روزنامهاقتصادیصبح ایران

خسرو معتضد در گفتوگو با
«جهانصنعت» :

وزیر کشور:

اجرای پتروشیمی میانکاله
متوقف خواهد ماند

وجود متولیان متعدد برای
موزهها آسیبزا است
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سال هجدهم شماره ۴985

 16صفحه قیمت 3۰۰۰تومان

«جهانصنعت» خبرهای ضد و نقیض درباره آزادسازی داراییهای ایران را بررسی میکند

فرجاﻡ دالرهای بلوکهشده
گروه اقتصادی -اقتصاد ایران در روزهای اخیر در معرض خبرهای
ضد و نقیضی از آزادس��ازی داراییهای بلوکهشده قرار گرفته است .این
خبر هرچند برای مدت زمان کوتاهی توانست بازار ارز را تکان دهد و به
خوشبینیها درباره افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بیفزاید ،اما تکذیب

فایننشالتایمز در گزارشی پیامد حمله روسیه
به اوکراین را بررسی کرد

پوتین و احیای غرب

فاطمه رحیمی -قدرت و وحدت کشورها
در پاسخ به تهاجم روسیه کرملین را شگفتزده
کرد ،اما برخی غرب را به ریاکاری متهم کردهاند.
به نظر میرسد دو تصویر به دست آمده در طول
بحران اوکراین ،مواضع نسبی روسیه و اتحاد غرب
را به طور خالصه بیان میکند.

این خبر از سوی یک مقام آمریکایی همه معامالت برای چینش پازل
اقتصادی کشور را به هم زد .اکنون میتوان گفت اقتصاد ایران با دو ابهام
بزرگ و اساسی در سال جاری مواجه شده است؛ نخست آنکه رایزنیها
برای احیای برجام و خروج از تله محدودیتهای تحریمی ...
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فعاالن بخش خصوصی در گفت وگو با «جهان صنعت» به ناپدیدشدن
 15۰۰میلیارد تومان در اتاق بازرگانی واکنش نشان دادند

«جهانصنعت» در گفتوگو با کارشناسان بالتکلیفی تعرفههای بخشخصوصی را بررسی کرد

پاسخگوی اتهاﻡها باشید

مرگ تدریجی نظام سالمت

مهدیه بهارمست -یک ماه از شروع سال ۱۴۰۱گذشته و هنوز موضوع
تعرفههای پزشکی بخش خصوصی همچنان بالتکلیف مانده است .حال
آنکه برخی خبرها حاکی از افزایش  ۲۸تا  ۳۰درصدی تعرفههای پزشکی
است .افزایش تعرفهها از یک طرف به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد میکند

و از طرف دیگر چنانچه افزایش نیابد ،پزشکان و شاغالن حوزه سالمت و
بیمارستانهایخصوصیبامشکالتبیشتریدستبهگریبانمیشوند.در
این میان عدهای اصرار به افزایش حداقلی نرخ تعرفههای پزشکی دارند که با
مخالفتهای جدی پزشکان و سازمان نظام پزشکی روبهرو شده است.
نقد روز

سرمقاله

بخش خصوصی گروگان اتاق ایران نشود

تالطم غیرقابل کنترل در بازار دارو ،در حالی رخ میدهد که دولت
در ماههای اخیر تالش کرده پوشش بیمهای برای شهروندان ایرانی
را گسترش دهد و حمایتهای بیمهای را تعمیق دهد .با این تدابیر
دولت تصور میکرد انتشار خبر غیررسمی حذف ارز ترجیحی از
دارو ،رویداد قابل مالحظهای در این بازار به وجود نیاورد اما واکنشها
آنقدر پیشبینینشده و شاید غیرقابل تحمل بود که دولت مجبور
شد خبر منتشر شده را تکذیب کند.
در س��ایر اق��الم مرتبط با ارزاق عموم��ی مانند گندم (نان)،
خوراک دام و طیور (پروتئین) ،نهادههای کش��اورزی و ...اوضاع
کمابیش مشابه اوضاع دارو است و کوچکترین نوسانی ممکن
اس��ت قیمتها در ب��ازار را دچار جهش و دول��ت را مجبور به
عقبنشینی کند .از این بابت دولت سیدابراهیم رییسی نمیتواند
ب��ا فراغ بال و خیال آس��وده قیمته��ا را واقعی و ارز ترجیحی
را ح��ذف کن��د .البته افزایش فروش نفتخام و بازگش��ت پول
آن به کش��ور و به طور کلی افزایش درآمدهای ارزی رییس��ی

ﺿربهگیر بورس
در برابر فروش دستوری

تورﻡ و سﻘوط ارزشهای انسانی

محمد بهش�تیوند -برخ��ی آداب و آیینها در همه دوران
زندگی آدمی و در هر سرزمینی پدیدار شدهاند که در ژرفای وجود
همه آدمها با هر س��ن و س��ال و با هر گرایش و نگاه به زندگی،
آداب پسندیدهای هس��تند و گرایشی در درون آدمی هست که
این ویژگیها را داش��ته باشد .اگر گروهی از این آداب را در یک
س��بد بگذاریم میشود آنها را «ارزشهای انسانی» نامید .به طور
مثال دالوری ،راس��تگویی ،دوست داشتن دیگران ،دستگیری از
ناتوانان ،ایس��تادگی در برابر ستمکاران ،دوست داشتن خانواده،
کوش��ش برای بهتر شدن روزگار مادی و آسایش خیال برخی از
این ویژگیها هس��تند .پیش از پدیدار ش��دن برخی از مفاهیم و
نمودهای اقتصادی مثل تورم و رکود این تصور وجود داشت که
به دس��ت آوردن این ارزشها و نگهداری از آنها و نیز گس��ترش
دادنش��ان تنها به اخالق و آدابهای باستانی و آموزههای دینی
بس��تگی دارد .اما حاال و با تجربههایی که در جامعههای انسانی
در دوره معاصر دیده شده و نیز نمود عینی آن در ایران میتوان
با جرات گفت ،نرخ تورم فزاینده و پایدار و باالتر از رشد میانگین
درآمد ش��هروندان و به ویژه پسافتادگی نرخ رشد درآمد از نرخ
تورم برای یک دوره بلندمدت ارزشهای انسانی را به شکلهای
گوناگون به گرداب انداخته و جامعه را از آن آداب ارزشمند دور
و دورتر میکند .پدری را تصور کنید که در یک دوره میانمدت
مثل دهه  ۱۳۹۰در ایران به دلیل کاهش پایدار قدرت خریدش
توانایی برطرف کردن نیازه��ای خانواده و فرزندان خود را ندارد
و دیگ��ر نمیتواند دالورانه از فرزندان خود بخواهد روش تربیتی
او را بپذیرند .گروهی از ش��هروندان را که نتوانس��تهاند در برابر
س��یل تورم مهارنشدنی سد محکمی بس��ازند و از خانه اجارهای
در ش��هرهای بزرگ به حاشیه شهرها رانده شدهاند و برای اینکه
سرپناهی داش��ته باشند از بامداد تا شامگاه میدوند آیا میتوان
انتظار داشت نسبت به جامعه و مدیریت آن اعتماد کنند .واقعیت
این اس��ت که در دوره رش��د فزاینده نرخ تورم و پایداری آن هر
گروهی از فروشندگان کاال و خدمات در هر اندازه و در هر فعالیتی
آزمند شده و به دیگر انسانها دلسوزی ندارند و میخواهند گلیم
خود را از آب بکش��ند .بسیار دیدهایم و شنیدهایم که شهروندان
رنج��ور و نات��وان از نظر مالی برای نگه��داری از آبباریکهای که
نمیگذارد زندگی آنها به خشکس��الی برسد از همکاری و بیرون
آمدن برای نقد دولتها خودداری میکنند .در کشوری که تورم
فزاینده شهروندان را ناتوان کرده است مدیران کشور نیز هراس
دارند و این هراس سویههای گوناگون دارد .بدترین و واقعیترین
هراس مدیران این اس��ت که در هنگامه تنگنا شهروندان به آنها
اعتماد نمیکنند و در راهی که حتی به امنیت ملی میرسد نیز
مشارکت نمیکنند.
با تورم فزاینده در ایران در نیمسده سپریشده سربلندی ،دالوری،
راستگویی ،میهندوستی و دیگر آداب نیک و پسندیده از ذهن و دل
آدمیان و جامعه دور و دورتر میشوند.

ادامه دیدگاه

دالر  ۴2۰۰تومانی میماند

۱4

«جهانصنعت» کارکرد صندوقهای سرمایهگذاری
در اوراق دولتی را بررسی میکند

و همکاران��ش را به آینده امیدوار کرده و باعث ش��ده تا برخی
گامه��ا را دولت با اطمینان بیش��تری بردارد .این گامها اگرچه
اصالح برخی رویهها در اقتصاد اجتماعی را هدف گرفته اس��ت
اما در همینباره هش��دار مقام معظم رهبری نیز وجود دارد که
دولت را به اصالح و ترمیم زیرساختهای کشور در زمینههای
گوناگون و از جمله بهبود اوضاع آب ،شرکتهای دانشبنیان و
مانند آن توصیه میکنند.
ابراهیم رییس��ی در سال نخس��ت زمامداریاش گزینههای
زیادی برای بهب��ود اوضاع اقتصادی ندارد حتی اگر پیشبینی
بانک جهانی برای افزایش رونق اقتصادی در ایران و کاهش تورم
به  ۳۶درصد محقق ش��ود باز هم جهش قیمتها در سالهای
گذشته آنقدر باال بوده که تورم  ۳۶درصدی (در نگاه بدبینانه
باالی  ۴۰درصد) فشار اقتصادی زیادی به اقشار میانی و پایین
جامعه وارد میکند .به همین دلیل گمان نمیرود که در شرایط
کنونی -حتی اگر این ش��رایط سالها به طول بینجامد -دولت
بتواند دالر  ۴۲۰۰تومانی را از اقتصاد کشورمان حذف کند.

«جهانصنعت»-روزهایپایانیاسفندماه
سال گذشته بود که سازمان بورس از مصوبه
جدید تاسیس صندوق س��رمایهگذاری در
اوراق به��ادار با درآمد ثابت ویژه اوراق دولتی
خبر داد.

جدال سیاسی
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«جهانصنعت» اختﻼفاﺕ جدی مﺠلس و دولت را بررسی میکند

تسنيم

محمدصادقجنانصفت
اقتص��اد ایران در س��ده  ۱۳۰۰و پس از زاد و
رشد دولت متمرکز و مدرن اما استبدادی در تله
بوروکراتها ،سیاستمداران و نیز تکنوکراتهای
دولتی و روشنفکران افتاد و از نوک پا تا فرق سر
دولتی شد .در این اقتصاد که در هر دوره تاریخی
بر ابعاد و ژرفای استیالی دولت بر کسبوکار شهروندان افزوده شد اکنون
و نیز در سال نخست سده تازه دولت تا کمر در باتالق گیر کرده و هرچه
دست و پا میزند بیشتر در باتالق فرو میرود .از پیامدهای تلخ این روند و
این آیین تاریخی یکی هم این بود و هست که بخش خصوصی به معنای
بورژوازی در ایران هرگز از زیر سایه دولت بیرون نیامد و در حالت جنینی
ماند و نافش از ناف دولت بریده نشد .این وضعیت پس از نابودی بورژوازی
شکلگرفته در دوران پهلوی دوم در دهه نخست پس از پیروزی انقالب
اسالمی بدتر شد .بورژوازی ایرانی به ویژه بورژوازی صنعتی و مالی در
همه  ۳۰سال پس از  ۱۳۷۰تا امروز با همه نیرویی که داشته و به کار
گرفته است هنوز در مقام مقایسه با قدرت دولت همچون کاه در برابر
کوه است و با یک فوت دولت به این سو و آن سو رانده میشود و هرگز
جایش سفت نشده است .نگارنده در این دو دهه تازهسپریشده بارها
یادآور شدهام بورژوازی ایرانی باید آزمندی را برای استفاده از رسانههای
رایگان که البته در عمل برای آنها هزینه گزافی هم میتراشند کنار گذارد
و برای خود رسانه نیرومند و کارآمدی تدارک ببیند و نیز بارها یادآوری
شده است نهاد اصلی که بخش خصوصی دارد نیازمند یک سازمان قوی
اجتماعی است تا بتواند با بدنه جامعه به ویژه گروههای مرجع در کشور
دادوستد خبر و نظر کند و شهروندان بدانند که شمار قابل اعتنایی از
بخش خصوصی ایران میخواهد بند بورژوازی را از بند ناف دولت جدا
کند اما مدیریت سنتی در این نهاد راه را بسته است .بدبختانه و با همه
یادآوریها نفر نخست اتاق بازرگانی ایران که مطابق با قانون و اساسنامه
اتاق قدرت فوقالعادهای نسبت به سایر ارکان اتاق به ویژه هیات رییسه
دارد با وجود اینکه کوششهایی برای کارآمد کردن اتاق نشان داده ،اما در
دو سال تازهسپریشده به پاشنهآشیل اتاق و پاشنهآشیل بورژوازی ایران
تبدیل شده است .روند پنجه در پنجه اتاق ،زمین زدن این نهاد که در دو
سال گذشته از سوی گروهی از اعضای مجلس یازدهم و راهنماییهای
منتقدان هیات رییسه فعلی کلید خورده است حاال به نقطه خطرناکی
رسیده است .ریاست اتاق میتوانست و هنوز نیز میتواند شجاعانه در برابر
انتقادهای وارده بر کارنامه اتاق رفتار کند و با بررسی نقاط ضعف و قدرت
آن و با بررسیهای کارشناسانه جواب منتقدان را بدهد .به نظر میرسد
حاال دیگر راه برای کنارهگیری او بسته شده و این کنارهگیری احتمالی
میتواند به معنای درست بودن نقدها بر اتاق باشد .به نظر میرسد حاال
بورژوازی ایرانی در تله رفتار اتاق و مدیران آن افتاده و اگر اتاق نتواند از
خود به صورتی کارشناسانه دفاع کند بورژوازی را به زمین خواهد زد.
یادمان باشد اتفاقی که حاال رخ داده و در یک روزنامه جناحی رفتار مالی
اتاق زیر تیغ قرار دارد میتواند گامهای پسین پرشماری برای زمین زدن
همین میزان موجودیت بورژوازی ایرانی داشته باشد.

«جهانصنع�ت» -عدهای ریاس��ت فعلی اتاق
بازرگانی ایران را بیکفایت میدانند و به دنبال انتقاد
پیدرپی از عملکرد او هستند .عدهای دیگر معتقدند
اعض��ای فعلی ات��اق تمام تالش خ��ود را برای حل
مشکالت فعاالن بخشخصوصی انجام میدهند اما
باید در بیان نتایج فعالیتهای خود و همچنین موارد
مالی اتاق بازرگانی ایران شفافتر عمل کنند۱2 .

دیدگاه
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نگاه

کارنامه مردود معاونت امور زنان و
خانواده رییسجمهور

توران ولیمراد*-گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده
رییسجمهور ارائه شد .نکاتی در این ارتباط در کنار ماموریت بر
زمین مانده به عنوان اولین و مهمترین نکته قابل تامل هستند.
مهمترین نکته که اصل موضوع است و گزارش خود گواه آن
اس��ت که معاونت در جایگاه زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری
«ماموریت  » - mission-خود را نش��ناخته و امکانات را برای
دستیابی به آن مدیریت نکرده است .به همین دلیل همان طور
که گزارش نشان میدهد معاونت به طور پراکنده وارد کار اجرا
شده است .نتیجه اینکه «ماموریت معاونت» بر زمین مانده چون
وظیفه نهاد دیگری نیست که آن را انجام دهد .این ماموریت عبارت
است از دادن برنامه اقدام و عمل در ارتباط با مسائل و مشکالت
مرتبط با زنان و خانواده و به طور به کل دستگاههای اجرایی و
نظارت بر اجرای طرحها توسط وزارتخانهها و دستگاهها .به عالوه
تهیه لوایح به منظور اصالح قوانین و پیشبرد آنها تا نقطه نهایی
در تعامل سازنده و پیش برنده با مجلس شورای اسالمی .عملیاتی
کردن این «ماموریت» راهکار خاص خود را دارد که عدم انجام آن
نشان ضعف در شناخت و ضعف در مدیریت است.
بعضی اش��کاالت دیگر که خود گزارش نش��اندهنده عدم
شناخت و ضعف مدیریت معاونت امور زنان است عبارتند از:
فرصتس��وزی امکانی با عنوان «س��تاد ملی زن و خانواده»:
محمل و محل عملیاتی کردن طرحها با هدف رفع مشکالت زنان
و خانواده ستادملی زن و خانواده است که در این مدت خاموش
بوده است .این خاموشی اضافه میشود به هشت سال دو دولت
قبل که در همه این  ۹سال این ستاد غیرفعال بوده است .بیدلیل
نیست که اسناد باالدستی ،سیاستهای ابالغی رهبری و در نتیجه
مشکالت زنان و خانوادهها بر زمین مانده و تکثیر شده و تغییر
شکل میدهند« .دولت مردمی» حداقل باید ماهی یکبار جهت
تصویب طرحها برای رفع مشکالت و پاسخگویی به نیازهای جامعه
نشست داشته باشد .هم مشکالت بر اساس اولویت روشن هستند
و هم پژوهشهای مورد نیاز موجود است ،بنابراین هر چه دیرتر
فعال شدن ستاد دقیقا به معنای فرصتسوزی است.
نشس��تی که بعد از ارائه کارنامه عمل معاونت به اسم ستاد
برگزار شد با دو نکته قابل تامل است :اول این که اکثریت اعضای
عضو ستاد خاصه اکثریت وزرا حضور نداشتند و همین امر روشن
میکند که آن نشست فرآیند واقعی نشست ستاد را که پشت سر
گذاشتن کمیته تخصصی ،کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی
است را طی نکرده .دوم این که موضوع ساختاری مشاورین که
مصوب ستاد بود اصال موضوعی است که با یک مقام مسوول و
ارسال یک بخش��نامه به وزارتخانهها عملیاتی میشود و جای
تصویبش ستاد نبود.

d À ½ ZÆm Ä»Z¿Á ÖÆ³M ½ Z»Z

بخش زیادی از گزارش نشست و مالقات و دیدار و گفتوگو با
افراد و گروهها است .اینها خود به خود کار نیستند که در گزارش
عملکرد گنجانده شوند .اینها ابزار پیشبرد کار هستند و معلوم
نیست با چه هدفی در گزارش عملکرد جای گرفتهاند.
موضوعاتی که همگی از سنخ اجرا و وظیفه دستگاههای اجرایی
هستند و معاونت موظف است آنها را برای انجام وظیفه فعال کند.
دستگاههای اجرایی با ماموریتی که برای آنها تعریف شده موظف
هستند که به نیازها و مطالبات همه از جمله زنان پاسخ دهند.
معاونت به عنوان معاون رییسجمهور نمایندگی دارد که دستگاهها
را در جهت انجام وظایفشان فعال کند ،نه این که خود با امکانات
اندک ستادی آدرس غلط انجام کار ،عامل ایجاد فضای امن برای
دستگاههای اجرایی در عدم پاسخگویی آنها به انجام ماموریتشان
باشد .به عنوان مثال معاونت با کدام وزارتخانه و کدام برنامه موضوع
کرامت و شأن انسانی و منزلت اجتماعی زنان را به عنوان ماموریت
مشخص پیگیر است و چگونه؟ یا راهیابی زنان به پستهای عالی
را چگون��ه ،در ارتباط با کدام مراکز عالی و با کدام فرآیندی پی
گرفته است؟ یا برای حقوق زنان خانهدار چه کرده و تشویق به
فرزندآوری آنها را با کدام وزارتخانهها یا تهیه کدام لوایح پیگیر
بوده است؟ از این دست سواالت فراوان است.
در گزارش در بعضی موارد بازی با کلمات راه یافته .به عنوان
مثال بند «ت» ماده  ۸۰قانون برنامه ششم معاونت را موظف به
تهیه برنامه جامع برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کرده
است .اینکه معاونت در گزارش بگوید در این راستا عملکرد داشته
که پاسخ به قانون نداده.
مهمترین مساله در جهت رفع مشکالت «حل مساله» به طریق
علمی است .به این معنی که موضوع در همه ابعاد و شاخهها این
ابعاد مورد توجه قرار گرفته و اولویتبندی شوند .بر این اساس
باید طرحهای الزم به همه ابعاد الزم عملیاتی شوند .این مسیر در
ارتباط با موضوعاتی که در گزارش عملکرد آمدهاند غایب است.
گزارش حوزه بینالملل خود بیبرنامگی و عدم فعالیت خاص
با هدف خاص را گواه اس��ت .نشست و دیدار و مالقات و حضور
تشریفاتی به اضافه همراهی با آنچه از قبل و از بیرون تعیین شده
گزارش در این بعد است.معاونت جایگزین هیچ یک از وزارتخانهها
و دستگاههای اجرایی نیست که خودش را به جای آنها نشانده و
از این رو سهم اندکی برای زنان و فضای امنی برای وزارتخانهها
در انجام ندادن ماموریتشان را باعث شده.
گزارش عملکرد خود گواه است که معاونت امور زنان و خانواده
تاکنون نه خود را میشناسد و نه جایگاه و ماموریتش را ،نه کاری
زیرساختی انجام داده و نه شناخت و نه توان مدیریتش را داشته.
آنچه گزارش شده کارهایی از قبیل پولپاشی و کارهای خیریهای
است و البته ایجاد فضای امن برای وزارتخانهها .امید که معاونت هر
چه زودتر بتواند در شناخت و انجام ماموریتش موفق بشود.
* مدیر شورای همکاریها و شبکه ایران زنان

دالر  4200تومانی میماند
نادر کریمیجونی -مش��کل بزرگ هنوز
حل نشده است؛ آیا دولت ارز  ۴۲۰۰تومانی را از
اقتصاد ایران حذف خواهد کرد؟ در الیحه بودجه
امسال اختیار اینکه دالر ۴۲۰۰تومانی همچنان
در اقتصاد ایران بماند یا نه به دولت داده شده
است .با این مصوبه انتظار میرفت دولت براساس
ش��عارهایی که قبال داده ب��ود بالفاصله تدابیر
روشنی برای حذف این نرخ ارز اتخاذ کند .اما
دستکم در هفتههای گذشته صحبت زیادی در
مورد باقی ماندن یا حذف این نرخ دالر از سوی
مقامات دولتی شنیده نشده و حتی نمایندگان
مجلس شورای اسالمی نیز پیگیری این موضوع
را از اولویتهای خود خارج کردهاند .دولتیها
عالوه بر این نمیخواهند درباره این نکته که آیا
حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی در دس��تور کارشان
قرار دارد یا خیر ،صحبت کنند .این امر ممکن
است به این علت باشد که برخالف انتظار مدیران
ارشد دولت سیدابراهیم رییسی ،اوضاع اقتصادی
کشور آنقدرها هم خوب نیست و در بهترین
حالت ،نرخ تورم حتما باالتر از  ۳۰درصد ،برای
سال جاری باقی خواهد ماند.
البته در صورت وقوع توافق در گفتوگوهای
هستهای و بازگشت ایران به مناسبات اقتصادی
جهانی و رفع کامل تحریمهای ایاالتمتحده،
گم��ان میرود که ت��ورم ایران ب��ه حدود ۲۵
درصد کاهش یابد اما کارشناسان امید چندانی
به حل و فصل پیچیدگیهای موجود در پرونده
هس��تهای کشورمان ندارند و نمیدانند که آیا
واقعا مسیر گفتوگوها به سمت پایان منازعه
و توافق میان ایران و ایاالتمتحده است یا این
مس��یر روندی واگرایانه دارد و گذشت زمان بر
اختالفها و پیچیدگیها خواهد افزود .دقیقا به
همین دلیل اس��ت که در نگاهی بدبینانه نرخ
تورم سال  ۱۴۰۱ایران حدود  ۴۰تا  ۴۲درصد
پیشبینی شده است.
با ای��ن نرخ ت��ورم البته دول��ت نمیتواند
ریسک زیادی کند و دست به انجام رفتارهای
ماجراجویانه و احساسی بزند چراکه بالفاصله با
واکنش تند بازار مواجه و مجبور به عقبنشینی
میشود.
ب��ه عن��وان مثال حت��ی ش��ایعه و خبر
غیررس��می ح��ذف حمای��ت ارزی از دارو،
مش��کالت بس��یاری در بازار و نیز در میان
ش��هروندان ایرانی پدید آورد و دولت مجبور
شد اعالم کند که تصمیمی برای گران شدن
دارو اتخاذ نش��ده و یارانه ارزی اعطا شده به
دارو ،اکنون به صورت ریالی به دارو اختصاص
پیدا میکند و در اصل برای شهروندان ایرانی
چیزی تغییر نکرده است.
ادامه در همین صفحه

نماید
وزارﺕ کشور برگزار می
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کمک  7میلیارد ریالی سران قوا به گلریزان ستاد
دیه کشور

«جهانصنعت» -س��ران ق��وای مجریه ،قضاییه و مقننه ب��ه منظور آزادی
زندانیان جرائم غیرعمد در مجموع با اختصاص رقمی بالغ بر هفت میلیارد ریال ،در
سیوپنجمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور مشارکت کردند.
رمضان امسال حجتاالسالم سیدابراهیم رییسی با اهدای مبلغی معادل پنج
میلیارد ریال ،حجتاالسالم اژهای با اختصاص رقم یک میلیارد ریال و محمدباقر
قالیباف نیز با واریز مبلغ یک میلیارد ریال ،در راستای آزادی محکومان جرائم غیرعمد
همیار این نهاد حمایتی شدند.
به گفته سیداسداهلل جوالیی رییس هیات امنای ستاد دیه کشور بیستم فروردین
ماه طبق س��نت هر ساله چراغ این آیین معنوی با کمک  ۱۰میلیارد ریالی رهبر
معظم انقالب اسالمی روشن شد و تا به امروز از محل همین منابع و کمکهای
مادی و معنوی خیرین خداجو از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون زمینه آزادی
صدها زندانی جرائم غیرعمد فراهم شده است.

تبریک رییسی به اسد

«جهانصنعت» -رییسجمهوری اسالمی ایران فرارسیدن روز ملی جمهوری
عربی سوریه را به بشار اسد رییسجمهور این کشور تبریک گفت.
سیدابراهیم رییسی در پیام تبریک خود به مناسبت فرا رسیدن روز ملی جمهوری
عربی سوریه ابراز اطمینان کرده است که با استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای
فراوان دو کشور میتوان در جهت برقراری صلح ،ثبات و توسعه در منطقه ،پایهریزی
همکاریهای منطقهای و گس��ترش روزافزون روابط فیمابین در تمامی زمینهها
گامهای ارزندهای برداشت.

قالیباف با انتقاد از رفتارهای نمایشی:

گرانیها باید مهار شود

مذاکرهکننده ارشد ایران مطرح کرد

همافزایی سیاستهای خارجی و دفاعی

«جهانصنعت» -علی باقریکنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در آستانه
روز ارتش ،در جمع فرماندهان و مسووالن سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری
اسالمی ایران با تاکید بر اینکه سیاست خارجی و سیاست دفاعی همافزا و مکمل
یکدیگرند ،تصریح کرد :ترفند دشمن در ایجاد شکاف میان سیاست خارجی و سیاست
دفاعی را با مقاومت برگرفته از درایت و هوشمندی رهبری ناکام گذاشتیم.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه مقاومت صرفا یک سازوکار
دفاعی در برابر تهاجم متجاوزان به تمامیت ارضی کش��ورها و نقض استقالل آنها
نیس��ت ،اظهار داش��ت :نظم برآمده از گفتمان مقاومت ،ثباتساز ،امنیتآفرین،
پایدار ،فراگیر و پویا اس��ت و امنیت پایدار منطقهای در گرو نفی صریح ،ش��فاف و
بیقید و ش��رط تجاوز و اشغالگری است.باقریکنی در ادامه افزود :اگر قدرتهای
غربی تروریستهای خونخوار را با «منطق سالح» به جنگ فرهنگ و تمدن بشری
گسیل کردند و القاعده و داعش را به جان ملتهای منطقه انداختند ،مقاومت با
«سالح منطق» و گام برداشتن در مسیر هویتیابی انسانها و تمدنسازی ملتها،
برتری خود را برای تحقق «پیشرفت در سایه امنیت» در عمل به اثبات رساند.معاون
سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به تالش برخی برای معرفی مقاومت به عنوان
یک جریان ضدنظم و یا مروج بینظمی گفت :در عمل ثابت شده که مقاومت یک
دکترین جامع برای «اداره کارآمد جامعه» و «تعالی انسان آزاد» و «هویتبخشی
به ملتهای مستقل» است.

کاردار سوئد احضار شد

«جهانصنعت» -سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش
به هتک حرمت قرانکریم در یکی از شهرهای سوئد اظهار کرد :جمهوری اسالمی
ایران آتش زدن کالماهلل مجید در شهر لینکوپینگ سوئد توسط یک عنصر نژادپرست
و افراطی دانمارکی که به بهانه آزادی بیان تحت حمایت پلیس این کشور صورت
گرفت را شدیدا محکوم میکند.سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار عمدی این اقدام
هتاکانه در ماه مبارک رمضان را عامل جریحهدار شدن احساسات مسلمانان در سوئد
و در سراسر جهان دانست و افزود :این اقدام موهن مصداق بارز نفرتپراکنی و مغایر با
آزادی بیان بوده و باید توسط تمامی معتقدان به همزیستی و گفتوگوی بین ادیان
محکوم شود.خطیبزاده تاکید کرد :ضمن پاسخگو دانستن دولت سوئد ،مترصد
واکنش فوری ،شدید و صریح این کشور در برخورد با عوامل این اقدام توهینآمیز و
انجام اقدامات روشن و عملی جهت پیشگیری از تکرار چنین اقداماتی هستیم.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در پایان افزود :اقدام فرد هتاک و طرفداران او
بیشاز پیش اتحاد مسلمین و کشورهای اسالمی در برابر توطئههای دشمنان اسالم
را ضروری میسازد.گفتنی است،در غیاب سفیر سوئد کاردار این کشور به وزارت
خارجه احضار و مراتب اعتراض ایران به وی ابالغ شد.
سياست مجازی

روایت جنتی از مذاکرات دولت روحانی

آمریکا با حذف سپاه از فهرست تروریسم موافقت
کرده بود

«جهانصنعت» -علی جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم در توئیتی به انتقاد از
تیم مذاکرهکننده برجام در دولت سیزدهم پرداخت.
جنتی نوشت« :گفته میشود یکی ازموانع توافق برای احیای برجام مخالفت
آمریکا با حذف س��پاه پاسداران از فهرست تروریسم  FTOاست در حالی که در
دولت دوازدهم خارج ساختن مقام رهبری و نهادهای وابسته به رهبری از تحریم
و حذف سپاه از فهرست تروریسم به عنوان پیششرط هرگونه مذاکره مورد توافق
آمریکاقرارگرفته بود».او ادامه داد« :باگذشت یکسال از توقف مذاکرات احیای برجام
هیات مذاکرهکننده نه تنها دستاورد جدیدی نداشته بلکه آنچه را که دولت دوازدهم
درسایه ورزیده بودن دیپلماتهای خود به دست آورده بود به طور کامل به دست
نیاورده است زیرا آنان میدانستند برای احقاق حقوق ملت باچه زبانی با قدرتهای
جهانی سخن بگویند».

«جهانصنعت» اختﻼفاﺕ جدی مﺠلس و دولت را بررسی میکند

جدال سیاسی

 ساز استیضاح

هم گزارشی که خبرگزاری مجلس یعنی خانه ملت
نوشت و دولت را متهم ردیف اول ساخت پتروشیمی
میانکاله معرفی کرد.
 طرح صیانت
موضوع دیگر در س��یاهه اختالف��ات دولت و
مجلس تالشی است که آقایان میکنند تا مسوولیت
انسداد اینترنت و محدودسازی فضای مجازی را به
گردن هم اندازند .از این موضوع خیلی نگذشته و
نیاز چندانی به یادآوری نیست اما الزم است ذکر
کنی��م که دولت رییس��ی و وزیر ارتباطات با هزار
راهکار مختلف از جمله گران کردن اینترنت و کند

کردن آن زمینه محدودسازیهای باب میل خود
را فراه��م کرده و به قول برخی صیانت را تصویب
نشده ،اجرایی کردند .در عین حال مجلس جدای
از آن اقلیت تندرو نزدیک به پایداری محکم ایستاد
تا حس��اب این کار پایش نوشته نشود .آن نامهای
که  ۱۸۰نماینده مجلس نوش��تند تا طرح مذکور
به صحن برگردد و رای اس��تمزاجی که در جلسه
غیرعلنی هفته گذش��ته دادند ،همه ماجرا نبود و
تیر آخر را قالیباف زد وقتی طرح را به شورای عالی
فضای مجازی فرس��تاد .این ارسال توپ به زمین
دولت از س��وی رییس مجل��س در حالی صورت

مرافعههای قدیمی

دیدگاه

«جهانصنع�ت» -محمدباقر قالیباف رییس مجلس دیروز در نطق پیش از
دس��تور خود با بیان اینکه رهنمودهای معظم انقالب در دیدار با کارگزاران نظام
مجموع��های از تذکره��ای اخالقی عمیق و توصیهه��ای کاری دقیقی بود که راه
عبور از مسیر پرپیچ و خم کارآمدی نظام را نشان میدهد ،گفت« :در نظر داشتن
رضای الهی در کارها ،پرهیز از رفتارهای نمایشی ،دوری از غرور و انفعال و مغتنم
شمردن فرصت مسوولیت تکلیفی برای عموم مسووالن کشور محسوب میشود ،اما
نمایندگان مجلس این رهنمودها را باید به طور ویژه نصبالعین قرار دهند ،چراکه
در بسیاری از مناطق کشور نمایندگان در نظر مردم نزدیکترین نمونه از مسووالن
کشوری هستند و کار درست و غلط یک نماینده نقش موثری در اعتماد مردم به
کلیت نظام خواهد داشت».
وی در ادامه خاطرنشان کرد« :مجلس یازدهم معتقد است با تعیین پیشرانهای
اصلی اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی باید مدل برنامهنویسی برنامه هفتم متحول
شود تا به جای کلیگویی و تصویب مجموعهای از احکام آرمانی غیرقابل دستیابی،
برنامه عملیاتی را تصویب کنیم که همه ظرفیتهای کشور را بر اولویتهای مشخص
هماهنگ و همافزا کند و در همین راستا از سال گذشته بحثهای کارشناسی در
کمیسیونهای مجلس و مرکز پژوهشها صورت گرفته است و مجلس آماده است
هماهنگ و همافزا با دولت در اسرع وقت این برنامه را به تصویب برساند».
قالیباف با اشاره به وضعیت گرانیها که باید مورد توجه مسووالن اجرایی قرار
گیرد ،تاکید کرد« :گرانی اقالم اصلی معیشت و رفاه مردم نکته مهمی است و درست
است که ریشه گرانیها در تورم ناشی از عملکرد دولتهای پیشین است ،اما این
مساله وظیفه دستگاههای مربوطه را در کنترل قیمتها نفی نمیکند و امیدوارم
تالشهای شبانهروزی آنها در مهار زدن بر افسار گرانیها هر چه سریعتر به نتیجه
برسد و نگرانیهای مردم در تامین معیشت برطرف شود».

آرزو فرشید -یکدستی حاکمیت نتیجهای
اس��ت که از دو انتخاب��ات  ۱۴۰۰و  -۱۳۹۸فارغ
از کم و کیف انتخابات -حاصل ش��د و آنطور که
به نظر میرسد هیچ اثری در روند پیشبرد امور و
مملکتداری آقایان نداشته است! برخی با در نظر
گرفتن تجربه هشتساله دولت احمدینژاد منتظر
ب��روز و ظهور برخی اختالفات بین جریان حامی
دولت و مجلس یعنی اصولگرایان بودند اما گمان
نمیرفت که حداقل در یک س��ال نخس��ت ،کار
به اینجا برسد .ضمن اینکه بسیاری از سیاسیون
خاصه در جبهه اصولگرایی امید داش��تند که زیر
سایه یکدس��تی قوا شاهد همکاریها و تعامالت
بیشتری باشیم و مسائل با چالش و تنش کمتری
حلوفصل شود اما دریغ که این نسخه هم افاقه نکرد
و چرخ اداره کشور روی ریل نیفتاد .بگذریم از داعیه
بهبود اوضاع و مدیریت مسائل و حل بحرانها که
دولتمردان در آن ید طوالیی دارند.
اما آنچه این روزها شاهدیم و مساله قابل تاملی
هم است ،اختالفات بروز کرده و رو به تزاید دولت و
مجلس همسو است! چنانچه در همین کمتر از یک
سالی که از عمر دولت رییسی گذشته در چند مورد
شاهد تقابل مجلس و دولت بودیم .فرق این تقابل با
آنچه در ادوار قبلی شاهد بودیم این است که دو قوه
مورد بحث هنوز رویشان به هم باز نشده و تعارف را
کنار نگذاشتهاند و در لفافه دعوا میکنند!
 میانکاله
از آخر به اول که مرور کنیم ،یکی از جدیترین
جدلها بین دولت و مجلس همین قضیه ساخت
پتروشیمیدرمیانکالهاست.رییسجمهوریدستور
توقف پروژه را داده اما کو گوش شنوا! دلیلش هم
این طور که به نظر میرسد این است که گروهی
در مجلس حسابی هوای پیمانکار را دارند .شاهدش
هم اظهارات اخیر آقای قالیباف درباره مجوزهای
کسبوکار است که ناراحتی وی از دستور رییسی
را عی��ان کرد .باز هم بگذری��م از تکذیبیهای که
رسانههای نزدیک به رییس مجلس نوشتند.
اینک��ه واقعا کدام طرف این دعوا محق اس��ت
یا اینکه کدام دس��ت از پش��ت پرده ساخت این
پتروشیمی را حمایت میکند ،بحث دیگری است
اما آنچه که عیان است دعوای دولت و مجلس برای
مقصر جلوه دادن هم در این ماجرا است .شاهدش

نداشت ،الیحه دوفوریتی به بهارستان فرستاد تا
مسوولیتهای گرانیهای حاصل از این کار را از
س��ر خود باز کند .وقتی هم که فوریت موضوع
رای نیاورد ،کوتاه نیامد .مجلس یازدهم اما پاتک
قابل اعتنایی به دولت زد و دیدیم که در جریان
بررسیهای بودجه چطور توپ را به زمین دولت
برگرداند؛ آنجا که دولت را مختار گذاشت تا در
این باره تصمیم بگیرد .مجلس انقالبی انتقادات
حاصل از این تصمیم بیسابقه را به جان خرید
اما اجازه نداد که دولت س��یزدهم مس��وولیت
درآمدهای بیش��تری که میخواهد داشته باشد
را روی دوش مجلس اندازد.

گرف��ت که وی از ابتدای ط��رح بحث صیانت در
مجلس در صف مخالفان ایستاده و مانع از به ثمر
رسیدن آن شده بود.

 حذف ارز ترجیحی

تالش دولت و مجلس برای اینکه مسوولیت
ی��ک تصمیم مهم که بر زندگ��ی مردم اثرگذار
است و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار میدهد،
قبال هم مش��اهده ش��ده بود .واضحت��ر از همه
وقتی که بحث حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی داغ بود.
در آن موض��وع نیز دیدیم که دولت رییس��ی با
وجود اینکه طبق قانون نیازی به مصوبه مجلس

گذشته از موارد مذکور که به وضوع مشخص
بوده دولت و مجلس اگرچه اختالف دیدگاه جدی
درباره اصل ماجرا ندارند ،نمیخواهند مسوولیت
تصمیم مربوطه را برعهده بگیرند ،ش��اهد موارد
اختالفی دیگری هم بین دولت و مجلس بودهایم
که نشان میدهد با وجود همسویی سیاسی آنها،
روزبهروز هوای رابطهش��ان ابریتری میش��ود.
مثال همین ساز استیضاح که هنوز در دولت به
یکسالگی نرسیده در مجلس کوک کردهاند .از
عبدالملکی که مورد نقدترین وزیر رییسی است
تا وزیر ارتباطات و صمت روزهای پراسترسی را
میگذرانند و شاهدیم که برخی ضمن فضاسازی
برای مهیا کردن زمینه برکناری آنان در دولت،
مقدمات استیضاح در مجلس را فراهم میکنند.
دولت سیزدهم اما به این سادگیها قصد کوتاه
آمدن ندارد لذا کار خود را کرده و به این مسائل
بیتوجه است .مصداق این مدعا اظهارات اخیر
معاون پارلمانی رییسی که گفته بود دولت بنای
تغییر کابینه را ندارد.
کابینه در سال نخست با تغییرات همراه شود
یا وزیری استیضاح بشود ،پتروشیمی در میانکاله
ساخته بشود یا نه ،آسیبهای حذف ارز ترجیحی
چقدر باشد و جور محدودیت اینترنت را کدام نهاد
تصمیمگیرنده بکش��د فرقی ن��دارد .آنچه در این
مرحله واضح و قابل تامل است همین اختالف بین
دولت و مجلس اس��ت که روزبهروز بیشتر شده و
اگر با همین فرمان پیش برود احتماال نتایج خوبی
نخواهد داشت.

اختﻼفنظرهای ﻃبیعی

*ناصر ایمانی -برخی تصور میکردند که با همسو شدن دولت و مجلس
نباید اختالفنظری بین آنها به وجود آید اما این برداش��ت از ابتدا غلط بود.
در واقع همسو بودن آنها از نظر گرایش سیاسی به این معنا نیست که نباید
اختالفنظری داشته باشند .آنها درباره سیاستهای کلی همسویی دارند اما به
این معنی نیست که مثال اگر رییسجمهور یک وزیر را برکنار نکند ،مجلس
هم او را استیضاح نمیکند.
نکته دیگر اینکه اکنون اختالفنظرها بین دولت و مجلس بیشتر بروز و ظهور
داشته چون هر مجلسی که روی کار باشد ولو اینکه همسو نباشد ،در ابتدای کار دولت چند ماهی را آوانس میدهد تا
دولت شروع به کار کند و بعد اگر دیدند که مثال الیحهای آمده که قابل قبول نیست یا وزیری خوب عمل نمیکند و...
مخالفتها شروع خواهد شد .این رویه بسیار عادی است و اکنون هم شاهد همان بودیم.
به نظر من اتفاق خاصی نیفتاده و روابط دولت و مجلس در شرایطی است که کامال قابل پیشبینی بود .صرف نظر از
اینکه مجلس و دولت چقدر توانمندی دارند ،وضعیت فعلی کامال عادی و طبیعی است .هر مجلس و دولت دیگری هم
که بود همین شرایط را شاهد بودیم چون همسویی سیاسی به معنی این نیست که با هم اختالفنظر نداشته باشند.
برخی میگویند که مجلس و دولت در مواردی مثل حذف ارز ترجیحی سعی کردهاند که مسوولیت را به گردن هم
اندازند اما آنچه در آن مورد شاهد بودیم را هم اختالفنظر تفسیر میکنیم .اگر قرار به بررسی موارد اختالفی بر اساس
جزئیات باشد ،باید در نظر داشت که مثال درباره حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،تصمیمگیری درباره قیمت ارز همیشه برعهده
دولت بوده است و مجلس در این باره ورود نمیکند .آنچه دولت میخواست مجوز بگیرد این بود که اگر تصمیم به
تغییر قیمت ارز گرفت ،اضافه درآمد حاصل شده چگونه مصرف شود.
این اما به معنی آن نیست که منکر اختالفنظر بین دولت و مجلس بشویم .موارد اختالفی هم کم نیست مثال االن
درباره عملکرد برخی وزرا مجلس نقد دارد و ممکن است که دست به استیضاح بزند .درحالی که دولت با آنها مشکلی
ندارد و برکنار نکرده است .به نظر من روابط فعلی دولت و مجلس کامال طبیعی و حتی قابل تقدیر است .به هرحال اگر
مجلس قصد الپوشانی اشکاالت کار دولت را داشت یا برعکس؛ این بود که مشکل داشت .اکنون اما مجلس درست یا
غلط نسبت به اقدامات دولت و مدیران دولتی عکسالعمل نشان میدهد و این خیلی خوب است و ثابت میکند که
مجلس با وجود همسو بودن با دولت ،استقالل خود را نشان میدهد و بر اساس آن نسبت به اقدامات دولت عکسالعمل
نشان میدهد .دقت داشته باشیم که در اینجا درباره درستی یا غلطی اقدامات صحبت نمیکنیم .منظور وجود حساسیت
و واکنشی است که نشان داده میشود .البته باید این را هم در نظر داشت که دولت هم در توجیه اقدامات خود ضعیف
عمل میکند و شاید همین باعث واکنشهای بیشتر از سوی مجلس شده است.
* فعال سیاسی اصولگرا

*صادق زیباکالم  -موضوعات مختلفی از جمله نحوه تعامل دولت و مجلس
در زمینه حذف ارز ترجیحی ،طرح صیانت ،موضوع میانکاله و ...این تصور را ایجاد
کرده که دو قوه اختالفات قابلتوجهی با هم دارند و این با انتظاری که از همسو
شدن آنها میرفت ،فاصله دارد .به نظر من اما آنچه این روزها در روابط بین دولت
و مجلس مشاهده میکنیم همان دعوا و مرافعههای معمول است .برای درک بهتر
موضوع باید در نظر داشت که فهم مشکالت مملکت ما خیلی پیچیده و دشوار
نیست .یک سری سیاستهای کالن است که خطا بوده و طی سالها به خصوص
در عرصه سیاست خارجی باعث افزایش تحریم ،دشمنی با همه و ...شده است .مشکل دیگر این است که اقتصاد ایران یک
اقتصاد کامال دولتی است و مثل همه اقتصادهای دولتی دیگر در دنیا ،بسیار ناکارآمد و آلوده و آغشته به فساد است .این
دو مساله ،دو مشکل اساسی و بنیادی است.
وقتی آقای روحانی رییسجمهور بود ،این آقایانی که االن اکثریت را در مجلس دارند و دولت را در اختیار گرفتهاند،
همه مشکالت را گردن روحانی میانداختند .قبل از آن هم وقتی دولت احمدینژاد سر کار و از خودشان بود ،میگفتند
که سیاستهای غلط هاشمیرفسنجانی و خاتمی مملکت را به این روز انداخته است! اتفاق جالبی که االن افتاده این است
که همه قدرت دست خودشان است؛ منتها تا آن دو اشکال اساسی یعنی اقتصاد دولتی و سیاست خارجی که مدام دنبال
دشمنی با غرب است ،رفع نشده باشد کار این مملکت بسامان نخواهد شد .فرقی هم ندارد که رییسی رییسجمهور باشد
یا روحانی یا احمدینژاد ،خاتمی و هاشمیرفسنجانی .فرقی هم ندارد که مجلس دست اصالحطلبان باشد (مثل مجلس
ششم) یا دست اصولگرایان (مجلس هفتم و هشتم و نهم) ،مثل مجلس دهم ترکیبی از اصالحطلبان و اصولگرایان باشد و
یا مثل مجلس فعلی دست طیب تندروهای جبهه پایداری باشد .مشکالت همان است و شاهدیم که بیکاری و فقر به طور
منظم افزایش پیدا میکند .آمار دولتی میگوید که یکسوم جمعیت ایران زیر خط فقر است .این را دیگر صادق زیباکالم
نمیگوید ،آمار بانک مرکزی که دست تندروها است ،میگوید! درحالی که  ۱۰یا  ۲۰سال قبل شاید  ۵تا  ۱۰درصد جمعیت
زیر خط فقر بود .در واقع مشکل اساسی همان دو معظل اصلی است که ذکر شد.
اختالفات فعلی مجلس و دولت مثل آنچه اکنون درباره موضوع میانکاله ،ارز  ۴۲۰۰تومانی و ...نیز همان دعوا و مرافعههای
همیشگی است و اصل قضیه چیز دیگری .مثال درباره موضوع میانکاله روشن است که در آن فضای طبیعی نباید پتروشیمی
ایجاد کرد ،برخی مسائل آنقدر غلط است که نیازی نیست یک متخصص بگوید .به عبارت دقیقتر مرافعههای فعلی سر
مسائل معمول که تکلیف آن هم روشن است ،شکل گرفته و اساسا مشکل جدی هم نیست .در واقع ،مشکل از وقتی ایجاد
شده که دیگر روحانی نیست تا همه تقصیرها را گردن او اندازند .حاال دیگر همه چیز دست خودشان است لذا مدام پنجه
به روی هم میکشند و با هم دعوا میکنند چون کسی نیست که با او دعوا کنند.
* فعال سیاسی اصالحطلب

پارلمان

گروه سیاسی -نمایندگان مجلس شورای اسالمی دو فوریت
طرح شفافیت قوای سهگانه ،دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را به
تصویب رساندند .مجلس یازدهمیها در حالی با  ۱۹۳رای موافق،
 ۵۳رای مخالف و  ۱۰رای ممتنع از مجموع  ۲۶۲نماینده حاضر به
دو فوریت این طرح رای دادند که با وجود شعارها و وعدههای خود در
زمینهشفافکردنآراینمایندگانتاکنونتوفیقینداشتهاند!حامیان
این طرح میگویند که بحث شفافیت آرای نمایندگان ذیل همین
عنوان دیده شده اما برخی دیگر معتقدند که این طرح هم سرنوشت
بهترینخواهدداشت.گروهدومالبتهخودبهدوگروهتقسیممیشوند،
یک گروه اصالحطلبانی که این اقدام مجلس را سنگ بزرگی برای
نزدن ارزیابی میکنند و دوم اصولگرایانی در مجلس که میدانند این
کار به نتیجه نرسیده و طرح یا بزرگنمایی آن هزینههای بیشتری به
مجلستحمیلخواهدکرد.

 موافقانومخالفانچهگفتند؟

ب��ه هر روی طرح مورد بحث دیروز تصویب ش��د و در جریان
رسیدگی به آن احد آزادیخواه در موافقت با آن گفت :مردم شفافیت
را فقط از مجلس نمیخواهند و شفافیت باید کامل و جامع باشد.وی

«جهانصنعت» گزارش میدهد

رویای شفافیت

مجلس دیروز به دو فوریت طرح شفافیت قوای سهگانه رای داد
تاکیدکرد:مجلسشورایاسالمیپیشتازشفافیتاست.نبایدفقط
شفافیتراازمجلسمطالبهکردوبایدشفافیتبههمهدستگاههای
اجراییتسریپیداکند.روحاهللنجابتامامخالفدوفوریتبودوگفت:
مابرایشفافیتسایرنهادهاودستگاههاقانونداریمونیازینیستکه
قانوندیگریدراینزمینهتصویبکنیم.دیگرموافقطرحعبدالعلی
مظفری بود که گفت :شفافیت باید در همه ارکان نظام وجود داشته
باشد .مردم معموال برای انجام کارهای اداری خود چندین ماه در
سیستم اداری تردد میکنند و این مساله نشان میدهد که قوانین
مصوب مجلس خروجی الزم را ندارد و به خوبی اجرایی نمیشود
کهشفافیتباعثمیشوددیگرشاهدچنینموضوعاتینباشیم.باید
مشخص شود که در پستوهای ادارات و سالنهای جلسات ادارات و
وزارتخانههاچهاتفاقیمیافتد.محموداحمدیبیغشنیزدرمخالفت

بادوفوریت طرحشفافیتقوای سهگانهگفت :تحقیقو تفحصیک
نوعشفافیتاستواززمانیکهتحقیقوتفحصدرمجلستصویب
میشود،شاهدهستیمکهبرخیازنمایندگانمانعازانجامآنتحقیق
و تفحص میشوند و آیا این رفتارها مخالف با شفافیت نیست؟
احسان ارکانی نیز در صف موافقان ایستاد و گفت :تمام نهادها
باید ش��فاف شوند .مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات
خودرو جلساتی را برگزار میکند .چرا مردم نباید استدالل اعضای
مجمع تشخیص مصلحت نظام در موافقت و یا مخالفت با واردات
خودرو را بشنوند؟

 نگرانیقالیبافیها

فعال دو فوریت این طرح تصویب شده و در صورت تصویب نهایی،
قوایسهگانهوسایرنهادهایمطرحدرآنبایدآراواطالعاتمربوطبه

حوزهفعالیتدستگاههایمتبوعخودرابههمراهمذاکراتوتصمیمات
اتخاذشده را در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم
درباره این اطالعات و آرا فراهم شود.این طور که به نظر میرسد این
طرح تصویبشدنی نیست .شاهدش نیز نگرانی قالیبافیها از هزینه
عدم تصویب این طرح است .در پی همین نگرانی سایت «فردا» در
گزارشیباتیتر«رادیکالهامسوولسوخترسانیبهماشینتخریب
اصالحطلبان شدهاند؟» از تاکیداتی که بر موضوع شفافیت میشود،
انتقاد کرد و نوشت« :از هنگام شروع مجلس یازدهم حمله به این
نهاد با اسم رمز شفافیت دستور کار جدی اصالحطلبان و افراد موسوم
به عدالتخواه بوده که بهنظر میرسد به تازگی وارد مرحله جدیدی
شده است .ماجرا از این قرار است که تعدادی از افراد نزدیک به جبهه
پایداری در مجلس همسو با اصالحطلبان و مدعیان عدالتخواهی
هرازگاهی با محور طرح شفافیت حاشیه درست کرده و برای مجلس
هزینهتراشیمیکنند.دراینبینباوجوداینکهطرحقبلی شفافیت
به دلیل ناتوانی تهیهکنندگانش در اقناع نمایندگان رای نیاورده بود
دو فوریت طرح شفافیت قوای سهگانه امروز (یکشنبه) با  ۱۹۳رای
موافق تصویب شد».

عدليه

«جهانصنعت» -در راس��تای سیاست قضازدایی و کاهش
ورودی پروندهها به دس��تگاه قضایی ،نشست هماندیشی رییس
قوه قضاییه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاههای اجرایی
و نهادهای حاکمیتی ،به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی
پروندههای مربوط به دس��تگاههای دولتی و حاکمیتی به عدلیه
برگزار شد.حجتاالسالم محسنیاژهای با اشاره به نقش و کارکرد
ویژه معاونتهای حقوقی و امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای
حاکمیتی در برنامهریزی و هماهنگی جهت پیش��برد کلیه امور
حقوقی و مجلس دستگاههای متبوع خود و نظارت بر ُحسن اجرای
آنها ،اظهار کرد :معاونتهای حقوقی و امور مجلس وزارتخانهها و
دستگاههایحاکمیتیبهعنوانحلقهواسطتشکیالتخودبامجلس
و دستگاه قضایی ،ایفاگر مسوولیتهای خطیر و مهمی نظیر اقامه
دعوی ،تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری ،حقوقی ،اداری ،ثبتی و سایر
دعاویمطروحهدرمراجعقضاییوحقوقیوهمچنینارتباطمستمر
با نهاد تقنینی کشور در راستای پیشبرد اهداف و برنامههای دستگاه
متبوع خود هستند.رییس دستگاه قضا در ادامه به بیان راهکارها و

«هماندیشی ریيس قوه قضایيه با دستگاههای اجرایی و حاکميتی برای کاهش پروندههای ورودی

 ۱۰راهکار اژهای

نکات��ی کلیدی در باب تقویت کارایی معاونتهای حقوقی و امور
مجلس وزارتخانهها و دستگاههای حاکمیتی و نقشآفرینی آنها در
پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی،
پرداخت و در این رابطه مشخصا به ۱۰دستورکار اشاره کرد.استخراج
آمار مدون و متقن پیرامون میزان و نوع پروندههای قضایی مرتبط با
دستگاههایدولتیوحاکمیتی؛تفکیکپروندههایحقوقیمرتبط
با دستگاهها به لحاظ طرفیت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیبشناسی
دالیل تشکیل پروندههای قضایی له یا علیه دستگاههای دولتی و
حاکمیتی؛ حلوفصل پروندههای مرتبط با دستگاهها قبل از صدور
آرا و احکام قضایی در رابطه با آنها؛ تعیین و تفکیک دستگاههایی
که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آنها در دیوان عدالت اداری
مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آنها اختصاص
دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب میشود علیه

یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛
ضرورتتدوینالیحهدفاعیهقویومستدلتوسطمعاونینحقوقی
دستگاههادرجریانرسیدگیهایقضایی؛آسیبشناسیدالیلیکه
سبب میشود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر
ش��ود و ضرورت دقتنظر معاونتهای حقوقی دستگاهها در ارائه
درخواستهای تجدیدنظرخواهی؛  ۱۰دستورکاری بود که رییس
قوه قضاییه در نشست هماندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس
دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای نقشآفرینی
آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه
قضایی ،مطرح کرد.رییس عدلیه در ادامه این نشست ،با تبیین و
تش��ریح هر یک از دستورکارهای مطرح شده در راستای تقویت
کارایی معاونتهای حقوقی و امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای
حاکمیتی و نقشآفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش

ورودی پروندهها به دس��تگاه قضایی ،تصریح کرد :مختومه کردن
پروندههایقضاییمرتبطبادستگاههایدولتیوحاکمیتیدرقالب
صلح و سازش ،قبل از صدور رای و حکم دادگاه ،از جمیع جهات اعم
از مادی و غیرمادی ،دارای منافع قابلتوجه است و نقش معاونتهای
حقوقیدستگاههادرتحققاینمهمبرجستهاست.محسنیاژهایبا
اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی به
شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا
آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها طبق اصل یکصد و هفتاد و
سوم قانون اساسی ،اظهار کرد :معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی
یا حاکمیتی میتواند در شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که
سبب میشود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست
ثبت شود ،نقش چشمگیری را ایفا کند.رییس دستگاه قضا افزود:
همچنین نقش معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی در
متنبه کردن مسووالن و دستاندرکاران دستگاه مزبور در راستای
جلوگیری از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات وحقوق مردم
بسیار حائز اهمیت است.
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گروه اقتصادی -اقتصاد ایران در روزهای اخیر
در مع��رض خبرهای ضد و نقیضی از آزادس��ازی
داراییهای بلوکهش��ده قرار گرفته است .این خبر
هرچن��د برای مدت زمان کوتاهی توانس��ت بازار
ارز را تکان دهد و به خوشبینیها درباره افزایش
ذخایر ارزی بانک مرکزی بیفزاید ،اما تکذیب این
خبر از س��وی یک مقام آمریکایی همه معامالت
ب��رای چینش پازل اقتصادی کش��ور را به هم زد.
اکنون میتوان گفت اقتصاد ایران با دو ابهام بزرگ
و اساسی در سال جاری مواجه شده است؛ نخست
آنکه رایزنیها ب��رای احیای برجام و خروج از تله
محدودیتهای تحریمی چه زمانی ممکن خواهد
ش��د و دوم آنکه آیا دالرهای مس��دودی راهی به
چرخ��ه اقتصادی کش��ور خواهند یافت؟ هرچند
پاسخ روشنی برای سواالت یادشده وجود ندارد و
عدم قطعیتها در مورد آینده کشور همچنان باقی
اس��ت ،اما رییس س��ازمان برنامه و بودجه تزریق
ارزهای یادشده به حوزههای زیرساختی و عمرانی
را اه��داف اصلی دولت عنوان کرده اس��ت .اکنون
جای خالی این پرسش باقی میماند که گمانهزنی
در خصوص گشایشهای ارزی ،اقتصاد ایران را به
کدام سمت خواهد برد؟

«جهانصنعت» خبرهای ﺿد و نﻘیض در باره آزادسازی داراییهای ایران را بررسی میکند

فرجاﻡ دالرهای بلوکهشده

 حجم داراییهای مسدودی

برآوردهایی که طی چند س��ال اخیر صورت
گرفت��ه خبر از طلب بی��ش از  ۵۰میلیارد دالری
ایران از شش کشوری میدهد که خریداران اصلی
نفت و محصوالت پتروشیمی ایران در دوران قبل
از تحریم بودهاند .هند ،چین ،ژاپن ،کره جنوبی و
عراق کشورهایی هستند که بیش از همه در صدر
اخبار رسانهها قرار گرفتهاند و بحث و جدل بر سر
چگونگی آزادس��ازی منابع ایران از این کش��ورها
کماکان وجود دارد .طبق آمارهایی که منتشر شده
هند هفت میلی��ارد دالر ،چین  ۲۲میلیارد دالر،
ژاپ��ن  ۱/۵میلیارد دالر ،کرهجنوبی هفت میلیارد
دالر و عراق  ۳/۵میلیارد دالر به ایران بدهی دارند.
فارغ از این کش��ورها ،ایران از انگلستان ،امریکا و
لوکزامبورگ و امارات نیز طلب دارد .هرچند تاکنون
رقم دقیق و مشخصی در مورد حجم داراییهای
بلوکهشده ایران وجود ندارد اما ارقام اعالمی از ۴۰
تا  ۱۰۰میلیارد دالر متغیر است .اخیرا خبرهایی
در خصوص آزادسازی بخشی از این داراییها نیز
منتشر شده است .برای مثال مقامات داخلی هفته
گذشته اعالم کردند که دولت انگلیس ۴۷۰میلیون
یورو از مطالبه خود به کشورمان را پرداخت کرده
است .بعد از آن نیز خبرهایی در خصوص احتمال
آزاد شدن هفت میلیارد دالر از داراییهای ایران در
کره جنوبی منتشر شد.

