
روزنامه اقتصادی صبح ایران

w w w . j a h a n e s a n a t . i r

250 نفر مرموز و گم شدن میلیاردها دالر 
محمدصادق جنان صفت 

در دو، س��ه ماه تازه س��پری 
ش��ده و پ��س از آنکه به هر دلیل 
قیمت دالر آمریکا جهش بلندی 
را تجربه کرد و تا سقف 26  هزار 
تومان رس��ید و نیز ح��اال که در 
دامن��ه بین 23 تا 24 هزار تومان حرکت می کند،  نام 
آقای عبدالناصر همت��ی و صادرکنندگانی که ارزها را 
برنگردان��ده و راه  پرش بلن��د دالر را باز کردند درهم 
تنیده ش��ده اند. رییس کل  بانک مرکزی اصرار داشت 
27 میلیارد دالر ارز در اختیار صادرکنندگان به چرخه 
بازارهای گوناگون ارز ایران برگش��ت داده نشده و این 
دلی��ل اصلی افزایش قیمت ارز اس��ت. س��کوت بدون 
دلیل بخش خصوصی به مدت قابل اعتنا،  این سخن 
و داوری ریی��س کل بانک مرکزی و نیز رییس دولت 
را متاس��فانه در جامعه قابل قبول کرده بود. نگارنده از 
این س��کوت در همین ستون روزنامه »جهان صنعت« 
بارها  انتقاد کرده و از مدیران بخش خصوصی خواستم 
که پاسخ دهند. هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و نیز 
رییس اتاق با تاخیر اما اقدام به روشنگری درباره میزان 
ارز در اختیار بخش خصوصی صادرکننده شناخته شده 
ک��رده و با  ابهام زدایی از میزان ارزهای برگش��ت داده 
نشده به جداسازی منطقی پرداختند. حاال رییس کل 
بان��ک مرکزی در تلویزیون ایران می گوید: 2۵۰ نفری 
که اسامی آنها داده شده تولیدکننده نبودند و یک دالر 
هم ارز نیاورده بودند. اینها کسانی بودند که باید با آنها 

برخورد می شد. 
ادامه در همین صفحه

همه چیز در خدمت پیروزی در انتخابات
نادر کریمی جونی- تمام دش��منی هایی که ایاالت 
متح��ده در حق ایران اعمال کرده، به نحو تقریبا برابری 
پاس��خ داده شده است. همین هفته گذشته و در خالل 
مانور دریایی پیامبر اعظم 14، سه موشک دوربرد ایران در 
آب های ساحلی امارات متحده عربی و قطر فرود آمدند. این 
موشک ها نزدیک پایگاه های هوایی ایاالت متحده در این 
کشورها به نام های الطفره و العدید فرود آمدند و بالفاصله 
زنگ ه��ای خطر برای رفتن نیروها به س��اختمان های با 
استحکام بیشتر به صدا درآمد. در واقع نیروهای آمریکایی 
به پناهگاه رفتند و بعد سخنگوی یکی از این پایگاه ها از 
ایران به خاطر انجام عملیات تحریک کننده و قلدری در 
منطقه انتقاد کرد. تردیدی نیس��ت که این موشک ها در 
پاسخ به مزاحمت جنگنده های آمریکایی برای هواپیمای 
مسافری  ماهان شلیک شده بودند اما نه ایران و نه ایاالت 
متح��ده هیچ یک ضروری ندیدند ک��ه روی این وجه از 
ماجرا تاکید نمایند. همین پاسخ ها و رفتار برابر البته کاخ 
سفید و اسراییل را عصبانی و نگران کرده و تصور می کنند 
که اگر تحریم های تسلیحاتی ایران برطرف شود نه فقط 
ایران می تواند برخی تجهیزات فوق مدرن تسلیحاتی مانند 
هواپیماهای رادارگریز روس��ی را تهیه نماید بلکه برخی 
تسلیحات تولیدی خویش را می تواند به کشورهای دیگر 
صادر کند که همین امر منبعی دیگر برای تامین ارز در 
اختیار تهران می گذارد. روشن است که نتیجه هر دو رویداد 
با آنچه در راهبردهای ایاالت متحده و اسراییل مالحظه 
شده مغایر است و واشنگتن و تل آویو بر این باورند که عدم 
تمدید تحریم های تسلیحاتی به نحو غیرقابل کنترلی بر 

قدرت تهران می افزاید.
ادامه در همین صفحه
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بررسی »جهان صنعت« در خصوص سناریوهای احتمالی وعده روحانی برای گشایش اقتصادی

پیش فروش نفت به مردم 
یادداشتسرمقاله

 معامالت بورس دونوبتی می شود

 هدایت تقاضا به سوی نمادهای خاص
زینب مختاری- رییس س��ازمان ب��ورس اعالم کرده کدهای 
سهامداری در بازار سرمایه از حدود 11/۵ میلیون عدد به بیش از 
۵۰ میلیون کد در سال جاری رسیده است. این در حالی است که 
این سازمان به دلیل تحریم ها و عدم وجود فناوری الزم در کشور، 
توانایی ارتقای هس��ته معامالت را نداشته و معامله گران هر روز در 
ثبت سفارش های خرید و فروش خود با چالش کندی هسته مواجه 

هستند. چالش زیان باری که گاه برخی را از ورود به ...

»جهان صنعت« گزارش می دهد

 انتخاب آبرامز به جای هوک
 تاثیری در سیاست خارجی آمریکا ندارد

معصومه معظمی- به نظر می رسد شکست فشار حداکثری آمریکا 
علیه ایران باعث شده ترامپ برای پاسخگویی به افکار عمومی، برایان هوک، 
دیپلمات ارشد وزارت خارجه خود را قربانی کند؛ استعفای ظاهری که هنوز 
معلوم نیست چه پشت پرده ای دارد.برایان هوک، دیپلمات ارشد آمریکایی 
استعفای خود را در حالی اعالم کرده که نتوانسته در به نتیجه رساندن فشار 

حداکثری بر ایران به نتیجه مطلوب مدنظر واشنگتن برسد.

 رییس اتاق مشترک ایران و عمان بر افزایش همکاری های معدنی 
تهران- مسقط تاکید کرد 

 فرصت طالیی
گروه معدن-  بخش معدن یکی از بخش هایی است که به باور 
بسیاری از تحلیلگران معدنی ، زمینه ساز ارتقای مبادالت تجاری ایران 
و عمان است و می تواند عالوه بر افزایش همکاری های اقتصادی دو 
کشور، ارزش افزوده باالیی را به خصوص برای ایران به دنبال داشته 
باشد. در واقع عمان دارای منابع معدنی قابل توجهی است که به طور 

عمده در کنار 1۵۰ کیلومتر رشته کوه متمرکز شده اند ...
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برکناری برایان هوک چه پیامی برای ایران دارد
دکتر صالح الدین هرسنی*

برایان هوک که در اواخر سال 2۰1۸ به عنوان 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در وزارت خارجه 
آمریکا منصوب ش��ده بود، بیش��تر به جهت آنکه  
راهبرد هایش در قبال ایران به شکست منجر شد...
ادامه در صفحه 16

250 نفر مرموز و گم شدن میلیاردها دالر 
اما بقیه بخش��ی تولیدکننده و برخی شرکت هایی هستند که 
درصدی از ارز خود را آورده اند بنابراین تالش می کنیم که با آنها 
مدارا کنیم. اکنون نیز با آنها در حال مذاکره هستیم و از هر کدام 

که آمادگی داشته باشند ارز خود را بیاورند، استقبال می کنیم.
پرس��ش مهم این اس��ت که این 2۵۰ نفر ناگهان از کجای این 
اقتصاد آشفته ایران سر برآورده و توانسته اند صادرات کنند و آنقدر 
به ش��رایط خوش بین بوده اند یا احساس قدرت می کرده اند که به 
قول رییس کل بانک مرکزی حتی یک دالر هم برنگردانده اند. به 
نظر می رس��د یکی از مهم تری��ن دلیل های این وضعیت عجیب و 
پدیدارش��دن   2۵۰ نفر مرموز که میلیاردها دالر را گم کرده اند و 
حاال ناگزیرند در مراکز قضایی و امنیتی حاضر شوند این است که 
هنوز در ایران این واقعیت که نهادهای قدرت در دولت »دالر« را 
هنوز به عنوان کاال نمی شناسند  و تصور می کنند ارز یک  پدیده 
عجیب است که از قانون عرضه و تقاضا تبعیت نمی کند و  قیمت 
نمی خورد، همین یک مقوله اگر خوب مفهوم و اجازه داده ش��ود 
ارز نیز  مثل نخود و کشمش، دوغ و ماست و آهن و چدن در بازار 
قیمت بخورد شاهد پدیدار شدن ناگهانی 2۵۰ نفر مرموز نمی شویم. 
آیا این س��خت است قبول کنیم بازرگانان دالر را به قیمت آزاد از 
بازار خریداری کنند و به قیمت آزاد هم بفروش��ند؟ وقتی این را 
قبول نداریم و به صادرکننده می گوییم باید دالر خود را در جایی 
به اسم نیما بفروشی که تفاوت معناداری با ارز در بازار آزاد دارد و به 
واردکنندگان می گوییم می توانید از این محل ارز ارزان تر خریداری 
کنید معلوم است که وسوسه در ذهن ها تلنگر می خورد تا از شکاف 
قیمتی در دو بازار دولت ساخته و آزاد  استفاده شود و تجربه نشان 
داده است که همیشه این وسوسه تبدیل به عمل می شود. نگاهی به 
گفته های کسانی که این روزها در دادگاه های مربوط به پتروشیمی 
و بانک مرکزی در حال محاکمه هستند نیز همین معنا را به ذهن 
می آورد. آنها نیز از تفاوت قیمت های ارز در بازارهای دولت ساخته 
و بازار آزاد اس��تفاده کرده اند.  این جوری می شود که بانک مرکزی 
مجبور می ش��ود هر چند وقت یک بار اسم و آدرس کسانی را که 
ارز 42۰۰ تومانی یا ارز نیمایی گرفته اند منتش��ر کند و حاال زیر 
ضرب قرار دارد که اس��امی صادرکنندگانی که ارز نیاورده اند را به 

اطالع شهروندان برسانند.
 آیا ش��هروندان ح��ق ندارند بدانند ای��ن 2۵۰ نفر مرموز چه 
کس��انی هستند و س��ابقه و کارنامه آنها چیست و چگونه و چه 
کاالیی و به چه میزان صادر کرده و یک دالر هم برنگردانده اند؟ 
خوب است صادرکنندگان و نهادهای مرتبط با صادرات و به ویژه 
اتاق های بازرگانی برای پاکیزه سازی و صیانت از حرمت صادرات و 
صادرکنندگان و نیز اتهام هایی که شنیدند و حاال رییس کل بانک 

مرکزی با عطوفت با آنها برخورد می کند تا آخر کار بروند.

نگاه

ادامه سرمقاله
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انتخابات طاعون زده

احمد چراغ*
صنعت و صنعتگر هر روز،  روزهای 
س��خت تری را تجربه می کند و خود را 
بین مرگ و زندگی می جوید. صنعتگر 
که روزی با امیدهای فراوان برای آمیختن 
تخصص و تجربه، مهندسی از آستین 
مدیریت بیرون آورده و هر آنچه داش��ته در کار کرده اکنون 
روزهایی را به چش��م می بیند که تاکنون کس��ی ندیده است 
و نمی توان��د از راه های رفته دیگران بیام��وزد و باید عالوه بر 
کارآفرین��ی، راه آفرین��ی هم بکند تا راه خ��ود و آینده خود و 

دیگران را بسازد!
تحریم ها کم بود به کرونا هم آراسته شد! 

 تحری�م خارج�ی کم ب�ود ب�ه تحری�م داخلی هم
 آراسته شد!

آیا انصاف است؟ برای تامین مواد اولیه  هفت خوان موانع 
را از آلمان تا چین و ماچین طی می کنی و ثابت می کنی مواد 
مورد نیازت نه نظامی اس��ت و نه دوگانه سوز است و حتی به 
صنعت کش��اورزی و دارو و غذا مربوط است و مجوز صادرات 
از آن کشورها را می گیری. با عبور از چین و ماچین به موانع 
روابط بانکی بین المللی و قصه مگوی لوایح پولشویی اصابت 
می کنی. برای حواله کردن ارز هم باالخره راهی پیدا می کنی، 
تازه بانک مرکزی درخواست ثبت سفارش را تیک نمی کند! نه 

ارز یافته ات را قبول می کند و نه خودش ارز می دهد!

همه این تحریم ها کم بود مزین به کرونا هم ش��ده. کرونا 
خودش باعث شده که زنجیره تامین داخلی و خارجی منقوص 
شود. برای خرید خارجی عالوه بر 1۰ خوان رستم پیش گفته 
زمان های تحویل هم به تاخیر افتاده است. هیچ کس نمی تواند 

در تعهد خود پایدار بماند. 
کرونا باعث شده نتوانی پرسنل خود را همه روزه مانند قبل 
در کنار هم و با کارایی باال همراه کنی و می دانی س��رمایه ات 

همراهی این عزیزان است و سالمتی شان در اولویت است. 
اما مش��کالت کرونا بیش از اینهاست. تقاضای بازار برای 
برخی کاال ها بیش��تر و برای برخی کاالها کمتر ش��ده است. 
کرونا شبکه توزیع و فروش را نیز به هم زده و گردش مالی را 

نیمه فلج کرده است.
ای��ن موانع را پی��ش روی هر کس بگ��ذاری کم می آورد! 
اما از روز اولی که کارآفرین دس��ت خود را از آس��تین تدبیر و 
مهندسی بیرون آورد و وجه همت خود در مدیریت تولید کرد 
هر روز باتجربه تر، حرفه ای تر و سختکوش تر شد و مرد روزهای 

سخت تر شد!
آیا راهی هست؟ آیا امیدی هست؟

آری کارآفرین، راه آفرین هم هست! 
1- در شرایط سخت س��راغ استراتژی ها بروید! مدیریت 
اس��تراتژیک هم راهش مهم اس��ت و هم نتیجه اش. بنابراین 

با همکاران خود بیش��تر مشورت کنید. نتیجه مشورت چند 
کارآفرین، راه آفرینی است!

2- اگر محصوالت ش��ما تجملی است و در اولویت مردم 
نیس��ت مقداری از امکانات خ��ود را به تولید محصوالت نیاز 
ضروری مردم تبدیل کنید. شاید کرونا از این باب فرصت تلقی 
شود. الگوی زندگی مردم اندکی تغییر یافته و اولویت هایشان 

عوض شده است. به اولویت مردم توجه کنید.
3- اکن��ون که ارز و واردات محصوالت خارجی را در بازار 
کم حضور کرده وقت نقش آفرینی صنعتگران داخلی اس��ت. 

محصوالت جایگزین تولید کنید.
4- اکنون که نرخ ارز چنین و چنان شده هزینه دستمزد 
داخلی فرصتی برای صادرات است. اگر نمی توانید به دوردست 
صادرات کنید به همسایگان صادر کنید. هم سودآور است و 
هم ارز مواد اولیه شما تامین می شود و بانک مرکزی هم ثبت 

سفارش شما را به تیک مبارک خود مزین می کند! 
۵- در ش��رایط نوس��انات ارز و قیمت مواد اولیه، روزانه 
س��ود و زیان خود را کنترل کنید قبل از اینکه دیر بش��ود. 
اگر ارزان بفروشید تعطیل خواهید شد و اگر گران بفروشید 
س��هم بازار خود را از دست می دهید و باز هم ممکن است 
تعطیل شوید. قیمت گذاری مناسب نیازمند پایش هزینه ها 
به صورت روزانه است. برای خود جداول محاسبات درست 

کنید و سهم هر یک از نهاده های تولید را در آن مشخص 
و روزانه آن را به روز کنید.

6- گردش نقدینگی خود را با دقت بیش��تر تحت نظارت 
داشته باشید. در شرایط تورمی نسیه خری و نسیه فروشی خارج 

از قاعده شما را به تعطیلی می کشاند!
7-  اگ��ر نیاز ب��ه آموختن روش های مدیریت��ی باال دارید 
در شبکه های نوش��تاری و تصویری جست وجو کنید. دور از 

دسترس شما نیست. 
۸-  در شرایط سخت فقط به سرمایه گذاری هایی عمل کنید 
که شما را زودتر به بازدهی می رسانند. اکنون وقت آموزش شنا 

به غریق نیست، غریق، غریق نجات می خواهد.
9- ب��رای رعای��ت فاصله اجتماعی و دس��تورالعمل های 
س��المتی از ش��بکه های مج��ازی و تماس ه��ای مج��ازی 
به��ره بگیرید و جلس��ات خ��ود را مجازی تش��کیل دهید. 
را  نرم اف��زاری خ��ود  و   زیرس��اخت های س��خت افزاری 

تقویت کنید.
و آخر کالم اینکه تا جایی که ممکن است نیرو های خود 
را تعدیل نکنید و آنها را در این راه آفرینی مشارکت دهید. آنها 
روزهای بهاری با شما بودند. در زمستان کنار هم گرم شوید. 
آنها سرمایه ها و یاران همراه شما هستند. با آنها ایران را بسازید 
تا فرزندان ما بدانند کارآفرینان در روزهای سخت ایران را تنها 

نگذاشتند و دست در دست هم راه آفرینی کردند.
* عضو هیات مدیره ستصا

ب��ه همین علت ب��رای دومین بار طی هفته های گذش��ته 
ای��االت متحده پیش نویس قطعنام��ه ای را تهیه و به اعضای 
شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که در آن تمدید 
تحریم  تسلیحاتی ایران مورد تقاضا واقع شده و از همه اعضای 
ملل متحد درخواس��ت می کند تا از خرید و فروش سالح به 
ایران پرهیز کنند. در این پیش نویس تحریم های تسلیحاتی 
ایران که در اثر توافق هس��ته ای و با زمان بندی آن توافقنامه 
می یابد لغو ش��ود تمدید شده است. نکته جالب آن است که 
تم��ام اقدامات و تدابیری که تاکنون از س��وی ایاالت متحده 
علیه ایران پیشنهاد ش��ده نه فقط با بی میلی اروپا و فرانسه، 
انگلس��تان و آلمان مواجه شده بلکه مخالفت صریح روسیه و 
چین به عنوان دو عضو شورای امنیت سازمان ملل را برانگیخته 
و به همین دلیل اقدامات یاد شده نتیجه عملی دربر نداشته 
اس��ت. در دفعه گذشته نیز که شبیه همین پیش نویس ارائه 
شده و واشنگتن برای تبدیل آن به قطعنامه تالش کرده بود، 
ماجرا بدون حصول نتیجه پایان یافت و اگرچه آن نشست پشت 
درهای بسته برگزار شد ولی بعدا اخباری منتشر شد که نشان 

می داد  عالوه بر روسیه و چین اعضای اروپایی شورای امنیت 
نی��ز چندان با ایاالت متحده همراهی نکرده اند و از این بابت 
پیشنهاد واشنگتن شانسی برای موفقیت نداشته است. این در 
حالی بود که اسراییل و اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس برای 
ترغیب چین و روسیه به تنها گذاشتن ایران تالش کرده بودند 
اما ظاهرا این تالش ها و ماراتن دیپلمات های ارشد آمریکا موفق 
نبوده است. شرایط کنونی نیز نه روی کاغذ و نه روی جغرافیا، 
تفاوتی با گذشته نمی کند. روابط ایاالت متحده با روسیه و چین 
نه فقط بهتر نشده که پیچیده تر شده و دشواری های بیشتری 

در مناسبات واشنگتن و پکن به وجود آمده است.
در عین حال چشم انداز توافق 2۵ساله ایران و چین و تمدید 
توافق 2۰س��اله ایران و روس��یه این دو کشور را به کشورمان 
نزدیک تر کرده و از این بابت احتمال حمایت قاطعانه مسکو و 
پکن از ایران بیشتر شده است. ضمن آنکه رفتار ترامپ نه فقط 
با رقبای ایاالت متحده - مانند روسیه و چین- مناسب نبوده 

بلکه با متحدان آمریکا- مانند  آلمان و کانادا- هم خوب نبوده 
و به همین دلیل گمان راهبردنویسان و تحلیلگران کشورها آن 
است که ترامپ شریک مطمئنی نیست و نمی توان به او اعتماد 
کرد. از این بابت شانس واشنگتن برای موفقیت در تبدیل این 

پیش نویس به قطعنامه بسیار اندک است.
با ای��ن حال آمریکایی ها فقط ای��ن پیش نویس را ارائه 
کرده اند بلکه به گونه ای سخن می گویند که گویی احتمال 
صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد 
بیش��تر شده و ممکن اس��ت این بار تحریم های تسلیحاتی 
ایران تمدید ش��ود.به نظر می رس��د ارائه این پیش نویس و 
رفت��اری ک��ه آمریکایی ها در حاش��یه آن می کنند مصرف 
انتخاباتی داش��ته باش��د. در واقع ترامپ بعد از آن که از به 
تعویق انداختن انتخابات ناامید ش��د و دریافت که احتماال 
راهی جز ش��رکت در مبارزات انتخاباتی ندارد، همه چیز را 
در خدمت پیروزی در این مبارزات قرار داده اس��ت.اگر به 

سخنان روزهای گذشته ترامپ توجه شود مشاهده می شود 
که او به رای دهندگان وعده داده که در صورت پیروزی اش 
در دور دوم ریاست جمهوری ایران و کره شمالی بالفاصله به 
حضور آمریکا خواهند رسید و با آمریکا توافق خواهند کرد. 
بعید است که رای دهندگان آمریکایی تا این حد ساده لوح 
باش��ند که چنین وعده هایی را بپذیرند اما همکاران ترامپ 
می خواهن��د زمینه را برای باورپذیر کردن چنین ادعاهایی 
آماده کنند. در این صورت شانس موفقیت احتمالی ترامپ 

در انتخابات آینده بیشتر خواهد شد.
البته اگر همان طور که انتظار می رود این پیش نویس شکست 
بخورد آن گاه ترامپ و نزدیکانش رای دهندگان آمریکایی را از 
رفتارهای روسیه و چین می ترسانند و به آنان وعده می دهند 
که پیروزی ترامپ خطر روسیه، ایران، کره شمالی و چین را از 
آمریکا دور می سازد و به همین علت رای دهندگان باید مجددا 
به ترامپ اعتماد کنند. با این همه آنچه قطعی به نظر می رسد 
آن اس��ت که نه رای دهن��دگان آمریکایی و نه جامعه جهانی 

هیچ یک عالقه ای به اعتماد مجدد به ترامپ ندارند.

کارآفرینان، راه آفرینان

همه چیز در خدمت پیروزی در انتخابات

دیدگاه

ادامه یادداشت
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زیباکالم:
جامعهاحمدینژادراناجیمیبیند

صادق زیباکالم فعال سیاسی 
اصالح طلب گف��ت: جامعه ای که 
از جریانات سیاس��ی ناامید شده 
است  به دنبال یک منجی و ناجی 
می گردد که بس��یاری آن منجی 
و ناجی را در چه��ره احمدی نژاد 

می بینند.
به گزارش برنا، وی در ارزیابی تاثیر افشاگری ها بر نظام سیاسی گفت: 
در علوم سیاسی روشی تحت عنوان پوپولیسم وجود دارد به این ترتیب که 
از طریق پوپولیس��م شعارهایی مطرح می شود و رفتارهایی شکل می گیرد 
که این ش��عارها و رفتارها مطلوب اقشار و الیه های کم درآمدتر، محروم تر، 
حاشیه نش��ین در شهرها، روستاییان و اقشار و الیه های کمتر تحصیلکرده 
اس��ت.این مدرس دانشگاه افزود: به عنوان مثال احمدی نژاد دارای کاریزما 
در میان اقش��ار یادشده است به این معنی که حتی اگر احمدی نژاد به راه 
و روش های پوپولیس��تی متمسک نشود،  در میان برخی اقشار از کاریزما 
برخوردار است. در حقیقت اقشار و الیه های طرفدار چهره ها و شخصیت های 
پوپولیست، به این کار ندارند که احمدی نژاد هشت سال رییس جمهور بود و 
اساسا نفوذ و اقتدار او با روحانی، خاتمی یا حتی مرحوم  هاشمی رفسنجانی 
قابل مقایسه نیست.این فعال سیاسی اصالح طلب در رابطه با بسترهای جامعه 
برای پذیرش یک پوپولیست دیگر در انتخابات ۱۴۰۰ تصریح کرد: جامعه ای 
که از جریانات سیاسی ناامید شده است  به دنبال یک منجی و ناجی می گردد 

که بسیاری آن منجی و ناجی را در چهره احمدی نژاد می بینند.
 معتقدم اگر همین فردا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود احمدی نژاد 
از هر اصالح طلب و اصولگرایی بیش��تر رای می آورد، بدون اینکه نیازی به 
کوچکترین تبلیغات داشته باشد. مطلب این است که ریزش بسیار زیادی 
از جان��ب اصولگرای��ان و اصالح طلبان اتفاق افتاده و بدنه اجتماعی خود را 

از دست داده اند.

مصلحتنیستیکاقتصاددانرییسجمهورشود
عضو حزب کارگزاران سازندگی 
معتقد اس��ت، داش��تن تخصص 
ص��رف ب��رای اداره ام��ور اجرایی 
کش��ور کاف��ی نیس��ت و همواره 
بای��د ی��ک سیاس��تمدار در مقام 

ریاست جمهوری فعالیت کند.
به گزارش خبرآنالین، س��عید 

لیالز اظهار داشت: همواره باید یک سیاستمدار در جایگاه ریاست جمهوری 
قرار بگیرد. بنده معتقدم هیچگاه صالح نیس��ت که یک اقتصاددان کابینه 

تشکیل دهد، و این موضوع در دنیا نیز مرسوم نیست.
وی تاکید کرد: بس��یاری از مش��کالت اقتصادی راه حل  سیاسی دارند. 
اقتصاد امروز ایران نیز با گره هایی مواجه است که باید با روش های سیاسی 
آنها را حل کرد.این فعال سیاسی با اشاره به برتری سیاست بر اقتصاد، بیان 
داشت: اقتصاد بر این امر تاکید می کند که باید سرمایه گذاری صورت بگیرد، 
اما نوع سرمایه گذاری، طبقه اجتماعی دریافت کننده، روابط بین المللی در 
حوزه اقتصاد و حتی نوع برخورد با طبقات بورژوا را سیاست تعیین می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که بزرگ ترین گره  اقتصادی که باید به دست 
رییس جمهور بعدی باز ش��ود چه مساله ای اس��ت؟ اظهار داشت: در ارائه 
تحلیل های خود، با دو واژه »باید« و »اگر« بیگانه هستم. عواملی همچون 
»نوسانات درآمد نفتی«، »مهاجرت«، »رشد جمعیت« و حتی »تالطمات 
سیاسی بین  المللی« در یک قرن اخیر، موجب تغییرات در تصمیم گیری های 
اقتصادی ایران شده است. به نظر می رسد که این عوامل ریشه ای در حال 

کم فروغ تر شدن هستند.

قتلپدرودخترلبنانیدرخیابانپاسداران
به گزارش تابناک خوزستان، طبق اخبار رسیده، دو اتباع لبنانی که پدر و 
دختری به نام حبیب و مریم داودی بودند مقابل منزل شهید ابو مهدی المهندس 
در خیابان پاسداران، گلستان یکم با ضرب پنج گلوله توسط یک تیم موتوری 

کشته شده اند!
براساس این گزارش شیوه ترور بدین صورت بوده است که دو موتورسوار به 
ماشین این دو تبعه لبنانی که خودروی ال ۹۰ سفید بوده نزدیک می شوند و به 
سمت راننده و دخترش چهار گلوله شلیک می کنند! آنها برای اسلحه خود از 
صداخفه کن استفاده کرده بودند بنابراین سر و صدایی بلند نشده و گلوله پنجم 
آنها به یک ماشین دیگر اصابت کرده است! این افراد بعد از ترور از پیاده رو متواری 
شده اند. همسایگان که نزدیک بودند وقتی از کنار ماشین رد می شوند با چهره 

بی جان این دو نفر روبه رو می شوند که بالفاصله به پلیس اطالع می دهند.
در برخی از کانال های مجازی آمده است که یکی از مشاوران نتانیاهو مدعی 

شد این دو نفر از اعضای حزب اهلل بوده اند که ترور شده اند!

دستگیرییکتیمتروریستیتوسطوزارتاطالعات
مدیرکل اطالعات اس��تان سیستان و بلوچستان از دستگیری یک تیم 
تروریستی وابسته به گروه های تکفیری خبر داد.به گزارش ایرنا، وی اظهار 
داش��ت: با عنایت خداوند متع��ال و تحت توجهات حضرت ولی عصر)عج( 
اعضای یک تیم وابسته به گروه های تروریستی تکفیری با تالش سربازان 
گمنام امام زمان )عج( استان دستگیر شدند. این تیم تروریستی با اقدامات 
خود موجبات رعب و وحشت مردم و ترس و دلهره شهروندان عزیز استان 
را فراهم کرده بود.وی افزود: سربازان گمنام امام زمان )عج( با تمام توان و 
قدرت برای حفظ آرامش و آسایش مردم شریف و عزیز استان آماده خدمت 
هستند و به فریب خوردگان نیز اعالم می شود صف خود را از دشمنان ملت 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران جدا کرده و به آغوش مردم و نظام 
بازگردند.بر اساس این گزارش عوامل تروریستی در اقدامی کور بامداد ۱۵ 
مرداد ماه جاری پس از کار گذاشتن مواد منفجره در داخل جوی آب کنار 
خیابان صدرا منطقه زیباشهر زاهدان با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و درخواست 
اعزام گشت انتظامی برای وقوع حادثه ای در این خیابان را کردند که پس از 
حضور گشت خودرویی و موتوری انتظامی در محل مورد نیاز اقدام به انفجار 
این مواد کرده که چهار نفر از ماموران انتظامی به طور س��طحی مجروح و 

به یک دستگاه خودرو نیز خسارت هایی وارد شد.

حکومتعلوی)ع(صرفاباادعامستقرنخواهدشد
دبیرکل حزب مردم ساالری در نشست جمعی از اعضای این حزب در پهنه 
غرب تهران:  ما مدعی هستیم که پیرو حضرت علی )ع(هستیم و می خواهیم 
حکومت علوی )ع( داشته باشیم، اما باید بدانیم که حکومت علوی صرفا با ادعا 
مستقر نخواهد شد. باید بررسي کنیم در طول چهل سال گذشته به  حکومت 

علوی نزدیک شده ایم یا خدای ناکرده فاصله گرفته ایم؟
اگر ما سوءاستفاده از بیت المال کردیم، اگر ما به دیگران ظلم روا داشتیم، 
اگر ما به عنوان شیعه یا سنی بین مسلمانان اختالف افکنی کردیم، اگر جامعه 
را از معنویت دور ساختیم و اگر و اگر های دیگر، حتما دروغ می گوییم که علی 
)ع( را شناخته ایم و بعد هم مدعي باشیم که پیرو ایشان هستیم. تازه بعد از آن 
هم ادعای استقرار حکومت  علوي داشته باشیم! زیرا این ادعا دیگر  هیچ معنا 

و مفهومی نخواهد داشت.

خبر

معصومه معظمی- به نظر می رسد شکست 
فش��ار حداکثری آمریکا علیه ایران باعث ش��ده 
ترامپ برای پاس��خگویی به افکار عمومی، برایان 
هوک، دیپلمات ارشد وزارت خارجه خود را قربانی 
کند؛ استعفای ظاهری که هنوز معلوم نیست چه 

پشت پرده ای دارد.
برایان هوک، دیپلمات ارشد آمریکایی استعفای 
خود را در حالی اعالم کرده که نتوانسته در به نتیجه 
رساندن فشار حداکثری بر ایران به نتیجه مطلوب 
مدنظر واشنگتن برسد. ولی او خود را در این باره 
موفق دانسته و در توضیحات استعفایش بدون نام 
بردن از دلیل این تصمیم مدعی شده است: »یک 
زمان خوب برای رفتن هرگز وجود ندارد. گاهی در 
مسیر سفر و گاهی در مقصد این اتفاق رخ می دهد. 
در خص��وص راهبردمان در قبال ایران، هر دو این 
موارد صدق می کنند. دوست داریم به یک توافق 
جدید با ایران برسیم اما در عین حال فشارهای ما 

باعث سقوط منابع مالی آنها شده است.«
همین ط��ور الیوت آدامز جایگزی��ن او هم در 
سیاست مشابه فشار حداکثری بر ونزوئال و تغییر 
رییس جمهوری آن کشور با شکست مواجه شده 
اس��ت ولی حاال پرون��ده ای بزرگ تر و پیچیده تر 
مثل ایران که از هر جهت مقتدرتر و قابل مقایسه 
با ونزوئال نیس��ت را به او س��پرده اند؛ سیاس��تی 
شکس��ت خورده که نتیجه آن نیازی به گذر زمان 

ندارد و از هم اکنون قابل پیش بینی است.
تغییری که نتیجه ای ندارد � 

 تغییر و تحول در مدیریت میانی وزارت خارجه 
آمریکا آن هم در زمانی که ترامپ قصد دارد هفته 
آینده سیاست تکراری تصویب قطعنامه و تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت 
را دنبال کند، قمار پرریسکی برای آنهاست؛ اقدامی 
که چین و روسیه دو کشور عضو دائم شورای امنیت 
مخالفت خود را با آن از پیش اعالم کرده اند و نتیجه 

آن هم شکست سیاست آمریکا خواهد بود.
البته روزنامه انگلیسی گاردین هم در مطلبی 
با اش��اره به اس��تعفای برایان ه��وک و انتخاب 
الیوت آبرامز نوشته ترامپ با پر کردن اطرافش 
با نئوکان هایی که درکی از دیپلماسی ندارند به 
دنبال مذاکره با ایران است. این روزنامه همچنین 
این اقدام آمریکا را پرریس��ک دانس��ته و نوشته 
اس��ت: »در حالی الی��وت آدامز جایگزین هوک 
می شود که وی همزمان سمت نمایندگی دولت 
آمری��کا در امور ونزوئال را نی��ز بر عهده خواهد 
داشت. آبرامز به بلندپروازی در خصوص ایران و 

ونزوئال معروف است و قبال مسائل این دو کشور 
را ب��ه هم مرتبط کرده اس��ت؛ زمانی که او یک 
شخصیت برجس��ته در دولت ریگان به ویژه در 

موضوع رسوایی مک فارلین بوده است.«
این روزنامه همچنین مدعی شده است: »هوک 
در دو سال گذشته نقش مرکزی در تالش ها برای 
فشار علیه اقتصاد ایران ایفا کرد، زمانی که ترامپ 

آمریکا را از توافق هسته ای با ایران خارج کرد.«
استعفایی که دلیل ندارد! � 

البته هوک دلیل اس��تعفایش را اعالم نکرده و 
مدعی ش��ده در سیاست فشار حداکثری بر ایران 
بسیار موفق بوده است. در حالی که اگر این سیاست 
موفق بود ایران باید تاکنون سر میز مذاکره خوب 

مد نظر ترامپ می نشست.
بنابراین هوک در حالی از استعفای خود حرف 
زده است که دلیلی برای آن بیان نکرده و پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا هم از این موضوع سخنی به میان 
نیاورده و تنها هوک را »یک مشاور قابل اعتماد و 
دوس��ت خوب« توصیف کرده است. همچنین او 
مدعی شده است: »هوک نتایج تاریخی در مواجهه 

با ایران به دست آورده است.«
 اگرچه از این لحن نمی ش��ود چنین برداشت 
کرد که بی��ن هوک و دولت ترامپ مش��اجره ای 
رخ داده که منجر به برکناری او ش��ده است ولی 
انتخاب آبرامز به جای هوک، آن هم در ش��رایطی 
که آبرامز پرونده مشابه موفقی در ونزوئال نداشته و 
افکار عمومی می دانند در ماجرای مک فارلین مقصر 

است، انتخاب شائبه برانگیزی است.

آبرام�ز در کنگ�ره ب�ه دروغگوی�ی و  � 
پنهانکاری متهم است

 البته به گفته سیدحس��ین نقوی حس��ینی، 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس دهم »در کنگره آمریکا،  آبرامز 
به دروغگویی و پنهانکاری متهم اس��ت که در 

فاجعه مک فارلین نقش داشته است.«
بنابراین استعفای هوک و انتخاب سوال برانگیز 
پس از آن نشان می دهد این ماجرا پشت پرده ای 
دارد ک��ه در آینده ای نه چن��دان دور برمال خواهد 

شد.
دلیل استعفای هوک حضورش در بخش  � 

خصوصی است
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا در 
گفت وگ��و با »جهان صنعت« ب��ه نقل از مقامات 
آمریکایی گفت: این استعفا به دلیل ورود هوک به 
بخش خصوصی بوده است چرا که بخش خصوصی 
درآمدی بیش از چند برابر مشاغل دولتی دارد و این 
امر در بین سیاستمداران آمریکایی یک روال است.

ابوالفتح در گفت وگو با »جهان صنعت« درباره این 
تغییر و جایگزینی سوال برانگیز پس از آن توضیح 
داد: »واکنش ها به این تغییر منفی و عصبانی نبوده 
و پمپئو از هوک تقدیر کرده است ولی باید توجه 
داشت که این پست، پست کلیدی در وزارت خارجه 
آمریکا نیس��ت و تصمیمات جای دیگری گرفته 
می شود. این کرسی تنها یک جایگاه اجرایی است 
و نباید بیش از حد درباره تغییر هوک و جایگزینی 

آبرامز متمرکز شویم.«

جایگاه هوک کلیدی و مهم نبود � 
 ابوالفت��ح با تاکید 
بر اینکه نباید بیشتر 
از ح��د درب��اره ای��ن 
تغییر و احتمال تغییر 
سیاست های خارجی 
آمریکا در قبال ایران 
مانور بدهی��م، افزود: 
»زمان��ی که یک دول��ت بخواهد تصمیمی اتخاذ 
کند، مس��وولیت آن بر عه��ده رییس جمهوری، 
وزی��ر خارج��ه، وزیر دفاع، مش��اور امنیت ملی و 
وزرای جامع اطالعاتی اس��ت. برایان هوک حتی 
معاون وزیر خارجه هم نبوده و تنها مس��وول میز 
اقدام ایران بوده اس��ت. پس نباید زیاد این تغییر 
را حساس��یت برانگیز کرد چرا که پس��ت کلیدی 
در وزارت خارجه آمریکا تغییر نکرده اس��ت.«این 
کارشناس مسائل آمریکا ادامه داد: »مثال با آمدن 
پمپئو به جای رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا 
راهبردها تا حدی تغییر کرد یا وقتی جان بولتون 
به جای هربرت مک مستر آمد تغییرها مشهود  بود. 
ولی با آمدن آبرامز به جای هوک تغییر خاصی ایجاد 
نخواهد شد چرا که جایگاه تاثیرگذاری نیست. این 
سمت اجرایی است و تصمیمات جایی دیگر گرفته 
می ش��ود.«ابوالفتح همچنین به »جهان صنعت« 
تاکید کرد: »آبرامز در قبال یک پرونده مشابه در 
ونزوئال هیچ دس��تاورد مثبت و موفقی نداشته و 
شرایط ونزوئال بسیار شکننده تر از ایران است. در 
حالی که در گذش��ته ونزوئال حیاط خلوت امریکا 
بوده است و انتظار می رفت راحت تر بتواند تغییری 
ایجاد کند ولی کسی که عملکرد ضعیفی داشته و 
نتوانسته مسوولیتش را به خوبی انجام دهد را حاال 
مسوول پرونده بزرگ تر و پیچیده تری مثل ایران که 
بسیار مقتدرتر از ونزوئالست، کرده اند و نتیجه این 

کار از پیش مشخص  است.«
هوک و آبرامز دو مهره شکست خورده اند � 

نقوی حسینی، عضو 
هیات رییسه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجلس دهم 
هم در این باره به »جهان 
صنعت« توضی��ح داد: 
آبرامز را همه می شناسند 
و در اتفاق مک فارلین دستش رو شده است. این فرد 
سابقه شکس��ت در ونزوئال را در کارنامه اش دارد و 
مدعی بود در ونزوئال تغییر ایجاد می کند ولی هیچ 

کاری از دستش برنیامده است. هر دو آنها مهره های 
شکست خورده ای  هستند که در قبال ایران نمی توانند 

کاری از پیش ببرند.«
این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: »استعفا یا 
برکناری هوک در راستای شکست سیاست خارجی 
ترامپ طی دو سال اخیر است و ترامپ معتقد بود 
فشار حداکثری علیه ایران توسط هوک باعث می شود 
آنها را به »توافق خوب« از نظر خودش��ان با ایران 
برساند و ایران را وادار کند پای میز مذاکره بنشیند 
ولی در این کار موفق نشد و حاال برای پاسخگویی 
ب��ه افکار عموم��ی نیاز به قربانی داش��ت تا بگوید 
می خواهیم با صدور قطعنامه و تمدید تحریم های 
تسلیحاتی علیه جمهوری اسالمی ایران در شورای 
امنیت، فصل جدیدی را آغاز می کنیم؛ حرکتی که 
خودشان می دانند با مخالفت چین و روسیه شکست 
خورده است.«نقوی حسینی البته معتقد است از نظر 
جمهوری اس��المی ایران بین هوک و آبرامز هیچ 
تفاوتی وجود ندارد، چرا که سیاست خارجی آمریکا 
همان است که بود و تنها چینش مهره های آنها تغییر 
کرده است هر چند موضع گیری آبرامز در قبال ایران 
تندتر از هوک است. ولی به گفته یک کارشناس در 
آمریکا تنها صندلی ها تغییر کرده وگرنه موسیقی 

همان موسیقی و سیاست همان سیاست است.«
البته آبرامز به بلندپروازی در قبال ایران و ونزوئال 
معروف است ولی تا زمانی که سیاست خارجی آمریکا 
مثل هر کشور دیگری تغییر نکرده است، تغییر افراد و 
مهره ها، آن هم در سطح مدیران میانی وزارت خارجه 
تاثیر چندانی بر نوع روابط با ایران ندارد. بنابراین برای 
ما تفاوتی ندارد آن فرد مورد نظر هوک باشد یا آبرامز 

یا هر شخص دیگری.
هر چند رس��انه های آمریکایی بر این باورند که 
آبرامز توانسته در ونزوئال موفقیت هایی کسب کند و 
ترامپ هم چشمش را بر این حقیقت بسته که اگر  
آبرامز توانسته بود چنین دستاوردی داشته باشد، 
حداقل نتیجه و خروجی آن، تغییر رییس جمهوری 
ونزوئال بود.  البته در روزگاران نه چندان دور ونزوئال 
حیاط خلوت آمریکا بوده است ولی آمریکایی ها و 
خصوصا آبرامز نتوانس��ته اند در این کشور که از هر 
جهت قابل قیاس با ایران نیست، جلوی ارسال نفت 
توسط نفتکش های ایرانی را بگیرند یا حتی مانع از 
احداث فروشگاه بزرگ ایرانی در پایتخت این کشور 
ش��وند. حاال چطور قرار است با این شیوه آبرامز را 
مسوول میز ایران کنند که به هیچ عنوان قابل قیاس 
با ونزوئال نیست، سوالی است که ترامپ و مشاورانش 

باید به آن پاسخ دهند.

»جهانصنعت«گزارشمیدهد

انتخاب آبرامز به جای هوک تاثیری در سیاست خارجی آمریکا ندارد
آبرامزهممثلهوکیکشکستخوردهاست

سال هفدهم   یکشنبه  19 مرداد 1399    شماره  4533

آرزو فرشید – آمریکا دست بردار نیست. خیلی از شکست 
قبلی ایاالت متحده در متحد کردن اعضای شورای امنیت و 
تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران نگذشته اما این کشور 
س��عی دارد یک بار دیگر ش��انس خود را امتحان کند. برای 
همین هم روز سه شنبه دومین پیش نویس قطعنامه خود را 

به رای خواهد گذاشت. 
آن طور که قبال ش��بکه خبری بلومبرگ گزارش داده 
بود، در این پیش نویس از اعضای ش��ورای امنیت خواسته 
شده فروش و خرید تسلیحات از ایران را متوقف و از ارائه 
آموزش ه��ای تکنیکی، منابع مالی یا خدمات، مش��اوره و 
س��ایر خدمات و کمک هایی که مربوط به تامین، فروش، 
انتقال، تولید، نگهداری یا اس��تفاده از تسلیحات به ایران 

است، خودداری کنند.
این پیش نویس تقریبا مشابه نسخه ای است که آمریکا در 
ماه ژوئن میان اعضای شورای امنیت توزیع کرده بود و نشانه 
آن بود که دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا تمایلی 
به ایجاد تغییرات پیشنهادشده توسط هم پیمانان و مخالفان 

در شورای امنیت ندارد.
تفاهم با اروپایی ها � 

پیش نوی��س قبلی ب��ا مخالفت 
صریح روسیه و چین مواجه و مانع از 
آن شد که آمریکا به هدف خود برسد. 
ادامه اصرارهای  آمریکا اما  سواالتی 
را به ذهن می رساند؛ سواالتی مثل 
اینکه آیا این بار موفق می شوند؟ در 
صورت عدم موافقت در چه موقعیتی 
قرار گرفته و مهم تر از همه اینکه گام بعدی آمریکا در صورت 

رای نیاوردن قطعنامه یادشده چه خواهد بود؟
حسن بهشتی پور، کارشناس روابط بین الملل در گفت وگو 
با »جهان صنعت« گفت: »آمریکایی ها برای اینکه حرف زور 
خود را به کرسی بنشانند هر کاری می کنند. برای همین هم 
با وجود اینکه می دانند با پیش نویس جدیدشان نیز مخالفت 
می ش��ود، آن را به رای می گذارند. در واقع اصرارش��ان برای 
این است که بتوانند اعضای غیردائم شورای امنیت را با خود 
همسو کنند. آنها امیدوار هستند که روسیه و چین در اقلیت 

قرار گیرند.«
وی با تاکید بر اینکه »احتمال تصویب این قطعنامه خیلی 
کم است« گفت: »آمریکایی ها در این زمینه شانسی ندارند 
و خودشان نیز این را می دانند. با این حال به کار خود ادامه 

می دهند.« 
 ای��ن کارش��ناس مس��ائل بین الملل در تش��ریح دالیل 

اص��رار آمریکا در این زمینه گف��ت: »این اقدام آنها اوال برای 
امکان سنجی میزان همراهی اعضای غیردائم شورای امنیت 
اس��ت و در مرحل��ه دوم می خواهند ببینند که می توانند با 

اروپایی ها کنار بیایند یا خیر.«
وی اف��زود: »به ه��ر حال اروپایی ه��ا در اصل موضوع با 
آمریکا موافق هس��تند و تنها اختالف نظر آنان در این است 
که می گویند این کار در این بازه زمانی چند سال انجام شود 
یا اینکه خرید و فروش برخی سالح ها برای ایران ممنوع شود 

و نه همه سالح ها.«
بهشتی پور همچنین تاکید کرد: »آمریکا در این زمینه از 
پیش شکس��ت خورده است و نمی تواند قطعنامه را تصویب 
کند. همچنین قادر نخواهد بود که مثل قبل اجماعی علیه 
ایران ایجاد کند زیرا ایران هم به همه تعهدات خود در برجام 
پایبند بوده و هم طی این س��ال ها با آژانس همکاری کامل 

داشته است.«
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اقدام بعدی 
آمریکا در صورت شکست در تصویب این قطعنامه چه خواهد 
بود گفت: »همان طور که گفتم آمریکا به دنبال کسب رای 

اعضای غیردائم شورای امنیت است. 
بنابرای��ن اگر این قطعنام��ه ۱3 رای مثبت در برابر دو 
رای منفی داشته باشد، وضعیت آمریکا با اینکه پنج  عضو 
غیردائ��م ه��م رای منفی بدهند، فرق  خواهد داش��ت. از 
طرف دیگر آمریکا می خواهد با اروپا به یک طرح مشترک 
برسد و ترکیب آرا و موضع اروپا در این زمینه تعیین کننده 

خواهد بود.«

بده بستان با روسیه و چین � 
بهشتی پور تنها کارشناسی نیست 
که احتمال پیروزی آمریکا در نشست 
روز سه ش��نبه را ضعیف می داند. او 
همچنین تنها کسی نیست که معتقد 
است آمریکا در پس این اقدام اهداف 
جدی تری دارد و برای رس��یدن به 
ه��دف خود از هر ابزار دیگری بهره 
خواهد گرفت. قاسم محبعلی مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت 
امور خارجه در گفت وگو با »جهان صنعت« گفت: »آمریکایی ها 
از چند شیوه اهداف خود علیه ایران را دنبال می کنند و یکی از 

آنها هم تصویب قطعنامه در شورای امنیت است.«
وی با تاکید بر اینکه »خیلی بعید است که در جلسه آتی 
رای کافی را برای تصویب قطعنامه به دس��ت آورند« گفت: 
»احتمال موفقیت آمریکا در این زمینه بس��یار کم است به 
خصوص  اینکه به رای موافق پنج عضو دائم شورای امنیت 
نیاز دارد.«این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به اینکه 
با این شرایط دلیل اصرار آمریکا چیست گفت: »آمریکایی ها 
احتماال به دنبال این هستند که با استفاده از بده بستان هایی 
که با طرف مقابل یعنی مخالفان این قطعنامه دارند، به یک 

طرح تعدیل شده در این زمینه برسند.«
وی افزود: »حتما آمریکایی ها نیز به اندازه ما ش��رایط را 
می دانند و با علم به اینکه احتماال چین و روس��یه مخالفت 
می کنند، اقدام می کنند. هدف اصلی آنها می تواند الزاما تصویب 
قطعنامه نباشد. آنها می توانند با فشارهایی که به طرف مقابل 

وارد می کنند به یک تفاهم برس��د. بدون شک تنها موضوع 
بین روسیه و آمریکا یا چین و آمریکا، ایران نیست و مسائل 
دیگری نیز در روابط آنان وجود دارد. ما اکنون از پشت پرده 
مذاک��رات آنان خبری نداریم و نمی توانیم اظهارنظر دقیقی 
داشته باشیم اما روشن است که آمریکا می خواهد با آنان به 

یک تفاهم برسد.«
گام های احتمالی بعدی � 

محبعلی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اقدام 
بعدی آنان در صورت شکست در تصویب این قطعنامه چه 
خواهد بود گفت: »به هر حال آنها اهداف خود را از مسیرهای 
مختلفی دنبال می کنند. ممکن است بعد از این بروند سراغ 
برجام و قطعنامه 223۱ و فعال کردن مکانیسم ماشه. موفقیت 
یا عدم موفقیت در این کارها نیز بحث دیگری اس��ت اما به 
هر حال این مسیرها را دنبال می کنند.«این کارشناس مسائل 
بین الملل در پاسخ به اینکه شکست در تصویب این قطعنامه آمریکا 
را در چه موقعیتی قرار خواهد داد گفت: »به هر حال شورای امنیت، 
سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی محل دادوستد قدرت ها به 
خصوص قدرت های بزرگ است و شکست نیز یک مفهوم نسبی 
است یعنی اینکه یک موضوع ممکن است در مقطعی به نتیجه 
نرسد و در مقطع دیگری به نتیجه برسد. همان طور که آمریکا، 
اروپا و همین چین و روسیه در قطعنامه های تحریم ایران به توافق 
رسیدند و در موضوع سوریه نرسیدند و شاهد بودیم که چطور 
با اینکه قطعنامه ها در موضوع سوریه رای نیاورده بود، در عمل و 
طبق توافقات خود آن را اجرا کردند. اکنون نیز ممکن است هدف 
آمریکایی ها رای آوردن قطعنامه نباشد و بخواهد که در یک تفاهم 

با دیگران این تحریم ها را در عرصه عمل اجرا کند.«
به این ترتیب آنچه تا اینجای کار روشن و قابل پیش بینی 
است، شکست آمریکا در جلسه آتی شورای امنیت و کسب 
رای کافی برای به تصویب رساندن پیش نویس قطعنامه خود 
است. بخش مبهم و قابل اعتنای ماجرا اما این است که ایران 
نمی تواند و نباید به این شکست نسبی دل خوش کرده و گمان 
کند که آمریکا راه به جایی نخواهد برد یا اینکه حمایت روسیه و 
چین در این مقطع زمانی به معنای غلبه بر آمریکاست. این طور 
که کارشناسان و تحلیلگران روابط خارجی می گویند، آمریکا 
می تواند در پس همین به اصطالح شکس��ت ها با طرف های 
مقابل که همان حامیان ایران باش��ند وارد یک بده بس��تان 
شده و به تفاهم برسد. این گمانه اصال دور از ذهن نیست اگر 
توجه داشته باشیم که همه کشورها در تعامالت بین المللی 
به دنبال منافع خود هستند و روسیه و چین را نمی توان از 
این قاعده مستثنی کرد خاصه آنکه این دو کشور پیش تر پای 

قطعنامه هایی علیه ایران را امضا کرده اند.

دبیرکل حزب اهلل با بیان اینکه حزب اهلل آماده اس��ت تا در 
طرح پناه دادن به آوارگان انفجار بیروت مشارکت داشته باشد، 
تاکید کرد: »بارزترین رویداد در این روزها سفر رییس جمهور 
فرانسه به لبنان بود و ما به هر سفر و کمکی در این روزها با 

دید مثبت می نگریم.« 
سیدحس��ن نصراهلل عصر جمعه ۱۷ م��رداد در خصوص 
تحوالت منطقه و تحوالت این کشور بعد از انفجار بندر بیروت 

از طریق ویدئوکنفرانس سخنرانی کرد.
به گزارش ایلنا، سیدحس��ن نصراهلل گفت: متاس��فانه در 
لبنان از همان ساعات نخست انفجار، برخی رسانه ها و برخی 

نیروهای سیاس��ی به صورت قطعی درباره این حادثه سخن 
گفتن��د... برای اینها اهمیت��ی ندارد که این حادثه یک اتفاق 
بوده یا یک آتش سوزی و یا از قبل برای آن برنامه ریزی شده 
اس��ت. آنچه برای آنها مهم بود، آن است که مسوولیت آن با 

حزب اهلل است.
سیدحس��ن نصراهلل افزود: هدف از اتخاذ این گونه مواضع 
تحریک ملت لبنان علیه حزب اهلل اس��ت و این در واقع یک 

ظلم و افتراست.
دبیرکل ح��زب اهلل لبنان گفت: قاطعانه اعالم می کنم که 
ما هیچ انبار س��الح ی��ا یک تفنگ یا مواد نیت��رات در بندر 

نداریم و نداشتیم.
وی افزود: تحقیقات این موضع ما مبنی بر نداش��تن هیچ 
م��وادی در بن��در را تایید خواهد ک��رد و آنچه که رخ داد در 
واقع یک گمراه س��ازی ظالمانه است. تحقیقات ادامه دارد و 

واقعیت ها و حقایق به زودی برمال خواهد ش��د، زیرا مس��اله 
پیچیده نیست.

او گفت: فعال وقت تس��کین درد است. ما در آینده پاسخ 
اینه��ا را خواهیم داد و اثبات خواهیم کرد که چه کس��ی در 

وهم و خیال زندگی می کند.
وی تاکید کرد همه کسانی که اثبات شود در این حادثه 
دست داشته اند، باید به صورت عادالنه مجازات شوند و در 
ط��ول تحقیقات و روند محاکمه نیز باید حقیقت و عدالت 
حاکم باش��د. همچنین نباید در ط��ول تحقیقات، واقعیتی 

پنهان ش��ود.

