه گذاری شود. شایان ایرانمنش 
افزود: اکثر س��هامداران جدی��د از دانش مالی 
کافی برخوردار نیس��تند و یا دارای مش��اغلی 
هس��تند که فرصت رصد کردن کامل بازار را از 
آنها می گیرد، این افراد بهتر است که با انتخاب 
روش غیرمستقیم سهامداری، میزان ریسک را به 
حداقل برسانند تا در نوسان های بازار، دچار ضرر 
و زیان نشوند. وی تاکید کرد: ورود غیر مستقیم به 
بازار سرمایه به طور قطع، ریسک کمتری نسبت 
به ورود مستقیم به این بازار دارد. ایرانمنش افزود: 
البته افرادی می توانند به صورت مستقیم وارد بازار 
سرمایه شوند که توانایی و دانش مالی الزم و وقت 
کافی داشته باشند اما طی چند سال اخیر افراد 
زیادی به طور مستقیم وارد بازار سرمایه شدند 
که دانش اندکی داش��ته و دچ��ار ضرر و زیان 

شدیدی شدند. 
به گفته این کارشناس بازار سرمایه افراد تازه 
وارد در حوزه بازار سرمایه نیازمند کسب دانش 
کافی هستند و این موضوع بسته به توانایی ها 
و تخصص فرد، نیازمند صرف زمان اس��ت. این 
کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: تجربه کم، 
ناکافی بودن س��واد بورسی، اثرپذیری از افراد و 
کانال های سیگنال فروش و... را می توان دلیل 
اصل��ی خرید و فروش برخی نمادها با ارزندگی 
کمتر در یکی، دو سال گذشته دانست. ایرانمنش 
تاکید کرد: در تمام دنیا سرمایه گذاران سرمایه 
خود را به شرکت های مدیریت دارایی و مدیریت 
سرمایه س��پرده و اولین گزینه سرمایه گذاری 
برای آنان بازار س��رمایه است. بنابراین توصیه 
می شود س��رمایه گذاران از طریق غیرمستقیم 
وارد بازار سرمایه شوند و در صورتی که در طول 
زمان تخصص کافی را کس��ب کردند، اقدام به 
سرمایه گذاری مستقیم کنند. وی حضور افراد 
تازه وارد به صورت س��رمایه گذاری مستقیم را 
در بازار س��رمایه اش��تباه عنوان ک��رد و گفت: 
س��رمایه گذاری در بازار سرمایه مستلزم کسب 
مهارت ه��ای الزم و ص��رف وقت اس��ت و اگر 
تخصص و زمان کافی برای این کار را در اختیار 
نداش��ته باشند، بهتر است از خدمات مدیریت 
سرمایه گذاری بهره برده و به صورت غیر مستقیم 

در این بازار سرمایه گذاری کنند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تشریح کرد

گام های توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم 
خبر

سهام عدالت، سبد سهامی با بیشترین دربرگیری بین مردم 
کشور است که به عقیده برخی از کارشناسان عملکرد و نحوه 
اعطای آن، کامال منطبق بر عدالت نبوده است. چراکه افرادی 
واجد ش��رایط این س��هام بوده اند اما به دلیل عدم شناسایی 
صحیح در زمان آغاز این طرح، به آنها سهمی تخصیص داده 
نش��ده است. از زمان اجرای سهام عدالت تاکنون بسیاری از 
مسووالن وعده اعطای سهام عدالت به جاماندگان را داده اند، 
اما همیشه در حد وعده  باقی مانده است. اما گویا این وعده ها 
در دول��ت جدی��د چند گام به عملی ش��دن نزدیک ش��ده 
اس��ت. چراکه به تازگی  اظهاراتی از سوی رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس به نقل از رییس جمهوری مبنی بر موافقت 
دولت سیزدهم برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تا 
پایان سال نقل شده است؛ خبری که بسیاری از جاماندگان 
را امیدوار کرده است. کارشناسان بازار سرمایه اعطای سهام 
عدالت جدید به جاماندگان را از نظر فنی امکان پذیر می دانند، 
اما تاکید می کنند که این اقدام به محاسبات و مصوبات جدید 
زیادی نیاز دارد. همچنین بر اساس گفته های کارشناسان باید 
برای نحوه شناسایی افراد و تخصیص آن با برنامه مناسب گام 
برداشت و از مرحله اول اعطای سهام عدالت برای پیشگیری 

از اشتباهات گذشته درس گرفته شود.
معمای نحوه بازپرداخت اصل سهام عدالت � 

مهدی قلی پور کارش��ناس بازار س��رمایه بیان کرد: بر 
اس��اس اطالعات منتشر شده نزدیک به هفت میلیون نفر 
جامانده سهام عدالت وجود دارد که بیش از نیمی از آنها 
افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مابقی 
در قشر های مختلف به ویژه عشایر و روستاییان هستند. وی 
افزود: البته آمار های دیگری تا ۲۰ میلیون نفر هم عنوان 
ش��ده، ولی به نظر می آید فعال صحبت از تخصیص برای 
همین هفت میلیون نفر است. همچنین دو میلیون نفر از 
ثبت نام کنندگان قبلی نیز که کارتکس سهام عدالت دارند 
اما ثبت سیستمی نشده اند، جزو جاماندگان هستند که باید 
در این زمینه  سازمان خصوصی سازی اطالع رسانی انجام 
دهد. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش 
که در صورت تخصیص سهام عدالت جدید به جاماندگان 
آیا حقی از سهامداران عدالت فعلی که بیش ۱۵ سال برای 
آزادس��ازی منتظر بوده اند ضایع نمی شود، گفت: حقی از 
کس��ی ضایع نمی ش��ود؛ بلکه این دارایی به برخی زودتر 
و به برخی دیرتر واگذار ش��ده اس��ت. مساله مهم تر نحوه 
بازپرداخت اصل س��هام عدالت از محل س��ود های نقدی 
تقسیمی شرکت های زیر مجموعه سهام عدالت است که 
مشخص نیست سهامداران جدید هم مشمول این قضیه 
هستند یا خیر. وی توضیح داد: اگر مشمول شوند آزادسازی 

سهامش��ان فعال صورت نمی گیرد و به تناسب تادیه اصل 
دارایی تخصیص یافته از محل س��ود های نقدی سال های 

بعد، آزادسازی صورت می گیرد. 
نوع سهام مس�اله اصلی پیش روی سهام عدالت  � 

جدید
این کارش��ناس بازار سرمایه در ادامه گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان افزود: مساله اصلی نوع سهام عدالت جدید 
است. چراکه سهام  قبلی دولت تخصیص یافته اند و باید سهام 
جدید برای انتقال به پرتفوی عدالت جاماندگان اختصاص یابد. 
قلی پور اضافه کرد: همین طور نرخ واگذاری با تخفیف و نهایتا 
منابع آن باید قطعی شود و در آخر نحوه بازیافت اصل دارایی 
واگذار ش��ده مشخص شود؛ البته با توجه به ابهامات موجود 

بعید است به زودی این مساله تعیین تکلیف شود.
امکان فنی � 

قلی پور در پاس��خ به این پرس��ش که آیا واگذاری سهام 
جدید در قالب س��هام عدالت به جاماندگان در حال حاضر 
امکان پذیر است بیان کرد: ابهامات زیادی از نظر سهام قابل 
انتقال، نرخ و نحوه بازیافت اصل دارایی منتقل شونده وجود 
دارد اما از نظر فنی امکان پذیر است. با این حال این روند به 
محاس��بات و مصوبات جدید نیاز خواهد داشت و الزم است 

پروسه ای جدید آغاز شود.

 � صندوق های قاب�ل معامله بهتری�ن راه واگذاری 
سهام جدید عدالت

این کارش��ناس بازار سرمایه در رابطه با پیشنهاد خود در 
زمینه نحوه اعطای س��هام عدالت ب��ه جاماندگان اظهار کرد: 
بهترین راه واگذاری سهام عدالت به جاماندگان از طریق صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله است. به نحوی که سهام مصوب برای 
انتقال، در نرخی که احتماال شامل تخفیف است به صندوق سهام 
عدالت منتقل و واحد های این صندوق به افراد تخصیص یابد و با 
گذشت زمان که از محل سود های صندوق به ویژه سود نقدی 
شرکت ها، بهای تمام شده سهام انتقالی بازیافت می شود، نسبت 

به آزادسازی واحد های صندوق سهام عدالت اقدام شود.
منابع برای تخصیص سهام موجود است � 

مهدی دلبری دیگر کارشناس بازار سرمایه هم در این باره 
بیان کرد: موضوع جاماندگان س��هام عدالت موردی است که 
اختالف دولت قبلی با مجلس نیز بوده است. برآورد های اولیه 
نشان می دهد که حدود دو میلیون جامانده قطعی سهام عدالت 
و در برخی برآورد ها تعداد بیشتری جامانده وجود دارد. وی افزود: 
اختالف نظر در گذش��ته از این باب بود که دولت ادعا داشت 
سهامی برای واگذاری وجود ندارد و مجلس اصرار بر واگذاری 
سهام دولت از بقیه بنگاه ها بود. این کارشناس بازار سرمایه در 
ادامه اظهار کرد: یکی از ش��عار های دولت آقای رییسی بحث 

جاماندگان سهام عدالت بوده است و با صحبت های اخیری که 
وزیر اقتصاد داشتند به نظر می رسد که دولت اراده ای برای اعطای 
سهام عدالت برای جاماندگان را دارد. دلبری در رابطه با تخصیص 
سهام بیان کرد: از نظر سهامی که باید تخصیص داده شود دولت 
در برخی از بنگاه ها که در گذشته سهام عدالت را تخصیص داده 
است همچنان سهامدار است. در این زمینه مشکلی وجود ندارد و 
می توان با همان مدل قبلی روند را اجرایی کرد؛ یعنی این سهام 
ظرف سالیان آتی از محل دریافت سود نقدی بهای تمام شده 
آن تسویه شود و با همان مدلی که به سهامداران در مرحله اول 

واگذار شد در این مرحله نیز انجام شود.
درس های عبرت � 

این کارش��ناس بازار س��رمایه در ادامه اظهار کرد: نکته ای 
که باید گفت این است که برای برقراری عدالت باید پرتفوی 
اعطاشده به سهامداران جدید نزدیک به پرتفوی سهامداران 
قبلی باشد و اگر اسم شرکت ها متفاوت است حداقل از همان 
صنایع و با همان میزان ارزش باشد؛ به دلیل اینکه افراد عمدتا 
نیاز های مادی مشابهی دارند و در این مرحله امید است که از 
مرحله اول واگذاری درس عبرت گرفته شود. دلبری در ادامه 
بیان کرد: سود نقدی که از محل سهام عدالت در حال توزیع 
است هم اکنون بیشتر از میزان یارانه اعطای به افراد است. این 
نشان دهنده این موضوع است که سهام عدالت ثروتی مناسب 
برای ماندگاری است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نکته 
بعد این است که برای اعمال مدیریت سهامداران حتما باید تالش 
شود که فرآیندی برای آزاد سازی و یا حداقل اعمال رای افراد 
دیده شود. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: پیشنهاد 
می شود به جای اینکه سهام عدالت، بخشی و در سطح استان 
و شهرستان مدیریت شود، به دلیل اینکه پرتفوی مناسب و 
یکپارچه دارد برای آن یک کمیته سرمایه گذاری قوی و مجزا 
بر خرید و فروش را برای نظارت و تصمیم گیری، مشابه قالب 
صندوق های سرمایه گذاری ایجاد کنند و در تصمیم گیری ها از 
رای سهامداران واقعی استفاده شود. او تاکید کرد: در کل باید 

سهام عدالت و مدیریت آن باهم واگذار شود.
افزایش روزانه ارزش سهام عدالت � 

گفتنی است روز گذشته، ارزش سهام عدالت در مقایسه با 
روز یکشنبه افزایش یافت. به گزارش اقتصادآنالین، در پایان 
معامالت روز گذشته بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه 
با روز یکشنبه، معادل ۰/۰۳ درصد افزایش یافت. بدین ترتیب 
ارزش س��بد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۱۴ میلیون و 
۲۷۲ هزار تومان رسید و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت 
هم ۲۶ میلیون و ۸۸۱ هزار تومان شد. با احتساب این موضوع، 
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی به هشت 

میلیون و ۵۶۳ هزار تومان رسیده است.

کارشناسان بازار سرمایه بررسی کردند
مسیر ناهموار اعطای سهام عدالت به جاماندگان

چالش

آگهی مفقودی
مدارک: برگ سبز و سند کمپانی یک دستگاه کانتینر نیمه یدک چادری ، سیستم ماموت مدل 1381 به رنگ 
آبی و به ش��ماره پالک ایران59- 843 ع 35 و به ش��ماره شاس��ی 8112421630CH 1707 به نام محسن 
توکلی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 176 و کدملی 2269806433 صادره از علی آباد کتول مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
گلستان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سیدمرتضی موسوی ضمن تقدیم درخواست وارده به شماره 5355 مورخه 1400/06/11 با 
تسلیم برگه استشهادیه گواهی شده 98704 دفترخانه اسناد رسمی شماره 21 بهارستان با اعالم اینکه سند 
مالکیت شش دانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به مساحت 82/94 مترمربع قطعه 10 تفکیکی به شماره 
پالک 7627 فرعی از 138 اصلی مفروز از 945 فرعی از اصلی مرقوم واقع در حوزه ثبتی بهارس��تان ذیل 
دفتر الکترونیکی 139920301206001722 به ش��ماره سریال 283999 به نام سیدمرتضی موسوی ثبت 
و صادر و تسلیم شده است که به علت نامعلوم مفقود گردیده است تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 

پالک مذکور را نموده است.
لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص 
یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
به مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره مراجعه و رسید دریافت نماید در غیر این صورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و 

اعتراض ایشان فقط در مراجع قضایی قابل رسیدگی خواهد بود.
50 م الف- مسلم چشمی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 140060312008000825مورخ 1400/3/24 هی��ات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان آق قال، کالسه 1399114412008000295  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
جمشید توفیقی راد فرزند تقانگلدی به شماره شناسنامه 4970079234 کدملی 4970079234  
در ش��ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 1635/61متر مربع در قس��متی از 
شش دانگ پالک شماره 825- فرعی از 517 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی آق قال   بخش 
7 حوزه ثبت ملک شهرس��تان آق قال از س��همی تقانگلدی توفیقی راد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آق قال تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
ذیص��الح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/16      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/31
7677/ م الف- محمد فندرسکی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 140060312008000832 م��ورخ 1400/3/24 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان آق قال، کالسه 1399114412008000299  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
جمشید توفیقی راد فرزند تقانگلدی به شماره شناسنامه 4970079234 کدملی 4970079234  
در ش��ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 120/21 مترمربع در قس��متی از 
شش دانگ پالک شماره 826- فرعی از 517 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی آق قال   بخش 
7 حوزه ثبت ملک شهرس��تان آق قال از س��همی تقانگلدی توفیقی راد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آق قال تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
ذی صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/31

7675/ م الف- محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمدابراهیم صفایی مله س��رخي طبق درخواست به ش��ماره وارده 21506 مورخ 1400/06/10 و با 
تقدیم دو برگ فرم استش��هادیه  مصدق ش��ده به شماره 21220 دفتر 125 مدعی است که سند مالکیت 
ش��ش دانگ اعیان پالک 746 فرعی از 5 اصلی بخش یک حومه ذیل ثبت  82265 و صفحه 165 دفتر 415 
به نام محمدابراهیم صفایی مله سرخی صادر و تسلیم گردید به علت سهل انگاری سند مالکیت به شماره سریال  
425745 مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده 120- آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت 10 روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر این صورت  نسبت به صدور سند مالکیت طبق 

مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
شماره: 1277/م الف /12- محمد عباسی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

آگهی مفقودی
کلیه مدارک مربوط به یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در روستای زیارت گرگان به مساحت 70 مترمربع 
در طبقه چهارم، سال ساخت 1395 که در روبه روی هتل پردیس، باالی فروشگاه مصالح ساختمانی صغیری 
واقع شده به نام آرش رضایی فرزند عبدالعظیم به شماره شناسنامه 2852 و کدملی  2121551956 متولد 

1358 صادره از گرگان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.
گلستان

آگهی مفقودی
مدارک: برگ س��بز- برگ کمپانی خودرو پژو پرش��یا رنگ س��فید مدل 1393 پالک ایران  88 929 ل 36 
موتور 139B0049030 شاس��ی NAAN11FC1EK676958 به نام س��یدرضا همراز مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهارستان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 140060319012001196 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسین عتیقی لرستانی فرزند عوض به شماره شناسنامه 372 صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 
384/85 مترمربع پالک 5502 اصلی واقع در ده ترکان خریداری از مالک رسمی آقای احمدعلی طاهری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/16
1165 م الف- محمد آرمان پور- رییس ثبت اسناد و امالک سیرجان
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 سهم دولتی ها از واردات نهاده های دامی
 به ۳۰ درصد رسید

ایلنا- مشاور اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران تصریح کرد: بر 
اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی اجازه فعالیت 
تجاری ندارند و این درحالیست که سهم دولتی ها از واردات نهاده های دامی طی 

سال های اخیر از پنج درصد به ۳۰ درصد رسیده است.
ابوالحسن خلیلی رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: 
این اتحادیه با حمایت های اتاق بازرگانی در دوره جدید فعالیت های خود تالش کرد 

گامی موثر در مسیر فعالیت های تشکلی بردارد.
 وی افزود: اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در دوره جدید فعالیت 
خود تالش کرد تا نقش تسهیل گری میان واردکنندگان با وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی و صمت ایفا کند. خلیلی در ادامه  با تاکید بر ضرورت شفاف  سازی در 
سیاستگذاری های اقتصادی و سیاست های ارزی اظهار کرد: با توجه به مواجه شدن 
کشور با پدیده خشکسالی و معطوف شدن تالش دولت برای تامین گندم مورد نیاز 

الزم است تا اقدامات کافی در زمینه لجستیک صورت بگیرد.
رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران افزود: همزمانی دوره 
واردات گندم با سایر کاالهای اساسی می تواند برای جابجایی اقالم به داخل کشور 
اشکاالتی را ایجاد  کند.وی خاطرنشان کرد: عدم اعالم سیاست های ارزی دولت با 
توجه به ضرورت تداوم روند تامین کاالهای اساسی به ویژه نهاده های دامی در نیمه 
دوم سال به عنوان یکی از موانع تداوم فرایند خرید و واردات کاال محسوب می شود.
در ادامه این جلسه، ناصر ایمانی مشاور اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران تصریح کرد: الزم است سیاست های ارزی کشور در اسرع وقت شفاف سازی 
شود.وی با اشاره به افزایش سهم دولتی ها از واردات نهاده های دام و طیور گفت: بر 
اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی اجازه فعالیت 
تجاری ندارند و این درحالیست که سهم دولتی ها از واردات نهاده های دامی در 

سال های اخیر از پنج درصد به ۳۰ درصد رسیده است.
 بر همین اساس مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد تا 
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای مشکالت این صنف را به اتاق 
بازرگانی تهران اعالم کند تا این معضالت در جلساتی که با سران کشور برگزار 

می شود، مطرح و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

کرونا و کاهش ۷۰ درصدی مصرف لوازم  التحریر
تسنیم- رییس اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر و نوشت  افزار تهران از کاهش 
۷۰درصدی مصرف نوشت افزار در کشور با شیوع کرونا خبر داد و گفت: برای رونق 

بازار لوازم  التحریر نیاز به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها باهم است.
موسی فرزانیان، افزود: بازار لوازم  التحریر و نوشت  افزار در دو سال اخیر به دلیل 

کرونا و بسته شدن فیزیکی مدارس حال و روز خوبی ندارد و در رکود است.
 وی اضافه کرد: صنف لوازم  التحریر و نوشت افزار به طور قابل توجهی درگیر کرونا 
بوده  به طوری که همکاران ما فقط با 2۰ تا ۳۰درصد ظرفیت خود به فعالیت 
می پردازند و اگر امسال مدارس به طور فیزیکی باز نشود ضربه سنگینی به این 

صنف وارد می شود.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم  التحریر و نوشت افزار تهران تاکید کرد: فعالیت 
مدارس به صورت مجازی در دوسال اخیر دراین بازار تاثیر بسزایی داشته است به 
طوری که استفاده از لوازم  التحریر را بین 6۰ تا ۷۰ درصد کاهش داده است چراکه 
دانش آموزان در منزل لوازم التحریر زیادی نیاز ندارند و اکثر آموزش ها مجازی 
است.فرزانیان گفت: با کاهش خرید لوازم التحریر در کنار فشار به فروشندگان، 
تولید کارخانه ها نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته و برخی از کارخانجات از سه 
شیفت کار به یک شیفت کار رسیده اند و مجبور به تعدیل نیرو شدند و فشارزیادی به 
صنف لوازم  التحریر و نوشت افزار وارد شده است، فعال منتظر هستند ببینند مدارس 
بازگشایی می  شود یا خیر.وی در توضیح تغییر قیمت لوازم در سال تحصیلی جدید 
افزود: قیمت لوازم  التحریر امسال افزایش چندانی نداشته و برخی از اقالم طبق عرف 
با رشد 1۰ تا 15 درصدی روبه رو بوده و برخی از اقالم، چون گردش کار چندانی 

نداشته شامل افزایش قیمت هم نشده است.
رییس اتحادیه تهران درخصوص س��هم واردات در تامین نیاز لوازم  التحریر و 
نوش��ت افزار گفت: لوازم اولیه از جمله پاک کن، مداد، خودکار، ماژیک، تراش و... 
ممنوع الورود است و از ابتدای امسال تقریبا هیچ لوازم  التحریری وارد نشده و اقالم 
موجود در بازار مربوط به س��ال های گذش��ته است. رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم  التحریر و نوشت  افزار تهران گفت: امسال بحث بازگشایی مدارس مربوط به ماه 
آبان است و اگر قرار به بازگشایی باشد باید تا آبان ماه صبر کرد تا تکلیف روشن 
شود که مدارس امسال مجازی فعال می شوند یا خیر. وی در مورد قیمت دفتر در 
بازار گفت: قیمت دفتر وابسته به قیمت کاغذ است و با توجه به اینکه قیمت کاغذ 
در یک بازه زمانی کاهش و در یک بازه افزایش پیدا کرده بود، در برخی اقالم رشد 

1۰ تا 15 درصدی داشته است.

