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نقد روزسرمقاله

بخش خصوصی گروگان اتاق ایران نشود 
محمدصادق جنان صفت 

اقتص��اد ایران در س��ده ۱۳۰۰ و پس از زاد و 
رشد دولت متمرکز و مدرن اما استبدادی در تله 
بوروکرات ها، سیاستمداران و نیز تکنوکرات های 
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 کسب وکار شهروندان افزوده شد اکنون 
و نیز در سال نخست سده تازه دولت تا کمر در باتالق گیر کرده و هرچه 
دست و پا می زند بیشتر در باتالق فرو می رود. 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 
شکل گرفته در دوران پهلوی دوم در دهه نخست پس از پیروزی انقالب 
اسالمی بدتر شد. بورژوازی ایرانی به ویژه بورژوازی صنعتی و مالی در 
همه ۳۰ سال پس از ۱۳۷۰ تا 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 می شود و هرگز 
جایش سفت نشده است. نگارنده در این دو دهه تازه سپری شده بارها 
یادآور شده ام بورژوازی ایرانی باید آزمندی را برای استفاده از رسانه های 
رایگان که البته در عمل برای آنها هزینه گزافی هم می تراشند 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 گروه های مرجع در کشور 
دادوستد خبر و نظر کند و شهروندان بدانند که شمار قابل اعتنایی از 
بخش خصوصی ایران می خواهد بند بورژوازی را از بند ناف دولت جدا 
کند اما مدیریت سنتی در این نهاد راه را بسته است. بدبختانه و با همه 
یادآوری ها نفر نخست اتاق بازرگانی ایران که مطابق با قانون و اساسنامه 
اتاق قدرت فوق العاده ای نسبت به سایر ارکان اتاق به ویژه هیات رییسه 
دارد با وجود اینکه کوشش هایی برای کارآمد کردن اتاق نشان داده، اما در 
دو سال تازه سپری شده به پاشنه آشیل اتاق و پاشنه آشیل 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 راهنمایی های 
منتقدان هیات رییسه فعلی کلید خورده است حاال به نقطه خطرناکی 
رسیده است. ریاست اتاق می توانست و هنوز نیز می تواند شجاعانه در برابر 
انتقادهای وارده بر کارنامه اتاق رفتار کند و با بررسی نقاط ضعف و قدرت 
آن و با بررسی های کارشناسانه جواب منتقدان را بدهد. به نظر می رسد 
حاال دیگر راه برای کناره گیری او بسته شده و این کناره گیری احتمالی 
می تواند به معنای درست بودن نقدها بر اتاق باشد. به نظر می رسد 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 می تواند گام های پسین پرشماری برای زمین زدن 

همین میزان موجودیت بورژوازی ایرانی داشته باشد.

تورم و سقوط ارزش های انسانی 
محمد بهش�تی وند- برخ��ی آداب و آیین ها در همه دوران 
زندگی آدمی و در هر سرزمینی پدیدار شده اند که در ژرفای وجود 
همه آدم ها با هر س��ن و س��ال و با هر گرایش و نگاه به زندگی، 
آداب پسندیده ای هس��تند و گرایشی در درون آدمی هست که 
این ویژگی ها را داش��ته باشد. اگر گروهی از این آداب را در یک 
س��بد بگذاریم می شود آنها را »ارزش های 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 ویژگی ها 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 ارزش ها و نگهداری از آنها و نیز گس��ترش 
دادنش��ان تنها به اخالق و آداب های باستانی و آموزه های دینی 
بس��تگی دارد. اما حاال و با تجربه هایی که در جامعه های انسانی 
در دوره معاصر دیده شده و نیز نمود عینی آن در ایران می توان 
با جرات گفت، نرخ تورم فزاینده و پایدار و باالتر از رشد میانگین 
درآمد ش��هروندان و به ویژه پس افتادگی نرخ رشد درآمد از نرخ 
تورم برای یک دوره بلند مدت ارزش های انسانی را به شکل های 
گوناگون به گرداب انداخته و جامعه را از آن آداب ارزشمند دور 
و دور تر می کند. پدری را تصور کنید که در یک دوره میان مدت 
مثل دهه ۱۳۹۰ در ایران به دلیل کاهش پایدار قدرت خریدش 
توانایی برطرف کردن نیازه��ای خانواده و فرزندان خود را ندارد 
و دیگ��ر نمی تواند دالورانه از فرزندان خود بخواهد روش تربیتی 
او را بپذیرند. گروهی از ش��هروندان را که نتوانس��ته اند در برابر 
س��یل تورم مهارنشدنی سد محکمی بس��ازند و از خانه اجاره ای 
در ش��هرهای بزرگ به حاشیه شهرها رانده شده اند و برای اینکه 
سرپناهی داش��ته باشند از بامداد تا شامگاه می دوند آیا می توان 
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 انسان ها دلسوزی ندارند و می خواهند گلیم 
خود را از آب بکش��ند. بسیار دیده ایم و شنیده ایم که شهروندان 
رنج��ور و نات��وان از نظر مالی برای نگه��داری از آب باریکه ای که 
نمی گذارد زندگی آنها به خشکس��الی برسد از همکاری و بیرون 
آمدن برای نقد دولت ها خودداری می کنند. در کشوری که تورم 
فزاینده شهروندان را ناتوان کرده است مدیران کشور نیز هراس 
دارند و این هراس سویه های گوناگون دارد. بدترین و واقعی ترین 
هراس مدیران این اس��ت که در هنگامه تنگنا شهروندان به آنها 
اعتماد نمی کنند و در راهی که حتی به امنیت ملی می رسد نیز 

مشارکت نمی کنند. 
با تورم فزاینده در ایران در نیم سده سپری شده سربلندی، دالوری، 
راستگویی، میهن دوستی و دیگر آداب نیک و پسندیده از ذهن و دل 

آدمیان و جامعه دور و دور تر می شوند.

نگاه

ادامه دیدگاه

 کارنامه مردود معاونت امور زنان و 
خانواده رییس جمهور

توران ولی مراد*-گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده 
رییس جمهور ارائه شد. نکاتی در این ارتباط در کنار  ماموریت بر 

زمین مانده به عنوان اولین و مهم ترین نکته قابل تامل هستند.
مهم ترین نکته که اصل موضوع است و گزارش خود گواه آن 
اس��ت که معاونت در جایگاه زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری 
»ماموریت -mission - « خود را نش��ناخته و امکانات را برای 
دستیابی به آن مدیریت نکرده است. به همین دلیل همان طور 
که گزارش نشان می دهد 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 دستگاه های اجرایی و 
نظارت بر اجرای طرح ها توسط وزارتخانه ها و دستگاه ها. 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��ان دهنده عدم 

شناخت و ضعف مدیریت معاونت امور زنان است عبارتند از:
فرصت س��وزی امکانی با عنوان »س��تاد ملی زن و خانواده«: 
محمل و محل عملیاتی کردن طرح ها با هدف رفع مشکالت زنان 
و خانواده ستادملی زن و خانواده است که در این مدت خاموش 
بوده است. این خاموشی اضافه می شود به هشت سال دو دولت 
قبل که در همه این ۹ سال این ستاد غیرفعال بوده است. بی دلیل 
نیست که اسناد باالدستی، سیاست های ابالغی رهبری و در نتیجه 
مشکالت زنان و خانواده ها بر زمین مانده و تکثیر شده و تغییر 
شکل می دهند. »دولت مردمی« حداقل باید ماهی یک بار جهت 
تصویب طرح ها برای رفع مشکالت و پاسخگویی به نیازهای جامعه 
نشست  داشته باشد. هم مشکالت بر اساس اولویت روشن هستند 
و هم پژوهش های مورد نیاز موجود است، بنابراین هر چه دیرتر 

فعال شدن ستاد دقیقا به معنای فرصت سوزی 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 
می کند 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 وزارتخانه ها عملیاتی می شود و جای 

تصویبش ستاد نبود.

بخش زیادی از گزارش نشست و مالقات و دیدار و گفت وگو با 
افراد و گروه ها 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 گرفته اند.
موضوعاتی که همگی از سنخ اجرا و وظیفه دستگاه های اجرایی 
هستند و معاونت موظف است آنها را برای انجام وظیفه فعال کند. 
دستگاه های 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 رییس جمهور نمایندگی دارد که دستگاه ها 
را در جهت انجام وظایفشان فعال کند، نه این که خود با امکانات 
اندک ستادی آدرس غلط انجام کار، عامل ایجاد فضای امن برای 
دستگاه های 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 پست های عالی 
را چگون��ه، در ارتباط با کدام مراکز عالی و با کدام فرآیندی پی 
گرفته است؟ یا برای حقوق زنان خانه دار چه کرده و تشویق به 
فرزندآوری آنها را با کدام وزارتخانه ها 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 ۸۰ قانون 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.
مهم ترین مساله در جهت رفع مشکالت »حل مساله« به طریق 
علمی است. به این معنی که موضوع در همه ابعاد و شاخه ها این 
ابعاد مورد توجه قرار گرفته و اولویت بندی شوند. بر این اساس 
باید طرح های الزم به همه ابعاد الزم عملیاتی شوند. این مسیر در 
ارتباط با موضوعاتی که در گزارش عملکرد آمده اند غایب است.

گزارش حوزه بین الملل خود بی برنامگی 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 وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی نیست که خودش را به جای آنها نشانده و 
از این رو سهم اندکی برای زنان و فضای امنی برای وزارتخانه ها 

در انجام ندادن ماموریتشان را باعث شده.
گزارش عملکرد خود گواه است که معاونت امور زنان و خانواده 
تاکنون نه خود را می شناسد 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 پول پاشی و کارهای خیریه ای 
است و البته ایجاد فضای امن برای وزارتخانه ها. امید که معاونت هر 

چه زودتر بتواند در شناخت و انجام ماموریتش موفق بشود.
 * مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان

دالر ۴2۰۰ تومانی می ماند
تالطم غیرقابل کنترل در بازار دارو، در حالی رخ می دهد که دولت 
در ماه های اخیر تالش کرده پوشش بیمه ای برای شهروندان ایرانی 
را گسترش دهد و حمایت های بیمه ای را تعمیق دهد. با این تدابیر 
دولت تصور می کرد انتشار خبر غیررسمی حذف ارز ترجیحی از 
دارو، رویداد قابل مالحظه ای در این بازار به وجود نیاورد اما واکنش ها 
آن قدر پیش بینی نشده 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(، نهاده های کش��اورزی و... اوضاع 
کمابیش مشابه اوضاع دارو است و کوچک ترین نوسانی ممکن 
اس��ت قیمت ها در ب��ازار را دچار جهش و دول��ت را مجبور به 
عقب نشینی کند. از این بابت دولت سیدابراهیم رییسی نمی تواند 
ب��ا فراغ بال و خیال آس��وده قیمت ه��ا را واقعی و ارز ترجیحی 
را ح��ذف کن��د. البته افزایش فروش نفت خام و بازگش��ت پول 
آن به کش��ور و به طور کلی افزایش درآمدهای ارزی رییس��ی 

و همکاران��ش را به آینده امیدوار کرده و باعث ش��ده تا برخی 
گام ه��ا را دولت با اطمینان بیش��تری بردارد. این گام ها اگرچه 
اصالح برخی رویه ها در اقتصاد اجتماعی را هدف گرفته اس��ت 
اما در همین باره هش��دار مقام معظم رهبری نیز وجود دارد که 
دولت را به اصالح و ترمیم زیرساخت های کشور در زمینه های 
گوناگون و از جمله بهبود اوضاع آب، شرکت های دانش بنیان و 

مانند آن توصیه می کنند.
ابراهیم رییس��ی در سال نخس��ت زمامداری اش گزینه های 
زیادی برای بهب��ود اوضاع اقتصادی ندارد حتی اگر پیش بینی 
بانک جهانی برای افزایش رونق اقتصادی در ایران و کاهش تورم 
به ۳۶ درصد محقق ش��ود باز هم جهش قیمت ها در سال های 
گذشته آن قدر باال بوده که تورم ۳۶ درصدی )در نگاه بدبینانه 
باالی ۴۰ درصد( فشار اقتصادی زیادی به اقشار میانی و پایین 
جامعه وارد می کند. به همین دلیل گمان نمی رود که در شرایط 
کنونی- حتی اگر این ش��رایط سال ها به طول بینجامد- دولت 

بتواند دالر ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد کشورمان حذف کند.

دالر 4200 تومانی می ماند
نادر کریمی جونی- مش��کل بزرگ هنوز 
حل نشده است؛ آیا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از 
اقتصاد ایران حذف خواهد کرد؟ در الیحه بودجه 
امسال اختیار اینکه دالر ۴۲۰۰ تومانی همچنان 
در اقتصاد ایران بماند یا نه به دولت داده شده 
است. با این مصوبه انتظار می رفت دولت براساس 
ش��عارهایی که قبال داده ب��ود بالفاصله تدابیر 
روشنی برای حذف این نرخ ارز اتخاذ کند. اما 
دست کم در هفته های 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 اولویت های خود خارج کرده اند. دولتی ها 
عالوه بر این نمی خواهند درباره این نکته که آیا 
حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی 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 آن قدرها هم خوب نیست و در بهترین 
حالت، نرخ تورم حتما باالتر از ۳۰ درصد، برای 

سال جاری باقی خواهد ماند.
البته در صورت وقوع توافق در گفت وگوهای 
هسته ای و بازگشت ایران به مناسبات اقتصادی 
جهانی و رفع کامل تحریم های ایاالت متحده، 
گم��ان می رود که ت��ورم ایران ب��ه حدود ۲۵ 
درصد کاهش یابد اما کارشناسان امید چندانی 
به حل و فصل پیچیدگی های موجود در پرونده 
هس��ته ای کشورمان ندارند و نمی دانند که آیا 
واقعا مسیر گفت وگوها به سمت پایان منازعه 
و توافق میان ایران و ایاالت متحده است یا این 
مس��یر روندی واگرایانه دارد و گذشت زمان بر 
اختالف ها و پیچیدگی ها خواهد افزود. دقیقا به 
همین دلیل اس��ت که در نگاهی بدبینانه نرخ 
تورم سال ۱۴۰۱ ایران حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد 

پیش بینی شده است.
با ای��ن نرخ ت��ورم البته دول��ت نمی تواند 
ریسک زیادی کند و دست به انجام رفتارهای 
ماجراجویانه و احساسی بزند چراکه بالفاصله با 
واکنش تند بازار مواجه و مجبور به عقب نشینی 

می شود.
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 می کند و در اصل برای شهروندان ایرانی 

چیزی تغییر نکرده است. 
ادامه در همین صفحه

دیدگاه

 فایننشال تایمز 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 شگفت زده 
کرد، اما برخی غرب را به ریاکاری متهم کرده اند. 
به نظر می رسد دو تصویر به دست آمده در طول 
بحران اوکراین، مواضع نسبی روسیه و اتحاد غرب 

را به طور خالصه بیان می کند. 

 فعاالن بخش خصوصی در گفت وگو با »جهان صنعت« به ناپدیدشدن  
15۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی واکنش نشان دادند

 پاسخگوی اتهام ها باشید 
»جهان صنع�ت«- عده ای ریاس��ت فعلی اتاق 
بازرگانی ایران را بی کفایت می دانند و به دنبال انتقاد 
پی در پی از عملکرد او هستند. عده ای دیگر معتقدند 
اعض��ای فعلی ات��اق تمام تالش خ��ود را برای حل 
مشکالت فعاالن بخش خصوصی انجام می دهند اما 
باید در بیان نتایج فعالیت های خود و همچنین موارد 

مالی اتاق بازرگانی ایران شفاف تر عمل کنند. 

 »جهان صنعت« کارکرد صندوق های سرمایه گذاری
 در اوراق دولتی را بررسی می کند

 ضربه گیر بورس 
در برابر فروش دستوری

»جهان صنعت«- روزهای پایانی اسفندماه 
سال گذشته بود که سازمان بورس از مصوبه 
جدید تاسیس صندوق س��رمایه گذاری در 
اوراق به��ادار با درآمد ثابت ویژه اوراق دولتی 

خبر داد. 
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»جهان صنعت« اختالفات جدی مجلس و دولت را بررسی می کند

جدال سیاسی

»جهان صنعت« خبرهای ضد و نقیض درباره آزادسازی دارایی های  ایران  را بررسی می کند 

فرجام دالرهای بلوکه شده
»جهان صنعت« در گفت و گو با کارشناسان بالتکلیفی تعرفه های بخش خصوصی را بررسی کرد

مرگ تدریجی نظام سالمت

گروه اقتصادی- اقتصاد ایران در روزهای اخیر در معرض خبرهای 
ضد و نقیضی از آزادس��ازی دارایی های بلوکه شده قرار گرفته است. این 
خبر هرچند برای مدت زمان کوتاهی توانست بازار ارز را تکان دهد و به 
خوش بینی ها درباره افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بیفزاید، اما تکذیب 

این خبر از سوی یک مقام آمریکایی همه معامالت برای چینش پازل 
اقتصادی کشور را به هم زد. اکنون می توان گفت اقتصاد ایران با دو ابهام 
بزرگ و اساسی در سال جاری مواجه شده است؛ نخست آنکه رایزنی ها 

برای احیای برجام و خروج از تله محدودیت های تحریمی ...

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

و از طرف دیگر چنانچه افزایش نیابد، پزشکان و شاغالن حوزه سالمت و 
بیمارستان های خصوصی با مشکالت بیشتری دست به گریبان می شوند. در 
این میان عده ای اصرار به افزایش حداقلی نرخ تعرفه های پزشکی دارند که با 

مخالفت های جدی پزشکان و سازمان نظام پزشکی روبه رو شده است. 
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کمک 7 میلیارد ریالی سران قوا به گلریزان ستاد 
دیه کشور

»جهان صنعت«- 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 

سی وپنجمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور مشارکت کردند.
رمضان امسال حجت االسالم سیدابراهیم رییسی با اهدای مبلغی معادل پنج 
میلیارد ریال، حجت االسالم اژه ای 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 ۱۰ میلیارد ریالی رهبر 
معظم انقالب اسالمی روشن شد و تا به امروز از محل همین منابع و کمک های 
مادی و معنوی خیرین خداجو از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون زمینه آزادی 

صدها زندانی جرائم غیرعمد فراهم شده است.

تبریک رییسی به اسد
»جهان صنعت«- رییس جمهوری اسالمی ایران فرارسیدن روز ملی جمهوری 

عربی سوریه را به بشار اسد رییس جمهور 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 ظرفیت ها و توانمندی های 
فراوان دو کشور می توان در جهت برقراری صلح، ثبات و توسعه در منطقه، پایه ریزی 
همکاری های منطقه ای و گس��ترش روزافزون روابط فیمابین در تمامی زمینه ها 

گام های ارزنده ای برداشت.

قالیباف با انتقاد از رفتارهای نمایشی:
گرانی ها باید مهار شود

»جهان صنع�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��ه ای از تذکره��ای اخالقی عمیق و توصیه ه��ای کاری دقیقی بود که راه 
عبور از مسیر پرپیچ و خم کارآمدی نظام را نشان می دهد، 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 می شود، اما 
نمایندگان مجلس این رهنمودها را باید به طور ویژه نصب العین قرار دهند، چراکه 
در بسیاری از مناطق کشور نمایندگان در نظر مردم نزدیک ترین 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 پیشران های 
اصلی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید مدل برنامه نویسی برنامه هفتم متحول 
شود تا به جای کلی گویی و تصویب مجموعه ای از احکام آرمانی غیر قابل دستیابی، 
برنامه عملیاتی را تصویب کنیم که همه ظرفیت های کشور را بر اولویت های مشخص 
هماهنگ و هم افزا کند و در همین راستا از سال گذشته بحث های کارشناسی در 
کمیسیون های مجلس و مرکز پژوهش ها صورت گرفته است و مجلس آماده است 

هماهنگ و هم افزا با دولت در اسرع وقت این برنامه را به تصویب برساند.«
قالیباف با اشاره به وضعیت گرانی ها 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 گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این 
مساله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند و امیدوارم 
تالش های شبانه روزی آنها در مهار زدن بر افسار گرانی ها هر چه سریع تر به نتیجه 

برسد و نگرانی های مردم در تامین معیشت برطرف شود.«

مذاکره کننده ارشد ایران مطرح کرد
هم افزایی سیاست های خارجی و دفاعی 

»جهان صنعت«- علی باقری کنی 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 هم افزا 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، ثبات ساز، امنیت آفرین، 
پایدار، فراگیر و پویا اس��ت و امنیت پایدار منطقه ای در گرو نفی صریح، ش��فاف و 
بی قید و ش��رط تجاوز و اشغالگری است.باقری کنی در ادامه افزود: اگر قدرت های 
غربی  تروریست های خونخوار را با »منطق سالح« به جنگ فرهنگ و تمدن بشری 
گسیل کردند و القاعده و داعش را به جان ملت های منطقه انداختند، مقاومت با 
»سالح منطق« و گام برداشتن در مسیر هویت یابی انسان ها و تمدن سازی ملت ها، 
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 بی نظمی گفت: در عمل ثابت شده که مقاومت یک 
دکترین جامع برای »اداره کارآمد جامعه« و »تعالی انسان آزاد« و »هویت بخشی 

به ملت های مستقل« است.

کاردار سوئد احضار شد
»جهان صنعت«- سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش 
به هتک حرمت قران کریم در یکی از شهرهای سوئد اظهار کرد: جمهوری اسالمی 
ایران آتش زدن کالم اهلل 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 می کند.سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار عمدی این اقدام 
هتاکانه در ماه مبارک رمضان را عامل جریحه دار شدن احساسات مسلمانان در سوئد 
و در سراسر جهان دانست و افزود: این اقدام موهن مصداق بارز نفرت پراکنی و مغایر با 
آزادی بیان بوده و باید توسط تمامی معتقدان به همزیستی و گفت وگوی بین ادیان 
محکوم شود.خطیب زاده تاکید کرد: ضمن پاسخگو دانستن دولت سوئد، مترصد 
واکنش فوری، شدید و صریح این کشور در برخورد با عوامل این اقدام توهین آمیز 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 
بیش از پیش اتحاد مسلمین و کشورهای اسالمی در برابر توطئه های دشمنان اسالم 
را ضروری می سازد.گفتنی است،در غیاب سفیر سوئد کار دار این کشور به وزارت 

خارجه احضار و مراتب اعتراض ایران به وی ابالغ شد.

روایت جنتی از مذاکرات دولت روحانی
آمریکا با حذف سپاه از فهرست تروریسم موافقت 

کرده بود
»جهان صنعت«- علی جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم در توئیتی به انتقاد از 

تیم مذاکره کننده برجام در دولت سیزدهم پرداخت. 
جنتی نوشت: »گفته می شود یکی ازموانع توافق برای احیای برجام مخالفت 
آمریکا با حذف س��پاه پاسداران از فهرست تروریسم FTO است 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 پیش شرط هرگونه مذاکره مورد توافق 
آمریکاقرارگرفته بود.«او ادامه داد: »باگذشت یک سال از توقف مذاکرات احیای برجام 
هیات مذاکره کننده نه تنها دستاورد جدیدی نداشته بلکه آنچه را که دولت دوازدهم 
درسایه ورزیده بودن دیپلمات های خود به دست آورده بود به طور کامل به دست 
نیاورده است زیرا آنان می دانستند برای احقاق حقوق ملت باچه زبانی با قدرت های 

جهانی سخن بگویند.«

خبر

سياست مجازی

آرزو فرشید- یکدستی حاکمیت نتیجه ای 
اس��ت که از دو انتخاب��ات ۱۴۰۰ و ۱۳۹۸- فارغ 
از کم و کیف انتخابات- حاصل ش��د و آن طور که 
به نظر می رسد هیچ اثری در روند پیشبرد امور و 
مملکت داری آقایان نداشته است! برخی با در نظر 
گرفتن تجربه هشت ساله دولت احمدی نژاد منتظر 
ب��روز و ظهور برخی اختالفات بین جریان حامی 
دولت و مجلس یعنی اصولگرایان بودند اما گمان 
نمی رفت 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 همکاری ها و تعامالت 
بیشتری باشیم و مسائل با چالش و تنش کمتری 
حل و فصل 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 بحران ها 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 نگذاشته اند و در لفافه دعوا می کنند! 
میانکاله  � 

از آخر به اول که مرور کنیم، یکی از جدی ترین 
جدل ها بین دولت و مجلس همین قضیه ساخت 
پتروشیمی در میانکاله است. رییس جمهوری دستور 
توقف پروژه را داده اما کو گوش شنوا! دلیلش هم 
این طور که به نظر می رسد این است که گروهی 
در مجلس حسابی هوای پیمانکار را دارند. شاهدش 
هم اظهارات اخیر آقای قالیباف درباره مجوزهای 
کسب و کار است که ناراحتی وی از دستور رییسی 
را عی��ان کرد. باز هم بگذری��م از تکذیبیه ای که 

رسانه های 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 می کند، بحث دیگری است 
اما آنچه که عیان است دعوای دولت و مجلس برای 
مقصر جلوه دادن هم در این ماجرا است. شاهدش 

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 می کنند 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 محدودسازی های 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 نامه ای 
که ۱۸۰ نماینده 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 

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 می دهد، 
قبال هم مش��اهده ش��ده بود. واضح ت��ر از همه 
وقتی که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داغ بود. 
در آن موض��وع نیز دیدیم که دولت رییس��ی با 
وجود اینکه طبق قانون نیازی به مصوبه مجلس 

نداشت، الیحه دوفوریتی به بهارستان فرستاد تا 
مسوولیت های گرانی های 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 
بررسی های 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 بی سابقه را به جان خرید 
اما اجازه نداد که دولت س��یزدهم مس��وولیت 
درآمدهای بیش��تری که می خواهد داشته باشد 

را روی دوش مجلس اندازد.
ساز استیضاح � 

گذشته از موارد مذکور که به وضوع مشخص 
بوده دولت و مجلس اگرچه اختالف دیدگاه جدی 
درباره اصل ماجرا ندارند، نمی خواهند مسوولیت 
تصمیم مربوطه را برعهده بگیرند، ش��اهد موارد 
اختالفی دیگری هم بین دولت و مجلس بوده ایم 
که نشان می دهد با وجود همسویی سیاسی آنها، 
روزبه روز هوای رابطه ش��ان ابری تری می ش��ود. 
مثال همین ساز استیضاح که هنوز در دولت به 
یک سالگی نرسیده در مجلس کوک کرده اند. از 
عبدالملکی که مورد نقدترین وزیر رییسی است 
تا وزیر ارتباطات و صمت روزهای پراسترسی را 
می گذرانند و شاهدیم که برخی ضمن فضاسازی 
برای مهیا کردن زمینه برکناری آنان در دولت، 
مقدمات استیضاح در مجلس را فراهم می کنند. 
دولت سیزدهم اما به این سادگی ها قصد کوتاه 
آمدن ندارد لذا کار خود را کرده و به این مسائل 
بی توجه 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، آسیب های حذف ارز ترجیحی 
چقدر باشد و جور محدودیت اینترنت را کدام نهاد 
تصمیم گیرنده بکش��د فرقی ن��دارد. آنچه در این 
مرحله واضح و قابل تامل است همین اختالف بین 
دولت و مجلس اس��ت که روزبه روز بیشتر شده و 
اگر با همین فرمان پیش برود احتماال نتایج خوبی 

نخواهد داشت.
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گروه سیاسی- نمایندگان مجلس شورای اسالمی دو فوریت 
طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را به 
تصویب رساندند. مجلس یازدهمی ها در حالی با ۱۹۳ رای موافق، 
۵۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر به 
دو فوریت این طرح رای دادند که با وجود شعارها و وعده های خود در 
زمینه شفاف کردن آرای نمایندگان تاکنون توفیقی نداشته اند! حامیان 
این طرح می گویند که بحث شفافیت آرای نمایندگان ذیل همین 
عنوان دیده شده اما برخی دیگر معتقدند که این طرح هم سرنوشت 
بهتری نخواهد داشت. گروه دوم البته خود به دو گروه تقسیم می شوند، 
یک گروه اصالح طلبانی که این اقدام مجلس را سنگ بزرگی برای 
نزدن ارزیابی می کنند و دوم اصولگرایانی در مجلس که می دانند این 
کار به نتیجه نرسیده و طرح یا بزرگنمایی آن هزینه های بیشتری به 

مجلس تحمیل خواهد کرد. 
موافقان و مخالفان چه گفتند؟ � 

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

تاکید کرد: مجلس شورای اسالمی پیشتاز شفافیت است. نباید فقط 
شفافیت را از مجلس مطالبه کرد و باید شفافیت به همه دستگاه های 
اجرایی تسری پیدا کند.روح اهلل نجابت اما مخالف دوفوریت بود و گفت: 
ما برای شفافیت سایر نهادها و دستگاه ها قانون داریم و نیازی نیست که 
قانون دیگری در این زمینه تصویب کنیم.دیگر موافق طرح عبدالعلی 
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 می کنند و این مساله نشان می دهد که قوانین 
مصوب مجلس خروجی الزم را ندارد و به خوبی اجرایی نمی شود 
که شفافیت باعث می شود دیگر شاهد چنین موضوعاتی نباشیم. باید 
مشخص شود که در پستوهای ادارات و سالن های جلسات ادارات و 
وزارتخانه ها چه اتفاقی می افتد.محمود احمدی بی غش نیز در مخالفت 

با دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: تحقیق و تفحص یک 
نوع شفافیت است و از زمانی که تحقیق و تفحص در مجلس تصویب 
می شود، شاهد هستیم که برخی از نمایندگان مانع از انجام آن تحقیق 

و تفحص می شوند 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 می کند. چرا مردم نباید استدالل اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در موافقت و یا مخالفت با واردات 

خودرو را بشنوند؟
نگرانی قالیبافی ها � 

فعال دو فوریت این طرح تصویب شده و در صورت تصویب نهایی، 
قوای سه گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطالعات مربوط به 

حوزه فعالیت دستگاه های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات 
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 می رسد این 
طرح تصویب شدنی نیست. شاهدش نیز نگرانی قالیبافی ها از هزینه 
عدم تصویب این طرح است. در پی همین نگرانی سایت »فردا« در 
گزارشی با تیتر »رادیکال ها مسوول سوخت رسانی به ماشین تخریب 
اصالح طلبان شده اند؟« از تاکیداتی که بر موضوع شفافیت می شود، 
انتقاد کرد و نوشت: »از هنگام شروع مجلس یازدهم حمله به این 
نهاد با اسم رمز شفافیت دستور کار جدی اصالح طلبان و افراد موسوم 
به عدالتخواه بوده که به نظر می رسد به تازگی وارد مرحله جدیدی 
شده است. ماجرا از این قرار است که تعدادی از افراد نزدیک به جبهه 
پایداری در مجلس همسو با اصالح طلبان و مدعیان عدالت خواهی 
هرازگاهی با محور طرح شفافیت حاشیه درست کرده و برای مجلس 
هزینه تراشی می کنند. در این بین با وجود اینکه طرح قبلی شفافیت 
به دلیل ناتوانی تهیه کنندگانش در اقناع نمایندگان رای نیاورده بود 
دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه امروز )یکشنبه( با ۱۹۳ رای 

موافق تصویب شد.«

»جهان صنعت«- در راس��تای سیاست قضازدایی و کاهش 
ورودی پرونده ها به دس��تگاه قضایی، نشست هم اندیشی رییس 
قوه قضاییه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه های اجرایی 
و نهادهای حاکمیتی، به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی 
پرونده های مربوط به دس��تگاه های دولتی و حاکمیتی به عدلیه 
برگزار شد.حجت االسالم محسنی اژه ای با اشاره به نقش و کارکرد 
ویژه معاونت های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های 
حاکمیتی در برنامه ریزی و هماهنگی جهت پیش��برد کلیه امور 
حقوقی و مجلس دستگاه های متبوع خود و نظارت بر ُحسن اجرای 
آن ها، اظهار کرد: معاونت های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و 
دستگاه های حاکمیتی به عنوان حلقه واسط تشکیالت خود با مجلس 
و دستگاه قضایی، ایفاگر مسوولیت های خطیر و مهمی نظیر اقامه 
دعوی، تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری، حقوقی، اداری، ثبتی و سایر 
دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و حقوقی و همچنین ارتباط مستمر 
با نهاد تقنینی کشور در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های دستگاه 
متبوع خود هستند.رییس دستگاه قضا در ادامه به بیان راهکارها و 

نکات��ی کلیدی در باب تقویت کارایی معاونت های حقوقی و امور 
مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های حاکمیتی و نقش آفرینی آنها در 
پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، 
پرداخت و در این رابطه مشخصا به ۱۰ دستورکار اشاره کرد.استخراج 
آمار مدون و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده های قضایی مرتبط با 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده های حقوقی مرتبط 
با دستگاه ها به لحاظ طرفیت )طرف مخاطب دعوا(؛ آسیب شناسی 
دالیل تشکیل پرونده های قضایی له یا علیه دستگاه های دولتی و 
حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده های مرتبط با دستگاه ها قبل از صدور 
آرا و احکام قضایی در رابطه با آن ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه هایی 
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 می شود علیه 

یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ 
ضرورت تدوین الیحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی 
دستگاه ها در جریان رسیدگی های قضایی؛ آسیب شناسی دالیلی که 
سبب می شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر 
ش��ود و ضرورت دقت نظر معاونت های حقوقی دستگاه ها در ارائه 
درخواست های تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستورکاری بود که رییس 
قوه قضاییه در نشست هم اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس 
دستگاه های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای نقش آفرینی 
آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده ها 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 معاونت های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های 
حاکمیتی و نقش آفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش 

ورودی پرونده ها به دس��تگاه قضایی، تصریح کرد: مختومه کردن 
پرونده های قضایی مرتبط با دستگاه های دولتی و حاکمیتی در قالب 
صلح و سازش، قبل از صدور رای و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم 
از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل توجه است و نقش معاونت های 
حقوقی دستگاه ها در تحقق این مهم برجسته است.محسنی اژه ای با 
اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی  به  
شکایات ، تظلمات  و اعتراضات  مردم  نسبت  به  مامورین  یا واحدها یا 
آیین  نامه  های  دولتی  و احقاق  حقوق  آنها طبق اصل  یکصد و هفتاد و 
سوم قانون اساسی، اظهار کرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی 
یا حاکمیتی می تواند در شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که 
سبب می شود 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 دست اندرکاران دستگاه مزبور در راستای 
جلوگیری از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات وحقوق مردم 

بسیار حائز اهمیت است.

»جهان صنعت« گزارش می دهد
رویای شفافیت

مجلس دیروز به دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه رای داد

»هم اندیشی ریيس قوه قضایيه  با دستگاه  های اجرایی و حاکميتی برای کاهش پرونده های ورودی
۱۰ راهکار اژه ای 

پارلمان

عدليه

اختالف نظرهای طبیعی
*ناصر ایمانی- برخی تصور می کردند که با همسو شدن دولت و مجلس 
نباید اختالف نظری 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 
اختالف نظری داشته باشند. آنها درباره سیاست های کلی همسویی دارند اما به 
این معنی نیست که مثال اگر رییس جمهور یک وزیر را برکنار نکند، مجلس 

هم او را استیضاح نمی کند. 
نکته دیگر اینکه اکنون اختالف نظرها 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 می دهد تا 
دولت شروع به کار کند و بعد اگر دیدند که مثال الیحه ای آمده که قابل قبول نیست یا وزیری خوب عمل نمی کند و... 

مخالفت ها 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 پیش بینی 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 اختالف نظر نداشته باشند. 
برخی می گویند که مجلس و دولت در مواردی مثل حذف ارز ترجیحی سعی کرده اند که مسوولیت را به گردن هم 
اندازند اما آنچه در آن مورد شاهد بودیم را هم اختالف نظر تفسیر می کنیم. اگر قرار به بررسی موارد اختالفی بر اساس 
جزئیات باشد، باید در نظر داشت که مثال درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم گیری درباره قیمت ارز همیشه برعهده 
دولت بوده است و مجلس در این باره ورود نمی کند. آنچه دولت می خواست 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 اختالف نظر 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 عکس العمل نشان می دهد و این خیلی خوب است و ثابت می کند که 
مجلس با وجود همسو بودن با دولت، استقالل خود را نشان می دهد و بر اساس آن نسبت به اقدامات دولت عکس العمل 
نشان می دهد. دقت داشته باشیم که در اینجا درباره درستی یا غلطی اقدامات صحبت نمی کنیم. منظور وجود حساسیت 
و واکنشی است که نشان داده می شود. البته باید این را هم در نظر داشت که دولت هم در توجیه اقدامات خود ضعیف 

عمل می کند و شاید همین باعث واکنش های بیشتر از سوی مجلس شده است.
* فعال سیاسی اصولگرا

مرافعه های قدیمی
*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 قابل توجهی با هم دارند و این با انتظاری که از همسو 
شدن آنها می رفت، فاصله دارد. به نظر من اما آنچه این روزها در روابط بین دولت 
و مجلس مشاهده می کنیم همان دعوا و مرافعه های معمول است. برای درک بهتر 
موضوع باید در نظر داشت که فهم مشکالت مملکت ما خیلی پیچیده و دشوار 
نیست. یک سری سیاست های کالن است که خطا بوده و طی سال ها 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 رییس جمهور بود، این آقایانی که االن اکثریت را در مجلس دارند و دولت را در اختیار گرفته اند، 
همه مشکالت را گردن روحانی می انداختند. قبل از آن هم وقتی دولت احمدی نژاد سر کار و از خودشان بود، می گفتند 
که سیاست های غلط  هاشمی رفسنجانی 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 رییس جمهور باشد 
یا روحانی یا احمدی نژاد، خاتمی و  هاشمی رفسنجانی. فرقی هم ندارد که مجلس دست اصالح طلبان باشد )مثل مجلس 
ششم( یا دست اصولگرایان )مجلس هفتم و هشتم و نهم(، مثل مجلس دهم ترکیبی از اصالح طلبان 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 می کند. آمار دولتی می گوید که یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر است. این را دیگر صادق زیباکالم 
نمی گوید، آمار بانک مرکزی که دست تندروها است، می گوید! درحالی که ۱۰ یا ۲۰ سال قبل شاید ۵ تا ۱۰ درصد 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 ۴۲۰۰ تومانی و... نیز همان دعوا و مرافعه های 
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 دقیق تر مرافعه های 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 می کشند و با هم دعوا می کنند چون کسی نیست که با او دعوا کنند.
* فعال سیاسی اصالح طلب
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»جهان صنعت« اختالفات جدی مجلس و دولت را بررسی می کند

جدال سیاسی
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مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد
پرداخت تسهیالت بانکی فقط با صورتحساب  

الکترونیک
»جهان صنع�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 قمری وفا، 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 )خراسان رضوی، 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 ۱۵ اردیبهش��ت در تمام استان های کشور این 
الزام برای آن صنایع عملیاتی می شود 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 ۲۸ هزار تومانی
»جهان صنعت«- بازار ارز طی هفته های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده 
و بین دو کانال قیمتی ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی رفت و برگشت می کند. با آنکه 
خبرهایی در خصوص آزادسازی دارایی های بلوکه شده و یا توافق برای بازگشت 
بخشی از این درآمدها منتشر شده اما دالر بی توجه به این اخبار مسیر همیشگی 
خود را طی می کند. روز گذشت نیز دالر بعد از بازگشتی کوتاه به کانال ۲۷ هزار 
تومانی بار دیگر توانست وارد کانال ۲۸ هزار تومانی شود و با قیمت ۲۸ هزار و 
۱۰۰ تومان مورد معامله قرار گیرد. به نظر می رسد عدم قطعیت ها 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 ۲۰۰ تومانی همراه 
شد و از ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان در معامالت روز شنبه به ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان 
رسید. کانون صرافان نیز روز گذشته دالر را ۲۵ هزار و ۲۲۰ تومان برای خرید 
و ۲۵هزار و ۵۱۰ تومان برای فروش قیمت گذاری کرد. این کانون در روز شنبه، 
قیمت دالر را ۲۵ هزار و ۲۰۷ تومان برای خرید و ۲۵ هزار و ۵۰۹ تومان برای 

فروش اعالم کرده بود که در معامالت دیروز افزایش اندکی را نشان داد.
همچنین در صرافی ملی، دالر با قیمت ۲۵ هزار و ۴۳۳ تومان برای فروش و 
۲۵هزار و ۱۸۰ تومان برای خرید معامله شد. روز شنبه اما دالر در این صرافی ۲۵ 
هزار و ۳۱۸ تومان برای فروش و ۲۵ هزار و ۶۶ تومان 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 ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان برای خرید قیمت خورد که نسبت 
به قیمت آن در روز شنبه معادل ۲۸ هزار و ۳۸۱ برای فروش و ۲۸ هزار و ۹۹ 

تومان برای خرید افزایش قیمتی در حدود ۲۵۰ تومان را نشان داد.
هرچند مقامات داخلی نسبت به اظهارات آمریکا در مورد آزادسازی دارایی های 
بلوکه شده واکنش نشان داده و اعالم کرده اند 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 
نااطمینانی های تزریق شده در خصوص سرنوشت برجام به نظر می رسد تا زمان 
قطعی شدن نتیجه مذاکرات بازار ارز به نوسانات قیمتی خود ادامه خواهد داد. 

 معافیت های مالیاتی غیرهدفمند، پاشنه آشیل
 نظام مالیاتی 

»جهان صنعت«- رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با تاکید بر 
اینکه س��اماندهی معافیت های مالیاتی از برنامه های تحولی این س��ازمان 
است، گفت: معافیت های مالیاتی گسترده و غیرهدفمند، پاشنه آشیل نظام 

مالیاتی است.
داود منظور معافیت های گسترده و غیرضروری را از چالش های اساسی 
نظام مالیاتی برشمرد و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که معافیت های 
مالیاتی، س��اماندهی و هدفمند ش��وند که در این ص��ورت می توان انتظار 
داشت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز افزایش قابل مالحظه ای 

پیدا کند.
منظور با بیان اینکه حجم گسترده معافیت های مالیاتی در کشور نیازمند 
بازنگری است، ادامه  داد: لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام و 
همچنین حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، از جمله مصادیق ساماندهی 

معافیت های مالیاتی است.
وی با اش��اره به برخی تغییرات در سیاس��ت های این سازمان و اعمال 
جهت گیری های جدید در نظام مالیاتی، ضمن اش��اره به برنامه ریزی 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، بی نظمی در تمکین مالیاتی و به طور کلی قانون گریزی 
می شود؛ بنابراین امسال رویکرد این سازمان برای بخشودگی جرائم مالیاتی 

متفاوت خواهد بود.
وی با بیان اینکه تکریم مودیان خوش حساب و مودیانی که به موقع به 
تکالیف قانونی خود عمل می کنند یک اصل و ضرورت اس��ت، گفت: اجازه 
سوء استفاده به کسانی که به اشکال مختلف درصدد فرار مالیاتی یا اجتناب 

از پرداخت مالیات هستند را نمی دهیم.
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 ارزش های 
س��ازمانی پایبند و متعهد هس��تند و برخورد قاطع و جدی با متخلفان در 
دستور کار قرار دارد و اجازه نمی دهیم عده ای معدود، وجهه و اعتبار سازمان 

را در نزد مردم خدشه دار کنند.