»جهان صنعت« دستاورد احتمالی آمریکا در جلسه سه شنبه شورای امنیت را بررسی می کند
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نمایه

 بررسی »جهان صنعت« در خصوص سناریوهای احتمالی
 وعده روحانی برای گشایش اقتصادی

پیش فروش نفت به مردم

با گذشت چند روز از اعالم خبر رییس جمهور در خصوص گشایشات 
اقتصادی در روزهای آینده، جمع بزرگی از کارشناس��ان و اقتصاددانان 
به گمانه زنی در این خصوص پرداخته اند. بس��یاری بر پذیرش الزامات 
FATF از سوی نظام و گشایش در دیپلماسی خارجی تاکید می ورزند 
و ع��ده ای نی��ز به طرح هایی همچون انتش��ار اوراق مص��ون از تورم یا 
پیوستن به نظام انتقال پول چین اشاره می کنند. با این حال برخی نیز 
گمانه زنی ها را به سمت انتشار اوراق سلف نفت و به بیانی پیش فروش 
نفت به مردم هدایت می کنند؛ موضوعی که می تواند دولت را در سامان 

دادن به وضعیت اقتصادی یاری رساند.
چند روزی است که فضای مجازی از گمانه زنی ها در خصوص خبر 
خوش رییس جمهور لبریز شده است. کارشناسان و اقتصاددانان به حدس 
و گم��ان در این خص��وص پرداخته و هر یک به ظن خود، از رویارویی 
با سیاس��ت های جدید اقتصادی خب��ر داده اند. اولین گمانه زنی در این 
خصوص به پذیرش الزامات FATF  از سوی ایران مربوط می شود به 
طوری که جمع کثیری از کارشناسان ردپای سیاست هایی از این جنس 
را محتمل تر می دانستند. محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور نیز 
در ای��ن چند روز اعالم ک��رد که در روزهای پایانی تحریم قرار داریم و 
همین موضوع احتماالت در خصوص گش��ایش در حوزه دیپلماس��ی 

خارجی را پررنگ تر کرد.
اگرچه این موضوع از س��وی بس��یاری پذیرفته شده بود، با این حال 
مباحث دیگری همچون انتشار اوراق مصون از تورم، عرضه گسترده سهام 
شرکت های دولتی، اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی و عرضه ارز در 
بازار، اعطای کوپن الکترونیکی، افزایش یارانه ها از محل افزایش قیمت 
ان��رژی و مهم تر از همه پیش فروش ارزی و ریالی نفت  خام به مردم در 

قالب اوراق سلف به میان آمد. 
 در عی��ن حال حدس و گمان هایی در خص��وص برنامه های دولت 
در حوزه سیاس��ت های پولی و ارزی نیز ش��کل گرفته است به طوری 
که سیاس��تگذار را قادر می سازد تا پایان سال ثبات نسبی در بازارهای 
اقتصادی ایجاد کند هرچند به ظن کارشناسان، هر یک از مسائل گفته 
ش��ده می تواند در اندیش��ه سیاس��تگذاری دولت جای داشته باشد اما 
بررس��ی های بیشتر نشان می دهد که فروش اوراق ارزی با پایه نفت از 

درجه اهمیت باالتری برخوردار باشد.
طرح این موضوع ما را به سمت صحبت های اخیر حسین مرعشی، 
فعال سیاسی می کشاند. وی اخیرا با طرح پیشنهادی از رییس جمهور 
خواسته بود اقدامات الزم برای پیش فروش نفت به مردم را فراهم کند. 
وی اعالم کرده بود: »وزارت نفت می تواند نفت را با سکه یا ارز دالری 
و یورویی، با سررسید سه ساله به مردم بفروشد. دولت می تواند با این 
اقدام ارزها و س��که های در دس��ت مردم را جمع آوری و اقتصاد کشور 
را به مدت یک سال اداره کند.« مطرح شدن مساله پیش فروش نفت، 
موجب دس��ت به دست ش��دن ویدئوی مرتبط با این فعال سیاسی در 
ش��بکه های اجتماعی شده و احتماالت در خصوص اجرای این طرح را 

تقویت کرده است.
از یک سو حسن روحانی بر گشایشی تاکید کرده که دست دولت را 
باز می کند، از سوی دیگر رییس مجلس، بر گشایشی تاکید می کند که 
بازار پول و ارز را سامان می دهد. پس این تحول احتماال قرار است تغییری 
در حوزه سیاست های پولی و مالی باشد. اما بعد از رییس جمهور و رییس 
مجلس، مشاور روحانی جزئیات بیشتری از خبر گشایش اقتصادی هفته 
آینده داده  اس��ت؛ حسام الدین آشنا گفته قبل از هر تصمیم اقتصادی 

شخصی یک هفته صبر کنید.
در صورتی که گشایش اقتصادی رییس جمهور، پیش فروش نفت در 
قالب اوراق س��لف ارزی باش��د، دولت در واقع نفت چند سال آتی را به 
مردم می فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دالر و سکه روز و همچنین 

قیمت روز نفت اقدام به بازپرداخت آن به مردم می کند. 
این موضوع دولت را قادر می س��ازد که بخش��ی از نیازهای خود را 
ب��رای جبران کس��ری بودج��ه از این طریق تامین کن��د و از چرخش 
نقدینگی در می��ان بازارهای مالی جلوگیری کند. اگرچه به ظاهر این 
اق��دام می تواند دربر گیرنده نتایجی روش��ن برای کاهش نقدینگی در 

سطح جامعه باشد.
بر اس��اس این طرح، نفت  خام به صورت بش��که ای در بازار س��رمایه 
عرضه می شود و عموم مردم می توانند  به صورت بشکه ای نفت تولیدی 
پاالیشگاه ها را  خریداری کنند. از سوی دیگر با توجه به ماهیت اوراق 
س��لف، نفت خریداری شده مانند سهام معامله خواهد شد. کارشناسان 
اقتص��ادی معتقدند منابع حاصل از عرضه نفت در بورس صرف احیای 
س��اخت های نفتی- پاالیش��ی و احتماال برطرف کردن جبران کسری 

بودجه خواهد شد. 
در واقع این روش یک نوع تامین سرمایه برای زیرساخت ها محسوب 
خواهد شد و جذب نقدینگی مناسبی در پی خواهد داشت. بر این اساس 
به نظر می رسد که سیاستگذار به دنبال آن باشد که در حوزه سیاست های 
پولی و ارزی به راه حل مناسبی دست یابد و چهره اقتصادی کشور را 

از قبل برنامه هایی از این دست تغییر دهد.
بدیهی اس��ت اجرای این طرح اگر منجر به جمع آوری نقدینگی از 
سطح جامعه شود، می تواند امیدواری در خصوص کاهش سرعت گردش 
پول در بازارهای موازی و تقاضای س��فته بازانه در بازارهای اقتصادی را 
باال ببرد. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام هم آن 
طور که باید و ش��اید نمی تواند منجر به اتفاقات خوش��ایندی در آینده 
ش��ود، چه آنکه تورم بر مدار رش��د قرار دارد و فشار اقتصادی از دوش 

مردم برداشته نخواهد شد.
 با این حال این امیدواری وجود دارد که این اقدام در کنار راکد کردن 
بازارهای اقتصادی بتواند برای مدت کوتاهی تورم را بر مدار کاهش��ی 
قرار دهد. اما بدیهی است که این موضوع دولت بعدی را با بحران بدهی 

مواجه می سازد و تورم را در سال های آتی تشدید می کند.

گ�روه اقتصادی- مس��اله گرانی ارز و 
کاهش ش��دید ارزش پول مل��ی به یکی از 
معادالت حل نشده اقتصاد ایران تبدیل شده 
است. عبور تدریجی نرخ دالر از مرزهای روانی 
بازار و سقف ش��کنی چند باره آن، نگرانی ها 
در خصوص آینده اقتصادی را تشدید کرده 
و موج��ب برانگیختن انتظ��ارات تورمی در 
جامعه ش��ده اس��ت. کارشناسان می گویند 
شرایط پیش آمده محصول فشارهایی است 
که از داخل و خارج بر اقتصاد ایران تحمیل 
ش��ده. رییس کل بانک مرکزی اما می گوید 
نرخ واقعی ارز پایین تر از نرخ فعلی بازار است 
و از همین رو وعده کاهش نرخ ارز در روزهای 
آینده را می دهد. آیا بازار به سیاست های بانک 

مرکزی روی خوش نشان خواهد داد؟
از زمان��ی که نرخ دالر روند رو به رش��د 
خ��ود را در بازار آغاز ک��رد دو ماه می گذرد. 
افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی، افسار 
قیمت گذاری را از دست بانک مرکزی خارج و 
مسیر بازگشت دالالن و سفته بازان را بار دیگر 
ممکن ک��رد. اگرچه در آغاز بازار ارز صحنه 
آمد و شد دالر در محدوده قیمتی 20 هزار 
تومانی بود، با این حال عبور یکباره آن از مرز 
روانی 20 هزار تومانی امکان ثبت رکوردهای 
ت��ازه ای را برای آن ممکن کرد. از همین رو 
برای نخس��تین بار در طول تاریخ اقتصادی 
ایران، دالر توانس��ت تا مرز 26 هزار تومانی 
نیز پیش رود تا پول ملی بتواند به س��رعت 
پله های سقوط و کاهش ارزش را یکی پس 

از دیگری طی کند.
مقامات دولتی در واکنش به التهابات بازار، 
مساله عدم بازگشت ارز را به میان آوردند و 
صادرکنندگان را مقصر اصلی شرایط یادشده 
دانس��تند. بررس��ی ها نیز نشان می دهد که 
مراودات مالی و تجاری ایران هم به واسطه 
تحریم ها و هم به واسطه بحران کرونا بیشتر 
و مسیرهای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به کش��ور مسدود شده اس��ت. این موضوع 
فشار تقاضا برای ارز را در بازار تشدید کرد و 
سیاس��تگذار را در تامین نیازهای ارزی بازار 
ناتوان باقی گذاشت. بانک مرکزی برای فائق 
آمدن بر این موضوع، پای قوه قضاییه را هم 
به این مساله باز کرد تا صادرکنندگان را به 
بازگش��ت ارز تا پایان تیرماه وادار کند. این 
موضوع موجب شد که در روزهای پایانی ماه 
گذشته، قیمت ارز به یکباره سقوط و تا مرز 

19 هزار و 20 هزار تومان نیز پیش رود. 
هرچند دالر توانست چند روزی را در این 
محدوده قیمتی نوسان کند اما در روزهای 
اخی��ر دالر باز هم مقداری افزایش قیمت را 
تجربه کرده است. برخی استدالل می کنند 
که افزایش نرخ ارز ناشی از شرایط حساس 
و وی��ژه اقتصاد ایران اس��ت و سیاس��تگذار 
نمی تواند با دستور قیمت ها را کنترل کند. 
بدیهی اس��ت در ش��رایط ویژه کنونی که از 
یک سو دالری از بابت فروش نفت به کشور 
وارد نمی شود و از سوی دیگر بخش زیادی از 
منابع ارزی ایران در برخی کشورها بلوکه شده 
است، بانک مرکزی نمی تواند همچون گذشته 
پاسخگوی نیازهای ارزی باشد. در این شرایط 
انتظار برای کاهش قیمت ارز و تثبیت آن در 

نرخ های پایین نیز غیرممکن است. 
ام��ا در کنار مس��ائل واقعی و آش��کاری 

همچ��ون کاهش درآمدهای ارزی حاصل از 
فروش نفت و همچنین مس��یر صعب العبور 
بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات غیرنفتی، 
مسائل پنهان دیگری نیز وجود دارد که منجر 
به کاهش دسترسی بانک مرکزی و دولت به 
ارزهای خارجی شده است. به نظر می رسد 
افزایش فعالیت های سفته بازانه در بازارهای 
اقتصادی ایران گرایش به سرمایه گذاری از 
جنس خروج سرمایه از کشور را نیز تشدید 
کرده ، به طوری که بر اس��اس گزارش های 
اعالمی، حجم زیادی از ذخایر ارزی به خرید 
خانه در کشوری همچون ترکیه اختصاص 
یافته اس��ت. بنابراین از یک سو مسیرهای 
ورود ارز به کشور مسدود و در مقابل، مسیر 
خروج ارز از کش��ور هموار ش��ده است. در 
چنین ش��رایطی سیاس��تگذار چگونه قادر 
خواهد بود همچون گذش��ته و با دستور، به 
دنبال کاهش قیمت ارز باشد و قدرت خرید 

را ترمیم کند؟ 
تجرب��ه نش��ان داده که اقتصاد دس��تور 
نمی پذیرد و سیاستگذار نمی تواند با تثبیت 
قیمت ارز به جنگ چالش های امروز اقتصادی 
برود. بدیهی اس��ت ن��رخ ارز همان راهی را 
می رود که سیاس��تگذار پیش از این ترسیم 
ک��رده. از همی��ن رو باید با دی��ده تردید به 
اظهارنظ��ر ریی��س کل بانک مرک��زی در 

خصوص کاهش نرخ ارز نگاه کرد! 
نرخ واقع�ی ارز پایین تر از نرخ فعلی  � 

است
در همین حال رییس کل بانک مرکزی 
با بیان اینکه نرخ واقعی ارز بسیار پایین تر از 
قیمت فعلی در بازار است و در روزهای آینده 
نرخ ارز کاهش می یابد از راه اندازی س��امانه 
تلفن��ی بانک مرکزی برای پاس��خگویی به 

درخواست های تسهیالت خرد خبر داد.
عبدالناص��ر همتی با اش��اره به وضعیت 
اقتصادی کشور اظهار داشت: تمام تالش خود 

را می کنیم تا این فشار حداکثری را کنترل 
کنیم و فشار کمتری به مردم وارد شود.

وی درباره مدیریت بازار ارز گفت: سال 97 
التهابات وحشتناکی در بازار ارز ایجاد شد که 
آن را مدیریت کردیم و شرایط خوبی را تا آبان 
98 داشتیم و ثبات خوبی را شاهد بودیم که 
در نتیجه آن تورم نزولی شد. اکنون نیز تیم 
بانک مرکزی همان تیم است و قادریم ثبات 

را به بازار بازگردانیم.
همتی با بیان اینکه از آبان 98 چند اتفاق 
افتاد که سیستم را به هم زد، افزود: حوادث 
آبان ماه انتظارات منفی را در جامعه ایجاد کرد 
و اگ��ر به نمودار ارز دقت کنید نمودار ارز از 

آبان 98 شروع به باال رفتن می کند.
ریی��س کل بانک مرکزی ادامه داد: پس 
از این اتفاق دوباره به س��مت ثبات حرکت 
می کردیم که با شیوع ویروس کرونا مواجه 
ش��دیم و سیستم تجاری و اقتصادی کشور 
به هم خورد چراکه تجار نتوانستند تجارت 
کنند و درآمد ارزی حاصل از صادرات کاهش 
یافت. همتی تاکید کرد: البته در افزایش نرخ 
ارز در ای��ن اواخر همان طور که مقام معظم 
رهبری نیز فرمودند، مسائل سیاسی و امنیتی 
نیز دخالت داشت و دشمنان اهداف باالتری 
داش��تند اما ما تالش کردیم بازار را کنترل 
کنیم و اقدامات جدی را در این زمینه شروع 
کرده ایم که نتیجه آن مشخص خواهد شد.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: 
اقدامات��ی در حال انجام اس��ت که هر روز 
قیمت ارز وابسته به یکسری موارد نباشد. بر 
این اساس جلوی یکسری رانت ها، تخلفات 
و بی نظمی ه��ا را گرفته ایم و با قدرت پیش 

می رویم.
وی با تاکید بر اینکه نرخ واقعی ارز رقمی 
بس��یار پایین تر از قیمت فعل��ی آن در بازار 
است، گفت: نرخ دالر در اقتصاد ما تبدیل به 
شاخص مهمی شده اما این موضوع درست 

می شود و همه ابزارها را به کار می بریم تا این 
نرخ را تعدیل کنیم.

همتی خاطرنشان کرد: در این راه تالش 
بان��ک مرکزی کافی نیس��ت و بس��یاری از 
بخش های دیگر مانند بخش تجاری، بخش 
مال��ی و قوه قضایی��ه باید کم��ک کنند که 
همکاری های��ی نیز انجام ش��ده ک��ه از آنها 

تشکر می کنیم.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مساله 
ارز فقط اقتصادی نیست و مساله ای امنیتی، 
سیاسی و اقتصادی است و نهادهای امنیتی 

نیز باید در این زمینه همکاری کنند.
وی ب��ا بیان اینکه اخاللگ��ران بازار ارز از 
کشورهای حاشیه حمایت می شوند، تصریح 
ک��رد: از قوه قضاییه به م��ا اطالع دادند که 
تع��دادی  از 250 نفری که اس��امی آنها را 
داده ایم را بازداشت کرده اند و اینها اخاللگرانی 
حرفه ای هستند که حتی یک دالر ارز وارد 
کشور نکرده اند. اگر شرایط فعلی نبود بانک 
مرکزی کار خود را انجام می داد اما ش��رایط 
به نحوی اس��ت ک��ه آنهایی که می خواهند 
کش��ور را به هم بزنند از همه ابزارهایش��ان 

استفاده می کنند.
همتی در پاس��خ به این شبهه که دولت 
قیمت ارز را برای درآمدزایی باال برده است، 
گفت: هنوز ارزی که دولت مصرف می کند 
با قیمت 4200 تومان است و حتی بخشی 
از ارزهای بانک مرکزی را با مجوز قانونی با 
قیمت 4200 تومان برای این منظور صرف 
کرده است، بنابراین افزایش قیمت ارز تاثیری 

بر درآمدهای دولت ندارد.
وی ادام��ه داد: رییس جمه��وری دنبال 
کنترل نرخ ارز است و به هیچ عنوان چنین 
کاری نخواهد کرد. مگر می توان 85 میلیون 
نفر را به خاطر درآمدزایی نابود کرد؟ درآمد 
در مقایس��ه با نرخ ارز اص��ال اهمیتی ندارد 
چراک��ه وقتی نرخ ارز باال برود کش��ور نابود 

می شود.
ریی��س کل بانک مرک��زی تصریح کرد: 
به م��ردم اطمینان می دهم که اصال چنین 
چیزی وج��ود ندارد و اگر بتوانیم نرخ ارز را 
پایین بیاوریم که در روزهای آینده ان شاءاهلل 
این اتفاق خواهد افتاد، نشان خواهیم داد که 

دولت چنین هدفی ندارد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه 27 میلی��ارد دالر 
ارز مربوط به دو س��ال گذش��ته در اختیار 
صادرکنندگان است، یادآور شد: 250 نفری 
که اسامی آنها داده شده تولیدکننده نبودند 
و یک دالر هم ارز نیاورده بودند اینها کسانی 
بودند که باید با آنها برخورد می شد. اما بقیه 
بخش��ی تولیدکننده و برخی شرکت هایی 
هس��تند که درصدی از ارز خود را آورده اند، 
بنابرای��ن تالش کنیم که با آنها مدارا کنیم، 
اکنون نیز با آنها در حال مذاکره هس��تیم و  
از هر کدام که آمادگی داشته باشند ارز خود 

را بیاورند، استقبال می کنیم.
ریی��س کل بانک مرکزی ادامه داد: طی 
همین 10 روزی که مهلت داده بودیم 2/5 
میلیارد دالر ارز وارد سامانه نیما شده و برای 
واردات از این طریق تامین ارز شده است که 
این کار حتما به آرامش بازار کمک می کند 
و بخش زیادی از کاالهایی که در گمرک بود، 

ترخیص خواهد شد.
وی ادامه داد: ثبات در بازار ایجاد شده و 
هنگامی که وارد ثبات می شویم روند پایین 
آوردن ن��رخ ارز را آغاز می کنیم. اگر نرخ ارز 
پایین بیاید، قیمت کاالها نیز در میان مدت 

پایین خواهد آمد.
همت��ی در بخش دیگری از س��خنانش 
درب��اره اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با 
اختالس های بانکی تاکید کرد: قوه قضاییه 
خوب برخورد می کند، ظرف همین چند ماه 
گذشته جناب آقای رییسی اقدامات بسیار 
خوب��ی انجام داده ان��د و نزدیک به 16 هزار 
میلی��ارد تومان از مطالبات بدهکاران بانکی 

را وصول کرده ایم.
وی درباره پرداخت تس��هیالت خرد نیز 
گفت: خواهش ما از مدیران بانک ها این است 
که به مردم سخت گیری نکنند، به خصوص 
طبقاتی که وام های خرد درخواست دارند را با 
حداقل ضمانت پرداخت کنند و تنها مطمئن 

باشند که پول بانک برمی گردد.
 در همین زمینه سامانه ارتباطی با شماره 
2706 از هفت��ه آینده راه اندازی می ش��ود 
که بان��ک مرکزی در این زمینه پاس��خگو 

خواهد بود.
وی با اش��اره ب��ه تالش بان��ک مرکزی 
برای بازگشت ارزهای خارج از کشور گفت: 
کشورهای دیگر تحت تاثیر آمریکا سنگ اندازی 
می کنند ام��ا اقداماتی را انجام داده ایم و در 
برخی نقاط گشایش هایی صورت گرفته، در 
برخی موارد نیز در حال تالش هستیم اما در 

مجموع وضعیت خوبی داریم.
ریی��س کل بانک مرک��زی درباره حذف 
چهار صفر از پول ملی نیز گفت: حذف چهار 
صفر در مجلس جدید نیز در حال پیگیری 
اس��ت اما بانک مرکزی در اس��کناس های 
جدیدی که چاپ می کند صفرها را به صورت 
کمرنگ چاپ می کند تا به نوعی نشانه دوران  

گذار باشد.

 در روزهای آینده نرخ ارز کاهش می یابد

تعیین دستوری قیمت

رییس س��ازمان برنامه وبودجه کش��ور با تاکید بر اینکه 
استقراض دولت از بانک مرکزی، ادعایی باطل و نوعی توهم 
است، گفت: اگرچه فقط 6 درصد از درآمد نفتی مورد انتظار 
در س��ال 99 محقق شده، اما 75 درصد درآمدهای مالیاتی 
سال جاری تاکنون محقق شده که 20 درصد بیش از سال 

گذشته در همین تاریخ است.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه درباره 
ایرادات گرفته ش��ده به بودجه از س��وی نمایندگان مجلس 
اظهار داشت: درباره اینکه بودجه 1۳99 پس از ماه ها انتظار 
در مجلس به جای اینکه متناسب با فضای جنگ اقتصادی 
مورد بررسی قرار گیرد، با چنین سرنوشتی روبه رو شده است 

باید افکار عمومی قضاوت کند.
وی افزود: سازمان برنامه وبودجه، الیحه بودجه 1۳99 را 
بر اساس پیش بینی واقع بینانه جنگ اقتصادی به مجلس ارائه 
کرد. موضوعاتی که امروزه در خصوص کسری بودجه و... مطرح 
می شود، نشان دهنده شفاف سازی سازمان برنامه بودجه است 
که راسا این موضوع را مطرح کرد اما متاسفانه بعضی از عزیزان 
بدون داشتن اطالعات کافی در خصوص اعداد و ارقام واقعی، 

از کسری بودجه صحبت می کنند.
وی ادامه داد:  اصالح س��اختار بودجه یک عمل جراحی 
بزرگ است. ما ساالنه 1۳4 هزار میلیارد تومان یارانه می دهیم. 
این عدد چند برابر بودجه کشور است که در شرایط کنونی 
پرداخت می ش��ود؟ اما آیا به همین گونه باید پرداخت شود؟ 
آیا ش��یوه اخذ مالیات ما صحیح است؟ چرا هم موعدیان و 
هم مجریان ناراضی  هس��تند و هم از س��وی دیگر مجریان 
مالیاتی معتقدند که درصد مالیات کشور ما نسبت به شاخص 
کشورهای توس��عه یافته و صنعتی بسیار پایین تر است که 

نشان دهنده استفاده اندک از این ظرفیت است.
نوبخت اظهار داشت: این نشان دهنده ضرورت اصالح است. 
به جای آنکه مالیات را به طور عمده متوجه حقوق و مصرف 
کنیم آن را به سمت درآمد و سرمایه ها بردیم، به عبارتی نظام 
مالیاتی را با نظام تامین اجتماعی گره زدیم و مشخص کردیم 
هر کسی در ماه و در سال چقدر می تواند درآمد داشته باشد 
و اگر بیشتر از آن درآمد دارد، باید مالیات بدهد و اگر درآمد 

کمتری دارد، باید یارانه بگیرد.
نوبخ��ت گفت: با اصالح قیمت بنزین، منابع حاصل از 

افزایش نرخ بنزین را به عنوان یارانه به مردم برگرداندیم. 
ام��ا در ماه های اخیر درآمدهای ناش��ی از افزایش قیمت 
بنزی��ن، به جهت کاهش میزان مص��رف بنزین در داخل 
و کاه��ش صادرات بنزین کاهش یافته اما دولت همچنان 
همان می��زان یارانه را به مردم پرداخت می کند. در حال 
حاضر پنجاه ه��زار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم، 
ک��دام بخش آن را اصالح کنیم که داد کس��ی درنیاید و 

خساراتی را به ما تحمیل نکند.
وی ادامه داد: دولت به لزوم اصالح ساختار بودجه معتقد 
اس��ت و منتظر نظر مجلس هستیم تا پس از تصویب آن از 
سوی نماینده های با انگیزه مجلس آن را اجرا کنیم. از آنجا که 
برنامه اصالح ساختار در مجلس یا از سوی شورای عالی سران 
سه قوه تصویب نشده بود، بودجه سال 99 در چارچوب آن 
تدوین نشده است. به عبارت دیگر اصالح ساختار، نتوانست 
در بودجه کامال اعمال شود حتی بندهایی که به آن مربوط 

بود را کال حذف کردند!
نوبخت اظهار داشت:  در پاسخ به اینکه گفته می شود آیا 
بودجه سال 99 متناسب با جنگ اقتصادی و واقعیت امروز 
کشور نوشته شده است یا نه؟ سوالی از شما می پرسم: آیا قانون 
بودجه ای را در کشورمان سراغ  دارید که از بودجه 570 هزار 
میلیارد تومانی منابع عمومی، کمتر از 48 هزار میلیارد تومان 
آن مربوط به درآمدهای نفتی باشد؟ یعنی کمتر از 10 درصد 
کل بودجه متکی به درآمدهای نفتی باشد؟ ما چنین بودجه ای 
را برای س��ال 99 ارائه دادیم. اگر هم درباره کس��ری بودجه، 
سخن گفتیم ناشی از  شفاف سازی سازمان برنامه وبودجه بود 
که آن را مطرح کرد ولی افرادی، بدون اطالع کافی از آن، به 

این موضوع می پردازند.
معاون رییس جمهوری اظهار داشت: منابع افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشستگان که اخیرا سازمان برنامه وبودجه در پی 
آن است، از کجا تامین می شود؟ آیا ممکن است منجر به این 
شود که شما دائما اوراق منتشر کنید و یا بانک مرکزی مجبور 

به چاپ اسکناس شود و پایه پولی افزایش پیدا کند؟
وی درباره اینکه چطور با وجود قلت منابع مالی، با معضالتی 

همچون تورم و گرانی روبه رو شویم و حتی حقوق کارمندان و 
بازنشستگان را اضافه کنیم، گفت: باید بگویم که این کار را حتی 
بدون افزایش سقف بودجه، انجام دادیم. منابع عمومی بودجه 
98، تغییری نکرد ولی کوشیدیم 50 درصد، حقوق کارکنان را 
در اسفندماه اضافه کنیم و بدون افزایش سقف بودجه عمومی 
در س��ال 99، 15 درصد هم در فروردین ماه حقوق کارکنان 
دولت را اضافه کردیم. حقوق بازنشستگان را هم 20 درصد 
اضافه کردیم و همسان سازی حقوق آنان با افراد شاغل هم رده 

خودشان را از اول مهرماه اجرا می کنیم.
وی درباره میزان فروش اوراق گفت: کل اوراقی که فروختیم 
در حال حاضر 58 هزار میلیارد تومان اس��ت در صورتی که 
درآمدهای ناشی از مالیات به بیش از 72 هزار میلیارد تومان 
رسیده و اینطور نیست که تامین بودجه، همه از محل فروش 

اوراق باشد.
نوبخ��ت ادامه داد: درباره نظام یارانه ای، س��ال گذش��ته 
یک ردیف با توجه به تغییر نرخ بنزین، اضافه شد. اما بارها 
ش��نیده ایم که پرداخت این یارانه ه��ا عادالنه نبوده و همه 
نیازمندان، یارانه معیشتی دریافت نمی کنند. تالش سازمان 
برنامه برای عدالت محور بودن یارانه نقدی به مردم با توجه به 
همکاری با وزارت کار چگونه است؟ آیا شما خودتان رضایتی 
از این نحوه پرداخت دارید؟ و آیا مردم را راضی می دانید؟ به 
نظر می رسد که با وجود تالش های شما، رضایت عمومی از 

دریافت یارانه ها وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه نحوه پرداخت یارانه ها می تواند اصالح 
و هدفمند شود، تاکید کرد:  یارانه حمایت معیشتی ناشی از 
افزایش نرخ بنزی��ن را تاکنون به 60 میلیون نفری که فکر 
می کردیم نیازمندتر هستند داده ایم و امیدواریم که هدفمند 
پرداخت ش��ود. قطعا 20-22 میلیون نفری که این یارانه را 
دریافت نمی کنند، گالیه دارند. اگر هم یارانه را به همه بدهیم 

که یعنی آن را هدفمند توزیع نکرده ایم.
نوبخت ادامه داد: در برنامه اصالح ساختار بودجه هم موضوع 
اصالح پرداخت یارانه ها را گنجانده ایم. ان شاءاهلل با تصویب این 
برنامه از س��وی مجلس، حتی الیحه بودجه 1400 را هم بر 

مبنای همین اصالح ساختار ارائه می دهیم. به میزانی که برنامه 
اصالح ساختار بودجه در مجلس تصویب شود، آن را در الیحه 
بودجه سال بعد لحاظ خواهیم کرد و در جهت اصالح اعداد 

و ارقام عمل می کنیم.
معاون رییس جمهوری درباره کس��ری بودجه در شرایط 
حال حاضر گفت:  در ش��رایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، 
میزان صادرات نفت تقلیل یافته و درآمدهای نفتی پایین آمده 
است. فروش  نفت در سال جاری کاهش چشمگیری یافته و 
فقط شش درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تاکنون محقق 
شده است.اما چند منبع درآمدی دیگر نیز وجود دارد مثل 
مالی��ات و درآمدهای گمرک و واگذاری دارایی های مالی در 
دو بخش فروش سهام کارخانجات دولت در بورس و انتشار 

اوراق مالی.
وی ادامه داد: اگرچه کمتر از شش درصد از آنچه که باید 
از محل درآمدهای نفتی محقق می شد، محقق شده اما 75 
درصد درآمدهای مالیاتی س��ال جاری تاکنون محقق شده 
که 20 درصد بیش از س��ال گذش��ته در همین تاریخ است. 
58 درصد واگذاری های مالی نیز محقق شده است. مطابق 
اص��ل 44 قانون اساس��ی دولت موظف به واگذاری س��هام 
کارخانجات و ش��رکت های دولتی است که منجر به کاهش 
مالکیت و تصدی گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت 

قرار می دهد.
نوبخت گفت: برای کل سال 99، فقط 11 هزار و 900 
میلیارد تومان درآمد از این محل، پیش بینی کرده بودیم 
اما قریب به 16 هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، 
توانسته ایم سهام واگذار کنیم که تا حدودی کسری عدم 
تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.جز 
همان تنخواهی که هر سال از بانک مرکزی می گرفتیم و 
با آن تس��ویه هم می کردیم، چیز دیگری از بانک مرکزی 

دریافت نکرده ایم.
وی تاکید کرد: بنابراین تصور اینکه عدم تحقق منابع باعث 
استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی شده کامال باطل 
و نوعی توهم است. دولت نه تنها اجازه استقراض مستقیم که 
حتی امکان استقراض غیرمستقیم هم از بانک مرکزی نداشته 
و این کار را نکرده است. آمار و ارقام نشان می دهد که دولت 

به میزان درآمدهایش هزینه کرده است.

نوبخت:

فقط ۶ درصد از درآمد نفتی محقق شده است
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امانوئل ماکرون نخستین رهبر و شاید اولین شخصیت 
خارجی ای محسوب می شود که بعد از انفجار بیروت وارد 
این شهر ویران شد اما رفتارها و اظهاراتی هم از خود به 
جا گذاشت که می تواند نام او را از حیث تحوالتی که رقم 

خواهد خورد در تاریخ این شهر ماندگار سازد.
گرچه به طور حتم سفر فوری رییس جمهور فرانسه به 
لبنان و ابراز همدردی با مردم این کش��ور به عنوان یک 
اقدام انسان دوستانه در تاریخ لبنان به ثبت خواهد رسید، 
اما رفتارهایی که ماکرون در این سفر هشت ساعته از خود 
نشان داد لبنان را در بزنگاه تاریخی خاصی قرار می دهد 
که می تواند تبعات به مراتب ویرانگرتری از آنچه این کشور 
عصر روز سه شنبه به خود دید نه تنها برای لبنانی ها بلکه 

برای ساکنان کل منطقه به همراه آورد.
قطعا افکار عمومی و رسانه ها به این سرعت از برنامه ها 
و اه��داف پش��ت پرده حضور ماک��رون در بیروت مطلع 
نخواهند ش��د، اما برخی از رفتاره��ا و گفتارهای او طی 
حضور هشت س��اعته اش در بیروت برخی از این ابهامات 

را هرچند جسته گریخته پاسخ می دهد.
اگر اقدام نمایش��ی ماکرون هنگام ایستادن بر رکاب 
خودرو جیپ ضدگلوله اش و دست تکان دادن برای مردم 
بیروت را به عالوه پاس��خ های گاه مدیریت ش��ده اش طی 
گفت وگو با مردم- از جمله اطمینان دادن به آنها نسبت 
به اینکه پول کمک ها به دست رهبران فاسد کشورشان 
نخواهد رس��ید- یا قول او به مردم در رابطه با فش��ار بر 
گروه ها و جریان های سیاسی لبنان برای سامان دادن به 
توافق سیاسی نوینی در کشور، کنار یکدیگر قرار دهیم، 

می توانیم به بخشی از برنامه او پی ببریم.
برنام��ه ای که ظاهرا در مراکز تصمیم گیری فرانس��ه 
طراحی شده یا اگر بدبینانه تر به قضیه بنگریم، امروز نسخه 
فراگیری از س��وی غرب تجویز ش��ده و فرانسه به عنوان 

ژاندارم پیچیدن آن برای لبنان اتنخاب شده است.
در همین راستا جورج مالبورنو، روزنامه نگار فرانسوی 
به نقل از یک منبع حاضر در نشست های رییس جمهور 
فرانسه با شخصیت های سیاسی لبنانی خبر داد: امانوئل 
ماک��رون در بی��روت برخی مقامات لبنان��ی را تهدید به 

تحریم کرده است.
به تعبیری دیگر، وقتی امانوئل ماکرون به عنوان رهبر 
یکی از کشورهای غربی، که اتفاقا با لبنان به دلیل پیشینه 
استعماری و قیمومت ارتباطات فرهنگی بسیاری دارد، با 
ابتکار عملی با این مفاد وارد ش��ود چه انتظاری می توان 

از سفر او داشت؟ 
بیروت )که به طور حتم ضاحیه جنوبی هم شامل آن 
می شود( باید منطقه ای خلع سالح شده  از حزب اهلل باشد. 
تمامی انبارهای سالح و موسسات وابسته به حزب اهلل در 
بیروت و ضاحیه جنوبی آن باید تعطیل ش��وند. فرودگاه 
بین المللی بیروت باید تحت کنترل نیروهای مش��ترک 
بین الملل��ی به فرماندهی نیروهای آلمانی درآید. یونیفل 
)نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان( در 
بیروت و منطقه الجبل مستقر شود و شناورهای دریایی 
از بیروت تا سواحل جنوب لبنان را در کنترل خود بگیرند. 
تمامی سامانه های موشکی و تسلیحات حزب اهلل در جنوب 

باید در اختیار یونیفل قرار بگیرند.

انح��الل مجلس لبنان و برکن��اری تمامی اعضای آن 
از جمل��ه نبیه بری و دولت لبن��ان و برگزاری انتخابات 
س��ریع و فوری، که از رییس جمهور تا روس��ای دیگر قوا 
در آن انتخاب ش��وند، به س��رعت انج��ام پذیرد. حضور 
ش��خصیت هایی که از لحاظ امنیتی )از نگاه فرانس��ه و 
غرب و البته اس��راییل( مشکل آفرین هستند در تمامی 
سازمان های دولتی ممنوع شود و از آن مهم تر، در صورت 
عدم تحقق این خواسته ها منتظر صدور قطعنامه سازمان 
ملل ظرف ۱۰ روز و حضور نیروهای ناتو برای در دست 

گرفتن امنیت لبنان باشید.
آیا می توان چنین س��خنانی را به اعالم آمادگی برای 
کمک به لبنان تعبیر کرد. آیا این بیانیه شبیه سخنرانی 
فاتحانه رهبر یک کشور پیروز جنگ روی ویرانه های کشور 

شکست خورده نیست.
آیا در چنین شرایطی نمی توان، دست کم در حد چند 
درصد، چنین تلقی کرد که جنگ علیه تنها شکست دهنده 
اس��رائیل- که با لشکرکش��ی خیابانی و داخلی، فش��ار 

اقتصادی و س��پس انفجار مهیب و ویرانی پایتخت چند 
مرحل��ه اش به اجرا درآمده- با حضور امانوئل ماکرون به 

نقطه نتیجه گیری و درو کردن نتایج رسیده است؟
بین مراحلی که در باال ذکر شد و دکترین هرج ومرج 
س��ازنده کاندولیزا رایس که خبر ش��کل گیری آن را در 
جنگ ۳۳روزه س��ال ۲۰۰۶ اس��راییل علیه لبنان اعالم 
کرده بود، چه تفاوتی می توان یافت. آنچه از رفتار و گفتار 
ماکرون در بیروت برمی آید، بیش از آنکه نش��ان دهنده 
همدردی با مردم لبنان باشد، هواداری از رژیم اسراییل 

تلقی  می شود.
 به هر روی از نگاه جهان غرب، هر آنچه که با اعمال 
زور قابل اجرا نیس��ت، با اعمال زور بیش��تر تحقق پذیر 

خواهد بود.
امضای طومار و درخواست لبنانی ها از فرانسه � 

در چند روز  گذشته بیش از 57 هزار نفر از شهروندان 
لبنانی با امضای طوماری، خواس��تار آن شدند که لبنان 
بار دیگر و دست کم برای ۱۰ سال آینده، تحت حاکمیت 

فرانسه قرار بگیرد.
 در این طومار اعالم شده  که ناتوانی کامل دولت لبنان 
در مدیریت کشور و تامین امنیت آن، مردم را کامال خسته 
و ناامید کرده  است. در متن این طومار آمده  است: لبنان 
با داش��تن سیستمی ناکارآمد و فاسد، آخرین نفس های 
خود را می کش��د. ما معتقدیم برای ایجاد یک حکومت 
سالم و بادوام، ضروری است که لبنان بار دیگر به کنترل 

فرانسه درآید.
در این طومار آمده  اس��ت: از زمانی که فرانس��ه این 
کشور را ترک کرده، لبنان فقط در حال غرق شدن است 
و همواره دچار جنگ داخلی، بحران اقتصادی و سیاسی 
و درگیری های مرزی بوده  اس��ت. ش��ایان ذکر است که 
لبنان به مدت ۲۳ س��ال تا س��ال ۱94۳ میالدی، تحت 

قیمومیت فرانسه بود. 
امض��ای این طومار در زمانی آغاز ش��د ک��ه امانوئل 
ماکرون، رییس جمهوری فرانسه پنجشنبه ششم آگوست 
طی سفری چندساعته برای اعالم حمایت خود از مردم 

بحران زده این کشور، وارد بیروت شده بود.
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هنگ کنگ به دنبال مقابله به مثل با تحریم های آمریکا 
اس�پوتنیک- دولت هنگ کنگ اقدامات در واکنش به تحریم های آمریکا 
علیه برخی از مقام های منطقه را مدنظر قرار داده است. وزیر توسعه اقتصادی و 
تجاری هنگ کنگ گفت: دلیل قطعی و قوی برای چنین مداخله بی پروایی در 
امور داخلی هنگ کنگ از سوی یک کشور خارجی نمی بینم و فکر نمی کنم که 
چنین اقداماتی متمدنانه یا ضروری باشند. ادوارد یائو افزود، تحریم ها یک سیگنال 
منفی برای سرمایه گذارهای خارجی در اقتصاد هنگ کنگ است. از دیدگاه من، 
تحریم های آمریکا به شدت بر روابط هنگ کنگ و آمریکا تاثیر می گذارند. وزارت 
خزانه داری آمریکا جمعه گذشته اعالم کرد، این کشور بر ۱۱ فرد به بهانه تضعیف 
خودمختاری هنگ کنگ تحریم وضع کرده است. تحریم ها شامل کری الم، رییس 
اجرایی، کریس تانگ، کمیسیونر نیروی پلیس، استفن لو، کمیسیونر سابق، جان لی 
چیو، وزیر امنیت و ترزا چنگ وزیر دادگستری هنگ کنگ می شود. البته وزیر توسعه 
اقتصاد و تجارت این دولتشهر شامل این تحریم نمی شود. روابط بین آمریکا و چین 
در پی تصویب قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ بیش از گذشته مخدوش 
شده است. این قانون که ۳۰ ژوئن توسط شی جین پینگ، رییس جمهوری چین 
اجرایی شد قرار تعقیب و دستگیری علیه جدایی طلبان، فعالیت های تروریستی 
و خرابکاری را در هنگ کنگ صادر می کند و از س��وی ساکنان این دولتشهر و 
همچنین مقام های غربی به شدت محکوم شده و آنها مدعی هستند که این قانون 

خودمختاری این دولتشهر را تضعیف می کند.

هشدار پمپئو به مسکو درباره پرداخت پول به 
نیروهای طالبان

ایسنا- مقام های   آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود به نیویورک تایمز 
گفته بودند که وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته میالدی به همتای روس خود 
درباره اینکه این کشور باید از در نظر گرفتن جایزه برای نیروهای طالبان به منظور 
کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان اجتناب کند، هشدار داده بود. مایک پمپئو 
به برنامه اعطای جایزه از سوی روسیه به نیروهای طالبان برای کشتن سربازان 
آمریکایی در افغانستان اشاره نکرد اما با سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
درباره پرداخت ها و خط قرمزهایی که آمریکا به شدت مخالف آن است، صحبت 
کرد. این صحبت ها در گفت وگوی تلفنی ۱۳ ژوئیه بین دو دیپلمات ارشد مطرح 
شد. اواخر ژوئن سال جاری میالدی، نیویورک تایمز گزارش کرد که در بازجویی از 
زندانیان طالبان در افغانستان اطالعاتی درباره عملیات اطالعاتی روسیه به دست 
آمد که در آن پرداخت هایی به نیروهای طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی 
در افغانستان مطرح شده است. در همین حال، سهیل شاهین سخنگوی طالبان 
ادعاها درباره اینکه روسیه به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان 
پول داده را رد و تاکید کرد که این اتهامات بی پایه و اساس چیزی جز کمپین 
بی اعتبار کردن از سوی مخالفان روند صلح در افغانستان نیست. او گفت: نخست، 
اینکه این اتهامات بی پایه و اساس هستند. اینها اصال درست نیست. این گزارش ها 
بخشی از کمپین مخالفان روند صلح است. آنها روند کنونی صلح در کشور را 

تخریب می کنند. اینها اطالعاتی نادرست هستند.

درخواست صندوق بین المللی پول برای کمک جهانی 
به لبنان

یورونیوز- صندوق بین المللی پول خواستار کمک جامعه بین الملل به لبنان 
برای عبور این کشور از پیامدهای انفجار بیروت شد.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول )IMF( در بیانیه ای 
با اشاره به انفجار اخیر بندر بیروت اظهار کرد: زمان وحدت ملی برای غلبه بر 
این فاجعه و همچنین برای حل بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی لبنان فرا 
رسیده است. در این بیانیه آمده است، صندوق بین المللی پول تمامی راه های 

ممکن برای کمک به ملت لبنان را بررسی می کند.
جورجیوا در ادامه تاکید کرد که عبور از بن بست بحث درباره اصالحات اساسی 
و ایجاد برنامه ای هدفمند برای تغییر اقتصاد ضروری است. مدیرعامل صندوق 
بین المللی پول همچنین از جامعه بین الملل و دوستان لبنان خواست که در 
این لحظه دشوار به لبنان کمک کنند. شامگاه سه شنبه گذشته انفجار مهیبی 
بیروت را لرزاند. این انفجار که در بندر این شهر رخ داد منجر به کشته شدن 

بیش از ۱۳5 نفر شد و بیش از  5۰۰۰ مجروح به همراه داشت.

تایوان از بیم رزمایش های چین اف-۱۶ را مستقر کرد
یورونی�وز- در پی انتش��ار گزارش های��ی درباره برگ��زاری قریب الوقوع 
رزمایش هایی از س��وی چین در جزایر تحت کنترل تایوان، این کشور نیز دو 

اف-۱۶ مسلح به موشک های ضدناو را در منطقه مستقر کرده است.
گزارش هایی از برگزاری رزمایش از سوی ارتش آزادیبخش خلق چین در 
جزایر تحت کنترل تایوان موسوم به »پراتاس« منتشر شده و همین امر دولت 
تایوان را بر آن داشته تا جنگنده های خود را در منطقه مستقر کند. این جزایر 
در چین با نام جزایر »دونگشا« معروف است و در شمال دریای چین جنوبی 

واقع شده که دولت پکن مدعی مالکیت تمام آن است.
خبرنگار بخش نیروی هوایی تایوان در گزارش خود نوشته است: جنگنده های 
اف-۱۶ تایوان مجهز به موشک های ضدناو در محل مستقر شده اند. گمان می رود 
که این جنگنده ها از بیم این مس��اله در منطقه مستقر شده باشند که ارتش 
آزادی بخش خلق چین به زودی رزمایشی شبیه سازی شده برای به دست گرفتن 
کنترل این جزایر برگزار می کند. گزارش های مربوط به برگزاری رزمایش یادشده 

در آگوست نخستین بار در می سال جاری میالدی منتشر شد.

رکورد افزایش ماهانه صادرات آلمان در سی سال گذشته
دویچه وله- با وجود بحران کرونا صادرات آلمان در ماه ژوئن به شدت افزایش یافت 
و چنین افزایشی بار قبل آگوست ۱99۰ رخ داده بود. با این همه حجم کل صادرات 

آلمان همچنان کمتر از ماه مشابه در سال قبل بوده است.
پس از شوک اولی که همه گیری ویروس کرونا به اقتصاد تقریبا تمام کشورهای 
جهان، به خصوص کشورهای صنعتی، وارد کرد رشد صادرات آلمان در یک ماه به 

سطحی رسیده که سی سال پیش تجربه شده بود.
اداره فدرال آمار جمعه گذشته اعالم کرد صادرات آلمان در ماه ژوئن نزدیک به ۱5 
درصد به نسبت ماه پیش افزایش داشته است. این میزان رشد تقریبا دو درصد بیشتر 
از خوش بینانه ترین برآوردهای کارشناسان درباره روند بهبود وضعیت اقتصادی آلمان 
در زمینه صدور کاال و خدمات به خارج است. با این همه به دلیل رکود اقتصادی ناشی 
از بحران کرونا در کشورهای طرف تجارت آلمان، میزان صادرات به شکل محسوسی 
همچنان کمتر از سال گذشته است. بنابر این گزارش، شرکت های آلمانی در ماه ژوئن 
کاالهایی به ارزش 9۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو به دیگر کشورها صادر کرده اند که 

9/4 دهم درصد کمتر از ماه مشابه در سال ۲۰۱9 بوده است.
در همین حال تولید صنایع آلمان نیز به شدت در حال افزایش است. ینس اولیور 
نیکالش، کارشناس اقتصادی بانک ایالتی بادن ورتمبرگ می گوید: »لیوان قطعا دوباره 
بیش از نیمه  پر است.« در ماه ژوئن واردات به آلمان هم با هفت درصد افزایش ۸۰ 
میلیارد یورو و با وجود این، ۱۰ درصد کمتر از ماه مشابه سال پیش بوده است. با وجود 
تحوالت مثبت در واردات و صادرات در ماه های اخیر، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۰ با 
رکودی عمیق مواجه است. کمیسیون اتحادیه اروپا برآورد کرده که تولید ناخالص ملی 
آلمان در سال جاری ۶/۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته باشد. این شدیدترین 
رکود اقتصادی آلمان از پایان جنگ جهانی دوم به این سو خواهد بود. کارشناسان اتاق 
صنایع و بازرگانی آلمان برآورد می کنند صادرات آلمان در سال ۲۰۲۰ به دلیل بحران 
کرونا ۱5 درصد کمتر از سال گذشته باشد. روند بهبود روابط بازرگانی آلمان با مهم ترین 
شریکان تجاری آن به تناسب میزان درگیری این کشورها با بحران کرونا متفاوت است. 
در حالی که صادرات آلمان به چین در ماه ژوئن نزدیک ۱5/5درصد نسبت به ماه قبل 
افزایش یافته، صدور کاال به ایاالت متحده که درگیرترین کشور جهان با کروناست، در 

همین  ماه ۲۱ درصد کاهش داشته است.

فاطمه رحیمی- پاندم��ی کرونا ویروس خبر
شیوه تبلیغات، نحوه رای دادن و ارزشگذاری 
آمری��کا را تغییر داده اس��ت. به همین دلیل 
اس��ت که این موضوع ب��رای انتخابات آینده 
اهمیت دارد. س��ال ۲۰۲۰ ممکن بود چنین 
باشد؛ بدون هیچ پاندمی و بیماری و سیاست 

در مرکزیت جهان.
حزب دموکرات به تازگی نامزدی جو بایدن 
و همرزمانش را در کنوانسیون خود در اواسط 
ماه ژوئیه در میلواکی معرفی کرده اس��ت در 
حالی که جمهوریخواهان در تالش هستند تا 
دونالد ترامپ را در ش��ارلوت یکی از شهرهای 
کارولینای ش��مالی در گردهمایی خود دوباره 
معرف��ی کنن��د. ترامپ در حال نش��ان دادن 
اقتصادی رو به رش��د است تا برنامه های خود 
را برای انتخاب مجدد پیش ببرد، در حالی که 
بایدن در تالش است تا با وعده برای بازگشت به 
حالت عادی، جمعیت رای دهندگان را برانگیزد. 
متحدان ترامپ همچنان به ترویج تئوری های 
توطئ��ه در مورد گرفتاری خان��واده بایدن در 
اوکرای��ن می پردازند ک��ه دموکرات ها به طور 
فزاینده ای ناامید شده و به دنبال استیضاح دوم 
در مجلس باشند. هر دو حزب خشمگینانه در 
سراسر کشور کار می کنند و در تالش هستند 
ت��ا رای میلیون ها نفر را  در ماه نوامبر به نفع 

خود جلب کنند.
ام��ا در س��ال ۲۰۲۰ آنچه واقع��ا در حال 
رخ دادن اس��ت، اینک��ه همه گیری کووید۱9 
همه چیز را تغییر داده است؛ از نحوه هدایت 
ای��ن کمپین تا نحوه رای گی��ری. این پاندمی 
کنوانس��یون ها، جم��ع آوری کمک های مالی 
و تبلیغ��ات انتخاباتی را لغ��و کرده و به حوزه 
دیجیت��ال انتقال داده و بس��یاری از ایاالت را 
وادار کرده است که با نتایج غیرقابل پیش بینی 
و بالقوه فاجعه بار، نحوه دریافت و ارائه رای های 
خود را به سرعت تغییر دهند. بحران های حاد 
توجه کشور را مجددا در مرکزیت قرار داده و 
موضوعاتی مانند بهداش��ت عمومی، نابرابری 
اقتصادی و نژادی را به معرض نمایش گذاشته 
و مردم را وادار کرده تا رهبران خود را مجددا 

مورد بررسی قرار دهند.
به مدت چهار سال، ترامپ نیروی غالب و 
واقعیت غیرقابل انکار نه تنها سیاست ملی بلکه 
زندگی آمریکایی بوده است. اکنون او جایگاه 
خ��ود را به عنوان ش��خصیت اصلی در کارزار 
انتخاباتی اش متزلزل می بیند، آن هم توسط 
طاعونی که به هیچ تقویم، ایدئولوژی یا هدف 
سیاسی پاسخ نمی دهد.  درست همان طور که 
ویروس ش��یوه گزارش بزرگساالن به دفاتر و 
حضور کودکان به مدرسه را تغییر داده است، 
با پیش��رفت صنایع کل در ای��ن روند، تحول 
گس��ترده ای در عملکرد اساس��ی دموکراسی 
آمریکا ایجاد شده است: چطور رییس جمهوری 
را انتخاب می کنیم که مسوول پایان دادن به 
ویرانی ه��ای پاندمی، مقابله با پیامدهای آن و 
احیای ملتی که از خاکس��تر آن برمی خیزند، 
خواهد بود و مانند بس��یاری از تغییرات دیگر 
که توسط کرونا ویروس صورت گرفته، ممکن 
اس��ت عملکرد سیاس��ت آمریکا هرگز دوباره 

یکسان نباشد.
این همیش��ه ی��ک مس��ابقه غیرمعمول 
بوده اس��ت - مب��ارزات انتخاباتی مجدد یک 
رییس جمهور تفرقه افکن تاریخ در یک لحظه 
مهم برای ملت، همه پرسی در مورد سبک خرد 
و هنجارشکنی و دیدگاه مخرب او، آزمایشی 
ب��رای مخالفت پراکنده او ب��رای اثبات اینکه 
کدام یک از طیف های قطبی سیاسی نمایانگر 

جریان اصلی اس��ت. در حال��ی که این کارزار 
وارد س��ه ماهه نهایی خود می ش��ود، ترامپ 
نظرسنجی های کش��وری و میادین ایالتی را 
به ش��دت پیگیری می کند زی��را آمریکایی ها 
نیز عملکرد ناامید کنن��ده او را از این بیماری 

همه گیر، پیگیری می کنند.
اما پایان دوره آش��فته ترامپ توس��ط این 
ویروس نوشته خواهد شد. این ویروس با ظهور 
و گس��ترش خود در ژانویه و فوریه همگان را 
وحشت زده کرد، زندگی عادی را در ماه مارس 
و آوریل به حالت تعلیق درآورد و بس��یاری را 
پی��ش از آنکه دوباره با احی��ای مجددش در 
ژوئن و ژوئیه غرق کند، به خاموش��ی کشاند. 
چه کسی می داند چه شگفتی ای در ماه اکتبر 

ممکن است در راه باشد؟
با وج��ود همه گیری، ترام��پ امیدوار بود 
که گردهمایی ها را در کانون اساطیر سیاسی 
خود محکم نگه دارد. اما تالش برای بازگشت 
به صحنه در تولس��ا، اوکال، در تاریخ ۲۰ ژوئن 
با یک جمعیت پراکنده و به طور عمده بدون 
ماسک که به سختی صفوف آغازین را پر کرده 

بود، به یک افتضاح سیاسی تبدیل شد.
برخ��ی از نامزدهای محلی - به طور عمده 
جمهوریخواهان – با وجود خطرات، هنوز هم 
در حال برگزاری رویدادهای حضوری هستند. 
اما این بیماری همه گیر به یک مسیر حمالت 
حزبی تبدیل ش��ده اس��ت. هنگامی که یک 
نامزد مجلس سنای جمهوریخواه در ویرجینیا 
ویدئوی��ی از خودش را ب��رای حضور در یک 
رویداد سیاسی داخلی و بدون ماسک منتشر 
کرد، ح��زب دموکراتیک ایالتی از این تصویر 
استفاده کرد تا او را فردی خطرناک با عملکرد 

غیرمسووالنه بنامد.
در زمان انتخابات، مب��ارزات انتخاباتی به 
طور س��نتی از ثبت نام، شناس��ایی و ترغیب 
رای دهندگان به سوق دادن آنها به رای گیری 
تغییر می کند. کمیته ملی جمهوریخواه ادعا 
می کن��د که ح��زب متبوعش هن��وز هم این 
کار را می کن��د و در هفت��ه به ی��ک میلیون 
خان��ه س��ر می زند. اما در س��وی دیگر، بحث 
ش��دید درب��اره آداب رفتن خان��ه به خانه در 
میان طاعون آغاز شده است. تحقیقات نشان 
می دهد که مکالمات حضوری با رای دهندگان 
موثرترین راه برای نتیجه گیری آنهاس��ت. اما 
اکث��ر گروه های لیبرال و مب��ارزات انتخاباتی 
بایدن در سال جاری برنامه ریزی برای سر زدن 
به خانه ها را ندارند چراکه آن را برای کارگران و 

رای دهندگان بسیار خطرناک می دانند.
در هر صورت، کروناویروس در سیس��تمی 
که از قبل شکننده بود، بروز کرد. ریک  هازن ، 
یک کارش��ناس قانون انتخابات در دانش��گاه 
کالیفرنیا، ایروین می گوید: اش��تباه است که 
ب��ه همه گی��ری به عنوان امری جدا از س��ایر 
مشکالت سیس��تم های انتخاباتی بیندیشیم. 
ای��ن با آسیب شناس��ی های موجود در تعامل 
اس��ت تا اوضاع بدتر شود. بسیاری از ایالت ها 
که چندین دهه اس��ت به ص��ورت حضوری 
انتخاب��ات را انجام می دهند، اکنون در تالش 
هس��تند از طریق نامه رای گیری را از طریق 
پس��ت الکترونیکی انجام دهند و به مردم این 

امکان را بدهند که بدون بهانه و یا با استناد به 
کووید۱9 به عنوان دلیل یک پزشکی قانونی، 

به صورت غیابی رای  دهند.
آنچه بیشتر از همه کارشناسان انتخابات را 
نگران می کند این است که همه این چالش ها 
و تغییرات می تواند نتیجه را با ش��ک و تردید 
مواج��ه کند. احتماال ش��ب انتخاب��ات بدون 
برنده ای مش��خص خاتمه می یابد و شمارش 
همه آرا می تواند هفته ها یا ماه ها طول بکشد. 
آدیتی جونجا ، وکیل دادگس��تری که وظیفه 
کارگروه ملی دو حزب را در مورد بحران های 
انتخاباتی دارد، می گوید: »اگر نتیجه مشخص یا 
نامشخص باشد، این امر باعث می شود بازیگران 

بد برای ادعاهای خصمانه اقدام کنند.«
این دقیقا همان کاری است که ترامپ انجام 
داده است. رییس جمهور بر طبلی که در ۲۰۱۶ 
نواخت، همچنان می کوبد، او بارها بر مشروعیت 
آرا تردید و به اشتباه تاکید کرد که رای گیری از 
طریق نامه پستی امن نیست و انتخابات تقلبی 
خواه��د بود. ترامپ ادع��ا می کند بین رای از 
طریق پست تفاوت وجود دارد اما کارشناسان 
می گویند هیچ تفاوت��ی از نظر امنیتی وجود 
ندارد.  ترامپ به جوزلین بنسون، وزیر خارجه 
دموکرات میش��یگان حمله و او را  س��رکش 
خطاب کرد، وقتی او قبل از ایاالت مقدماتی، 
درخواس��ت های رای غیابی را ارسال می کرد؛ 
اقدامی که بسیاری از همتایان او نیز انجام داده 
بودند. بنس��ون در این خصوص به تایم گفت: 
وقتی اطالعات غلط یا گمراه کننده و سخنان 
حزبی به گفتمان تزریق ش��ود، مفید نیست. 