 دستورالعمل صدور مجوز »مراکز تجاری ایران
 در خارج« ابالغ شد

ایلنا- دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی 
محصوالت و خدمات ایرانی در خارج از کشور ابالغ شد.

دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصوالت و 
خدمات ایرانی در خارج از کشور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اصالح و از 
سوی محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی برای اجرا به حمید 
زادبوم، معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ابالغ شد. با توجه به بند 
چهار تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 1۳۸ قانون اساسی و در چارچوب تحقق 
بند 1۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه حمایت همه  جانبه و هدفمند 
از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده با هدف ارزآوری مثبت و اجرایی 
کردن مفاد بسته های حمایت از صادرات غیرنفتی کشور، همچنین بر اساس اهداف و 
وظایف قانونی سازمان توسعه تجارت ایران مندرج در ماده 5 اساسنامه، دستورالعمل 
حمایت از تاسیس و فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصوالت و خدمات ایرانی 
در خارج از کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اصالح و برای اجرا توسط 

سازمان توسعه تجارت ایران، ابالغ شد.
گفتنی است، هدف این دستورالعمل توسعه بازاریابی و صادرات محصوالت و 
خدمات ایران در خارج از کشور و تسهیل زمینه همکاری های تجاری بین بنگاه های 

کشور میزبان و ایران است.

خبر

گروه بازرگانی- وزرای دولت س��یزدهم در 
طول ۴۰  سال گذشته بیشترین آرای اعتماد را از 
مجلس گرفتند و این امر بار سنگینی بر دوش آنان 
می گذارد. بر این اساس نمایندگان مجلس بر این 
عقیده هستند که وزرا باید بر اساس قول هایی که 
داده اند در این حوزه گام بردارند. در واقع وزرا نباید 
دچار روزمرگی شوند بلکه باید با اولویت بندی در 
زمینه حل مشکالت اقتصادی کشور و مردم گام 
بردارند. این در حالی است که امروز یکی از مهم ترین 
دغدغه های مردم افزایش قیمت روزانه کاالهای 
اساس��ی اس��ت. از این رو  از وزرای اقتصاد، جهاد 
کشاورزی، صمت، تعاون و نفت که تیم اقتصادی 
دولت به شمار می روند انتظار می رود با اولویت  بندی 
و اصالح س��اختار اداری در مسیر حل مشکالت 
کشور گام بردارند چرا که دستکم در دولت جدید،  
مردم باید نشانه های بهبود وضعیت اقتصادی را در 
معیشت خود ببینند. به عبارت دیگر این روزها 
مردم انتظار ثبات اقتصادی و کنترل قیمت ها را 
در بازار دارند که در این راستا باید جلوی افزایش 

افسارگسیخته قیمت ها گرفته شود.
اما در این بین از وزیر جهاد کشاورزی به عنوان 
وزارتخانه ای که متولی تولید و تامین محصوالت 
کشاورزی است و سیاست های او به طور مستقیم 
با کشاورزان و بخش تولید و امنیت غذایی مردم 
ارتباط دارد، توقع بیشتری وجود دارد. ضمن اینکه 
در حال حاضر کشور از کم  آبی و خشکسالی رنج 
می برد و در این راس��تا معضالت زیادی به وجود 
آمده است.  در این خصوص یک عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس گفت: ما از ساداتی نژاد مطالبات 
زیادی داریم و ایشان هم قول های زیادی داده است. 
یکی از این قول ها، مساله کاداستر یا سنددارکردن 
اراضی کشاورزی در سال 1۴۰۰ است که امیدواریم 
این موضوع نیز عملیاتی شود. به گفته نمایندگان 
مجلس،  وزیر جدید جهاد کشاورزی باید در زمینه 
سنددار کردن اراضی، اصالح الگوی کشت، اصالح 
مصرف بهینه آب  و البته کش��اورزی قراردادی، 

اقدامات عملیاتی انجام دهد.
در این راستا همچنین فدراسیون واردات ایران 
در نامه ای به وزیر جهاد ضمن بیان مشکالت حوزه 
تولید و تجارت و واردات کاالهای اساس��ی و مواد 
اولیه، خواستار رفع تحریم های داخلی و اصالح این 
بخش شد. این فدراسیون  خواهان بهبود فضای 
کسب وکار در بخش کشاورزی، تعامل سازنده دولت 
و بخش خصوصی در این حوزه، کاهش چشمگیر 
موانع تولید و تجارت، توس��عه تجارت خارجی و 
تقویت توانمندی کارشناسی وزارتخانه مذکور در 
حل و فصل مس��ائل مبتالبه تجارت محصوالت 

کشاورزی شد.

س�اداتی نژاد قول ه�ای زی�ادی داده  � 
است 

در همی��ن خصوص یک عضو کمیس��یون 
کش��اورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس می گوید که وزیر جدید جهاد کشاورزی باید 
در زمینه سنددار کردن اراضی، اصالح الگوی کشت، 
اصالح مصرف بهینه آب کشاورزی و البته کشاورزی 

قراردادی، اقدامات عملیاتی انجام دهد.
ذبیح اهلل اعظمی در مورد مطالباتش از وزیر جهاد 
کشاورزی با اشاره به رای اعتماد مجلس یازدهم به 
سیدجواد ساداتی  نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت 
جدید اظهار کرد: به نظرم پیش از هر چیز ایشان 
باید برای کشاورزی قراردادی اهمیت زیادی قائل 
شود. خوشبختانه سیدجواد ساداتی نژاد از همین 
هفت��ه این موضوع را ش��روع کرد. مع��اون وزیر 
جهادکشاورزی برای خرید 5۰ هزار تن محصول 

کشاورزی از کشاورزان به جنوب کرمان رفت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد به ضرورت 
اصالح کشت اشاره کرد و گفت: مقدمات اصالح 
الگوی کشت از پیش فراهم شده است. سیدجواد 
س��اداتی نژاد باید با یک مدیریت مناسب هر چه 

سریع تر الگوی کشت کشور را اصالح کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ما 
از ایشان مطالبات زیادی داریم و ایشان هم قول های 
زیادی داده است. یکی از این قول ها، مساله کاداستر 

یا سنددار کردن اراضی کشاورزی در سال 1۴۰۰ 
است. امیدواریم این موضوع نیز عملیاتی شود.

اهمیت اصالح و نوسازی باغات  � 
اعظمی همچنین با اشاره به خشکسالی و 
کمبود آب در کشور گفت: سیدجواد ساداتی نژاد 
باید با همکاری وزارت نیرو، برنامه کوتاه مدت 
و بلند مدت مش��خصی برای استفاده بهینه از 
آب بخش کش��اورزی داشته باشد. ایشان باید 
به جای افزایش س��طح زیر کش��ت به افزایش 
عملکرد در واحد سطح بپردازد. این مهم یعنی 
اصالح و نوسازی باغات بسیار مهم بوده و نیازمند 

برنامه ریزی دارد.
وی در پایان در مورد مساله امحای محصوالت 
کشاورزی توسط کشاورزان که در چند سال اخیر 
به کش��اورزی ایران آس��یب زده است، گفت: ما 
هیچ قانونی در مورد امحای محصوالت کشاورزی 
نداریم. دولت با اجرایی   کردن واقعی خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان، 
کشاورزان و دامداران می تواند جلوی این موضوع را 
بگیرد اما مساله اینجاست که دولت می گوید اعتبار 
کافی وجود ندارد. به عنوان مثال خرید تضمینی 
همه محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان 
به پنج هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد. پس در این 
موضوع از دست سیدجواد ساداتی نژاد هم کاری 
بر نمی آید. ما در سال گذشته تالش زیادی کردیم 

تا بودج��ه را به مبلغ باال نزدیک کنیم اما موفق 
نشدیم. وزیر جدید جهادکشاورزی برای بودجه 
1۴۰1  باید این اعتبار را به سازمان برنامه و بودجه 

پیشنهاد دهد.
موان�ع توس�عه تج�ارت محصوالت  � 

کشاورزی را برطرف کنید
در این راستا همچنین فدراسیون واردات ایران 
در نامه ای به وزیر جهاد ضمن بیان مشکالت حوزه 
تولید و تجارت و واردات کاالهای اساس��ی و مواد 
اولیه، خواس��تار رفع تحریم های داخلی و اصالح 

این بخش شد.
فدراس��یون واردات ای��ران در نامه ای خطاب 
به سیدجواد س��اداتی نژاد، خواهان بهبود فضای 
کسب وکار در بخش کشاورزی، تعامل سازنده دولت 
و بخش خصوصی در این حوزه، کاهش چشمگیر 
موانع تولید و تجارت، توس��عه تجارت خارجی و 
تقویت توانمندی کارشناسی وزارتخانه مذکور در 
حل و فصل مس��ائل مبتالبه تجارت محصوالت 

کشاورزی شد.
در این نامه آمده است: حوزه کشاورزی و صنایع 
غذایی مهم ترین موتور رش��د و توسعه اقتصادی 
کشور اس��ت. ایران برای گذر از بحران های عدم 
توسعه باید در راستای رشد تولید و توسعه تجارت 
این بخ��ش گام بردارد. البته افزایش تقاضا برای 
آب و مواد غذایی از یک سو و از سوی دیگر بروز 

خشکسالی برای کشوری که در ناحیه خشک و 
نیمه خشک دنیا واقع است، منجر شده تا فشار بر 
ذخایر آب های سطحی و زیرزمینی افزایش یابد 
و سیمای کشاورزی کش��ور، چهره ناپایداری به 
خود گیرد. حال در شرایط حساس کنونی کشور، 
توسعه تجارت آب مجازی و تامین و تنظیم بازار 
نهاده های تولید و کاالهای اساسی بخش کشاورزی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا حفظ آرامش 
روانی جامعه، در گروی تعادل در بازار است و هر 
غفلتی ولو کوچک، می تواند پیامدهای نامطلوبی به 

همراه داشته باشد.
این نامه می افزاید: امروز در حوزه کش��اورزی 
و صنای��ع غذایی بخش کوچکی از مش��کالت 
به تحوالت سیاس��ت خارجی مرتبط اس��ت و 
سوء مدیریت و تحریم های داخلی به مراتب اثرگذارتر 
از تحریم های خارجی بوده است. بر این اساس نیز 
امروز تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات 
صنایع غذایی و تجهیزات صنعتی مورد نیاز، دچار 
چالش اساس��ی شده، بی شک ادامه روند کنونی 
جامعه را برای تامین مواد اولیه و کاالهای مصرفی، 

دچار عسرت می کند.
فدراسیون واردات در این نامه تاکید می کند: 
امروز ما با شما صرفا از بوروکراسی مزاحم واردات که 
آن را مختل کرده، سخن نمی گویم، زیرا چالش های 
پیش روی تولید و صادرات را نیز تصویر می کنیم که 
اقتصاد کشور و زنجیره ارزش افزوده را در معرض 
خطر قرار داده است. بر این اساس این بخش نیازمند 
اصالحات جدی است. در این میان بهره مندی از 
ظرفیت های بخش خصوصی تخصصی می تواند 
در ش��کل گیری تصمیمات صحیح تر و جامع تر 

راهگشا باشد.
این نامه می افزاید: فدراس��یون واردات ایران 
به عنوان تشکلی باالدس��تی در حوزه واردات از 
سال 1۳۹۴ با 21 تشکل رسمی وارداتی در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاسیس 
ش��د؛ در سال جاری باتوجه به ماهیت وجودی و 
عملکرد این تش��کل طی نامه 1۰/1/2۹۳۸/ ص 
)پیوست(، از سوی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران در راستای اجرای مواد 
2 و ۳ قانون بهبود محیط کس��ب وکار مبنی بر 
ضرورت مش��ورت دولت و دستگاه های اجرایی 
ذی  ربط در فرایند سیاستگذاری و اصالح و تدوین 
مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی با اتاق ها 
و تش��کل های ذی ربط و نظر به اهمیت موضوع 
واردات به وزیر سابق جهاد کشاورزی معرفی شد؛ 
تا نقطه   نظرات این تش��کل در جریان مدیریت 
واردات کشور در کارگروه های مرتبط، اخذ و مورد 

استفاده قرار گیرد.

انتظارات مجلس و بخش خصوصی از وزیر کشاورزی دولت سیزدهم 

درخواست رفع موانع توسعه تجارت محصوالت 

وزیر صمت در مراسم معارفه احمد تشکینی مطرح کرد
مطالعات آمایش سرزمین ماموریت جدید موسسه 

پژوهش های بازرگانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تکریم و معارفه رییس موسسه مطالعات 
و پژوهش ه��ای بازرگان��ی وزارت صمت، با اش��اره بر نقش و جای��گاه پژوهش در 
تصمیم گیری ها، بر کاربردی بودن پژوهش های این موسس��ه تاکید کرد. سیدرضا 
فاطمی امین با تاکید بر ظرفیت علمی این موسس��ه گفت: موسس��ه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی یک موسسه معتبر پژوهشی است و ماموریت بسیار ویژه ای 
را تحت عنوان آمایش سرزمینی بر عهده خواهد گرفت. فاطمی امین با بیان اینکه تا 
پایان سال، نسخه اولیه آمایش سرزمینی برای 5۰شهرستان ارائه خواهد شد، تصریح 
کرد: برای هر شهرستان برنامه عملیاتی شامل اهداف در حوزه های مختلف اشتغال، 

سرمایه گذاری، صادرات و... تدوین خواهد شد که مدیریت این برنامه با موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی خواهد بود.

وی توزیع عادالنه امکانات و فرصت ها را از برنامه های مهم وزارت صمت خواند و 
اجرای این برنامه را گام کمک کننده در این راستا توصیف کرد. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ادامه داد: با مشخص کردن برنامه ها و اقدامات در هر منطقه از کشور و انجام 
اقدامات مناسب که متناسب با ظرفیت های هر منطقه است طی چهار سال آینده، 
اقتصاد چند دهه آینده کشور جهت پیدا می کند بنابراین آمایش سرزمینی موضوع 
مهمی است.فاطمی امین همچنین بر نقش موسسه در تصمیم گیری و تصمیم سازی 
تاکید کرد و افزود: اقدامات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی باید کامال کاربردی 
و متناسب با نیازهای تصمیم گیران باشد و خوشبختانه حرکت و اقدامات موسسه در 

همین مسیر است که امیدواریم این نقش تقویت شود.
در ادامه مراسم مرجان فقیه نصیری، رییس سابق موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی، گزارشی از عملکرد موسسه در دوران مدیریت خود و همچنین چالش های 

پیش رو ارائه داد و در ادامه جلسه ، احمد تشکینی رییس جدید  با تاکید بر اهمیت 
نقش پژوهش در سیاستگذاری ها، بخشی از نیاز فعلی کشور را ابزار های جدید مبتنی 
بر مطالعات به روز دانست و گفت: در کنار ارتقای میزان مشارکت و نقش پژوهش در 
تصمیم گیری ها، الزم است به اجرایی شدن این سیاست ها نیز توجه کرد. وی همچنین 
ایجاد شفافیت، افزایش مشارکت و رشد و ارتقای جایگاه موسسه را مهم و از جمله 

اهداف و برنامه های خود عنوان کرد.
گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح دیروز طی حکمی احمد تشکینی 
را به ریاست موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منصوب کرد. احمد تشکینی دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و 
از جمله سوابق شغلی وی می توان به معاون مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی، مشاور 
مدیرکل و مدیر گروه بهره وری دفتر برنامه ریزی و توسعه، مشاور قائم مقام وزیر در امور 
کسب و کار، مدیر سیاست های کالن و آینده پژوهی، مدیر یکپارچه سازی سیاست ها و 

مدیر دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری اشاره کرد.