 تکذیبیه مقام آمریکایی

س��عید خطیبزاده ،س��خنگوی وزارت امور
خارجه در این خصوص گفته بود که چارچوب الزم
برای رفع مسدودی مورد توافق قرار گرفته است.
همچنین سفر وزیر خارجه عمان به کشورمان در
هفتهای که گذشت به منظور نهایی شدن سازوکار
آزادسازی این  ۷میلیارد دالر عنوان شد .با وجود
استقبال بازارهای داخلی از خبرهای ارزی یادشده
و عقبنشینی قیمتها در بازار ارز ،یکی از مقامات
آمریکایی این خبر را تکذیب و اعالم کرد که توافقی
برای آزاد ش��دن داراییهای ایران صورت نگرفته
اس��ت .ند پرایس ،س��خنگوی وزارت امور خارجه
آمریکا در یک کنفرانس خبری به این سوال که آیا
آمریکا پولهای بلوکهشده ایران را آزاد کرده پاسخ
داده و گف��ت« :تمامی تحریمهای ما هنوز پابرجا
هستند و پابرجا و فعال خواهند ماند ،مادامی که

بتوانیم به بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام
دست پیدا کنیم .شنیدن برخی گزارشهایی که
صحتنداشتهاندوبهکلینادرستهستند،تاسفبار
بوده است ،نه تنها در زمینه مساله تحریمها یا لغو
تحریمهابلکهبایدبگویمدرزمینهاینمسالهمربوطه
و تلفیق آن با ادعاهایی غلط درباره توافقی در زمینه
آزادی زندانیان» .وی در خاتمه تاکید کرد «واقعیت
این اس��ت که متاسفانه ما هیچ خبری برای اعالم
کردن درباره یک گشایش در مذاکرات نداریم».

 واکنش مقام دولتی ایران

اعالم این خبر از سوی یک مقام آمریکایی نشان
داد که هنوز نمیتوان به بازگشت ارزهای بلوکهشده
چندان دلخوش بود .در سال گذشته مقامات دولتی
بارها مساله بازگشت این ارزها به چرخه اقتصادی
را پیش میکشیدند و نسبت به اثرات آن بر اقتصاد
کش��ور ابراز خوشحالی میکردند ،با این حال این
مس��اله کماکان به عنوان یک معم��ای ارزی در
داخل کشور مطرح است و هنوز نمیتوان به طور
قطع اعالم کرد که آیا ذخایر ارزی کشور قرار است
دستخوش تغییرات مثبتی شود یا خیر .اما دیروز دو
خبر جدید در مورد ارزهای بلوکهشده ایران منتشر
شد .خبر نخست را مدیر امور بینالملل بانک مرکزی
اعالم کرد .صحبتهای وی در حقیقت واکنشی به
اظهارات مقام آمریکایی بود .وی در همین رابطه و
در گفتوگو با رسانه دولتی اعالم کرد «مذاکرات
با هدف آزادسازی منابع ارزی ایران که به صورت
غیرقانونی در سایر کشورها مسدود شده است ،از
چندی قبل به صورت جدی در دس��تور کار قرار
گرفته اس��ت و در همی�ن راستا نیز اخیرا بخشی
از ای��ن منابع معادل حدود  ۳۹۰میلیون پوند که
بیش از  ۴۰سال ،توسط انگلیس مسدود شده بود،
به طور قطعی وصول ش��د .مقامات وزارت خارجه
کش��ورمان در اظهارنظرهای خود ،از توافق اولیه
برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و
هیچگاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول

شده است ،از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته
است ،کما اینکه درخصوص توافق ایران و انگلیس،
وقتی که  ۳۹۰میلیون پوند به طور قطعی وصول
شد ،این موضوع رسما اعالم و تایید شد .اتفاقا سفر
هفته گذشته هیات منطقهای به ایران که از سوی
وزارت امور خارجه نیز اعالم شد ،دقیقا در همین
راستا و به منظور بررسی و جمعبندی درخصوص
جزئیات نحوه و فرآیند آزادسازی منابع مسدودی
ای��ران در چارچوب همی��ن توافق صورت گرفت،
بنابراین به نظر میرسد هیچگونه تعارضی بین این
اظهارنظرها وجود ندارد».

 هزینهکرد ارزهای بلوکهشده

دفاع مقامات داخلی از توافق برای بازگش��ت
داراییهای بلوکهش��ده ایران نش��ان میدهد که
اقتصاد ایران کماکان میتواند منتظر گشایشهای
ارزی گفته شده باشد .نکته قابل توجه آنکه عمده
گمانهزنیها مربوط به طلبی است که ایران از دو
کش��ور کرهجنوبی و عراق دارد .از س��ال گذشته
تاکنون نیز بارها اظهاراتی در این خصوص مطرح و
اعالم شده که ایران در حال رایزنی برای بازگشت
داراییهای بلوکهشده خود در این دو کشور است.
با این حال هنوز خبر قطعی و مشخصی در مورد
ارزهای مسدودش��ده ایران در چین منتشر نشده
است .با اینکه این کشور باالترین بدهی را به ایران
دارد و حتی سطح روابط بین ایران و دولت چین
در سطح مطلوبی اس��ت اما بازگشت داراییهای
بلوکهش��ده ایران در چین معمایی است که هنوز
حل نش��ده است .اما در بحبوحه انتشار خبرهای
ضد و نقیض از آزادس��ازی داراییهای بلوکهشده
ایران ،صحبتهای روز گذش��ته رییس س��ازمان
برنامهوبودجه در خصوص محل مصرف این منابع
نیز جای تامل بس��یار داش��ت .در حالی که هنوز
مش��خص نیست این داراییها در چه چارچوبی و
طی چه مراحل به دس��ت دولت ایران میرسد اما
مس��عود میرکاظمی روز گذشته در این خصوص

گفت «ارزهای آزاد ش��ده در سه بخش در اختیار
بانک مرکزی ،صندوق توس��عه ملی و دولت قرار
میگیرد تا براس��اس سیاس��ت و برنامه مشخص
هزینه ش��ود .اگر ارزی آزاد ش��ود ،برای کمک به
پیشرفت پروژههای عمرانی ،کارهای زیرساختی و
رفع مشکالت مردم تزریق میشود و این موضوع
کامال روشن است».
در مجموع میتوان گفت که س��الها تحمل
تحریم و محدودیتهای اعمال شده علیه کشورمان،
اقتصاد را تشنه داراییها و سرمایههای جدید ارزی
کرده اس��ت .به دلیل آنک��ه بخش قابلتوجهی از
پروژههای زیرس��اختی کشور معطل سرمایههای
مالی ماندهاند و بسیاری از فعالیتهای تولیدی و
صنعتی متوقف شدهاند ،بازگشت این منابع ارزی
میتواند گشایش بزرگی برای اقتصاد ایران باشد .با
این حال این پرسش کماکان باقی میماند که این
منابع چگونه به چرخه اقتصادی کشور میرسند و
دولت چگونه قرار است از این منابع برای توسعه و
شکوفایی اقتصادی استفاده کند.

 ابهامات بازگشت ارزهای مسدودی

آنط��ور ک��ه عض��و
سابق اتاق بازرگانی ایران
میگوید ،با آنکه بازگشت
ارزهای بلوکهشده میتواند
تاثیرقابلتوجهیبراقتصاد
ایران داش��ته باشد با این
وج��ود این مس��اله با چند اما و اگ��ر مهم همراه
است.
جمشید عدالتیانشهریاری در گفتوگوی خود
با «جهانصنعت» گف��ت :اول آنکه هنوز به طور
قطع��ی نمیدانیم که آیا این داراییها آزاد خواهد
ش��د یا خیر .با این حال طبق صحبتهای اخیر
دولت آمریکا مبنی بر نشان دادن حسننیت خود
در بحث مذاکرات میتوان امیدوار بود که این ارزها
وارد چرخه اقتصادی کشور شوند .هرچند مشخص

نیست که آیا بحث آزاد شدن داراییهای بلوکهشده
را نیز باید مرتبط با گفتههای دولت آمریکا دانست یا
خیر .دوم آنکه سرنوشت برجام نیز هنوز در هالهای از
ابهام قرار دارد و مشخص نیست که این داراییها در
صورت آزادسازی قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات
آزاد خواهد شد یا بعد از آن .ضمن آنکه آزادسازی
این ارزها نیز نمیتواند به س��رعت اتفاق بیفتد و
نمیتوان انتظار داشت که این منابع در مدت زمان
کمی وارد کشور شود.
وی ادامه داد :مس��اله س��وم این اس��ت که آیا
کشوری که قرار است این منابع را آزاد کند شروط
خاص��ی برای این منظور در نظر خواهد گرفت یا
خی��ر .برای مثال کرهجنوبی پیش��تر اعالم کرده
بود که در ازای این داراییها اجناسی را در اختیار
ایران قرار خواهد داد و این به این معناست که قرار
نیست این منابع به صورت نقدی به دست دولت
ایران برسد.
بنابراین دولت نمیتواند در مورد نحوه هزینه
کرد این منابع به طور مستقل تصمیمگیری کند.
مساله چهارم این است که دولت در داخل نیز به
تنهایی و به راحتی نمیتوان��د در مورد این ارزها
تصمیم بگیرد .با توج��ه به بدهیهایی که دولت
به صندوق توس��عه ملی دارد بخش زیادی از این
مناب��ع را باید ص��رف بازپرداخت بدهیهایش به
صندوق کند.
عدالتیان تصریح کرد :در صورتی که دولت در
بودجه ۱۴۰۱محل مصرف این داراییها را مشخص
کرده بود امکان اینکه مقامات مسوول بتوانند نحوه
هزینهکرد این منابع را تغییر دهند وجود ندارد اما
چنانچه در بودجه اشارهای به این مساله نشده باشد
دولت باید مکملی برای بودجه سال جاری ارائه و
به مجلس تقدیم کند .ضمن آنکه این مساله هم
زمانی شدنی خواهد بود که این داراییها جزو منابع
مازاد دولت باشد در غیر این صورت دولت باید آن
را صرف بازپرداخت بدهیهایش کند.
ب��ه گفته وی ،اگر ف��رض را بر این بگیریم که
مناب��ع آزاد ش��ده و دولت مس��تقال میتواند در
خصوص نحوه هزینهکرد این منابع تصمیمگیری
کند ،بعد از سالها منابع درآمدی ارزی حاصل از
صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی را میتوان
در پروژهه��ای عمرانی و زیرس��اختی هزینه کرد.
مصرف این منابع به شیوه یادشده میتواند راهی
برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی
باشد .اما حتی اگر دولت کسری بودجه هم داشته
باشد و بخش زیادی از داراییهای آزادشده را برای
پرداخت بدهیهایش هزینه کند باز هم بازگشت
دالرهای مسدودی میتواند تاثیر قابلتوجهی بر
اقتصاد ایران داشته باشد .حداقل این موضوع آن
اس��ت که کس��ری بودجه دولت کمتر میشود و
کنترل تورم نیز راحتتر خواهد شد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد :اگر دولت
استفاده درستی از این منابع نکند و داراییهایی که
به دستش میرسد را صرف تداوم سیاستهایی از
قبیل تخصیص دالر دولتی برای واردات کاالهای
اساس��ی کند این منابع را هدر خواهد داد .در هر
صورت حجم منابع ارزی بلوکهش��ده ایران بیش
از  ۶۰میلیارد دالر برآورد میشود که این حجم از
منابع اگر وارد کشور شود اقتصاد را زیرورو خواهد
کرد با این حال آنچه اهمیت دارد این است که به
دلیل انباش��ت مشکالت و معطل ماندن بسیاری
از طرحهای عمرانی و زیرساختی باید دید دولت
چگونه میخواهد از این منابع برای بهبود وضعیت
عمومی اقتصاد استفاده کند.

گزارش 2

«جهانصنعت» -یکی از تحوالت
مهم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در
سالی که گذشت را میتوان اجرایی شدن
قانون جدید چک دانست ،قانونی که اعالم
میدارد تمامی چکها برای نقلوانتقال
خود باید در س��امانه صیاد ثبت شوند تا
قابلیت نقدینگی داش��ته باشند .به نظر
میرسد قوانین جدید ابالغی به چکها
اعتبار بخشیده و سهم چکهای برگشتی
از مبادالت اقتصادی را کمتر کرده است.
ش��اید مهمترین الزامات و ضوابط قانون
جدید چک را نیز باید ممنوعیت صدور
چک در وجه حامل ،حذف پشتنویسی
چک ،ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد
توسط صادرکنندگان و دریافتکنندگان
و مدت اعتبار سه ساله آن دانست .هرچند
زمان زیادی از اجرایی ش��دن این قانون
میگذرد اما کم��اکان موارد جدیدی در
خصوص اس��تفاده از آن از س��وی بانک
مرکزی منتشر میشود .جدیدترین آن
را هم میتوان اعالم س��خنگوی اجرای
این قانون دانس��ت که اعالم کرده سهم
چکه��ای جدید در س��بد مب��ادالت
اقتصادی بیشتر میشود.
بر همین اس��اس ،سخنگوی اجرای
قان��ون جدید چک با اش��اره به اینکه در
اسفند ماه سال گذشته سهم چکهای
جدی��د به کل چکه��ای وصولی به ۶۰
درصد رسیده است ،گفت :همچنین در
سال گذشته نسبت چکهای برگشتی
جدید به چکهای مبادلهای جدید۶/۷ ،
درصد و همین نس��بت برای چکهای
قدیمی  ۱۰درصد بوده است.
آمنه نادعلیزاده س��ختگیریهای
اعمال ش��ده از سوی قانون جدید چک
در زم��ان تخصیص و صدور چک جدید
را عاملی موثر در کاهش صدور چکهای
بالمحل دانس��ت و اف��زود :اجرای قانون
جدی��د چک و الزامات مربوط به آن اعم
از اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد
هنگام ثبت صدور چ��ک عالوه بر زمان
تخصیص دس��ته چک ،بررس��ی سوابق
صادرکننده چ��ک در زمان ثبت صدور
چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک
برگشتیوهمچنینممانعتازصدورچک

آخرین تغييرات قانون جدید چک اعالم شد

افزایش سهم چکهای جدید در سبد مبادالت اقتصادی

توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی
رفع سوءاثر نش��ده در کاهش آمار چک
برگشتی موثر واقع شده است.
وی در توضیح ارائه خدمات س��امانه
صیاد به واس��طه پیامک گفت :از ابتدای
راهاندازی س��امانه صی��اد ،بانک مرکزی
درگاههای نوین بانکی شامل همراه بانک،
اینترنت بان��ک و برنامکهای موبایلی و
همچنین شعب را ملزم به ارائه خدمات
س��امانه صیاد ک��رد و پیامک نیز از ابتدا
مدنظر بان��ک مرکزی بود .در این زمینه
ب��ا وج��ود موانع متعدد ،بان��ک مرکزی
رایزنیهای الزم با وزارت فناوری اطالعات
و ارتباط��ات را به عم��ل آورد و با ایجاد
زیرساخت الزم امکان ارائه خدمات مربوط
به چکهای جدی��د از طریق پیامک را
فراهم کرد.
وی ادام��ه داد :ب��ر ای��ن اس��اس
صادرکنندگانودریافتکنندگانچکهای
جدید میتوانند با ارسال کدهای دستوری
تعیین شده به سرشماره،۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱
نس��بت به «ثبت»« ،تایی��د دریافت»،
«انتقال»« ،استعالم» و همچنین «معرفی
شماره تلفن همراه برای اطالع از ثبت یا
انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.
نادعل��ی زاده اف��زود :در س��رویس
پیامکی امکانی فراهم شده است که بر
اساس آن چنانچه ذینفع /یا صادرکننده
چک اس��تعالمی (اعم از استعالم چک
توس��ط صادرکننده چک و یا استعالم
چک توس��ط ذینفع) را از طریق بستر
پیامکی انجام دهد و شماره موبایل خود
را اظهار کند پس از آن و از طریق همان
شماره موبایل اطالعات چک ثبت شده
به نفع وی به واسطه هر درگاه نوین یا
سایر روشها به صورتی پیامکی به وی
ارسال میشود .ثبت ،تایید و انتقال چک
از طریق پیامک صرفا برای چکهای با
مبالغ تا  ۱۵میلی��ون تومان امکانپذیر
اس��ت ،اما درخصوص خدمات مربوط
به انواع استعالم و معرفی شماره همراه
محدودیت مبلغی وجود ندارد.

 اس�تعالم وضعی�ت چکه�ای
تسویهنشدهصادرکنندگان
مق��ام مس��وول بانک مرک��زی در
خصوص استعالم وضعیت چک یادآور
شد :امکان اس��تعالم وضعیت چک از
س��ال  ۱۳۹۷راهاندازی شده است ،اما
درصددیم این س��امانه اس��تعالمی به
مرور تکمیل شود.
وی ادامه داد :سامانه استعالم وضعیت
اعتباری چک صیادی که در سال ،۱۳۹۷
توس��ط بانک مرکزی راهاندازی شد ،به
گونهای طراحی شده است که هر شخصی
میتوانست سوابق چکهای برگشتی را از
طریق پیامک استعالم کند و این خدمت بر
روی وب سایت بانک مرکزی برای عموم
مردم ارائه شده است.
به این شکل که با وارد کردن شناسه
صیادی در سامانه ،تعداد و میزان چکهای
برگشتی فرد اعالم میشود.
نادعلیزاده تصوی��ب و ابالغ قانون
جدی��د چک را در راس��تای حمایت از
حقوق ذینفع دانست و گفت :ذینفع
چک در زمان دریافت چکهای جدید
بای��د از س��امانه صیاد اس��تعالم الزم
را ب��ه عمل آورد و ای��ن نکته بارها در
اطالعرسانیهای بانک مرکزی و شبکه
بانکی مطرح شده است.
اما متاسفانه همچنان در این زمینه
شاهد سهلانگاریهایی هستیم و برخی
از گیرن��دگان در زم��ان دریافت چک
استعالم الزم را از سامانه صیاد به عمل
نمیآورن��د و زمانی که ب��ه دنبال نقد
کردن چک هس��تند متوجه میشوند
ک��ه صادرکننده چک اطالعات را ثبت
نکرده یا آن را اشتباه ثبت کرده است.
برای برطرف کردن این مشکل بهترین
راه انجام عملی��ات تائید دریافت چک
و یا اس��تعالم از س��امانه صیاد اس��ت
ک��ه میتوان از طریق اینترنت بانکها،
همراه بانکه��ا ،برنامکهای موبایلی،
خودپردازها و ش��عب بانکها اقدامات
اشاره شده را انجام داد.

 ثبت چک تضمینی در س�امانه
صیاد ،به زودی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک
با بیان اینکه ثبت چکهای تضمینی در
سامانه صیاد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
در مجلس ش��ورای اس��المی تصویب
و به دس��تگاههای مربوطه ابالغ ش��ده
اس��ت گفت :از زمان ابالغ این مهم به
بانک مرکزی ،این بانک زیرساختهای
الزم را فراهم کرد و در حال حاضر این
زیرساختها آماده و مقرر شده است به
زودی تمام چکهای تضمین ش��ده به
شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان
صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند.
نادعل��یزاده افزود :ب��ا این خدمت،
گیرن��ده چ��ک تضمین ش��ده جدید
میتواند با استعالم شناسه صیادی ،از
ثبت چک تضمینی به نفع خود اطمینان
حاصل کند .میتوان این امر را برترین
مزی��ت قانون جدی��د چک درخصوص
چکه��ای تضمین��ی دانس��ت چراکه
پیش از این استعالمی درباره چکهای
تضمینی وجود نداشته است.
وی افزود :هنگامی که چکی برگشت
میخ��ورد ،بانک مرکزی بای��د به همه
بانکها اع��الم کند که چک برگش��ت
خ��ورده اس��ت و از همه بانکها بخواهد
که موجودی حساب صادرکننده چک را
به بانک مرکزی بازگردانند .بانک مرکزی
برحس��ب موجودی حساب صادرکننده
چک ،تصمیم میگیرد که کدام حساب و
به چه میزان مسدود شود و این پیام را به
بانکها ارسال کند و بانکهایی که ملزم
هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد
را عملیاتی کنند .برای تحقق این امر نیاز
به یک بستر نرمافزاری بود و الزامات فنی
خ��ود را میطلبید .در ح��ال حاضر ۹۰
درصد بانکها به سامانه مربوطه متصل
شدهاند و پس از اتصال کامل بانکها این
اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد
حساب صادرکننده چک در همه بانکها
فراهم میشود.

 افزایشتدریجیسهمچکهای
جدید در مبادالت اقتصادی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک
در ادامه با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه
 ۲۵ ،۱۴۰۰درصد آمار چکهای وصولی
متعلق به چکه��ای جدید بوده ،گفت:
این آمار در اس��فند ماه بالغ بر  ۶۰درصد
است یعنی ۶۰درصد چکهای وصولی در
سامانه چکاوک  ،چکهای جدید هستند
و ای��ن امر حاکی از اس��تقبال چکهای
جدید است.
به گفته نادعلیزاده از ابتدای س��ال
 ۱۴۰۰تا پایان سال بالغ بر  ۱۸۰میلیون
فقره چک جدید توزیع شده که از این
تع��داد بالغ بر  ۶۵میلی��ون فقره چک
جدی��د در س��امانه صی��اد ثبت صدور
شده است.
مع��اون اداره نظامه��ای پرداخت با
ارائه برخی آمارها در این زمینه عنوان
کرد :چکهای جدید از ابتدای فروردین
ماه سال گذشته بر اساس قانون اصالح
قانون صدور چک وارد چرخه اقتصادی
کش��ور ش��ده و با الزام��ات قانونی به
تدری��ج جایگزین چکه��ای قدیمی
شدهاند ،بر این اس��اس و در حالی که

در فروردی��ن م��اه  ۱۴۰۰تنه��ا ۰,۰۲
درص��د کل چکه��ای وصولی مربوط
ب��ه چکهای جدید بوده این میزان در
اس��فند ماه س��ال  ۱۴۰۰به حدود ۶۱
درصد رسیده است .این میزان نشانگر
افزایش تدریجی گردش چکهای جدید
در چرخه اقتصادی کش��ور و مبادالت
عموم مردم است.
وی با برش��مردن جزئی��ات این آمار
گف��ت :میزان چکه��ای جدید وصولی
در فروردین ماه س��ال گذشته هزار و ۴۷
فقره  ،در اس��فندماه سه میلیون و ۸۹۰
ه��زار و  ۸۶۵فق��ره و در مجموع س��ال
 ۲۱ ،۱۴۰۰میلی��ون و  ۲۵۹هزار و ۹۳۲
فقره بوده است.
وی افزود :در پایان سال  ،۱۴۰۰نسبت
چکهای برگش��تی ب��ه کل چکهای
مبادلهای  ۹/۱درصد بوده است ،همچنین
نس��بت چکهای برگش��تی جدید به
چکهای مبادلهای جدید ۶/۷ ،درصد و
این نسبت در خصوص چکهای قدیمی
 ۱۰درصد بوده است .بدین معنا که از هر
 ۱۰۰چک قدیمی ۱۰ ،فقره و در مقابل از
هر  ۱۰۰چک جدید ،شش فقره برگشت
خورده است.

۳

خبر

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد

پرداخت تسهیالت بانکی فقط با صورتحساب
الکترونیک

«جهانصنع�ت» -مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوش��ت :از ابتدای
اردیبهشت ماه متقاضیان دریافت تسهیالت مرتبط با تامین مالی زنجیره تولید
در هفت استان به صورت آزمایشی و در پنج صنعت منتخب ،الزاما باید دارای
صورتحساب الکترونیکی باشند.
مصطفی قمریوفا ،مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی نوشت :با
پیشنهاد وزارت صمت و موافقت بانک مرکزی مقرر شد از ابتدای اردیبهشت ماه
متقاضیان دریافت تسهیالت مرتبط با تامین مالی زنجیره تولید در هفت استان به
صورت آزمایشی (خراسانرضوی ،فارس ،یزد ،تهران ،آذربایجان شرقی ،مرکزی و
خوزستان) و در پنج صنعت منتخب (صنعت غذایی ،لوازم خانگی ،تایر ،قطعات
خودرو و مصالح ساختمانی) ،الزاما باید دارای صورتحساب الکترونیکی باشند.
وی افزود :در مرحله دوم از  ۱۵اردیبهش��ت در تمام استانهای کشور این
الزام برای آن صنایع عملیاتی میشود و در گام سوم و از ابتدای خردادماه تمامی
صنایع برای استفاده از تسهیالت مرتبط با تامین مالی زنجیره تولید باید دارای
صورتحساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت باشند.

صعود دالر به کانال  ۲۸هزار تومانی

«جهانصنعت» -بازار ارز طی هفتههای اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده
و بین دو کانال قیمتی  ۲۷و  ۲۸هزار تومانی رفت و برگشت میکند .با آنکه
خبرهایی در خصوص آزادسازی داراییهای بلوکه شده و یا توافق برای بازگشت
بخشی از این درآمدها منتشر شده اما دالر بیتوجه به این اخبار مسیر همیشگی
خود را طی میکند .روز گذشت نیز دالر بعد از بازگشتی کوتاه به کانال  ۲۷هزار
تومانی بار دیگر توانست وارد کانال  ۲۸هزار تومانی شود و با قیمت  ۲۸هزار و
 ۱۰۰تومان مورد معامله قرار گیرد .به نظر میرسد عدم قطعیتها در خصوص
سرنوشت برجام و مشخص نبودن زمان بازگشت ارزهای مسدودی دالیلی است
که بازار ارز را مستعد افزایش قیمت کرده است.
بر همین اساس دیروز دالر در بازار ارز با افزایش حدود  ۲۰۰تومانی همراه
شد و از  ۲۷هزار و  ۹۰۰تومان در معامالت روز شنبه به  ۲۸هزار و  ۱۰۰تومان
رسید .کانون صرافان نیز روز گذشته دالر را  ۲۵هزار و  ۲۲۰تومان برای خرید
و ۲۵هزار و  ۵۱۰تومان برای فروش قیمتگذاری کرد .این کانون در روز شنبه،
قیمت دالر را  ۲۵هزار و  ۲۰۷تومان برای خرید و  ۲۵هزار و  ۵۰۹تومان برای
فروش اعالم کرده بود که در معامالت دیروز افزایش اندکی را نشان داد.
همچنین در صرافی ملی ،دالر با قیمت  ۲۵هزار و  ۴۳۳تومان برای فروش و
۲۵هزار و  ۱۸۰تومان برای خرید معامله شد .روز شنبه اما دالر در این صرافی ۲۵
هزار و  ۳۱۸تومان برای فروش و  ۲۵هزار و  ۶۶تومان برای خرید قیمت خورده
بود که اندکی افزایش قیمت را نشان داد .یورو نیز در این صرافی ۲۸ ،هزار و ۶۴۲
تومان برای فروش و  ۲۸هزار و  ۳۵۷تومان برای خرید قیمت خورد که نسبت
به قیمت آن در روز شنبه معادل  ۲۸هزار و  ۳۸۱برای فروش و  ۲۸هزار و ۹۹
تومان برای خرید افزایش قیمتی در حدود  ۲۵۰تومان را نشان داد.
هرچند مقامات داخلی نسبت به اظهارات آمریکا در مورد آزادسازی داراییهای
بلوکه شده واکنش نشان داده و اعالم کردهاند که مذاکرات برای بازگشت این ارزها
در جریان است ،اما هنوز مشخص نیست که بازار ارز چگونه به استقبال این مساله
خواهد رفت .بدیهی است به دلیل نامشخص بودن سرنوشت اقتصادی کشور و
نااطمینانیهای تزریقشده در خصوص سرنوشت برجام به نظر میرسد تا زمان
قطعی شدن نتیجه مذاکرات بازار ارز به نوسانات قیمتی خود ادامه خواهد داد.

معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند ،پاشنهآشیل
نظام مالیاتی

«جهانصنعت» -رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با تاکید بر
اینکه س��اماندهی معافیتهای مالیاتی از برنامههای تحولی این س��ازمان
است ،گفت :معافیتهای مالیاتی گسترده و غیرهدفمند ،پاشنهآشیل نظام
مالیاتی است.
داود منظور معافیتهای گسترده و غیرضروری را از چالشهای اساسی
نظام مالیاتی برشمرد و گفت :باید به سمتی حرکت کنیم که معافیتهای
مالیاتی ،س��اماندهی و هدفمند ش��وند که در این ص��ورت میتوان انتظار
داشت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز افزایش قابل مالحظهای
پیدا کند.
منظور با بیان اینکه حجم گسترده معافیتهای مالیاتی در کشور نیازمند
بازنگری است ،ادامه داد :لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمهخام و
همچنین حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد ،از جمله مصادیق ساماندهی
معافیتهای مالیاتی است.
وی با اش��اره به برخی تغییرات در سیاس��تهای این سازمان و اعمال
جهتگیریهای جدید در نظام مالیاتی ،ضمن اش��اره به برنامهریزی برای
کمک به تس��ریع امور در فرآیندها تاکید کرد :امس��ال بخش��ودگی جرائم
هدفمند خواهد بود.
رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور خاطرنش��ان کرد :بخشودگی
برخی جرائم باعث ایجاد فرهنگ و رویه نادرس��ت برای به تاخیر انداختن
پرداخ��ت مالیات ،بینظمی در تمکین مالیاتی و به طور کلی قانونگریزی
میشود؛ بنابراین امسال رویکرد این سازمان برای بخشودگی جرائم مالیاتی
متفاوت خواهد بود.
وی با بیان اینکه تکریم مودیان خوشحساب و مودیانی که به موقع به
تکالیف قانونی خود عمل میکنند یک اصل و ضرورت اس��ت ،گفت :اجازه
سوءاستفاده به کسانی که به اشکال مختلف درصدد فرار مالیاتی یا اجتناب
از پرداخت مالیات هستند را نمیدهیم.
رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور ،فساد را خط قرمز این سازمان
قلم��داد ک��رد و افزود :قاطبه همکاران این دس��تگاه به اصول و ارزشهای
س��ازمانی پایبند و متعهد هس��تند و برخورد قاطع و جدی با متخلفان در
دستور کار قرار دارد و اجازه نمیدهیم عدهای معدود ،وجهه و اعتبار سازمان
را در نزد مردم خدشهدار کنند.

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای
ﻧﻮﺑ
فراخوان خرید  3دستگاه خودرو دو کابین
ﺖ دوم

وزارت ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ دارد ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﺮﯾﺪ  ٣دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو مواعد زمانی:

دو ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺷ�ره  ٢٠٠١٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠٤را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار �ﺎﯾﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﺧﻮان از درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان
ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎی اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ ) ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺧﻂ( ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز و ﻣﻬﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
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اعالم تصمیمات جدید سیاست پولی
بانک مرکزی اروپا

یورونیوز -بانک مرکزی اروپا تصمیمات سیاست پولی خود را اعالم کرده
و این بهروزرس��انی سیاستها پس از بیش از یک ماه جنگ در قاره اروپا و
ادامه تورم منتشر شده است.
کریس��تین الگارد ،رییس بانک مرکزی اروپا در س��خنرانی خود پس از
اشاره به سطوح پایین بیکاری تاریخی گفت :اقتصاد اروپا همچنان به دلیل
قیمت باالی انرژی و مواد غذایی با چالش مواجه است.
الگارد اظهار کرد :جنگ در اوکراین به شدت بر اقتصاد منطقه یورو تاثیر
میگذارد و به طور قابلتوجهی عدم اطمینان را افزایش داده اس��ت .تاثیر
جنگ بر اقتصاد به چگونگی تحول درگیری ،تاثیر تحریمهای فعلی و اقدامات
احتمالی بیشتر بستگی دارد.
این بیانیه پس از نشست شورای حاکم  ECBصورت گرفت .آنان به این
نتیجه رس��یدند که دورنمای رش��د قبلی به دلیل جنگ در اوکراین تهدید
ش��ده اس��ت .عواملی مانند هزینههای انرژی باالتر ،هزینههای حملونقل
بیشتر و هزینههای مواد غذایی باالتر ،همگی در افزایش تورم و خطر رشد
اقتصادی نقش دارند.
در حالی که منطقه یورو هنوز اثرات همهگیری را احساس میکند ،الگارد
بیشتر فشار بر یورو را به درگیری نظامی جاری در اوکراین نسبت میدهد.
البته به این معنی نیس��ت که بانک فقط انتظار دارد ش��اهد کاهش رش��د
اقتصادی باشد بلکه به هر رخداد رشدی کندتر از آنچه قبال انتظار میرفت،
اشاره دارد .طبق گزارش بانک ،کاهش تقاضای انرژی و نرخ بیکاری پایین
مداوم ممکن است به کاهش تاثیر جنگ بر اقتصاد کمک کند.
خبر

رویترز -یک مقام بانک جهانی گفت ،دنیس شمیهال ،نخستوزیر اوکراین
در نشستهای اقتصادی هفته جاری واشنگتن حضور خواهد داشت .دیگر
مقامات ارشد اوکراینی از جمله وزیر اقتصاد این کشور نیز در این نشستها
شرکت میکنند.
این نشستها که با حضور مقامات بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول
و مقامات مالی کش��ورهای گروه هفت در روز پنجشنبه برگزار میشوند ،با
محوری��ت جنگ اوکراین و به میزبانی بانک جهانی صورت میپذیرند .این
نشست نه یک کنفرانس برای خیرین ،بلکه یک میزگرد خواهد بود .با این
حال ،بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول حس��ابهایی را به جمعآوری
کمک مالی برای اوکراین اختصاص دادهاند.
ای��ن تقریب��ا دو م��اه پ��س از آن اتف��اق میافتد که والدیمی��ر پوتین،
رییسجمهوری روسیه حمله به اوکراین را آغاز کرد .بانک جهانی در گزارشی
که اخیرا منتشر کرد ،پیشبینی کرد که جنگ اوکراین تولید ناخالص ملی
امسال این کشور را  ۴۵/۱درصد کاهش دهد.
کشورهای غربی تاکنون میلیاردها دالر کمک مالی به اوکراین ارائه دادهاند
و جو بایدن ،رییسجمهوری آمریکا اخیرا از اهدای بستهای امنیتی با ارزش
 ۸۰۰میلی��ون دالر به اوکراین خب��ر داد .بانک جهانی همچنین از آمادگی
خود برای ارسال  ۱/۵میلیارد دالر به اوکراین برای «حمایت از ادامه خدمات
ضروری دولتی در زمان جنگ» خبر داد.

آزمایش موشکی جدید کرهشمالی

دویچهوله -کرهشمالی دیروز نوع جدیدی از موشکهای هدایتشونده
تاکتیکی را با موفقیت آزمایش کرد .رسانههای دولتی گزارش دادند که نوع
جدید موشک هدایتشونده تاکتیکی اهمیت زیادی برای بهبود قدرت آتش
واحدهای توپخانه در جبهه و افزایش کارایی استفاده از سالحهای هستهای
تاکتیکی دارد .به گفته این خبرگزاری کیمجونگ اون ،رهبر کرهشمالی در
این آزمایش حضور داشته است.
در رسانههای این کشور آمده است که کیم به یک تیم تحقیقاتی نظامی
دس��تورالعملهای مهمی در مورد چگونگی گسترش روزافزون قابلیتهای
دفاعی و نیروهای رزمیهس��تهای داده اس��ت .س��تاد کل نیروهای مسلح
کرهجنوبی هم آزمایش کشور همسایه را تایید کرده و از دو پرتاب سخن گفته
که کرهشمالی شامگاه شنبه به سمت دریای آزاد شلیک کرده است.
در گزارشها به نقل از کارشناس��ان آمده اس��ت که کرهشمالی احتماال
موشکهای بالستیک کوتاهبرد را آزمایش کرده است .قطعنامههای سازمان
ملل کرهش��مالی را از آزمایش موشکهای بالستیک با هر بردی منع کرده
است .این موشکها از قابلیت حمل کالهکهای هستهای برخوردارند .ایاالت
متحده بهتازگی در مورد آزمایش احتمالی جنگافزارهای هستهای کرهشمالی
در روز ملی این کشور ( ۱۵آوریل) هشدار داده بود.
کرهشمالی بین سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۷شش بار جنگافزارهای هستهای
آزمایش کرد اما از آن زمان تاکنون از آزمایش اینگونه جنگافزار خودداری
کرده اس��ت .اواخر ماه مارس پیونگیانگ یک موشک قارهپیمای بالستیک
را آزمایش کرد و واکنش همسایه جنوبی خود را برانگیخته بود .مون جی
رییسجمهوری کرهجنوبی ضمن انتقاد به این اقدام ،آن را نقض وعدههای
کرهشمالی به جامعه بینالمللی خواند.

ششمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه

«جهان صنعت» -رییس کمیس��یون اروپا اعالم کرد ،اتحادیه اروپا در
بحث تحریمهای بیشتر علیه روسیه به خاطر حمله به اوکراین اقداماتی را
علیه بخش بانکداری به ویژه «اسبربانک» و همچنین محدودیتهایی را در
بخش انرژی در نظر دارد.
اورزوال ف��ون در الین ،رییس کمیس��یون اروپا در مصاحبهای با روزنامه
بیلد آم زونتاگ درباره نکات کلیدی شش��مین بسته تحریمها علیه روسیه
گفت :ما همچنان بخش بانکداری به ویژه «اسبربانک» را که  ۳۷درصد از
بخش بانکی روس��یه را تش��کیل میدهد ،در نظر داریم .بدون شک بخش
انرژی نیز مدنظر است.
او تاکید کرد :اتحادیه اروپا در حال حاضر مکانیس��مهای هوشمندی را
میسازد که اجازه میدهد نفت در بسته بعدی تحریمها علیه روسیه گنجانده
شود .اورزوال فون در الین همچنین انتقادات علیه دولت آلمان را که به طفره
رفتن از اعمال تحریمهای ضدروسیه متهم شده است ،رد کرد و گفت :آلمان
سالها از اوکراین حمایت کرده و ظرف  ۴۸ساعت همه پنج بسته تحریمها
را تایید کرد .او همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا هرچه
سریعتر تسلیحات بیشتری در اختیار اوکراین قرار دهند.
رییس کمیسیون اروپا افزود :تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا یعنی
آنهایی که میتوانند باید هر چه س��ریعتر برای اوکراین تس��لیحات ارسال
کنن��د چراکه تنها با ای��ن کار اوکراین میتواند در دف��اع در برابر حمالت
روسیه جان سالم به در ببرد .وی تصریح کرد :هر کاری که الزم است باید
برای کمک به پایان دادن به جنگ اوکراین انجام شود ،اگرچه خصومتها و
درگیریها ممکن است تا چند ماه و در بدترین احتمال تا چند سال ادامه
داشته باشند.
فون در الین گفت :اوکراین باید هر چیزی را که برای دفاع از خود الزم
دارد ،دریافت کند و تسلیحات سنگین یا سبک فرقی ندارد .جوزفبورل رییس
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به دنبال سفر به کییف به همراه فون در
الین در اوایل ماه جاری میالدی گفته بود ،پیروز درگیریها در اوکراین در
میدان نبرد مشخص میشود و تعهد اتحادیه اروپا برای تامین حمایت نظامی
بیشتر از کییف ،راسخ و تزلزلناپذیر است.

پوتین و احیای غرب

فایننشال تایمز

سفر نخستوزیر اوکراین به واشنگتن

فاطمه رحیمی -قدرت و وحدت کشورها در
پاسخ به تهاجم روسیه کرملین را شگفتزده کرد،
اما برخی غرب را به ریاکاری متهم کردهاند .به نظر
میرسد دو تصویر به دس��ت آمده در طول بحران
اوکراین ،مواضع نس��بی روس��یه و اتحاد غرب را به
طور خالصه بیان میکند .نخستین مورد مربوط به
والدیمیر پوتین است که در حال حاضر پشت میز
طوالن��ی معروف خود قرار دارد؛ فاصله فیزیکی او از
رهبران دیدارکننده نماد انزوای روسیه است .تصویر
دوم جو بایدن در میان گروهی از رهبران ناتو است؛ در
حالیکهرییسجمهورایاالتمتحدهتوسطدوستان
و متحدان احاطه شده است.
در میان تمام وحشت جنگ در اوکراین ،برخی
در ایاالت متحده و اروپا بارقههای امید را در احیای
اتحاد غربی مشاهده کردهاند .ایوو دالدر ،سفیر سابق
ایاالت متحده در ناتو ،در مقالهای که اخیرا با همکاری
جیمز لیندسی نوشته شده بود ،با عنوان« :چرا پوتین
غرب را دستکم گرفت» ،حال و هوای جدید را به
تصویرکشید.
همانطور که سرگئی الوروف وزیر امور خارجه
روسیه اعتراف کرده است ،سرعت ،قدرت و وحدت
واکنش غرب به حمله روسیه به اوکراین ،کرملین را
شگفتزده کرد .حتی ممکن است رهبران غربی را
متعجب کرده باشد .در عرض چند روز پس از تهاجم،
بخ��ش بزرگی از داراییهای بانک مرکزی روس��یه
مسدود شده بود .طیفی از موسسات مالی و الیگارشی
روسیه تحت تحریم قرار گرفتند .حریم هوایی اروپا به
روی خطوط هوایی روسیه بسته شده بود .صادرات
فناوری به روسیه محدود شد .روسیه از جام جهانی
فوتبال اخراج شد .خط لوله گاز نورداستریم ۲به آلمان
به حالت تعلیق درآمده بود و برلین از افزایش تاریخی
هزینههاینظامیخودخبردادهبود.کشورهایغربی
موافقت کرده بودند که تسلیحات سنگین به اوکراین
ارائه دهند .اتحادیه اروپا اولین اقدام خود را برای کمک
نظامی مستقیم انجام داد.
این پاسخها صرفا یک دفعهای نبودند .تحریمهای
جدید یا توقیف داراییهای روسیه همچنان اعالم
میشود.بهنظرمیرسداتحادغرببافنالندواحتماال
سوئد نیز برای پیوستن به ناتو همسو باشد .تهاجم
روسیه به اوکراین که تا حدی به عنوان پاسخی به
گسترش ناتو توجیه شده بود در واقع باعث گسترش
بیشتر ناتو شده است.
بحرانهای بینالمللی پیشین مانند جنگ عراق
یا حمله روسیه به گرجستان در سال ،۲۰۰۸یا اتحاد
غرب را تقس��یم کرده یا آنها را غافلگیر کرده است.
در مقابل ،همانطور که مارگارت مک میالن ،مورخ
برجسته ،اشاره میکند ،این بار غرب به نظر آماده بود
و در واقع فکر کرده بود که چگونه پاسخ دهد.
خروج پرهرجومرج ایاالت متحده و متحدانش از
افغانستان در تابستان  ۲۰۲۱کامال با روایتهایی که
در مسکو و پکن به شدت تبلیغ میشد ،از انزواگرایی
آمریکا و افول غرب مطابقت داشت ،اما قدرت پاسخ
ب��ه اوکراین ،به رهبری ایاالت متحده ،در به چالش
کشیدن این ایدهها کمک کرده است و به باورمندان
بهاتحادآتالنتیکاطمینانخاطرمیبخشد.
همچنین آشکار شده است که «غرب» به عنوان
ی��ک مفهوم ژئوپلیتیک ،دیگر ب��ا جغرافیا تعریف
نمیشود .متحدان آمریکا در آسیا از جمله ژاپن ،کره
جنوبی ،سنگاپور و استرالیا به تالشهای تحریمی
علیه روسیه پیوستهاند .سوییس ،کشوری بیطرف
و مرکز مالی بینالمللی مهم نیز همینطور است.
مقام��ات ایاالت متحده در م��ورد اعمال تحریمها
علیه بانک مرکزی روسیه احساس آرامش بیشتری
داشتند ،زیرا میدانستند که دیگر مراکز مالی بزرگ
جهان در هماهنگی با واشنگتن عمل میکنند .اگر
ارزه��ای جایگزین اصلی (ی��ورو ،ین ،پوند و فرانک

فایننشالتایمز در گزارشی پیامد حمله روسیه به اوکراین را بررسی کرد

سوییس) نیز محدود نباشند ،تالشهای روسیه و
چین برای تنوع بخش��یدن به داراییهای خود به
جای دالر بس��یار سختتر است .در حالی که بدون
شک واشنگتن و بروکسل از قدرت و وحدت واکنش
غربدرپاسخگوییبه تهاجم روسیه رضایتدارند،اما
خوشبینان نیز به خوبی آگاه هستند که اتحاد غرب
میتواند شکننده و زودگذر باشد.
در ح��ال حاض��ر ،هم��ه نگاهها ب��ه انتخابات
ریاستجمهوری فرانس��ه در یکشنبه آینده است.
مارین لوپن ،نامزد حزب راس��ت افراطی «اجتماع
ملی» ،با امانوئل ماکرون در نظرس��نجیها رقابت
میکند .لوپن س��ابقه دشمنی با اتحادیه اروپا و ناتو
را دارد و همچنان مدافع نزدیکی با روسیه است .در
یک سخنرانی سیاست خارجی در پاریس این هفته،
او استدالل کرد که «فاصله برابر» باید یک اصل اصلی
سیاستخارجیفرانسهباشد،بهاینمعنیکهفرانسه
نباید روابط خود با ایاالت متحده را به رابطه خود با
روسیه ترجیح دهد.
با نگاهی دورتر ،بسیاری از اروپاییها با هشدار به
کاهش محبوبیت بایدن در نظرسنجیها مینگرند.
در این میان ،چش��مانداز بازگشت دونالد ترامپ به
کاخس��فید در س��ال  ۲۰۲۴برخی از مقامات ناتو و
اتحادیه اروپا را نگران کرده است.
حتی بدون ترامپ یا لوپن در قدرت ،تنشها در
درون اتحادیه اروپا افزایش یافته است .پس از انتقاد
نخستوزیر لهستان از تصمیم ماکرون برای برقراری
تماسهای تلفنی متعدد با پوتین ،ماکرون اخیرا از
ماتئوس موراویس��کی انتقاد کرد و او را یهودستیز
راست افراطی خواند.

 تنشهای دروناروپایی

این نوع تنشهای درون اروپایی ممکن است در
ماههای آینده و ب��ا ادامه جنگ در اوکراین افزایش

یابد .سرخوش��ی اولیه در م��ورد قدرت تحریمهای
غ��رب میتواند جای خود را به احس��اس ناتوانی و
ناامیدی بدهد ،زیرا روسیه در سرتاسر اوکراین جنایات
جنگی مرتکب میشود ،در حالی که غرب از حاشیه
نظارهگر این جنگ است .افزایش تورم در غرب به ویژه
افزایش هزینه انرژی میتواند به این معنی باشد که
توجه رایدهندگان از اوکراین و مشکالت اقتصادی
در داخل منحرف شود.
لوپن در حال حاضر هزینههای زندگی را محور
اصل��ی کمپین خود قرار داده اس��ت .ب��رای مثال،
مصرفکنندگانبریتانیاییکهبهتازگیشاهدافزایش
 ۵۰درصدی در قبضه��ای انرژی خود بودهاند ،در
مس��یر فعلی ،احتماال با افزایش  ۵۰درصدی دیگر
در پاییز مواجه خواهند شد .این مشکالت اقتصادی
در ح��ال حاضر منجر به اختالف بر س��ر تحریمها
ش��ده اس��ت .آلمان به مقاومت در برابر فشار برای
توقف فوری واردات گاز روسیه ادامه میدهد ،با این
استدالل که کاهش سریع میتواند به افزایش تورم و
بیکاری منجر شود.

 بیتفاوتی جنوب

همچنین در غرب میدانیم که این ایده که تمام
جهان در محکومیت اقدامات روسیه متحد شدهاند،
آشکارا نادرست است .مطمئنا برخی وارونگیهای
دیپلماتیک قابل توجه برای کرملین وجود داشته
است .تهاجم اولیه روسیه در مجمع عمومی سازمان
ملل متحد با رای  ۱۴۱به  ۴محکوم ش��د .از سوی
دیگر ،رای ممتنع قابلتوجهی وجود داشت .در واقع،
کشورهایی که نتوانستند روسیه را در سازمان ملل
محکوم کنند ،از جمله چین و هند ،بیش از نیمی از
جمعیت جهان را تشکیل میدهند.
واکنشهندبهجنگدراوکراینیکنگرانیخاص
و یک هشدار برای غرب است .هندیها که اغلب به

عنوانبزرگتریندموکراسیجهانموردستایشقرار
میگیرند ،شرکای مهمی در برنامههای آمریکا برای
مقابلهباچینشیجینپینگهستند.واشنگتنحتی
به این منطقه که زمانی از آن به عنوان منطقه آسیا-
اقیانوسیهیادمیشد،بهعنوانمنطقههندواقیانوسیه
نامگذاری مجدد کرده است؛ تعظیمی در برابر اهمیت
ژئوپلیتیکی هند .هندیها همراه با استرالیا ،ژاپن و
ایاالت متحده ،بخشی از «کواد» را تشکیل میدهند؛
یک گروه امنیتی که چین آن را به عنوان بخشی از
«ناتوی آسیایی» اولیه محکوم کرده است.
اما در حالی که اس��ترالیا و ژاپن در عقب راندن
روسیهبهغربپیوستهاند،هندآشکارااظهاربیطرفی
کرده است .الوروف وزیر امور خارجه روسیه اخیرا در
سفری دوستانه به دهلی با نارندرا مودی ،نخستوزیر
هن��د دیداری خصوصی داش��ت .کمترین توضیح
ناراحتکننده برای بیطرفی هند ،سیاس��ت یک
واقعگرایانه ساده است :هندیها تسلیحات زیادی
از روسیه میخرند و نگرانیهای استراتژیک اصلی
آنها پاکستان و چین است  -بنابراین آنها دلیلی برای
اختالفبا روسیهنمیبینند.
اما به وضوح برخی احساسات نیز در این امر دخیل
هستند .تفسیر رسانههای هند درباره جنگ ،مملو از
اش��ارههایی به دوستی دیرینه این کشور با روسیه،
ریاکاری غرب ،همه چیز از امپراتوری بریتانیا تا جنگ
عراقاست.کاپیلکومیردی،مفسرهندیکهبهشدت
از موضع دولت خود در قبال اوکراین انتقاد میکند،
«تقدس غیرقابل تحمل غرب» را محکوم میکند.
هن��د از یک م��ورد مجزا فاصل��ه دارد .برزیل و
آفریقایجنوبی نیز در رایگیریهای کلیدی سازمان
ملل درباره اوکراین رای ممتنع دادند .دو هفته پس
از تهاجم روس��یه ،سیریل رامافوسا ،رییسجمهور
آفریقایجنوبی که به عنوان یک قهرمان حاکمیت

قانون و دموکراسی در داخل کشور شناخته میشود،
در توئیت��ر از «عالیجن��اب والدیمی��ر پوتین برای
پذیرش تماس امروز من» تشکر کرد .ژایر بولسونارو،
رییسجمهور برزیل ،زمانی از متحدان نزدیک ترامپ
بود ،اما اکنون از دولت بایدن متنفر است .او یکی از
آخرین رهبران خارجی بود که قبل از تهاجم مسکو به
دیدار پوتین رفت و در جنگ بیطرف ماند.
حتی خودکامگان مورد عالقه غرب در کشورهای
خلیجفارس در این درگیری در یک طرف ایستادهاند.
امارات متحده عربی و عربس��تان س��عودی نیز در
رایگیری س��ازمان ملل درباره روسیه رای ممتنع
دادهاند .محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی،
با ابراز نارضایتیهای خود از دولت بایدن ،آشکارا در
برابر درخواستهای غرب برای افزایش تولید نفت
برای جبران کاهش عرضه انرژی از روسیه مقاومت
کردهاست.همهایننکتههایمتناقضتاکیدمیکنند
که هرگونه تصور اولیه مبنی بر اینکه تمام جهان در
خشمعلیهروسیهمتحدشدهاند،آشکاراگمراهکننده
است .در عوض یک «محور خشم» با محوریت اتحاد
غربی و یک «محور بیتفاوتی» با محوریت جنوب
جهانی وجود دارد.
پاسکالالمیرییسسابقسازمانتجارتجهانی،
بر این باور است که غرب باید این موضوع را بسیار
جدی بگیرد .او استدالل میکند که «اتحاد چین و
روسیهتاحدیائتالفیازروایاتاست».المیمیگوید
داستان مشترک مسکو و پکن یکی از ریاکاریهای
غربی و دورویی است و این روایت در جنوب جهانی
طرفداران زیادی دارد.
حتیکارمندانبرجستهبینالمللی،مانندتدروس
آدهانومگبریسوس،مدیرکلسازمانجهانیبهداشت،
غرب را متهم به استانداردهای دوگانه میکند .او این
هفته این سوال را مطرح کرد که با در نظر گرفتن
توجه اندک به ش��رایط اضطراری در کش��ورهایی
مانند اتیوپی ،یمن و افغانستان ،آیا «جهان واقعا به
زندگی سیاهپوستان و سفیدپوستان توجه یکسانی
دارد یا خیر».

 مقاومت آمریکا و اروپا

این نوع مالحظات باید هرگونه احساس پیروزی
غرب در مورد تالش برای منزوی کردن روس��یه را
توصیفکند.بااینوجود،اینواقعیتباقیمیماندکه
غرب در بحران عملکرد خوبی داشته است .برای مک
میالن ،یکی از درسها این است که «اینکه بگوییم
ایاالت متحده در حال افول است ،زود است ».ایاالت
متحده هنوز داراییها و قدرت فوقالعادهای دارد.
در گذشته دورههایی مانند پس از رکود اقتصادی
وجنگویتناموجودداشتهکهقدرتوانعطافپذیری
آمریکا پیش از موعد نوشته شده است .اتحادیه اروپا،
مانندایاالتمتحدهکامالانعطافپذیراست.درهمین
حال،دشمنانغربکمترازآنچهکهبودند-حتیچند
ماه پیش -به نظر میرسند .رمز و راز نیروهای مسلح
روسیه با جنگ در اوکراین کامال از بین رفته است و
چینتحترهبریشیجینپینگ،بیشازچندسال
گذشتهآشفتهبهنظرمیرسد.واکنشرسمیپکنبه
جنگ در اوکراین طفرهآمیز بوده است .شی در داخل
کشور نیز با بحران فزایندهای مواجه است .سیاست
«کووید صفر» او که بارها توسط رسانههای رسمی
چین به عنوان اثبات برتری مدل حکومتداری پکن
مورد ستایش قرار میگرفت ،اکنون با مشکل جدی
مواجه شده و شانگهای در قرنطینه طوالنیمدت و
بهطور فزایندهای ناپایدار است.
این رسانه در پایان مینویسد که سه سال پیش،
پوتین به فایننشالتایمز گفته بود که مدل لیبرال
غربی اکنون یک شکست ثابت شده است .شعار شی
جین پینگ این بود که شرق در حال صعود و غرب
در حال افول اس��ت .برای اینگونه اظهارات ممکن
است خیلی زود باشد.

بازتاب

گ�روه جهان -جنگ در اوکراین در حالی وارد پنجاه و
سومین روز خود شده است که نیروهای روسیه تالش دارند
شهر بندری ماریوپل را پس از هفتهها محاصره به تصرف خود
درآورند .س��ازمان ملل میگوید شمار آوارگان جنگ از ۴/۸
میلیون نفر فراتر رفته است و هزاران تن جان خود را از دست
دادهاند ،در شرایطی که تخلیه شهرها از غیرنظامیان با کندی
صورت میگیرد .پس از شش هفته درگیری شبانهروزی در
شهر ماریوپل اوکراین ،وزارت دفاع روسیه دیروز یک اولتیماتوم
چند ساعته برای تسلیم شدن سربازان اوکراینی باقیمانده در
این شهر تعیین کرد.
وزارت دفاع روس��یه وعده داده که س��ربازانی که در این
مهلت مشخص یعنی شش صبح تا یک بعد از ظهر به وقت
مسکو تسلیم شوند ،در امان هستند .در همین حال ،ولودیمیر
زلنسکی،رییسجمهوریاوکراین،بهرسانههایاوکراینیگفت
که ادامه محاصره ماریوپل و کشتن همه سربازان اوکراینی در
این شهر ،میتواند هرگونه تالش برای پایان دادن به جنگ از
طریق مذاکره را خنثی کند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از شهر ماریوپل ،نیروهای
روسیه بر بخش اعظم این شهر مسلط شدهاند ،اما کماکان
مقاومت در برخی محالت ادامه دارد .طبق اعالم روسیه ،این
کش��ور کارخانه عظیم فوالد ایلیچ را در این منطقه تسخیر

مسکو به نيروهای اوکراینی در ماریوپل اولتيماتوم داد

یا مرگ یا تسلیم

کرده است .اوکراین نیز میگوید نیروهای نظامی این کشور
در ویرانههای ماریوپل مستقر شده و کنترل دیگر کارخانه فوالد
این منطقه ،آزووستال ،را در دست دارند .هشدار دولت روسیه
برای تسلیم شدن به طور عمده متوجه سربازان اوکراینی است
که در این کارخانه فوالد محاصره شدهاند.
طی دو هفته گذشته نیروهای روسی با شکست در اشغال
کییف و مناطق غربی ،تمرکز خود را بر تصرف مناطق شرقی
اوکراین و همچنین ماریوپل در جنوب گذاشتهاند .شهر بندری
مهم ماریوپل در روزهای اخیر زیر گلولهباران ش��دید روسیه
قرار داشت و هزاران غیرنظامی در آن کشته شدهاند .دسترسی
به مواد غذایی ،برق ،آب آشامیدنی و تجهیزات پزشکی برای
غیرنظامیان گرفتار در این شهر ممکن نیست.
رئیسجمهوراوکراینکهپیشترگفتهبودنیروهایماریوپل
مختارهستندبجنگندیاتسلیمشوند،روزشنبهدرپیامیگفت
هدف روسیه این است که به طور عمدی همه را بکشد .شهر
ماریوپل بندر اصلی منطقه جداییطلب دونباس است و تصرف
کامل آن ارتباط اوکراین را با دریای سیاه قطع میکند و یک
پیروزی مهم برای نیروهای روسیه محسوب میشود.