این باعث می شود مردم نسبت به حرمت روند 
و صحت آرا خود ش��ک داشته باشند. واقعیت 
این اس��ت که ما هر روز در تالش هس��تیم تا 

رای گیری راحت تر و تقلب سخت تر شود.
در تاری��خ ۳۰ ژوئیه، ترامپ پیش��نهاد به 
تعوی��ق انداختن انتخابات ریاس��ت جمهوری 
را مط��رح کرد و این امر موج��ی از مخالفت 
یکس��ان جمهوریخواهان و دموکرات ها را به 
همراه داشت. فرانک الروز ، وزیر خارجه اوهایو  
به تایم می گوید: »نگرانی هایی که رییس جمهور 
مطرح کرده در ایالت اوهایو معتبر نیست.« »هر 
دو حزب سیاسی در اوهایو به مدت ۲۰ سال 
به سیس��تم ما اعتماد کرده اند و س��خت کار 
می کنند تا رای دهندگان بتوانند از طریق نامه 
پس��تی از رای گیری استفاده کنند.« در مورد 
تعویق انتخابات ، او می گوید: »این چیزی نیست 

که حتی باید در نظر بگیریم.«
کارشناسان انتخابات هر دو حزب نگران این 
هستند که اقدامات فجیع ترامپ برای تضعیف 
اعتماد ب��ه صداقت در انتخابات بهانه ای برای 
امتناع از قبول نتیجه در صورت از دست دادن، 
یورش ملت به بحران قانون اساسی یا بدتر از 
آن باشد.  هنگامی که واقعیت همه گیری آغاز 
شد، درجه اعتبار طرفداری از ترامپ باال رفت ، 
همان طور که اغلب برای رییس جمهور در مواقع 
بحرانی اتفاق می افتد. میزان آمریکایی هایی که 
ترامپ را تایید می کنند در اواخر ماه مارس به 
4۶ درصد رسید ، باالترین سطح از زمان آغاز 

به کار او، و سپس شروع به ریزش کرد.
امروز به سختی 4۰ درصد عملکرد ترامپ 

را تایید می کنند ، در حالی که تقریبا 55 درصد 
مخالفت می کنند. اکنون آمریکایی ها از برخورد 
او با این همه گیری با حاشیه ۲۰ امتیاز مخالفت 
می کنند. بایدن پیشروی های قابل توجهی را در 
میادین جنگ مهم مانند ویسکانسین ، فلوریدا 
و میشیگان دارد. ایاالتی مانند تگزاس ، آریزونا 
و جورجیا  که دموکرات ها طی دهه ها در سطح 
ریاست جمهوری نتوانسته اند برنده شوند، اکنون 

ممکن است از دست بروند.
کووید۱9 رویه انتخاب��ات را به روش های 
غیرقابل وصفی تغییر داده است. خوش بینی از 
بین رفته است: سهم افرادی که معتقدند ایاالت 
متحده در مس��یر صحیح است، از مارس ۲۰ 
امتیاز کاهش یافته است. این بیماری همه گیر 
در م��واردی مانند دسترس��ی به مراقبت های 
بهداش��تی ، نابرابری و شبکه تامین اجتماعی 
فوریت ه��ای جدی��دی ایجاد کرده اس��ت در 
حالی که مباحث ترجیحی ترامپ از مهاجرت 
و تجارت را به حاشیه رانده است. لین دانشور 
سیاس��ی UCLA ، نویس��نده کتاب بحران 
هویت: نام��زدی انتخابات ریاس��ت جمهوری 
۲۰۱۶ و نبرد برای معن��ای آمریکا می گوید: 
»رای دهندگان اساسا یکسان هستند اما زمینه 

انتخابات ۲۰۲۰ تغییر کرده است.«
نق��ص ش��خصیت ترام��پ ناگه��ان برای 
رای دهندگان بیشتر می شود. آنها می خواهند 
که او دست از توئیت کردن بردارد و همچنین 
او را تفرقه افکن می نامند درست همان طور که 
بدترین ویژگی های ترامپ بزرگ ش��د، نقاط 
قوت بایدن به ط��ور ناگهانی لحظه به لحظه 

پررنگ تر شد.
اگر این همه گیری خطرات ش��کاف را در 
جامعه آمریکا آشکار کرده، موضوع دیگری را 
نیز در معرض نمایش قرار داده اس��ت: برخی 
م��وارد هنوز هم برای گرفتاری در سیاس��ت 
بسیار مهم هس��تند. تالش های ترامپ برای 
تبدیل کردن بهداشت عمومی به یک موضوع 
حزبی ب��ه طور عمده ناکام بوده اس��ت. اکثر 
آمریکایی های��ی که از محدودیت های پاندمی 
در ایاالت خود حمایت می کنند، بر این باورند 
ک��ه کنترل ویروس مهم ت��ر از تقویت اقتصاد 
و بهره برداری اس��ت ، آنه��ا  فکر می کنند که 
اقدامات بیشتری باید انجام شود و از پوشیدن 

ماسک پشتیبانی می کنند.
روحیه ملی در این پرتالطم ترین سال های 
انتخابات تغییر عمده ای را تجربه کرده است. 
آمریکا یک کشور تقسیم شده است ، اما از آن 
نوع که هوس و اشتیاق به همبستگی و انسجام 
دارد. هنگامی که یک مرد سیاهپوست به طرز 
وحش��یانه ای توس��ط پلیس در مینیاپولیس 
به قتل رس��ید، تعداد بی سابقه ای از مردم به 
خیابان ه��ا ریختند. س��ه چهارم آمریکایی ها 
گفتن��د که از اعتراضات عدال��ت نژادی اخیر 
حمایت می کنند، و حمایت از جنبش »زندگی 
س��یاهان ارزش دارد« باع��ث افزایش ناظران 
سیاس��ی ش��د. تصور این اتفاق بدون ترامپ 
دشوار است اما تصور کردن آن بدون کووید۱9 

نیز دشوار است.
هنگامی که روزی آمریکایی ها به این طاعون 
نگاه می کنند، کمپین انتخاباتی که با آن همزمان 
شد، جزئی جدایی ناپذیر از داستان خواهد بود. 
آمریکا پیش از این انتخابات را در شرایط دشوار 
برگزار کرده است: جنگ ها، افسردگی ها، بالیای 
طبیعی. هر بار، در مواجهه با مشکل، ما به برنامه 
رای می دادیم؛ هر بار، دموکراسی به ما این فرصت 
را می داد که انتخاب کنیم که چگونه می توانیم از 

بحران خودداری کنیم.

تغییر رویه انتخابات 2020 آمریکا در سایه کرونا به روایت تایم

انتخاباتطاعونزده

خواب هایی که ماکرون برای آینده لبنان دیده است

بازگشت به دوران استعمار 

بازتاب
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد
افزایش کد سهامداری به بیش از ۵۰ میلیون

سنا- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش کدهای سهامداری به بیش از 
۵۰ میلیون عدد در سال جاری خبر داد. حسن قالیباف اصل با بیان اینکه اقبال عموم 
مردم به بازار سرمایه و آزادسازی سهام عدالت، عنصر کلیدی تبدیل بازار سرمایه در 
سال 1۳۹۹ به سالی ویژه بوده است، گفت: افزایش کدهای سهامداری از حدود 11/۵ 
میلیون به بیش از ۵۰ میلیون کد در سال جاری، نویدبخش هدایت سرمایه های خرد 
به سمت دارایی های مولد است. در این میان نقش اصحاب رسانه بیش از پیش فزونی 
گرفته است. وی اظهار داشت: پرسش های متعددی در بین اقشار مختلف جامعه 
نسبت به نحوه فعالیت در بازار سرمایه وجود دارد و یکی از محوری ترین بخش ها که 
می تواند به این سواالت و گاه دغدغه ها و نگرانی ها پاسخ دهد، بخش رسانه است. 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: یکی از مهم ترین موضوعات این روزهای 
بازار سرمایه، مساله ارتقای سواد مالی است. رسانه ها در این حوزه می توانند کمک 
شایان توجهی به جامعه ارائه دهند. قالیباف اصل خاطرنشان کرد: توجه  دادن مردم 
به فراگیری دانش سرمایه گذاری، ارزش ذاتی دارایی ها، وضعیت سودآوری شرکت ها، 
تجزیه و تحلیل اطالعات رسمی، پرهیز از توجه به شایعات یا رهنمودهایی که توسط 

منابع غیرمعتبر ارائه می شود همگی می توانند به این مهم یاری رسانند.

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد
عدم تناسب قیمت سهام شرکت ها با ارزش ذاتی آنها

ایس�نا- روند صعودی بازار سرمایه بی وقفه ادامه دارد و در هفته گذشته 
شاهد فتح قله دو میلیون واحد شاخص بودیم. این در حالی است که شواهد 
نش��ان می دهد منابعی که وارد این بازار می شود، آن طور که باید و شاید وارد 
چرخه تولید نشده است؛ موضوعی که یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تایید 
آن گفت: بازار س��رمایه نقشی در تولید یا تجهیز منابع مالی شرکت ها به جز 
مواردی خاص ندارد و صرفا نوعی جذابیت برای س��رمایه گذاران است. فردین 
آقابزرگی با تاکید بر اینکه تا زمانی که بازار جذابی مشابه بازار سرمایه در کشور 
ایجاد نشود، جذابیت این بازار ادامه دارد، اظهار کرد: در حال حاضر عالقه مندی 
به ورود به بازار سرمایه صرفا به دلیل جلوگیری از کاهش ارزش پول است و این 
روند بدون وجود منطق اقتصادی، روند افزایشی به خود گرفته است زیرا هیچ 
بازار موازی جذابی وجود ندارد. وی در مورد تناسب یا عدم تناسب قیمت سهام 
و ارزش ذاتی آن نیز توضیح داد: می توان گفت این تناسب در اغلب شرکت های 
موجود وجود ندارد و این موضوع نقطه ضعفی برای بازار سرمایه است. از سوی 
دیگر بازار سرمایه نقشی در تولید یا تجهیز منابع مالی شرکت ها به جز مواردی 
خاص ندارد و صرفا نوعی جذابیت برای سرمایه گذاران است که این جذابیت 
هم فلسفه وجودی بورس است که فضایی ایجاد شود تا فعاالن بازار، بنگاه های 
اقتصادی و تولیدی بتوانند به منابع ارزان قیمت دست پیدا کنند. این کارشناس 
بازار سرمایه ادامه داد: تا زمانی که تناسب حجم معامالت در بازار اولیه و ثانویه 
کمتر از 1۰ درصد اس��ت، شاهد تغییر و تحول چشمگیر در بازار اقتصادی از 

طریق تجهیز منابع توسط بازار سرمایه نخواهیم بود.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
واکنش بازار به اخبار صندوق های دولتی پیش رو

بورس نیوز- یک کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: شاخص مانند هفته 
گذشته حرکت خود را ادامه خواهد داد و محدوده های متعادل معامالتی نیز در 
این فضا هنوز به چشم می خورد. مهدی افضلیان ادامه داد: از سوی دیگر بازار 
برای کس��ب انرژی مجدد و رش��د بعدی نیاز به اصالح قیمتی و اصالح زمانی 
داشته و فعال انتظار رشد شارپ در کوتاه مدت برای بورس وجود ندارد. در این 
شرایط که بازار رشد کلی داشته و تمامی صنایع بزرگ و کوچک نیز رشد های 
شارپی را تجربه کرده اند، سرمایه گذاران باید سراغ شرکت هایی با  P/E تحلیلی 
مناسب که به لحاظ بنیادی ارزشمند هستند بروند. این کارشناس بازار سرمایه 
در خص��وص حرکت ش��اخص کل و هم وزن اضافه کرد: ش��اخص کل اثرات 
شرکت های بزرگ تر بازار را بیشتر نشان داده و وزنی که به شرکت های بزرگ تر 
بازار در شاخص کل داده می شود، بسیار زیاد است بنابراین ممکن است شخصی 
صفحه معامالت را باز کرده و با ۵۰ درصد بازار منفی روبه رو شود، اما شاخص 
کل ۳۰۰ واحد مثبت را نشان می دهد. این به دلیل وجود شاخص جایگزین 
یعنی ش��اخص هم وزن است که اگر سرمایه گذار بخواهد روال کلی بازار را به 
صورت روزانه رصد کند باید از شاخص هم وزن در معامالت خود حتما استفاده 
کند. افضلیان در رابطه با عرضه صندوق های بعدی دولت خاطرنشان کرد: عرضه 
دارایکم با مشکالت زیرساختی همراه بود و برای عرضه های بعدی نیاز به فکری 
جامع تر و زیرساختی قوی تر برای اقتصاد احساس می شود.  وی ادامه داد: به 
نظر می رس��د میزان استقبال مردم نسبت به دارایکم بیشتر شود. البته بحث 
قیمت نیز اهمیت داشته و بسته به آن برای سرمایه گذاران جذاب خواهد شد. 
به طور کلی بازار سرمایه نسبت به عرضه صندوق های دولتی پیش رو واکنش 
داشته و اطالعیه های مرتبط با صندوق های دارا بر استقبال سرمایه گذاران از 
بازار بسیار تاثیرگذار است. وی اضافه کرد: فلزات اساسی، گروه های شیمیایی و 
دارویی در گروه ارزنده های بازار قرار دارند. البته برای برخی صنایع بازار قیمت 
با معیار سوددهی هماهنگی نداشته و به لحاظ قیمتی، سهم این شرکت ها در 

گروه ارزنده ها قرار نمی گیرند.

دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرد
الزام تولیدکنندگان فوالد به رعایت کف عرضه در بورس

مهر- دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: تولیدکنندگان محصوالت فوالدی، مکلف 
به رعایت کف عرضه تعیین شده در بورس هستند. محمدرضا کالمی با بیان اینکه 
تولیدکنندگان محصوالت فوالدی، مکلف به رعایت کف عرضه تعیین شده در 
بورس هستند، اظهار داشت: تولیدکنندگان فوالد موظف هستند کف عرضه در 
مورد کاالهایی چون شمش، اسلب، میلگرد، ورق و تیرآهن را که از سوی کمیته 
ویژه تعیین شده برای پایش عملکرد آنان مورد رصد قرار می گیرد رعایت کنند. 
وی اضافه کرد: تیم ویژه ای در ستاد تنظیم بازار با مسوولیت رصد روزانه عملکرد 
واحدهای فوالدی تشکیل شده است و این تیم گزارشی درباره وضعیت عملکرد 
به صورت هفتگی ارائه می کند. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: رعایت نکردن کف عرضه تعیین شده تخلف بوده و واحدهای 
متخلف تحت عنوان اخالل در نظام اقتصادی به دادستانی معرفی خواهند شد. 
دبیر ستاد تنظیم بازار از واحدهای تولید کننده محصوالت فوالدی خواست به 

رعایت کف عرضه محصوالت فوالدی در بورس اقدام کنند.

یک نماینده مجلس خواستار شد
واریز سود سهام شرکت ها از طریق سجام

تس�نیم- یک نماینده مجلس در تذکر کتبی به وزیر اقتصاد خواستار واریز 
سود سهام شرکت های بورسی به صورت یکپارچه شد. علیرضا نظری در تذکری به 
وزیر اقتصاد خواستار پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای واریز سود سهام 
شرکت های بورسی به صورت یکپارچه از طریق سامانه سجام شد. در این تذکر ضمن 
پرسش در خصوص علت عدم واریز سود مجامع شرکت های بورسی با استفاده از 
زیرساخت سامانه سجام آمده است: چرا با وجود بانک اطالعاتی سامانه سجام و 
الزام سهامداران به ثبت نام در این سامانه، شرکت های بورسی ملزم به پرداخت سود 
سهامداران خرد به صورت یکپارچه نشده اند؟ وی در متن تذکر خود با اشاره به ورود 
ده ها میلیون  مشمول سهام عدالت به عنوان کاربران جدید بازار سرمایه تاکید کرده 
است، قانون برنامه ششم توسعه بر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و حرکت 
به سمت دولت الکترونیک برای کاهش مراجعات و سرگردانی مردم تاکید کرده. 
بر این اساس انتظار می رود هر چه سریع تر نسبت به ایجاد زیرساخت الزم و الزام 

شرکت های بورسی برای پرداخت سود از طریق سامانه سجام اقدام شود.

زینب مختاری- رییس س��ازمان 
بورس اعالم کرده کدهای سهامداری در 
بازار سرمایه از حدود 11/۵ میلیون عدد 
به بیش از ۵۰ میلیون کد در سال جاری 
رسیده است. این در حالی است که این 
س��ازمان به دلیل تحریم ها و عدم وجود 
فناوری الزم در کش��ور، توانایی ارتقای 
هسته معامالت را نداشته و معامله گران 
ه��ر روز در ثبت س��فارش های خرید و 
فروش خود با چالش کندی هسته مواجه 
هستند. چالش زیان باری که گاه برخی را 
از ورود به این بازار پشیمان کرده است. 
سازمان بورس در ماه های گذشته روشی 
را برای کاهش فشار بر هسته معامالت در 
نظر گرفته بود. بر این اساس به طور روزانه 
اعالم می شد که برخی سهام پرطرفدار 
بازار در ساعات بعدازظهر معامله می شوند. 
معامله گران و برخی صاحبان شرکت های 
کوچک ت��ر، این روش را نوعی رانت زایی 
برای برخی شرکت های بزرگ می دانستند 
و نگران تداوم آن بودند. با این حال به نظر 
می رسد این نگرانی چندان هم بیراه نبوده 
است؛ چنانکه بر اساس اعالم مدیرعامل 
بورس تهران، قرار اس��ت از هفته جاری، 
سهام شرکت ها در دو بازه زمانی مشخص 
مورد معامله قرار گیرند تا اندکی از فشار 
بر هسته معامالت کاسته شود و بر این 
اساس گفته می شود سهام صنایع بزرگ 
به شیفت بعدازظهر فرستاده می شوند. 
اگرچه عنوان شده که این روش به دلیل 
مشکالت س��خت افزاری موجود انجام 
می پذی��رد اما با این حال چنین روندی 
به طور طبیعی همچنان بازار را به سمت 
سهام پرمعامله نوبت دوم هدایت خواهد 
کرد. به هر روی مسووالن سازمان بورس 
این اقدام را موقتی خوانده و اعالم کرده اند 
که به زودی، تمامی معامالت مجددا به 
صورت همزمان اما روی دو زیرس��اخت 

مجزا انجام خواهند گرفت.
هفته گذشته مدیرعامل بورس تهران 
اع��الم کرد: اقدام��ات کوتاه مدت بورس 
تهران، برای کاهش فش��ار روی هسته 
معامالتی بدین گونه است که سهام صنایع 
مختلف در دو زمان ۸:۳۰ تا 11 و 11 تا 
1۳ هر روز کاری معامله می ش��ود. علی 
صحرایی افزود: عمده معامالت گروه ها از 
ساعت ۸:۳۰ تا 11 و گروه صنایع بزرگ 
نیز از س��اعت 11 تا 1۵ انجام می شود. 
او همچنین تاکید کرد ک��ه از روز قبل 
اطالع رسانی می ش��ود که چه صنایعی 
در چه ب��ازه زمانی معامله می ش��ود. از 

همین رو دست کم می توان امیدوار بود 
که غافلگیری های قبلی در مورد عرضه 
سهام شرکت ها و ساعات معامالتی آنها 
مانند قبل، تکرار نخواهد شد! با این حال 
صحرایی به اقدامات بلندمدت بورس تهران 
برای ایجاد زیرساخت های معامالتی نیز 
اشاره کرد و افزود: در نظر داریم تا پایان 
سال، سامانه معامالتی جدیدی با کمک 
دانشگاه های تراز اول ایجاد کنیم و البته 
با مش��اوران خارجی هم مذاکراتی برای 
ایجاد هسته جدید داریم. در همین حال 
بر اس��اس اعالم مدیریت فناوری بورس 
ته��ران و تایید صحرای��ی، برای کاهش 
مش��کالت هس��ته اصلی معامالت قرار 
است از دو سامانه معامالتی برای بورس 
استفاده شود که احتماال تا دو ماه آینده 

عملیاتی خواهد شد.
تصمیم موقتی سازمان بورس � 

 مدیرعام��ل 
شرکت مدیریت 
فن��اوری بورس 
تهران در گفت و گو 
با »جهان صنعت« 
با اشاره به تصمیم 
جدید سازمان بورس برای تعیین دو بازه 
زمانی برای معامالت، آن را یک تصمیم 
در حوزه کسب و کار این سازمان می داند. 
روح اهلل دهق��ان تاکید می کند که با این 
حال، از لحاظ فنی مشورت هایی را به آنها 
دادیم که مشخص شود، چگونه می توان 
این تصمیم را پیاده سازی کرد. او در پاسخ 
به این سوال که آیا این روش، بازار برتر را 
برای برخی صنایع ایجاد نمی کند، با بیان 
اینکه بررسی های زیادی روی این شیوه 

انجام شده اظهار می کند: به هر حال، هر 
تصمیمی تبعات خود را دارد و این گونه 
نیست که پس از اتخاذ یک تصمیم، الزاما 
همه اتفاقات مانند قبل باشد و طبعا یک 
س��ری تبعات دارد. دهقان می افزاید: اما 
می دانم که سازمان بورس و بورس تهران 
هم روی این حوزه بررس��ی های زیادی 
کرده اند و سپس این تصمیم اتخاذ شده 
و همان طور که آقای صحرایی هم قبال 
اعالم کرده ان��د این یک تصمیم موقت 
است. مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران تاکید می کند: قرار نیست این 
تصمیم به صورت بلندمدت اجرایی شود، 
بلکه به صورت موقت این تقسیم بندی را 
انجام می دهند و هر زمانی هم که به این 
نتیجه برسند که آن کارایی الزم را ندارد 
قابل برگش��ت خواهد بود. دهقان ادامه 
می دهد: به هر حال ش��رایط بازار و ورود 
افراد به بورس با قبل قابل مقایسه نیست و 
این روند فضایی را ایجاد می کند که نیاز به 
انجام یک سری اقدامات برای پاسخگویی 
به این حجم از حضور احساس می شود 
ت��ا بتوانیم ظرفیت ها را با این ش��رایط 

تطبیق دهیم.
طوالنی ش�دن زمان معامالت  � 

فشار را کاهش نمی دهد
یکی از بحث برانگیزترین جنبه های 
دو شیفته کردن بازار سرمایه، نوع انتخاب 
ش��رکت های بورسی بود. به این نحو که 
غالبا شرکت های اصطالحا شاخص ساز به 
شیفت بعدازظهر فرستاده می شدند و از 
همین رو برخی از معامله گران سهام خود 
در شرکت های کوچکتر را با هدف خرید 
سهام ش��رکت های بزرگ می فروختند؛ 

بدین ترتیب دست کم در ساعات ابتدایی، 
بازار با افت ش��اخص نمادهای کوچک 
همراه و موجب عدم تناس��ب معامالت 
میان شرکت های مختلف بازار می شد. 
در همی��ن ارتباط، مدیرعامل ش��رکت 
مدیریت فناوری بورس تهران در پاسخ به 
اینکه آیا از لحاظ فنی قابلیت افزایش بازه 
معامالتی به صورت یکپارچه و برای تمامی 
نمادها وجود ندارد، می گوید: طوالنی شدن 
زمان معامالت الزاما باعث کاهش فشار 
روی معامالت یک سهم نمی شود. وقتی 
شما تایم معامالت را برای سهام افزایش 
می دهی��د به صورت معمول نتیجه این 
می ش��ود که تعداد معام��الت افزایش 
می یابد. یعنی طوالنی کردن تایم معامالت 
به صورت پیوس��ته، باعث کاهش فشار 
نمی ش��ود. دهقان می افزاید: اگر در نظر 
بگیرید یک فشار ثابت معامالتی دارید و 
می خواهید همان را در طول زمان تقسیم 
کنید افزایش ساعات معامالت به صورت 
یکپارچه روشی درست است. اما تجربه 
دست کم 1/۵ سال گذشته به ما نشان 
داده اس��ت که با طوالنی تر شدن زمان 
معامالت در واقع فشار هم افزایش می یابد! 
یعنی تعداد معامالت زیادتر می ش��ود و 
نمی توانید ف��رض را  بر این بگیرید که 
مقدار فشار و تعداد تراکنش ها ثابت است. 
او تاکید می کند: در حال حاضر در یک 
تایم معامالتی، بورس تهران به تنهایی و 
جدا از فرابورس، بالغ بر دو میلیون معامله 
در روز انجام می دهد که البته با فرابورس 
به سه میلیون معامله هم می رسد. دهقان 
ادامه می دهد: این دو میلیون معامله در 
ساعت ۹ تا 12/۵ انجام می شود که اصوال 

اگر این زمان طوالنی تر ش��ود و کس��ی 
بتواند تضمین کند که ما همچنان همین 
دو میلیون معامله را خواهیم داشت، این 
روش جواب می دهد و می توان معامالت 
را در ط��ول زمان توزیع کرد. مدیرعامل 
ش��رکت مدیریت فناوری بورس تهران 
تصریح می کند: این در حالی اس��ت که  
تجربه 1/۵ سال گذشته نشان داده است 
معامالت به شدت در حال افزایش است و 
در صورتی که زمان هم افزایش یابد، فقط 
در واقع تعداد تراکنش ها را باال برده ایم و 
این امکان وجود دارد که اگر برای مثال 
زمان معامالت به ۸ تا 14 یا 1۵ افزایش 
یابد، بورس تهران در یک روز میزبان چهار 

میلیون معامله شود.
ت�داوم مطالعات ب�رای ارتقای  � 

هسته اصلی 
در همی��ن حال بورس تهران خود را 
آماده می کند تا از حدو دو الی س��ه ماه 
آینده با دو زیرساخت مجزا معامالت را 
پشتیبانی کند. مدیرعامل شرکت مدیریت 
فناوری بورس تهران در پاسخ به اینکه آیا 
داشتن دو زیرساخت مجزا برای یک بازار 
واحد، تداخلی در معامالت و نشستن سهام 
در پرتفوی افراد ایجاد نمی کند، می گوید: 
خیر. در حال حاضر هم بورس و فرابورس 
دو زیرساخت مجزا دارند اما تاثیری روی 
پرتفو و معامالت افراد ندارند، در حالی که 
افراد از یک درگاه هم سهام بورس و هم 
سهام فرابورس را معامله می کنند. با این 
حال دهقان تاکید می کند: اتفاقا یکی از 
سختی های جدا شدن زیرساخت همین 
است که وقتی زیرساخت جدا می شود 
باید حتما این امر مد نظر قرار گیرد که 
این جداسازی از دیدگاه کاربر نهایی باید 
کامال پنهان باشد و او نباید متوجه شود که 
معامالتش روی دو زیرساخت مجزا انجام 
می شود. اما در همین حال این دشواری، 
یکی از شروط ما هم هست!  او در پاسخ 
ب��ه اینکه آیا بعدها هس��ته کنونی ارتقا 
خواهد یافت و معامالت مجددا روی یک 
زیرساخت انجام می شود اظهار می کند: ما 
در حال حاضر به طور موازی با موضوع جدا 
کردن زیرساخت های بورس تهران روی 
ارتقای هسته هم کار می کنیم. دهقان 
تصریح می کند: در یک سال گذشته از 

لحاظ فنی، افزایش ظرفیت های زیادی 
هم داشته ایم. بازار کنونی با بازار در یک 
س��ال پیش و در همین نقطه زمانی که 
تازه اوضاع آن خوب ش��ده بود از لحاظ 
تعداد تراکنش ها قابل قیاس نیست. تعداد 
افرادی که در عرضه اولیه وارد می شوند را 
با مردادماه سال گذشته مقایسه کنید تا 
تفاوت ها را کامال ببینید. او اضافه می کند: 
همان زمان هم روی سقف ظرفیت کار 
می کردیم در حال حاضر هم روی سقف 
ظرفیت هستیم اما این سقف است که 
بلندای فنی آن، به میزانی که معامالت 
رش��د کرده افزایش یافته است. دهقان 
تاکید می کند:  ما در یک س��ال گذشته 
توسعه های زیادی را روی سامانه معامالت 
داشتیم و ظرفیت ها را هم افزایش داده ایم. 
سامانه ای که قبال ۳۰۰ هزار تا 4۰۰ هزار 
معامله را انجام می داد اکنون می تواند بالغ 
بر دو میلیون معامله را انجام دهد. این روند 
نشان می دهد که ظرفیت ها افزایش پیدا 
کرده است. او بیان می کند: ممکن است 
اگر بتوانیم ظرفیت ها را در حدی افزایش 
دهیم که یک زیرساخت بتواند بورس را 
پشتیبانی کند، حتما بازار دوباره به حال 
تک زیرساخت بازگردد. شاید  این اتفاق 
زودتر رخ دهد و بتوانیم یک زیرساخت 
داشته باشیم. اما به طور کلی در دنیای 
نرم افزار، از معیارهای مقیاس پذیری در 
سامانه های فناوری اطالعات این است که 
سامانه طوری باشد که بتواند بار را روی 
زیرساخت های متعدد تقسیم کند. چون 
اصوال بهینه سازی کد، بانک اطالعاتی و 
مواردی از این قبیل تا یک جایی پاسخگو 
هستند و از آنجا به بعد در زیرساخت های 
مقیاس پذیر بحث این است که بتوانید 
بار را توزیع کنید. موازی  س��ازی یکی از 
راهکاره��ای اصلی توزیع ب��ار و افزایش 

ظرفیت است. 
دهق��ان تاکید می کن��د: این روش 
ت��ا کنون دس��ت کم در ی��ک بورس 
معین تست نشده و یک تجربه جدید 
اس��ت. حاال ب��ورس و فرابورس چون 
بازارهای ذاتا متفاوتی هم دارند تقسیم 
کردن آنها پیچیدگی دارد اما نه به این 
ح��دی که یک بورس را ببریم روی دو 
زیرساخت مجزا معامالت را انجام بدهد 
که پیچیدگی  ها و دردس��رهای خاص 
خود را دارد. اما اصوال تقس��یم کردن 
ب��ار روی دو زیرس��اخت از معیارهای  
مقیاس پذیری است و باید بتوانیم به این 

سطح از تکنولوژی هم برسیم.

معامالت بورس دونوبتی می شود

هدایت تقاضا به سوی نمادهای خاص
خبر

دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران بررسی کرد

چالش های افزایش سرمایه از محل صرف سهام
دو فوریت الیحه افزایش س��رمایه شرکت های بورسی روز چهارشنبه 1۵ 
مرداد ماه در مجلس تصویب شد. دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران  در 
این خصوص بیان کرد: قطعا آثار افزایش سرمایه شرکت ها از محل صرف سهام 
در بلندمدت هم برای بازار س��رمایه و هم ش��رکت ها، مثبت خواهد بود البته 
مشروط بر آنکه شرکت ها از منابع حاصل از این افزایش سرمایه ها، استفاده 
صحیح داشته باشند . مثال اجرای یک طرح توسعه ای یا بازپرداخت تسهیالت 
بانکی و کاهش هزینه های مالی و مواردی از این دست. محسن قاسمی افزود: 
یکی از انتقاداتی که برخی افراد به بازار سرمایه وارد می کنند، این است که 
رشد بازار سرمایه منفعتی برای شرکت های فعال در این بازار ندارد. در حالی 
که با فراهم شدن سازوکار افزایش سرمایه از محل صرف سهام، بخش زیادی 
از شرکت ها امکان تامین مالی از این طریق را خواهند یافت. اگرچه در چند 
ماه گذش��ته و در پی افزایش قیمت سهم های مختلف، بعضی هلدینگ های 
بزرگ، از محل واگذاری بخشی از سهام شرکت های زیرمجموعه از بازار تامین 
مالی کرده اند اما نسبت به رشد بازار سرمایه، نقدینگی زیادی وارد شرکت ها 
نشده است. حاال با این روش افزایش سرمایه هم منابع مالی مناسبی جذب 
ش��رکت ها خواهد شد و این منابع، برای سهم های بازار که اکثرا قیمت چند 
هزار تومانی دارند؛ نسبت به زمانی که شرکت ها از محل آورده نقدی افزایش 
س��رمایه می دهند و به قیمت اسمی سهم، منابع پولی وارد شرکت می شود، 
رق��م بااهمیتی خواهد بود. ضمن اینک��ه معافیت های مالیاتی در نظر گرفته 
ش��ده در این الیحه هم برای ترغیب ش��رکت ها به افزایش سرمایه، محرک 

خوبی خواهد بود .
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در گفت وگو با بورس نیوز در رابطه با 
تاثیر افزایش سرمایه از محل صرف سهام بر قیمت سهم ها و روند بازار اظهار 
کرد: باید دید افزایش سرمایه از این محل در چه شرایطی انجام خواهد شد 
و بازار چه وضعیتی دارد. به هر حال در گذشته تجربیات ناموفقی هم در این 
زمینه داش��ته ایم و ش��اید دلیل عدم موفقیت این طرح در گذشته، این بوده 
که هر زمان از برنامه ای در این زمینه صحبت ش��د، تا به مرحله اجرا برس��د، 
شرایط مثبت بازار سرمایه و دوران رونق بورس، سپری شده بود. اما در حال 
حاضر و همین االن، شرایط بازار برای اجرای این طرح مساعد است. قاسمی 
اضافه کرد: بعید است که افزایش سرمایه از محل صرف سهام، ضرر و زیانی 
بر سهامداران قدیمی تحمیل کند. اما نکته اینجاست که با افزایش سرمایه از 
محل صرف سهام، نقدینگی از بازار سرمایه خارج خواهد شد و باید دید این 
طرح با چه حجمی اجرایی خواهد شد. اگر تعداد قابل توجهی از شرکت های 
بزرگ بازار در یک دوره زمانی چند ماهه و به صورت همزمان اقدام به اجرای 
این افزایش سرمایه کنند، به هر حال بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه خارج 
خواهد ش��د و پول اش��خاصی که سهم را در قیمتی نزدیک به قیمت تابلوی 
معامالت خریداری می کنند، به سمت شرکت ها هدایت خواهد شد. به عبارتی 
همان قدر که این خبر برای شرکت ها، اتفاق مثبتی است، باعث خروج نقدینگی 
از بازار سرمایه هم خواهد شد و باید دید چه مقدار نقدینگی از بازار سرمایه 
خارج خواهد ش��د. قاسمی در پاس��خ به این سوال که »آیا در استانداردهای 
حسابداری بین المللی، محلی برای افزایش سرمایه از محل صرف سهام تعیین 
شده« گفت: در استانداردهای بین المللی حسابداری، محدودیتی برای اینکه 
منابع حاصل از این افزایش سرمایه در چه محلی صرف شود، در نظر گرفته 
نشده است. ولی قاعدتا برای تهیه گزارش توجیهی که بازرسان هم روی آنها 
نظر می دهند باید دلیلی برای افزایش س��رمایه مطرح ش��ود و بازرس هم بر 
اساس مفروضات ارائه شده، توجیه پذیری افزایش سرمایه از این محل را بررسی 
می کن��د. بنابراین منابع حاصل از این افزایش س��رمایه باید در همان محلی 

مصرف شود که در گزارش توجیهی افزایش سرمایه ذکر شده است.

بازار
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افسرالسادات حسینی- برنامه ریزی های اقتصادی نیازمند آگاهی از عملکرد 
عمومی اقتصاد کشور است. اما در اغلب کشورها، بخشی از فعالیت های اقتصادی 
در معرض دید سیاستگذاران اقتصادی قرار نمی گیرد. بنابراین یکی از دغدغه های 
اصلی این سیاستگذاران در کشورهای مختلف، روبه رو بودن با فعالیت هایی است 
که به دالیل مختلف از دید ناظران رسمی دور مانده و عملکرد اقتصاد را با اخالل 
مواجه می کنند که از جمله این بخش ها اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه است. وجود 
اقتصاد زیرزمینی، پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد دارد، اقتصاد زیرزمینی موجب 
افسارگسیختگی در برنامه های اجتماعی و اقتصادی، انحراف از تشخیص صحیح 
وضعیت اقتصاد، پدید آمدن مشکالت پولی و مالی، تجویز سیاست های اقتصادی 
نامناسب و نافرجامی تدابیر اجتماعی می شود. همچنین با گسترش و رشد اقتصاد 
زیرزمینی، واقعیت های اقتصادی مانند آمارهای رسمی انحراف پیدا می کنند. بنابراین 
آگاهی از روند و حجم فعالیت های اقتصاد زیرزمینی به منظور تجویز سیاست های 
کارا و درست، از اهمیت باالیی برخوردار است. اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته 
از فعالیت های اقتصادی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی 
ثبت نشده است. در حالی که اختالف نظر در خصوص روش مناسب برآورد اقتصاد 
زیرزمینی وجود دارد، شکی نیست که فعالیت های غیررسمی، سهم بزرگی در بسیاری 
از اقتصادها دارند. بنابراین باید به دنبال راه حلی برای کاهش اقتصاد زیرزمینی بود. 
توسعه مالی عاملی است که می تواند بر حجم و فعالیت اقتصاد زیرزمینی تاثیرگذار 
باشد و تا به حال کمتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در خصوص ارتباط 
بین اندازه اقتصاد زیرزمینی و سطح توسعه مالی، می توان گفت زمانی که بنگاه ها 
یا افراد، فعالیت های زیرزمینی انجام می دهند، توانایی و تمایل آنها در آشکارسازی 
درآمدها و دارایی ها و همچنین دسترسی به منابع مالی کم هزینه از طریق منابع 
رسمی کمتر است بنابراین هزینه های اعتباری افزایش می یابد. هنگامی که بازارهای 
مالی توسعه پیدا کنند، دسترسی به واسطه های مالی کارآمد می تواند منجر به کاهش 
هزینه های دسترسی به منابع مالی اعتباری شده و هزینه - فرصت ادامه فعالیت های 
زیرزمینی افزایش می یابد و به عبارت دیگر، می توان گفت توسعه مالی سبب کاهش 
هزینه های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت های زیرزمینی می شود. به طور 
خالصه می توان ادعا کرد که توسعه بازار مالی با اقتصاد زیرزمینی رابطه منفی دارد. 
به عبارت دیگر، تالش جهت ایجاد توسعه مالی، می تواند ضمن ایجاد منافع ناشی 
از توسعه مالی، منجر به کاهش فعالیت های زیرزمینی شود. توسعه مالی، هزینه 
فعالیت های اقتصادی رس��می را کاهش داده و بدین ترتیب سبب کاهش انگیزه 

حضور در فعالیت های زیرزمینی می شود.
مفهوم توسعه مالی و ارتباط آن با اقتصاد زیرزمینی � 

اقتصاد زیرزمینی ش��امل چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی 
است، و برای تعیین حدود و ثغور اقتصاد زیرزمینی، باید مشخص کرد که هر یک از 
متغیرهای علل اقتصاد زیرزمینی در این تحقیق از کدام بخش انتخاب شده است. 
در این پژوهش، برای اندازه گیری بخش خانوار از شاخص توسعه انسانی و از متغیر 
نرخ بیکاری، برای اندازه گیری بخش غیررسمی اقتصاد زیرزمینی و برای اندازه گیری 
بخش نامنظم اقتصاد زیرزمینی، از دو متغیر نرخ موثر مالیاتی و شاخص درجه مقررات 

دولتی استفاده شده است. 
توسعه مالی پدیده ای است چندوجهی که شامل ظهور بازارهای سرمایه جدید، 
معرفی ابزار مالی جدید و رقابت بیشتر واسطه های مالی است. با توسعه مالی، عوامل، 
سیاست ها و نهادهایی که منجر به ایجاد بازارها و واسطه گری مالی کارآمد شده و 
دسترسی به سرمایه و خدمات مالی را توسعه و تعمیق می بخشد، شکل می گیرند. 
اهمیت توس��عه بخش مالی کشور از آنجا نشات می گیرد که بخش مالی کارآمد، 
نقش��ی اساس��ی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری، تشویق ورود و تجهیز 
س��رمایه خارجی و بهینه س��ازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند. به عبارت 
دیگر، توسعه مالی بیانگر بهبود در مقدار، کیفیت و کارایی خدمات واسطه ای مالی 
است و این فرآیند مشتمل بر ترکیبی از تعدادزیادی فعالیت و موسسه است. به طور 
کلی موسسات مالی دو وظیفه بر عهده دارند؛ اول، اینکه وسیله پرداخت بین افراد 
و اقتصاد را فراهم و انتقال وجوه را از وام دهنده به وام گیرنده امکان پذیر می سازد. 
دومین وظیفه، وساطت مالی آنهاست. موسسات مالی کمک می کنند تا شکاف بین 
وام دهنده و وام گیرنده را با ایجاد بازارهایی برای اوراق بهادار پر کنند. بدین لحاظ، 
واسطه های مالی قادر به افزایش جریان پس اندازها و وام ها در یک اقتصاد هستند 
بنابراین امکان افزایش تقاضای کل را فراهم می سازند. در ضمن، از ارائه خدمت به 
وام گیرندگان و دریافت بهره بیشتر از مبلغی که به سپرده گذاران می دهند، کسب 
منفعت می کنند. توسعه نهادهای مالی در صورتی که در چارچوب ضوابط نظارتی 
بانک مرکزی صورت گیرد، عامل مهمی برای محدودسازی بازار زیرزمینی محسوب 
می شود. بنابراین یک مساله مهم در مقابله با توسعه اقتصاد زیرزمینی، رفع موانعی 
است که نهادهای رسمی در مقابل مبادالت پولی و اعتباری فراهم ساخته اند. معموال 
نهادهای مالی دولتی، تابع دستورالعمل های اداری بوده و نسبت به نیازهای اعتباری 
و مبادالتی اشخاص، حساسیت معنی داری نشان نمی دهند. این امر موجب می شود 
که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار به بازار غیررسمی و یا زیرزمینی روی 
آورند و به همین جهت، توسعه نهادهای مالی خصوصی، می تواند نقش بسیار مهمی 
در پذیرش عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار ایفا کرده و حتی االمکان 
موجب خروج جریان وجوه از فضای زیرزمینی شده و دست کم فرصت های مورد 

نیاز رشد اقتصاد زیرزمینی را محدود سازد.
توس��عه نهادهای مالی رس��می، به تدری��ج این ام��کان را می دهد که عرضه 
مناب��ع پولی و اعتباری، کلیه نیازهای متقاضیان را نیز مورد پوش��ش قرار داده و 
واحدهای اقتصادی کش��ور بتوانند با حداکثر ظرفیت در مس��یر رش��د گام نهند. 
ب��ا توس��عه نهادهای مالی خصوصی و کاس��تن از نهادهای مالی غیرمتش��کل و 
دولت��ی، خود به خود وضعیت رقابتی بین موسس��ات مالی فراهم ش��ده و باعث 
کاهش اقتصاد زیرزمینی می ش��ود. در واقع نهادهای مالی خصوصی، س��لول های 
مفیدی هس��تند که در صورتی که مورد نظارت قرار گیرند، مانع توس��عه اقتصاد 
زیرزمینی خواهند بود. اخیرا پژوهش��گران در مطالعات نظری و تجربی، درصدد 
 بررس��ی و آزم��ون ارتباط بین توس��عه مالی و ان��دازه اقتص��اد زیرزمینی برآمده
 اند. طبق مطالعات الیول و همکاران، نقطه شروع بررسی ارتباط فعالیت های زیرزمینی 
و توسعه مالی، توانایی آشکار و مشخص کردن درآمدهایی است که هزینه اعتباری 
را کاهش می دهد. زمانی که بنگاه ها یا افراد، فعالیت های زیرزمینی انجام می دهند، 
توانایی و تمایل آنها در آشکارسازی درآمدها و دارایی هایشان پایین است و هزینه های 
اعتباری افزایش می یابد. هنگامی که بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، واسطه های 
کارآمدتری وارد بازار می شوند و هزینه اعتباری کاهش می یابد و هزینه فرصت ادامه 
فعالیت های زیرزمینی افزایش می یابد. به طور خالصه، توسعه بازار مالی با اندازه 

اقتصاد زیرزمینی همبستگی منفی دارد.
علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران � 

شکل گیری و پیدایش اقتصاد زیرزمینی، تابعی از خصوصیات و شرایط اقتصادی 
است و این خصوصیات و شرایط از یک ساختار اقتصادی به ساختار اقتصادی دیگر، 
متفاوت است و بنابراین دالیل ایجاد این پدیده نیز در ساختارهای اقتصادی مختلف، 
با یکدیگر تفاوت دارد. متغیرهایی که در این مطالعه به عنوان متغیر علل و آثار اقتصاد 

زیرزمینی در نظر گرفته شده، در ادامه آمده است.
 � متغیرهاي توضیحی مدل )علل(

 نرخ موثر مالیاتی: در ادبیات اقتصادی، عمومی ترین شاخص فرار مالیاتی، نرخ های 
مالیاتی هستند. در الگوی ارائه شده، انتظار می رود که افزایش نرخ های مالیاتی تاثیر 
مثبت و معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی داشته باشد. با افزایش نرخ های موثر مالیاتی، 
میزان فرار مالیاتی بیشتری صورت می گیرد و حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش می یابد. 
جانسون و همکاران بار مالیاتی را یکی از سه علت اصلی اقتصاد سایه ای معرفی و 
بیان می کنند که افزایش بار مالیاتی، انگیزه حضور و فعالیت در بازار غیررسمی را 
تقویت می کند. در همین رابطه اشنایدر و انست استدالل می کنند که مالیات ها در 
کنار سایر فعالیت های تنظیمی دولت، از مهم ترین متغیرهای رشد اقتصاد زیرزمینی 
هس��تند. گیلز و تدز نیز به طور تجربی تصدیق کرده اند که وضع مالیات، رابطه 
مستقیمی با اقتصاد زیرزمینی دارد. در مطالعه  هیوکونگ یو و همکاران، با استفاده 
از روش فازی، نرخ مالیات موثر را به عنوان عاملی موثر بر رشد اقتصاد زیرزمینی 
بیان کرده اند. آنها نرخ موثر مالیاتی را برابر درآمدهای مالیاتی به GDP دانستند. 
در الگوی ارائه شده نیز از نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP برای محاسبه نرخ 

موثر مالیاتی استفاده شده است.

درجه شهرنشینی: گسترش شهرنشینی و تمرکز جمعیت همراه با تخصصی 
شدن امور، نیاز به مبادله را بیشتر می کند. رفع سریع نیازهای متنوع، لزوم استفاده 
از وسایل پرداخت به غیر از پول نقد را ضروری می سازد. از این رو، باال رفتن درجه 
شهرنشینی با توجه به تمرکز و وجود نظام های پیشرفته مالی در شهرها، جدا از 
سطح توسعه اقتصادی نیاز به وجه نقد را برای انجام معامالت کاهش می دهد. با 
افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، حاشیه نشینی افزایش می یابد و افراد چون 
نمی توانند جذب اقتصاد رسمی شوند، وارد اقتصاد غیررسمی می شوند. بنابراین با 
افزایش درجه شهرنشینی، اقتصاد زیرزمینی افزایش می یابد. در الگوی ارائه شده 
لگاریتم متغیر نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی به عنوان معیاری جهت 

نشان دادن درجه شهرنشینی مطرح شده است.
ش��اخص توسعه انسانی: شاخص توسعه انس��انی )HDI( نشان دهنده میزان 
توسعه یافتگی کشورهاست. هرچه این شاخص بزرگ تر باشد، کشور از لحاظ آموزش، 
بهداشت و میزان درآمد رشد داشته است که به طور ضمنی، سبب می شود که افراد 
کشور به سمت زندگی مدرن تر و فضای کسب و کار حرفه ای تر پیش روند. در نتیجه، 
میزان تولید خانوار و فرآیند خودمصرفی افراد مدرن تر و اقتصاد زیرزمینی مربوط به 
بخش خانوار کمتر می شود. شاخص توسعه انسانی، یکی از مهم ترین شاخص های 
ترکیبی جهت سنجش میزان توسعه تحقق یافته در یک کشور است. این شاخص 
در پی اندازه گیری سه ظرفیت اساسی کسب دانش، دسترسی به امکانات مادی الزم 
برای زندگی بهتر و برخورداری از عمری طوالنی تر توام با سالمتی بیشتر است. برای 
اندازه گیری ظرفیت اول، از نرخ باسوادی بزرگساالن و برای اندازه گیری ظرفیت دوم، 
از قدرت خرید واقعی افراد بر اساس دالر آمریکا و برای اندازه گیری ظرفیت سوم، از 
امید به زندگی در بدو تولد استفاده می شود. شاخص توسعه انسانی، میانگین وزنی 
س��اده از س��ه شاخص یادشده است. دامنه این شاخص بین عدد یک )حداکثر( و 

صفر )حداقل( تغییر می کند.
در تحقیق حاضر، برای محاسبه شاخص توسعه انسانی، ابتدا شاخص امید به 
زندگی، سپس شاخص آموزش و شاخص تولید ناخالص داخلی به صورت جداگانه 
محاسبه و در نهایت، میانگین وزنی سه شاخص محاسبه می شود و شاخص توسعه 

انسانی به دست می آید.
درجه مقررات دولتی: افزایش در شدت مقررات )که اغلب با تعداد قوانین و مقررات 
مصوب اندازه گیری می شود(، یکی از علل عمده در کاهش آزادی و انتخاب های فردی 
در اقتصاد رسمی است. مقررات بازار کار، محدودیت های تجاری و دیگر محدودیت ها 
را می توان نمونه هایی از ش��دت مقررات برشمرد. مقررات زیاد از حد ممکن است 
به افزایش قابل توجه هزینه های کار کردن در اقتصاد رس��می منجر شود. از آنجا 
که بخش عمدهای از این هزینه ها به کارمندان و کارگران منتقل می شود، این امر 
موجد انگیزه برای کار کردن در بخش زیرزمینی است. شواهد تجربی حاکی از آن 
است که کشورهای دارای مقررات عمومی بیشتر، از اقتصاد زیرزمینی بزرگ تری 
برخوردارند، به طوری که یک درصد افزایش در ش��اخص اندازه مقررات، می تواند 

منجر به8/1  درصد افزایش در سهم اقتصاد زیرزمینی شود.
بیکاري: بیکاری یکی از بزرگ ترین و فراگیرترین مش��کالت اقتصادی جوامع 
در قرن بیستم است. در جوامع پیشرفته صنعتی، بیکاری هزینه های زیادی را بر 
جامعه تحمیل می سازد و در کشورهای جهان سوم، بیکاری گسترده در پیوند با فقر 
اقتصادی می تواند خطرات بسیاری را متوجه جامعه و اقتصاد نماید. رشد بیکاری، 
انگیزه فعالیت در حوزه های غیرمجاز و ممنوعه را افزایش می دهد و از این رو، به 

افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی کمک می کند. 
توسعه مالی: یک عامل تعیین کننده دیگر اقتصاد زیرزمینی، توسعه مالی است 
که تا به حال کمتر مورد توجه اقتصاددانان و سیاس��تگذاران قرار گرفته است. در 
این مقاله برای اولین بار در ایران، به تاثیر توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته 
شده است. زمانی که بنگاه ها یا افراد فعالیت های زیرزمینی انجام می دهند، توانایی و 
تمایل آنها در آشکارسازی درآمدها و دارایی ها و همچنین دسترسی به منابع مالی 
کم هزینه از طریق منابع رس��می کمتر است بنابراین هزینه های اعتباری افزایش 
می یابد. هنگامی که بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، دسترسی به واسطه های مالی 
کارآمد می تواند منجر به کاهش هزینه های دسترسی به منابع مالی اعتباری شده و 
هزینه فرصت ادامه فعالیت های زیرزمینی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، می توان 
گفت توسعه مالی سبب کاهش هزینه های اعتبار و کاهش انگیزه جهت فعالیت های 
زیرزمینی می شود. به طورخالصه، می توان ادعا کرد که توسعه بازار مالی با اقتصاد 

زیرزمینی رابطه منفی دارد.
آثار )شاخص ها( � 

مصرف انرژي: افزایش یا کاهش تولید کاال و خدمات در کل اقتصاد )رسمی و 
زیرزمین��ی( با توجه به نیازمندی به عوامل تولید )از جمله نهاده انرژی( بر میزان 
مصرف عوامل اثر می گذارد و در اطالعات مربوط به آنها منعکس می شود. علت اینکه 
از این شاخص به عنوان نمایه ای از افزایش یا کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی استفاده 
می شود، آن است که بنگاه های تولیدی و خدماتی با توجه به اینکه از مواد اولیه 
و عوامل تولید برای تولید کاال و ارائه خدمات بهره می جویند، افزایش در استفاده 
از انرژی به عنوان عامل تولید به معنای افزایش در تولید کاال و خدمات در اقتصاد 
رسمی و زیرزمینی محسوب می شود، بنابراین افزایش در مصرف انرژی می تواند 

نشانگر افزایش در تولید کاال و خدمات در اقتصاد زیرزمینی باشد.
تقاضاي پول: مبنای اس��تفاده از این متغی��ر، روش های پولی تخمین اقتصاد 
زیرزمینی اس��ت. در روش نس��بت نقد فرض می ش��ود تمام مبادالت در اقتصاد 
غیررسمی با پول نقد صورت می گیرد. بنابراین نمی توان منکر این موضوع شد که 
به دلیل پایین بودن ریسک معامالت نقدی، این نوع مبادالت در حجم باالیی به 
صورت نقد انجام می شود. بر این اساس با افزایش اقتصاد زیرزمینی، انتظار می رود 

تقاضای پول نیز افزایش پیدا کند.
توزیع درآمد: تاثیر فعالیت های غیررسمی بر توزیع درآمد، از مهم ترین مباحثی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد. توزیع درآمد تحت تاثیر عوامل به وجود آورنده 
درآمد خانوار، ش��رایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست های دولت در زمینه 
توزیع درآمد قرار دارد. می توان اس��تدالل کرد که رشد فعالیت های غیررسمی، از 
طریق کاهش درآمدهای دولت )عدم پرداخت مالیات( برای توزیع مجدد و نیز از 
طریق ایجاد اختالف طبقاتی بین عامالن بخش های رسمی و غیررسمی )افزایش 
شاغالن بخش غیررسمی باعث کاهش دستمزدها در این بخش می شد(، بر توزیع 

درآمد، اثری منفی بر جای خواهد گذاشت. 
معرفی الگو و روش تخمین اقتصاد زیرزمینی � 

در مقاله حاضر، از ادبیات مربوط به متغیرهای پنهان در الگوسازی اقتصادسنجی 
استفاده شده است. مدل شاخص های چندگانه - علل چندگانه )شکل خاصی از 
مدلسازی معادالت ساختاری امکان( این امکان را فراهم می آورد که برای برآورد 
متغیر پنهان با داده های سری زمانی، همزمان از چند علت و چند شاخص برای 
الگوسازی استفاده شود. در این روش، عوامل به وجود آورنده حجم اقتصاد زیرزمینی 
و شاخص هایی که با استفاده از آن می توان این نوع اقتصاد را اندازه گیری کرد، توسط 
یک مدل اقتصادسنجی به هم ارتباط داده می شوند. جهت شناسایی مدل یادشده 
توسط نرم افزار، باید مقدار یکی از عناصر را به صورت از پیش تعیین شده معرفی کرد. 
البته در این صورت تنها مقدار نسبی ضرایب را تخمین می زند. بنابراین با استفاده از 
تخمین بردار و معادله  تعریف شده می توان به یک سری زمانی از اعداد رتبه بندی 
شده برای حجم اقتصاد زیرزمینی دست یافت. چنانچه بتوان با استفاده از اطالعات 
فرعی دیگر، حجم اقتصاد زیرزمینی را در یک یا چند نقطه نمونه برآورد کرد، با 
کمک سری زمانی مذکور، سری زمانی کاردینال از حجم اقتصاد زیرزمینی در دوره 
مورد بررسی قابل برآورد خواهد بود. در مطالعه حاضر، برای تخمین الگوی مذکور، 
از روش حداکثر درست نمایی، مدل علل چندگانه-آثار چندگانه بسته نرم افزاری 

آموس گرافیک استفاده شده است.
آزمون ایستایی  � 

متغیرهای سری مدل سازی اقتصادسنجی با استفاده از سری های زمانی، مبتنی 
بر فرض ایستایی زمانی مدل است. با توجه به اینکه اکثر سری های زمانی اقتصاد 
کالن ناایستا هستند، باید قبل از استفاده از متغیرهای سری زمانی، نسبت به ایستایی 
یا ناایستایی آنها اطمینان حاصل کرد. اگر متغیرهای مورد استفاده در مدل، ایستا 
نباشد، برآورد مدل ممکن است به یک رگرسیون کاذب منجر شود. یک متغیر وقتی 
ایستا است که حداقل دو مشکل زیر را نداشته باشد؛ اول، اینکه اگر در طول زمان 
دچار یک شوک یا تکانه شد، اثر این شوک یا تکانه در زمان های بعدی تعدیل و به 
طرف صفر میل کند. به عبارت دیگر، اثر تکانه ها بر متغیر میرا باشد. دوم، آنکه سری 
زمانی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نکند. سری زمانی، هنگامی دارای فرآیند 
گام تصادفی است که دائماً دچار شوک یا تکانه تصادفی شود به طوری که بتوان 
متغیر را تابعی از جمالت اخالل آن دانست. اگر یک سری زمانی تابعی از جمالت 
اخالل خود باش��د، در صورت به کارگیری این سری زمانی، دیگر رگرسیون مدل 
رگرس شده کاذب خواهد بود. در مطالعه حاضر، جهت بررسی ایستایی متغیرهای 
س��ری زمانی موجود در مدل، از تست ریشه واحد استفاده شده است. با توجه به 
نارسایی و ضعفی که آزمون های ریشه واحد دیکی فولر دارند و شکست ساختاری 
معمول مانند آزمون ریشه واحد را در متغیر سری زمانی در نظر نمی گیرند، از نرم افزار
StataSE12  و تس��ت اندریوز جهت بررسی ایستایی متغیرهای مدل استفاده و 

نتایج این آزمون در جدول )1( ارائه شده است.

. نتایج آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری جدول 1 �
نقطه نماد متغیر

شکست 
ساختار

t ارزش آماره
بحرانی: 1 

درصد

ارزش 
بحرانی: 
5 درصد

شمار 
Lag

نتیجه

)5/082I)1-5/57-2/13-1380نرخ موثر مالیاتی
)5/081I)0-5/57-5/80-1366درجه شهرنشینی

)5/080I)0-5/57-6/60-1370شاخص توسعه انسانی
)5/082I)1-5/57-3/30-1379شاخص درجه مقررات دولتی

)5/080I)1-5/57-2/89-1366بیکاری
)5/080I)1-5/57-1/48-1377توسعه مالی
)5/082I)1-5/57-4/30-1374مصرف انرژی
)5/080I)1-5/57-4/75-1382تقاضای پول
)5/080I)0-5/57-5/89-1359توزیع درآمد

قبل از تخمین مدل، می باید ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه 
به جدول )1(، از میان متغیرهای اس��تفاده ش��ده در مدل، تنها متغیرهای درجه 
شهرنشینی، شاخص توسعه انسانی و توزیع درآمد در سطح ایستا هستند و سایر 
متغیرها در سطح ایستا نیستند. یکی از راه هایی که نیوبلد و گرانجر برای از بین 
بردن مشکل فوق پیشنهاد می کنند، آن است که با تفاضل گیری، سری های زمانی 
ناایس��تا را به س��ری زمانی ایس��تا تبدیل کرد. لیکن این روش، اطالعات با ارزش 
بلندمدت را از بین می برد. چون اکثر روابط اقتصادی در بلندمدت به صورت سطح 
بوده و با تفاضل گیری، دیگر روابط بلندمدت وجود نخواهد داش��ت. رهیافتی که 
برای جلوگیری از هدر رفتن اطالعات بلندمدت وجود دارد، اس��تفاده از روش هم 
جمعی جو هانسون در مدل های اقتصادسنجی است. جو هانسون اثبات کرد اگر 

دو یا چند متغیر سری زمانی که هم ایستا نباشند ولی در طول زمان همدیگر را 
به خوبی دنبال کنند، در این صورت هرچند دو متغیر ایستا نیستند ولی حرکت 
بلندمدت آنها در طول زمان هماهنگ است. این هماهنگی متغیرهای سری زمانی 
باعث می شود رابطه به دست آمده از این دو متغیر کاذب نباشد، در نتیجه آماره های 

F و t از اعتبار الزم برخوردار هستند.
بررسی نتایج حاصل از تخمین مدل � 

با توجه به نتایج تخمین مدل، عالئم ضرایب متغیرها در الگوی مورد بررسی، با 
پیش بینی های مورد انتظار سازگار است و متغیرها از نظر آماری معنی دار هستند، 
همان طور که در جدول )2( مشاهده می شود، در الگوی مورد بررسی، متغیرهای نرخ 
موثر مالیاتی، درجه شهرنشینی، شاخص توسعه انسانی، درجه مقررات دولتی، بیکاری 
و توسعه مالی از نظر آماری معنی دار و عالئم ضرایب در آنها با پیش بینی های نظری 
سازگار بوده است. همچنین مقادیر برآورد شده پارامترها در الگوی مورد بررسی، نشان 
می دهد که در بین شاخص های منعکس کننده آثار اقتصاد زیرزمینی، اثر اقتصاد 

زیرزمینی بر مصرف انرژی و تقاضای پول، مثبت و بر توزیع درآمد، منفی است.