یه
نما

شركت مهندسي و توسعه گاز ايران  به آدرس تهران، خیابان طالقانی، 
چهارراه مفتح پالک 200 در نظر دارد تامین خدمات نقلیه خود )تامین 
سی و دو دستگاه خودرو شامل پژو 405 ، پژو پارس ، رنو L90 و يا  سمند 
و يک دستگاه خودروی وانت مزدا(  را براي مدت يک سال شمسی 
در مبلغ حدود پنجاه و سه ميليارد  ريال با توجه به موارد زير به پيمانكار 

واجد شرايط واگذار نمايد.
- کليه شرکت های خدماتی متقاضی شرکت در مناقصه می بايست دارای 
گواهينامه تعيين صالحيت معتبر در رشته حمل و نقل از وزارت تعاون ، کار و 

رفاه اجتماعی و ساير موارد مندرج در متن کامل آگهی باشند .
- کلي��ه مراحل برگزاری مناقصه از طريق س��امانه تدارکات الكترونيكی 
دولت )س��تاد( به آدرس اينترنت��ی www.setadiran.ir   با کد فراخوان 

2000092131000044  انجام خواهد پذيرفت.
- تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ حدود  دو میلیارد و ششصد 

و پنجاه میلیون ريال  می باشد.
- مهلت دريافت )دانلود( اسناد استعالم ارزيابی کيفی جهت حضور در مناقصه  

تاريخ 1400/06/27 می باشد  .
- اس��ناد مناقصه پس از انجام ارزيابي کيفي، صرفا توسط حائزين حداقل 
امتياز الزمه از طريق سامانه تدارکات الكترونيک دولت )ستاد( قابل دريافت 

مي باشد.
- گشايش پيشنهادات مالي پس از بارگذاری  پيشنهادات در سامانه ستاد 
ب��ا حضور نماينده مناقصه گران در کميس��يون مناقصات انجام خواهد 

گرديد.
عالقه من��دان جه��ت کس��ب اطالعات بيش��تر مي توانند با ش��ماره تلفن  
 81313052 – 81313542 -021 تم��اس و ب��ا ورود ب��ه درگاه اينترنتی 

WWW.NIGCENG.IR  متن کامل آگهي را رويت نمايند.  
شناسه 1183281

روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی گفت: 
در مرغداری دستگاه های تهویه هوا باید برای کاهش گاز داخل 
سالن ها 2۴ساعته فعال باشند و خاموش شدن آنها به دنبال 
قط��ع مکرر برق باعث افزایش گاز داخل س��الن ها  و خفگی 

مرغ ها می شود.
احمد بزچلویی اظهار کرد: مدتی مرغ در بازار کم شده بود 
چراکه منافع مرغدار لحاظ نمی شد و مرغ خارج از مسیر خود و 
به صورت قطعه  بندی و با قیمت باالتر، از مرغدار خریداری و به 
سایر شهرستان ها ارسال می شد، در واقع تولید سرجای خودش 
بود، اما به سبب قیمت پایین و ضرر و زیان ناشی از آن، کشتارگاه 
مرغ را کمتر در سطح شهر توزیع می کرد و باقی را برای جبران 
ضرر به صورت قطعه  بندی با قیمت باالتر به فروش می رساند یا 

به دیگر استان  ها ارسال می کرد.
وی افزود: در حال حاضر قیمت به تعادل رسیده و بازار نیز 
نرمال شده و مرغ در سطح شهر وجود دارد، با قیمت فعلی، مرغدار 
و کشتارگاه متحمل ضرر نمی شوند. مرغدار قیمت مصوب هر کیلو 
1۷هزار و 1۰۰ تومان را نمی پذیرفت چراکه هزینه های جانبی از 

جمله کارگر و تامین نهاده و... باال بود و قیمت ها صرفه نداشت، 
لذا  مجبور به فروش مرغ به صورت قطعه بندی می شد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی با اشاره 
به اینکه در خصوص تامین نهاده ماه گذشته کمی مشکل وجود 
داشت، تصریح کرد: در حال حاضر مشکل رفع شده، اما باز هم 
نهاده به موقع به دست مرغدار نمی رسد و گاها یک ماه تاخیر 
دارد و به همین سبب مرغدار مجبور به خرید نهاده از بازار آزاد 
می شود.بزچلویی اضافه کرد: اصلی  ترین مشکل مرغداران، موضوع 
حمل و نقل است، چراکه با وجود اینکه کرایه ها افزایش داشته، 
اما باز هم رانندگان حاضر نیستند بار را به قیمت فعلی به دست 
مرغدار برسانند و تقاضای پشت بارنامه دارند و مرغدار نیز مجبور 
است این نرخ را پرداخت کند چراکه با موجود زنده طرف است 

و نمی تواند ریسک کند.
وی دیگرمشکل مرغداری ها را عدم کیفیت مناسب جوجه ها 
عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به مشکلی که در گذشته برای 

مرغ های مادر در نتیجه معدوم  سازی ها ایجاد شد، مرغ مادر کاهش 
یافت و به دنبال آن جوجه  هم کاهش یافت و در حال حاضر نیز 
جوجه های موجود کیفیت مناسبی ندارند و همین موضوع باعث 
شده که مرغداران تلفات باالیی را متحمل شوند. مرغ های مادر 
معموال باید 6۰ هفته نگهداری شوند، اما وزارت جهادکشاورزی 
به سبب کمبود موجود دستور داد مرغ مادر بیشتر نگهداری شود 
و در نتیجه جوجه تولیدی کیفیت باالیی ندارد، البته االن کمی 

وضعیت بهتر شده است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی با اشاره به 
قطعی های برق خاطرنشان کرد: قطعی برق نیز خسارت زیادی 
را به ویژه در فصل گرما برای مرغداران به همراه دارد چراکه در 
مرغداری تهویه ها باید 2۴ساعته فعالیت داشته باشند، زمانی که 
برق قطع شود گاز داخل سالن ها افزایش یافته و باعث خفگی 
مرغ ها می شود. تعداد زیادی از مرغداری های موتور برق و ژنراتور 
ندارند یا ژنراتور آنها دچار خرابی است و در چنین شرایطی پس 

از یکی دو س��اعت قطعی برق، زنده ماندن مرغ در سالن های 
نگهداری، شدنی نیست.

بزچلویی ادامه داد: بنابراین قطعی برق باعث ش��ده مرغ ها 
به واسطه گازگرفتگی و گرما تلف شوند و زیان قابل توجهی به 
مرغداری ها وارد کرده است، مطالبه مرغداران این است که حداقل 
برای قطعی برق از پیش اطالع رسانی شود زیرا در صورتی که 
برق بدون برنامه قبلی قطع شود حتی ژنراتور نیز کاربرد نخواهد 
داشت. تهیه ژنراتور برای مرغداری حدود 2۰۰ میلیون تومان 

هزینه در پی دارد.
وی تصریح کرد: قطعی برق در اوج گرما سبب از بین رفتن 

۳5درصد سرمایه مرغداری می شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی ادامه داد: 
تعطیلی واحدها نسبت به قبل کمتر شده و حتی برخی واحدها 
به سبب بهبود قیمت ها احیا شده اند. در صورتی که تامین نهاده 
و قیمت آن به همین شکل پیش رود و قیمت جوجه از حدود 
1۰هزار تومان به حدود شش هزار تومان برسد مشکلی برای 

مرغداری ها ایجاد نخواهد شد.

مرگ خاموش در مرغداری ها 
چالش 

ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان و 
تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران گفت: 
هیچ نقشه راهی برای تولید لوازم خانگی 

در کشور وجود ندارد.
اکب��ر پازوکی با بی��ان اینکه بازار 
لوازم خانگی در رکود قرار دارد، گفت: 
اگرچه لوازم خانگ��ی به وفور در بازار 
وج��ود دارد اما  یک��ی از علل رکود 
در ب��ازار  نب��ود نقدینگ��ی و کاهش 
ق��درت خرید م��ردم اس��ت. رییس 
اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان 
لوازم خانگ��ی ته��ران اف��زود: هی��چ 
همخوانی بین قیمت های لوازم خانگی 
با حقوق های کارمن��دان و کارگران 

وج��ود ن��دارد و به  رغ��م اینکه طی 
لوازم خانگی  س��ال های اخیر قیمت 
به ش��دت افزایش یافته اما دریافتی 
افزای��ش چندان��ی  حقوق بگی��ران 
 نداشته بنابراین مردم از قدرت خرید 

برخوردار نیستند.
وی ب��ا بیان اینک��ه در ایام محرم و 
صفر نیز همواره با افت تقاضا در بخش 
لوازم خانگی مواجه هستیم، گفت: در 
حال حاضر به دلیل قیمت های باالی 
لوازم خانگ��ی مردم اق��دام به تعویض 
لوازم خانگی خود نمی کنند و فقط در 
ش��رایطی  اقدام به خرید می کنند که 
لوازم خانگی  ش��ان خراب شده باشد و 

مجبور به خرید باشند. 
پازوکی با اشاره به اینکه ایران یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان 
است، بیان داشت: به رغم این موضوع 
مواد اولیه تولید لوازم خانگی در بورس 
عرضه می  شود و با قیمت های جهانی به 

دست مصرف کنندگان می رسد.
ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان و 
تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران با بیان 
اینکه طی ۴2سال بعد از انقالب هیچ 
برنامه مدونی برای تولید لوازم خانگی در 
کشور تعریف نشده است، گفت: به  رغم 
اینکه در بخش های مختلف لوازم خانگی 
دارای تولید کنندگان متعدد هستیم اما 

هیچ نقش��ه راهی ب��رای تولید در این 
بخش نداریم.

پازوک��ی بی��ان کرد: کش��ورهای 
صنعتی بزرگ مانن��د آلمان نهایتا دو 
یا چن��د برند تولید کننده لوازم خانگی 
دارن��د اما م��ا به رغم اینکه نقش��ه راه 
مش��خصی برای تولید نداریم 2۷ برند 
تولید کننده یخچال و فریزر در کشور 
داریم.  وی با تاکید بر اینکه دولت باید 
از تولیدکنندگان حمایت کند، گفت: 
یکی از مشکالت جدی تولیدکنندگان 
نوسان قیمت مواد اولیه است لذا ضروری 
است تا دولت از تولیدکنندگان حمایت 
کند و به آنها ضمانت دهد تا در طول 
یک س��ال مواد اولیه را با قیمت ثابت 

تامین می کند.

هیچ نقشه راهی برای تولید لوازم خانگی در کشور وجود ندارد
بازار 
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خبر

برق ۱۰ میلیون مشترک در کشور رایگان شد
سخنگوی صنعت برق گفت: از ابتدای شروع فصل گرم تاکنون، ۱۰ میلیون 

مشترک برق مشمول طرح برق رایگان شده اند.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه از ابتدای شروع فصل گرم تاکنون 
۱۰ میلیون مشترک برق مشمول طرح برق رایگان شده اند گفت: این گروه کمتر 
از الگوی مصرف، برق مصرف کرده اند و از ابتدای خردادماه با شروع فصل گرما و 

در تابستان امسال مشمول تخفیف صددرصدی قیمت برق شدند.
وی گفت: هم اکنون 4/2 میلیون مشترک نیز در این مدت مصرف برق بیش از 

الگوی مصرف داشتند که این گروه مشترکین پرمصرف محسوب می شوند.
رجبی مشهدی با بیان اینکه الگوی مصرف برق در تهران 3۰۰ کیلووات ساعت 
برای هرماه است ادامه داد: مشترکان پرمصرفی که میزان مصرفشان در هر دوره 
بیش از 6۰۰ کیلووات ساعت برق باشد قیمت برقشان با عدد 8۰۰ تومان به ازای 
هر کیلووات ساعت محاسبه می شود.سخنگوی صنعت برق گفت: با کاهش دمای 
هوا، از مشترکان برق درخواست می شود برای حفظ پایداری در شبکه از وسایل 

سرمایشی کمتر استفاده کنند.

 ریزش بهای نفت با قیمت شکنی عربستان 
در بازار طالی سیاه

پس از آنکه عربستان قیمت نفت خود را برای مشتریان آسیایی کاهش داد، 
ارزش طالی سیاه در بازارهای جهانی بیش از یک درصد پایین آمد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، قیمت نفت امروز با کاهش همراه شد. این کاهش 
قیمت پس از نشست اوپک پالس و ادامه تدریجی افزایش عرضه نفت در بازارهای 
جهانی رخ داد.اوپک پالس در نشست هفته گذشته خود، روند افزایش عرضه نفت 
را تمدید کرد. این موضوع در کنار نگرانی ها مبنی بر تقاضای نفت به ویژه در آسیا 
باعث شد تا عربستان قیمت نفت خود را برای مشتریان آسیایی کاهش دهد.

قیمت شکنی عربستان در بازار باعث شد تا قیمت نفت در معامالت امروز با افت 
همراه شود.نفت برنت امروز ۱/3 درصد از ارزش خود را از دست داد و ۷۱ دالر و 
68 سنت در هر بشکه قیمت خورد.نفت شاخص آمریکا نیز ۱/3 درصد پایین آمد 
و به 68 دالر و 4۱ سنت رسید.به گزارش ایرنا، همه گیری کرونا در جهان قیمت 
نفت را دستخوش تحول کرده است با این حال تالش کشورهای تولید کننده نفت 
اوپک پالس در قالب توافق کاهش تولید توانسته بازار نفت را تا حد زیادی متعادل 
نگه دارد.این توافق دست کم تا یک سال آینده اجرا خواهد شد تا در مجموع 9/۷ 

میلیون بشکه ای که از بازار نفت خارج شده بود به  تدریج به این بازار بازگردد.

تزریق زندگی به چاه ۴۴ 
چاه شماره 44 دهلران در استان ایالم با بهره گیری از تجهیزات سرچاهی ساخت 

داخل با دوبی اولیه هزار و ۵۰۰ بشکه در روز آماده بهره برداری شد.
به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مسعود اسمعیلی مجری طرح های 
توسعه تنگ بیجار و استمرار و نگهداشت تولید میدان های غرب کشور گفت: عملیات 
حفاری چاه شماره 44 دهلران در مسیر اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت 
این میدان در دستور کار قرار گرفت و مطالعات و اجرای فعالیت های زیرسطحی 
و حفاری این چاه توسط مهندسان و کارشناسان امور فنی این شرکت پیگیری 
و محقق شد.وی افزود: این چاه با نصب تسهیالت و شیرآالت سرچاهی، شن گیر 
)StoneTrape(، خطوط لوله درون واحدی و ایجاد جاده دسترسی و خطوط لوله 
جریانی انتقال به طول بیش از ۱۰ کیلومتر، نفت استحصال شده را برای فرآورش 
به واحد نمک زدایی دهلران انتقال می دهد.مجری طرح های توسعه تنگ بیجار و 
استمرار و نگهداشت تولید میدان های غرب کشور یادآور شد: دوبی و تولید اولیه 
چاه شماره 44 دهلران روزانه هزار و ۵۰۰ بشکه است که با پیش بینی های انجام شده 
تولید واقعی این چاه در آینده ای نزدیک افزایش می یابد.به گفته اسمعیلی، به  منظور 
افزایش تولید از این میدان، تکمیل چهار حلقه چاه دیگر نیز در حال اجراست که 

پیش بینی می شود تا پایان امسال عملیاتی شوند.

قرارداد 27 میلیارد دالری توتال با عراق 
شرکت توتال فرانسه تحت قراردادی به ارزش 2۷ میلیارد دالر، چهار پروژه 

انرژی بزرگ در جنوب عراق خواهد ساخت.
پاتریک پویانه مدیرعامل توتال در مراسم امضای این قرارداد گفت: این شرکت 
سرمایه گذاری اولیه به ارزش ۱۰ میلیارد دالر را آغاز خواهد کرد و کار مهندسی 
فورا آغاز می شود. برنامه این شرکت، بسیج تیم ها در عراق تا پایان سال 2۰2۱ 
است.احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق گفت: فاز اول شامل یک سرمایه گذاری 
سه میلیارد دالری از سوی گروه فرانسوی توتال در پروژه ای برای تزریق آب دریا 
به میادین نفتی به منظور بهبود استخراج نفت خواهد بود. توتال برای ساخت یک 
کارخانه پاالیش برای گازی که در میادین جنوبی قرنه غربی2، مجنون، ارتاوی، 
طوبی و لوهیس تولید می شود، دو میلیارد دالر فراهم خواهد کرد. انتظار می رود این 
پروژه 3۰۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز تولید کند و در فاز دوم توسعه تولیدش 
دو برابر شود.وزیر نفت عراق گفت: گاز تولید شده از پروژه توتال در جنوب عراق 
کمک خواهد کرد این کشور واردات گاز از ایران را قطع کند زیرا گازی که در داخل 
تولید می شود ارزان تر از گاز ایران خواهد بود.جبار اظهار کرد: هزینه واردات گاز از 
ایران حدود هشت دالر به ازای هر میلیون واحد Btu است و گازی که از پروژه 
توتال تولید می شود یک دالر و ۵۰ سنت به ازای هر میلیون واحد Btu ارزان تر 
خواهد بود.دو پروژه دیگر نیروگاه خورشیدی و پروژه ای برای افزایش تولید نفت از 
میدان نفتی ارتاوی هستند.بر اساس گزارش رویترز، وزارت نفت عراق در بیانیه ای 
اعالم کرد توتال کمک می کند تولید میدان نفتی ارتاوی از 8۵ هزار بشکه در روز 

فعلی به 2۱۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند.

بر
خ

طبق اعالم برخی رسانه های خارجی، اردن، 
مصر و ع��راق توافق هایی را امضا کرده اند که 
از طرح صادرات نف��ت از بندر بصره به اردن 
و س��پس به سمت مصر از طریق بندر العقبه 
خبر می دهد. آنگونه که از شواهد امر پیداست 
اسراییل نیز بی میل به پیوستن به طرح شام 

جدید بین مصر، اردن و عراق نیست.
براساس گزارش خبرگزاری ها، این توافقنامه 
که در ژوئن 2۰2۱ توافق هایی امضا شده، حاال 
این س��وال را به صورت جدی مطرح می کند 
اسراییل که همواره به دنبال توقف نفوذ ایران 
در منطقه بوده با پیوستن به شام جدید، جبهه 
دیگری در منطقه ایجاد کرده و می خواهد نفوذ 

خود در خاورمیانه را عمق بخشد.
موضوع دیگ��ری که مطرح اس��ت اینکه 
ب��ا توجه به روابط مس��تحکمی ک��ه عراق با 
ایران دارد در مورد هر گونه رابطه با اسراییل 

محافظه کاری می کند؟
س��ابقه پروژه خط لوله نفت ایران- عراق- 
سوریه به جنگ نفتکش ها برمی گردد. پروژه ای 
که مقامات ایرانی با توجه به تهدیدهای فزاینده 
در تنگه هرمز، آن را به عراق برای از سرگیری 
خط لوله عبوری از عراق به بندر بانیاس سوریه 

در دریای مدیترانه پیشنهاد کردند.
ایران مرز زمینی با س��وریه ندارد. با توجه 
ب��ه تحریم ه��ای ایاالت متح��ده علیه بخش 
نفتی جمهوری اس��المی، ایران مجبور است 
از نفتکش ها برای ارسال نفت خود به سوریه 
استفاده کند. کش��تی های نفتی حامل نفت 
ایران مس��یری بس��یار خطرناک، طوالنی و 
پرهزینه را طی می کنند که خطر اسیر شدن 
توسط دزدان دریایی یا سرویس گشت دریایی 
کش��ورهایی که از تحریم های تحمیل ش��ده 

آمریکا علیه ایران حمایت می کنند، هستند.
تحلیلگران بین الملل می گویند، خط لوله 
ایران- عراق- سوریه به دلیل تحریم های ایاالت 
متح��ده و تهدیدهای روزافزون درگیری های 
نظامی می��ان آمریکا و متحدانش علیه ایران 
در تنگ��ه هرمز می تواند برای هر دو کش��ور 

مفید باشد. 
براساس منابع موجود، دو گزینه برای این 
خط لوله وجود دارد، گزینه اول ساخت خط 
لوله نفتی جدید به طول هزار کیلومتر است 
که نیمی از آن از طریق عراق می گذرد، دومین 
گزینه تعمیر خط لوله کرکوک- بانیاس است 
که از س��ال ۱982 به بعد عملیاتی نشده به 
هزین��ه ایران، از طریق این خط لوله حداکثر 
۱/2۵ میلیون بشکه در شبانه روز قابل تحویل 

خواهد بود.
اهمی��ت این خط لوله تا جایی اس��ت که 
براساس س��رمایه گذاری های انجام شده و در 
حال انجام، تولید نفت عراق در سال های اخیر 

در حال افزایش بوده و براس��اس چش��م انداز 
میان مدت بازار جهانی نفت تولید این کشور 
رو به افزایش اس��ت. در عی��ن حال، در حال 
حاضر ۱۷ ش��رکت نفتی بین المللی در قالب 
کنسرس��یوم های مختلف در میادین مختلف 
نفت��ی ع��راق در حال توس��عه میادین نفتی 
هس��تند و دول��ت ع��راق متعهد اس��ت که 
زیرس��اخت های الزم را ب��رای صادرات نفت 
تولیدی توسط این شرکت ها فراهم  آورد و در 
غیر این  صورت سرمایه گذاری ها و بازپرداخت 
قراردادها دچار مشکل خواهند شد. از طرف 
دیگر امکانات و پایانه های صادراتی نفت عراق 