گروه اقتصادی- اقتصاد ایران در روزهای اخیر 
در مع��رض خبرهای ضد و نقیضی از آزادس��ازی 
دارایی های بلوکه ش��ده قرار گرفته است. این خبر 
هرچن��د برای مدت زمان کوتاهی توانس��ت بازار 
ارز را تکان دهد و به خوش بینی ها 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 می توان گفت اقتصاد ایران با دو ابهام بزرگ 
و اساسی در سال جاری مواجه شده است؛ نخست 
آنکه رایزنی ها ب��رای احیای برجام و خروج از تله 
محدودیت های 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 قطعیت ها در مورد آینده کشور همچنان باقی 
اس��ت، اما رییس س��ازمان برنامه و بودجه تزریق 
ارزهای یادشده به حوزه های زیرساختی و عمرانی 
را اه��داف اصلی دولت عنوان کرده اس��ت. اکنون 
جای خالی این پرسش باقی می ماند که گمانه زنی 
در خصوص گشایش های ارزی، اقتصاد ایران را به 

کدام سمت خواهد برد؟
حجم دارایی های مسدودی � 

برآوردهایی که طی چند س��ال اخیر صورت 
گرفت��ه خبر از طلب بی��ش از ۵۰ میلیارد دالری 
ایران از شش کشوری می دهد که خریداران اصلی 
نفت و محصوالت پتروشیمی ایران در دوران قبل 
از تحریم بوده اند. هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و 
عراق کشورهایی هستند که بیش از همه در صدر 
اخبار رسانه ها قرار گرفته اند 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 ۲۲ میلیارد دالر، 
ژاپ��ن ۱/۵ میلیارد دالر، کره جنوبی هفت میلیارد 
دالر و عراق ۳/۵ میلیارد 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 دارایی های 
بلوکه شده ایران وجود ندارد اما ارقام اعالمی از ۴۰ 
تا ۱۰۰ میلیارد دالر متغیر است. اخیرا خبرهایی 
در خصوص آزادسازی بخشی از این دارایی ها نیز 
منتشر شده است. برای مثال مقامات داخلی هفته 
گذشته اعالم کردند که دولت انگلیس ۴۷۰ میلیون 
یورو از مطالبه خود به کشورمان را پرداخت کرده 
است. بعد از آن نیز خبرهایی در خصوص احتمال 
آزاد شدن هفت میلیارد دالر از دارایی های ایران در 

کره جنوبی منتشر شد.
تکذیبیه مقام آمریکایی � 

س��عید خطیب زاده، 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 
هفته ای که گذشت به منظور نهایی شدن سازوکار 
آزادسازی این ۷ میلیارد دالر عنوان شد. با وجود 
استقبال بازارهای داخلی از خبرهای ارزی یادشده 
و عقب نشینی قیمت ها در بازار ارز، یکی از مقامات 
آمریکایی این خبر را تکذیب و اعالم کرد که توافقی 
برای آزاد ش��دن دارایی های ایران صورت نگرفته 
اس��ت. ند پرایس، س��خنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا در یک کنفرانس خبری به این سوال که آیا 
آمریکا پول های بلوکه شده ایران را آزاد کرده پاسخ 
داده و گف��ت: »تمامی تحریم های 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 گزارش  هایی که 
صحت نداشته   اند و به کلی نادرست هستند، تاسف   بار 
بوده است، نه تنها در زمینه مساله تحریم ها یا لغو 
تحریم ها بلکه باید بگویم در زمینه این مساله مربوطه 
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 نمی توان به بازگشت ارزهای بلوکه شده 
چندان دلخوش بود. در سال گذشته مقامات دولتی 
بارها مساله بازگشت این ارزها به چرخه اقتصادی 
را پیش می کشیدند و نسبت به اثرات آن بر اقتصاد 
کش��ور ابراز خوشحالی می کردند، با این حال این 
مس��اله کماکان به عنوان یک معم��ای ارزی در 
داخل کشور مطرح است و هنوز نمی توان 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 بلوکه شده ایران منتشر 
شد. خبر نخست را مدیر امور بین الملل بانک مرکزی 
اعالم کرد. صحبت های وی در حقیقت واکنشی به 
اظهارات مقام آمریکایی بود. وی در همین رابطه و 
در گفت وگو 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 ۳۹۰ میلیون پوند که 
بیش از ۴۰ سال، 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 ۳۹۰ میلیون پوند به طور قطعی وصول 
شد، این موضوع رسما اعالم و تایید شد. اتفاقا سفر 
هفته گذشته هیات منطقه ای به ایران که از سوی 
وزارت امور خارجه نیز اعالم شد، دقیقا در همین 
راستا و به منظور بررسی و جمع بندی درخصوص 
جزئیات نحوه و فرآیند آزادسازی منابع مسدودی 
ای��ران در چارچوب همی��ن توافق صورت گرفت، 
بنابراین به نظر می رسد هیچ گونه تعارضی بین این 

اظهارنظرها وجود ندارد.«
هزینه کرد ارزهای بلوکه شده � 

دفاع مقامات داخلی از توافق برای بازگش��ت 
دارایی های بلوکه ش��ده ایران نش��ان می دهد که 
اقتصاد ایران کماکان می تواند منتظر گشایش های 
ارزی گفته شده باشد. نکته قابل توجه آنکه عمده 
گمانه زنی ها مربوط به طلبی است که ایران از دو 
کش��ور کره جنوبی 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 
دارایی های بلوکه شده 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 دارایی های 
بلوکه ش��ده ایران در چین معمایی است که هنوز 
حل نش��ده است. اما در بحبوحه انتشار خبرهای 
ضد و نقیض از آزادس��ازی دارایی های بلوکه شده 
ایران، صحبت های روز گذش��ته رییس س��ازمان 
برنامه و بودجه در خصوص محل مصرف این منابع 
نیز جای تامل بس��یار داش��ت. در حالی که هنوز 
مش��خص نیست این دارایی ها در چه چارچوبی و 
طی چه مراحل به دس��ت دولت ایران می رسد 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 
می گیرد تا براس��اس سیاس��ت و برنامه مشخص 
هزینه ش��ود. اگر ارزی آزاد ش��ود، برای کمک به 
پیشرفت پروژه های عمرانی، کارهای زیرساختی و 
رفع مشکالت مردم تزریق می شود و این موضوع 

کامال روشن است.«
در مجموع می توان گفت که س��ال ها تحمل 
تحریم و محدودیت های اعمال شده علیه کشورمان، 
اقتصاد را تشنه دارایی ها و سرمایه های جدید ارزی 
کرده اس��ت. به دلیل آنک��ه بخش قابل توجهی از 
پروژه های زیرس��اختی کشور معطل سرمایه های 
مالی مانده اند و بسیاری از فعالیت های تولیدی و 
صنعتی متوقف شده اند، بازگشت این منابع ارزی 
می تواند گشایش بزرگی برای اقتصاد ایران باشد. با 
این حال این پرسش کماکان باقی می ماند که این 
منابع چگونه به چرخه اقتصادی کشور می رسند و 
دولت چگونه قرار است از این منابع برای توسعه و 

شکوفایی اقتصادی استفاده کند.
ابهامات بازگشت ارزهای مسدودی � 

آن ط��ور ک��ه عض��و 
سابق اتاق بازرگانی ایران 
می گوید، با آنکه بازگشت 
ارزهای بلوکه شده می تواند 
تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد 
ایران داش��ته باشد با این 
وج��ود این مس��اله با چند اما و اگ��ر مهم همراه 

است.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفت وگوی خود 
با »جهان صنعت« گف��ت: اول آنکه هنوز به طور 
قطع��ی نمی دانیم که آیا این دارایی ها آزاد خواهد 
ش��د یا خیر. با این حال طبق صحبت های اخیر 
دولت آمریکا مبنی بر نشان دادن حسن نیت خود 
در بحث مذاکرات می توان امیدوار بود که این ارزها 
وارد چرخه اقتصادی کشور شوند. هرچند مشخص 

نیست که آیا بحث آزاد شدن دارایی های بلوکه شده 
را نیز باید مرتبط با گفته های دولت آمریکا دانست یا 
خیر. دوم آنکه سرنوشت برجام نیز هنوز در  هاله ای از 
ابهام قرار دارد و مشخص نیست که این دارایی ها در 
صورت آزادسازی قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات 
آزاد خواهد شد یا بعد از آن. ضمن آنکه آزادسازی 
این ارزها نیز نمی تواند به س��رعت اتفاق بیفتد و 
نمی توان 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 کره جنوبی پیش��تر اعالم کرده 
بود که در ازای این دارایی ها 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 نمی تواند در مورد نحوه هزینه 
کرد این منابع به طور مستقل تصمیم گیری کند. 
مساله چهارم این است که دولت در داخل نیز به 
تنهایی و به راحتی نمی توان��د در مورد این ارزها 
تصمیم بگیرد. با توج��ه به بدهی هایی که دولت 
به صندوق توس��عه ملی دارد بخش زیادی از این 
مناب��ع را باید ص��رف بازپرداخت بدهی هایش به 

صندوق کند.
عدالتیان تصریح کرد: در صورتی که دولت در 
بودجه ۱۴۰۱ محل مصرف این دارایی ها را مشخص 
کرده بود امکان اینکه مقامات مسوول بتوانند نحوه 
هزینه کرد این منابع را تغییر دهند وجود ندارد اما 
چنانچه در بودجه اشاره ای 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 دارایی ها جزو منابع 
مازاد دولت باشد در غیر این صورت دولت باید آن 

را صرف بازپرداخت بدهی هایش کند.
ب��ه گفته وی، اگر ف��رض را بر این بگیریم که 
مناب��ع آزاد ش��ده و دولت مس��تقال می تواند در 
خصوص نحوه هزینه کرد این منابع تصمیم گیری 
کند، بعد از سال ها منابع درآمدی ارزی حاصل از 
صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی را می توان 
در پروژه ه��ای عمرانی و زیرس��اختی هزینه کرد. 
مصرف این منابع به شیوه یادشده می تواند راهی 
برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی 
باشد. اما حتی اگر دولت کسری بودجه هم داشته 
باشد و بخش زیادی از دارایی های آزادشده را برای 
پرداخت بدهی هایش هزینه کند باز هم بازگشت 
دالرهای مسدودی می تواند تاثیر قابل توجهی بر 
اقتصاد ایران داشته باشد. حداقل این موضوع آن 
اس��ت که کس��ری بودجه دولت کمتر می شود و 

کنترل تورم نیز راحت تر خواهد شد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت 
استفاده درستی از این منابع نکند و دارایی هایی که 
به دستش می رسد را صرف تداوم سیاست هایی از 
قبیل تخصیص دالر دولتی برای واردات کاالهای 
اساس��ی کند این منابع را هدر خواهد داد. در هر 
صورت حجم منابع ارزی بلوکه ش��ده ایران بیش 
از ۶۰ میلیارد دالر برآورد می شود 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 طرح های عمرانی و زیرساختی باید دید دولت 
چگونه می خواهد از این منابع برای بهبود وضعیت 

عمومی اقتصاد استفاده کند.

»جهان صنعت«- یکی از تحوالت 
مهم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در 
سالی که گذشت را می توان اجرایی شدن 
قانون جدید چک دانست، قانونی که اعالم 
می دارد تمامی چک ها برای نقل وانتقال 
خود باید در س��امانه صیاد ثبت شوند تا 
قابلیت نقدینگی داش��ته باشند. به نظر 
می رسد قوانین جدید ابالغی به چک ها 
اعتبار بخشیده و سهم چک های برگشتی 
از مبادالت اقتصادی را کمتر کرده است. 
ش��اید مهم ترین الزامات و ضوابط قانون 
جدید چک را نیز باید ممنوعیت صدور 
چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی 
چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد 
توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان 
و مدت اعتبار سه ساله آن دانست. هرچند 
زمان زیادی از اجرایی ش��دن این قانون 
می گذرد اما کم��اکان موارد جدیدی در 
خصوص اس��تفاده از آن از س��وی بانک 
مرکزی منتشر می شود. جدیدترین آن 
را هم می توان اعالم س��خنگوی اجرای 
این قانون دانس��ت که اعالم کرده سهم 
چک ه��ای جدید در س��بد مب��ادالت 

اقتصادی بیشتر می شود.
بر همین اس��اس، سخنگوی اجرای 
قان��ون جدید چک با اش��اره به اینکه در 
اسفند ماه سال گذشته سهم چک های 
جدی��د به کل چک ه��ای وصولی به ۶۰ 
درصد رسیده است، گفت: همچنین در 
سال گذشته نسبت چک های برگشتی 
جدید به چک های مبادله ای جدید، ۶/۷ 
درصد و همین نس��بت برای چک های 

قدیمی ۱۰ درصد بوده است.
آمنه نادعلی زاده س��خت گیری های 
اعمال ش��ده از سوی قانون جدید چک 
در زم��ان تخصیص و صدور چک جدید 
را عاملی موثر در کاهش صدور چک های 
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 
برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک 

توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی 
رفع سوء اثر 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 
راه اندازی س��امانه صی��اد، بانک مرکزی 
درگاه های نوین بانکی شامل همراه بانک، 
اینترنت بان��ک و برنامک های 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 
رایزنی های الزم با وزارت فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات را به عم��ل آورد و با ایجاد 
زیرساخت الزم امکان ارائه خدمات مربوط 
به چک های جدی��د از طریق پیامک را 

فراهم کرد.
وی ادام��ه داد: ب��ر ای��ن اس��اس 
صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک های 
جدید می توانند 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 ذی نفع /یا صادرکننده 
چک اس��تعالمی )اعم از استعالم چک 
توس��ط صادرکننده چک و یا استعالم 
چک توس��ط ذی نفع( 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 روش ها به صورتی پیامکی به وی 
ارسال می شود. ثبت، تایید و انتقال چک 
از طریق پیامک صرفا برای چک های با 
مبالغ تا ۱۵ میلی��ون تومان امکانپذیر 
اس��ت، اما درخصوص خدمات مربوط 
به انواع استعالم و معرفی شماره همراه 

محدودیت مبلغی وجود ندارد.

اس�تعالم وضعی�ت چک ه�ای  � 
تسویه نشده صادرکنندگان

مق��ام مس��وول بانک مرک��زی در 
خصوص استعالم وضعیت چک یادآور 
شد: امکان اس��تعالم وضعیت چک از 
س��ال ۱۳۹۷ راه اندازی 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 راه اندازی شد، به 
گونه ای طراحی شده است که هر شخصی  
می توانست سوابق چک های 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 چک های 

برگشتی فرد اعالم می شود. 
نادعلی زاده تصوی��ب و ابالغ قانون 
جدی��د چک را در راس��تای حمایت از 
حقوق ذی نفع دانست و گفت: ذی نفع 
چک در زمان دریافت چک های جدید 
بای��د از س��امانه صیاد اس��تعالم الزم 
را ب��ه عمل آورد و ای��ن نکته بارها در 
اطالع رسانی های بانک مرکزی و شبکه 

بانکی مطرح شده است.
 اما متاسفانه همچنان در این زمینه 
شاهد سهل انگاری هایی هستیم و برخی 
از گیرن��دگان در زم��ان دریافت چک 
استعالم الزم را از سامانه صیاد به عمل 
نمی آورن��د و زمانی که ب��ه دنبال نقد 
کردن چک هس��تند متوجه می شوند 
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 می توان از طریق اینترنت بانک ها، 
همراه بانک ه��ا، برنامک های موبایلی، 
خودپردازها و ش��عب بانک ها اقدامات 

اشاره شده را انجام داد.

ثبت چک تضمینی در س�امانه  � 
صیاد، به زودی 

سخنگوی اجرای قانون جدید چک 
با بیان اینکه ثبت چک های تضمینی در 
سامانه صیاد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 
در مجلس ش��ورای اس��المی تصویب 
و به دس��تگاه های مربوطه ابالغ ش��ده 
اس��ت گفت: از زمان ابالغ این مهم به 
بانک مرکزی، این بانک زیرساخت های 
الزم را فراهم کرد و در حال حاضر این 
زیرساخت ها آماده و مقرر شده است به 
زودی تمام چک های تضمین ش��ده به 
شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان 
صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند. 

نادعل��ی زاده افزود: ب��ا این خدمت، 
گیرن��ده چ��ک تضمین ش��ده جدید 
می تواند با استعالم شناسه صیادی، از 
ثبت چک تضمینی به نفع خود اطمینان 
حاصل کند. می توان این امر را برترین 
مزی��ت قانون جدی��د چک درخصوص 
چک ه��ای تضمین��ی دانس��ت چراکه 
پیش از این استعالمی درباره چک های 

تضمینی وجود نداشته است.
وی افزود: هنگامی که چکی برگشت 
می خ��ورد، بانک مرکزی بای��د به همه 
بانک ها اع��الم کند که چک برگش��ت 
خ��ورده اس��ت و از همه بانک ها بخواهد 
که موجودی حساب صادرکننده چک را 
به بانک مرکزی بازگردانند. بانک مرکزی 
برحس��ب موجودی حساب صادرکننده 
چک، تصمیم می گیرد که کدام حساب و 
به چه میزان مسدود شود و این پیام را به 
بانک ها ارسال کند و بانک هایی که ملزم 
هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد 
را عملیاتی کنند. برای تحقق این امر نیاز 
به یک بستر نرم افزاری بود و الزامات فنی 
خ��ود را می طلبید. در ح��ال حاضر ۹۰ 
درصد بانک ها به سامانه مربوطه متصل 
شده اند و پس از اتصال کامل بانک ها این 
اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد 
حساب صادرکننده چک در همه بانک ها 

فراهم می شود. 

افزایش تدریجی سهم چک های  � 
جدید در مبادالت اقتصادی

سخنگوی اجرای قانون جدید چک 
در ادامه با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه 
۱۴۰۰، ۲۵ درصد آمار چک های وصولی 
متعلق به چک ه��ای جدید بوده، گفت: 
این آمار در اس��فند ماه بالغ بر ۶۰ درصد 
است یعنی ۶۰ درصد چک های وصولی در 
سامانه چکاوک ، چک های جدید هستند 
و ای��ن امر حاکی از اس��تقبال چک های 

جدید است.
به گفته نادعلی زاده از ابتدای س��ال 
۱۴۰۰ تا پایان سال بالغ بر ۱۸۰ میلیون 
فقره چک جدید توزیع شده که از این 
تع��داد بالغ بر ۶۵ میلی��ون فقره چک 
جدی��د در س��امانه صی��اد ثبت صدور 

شده است. 
مع��اون اداره نظام ه��ای پرداخت با 
ارائه برخی آمارها در این زمینه عنوان 
کرد: چک های 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 چک ه��ای قدیمی 
شده اند، بر این اس��اس و در حالی که 

در فروردی��ن م��اه ۱۴۰۰ تنه��ا ۰,۰۲ 
درص��د کل چک ه��ای وصولی مربوط 
ب��ه چک های جدید بوده این میزان در 
اس��فند ماه س��ال ۱۴۰۰ به حدود ۶۱ 
درصد رسیده است. این میزان نشانگر 
افزایش تدریجی گردش چک های جدید 
در چرخه اقتصادی کش��ور و مبادالت 

عموم مردم است.
وی با برش��مردن جزئی��ات این آمار 
گف��ت: میزان چک ه��ای جدید وصولی 
در فروردین ماه س��ال گذشته هزار و ۴۷ 
فقره ، در اس��فندماه سه میلیون و ۸۹۰ 
ه��زار و ۸۶۵ فق��ره و در مجموع س��ال 
۱۴۰۰، ۲۱ میلی��ون و ۲۵۹ هزار و ۹۳۲ 

فقره بوده است. 
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۰، نسبت 
چک های برگش��تی ب��ه کل چک های 
مبادله ای ۹/۱ درصد بوده است، همچنین 
نس��بت چک های برگش��تی جدید به 
چک های مبادله ای جدید، ۶/۷ درصد و 
این نسبت در خصوص چک های قدیمی 
۱۰ درصد بوده است. بدین معنا که از هر 
۱۰۰ چک قدیمی، ۱۰ فقره و در مقابل از 
هر ۱۰۰ چک جدید، شش فقره برگشت 

خورده است. 

آخرین تغييرات قانون جدید چک اعالم شد
افزایش سهم چک های جدید در سبد مبادالت اقتصادی 
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-  مهلت دریافت اسناد فراخوان : ١٤٠١/٠١/٢٩ لغایت ١٤٠١/٠١/٣١
-  مهلت ارسال پاکت پیشنهادات: تا ساعت ١٦:٠٠ ، ١٤٠١/٠٢/٢٠

چهارشنبه  روز  صبح   ١١ ساعت  ها:  پاکت  بازگشایی  زمان    -
١٤٠١/٠٢/٢١

نوع و مبلغ تضمین رشکت در فرآیند ارجاع کار: ض�نتنامه بانکی به 
مبلغ ٩٧٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال

ستاد  – ساخت�ن  فاطمی  میدان   : دستگاه  آدرس  و  اطالعات �اس 
وزارت کشور – اداره کل رفاه و پشتیبانی – طبقه ٢ .

شماره تماس: 02۱8486523۱ )آقای اسدی(

خودرو  دستگاه   ٣ خرید  فراخوان  دارد  نظر  در  کشور  وزارت 
سامانه  از طریق  را  به ش�ره ٢٠٠١٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠٤  کابین  دو 

تدارکات الکرتونیکی دولت برگزار �اید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان 
تا بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکرتونیکی دولت 

(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان رشکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه 
به   ) الکرتونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و  نام  ثبت  به  نسبت 
صورت بر خط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.
شناسه آگهی ۱303370 م الف 24۱

»جهان صنعت« خبرهای ضد و نقیض در باره آزادسازی دارایی های  ایران  را بررسی می کند 

فرجام دالرهای بلوکه شده
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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 به روزرس��انی سیاست ها 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 
می گذارد و به طور قابل توجهی عدم اطمینان را افزایش داده اس��ت. تاثیر 
جنگ بر اقتصاد به چگونگی تحول درگیری، تاثیر تحریم های فعلی و اقدامات 

احتمالی بیشتر بستگی دارد.
این بیانیه پس از نشست شورای حاکم ECB صورت گرفت. آنان به این 
نتیجه رس��یدند که دورنمای رش��د قبلی به دلیل جنگ در اوکراین تهدید 
ش��ده اس��ت. عواملی مانند هزینه های انرژی باالتر، هزینه های حمل و نقل 
بیشتر و هزینه های مواد غذایی باالتر، همگی در افزایش تورم و خطر رشد 

اقتصادی نقش دارند.
در حالی که منطقه یورو هنوز اثرات همه گیری را احساس می کند، الگارد 
بیشتر فشار بر یورو را به درگیری نظامی جاری در اوکراین نسبت می دهد. 
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 می رفت، 
اشاره دارد. طبق گزارش بانک، کاهش تقاضای انرژی و نرخ بیکاری پایین 

مداوم ممکن است به کاهش تاثیر جنگ بر اقتصاد کمک کند.

سفر نخست وزیر اوکراین به واشنگتن
رویترز- یک مقام بانک جهانی گفت، دنیس شمیهال، نخست وزیر اوکراین 
در نشست های اقتصادی هفته جاری واشنگتن حضور خواهد داشت. دیگر 
مقامات ارشد اوکراینی از جمله وزیر اقتصاد این کشور نیز در این نشست ها 

شرکت می کنند.
این نشست ها که با حضور مقامات بانک جهانی، صندوق بین المللی پول 
و مقامات مالی کش��ورهای گروه هفت در روز پنجشنبه برگزار می شوند، با 
محوری��ت جنگ اوکراین و به میزبانی بانک جهانی صورت می پذیرند. این 
نشست نه یک کنفرانس برای خیرین، بلکه یک میزگرد خواهد بود. با این 
حال، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حس��اب هایی را به جمع آوری 

کمک مالی برای اوکراین اختصاص داده اند.
ای��ن تقریب��ا دو م��اه پ��س از آن اتف��اق می افتد که والدیمی��ر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه حمله به اوکراین را آغاز کرد. بانک جهانی در گزارشی 
که اخیرا منتشر کرد، پیش بینی کرد که جنگ اوکراین تولید ناخالص ملی 

امسال این کشور را ۴۵/۱ درصد کاهش دهد.
کشورهای غربی تاکنون میلیاردها دالر کمک مالی به اوکراین ارائه داده اند 
و جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا اخیرا از اهدای بسته ای امنیتی با ارزش 
۸۰۰ میلی��ون دالر به اوکراین خب��ر داد. بانک جهانی همچنین از آمادگی 
خود برای ارسال ۱/۵ میلیارد دالر به اوکراین برای »حمایت از ادامه خدمات 

ضروری دولتی در زمان جنگ« خبر داد.

آزمایش موشکی جدید کره شمالی 
دویچه وله- کره شمالی دیروز نوع جدیدی از موشک های هدایت شونده 
تاکتیکی را با موفقیت آزمایش کرد. رسانه های دولتی گزارش دادند که نوع 
جدید موشک هدایت شونده تاکتیکی اهمیت زیادی برای بهبود قدرت آتش 
واحدهای توپخانه در جبهه و افزایش کارایی استفاده از سالح های هسته ای 
تاکتیکی دارد. به گفته این خبرگزاری کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در 

این آزمایش حضور داشته است.
در رسانه های این کشور آمده است که کیم به یک تیم تحقیقاتی نظامی 
دس��تورالعمل های مهمی در مورد چگونگی گسترش روزافزون قابلیت های 
دفاعی و نیروهای رزمی هس��ته ای داده اس��ت. س��تاد کل نیروهای مسلح 
کره جنوبی هم آزمایش کشور همسایه را تایید کرده و از دو پرتاب سخن گفته 

که کره شمالی شامگاه شنبه به سمت دریای آزاد شلیک کرده است.
در گزارش ها به نقل از کارشناس��ان آمده اس��ت که کره شمالی احتماال 
موشک های بالستیک کوتاه برد را آزمایش کرده است. قطعنامه های سازمان 
ملل کره ش��مالی را از آزمایش موشک های بالستیک با هر بردی منع کرده 
است. این موشک ها از قابلیت حمل کالهک های هسته ای برخوردارند. ایاالت 
متحده به تازگی در مورد آزمایش احتمالی جنگ افزارهای هسته ای کره شمالی 

در روز ملی این کشور )۱۵ آوریل( هشدار داده بود.
کره شمالی بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ شش بار جنگ افزارهای هسته ای 
آزمایش کرد اما از آن زمان تاکنون از آزمایش این گونه جنگ افزار خودداری 
کرده اس��ت. اواخر ماه مارس پیونگ یانگ یک موشک قاره پیمای بالستیک 
را آزمایش کرد و واکنش همسایه جنوبی خود را برانگیخته بود. مون جی 
رییس جمهوری کره جنوبی ضمن انتقاد به این اقدام، آن را نقض وعده های 

کره شمالی به جامعه بین المللی خواند.

ششمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه 
»جهان صنعت«- رییس کمیس��یون اروپا اعالم کرد، اتحادیه اروپا در 
بحث تحریم های بیشتر علیه روسیه به خاطر حمله به اوکراین اقداماتی را 
علیه بخش بانکداری به ویژه »اسبربانک« و همچنین محدودیت هایی را در 

بخش انرژی در نظر دارد.
اورزوال ف��ون در الین، رییس کمیس��یون اروپا در مصاحبه ای با روزنامه 
بیلد آم زونتاگ درباره نکات کلیدی شش��مین بسته تحریم ها علیه روسیه 
گفت: ما همچنان بخش بانکداری به ویژه »اسبربانک« را که ۳۷ درصد از 
بخش بانکی روس��یه را تش��کیل می دهد، در نظر داریم. بدون شک بخش 

انرژی نیز مدنظر است.
او تاکید کرد: اتحادیه اروپا در حال حاضر مکانیس��م های هوشمندی را 
می سازد که اجازه می دهد نفت در بسته بعدی تحریم ها علیه روسیه گنجانده 
شود. اورزوال فون در الین همچنین انتقادات علیه دولت آلمان را که به طفره 
رفتن از اعمال تحریم های ضدروسیه متهم شده است، رد کرد و گفت: آلمان 
سال ها از اوکراین حمایت کرده و ظرف ۴۸ ساعت همه پنج بسته تحریم ها 
را تایید کرد. او همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا هرچه 

سریع تر تسلیحات بیشتری در اختیار اوکراین قرار دهند.
رییس کمیسیون اروپا افزود: تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا یعنی 
آنهایی که می توانند باید هر چه س��ریع تر برای اوکراین تس��لیحات ارسال 
کنن��د چراکه تنها با ای��ن کار اوکراین می تواند 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 خصومت ها و 
درگیری ها 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. جوزف بورل رییس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به دنبال سفر به کی یف به همراه فون در 
الین در اوایل ماه جاری میالدی گفته بود، پیروز درگیری ها در اوکراین در 
میدان نبرد مشخص می شود و تعهد اتحادیه اروپا برای تامین حمایت نظامی 

بیشتر از کی یف، راسخ و تزلزل ناپذیر است.

فاطمه رحیمی- قدرت و وحدت کشورها در اقتصاد بين الملل
پاسخ به تهاجم روسیه کرملین را شگفت زده کرد، 
اما برخی غرب را به ریاکاری متهم کرده اند. به نظر 
می رسد دو تصویر به دس��ت آمده در طول بحران 
اوکراین، مواضع نس��بی روس��یه و اتحاد غرب را به 
طور خالصه بیان می کند. نخستین مورد مربوط به 
والدیمیر پوتین است که در حال حاضر پشت میز 
طوالن��ی معروف خود قرار دارد؛ فاصله فیزیکی او از 
رهبران دیدار کننده نماد انزوای روسیه است. تصویر 
دوم جو بایدن در میان گروهی از رهبران ناتو است؛ در 
حالی که رییس جمهور ایاالت متحده توسط دوستان 

و متحدان احاطه شده است.
در میان تمام وحشت جنگ در اوکراین، برخی 
در ایاالت متحده و اروپا بارقه های امید را در احیای 
اتحاد غربی مشاهده کرده اند. ایوو دالدر، سفیر سابق 
ایاالت متحده در ناتو، در مقاله ای که اخیرا با همکاری 
جیمز لیندسی نوشته شده بود، با عنوان: »چرا پوتین 
غرب را دست کم گرفت«، حال و هوای جدید را به 

تصویر کشید.
همان طور که سرگئی الوروف وزیر امور خارجه 
روسیه اعتراف کرده است، سرعت، قدرت و وحدت 
واکنش غرب به حمله روسیه به اوکراین، کرملین را 
شگفت زده کرد. حتی ممکن است رهبران غربی را 
متعجب کرده باشد. در عرض چند روز پس از تهاجم، 
بخ��ش بزرگی از دارایی های 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 نورد استریم ۲ به آلمان 
به حالت تعلیق درآمده بود و برلین از افزایش تاریخی 
هزینه های نظامی خود خبر داده بود. کشورهای غربی 
موافقت کرده بودند که تسلیحات سنگین به اوکراین 
ارائه دهند. اتحادیه اروپا اولین اقدام خود را برای کمک 

نظامی مستقیم انجام داد.
این پاسخ ها صرفا یک دفعه ای نبودند. تحریم های 
جدید یا توقیف دارایی های روسیه همچنان اعالم 
می شود. به نظر می رسد اتحاد غرب با فنالند و احتماال 
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.
بحران های بین المللی پیشین مانند جنگ عراق 
یا حمله روسیه به گرجستان در سال ۲۰۰۸، یا اتحاد 
غرب را تقس��یم کرده یا آنها را غافلگیر کرده است. 
در مقابل، همان طور که مارگارت مک میالن، مورخ 
برجسته، اشاره می کند، این بار غرب به نظر آماده بود 

و در واقع فکر کرده بود که چگونه پاسخ دهد.
خروج پرهرج ومرج ایاالت متحده و متحدانش از 
افغانستان در تابستان ۲۰۲۱ کامال با روایت هایی که 
در مسکو و پکن به شدت تبلیغ می شد، از انزواگرایی 
آمریکا و افول غرب مطابقت داشت، اما قدرت پاسخ 
ب��ه اوکراین، به رهبری ایاالت متحده، در به چالش 
کشیدن این ایده ها کمک کرده است و به باورمندان 

به اتحاد آتالنتیک اطمینان خاطر می بخشد.
همچنین آشکار شده است که »غرب« به عنوان 
ی��ک مفهوم ژئوپلیتیک، دیگر ب��ا جغرافیا تعریف 
نمی شود. متحدان آمریکا در آسیا از جمله ژاپن، کره 
جنوبی، سنگاپور و استرالیا به تالش های تحریمی 
علیه روسیه پیوسته اند. سوییس، کشوری بی طرف 
و مرکز مالی بین المللی مهم نیز همین طور است. 
مقام��ات ایاالت متحده در م��ورد اعمال تحریم ها 
علیه بانک مرکزی روسیه احساس آرامش بیشتری 
داشتند، زیرا می دانستند که دیگر مراکز مالی بزرگ 
جهان در هماهنگی با واشنگتن عمل می کنند. اگر 
ارزه��ای جایگزین اصلی )ی��ورو، ین، پوند و فرانک 

سوییس( نیز محدود نباشند، تالش های روسیه و 
چین برای تنوع بخش��یدن به دارایی های خود به 
جای دالر بس��یار سخت تر است. در حالی که بدون 
شک واشنگتن و بروکسل از قدرت و وحدت واکنش 
غرب در پاسخگویی به تهاجم روسیه رضایت دارند، اما 
خوش بینان نیز به خوبی آگاه هستند که اتحاد غرب 

می تواند شکننده و زودگذر باشد.
در ح��ال حاض��ر، هم��ه نگاه ها ب��ه انتخابات 
ریاست جمهوری فرانس��ه در یکشنبه آینده است. 
مارین لوپن، نامزد حزب راس��ت افراطی »اجتماع 
ملی«، با امانوئل ماکرون در نظرس��نجی ها رقابت 
می کند. 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 
سیاست خارجی فرانسه باشد، به این معنی که فرانسه 
نباید روابط خود با ایاالت متحده را به رابطه خود با 

روسیه ترجیح دهد.
با نگاهی دورتر، بسیاری از اروپایی ها با هشدار به 
کاهش محبوبیت بایدن در نظرسنجی ها می نگرند. 
در این میان، چش��م انداز بازگشت دونالد ترامپ به 
کاخ س��فید در س��ال ۲۰۲۴ برخی از مقامات ناتو و 

اتحادیه اروپا را نگران کرده است.
حتی بدون ترامپ یا لوپن در قدرت، تنش ها در 
درون اتحادیه اروپا افزایش یافته است. پس از انتقاد 
نخست وزیر لهستان از تصمیم ماکرون برای برقراری 
تماس های تلفنی متعدد با پوتین، ماکرون اخیرا از 
ماتئوس موراویس��کی انتقاد کرد و او را یهودستیز 

راست افراطی خواند.
تنش های درون اروپایی � 

این نوع تنش های درون اروپایی ممکن است در 
ماه های آینده و ب��ا ادامه جنگ در اوکراین افزایش 

یابد. سرخوش��ی اولیه در م��ورد قدرت تحریم های 
غ��رب می تواند جای خود را به احس��اس ناتوانی و 
ناامیدی بدهد، زیرا روسیه در سرتاسر اوکراین جنایات 
جنگی مرتکب می شود، در حالی که غرب از حاشیه 
نظاره گر این جنگ است. افزایش تورم در غرب به ویژه 
افزایش هزینه انرژی می تواند به این معنی باشد که 
توجه رای دهندگان از اوکراین و مشکالت اقتصادی 

در داخل منحرف شود.
لوپن در حال حاضر هزینه های زندگی را محور 
اصل��ی کمپین خود قرار داده اس��ت. ب��رای مثال، 
مصرف کنندگان بریتانیایی که به تازگی شاهد افزایش 
۵۰ درصدی در قبض ه��ای انرژی خود بوده اند، در 
مس��یر فعلی، احتماال با افزایش ۵۰ درصدی دیگر 
در پاییز مواجه خواهند شد. این مشکالت اقتصادی 
در ح��ال حاضر منجر به اختالف بر س��ر تحریم ها 
ش��ده اس��ت. آلمان به مقاومت در برابر فشار برای 
توقف فوری واردات گاز روسیه ادامه می دهد، با این 
استدالل که کاهش سریع می تواند به افزایش تورم و 

بیکاری منجر شود.
بی تفاوتی جنوب � 

همچنین در غرب می دانیم که این ایده که تمام 
جهان در محکومیت اقدامات روسیه متحد شده اند، 
آشکارا نادرست است. مطمئنا برخی وارونگی های 
دیپلماتیک قابل توجه برای کرملین وجود داشته 
است. تهاجم اولیه روسیه در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد با رای ۱۴۱ به ۴ محکوم ش��د. از سوی 
دیگر، رای ممتنع قابل توجهی 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 می دهند.
واکنش هند به جنگ در اوکراین یک نگرانی خاص 
و یک هشدار برای غرب است. هندی ها که اغلب به 

عنوان بزرگ ترین دموکراسی جهان مورد ستایش قرار 
می گیرند، شرکای مهمی در برنامه های آمریکا برای 
مقابله با چین شی جین پینگ هستند. واشنگتن حتی 
به این منطقه که زمانی از آن به عنوان منطقه آسیا-

اقیانوسیه یاد می شد، به عنوان منطقه هند و اقیانوسیه 
نامگذاری مجدد کرده است؛ تعظیمی در برابر اهمیت 
ژئوپلیتیکی هند. هندی ها همراه با استرالیا، ژاپن و 
ایاالت متحده، بخشی از »کواد« را تشکیل می دهند؛ 
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 
روسیه به غرب پیوسته اند، هند آشکارا اظهار بی طرفی 
کرده است. الوروف وزیر امور خارجه روسیه اخیرا در 
سفری دوستانه به دهلی با نارندرا مودی، نخست وزیر 
هن��د دیداری خصوصی داش��ت. کمترین توضیح 
ناراحت کننده برای بی طرفی هند، سیاس��ت یک 
واقع گرایانه ساده است: هندی ها تسلیحات زیادی 
از روسیه می خرند و نگرانی های استراتژیک اصلی 
آنها پاکستان و چین است - بنابراین آنها دلیلی برای 

اختالف با روسیه نمی بینند.
اما به وضوح برخی احساسات نیز در این امر دخیل 
هستند. تفسیر رسانه های هند درباره جنگ، مملو از 
اش��اره هایی به دوستی دیرینه این کشور با روسیه، 
ریاکاری غرب، همه چیز از امپراتوری بریتانیا تا جنگ 
عراق است. کاپیل کومیردی، مفسر هندی که به شدت 
از موضع دولت خود در قبال اوکراین انتقاد می کند، 

»تقدس غیرقابل تحمل غرب« را محکوم می کند.
هن��د از یک م��ورد مجزا فاصل��ه دارد. برزیل و 
آفریقای جنوبی نیز در رای گیری های کلیدی سازمان 
ملل درباره اوکراین رای ممتنع دادند. دو هفته پس 
از تهاجم روس��یه، سیریل رامافوسا، رییس جمهور 
آفریقای جنوبی که به عنوان یک قهرمان حاکمیت 

قانون و دموکراسی در داخل کشور شناخته می شود، 
در توئیت��ر از »عالیجن��اب والدیمی��ر پوتین برای 
پذیرش تماس امروز من« تشکر کرد. ژایر بولسونارو، 
رییس جمهور 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 بی طرف ماند.
حتی خودکامگان مورد عالقه غرب در کشورهای 
خلیج فارس در این درگیری در یک طرف ایستاده اند. 
امارات متحده عربی و عربس��تان س��عودی نیز در 
رای گیری س��ازمان ملل درباره روسیه رای ممتنع 
داده اند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، 
با ابراز نارضایتی های خود از دولت بایدن، آشکارا در 
برابر درخواست های غرب برای افزایش تولید نفت 
برای جبران کاهش عرضه انرژی از روسیه مقاومت 
کرده است. همه این نکته های متناقض تاکید می کنند 
که هرگونه تصور اولیه مبنی بر اینکه تمام جهان در 
خشم علیه روسیه متحد شده اند، آشکارا گمراه کننده 
است. در عوض یک »محور خشم« با محوریت اتحاد 
غربی و یک »محور بی تفاوتی« با محوریت جنوب 

جهانی وجود دارد.
پاسکال المی رییس سابق سازمان تجارت جهانی، 
بر این باور است که غرب باید این موضوع را بسیار 
جدی بگیرد. او استدالل می کند که »اتحاد چین و 
روسیه تا حدی ائتالفی از روایات است«. المی می گوید 
داستان مشترک مسکو و پکن یکی از ریاکاری های 
غربی و دورویی است و این روایت در جنوب جهانی 

طرفداران زیادی دارد.
حتی کارمندان برجسته بین المللی، مانند تدروس 
آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، 
غرب را متهم به استانداردهای دوگانه می کند. 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 سیاه پوستان 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 
توصیف کند. با این وجود، این واقعیت باقی می ماند که 
غرب در بحران عملکرد خوبی داشته است. برای مک 
میالن، یکی از درس ها این است که »اینکه بگوییم 
ایاالت متحده در حال افول است، زود است.« ایاالت 

متحده هنوز دارایی ها و قدرت فوق العاده ای دارد.
در گذشته دوره هایی مانند پس از رکود اقتصادی 
و جنگ ویتنام وجود داشته که قدرت و انعطاف پذیری 
آمریکا پیش از موعد نوشته شده است. اتحادیه اروپا، 
مانند ایاالت متحده کامال انعطاف پذیر است. در همین 
حال، دشمنان غرب کمتر از آنچه که بودند- حتی چند 
ماه پیش- به نظر می رسند. رمز و راز نیروهای مسلح 
روسیه با جنگ در اوکراین کامال از بین رفته است و 
چین تحت رهبری شی جین پینگ، بیش از چند سال 
گذشته آشفته به نظر می رسد. واکنش رسمی پکن به 
جنگ در اوکراین طفره آمیز بوده است. شی در داخل 
کشور نیز با بحران فزاینده ای مواجه است. سیاست 
»کووید صفر« او که بارها توسط رسانه های رسمی 
چین به عنوان اثبات برتری مدل حکومت داری پکن 
مورد ستایش قرار می گرفت، اکنون با مشکل جدی 
مواجه شده و شانگهای در قرنطینه طوالنی مدت و 

به طور فزاینده ای ناپایدار است.
این رسانه در پایان می نویسد که سه سال پیش، 
پوتین به فایننشال تایمز 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 این گونه اظهارات ممکن 

است خیلی زود باشد.

فایننشال تایمز در گزارشی پیامد حمله روسیه به اوکراین را بررسی کرد

پوتین و احیای غرب

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 هفته ها محاصره به تصرف خود 
درآورند. س��ازمان ملل می گوید شمار آوارگان جنگ از ۴/۸ 
میلیون نفر فراتر رفته است و هزاران تن جان خود را از دست 
داده اند، در شرایطی که تخلیه شهرها از غیرنظامیان با کندی 
صورت می گیرد. پس از شش هفته درگیری شبانه روزی 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، رییس جمهوری اوکراین، به رسانه های اوکراینی گفت 
که ادامه محاصره ماریوپل و کشتن همه سربازان اوکراینی در 
این شهر، می تواند هرگونه تالش برای پایان دادن به جنگ از 

طریق مذاکره را خنثی کند.
بر اساس گزارش های منتشرشده از شهر ماریوپل، نیروهای 
روسیه بر بخش اعظم این شهر مسلط شده اند، اما کماکان 
مقاومت در برخی محالت ادامه دارد. طبق اعالم روسیه، این 
کش��ور کارخانه عظیم فوالد ایلیچ را در این منطقه تسخیر 

کرده است. اوکراین نیز می گوید نیروهای نظامی این کشور 
در ویرانه های 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 شده اند.
طی دو هفته گذشته نیروهای روسی با شکست در اشغال 
کی یف و مناطق غربی، تمرکز خود را بر تصرف مناطق شرقی 
اوکراین و همچنین ماریوپل در جنوب گذاشته اند. شهر بندری 
مهم ماریوپل در روزهای اخیر زیر گلوله باران ش��دید روسیه 
قرار داشت و هزاران غیرنظامی در آن کشته شده اند. دسترسی 
به مواد غذایی، برق، آب آشامیدنی و تجهیزات پزشکی برای 

غیرنظامیان گرفتار در این شهر ممکن نیست.
رئیس جمهور اوکراین که پیش تر گفته بود نیروهای ماریوپل 
مختار هستند بجنگند یا تسلیم شوند، روز شنبه در پیامی گفت 
هدف روسیه این است که به طور عمدی همه را بکشد. شهر 
ماریوپل بندر اصلی منطقه جدایی طلب دونباس است و تصرف 
کامل آن ارتباط اوکراین را با دریای سیاه قطع می کند و یک 

پیروزی مهم برای نیروهای روسیه محسوب می شود.