 آخرین وضعیت ماریوپل
چن��د روزی اس��ت ک��ه هر لحظ��ه احتمال س��قوط
قریبالوقوع ش��هر جنوبی ماریوپل وجود دارد .این ش��هر
بندری محاصرهشده که رهبر اوکراین آن را «قلب جنگ
ام��روز» توصیف ک��رده زیر آتش حمالت ویرانگر ش��ش
هفتهای نیروهای روس��یه بوده است .محاصره آن توسط
نیروهای روسی در اوایل ماه مارس آغاز شد.
تاکن��ون بر اثر محاصره این ش��هر ه��زاران غیرنظامی
کش��ته و س��اکنان گرفتار ش��ده در بحبوحه گلولهباران
بیامان روسیه ،در حال مبارزه برای بقا همراه با گرسنگی
و هوای سرد یخزده هستند .بمباران روسیه شهر را به ویرانه
تبدیل کرده و غیرنظامیان را مجبور به مخفی ش��دن در
زیرزمینها کرده است.
 تقاض�ای فون درالین برای ارس�ال جنگافزار به
اوکراین
اورزوال ف��ون در الی��ن ریی��س کمیس��یون اتحادیه
اروپا از کش��ورهای عضو اتحادیه خواس��ت ،هر چه زودتر
جنگافزارهای گوناگون به اوکراین بفرستند.

فون در الین گفت :کش��ورهای عضو اتحادیه ،آنهایی
ک��ه میتوانند ،باید س��ریع عمل کنند زی��را تنها در این
صورت اس��ت که اوکراین میتواند در مبارزه تدافعی خود
علیه تهاجم روسیه دوام بیاورد .رییس کمیسیون اتحادیه
اروپا تاکید کرد که بین جنگافزارهای س��بک و سنگین
تفاوتی قائل نمیشود .او همچنین تصریح کرد :ما باید هر
کاری از دستمان برمیآید انجام دهیم تا اطمینان حاصل
شود که این درگیری در سریعترین زمان ممکن به پایان
میرسد .در عین حال باید برای این واقعیت آماده شویم
که این جنگ میتواند ماهها و در بدترین حالت س��الها
طول بکشد.
 ورود جنگافزارهای آمریکایی به اوکراین
یک بسته حمایتی ایاالت متحده شامل اسلحه و مهمات
به اوکراین رسیده است .این خبر را شبکه خبری سیانان به
نقل از یک مقام کاخسفید که نامش فاش نشده ،منتشر کرد.
واشنگتن روز  ۱۳آوریل اعالم کرد که کمکهای نظامی خود
به اوکراین را به میزان  ۸۰۰میلیون دالر افزایش خواهد داد.
بخشی از این کمکها خودروهای زرهی و هلیکوپتر خواهد
بود .از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در اواخر فوریه ،دولت
ایاالت متحده تعهد داده اس��ت که به اوکراین تسلیحات به
ارزش  ۲/۵میلیارد دالر تحویل دهد.

مطبوعات جهان

تهدید موشکی روسیه علیه اوکراین

ر و ز نا م��ه آ مر یکا ی��ی
فایننشالتایمزدرصفحهنخست
خود به افزایش تهدید هستهای
روس��یه علیه اوکراین پرداخته
است .مس��کو به کییف درباره
اق��دام تالفیجویان��ه در صورت
حمل��ه ارتش اوکراین به مناطق
مسکونی روسیه هشدار داده است.
روس��یه میگوید حمله به خاک
خود را با حمله موشکی به کییف
تالف��ی خواهد کرد .این هش��دار
همزمان با حمله موشکی روسیه
به یک کارخانه اسلحهس��ازی در
کییف صادر شد .روسیه گفت این
حملهبهتالفیحملههلیکوپترهای
نظامیاوکراینبهیکروستادرعمق
 ۱۰کیلومتری خاک روسیه صورت
گرفتهاست.

تحریم جانسون توسﻂ روسیه

روزنامهانگلیسیایندیپندنت
در صفح��ه نخس��ت خ��ود به
ممنوعال��ورود ش��دن بوریس
جانسون نخستوزیر این کشور
و تعدادی از مقامات این کشور
پرداخته است .وزارت امور خارجه
روسیه روز شنبه با انتشار بیانیهای
اعالم کرد :این اقدام در واکنش
به کمپین رس��انهای و سیاسی
افسارگس��یخته با هدف منزوی
کردن روسیه در سطح بینالمللی
صورت میگیرد .ایجاد شرایطی
برای خف��ه ک��ردن اقتصاد ملی
روسیه از دیگر دالیل ممنوعیت
ورود جانسون به این کشور اعالم
شده است.

یادبود کلیسای نترداﻡ

روزنامهآمریکاییوالاستریت
ژورنال در صفحه نخست خود
به س��الگرد در آتش س��وختن
کلیسای نتردام پرداخته است.
کلیس��ای نتردام پاریس در ۱۵
آوری��ل  ۲۶( ۲۰۱۹فروردی��ن
 )۱۳۹۸دچ��ار آتشس��وزی
جدی ش��د .با توجه به اهمیت
تاریخی این کلیس��ا ،این حادثه
باع��ث واکنشهایی در سراس��ر
جهان ش��د .کلیس��ای نتردام از
محبوبترین نقاط گردشگری در
فرانسه بود که ساالنه بیش از ۱۳
میلیون بازدیدکننده داشت .این
کلیسا تا مدتی طوالنی بزرگترین
کلیسای اروپا بوده است.
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«جهانصنعت» کارکرد صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق دولتی را بررسی میکند

ﺿربهگیر بورس در برابر فروش دستوری

حسن شيروانی« -جهان صنعت»

«جهانصنعت» -روزهای پایانی
اسفندماه سال گذشته بود که سازمان
بورس از مصوبه جدید تاسیس صندوق
سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد
ثاب��ت وی��ژه اوراق دولت��ی خب��ر داد.
صندوقهای با درآمد ثابتی که بخش
عم��ده منابع خ��ود را در اوراق دولتی
سرمایهگذاری خواهند کرد و مجاز به
س��رمایهگذاری در س��هام و حقتقدم
سهام شرکتها ،گواهی سپرده کاالیی
و صندوقهای سرمایهگذاری نخواهند
بود .روز گذش��ته نیز مجید عش��قی
رییس سازمان بورس با بیان اینکه این
مصوبه در اواس��ط بهمنماه  ۱۴۰۰به
فعاالن بازار سرمایه اطالعرسانی شده
است ،اعالم کرد که تاکنون پنج مجوز
موافقت اصولی با تاس��یس و یا تبدیل
س��اختار صندوق صادر ش��ده است.
اکنون س��وال این اس��ت که کارکرد
اختصاصی این صندوقها چه کمکی
به بازار سرمایه از یک سو و تامین مالی
دولت از طریق انتش��ار اوراق بدهی از
سوی دیگر خواهد کرد .احمد اشتیاقی
کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با
«جهانصنعت» یکی از کارکردهای این
دست از صندوقها را کاهش فشار خرید
دستوری اوراق دولتی بر صندوقهای
با درآمد ثاب��ت فعلی میداند و عنوان
میکند که در صورت کنترل فشارهای
باالدستی برای خرید عرضههای دولت،
فشار فروش سهام توسط صندوقهای
بادرآمد ثابت نیز کاهش خواهد یافت.
آنطور که رییس سازمان بورس و
اوراق بهادار اعالم کرده است صندوقهای
بادرآمد ثابت مختص اوراق دولتی ،اصوال
از نوع صندوقهای س��رمایهگذاری در
اوراق بده��ی با سررس��ید کوتاهمدت
هستند که این امر نیازمند وجود مقادیر
قابل توج��ه اوراق بهادار با ویژگیهای
یاد شده است .به گفته مجید عشقی،
چنانچه برنامه وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،انتشار اوراق دولتی کوتاهمدت
با برنامهریزی مستمر و معین و دارای
نقدش��وندگی مناسب باش��د ،امکان
تاکید بر این موضوع در حدنصابهای
سرمایهگذاری صندوق نیز وجود خواهد
داشت .رییس سازمان بورس با اشاره به
اینکه  ۹۵درصد از ترکیب داراییهای
صندوقهای س��رمایهگذاری در اوراق
بهادار مخت��ص اوراق دولتی ،به خرید
«اوراق بهادار با درآمد ثابت ،اسناد خزانه
اسالمی و گواهی سپرده بانکی و سپرده
بانکی» اختصاص مییابد در گفتوگو با
سنا اظهار کرده است که از این میزان
 ۷۵درص��د از داراییه��ای صندوق به
«اوراق بهادار با درآمد ثابت منتش��ره
توس��ط دولت و اسناد خزانه اسالمی»
تخصیص داده میشود.

 مقصد تازه ریسکگریزها
بررس��ی آمارهای فرابورس نش��ان
میده��د میانگین بازده اوراق با درآمد
ثابت دس��تکم از ابتدای سال ۱۴۰۰
و ط��ی بی��ش از یک س��ال گذش��ته
صعودی بوده است .در ابتدای بهمنماه
سال گذش��ته همچنین نرخ بازدهی
اوراق توانس��ت با عب��ور از  ۲۳درصد،
رکوردش��کنی کند .اگر چه این روند
طی ماههای گذشته تاکنون کاهشی
بوده اس��ت اما همچن��ان نرخ بازدهی
اوراق با درامد ثابت باالتر از ابتدای سال
 ۱۴۰۰قرار دارد و متوس��ط  ۲۰درصد
را حفظ کرده است .این در حالی است
که به عنوان مثال ،شاخص کل بورس
با عبور از فرازونشیبهای بسیار طی یک
سال گذشته ،از ابتدای سال  ۱۴۰۰تا
دیروز تنها  ۱۲/۶درصد بازدهی مثبت
ثبت کرده است .در همین حال شاخص
هم وزن روند بدتری را طی کرده و طی
مدت مذک��ور  ۱۱/۵درصد عقبگرد
داش��ته است .گفتنی است در صورتی
که نرخ بازدهی اوراق با اغلب سهمهای
بازار سرمایه مقایسه شود ،فاصله بیش
از این خواهد بود .طی س��ال گذشته
عرضه اوراق دولتی به یکی از مهمترین
چالشهای بازار س��رمایه بدل شده و
عرضه آبش��اری این اوراق برای جبران
کس��ری بودجه ،س��رمایههای خسته
از اصالح بازار س��هام را به سمت بازار
بدهی ج��ذب کرده ب��ود .اقدامی که
مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار

گرفت و دول��ت را وادار به تجدیدنظر
در سیاستهای پولی خود کرد .یکی
از مسیرهای فشار عرضه اوراق بر بازار
سهام خریدهای دستوری صندوقهای
س��رمایهگذاری با درآمد ثابت بود که
همواره موجب افزایش فروش س��هام
توسط این صندوقها میشد تا سرمایه
الزم ب��رای خری��د اوراق دولتی تامین
شود .این روند موجی از عرضهها را در
بازار س��هام به راه میانداخت .حاال اما
گفته میشود صندوقهای اختصاصی
برای خرید اوراق دولتی میتواند دست
ک��م این فش��ار را از روی بازار س��هام
و صندوقه��ای با درآم��د ثابت فعلی
بردارد .با این حال اما به نظر میرس��د
سایه سنگین اوراق دولتی همچنان بر
بازار سرمایه سنگینی خواهد کرد .در
همین حال با توجه به مقایسه بازدهی
بازار سهام و بازار بدهی دست کم طی
س��ال گذش��ته ،به نظر میرس��د این
صندوقهای بدون ریسک ،مقصد تازه
پولهای ریسکگریز باشد.
 خرید تضمینی اوراق دولتی
احمد اش��تیاقی
کارش��ناس ب��ازار
سرمایه در گفتوگو
ب��ا «جهانصنعت»
عنوان میکند« :طی
چند س��ال گذشته بیش��ترین حجم
انتش��ار و عرض��ه اوراق مختص دولت
بوده است .بررسی عملکرد صندوقهای
بادرآمد ثابت هم نشان میدهد که ناشر

تحليل روز

احتمال نزول «شبریز»

علی هدیه* -بررسی روند
سهم ش��رکت پاالیش نفت
تبریز نشان میدهد از منظر
میانمدت با وجود آنکه نزول پرشتاب سهم در قالب
موج  Aبه مدت  ۴۸روز کاری ادامه داش��ته است
اما زمان رش��د بعد از آن یعنی موج  Bبه میزان ۲

برابر موج  Aبوده اس��ت .به همین خاطر احتمال
نزول مجدد در قالب موج سوم یا  Cمحتمل خواهد
بود .همچنین این نزول میتواند از سطوح مقاومتی
پنج هزار تومان آغاز شود.
الگوی س��هم اعم از س��ه یا پنج موجی در هر
ص��ورت نیازمند وقوع یک موج نزولی دیگر خواهد

بیش از  ۸۰درصد از حجم اوراق بدهی
خریداری شده توسط این صندوقها،
دولت است.
از سمت دیگر نیز صندوقهای با
درآمد ثابت الزام داشتهاند که حداقل
 ۵۰درصد از حجم اوراق بدهی خود
را ک��ه البته بعدا به  ۴۰درصد تقلیل
یافت ،به اوراق دولتی تخصیص دهند.
بنابرای��ن دولت برای ف��روش اوراق
بدهی خ��ود اصوال ب��ه صندوقهای
بادرآمد ثابت وابس��ته بوده اس��ت».
وی میافزاید« :حاال بحث بر سر این
اس��ت که این صندوقها را تخصص
کنند و صندوقی را به طور خاص به
خرید اوراق دولتی تخصیص دهند».
اش��تیاقی با اشاره به الزامات پرتفوی
ای��ن صندوقها عنوان میکند« :این
صندوقه��ای جدید در مقایس��ه با
درآم��د ثابته��ای فعل��ی میتوانند
مقدار بیشتری اوراق خریداری کنند؛
اوراق دولتی که سهم بیشتری هم در
بازار دارند».
 اصالح پرتف�وی صندوقهای
بادرآمد ثابت
این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار
میکن��د« :خوب اس��ت ک��ه در این
صندوقها دیگران مشارکت داده شوند
و به عنوان مثال برای جمع آوری وجوه
صندوق ،بانکها ،بیمهها و مواردی از
این دست که صاحب منابع مازاد هستند
را در ایج��اد یونیتهای صندوقهای
جدید ش��رکت دهند تا از محل وجوه

آنه��ا این صندوقها بزرگ ش��وند و با
خرید اختصاصی اوراق دولتی فشار از
روی صندوقهای بادرامد ثابت برداشته
شود ».اشتیاقی عنوان میکند« :در این
صورت میتوان پرتفوی صندوقهای
بادرآمد ثابت را هم اصالح کرد تا سهام
بیشتری خریداری کنند یا اینکه بخش
خصوصی واقعی بتواند از محل انتشار
اوراق تامی��ن مالی کند در واقع اوراق
بخش خصوصی توس��ط صندوقهای
بادرآم��د ثابته��ا خریداری ش��ود».
وی میافزای��د« :ایج��اد صندوقهای
اختصاصی ب��رای اوراق بدهی دولت و
تکلیف صاحبان سرمایههای بزرگ برای
توسعه این صندوقها میتواند فشار را
از روی صندوقهای بادرامد ثابت بردارد
تا این صندوقها هم راحتتر پرتفوی
خود را بچینند .به طور کلی تاس��یس

این دست از صندوقها میتواند به نفع
بازار سرمایه باشد مشروط بر آنکه از قبل
بازاریابی برای آن صورت گرفته باشد».
 برداشتن فشار از روی درآمد
ثابتها
اشتیاقی در پاسخ به این سوال که
آیا این صندوقها مقصد جدیدی برای
سرمایههای ریسک گریز خواند بود یا
خیر ،توضیح میدهد« :در حال حاضر
هم سرمایههای ریسکگریز به سمت
صندوقه��ای بادرآم��د ثابت حرکت
میکنند.
افراد میتوانند به صورت مستقیم
ه��م اوراق بده��ی را از بازار س��رمایه
خریداری کنن��د .بنابراین از این بابت
ریس��کی متوجه بازار نمیشود به این
معنا که وجوهی از س��مت س��هام به
سمت این صندوقها برود .چرا که در
حال حاضر هم این روند جریان دارد».
این کارشناس بازار سرمایه بیان میکند:
«مزایایی که این صندوق میتواند داشته
باشد بیش از معایب آن است .به ویژه
اینکه میتوان برخی امور را به صاحبان
منابع مازاد تکلیف کرد تا وجوه خود را
به جای آنکه به س��پرده بانکی تبدیل
کنند ،در قالب واحدهای این صندوقها
سرمایهگذاری کنند .به عنوان مثال اگر
برخی قوانین اصالح شوند و شرکتهای
بیمهای که اکنون ملزم به سپردهگذاری
بخشی از منابع خود نزد بانکها هستند
بتوانند منابع را به این صندوقها بیاورند
میت��وان منابع خوبی ج��ذب کرد و
فشار از س��ایر صندوقها نیز برداشته
میش��ود ».وی میافزاید« :قبال وقتی
دولت تصمی��م میگرفت اوراق بدهی
منتشر و عرضه کند ،بعضا صندوقهای
بادرآمد ثابت مکلف میشدند به صورت
دستوری ،که باید بخشی از این اوراق را
خریداری کنند.
ح��اال ام��ا در صورت��ی ک��ه این
صندوقها ایجاد شوند و منابع آنها هم
توس��ط بیمهها ،بانکها ،صندوقهای
بازنشس��تگی و مواردی از این دس��ت
تامین ش��ود ،فش��ار قبل برای خرید
دستوری اوراق از صندوقهای بادرآمد
ثابت برداش��ته میشود .چرا که بعضا
این فشار سبب میشد این صندوقها
دست به فروش سهام بزنند تا نقدینگی
برای خرید اوراق جدید را تامین کنند.
امیداریم با ایج��اد این صندوقها این
مشکل نیز حل شود».
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خبر

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

نقش مهم بورس کاال در تامین مالی ارزان قیمت

کاالخبر -بورس کاال در مقام بستر عرضه و تقاضا میتواند سازوکار تخصیص بهینه
منابع را در منصفانهترین حالت ممکن انجام دهد .آنچه ضرورت تقویت سازوکار بورس
کاال در اقتصاد ایران را دوچندان میکند ،رهایی از ساختارهای فسادزا و شفافیتهاست؛
فعاالن بازار سرمایه نیز در این خصوص نظر همسویی دارند .در همین راستا ،علی
تیموری کارشناس بازار سرمایه با اشاره اینکه بدون شک رهایی از ساختار مبهم و
همراه با رانت و فساد در هر اقتصادی تبعیت از مکانیسمهای بازار آزاد است ،اظهار
کرد :در اقتصادهای پیشرفته دولتها همواره برای حمایت از بخشها و یا اقشار خاص
روشهایی غیر از سرکوب قیمتی اتخاذ میکنند.به گفته تیموری عرضه محصولهایی
همچون سیمان و زنجیره ارزش فوالد و محصوالت مشابه در بورس کاال گام بلندی در
شفافیت در اقتصاد و پاالیش حلقههای زاید و فسادزا در رنجیره توزیع در سال گذشته
بود .کما اینکه کنترل و سرکوب قیمت در عرصه اقتصادی کشور در سالیان گذشته
نتیجهای جز توزیع رانت و گسترش فساد نداشته و عمال مصرفکننده با قیمتهایی
باالتر از نرخهای معمول و آزاد کاال را خریداری کردهاند و تولیدکنندگان نیز ضررهای
قابل توجهی را متحمل شدهاند .این کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه افزود :نتیجه
قیمتگذاری دستوری ،انحراف در تخصیص منابع ،عدم توجیه سرمایهگذاری برای
افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور و کاهش کلی بهرهوری منابع در کلیت اقتصاد
کشور بود.تیموری درباره پیامدهای سیاستگذاریهای مزبور تصریح کرد :در مجموع
گامهای برداشته شده در این خصوص طی سال گذشته از جمله هدفگذاری برای
رشد عرضه کاالها در مکانیسم بورس کاال نتایج مثبتی در کوتاهمدت و بلندمدت برای
اقتصاد کشور در پی دارد و افزایش سودآوری شرکتها و رشد تولید و سرمایهگذاری در
بخشهای مربوطه نهایتا منجر به افزایش رقابت سالم و ارتقا بهرهوری و در نهایت منافع
مصرفکنندگان را در پی خواهد داشت .وی با بیان اینکه به واسطه رشد کاالها در بازار
پیرو کاهش ارزش ریال از یک سو و افزایش شمار کاالهای پذیرش شده در بورس کاال
از سوی دیگر باعث شد در سال ۱۴۰۰معامالت صورت گرفته در بورس کاال رکوردهای
قابل توجهی را ثبت کند ،گفت :توسعه چتر پوشش بورس کاال در اقتصاد کشور و
توسعه ابزارسازی در این بازار مزایای قابل توجهی در اقتصاد خواهد داشت که از جمله
میتوان به افزایش شفافیت در اقتصاد ،کاهش رانت و فساد و کمک به توسعه اقتصاد
واقعی اشاره کرد.تیموری عنوان کرد :توسعه ابزارهای سرمایهگذاری ،ابزارهای مشتقه و
ابزارهای تامین مالی مبتنی بر کاالهای پذیرفته شده در بورس کاال نقش بسزایی در
تامین مالی ارزان قیمت شرکتها ،پوشش ریسک تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و
همچنین متعادل شدن عرضه و تقاضا در شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای کاالها ایفا
میکند .وی تاکید کرد :توسعه بورس کاال برای نیل به رشد اقتصادی مقدم بر توسعه
بازارهای دیگر بوده و بستر مناسب تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است.گفتنی است
ورود کل سیمان کشور به بورس کاال ،عرضه محصوالت معدنی و تکمیل زنجیره عرضه
محصوالت در صنعت فوالد ،بهرهگیری دولت از قراردادهای کشف پریمیوم در حوزه
فلزات ،رشد عرضهها در حوزه پتروشیمی و فرآوردههای نفتی و توسعه ابزارهای مالی
از جمله تحوالت مثبت اقتصادی در بستر بورس کاال ایران بوده است.

«قرن»  5درصد سهام آریان کیمیاتک را خرید

«جهانصنعت» -ش��رکت پدیده شیمی قرن  ۴/۹۷ ،درصد از سهام شرکت
بورس��ی را به مبلغ  ۱۸۷/۷میلیارد تومان خریداری کرد .براین اس��اس ،عبدالرضا
مظفری مدیرعامل «قرن» اعالم کرد :تعداد  ۷۴/۵میلیون س��هم ش��رکت آریان
کیمیاتک توسط این شرکت با نرخ  ۲۵۲۰تومان در خالل بازار  ۲۷فروردین و در
تابلو خرده فروشی تحصیل شده است .درصد قبلی تحصیل سهام شرکت مذکور
صفر و درصد فعلی  ۴/۹۷درصد است .بنابراین گزارش ،پدیده شیمی قرن با سرمایه
 ۲۰۰میلیارد تومانی در بازار اول معامالت بورس حضور دارد و شرکت پدیده شیمی
پایدار مالکیت  ۶۰/۶درصد سهام آن را در اختیار دارد.

بود که زمان این موج میتواند حداقل یک ماه ادامه
داش��ته باشد و تا سطوح حمایتی سه هزار و ۵۰۰
تومان و سپس سه هزار تومان ادامه داشته باشد.
س��اختار مشابه این س��هم ،در سایر سهمهای
پاالیش��ی دیده میشود و شروع نزول شاخص کل
میتواند آغازگر نزول این صنعت باشد.
* کارشناس بازار سرمایه
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نمایه

فروش ماهانه «کگل» از محصوالت
«گندله ریزدانه ،کنسانتره سنگآهن
و گندله» تش��کیل شده که بیشترین
فروش متعلق به «گندله» با یک میلیون
و  ۵۳۶هزار و  ۳۳۳تن بوده است .مقدار
فروش محصوالت ش��رکت معدنی و
صنعتی گلگهر در اسفند  ۱۴۰۰برابر
با  ۲,۱۲۵,۳۵۴تن بود که در بازارهای
داخلی و صادراتی شناساییشده و مقدار
فروش تجمیعی این شرکت معدنی نیز

بررسی صورتهای مالی گلگهر نشان میدهد

گندله در صدر فروش «کگل»

س��یزده میلیون و  ۳۶هزار و  ۹۸۲تن
اعالم شد.
همچنین از ابتدای سال مالی ۲۷۸
ه��زار و  ۲۶۳ت��ن از محصول «گندله
صادرات��ی» به فروش رس��ید که نرخ
ف��روش آن ب��ه ازای هر تن  ۳میلیون
و  ۳۷۹هزارتومان ارائهش��ده است .در

این بازه زمانی« ،کگل» موفق به تولید
 ۲۷میلی��ون و  ۸۰۳هزار و  ۶۷۵تن از
محصوالت خود ش��د که در این راستا
بیش��ترین مقدار تولید را «کنسانتره
س��نگآهن» ب��ا  ۱۵میلی��ون و ۴۹۸
ه��زار و  ۹۶۴تن به خود اختصاص داد
و در مقایسه با سال گذشته با افزایش

تولید یکدرصدی مواجه شد .بر اساس
دادههای ثبتش��ده در سامانه کدال،
فروش ماهان��ه «کگل» از محصوالت
«گندله ریزدانه ،کنسانتره سنگآهن و
گندله»تشکیلشدهکهبیشترینفروش
متعلق ب��ه «گندله» ب��ا ۱/۵۳۶/۳۳۳
تن اعالم ش��د .به گزارش بورس نیوز،
همچنین فروش این محصول نسبت به
بهمنماه رشد چشمگیری را در حدود
 ۴۱۹درصد تجربه کرده است.
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«جهانصنعت» ریشههای محﻘق نشدن اهداف سیاستگذاری دولتها را شناسایی کرد

کﺠروی در حکمرانی اقتصادی

اقتصادنيوز

«جهانصنعت» -شیوه حکمرانی اقتصادی
دولتها یکی از مس��ائل مهمی اس��ت که نقش
مهمی در ترس��یم مس��یر آینده کشور دارد .در
حقیق��ت رویک��رد و نگاهی که دولتم��ردان به
تدوین اس��تراتژیهای توس��عه دارند مسالهای
اس��ت ک��ه سرنوش��ت آت��ی اقتص��اد را تعیین
میکند .به طور کلی کارکردهای نظام حکمرانی
اقتص��ادی سیاس��تگذاری ،تنظیمگ��ری ،ارائه
خدمت ،تس��هیلگری و توزیع است .مهمترین
ای��راد حکمرانی اقتصادی کش��ور ایران اما عدم
تقس��یمبندی و تفکیک وظایف بازیگران اصلی
بر اس��اس کارکرده��ای فوق اس��ت؛ به طوری
که مش��خص نیست چه کس��ی و با چه ابزاری،
وظیف��ه تحقق چ��ه کارک��ردی را دارد .تحقق
اهداف تعیینش��ده در اسناد باالدستی به دلیل
ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی و ناسازگاری
در سیاستگذاری اقتصادی اعم از ناسازگاری در
سیاس��تهای پولی ،ارزی و تجاری با مش��کل
مواجه ش��ده اس��ت .بر همین اساس نشستی با
عنوان «حکمرانی اقتصادی» از س��وی موسسه
عال��ی آموزش و مدیری��ت و برنامهریزی برگزار
شد و کارشناسان به این پرسش پاسخ دادند که
حکمرانی اقتصادی چه ویژگیهایی باید داشته
باشد و در کشور ما چه نقایصی دارد که خروجی
آن چندان مطلوب نبوده است.
 مولفههای حکمرانی اقتصادی
مرتضی زمانیان ،عضو هیات علمی دانش��گاه
صنعتی امیرکبی��ر در این خصوص توضیح داد:
قبل از ورود به بحث باید تعریف واژه حکمرانی را
مشخص کنیم و بدانیم که حکمرانی اقتصاد یعنی
چه؟ حکمرانی واژه گنگ و مبهمی است و معنای
واضحی از آن نداریم .در اقتصاد نیز چندان از این
واژه استفاده نمیشود .از بین مجموعه تعاریفی
که در مورد لغت حکمرانی وجود دارد سه دسته
عبارت به چشم میخورد .برخی آن را به معنی
آح��اد جامع��ه میدانند .یعنی تاج��ران ،مردم،
اتحادیههای صنفی ،دولت و . ...برخی بیشتر به
کارهایی که انجام میش��ود مانند تعرفهگذاری،
قانونگذاری ،مالیاتس��تانی اشاره دارند .عدهای
ه��م میگویند که نهادها و قواعد مهم هس��تند
و ب��ر حاکمیت قانون ،حق��وق مالیات و ...تاکید
دارند .از نظر م��ن ،نظام حکمرانی اقتصادی در
ای��ران را میتوان مجموع��ه  -۱نهادها و قواعد،
 -۲بازیگران و  -۳کارکردها دانست و حکمرانی
از نظر من ،یک سیستم است که در آن این سه
مولفه وجود دارد.
مروری بر ش��ش دهه اخیر نشان میدهد که
در ط��ول این مدت دولتهایی ب��ا کارکردهای
مختلف مانن��د دولت توس��عهگرا ،دولت رفاه و
دول��ت تنظیمگ��ر در ای��ران روی کار آمدهاند و
ما همواره انباش��تی از ساختارها و سیاستهای
منطبق با کارکرد هر دولت را شاهد بودهایم که
نتیجه آن آشفتگی ساختاری و کارکردی و وجود
س��ازمانها و نهادهایی با کارکرد متناقض مانند
س��ازمان حمایت و شورای رقابت بوده است .در
برنامه چهارم توسعه تالش شد که امور مختلف
به دس��تههای حاکمیتی ،اجتماعی -فرهنگی-
خدمات��ی ،زیربنایی و در نهای��ت امور اقتصادی
تقسیم شود اما این تعریفها چندان واضح نبود
و نتوانست کمکی به احیای فضای نظام حکمرانی
اقتص��ادی ما کند .اکنون ب��ه کارکردهای نظام
اقتص��ادی میپردازم .اگ��ر رویکردها را ببینیم،
نظام حکمرانی اقتصادی این  ۵کار را به ش��کل
کلی انجام میدهد:
سیاس��تگذاری که عب��ارت از تعیین اهداف
و مناف��ع عموم��ی و روش نی��ل به آنهاس��ت؛
تنظیمگ��ری که ش��امل انواع مداخ��الت برای
کنترل رفتار بازیگران در راس��تای تامین منافع

دریافت ایدهها ،اخبار و رویدادهای اقتصادی
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عمومی میش��ود؛ ارائه خدمت که ارائه مستقیم
خدمت و کاال توس��ط بخش خصوصی و بخش
دولتی را دربرمیگیرد؛ تس��هیلگری که همان
توانمندس��ازی بازیگران مختل��ف برای فعالیت
اثربخش و همافزایی از طریق افزایش مشارکت
عموم��ی و ایج��اد زیرساختهاس��ت؛ توزیع یا
بازتوزیع که بیش��تر یک کارویژه رفاهی است و
بازتوزیع منابع با هدف برقراری عدالت و کاهش
فقر انجام میشود.
 انحراف ابزارهای تنظیمی
تطبیق این کارکردها با س��اختار اقتصادی ما
میتواند مفید باش��د و س��اختار حکمرانی ما را
روش��ن کند .مهمترین ای��راد نظام حکمرانی ما
از منظر اقتصادی ،عدم تقس��یمبندی و تفکیک
وظای��ف بازیگران نظام حکمران��ی اقتصادی بر
اساس این کارکردهاست .از لحاظ نظام حکمرانی،
وظیف��ه سیاس��تگذاری بر عهده س��اختارهای
ایدئولوژیک یا سیاس��ی حاکمیت قرار میگیرد.
نهادهای تنظیمگر نیز باید غیرسیاس��ی باشند
و بدن��ه کامال تخصصی و کارشناس��ی داش��ته
باش��ند .اگ��ر یک نهاد را در کش��ور تولید کنیم
که هم سیاس��تگذار و هم تنظیمگر باش��د ،چه
اتفاقی میافت��د؟ این نهاد در یک موقعیت باید
نق��ش یک نهاد سیاس��ی و ایدئولوژیک را بازی
کند و همزم��ان در موقعیتی دیگر تغییر نقش
بدهد و نق��ش نهادی تخصصی که تصمیماتش
کامال بر اس��اس معیارهای غیرسیاسی است را
ایف��ا کن��د .وقتی این دو وظیف��ه را به یک نهاد
بدهی��د چه اتفاقی میافت��د؟ کارویژه خود را از
دس��ت میدهد .ب��رای مثال ،ش��ورای رقابت را
به عن��وان یک نهاد تنظیمگ��ر در نظر بگیرید.
اولین ویژگی که از اعضای شورا میخواهند این
اس��ت که تعارض منافع نداش��ته باشند .اگر در
موضوع��ی اظهارنظر کردند دیگر حق ندارند در
جلس��ه شورای رقابت در مورد آن رای دهند .یا
در مثالی دیگر ،قیمتگذاری در ادبیات اقتصادی
ی��ک ابزار تنظیمی اس��ت و نباید در جعبه ابزار
نهادهای رفاهی و بازتوزیعی قرار گیرد .در ایران،
قیمتگذاری صرفا مختص به شورای رقابت است

منافع عمومی تامین شود و رفاه اجتماعی افزایش
یابد .س��والی که مطرح میشود این است که آیا
چنی��ن اتفاقی در دورههای گذش��ته با توجه به
برنامههای توس��عه افتاده است؟ آیا این اهداف
متناسب با ظرفیتهای اقتصادی ما و واقعبینانه
بوده است؟ آیا به آن اهداف رسیدهایم یا خیر و
اگر نرس��یدهایم علتش چه بوده است؟ براساس
حقایق آشکارش��ده در اقتصاد ایران و آمارهایی
که توسط مرکز آمار و سایر نهادهای دیگر ارائه
ش��ده به طور متوسط بیانگر این هستند که این
اهدافی که تعیین شدند محقق نشدهاند؛ به عنوان
مثال اگر در اس��ناد باالدستی ،رشد اقتصادی را
هشت درصد تعیین کردیم ،آنچه در چهار دهه
گذشته محقق ش��ده این است که متوسط نرخ
رشد اقتصادی تقریبا نزدیک صفر و متوسط نرخ
رش��د اقتصادی در دهه  ۹۰کمت��ر از  ۲درصد
بوده است.
نکته دوم ،بحث تورم به عنوان یک مولفه ثبات
اقتصادی است .یکی از وظایف دولت در اقتصاد
در س��طح کالن برقراری ثبات در اقتصاد است.
متوس��ط نرخ تورم در چهار دهه گذشته باالی
 ۲۵درصد ب��ود در صورتی که طبق برنامههای
مختلف بای��د نرخ تورم زی��ر  ۱۰درصد حاصل
میش��د و در این زمینه هم به اهداف نرسیدیم.
در بحث نقدینگی و مباحث دیگر هم اهداف مورد
نظر محقق نشده است .علتهایی که باعث شده
م��ا این اهداف را تعیین کنیم و به آنها نرس��یم
چه میتواند باش��د؟ ممکن است عوامل مختلف
داخل��ی و خارجی دخیل باش��ند .اگر بخواهیم
بدانیم که عوامل داخلی و خارجی چقدر سهیم
بودهاند ،ش��اید صحبت از س��هم چندان دقیق
نباش��د اما منظور من این اس��ت که موضوعات
بینالمللی ،تحریمها و محدودیتهای دیگر اگر
حداکثر  ۲۰درصد سهم داشته باشند باالی ۸۰
درصد نقصانها به ش��یوه مدیریت ،قانونگذاری،
تنظیمگ��ری ،سیاس��تگذاری ،تس��هیلگری و
بحثهای دیگر برمیگردد.
آنچه که باعث ش��ده تا اهداف تعیین شده در
اسناد باالدستی محقق نش��ود ،ناسازگاری ابزارها

و در جایی باید اتفاق بیفتد که انحصار وجود دارد.
حال سوال این است که چرا سازمان هواپیمایی
قیمتگذاری میکند؟
اینک��ه بگویند برای رف��اه حال مردم این کار
را میکنند خطاس��ت .قیمتگذاری ابزار رفاهی
نیس��ت .چ��را خیلی از دس��تگاههای م��ا توان
قیمتگذاری دارن��د؟ رفاه مردم بر عهده وزارت
رفاه است و باید با استفاده از ابزارهای بازتوزیعی
ص��ورت پذیرد .بنابراین مش��کل م��ا در بخش
کارکردی اقتصاد این است که ما مشخص نکردیم
که چه کس��ی و با چه ابزاری ،وظیفه تحقق چه
کارکردی را دارد .متاسفانه بعد از  ۶۰،۷۰سال که
نظام اقتصادی ما به شکلی مدرن شکل گرفت،
مهمترین اتفاقی که امروز رخ میدهد ،سرگشتگی
نهادهای حاکمیتی ماست که نمیدانند کارشان
چیست و اجازه اس��تفاده از چه ابزاری را دارند.
به نظر من ،در تدوین برنامه هفتم توس��عه بهتر
اس��ت به جای هدفگذاری رشد و تولید ناخالص
داخلی ،دولت موظف ش��ود که در این پنج سال
یک بازطراحی دقیق از نهادهای مرتبط با حوزه
اقتصاد بر اس��اس کارویژهه��ای مورد نظر انجام
ده��د .این کار یک گام مقدماتی در اصالح نظام
حکمرانی اقتصادی ما خواهد بود.
 ناسازگاریهای اقتصادی
حجت ایزدخواستی ،عضو هیات علمی دانشگاه
شهید بهشتی نیز در این خصوص توضیحاتی را
ارائ��ه داد :یکی از بحثه��ای مهم در حکمرانی
اقتصادی ،کارکردهای نظام حکمرانی اس��ت که
در این بحث به دو مقوله آن یعنی سیاستگذاری
و تنظیمگ��ری بیش��تر میپردازی��م .نکته مهم
بح��ث ،حکمرانی اقتصادی و ارتباط آن با بحث
سیاستگذاری و تاکید بر وجود ناسازگاریهایی
در سیاستگذاری در سطح کالن اقتصاد ایران به
ویژه در دوره بعد از انقالب ،در اس��ناد باالدستی
مانند برنامههای مختلف توسعه و سند چشمانداز
بیست ساله است.
در راستای بحث سیاستگذاری عمومی ،دولت
بای��د اهدافی را تعیین کند و روشهایی را برای
رسیدن به آن اهداف مدنظر قرار دهد تا در نهایت

با اهداف اقتصادی و ناس��ازگاری در سیاستگذاری
دولت (ناس��ازگاری در سیاس��تهای پولی ،ارزی
و تجاری) اس��ت .حال ببینیم چه ابزارهایی برای
برنامههای مختلف و اهداف اقتصادی در نظر گرفته
ش��ده و چه ناسازگاریهایی وجود داشته است۶ .
مورد از ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی شامل
 -۱استفاده از بانک مرکزی و سیاست پولی با هدف
تامین کسری بودجه و ایجاد اشتغال به جای کنترل
تورم -۲ ،استفاده از منابع و تسهیالت نظام بانکی
برای اجرای تبصرههای تکلیفی دولت به جای نهاد
تامین مالی بخش تولی��د -۳ ،تعیین قیمتهای
دستوری با هدف کنترل تورم و در نتیجه اختالل
در تخصیص منابع -۴ ،س��رکوب نرخ ارز با هدف
کنترل تورم و در نتیجه افزایش واردات و تضعیف
تولید داخلی ،به جای افزایش رقابتپذیری تولید
داخلی -۵ ،توزیع یارانههای فراگیر با هدف بهبود
توزیع درآمد در نبود نظام تامین اجتماعی کارآمد،
 -۶استفاده از خصوصیسازی برای هدف بازتوزیع
درآمد و یا رد دیون و تامین کسری بودجه به جای
ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی است.
 بحرانهای طیشده
ما در سیاس��تگذاری هم ش��اهد ناسازگاریها
هستیم .ناس��ازگاری در اتخاذ سیاستهای کالن
اقتصادی به ویژه سیاستهای پولی ،ارزی و تجاری،
به معنی انباشت ناترازی و در نهایت بروز بحرانهای
ارزی و انفجار قیمتها در آینده خواهد بود .بنابراین،
حرکت در جهت ثبات نرخ ارز اس��می در شرایط
باال بودن رش��د نقدینگی و نرخ تورم ،به معنی به
تعویق انداختن بحران ارزی و بروز آن در آینده به
صورت ش��وک خواهد بود .به نظر میرسد که در
ظاهر تالطمهای بازار ارز در سالهای ۱۳۹۰-۹۲
و  ۱۳۹۶-۹۹نتیجه بروز فعالیتهای سوداگری در
این بازار بوده است؛ اما این عدم تعادل تا حد زیادی
از ناسازگاری میان سیاستهای پولی و ارزی ناشی
میشود که در طول زمان به انباشت ناترازی نرخ ارز
منجر میشود .بررسی روند تحوالت متغیرهای پولی
و ارزی در ایران در س��الهای پیش از بروز بحران
در بازار ارز در دوره زمانی  ۱۳۸۴-۸۹و ۱۳۹۲-۹۶
بیانگر این است که با وجود رشد باالی نقدینگی،

نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و تغییر چندانی
را تجربه نکرده است.
در حال��ی که حجم نقدینگی با رش��د ۲۲۰
درصدی از  ۹۲هزار میلیارد تومان در پایان سال
 ۱۳۹۴به  ۲۹۵هزار میلیارد تومان در پایان سال
 ۱۳۸۹افزایش یافته است ،متوسط نرخ دالر در
بازار آزاد در این بازه زمانی تنها به میزان ۱۷/۲
درصد رشد داشته که حاکی از اختالف معنیدار و
قابل مالحظه میان رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز
اسمی در این دوره پنجساله است .این ناسازگاری
در دوره قبل از وقوع بحران ارزی ( )۱۳۹۶-۹۹نیز
تکرار شده است .بنابراین بیتوجهی به ناسازگاری
میان سیاس��تهای پولی و ارزی در این سالها،
زمین��ه یک ع��دم تعادل انباش��ته در نرخ ارز را
فراه��م ک��رده که در نهایت زمین��ه بروز بحران
ارزی در س��الهای  ۱۳۹۰-۹۲و  ۱۳۹۶ -۹۸را
فراهم کرده است.
 عدم قطعیتهای موجود
این ناس��ازگاریهایی که بی��ن ابزارها و اهداف
اقتصادی وجود دارد و بین سیاس��تهای مختلف
اتفاق میافتد زمینه ع��دم تعادلها و تالطمهای
بع��دی در بازارها را فراهم میکن��د .اگر به عقب
برگردیم و آسیبشناس��ی کنیم ،علت بخشی از
مش��کالت ،تالطمها و نوس��انها را در خود دولت
خواهیم یافت و دولت باید بازنگری اساسی در اهداف
و سیاستهایش داشته باشد .اثر تالطمها در اقتصاد
را حداقل از دو کانال میتوانیم بررسی کنیم .کانال
اول نااطمینانیهایی که در حوزه تولید ایجاد میشود
و اثر بعدی روی مصرفکنندهها که از جنبه رفاهی،
افزایش کاالهای اساسی ،افزایش قیمت خودرو و
امثال اینها است .نتیجه این ناسازگاریهایی که به
طور اجمالی مطرح شد یا حداقل یکی از پیامدهای
آن ،تالطمها و بیثباتیهای بعدی خواهد بود که
ی��ک بخش در بازار ارز ،بخش��ی در بازار خودرو و
بخش��ی در کاالهای اساسی است و اثر نهایی روی
شاخص قیمتها و تورم است .در دورههای مختلف
در دهههای  ۸۰ ، ۷۰و  ۹۰تورم داشتیم و سه سال
متوالی تورم  ۴۰درصد به باال داشتیم و نتیجه این
بیثباتی را در بازار مسکن با یک وقفه دیدیم و در
س��ه سال متوالی به طور متوسط باالی  ۷۰درصد
افزایش قیمت داشتیم و حدود  ۲۰۰درصد قیمت
مسکن باال رفته است.
یکی دیگر از ابعاد ناسازگاری سیاستی ،ناسازگاری
بین سیاس��تهای ارزی و تجاری اس��ت .بررسی
روند تحوالت متغیره��ای ارزی و تجاری در ایران
در س��الهای پیش از بروز بح��ران در دوره زمانی
 ۱۳۸۴-۸۹و  ۱۳۹۲-۹۶بیانگ��ر ای��ن اس��ت که
کسری مداوم تراز حساب جاری غیرنفتی از طریق
صادرات نفتی پوشش داده شده است .در سالهای
بعد و در شرایط تحریم ،طبیعتا وضع بدتر هم شده
است .منشاء آن را نمیتوان اعمال تحریمها داشت.
منشاء آن سیاس��تگذاریهای ناکارآمد و عملکرد
ضعیف اس��ت و تحریمه��ا آن وضعیت را عیانتر
کرده اس��ت .این وضعیت مانند کیسهای است که
هزاران منفذ دارد و تا زمانی که آب داخلش نریزیم
متوجه نمیشویم که منفذهایش کجاست .وقتی
تحریم تش��دید و محدودیتهایی بر اقتصاد ایران
گذاش��ته میش��ود ،این ناکارآمدیها و منفذها و
ناس��ازگاریها در اقتصاد ایران عیانتر میشود .در
پایان باید بدانیم که ناسازگاریهای سیاستگذاری
دولت منجر به وقوع بحرانهای مالی و تالطمهای
ارزی در اقتصادهای با سطوح مختلف توسعهیافتگی
میشود .تالطمهای ارزی نیز از طریق ایجاد عدم
قطعیت در روند قیمتهای نسبی آثار نامطلوبی بر
عملکرد اقتصاد خواهد داشت و بروز تالطمهای نرخ
ارز است که باعث انتقال سرمایه از بخش صنعت به
بخشهای غیرمولد و سوداگری و تعطیلی بنگاههای
تولیدی میشود.

نمایه

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در تدوین
برنامه هفتم توس��عه ن��ه تنها نمیتوانی��م اهداف
بلندپروازانهتری نسبت به برنامه ششم داشته باشیم،
بلکه حتی احتمال عقبگ��رد از برخی اهداف برنامه
فعلی هم هست.
به گزارش مهر ،برنامه ششم توسعه در پایان سال
 ۱۴۰۰به اتمام میرسید لذا دولت در الیحه بودجه
 ۱۴۰۱پیشنهاد تمدید آن در سال  ۱۴۰۱را داد که
نهایتا در بند «ن» تبصره  ۱قانون بودجه  ۱۴۰۱این
پیشنهاد دولت به تصویب نمایندگان و تایید شورای
نگهبان رس��ید .بر اس��اس این بند از قانون بودجه
امس��ال ،مواد قانون برنامه پنج س��اله ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی
ایران به استثنای آن دسته از موادی که طبق قوانین
مجلس به صراحت نس��خ ش��دهاند ،در سال ۱۴۰۱
تمدید میشود.
رهبر معظم انقالب  ۲۳فروردین  ۱۴۰۱در دیدار
با مس��ووالن و کارگزاران نظام ،تدوین برنامه هفتم
توسعه را ضروری خواندند و افزودند :این برنامه قرار
بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که
نشد اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه
هفتم بر اس��اس سیاس��تهای کلی نظام ،تدوین و
تصویب شود.
 چرا برنامه هفتم تدوین نشد؟
این اولین بار نیست که یکی از برنامههای پنجساله
توسعه با تاخیر در تدوین روبهرو میشود و تقریبا نیمی
از برنامههای پنجساله توسعه به دلیل تغییر دولتها
و هماهنگ نب��ودن زمان روی کار آمدن دولتها با
زمان اجرای برنامههای توس��عه ،با چنین مشکلی
روبهرو شدهاند.

س��ه برنامه از هفت برنامه توسعه کشور با تاخیر
یکس��اله مواجه شدند که شامل برنامههای  ۵ ،۳و
 ۷توس��عه میشود .اگر با همین وضعیت ادامه یابد،
احتم��ال برنامههای  ۹یا  ۱۱توس��عه هم با تاخیر
مواجه میشوند چون تقویم سیاسی کشور و تغییر
دولتها با تقویم تدوین برنامههای توسعه یکی نیست.
بنابراین آنچه برخی علت تاخیر برنامههای توسعه را به
کمکاریهای دولتهای قبل از آن نسبت میدهند،
چندان با واقعیت سازگار نیست.
برنامه هفتم توسعه نیز همین سرنوشت را پیدا کرد
و قرار بود تا پایان آذر  ،۱۴۰۰جمعبندی سیاستهای
کلی برنامه هفتم از سوی مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام تهیه و برای اخذ تاییدیه رهبر معظم انقالب،
به ایشان ارائه شود اما با توجه به تغییرات مدیریتی
در دبیرخانه مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،این
جمعبندیها هنوز نهایی نشده است.
با این حال آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان
اولینجمعسپارینخبگانیدبیرخانهمجمعتشخیص
مصلحت نظام در خصوص تدوین سیاستهای کلی
برنامه هفتم توسعه ،دوشنبه  ۲۷بهمنماه  ۱۳۹۹با
حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،حس��ین مظفر و جمعی از پژوهش��گران در
ساختمان مجلس قدیم برگزار شد.
محس��ن رضایی دبیر س��ابق مجمع تشخیص
مصلحت نظام در این مراس��م طی سخنانی اظهار
داشت :هدف ما از جمع سپاری در مجمع تشخیص،
این بود که به دنبال الگویی برای اجرای مردمساالری
دینی بودیم و تالش کردیم از همه مردم برای مشارکت
در تدوین سیاستها استفاده کنیم .جمعسپاری ،میز
مشترکی است که مردم و نخبگان و اعضای مجمع

چالشهای تدوین برنامه هفتم توسعه
تشخیص با هم در سامانه نجم پیرامون سیاستگذاری
موضوعات مهم کشور گفتوگو کنند.
دول��ت نیز قرار ب��ود از دی ماه  ۱۴۰۰وارد حوزه
تدوین برنامه هفتم ش��ود اما همزمانی آن با اولین
بودجه دولت س��یزدهم ،سبب شد تا سازمان برنامه
و بودجه تمرکز خود را بر تهیه الیحه بودجه ۱۴۰۱
قرار دهد؛ تا خرداد  ۱۴۰۱دولت الیحه برنامه هفتم را
به مجلس ببرد و مجلس هم تا پایان تابستان ۱۴۰۱
آن را تصویب کند و پس از تایید شورای نگهبان ،در
پاییز امسال برای اجرا ،ابالغ شود.
همچنین قرار بود الیحه بودجه  ۱۴۰۲بر مبنای
قانون برنامه هفتم توس��عه تهیه و تنظیم شود؛ اما
تغییرات مجمع سبب شد این اتفاقات رخ ندهد.
 تدوین برنامه هفتم به امسال میرسد؟
برخیشنیدههاحکایتازاحتمالتهیهجمعبندی
سیاس��تهای کل��ی برنامه هفتم توس��عه تا پایان
اردیبهشت امسال از سوی مجمع تشخیص مصلحت
نظام اس��ت؛ دولت هم بین پنج ت��ا هفت ماه زمان
میخواهد تا برنامه هفتم را بنویسد اما اگر قرار باشد
تا الیحه بودجه  ۱۴۰۲بر اساس برنامه هفتم توسعه
باش��د ،دولت باید تا پایان تیر یا مرداد ماه امس��ال
الیحه را نهایی کند مجلس نیز باید تا پایان مهر ماه
برنامه هفتم را به تصویب برساند که البته کار بسیار
سختی است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر قرار باشد
تدوین برنامه هفتم توسعه به صورت طبیعی انجام
شود ،به الیحه بودجه ۱۴۰۲نخواهد رسید؛ اما با توجه
به تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر لزوم تسریع

مراحل تدوین برنامه هفتم توسعه در سال جاری از
سوی دولت و مجلس ،هر دو نهاد مصمم هستند تا
این مراحل را به سرعت طی کنند.
 موانع بزرگ پیش پای تدوینگران برنامه
هفتم
یکی دیگر از کمبودها و موانع مهم دیگری که بر
سر راه تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه دیده میشود،
نبود گزارش دقیق جمعبندی از میزان تحقق اهداف
مندرج در برنامه ششم توسعه است تا بر اساس آن
برنامه هفتم تدوین شود.
تهیه چنین جمعبندیای ،زمان زیادی از دولت
میطلبد؛ از آنجایی که قرار است برنامه هفتم توسعه
بر اس��اس سند چش��مانداز  ۱۴۰۴تدوین شود ،لذا
جمعبندی میزان اجرای برنامه ششم توسعه از اهمیت
باالیی برخوردار است که در حال حاضر به طور کامل
این جمعبندی وجود ندارد.
 برخ�ی اختالف�ات فاحش می�ان اهداف
اقتصادی برنامه ششم با واقعیات موجود
البته برخی نتایج برنامه ششم را هم مرکز آمار
ایران تهیه کرده اس��ت که متاسفانه فاصله زیادی
میان آنچه باید میش��د و آنچه شده است ،دیده
میش��ود؛ مثال بر اساس برنامه ششم توسعه باید
رشد اقتصادی به  ۸درصد میرسید اما عمال رشد
اقتصادی در پایان  ۱۴۰۰به  ۱/۲درصد رسیده بود؛
یا اینکه مثال ضریب جینی در پایان برنامه ششم
توس��عه  ۳۴صدم درصد باید میبود در حالی که
در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه ،ضریب
جینی  ۴۱صدم درصد بود که اختالف فوقالعادهای

میان اهداف و نتایج دیده میشود .بهرهوری تولید
قرار بود در آخرین س��ال برنامه ششم توسعه ۱۵
درصد باش��د اما در حال حاض��ر کمی بیش از ۳
درصد اس��ت .سرمایهگذاری خارجی قرار بود ۳۰
میلیارد دالر باشد اما کمتر از  ۲میلیارد دالر محقق
شده اس��ت.به گفته کارشناس��ان اقتصادی ،این
اختالفات سبب میشود تا برنامه هفتم توسعه در
خصوص پاس کردن شاخصهای سند چشمانداز،
با توجه به اینکه آخرین برنامه قبل از اتمامس��ند
چشمانداز  ۱۴۰۴است ،با مشکل مواجه شود؛ یعنی
ممکن است به بسیاری از اهداف سند چشمانداز
نرس��یم؛ البته در خصوص علم و فناوری و ارتقای
دانشبنیان توانس��تهایم به اهداف مورد نظر سند
چش��مانداز برس��یم .اما در حوزههای اقتصادی و
اجتماعی مش��کل داریم به عن��وان مثال قرار بود
در پایان س��ند چشمانداز ،نرخ ازدواج به طالق به
حدود  ۹تا  ۱۰درصد برسد اما در حال حاضر این
شاخص (تعداد طالق به ازدواج) حدود  ۴۵درصد
اس��ت که بعید به نظر میرس��د ب��ا یک برنامه ۵
ساله بتوانیم شاخص طالق به ازدواج را  ۲۵درصد
را کاهش دهیم.به گفته برخی کارشناس��ان حوزه
برنامهریزی و آیندهپژوه��ی ،این اختالفات فاحش
میان واقعیات موجود با اهداف موردنظر در برنامههای
توس��عه ،میتواند به این معنا باشد که برنامه هفتم
توس��عه نه تنها عمال به معنی ویرایش برنامه ششم
توسعه است ،بلکه در این ویرایش باید واقعبینانهتر
برنامهریزی کرد و حتی شاید نیاز به عقبنشینی از
برخی اهداف برنامه هفتم باشد؛ مثال رشد اقتصادی
را از  ۸به  ۴درصد کاهش دهیم که بعید است دولت
زیر بار این موضوع برود.