دچار محدودیت است.
مزیت های پنهان � 

غالمحسین حس��ن تاش کارشناس انرژی 
معتقد اس��ت: »اگرچه عراق به طور مستقیم 
به خلیج فارس دسترسی دارد اما خط  ساحلی 
این کشور بسیار محدود است و امکان احداث 
اسکله های گسترده را فراهم نمی کند و بنابراین 
دولت عراق در حال توسعه ظرفیت بارگیری 
خود در دریا با اس��تفاده از گوی های ش��ناور 
)SPM( است که در هر حال محدودیت های 

خاص خود را دارد.
از س��ویی امکانات صادراتی ع��راق به دو 

مسیر مذکور با مش��کالتی که دارند محدود 
است. البته، عراق قبال یک خط لوله صادراتی 
به دری��ای مدیترانه از طریق خاک س��وریه 
داش��ته که سال هاس��ت به دلیل فرسودگی، 
صادرات از آن متوقف شده است و با توجه به 
وضعیت سوریه امیدی هم به استفاده از مسیر 
آن ب��رای احداث خط لوله ای جدید در آینده 
نزدیک، نمی رود. ضمنا در حال حاضر حدود 
6۰ هزار بشکه در روز نفت خام عراق به وسیله 
تانکرهای نفتکش به اردن صادر می شود که 
هم پرهزینه است و هم مشکالت لجستیکی 

خاص خود را دارد.« 
سعید میرترابی حسینی عضو هیات علمی 
گروه علوم سیاس��ی دانش��گاه خوارزمی نیز 
معتقد اس��ت: »یکی از مشکالتی که منطقه 
خلیج فارس در خالل چند دهه گذشته داشته، 
بی ثباتی منطقه بوده که عواملش متعدد است. 
خیلی از کشورهای منطقه تالش کردند که به 
نوعی راه های جایگزینی برای صدور نفتشان 
در شرایطی که بی ثباتی افزایش پیدا می کند 
پی��دا کنند. طرح��ی که در آن نف��ت ایران 
به عراق و س��پس از طریق عراق به س��وریه 
منتقل ش��ود و به دریای مدیترانه برس��د به 
لحاظ فنی امکان پذیر است. از سویی در حال 

حاضر نوعی همگرایی بین سیاست منطقه ای 
ایران، عراق و س��وریه وجود دارد. بنابراین به 
نظر می آید از نظر سیاسی اراده ای وجود دارد 
که همکاری ها در حوزه های مختلف گسترش 
پیدا کند و می تواند یکی از همکاری ها همین 

موضوع باشد.«
سرنوشت نامشخص  � 

رضا میرابیان کارش��ناس حوزه بین الملل 
انرژی نیز در همین رابطه به ایلنا گفته است: 
»ما پیشنهاداتی از سوریه داشتیم که خط لوله 
نفت ایران از طریق عراق و سوریه به مدیترانه 
ب��رود اما این طرح هنوز ش��کل نگرفته چون 
اردن تمایلی به شکل گیری همکاری سه جانبه 
بی��ن ایران، عراق و اردن ندارد، اما زمینه بین 

سوریه و عراق وجود دارد.«
او اضاف��ه می کند: »ارس��ال نفت به اردن 
سال هاس��ت از طریق تانکرها انجام می شود، 
در واقع ۱۰ س��ال قبل در زمان صدام توافقی 
بی��ن عراق و اردن امضا ش��د مبنی بر اینکه 
ع��راق نفت را با قیم��ت ترجیحی در اختیار 
اردن ق��رار دهد، بارها بحث بود که در امتداد 
ارسال نفت از بصره به استان االنبار به اردن نیز 
فرستاده شود اما تاکنون عملی نشده است، با 
توجه به اجالس سه جانبه اردن، عراق و مصر 

ک��ه در دوران صدام ش��کل گرفت و در واقع 
تقابلی با کش��ورهای شورای همکاری بود اما 
بعد از سرنگونی صدام مدت ها اجالس برگزار 
نشد، اما در چهار سال اخیر سه کشور تالش 
کردند اجالس س��ه جانبه مصر- اردن- عراق 
را ش��کل دهند و این هم��کاری نفتی نیز در 

همین راستا است.«
وی افزود: »مصر هم ابراز تمایل کرده که 
نفتی که از عراق به اردن می رود به مصر هم 
ارسال شود اما اینکه اسراییل بخواهد به این 
طرح اضافه ش��ود، عراق ب��ه هیچ وجه زیر بار 
نمی رود، زیرا رابطه ای بین عراق و اس��راییل 
چه خوب و چه بد برقرار نیس��ت؛ عراق بارها 
موض��ع خود را اعالم ک��رده و زیربار موضوع 

همکاری چهارجانبه نمی رود.«
این کارشناس حوزه بین الملل انرژی تاکید 
کرد: »به نظر می رسد انتقال نفت از عراق به 
مصر یک تز بلندمدت بوده و تحقق آن بسیار 
مشکل است گرچه نفت به سمت اردن می رود 
ام��ا با وجود اینکه ۱۰ س��ال از ای��ن قرارداد 
می گ��ذرد هن��وز خط لوله ای احداث نش��ده 
است، در عین حال این موضوع را نیز باید در 
نظر داش��ت که اسراییل این مسائل را مطرح 
می کند تا روابط ایران و عراق را تحریک کرده 

و شائبه ایجاد کند.«
وی گف��ت: »ما پیش��نهاداتی از س��وریه 
داشتیم که خط لوله نفت ایران از طریق عراق 
و س��وریه به مدیترانه برود اما این طرح هنوز 
شکل نگرفته چون اردن تمایلی به شکل گیری 
همکاری س��ه جانبه بین ایران، عراق و اردن 
ن��دارد، اما زمینه بین س��وریه و عراق وجود 
دارد. در ه��ر حال ع��الوه بر اردن، آمریکا نیز 
تاکنون به هر نحو ممکن مخالفت و مانع تراشی 
کرده اس��ت. در حال حاض��ر، بهترین گزینه 
برای رسیدن نفت ایران به مدیترانه از مسیر 
سوریه اس��ت. اما فعال نه اردن زیربار می رود 
و نه اس��راییل و آمریکا اجازه انتقال انرژی از 
ایران را می دهند و با توجه به شرایط منطقه و 
دخالت های آمریکا حتی عراق نیز حاضر نشده 
این خط لوله شکل بگیرد، بنابراین باید شرایط 
فراهم شود که در آینده تحقق پیدا کند اما در 

نهایت تحقق پیدا خواهد کرد.«
در همین رابطه س��عید میرترابی حسینی 
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه 
خوارزم��ی نیز معتقد اس��ت: »آمریکا عموما 
مخال��ف این ب��وده که ایران نق��ش پررنگی 
در مب��ادالت انرژی منطق��ه ای ایجاد کند و 
سیاس��ت آمریکا مهار و محدود س��ازی ایران 
بوده و سیاس��ت اخیر دولت آمریکا نیز فشار 
حداکثری بر ایران اس��ت. اسراییل هم متحد 
منطقه ای آمریکاست و ائتالف سه گانه ایران- 

عراق-سوریه را بر نمی تابد.«

یکپیشنهادبرقیبرایفوالدیها
می فروشیم به شرط مزایده

»جهان صنعت«- مدیرعامل برق حرارتی گفت: عالوه بر همکاری با صنایع 
برای شروع عملیات اجرایی و احداث نیروگاه های جدید، حدود چهارهزار مگاوات 
نیروگاه گازی قابل ارتقا، سه هزار مگاوات ساختگاه آماده احداث نیروگاه و سه 
هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه  فرسوده قابل نوسازی در اختیار این شرکت است 

که حاضریم آنها را به صورت مزایده در اختیار صنایع قرار دهیم.
 محسن طرزطلب در سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد با تاکید بر 
اینکه حداکثر تولید برق نیروگاه های حرارتی کشور در بهترین شرایط حدود ۵۱ 
هزار مگاوات است، افزود: حتی در شرایط ترسالی و فراهم شدن امکان استفاده 
حداکثری از نیروگاه های برق آبی این عدد از مرز 6۰ هزار مگاوات عبور نخواهد 
کرد، ولی میزان نیاز مصرف فعلی برق در کش��ور به بیش از 6۷ هزار مگاوات 
رسیده است، بنابراین در بهترین شرایط تولید انرژی باز هم دچار کسری شدید 

تولید برق هستیم.
وی یادآور ش��د: در چند س��ال اخیر به دلیل وقوع ترس��الی امکان استفاده 
حداکثری از نیروگاه های برق آبی و جابه جایی بار صنایع پرمصرف برای وزارت 

نیرو وجود داش��ته تا بتواند به نحوی دوران پیک مصرف برق را مدیریت کند، 
اما در سال جاری به دلیل افزایش دما و بروز خشکسالی بی سابقه در کشور این 
روند تحقق نیافته و مطمئنا مشکالت پیش آمده در تابستان امسال طی سال های 

پیش رو نیز ادامه خواهد یافت.
وی خاطرنش��ان کرد:  شرکت برق حرارتی برای مدیریت شرایط یاد شده و 
به منظور کمک به بخش صنعت و به ویژه صنایع فوالد کش��ور آماده اس��ت تا 
مالکیت نیروگاه های دولتی که با راندمان 33 درصد در حال فعالیت هستند، به 
شرط تکمیل آنها و افزایش راندمان این واحدها به 48 درصد آنها را در اختیار 

صنایع قرار دهد.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با تاکید بر اینکه در حال شناسایی 
سرمایه گذاران و متقاضیان ورود به این عرصه هستیم، گفت: این شرکت آماده 
اس��ت تا نیروگاه های فرس��وده دولتی را نیز در اختیار بخش فوالد قرار دهد تا 

پروژه های نوسازی آنها توسط صنایع اجرایی شود.
طرزطلب با اشاره به آمادگی برق حرارتی برای واگذاری ساختگاه های آماده 
احداث نیروگاه  به صنایع افزود: در صورتی که این اتفاق از سوی صنایع عملیاتی 
شود این تضمین نه از سوی وزارتخانه های نیرو و صمت بلکه از سوی دولت به 
صنایع داده خواهد شد که در صورت تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی، 

نوسازی نیروگاه های فرسوده و احداث واحدهای جدید نیروگاهی، نسبت به قطع 
برق آنها در شرایط نیاز مصارف خانگی، عمومی و تجاری اقدام نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در کنار ساخت نیروگاه جدید باید نوسازی واحدهای 
قدیمی در دستور کار قرار گیرد، گفت: وزارت نیرو آماده است تا در زمینه احداث 
نیروگاه های جدید هرگونه تضمین و یا مشوق  مورد نیاز صنایع را در اختیار آنها 
قرار دهد. همچنین اگر صنایعی برای احداث نیروگاه جدید نیاز به ارز دارند، وزارت 
نیرو حاضر است هماهنگی الزم را با بانک مرکزی انجام دهد تا از محل صادرات 

بخش فوالد، ارز مورد نیاز احداث نیروگاه ها در اختیار صنایع قرار گیرد.
طرزطلب خاطرنشان کرد: عالوه بر همکاری با صنایع برای شروع عملیات 
اجرای��ی و احداث واحدهای جدید نیروگاهی حدود چهار هزار مگاوات نیروگاه 
گازی قابل ارتقا به سیکل ترکیبی، سه هزار مگاوات ساختگاه آماده احداث نیروگاه 
جدید و 3۵۰۰ مگاوات نیروگاه  فرسوده قابل نوسازی در اختیار این شرکت است 

که حاضریم آنها را به صورت مزایده در اختیار صنایع قرار دهیم.
مدیرعامل برق حرارتی گفت: امکان دیگر برای صنایع، افزایش توان تولید و 
ارتقای واحدهای در حال اجرا است که برق حرارتی در صورت انجام سرمایه گذاری 
توس��ط بخش صنعتی امکان در اختیار قرار دادن برق تولید شده را به صنایع 

خواهد داشت.
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 « فقط تهران بزرگ »
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اجرای طرح تعرفه پلکانی برای برق مدت هاس��ت 
که مطرح شده است. هرچند علی اکبر محرابیان تغییر 
تعرفه های برق را جزو برنامه های اصلی خود قرار داده، 
اما عملکرد ش��رکت های برق کشور نشان می دهد که 
اصالح تعرفه های برق برای وزارتخانه ای که بحرانی ترین 
ش��رایط- یعنی کمبود برق- را پش��ت سر می گذارد، 
ضروری اس��ت. بهترین دلیل برای تسریع در این کار، 
عملکرد برق منطقه ای تهران است که عملکرد آن نشان 
می دهد حاشیه سود منفی 238 درصدی در سال ۱399 

ماحصل کارنامه یک سال اخیر این شرکت است.
در همین رابطه خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: 
میانگین قیمت عرضه ب��رق تنها پنج درصد از قیمت 
تولید آن اس��ت و 9۵ درصد باقی مانده در قالب یارانه 

پرداخت می شود.
شرکت برق منطقه ای تهران در سال گذشته مجموعا 48 
میلیون و 3۰4 هزار و شش مگاوات ساعت برق عرضه کرده 

که ۱6/8 درصد از عرضه برق کشور را شامل می شود.
با توجه به نظام تعرفه گذاری یارانه ای و در شرایطی 
که هزینه تولید برق بدون در نظر گرفتن هزینه توزیع 
معادل ۱3۰۰ تا ۱4۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت 
محاسبه می شود، میانگین نرخ فروش برق توسط شرکت 
برق منطق��ه ای به طور میانگین 8۱/۵ تومان برای هر 

کیلووات ساعت بوده است.
به استناد ترازنامه مندرج در آمار، درآمد شرکت برق 
منطقه ای تهران ناشی از سه جزء درآمد ناشی از فروش، 
درآمد حاصل از انتقال برق و درآمدهای غیرعملیاتی در 
سال ۱399 معادل منفی ۵3 میلیارد و 393 میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان به ثبت رسیده است.
عالوه بر درآمد منفی به ثبت رسیده در ترازنامه سال 
۱399، مجموع هزینه های شرکت برق منطقه ای تهران 
در س��ال گذشته شامل ۱3 بند مجموعا معادل 286۰ 

میلیارد و 93 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
به اس��تناد این آم��ار مجموع درآمد ش��رکت برق 
منطقه ای در سال ۱399 نسبت به سال ۱398 با کاهش 

8۱۱ درصدی مواجه شده است، عالوه بر این، هزینه های 
شرکت مذکور در سال ۱399 نسبت به سال ۱398 با 

افزایش ۷/8 درصدی مواجه شده است.
 منفی 238 � درصد

براس��اس این گ��زارش، عملکرد بس��یار نامطلوب 
ش��رکت برق منطقه ای تهران در سال ۱399 در حالی 
رقم می خورد که منابع بودجه ای این ش��رکت در سال 
گذش��ته نسبت به سال ۱398 با افزایش 3۵ درصدی 

مواجه شده است.
به طور کلی بازده فروش به عنوان شاخص حاشیه 
س��ود ش��رکت برق منطقه ای تهران در س��ال ۱399 
برابر منفی 238 درصد محاس��به ش��ده و بازده حقوق 
صاحبان سهام این شرکت منفی 48 درصد شناسایی 

شده است.
عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران تنها یک نمونه از 
عملکرد بسیار منفی شرکت های خصوصی و دولتی فعال 
در حوزه صنعت برق کشور است. این در حالی است که 
صنعت برق کشور از سوخت نسبتا رایگان به منظور تولید 

برق استفاده کرده و هزینه نیروی انسانی نیز بسیار کمتر از 
هزینه نیروی انسانی در سایر کشورهای دنیاست.

با این وجود، اس��تناد به نظام تعرفه گذاری مبتنی 
بر یارانه انرژی س��بب شده تا با وجود مزایای یاد شده، 
صنعت برق کش��ور با زیان نجومی مواجه باشد. عالوه 
بر این عملکرد متولیان این صنعت نیز در س��ایه نظام 

تعرفه گذاری غلط غیرشفاف باقی خواهند ماند.
انتخاب آخر، نظام پلکانی � 

بدهی شرکت های برق در شرایطی اتفاق می افتد که 
مشترک صنعتی به دلیل ارزان بودن انرژی هیچ انگیزه ای 
ب��رای ارتقا فناوری تولید و کاهش مصرف برق ندارد و 
مش��ترک بخش خانگی نیز حسی از ارزش این کاالی 
اساسی را نداشته و تا حد توان نسبت به مصرف اقدام 
می کند و از سوی دیگر سایر مشترکان نیز بدون توجه 

به صرفه جویی به استفاده از برق ادامه می دهند.
هرچند علی اکبر محرابی��ان وزیر نیرو این موضوع 
را جزو برنامه های خ��ود قرار داده،با این حال به گفته 
کارشناس��ان در ش��رایط کنونی به نظر می رسد، این 

بهترین گزینه است.
مهدی هاشم زاده کارش��ناس اقتصادی در تشریح 
نظام تعرفه گ��ذاری پلکانی موثر می گوی��د: »در نظام 
تعرفه گذاری پلکانی موثر که بر مبنای مدل تعرفه گذاری 
پلکانی افزایشی )IBT( است، قیمت انرژی برای عموم 
مردم و مش��ترکان کم مصرف ثابت و با قیمت کمتر از 
قیمت تمام شده نگه داشته می شود ولی برای مصارف 
بی رویه مشترکین پرمصرف، به شدت افزایش یافته و یا 
آزاد می شود، به نحوی که یارانه پرداختی به مشترکان 
کم مصرف از محل پرداخت مشترکان پرمصرف تامین 

شود.«
در م��دل تعرفه گ��ذاری پلکانی افزایش��ی، قیمت 
حامل های انرژی فقط برای مشترکین پرمصرف افزایش 
می یابد و عموم مردم از افزایش قیمت مصون هستند. 
اینکه چه خانوارهایی پرمصرف هستند، براساس الگوی 

مصرف اکثریت مشترکین معین می شود.

خیز وزارت نیرو برای تغییر تعرفه های برق
پله پله تا نقطه سر به سر
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مهدی�ه بهارمس�ت- واکسیناس��یون 
کووید19 هنوز به گروه های س��نی دهه 50 
نرس��یده که وزارت بهداشت تزریق واکسن 
پاس��توکووک برای کودکان و نوجوانان 2 تا 
18 س��ال را بررس��ی می کند. این در حالی 
است که چندی پیش آمریکا تزریق واکسن 
فای��زر برای ک��ودکان و نوجوانان 12 تا 17 
س��اله را ش��روع کرده بود ولی بعد از تزریق 
دوز دوم متوج��ه عارضه جانبی نادر التهاب 
قلب )میوکاردیت( در بین کودکان و نوجوانان 
شد. بنابراین در حال حاضر تزریق واکسن به 
کودکان و نوجوانان را متوقف کرده است. البته 
به دنبال تایید مجوز تزریق فایزر به افراد باالی 
12 سال در آمریکا، کانادا و 27 کشور عضو 
اتحادیه اروپا، آژانس دارویی اروپا استفاده از 
واکسن مدرنا برای نوجوانان زیر 18 سال در 
اتحادیه اروپا را صادر کرد. همچنین شرکت 
آسترازنکا نیز در حال بررسی واکسن خود در 
میان افراد شش تا 17 ساله در بریتانیا است. 
شرکت چینی س��ینوواک اخیرا اعالم کرده 
اس��ت که داده های اولیه را به مراکز مرتبط 
ارائه کرده که نشان می دهد واکسن تولیدی 
شرکت آنها در بین کودکان سه ساله به باال 
بی خطر است و دو واکسن چینی سینوواک 
و س��ینوفارم برای کودکان سه ساله در این 
کشور آسیایی و امارات متحده عربی مجوز 
دریافت کرده اس��ت. ام��ا هنوز گزارش های 
دقیقی از سوی کشورها درخصوص عوارض 
طوالنی مدت واکس��ن کرونا روی نوجوانان 
تایید و بررس��ی نش��ده تنها دولت انگلیس 
برای واکسیناسیون نوجوانان شرط گذاشته 
و اعالم کرده گروه سنی 12 تا 15 ساله  فقط 
اف��رادی که به بیماری هایی همچون دیابت 
نوع یک، بیماری های ش��دید قلبی، ششی، 
کبدی و عصبی مبتالیند، یا کودکانی که در 
خانواده شان، بزرگسال مبتال به بیماری های 
حاد زندگی می کنند، می توانند واکسن کرونا 

را دریافت کنند. 
دیروز رییس انستیتو پاستور ایران از صدور 
مجوز مصرف اضطراری واکسن »سوبرانا2« 
که در ایران با نام پاستوکووک تولید می شود 
در کوبا برای کودکان گروه سنی 2 تا 18 سال 
خبر داد و اعالم کرد در صورت تایید سازمان 
غذا و داروی وزارت بهداشت، امکان استفاده 
از این واکسن برای کودکان ایران نیز فراهم 
می شود. این در حالی است که واکسن پاستور 
هنوز مقاالت بالینی ارائه نکرده است. البته 
هیچ یک از واکسن های داخلی مقاالت بالینی 

منتشر نکرده اند.
بالین�ی  مق�االت  ارائ�ه   � فق�دان 

در واکسن های داخلی
در همی��ن راس��تا چندی پی��ش دکتر 
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و 
دارو به »جهان صنعت« گفت: با وجود اینکه 
هیچ یک از واکسن های تولید داخل مقاالت 
بالین��ی ارائ��ه نکرده اند اما تمام حاش��یه ها 
معطوف به واکس��ن برکت ش��ده است که 
البته به عقی��ده من به دلیل اظهارات آقای 
مخب��ر بود، زیرا او تنها ظرفیت دس��تگاه و 
خط تولید را اعالم می کند و هنوز نمی داند 
که تولید واکسن کرونا آن هم برای کشوری 
که اولین بار است واکسن می سازد همانند 

کشاورزی است. 