آخرین وضعیت ماریوپل � 
چن��د روزی اس��ت ک��ه هر لحظ��ه احتمال س��قوط 
قریب الوقوع ش��هر جنوبی ماریوپل وجود دارد. این ش��هر 
بندری محاصره شده که رهبر اوکراین آن را »قلب جنگ 
ام��روز« توصیف ک��رده زیر آتش حمالت ویرانگر ش��ش 
هفته ای 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 گلوله باران 
بی امان روسیه، در حال مبارزه برای بقا همراه با گرسنگی 
و هوای سرد یخ زده هستند. بمباران روسیه شهر را به ویرانه 
تبدیل کرده و غیرنظامیان را مجبور به مخفی ش��دن در 

زیرزمین ها کرده است.
تقاض�ای فون درالین برای ارس�ال جنگ افزار به  � 

اوکراین
اورزوال ف��ون در الی��ن ریی��س کمیس��یون اتحادیه 
اروپا از کش��ورهای عضو اتحادیه خواس��ت، هر چه زودتر 

جنگ افزارهای گوناگون به اوکراین بفرستند.

فون در الین گفت: کش��ورهای عضو اتحادیه، آنهایی 
ک��ه می توانند، باید س��ریع عمل کنند زی��را تنها در این 
صورت اس��ت که اوکراین می تواند در مبارزه تدافعی خود 
علیه تهاجم روسیه دوام بیاورد. رییس کمیسیون اتحادیه 
اروپا تاکید کرد که بین جنگ افزارهای س��بک و سنگین 
تفاوتی قائل نمی شود. او همچنین تصریح کرد: ما باید هر 
کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا اطمینان حاصل 
شود که این درگیری در سریع ترین زمان ممکن به پایان 
می رسد. در عین حال باید برای این واقعیت آماده شویم 
که این جنگ می تواند ماه ها و در بدترین حالت س��ال ها 

طول بکشد.
ورود جنگ افزارهای آمریکایی به اوکراین  � 

یک بسته حمایتی ایاالت متحده شامل اسلحه و مهمات 
به اوکراین رسیده است. این خبر را شبکه خبری سی ان ان به 
نقل از یک مقام کاخ سفید که نامش فاش نشده، منتشر کرد. 
واشنگتن روز ۱۳ آوریل اعالم کرد که کمک های نظامی خود 
به اوکراین را به میزان ۸۰۰ میلیون دالر افزایش خواهد داد. 
بخشی از این کمک ها 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 ۲/۵ میلیارد دالر تحویل دهد.

مسکو به نيروهای اوکراینی در ماریوپل اولتيماتوم داد 
یا مرگ یا تسلیم

بازتاب

مطبوعات جهان

یادبود کلیسای نتردام
روزنامه آمریکایی وال استریت 
ژورنال در صفحه نخست خود 
به س��الگرد در آتش س��وختن 
کلیسای نتردام پرداخته است. 
کلیس��ای نتردام پاریس در ۱۵ 
آوری��ل ۲۰۱۹ )۲۶ فروردی��ن 
آتش س��وزی  ۱۳۹۸( دچ��ار 
جدی ش��د. با توجه به اهمیت 
تاریخی این کلیس��ا، این حادثه 
باع��ث واکنش هایی در سراس��ر 
جهان ش��د. کلیس��ای نتردام از 
محبوب ترین نقاط گردشگری در 
فرانسه بود که ساالنه بیش از ۱۳ 
میلیون بازدید کننده داشت. این 
کلیسا تا مدتی طوالنی بزرگ ترین 

کلیسای اروپا بوده  است.

تحریم جانسون توسط روسیه
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت 
در صفح��ه نخس��ت خ��ود به 
ممنوع ال��ورود ش��دن بوریس 
جانسون نخست وزیر این کشور 
و تعدادی از مقامات این کشور 
پرداخته است. وزارت امور خارجه 
روسیه روز شنبه با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد: این اقدام در واکنش 
به کمپین رس��انه ای و سیاسی 
افسارگس��یخته با هدف منزوی 
کردن روسیه در سطح بین المللی 
صورت می گیرد. ایجاد شرایطی 
برای خف��ه ک��ردن اقتصاد ملی 
روسیه از دیگر دالیل ممنوعیت 
ورود جانسون به این کشور اعالم 

شده است.

تهدید موشکی روسیه علیه اوکراین
ی��ی  یکا مر آ م��ه  نا ز و ر
فایننشال تایمز در صفحه نخست 
خود به افزایش تهدید هسته ای 
روس��یه علیه اوکراین پرداخته 
است. مس��کو به کی یف درباره 
اق��دام تالفی جویان��ه در صورت 
حمل��ه ارتش اوکراین به مناطق 
مسکونی روسیه هشدار داده است. 
روس��یه می گوید حمله به خاک 
خود را با حمله موشکی به کی یف 
تالف��ی خواهد کرد. این هش��دار 
هم زمان با حمله موشکی روسیه 
به یک کارخانه اسلحه س��ازی در 
کی یف صادر شد. روسیه گفت این 
حمله به تالفی حمله هلیکوپترهای 
نظامی اوکراین به یک روستا در عمق 
۱۰ کیلومتری خاک روسیه صورت 

گرفته است.
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کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
نقش مهم بورس کاال در تامین مالی ارزان قیمت

کاالخبر- بورس کاال در مقام بستر عرضه و تقاضا می تواند سازوکار تخصیص بهینه 
منابع را در منصفانه ترین حالت ممکن انجام دهد. آنچه ضرورت تقویت سازوکار بورس 
کاال در اقتصاد ایران را دوچندان می کند، رهایی از ساختارهای فسادزا و شفافیت هاست؛ 
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 مکانیسم های بازار آزاد است، اظهار 
کرد: در اقتصادهای پیشرفته دولت ها همواره برای حمایت از بخش ها و یا اقشار خاص 
روش هایی غیر از سرکوب قیمتی اتخاذ می کنند.به گفته تیموری عرضه محصول هایی 
همچون سیمان و زنجیره ارزش فوالد و محصوالت مشابه در بورس کاال گام بلندی در 
شفافیت در اقتصاد و پاالیش حلقه های زاید و فسادزا در رنجیره توزیع در سال گذشته 
بود. کما اینکه کنترل و سرکوب قیمت در عرصه اقتصادی کشور در سالیان گذشته 
نتیجه ای جز توزیع رانت و گسترش فساد نداشته و عمال مصرف کننده با قیمت هایی 
باالتر از نرخ های معمول و آزاد کاال را خریداری کرده اند و تولید کنندگان نیز ضررهای 
قابل توجهی را متحمل شده اند.  این کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه افزود: نتیجه 
قیمت گذاری دستوری، انحراف در تخصیص منابع، عدم توجیه سرمایه گذاری برای 
افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور و کاهش کلی بهره وری منابع در کلیت اقتصاد 
کشور بود.تیموری درباره پیامدهای سیاستگذاری های مزبور تصریح کرد: در مجموع 
گام های برداشته شده در این خصوص طی سال گذشته از جمله هدف گذاری برای 
رشد عرضه کاالها در مکانیسم بورس کاال نتایج مثبتی در کوتاه مدت و بلندمدت برای 
اقتصاد کشور در پی دارد و افزایش سودآوری شرکت ها و رشد تولید و سرمایه گذاری در 
بخش های مربوطه نهایتا منجر به افزایش رقابت سالم و ارتقا بهره وری و در نهایت منافع 
مصرف کنندگان 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 ۱۴۰۰ معامالت 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 
می توان به افزایش شفافیت در اقتصاد، کاهش رانت و فساد و کمک به توسعه اقتصاد 
واقعی اشاره کرد.تیموری عنوان کرد: توسعه ابزارهای سرمایه گذاری، ابزارهای مشتقه و 
ابزارهای تامین مالی  مبتنی بر کاالهای پذیرفته شده در بورس کاال نقش بسزایی در 
تامین مالی ارزان قیمت شرکت ها، پوشش ریسک تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و 
همچنین متعادل شدن عرضه و تقاضا در شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای کاالها ایفا 
می کند.  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، بهره گیری دولت از قراردادهای کشف پریمیوم در حوزه 
فلزات، رشد عرضه ها در حوزه پتروشیمی و فرآورده های نفتی و توسعه ابزارهای مالی 

از جمله تحوالت مثبت اقتصادی در بستر بورس کاال ایران بوده است.

»قرن« 5 درصد سهام آریان کیمیاتک را خرید
»جهان صنعت«- ش��رکت پدیده شیمی قرن ، ۴/۹۷ درصد از سهام شرکت 
بورس��ی را به مبلغ ۱۸۷/۷ میلیارد تومان خریداری کرد. براین اس��اس، عبدالرضا 
مظفری مدیرعامل »قرن« اعالم کرد: تعداد ۷۴/۵ میلیون س��هم ش��رکت آریان 
کیمیاتک توسط این شرکت با نرخ ۲۵۲۰ تومان در خالل بازار ۲۷ فروردین و در 
تابلو خرده فروشی تحصیل شده است. درصد قبلی تحصیل سهام شرکت مذکور 
صفر و درصد فعلی ۴/۹۷ درصد است. بنابراین گزارش، پدیده شیمی قرن با سرمایه 
۲۰۰ میلیارد تومانی در بازار اول معامالت بورس حضور دارد و شرکت پدیده شیمی 

پایدار مالکیت ۶۰/۶ درصد سهام آن را در اختیار دارد. 

»جهان صنعت«- روزهای پایانی 
اسفندماه سال گذشته بود که سازمان 
بورس از مصوبه جدید تاسیس صندوق 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 
ثاب��ت وی��ژه اوراق دولت��ی خب��ر داد. 
صندوق های با درآمد ثابتی که بخش 
عم��ده منابع خ��ود را در اوراق دولتی 
سرمایه گذاری خواهند کرد و مجاز به 
س��رمایه گذاری در س��هام و حق تقدم 
سهام شرکت ها، گواهی سپرده کاالیی 
و صندوق های سرمایه گذاری نخواهند 
بود. روز گذش��ته نیز مجید عش��قی 
رییس سازمان بورس با بیان اینکه این 
مصوبه در اواس��ط بهمن ماه ۱۴۰۰ به 
فعاالن بازار سرمایه اطالع رسانی 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 صندوق ها 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 گفت و گو با 
»جهان صنعت« یکی از کارکردهای این 
دست از صندوق ها را کاهش فشار خرید 
دستوری اوراق دولتی بر صندوق های 
با درآمد ثاب��ت فعلی می داند و عنوان 
می کند که در صورت کنترل فشارهای 
باالدستی برای خرید عرضه های دولت، 
فشار فروش سهام توسط صندوق های 

بادرآمد ثابت نیز کاهش خواهد یافت.
آن طور که رییس سازمان بورس و 
اوراق بهادار اعالم کرده است صندوق های 
بادرآمد ثابت مختص اوراق دولتی، اصوال 
از نوع صندوق های س��رمایه گذاری در 
اوراق بده��ی با سررس��ید کوتاه مدت 
هستند که این امر نیازمند وجود مقادیر 
قابل توج��ه اوراق بهادار با ویژگی های 
یاد شده است. به گفته مجید عشقی، 
چنانچه برنامه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، انتشار اوراق دولتی کوتاه مدت 
با برنامه ریزی مستمر و معین و دارای 
نقدش��وندگی مناسب باش��د، امکان 
تاکید بر این موضوع در حدنصاب های 
سرمایه گذاری صندوق نیز وجود خواهد 
داشت. رییس سازمان بورس با اشاره به 
اینکه ۹۵ درصد از ترکیب دارایی های 
صندوق های س��رمایه گذاری 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 می یابد در گفت و گو با 
سنا اظهار کرده است که از این میزان 
۷۵ درص��د از دارایی ه��ای صندوق به 
»اوراق بهادار با درآمد ثابت منتش��ره 
توس��ط دولت و اسناد خزانه اسالمی« 

تخصیص داده می شود.

مقصد تازه ریسک گریزها � 
بررس��ی آمارهای فرابورس نش��ان 
می ده��د میانگین بازده اوراق با درآمد 
ثابت دس��ت کم از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
و ط��ی بی��ش از یک س��ال گذش��ته 
صعودی بوده است. در ابتدای بهمن ماه 
سال گذش��ته همچنین نرخ بازدهی 
اوراق توانس��ت با عب��ور از ۲۳ درصد، 
رکوردش��کنی کند. اگر چه این روند 
طی ماه های گذشته تاکنون کاهشی 
بوده اس��ت اما همچن��ان نرخ بازدهی 
اوراق با درامد ثابت باالتر از ابتدای سال 
۱۴۰۰ قرار دارد و متوس��ط ۲۰ درصد 
را حفظ کرده است. این در حالی است 
که به عنوان مثال، شاخص کل بورس 
با عبور از فرازونشیب های بسیار طی یک 
سال گذشته، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا 
دیروز تنها ۱۲/۶ درصد بازدهی مثبت 
ثبت کرده است. در همین حال شاخص 
هم وزن روند بدتری را طی کرده و طی 
مدت مذک��ور ۱۱/۵ درصد عقب گرد 
داش��ته است. گفتنی است در صورتی 
که نرخ بازدهی اوراق با اغلب سهم های 
بازار سرمایه مقایسه شود، فاصله بیش 
از این خواهد بود. طی س��ال گذشته 
عرضه اوراق دولتی به یکی از مهم ترین 
چالش های بازار س��رمایه بدل شده و 
عرضه آبش��اری این اوراق برای جبران 
کس��ری بودجه، س��رمایه های 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 سیاست های پولی خود کرد. یکی 
از مسیرهای فشار عرضه اوراق بر بازار 
سهام خریدهای دستوری صندوق های 
س��رمایه گذاری با درآمد ثابت بود که 
همواره موجب افزایش فروش س��هام 
توسط این صندوق ها می شد تا سرمایه 
الزم ب��رای خری��د اوراق دولتی تامین 
شود. این روند موجی از عرضه ها را در 
بازار س��هام به راه می انداخت. حاال اما 
گفته می شود صندوق های اختصاصی 
برای خرید اوراق دولتی می تواند دست 
ک��م این فش��ار را از روی بازار س��هام 
و صندوق ه��ای با درآم��د ثابت فعلی 
بردارد. با این حال اما به نظر می رس��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 می رس��د این 
صندوق های بدون ریسک، مقصد تازه 

پول های ریسک گریز باشد.
خرید تضمینی اوراق دولتی � 

احمد اش��تیاقی 
ب��ازار  کارش��ناس 
سرمایه در گفت و گو 
ب��ا »جهان صنعت« 
عنوان می کند: »طی 
چند س��ال گذشته بیش��ترین حجم 
انتش��ار و عرض��ه اوراق مختص دولت 
بوده است. بررسی عملکرد صندوق های 
بادرآمد ثابت هم نشان می دهد که ناشر 

بیش از ۸۰ درصد از حجم اوراق بدهی 
خریداری شده توسط این صندوق ها، 

دولت است.
 از سمت دیگر نیز صندوق های با 
درآمد ثابت الزام داشته اند که حداقل 
۵۰ درصد از حجم اوراق بدهی خود 
را ک��ه البته بعدا به ۴۰ درصد تقلیل 
یافت، به اوراق دولتی تخصیص دهند. 
بنابرای��ن دولت برای ف��روش اوراق 
بدهی خ��ود اصوال ب��ه صندوق های 
بادرآمد ثابت وابس��ته بوده اس��ت.« 
وی می افزاید: »حاال بحث بر سر این 
اس��ت که این صندوق ها را تخصص 
کنند و صندوقی را به طور خاص به 
خرید اوراق دولتی تخصیص دهند.« 
اش��تیاقی با اشاره به الزامات پرتفوی 
ای��ن صندوق ها عنوان می کند: »این 
صندوق ه��ای جدید در مقایس��ه با 
درآم��د ثابت ه��ای فعل��ی می توانند 
مقدار بیشتری اوراق خریداری کنند؛ 
اوراق دولتی که سهم بیشتری هم در 

بازار دارند.«
اصالح پرتف�وی صندوق های  � 

بادرآمد ثابت
این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار 
می کن��د: »خوب اس��ت ک��ه در این 
صندوق ها دیگران مشارکت داده شوند 
و به عنوان مثال برای جمع آوری وجوه 
صندوق، بانک ها، بیمه ها و مواردی از 
این دست که صاحب منابع مازاد هستند 
را در ایج��اد یونیت های صندوق های 
جدید ش��رکت دهند تا از محل وجوه 

آنه��ا این صندوق ها بزرگ ش��وند و با 
خرید اختصاصی اوراق دولتی فشار از 
روی صندوق های بادرامد ثابت برداشته 
شود.« اشتیاقی عنوان می کند: »در این 
صورت می توان پرتفوی صندوق های 
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 صندوق های 
بادرآم��د ثابت ه��ا خریداری ش��ود.« 
وی می افزای��د: »ایج��اد صندوق های 
اختصاصی ب��رای اوراق بدهی دولت و 
تکلیف صاحبان سرمایه های بزرگ برای 
توسعه این صندوق ها می تواند فشار را 
از روی صندوق های بادرامد ثابت بردارد 
تا این صندوق ها هم راحت تر پرتفوی 
خود را بچینند. به طور کلی تاس��یس 

این دست از صندوق ها می تواند به نفع 
بازار سرمایه باشد مشروط بر آنکه از قبل 
بازاریابی برای آن صورت گرفته باشد.«
برداشتن فشار از روی درآمد  � 

ثابت ها
اشتیاقی در پاسخ به این سوال که 
آیا این صندوق ها مقصد جدیدی برای 
سرمایه های ریسک گریز خواند بود یا 
خیر، توضیح می دهد: »در حال حاضر 
هم سرمایه های ریسک گریز به سمت 
صندوق ه��ای بادرآم��د ثابت حرکت 

می کنند. 
افراد می توانند به صورت مستقیم 
ه��م اوراق بده��ی را از بازار س��رمایه 
خریداری کنن��د. بنابراین از این بابت 
ریس��کی متوجه بازار نمی شود به این 
معنا که وجوهی از س��مت س��هام به 
سمت این صندوق ها برود. چرا که در 
حال حاضر هم این روند جریان دارد.« 
این کارشناس بازار سرمایه بیان می کند: 
»مزایایی که این صندوق می تواند داشته 
باشد بیش از معایب آن است. به ویژه 
اینکه می توان برخی امور را به صاحبان 
منابع مازاد تکلیف کرد تا وجوه خود را 
به جای آنکه به س��پرده بانکی تبدیل 
کنند، در قالب واحد های این صندوق ها 
سرمایه گذاری کنند. به عنوان مثال اگر 
برخی قوانین اصالح شوند و شرکت های 
بیمه ای که اکنون ملزم به سپرده گذاری 
بخشی از منابع خود نزد بانک ها هستند 
بتوانند منابع را به این صندوق ها بیاورند 
می ت��وان منابع خوبی ج��ذب کرد و 
فشار از س��ایر صندوق ها نیز برداشته 
می ش��ود.« وی می افزاید: »قبال وقتی 
دولت تصمی��م می گرفت اوراق بدهی 
منتشر و عرضه کند، بعضا صندوق های 
بادرآمد ثابت مکلف می شدند به صورت 
دستوری، که باید بخشی از این اوراق را 

خریداری کنند.
 ح��اال ام��ا در صورت��ی ک��ه این 
صندوق ها ایجاد شوند و منابع آنها هم 
توس��ط بیمه ها، بانک ها، صندوق های 
بازنشس��تگی و مواردی از این دس��ت 
تامین ش��ود، فش��ار قبل برای خرید 
دستوری اوراق از صندوق های بادرآمد 
ثابت برداش��ته می شود. چرا که بعضا 
این فشار سبب می شد این صندوق ها 
دست به فروش سهام بزنند تا نقدینگی 
برای خرید اوراق جدید را تامین کنند. 
امیداریم با ایج��اد این صندوق ها این 

مشکل نیز حل شود.«

خبر

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

برابر موج A بوده اس��ت. به همین خاطر احتمال 
نزول مجدد در قالب موج سوم یا C محتمل خواهد 
بود. همچنین این نزول می تواند 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 

بود که زمان این موج می تواند 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 سهم های 
پاالیش��ی دیده می شود و شروع نزول شاخص کل 

می تواند آغازگر نزول این صنعت باشد.

* کارشناس بازار سرمایه

احتمال نزول »شبریز«
تحليل روز

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

س��یزده میلیون و ۳۶ هزار و ۹۸۲ تن 
اعالم شد.

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

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

تولید یک درصدی مواجه شد. بر اساس 
داده های ثبت ش��ده در سامانه کدال، 
فروش ماهان��ه »کگل« از محصوالت 
»گندله ریزدانه، کنسانتره سنگ آهن و 
گندله« تشکیل شده که بیشترین فروش 
متعلق ب��ه »گندله« ب��ا ۱/۵۳۶/۳۳۳ 
تن اعالم ش��د. به گزارش بورس نیوز، 
همچنین فروش این محصول نسبت به 
بهمن ماه رشد چشمگیری را در حدود 

۴۱۹ درصد تجربه کرده است.

بررسی صورت های مالی گل گهر نشان می دهد
گندله در صدر فروش »کگل«

نمایه

»جهان صنعت« کارکرد صندوق های سرمایه گذاری در اوراق دولتی را بررسی می کند

ضربه گیر بورس در برابر فروش دستوری
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»جهان صنعت«- شیوه حکمرانی اقتصادی 
دولت ها 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��تراتژی های توس��عه دارند مساله ای 
اس��ت ک��ه سرنوش��ت آت��ی اقتص��اد را تعیین 
می کند. به طور کلی کارکردهای نظام حکمرانی 
اقتص��ادی سیاس��تگذاری، تنظیم گ��ری، ارائه 
خدمت، تس��هیل گری و توزیع است. مهم ترین 
ای��راد حکمرانی اقتصادی کش��ور ایران اما عدم 
تقس��یم بندی 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 تعیین ش��ده در اسناد باالدستی به دلیل 
ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی و ناسازگاری 
در سیاستگذاری اقتصادی اعم از ناسازگاری در 
سیاس��ت های 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 برنامه ریزی برگزار 
شد و کارشناسان به این پرسش پاسخ دادند که 
حکمرانی اقتصادی چه ویژگی هایی باید داشته 
باشد و در کشور ما چه نقایصی دارد که خروجی 

آن چندان مطلوب نبوده است.
مولفه های 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 نمی شود. از بین مجموعه تعاریفی 
که در مورد لغت حکمرانی وجود دارد سه دسته 
عبارت به چشم می خورد. برخی آن را به معنی 
آح��اد جامع��ه می دانند. یعنی تاج��ران، مردم، 
اتحادیه های صنفی، دولت و... . برخی بیشتر به 
کارهایی که انجام می ش��ود مانند تعرفه گذاری، 
قانونگذاری، مالیات س��تانی اشاره دارند. عده ای 
ه��م می گویند 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 می توان مجموع��ه ۱- نهادها و قواعد، 
۲- بازیگران و ۳- کارکردها دانست و حکمرانی 
از نظر من، یک سیستم است که در آن این سه 

مولفه وجود دارد.
مروری بر ش��ش دهه اخیر نشان می دهد که 
در ط��ول این مدت دولت هایی ب��ا کارکردهای 
مختلف مانن��د دولت توس��عه گرا، دولت رفاه و 
دول��ت تنظیم گ��ر در ای��ران روی کار آمده اند و 
ما همواره انباش��تی از ساختارها و سیاست های 
منطبق با کارکرد هر دولت را شاهد بوده ایم که 
نتیجه آن آشفتگی ساختاری و کارکردی و وجود 
س��ازمان ها 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��ته های حاکمیتی، اجتماعی- فرهنگی- 
خدمات��ی، زیربنایی و در نهای��ت امور اقتصادی 
تقسیم شود اما این تعریف ها چندان واضح نبود 
و نتوانست کمکی به احیای فضای نظام حکمرانی 
اقتص��ادی ما کند. اکنون ب��ه کارکردهای نظام 
اقتص��ادی می پردازم. اگ��ر رویکردها را ببینیم، 
نظام حکمرانی اقتصادی این ۵ کار را به ش��کل 

کلی انجام می دهد:
سیاس��تگذاری که عب��ارت از تعیین اهداف 
و مناف��ع عموم��ی و روش نی��ل به آنهاس��ت؛ 
تنظیم گ��ری که ش��امل انواع مداخ��الت برای 
کنترل رفتار بازیگران در راس��تای تامین منافع 

عمومی می ش��ود؛ ارائه خدمت که ارائه مستقیم 
خدمت و کاال توس��ط بخش خصوصی و بخش 
دولتی را دربرمی گیرد؛ تس��هیل گری که همان 
توانمندس��ازی بازیگران مختل��ف برای فعالیت 
اثربخش و هم افزایی از طریق افزایش مشارکت 
عموم��ی و ایج��اد زیرساخت هاس��ت؛ توزیع یا 
بازتوزیع که بیش��تر یک کارویژه رفاهی است و 
بازتوزیع منابع با هدف برقراری عدالت و کاهش 

فقر انجام می شود.
انحراف ابزارهای تنظیمی � 

تطبیق این کارکردها با س��اختار اقتصادی ما 
می تواند مفید باش��د و س��اختار حکمرانی ما را 
روش��ن کند. مهم ترین ای��راد نظام حکمرانی ما 
از منظر اقتصادی، عدم تقس��یم بندی 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 می گیرد. 
نهادهای تنظیم گر 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 تنظیم گر باش��د، چه 
اتفاقی می افت��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 می افت��د؟ کارویژه خود را از 
دس��ت می دهد. ب��رای مثال، ش��ورای رقابت را 
به عن��وان یک نهاد تنظیم گ��ر در نظر بگیرید. 
اولین ویژگی که از اعضای شورا می خواهند 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، قیمت گذاری در ادبیات اقتصادی 
ی��ک ابزار تنظیمی اس��ت و نباید در جعبه ابزار 
نهادهای رفاهی و بازتوزیعی قرار گیرد. در ایران، 
قیمت گذاری صرفا مختص به شورای رقابت است 

و در جایی باید اتفاق بیفتد که انحصار وجود دارد. 
حال سوال این است که چرا سازمان هواپیمایی 

قیمت گذاری می کند؟ 
اینک��ه بگویند برای رف��اه حال مردم این کار 
را می کنند خطاس��ت. قیمت گذاری ابزار رفاهی 
نیس��ت. چ��را خیلی از دس��تگاه های م��ا توان 
قیمت گذاری 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،۷۰ سال که 
نظام اقتصادی ما به شکلی مدرن شکل گرفت، 
مهم ترین اتفاقی که امروز رخ می دهد، سرگشتگی 
نهادهای حاکمیتی ماست که نمی دانند 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 کارویژه ه��ای مورد نظر انجام 
ده��د. این کار یک گام مقدماتی در اصالح نظام 

حکمرانی اقتصادی ما خواهد بود.
ناسازگاری های اقتصادی � 

حجت ایزدخواستی، عضو هیات علمی دانشگاه 
شهید بهشتی نیز در این خصوص توضیحاتی را 
ارائ��ه داد: یکی از بحث ه��ای مهم در حکمرانی 
اقتصادی، کارکردهای نظام حکمرانی اس��ت که 
در این بحث به دو مقوله آن یعنی سیاستگذاری 
و تنظیم گ��ری بیش��تر می پردازی��م. نکته مهم 
بح��ث، حکمرانی اقتصادی و ارتباط آن با بحث 
سیاستگذاری و تاکید بر وجود ناسازگاری هایی 
در سیاستگذاری در سطح کالن اقتصاد ایران به 
ویژه در دوره بعد از انقالب، در اس��ناد باالدستی 
مانند برنامه های مختلف توسعه و سند چشم انداز 

بیست ساله است.
در راستای بحث سیاستگذاری عمومی، دولت 
بای��د اهدافی را تعیین کند و روش هایی را برای 
رسیدن به آن اهداف مدنظر قرار دهد تا در نهایت 

منافع عمومی تامین شود و رفاه اجتماعی افزایش 
یابد. س��والی که مطرح می شود این است که آیا 
چنی��ن اتفاقی در دوره های گذش��ته با توجه به 
برنامه های توس��عه افتاده است؟ آیا این اهداف 
متناسب با ظرفیت های اقتصادی ما و واقع بینانه 
بوده است؟ آیا به آن اهداف رسیده ایم یا خیر و 
اگر نرس��یده ایم 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 نشده اند؛ 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 ۹۰ کمت��ر از ۲ درصد 

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 
۲۵ درصد ب��ود در صورتی که طبق برنامه های 
مختلف بای��د نرخ تورم زی��ر ۱۰ درصد حاصل 
می ش��د و در این زمینه هم به اهداف نرسیدیم. 
در بحث نقدینگی و مباحث دیگر هم اهداف مورد 
نظر محقق نشده است. علت هایی که باعث شده 
م��ا این اهداف را تعیین کنیم و به آنها نرس��یم 
چه می تواند باش��د؟ ممکن است عوامل مختلف 
داخل��ی و خارجی دخیل باش��ند. اگر بخواهیم 
بدانیم که عوامل داخلی و خارجی چقدر سهیم 
بوده اند، ش��اید صحبت از س��هم چندان دقیق 
نباش��د اما منظور من این اس��ت که موضوعات 
بین المللی، تحریم ها و محدودیت های دیگر اگر 
حداکثر ۲۰ درصد سهم داشته باشند باالی ۸۰ 
درصد نقصان ها به ش��یوه مدیریت، قانونگذاری، 
تنظیم گ��ری، سیاس��تگذاری، تس��هیل گری و 

بحث های دیگر برمی گردد.
آنچه که باعث ش��ده تا اهداف تعیین شده در 
اسناد باالدستی محقق نش��ود، ناسازگاری ابزارها 

با اهداف اقتصادی و ناس��ازگاری در سیاستگذاری 
دولت )ناس��ازگاری در سیاس��ت های پولی، ارزی 
و تجاری( اس��ت. حال ببینیم چه ابزارهایی برای 
برنامه های مختلف و اهداف اقتصادی در نظر گرفته 
ش��ده و چه ناسازگاری هایی وجود داشته است. ۶  
مورد از ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی شامل 
۱- استفاده 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 تبصره های تکلیفی دولت به جای نهاد 
تامین مالی بخش تولی��د، ۳- تعیین قیمت های 
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 رقابت پذیری تولید 
داخلی، ۵- توزیع یارانه های فراگیر با هدف بهبود 
توزیع درآمد در نبود نظام تامین اجتماعی کارآمد، 
۶- استفاده از خصوصی سازی برای هدف بازتوزیع 
درآمد و یا رد دیون و تامین کسری بودجه به جای 

ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی است.
بحران های طی شده � 

ما در سیاس��تگذاری هم ش��اهد ناسازگاری ها 
هستیم. ناس��ازگاری در اتخاذ سیاست های کالن 
اقتصادی به ویژه سیاست های پولی، ارزی و تجاری، 
به معنی انباشت ناترازی و در نهایت بروز بحران های 
ارزی و انفجار قیمت ها 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 می رسد که در 
ظاهر تالطم های بازار ارز در سال های ۱۳۹۰-۹۲ 
و ۹۹-۱۳۹۶ نتیجه بروز فعالیت های سوداگری در 
این بازار بوده است؛ اما این عدم تعادل تا حد زیادی 
از ناسازگاری میان سیاست های پولی و ارزی ناشی 
می شود که در طول زمان به انباشت ناترازی نرخ ارز 
منجر می شود. بررسی روند تحوالت متغیرهای پولی 
و ارزی در ایران در س��ال های پیش از بروز بحران 
در بازار ارز در دوره زمانی ۸۹-۱۳۸۴ و 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 ۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال 
۱۳۹۴ به ۲۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال 
۱۳۸۹ افزایش یافته است، متوسط نرخ دالر در 
بازار آزاد در این بازه زمانی تنها به میزان ۱۷/۲ 
درصد رشد داشته که حاکی از اختالف معنی دار و 
قابل مالحظه میان رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز 
اسمی در این دوره پنج ساله است. این ناسازگاری 
در دوره قبل از وقوع بحران ارزی )۹۹-۱۳۹۶( نیز 
تکرار شده است. بنابراین بی توجهی به ناسازگاری 
میان سیاس��ت های پولی و ارزی در این سال ها، 
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��ال های ۹۲-۱۳۹۰ و ۹۸- ۱۳۹۶ را 

فراهم کرده است.
عدم قطعیت های موجود � 

این ناس��ازگاری هایی که بی��ن ابزارها و اهداف 
اقتصادی وجود دارد و بین سیاس��ت های مختلف 
اتفاق می افتد زمینه ع��دم تعادل ها و تالطم های 
بع��دی در بازارها را فراهم می کن��د. اگر به عقب 
برگردیم و آسیب شناس��ی کنیم، علت بخشی از 
مش��کالت، تالطم ها و نوس��ان ها را در خود دولت 
خواهیم یافت و دولت باید بازنگری اساسی در اهداف 
و سیاست هایش داشته باشد. اثر تالطم ها در اقتصاد 
را حداقل از دو کانال می توانیم بررسی کنیم. کانال 
اول نااطمینانی هایی که در حوزه تولید ایجاد می شود 
و اثر بعدی روی مصرف کننده ها که از جنبه رفاهی، 
افزایش کاالهای اساسی، افزایش قیمت خودرو و 
امثال اینها است. نتیجه این ناسازگاری هایی که به 
طور اجمالی مطرح شد یا حداقل یکی از پیامدهای 
آن، تالطم ها و بی ثباتی های 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 قیمت ها و تورم است. در دوره های مختلف 
در دهه های ۷۰ ، ۸۰ و ۹۰ تورم داشتیم و سه سال 
متوالی تورم ۴۰ درصد به باال داشتیم و نتیجه این 
بی ثباتی را در بازار مسکن با یک وقفه دیدیم و در 
س��ه سال متوالی به طور متوسط باالی ۷۰ درصد 
افزایش قیمت داشتیم و حدود ۲۰۰ درصد قیمت 

مسکن باال رفته است.
یکی دیگر از ابعاد ناسازگاری سیاستی، ناسازگاری 
بین سیاس��ت های ارزی و تجاری اس��ت. بررسی 
روند تحوالت متغیره��ای ارزی و تجاری در ایران 
در س��ال های پیش از بروز بح��ران در دوره زمانی 
۸۹-۱۳۸۴ و ۹۶-۱۳۹۲ بیانگ��ر ای��ن اس��ت که 
کسری مداوم تراز حساب جاری غیرنفتی از طریق 
صادرات نفتی پوشش داده شده است. در سال های 
بعد و در شرایط تحریم، طبیعتا وضع بدتر هم شده 
است. منشاء آن را نمی توان اعمال تحریم ها داشت. 
منشاء آن سیاس��تگذاری های ناکارآمد و عملکرد 
ضعیف اس��ت و تحریم ه��ا آن وضعیت را عیان تر 
کرده اس��ت. این وضعیت مانند کیسه ای است که 
هزاران منفذ دارد و تا زمانی که آب داخلش نریزیم 
متوجه نمی شویم که منفذهایش کجاست. وقتی 
تحریم تش��دید و محدودیت هایی بر اقتصاد ایران 
گذاش��ته می ش��ود، این ناکارآمدی ها و منفذها و 
ناس��ازگاری ها در اقتصاد ایران عیان تر می شود. در 
پایان باید بدانیم که ناسازگاری های سیاستگذاری 
دولت منجر به وقوع بحران های مالی و تالطم های 
ارزی در اقتصادهای با سطوح مختلف توسعه یافتگی 
می شود. تالطم های ارزی نیز از طریق ایجاد عدم 
قطعیت در روند قیمت های نسبی آثار نامطلوبی بر 
عملکرد اقتصاد خواهد داشت و بروز تالطم های نرخ 
ارز است که باعث انتقال سرمایه از بخش صنعت به 
بخش های غیرمولد و سوداگری و تعطیلی بنگاه های 

تولیدی می شود.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در تدوین 
برنامه هفتم توس��عه ن��ه تنها نمی توانی��م اهداف 
بلندپروازانه تری 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 
۱۴۰۰ به اتمام می رسید لذا دولت در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ پیشنهاد تمدید آن در سال ۱۴۰۱ را داد که 
نهایتا در بند »ن« تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ این 
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��ده اند، در سال ۱۴۰۱ 

تمدید می شود.
رهبر معظم انقالب ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در 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��ت های کلی نظام، تدوین و 

تصویب شود.
چرا برنامه هفتم تدوین نشد؟ � 

این اولین بار نیست که یکی از برنامه های پنج ساله 
توسعه با تاخیر در تدوین روبه رو می شود و تقریبا نیمی 
از برنامه های پنج ساله توسعه به دلیل تغییر دولت ها 
و هماهنگ نب��ودن زمان روی کار آمدن دولت ها با 
زمان اجرای برنامه های توس��عه، با چنین مشکلی 

روبه رو شده اند.

س��ه برنامه از هفت برنامه توسعه کشور با تاخیر 
یک س��اله مواجه شدند که شامل برنامه های ۳، ۵ و 
۷ توس��عه می شود. اگر با همین وضعیت ادامه یابد، 
احتم��ال برنامه های ۹ یا ۱۱ توس��عه هم با تاخیر 
مواجه می شوند چون تقویم سیاسی کشور و تغییر 
دولت ها با تقویم تدوین برنامه های توسعه یکی نیست. 
بنابراین آنچه برخی علت تاخیر برنامه های توسعه را به 
کم کاری های دولت های قبل از آن نسبت می دهند، 

چندان با واقعیت سازگار نیست.
برنامه هفتم توسعه نیز همین سرنوشت را پیدا کرد 
و قرار بود تا پایان آذر ۱۴۰۰، جمع بندی سیاست های 
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 

جمع بندی ها هنوز نهایی نشده است.
با این حال آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان 
اولین جمع سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در خصوص تدوین سیاست های کلی 
برنامه هفتم توسعه، دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ با 
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 مردم ساالری 
دینی بودیم و تالش کردیم از همه مردم برای مشارکت 
در تدوین سیاست ها استفاده کنیم. جمع سپاری، میز 
مشترکی است که مردم و نخبگان و اعضای مجمع 

تشخیص با هم در سامانه نجم پیرامون سیاستگذاری 
موضوعات مهم کشور گفت وگو کنند.

دول��ت نیز قرار ب��ود از دی ماه ۱۴۰۰ وارد 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 ۱۴۰۱ دولت 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 ۱۴۰۲ بر مبنای 
قانون برنامه هفتم توس��عه تهیه و تنظیم شود؛ اما 

تغییرات مجمع سبب شد این اتفاقات رخ ندهد.
تدوین برنامه هفتم به امسال می رسد؟ � 

برخی شنیده ها حکایت از احتمال تهیه جمع بندی 
سیاس��ت های 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 
می خواهد تا برنامه هفتم را بنویسد اما اگر قرار باشد 
تا الیحه بودجه ۱۴۰۲ بر 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 ۱۴۰۲ نخواهد 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 تدوین گران برنامه  � 

هفتم
یکی دیگر از کمبودها و موانع مهم دیگری که بر 
سر راه تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه دیده می شود، 
نبود گزارش دقیق جمع بندی از میزان تحقق اهداف 
مندرج در برنامه ششم توسعه است تا بر اساس آن 

برنامه هفتم تدوین شود.
تهیه چنین جمع بندی ای، زمان زیادی از دولت 
می طلبد؛ از آنجایی که قرار است برنامه هفتم توسعه 
بر اس��اس سند چش��م انداز ۱۴۰۴ تدوین شود، لذا 
جمع بندی میزان اجرای برنامه ششم توسعه از اهمیت 
باالیی برخوردار است که در حال حاضر به طور کامل 

این جمع بندی 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 می ش��د و آنچه شده است، دیده 
می ش��ود؛ مثال بر اساس برنامه ششم توسعه باید 
رشد اقتصادی به ۸ درصد می رسید اما عمال رشد 
اقتصادی در پایان ۱۴۰۰ به ۱/۲ درصد رسیده بود؛ 
یا اینکه مثال ضریب جینی در پایان برنامه ششم 
توس��عه ۳۴ صدم درصد باید می بود در حالی که 
در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه، ضریب 
جینی ۴۱ صدم درصد بود که اختالف فوق العاده ای 

میان اهداف و نتایج دیده می شود. بهره وری 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. سرمایه گذاری خارجی قرار بود ۳۰ 
میلیارد دالر باشد اما کمتر از ۲ میلیارد دالر محقق 
شده اس��ت.به گفته کارشناس��ان اقتصادی، این 
اختالفات سبب می شود تا برنامه هفتم توسعه در 
خصوص پاس کردن شاخص های سند چشم انداز، 
با توجه به اینکه آخرین برنامه قبل از اتمام س��ند 
چشم انداز ۱۴۰۴ است، با مشکل مواجه شود؛ یعنی 
ممکن است به بسیاری از اهداف سند چشم انداز 
نرس��یم؛ البته در خصوص علم و فناوری و ارتقای 
دانش بنیان توانس��ته ایم به اهداف مورد نظر سند 
چش��م انداز برس��یم. اما در حوزه های اقتصادی و 
اجتماعی مش��کل داریم به عن��وان مثال قرار بود 
در پایان س��ند چشم انداز، نرخ ازدواج به طالق به 
حدود ۹ تا ۱۰ درصد برسد اما در حال حاضر این 
شاخص )تعداد طالق به ازدواج( حدود ۴۵ درصد 
اس��ت که بعید به نظر می رس��د ب��ا یک برنامه ۵ 
ساله بتوانیم شاخص طالق به ازدواج را ۲۵ درصد 
را کاهش دهیم.به گفته برخی کارشناس��ان حوزه 
برنامه ریزی و آینده پژوه��ی، این اختالفات فاحش 
میان واقعیات موجود با اهداف موردنظر در برنامه های 
توس��عه، می تواند به این معنا باشد که برنامه هفتم 
توس��عه نه تنها عمال به معنی ویرایش برنامه ششم 
توسعه است، بلکه در این ویرایش باید واقع بینانه تر 
برنامه ریزی کرد و حتی شاید نیاز به عقب نشینی از 
برخی اهداف برنامه هفتم باشد؛ مثال رشد اقتصادی 
را از ۸ به ۴ درصد کاهش دهیم که بعید است دولت 

زیر بار این موضوع برود.

میزان تحقق برنامه ششم  � 
گفته می ش��ود برنامه چهارم توسعه واقعی ترین 
برنامه توس��عه ۵ س��اله بعد از انقالب بوده و همین 
برنام��ه نیز با بیش از ۴۰ درصد تحقق، بیش��ترین 
میزان دستیابی به اهداف این برنامه بوده است. میزان 
تحقق برنامه های پنجم و سوم توسعه نیز به ترتیب 
۲۷ و ۳۱ درص��د بوده ان��د. کمترین میزان تحقق ۶ 
برنامه بعد انقالب احتماال برنامه ششم توسعه است 
که برآوردها حاکی از تحقق ۱۲ تا ۱۳ درصدی این 

برنامه تاکنون است.
هر چند که دیوان محاسبات در گزارشی در پایان 
س��ال ۱۳۹۹ در خصوص عملکرد قانون برنامه پنج 
ساله ششم توسعه کشور اعالم کرد: تنها ۳۵ درصد 
احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در 
۶۵ درص��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 نمی شد.
وی افزود: اگر دولت بخواهد الیحه برنامه هفتم 
توسعه را به مجلس ارائه کند چندین ماه زمان می برد. 
تا آنجایی که بنده اطالع دارم، کارگروه هایی ذیل مرکز 
مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در زمینه تدوین 
برنامه هفتم توسعه فعالیت می کنند. هنوز به طور 
رس��می خبری مبنی بر اینکه این الیحه چه زمانی 

قرار است به مجلس ارائه شود، نشنیده ام.