. مقادیر برآورد معادله ساختاری جدول 2 �
برآوردهای متغیر

غیراستاندارد
برآوردهای 
استاندارد

Prob

***0/280/43اقتصاد زیرزمینینرخ موثر مالیاتی
***0/620/93اقتصاد زیرزمینیدرجه شهرنشینی

***0/04-0/03-اقتصاد زیرزمینیشاخص توسعه انسانی
***0/150/03اقتصاد زیرزمینیشاخص درجه مقررات دولتی

***0/060/1اقتصاد زیرزمینیبیکاری
***0/08-0/05-اقتصاد زیرزمینیتوسعه مالی
***1/140/96مصرف انرژیمصرف انرژی
***1/000/79تقاضای پولتقاضای پول
***0/42-0/60-توزیع درآمدتوزیع درآمد

تخمین روند و حجم اقتصاد زیرزمینی � 
برای به دس��ت آوردن ش��اخص حجم اقتصاد زیرزمینی هر سال باید به جای 
متغیرهای توضیحی، مقادیر عددی آنها قرار داده شوند تا مقادیر عددی برای حجم 
اقتصاد زیرزمینی همان سال به دست آید، که از این طریق می توان به سری زمانی 

حجم اقتصاد زیرزمینی دست یافت.
همان گونه که در تشریح الگو و روش تحقیق بیان شد، برای تبدیل سری زمانی 
اردینال اقتصاد زیرزمینی به سری زمانی کاردینال، باید از اطالعات فرعی دیگری 
استفاده کرد. بدین منظور در مقاله حاضر، از اطالعات مربوط به مطالعه صامتی و 
همکاران )1388( استفاده شده است. بر اساس نتایج مطالعه مذکور، میانگین اندازه 
اقتصاد زیرزمینی طی دوره 1384-1344 معادل 42339/07 میلیارد ریال بوده است. 
این رقم به اندازه اقتصاد زیرزمینی محاسبه شده توسط وی، برای سال 1372 بسیار 
نزدیک است. براساس نتایج مطالعه مذکور، در سال 1372 حجم اقتصاد زیرزمینی 
مع��ادل 15/98 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و از این عدد به عنوان رقم مبنا 
برای تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی طی سال های 1391-1352 استفاده شده 
است. بدیهی است با انتخاب مبنایی متفاوت، سری زمانی دیگری حاصل خواهد 

شد، لیکن روند تحوالت سری های محاسباتی، یکسان خواهد بود.
جمع بندی � 

تبعات منفی اقتصاد زیرزمینی همچون انحراف از تش��خیص صحیح وضعیت 
اقتصاد و تجویز سیاس��ت های نادرست، شناسایی ابعاد دقیق اقتصاد زیرزمینی و 
تالش برای کاهش ابعاد و کنترل آن را به یکی از دغدغه های سیاستگذاران تبدیل 
کرده است. از جمله عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی که کمتر مورد توجه محققان 
و سیاس��تگذاران واقع شده، توسعه مالی است. بخش مالی یک بخش بزرگ و در 
حال رشد در تمام اقتصادهای جهان است و امروزه توسعه انواع مختلف فعالیت های 
اقتصادی به دسترسی به خدمات مالی بستگی دارد. توسعه نیافتگی نهادهای مالی، 
موجب عدم تعادل در بازارهای مالی و در نهایت گس��ترش فعالیت های نهادهای 
مالی غیرمتشکل و زیرزمینی می شود. به عبارت دیگر، تالش جهت ایجاد توسعه 
مالی، می تواند ضمن ایجاد منافع ناشی از توسعه مالی، منجر به کاهش فعالیت های 
زیرزمینی شود. بر طبق یک مشاهده تجربی، کشورهایی که از توسعه مالی باالتری 
برخوردارند، حجم اقتصاد زیرزمینی در آنها کمتر است. زمانی که بنگاه ها یا افراد 
فعالیت های زیرزمینی انجام می دهند، توانایی و تمایل آنها در آشکارسازی درآمدها 
و دارایی ها و همچنین دسترس��ی به منابع مالی کم هزینه از طریق منابع رسمی 
کمتر است، بنابراین هزینه های تامین مالی برای این گروه افزایش می یابد. با توسعه 
بازارهای مالی و حضور واس��طه های مالی کارآمد در این بازار، هزینه های اعتباری 
کاهش و هزینه فرصت فعالیت های زیرزمینی افزایش می یابد. بدین ترتیب، توسعه 
مالی تأثیر منفی بر انگیزه فعالیت های زیرزمینی دارد. نتایج برآورد مدل نشان داد، در 
الگوی مورد بررسی، متغیرهای نرخ موثر مالیاتی، درجه شهرنشینی، شاخص توسعه 
انسانی، درجه مقررات دولتی، بیکاری و توسعه مالی، از نظر آماری معنی دار و عالئم 
ضرایب در آنها با پیش بینی های نظری سازگار است. همچنین مقادیر برآورد شده 
پارامترها در الگوی مورد بررسی، نشان می دهد که بین شاخص های منعکس کننده 
آثار اقتصاد زیرزمینی، اثر اقتصاد زیرزمینی بر مصرف انرژی و تقاضای پول، مثبت 

و بر توزیع درآمد، منفی )مطابق با پیش بینی های نظری( است.

بررسي رابطه توسعه مالي  و اقتصاد زيرزميني 
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خبر

وزیر ارتباطات خبر داد
آغاز توزیع هدیه اینترنت خبرنگاران 

مهر- وزیر ارتباطات در حساب کاربری اینستاگرام خود اعالم کرد توزیع هدیه 
اینترنتی رییس جمهور برای خبرنگاران از شب گذشته آغاز شده است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، در حساب کاربری اینستاگرام خود 
ضمن تبریک روز خبرنگار، از توزیع هدیه اینترنتی رییس جمهور برای خبرنگاران 
خبر داد. وی افزود: دستور رییس جمهور برای هدیه خبرنگاران در حال پیگیری 

است و از شنبه شب توزیع این هدایا انجام خواهد شد.
رییس جمهور پنجشنبه گذشته در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت 
نفت که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، به وزیر ارتباطات دستور داد، در 
سال جاری نیز مانند سال های گذشته به مناسبت روز خبرنگار هدیه ای تقدیم 

خبرنگاران شود و اینترنت رایگان در اختیار آنها قرار گیرد.

خروج سهامدار ایرانسل از بازار خاورمیانه
بلومبرگ- شرکت MTN آفریقای جنوبی قصد دارد از بازار خاورمیانه 

خارج شده و در بازار آفریقا متمرکز شود.
راب شوتر، مدیرعامل شرکت MTN که بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه 
آفریقاست، اعالم کرد فضای خاورمیانه پیچیده تر شده و این منطقه سهم 
کمتری در درآمدهای این گروه پیدا کرده است. این اپراتور آفریقای جنوبی 
به فعالیت در بازارهای پرریس��کی که این ش��رکت را با مشکالت حقوقی، 
مسائل سیاسی غیرقابل پیش بینی و موانع رگوالتوری روبه رو می کرد، عادت 
کرده اما مس��اله اصلی که به پیچیدگی فعالیت در این بازارها اضافه شده، 

اقتصاد کسب و کار است.
به گفته مدیرعامل  MTN، این بازارها به دلیل کاهش ارزش ارز سهم 
کوچکتری در کسب و کار این شرکت پیدا کرده اند اما ممکن است در دست 
شرکت دیگری قابل توجه به نظر برسند. خروج شرکت MTN از خاورمیانه 
تدریجی انجام خواهد گرفت و در ابتدا زیرمجموعه های این شرکت در یمن، 
افغانس��تان و سوریه به فروش گذاشته خواهند شد. این بازارها تنها حدود 
چهار درصد در درآمد ناخالص MTN سهم داشته اند. مذاکرات برای فروش 

سهم ۷۵ درصدی در MTN سوریه پیشرفت کرده است.
این شرکت در میان مدت سهم ۴۹ درصدی خود در MTN ایرانسل که 
یکی از بزرگ ترین بازارهایش بوده است را خواهد فروخت. این فروش سه تا 
پنج سال طول خواهد کشید بنابراین یک پروسه فوری نخواهد بود. با خروج 

از خاورمیانه، ۱۷ بازار در آفریقا برای شرکت MTN  خواهند ماند.
ش��رکت MTN به دنبال فروش برخ��ی از دارایی ها به منظور کاهش 
بدهی بوده و تاکنون ۱۵ میلیارد راند معادل ۸۶۷ میلیون دالر تهیه کرده 
و به دنبال تهیه ۲۵ میلیارد راند دیگر ظرف س��ه تا پنج س��ال آینده است. 
بر اس��اس گزارش ، درآمد این ش��رکت به ازای هر سهم در مدت شش ماه 

منتهی به ژوئن ۱۲۱ درصد رشد کرد و به  ۴/30  راند رسید.

اقدام گوگل علیه ایران
ف�ارس- ش��رکت آمریکایی گوگل مدعی ش��ده ۱۶حس��اب کاربری 
یوتیوب که به دولت ایران وابسته بود و در عملیات های هماهنگ شده برای 

تأثیر گذاری در رسانه های اجتماعی نقش داشته را مسدود کرده است.
گوگل گفته این شرکت ۱۶ حساب کاربری یوتیوب که بر اساس شواهدی 
وابسته به اتحادیه بین المللی رسانه های مجازی تحت حمایت دولت ایران 
بوده را در ماه آوریل مسدود کرده است.  گوگل مدعی شده این حساب های 
کاربری مشکوک، بر اساس شواهدی در »عملیات های هماهنگ شده برای 
تأثیرگذاری ]در رسانه های اجتماعی[« نقش داشته اند که حاوی اطالعات 

خاصی بوده اند.
گوگل ادعا کرده کاربران این حساب ها به زبان عربی محتوا هایی را درباره 
بیماری کووید۱۹ در آمریکا و همچنین روابط آمریکا و عربس��تان منتشر 
کرده اند.   گوگل همچنین حساب های کاربری وابسته به دولت های روسیه 
و چین را در نیمه دوم سال ۲0۲0 بست.  در ماه آوریل نیز شبکه اجتماعی 
فیس بوک چند حساب کاربری که گفته بود وابسته به دولت ایران هستند را 
مسدود کرد.  این شبکه اجتماعی ادعا کرده بود که این حساب ها در حال 

گسترش اطالعات غلط در چند کشور جهان هستند.
توئیتر نیز پنجش��نبه گذش��ته از لیبل هایی برای چین، آمریکا، روسیه، 
فرانس��ه و انگلیس از اعضای دائم ش��ورای امنیت سازمان ملل و همچنین 
رس��انه های دولتی این کش��ور ها رونمایی کرد.  برای مثال حساب کاربری 
ش��بکه محبوب راش��اتودی به زبان عربی اکنون لیبل »رس��انه وابسته به 
دولت« را دارد.  به گفته توئیتر این لیبل به رس��انه هایی در این کش��ور ها 
نس��بت داده می ش��ود که دولت بر محتوا های ویرایشی آنان از طریق ارائه 
پول، فشار های مستقیم و غیر مستقیم سیاسی یا تنظیم تولید و انتشار این 

محتوا ها کنترل و نظارت دارد.

حمله هکرهای چینی به شرکت های تایوانی 
سرقت فناوری های نیمه رسانا

تکنا-  هکرهای چینی با حمله به هفت ش��رکت پیشرفته تایوانی تالش 
کردند تا فناوری های مربوط به تولید چیپ را به سرقت ببرند.

یک شرکت امنیتی در تایوان به نام CyCraft Technology  از حمله 
هکر ها به شرکت های نیمه رسانا با هدف سرقت فناوری های تولید چیپ، کدهای 
برنامه نویسی و کیت های توسعه نرم افزار خبر داده است. این گروه از هکرها در دو 
 Chimera سال اخیر به هفت شرکت تایوانی حمله کردند. این گروه هک با نام

احتماال توسط دولت پکن نیز پشتیبانی می شود.
هنوز نام شرکت های تحت حمله قرار گرفته معرفی نشده اما بسیاری از آنها 
در شهر سینچو تایوان قرار دارند. این شهر یکی از قطب های فناوری در شمال 
تایوان است و بزرگ ترین بخش تولید محصوالت نیمه رسانا در دنیا و همچنین 
شرکت TSMC نیز در آن قرار دارد. هکرها در این حمالت با نفوذ به شبکه 
شرکت های قربانی شده تالش کردند به دیتابیس های آنها دسترسی پیدا کنند. 
این گروه هک از ابزاری استفاده کرده که پیش از این گروه هک Winnti در 
یک دهه پیش از آن استفاده کرده بود و فعالیت این گروه نیز به دولت چین 
وابس��ته بود Chimera نیز ش��باهت زیادی به گروه هک Winnti  دارد و 

احتمال اینکه این دو گروه یکی باشند، زیاد است.

 اسپیس ایکس ۵۷ ماهواره اینترنتی 
به مدار زمین فرستاد

مهر- شرکت اسپیس ایکس ۵۷ ماهواره اینترنتی استارلینک همراه دو 
ماهواره مخصوص تصویربرداری از زمین را به فضا فرستاد.

ش��رکت اسپیس ایکس ۱۲ ماهواره اینترنتی اس��تارلینک و دو ماهواره 
تصویرب��رداری از زمی��ن را به مدار زمین فرس��تاد. ط��ی این عملیات یک 
موشک فالکون ۹ همراه ۵۷ ماهواره استارلینک و دو ماهواره »بلک اسکای 
گلوبال ارث«  از مقر فضایی کندی به فضا پرتاب شد. قسمت اول موشک 
یادش��ده قبال چهار بار به فضا پرتاب ش��ده بود و این پنجمین عملیات آن 

به حساب می آید.
این دهمین عملیات پرتاب ماهواره های اینترنتی اس��تارلینک از س��ال 
۲0۱۹ میالدی تاکنون به حس��اب می آی��د و در کل دوازدهمین عملیات 
فضایی اس��پیس ایکس در ۲0۲0 اس��ت. این ش��رکت  برای ارسال سریع 
ماهواره ها به فضا از ناوگانی از بوسترهایی استفاده می کند که قبال به فضا 

ارسال و بازیافت شده اند.

گ�روه فن�اوری- رییس جمه��ور آمریکا 
ب��ا امضای چندی��ن فرمان اجرایی، دادوس��تد 
ش��هروندان آمریکایی با اپلیکیشن های چینی 
تیک تاک و وی چت را با اشاره به ریسک امنیت 
ملی آنها برای اطالعات شخصی مردم کشورش 

ممنوع کرد.
این ممنوعیت ک��ه از ۴۵ روز دیگر به اجرا 
گذاشته می شود و با هدف محدود کردن قدرت 
چی��ن در فناوری جهانی ص��ورت می گیرد، به 
تنش ها در رویارویی ترامپ با پکن می افزاید. در 
فاصله ۹0 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ به چالش کشیدن 
چین را محور اصلی کمپین خود قرار داده است. 
در پی امضای ممنوعیت اپلیکیشن های تیک تاک 
و وی چت، ارزش سهام تنست هولدینگز چین که 
شرکت مادر وی چت است، حداکثر ۱0 درصد 
سقوط کرد. ارزش یوآن هم 0/۴0 درصد ضعیف 
شد که بزرگ ترین کاهش از ۲۲ ژوئیه بود و به 
۶/۹۷۱ یوآن در برابر هر دالر رس��ید. تیک تاک 
از زمان آغاز به کار در س��ال ۲0۱۶ تاکنون ۱/۶ 
میلیارد بار دانلود شده که ۱۲3 میلیون بار آن در 
آمریکا بوده است. به دنبال شیوع کرونا این برنامه 
محبوبیتی دوچندان یافت و کاربران با بارگذاری 
ویدئوهای کوتاه در این شبکه فعالیت می کنند.

این اقدام با ت��الش ترامپ برای وادار کردن 
ف��روش تیک تاک که متعلق به ش��رکت بایت 
دنس است، به یک شرکت آمریکایی همزمان 
ش��ده و یک روز پ��س از این صورت گرفت که 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا از شرکت های 
آمریکایی خواست این دو اپلیکیشن چینی را از 
فروشگاه های خود حذف کنند. با صدور حکم 
و اجرایی ش��دن ممنوعیت این دو اپلیکیشن، 
شهروندان یا شرکت های آمریکایی که با تیک تاک 
و وی چت و مالکان آنها دادوس��تد انجام دهند، 
جریمه خواهند شد. ترامپ در حکم امضا شده 
علیه وی چت که چند دقیقه پس از امضای حکم 
مشابه علیه تیک تاک صادر شد، اعالم کرد: برای 
حفاظت از کش��ورمان، به اقدام علیه تهدیدات 
ناشی از اپلیکیشن موبایلی تیک تاک پرداختم 
و اقدامات الزم برای رسیدگی به تهدید مشابه 
از سوی اپلیکیشن موبایلی وی چت هم ضروری 
اس��ت. به گفته یک مق��ام آمریکایی، اقدامات 
علیه وی چت ش��امل تمامی مب��ادالت مربوط 
به این اپلیکیشن می شود اما شامل ممنوعیت 
گس��ترده شرکت تنسنت نیست. حکم صادره 
علی��ه تیک تاک تمامی مبادالتی که ش��رکت 
بایت دنس یا زیرمجموع��ه اش در آن منافعی 
دارند را ممنوع می کند.ترامپ اوایل هفته جاری 
تهدید کرده بود اگر مالک تیک تاک کسب و کار 
آمریکای��ی خود را تا ۱۵ س��پتامبر نفروش��د، 
تیک تاک را ممنوع خواهد کرد. مایکروس��افت 
سرگرم مذاکره برای خرید احتمالی تیک تاک 
اس��ت که در سطح جهانی بیش از دو میلیارد 
دالر و در آمریکا بیش از ۱۶۵ میلیون بار دانلود 
ش��ده اس��ت. این ش��رکت نرم افزاری به خرید 

فعالیت های تیک تاک در آمریکا، استرالیا، کانادا 
و نیوزیلند عالقه مند اس��ت.بر اس��اس گزارش 
بلومبرگ، به گفته یک مقام دولت ترامپ، این 
احکام شامل همه مبادالت این دو اپلیکیشن در 
قلمرو قضایی آمریکا می ش��ود و وزیر بازرگانی 
آمریکا این تحریم ها را مش��خص خواهد کرد. 
مبادالتی که مشمول مجازات می شوند شامل 
خرید تبلیغات در این اپلیکیشن ها و موافقت با 
عرضه آنها در فروشگاه های برنامه خواهند بود. 
این مساله دانلود این اپلیکیشن ها را مشکل ساز 
خواهد کرد زیرا شامل موافقت با شرایط خدمات 
است که توافق مالکیت معنوی میان کاربر و طراح 

برنامه را دربر می گیرد.
تیک تاک: تحریم بایت دنس غیرقانونی  � 

است
تیک تاک تحریم کمپان��ی مالک آن یعنی 
بایت دنس را غیرقانونی توصیف کرده و می گوید 
بدون طی کردن تش��ریفات قانونی اعمال شده 
است.تیک تاک اعالم کرد به خاطر تحریم شدن 
بایت دنس به دادگاه آمریکا شکایت می کند تا از 
زیر پا نگذاشته شدن قانون و همچنین برخورد 
عادالنه با این شرکت و کاربرانش اطمینان حاصل 
کند. این شرکت افزود تحریم عجوالنه بایت دنس 
اعتماد کسب و کارهای بین المللی به آمریکا را به 

خطر می اندازد.
تیک تاک می گوید این فرمان ایده آزادی بیان 
و بازار آزاد را به خطر انداخته است. این شرکت 
اضافه کرد برای رفع نگرانی ها س��عی داش��ته 
مشکل را به شکل مس��المت آمیز حل کرده و 
راهکارهای مختلفی مثل دسترسی به الگوریتم ها 
را ارائه کرده و قول شفافیت بیشتر را داده است. 
تیک تاک بار دیگر تایید کرد هیچ گاه اطالعات 
خصوصی کاربران را در اختیار دولت چین قرار 
نداده و محتواها را به دستور این کشور سانسور 

نکرده است.تیک تاک به موضوع خریده شدنش 
توسط مایکروسافت و واگذاری کامل کسب و کار 
آن در کشورهای ایاالت متحده، کانادا، استرالیا 
و نیوزیلند به غول نرم افزاری اشاره کرد. مذاکرات 
بین مایکروسافت و این شرکت ۲۵ شهریور تمام 
می شود و حدودا پنج روز بعد فرمان ترامپ اجرا 
خواهد شد.کاربران آمریکایی از اینکه تیک تاک 
قرار اس��ت در این کش��ور ممنوع شود ناراحت 
هستند. به تازگی یک نظرسنجی با شرکت ۱0 
هزار کاربر آمریکایی تیک تاک انجام شد که ۸3 
درصد از آنها اعالم کردند نگران دسترسی دولت 
چین به داده های خصوصی خود نبوده و حاضر 
به پاک کردن این اپ نیستند. عالوه بر این ۸۸ 
درصد از کاربران گفتند تیک تاک را به اپ های 
رقیب مثل Triller و Byte ترجیح می دهند.

نگران�ی چینی های مقی�م آمریکا از  � 
مسدود شدن وی چت

حمله جدید ترامپ به اپلیکیشن های چینی 
و اع��الم تحریم علیه تیک تاک و حاال وی چت 
باعث نگرانی میلیون ها کاربر چینی و آمریکایی 
شده است. وی چت توسط غول تکنولوژی چینی 
یعنی شرکت تنسنت هدایت می شود و در میان 
دانش��جویان چینی و بس��یاری از آمریکایی ها 
محبوب است و کاربران برای ارتباطات شخصی 
و کاری خود از آن اس��تفاده می کنند. وی چت 
در کن��ار فیس ب��وک، وات��س اپ و تلگرام جزو 
محبوب ترین پیام رس��انان در آمریکا محسوب 
می شود هرچند در خود چین واتس اپ و تلگرام 

فیلتر و مسدود هستند.
تینگ��رو ن��ان فارغ التحصی��ل دانش��گاه 
Delaware به رویترز می گوید: من برای این 
به آمریکا آمدم که به اطالعات آزاد دسترس��ی 
داشته باشم اما االن احساس می کنم ترامپ این 
وضعیت را به هم زده است. در حال حاضر این 

ترس وجود دارد که با مس��دود شدن وی چت 
ارتباط ما با دوستان و اقوام قطع شود.

محدودیت ترامپ علیه وی چت باعث قطع 
ارتباط بیش از شش میلیون چینی می شود که 
هم اکنون در آمریکا زندگی می کنند. بر اساس 
اعالم س��ایت Apptopia وی چت در سه ماه 
گذشته به طور متوسط روزی ۱۹ میلیون کاربر 
روزانه داشته است.به دنبال تهدید ترامپ برخی 
کاربران چینی در حال انتقال لیست تماس ها و 
ارتباطات به اپلیکیشن هایی هستند که هنوز در 
چین فیلتر نشده اند از جمله اسکایپ و لینکدین. 
برخی دیگر از کاربران چینی اما حاال می خواهند 
کاری را بکنند که در خود چین و برای دور زدن 
سیس��تم فیلترینگ این کشور انجام می دادند 
یعنی استفاده از فیلترش��کن.این گروه بر این 
باورند همان کاری که برای دور زدن سایت های 
مسدود ش��ده در خود چین انجام می دادند را 
هنگام مس��دود شدن وی چت در آمریکا انجام 
خواهند داد. الیسون چان یک چینی – آمریکایی 
اهل فلوریدا به رویترز می گوید: من می فهمم که 
استفاده از فیلترشکن ها می تواند امنیت اطالعاتم 
را به خطر بیندازد اما برای من ارتباط با خانواده ام 
مهم تر است.یون لین یک دیزاینر اهل بوستون 
هم می گوید: خانواده من اخبار مربوط به جنگ 
تجاری و لفظی بین چین و آمریکا را با دقت دنبال 
می کنند و نگران آن هستند. آنها مصرانه از من 
می خواهند که به چین برگردم تا این مشکالت 

سیاسی بدتر از این نشده است.
محبوبیت وی چت در چین  � 

بس��یاری از مردم دنیا احتماال با اپلیکیشن 
وی چت آشنایی دارند و یا ممکن است نام آن را 
نشنیده باشند. مردمی که خارج از کشور چین 
زندگی می کنن��د، احتماال هنوز فکر می کنند 
اپلیکیشن وی چت چیزی مشابه اپلیکیشن های 

محبوب مانن��د واتس اپ یا فیس بوک اس��ت. 
وی چ��ت حتی برای مدتی بین مردم ایران هم 
محبوبیت زیادی پیدا ک��رده بود. در کل برای 
بسیاری از مردم چین، وی چت چیزی فراتر از 
یک اپلیکیشن محبوب است. به عبارتی می توان 
گفت وی چت عضو جدانش��دنی زندگی روزانه 
بیش از یک میلیارد کاربر در کشور چین است.

اصابت ترک�ش ممنوعیت وی چت به  � 
آیفون

دستور رییس جمهور آمریکا برای ممنوعیت 
دادوستد با اپلیکیشن پیام رسان چینی وی چت 
ممکن است به فروش آیفون در چین که یکی از 

مهم ترین بازارهای اپل است، لطمه بزند.
وی چت نقش محوری در زندگی دیجیتالی 
شهروندان چینی دارد و بیش از یک میلیارد نفر 
جمعیت چین از این برنامه برای خرید، پرداخت 
پول، ارس��ال ایمیل، وب گردی و تمامی اشکال 
ارتباطات تجاری و شخصی استفاده می کنند. 
بس��یاری از چینی ها از ش��ماره تلفن یا ایمیل 
اس��تفاده نمی کنند. کس��انی که به چین سفر 
می کنند، ناچارند برنامه وی چت را دانلود کنند. 
در غی��ر این صورت ممکن اس��ت نتوانند پول 

خریدهای کوچک را پرداخت کنند.
ب��دون دسترس��ی ب��ه وی چ��ت، احتماال 
مصرف کنندگان از خرید آیفون در چین و سایر 
بخش های آسیا خودداری می کنند. در یک گروه 
آنالین از سرمایه گذاران سهام پرسیده شد اگر اپل 
وی چت را از فروشگاه خود حذف کند، آیفون را 
کنار خواهند گذاشت یا این برنامه را و اکثر آنها 

به کنار گذاشتن آیفون رای دادند.
به گفته آناند سرینیواسان، تحلیلگر بلومبرگ 
اینتلیجنس، چین ح��دود ۲0 درصد از فروش 
اپل را تشکیل می دهد بنابراین حذف وی چت 
از فروشگاه اپل، یک مانع جدی خواهد بود. در 
حالی که فروشگاه برنامه گوگل در چین ممنوع 
است، گزینه های دیگری برای نصب برنامه ها در 
نرم افزار اندروید وجود دارد. سخنگوی اپل درباره 

این موضوع اظهارنظر نکرده است.
دستور اخیر ترامپ ممکن است باعث تالفی 
از سوی چین شود و به اپل آسیب بیشتری وارد 
کند. عمده تولید محصوالت اپل در چین انجام 
می ش��ود و اگر این کشور صادرات اپل را هدف 
بگیرد، روی کس��ب و کار جهانی این ش��رکت 
آمریکایی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین چین 
ممکن است عرضه موادی مانند عناصر خاکی 
نادر را که برای ساخت آیفون کلیدی هستند، 
محدود کند.از طرفی ارزش س��هام اپل جمعه 
گذشته در بازار نیویورک یک درصد سقوط کرد. 
ارزش سهام این شرکت امسال ۵3 درصد ترقی 
کرده است. اپل می تواند سیستم عامل خود را باز 
کند تا کاربران بدون نیاز به مراجعه به فروشگاه 
برنامه این شرکت، برنامه را دانلود کنند اما این 
تغییر بزرگی برای ش��رکتی محسوب می شود 
که همواره مراقب دسترسی به اکوسیستم خود 
بوده و 30 درصد س��هم از ف��روش برنامه ها را 
برای خود برمی دارد. اگر این ممنوعیت اجرایی 
شود و اپل راه حلی پیدا نکند، مصرف کنندگان 
چینی که پول برای خرید آیفون دارند احتماال 
به محصوالت شرکت هوآوی روی خواهند آورد 
و به این ترتیب حکم ترامپ ممکن است به نفع 
شرکتی تمام شود که رییس جمهور آمریکا سال ها 

به دنبال تضعیف آن بوده است.

با امضای فرمانی تراکنش مالی در شبکه های اجتماعی تیک تاک و وی چت در آمریکا ممنوع شد

چالش جدید ترامپ و چین

همزمان با شیوع کرونا و باوجود تحریم ها در کشور، محققان و 
فناوران مستقر در پارک های علمی، به کمک کادر درمان رفتند، به 
طوری که ۴۵0 شرکت فناور اقدام به ساخت محصوالت فناورانه 

ضدکرونایی کردند.
ورود کووید ۱۹ به ایران، بسیاری از دستگاه ها، سازمان ها و 
نهادها را درگیر و با چالش هایی روبه رو کرد. در روزهایی که شیوع 
این ویروس در کشورمان به اوج خود رسید و شاهد افزایش آمار 
غافلگیرانه ای از مبتالیان بودیم، در این میان، پارک های علم و 
فناوری و شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد، به منظور 
رفع کمبودها در زمینه اقالم بهداشتی و درمانی دست به کار شده 
و در کنار سیس��تم بهداشت و درمان، گام های مهمی در مسیر 

خروج از این بحران برداشتند.
از آنجایی که در مواجهه با بحران ها همیشه نیاز به نوآوری 
احساس می شود، فناوران در برابر این ویروس همه گیر، تمام قد 
ایستاده و محصوالت ضدکرونایی تولید کردند، به طوری که در 
این دوران حدود ۴۵0 شرکت و واحد فناور عضو پارک های علم 
و فناوری، برای مقابله با کرونا و تولید محصوالت بهداش��تی و 
ضدعفونی، فعال شدند که ۶0 درصد این واحدها، نخستین بار 

بود که به این حوزه کاری ورود کرده بودند.
شرکت ها و واحدهای فناور در عرصه های مختلفی همچون 
تولید مواد ضدعفونی، ماس��ک، البس��ه حفاظت��ی، تجهیزات 
بیمارستانی خاص، کیت ها و ابزارهای تشخیصی، مواد دارویی 

و نرم افزارهای تخصصی، فعالیت قابل قبولی داش��تند، اقدامات 
چشمگیر شرکت ها و پارک ها تا جایی ادامه یافت که حاال باید 
منتظر صادرات محصوالت آنها نیز به کشورهای مختلف باشیم.

مه��دی کش��میری قائم مقام معاون پژوه��ش و فناوری در 
امور فناوری در خصوص عملکرد ش��رکت ها و واحدهای فناور 
آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا در کشور به خبرنگار مهر می گوید: 
از حدود ۴۵0 شرکت فعال در زمینه مقابله با کرونا، بیش از دوسوم 
آنها تا پیش از بحران کرونا، اساسا هیچ فعالیت و یا تولید محصولی 
در زمینه های مرتبط با آن نداشتند اما پس از آن به سرعت خطوط 

تولید خود را تغییر دادند و این نکته بسیار مهمی است.
۱۵0 شرکت مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات ساختند

کشمیری افزود: در عین حال، حداقل ۱۵0 شرکت از این ۴۵0 
شرکت، در بخش های مختلف اعم از مواد ضدعفونی کننده، اقالم 

پوششی و حفاظتی، تجهیزات و دارو فعالیت داشته اند.
توانایی تولید حدود یک میلیون ماسک در روز  � 

این مقام مسوول وزارت علوم اقدامات شرکت ها و واحدهای 
فناور در مقابله با بحران کرونا را خوب ارزیابی و به طور اجمالی 
به برخی تولیدات ش��رکت ها اشاره کرد و گفت: این فعالیت ها 
در زمینه های مختلف تجهیز و درمان بوده که ش��امل توانایی 

تولید حدود ۱/۵ ماس��ک در روز، یک و نیم میلیون لیتر مواد 
ضدعفونی کنن��ده در روز، تولی��د ونتیالتور، مخازن اکس��یژن، 
دماس��نج های غیرتماس��ی، لباس های حفاظت��ی و کیت های 

تشخیص می شود.
افزایش بیش از ۶ � برابری تولید دس�تگاه های تنفس 

مصنوعی
کشمیری تولید انواع دس��تگاه های مکانیزه و نیمه مکانیزه 
عفونت زدای��ی از محیط های جمع��ی و کاری، افزایش بیش از 
شش برابری تولید ونتیالتورهای بیمارستانی و تولید ونتیالتورهای 
ش��خصی و خانگی و تولید تب سنج های غیرتماسی را از دیگر 
اقدام��ات فناوران عن��وان کرد.مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی امور 
فن��اوری وزارت علوم در ادامه خاطرنش��ان ک��رد: پارک علوم و 
فناوری قزوین و سپس پارک علم و فناوری گلستان بیشترین 
تولید مواد ضدعفونی کننده، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
بیشترین تولید ماسک و پارک صنعتی شریف بیشترین تعداد 
ش��رکت های تجهیزاتی را در میان ۴00 ش��رکت فعال به خود 

اختصاص داده اند.
پشتیبانی های وزارت علوم از شرکت ها � 

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری 

درباره حمایت های صورت گرفته از سوی این وزارتخانه از این شرکت ها 
اظهار داشت: اقدامات حمایتی ما به دو شکل صورت گرفت؛ نخست 
پشتیبانی های غیرمالی همچون پیگیری اخذ مجوزهای الزم را برای 
آن دسته از شرکت هایی که تازه به این حوزه ورود کردند، تقویت و 
تسریع کردیم.کشمیری ادامه داد: شکل دیگر پشتیبانی های ما نیز، 
تخصیص بسته های حمایتی شامل تخفیف هزینه های استقرار و 
ایجاد امکان استمهال پرداخت بدهی های شرکت هایی بود که دچار 

مشکل شده بودند.
بخشودگی اجاره بهای واحدهای فناور  � 

وی با اشاره به اینکه پارک های علم و فناوری بسته های حمایت 
ویژه ای را در حمایت از شرکت ها و واحدهای فناور آسیب دیده ناشی 
از کرونا پیش بین��ی کردند، تصریح کرد: در همین رابطه پارک ها 
به طرق مختلف از جمله بخشودگی اجاره بها، استمهال سررسید 
چک ها، تمدید افزایش مدت قرارداد شرکت ها و هسته های فناور از 

شرکت ها صیانت کردند.
قائم مق��ام معاون پژوه��ش و فناوری وزارت عل��وم در امور 
فناوری ارائه تس��هیالت جهت کمک به واحدهای آسیب پذیر، 
کمک در جهت افزایش س��ه برابری تولی��د اقالم و محصوالت 
کرونایی، انجام تمهیدات الزم جهت افزایش فروش محصوالت 
شرکت ها )استفاده از امکانات فروش آنالین(، ارتباط با نهادهای 
مالی و حمایتی جهت اخذ کمک برای واحدهای فناور را از دیگر 

اقدامات حمایتی برشمرد.

فهرست تولیدات ضدکرونایی پارک های علمی 

فناوران کمک حال درمان

فناوری

صاحب سیم کارت مسوول اعمال مجرمانه است
ایسنا - با در اختیار گرفتن سیم کارت ها توسط مجرمان، ارتکاب اعمال مجرمانه و یا ایجاد هر گونه مزاحمت و 
سوءاستفاده از طریق سیم کارت، این دارنده و مالک سیم کارت است که باید پاسخگو باشد و قانون وی را می شناسد.
در بسیاری از پرونده های کالهبرداری، با سیم کارت هایی مواجه می شویم که در اختیار مالک اصلی نیست و افراد 
دیگری از آن سوء استفاده می کنند و مجرمان سایبری هم به همین دلیل به دنبال خرید سیم کارت بدون سند 
زدن هستند.با توجه به اینکه بسیاری از جرائم و کالهبرداری های اینترنتی و تلفنی با استفاده از سیم کارت های 
تلفن همراه سایر افراد انجام می شود، کاربران نباید سیم کارت روشن و فعال خود را در اختیار دیگران قرار دهند. 
همان طور که پلیس فتا هشدار داده است، با در اختیار گرفتن سیم کارت ها توسط مجرمان، ارتکاب اعمال مجرمانه 
و یا ایجاد هر گونه مزاحمت و سوءاستفاده از طریق سیم کارت، این دارنده و مالک سیم کارت است که باید پاسخگو 
باشد و قانون وی را می شناسد.ازطرفی خرید و فروش سیم کارت های فعال بدون انجام تغییر سند مالکیت، غیرقانونی 
است و کاربران نباید سیم کارت های روشن خود را بدون تغییر سند مالکیت بفروشند زیرا خریداران به این شیوه، 
مجرمان سایبری هستند که برای گم کردن رد خود دوست ندارند سند به نام خود بزنند.کاربران باید از اعتماد 
بی مورد در خصوص خرید و فروش سیم کارت در شبکه های اجتماعی پرکاربرد خودداری کنند. همچنین کاربران 
باید هنگام انتقال سند مالکیت سیم کارت های خود، حتما اکانت های شبکه های اجتماعی که با آن سیم کارت فعال 
شده اند را حذف کنند زیرا احتمال سوءاستفاده از اکانت ها در شبکه های اجتماعی توسط خریدار سیم کارت وجود 
دارد. بدین ترتیب تمامی مشترکان می توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 
بخش خدمات الکترونیک و یا در نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir  به این سامانه مراجعه کنند و از تعداد 

سیم کارت هایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.

پیگیری کالهبرداری  سایت دیوار از طریق دادگاه های عمومی و حقوقی
ایتنا- کالهبرداران با درج آگهی های جعلی در س��ایت های درج آگهی مانند دیوار و ش��یپور مبالغی را از 
خریداران تحت عنوان بیعانه دریافت می کنند و پس از واریز وجه نه کاالیی رد و بدل می شود و نه درج کننده 

آگهی پاسخگو خواهد بود و از این طریق از شهروندان کالهبرداری می کنند.
رییس پلیس فتای ایالم در خصوص کالهبرداری از طریق سایت های درج آگهی مانند دیوار و شیپور هشدار داد 
و از شهروندان خواست برای پیگیری کالهبرداری  از طریق سایت های درج آگهی، از طریق دادگاه های عمومی و 
حقوقی مراجعه کنند.سرهنگ علی جمالی، رییس پلیس فتای ایالم در این خصوص گفت: شهروندان دقت داشته 
باشند هنگام مراجعه به سایت  های درج آگهی مانند دیوار و شیپور و یا سایت های مشابه به هیچ عنوان تحت تاثیر 
تبلیغات دروغین افراد سودجو قرار نگرفته و در صورت خرید نکات امنیتی را رعایت کنند. این مقام مسوول افزود: 
کالهبرداران با درج آگهی های جعلی در س��ایت های درج آگهی مانند دیوار و ش��یپور مبالغی را از خریداران تحت 
عنوان بیعانه دریافت می کنند و پس از واریز وجه نه کاالیی رد و بدل می شود و نه درج کننده آگهی پاسخگو خواهد 
بود و از این طریق از شهروندان کالهبرداری می کنند.او ادامه داد: شهروندانی که در بستر سایت های دیوار و شیپور 
و سایر سایت ها و فروشگاه های مشابه اقدام به خرید می کنند، چون بدون رعایت توصیه های پلیسی و ضوابط خرید 
و فروش سایت های یادشده اقدام به انتقال وجه به عنوان بیعانه می کنند و در نهایت کاالیی دریافت نمی کنند یا 
کاالیی بی کیفیت را تحویل می گیرند، باید شکایات خود را از طریق دادگاه های عمومی و حقوقی و یا شورای حل و 
اختالف پیگیری کنند. رییس پلیس فتای ایالم توصیه کرد: شهروندان برای جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان مادی 
هنگام خرید از طریق  آگهی های تبلیغاتی سایت های دیوار و شیپور و سایر شبکه های اجتماعی از پرداخت هر گونه 

وجه به عنوان بیعانه قبل از رویت کاال خودداری کنند.

اد
ید

رو
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دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت:
تولیدماسکافزایشمییابد

مهر-  در راستای افزایش تولید ماسک در سطح کشور، پیشنهاد اضافه شدن 
پارچه استاندارد دیگری در چرخه تولید به وزارت بهداشت اعالم شد که سازمان 
غذا و دارو پس از بررسی های به عمل آمده، تاییدیه الزم را اعالم کرد. دبیر کارگروه 
مقابله با کرونا وزارت صمت با بیان این مطلب گفت: با تدابیر اتخاذ شده در تولید 
سایر ملزومات بهداشتی از جمله مواد ضدعفونی کننده توسط بخش خصوصی، 
در شرایط خوبی قرار داریم. جمشید گلپور افزود: با اضافه شدن پارچه استاندارد 
دیگر در چرخه تولید ماس��ک، افزایش قابل توجهی در تولید روزانه ماسک در 

کشور انجام شد.
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به کلیه صنوف عرضه کننده 
ماس��ک هش��دار داد که در تهیه ماسک جهت عرضه فقط از تولیدکنندگان و 
ش��بکه های توزیع معتبر با قیمت مصوب و اخ��ذ فاکتور اقدام کنند تا بتوانند 

پاسخگوی نظارت بازرسان باشند.
دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت همچنین از تولیدکنندگان ماسک 
خواست، مطابق سهمیه مواد اولیه تولید روزانه خود را به شبکه های توزیع واگذار 
کنند. گلپور گفت: خوش��بختانه با تدابیر اتخاذ ش��ده در تولید سایر ملزومات 
بهداشتی از جمله مواد ضدعفونی کننده توسط بخش خصوصی، در شرایط بسیار 

خوبی قرار داریم.

قولنمایندهمجلسبرایرفعمشکالت
نیشکرهفتتپه

مهر- با توجه به اینکه تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه به حدود دو ماه 
رسیده است،  نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی گفت: با پیگیری های 

صورت گرفته قول می دهم مشکالت شرکت نیشکر هفت تپه حل شود.
محمد کعب عمیر اظهار کرد:  کارگران هفت تپه تاکنون ۵۲ روز تجمع اعتراضی 
داشتند. در چهلمین روز با صحبت هایی که با کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم به اتفاق 
سه نفر از اعضای این کمیسیون در شرکت حضور پیدا کردیم و با آنها گفت وگو 
و مشکالت را بررسی کردیم. وی افزود: اعتراضات کارگران هفت تپه صنفی، بحق 
و مشروع است. این در حالی است که خواسته کارگران را می شود به دو مقوله 

تقسیم کرد.
نماینده مردم ش��وش در مجلس ادامه داد: در برنامه کوتاه مدت الزم اس��ت 
به روزرس��انی حقوق را انجام دهیم. حقوق ماه های اردیبهشت، خرداد و تیرماه 
پرداخت نشده است. همچنین مساله کشت باید حل شود. نیشکر تقویم زمانی 
دارد و اگر در زمان مشخص کشت انجام نشود تا یک سال دیگر نمی توانیم کشت 
را انجام دهیم و ضرر زیادی به شرکت و شریان اقتصادی زده می شود. وی اظهار 
کرد: موضوع سوم بیمه تامین اجتماعی کارگران را پیگیری و تا آخر تیرماه را 
تمدید کردیم اما برای تمدید مجدد سازمان تامین اجتماعی اجازه نداد به این 
خاطر که حدود ۵۳۰ میلیارد تومان این سازمان از شرکت نیشکر طلب دارد. این 

مساله را نیز بررسی کردیم.
نماینده مردم شوش در مجلس با بیان اینکه برای برنامه کالن این شرکت که 
از اصل ۴۴ یا خصوصی سازی خارج شود، افزود: خصوصی سازی در این شرکت 
موفقیت آمیز نبوده و سازمان خصوصی سازی بدون بررسی صالحیت کارفرما این 
شرکت را واگذار کرد که این موضوع کم لطفی در حق شهرستان و استان است. 
نماینده مردم شوش در مجلس تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به صورت 
تخصصی این موضوع را از ماه قبل شروع پیگیری کرد چرا که روابط کار و کارگری 

در حیطه و تخصص کمیسیون اجتماعی است.
کعب عمیر افزود: حقوق پرسنل، بیمه تامین اجتماعی و کشت در کوتاه مدت 
باید حل شوند. سازمان خصوصی سازی پولی ندارد که بخواهد حقوق پرداخت 
کند. از این رو قرار شد شریعتمداری وزیر تعاون از بیمه بیکاری مشاغل مبتال به 
کرونا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت نیشکر تزریق کند تا برنامه کوتاه مدت را 
انجام دهیم. برای تمدید دفترچه ها  نیز مقرر شد تا آخر سال ۹۹ دفترچه ها تمدید 
شوند. وی تاکید کرد: باید مجلس با این ظرفیت خوبش در مقابل خصوصی سازی 
قرار بگیرد و اجازه ندهد هفت تپه های دیگری در کش��ور متولد شوند و حقوق 

کارگران کشور تضییع شود.

تداومتعطیلیبرخیواحدهایتولیدسیگار
ایسنا- تعطیلی برخی از واحدهای تولیدکننده سیگار همچنان ادامه دار است. 
در همین رابطه  رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی از تداوم تعطیلی هفت یا هشت واحد تولید سیگار خبر داد و 
گفت: بانک مرکزی یک فرصت ۱۱روزه برای واحدهایی که قبال برای ارز اشخاص 
ثبت سفارش کرده بودند در نظر گرفت، اما به دلیل تعداد زیاد واحدها و کند شدن 
سیستم ها برخی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند و منتظر بسته جدید بانک 

مرکزی هستند.
محمدرضا تاجدار اظهار کرد: از ۲۸ تیرماه بانک مرکزی تقریبا گواهی آماری 
همه صنایع را تایید و اعالم کرد که تا هفتم مرداد ماه فرصت دارند ارز صادراتی پیدا 
کنند. در فاصله این یازده روز به دلیل هجوم واحدها برای خرید ارز صادرکنندگان، 
هم قیمت باال رفته و هم با کند شدن سامانه ها بانک های عامل نتوانستند پرونده ها 
را ببندند و خیلی از واحدها نتوانستند از این فرصت استفاده کنند و هفت مردادماه 

هم گواهی این افراد باطل شد.
وی با بیان اینکه افرادی که نتوانس��تند از این فرصت ۱۱روزه اس��تفاده 
کنند، باید منتظر بسته جدید بانک مرکزی باشند، تصریح کرد: اوایل سال 
ج��اری بانک مرکزی اعالم کرده بود که تهاتر ارز صادراتی دیگر امکان پذیر 
نیست و صادرکننده باید ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما 
و ۲۰ درصد را به صورت نقدی در بازار عرضه کند. بنابراین دیگر ارز حاصل 
از صادرات برای واردکننده وجود نداشت که بتواند با صادر کننده توافق کند، 
از او بخرد و رفع تعهد کند. اما از ۲۸ تیرماه یک فرصت ۱۱روزه برای کسانی 
که قبال برای ارز اشخاص ثبت سفارش کرده بودند در نظر گرفته شد، چراکه 
مقداری از ارز حاصل از صادرات هم در دست صادرکنندگان باقی مانده بود، 
اما بعد از این دیگر صادرکننده و واردکننده نمی توانند مستقیم معامله کننده 

باشند و باید منتظر بخشنامه جدید بانک مرکزی باشیم.
بنابراین به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی با توجه به شرایط موجود همچنان هفت یا هشت  واحد تعطیل 

هستند و برخی واحدها با ظرفیت پایین فعالیت می کند.
گفتنی است جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشان می دهد که تولید سیگار در سه ماهه اول امسال ۲۱/۱ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و در پی آن برآورد قاچاق سیگار تقریبا 

7۸/۳ درصد افزایش داشته است.

تمدیدمهلتواریزوجهخودروهایفروشفوقالعاده
مهر-  معاون بازاریابی و فروش محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو از تمدید 
مهلت برای واریز وجه خودروهای طرح فروش فوق العاده تا دوشنبه بیستم مردادماه 
خبر داد. بابک رحمانی اظهار کرد: با توجه به تعطیلی روز شنبه و بنا بر خواست 
برخی از مشتریان که نیاز به مراجعه به بانک داشتند، مهلت واریز وجه خودروهای 

طرح فروش فوق العاده تا دوشنبه بیستم مردادماه تمدید شد.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با تاکید بر قابل تمدید نبودن این زمان، 
از مشتریان لیست اصلی و ذخیره اعالم شده خواست حتما وجوه مورد نظر را تا 
دوشنبه واریز کنند. رحمانی افزود: عدم واریز به منزله انصراف از ثبت نام قطعی 
خواهد بود. وی با بیان اینکه خودروهای فروش فعلی را زودتر از موعد تحویل سه 
ماهه واگذار خواهیم کرد، گفت: برنامه فروش فوق العاده بعدی نیز پس از واگذاری 

تعهدات ایجادشده در فروش جاری برنامه ریزی خواهد شد.

گروه صنعت- وزیر پیش��نهادی صنعت، خبر
معدن و تج��ارت اگرچه تاکن��ون نظر مثبت 
بس��یاری از نمایندگان مجل��س و همچنین 
کارشناس��ان اقتصادی را به خود جلب کرده، 
اما در جلسات هفته جاری کمیسیون صنایع 
و معادن حاضر خواهد ش��د تا برنامه های خود 
را به نمایندگان ارائه کند. براساس دستور کار 
هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
این کمیسیون امروز یکشنبه ۱۹ مرداد میزبان 
حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خواهد بود تا برنامه های 
او برای کس��ب رای اعتم��اد از مجلس، مورد 
بررسی قرار گیرد. این در حالی است که برخی 
از نمایندگان مجلس عملکرد مدرس خیابانی 
در ش��رایط بحرانی اقتصاد را مثب��ت ارزیابی 
می کنند و معتقدند که به دلیل اشراف وی به 
مسائل زیرمجموعه وزارت صمت، گزینه خوبی 
از سوی رییس جمهور برای این وزارتخانه معرفی 
شده است. اما به هر حال با توجه به اینکه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با زندگی و معیش��ت 
مردم س��ر و کار دارد، ارائه برنامه های مناسب 
و راهگش��ا از سوی مدرس خیابانی برای دوران 
وزارت از اهمیت قابل توجهی برخوردار اس��ت 
که باید نمایندگان مجلس با حساسیت زیادی 

این موضوع را بررسی کنند.
عملکرد سه ماهه رضایت بخش � 

به گفته برخی از کارشناسان اتاق بازرگانی، 
چیزی به پایان عمر دولت دوازهم باقی نمانده 
و مدرس خیابانی بهترین گزینه ای اس��ت که 
می توان��د در این زمان اندک مباحث مربوط 
به ح��وزه تولید، تجارت و ب��ازار را مدیریت 
کن��د. نکته قاب��ل تامل اینک��ه عملکرد وی 
تاکن��ون مثب��ت ارزیابی می ش��ود به طوری 
که بخش خصوصی از جلس��ات مش��ترکی 
که با سرپرس��ت وزارت صمت برگزار ش��ده ، 
بازخوردهای مناسبی را دریافت کرده است. 
در این میان بیش��تر نمایندگان مجلس نیز 
برای حضور مدرس خیابانی به عنوان وزیر در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت  چراغ س��بز 
نش��ان داده اند. در همین خصوص سخنگوی 
کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس گفت: 
عملکرد »حسین مدرس خیابانی« در حدود 
سه ماه سرپرستی وزارت صمت رضایت بخش 
ب��وده و این امر در کن��ار گام هایی که برای 
برطرف کردن بعضی از مش��کالت برداشته، 

برای وی امتیاز محسوب می شود.
حجت اهلل فیروزی با بیان اینکه نوس��انات 
بازار دغدغه نمایندگان مجلس است،  اظهار 
کرد: کنترل قیمت ه��ا در بازار جزو  وظایف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از طرفی 
نوس��انات قیمت در فوالد، خودرو و کاالهای 
صنعتی زیاد اس��ت و برای این مس��ائل باید 
وزیر پیشنهادی پاس��خ های اقناع کننده و با 

برنامه ارائه دهد.
فی��روزی اف��زود: وزیر پیش��نهادی باید با 
برنامه هایی که تا پایان دولت دوازدهم و حتی 

بعد از آن ارائه می دهد نظر نمایندگان را برای 
گرفتن رای اعتماد جلب کند.

فرصتی برای تفکیک وجود ندارد  � 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن درباره 
اینکه آیا امکان دارد با انتخاب مدرس خیابانی 
به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تفکیک 
ای��ن وزارتخانه هم در دس��تور کار قرار بگیرد،  
عنوان کرد: تا پای��ان عمر دولت، کمتر از یک 
سال زمان باقی است و فرصتی برای این اقدام 

وجود ندارد.
وی ب��ا ابراز امیدواری از اینکه برنامه های 
وزیر پیشنهادی صمت سبب اقناع نمایندگان 
ش��ود، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت  
نتیج��ه تجمیع چن��د وزارتخانه ب��وده و از 
اهمیت باالیی برخوردار است. از سوی دیگر 
ای��ن وزارتخانه ماموریت های مهمی در بازار، 
 بازرگانی داخل��ی و خارجی، تامین نیازهای 
ضروری مردم، صنایع خودرو، فوالد،  اصناف 
و... دارد که  اهمیت آن را برای مجلس،  دولت 

و مردم دوچندان می کند.
نماینده مردم فس��ا در مجلس بخش اعظم 
دغدغ��ه نماین��دگان را در برنامه ه��ای وزی��ر 
پیشنهادی و مدیریت بازار دانست و گفت: این 
موضوع آنقدر مهم است که حتی رهبر معظم 
انقالب در س��خنان خ��ود در عید قربان بر آن 

تاکید کردند.
وی اظهار کرد: وزیر پیش��نهادی باید پیش 
از روز رای گیری در مجمع نمایندگان استان ها 

و فراکس��یون ها رایزنی های الزم را انجام دهد 
و برنامه های خود را تش��ریح کند تا روزی که 
وارد مجلس می ش��ود از گرفتن حداکثر آرای 

نمایندگان مطمئن باشد.
لزوم تحقق شعار جهش تولید  � 

مه��دی طغیانی س��خنگوی کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس نی��ز درب��اره ارزیابی خود 
از »حس��ین مدرس خیابانی« ب��ه عنوان وزیر 
پیشنهادی صمت گفت:  وزیر پیشنهادی باید 
این هفته برنامه های خود را در کمیسیون های 
تخصصی مجلس ارائه کند و نمایندگان ضمن 
بررسی این برنامه ها از دیدگاه ها و نظرات وزیر 
پیشنهادی در خصوص وزارتخانه صنعت، معدن 

و تجارت مطلع شوند.
وی افزود: بخش اعظم تحقق شعار جهش 
تولید که برای سال ۹۹ نامگذاری شده بر دوش 
وزارت صمت است و از این بابت این وزارتخانه 
جایگاه بس��یار مهم��ی دارد.  از طرفی با توجه 
به تحریم ها، ش��یوع کرونا و مسائل اقتصادی، 
سال سختی پیش روی دولت و این وزارتخانه 
است و با توجه به این شرایط وزیر پیشنهادی 
باید برنامه های عملی و کاربردی با نگاه به افق 

آینده ارائه کند.
رویکرد مناس�ب ب�رای اس�تفاده از  � 

ظرفیت های خالی 
اهلل وردی دهقانی عضو کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس نیز اقدامات وزیر پیش��نهادی 
صمت در ماه های اخیر را مثبت ارزیابی کرد و 

گفت: »مدرس خیابانی« رویکرد خوبی در بخش 
معدن و صنایع معدنی و همچنین کنترل واردات 
کاالهای  غیرضروری و نیز پرکردن ظرفیت های 

خالی تولید دارد.
وی  درباره گزینه پیشنهادی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با مثبت ارزیابی کردن اقدامات 
وی در ماه های اخیر اظهار کرد: مدرس خیابانی 
در وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت به عنوان 
قائم مق��ام معاونت بازرگان��ی داخلی، مدیرکل 
برنامه ری��زی وزارت بازرگانی حضور داش��ته و 

سابقه خوبی در این وزارتخانه دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: 
مدرس خیابانی، مناسبت ترین شخصی است که 
در شرایط فعلی و با توجه به آشفتگی هایی که 
در ب��ازار و در تولید وج��ود دارد، می تواند این 
وزارتخان��ه را مدیریت کند و برنامه های خوبی  

در این زمینه دارد.
دهقانی تصریح کرد:  به نظر می رسد اگر وزیر 
پیشنهادی بتواند این برنامه ها را اجرایی کند و 
همراهی س��ایر دستگاه ها را نیز با خود داشته 
باش��د،  مناسبت ترین فردی است که می تواند 

هدایت این وزارتخانه را در اختیار بگیرد.
وی در توضی��ح اقدامات وزیر پیش��نهادی 
صنعت و معدن در ماه های اخیر به تالش های 
وی برای پرکردن ظرفیت های خالی تولید  اشاره 
ک��رد و افزود: وزیر پیش��نهادی صمت رویکرد 
خوبی هم به معدن و صنایع معدنی و همچنین 
کنت��رل قیم��ت ارز و واردات و کنترل واردات 

کاالهای  غیرضروری دارد.
نماین��ده ورزق��ان در مجلس یادآور ش��د: 
مدرس خیابانی برای به حداکثر رساندن تولید،  
جهش تولید و همکاری با دس��تگاه ها به ویژه 
دانشگاه ها و مراکز علمی و سایر نهادهایی که 
می توانند برای تولید از نظر منابع مالی و از نظر 
منابع صنعتی موثر باش��ند تالش های موثری 

انجام داده  است.
فق�دان مناب�ع مطمئ�ن، مناس�ب و  � 

ارزان قیمت
دهقانی همچنین درباره مش��کالت بخش 
صنعت اظهار کرد: در حال حاضر بخش صنعت 
مش��کالت متعددی دارد. اول اینکه بسیاری از 
صنایع ما به روز نیستند و فاصله ای میان صنعت 
و دانشگاه از لحاظ تکنولوژی های نوین و منابع 
مالی وجود دارد. با این حال مشکل اصلی صنایع 
کشور نبود منابع مطمئن، مناسب و ارزان قیمت 
اس��ت که آن هم به منابع مالی به ویژه بانک ها 

برمی گردد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
عن��وان کرد: اگر بتوانیم مناب��ع ارزان قیمت را 
در اختیار صنایع و بخش تولید قرار دهیم و از 
طرفی از دانش و تکنولوژی روز هم استفاده کرده 
و مدیریت جهادی را با آن ترکیب کنیم این سه 

عامل می تواند صنعت ما را نجات دهد.
 الزم ب��ه ذکر اس��ت رییس جمه��وری روز 
سه ش��نبه بر اس��اس اصل ۱۳۳ قانون اساسی 
در نام��ه ای به رییس مجلس ،  مدرس خیابانی 
را به عنوان وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن و 
تجارت معرفی ک��رد. به گفته معاون پارلمانی 
رییس جمه��وری، جلس��ه رای اعتماد به وزیر 
پیشنهادی وزارت صمت چهارشنبه ۲۲ مرداد 

در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.
حس��ین مدرس خیابان��ی،  دانش آموخته 
دانش��گاه علم و صنعت ایران است. وی حدود 
۱7 سال در وزارت بازرگانی در مسوولیت هایی 
چون قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل 
برنامه ری��زی وزارت بازرگانی، مدیرکل تامین 
و توزی��ع کاال، مدی��رکل دفت��ر تنظی��م بازار، 
هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران داشته 
و همچنین نزدیک به ۱۰ سال عنوان مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی 
از جمله ش��رکت های سیمان زنجان، سیمان 
فیروزکوه، مجتمع فوالد خراسان، موتورسازان 
)تراکتورسازی ایران(، سیمان مازندران، سیمان 
غرب و شرکت توس��عه صادرات را در کارنامه 
خود دارد. مدرس خیابانی پس از برکناری »رضا 
رحمانی« طی حکمی از طرف »حسن روحانی« 

به عنوان سرپرست صمت تعیین شد.