دکتر کیانوش جهانپور اظهار کرد: با این 
تفاس��یر واکسن پاستوکووک تنها واکسن 
وزارت بهداشت است و وزارت بهداشت در 
مابقی واکسن های داخلی ناظر است. ولی 
پاستور تولید زیرمجموعه وزارت بهداشت 
اس��ت که با نظر مس��تقیم وزیر بهداشت 
س��ابق دکتر نمکی پیگیری ش��ده است. 
البته این واکسن همانند دیگر واکسن های 
داخلی که توانای��ی تولید انبوه ندارد ولی 
امیدوارم طی دو ماه آینده به تولید ماهانه 
دو میلیون دوز برسد. همین طور کارآزمایی 
بالینی پاستور را در استان ها بی سر و صدا 

انجام دادیم.
چنین اظهاراتی در حالی بیان می شود که 
به گفته دکتر آمیتیس رمضانی دبیر انجمن 
متخصصین عفونی ایران به دلیل کمبود وقت 
کارآزمایی بالینی در ایران صورت نمی گیرد و 
به همان نتایج کارآزمایی بالینی کوبا استناد 
می شود. بنابراین شاید این وعده هم همانند 
دیگر وعده های س��ازنده های واکسن برکت 
تنها معطوف به تیتر های دهن پر کن رسانه ها 
شود و تا عملی شدن آن ماه ها یا حتی سال ها 
طول بکشد و مردم در حسرت تزریق واکسن 

جانشان را از دست بدهند. 
تزریق واکسن برای کودکان توصیه  � 

نمی شود 
میتی��س  آ کت��ر  د
رمضان��ی دبی��ر انجمن 
متخصصین عفونی ایران 
ع��وارض  درخص��وص 
احتمالی تزریق واکسن 
پاستوکووک به نوجوانان 
و ک��ودکان ب��ه »جهان صنع��ت« گف��ت: 
براس��اس مطالعاتی که در کوبا بر واکسن 
پاستوکووک یا همان »س��وبرانا2« شده، 

نتایج اثربخش��ی واکس��ن بر کودکان 2 تا 
18 سال مطلوب بوده است. به عقیده من 
و دیگر پزش��کان عفونی جهان بهتر است 
نوجوانان و کودکان زیر 18 سال واکسینه 
نشوند. چه بسا در حال حاضر واکسن های 
محدودی برای تزریق به افراد زیر 18 سال 
مورد تایید واقع ش��ده است. این در حالی 
است که پزش��کان بعد از تزریق دوز دوم 
واکسن فایزر به افراد 12 تا 18 سال متوجه 
عوارض طوالن��ی آن از جمله میوکاردیت 
قلبی در برخی کودکان ش��دند. در نتیجه 
به طور کلی استفاده از واکسن کرونا برای 
افراد زیر 18 سال کمی با احتیاط صورت 
می گیرد. اما براس��اس مطالعاتی که کوبا 
درخص��وص واکس��ن پاس��توکووک برای 
اف��راد زیر 18 س��ال انج��ام داده، عوارض 
طوالنی مدت مشاهده نش��ده است. البته 
هنوز واکسنی به افراد زیر 18 سال ایرانی 

تزریق نشده است. 
وی افزود: با توجه به یافته ها و تحقیقات 
مرک��ز دولتی کنت��رل داروه��ا و تجهیزات 
پزشکی کوبا این امکان برای ما هم به وجود 
آم��ده تا کودکان ایرانی 2 تا 18 س��ال را با 
واکسن پاس��توکووک واکسینه کنیم. البته 
هنوز منتظر تاییدیه وزارت بهداش��ت برای 

شروع واکسیناسیون هستیم. 
عدم توانایی تولید ماهانه 3 � میلیون 

دوز 
دکتر رمضانی با اش��اره به تولید محدود 
واکس��ن پاس��توکووک اظهار ک��رد: تولید 
واکسن پاستور، تولید پلکانی است. چرا که 
ما هیچ گاه توانایی تولید ماهی سه میلیون دوز 
را نداشتیم و نداریم. چه بسا از ابتدا هم ادعایی 
در ای��ن مورد نکردیم. ب��ه طورکلی به طور 
تدریجی می توانیم تولید واکسن پاستوکووک 

را زیاد کنیم. زیرا تکنولوژی این واکس��ن از 
دیگر واکسن ها باالتر است. این در حالی است 
که تکنولوژی واکسن برکت که ویروس کشته 
شده است، بسیار سنتی است. اما تکنولوژی 
واکسن پاس��تور که براساس پروتئین است 
نس��بت به برکت مدرن تر و سخت تر است. 
بنابرای��ن هنوز توانایی تولید انبوه واکس��ن 
برای پوشش تمام نوجوانان و کودکان ایرانی 
را نداریم. ان شاءاهلل به تدریج این قضیه محقق 
می ش��ود. اما اینکه تا پایان مهر یا آبان سال 
جاری دانش آموزان واکس��ینه شوند و برای 
حضور در مدارس حاضر ش��وند، غیرممکن 
اس��ت و بیش از ای��ن حرف ها طول خواهد 
کشید. البته قرار نیست کارآزمایی بالینی این 
واکس��ن در ایران پیش برود به همین دلیل 
با اس��تناد به کارآزمایی بالینی کوبا تزریق 
را در ایران ش��روع می کنیم. زیرا کارآزمایی 
بالینی در ایران بسیار طوالنی است و هفت 
تا هشت ماه بوروکراس��ی اداری کارآزمایی 
بالینی واکسن ادامه خواهد داشت. ولی از آنجا 
که نوع واکسن پروتئینی است، قطعا عوارض 

طوالنی یا کوتاه مدتی نداشته است. 
وی افزود: با تمام این تفاسیر کروناویروس 
و تحقیقات درباره واکسن آن موضوع جدیدی 
اس��ت که هنوز باید درخصوص آن بیش��تر 
مطالعه و بررس��ی کرد. چرا که اطالعات ما 
هنوز در زمینه کروناویروس و واکس��ن آن 
کامل نیس��ت. چه بسا واکس��ن فایزر که به 
گفته سازمان بهداشت جهانی بهترین نوع 
واکس��ن های کروناس��ت، هنگام تزریق به 
نوجوانان متوجه عوارض میوکاردیت قلبی 
آن ش��دند؛ البته این ع��وارض در افراد بالغ 
کمتر دیده شده است. بنابراین اخیرا محققان 
متوج��ه افزایش عوارض واکس��ن کرونا در 

جوانان شدند. 

ر  س�تو پا ر  گا ن�د ما ض  ر ا  � ع�و
در حال بررسی است

دبیر انجمن متخصصین عفونی ایران با 
تاکید بر فقدان عوارض طوالنی مدت واکسن 
پاستور بیان کرد: نگران عوارض کوتاه مدت 
واکسن ها از قبیل تب و لرز نیستیم. چرا که 
عوارض کوتاه مدت واکسن که بعد از تزریق 
رخ می دهد امری گذرا اس��ت و این عوارض 
صرفا طی 24 تا 48 س��اعت تمام می شود. 
بیشترین نگرانی ما درخصوص عوارض های 
ماندگار و طوالنی مدت واکسن کرونا است؛ 
عوارض های ماندگاری همانند عوارض لخته 
خون در واکسن آسترازنکا که بین روز چهارم 
تا بیست وهشتم تزریق تازه نمایان می شود؛ 
بنابراین درخصوص عوارض واکسن پاستور 
هم به طور قطع و یقین نمی توانیم اظهارنظر 
کنیم و بررسی درخصوص عوارض ماندگار و 
طوالنی مدت آن زمان می برد. به نظر می رسد 
بیشترین امید ما برای تزریق واکسن به زیر 
18 ساله ها واکسن پاستور است. چراکه در 
م��ورد تزریق دیگر واکس��ن های موجود در 
ایران برای این گروه س��نی احساس امنیت 

نمی کنیم. 
اثربخشی پاستور درمقابل واریانت  � 

دلتا
وی با اشاره به اثربخشی مطلوب واکسن 
پاس��تور درمقابل واریانت ه��ای دلتا اظهار 
کرد: در حال حاضر بدترین واریانتی که از 
پاسخ ایمنی ناشی از واکسن فرار می کند، 
سویه دتاست. این سویه از واریانت دلتا در 
برابر پاسخ به واکسن بدتر است. کارآزمایی 
بالینی واکسن پاستووک چندین ماه پیش 
در کوبا تمام ش��ده، همراه با آن بررسی ها 
درباره اثربخش��ی واکسن مقابل سویه های 
دتا، نیویورکی و دیگر واریانت های خطرناک 
صورت گرفت. خوشبختانه اثربخشی واکسن 
پاس��تووک در جامع��ه کوبای��ی ب��ا وجود 
واریانت های مختلف بیش از 90 درصد بوده 
است. این در حالی است که هنوز سویه دتا 
وارد ایران نشده است. چراکه هنوز سویه دلتا 
در ایران غالب است، بنابراین اثربخشی این 
واکسن برای ما بیشتر از آن چیزی خواهد 
بود که در کوبا گزارش ش��ده اس��ت. البته 
نتای��ج نهایی محققان ایرانی در حال آنالیز 
اس��ت و تا پایان شهریور یا اوایل مهر اعالم 
می شود. در هر صورت با توجه به اثربخشی 
مطلوب واکس��ن پاستووک در کوبا حدس 
می زنیم این واکسن در ایران هم اثربخشی 

خوبی داشته باشد. 
الزام به تزریق دوز بوستر � 

دکتر رمضانی در پاسخ به اینکه واکسن 
کرونا را باید سالی چندبار تزریق کنیم، گفت: 
میزان اثربخش��ی واکسن های دو دوزی که 
در تمام دنیا تزریق می شود بعد از شش ماه 
کاهش پیدا می کند. براساس مطالعاتی که 
بر آنتی بادی خنثی کننده افراد انجام دادیم 

متوجه کاهش میزان اثربخشی شدیم. 

»جهان صنعت« عوارض تزريق واکسن سوبرانا٢ براي کودکان را بررسي کرد

مجوز اضطراري بدون مقاالت باليني

سال هجدهم    سه شنبه 16 شهریور 1400    شماره  4817

پایان 583 زندگی دیگر 
شمار جان باختگان از ۱۱۱ هزار تن گذشت

»جه�ان صنع�ت«- بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداش��ت طی 
24 ساعت گذشته در کشور متاسفانه 58۳ بیمار کووید19 به دلیل این 

بیماری جان خود را از دست دادند.
از 14 تا 15 ش��هریور 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
27 هزار و 579 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شدند 
که س��ه هزار و 97۳ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید19 

در کشور به پنج میلیون و 15۶ هزار و 98۶ نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 58۳ بیمار کووید19 جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 111 هزار و 257 
نفر رسید.خوشبختانه تاکنون چهار میلیون ۳94 هزار و 8۳ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
هف��ت ه��زار و ۶28 نفر از بیماران مبتال ب��ه کووید19 در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون 29 میلیون و 5۶8 هزار و 8۶4 آزمایش تش��خیص کووید19 

در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 24۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، 144 شهر در وضعیت 

نارنجی و 58 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
تزریق ۳00 هزار و 917 دوز واکسن کرونا در 24 ساعت گذشته

بر اس��اس اعالم مرکز اطالع رس��انی و روابط عمومی وزارت بهداشت، 
مجموع واکس��ن های کرونا تزریق ش��ده در کشور به 29 میلیون و 45۳ 
هزار و 444 دوز رس��ید.تاکنون 19 میلیون و ۶20 هزار و 59۶ نفر دوز 
اول واکس��ن کرون��ا و 9 میلیون و 8۳2 ه��زار و 848 نفر نیز دوز دوم را 
تزریق کرده اند. بر این اس��اس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 

به 29 میلیون و 45۳ هزار و 444 دوز رسید.
تا ظهر یکش��نبه 29 میلیون و 152 هزار و 527 دوز واکس��ن کرونا 
در کش��ور تزریق شده بود. با احتساب آمار اعالمی دیروز از سوی وزارت 
بهداش��ت، از ظهر یکش��نبه تا ظهر دیروز ۳00 هزار و 917 دوز واکسن 

کرونا تزریق شده است. 

 تمديد مهلت جاماندگان برای ثبت نام
 کتاب های درسی 

آن دس��ته از دانش آموزان��ی که تاکن��ون کتاب های درس��ی خود را 
خری��داری نکرده اند تا پنج روز دیگر )20 ش��هریور ماه( مهلت دارند که 
با ورود به س��امانه فروش و توزیع مواد آموزش��ی نس��بت به خرید کتاب 

درسی اقدام کنند.
طبق اعالم قبلی س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش��ی، همچنین 
دانش آموزانی که مدرسه محل تحصیل خود را تغییر داده اند تا ۳1 شهریور 
فرصت دارند نسبت به اصالح نشانی مدرسه محل تحصیل خود از طریق 

نشانی https://www.irtextbook.ir اقدام کنند.
معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اعالم اینکه تاکنون 12 
میلیون و 889 هزار دانش آموز نسبت به خرید اینترنتی کتاب های درسی 
خ��ود اقدام کرده اند و هنوز دو میلیون و 110 هزار دانش آموز کتاب های 
درسی خود را خریداری نکرده اند گفت: ما مهلت خرید اینترنتی کتاب های 

درسی را تا 20 شهریور تمدید می کنیم.
خری��د کتاب درس��ی نیازمند ثبت نام دانش آموزان در س��امانه پادا و 
مشخص شدن مدرسه محل تحصیل آنهاست. در صورتی که دانش آموزی 
در ای��ن س��امانه ثبت نام نکند موفق به خرید کتاب درس��ی هم نخواهد 
ش��د.وزارت آموزش و پرورش برای سال جاری بیش از 14۶ میلیون جلد 
کتاب درسی چاپ کرده است که همه آنها از طریق مدارس توزیع خواهند 
شد. توزیع کتاب های درسی دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی از 20 
ش��هریور در مدارس آغاز می شود. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن 

حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.

هشدار سازمان غذا و دارو درباره واکسن تقلبی 
»کويشیلد«

براس��اس اعالم سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، دفتر نمایندگی 
س��ازمان بهداشت جهانی در جمهوری اسالمی ایران در خصوص واکسن 

تقلبی کویشیلد »CRM:0557۶15« هشدار داد.
این س��ازمان نسبت به ورود واکسن تقلبی کویشیلد در منطقه آفریقا 

و جنوب شرق آسیا، هشدار بین المللی صادر کرد.
سازمان غذا و دارو نیز اعالم کرد: براساس این گزارش به مردم توصیه 
می شود، برای تهیه واکسن کرونا اکیدا از مراجعه به بازار آزاد خودداری 
ک��رده و به تبلیغات اغواکننده برخی افراد س��ودجو در این زمینه توجه 

نکنند.
 الزم به ذکر است تامین واکسن کرونا با جدیت در دستور کار وزارت 
بهداشت قرار دارد و اولویت های تزریق از سوی وزارت بهداشت اعالم و با 
ثبت مشخصات واکسن و افراد دریافت کننده واکسن باید در سامانه های 
وزارت بهداش��ت )تی تک، سیب و...( انجام می شود. بنابراین تهیه واکسن 
در خارج از زنجیره وزارت بهداش��ت با وجود کالهبرداری، تهدیدی برای 

سالمت مردم است.

هشدار کارشناس ارشد بیماری ها درباره سويه »مو«
دکتر آنتونی فائوچی کارش��ناس ارشد بیماری ها در ایاالت متحده، از 
احتمال مقاومت س��ویه »مو« کروناوی��روس در برابر مصونیت حاصل از 

برخی آنتی بادی های خاص خبر داد.
رییس موسس��ه ملی آلرژی و بیماری های عفون��ی در ایاالت متحده 
طی مصاحبه ای از احتمال مقاومت س��ویه م��و کرونا ویروس با توجه به 
جهش های این س��ویه، در برابر مصونیت حاصل از برخی آنتی بادی های 

خاص خبر داده است.
به گفته وی هم اکنون مقامات بهداش��تی این کش��ور در حال بررسی 
احتمال ش��یوع گس��ترده و غالب تر شدن این گونه نس��بت به سویه دلتا 
هستند.فائوچی همچنین اعالم کرد که هم اکنون سویه دلتا بیش از 99 
درصد موارد ابتال به کرونا ویروس در ایاالت متحده را تشکیل می دهد.

در اوایل هفته گذشته، سویه مو کرونا ویروس که دانشمندان آن را در 
ابتدا با نام B.1.۶21 معرفی کرده بودند به لیست انواع متفاوت سویه های 
کروناویروس و نوع مسری آن در سازمان بهداشت جهانی )WHO( اضافه 
شد با این حال پیدایش این سویه برای اولین بار در کلمبیا گزارش شده 
و به گفته س��ازمان بهداش��ت جهانی دست کم در ۳9 کشور دیگر جهان 

نیز شناسایی شده است.
در همی��ن حال فائوچی اظهار کرد که س��ویه مو کرونا ویروس هنوز 

تهدید فوری محسوب نمی شود.
بر اساس گزارش دقیق ترین مدل پیش بینی ایاالت متحده، پیش بینی 
می ش��ود که این کش��ور از این لحظه تا یک دسامبر سال جاری میالدی 
)2021( شاهد جان باختن نزدیک به 100 هزار بیمار مبتال به کووید19 
خواهد بود با این حال کارشناس��ان بهداشت این کشور می گویند که اگر 
تقریبا همه مردم در اماکن و فضاهای عمومی از ماس��ک اس��تفاده کنند، 
می ت��وان این تعداد مرگ و میر ناش��ی از ابتال ب��ه کووید 19 را به نصف 

کاهش داد.