 میزان تحقق برنامه ششم
گفته میش��ود برنامه چهارم توسعه واقعیترین
برنامه توس��عه  ۵س��اله بعد از انقالب بوده و همین
برنام��ه نیز با بیش از  ۴۰درصد تحقق ،بیش��ترین
میزان دستیابی به اهداف این برنامه بوده است .میزان
تحقق برنامههای پنجم و سوم توسعه نیز به ترتیب
 ۲۷و  ۳۱درص��د بودهان��د .کمترین میزان تحقق ۶
برنامه بعد انقالب احتماال برنامه ششم توسعه است
که برآوردها حاکی از تحقق  ۱۲تا  ۱۳درصدی این
برنامه تاکنون است.
هر چند که دیوان محاسبات در گزارشی در پایان
س��ال  ۱۳۹۹در خصوص عملکرد قانون برنامه پنج
ساله ششم توسعه کشور اعالم کرد :تنها  ۳۵درصد
احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در
 ۶۵درص��د احکام ،اهداف قانونگذار به صورت ۱۰۰
درصد محقق نشده است.
محس��ن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس ش��ورای اسالمی در خصوص تمدید برنامه
ششم توس��عه اظهار داشت :برنامه ششم توسعه بر
اساس قانون بودجه امسال یک سال دیگر تمدید شده
است ،چرا که قطعا امکان رسیدن الیحه برنامه هفتم
توسعه به شهریورماه از سوی دولت نبود و تا آن زمان
آماده ارائه به صحن علنی مجلس نمیشد.
وی افزود :اگر دولت بخواهد الیحه برنامه هفتم
توسعه را به مجلس ارائه کند چندین ماه زمان میبرد.
تا آنجایی که بنده اطالع دارم ،کارگروههایی ذیل مرکز
مطالعاتاستراتژیکریاستجمهوریدرزمینهتدوین
برنامه هفتم توسعه فعالیت میکنند .هنوز به طور
رس��می خبری مبنی بر اینکه این الیحه چه زمانی
قرار است به مجلس ارائه شود ،نشنیدهام.
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آیا «ماسک» میتواند کل «توئیتر» را بخرد؟

«قرص سمی» توئیتر برای «ایﻼنماسک»

()twitter

گ�روه فن�اوری -ایالنماس��ک در اقدام
غافلگیرکننده دیگری پیش��نهاد تصاحب کل
توئیتر را داد؛ اما هیاتمدیره توئیتر برای مقابله
با این تصاحب خصمانه ،استراتژی «قرص سمی»
را فعال کرده اس��ت .تنها به فاصله یک هفته،
ایالنماسک از خرید  ۹/۲درصد سهام توئیتر و
دعوت شدن به تیم هیاتمدیره به جایی رسیده
است که میگوید قصد دارد کل توئیتر را به ارزش
 ۴۳میلیارد دالر تصاحب کند .شاید فکر کنید
ثروتمندتری��ن فرد دنیا باید بتواند هرچه را که
اراده کرد ،بخرد؛ اما در مورد توئیتر بهنظر میرسد
چالشهای بزرگی در پیش رو دارد .چند روزی
اس��ت که ماسک با تمرکز بر کلیدواژه «آزادی
بی��ان» و «الگوریتم متنباز» خود را به ش��کل
فرشته نجات توئیتر جا زده و با نظرسنجیهای
عجیب توئیتری خود انگار میخواهد این حس
را القا کند که با روی کار آمدن او ،کاربران نقش
بیشتری در تصمیمگیریهای توئیتر خواهند
داش��ت و «دموکراسی» واقعی بر توئیتر حاکم
خواهد شد؛ اما ماسک بارها ثابت کرده شخصیت
دمدمیمزاجی است و آزادی بیان و دموکراسی
تا جایی برایش اهمیت دارد که در جهت منافع
شخصی خودش باشد.
شاید موضوعی که بسیاری از کاربران به آن
کمتوجه هستند این است که توئیتر در مقایسه
با ش��بکههای اجتماعی دیگر ،ش��رکت بسیار
کوچکی است.
سالها است سهامداران توئیتر این شرکت را
بهخاطر ناتوانی در رسیدن به پتانسیل کامل خود
مورد انتقاد قرار دادهاند؛ چراکه توئیتر نتوانسته
مانند فیسبوک که تعداد کاربران روزانهاش ۱۱
برابر بیشتر است ،به جامعه کاربری میلیاردی
دس��ت پیدا کند یا مانند یوتیوب که درآمد آن
در سهماهه گذشته ،پنج برابر بیشتر از توئیتر بوده
است ،به کسبوکاری موفق در زمینه تبلیغات
تبدیل شود.
اما زمانی که ایالنماس��ک پیش��نهاد داد
مایل اس��ت کل توئیتر را به ارزش  ۴۳میلیارد
دالر تصاحب کند ،تمام توجهها به این واقعیت
جلب ش��د که این ش��رکت بس��یار کوچک و
کمدرآمد ،حتی در مقایسه با رقبای قدرتمندتر و
سودآورترش ،چقدر بااهمیت و بانفوذ است.
 تصاحب «توئیتر» برای «ایالنماسک»
چه اهمیتی دارد؟
اینک��ه ثروتمندترین ف��رد دنیا  ۳میلیارد
دالر ب��رای خرید س��هام توئیتر خرج کرده و
ح��اال میگوید قصد دارد کل این ش��رکت را
یکجا تصاحب کند ،دلیل خوبی دارد .حتی
اگر ماس��ک واقعا قصد خرید نداش��ته باشد
(ی��ا جلوی برنامههایش گرفته ش��ود) ،به هر
حال دارد با به رخ کش��یدن قدرت و نفوذش،
توئیت��ر را تحت فش��ار قرار میده��د تا این
ش��بکه اجتماعی را مطابق میل او اداره کند.
توئیتر به همان دلیل برای کسی مثل ماسک
ارزشمند است که برای سیاستمدارانی چون
«دونالد ترامپ» ارزشمند بوده است؛ افرادی
که کوچکترین و احمقانهترین حرفهایشان
به گوش جمعیت بزرگی از کاربران رس��یده،
رسانهای ش��ده و محبوبیت یا بدنامی آنها را
بیشتر کرده است.

 ارزش واقع�ی «توئیتر» در ارزش بازار
آن نیست
همچنین باید قبول کرد توئیتر از بسیاری
از جهات پلتفرمی برای نخبهها اس��ت .درست
اس��ت که گاهی هم ص��دای افراد معمولی که
فالوئر زیادی در این پلتفرم ندارند ،به گوش دنیا
میرسد ،اما توئیتر در دستان افراد مشهور و بانفوذ
ابزار ارتباطی بسیار قدرتمندتری است .اگرچه
تعداد کاربران روزانه توئیتر حدود  ۲۰۰میلیون
است (برای مقایس��ه ،این آمار برای فیسبوک
 ۱/۶۲میلیارد اس��ت) ،نقش بس��یار مهمی در
شکلگیری جو سیاسی دارد .در گذشته ،وقتی
حساب کاربران مش��هور توئیتر چون «دونالد
ترامپ»« ،الکس جونز» و «مایلو یناپولس» بسته
شد ،این افراد سراغ پلتفرمهای دیگری رفتند؛
اما نتوانستند مانند روزهای اوج محبوبیت خود
در توئیتر ،در مرکز توجه قرار بگیرند .توئیتر از
ای��ن لحاظ با «فیسبوک» و «گوگل» متفاوت
اس��ت که بازارهای مالی ،ق��درت واقعی آن را
نشان نمیدهند و درست به همین خاطر است
که ماسک میتواند برای خرید کل این شرکت
تنها کسری از ثروتش را پیشنهاد دهد و طوری
وانم��ود کند که انگار به توئیتر لطف میکند و
میخواه��د آن را با قیمتی باالت��ر از ارزش آن
تصاح��ب کند .درحالی که ارزش واقعی توئیتر
جای دیگری است.
 «قرص سمی» هیاتمدیره توئیتر برای
ایالنماسک چیست؟
زمانی که ایالنماس��ک پیشنهاد تصاحب
کام��ل توئیتر و خصوصی ک��ردن آن را مطرح
کرد( ،هرچند طبق رفتارهای همیش��گیاش
گفته بود قصد ندارد سهمش را بیشتر از ۱۴/۹
درصد افزایش دهد)« ،پاراگ آگراوال» ،مدیرعامل
توئیت��ر ،به کارمندان خ��ود گفت هیاتمدیره
پیشنهاد ماسک را بهطور دقیق ارزیابی خواهد
کرد و تصمیمی را که بهنفع س��هامداران باشد،

خواهد گرفت .حال خبر رسیده که هیاتمدیره
با طرح «قرص سمی» که بهطور تخصصی به آن
«حقوق کوتاهمدت سهامداران» گفته میشود،
موافقت کرده است تا جلوی تصاحب خصمانه
توئیتر را بگیرد .استراتژی دفاعی «قرص سمی»
در بین شرکتهایی که از سمت سرمایهگذاران
کنش��گر خود تحت فشار هستند یا درمعرض
تصاحب خصمانه قرار دارند ،مرسوم است .این
استراتژی به تمام سهامداران فعلی ،البته به جز
فرد خاطی ،اجازه میدهد س��هام بیشتری را با
تخفیف خریداری کنند تا بدینترتیب از تجمع
سهام در دست طرف متخاصم جلوگیری شود.
به گفته وال استریت ژورنال« ،این شرکت روز
جمعه طرح بهاصطالح قرص سمی را به تصویب
رساند که براساس آن ،افزایش سهام ایالنماسک
به بیش از  ۱۵درصد دشوار خواهد بود» .توئیتر
نیز در بیانی��های مطبوعاتی اعالم کرد اعضای
هیاتمدیره بهاتفاق «طرح حقوق سهامداران را
به دنبال پیشنهاد ناخواسته و غیرالزامآور تصاحب
توئیتر به تصویب رسانند» .در این بیانیه آمده
اس��ت« :طرح حقوق سهامداران احتمال اینکه
ش��خصیتی حقیقی یا حقوقی بتواند توئیتر را
ازطریق انباش��ت سهام بازار آزاد بدون پرداخت
مبلغ اضافی مناسب به همه سهامداران یا بدون
دراختی��ار قرار دادن زمان کافی به هیاتمدیره
برای انجام تصمیمگیری آگاهانه و اقداماتی در
جهت منافع سهامداران تصاحب کند ،کاهش
میدهد».
به عب��ارت دیگر ،این طرح کار «ماس��ک»
را برای اینکه مس��تقیما پیش خود سهامداران
برود و سهام آنها را بهصورت تدریجی تصاحب
کند ،دشوارتر خواهد کرد ،چراکه تصمیم نهایی
درب��اره تصاحب توئیتر به عه��ده هیاتمدیره
خواهد ب��ود .البته توئیتر در ادامه گفت چنین
طرح��ی هیاتمدی��ره را از تعامل با طرفهای
دیگر یا پذیرش پیشنهادی که به باور هیاتمدیره

در جهت منافع توئیتر و س��هامدارانش باشد،
بازنمیدارد .به این معنی که اگر ماسک پیشنهاد
بهتری داد ،شاید موضعگیری هیاتمدیره تغییر
کند .همچنین ،طرح «قرص سمی» تا یک سال
برپا خواهد بود و اگر در این مدت ش��خصیتی
حقیقی یا حقوقی  ۱۵درصد از سهام توئیتر را
ب��دون تایید هیاتمدیره تصاحب کند ،به اجرا
درخواهد آمد.
 واکنش «ماسک» به طرح قرص سمی
«توئیتر» چه بود؟
ماسک تا چند روز توانست با دراختیار داشتن
 ۹/۲درصد سهام ،بهعنوان بزرگترین سهامدار
توئیتر فخرفروشی کند و حتی ارزش سهام این
شرکت را تا  ۲۵درصد باال ببرد؛ تا اینکه شرکت
س��رمایهگذاری «گروه ونگارد» میزان س��هام
خود را تا  ۱۰/۳درصد افزایش داد و ماس��ک را
به رتبه دوم فرس��تاد .ماسک روز پنجشنبه در
واکنش به طرح «قرص س��می» توئیتر نوشت:
«اگ��ر هیاتمدی��ره اقدام��ی در جهت خالف
منافع سهامداران اتخاذ کند ،درواقع به رسالت
امانتداری خود خیانت کرده است .درنتیجه ،بار
چنین مسوولیتی بینهایت عظیم خواهد بود».
ماسک به سبک همیشگی ،در یک نظرسنجی
در توئیتر از کاربران پرسید آیا پیشنهاد خرید او
باید به تایید س��هامداران برسد یا هیاتمدیره؛
کاربران اگرچ��ه در این زمینه دخالتی ندارند،
در نظرس��نجی شرکت کرده و اکثریت ،جوابی
را که ماس��ک دنبال آن ب��ود ،دادند؛ اینکه این
س��هامداران هس��تند که باید پیشنهاد خرید
ماسک را بررسی کنند .ساختار مالی توئیتر نیز،
برخالف «فیسبوک» و «گ��وگل» ،بهگونهای
است که به بنیانگذاران و مدیران اجازه دخالت در
تصمیمگیریهای این شرکت را بدون دراختیار
داش��تن مقادیر زیادی از س��هام آن نمیدهد.
درنتیجه ،حداق��ل روی کاغذ ،اگر تعداد کافی
از سهامداران توئیتر پیشنهاد ماسک را بپذیرند،

ماسک میتواند صاحب توئیتر شود .اما ماسک
شخصیتی بسیار دمدمی و متزلزل دارد و امروز
چیزی میگوید و فردا از انجام آن چشمپوشی
میکند .اگر یادتان باشد ،سال  ۲۰۱۸در همین
توئیتر اعالم کرد که میخواهد س��هام شرکت
تسال را خصوصی کند؛ اما بعد معلوم شد برای
ای��ن کار بودجه کافی ندارد و کل قضیه منحل
شد .جدیدا هم که دیدیم گفت قصد دارد عضو
هیاتمدیره توئیتر شود ،اما بعد اعالم کرد از این
کار منصرف شده است .کسی چه میداند چند
روز بعد چه خواهد گفت؟
 در نهایت چه سرنوشتی برای «توئیتر»
بهتر است؟
با تم��ام این حرفها ،باید به این حقیقت
اق��رار کرد که حداقل در ی��ک زمینه حق با
ایالنماس��ک اس��ت؛ اینکه توئیت��ر بهعنوان
ش��رکت خصوصی حال و روز بهتری خواهد
داشت .البته نه بهخاطر حرف ماسک که توئیتر
باید «پلتفرمی برای آزادی بیان در کل دنیا»
باش��د؛ بلکه به این خاطر که توئیتر بهعنوان
پلتفرم ارتباطی ،قدرت فوقالعادهای دارد ،اما
بهعنوان کسبوکار ،چشمانداز هیجانانگیزی
در انتظارش نیس��ت .اگرچه توئیتر از همان
مدل کس��بوکار «گ��وگل» و «فیسبوک»،
یعنی پلتفرم رایگان مبتنی بر تبلیغات استفاده
میکند ،در مقایسه با دو شرکت دیگر ،انجمن
کاربری بس��یار بسیار کوچکتری دارد؛ برای
همی��ن ،درآم��د چندانی از بخ��ش تبلیغات
نصیبش نمیشود و سهامداران از این وضعیت
بسیار ناراضی هستند .به همین خاطر است که
سال گذشته درآمد «گوگل»  ۲۵۷میلیارد و
درآمد «فیسبوک»  ۱۱۷دالر بود ،درحالیکه
درآم��د توئیتر تنها  ۵میلی��ارد دالر بود و به
همین دلیل ارزش «گوگل»  ۱/۷تریلیون دالر،
«فیسبوک»  ۵۸۳میلیارد دالر و توئیتر تنها
 ۳۶میلیارد دالر است .برخی میگویند توئیتر
برای افزایش درآمدزایی باید مدل کسبوکار
رای��گان مبتنی بر تبلیغ��ات را کنار بگذارد و
کاربران باید برای استفاده از آن حق اشتراک
پرداخت کنند (چیزی شبیه اشتراک «توئیتر
بلو» که بهتازگی اعالم ش��ده و  ۳دالر در ماه
اس��ت)؛ اما خیلی راح��ت میتوان تصور کرد
اگر استفاده از توئیتر پولی شود ،اکثر کاربران
توئیتر تصمیم بگیرند از این پلتفرم جدا شوند
و ای��ن یعنی جامعه کارب��ری توئیتر حتی از
وضعیت فعلی کوچکتر خواهد شد .با این حال
توئیتر بدترین کس��بوکار دنیا نیست؛ فقط
آنطور که سهامداران از یک پلتفرم فناوری
«سیلیکون ولی» با قدرت جریانسازی و تکان
دادن دنیا انتظار دارند ،عملکرد فوقالعادهای
ندارد .به همین خاطر اگر توئیتر دراختیار یک
مالک خصوصی باشد که دغدغه ارزش سهام
توئیتر را نداش��ته باشد ،مشکلی با این آمار و
ارقام ناامیدکننده نخواهد داشت.
حتی با وجود طرح «قرص سمی» و ناتوانی
احتمال��ی ماس��ک به خرید توئیت��ر بهخاطر
گره خوردن تمام ثروتش به س��هام «تسال»
و «اس��پیس ایکس» ،هن��وز نمیدانیم پایان
ماجرای ایالنماسک با توئیتر چه خواهد شد.
ش��اید فعال تنها نکتهای که بتوان از کل این
ماجرا گرفت این است که توئیتر ،صرفنظر از
سود خالص آن ،چقدر برای نخبهها ارزشمند
اس��ت و هرقدر هم که کاربران عادی بتوانند
از «آزادی بی��ان» بیش��تری در توئیتر لذت
ببرن��د ،برن��ده اصلی این داس��تان همچنان
ایالنماسک است.

رمزارز

آلمان در صدر لیست کشورهای دوستدار کریپتو در فصل اول ۲۰۲۲

آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره 00-۱25

شرکت انتﻘال گاز ایران
منطﻘه دو عملیاﺕ انتﻘال گاز

شماره آگهی873۱0005 :
فروش یک قلم کاالي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز

نوبت دوم

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مزایده  ۴1۰۰کیلوگرم ضایعات نوار رادیوگرافي موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز را به شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به /آدرس  www.setadiran.IRو با شماره مزایده  1۰۰1۰92678۰۰۰۰۰1برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده (دریافت اسناد مزایده ،ارائه پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکتها) به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت.
 -1نام و نشانی مزایدهگزار :اصفهان ،کیلومتر  ۱۷جاده اصفهان– نجفآباد منطقه دو انتقال گاز
 -2نحوه دریافت اسناد مزایده :از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمیباشد.
 -3مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل پنج درصد قیمت پایه و در صورت واریز وجه نقد به حساب وجه نقد به حساب جاری  IR۳۳۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۹۰۵۷۱۲۱۴۶۴۳بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران به نام منطقه دو عملیات انتقال گاز (کد اقتصادي -۴۱۱۱۵۷۸۸۱۹۹۴ :شناسه ملي )۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳ :واریزگردد.
 -۴اطالعات تماس مزایدهگزار :مزایدهگران میتوانند جهت دریافت اطالعات بیشتر یا هرگونه ابهام با شماره تلفنهاي  ۰۳۱-۳۴۰۴۲۱۹۲-۳۴۰۴۲۲۱۰و یا نمابر  ۰۳۱-۳۴۰۴۳۰۲۱-۳۶۲۷۸۲۰۵تماس حاصل نمایند.
 -5مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :ساعت  ۸صبح تاریخ  ۱۴۰۱/۰۱/۲۸تا ساعت  ۱۸تاریخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۴صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.IRمیباشد.
 -6زمان بازدید از کاالی موضوع مزایده :از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ساعت  ۰۸:۰۰صبح لغایت  ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ساعت  ۱۴به جز روزهاي پنجشنبه و جمعه و تعطیالت رسمي
 -7زمان تحویل پیشنهادها :از ساعت  ۸صبح تاریخ  ۱۴۰۱/۰۱/۲۸لغایت ساعت  ۱۸تاریخ  ۱۴۰۱/۰۲/۳۱صرفا توسط مزایدهگران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.IR
بارگذاری خواهد شد.
 -8گشایش پیشنهادها :پاکات پیشنهاد قیمت روز سهشنبه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ساعت  ۱۴:۰۰به نشانی اصفهان -کیلومتر  ۱۷جاده اصفهان -نجفآباد منطقه دو انتقال گاز بازگشایی خواهند شد.
ضمنا آگهی فوق در سایتهای زیر قابل مشاهده میباشد:
WWW.SHANA.IR
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۰۱/۲۸ :
WWW.NIGTC.IR
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۱/۲۹ :
http://district2.nigtc.ir
روابطعمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز
شناسه13۰1۴86 :
http://iets.mporg.ir

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت و گاز اروندان
(سهامی خاص)

خبر

بررسی افزایش تعرفه اینترنت زیر نظر کمیسیون
صنایعمجلس

«جهانصنع�ت» -ی��ک عض��و
کمیس��یون صنایع و معادن از بررسی
افزایش بهای اینترنت در جلس��های با
حض��ور تمام اپراتورها ،نماینده س��تاد
تنظیم مقررات و نماینده وزارت ارتباطات
درکمیتهفناوریاطالعاتاینکمیسیون
خبر داد .مصطفی طاهری در گفتوگو
با ایسنا ،گفت :امروز در کمیته فناوری
اطالعات کمیسیون صنایع و معادن در
جلسهای با تمام اپراتورها ،ستاد تنظیم مقررات ،وزارت ارتباطات و همچنین
مرکز پژوهشهای مجلس موضوع افزایش بهای اینترنت را به طور جدی بررسی
میکنیم .وی درباره رویه مجلس در خصوص افزایش بهای اینترنت گفت :چنانچه
افزایش قیمتها قانونی باشد و همچنین استداللهایی که مطرح میشود صحیح
باشد از نظر مجلس افزایش قیمت مانعی ندارد اما در صورتی که این افزایش
بیشتر از حد تعیین شده در قانون باشد با آن مخالفت خواهیم کرد.

بازداشت شهره موسوی نایبرییس فدراسیون
فوتبال در ارتباط با ارز دیجیتال

«جهانصنعت» -یک منبع آگاه از
بازداشت نایبرییس فدراسیون فوتبال
توس��ط وزارت اطالع��ات در خصوص
پرونده کالهبرداری رمزارز کینگمانی
خبر داد .این منبع آگاه در گفتوگوی
اختصاص��ی ب��ا خبرن��گار خبرگزاری
صداوس��یما اف��زود :در ادامه برخورد با
متهم��ان پرونده کثیرالش��اکی رمزارز
کینگمان��ی ،نایبرییس فدراس��یون
فوتبال نیز ،بازداشت و روانه زندان شد.
وی گفت :پیش از این نیز آقای (ف .ق) متهم ردیف اول و همسر نایبرییس
فدراس��یون فوتبال در این پرونده کالهبرداری بازداشت و با قرار وثیقه ۱۸۰۰
میلیارد تومانی روانه زندان شده است .این منبع آگاه با اعالم اینکه تاکنون بیش
از  ۳۰۰۰نفر از مالباختگان در این پرونده کالهبرداری ثبت شکایت کردهاند،
تصریح کرد :پرونده رمزارز کینگمانی بزرگترین پرونده کالهبرداری در حوزه
ارزهای دیجیتال است و چندین هزار میلیارد تومان از شهروندان کالهبرداری
شده و مطالبات شاکیان در حال رسیدگی کارشناسی است .وی درباره نحوه این
کالهبرداری گفت :این کالهبرداری سازمانیافته توسط یک شرکت بازاریابی
ش��بکهای شناخته شده در سطح کشور و در قالب رمزارز کینگمانی صورت
گرفته است .گردانندگان رمزارز کینگمانی با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت
ساختگی و غیرواقعی ،اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت بازاریابی برای
سرمایهگذاری بیشتر بوجود آوردند تا آنجا که قیمت هر واحد کینگمانی در
چند ماه بصورت غیرواقعی و تنها در شبکه از چهار یورو به چندین هزار یورو
افزایش یافت .وی تاکید کرد :رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.

بیزاری نصف مردم آمریکا از اینترنت

«جهانصنع�ت» -یافتهه��ای یک
نظرسنجی نشان داد در حالی که بسیاری
از مردم جهان همچن��ان در تالش برای
آنالین ش��دن هستند ،بس��یاری از مردم
آمریکا از اینترنت خسته شدهاند .بیش از
نیمی از آمریکاییهایی ( ۵۵درصد) که در
نظرسنجی  NordVPNشرکت کردند،
میگویند اگر میتوانستند حذف خودشان
از اینترنت را انتخاب میکردند .این شرکت
سازنده  VPNبرای کامل کردن مطالعه
خود ،شرکت تحقیقات بازار «پروپلر اینسایتس» را مامور کرد از  ۱۰۰۲مصرفکننده
آمریکایی باالی  ۱۸سال در دسامبر سال میالدی گذشته نظرسنجی کند .درباره
این که چرا پاسخدهندگان در صورت امکان ،حذف خودشان از اینترنت را انتخاب
میکنند ۴۷،درصد گفتند که به اینترنت اعتماد ندارند و ۴۶درصد دیگر گفتند دلیل
ندارد نامشان در اینترنت باشد ،در حالی که  ۴۲درصد اظهار کردند از این نگرانند
که هک شوند .همچنین  ۱۸درصد گفتند آرزو داشتند اینترنتی نبود در حالی که
هشت درصد اظهار کردند که اصال از اینترنت استفاده نمیکنند .در این نظرسنجی
از آمریکاییها درباره نوع اطالعاتی که تمایل دارند برای همیشه از اینترنت حذف
شوند ،سوال شد و شش نفر از هر  ۱۰نفر مایل بودند اطالعات مالی شخصی آنها
از وب حذف شود .با این حال اطالعات دیگری که شهروندان آمریکایی مایل بودند
حذف شوند ،شامل قرارهای قدیمی یا پروفایلهای شبکه اجتماعی ( ۲۶درصد)،
تصاویر و ویدیوهای غیرجذاب ( ۲۴درصد) و سابقه شغلی قبلی ( ۲۳درصد) بود.
در دنیایی که به شکل فزایندهای متصل شده است ،ناشناس ماندن دشوارتر شده
است با این حال نظرسنجی  NordVPNنشان داد بعضی از کاربران حاضرند پول
زیادی دهند تا در فضای آنالین ناشناس بمانند .بر اساس گزارش وبسایت ت ِک
رادار ،از میان افراد شرکتکننده در این نظرسنجی ۳۱ ،درصد گفتند تا  ۱۰۰دالر
میدهند ۱۲ ،درصد بین  ۱۰۱تا  ۵۰۰دالر و هشت درصد بین  ۵۰۰تا  ۱۰۰۰دالر
مایل بودند پرداخت کنند تا در اینترنت ناشناس بمانند و سه درصد هم عنوان کردند
که بیش از  ۱۰۰۰دالر میدهند تا در اینترنت ناشناس باشند.

آگهي عمومي ارزیابي کیفي مناقصهگران -مناقصه عمومی
یکمرحلهاي شماره ۱40۱/578ﻡ ﻡ (به صورﺕ فشرده)
شماره فراخوان۲۰۰۱۰93567۰۰۰۰۰۱ :

نوبت دوم

«جهانصنعت» -بر اساس تحقیق
انجام شده توسط  ،Coincubآلمان
در سه ماهه اول سال  ۲۰۲۲بیشترین
میزان عالقه به رمزارزها را داشته است.
س��نگاپور حاال با یک پله س��قوط در

جایگاه دوم قرار گرفته و ایاالتمتحده
آمری��کا ه��م جایگاه س��وم را به خود
اختصاص داده است« .کوینکاب» در
گزارش خود توضیح میدهد لیس��ت
برترین کش��ورهایی که از داراییهای

دیجیتال استقبال میکنند ،طی چند
ماه گذشته تغییر کرده است .این شرکت
از پذیرش رمزارزها و تصمیم کشور برای
اجازه سرمایهگذاری در کریپتو به عنوان
مهمترین عواملی ی��اد کرده که باعث
موفقیت آلمان در س��ه ماهه اول سال
 ۲۰۲۲شدهاند .به عنوان مثال ،اتحادیه
بانکهای پسانداز آلمان برای نزدیک
به  ۵۰میلیون مش��تری خود فرصت
س��رمایهگذاری روی رمزارزها را ارائه
کرده اس��ت .سنگاپور که در سه ماهه
چهارم سال  ۲۰۲۱رهبر این رتبهبندی
بود ،حاال در جایگاه دوم و ایاالتمتحده
آمریکا در جایگاه سوم قرار دارند .استرالیا
و س��وییس در رتبهه��ای بعدی پنج
کش��ور برتر قرار گرفتهاند .برای ایجاد
این رتبهبندی ،کشورها از نظر مواردی

مانند کالهبرداری و س��رقت ،توانایی
(در دس��ترس بودن دورههای دارایی
دیجیتال توس��ط موسسات پیشرو) و
تع��داد ICOها (عرض��ه اولیه کوین)
بررس��ی میشوند« .س��رجیو حمزا»،
مدیرعامل«کوینکاب»توضیحمیدهد
که آنها قصد دارند دقیقترین برداشت
از روند اخیر کرپیتو را ارائه کنند .سایر
کشورهایی که ش��اخص «دوستدار-
رم��زارز» خ��ود را بهبود بخش��یدهاند
هلند ،فرانس��ه و هنگکنگ هستند.
«کوینکاب» توضیح میدهد آنها به این
دلیل رشد کردهاند که موضع مثبتی در
مورد صنعت کریپتو نشان دادهاند .عالوه
بر این ،تعداد تراکنشهای دیجیتال و
اس��تارتآپهای حوزه بالکچین آنها
بس��یار افزایش یافته است .همچنین
س��وییس برای اولین بار موفق شده تا

جایگاه خود را در بین  ۱۰کش��ور برتر
پیدا کند .ش��اید مهمترین دلیل این
امر« ،لوگانو» ش��هر جنوبی آن باش��د
که گزارشهای��ی درباره پذیرش بیت
کوین به عنوان ارز قانونی در آن شنیده
میشود .از س��وی دیگر پرتغال که از
آن به یکی از بهترین کشورهای حوزه
کریپتو یاد میشود ،در بین  ۱۰گزینه
برتر لیست کشورهای دوستدار رمزارز

 Coincubدیده نمیشود .دولت این
کشور برای معامالت ارزهای دیجیتال،
مالیاتی دریافت نمیکند ،زیرا بیتکوین
و سایر داراییهای دیجیتال را به جای
دارایی به عنوان یک ارز قبول دارد .در
همین رابطه ،اخیرا بانک مرکزی پرتغال
مجوز الزم برای فعالیت در زمینه کریپتو
را برای اولین بار به یکی از موسس��ات
مالی آن اهدا کرد.
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شرکت نفت و گاز اروندان (مناقصهگزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طریق شرکتهاي واجد صالحیت داخلی (پیمانکار) تامین نماید .بدین وسیله از کلیه شرکتهایي که داراي شرایط ذیل ميباشند
دعوت ميگردد اسناد و مدارک خود را بر اساس استعالم ارزیابي کیفي ،براي ارزیابي و تعیین صالحیت و همچنین پیشنهاد خود را به این امور ارسال نمایند:
الف -موضوع مناقصه عبارت است از :خدمات حراست و نگهباني از تأسیسات و چاههای منطقه نفتی آزادگان شمالی
ب -برآورد مالي مناقصه :برآورد مالي مناقصه ( ۵۱۰/۸۱۹/۷۲۵/۹۳۶پانصد و ده میلیارد و هشتصد و نوزده میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و نهصد و سی و شش) ریال ميباشد.
ج -نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :از نوع سپرده (واریز وجه نقد) و یا ضمانتنامه بانکي به میزان ( ۱۴/۱۱۶/۳۹۴/۵۱۹چهارده میلیارد و یکصد و شانزده میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و پانصد و
نوزده) ریال ميباشد.
د -مدت اجراي قرارداد :یک سال
ر -شرایط الزامي براي ورود به مرحله ارزیابي کیفي (در صورت عدم دارا بودن و یا عدم ارائه هر کدام از موارد ذیل ،ارزیابي کیفي آن شرکت انجام نخواهد شد).
 -۱گواهینامه صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت و یا صالحیت از حراست کل استان خوزستان «در صورت سابقه فعالیت در ستاد حراست شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت و گاز کارون»
 -۲گواهینامه تعیین صالحیت از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
 -۳گواهینامه صالحیت ایمني از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
مطابق مقررات داخلي مناقصهگزار ،پیمانهاي حراستي به صورت همزمان به یک شرکت واگذار نميگردد.
ز -معیارهای ارزیابی کیفی:
 -۱تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
 -۲حسن سابقه در کارهای قبلی
 -۳توان مالی
 -۴توان تجهیزاتي
 -۵توان فني ،برنامهریزي و مدیریتی
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی و دریافت اس��ناد مناقصه و بارگذاري پیش��نهاد* از درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصهگران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ
انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ....میباشد.
* متقاضیان شرکتکننده در مناقصه عالوه بر بارگذاري پیشنهاد خود در سامانه ستاد موظف ميباشند اصل پاکت الف (ضمانتنامه) خود را به صورت فیزیکي نیز ارائه نمایند.
بدیهي است انتشار این آگهي صرفاً به منظور شناسایي و ارزیابي متقاضیان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارک فوقالذکر هیچگونه حقي براي متقاضیان در مقابل این شرکت ایجاد نميکند .ضمناً
هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه است .متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوالي ميتوانند با شماره تلفنهاي  ۰۶۱- ۳۲۱۲۱۶۱۲و  ۰۶۱-۳۲۱۲۱۶۱۱تماس بگیرند.
آدرس وبسایتAOGC.IR :
روابطعمومي شرکت نفت و گاز اروندان
شناسه12975۴6 :
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دیگنیتیپرستیژمحصولجدیدازشرکتبهمنموتور

حجم موتور

توان HP

میتسوبیشی Outlander

۲/۴

۱۷۰

هیوندای سانتافه

۲/۴

رنو Koleos

نیسان X-Trail
هیوندای توسان
کیا اسپورتیج
کیا سورنتو

بی ام دبلیو X۴

۲/۵

۲/۵
۲

۱۷۱

۱۷۰

۱۸۸
۱۵۵

۲/۴

۱۷۶

۲

۲۴۱

۲/۴

۱۸۸

ب��ا توجه به توضیحات و اطالعرس��انی قبلی به نظر میرس��د در
سال ۱۴۰۰و بر اساس استراتژی توسعه محصول شرکت بهمنموتور
در عرض��ه محص��والت لوکس با قوای محرکه برتر نس��بت به رقبا به
جز دیگنیتی پرس��تیژ این شرکت تصمیم به عرضه فیدلیتی پرستیژ
با توان حدودا  ۰۰۲اس��ببخار و آپش��نهای ایمنی بسیاری از جمله
( )ACTR ,ACF ,CCA ,WDL ,AKL ,SBEA SADA
به همراه ش��ش کیسه هوا و س��ایر امکانات رفاهی از جمله سیستم
نمایش��گر یکپارچه و ب��زرگ ،گرمکن و س��ردکن صندلی به همراه
حافظه ،ش��یفتر الکترونیک ،پدال ش��یفتر و  . ...را در نیمه دوم سال
جاری در برنامه دارد.
با توجه به پیش��ینه شرکت بهمنموتور در خصوص قیمتگذاری،
پیشبینی میش��ود کما فیالسابق قیمت منطقی و منصفانهای برای
خودروی دیگنیتی پرستیژ در نظر گرفته شود و مجددا شاهد استقبال
خوب مشتریان از این محصول جدید شرکت بهمنموتور باشیم.
به طور کلی با توجه به تداوم س��ه عامل موفقیت دیگنیتی پرایم
یعن��ی (زیبای��ی خودرو ،اولی��ن  VUSکوپه مونتاژ ایران و ش��رکت
تامینکننده معتبر) همچنین اضافه ش��دن دو عامل مشخصات فنی
بس��یار خوب و قیمت مناسب ،پیشبینی میشود روند موفقیت برند
دیگنیتی این بار با نسخه پرستیژ ادامه پیدا کند.

«جهانصنعت» بر اساس شاخصهای دهه  ۱390بررسی کرد

تولید در سیاهچاله تورﻡ

یافت ولی این رقم در پایان سال ۱۳۹۳
به  ۱۴/۸درصد رسید.
پس از این ،سالهای  ۹۴تا  ۹۷که از
آن به عنوان سالهای برجامی در اقتصاد
ایران یاد میشود ،زمانی بود که نرخ تورم
با روندی کاهشی ،تکرقمی شد و در
اسفند ماه  ۱۳۹۶به  ۸/۲درصد رسید.
اما پس از خروج ایاالتمتحده آمریکا از
برجام و شروع کارزار جنگ اقتصادی
این کشور علیه ایران ،شرایط به گونهای
دیگر رقم خورد ،به طوری که در سال
 ۹۷تورم نقطه به نقطه  ۴۷درصد و تورم
ساالنه به  ۲۶/۹درصد رسید.

همچنین سال  ۹۸یکی از سالهای
س��خت اقتصاد ایران ب��ود ،چرا که در
مقطعی ت��ورم نقطه به نقطه به باالی
 ۵۰درصد و تورم س��االنه نیز به ۳۰/۶
درصد رسید.
این امر در حالی در س��ال  ۹۹رقم
 ۳۶/۴درص��د را ثب��ت کرد که س��ال
 ،۱۴۰۰س��الی برای شکس��ته شدن
رکوردهای تورمی در یک دهه اخیر بود،
به طوری که تابستان  ۱۴۰۰نرخ تورم
با افزایشی بیسابقه به باالی  ۵۰درصد
رسیده و در نهایت در اسفند ماه با ثبت
 ۴۰/۲درصد به کار خود پایان داد.

 کاهش انتظارات تولید
در واق��ع در ش��رایطی که در طول
چهار سال اخیر میزان خروج سرمایه
از کشور افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹
برای دومین بار نرخ اس��تهالک از نرخ
سرمایهگذاری پیشی گرفت ،وضعیت
اقتصادی برای تولیدکنندگان به گونهای
رقم خورد که آنها تقریبا در اکثر فصول
س��ال با افزایش هزینه تولید و کاهش
قدرت خرید مصرفکننده مواجه بودند.
برای نمونه طب��ق آمارهایی که مرکز
پژوهشه��ای اتاق ایران از ش��اخص
مدیران خرید اقتصاد ارائه کرده است،

هر چند در اسفند ماه شاخصها نسبت
ب��ه پنج ماه قبل از آن بهبود یافت ،اما
در بخش صنعت شاهد بودیم شاخص
مدیران خرید این بخش در مقایسه با
مدت مشابه س��ال قبل از آن کاهش
یافته است ،به طوری که این شاخص
در اس��فندماه  ۱۴۰۰عدد  ۵۶/۴۳را به
ثبت رسانده در حالی که در اسفندماه
سال  ۹۹شاخص مدیران خرید ۵۷/۲۹
بوده است.
عالوه بر این در حالی که ش��اخص
مقدار تولید محصوالت تقریبا مش��ابه
س��ال قبل بوده ،ش��اخص سفارشات

تحليل

حجتاهلل عبدالملکی وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی روز
گذشته در حاشیه نشست بررسی پیادهسازی سیاستهای
کلی تامین اجتماعی ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب
توضیحاتی درباره نحوه اجرای بند ششم این ابالغیه که مربوط
به هدفمندسازی یارانهها است ارائه داد.
وی گفت در این رابطه برای اجرای تمام سناریوها مطالعات
بسیار زیادی انجام شده که هماکنون نیز موجود است و تمامی
مضرات و فواید هرکدام از سناریوهای پیشرو نیز در سالهای
اخیر بررسی شده است.
وی با بی��ان اینکه «اگر در زمان دولت آقای احمدینژاد
شاهد وقفه بین کار مطالعاتی و آماری و اجرای هدفمندسازی
یارانهها بودیم ،بهعلت این بود که در آن زمان اطالعات پایه
و اولیه وجود نداش��ت» تصریح ک��رد :درباره اینکه در بحث
یارانهها قرار اس��ت چه اتفاقی بیفتد باید بگویم که در ستاد
اقتصادی دولت بحثها و سناریوهای زیادی درون جلسات
مطرح است ،اما مسوولیت اعالم نهایی در این رابطه که قرار
اس��ت چه تصمیمی گرفته شود ،با وزیر اقتصاد است که در
این زمینه سخنگوی دولت محسوب میشود.
عبدالملک��ی درب��اره اینکه آیا قرار اس��ت یارانه نقدی یا
کاالبرگ بهعنوان گزینههای یارانهای مطرح باش��د یا اینکه
ترجیح مجلس پرداخت کاالبرگ الکترونیکی اس��ت ،اظهار
بیاطالع��ی کرده و گفت :مجلس یک بح��ث اصلی دارد و
آن این است که قیمتهای موجود افزایش پیدا نکند .آنچه
در قانون آمده این است که قیمتها در سطح شهریور سال
گذشته بماند که در این زمینه نیز در ستاد اقتصادی دولت
درحال بحث هستیم.
در این راستا ،وحید شقاقیش��هری ،اقتصاددان و استاد
دانشگاه ضمن انتقاد از شیوه توزیع یارانهها در سالهای اخیر
اظهار کرد :اقتصاد ایران حداقل با پنج ابرچالش در دهه پیشرو
مواجه اس��ت که یکی از آنها بحث ش��کاف طبقاتی و توزیع
نامتوازن ثروت است که منجر به فقر بیشتر میشود .مطالعات
ما ثابت کرده است که در ابتدای دهه  ۱۳۹۰ضریب جینی
(بهعنوان شاخص اصلی سنجش شکاف طبقاتی در کشورها)
حدود  ۰/۳۶بوده و در پایان این دهه یعنی در ابتدای س��ال
 ۱۴۰۰بیش از  ۰/۴۱بوده که اگر این رقم از مرز  ۰/۴۵عبور
کند ،کارشناس��ان آن را یک مرز هش��دار در همه جای دنیا
ارزیابی میکنند که در آن صورت ممکن اس��ت رویدادهای

شقاقی با تاکید بر اینکه «حتی عدد پرداخت یارانه نقدی
نیز بنابر قانون در سالهای اخیر تغییر نکرد» ادامه داد :این
اقدام یارانهای نیز مانند بسیاری از اقدامات اقتصادی دیگر در
میانه کار خود رها شد و به اهداف خود نرسید .اکنون نیز وقت
اصالح نظام یارانهها نیست .این امر یک ضرورت است که در
ابالغیه نیز برحسب همین ضرورت مطرح شده ،اما مادام که
شرایط الزم تورمی و بودجهای وجود دارد ،اجرای این طرح
اصال به صالح نیست ،زیرا در شرایط بیثبات و ملتهب اساسا
نباید چنین اقدامی کرد.
 ایجاد تورم با حذف یارانه تولید
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه «درحال حاضر
حذف یارانهها از تولید و مصرف خود تورم بیش��تر به همراه
میآورد» گفت :مدیریت کنونی و ظرفیت دولت فعلی توان
اجرایی الزم برای انجام یک چنین پروژه بزرگی را ندارد .تیم
اقتصادی دولت توان چنین کاری را ندارد و این یعنی ما در
این جراحی از جراح کاردانی نیز بهرهمند نیستیم .لذا مادامی
که یک ش��رایط پیشبینیپذیر در اقتصاد ایران حکمفرما
نباش��د ،نمیتوانی��م در این جهت و ب��رای بهبود وضعیت
گروههای فرودست اجتماعی مثل کارگران و دیگران به اجرای
هدفمندسازی یارانهها چشم بدوزیم.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا میتوان
بهجای یک شوک قیمتی و جراحی گسترده یارانهای گام به
گام و با طرح برخی از کاالها (مانند یارانه نان یا گوشت) یا
پرداخت کاالبرگ شرایط را مدیریت کرد؟» توضیح داد :نظام
یارانهای همواره یک حاشیه عمده دارد و آن بحث فساد است.
لذا اجرای نامناسب و بدون بستن راههای بیثباتی و فساد،
خود چالشآفرین است.
ش��اید دولت برای برخی کاالها ممکن اس��ت بهدلیل
ش��رایط خاص کنونی اقدام به پرداخ��ت یارانه مربوط به
همان کاال را با کنترل ش��رایط تورمی انجام دهد ،و شاید
بخواه��د رقمی را به نام یارانه کااله��ای راهبردی نان یا
گوشت به همان یارانه قبلی سرپرستان خانوار اضافه کند،
اما تبدیل این سیاست به یک برنامه کالن و همه جانبه با
یک جراحی و شوک گسترده قیمتی ،آثار و عواقب بسیار
ناگوارتری خواهد داش��ت .لذا بهنظر میرس��د به صورت
موقتی و جستهوگریخته میتوان برای عبور از تنگناهای
اقتصادی موجود چنین اقداماتی را انجام داد.

یک اقتصاددان اعالم کرد

نظام توزیع یارانهها هم تراژدی است هم کمدی!

ناگ��واری رخ دهد .یکی از اصلیترین مس��ائلی که در ایران
پیرامون علل افزایش این شکافهای طبقاتی مطرح است،
بحث توزیع ناموزون و نامتناسب یارانهها در کشور است.
 از هر چهار ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق
وی ب��ا بیان اینکه «در ابتدای دهه  ۹۰جمعیت زیر خط
فقر مطلق کش��ور ۱۱درصد بوده که این رقم در پایان سال
 ۱۴۰۰به باالی ۲۵درصد رس��یده است و از هر چهار ایرانی
یک نفر زیر خط فقر مطلق است» افزود :ما بیثباتی زیادی در
نظام یارانهای کشور داریم که به تشدید فقر و شکاف طبقاتی
میانجامد .ما ماهیانه بیش از ۲۳۰هزار میلیارد تومان یارانه
در حوزهه��ای مختلف میپردازیم که بیش از ۷۰درصد این
یارانه پنهان به دو دهک باالی ثروتمند جامعه میرس��د که
اقلیتی محض هستند .در واقع ما چیزی به نام نظام یارانهای
حامی فرودس��تان و متوسطها نداریم .این درحالی است که
در همه جای دنیا یارانه برای اقشار فرودست است اما شکل
توزیع یارانه در کشور ما حامی ثروتمندان است.
به گزارش ایلنا ،شقاقی با تاکید بر اینکه «تجربه ارائه یارانه
پنهان در بحث ارز باعث شد که در فقدان نظارت دولت برخی
ارز دولتی را به قیمت آزاد در داخل بفروشند و سود آن را از
کشور خارج کنند» گفت :شکل توزیع یارانه توسط دولتها در
ایران معموال باعث شکاف طبقاتی و تضییع عدالت اجتماعی
شده و نظام توزیعی آن بیشتر هم تراژدی است و هم کمدی!
به این معنا که ما به بسیاری از بنگاههای اقتصادی آب و برق
و سوخت و زمین رایگان و کارگر ارزان میدهیم تا ارز حاصل
از صادرات تولیدات را وارد صندوق ارز نیمایی کنند ولی باز هم
دور از چشم دولت ارز را وارد بازار آزاد میکردند .این درحالی
است که ما میتوانستیم بهشیوههای دیگری یارانه بدهیم تا
دقیقا به فرودستترین الیههای جامعه اصابت کرده و حتی
بتواند مولد تولید با بهرهوری باشد.
 اکنون زمان جراحی یارانهای نیست
اس��تاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه «ما در
این حوزه به اصالح س��اختاری و جراحی بزرگ نیاز داریم»
اضافه کرد :اکنون اما وقت این جراحی بزرگ یارانهای نیست.
زیرا مریضی که درگیر فشار خون و بیماری قند از نوع حاد

است ابتدا باید به یک شرایط متعادل و باثبات برسد و سپس
برای هرگونه جراحی آماده شود .وضعیت اقتصادی ما نیز در
چنین شرایطی است و بهنظر میرسد قبل از احیای برجام
و آزادس��ازی منابع ارزی ایران و همچنین قبل از مهار تورم
لجامگس��یخته موجود ،هر اقدام��ی در جهت جراحی نظام
یارانهای موجود (که ضروری هم هست) آسیبهای به شدت
ویرانکنندهای دارد.
وی با بیان این نکته که در سالهای  ۸۷و  ۸۶نیز اقداماتی
در جهت هدفمندس��ازی یارانهها و جراحی صورت گرفت،
تصریح کرد :در آن سال تحلیل این بود که ما به جای دادن
یارانه به تولیدکننده و یا ارائه سوبسید روی مصرف کاالها ،این
یارانه را مستقیم به کل جامعه بهصورت کامال برابر بدهیم.
این طرح البته بعدا تبدیل به قانون ش��د و قرار این بود که
سود حاصل از اجرای این طرح برای ارتقای فناوری و توسعه
بنگاهها اختصاص یابد که اساسا این اهداف محقق نشد .بحث
یارانه نقدی نیز قرار بود متناسب با درآمد خانوادهها توزیع شود
ولی دولت احمدینژاد آن را به کلیه افراد جامعه اختصاص داد
و بخش غیرنقدی یارانهها که بحث کاالبرگ بود را نیز عمال
از این برنامه حذف کرد .این طرح اساس��ا یک مبلغ ۴۲هزار
میلیارد تومانی ثابت را ایجاد کرد که در همان زمان نیز تاثیر
شگرفی بر جای نمیگذاشت .ضمن اینکه بانک اطالعاتی الزم
برای اجرای این طرح نیز تا آخر فراهم نشد.

شرکت پتروشیمي تبریز (سهامي عاﻡ)

www.jahanesanat .ir
شرکتپتروشیميتبریز
(سهامي عاﻡ)

فراخوان مزایده عمومی

نوبت دوم

شرکت پتروشیمی تبریز در نظر دارد اقالم مازاد بر نیاز ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل
میآید ضمن اعالم آمادگی با در دس��ت داش��تن مدارک اعالمی ،جهت خرید اس��ناد مزایده و بازدید در روزهای چهارشنبه مورخ  31فروردین لغایت
پنجشنبه مورخ  1اردیبهشت از ساعت  9الی  13به نشانی :تبریز -انتهای اتوبان شهید کسایی -کیلومتر  ۳آزادراه شهید مهدی باکری -جاده اختصاصی
پتروشیمی تبریز -مجتمع پتروشیمی تبریز -انبار تدارکات کاالها مراجعه نمایند.

شرکت پتروشیمي تبریز (سهامي عاﻡ)

شرکتپتروشیميتبریز
(سهامي عاﻡ)

حسن شيروانی « -جهان صنعت»

«جهان صنعت» -ش��رکت بهمنموتور در اسفندماه سال ۱۳۹۹
فروش خودرویی را آغاز کرد که به عقیده بسیاری از لحاظ زیبایی در
بین خودروهای مونتاژ شده در ایران کمنظیر بوده و همچنین با نگاه
اجمال��ی به میزان فروش این خودرو میتوان اقبال و رضایت عمومی
برای خرید این محصول را مشاهده کرد.
چند موضوع در موفق بودن خودروی دیگنیتی پرایم بس��یار حائز
اهمیت است از جمله :زیبایی خودرو که در ذهن بیننده تداعیکننده
خودروهای به روز اروپایی است ،به عنوان اولین  SUVکوپه مونتاژ در
ایران و در نهایت شرکت تامینکننده معتبری همچون «بهمنموتور»
که سابقه همکاری با شرکتهای معتبر ژاپن را در کارنامه خود دارد.
ح��ال طبق اعالم قبلی ،ش��رکت بهمنموتور قص��د دارد دیگنیتی
پرس��تیژ را با ویژگیهای منحصر به فرد در اوایل تیرماه س��ال جاری
ب��ه ب��ازار معرفی کند .خودروی��ی که با مرور ویژگیه��ای آن متوجه
خواهیم ش��د که یک کوپه با قوای محرکه و توان اس��تثنایی و ش��اید
بیرقیب باشد.
در نسخه جدید دیگنیتی که به «دیگنیتی پرستیژ» معروف خواهد
بود تغییرات ظاهری جزئی نسبت به مدل قبل دیده میشود از جمله
تغییرات در س��پر جلو و چراغ مهش��کن ،رینگ  ۲۰و تغییرات اگزوز
اشاره کرد.
تغییراتی در امکانات رفاهی داخل کابین نیز مش��اهده میشود که
بس��یار مورد توجه است و مهمترین آنها عبارتند از :سیستم صوتی با
برند  Pioneerو آمپلی فایر مجزا  ۱۵۰وات ،صندلی برقی ۱۰حالته
راننده ،ش��ارژر وایرلس ،نورپ��ردازی داخلی ( ۷رنگ) ،صفحه کیلومتر
کامال دیجیتال و...
اما تفاوت اصلی بین پرستیژ و پرایم را میتوان در قوای محرکه آن
جستوجو کرد.
ای��ن خودرو مجهز ب��ه یک موتور  ۲لیتری ( )HD-Euroتوربو
شارژ با سیستم پاشش مستقیم  GDIساخت بوش است که توانی
معادل  ۲۳۰اسب بخار و گشتاور حدود  ۳۶۰نیوتن متر را تولید میکند.
گیربکس پرستیژ  AT۶جدیدترین نسل HyundaiPowertech
است .برای اینکه مشتریان این محصول حس بهتری از توان  ۲۳۰اسب
بخار پرس��تیژ داشته باشند بهتر است اشارهای به توان موتور برخی از
خودروهای برند  SUVموجود در بازار ایران از کرهای و ژاپنی تا برخی
خودروهای اروپایی به شرح ذیل داشته باشیم.

گروه صنعت -اکنون تورم و گرانی
در حالی به رایجترین بحث کشور چه از
منظر کارشناسی و چه از منظر عمومی
تبدیل شده که بررسیها نشان میدهد
به غی��ر مقاطع کوتاهم��دت و خاص،
اقتصاد ایران همواره در طول چهار دهه
گذشته درگیر معضلی به نام تورم بوده
است .البته این موضوع زمانی جدیتر
میشود که بدانیم در این سالها تورم
دورقمی ب��وده و اکثرا نی��ز باالی ۲۰
درصد نوسان داش��ته است؛ امری که
به گفته اقتصاددانان میتواند بنیانهای
هر اقتصادی را به لرزه در آورد و منابع
هر کشوری را به سرعت هر چه تمامتر
باد هوا کند.
در این رابطه و در حالی که مسووالن
کشور نیز اذعان دارند دهه  ۹۰از منظر
شاخصهای اقتصادی ،دههای کمفروغ
برای ایران بوده است ،بررسی آمارهای
مرک��ز آم��ار ایران در ط��ول یک دهه
گذش��ته از لحاظ تورم نشان میدهد
که با وجود تمام تالشها و هزینههایی
که ب��رای رونق اقتص��ادی و صنعتی
کش��ور صورت گرفته ،معضلی به نام
تورم دورقمی ،پیمودن مسیر توسعه را
دشوار کرده و در بخش صنعت با وجود
پیش��رفتهایی که از لحاظ فناوری و
تن��وع ایجاد ش��ده در نهایت به حفظ
وضع موجود ختم شده است.
 وضعیت تورم در یک دهه اخیر
طبق برخ��ی از برآوردهای صورت
گرفته ،تورم در دهه ۱۳۹۰رقمی معادل
 ۲۲/۳درصد را ثبت کرده که این رقم
 ۳/۳درصد از دهه  ۱۳۶۰نیز باالتر بوده
است .همچنین در شرایطی نرخ دالر در
طول هفت سال گذشته در حدود ۷۵۶
درصد رشد داشته که بررسی آمارهای
مرکز آمار ایران نشان میدهد که سال
 ۱۳۹۲ن��رخ تورم با  ۳۲/۱درصد پایان

مش��تریان جدید از اسفند  ۹۹کمتر
ش��ده و میزان استخدام و بهکارگیری
نیروی انس��انی نیز کمترین رقم را در
طول  ۲۳ماه گذش��ته به ثبت رسانده
است .به همین دلیل هم هست که گفته
میشود شاخص انتظارات تولید برای
فروردین و احتماال اردیبهشت امسال
روندی کاهشی داشته باشد.
 مصرفکنندهکمتر،تولیدکمتر
به عقیده تحلیلگران یکی از عوامل
اصلی چنین وضعیتی برای بخش تولید
کش��ور به موضوع ت��ورم بازمیگردد.
در واق��ع ثبت چند دهه تورم دورقمی
نش��اندهنده یک بیم��اری مزمن در
اقتصاد کش��ور است که به عنوان یک
حلقه واسط ،سایر چالشهای موجود
در اقتصاد و صنعت را به یکدیگر ربط
میدهد .نمونه بارز این مساله در شاخص
رشد متوسط بخش صنعت در برنامه
ششم توس��عه نمایان است؛ جایی که
این ش��اخص رقم منفی  ۳/۶درصد را
ثبت کرده و نشان میدهد تولیدکننده
ایران��ی با وجود تمامی تالشهایی که
در این سالها صورت داده ،باز هم قادر
نبوده از امواج تورمی پیشی بگیرد .این
امر زمانی جدیتر میش��ود که بدانیم
وقت��ی ت��ورم با رکود پیون��د خورده و
هزینههای تمامشده را برای تولیدکننده
افزایش میدهد ،در مقابل قدرت خرید
مصرفکننده نیز کاهش یافته و سهم
بازار را هر چه کوچکتر میس��ازد .در
واقع مصرفکننده کمتر به معنای تولید
کمتر بوده و کوچک شدن سهم بازار در
شرایطی که بازارهای خارجی به واسطه
تحریمها به روی تولیدکننده بسته است
به معنای کاهش ظرفیت تولید خواهد
ب��ود که همزمان باعث افزایش نیاز به
س��رمایه در گردش و انحراف در منابع
و سرمایهگذاری میشود.

فراخوان مناقصه عمومی – یکمرحلهای

نوبت دوم

شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عام) در نظر دارد ماده شیمیایی  MAGNASIUM STEARATEبه شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید .لذا
از کلیه تامینکنندگان ذیربط و ذیصالح دعوت میشود حداکثر تا مورخ  ۱۴۰۱/۰۱/۳۰به منظور دریافت اسناد مناقصه مذکور ،نسبت به واریز مبلغ  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال
به حساب شبا  IR ۶۵۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۸۰۵۷۲۰۰نزد بانک تجارت به نام شرکت پتروشیمی تبریز به شناسه پرداخت  ۰۲۰۱۰۰۱۲۱۰۵۳۶۴۱۰۰اقدام و فیش
واریزی به همراه درخواست کتبی خرید اسناد را به پست الکترونیک  M.Iranmakani@tpco.irارسال و یا به نشانی :تبریز -انتهای اتوبان شهیدکسایی ،آزادراه
شهید باکری ،جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز ،مجتمع پتروشیمی تبریز ،دفتر مدیریت بازرگانی مراجعه نمایند.
متقاضیان میتوانند به منظور کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن۰۴۱–۳۴۲۸۲۹۷۳ :تماس حاصل نمایند.
سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

مقدار

شماره تقاضا

شرح

1/۴5۰/۰۰۰/۰۰۰

87۴۰۰کیلوگرم

PVS-0041068

MAGNASIUM
STEARATE

روابﻂعمومی شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عاﻡ)

مقدار

واحد

ردیف

عنوان ضایعات

1

کانتینر  2۰فوت (  6متری )

18۰

دستگاه

2

انواع تابلوهای مستعمل برق

111

عدد

3

بچینگ دست دوم دمونتاژ شده با متعلقات(بدون سیلو)

1

ست

مدارک مورد نیاز:
 )۱نامه اعالم آمادگی و معرفی نماینده با مهر و امضای مجاز معتبر شرکت
 )۲تصویر آگهی روزنامه رسمی در خصوص تأسیس شرکت (اشخاص حقوقی)
 )۳تصویر کارت ملی و شناسنامه (اشخاص حقیقی)
 )۴فیش واریزی به مبلغ  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب شماره ( )۵۱۸۰۵۷۲۰۰به شماره شناسه ( )۰۲۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۴۱۲۵به نام شرکت پتروشیمی
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پیشبینی رکود جهانی

نااطمینانی از مواد اولیه تولید فوالد

خبر
خبر

صنعت فوالد نمیداند که آیا مواد اولیه کافی برای فعالیت در ماههای آتی
خواهد داش��ت یا خیر و همچنین نمیداند که مواد اولیهای که برای خرید در
دسترس هستند ،چقدر خواهد بود .عضو هیاتمدیره انجمن نوردکاران فوالدی
ایران با اشاره به خارج شدن بخش قابلتوجهی از بیلت و اسلب تجاری به طور
ناگهانی از تجارت جهانی تصریح کرد :صنعت فوالد در حال حاضر قیمتهای
منطقی و باثباتی را برای معامالت اعالم نمیکند و هر قیمتی که ذکر میشود،
پایداری چندانی ندارد .به گفته وی ،ما در حال حاضر در حال گذراندن شرایط
ویژه در بازار فوالد جهان هس��تیم .مواد باید از منابع و بازارهای دیگر پوش��ش

حسن شيروانی « -جهان صنعت»

گروه معدن -حمله روسیه به اوکراین منجر به
رشد قیمت انرژی و مواد اولیه در تولید فوالد و نیز
ایجاد مشکالتی در زنجیره تامین شده است .این
موضوع صنعت فوالد را در سطح جهان تحت تاثیر
قرار داده است .با اینکه پیشبینی میشود نوسانات
بازار مالی و عدم اطمینان از وضعیت بازارها موجب
تضعیف سرمایهگذاری شود اما تقاضای جهانی در
حوزه فوالد هرچند به صورت کند ،افزایشی خواهد
بود .در این بین با اینکه چین قصدی برای افزایش
تقاضایفوالدندارداماهمچنانبهعنوانبزرگترین
مصرفکننده فوالد در دنیا باقی خواهد ماند و بعد از
آن هم هند ،آمریکا و ژاپن قرار دارند.
 تقاضای  1/8۴میلیارد تن فوالد
انجمنجهانیفوالدپیشبینیکردهکهتقاضای
فوالد در سال  ۲۰۲۲با  ۰/۴درصد افزایش به ۱/۸۴
میلیارد تن و با رش��د  ۲/۲درصدی دیگر در سال
 ۲۰۲۳به ۱/۸۸میلیارد تن برسد .اما عواقب ناشی از
جنگدراوکرایننشاندهندهکاهشانتظاراترشد
تقاضای جهانی فوالد در سال ۲۰۲۲میالدی است.
عالوه بر این ،تقاضای فوالد چین در سال ،۲۰۲۲
 ۹۵۲میلیون تن یعنی بدون تغییر نسبت به سال
پیش از آن خواهد ماند ،زیرا این دولت در تالش
است تا سرمایهگذاری در بخش زیرساخت را تقویت
کرده و بازار امالک و مستغالت را تثبیت کند.
ماکسینو ودویا رییس کمیته اقتصاد انجمن
جهانی فوالد در بیانیهای گفته ،تقاضای فوالد در
سال  ۲۰۲۱با  ۲/۷درصد افزایش به  ۱/۸۳میلیارد
رسید ،زیرا بهبود پس از همهگیری کرونا در تعدادی
از مناطق قویتر از حد انتظار بود ،اگرچه کاهش
شدیدتر از حد انتظار در چین وجود داشت .ودویا
گفت :چشمانداز سالهای  ۲۰۲۲و  ۲۰۲۳بسیار
نامشخصاست.انتظاربهبودمستمروباثباتازاین
بیماریهمهگیربهدلیلجنگدراوکراینوافزایش
تورم متزلزل شده است .این انجمن انتظار کاهش
رشد تقاضا در سال ۲۰۲۲را به دلیل تاثیرات جنگ
در اوکراین ،همراه با خطرات نزولی بیشتر ناشی از
ادامه آن ،بهویژه در چین و نرخ بهره داشت.
 چالش اقتصادهای نوظهور
در اتحادیه اروپا و بریتانیا ،انتظار میرود تقاضای
فوالد در سال ۲۰۲۲با ۱/۳درصد کاهش به۱۶۱/۵
میلیون تن برسد.
بیانیه انجمن جهانی فوالد میگوید اقتصادهای
نوظهور خارج از چین با چالشهای ناشی از محیط
خارجی ،جنگ و انقباض پولی ایاالت متحده مواجه
خواهند شد که منجر به رشد کم  ۰/۵درصدی در
سال  ۲۰۲۲به  ۴۸۴/۴میلیون تن و  ۴/۵درصدی

داده شوند.
امی��د ظف��ر تصریح ک��رد :ش��رایط در کوتاهمدت بس��یار خطیر اس��ت و
قیمتگذاریهای فعلی نیز این را به ما نشان میدهد .شرکتهای کشورهایی
که به تحریمها ملحق شدهاند ،مطمئن هستند که زنجیرههای تامین آنها از مواد
کشورهای تحریم شده قابل تهیه نیست و کشتیهایی که محموله را در بنادر
روسیه بارگیری میکنند ،خود مشمول تحریم خواهند شد .ممکن است بیمه
را از دست بدهند و محمولههای آنها بیمه نشوند .همچنین بسیاری از مشتریان
ریسک خرید محصوالت با منشاء روسی را نمیپذیرند.
ظفر در رابطه با عوامل اثرگذار روی قیمتها در بازار نیز گفت :فصل تعطیالت
تاثیرگذار بر بازار فوالد جهانی تقریبا تمام شده است .تنها تعطیالت باقی مانده ماه
رمضان است .عالوه بر این ،ما تقریبا در پایان همهگیری کووید ۱۹هستیم ،مگر

اینکه نوع جهش دیگری ما را شگفتزده کند .قیمتها در برخی مکانها افزایش
مییابد و قیمتها میتواند همزمان در برخی مکانها کاهش یابد.
به گزارش فوالدبان ،عضو هیاتمدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران افزود:
هر کشوری که از تحریمها نترسد ،میتواند از مواد خام و فوالد بسیار ارزان روسیه
و بالروس استفاده کند .در حال حاضر ،به دلیل ابهاماتی که بر معامالت جهانی
س��ایه افکنده است ،فعال رقابت زیادی در بازار وجود ندارد ،اما با ادامه وضعیت
فعلی و حتی تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در دریای سیاه و یا حتی مناطق دیگر
که برخی سیاسیون در مورد آن گمانهزنی میکنند قیمتها به دلیل مشکالت
لجستیکی ممکن است جهش یابد و رقابت منطقهای بیشتر شود .برخی حتی
پیشبینی میکنند که در ماههای آتی ممکن است جهان با یک رکود تورمی
غیرقابل انتظار دستوپنجه نرم کند.