بررسیبرنامههایوزیرپیشنهادیصمتدرکمیسیونصنایعومعادن

چراغ سبز مجلس به مدرس خیابانی 

بازار خرید و فروش خودرو طی هفته های اخیر نه تنها 
روی آرام��ش به خود ندیده بلکه با رقم های نجومی حتی 
با رکود معامالت هم روبه رو ش��ده است. به نوعی همه به 
دنب��ال فروش خودرو آن هم با قیمت های باال هس��تند و 
از طرف دیگر مصرف کننده هم بالتکلیف تر از همیشه در 

انتظار ثبات قیمت ها برای خرید خودرو است.
جالب اینجاست که وزارت صنعت به همراه خودروسازان 
با اعالم قیمت های جدید از طرح های فروش فوری خودرو 
آن هم در قالب قرعه کشی هایی رونمایی کرد که قرار بود 
ب��ا اجرای آنها تا حدودی تقاضا در بازار مدیریت ش��ود و 
قیمت ها به سمت منطقی شدن حرکت کند. اما وضعیت 
بازار نشان از آن دارد که قرعه کشی ها هم دردی از بازار دوا 
نکرد و روند صعودی قیمت ها در انواع خودروهای داخلی 

حتی بیشتر از وارداتی ها هم شده است.
این روزها بازار خرید و فروش خودرو در حالی با روند 
افزایشی قیمت ها روبه رو است که هنوز وزارت صنعت تدبیر 
ج��دی برای مدیریت بازار نیندیش��یده و مدام از افزایش 
عرضه محصول به بازار صحبت می کند اما در عمل خبری از 
افزایش روند عرضه خودرو به بازار نیست و شکاف قیمت ها 

از کارخانه تا بازار هر روز افزایش پیدا می کند.
البت��ه قرار ب��ود براس��اس تصمیم س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعالم قیمت های جدید 
کارخان��ه بازار فقط مجاز به افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها 
نسبت به کارخانه باشد اما فروشندگان خودرو می گویند 
این بحث فقط در حد مصاحبه بوده و در عمل هیچ تدبیری 
ب��رای مدیریت قیمت ها در ب��ازار خودرو به وجود نیامده. 
همین موضوع باعث شده با نوسانات قیمت ارز  و کاهش 
خریدار، معامالت به صفر برس��د و نمایشگاه داران ترجیح 
دهند واحدهای خود را زود تعطیل کرده و به بهانه کرونا 

راهی خانه شوند.
اخیرا بی س��امانی قیمت ها در بازار خودرو باعث ش��ده 
سرپرس��ت وزارت صنع��ت در اظهاراتی جدید اعالم کند: 
»خودروسازان هنوز معتقدند که زیر قیمت تمام شده خودرو 
تولید می کنند و زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی در 
ایران خودرو و س��ایپا  وجود دارد. البته با اقدام های انجام 
ش��ده اکنون فاصله قیمتی بازار و کارخانه کمتر ش��ده و 

عطش افراد برای ثبت نام کاهش یافته است.«
عالوه بر این مدرس خیابانی گفته است: »شرایطی که 
امروز در بازار خودرو مش��اهده می شود، ناشی از افزایش 
نرخ ارز اس��ت و همه خودروهای داخلی و خارجی از این 
قضیه متاثر شده اند. اگر با تالش های بانک مرکزی نرخ ارز  
کنترل ش��ود، بازار خودرو بیش از پیش به تعادل نزدیک 
خواهد شد.« وی تصریح کرده است: مراقبت و کنترل نرخ 
ارز بسیار مهم است وگرنه افزایش قیمت روی همه کاالها 

از جمله خودرو اتفاق خواهد افتاد.
بازار به تعادل نزدیک می شود � 

سرپرس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت همچنین 

در اظهارنظر جدیدی گفت: با اقدامات انجام ش��ده در دو 
ماه گذش��ته به خصوص منطقی سازی قیمت کارخانه ای 
خودروها و افزایش عرضه و کنترل نرخ ارز، بازار خودرو به 

تعادل نزدیک می شود.
مدرس خیابانی در خصوص آشفتگی این روزهای بازار 
خودرو و اقدامات وزارت صنعت برای بازگش��ت آرامش به 
بازار افزود: شرایطی که امروز در بازار خودرو با آن مواجه ایم 
با دو ماه پیش تر متفاوت است. به گفته این مقام مسوول، 
دو ماه پیش شورای رقابت هنوز اسناد و مدارک دریافتی از 
خودروسازان را به طور کامل بررسی و در قیمت تمام شده 
خودروها بازنگری نکرده بود.م به همین دلیل فاصله زیادی 

بین قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها افتاد.
وی اظه��ار کرد: به همین دلیل تقاضای غیرواقعی در 
بازار وجود داشت و عده ای از این فاصله قیمتی ایجاد شده 

کاسبی می کردند.
مدرس خیابانی به طور نمونه به برنامه های پیش فروش 
دو خودروس��از بزرگ کش��ور اش��اره کرد ک��ه برای ۲۵ 
هزار دس��تگاه خودرو، بیش از پن��ج میلیون و 7۰۰ هزار 
نفر ثبت ن��ام کردند و خودروس��ازان در نهایت مجبور به 

قرعه کشی شدند.
وی خاطرنش��ان کرد: در آن مقطع زمانی دو اقدام به 
انجام رسید؛ یکی اینکه تقاضاها را واقعی کنیم تا افرادی که 
مصرف کننده واقعی خودرو هستند موفق به ثبت نام شوند 

و اقدام دوم، ارائه قیمت های واقعی خودرو بود.
این مقام مسوول با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با 
ش��ورای رقابت به این منظور، تشریح کرد: بخشی از مواد 
اولیه مورد نیاز تولید خ��ودرو از جمله ورق های فوالدی، 

محصوالت پتروش��یمی، فلزات اساس��ی و... تابع شرایط 
بورس است.

وی با بیان اینکه خودروسازان هنوز معتقدند زیر قیمت 
تمام شده خودرو تولید می کنند، به زیان انباشته ۴۰ هزار 
میلیارد تومانی ایران خودرو و س��ایپا اش��اره و خاطرنشان 
کرد: با اقدام های انجام ش��ده اکن��ون فاصله قیمتی بازار 
و کارخانه کمتر ش��ده و عطش افراد برای ثبت نام کاهش 

یافته است.
ممنوعیت واردات � 

وی در خص��وص افزایش قیم��ت خودروهای خارجی 
نیز گفت: قیمت این خودروها به دلیل ممنوعیت واردات 
افزای��ش یافته اس��ت زیرا امروز کش��ور انتخاب کرده که 
واردات خودروی خارجی نداش��ته باش��د و از توان داخل 

خود استفاده کند.
سرپرس��ت وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت با بیان 
اینکه قیمت خودروهای داخلی نیز متاثر از نرخ ارز ش��ده 
اس��ت، تاکید کرد: اگر با تالش های بانک مرکزی نرخ ارز 
کنترل ش��ود، بازار خودرو بیش از پیش به تعادل نزدیک 

خواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: م��ا برای متعادل ک��ردن بازار، 
عرضه خودرو را افزایش داده ایم به طوری که در مقایس��ه 
با مدت مشابه پارسال ۱۹ درصد تولید خودرو و ۳۰ درصد 
تحویل خودرو به مشتریان افزایش یافته. همچنین تعداد 
خودروهای ناقص خودروسازان 7۱ درصد کاهش یافته و 
میزان تعهدات معوق در اکثر خودروها صفر ش��ده است. 
مدرس خیابانی تاکید کرد: مراقبت و کنترل نرخ ارز بسیار 
مهم است وگرنه افزایش قیمت روی همه کاالها از جمله 

خودرو اتفاق خواهد افتاد.
بالتکلیفی هزار و 1۰۰ � خودرو در گمرک

گفتنی است در حال حاضر حدود هزار و ۱۰۰ خودرو 
وارداتی بدون ثبت س��فارش در گمرک بالتکلیف هستند 
ک��ه نمی توانند مجوز ترخیص دریافت کنند. س��خنگوی 
گمرک در این خصوص  گفت: س��ال گذش��ته ۱۲ هزار و 
۶۰۰ دس��تگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود 
داشت. همچنین حدود هفت هزار دستگاه خودرو تا تیرماه 
سال گذشته شده ترخیص و پنج هزار و ۱۰۸ خودرو باقی 

مانده بود که دارای اسناد ناقص بودند.
روح اهلل لطیفی افزود: از تعداد خودروها با س��ند ناقص 
حدود  هزار و ۱۰۰ خودرو ثبت سفارش نشدند و سه هزار 
دس��تگاه پرونده قضایی داشتند و حدود ۲۳7 خودرو نیز 

دارای پالک منطقه آزاد اروند بودند.
لطیفی با اش��اره به ۳۰۰ دس��تگاه خودروی باقیمانده 
از س��نوات قبل خاطرنش��ان کرد: هزار و ۴۸ خودرو نیز 
روند قانونی ثبت سفارش، پرداخت حقوق و عوارض را تا 
در خروج به انجام رس��انده بودند اما به دلیل پایان یافتن 
مهلت سه ماهه تیرماه گذشته نتوانستند خودروی خود را 
از گمرک خارج کنند. سخنگوی گمرک با اشاره به مهلت 
س��ه ماهه دوم در بهمن ۹۸ تا اردیبهشت ماه سال جاری 
به پیشنهاد گمرک برای خروج پنج هزار و ۱۰۸ خودروی 
باقیمانده، اظهار داشت: هزار و ۳۸۹ خودرو توانستند با طی 

کردن مراحل قانونی از گمرک ترخیص شوند.
ب��ه گفت��ه وی، خودروهای دارای پرون��ده قضایی که 
مش��کوک به قاچاق یا بدون اس��ناد دقیق هستند شامل 
فرصت س��ه ماهه نمی شوند و مصوب ش��ده تا هر زمانی 
بتوانن��د حکم برائت دریافت کنند پس از پرداخت حقوق 
و ع��وارض گمرکی می توانند خودرو را از گمرک ترخیص 
کنند. سخنگوی گمرک گفت: بعد از پایان مهلت سه ماه 
در اردیبهش��ت ماه به درخواست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به دلیل ش��رایط حاکم بر کش��ور، شیوع کرونا و 
محدودیت های تردد مهلت س��ه ماه��ه دیگری از تیرماه 

سال جاری آغاز شد.
وی اف��زود: از ح��دود ه��زار و ۲۶۰ خودرویی که باید 
تعیین تکلیف ش��وند  هزار و ۱۰۰ دس��تگاه ثبت سفارش 
نشده اند و با توجه به قانون ممنوعیت ثبت سفارش جدید 
نمی توانند مراحل قانونی را انجام دهند و تنها در صورتی 
این امکان فراهم می شود که مصوبه جدیدی مبنی بر ثبت 
سفارش خودروهایی که پیش از این قانون به گمرک وارد 
ش��ده اند تصویب شود. لطیفی با اشاره به اینکه در مهلت 
س��ه ماهه جدید ح��دود ۱۶۰ خودرو می توانند از گمرک 
خارج ش��وند، تاکید کرد: ه��زار و ۱۰۰ خودرو در گمرک 
کشور باقی خواهند ماند که پس از پایان مهلت سه ماهه، 
س��ه راه پیش رو دارند؛ یا باید به کش��ور مبدأ برگردند یا 
متروک ش��وند یا در اختیار س��ازمان اموال تملیکی برای 

تعیین تکلیف قرار گیرند.

واکنش وزارت صمت به افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی 

گرانیبهگردندالرافتاد
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اثر تحریم های جدید آمریکا بر صادرات صنایع معدنی 
معدن ۲4 - به تازگی وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای که متعاقب 
بیانیه پمپئو صادر شد، جزئیات تحریم های جدید ایران را اعالم کرد که بر 
اساس آن ۲۲ فلز که با بخش های نظامی، هسته ای و موشکی ایران ارتباط 

دارند تحریم شد. 
این در حالی است که  تحلیلگر ارشد بین المللی صنایع معدنی و فوالد 
معتقد است دور تازه تحریم های آمریکا نمی تواند بر صادرات فوالد و فلزات 

ایران تاثیر خاصی داشته باشد.
کیوان جعفری طهرانی افزود: ایران در دو دوره، نخست در ششم آگوست 
۲۰۱۸ و دوم��ی در چهارم نوامب��ر ۲۰۱۸ تحت تحریم های آمریکایی قرار 
گرفت، پس از آن نیز به کرات حوزه فلزات و فوالد ایران تحریم شد و حتی 
شرکت هایی که در تجارت و به ویژه صادرات این محصوالت دخیل بودند 

نیز از آثار تحریم ها در امان نماندند.
ب��ه گفته وی، دور جدی��د تحریم های آمریکایی علی��ه بخش معدن و 
صنایع معدنی کش��ور، مربوط به واردات فلزاتی اس��ت که مصارف خاص و 

کاربردهای دوگانه دارند.
جعفری طهرانی بیان کرد: این در حالی اس��ت که تحریم های قبلی در 

حوزه فوالد و فلزات بوده و در زمینه صادرات مطرح شده بود.
این تحلیلگر ارش��د بین المللی صنایع معدنی و فوالد ادامه داد: آمریکا 
همیش��ه قصد دارد درآمده��ای صادراتی ایران در ح��وزه معدن و صنایع 
معدنی که می تواند تا حدودی جبران کننده کسری درآمد نفتی مان باشد 

را هدف قرار دهد.
 وی تاکی��د کرد: فارغ از اینکه فلزات و آلیاژهایی که وزارت خزانه داری 
آمری��کا به آن اش��اره کرده اند چه مصارف خاص��ی دارند، اما از آنجایی که 
مقوله ای جدای از صادرات است، نمی توانند بر صادرات فوالد و فلزات ایران 

تاثیر خاصی داشته باشند.

کمبود ورق های فوالدی در صنایع خوزستان 
ایرن�ا- در ح��ال حاضر یکی از مهم ترین مش��کالت خطوط واحدهای 
مختلف تولیدی استان خوزستان نبود مواد اولیه از جمله ورق های فوالدی 
است. در همین خصوص  رییس انجمن صنایع فلزی گفت: به همین دلیل 
اشتغال موجود در این بخش از صنایع در معرض خطر قرار دارد و ممکن 

است موجی از بیکاری در استان ایجاد شود.
ایمان علیرضایی اظهار کرد: صنایع استان خوزستان به واحدهای کوچک، 
متوسط و بزرگ تقسیم می شوند و بیشترین میزان اشتغال در حال حاضر 
در بخش صنایع کوچک اس��ت. وی ادامه داد: این صنایع در حال حاضر با 
مشکالت متعددی روبه رو هستند که یکی از مهم ترین آنها نبود مواد اولیه 

در زمینه ورق های فوالدی است.
علیرضایی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از صنایع کوچک در معرض 
ورشکس��تگی قرار دارند، یادآورشد: آس��یب پذیرترین بخش جامعه یعنی 
کارگران در این واحدها مش��غول کار هس��تند که ممکن اس��ت به دلیل 

چالش های موجود تعداد زیادی از آنها بیکار شوند.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز  
نیز گفت: این در حالی است که در استان خوزستان ظرفیت و استعداد تامین 
نیاز این صنایع وجود دارد. محمدجواد امانی افزود: دالل ها و واس��طه ها از 
این شرایط در حال سوء استفاده هستند تا جایی که فروش ورق مورد نیاز 

صنایع را با دو برابر قیمت واقعی به فروش می رسانند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه همه واحدهای تولی��دی مرتبط با صنایع فلزی 
در خوزس��تان دچار چنین چالشی هس��تند، گفت: با وجود اینکه ظرفیت 
الزم ب��رای عرضه ورق های فوالدی در خوزس��تان وج��ود دارد اما باالجبار 
باید به اس��تان های دیگر و یا شرکتی مانند فوالد مبارکه اصفهان مراجعه 
کنیم.  رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اهواز خواس��تار رفع هرچه س��ریع تر این چالش در اس��تان شد و گفت: در 
خوزس��تان امکان انعقاد تفاهمنامه همکاری مش��ترک بین صنایع و فوالد 
اکسین خوزستان وجود دارد و الزم است تا ساز و کارهای آن برای بهبود 

شرایط تولید فراهم شود.

بر
خ

گروه معدن-  بخش معدن یکی از بخش هایی 
است که به باور بسیاری از تحلیلگران معدنی ، زمینه ساز 
ارتقای مبادالت تجاری ایران و عمان است و می تواند 
عالوه بر افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور، 
ارزش افزوده باالیی را به خصوص برای ایران به دنبال 
داشته باشد. در واقع عمان دارای منابع معدنی قابل 
توجهی است که به طور عمده در کنار ۱۵۰ کیلومتر 
رشته کوه متمرکز شده اند و شامل مواد معدنی مانند 
مس، طال، نقره، کرومیت، سرب، نیکل، منگنز و روی 
است. در مناطق دیگر عمان نیز  ذخایری از دلومیت، 
آهک، گچ، سیلیس، کبالت، مرمر و آهن قابل مشاهده 
است. از این رو کارشناسان بر این عقیده هستند که 
معدن  به منزله عرصه نوینی برای توسعه همکاری 
میان تهران - مسقط محسوب می شود به طوری که  
فعاالن معدنی کشور می توانند در قالب سرمایه گذاری 
مش��ترک با این کش��ور فعالیت داشته باشند. این 
در حالی است که مدت هاس��ت سرمایه گذارانی از 
کانادا، اس��ترالیا و انگلیس در نوار س��احلی شمال 
عمان به اکتش��اف اقدام می کنند اما از آنجا که این 
کشور به شدت نیازمند واردات محصوالت معدنی و 
سرمایه گذاری در این زمینه است، تجار ایرانی می توانند 

از این فرصت طالیی به خوبی بهره ببرند.
بر همین اس��اس رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و عمان با بیان اینکه عمان از نظر معدنی بسیار 
بکر اس��ت، گفت:  آغوش این کشور به روی فعاالن 

اقتصادی ایرانی در این حوزه باز است.
محسن ضرابی افزود: پادشاهی عمان رابطه سیاسی 
بسیار خوبی با ایران دارد اما متاسفانه به دلیل نبود 
زیرساخت ها حجم روابط اقتصادی ما با این کشور تا 
پیش از سال ۹۲ قابل قبول نبود و نگاه فعاالن اقتصادی 

ما به این کشور نیز واقعی نبود.
وی گفت: از س��ال ۹۲ که اتاق مشترک ایران و 
عمان شکل گرفت، نقشه راهی به این منظور ترسیم 
ش��د و در گام نخست سعی شد موانع و مشکالت 

موجود بر سر راه روابط دو کشور برداشته شود.
ضراب��ی اظهار ک��رد: ویزا، ثبت ش��رکت ها و 
برقراری خطوط مستقیم هوایی و دریایی، از جمله 
این مش��کالت بود که این موانع با پیگیری های 
دولتمردان دو کش��ور و خصوصا س��فارت ایران 
در عمان و اتاق مش��ترک در چند س��ال گذشته 

برطرف شده است.
وی در ادامه گفت: اکنون که به دلیل تحریم ها 
بس��یاری از کش��ورها روابط خود را ب��ا ایران قطع 
کرده اند، عمان با آغ��وش باز با ما برخورد می کند، 
در حالی که در حوزه خلیج فارس کمتر کشوری را 
می یابید که اجازه ثبت شرکتی با سهامداری ایرانی ها 
بدهند و برای آنها اقامت و مجوز کار صادر کند اما این 
مهم هم در سرزمین اصلی و هم مناطق آزاد عمان 

امکان پذیر است .

رشد 5 � برابری صادرات 
رییس اتاق مشترک ایران و عمان خاطرنشان کرد: 
حجم روابط اقتصادی دو کشور از ۲۲۱ میلیون دالر 
در سال ۹۲  به یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دالر در 

سال ۹۷ رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین صادرات ایران به عمان از 
۱۴۶ میلیون دالر در سال ۹۲ به ۷۲۸ میلیون دالر 
در سال ۹۷ رسید و طی پنج سال رشد بیش از پنج 

برابری داشته است.
ب��ه گفته این مقام مس��وول، در زمان تحریم ها 
دولتمردان عمانی تمایل داشتند روابط دو کشور ارتقا 
یابد. در س��ال ۹۷ نیز شاهد بودیم که در بحث ویزا 
شرایط ساده ای برای ایرانیان فراهم کردند و امکان 
اخذ ویزا همانند یک شهروند اروپایی برای ایرانی ها در 

مبادی ورودی کشور با هزینه اندک به وجود آمد.
وی اظهار کرد: عمانی ها بندر صیادی سویق را به 
بندر تجاری تبدیل کردند که در اختیار ایرانی ها بوده 

و همه محصوالت ایرانی از آنجا صادر می شود.
صادرات مجدد کاالهای ایرانی � 

ضرابی در ادامه در خصوص پتانسیل های کشور 
عمان خاطرنشان کرد: این کشور به جز بازار صادراتی، 
پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کاالهای ایرانی است.
وی به قرارداد FTA این کشور با ۱۶ کشور عربی- 
آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و چهار کشور اروپایی اشاره 

کرد و گفت: در صورتی که فعاالن اقتصادی گواهی 
مبدأ عمان را دریافت کنند می توانند کاالهای خود را به 

این کشورها با تعرفه گمرکی صفر صادر کنند .
این مقام مس��وول همچنین ب��ه مناطق آزاد با 
زیرساخت های خوب و بنادر مدرن و مجهز این کشور 
اشاره کرد که می تواند در موضوع صادرات مجدد یا 

واردات از طریق عمان کمک حال ما ایرانی ها باشد.
وی یادآور ش��د: پ��س از کاهش قیمت جهانی 
نفت، عمانی ها که به طور عمده بر درآمدهای نفتی 
خود متکی بودند، نهمین برنامه پنج س��اله توسعه 
اقتصادی شان را تدوین کردند که بر پنج محور معدن، 
صنعت ، حمل ونقل و لجستیک، شیالت و گردشگری 

استوار است .
معادن بسیار بکر � 

ضرابی گفت: عمان در موضوع معادن بسیار بکر 
بوده و پتانسیل های بسیار خوبی از جمله پهنه های 
معدنی متنوع در زمینه کرومیت ، منگنز، سرب و روی ، 
آهن، گچ و آهک و سایر کانی های فلزی و غیرفلزی 
دارد که تاکنون به آن توجه نشده بود. بنابراین اکنون 
نقشه راهی برای این موضوع با همکاری خانه معدن 

ایران ترسیم شده است.
وی ادام��ه داد: اتاق مش��ترک ایران و عمان نیز 
همزمان روی این موضوع کار کرد زیرا پتانسیل های 
بسیار خوبی برای شرکت های ایرانی برخوردار از دانش 

فنی و تجربه در این حوزه وجود دارد و استقبال خوبی 
از سوی عمانی ها نیز برای تعریف کارهای مشترک 

شاهد بودیم.
این مسوول بیان کرد: در این راستا اتاق مشترک 
ای��ران و عم��ان با خانه معدن ای��ران به عنوان یک 
تشکل تخصصی حوزه معدنی وارد عمل شده و سال 
گذشته همایشی در این راستا برگزار شد تا به فعاالن 
اقتصادی معدنی در شناخت قوانین و مقررات عمان و 

پتانسیل های معدنی این کشور اطالعات داده شود.
وی خاطرنشان کرد: شرکت های معدنی ایرانی در 
دو حوزه می توانند در عمان کار کنند؛ نخست اینکه 
نقش توسعه دهنده داشته باشند یعنی فیلدهای معدنی 
شناسایی شده را در اختیار گرفته و روی آن عملیات 
اکتشاف انجام داده و به معدن قابل بهره برداری تبدیل 
کنند.  سپس خدمات انجام شده و ارزش افزوده ایجاد 

شده آن را بفروشند.
ایجاد کمیته تخصصی معدنی  � 

ضرابی ادامه داد: در مرحله بعدی  می توانند در 
زنجیره معدن نیز حضور یابند و وارد مرحله بهره برداری 
و فرآوری شوند و کارهای مشترکی بین دو کشور انجام 
دهند.  همچنین از پتانسیل خدمات فنی و مهندسی 
خود استفاده کنند که اگر موفق عمل کنند می تواند در 

صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز توفیق یابند.
وی در عین حال گفت: اگر شرکت ها بخواهند 

فقط به عنوان پیمانکار کار کنند، شانس کمی برای 
موفقیت دارند، اما اگر به عنوان توس��عه دهنده وارد 
عمل شوند شانس بیشتری داشته و نتایج بهتری 

خواهند گرفت.
رییس اتاق مش��ترک ایران و عمان یادآور شد: 
اکن��ون به جز منطقه آزاد دقم عمان که معادن آن 
تحت پوشش همین منطقه آزاد است، بقیه معادن 
به ساختار PAM که سایر معادن را زیر پوشش خود 

دارد مرتبط می شوند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون چند شرکت بزرگ 
مش��اوره ای ایرانی اقدامات خوبی را در این کشور به 

اجرا گذاشته اند.
ضرابی خاطرنشان کرد: یکی از بندهای تفاهم 
یادشده با خانه معدن این است که ذیل کمیسیون 
خدمات فنی و مهندس��ی و س��رمایه گذاری اتاق 

مشترک، کمیته تخصصی معدنی ایجاد شود.
وی گفت: در این صورت فعاالن اقتصادی خانه 
معدن نیز می توانند به عضویت کمیته درآیند و با 
هم به کسب اطالعات و ترسیم نقشه راه و چگونگی 

حضور در بازار عمان بپردازند.
ضرورت جلب اعتماد عمانی ها  � 

این مقام مس��وول یادآور ش��د: اتاق مش��ترک 
تاکنون چند سرمایه گذار عمانی را به ایران آورده و 
س��رمایه گذاری هایی نیز انجام شده است اما الزمه 
موفقیت این است که فعاالن اقتصادی ایرانی به آنجا 

بروند و اعتماد عمانی ها را جلب کنند.
وی ادامه داد: در کمیته معدنی یادشده قرار است 
فعاالن اقتصادی حوزه معدن دور هم جمع شوند و 
با اعضای اتاق مشترک تبادل اطالعات داشته باشند. 
همچنین نقشه راهی تعریف شود و با قوانین و مقررات 

کشور عمان آشنا شوند.
رییس اتاق مشترک ایران و عمان خاطرنشان کرد: 
در این راستا وظیفه اتاق مشترک ایجاد زیرساخت با 
کمک دولت و حل مشکالت و ابهامات، همچنین ارائه 

مشاوره به شرکت ها برای ورود به این کشور است.
وی اظهار کرد: سلطان قابوس پادشاه فقید عمان 
قبل از فوتش در سال ۲۰۱۹ حکمی صادر کرد که در 
سال ۲۰۲۰ اجرایی شد و طی آن شرکت های ایرانی 
به تنهایی با ۱۰۰ درصد سهام خودشان می توانند 
در سرزمین اصلی ، شرکت خود را به ثبت برسانند و 
ضرورتی برای حضور کفیل یا شریک عمانی نیست.

ضراب��ی در خصوص اس��تفاده از بنادر عمان به 
عنوان بن��در دوم برای صادرات کاالی ایرانی گفت: 
زمینه برای واردات و صادرات کاالهای غیرتحریمی 
از طریق این بنادر فراهم است. وی همچنین با بیان 
اینکه عمان کشور ارزانی نیست و هر ریال آن معادل 
۲/۶ دالر آمریکاست ، تاکید کرد: اگر فعالیتی در این 
کشور به نتیجه برس��د ارزآوری و درآمدزایی خوبی 

خواهد داشت.

رییس اتاق مشترک ایران و عمان بر افزایش همکاری های معدنی تهران- مسقط تاکید کرد 

فرصت طالیی

نایب رییس مجلس با اعالم دالیل افزایش نرخ فوالد و سیمان مطرح کرد  

رایزنی برای کاهش قیمت 
فساد، عدم کنترل بازار و بی تدبیری مسووالن ذی ربط از جمله مواردی است 
که افزایش قیمت های نجومی در بازار فوالد و سیمان را به دنبال داشته است. 
این در حالی است که به گفته نایب رییس مجلس، رایزنی های الزم در ارتباط با 
کاهش قیمت فوالد و سیمان انجام شده است.  علی نیکزاد اظهار کرد: افزایش 
بی رویه قیمت سیمان و فوالد در شرایط فعلی که چرخه تولید آنها از حرکت 
بازنایستاده و صادراتی در کار نبوده است یک امر غیرمنطقی بود که برای حل 
این مشکل جلساتی با وزیر راه و شهرسازی، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و بورس 

برگزار شد.

وی با اش��اره به اینکه بی مس��وولیتی و بی تدبیری در پاسخگویی مسووالن 
ذی ربط در این زمینه مشهود است گفت: متاسفانه توضیحی که در این زمینه 
ارائه شد این بود که نمی توان در برابر افزایش قیمت آهنی ها کاری از پیش برد 

و این مساله سبب افزایش قیمت در کشور شده است.
نایب رییس مجلس گفت: در حالی که مصرف داخلی آهن در کشور ۱۶ میلیون 
تن و سیمان ۵۰ میلیون تن است،  در حال حاضر در کشور ۲۸ میلیون تن تولید 
آهن و ۱۶۱ میلیون تن سیمان داریم که این مساله به دلیل مازاد بودن تولید 
در برابر مصرف با افزایش قیمت ها همخوانی ندارد و غیرمنطقی به نظر می رسد. 
نیکزاد تصریح کرد: با توجه به اینکه پای صادرات در میان نیس��ت که اگر این 
موضوع محقق می شد جای بسی خوشحالی داشت و ارز کاالهای اساسی تامین 
می شد و به عالوه تولید نیز بدون وقفه فعالیت خود را ادامه می دهد مشخص 

است که در این میان پای رانت و فساد در میان است و متاسفانه محرز است که 
هم اکنون با عدم کنترل بازار مواجه هستیم.

وی با اش��اره به اینکه قیمت هر تن فوالد ۴۰۰ دالر اس��ت بیان کرد: با این 
میزان برای هر کیلوگرم فوالد هشت هزار تومان ارزش ریالی برآورد می شود در 
حالی که قیمت میلگرد به ۱۲ هزار تومان رسیده که به همین منظور رایزنی ها 
و پیگیری های الزم برای کاهش قیمت میلگرد به هشت هزار و ۵۰۰ تومان و 
سیمان کیسه ای به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سیمان با میزان تن فله ای به ۲۹۰ 
هزار تومان در نظر گرفته شده است. وی بیان کرد:  به جد پیگیر کاهش قیمت ها 
هستیم چراکه کارگران جزو اقشاری هستند که اقتصاد آنان کامال آزاد و بدون یارانه 
بوده و اولویت مجلس بهبود وضعیت معیشتی مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر 

جامعه است تا دغدغه ها و نارضایتی های مردم و کارگران به حداقل برسد.

ار 
باز

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان گلستان

آگهي تجدید مناقصه عمومي
نوبت دوم شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان

شركت توزيع نيروي برق استان گلستان در نظر دارد اجراي پروژه های به شرح ذيل خود را از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت با برگزاری مناقصه عمومي يک مرحله اي 
با ارزيابی كيفی به پيمانکاراني كه داراي رتبه از سازمان برنامه و بودجه كل كشور هستند واگذار نمايد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه شماره مناقصهش����رح مناقصهردیف
مبلغ برآوردي)ریال()ریال(

)تجدید مناقصه مرحله هفتم( اجراي پروژه  توسعه و احداث شهری در محدوده 1
1884۲0/۲00/0005/1۲۲/084/۲00-98/۲مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان 

)تجدید مناقصه مرحله چهارم( اجراي پروژه  توسعه و احداث شهری در محدوده ۲
۲57356/000/0003/837/464/745-98/۲مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان شرق گرگان 

)تجدید مناقصه مرحله سوم( اجراي پروژه  توسعه و احداث شهری در محدوده 3
۲58379/000/0004/۲85/4۲6/000-98/۲مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان علی آباد و غرب گرگان

)تجدید مناقصه مرحله چهارم( اجراي پروژه  توسعه و احداث شهری در محدوده 4
۲59400/000/0004/711/96۲/000-98/۲مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد 

)تجدید مناقصه مرحله سوم( اجراي پروژه  توسعه و احداث شهری در محدوده 5
۲77316/400/0003/163/559/041-98/۲مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان و علی آباد گرگان 

)تجدید مناقصه مرحله دوم( اجراي پروژه  توسعه و احداث شهری در محدوده 6
1645۲/500/0005/770/000/000-99/۲مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان شرق گرگان

)تجدید مناقصه مرحله دوم( اجراي پروژه  توسعه و احداث شهری در محدوده 7
171۲1/000/0001/۲10/000/000-99/۲مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان

)تجدید مناقصه مرحله دوم( اجراي پروژه  توسعه و احداث شهری در محدوده 8
18430/000/0005/315/000/000-99/۲مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد

)تجدید مناقصه مرحله دوم( اجراي پروژه  توسعه و احداث شهری در محدوده 9
99/۲/19144/000/0001/435/64۲/000مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان شرق گرگان

)تجدید مناقصه مرحله دوم( اجراي پروژه  توسعه و احداث شهری در محدوده 10
۲0۲44/000/000۲/43۲/384/000-99/۲مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان

)تجدید مناقصه مرحله دوم( اجراي پروژه  توسعه و احداث شهری در محدوده 11
۲1407/400/0004/866/548/000-99/۲مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد

)تجدید مناقصه مرحله اول( اجراي تجدید پروژه  توسعه و احداث شهری در 1۲
40360/000/0003/903/001/585-99/۲محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان شرق گرگان 

)تجدید مناقصه مرحله اول( اجراي تجدید پروژه  توسعه و احداث شهری در 13
41334/000/0003/396/594/680-99/۲محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد 

1- فروش اسناد مناقصه:
متقاضيان مي توانند در صورت تمايل نسبت به واريز وجه از طريق سامانه تداركات الکترونيکی 
دولت به مبلغ 300/000 ريال بابت هر مناقصه به حساب فراگير 3136038140 نزد بانک تجارت 
شعبه وليعصر گرگان به نام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان ، جهت دريافت اسناد 
مناقصه از تاريخ 99/05/19 لغايت 99/05/25 به سايت سامانه تداركات الکترونيکی دولت 

مراجعه نمايند.
2- نحوه برگزاری و محل تحويل پاكت الف، مهلت و زمان بازگشايي پيشنهادات:

 كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
آدرس به  دولت  الکترونيکی  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكت ها  بازگشايی   و 

www .setadiran.ir  انجام خواهد شد و فقط تحويل پاكت الف مهر و موم شده به 
آدرس گرگان، خيابان وليعصر عدالت 23 طبقه اول دبيرخانه شركت توزيع گلستان 
پاكات  بازگشايي  چهارشنبه مورخ 99/06/05 و زمان  تا ساعت 11 روز  و مهلت آن 
روز   11 ساعت  در  نموده اند،  كسب  را  كيفی  ارزيابی  امتياز  حداقل  كه  شركت هايی 
تداركات و قراردادها واقع در ساختمان  امور  چهارشنبه مورخ 99/06/12 در دفتر 

شماره 2 شركت توزيع نيروی برق استان گلستان مي باشد.
2-1-  اسناد ارزيابی كيفی و مستندات مربوط به آن از طريق سامانه ارسال گردد.

2-2 - ارائه اسناد ارزيابی كيفی به همراه اسناد مناقصه )الف، ب و ج( در يک لفاف كلی به 
منزله عدم ارائه اسناد ارزيابی كيفی تلقی خواهد شد.

3- مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه به ميزان مندرج در جدول فوق، به نفع كارفرما 
مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه كه به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پاكات معتبر بوده و 
قابل تمديد تا مدت سه ماه ديگر باشد بايد به يکي از صورت هاي زير، همراه با  اسناد مناقصه 

در پاكت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:
الف– ضمانتنامه بانکي و يا ضمانتنامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غيربانکي كه 

داراي مجوز فعاليت از سوی بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
ب-  اصل رسيد واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 222148886007  نزد بانک ملی 

شعبه خيابان وليعصر گرگان به نام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان.
پ- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز الزم برای فعاليت و صدور 

ضمانتنامه از سوی بيمه مركزی ايران. 
ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تاييد شده از سوی  امور مالی شركت توزيع نيروی برق 

استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضميمه اسناد مناقصه. 
ث- چک تضمين شده بانکی برای تضمين شركت در مناقصه.

4- ذكر شماره مناقصه روي پاكات الزامي بوده و حضور يک نفر از پيشنهاددهندگان در 
جلسه بازگشايی پاكات )الف، ب، ج( با معرفی نامه كتبی معتبر آزاد است.

5- شركت توزيع گلستان در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادات مختار است.
6- به پيشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر 

در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7- تکميل كردن فرم پرسشنامه اطالعاتي مربوط به ارزيابي صالحيت پيمانکاران پيوست 

اسناد ارزيابی كيفی الزامي است.
8- هزينه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

9- فروشندگان و توليدكنندگان بايد كد معامالتی فرا بورس داشته باشند و مکلف به دريافت 
  www .setadiran.ir و ارسال پيشنهادات از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت به نشانی

می باشند و پرداخت هر گونه كارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه می باشد.
نشاني به  توانير  معامالت  اطالع رساني  شبکه  طريق  از  آگهي  اين  ضمنا   -10 

  http://iets.mporg.ir و پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني  www.Tavanir.org.ir 
قابل دسترسي مي باشد و جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32684412-017 تماس و به 

شماره تلفن 32627430-017 فاكس نماييد.
11- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/5/14               تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/5/19

فضا در بازار طال همچنان نسبت 
ب��ه روند صع��ودی قیمت ها بس��یار 
خوش بی��ن مان��ده اما نظرس��نجی 
هفتگی کیتکونیوز نش��ان داد شمار 
کسانی که انتظار دارند طال در هفته 
جاری اصالح قیمت پیدا کند، افزایش 

یافته است.
ط��ال در هفته گذش��ته در باالی 
مرز ۲۰۰۰ دالر چندین رکورد جدید 
شکست و در معامالت روز جمعه تا 
مرز ۲۰۸۹ دالر و ۲۰ س��نت معامله 
شد. به گفته تحلیلگران، با وجود روند 
صعودی کلی بازار طال، اصالح گاه به 
گاه قیمت منتفی نیست و در حقیقت 
اصالح قیمت ها نش��انه این است که 
بازار طال در محدوده قیمت فعلی در 
حال تحکیم است و فرصت های خرید 

جدیدی وجود دارد.
کالین سیژینسکی، استراتژیست 
ارشد بازار در شرکت مدیریت سرمایه 
SIA در این باره به کیتکونیوز گفت: 
اگرچه عوامل بنیادین موثر بر قیمت 
طال ب��ه نفع روند صع��ودی این فلز 
ارزش��مند باقی مانده ان��د اما از نظر 

فن��ی طال وضعی��ت بیش خرید پیدا 
کرده و ممکن اس��ت در کوتاه مدت 
در معرض اصالح قیمت قرار گیرد و 
ت��ا محدوده ۲۰۰۰ یا ۱۹۲۵ دالر به 
عقب برگردد.در نظرسنجی هفتگی 
ط��الی کیتکونیوز برای هفته جاری 
ش��مار تحلیلگران وال استریت که به 
افزای��ش و کاهش قیم��ت طال رای 
دادند، مساوی بودند. در نظرسنجی 
کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، 
۱۷ نفر ش��رکت کردن��د که از میان 
آنه��ا هفت نف��ر مع��ادل ۴۱ درصد 
ب��ه افزایش و هفت نف��ر معادل ۴۱ 
درصد ب��ه کاهش قیم��ت طال رای 
دادن��د در حالی که س��ه نفر معادل 
۱۸ درص��د نظر خنثی داش��تند.در 
مقابل سرمایه گذاران بسیار خوش بین 
بودند و ش��مار ش��رکت کنندگان در 
نظرس��نجی به باالترین س��طح در 
حدود س��ه س��ال اخیر رس��ید. در 
نظرس��نجی آنالی��ن کیتکونی��وز از 
س��رمایه گذاران، ۲۴۳۰ نفر شرکت 
کردن��د که از میان آنه��ا ۱۶۷۰ نفر 
مع��ادل ۶۹ درصد به افزایش و ۴۳۳ 

نفر معادل ۱۸ درصد به کاهش قیمت 
طال رای دادند و ۳۲۷ نفر معادل ۱۳ 
درصد نظری نداش��تند.آدام بوتون، 
استراتژیست ارزی فارکس الیو گفت: 
مذاکرات دولتم��ردان آمریکایی در 
خصوص بس��ته جدی��د کمک مالی 
نتیجه بخ��ش نب��وده و قیمت ها در 
ب��ازار فلزات ارزش��مند در اوج خود 
ق��رار دارد. تصاوی��ر بنیادین طال از 
همیش��ه قوی تر اس��ت اما س��طوح 
بهت��ری وج��ود خواهند داش��ت.هر 
دو گروه کارشناس��ان وال استریت و 
سرمایه گذاران در پیش بینی افزایش 
قیم��ت ط��ال ب��رای هفته گذش��ته 
درس��ت عمل کردند. هر اونس طال 
در معام��الت روز جمعه پس از پنج 
روز معامله متوالی افزایش، همزمان 
با بهبود ارزش دالر آمریکا، به میزان 
چش��مگیری کاهش پی��دا کرد. هر 
اونس طال در معامالت بازار نیویورک 
۴۱ دالر و ۴۰ سنت معادل دو درصد 
س��قوط کرد و در ۲۰۲۸ دالر بسته 
شد اما همچنان باالی مرز روانی مهم 
۲۰۰۰ دالر ماند و برای کل هفته ۲/۲ 

درصد رشد ثبت کرد.
کسانی که به افزایش قیمت طال 
خوش بین هستند، انتظار دارند طال 
در هفت��ه جاری ت��ا مرز ۲۱۰۰ دالر 
صع��ود کند. اگر ای��ن قیمت با تورم 
تطبیق داده ش��ود، مطابق با رکورد 
۱۹۲۱ دالر سال ۲۰۱۱ خواهد بود.

همچنین ریچارد بیکر، دبیر اورکا 
ماینر ریپورت در این باره اظهار کرد: 
ط��ال پس از گزارش اش��تغال ژوئیه 
آمریکا ک��ه بهتر از حد مطلوب بود، 
در معامالت روز جمعه اندکی عقب 
نشست اما معتقدم این فلز ارزشمند 
هفته جاری انرژی برای صعود به مرز 
۲۱۰۰ دالر پیدا می کند و نقره تا مرز 

۳۰ دالر پیش می رود.
اکثر عوام��ل تاثیرگذار در صعود 
اخی��ر قیم��ت ط��ال ش��امل تزریق 
نقدینگی از سوی بانک های مرکزی، 
افزای��ش  ان��دک،  به��ره  نرخ ه��ای 
تنش ه��ای ژئوپلیتیک��ی و انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آین��ده آمریکا به 

قوت خود باقی مانده اند.
به گفته جیم ویکاف، تحلیلگر ارشد 
بازار در کیتکو، هر گونه عقب نشینی 
قیمت طال در معامالت هفته جاری 
به معنای پایان روند صعودی نخواهد 
بود. نمودارها همچنان مثبت مانده اند 
و فض��ا برای صعود ط��ال وجود دارد 
ام��ا بازار در روند صعودی فعال آماده 
اصالح قیمت است.پیش بینی می شود 
هرگونه کاهش قیمت در هفته جاری 
اندک باشد زیرا سرمایه گذاران زیادی 
در حاش��یه بازار منتظر فرصت برای 

ورود به معامالت هستند.
استراتژیست  اس��ترایبل،  فیلیپ 
ارش��د بازار در بلو الی��ن فیوچرز در 
این باره گفت: اف��راد زیادی منتظر 
اص��الح قیمت برای خرید هس��تند. 
اص��الح قیم��ت این حقیق��ت را که 
بانک مرکزی آمریکا قرار است بسته 
کم��ک مالی دیگ��ری عرضه کند را 

تغییر نمی دهد.

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد 

قیمت طال اصالح می شود 

بازار جهانی 
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معاون وزیر راه و شهرسازی:
متقاضیانواماجارهاز۲۱مردادبهبانکمعرفیمیشوند

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه از روز بیست و یکم مردادماه روند 
معرفی متقاضیان تسهیالت کمک ودیعه اجاره به ۱۹ بانک و موسسه اعتباری 
آغاز می شود گفت: در این مرحله تالش بر این است که در کوتاه ترین زمان وام 
پرداخت شود. محمود محمودزاده اظهار کرد: بخش زیادی از پاالیش متقاضیان 
تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره انجام شده 
و متقاضیان طبق اعالمی که از قبل صورت گرفت بر اساس رقم سمت راست 
کدملی خود از روز ۱۴ مرداد نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کرده اند که 

این روند تا بیستم ادامه می یابد.
وی افزود: از روز بیست و یکم معرفی افراد واجد شرایط را به بانک شروع 
می کنیم تا نسبت به تکمیل پرونده خود در بانک اقدام کنند. محمودزاده با 
بیان اینکه ۱۷ بانک و دو موسسه اعتباری برای پرداخت وام اجاره توسط بانک 
مرکزی معرفی شده اند گفت: ما بر اساس سهمیه ای که هر بانک دارد در سامانه 
اقدام ملی مشخص کرده ایم که متقاضی می تواند شعبه بانک مورد نظر خود 

را مشخص کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی درباره زمان پرداخت تسهیالت 
کمک ودیعه اجاره تصریح کرد: این مرحله مربوط به سیستم بانکی است اما 
تالش می شود در کوتاه ترین زمان پرداخت ها صورت گیرد. تسهیالت مرابحه 
خری��د کاال و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ 
میلیون تومان، مدتی قبل در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. سود 
این تسهیالت ۱۳ درصد است. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است که در 
روش اول، گیرندگان وام )مستاجران( می توانند تسهیالت را یک ساله دریافت 
کنند و صرفا س��ود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت 
کنند. در روش دوم، متقاضیان می توانند وام را س��ه س��اله دریافت کنند و در 
مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مس��تاجران در تهران ماهانه 
۵۴۰ هزار تومان، کالنشهرها ۳۲۰ هزار تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان 
پرداخت خواهند کرد. بنا بر اعالم عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، 
پرداخت این تسهیالت به محض اعالم مشخصات افراد واجد شرایط از سوی 

وزارت راه وشهرسازی آغاز خواهد شد.

ایلنا بررسی کرد
ودیعهمیلیاردیخانههایباالیشهرتهران

در حالی که وزارت راه و شهرس��ازی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط 
می کوشند با محدودیت ها و سختگیری ها، دو میلیون و ۲۰۰ متقاضی دریافت 
وام ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مس��کن را احراز ش��رایط کنند، در 
همین حین خانه هایی با رهن سه میلیارد تومانی و اجاره های ۴۰ میلیون تومانی 
معامله می شوند. از آنجایی که اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است با افزایش 
چند برابری قیمت مسکن در سه سال گذشته، قیمت اجاره هم افزایش یافت 
به طوری که امروز یکی از راهکارهای دولت برای افزایش توان مستاجران برای 
پرداخت اجاره، وام کمک ودیعه است که سقف این وام بسته به منطقه مورد 

تقاضا از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است.
البته این وام به تمام مستاجران تعلق نمی گیرد و با شروط متعدد فقط به 
گروهی از مستاجران اعطا می شود. این در حالی است که ۴۵ درصد ساکنان 
تهران مستاجر هستند.   از سوی دیگر، یکی از عوامل مهم افزایش نرخ اجاره بها، 
کمبود عرضه عنوان می شود، از این رو دولت درصدد به اجرا رساندن مالیات بر 
خانه های خالی است و مجلس هم نرخ آن را تا ۱۶ برابر افزایش داده است. اما 
نکته قابل توجه  این است که طبق گزارش وزیر وقت راه وشهرسازی در سال 
۹۷، ۳۰ درصد خانه های خالی در تهران در منطقه یک است که جزو گران ترین 
واحدهای مسکونی نه تنها در منطقه بلکه در کشور است. حال اینکه اساسا مالک 
خانه های خالی، مالک خرد نیست بلکه افراد خاصی مالک این حجم از خانه های 
خالی هستند که تعداد آن دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تخمین زده می شود. 
حاال اگر تمام این واحدهای خالی وارد بازار شوند آیا فرقی به حال مستاجرانی 
که به دنبال وام ۵۰ میلیون تومانی هستند، می کند یا اینکه در غیاب پول نفت 

دولت به دنبال درآمدزایی های جدید است؟

گروه مسکن- فضای عمومی بازار مسکن خبر
در هفته ه��ای اخی��ر از دو عام��ل »مالیات بر 
خانه های خالی« و »راه اندازی بورس مس��کن« 
تاثیر می پذیرید. مخاطبان بازار مسکن در آستانه 
تصمیم گیری برای حضور یا خروج از این بازار 
قرار دارند؛ مالکان مسکن ممکن است برای فرار 
از پرداخت مالیات های سنگین اقدام به فروش 
کنند و متقاضی��ان خرید نیز به دنبال فرصت 
مناسبی برای خانه دار شدن هستند. در همین 
حال رییس جمهور وعده گشایش اقتصادی در 
هفته پیش رو را مطرح کرده است؛ وعده ای که 
اگرچه در ارتباط مستقیم با بازار مسکن نیست 
اما ممکن است نتایج آن برای نوسان قیمت ها 

در این بازار نیز اثرگذار باشد.
حسام الدین آشنا به تازگی گفته است که 
قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته 
صبر کنید. بر همین اساس بازار گمانه زنی ها 
در مورد این گش��ایش داغ ش��ده و همزمان 
بازار مس��کن نیز در حالت تعلیق قرار گرفته 
اس��ت. برخی محافل از احتمال عرضه اوراق 
س��لف نفتی در بورس خبر می دهند. و عده 
دیگری بر گشایش��ی تاکید می کنند که بازار 
پول و ارز را س��امان می دهد. در ش��بکه های 
اجتماعی گمانه زنی هایی در خصوص تغییراتی 
در حوزه مسائل مربوط بهFATF مطرح شد 
که این موضوع از س��وی مع��اون ارتباطات و 
اطالع رس��انی دفتر رییس جمهور رد شد. در 
تمامی این احتماالت مهم ترین شاخصه برای 
ایجاد نوس��ان در بازار مسکن تغییرات عمده 
در وضعیت ارزی کشور است. در ماه های اخیر 
یکی از مهم ترین محرک های بازار مسکن تورم 
ناشی از افزایش نرخ ارز بوده و در صورتی که 
گشایش مورد نظر رییس جمهور در حوزه ارزی 
و ورود دالر به کش��ور باشد قیمت دالر نیز با 
تعدیل عمده ای مواجه می شود؛ تعدیلی که بر 

بازار مسکن نیز موثر خواهد بود.
تشدید عرضه مسکن با اجرای  طرح  � 

مالیاتی 
همزمان با این تحوالت طرح اخذ مالیات 
ب��ر خانه های خال��ی نیز ب��ه زودی در مورد 
واحدهای مسکونی اجرایی می شود؛ طرحی 
که گفته می ش��ود باعث شدت گرفتن عرضه 
در بازار خواهد ش��د. اما کارشناسان معتقدند 
نتایج این عرضه ها به زودی در بازار ملموس 
نخواهد بود. یک کارشناس بازار مسکن با بیان 
اینکه با تصویب مالیات خانه های خالی ممکن 
اس��ت در کوتاه مدت از ترس ضرایب سنگین 
این پایه مالیاتی ش��اهد افزایش عرضه باشیم 
گفت: اگر س��ازندگان تحت فش��ار مجبور به 
ف��روش واحدهای خود با نرخ کمتر از قیمت 
تمام شده شوند از این بخش بیرون می روند و 
تبعات آن به شکل رشد قیمت مسکن در دو 

سال آینده خود را نشان می دهد.

مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه طرح 
مالیات بر خانه های خالی را به تصویب رس��اند. 
مطابق این قانون، مالکان واحدهای مس��کونی 
خالی از سکنه در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت در سال اول شش برابر درآمد اجاره، سال 
دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره 
باید مالیات بپردازند. البته  واحدهای نوساز پس 
از ۱۲ ماه و پروژه های انبوه سازی بعد از ۱۸ ماه 

مشمول این نوع مالیات می شوند.
این ط��رح در واقع اصالحیه ماده ۵۴ مکرر 
قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند 
س��ال ۱۳۶۶ با اصالح��ات و الحاقات بعدی آن 
است؛ قانونی که به دلیل نبود زیرساخت های الزم 
نه در سال ۱۳۶۶ و نه پس از اصالح آن در سال 
۱۳۹۴ اجرایی نشد. با این حال به دنبال رونمایی 
از س��امانه امالک و اسکان در بهمن ماه ۱۳۹۸ 
از سوی وزارت راه و شهرسازی، دولت و مجلس 
مصمم شده اند تا اجرای مالیات خانه های خالی 
را عملیاتی کنند. طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر 
۲/۵ میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد. این 
در حالی است که قیمت مسکن از توان متقاضیان 
مصرفی خارج شده و کارشناسان از جمله دالیل 
آن را وجود ۴/۷ میلیون مسکن مازاد می دانند 
که ۲/۵ میلیون خالی و ۲/۱ میلیون نیمه خالی 
است. حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن 
انبوه س��ازان اس��تان تهران درباره تاثیرگذاری 
مالیات خانه های خالی بر بازار مسکن به ایسنا 
گفت: این قانون ممکن است در کوتاه مدت باعث 
شود سرمایه گذاران از ترس مالیات های سنگین، 
واحدهای خود را به بازار عرضه کنند اما همانند 
ی��ک داروی موقت خواهد بود که حداکثر تا دو 
س��ال تاثیر دارد و پس از آن تبعاتش به شکل 

رشد قیمت مسکن بروز پیدا می کند.

وی افزود: عمده آپارتمان های خالی در نقاط 
گران قیمت کالنشهرها احداث شده چراکه قیمت 
زمین در این مناطق باالست و شهرداری برای 
درآمدزایی خود اقدام به صدور پروانه کرده است. 
بنابراین اقش��ار متوسط و پایین که متقاضیان 
اصلی بازار مسکن هستند توان خرید این خانه ها 
را ندارند. بنابراین ممکن است مالکان به سمت 
قراردادهای صوری و دیگر ترفند ها بروند تا نشان 

دهند واحد خالی نیست.
محتشم فشار به تولید کنندگان را از تبعات 
منف��ی این طرح دانس��ت و گفت: باید ببینیم 
مهلت یک س��اله به واحدهای نوساز و ۱/۵ساله 
که به واحدهای انبوه سازی برای عرضه به بازار 
داده ش��ده از زمان صدور پروانه اس��ت یا زمان 
پایان کار. اما بازه های رکودی مس��کن در این 
طرح دیده نشده است. مسلما اگر سازنده نتواند 
در زمان مقرر یک ساله واحد خود را بفروشد آن 
را زیر قیمت ساخت عرضه می کند و پس از آن به 
تدریج شاهد کاهش ساخت وساز خواهیم بود، زیرا 
برای انبوه سازان، سرمایه گذاری در بخش مسکن 

توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان 
تهران خاطرنش��ان کرد: طی سال های ۱۳۹۲ 
تا ۱۳۹۶ بازار مس��کن در رکود قرار داش��ت و 
قیمت ها ثابت ماند. در این مواقع معموال طرف 
تقاضا انتظار داش��ت که نرخ ه��ا پایین بیاید و 
ب��ه همین دلیل اقدام به خرید نمی کردند. این 
مساله بخش ساخت وساز را تحت تاثیر قرار داد. 
ام��ا دیدیم که به یکباره در پایان س��ال ۱۳۹۶ 
با جهش قیمت ارز، قیمت مس��کن باال رفت و 
معامالت نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. این 
مساله در کنار افت ساخت وساز به رشد شدید 

قیمت مسکن انجامید.