چالش های تدوین برنامه هفتم توسعه
نمایه

وز
دني

صا
قت

ا

»جهان صنعت« ریشه های محقق نشدن اهداف سیاستگذاری دولت ها را شناسایی کرد

کجروی در حکمرانی اقتصادی



7
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

.info@jahanesanatسال هجدهم   دوشنبه 29 فروردین 1۴۰1    شماره  ۴985 ir

گ�روه فن�اوری- ایالن ماس��ک در اقدام 
غافلگیرکننده دیگری پیش��نهاد تصاحب کل 
توئیتر را داد؛ اما هیات مدیره توئیتر برای مقابله 
با این تصاحب خصمانه، استراتژی »قرص سمی« 
را فعال کرده اس��ت. تنها به فاصله یک هفته، 
ایالن ماسک از خرید ۹/۲ درصد سهام توئیتر و 
دعوت شدن به تیم هیات مدیره به جایی رسیده 
است که می گوید قصد دارد کل توئیتر را به ارزش 
۴۳ میلیارد دالر تصاحب کند. شاید فکر کنید 
ثروتمندتری��ن فرد دنیا باید بتواند هرچه را که 
اراده کرد، بخرد؛  اما در مورد توئیتر به نظر می رسد 
چالش های بزرگی در پیش رو دارد. چند روزی 
اس��ت که ماسک با تمرکز بر کلید واژه »آزادی 
بی��ان« و »الگوریتم متن باز« خود را به ش��کل 
فرشته نجات توئیتر جا زده و با نظرسنجی های 
عجیب توئیتری خود انگار می خواهد این حس 
را القا کند که با روی کار آمدن او، کاربران نقش 
بیشتری در تصمیم گیری های توئیتر خواهند 
داش��ت و »دموکراسی« واقعی بر توئیتر حاکم 
خواهد شد؛ اما ماسک بارها ثابت کرده شخصیت 
دمدمی مزاجی 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 
کم توجه هستند این است که توئیتر در مقایسه 
با ش��بکه  های اجتماعی دیگر، ش��رکت بسیار 

کوچکی است. 
سال ها است سهامداران توئیتر این شرکت را 
به خاطر ناتوانی در رسیدن به پتانسیل کامل خود 
مورد انتقاد قرار داده اند؛ چراکه توئیتر نتوانسته 
مانند فیس بوک که تعداد کاربران روزانه اش ۱۱ 
برابر بیشتر است، به جامعه کاربری میلیاردی 
دس��ت پیدا کند یا مانند یوتیوب که درآمد آن 
در سه ماهه گذشته، پنج برابر بیشتر از توئیتر بوده 
است، به کسب وکاری موفق در زمینه تبلیغات 

تبدیل شود.
 اما زمانی که ایالن ماس��ک پیش��نهاد داد 
مایل اس��ت کل توئیتر را به ارزش ۴۳ میلیارد 
دالر تصاحب کند، تمام توجه ها به این واقعیت 
جلب ش��د که این ش��رکت بس��یار کوچک و 
کم درآمد، حتی در مقایسه با رقبای قدرتمندتر و 

سودآورترش، چقدر بااهمیت و بانفوذ است.
تصاحب »توئیتر« برای »ایالن ماسک«  � 

چه اهمیتی دارد؟
اینک��ه ثروتمندترین ف��رد دنیا ۳ میلیارد 
دالر ب��رای خرید س��هام توئیتر خرج کرده و 
ح��اال می گوید قصد دارد کل این ش��رکت را 
یک جا تصاحب کند، دلیل خوبی دارد. حتی 
اگر ماس��ک واقعا قصد خرید نداش��ته باشد 
)ی��ا جلوی برنامه هایش گرفته ش��ود(، به هر 
حال دارد با به رخ کش��یدن قدرت و نفوذش، 
توئیت��ر را تحت فش��ار قرار می ده��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 کوچک ترین و احمقانه ترین حرف هایشان 
به گوش جمعیت بزرگی از کاربران رس��یده، 
رسانه ای 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 نخبه ها اس��ت. درست 
اس��ت که گاهی هم ص��دای افراد معمولی که 
فالوئر زیادی در این پلتفرم ندارند، به گوش دنیا 
می رسد، اما توئیتر در دستان افراد مشهور و بانفوذ 
ابزار ارتباطی بسیار قدرتمندتری است. اگرچه 
تعداد کاربران روزانه توئیتر حدود ۲۰۰ میلیون 
است )برای مقایس��ه، این آمار برای فیس بوک 
۱/۶۲ میلیارد اس��ت(، نقش بس��یار مهمی در 
شکل گیری جو سیاسی دارد. در گذشته، وقتی 
حساب کاربران مش��هور توئیتر چون »دونالد 
ترامپ«، »الکس جونز« و »مایلو یناپولس« بسته 
شد، این افراد سراغ پلتفرم های دیگری رفتند؛ 
اما نتوانستند مانند روزهای اوج محبوبیت خود 
در توئیتر، در مرکز توجه قرار بگیرند. توئیتر از 
ای��ن لحاظ با »فیس بوک« و »گوگل« متفاوت 
اس��ت که بازارهای مالی، ق��درت واقعی آن را 
نشان نمی دهند و درست به همین خاطر است 
که ماسک می تواند برای خرید کل این شرکت 
تنها کسری از ثروتش را پیشنهاد دهد و طوری 
وانم��ود کند که انگار به توئیتر لطف می کند و 
می خواه��د آن را با قیمتی باالت��ر از ارزش آن 
تصاح��ب کند. درحالی که ارزش واقعی توئیتر 

جای دیگری است.
»قرص سمی« هیات مدیره توئیتر برای  � 

ایالن ماسک چیست؟
زمانی که ایالن ماس��ک پیشنهاد تصاحب 
کام��ل توئیتر و خصوصی ک��ردن آن را مطرح 
کرد، )هرچند طبق رفتارهای همیش��گی اش 
گفته بود قصد ندارد سهمش را بیشتر از ۱۴/۹ 
درصد افزایش دهد(، »پاراگ آگراوال«، مدیرعامل 
توئیت��ر،  به کارمندان خ��ود گفت هیات مدیره 
پیشنهاد ماسک را به طور دقیق ارزیابی خواهد 
کرد و تصمیمی را که به نفع س��هامداران باشد، 

خواهد گرفت. حال خبر رسیده که هیات مدیره 
با طرح »قرص سمی« که به طور تخصصی به آن 
»حقوق کوتاه مدت سهامداران«  گفته می شود، 
موافقت کرده است تا جلوی تصاحب خصمانه 
توئیتر را بگیرد. استراتژی دفاعی »قرص سمی« 
در بین شرکت هایی که از سمت سرمایه گذاران 
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 می دهد س��هام بیشتری را با 
تخفیف خریداری کنند تا بدین ترتیب از تجمع 
سهام در دست طرف متخاصم جلوگیری شود. 
به گفته وال استریت ژورنال، »این شرکت روز 
جمعه طرح به اصطالح قرص سمی را به تصویب 
رساند که براساس آن، افزایش سهام ایالن ماسک 
به بیش از ۱۵ درصد دشوار خواهد بود« . توئیتر 
نیز در بیانی��ه ای مطبوعاتی اعالم کرد اعضای 
هیات مدیره به اتفاق »طرح حقوق سهامداران را 
به  دنبال پیشنهاد ناخواسته و غیرالزام آور 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 هیات مدیره 
برای انجام تصمیم گیری  آگاهانه و اقداماتی در 
جهت منافع سهامداران تصاحب کند، کاهش 

می دهد.«
به عب��ارت دیگر، این طرح کار »ماس��ک« 
را برای اینکه مس��تقیما پیش خود سهامداران 
برود و سهام آنها را به صورت تدریجی تصاحب 
کند، دشوارتر خواهد کرد، چراکه تصمیم نهایی 
درب��اره تصاحب توئیتر به عه��ده هیات مدیره 
خواهد ب��ود. البته توئیتر در ادامه گفت چنین 
طرح��ی هیات مدی��ره را از تعامل با طرف های 
دیگر یا پذیرش پیشنهادی که به باور هیات مدیره 

در جهت منافع توئیتر و س��هامدارانش باشد، 
بازنمی دارد. به این معنی که اگر ماسک پیشنهاد 
بهتری داد، شاید موضع گیری هیات مدیره تغییر 
کند. همچنین، طرح »قرص سمی« تا یک سال 
برپا خواهد بود و اگر در این مدت ش��خصیتی 
حقیقی یا حقوقی ۱۵ درصد از سهام توئیتر را 
ب��دون تایید هیات مدیره تصاحب کند، به اجرا 

درخواهد آمد.
واکنش »ماسک« به طرح قرص سمی  � 

»توئیتر« چه بود؟
ماسک تا چند روز توانست با دراختیار داشتن 
۹/۲ درصد سهام، به عنوان بزرگ ترین سهامدار 
توئیتر فخرفروشی کند و حتی ارزش سهام این 
شرکت را تا ۲۵ درصد باال ببرد ؛ تا اینکه شرکت 
س��رمایه گذاری »گروه ونگارد« میزان س��هام 
خود را تا ۱۰/۳ درصد 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 هیات مدی��ره اقدام��ی در جهت خالف 
منافع سهامداران اتخاذ کند، درواقع به رسالت 
امانت داری خود خیانت کرده است. درنتیجه، بار 
چنین مسوولیتی بی نهایت 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 هیات مدیره؛ 
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 »فیس بوک« و »گ��وگل«، به گونه ای 
است که به بنیانگذاران و مدیران اجازه دخالت در 
تصمیم گیری های این شرکت را بدون دراختیار 
داش��تن مقادیر زیادی از س��هام آن نمی دهد. 
درنتیجه، حداق��ل روی کاغذ، اگر تعداد کافی 
از سهامداران توئیتر پیشنهاد ماسک را بپذیرند، 

ماسک می تواند صاحب توئیتر شود. اما ماسک 
شخصیتی بسیار دمدمی و متزلزل دارد و امروز 
چیزی می گوید و فردا از انجام آن چشم پوشی 
می کند. اگر یادتان باشد، سال ۲۰۱۸ در همین 
توئیتر اعالم کرد که می خواهد 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 
هیات مدیره توئیتر شود، اما بعد اعالم کرد از این 
کار منصرف شده است. کسی چه می داند چند 

روز بعد چه خواهد گفت؟
در نهایت چه سرنوشتی برای »توئیتر«  � 

بهتر است؟
با تم��ام این حرف ها، باید به این حقیقت 
اق��رار کرد که حداقل در ی��ک زمینه حق با 
ایالن ماس��ک اس��ت؛ اینکه توئیت��ر به عنوان 
ش��رکت خصوصی حال و روز بهتری خواهد 
داشت. البته نه به خاطر حرف ماسک که توئیتر 
باید »پلتفرمی برای آزادی بیان در کل دنیا« 
باش��د؛ بلکه به این خاطر که توئیتر به عنوان 
پلتفرم ارتباطی، قدرت فوق العاده ای دارد، اما 
به عنوان کسب وکار، چشم انداز هیجان انگیزی 
در انتظارش نیس��ت. اگرچه توئیتر از همان 
مدل کس��ب وکار »گ��وگل« و »فیس بوک«، 
یعنی پلتفرم رایگان مبتنی بر تبلیغات استفاده 
می کند، در مقایسه با دو شرکت دیگر، انجمن 
کاربری بس��یار بسیار کوچک تری دارد؛ برای 
همی��ن، درآم��د چندانی از بخ��ش تبلیغات 
نصیبش نمی شود و سهامداران از این وضعیت 
بسیار ناراضی هستند. به همین خاطر است که 
سال گذشته درآمد »گوگل« ۲۵۷ میلیارد و 
درآمد »فیس بوک« ۱۱۷ دالر بود، درحالی که 
درآم��د توئیتر تنها ۵ میلی��ارد دالر بود و به 
همین  دلیل ارزش »گوگل« ۱/۷ تریلیون دالر، 
»فیس بوک« ۵۸۳ میلیارد دالر و توئیتر تنها 
۳۶ میلیارد دالر است. برخی می گویند توئیتر 
برای افزایش درآمدزایی باید مدل کسب وکار 
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 به تازگی اعالم ش��ده و ۳ دالر در ماه 
اس��ت(؛ اما خیلی راح��ت می توان 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 کوچک تر خواهد شد. با این حال 
توئیتر بدترین کس��ب و کار دنیا نیست؛ فقط 
آن طور که سهامداران از یک پلتفرم فناوری 
»سیلیکون ولی« با قدرت جریان سازی و تکان 
دادن دنیا انتظار دارند، عملکرد فوق العاده ای 
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 به خاطر 
گره خوردن تمام ثروتش به س��هام »تسال« 
و »اس��پیس  ایکس«، هن��وز نمی دانیم پایان 
ماجرای ایالن ماسک با توئیتر چه خواهد شد. 
ش��اید فعال تنها نکته ای که بتوان از کل این 
ماجرا گرفت این است که توئیتر، صرف نظر از 
سود خالص آن، چقدر برای نخبه ها 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 

ایالن ماسک است. 

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

جایگاه دوم قرار گرفته و ایاالت متحده 
آمری��کا ه��م جایگاه س��وم را به خود 
اختصاص داده است. »کوین کاب« در 
گزارش خود توضیح می دهد لیس��ت 
برترین کش��ورهایی که از دارایی های 

دیجیتال استقبال می کنند، طی چند 
ماه گذشته تغییر کرده است. این شرکت 
از پذیرش رمزارزها و تصمیم کشور برای 
اجازه سرمایه گذاری در کریپتو به عنوان 
مهم ترین عواملی ی��اد کرده که باعث 
موفقیت آلمان در س��ه ماهه اول سال 
۲۰۲۲ شده اند. به عنوان مثال، اتحادیه 
بانک های پس انداز آلمان برای نزدیک 
به ۵۰ میلیون مش��تری خود فرصت 
س��رمایه گذاری روی رمزارزها را ارائه 
کرده اس��ت. سنگاپور که در سه ماهه 
چهارم سال ۲۰۲۱ رهبر این رتبه بندی 
بود، حاال در جایگاه دوم و ایاالت متحده 
آمریکا در جایگاه سوم قرار دارند. استرالیا 
و س��وییس در رتبه ه��ای بعدی پنج 
کش��ور برتر قرار گرفته اند. برای ایجاد 
این رتبه بندی، کشورها از نظر مواردی 

مانند کالهبرداری و س��رقت، توانایی 
)در دس��ترس بودن دوره های دارایی 
دیجیتال توس��ط موسسات پیشرو( و 
تع��داد ICOها )عرض��ه اولیه کوین( 
بررس��ی می شوند. »س��رجیو حمزا«، 
مدیرعامل »کوین کاب« توضیح می دهد 
که آنها قصد دارند دقیق ترین برداشت 
از روند اخیر کرپیتو را ارائه کنند. سایر 
کشورهایی که ش��اخص »دوستدار-

رم��زارز« خ��ود را بهبود بخش��یده اند 
هلند، فرانس��ه و هنگ کنگ هستند. 
»کوین کاب« توضیح می دهد آنها به این 
دلیل رشد کرده اند که موضع مثبتی در 
مورد صنعت کریپتو نشان داده اند. عالوه 
بر این، تعداد تراکنش های دیجیتال و 
اس��تارت آپ های حوزه بالکچین آنها 
بس��یار افزایش یافته است. همچنین 
س��وییس برای اولین بار موفق شده تا 

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

Coincub دیده نمی شود. دولت این 
کشور برای معامالت ارزهای دیجیتال، 
مالیاتی دریافت نمی کند، زیرا بیت کوین 
و سایر دارایی های 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.

آلمان در صدر لیست کشورهای دوستدار کریپتو در فصل اول ۲۰۲۲
رمزارز

خبر

بررسی افزایش تعرفه اینترنت زیر نظر کمیسیون 
صنایع مجلس

»جهان صنع�ت«- ی��ک عض��و 
کمیس��یون صنایع و معادن از بررسی 
افزایش بهای اینترنت در جلس��ه ای با 
حض��ور تمام اپراتورها، نماینده س��تاد 
تنظیم مقررات و نماینده وزارت ارتباطات 
در کمیته فناوری اطالعات این کمیسیون 
خبر داد. مصطفی طاهری در گفت وگو 
با ایسنا، گفت: امروز در کمیته فناوری 
اطالعات کمیسیون صنایع و معادن در 
جلسه ای با تمام اپراتورها، ستاد تنظیم مقررات، وزارت ارتباطات و همچنین 
مرکز پژوهش های مجلس موضوع افزایش بهای اینترنت را به طور جدی بررسی 
می کنیم. وی درباره رویه مجلس در خصوص افزایش بهای  اینترنت گفت: چنانچه 
افزایش قیمت ها قانونی باشد و همچنین استدالل هایی که مطرح می شود 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 نایب رییس فدراسیون 
فوتبال در ارتباط با ارز دیجیتال

»جهان صنعت«-  یک منبع آگاه از 
بازداشت نایب رییس فدراسیون فوتبال 
توس��ط وزارت اطالع��ات در خصوص 
پرونده کالهبرداری رمزارز کینگ مانی 
خبر داد. این منبع آگاه در گفت وگوی 
اختصاص��ی ب��ا خبرن��گار خبرگزاری 
صداوس��یما اف��زود: در ادامه برخورد با 
متهم��ان پرونده کثیرالش��اکی رمزارز 
کینگ مان��ی، نایب رییس فدراس��یون 
فوتبال نیز، بازداشت و روانه زندان شد. 
وی گفت: پیش از این نیز آقای )ف. ق( متهم ردیف اول و همسر نایب رییس 
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 ۳۰۰۰ نفر از مالباختگان در این پرونده کالهبرداری ثبت شکایت کرده اند، 
تصریح کرد: پرونده رمز ارز کینگ مانی بزرگ ترین پرونده کالهبرداری در حوزه 
ارز های 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 سازمان یافته توسط یک شرکت بازاریابی 
ش��بکه ای شناخته شده در سطح کشور و در قالب رمزارز کینگ مانی صورت 
گرفته است. گردانندگان رمزارز کینگ مانی با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت 
ساختگی و غیرواقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت بازاریابی برای 
سرمایه گذاری بیشتر بوجود آوردند تا آنجا که قیمت هر واحد کینگ مانی 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 ا دامه دارد.

بیزاری نصف مردم آمریکا از اینترنت
»جهان صنع�ت«- یافته ه��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 شده اند. بیش از 
نیمی از آمریکایی هایی )۵۵ درصد( که در 
نظرسنجی NordVPN شرکت کردند، 
می گویند اگر می توانستند حذف خودشان 
از اینترنت را انتخاب می کردند. این شرکت 
سازنده VPN برای کامل کردن مطالعه 
خود، شرکت تحقیقات بازار »پروپلر اینسایتس« را مامور کرد از ۱۰۰۲ مصرف کننده 
آمریکایی باالی ۱۸ سال در دسامبر سال میالدی گذشته نظرسنجی کند. درباره 
این که چرا پاسخ دهندگان در صورت امکان، حذف خودشان از اینترنت را انتخاب 
می کنند، ۴۷ درصد گفتند که به اینترنت اعتماد ندارند و ۴۶ درصد دیگر گفتند دلیل 
ندارد نامشان در اینترنت باشد، در حالی که ۴۲ درصد اظهار کردند از این نگرانند 
که هک شوند. همچنین ۱۸ درصد گفتند آرزو داشتند اینترنتی نبود در حالی که 
هشت درصد اظهار کردند که اصال از اینترنت استفاده نمی کنند. در این نظرسنجی 
از آمریکایی ها درباره نوع اطالعاتی که تمایل دارند برای همیشه از اینترنت حذف 
شوند، سوال شد و شش نفر از هر ۱۰ نفر 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 پروفایل های شبکه اجتماعی )۲۶ درصد(، 
تصاویر و ویدیوهای غیرجذاب )۲۴ درصد( و سابقه شغلی قبلی )۲۳ درصد( بود. 
در دنیایی که به شکل فزاینده ای متصل شده است، ناشناس ماندن دشوارتر شده 
است با این حال نظرسنجی NordVPN نشان داد بعضی از کاربران حاضرند پول 
زیادی دهند تا در فضای آنالین ناشناس بمانند. بر  اساس گزارش وب سایت تِک 
رادار، از میان افراد شرکت کننده در این نظرسنجی، ۳۱ درصد گفتند تا ۱۰۰ دالر 
می دهند، ۱۲ درصد بین ۱۰۱ تا ۵۰۰ دالر و هشت درصد بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دالر 
مایل بودند پرداخت کنند تا در اینترنت ناشناس بمانند و سه درصد هم عنوان کردند 

که بیش از ۱۰۰۰ دالر می دهند تا در اینترنت ناشناس باشند.
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آگهی  فراخوان مزایده عمومی شماره 00-۱25 
شماره آگهی : 873۱0005

فروش یک قلم کاالي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز
شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مزایده ۴1۰۰ کیلوگرم 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.IR و با شماره مزایده 1۰۰1۰92678۰۰۰۰۰1 برگزار نماید. 
 کلیه مراحل برگزاری مزایده )دریافت اسناد مزایده ، ارائه پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکت ها( به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت.

1-  نام و نشانی مزایده گزار: اصفهان، کیلومتر ۱۷ جاده اصفهان– نجف آباد منطقه دو انتقال گاز
2- نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  می باشد. 

3-  مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل پنج درصد قیمت پایه و در صورت واریز وجه نقد به حساب وجه نقد به حساب جاری IR۳۳۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۹۰۵۷۱۲۱۴۶۴۳  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران به نام منطقه دو عملیات انتقال گاز )کد اقتصادي: ۴۱۱۱۵۷۸۸۱۹۹۴- شناسه ملي: ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳( واریزگردد.

۴-  اطالعات تماس مزایده گزار: مزایده گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر یا هرگونه ابهام با شماره تلفن هاي ۳۴۰۴۲۲۱۰-۳۴۰۴۲۱۹۲-۰۳۱ و یا نمابر ۳۶۲۷۸۲۰۵-۳۴۰۴۳۰۲۱-۰۳۱ تماس حاصل نمایند. 
5-  مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده : ساعت ۸ صبح تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ تا ساعت ۱۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.IR  می باشد.

6-  زمان بازدید از کاالی موضوع مزایده: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰ صبح  لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ساعت ۱۴ به جز روزهاي پنج شنبه و جمعه و تعطیالت رسمي
 www.setadiran.IR 7-  زمان تحویل پیشنهادها: از ساعت ۸ صبح تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ لغایت ساعت ۱۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صرفا توسط مزایده گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

بارگذاری خواهد شد.
8-  گشایش پیشنهادها : پاکات پیشنهاد قیمت روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ به نشانی اصفهان- کیلومتر ۱۷ جاده اصفهان- نجف آباد منطقه دو انتقال گاز بازگشایی خواهند شد.

ضمنا آگهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد:
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم   : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

شناسه  : 13۰1۴86

 شرکت انتقال گاز ایران
 منطقه دو عملیات انتقال گاز

WWW.SHANA.IR

WWW.NIGTC.IR

http://district2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

نوبت دوم

آگهي عمومي ارزیابي کیفي مناقصه گران-  مناقصه عمومی 
یک مرحله اي شماره ۱40۱/578م م )به صورت فشرده(

شماره فراخوان: ۲۰۰۱۰93567۰۰۰۰۰۱
شرکت نفت و گاز اروندان )مناقصه گزار( در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طریق شرکت هاي واجد صالحیت داخلی )پیمانکار( تامین نماید. بدین وسیله از کلیه شرکت هایي که داراي شرایط ذیل مي باشند 

دعوت مي گردد 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 چاه های منطقه نفتی آزادگان شمالی

ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه ۵۱۰/۸۱۹/۷۲۵/۹۳۶ )پانصد و ده میلیارد و هشتصد و نوزده میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و نهصد و سی و شش( ریال  مي باشد.
ج- نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه: از نوع سپرده )واریز وجه نقد( و یا ضمانت نامه بانکي به میزان ۱۴/۱۱۶/۳۹۴/۵۱۹  )چهارده میلیارد و یکصد و شانزده میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و پانصد و 

نوزده( ریال مي باشد.
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.(
۱- گواهینامه صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت و یا صالحیت از حراست کل استان خوزستان »در صورت سابقه فعالیت در ستاد حراست شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و شرکت نفت و گاز کارون«

۲- گواهینامه تعیین صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
۳- گواهینامه صالحیت ایمني از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

مطابق مقررات داخلي مناقصه گزار، پیمان هاي حراستي به صورت همزمان به یک شرکت واگذار نمي گردد.
ز- معیارهای ارزیابی کیفی:

۱- تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
۲- حسن سابقه در کارهای قبلی

۳- توان مالی
۴- توان تجهیزاتي

۵- توان فني، برنامه ریزي 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.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  
انتشار فراخوان در سامانه تاریخ.... می باشد.

* متقاضیان شرکت کننده در مناقصه عالوه بر بارگذاري پیشنهاد خود در سامانه ستاد موظف مي باشند اصل پاکت الف )ضمانت نامه( 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 فوق الذکر هیچ گونه حقي براي متقاضیان در مقابل این شرکت ایجاد نمي کند. ضمناً 

هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه است. متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي ۳۲۱۲۱۶۱۲ -۰۶۱ و ۳۲۱۲۱۶۱۱-۰۶۱ تماس بگیرند.
AOGC.IR  :آدرس وب سایت

روابط عمومي شرکت نفت و گاز اروندانشناسه : 12975۴6 

 شرکت ملی نفت ایران
 شرکت نفت و گاز اروندان

دوم)سهامی خاص(
ت 

نوب

آیا »ماسک« می تواند کل »توئیتر« را بخرد؟

»قرص سمی« توئیتر برای »ایالن ماسک«
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گروه صنعت- اکنون تورم و گرانی 
در حالی به رایج ترین بحث کشور چه از 
منظر کارشناسی و چه از منظر عمومی 
تبدیل شده که بررسی ها نشان می دهد 
به غی��ر مقاطع کوتاه م��دت و خاص، 
اقتصاد ایران همواره در طول چهار دهه 
گذشته درگیر معضلی به نام تورم بوده 
است. البته این موضوع زمانی جدی تر 
می شود که بدانیم در این سال ها تورم 
دورقمی ب��وده و اکثرا نی��ز باالی ۲۰ 
درصد نوسان داش��ته است؛ امری که 
به گفته اقتصاددانان می تواند بنیان های 
هر اقتصادی را به لرزه در آورد و منابع 
هر کشوری را به سرعت هر چه تمام تر 

باد هوا کند. 
در این رابطه و در حالی که مسووالن 
کشور نیز اذعان دارند دهه ۹۰ از منظر  
شاخص های اقتصادی، دهه ای کم فروغ 
برای ایران بوده است، بررسی آمارهای 
مرک��ز آم��ار ایران در ط��ول یک دهه 
گذش��ته از لحاظ تورم نشان می دهد 
که با وجود تمام تالش ها و هزینه هایی 
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��رفت هایی 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 ۱۳۹۰ رقمی معادل 
۲۲/۳ درصد را ثبت کرده که این رقم 
۳/۳ درصد از دهه ۱۳۶۰ نیز 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 می دهد که سال 
۱۳۹۲ ن��رخ تورم با ۳۲/۱ درصد پایان 

یافت ولی این رقم در پایان سال ۱۳۹۳ 
به ۱۴/۸ درصد رسید.

پس از این، سال های ۹۴ تا ۹۷ که از 
آن به عنوان سال های برجامی در اقتصاد 
ایران یاد می شود، زمانی بود که نرخ تورم 
با روندی کاهشی، تک رقمی شد و در 
اسفند ماه ۱۳۹۶ به ۸/۲ درصد رسید. 
اما پس از خروج ایاالت متحده آمریکا از 
برجام و شروع کارزار جنگ اقتصادی 
این کشور علیه ایران، شرایط به گونه ای 
دیگر رقم خورد، به طوری که در سال 
۹۷ تورم نقطه به نقطه ۴۷ درصد و تورم 

ساالنه به ۲۶/۹ درصد رسید.

همچنین سال ۹۸ یکی از سال های 
س��خت اقتصاد ایران ب��ود، چرا که در 
مقطعی ت��ورم نقطه به نقطه به باالی 
۵۰ درصد و تورم س��االنه نیز به ۳۰/۶ 

درصد رسید. 
این امر در حالی در س��ال ۹۹ رقم 
۳۶/۴ درص��د را ثب��ت کرد که س��ال 
۱۴۰۰، س��الی برای شکس��ته شدن 
رکوردهای تورمی در یک دهه اخیر بود، 
به طوری که تابستان ۱۴۰۰ نرخ تورم 
با افزایشی بی سابقه به باالی ۵۰ درصد 
رسیده و در نهایت در اسفند ماه با ثبت 

۴۰/۲ درصد 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 
سرمایه گذاری پیشی گرفت، وضعیت 
اقتصادی برای تولیدکنندگان به گونه ای 
رقم خورد که آنها تقریبا در اکثر فصول 
س��ال با افزایش هزینه تولید و کاهش 
قدرت خرید مصرف کننده مواجه بودند. 
برای نمونه طب��ق آمارهایی که مرکز 
پژوهش ه��ای اتاق ایران از ش��اخص 
مدیران خرید اقتصاد ارائه کرده است، 

هر چند در اسفند ماه شاخص ها 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 ۱۴۰۰ عدد ۵۶/۴۳ را به 
ثبت رسانده در حالی که در اسفندماه 
سال ۹۹ شاخص 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 

مش��تریان جدید از اسفند ۹۹ کمتر 
ش��ده و میزان استخدام و به کارگیری 
نیروی انس��انی نیز کمترین رقم را در 
طول ۲۳ ماه گذش��ته به ثبت رسانده 
است. به همین دلیل هم هست که گفته 
می شود شاخص انتظارات تولید برای 
فروردین و احتماال اردیبهشت امسال 

روندی کاهشی داشته باشد.
مصرف کننده کمتر، تولید کمتر � 

به عقیده تحلیلگران یکی از عوامل 
اصلی چنین وضعیتی برای بخش تولید 
کش��ور به موضوع ت��ورم بازمی گردد. 
در واق��ع ثبت چند دهه تورم دورقمی 
نش��ان دهنده یک بیم��اری مزمن در 
اقتصاد کش��ور است که به عنوان یک 
حلقه واسط، سایر چالش های موجود 
در اقتصاد و صنعت را به یکدیگر ربط 
می دهد. نمونه بارز این مساله در شاخص 
رشد متوسط بخش صنعت در برنامه 
ششم توس��عه نمایان است؛ جایی که 
این ش��اخص رقم منفی ۳/۶ درصد را 
ثبت کرده و نشان می دهد تولیدکننده 
ایران��ی با وجود تمامی تالش هایی که 
در این سال ها صورت داده، باز هم قادر 
نبوده از امواج تورمی پیشی بگیرد. این 
امر زمانی جدی تر می ش��ود که بدانیم 
وقت��ی ت��ورم با رکود پیون��د خورده و 
هزینه های تمام شده را برای تولیدکننده 
افزایش می دهد، در مقابل قدرت خرید 
مصرف کننده نیز کاهش یافته و سهم 
بازار را هر چه کوچکتر می س��ازد. در 
واقع مصرف کننده کمتر به معنای تولید 
کمتر بوده و کوچک شدن سهم بازار در 
شرایطی که بازارهای خارجی به واسطه 
تحریم ها 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 سرمایه گذاری می شود.
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دیگنیتی پرستیژ محصول جدید از شرکت بهمن موتور

»جهان صنعت«- ش��رکت بهمن موتور در اسفندماه سال ۱۳۹۹ 
فروش خودرویی را آغاز کرد که به عقیده بسیاری از لحاظ زیبایی در 
بین خودروهای مونتاژ شده در ایران کم نظیر بوده و همچنین با نگاه 
اجمال��ی به میزان فروش این خودرو می توان 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 تداعی کننده 
خودروهای به روز اروپایی است، به عنوان اولین SUV کوپه مونتاژ در 
ایران و در نهایت شرکت تامین کننده معتبری همچون »بهمن موتور« 
که سابقه همکاری با شرکت های معتبر ژاپن را در کارنامه خود دارد.

ح��ال طبق اعالم قبلی، ش��رکت بهمن موتور قص��د دارد دیگنیتی 
پرس��تیژ را با ویژگی های منحصر به فرد در اوایل تیرماه س��ال جاری  
ب��ه ب��ازار معرفی کند. خودروی��ی که با مرور ویژگی ه��ای آن متوجه 
خواهیم ش��د که یک کوپه با قوای محرکه و توان اس��تثنایی و ش��اید 

بی رقیب باشد.
در نسخه جدید دیگنیتی که به »دیگنیتی پرستیژ« معروف خواهد 
بود تغییرات ظاهری جزئی نسبت به مدل قبل دیده می شود از جمله 
تغییرات در س��پر جلو و چراغ مه ش��کن ، رینگ ۲۰  و تغییرات اگزوز 

اشاره کرد.
تغییراتی در امکانات رفاهی داخل کابین نیز مش��اهده می شود که 
بس��یار مورد توجه  است و مهم ترین آنها عبارتند از: سیستم صوتی با 
برند Pioneer   و آمپلی فایر مجزا ۱۵۰ وات، صندلی برقی۱۰ حالته 
راننده، ش��ارژر وایرلس، نورپ��ردازی داخلی )۷ رنگ( ، صفحه کیلومتر 

کامال دیجیتال و...
اما تفاوت اصلی بین پرستیژ و پرایم را میتوان در قوای محرکه آن 

جست وجو کرد.  
ای��ن خودرو مجهز ب��ه یک موتور ۲ لیتری   )HD-Euro(  توربو 
شارژ با سیستم پاشش مستقیم  GDI ساخت بوش است که  توانی 
معادل ۲۳۰ اسب بخار و گشتاور حدود ۳۶۰ نیوتن متر را تولید می کند. 
   Hyundai Powertech جدیدترین نسل AT۶ گیربکس پرستیژ
است. برای اینکه مشتریان این محصول حس بهتری از توان ۲۳۰ اسب 
بخار پرس��تیژ داشته باشند بهتر است اشاره ای به توان موتور برخی از 
خودروهای برند SUV موجود در بازار ایران از کره ای و ژاپنی تا برخی 

خودروهای اروپایی به شرح ذیل داشته باشیم.
HP توان حجم موتور

۱۷۱ ۲/۵ Koleos رنو
۱۷۰ ۲/۴ Outlander میتسوبیشی
۱۷۰ ۲/۵ X-Trail  نیسان
۱۸۸ ۲/۴ هیوندای سانتافه
۱۵۵ ۲ هیوندای توسان
۱۷۶ ۲/۴ کیا اسپورتیج
۱۸۸ ۲/۴ کیا سورنتو
۲۴۱ ۲ X۴ بی ام دبلیو

ب��ا توجه به توضیحات و اطالع رس��انی قبلی به نظر می رس��د  در 
سال۱۴۰۰ و بر اساس استراتژی توسعه محصول شرکت بهمن موتور 
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 ۰۰۲ اس��ب بخار و آپش��ن های 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 ،  گرم کن 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 بهمن موتور در خصوص قیمت گذاری، 
پیش بینی می ش��ود کما فی السابق قیمت منطقی  و منصفانه ای برای 
خودروی دیگنیتی پرستیژ  در نظر گرفته شود و مجددا شاهد استقبال 

خوب مشتریان از این محصول جدید شرکت بهمن موتور باشیم.
 به طور کلی با توجه به تداوم س��ه عامل موفقیت دیگنیتی پرایم 
یعن��ی )زیبای��ی خودرو، اولی��ن VUS کوپه مونتاژ ایران و ش��رکت 
تامین کننده معتبر( همچنین اضافه ش��دن دو عامل مشخصات فنی 
بس��یار خوب و قیمت مناسب، پیش بینی می شود روند موفقیت برند 

دیگنیتی این بار با نسخه پرستیژ ادامه پیدا کند.

گزارش

»جهان صنعت« بر اساس شاخص های دهه ۱390 بررسی کرد

تولید در سیاهچاله تورم

 حجت اهلل عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز 
گذشته در حاشیه نشست بررسی پیاده سازی سیاست های 
کلی تامین اجتماعی ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب 
توضیحاتی درباره نحوه اجرای بند ششم این ابالغیه که مربوط 

به هدفمندسازی یارانه ها است ارائه داد.
وی گفت در این رابطه برای اجرای تمام سناریوها مطالعات 
بسیار زیادی انجام شده که هم اکنون نیز موجود است و تمامی 
مضرات و فواید هرکدام از سناریوهای پیش رو نیز در سال های 

اخیر بررسی شده است.
وی با بی��ان اینکه »اگر در زمان دولت آقای احمدی نژاد 
شاهد وقفه بین کار مطالعاتی و آماری و اجرای هدفمندسازی 
یارانه ها بودیم، به علت این بود که در آن زمان اطالعات پایه 
و اولیه وجود نداش��ت« تصریح ک��رد: درباره اینکه در بحث 
یارانه ها قرار اس��ت چه اتفاقی بیفتد باید بگویم که در ستاد 
اقتصادی دولت بحث ها 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 می شود.
عبدالملک��ی درب��اره اینکه آیا قرار اس��ت یارانه نقدی یا 
کاالبرگ به عنوان گزینه های یارانه ای مطرح باش��د یا اینکه 
ترجیح مجلس پرداخت کاالبرگ الکترونیکی اس��ت، اظهار 
بی اطالع��ی کرده و گفت: مجلس یک بح��ث اصلی دارد و 
آن این است که قیمت های موجود افزایش پیدا نکند. آنچه 
در قانون آمده این است که قیمت ها در سطح شهریور سال 
گذشته بماند که در این زمینه نیز در ستاد اقتصادی دولت 

درحال بحث هستیم.
در این راستا، وحید شقاقی ش��هری، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه ضمن انتقاد از شیوه توزیع یارانه ها در سال های اخیر 
اظهار کرد: اقتصاد ایران حداقل با پنج ابرچالش در دهه پیش رو 
مواجه اس��ت که یکی از آنها بحث ش��کاف طبقاتی و توزیع 
نامتوازن ثروت است که منجر به فقر بیشتر می شود. مطالعات 
ما ثابت کرده است که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ ضریب جینی 
)به عنوان شاخص اصلی سنجش شکاف طبقاتی در کشورها( 
حدود ۰/۳۶ بوده و در پایان این دهه یعنی در ابتدای س��ال 
۱۴۰۰ بیش از ۰/۴۱ بوده که اگر این رقم از مرز ۰/۴۵ عبور 
کند، کارشناس��ان آن را یک مرز هش��دار در همه جای دنیا 
ارزیابی می کنند که در آن صورت ممکن اس��ت رویدادهای 

ناگ��واری رخ دهد. یکی از اصلی ترین مس��ائلی که در ایران 
پیرامون علل افزایش این شکاف های طبقاتی مطرح است، 

بحث توزیع ناموزون و نامتناسب یارانه ها در کشور است.
از هر چهار ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق � 

وی ب��ا بیان اینکه »در ابتدای دهه ۹۰ جمعیت زیر خط 
فقر مطلق کش��ور ۱۱درصد بوده که این رقم در پایان سال 
۱۴۰۰ به باالی ۲۵درصد رس��یده است و از هر چهار ایرانی 
یک نفر زیر خط فقر مطلق است« افزود: ما بی ثباتی زیادی در 
نظام یارانه ای کشور داریم که به تشدید فقر و شکاف طبقاتی 
می انجامد. ما ماهیانه بیش از ۲۳۰هزار میلیارد تومان یارانه 
در حوزه ه��ای مختلف می پردازیم که بیش از ۷۰درصد این 
یارانه پنهان به دو دهک باالی ثروتمند جامعه می رس��د که 
اقلیتی محض هستند. در واقع ما چیزی به  نام نظام یارانه ای 
حامی فرودس��تان و متوسط ها 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 دولت ها 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 بنگاه های اقتصادی آب و برق 
و سوخت و زمین رایگان و کارگر ارزان می دهیم تا ارز حاصل 
از صادرات تولیدات را وارد صندوق ارز نیمایی کنند ولی باز هم 
دور از چشم دولت ارز را وارد بازار آزاد می کردند. این درحالی 
است که ما می توانستیم به شیوه های دیگری یارانه بدهیم تا 
دقیقا به فرودست ترین الیه های جامعه اصابت کرده و حتی 

بتواند مولد تولید با بهره وری باشد.
اکنون زمان جراحی یارانه ای 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 یارانه ای 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 به نظر می رسد قبل از احیای برجام 
و آزادس��ازی منابع ارزی ایران و همچنین قبل از مهار تورم 
لجام گس��یخته موجود، هر اقدام��ی در جهت جراحی نظام 
یارانه ای موجود )که ضروری هم هست( آسیب های به شدت 

ویران کننده ای دارد.
وی با بیان این نکته که در سال های ۸۷ و ۸۶ نیز اقداماتی 
در جهت هدفمندس��ازی یارانه ها 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 به صورت 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 
بنگاه ها اختصاص یابد که اساسا این اهداف محقق نشد. بحث 
یارانه نقدی نیز قرار بود متناسب با درآمد خانواده ها توزیع شود 
ولی دولت احمدی نژاد آن را به کلیه افراد جامعه اختصاص داد 
و بخش غیرنقدی یارانه ها 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 نمی گذاشت. ضمن اینکه بانک اطالعاتی الزم 

برای اجرای این طرح نیز تا آخر فراهم نشد.

شقاقی با تاکید بر اینکه »حتی عدد پرداخت یارانه نقدی 
نیز بنابر قانون در سال های اخیر تغییر نکرد« ادامه داد: این 
اقدام یارانه ای نیز مانند بسیاری از اقدامات اقتصادی دیگر در 
میانه کار خود رها شد و به اهداف خود نرسید. اکنون نیز وقت 
اصالح نظام یارانه ها نیست. این امر یک ضرورت است که در 
ابالغیه نیز برحسب همین ضرورت مطرح شده، اما مادام که 
شرایط الزم تورمی و بودجه ای وجود دارد، اجرای این طرح 
اصال به صالح نیست، زیرا در شرایط بی ثبات و ملتهب اساسا 

نباید چنین اقدامی کرد.
ایجاد تورم با حذف یارانه تولید � 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه »درحال حاضر 
حذف یارانه ها از تولید و مصرف خود تورم بیش��تر به همراه 
می آورد« 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 بهره مند نیستیم. لذا مادامی 
که یک ش��رایط پیش بینی پذیر در اقتصاد ایران حکمفرما 
نباش��د، نمی توانی��م در این جهت و ب��رای بهبود وضعیت 
گروه های فرودست اجتماعی مثل کارگران و دیگران به اجرای 

هدفمندسازی یارانه ها چشم بدوزیم.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه »آیا می توان 
به جای یک شوک قیمتی و جراحی گسترده یارانه ای گام به 
گام و با طرح برخی از کاالها )مانند یارانه نان یا گوشت( یا 
پرداخت کاالبرگ شرایط را مدیریت کرد؟« توضیح داد: نظام 
یارانه ای همواره یک حاشیه عمده دارد و آن بحث فساد است. 
لذا اجرای نامناسب و بدون بستن راه های بی ثباتی و فساد، 

خود چالش آفرین است. 
ش��اید دولت برای برخی کاالها ممکن اس��ت به دلیل 
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 به نظر می رس��د به صورت 
موقتی و جسته وگریخته می توان برای عبور از تنگناهای 

اقتصادی موجود چنین اقداماتی را انجام داد.