خبر

ماجرای همسرکش��ی در ایران به دالیل ناموسی، تبدیل 
به نکته قابل توجهی در بین قتل های کشور شده است که به 
روشنی آماری از آنها منتشر نمی شود. به گزارش خبرآنالین، 
برخی تحقیقات حاکی از آن اس��ت که قتل های با افتخار یا 
قتل های ناموسی حدود 15 درصد از قتل های کشور را شامل 
می ش��ود. نکته اینجاست که با انتش��ار اخباری مانند خبر 
دستگیری همسر »مبینا«ی 1۶ ساله به عنوان متهم، باز هم 
ذهن جامعه متوجه همسرکشی های ناموسی می شود و این 
سوال در ذهن برخی مخاطبان این خبر تاسفبار شکل گرفت 

که مجازات او چه خواهد بود؟
طوری که خبرهای مربوط به قتل مبینا منتشر شده نشان 
می دهد در هفتم شهریور ماه جاری، زن 1۶ ساله متاهلی به نام 
رومینا در شهرستان رومشکان به قتل رسید. در پی وقوع این 
قتل هشت نفر مظنون از جمله برخی اعضای خانواده مقتول 
دستگیر شدند که پس از اعتراف همسر مقتول به قتل، همه 
افراد بازداشت شده، آزاد شدند. مراجع رسمی تایید کردند فرد 
قاتل هم اکنون در بازداشت است و رسیدگی ویژه به این پرونده 
توسط دادگستری و نیروهای قضایی انجام می شود. طبق اخبار 
منتش��ر شده، همسر این زن، قاتل او بوده و احتماال مسائل 
ناموسی مانند بسیاری از قتل های دیگر در کشور، پس زمینه 

اصلی شکل گیری این جنایت است.
قصاص در قتل های ناموسی � 

در مجازات اس��المی، قصاص، مجازات کس��ی است که 
جنایتی را عمدا بر نفس، اعضا و منافع اعضای بدن دیگری 
وارد کرده باشد. به جز مسائل کلی قصاص که مربوط به برابری 
در دین، عقل و آزادی است، در قانون، تفاوتی وجود ندارد که 

فرد قاتل، زن یا شوهر مقتول بوده یا بر عکس باشد.
البته شرایط قصاص از جمله عمدی بودن قتل، شرایط برابر 
قاتل با مقتول در دین، آزادی و س��المت عقل و درخواست 

اولیای دم، برای اجرای قصاص باید وجود داشته باشد.
با این حال در بند ث ماده ۳02 قانون مجازات اس��المی 
استثنائات قصاص شوهر قاتل در قتل زن خود وارد شده است. 
این استثناء می گوید: در صورت قتل »زانی و زانیه در حال زنا 
نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار« قصاص 

انجام نمی شود و دیه هم تعیین نخواهد شد.
طبق این استثناء، در صورتی که شوهری، زن خود را هنگام 

رابطه غیراخالقی با مرد اجنبی مشاهده کند و یقین داشته 
باشد که این رابطه جنسی، ناشی از اجبار غیرقابل گریز )مانند 
تجاوز- زنای به عنف( نیست، می تواند با به قتل رساندن همسر 

خود و مرد بیگانه، از مجازات در امان باشد.
در کتب فقه شیعی از جمله جلد 19 کتاب الوسایل، باب 
25 و جلد 18 آن کتاب در باب 2 درباره ش��رایط این نوع از 
قتل، حدیثی از حضرت امام حسین علیه السالم روایت شده 
اس��ت که البته مستند آن ضعیف عنوان شده است. مطابق 
این روایت، حضرت می فرماید که پیامبر اکرم)س( با یکی از 
صحابه به نام سعد بن عباده، درباره فقدان قصاص شوهری 
که زنش را در فراش بیگانه ببیند، گفت وگو کرده اند و نتیجه 
آن این ش��د که در صورتی که م��ردی، زن خود را بر فراش 
بیگانه ای ببیند و با یک ضربت شمشیر آنها را به قتل برساند، 

بر او مجازاتی نیست.
نویسنده کتاب می گوید پیش از روایتی که شهید اول آن 
را آورده، این گونه روایات در سایر کتب شیعی نیست. با این 
حال قانون مجازات اسالمی، از این دسته روایات پیروی کرده 
و در بند ث از ماده ۳02 چنین استثنایی را برای قصاص شوهر 
زنی که او را در حال زنا با بیگانه ای ببیند، بیان داشته و شوهر 

را از مجازات در امان نگه داشته است.
البته شوهر باید اثبات کند که زن خود را در حال زنا با مرد 
اجنبی مشاهده کرده و اطمینان داشته که تمکین همسرش، 
از روی اجب��ار و اکراه )مانند تجاوز یا بیهوش��ی یا خوراندن 
مایعات وهم آور و مست کننده( نبوده است و همچنین اشتباه 
در شخصی که برقراری رابطه جنسی با او صورت می گیرد، 
مانند آنکه فرد به دلیل نوشیدن مشروب یا استفاده از مواد 
مخدر و محرک به صورت اجباری از حال طبیعی خارج شده 
باش��د یا اجباری در اس��تفاده از این مواد نداشته باشد ولی 
قصد آن را هم نداش��ته که با نوشیدن مشروب یا استعمال 
مخدر، دست به این کار بزند، این فرد نیز در حکم اجبار شده 

محسوب می شود.
نصف دیه مرد برابر با دیه زن � 

طبق قانون مجازات اسالمی، دیه نفس زن، نصف دیه مرد 
است. اگر زنی، شوهرش را عمدا بکشد، باید نیمی از دیه او 

را به اولیای دم بپردازد و خود نیز از این دیه که در حکم ارث 
است، محروم می ماند. به این نصف دیه پرداختی »فاضل« یا 

»تفاضل« دیه می گویند.
طبق ماده ۳۶0 قانون مجازات اسالمی، اولیای دم، »میان 
قص��اص با رد فاضل دیه )دادن نص��ف دیه نفس به قاتل و 
اج��رای قصاص( و گرفتن دیه مقرر در قانون )گرفتن نصف 
دیه کامل مرد( ولو بدون رضایت مرتکب )زنی که همسرش 

را کشته( مخیر است.«
در ص��ورت پرداخت فاضل دیه، مرد مجازات می ش��ود و 
در صورت گرفتن دیه زن، مجازات قتل از جنبه خصوصی، 
تمام می شود و حبس به عنوان مجازات عمومی قاتل، آغاز 

خواهد شد.
درباره جنایتی که در شهر رومشکان انجام شده و مردی، 
همسر 1۶ ساله خود را به قتل رسانده شاید بتوان به ماده 428 
قانون مجازات اسالمی هم استناد کرد. این ماده می گوید: در 
م��واردی که جنایت، نظ��م و امنیت عمومی را بر هم زند یا 
احساس��ات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای 
قصاص باش��د لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل 
دیه یا س��هم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با 
درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور 

از بیت المال پرداخت می شود.
اگر احساسات مردم درباره این جنایت جریحه دار شده باشد 
و اولیای دم مقتوله، پولی نداش��ته باشند که به عنوان فاضل 
دیه )نصف دیه کامل( به قاتل بپردازند، دادس��تان از رییس 
قوه قضاییه درخواست می کند که این فاضل دیه از بیت المال 
پرداخت شود و با پرداخت این پول، قاتل به قصاص محکوم 

و حکم اجرا می شود.
قاتالنی که نیمی از دیه خود را طلبکارند � 

یکی دیگر از م��واردی که درباره جنایات خانوادگی و به 
خصوص همسرکشی مطرح است، موضوع قتل زن به دست 
شوهر است و پس از اینکه قتل عمد به اثبات رسید، اولیای دم 
زن، قادر به پرداخت نیمی از دیه به ش��وهر قاتل نیستند تا 

بتوانند درخواست قصاص را اجرایی کند.
تا پیش از قانون مجازات اسالمی جدید مصوب 1۳92 دیده 

شده بود که در شرایطی از این دست، قاتل به دلیل بالتکلیفی 
سال ها در زندان می ماند و اصطالحا به این اشخاص در زندان 
»زیر حکم« می گفتند. آنها محکومانی بودند که اجرای حکم 
قصاص ش��ان با مانع قانونی از جمله پرداخت نشدن فاضل 
دیه )نیمی از دیه( توسط اولیای دم همراه بود و تکلیف شان 

نامشخص می ماند.
در این مورد، ماده 429 قانون مجازات اس��المی مصوب 
1۳92، تکلیف را تعیین و روشن کرد. این ماده می گوید: »در 
مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق 
قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل 
دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیٌ علیه، 
مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوٌم 
علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناس��بی را 
مشخص و به صاحب حق قصاص اعالم می کند تا ظرف مهلت 
مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. 
در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از 
تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم»تعزیرات« و گذشتن مدت 
زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و 
رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب 

حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.«
به بیان دیگر، در صورتی که شوهری زنش را عمدا کشت 
و اولی��ای دم زن، پولی برای پرداخت فاضل دیه نداش��تند و 
شوهر، بالتکلیف در زندان باقی ماند، قاتل می تواند به دادگاه 
صادر کننده حکم قصاص شکایت کند که من بالتکلیفم، یا 
قصاص کنید یا رهایم کنید. در این شرایط، قاضی صادر کننده 
حکم به اولیای دم مدت معینی را )فرضا چندماه( مهلت می دهد 
تا فاضل دیه را به قاتل بپردازند و در صورتی که این پول فراهم 
نشد، قاتل آزاد می شود که شرایط آزادی قاتل هم در قانون 
آمده است. او باید وثیقه مناسب که معموال به اندازه نیمی از دیه 
و معادل دیه زن به قتل رسیده را از قاتل گرفته و با تایید رییس 
حوزه قضایی )شهرستان( و رییس کل دادگستری استان، قاتل 

را آزاد کند تا اولیای دم، تکلیف او را روشن کنند.
روش��ن است در این شرایط، قاتل ش��انس آن را دارد با 
گفت وگ��و با اولیای دم، از گذش��ت آنها برخوردار ش��ود یا با 
پرداخت پولی معادل دیه زن یا بیش��تر از دیه، گذشت آنها 

را کسب کند.

شرايط قصاص زن يا شوهری که همسر خود را عمدا به قتل می رساند
زاویه
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بدون ویزا به عراق نروید
ایسنا- دولت عراق اعالم کرده در اربعین فقط مرزهای هوایی را به روی 

زائران باز می کند و آنها را بدون ویزا نمی پذیرد.
نهادهای داخلی و کنسولگری عراق اعالم کرده اند برخالف سال های گذشته، 
ویزای انفرادی برای زائرن اربعین صادر نمی کنند و صدور ویزا در فرودگاه های این 
کشور متوقف شده است. عراق پیش تر در بخشنامه ای از شرکت های هواپیمایی 

درخواست کرده بود مسافران بدون ویزا را به عراق منتقل نکنند.
بنا بر اظهارات سخنگوی سازمان هواپیمایی، تنها شرکتی که مجوز صدور ویزا 
همزمان با صدور بلیت سفر به عراق را داشت، شرکت هواپیمایی »العراقیه« بود 

که از ابتدای هفته، این شرکت رسما صدور ویزا را متوقف کرده است.
دفتر نخس��ت وزیری عراق نیز مدتی قبل، با ارس��ال بخشنامه ای به وزارت 
کش��ور عراق، تنها مرجع ذی صالح را که عهده دار مس��وولیت ورود و خروج 
زائران و گردشگران خارجی به این کشور است، سازمان گردشگری اعالم کرد. 
بنابراین درخواست ورود گروه های زیارتی و سیاحتی تنها به سازمان گردشگری 
زیرمجموعه  وزارت فرهنگ عراق محول شده و فقط شرکت های گردشگری مجاز 
و مورد تایید این سازمان می توانند برای ورود و خروج گروه های گردشگری و 
زیارتی اقدام کنند. بر همین اساس، سازمان حج و زیارت با عنوان کمیته اعزام 
س��تاد مرکزی اربعین اعالم کرد پیش ثبت نام از متقاضیان این سفر را از روز 
دوشنبه پانزدهم شهریورماه آغاز می کند و زائران اعزامی را به افرادی محدود 

کرده که دو دوز واکسن کووید را تا ۱۹ شهریورماه تزریق کرده باشند. 
بنابر اعالم کمیته عالی بهداشت و سالمت ملی عراق، نخست وزیر این کشور 
با ورود ۳۰ هزار زائر ایرانی و ۱۰ هزار زائر از کش��ورهای عربی و سایر کشورها 
برای شرکت در مراسم اربعین موافقت کرده است. عراق سال گذشته اربعین را 

به صورت داخلی و بدون زائران خارجی برگزار کرد.
دولت عراق تاکید کرده که ورود زائران در اربعین امسال، فقط از طریق مرز 
هوایی و الزاما با داشتن تست منفی پی سی آر که حداکثر ۷۲ ساعت از تاریخ آن 

گذشته باشد، امکان پذیر است.
سازمان حج و زیارت نیز از مردم خواسته است با توجه به بسته بودن مرزهای 

زمینی، به هیچ وجه به مرزهای زمینی مراجعه نکنند.
همچنین فرودگاه بین المللی امام خمینی در اطالعیه ای از زائران ایرانی که 
قصد دارند در مراسم اربعین شرکت کنند، خواسته است قبل از دریافت ویزای 

معتبر عراق، برای رزرو بلیت پرواز به این کشور اقدام نکنند.

معرفی قلعه رودخان گیالن در کمیسیون ملی یونسکو
ایرنا– کتابی با عنوان معرفی کهن دژ َسکسار گیالن، اثری از مرتضی سخایی 
در راستای معرفی قلعه رودخان در سایت کمیسیون ملی یونسکو منتشر شد.

سخایی گفت: قلعه رودخان نامی آشنا در صنعت گردشگری محسوب می شود 
اما در تاریخ مکتوب، بی نام و نشان مانده است.

وی افزود: در اسناد تاریخی هرکجا با نام قلعه رودخان مواجه می شویم منظور 
قلعه رودخان، روستای پایین دست اینکهن دژ اسرارآمیز و یا محلی است که دژ 

در آن واقع شده است و به خود قلعه پرداخته نشده است.
س��خایی که خود اهل قلعه رودخان است، اظهار داشت: کتاب یاد شده با 
دو س��ال زمان، در ۳۳ صفحه و در س��ه فصل نقد و بررسی اطالعات موجود، 
فعالیت های باستان شناسی در کهن دژ سکسار و قدمت کهن دژ سکسار از نظر 

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتشر شده است.
کمیسیون ملی یونسکو نهاد رابط جمهوری اسالمی ایران با مقر یونسکو 
)سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد( در پاریس و دفاتر منطقه ای 
مربوط به آن است؛ مشارکت در فعالیت های یونسکو به منظور استقرار صلح و 
ایجاد تفاهم متقابل میان ملت ها از طریق اشاعه دانش و معرفت و اهتمام در امر 

نشر فرهنگ و آموزش بخشی از اهداف این کمیسیون ملی است
قلعه رودخان دژی بر بلندای گیالن زمین، لحظه لحظه شگفتی و تاریخ را 
به گردشگران هدیه می بخشد. این قلعه در جنوب شهرستان فومن در میان 
کوهپایه های جنگلی واقع شده است. این بنای عظیم که در ۲۳ کیلومتری جنوب 
غربی شهرستان فومن و در میان جنگل های سر به فلک کشیده واقع شده، نمادی 

از کوشش گیالنیان برای حفاظت و صیانت از این سرزمین است.
بنای قلعه رودخان در ارتفاع ۶۸۷ تا ۷۷۸ متری از سطح آب های آزاد و در 

دو سوی آن دو رودخانه جاری است.
طول باروی قلعه ۱۵۰۰ متر و ارتفاع آن بین پنج تا ۱۲ متر متغیر است. باروها 
و برج های متعدد قلعه با مصالح سنگ، آجر و مالت آهکی ساخته شده اند. این 
اثر ارزشمند ملی به شماره ۱۵۴۶ و در تاریخ سی ام مردادماه ۱۳۵۴ در فهرست 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
این قلعه تاریخی که در طبیعتی بی همتا غرق شده است، برای گردشگران 
و بازدیدکنندگان بیشتر همانند خیال می ماند تا واقعیت. برای دیدن این دژ 
تسخیرناپذیر تایخی باید از فومن با عبور از روستاهای ملسکام و سیدآباد و پس 
از طی مسافت تقریبی ۲۱ کیلومتر، به پارکینگ قلعه رودخان برسید. سپس 
حدود دو کیلومتر باقی مانده تا صعود به قلعه را باید پله نوردی کنید و در میان 
درختان آزاد سر به فلک نهاده  قدم زده تا به این دژکهن برسید. مسیری مارپیچ 
شده با بیش از ۸۰۰ پله است تا قلعه که شرح تابلوی پای قلعه این گونه است: 

قلعه رودخان یکی از شگفت انگیز ترین بناهای نظامی ایران است.

ع��زت اهلل ضرغامی وزیر می��راث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در پیامی در حساب 
کاربری خود از موافقت و دس��تور اجرایی وزیر 
بهداش��ت درخصوص واکسیناس��یون عوامل 
حوزه ه��ای ماموریتی ای��ن وزارتخانه خبر داد. 
واکسیناسیون فعاالن گردشگری یکی از مطالبات 
اصلی آنها بوده اس��ت با این همه از این مطالبه 
بیش از شش ماه می  گذرد. اکنون کادر درمان، 
س��المندان، اف��راد دارای بیماری های خاص، 
معلمان، استادان دانشگاه ها، رانندگان تاکسی ها، 
کارمندان بانک ه��ا، خبرنگاران و بس��یاری از 
صنف های دیگر واکس��ینه شده اند. در صورتی 
که معاونت گردشگری از مدت ها قبل در حال 
پیگیری واکسینه شدن فعاالن گردشگری بوده 
اس��ت. در مجموع واکسیناسیون کرونا زمانی 
تاثیرگذار اس��ت که به س��رعت انجام شود نه 
بع��د از ماه ها پیگیری و قرار گرفتن در آخرین 

اولویت های دولت.
بر اس��اس آنچ��ه کارشناس��ان در رابطه با 
ضرغامی می گفتند، او در زمینه تبلیغات تخصص 
دارد اما ظاهرا این تخصص را برای تبلیغات خود 

استفاده می کند نه گردشگری ایران.
قدردانی توئیتری وزیر گردشگری  � 

در اولین هفته کاری وزیر میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دس��تی با فعاالن بخش 
خصوصی موضوع واکسیناسیون دست اندرکاران 
گردش��گری ش��امل هت��ل داران، راهنمای��ان 
گردشگری و... به عنوان نخستین مطالبه بخش 
خصوصی مطرح ش��د و وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و در صفحه توئیتر خود خبر موافقت 
و دستور وزیر بهداشت را برای واکسیناسیون این 

گروه را اعالم کرد.
ضرغام��ی در توئیتی نوش��ت: در نامه ای به 
وزی��ر محترم بهداش��ت، خواس��تار اولویت در 
واکسیناس��یون عوامل حوزه ه��ای ماموریتی 

وزارتخانه شدم.
او ادام��ه داده اس��ت: اهمیت س��المتی در 
مراودات اجتماعی و ضرورت حمایت از این بخش 
مهم اقتصادی و خدماتی به ویژه گردشگری را هم 
حضوری تشریح کردم و  از ایشان به دلیل موافقت 

و دستور اجرایی شان تشکر می کنم.
واکسیناسیون همه فعاالن گردشگری  � 

در مهر
معاون گردش��گری وزارت میراث فرهنگی 
از واکسیناس��یون همه فعاالن این حوزه خبر 
داد و گف��ت: آنها در ردی��ف صاحبان و فعاالن 
مشاغلی قرار گرفته اند که در مهرماه واکسینه 

خواهند شد.
به تازگی علیرضا رییسی سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا اعالم کرد: مشاغلی مانند هتل داران 
و نانوایی ها حتی در شرایط قرمز کرونا مشغول 
فعالیت بوده اند و برنامه ریزی برای واکسیناسیون 
آنها انجام شده است. البته آغاز واکسیناسیون این 

مشاغل نیاز به ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت 
و تعیین هویت افراد دارد تا از این طریق، واکسن 

مورد نیاز این گروه از مشاغل نیز تامین شود.
معاون گردش��گری وزارت میراث فرهنگی 
نیز گف��ت: طی صحبتی که با آقای رییس��ی 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا داشتم، وی 
تایید کرد که عالوه بر هتل داران، همه فعاالن و 
مشاغل مرتبط با گردشگری که قبال مصادیق 
آن به وزارت بهداشت اعالم شده است، در ردیف 
ای��ن گروه جدید قرار گرفته اند که پس از احراز 
هویت شغلی از طریق ثبت نام در سامانه وزارت 
بهداشت و تایید از سوی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، واکسیناسیون آنها در 

مهرماه آغاز می شود.
در ش��رایطی ک��ه بس��یاری از کش��ورها 
واکسیناسیون مشاغل گردشگری را در اولویت 
انج��ام داده اند، در ایران نیز این مطالبه از ماه ها 
پیش مطرح ش��ده بود، اما با وجود جریان سفر 
در کش��ور، نسبت به این مطالبه توجهی نشان 

داده نشد.
معاون گردش��گری وزارت میراث فرهنگی 
اوای��ل مردادماه در نام��ه ای خطاب به علیرضا 
رییسی معاون وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد 

ملی کرونا درخواس��ت کرده بود دستور عاجل 
در خصوص در اولویت قرار دادن افراد ش��اغل 
در تاسیس��ات گردشگری برای واکسیناسیون 

صادر شود.
در آن نامه یادآوری ش��ده ب��ود: بحران ها و 
فجایع طبیعی پی در پی و از همه خطیرتر شیوع 
ویروس کرونا از س��ال ۱۳۹۸ موجب خسارات 
و لطم��ات جبران ناپذی��ری ب��ر پیکره صنعت 
گردشگری به عنوان یکی از کسب وکارهای به 

شدت آسیب دیده از کرونا شده است.
ارژن��گ انتص��اری فع��ال گردش��گری به 
»جهان صنعت« گفت: تش��کل های مختلف 
گردشگری مانند جامعه راهنمایان گردشگری 
و کانون انجمن صنفی راهنمایان گردشگری 
نسبت به واکسیناسیون زودهنگام امیدوارند. 
با این همه واکسیناسیون فعاالن گردشگری 
بعد از بسیاری از اصناف انجام می شود و ما در 
اولویت های اول نبوده ایم. چند ماه از مطالبه 
فعاالن گردش��گری مبنی بر واکسیناس��یون 
پرس��نل این صنعت گذشته است و موافقت 
با این خواسته آنقدرها هم عجیب نیست اما 
ظاهرا ضرغامی قصد داشته از این امر استفاده 

خبری کند.