محتشم تاکید کرد: بنابراین مجلس و دولت 
نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که بخش تولید را با 
چالش مواجه کند. بهتر بود به جای طرح مالیات 
بر خانه های خالی، برنامه اجاره داری حرفه ای که 
مدت ها راجع به آن صحبت ش��ده و به نتیجه 

نرسیده شکل اجرایی پیدا کند.
وی با اش��اره به اهمیت عرضه مسکن ارزان 
برای گروه های مصرفی یادآور شد: در زمان وزارت 
آقای س��عیدی کیا موضوع اجاره داری حرفه ای 
مطرح بود اما این طرح به دلیل پروژه مسکن مهر،  
مسکوت ماند. اگر طرح هایی مثل تولید مسکن 
ارزان قیمت، مسکن اجتماعی یا اجاره داری اجرا 
شود با حذف قیمت زمین، سرمایه ها به سمت 
ساخت مسکن سوق پیدا می کند و نفع آن به 
متقاضیان واقعی می رس��د. در ط��رح اجاره به 
شرط تملیک، واحد به مدت پنج سال اجاره داده 
می شود و پس از آن با اولویت فروش به ساکنان، 

با نرخ های متعارف فروخته می شود.
بورس مسکن باعث ارزانی می شود؟ � 

در همین حال طرح راه اندازی بورس مسکن 
نیز به اجرا درآمده است؛ طرحی که در هیچ یک 
از سیس��تم های اقتصادی اجرا نشده و در میان 
کارشناسان اقتصادی نیز مخالفان زیادی پیدا 
کرده است. با این وجود رییس اتاق تعاون ایران 
در این باره می گوید با راه اندازی بورس مسکن 
بس��یاری از سرمایه ها جذب می شوند و صنایع 

مرتبط با بخش مسکن رونق خواهد گرفت.
بهمن عبدالهی در پاسخ به این پرسش که 
آیا بورس امالک موجب افزایش قیمت مسکن 
نمی ش��ود؟ می گوید: در شورای عالی بورس به 
دالالن اج��ازه هرگونه سوء اس��تفاده و افزایش 
قیمت را نخواهیم داد و معتقدیم که با راه اندازی 
بورس امالک و مس��تغالت، ساخت و سازها و 

تولید مسکن در کشور گسترش می یابد و صنایع 
مرتبط با بخش مسکن رونق می گیرد و همین 
مساله کاهش قیمت مسکن در کشور را به دنبال 
خواهد داشت. او می گوید: انتظار داریم تا چهار ماه 
آینده بورس مسکن راه اندازی شود که ۳۵ درصد 
سهام آن توسط بخش های تعاونی و خصوصی با 
مشارکت اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، ۳۵ درصد 
توسط نهادهای غیردولتی عمومی و ۳۰ درصد در 

قالب پذیره نویسی به مردم واگذار شود.
مخالف�ت اتحادی�ه امالک ب�ا بورس  � 

مسکن
اتحادیه امالک نیز یکی از مخالفان سرسخت 
راه اندازی بورس مس��کن است. هرچند به نظر 
می رس��د نگرانی این اتحادیه به دلیل کاهش 
کارم��زد معامالت در بنگاه های امالک باش��د. 
نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک به تازگی با 
انتقاد از برنامه دولت برای راه اندازی بورس مسکن 
گفته است: در هیچ جا بورس مسکن نداریم و 
آقایان می خواهند اسم خود را در کتاب گینس 
ثبت کنند. حس��ام عقبایی در خصوص برنامه 
دولت و وزارت راه وشهرس��ازی برای راه اندازی 
بورس مس��کن اظهار  کرد: مسکن یک کاالی 
ناهمگن اس��ت و قابل عرضه در بورس نیست. 
گندم در همه دنیا گندم است، قیر، طال، بنزین، 
نف��ت و... هم همین گونه اس��ت. کاالی همگن 
اس��ت که در بورس قابل عرضه است. این ایراد 
اول اس��ت. وی با اش��اره به اینکه ایراد دوم این 
است که در هیچ جای دنیا چیزی به نام بورس 
مسکن نداریم ادامه داد: اقتصادانان کشور آنقدر 
پیشرفت کرده اند که توانسته اند تورم را کنترل 
کنند، مش��کالت اقتصادی را رفع کنند و فقط 
بورس مس��کن مانده است. می خواهند در دنیا 
پیش��تازی کنند و در کتاب رکوردهای گینس 
ثبت شود که در ایران بورس مسکن برای اولین بار 

راه اندازی شده است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک با طرح 
این پرس��ش که بورس مسکن چیست، افزود: 
پاس��خ این س��والم را نه وزی��ر داده و نه کس 
دیگ��ری. وقت��ی می پرس��یم می گویند بورس 
مسکن دو بخش دارد: یک بخش صندوق های 
اعتباری که مردم در آن سپرده گذاری می کنند 
و بخ��ش دوم نیز این اس��ت که ما در اتاق های 
شیشه ای می خواهیم امالک مازاد و اموال دولتی 

را بفروشیم.
عقبایی تصریح ک��رد:  اما این تعریف بورس 
مسکن نیس��ت و راهکار و روش کار است. وی 
با بیان این که کس��ی نمی تواند بورس مسکن 
را تعریف کند،  اضاف��ه کرد:  از نظر بنده بورس 
مسکن اساسا تعریفی ندارد. این کار غلط است. 
نکته بعدی این است که تالش ها در کشور بر آن 
بوده که مسکن را به یک کاالی مصرفی تبدیل 
کنند. وقتی مس��کن را به بورس می برید آن را 

سرمایه ای تر می کنند.

ابهام معامله گران زیر سایه چشم انداز تورمی

بازار مسکن در تعلیق

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

همدان

رییس دانشگاه پیام نور مرکز همدان:
30درصدسهمقبولیکنکورمتعلقبهدانشگاهپیامنوراست

همدان- محبوبه یادگاری - رییس دانشگاه پیام نور مرکز همدان با بیان اینکه ظرفیت صندلی های دانشگاه پیام نور 
این اس��تان ۱۸ هزار نفر اس��ت، گفت: هم اینک ۱۰ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند و ۴۰ درصد 

صندلی ها بدون دانشجو است.
صفی اهلل صفایی بیان کرد: در راستای ساماندهی مراکز آموزش عالی، کیفی سازی و ادغام دانشگاه ها در دستور کار 
قرار داشت و در این راستا کمیته ای در مناطق مختلف کشور شکل گرفت و همدان، قزوین و مرکزی در قطب چهارم 
دانشگاه های پیام نور قرار گرفتند. وی ادامه داد: فعالیت برخی از دانشگاه های پیام نور با توجه به کمبود دانشجو و نزدیکی 
آنها به دانشگاه پیام نور مرکز شهرستان توجیهی ندارد بنابراین در راستای طرح ساماندهی مراکز دانشگاهی احتمال ادغام 

این دانشگاه ها وجود دارد.
رییس دانشگاه پیام نور مرکز همدان اظهار داشت: این دانشگاه از پنجم مرداد تا دوم شهریور سال جاری از دارندگان 

مدرک دیپلم و کار و دانش بدون نیاز به کنکور برای تحصیل در مقطع کارشناسی ثبت نام به عمل می آورد.
صفایی بیان کرد: پیام نور مرکز همدان رتبه اول همکاری با مرکز رشد و باالترین مرکز دانش بنیان را دارد. همچنین 
دارای چهار هسته فناور و سه مرکز رشد است که ۳۰ واحد در هر مرکز رشد مستقر است. وی ادامه داد: واحدهای مستقر 
در مرکز رشد اقدام به انجام فعالیت های پژوهشی می کنند و به تازگی یکی از آنها با تولید »دستگاه رهیاب خودرو« به 

درآمدزایی رسیده است.

مرکزی

جذبسههزارو۴00نفربرایتعمیراتاساسیپاالیشگاهشازند
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند گفت: سه هزار و ۴۰۰ نیروی کار ماهر و متخصص 
برای انجام تعمیرات اساسی)اورهال( این پاالیشگاه جذب شده  و به زودی کار خود را آغاز می کنند.  غالمحسین 
رمضان پور افزود: ۹۰ درصد نیروی انسانی جذب شده برای عملیات تعمیرات اساسی پاالیشگاه شازند از نیروهای 
بومی شهرستان شازند و استان مرکزی هستند که بر اساس ضوابط کمیته ای با حضور نمایندگان فرمانداری، 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند به کار گرفته شده اند.
وی اظهار داشت: تمامی افراد جذب شده، دوره های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست)HSE(  به 

خصوص راه های مقابله با گسترش ویروس کرونا را زیر نظر کارشناسان مربوطه گذرانده اند.
وی ادامه داد: عملیات تعمیرات اساسی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند با فعالیت  هزار و ۵۰۰ 
نفر آغاز شد و در نقاط اوج خود سه هزار و ۴۰۰ نفر در این فرآیند حضور دارند و مراحل آخر این عملیات نیز 

با به کارگیری ۵۰۰ تا ۶۰۰ نیروی انسانی انجام می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند بیان کرد: چهار پیمانکار تخصصی بومی استان 
مرکزی نیز برای انجام فرآیند اورهال این شرکت جذب شده که در حوزه های تامین نیروی انسانی، تامین 

ماشین آالت و تجهیزات و تخریب و شارژ کاتالیست فعالیت می کنند.

خوزستان

ترمیمشبکههایبرقآسیبدیدهازطوفاندرایذه
اهواز - لیال زرگانیان - پس از وقوع طوفان در ایذه اکیپ های عملیاتی و تعمیرات در محل حاضر و نسبت به رفع 
مشکالت و آسیب های ایجاد شده در شبکه برق منطقه اقدامات اصالحی و ترمیمی را انجام دادند. ابوطالب داودی مدیر 
توزیع برق ایذه گفت، در پی طوفان فیدرهای چندین روستا، خصوصا مسیر سوسن دچار مشکل شدند. که دلیل عمده 

قطعی برق، برخورد اجسام خارجی با شبکه بوده که موجب پارگی شبکه، پانچ مقره و شکستگی پایه شده بود.
وی در ادامه ضمن بیان این مطلب که با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع طوفان و وزش باد شدید، 
اکیپ های حوادث و تعمیرات در حال آماده باش بودند افزود: همزمان با بروز تندباد تیم های عملیاتی به سرعت به مناطق 
آسیب دیده اعزام شدند و پس از استقرار و اطالع از کم و کیف خسارات وارده به شبکه، مشغول رفع مشکالت شدند که 
با تالش بی وقفه عملیات بازسازی و ترمیم تمامی نقاط آسیب دیده در کمترین زمان ممکن و در ساعت ۱۰ شب همان 

روز به پایان رسید و شبکه عادی سازی شد. 
مدیر توزیع برق ایذه در پایان افزود: طوفان خسارتی بالغ بر سه میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال به شبکه برق 
شهرستان وارد کرد و مناطق مختلف شهرستان از جمله دهدز، روستاهای مرغا، کوهشور، آبزالو، بی گل مرده، سراگ، 

هالهیجان و روستاهای حومه شرقی شهرستان شامل کلدوزخ ها و محله گنجشگیر را با قطع برق مواجه کرد.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان:
روستاهایباقیماندهبخشغیزانیهگازدارخواهندشد

اهواز - لیال زرگانیان- عبداله ابول پور مدیرعامل شرکت گاز خوزستان از گازرسانی به روستاهای بخش غیزانیه، 
الوار گرمسیری و شهرستان اندیکا خبر داد.

عبداله ابول پور مدیرعامل گاز استان در گفت وگوی تلفنی با برنامه رادیویی »موج مثبت« گفت: در حال حاضر ۸۱ 
درصد روس��تاهای غیزانیه گازرسانی ش��ده است. وی افزود: با توجه به نشست های صورت گرفته با معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و همچنین توجه استاندار خوزستان مقرر شد با تخصیص بودجه از وزارت نفت و منابع 
استانی، ۱۹درصد جمعیت باقیمانده بخش غیزانیه در قالب پروژه ۸۹ کیلومتر شبکه گذاری با انتخاب پیمانکار به شبکه 

سراسری گاز طبیعی کشور متصل  شود.
ابول پور همچنین با بیان اینکه عملیات گازرسانی به بخش های آبژدان و قلعه خواجه در حال اجراست، تصریح کرد: در 
هفته دولت پروژه گازرسانی به تمامی روستاهای تابعه شهرستان اندیکا بهره برداری خواهد شد. مدیرعامل گاز خوزستان 

اظهار داشت: در بخش الوار گرمسیری نیز ۸ درصد جمعیت باقیمانده تا پایان شهریورماه امسال گازدار خواهند شد.

برخوردقانونیبااستفادهکنندگانغیرمجازازشبکهآبروستاییدرشادگان
اهواز - لیال زرگانیان- سرپرست آبفای منطقه شادگان از برخورد قاطع و قانونی با استفاده کنندگان غیرمجاز از 
شبکه آب روستایی در شادگان خبر داد و گفت: آبفای شادگان در مبحث انشعابات غیرمجاز آب با جدیت وارد می شود.  
محمود ناصر در اولین همایش بررسی راهکارهای توسعه خدمات در حوزه آبرسانی و همگرایی دهیاران و آب و فاضالب 

که در شادگان برگزار شد، گفت: انشعابات غیرمجاز بار مضاعفی را به شبکه توزیع وارد می کنند.
وی افزود: پس از تصمیم دولت مبنی بر ادغام آبفای روستایی با شهری و تحویل ۱۵۰ روستا به امور آبفای شادگان 
بر آن شدیم تا در راستای حفاظت از سرمایه های عمومی و جلوگیری از تعدی به شبکه انتقال توزیع آب و احقاق حق 
مشترکین قانونی، نسبت به جمع آوری استفاده کنندگان غیرمجاز از شبکه آب روستایی که بیشترین صدمه به شبکه 

توزیع را وارد می کنند، اقدام کنیم.  ناصر در این همایش از دهیاران خواست شرکت آب و فاضالب را در فرهنگ سازی 
روستاییان در استفاده قانونی از شبکه توزیع آب و پرداخت به موقع قبوض آب یاری دهند.

سرپرست امور آبفای شادگان در این جلسه حفظ حقوق مشترکان آب شرب روستایی را علت اصلی برخورد قانونی با 
صاحبان انشعابات غیرمجاز دانست و افزود: دارندگان این نوع انشعابات با مراجعه به امور آبفای شهرستان، خود نسبت به 
دریافت انشعاب مجاز اقدام کنند.  وی با تاکید بر پرداخت به موقع هزینه قبوض آب شرب از سوی مشترکان روستایی 
شادگان گفت: بی شک همکاری مشترکان محترم در خصوص پرداخت به موقع آب بها موجب خدمات رسانی بهتر شرکت 

آب و فاضالب استان خواهد شد.

اصفهان

شهردار اصفهان:
80دستگاهاتوبوسبهناوگاناتوبوسرانیاصفهاناضافهمیشود

شهردار اصفهان گفت: در ادامه برنامه های افتتاحیه هفتگی، این هفته و به مناسبت عید سعید غدیر، ۸۰ دستگاه اتوبوس 
جدید شهری به ارزش ۲۲۵۰ میلیارد ریال با حضور وزیر محترم راه وشهرسازی وارد ناوگان اتوبوسرانی اصفهان می شود. 
قدرت اله نوروزی با اشاره به خرید اتوبوس های جدید برای ورود به ناوگان حمل ونقل عمومی شهر اصفهان، اظهار کرد: 
۸۰ دستگاه اتوبوس اسکانیا از آخرین نسل اتوبوس های اروپایی و با استانداردهای روز در مدار بهره برداری قرار می گیرد و 
۲۰ دستگاه دیگر نیز با نهایی شدن خرید به ناوگان اضافه می شود. شهردار اصفهان به اهمیت بهره مند شدن مردم از این 
اتوبوس ها در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: اضافه شدن ۸۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان به بهبود کیفیت ارائه خدمات و 
فراهم شدن بستر الزم در فاصله گذاری فیزیکی بهتر و همچنین به راحتی بیشتر شهروندان کمک می کند تا شهری آرام، 

سفری راحت و هوایی پاک را برای مردم به ارمغان آورد.
وی تصریح کرد: این اتوبوس ها به صورت خطی و کریدوری در تمام خطوط شهر تقسیم خواهند شد و خطوطی که 
دارای ناوگان با عمر بیشتری هستند در اولویت استفاده از این اتوبوس ها خواهند بود.   نوروزی اظهار کرد: همچنین یکی 
از برنامه های ما در حوزه ناوگان اتوبوسرانی در کنار نوسازی ناوگان، بازسازی اتوبوس هاست که در این زمینه سال گذشته 

۵۰ اتوبوس بازسازی شد و به ناوگان بازگشت و امسال هم بازسازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در دستور کار قرار دارد.

پیشرفت98درصدیطرحآبرسانیبه۴شهرو۱5روستایلنجان
مدیر آبفای لنجان اعالم کرد: طرح آبرس��انی از تصفیه خانه باباش��یخعلی به شهرهای زاینده رود، باغشاد، چرمهین، 
باغبهادران و ۱۵ روستای تابعه آن به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیده است  و در آینده نزدیک رسما به بهره برداری می رسد. 
علی بیکیان محمدی با بیان اینکه تنها ۳۰۰ متر از ۳۳ کیلومتر طول خط انتقال هنوز اجرا نشده است عنوان کرد: به منظور 

اجرای پروژه آبرسانی به شهرها و روستاهای شهرستان لنجان سه مخزن  و دو باب ایستگاه پمپاژ احداث شده است.
وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش این طرح تصریح کرد: با اجرای این پروژه بیش از ۷۰ هزار نفر تحت پوشش 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار می گیرند که ۴۰ هزار نفر از آنها شامل جمعیت شهری و ۳۰ هزار نفر دیگر را جمعیت 

روستایی تشکیل می دهند.
مدیر آبفای لنجان با بیان اینکه عملیات اجرای این پروژه در سال ۸۷ آغاز شد اظهار داشت: از سال ۸۷ تا ۹۵ تنها ۳۰ 

درصد این پروژه عملیاتی شد و از سال ۹۵ تاکنون بیش از ۶۸ درصد این پروژه اجرایی شد.
بیکیان  با اشاره به برخی از عوامل زمانبر شدن این پروژه بیان کرد: ابتدا مقرر شد اعتبارات این پروژه از محل  اعتبارات 
ملی تامین شود و تخصیص قطره چکانی اعتبارات ملی موجب شد مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان برای تکمیل این 

پروژه دستور تخصیص اعتبارات جاری را صادر کند و این امر منجر به تسریع در روند اجرای پروژه شد.

متراژمحلهقیمت )تومان(

۲۶۰ متر فول نوساز ۳ اتاقنیاوران۳ میلیارد رهن + ۶ میلیون اجاره

۳۵۰ متر نوساز فول ۴ اتاقزعفرانیه۳ میلیارد رهن+ اجاره توافقی!

۳۱۰ متر نوساز فول ۳ اتاقالهیه۲ میلیارد رهن + ۴۰ میلیون اجاره

۲۱۵ متر دوبلکس ۱۰ ساله ۳ اتاقشهرک غرب۳ میلیارد رهن کامل

۳۳۰ متر نوساز فول ۳ اتاقاقدسیه۳ میلیارد رهن+ ۳۲ میلیون اجاره

مدیرکل دفتر ترانزیت س��ازمان راه��داری و حمل ونقل 
جاده ای جزئیات درگیری رانندگان ایرانی و افغانس��تانی در 
پایانه مرزی میلک را تشریح کرد. جواد هدایتی درباره جزئیات 
درگیری رانندگان ایرانی و افغانستان در مرکز میلک گفت: 
افغانستان یکی از بازارهای اصلی صادراتی ما است و سه مرکز 
اصلی ما با این کش��ور ش��امل دوقارون در خراسان رضوی، 
ماهیرود در خراسان جنوبی و میلک در سیستان و بلوچستان 

پایانه های مرکزی اصلی ارتباط دو کشور هستند.
وی افزود: اخیرا مشکالتی در مرکز میلک رخ داد ولی تا 
قبل از وقوع این اتفاق عمده خودروهایی که از مرکز میلک 
تردد می کردند به کامیون های افغانستانی اختصاص داشت و 
تا ۸۵ درصد ترددها در اختیار کامیون های همس��ایه شرقی 

بود. مدیرکل دفتر ترانزیت س��ازمان راهداری و حمل ونقل 
ج��اده ای افزود: با توجه به اختالف قیمت س��وخت کامیون 
)گازوئی��ل( میان ایران و کش��ورهای همس��ایه، ناوگان این 
کشورها انگیزه باالیی برای تردد به کشورمان دارند تا عالوه 
بر س��همیه سوختی که در ایران دریافت می کنند بتوانند با 
نرخ سوخت یارانه ای کشورمان گازوییل خریداری کرده و به 

افغانستان قاچاق کنند.
به گفته هدایتی از دیگ��ر انگیزه های تردد کامیون های 
افغانس��تان به داخل کش��ورمان عالوه ب��ر حمل بار، حمل 
کاالهای اساسی داخل ایران مانند آرد است که با ارز دولتی 

۴۲۰۰ تومانی خریداری می کنند تا بتوانند به صورت قاچاق 
به افغانستان حمل کنند. وی تاکید کرد: در نتیجه تبدیل به 
رویه شدن جابه جایی کاالی قاچاق از ایران به خاک افغانستان 
توسط کامیون های افغانس��تانی، شورای تامین سیستان و 
بلوچستان مصوب کرد تا اگر کامیون های افغانستانی حامل 
کاالی قاچاق در مرکز میلک شناسایی شوند عالوه بر اخذ کاال 

و جریمه، خودرو حامل این کاال سه ماه متوقف شود.
مدیرکل دفتر ترانزیت س��ازمان راه��داری و حمل ونقل 
جاده ای ادامه داد: اطالع رسانی مصوبه یادشده در مرکز میلک 
انجام و به رانندگان کامیون های افغانس��تانی که وارد کشور 

می شدند این هشدار داده شد اما پس از آنکه کنترل نیروهای 
انتظامی در مرز میلک افزایش یافت در ابتدا تعداد خودروهای 
افغان که در پارکینگ توقیف شدند به ۵۰ تا ۶۰ دستگاه رسید 
و در ادامه مجددا این رویه تکرار ش��د که تعداد خودروهای 
توقیفی افغان در ایران به حدود ۱۰۰ دستگاه کامیون افزایش 
یافت. هدایتی تصریح کرد: رانندگان کامیون های افغانستانی 
به حمایت از همکاران و هم صنفان خود برخاستند و مرز دو 
کش��ور را از سمت افغانستان مسدود کردند. اعتراضات آنها 
سازمان یافته تر و سبب شد تا پل ابریشم روی هیرمند که مرز 
ایران و افغانستان است با پارک یک کامیون به صورت عرضی 
مسدود شود و کامیون های ایرانی که در خاک افغانستان بودند 

نمی توانند به داخل کشور برگردند.

ماجرایدرگیریرانندگانایرانیوافغانستانیدرمرزمیلک
زاویه
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عرضه اولیه ای دیگر در راه فرابورس
»جهان صنعت«- عرضه اولیه سهام شرکت »کشاورزی و دامپروری مالرد 
شیر« و در نماد »زمالرد« روز چهارشنبه )٢٢ مردادماه( در بورس تهران انجام 
می شود. بر این اساس، ۱۵ درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مالرد شیر 
سه  شنبه هفته آینده ٢۱ مرداد ماه ۹۹ در بازار دوم معامالت فرابورس حاضر می شود. 
بر اساس اطالعات منتشر شده، ۱۳ درصد از سهام »زمالرد« معادل ۳۹ میلیون 
سهم با حداکثر سهمیه هر فرد حقیقی و حقوقی ٢۰ سهم با دامنه قیمت ٢۰۰۰ 
تا ٢۱۰۰ تومانی هر سهم به عموم واگذار خواهد شد. همچنین دو درصد دیگر 
معادل ۶ میلیون سهم روز شنبه ٢۵ مرداد با قیمت ثابت کشف شده در فرآیند 
عرضه اولیه صورت می گیرد. زمان سفارش گیری سهام »زمالرد« روز سه شنبه ٢۱ 
مرداد از ساعت ۱۳ تا ۱۷ اعالم شده و مدیر عرضه شرکت کارگزاری صباتامین و 
متعهدان خرید کارگزاری صباتامین و سرمایه گذاری صباتامین هر کدام به میزان 

٢۵ درصد سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه هستند.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
عرضه مسکن در بورس راهکار ایجاد شفافیت قیمتی

بورس کاال-  یک کارشناس بازار سرمایه گفت: عرضه نخستین ملک در بورس 
کاال در حالی در روزهای پایانی مردادماه جاری انجام می ش��ود که می توان آن 
را راهکاری برای ایجاد شفافیت قیمتی و حذف مزایده های غیرشفاف دانست. 
میثم باقری در خصوص عرضه یک باب واحد تجاری در بورس کاال در تاریخ ٢۹ 
مردادماه امسال اظهار کرد: یکی از ضعف های بازار امالک، عدم وجود شفافیت در 
قیمت گذاری است و اکنون با فعالیت گسترده شبکه های اجتماعی در این حوزه، 
متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد تاثیرگذار و دارای اموال قابل توجه در مناطق 
مختلف، قیمت ها را در بازار مسکن تعیین می کنند و به دنبال آن، روندهای کاذبی 
در قیمت ها ایجاد می کنند که به جامعه مصرف کننده ضربه می زند.  وی یادآور شد: 
با عرضه امالک در بورس کاال، که اکنون زیرساخت های آن فراهم است، می توان 
اطمینان داشت که شفافیت قیمتی و معامالتی در این بازار برقرار خواهد شد. این 
کارشناس بازار سرمایه مزیت دیگر عرضه امالک در بورس کاال را اطالع عموم از 
این عرضه ها دانست و گفت: با عرضه امالک در بورس کاال عموم مردم در جریان 
این عرضه ها قرار خواهند گرفت که این امر نکته بسیار مهمی است. حال آنکه 
در بازار سنتی وقتی در منطقه ای ملکی عرضه می شود، تنها افراد ذی نفوذ دارای 
سرمایه و یا چند بنگاه دار که در آن منطقه حضور دارند، از آن مطلع می شوند. 
باقری ادامه داد: ضمن اینکه به کمک سازوکار بورس، شائبه هایی که ممکن است 
در مزایده اموال به روش سنتی در بازار مسکن مشاهده شود، از بین خواهد رفت. 
وی شفافیت اقتصادی و جلوگیری از مزایده های غیرشفاف را از مهم ترین آثار 
عرضه امالک در بورس کاال برشمرد و افزود: نکته بعدی در خصوص مزایای عرضه 
امالک در بورس مکانیسم حراج است، چراکه وقتی معامالت براساس مکانیسم 
حراج انجام شود، قیمت پایه ای که از سوی فروشنده اعالم شده در صورت تعدد 
خریداران می تواند با رقابت واقعی متقاضیان خرید روبه رو شود و این امکان فراهم 
است که این رقابت طی چندین روز ادامه یابد تا در صورت حصول توافق بین 
خریدار و فروشنده، معامله انجام شود. این موارد نشان می دهد که به کمک بورس 
می توانیم به سمتی حرکت کنیم که حراج واقعی در حوزه مسکن شکل گرفته و 
از حراج صوری جلوگیری می شود. به گفته وی، در مزایده امالک به روش سنتی 
ممکن است برخی افراد قبل از باز شدن و خواندن پاکت، اطالعات خاصی نسبت 
به قیمت های اعالمی داشته باشند و موارد زیادی در این رابطه مشاهده شده که 
در نتیجه این مزایده های صوری، برنده مزایده واقعی نتوانسته به هدف خود برسد. 
باقری با بیان اینکه به کمک مکانیسم معامالتی حراج در بورس می توان جذابیت 
قیمتی را برای خریدار ایجاد کرد، گفت: با رونق معامالت مسکن به شیوه حراج 
در بورس کاال می توان به تدریج قیمت پایه را برای متقاضیان خرید جذاب کرد 
تا خریداران بازار مسکن از طریق بورس، امالک موردنظر خود را خریداری کنند. 
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص چگونگی ایجاد رونق در معامالت مسکن 
در بورس کاال گفت: نکته مهمی که بارها در خصوص پا گرفتن معامالت مسکن 
در بورس بر آن تاکید شده این است که وقتی قرار است معامالت در یک بازار 
مشخص و به صورت رسمی صورت گیرد، نباید بخش دیگری از معامالت در بازار 
غیررسمی دیگری انجام شود، چراکه اگر معامالت همزمان با بورس در یک بازار 
غیررسمی هم انجام شود، عمال از ظرفیت های بازار رسمی و قیمت های کشف شده 
در آن برای بازار غیررسمی سوءاستفاده می کنند. وی اظهار داشت: این نکته بسیار 
مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد و معامالت به شکل متمرکزی در بستر اصلی 
یعنی بورس انجام شود تا بتوان بازار مسکن را از طریق عرضه و تقاضا کنترل کرد. 
اما اگر تنها بخشی از معامالت مسکن به بورس کاال منتقل شود، نمی توان در 
بحث شفافیت معامالتی و کشف قیمت و ایجاد تعادل در این حوزه انتظار باالیی 
از بورس داشت. باقری در رابطه با امکان ایجاد شفافیت قیمت و برقراری تعادل 
در بازار مسکن با عرضه امالک در بورس کاال گفت: باید به این نکته مهم مجدد 
تاکید کنم که الزم است تمام مکانیسم معامالت حوزه مسکن در بازار رسمی مثل 
بورس کاال صورت گیرد و به هیچ وجه نباید در بازار غیررسمی عرضه ای انجام شود، 
چراکه اگر برای عرضه ها دو حالت معامالتی وجود داشته باشد مطمئن باشید که 
نمی توان تعادل را در بازار به خوبی برقرار کرد به خصوص در شرایطی که عرضه و 
تقاضا در بازار آن کاال به  هم می ریزد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: البته 
در شرایط عادی می توان هم در بورس و هم در خارج از بورس عرضه داشت. اما 
اگر شرایط بازار ملتهب بوده و یا نیاز به تنظیم گری داشته باشد، باید معامالت در 
یک بازار به صورت متمرکز انجام شود تا بتوان تعادل الزم را در آن برقرار کرد. دلیل 
آن هم این است که وقتی شما به همه عوامل موثر بر بازار احاطه و همه عوامل و 
اطالعات مربوط به عرضه و تقاضا را در اختیار داشته باشید، می توانید استراتژی 
معامالتی تعریف کرده و بهتر تصمیم بگیرید. اما اگر قرار باشد بخشی از معامالت 
در بورس و بخشی در بازار خارج از بورس باشد، بورس نمی تواند نقش واقعی خود 

را در تنظیم بازار داشته باشد.

امین بیگانی*- شاخص 
کل بازار ب��ورس تهران در 
هفته گذش��ته موفق ش��د 
دوب��اره به باالی دو میلیون 
واحد وارد ش��ود اما آیا این 
بار موفق به تثبیت در باالی 
ای��ن مقاومت روانی خود خواهد ش��د؟ تثبیت 
باالی ای��ن مقاومت چه س��ناریویی را در بازار 

تقویت خواهد کرد؟
شاخص کل بورس تهران در هفته منتهی به 
۱۷  مرداد ۹۹ با رشد ۱٢۹8۷۶ واحدی توانست 
در محدوده دو میلیون و ۳4۱۹٢ واحد بایستد. 
رشد سنگین هفته ای که بعد از مدت ها شکل 
گرفت در س��ایه برگشت شاخص سازها و ادامه 
ورود نقدینگی سنگین به بازار اتفاق افتاد. شاخص 
هم وزن نیز ٢4۶۶۶ واحد رش��د را ثبت کرد تا 
بتواند با رشدی نزدیک به پنج درصد در محدوده 
۵۳۱8۵۷ واحد خود را تثبیت کند. وضعیت این 
روزهای بازار شکلی نوسانی به خود گرفته است 
به صورتی که در پی روزهای منفی در بازار ، بعد 
از چند روز دوباره بازار به سمت مثبت حرکت 
می کند اما مشخص است که قدرت خریداران در 
بازار بیشتر است و به همین دلیل میانگین رشد 
این نوسان ها مثبت و به سمت باال است. هنوز 

هم قدرت پول تصمیم گیر اول است
ش��رایط بازار طی هفته های گذشته کامال 
متفاوت از ماه های اول س��ال بود. با اینکه ورود 
نقدینگی سنگین ادامه داش��ت اما بسیاری از 
سهم های بزرگ بازار در اصالح قیمتی و زمانی 
به سر می بردند و کلیت شاخص کل هم بدون 
اصالح قیمتی خاصی در حال نوس��ان و اصالح 
زمانی بود تا اندیکاتور ها از حالت اش��باع خرید 
فاصله بگیرند. در تحلیل های سه تا چهار هفته 
گذشته به بحث احتمال این حرکت و گردش 
نقدینگی در سهم های کوچک و جامانده بازار 
پرداخته ش��د و البته گفته ش��د که این اتفاق 
پایان حرکت سهم های بزرگ و شاخص ساز بازار 
نخواهد بود و روند کلی آنها از اول سال ۹۹ تغییر 
کرده و صعود ش��ارپ آنها می تواند ادامه داشته 
باشد. ورود سنگین پول به بازار عمال فروشندگان 
را ج��ا می گذارد و هر روز در بازار ش��اهد ورود 
خریداران جدید هستیم . در این بازار هنوز هم 
قدرت پول است که تصمیم می گیرد و تصمیم 
فعلی قدرت پول بر رش��د س��هام و بازار است. 
همان طور که قبال هم اشاره شد  نقدینگی جدید 
به سمت سهم ها و شرکت های نام آشنا و برند بازار 

م��ی رود تا به خیال خود از خرید خود مطمئن 
شود. اما فروشندگان این سهم ها پول های خود 
را به سمت سهم های مستعد بنیادی و سودساز 
و تک سهم ها هدایت می کنند تا هم در معامالت 
قبلی خوب خود شناسایی سود کرده باشند و 
هم سرمایه جدید را در جای مطمئن و مناسب 

سرمایه گذاری دوباره کنند.
با توجه به موارد گفته شده به نظر با تثبیت 
شاخص کل بر محدوده دو میلیون واحد و کندل 
مثبت و کش��یده هفتگی به زودی شاهد پایان 
اصالح زمانی در بسیاری از سهم ها و گروه های 
بزرگ و شاخص ساز بازار خواهیم بود به طوری که 
شاخص کل می تواند به سمت اهداف گفته شده 
قبلی یعنی ٢/۵ و ۳/۵ میلیون واحد در میان مدت 
حرکت خود را شروع کند. اما برای این حرکت 
نیاز به شکس��ت سقف های قبلی در سهم های 
بزرگ است که این روند طی چند هفته پیش رو 
می تواند اتفاق بیفتد که البته با توجه به حالت 
تکراری بازار برای گروه های مختلف شکل خواهد 
گرفت. برای مثال در ش��روع اصالح گروه های 
سرمایه گذاری ، شیمیایی ، فلزات و پاالیشی به 
ترتیب اصالح خود را شروع کردند و حاال نیز با 
برگشت بازار شاهد آن هستیم که برگشت اول 
از گروه سرمایه گذاری شروع شده و به ترتیب در 

حال اتفاق افتادن در گروه های بعدی است.

ارزش معامالت 25 � هزار میلیارد تومانی 
روزانه

میانگین ارزش معامالت خرد روزانه در هفته 
گذشته بدون تغییر خاصی در محدوده ٢۵ هزار 
میلیارد تومان ایستاد. با اینکه ورود نقدینگی به 
بازار ادامه دارد اما تعادل بین خریدار و فروشنده 
ارزش معامالت را تثبیت کرده است. اگرچه ارزش 
صف های خریدی که روزانه پشت صف های خرید 
باقی می ماند را حساب کنیم این عدد خود را به 

باالی ۳۰ هزار میلیارد تومان می رساند.
در این هفته بیش از ۱۱۱۰۰ میلیارد تومان 
نقدینگی توسط کد های حقیقی  به بازار وارد شد ، 
این به معنی خرید این مقدار از نقدینگی توسط 
کدهای حقیقی از کدهای حقوقی در بازار است. 
در هفته ای که گذشت چهار صنعت فرآورده های 
نفتی، محصوالت شیمیایی، سرمایه گذاری ها و 
خودرو ، بیشترین ارزش معامالت را از آن خود 
کردند و پنج سهم  شپنا ، شستا، وبانک، شبندر 
و شتران بیشترین ارزش معامالت را طی هفته 

گذشته ثبت کردند. 
س��ه سهم ثنوسا ، غویتا، بزاگرس  به ترتیب 
حدودا با ۳۳، ٢۷، ٢۷ درصد بیش��ترین رش��د 
و س��ه سهم تپمپی ، سیالم، غمارگ به ترتیب 
حدودا با ۱۷ ۱۶، ، ۱4 درصد بیشترین کاهش را 

در قیمت پایانی تجربه کردند.

تقویت نوس�انگیری در بازار بورس با  � 
مصوبات جدید سازمان 

در جدیدترین حرکت جالب سازمان شاهد 
تقسیم بندی زمان معامالت برای معامالت صنایع 
مختلف در بازار بورس هستیم. در همین مورد 
علی صحرایی گفت: عمده معامالت گروه ها از 
س��اعت 8:۳۰ تا ۱۱ و گ��روه صنایع بزرگ نیز 
از س��اعت ۱۱ تا ۱۳ انجام می شود البته از روز 
قبل اطالع رس��انی می شود که چه صنایعی در 
چه بازه زمانی معامالت می ش��ود. برای کاهش 
مشکالت هسته اصلی معامالت، یکی از اقدامات 
بورس تهران، به کارگیری دو سامانه معامالتی 
برای بورس و فرابورس است که تا دو ماه آینده، 
دو موتور معامالت جداگانه ایجاد می ش��ود. به 
نظر می رس��د برای پاک شدن صورت مساله در 
حال شکل گیری اتفاقی اشتباه در بازار باشیم. 
مشکالت هسته معامالت طی هفته های گذشته 
زیادتر شد و ضررهای سنگینی را به اهالی بازار 
رس��انده است. اگرچه گفته ش��د که این مورد 
کوتاه مدت خواهد بود اما تقسیم بندی اشتباه در 
تایم معامالت و گروه ها می تواند به شکل گیری 
نوسانگیری بیشتر در بازار منجر شود به طوری 
که بس��یاری در پایان تایم اول س��هام خود را 
فروش بزنند و برای تایم دوم خرید انجام دهند 
و دوباره این حرکت را تکرار کنند که به تقویت 

نوس��انگیری در بازار منجر می ش��ود. از طرفی 
تقسیم بندی صنایع کوچک و بزرگ در دو تایم 
مختلف منجر به ضعف معامالت در یک گروه 
و قوی تر شدن معامالت در گروه دیگر می شود 
که برای آینده بازار و تعادل آن بسیار خطرناک 
خواهد بود. متاسفانه سازمان برای این شرایط 
موقت زمان بندی مشخصی ارائه نکرده که همین 
مورد هم باعث ایجاد تشویش ذهن معامله گران و 
عدم جوابگویی سازمان خواهد شد.  امید است 
که سازمان های مربوطه هر چه زودتر به اتمام 
این ناهماهنگی و نبود زیرساخت مطمئن همت 
گمارند تا شاهد معامالت روان و برابر در کلیت 

بازار و شکوفاتر شدن آن باشیم.
در هفته پیش رو � 

در حالی به استقبال هفته پیش رو می رویم 
ک��ه در آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته 
تعداد ٢4٢ س��هم ب��ا ارزش صف های خرید 
مع��ادل ۷۱۶۷ میلی��ارد توم��ان و تعداد ۹۶ 
س��هم با ارزش صف های فروش معادل 8٢۱ 
میلیارد تومان به کار خود پایان دادند. برتری 
محسوس خریداران در معامالت آخرین روز 
کاری مشهود است و نشان می دهد که قدرت 
پول هنوز هم حرف اول را در بازار می زند و این 
جبهه خریداران در بازار بورس است که با ورود 
افراد و نقدینگی های جدید محکم تر و قوی تر 
ش��ده اس��ت. تصویب طرح دو فوریت الیحه 
بورسی دولت در مجلس نشان می دهد که عزم 
کلیت نظام برای حمایت یکپارچه از بازار سهام 
کشور و استفاده از منابع آن برای تقویت تولید 
و اقتصاد کش��ور ادامه دارد و برنامه ریزی های 
چندس��اله دولت برای پویا ک��ردن این بازار 
قانونی کشور به ثمر نشسته است. بازار می تواند 
حرکت خود را مثب��ت آغاز کند و اگرچه در 
ادامه راه شناس��ایی س��ود توس��ط عده ای از 
معامله گ��ران را در پیش خواهیم داش��ت اما 
کلیت ب��ازار روند صعودی خ��ود را می تواند 
حف��ظ کند و ش��اخص کل به س��مت هدف 
اولیه ٢/۵ میلیون واحد حرکت داشته باشد. 
تنه��ا نکاتی که در کوتاه مدت می تواند بازار و 
سهام شاخص ساز را درگیر کند بحث کاهش 
قیمت دالر در بازار آزاد و بحث آزاد سازی قسط 
دوم سهام عدالت است که البته می توان گفت 
تاثیری کوتاه مدت و نوسانی خواهند داشت. 
کلیت بازار روزهای بهتری را در پیش خواهد 
داش��ت و ورود نقدینگی ه��ای جدید به بازار 

ادامه خواهد یافت.
اندرو جانس��ون می گوید: »مهم ترین کاری 
که باید در معامله گری انجام دهید این است که 
احساسات خود را به طور جدی کنترل کنید، زیرا 
سریع ترین راه برای شکست، فکر کردن با قلب 

به جای فکر کردن با مغز است.«
* تحلیلگر بازار سرمایه

پایان اصالح زمانی نزدیک است

تقویت نوسانگیری با مصوبات جدید
خبر

بر اس��اس اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار، از امروز )۱۹ 
مردادماه( ۶۰ درصد سهام عدالت و همچنین سهام شرکت های 
سرمایه گذاری استانی در بورس قابل معامله هستند. یک عضو 
هیات مدیره س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در این باره گفت: 
همزمان با عید سعید غدیر خم، شرکت سرمایه گذاری استانی 
خراسان جنوبی، به عنوان نخس��تین شرکت سرمایه گذاری 
اس��تانی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش ش��د و سهام آن 
از امروز قابل معامله است. محمدرضا معتمد افزود: همچنین 
طبق برنامه ریزی های انجام شده، دومین مرحله از آزادسازی 
س��هام عدالت روز گذشته و مصادف با عید غدیر انجام شد و 
مش��موالن عالوه بر ۳۰ درصدی که قبل از این آزاد شده بود، 
قادر به فروش ۳۰ درصد دیگر از سهام متعلق به خود هستند که 
مجموع آن به ۶۰ درصد افزایش می یابد. همزمان با ایام مبارک 
عید والیت و از امروز )یکشنبه ۹۹/۰۵/۱۹( و با آغاز معامالت 
شرکت سرمایه گذاری استانی خراسان جنوبی، معامله سهام این 
شرکت ها در بورس تهران وارد گام اجرایی شد. به گزارش پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا( پس از ابالغ سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با توزیع 
سهام شرکت های صدر اصل قانون اساسی با هدف »تامین عدالت 
اجتماعی« و گسترش سهم مالکیت های مردمی در اقتصاد، طرح 
توزیع »سهام عدالت« آغاز و از آن پس به عنوان یکی از موضوعات 
اساسی و مورد توجه قانون »اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی« قرار گرفته است.  مطابق مواد )۳4 تا ۳8( اصل 
44 قانون اساس��ی ، دولت مجاز شده است در اجرای سیاست 
گسترش و مالکیت عمومی با هدف تامین عدالت اجتماعی، تا 

چهل درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری را به 
شش  دهک پایین درآمدی جامعه واگذار نماید. ستاد آزادسازی 
سهام عدالت پس از تشکیل ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی 
س��هام عدالت، افزایش سرمایه این شرکت ها را در دستور کار 
خود قرار داده و افرادی که روش غیرمس��تقیم را برگزیده اند، 
سهامدار شرکت سرمایه گذاری استانی زمان ثبت نام سهام عدالت، 
محسوب می شوند. این شرکت ها مطابق قانون تجارت مدیریت 
می شوند و مدیران آنها در راستای صیانت از  منافع سهامداران 
می توانند در پروژه های ملی و بین المللی برنامه ریزی و مشارکت 
کنند. همچنین پرتفوی این شرکت ها از بهترین شرکت های 
پذیرفته شده در بازار سرمایه  کشور است که دارای تنوع در سبد 
سرمایه گذاری ها هستند. از دیگر مزایای این شرکت ها، می توان به 
حضور غیرمستقیم مردم در بورس و بهره برداری بهینه از مواهب 
بازار سرمایه اشاره کرد. گفتنی است همزمان با مالکیت سهام 
شرکت سرمایه گذاری استانی و منتفع شدن از افزایش ارزش 
آن در بازار سرمایه، امکان دریافت اعتبار در قالب کارت اعتباری 

از بانک ملی ایران نیز مهیا شده است.
ارزش 10 � ه�زار میلی�ارد تومان�ی ش�رکت های 

سرمایه گذاری
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اشاره به اینکه مشمولین سهام عدالت استان خراسان جنوبی 
که روش غیرمستقیم را در مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، 

سهامدار شرکت سرمایه گذاری استانی خراسان جنوبی به شمار 
می روند، ادامه داد: از امروز س��هام این شرکت در بورس اوراق 
بهادار تهران قابل معامله شده است. این عضو سازمان بورس با 
بیان اینکه ترکیب پرتفوی سهام شرکت سرمایه گذاری استانی 
خراس��ان جنوبی شامل سهام ۳۶ شرکت در گروه های فلزات 
اساسی، بانکی،  پاالیشگاهی، خودروسازی و سایر صنایع ارزنده 
بازار س��رمایه اس��ت، تصریح کرد: ارزش سهام این شرکت ها 
در تاریخ اول تیرماه، مبنای محاس��به سرمایه جدید شرکت 
سرمایه گذاری استانی قرار گرفت که ارزش آن در حال حاضر 
به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. معتمد با اشاره 
به هماهنگی های صورت گرفته با بانک ملی ابراز داشت: به عنوان 
یکی از مزایایی که به مشمولین روش غیرمستقیم مدیریت سهام 
عدالت داده شده مقرر شده تا ارزش دارایی سهام هر شخص در 
شرکت سرمایه گذاری استانی مبنای تخصیص کارت اعتباری 
قرار  گیرد که با دریافت این اطالعات توس��ط بانک از شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، کارت اعتباری 
به پشتوانه دارایی سهام هر شخص تخصیص داده می شود و سهام 
متعلق به شخص در شرکت سرمایه گذاری استانی نیز در وثیقه 
بانک ملی قرار می گیرد. وی تصریح کرد: بر این اساس، امکان 
دریافت اعتبار در قالب کارت اعتباری از بانک ملی ایران، برای 
خرید در فروشگاه های مجاز طرف قرارداد با بانک ملی فراهم 
شده است. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق 

بهادار به مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی پیشنهاد داد 
تا هرچه سریع تر نسبت به ثبت افزایش سرمایه جدید شرکت 
اقدام کرده و با ارائه صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی 
منتهی به ۱۵ مردادماه امس��ال، زمینه پذیرش و درج هر چه 

سریع تر این شرکت ها را فراهم کنند.
ام�کان ف�روش ۶0 � درصد س�هام عدال�ت از هفته 

جاری
در همی��ن ح��ال، مدیر برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه، جزئیات 
فروش ۳۰ درصد دوم س��هام عدالت بعد از عید غدیر را اعالم 
کرد. محمدجواد فرهانیان گفت: بعد از عید والیت ۳۰ درصد 
دوم سهام عدالت در پرتفوی سهامداران قابل معامله می شود. 
وی با اشاره به اینکه در دور گذشته برای فروش با مشکالتی 
مواجه بودیم که در حال حاضر با هماهنگی بازار پول و سرمایه  
این مش��کالت برطرف شده،  افزود: محدودیت زمانی  در این 
رابطه  وجود ندارد و افراد می توانند  اقدام به فروش سهام خود 
کنند. فرهانیان اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، 
زیرس��اخت  بانک ها برای قبول س��هام عدالت به عنوان وثیقه 
کارت های اعتباری برای مشموالنی که مدیریت غیرمستقیم 
را انتخاب کرده اند، آماده می شود. وی با اشاره به امکان فروش 
۶۰ درصد س��هام عدالت از این هفته اظهار کرد: کس��انی که 
روش غیرمس��تقیم را انتخاب کرده اما موفق به فروش سهام 
خود نش��ده اند و اکنون به فروش س��هام خود  نیاز دارند نیز 
می توانند از امروز در سامانه تغییر وضعیت دهند و سهام خود 

را به فروش برسانند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس:

شرکت های سرمایه گذاری های استانی به بورس آمدند

سهام عدالت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره  139960306005003279 مورخ 99/05/15 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرانکیز سعیدی مهنه فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یک باب س��اختمان به مس��احت  80/28 مترمربع از پالک ش��ماره 11376 فرعی مجزی ش��ده از 30 فرعی از 15 
اصلی واقع در اراضی فاروب رومان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک رس��می آقای محمدجواد 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/05/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/03 
620 م الف- علی امینی- رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960319012000790 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه ابوالقاسمی 
فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 10293 صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 201/29 مترمربع پالک 939 
اصلی واقع در خیابان ابن سینا بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی مرحوم محمدحسن افشاری زاده 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: 99/5/19            تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/03
655 م الف- محمد آرمان پور- رییس ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی مفقودی 
سند و برگ سبز خودرو سواری  پژو   تیپ: 206TU3       مدل : 1382    به رنگ: قرمز- متالیک  به شماره پالک : ایران 
21- 413 م 99  و شماره شاسی: 82619401 و شماره موتور: FSF94374902 10 به نام آقای محسن نوذری  فرزند: 

علی اکبر  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
ورامین

آگهی مفقودی
برگ س��بز خودرو س��واری ام. وی. ام مدل 1391، رنگ س��فید به شماره پالک ایران 32- 134 ی 65  به شماره 
موتور MVM484FFFA011388 و شماره شاسی  NATGCAVF3A1011487 به نام محمدجواد حسین آبادی 

به شماره ملی 6449459824 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیشابور

آگهی ابالغیه
آگهی ابالغ اجرائیه کالس��ه: 139904019067000293/1 متعهد: خدیجه رحیمی- متعهدله: امید محمودزاده 
ابراهیم��ی بدهکار پرونده اجرایی کالس��ه مذکور که براب��ر گزارش 1399/05/13 ش��ناخته نگردیده اید ابالغ 
می گ��ردد که برابر کالس��ه مذکور بین ش��ما و امید محم��ودزاده ابراهیمی مبل��غ 60/000/000 ریال بدهکار 
می باش��ید که به موجب تش��ریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18/19 آیین نامه اجرایي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و درج و منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهي دیگري عملیات اجرایي طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
661 م الف- صالح آزادی- مسوول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

نظ��ر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  139960306005003024 مورخ 99/05/10 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیش��ابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اعظم سادات فروزان فرزند 
س��ید محس��ن نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  142/8 مترمربع از پالک شماره 36 فرعی از 
48  اصلی واقع در اراضی باغنو بخش 12 حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک رس��می آقای صفرعلی 

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

به صدور سند مالکیت می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/05/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/03 
622 م الف- علی امینی- رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318015001192 مورخه 1399/05/04 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حامد جعفرنیا فرزند آمراه به شماره شناسنامه 44911 صادره از رشت در شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر دو 
باب انباری به مساحت 420/99 مترمربع به شماره پالک 688 فرعی از 7 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 55 فرعی از 
7 اصلی واقع در شیجان خریداری از مالک رسمی آقای محمد نجف نژاد شیجانی 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: 99/5/19              تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/2

1171 م الف- محمد رجب پوردموچالی- رییس ثبت اسناد و امالک گیالن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318603002973 مورخ 1399/03/19 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حمیدرضا 
مهربخش فرزند حسین به شماره شناسنامه 143 صادره از رشت در قریه باغشاه در شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر ساختمان به مساحت 382/44 مترمربع پالک فرعی 3122 از اصلی 1 مفروز مجزی از پالک 13 باقی مانده از اصلی 1 
واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای ابوالقاسم رستگاری خاجانی 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: 99/5/19              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/03

1101 م الف- حسین اسالمی کجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318015001219 مورخه 1399/05/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علیرضا مظهری دافچاهی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 49 صادره از خمام در شش دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر یک باب خانه و انبار به مساحت 298/24 مترمربع به شماره پالک 555 فرعی از 32 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 135 فرعی از 32 اصلی واقع در دافچاه خریداری از مالک رسمی آقای رمضانعلی مظهری دافچاهی 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: 99/5/19              تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/2
1161 م الف- محمد رجب پورد موچالی- رییس ثبت اسناد و امالک گیالن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318603003347 مورخ 1399/03/25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای محمود یوس��فی مبارکی فرزند حس��ین به شماره شناسنامه 1600 صادره از رشت در قریه 
پستک در شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 163/59 مترمربع پالک فرعی 6782 
از اصلی 56 مفروز مجزی از پالک 22 از اصلی 56 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای 
رضا رمضانی المانی محرز گردیده اس��ت، 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 تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 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: 1399/05/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/19
924 م الف- حسین اسالمی کجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رای ش��ماره   139960306005002608 مورخ 99/04/23 هیات اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا صداقت زاده فرزند 
محمدجواد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  103/05 مترمربع از پالک شماره 152 فرعی 
مجزی شده از234 اصلی واقع در اراضی حدیره بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی 

آقای رجبعلی چوپانکاره   )نوربخش( محرز شده است. 
بنابراین به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و ماده 
13 آیین نامه مربوط، این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتش��ار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق می شود تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داش��ته باش��ند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک، تس��لیم و رس��ید اخذ کنند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نش��ود یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می کند و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/05/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/03 
9262005 م الف- علی امینی- رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور
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واکنش خوانساری به گشایش اقتصادی دولت 
پیشفروشنفتتورمراعالجنمیکند

تس�نیم- رییس اتاق بازرگانی تهران، پیش فروش نفت به مردم را طرح 
خوبی برای جمع آوری نقدینگی دانست اما تاکید کرد که این طرح راه عالج 

تورم نیست.
مسعود خوانس��اری در پیامی درباره گشایش اقتصادی که رییس جمهور 
وعده آن را داده است، نوشت: فروش اوراق ارزی بر پایه نفت که معنایش همان 
پیش فروش نفت اس��ت، می تواند اقدامی سنجیده و گشایش اقتصادی برای 
جمع آوری نقدینگی باش��د اما راه عالج تورم نیست. اگر برای کسری بودجه 

فکری نکنیم، فشار تورم روی دوش مردم می ماند.
رییس جمه��ور چند روز قب��ل اعالم کرده بود،  در هفته آینده قرار اس��ت 
گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود آید و دست دولت مقداری باز 
می شود. حسن روحانی بر گشایشی تاکید کرده که دست دولت را باز می کند 
از سوی دیگر رییس مجلس، بر گشایشی تاکید می کند که بازار پول و ارز را 
سامان می دهد. پس این تحول احتماال قرار است تغییری در حوزه سیاست های 

پولی و مالی باشد.
پیگیری ها نشان می دهد،  احتماال خبر خوش آقای روحانی، مربوط به  انتشار 
اوراق سلف نفت باشد. بر این اساس  نفت  خام ایران به صورت بشکه ای در بازار 
سرمایه عرضه خواهد شد که  در این صورت عموم مردم می توانند به صورت 
بشکه ای نفت تولیدی پاالیشگاه های ایران را  خریداری کنند. از سوی دیگر با 
توجه به ماهیت اوراق سلف نفت خریداری شده مانند سهام معامله خواهد شد. 
کارشناس��ان اقتصادی معتقدند، منابع حاصل از عرضه نفت در بورس  صرف 
احیای ساخت های نفتی-پاالیشی و  احتماال برطرف کردن جبران کسری بودجه 
خواهد شد. در واقع این روش یک نوع تامین سرمایه برای زیرساخت ها محسوب 

خواهد شد و جذب نقدینگی مناسبی در پی خواهد داشت.

برنامهایرانبرایپرکردنخألصادراتبهترکیه
مهر- با توجه به همه گیری کرونا، ایران در حوزه صادرات دچار خألهایی 
شده است یکی از کریدورهای صادراتی کشور، ترکیه بود که نزدیک به چهار 

ماه است، در بن بست به سر می برد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه در این خصوص اعالم کرد: در 
تالش هستیم عقب افتادگی و خأل چهار ماهه صادرات به ترکیه را جبران کنیم. 
مهرداد سعادت درباره آخرین وضعیت پذیرش کامیون های ایرانی در مرز ترکیه 
و تاثیر کرونا بر حجم تجارت دو طرف گفت: در تالش هستیم تا عقب افتادگی 
و خأل چهار ماه گذشته را جبران کنیم ولی در حال حاضر با صف های طوالنی 

در مرزها مواجه هستیم.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر و به دلیل شیوع ویروس کرونا، ترکیه تعداد 
کامیون های بیشتری را از ایران نمی پذیرد، اما در حال مذاکره هستیم تا تعداد 
پذیرش کامیون های صادراتی و ترانزیتی ایران از سوی این کشور افزایش یابد. 
گفتنی است ترکیه پنجمین مقصد عمده صادرات کاالهای ایرانی در چهار ماهه 
نخست امسال بوده و طی این مدت ۴۳ هزار تن کاال به ارزش ۴۰۵ میلیون دالر 
به این کشور صادر شده است. بر اساس آمار اعالم شده از سوی گمرک، پنج 

درصد از کل صادرات ایران طی این مدت به ترکیه صادر شده است.
با این حال، طی این مدت یک میلیون و ۸۷۰ هزار تن کاال به ارزش یک 
میلیارد و ۱۷۸ میلیون دالر از ترکیه وارد شده و این کشور سومین مبدأ واردات 
کاال برای ایران بوده است. سهم ترکیه از کل واردات ایران حدود ۱۱ درصد اعالم 
شده است. تراز تجاری کشورمان با ترکیه طی این مدت )چهار ماهه نخست 

امسال( منفی ۷۷۳ میلیون دالر به سود طرف مقابل )ترکیه( بوده است.