یک اقتصاددان اعالم کرد
نظام توزیع یارانه ها هم تراژدی است هم کمدی!

تحليل
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فراخوان مزایده عمومی

واحد مقدارعنوان ضایعاتردیف
دستگاه18۰کانتینر 2۰ فوت ) 6 متری (1
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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 
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پنجشنبه مورخ 1 اردیبهشت از ساعت  9 الی 13  به نشانی: تبریز- انتهای اتوبان شهید کسایی- کیلومتر ۳ آزادراه شهید مهدی باکری- جاده اختصاصی 

پتروشیمی تبریز- مجتمع پتروشیمی تبریز- انبار تدارکات کاالها مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:
۱( نامه اعالم آمادگی و معرفی نماینده با مهر و امضای مجاز معتبر شرکت

۲( تصویر آگهی روزنامه رسمی در خصوص تأسیس شرکت )اشخاص حقوقی(
۳( تصویر کارت ملی و شناسنامه )اشخاص حقیقی(
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»جهان صنعت« از افزایش ۰/۴ درصدی تقاضا در سال ۲۰۲۲ گزارش می دهد

پیش بینی رشد تقاضای فوالد

سال هجدهم    دوشنبه 29 فروردین 1۴۰1    شماره  ۴985

خبر

بين الملل

آیا قیمت سیمان تغییر می کند؟

ایلنا- دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: ما تولیدکنندگان 
سیمان که در بورس کاال معامله می کنیم فعال تغییری در قیمت آن ندیده ایم و 

تصور ما این است که در بازار هم فعال نمی تواند هیجانی داشته باشد.
عبدالرضا شیخان درباره قیمت سیمان در بازار گفت: اکنون عرضه سیمان 
کمی زیاد شده ولی قبل از آن در یکی از اتحادیه ها گفته شده بود که قیمت 
سیمان باال رفته است. با رصدکردن قیمت ها متوجه شدیم خیلی تکان نخورده 
و دلیل این بود که در این چند هفته ماه اول س��ال، عرضه س��یمان زیاد بوده، 
ولی عرضه ها جذب نشده است. این نشان می دهد 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 ۲۵ درصدی 
داشته باشد که هنوز چنین اتفاقی برای آن نیفتاده است. سیمان در بورس کاال 
معامله می شود و هر کاالیی که در بورس برود به صورت شفاف همه متوجه 

تغییرات قیمتی آن می شوند.
شیخان در ادامه تاکید کرد: ما تولیدکنندگان سیمان که در بورس معامله 
می کنیم فعال تغییری در قیمت آن ندیده ایم و اکنون تصور ما این است که در 
بازار هم نمی تواند هیجانی داشته باشد. ماه فروردین معموال همین طور است به 
خصوص که ایام ماه مبارک رمضان هم هست و این موضوع در بازار ساخت و ساز 
تاثیرگذار است. وی افزود: افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه ها ممکن است 
اتفاق بیفتید یعنی هزینه تولید باال رفته و تولیدکننده با این قیمت هایی که در 
بورس ارائه می شود، توان ادامه تولید را نداشته باشند که باید در آن تجدیدنظر 
شود و اکنون روی آن کار می کنیم. با توجه به اینکه سیمان در بورس معامله 

می شود ممکن است در قیمت پایه مقداری اثر بگذارد.
دبیرانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان بر اینکه بازار سیمان فقط 
با قطع برق ملتهب می شود، ادامه داد: اکنون برق کارخانه های سیمان پایدار است 
و تولید آنها روال عادی دارد ولی اگر عرضه برق کاهشی و محدودیت بیشتری 

برای آن ایجاد شود، نمی توان تضمین کرد که برای بازار چه اتفاقی می افتد.
وی افزود: هنوز اخطاری یا اطالعیه ای در این زمینه جایی ندیده ایم و شایعاتی 
برای قطعی برق شنیده شده ولی هنوز چیزی به صورت رسمی جایی اعالم 
نشده است. اگر اعالم شود برق کارنجات قطع می شود این عامل ممکن است 

باعث تالطم در بازار سیمان شود.
شیخان با بیان اینکه وضعیت صادرات سیمان طبق روال سال های گذشته 
کاهشی بوده است، خاطرنشان کرد: بخش عمده صادرات سیمان ما به کشور 
افغانستان بود که برای آن مشکالتی ایجاد شده و شرکت هایی که به افغانستان 
صادرات داشتند، کاهش یافته اند. از این سو هم صادرات سیمان مشتری محدودی 

در آسیای میانه و روسیه دارد که در حال حاضر دچار مشکل شده اند.
وی افزود: با این حال، صادرات کلینکر ما در حال انجام است ولی با عوارضی 
که در حال گذاشتن است به نظر می رسد که آن هم متوقف شود. یعنی زیان 
عدم صادرات بیش��تر خواهد شد. چون با آن قیمت ها دیگر مشتری نداریم و 
نمی توانیم با این تعرفه ها، هزینه هایمان 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 هزینه های صادراتی ما زیاد اس��ت. 
شرایط بانکی ما نیز در حال حاضر شرایط خوبی نیست و هزینه های صادرات 
ما از جمله هزینه حمل و نقل و کشتیرانی باال رفته که با این وجود نمی توانیم با 

این قیمت ها در بازار جهانی رقابت کنیم.

آخرین عملکرد معادن طال در اسپانیا
ایسنا- شرکت معدنی Orvana Minerals گزارش داد که این شرکت ۱۰ 
هزار و ۵۹۵ اونس طال در سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۲ در اسپانیا تولید کرد 
که ۳۳ درصد کاهش را نسبت به سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۲ نشان می دهد. 
طبق بیانیه این شرکت، تولید سه ماهه آن تحت تاثیر توقف موقت عملیات در ماه 

مارس در نتیجه اعتصاب سراسری حمل ونقل در اسپانیا قرار گرفت.
این شرکت عنوان کرد: در حال بررسی عملیات و هزینه های خود در نتیجه 
توقف موقت در ماه مارس است و انتظار دارد که بتواند به روز رسانی جامع تری 
از تاثیرات بر عملیات را به عنوان بخشی از فرآیند گزارش دهی سه ماهه دوم 

سال مالی ۲۰۲۲ ارائه کند.
جان گاویدیا، مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: این یک سه ماهه چالش برانگیز 
از نظر تولید در اسپانیا به دلیل تاثیر بیماری کووید بر نیروی کار، مشکالت زنجیره 
تامین در سراسر اروپا و اعتصاب سراسری حمل ونقل در ماه مارس بوده است. 
کانال های زنجیره تامین از اوایل آوریل دوباره فعال شدند و تولید دوباره شروع شد 

و ما در حال بررسی و بهینه سازی برنامه تولید برای نیمه دوم سال هستیم.

بر
خ

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 پیش بینی می شود نوسانات 
بازار مالی و عدم اطمینان از وضعیت بازارها موجب 
تضعیف سرمایه گذاری شود اما تقاضای جهانی در 
حوزه فوالد هرچند به صورت کند، افزایشی خواهد 
بود. در این بین با اینکه چین قصدی برای افزایش 
تقاضای فوالد ندارد اما همچنان به عنوان بزرگ ترین 
مصرف کننده فوالد در دنیا باقی خواهد ماند و بعد از 

آن هم هند،  آمریکا و ژاپن قرار دارند. 
تقاضای 1/8۴ � میلیارد تن فوالد 

انجمن جهانی فوالد پیش بینی کرده که تقاضای 
فوالد در سال ۲۰۲۲ با ۰/۴ درصد افزایش به ۱/۸۴ 
میلیارد تن و با رش��د ۲/۲ درصدی دیگر در سال 
۲۰۲۳ به ۱/۸۸ میلیارد تن برسد. اما عواقب ناشی از 
جنگ در اوکراین نشان دهنده کاهش انتظارات رشد 
تقاضای جهانی فوالد در سال ۲۰۲۲ میالدی است. 
عالوه بر این، تقاضای فوالد چین در سال ۲۰۲۲، 
۹۵۲ میلیون تن یعنی بدون تغییر نسبت به سال 
پیش از آن خواهد ماند، زیرا این دولت در تالش 
است تا سرمایه گذاری در بخش زیرساخت را تقویت 

کرده و بازار امالک و مستغالت را تثبیت کند.
ماکسینو ودویا رییس کمیته اقتصاد انجمن 
جهانی فوالد در بیانیه ای گفته، تقاضای فوالد در 
سال ۲۰۲۱ با ۲/۷ درصد افزایش به ۱/۸۳ میلیارد 
رسید، زیرا بهبود پس از همه گیری کرونا در تعدادی 
از مناطق قوی تر از حد انتظار بود، اگرچه کاهش 
شدیدتر از حد انتظار در چین وجود داشت. ودویا 
گفت: چشم انداز سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بسیار 
نامشخص است. انتظار بهبود مستمر و باثبات از این 
بیماری همه گیر به دلیل جنگ در اوکراین و افزایش 
تورم متزلزل شده است. این انجمن انتظار کاهش 
رشد تقاضا در سال ۲۰۲۲ را به دلیل تاثیرات جنگ 
در اوکراین، همراه با خطرات نزولی بیشتر ناشی از 

ادامه آن، به ویژه در چین و نرخ بهره داشت.
چالش اقتصادهای نوظهور � 

در اتحادیه اروپا و بریتانیا، انتظار می رود تقاضای 
فوالد در سال ۲۰۲۲ با ۱/۳ درصد کاهش به ۱۶۱/۵ 

میلیون تن برسد. 
بیانیه انجمن جهانی فوالد  می گوید اقتصادهای 
نوظهور خارج از چین با چالش های ناشی از محیط 
خارجی، جنگ و انقباض پولی ایاالت متحده مواجه 
خواهند شد که منجر به رشد کم ۰/۵ درصدی در 
سال ۲۰۲۲ به ۴۸۴/۴ میلیون تن و ۴/۵ درصدی 

در سال ۲۰۲۳ می شود که نسبت به رشد ۱۰/۷ 
درصدی در س��ال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. در 
این روند، سخت تر شدن سیاست های پولی ایاالت 
متحده به کش��ورهای نوظهور آسیب پذیر مالی 

آسیب می زند. 
برترین مصرف کننده های فوالد  � 

از ابتدای ژانویه تا پایان دسامبر۲۰۲۱ میالدی 
چین با مص��رف ۹۵۲ میلیون تن فوالد در صدر 

مصرف کنندگان این محصول قرار گرفت.
 این در حالی اس��ت که پیش بینی می ش��ود 
طی س��ال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میالدی اژدهای 
زرد همچنان عنوان بزرگ ترین مصرف کننده را به 

خود اختصاص دهد.
هن��د با مصرف ۱۰۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن، 
ایاالت متحده آمریکا با مصرف ۹۷ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن، ژاپن با مصرف ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن، 
کره جنوبی با ۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، روسیه با 
۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن، آلمان با ۳۵ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تن، ترکیه با ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تن، برزیل با مصرف ۲۶ میلیون و۴۰۰ هزار تن و 
ایتالیا با مصرف ۲۵میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ترتیب 
در رتبه های دوم تا دهم مصرف فوالد جهان طی 

سال ۲۰۲۱ میالدی قرار گرفتند.

هفته نزولی بازارهای جهانی فوالد � 
این در حالی است که گزارش عملکرد بازارهای 
جهانی فوالد در هفته گذشته از روند کاهشی قیمت 
محصوالت فوالدی حکایت دارد. سنگ آهن وارداتی 
خلوص ۶۲ درصد در چین از ۱۵۵ دالر به کمتر از 
۱۵۲ دالر هر تن خشک سی اف آر 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 چشم انداز اقتصادی چین قیمت 

بهبودهایی داشت.
قراضه � 

در این میان بررسی ها نشان می دهد که بازارهای 
قراضه نزولی بودند. متوسط قیمت قراضه وارداتی 
سنگین ۱ و ۲ )۸۰- ۲۰( در ترکیه هفته گذشته 
روندی نزولی داش��ت و از ۶۵۴ دالر به حدود ۶۴۲ 
دالر هر تن سی اف آر رسید. جو منفی بازار و ابهامات 
موجود خریداران را عقب نشانده و روند قیمت منفی 
شده است. قراضه صادراتی سنگین کالس ۲ ژاپن نیز 
هفته گذشته افت داشت و با ۱۲ دالر کاهش به ۵۲۷ 
دالر هر تن سی اف آر رسید. متوسط قیمت قراضه 
وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز از ۶۲۴ دالر یک 

هفته قبل به ۶۱۹ دالر هر تن سی اف آر رسید.

بیلت � 
از سوی دیگر متوسط قیمت بیلت صادراتی 
س��ی ای اس از ۷۷۵ تا ۷۸۰ دالر به ۷۲۸ تا ۷۴۷ 
دالر هر تن فوب دریای سیاه رسید. در چین هم 
بیلت وارداتی از ۶۶۰ تا ۶۷۰ دالر به ۶۶۰ تا ۶۸۰ 

دالر هر تن سی اف آر رسید.
در ترکی��ه قیمت بیلت وارداتی نزولی بود و از 
۹۰۰ دالر به ۷۹۰ تا ۸۱۰ دالر هر تن س��ی اف آر 
رسید. قیمت بیلت صادراتی ترکیه نیز از ۹۲۰ تا 
۹۵۰ دالر به ۸۸۰ تا ۸۹۵ دالر هر تن فوب رسید. 
در بازار واردات جنوب ش��رق آس��یا قیمت بیلت 
وارداتی ۵ دالر افت داشت و ۸۰۰ تا ۸۱۰ دالر هر 
تن سی اف آر ثبت شد. همچنین هفته گذشته به 
گزارش متال بولتن، متوسط قیمت بیلت صادراتی 
ایران نیز از ۷۱۰ تا ۷۳۰ دالر به ۶۸۲ تا ۶۹۵ دالر 

هر تن فوب کاهش داشت.
ورق � 

ورق گرم صادراتی سی ای اس در ۹۶۵ دالر هر 
تن فوب دریای سیاه باقی ماند. متوسط قیمت ورق 
گرم صادراتی چین نیز از ۸۷۲ دالر به کمتر از ۸۵۶ 
دالر هر تن فوب رسید. در بازار جنوب شرق آسیا 
آخرین قیمت های وارداتی ورق گرم ۹۱۵ تا ۹۲۵ 

دالر هر تن سی اف آر ثبت شد.

در ب��ازار داخلی اروپ��ا ورق گرم ۳۷ یورو افت 
هفتگی داشت و ۱۳۵۰ یورو هر تن در کارخانه ثبت 
ش��د. در بازار داخلی آمریکا نیز ورق گرم ۵۰ دالر 
رشد داشت و ۱۵۰۰دالر هر شورت تن در کارخانه 
بود. همچنین هفته گذشته متوسط قیمت اسلب 
صادراتی ایران بنا بر گزارش متال بولتن ۷۶۰ تا ۸۵۰ 
دالر هر تن فوب شنیده شد که تغییری نداشت. 
اسلب صادراتی سی ای اس نیز از ۸۶۰ تا ۸۷۰ دالر 

به ۸۵۰ تا ۸۷۰ دالر هر تن فوب رسید.
کاهش قیمت شمش فوالدی صادراتی  � 

ایران 
در هفته گذشته، میانگین قیمت بیلت صادراتی 
ایران، ۶۸۸/۵ دالر به ازای هر تن بود که نس��بت 
به هفته پیش از آن، کاهش ۳۱/۵ دالری، معادل 
۴/۴ درصدی را نش��ان می دهد. 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 نمی دهد.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان 
می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در 
هفته گذشته تغییری نداشت و اسلب در قیمت 
۷۶۰ تا ۸۵۰ دالر به ازای هر تن معامله ش��د. در 
هفته گذشته، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در 
بنادر کش��ور ۶۸۲ تا ۶۹۵ دالر به ازای هر تن بود 
که میانگین این قیمت  نسبت به قیمت های ۱۷ 

فروردین، حاکی از کاهش ۴/۴ درصدی 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 
۶۰۰ دالری عقب نشینی کرد که دلیل آن کاهش 
شدید قیمت بیلت صادراتی روسیه بود. نرخ بیلت 
صادراتی روسیه به دلیل تحریم های موجود و وضع 
تحریم های احتمالی در آینده، کاهش شدیدی را 
تجربه کرده و بسیاری از مشتریان نسبت به خرید 
محص��والت فوالدی روس��یه، احتی��اط به خرج 
می دهند. تحریم ها باعث شده تا فوالدسازان روس، 
در نرخ فروش خود تخفیف های بزرگی قائل شوند. 
این امر باعث شد تا در هفته گذشته، قیمت بیلت 
صادراتی ایران نیز تحت تاثیر کاهش قیمت های 
فوب دریای س��یاه، کاهش قابل توجهی را تجربه 
کند. قیمت بیلت صادراتی منطقه CIS در سواحل 
دریای سیاه، هفته گذشته کاهش قابل توجهی را 

تجربه کرد و به ۷۲۸ دالر به ازای هر تن رسید.
شایان ذکر است که انتظار می رود مصوبه اخیر 
وضع عوارض صادراتی، کاهش قابل توجه حجم 

صادرات فوالد ایران را درپی داشته باشد.

پیش بینی رکود جهانی 
نااطمینانی از مواد اولیه تولید فوالد

صنعت فوالد نمی داند که آیا مواد اولیه کافی برای فعالیت در ماه های آتی 
خواهد داش��ت یا خیر و همچنین نمی داند که مواد اولیه ای که برای خرید در 
دسترس هستند، چقدر خواهد بود. عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالدی 
ایران با اشاره به خارج شدن بخش قابل توجهی از بیلت و اسلب تجاری به طور 
ناگهانی از تجارت جهانی تصریح کرد: صنعت فوالد در حال حاضر قیمت های 
منطقی و باثباتی را برای معامالت اعالم نمی کند و هر قیمتی که ذکر می شود، 
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 

داده شوند. 
امی��د ظف��ر تصریح ک��رد: ش��رایط در کوتاه مدت بس��یار خطیر اس��ت و 
قیمت گذاری های فعلی نیز این را به ما نشان می دهد. شرکت های کشورهایی 
که به تحریم ها ملحق شده اند، مطمئن هستند که زنجیره های تامین آنها از مواد 
کشورهای تحریم شده قابل تهیه نیست و کشتی هایی که محموله را در بنادر 
روسیه بارگیری می کنند، خود مشمول تحریم خواهند شد. ممکن است بیمه 
را از دست بدهند و محموله های آنها بیمه نشوند. همچنین بسیاری از مشتریان 

ریسک خرید محصوالت با منشاء روسی را نمی پذیرند.
ظفر در رابطه با عوامل اثرگذار روی قیمت ها 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 همه گیری کووید۱۹ هستیم، مگر 

اینکه نوع جهش دیگری ما را شگفت زده کند. قیمت ها در برخی مکان ها افزایش 
می یابد و قیمت ها می تواند همزمان در برخی مکان ها کاهش یابد.

به گزارش فوالدبان، عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران افزود: 
هر کشوری که از تحریم ها نترسد، می تواند 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 تنش های ژئوپلیتیکی در دریای سیاه و یا حتی مناطق دیگر 
که برخی سیاسیون در مورد آن گمانه زنی می کنند قیمت ها به دلیل مشکالت 
لجستیکی ممکن است جهش یابد و رقابت منطقه ای بیشتر شود. برخی حتی 
پیش بینی می کنند که در ماه های آتی ممکن است جهان با یک رکود تورمی 

غیر قابل انتظار دست و پنجه نرم کند.

بر
خ

گروه معدن- حدود یک هفته است 
که اعتراضات در ارتباط با تصمیم وزارت 
صمت در خصوص عوارض ۱۷ درصدی 
باال گرفته اس��ت. کارشناسان و فعاالن 
معدن��ی هر یک ضمن اب��راز مخالفت با 
چنین تصمیم��ی از این نهاد مس��وول 
خواسته اند 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 
اولیه را بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف 
ستاد تنظیم بازار، برای یک دوره دو ماهه 

ابالغ کرده است.
گفته شده که اعمال این عوارض های 
جدید صادراتی موجب می شود تا صادرات 
مواد اولیه به صورت پلکانی و متناسب با 
رشد قیمت های فوب ایران نسبت به تاریخ 
مبنا )دی ماه ۱۴۰۰ - ابتدای 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 PPI ناشی از بحران شرق اروپا 
و تاثی��ر آن ب��ه روی CPI و تورم حوزه 
مصرف )رشد تا ۵۰ درصدی 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 
پیش رو بود )کمبود برق از اردیبهشت تا 
شهریورماه و برنامه دولت در محدودیت 

برق صنایع بزرگ(.
بر اساس این گزارش، لزوم بازگشت 
بخشی از رشد قیمت های جهانی به خزانه 
ب��ا توجه به تثبیت قیمت گاز طبیعی و 
انرژی در کش��ور و اختالف فاحش آن با 
قیمت های جهانی، س��ومین علت وضع 

عوارض صادراتی به شمار می رود.
چهارمین علت اعمال عوارض صادراتی 
نیز اطمینان از اولویت داشتن مصرف کننده 
داخلی و صنایع پایین دس��ت نسبت به 

خریداران خارجی است.
تاکید شده که مصوبات باالدست اعمال 
عوارض، تاکید بر محدود بودن دوره اعمال 

آن در شرایط خاص دارد و ستاد تنظیم 
بازار دولت با توجه به اسناد باالدست خود 
و وضعیت چالش های بین المللی و داخلی، 
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 شورای عالی 
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 محتشمی پور افزود: تنظیم این 
بس��ته از اواخر آذرماه س��ال گذشته در 
دس��تور کار قرار گرفت که در مجموعه 
تنظیم کنندگان، 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 
شورای عالی 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  � 

قیمت های جهانی 
محتشمی پور در خصوص ضرورت های 
تصویب و اج��رای این مصوبه بیان کرد: 
اتفاقات اواخر سال گذشته روسیه و اوکراین 
افزایش قیمت های جهانی در برخی کاالها 
که بیشتر کاالهای انرژی بر و مواد غذایی 
بودند، ایجاد کرد و این مصوبه باهدف مقابله 

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 روبه رو 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 به ص��ورت مقطعی بود، توضیح 
 داد: بحران های خارجی نباید بر اقتصاد 
کش��ور تاثیر بگذارند، برای مثال قیمت 
میلگرد اوایل جنگ روسیه و اوکراین در 
مقاطع��ی از ۱۳ و ۱۴ هزار 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
محتشمی پور موضوعات تنظیم بازار را 
در چارچوب دو رویکرد دانست و ادامه داد: 
یک رویکرد قیمت گذاری 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 ۲۰ درصدی ورق های 
فوالدی در بازار روبه رو 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 سهمیه بندی 
در بازار فوالد و ورق برداشته شد و التهاب 
این بازار به شدت کاهش یافت در حالی که 

مداخله دستوری نیز نداشتیم.
محتشمی پور همچنین بیان کرد: اکنون 
هر کس به هر مقدار که ورق می خواهد، 
می تواند 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 نمونه های جهانی، 
گفت: چین در سال ۲۰۰۸ وقتی با بحران 
جهانی کاالهای پایه روبه رو شد، عوارض 
۴۰ درصدی وضع کرد، این کشور امروز 
روی فروآلیاژه��ا ع��وارض ۴۰ درصدی 

گذاشته است.
دس�تگاه های  هماهنگ�ی  � 

اجرایی
معاون معادن و ف��رآوری مواد وزارت 
صمت ادامه داد: در کشور ما سنگ آهن 
کمتر از نیاز بخش فوالد تولید می شود، 
البته برنامه اکتش��افی باید زیاد شود، اما 
طبیعی است در این شرایط عالقه ای برای 
صادرات سنگ آهن نداریم و کشور موانع 

می گذارد و تشویق ها را برمی دارد.
محتشمی پور همچنین در خصوص 
هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط با 
این موضوع، بیان کرد: بر اس��اس قانون، 
مصوبات ستاد تنظیم بازار با رای اکثریت 
مطلق قابل اجراس��ت که دس��تگاه های 
ذی رب��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 ۳۰ میلیون 
تن بوده اس��ت، گف��ت: ۲۰ میلیون تن 

مص��رف داخ��ل و ح��دود ۱۰ میلیون 
صادرش��ده است و موضوع کمبود انرژی 
سال گذشته، امسال نیز تکرار می شود و با 
محدودیت های انرژی روبه رو هستیم که 
اثر خود را روی فوالد می گذارد و به علت 
تامین انرژی، تولید ممکن اس��ت دچار 
تغییر شود و این مصوبه برای پیش بینی 
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 پیش بینی پذیری از آینده 
داشته باشد تا بحران ها نتوانند روی آن اثر 
بگذارند. محتشمی پور همچنین با اشاره 
به آثار مثبت وضع عوارض صادراتی روی 
مصرف کننده داخلی، تصریح کرد: وقتی 
تولیدکننده مواد اولیه صادرات را کمتر 
و عرضه داخلی اش را بیشتر می کند، پس 
امکان اینکه قیمت داخلی از التهاب بیفتد 

بیشتر است، بنابراین مصرف کننده داخلی 
از ای��ن مصوبه تاثیر مثبت می گیرد. وی 
عنوان کرد: کشوری که خود تولیدکننده 
فوالد است نباید بازار فوالد آن از نوسانات 
جهانی متاثر شود، همچنین در پایین دست 
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 می ش��ود و به نوعی نماینده 
اقتصاد ملی است، گفت: این طبیعی است 
که بازار سرمایه در این مصوبه متاثر شود. 
در یک مقطعی سیاستگذاری های ملی 
نوس��انات بازار سرمایه را به دنبال دارد و 
اینکه بگوییم تنها بازار سرمایه متاثر شد، 
قابل قبول نیست، زیرا مصرف کننده نهایی 

نیز مدنظر است.

پافشاری وزارت صمت بر خودتحریمی داخلی
مصرف کننده از این بخشنامه تاثیر مثبت می گیرد

گزارش 2 

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

نحوه شرکت در مزایده:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی براي شرکت در مزایده مي توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰1111111۰۰۰۰8 به 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 3353۰۰55-۰76 و یا آدرس ایمیل 

Nikhalat.m@hosco.ir اسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند.
ارائه معرفي نامه، داشتن مهر شرکت )اشخاص حقوقی( و رسید واریزي هزینه خرید اسناد جهت دریافت حضوری اسناد الزامي است.

محل دریافت اسناد:
بندرعباس،  کیلومتر ۱۳ جاده اسکله شهیدرجایي، شرکت فوالد هرمزگان جنوب، واحد خرید مواد مصرفي و فروش کاالی مازاد.

جدول زماني انجام مزایده:

 متقاضیان براي آگاهي بیش��تر مي توانند در س��اعات اداري با شماره تلفن ۴۴8۴8813-۰76 تماس حاصل فرمایند و یا به سایت فوالد هرمزگان به آدرس
 www.hosco.ir مراجعه نمایند.

جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده، هماهنگی با شماره فوق )۴8 ساعت قبل از حضور( الزامیست.
هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد.

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده )ریال(مقدارواحدشرح کاالشماره مزایدهردیف
۴۰/۰۰۰/۰۰۰31/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰کیلوگرمبریکت آهن اسفنجی1۰1۰6۰1

تاریخ گشایش پاکت هاآخرین مهلت ارائه پاکت هاي مزایدهتاریخ پایان فروش اسنادتاریخ شروع فروش اسناد
1۴۰1/۰2/۰51۴۰1/۰2/۰6 تا ساعت 1۴۰1/۰1/271۴۰1/۰1/3112:۰۰

مزایده عمومی
 شرکت فوالد هرمزگان جنوب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده  و شناسه ملی ۱0۱00688747

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت نانشهر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۳۴۰۳ 
و شناسه ملی  ۱۰۱۰۰۶۸۸۷۴۷ دعوت می نماید در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ روز شنبه راس ساعت 
۹ صبح جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در محل قانونی شرکت 

جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد ذیل حضور به هم رسانید.
هیئت مدیرهدستور جلسه: انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره- تعیین حق امضا
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با هدف تسهیل در واردات کاالهای اساسی به کشور انجام شد
امضای تفاهمنامه همکاری وزرای راه وشهرسازی و 

جهاد کشاورزی
»جهان صنعت«- تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت راه وشهرسازی 
و وزارت جهاد کشاورزی با هدف تسهیل در واردات کاالهای اساسی به امضای 

وزرای راه وشهرسازی و جهاد کشاورزی رسید.
نشست امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت راه وشهرسازی و 
وزارت جهاد کشاورزی با هدف تسهیل در واردات کاالهای اساسی به کشور، 
با حضور رستم قاسمی و سیدجواد ساداتی نژاد، وزرای راه وشهرسازی و جهاد 
کش��اورزی و معاونین آنها در محل وزارت راه وشهرس��ازی برگزار ش��د. وزیر 
راه وشهرس��ازی در این نشست با تاکید بر ظرفیت های باالی کشور در حوزه 
حمل و نقل به ویژه در بخش های دریایی و ریلی، بر لزوم بهره برداری 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 
راه وشهرسازی 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 جاده ای عنوان کرد.در این نشست و پس از بحث و 
تب��ادل نظر درباره بندهای متن پیش نویس، تفاهمنامه برای اجرا به امضای 

وزرای راه وشهرسازی و جهاد کشاورزی رسید.

همزمان با روز ارتش صورت می گیرد
توقف چند ساعته پرواز در فرودگاه های تهران

»جهان صنعت«- همزمان با روز ارتش و اجرای رژه هوایی نیروهای مسلح 
امروز دوشنبه، ۲۹ فروردین ماه پروازهای مسافربری، باری، آموزشی و تفریحی 
در فرودگاه های حضرت امام خمینی، مهرآباد و پیام از ساعت هفت صبح تا ۱۱ 

و ۳۰ دقیقه انجام نمی شود.
مس��عود نیک بخت معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها 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 فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام می شود. او بیان  داشت: 
به  همین منظور و در جهت حفظ ایمنی پروازهای شرکت کننده در رزمایش 
و دیگر پروازها، به پیشنهاد ارتش جمهوری اسالمی ایران، فرودگاه های داخل 
TMA  تهران )شامل فرودگاه های مهرآباد، امام خمینی، پیام و غیره( از ساعت 
هفت صبح تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه روز ۲۹ فروردین )غیر از پروازهای شرکت کننده در 
رزمایش( بسته اعالم شده است. نیک بخت ادامه داد: پیش از این با صدور اطالعیه 
هوانوردی بین المللی، به همه شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی اعالم شده 

که در این ساعت ها، پروازهای مسافری و باری انجام نمی شود.
مسافران می توانند برای کسب اطالعات بیشتر برای پروازهای فرودگاه مهرآباد 
با شماره تلفن ۱۹۹ و برای پروازهای فرودگاه امام خمینی)ره( با شماره تلفن 

۰۹۶۳۳۰ تماس بگیرند.

گروه مس�کن- طی چند سال گذشته خبر
ش��اهد افزایش افسارگس��یخته اجاره بهای 
مسکن بودیم؛ موضوعی که بسیاری از مردم 
مخصوصا اقش��ار کم درآمد 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. 
برنامه های دستوری بسیاری برای ساماندهی 
بازار مسکن طی سال های اخیر اجرا شده و 
پس از ناکامی، رها شده اند. در همین راستا 
کارشناس��ان بازار مسکن معتقدند اجاره بها 
تابعی از قیمت مسکن و تورم عمومی است 

که با بخشنامه و ابالغیه کنترل نمی شود.
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 رضائی کوچی همچنین گفت: 
ساماندهی اساسی بازار مسکن نیازمند ایجاد 
تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و تبدیل 
خان��ه از ی��ک کاالی س��رمایه ای به کاالی 
مصرفی اس��ت که با اجرای برنامه س��اخت 
س��االنه یک میلیون واحد مسکونی تا حد 

زیادی این مهم محقق می شود.
همواره راهکارهایی با محوریت مداخالت 
سیاست گذار در زمینه هایی مثل نرخ گذاری 
مس��کن، صدور بخشنامه، دس��تورالعمل، 
ابالغیه، توصیه به نخریدن، ممانعت از تعیین 
قیمت در س��ایت های 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 برنامه های دس��توری برای بازار 
مس��کن طی س��ال های اخیر اجرا ش��ده و 
پس از ناکامی، رها ش��ده است. بعضی دیگر 
مثل تعیین س��قف مج��از ۲۵ درصد 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 اجاره بها در کشور از عدم توفیق 

این برنامه حکایت دارد.
با توجه به وجود بیش از ۲۸ میلیون واحد 
مسکونی در کش��ور و اثرگذاری متغیرهای 
متع��ددی مثل نرخ تورم، وضعیت بازارهای 

موازی، میزان ساخت وساز، سود بانکی و نرخ 
دس��تمزد بر بازار مسکن، عمده فعاالن بازار 
مسکن و کارشناسان، سیاست های دستوری 
را برای بازار مسکن قابل اجرا نمی دانند. برخی 
حتی معتقدند که برنامه های کنترلی وضعیت 
این بازار را آش��فته تر می کند. به طور مثال 
ممنوعیت س��امانه های فروش ملک از درج 
قیمت برای آگهی ها، بنا به گفته کارشناسان، 
ش��فافیت را از این بازار گرفت و فضا را برای 

نرخ های 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 
قیمت گذاری اجاره حمایت کرده است.  اقبال 
شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز 
گفته است: چرا از اینکه به موضوع اجاره بهای 
مس��کن ورود کرده و قیم��ت تعیین کنیم 

نگران هستیم؟
در این زمینه یک کارشناس حوزه مسکن 

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��هیل گری است. از سال 

۱۳۸۷ یعنی ۱۴ سال پیش قانون ساماندهی 
تولید و عرضه مس��کن به تصویب رس��یده 
و می بایس��ت طی این ۱۴ س��ال س��ازمان 
اجاره داری در کش��ور راه اندازی می ش��د اما 
متاسفانه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته 

است. فقط وقتی شرایط بازار اجاره در کشور 
به مرز بحران می رس��د صداهایی از وزارت 
راه و شهرس��ازی شنیده  می ش��ود مبنی بر 
اینکه می خواهیم سازمان اجاره داری تشکیل 
دهیم. اما چه زمانی این سازمان راه می افتد 

مشخص نیست.
دبیر کانون انبوه س��ازان کشور مهم ترین 
عامل در تعادل بخش��ی  به بازار مس��کن را 
افزایش ساخت و ساز دانست و در گفت و گو با 
ایسنا گفت: تسهیل شرایط کسب وکار برای 
بخش خصوصی به منظور تولید مسکن وجود 
ندارد و هر ساله شرایط نسبت به سال قبل، 
بدتر می شود. فرار سرمایه ها در حوزه تولید 
مسکن در حال انجام است. مداخالتی هم که 
گاها دولت و مجلس صورت می دهند شرایط 

را بدتر می کند.
به گفته پورحاجت، امس��ال نرخ عوارض 
ساختمانی، دستمزد و مالیات های سنگینی 
که وضع شده باالتر از نرخ تورم است. قیمت 
نهاده های س��اختمانی هم ک��ه دائما روند 
صعودی دارد و س��یمان به پاکتی ۴۶ هزار 

تومان رسیده است.
او خاطرنش��ان کرد: بالغ ب��ر ۳۶  درصد 
خانوارها در کش��ور مس��تاجر هستند. بازار 
اج��اره تابعی از مولفه های اقتصادی اس��ت. 
بنابراین نمی شود هزینه تولید مسکن را ۵۰ 
درصد باال ببریم، اجاره بها را ۵۰ درصد افزایش 
دهیم، تورم نهاده های ساختمانی را رها کنیم 
و انتظار داشته باشیم با بخشنامه قیمت ها در 

بخش فروش و اجاره کنترل شود.
با وجود اینکه هنوز پیک جابه جایی آغاز 
نشده، بنابراین تغییرات نرخ اجاره در مقایسه 
با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده 
است. آن  طور که بانک مرکزی گزارش داده 
اسفندماه پارسال در تهران اجاره بها نسبت 
به بهمن ماه ۰/۴ درصد افزایش داشته و نرخ 
رشد ساالنه آن نیز ۴۶ درصد بوده است. این 
ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱/۲ درصد و 

۵۰ درصد اعالم شد.
احتمال آن می رود تا در پایان خردادماه 
ب��ا ورود به فصل جابه جایی مس��تاجران، 
نرخ های جدید کشف  شود. اگر چه قیمت 
مس��کن تا حدی به ثبات رس��یده و نرخ 
رش��د س��االنه آن به ۱۶ درصد رس��یده، 
پیش بین��ی کارشناس��ان ای��ن اس��ت که 
اجاره بها جاماندگی خود را در مقایس��ه با 

قیمت مسکن جبران کند.

»جهان صنعت« گزارش می دهد

بحران در بازار اجاره

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

البرز

شهردار کرج خبر داد
احداث 3۰ پارک محله ای در کرج

ش��هردار کرج در حاش��یه جلس��ه برنامه ریزی 
احداث ۳۰ پارک محله ای در س��طح مناطق ده گانه 
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 ۳۰ پارک محله ای در سطح مناطق ده گانه در 
بودجه امسال، با جدیت تحقق این مهم را پیگیری 
می کنیم و جلس��ات برنامه ریزی، پیگیری و شروع 

اقدامات مربوطه نیز آغاز شده است.
مصطفی سعیدی افزود: جانمایی زمین های احداث پارک های محله ای مصوب در برخی محالت صورت گرفته 
و با پیگیری ها 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 پیگیری ها و همت معاونت 
خدمات شهری و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بتوانیم تعدادی از پارک های محله ای را که ارمغان آور 
نشاط اجتماعی، کاهش آلودگی هوا و توجه مثبت به مطالبات شهروندان از مدیریت شهری است را در خرداد ماه 

جاری به بهره برداری برسانیم و مابقی آنها را نیز تا پایان سال و طی فواصل زمانی احداث کنیم.
به گفته ش��هردار کرج، با پیش بینی های صورت گرفته، حمایت ها و همراهی اعضای محترم ش��ورای اسالمی 
ش��هر و در راس��تای نهضت محرومیت زدایی، محله محور و ارتقای نش��اط اجتماعی و توس��عه سرانه فضای سبز، 
ام��کان اح��داث بیش از ۳۰ پارک محله ای نیز وج��ود دارد و چنانچه هر یک از مناطق ده گانه، موفق به جانمایی 
بیش از س��ه زمین مناسب ش��وند و تشخیص کارشناسی نیز محرومیت آن محله از سرانه های رفاهی باشد، رقم 
مازاد بودجه مصوب را در متمم لحاظ خواهیم کرد. این مسوول عنوان کرد: احداث این تعداد پارک محله ای در 
سطح مناطق ده گانه کرج برای نخستین بار در تاریخ مدیریت شهری است که اتفاق می افتد و نویدبخش توسعه، 
عمران و آبادانی اس��ت، ضمن آنکه پارک های اس��می و پروژه های نیمه تمام س��ازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری نیز طبق روال تکمیل شده و به بهره برداری خواهند رسید و از این حیث، رکورد جدیدی در استان البرز 
ثبت می شود. سعیدی گفت: اراده شهرداری و شورای اسالمی شهر کرج در دوره ششم خدمت رسانی، عملگرایی 
و س��ازندگی بر مبنای تفکر جهادی و ارزش های دوران دفاع مقدس اس��ت و ما بدون توجه به حواش��ی، در متن 

خدمت حرکت خواهیم کرد.

کرمانشاه

استان کرمانشاه: گاز  مدیرعامل شرکت 
651 هزار مشترک گاز طبیعی در کرمانشاه وجود دارد 

سهراب مرادی- مدیرعامل شرکت گاز استان 
کرمانش��اه گفت: در راس��تای اج��رای برنامه های 
توسعه ای، امسال گازرسانی به ۳۵۳ روستا در مناطق 
س��خت گذر و ۲ شهر 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 ۹۴ درصد ارتقا خواهد یافت. او همچنین اظهار 
کرد: عالوه بر موارد مذکور، گازرسانی به ۲۵ روستا 
در مرحله مناقصه گذاری و ۱۶۳ روستا نیز در مرحله 
طراحی است. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه 

در ادامه گفت: در س��ال ۱۴۰۰ به ۱۳۰ روس��تای اس��تان عمدتا در مناطق س��خت گذر گازرسانی شد و در حال 
حاضر ۸۴ درصد خانوارهای روس��تایی کرمانش��اه از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. شهبازی افزود: اکنون از 
مجموع  دو هزار و ۵۴۶ روستای دارای سکنه استان کرمانشاه دو هزار و ۳۰۰ روستا قابل گازرسانی است که از 
این تعداد هزار و ۷۹۲ روس��تا اکنون از نعمت گاز طبیعی برخوردار هس��تند. شهبازی با بیان اینکه سال گذشته 
۱۰ هزار و ۶۷۵ انشعاب جدید شهری و روستایی نصب شد، گفت: جهت تحقق این مهم ۷۶۲ کیلومتر در بخش 

شهری و روستایی شبکه گذاری شد.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان کرمانشاه بیان کرد: اکنون بیش از ۶۵۱ هزار مشترک در استان مصرف کننده 
گاز طبیعی هستند که از این تعداد ۵۲۱ هزار اشتراک در بخش شهری شامل ۳۰ شهر؛ ۱۳۰ هزار و ۲۱۲ مورد 

اشتراک در بخش روستایی با ۴۳۹ هزار و ۲۸۷ خانوار 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 
ارتش در کرمانشاه به صورت خودرویی برگزار می شود. امیرسلیمان طاهری 
در نشست خبری که به مناسبت روز ارتش در کرمانشاه برگزار شد، اظهار 
کرد: با توجه به تداوم شیوع کرونا، رژه روز ارتش و حماسه آفرینی های نیروی 
زمینی، امسال هم صرفا به صورت خودرویی برگزار می شود. طاهری افزود: 
مراسم رژه خودرویی از ساعت ۸و ۳۰ دقیقه روز ۲۹ فروردین به صورت 
همزمان با سراسر کشور و با حضور مسووالن استانی و با رعایت پروتکل های 
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 نبوده ایم؛ کما 
اینکه در هر جنگی که در دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی در کشور رخ داده، بخش هایی از خاک این سرزمین به بیگانگان 
واگذار شده، اما در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که ارتشیان در کنار سایر نیروهای مسلح با جانفشانی های خود اجازه ندادند 
یک وجب از خاک کشور به بیگانگان واگذار شود. او سپس با بیان اینکه هم اکنون تمامی تجهیزات ارتش مدرن و به روز است، 
گفت: امروز ارتش و نیروهای ارتش دانش محور بوده و تیپ های 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 ۲۵۰ کیلومتر از ۳۷۱ کیلومتر 
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 شبانه  روزی از مرزها حراست می کنیم.