انتص��اری در رابطه با تاثیر واکسیناس��یون 
فعاالن گردشگری روی گردشگری ورودی گفت: 
در رابطه با توریست های ورودی زمانی می توان 
چاره اندیش��ی کرد که مرزهای کشور باز شده 
باشند. اکنون واکسیناسیون فعاالن گردشگری 

هیچ تاثیری به حال گردشگری ورودی ندارد.
او در رابطه با ش��رط واکسیناس��یون برای 
گردشگری خروجی بیان کرد: برای گردشگری 
خروجی اتحادیه اروپا چهار واکسن اصلی را تایید 
کرده است. آسترازنکا یکی از این چهار واکسن 
است. در واقع واکسن هایی که کشورهای اروپایی 
تایید کرده اند تفاوت هایی با یکدیگر دارند؛ آلمان 
س��ینوفارم را قبول ندارد اما سوئیس، اسپانیا، 
اتریش و هلند که همسایگان این کشور هستند 
س��ینوفارم را تایید کرده اند. از طرف دیگر اگر 
واکس��ن نزده باشید هم به راحتی می توانید به 

ترکیه و دوبی سفر کنید.
انتصاری معتقد است که به زودی بسیاری از 
واکسن ها از طرف اتحادیه اروپا تایید می شوند 
چراکه کشورهای اروپایی برای درآمدزایی نیاز 
به توریست های آسیایی ثروتمند و ولخرج مانند 
چینی ها دارند. به همین دلیل بروش��ور چینی 
در بس��یاری از موزه های اروپایی وجود دارد. اما 

توریس��ت های اروپایی بسیار اقتصادی هستند 
و در س��فر ولخرجی نمی کنند. او افزود: زمانی 
آمریکایی ها در زمره توریست هایی بودند که در 
سفرها ولخرجی می کردند اما اکنون چینی ها 
در مقام نخس��ت توریست های درآمدزا در دنیا 

قرار گرفته اند.
این راهنمای گردش��گری در رابطه با تاثیر 
واکسیناسیون پرسنل گردشگری در گردشگری 
داخلی گفت: گردشگری داخلی امن تر می شود 
اما واکسیناسیون افراد محلی و بومی نیز در امنیت 

سفرهای داخلی بسیار تاثیرگذار است.
واکسیناس�یون برای کش�تی به گل  � 

نشسته گردشگری
اگرچ��ه با مطالبه به تعوی��ق افتاده فعاالن 
گردش��گری مبنی بر واکسیناسیون این صنف 
موافقت ش��ده اس��ت اما دیگر مش��کالت این 
صنعت همچنان پابرجاست و عدم حمایت وزیر 
پیشین گردشگری در کنار مانع سازی های دولت 
پیشین، صنعت توریسم ایران را به کشتی به گل 
نشسته ای تبدیل کرده است و مشخص نیست 
وزیر کنونی با وجود امیدواری ها و وعده هایی که 
می دهد بتواند این صنعت را از شرایط بحرانی 

کنونی نجات دهد.

طرح پژوهش��ی »اس��تفاده از فناوری لیزر در پاکسازی 
سطح آثار آهنی تاریخی« با استفاده از نمونه های آثار آهنی 
متعلق به محوطه ارزانفود همدان توسط پژوهشکده حفاظت 
و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی انجام ش��د. به گزارش روابط  
عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شیبا خدیر 
مجری طرح پاکسازی سطح آثار تاریخی را یکی از اقدامات 
چالش برانگیز در امر مرمت آثار تاریخی برشمرد و گفت: در 
این حوزه روش های متعددی برای پاکسازی اصولی و علمی، 
مورد استفاده مرمتگران قرار می گیرد که هر کدام مزایا، معایب 
و محدودیت های خاص خود را دارند. او با بیان اینکه در این 
بین استفاده از لیزر به عنوان ابزاری با قابلیت های ویژه همواره 
مطرح بوده تصریح کرد: از این فناوری در راستای تصویربرداری 
و مستند نگاری، تشخیص و پاکسازی در حفاظت و مرمت آثار 
تاریخی استفاده می شود. این پژوهشگر اظهار کرد: لیزر )تقویت 
نور نش��ر برانگیخته( پس از اختراع در سال ۱۹۶۰ با رشد و 
توس��عه سریع خود، به عنوان ابزاری موثر در علوم و صنایع 
مختلف تبدیل شده و استفاده از آن در پاکسازی سطح آثار 
تاریخی توسط جان آسموس در دهه هشتاد میالدی آغاز شده 

و تاکنون پیوسته در حال رشد و تکامل است.
او در بین نمونه فعالیت های انجام شده در سال های اخیر 
پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی در زمینه 
استفاده از لیزر، به پاکسازی سطح مفرغ های متعلق به محوطه 
میراث  جهانی بم، پاکسازی الیاف فلزی متعلق به پرچم نادری 

و رسوب زدایی سطح نقره تاریخی اشاره کرد.
خدی��ر افزود: بهره گی��ری از این فناوری در کنار س��ایر 
روش های معمول پاکسازی در جهت تکمیل و بهبود عملیات 
حفاظت از آثار فلزی نقش بسزایی دارد و این روش به علت 
عدم تحمیل فش��ار مکانیکی خارجی بر اشیای بسیار ترد و 
تغییریافته می تواند در درمان برای جلوگیری از خرد شدن 

بیشتر کاربرد مفیدی داشته باشد.
او امکان پاکس��ازی دقیق جزئیات و الیه های س��طحی 
ظریف را از مزایای دیگر استفاده از لیزر برشمرد و گفت: یکی 
از ویژگی های اصلی پرتو لیزر به علت تک رنگ بودن آن فرق 
قائل شدن بین سطح پاکیزه شده و الیه مد نظر برای حذف 
است و از طرفی استفاده از این روش به علت تخریبی بودن 

نیاز به آگاهی و دانش کافی دارد.
این پژوهش��گر با بیان  اینکه در مورد آثار آهنی تاریخی 
استفاده از لیزر برای پاکسازي چسب ها و پوشاننده های آثار 
آهنی و پاکس��ازی محصوالت خوردگی حجیم کاربردهای 
گسترده ای دارد افزود: اشیای آهنی همواره با پدیده خوردگی 
روبه رو هس��تند و با محصوالت خوردگی متنوعی پوشیده 
می شوند به دلیل این تغییرات، آثار شکننده، متخلخل و فاقد 
مغز فلزی می شوند بنابراین در صورت نیاز به پاکسازی سطحی 
باید از روش های مطمئن بدون فشار مکانیکی استفاده کرد 
تا هم بتوان مواد اصلی و هم اطالعات ساختاری جزئی روی 

سطح آثار را حفظ کرد.
مجری طرح استفاده از فناوری لیزر در پاکسازی سطح آثار 
آهنی تاریخی خاطرنشان  کرد: در مورد پاکسازی آثار آهنی 

بیشتر از لیزر ND:YAG استفاده می شود.
خدیر هدف از این تحقیق را بررسی تاثیر پرتوهای لیزر 
روی س��طح آهن های تاریخی دانست و تصریح کرد: در این 
پژوهش از لیزرهای ND:YAG و CO۲ استفاده شده که 

با کمک روش های میکروسکوپی و آنالیز دستگاهی به بررسی 
این تاثیر در پاکسازی سطح پرداخته می شود.

به گفته این پژوهش��گر، نمونه های مورد استفاده در این 
پژوهش آثار آهنی متعلق به محوطه ارزانفود همدان بوده و 
نتایج به دس��ت آمده تاکنون )از فاز اول این طرح( حاکی از 
حذف رسوبات سطحی محیطی است لیکن در نواحی با تغییر 
رنگ ناشی از تبدیل و تحوالت محصوالت خوردگی روبه رو 
هستیم. او گفت: بررسی بیشتر تاثیر طول موج های مختلف 
لیزر و سایر متغیرهای آن در ادامه این طرح انجام و نتایج به 

دست آمده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مجری طرح اس��تفاده از فناوری لیزر در پاکسازی سطح 
آثار آهنی تاریخی در پایان افزود: این طرح توسط پژوهشکده 
حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی با همکاری پرس��تو 
نعیمی طرئی، فرش��ته رحیمی، نازلی دارخال )پژوهشکده 
حفاظ��ت و مرمت آث��ار تاریخی-فرهنگ��ی(،  هادی ملکی 
)پژوهشگاه علوم فنون هسته ای(، اسماعیل همتی ازندریانی 
)دانشگاه بوعلی همدان( و علی خاکسار )میراث فرهنگی استان 

همدان( در دست انجام است.

استفاده از فناوری لیزر در پاکسازی سطح آثار آهنی
میراث فرهنگی

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

قانون های حل جدول سودکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا 
۹ نوشته شود. بدیهی است که هیچ عددی 

نباید تکرار شود. 
۲- در ه��ر مربع ۳×۳ اعداد یک تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

سودوکو 
س��ودوکو Sudoku ی��ک واژه ترکیبی 
ژاپنی به معنای عددهای بی تکرار است و 
امروزه به جدولی از اعداد گفته می شود که 
به عنوان یک سرگرمی رایج در نشریات 

کشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی: 
۱- ضرب المثلی با مفهوم قناعت- فلز الکتریکی

۲- خ��ودداری از اق��رار- این ش��هر در اس��تان کرمان قرار 
دارد- ریش��ه فعل در دس��تور زبان که به زمانی مش��خص 

داللت نکند
۳- س��نگ س��ماوی- وس��یله ای برای کمک ب��ه راه رفتن 

سالمندان ناتوان- نوعی نان گرد
۴- شهر بندری عراق- صمغ بادام کوهی- علم پزشکی- ماه 

کم حرف
۵- موثر و مفید- ظرف شیش��ه ای ب��رای نگهداری آجیل- 

تیرگی چشم
۶- بی حس و پژمرده- عالمت تجاری- پرنده شاهنامه

۷- فیلمی از مس��عود کیمیای��ی با بازی بهرام  رادان و لیال 
حاتمی- داروی ضد عفونی زخم ها- وزیدن باد

۸- کف��ش پوتین مانند- ضمیری اس��ت مفعولی- وس��یله 
سنجش وزن 

۹- خواهش های نفس آدمی- خوش��بخت و موفق- مس��یر 
قطار

۱۰- ه��ر دو قس��مت تنفس- لحظه ای- خ��ون از آن گذر 
می کند

۱۱- ام��ر به گفتن تازی- حرکت به ش��کل پاندول- بخش 
تیز چاقو

۱۲- از اعیاد ویتنامی ها- الفبای موس��یقی- امید و آرزوها- 
نقش روزگار بر خاطر

۱۳- نمازهای مستحبی- ورزش تیمی بدون توپ- شهری 
در جنوب غربی استان خوزستان

۱۴- از دانه ه��ای روغن��ی- بزرگ تری��ن دریاچ��ه طبیعی 
اردبیل- نوعی ضربه به راکت تنیس

۱۵- جانش��ین همیش��گی او- کت��اب مجموعه ش��عری از 
محمدرضا شفیعی کدکنی

افقی:
۱- از القاب امام ششم شیعیان- خوب و پسندیده

۲- اشاره جمع به دور- اهالی محل- از کشور های جدا شده 
شوروی سابق به مرکزیت ریگا

۳- پرنده ای خوش آواز و نوایی در موس��یقی- گرد و دایره 
مانند - بخشی از دندان

۴- پسوند پیداکننده- والده- مهم ترین رود آلمان- قربانی 
بی گناه

۵- میوه و محصول- وسیله نقلیه چوبی- جاده مسقف

۶- مقام��ی در دول��ت- حف��ره بس��ته ب��دن- تکب��ر و 
خود بزرگ بینی

۷- سبکی در ورزش کشتی - شمشیر سامورایی- دریاچه ای 
در شمال غرب خرم آباد

۸- ورق طال و نقره می س��ازد- س��که ای قدیمی- نیس��ت 
شده و منهدم

۹- ق��درت خالقه- هریک از مردم بومی قاره کهن- جدید 
و پیشرفته

۱۰- عنصر شیمیایی از گروه هالوژن ها- انعکاس صوت- از 
فرزندان چنگیز مغول

۱۱- دوربین اینترنتی- نوعی دگرگونی- حرف کفایت
۱۲- ش��گون و مبارک��ی- ص��دای ن��رم خندی��دن- موبد 

زرتشتی- اندیشه نو
۱۳- از س��وره های مبارکه قرآن- گرد و خاک- بس��یارش 

برای هیچ است
۱۴- تمدن- قوی ترین مهره شطرنج- لوله غذایی گیاهان 

۱۵- خالص و ناب- موردپسند افتادن

جواب جدول شماره  2034

7 4 1 2 3

4 3 6

3 8 7 1

9 4 2 1

2 5 6

1 5 3 9

5 7 9 8

9 1 2

2 9 4 1 6

8 6 5 4

5 7

9 5 3 6

6 5 9 1

8 7 3

7 9 3 2

8 1 5 3

2 1

3 8 1 9

4 6 5 9 8 7 2 1 3

3 2 8 4 5 1 6 7 9

1 9 7 2 6 3 5 8 4

6 1 3 8 9 5 7 4 2

5 4 9 3 7 2 8 6 1

8 7 2 1 4 6 9 3 5

2 8 1 6 3 9 4 5 7

9 5 4 7 1 8 3 2 6

7 3 6 5 2 4 1 9 8

2 7 8 6 3 1 5 4 9

9 4 6 8 7 5 1 2 3

3 1 5 4 9 2 6 7 8

5 6 3 1 4 7 9 8 2

4 8 2 5 6 9 3 1 7

1 9 7 3 2 8 4 5 6

7 2 4 9 1 3 8 6 5

6 5 9 7 8 4 2 3 1

8 3 1 2 5 6 7 9 4

123456789101112131415
مالسنافرعسانج1
درامیسرناوسام2
رسکپلدجسمه�را3
کاداباونربه�د4
لانرکارگلمی5
نمیتفلینوتسا6
گنواورکیدرمال7
اوده� ناتمگه�ورا8
ه� یره�مکرولالیو9
انیبانوتشرال10
ساواندنیشتا11
م دبیه� مزگره� دب12
اونایراایه� ار13
نادیمورزرنورن14
یراکتداه� شداه� ج15

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ضرغامی از موافقت وزیر بهداشت با واکسیناسیون فعاالن گردشگري خبر داد

دستاورد کرونايی



مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

»بوتاکس« در بخش مسابقه اصلی جشنواره 
بخارست 

فیلم س��ینمایی »بوتاکس« ساخته کاوه مظاهری به عنوان 
یکی از شش فیلم بخش مسابقه اصلی هفدهمین جشنواره فیلم 
بخارست  روی پرده می رود.هفدهمین جشنواره فیلم بخارست در 
کشور رومانی که از 13 شهریور آغاز شده و تا 21 شهریور )4 تا 12 
سپتامبر( ادامه خواهد داشت، میزبان فیلم »بوتاکس« به کارگردانی 
کاوه مظاهری است که در بخش مسابقه اصلی ویژه فیلم های اول 
و دوم کارگردانان حضور دارد، این بخش تنها ش��ش فیلم را در 
برنامه خود قرار می دهد. در خالصه داستان »بوتاکس« که پیش 
از این برنده جوایز بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه از جشنواره 
تورین و منتخب جشنواره های لوکزامبورگ و شانگهای نیز بوده، 
آمده است: »اکرم و آذر به همه می گویند که برادرشان قاچاقی 
به آلمان رفته و فعال ازش خبری ندارند. به  مرور این »دروغ« در 
ذهن اکرم به یک واقعیت تبدیل می شود، تا حدی که شبانه روز 
را در انتظار برگشتن برادرش از آلمان، سپری می کند.«سوسن 
پرور، مهدخت موالیی، سروش سعیدی، محسن کیانی و مرتضی 
خانجانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و همچنین کاوه مظاهری 

و سروش سعیدی تهیه کنندگی این اثر را بر عهده دارند.

ابرقهرمان آسیایی گیشه سینما را تکان داد
فیلم »ش��انگ- چی و افسانه ده حلقه« در نخستین هفته 
نمایش به فروشی نزدیک به 14۰ میلیون دالر در گیشه جهانی 
دست یافت. فیلم »شانگ- چی و افسانه ده حلقه« اولین ابرقهرمان 
کمپانی مارول در اکران اولیه در 43۰۰ سالن سینما در آمریکا  
روی پ��رده رفت و با ف��روش 83/5 میلیون دالری در چهار روز 
نخست اکران ، یادآور روزهای پرفروش سینما پیش از همه گیری 
ویروس کرونا شد. این فیلم به صورت اختصاصی و به مدت 45 
روز تنها در سالن های سینما اکران خواهد شد و پس از آن در 
یکی از س��امانه های نمایش آنالین به اکران خود ادامه می دهد. 
»شانگ-چی و افسانه ده حلقه« در سه روز آخر هفته از جمعه 
تا یکش��نبه، 71/4میلیون دالر در سینماهای آمریکا فروخت تا 
پس از »بیوه سیاه« با 8۰/4 میلیون دالر، دومین رکورد فروش 
آغازین سینمای آمریکا پس از آغاز همه گیری ویروس کرونا را 
به نام خود ثبت کرد. این فیلم همچنین با احتساب 56/2 میلیون 
دالری در گیش��ه بین المللی، مجموع فروش جهانی خود را به 
139/7 میلیون دالر در چهار روز نخس��ت اکران رساند.»سیمو 
لیو« در نقش »شانگ-چی« در کنار »آکوافینا«، »تونی لیانگ«، 
»میشل یئو«، »فاال چن«، »منگر ژانگ«، »فلورین مونتئانو« و 
»رونی چنگ« در این فیلم به کارگردانی »دستین دنیل کرتون« 
ایفای نقش می کنند که بیست و پنجمین فیلم در دنیای سینمایی 

مارول محسوب می شود.