جیدیپی۴۰۰میلیارددالریراهیبهسوی
توزیعفقر

ایلنا- باید بتوانیم سطح مبادالت با دنیا را باال ببریم تا کیک اقتصادی بزرگ 
شود، در غیر این صورت با جی دی پی )تولید ناخالص داخلی( ۴۰۰ میلیارد دالری 

برای ۸۰ میلیون نفر جمعیت، به سمت توزیع فقر می رویم.
حمیدرضا صالحی با اش��اره به عدم ارتباط بانکی و بازنگشتن ارز صادراتی 
اظه��ار کرد: اکنون عالوه بر تحریم، موضوع FATF هم منجر به ایجاد مانع 
برای بازگش��ت ارز صادراتی شده است، به طوری که غیر از بخش خصوصی، 
دولت هم نمی تواند پول هایی را که در ایتالیا، هند و کره جنوبی رسوب شده، 
بازگرداند. او اضافه کرد: روابط بانکی در تمام دنیا در چارچوب FATF تعریف 
می شود، همان گونه که دنیا مخالف پولشویی و روابط غیرشفاف بانکی است، ما 
نیز بر همین عقیده ایم چراکه فساد، امنیت اقتصادی و حتی انسان ها را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: اکنون کشور ما خیلی از مفاد 
این کنوانسیون را رعایت می کند، اما هنوز به طور رسمی نپذیرفته ایم. او یادآور 
شد: مخالفان هم باید کمک کنند که موانع و مشکالت را در این مسیر برطرف 
و به سمتی حرکت کنیم که در چارچوب عرف اقتصاد بین الملل است. در غیر 
این صورت عالوه بر تحریم، موضوع FATF نیز صادرات نفتی و غیرنفتی ما را 

با چالش بیشتر مواجه می کند.
صالحی تاکید کرد: باید مسیری را طی کنیم که بتوانیم ارز صادراتی را از 
طریق تبادالت بانکی و ارتباطات بین الملل بازگردانیم که خارج از عضویت در این 
کنوانسیون ترجمه نمی شود. او خاطرنشان کرد: باید بتوانیم سطح مبادالت با دنیا 
را باال ببریم تا کیک اقتصادی بزرگ شود، در غیر این صورت با جی دی پی ۴۰۰ 

میلیارد دالری برای ۸۰ میلیون نفر جمعیت، به سمت توزیع فقر می رویم.

گ�روه بازرگانی- اختصاص ارز یارانه ای به خبر
خوراک دام و طیور به بن بست رسیده است، به 
طوری که دولت با اختصاص ارز  ۴2۰۰ تومانی 
بر آن بود تا با کنترل قیمت مرغ و گوشت، بازار  
این محصوالت را کنترل کرده و از افزایش قیمت 
آن جلوگیری کند، اما در عمل این اتفاق رخ نداد 
و به دلیل چندنرخی شدن ارز ، رانت های فراوانی 

در این حوزه ایجاد شده است.
در حالی که مرغداران با کمبود خوراک طیور 
مواجه هستند که می توان با قیمت ارز آزاد هر 
قدر خوراک دام و طیور را از بازار تهیه کرد، در 
صورتی که بسیاری از همین خوراک طیور در 
بازار با همان ارز یارانه ای به کش��ور وارد شده و 
اکنون به صورت آزاد در بازار به فروش می رود، 
مسلما نظارت کار سختی حتی برای دولت های 
قوی است. به دلیل عدم تخصیص ارز،  نهاده ها 
در بنادر همچنان مانده اند و در معرض فساد قرار 
گرفته اند و از سوی دیگر موجب کمبود نهاده در 
بازار شده است و  اکثر دامداران ناگزیر نهاده های 

خود را از بازار آزاد تهیه می کنند.
یکی دیگر از توزیع ناکارآمد نهاده ها در بازار، 
ایرادات سامانه بازارگاه است، در حالی که سامانه 
بازارگاه بازار به منظور ایجاد شفافیت در فعالیت 
اجزای زنجیره تامین و تولید نهاده های دامی و 
نیز کنترل قیمت ایجاد شده بود و تولید، توزیع 
و فروش و کنترل و نظارت و استخراج آمارهای 
ملی نهاده ها باید توس��ط این اب��زار نرم افزاری 

انجام می شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس در این خصوص گفت: ارز ۴2۰۰ تومانی 
تخصیصی به خوراک دام و طیور سر سفره مردم 
ق��رار نگرفته و حتی تعدادی از رانت های ایجاد 
شده طی دو سال اخیر به دلیل چندنرخی شدن 

ارز و پرداخت ارز یارانه ای است.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس با اشاره به افزایش قیمت مرغ 
و نهاده های دام و طیور گفت: مش��کالت حوزه 
واردات نهاده ها یا خوراک مرغ مانند ذرت، کنجاله 
و ... بیشترین تاثیر را ب روی افزایش قیمت  این 

محصول در کشور داشته است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تصریح 
ک��رد: خوراک طی��ور جزو مواردی محس��وب 
می ش��ود که دولت به آنه��ا ارز یارانه ای ۴2۰۰ 
تومانی تخصیص می دهد و دولت اکنون برای 
واردات آنه��ا به دلیل وجود مش��کالت کنونی 
در بحث تامین ارز با مشکل مواجه شده است، 
بنابراین با کمبود نهاده های مرغی و افزایش مرغ 

مواجه شده ایم.
اصرار دولت بر پرداخت ارز یارانه ای  � 

زنگن��ه با بیان اینکه دولت با این ش��رایط 
همچنان بر ارائه ارز یارانه ای به واردکنندگان 
با همان ش��یوه قبلی اصرار دارد، اظهار کرد: 
ای��ن ارز ۴2۰۰ تومانی تخصیصی به خوراک 
دام و طیور متاس��فانه سر س��فره مردم قرار 
نگرفت و حتی تعدادی از رانت ها و پرونده های 
ایجاد ش��ده طی دو س��ال اخیر هم به جهت 
چندنرخی ش��دن ارز و همین ارز یارانه ای به 

وجود آمده است.
وی ب��ا اش��اره به پیش��نهاد کمیس��یون 
برنامه وبودجه به دولت برای رفع این مشکل 

بیان کرد: باید به ش��یوه ای عمل کرد تا یارانه 
به مصرف کننده واقعی برسد. براساس برآوردها 
میزان ذرت مورد نیاز کش��ور در سال حدود 
۱۰ میلیون تن  است.عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: همچنین 
وابس��تگی ما به واردات جو 9۰ درصد، ذرت 
۵۷ درصد و کنجاله 6۳ درصد بوده و ارز مورد 
نیاز برای واردات این محصوالت به ترتیب جو، 
ذرت و کنجاله براس��اس آمار سال 9۸، ۸۰6 
میلی��ون، دو میلی��ارد و پانصد میلیون و یک 
میلیارد و صد میلیون دالر است که در مجموع 

کمتر از پنج میلیارد دالر می شود.
پرداخ�ت یارانه به مرغ�دار به جای  � 

واردکنندگان 
زنگنه با بیان اینکه میزان تولید مرغ در کشور 
حدود2/۵تا 2/۷ تن در سال 9۸ بوده است، گفت: 
برآورد ما این اس��ت که در سال 99 این رقم به 
2/۷ میلیون تن برسد که با محاسبه و تقسیم 
مبلغ مابه التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد  بر میزان 
مرغ تولیدی کشور، دولت در ازای هر کیلو مرغ 
بی��ن ۱6 هزار تا 2۰ ه��زار تومان حداقل یارانه 
به وارد کننده پرداخ��ت می کند.نماینده مردم 
تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: اکنون که 
دولت در تامین ارز دچار مشکل شده باید اجازه 
دهد تا واردکنندگان، خوراک طیور را با ارز آزاد 
وارد ککنن��د و در اختیار مرغداران قرار دهند و 
بعد از آن دولت در زمان تحویل مرغ ها به ازای 
ه��ر کیلو ۱6 هزار تا 2۰ ه��زار تومان یارانه به 
مرغدار بدهد.او با اشاره به دستاوردهای مثبت 
این اقدام بیان کرد: دولت دیگر ملزم نیست ارز 
تا ۴2۰۰ تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار 
ده��د و این گونه ب��ار ارزی دولت کاهش پیدا 
می کند، همچنین جل��وی رانت، ویژه خواری و 

فساد گرفته می شود.

موافقت با پیشنهاد کمیسیون برنامه  � 
و بودجه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجل��س تاکید کرد: در حال��ی که مرغداران 
ب��ا کمبود خوراک طیور مواجه هس��تند که 
می ت��وان با قیم��ت ارز آزاد هر چقدرخوراک 
دام و طی��ور را از ب��ازار تهیه کرد، در صورتی 
که بس��یاری از همین خوراک طیور در بازار 
با هم��ان ارز یارانه ای به کش��ور وارد ش��ده 
و اکن��ون ب��ه صورت آزاد در ب��ازار به فروش 
می رود مسلما نظارت کار سختی حتی برای 

دولت های قوی است.
او بی��ان ک��رد: پرداخت یاران��ه نقدی به 
مرغ��داران در ازای هر کیلو مرغ در حقیقت 
تشویق تولید است و مرغدار می داند در ازای 
تحوی��ل ۱۰۰ کیل��و مرغ مبل��غ تضمینی را 
دریاف��ت خواهد کرد، این موضوع را با همتی 
رییس کل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی 
و معاونانش��ان در کمیسیون برنامه و بودجه 
مطرح کرد که مورد موافقت آنها قرار گرفت.

زنگن��ه بیان ک��رد: بنابراین ب��ا همکاری 
دولت این موضوع را در کمیس��یون برنامه و 
بودج��ه پیگیری خواهیم ک��رد زیرا در حالی 
ک��ه وزارت جهاد کش��اورزی، بانک مرکزی 
و مجل��س به پرداخ��ت یارانه به مرغداران به 
جای واردکنندگان راضی است و آن را قبول 
دارد پس چرا باید روند کنونی ادامه پیدا کند 
مس��لما اجرای این موضوع قیمت مرغ را به 

نصف کاهش خواهد داد.
تامین ۷۰ � درصد نهاده های دامداری ها 

از بازار آزاد
این در حالی است که رییس هیات مدیره 
اتحادی��ه دامداران ب��ا بیان اینک��ه دامداران 
صنعتی ۵۰ تا ۷۰ درصد نهاده ها را از بازار آزاد 

تامین می کنند، گفت: در حالی که هر کیلوگرم 
س��ویا با نرخ دولتی 2۷۰۰ تومان است اما در 

بازار آزاد ۸۵۰۰ تومان به فروش می رسد.
حسین نعمتی در این خصوص اظهار کرد: 
متاسفانه نهاده در بازار کم است و بسیاری از 
واردکنندگان محموله هایشان در  بنادر مانده 
اس��ت. او گفت: در حالی ش��یر و گوشت را با 
نهاده های دولتی قیمت گ��ذاری کرده اند که 
ب��ه هیچ عنوان نمی توان آنه��ا را تامین کرد. 
رییس هیات مدی��ره اتحادیه دامداران گفت: 
ع��دم تخصیص ارز موجب ش��ده نهاده ها در 
بنادر بمانند. در حال حاضر حدود ۱۰ کشتی 
در انتظار تخلیه هستند اما به دلیل اختصاص 

نیافتن ارز قادر به تخلیه نیستند.
نعمتی با بیان اینکه معطل شدن محموله ها 
در بنادر موجب فاسد شدن نهاده ها می شود، بیان 
کرد: دامداران سنتی همه نهاده ها را از بازار آزاد 
تامین می کنند. نیمه صنعتی ها هم بخش زیادی 
را از بازار آزاد تهیه و دامداران صنعتی نیز ۵۰ تا 

۷۰ درصد را از بازار آزاد تامین می کنند.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم 
ذرت با نرخ دولتی ۱۵۰۰ تومان است اما در بازار 
آزاد با قیمت س��ه هزار تومان عرضه می ش��ود. 
همچنین هر کیلوگرم ن��رخ دولتی جو ۱۵۰۰ 
تومان است که در بازار آزاد با قیمت 2۵۰۰ تومان 
عرضه می شود و  هر کیلوگرم سویا با نرخ دولتی 
2۷۰۰ تومان است، اما در بازار آزاد ۸۵۰۰ تومان 

به فروش می رسد.
رییس هیات مدیره اتحادیه دامداران با بیان 
اینکه نباید انتظار کاهش قیمت محصوالت دامی 
را داشت، تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم گوساله 
زنده دو سال قبل ۴۰ هزار تومان بود اما در حال 
حاضر 2۸ هزار تومان است و دالالن بیشترین 

استفاده را از این موضوع می برند.

درخواس�ت رفع اش�کاالت س�امانه   � 
بازارگاه 

در ای��ن خصوص همچنین دبی��ر اتحادیه 
واردکنن��دگان نهاده ه��ای دام و طی��ور گفت: 
اگر ایرادات س��امانه بازارگاه متناسب با شرایط 
کاربران برطرف شود می تواند در مسیر تسهیل 
توزی��ع نهاده های دامی عملک��رد مطلوب تری 

داشته باشد.
عب��اس حاجی  زاده با اش��اره ب��ه اینکه رفع 
اشکاالت س��امانه بازارگاه منجر به ساماندهی 
توزیع نهاده های دامی می شود، اظهار کرد: سامانه 
بازارگاه در تاریخ 2۵ اسفند 9۷ به دستور وزارت 
جهاد کش��اورزی ایجاد شد و تولید کنندگان و 
واردکنن��دگان کنجاله س��ویا موظف به عرضه 
و فروش محصول خود در این س��امانه شدند. 
ضمن اینکه خری��داران نیز با دریافت مجوز از 
وزارت جهاد کش��اورزی برای خرید و تهیه نیاز 

خود به این سامانه هدایت شدند.
او ب��ا بیان اینکه در نیمه های س��ال ۱۳9۸ 
واردکنندگان مکلف به عرض��ه جو وارداتی در 
این سامانه شدند، اضافه کرد: در خرداد ماه سال 
جاری نیز واردکنندگان ذرت دامی ملزم به عرضه 
کاالی خود در س��امانه بازارگاه شدند و در حال 
حاضر قریب به ۱6 ماه است که تمامی ذی نفعان 
نهاده های دام و طیور با این سامانه امورات خود 
را هماهنگ می کنند.دبیر اتحادیه واردکنندگان 
نهاده ه��ای دام و طیور ایران ادامه داد: س��امانه 
بازارگاه بازار به منظور ایجاد شفافیت در فعالیت 
اجزای زنجیره تامین و تولید نهاده های دامی و 

نیز کنترل قیمت ایجاد شد.
حاجی زاده تصریح ک��رد: در تعاریف هدف 
راه ان��دازی ب��ازارگاه را مدیری��ت و برنامه ریزی 
فرآیندهای تولید، تامین، حمل ونقل، ذخیره سازی 
محصوالت استراتژیک کشاورزی و تسهیل نظارت 
دولت بر کل فرآیند در هر مرحله دانسته اند. به 
عبارتی تولید، توزیع و فروش و کنترل و نظارت 
و استخراج آمارهای ملی نهاده ها باید توسط این 

ابزار نرم افزاری انجام شود.
او ادام��ه داد: طبق پیش بینی وزارت جهاد 
کشاورزی در سال ۱۳99 مجموعا ۱۵ میلیون 
ت��ن انواع نهاده های ذرت، کنجاله س��ویا و جو 
برای تامین نیاز واحدهای دامداری و مرغداری 
باید از خارج وارد شود.این مقام مسوول با اشاره 
به اشکاالتی که در طراحی سامانه بازارگاه وجود 
دارد، گفت: بدون تردید نرم افزار و سامانه ای که 
بخواهد ب��ا چنین حجم عظیم مقداری، ریالی 
و گستردگی طیف ذی نفعان و بهره برداران در 
ارتباط باشد و نیازهای متعدد و متنوع این گروه ها 
را تامین کند باید بسیار دقیق و جامع طراحی 
شده باشد. حاجی زاده افزود: به عبارتی طراحان 
ضمن تسلط به دانش جامع نرم افزاری، باید در 
تحقیقات میدانی و استعالم نیاز همه کاربران و 
بهره برداران از این سامانه نیز زمان و دقت کافی 
صرف کنند تا محصول طراحی شده از جامعیت 
برخوردار باشد.به گفته دبیر اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دام و طیور ایران، سامانه باید بر بستری 
طراحی شود که هیچ گونه عملکرد دستی در آن 
تعیین کننده و الزم نباشد تا هر گونه سوءاستفاده 
و ناکارآمدی ناشی از رفتارهای افراد و اشخاص 

ناممکن شود.

خوراکطیوروارداتیباارزیارانهایسرازبازارآزاددرآورد

بن بست ارز 4200 تومانی

1- نوع مناقصه : يك مرحله ای داراي ارزيابي كيفي  
 2- نوع فراخوان : عمومی 

3- نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد 
)SGPC( به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، 
شماره 255، شرکت پااليش گاز شهید هاشمی نژاد– دبیرخانه 

کمیسیون مناقصات.
- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات : 37288016 -051 

- تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات : 37285024 -051
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده 
در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 2/500/000/000ريال 
)دو میلیارد و پانصد میلیون ريال(.  )الزم به ذکر اس�ت در اين 

مرحله نیازی به اخذ و ارائه تضمین نمی باشد.(
5-  نح�وه و مهل�ت درياف�ت اس�ناد : متقاضي��ان مي توانن��د ت�ا 
س�اعت 16 م�ورخ 99/06/01 ، نس��بت به دريافت اس��ناد مناقصه از 
 طريق س��امانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir   و با ش�ماره فراخوان 2099092134000023 در 
سامانه اقدام نمايند. الزم به ذكر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه 

از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد.
6- آخرين مهلت تحويل اس�تعالم ارزيابي کیفي تکمیل ش�ده: 
متقاضيان بعد از دريافت اس��ناد مناقصه از س��امانه مذكور مي بايست 
حداكثر تا س�اعت 16 مورخ 99/06/15، اس��ناد مناقصه تکميل شده 

را به همراه مدارك مورد نياز در س��امانه تداركات الکترونيکی دولت 
بارگزاری و ثبت نمايند. الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي 
كيفي اس��ناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين 
مرحله از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد(   ارسال 
و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد 

اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گش�ايش پیش�نهادات : پس از بررسی پيشنهاد 
فنی ش��ركت ها )ارزيابی فن��ی(، پاكت های مالی ش��ركت های واجد 
شرايط در تاريخ 99/08/14، در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد 
)دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي 
شمالي، ش�ماره 255، شرکت پااليش گاز شهید هاشمي نژاد 
و حداقل با دو پیش�نهاد تايیدشده گش��ايش خواهد يافت. الزم 
به ذكر اس��ت تاريخ و مکان اعالم ش��ده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي 
مال��ي( قطعي نبوده و با توجه به رون��د ارزيابي امکان تغيير وجود 

خواهد داشت.
توضیح مهم: با توجه به اينکه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در 
اين مرحله صرفا تکمیل و ارسال اسناد ارزيابي کیفي و مستندات 
مربوطه مورد نظر مي باشد. بديهي است شركت هايي كه در فرآيند 
ارزيابي كيفي تايید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط 
در مواعدي كه متعاقبا از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه 

ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود.

روابط عمومی شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

  )تجدید مرتبه اول( مناقصه شماره 9940001 )خرید تعداد دو میلیون عدد کیسه
 دو الیه لمینت دار 25کیلویی جهت بسته بندی کود گوگرد بنتونیتی )تولید داخل کشور(

نوبتدوم
شرکت ملی گاز ایران

شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد)خانگیران(
)سهامی خاص(

شماره مجوز: 2355. 1399

روابط  عمومی شركت فوالد هرمزگان جنوب

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
شماره 134550 شرکت فوالد هرمزگان جنوب

 موضوع مناقصه: انجام عمليات طراحی،تامين، س��اخت، نصب، تس��ت و راه اندازی  و آموزش هفت خط ) ثابت و متحرك( LIFE LINE  افقی
  B ،H ،)راهروهای جرثقيل متريال هندلينگ( A در راهروهای )چند نفره  با قابليت استفاده حداقل دو نفر به صورت همزمان )وزن 200 كيلوگرم 

EPC همچنين پاگرد جرثقيل های 240 تن و باالی قالب ريخته گری شركت فوالد هرمزگان جنوب به روش
مدت قرارداد: 6 ماه از تاريخ ابالغ 

مناقصه گزار: شركت فوالد هرمزگان جنوب 
نحوه دريافت اسناد: كليه متقاضيان با ارسال اسناد ذيل به شماره فکس 33530145-076 می توانند نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

1- واريز مبلغ 500/000 ريال به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مركزی هرمزگان، به نام شركت فوالد هرمزگان جنوب 
بابت خريد اسناد مناقصه 

2- نامه اعالم آمادگی شركت در مناقصه با ذكر شماره تماس و ايميل رسمی
توضیحات:

1- تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 750/000/000 ريال خواهد بود.
2- نوع تضمین:

 الف- ضمانتنامه بانکی به نفع كارفرما: مدت اعتبار تضمين بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.
 ب- فيش واريز وجه نقد معادل مبلغ ضمانتنامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی  شعبه مركزی هرمزگان 

3- شركت كنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحيت ايمني از سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعی مي باشند.
ج( جدول زمانی انجام مناقصه:

تاریخ گشایش پاکات الف و ب  آخرین مهلت تحویل پاکات  آخرین مهلت دریافت اسناد 

99/06/04 99/06/03 99/05/25
نکته: تاريخ بازگشايی پاكات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.

متقاضيان برای آگاهی بيشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 33530003 با كد 076 داخلی 8636 و 3195 )اطالعات بازرگانی( و داخلی 
8964 )اطالعات فنی( تماس حاصل نمايند. قابل ذكر است كه هزينه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

با توجه به اینک��ه ورود هر نوع فرآورده  خام دامی باید با 
موافقت وزارت جهاد کشاوری باشد، حال خبرها حاکی است 
که محموله های گوشت بدون مجوز سازمان های مربوطه، از 

گمرک ترخیص نشده است.
مهرداد جمال ارونقی با اشاره به ابهامات ترخیص گوشت 
با تاریخ انقضای محدود گفت: مجوز ورود و ثبت س��فارش 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ب��رای ترخیص کاال کافی 
بوده و با داش��تن آنها نیاز به اخذ مج��وز ترخیص از وزارت 
یادشده نخواهد بود اما مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و 
گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق 
با استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها 
که برای تایید کیفیت کاال مستلزم بازدید کاال در مبدأ یا بعد 
از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانونا 
الزامی است مشمول مورد اشاره شده نیست و قبل از ترخیص 

کاال ، این مجوزهای قانونی باید اخذ و به گمرک ارائه و سپس 
کاال ترخیص شود. معاون فنی گمرک ایران گفت: باید توجه 
داشت ورود گوشت به کشور موکول به رعایت ماده ۷  قانون 
دامپزش��کی است که وفق مفاد ماده اشاره شده ورود هر نوع 
دام زنده و فرآورده های خام دامی باید با موافقت وزارت جهاد 
کشاورزی باشد. عالوه بر این موضوع، مجوز ترخیص سازمان 
دامپزشکی برای ترخیص کاال در گمرک از طریق سیستمی 
اخذ و سپس اجازه ترخیص کاال داده می شود. به عبارت دیگر 
تا مجوز ترخیص کاال به صورت سیستمی به گمرک ارسال 

نشود ،صدور پروانه و ترخیص کاال مقدور نخواهد بود.
این مقام مس��وول در گمرک ایران تاکید کرد:  عالوه بر 
اینک��ه مجوز ترخیص قانونی به صورت غیرمش��روط صادر 
می شود، مجوزهای صادره دارای اعتبار زمانی مناسب هستند 

و از این حیث اجازه خروج کاالهای تاریخ مصرف گذشته یا 
منقضی شده دور از ذهن است بنابراین گمرک  هم با استفاده 
از س��امانه و هم از طریق متصدیان ذی ربط، برای ترخیص 
کاالهای مشمول مجوزهای قانونی، دو مورد اساسی را چک 
و کنترل می کند؛ مورد اول اینکه مجوز قانونی ترخیص برای 
کاالی مورد اشاره بدون هیچ قید و شرطی صادر شود و دوم 
اینکه هنگام ترخیص قطعی کاال، مهلت و اعتبار قیدشده در 

مجوز قانونی، سپری نشده باشد.
جمال ارونقی ادامه داد:  اگر صاحبان این کاالها  در مدت 
اعتبار قید شده در مجوزهای قانونی و یا به عبارت دیگر مهلت 
اعطاش��ده جهت خروج کاالهای خود، نس��بت به ترخیص 
کاالهای خود اقدام نکنند هر گونه اقدام در راستای ترخیص 
کاال باید با کسب اجازه مجدد از سازمان ذی صالح و اعطای 

مهلت دوباره در این خصوص باش��د که در راس��تای اعطای 
مهلتی دوباره جهت خروج کاال، ممکن است نمایندگان سازمان 
مربوطه مجددا جهت بازدید و نمونه برداری به گمرک مربوطه 
مراجعه کنند. با توجه به موارد اشاره شده می توان گفت هیچ 
محموله گوشتی بدون مجوز سازمان های مربوطه، از گمرک 

ترخیص نشده است.
به گفته معاون فنی گمرک ایران،  برخی از کاالها مانند 
کلیه محصوالت دارویی موعددار که مدت معین تاثیر درمانی 
دارد ، در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف در کشور 
خواهد بود که حداقل 6۵ درصد از مدت قابل مصرف بودن آن 
حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد اما درخصوص اکثر 
کاالها مانند گوشت، ترخیص کاال از گمرک موکول به رعایت 
مفاد مواد قانونی مانند ماده ۷ قانون دامپزشکی و صدور مجوز 
ترخیص از سوی سازمان دامپزشکی یا سازمان های متولی 

صدور مجوزهای قانونی است.

واکنشگمرکبهماجرایوارداتگوشتهایتاریخگذشته
تجارتخانه 
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کاهش 15 درصدی مصرف بنزین با شیوع دوباره کرونا
رییس انجمن شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی با اشاره 
به کاهش ۱۵ درصدی مصرف بنزین با شیوع دوباره کرونا گفت:  مصرف 

بنزین در حال حاضر بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز است.
ناصر رئیسی فرد با اشاره به اینکه تمهیدات الزم برای مقابله با کرونا 
همچنان در جایگاه های س��وخت اجرا می شود،   ادامه داد: پروتکل های 

بهداشتی در پمپ بنزین ها به طور کامل رعایت می شود.
وی افزود: کارکنان جایگاه ها موارد را به درس��تی رعایت می کنند و 

تجهیزات نیز روزانه ضدعفونی می شوند.
رئیسی فرد تاکید کرد:  البته مردم نیز باید موارد بهداشتی را رعایت 
کنند زیرا نمی توان به دلیل نداش��تن ماس��ک از فروش بنزین به مردم 

جلوگیری کرد.
به گفته رئیسی  فرد،  موج جدید شیوع کرونا در کشور باعث شده تا 

مصرف بنزین با کاهش همراه شود.
وی با بیان اینکه بعد از فروکش کردن کرونا در ماه های اردیبهشت و 
خرداد،   مصرف بنزین حدود ۲۰ درصد باال رفته بود اما به دلیل افزایش 
تعداد مبتالیان و فوت ش��دگان ناش��ی از این ویروس،   مصرف بنزین با 

کاهشی ۱۵ درصدی همراه است.
رییس انجمن شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی میزان 
مصرف بنزین را در ش��رایط فعلی ۶۵ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز عنوان 

کرد.
به گزارش ایرنا،  ش��یوع کرونا در ایران از اس��فند ماه س��ال گذشته 
باعث ش��د تا مصرف بنزین در ابتدای س��ال تا ۴۰ میلیون لیتر در روز 

کاهش پیدا کند.

اکسون موبیل:
20 درصد ذخایر نفت و گاز دنیا از بین می رود

بلومبرگ می گوید بعد از گذشت دو فصل بسیار ترسناک برای غول های 
نفتی، سومین شرکت با ارزش دنیا، هشدار داده است که ۲۰ درصد از ذخایر 

نفت و گاز دنیا احتماال دیگر قابل دستیابی نخواهند بود.
به گزارش اویل پرایس، بر اساس گزارش اکسون موبیل یک پنجم از ذخایر 
نفت و گاز دنیا اگر تا انتهای سال جاری قیمت نفت نتواند به وضعیت قبل 

بازگردد دیگر به عنوان ذخایر اثبات شده طبقه بندی نمی شوند.
بسیاری از شرکت های نفت و گاز آشفته از قیمت نفت، میلیاردها دالر 
از ارزش دارایی های خود را کاهش داده اند، اما اکسون موبیل فعال چنین کار 
نکرده است.اکسون موبیل در حال حاضر در حال ارزیابی دارایی های خود 

است که احتماال نتایج آن تا ماه نوامبر منتشر می شود.
امسال اکسون موبیل بدترین ضرر در تاریخ مدرن خود را در سه ماهه دوم 
با ۱/۱ میلیارد دالر ثبت کرد. این شرکت در سه ماهه دوم سال گذشته 3/۱ 

میلیارد دالر سود کرده بود.
ماه گذشته اکسون موبیل با سقوط یک پله ای در مقام سومین باارزش ترین 

شرکت های انرژی دنیا قرار گرفت و ریالینس انرژی جای آن را گرفت.

 افزایش واردات نفت آمریکا از روسیه برای 
جبران تحریم نفتی ونزوئال

صادرات نفت روس��یه به آمریکا در ماه ژوئیه ۱۶ درصد نس��بت به 
ژوئن افزایش داشته چون پاالیشگاه های آمریکا مجبور بودند بشکه های 
از دس��ت رفته نفت سنگین ونزوئال را پس از اعمال تحریم های آمریکا 

علیه کاراکاس، جایگزین کنند.
 به گزارش اویل پرایس، اطالعات ریفینیتیو آیکن نشان می دهد روسیه 
ماه گذش��ته ۱/۰۷8 میلیون تن نفت به آمریکا صادر کرده که معادل 

بیش از هفت میلیون بشکه است.
 صادرات نفت روس��یه به آمریکا در ماه ژوئیه ۱۶ درصد نس��بت به 
ژوئن افزایش داشته چون پاالیشگاه های آمریکا مجبور بودند بشکه های 
از دس��ت رفته نفت سنگین ونزوئال را پس از اعمال تحریم های آمریکا 
علیه کاراکاس، جایگزین کنند. بسیاری از پاالیشگاه ها مجبور شدند به 

جای نفت سنگین از نفت روسیه استفاده کنند.
 در واقع، تحریم های ونزوئال به همراه کاهش تولید ائتالف اوپک پالس 
باعث کمبود نفت س��نگین در بازار و افزایش قیمت آن و بس��ته شدن 

برخی پاالیشگاه ها شده است.
 کمبود نفت سنگین با افزایش فصلی مصرف مشتقات آن شدیدتر 
شده است. در خاورمیانه واردات نفت سولفور باال طی ماه های تابستان 
افزایش می یابد چون از آن برای تولید برق اس��تفاده می ش��ود و تقاضا 
برای برق در گرم ترین فصل س��ال باال می رود. واردات نفت سولفور باال 

توسط هند هم افزایش یافته است.
صادرات نفت روسیه به آمریکا حتی قبل از آغاز بحران کرونا هم رو 
به افزایش بود. روس��یه س��ال گذشته ۱۱ میلیون بشکه نفت به آمریکا 
صادر کرد که دو برابر بیشتر از صادرات آن در ۲۰۱8 بود. پاالیشگاه های 
آمریکا س��عی کردند از قیمت پایین این نفت و همچنین قیمت پایین 

حمل ونقل دریایی در این زمان بهره ببرند.

بر
خ

گروه انرژی- صنعت نفت ایران ضربه سختی 
از تحریم های آمریکا خورده اس��ت. بسیاری از 
کش��ورها از ترس قرار گرفتن در لیس��ت سیاه 
آمریکا واردات نفت از ایران را کاهش داده اند اما  
صنعت پتروشیمی تا حدودی توانسته کمبود 

صادرات نفت را جبران کند.
۵۵ شرکت پتروشیمی ایرانی 3۱ میلیون تن 
محصوالت پتروشیمی را تا پایان سال گذشته  
تولی��د کردند و در واقع ایران 9/۵ میلیارد دالر 
از صادرات این مواد پتروش��یمی درآمد داشته 

است.
آمارها حاکی از آن اس��ت ک��ه صادرات ۲3 
میلیون تن مواد پتروشیمی در سال گذشته ۲۰ 
درصد از درآمد نفتی را که به خاطر تحریم ها از 

بین رفته بود جبران کرده است .
همچنین زنگنه می گوید صنعت پتروشیمی 
ساالنه از خروج بیش از پنج میلیارد دالر ارز از 
کشور جلوگیری می کند و این صنعت نخستین 

تامین کننده ارز کشور در سامانه نیماست.
 به گفته وزیر نفت از سال 9۲ تا پایان سال 
98 تعداد ۱8 طرح پتروش��یمی به بهره برداری 
رس��یده و ب��ا بهره ب��رداری ۲۷ طرح تا س��ال 
۱۴۰۰ و با س��رمایه گذاری ۱۷ میلیارد دالری 
ارزش محصوالت پتروش��یمی به ۲۵ میلیارد 

دالر می رسد.
بیژن زنگنه معتقد است تولید پتروشیمی تا 
پایان این دولت نسبت به ابتدای دولت دو برابر 
و با ریل گذاری ای که انجام ش��ده تا پایان سال 

۱۴۰۴ به میزان سه برابر می شود.
در راستای رسیدن به این اهداف سه پروژه 
پتروشیمی بزرگ به ارزش ۱/۶ میلیارد دالر روز 
پنجش��نبه افتتاح شد که بخشی از تالش های 
دولت برای افزایش درآمد غیرنفتی کش��ور در 

زمان کاهش صادرات نفت  خام است.
 شرکت پتروشیمی کیمیاپارس خاورمیانه با 
تولید ساالنه ۱/۶۵ میلیون تن متانول و شرکت 
پتروشیمی کاوه، بزرگ ترین مجتمع تولیدکننده 
متان��ول در جهان با تولید روزانه ۷۰۰۰ تن در 

بوشهر آغاز به کار کردند.
 واحد کاتالیست پتروشیمی لرستان نیز با 
ظرفیت تولید س��االنه ۱۰۰ تن کاتالیست که 
برای ساخت پلی اتیلن مورد نیاز است، در استان 

لرستان قرار دارد.
بی��ژن زنگن��ه وزیر نفت در مراس��م افتتاح 

طرح ه��ای مل��ی وزارت نف��ت ک��ه از طریق 
ویدئوکنفرانس در دو اس��تان بوشهر و لرستان 
صورت گرفت، گفت: تا پایان سال ۱3 طرح دیگر 
افتتاح خواهد شد که موجب افزایش ۲۵ میلیون 

تنی ظرفیت تولید پتروشیمی کشور می شود.
وی ب��ا بیان اینکه یکی از مهم ترین وظایف 
صنعت پتروشیمی این است که با تکمیل زنجیره 
ارزش صنعت نفت و گاز از خام فروشی جلوگیری 
 کند، گفت: تامین خوراک صنایع پایین دستی 
در صنایع داخلی و جلوگیری از خروج ارز برای 
تامین نیازها از دیگر مواهب این صنعت اس��ت 
و مهم ترین تامین کننده نخس��ت ارز کشور در 
س��امانه نیما به عنوان بزرگ ترین صادر کننده 

غیرنفتی است.
زنگن��ه با بیان اینکه در س��ال ۱3۷۶ کل 
ارزش تولی��دات صنعت پتروش��یمی با همه 
تالش ه��ا قب��ل از انقالب و ۲۰ س��ال بعد از 

انقالب کمتر از یک میلیارد دالر بود، ادامه داد: 
با جهش در دو دولت اصالحات این درآمد در 
سال ۱39۲ به حدود ۱۱ میلیارد دالر رسید، از 
سال 9۲ با جهش دوم صنعت پتروشیمی در 
فاصله سال های 9۲ تا  پایان سال 98، ۱8طرح 
دیگر به بهره برداری رسید و با به تولید رسیدن 
۲۷ طرح دیگر تا سال ۱۴۰۰ با سرمایه گذاری 
۱۷ میلیارد دالر، ارزش تولیدات پتروشیمی به 
۲۵ میلیارد دالر و تا س��ال ۱۴۰3 این عدد با 
ادامه کار در جهش س��وم به 3۷ میلیارد دالر 

خواهد رسید.
وی ادامه داد: به این ترتیب تولید پتروشیمی 
تا پایان دولت نس��بت به ابتدای دولت دو برابر 
ش��ده و با پیشرفت های فیزیکی طرح هایی که 
مشخص است و همه آنها منتشر شده تا سال 
۱۴۰۴ به بیش از سه برابر نسبت به ابتدای دولت 

خواهد رسید.

افزای�ش ۲ � براب�ری تولید محصوالت 
پتروشیمی 

رییس جمهوری نیز در آیین افتتاح طرح های 
ملی وزارت نفت بر هدفگذاری ارزش 3۷ میلیارد 
دالری تولیدات پتروشیمی در برنامه جهش سوم 
خبر داد و گفت: ما در پتروشیمی از یک میلیارد 
دالر به ۱۱ میلیارد دالر رسیدیم و از آن به ۲۵ 
میلیارد دالر می رس��یم و در نهایت در جهش 

بعدی به رقم 3۷ میلیارد دالر خواهیم رسید.
حسن روحانی خبر داد: برنامه امسال افتتاح 
۱۷ طرح پتروش��یمی اس��ت که ۱3 طرح آن 
باقی مانده اس��ت و تولید پتروش��یمی کشور 
دو برابر می ش��ود و ایران برای »جهش س��وم« 

سرمایه گذاری آماده می شود.
به گفته رییس جمهور در سال ۷۶ کل تولید 
پتروش��یمی ایران یک میلیارد دالر بوده که در 
آغاز دولت تدبیر و امید یعنی س��ال 9۲، حدود 

۱۱ میلیارد دالر بوده است که اکنون به دو برابر 
رسیده است.

ظرفی�ت تولید پروپیلن کش�ور به 4 � 
میلیون تن می رسد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی  
نیز با اش��اره به اینکه در س��ال ۱۴۰۴ ظرفیت 
تولید متانول ۲3 میلیون تن خواهد بود، گفت: 
پنج میلیون تن از این ظرفیت به سمت تولید 
پروپیلن هدایت خواهد شد که به توسعه متوازن 

در کشور کمک شایانی می کند.
بهزاد محمدی با بیان اینکه تکمیل زنجیره 
ارزش در صنعت پتروشیمی همواره موضوعی 
بوده که جزو نگرانی های این صنعت به ش��مار 
می رود،   ادامه داد: طرحی که از سال گذشته آغاز 
کردیم طرح تکمیل زنجیره و تکمیل طرح های 
پیشران در چهار شاخه متانول،   پروپیلن،   اتیلن 

و بنزن بوده است.
وی اف��زود:  این طراحی انجام ش��ده و ما در 
شاخه پروپیلن که مهم ترین شاخه توسعه صنعت 

است کار را آغاز کردیم.
محمدی با اشاره به اینکه رقم تولید پروپیلن 
با طرح ه��ای در حال اجرای کنونی در صنعت 
پتروش��یمی در چهار سال آینده 8۰۰ هزار تن 
افزایش می یابد و در سال ۱۴۰۴ به دو میلیون 
تن می رسد، افزود: با اجرای طرح جامع افزایش 
پروپیلن در صنعت پتروش��یمی که به  تازگی 
تدوین ش��ده، ظرفیت تولید پروپیلن در کشور 
ب��ه چهار میلیون تن در س��ال ۱۴۰۴ افزایش 

پیدا خواهد کرد.
وی گفت: این به معنای این است که از مسیر 
پروپیلن حداقل ۲۲ طرح پیشران تعریف خواهد 
شد و به سمت تکمیل زنجیره پیش خواهد رفت 
و تنوع جذابی را در پایین دست پتروشیمی ایجاد 
می کند.به گفته معاون وزیر نفت، در حال حاضر 
پروپیلنی که در پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها تولید 
می شود از مسیر تبدیل پروپان است اما در برنامه 
پیش رو از مسیر متانول افزایش تولید پروپیلن را 
محقق خواهیم کرد.بر این اساس به نظر می رسد 
تولید و فروش مواد پتروشیمی می تواند جایگزین 
خوبی ب��رای صادرات نفت باشد.کارشناس��ان 
معتقدند ایران برای کاهش وابستگی به صادرات 
نفت  خام که آسیب جدی از تحریم ها دیده، به 
تدریج به مواد پتروشیمی، دومین صنعت بزرگ 

صادراتی کشور، روی می آورد.

تالش ایران برای کسب درآمد ارزی

پتروشیمی جایگزین نفت 

بازار سوخت کثیف از رونق افتاد
رونق غیرمنتظره ای که بازار نفت کوره کثیف پیدا کرده بود، با افزایش تولید 

اوپک پالس از ماه میالدی جاری ضعیف خواهد شد.
کاهش تولید از سوی گروه اوپک پالس و تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئال، 
به عرضه نفت سنگین لطمه زده و پاالیشگاه های سراسر جهان از آمریکا گرفته 
تا هند را ناچار کرده بود سوخت حاوی سولفور باال خریداری و به عنوان خوراک 
جایگزین در پاالیشگاه های خود استفاده کنند. معموال تقاضای باال باعث کمبود 
عرضه در بازار می شود اما انتظار می رود با افزایش تولید اوپک پالس، میزان عرضه 

نفت سنگین افزایش پیدا کند.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ ، سهم بزرگی از نفت کوره پیش از این به 

عنوان سوخت کشتی ها مورد استفاده قرار می گرفت اما مصرف آن در این بخش 
با مقررات جدیدی که از ابتدای امس��ال به اجرا درآمده اند و استفاده کشتی ها 
از س��وخت های پاک تر یا تجهیزات پاکسازی که آالیندگی سوخت را اجباری 

کرده اند، کمتر شده است. 
همچنی��ن افزایش اخیر تقاضا برای نفت ک��وره با افزایش فصلی تقاضا در 
خاورمیانه همزمان ش��د که نفت کوره را برای اس��تفاده در تولید برق در طول 

ماه های داغ تابستان وارد می کند.
عربستان سعودی به دلیل تشدید رقابت، مجبور شده برای تامین سوخت 
نیروگاه هایش به بازارهای دیگری مراجعه کند و خرید نفت کوره سولفور باال از 

سوی هند در فاصله ژانویه تا ژوئیه امسال بیش از سه برابر افزایش یافت.
پاالیشگرها در تایلند و کره جنوبی هم خرید نفت کوره را در ماه های اخیر 

افزایش دادند تا از آن به عنوان یک خوراک جایگزین استفاده کنند. زمان واردات 
آنها با کاهش شدید عرضه از سوی کشورهایی مانند عربستان سعودی و عراق 

همزمان شد که نفت حاوی سولفور باال صادر می کنند.
طبق اعالم شرکت »جی بی سی انرژی«، بازار نفت کوره حاوی سولفور باال ماه 
گذشته بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز کمبود عرضه داشت اما این کمبود تا پایان 
سال عادی تر شده و به ۱۰۰ هزار بشکه در روز می رسد. پاالیشگرها می توانند 
از نفت کوره به عنوان خوراک در واحدهای ثانویه استفاده کنند تا سوخت هایی 

مانند دیزل تولید کنند.
با تس��هیل محدودیت عرضه اوپک پالس و بازگش��ت عرضه بیشتر به بازار، 
پاالیشگاه ها دوباره به استفاده از نفت سنگین به عنوان خوراک خواهند پرداخت 

و خرید نفت کوره را کاهش می دهند.

ه 
وی

زا

بهای معامالت نفت روز جمعه تحت تاثیر افزایش تنش ها 
می��ان آمری��کا و چین پ��س از اقدام ترام��پ در ممنوعیت 
اپلیکیشن های چینی تیک تاک و وی چت و نگرانی ها نسبت 
به روند احیای اقتصاد جهانی کاهش یافت اما رشد هفتگی 

خود را حفظ کرد.
احکامی که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در خصوص 
ممنوعیت اپلیکیش��ن های چینی تیک تاک و وی چت امضا 
ک��رد، ظرف م��دت ۴۵ روز به اجرا درخواهند آمد. اس��تفن 
اینس، استراتژیست ارشد بازار جهانی در شرکت اکسی کورپ 
در یادداش��تی نوشت: بهای نفت در معامالت بازار آسیا پس 
از اع��الم این خبر کاهش پیدا کرد و نش��ان داد وقتی پای 
ریس��ک ژئوپلیتیکی در میان باش��د، معامله گران نفت این 
منطقه نس��بت به افزایش تنش های می��ان آمریکا و چین 

آسیب پذیر هستند.
به گفته تحلیلگران، عدم پیشرفت مذاکرات میان کنگره 
آمریکا و کاخ سفید درباره بسته کمک مالی جدید هم عامل 

دیگری بود که باعث کاهش بهای نفت شد.
گری کانینگهام، مدیر تحقیقات بازار در شرکت »تردیشن 
انرژی« به رویترز گفت: به نظر می رسد کنگره آمریکا نتوانسته 

به طرحی برای دور بعدی کمک های مالی برسد و این مساله 
تردیدهایی را نس��بت به روند احیای اقتصادی آمریکا ایجاد 

کرده است.
به گزارش رویترز ، رشد موارد ابتال به ویروس کرونا هم عامل 
دیگری است که دورنمای تقاضا برای نفت را مبهم کرده است. 
رشد موارد ابتال به ویروس کرونا در آمریکا ادامه دارد و هند 
هم اخیرا رکورد روزانه جدید مبتالیان را گزارش داده است. 
بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سراسر جهان بر اثر ابتال به بیماری 

کووید ۱9 جان شان را از دست داده اند.
بهای نفت برنت ۶9 س��نت مع��ادل ۱/۵ درصد کاهش 
یافت و در ۴۴ دالر و ۴۰ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا ۷3 سنت معادل 
۱/۷ درص��د کاهش یافت و در ۴۱ دالر و ۲۲ س��نت در هر 

بشکه بسته شد.
با این حال بهای نفت برنت برای کل هفته ۲/۵ درصد و 

وست تگزاس اینترمدییت ۲/۴ درصد رشد داشت.
در این بین، عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک 

است، قول داد تولید نفت خود را در آگوست کاهش بیشتری 
دهد. این کشور در عمل به سهمیه کاهش تولید خود عقب 
بوده اس��ت. اوپک و متحدانش در قالب گروه اوپک پالس با 
هدف تقویت قیمت ها از ماه می اجرای توافق کاهش تولید 
9/۷ میلیون بشکه در روز را آغاز کردند و سهم عراق از این 

کاهش تولید، ۱/۰۶ میلیون بشکه در روز بوده است.
نف��ت برنت با اجرای توافق کاه��ش تولید اوپک پالس و 
کاهش تولید ش��رکت های نفت شیل آمریکا، از قیمت ۱۶ 
دالر در آوریل که پایین ترین رکورد در ۲۱ سال گذشته بود، 

بهبود پیدا کرد.
بر اساس گزارش رویترز، در این بین، شرکت خدمات انرژی 
بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکل های حفاری نفت و 
گاز آمریکا در یک هفته گذشته چهار حلقه کاهش پیدا کرده 

و به ۲۴۷ حلقه رسیده است.
شمار دکل های حفاری نفت و گاز ۶8۷ حلقه در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
 شمار دکل های حفاری نفت در یک هفته گذشته چهار 

حلقه کاهش یافت و به ۱۷۶ حلقه رسید در حالی که سال 
گذشته این موقع ۷۶۴ دکل حفاری نفت فعال وجود داشت. 
شمار دکل های حفاری گاز در آمریکا ۶9 حلقه مانده که در 
مقایس��ه با ۱۶9 حلقه در مدت مشابه سال گذشته کاهش 

چشمگیری نشان می دهد.
بی��ش از نیمی از چاه های نفت آمریکا در حوزه پرمین 
در وس��ت تگزاس و نیومکزیکو قرار دارند. تعداد چاه های 
نفت در این حوزه ها ۱۲۱ حلقه در این هفته کاهش یافته 
اس��ت. یک چاه نفت هم به تازگی حفاری ش��ده است. به 
ای��ن ترتیب تعداد چاه های نفت و گاز در حوزه پرمین به 

۱۲۲ می رسد.
 با اینکه قیمت نفت آمریکا هنوز هم 3۲ درصد نسبت 
به آغاز س��ال جاری میالدی به خاطر همه گیری ویروس 
کرون��ا پایین تر اس��ت، قیمت نفت  خ��ام ۱۱9 درصد طی 
چهار ماه گذشته افزایش یافته و به ۴۱ دالر در هر بشکه 
رسیده اس��ت. تحلیلگران عقیده دارند قیمت باالتر نفت 
ش��رکت های انرژی را تشویق می کند روند کاهش تعداد 
چاه ها را کند کرده و چاه های جدیدتری را در ادامه سال 

جاری حفاری کنند.

بازگشت قیمت نفت برنت به زیر 45 دالر
نمایه

تاکید رییس سازمان صمت گیالن بر توسعه تولید و ایجاد اشتغال
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن در همایش دست 
یاریگر تعصب و نوع دوستی مدیران بخش تولید استان در بحران های 
اخیر را ستودنی و شایسته تحسین دانست و اظهار داشت: معتقدم در 
این شرایط اقتصادی کشور، توسعه تولید و ایجاد اشتغال از هیچ عبادتی 

کمتر نیست.
فرهاد دلق پوش با بیان اینکه مدیران واحدهای صنعتی با بردباری خود بار 
سنگینی را در حوزه اقتصادی از دوش دولت و مردم برداشته اند عنوان 
کرد:  ویروس کرونا در کنار تحریم های ظالمانه و نوسانات ارزی سبب 
شد تا  در تولید و تجارت دشواری های بسیاری را تجربه کنیم  ولی علیرغم 

دشواری ها و لطمات وارد شده، چرخ تولید از حرکت باز نماند.
وی از کمک های صورت گرفته توسط بخش اصناف در مرحله اول در 
قالب رزمایش مواسات تقدیر نمود و افزود: بسیاری از مدیران بخش 
تولید و اصناف از بیان کمک های انجام شده پرهیز می کنند و راضی به 
طرح آن نیستند ولی تکالیف خود را با تعصب نسبت به هم نوعان خود 

انجام می دهند.
دلق پوش اقدامات شبانه روزی بیش از سه هزار واحد صنعتی و ۱۱۰هزار واحد صنفی استان در ایام کرونا را یادآور شد و افزود: برخی واحدهای 
تولیدی در ایام کرونا خط تولید خود را تغییر دادند و نیازهای روز جامعه به ویژه ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده را تولید کردند تا از این 

وضعیت بحرانی خارج شویم.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن همایش دست یاریگر با هدف جلب کمک های مومنانه بخش صنعت گیالن با 
حضور سردار عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس گیالن، دلق پوش رییس سازمان صمت گیالن، مدیران و مسووالن استانی و تعداد کثیری از کارفرمایان 
واحدهای تولیدی بزرگ و شاخص استان، به منظور تقدیر از واحدهای  تولیدی فعال در دوران شیوع ویروس کرونا، در سالن همایش شرکت 

تولیدی آرپانوش )ایستک( واقع در شهرک صنعتی شهرستان رشت برگزار شد.
صاحبان ۲۰ واحد به نمایندگی از ۶۰ واحد تولیدی شهرک های صنعتی استان گیالن در پایان این همایش مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

افتتاح ۱۳ پروژه در بنادر انزلی و آستارا با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن از افتتاح ۱۳ پروژه در بنادر انزلی و آستارا با اعتبار 

۱۵۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن ، حمیدرضا آبایی با 
اشاره به پروژه های قابل افتتاح بندرانزلی در هفته دولت اظهار داشت: با بررسی نیاز بازار 
و همچنین بهره گیری از توان بخش خصوصی موضوع به ساخت و تجهیز زیرساخت های 

بندرانزلی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: افتتاح یک پست اسکله جنرال کارگو به طول ۲۰۰ متر و ۵۰ متر برگشتی و 
همچنین دو پست اسکله دلفین نفتی به منظور پهلودهی کشتی هایی تا طول ۱۸۰ متر با 
اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال بزرگ ترین پروژه قابل افتتاح مجتمع بندری انزلی در 

هفته دولت است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن با اشاره به افتتاح سیلو غالت و انبار کاالی عمومی 
خاطرنشان کرد: سیلوی غالت ۴۵ هزار تنی و انبار کاالی عمومی چهار هزار و ۵۰۰ متر 

مربعی با اعتباری بالغ بر ۲۶۵ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث به صورت بی او تی واگذار شد.
آبایی از انتقال، تعمیر و بازسازی یک دستگاه عملیاتی بندری خبر داد و اذعان داشت: یک دستگاه جرثقیل لیبهر به ناوگان عملیاتی بندرانزلی افزوده شد 

که موجب تسریع و تسهیل هرچه بیشتر در ارائه خدمات در این بندر می شود.
وی اجرای روسازی، پیاده راه سازی و ایمن سازی موج شکن غربی بندرانزلی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال را از جمله پروژه گردشگری اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان گیالن بیان کرد و گفت: زیباسازی این موج شکن در راستای تعامل شهر بندر بوده و تاکنون نیز بیش از انتظار مورد استقبال 

گردشگران و شهروندان قرار گرفته است.
مدیرکل و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا پروژه تجهیز و بازسازی درب اصلی بندر را دیگر پروژه قابل افتتاح مجتمع بندری انزلی در 
هفته دولت دانست و بیان داشت: ساخت و تجهیز درب ورودی و خروجی اصلی بندر، ساختمان های گمرک و یگان حفاظت و نصب تجهیزات کنترل 

نظارتی به روز در این پروژه صورت گرفت.
وی با بیان اینکه پنج پروژه در منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا در هفته دولت افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: پروژه ارتقای پست برق، ساخت سیلو 

غالت، شیپ آنلودر و انبار سرپوشیده و همچنین محوطه سازی جدید به ارزش ۶۶۰ میلیارد ریال در هفته دولت به افتتاح خواهد رسید.
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مهدیه بهارمس�ت- بیش از ش��ش ماه از 
شیوع کرونا در کشور می گذرد. در طول این مدت 
مدام آمار دچار نوسانات است. هنگامی که آمار 
فوتی های بر اثر کرونا به بیش از 20 نفر می رسد 
دول��ت محدودیت های جزئی را اعمال می کند 
و به محض کم ش��دن آمار مرگ و میر مجددا 
بازگشایی ها شروع می شود. به طریقی این روزها 
دولت سیاست یک بام و دو هوا را اجرا می کند، 
زی��را از طرفی نگران چرخه معیوب اقتصاد و از 
طرف دیگر تحت فش��ار از دست دادن نیروی 
انسانی کشور اس��ت. با این حال از ابتدا برخی 
معتقد بودند که آمار و ارقام های اعالمی از سوی 
وزارت بهداشت به هیچ عنوان واقعیت نداشته 
اس��ت. آمار فوتی ها پنج برابر واقعیت است. بر 
اساس شواهد و گزارش ها وضعیت شیوع کرونا 
در ایران اصال خوب نیس��ت. اگر تجمعات لغو 
نشود در آینده نه چندان دور با فاجعه عظیمی 

روبه رو خواهیم شد.
آماره�ا ب�ه دالی�ل سیاس�ی مخفی  � 

می شود
راس��تا  همی��ن  در 
محمدرض��ا محبوب فر، 
عضو ستاد مقابله با کرونا 
و اپیدمیولوژیس��ت  ب��ه 
»جهان صنع��ت« گفت: 
دقیق��ا یک م��اه قبل از 
اعالم رس��می ظهور کرونا در کش��ور یعنی در 
اوایل دی ماه اولین بیمار مبتال به کرونا مشاهده 
شده است. ولی آن زمان دولت به دالیل سیاسی 
و امنیت��ی پنهانکاری کرد و بعد از مراس��م 22 
بهمن و انتخابات مجلس باالخره دولت تصمیم 
گرفت وجود شیوع کرونا در کشور را اعالم کند. 
متاسفانه از همان ابتدا یک اطالع رسانی شفاف 
برای جامعه صورت نگرفت. قطعا از ابتدای شیوع 
کرونا در کشور تاکنون این آمار مهندسی شده 
است. در هر صورت این آمار بر اساس مالحظات 
سیاسی و امنیتی به جامعه تزریق می شود. به 
عقی��ده بنده آمارهای اعالمی از س��وی وزارت 
بهداشت )تعداد مبتالیان و فوتی ها( یک بیستم 

آمار حقیقی و واقعی است.
وی در خص��وص کاهش آم��ار فوتی ها در 
روزهای اخی��ر افزود: در حال حاضر 60 درصد 
از اف��راد جامع��ه، خودش��ان را مقید به رعایت 
پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، 
بهداشت فردی و حفظ فاصله فیزیکی می دانند. 
ب��ا توجه به جرم انگاری ه��ا و مجازات هایی هم 
که درخصوص رعایت پروتکل های بهداش��تی 
در بس��یاری از س��ازمان ها و نهاد های دولتی و 
غیردولتی در نظر گرفته ش��ده است، اگر افراد 
بدون ماس��ک به این ارگان ها مراجعه کنند از 
ارائه خدمات عمومی به آنها صرف نظر می شود. 
البته کارکنان دولتی و غیردولتی هم در نهادها 

و دستگاه های مختلف خودشان را مقید به حفظ 
پروتکل های می دانند. قبل از اینکه چنین وضعیتی 
را شاهد باشیم، به دلیل عدم رعایت پروتکل ها 
تعداد بیماران بدحالی که به بیمارستان ها مراجعه 
می کردند،  طبیعتا افزایش پیدا کرده بود. باید 
دانست بیماران بدحال شاخصی هستند برای 
افزایش تع��داد جان باختگان در روزهای آتی و 
بنده به هیچ عنوان قصد ندارم ش��رایط کشور 
را عادی جلوه بدهم زیرا اصال این گونه نیس��ت. 
ولی با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کشور این روزها از تعداد بیماران بدحالی که به 
بیمارستان ها مراجعه می کنند کاسته شده است. 
همچنین خوشبختانه تعدادی از استان ها هم از 
وضعیت قرمز و زرد  خارج شده اند اما همچنان 
خطر وجود دارد و به عقیده بنده در آینده هم 
وجود خواهد شد. با توجه به مفاد پروتکل ها و 
از طرف دیگر مالحظات سیاسی و امنیتی قطعا 
آمار به صورت مهندسی ش��ده به جامعه تزریق 
می شود. اما در کل وضعیت نسبت به روزهای 

گذشته بهتر شده است.
خوش خی�ال به کاهش آم�ار فوتی ها  � 

نشوید
این عضو س��تاد مقابله با کرونا درخصوص 
دورکاری نیم��ی از کارمن��دان و تاثی��ر آن بر 
بهتر ش��دن وضعیت این روزها گفت: وقتی از 

رعایت پروتکل های بهداشتی صحبت می شود، 
صددرصد دورکاری نیمی از کارمندان در شهر ها 
و مراکز استان های قرمز در کم شدن آمار فوتی ها 
تاثیر بسزایی داشته است. اما متاسفانه روز گذشته 
که مصادف با عید غدیر خم بود در بسیاری از 
مساجد و حسینیه ها برای تحویل غذایی نذری 
در بین مردم برنامه ریزی ش��ده بود. بسیاری از 
مردم از ش��هر های اصفهان، شیراز، قم و تهران 
برای بنده فیلم هایی در خصوص رعایت نکردن 
پروتکل ها بهداشتی فرستادند. در تمام مساجد 
مردم ب��رای گرفتن نذری در صف های طویلی 
بدون رعایت فاصله فیزیکی و ماس��ک ایستاده 
بودن��د. از طرفی با توجه به اینکه در س��ه روز 
گذشته کنکور کارشناسی ارشد برگزار شد، بر 
اساس گزارش های مردمی متاسفانه 30 درصد از 
پروتکل هایی که ادعا شده بود سخت اجرا می شود 
به دلیل ازدحام جمعیت داوطلبان و خانواده های 
آنه��ا فراموش ش��ده بود. اف��رادی هم که برای 
مدیریت این پروتکل ها در محل حضور داشتند 
به دلیل ازدحام بیش از اندازه مردم کنترل امور 

از دست ماموران خارج شده بود.
وی در آخر بیان کرد: برخالف آنچه از سوی 
وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم 
می شود که آزمایش های کرونا افزایش پیدا کرده، 
باید بگویم امروز آزمایش های کرونا، با عنایت به 

کمبود امکانات و تجهیزات، برای افراد باالتر از 60 
سال، افراد دارای بیماری زمینه ای و حساس انجام 
می ش��ود و افراد عادی مثل کودکان، نوجوانان 
و جوانان اگر مش��کوک به ابتال باشند، باید به 
آزمایشگاه های خصوصی مراجعه کنند و حداقل 
هزینه آزمایش های آنها چیزی حدود 300 هزار 
تومان است. براس��اس اطالعات ما، بسیاری از 
آزمایش��گاه ها روی انجام تست کرونا بازار سیاه 
درس��ت کرده اند و تا رقم ی��ک میلیون تومان 
هم از شهروندان دریافت می کنند. کشورهایی 
که توانس��تند بیماری را پشت سر بگذارند، دو 
کار را انجام دادند: اول اینکه جمعیت انسانی را 
غربالگری و افراد مشکوک را به صورت گسترده 
شناس��ایی کردند و سپس تست های کرونا به 
صورت وسیع و رایگان با حداقل هزینه انجام شد، 
اما امروز متاسفانه در ایران رویکردی حاکم است 

که اراده ای برای کنترل کرونا ندارد.
شیوع مجددا کرونا پس از ماه محرم  � 

محبوب فر با تاکید ب��ر رعایت پروتکل ها از 
س��وی مردم بیان ک��رد: هر فردی که مبتال به 
کرونا باشد، اگر بدون حفاظت در مجامع عمومی 
حاضر شود، می تواند بیش از ۴00 نفر را مبتال 
کند و ناقل بیماری باش��د؛ اما اگر همین فرد از 
ماس��ک استفاده کند و دهان و بینی خود را با 
ماسک بپوشاند و فاصله ای هم بین لبه ماسک و 

صورت وجود نداشته باشد و در واقع ماسک گشاد 
نباشد، می تواند تا ۷0 درصد برای پیشگیری از 
ابتال به بیماری موثر باشد اما متاسفانه می بینیم 
که به جای ماسک های فیلتردار پزشکی، عموما 
از ماس��ک هایی استفاده می ش��ود که چندان 
کاربردی نیس��ت مثل ماسک های پارچه ای یا 
الیاف و نانو. این ماسک ها حفاظت خود را دارد 
اما فقط ماسکی۷0 درصد حفاظت کننده است 
که فیلتردار باشد؛ یعنی همین ماسک هایی که 
در داروخانه ها و فروشگاه های تجهیزات پزشکی 
به فروش می رسند؛ ماسک هایی بسیار سبک و 
مناسب که پزشکان هم در مراکز پزشکی از آن 

استفاده می کنند و اثرات حفاظتی دارد.
وی اف��زود: با توجه به اینکه در حال حاضر 
آمار کاهش نس��بی داشته علی الخصوص آمار 
جان باختگان ولی کشور همچنان در وضعیت 
قرمز کرونا به سر می برد و نباید نسبت به عادی 
ش��دن ش��رایط اقدام کرد بلکه به عقیده بنده 
کلیه تجمعات تا اطالع ثانوی لغو  شود از جمله 
دورهمی های خانوادگی، مناسبت های مذهبی، 
عروسی و عزاداری. اگر ماه محرم به همین منوال 
پیش رویم مجددا ش��اهد افزایش آمار فوتی ها 
در شهریورماه خواهیم بود. نباید فراموش کرد 
کاهش آمار جان باختگان در روزهای اخیر موقتی 
است و اگر یک خوش خیالی کاذب برای دولت و 
مردم ایجاد شده حال اگر دوباره بی خیال رعایت 
پروتکل ها شوند مجددا آمار مبتالیان و فوتی ها 

افزایش پیدا می کند.
محبوب ف��ر در ادام��ه تاکید ک��رد:  وقتی 
رییس جمهور بدون توجه به نظر کارشناسان 
و متخصصان سالمت می گوید عزاداری های 
محرم می تواند به صورت باشکوه برگزار شود، 
بدین معناست که اختالف نظرها میان اعضای 
ستاد ملی مقابله باغ کرونا و هیات دولت جدی 
اس��ت و باوجود آن که بخش زیادی از مردم 
خواهان لغو کنکورهای سراسری یا برگزاری 
مراس��م عزاداری به صورت مجازی هستند، 
ظاهرا منافع عده ای به گونه ای اس��ت که به 
دولت فش��ار آورده اند که برخی محدودیت ها 
اعم��ال نش��ود. به هرحال ای��ن بیماری قصد 
فروک��ش ک��ردن ن��دارد و درصورتی که یک 
قرنطینه شدید در کشور، با همکاری نیروهای 
نظامی و انتظامی مجددا اعمال نشود، ممکن 
است با فرارسیدن شهریور و پس ازآن در آغاز 
پاییز، کشور شاهد موج بعدی بیماری باشد و 

تعداد فوتی ها خدای ناکرده چهاررقمی شود.