«جهان صنعت» از افزایش  ۰/۴درصدی تقاضا در سال  ۲۰۲۲گزارش میدهد

پیشبینی رشد تﻘاﺿای فوالد

در سال  ۲۰۲۳میشود که نسبت به رشد ۱۰/۷
درصدی در س��ال  ۲۰۲۱کاهش یافته است .در
این روند ،سختتر شدن سیاستهای پولی ایاالت
متحده به کش��ورهای نوظهور آسیبپذیر مالی
آسیب میزند.
 برترین مصرفکنندههای فوالد
از ابتدای ژانویه تا پایان دسامبر ۲۰۲۱میالدی
چین با مص��رف  ۹۵۲میلیون تن فوالد در صدر
مصرفکنندگان این محصول قرار گرفت.
این در حالی اس��ت که پیشبینی میش��ود
طی س��الهای  ۲۰۲۲و  ۲۰۲۳میالدی اژدهای
زرد همچنان عنوان بزرگترین مصرفکننده را به
خود اختصاص دهد.
هن��د با مصرف  ۱۰۶میلیون و  ۱۰۰هزار تن،
ایاالت متحده آمریکا با مصرف  ۹۷میلیون و ۱۰۰
هزار تن ،ژاپن با مصرف ۵۷میلیون و ۵۰۰هزار تن،
کرهجنوبی با  ۵۵میلیون و  ۶۰۰هزار تن ،روسیه با
 ۴۳میلیون و  ۹۰۰هزار تن ،آلمان با  ۳۵میلیون
و  ۲۰۰هزار تن ،ترکیه با  ۳۳میلیون و  ۴۰۰هزار
تن ،برزیل با مصرف  ۲۶میلیون و ۴۰۰هزار تن و
ایتالیا با مصرف۲۵میلیون و ۹۰۰هزار تن به ترتیب
در رتبههای دوم تا دهم مصرف فوالد جهان طی
سال  ۲۰۲۱میالدی قرار گرفتند.

 هفته نزولی بازارهای جهانی فوالد
این در حالی است که گزارش عملکرد بازارهای
جهانیفوالددرهفتهگذشتهازروندکاهشیقیمت
محصوالت فوالدی حکایت دارد .سنگآهن وارداتی
خلوص  ۶۲درصد در چین از  ۱۵۵دالر به کمتر از
 ۱۵۲دالر هر تن خشک سیافآر رسید .خبرهایی
در ب��ازار چین مبنی بر تالش دولت برای کنترل
قیمت این ماده اولیه شنیده شد و بر جو بازار اثر
منفی داشت .این در حالی است که اواسط هفته
با امید به بهبود چشمانداز اقتصادی چین قیمت
بهبودهایی داشت.
 قراضه
در این میان بررسیها نشان میدهد که بازارهای
قراضه نزولی بودند .متوسط قیمت قراضه وارداتی
سنگین  ۱و  )۲۰ -۸۰( ۲در ترکیه هفته گذشته
روندی نزولی داش��ت و از  ۶۵۴دالر به حدود ۶۴۲
دالر هر تن سیافآر رسید .جو منفی بازار و ابهامات
موجود خریداران را عقب نشانده و روند قیمت منفی
شدهاست.قراضهصادراتیسنگینکالس ۲ژاپننیز
هفته گذشته افت داشت و با ۱۲دالر کاهش به۵۲۷
دالر هر تن سیافآر رسید .متوسط قیمت قراضه
وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز از  ۶۲۴دالر یک
هفته قبل به ۶۱۹دالر هر تن سیافآر رسید.

 بیلت
از سوی دیگر متوسط قیمت بیلت صادراتی
س��یایاس از  ۷۷۵تا  ۷۸۰دالر به  ۷۲۸تا ۷۴۷
دالر هر تن فوب دریای سیاه رسید .در چین هم
بیلت وارداتی از  ۶۶۰تا  ۶۷۰دالر به  ۶۶۰تا ۶۸۰
دالر هر تن سیافآر رسید.
در ترکی��ه قیمت بیلت وارداتی نزولی بود و از
 ۹۰۰دالر به  ۷۹۰تا  ۸۱۰دالر هر تن س��یافآر
رسید .قیمت بیلت صادراتی ترکیه نیز از  ۹۲۰تا
 ۹۵۰دالر به  ۸۸۰تا  ۸۹۵دالر هر تن فوب رسید.
در بازار واردات جنوب ش��رق آس��یا قیمت بیلت
وارداتی  ۵دالر افت داشت و  ۸۰۰تا  ۸۱۰دالر هر
تن سیافآر ثبت شد .همچنین هفته گذشته به
گزارش متال بولتن ،متوسط قیمت بیلت صادراتی
ایران نیز از  ۷۱۰تا  ۷۳۰دالر به  ۶۸۲تا  ۶۹۵دالر
هر تن فوب کاهش داشت.
 ورق
ورق گرم صادراتی سیای اس در  ۹۶۵دالر هر
تن فوب دریای سیاه باقی ماند .متوسط قیمت ورق
گرم صادراتی چین نیز از ۸۷۲دالر به کمتر از۸۵۶
دالر هر تن فوب رسید .در بازار جنوب شرق آسیا
آخرین قیمتهای وارداتی ورق گرم  ۹۱۵تا ۹۲۵
دالر هر تن سیافآر ثبت شد.

خبر

آیا قیمت سیمان تغییر میکند؟

ایلنا -دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت :ما تولیدکنندگان
سیمان که در بورس کاال معامله میکنیم فعال تغییری در قیمت آن ندیدهایم و
تصور ما این است که در بازار هم فعال نمیتواند هیجانی داشته باشد.
عبدالرضا شیخان درباره قیمت سیمان در بازار گفت :اکنون عرضه سیمان
کمی زیاد شده ولی قبل از آن در یکی از اتحادیهها گفته شده بود که قیمت
سیمان باال رفته است .با رصدکردن قیمتها متوجه شدیم خیلی تکان نخورده
و دلیل این بود که در این چند هفته ماه اول س��ال ،عرضه س��یمان زیاد بوده،
ولی عرضهها جذب نشده است .این نشان میدهد که بازار تشنه سیمان نیست
یعنی بازار خیلی خوبی برای آن نبوده است .عالوه بر اینکه عرضه زیاده بوده،
تقاضا هم کاهش داشته است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان در ادامه خاطرنشان کرد:
افرادی انتظار داش��تند دراین سوی سال ،سیمان افزایش قیمت  ۲۵درصدی
داشته باشد که هنوز چنین اتفاقی برای آن نیفتاده است .سیمان در بورس کاال
معامله میشود و هر کاالیی که در بورس برود به صورت شفاف همه متوجه
تغییرات قیمتی آن میشوند.
شیخان در ادامه تاکید کرد :ما تولیدکنندگان سیمان که در بورس معامله
میکنیم فعال تغییری در قیمت آن ندیدهایم و اکنون تصور ما این است که در
بازار هم نمیتواند هیجانی داشته باشد .ماه فروردین معموال همینطور است به
خصوص که ایام ماه مبارک رمضان هم هست و این موضوع در بازار ساختوساز
تاثیرگذار است .وی افزود :افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینهها ممکن است
اتفاق بیفتید یعنی هزینه تولید باال رفته و تولیدکننده با این قیمتهایی که در
بورس ارائه میشود ،توان ادامه تولید را نداشته باشند که باید در آن تجدیدنظر
شود و اکنون روی آن کار میکنیم .با توجه به اینکه سیمان در بورس معامله
میشود ممکن است در قیمت پایه مقداری اثر بگذارد.
دبیرانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان بر اینکه بازار سیمان فقط
با قطع برق ملتهب میشود ،ادامه داد :اکنون برق کارخانههای سیمان پایدار است
و تولید آنها روال عادی دارد ولی اگر عرضه برق کاهشی و محدودیت بیشتری
برای آن ایجاد شود ،نمیتوان تضمین کرد که برای بازار چه اتفاقی میافتد.
وی افزود :هنوز اخطاری یا اطالعیهای در این زمینه جایی ندیدهایم و شایعاتی
برای قطعی برق شنیده شده ولی هنوز چیزی به صورت رسمی جایی اعالم
نشده است .اگر اعالم شود برق کارنجات قطع میشود این عامل ممکن است
باعث تالطم در بازار سیمان شود.
شیخان با بیان اینکه وضعیت صادرات سیمان طبق روال سالهای گذشته
کاهشی بوده است ،خاطرنشان کرد :بخش عمده صادرات سیمان ما به کشور
افغانستان بود که برای آن مشکالتی ایجاد شده و شرکتهایی که به افغانستان
صادرات داشتند ،کاهش یافتهاند .از این سو هم صادرات سیمان مشتری محدودی
در آسیای میانه و روسیه دارد که در حال حاضر دچار مشکل شدهاند.
وی افزود :با این حال ،صادرات کلینکر ما در حال انجام است ولی با عوارضی
که در حال گذاشتن است به نظر میرسد که آن هم متوقف شود .یعنی زیان
عدم صادرات بیش��تر خواهد شد .چون با آن قیمتها دیگر مشتری نداریم و
نمیتوانیم با این تعرفهها ،هزینههایمان را پوشش دهیم که این موضوع اتفاق
بدی است.
دبیرانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پایان تصریح کرد :متاسفانه
بازار صادرات ما دیگر کش��ش ندارد ،چون هزینههای صادراتی ما زیاد اس��ت.
شرایط بانکی ما نیز در حال حاضر شرایط خوبی نیست و هزینههای صادرات
ما از جمله هزینه حملونقل و کشتیرانی باال رفته که با این وجود نمیتوانیم با
این قیمتها در بازار جهانی رقابت کنیم.

در ب��ازار داخلی اروپ��ا ورق گرم  ۳۷یورو افت
هفتگی داشت و ۱۳۵۰یورو هر تن در کارخانه ثبت
ش��د .در بازار داخلی آمریکا نیز ورق گرم  ۵۰دالر
رشد داشت و ۱۵۰۰دالر هر شورت تن در کارخانه
بود .همچنین هفته گذشته متوسط قیمت اسلب
صادراتی ایران بنا بر گزارش متال بولتن ۷۶۰تا۸۵۰
دالر هر تن فوب شنیده شد که تغییری نداشت.
اسلب صادراتی سیای اس نیز از  ۸۶۰تا  ۸۷۰دالر
به  ۸۵۰تا  ۸۷۰دالر هر تن فوب رسید.
 کاهش قیمت شمش فوالدی صادراتی
ایران
درهفتهگذشته،میانگینقیمتبیلتصادراتی
ایران ۶۸۸/۵ ،دالر به ازای هر تن بود که نس��بت
به هفته پیش از آن ،کاهش  ۳۱/۵دالری ،معادل
 ۴/۴درصدی را نش��ان میدهد .قیمت میانگین
اس��لب صادراتی ایران نیز در هفته گذشته ۸۰۵
دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از
آن ،تغییری نشان نمیدهد.
قیمتهایمنتشرشدهتوسطمتالبولتننشان
میدهد که قیمت فوبِ اسلب صادراتی ایران در
هفته گذشته تغییری نداشت و اسلب در قیمت
 ۷۶۰تا  ۸۵۰دالر به ازای هر تن معامله ش��د .در
هفته گذشته ،قیمت فوبِ بیلت صادراتی ایران در
بنادر کش��ور  ۶۸۲تا  ۶۹۵دالر به ازای هر تن بود
که میانگین این قیمت نسبت به قیمتهای ۱۷
فروردین ،حاکی از کاهش  ۴/۴درصدی است.
قیمت شمش فوالدی صادراتی ایران که پس از
اتمام تعطیالت نوروزی ،رکورد تاریخی جدیدی از
خود برجای گذاشته بود ،در هفته گذشته به کانال
 ۶۰۰دالری عقبنشینی کرد که دلیل آن کاهش
شدید قیمت بیلت صادراتی روسیه بود .نرخ بیلت
صادراتی روسیه به دلیل تحریمهای موجود و وضع
تحریمهای احتمالی در آینده ،کاهش شدیدی را
تجربه کرده و بسیاری از مشتریان نسبت به خرید
محص��والت فوالدی روس��یه ،احتی��اط به خرج
میدهند .تحریمها باعث شده تا فوالدسازان روس،
در نرخ فروش خود تخفیفهای بزرگی قائل شوند.
این امر باعث شد تا در هفته گذشته ،قیمت بیلت
صادراتی ایران نیز تحت تاثیر کاهش قیمتهای
فوب دریای س��یاه ،کاهش قابلتوجهی را تجربه
کند .قیمت بیلت صادراتی منطقه CISدر سواحل
دریای سیاه ،هفته گذشته کاهش قابلتوجهی را
تجربه کرد و به  ۷۲۸دالر به ازای هر تن رسید.
شایان ذکر است که انتظار میرود مصوبه اخیر
وضع عوارض صادراتی ،کاهش قابل توجه حجم
صادرات فوالد ایران را درپی داشته باشد.

گزارش 2

گروه معدن -حدود یک هفته است
که اعتراضات در ارتباط با تصمیم وزارت
صمت در خصوص عوارض  ۱۷درصدی
باال گرفته اس��ت .کارشناسان و فعاالن
معدن��ی هر یک ضمن اب��راز مخالفت با
چنین تصمیم��ی از این نهاد مس��وول
خواستهاند تا از تصمیم خود برگردد اما
ح��اال وزارت صمت علل حمایت خود از
چنین تصمیم��ی را اعالم و بر نظر خود
تاکید کرده است .وزارت صمت گفته که
اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد
اولیهرابراساس مصوبهجلسهشورایعالی
هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف
ستاد تنظیم بازار ،برای یک دوره دو ماهه
ابالغ کرده است.
گفته شده که اعمال این عوارضهای
جدید صادراتی موجب میشود تا صادرات
مواد اولیه بهصورت پلکانی و متناسب با
رشد قیمتهای فوب ایران نسبت به تاریخ
مبنا (دیماه  - ۱۴۰۰ابتدای سال )۲۰۲۲
مشمول دریافت عوارض صادراتی شود.
اعمال عوارض صادراتی توسط دولت بر
روی مواد اولیه ،چهار علت اصلی داشته که
نخستین آنها مدیریت آثار تورمی قیمت
مواد اولیه  PPIناشی از بحران شرق اروپا
و تاثی��ر آن ب��ه روی  CPIو تورم حوزه
مصرف (رشد تا  ۵۰درصدی قیمت مواد
اولیه ناشی از جنگ روسیه) بود.
علت دوم اعمال این عوارض ،تقویت
موجودی انبارهای مواد اولیه کش��ور در
آستانه فصل گرما و مدیریت کسری برق
پیشرو بود (کمبود برق از اردیبهشت تا
شهریورماه و برنامه دولت در محدودیت
برق صنایع بزرگ).
بر اساس این گزارش ،لزوم بازگشت
بخشی از رشد قیمتهای جهانی به خزانه
ب��ا توجه به تثبیت قیمت گاز طبیعی و
انرژی در کش��ور و اختالف فاحش آن با
قیمتهای جهانی ،س��ومین علت وضع
عوارض صادراتی به شمار میرود.
چهارمینعلتاعمالعوارضصادراتی
نیزاطمینانازاولویتداشتنمصرفکننده
داخلی و صنایع پاییندس��ت نسبت به
خریداران خارجی است.
تاکیدشدهکهمصوباتباالدستاعمال
عوارض ،تاکید بر محدود بودن دوره اعمال

پافشاری وزارت صمت بر خودتحریمی داخلی

مصرفکننده از این بخشنامه تاثیر مثبت میگیرد

آن در شرایط خاص دارد و ستاد تنظیم
بازار دولت با توجه به اسناد باالدست خود
ووضعیتچالشهایبینالمللیوداخلی،
نسبت به تداوم اعمال آن برای یک دوره
دیگر و در صورت لزوم ،تغییر تاریخ مبنا
اعالم نظر خواهد کرد.
 وضع عوارض پلکانی صادرات
معاون معادن و ف��رآوری مواد وزارت
صمت این مصوبه را مربوط به شورایعالی
هماهنگی اقتصادی سران قوا اعالم کرده
و گفته است :این مصوبه تنها برای تنظیم
بازار داخلی در شرایط بحرانی بوده و هدف
درآمدی برای دولت ندارد.
رضا محتشمیپور افزود :تنظیم این
بس��ته از اواخر آذرماه س��ال گذشته در
دس��تور کار قرار گرفت که در مجموعه
تنظیمکنندگان ،نمایندگان��ی از وزارت
صمت و بازار سرمایه نیز حضور داشتند و
روی آن کار کارشناسی انجام شد.
وی ب��ا بیان اینکه ای��ن مصوبه از آن
تاریخ تا انتهای س��ال گذشته در دست
پیگی��ری برای تدوین مصوب��ات الزم و
دریاف��ت مجوزها برای اجرا بوده اس��ت،
ادام��ه داد :این مصوبه پس از تصویب در
شورایعالی هماهنگی اقتصادی دولت
به ستاد تنظیم بازار ابالغ شد تا در ستاد
به بحث کارشناسی گذاشته شود .معاون
معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تصریح
ک��رد :در واقع وضع عوارض پلکانی ابالغ
ستاد تنظیم بازار به وزارت صنعت ،معدن
و تجارت برای اجرا بوده است.
 مقابل�ه ب�ا بح�ران افزای�ش
قیمتهایجهانی
محتشمیپوردرخصوصضرورتهای
تصویب و اج��رای این مصوبه بیان کرد:
اتفاقاتاواخرسالگذشتهروسیهواوکراین
افزایش قیمتهای جهانی دربرخی کاالها
که بیشتر کاالهای انرژیبر و مواد غذایی
بودند،ایجادکردواینمصوبهباهدفمقابله
با این بحران در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه روس��یه و اوکراین
اکنون دو تولیدکننده بزرگ محصوالت
انرژی و مواد غذایی هستند ،عنوان کرد:

این جنگ روی بازار فوالد اثر گذاش��ت؛
روسیه صادرات این مواد را ممنوع اعالم
ک��رد و اوکراین نیز صادرات بخش��ی از
محصوالت فوالدی را متوقف کرد که در
کشورمان نیز با افزایش شدید قیمت در
مقطعی کوتاه روبهرو بودیم.
معاون معادن و ف��رآوری مواد وزارت
صمت بابیان اینکه یکی از بندهای این
مصوب��ه مربوط به چگونگی کنترل بازار
داخل��ی در ص��ورت مواجهه ب��ا بحران
خارجی بهص��ورت مقطعی بود ،توضیح
داد :بحرانهای خارجی نباید بر اقتصاد
کش��ور تاثیر بگذارند ،برای مثال قیمت
میلگرد اوایل جنگ روسیه و اوکراین در
مقاطع��ی از  ۱۳و  ۱۴هزار تومان به ۱۸
هزار تومان رسید ،بنابراین تاثیرات جنگ
روی بازار دیده ش��د و انتظار این بود که
تمهیداتی برای کاهش شدت این اثرات
توسط دولت اندیشیده شود و این مصوبه
در همین راستا ابالغ شد.
 تنظیم ب�ازار در چارچوب دو
رویکرد
محتشمیپور موضوعات تنظیم بازار را
در چارچوب دو رویکرد دانست و ادامه داد:
یک رویکرد قیمتگذاری دستوری است
که در کشور ما زیاد تجربه شده و به نتایج
خوبی نرسیده اس��ت ،اما رویکرد بعدی
کنترل عرضه و تقاضاست.
وی ساماندهی بازار ورق را نیز در جهت
کنترل عرضه و تقاضا دانست و گفت :در
مقطعی با کمبود  ۲۰درصدی ورقهای
فوالدی در بازار روبهرو بودیم ،بنابراین مقرر
شد که این شکاف با واردات جبران و عرضه

شود و این اتفاق خوبی بود.
معاون معادن و ف��رآوری مواد وزارت
صمت افزود :از سوی دیگر سهمیهبندی
در بازار فوالد و ورق برداشته شد و التهاب
این بازار بهشدت کاهش یافت در حالی که
مداخله دستوری نیز نداشتیم.
محتشمیپورهمچنینبیانکرد:اکنون
هر کس به هر مقدار که ورق میخواهد،
میتواند در بورس کاال خریداری کند و این
مداخله از جنس مداخله در سمت عرضه
بوده است که تجربه خوبی بود.
وی با اشاره به برخی نمونههای جهانی،
گفت :چین در سال ۲۰۰۸وقتی با بحران
جهانی کاالهای پایه روبهرو شد ،عوارض
 ۴۰درصدی وضع کرد ،این کشور امروز
روی فروآلیاژه��ا ع��وارض  ۴۰درصدی
گذاشته است.
 هماهنگ�ی دس�تگاه های
اجرایی
معاون معادن و ف��رآوری مواد وزارت
صمت ادامه داد :در کشور ما سنگآهن
کمتر از نیاز بخش فوالد تولید میشود،
البته برنامه اکتش��افی باید زیاد شود ،اما
طبیعی است در این شرایط عالقهای برای
صادرات سنگآهن نداریم و کشور موانع
میگذارد و تشویقها را برمیدارد.
محتشمیپور همچنین در خصوص
هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با
این موضوع ،بیان کرد :بر اس��اس قانون،
مصوبات ستاد تنظیم بازار با رای اکثریت
مطلق قابلاجراس��ت که دس��تگاههای
ذیرب��ط از جمله وزارت امور اقتصادی و
دارایی نیز جزو این ستاد است.
وی همچنی��ن در ادامه با بیان اینکه
س��ال گذش��ته تولید فوالد  ۳۰میلیون
تن بوده اس��ت ،گف��ت ۲۰ :میلیون تن

آگهی دعوﺕ به مﺠمﻊ عمومی عادی بهﻃور
فوقالعاده و شناسه ملی ۱0۱00688747

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکتنانشهر(سهامیخاص) به شماره ثبت۲۳۴۰۳
و شناسه ملی  ۱۰۱۰۰۶۸۸۷۴۷دعوت مینماید در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۰روز شنبه راس ساعت
 ۹صبح جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده در محل قانونی شرکت
جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد ذیل حضور به هم رسانید.
امضا
دستور جلسه :انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئتمدیره -تعیین حق
هیئتمدیره

مص��رف داخ��ل و ح��دود  ۱۰میلیون
صادرش��ده است و موضوع کمبود انرژی
سال گذشته ،امسال نیز تکرار میشود و با
محدودیتهای انرژی روبهرو هستیم که
اثر خود را روی فوالد میگذارد و به علت
تامین انرژی ،تولید ممکن اس��ت دچار
تغییر شود و این مصوبه برای پیشبینی
و جلوگیری از این موضوع نیز بوده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت
بیان کرد :هدف این مصوبه این است که
بازار س��رمایه پیشبینیپذیری از آینده
داشته باشد تا بحرانها نتوانند روی آن اثر
بگذارند .محتشمیپور همچنین با اشاره
به آثار مثبت وضع عوارض صادراتی روی
مصرفکننده داخلی ،تصریح کرد :وقتی
تولیدکننده مواد اولیه صادرات را کمتر
و عرضه داخلیاش را بیشتر میکند ،پس
امکان اینکه قیمت داخلی از التهاب بیفتد

بينالملل

بیشتراست،بنابراینمصرفکنندهداخلی
از ای��ن مصوبه تاثیر مثبت میگیرد .وی
عنوان کرد :کشوری که خود تولیدکننده
فوالد است نباید بازار فوالد آن از نوسانات
جهانیمتاثرشود،همچنیندرپاییندست
ورق فوالدی و شمش چندین الیه صنعت
فعال هستند که این صنایع نیز باید خود را
تنظیم کنند .معاون معادن و فرآوری مواد
وزارت صم��ت در ادامه بابیان اینکه بازار
س��رمایه با هر تصمیمی در سطح کالن
مل��ی متاثر میش��ود و بهنوعی نماینده
اقتصاد ملی است ،گفت :این طبیعی است
که بازار سرمایه در این مصوبه متاثر شود.
در یک مقطعی سیاستگذاریهای ملی
نوس��انات بازار سرمایه را به دنبال دارد و
اینکه بگوییم تنها بازار سرمایه متاثر شد،
قابلقبولنیست،زیرامصرفکنندهنهایی
نیز مدنظر است.

آخرین عملکرد معادن طال در اسپانیا

ایسنا -شرکت معدنی Orvana Mineralsگزارش داد که این شرکت۱۰
هزار و  ۵۹۵اونس طال در سه ماهه دوم سال مالی  ۲۰۲۲در اسپانیا تولید کرد
که  ۳۳درصد کاهش را نسبت به سه ماهه اول سال مالی  ۲۰۲۲نشان میدهد.
طبق بیانیه این شرکت ،تولید سه ماهه آن تحتتاثیر توقف موقت عملیات در ماه
مارس در نتیجه اعتصاب سراسری حملونقل در اسپانیا قرار گرفت.
این شرکت عنوان کرد :در حال بررسی عملیات و هزینههای خود در نتیجه
توقف موقت در ماه مارس است و انتظار دارد که بتواند بهروزرسانی جامعتری
از تاثیرات بر عملیات را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشدهی سه ماهه دوم
سال مالی  ۲۰۲۲ارائه کند.
جان گاویدیا ،مدیرعامل این شرکت اظهار کرد :این یک سه ماهه چالشبرانگیز
از نظر تولید در اسپانیا به دلیل تاثیر بیماری کووید بر نیروی کار ،مشکالت زنجیره
تامین در سراسر اروپا و اعتصاب سراسری حملونقل در ماه مارس بوده است.
کانالهای زنجیره تامین از اوایل آوریل دوباره فعال شدند و تولید دوباره شروع شد
و ما در حال بررسی و بهینهسازی برنامه تولید برای نیمه دوم سال هستیم.

مزایده عمومی
شرکت فوالد هرمزگان جنوب

موضوع مزایده :فروش محصوالت میانی
مواد مورد مزایده به شرح جدول ذیل:
ردیف
1

شماره مزایده
۰1۰6۰1

شرح کاال

بریکت آهن اسفنجی

واحد

کیلوگرم

مقدار

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده (ریال)
31/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰

نحوه شرکت در مزایده:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی براي شرکت در مزایده ميتوانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده مبلغ  5۰۰/۰۰۰ریال به حساب  ۰1111111۰۰۰۰8به نام شرکت
فوالد هرمزگان جنوب ،نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واریز نموده و با ارائه فیش واریزي و درخواست کتبي در ساعت اداري (به جز روزهای پنجشنبه و ایام
تعطیل) پس از هماهنگی به شرکت فوالد هرمزگان مراجعه نمایند و یا با ارسال فیش واریزی از طریق فکس به شماره  ۰76-3353۰۰55و یا آدرس ایمیل
 Nikhalat.m@hosco.irاسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند.
ارائه معرفينامه ،داشتن مهر شرکت (اشخاص حقوقی) و رسید واریزي هزینه خرید اسناد جهت دریافت حضوری اسناد الزامي است.
محل دریافت اسناد:
بندرعباس ،کیلومتر  ۱۳جاده اسکله شهیدرجایي ،شرکت فوالد هرمزگان جنوب ،واحد خرید مواد مصرفي و فروش کاالی مازاد.
جدول زماني انجام مزایده:
تاریخ شروع فروش اسناد
1۴۰1/۰1/27

تاریخ پایان فروش اسناد
1۴۰1/۰1/31

آخرین مهلت ارائه پاکتهاي مزایده
 1۴۰1/۰2/۰5تا ساعت 12:۰۰

تاریخ گشایش پاکتها
1۴۰1/۰2/۰6

متقاضیان براي آگاهي بیش��تر ميتوانند در س��اعات اداري با شماره تلفن  ۰76-۴۴8۴8813تماس حاصل فرمایند و یا به سایت فوالد هرمزگان به آدرس
 www.hosco.irمراجعه نمایند.
جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده ،هماهنگی با شماره فوق ( ۴8ساعت قبل از حضور) الزامیست.
هزینه درج آگهی با برنده مزایده میباشد.
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دریافت ایدهها ،اخبار و رویدادهای اقتصادی
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با هدف تسهیل در واردات کاالهای اساسی به کشور انجام شد

امضای تفاهمنامه همکاری وزرای راهوشهرسازی و
جهاد کشاورزی

همزمان با روز ارتش صورت میگیرد

توقف چند ساعته پرواز در فرودگاههای تهران

«جهانصنعت» -همزمان با روز ارتش و اجرای رژههوایی نیروهای مسلح
امروز دوشنبه ۲۹ ،فروردینماه پروازهای مسافربری ،باری ،آموزشی و تفریحی
در فرودگاههای حضرت امامخمینی ،مهرآباد و پیام از ساعت هفت صبح تا ۱۱
و  ۳۰دقیقه انجام نمیشود.
مس��عود نیکبخت معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبری
هوایی ایران در این زمینه افزود :این رژه هوایی که نشان از اقتدار نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران دارد ،با هماهنگی نزدیک بین ارتش جمهوری اسالمی
ایران و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران انجام میشود .او بیان داشت:
به همین منظور و در جهت حفظ ایمنی پروازهای شرکتکننده در رزمایش
و دیگر پروازها ،به پیشنهاد ارتش جمهوری اسالمی ایران ،فرودگاههای داخل
 TMAتهران (شامل فرودگاههای مهرآباد ،امامخمینی ،پیام و غیره) از ساعت
هفت صبح تا  ۱۱و  ۳۰دقیقه روز  ۲۹فروردین (غیر از پروازهای شرکتکننده در
رزمایش) بسته اعالم شده است .نیکبخت ادامهداد :پیش از این با صدور اطالعیه
هوانوردی بینالمللی ،به همه شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی اعالم شده
که در این ساعتها ،پروازهای مسافری و باری انجام نمیشود.
مسافران میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر برای پروازهای فرودگاه مهرآباد
با شماره تلفن  ۱۹۹و برای پروازهای فرودگاه امامخمینی(ره) با شماره تلفن
 ۰۹۶۳۳۰تماس بگیرند.

بحران در بازار اجاره

حسن شيروانی« -جهان صنعت»

«جهانصنعت» -تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت راهوشهرسازی
و وزارت جهاد کشاورزی با هدف تسهیل در واردات کاالهای اساسی به امضای
وزرای راهوشهرسازی و جهاد کشاورزی رسید.
نشست امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت راهوشهرسازی و
وزارت جهاد کشاورزی با هدف تسهیل در واردات کاالهای اساسی به کشور،
با حضور رستم قاسمی و سیدجواد ساداتینژاد ،وزرای راهوشهرسازی و جهاد
کش��اورزی و معاونین آنها در محل وزارت راهوشهرس��ازی برگزار ش��د .وزیر
راهوشهرس��ازی در این نشست با تاکید بر ظرفیتهای باالی کشور در حوزه
حملونقل به ویژه در بخشهای دریایی و ریلی ،بر لزوم بهرهبرداری بهینه و
موثر از آنها برای تامین کاالهای اساسی از کشورهای مبدا و تولیدکننده آنها
و واردات کاالها و توزیع متوازن آن در کشور تاکید کرد.
رستم قاسمی گفت :به عنوان مثال در زمینه مبادالت کاالهای اساسی با
روسیه ،ما این امکان را داریم که کاال را از روسیه به بندر شهید رجایی بیاوریم
و بدون نیاز به تخلیه ،مستقیما به سمت بندر چابهار در جنوب کشور منتقل
کنیم .این مساله در مورد دیگر بنادر هم صادق است و باید از چنین ظرفیتی
بیشترین استفاده را برد.
وزیر جهاد کش��اورزی هم در این جلسه با اس��تقبال از اهتمام وزارت
راهوشهرسازی برای فراهم کردن زمینه برای تسهیل و تسریع در واردات
کاالهای اساس��ی مورد نیاز کشور از قبیل گندم ،روغن ،جو ،ذرت ،سویا،
برنج و ش��کر ،اولویت ش��بکه حمل و نقلی مد نظر وزارتخانه متبوعش را
ش��بکه ریلی و س��پس جادهای عنوان کرد.در این نشست و پس از بحث و
تب��ادل نظر درباره بندهای متن پیشنویس ،تفاهمنامه برای اجرا به امضای
وزرای راهوشهرسازی و جهاد کشاورزی رسید.

گروه مس�کن -طی چند سال گذشته
ش��اهد افزایش افسارگس��یخته اجارهبهای
مسکن بودیم؛ موضوعی که بسیاری از مردم
مخصوصا اقش��ار کمدرآمد و متوسط رو به
پایین را با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه
کرده است.
دولت طی دو سال گذشته اقدام به تعیین
نرخ اجاره خانه کرده است؛ اقدامی که تاثیر
چندانی در کنترل بازار اجاره نداشته است.
برنامههای دستوری بسیاری برای ساماندهی
بازار مسکن طی سالهای اخیر اجرا شده و
پس از ناکامی ،رها شدهاند .در همین راستا
کارشناس��ان بازار مسکن معتقدند اجارهبها
تابعی از قیمت مسکن و تورم عمومی است
که با بخشنامه و ابالغیه کنترل نمیشود.
ب��ا این وجود رییس کمیس��یون عمران
مجلس در این مورد خواستار تعیین سقف
ب��رای افزایش ن��رخ اجاره ش��ده و از دولت
خواس��ته تا اجازه افزای��ش کرایه را بیش از
نرخ تورم ندهد.
محمدرضا رضائیکوچی همچنین گفت:
ساماندهی اساسی بازار مسکن نیازمند ایجاد
تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و تبدیل
خان��ه از ی��ک کاالی س��رمایهای به کاالی
مصرفی اس��ت که با اجرای برنامه س��اخت
س��االنه یک میلیون واحد مسکونی تا حد
زیادی این مهم محقق میشود.
همواره راهکارهایی با محوریت مداخالت
سیاستگذار در زمینههایی مثل نرخگذاری
مس��کن ،صدور بخشنامه ،دس��تورالعمل،
ابالغیه ،توصیه به نخریدن ،ممانعت از تعیین
قیمت در س��ایتهای فروش ،بگیر و ببند و
دیگ��ر راهکارهایی از ای��ن قبیل به منظور
کنترل این بازار ،مورد مناقش��ه مسووالن و
کارشناسان بوده است.
برخی از برنامههای دس��توری برای بازار
مس��کن طی س��الهای اخیر اجرا ش��ده و
پس از ناکامی ،رها ش��ده است .بعضی دیگر
مثل تعیین س��قف مج��از  ۲۵درصد برای
قراردادهای اجاره که از دو سال قبل همزمان
با اپیدمی ویروس کرونا آغاز شده همچنان
در حال اجراست که آمار و ارقام درخصوص
میزان رشد اجارهبها در کشور از عدم توفیق
این برنامه حکایت دارد.
با توجه به وجود بیش از  ۲۸میلیون واحد
مسکونی در کش��ور و اثرگذاری متغیرهای
متع��ددی مثل نرخ تورم ،وضعیت بازارهای

«جهانصنعت» گزارش میدهد

موازی ،میزان ساختوساز ،سود بانکی و نرخ
دس��تمزد بر بازار مسکن ،عمده فعاالن بازار
مسکن و کارشناسان ،سیاستهای دستوری
را برای بازار مسکن قابل اجرا نمیدانند .برخی
حتی معتقدند که برنامههای کنترلی وضعیت
این بازار را آش��فتهتر میکند .به طور مثال
ممنوعیت س��امانههای فروش ملک از درج
قیمت برای آگهیها ،بنا به گفته کارشناسان،
ش��فافیت را از این بازار گرفت و فضا را برای
نرخهای دلبخواه فراهم کرد.
به تازگی نیز یکی از نمایندگان مجلس
که معتقد اس��ت بازار مسکن کامال به حال
خود رها ش��ده و هیچ مس��وولی ن��دارد ،از
قیمتگذاری اجاره حمایت کرده است .اقبال
شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز
گفته است :چرا از اینکه به موضوع اجارهبهای
مس��کن ورود کرده و قیم��ت تعیین کنیم
نگران هستیم؟
در این زمینه یک کارشناس حوزه مسکن

اجارهبهای واحدهای مسکونی در شهر تهران
محله

متراژ

اتاق

سن
بنا

گیشا
اقدسیه
نارمک
فالح
پیروزی
شهرک غرب
نازیآباد
طرشت
مجیدیهشمالی
کوی بیمه
سهروردیجنوبی
هفتتیر

153
162
75
110
105
112
90
60
100
60
72
58

2
3
2
2
2
2
2
1
3
1
2
1

26
10
14
3
5
8
21
16
21
14
18
21

اظهار کرد :هرگونه مداخالت تعیین نرخ در
حوزه مسکن جایگاهی ندارد و اگر اوضاع را
بدتر نکند بهتر نخواهد کرد.
فرشید پورحاجت خاطرنشان کرد :شأن
دولت ،نظارت و تس��هیلگری است .از سال

قیمت (تومان)
ودیعه

اجاره ماهانه

 200میلیون
 1میلیارد
 100میلیون
 200میلیون
 300میلیون
 500میلیون
 100میلیون
 200میلیون
 300میلیون
 100میلیون
 200میلیون
 100میلیون

 12میلیون
 28میلیون
 6میلیون
 5میلیون
 9میلیون
 28میلیون
 5میلیون
 6میلیون
 4میلیون
 6میلیون و  500هزار
 7میلیون
 6میلیون و  500هزار

 ۱۳۸۷یعنی  ۱۴سال پیش قانون ساماندهی
تولید و عرضه مس��کن به تصویب رس��یده
و میبایس��ت طی این  ۱۴س��ال س��ازمان
اجارهداری در کش��ور راهاندازی میش��د اما
متاسفانه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته

است .فقط وقتی شرایط بازار اجاره در کشور
به مرز بحران میرس��د صداهایی از وزارت
راهوشهرس��ازی شنیده میش��ود مبنی بر
اینکه میخواهیم سازمان اجارهداری تشکیل
دهیم .اما چه زمانی این سازمان راه میافتد
مشخص نیست.
دبیر کانون انبوهس��ازان کشور مهمترین
عامل در تعادلبخش��ی به بازار مس��کن را
افزایش ساختوساز دانست و در گفتوگو با
ایسنا گفت :تسهیل شرایط کسبوکار برای
بخش خصوصی به منظور تولید مسکن وجود
ندارد و هر ساله شرایط نسبت به سال قبل،
بدتر میشود .فرار سرمایهها در حوزه تولید
مسکن در حال انجام است .مداخالتی هم که
گاها دولت و مجلس صورت میدهند شرایط
را بدتر میکند.
به گفته پورحاجت ،امس��ال نرخ عوارض
ساختمانی ،دستمزد و مالیاتهای سنگینی
که وضع شده باالتر از نرخ تورم است .قیمت
نهادههای س��اختمانی هم ک��ه دائما روند
صعودی دارد و س��یمان به پاکتی  ۴۶هزار
تومان رسیده است.
او خاطرنش��ان کرد :بالغ ب��ر  ۳۶درصد
خانوارها در کش��ور مس��تاجر هستند .بازار
اج��اره تابعی از مولفههای اقتصادی اس��ت.
بنابراین نمیشود هزینه تولید مسکن را ۵۰
درصد باال ببریم ،اجارهبها را  ۵۰درصد افزایش
دهیم ،تورم نهادههای ساختمانی را رها کنیم
و انتظار داشته باشیم با بخشنامه قیمتها در
بخش فروش و اجاره کنترل شود.
با وجود اینکه هنوز پیک جابهجایی آغاز
نشده ،بنابراین تغییرات نرخ اجاره در مقایسه
با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده
است .آنطور که بانک مرکزی گزارش داده
اسفندماه پارسال در تهران اجارهبها نسبت
به بهمنماه  ۰/۴درصد افزایش داشته و نرخ
رشد ساالنه آن نیز  ۴۶درصد بوده است .این
ارقام برای کل کشور به ترتیب  ۱/۲درصد و
 ۵۰درصد اعالم شد.
احتمال آن میرود تا در پایان خردادماه
ب��ا ورود به فصل جابهجایی مس��تاجران،
نرخهای جدید کشف شود .اگر چه قیمت
مس��کن تا حدی به ثبات رس��یده و نرخ
رش��د س��االنه آن به  ۱۶درصد رس��یده،
پیشبین��ی کارشناس��ان ای��ن اس��ت که
اجارهبها جاماندگی خود را در مقایس��ه با
قیمت مسکن جبران کند.

گزارش نمایندگان «جهان صنعت» از سراسر کشور
البرز

شهردار کرج خبر داد

احداث  3۰پارک محلهای در کرج

ش��هردار کرج در حاش��یه جلس��ه برنامهریزی
احداث  ۳۰پارک محلهای در س��طح مناطق دهگانه
این کالنشهر طی س��ال جاری که با حضور معاون
خدمات ش��هری ،مدیران مناطق تابعه و جمعی از
کارشناس��ان و مش��اورین در محل س��الن جلسات
شهدای شهرداری برگزار شد ،اظهار داشت :بر اساس
وعده اعضای محترم شورای اسالمی شهر و اشاره به
احداث  ۳۰پارک محلهای در سطح مناطق دهگانه در
بودجه امسال ،با جدیت تحقق این مهم را پیگیری
میکنیم و جلس��ات برنامهریزی ،پیگیری و شروع
اقدامات مربوطه نیز آغاز شده است.
مصطفی سعیدی افزود :جانمایی زمینهای احداث پارکهای محلهای مصوب در برخی محالت صورت گرفته
و با پیگیریها و تذکرات ،این مهم در سایر نقاط سطح شهر نیز در حال انجام است تا با طی روال کارشناسی و
اداری ،بتوانیم عملیات ساخت را آغاز کنیم .او ادامه داد :امیدواریم با تسریع در امور و پیگیریها و همت معاونت
خدمات شهری و سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری بتوانیم تعدادی از پارکهای محلهای را که ارمغانآور
نشاط اجتماعی ،کاهش آلودگی هوا و توجه مثبت به مطالبات شهروندان از مدیریت شهری است را در خرداد ماه
جاری به بهرهبرداری برسانیم و مابقی آنها را نیز تا پایان سال و طی فواصل زمانی احداث کنیم.
به گفته ش��هردار کرج ،با پیشبینیهای صورت گرفته ،حمایتها و همراهی اعضای محترم ش��ورای اسالمی
ش��هر و در راس��تای نهضت محرومیتزدایی ،محلهمحور و ارتقای نش��اط اجتماعی و توس��عه سرانه فضای سبز،
ام��کان اح��داث بیش از  ۳۰پارک محلهای نیز وج��ود دارد و چنانچه هر یک از مناطق دهگانه ،موفق به جانمایی
بیش از س��ه زمین مناسب ش��وند و تشخیص کارشناسی نیز محرومیت آن محله از سرانههای رفاهی باشد ،رقم
مازاد بودجه مصوب را در متمم لحاظ خواهیم کرد .این مسوول عنوان کرد :احداث این تعداد پارک محلهای در
سطح مناطق دهگانه کرج برای نخستینبار در تاریخ مدیریت شهری است که اتفاق میافتد و نویدبخش توسعه،
عمران و آبادانی اس��ت ،ضمن آنکه پارکهای اس��می و پروژههای نیمهتمام س��ازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری نیز طبق روال تکمیل شده و به بهرهبرداری خواهند رسید و از این حیث ،رکورد جدیدی در استان البرز
ثبت میشود .سعیدی گفت :اراده شهرداری و شورای اسالمی شهر کرج در دوره ششم خدمترسانی ،عملگرایی
و س��ازندگی بر مبنای تفکر جهادی و ارزشهای دوران دفاع مقدس اس��ت و ما بدون توجه به حواش��ی ،در متن
خدمت حرکت خواهیم کرد.
کرمانشاه

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه:

 651هزار مشترک گاز طبیعی در کرمانشاه وجود دارد

سهراب مرادی -مدیرعامل شرکت گاز استان
کرمانش��اه گفت :در راس��تای اج��رای برنامههای
توسعهای ،امسال گازرسانی به  ۳۵۳روستا در مناطق
س��ختگذر و  ۲شهر ازگله و ریجاب این استان در
دست اجراست.
سیروس ش��هبازی افزود :با گازرس��انی به این
روستاها ،ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی استان
ب��ه  ۹۴درصد ارتقا خواهد یافت .او همچنین اظهار
کرد :عالوه بر موارد مذکور ،گازرسانی به  ۲۵روستا
در مرحله مناقصهگذاری و  ۱۶۳روستا نیز در مرحله
طراحی است .مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه
در ادامه گفت :در س��ال  ۱۴۰۰به  ۱۳۰روس��تای اس��تان عمدتا در مناطق س��ختگذر گازرسانی شد و در حال
حاضر  ۸۴درصد خانوارهای روس��تایی کرمانش��اه از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند .شهبازی افزود :اکنون از
مجموع دو هزار و  ۵۴۶روستای دارای سکنه استان کرمانشاه دو هزار و  ۳۰۰روستا قابل گازرسانی است که از
این تعداد هزار و  ۷۹۲روس��تا اکنون از نعمت گاز طبیعی برخوردار هس��تند .شهبازی با بیان اینکه سال گذشته
 ۱۰هزار و  ۶۷۵انشعاب جدید شهری و روستایی نصب شد ،گفت :جهت تحقق این مهم  ۷۶۲کیلومتر در بخش
شهری و روستایی شبکهگذاری شد.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان کرمانشاه بیان کرد :اکنون بیش از  ۶۵۱هزار مشترک در استان مصرفکننده
گاز طبیعی هستند که از این تعداد  ۵۲۱هزار اشتراک در بخش شهری شامل  ۳۰شهر؛  ۱۳۰هزار و  ۲۱۲مورد
اشتراک در بخش روستایی با  ۴۳۹هزار و  ۲۸۷خانوار است.

ارشد نظامی ارتش در غرب کشور اعالم کرد

برگزاری رژه روز ارتش به صورت خودرویی

سهراب مرادی -ارشد نظامی ارتش در غرب کشور گفت :رژه روز
ارتشدرکرمانشاهبهصورتخودروییبرگزارمیشود.امیرسلیمانطاهری
در نشست خبری که به مناسبت روز ارتش در کرمانشاه برگزار شد ،اظهار
کرد:باتوجهبهتداومشیوعکرونا،رژهروزارتشوحماسهآفرینیهاینیروی
زمینی ،امسال هم صرفا به صورت خودرویی برگزار میشود .طاهری افزود:
مراسم رژه خودرویی از ساعت ۸و  ۳۰دقیقه روز  ۲۹فروردین به صورت
همزمانباسراسرکشوروباحضورمسووالناستانیوبارعایتپروتکلهای
بهداشتی در بزرگراه حضرت امام کرمانشاه برگزار خواهد شد .فرمانده
قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کشور ادامه داد :در این رژه بخشی از تجهیزات و دستاوردهای نیروی زمینی ارتش به صورت
نمادین به نمایش در خواهد آمد .همچنین فرود چتربازان ارتش را در این مراسم خواهیم داشت .طاهری در ادامه با اشاره به
اقتدار کنونی ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح ،گفت :در هیچ برهه از تاریخ به اندازه امروز در آمادگی کامل نبودهایم؛ کما
اینکه در هر جنگی که در دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی در کشور رخ داده ،بخشهایی از خاک این سرزمین به بیگانگان
واگذار شده ،اما در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که ارتشیان در کنار سایر نیروهای مسلح با جانفشانیهای خود اجازه ندادند
یک وجب از خاک کشور به بیگانگان واگذار شود .او سپس با بیان اینکه هماکنون تمامی تجهیزات ارتش مدرن و بهروز است،
گفت :امروز ارتش و نیروهای ارتش دانشمحور بوده و تیپهای واکنش سریع ارتش این آمادگی را دارند که در کمترین زمان
ممکن هر ماموریتی را در هر جایی از خاک وطن انجام دهند .او با بیان اینکه حراست و مرزبانی از ۲۵۰کیلومتر از ۳۷۱کیلومتر
مرز مشترک استان کرمانشاه با کشور عراق برعهده ارتش است ،گفت :در حالی که سه اکیپ مستقر در مرزهای استان داریم،
با تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی هم به صورت شبانهروزی از مرزها حراست میکنیم.
خوزستان

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهبهان خبر داد

کشف و امحای یک مزرعه خشخاش در شهرستان بهبهان

بهبهان -داییزاده -فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهبهان از کشف و امحای یک مزرعه خشخاش در حومه
شهرستان بهبهان خبر داد.سرهنگ روحاهلل قاسمیخشاب با اعالم این خبر گفت :با تالش و رصد اطالعاتی سربازان گمنام
امام زمان عج در اط سپاه ناحیه بهبهان یک مزرعه خشخاش در حومه شهر بهبهان کشف شد.قاسمیخشاب افزود :در ۲۶
فروردین ماه در یک عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر این مزرعه شامل  ۶۰۰بوته گیاه مخدر خشخاش در متراژ
 ۲۰۰متر مربع پس از مستندسازی و صورتجلسه امحا شد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهبهان از شهروندان خواست هرگونه
موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن  ۱۱۴به سازمان اطالعات بسیج اعالم کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان خبر داد

مصرف شبکه برق خوزستان در کانال  5هزار مگاواتی

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت :مصرف شبکه برق خوزستان همچنان افزایشی بوده و در کانال  ۵هزار
مگاواتی قرار گرفته است.محمود دشتبزرگ اظهار کرد :در روز جمعه ۲۷فروردین با وجود آنکه روزی تعطیل بود ،اوج مصرف
برق با رشد  ۱۸/۲درصدی از چهار هزار و  ۲۰مگاوات در مدت مشابه سال قبل به چهار هزار و  ۹۱۵مگاوات رسید .او افزود :این
افزایش مصرف از هفته گذشته شروع شده و در روز سهشنبه  ۲۳فروردین با رشد  ۲۲درصدی اوج مصرف به پنج هزار و ۸۰
مگاوات رسید که رقم قابل توجهی برای این موقع از سال است و این پیک مصرف بیش از پنج هزار مگاواتی تا روز قبل ادامهدار
بود.مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان تصریح کرد :این اوج مصرف که به دلیل ورود بار سرمایشی به شبکه بوده ،واکنشی
در مقابل گرما و آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار است .دشتبزرگ اظهار کرد :با توجه به خشکسالی و کاهش ذخیره نیروگاههای
برقآبی ،از همه مشترکین درخواست میشود که مدیریت مصرف برق را در سرلوحه برنامههای خود قرار دهند .او افزود :اگر
مصرف برق همچنان افزایشی باشد ،باید برای تولید برق از ذخیره آبی محدود نیروگاههای برقآبی استفاده کرد و این اقدام باعث
میشود که در تابستان و پیک بار دچار محدودیت در تولید شویم.بر اساس این گزارش ،مصرف برق در شبکه برق منطقهای
خوزستان در  ۱۵فروردین ماه نیز رشد پیک  ۵۲درصدی را تجربه کرده است .گفتنی است ،شرکت برق منطقهای خوزستان
وظیفه تامین ،انتقال و پایداری شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

مدیر تعمیر ،تکمیل و خدمات فنی چاههای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خبر داد

تعمیر و بازسازی  895عدد انواع تجهیزات و شیرآالت سرچاهی و
درونچاهی

مدیر تعمیر ،تکمیل و خدمات فنی چاههای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از تعمیر و بازسازی ۸۹۵عدد انواع شیرآالت
و تجهیزات سرچاهی و شیرهای درونچاهی  ۳SVخبر داد .یونس عباسیلرکی گفت :در سال  ۱۴۰۰با تالش و پشتکار
کارشناسان مجرب و متخصصان این مدیریت ،تعداد  ۸۹۵عدد انواع شیرآالت و تجهیزات سرچاهی و شیرهای درونچاهی
 ۳SVدر اندازه و فشار کاری مختلف که از مدار عملیات خارج شده بودند در راستای تولید ایمن و پایدار تعمیر ،بازسازی و

مجددا در چاههای بهرهبرداری و تکمیل تاج چاههای حفاری و تعمیراتی مورد استفاده قرار گرفت .عباسیلرکی افزود :این کار
بزرگ و ارزنده تخصصی در شرایط تحریمهای ظالمانه و همهگیری کرونا با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی به ثمر رسید و
عالوه بر تحقق برنامههای پدافند غیرعامل در حوزه تخصصی حفاری و تولید ایمن و پایدار نفت و گاز و ممانعت از توقف چاههای
تولیدی شرکتهای پنجگانه بهرهبرداری و دکلهای حفاری و تعمیراتی ،صرفهجویی مستقیم اقتصادی بیش از ۵۹۸میلیارد
ریال را به دنبال داشته است .او در پایان گفت :عدم عملکرد صحیح شیر ایمنی درونچاهی  ۳SVو تسهیالت سرچاهی در
زمان بهرهبرداری میتواند خسارت جبرانناپذیر جانی و مالی را به دنبال داشته باشد و در بعضی مواقع نیز به ناچار جهت رفع
مشکل ،چاه کاندید تعمیر با دکل میگردد که موجب تحمیل افزایش بار مالی به سازمان نیز خواهد شد.
ایالم

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ایالم خبر داد

طرح عیدانه پلیس برای تمدید ترخیص فوقالعاده خودروهای توقیفی

فاطمه نیکوند -رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم گفت :طرح عیدانه شامل کلیه وسایط نقلیه توقیفی در
پارکینگها(خوروهای فاقد دستور قضایی توقیف) است و در این طرح تسهیالت و تشویقاتی به مالکان و متصرفان خودروهای
توقیفی اعطا میشود.سرهنگ علی احمد شاوردی اظهار داشت :به منظور حذف تشریفات اضافی و پیشگیری از مراجعه مکرر
متقاضیان به ادارات و بخشهای مختلف ،در این طرح به دو روش در دفاتر پلیس( )۱۰+و ترخیص اینترنتی از طریق اپلیکیشن
پلیس من ترخیص انجام میگیرد .او افزود :در این طرح ،شرایط تقسیط جرایم رانندگی با اعطای فرصت یکساله برای پرداخت
به صورت اقساطی و ایجاد امکان ترخیص وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث با اخذ تعهد عدم تردد در معابر عمومی فراهم
شده است.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم تصریح کرد :در صورتی که شخص فاقد گواهینامه مجاز رانندگی بوده،
با تکمیل فرم در دفاتر پلیس  ۱۰+و معرفی شخص جایگزین گواهینامهدار میتواند خودروی توقیفی را ترخیص کند.سرهنگ
شاوردی تاکید کرد :زمان این طرح محدود و تا عید سعید فطر است و امید است شهروندان عزیز این فرصت را مغتنم شمرده
و با در دست داشتن مدارک قانونی مراجعه و خودروی خود را ترخیص کنند.

توسط معاونت تجاری و خدمات مشتریان انجام شد

تقدیر از مخابرات منطقه ایالم

فاطمهنیکوند-معاونتتجاریوخدماتمشتریانازمخابراتمنطقه
ایالمدرجهتارزیابیعملکردکمیتهمحصوالتوخدماتمخابراتدرسه
ماهه چهارم سال ۱۴۰۰تقدیر و تشکر کرد.داود زارعیان با ارسال نامهای از
مخابرات منطقه ایالم در جهت رسیدن به برنامههای شرکت و همچنین
ارزیابی عملکرد کمیته کیفیت محصوالت وخدمات تقدیر و تشکر کرد.
مدیر مخابرات منطقه ایالم نیز با بیان اینکه یکی از رویکردهای شرکت اهمیت دادن به مشترکان تجاری است اظهار کرد :ارایه
سرویس و حرکت به سوی رفع نیازهای ارتباطی مشترکان تجاری از برنامههای تعریف شده ازسوی معاونت تجاری وخدمات
مشتریان شرکت مخابرات ایران است که با اجرایی کردن آیتمهای این شاخص در منطقه ،موفق به کسب رتبه برتر در سطح
کشور شدهایم.اسدی ضمن قدردانی از کلیه کارکنان منطقه ،اظهار داشت :ارتقای جایگاه مخابرات منطقه مرهون همت واالی
همکاران بوده و امیدوارم با تداوم تالش و پشتکار شاهد ارتقای هرچه بیشتر جایگاه مخابرات منطقه در سطح کشور باشیم.