خوزستان

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهبهان خبر داد
کشف و امحای یک مزرعه خشخاش در شهرستان بهبهان

 بهبهان- دایی زاده- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهبهان از کشف و امحای یک مزرعه خشخاش در حومه 
شهرستان بهبهان خبر داد.سرهنگ روح اهلل قاسمی خشاب 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.قاسمی خشاب افزود: در ۲۶ 
فروردین ماه در یک عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر این مزرعه شامل ۶۰۰ بوته گیاه مخدر خشخاش در متراژ 
۲۰۰ متر مربع پس از مستندسازی و صورتجلسه امحا شد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهبهان از شهروندان خواست هرگونه 

موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۴ به سازمان اطالعات بسیج اعالم کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
مصرف شبکه برق خوزستان در کانال 5 هزار مگاواتی  

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: مصرف شبکه برق خوزستان همچنان افزایشی بوده و در کانال ۵ هزار 
مگاواتی قرار گرفته است.محمود دشت بزرگ اظهار کرد: در روز جمعه ۲۷ فروردین با وجود آنکه روزی تعطیل بود، اوج مصرف 
برق با رشد ۱۸/۲ درصدی از چهار هزار و ۲۰ مگاوات در مدت مشابه سال قبل به چهار هزار و ۹۱۵ مگاوات رسید. او افزود: این 
افزایش مصرف از هفته گذشته شروع شده و در روز سه شنبه ۲۳ فروردین با رشد ۲۲ درصدی 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 ادامه دار 
بود.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 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. دشت بزرگ اظهار کرد: با توجه به خشکسالی و کاهش ذخیره نیروگاه های 
برق آبی، از همه مشترکین درخواست می شود که مدیریت مصرف برق را در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند. او افزود: اگر 
مصرف برق همچنان افزایشی باشد، باید برای تولید برق از ذخیره آبی محدود نیروگاه های برق آبی استفاده کرد و این اقدام باعث 
می شود که در تابستان و پیک بار دچار محدودیت در تولید شویم.بر اساس این گزارش، مصرف برق در شبکه برق منطقه ای 
خوزستان در ۱۵ فروردین ماه نیز رشد پیک ۵۲ درصدی را تجربه کرده است. گفتنی است، شرکت برق منطقه ای 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 چاه های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خبر داد
تعمیر و بازسازی 895 عدد انواع تجهیزات و شیرآالت سرچاهی و 

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

مجددا در چاه های بهره برداری و تکمیل تاج چاه های حفاری و تعمیراتی  مورد استفاده قرار گرفت. عباسی لرکی افزود: این کار 
بزرگ و ارزنده تخصصی در شرایط تحریم های ظالمانه  و همه گیری کرونا با بهره گیری از ظرفیت های داخلی به ثمر رسید و 
عالوه بر تحقق برنامه های پدافند غیرعامل در حوزه تخصصی حفاری و تولید ایمن و پایدار نفت و گاز و ممانعت از توقف چاه های 
تولیدی شرکت های پنج گانه بهره برداری و دکل های حفاری و تعمیراتی، صرفه جویی مستقیم اقتصادی بیش از ۵۹۸ میلیارد 
ریال را به دنبال داشته است. او در پایان گفت: عدم عملکرد صحیح شیر ایمنی درون چاهی ۳SV و تسهیالت سرچاهی در 
زمان بهره برداری می تواند خسارت جبران ناپذیر جانی و مالی را به دنبال داشته باشد و در بعضی مواقع نیز به ناچار جهت رفع 

مشکل، چاه کاندید تعمیر با دکل می گردد 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 فوق العاده خودروهای توقیفی 

فاطمه نیکوند- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم گفت: طرح عیدانه شامل کلیه وسایط نقلیه توقیفی در 
پارکینگ ها)خوروهای فاقد دستور قضایی توقیف( است و در این طرح تسهیالت و تشویقاتی به مالکان و متصرفان خودروهای 
توقیفی اعطا می شود.سرهنگ علی احمد شاوردی اظهار داشت: به منظور حذف تشریفات اضافی و پیشگیری از مراجعه مکرر 
متقاضیان به ادارات و بخش های مختلف، در این طرح به دو روش در دفاتر پلیس)+۱۰( و ترخیص اینترنتی از طریق اپلیکیشن 
پلیس من ترخیص انجام می گیرد. او افزود: در این طرح، شرایط تقسیط جرایم رانندگی با اعطای فرصت یک ساله 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 گواهینامه دار می تواند 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

فاطمه نیکوند- معاونت تجاری و خدمات مشتریان از مخابرات منطقه 
ایالم در جهت ارزیابی عملکرد کمیته محصوالت وخدمات مخابرات درسه 
ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ تقدیر و تشکر کرد.داود زارعیان با ارسال نامه ای از 
مخابرات منطقه ایالم در جهت رسیدن به برنامه های 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 برنامه های تعریف شده ازسوی معاونت تجاری وخدمات 
مشتریان شرکت مخابرات ایران است که با اجرایی کردن آیتم های این شاخص در منطقه، موفق به کسب رتبه برتر در سطح 
کشور شده ایم.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 1۴۰۰ رقم خورد
وقوع 1۴ حادثه برای مصرف کنندگان گاز در ایالم 

فاطمه نیکوند- مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به وقوع حوادث مشترکین گاز در طول سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: 
در مجموع، ۱۴ حادثه برای مصرف کنندگان گاز در مناطق شهری و روستایی استان به وقوع پیوسته که از این تعداد ۱۳ مورد 
انفجار و آتش سوزی و یک مورد گاز گرفتگی بوده است.عباس شمس اللهی با بیان اینکه در طول سال گذشته دو مورد فوتی برای 
 CO مشترکین گاز استان  اتفاق افتاده است، افزود: متاسفانه یک نفر فوتی ناشی از آتش سوزی و یک مورد دیگر گازگرفتگی با
بوده است. او با اشاره به اینکه مهم ترین علت حوادث مشترکین گاز، استفاده از وسایل غیراستاندارد است، اظهار کرد: شرکت گاز 
استان اقدامات قابل قبولی در زمینه های مختلف برای کاهش حوادث مشترکین انجام داده  است که انتظار می رود مشترکین 
گرامی به آنها توجه ویژه ای داشته باشند.شمس اللهی تصریح کرد: توزیع سی دی آموزش نحوه صحیح مصرف گاز طبیعی، 
آگاه سازی آحاد مختلف مردم از خطرات گاز از طریق صداوسیمای مرکز ایالم، فضای مجازی، رسانه های 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 کتابچه های دانستنی های گاز حاوی مطالب ایمنی و صرفه جویی برای استفاده صحیح و ایمن 
از گاز طبیعی در بین دانش آموزان و مشترکین و نیز توزیع کتاب هایی در قالب داستان آقای ایمنی، نرم افزارهای آموزش ایمنی 
ارائه در نمایشگاه ها، مدارس و غیره، آموزش حضوری توسط کارشناسان شرکت در مدارس و ادارات، جلسات متعدد با سازمان 

نظام مهندسی و پیگیری انجام نظارت های دقیق تر از دیگر اقدامات در راستای کاهش حوادث برای مشترکین بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: بیمه مشترکین و پرداخت خسارت به حادثه دیده ها در راستای مسوولیت های 
اجتماعی، مشارکت در نمایشگاه های مختلف، تحلیل حوادث مشترکین و بررسی علل آن، اندازه گیری میزان مرکاپتان 
گاز مصرفی و آگاه سازی آحاد مختلف مردم از خطرات گاز، بخشی دیگر از اقدامات در راستای کاهش حوادث گاز برای 

مشترکین بوده است.
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اجاره بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران

سن اتاقمتراژمحله
بنا

قیمت )تومان(

اجاره  ماهانهودیعه

12 میلیون200 میلیون153226گیشا
28 میلیون1 میلیارد162310اقدسیه
6 میلیون100 میلیون75214نارمک
5 میلیون200 میلیون11023فالح

9 میلیون300 میلیون10525پیروزی
28 میلیون500 میلیون11228شهرک غرب

5 میلیون100 میلیون90221نازی آباد
6 میلیون 200 میلیون60116طرشت

4 میلیون300 میلیون100321مجیدیه شمالی
6 میلیون و 500 هزار100 میلیون60114کوی بیمه

7 میلیون200 میلیون72218سهروردی جنوبی
6 میلیون و 500 هزار100 میلیون58121هفت تیر
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد
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 می تواند 
زمینه ساز کاهش و حذف حباب قیمت ها در بازار خودرو باشد. مهدی طغیانی در 
خصوص واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: گرچه 
در این سال ها بخشی از سهام شرکت های خودروسازی در بورس عرضه شده و 
به نوعی فرآیند خصوصی سازی شکل گرفته است، اما همچنان اداره این شرکت ها 
دولتی است و عمده اعضای هیات مدیره این دو خودروساز توسط سهامداران دولتی 
منصوب می شوند. وی افزود: اگر مدیریت سهام دولت در این شرکت ها به بخش 
خصوصی واقعی واگذار شود و نحوه تصمیم گیری این خودروسازها نیز مانند دیگر 
شرکت ها انجام شود؛ به طور حتم این شرکت ها می توانند به سمت کارایی بیشتر و 
کاهش هزینه های تولید حرکت کنند. طغیانی اضافه کرد: اگر دولت در جایگاه خود 
به عنوان ناظر، سیاستگذار، تولید کننده و خودروسازان قرار گیرد، به نظر می رسد، 
مشکل خودروسازان برطرف شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: 
از دالیل عمده ای که دولت موفق به باز کردن کالف سردرگم و پیچیده خودروسازی 
نمی شود، 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 سرمایه ای تبدیل شده است، بهترین راهکار برای خروج از این 
وضعیت پیش بردن فروش خودرو به س��مت حراج های 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 می زند، ایرادات آن برطرف شده و 
سامانه های 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 

می رسد بورس کاال بتواند حباب بازار را از بین ببرد.

عرضه فرآورده های هیدروکربوری در بورس انرژی
»جهان صنعت«- بورس انرژی ایران روز گذشته میزبان عرضه بیش از ۷۸ هزار 
و ۴۷ تن فرآورده هیدروکربوری بود. بر این اساس روز گذشته کاالهای »اکستراکت« 
شرکت نفت سپاهان، »آیزوریسایکل«، »حالل ۴۰۰«، »حالل ۴۰۲«، »حالل ۴۰۶« 
و »حالل ۵۰۳« شرکت پاالیش نفت اصفهان، »آیزوریسایکل« شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس، »ته ماند برج تقطیر«، »حالل ۴۰۲ عمده« و »گاز بوتان« شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس، »حالل ۴۰۴ عمده«، »نفتای سبک« و »نفتای سنگین 
تصفیه نشده عمده« شرکت پاالیش نفت شیراز، »میعانات گازی«  )S-۵۰۰(شرکت 
پاالیش گاز خانگیران، »نفتای سبک« شرکت پاالیش نفت آبادان و »نفتای سنگین« 
شرکت پاالیش نفت تهران در رینگ داخلی »ته مانده برج تقطیر« و »حالل ۴۰۲« 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس و »حالل ۴۰۲« شرکت پاالیش نفت تبریز در رینگ 
بین الملل بورس انرژی ایران عرضه ش��د. بورس انرژی ایران روز شنبه نیز شاهد 
دادوستد یک هزار تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش ۱۴۹ میلیارد و ۱۴۱ میلیون 
ریال در بازار فیزیکی بود. در معامالت این روز در بورس انرژی ایران »سی اس او« 

شرکت پاالیش نفت شازند در رینگ داخلی دادوستد شد.

افزایش 7۸ درصدی درآمد عملیاتی »کچاد«
بورس نیوز- ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو در گزارش اس��فند ۱۴۰۰ 
مجموع درآمد خود را که از فروش محصوالت شناسایی شده است، برابر با ۳۸۹۵۲ 
میلیارد ریال اعالم کرد. همچنین درآمد تجمیعی این شرکت معدنی طی یک 
سال گذشته نیز بالغ بر ۴۵۴۲۰۷ میلیارد اعالم شده است. درآمد ماهانه »کچاد« از 
فروش محصوالت در بازار های داخلی و صادراتی کسب شده است. بیشترین درآمد 
به ثبت رسیده مربوط به بازار داخلی با ۳۴۸۸۰ میلیارد ریال است. همچنین درآمدی 
که از بازار خارجی در این دوره زمانی به دست آمده ۴۰۷۲ میلیارد ریال شناسایی 
شده است. بر پایه این گزارش، درآمد شناسایی شده در مقایسه با اسفند ۹۹ رشد 
۲۱درصدی را از خود بر جای گذاشت که در واقع این روند می تواند برای جذب 
سرمایه گذاری در »کچاد« موثر واقع شود. همچنین درآمد تجمیعی »کچاد« طی 
یک سال گذشته، ۷۸ درصد افزایش پیدا کرد، به گونه ای که از ۲۵۵۵۰۳ میلیارد 
ریال به ۴۵۴۲۰۷ میلیارد ریال رسیده است. همان طور که گفته شد بیشترین 
درآمد های »کچاد« در اسفندماه از فروش محصوالت در بازار داخلی شناسایی شد 
و درآمدزاترین محصول متعلق به »کنسانتره آهن )خشک(« با ۱۴۶۶۴ میلیارد ریال 
بود. نرخ فروش این محصول دو میلیون و ۸۵۸ هزار تومان در ازای هر تن اعالم شد 
که با توجه به گزارش می توان دریافت این نرخ نسبت به بهمن ماه کمتر از یک درصد 
افزایش پیداکرده است. میزان درآمدی که این شرکت معدنی از فروش محصوالت 
در بازار صادراتی به ثبت رسانده برابر با ۴۰۷۲ میلیارد ریال بود که طی یک سال 
سپری شده از سال مالی نیز درآمد به دست آمده در این بخش مبلغی بالغ بر ۴۷۱۵۶ 

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 می تواند 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 پیگیری های 
انجام داده، اقدام موثری را انجام داد و تصمیم به افزایش عمق مظنه 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 
معامله گر 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 می شود و به بازگشت اعتماد به بازار کمک می کند. عضو سابق 
شورای عالی بورس اظهار داشت: وجود تبعیض در میان معامله گران در بلندمدت 
زمینه س��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 مساله ای و نیز به منظور 
جلوگیری از ایجاد فس��اد در بازار، سازمان بورس اقدام مهم و موثری را در دستور 
کار قرار داد که می توان به مرور شاهد اثر مثبت آن در کلیت بازار باشیم. چراغی با 
تاکید بر اینکه در همه دنیا باید امکان افشای لحظه ای 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 لحظه ای 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 مساله ای صحت ندارد و می توان 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 معامله گرها و کارگزارها از 
عدم وجود شفافیت اطالعاتی لطمه می بینند و با ضررهای سنگین روبه رو می شوند، 
ادامه داد: با توجه به وجود چنین مساله ای امیدواریم که سازمان بورس همین روند را 
در سال جاری 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 
هیات مدیره و افراد تاثیرگذار در بازار، هم به مردم اطالع رسانی 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 

زمینه ساز ایجاد فساد در بازار خواهد شد.

»جهان صنعت«- 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 رایزنی های بسیار، به 
نظر اندک می رسد 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 سال جاری 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 ماه های قبل از 
آن رش��د قابل مالحظه ای داشته و برخی 
ابهامات و متغیرهای اثرگ��ذار بر بازار نیز 
برطرف شده است. میثم فدایی اضافه کرد: 
یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازار، مشخص 
شدن ابهامات بودجه ۱۴۰۱ بود که این ابهام 
برطرف شده و شرایط بازار به نحوی است که 
مساعد افزایش دامنه نوسان بود. وی درباره 
تاثی��ر اقدام فرابورس و کم��ک آن به بازار 
سرمایه نیز گفت: یکی از ویژگی های اصلی 
بازار سرمایه، بحث نقدشوندگی است. دامنه 
نوسان محدودیتی بود که برای جلوگیری از 
هیجانات بازار در سال های گذشته در نظر 
گرفته شد که با رشد و بلوغ سرمایه گذاران 
و افزایش عمق تحلیلی سرمایه گذاران، به 
تناسب آن دامنه نوسان افزایش پیدا کرده 
است. فدایی با اشاره به اینکه در سال های 
اخیر بازار س��رمایه بسیار مورد توجه قرار 
گرفته و سرمایه گذاران بازارهای مختلفی 
را تجرب��ه کرده اند، ادام��ه داد: عمق دانش 
و تحلیلگری بازار س��رمایه در مقایسه با 
س��ال های گذشته بهبود پیدا کرده است. 
مدیرعامل فرابورس افزود: در همین راستا 
برای افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه 

دامنه نوسان افزایش پیدا کرد که این افزایش 
در بازارهای اول بورس و فرابورس است که 
به طور معمول شرکت های سودآورتر در 
این بازارها پذیرش شدند. فدایی اضافه کرد: 
در اوایل سال ۱۴۰۰ با تصمیم شورای عالی 
بورس و شرایط بازار، دامنه نوسان نامتقارن 
وجود داشت که در دوره جدید شورای عالی 
بورس به ریاست وزیر اقتصاد، تصمیم گیری 
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 
نخست تصمیم گرفت دامنه نوسان از مثبت 
و منفی پنج درصد را به مثبت و منفی ۶ 
درصد افزایش دهد. وی درباره کمتر شدن 
فاصله منفی دامنه نوسان بیان داشت: بازار 
باید یک بازار متقارن و متعادل باش��د، ما 
تجربه دامنه نامتقارن در بازار را داشتیم که 
از منفی ۲ تا مثبت ۶ بود و در این زمینه 
شاهد اثر مثبتی بر روند معامالت بازار نبودیم. 
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 ۱۰ درصد 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 زمانی سبزی معاون 
عملیات بازار فرابورس در این باره گفت: 
مطابق مفاد ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت 
بازارگردانی در بورس تهران، بازارگردان 
می تواند 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 

نوس��ان و تغییر پارامترهای بازارگردانی 
در هیات مدیره 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 هیات مدیره 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 امکان پذیر 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 
بازارگردان های فعال در نماد مربوطه در 

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 
بازارگردان ها، حداقل به نس��بت میزان 
رشد دامنه نوسان جدید نسبت به دامنه 

نوسان قبلی افزایش می یابد.
م�اده   � 3 موض�وع  ضواب�ط 

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

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 ۲۱ نیز 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 امکان پذیر 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 ۳ ماه در نماد مورد درخواست 
عملیات بازارگردانی انجام داده باشد و در 
۷۰ درصد روزهای فعالیت خود طی سه 
ماه گذشته در سمت بازارگردانی نماد مورد 

نظر، به ط��ور کامل تعهدات خود را ایفا 
کرده باشد. در همین حال ضمن موافقت 
تمام بازارگردان های فعال در آن نماد در 
خصوص افزایش دامنه نوسان، تعهدات 
بازارگردانی شامل حداقل حجم معامالت و 
حداقل حجم سفارش انباشته برای تمامی 
بازارگردان ها، 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 نمی ش��ود. همچنی��ن در ضوابط 
مربوط به ماده ۲۲ تاکید شده است که در 
تمامی نمادهای معامالتی دارای بازارگردان 

نیز حجم مبنا اعمال می شود.
دامنه نوسان باید حذف شود � 

همزمان با گام های نخست برای افزایش 
تدریجی دامنه نوسان عضو شورای عالی 
بورس با بیان اینکه دامنه نوسان باید مانند 
بورس های 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 می تواند تا حدودی به وضعیت صف 
فروش التیام بخش��د. محسن علیزاده در 
گفت وگو 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 بورس های 
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 ریزش های 
شدید بازار س��رمایه اقدام به حذف دامنه 
نوسان می کردیم تاکنون موفق شده بودیم 
بازار را برگردانیم، اما اگر این موضوع موکول 
به فراهم شدن تمامی شرایط شود، هیچ گاه 
به نتیجه نمی رسد. 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 
این تصمیم سازمان بورس از اختیارات قانونی 
هیات مدیره این سازمان است، تاکید کرد: ما 
با افزایش دامنه نوسان مخالف نیستیم؛ به 
نظر می رسد پس از تصمیم وزارت صمت 
مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر محصوالت 
معدنی که باعث ریزش شدید بازار سرمایه 
ش��د، این تصمیم می تواند تا حدودی به 
وضعیت صف فروش التیام بخشد و مانند 

مسکن عمل کند.

افزایش دامنه نوسان به درخواست بازارگردان امکان پذیر شد

حذف موانع رونق معامالت
خبر

آگهي مناقصات عمومی دومرحله ای
انجام امور خدمات شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش

* نام مناقصه گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
* نشانی مناقصه گزار:

 - 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.
 تلفن: ۴۴۴۲۱۳۸۰- ۰۷۶

- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- باالتر از چهارراه شهیدحقانی )جهان  کودک(- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره ۴۵ -  طبقه همکف.
تلفن: ۸۸۷۸۰۷۴۷- ۰۲۱ و ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۳۵-۸

* موضوع مناقصات:  انجام امور خدمات شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 2۴ ماه شمسی

* 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 مناقصه گزار
* تاریخ و محل گشایش پیشنهادها )پاکات »الف« و »ب«(: ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ در دفتر مرکزی مناقصه گزار

تبصره 1: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت »ج« در جلسه گشایش پاکت های »الف« و »ب« اعالم خواهد شد.
تبصره 2: حضور نماینده تام االختیار پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات »ج« در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.

* مبلغ خرید هر یک از  اسناد مناقصات: ۳/۰۰۰/۰۰۰ )سه میلیون( ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:
- رسید واریز نقدی به حساب شماره ۴۱۱۰۴۳۷۷۷۸۸۹۹۹۱  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش

* مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در هر منطقه، مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود:
۱- ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  ۴۱۱۰۴۳۷۷۷۸۸۹۹۹۱  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش

۲- ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه گزار
۳- ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه

* ترتیب دریافت اسناد مناقصات:
شرکت کنندگان در مناقصات پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم نمایند:

۱- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
۲- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان

۳- دریافت رسید تحویل پیشنهادها
* سایر شرایط مناقصات:

- پیشنهاددهندگان برای هر منطقه جداگانه مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی- بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی ۲۰% و حداقل امتیاز قابل قبول 
برای پذیرفتن پیشنهادات ۶۵ می باشد.

- هر  شرکت تنها در یک منطقه از مناطق سه گانه جزیره کیش می تواند جهت انجام خدمات امور شهری برنده مناقصه گردد و فعالیت نماید. ترتیب بازگشایی 
پاکات »ج« مناطق از منطقه سه به یک می باشد.

- ارائه یک رضایتنامه از آخرین قرارداد مشابه شرکت کنندگان الزامی است و در خصوص شرکت کنندگانی که دارای قرارداد خدمات شهری با سازمان منطقه آزاد 
کیش و یا هر یک از شرکت های تابعه بوده اند اخذ رضایتنامه به روز از معاونت امور شهری و محیط زیست شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش الزامی 

است و در صورت عدم ارائه رضایتنامه مربوطه در ارزیابی پاکت »ب« از مناقصه حذف می گردند.
- به منظور بازدید از محل موضوع مناقصات و شرکت در جلسه توجیهی و اطالع از شرایط و ضوابط حاکم بر مناطق، نماینده پیشنهاددهندگان می بایست در 
تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در دفتر مرکزی مناقصه گزار حضور یابد. حضور نیافتن جهت بازدید و شرکت در جلسه توجیهی و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید تایید شده 

مربوطه از سوی مناقصه گزار 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، سپرده های 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 می باشد.

* پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا ۳ ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصات درج گردیده است.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۴2138۰-۰76 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند برآورد اولیه )ریال(شماره مناقصهموضوعردیف
ارجاع کار )ریال(

318/۰۴5/1۰۴/6۴۰9/36۰/9۰2/۰93ن/ع/1۴۰1/۰1انجام امور خدمات شهری منطقه یک جزیره زیبای کیش1
37۴/922/88۰/56۰1۰/۴98/۴57/611ن/ع/1۴۰1/۰2انجام امور خدمات شهری منطقه دو جزیره زیبای کیش2
۴15/629/213/12۰11/312/58۴/262ن/ع/1۴۰1/۰3انجام امور خدمات شهری منطقه سه جزیره زیبای کیش3

روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

نوبت دوم
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

چراغ سبز اعتباردهی کارگزاری ها به رشد بورس
در روزهایی که بازار سهام روند صعودی دارد، تقاضا برای اعتبار افزایش می یابد، 
زیرا در چنین شرایطی دریافت اعتبار از کارگزاری ها توجیه اقتصادی باالتری دارد که 
مصوبه شورای عالی بورس در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده از سود دریافتی 
حاصل از اعتبارات کارگزاران می تواند نقش جدی در افزایش نقدشوندگی به بازار داشته 
باشد. سجاد کالنتر مهرجردی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با سنا در خصوص 
تاثیر مصوبه معافیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سود دریافتی کارگزاران بر توسعه 
کارگزاری ها، اظهار کرد: اعتباردهی یکی از ابزارهای کارگزاری ها به منظور گسترش 
بازار، افزایش نقدشوندگی بازار و تسهیل در معامالت به حساب می آید. این امر می تواند 
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 می کنند به همین خاطر هرگونه مقررات یا دستورالعمل هایی که جنبه 

تقویتی داشته باشد می تواند کمک شایانی به بهبود روند معامالت کند.
مهرجردی گفت: عمال با توجه به رویکرد مثبت سهامداران نسبت به بازار، کارگزاری ها 
در ماه های پیش رو با درخواست اعتباردهی از سوی فعاالن حقیقی و حقوقی مواجه 
خواهند شد، حال مصوبه عدم دریافت مالیات ارزش افزوده از سوی کارگزاری ها، می تواند 
کمک شایانی را در راستای اعتباردهی انجام دهد. وی افزود: از سوی دیگر این مصوبه 
تجهیز منابع را برای کارگزاری ها به دنبال خود خواهد داشت و از آنجایی که عمدتا 
کارگزاری ها اعتبارات خود را از بانک ها دریافت می کنند 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 ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ اهالی بازار سرمایه منفی ترین روز را از 
ابتدای سال تاکنون تجربه کردند که این مساله به بحث مصوبه روز گذشته وزارت صمت 
مبنی بر اخذ مالیات از صنایع بازمی گشت. مهرجردی تاکید کرد: از روز چهارشنبه  مورخ 
۲۴ فروردین شاهد مثبت شدن مجدد بازار بودیم که این مساله نشان از حرفه ای تر شدن 
بازار دارد. او گفت: وقتی مسووالن چنین شرایطی را در بازار سهام مشاهده می کنند 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 می شود. 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 بنگاه های دولتی بپرهیزد. او بیان کرد: اکنون امید می رود 
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 ۴۲۰۰ بر صنایع بورسی بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ به طور 
مستقیم بر برخی صنایع از جمله کشاورزی و دارو تاثیر خواهد گذاشت. مهرجردی 
افزود: این مساله به طور غیرمستقیم تمامی صنایع را تحت الشعاع خود قرار می دهد، در 
حال حاضر مساله ای که حائز اهمیت است مربوط به تامین نقدینگی صنایعی می شود 
که به طور مستقیم از این ارز استفاده می کردند. او گفت: اکنون دولت به منظور جبران 
این بحث پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید به فکر راه حلی برای کنترل زیان صنایع 
کش��اورزی و دامپروری باشد زیرا در غیراین صورت بنگاه های این صنایع کوچک تر 
خواهند شد و بالطبع سهامداران آنها با زیان مواجه می شوند. این کارشناس بازار سرمایه 
در رابطه با اقدامات سازمان بورس مبنی بر سرعت بخشی فرآیند اعطای مجوز به منظور 
تاسیس نهادهای مالی بیان کرد: مساله ای 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 باگ های 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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تصمیم گیری نهایی درباره قیمت گندم صنف و صنعت
ایس�نا- در حالی که طبق نامه منتشرش��ده از س��وی حسن حنان عضو 
هیات مدیره، 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 ۱۲ هزار تومان اعالم شده است،  نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران 
کشور می گوید هنوز نرخ فروش گندم به صنف و صنعت نهایی نشده و احتماال روز 
دوشنبه در جلسه شورای قیمت گذاری برای آن تصمیم گیری خواهد شد. علیقلی 
ایمانی ادامه داد: تصمیم شورا بر این بوده که صنف و صنعت با قیمت تمام شده 
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 هزینه های تبعی قیمت نهایی محاسبه و تحویل 
آنها داده شود. نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور اضافه کرد: قیمت خرید 
تضمینی گندم برای سال زراعی جدید کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است که 
۱۰۰۰ تومان 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 هزینه ها فروخته شود.

برنج ایرانی با قیمت پایین در راه است!
»جهان صنعت«-  سیداس��ماعیل یزدان پن��اه  مدیر عامل مرکز تجارت 
بین الملل و پایانه صادراتی آمل به مردم توصیه کرده است که برنج کهنه نخرند 
زیرا زمان برداشت برنج های سال جدید نزدیک است و به قیمت های پایین تری 
عرضه خواهد شد. صحبت های این مسوول بیشتر به دلیل انبار کردن برنج از 
سوی محتکران اشاره دارد که در روزهای گذشته، قیمت ها را بی دلیل افزایش 
داده اند در صورتی که مردم خرید خود را کمتر کنند، قیمت ها پایین می آید و 
هدف محتکران و سودجویان هم محقق نخواهد شد. بر اساس گزارش از بازار 
قیمت برنج طارم در بازار از کیلویی ۸۴ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می رود این 
در حالی است که این برنج ها کیلویی ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری 
شده است، یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار 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 می تواند قیمت ها را در 
بازار به نرخ های 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 روبه رو شوند، عالوه بر برخورد جدی با آنها به سازمان 
تعزیرات حکومتی برای صدور رای معرفی می شوند. مدیرعامل مرکز تجارت 
بین الملل و پایانه صادراتی آمل همچنین از فراوانی برنج در انبارها خبر داد و 
گفت: برنج تنظیم بازاری هم به مراکز توزیع تحویل داده ایم و هیچ مشکلی از 

نظر تأمین نیست و التهاب قیمت ها به زودی فروکش می کند.

افزایش قیمت لبنیات برگشت خورد
»جهان صنعت«-  سخنگوی انجمن صنایع لبنی اعالم کرد:  افزایش قیمت 
در برخی از محصوالت لبنی و در برخی از برند ها رخ داد که با تذکر وزارت جهاد 
کشاورزی و انجمن صنایع لبنی به قیمت قبل برگشت. محمدرضا بنی طبا اظهار 
کرد: قیمت ۱۰ قلم محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری دستوری تغییر قیمتی 
نداشته و تنها افزایش قیمت در برخی از محصوالت لبنی و در برخی از برند ها 
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 می شود 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 فرآورده های 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 بسته بندی و 
دیگر هزینه های سربار بر قیمت لبنیات تاثیرگذار است اما از آنجا که حدود ۷۰ 
درصد قیمت فرآورده های لبنی قیمت شیرخام است، در صورتی که نرخ آن 

افزایش پیدا کند، تاثیر زیادی روی قیمت فرآورده های لبنی دارد.
بنی طبا با بیان اینکه از ابتدای اردیبهش��ت ماه س��ال جاری نصب قیمت 
تولید کننده در کنار قیمت مصرف کننده اجرایی می شود گفت: از ماه آینده  روی 
کلیه محصوالت لبنی قیمت تولید کننده نیز به منظور شفاف سازی درج می شود.  
وی گفت: در برخی از محصوالت لبنی از جمله شیر و ماست ساده که مشمول 
قیمت گذاری دس��تور است  حتی با ضرر عرضه می شود که در صورت نصب 
قیمت تولید کننده این واقعیت مشخص می شود که حداکثر سودی نیز که برای 

بخش توزیع و خرده فروشی در نظر گرفته شده ۳۰ درصد است.
بنی طبا از نحوه قیمت گذاری 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 می شود ۱۱ درصد و برای دیگر اقالم لبنی ۱۲ درصد سود 
پخش در نظر گرفته شده است اما برای محصولی مانند آب آشامیدنی ۱۴ درصد 

سود در نظر گرفته شده است و مالک تعیین این سود مشخص نیست.

رییس اتاق ایران و  قطر:
پول مسدودشده در قطر نداریم

»جهان صنعت«-  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 
می شوند. عدنان موسی پور در مورد اینکه آیا ایران در قطر اموال مسدودشده ای 
دارد، اظهار کرد: ما در قطر پول مسدودشده ای نداریم. قطر در واقع نقش محوری 
در مباحث مذاکرات ایران با دنیا بازی می کند. 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 بزرگ ترین و باکیفیت ترین هیات اعزامی از طرف ایران به قطر 
تا قبل از برگزاری جام جهانی است؛ ضمن اینکه اتاق بازرگانی نیز برای مسائل 

حاشیه ای جام جهانی برنامه هایی دارد که به زودی اعالم می شود.

حمایت  گمرک از شرکت های دانش بنیان تجارت خارجی
تسنیم- مدیر کل دفتر حقوقی گمرک از برنامه این دفتر برای حمایت حقوقی 
و قضایی مجموعه های دانش بنیان فعال در حوزه تجارت خارجی مرتبط با گمرک 
خبر داد. وحید خدرویسی با اشاره به چالش های مختلف مجموعه های دانش بنیان 
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 شرکت هایی 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 ظرفیت های قانونی حاکم بر نظام حقوق گمرکی پیگیری های الزم را 
در جهت رفع مشکل آنان در اسرع وقت انجام دهد. وی افزود: براین اساس مقرر 
شد تا فهرست پرونده های حقوقی و قضایی مرتبط با این دسته از شرکت ها به دفتر 
حقوقی ارائه شود. به گفته خدرویسی، مدیران شرکت های دانش بنیان 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 اولویت بندی 

انجام شده بررسی ها و اقدامات الزم حسب مورد انجام خواهد شد.

»جهان صنعت«- عده ای ریاست فعلی اتاق خبر
بازرگانی ایران را بی کفایت می دانند و به دنبال 
انتقاد پی در پی از عملکرد او هستند. عده ای دیگر 
معتقدند اعضای فعلی اتاق تمام تالش خود را 
برای حل مشکالت فعاالن بخش خصوصی انجام 
می دهند اما باید در بیان نتایج فعالیت های خود و 
همچنین موارد مالی اتاق بازرگانی ایران شفاف تر 
عمل کنند. عده ای دیگر نیز به طور کلی اعضای 
فعلی اتاق بازرگانی را زیر س��وال می برند 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 صحبت های سال 
گذشته غالمحسین شافعی در مورد بی اطالعی 
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 می دادند و 
تحقیق و تفحص را زودتر به جریان می انداختند، 
چنین مواردی پیش نمی آمد و رییس فعلی اتاق 
ایران چنین اظهارنظرهایی را مطرح نمی کرد. از 
این رو به نظر می رسد برخی منتقدان عملکرد 
تیم فعلی ات��اق بازرگانی با نمایندگان مجلس 
که دل خوش��ی از اتاق ندارند در یک سمت و 
سو قرار گرفته اند و به تعبیر خودشان به دنبال 

شفاف سازی هستند.
البت��ه به ط��ور کلی تمام��ی فعاالن بخش 
خصوصی اعالم می کنند ک��ه اتاق بازرگانی با 
تمام عملکرد مثبت و منف��ی ای که دارد، باید 
یک اقدام را انجام دهد و آن پاس��خگو بودن در 
مورد درآمدهای اتاق و هزینه کرد 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 تحت الشعاع قرار می دهد. 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 کمرنگ تر 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 نمی توان به دلیل آن ابهامات،  آن مجموعه 

و تشکل را به طور کلی زیر سوال برد.
ادعای ناپدید شدن پول ها   � 

به تازگی  روزنامه »فرهیختگان« با انتش��ار  
اس��ناد مربوط به پرداخت های ۴۰ ش��رکت به 
اتاق ایران در ۴ س��ال اخیر مدعی ش��ده است 
که ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی 
ناپدید شده است. به نظر می رسد رقم پول های 
گمش��ده در اتاق چندین برابر ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان است. همچنین گفته شده  اسناد معتبر 
نشان می دهد پرداختی تنها یک شرکت به اتاق 
بازرگانی معادل ۵۳ درصد درآمد ادعای این اتاق 
است. همچنین در این خصوص گفته شده است 
که  اتاق بازرگانی ۱۰۰۰ میلیارد تومان سپرده 
دارد که دست فعاالن اقتصادی هیچ وقت به آن 
نمی رسد. در بخشی از گزارش دیروز فرهیختگان 
آمده اس��ت: شرکتی که به تنهایی به اندازه ۵۳ 

درصد درآمد ادعایی اتاق پرداختی داشته فقط 
چهار درصد فروش صنعت را در دست دارد. سوال 
مهم این است که اتاق از ۹۶ درصد بقیه صنعت 

چقدر درآمد دارد؟
گزارش سفارشی از سوی مخالفان  � 

بر همین اساس »جهان صنعت«  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 نمی توان 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 
پیش فرض غلط، نتیجه نادرست تر نیز حاصل 
ش��ده اس��ت،  به »جهان صنعت« اعالم کردند: 
آنچه در روزنامه فرهیختگان منتشر شده، یک 
گزارش کامال سفارشی است که  با کارفرمایی 
مشترک جناح تحول خواه 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 ۴۴ قانون اساس��ی ، اتاق بازرگان��ی را از 
موسسه غیرانتفاعی تبدیل به یک نهاد عمومی 

غیردولتی کند.
اگر این آمار صحت داش�ت، منتقدان  � 

سکوت نمی کردند 
اواخر س��ال ۱۳۹۹  تع��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 کرده اند؛ 
به موجب ماده ۲ آن طرح، ماهیت حقوقی اتاق 
بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه 
عموم��ی غیردولتی تغییر می یاب��د. اما برخی 
معتقدند که تبدیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی 
موض��وع ماده ۲ قانون ات��اق بازرگانی و صنایع 
و مع��ادن مصوب ۱۳۶۹ به موسس��ه عمومی 
غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات 
کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاه های اجرایی 
با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به 
عنوان تشکل ملی تشکل های بخش خصوصی و 

همچنین موقعیت بین المللی 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 
نمی توان با این فرض اعالم کرد که ادعای این 
روزنامه در مورد اتاق ایران واقعیت دارد که اگر 
این طور بود، محال بود با پیگیری های منتقدان 
عملکرد فعلی اتاق ایران تاکنون،  کار به دادگاه و... 
نکشد. در واقع اگر آقایانی که همواره به دنبال زیر 
سوال بردن تمام فعالیت های مثبت اتاق ایران هم 
هستند، توانایی این را داشتند که تنها ۱۰ درصد 

این ادعاها را ثابت کنند، سکوت نمی کردند.
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 
پرداخت ش��ده با توجه به پیچیدگی های 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 
می شود، افزود: در گزارشات رسمی ردی از این 
ادعاها وجود ندارد . بنابراین اتاق باید پاسخگوی 
اتهام ها باشد و هرچه زودتر مدارک و مستندات 

الزم را ارائه دهد.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: اگر بپذیریم این 
گزارشات درست است، باید دید هیات مدیره های 
۴۰ ش��رکت مورد بررسی چگونه توانسته اند با 
عددسازی رقم کمتری به اتاق پرداخت کنند و 

عمال از یک تکلیف قانونی سرباز زده اند.
به گفته وی، دستگاه های نظارتی  باید به ۴۰ 
شرکت موردنظر  ورود  کنند و ببینند مدیران این 
شرکت ها برای ترک فعل قانونی چه کار کرده اند 

که سهم اتاق را درست پرداخت نکرده اند.
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 داشته ایم به »جهان صنعت« 
گفت: ۱۰سال اس��ت که مستند اعالم کرده ام 
که وصول و هزینه هایتان ایراد دارد ولی با رای 

اکثریت تصویبش کرده اند.
وی با اش��اره به اینکه در بخشی از گزارش 
منتشرشده در مورد ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد 

تومان  به نظر می رس��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 می شود و بعدا سهم اتاق شهرستان 
توسط اتاق ایران پرداخت می شود. در صورتی که 
این اتفاق نیفتد، تمدید  کارت بازرگانی توسط 
ات��اق ایران تیک نمی خ��ورد. نکته دیگر اینکه 
حسابرسی تمامی اتاق های شهرستان ها توسط 
حس��ابرس اتاق ایران انجام می شود 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، هیات رییسه 
اتاق ایران ، به خص��وص رییس و خزانه دار 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 شرکت های 
بزرگ صورت های مالی خود را منتشر کرده اند 
اما سهمی که آنها بابت سه در هزار از درآمدهای 
خود به اتاق بازرگانی می دهند، با اعداد اعالمی از 
سوی اتاق ایران مغایرت دارد. وی با بیان اینکه 
دستگاه های 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 می دهد.
عضو اتاق بازرگانی خراس��ان رضوی اظهار 
کرد: دائما در اتاق بازرگانی ایران جلساتی برگزار 
می شود که مشخص نیست چه خروجی ای به 
دنبال دارد و چه مش��کالتی را حل کرده است. 
این در حالی است که به نظر می رسد فعاالن اتاق 
بازرگانی از رانت اطالعاتی  برگزاری این نشست ها 

به نفع خود استفاده می کنند.
حسینا بیان کرد: باید دارایی های 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.
صورت های 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 می رود صورت های مالی اتاق را س��ال به 
سال برای اعضای خود منتشر کنند تا مشخص 
ش��ود اتاق از چه محل هایی درآمد داشته و در 

کجاها هزینه کرده است.
رییس مجمع فعاالن اقتصادی با بیان اینکه 
ای��ن درخواس��ت هیچ ارتباطی ب��ه بحث های  
سیاسی ندارد ، افزود: این روال باید در دوره های 
بعدی اتاق بازرگانی نیز  پابرجا بماند و اعضای 
جدید هم که سر کار آمدند، در قبال درآمد اتاق 
و عملکردی که داش��ته اند، به صورت شفاف به 

اعضای اتاق بازرگانی پاسخگو باشند.

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

 پاسخگوی اتهام ها باشید 
جریان سازی برای تبدیل اتاق به نهاد عمومی غیردولتی

هر
م

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 ۲۵ تا ۳۰ درصدی را تجربه 
کرده است. نیما حبیب  فر با اشاره به کاهش تقاضای خرید 
گوشت گوساله در ماه رمضان، گفت: تجربه سال های پیش 
به ما ثابت کرد که میزان تقاضا برای خرید گوشت قرمز در 
ماه رمضان افزایش پیدا می کند و بازار خرید وضعیت بهتری 
پیدا می کند 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 ۱۵ درصد 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 قیمت ها و افت توان 

خرید مصرف  کنندگان کاهش پیدا کرده است.
حبیب فر با اشاره با ثبات قیمت ها در ماه رمضان، گفت: 
قیمت گوشت گوساله بعد از ایام نوروز تغییر محسوسی نکرد. 
گوساله بدون استخوان کیلویی ۱۷۰ هزار تومان و گوساله با 

استخوان کیلویی ۱۲۰ هزار تومان عرضه می شود.

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 ۲۵ تا ۳۰ 

درصدی را تجربه کرده است.
این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت گذاری 
دستوری برای فروش گوشت قرمز باعث شکسته شدن آن در 

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 گوشت های توزیع شده از سوی سازمان 
پش��تیبانی امور دام ایرانی هس��تند، افزود: گوشت تنظیم 
بازاری کیلویی ۹۰ هزار تومان به واحدهای صنفی به فروش 

می رسد و آنها باید کیلویی ۹۵ هزار تومان به فروش برسانند. 
این گوشت ها خریدهای سال گذشته سازمان پشتیبانی امور 
دام هس��تند و از آنجایی که دولت برای خرید این گوشت ها 
یارانه پرداخت کرده است آن را زیر نرخ با هدف تنظیم بازار 

عرضه می کند.
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 می ش��ود و وقتی گوشت وارد 
نش��ود صنایع مجبورند برای تامین نیاز گوشت گرم مصرف 
کنند اینگونه تقاضا افزایش و در نتیجه قیمت ها روند صعودی 

به خود می گیرند.
حبیب  فر در پاسخ به این پرسش که مردم بیشتر گوشت 
گوس��اله مصرف می کنند 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  ۱۰۰ گرم گوشت گوساله خریداری کند 
می تواند ۱۰۰ گرم گوش��ت خالص بخرد این در حالی است 
که در خرید گوش��ت گوسفند استخوان و چربی نیز به آن 

اضافه می شود.