 رقابت و جوایز فیلم های ایرانی
 از قرقیزستان و گرجستان تا ایتالیا

فیلم های ایرانی در تازه ترین حضور خود در جش��نواره های 
خارجی در کشورهای قرقیزس��تان، گرجستان و ایتالیا رقابت 
می کنند.فیلم کوتاه تایلیور به نویسندگی و کارگردانی اکبر روح 
و تهیه کنندگی علی محسنی پور که در بخش مسابقه بیست و 
 )snow leopard( »یکمین جشنواره فیلم کوتاه »پلنگ برفی
حضور داشت، موفق به کسب تندیس پلنگ طالیی بهترین فیلم 
کوتاه این جشنواره ش��د. هیات داوران جشنواره به کارگردانی 
خوب و فیلمبرداری زیبای فیلم اشاره کرده و فیلم کوتاه تایلیور را 
شایسته تندیس طالیی و جایزه نقدی این رویداد دانسته اند. پخش 
بین المللی فیلم کوتاه تایلیور را علیرضا شاهرخی بر عهده دارد.

فیل��م کوتاه »آپارات« به نویس��ندگی و کارگردانی حس��ن 
نجم آبادی در اولین حضور جهانی خود در شانزدهمین جشنواره 

بین المللی فیلم های هنری باتومی گرجستان رقابت می کند.
هدف این جشنواره که از جشنواره های معتبر شرق اروپاست، 
فراهم کردن فرصت مناسبی برای فیلمسازان، تهیه کنندگان و 
منتقدان اس��ت تا در طول برگزاری جش��نواره عالوه بر دیدار با 
یکدیگر، دانش و تجربه خود را به منظور ارتقای سطح شناخت 
و دانش مخاطبان از س��ینما در اختیار عالقه مندان سینما قرار 
دهند. این جش��نواره هرساله در بخش مسابقه فیلم کوتاه 25 
فیلم می پذیرد. آپارات داستان شش پسر نوجوان است که در یک 
روستای دور افتاده تصمیم می گیرند برای اجاره یک آپارات هشت 
میلیمتری از یک دوره گرد در آغل های روستا کارگری کنند تا 

پول مورد نیاز خود را برای اجاره آپارات مهیا کنند.
در این فیلم کوتاه مهدی قلی زاده، ابراهیم نجم آبادی، عماد 
محبی، ابوالفضل نجم آبادی، امیر نجم آبادی، امیرمحمد نجم آبادی، 
محمدرضا نجم آبادی، زری نجم آبادی و مهدی رضایی به ایفای 
نقش پرداخته اند. ش��انزدهمین دوره این جش��نواره 18 تا 24 
س��پتامبر )27 ش��هریور تا 2 مهر( در ش��هر بندری باتومی در 

گرجستان برگزار می شود.

زنی پای چوبه دار
م.  آشنا

در تاریخ جنایی ایران تا پایان سال 57 تنها یک زن اعدام 
ش��د. این زن به نام ایران شریفی در سال 49 به جرم ربودن 
دو دختر خردسال هووی سابقش در تهران به شمال کشور 
گریخت و هنگام فرار دخترک 6ساله را پس از خفه کردن 
در جوی آب کرج انداخت و در بندرانزلی هم دختر1۰ساله 
را در چاه آب یک پالژ ساحلی انداخت و خفه اش کرد. این 
زن در حدود یک ماه فرار، در یکی از خانه های منطقه مولوی 

تهران دستگیر شد.
***

ایران شریفی در بازجویی گفت: در ادامه فرار شهر به شهر 
سرگردان و در حال فرار بودم تا اینکه با پیرزنی تنها در شیراز 
آشنا شدم و به خانه اش رفتم. برای اینکه مخارج زندگی ام را 
تامین کنم در کنار بارگاه شاه چراغ به گدایی مشغول شدم 
و ب��ه زندگی در کنار آن پیرزن مهربان ادامه دادم در حالی 
که هر لحظه نگران بودم که مردم ش��هر یا ماموران از روی 
عکسی که از من در روزنامه چاپ شده بود، شناسایی ام کنند 
و دستگیر شوم. در پایان این سرگشتگی ها بود که با مرگ 
پیرزن  مهربان راهی تهران ش��دم و آن ش��بی که به خانه 
یکی از بستگانم در خیابان مولوی تهران رفته بودم، ماموران 
پلیس محله را به محاصره درآوردند و خانه به خانه گشتند 

تا دستگیرم کردند... .
محاکمه ایران شریفی در تاالر جنایی تهران آغاز شد در 
حالی که سراسر دادگاه پر از تماشاگران بود و بسیاری هم در 
راهروی تاالر به طور فشرده ایستاده بودند و بیشتر تماشاگران، 
زنان و دخترانی بودند که در جریان محاکمه مرتبا با خشم 
فراوان خواستار محکومیت این زن به اعدام بودند. در مدتی 
که محاکمه ایران شریفی ادامه داشت روزبه روز جزئیاتی از 
جریان محاکم��ه را در صفحه حوادث چاپ می کردیم و به 
خاطر عالقه مندی خانواده ها به مطالعه این گزارش ها، تیراژ 
روزنامه روزبه روز افزایش پیدا می کرد و برخی از روزها، یکی دو 
ساعت پس از انتشار در شهر نایاب می شد و ناگزیر می شدیم 

اقدام به چاپ دوم روزنامه کنیم.
پس از چند جلسه محاکمه سرانجام قضات دادگاه این 
زن را به جرم قتل دو دختربچه هووی س��ابقش به اعدام 
محکوم کردند و س��پس قضات دیوان عالی کش��ور رای 
تایید بر این حکم دادگاه جنایی دادند تا اینکه انتظار افکار 
عمومی برای اعدام ایران شریفی آغاز شد. وکیلی که برای 
دفاع از او انتخاب شده بود تالش خود را برای نجاتش از 
مج��ازات اعدام آغاز کرد و تنها راه نجات این زن از چوبه 
دار، والدین دو دختربچه بود که می توانستند اعالم رضایت 
برای بخشش او کنند؛ ولی مادر بچه ها تن به رضایت نداد 
و گفت: من منتظر شب اعدام ایران شریفی بی رحم هستم 
که تصمیم دارم با لباس س��رخ به نش��انه انتقام جویی در 
ش��ب اعدام این زن به زندان قصر بروم و شاهد باال رفتن 

او از چوبه دار شوم.
در پایان همه تالش ها برای نجات ایران شریفی از مرگ، 
با شکست روبه رو شد. با گذشت یک سال از ماجرای جنایت، 
در نیمه س��ال 135۰ بود که باخبر شدیم ایران شریفی در 
آستانه اعدام قرار گرفته و قرار است به عنوان نخستین زن 
محکوم به مرگ در زندان قصر تهران به دار مجازات آویخته 
شود. در آن شب مقرر، همراه گروهی از خبرنگاران مطبوعات، 
نیمه شب روانه زندان قصر شدیم تا از مراسم اعدام گزارش 

تهیه کنیم.
از 24 س��اعت قبل ای��ران ش��ریفی را از زندان عمومی 
مخصوص بانوان بیرون آورده و به یک سلول انتقال داده بود 
به این بهانه که پرونده اش دوباره به جریان افتاده و باید هنگام 
صبح او را به دادگستری ببرند تا در مالقات با وکیلش راه دفاع 

دوباره اش را روشن کنند.
 در حالی که همان شب ماموران سرگرم آزمایش طناب 
چوب��ه دار بودند؛ چوبه داری که در حیاط خلوت زندان برپا 

شده بود.
ادامه دارد

»اگر فریدا بود، چه می کرد؟« در بازار کتاب
 کت��اب »اگ��ر فریدا بود، چه می کرد؟« نوش��ته آریانا 
دیویس با ترجمه زهرا عالمی توس��ط نشر کوله پشتی به 
کتابفروشی ها رسید. این کتاب برداشتی مدرن از زندگی 
فری��دا کالو را به تصویر می کش��د؛ زنی که با وجود تمام 
مش��کالت جسمی و روحی، به نمادی از امید، جسارت و 

تالش بدل شده است.
در توضیح��ی ب��ر این کت��اب آمده که فری��دا کالو به 
هم��ان ان��دازه که به خاطر روح سرکش��ش مورد تمجید 
قرار گرفته، برای هنرش نیز مورد احترام اس��ت و امروزه 
نمادی فمینیستی از خالقیت جسورانه محسوب می شود. 
نقاشی های او مورد تحسین عالقه مندانش در سراسر جهان 
قرار گرفته؛ اما شاید بزرگ ترین اثر هنری اش، زندگی اش 
باش��د. کتاب »اگر فریدا بود، چه می کرد؟« به پوش��ش 
خاص این هنرمند، سیاس��ت های صری��ح و بی باکی اش 
در عشق و هنر- حتی در مواجهه با مشکالت و شکست 

عاطفی- می پردازد.
در بخش��ی از این کتاب آمده اس��ت: »حتی اگر فریدا 
کالو را »قوی« بنامیم، باز او را دست کم گرفته ایم؛ با وجود 
اینکه چهل وهفت س��ال عمر ک��رد، در طول زندگی اش 
بیش از زندگی س��ایر مردم، از حوادث جان به  در برد. با 
این حال یکی از ویژگی های باارزش��ش این بود که هرگز 
اجازه نمی داد رنج هایش- چه روحی و چه جسمی- او را 

توصیف کنند.
تقریبا همه کس��انی که در مکزی��ک از تصادف فریدا 
صحبت می کنند، معتقدند این تقدیر او بوده: او زنده ماند 
زیرا سرنوش��تش این بود که زنده بماند و با یک زندگی 
پردرد دس��ت وپنجه نرم کند. خود فریدا نیز این احساس 
را داشت که درد و مرگ اجتناب ناپذیرند؛ چراکه هرکدام 
از ما بار سرنوشت خود را به دوش می کشیم. بنابراین باید 

برای سبک بارشدن تالش کنیم.«
 کت��اب »اگ��ر فریدا بود، چه می کرد؟« نوش��ته آریانا 
دیویس، با ش��مارگان 1۰۰۰ نسخه، در 24۰ صفحه، در 
قطع رقعی، به قیمت 5۰ هزار تومان و با ترجمه زهرا عالمی، 

از سوی نشر کوله پشتی به کتابفروشی ها رسید.

نشر

سينماگذری و نظری

»روزگار نو«، در برگیرنده خاطرات یکی 
از معتبرترین هنرمندان تجسمی ایران است.  
نگاهی به کارنامه هنری غالمحسین نامی، 
او را هنرمندی بزرگ، آموزگاری شایسته و 
انسانی محترم معرفی می کند. کتاب »روزگار 
نو« )خاطرات غالمحسین نامی(  به تازگی 
توسط انتشارات اورکا و نظر روانه بازار نشر 

شده است.
غالمحسین نامی یکی از پیشگامان هنر 
مدرن ایران و از نقاشان آوانگارد تاریخ نقاشی 
ایران اس��ت که با دقت پژوهشگرانه ای که 
هم��واره با خالقیت ش��گرف او همراه بوده، 
مجموع��ه   بزرگی  نقاش��ی با اس��تفاده از 
ترکیب م��واد مختلف و رنگ ها در فرم های 
بدیع ب��ه وجود آورده ک��ه همگی در عین 
نوگرایی مثال زدنی ش��ان متاثر از معماری و 

مجسمه سازی ایرانی  هستند. 
نام��ی در چن��د دهه حضور م��داوم در 
فرهن��گ و هنر ایران عالوه بر نقاش��ی که 
عشق، زندگی و پیشه  او بوده، کار تدریس و 
مدیریت فرهنگی نیز انجام داده که مجموعه  
این فعالیت ها موجب ش��ده یادداش��ت ها و 
خاطرات او اس��نادی قابل تامل از زیس��ت 
فرهنگی شش دهه   اخیر ایران باشند. کتاب 
»روزگار ن��و: خاطرات غالمحس��ین نامی« 
مانند یک اتوبیوگرافی اس��ت که نویسنده 
گویی خ��ودش برابر خودش نشس��ته و به 
پرسش های مختلفی از زندگی ، فعالیت های 
هن��ری و فرهنگی ، دوس��تان و اطرافیان  و 
بس��یاری از ابهامات در خصوص اتفاق ها و 
روابط خودش با دیگران و حتی زندگی های 
دیگرانی که او در جریان ش��ان بوده، پاسخ 
داده اس��ت. »روزگار ن��و« را هم چون دفتر 
تازه ای از تاریخ ش��فاهی هنر ایران می توان 
در نظ��ر آورد ک��ه با نثری ش��یرین و زنده، 

زندگ��ی و تاریخ  نقاش��ی را دربرگرفته که 
نامش در جرگه  درخشان ترین نام های هنر 

نوی ایران قرار دارد.
ت��الش ب��رای رهایی از چارچ��وب و فرا 
رفتن از سطح نقاشی، بنیان کار غالمحسین 
نامی است. سطوح سپید و برجستگی های 
متوازن، بافت چش��مگیر و حرکت موزون، 
ویژگی بارز اغلب آثار او است. او با تامل در 
طبیع��ت، دریافت خود از جهان را در قالب 
نقاش��ی و حجم ارائه می دهد. این امر حتی 
در ترکیب بندی حروف نگاری های وی قابل 

مشاهده است.
 از مشهورترین مجموعه آثار وی می توان 
به نقاشی های سفید با سطوح برجسته وی 
اشاره کرد که گاه از آن با عنوان نقاشی سه 
بعدی انتزاعی یاد شده است. در واقع هنرمند 
س��ه عنصر حجم، نور و فضا را در راس��تای 

تفسیر طبیعت به خدمت می گیرد.

نامی در سال 1345، در جریان ساخت 
اثری برای ش��رکت در مس��ابقه نقاشی به 
مناس��بت روز م��ادر، به ط��ور تصادفی به 
سه بعدی سازی نقاشی های سفید رسید. او 
پی��ش از این، با بافت های متنوع، رنگ های 
زنده و فرم های هندسی، فضایی پویا ایجاد 
می کرد، اما کش��ش روزافزون رنگ سفید، 
موجب حذف تدریجی رنگ های درخش��ان 
شد و در نهایت او به یک نقاش مینیمالیست 
تبدیل شد. خود او در این باره می گوید: »این 
تجربه س��رآغاز نگرشی آگاهانه تر به دنیای 
نقاش��ی بود. رنگ سپید به نقاشی های من 
راه یافت و به مرور بخشی از بافت ذهنی مرا 
تشکیل داد. دنیا را از پس یک صافی بزرگ 
می  دیدم. گویی نور س��پید بر تمام ذهن و 
اندیشه ام می تابد. سپید می دیدم، می شنیدم، 

فکر می کردم و احساس می کردم.«
نامی هنرمند تجربه گری  غالمحس��ین 
اس��ت که کار با انواع م��واد نامتعارف را نیز 
آزم��وده و آث��ار متعدد و متفاوتی س��اخته 
اس��ت. آب��ان 1353، او ب��ه هم��راه مارکو 
گریگوریان، مرتضی ممیز، مسعود عربشاهی، 
فرامرز پیآلرام، سیراک ملکنیان و عبدالرضا 
دریابیگی، گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان 
را تشکیل دادند. نمایشگاه های این گروه که 
نخستین تجربیات هنر مفهومی در ایران بود، 

بسیار چشمگیر و گاه جنجال برانگیز بود.
غالمحس��ین نامی از پیشگامان جنبش 
هنر مدرن در نقاش��ی معاصر ایران اس��ت. 
نامی در س��ال 1315 شمس��ی در قم زاده 
شد. در 1343 با مدرک کارشناسی نقاشی 
از دانش��کده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شد. در 1359 فوق لیسانس 

خود را از دانشگاه ویسکانسین گرفت.
نام��ی از 1343 تا 1365 در هنرس��تان 
هنره��ای تجس��می، از 1348–1351 در 
انستیتو تکنولوژی ونک، از 1347–1354 
و از1366–1365 در دانشگاه الزهرا )سابقا 
مدرس��ه عالی دختران(، از 1356–1352 
در دانش��کده هنره��ای تزئینی »دانش��گاه 
هنر فعلی«، از 1366–1351 در دانش��کده 
معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت 
ای��ران، از 1371–1364در مرک��ز آموزش 
هنر فرهنگسرای نیاوران، از1366–1351 
در دانشگاه آزاد اسالمی تدریس کرده است. 
غالمحس��ین نامی از موسس��ان گروه آزاد 
نقاش��ان و مجسمه س��ازان در سال 1353 
اس��ت. اعضای این گروه عب��ارت بودند از: 
مرتضی ممیز- مارکو گریگوریان، غالمحسین 
نامی، فرامرز پیآلرام، مس��عود عربش��اهی، 
س��یراک ملکنیان و عبدالرضا دریابیگی. او 

از بنیانگذاران انجمن هنرمندان نقاش ایران 
اس��ت و از 1377 تا 138۰ ریاست انجمن 
هنرمندان نقاش ایران را برعهده داشته است. 
غالمحس��ین نامی از اعضای هیات موسس 
و عضو ش��ورای عالی و مش��اور عالی خانه 

هنرمندان ایران است.
در بخشی از کتاب آمده است: »من ویولن 
خودم را به دانشکده برده و در گنجه گذاشته 
بودم تا بعضی وقت ها که س��یما بینا که هم 
دوره  ما بود به آتلیه  ما می آمد برنامه هایی را 
اجرا کنیم. بعدازظهرها که دانشکده تعطیل 
می شد، تعدادی از بچه های آتلیه می ماندیم 
و کار می کردی��م. من برای رفع خس��تگی 
س��از می زدم و دوس��تانی مث��ل جعفری و 
سیما بینا، که صدایی داشتند، در موسیقی 
فولکلوریک آواز می خواندند و خیلی خوش 
می گذشت. روزی با دوستانم نشسته بودیم 
و گپ می زدیم، فضا خیلی احساس��ی شده 
بود، به در خواس��ت بچه ها، سازم را آوردم و 
در حالی که غروب آفتاب زیبایی بود، کنار 
پنجره به نواختن ویولن مشغول شدم. همین 
طور که در حال و هوای خودم بودم؛ احساس 
کردم گویا پش�ت سرم کسی ایستاده است. 
برگشتم و مهندس سیحون را دیدم. همه از 
او حس��اب می بردیم. اگر کار اشتباهی از ما 
سر می زد، جریمه می کرد که معموال اضافه 
ش�دن یک مانسیون یا کار اضافی بود. مثال 
اگر باید چهار پرتره می کشیدیم، یکی به آن 
اضافه می شد. تا ایشان را دیدم، فوری دست 

از نواختن برداشتم. 
سیحون گفت: »خب! آقای نامی ویولن 
ه��م که می زنید!« پی��ش خودم گفتم االن 

است که جریمه شوم. 
گفتم: »ببخشین. من ویولن را آورده ¬ام 
سر راه بدم تعمیر.« بقیه  بچه ها هم از ترس 
کنار ایس��تاده بودند و حرفی نمی زدند. بعد 
گفت: »دستگاه س��ه گاه هم که می زنی؟« 
دی��دم مثل اینکه ایش��ان به دس��تگاه های 
موس��یقی ایرانی وارد اس��ت. سپس اضافه 
کرد: »اون قسمت »مویه«اش را خوب اجرا 
نکردی.« با ترس و لرز گفتم: »آقای مهندس، 
شما به ردیف های موسیقی خیلی واردین، 
مگه ساز می زنین؟« گفت: »بله قربان، بنده 
س��از می زدم! االن دیگه نمی زنم.« )بعد از 
گذشت سال ها که با سیحون برای طراحی 
به کوه های فش��م و اوشان می رفتم و رابطه  
نزدیک ت��ری با او پیدا کرده ب��ودم، خود او 
داستان زندگی¬اش را گفت و فهمیدم که 
احمد عبادی دایی ایشان بوده. مادر سیحون 
و خودش هم تار می زدند.( خالصه کمی دلم 

راحت شد که دیگر جریمه ام نمی کند.«

نگاهی به  کتاب »روزگار نو: خاطرات غالمحسين نامی«

شش دهه زندگی فرهنگی ایران
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نخست وزیر ژاپن قربانی کرونا
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