در طول سال  1۴۰۰رقم خورد

وقوع  1۴حادثه برای مصرفکنندگان گاز در ایالم

فاطمه نیکوند -مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به وقوع حوادث مشترکین گاز در طول سال ۱۴۰۰اشاره کرد و گفت:
در مجموع ۱۴ ،حادثه برای مصرفکنندگان گاز در مناطق شهری و روستایی استان به وقوع پیوسته که از این تعداد  ۱۳مورد
انفجار و آتشسوزی و یک مورد گازگرفتگی بوده است.عباس شمساللهی با بیان اینکه در طول سال گذشته دو مورد فوتی برای
مشترکین گاز استان اتفاق افتاده است ،افزود :متاسفانه یک نفر فوتی ناشی از آتشسوزی و یک مورد دیگر گازگرفتگی باCO
بوده است .او با اشاره به اینکه مهمترین علت حوادث مشترکین گاز ،استفاده از وسایل غیراستاندارد است ،اظهار کرد :شرکت گاز
استان اقدامات قابل قبولی در زمینههای مختلف برای کاهش حوادث مشترکین انجام داده است که انتظار میرود مشترکین
گرامی به آنها توجه ویژهای داشته باشند.شمساللهی تصریح کرد :توزیع سیدی آموزش نحوه صحیح مصرف گاز طبیعی،
آگاهسازی آحاد مختلف مردم از خطرات گاز از طریق صداوسیمای مرکز ایالم ،فضای مجازی ،رسانههای محلی و سراسری،
پخش تیزرهای انیمیشن به زبان محلی و چندین مورد دیگر برای کاهش حوادث مشترکین انجام شده است.مدیرعامل شرکت
گاز استان خاطر نشان کرد :توزیع کتابچههای دانستنیهای گاز حاوی مطالب ایمنی و صرفهجویی برای استفاده صحیح و ایمن
از گاز طبیعی در بین دانشآموزان و مشترکین و نیز توزیع کتابهایی در قالب داستان آقای ایمنی ،نرمافزارهای آموزش ایمنی
ارائه در نمایشگاهها ،مدارس و غیره ،آموزش حضوری توسط کارشناسان شرکت در مدارس و ادارات ،جلسات متعدد با سازمان
نظام مهندسی و پیگیری انجام نظارتهای دقیقتر از دیگر اقدامات در راستای کاهش حوادث برای مشترکین بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت :بیمه مشترکین و پرداخت خسارت به حادثه دیدهها در راستای مسوولیتهای
اجتماعی ،مشارکت در نمایشگاههای مختلف ،تحلیل حوادث مشترکین و بررسی علل آن ،اندازهگیری میزان مرکاپتان
گاز مصرفی و آگاهسازی آحاد مختلف مردم از خطرات گاز ،بخشی دیگر از اقدامات در راستای کاهش حوادث گاز برای
مشترکین بوده است.
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حذف موانﻊ رونق معامﻼﺕ

دامنهنوسانافزایشپیداکردکهاینافزایش
در بازارهای اول بورس و فرابورس است که
به طور معمول شرکتهای سودآورتر در
این بازارها پذیرش شدند .فدایی اضافه کرد:
در اوایل سال ۱۴۰۰با تصمیم شورای عالی
بورس و شرایط بازار ،دامنه نوسان نامتقارن
وجود داشت که در دوره جدید شورای عالی
بورس به ریاستوزیراقتصاد ،تصمیمگیری
درباره دامنه نوس��ان ک��ه از وظایف ذاتی
س��ازمان بورس بود را به س��ازمان بورس
محول کرد و ش��ورای عالی بورس در گام
نخستتصمیمگرفتدامنهنوسانازمثبت
و منفی پنج درصد را به مثبت و منفی ۶
درصد افزایش دهد .وی درباره کمتر شدن
فاصله منفی دامنه نوسان بیانداشت :بازار
باید یک بازار متقارن و متعادل باش��د ،ما
تجربه دامنه نامتقارن در بازار را داشتیم که
از منفی  ۲تا مثبت  ۶بود و در این زمینه
شاهداثرمثبتیبرروندمعامالتبازارنبودیم.
مدیرعامل فرابورس درباره اینکه آیا مجدد
شاهد افزایش دامنه نوسان خواهیم بود یا
خیر ،گفت :طبق مصوبه س��ازمان بورس
قرار است بعد از سه ماه بورس و فرابورس
گزارشی تحلیلی از دامنه نوسان به سازمان
بورس ارائه کنند که آیا شرایط بازار مجدد
آماده افزایش دامنه هس��ت یا خیر؟ و اگر
متغیرهایی که مدنظر سازمان بورس است
مثبت و قابلیت افزایش وجود داشته باشد،
سه ماه آینده احتمال بازنگری وجود خواهد
داشت که همان  ۱۰درصد است.

 امکان افزایش دامنه نوس�ان
نماده�ای بورس�ی با درخواس�ت
بازارگردان

گفتنی است روز گذشته اعالم شد که
با تصویب ضوابطی امکان افزایش حداکثر
تا دو برابر دامنه نوس��ان عادی نمادهای
بورسی با درخواس��ت بازارگردان میسر
شده اس��ت .مهدی زمانیسبزی معاون
عملیات بازار فرابورس در این باره گفت:
مطابق مفاد ماده  ۲۱دستورالعمل فعالیت
بازارگردانی در بورس تهران ،بازارگردان
میتواند در دوره فعالی��ت بازارگردانی،
درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را
که نباید از حالت عادی کمتر باش��د به
بورس پیش��نهاد ده��د .وی به تصویب
ضواب��ط مربوط به می��زان تغییر دامنه

 دامنه نوسان باید حذف شود

حسن شيروانی« -جهان صنعت»

«جهانصنعت» -قرار است از امروز
دامنه نوس��ان قیمت س��هام در بازارهای
اول بورس و فرابورس به میزان یک درصد
افزایش یابد .اگر چه افزایش یک درصدی
دامنه نوسان پس از رایزنیهای بسیار ،به
نظر اندک میرسد اما با این حال این اقدام
به عنوان گام نخس��ت در راستای حذف
کلی دامنه نوسان از معامالت بازار سرمایه
ایران ،مثبت ارزیابی شده و مورد استقبال
قرار گرفته است .در راستای همین اقدام
همچنین روز گذشته معاونت عملیات بازار
ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران امکان
افزایش دامنه نوسان بر اساس درخواست
بازارگردان مش��روط به احراز برخی موارد
را مجاز اعالم کرد .از سوی دیگر نیز میثم
فدایی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران از
بازنگری در بحث دامنه نوسان طی سه ماه
آینده خبر داده و اعالم کرده است که طبق
مصوبه سازمان بورس قرار است پس از سه
ماه بورس و فرابورس گزارشی تحلیلی از
دامنه نوسان به سازمان بورس ارائه کنند
ک��ه در صورت وج��ود متغیرهای مثبت
احتمال بازنگری وجود خواهد داشت .این
اظه��ارات امیدواری به بازتر ش��دن دامنه
نوسان طی سالجاری و خروج آرام بازار از
رکود معامالتی را افزایش داده است.
مدیرعامل فرابورس ایران روز گذشته
اظهار کرد :بعد از ش��روع سال جدید بازار
سرمایه روند مثبتی را شروع کرد ،از طرفی
حجم معامالت نسبت به ماههای قبل از
آن رش��د قابل مالحظهای داشته و برخی
ابهامات و متغیرهای اثرگ��ذار بر بازار نیز
برطرف شده است .میثم فدایی اضافه کرد:
یکیازمتغیرهایتاثیرگذاربربازار،مشخص
شدن ابهامات بودجه ۱۴۰۱بود که این ابهام
برطرفشدهوشرایطبازاربهنحویاستکه
مساعد افزایش دامنه نوسان بود .وی درباره
تاثی��ر اقدام فرابورس و کم��ک آن به بازار
سرمایه نیز گفت :یکی از ویژگیهای اصلی
بازار سرمایه ،بحث نقدشوندگی است .دامنه
نوسان محدودیتی بود که برای جلوگیری از
هیجانات بازار در سالهای گذشته در نظر
گرفته شد که با رشد و بلوغ سرمایهگذاران
و افزایش عمق تحلیلی سرمایهگذاران ،به
تناسب آن دامنه نوسان افزایش پیدا کرده
است .فدایی با اشاره به اینکه در سالهای
اخیر بازار س��رمایه بسیار مورد توجه قرار
گرفته و سرمایهگذاران بازارهای مختلفی
را تجرب��ه کردهاند ،ادام��هداد :عمق دانش
و تحلیلگری بازار س��رمایه در مقایسه با
س��الهای گذشته بهبود پیدا کرده است.
مدیرعامل فرابورس افزود :در همین راستا
برای افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه

افزایش دامنه نوسان به درخواست بازارگردان امکانپذیر شد

نوس��ان و تغییر پارامترهای بازارگردانی
در هیاتمدیره بورس تهران اشاره کرد و
افزود :از آنجایی که سازمان بورس میزان
تغییر دامنه نوسان و تغییر پارامترهای
بازارگردان��ی را برعهده ش��رکت بورس
گذاشته است ،ضوابط مربوطه تهیه شد
و به تصوی��ب هیاتمدیره بورس تهران
رس��ید .زمانی خاطرنش��ان کرد :بر این
اساس افزایش دامنه نوسان موضوع این
ماده پس از ارائه درخواست بازارگردان و
تایید مدیرعامل بورس تهران ،مشروط به
اجرا در دوره زمانی معین حداکثر تا دو
برابر دامنه نوسان مجاز امکانپذیر است.
معاون عملیات بازار اظهار کرد :بازارگردانی
امکان ارائه این درخواست و دریافت مجوز
موضوع این ماده را دارد که حداقل س��ه
م��اه در نماد مورد درخواس��ت عملیات
بازارگردان��ی انجام داده باش��د و در ۷۰
درصد روزهای فعالیت خود طی سه ماه
گذشته در سمت بازارگردانی نماد مورد
نظر ،ب��ه طور کامل تعهدات خود را ایفا
کرده باشد .وی ادامه داد :در صورت وجود
چند بازارگردان در یک نماد ،موافقت تمام
بازارگردانهای فعال در نماد مربوطه در

آگهي مناقصاﺕ عمومی دومرحلهای

خص��وص افزایش دامنه نوس��ان الزامی
است .در این صورت تعهدات بازارگردانی
شامل حداقل حجم معامالت و حداقل
حجم س��فارش انباش��ته ب��رای تمامی
بازارگردانها ،حداقل به نس��بت میزان
رشد دامنه نوسان جدید نسبت به دامنه
نوسان قبلی افزایش مییابد.

 ضواب�ط موض�وع  3م�اده
دستورالعمل فعالیت بازارگردانی

معاونت عملیات بازار شرکت بورس
اوراق بهادار تهران با انتش��ار اطالعیهای،
ضواب��ط موض��وع م��واد  ۲۱ ،۱۵و ۲۲
دس��تورالعمل فعالی��ت بازارگردانی در
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران را ابالغ کرد.
طبق مصوبه تاریخ هش��تم اس��فندماه
 ۱۴۰۰هیاتمدیره شرکت بورس اوراق
بهادار تهران ،ضوابط مربوط به مواد ،۱۵
 ۲۱و  ۲۲دستورالعمل فعالیت بازارگردانی
در ب��ورس اوراق بهادار تهران در ابالغیه
معاونت عملیات بازار این شرکت به این
شرح اعالم شد :بر اساس ضوابط مربوط به
تبصره  ۳ماه  ۱۵با درخواست بازارگردانان
موضوع تبصره ۳ماده ۱۵دس��تورالعمل
فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار

نوبت دوم

* نام مناقصهگزار :شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش
* نشانی مناقصهگزار:
 دفت�ر مرک�زی :جزی��ره کی��ش -می��دان خلیج ف��ارس -بل��وار ای��ران -مجتم��ع اداری پارس -ش��رکت عم��ران ،آب و خدم��ات منطق��ه آزاد کیش.تلفن۰۷۶ -۴۴۴۲۱۳۸۰ :
 دفتر تهران :بزرگراه آفریقا -باالتر از چهارراه شهیدحقانی (جهانکودک) -نبش خیابان کیش -ساختمان شماره  - ۴۵طبقه همکف.تلفن ۰۲۱ -۸۸۷۸۰۷۴۷ :و ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۳۵-۸
* موضوع مناقصات :انجام امور خدمات شهری مناطق سهگانه جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت  2۴ماه شمسی
1

2

3

موضوع

شمارهمناقصه

انجام امور خدمات شهری منطقه یک جزیره زیبای کیش

ن/ع1۴۰1/۰1/

انجام امور خدمات شهری منطقه سه جزیره زیبای کیش

ن/ع1۴۰1/۰3/

انجام امور خدمات شهری منطقه دو جزیره زیبای کیش

ن/ع1۴۰1/۰2/

برآورد اولیه (ریال)
318/۰۴5/1۰۴/6۴۰

37۴/922/88۰/56۰
۴15/629/213/12۰

تهران و فرابورس ایران مشروط به افزایش
پارامتره��ای حداقل معام��الت روزانه و
حداقل سفارش انباشته متناسب با میزان
افزایش دامنه نوسان موافقت خواهد شد.
تبصره) در صورتی که حسب تشخیص
معاونت نظارت بر بازار ،ظن دس��تکاری
قیمت یا معامله متکی بر اطالعات نهانی
وجود داشته باشد ،با درخواست بازارگردان
موافقت نخواهد شد .در ضوابط مربوط به
ماده  ۲۱نیز آمده است که افزایش دامنه
نوس��ان موض��وع این ماده پ��س از ارائه
درخواست بازارگردان و تایید مدیرعامل
بورس مش��روط به اج��را در دوره زمانی
معین حداکثر تا دو برابر دامنه نوس��ان
مج��از امکانپذیر اس��ت .تبصره) میزان
افزایش دامنه نوسان متناسب با شرایط
بازار و وضعیت نماد توس��ط مدیرعامل
بورس تعیی��ن خواهد ش��د .همچنین
بازارگردانی امکان ارائه این درخواست و
دریافت مجوز موضوع ای��ن ماده را دارد
که حداقل  ۳ماه در نماد مورد درخواست
عملیات بازارگردانی انجام داده باشد و در
 ۷۰درصد روزهای فعالیت خود طی سه
ماه گذشته در سمت بازارگردانی نماد مورد

همزمانباگامهاینخستبرایافزایش
تدریجی دامنه نوسان عضو شورای عالی
بورس با بیان اینکه دامنه نوسان باید مانند
بورسهای جهانی حذف شود ،گفت :پس
از تصمی��م وزارت صم��ت مبنی بر وضع
عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی که
باعث ریزش شدید بازار سرمایه شد ،افزایش
دامنه میتواند تا حدودی به وضعیت صف
فروش التیام بخش��د .محسن علیزاده در
گفتوگو با ایلنا درباره تصمیم س��ازمان
ب��ورس و اوراق بهادار ب��رای افزایش یک
درصدی دامنه نوسان اظهار کرد :معتقدم به
طور کلی دامنه نوسان باید مانند بورسهای
جهانی حذف شود تا بازار به سمت تعادل
پیش برود و دیگر در عرضه و تقاضا شاهد
نوسانات شدید نباشیم .وی ادامه داد :اگر
در دو سال گذشته با توجه به ریزشهای
شدید بازار س��رمایه اقدام به حذف دامنه
نوسان میکردیم تاکنون موفق شده بودیم
بازار را برگردانیم ،اما اگر این موضوع موکول
به فراهم شدن تمامی شرایط شود ،هیچگاه
به نتیجه نمیرسد .عضو ناظر مجلس در
شورای عالی بورس گفت :سازمان بورس
بای��د دامنه نوس��ان را حذف کند و حتما
ش��ورای عالی بورس ه��م از این تصمیم
حمایت خواهد کرد .علیزاده با بیان اینکه
اینتصمیمسازمانبورسازاختیاراتقانونی
هیاتمدیره این سازمان است ،تاکید کرد :ما
با افزایش دامنه نوسان مخالف نیستیم؛ به
نظر میرسد پس از تصمیم وزارت صمت
مبنیبروضععوارضصادراتیبرمحصوالت
معدنی که باعث ریزش شدید بازار سرمایه
ش��د ،این تصمیم میتواند تا حدودی به
وضعیت صف فروش التیام بخشد و مانند
مسکنعملکند.
نمایه

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

چراغ سبز اعتباردهی کارگزاریها به رشد بورس

انجام امور خدمات شهری مناطق سهگانه جزیره زیبای کیش

ردیف

نظر ،به ط��ور کامل تعهدات خود را ایفا
کرده باشد .در همین حال ضمن موافقت
تمام بازارگردانهای فعال در آن نماد در
خصوص افزایش دامنه نوسان ،تعهدات
بازارگردانی شامل حداقل حجم معامالت و
حداقل حجم سفارش انباشته برای تمامی
بازارگردانها ،حداقل به نسبت میزان رشد
دامنه نوسان جدید نسبت به دامنه نوسان
قبلی افزایش یابد (ارائه مستندات حسب
مورد منابع نقد و سهام در این خصوص
الزامی است) .گفتنی است ایفای تعهدات
بازارگردان در دوره افزایش دامنه نوسان
مان��ع از ایفای بازارگ��ردان خارج از دوره
مزبور نمیش��ود .همچنی��ن در ضوابط
مربوط به ماده  ۲۲تاکید شده است که در
تمامی نمادهای معامالتی دارای بازارگردان
نیز حجم مبنا اعمال میشود.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار (ریال)
9/36۰/9۰2/۰93

1۰/۴98/۴57/611

11/312/58۴/262

* تاریخ فروش اسناد مناقصات :از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
* آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها :از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
* محل فروش و تحویل پیشنهادها :دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصهگزار
* تاریخ و محل گشایش پیشنهادها (پاکات «الف» و «ب») :ساعت  ۱۴:۰۰مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۹در دفتر مرکزی مناقصهگزار
تبصره  :1زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکتهای قیمت «ج» در جلسه گشایش پاکتهای «الف» و «ب» اعالم خواهد شد.
تبصره  :2حضور نماینده تاماالختیار پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات «ج» در صورت ارائه معرفینامه معتبر کتبی ،مجاز میباشد.
* مبلغ خرید هر یک از اسناد مناقصات( ۳/۰۰۰/۰۰۰ :سه میلیون) ریال که میبایست به روش ذیل ارائه شود:
 رسید واریز نقدی به حساب شماره  ۴۱۱۰۴۳۷۷۷۸۸۹۹۹۱نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش* مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در هر منطقه ،مطابق جدول فوق میباشد که میبایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود:
 -۱ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  ۴۱۱۰۴۳۷۷۷۸۸۹۹۹۱نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش
 -۲ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصهگزار
 -۳ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
* ترتیب دریافت اسناد مناقصات:
شرکتکنندگان در مناقصات پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصهگزار تسلیم نمایند:
 -۱تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها
 -۲تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 -۳دریافت رسید تحویل پیشنهادها
* سایر شرایط مناقصات:
 پیشنهاددهندگان برای هر منطقه جداگانه مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی -بازرگانی قرار میگیرند و ضریب تأثیر فنی  %۲۰و حداقل امتیاز قابل قبولبرای پذیرفتن پیشنهادات  ۶۵میباشد.
 هر شرکت تنها در یک منطقه از مناطق سهگانه جزیره کیش میتواند جهت انجام خدمات امور شهری برنده مناقصه گردد و فعالیت نماید .ترتیب بازگشاییپاکات «ج» مناطق از منطقه سه به یک میباشد.
 ارائه یک رضایتنامه از آخرین قرارداد مشابه شرکتکنندگان الزامی است و در خصوص شرکتکنندگانی که دارای قرارداد خدمات شهری با سازمان منطقه آزادکیش و یا هر یک از شرکتهای تابعه بودهاند اخذ رضایتنامه به روز از معاونت امور شهری و محیطزیست شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش الزامی
است و در صورت عدم ارائه رضایتنامه مربوطه در ارزیابی پاکت «ب» از مناقصه حذف میگردند.
 به منظور بازدید از محل موضوع مناقصات و شرکت در جلسه توجیهی و اطالع از شرایط و ضوابط حاکم بر مناطق ،نماینده پیشنهاددهندگان میبایست درتاریخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۰در دفتر مرکزی مناقصهگزار حضور یابد .حضور نیافتن جهت بازدید و شرکت در جلسه توجیهی و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید تایید شده
مربوطه از سوی مناقصهگزار به منزله حذف از مناقصه خواهد بود.
* به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپردههای مخدوش یا کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصات میباشد.
* پیشنهادات شرکتکنندگان حداقل تا  ۳ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها ،اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید میباشد.
* سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصات درج گردیده است.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  ۰76-۴۴۴2138۰تماس یا به سایتهای  www.kish.irو  www.urban.kish.irمراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش

در روزهایی که بازار سهام روند صعودی دارد ،تقاضا برای اعتبار افزایش مییابد،
زیرا در چنین شرایطی دریافت اعتبار از کارگزاریها توجیه اقتصادی باالتری دارد که
مصوبه شورای عالی بورس در خصوص معافیت مالیات بر ارزشافزوده از سود دریافتی
حاصل از اعتبارات کارگزاران میتواند نقش جدی در افزایش نقدشوندگی به بازار داشته
باشد .سجاد کالنتر مهرجردی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با سنا در خصوص
تاثیر مصوبه معافیت دریافت مالیات بر ارزشافزوده از سود دریافتی کارگزاران بر توسعه
کارگزاریها ،اظهار کرد :اعتباردهی یکی از ابزارهای کارگزاریها به منظور گسترش
بازار ،افزایش نقدشوندگی بازار و تسهیل در معامالت به حساب میآید .این امر میتواند
اثر مطلوبی در کاهش هزینه تامین مالی مشتریان اعتباری و نقدشوندگی بازار سرمایه
داشته باشد و به یکی از موانع توسعه صنعت کارگزاری پایان دهد .وی بیان کرد :باتوجه
به این مساله که امسال بسیاری از فعاالن و کارشناسان بازار سرمایه ،روند بازار سهام
را مثبت تلقی میکنند به همین خاطر هرگونه مقررات یا دستورالعملهایی که جنبه
تقویتی داشته باشد میتواند کمک شایانی به بهبود روند معامالت کند.
مهرجردیگفت:عمالباتوجهبهرویکردمثبتسهامداراننسبتبهبازار،کارگزاریها
در ماههای پیشرو با درخواست اعتباردهی از سوی فعاالن حقیقی و حقوقی مواجه
خواهند شد ،حال مصوبه عدم دریافت مالیات ارزشافزوده از سوی کارگزاریها ،میتواند
کمک شایانی را در راستای اعتباردهی انجام دهد .وی افزود :از سوی دیگر این مصوبه
تجهیز منابع را برای کارگزاریها به دنبال خود خواهد داشت و از آنجایی که عمدتا
کارگزاریها اعتبارات خود را از بانکها دریافت میکنند با در نظر داشتن کاهش نرخ
موثر هزینه مالی شرایط اعتباردهی به مرور زمان بهتر خواهد شد.
 پیام روشن بورس به دولت
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با معایب وضع عوارض صادراتی بر محصوالت
معدنی ،اظهار کرد :در تاریخ  ۲۳فروردین  ۱۴۰۱اهالی بازار سرمایه منفیترین روز را از
ابتدای سال تاکنون تجربه کردند که این مساله به بحث مصوبه روز گذشته وزارت صمت
مبنی بر اخذ مالیات از صنایع بازمیگشت .مهرجردی تاکید کرد :از روز چهارشنبه مورخ
 ۲۴فروردین شاهد مثبت شدن مجدد بازار بودیم که این مساله نشان از حرفهایتر شدن
بازار دارد .او گفت :وقتی مسووالن چنین شرایطی را در بازار سهام مشاهده میکنند باید
از هرگونه تصمیمات هیجانی بپرهیزند زیرا اکنون بازار بیش از پنجاه میلیون سهامدار
دارد و هرگونه تصمیم نادرست عالوه بر آسیب به صنایع تولیدی سبب زیان سهامداران
نیز میشود .این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد :وضع قوانین هیجانی از سوی برخی
مسووالن دولتی در خصوص صنایع پرپتانسیل که سهامدار عمده آن مردم هستند و
بخش کوچکی از آن به دولت اختصاص دارد با ایرادات شرعی و قانونی مواجه است.
مهرجردی افزود :وقتی اقتصاد به سمت مردمی شدن گام برداشته بهتر است دولت از
هرگونه دخالت در عملکرد بنگاههای دولتی بپرهیزد .او بیان کرد :اکنون امید میرود
وزارت اقتصاد و دارایی همانند سال گذشته ،تمهیدات الزم را نسبت به مصوبه وزارت
صمت مبنی بر اخذ مالیات از صنایع معدنی به کار گیرد .این کارشناس بازار سرمایه در
خصوص تاثیرات حذف ارز  ۴۲۰۰بر صنایع بورسی بیان کرد :حذف ارز  ۴۲۰۰به طور
مستقیم بر برخی صنایع از جمله کشاورزی و دارو تاثیر خواهد گذاشت .مهرجردی
افزود :این مساله به طور غیرمستقیم تمامی صنایع را تحتالشعاع خود قرار میدهد ،در
حالحاضر مسالهای که حائز اهمیت است مربوط به تامین نقدینگی صنایعی میشود
که به طور مستقیم از این ارز استفاده میکردند .او گفت :اکنون دولت به منظور جبران
این بحث پس از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،باید به فکر راهحلی برای کنترل زیان صنایع
کش��اورزی و دامپروری باشد زیرا در غیراین صورت بنگاههای این صنایع کوچکتر
خواهند شد و بالطبع سهامداران آنها با زیان مواجه میشوند .این کارشناس بازار سرمایه
در رابطه با اقدامات سازمان بورس مبنی بر سرعتبخشی فرآیند اعطای مجوز به منظور
تاسیس نهادهای مالی بیان کرد :مسالهای که در این رابطه حائز اهمیت است شفافیت
در فرآیندها است ،که خوشبختانه سازمان در این راستا تاکنون موفق عمل کرده است.
مهرجردی تصریح کرد :اینکه باگهای زمانی در راستای اعطای مجوز کاهش یابد بسیار
مناسب است اما این مساله نباید سبب حذف مراحل قانونی شود ،زیرا فرآیند تقاضا برای
تاسیس نهادهای مالی باید مشخص و شفاف باشد.
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حذف حباب قیمت خودرو با عرضه در بورس

ایرنا -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با حمایت از عرضه خودرو در بورس
کاال گفت :بورس کاال بهترین بستر برای حراج واقعی در کشور است که میتواند
زمینهساز کاهش و حذف حباب قیمتها در بازار خودرو باشد .مهدی طغیانی در
خصوصواگذاری سهامدو شرکتخودروسازیایرانخودروو سایپااظهارکرد:گرچه
در این سالها بخشی از سهام شرکتهای خودروسازی در بورس عرضه شده و
به نوعی فرآیند خصوصیسازی شکل گرفته است ،اما همچنان اداره این شرکتها
دولتی است و عمده اعضای هیاتمدیره این دو خودروساز توسط سهامداران دولتی
منصوب میشوند .وی افزود :اگر مدیریت سهام دولت در این شرکتها به بخش
خصوصی واقعی واگذار شود و نحوه تصمیمگیری این خودروسازها نیز مانند دیگر
شرکتها انجام شود؛ به طور حتم این شرکتها میتوانند به سمت کارایی بیشتر و
کاهش هزینههای تولید حرکت کنند .طغیانی اضافه کرد :اگر دولت در جایگاه خود
به عنوان ناظر ،سیاستگذار ،تولیدکننده و خودروسازان قرار گیرد ،به نظر میرسد،
مشکل خودروسازان برطرف شود .این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:
از دالیل عمدهای که دولت موفق به باز کردن کالف سردرگم و پیچیده خودروسازی
نمیشود ،این است که برخی از مسووالن در قالب سیاستگذار ،ناظر است و نیز در
تولید نقش دارند .وی در خصوص فروش خودرو در بورس هم گفت :در این شرایط
که خودرو به کاالی سرمایهای تبدیل شده است ،بهترین راهکار برای خروج از این
وضعیت پیش بردن فروش خودرو به س��مت حراجهای واقعی است تا به دست
دالالن بازار نیفتد .طغیانی خاطرنشان کرد :بورس کاال بهترین و شاید به روزترین
سیستمی است که حراج واقعی در کشور را رقم میزند ،ایرادات آن برطرف شده و
سامانههای مشخصی دارد .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد:
فروش خودرو در بورس کاال تصمیم بسیار خوبی است؛ اگر بتوان این اقدام را برای
خودروهای پرتیراژ انجام داد و همچنین ورود به بورس نیز تسهیل شود؛ به نظر
میرسد بورس کاال بتواند حباب بازار را از بین ببرد.

عرضه فرآوردههای هیدروکربوری در بورس انرژی

«جهانصنعت» -بورس انرژی ایران روز گذشته میزبان عرضه بیش از ۷۸هزار
و ۴۷تن فرآورده هیدروکربوری بود .بر این اساس روز گذشته کاالهای «اکستراکت»
شرکت نفت سپاهان« ،آیزوریسایکل»« ،حالل« ،»۴۰۰حالل« ،»۴۰۲حالل»۴۰۶
و «حالل  »۵۰۳شرکت پاالیش نفت اصفهان« ،آیزوریسایکل» شرکت پاالیش
نفت بندرعباس« ،تهماند برج تقطیر»« ،حالل ۴۰۲عمده» و «گاز بوتان» شرکت
نفت ستاره خلیجفارس« ،حالل  ۴۰۴عمده»« ،نفتای سبک» و «نفتای سنگین
تصفیهنشده عمده» شرکت پاالیش نفت شیراز« ،میعانات گازی» ()۵۰۰-Sشرکت
پاالیشگازخانگیران«،نفتایسبک»شرکتپاالیشنفتآبادانو«نفتایسنگین»
شرکت پاالیش نفت تهران در رینگ داخلی «تهمانده برج تقطیر» و «حالل»۴۰۲
شرکت نفت ستاره خلیجفارس و «حالل »۴۰۲شرکت پاالیش نفت تبریز در رینگ
بینالملل بورس انرژی ایران عرضه ش��د .بورس انرژی ایران روز شنبه نیز شاهد
دادوستد یکهزار تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش ۱۴۹میلیارد و ۱۴۱میلیون
ریال در بازار فیزیکی بود .در معامالت این روز در بورس انرژی ایران «سیاساو»
شرکت پاالیش نفت شازند در رینگ داخلی دادوستد شد.

افزایش 7۸درصدی درآمد عملیاتی «کچاد»

بورسنیوز -ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو در گزارش اس��فند ۱۴۰۰
مجموع درآمد خود را که از فروش محصوالت شناسایی شده است ،برابر با۳۸۹۵۲
میلیارد ریال اعالم کرد .همچنین درآمد تجمیعی این شرکت معدنی طی یک
سال گذشته نیز بالغبر ۴۵۴۲۰۷میلیارد اعالم شده است .درآمد ماهانه «کچاد» از
فروش محصوالت در بازارهای داخلی و صادراتی کسب شده است .بیشترین درآمد
بهثبترسیدهمربوطبهبازارداخلیبا ۳۴۸۸۰میلیاردریالاست.همچنیندرآمدی
که از بازار خارجی در این دوره زمانی بهدستآمده  ۴۰۷۲میلیارد ریال شناسایی
شده است .بر پایه این گزارش ،درآمد شناساییشده در مقایسه با اسفند  ۹۹رشد
۲۱درصدی را از خود بر جای گذاشت که در واقع این روند میتواند برای جذب
سرمایهگذاری در «کچاد» موثر واقع شود .همچنین درآمد تجمیعی «کچاد» طی
یک سال گذشته ۷۸ ،درصد افزایش پیدا کرد ،به گونهای که از  ۲۵۵۵۰۳میلیارد
ریال به  ۴۵۴۲۰۷میلیارد ریال رسیده است .همانطور که گفته شد بیشترین
درآمدهای «کچاد» در اسفندماه از فروش محصوالت در بازار داخلی شناسایی شد
ودرآمدزاترین محصولمتعلقبه«کنسانترهآهن(خشک)»با ۱۴۶۶۴میلیاردریال
بود .نرخ فروش این محصول دو میلیون و ۸۵۸هزار تومان در ازای هر تن اعالم شد
که با توجه به گزارش میتوان دریافت این نرخ نسبت به بهمنماه کمتر از یک درصد
افزایش پیداکرده است .میزان درآمدی که این شرکت معدنی از فروش محصوالت
در بازار صادراتی به ثبت رسانده برابر با  ۴۰۷۲میلیارد ریال بود که طی یک سال
سپریشده از سال مالی نیز درآمد بهدستآمده در این بخش مبلغی بالغبر۴۷۱۵۶
میلیارد ریال را اعالم شده است.

عضو سابق شورای عالی بورس عنوان کرد

لزوم افشای جزئیات معامالت مدیران سازمان بورس

سنا -عضو سابق شورای عالی بورس و اوراق بهادار با حمایت از اقدامات اخیر
س��ازمان بورس اظهار کرد :سازمان بورس در چند وقت گذشته اقدامات خوبی را
نظیر افزایش عمق مظنه در دستور کار خود قرار داد که این اتفاق میتواند به نفع
سهامداران خرد در بازار باشد .شاهین چراغی بیان کرد :در این زمینه رییس قوه قضاییه
درخواستی را از سازمان بورس داشت و رییس سازمان هم به دنبال پیگیریهای
انجام داده ،اقدام موثری را انجام داد و تصمیم به افزایش عمقمظنه بازار گرفت .وی
با بیان اینکه به عنوان عضو سابق شورای عالی بورس همیشه دغدغه ایجاد شفافیت
در معامالت بازار س��رمایه را داشته است ،گفت :نباید به هیچ عنوان تفاوتی میان
معاملهگر استیشن کارگزاری و مردمی که در حال معامله در این بازار هستند ،وجود
داشته باشد .بنابراین هر اقدامی که در جهت احقاق حقوق سهامداران باشد با استقبال
فعاالن بازار مواجه میشود و به بازگشت اعتماد به بازار کمک میکند .عضو سابق
شورای عالی بورس اظهار داشت :وجود تبعیض در میان معاملهگران در بلندمدت
زمینهس��از فس��اد در بازار خواهد بود و باید هر اقدامی را انجام داد تا مانع از چنین
ایجاد اتفاقی در بازار شویم .وی ادامه داد :با توجه به چنین مسالهای و نیز به منظور
جلوگیری از ایجاد فس��اد در بازار ،سازمان بورس اقدام مهم و موثری را در دستور
کار قرار داد که میتوان به مرور شاهد اثر مثبت آن در کلیت بازار باشیم .چراغی با
تاکید بر اینکه در همه دنیا باید امکان افشای لحظهای معامالت بازار وجود داشته
باش��د ،گفت :باید در شورای عالی بورس ،سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای
نظارتی تصمیماتی اتخاذ شود تا امکان افشای معامالت به صورت لحظهای وجود
داشته باشد و همه مردم در جریان ریز معامالت قرار بگیرند که عمال سازمان بورس
آغازگر این جریان بوده است .وی با بیان اینکه برخی در این میان چنین ادعایی
داشتند که کارگزارها مخالف تصمیم سازمان بورس در زمینه افزایش عمق مظنه
بودند ،گفت :چنین مسالهای صحت ندارد و میتوان تصمیم مربوط به افزایش عمق
مظنه را جزو اقدامات به موقع سازمان بورس عنوان کرد .فعاالن بازار سرمایه موافق
انجام اقدامات مختلف برای افشای اطالعات در بازار هستند که سازمان بورس آغازگر
این اتفاق در بازار بوده است .چراغی با بیان اینکه برخی از معاملهگرها و کارگزارها از
عدم وجود شفافیت اطالعاتی لطمه میبینند و با ضررهای سنگین روبهرو میشوند،
ادامه داد :با توجه به وجود چنین مسالهای امیدواریم که سازمان بورس همین روند را
در سالجاری ادامه دهد و به طور کامل به سمت اقدامات مربوط به افشای اطالعات
پیش برود .عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه به دنبال چنین اقدامی باید
ضمن وجود ش��فافیت در معامالت س��هامداران عمده ،جزئیات معامالت اعضای
هیاتمدیره و افراد تاثیرگذار در بازار ،هم به مردم اطالعرسانی شود ،گفت :اکنون
اقدامات خوبی از سوی سازمان بورس در حال انجام است و امیدواریم مورد حمایت
همه ارکان نظام قرار بگیرد .وی افزود :اگر قرار باشد اطالعات نگهداری شود و فقط
بخشی از مردم به آن دسترسی داشته باشند به طور حتم این اتفاق در بلندمدت
زمینهساز ایجاد فساد در بازار خواهد شد.
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برنج ایرانی با قیمت پایین در راه است!

«جهانصنعت» -سیداس��ماعیل یزدانپن��اه مدیر عامل مرکز تجارت
بینالملل و پایانه صادراتی آمل به مردم توصیه کرده است که برنج کهنه نخرند
زیرا زمان برداشت برنجهای سال جدید نزدیک است و به قیمتهای پایینتری
عرضه خواهد شد .صحبتهای این مسوول بیشتر به دلیل انبار کردن برنج از
سوی محتکران اشاره دارد که در روزهای گذشته ،قیمتها را بیدلیل افزایش
دادهاند در صورتی که مردم خرید خود را کمتر کنند ،قیمتها پایین میآید و
هدف محتکران و سودجویان هم محقق نخواهد شد .بر اساس گزارش از بازار
قیمت برنج طارم در بازار از کیلویی  ۸۴تا  ۱۰۰هزار تومان به فروش میرود این
در حالی است که این برنجها کیلویی  ۶۰تا  ۶۵هزار تومان از کشاورزان خریداری
شده است ،یعنی حدود  ۳۵تا  ۴۰هزار تومان هر کیلو برنج حباب قیمت دارد.
اخیرا مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای وزارت جهاد کشاورزی ضمن
اینکه علت افزایش قیمت برنج را احتکار از سوی برخی سودجویان مربوط دانست
از طرحی خبر داد که معتقد است تا یک هفته آینده میتواند قیمتها را در
بازار به نرخهای قبلی برگرداند .بر اساس این طرح «تا پایان ماه رمضان به همه
واحدهای بازرسی و نظارت سراسر کشور دستور داده شده چنانچه بازرسان با
محتکران و گرانفروشان روبهرو شوند ،عالوه بر برخورد جدی با آنها به سازمان
تعزیرات حکومتی برای صدور رای معرفی میشوند .مدیرعامل مرکز تجارت
بینالملل و پایانه صادراتی آمل همچنین از فراوانی برنج در انبارها خبر داد و
گفت :برنج تنظیم بازاری هم به مراکز توزیع تحویل دادهایم و هیچ مشکلی از
نظر تأمین نیست و التهاب قیمتها به زودی فروکش میکند.

افزایش قیمت لبنیات برگشت خورد

«جهانصنعت» -سخنگوی انجمن صنایع لبنی اعالم کرد :افزایش قیمت
در برخی از محصوالت لبنی و در برخی از برندها رخ داد که با تذکر وزارت جهاد
کشاورزی و انجمن صنایع لبنی به قیمت قبل برگشت .محمدرضا بنیطبا اظهار
کرد:قیمت ۱۰قلممحصوالتلبنیمشمولقیمتگذاریدستوریتغییرقیمتی
نداشته و تنها افزایش قیمت در برخی از محصوالت لبنی و در برخی از برندها
رخ داد که با تذکر وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع لبنی به قیمت قبل
برگشت .وی افزود :قیمت لبنیات در حال حاضر به قیمت اسفند سال گذشته
عرضه میشود و در این مدت تغییر نداشته است و تا پایان ماه مبارک رمضان
نیز قیمت لبنیات تغییری نخواهد داشت .سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه
داد :تعیین قیمت فرآوردههای لبنی بسته به نرخ شیر خام است و در صورتی
که قیمت این محصول افزایش زیادی نداشته باشد میزان تغییر قیمت زیاد
نخواهد بود .وی تصریح کرد :افزایش نرخ حقوق و دستمزد ،مواد بستهبندی و
دیگر هزینههای سربار بر قیمت لبنیات تاثیرگذار است اما از آنجا که حدود ۷۰
درصد قیمت فرآوردههای لبنی قیمت شیرخام است ،در صورتی که نرخ آن
افزایش پیدا کند ،تاثیر زیادی روی قیمت فرآوردههای لبنی دارد.
بنیطبا با بیان اینکه از ابتدای اردیبهش��تماه س��ال جاری نصب قیمت
تولیدکننده در کنار قیمت مصرفکننده اجرایی میشود گفت :از ماه آینده روی
کلیه محصوالت لبنی قیمت تولیدکننده نیز به منظور شفافسازی درج میشود.
وی گفت :در برخی از محصوالت لبنی از جمله شیر و ماست ساده که مشمول
قیمتگذاری دس��تور است حتی با ضرر عرضه میشود که در صورت نصب
قیمت تولیدکننده این واقعیت مشخص میشود که حداکثر سودی نیز که برای
بخش توزیع و خردهفروشی در نظر گرفته شده  ۳۰درصد است.
بنیطبا از نحوه قیمتگذاری حق پخش محصوالت لبنی نیز انتقاد کرد و
گفت :درحالی که برای اقالم محصوالت لبنی ضروری که به صورت سرد و با
هزینه بیشتر پخش میشود  ۱۱درصد و برای دیگر اقالم لبنی  ۱۲درصد سود
پخش در نظر گرفته شده است اما برای محصولی مانند آب آشامیدنی  ۱۴درصد
سود در نظر گرفته شده است و مالک تعیین این سود مشخص نیست.

رییس اتاق ایران و قطر:

پول مسدودشده در قطر نداریم

«جهانصنعت» -رییس اتاق مش��ترک ایران و قطر با بیان اینکه پول
مسدودشده در قطر نداریم ،گفت :یک هیات تجاری شامل بهترین تولیدکنندگان
و صادرکنندگان در خرداد به نشست کمیسیون تجاری مشترک در قطر اعزام
میشوند .عدنان موسیپور در مورد اینکه آیا ایران در قطر اموال مسدودشدهای
دارد ،اظهار کرد :ما در قطر پول مسدودشدهای نداریم .قطر در واقع نقش محوری
در مباحث مذاکرات ایران با دنیا بازی میکند .رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران
و قطر در مورد همکاری ایران با قطر در برگزاری جام جهانی نیز گفت :همزمان
با برگزاری نشست کمیسیون تجاری ایران و قطر با حضور کل کارگروه روابط
خارجی بین ایران و قطر در خرداد ماه ،یک هیات تجاری متشکل از بهترین
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این نشست حاضر خواهند شد .وی ادامه داد:
در واقع این هیات بزرگترین و باکیفیتترین هیات اعزامی از طرف ایران به قطر
تا قبل از برگزاری جام جهانی است؛ ضمن اینکه اتاق بازرگانی نیز برای مسائل
حاشیهای جام جهانی برنامههایی دارد که به زودی اعالم میشود.

حمایت گمرک از شرکتهای دانشبنیان تجارت خارجی

تسنیم -مدیرکلدفترحقوقیگمرکازبرنامهایندفتربرایحمایتحقوقی
و قضایی مجموعههای دانشبنیان فعال در حوزه تجارت خارجی مرتبط با گمرک
خبر داد .وحید خدرویسی با اشاره به چالشهای مختلف مجموعههای دانشبنیان
در حوزه تجارت خارجی ،گفت :دفتر حقوقی گمرک ایران در نظر دارد در راستای
تحقق ش��عار سال و اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست کل
سازمان برای آن دسته از شرکتهایی که در جری تشریفات گمرکی و به عبارتی
انجام اقدامات مرتبط با حوزه گمرک با ابهامات حقوقی و یا قضایی مواجه است با
استفاده از ظرفیتهای قانونی حاکم بر نظام حقوق گمرکی پیگیریهای الزم را
در جهت رفع مشکل آنان در اسرع وقت انجام دهد .وی افزود :براین اساس مقرر
شد تا فهرست پروندههای حقوقی و قضایی مرتبط با این دسته از شرکتها به دفتر
حقوقی ارائه شود .به گفته خدرویسی ،مدیران شرکتهای دانشبنیان موضوعات
و مراتب مورد نظر را باید در قالب درخواستی منضم به مستندات به این دفتر
منعکس کنند .مدیر کل دفتر حقوقی گمرک تاکید کرد :با توجه به اولویتبندی
انجامشده بررسیها و اقدامات الزم حسب مورد انجام خواهد شد.

مهر

ایس�نا -در حالی که طبق نامه منتشرش��ده از س��وی حسن حنان عضو
هیاتمدیره ،قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی
که به تازگی در همین صفحه روزنامه منتشر شد ،قیمت فروش گندم صنف و
صنعت کیلویی ۱۲هزار تومان اعالم شده است ،نایبرییس بنیاد ملی گندمکاران
کشور میگوید هنوز نرخ فروش گندم به صنف و صنعت نهایی نشده و احتماال روز
دوشنبه در جلسه شورای قیمتگذاری برای آن تصمیمگیری خواهد شد .علیقلی
ایمانی ادامه داد :تصمیم شورا بر این بوده که صنف و صنعت با قیمت تمامشده
گندم را خریداری کنند .یعنی یا خودشان مستقیما با کشاورزان قراردادی منعقد
و گندم مورد نیازشان را تامین کنند یا اگر قرار است از دولت خریداری کنند با
قیمت خرید تضمینی به عالوه هزینههای تبعی قیمت نهایی محاسبه و تحویل
آنها داده شود .نایبرییس بنیاد ملی گندمکاران کشور اضافه کرد :قیمت خرید
تضمینی گندم برای سال زراعی جدید کیلویی  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان است که
 ۱۰۰۰تومان هم به عنوان جایزه در نظر گرفته شده است .وی در ادامه تصریح
کرد :با شروع سال زراعی از کارخانجات درخواست کردیم که به کشت قراردادی
ورود و با کشاورزان به اندازه نیاز برای خرید گندم قرارداد ببندند .ولی این اتفاق
نیفتاد .الزم به ذکر است که خرید گندم از کشاورزان ،حمل و نگهداری آنها برای
دولت هزینه دارد که بایستی با احتساب این هزینهها فروخته شود.

«جهانصنعت» -عدهای ریاست فعلی اتاق
بازرگانی ایران را بیکفایت میدانند و به دنبال
انتقاد پیدرپی از عملکرد او هستند .عدهای دیگر
معتقدند اعضای فعلی اتاق تمام تالش خود را
برای حل مشکالت فعاالن بخشخصوصی انجام
میدهند اما باید در بیان نتایج فعالیتهای خود و
همچنین موارد مالی اتاق بازرگانی ایران شفافتر
عمل کنند .عدهای دیگر نیز به طور کلی اعضای
فعلی اتاق بازرگانی را زیر س��وال میبرند و در
تالش هس��تند تا اعضای فعلی را کنار بزنند و
تیم خود را سر کار بیاورند .در این میان برخی
نمایندگان نیز که همچنان از صحبتهای سال
گذشته غالمحسین شافعی در مورد بیاطالعی
نمایندگان مجلس از برخی امور اقتصادی آزرده
هس��تند ،ب��ه دنبال تحقیق و تفح��ص از اتاق
بازرگانی ایران هستند و به قول خودشان معتقدند
اگ��ر امور اتاق را مورد بررس��ی قرار میدادند و
تحقیق و تفحص را زودتر به جریان میانداختند،
چنین مواردی پیش نمیآمد و رییس فعلی اتاق
ایران چنین اظهارنظرهایی را مطرح نمیکرد .از
این رو به نظر میرسد برخی منتقدان عملکرد
تیم فعلی ات��اق بازرگانی با نمایندگان مجلس
که دل خوش��ی از اتاق ندارند در یک سمت و
سو قرار گرفتهاند و به تعبیر خودشان به دنبال
شفافسازی هستند.
البت��ه به ط��ور کلی تمام��ی فعاالن بخش
خصوصی اعالم میکنند ک��ه اتاق بازرگانی با
تمام عملکرد مثبت و منف��یای که دارد ،باید
یک اقدام را انجام دهد و آن پاس��خگو بودن در
مورد درآمدهای اتاق و هزینهکرد آنهاس��ت .اما
هم��ه آنها باور دارند ک��ه ورود نهادهای دولتی
و نظارت��ی به امور اتاق بازرگانی ،چندان نتیجه
خوشایندی به دنبال ندارد و به نوعی استقالل
اتاق بازرگانی را تحتالشعاع قرار میدهد .برای
همین واقعیت هرچه که هست ،باید در بدنه اتاق
و میان فعاالن بخش خصوصی حل شود و عدم
هماهنگی اعضای بخش خصوصی باعث نشود
که دولت از این پس نقش بخش خصوصی در
امور اقتصادی را کمرنگتر کند و به فکر دخالت
بیشتر بیفتد با این استنباط که عملکرد بخش
خصوصی هم شفاف نیست .به هر حال در هر
جایی چه اتاق باشد ،چه دولت ،ابهاماتی وجود
دارد و نمیتوان به دلیل آن ابهامات ،آن مجموعه
و تشکل را به طور کلی زیر سوال برد.
 ادعای ناپدید شدن پولها
به تازگی روزنامه «فرهیختگان» با انتش��ار
اس��ناد مربوط به پرداختهای  ۴۰ش��رکت به
اتاق ایران در  ۴س��ال اخیر مدعی ش��ده است
که  ۱۵۰۰میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی
ناپدید شده است .به نظر میرسد رقم پولهای
گمش��ده در اتاق چندین برابر  ۱۵۰۰میلیارد
تومان است .همچنین گفته شده اسناد معتبر
نشان میدهد پرداختی تنها یک شرکت به اتاق
بازرگانی معادل  ۵۳درصد درآمد ادعای این اتاق
است .همچنین در این خصوص گفته شده است
که اتاق بازرگانی  ۱۰۰۰میلیارد تومان سپرده
دارد که دست فعاالن اقتصادی هیچ وقت به آن
نمیرسد .در بخشی از گزارش دیروز فرهیختگان
آمده اس��ت :شرکتی که به تنهایی به اندازه ۵۳

فعاالن بخش خصوصی در گفت وگو با «جهان صنعت» به ناپدید شدن  ۱5۰۰میلیارد تومان در اتاق بازرگانی واکنش نشان دادند

پاسخگوی اتهاﻡها باشید
جریانسازی برای تبدیل اتاق به نهاد عمومی غیردولتی

درصد درآمد ادعایی اتاق پرداختی داشته فقط
چهار درصد فروش صنعت را در دست دارد .سوال
مهم این است که اتاق از  ۹۶درصد بقیه صنعت
چقدر درآمد دارد؟
 گزارش سفارشی از سوی مخالفان
بر همین اساس «جهانصنعت» نظر برخی
فعاالن بخش خصوصی در این خصوص را جویا
شد اما بس��یاری از فعاالن اتاق بازرگانی اعالم
کردند که پاسخگویی به این ادعا نیاز به اسناد
و مدارک دارد که در اختیار مس��ووالن مربوطه
در اتاق ایران قرار دارد و بنابراین نمیتوان بدون
تکیه به این آمار در مورد ادعایی که مطرح شده
نظ��ری را ارائه داد .برخی دیگر از کارشناس��ان
نی��ز با تاکید بر اینکه این ادعا غلط اس��ت و با
پیشفرض غلط ،نتیجه نادرستتر نیز حاصل
ش��ده اس��ت ،به «جهانصنعت» اعالم کردند:
آنچه در روزنامه فرهیختگان منتشر شده ،یک
گزارش کامال سفارشی است که با کارفرمایی
مشترک جناح تحولخواه اتاق ،عنصر امنیتی
حامی آنها و جریانی که در مجلس بر علیه اتاق
بازرگانی ایران به راه افتاده انجام شده است .پیش
از این در سال گذشته نیز شاهد این بودیم که
جریانی در مجلس خواستار این است که خالف
اص��ل  ۴۴قانون اساس��ی ،اتاق بازرگان��ی را از
موسسه غیرانتفاعی تبدیل به یک نهاد عمومی
غیردولتی کند.
 اگر این آمار صحت داش�ت ،منتقدان
سکوت نمیکردند
اواخر س��ال  ۱۳۹۹تع��دادی از نمایندگان

مجل��س طرحی را با عنوان «اصالح قانون اتاق
بازرگان��ی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی ایران و
الحاق��ات بعدی آن» تقدی��م مجلس کردهاند؛
بهموجب ماده  ۲آن طرح ،ماهیت حقوقی اتاق
بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه
عموم��ی غیردولتی تغییر مییاب��د .اما برخی
معتقدند که تبدیل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کش��اورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی
موض��وع ماده  ۲قانون ات��اق بازرگانی و صنایع
و مع��ادن مصوب  ۱۳۶۹به موسس��ه عمومی
غیردولتی موضوع ماده  ۳قانون مدیریت خدمات
کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاههای اجرایی
با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به
عنوان تشکل ملی تشکلهای بخش خصوصی و
همچنین موقعیت بینالمللی آن انطباق ندارد.
یک��ی از اعضای اتاق بازرگانی تهران با بیان
اینک��ه در اتاق بازرگانی ه��رز منابع وجود دارد
و کس��ی در این خصوص شک ندارد ،گفت :اما
نمیتوان با این فرض اعالم کرد که ادعای این
روزنامه در مورد اتاق ایران واقعیت دارد که اگر
اینطور بود ،محال بود با پیگیریهای منتقدان
عملکرد فعلی اتاق ایران تاکنون ،کار به دادگاه و...
نکشد .در واقع اگر آقایانی که همواره به دنبال زیر
سوال بردن تمام فعالیتهای مثبت اتاق ایران هم
هستند ،توانایی این را داشتند که تنها  ۱۰درصد
این ادعاها را ثابت کنند ،سکوت نمیکردند.
این فعال بخش خصوصی که نخواست نامش
در گزارش فاش شود ،افزود :مبنای محاسبات
منتشرشده در این گزارش و عدد اعالمی از بیخ

و بن غلط اس��ت و برآورد رقم پرداختی با رقم
پرداختش��ده با توجه به پیچیدگیهای نظام
مالیاتی و ...بسیار متفاوت است.
وی با بیان اینکه چندین س��ال است که در
اتاق بازرگانی حسابرسی قانونی انجام و گزارش
حسابرس به هیات نمایندگان تقدیم و تصویب
میشود ،افزود :در گزارشات رسمی ردی از این
ادعاها وجود ندارد .بنابراین اتاق باید پاسخگوی
اتهامها باشد و هرچه زودتر مدارک و مستندات
الزم را ارائه دهد.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد :اگر بپذیریم این
گزارشات درست است ،باید دید هیاتمدیرههای
 ۴۰ش��رکت مورد بررسی چگونه توانستهاند با
عددسازی رقم کمتری به اتاق پرداخت کنند و
عمال از یک تکلیف قانونی سرباز زدهاند.
به گفته وی ،دستگاههای نظارتی باید به ۴۰
شرکت موردنظر ورود کنند و ببینند مدیران این
شرکتها برای ترک فعل قانونی چه کار کردهاند
که سهم اتاق را درست پرداخت نکردهاند.
 اطالعات غلط داده شده
در این باره همچنین یکی دیگر از کارشناسان
با بیان اینکه در ۱۰سال گذشته همواره نسبت
به بودج��ه و تفریغ بودجه اتاق ای��ران ایرادات
مستدل و مستند داشتهایم به «جهانصنعت»
گفت۱۰ :سال اس��ت که مستند اعالم کردهام
که وصول و هزینههایتان ایراد دارد ولی با رای
اکثریت تصویبش کردهاند.
وی با اش��اره به اینکه در بخشی از گزارش
منتشرشده در مورد ناپدید شدن  ۱۵۰۰میلیارد

تومان به نظر میرس��د ک��ه اطالعات غلط به
خبرنگاران داده شده است ،افزود :وجوه سه در
هزار و یک و چهار در هزار اساسا به حساب اتاق
ایران واریز میشود و بعدا سهم اتاق شهرستان
توسط اتاق ایران پرداخت میشود .در صورتی که
این اتفاق نیفتد ،تمدید کارت بازرگانی توسط
ات��اق ایران تیک نمیخ��ورد .نکته دیگر اینکه
حسابرسی تمامی اتاقهای شهرستانها توسط
حس��ابرس اتاق ایران انجام میشود و تاکنون
در این خصوص گزارش��ی داده نشده است .وی
همچنین گفت :لذا با عنایت به مطالب فوق و در
صورت صحت گزارش فرهیختگان ،هیاترییسه
اتاق ایران ،بهخص��وص رییس و خزانهدار آنجا
مسوولیت قطعی دارند.
 دولت دخالت نکند اما اتاق پاس�خگو
باشد
در ای��ن باره اما محمدرضا حس��ینا رییس
مجم��ع فعاالن اقتصادی در واکنش به گزارش
منتشر شده اعالم کرد :بسیاری از شرکتهای
بزرگ صورتهای مالی خود را منتشر کردهاند
اما سهمی که آنها بابت سه در هزار از درآمدهای
خود به اتاق بازرگانی میدهند ،با اعداد اعالمی از
سوی اتاق ایران مغایرت دارد .وی با بیان اینکه
دستگاههای امنیتی به دنبال پایش اتاق ایران
هس��تند ،افزود :اتاق در بسیاری از موارد تخلف
داشته و باید هرچه زودتر مشخص شود که اتاق
در حال حاضر با این درآمدی که دارد ،چه اقدام
مثبتی در راس��تای توسعه تجارت و کمک به
فعاالن بخش خصوصی انجام میدهد.
عضو اتاق بازرگانی خراس��ان رضوی اظهار
کرد :دائما در اتاق بازرگانی ایران جلساتی برگزار
میشود که مشخص نیست چه خروجیای به
دنبال دارد و چه مش��کالتی را حل کرده است.
این در حالی است که به نظر میرسد فعاالن اتاق
بازرگانی از رانت اطالعاتی برگزاری این نشستها
به نفع خود استفاده میکنند.
حسینا بیان کرد :باید داراییهای اعضای اتاق
بازرگانی ایران پیش از ورود به اتاق و در شرایط
فعلی با هم مقایس��ه ش��ود و این موضوع مورد
بررس��ی قرار گیرد که حضور آنها در بدنه اتاق
بازرگانی چه تاثیراتی داشته است.
 صورتهای مالی باید برای اعضا منتشر
شود
وی با بیان اینکه دولت نباید در امور بخش
خصوصی دخالت کند ام��ا باید اتاق به فعاالن
بخش خصوصی پاسخگو باشد ،گفت :اتاق تشکل
بزرگ بخش خصوصی است و دولت نباید وارد
این حوزه ش��ود اما از مس��ووالن اتاق بازرگانی
انتظار میرود صورتهای مالی اتاق را س��ال به
سال برای اعضای خود منتشر کنند تا مشخص
ش��ود اتاق از چه محلهایی درآمد داشته و در
کجاها هزینه کرده است.
رییس مجمع فعاالن اقتصادی با بیان اینکه
ای��ن درخواس��ت هیچ ارتباطی ب��ه بحثهای
سیاسی ندارد ،افزود :این روال باید در دورههای
بعدی اتاق بازرگانی نیز پابرجا بماند و اعضای
جدید هم که سر کار آمدند ،در قبال درآمد اتاق
و عملکردی که داش��تهاند ،به صورت شفاف به
اعضای اتاق بازرگانی پاسخگو باشند.