کاهش 1۰ تا 15 درصدی خرید گوشت گوساله در ماه رمضان
خبر

در حال حاضر برخالف دس��تور معاون وزیر صنعت برای 
برگرداندن قیمت ها به س��ال ۱۴۰۰،  همچنان بازار با رشد 
قیمت ها در انواع کاالها روبه رو است. براساس اعالم عباس تابش 
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
»هرگونه افزایش قیمت خودس��رانه غیرمنطقی اس��ت و از 
تولیدکنندگان انتظار می رود که مطابق مقررات تعیین شده 
اقدام کنند. افزایش قیمت کاالهایی که مشمول قیمت پیشینی 
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 قیمت های سال ۱۴۰۰ برگردانند.«
وی کاالهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند را لبنیات 
پر مصرف، ش��یرخام، حبوبات، گوش��ت مرغ، گوشت قرمز، 
تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و 
تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور، 
گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو 
و مکمل های 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 

مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده ای و بندری، اعالم 
کرد و هشدار داد که هیچ بهانه ای در افزایش قیمت این کاال 
پذیرفته شده نیست.  در حال حاضر برخالف گفته های معاون 
وزیر صنعت در برگرداندن قیمت ها به ۱۴۰۰،  همچنان بازار 
با رش��د قیمت ها در انواع کاالها روبه رو اس��ت به نحوی که 
مش��اهدات نشان می دهد رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی 
تن ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد قیمت داشته و چای ۵۰۰ گرمی از 

۱۲۵ هزار تومان به ۱۴۵ هزار تومان رسیده است.
عالوه بر این هر کیلو قند در عمده فروشی ها از ۲۱ هزار و 
۵۰۰ تومان به قیمت ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان در عمده فروشی ها 
رسیده است.  البته هر کیلو قند در نهایت با قیمت ۳۲ تا ۳۳ 

هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان می رسد.
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 تخم مرغ از ۳۲۰ هزار تومان 
به ۲۲۰هزار تومان در عمده فروشی ها رسیده است. عالوه بر این 
در بعضی از کاالها مانند بیسکویت نیز هر بسته ساقه طالیی از 
۷۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان رسیده است. هر کارتن پفک 

هم از ۸۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده است.

بازگشت یک شبه قیمت ها را تکذیب می کنم � 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ریی��س س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان لزوم بازگش��ت یک شبه 
قیمت ها را تکذیب کرد و گفت: تغییر قیمت ۵۰ قلم کاالی 
اساس��ی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، 

مستلزم طی فرایند قانونی است.
عباس تابش در حاش��یه جلسه مشترک ستاد قاچاق 
درباره الزام بازگش��ت قیمت کاالها به سال ۱۴۰۰، اظهار 
کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاری ها پخش شد 
و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود. 
بنابراین این صحبت را که باید یک شبه قیمت ها برگردد 

را تکذیب می کنم. 
وی گفت: اگر تولید کنن��ده یا صاحب کاالیی بخواهد 
قیمت این ۵۰ کاال 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 بنگاه ها 
این مس��یر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما 

پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحث های تعزیری و قضایی پیش 
بیاید این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه 

اجتناب کنند. 
بنابراین پیشنهاد دادیم قیمت ها را برگردانند تا فرایند قانونی 
طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، کاال مشمول 

افزایش قیمت هم بشود.
اما به گفته وی این ۵۰ کاال به استناد به قانون و مقررات 
کش��ور نمی توانند سرخود تغییر قیمت دهند و قیمت های 

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 
۵۰ کاال عن��وان کرد و گفت: در اصل این ۵۰ کاال، 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 ۵۰ کاال مشمول قیمت گذاری 
پیشین هستند. تابش درباره گرانفروشی برنج نیز گفت: برنج 
مشمول قیمت گذاری 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.

بی توجهی بازار به دستور معاون وزیر 
خبر
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اجرای ۸۸۲ عملیات تخصصی در سال ۱۴۰۰
»جهان صنعت«-متخصصان شرکت ملی حفاری ایران در مدیریت خدمات 

ویژه در سال ۱۴۰۰ موفق به انجام ۸۸۲ عملیات شدند.
به گزارش»جهان صنعت«، علی دقایقی، مدیر خدمات ویژه شرکت ملی 
حف��اری ایران در این باره گفت: عملیات  تخصصی نمودارگیری، چاه پیمایی، 
نمودارگیری سطحی و مغزه گیری، عبور از جداره و حفاری جهت دار روی چاه های 
نف��ت و گاز در قال��ب خدمات یکپارچه فنی به چاه های در حال بهره برداری و 

چاه های اکتشافی، توسعه ای و توصیفی در مراحل تکمیل ارائه می شود.
وی گف��ت: در ای��ن مدت ۱۳۵ م��ورد عملیات نمودارگی��ری، ۴۶۸ مورد 
نمودارگیری از س��یال حفاری، ۲۴۶ مورد چاه پیمایی، دو مورد عبور از جداره 
و س��ه مورد عملیات مغزه گیری به متراژ ۵۵۸ متر به شرکت های متقاضی و 

پروژه های کلید در دست ارائه شد.
مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران افزود: سال گذشته همچنین 
هفت هزار و ۷۳۶ متر حفاری افقی و جهت دار روی ۳۰ حلقه چاه انجام شد 
که انجام آن از نظر ابزار و تجهیزات مورد نیاز و دانش فنی و تخصصی بااهمیت 

است.
دقایقی اظهار کرد: تقویت گروه های تخصصی، تامین و به روزآوری تجهیزات 
با استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و توسعه فعالیت ها 
به منظور پاسخگویی به موقع به درخواست شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی 
نفت ایران و س��ایر شرکت های بخش خصوصی حسب تاکید مدیریت ارشد 

شرکت در دستور کار سال ۱۴۰۱ قرار دارد.

ایران به باشگاه جهانی تعمیرات شیرهای توپی 
تمام جوش پیوست

»جهان صنعت«-مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران اعالم کرد که ایران 
 )Ball valve( در کنار سه کشور دیگر دارای دانش تعمیرات شیرهای توپی

تمام جوشی در انواع و سایزهای مختلف قرار گرفت.
ب��ه گزارش»جهان صنعت«، مجید چگنی در حاش��یه بازدید از مجتمع 
شهیدباقری منطقه ۴ عملیات انتقال گاز با اشاره به اقدام های انجام شده در حوزه 
خودکفایی و تحقق شعار امسال در منطقه ۴ عملیات انتقال گاز، تصریح کرد: از 
نکات مهم در این منطقه استقرار مطلوب »طرح تعمیر به جای تعویض« است 
که با بهره گیری از توانمندی داخلی در حوزه های مختلف و استفاده از ظرفیت 
شرکت های  دانش بنیان برای نخستین بار در کشور و در این منطقه رخ داد، به 
این ترتیب، موفق به بومی سازی 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 برنامه ها و 

اهداف شعار سال یعنی »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«، است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه هیچ منعی برای استفاده از 
توان و ظرفیت شرکت های سازنده داخل و دانش بنیان وجود ندارد، گفت: دِر 
مجموعه شرکت ملی گاز ایران به روی این شرکت ها 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 نشان دهنده آن است که هر کجا نیروی 

انقالبی و جهادی پای کار بیاید، بی شک اتفاق های بهتری رخ می دهد.
محمد کامل، مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز نیز در جریان این بازدید با 
بیان اینکه نتیجه این تالش و کار گروهی، احیای حدود ۲۰۰ عدد شیر در انواع 
مختلف بوده که این موضوع تاکنون صرفه جویی بسیار قابل توجهی داشته است، 
گفت: برای نخستین بار و با رسیدن به دانش تعمیرات این گونه 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 ۱۵۰۰ یورو 
توسط تعداد محدودی شرکت در سطح سه کشور انجام می شد که بحمداهلل 
این منطقه به این دانش نیز دست یافته و به همت متخصصان داخلی، موفق 

به بومی سازی شده است.

صرفه جویی در دوش آب گرم
»جهان صنعت«-مسووالن آلمانی به خاطر کاهش شدید واردات گاز از 
شهروندان این کشور خواستند برای صرفه جویی در مصرف، کمتر دوش آب 

گرم بگیرند.
سیاس��تگذاران انرژی آلمان هشدار داده اند که اگر واردات گاز روسیه قطع 
شود، عرضه گاز تنها تا اوایل پاییز ادامه خواهد داشت. به همین دلیل به آلمانی ها 
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 شیوه های مصرف 

دوش آب گرم تجدیدنظر کنند.
کالوس مولر، رییس آژانس شبکه فدرال آلمان در مصاحبه ای 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 حامل های انرژی روسیه 
به فهرست تحریم های مرتبط با اوکراین، آلمان ماه گذشته طرحی اضطراری 
را برای مدیریت عرضه گاز آغاز کرد که می تواند منجر به جیره بندی انرژی و 

اولویت بندی خانوارها و زیرساخت های حیاتی مانند بیمارستان ها شود.

تعطیلی میدان نفتی لیبی در پی بن بست سیاسی
»جهان صنعت«-میدان نفتی الفیل لیبی در بحبوحه بن بست سیاسی 

این کشور بر سر نخست وزیری 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، نخست وزیر این کشور هستند.
تعطیلی این میدان غربی که حدود ۶۵ هزار بشکه در روز نفت خام تولید 
می کند، تازه ترین مورد از مجموعه اختالل هایی 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 داده های جمع آوری شده ازسوی بلومبرگ، تولید نفت خام لیبی 
در سال جاری میالدی کمی بیش از یک میلیون بشکه در روز بوده که نسبت 
به سال ۲۰۲۱ )با تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز( کاهش 

یافته است.
 این کاهش میلیون ها دالر درآمد از دس��ت رفته را به این کش��ور تحمیل 
می کند و درست زمانی در حال روی دادن است که به دلیل محدودیت عرضه 
در بازار جهانی نفت، قیمت نفت خام برنت در پی حمله روسیه به اوکراین به 

باالی ۱۱۰ دالر برای هر بشکه رسیده است.
الفیل در نزدیکی میدان ش��راره، بزرگ ترین میدان لیبی، واقع شده است 
و نفت آن به طور معمول از پایانه های زاویه و ملیتا منتقل می شود، مشخص 
نیست آیا محموله های این پایانه ها که هر دو دارای ذخیره سازی نفت هستند، 

کاهش می یابد یا خیر.

بر
خ

به همان اندازه که کارشناس��ان 
معتقدند رفع تحریم ها می تواند 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 درست تری 
دارند، مساله این گزارش نیست. آنچه 
مهم است اینکه فرصت کوتاهی برای 
فروش نفت داریم و هرچه سریع تر 
باید پروژه های نیمه تمام تکمیل شود 
و ظرفیت برداش��ت از ذخایر نفتی 

افزایش یابد.
یک نظریه ای در سال های 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 ۴۰ سال گذشته، ۴۰ 
درصد از ذخایر نفت جهان به مصرف 
می رسد. البته برخی از کارشناسان 
معتقدند که اگر تقاضا در سطح فعلی 
باق��ی بماند، ۴۰ س��ال دیگر، همه 
چاه های نفت، از فوران باز می مانند. 
اما با توجه به اینکه مصرف هر سال 
حدود یک درصد بیش��تر می شود، 
براس��اس نظر این کارشناسان، ۳۰ 
س��ال دیگر می توان ب��ه پایان عصر 

نفت رسید.
دو س��ال پی��ش ه��م س��ازمان 
کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در 
گزارش »چشم انداز انرژی جهان در 
سال ۲۰۴۰« ، مشابه این پیش بینی 
را مطرح کرد که تقاضا برای نفت و 
دیگر محصوالت هیدروکربوری مایع 
اوپک از ۳۵ میلیون بشکه در روز طی 
سال جاری به ۳۲/۸ میلیون بشکه در 

سال ۲۰۲۴ افت خواهد کرد.
اقتصاد جهان بعد از کرونا تقاضای 

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 فرصت های 
موجود استفاده نکند، هم امروز را از 

دست خواهد داد و هم آینده را.
فرصت های تکرار نشدنی � 

اگرچ��ه هن��وز از گفت وگوهای 

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

تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعت 
نفت بهره بگیرد.

محمدعل��ی خطیب��ی نماینده 
پیشین ایران در اوپک در این رابطه 
به »جهان صنعت« گفت: با توجه به 
صحبت های وزیر نفت، بدون توجه 
به احیای برجام شرایط صادرات ما 
به قبل از تحریم ها برگش��ته است 
و این موضوع ابتکار عمل بیشتری 

را می توان��د در اختی��ار وزارت نفت 
قرار دهد.

وی با اش��اره ب��ه افزایش قیمت 
نف��ت در ماه های اخیر تصریح کرد: 
در ماه های 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 گونه ای است که حتی 
اگر آتش بس هم اتفاق بیفتد، باز هم 
تقاضا برای نفت هس��ت و می تواند 
قیمت ه��ا را حول و ح��وش ۹۰ تا 
۱۰۰ دالر افزای��ش دهد. مگر اینکه 
اقتصاد جهانی دچار رکود ش��ود در 
این صورت تقاضا ضعیف می ش��ود 
و می توان��د قیمت ها را به س��مت 

پایین تری بکشاند.
خطیبی خاطرنشان کرد: به نظرم 
موضوع برجام روی تولید و صادرات 
نفت نمی تواند تاثیر بگذارد و بنابراین 
باید دنبال فرصت های دیگری باشیم 
تا بتوانیم از فرصت برجام اس��تفاده 
کنیم؛ مثل مسائل نقل وانتقال پول 
و انتقال تکنولوژی که نیاز فوری تر 

اقتصاد ماست.
م�ه  ا د ا یم ه�ا  تحر � 

داشته باشدنمی توانیم صادرات را 
بیشتر کنیم

رضا پدیدار کارشناس انرژی و عضو 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
هم در گفت و گ��و با »جهان صنعت« 
گفت: اگر تحریم ها ادامه داشته باشد، 
نمی توانیم صادرات نفت بیش��تری 
داشته باش��یم، چون تحریم به نفت 
ما گره خورده اس��ت و باید حتما به 
نحو شایسته ای از تحریم عبور کنیم 
تا توسعه صنعت نفت اتفاق بیفتد و 

پروژه های نیمه تمام تکمیل شود.
وی افزود: در دو سال گذشته که 
هم کرونا بود و هم تحریم، پروژه ها 
متوقف ش��د و عمال توس��عه ای در 

صنعت نفت صورت نگرفت.
پدیدار با اشاره به حجم صادرات 
نفت ای��ران در ماه های اخیر اظهار 
کرد: آمارهای مختلفی از نفت ذخیره 
ما که تحت عنوان نفت بازرگانی روی 
نفتکش هاست ارائه می شود 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، می توان 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 
پنج میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برسانیم. 
تحقق این امر نی��از به منابع مالی و 
اجرای پروژه های توسعه ای برای سطح 
نگهداشت تولید نفت و گاز دارد تا حجم 
تولید نفت از سه میلیون و ۸۰۰ هزار 
بشکه به ۴/۵ میلیون بشکه و بعد به پنج 
میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برسد، چون 
بازار نفت تا ۳۰ سال 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 می تواند با افزایش 
تولید گاز صادراتی خود از بازار بسیار 
خوبی که پیش رویش 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 می توان با تعامل 
صادراتی از فرصت های تولید و عرضه 

انرژی استفاده کرد.
هدف گذاری بر پتروشیمی ها � 

محمدرضا شوشتری کارشناس 
ان��رژی و مدیرعام��ل پتروش��یمی 
فیروزآب��اد ه��م در ای��ن رابط��ه به 
»جهان صنع��ت« می گوید: به نظر 
من اولی��ن قدم دولت در ش��رایط 
کنونی مدیریت مصرف بی رویه گاز 

و بنزین است.
 با اصالح قیمت حامل های نفتی 
و اجرایی ک��ردن قانون هدفمندی 
یارانه ه��ا دولت این امکان را خواهد 
داش��ت که ه��م مص��رف داخل را 
کنترل کن��د و هم ب��رای صادرات 

برنامه ریزی کند.
او ب��ا بیان اینکه از مخازن تا یک 
حدی می توانیم برداشت کنیم، تصریح 
کرد: هرچه مصرف ما بیش��تر شود، 
موقعیت صادراتی ما کمتر می شود. 
با توجه به محدودیت برداشت نفت 
با هدفمند ک��ردن یارانه ها و کنترل 
مصرف، می توان این امر را مدیریت 
کرد.این کارش��ناس ان��رژی با بیان 
اینکه صادرات بیشتر نفت می تواند ارز 
بیشتری را به کشور وارد کند، گفت: 
اگر منابع حاصل از صادرات نفت در 
پروژه های نیمه تمام سرمایه گذاری 
ش��ود و مطابق قوانین توسعه ای در 
ح��وزه مخازن، میادین مش��ترک و 
تولید نفت صرف شود، می توان انتظار 
داشت که عالوه بر صنایع باالدستی 
صنعت نفت، صنایع پایین دس��تی 
هم رش��د و توس��عه پیدا کنند.وی 
افزود: در سال های گذشته عملکرد 
پتروشیمی ها 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 می ش��ود که دولت 
بعد از صنایع باالدستی روی صنایع 
پتروشیمی سرمایه گذاری کند؛ برای 
شروع هم پروژه های باالی ۵۰ درصد 
پیش��رفت را در اولویت ق��رار دهد.

شوش��تری تاکید کرد: این امر باعث 
می ش��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.

اولتیماتوم اوجی به وزارت نفت:
کسی حق خرید خارجی را ندارد

»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 دکل های 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 شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت 
در زمینه تولید و تامین ۵۹ رول کالف لوله مغزی سیار، بازوهای بارگیری، 
مته های PDC، پکیج تصفیه پساب صنعتی واحد بهره برداری قشم و تخلیه 
محیط پذیر مطابق استانداردها )شرکت فالت قاره(، ساخت و بازسازی تعدادی 
از دکل های حفاری )ش��رکت ملی حفاری(، بح��ث نمک زدایی یا فراورش 

نفت خام با شرکت مهندسی و توسعه نفت و... مورد بررسی قرار گرفت.
آمادگ��ی و توان س��اخت توربین و الکتروکمپروس��ورها توس��ط جهاد 

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 
ظرفیت های 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 همکاری ها با این نهاد هستیم.
وی ادامه داد: باوجود آشنایی کامل جهاد دانشگاهی با مباحث دانش بنیان 
در ح��وزه نفت و گاز، ما پای کار هس��تیم و آماده ای��م هرجایی که این نهاد 
احساس می کند می تواند نیازهای صنعت نفت را به  ویژه در زمینه هایی که 

واردات انجام می شود، برآورده کند از آنها حمایت  کنیم.
وزیر نفت در این رابطه به مشکل کشور در زمینه دکل های دریایی اشاره 
کرد و درخواست ورود جهاد دانشگاهی برای تامین این دکل ها را داد و گفت: 

با ورود جهاد دانشگاهی به این حوزه امیدواریم اولین دکل دریایی در کشور 
ساخته شود و وزارت نفت همه جانبه حمایت می کند تا این کار آغاز شود.

وی همچنین از مسووالن جهاد دانشگاهی خواست تا پیشنهادات جدید 
 دانش بنی��ان خود را در زمینه های 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 توانمندی های جهاد دانشگاهی گفت: تالش ما این 
اس��ت که در این نهاد با انجام کار خوب این حمایت ها جبران ش��ود. در 
کشور ما هر جا موفق بوده ایم، مدیران این ریسک معقول را در حمایت 
از تولید داخل انجام داده اند و ما نیز در جهاد دانشگاهی تالش کرده ایم 

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 دکل های دریایی گفت: در این زمینه آمادگی الزم 
در جهاد دانشگاهی وجود دارد و آماده هستیم و با شکل گیری یک همکاری 
منسجم بین وزارت نفت و جهاد دانشگاهی و استفاده از ظرفیت های موجود 

در این حوزه ورود کنیم.

ت
س

نخ

»آگهي مرحله دوم )تجدید( مناقصه عمومی یک مرحله ای«
شماره: ۱۴۰۱/۸۴7/۸/۱

 - مناقصه گزار: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش 
- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

- موضوع مناقصه: عبارت است از خرید اقالم و تجهیزات مورد نیاز جهت برق رسانی به سایت های ناوبری فرودگاه بین المللی کیش
- برآورد اولیه مناقصه: برآورد اولیه مناقصه معادل ۶۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  )شصت و هفت میلیارد( ریال می باشد.

- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل ۳/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ )سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون( 
ریال می باشد که می بایست 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 فرودگاه های منطقه آزاد کیش برای مدت ۳ ماه و قابل 

تمدید برای یک دوره ۳ ماهه دیگر.
تبصره1: ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از موسسات مالی و اعتباری توسط پیشنهاددهندگان مجاز نمی باشد.

- مهلت فروش اسناد مناقصه: از مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ لغایت پایان وقت اداری ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
- محل فروش اسناد مناقصه: از طریق مراجعه به سامانه برگزاری مناقصات و مزایدات شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد 

 tender.kishports.com کیش به نشانی اینترنتی
- مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ )دو میلیون( ریال که می بایست از طریق درگاه پرداخت اینترنتی مندرج در سامانه فوق الذکر 

واریز و رسید خرید اسناد دریافت گردد.
- آخرین مهلت زمان تحویل پاکات مناقصه: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد لغایت ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

- محل تحویل پاکات مناقصه:
- دفتر مرکزی مناقصه گزار: جزیره کیش، بلوار ایران، ساختمان اداری واقع در خیابان اسکله شرقی بندرتجاری کیش، دبیرخانه کمیسیون معامالت 

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش- تلفن: ۰۷۶-۴۴۴۲۴۸۵۳
- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا، باالتر از چهارراه شهیدحقانی )جهان کودک(، نبش کوچه کیش، پالک ۴۵، ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش- تلفن: 

۰۲۱ - ۸۶۰۸۴۷۶۸
- حدنصاب شرکت کنندگان: حداقل تعداد شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات »الف«، »ب« و »ج« یک شرکت کننده می باشد.

- زمان بازگشایی پیشنهادات: پیشنهادات واصله مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ در جلسه کمیسیون معامالت در دفتر مرکزی مناقصه گزار بازگشایی 
خواهد شد.

- شرایط مناقصه:
- شرکت کلیه اشخاص حقوقی در مناقصه آزاد است.

- هزینه های درج آگهی  در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء غیر مجاز و سپرده های کمتر از میزان تعیین شده، یا ارائه چک های بانکی و شخصی و نظایر آن براي 

تضمین 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 می باشد و با نظر مناقصه گزار برای یک دوره قابل تمدید است.

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: ۴۴۴2۴853-۰76 داخلی 131 
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیشتماس گرفته شود.

نوبت اول

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

صنایع ارزآور را تقویت کنید
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مهدیه بهارمست- یک ماه از شروع 
س��ال ۱۴۰۱ گذش��ته و هن��وز موضوع 
تعرفه های پزشکی بخش خصوصی همچنان 
بالتکلیف مانده اس��ت. حال آنکه برخی 
خبرها حاکی از افزایش ۲۸ تا ۳۰ درصدی 
تعرفه های پزشکی است. افزایش تعرفه ها از 
یک طرف به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد 
می کن��د و از طرف دیگر چنانچه افزایش 
نیابد، پزشکان و ش��اغالن حوزه سالمت 
و بیمارس��تان های خصوصی با مشکالت 
بیشتری دست به گریبان می شوند. در این 
میان عده ای اصرار به افزایش حداقلی نرخ 
تعرفه های پزشکی دارند که با مخالفت های 
جدی پزشکان و س��ازمان نظام پزشکی 
روبه رو شده است. سیدمؤید علویان رییس 
نظام پزش��کی تهران دیروز در مخالفت با 
کاهش تعرفه ها 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 بیمه ها حاضر 
نیستند بهره وری خود را افزایش دهند. مگر 
می ش��ود؟ یک ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته 
و هنوز موضوع تعرفه های پزش��کی سال 
جدید بالتکلیف است . مسووالن می گویند 
مردم پول ندارند، بیمه ها هم می گویند پول 
نداریم و در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی 
بر کشور حاکم است، ارائه خدمات باکیفیت 
با تعرفه های فعلی نه در بخش دولتی و نه 
در بخش خصوصی امکان پذیر نیست. پس 

راه حل 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 جاری ۱۸۴ 
و ویزیت پزش��ک فوق تخص��ص را حدود 
۳۰۰ هزار تومان پیشنهاد داده است. این در 
حالی است که دیروز نیز جمعی از مدیران 
بیمارس��تان های خصوصی در نامه ای به 
سازمان نظام پزشکی وضعیت بیمارستان ها 
را نگران کنن��ده اع��الم کردند و هش��دار 
دادند: »اگر تعرفه های بخش خصوصی به 
سرانجامی نرس��د در آینده نه چندان دور 
شاهد فروپاشی حوزه سالمت در بخش های 

دولتی و خصوصی خواهیم بود.« 
رفتار غیرمنصفان�ه با جامعه  � 
پزشکی مغایر با اصول مردمداری 

دولت است
همچنین دکتر 
محمد ریی��س زاده 
رییس کل سازمان 
نظ��ام پزش��کی در 
نام��ه ای خطاب به 
ابراهی��م رییس��ی 
رییس جمهور ضمن تاکید بر لزوم بازنگری 
و تسریع در اعالم تعرفه های پزشکی اظهار 
کرد: جامعه پزش��کی کشور در عقبه های 
سخت تاریخی همچون دفاع مقدس و جبهه 
نفسگیر مبارزه با کرونا با ازخودگذشتگی در 
کنار مردم بوده اس��ت و بدون شک رفتار 
غیرمنصفانه با این جامعه و ایجاد شکاف بین 
دولت و این قشر زحمتکش مغایر با اصول 

مردمداری دولت مردمی است.
بیمارس�تان های خصوصی در  � 

آستانه ورشکستگی 
دکتر کوروش 
رییس  ش��میمی 
ه  ی��ر ت مد هیا

انجم��ن صنف��ی 
بیمارس��تان های 
خصوصی کش��ور 
درخصوص تبعات بالتکلیفی تعرفه ها به 
»جهان صنعت« گفت: بالتکلیفی تعرفه های 
بخش خصوصی منجر به نابودی این بخش 
خصوصی می شود، زیرا کادر درمانی که در 
بخش خصوصی فعالیت می کنند، تحت 
فشار غیرقابل وصفی قرار دارند. این در حالی 
اس��ت که دود نابودی بخش خصوصی به 
چشم مردم می رود. مردم این روزها به علت 
عدم مدیریت صحیح در بخش درمان دچار 
سرگردانی شده اند. همچنین ضربه هولناکی 
به بخش خصوصی وارد شده است. اگر به 
همین منوال پیش رود طبیعتا گردشگری 

سالمت معکوس می شود 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 
امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان ها را 
نداریم. این در حالی است که دولت بدون در 
نظر گرفتن عاقبت نظام سالمت تصمیمات 
اش��تباهی می گیرد. همین امر منجر به 
مهاجرت چشمگیر و خطرناک پزشکان 
شده است. به نظرم دولت بدون برنامه ریزی 
و تفک��ر، تعرفه های بخ��ش خصوصی را 
بالتکلیف کرده است، زیرا اگر این تعرفه ها 
به زودی تعیین و اجرایی نش��وند، بخش 
خصوصی به طور کامل ورشکسته می شود. 
البته تبعات ورشکستگی بخش خصوصی 
گریبان بخش دولت��ی را نیز می گیرد. به 
نظرم در چنین مواقعی بخش دولتی نیز به 
مراتب لطمه بیشتری خواهد خورد، زیرا در 
حال حاضر ۲۰ درصد بار خدمات درمانی 
بر دوش بخش خصوصی اس��ت و اگر این 
بخش تعطیل شود، سیل عظیمی از مردم 
به سمت بخش دولتی روانه می شوند. این 
در حالی است که امروزه بخش دولتی توان 
خدمات دهی به مردم را ندارد چه برسد به 
زمانی که تم��ام خدمات درمانی بر دوش 
دولتی ها باشد. به مرور زمان کیفیت خدمات 
کاهش پیدا می کند و نوبت های جراحی ها 
افزایش پیدا می کند. 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. پیش تر قیمت 
دستگاه سی تی اسکن سه میلیارد تومان بود، 
اما در حال حاضر برای تعمیر یا تعویض یک 
قطعه باید سه میلیارد تومان پرداخت کنیم. 

البته تازه اگر آن قطعه پیدا شود! 
او ادام��ه داد: ب��ه عقیده م��ن افرادی 
تصمیم گیرنده این مسائل شدند که اطالعی 
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 تعلل ها نیز به چشم 

مردم و کشور می رود. 
خطر تعطیلی در کمین بخش  � 

سالمت خصوصی 
علیرضا  دکت��ر 
صفائ��ی مدیرعامل 
بیمارس��تان توس و 
نایب رییس انجمن 
صنف��ی، کارفرمایی 
بیمارس��تان های 
خصوص��ی نیز با اش��اره به آس��یب های 
جبران ناپذی��ر وارده ب��ه بخ��ش درم��ان 
خصوصی به »جهان صنعت« گفت: پیش 
از عید درخصوص تعیین تعرفه های بخش 
خصوصی جلسات متعددی با سازمان نظام 
پزش��کی و شورای عالی بیمه داشتیم. به 
همین دلیل انتظار می رفت هر چه زودتر 
تعرفه ها متناسب با تورم تعیین تکلیف شود. 
البته هنوز تعرفه های واقعی با آن چیزی که 
در قانون بیمه های همگانی قید شده فاصله 
زیادی دارد، زیرا در قانون بیمه های همگانی 
تاکید شده اس��ت تعرفه ها باید براساس 
هزینه ها تمام شده به عالوه هزینه استهالک 
و سود تعیین شود. این در حالی است که 
امروزه هیچ سودی برای بخش خصوصی 
در نظر گرفته نمی شود و حتی هزینه های 
استهالک نیز مغفول مانده است. همین 
امر منجر به عدم به روز رسانی تجهیزات و 
امکانات بیمارستانی می شود. بنابراین به 
دلیل افزایش قیمت ارز عمال به روز رسانی 
تجهیزات بسیار کند یا متوقف شده است. 

اگر تجهیزات بیمارس��تان ها به روز رسانی 
نش��ود، مراکز درمانی در خدمت رس��انی 
به بیماران تضعیف می ش��وند چراکه این 
روزها مثال قیمت یک پروب سونوگرافی از 
دستگاه سونوگرافی که چهارسال پیش آن 
را تهیه کردیم گران تر شده است. بنابراین 
اگر قطعات دستگاه های تصویربرداری یا 
آزمایشگاهی بیمارستان دچار مشکل شود، 
هزینه تعمیر آن از خود دس��تگاه گران تر 
می شود. متاسفانه اگر به همین منوال پیش 
رود فناوری ها و دستگاه های جدیدتر نیز به 
کشور وارد نخواهد شد.  وی افزود: در حال 
حاضر بخش خصوصی مقداری از بار خدمات 
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 بیمارستان ها 
کاهش پیدا می کند. حتی اگر بالتکلیفی 
و عدم افزایش متناسب تعرفه ها منجر به 
ورشکس��تگی بیمارستان های خصوصی 
نش��ود، احتمال دارد برخی از بخش های 
بیمارستان تعطیل شود. همچنین تعدادی از 
پرسنل بیمارستان ها ناچارا تعدیل می شوند.  
دکتر صفائی با اشاره به هزینه های ساخت و 
مشکالت بیمارستان خصوصی اظهار کرد: 
امروزه هزینه ساخت هر تخت بیمارستان 
خصوصی حدودا ۱۰ میلیارد تومان است. 
بنابراین در حال حاضر هیچ گروه پزشکی 
توانایی ساخت بیمارستان خصوصی جدید 
را ندارد. بنابراین دولت بیش از همیشه باید 

از بیمارستان های 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 ۵۷ درصدی حقوق ها هنوز 
تعرفه های بخش خصوصی در بالتکلیفی به 
سر می برد. برخی از مسووالن اعالم کردند 
افزایش حقوق پرس��نل بخش خصوصی 
۱۰ درصد است اما پرسنل بیمارستان های 
خصوصی تحت بیم��ه تامین اجتماعی 
هستند، بنابراین براساس قانون باید افزایش 

حقوق ها حدود ۵۷ درصد پرداخت شود.
او ادامه داد: اگر مس��ووالن مربوطه به 
نظرات کارشناسی اعالم شده برای تعیین 
تعرفه ها ایرادی دارند، باید دالیل موجه  و 
قانع کننده برای آن را اعالم کنند نه اینکه با 
گذشت زمان مشکالت را بیشتر کنند زیرا 
بالتکلیفی تعرفه های بیمارستان خصوصی 
در جامعه پزش��کی ایجاد دلسردی کرده 
است. چه بسا 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 حرفه ای نیز معادل حقوق 
و دستمزد ۵۷ درصدی 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.

ردپای سازمان های بیمه گر در  � 
بالتکلیفی تعرفه ها

ای��رج  دکت��ر 
خس��رونیا، رییس 
جامع��ه پزش��کان 
متخص��ص داخلی 
ب��ه  نی��ز  ای��ران 
»جهان صنع��ت« 
گفت: بالتکلیفی تعرفه های بخش خصوصی 
مش��کلی است که هر س��ال با آن روبه رو 
هستیم. س��ازمان های بیمه گر در تالش 
هستند تا این تعرفه ها دیرتر تعیین شود. 
زیرا آنها هزینه بیمه را به قیمت امس��ال 
دریافت می کنند ولی دستمزد پزشکان را با 
قیمت پارسال پرداخت می کنند. بنابراین این 
بالتکلیفی به نفع سازمان های بیمه گر است. 
وی اف��زود: دولتی ها گرفتاری های زیادی 
دارند، آنه��ا اطالعی ندارند که تعرفه های 
بخش خصوصی همانند بودجه دولت باید 
سال گذشته تعیین می شد نه اینکه تا اکنون 
بالتکلیف باقی بماند. این در حالی است که 
براس��اس گزارش ها برخی از هیات دولت 
نامه نگاری هایی کردند تا برخالف دستورات 
قانون اساسی و قوانین قبلی که تعرفه های 
پزشکی باید طبق تورم همان سال تعیین 
شود، کمتر در نظر بگیرند. این در حالی است 
که تعرفه ها باید براساس تورم اعالمی بانک 
مرکزی افزایش یابد. در حال حاضر بانک 
مرکزی تورم را ۴۰ درصد اعالم کرده است، 
اما زمزمه های��ی از افزایش ۲۸/۵ درصدی 

تعرفه های پزشکی به گوش می رسد، اگر این 
چنین شود جامعه پزشکی دچار مشکالت 
زیادی خواهد شد. با این حال تعرفه های 
بخش خصوصی نیز دچار بالتکلیفی است.  
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی 
ایران با اشاره به تعیین تعرفه های دل بخواهی 
از سوی برخی پزشکان تاکید کرد: با توجه 
به اینکه هنوز تعرفه های پزشکی نیز تعیین 
نشده اس��ت، برخی پزشکان هزینه های 
ویزیت را سلیقه ای تعیین کردند. چنین 
امری به ضرر مردم است. به دلیل بالتکلیفی 
تعرفه های پزشکی در شهرستان ها ویزیت 
پزشکان از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان متغیر 
است. اگر دولت تعرفه ها را طبق تورم بانک 
مرکزی تعیین کند، وضعیت پزشکان و مردم 
بهتر می شود.  او ادامه داد: به نظرم مجلسی ها 
و هیات دولت روی خوشی به جامعه پزشکی 
ندارند. کرونا جان تعداد زیادی از همکاران 
م��ا را گرفت ولی هیچ س��ازمانی توجهی 
به وضعیت جامعه پزشکی نمی کند. این 
روزها نرخ اقالم غذایی ۱۰۰ درصد افزایش 
داش��ته است اما هنوز تعرفه های پزشکی 
و بخش خصوصی ۵۰ درصد نیز افزایش 
نداشته اس��ت. اگر وضع به همین شکل 
پیش رود بیمارستان ها دیگر قادر به تهیه 
تجهیزات پزش��کی و دارو های مورد نیاز 
نیستند. همین امر مشکالت خاصی را در 
جامعه پزشکی بیمارستان های خصوصی به 

وجود آورده است.
نظام پزش�کی وظیف�ه اش را  � 

انجام داده است
دکتر امیر صدری 
مدیر روابط عمومی 
سازمان نظام پزشکی 
تهران نیز درخصوص 
تعیی��ن تعرفه های 
بخش خصوصی به 
»جهان صنعت« گف��ت: یکی از مصوبات 
سازمان نظام پزشکی اعالم قیمت تمام شده 
خدمات پزشکی محاسبه شده توسط سازمان 
است. قیمت تمام ش��ده خدمات یکی از 
مولفه هایی اس��ت که براساس قانون باید 
برای تعیین تعرفه های مورد استفاده قرار 
گیرد. سازمان نظام پزشکی تعرفه ها را اعالم 
نمی کند. اما در راستای تعیین تعرفه های 
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 
اعالم می شود. بنابراین سازمان نظام پزشکی 
قیمت تمام شده خدمات را در سال ۱۴۰۱ 
محاسبه و اعالم کرده است. اگر نهادهای 
دیگری این موضوع را بررسی کنند، قطعا 

عدد باالتر یا پایین تر خواهد شد.

»جهان صنعت« در گفت و گو با کارشناسان بالتکلیفی تعرفه های بخش خصوصی را بررسی کرد

مرگ تدریجی نظام سالمت
سال هجدهم    دوشنبه 29 فروردین 1۴۰1    شماره  ۴985

اجرای پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند
»جهان صنعت«- وزیر کشور اعالم کرد بر اساس دستور ریاست جمهوری 
اسالمی ایران تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، 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 محیط زیست نظر نهایی خود 

را اعالم نکند، عملیات اجرای این پروژه متوقف خواهد ماند.
آیت اهلل رییسی رییس جمهوری اسالمی ایران روز ۲۱ فروردین دستور داد 
که موضوع احداث پتروشیمی میانکاله بررسی و با احصای موارد خالف قانون و 

آسیب زا برای محیط زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری شود.

متخصص بیماری های عفونی: 
کرونا در ایران در حال فروکش است

فارس- استاد بیماری های عفونی با بیان اینکه با وجود مختصر افزایش بیماران 
سرپایی در هفته قبل طغیان کرونا را نداریم و موارد کم کم رو به کاهش است، 
گفت: به نظر می آید در اوایل سال میالدی جدید به طرف بومی  شدن بیماری 

کرونا مانند بیماری  آنفلوآنزا در جهان برویم.
مسعود مردانی استاد بیماری های 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 کم کم رو به 
کاهش است.وی ادامه داد:  حتی پیش بینی می کردیم شاید به خاطر تعطیالت 
نوروزی و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی گرفتاری حادتری را داشته باشیم، 
اما خوشبختانه آسیب زیادی وارد نشد و اگر به همین صورت مردم پروتکل ها را 

رعایت کنند نتیجه بهتری هم داشته باشیم.
این استاد بیماری های عفونی درباره »پیش بینی آینده کرونایی در ایران و 
جهان«، خاطرنشان کرد: به نظر می آید 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 می آید در اوایل سال میالدی جدید به طرف بومی  شدن بیماری 

کرونا مانند بیماری  آنفلوآنزا در جهان باشیم.

کنکور برای 85 درصد رشته های دانشگاهی، حذف 
شده است

»جهان صنع�ت«- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برای ۸۵ درصد 
رشته های دانشگاهی امکان حذف کنکور و پذیرش دانشجو با استفاده از سوابق 

تحصیلی وجود دارد.
علی محمد زلفی گل شامگاه شنبه در جریان سفر به اراک و در آیین تودیع 
و معارفه رییس دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی اظهار داشت: برای ۸۵ درصد 
رشته های دانشگاهی امکان حذف کنکور و یا پذیرش دانشجو با استفاده از سوابق 

تحصیلی وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای رشته های پرطرفدار راهی جز برگزاری کنکور نیست، 
ادامه داد: اکنون در برخی از رشته ها پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی صورت 
می گیرد اما با توجه به اینکه تقاضا برای رش��ته های خاص زیاد اس��ت، کنکور 

حذف شدنی نیست.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه اکنون ۶۵۰۰ شرکت دانش بنیان 
در کشور فعال است، گفت: در حال حاضر حدود یک و نیم برابر این شرکت ها، 
هسته های فناور در پارک علم و فناوری و مراکز رشد هستند و چنانچه بسترهای 
الزم برای این هس��ته ها فراهم شود، به مرور می توانند به شرکت دانش پایه و 

دانش بنیان تبدیل شوند.
زلفی گل اظهار کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در س��تاد، وظیفه 
سیاس��تگذاری در علم و فناوری را دارد و اکنون بس��ترهای سخت افزاری، 

نرم افزاری و مغزافزاری تحقق شعار سال در وزارت علوم فراهم شده است.
وی عنوان کرد: در دانش��گاه ها، موسس��ات پژوهشی و پارک های علم و 
فناوری، بس��ترهای مناس��ب برای بهره گیری 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 می شوند.
زلفی گل با بیان اینکه برای پیشرفت و توسعه، اعتبار مالی نباید مالک باشد 
گفت: عزم و اراده می تواند تعیین کننده باشد و سال جاری دانشجویان عزم جدی 
دارند تا در راس��تای تحقق ش��عار سال و فرمان مقام معظم رهبری بیشترین 

بهره گیری 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 پیش بینی شده تا 

حداقل هایی 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 ریاست جمهوری و معاونت فناوری وزارت علوم وجود 
دارد و به منظور حضوری شدن دانشگاه ها از تمام ظرفیت ها بهره گیری شده است 
هرچند در برخی از دانش��گاه ها به واسطه پاره ای از محدودیت ها، آموزش ها به 
صورت ۱۰۰ درصد 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.

خبر

فرم اشتراک روزنامه

    شرايط اشتراك :
ساعات تحويل روزنامه از 6 الى 11 صبح

شروع اشتراك ( متقاضيانى كه درخواست خود را به طور كامل تحويل نمايند ) اول و شانزدهم هر ماه مى باشد. 
مبلغ مندرج در جدول فوق بابت روزانه يك نسخه اشتراك مى باشد .

لطفاً كپى فيش بانكى را تا پايان اشتراك نزد خود نگهدارى فرمائيد .
در صورت عدم تحويل روزنامه حداكثر تا ساعت 14 همان روز مراتب را با تلفن   88039894  اعالم 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 : ....................................................