خبر

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی گفت:
درصد افزایش قیمت گوشت قرمز نسبت به دیگر محصوالت
کمتر اس��ت؛ به طوری که قیمت گوشت گوساله نسبت به
مدت مشابه سال گذشته افزایش  ۲۵تا  ۳۰درصدی را تجربه
کرده است .نیما حبیبفر با اشاره به کاهش تقاضای خرید
گوشت گوساله در ماه رمضان ،گفت :تجربه سالهای پیش
به ما ثابت کرد که میزان تقاضا برای خرید گوشت قرمز در
ماه رمضان افزایش پیدا میکند و بازار خرید وضعیت بهتری
پیدا میکند اما در س��ال جاری مصادف شدن ماه رمضان با
ایام نوروز باعث شد بودجه مردم کاهش پیدا کند ،در نتیجه
خرید گوشت قرمز روند نزولی به خود گرفت.
به گفته وی ۱۰ ،تا  ۱۵درصد تقاضا برای خرید گوشت
گوساله در ماه رمضان کاهش پیدا کرده است .در حال حاضر
عرضه و تقاضا در بازار گوشت گوساله متعادل شده است چراکه
عرضه کاهش و تقاضا نیز به دلیل افزایش قیمتها و افت توان
خرید مصرفکنندگان کاهش پیدا کرده است.
حبیبفر با اشاره با ثبات قیمتها در ماه رمضان ،گفت:
قیمت گوشت گوساله بعد از ایام نوروز تغییر محسوسی نکرد.
گوساله بدون استخوان کیلویی  ۱۷۰هزار تومان و گوساله با
استخوان کیلویی  ۱۲۰هزار تومان عرضه میشود.

کاهش  1۰تا  15درصدی خرید گوشت گوساله در ماه رمضان

بازار شده است؟ افزود :اقشاری که توانایی خرید گوشت قرمز
گرم را نداشتند برای تامین نیاز اقدام به خرید گوشت گوساله
و گوسفند تنظیم بازاری کردند.
وی با بیان اینکه گوشتهای توزیع شده از سوی سازمان
پش��تیبانی امور دام ایرانی هس��تند ،افزود :گوشت تنظیم
بازاری کیلویی  ۹۰هزار تومان به واحدهای صنفی به فروش

وی ادامه داد :درصد افزایش قیمت گوش��ت قرمز نسبت
به دیگر محصوالت کمتر است؛ به طوری که قیمت گوشت
گوساله نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش  ۲۵تا ۳۰
درصدی را تجربه کرده است.
این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمتگذاری
دستوری برای فروش گوشت قرمز باعث شکسته شدن آن در

میرسد و آنها باید کیلویی  ۹۵هزار تومان به فروش برسانند.
این گوشتها خریدهای سال گذشته سازمان پشتیبانی امور
دام هس��تند و از آنجاییکه دولت برای خرید این گوشتها
یارانه پرداخت کرده است آن را زیر نرخ با هدف تنظیم بازار
عرضه میکند.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی تصریح
کرد :دامداران مخالف واردات گوشت هستند اما گوشت وارداتی
در تنظیم بازار موثر اس��ت .بخش اعظمی از گوشت وارداتی
برای صنف و صنعت مصرف میش��ود و وقتی گوشت وارد
نش��ود صنایع مجبورند برای تامین نیاز گوشت گرم مصرف
کنند اینگونه تقاضا افزایش و در نتیجه قیمتها روند صعودی
به خود میگیرند.
حبیب فر در پاسخ به این پرسش که مردم بیشتر گوشت
گوس��اله مصرف میکنند یا گوسفند ،به ایلنا گفت :مصرف
گوشت گوساله نسبت به گوسفند بیشتر است چراکه قیمت
آن مناسب و چربی آن نسبت به گوشت گوسفندی کمتر است.
اگر شخصی بخواهد  ۱۰۰گرم گوشت گوساله خریداری کند
میتواند  ۱۰۰گرم گوش��ت خالص بخرد این در حالی است
که در خرید گوش��ت گوسفند استخوان و چربی نیز به آن
اضافه میشود.

خبر

در حال حاضر برخالف دس��تور معاون وزیر صنعت برای
برگرداندن قیمتها به س��ال  ،۱۴۰۰همچنان بازار با رشد
قیمتها در انواع کاالها روبهرو است .براساس اعالم عباس تابش
رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
«هرگونه افزایش قیمت خودس��رانه غیرمنطقی اس��ت و از
تولیدکنندگان انتظار میرود که مطابق مقررات تعیین شده
اقدامکنند.افزایشقیمتکاالهاییکهمشمولقیمتپیشینی
هستند ،بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیر قانونی است و اگر
بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد ،نسبت
به افزایش قیمت این کاالها اقدام شده باشد باید آن را اصالح
و به قیمتهای سال  ۱۴۰۰برگردانند».
وی کاالهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند را لبنیات
پر مصرف ،ش��یرخام ،حبوبات ،گوش��ت مرغ ،گوشت قرمز،
تخممرغ ،قند و شکر ،کودهای شیمیایی پایه ،روغن خام و
تصفیه شده خوراکی ،دانههای روغنی ،نهادههای دام و طیور،
گندم ،آرد ،نان ،برنج ،رب گوجهفرنگی ،کنسرو تن ماهی ،دارو
و مکملهای دام و طیور ،ماکارونی ،دارو و تجهیزات پزشکی،
انواع خودرو ،انواع شوینده ،یخچال ،یخچال فریزر ،تلویزیون،
ماشین لباسشویی ،کاغذ مطبوعات ،چاپ و تحریر ،روغن موتور،
الس��تیک خودرو ،انواع پوشک و دستمال کاغذی ،خدمات
پزشکی ،درمانی ،تشخیصی و آزمایشگاهی ،حمل و نقل بار و

بیتوجهی بازار به دستور معاون وزیر
مسافردرون و برون شهری و عوارض جادهای و بندری ،اعالم
کرد و هشدار داد که هیچ بهانهای در افزایش قیمت این کاال
پذیرفته شده نیست .در حال حاضر برخالف گفتههای معاون
وزیر صنعت در برگرداندن قیمتها به  ،۱۴۰۰همچنان بازار
با رش��د قیمتها در انواع کاالها روبهرو اس��ت به نحوی که
مش��اهدات نشان میدهد رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی
تن  ۱۰تا  ۱۵درصد رشد قیمت داشته و چای  ۵۰۰گرمی از
 ۱۲۵هزار تومان به  ۱۴۵هزار تومان رسیده است.
عالوه بر این هر کیلو قند در عمده فروشیها از  ۲۱هزار و
 ۵۰۰تومان به قیمت  ۲۶هزار و  ۵۰۰تومان در عمدهفروشیها
رسیده است .البته هر کیلو قند در نهایت با قیمت  ۳۲تا ۳۳
هزار و  ۵۰۰تومان به دست مصرفکنندگان میرسد.
از میان کاالهای اساسی موجود در بازار فقط قیمت تخم
مرغ در فروردین ماه س��ال جاری شاهد کاهش قیمت بوده
است بر همین اساس هر کارتن تخممرغ از  ۳۲۰هزار تومان
به۲۲۰هزار تومان در عمدهفروشیها رسیده است .عالوه بر این
در بعضی از کاالها مانند بیسکویت نیز هر بسته ساقه طالیی از
 ۷۵۰۰تومان به  ۱۰۰۰۰تومان رسیده است .هر کارتن پفک
هم از  ۸۰هزار تومان به  ۱۳۰هزار تومان رسیده است.

 بازگشت یک شبه قیمتها را تکذیب میکنم
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ریی��س س��ازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان لزوم بازگش��ت یک شبه
قیمتها را تکذیب کرد و گفت :تغییر قیمت  ۵۰قلم کاالی
اساس��ی ،حساس و ضروری مشمول قیمتگذاری پیشین،
مستلزم طی فرایند قانونی است.
عباس تابش در حاش��یه جلسه مشترک ستاد قاچاق
درباره الزام بازگش��ت قیمت کاالها به سال  ،۱۴۰۰اظهار
کرد :یک موضوعی از قول من در خبرگزاریها پخش شد
و مشخص نیست به چه منظوری بود ،اما به کل غلط بود.
بنابراین این صحبت را که باید یک شبه قیمتها برگردد
را تکذیب میکنم.
وی گفت :اگر تولیدکنن��ده یا صاحب کاالیی بخواهد
قیمت این  ۵۰کاال را تغییر دهد ،اول باید مستندات تغییر
قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کارشناسی و بعد
در س��تاد تنظیم بازار ابالغ ش��ود تا افراد بتوانند افزایش
قیمت دهند.
این مقام مس��وول افزود :در سال جاری برخی از بنگاهها
این مس��یر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما

پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحثهای تعزیری و قضایی پیش
بیاید این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه
اجتناب کنند.
بنابراینپیشنهاددادیمقیمتهارابرگردانندتافرایندقانونی
طی شود .ممکن است بعد از طی فرایند قانونی ،کاال مشمول
افزایش قیمت هم بشود.
اما به گفته وی این  ۵۰کاال به استناد به قانون و مقررات
کش��ور نمیتوانند سرخود تغییر قیمت دهند و قیمتهای
ناهمگن و متفاوت در کشور داشته باشیم.
رییس سازمان حمایت در ادامه گوشت قرمز ،گوشت مرغ،
لبنیات ،روغن موتور ،پوشاک و لوازم خانگی را از جمله این
 ۵۰کاال عن��وان کرد و گفت :در اصل این  ۵۰کاال ،کاالهای
اساس��ی هستند که در سبد خانوار نقش باالیی دارند و این
موضوع ربطی به نوع ارز دریافتی آنها ندارد.
همانطور که اشاره شد این  ۵۰کاال مشمول قیمتگذاری
پیشین هستند .تابش درباره گرانفروشی برنج نیز گفت :برنج
مشمول قیمتگذاری تثبیتی است و وزارت جهاد کشاورزی
ب��ه عنوان متولی تولید و تامین ،قیمت برنج تولید داخل را
اعالم کرده است.
با توجه به اجرای قانون انتزاع بازرسی از بازار این کاال نیز
به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
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اولتیماتوﻡ اوجی به وزارﺕ نفت:

کسی حق خرید خارجی را ندارد

نخست
خبر

«جه�ان صنعت» -وزیر نفت در نشس��ت مش��ترک ب��ا رییس جهاد
دانش��گاهی ،ای��ن نهاد را در اولویت تامین تجهی��زات صنعت نفت خواند و
پیشنهاد داد تا با توجه به نیاز کشور به دکلهای دریایی ،جهاد دانشگاهی
در این حوزه ورود کند.
در نشس��ت مش��ترک جواد اوجی وزیر نفت و حمیدرضا طیبی رییس
جهاد دانشگاهی و معاونان و مدیران ارشد این دو مجموعه آخرین وضعیت
قراردادهای همکاری جهاد دانشگاهی و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت
در زمینه تولید و تامین  ۵۹رول کالف لوله مغزی سیار ،بازوهای بارگیری،
متههای  ،PDCپکیج تصفیه پساب صنعتی واحد بهرهبرداری قشم و تخلیه
محیطپذیر مطابق استانداردها (شرکت فالت قاره) ،ساخت و بازسازی تعدادی
از دکلهای حفاری (ش��رکت ملی حفاری) ،بح��ث نمکزدایی یا فراورش
نفتخام با شرکت مهندسی و توسعه نفت و ...مورد بررسی قرار گرفت.
آمادگ��ی و توان س��اخت توربین و الکتروکمپروس��ورها توس��ط جهاد

به همان اندازه که کارشناس��ان
معتقدند رفع تحریمها میتواند یک
فرص��ت طالیی در ش��رایط کنونی
بازار نفت برای صنعت نفت ما باشد،
درست به همان نسبت هم گروهی
بر این باورند که برجام احیا شود یا
نشود ،بازار جهانی به نفت ما نیاز دارد.
اینکه کدام گروه تحلیل درستتری
دارند ،مساله این گزارش نیست .آنچه
مهم است اینکه فرصت کوتاهی برای
فروش نفت داریم و هرچه سریعتر
باید پروژههای نیمهتمام تکمیل شود
و ظرفیت برداش��ت از ذخایر نفتی
افزایش یابد.
یک نظریهای در سالهای اخیر
مطرح ش��ده که به دنبال توس��عه
خودروهای برق��ی نیاز دنیا به نفت
رو به افول خواهد گذاشت .براساس
این نظر ظرف  ۴۰سال گذشته۴۰ ،
درصد از ذخایر نفت جهان به مصرف
میرسد .البته برخی از کارشناسان
معتقدند که اگر تقاضا در سطح فعلی
باق��ی بماند ۴۰ ،س��ال دیگر ،همه
چاههای نفت ،از فوران باز میمانند.
اما با توجه به اینکه مصرف هر سال
حدود یک درصد بیش��تر میشود،
براس��اس نظر این کارشناسان۳۰ ،
س��ال دیگر میتوان ب��ه پایان عصر
نفت رسید.
دو س��ال پی��ش ه��م س��ازمان
کشورهای صادرکننده نفت ،اوپک ،در
گزارش «چشمانداز انرژی جهان در
سال  ، »۲۰۴۰مشابه این پیشبینی
را مطرح کرد که تقاضا برای نفت و
دیگر محصوالت هیدروکربوری مایع
اوپک از  ۳۵میلیون بشکه در روز طی
سالجاری به  ۳۲/۸میلیون بشکه در
سال  ۲۰۲۴افت خواهد کرد.
اقتصاد جهان بعد از کرونا تقاضای

دانشگاهی از جمله موارد دیگری بود که در این جلسه توسط مدیران ارشد
این دو مجموعه به آن تاکید شد.وزیر نفت در این نشست گفت :با توجه به
ظرفیتهای این نهاد باید از آنها استفاده کرد و کسی حق خرید خارجی و
تجهیزاتی که در داخل توان تامین آن است را ندارد و جهاد دانشگاهی در
اولویت تامین تجهیزات داخلی است.
اوجی با اشاره به شعار سال و بیان اینکه هم ما و هم شما باید در تحقق
شعار سال بکوشیم گفت :همه مدیران وزارت نفت اعتقاد به بحث خودکفایی
و س��اخت داخل دارن��د و با توجه به ظرفیتی که جهاد دانش��گاهی دارد و
قراردادهای خوبی که با این وزارتخانه منعقد کرده اس��ت ،آماده حمایت و
توسعه همکاریها با این نهاد هستیم.
وی ادامه داد :باوجود آشنایی کامل جهاد دانشگاهی با مباحث دانشبنیان
در ح��وزه نفت و گاز ،ما پایکار هس��تیم و آمادهای��م هرجایی که این نهاد
احساس میکند میتواند نیازهای صنعت نفت را به ویژه در زمینههایی که
واردات انجام میشود ،برآورده کند از آنها حمایت کنیم.
وزیر نفت در این رابطه به مشکل کشور در زمینه دکلهای دریایی اشاره
کرد و درخواست ورود جهاد دانشگاهی برای تامین این دکلها را داد و گفت:

با ورود جهاد دانشگاهی به این حوزه امیدواریم اولین دکل دریایی در کشور
ساخته شود و وزارت نفت همهجانبه حمایت میکند تا این کار آغاز شود.
وی همچنین از مسووالن جهاد دانشگاهی خواست تا پیشنهادات جدید
دانشبنی��ان خود را در زمینههای موردنیاز صنع��ت نفت به این وزارتخانه
اعالم کنند.
رییس جهاد دانش��گاهی نیز در این نشس��ت مش��ترک با استقبال از
حمایت وزیر نفت از توانمندیهای جهاد دانشگاهی گفت :تالش ما این
اس��ت که در این نهاد با انجام کار خوب این حمایتها جبران ش��ود .در
کشور ما هر جا موفق بودهایم ،مدیران این ریسک معقول را در حمایت
از تولید داخل انجام دادهاند و ما نیز در جهاد دانشگاهی تالش کردهایم
به ریس��ک آنها با کار خوب پاس��خ دهیم.
طیبی در خصوص پیشنهاد وزیر نفت در رابطه با ورود جهاد دانشگاهی
در حوزه طراحی و ساخت دکلهای دریایی گفت :در این زمینه آمادگی الزم
در جهاد دانشگاهی وجود دارد و آماده هستیم و با شکلگیری یک همکاری
منسجم بین وزارت نفت و جهاد دانشگاهی و استفاده از ظرفیتهای موجود
در این حوزه ورود کنیم.

کارشناسان در گفتوگو با «جهان صنعت» پیشنهاداتی برای استفاده درست دولت
از درآمدهای نفتی ارائه کردند

صنایﻊ ارزآور را تﻘویت کنید

مضاعفی را برای نفت به ثبت رسانده
است .هرچند جنگ روسیه و اوکراین
هم مزید بر علت شده و قیمت نفت
رو به افزایش گذاش��ته اما به گفته
کارشناسان اگر ایران از فرصتهای
موجود استفاده نکند ،هم امروز را از
دست خواهد داد و هم آینده را.

 فرصتهای تکرار نشدنی

اگرچ��ه هن��وز از گفتوگوهای

برج��ام هی��چ دس��تاوردی حاصل
نش��ده اما مقام��ات وزارت نفت در
گزارشهای اخیر خود بارها از افزایش
تولید و صادرات نفت به حجم پیش
از تحریمهای آمریکا خبر میدهند.
چنین تصویری برای دولت ابراهیم
رییسی یک امتیاز محسوب میشود
که باید به س��رعت از منابع جدید
نفت��ی برای احیای اقتص��اد و البته

تکمیل پروژههای نیمهتمام صنعت
نفت بهره بگیرد.
محمدعل��ی خطیب��ی نماینده
پیشین ایران در اوپک در این رابطه
به «جهانصنعت» گفت :با توجه به
صحبتهای وزیر نفت ،بدون توجه
به احیای برجام شرایط صادرات ما
به قبل از تحریمها برگش��ته است
و این موضوع ابتکار عمل بیشتری
نوبت اول

«آگهي مرحله دوﻡ (تﺠدید) مناقصه عمومی یک مرحلهای»
شماره۱۴۰۱/۸۴7/۸/۱ :

 مناقصهگزار :شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش نوع مناقصه :عمومی یکمرحلهای موضوع مناقصه :عبارت است از خرید اقالم و تجهیزات مورد نیاز جهت برقرسانی به سایتهای ناوبری فرودگاه بینالمللی کیش برآورد اولیه مناقصه :برآورد اولیه مناقصه معادل ( ۶۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰شصت و هفت میلیارد) ریال میباشد. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل ( ۳/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون)ریال میباشد که میبایست به یکی از دو روش ذیل ارائه شود:
 واریز نقدی به شماره حساب مندرج در اسناد و ارائه فیش بانکی مربوطه ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش برای مدت  ۳ماه و قابلتمدید برای یک دوره  ۳ماهه دیگر.
تبصره :1ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از موسسات مالی و اعتباری توسط پیشنهاددهندگان مجاز نمیباشد.
 مهلت فروش اسناد مناقصه :از مورخ  ۱۴۰۱/۰۱/۲۹لغایت پایان وقت اداری ساعت  ۱۵:۰۰مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ محل فروش اسناد مناقصه :از طریق مراجعه به سامانه برگزاری مناقصات و مزایدات شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزادکیش به نشانی اینترنتی tender.kishports.com
 مبلغ خرید اسناد مناقصه :مبلغ ( ۲/۰۰۰/۰۰۰دو میلیون) ریال که میبایست از طریق درگاه پرداخت اینترنتی مندرج در سامانه فوقالذکرواریز و رسید خرید اسناد دریافت گردد.
 آخرین مهلت زمان تحویل پاکات مناقصه :از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد لغایت ساعت  ۱۵:۰۰مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ محل تحویل پاکات مناقصه: دفتر مرکزی مناقصهگزار :جزیره کیش ،بلوار ایران ،ساختمان اداری واقع در خیابان اسکله شرقی بندرتجاری کیش ،دبیرخانه کمیسیون معامالتشرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش -تلفن۰۷۶-۴۴۴۲۴۸۵۳ :
 دفتر تهران :بزرگراه آفریقا ،باالتر از چهارراه شهیدحقانی (جهانکودک) ،نبش کوچه کیش ،پالک  ،۴۵ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش -تلفن:۰۲۱ - ۸۶۰۸۴۷۶۸
 حدنصاب شرکتکنندگان :حداقل تعداد شرکتکنندگان جهت بازگشایی پاکات «الف»« ،ب» و «ج» یک شرکتکننده میباشد. زمان بازگشایی پیشنهادات :پیشنهادات واصله مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲۲در جلسه کمیسیون معامالت در دفتر مرکزی مناقصهگزار بازگشاییخواهد شد.
 شرایط مناقصه: شرکت کلیه اشخاص حقوقی در مناقصه آزاد است. هزینههای درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد. به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء غیر مجاز و سپردههای کمتر از میزان تعیین شده ،یا ارائه چکهای بانکی و شخصی و نظایر آن برايتضمین شرکت در مناقصه و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 اعتبار پیشنهادات واصله سه ماه میباشد و با نظر مناقصهگزار برای یک دوره قابل تمدید است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰76-۴۴۴2۴853 :داخلی 131تماس گرفته شود.

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش

را میتوان��د در اختی��ار وزارت نفت
قرار دهد.
وی با اش��اره ب��ه افزایش قیمت
نف��ت در ماههای اخیر تصریح کرد:
در ماههای اخی��ر دو عامل موجب
افزای��ش قیمت نفت در بازار ش��د؛
یکی تقاضای قوی در بازار و دیگری
جنگ روسیه و اوکراین بود .اما باید
توجه داشت که تقاضای موجود در
بازار نفت به گونهای است که حتی
اگر آتشبس هم اتفاق بیفتد ،باز هم
تقاضا برای نفت هس��ت و میتواند
قیمته��ا را حول و ح��وش  ۹۰تا
 ۱۰۰دالر افزای��ش دهد .مگر اینکه
اقتصاد جهانی دچار رکود ش��ود در
این صورت تقاضا ضعیف میش��ود
و میتوان��د قیمتها را به س��مت
پایینتری بکشاند.
خطیبی خاطرنشان کرد :به نظرم
موضوع برجام روی تولید و صادرات
نفت نمیتواند تاثیر بگذارد و بنابراین
باید دنبال فرصتهای دیگری باشیم
تا بتوانیم از فرصت برجام اس��تفاده
کنیم؛ مثل مسائل نقلوانتقال پول
و انتقال تکنولوژی که نیاز فوریتر
اقتصاد ماست.

 تحر یم ه�ا ا د ا م�ه
داشتهباشدنمیتوانیم صادرات را
بیشترکنیم

رضا پدیدار کارشناس انرژی و عضو
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
هم در گفتوگ��و با «جهانصنعت»
گفت :اگر تحریمها ادامه داشته باشد،
نمیتوانیم صادرات نفت بیش��تری
داشته باش��یم ،چون تحریم به نفت
ما گره خورده اس��ت و باید حتما به
نحو شایستهای از تحریم عبور کنیم
تا توسعه صنعت نفت اتفاق بیفتد و
پروژههای نیمهتمام تکمیل شود.
وی افزود :در دو سال گذشته که
هم کرونا بود و هم تحریم ،پروژهها
متوقف ش��د و عمال توس��عهای در
صنعت نفت صورت نگرفت.
پدیدار با اشاره به حجم صادرات
نفت ای��ران در ماههای اخیر اظهار
کرد :آمارهای مختلفی از نفت ذخیره
ما که تحت عنوان نفت بازرگانی روی
نفتکشهاست ارائه میشود که ظاهرا
حجم باالیی هم است.
اگ��ر بتوانیم ای��ن میزان نفت را
بفروشیم و منابع مالی آن را به کشور
وارد کنی��م ،میتوان برای توس��عه

میادین نفتی از آن بهره گرفت.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
تهران با اشاره به الزامات برنامه ششم
توسعه یادآور شد :براساس قانون برنامه
ششم ،باید تولید نفت را در دو فاز به
پنجمیلیونو ۷۰۰هزاربشکهبرسانیم.
تحقق این امر نی��از به منابع مالی و
اجرای پروژههای توسعهای برای سطح
نگهداشتتولیدنفتوگازداردتاحجم
تولید نفت از سه میلیون و  ۸۰۰هزار
بشکهبه ۴/۵میلیونبشکهوبعدبهپنج
میلیون و ۷۰۰هزار بشکه برسد ،چون
بازار نفت تا  ۳۰سال آینده برای فروش
نفت کشش دارد و باید از این فرصت به
سرعت استفاده کنیم.
پدی��دار گفت :ای��ن موضوع در
خصوص گاز هم صادق است؛ یعنی
هم باید برای مصرف داخلی تالش
شود و هم برای صادرات گاز تالش
ش��ود .به خصوص آنک��ه االن اروپا
در نتیج��ه جنگ اوکراین در بحران
قرار دارد و ایران میتواند با افزایش
تولید گاز صادراتی خود از بازار بسیار
خوبی که پیشرویش گشوده شده،
استفاده کند.
او اف��زود :ای��ن بازاره��ا ش��امل
کش��ورهای همسایه از جمله عراق،
اقلیم کردس��تان ،ارمنستان و سایر
کشورهاس��ت که میتوان با تعامل
صادراتی از فرصتهای تولید و عرضه
انرژی استفاده کرد.

 هدفگذاری بر پتروشیمیها

محمدرضا شوشتری کارشناس
ان��رژی و مدیرعام��ل پتروش��یمی
فیروزآب��اد ه��م در ای��ن رابط��ه به
«جهانصنع��ت» میگوید :به نظر
من اولی��ن قدم دولت در ش��رایط
کنونی مدیریت مصرف بیرویه گاز
و بنزین است.
با اصالح قیمت حاملهای نفتی
و اجرایی ک��ردن قانون هدفمندی
یارانهه��ا دولت این امکان را خواهد
داش��ت که ه��م مص��رف داخل را
کنترل کن��د و هم ب��رای صادرات
برنامهریزی کند.
او ب��ا بیان اینکه از مخازن تا یک
حدیمیتوانیمبرداشتکنیم،تصریح
کرد :هرچه مصرف ما بیش��تر شود،
موقعیت صادراتی ما کمتر میشود.
با توجه به محدودیت برداشت نفت
با هدفمند ک��ردن یارانهها و کنترل
مصرف ،میتوان این امر را مدیریت
کرد.این کارش��ناس ان��رژی با بیان
اینکه صادرات بیشتر نفت میتواند ارز
بیشتری را به کشور وارد کند ،گفت:
اگر منابع حاصل از صادرات نفت در
پروژههای نیمهتمام سرمایهگذاری
ش��ود و مطابق قوانین توسعهای در
ح��وزه مخازن ،میادین مش��ترک و
تولید نفت صرف شود ،میتوان انتظار
داشت که عالوه بر صنایع باالدستی
صنعت نفت ،صنایع پاییندس��تی
هم رش��د و توس��عه پیدا کنند.وی
افزود :در سالهای گذشته عملکرد
پتروشیمیها نشان داد که باالترین
میزان صادرات مطمئن غیرنفتی را
ب��ه خود اختصاص دادند .از س��ویی
چون دنیا به محصوالت پتروشیمی
وابسته است و این نیاز در دنیا وجود
دارد ،پیش��نهاد میش��ود که دولت
بعد از صنایع باالدستی روی صنایع
پتروشیمی سرمایهگذاری کند؛ برای
شروع هم پروژههای باالی  ۵۰درصد
پیش��رفت را در اولویت ق��رار دهد.
شوش��تری تاکید کرد :این امر باعث
میش��ود ک��ه از مح��ل درآمدهای
ص��ادرات پتروش��یمی ارز مورد نیاز
کش��ور به تدریج تامین شود .تا اگر
در آین��ده بازهم با مش��کل تحریم
نفت مواجه ش��ویم ،مش��کل تامین
ارز نداشته باشیم .چون تجربه اخیر
نشان داد که تحریم پتروشیمی کمتر
احتمال دارد.
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اجرای  ۸۸۲عملیات تخصصی در سال ۱۴۰۰

«جهان صنعت»-متخصصان شرکت ملی حفاری ایران در مدیریت خدمات
ویژه در سال  ۱۴۰۰موفق به انجام  ۸۸۲عملیات شدند.
به گزارش«جهان صنعت» ،علی دقایقی ،مدیر خدمات ویژه شرکت ملی
حف��اری ایران در این باره گفت :عملیات تخصصی نمودارگیری ،چاهپیمایی،
نمودارگیری سطحی و مغزهگیری ،عبور از جداره و حفاری جهتدار روی چاههای
نف��ت و گاز در قال��ب خدمات یکپارچه فنی به چاههای در حال بهرهبرداری و
چاههای اکتشافی ،توسعهای و توصیفی در مراحل تکمیل ارائه میشود.
وی گف��ت :در ای��ن مدت  ۱۳۵م��ورد عملیات نمودارگی��ری ۴۶۸ ،مورد
نمودارگیری از س��یال حفاری ۲۴۶ ،مورد چاهپیمایی ،دو مورد عبور از جداره
و س��ه مورد عملیات مغزهگیری به متراژ  ۵۵۸متر به شرکتهای متقاضی و
پروژههای کلید در دست ارائه شد.
مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران افزود :سال گذشته همچنین
هفت هزار و  ۷۳۶متر حفاری افقی و جهتدار روی  ۳۰حلقه چاه انجام شد
که انجام آن از نظر ابزار و تجهیزات مورد نیاز و دانش فنی و تخصصی بااهمیت
است.
دقایقی اظهار کرد :تقویت گروههای تخصصی ،تامین و بهروزآوری تجهیزات
با استفاده از ظرفیتهای دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و توسعه فعالیتها
بهمنظور پاسخگویی بهموقع به درخواست شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی
نفت ایران و س��ایر شرکتهای بخش خصوصی حسب تاکید مدیریت ارشد
شرکت در دستور کار سال  ۱۴۰۱قرار دارد.

ایران به باشگاه جهانی تعمیرات شیرهای توپی
تمامجوش پیوست

«جهان صنعت»-مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران اعالم کرد که ایران
در کنار سه کشور دیگر دارای دانش تعمیرات شیرهای توپی ()Ball valve
تمامجوشی در انواع و سایزهای مختلف قرار گرفت.
ب��ه گزارش«جهان صنعت» ،مجید چگنی در حاش��یه بازدید از مجتمع
شهیدباقری منطقه  ۴عملیات انتقال گاز با اشاره به اقدامهای انجامشده در حوزه
خودکفایی و تحقق شعار امسال در منطقه  ۴عملیات انتقال گاز ،تصریح کرد :از
نکات مهم در این منطقه استقرار مطلوب «طرح تعمیر به جای تعویض» است
که با بهرهگیری از توانمندی داخلی در حوزههای مختلف و استفاده از ظرفیت
شرکتهای دانشبنیان برای نخستینبار در کشور و در این منطقه رخ داد ،به
این ترتیب ،موفق به بومیسازی تعمیرات شیرهای توپی تمام جوشی در انواع
و سایزهای مختلف شدیم که این مهم ما را در کنار سه کشور دیگر جهان که
این دانش را در اختیار داشتند ،قرار داد که به طور عینی همسو با برنامهها و
اهداف شعار سال یعنی «تولید؛ دانشبنیان ،اشتغالآفرین» ،است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه هیچ منعی برای استفاده از
توان و ظرفیت شرکتهای سازنده داخل و دانشبنیان وجود ندارد ،گفت :د ِر
مجموعه شرکت ملی گاز ایران به روی این شرکتها مفتوح است و مجدانه از
آنان حمایت خواهد شد؛ اکنون نیز تبادالت کنونی و قراردادهای ما در منطقه،
بسیار متفاوت از گذشته است و این نشاندهنده آن است که هر کجا نیروی
انقالبی و جهادی پای کار بیاید ،بیشک اتفاقهای بهتری رخ میدهد.
محمد کامل ،مدیر منطقه  ۴عملیات انتقال گاز نیز در جریان این بازدید با
بیان اینکه نتیجه این تالش و کار گروهی ،احیای حدود  ۲۰۰عدد شیر در انواع
مختلف بوده که این موضوع تاکنون صرفهجویی بسیار قابلتوجهی داشته است،
گفت :برای نخستینبار و با رسیدن به دانش تعمیرات اینگونه ولوها در منطقه ۴
عملیات انتقال گاز ،ایران به جرگه سه کشور دارنده این دانش پیوست.
به گفته وی تعمیرات در حین سرویس شیرآالت خطوط انتقال گاز فشار
قوی به طور کامال تخصصی و با صرف هزینه گزاف روزانه در حدود  ۱۵۰۰یورو
توسط تعداد محدودی شرکت در سطح سه کشور انجام میشد که بحمداهلل
این منطقه به این دانش نیز دست یافته و به همت متخصصان داخلی ،موفق
به بومیسازی شده است.

صرفهجویی در دوش آب گرم

«جهان صنعت»-مسووالن آلمانی به خاطر کاهش شدید واردات گاز از
شهروندان این کشور خواستند برای صرفهجویی در مصرف ،کمتر دوش آب
گرم بگیرند.
سیاس��تگذاران انرژی آلمان هشدار دادهاند که اگر واردات گاز روسیه قطع
شود ،عرضه گاز تنها تا اوایل پاییز ادامه خواهد داشت .به همین دلیل به آلمانیها
توصیه شده است چون ممکن است واردات گاز طبیعی این کشور از روسیه به
دلیل حمله نظامی به اوکراین تحریم و قطع شود در مورد شیوههای مصرف
دوش آب گرم تجدیدنظر کنند.
کالوس مولر ،رییس آژانس شبکه فدرال آلمان در مصاحبهای گفت« :باید
از خود یک س��وال بپرسید که آیا واقعا باید هفت روز در هفته دوش آب گرم
بگیرید یا خیر».
این سخنان بازتاب بیانیه مشابهی بود که قبال توسط مارگرت وستاگر کمیسر
اروپایی به ساکنان اتحادیه اروپا توصیه کرده بود «دوش حمام خود و نوجوان
خ��ود را کنترل کنی��د و وقتی دوش آب گرم خود را خاموش کردید ،بگویید،
«پوتین آن را بگیر».به گفته مولر ،اگر آلمان واردات خود را از روسیه قطع کند،
ذخایر گاز در این کشور حداکثر تا پایان تابستان یا اوایل پاییز باقی خواهد ماند.
اما پس از آن انبارها خالی خواهند بود .و ما دوست نداریم قبل از زمستان چنین
وضعیتی داشته باشیم».
در بحبوحه فشار فزاینده بر اتحادیه اروپا برای افزودن حاملهای انرژی روسیه
به فهرست تحریمهای مرتبط با اوکراین ،آلمان ماه گذشته طرحی اضطراری
را برای مدیریت عرضه گاز آغاز کرد که میتواند منجر به جیرهبندی انرژی و
اولویتبندی خانوارها و زیرساختهای حیاتی مانند بیمارستانها شود.

تعطیلی میدان نفتی لیبی در پی بنبست سیاسی

«جهان صنعت»-میدان نفتی الفیل لیبی در بحبوحه بنبست سیاسی
این کشور بر سر نخستوزیری تعطیل شد.
به گزارش بلومبرگ ،یک منبع آگاه اعالم کرد که تولید و صادرات نفت میدان
الفیل لیبی پس از تجمع معترضان در این میدان متوقف شده است ،معترضان
خواستار برکناری عبدالحمید دبیبه ،نخستوزیر این کشور هستند.
تعطیلی این میدان غربی که حدود  ۶۵هزار بشکه در روز نفتخام تولید
میکند ،تازهترین مورد از مجموعه اختاللهایی است که صنعت نفت این کشور
عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را در بحبوحه تشدید بحران
سیاسی تحت تاثیر قرار داده است.
براس��اس دادههای جمعآوریشده ازسوی بلومبرگ ،تولید نفتخام لیبی
در سالجاری میالدی کمی بیش از یک میلیون بشکه در روز بوده که نسبت
به سال ( ۲۰۲۱با تولید حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه در روز) کاهش
یافته است.
این کاهش میلیونها دالر درآمد از دس��ت رفته را به این کش��ور تحمیل
میکند و درست زمانی در حال روی دادن است که بهدلیل محدودیت عرضه
در بازار جهانی نفت ،قیمت نفتخام برنت در پی حمله روسیه به اوکراین به
باالی  ۱۱۰دالر برای هر بشکه رسیده است.
الفیل در نزدیکی میدان ش��راره ،بزرگترین میدان لیبی ،واقع شده است
و نفت آن بهطور معمول از پایانههای زاویه و ملیتا منتقل میشود ،مشخص
نیست آیا محمولههای این پایانهها که هر دو دارای ذخیرهسازی نفت هستند،
کاهش مییابد یا خیر.
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اجرای پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند

«جهانصنعت» -وزیر کشور اعالم کرد بر اساس دستور ریاستجمهوری
اسالمی ایران تا بررسی مجدد ابهامات زیستمحیطی ،احداث پتروشیمی میانکاله
متوقف خواهد ماند.
احمد وحیدی افزود :دو روز پیش هم استاندار مازندران اعالم کرده بود که
طبق دستور ریاست محترم جمهوری تا زمانی که محیطزیست نظر نهایی خود
را اعالم نکند ،عملیات اجرای این پروژه متوقف خواهد ماند.
آیتاهلل رییسی رییسجمهوری اسالمی ایران روز  ۲۱فروردین دستور داد
که موضوع احداث پتروشیمی میانکاله بررسی و با احصای موارد خالف قانون و
آسیبزا برای محیطزیست ،سریعا از اجرای آن جلوگیری شود.

متخصص بیماریهای عفونی:

کرونا در ایران در حال فروکش است

فارس -استاد بیماریهای عفونی با بیان اینکه با وجود مختصر افزایش بیماران
سرپایی در هفته قبل طغیان کرونا را نداریم و موارد کمکم رو به کاهش است،
گفت :به نظر میآید در اوایل سال میالدی جدید به طرف بومی شدن بیماری
کرونا مانند بیماری آنفلوآنزا در جهان برویم.
مسعود مردانی استاد بیماریهای عفونی درباره «آخرین وضعیت کرونایی
کشور» ،اظهار داشت :با وجود اینکه موارد سرپایی هفته قبل مختصری افزایش
داشته است اما خوشبختانه طغیان بیماری کرونا را نداریم و موارد کمکم رو به
کاهش است.وی ادامه داد :حتی پیشبینی میکردیم شاید به خاطر تعطیالت
نوروزی و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی گرفتاری حادتری را داشته باشیم،
اما خوشبختانه آسیب زیادی وارد نشد و اگر به همین صورت مردم پروتکلها را
رعایت کنند نتیجه بهتری هم داشته باشیم.
این استاد بیماریهای عفونی درباره «پیشبینی آینده کرونایی در ایران و
جهان» ،خاطرنشان کرد :به نظر میآید موارد بیماری کرونا در دنیا رو به کاهش
است؛ به طوری که دو هفته پیش میزان موارد ابتال به بیماری در طول دو سال
و چند ماه گذشته در کمترین میزان بوده است.
مردانی با بیان اینکه میزان مرگ و میر در دنیا نیز روبه کاهش است ،تصریح
کرد :به نظر میآید در اوایل سال میالدی جدید به طرف بومی شدن بیماری
کرونا مانند بیماری آنفلوآنزا در جهان باشیم.

کنکور برای  85درصد رشتههای دانشگاهی ،حذف
شده است

«جهانصنع�ت» -وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :برای  ۸۵درصد
رشتههای دانشگاهی امکان حذف کنکور و پذیرش دانشجو با استفاده از سوابق
تحصیلی وجود دارد.
علیمحمد زلفیگل شامگاه شنبه در جریان سفر به اراک و در آیین تودیع
و معارفه رییس دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی اظهار داشت :برای  ۸۵درصد
رشتههای دانشگاهی امکان حذف کنکور و یا پذیرش دانشجو با استفاده از سوابق
تحصیلی وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای رشتههای پرطرفدار راهی جز برگزاری کنکور نیست،
ادامه داد :اکنون در برخی از رشتهها پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی صورت
میگیرد اما با توجه به اینکه تقاضا برای رش��تههای خاص زیاد اس��ت ،کنکور
حذفشدنی نیست.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینکه اکنون  ۶۵۰۰شرکت دانشبنیان
در کشور فعال است ،گفت :در حال حاضر حدود یک و نیم برابر این شرکتها،
هستههای فناور در پارک علم و فناوری و مراکز رشد هستند و چنانچه بسترهای
الزم برای این هس��تهها فراهم شود ،به مرور میتوانند به شرکت دانش پایه و
دانشبنیان تبدیل شوند.
زلفیگل اظهار کرد :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در س��تاد ،وظیفه
سیاس��تگذاری در علم و فناوری را دارد و اکنون بس��ترهای سختافزاری،
نرمافزاری و مغزافزاری تحقق شعار سال در وزارت علوم فراهم شده است.
وی عنوان کرد :در دانش��گاهها ،موسس��ات پژوهشی و پارکهای علم و
فناوری ،بس��ترهای مناس��ب برای بهرهگیری از ظرفیت نخبگان در فضای
فیزیکی مناسب و همچنین زمینه حضور افراد صاحب ایده در مراکز رشد
وجود دارد.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ادامه داد :اعضای هیات علمی و دانشجویانی که
در راستای تبدیل ایده به نوآوری ،تولید و پدیده گام بردارند به طور حتم مشمول
سیستم ترغیبی و تشویقی میشوند.
زلفیگل با بیان اینکه برای پیشرفت و توسعه ،اعتبار مالی نباید مالک باشد
گفت :عزم و اراده میتواند تعیینکننده باشد و سالجاری دانشجویان عزم جدی
دارند تا در راس��تای تحقق ش��عار سال و فرمان مقام معظم رهبری بیشترین
بهرهگیری را داشته باشند.
وی عنوان کرد :با تصویب مجلس شورای اسالمی و با ایجاد معاونت فناوری
در وزارت علوم ،اعتبارات مناس��بی در قانون بودجه امس��ال پیشبینی شده تا
حداقلهایی برای آزمایش ایده و تبدیل آن به محصول آماده شود.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تصریح کرد :اکنون تعامل و همکاری مناسبی
میان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و معاونت فناوری وزارت علوم وجود
دارد و به منظور حضوری شدن دانشگاهها از تمام ظرفیتها بهرهگیری شده است
هرچند در برخی از دانش��گاهها به واسطه پارهای از محدودیتها ،آموزشها به
صورت  ۱۰۰درصد حضوری نیست و امید است با حمایت استانداران و همکاری
وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویان شرایط حضور پرشور دانشجویان در مقاطع
مختلف تحصیلی فراهم شود.

مهدیه بهارمست -یک ماه از شروع
س��ال  ۱۴۰۱گذش��ته و هن��وز موضوع
تعرفههایپزشکیبخشخصوصیهمچنان
بالتکلیف مانده اس��ت .حال آنکه برخی
خبرها حاکی از افزایش  ۲۸تا  ۳۰درصدی
تعرفههای پزشکی است .افزایش تعرفهها از
یک طرف به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد
میکن��د و از طرف دیگر چنانچه افزایش
نیابد ،پزشکان و ش��اغالن حوزه سالمت
و بیمارس��تانهای خصوصی با مشکالت
بیشتری دست به گریبان میشوند .در این
میان عدهای اصرار به افزایش حداقلی نرخ
تعرفههای پزشکی دارند که با مخالفتهای
جدی پزشکان و س��ازمان نظام پزشکی
روبهرو شده است .سیدمؤید علویان رییس
نظام پزش��کی تهران دیروز در مخالفت با
کاهش تعرفهها اظهار ک��رد« :مردم توان
پرداخت ندارند و لذا خدمات را باید ارزان
دریافت کنند و البته این ارزانی باید از جیب
پزشکان محقق شود ،چراکه بیمهها حاضر
نیستند بهرهوری خود را افزایش دهند .مگر
میش��ود؟ یک ماه از سال  ۱۴۰۱گذشته
و هنوز موضوع تعرفههای پزش��کی سال
جدید بالتکلیف است .مسووالن میگویند
مردم پول ندارند ،بیمهها هم میگویند پول
نداریم و در شرایطی که تورم  ۵۰درصدی
بر کشور حاکم است ،ارائه خدمات باکیفیت
با تعرفههای فعلی نه در بخش دولتی و نه
در بخش خصوصی امکانپذیر نیست .پس
راهحل چیست؟»
از سوی دیگر س��ازمان نظام پزشکی
نیز به تازگی و براساس قیمت تمام شده
خدمات تشخیصی ،درمانی و دارویی ،نرخ
ویزیت پزشک عمومی در سال جاری۱۸۴
و ویزیت پزش��ک فوقتخص��ص را حدود
 ۳۰۰هزار تومان پیشنهاد داده است .این در
حالی است که دیروز نیز جمعی از مدیران
بیمارس��تانهای خصوصی در نامهای به
سازماننظامپزشکیوضعیتبیمارستانها
را نگرانکنن��ده اع��الم کردند و هش��دار
دادند« :اگر تعرفههای بخش خصوصی به
سرانجامی نرس��د در آینده نهچندان دور
شاهدفروپاشیحوزهسالمتدربخشهای
دولتی و خصوصی خواهیم بود».

 رفتار غیرمنصفان�ه با جامعه
پزشکی مغایر با اصول مردمداری
دولت است

همچنین دکتر
محمد ریی��سزاده
رییس کل سازمان
نظ��ام پزش��کی در
نام��های خطاب به
ابراهی��م رییس��ی
رییسجمهور ضمن تاکید بر لزوم بازنگری
و تسریع در اعالم تعرفههای پزشکی اظهار
کرد :جامعه پزش��کی کشور در عقبههای
سختتاریخیهمچوندفاعمقدسوجبهه
نفسگیر مبارزه با کرونا با ازخودگذشتگی در
کنار مردم بوده اس��ت و بدون شک رفتار
غیرمنصفانهبااینجامعهوایجادشکافبین
دولت و این قشر زحمتکش مغایر با اصول
مردمداری دولت مردمی است.

 بیمارس�تانهای خصوصی در
آستانهورشکستگی

دکتر کوروش
ش��میمی رییس
هیا ت مد ی��ر ه
انجم��ن صنف��ی
بیمارس��تانهای
خصوصی کش��ور
درخصوص تبعات بالتکلیفی تعرفهها به
«جهانصنعت»گفت:بالتکلیفیتعرفههای
بخشخصوصی منجر بهنابودیاینبخش
خصوصی میشود ،زیرا کادر درمانی که در
بخش خصوصی فعالیت میکنند ،تحت
فشار غیرقابل وصفی قرار دارند .این در حالی
اس��ت که دود نابودی بخش خصوصی به
چشم مردم میرود .مردم این روزها به علت
عدم مدیریت صحیح در بخش درمان دچار
سرگردانیشدهاند.همچنینضربههولناکی
به بخش خصوصی وارد شده است .اگر به
همین منوال پیش رود طبیعتا گردشگری

«جهانصنعت» در گفتوگو با کارشناسان بﻼتکلیفی تعرفههای بخشخصوصی را بررسی کرد

مرگ تدریﺠی نظاﻡ سﻼمت

سالمت معکوس میشود و طی پنج سال
آینده ضربه هولناکی به نظام سالمت وارد
خواهد شد.
وی افزود :متاسفانه این روزها به دلیل
گرانی و نوسانات دالر توانایی به روز کردن
امکاناتوتجهیزاتپزشکیبیمارستانهارا
نداریم .این در حالی است که دولت بدون در
نظرگرفتنعاقبتنظامسالمتتصمیمات
اش��تباهی میگیرد .همین امر منجر به
مهاجرت چشمگیر و خطرناک پزشکان
شده است .به نظرم دولت بدون برنامهریزی
و تفک��ر ،تعرفههای بخ��ش خصوصی را
بالتکلیف کرده است ،زیرا اگر این تعرفهها
به زودی تعیین و اجرایی نش��وند ،بخش
خصوصی به طور کامل ورشکسته میشود.
البته تبعات ورشکستگی بخش خصوصی
گریبان بخش دولت��ی را نیز میگیرد .به
نظرم در چنین مواقعی بخش دولتی نیز به
مراتب لطمه بیشتری خواهد خورد ،زیرا در
حال حاضر  ۲۰درصد بار خدماتدرمانی
بر دوش بخش خصوصی اس��ت و اگر این
بخش تعطیل شود ،سیل عظیمی از مردم
به سمت بخش دولتی روانه میشوند .این
در حالی است که امروزه بخش دولتی توان
خدماتدهی به مردم را ندارد چه برسد به
زمانی که تم��ام خدماتدرمانی بر دوش
دولتیهاباشد.بهمرورزمانکیفیتخدمات
کاهش پیدا میکند و نوبتهای جراحیها
افزایش پیدا میکند .دکتر شمیمی با اشاره
به اینکه اکنون بخش خصوصی برای تهیه
تجهیزات بیمارستانی با مشکالت جدی
مواجه اس��ت ،اظهار کرد :در حال حاضر
تمامی مراکز درمان��ی اعم از خصوصی و
دولتی برای تامی��ن امکانات و تجهیزات
با مش��کل مواجه هستند .پیشتر قیمت
دستگاهسیتیاسکنسهمیلیاردتومانبود،
اما در حال حاضر برای تعمیر یا تعویض یک
قطعهبایدسهمیلیاردتومانپرداختکنیم.
البته تازه اگر آن قطعه پیدا شود!
او ادام��ه داد :ب��ه عقیده م��ن افرادی
تصمیمگیرندهاینمسائلشدندکهاطالعی
از ش��رایط م��ردم ندارند .آنها فقط به فکر
رفتارهای تبلیغاتی و پوپولیستی هستند.
اگر امروز به داد بخش خصوصی نرس��یم،
فردا دیر است .دود این تعللها نیز به چشم
مردم و کشور میرود.

 خطر تعطیلی در کمین بخش
سالمت خصوصی

دکت��ر علیرضا
صفائ��ی مدیرعامل
بیمارس��تان توس و
نایبرییس انجمن
صنف��ی ،کارفرمایی
بیمارس��تان های
خصوص��ی نیز با اش��اره به آس��یبهای
جبرانناپذی��ر وارده ب��ه بخ��ش درم��ان
خصوصی به «جهانصنعت» گفت :پیش
از عید درخصوص تعیین تعرفههای بخش
خصوصی جلسات متعددی با سازمان نظام
پزش��کی و شورای عالی بیمه داشتیم .به
همین دلیل انتظار میرفت هر چه زودتر
تعرفههامتناسبباتورمتعیینتکلیفشود.
البته هنوز تعرفههای واقعی با آن چیزی که
در قانون بیمههای همگانی قید شده فاصله
زیادی دارد ،زیرا در قانون بیمههای همگانی
تاکید شده اس��ت تعرفهها باید براساس
هزینههاتمامشدهبهعالوههزینهاستهالک
و سود تعیین شود .این در حالی است که
امروزه هیچ سودی برای بخش خصوصی
در نظر گرفته نمیشود و حتی هزینههای
استهالک نیز مغفول مانده است .همین
امر منجر به عدم بهروزرسانی تجهیزات و
امکانات بیمارستانی میشود .بنابراین به
دلیل افزایش قیمت ارز عمال بهروزرسانی
تجهیزات بسیار کند یا متوقف شده است.

فرﻡ اشتراک روزنامه

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ :
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  63938042ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﻛﺪ 180
ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎﻯ IR450130100000000063938042
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
ﺁﺩﺭﺱ  :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻰ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺭﻭﺑﻪﺭﻭﻯ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻘﻴﻪﺍﷲ -ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻥ -ﭘﻼﻙ  4ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ 88210763 :

» ﻓﻘﻂ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ «

ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ )ﺭﻳﺎﻝ(

 6ﻣﺎﻫﻪ
5
43/000/000

ﻳﻚﺳﺎﻟﻪ
6/000/000
9

با توجه به اینکه توزیﻊ روزنامه جهان صنعت توسﻂ موسسه اﻃﻼعاﺕ انﺠاﻡ می شود از مشترکان شهرستانی تﻘاﺿا میشود جهت دریافت اشتراک به دفاتر نمایندگی روزنامه اﻃﻼعاﺕ در سراسر کشور مراجعه نمایند.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ :
tﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ  6ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ
tﺷﺮﻭﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ) ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ( ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
tﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
tﻟﻄﻔﺎ ً ﻛﭙﻰ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
tﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  88039894ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ  ..................................... :ﺷﺮﻛﺖ  /ﻣﻮﺳﺴﻪ  ................................... :ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  ........................ :ﺗﻠﻔﻦ .......................:
ﻓﺎﻛﺲ  ................................ :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ  ......................................:ﻣﺪﺕ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ 6 :ﻣﺎﻫﻪ

ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ

ﺁﺩﺭﺱ ........................................................................................................................................................................................... :
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ  ........................................ :ﺑﺎﻧﻚ  ......................................... :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻓﻴﺶ .................................................... :

اگر تجهیزات بیمارس��تانها بهروزرسانی
نش��ود ،مراکز درمانی در خدمترس��انی
به بیماران تضعیف میش��وند چراکه این
روزها مثال قیمت یک پروب سونوگرافی از
دستگاه سونوگرافی که چهارسال پیش آن
را تهیه کردیم گرانتر شده است .بنابراین
اگر قطعات دستگاههای تصویربرداری یا
آزمایشگاهیبیمارستاندچارمشکلشود،
هزینه تعمیر آن از خود دس��تگاه گرانتر
میشود.متاسفانهاگربههمینمنوالپیش
رود فناوریها و دستگاههای جدیدتر نیز به
کشور وارد نخواهد شد .وی افزود :در حال
حاضربخشخصوصیمقداریازبارخدمات
درمانی به م��ردم را از دوش بخش دولتی
برداشته است .اما وقتی دخل و خرج بخش
خصوصی متناسب با عملکرد آن نباشد،
به مرور زمان سطح کیفیت بیمارستانها
کاهش پیدا میکند .حتی اگر بالتکلیفی
و عدم افزایش متناسب تعرفهها منجر به
ورشکس��تگی بیمارستانهای خصوصی
نش��ود ،احتمال دارد برخی از بخشهای
بیمارستانتعطیلشود.همچنینتعدادیاز
پرسنلبیمارستانهاناچاراتعدیلمیشوند.
دکتر صفائی با اشاره به هزینههای ساخت و
مشکالت بیمارستان خصوصی اظهار کرد:
امروزه هزینه ساخت هر تخت بیمارستان
خصوصی حدودا  ۱۰میلیارد تومان است.
بنابراین در حال حاضر هیچ گروه پزشکی
تواناییساختبیمارستانخصوصیجدید
را ندارد .بنابراین دولت بیش از همیشه باید

از بیمارستانهای خصوصی حمایت کند.
زیرا پزش��کان زیادی تمام سرمایه زندگی
خود را صرف ساخت و تجهیز بیمارستان،
ایجاد اشتغال و خدمت به مردم کردند .اما
برخالف انتظارها با گذشت یک ماه از سال
جدید و افزایش ۵۷درصدی حقوقها هنوز
تعرفههایبخشخصوصیدربالتکلیفیبه
سر میبرد .برخی از مسووالن اعالم کردند
افزایش حقوق پرس��نل بخش خصوصی
 ۱۰درصد است اما پرسنل بیمارستانهای
خصوصی تحت بیم��ه تامین اجتماعی
هستند ،بنابراین براساس قانون باید افزایش
حقوقها حدود  ۵۷درصد پرداخت شود.
او ادامه داد :اگر مس��ووالن مربوطه به
نظرات کارشناسی اعالمشده برای تعیین
تعرفهها ایرادی دارند ،باید دالیل موجه و
قانعکننده برای آن را اعالم کنند نه اینکه با
گذشت زمان مشکالت را بیشتر کنند زیرا
بالتکلیفیتعرفههایبیمارستانخصوصی
در جامعه پزش��کی ایجاد دلسردی کرده
است .چهبسا ممکن است با تضعیف بخش
خصوصی گردش��گری سالمتی نیز روند
کاهشی و معکوس پیدا کند ،در هر صورت
حداقل باید جزء فنی معادل تورم افزایش
پیدا کند و جزء حرفهای نیز معادل حقوق
و دستمزد  ۵۷درصدی قانون کار در نظر
گرفته شود .این در حالی است که بخش
درمان خصوصی طی بیش از دو سال اخیر با
افتخار به مردم عزیز و شریف ایران در دوران
پاندمی کرونا خدمت ارائه کرده است.