يك ساله6 ماههدوره اشتراك
3/000/0006/000/000هزينه اشتراك (ريال)

كليه متقاضيان محترم مى توانند هزينه اشتراك خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدول ذيل : 
 به حساب  شماره 63938042  بانك رفاه شعبه ميدان فردوسى  كد 180 

 IR450130100000000063938042 و يا به شماره شباى 
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، روبه روى مسجد بقيه  اهللا- بن بست سامان- پالك 4    و يا ارسال از طريق نمابر : 88210763

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

 « فقط تهران بزرگ »

9 4 5

آگهی فقدان
آقای محمدرضا ش��اهی قینرجه به عنوان مالک ضمن تس��لیم دو برگ استش��هادیه تصدیق شده اعالم 
نموده که سند مالکیت شش دانگ یک باب واحد تجاری به مساحت 36/08 مترمربع قطعه 4 به شماره 
5659 فرعی از شش اصلی مفروز از اصلی نام برده واقع در اراضی نظرآباد جزو حوزه ثبتی شهرستان 
نظرآباد به شماره چاپی 0273758 مورد ثبت 73238 صفحه 37 جلد 610 به نام علی مرتضائی چهرق 
فرزند اصغر شماره شناسنامه 5777 از تهران ثبت گردیده است و برابر سند قطعی 35292- 1396/6/1 
دفترخانه 16 نظرآباد به آقای محمدرضا شاهی قینرجه فرزند غیبعلی از بیجار به شماره شناسنامه 422 
ش��ماره ملی 3781744507 که به علت س��هل انگاری مفقود گردیده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اس��ت لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه اش��خاص حقیقی یا حقوقی که مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز 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 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر رای شماره 140060312001009985 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1400114412001000492 تقاضای 
آقای حس��ن عرب به ش��ماره شناسنامه 918 کد ملی 2180268807  صادره از  بهشهر فرزند ابراهیم در 
شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده است به مساحت 186/56 متر مربع واقع در اراضی 
شهری از پالک شماره 1355- اصلی 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 می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند 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 اول: 1401/01/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/14

10724 م الف- علی برقی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 

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

برابر رای شماره 140060301060005288 هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/ مسعود تاجیک رستمی فرزند محمود به شماره شناسنامه 0410102202 صادره از تهران ** 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 243/5 مترمربع پالک شماره 2709 فرعی 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 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/1/15              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/1/29

58۳ ث/ م الف- محمود داودی- رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

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

برابر رای شماره 140060301060005877 هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/ حسن کیوانلو شهرستانکی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 13319 صادره از ورامین * دو 
دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 141/50 مترمربع از پالک شماره 
1054 فرعی از 110 اصلی 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 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات: عبارت به استثناء بهای ثمنیه اعیانی از قلم افتاده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/1/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/1/29

602 ث/ م الف- محمود داودی- رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

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

برابر رای شماره 140060301060005876 هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم حلیمه قرائی فرزند قره خان به شماره شناسنامه 1 صادره از پاکدشت چهار دانگ مشاع از شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 141/50 مترمربع از پالک شماره 1054 فرعی از 
110 اصلی 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 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات: عبارت به استثناء بهای ثمنیه اعیانی از قلم افتاده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/1/15               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/1/29
60۳ ث/ م الف- محمود داودی- رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

صفحه: آگهی فقدان
کارت خودروی سواری سایپا تیپ EX 131 مدل 1392 رنگ سفید روغنی شماره پالک 38 928 ن 56 شماره موتور 4988658 

شماره شاسی NAS411100D1306224  به نام صابره سارانی نوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نظرآباد

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

برابر رای شماره 140060317001004833-1400/12/18 صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
در قسمتی از 925   بخش 7 اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک به صورت 
رسمی )موضوع سند واگذاری شماره 10907 مورخ 93/6/6 دفترخانه 210 اهواز ( به متقاضی آقای محمد عوریادی 
اصل   فرزند حسن  به شماره ملی 2161337122  صادره از قائم شهر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
953/40 متر مربع در قسمتی از پالک 925 واقع در بخش 7 اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک 
به صورت رسمی )موضوع سند واگذاری شماره 10907 مورخ 93/6/6 دفترخانه 210 اهواز(  به نام وی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند 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 اول : 1401/1/29           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/2/14

5/170  م الف- هاشمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

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

برابر رای شماره 140060317001000157-1401/1/20 صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
در قس��متی از 58/25   بخش 9 اهواز 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 7657 به مالکیت غالمعلی صاکی فرزند حمادی ( به 
متقاضی خانم شهال مزرعه   فرزند حسن  به شماره ملی 1988959306  صادره از دشت آزادگان نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 654/62 مترمربع در قسمتی از پالک 58/25 واقع در بخش 9 اهواز خریداری شده طبق 
ش��رح صدر آگهی و انتقال ملک مالک رس��می )ش��رکت سهامی ایجاد باغات کوی ش��اه موضوع سهام شماره 7657 به 
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 می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند 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 اول : 1401/1/29          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/2/14

5/17۳  م الف- هاشمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

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

برابر رای شماره 140060317001000226-1401/1/23 صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در 
قسمتی از 931/413   بخش 7 اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رس��می  )س��الم خنجری فرزند کاظم ذیل  دفتر 157 صفحه 334 ثبت 31184 ( به متقاضی آقای عبداالمیر رماسی پور  
فرزند صالح  به شماره ملی 1751162184 صادره از اهواز نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 164/64 
متر مربع در قس��متی از پالک 931/413 واقع در بخش 7 اهواز که به موجب بخش��نامه 23511 به 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 157 صفحه 334 ثبت 31184(  به نام وی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند 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 اول : 1401/1/29            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/2/14

5/21۳ م الف- هاشمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی مزایده شماره 140104۳1604500001۳ اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده کالسه ۹400507 
به موجب پرونده اجرایی کالسه  9400507 )متعهد: سیروس عسگری )وام گیرنده( و فانوس کرمی )راهن(- متعهدله: 
اعتبار  خاص دامداران و کش��اورزان اس��تان کرمانشاه )در حال تصفیه( وضعیت ثبتی پالک 1957 فرعی از 5 اصلی 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 می گردد:
مش��خصات ملک شش��دانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  57/70 مترمربع واقع در بخش یک حومه ذیل ثبت 31973 
صفحه 77 - جلد 209 شماره چاپی 763854 ملکی خانم فانوس کرمی انتقالی برابر سند 33309 مورخ 1382/03/25 
دفتر 36 کرمانش��اه، حدود ، ملک ش��ماال به طول 9/60 متر دیوار به دیوار اعیانی احداثی در باقیمانده پالک 1و5 اصلی 
شرقا به طول 6/20 متر درب ودیوار به کوچه موجود جنوبا به طول 9/20 متر دیوار به دیوار پالک 1و5 اصلی غربا به 
طول 9/10 متر دیوار اعیانی احداثی در باقیمانده که طبق نظر کارشناس��ان رس��می دادگستری به شماره 1400/129- 
1400/12/12 به وارده 45037624-1400/12/18 آدرس ملک فوق واقع در کرمانش��اه، خیابان موش��ی خانی، کوی 
ش��هید منصوری، پالک 46، می باش��د که گزارش بدین ش��رح می باشد: الف: مش��خصات ملک:- ملک مورد نظر دارای 
سند مالکیت شش دانگ اعیان به پالک ثبتی 1957 فرعی از 5 اصلی به مساحت عرصه اوقافی 57/7 مترمربع می باشد. 
ملک موردنظر به صورت یک س��اختمان دو طبقه به صورت اس��کلت آجری با مس��احت کلی اعیان حدودا 70 مترمربع 
ش��امل یک اتاق ، آش��پزخانه و سرویس بهداشتی در طبقه همکف و دو اتاق در طبقه اول می باشد، کف سیمانی، دیوارها 
نقاشی شده، سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش از طریق کولر آبی، در و پنجره ها فلزی و دارای انشعابات آب 
و گاز و برق می باش��د. ب: ارزش ملک: 1- ارزش منافع عرصه اوقافی ملک مذکور به مس��احت 57/7 مترمربع با توجه 
ب��ه موقعی��ت و همچنین کلیه عوامل موثر از قرار هر مترمربع 30/000/000 ریال )س��ی میلیون ریال( و جمعا به مبلغ 
1/731/000/000 ریال )یک میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال( برآورد می گردد. 2- ارزش اعیان ملک مذکور 
به مساحت حدودا 70 مترمربع با توجه به قدمت و همچنین کلیه عوامل موثر از قرار هر مترمربع 6/700/000 )شش 
میلیون و هفتصد هزار ریال( و جمعا به مبلغ 469/000/000 ریال )چهارصد و شصت و نه میلیون ریال( تعیین می گردد. 
3- ارزش انش��عابات و محوطه س��ازی به مبلغ 50/300/000 ریال )پنجاه میلیون و س��یصد هزار ریال( اعالم می گردد. 
ارزش شش دانگ ملک مذکور با عرصه اوقافی به پالک 1957 فرعی از 5 اصلی 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 2/250/300/000 )دو 

میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و سیصد هزار ریال ( معادل 
225/030/000 توم��ان اع��الم می گردد. ک��ه برابر گزارش مامور اج��را به ش��ماره 140105016045001493 مورخ 
1401/1/27 آدرس ملک: کرمانش��اه، انتهای بلوار راهنمایی ورانند گی، خیابان موش��ی خانی، کوی منصوری، پالک 48 
می باشد و ملک به صورت یک ساختمان با مساحت تقریبی 50 مترمربع می باشد. و با تحقیقات به عمل آمده از اهالی 
محل محرز گردید که ملک مذکور محل سکونت راهن )خانم فانوس کرمی( و خانواده وی می باشد. پالک فوق از ساعت 
9 الی 12 روز یکشنبه مورخ  1401/2/11 در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در کرمانشاه- کرمانشاه خیابان 
بنت الهدی روبه روی فرمانداری اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه- از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ 2/250/300/000 ریال )دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و سیصد هزار ریال( معادل 225/030/000 تومان 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 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 هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر 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 مابه التفاوت 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 می گردد. ضمنا با توجه به اعالم نماینده بستانکار شرح وارده 140105016045001493 

مورخ 1401/1/27 ملک بیمه نمی باشد.
تاریخ انتشار: 1401/1/29

شماره :160/م الف/12 اداره اجرا ثبت و اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه
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 بازدید 65۰ هزار نفر از جاذبه های گردشگری 
دریایی بوشهر

»جهان صنعت«- مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اس��تان بوش��هر گفت: ۶۵۰ هزار نفر 
از ظرفیت گردش��گری دریایی استان 

استفاده کردند.
 اسماعیل سجادی منش در مراسم 
تقدیر از فعاالن ستاد اجرایی خدمات 
س��فر گناوه گفت: در نوروز امسال با 
فعال شدن ۵ کشتی، ۱۱ لنج و ده ها 
قایق موتوری در حوزه گردش��گری دریای��ی، بیش از ۶۵۰ هزار نفر از این 

ظرفیت برای گردش استفاده کردند.
وی اضافه کرد: توسعه زیرساخت های گردشگری گناوه یکی از اولویت های 
ما بوده و در همین راستا سرمایه گذاران اعالم آمادگی کرده اند و ما به دنبال 
ایجاد هتل پنج ستاره و اماکن اقامتی با کیفیت باال در این شهرستان هستیم.
سجادی منش بر لزوم ایجاد اسکله گردشگری در این بندر تاکید کرد و گفت: 
اعطای تسهیالت در حوزه بوم گردی و ساخت اقامتگاه، پیگیری برای فعال 
شدن پروژه منطقه نمونه گردشگری میرمهنا و کمک به توسعه اشتغال در 
حوزه صنایع دستی بخشی از برنامه های ما برای کمک به سه حوزه تخصصی 

اداره کل متبوع در این شهرستان است.
فرماندار آسیب شناس��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 12۴ میلیارد تومانی بازارچه های صنایع دستی 
ن  و مع��ا »جهان صنع�ت«- 
صنایع دستی کش��ور از فروش ۱۲۴ 
میلی��ارد تومان��ی بازارچه های موقت 
صنایع دس��تی در ن��وروز ۱۴۰۱ خبر 

داد.
»در  گف��ت:  محمودی��ان  پوی��ا 
ن��وروز امس��ال، ۷۲۴ بازارچه موقت 
صنایع دستی با ۸۵۰۷ غرفه در سراسر 
کشور برپا ش��د که در مجموع ۱۲۴ 
میلیارد تومان محصوالت صنایع دس��تی در این بازارچه های موقت نوروزی 

به فروش رسید.«
او به س��ایر فعالیت های مرتبط با حوزه صنایع دس��تی در نوروز ۱۴۰۱ 
اشاره کرد و افزود: »برپایی نمایشگاه و غرفه فروش صنایع دستی در موزه ها، 
بناهای تاریخی، ش��هرها و روستاهای ملی و جهانی، امامزاده ها و...، عرضه 
کاالهای صنایع دستی در هتل ها و بوم گردی ها، مصاحبه مدیران کل و معاونان 
صنایع دستی و معرفی ظرفیت های صنایع دستی، استفاده از صنایع دستی در 
دکور برنامه های صداوس��یما، هماهنگی حضور هنرمندان صنایع دستی در 
برنامه های فرهنگی اس��تان ها، برگزاری کمپین هدیه صنایع دستی و انجام 
تبلیغات در فضای مجازی و ترویج شعار »صنایع دستی هدیه بدهیم« و تهیه 
پوسترهای مجازی صنایع دستی و ترویج آن در شبکه های اجتماعی از دیگر 

فعالیت های مربوط به حوزه صنایع دستی در نوروز ۱۴۰۱ است.«

برگزاری آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری
»جهان صنعت«- مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: »آزمون جامع هماهنگ 
)سراسری( دوره های کوتاه مدت گردشگری در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ 

در سطح ۳۱ استان برگزار می شود.«
شفیعی با بیان این خبر گفت: »این آزمون جهت سنجش توانایی های علمی 
متقاضیان فعالیت در تاسیسات گردشگری در هفت دوره مدیریت فنی دفاتر 
خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی، 
راهنمایان زمین گردشگری، 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 برنامه ریزی گردش��گری افزود: »طبق 
برنامه ریزی های به عمل آمده داوطلبان از روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ می توانند 
به سامانه آزمون جامع به آدرس EDUTOURISM.ICHTO.IR مراجعه 
کرده و در آزمون جامع ثبت نام کنند.« وی با بیان اینکه زمان ثبت نام در آزمون 
۱۰ روز است و ثبت نام داوطلبان تا روز شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ادامه خواهد یافت، 
خاطرنشان کرد: »به داوطلبان توصیه می شود که برای جلوگیری از ازدحام در 

ثبت نام، در روزهای اولیه در آزمون ثبت نام نمایند.«
بن��ا به گفته ش��فیعی، آزمون مذکور از س��اعت ۸/۳۰ صب��ح روز جمعه 

۱۴۰۱/۰۳/۰۶ آغاز شده و تا ساعت ۱۴ همان روز ادامه خواهد داشت.

ن�ادر نینوای�ی- خس��رو معتض��د از جمله 
تاریخ نگارهای باسابقه کش��ور است که به سبب 
اطالعات زی��ادی که در حوزه تاری��خ دارد زبانزد 
خاص و عام اس��ت. وی گفت و گویی دوس��تانه با 
»جهان صنعت« داش��ته که در آن ضمن مقایسه 
شیوه برخورد کشورهای مختلف دنیا با آثار باستانی 
و میراث فرهنگی ش��ان با آنچه در کشور ما اتفاق 
می افتد، معتقد اس��ت که در ایران به آثار تاریخی 

کم توجهی می شود.
ذک��ر  ب��ا  معتض��د 
ویتن��ام،  از  نمونه های��ی 
و  روس��یه  کره ش��مالی، 
چین نش��ان می دهد 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 می گیرند.
به تعبیر معتضد اما در کشور ما نقطه ضعف های 
زی��ادی در زمین��ه حفاظت و معرف��ی میراث 
فرهنگ��ی وجود دارد که س��پردن بس��یاری از 
موزه های کش��ور از جمل��ه دارالفنون به نهادها 
و سازمان های نامرتبط با حوزه میراث فرهنگی 

یکی از مهم ترین آنها است.
معتضد به سبب دوستی و محبتی که با عزت اهلل 
ضرغامی وزیر میراث فرهنگی دارد در این مطلب 
پیشنهادهایی را هم به او ارائه می دهد و معتقد است 
باتوجه به آنها می توان به بهبود وضعیت در حوزه 

میراث فرهنگی کشور امیدوار بود.
مشروح گفت وگوی خسرو معتضد با روزنامه 
»جهان صنعت« به ش��کل مقاله ای تدوین شده 

که در ادامه می آید.
برخورد رژیم های کمونیستی با میراث  � 

فرهنگی
رژی��م کره ش��مالی ظاه��را یک��ی از آخرین 
حکومت های حاکم بر یکی از کش��ورهای کره 
زمین اس��ت. نظام های 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 می کنند.
رژیم های کمونیس��تی قالبی و من در آوردی 
ک��ه فقط تقلی��دی از کمونیس��م می کردند 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 می کنند 
اما بیشتر عالقه دارند از کاخ های سلطنتی و شهر 
ممنوعه یا دیوار چین و یا پایتخت چین دیدن 
کنند. هر سال میلیون ها جهانگرد از کشورهای 
مختلف وارد چین می ش��وند. با این حال چین 
به صورت یک کش��ور کامال سرمایه داری غربی 
در آمده و ش��هرهای پکن، ش��انگهای و کانتون 

دست کمی از شهرهای آمریکا و اروپا ندارند.
چین از بزرگ ترین قدرت های اقتصادی جهان 
به شمار می رود و مجله کاپیتال )سرمایه( در یک 
رپورتاژ بزرگ با نمودارهای رنگی نشان داده بود 
که چین تقریبا در سراس��ر دنیا سرمایه گذاری 

کرده است.
کش��ور کوبا که ظاهرا مرام کمونیستی دارد 
چن��دان عالقه ای به اصول کمونیس��م نش��ان 
نمی دهد و اگر حماقت و تندخویی ترامپ نبود 
این کش��ور نیز به زودی به یک نظام سوس��یال 
دموکرات معتدل تغییر مشی می داد و همین طور 

هم خواهد شد.
در آس��یای جنوب ش��رقی اگرچ��ه ویتنام 
همچن��ان نش��ان می ده��د دارای ی��ک نظام 

کمونیس��تی اس��ت اما آن طورکه سال ها شاهد 
برنامه های تلویزیون ماهواره ای آنها بودم می دیدم 
که آداب و سنن باستانی به شدت مورد توجه قرار 
گرفته و برنامه های تلویزیونی جالبی درباره تاریخ 

و گذشته ویتنام به نمایش در می آید.
در حالی که در کشور کره شمالی ظاهرا رژیم 
کمونیستی برپاست و »کیم جون اون« دیکتاتور 
راه خود را می رود و از دیدار او با ترامپ نتیجه ای 
به دست نیامد، اما این کشور در پاسداشت تاریخ 
خ��ود می کوش��د و کارت پس��تال های جالب و 
کتابچه های رنگین درباره جاذبه های جهانگردی 
خود به چاپ رسانده است که یکی از آنها تحت 
عن��وان tomb of king tangun اختصاص 
ب��ه معبد و مقبره پادش��اهان سلس��له تانگون 
دارد. در ج��اده ای که به طرف مقبره ها می رود 
مجموعه های بزرگان کشوری مانند صدراعظم، 
وزیران و سران لشکر کره شمالی که در آن دوران 

یک کشور واحد کره بوده، نصب شده است.
وضعیت میراث در مصر و روسیه � 

اخی��را در حین احداث یک س��اختمان در 
وسط ش��هر قاهره به گورستانی دست یافته اند 

که اجساد حدود صد تن از بزرگان مصر باستان 
در آن گورستان در تابوت های نفیس با هنرنمایی 
کفن و دفن باستان و مزین به نقاشی های باستان 
به دست آمده است. دولت مصر به این مناسبت با 
نظر به گنجینه ای که نصیب هنر باستان شناسی 
مصر ش��ده اس��ت آیین نظامی برای انتقال این 
تابوت ها انجام داد. چند هزار مرد و زن و دختر 
جوان با لباس ه��ای مخصوص مزین به نقش و 
نگارهای زنانی که در راهروهای زیرزمینی دیده 
می شود به خیابان ها آمده و کامیون های اجساد 

را از محل کشف به موزه حمل کردند.
آن طور که شنیده ام مجله نشنال جئوگرافیک 
ش��ماره  ای 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 می شود.
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 استخوان های او را از 

لندن به روسیه بازگرداند و مقبره باشکوهی برای 
او بنا کرده اس��ت. در کنار آن هم موزه ای ایجاد 
کرده اند که هر ساله صدها هزارتن از جهانگردان 
خارجی از این مقبره و موزه آن دیدن می کنند و 
ورودی می پردازند 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 می شود.
نحوه مواجهه ایران با میراث فرهنگی � 

جای بس��ی تعجب اس��ت ک��ه باوجود آنکه 
وزارتخانه ای بزرگ به نام وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه ها اضافه 
ش��ده اس��ت چرا موزه ها در اختی��ار بنیادها و 
س��ازمان های مختلف اس��ت. به عن��وان مثال 
موزه دارالفنون یعنی اولین دانش��گاه کشور در 
اختیار وزارت آموزش وپرورش اس��ت در حالی 
که وزارت آموزش وپرورش برای معرفی و رونق 
این موزه اقدامی موثر انجام نداده و ش��اید خود 

وزی��ر آموزش وپ��رورش هم از وج��ود این موزه 
بی خبر باشد.

در نشس��ت افتتاح این م��وزه در بهترین و 
خاص ترین 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 نمی ش��ود و 
خبری از بردن دانش آموزان و دانشجویان برای 
بازدید از آن نیس��ت. از نقاشی ها و حتی تصاویر 
چاپ شده از دوران قاجار هم در این موزه استفاده 

نشده است.
مرحوم تهامی و پسرش در خیابان منتهی به 
میدان بهارستان عکاسخانه ای داشتند که صدها 
عکس مربوط به عصر قاجار در ویترین های آن 
خودنمایی می کرد و من که در فاصله سال های 
۱۳۳۶ ت��ا ۱۳۳۹ دانش آم��وز دبیرس��تانی در 
خیابان شاه آباد بودم تعداد زیادی از عکس ها را 
در س��ال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ از مرحوم تهامی 
خریداری کردم اما پس از فوت او این عکاسخانه 
که بیش از ۵۰ س��ال قدمت داشت تعطیل شد. 
چه ایرادی داشت اگر دارالفنون آن تصاویر را در 
موزه نصب می کرد یا نقاشی هایی از آثار نقاشان 

برجسته دوره قاجار را در موزه نصب می کرد.
س��ال ها پیش در تقاطع خیاب��ان ولیعصر و 
میرداماد و در جنب کوچه قبادیان س��اختمان 
و باغ وس��یعی در اختی��ار اداره محل موزه های 
بنیاد مستضعفان بود که در آنجا یک مهمانکده 
و رستوران سنتی ارائه دهنده اغذیه محلی ایران 
دایر شد. این مکان را تماشاخانه تاریخ نام نهادند 
و یک دس��تگاه اتومبیل »رویلز رویس« ساخت 
۱۹۲۲ متعلق به احمدش��اه قاج��ار که بعدا در 
اختیار رضاش��اه قرار گرفت در آن قرار داش��ت. 
در این مکان خانواده ها جمع ش��ده و ساعاتی را 
در کنار تاریخ غذا می خوردند 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 کیلومتر۱۴ جاده 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 عزت اهلل 
ضرغامی که فرد دغدغه مندی اس��ت اخیرا در 
راس وزارت می��راث فرهنگ��ی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی قرار گرفته اما همچنان وضعیت 
این حوزه مطلوب نیست. من که سال ها شاهد 
فعالی��ت بالن��ده مهندس ضرغام��ی در رادیو و 
تلویزیون بودم می دانم ایشان چقدر صاحب ابتکار 
و عالقه مند به گسترش فعالیت ها است ولی هنوز 
زمینه های الزم در اختیار وی قرار نگرفته است، 

از این رو پیشنهادهایی را به وی ارائه می دهم.
اولین اقدام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی 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 
اقامتگاه های ارزان قیمت 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 برنامه های رادیو و تلویزیونی 
تهیه شود و ارسال مقاالت برای مطبوعات نیز در 
دس��تور کار باشد. مصاحبه ماهانه وزیر و معاونین 
درباره فعالیت های در دس��ت اقدام و برنامه ریزی 
آینده و طلب همکاری از مطبوعات نیز باید طرف 
توجه باش��د. در نهایت هماهنگی با دستگاه های 
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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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

قانون های حل جدول سودکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا 
۹ نوشته شود. بدیهی است که هیچ عددی 

نباید تکرار شود. 
۲- در ه��ر مربع ۳×۳ اعداد یک تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

سودوکو 
س��ودوکو Sudoku ی��ک واژه ترکیبی 
ژاپنی به معنای عددهای بی تکرار است و 
امروزه به جدولی از اعداد گفته می شود که 
به عنوان یک سرگرمی رایج در نشریات 

کشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی: 
۱- ورزشگاه اختصاصی باشگاه چلسی که در غرب شهر لندن، 

انگلستان قرار دارد- بنای پشت به آفتاب
۲- غیرجاری و ساکن- چوب دستی ساربانان- سوغات دماوند

۳- از مقیاس های طول- محل تقاطع دو قطر دایره- کامیونی 
همراه با جرثقیل

۴- واحد پول بلغارستان- باشگاه فوتبال در لیگ دو فرانسه- 
نقاش اسپانیایی تابلوی تداوم حافظه

۵- بدبو شدن و متعفن- طریقه و روش- مبحثی در فیزیک
۶- خواهان و پشتیبان- فرمان حرکت- بیماری کم خونی 

۷- آهو، غزال- دس��ر خنک از یخ و رش��ته های نشاسته- فن 
و تردستی در کار

۸- پس��وند نس��بت و تش��بیه- روانه کردن و فرس��تادن- به 
اندازه و کافی

۹- حرف بی نیاز از ش��رح- نوعی مس��ابقه دو استقامت بسیار 
سنگین- یکسان

۱۰- از افزاره��ای بافندگ��ی- توان و ق��درت- پایتخت جزایر 
کوک

۱۱- شبکه اطالع رس��انی رایانه ای- مختل شدن رابطه بر اثر 
رنجش- تالش مضاعف

۱۲- قس��مت ک��ج راه پارچ��ه- از طوایف ترکمن- رس��یدن 
به هدف

۱۳- مایع آشامیدنی- جانشین- ضمیر اتحاد
۱۴- فرورفتگ��ی عمی��ق بین دو ک��وه- از ان��واع نان- طبل 

کوچک
۱۵- نی��م آوای گریه- ش��اعر و منجم ایران��ی که رباعیاتش 

معروف است

افقی:
۱- از قبایل ژرمن س��اکن در بریتانیا- هر یک از زوجین- 

ورزشکار سریع
۲- آواز همراه با موسیقی- اندک بودن- قطعه کاغذ

۳- خیس و مرطوب- نوعی دستگاه بازی رایانه ای قدیمی- 
وابسته نظامی سفارتخانه

۴- جنس کندو- خطا به خاطر بی اطالعی 
۵- اس��تان تخت جمش��ید- موجود موه��وم- از گروه های 

خونی- ابزار اضافه الزم

۶- بزرگ ترین ش��هرکانادا- حرف ش��رط کوتاه- س��اعت 
فسفری

۷- بی به��ره از زیبایی- مادر فریدون به روایت ش��اهنامه- 
اسب یدک

۸- لحظه کوتاه- تصحیح نگارش متون کتاب یا نوشته- از 
سوره های قرآن کریم

۹- اندام پروازی- نویسنده فرانسوی رمان جان شیفته- جای 
بی ترس و بیم

۱۰- نج��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
۱۱- اتحادی��ه فوتبال اروپا- افزودن انگلیس��ی- به مش��ام 

می رسد- از انواع خودرو
۱۲- وسیله ارتباطی روزگار ما- فرش و بساط خانه

۱۳- چس��ب صنعتی- اثری از پروس��پر مریمه رمان نویس 
شهیر فرانسه- در سطح قرار دارد

۱۴- پدربزرگ- قبیل��ه و تبار- پرنده بزرگ باتالقی که به 
حرص و طمع معروف است

۱۵- دارای ضعف بینایی در تاریکی- کانال و مسیر جریان 
آب- رنگی برای فرش
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خسرو معتضد در گفت و گو با »جهان صنعت« 

وجود متولیان متعدد برای موزه ها آسیب زا است



مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

کشف نقاشی ارزشمند ۴۰۰ ساله در انبار یک 
بنای تاریخی

»جه�ان صنعت«- 
یک تابلو نقاشی ارزشمند 
به ط��ور اتفاقی در بنایی 
تاریخی واقع در استرالیا 
کش��ف ش��د. یک تابلو 
نقاشی ۴۰۰ ساله 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 بی جان«  ش��ناخته 
می شود، به قرن هفدهم میالدی تعلق دارد و یک میز غذاخوری 
مجلل را با چیدمان معمول عصر طالیی هلند به تصویر می کشد 
و گمان می رود 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 میلیون ها 
دالر می رسد.این اثر هنری در مجموعه ساختمان های 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 ساختمان ها را اتفاقی فوق العاده و کشف امضای هنرمند در 
این نقاشی را شانسی که یک در میلیون ممکن بود به آن ها رو 
کند،  توصیف کرد.تابلو نقاشی »طبیعت بی جان«  به عنوان بخشی 
از جشنواره سال ۲۰۲۲ میراث استرالیا که در چهاردهم مه برگزار 
می ش��ود در »آکادمی وودفورد«  به نمایش گذاشته خواهد شد.  
عصر طالیی هلند دوره ای از تاریخ یعنی حوالی ۱۵۸۸ تا ۱۶۷۲ 
را در برمی گی��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 می شوند. 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 هنگ کنگ چکش 
خواهند خورد.تابلو نقاشی که با عنوان »مردی در قاب«  شناخته 
می شود و به سال ۱۹۶۹ تعلق دارد با قیمت تقریبی ۱۹ میلیون 

دالر در حراجی کریستیز هنگ کنگ ارائه خواهد شد.
دیگر اثر این هنرمند که به زودی در مزایده به فروش گذاشته 
می ش��ود پرتره زنی به نام »دورا مار«  اس��ت که به سال ۱۹۳۹ 
تعلق دارد. ارزش تقریبی این اثر حدود ۱۷/۶ میلیون دالر برآورد 
شده است. این نقاشی زنی با موهای تیره و چشمان درشت را به 
تصویر می کشد.سوژه تابلو نقاشی »مردی با قاب«  سوژه ای است 
که »پیکاس��و« بارها از او نقاشی کرده است. این سوژه از عالقه 
»پیکاسو«  به شخصیتی که در نقاشی های قرن هفدهم هلندی 
بس��یار دیده می شد نشات گرفته است. »دورا مار« یک عکاس 
سورئال است که در برخی از آثار فاصله دهه های ۳۰ تا ۴۰ میالدی 
»پیکاسو«  به چشم می خورد 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.

فراخوان حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
»جهان صنعت«- خانه کتاب و ادبیات ایران برای حضور در 
غرفه ایران ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت فراخوان 
منتش��ر کرد.هفت��اد و چهارمین نمایش��گاه بین المللی کتاب 
فرانکفورت )بیست وهفتم مهرماه تا اول آبان ماه ۱۴۰۱( با حضور 
جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود. ناشران فعال، تشکل های 
صنفی نشر، نهادها، موسسات فرهنگی و آژانس های ادبی سراسر 
کشور می توانند تا پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با مراجعه به سامانه 
خانه کتاب و ادبیات ایران به آدرس ketab.ir برای مشارکت و 
معرفی آثار برتر ایرانی در هفتاد و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب فرانکف��ورت ۲۰۲۲ ثبت نام کنند.خان��ه کتاب و ادبیات 
ایران در نظر دارد با برپایی غرفه ملی جمهوری اس��المی ایران 
در هفتاد و چهارمین نمایش��گاه بین المللی کتاب فرانکفورت با 
هدف گسترش و توسعه نشر جمهوری اسالمی ایران در عرصه 

بین الملل شرکت کند.

اتمام فیلمبرداری »جان ویک ۴«

»جهان صنعت«- فیلمبرداری نسخه چهارم فیلم سینمایی 
»جان ویک« با بازی کیانو ریوز به اتمام رسید، این فیلم بیست 
و چهارم ماه مارس ۲۰۲۳ اکران خود در س��ینما های جهان را 

آغاز خواهد کرد.
»جان ویک« یکی از آثار مهم اکش��ن سینمای جهان طی 
سال های گذشته محسوب می شود، 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 می تواند بار دیگر شاهد استقبال 

گسترده مخاطبان در گیشه هالیوود باشد یا خیر.
»ج��ان ویک« این بار از س��رانی که به او خیانت کرده اند 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 ۳« و همچنین چهارمین قسمت در سری فیلم های جان 
ویک به کارگردانی چاد استاهلسکی، با فیلمنامه ای مشترک به 
نویسندگی شی هتن و مایکل فینچ که براساس شخصیت های 
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 پرداخته اند.

انتظار برای فیلم تازه کمپانی مارول

»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 می رود همچون 

مرد عنکبوتی بتواند گیشه خوبی را به همراه داشته باشد.
چندی پیش کمپانی سینمایی مارول زمان نمایش »دکتر 
استرنج ۲« را به سال ۲۰۲۲ منتقل کرد. زمان قطعی نمایش 
فیلم بیست و پنجم ماه مارس ۲۰۲۲ خواهد بود و »ثور:عشق 
و طوفان« به کارگردانی تایکا وایتیتی یازدهم فوریه ۲۰۲۲ به 

نمایش درخواهد آمد.
پیش تر مارول اعالم کرده بود که زمان نمایش عمومی »بیوه 
سیاه« ششم نوامبر ۲۰۲۲ است. علت تغییرات زمانی نمایش های 
عمومی پاندمی ویروس کرونا و کندی روند تولیدات و تعطیلی 

فیلمبرداری ها است.
بیماری کرونا سینمای هالیوود را با مشکالت فراوانی روبه رو 
کرده است، بسیاری از اکران ها به تعویق افتاده و این سینما ضرر 
غیرقابل پیش بینی را تجربه می  کند. نسخه نخست این فیلم 

توانست فروش فوق العاده ۶۷۷ میلیون دالر را به ثبت برساند.
فیلم »دکتر استرنج« داستان جراح موفق و پردرآمدی به نام 
استفان استرنج را روایت می کند که تسلط و موفقیت حرفه ای، 
او را مغرور کرده است. دکتر استفان استرنج که در پی سانحه 
رانندگی دستانش را از دست می دهد در نهایت در می یابد اسرار 
باستانی و متافیزیک و همچنین حضور در دنیای واقعی و ماورای 

آن راه نجات او از این تراژدی است.

تغییر نام روستایی در اسپانیا به »اوکراین«
»جه�ان صنعت«- روس��تایی در جنوب اسپانیا به نشانه 
همبس��تگی با اوکراینی هایی که در جنگ گرفتار شده اند، نام 

خود را به »اوکراین« تغییر داد.
روی بیلبردی در میدان ورودی این روس��تا نام »اوکراین« 
جایگزین نام »فوئنتس دی آندلوسی« شده و پرچم آبی و زرد 
این کشور نیز در کنارش نقش بسته است. در این روستا که بیش 
از ۷۱۰۰ س��کنه دارد، نام برخی خیابان ها هم به نام شهرهای 

کی یف، اودسا و ماریوپل تغییر یافته است.
فرانچسکو مارتینز، یکی از ساکنین این روستا در حالی که در 
خیابان »شهر کی یف« ایستاده بود، گفت: »هدف اصلی این کار نه 
تنها افزایش آگاهی ها نسبت به جنگ در اوکراین بلکه نسبت به 

اینکه کشورها اکنون در دوران جنگ کجا ایستاده اند، است.«
وی افزود: »این تغییر نام چیزی فراتر از یک ژست و نمایش 
است و ساکنین این روستا ظرف دو روز ۳۵۰۰ یورو برای ساخت 
مرکزی برای پناهجویان کمک کرده اند. این روستا می خواهد 
در این مرکز به ۲۵ پناهجو اسکان دهد.« رافائل اوسانا ۶۸ساله، 
یکی دیگر از ساکنین این روستا گفت: »من حاضرم یک زوج 
اوکراینی را در خانه ام اس��کان دهم. مردم این روس��تا به کاری 
که انجام می دهند، افتخار می کنند. از آنجایی که تنها زندگی 
می کنم و خانه بزرگی دارم می توانم برای مدتی میزبان یک زوج 

اوکراینی پناهجو باشم.«
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»جهان صنعت«- کتاب »روزگار سخت« 
جدیدترین اثر از نویسنده بزرگ آمریکای التین، 
ماریو بارگاس یوسا است و نویسنده در آن به یک 
تحریِف شگفت آور واقعیت می پردازد که تاریخ 
جلوه داده ش��ده است. در این اثر یوسا به تاریخ 
کشور گواتماال و کودتای سال ۱۹۵۴ می پردازد 

و رمانی تاریخی تقدیم خواننده می کند.
خورخه ماریو پدرو بارگاس یوس��ا در س��ال 
۱۹۳۶ در پرو به دنیا آمد. س��ال های نخس��ت 
زندگی اش را در بولیوی گذراند و در رشته ادبیات 
تحصیل کرد. یوسا در گونه های مختلف ادبی از 
جمله نقد، جستارنویس��ی، نمایشنامه نویسی و 
روزنامه نگاری قلم زده و آثار مهمی آفریده است. 
او جوایز مختلفی را به دست آورده که از جمله 
آن می توان به جایزه سروانتس )مهم ترین جایزه 
ادب��ی در زبان اس��پانیایی( و جایزه نوبل ادبیات 
اش��اره کرد. بارگاس یوسا عالوه بر درخشش در 
دنیای ادبیات، در قامت چهره ای سیاسی نیز در 
کشورش شناخته شده است و در سال ۱۹۹۰ تا 
آستانه ریاس��ت جمهوری نیز پیش رفت اما در 

نهایت انتخابات را واگذار کرد.
پشت جلد کتاب »روزگار سخت« خالصه ای 
از داس��تان رمان آمده است: »گواتماال، ۱۹۵۴، 
کودتای نظامی کارلوس کاستیو آرماس با حمایت 
ایاالت متحده آمریکا، دولت قانونی خاکوبو آربنس 
را س��رنگون می کند. 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 می ش��ود. روزگار سخت داستان 
توطئه های بین المللی و تضاد منافع در سال های 

جنگ سرد است.«
نویس��نده کت��اب را با ش��رح زندگی دو نفر 
آغاز می کند 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 جاه طلبی بود که موز صادر 
می کرد و بعدها شرکت یونایتد فروت را تاسیس و 

ریاست آن را بر عهده گرفت.
دیدار ای��ن دو نفر- یک تبلیغات چی و یک 
تاجر حری��ص- تاثیر بی اندازه ای بر سرنوش��ت 
میلیون ها نفر گذاشت. به این تاجر لقب هشت پا 
داده بودند که سراسر کشور گواتماال و زمین های 
آن را مس��تبدانه در دس��ت گرفته بود. تاجر به 
کمک تبلیغات چی 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 رییس جمهور 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 
مسائلی مثل اتحادیه ها، رقابت بین المللی، پرداخت 
مالیات، تضمین بیمه پزش��کی و بازنشستگی 
کارگرها و خانواده هایشان دست به گریبان شود 
و آماج نفرت و حسادتی قرار بگیرد که همیشه 
در کشورهای فقیر در قبال شرکت های پیشرو و 
کارآمد وجود دارد. حاال خدا نکند که شرکتش 
آمریکایی هم باشد. )کتاب روزگار سخت اثر ماریو 

بارگاس یوسا- صفحه ۲۷(
همان طور که اشاره شد، مساله اصلی کتاب 
روزگار سخت مرور تاریخ و کودتایی است که در 
س��ال ۱۹۵۴ اتفاق افتاد. قبل از کودتا، حکومت 
خاکوبو آربنس به کمونیست بودن متهم شد و 
تبلیغات چی های شرکت یونایتد فروت با استفاده 
از ق��درت پول های کالن و نفوذ در بین آدم های 
سیاسی در واشنگتن به این اتهام قدرت بخشیدند. 
آمریکا نیز درگیر جنگ سرد بود و به هیچ وجه 

نمی خواست 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 ُرخ تبری یعنی کاس��تیو 
آرماس پیش��نهاد ش��ده بود. او از تبعیدشدگان 
گواتماالیی بود که رابطه خوبی با رئیس جمهور 

قانونی کشورش نداشت.
با انتخاب آیزنهاور به ریاست جمهوری ایاالت 
متحده در ژانویه ۱۹۵۳، آمریکا سرانجام تصمیم 

گرفته بود آربنس را س��رنگون کند، آن هم نه از 
طریق طرح و برنامه های سیاسی، بلکه همان طور 
ک��ه رخ تبری طلب می ک��رد، از راه مس��لحانه 
)کتاب روزگار س��خت اثر ماریو بارگاس یوس��ا، 

صفحه ۶۵(.
آنچه که تا به اینج��ا خواندید، واقعیت های 
تاریخی بود اما داستان کتاب بخش های مختلف 
دیگر را نیز شامل می شود. از جمله شخصیت های 

مهم که در کتاب آمده اس��ت می توان به ملکه 
زیبایی گواتماال اش��اره کرد که خود یوس��ا با او 
صحبت کرده و بعد از پایان کتاب نیز بخش هایی 
از این گفت وگو آمده است. همچنین چهره هایی 
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 می کند. در 
ادامه بیشتر درباره ارتباط این رمان و رمان سور بز 

صحبت می کنیم.
نویسنده با جلو و عقب بردن زمان و با روایت 
سرنوشت شخصیت های حقیقی، هیجان زیادی 

به کتاب می دهد و تا لحظه  آخر خواننده نمی داند 
چه چیزی انتظارش را می کشد. بنابراین با خیال 
راحت کتاب را مطالعه کنید و نگران این نباشید 

که تاریخ گواتماال را مرور کرده اید.
بارگاس یوسا در این رمان که شباهت زیادی 
با دیگر آثارش دارد به تاریخ کش��ور گواتماال در 
دوره ای خاص پرداخته است. دوره ای که در آن 
عوامل مختلف دست به دست هم دادند تا مانع 

پیش��رفت گواتماال و چه بسا بیشتر کشورهای 
آمریکای التین ش��وند. روزگار س��خت اشاره به 
روزهای س��خت کشور گواتماال در زمانه ای دارد 
که شرکت یونایتد فروت، آمریکای درگیر جنگ 
س��رد، تروخیوی مس��تبد و زخم خورده 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، 
نظامی های داخلی و خارجی، ش��رکت هایی که 
نفع ش��ان در جنگ اس��ت، مردم عادی و حتی 
رییس جمهور منتخب و قانونی بسیار خواندنی 
و مهم اس��ت. هر یک از این گروه ها اگر کارهای 
متفاوتی انجام می دادند می توانستند سرنوشت 
کشور را تغییر دهند اما در نهایت تاریخ به گونه ای 
رقم خورد که همیش��ه باعث حس��رت خوردن 

گروه های مختلف می شود.
به گفته خود نویسنده این کتاب: »آمریکای 
التیِن وحشت و بربریت و خشونت را بازمی نماید؛ 
جهانی بس مجذوب کننده برای ادبیات، اما نه برای 

زندگی واقعی؛ جهانی سرشار از بیدادگری.«
در ابتدای کتاب سخنی از چرچیل آمده که 
می گوید: »تا هفتاد و نه سالگی اصال اسم این 
خراب ش��ده، گواتماال، به گوشم نخورده بود.« 
شخصا با اینکه اس��م گواتماال را شنیده بودم 
اما حقیقتا هیچ ایده ای 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 می دانند و کودتای 
۱۹۵۴ گواتماال را با کودتای ۲۸ مرداد مقایسه 
می کنن��د. بنابراین ش��اید مطالعه این رمان و 
آگاه��ی از کودت��ای ۱۹۵۴ در 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 
رمان نویس اس��ت. رمان نویس��ی که تاریخ را به 
خوبی درس می دهد. حتی می توان گفت یوسا 
در کتاب��ش هنر رمان نویس��ی را فدا می کند تا 
تاریخ را بهتر و روش��ن تر بیان کند. این موضوع 
ش��اید تنها دلیل ضعیف بودن کتاب نسبت به 

سایر رمان های او باشد.
اگر کتاب »روزگار سخت« را با کتاب »چشم 
انتظار در خاک رفتگان« مقایسه کنیم، این ضعف 
بیشتر به چشم می خورد. کتاب »چشم انتظار در 
خاک رفتگان« نیز به گواتماال و شرکت یونایتد 
فروت و جنبش مردم در اعتراض به این شرکت 
و حکومت پشتیبان آن می پردازد. اما میگل آنخل 
آستوریاس با داستانی به مراتب قوی تر رمانی بسیار 
قوی خلق کرده که پیشنهاد می کنم حتما نگاهی 

به آن داشته باشید.

نگاهی به کتاب »روزگار سخت« نوشته ماریو بارگاس یوسا

تحریف واقعیت

تشکر از دکه های روزنامه فروشی
جناب آقای محمود مکاری 

از حسن تدبیر و تالش موفق شما در امر 
توزیع روزنامه »جهان صنعت« تشکر و 
قدردانی می نماییم . از درگاه ایزد منان 

توفیق روزافزون شما را خواستاریم.
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