آگهیفقدان
آقای محمدرضا ش��اهیقینرجه به عنوان مالک ضمن تس��لیم دو برگ استش��هادیه تصدیق شده اعالم
نموده که سند مالکیت ششدانگ یک باب واحد تجاری به مساحت  36/08مترمربع قطعه  4به شماره
 5659فرعی از شش اصلی مفروز از اصلی نام برده واقع در اراضی نظرآباد جزو حوزه ثبتی شهرستان
نظرآباد به شماره چاپی  0273758مورد ثبت  73238صفحه  37جلد  610به نام علی مرتضائی چهرق
فرزند اصغر شماره شناسنامه  5777از تهران ثبت گردیده است و برابر سند قطعی 1396/6/1 -35292
دفترخانه  16نظرآباد به آقای محمدرضا شاهیقینرجه فرزند غیبعلی از بیجار به شماره شناسنامه 422
ش��ماره ملی  3781744507که به علت س��هلانگاری مفقود گردیده درخواست صدور سند مالکیت
المثنی نموده اس��ت لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده  120آییننامه قانون ثبت در یک
نوبت آگهی میش��ود تا چنانچه اش��خاص حقیقی یا حقوقی که مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا
انجام معامله نسبت به ملک مذکور میباشند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  10روز اعتراض کتبی
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نمایند .بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات
به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مسیب محمدی -رییس ثبت اسناد و امالک نظرآباد
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی برابر ماده ۳و ماده 1۳آییننامه قانون تعیینتکلیف
برابررایشماره140060312001009985هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1400114412001000492تقاضای
آقای حس��ن عرب به ش��ماره شناسنامه  918کد ملی  2180268807صادره از بهشهر فرزند ابراهیم در
شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده است به مساحت  186/56متر مربع واقع در اراضی
شهری از پالک شماره  -1355اصلی بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک
رسمی خانم خاوربیگم مفیدیان به متقاضی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر ش��ماره پرونده به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/01/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/14 :
 10724مالف -علی برقی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان
آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  140060301060005288هیات اول /موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای /مسعود تاجیکرستمی فرزند محمود به شماره شناسنامه 0410102202صادره از تهران **
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  243/5مترمربع پالک شماره  2709فرعی از 8
اصلی واقع در جعفرآباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از جمشید تاجیک** محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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 دوم1401/1/29 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/1/15 :
 58۳ث /م الف -محمود داودی -رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین
آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  140060301060005877هیات اول /موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای /حسن کیوانلو شهرستانکی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 13319صادره از ورامین * دو
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  141/50مترمربع از پالک شماره
 1054فرعی از 110اصلی واقع در باغ نصرت بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از محمدحسین بیلچی
کنگرلو* محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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.
توضیحات :عبارت به استثناء بهای ثمنیه اعیانی از قلم افتاده است.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/1/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/1/29 :
 602ث /م الف -محمود داودی -رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین
آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  140060301060005876هیات اول /موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم حلیمه قرائی فرزند قرهخان به شماره شناسنامه 1صادره از پاکدشت چهار دانگ مشاع از شش
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  141/50مترمربع از پالک شماره  1054فرعی از
 110اصلی واقع در باغ نصرت بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از محمدحسین بیلچیکنگرلو محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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.
توضیحات :عبارت به استثناء بهای ثمنیه اعیانی از قلم افتاده است.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/1/29 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/1/15 :
 60۳ث /م الف -محمود داودی -رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین
صفحه :آگهی فقدان

کارت خودروی سواری سایپا تیپ  131 EXمدل  1392رنگ سفید روغنی شماره پالک  928 38ن  56شماره موتور 4988658
شماره شاسی  NAS411100D1306224به نام صابره سارانی نوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نظرآباد

 ردپای سازمانهای بیمهگر در
بالتکلیفیتعرفهها

دکت��ر ای��رج
خس��رونیا ،رییس
جامع��ه پزش��کان
متخص��ص داخلی
ای��ران نی��ز ب��ه
«جهان صنع��ت»
گفت:بالتکلیفیتعرفههایبخشخصوصی
مش��کلی است که هر س��ال با آن روبهرو
هستیم .س��ازمانهای بیمهگر در تالش
هستند تا این تعرفهها دیرتر تعیین شود.
زیرا آنها هزینه بیمه را به قیمت امس��ال
دریافت میکنند ولی دستمزد پزشکان را با
قیمتپارسالپرداختمیکنند.بنابرایناین
بالتکلیفیبهنفعسازمانهایبیمهگراست.
وی اف��زود :دولتیها گرفتاریهای زیادی
دارند ،آنه��ا اطالعی ندارند که تعرفههای
بخش خصوصی همانند بودجه دولت باید
سالگذشتهتعیینمیشدنهاینکهتااکنون
بالتکلیف باقی بماند .این در حالی است که
براس��اس گزارشها برخی از هیات دولت
نامهنگاریهایی کردند تا برخالف دستورات
قانون اساسی و قوانین قبلی که تعرفههای
پزشکی باید طبق تورم همان سال تعیین
شود،کمتردرنظربگیرند.ایندرحالیاست
که تعرفهها باید براساس تورم اعالمی بانک
مرکزی افزایش یابد .در حال حاضر بانک
مرکزی تورم را  ۴۰درصد اعالم کرده است،
اما زمزمههای��ی از افزایش  ۲۸/۵درصدی

تعرفههایپزشکیبهگوشمیرسد،اگراین
چنین شود جامعه پزشکی دچار مشکالت
زیادی خواهد شد .با این حال تعرفههای
بخش خصوصی نیز دچار بالتکلیفی است.
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی
ایرانبااشارهبهتعیینتعرفههایدلبخواهی
از سوی برخی پزشکان تاکید کرد :با توجه
بهاینکههنوزتعرفههایپزشکینیزتعیین
نشده اس��ت ،برخی پزشکان هزینههای
ویزیت را سلیقهای تعیین کردند .چنین
امری به ضرر مردم است .به دلیل بالتکلیفی
تعرفههای پزشکی در شهرستانها ویزیت
پزشکان از  ۱۰۰تا  ۲۰۰هزار تومان متغیر
است .اگر دولت تعرفهها را طبق تورم بانک
مرکزیتعیینکند،وضعیتپزشکانومردم
بهترمیشود .اوادامهداد:بهنظرممجلسیها
وهیاتدولترویخوشیبهجامعهپزشکی
ندارند .کرونا جان تعداد زیادی از همکاران
م��ا را گرفت ولی هیچ س��ازمانی توجهی
به وضعیت جامعه پزشکی نمیکند .این
روزها نرخ اقالم غذایی  ۱۰۰درصد افزایش
داش��ته است اما هنوز تعرفههای پزشکی
و بخش خصوصی  ۵۰درصد نیز افزایش
نداشته اس��ت .اگر وضع به همین شکل
پیش رود بیمارستانها دیگر قادر به تهیه
تجهیزات پزش��کی و داروهای مورد نیاز
نیستند .همین امر مشکالت خاصی را در
جامعهپزشکیبیمارستانهایخصوصیبه
وجود آورده است.

 نظام پزش�کی وظیف�هاش را
انجام داده است

دکترامیرصدری
مدیر روابط عمومی
سازماننظامپزشکی
تهراننیزدرخصوص
تعیی��ن تعرفههای
بخش خصوصی به
«جهانصنعت» گف��ت :یکی از مصوبات
سازماننظامپزشکیاعالمقیمتتمامشده
خدماتپزشکیمحاسبهشدهتوسطسازمان
است .قیمت تمامش��ده خدمات یکی از
مولفههایی اس��ت که براساس قانون باید
برای تعیین تعرفههای مورد استفاده قرار
گیرد .سازمان نظام پزشکی تعرفهها را اعالم
نمیکند .اما در راستای تعیین تعرفههای
واقعی تالش خواهیم کرد .براساس قانون،
ش��ورای عالی بیمه مسوول تعیین تعرفه
و اع��الم آن به وزیران اس��ت .البته بعد از
تصویب وزیران توسط آنها به صورت رسمی
اعالممیشود.بنابراینسازماننظامپزشکی
قیمت تمامشده خدمات را در سال ۱۴۰۱
محاسبه و اعالم کرده است .اگر نهادهای
دیگری این موضوع را بررسی کنند ،قطعا
عدد باالتر یا پایینتر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/12/18-140060317001004833صادره از هیات اول موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان
در قسمتی از  925بخش  7اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک به صورت
رسمی (موضوع سند واگذاری شماره  10907مورخ  93/6/6دفترخانه  210اهواز ) به متقاضی آقای محمد عوریادی
اصل فرزند حسن به شماره ملی  2161337122صادره از قائمشهر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 953/40متر مربع در قسمتی از پالک  925واقع در بخش  7اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک
به صورت رسمی (موضوع سند واگذاری شماره  10907مورخ  93/6/6دفترخانه  210اهواز) به نام وی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضائی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت
صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/1/29 :
 5/170مالف -هاشمی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1401/1/20-140060317001000157صادره از هیات اول موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان
در قس��متی از  58/25بخش  9اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک مالک
رسمی (شرکت سهامی ایجاد باغات کوی شاه موضوع سهام شماره  7657به مالکیت غالمعلی صاکی فرزند حمادی ) به
متقاضی خانم شهال مزرعه فرزند حسن به شماره ملی  1988959306صادره از دشت آزادگان نسبت به ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  654/62مترمربع در قسمتی از پالک  58/25واقع در بخش  9اهواز خریداری شده طبق
ش��رح صدر آگهی و انتقال ملک مالک رس��می (ش��رکت سهامی ایجاد باغات کوی ش��اه موضوع سهام شماره  7657به
مالکیت غالمعلی صاکی فرزند حمادی) به نام وی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله پانزده روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/1/29 :
 5/17۳مالف -هاشمی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1401/1/23-140060317001000226صادره از هیات اول موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در
قسمتی از  931/413بخش  7اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک
رس��می (س��الم خنجری فرزند کاظم ذیل دفتر  157صفحه  334ثبت  ) 31184به متقاضی آقای عبداالمیر رماسیپور
فرزند صالح به شماره ملی  1751162184صادره از اهواز نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 164/64
متر مربع در قس��متی از پالک  931/413واقع در بخش  7اهواز که به موجب بخش��نامه  23511به پالک 1706/931
تغییر یافته خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی به صورت رسمی (سالم خنجری فرزند
کاظم ذیل دفتر  157صفحه  334ثبت  )31184به نام وی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ
رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د .ضمنا صدور س��ند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/1/29 :
 5/21۳مالف -هاشمی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
آگهی مزایده شماره  140104۳1604500001۳اموال غیر منقول (اسناد رهنی) پرونده کالسه ۹400507
به موجب پرونده اجرایی کالسه ( 9400507متعهد :سیروس عسگری (وام گیرنده) و فانوس کرمی (راهن) -متعهدله:
اعتبار خاص دامداران و کش��اورزان اس��تان کرمانشاه (در حال تصفیه) وضعیت ثبتی پالک  1957فرعی از  5اصلی بخش
ی��ک حومه کرمانش��اه (پالک ثبتی ه��زار و نهصد و پنجاه و هفت فرعی از پنج اصلی بخش یک حومه کرمانش��اه) بدین
شرح اعالم میگردد:
مش��خصات ملک شش��دانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  57/70مترمربع واقع در بخش یک حومه ذیل ثبت 31973
صفحه  - 77جلد  209شماره چاپی  763854ملکی خانم فانوس کرمی انتقالی برابر سند  33309مورخ 1382/03/25
دفتر  36کرمانش��اه ،حدود ،ملک ش��ماال به طول  9/60متر دیوار به دیوار اعیانی احداثی در باقیمانده پالک 1و 5اصلی
شرقا به طول  6/20متر درب ودیوار به کوچه موجود جنوبا به طول  9/20متر دیوار به دیوار پالک 1و 5اصلی غربا به
طول  9/10متر دیوار اعیانی احداثی در باقیمانده که طبق نظر کارشناس��ان رس��می دادگستری به شماره -1400/129
 1400/12/12به وارده  1400/12/18-45037624آدرس ملک فوق واقع در کرمانش��اه ،خیابان موش��ی خانی ،کوی
ش��هید منصوری ،پالک  ،46میباش��د که گزارش بدین ش��رح میباشد :الف :مش��خصات ملک -:ملک مورد نظر دارای
سند مالکیت شش دانگ اعیان به پالک ثبتی  1957فرعی از  5اصلی به مساحت عرصه اوقافی  57/7مترمربع میباشد.
ملک موردنظر به صورت یک س��اختمان دو طبقه به صورت اس��کلت آجری با مس��احت کلی اعیان حدودا  70مترمربع
ش��امل یک اتاق ،آش��پزخانه و سرویس بهداشتی در طبقه همکف و دو اتاق در طبقه اول میباشد ،کف سیمانی ،دیوارها
نقاشی شده ،سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش از طریق کولر آبی ،در و پنجرهها فلزی و دارای انشعابات آب
و گاز و برق میباش��د .ب :ارزش ملک -1 :ارزش منافع عرصه اوقافی ملک مذکور به مس��احت  57/7مترمربع با توجه
ب��ه موقعی��ت و همچنین کلیه عوامل موثر از قرار هر مترمربع  30/000/000ریال (س��ی میلیون ریال) و جمعا به مبلغ
 1/731/000/000ریال (یک میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال) برآورد میگردد -2 .ارزش اعیان ملک مذکور
به مساحت حدودا  70مترمربع با توجه به قدمت و همچنین کلیه عوامل موثر از قرار هر مترمربع ( 6/700/000شش
میلیون و هفتصد هزار ریال) و جمعا به مبلغ  469/000/000ریال (چهارصد و شصت و نه میلیون ریال) تعیین میگردد.
 -3ارزش انش��عابات و محوطه س��ازی به مبلغ  50/300/000ریال (پنجاه میلیون و س��یصد هزار ریال) اعالم میگردد.
ارزش شش دانگ ملک مذکور با عرصه اوقافی به پالک  1957فرعی از  5اصلی وبا توجه به موارد فوق الذکر وبدون
درنظ��ر گرفت��ن دیون و تعهدات احتمالی و با در نظر گرفتن کلیه جوانب موثر درقضیه به مبلغ ( 2/250/300/000دو
میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و سیصد هزار ریال ) معادل
 225/030/000توم��ان اع��الم میگردد .ک��ه برابر گزارش مامور اج��را به ش��ماره  140105016045001493مورخ
 1401/1/27آدرس ملک :کرمانش��اه ،انتهای بلوار راهنمایی ورانند گی ،خیابان موش��ی خانی ،کوی منصوری ،پالک 48
میباشد و ملک به صورت یک ساختمان با مساحت تقریبی  50مترمربع میباشد .و با تحقیقات به عمل آمده از اهالی
محل محرز گردید که ملک مذکور محل سکونت راهن (خانم فانوس کرمی) و خانواده وی میباشد .پالک فوق از ساعت
 9الی  12روز یکشنبه مورخ  1401/2/11در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در کرمانشاه -کرمانشاه خیابان
بنت الهدی روبهروی فرمانداری اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه -از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از
مبلغ  2/250/300/000ریال (دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و سیصد هزار ریال) معادل  225/030/000تومان
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق،
گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی
و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده
است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد
شد و کلیه هزینههای قانونی به عهده برنده مزایده است و نیمعشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد شرکت در
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی به حس��اب س��پرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی
او در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است مابهالتفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده
به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حس��اب سپرده ثبت واریز
نکند ،مبلغ مذکور قابل اس��ترداد نبوده و به حس��اب خزانه واریز خواهد ش��د .در این صورت عملیات فروش از درجه
اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد .ضمنا با توجه به اعالم نماینده بستانکار شرح وارده 140105016045001493
مورخ  1401/1/27ملک بیمه نمیباشد.
تاریخ انتشار1401/1/29 :
شماره/160:مالف 12/اداره اجرا ثبت و اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه

سال هجدهم دوشنبه 29فروردین 1۴۰1شماره ۴985
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خسرو معتضد در گفتوگو با «جهانصنعت»

وجود متولیان متعدد برای موزهها آسیبزا است

 -۶بزرگترین ش��هرکانادا -حرف ش��رط کوتاه -س��اعت
فسفری
 -۷بیبه��ره از زیبایی -مادر فریدون به روایت ش��اهنامه-
اسب یدک
 -۸لحظه کوتاه -تصحیح نگارش متون کتاب یا نوشته -از
سورههای قرآن کریم
 -۹اندام پروازی -نویسنده فرانسوی رمان جان شیفته -جای
بیترس و بیم
 -۱۰نج��ات یافت��ه و از بن��د رس��ته -رها ش��ده به حال
خ��ود -فیلمی از فریدون جیرانی با بازی پرویز پرس��تویی

و لیال حاتمی
 -۱۱اتحادی��ه فوتبال اروپا -افزودن انگلیس��ی -به مش��ام
میرسد -از انواع خودرو
 -۱۲وسیله ارتباطی روزگار ما -فرش و بساط خانه
 -۱۳چس��ب صنعتی -اثری از پروس��پر مریمه رماننویس
شهیر فرانسه -در سطح قرار دارد
 -۱۴پدربزرگ -قبیل��ه و تبار -پرنده بزرگ باتالقی که به
حرص و طمع معروف است
 -۱۵دارای ضعف بینایی در تاریکی -کانال و مسیر جریان
آب -رنگی برای فرش

 وضعیت میراث در مصر و روسیه

اخی��را در حین احداث یک س��اختمان در
وسط ش��هر قاهره به گورستانی دست یافتهاند
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«جهانصنعت» -مدیرکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
اس��تان بوش��هر گفت ۶۵۰ :هزار نفر
از ظرفیت گردش��گری دریایی استان
استفاده کردند.
اسماعیل سجادیمنش در مراسم
تقدیر از فعاالن ستاد اجرایی خدمات
س��فر گناوه گفت :در نوروز امسال با
فعال شدن  ۵کشتی ۱۱ ،لنج و دهها
قایق موتوری در حوزه گردش��گری دریای��ی ،بیش از  ۶۵۰هزار نفر از این
ظرفیت برای گردش استفاده کردند.
وی اضافه کرد :توسعه زیرساختهای گردشگری گناوه یکی از اولویتهای
ما بوده و در همین راستا سرمایهگذاران اعالم آمادگی کردهاند و ما به دنبال
ایجاد هتل پنجستاره و اماکن اقامتی با کیفیت باال در این شهرستان هستیم.
سجادیمنش بر لزوم ایجاد اسکله گردشگری در این بندر تاکید کرد و گفت:
اعطای تسهیالت در حوزه بومگردی و ساخت اقامتگاه ،پیگیری برای فعال
شدن پروژه منطقه نمونه گردشگری میرمهنا و کمک به توسعه اشتغال در
حوزه صنایعدستی بخشی از برنامههای ما برای کمک به سه حوزه تخصصی
ادارهکل متبوع در این شهرستان است.
فرماندار آسیبشناس��ی و بررس��ی نقاط ضعف را با اهمیت دانس��ت و
خاطرنش��ان کرد :تالش ما برگزاری جلس��ات دائم س��تاد اجرایی خدمات
س��فر در شهرستان گناوه اس��ت و باید حداقل یکی از جلسات استانی در
این شهرستان باشد.

فروش  12۴میلیارد تومانی بازارچههای صنایعدستی

« جها ن صنع�ت »  -مع��ا و ن
صنایعدستی کش��ور از فروش ۱۲۴
میلی��ارد تومان��ی بازارچههای موقت
صنایعدس��تی در ن��وروز  ۱۴۰۱خبر
داد.
پوی��ا محمودی��ان گف��ت« :در
ن��وروز امس��ال ۷۲۴ ،بازارچه موقت
صنایعدستی با  ۸۵۰۷غرفه در سراسر
کشور برپا ش��د که در مجموع ۱۲۴
میلیارد تومان محصوالت صنایعدس��تی در این بازارچههای موقت نوروزی
به فروش رسید».
او به س��ایر فعالیتهای مرتبط با حوزه صنایعدس��تی در نوروز ۱۴۰۱
اشاره کرد و افزود« :برپایی نمایشگاه و غرفه فروش صنایعدستی در موزهها،
بناهای تاریخی ،ش��هرها و روستاهای ملی و جهانی ،امامزادهها و ،...عرضه
کاالهای صنایعدستی در هتلها و بومگردیها ،مصاحبه مدیرانکل و معاونان
صنایعدستی و معرفی ظرفیتهای صنایعدستی ،استفاده از صنایعدستی در
دکور برنامههای صداوس��یما ،هماهنگی حضور هنرمندان صنایعدستی در
برنامههای فرهنگی اس��تانها ،برگزاری کمپین هدیه صنایعدستی و انجام
تبلیغات در فضای مجازی و ترویج شعار «صنایعدستی هدیه بدهیم» و تهیه
پوسترهای مجازی صنایعدستی و ترویج آن در شبکههای اجتماعی از دیگر
فعالیتهای مربوط به حوزه صنایعدستی در نوروز  ۱۴۰۱است».

برگزاری آزمون جامع دورههای کوتاهمدت گردشگری

«جهانصنعت» -مدیرکل دفتر مطالعات ،آموزش و برنامهریزی گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی گفت« :آزمون جامع هماهنگ
(سراسری) دورههای کوتاهمدت گردشگری در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
در سطح  ۳۱استان برگزار میشود».
شفیعی با بیان این خبر گفت« :این آزمون جهت سنجش تواناییهای علمی
متقاضیان فعالیت در تاسیسات گردشگری در هفت دوره مدیریت فنی دفاتر
خدمات مسافرتی ،راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ،راهنمایان طبیعتگردی،
راهنمایان زمینگردشگری ،مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری ،کارشناس
ارزیاب در طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری و مدیر فنی طرح تطبیق
ضوابط تاسیسات گردشگری به صورت مجزا برگزار خواهد شد».
مدیرکل دفتر مطالعات ،آموزش و برنامهریزی گردش��گری افزود« :طبق
برنامهریزیهای به عمل آمده داوطلبان از روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱میتوانند
به سامانه آزمون جامع به آدرس  EDUTOURISM.ICHTO.IRمراجعه
کرده و در آزمون جامع ثبتنام کنند ».وی با بیان اینکه زمان ثبتنام در آزمون
 ۱۰روز است و ثبتنام داوطلبان تا روز شنبه  ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ادامه خواهد یافت،
خاطرنشان کرد« :به داوطلبان توصیه میشود که برای جلوگیری از ازدحام در
ثبتنام ،در روزهای اولیه در آزمون ثبتنام نمایند».
بن��ا به گفته ش��فیعی ،آزمون مذکور از س��اعت  ۸/۳۰صب��ح روز جمعه
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶آغاز شده و تا ساعت  ۱۴همان روز ادامه خواهد داشت.

3
9

زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
قانونهای حل جدول سودکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا
 ۹نوشته شود .بدیهی است که هیچ عددی
نباید تکرار شود.
 -۲در ه��ر مربع  ۳×۳اعداد یک تا  ۹باید
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید
تکرار شود.
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بازدید  65۰هزار نفر از جاذبههای گردشگری
دریایی بوشهر

سودوکو ساده
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زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
سودوکو
س��ودوکو  Sudokuی��ک واژه ترکیبی
ژاپنی به معنای عددهای بیتکرار است و
امروزه به جدولی از اعداد گفته میشود که
به عنوان یک سرگرمی رایج در نشریات
کشورهای مختلف به چاپ میرسد.
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طراح :محمود کيميایی

عمودی:
 -۱ورزشگاه اختصاصی باشگاه چلسی که در غرب شهر لندن،
انگلستان قرار دارد -بنای پشت به آفتاب
 -۲غیرجاری و ساکن -چوبدستی ساربانان -سوغات دماوند
 -۳از مقیاسهای طول -محل تقاطع دو قطر دایره -کامیونی
همراه با جرثقیل
 -۴واحد پول بلغارستان -باشگاه فوتبال در لیگ دو فرانسه-
نقاش اسپانیایی تابلوی تداوم حافظه
 -۵بدبو شدن و متعفن -طریقه و روش -مبحثی در فیزیک
 -۶خواهان و پشتیبان -فرمان حرکت -بیماری کمخونی
 -۷آهو ،غزال -دس��ر خنک از یخ و رش��تههای نشاسته -فن
و تردستی در کار
 -۸پس��وند نس��بت و تش��بیه -روانه کردن و فرس��تادن -به
اندازه و کافی
 -۹حرف بینیاز از ش��رح -نوعی مس��ابقه دو استقامت بسیار
سنگین -یکسان
 -۱۰از افزاره��ای بافندگ��ی -توان و ق��درت -پایتخت جزایر
کوک
 -۱۱شبکه اطالعرس��انی رایانهای -مختل شدن رابطه بر اثر
رنجش -تالش مضاعف
 -۱۲قس��مت ک��جراه پارچ��ه -از طوایف ترکمن -رس��یدن
به هدف
 -۱۳مایع آشامیدنی -جانشین -ضمیر اتحاد
 -۱۴فرورفتگ��ی عمی��ق بین دو ک��وه -از ان��واع نان -طبل
کوچک
 -۱۵نی��م آوای گریه -ش��اعر و منجم ایران��ی که رباعیاتش
معروف است

کمونیس��تی اس��ت اما آنطورکه سالها شاهد
برنامههای تلویزیون ماهوارهای آنها بودم میدیدم
که آداب و سنن باستانی به شدت مورد توجه قرار
گرفته و برنامههای تلویزیونی جالبی درباره تاریخ
و گذشته ویتنام به نمایش در میآید.
در حالی که در کشور کرهشمالی ظاهرا رژیم
کمونیستی برپاست و «کیم جون اون» دیکتاتور
راه خود را میرود و از دیدار او با ترامپ نتیجهای
به دست نیامد ،اما این کشور در پاسداشت تاریخ
خ��ود میکوش��د و کارتپس��تالهای جالب و
کتابچههای رنگین درباره جاذبههای جهانگردی
خود به چاپ رسانده است که یکی از آنها تحت
عن��وان  tomb of king tangunاختصاص
ب��ه معبد و مقبره پادش��اهان سلس��له تانگون
دارد .در ج��ادهای که به طرف مقبرهها میرود
مجموعههای بزرگان کشوری مانند صدراعظم،
وزیران و سران لشکر کرهشمالی که در آن دوران
یک کشور واحد کره بوده ،نصب شده است.

که اجساد حدود صد تن از بزرگان مصر باستان
در آن گورستان در تابوتهای نفیس با هنرنمایی
کفن و دفن باستان و مزین به نقاشیهای باستان
به دست آمده است .دولت مصر به این مناسبت با
نظر به گنجینهای که نصیب هنر باستانشناسی
مصر ش��ده اس��ت آیین نظامی برای انتقال این
تابوتها انجام داد .چند هزار مرد و زن و دختر
جوان با لباسه��ای مخصوص مزین به نقش و
نگارهای زنانی که در راهروهای زیرزمینی دیده
میشود به خیابانها آمده و کامیونهای اجساد
را از محل کشف به موزه حمل کردند.
آنطور که شنیدهام مجله نشنال جئوگرافیک
ش��مارهای مخصوص به این اکتش��اف بزرگ را
نش��ر داده اس��ت .من فیلم خوبی از این مراسم
در تلویزیون دیدم و بس��یار خشنود شدم برای
اینکه چنین احترامی به آثار بازمانده از باستان
گذاشته میشود.
در روسیه نیز اگرچه تاریخ نشان داد که یکی
از تزاره��ای روس مرگ خود را جعل کرده و به
لندن گریخته اس��ت اما پس از مشخص شدن
این امر فدراس��یون روسیه استخوانهای او را از

لندن به روسیه بازگرداند و مقبره باشکوهی برای
او بنا کرده اس��ت .در کنار آن هم موزهای ایجاد
کردهاند که هر ساله صدها هزارتن از جهانگردان
خارجی از این مقبره و موزه آن دیدن میکنند و
ورودی میپردازند و به این ترتیب منبع درآمدی
سرش��ار برای روس��یه پیش از حوادث اوکراین
ایجاد شده بود.
در جمهوری قفقاز هم یک کاروانسرای شاه
عباسی هر سال میزبان هزاران جهانگرد است و
غذاهای محلی مانند آبگوشت ،تاس کباب ،کوفته
تبریزی و انواع آش در آن سرو میشود.
 نحوه مواجهه ایران با میراث فرهنگی
جای بس��ی تعجب اس��ت ک��ه باوجود آنکه
وزارتخانهای بزرگ به نام وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی به وزارتخانهها اضافه
ش��ده اس��ت چرا موزهها در اختی��ار بنیادها و
س��ازمانهای مختلف اس��ت .به عن��وان مثال
موزه دارالفنون یعنی اولین دانش��گاه کشور در
اختیار وزارت آموزشوپرورش اس��ت در حالی
که وزارت آموزشوپرورش برای معرفی و رونق
این موزه اقدامی موثر انجام نداده و ش��اید خود

حل سودوکو ساده

افقی:
 -۱از قبایل ژرمن س��اکن در بریتانیا -هر یک از زوجین-
ورزشکار سریع
 -۲آواز همراه با موسیقی -اندک بودن -قطعه کاغذ
 -۳خیس و مرطوب -نوعی دستگاه بازی رایانهای قدیمی-
وابسته نظامی سفارتخانه
 -۴جنس کندو -خطا به خاطر بیاطالعی
 -۵اس��تان تختجمش��ید -موجود موه��وم -از گروههای
خونی -ابزار اضافه الزم

ویکی پدیا
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الی گشت

ن�ادر نینوای�ی -خس��رو معتض��د از جمله
تاریخنگارهای باسابقه کش��ور است که به سبب
اطالعات زی��ادی که در حوزه تاری��خ دارد زبانزد
خاص و عام اس��ت .وی گفتوگویی دوس��تانه با
«جهانصنعت» داش��ته که در آن ضمن مقایسه
شیوه برخورد کشورهای مختلف دنیا با آثار باستانی
و میراث فرهنگیش��ان با آنچه در کشور ما اتفاق
میافتد ،معتقد اس��ت که در ایران به آثار تاریخی
کمتوجهی میشود.
معتض��د ب��ا ذک��ر
نمونههای��ی از ویتن��ام،
کرهش��مالی ،روس��یه و
چین نش��ان میدهد که
در سراسر دنیا مسووالن
می��راث فرهنگی کش��ور
خ��ود را ارج نه��اده و از آن ب��رای به گردش در
آوردن چ��رخ صنعت گردش��گری و درآمدزایی
بهره میگیرند.
به تعبیر معتضد اما در کشور ما نقطهضعفهای
زی��ادی در زمین��ه حفاظت و معرف��ی میراث
فرهنگ��ی وجود دارد که س��پردن بس��یاری از
موزههای کش��ور از جمل��ه دارالفنون به نهادها
و سازمانهای نامرتبط با حوزه میراث فرهنگی
یکی از مهمترین آنها است.
معتضد به سبب دوستی و محبتی که با عزتاهلل
ضرغامی وزیر میراث فرهنگی دارد در این مطلب
پیشنهادهایی را هم به او ارائه میدهد و معتقد است
باتوجه به آنها میتوان به بهبود وضعیت در حوزه
میراث فرهنگی کشور امیدوار بود.
مشروح گفتوگوی خسرو معتضد با روزنامه
«جهانصنعت» به ش��کل مقالهای تدوین شده
که در ادامه میآید.
 برخورد رژیمهای کمونیستی با میراث
فرهنگی
رژی��م کرهش��مالی ظاه��را یک��ی از آخرین
حکومتهای حاکم بر یکی از کش��ورهای کره
زمین اس��ت .نظامهای کمونیستی در رومانی،
لهستان ،بلغارستان ،چکس��لواکی ،مجارستان،
آلبانی و آلمان ش��رقی پس از فروپاشی شوروی
س��ابق به کلی از میان رفتند و مردم کشورهای
اروپای شرقی با نفرت و بیزاری از آن دوران ۴۵
ساله مشئوم(نامبارک) یاد میکنند.
رژیمهای کمونیس��تی قالبی و مندرآوردی
ک��ه فقط تقلی��دی از کمونیس��م میکردند در
س��ومالی ،اتیوپی و چند کش��ور آفریقایی دیگر
هم فرو افکنده شدند.
رژیم چین فقط به ظاهر کمونیستی است و
تندیس مائو در پکن در محل زندگی او در حومه
شهر بر سر جای خود باقی است .اگرچه بسیاری
از سیاحان به اقامتگاه مائو رفته و بازدید میکنند
اما بیشتر عالقه دارند از کاخهای سلطنتی و شهر
ممنوعه یا دیوار چین و یا پایتخت چین دیدن
کنند .هر سال میلیونها جهانگرد از کشورهای
مختلف وارد چین میش��وند .با این حال چین
به صورت یک کش��ور کامال سرمایهداری غربی
در آمده و ش��هرهای پکن ،ش��انگهای و کانتون
دستکمی از شهرهای آمریکا و اروپا ندارند.
چین از بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان
به شمار میرود و مجله کاپیتال (سرمایه) در یک
رپورتاژ بزرگ با نمودارهای رنگی نشان داده بود
که چین تقریبا در سراس��ر دنیا سرمایهگذاری
کرده است.
کش��ور کوبا که ظاهرا مرام کمونیستی دارد
چن��دان عالقهای به اصول کمونیس��م نش��ان
نمیدهد و اگر حماقت و تندخویی ترامپ نبود
این کش��ور نیز به زودی به یک نظام سوس��یال
دموکرات معتدل تغییر مشی میداد و همینطور
هم خواهد شد.
در آس��یای جنوب ش��رقی اگرچ��ه ویتنام
همچن��ان نش��ان میده��د دارای ی��ک نظام

وزی��ر آموزشوپ��رورش هم از وج��ود این موزه
بیخبر باشد.
در نشس��ت افتتاح این م��وزه در بهترین و
خاصترین نقطه قلب پایتخت سفرای سوییس
و اتریش حضور داشتند و من هم آنجا سخنرانی
داشتم که به زبان انگلیسی چاپ شد و درآن به
تفصیل درباره این بنای تاریخی و تحولی که در
تاریخ کشور ایران ایجاد کرده سخنرانی کردم و
سفیر اتریش نیز سخنرانی داشت و انجمن ایران و
اتریش پیگیر این مراسم بود ،همین و تمام.
دیگر هیچ صحبتی از این موزه نمیش��ود و
خبری از بردن دانشآموزان و دانشجویان برای
بازدید از آن نیس��ت .از نقاشیها و حتی تصاویر
چاپشده از دوران قاجار هم در این موزه استفاده
نشده است.
مرحوم تهامی و پسرش در خیابان منتهی به
میدان بهارستان عکاسخانهای داشتند که صدها
عکس مربوط به عصر قاجار در ویترینهای آن
خودنمایی میکرد و من که در فاصله سالهای
 ۱۳۳۶ت��ا  ۱۳۳۹دانشآم��وز دبیرس��تانی در
خیابان شاهآباد بودم تعداد زیادی از عکسها را
در س��الهای  ۱۳۵۳تا  ۱۳۵۶از مرحوم تهامی
خریداری کردم اما پس از فوت او این عکاسخانه
که بیش از  ۵۰س��ال قدمت داشت تعطیل شد.
چه ایرادی داشت اگر دارالفنون آن تصاویر را در
موزه نصب میکرد یا نقاشیهایی از آثار نقاشان
برجسته دوره قاجار را در موزه نصب میکرد.
س��الها پیش در تقاطع خیاب��ان ولیعصر و
میرداماد و در جنب کوچه قبادیان س��اختمان
و باغ وس��یعی در اختی��ار اداره محل موزههای
بنیاد مستضعفان بود که در آنجا یک مهمانکده
و رستوران سنتی ارائهدهنده اغذیه محلی ایران
دایر شد .این مکان را تماشاخانه تاریخ نام نهادند
و یک دس��تگاه اتومبیل «رویلز رویس» ساخت
 ۱۹۲۲متعلق به احمدش��اه قاج��ار که بعدا در
اختیار رضاش��اه قرار گرفت در آن قرار داش��ت.
در این مکان خانوادهها جمع ش��ده و ساعاتی را
در کنار تاریخ غذا میخوردند اما متاس��فانه فرد
ایرادگیری به آن ایراد گرفت و آن رس��توران را
جمع کردند .به این ترتیب خودرویی که نمایی
زیبا به خیابان ولیعصر داده بود به موزه خودرو
در کیلومتر ۱۴جاده کرج منتقل شد.
 پیشنهادهایی به وزیر میراث فرهنگی
متاس��فانه در کش��ور ما با وجود آنکه یک وزیر
ج��وان ،الیق و مبتکر به ن��ام مهندس عزتاهلل
ضرغامی که فرد دغدغهمندی اس��ت اخیرا در
راس وزارت می��راث فرهنگ��ی ،گردش��گری و
صنایعدس��تی قرار گرفته اما همچنان وضعیت
این حوزه مطلوب نیست .من که سالها شاهد
فعالی��ت بالن��ده مهندس ضرغام��ی در رادیو و
تلویزیون بودم میدانم ایشان چقدر صاحب ابتکار
و عالقهمند به گسترش فعالیتها است ولی هنوز
زمینههای الزم در اختیار وی قرار نگرفته است،
از این رو پیشنهادهایی را به وی ارائه میدهم.
اولین اقدام وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی باید تاسیس و گسترش پلیس ویژه یا
گارد مسلح میراث فرهنگی و افزایش نفرات آن تا
حدود یک تیپ (حدود دو تا سه هزار نفر) باشد .در
قدم بعد باید گروهی از جوانان داوطلب تشکیل شود
تا میراث فرهنگی حفظ شده و از آن حراست شود
و به این ترتیب از اقداماتی همچون یادگارنویسی
روی آث��ار باس��تانی و تاریخی جلوگیری ش��ود.
همچنین تشکیل تورهای سیاحتی برای گشت و
گذار گردشگران خارجی و نیز ایرانگردان در سراسر
کشور باید مد نظر قرار گیرد .افزون بر این تاسیس
اقامتگاههای ارزانقیمت باید در دستور کار باشد .از
سوی دیگر تعلیمات در مدارس ابتدایی و متوسطه
درباره اهمیت میراث فرهنگی باید مورد توجه قرار
گیرد .در گام بعد باید برنامههای رادیو و تلویزیونی
تهیه شود و ارسال مقاالت برای مطبوعات نیز در
دس��تور کار باشد .مصاحبه ماهانه وزیر و معاونین
درباره فعالیتهای در دس��ت اقدام و برنامهریزی
آینده و طلب همکاری از مطبوعات نیز باید طرف
توجه باش��د .در نهایت هماهنگی با دستگاههای
انتظامی برای حمایت از جهانگردان و جلوگیری از
سرقت و ضایع شدن حقوق آنها نیز از جمله مسائلی
است که باید به آن نظر داشت.
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«جهان صنعت» -فیلم س��ینمایی «دکتر اس��ترنج -در
چندجهان��ی دیوانگی» با حضور دوباره «بندیکت کارمبرچ» و
کارگردانی «سم ریلی» بدون شک مهمترین تولید کمپانی مارول
در سال جاری میالدی است؛ فیلمی که انتظار میرود همچون
مرد عنکبوتی بتواند گیشه خوبی را به همراه داشته باشد.
چندی پیش کمپانی سینمایی مارول زمان نمایش «دکتر
استرنج  »۲را به سال  ۲۰۲۲منتقل کرد .زمان قطعی نمایش
فیلم بیست و پنجم ماه مارس  ۲۰۲۲خواهد بود و «ثور:عشق
و طوفان» به کارگردانی تایکا وایتیتی یازدهم فوریه  ۲۰۲۲به
نمایش درخواهد آمد.
پیشتر مارول اعالم کرده بود که زمان نمایش عمومی «بیوه
سیاه» ششم نوامبر ۲۰۲۲است .علت تغییرات زمانی نمایشهای
عمومی پاندمی ویروس کرونا و کندی روند تولیدات و تعطیلی
فیلمبرداریها است.
بیماری کرونا سینمای هالیوود را با مشکالت فراوانی روبهرو
کرده است ،بسیاری از اکرانها به تعویق افتاده و این سینما ضرر
غیرقابل پیشبینی را تجربه میکند .نسخه نخست این فیلم
توانست فروش فوقالعاده  ۶۷۷میلیون دالر را به ثبت برساند.
فیلم «دکتر استرنج» داستان جراح موفق و پردرآمدی به نام
استفان استرنج را روایت میکند که تسلط و موفقیت حرفهای،
او را مغرور کرده است .دکتر استفان استرنج که در پی سانحه
رانندگی دستانش را از دست میدهد در نهایت در مییابد اسرار
باستانی و متافیزیک و همچنین حضور در دنیای واقعی و ماورای
آن راه نجات او از این تراژدی است.
رویداد

تغییر نام روستایی در اسپانیا به «اوکراین»

«جه�ان صنعت» -روس��تایی در جنوب اسپانیا به نشانه
همبس��تگی با اوکراینیهایی که در جنگ گرفتار شدهاند ،نام
خود را به «اوکراین» تغییر داد.
روی بیلبردی در میدان ورودی این روس��تا نام «اوکراین»
جایگزین نام «فوئنتس دیآندلوسی» شده و پرچم آبی و زرد
این کشور نیز در کنارش نقش بسته است .در این روستا که بیش
از  ۷۱۰۰س��کنه دارد ،نام برخی خیابانها هم به نام شهرهای
کییف ،اودسا و ماریوپل تغییر یافته است.
فرانچسکو مارتینز ،یکی از ساکنین این روستا در حالی که در
خیابان «شهر کییف» ایستاده بود ،گفت« :هدف اصلی این کار نه
تنها افزایش آگاهیها نسبت به جنگ در اوکراین بلکه نسبت به
اینکه کشورها اکنون در دوران جنگ کجا ایستادهاند ،است».
وی افزود« :این تغییر نام چیزی فراتر از یک ژست و نمایش
است و ساکنین این روستا ظرف دو روز  ۳۵۰۰یورو برای ساخت
مرکزی برای پناهجویان کمک کردهاند .این روستا میخواهد
در این مرکز به  ۲۵پناهجو اسکان دهد ».رافائل اوسانا ۶۸ساله،
یکی دیگر از ساکنین این روستا گفت« :من حاضرم یک زوج
اوکراینی را در خانهام اس��کان دهم .مردم این روس��تا به کاری
که انجام میدهند ،افتخار میکنند .از آنجایی که تنها زندگی
میکنم و خانه بزرگی دارم میتوانم برای مدتی میزبان یک زوج
اوکراینی پناهجو باشم».

تشکر از دکههای روزنامه فروشی
جناب آقای محمود مکاری
از حسن تدبیر و تالش موفق شما در امر
توزیع روزنامه «جهانصنعت» تشکر و
قدردانی مینماییم .از درگاه ایزد منان
توفیق روزافزون شما را خواستاریم.

وج ّن ْبنی فیهِ
�م َو ّف ْقنی ِ
فی�ه ل ِموا َفقَةِ األبْ�را ِر َ
ال َّل ُه َّ
األشرا ِر وأ ِونی فیهِ ب ِ َر ْح َمت َ
ُمرا َفقَةِ ْ
ِک الی دا ِر ال َقرا ِر
بال ِه ّیت ِ
َک یا إلَهَ العالَمین.

تجسمی

کشف نقاشی ارزشمند  ۴۰۰ساله در انبار یک
بنای تاریخی

حسن شيروانی« -جهان صنعت»

انتظار برای فیلم تازه کمپانی مارول

بسم اهلل الرحمن الرحیم

خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان و دورم دار
در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوی
خانه آرامش به خدایی خودت ای معبود جهانیان.

تلنگر

«جهانصنعت»-فیلمبرداری نسخه چهارم فیلم سینمایی
«جان ویک» با بازی کیانو ریوز به اتمام رسید ،این فیلم بیست
و چهارم ماه مارس  ۲۰۲۳اکران خود در س��ینماهای جهان را
آغاز خواهد کرد.
«جان ویک» یکی از آثار مهم اکش��ن سینمای جهان طی
سالهای گذشته محسوب میشود ،این فیلم توانست مخاطبان
فراوانی را در نسخه نخست خود کسب کند ،اما روند رو به افول
جان ویک بعد از اکران نسخه دوم این فیلم آغاز شد و در نسخه
س��وم به اوج خود رسید .حال باید دید در نسخه چهارم فیلم
سینمایی جان ویک کیانو ریوز میتواند بار دیگر شاهد استقبال
گسترده مخاطبان در گیشه هالیوود باشد یا خیر.
«ج��ان ویک» این بار از س��رانی که به او خیانت کردهاند و
خواهان مرگ قطعی وی هستند به شدت عصبانی است و قصد
دارد با کمک دوست خود که زخم بدی را در طول جنگ قبلی
خورده ،با افرادی که کشتن او تنها هدفشان است مقابله کند و
انتقام خودش را به سرانجام برساند.این فیلم ادامه فیلم «جان
ویک  »۳و همچنین چهارمین قسمت در سری فیلمهای جان
ویک به کارگردانی چاد استاهلسکی ،با فیلمنامهای مشترک به
نویسندگی شی هتن و مایکل فینچ که براساس شخصیتهای
دریک کولستاد خلق کرده با بازی کیانو ریوز در نقش جان ویک
است.کیانو ریوز ،الرنس فیشبرن ،دانی ین ،رینا ساوایاما ،شامیر
اندرسون ،بیل اسکاشگورد ،اسکات ادکینز و هیرویوکی سانادا
بازیگرانی هستند که بخش چهارم فیلم سینمایی «جان ویک»
به ایفای نقش پرداختهاند.

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

بازار سنتی کرمان
«جهان صنعت» -کتاب «روزگار سخت»
جدیدترین اثر از نویسنده بزرگ آمریکای التین،
ماریو بارگاس یوسا است و نویسنده در آن به یک
ِ
تحریف شگفتآور واقعیت میپردازد که تاریخ
جلوه داده ش��ده است .در این اثر یوسا به تاریخ
کشور گواتماال و کودتای سال  ۱۹۵۴میپردازد
و رمانی تاریخی تقدیم خواننده میکند.
خورخه ماریو پدرو بارگاس یوس��ا در س��ال
 ۱۹۳۶در پرو به دنیا آمد .س��الهای نخس��ت
زندگیاش را در بولیوی گذراند و در رشته ادبیات
تحصیل کرد .یوسا در گونههای مختلف ادبی از
جمله نقد ،جستارنویس��ی ،نمایشنامهنویسی و
روزنامهنگاری قلم زده و آثار مهمی آفریده است.
او جوایز مختلفی را به دست آورده که از جمله
آن میتوان به جایزه سروانتس (مهمترین جایزه
ادب��ی در زبان اس��پانیایی) و جایزه نوبل ادبیات
اش��اره کرد .بارگاس یوسا عالوه بر درخشش در
دنیای ادبیات ،در قامت چهرهای سیاسی نیز در
کشورش شناختهشده است و در سال  ۱۹۹۰تا
آستانه ریاس��تجمهوری نیز پیش رفت اما در
نهایت انتخابات را واگذار کرد.
پشت جلد کتاب «روزگار سخت» خالصهای
از داس��تان رمان آمده است« :گواتماال،۱۹۵۴ ،
کودتای نظامی کارلوس کاستیو آرماس با حمایت
ایاالتمتحده آمریکا ،دولت قانونی خاکوبو آربنس
را س��رنگون میکند .در پس این اقدام ،اتهامی
دروغین نهفته بود که به صورت حقیقت جلوه
داده ش��د و آینده آمریکای التی��ن را دگرگون
کرد :اینکه آربنس باعث ورود کمونیسم شوروی
به قاره آمریکا میش��ود .روزگار سخت داستان
توطئههای بینالمللی و تضاد منافع در سالهای
جنگ سرد است».
نویس��نده کت��اب را با ش��رح زندگی دو نفر
آغاز میکند که به اعتقاد او بیش��ترین تاثیر را
بر سرنوشت گواتماال و به نوعی سراسر آمریکای
مرکزی گذاشتند :ادوارد ال برنیز و َسم زیمورای.
برنیز در زمینه روابط عمومی و پروپاگاندا فعالیت
داشت و زیمورای تاجر جاهطلبی بود که موز صادر
میکرد و بعدها شرکت یونایتد فروت را تاسیس و
ریاست آن را بر عهده گرفت.
دیدار ای��ن دو نفر -یک تبلیغاتچی و یک
تاجر حری��ص -تاثیر بیاندازهای بر سرنوش��ت
میلیونها نفر گذاشت .به این تاجر لقب هشتپا
داده بودند که سراسر کشور گواتماال و زمینهای
آن را مس��تبدانه در دس��ت گرفته بود .تاجر به
کمک تبلیغاتچی و پروپاگاندای او نیاز داشت
تا تصویر بدی که از او و ش��رکت یونایتد فروت
درس��ت شده بود تغییر دهد .بنابراین همکاری
این دو نفر شروع و سقوط گواتماالیی که در پی
تفکرات رییسجمهور منتخب در حال اصالحات
ارضی بود آغاز شد .اما مشکل فقط گواتماال نبود.
گواتم��اال فقط بخش کوچکی از عرصه فعالیت
ماست .مش��کل س��رایت این تفکرات به دیگر
کش��ورهای آمریکای مرکزی و کلمبیاست .اگر
اندیشه «تبدیل شدن به دموکراسی مدرن» در
این کش��ورها منتشر شود ،یونایتد فروت باید با
مسائلیمثلاتحادیهها،رقابتبینالمللی،پرداخت
مالیات ،تضمین بیمه پزش��کی و بازنشستگی
کارگرها و خانوادههایشان دست به گریبان شود
و آماج نفرت و حسادتی قرار بگیرد که همیشه
در کشورهای فقیر در قبال شرکتهای پیشرو و
کارآمد وجود دارد .حاال خدا نکند که شرکتش
آمریکایی هم باشد( .کتاب روزگار سخت اثر ماریو
بارگاس یوسا -صفحه )۲۷
همانطور که اشاره شد ،مساله اصلی کتاب
روزگار سخت مرور تاریخ و کودتایی است که در
س��ال  ۱۹۵۴اتفاق افتاد .قبل از کودتا ،حکومت
خاکوبو آربنس به کمونیست بودن متهم شد و
تبلیغاتچیهای شرکت یونایتد فروت با استفاده
از ق��درت پولهای کالن و نفوذ در بین آدمهای
سیاسی در واشنگتن به این اتهام قدرت بخشیدند.
آمریکا نیز درگیر جنگ سرد بود و به هیچوجه

نگاهی به کتاب «روزگار سخت» نوشته ماریو بارگاس یوسا

تحریفواقعیت

نمیخواست شوروی در قاره آنها نفوذ کند .بنابراین
سیاستمداران واشنگتن بیش از پیش تحریک
شدند و سرانجام تصمیم گرفتند خاکوبو آربنس
را سرنگون کنند.
اما روش��ی که آمریکا در نظر گرفت متفاوت
بود .این روش توس��ط ُرختبری یعنی کاس��تیو
آرماس پیش��نهاد ش��ده بود .او از تبعیدشدگان
گواتماالیی بود که رابطه خوبی با رئیسجمهور
قانونی کشورش نداشت.
با انتخاب آیزنهاور به ریاستجمهوری ایاالت
متحده در ژانویه  ،۱۹۵۳آمریکا سرانجام تصمیم

گرفته بود آربنس را س��رنگون کند ،آنهم نه از
طریق طرح و برنامههای سیاسی ،بلکه همانطور
ک��ه رختبری طلب میک��رد ،از راه مس��لحانه
(کتاب روزگار س��خت اثر ماریو بارگاس یوس��ا،
صفحه .)۶۵
آنچه که تا به اینج��ا خواندید ،واقعیتهای
تاریخی بود اما داستان کتاب بخشهای مختلف
دیگر را نیز شامل میشود .از جمله شخصیتهای

مهم که در کتاب آمده اس��ت میتوان به ملکه
زیبایی گواتماال اش��اره کرد که خود یوس��ا با او
صحبت کرده و بعد از پایان کتاب نیز بخشهایی
از این گفتوگو آمده است .همچنین چهرههایی
مانند تروخیو و آبس گارس��یا در کتاب روزگار
سخت حضور دارند که اگر کتاب سور بز را خوانده
باشید جذابیت رمان را برای شما بیشتر میکند .در
ادامه بیشتر درباره ارتباط این رمان و رمان سور بز
صحبت میکنیم.
نویسنده با جلو و عقب بردن زمان و با روایت
سرنوشت شخصیتهای حقیقی ،هیجان زیادی

به کتاب میدهد و تا لحظه آخر خواننده نمیداند
چه چیزی انتظارش را میکشد .بنابراین با خیال
راحت کتاب را مطالعه کنید و نگران این نباشید
که تاریخ گواتماال را مرور کردهاید.
بارگاس یوسا در این رمان که شباهت زیادی
با دیگر آثارش دارد به تاریخ کش��ور گواتماال در
دورهای خاص پرداخته است .دورهای که در آن
عوامل مختلف دست به دست هم دادند تا مانع

پیش��رفت گواتماال و چهبسا بیشتر کشورهای
آمریکای التین ش��وند .روزگار س��خت اشاره به
روزهای س��خت کشور گواتماال در زمانهای دارد
که شرکت یونایتد فروت ،آمریکای درگیر جنگ
س��رد ،تروخیوی مس��تبد و زخمخورده و افراد
ناالیق همه و همه در پی س��هم بردن از منابع
کشور هستند.
در رمان «روزگار سخت» یکی از موضوعات
مهم سرنوشت اقشار مختلف از جمله روشنفکران،
نظامیهای داخلی و خارجی ،ش��رکتهایی که
نفعش��ان در جنگ اس��ت ،مردم عادی و حتی
رییسجمهور منتخب و قانونی بسیار خواندنی
و مهم اس��ت .هر یک از این گروهها اگر کارهای
متفاوتی انجام میدادند میتوانستند سرنوشت
کشور را تغییر دهند اما در نهایت تاریخ به گونهای
رقم خورد که همیش��ه باعث حس��رت خوردن
گروههای مختلف میشود.
به گفته خود نویسنده این کتاب« :آمریکای
التین وحشت و بربریت و خشونت را بازمینماید؛
ِ
جهانی بس مجذوبکننده برای ادبیات ،اما نه برای
زندگی واقعی؛ جهانی سرشار از بیدادگری».
در ابتدای کتاب سخنی از چرچیل آمده که
میگوید« :تا هفتاد و نه سالگی اصال اسم این
خرابش��ده ،گواتماال ،به گوشم نخورده بود».
شخصا با اینکه اس��م گواتماال را شنیده بودم
اما حقیقتا هیچ ایدهای نداش��تم که گواتماال
یک کشور در آمریکای التین است و یا اینکه
اصال روی نقشه دقیقا کجاست .اما نکته مهم
همراه ش��دن با تاریخ این کشور است چرا که
سرنوش��تی بسیار شبیه به سرنوشت ایران در
یک برهه زمانی خاص دارد .برخی از منتقدان
میوه موز را ش��بیه به نفت میدانند و کودتای
 ۱۹۵۴گواتماال را با کودتای  ۲۸مرداد مقایسه
میکنن��د .بنابراین ش��اید مطالعه این رمان و
آگاه��ی از کودت��ای  ۱۹۵۴در گواتماال خالی
از لطف نباشد.
ابتدا و انتهای کتاب شبیه به جستار است و
به حدی خوب نوش��ته شده که شخصا دوست
داشتم تمام کتاب به همین شکل باشد اما یوسا
رماننویس اس��ت .رماننویس��ی که تاریخ را به
خوبی درس میدهد .حتی میتوان گفت یوسا
در کتاب��ش هنر رماننویس��ی را فدا میکند تا
تاریخ را بهتر و روش��نتر بیان کند .این موضوع
ش��اید تنها دلیل ضعیف بودن کتاب نسبت به
سایر رمانهای او باشد.
اگر کتاب «روزگار سخت» را با کتاب «چشم
انتظار در خاکرفتگان» مقایسه کنیم ،این ضعف
بیشتر به چشم میخورد .کتاب «چشم انتظار در
خاکرفتگان» نیز به گواتماال و شرکت یونایتد
فروت و جنبش مردم در اعتراض به این شرکت
و حکومت پشتیبان آن میپردازد .اما میگل آنخل
آستوریاس با داستانی به مراتب قویتر رمانی بسیار
قوی خلق کرده که پیشنهاد میکنم حتما نگاهی
به آن داشته باشید.

«جه�ان صنعت»-
یک تابلو نقاشی ارزشمند
به ط��ور اتفاقی در بنایی
تاریخی واقع در استرالیا
کش��ف ش��د .یک تابلو
نقاشی  ۴۰۰ساله هلندی
ک��ه ارز آن پنج میلیون
دالر برآورد شده است در ملکی واقع در ایالت نیو ساوت ولز در
استرالیا کشف شد.
این تابلو نقاش��ی که با عنوان «طبیعت بیجان» ش��ناخته
میشود ،به قرن هفدهم میالدی تعلق دارد و یک میز غذاخوری
مجلل را با چیدمان معمول عصر طالیی هلند به تصویر میکشد
و گمان میرود به هنرمندی به نام «گرت ویلمز هدا» تعلق داشته
باش��د .با این حال برخی از کارشناسان معتقدند این نقاشی اثر
مشترک و نتیجه همکاری این هنرمند با پدر مشهورش یعنی
«ویلم کلس هدا» اس��ت ک��ه ارزش آثارش اغلب به میلیونها
دالر میرسد.این اثر هنری در مجموعه ساختمانهای تاریخی
«وودفورد آکادمی» و در انبار این مجموعه کشف شده است .مدیر
این مجموعه ،کشف یک نقاشی اصل قرن هفدهمی در انبار یکی
از این ساختمانها را اتفاقی فوقالعاده و کشف امضای هنرمند در
این نقاشی را شانسی که یک در میلیون ممکن بود به آنها رو
کند ،توصیف کرد.تابلو نقاشی «طبیعت بیجان» به عنوان بخشی
از جشنواره سال  ۲۰۲۲میراث استرالیا که در چهاردهم مه برگزار
میش��ود در «آکادمی وودفورد» به نمایش گذاشته خواهد شد.
عصر طالیی هلند دورهای از تاریخ یعنی حوالی  ۱۵۸۸تا ۱۶۷۲
را در برمیگی��رد ک��ه در آن تجارت ،علم ،هنر و ارتش هلند در
اروپا به قدرت رسید.

افزایش محبوبیت «پیکاسو» در آسیا

«جهان صنعت» -با ادامه افزایش محبوبیت «پابلو پیکاسو»
در آس��یا و اقیانوس��یه دو اثر هنری از این هنرمند در حراجی
به مزایده گذاش��ته میشوند .دو حراجی مشهور «کریستیز» و
«س��اتبیز» از برنامه حراج دو پرتره که توس��ط «پابلو پیکاسو»
نقاش اسپانیایی خلق ش��ده است ،خبر دادند .با وجود افزایش
روند محبوبیت آثار این هنرمند در آسیا و اقیانوسیه این دو تابلو
نقاشی در بهار امسال در حراجی آثار هنر مدرن هنگکنگ چکش
خواهند خورد.تابلو نقاشی که با عنوان «مردی در قاب» شناخته
میشود و به سال  ۱۹۶۹تعلق دارد با قیمت تقریبی  ۱۹میلیون
دالر در حراجی کریستیز هنگکنگ ارائه خواهد شد.
دیگر اثر این هنرمند که بهزودی در مزایده به فروش گذاشته
میش��ود پرتره زنی به نام «دورا مار» اس��ت که به سال ۱۹۳۹
تعلق دارد .ارزش تقریبی این اثر حدود  ۱۷/۶میلیون دالر برآورد
شده است .این نقاشی زنی با موهای تیره و چشمان درشت را به
تصویر میکشد.سوژه تابلو نقاشی «مردی با قاب» سوژهای است
که «پیکاس��و» بارها از او نقاشی کرده است .این سوژه از عالقه
«پیکاسو» به شخصیتی که در نقاشیهای قرن هفدهم هلندی
بس��یار دیده میشد نشات گرفته است« .دورا مار» یک عکاس
سورئال است که در برخی از آثار فاصله دهههای  ۳۰تا  ۴۰میالدی
«پیکاسو» به چشم میخورد و حتی تصاویری از او حین نقاشی
کردن نیز به ثبت رس��انده است .مدیر آثار هنری مدرن ساتبیز
در آسیا معتقد است ،عالقه به آثار «پیکاسو» به بیشترین میزان
تاکنون رسیده است.
کتاب

فراخوان حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

«جهان صنعت» -خانه کتاب و ادبیات ایران برای حضور در
غرفه ایران ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت فراخوان
منتش��ر کرد.هفت��اد و چهارمین نمایش��گاه بینالمللی کتاب
فرانکفورت (بیستوهفتم مهرماه تا اول آبانماه  )۱۴۰۱با حضور
جمهوری اسالمی ایران برگزار میشود .ناشران فعال ،تشکلهای
صنفی نشر ،نهادها ،موسسات فرهنگی و آژانسهای ادبی سراسر
کشور میتوانند تا پنجم اردیبهشتماه  ۱۴۰۱با مراجعه به سامانه
خانه کتاب و ادبیات ایران به آدرس  ketab.irبرای مشارکت و
معرفی آثار برتر ایرانی در هفتاد و چهارمین نمایشگاه بینالمللی
کتاب فرانکف��ورت  ۲۰۲۲ثبتنام کنند.خان��ه کتاب و ادبیات
ایران در نظر دارد با برپایی غرفه ملی جمهوری اس��المی ایران
در هفتاد و چهارمین نمایش��گاه بینالمللی کتاب فرانکفورت با
هدف گسترش و توسعه نشر جمهوری اسالمی ایران در عرصه
بینالملل شرکت کند.
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