واكاوینوساناتآمارجانباختگانكرونادرروزهایاخیردرگفتوگوبامحمدرضامحبوبفر

به آمار دولتی اعتمادی نیست

سال هفدهم   یکشنبه  19 مرداد 1399    شماره  4533

132تندیگربراثركروناجانباختند
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2۱2۵ بیمار جدید مبتال به کرونا 

در کشور طی 2۴ ساعت گذشته خبر داد.
دکتر سیماس��ادات الری گفت: از دیروز تا ۱۸ مرداد ۱3۹۹ بر اس��اس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 2۱2۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 

شناسایی شد که ۱0۴۹ نفر از آنها بستری شدند.
وی اف��زود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کش��ور به 32۴  هزار و 6۹2 

نفر رسید.
الری گفت: متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، ۱32 بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۸ هزار 

و 26۴ نفر رسید.
وی ادامه داد: خوش��بختانه تا کنون 2۸2  هزار و ۱22 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۴۱۴۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 

در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری گفت: تا کنون دو میلیون و 66۱ هزار و ۹6۵ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وی درباره استان های در وضعیت قرمز بیماری گفت: استان های مازندران، 
تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، 
کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار 
دارند.الری همچنین درباره استان های در وضعیت هشدار گفت: استان های 
فارس، ایالم، لرس��تان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، 
هم��دان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت 

هشدار قرار دارند.

آبپاكیرویدستانمنتظرانواكسنكرونا
فارس- مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی می گوید: واکسن 

تاییدشده کرونا تنها ۵0 الی 60 درصد موثر خواهد بود.
آنتونی فوسی، مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی می گوید: 
واکس��ن تاییدشده کرونا تنها در ۵0 تا 60 درصد موثر خواهد بود، به این 
معنی که اقدامات بهداشت عمومی هنوز هم الزم است تا بتوان این بیماری 

را تحت کنترل نگه داشت.
فوسی ادامه داد: »ما هنوز نمی دانیم که واکسن چه کارایی هایی می تواند 
داشته باشد. ما به دنبال موثر بودن ۷۵ درصدی یا بیشتر از آن هستیم اما 
شانس موثر بودن آن زیاد نیست، به این معنی که افراد هرگز نباید رویکرد 

بهداشت عمومی را رها کنند.«
اس��تیون  هان، کمیسر سازمان غذا و داروی آمریکا نیز باور دارد،  الزم 
اس��ت متخصصان مستقلی قبل از تایید نهایی کاندیداهای واکسن کرونا 
آنها را بررس��ی کنند.وی افزود: کاندیداهای واکس��ن کووید۱۹ مطابق با 
استانداردهای قانونی و تنظیم شده برای محصوالت پزشکی مورد بررسی 
قرار می گیرند، از جمله توسط یک کمیته مشورتی خارجی این عملیات 

صورت خواهد گرفت.
هان و س��ایر مقامات پزش��کی یادآور ش��دند، هدف از اجرای عملیات 
»Warp Speed« توسط دولت آمریکا سرعت بخشیدن به توسعه واکسن 
و روش های درمانی برای  کنترل ویروس کرونا است و تاکید بر سرعت باعث 

ایجاد نگرانی عمومی از ایمنی و کارایی این واکسن ها شده است.
بیماری کووید ۱۹ نزدیک به پنج میلیون نفر را در ایاالت متحده آلوده 

کرده و بیش از ۱60 هزار نفر را به کام مرگ کشانده است.
فوسی با بیان اینکه مطالعات مربوط به واکسن کووید۱۹ شرکت مدرنا 
می تواند منجر به تولید واکسن در نوامبر یا دسامبر شود، خاطرنشان کرد: 
انتظار می رود ده ها میلیون دوز واکس��ن کووید ۱۹ تا اوایل سال 202۱ و 

یک میلیارد دوز تا پایان آن سال در دسترس باشد.

خطرریزشبخشیازیخچالطبیعیآلپ
یورونیوز- عبور و مرور در بخش ایتالیایی یخچال طبیعی »مون بالن« 
در رشته کوه های آلپ و نزدیک به دره کوچک »وال فرت« در پی تشدید 

گرما طی سه روز متوالی از روز گذشته )جمعه( ممنوع اعالم شد.
این تصمیِم مقام های محلی در پی نگرانی از تشدید گرما و احتمال ذوب 
شدن یخچال های طبیعی در این منطقه گرفته شده است که می تواند موجب 

ریزش آن روی مناطق مسکونی شود.
از همین رو ۷۵ نفر از این منطقه تخلیه شدند که 20 نفر از آنها ساکنان 
منطقه و بقیه گردشگر بودند.بنا بر اظهارات مقام های محلی، حجم توده 
یخی که احتمال جدا شدن آن می رود، حدود ۵00 هزار مترمکعب تخمین 
زده می شود. به همین دلیل دستور اجباری و اضطراری برای تخلیه ساکنان 

شهر کورمییر برای مدت ۷2 ساعت صادر شده است.
این در حالی است که اوضاع در این منطقه در روز جمعه کامال عادی بوده 

و گروه های توریستی در خیابان ها در حال گشت و گذار بودند.
اقدام های نظارتی در این منطقه از س��پتامبر و اکتبر س��ال 20۱۹ 
شکل گرفت که احتمال سقوط بخشی از یخچال »پالن پینسو« شهر 

را تهدید می کرد.

خبر
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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 .
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يكساله6 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 جام بانك ملت به شماره 78/ 463983  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 : ميدان آرژانتين- بلوار بيهقى- خيابان  دهم غربى- پالك 10- واحد 2 و يا ارسال از طريق نمابر : 88731431

با توجه به اينكه توزيع روزنامه جهان صنعت توسط موسسه اطالعات انجام مى شود از مشتركان شهرستانى تقاضا مى شود جهت دريافت اشتراك به دفاتر نمايندگى روزنامه اطالعات در سراسر كشور مراجعه نمايند.

گروه جامعه- موضوع گم شدن 
سها رضانژاد، دختر طبیعت گرد 2۷ 
س��اله س��اکن کرج که در ارتفاعات 
جهان نما واقع در شهرستان کردکوی 
اس��تان گلس��تان ناپدید ش��ده بود، 
دیگر ش��کل و ب��وی حادث��ه ندارد. 
حاال دیگر این پرونده جنایی ش��ده 
و نیروه��ای انتظام��ی و امنیتی وارد 
آن ش��ده اند تا ببینند حقیقت قصه 
چیست. این تصمیم پس از آن گرفته 
ش��د که نزدیک به سه هفته، تالش 
نیروهای امدادی و جس��ت وجوگران 
ب��رای یافتن این دختر گمش��ده به 
جایی نرس��ید. در آخر روز جمعه به 
گفته فرماندار شهرس��تان کردکوی، 
جسد سها رضانژاد پس از 2۸ روز در 
ارتفاعات جهان نما کردکوی توس��ط 
نیروهای هالل احمر پیدا ش��د. پیکر 
بی جان وی پایین پرتگاهی با فاصله 
زی��اد در غرب مکانی ک��ه این گروه 
طبیعت گردی مس��تقر بود، پیدا شد 
و پلیس آگاهی در حال بررسی روی 

جزئیات این حادثه است.
در همین راس��تا کاوه راد، وکیل 
س��ها رضانژاد ب��ا بیان اینک��ه پیکر 
س��ها رضانژاد تحت احراز هویت در 
پزش��کی قانونی گرگان است، نوشت: 
شواهد و قرائن از جمله صندل قرمز 
نش��ان می دهد که پیک��ر با احتمال 
بس��یار باال متعلق به س��ها رضانژاد 

است.
معمای عجیب سها رضانژاد � 

سها رضانژاد دختر 2۷ ساله ای است 
که 20 تیر امسال با یک گروه 2۵ نفره از 
طریق توری در تهران به سمت ُکردکوی 
و ارتفاعات جهان نما در استان گلستان 
رفته بود. او در کرج به همراه خانواده اش 
زندگی می کرد و در یک شرکت تولید و 

فروش مبل، مشغول به کار بود.
آن طور که خان��واده  اش گفته اند 
او به ش��دت عالقه مند به گردش به 
هم��راه تور در طبیعت بود و بارها به 
سفرهای طبیعت گردی و کوهنوردی 
با تور رفته بود به طوری که ماهانه تا 

دو مرتبه و هر بار چند ش��بانه روز را 
در تورگردی طبیعت به س��ر می برد.

اما آنچه باعث ش��د نام او این روزها 
در ش��بکه های اجتماع��ی و حت��ی 
رسانه های رسمی برده شود، ماجرای 
عجی��ب مفقود ش��دن او در یکی از 
شلوغ ترین مناطق گردشگری طبیعت 
در ایران اس��ت. سها در حالی که به 
یک ت��ور ارزان قیم��ت ۱/۵ میلیون 
تومانی رفته بود، یک روز صبح تمام 
وسایلش را در چادر کمپینگ گذاشت 
و به گفته همراهانش برای دستشویی 
رفتن از چادر خارج شد و دیگر پس 
از آن، کس��ی او را ندی��د. فرضی��ات 
مختلف��ی مانند س��قوط از ارتفاع یا 
گم شدن در محیط طبیعی، با وجود 
جس��ت  وجوی گسترده ۱۴3 نجاتگر 
از نیروه��ای ام��دادی هالل احمر در 
قالب 36 تیم و وسایل جدید از جمله 
هلی ش��ات و پاراگالیدر و سگ های 
زنده یاب، رد ش��د و حت��ی احتمال 
آدمربایی او در ابتدای روز هم خیلی به 
واقعیت نزدیک به نظر نمی رسد چون 
منطقه ای که او در آن حضور داشته، 
بسیار ش��لوغ بوده و طبیعی است با 
اولین اقدام فرد مورد ربایش، دیگران 

متوجه این موضوع می شدند.
ب��ه عبارت دیگر، ای��ن ماجرا هم 
مانن��د ماج��رای گ��م ش��دن زهرا، 
دختربچه دو س��اله و نیمه ورامینی 
تبدیل به معمای دیگری شده است.

در ماجرای گم شدن زهرا هم پلیس 
در آخرین اطالع رسانی خود گفته بود 
احتمال افت��ادن دختربچه در کانال 
آب بیش از س��ایر احتماالت تقویت 
شده ولی باز هم هیچ سند و مدرک 
مطمئنی برای این سرنوشت شوم به 

دست نیامده است.
فرضیاتی که ماجرا را پلیسی  � 

کرد
ب��ا وجودی ک��ه  هادی عزی��ززاده 
دادس��تان کردکوی گفته اس��ت ابعاد 
پرونده گم ش��دن این دختر پیچیده 
نیس��ت و مقامات قضایی امیدوارند به 
زودی به نتایج قابل قبولی برسند ولی 
به نظر می رسد موضوع چندان هم ساده 
نیست زیرا اگر حادثه ای طبیعی یا حتی 
سوءقصد درباره این دختر اتفاق افتاده 
بود، باالخره ردپا یا نش��انه ای از او قابل 
یافتن بود ولی در شرایط فعلی گم شدن 
این طبیعت گرد، مرموز شده است زیرا 
حتی سرهنگ مجتبی مروتی رییس 
پلیس آگاهی گلستان هم گفته است: 
هیج س��رنخی از کوهنورد گمشده در 

ارتفاعات جهان نما یافت نشده است.
به ای��ن ترتیب فرضی��ه اولی که 
شکل می گیرد گم شدن سها در میان 
عوارض طبیعی منطق��ه مانند کوه، 
جنگل، آبش��ار و دره است که ممکن 
است هر لحظه جس��ت وجوگران به 
نشانه ای از وجود این دختر پی ببرند.

از س��وی دیگر آن طور ک��ه فرماندار 

کردکوی گفته اس��ت هیچ نشانه ای 
از کوهنورد گمشده در جهان نما پیدا 
نشده و همه منطقه جست وجو شده 
است. ش��واهد نشان می دهد که این 
فرد در منطقه نیست اما نمی توان به 

طور قطعی آن را بیان کرد.
ب��ه گفت��ه ابراهی��م قدمن��ان به 
صورت هوایی، زمینی با اس��تفاده از 
پاراگالیدر، هلی ش��ات و س��گ های 
تجسس، و استفاده از توان نیروهای 
بومی، کوهنوردان، صخره نوردان و... 
همه منطقه جست وجو شده و حتی 
روستاهای اطراف هم بررسی شده و 

هیچ نشانه ای یافت نشد.
به بیان دیگر، فرضیه دوم این است 
که اصال س��ها در آن منطقه نیست و 
به دلیل جاگذاش��تن همه وسایلش، 
ممکن است او به صورت خودخواسته 
یا بدون اختیار، از منطقه به طور کلی 
خارج شده است و هم اکنون در جای 

دیگری به سر می برد.
فرضی��ه س��وم هم زمانی ش��کل 
می گیرد که به روابط او با سایر افرادی 
که با آنها به تورگردی رفته است، وارد 
ش��ویم. هرچند درباره این موضوع، 
اطالع رس��انی زیادی صورت نگرفته 
ولی آن طور که سامان رضانژاد برادر 
س��ها گفته، این بخ��ش از ماجرا هم 
موضوع قابل طرحی اس��ت که روی 
آن کار می شود.س��امان گفته است: 
افراد حاضر در تور می گویند آن شب 

تا نیمه شب بیدار بودند. سها در این 
سفر همراهی که با او صمیمی باشد 
نداشته اما چون چندمین بارش بوده 
که با آنها س��فر می رفت��ه افرادی را 
می شناخته اس��ت. برخی از افرادی 
که در تور حضور داش��تند می گویند 
س��ها صبح روز جمع��ه در حالی که 
می خواس��ته از چادرش بیرون برود 
دیده شده اما حرف های ضد و نقیض 

در این  باره زیاد است.
سامان با تاکید بر اینکه سها ماهی 
یک یا دو بار با تور به س��فر می رفت 
و نمی ت��وان گفت که از روی نابلدی 
اتفاقی برایش افت��اده ادامه می دهد: 
حرف هایی که تا به حال گفته می شود 
از نظر ما ضد و نقیض است. اگر حتی 
موضوع آدم ربایی هم باشد به نظر ما 
امکان ندارد که سها صبح ربوده شده 
باشد، چون اینجا محل خلوتی نیست. 
ما تقاضا می کنیم تمام سازمان های 
امدادی و انتظامی گم ش��دن س��ها 
را پیگی��ری کنند تا بتوانیم او را پیدا 
کنیم. تقاض��ا داریم از لیدر و افرادی 
که حضور داشتند هم بازجویی شود. 
البته این طور نیس��ت که ما بخواهیم 
انگشت اتهام به سمت کسی بگیریم 
ولی ما خانواده س��ها هستیم و حق 
داریم متوجه شویم در چه وضعیتی 
قرار دارد. واقعا از نظر روحی در شرایط 

بسیار بدی هستیم.
احضار قضایی گردشگرانی که  � 

در آن تور بودند
شاید تمام این نکات باعث شده که 
فرضیه سوم یعنی دخالت عامل انسانی 
در گم شدن این دختر کوهنورد قوی تر 
از قبل، مورد بررس��ی ق��رار گیرد. این 
نکته است که پدرام نیا معاون سیاسی و 

امنیتی استاندار گلستان گفته است.
آنط��ور ک��ه  پدرام نیا بی��ان کرده، 
اطالعات درباره ساعات اولیه گم شدن 
سها گنگ و مبهم است، حرف های ضد 
و نقیض هنوز زیاد است. اصال نمی دانیم 
چه اتفاقی افتاده است. اظهارات افرادی 
که در محل بودند باید بررس��ی شود. 
سها جمعه گم شد و بعد از گم شدنش 
تقریبا همه افرادی که با تور سفر رفته 
بودند به تهران برگشتند البته از سمت 
دادستانی گلستان از افرادی که همراه 
بودند خواس��ته ش��ده که برگردند به 

منطقه و پاسخگو باشند.

پیکربیجانسهاپیداشد
نمایه
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خبر

آب انبار تاریخی در تربت حیدریه کشف شد
ریی��س اداره می��راث فرهنگ��ی، 
گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه 
از کشف یک حوض آب انبار قدیمی در 

این شهرستان خبر داد.
علی محمدی گفت: این حوض انبار 
تاریخی حین حفر کانال توس��ط اداره 
آب و فاضالب در خیابان بهشتی این شهر 
کشف ش��د. وی افزود: این اثر تاریخی 
مربوط به اواخر دوران قاجاریه و دوران 
پهلوی اول و دوم است که بخشی از یک مجموعه معماری است. رییس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه ادامه داد: قسمت اصلی 
این اثر تاریخی در ابعاد تقریبی ۱۰ متر طول، پنج متر عرض و با ارتفاع چهار 
متر در زیر خیابان بهشتی امتداد دارد که مستندسازی و بررسی های مطالعاتی 
بیشتر آن در دست اقدام است. وی گفت: این اثر تاریخی در گذشته در مسیر 
قنات آب شهر و بازار »کاریز« و همچنین جزئی از بافت تاریخی شهر و دروازه 
جنوبی شهر بوده که در دوران معاصر با گسترش شهر تخریب و تبدیل به خیابان 
شده است. محمدی افزود: در حال حاضر در داخل بافت تاریخی تربت حیدریه 
بیش از ۶۰ اثر تاریخی باارزش شناسایی شده که با کمک دستگاه های اجرایی 
ذ ی ربط در حال ساماندهی آنها هستیم.  هم اکنون ۱۷ اثر تاریخی تربت حیدریه 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این شهرستان ۲۲۵ هزار نفری در 

۱۵۰ کیلومتری مشهد واقع است.

یزد در صدر برگزیدگان دومین جایزه ملی تعالی 
صنعت گردشگری 

یکی از هتل های یزد در فهرس��ت 
برگزیدگان و جزو صدرنشینان دومین 
جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری قرار 
گرفت. مراسم اختتامیه و اعطای جوایز 
برگزیدگان دومین دوره جایزه ملی تعالی 
صنعت گردشگری به همت پارک ملی 
علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
با حضور تعداد معدودی از نمایندگان 
تعالی مجموعه های گردشگری با اکران 
پیام تصویری علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

و با حضور ولی تیموری معاون گردشگری این وزارتخانه برگزار شد.
در بین برگزیدگان، هتل باغ مشیرالممالک یزد در کنار هتل قصر طالیی مشهد 
و باالتر از هتل های هما با درجه اش��تهار به تعالی س��ه الماس در راس جدول 
هتل ها و مراکز اقامتی قرار گرفتند. گفتنی است الگوی ارزیابی تعالی صنعت 
گردشگری منطبق با الگوی بین المللی بنیاد کیفیت اروپا EFQM طراحی شده 
و جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری به عنوان ابزاری برای سنجش میزان بلوغ 
تعالی و استقرار نظام های مدیریتی در سازمان ها، بنگاه ها و نهادهای فعال در 
صنعت گردشگری هر سال برگزار می شود. با به کارگیری مدال تعالی صنعت 
گردشگری، سازمان ها در این صنعت عالوه بر بهره مندی از دستاوردهای متعدد 
مرتبط با نتایج کلیدی خود از قبیل سود، سهم بازار، میزان فروش و... می توانند 
از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه ها بهبود و در مقاطع مختلف 
زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها 

در صنعت گردشگری به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند.

درهای موزه »ویکتوریا و آلبرت« باز شد
م��وزه »ویکتوریا و آلبرت« لندن، با 
بهره گیری از جایگاه های ضدعفونی کننده 
دست و صفحه های محافظ با لوازم مدرن 
بازگشایی شد. با باز شدن درهای موزه 
»ویکتوریا و آلب��رت«، این امکان برای 
بازدیدکنن��دگان فراهم ش��ده تا در دو 
طبقه این موزه ق��دم بگذارند و از هنر 
رنسانس اروپایی ۲۵۰ ساله، گالری آثار 
اسالمی خاورمیانه و تاریخچه  پنج قرنی 
مد در سراسر جهان بازدید کنند. با بازگشایی این موزه، بازدید از مجموعه های 
مختلف آن همچون بسیاری از موزه های بازگشایی شده اخیر، فقط با رزرو بلیت 
به صورت اینترنتی میسر است. به گفته مدیر موزه »ویکتوریا و آلبرت«، این 
موزه به مدت ۱۳۸ روز تعطیل بود که این طوالنی ترین مدت زمان تعطیلی در 
طول تاریخ این موزه به شمار می رود. به گفته مسووالن، در این موزه ۱۶۰ساله 
برای اجرای فاصله گذاری اجتماعی تغییراتی ایجاد شده تا به این ترتیب از شیوع 
ویروس کرونا که منجر به مرگ بیش از ۴۶ هزار نفر در بریتانیا شده، جلوگیری 
ش��ود. جایگاه های ضدعفونی کننده دست در نقاط مختلف موزه نصب شده و 
فعالیت کافه ها و فروشگاه های موزه نیز با نصب صفحه های محافظ از سر گرفته 

شده است. سایر نقاط این موزه در فازهای بعدی بازگشایی خواهد شد.

نادر نینوایی - صنعت گردشگری در ماه های 
اخیر در هیچ جای دنیا وضعیت خوبی را تجربه 
نکرده است. هتل ها نیز به عنوان بخشی از این 
صنعت با کاهش قابل توج��ه درآمدهای خود 

مواجه شده اند.
وضعیت در صنعت هتل��داری ایران نیز به 
هیچ عنوان مطلوب نیست. براساس گزارشی که 
فایننشیال تریبیون چاپ کرده، فقط هتل های 
مس��تقر در جزیره کیش در ایام نوروز به دلیل 
محدودیت های ناشی از ویروس کرونا 9۴ میلیون 
دالر ضرر دیده اند. براس��اس برآوردهای صورت 
گرفته درآمد هتل های جزیره کیش فقط در ۲۰ 
روز تعطیالت ابتدای فروردین برابر با چهار ماه 

درآمد این هتل ها در سایر ایام سال است.
ب��ه نقل از فایننش��ال تریبی��ون و به گفته 
مس��یح اهلل صفا، رییس انجمن صاحبان هتل 
کیش مجموع خسارت مالی ناشی از کرونا برای 
هتل های سراس��ر کش��ور حدود ۳۷۵ میلیون 
دالر برآورد شده است. اگر بخواهید بهتر پی به 
عمق فاجعه ببرید باید به این نکته توجه کنید 
که جزیره کیش بعد از دوبی و »شرم الش��یخ« 
سومین مقصد تفریحی پربازدید در جنوب غربی 
آسیاست. این یعنی کل منطقه جنوب غربی آسیا 
وضعیت خوبی ندارد  و اقتصاد هتلداری در این 
منطقه با مش��کل جدی مواجه شده است.  در 
ایران البته تسهیالتی به فعاالن حوزه گردشگری 
ارائه ش��ده که البته این تسهیالت برای جبران 

خسارات وارده به هیچ وجه کافی نیست.
تاثی�ر ک�م تس�هیالت ب�رای احیای  � 

هتلداری
اگرچ��ه دولت اعالم ک��رده وام هایی را برای 
مش��اغل تح��ت تاثی��ر کرونا با نرخ س��ود ۱۲ 
درصدی اعطا می کند و وزارت میراث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگری هم یک بسته نجات 
برای مش��اغل گردش��گری ارائه کرده است اما 
بسیاری از فعاالن صنعت هتلداری و گردشگری 
موفق به دریافت این وام ها نشده اند و البته میزان 

وام های اختصاص یافته نیز بسیار ناچیز است.
امیرپویا رفیعی شاد ، رییس اتحادیه آژانس های 
مسافرتی استان تهران در این خصوص می گوید: 
با توجه به این واقعیت که این بیماری همه گیر 
باعث شده گردشگری برای چند ماه متوقف شوده 

این بسته ها کمک خاصی نمی کند.

وی معتقد است: دولت باید برای سال مالی 
اخیر معافیت مالیاتی را به صنعت گردشگری ارائه 
داده و نیز به کارمندان این بخش کمک مالی کند. 
با توجه به اینکه همه دولت ها تالش می کنند نرخ 
بیکاری را کاهش دهند بنابراین حمایت مالی از 
فع��االن در صنعت هتلداری می تواند به نجات 
مش��اغل این حوزه و جلوگیری از ورشکستگی 
آژانس های مس��افرتی و در نهایت کاهش نرخ 
بیکاری کمک کند. رییس اتحادیه آژانس های 
مسافرتی استان تهران تعداد آژانس های مسافرتی 
فعال را ۲۰ هزار مورد عنوان کرده و می گوید: با 
توجه به اینکه هر یک از آنها ۱۰ نفر در لیست 
حقوق و دستمزد خود دارند و هر کارفرما به طور 
متوسط سرپرست یک خانوار چهار نفره است  
بنابراین می توان گفت ۸۰ هزار نفر معاش خود 

را از طریق این آژانس ها تامین می کنند.
طبیعی است که باتوجه به وضعیت به وجود 
آمده معیش��ت تمام این افراد با مشکل مواجه 
می ش��ود و از دولت انتظار می رود برای کمک 
به صاحبان مش��اغل گردشگری کمکی عاجل 

انج��ام دهد. مهدیه جهانگیر راهنمای تورهای 
گردش��گری می گوید: »هیچ کس مس��وولیت 
بیکاری راهنمایان تور را قبول نمی کند.« به گفته 
وی ۱۰ه��زار راهنمای تور در ایران وجود دارند 
که معموال بیمه ندارند و در نتیجه نمی توانند در 
حال حاضر مزایای بیمه بیکاری دریافت کنند. 
آنها فقط یک کارت شناس��ایی راهنمای سفر 

داشته و چیز دیگری در اختیار ندارند.
توجه داش��ته باش��ید که تسهیالت دولتی 
ارائه شده برای مشاغل گردشگری نیز صرفا ۱۲ 
میلیون تومان به ازای هر کارمند است که باید 
با نرخ س��ود ۱۲ درصدی که به مراتب باالتر از 
نرخ سود وام در جهان است و آن هم در دو سال 
بازپرداخت شود. این در حالی است که این مبلغ 
فقط برای پرداخت غرامت مالی دو ماه خدمات 
یک کارمند کافی اس��ت. به نظر کارشناس��ان 
گردشگری دولت باید وام هایی با نرخ بهره پایین 
مانن��د ۵ درصد به ج��ای ۱۲ درصد به صنعت 
گردشگری ارائه دهد و یک دوره پنج ساله برای 

بازپرداخت وام ها تعیین کند.

کسادی بازار هتل های کشور � 
اگرچه با دستور ستاد مقابله با کرونا امکان 
فعالی��ت محدود برای هتل ها فراهم ش��ده اما 
تعداد کم مسافرانی که در شرایط کرونایی پا به 
مسیر جاده سپرده و برای اقامت به هتل می روند 
باعث شد بسیاری از هتل ها ترجیح دهند تا اواخر 

خرداد ماه مراکز خود را بازگشایی نکنند.
مدیر یکی از هتل های چهار ستاره تهران با 
بیان اینکه سطح اشتغال این هتل پس از شیوع 
کرونا به زیر ۱۰ درصد رس��یده است، می گوید: 
پیش از این نرخ اتاق های هتل ما ش��بی ۴۵۰ 
هزار تومان بوده است، که به دلیل کسادی بازار و 
خالی بودن اتاق ها تصمیم گرفته ایم تا ۴۵ درصد 
تخفیف برای هر اتاق در شبانه روز قائل شویم، اما 
این تخفیف نیز کارساز نبوده و همچنان استقبالی 

از اتاق های هتل نمی شود.
وی می گوید: در شرایط فعلی، حداقل تا یک 
س��ال دیگر امیدی به حضور توریست خارجی 
در هتل ها نیس��ت بنابراین تنه��ا امید ما برای 
برنامه ریزی روی جذب گردش��گر داخلی است 

ک��ه تعطیالت نیمه خرداد و عید فطر نش��ان 
داد در داخل کشور نیز تمایلی برای سفر مانند 
سال های گذشته وجود ندارد. این هتلدار ضمن 
گالیه از تعطیلی هتل ها و مراکز اقامتی در اولین 
تصمیمات ستاد مقابله با کرونا گفت: حدود ۱۰ 
درصد اقامت مسافران در هتل ها، مهمانپذیرها، 
هتل آپارتمان ها و مراکز اقامتی است و تعطیلی 
این مراکز کمک چندانی به کنترل شیوع بیماری 
نمی کند، چرا که بیش از ۷۰ درصد اقامت ها در 
سفرهای داخلی در مراکز اقامتی غیررسمی و نیز 

چادرهای مسافرتی و کمپ ها انجام می شود.
اقساطی شدن هزینه اقامت در برخی  � 

از هتل ها
در شرایطی که این روزها عوامل مختلف از 
تحریم تا کرونا، بازار هتلداران را به کلی کس��اد 
کرده برخی از آنها تصمیم گرفته اند امکان اجاره 

اتاق به صورت قسطی را فراهم کنند.
در این ش��یوه صاحبان برخ��ی از هتل ها با 
اس��تفاده از کارگزاری هایی اق��دام به دریافت 
هزینه اقامت در هتل به صورت اقس��اطی برای 
گردشگران می کنند به طوری که هر چند هتل 
یک کارگزاری را انتخاب کرده تا عملیات تقسیط 
اجاره هتل ها را برای مسافران انجام دهد. در این 
نوع از پرداخت هزینه  اجاره هتل باید مدارکی 
همچون تصویر پشت و روی کارت ملی، تصویر 
شناسنامه، پرینت گردش حساب سه ماه آخر با 
مهر و امضای شعبه بانک دارای حساب از سوی 

گردشگر ارائه شود.
»هتل اقس��اطی« به صورت دریافت چک و 
سفته ضمانت می کند که اگر فردی قصد ارائه 
چک جهت ضمانت را داشته باشد سودی بین 
۱۷ تا ۲۴ درصد برای مبلغ کارت اعتباری آن در 
نظر گرفته شده که براساس شرکتی که خدمات 
الزم را به گردش��گران ارائه می دهد. این درصد 

سود متغیر است.
 عالوه بر آن بازپرداخت این مبلغ با اقس��اط 
۱۲ ماه��ه ب��رای ضمانت با چ��ک خواهد بود. 
نگاهی به وضعیت این روزهای هتلداران کشور 
نش��ان می دهد در شرایطی که دولت نتوانسته 
اق��دام موثری برای کمک به آنها انجام دهد اما 
آنها خود با تکیه بر ش��یوه های جدید و نوآورانه 
به مرور دارند مسیرشان را برای عبور از بحران 

پیدا می کنند.
طبیعی است که اگر مسووالن امر نیز بخواهند 
نقشی در کمک به اقتصاد هتلداری برای عبور از 
بحران داشته باشند می توانند با کاهش مالیات ها 
و نیز کاهش نرخ سود تسهیالت اعطایی کمکی 
هرچند اندک به فعاالن صنف هتلداری کنند؛ 

اقدامی که البته تاکنون انجام نشده است.

زیان 375 میلیون دالری هتلداران کشور در ماه های اخیر

ازتسهیالت دولتی  تا معافیت مالیاتی

»تئاتر شهر به دلیل ساخت و سازهای موجود در اطراف 
آن موقعیت بالفعلی برای خطرآفرینی دارد و شرایط ویژه ای 
در آن حکفرماست که با در نظر گرفتن موارد دیگری چون 
پروژکتورهای نور با جریان نیروی برق باال، وجود مواد اشتعال زا 
از جمله چوب در دکور، محدودیت فیزیکی تاالرهای نمایشی 
و راهروهای متعدد در طبقات مختلف ماجرای اطفای حریق 

را در آن مشکل تر می کند.«
در راستای اهمیت این مساله تیرماه سال 9۶ سازمان 
آتش نشانی و س��ازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران با همکاری مجموعه تئاتر ش��هر به مدت س��ه روز 
مانور آتش نش��انی و ام��داد و نج��ات را در این مجموعه 

برگزار کردند. 
پیم��ان ش��ریعتی - مدیر وق��ت تئاتر ش��هر - در آن 
مقط��ع گفت��ه بود: یک��ی از بزرگ ترین مش��کالت ما در 
زمین��ه اطفای حری��ق و اجرای عملیات آتش نش��انی در 
زمان آتش س��وزی های احتمالی، محدودیت های موجود 
در فضای باز مجموعه تئاتر ش��هر است که انجام هرگونه 
عملیات امداد رسانی، استقرار تیم های اورژانس و مسائلی 
از این دست را دچار مشکل می کند.  حاال بعد از سه سال 
مشابه همین حرف ها در بازدیدی تازه تعدادی از مدیران 
ارش��د سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهر تهران 

از تئاتر ش��هر تاکید شده است. واحد ارتباطات، آموزش و 
پژوهش مجموعه تئاتر شهر  خبر داده است، این بازدید که 
با حضور حسن جودکی معاون اجرایی، حسین طاهربخش 

مدیر  فنی تئاترشهر و شاهین رحمانعلی مدیر امور عمومی 
انجام شد.  در جریان این بازدید علی طهرانچی دبیرکارگروه 
ایمنی میراث فرهنگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری تهران بیان کرد: »پالن دوّار« و »در عمق قرار گرفتن 
معماری«  دو چالش مهم در زمان حریق و حوادث هستند 
که برای عملیات اطفای حریق در مجموعه هایی با این ویژگی 
معماری  مشکالتی را ایجاد می کنند، چراکه طی زمان حریق، 
حجم دود در»پالن های دایره وار« به قدری زیاد می شود که 

کار برای اطفای حریق بسیار سخت می شود.
وی افزود: این دشواری زمانی دوچندان خواهد شد که مامور 
آتش نشانی با این فضای معماری آشنایی نداشته باشد. از سوی 
دیگر در مکانی چون تئاتر شهر که به دلیل ساخت و سازهای 
موجود در اطراف آن موقعیت بالفعلی برای خطرآفرینی دارد 
شرایط ویژه ای حکفرماست که با در نظرگرفتن موارد دیگری 
چ��ون پرژکتورهای نور با جریان نیروی برق باال، وجود مواد 
اشتعال زا از جمله چوب در دکور، محدودیت فیزیکی تاالرهای 
نمایشی و راهروهای متعدد در طبقات مختلف ، ماجرای اطفای 
حریق را در آن مشکل تر می کند. »دبیرکارگروه ایمنی میراث 
فرهنگی« سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
همچنین خاطرنشان کرد: به طور حتم ساختمان تئاتر شهر 
یکی از مجموعه های مهم فرهنگی شهر تهران است که به 
لحاظ موقعیت جغرافیایی، نوع معماری و ابعادی که به لحاظ 
فرهنگی و اجتماعی برخوردار است می تواند به عنوان یک بنای 

استراتژیک فرهنگی- هنری مورد توجه قرار گیرد.

تاکید بر خطرآفرینی ساخت وسازهای اطراف تئاتر شهر 
میراث فرهنگی

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

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

نباید تکرار شود. 
۲- در ه��ر مربع ۳×۳ اعداد یک تا 9 باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

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

کشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی: 
۱- ویژگ��ی ه��ر چی��ز )خوردن��ی( ک��ه از ج��ای دور، آورده 

باشند- رسم و آیین
۲- منتق��د- درخت��ی از تیره بلوط ها- طراحی با اس��تفاده از 

قوانین ریاضی و هندسه
۳- خرس افالک- مش��کل و ش��دید- گنجه درون لباس- در 

مصب رود تشکیل می شود
۴- آجر بزرگ- مرغ همسایه از نظردیگران- توده هوای گرم

۵- استفاده کننده از رایانه- کلیسای تاریخی شهر پاریس- حرف 
پنجم انگلیسی

۶- در حقیق��ت و  ب��ه راس��تی-  دربان را گوین��د- بیماری 
واگیردار

۷- حرارت آتش- از آثار ژرژ س��اند نویسنده فرانسوی- دوران 
جوانی

۸- دریاچه آب شور در شرق ترکیه- عالقه مند به معاشرت با 
دیگران- اعتبار و ارزش

9- تمدن باس��تانی مکزی��ک- س��دی روی رود نیل- عامل 
وراثت

۱۰- کارها و افعال- گلدسته مسجد- گزند و صدمه
۱۱- عالمت جمع عربی- س��خن خوشایند و موردپسند- کار 

سخن چینان
۱۲- پس��وند رنگی��ن- از ه��ر دو طرف حرف س��ی ام الفبای 

ماست- پدر حضرت موسی )ع(
۱۳- ای خ��دای م��ا- توج��ه و باریک بینی- از اقمار س��یاره 

مشتری- فتنه جو
۱۴- پرنده ای شبیه کبوتر- بطن پیچ در پیچ- میوه ای تیره رنگ 

با خواص دارویی
۱۵- آتش ها- دارای بهای کمتری نسبت به کاالی مشابه

افقی:
۱- نام��ه نم��ا جایگزی��ن این واژه اس��ت- گفتن��ی برای 

تحسین
۲- رودی در غرب کشور- نخستین حرف الفبای یونانی- از 

طوایف ترکمن
۳- سفید آذری زبان- شکل اولیه برای نقاشی- چه نیکوست 

برجای ماند- از فرشتگان سوال
۴- دارای سوءپیشینه- وقت نزدیک- عقاید انتخاباتی

۵- گزارشی درباره یک رویداد- آخرین جنگ ناپلئون- واحد 

پولی در آسیا
۶- به طور فطری- اتاق دیده بان- دچار پشیمانی شده
۷- آبکی و رقیق- از شهرهای استان قم- تشویق کننده

۸- ضرورت ورزش کشتی- جزیره و ایالتی در جنوب شرقی 
استرالیا- سخن خشم آلود

9- نام دیگرکش��ور مراکش- س��هولت- در خود فرو رفتن 
از سرما

۱۰- نوعی قلم نوشتن- فهم و ادراک- دانشمندان
۱۱- اب��ر رقیق زمینی- کش��وری در جن��وب آفریقا- وجه 

حاضر

۱۲- زی��رک و حیله گ��ر- ش��بانگاه تازی- ناس��ازگاری و 
همفکر نبودن

۱۳- راهنمای��ان، جمع دلیل- س��ود حرام پ��ول- صیقل 
دادن- نام تجاری پوشاک جین

۱۴- کم خرد و بی تدبیر- نوع حکومت و نظام حاکم بر یک 
کشور- نحس و نامبارک

۱۵- ش��هر مش��ترک ایران و آمریکا- خواه��ان و طرفدار 
منافع کشور بیگانه
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خطر خبر خوش اقتصادی!
محمدرضا ستوده- هفته پیش حسن 
روحانی گفت: »با سران قوا جلسه ای داشتیم 
که ادامه جلسه به هفته آینده موکول شد 
و اگر به تصمیم نهایی برس��یم خبرهای 

اقتصادی خوبی برای مردم داریم.«
االن هفته آینده است. بهتر است هر چه 

سریع تر یک مکان امن پیدا کنید و در آن پناه بگیرید. اگر زیرزمین 
دارید بروید آنجا، اگر در آپارتمان هستید داخل چهارچوب ها و 
زیر میز پناه بگیرید. اما بهترین گزینه این است که اگر امکانش را 
دارید کشور را هر چه سریع تر ترک کنید! تجربه نشان داده است 
خبرهای خوش اقتصادی مخصوصاً وقتی حسن روحانی آن را 
نوید دهد کشته و مجروح های فراوانی بر جای خواهد گذاشت. 
آخرین باری که او از کنترل نرخ ارز، افزایش صادرات نفت، رشد 
اقتصادی، کنترل تورم و خروج از رکود سخن به میان آورد، هنوز 

جایش درد می کند!
من از همین جا از رییس جمهوری خواهش می کنم وضعیت 
فعلی را به هم نزنند و برای بهتر شدن اوضاع دست به هیچ گونه 
حرکت خداپسندانه یا مردم پسندانه ای نزنند. چون اگر قرار باشد 
اتفاق تازه ای بیفتد و خوِد ایشان تازه جمعه خبردار شوند اصال 
چیز جالبی نیست و مردم توان هضم آن را ندارند. من از هر سه 
عزیز خواهش می کنم بی خیال بهبود وضعیت اقتصادی شوند و 

از هرگونه تشریک مساعی و خرد جمعی بپرهیزند!
گویا آقای روحانی دوباره مرام گذاشته اند و درباره آن پرونده 
آقای قالیباف همچنان حرفی نمی زنند تا ایشان بتواند برای خروج 
کشور از این وضعیت کمک کند. واقعیتش را بخواهید چهار ستون 
بدن من در حال لرزیدن اس��ت. احساس می کنم سران سه قوه 
تصمیم گرفته اند اصل خصوصی سازی را با تمام وجود و به طور 
100 درص��دی اجرا کنند و رس��ما اعالم کنند که ما در زمینه 
اقتصادی هیچ کاره ای��م و مردم هر کاری که می خواهند انجام 

دهند و خودشان اقتصاد را بچرخانند!

دفن ماه چهره خلیلی در لندن
نعیم��ه نظام دوس��ت بازیگر 
سینما و تلویزیون در گفت وگویی 
کوت��اه با ایس��نا، در حالی که از 
ش��دت گریه و ناراحتی به خاطر 
درگذش��ت ماه چهره خلیلی به 
سختی صحبت می کرد، چنین 
ادامه داد: چه بگویم؟! ماه چهره 

عشق بود، زندگی بود، قوی بود، مهربان بود.
نظام دوست با بیان اینکه چند ماهی می شد که متوجه بیماری 
ماه چهره خلیلی شده بود، عنوان کرد: من ماه آذر سال گذشته 
بود که متوجه بیماری اش شدم ... آمده بود ایران. گفت من بروم 
کارهایم را بکنم و برگردم. قرار بود بیاید ایران. خیلی کارها داشتیم 
که بکنیم اما نشد.این هنرمند در ادامه از دوستی 1۳ ساله اش با 
ماه چهره خلیلی گفت و با بغض عنوان کرد: 1۳ سال است که 
ماه چهره را می شناختم. سر تصویربرداری سریال »نردبام آسمان« 

در سال ۸۶ بود که دوستی مان شکل گرفت.
نظام دوست با اشاره به اینکه ماه چهره خلیلی ساکن خارج از 
کشور بوده ولی در ایران هم خانه داشته و زیاد به ایران می آمده 
است، گفت: با اینکه ساکن خارج از کشور بود اما زیاد با هم رفت 
و آمد داشتیم. خیلی ِعرق ایران را داشت. ماه چهره خیلی ایرانی 
بود، خیلی.به گفته نظام دوست، ماه چهره خلیلی در همان لندن به 

خاک سپرده می شود و پیکر او را به ایران نخواهند آورد.
ماه چهره خلیلی � بازیگر سینما و تلویزیون � با نقش جاریه 
در »مختارنامه« فعالیت هنری اش را در تلویزیون آغاز کرد و با 

نقش »مرضیه« در سریالی به همین نام پایان داد.
او جمعه 1۷ مردادماه پس از دو سال مبارزه با بیماری سرطان 

کبد، از دنیا رفت.

نمایش »سایه های بی خورشید« در سینماهای 
آمریکا و کانادا

مستند »سایه های بی خورشید« به کارگردانی مهرداد اسکویی 
چندین نمایش در ایالت های مختلف آمریکا و همچنین کانادا 

خواهد داشت.
این مس��تند که پیش از این در نوزدهمین جشنواره ساالنه 
مستند موزه هنر مدرن نیویورک )MoMA( به نمایش گذاشته 
بود، به عنوان بخشی از برنامه مجازی مرور آثار مهرداد اسکویی از 
تاریخ ۵ تا ۲1 آگوست )1۵ تا ۳1 مرداد( در موزه تصاویر متحرک 
در نیویورک نیز  روی پرده می رود.ساخته اسکویی همچنین در 
سینماهای چندین ایالت آمریکا از جمله کالیفرنیا )لس آنجلس و 
سانفرانسیسکو(، ایلینوی )شیکاگو(، واشنگتن )سیاتل(، نیومکزیکو، 
میزوری، اورگن، فلوریدا، آریزونا، آیووا، نیویورک و همچنین ونکوور 
و مونترال کانادا برنامه نمایش دارد. این مستند پس از رونمایی در 
سی و دومین جشنواره بین المللی مستند آمستردام )ایدفا( و کسب 
جایزه بهترین کارگردانی از این رویداد معتبر سینمایی در  چندین 
جشنواره بین المللی دیگر از جمله بیگ اسکای آمریکا، مونیخ آلمان، 
کراکو لهستان، داک اِج نیوزولند، میلینیوم بلژیک،  حقوق بشر ژنو، 
هلسینکی فنالند و ... حضور یافته و اخیرا به جشنواره »ژان روش« 
فرانسه، »زاگرب داکس« در کشور کرواسی و داکوفست کوزوو 
نیز دعوت شده است.»سایه های بی خورشید« اثری تکان دهنده 
و برانگیزنده درباره محل نگهداری نوجوانان بزهکار است و روی 
دختران و زنانی تمرکز می کند که به س��بب قتل یا معاونت در 
قتل یکی از مردان خانواده یا خویشاوندان سوءاستفاده گر خود به 

کانون اصالح و تربیت فرستاده شده اند.

آغاز طرح »تابستانه کتاب« با ۷۶۱ کتابفروشی 
در ۳۱ استان

طرح تابستانه کتاب از دیروز در کتابفروشی های عضو این طرح 
در سراسر کشور آغاز به کار کرد.

۷۶1 کتابفروش��ی از ۳1 اس��تان کش��ور در طرح»تابستانه 
کتاب« مشارکت کرده اند که از 1۸مردادماه با یارانه۲0درصدی 
کتاب های عمومی، کودک و نوجوان و دانشگاهی را به مخاطبان 
ارائه می کنند.در این طرح، اس��تان تهران با 11۵ کتابفروش��ی، 
اصفهان با ۸۵ کتابفروش��ی و خراسان رضوی با ۸1 کتابفروشی 
بیشترین مش��ارکت را از آن خود کرده اند.اسامی و مشخصات 
کتابفروشی های عضو طرح »تابستانه کتاب ۹۹« به تفکیک هر 
استان روی سایت  tarh.ketab.ir  قابل مشاهده است.در این 
طرح که با شعار »کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم« از دیروز 1۸مردادماه 
آغاز شده و تا ۳0مرداد ادامه خواهد داشت و سقف مجاز خرید 

برای هر خریدار 1۵0 هزار تومان است.

آلبوم جدید گروه »بمرانی« در بازار
پنجمین آلبوم گروه موسیقی »بمرانی« از مجموعه های پرطرفدار 
حوزه موسیقی تلفیقی با عنوان »احتماال قهرمانی در کار نیست« در 
بازار موسیقی منتشر شد.»شرایط حساس«، »احتماالً قهرمانی در 
کار نیست«، »از پیش��م نرو«، »درونی«، »فرض کن«، »که روشنی 
سحر«، »داد بی داد«، »پاییز«، »خشکسالی«، »کالنتری«، »گل واژه« 
و »خارجی« اسامی قطعاتی هستند که در آلبوم »احتماال قهرمانی در 
کار نیست« گنجانده شده اند.بهزاد عمرانی خواننده، مانی مزکی میکس 
و نوازنده سازدهنی، ترومبون، یوفونیوم، سوزافون و هم خوان، جهانیار 
قربانی نوازنده گیتار الکتریک، ترومپت و هم خوان، آرش عمرانی نوازنده 
پیانو، کیبورد و هم خوان، کیارش عمرانی نوازنده گیتار باس و هم خوان، 
ساالر م. اصغری نوازنده درامز و هم خوان، گلنوش عمرانی، مریم جمالی 
و آها راستی گروه هم خوان هنرمندان این آلبوم را تشکیل می دهند. این 
در حالی است که احسان رسول اف تهیه کننده، محمد صفرپور مدیر 
اجرایی، حمید شوارعان مدیر هنری و طراح گرافیک، امید نعم الحبیب 
طراح لوگو تایپ، بهزاد عمرانی عکس های آنالوگ، حمید خداپناهی 
مترجم و استودیو طبل امور چاپ و تولید دیگر عوامل اجرایی این اثر 
موسیقایی هستند.گروه »بمرانی« متشکل از بهزاد عمرانی )خواننده(، 
جهانیار قربانی، آرش عمرانی، کیارش عمرانی و ساالر م. اصغری از جمله 
مجموعه های فعال حوزه موسیقی است که از سال ۸۷ با اجرای زنده در 
برخی کافه ها و اماکن فرهنگی هنری شهر تهران موجودیت خود را اعالم 
کرد و به دلیل فضای جدیدی که در آثارش ارائه داده بود با استقبال 
مخاطبان روبه رو شد. این گروه همچنین در برخی آثار تئاتری و سینمایی 

نیز به عنوان گروه موسیقی حضور فعالی داشته است.

برکناری برایان هوک چه پیامی برای ایران دارد
... از کار برکنار شد و قرار است الیوت آبرامز عالوه بر مسوولیت های 
خود به عنوان نماینده ویژه در ونزوئال، مسوولیت های مرتبط  با ایران 

را نیز بر عهده گیرد.
البته آن گونه که برایان هوک گفته، نقش و مس��وولیت های دو 
ساله اش در تقویت فشار کارزار حداکثری واشنگتن بر تهران نتیجه 
داشته است، چراکه به باور او، رژیم ایران و نیروهای تروریستی نیابتی اش 
با هر نوع ارزیابی نسبت به سه سال و نیم پیش ضعیف تر شده است. 
اما نتیجه دو سال تالش های او بابت تعقیب سیاست آزار و ایذا علیه 
تهران بیانگر واقعیت های دیگری است چراکه تالش های او نتوانست 
از محدودیت های غنی سازی و ذخیره سازی ایران در پروژه هسته ای 
جلوگیری کند و آن گونه که واقعیت ها نشان می دهند شرایط ایران از 
منظر هسته ای به مراتب قوی تر از گذشته یعنی قبل از برجام و توافق 
هسته ای شده است. حال  مهم نیست که ادعاهای هوک بابت توفیق 
راهبرد هایش در قبال تهران قابل راستی آزمایی باشد یا نباشد، مهم 
آن است که در حال حاضر  او از کار برکنار شده تا او نیز به لیست 
بلند اخراجی های کابینه ترامپ اضافه شود. اما این اخراج چه پیامی 
برای تهران دارد و آیا پایان معضلی به نام هوک در گروه کاری ترامپ 

را باید به معنای پایان معضل تهران- واشنگتن دانست؟
در نگاه نخست، برکناری هوک خبر خوبی برای تهران است چراکه 
تیم B ترامپ با خروج هوک از کابینه کوچک تر و محدود به ترامپ، 
پمپئو و بن سلمان شده است و این برکناری بیش از همه حامل این پیام 
است که سیاست فشار حداکثری واشنگتن و تالش برای به کارگیری 
مکانیسم ماشه علیه تهران از سوی هوک به شکست انجامیده است. 
اما آن س��وتر وقتی قرار اس��ت شخص محافظه کار و رادیکالی چون 
الیوت آبرامز مسوولیت هوک را بر عهده گیرد، وضعیت کمی بغرنج و 
خطرناک تر می شود. در واقع برکناری هوک و  عهده گیری مسوولیت 
او از سوی الیوت تا میزانی تابع الگوی »شیب لغزان« است. در الگوی 
شیب لغزان مساله آن است که یک وضعیت و مشکل جای خود را به 
یک وضعیت و مساله بغرنج تر می دهد. به این ترتیب وقتی قرار است 
شخصی چون الیوت آن هم با ویژگی هایی چون روانپریشی و تمایالت 
سادیسمی جای هوک را بگیرد، این جابه جایی حامل پیام خوبی برای 
تهران نیست. در این باره هدف ترامپ از این جابه جایی چیزی جز تعقیب 
و دنبال کردن راهبرد کارزار فشار حداکثری علیه تهران از سوی الیوت 
به صورت پیچیده و چندجانبه نیست. به عبارت دیگر الگوی رفتاری 
واشنگتن در دوران الیوت مبتنی بر تشدید سیاست فشار علیه ایران 
خواهد بود و  کمپین فشار حداکثری با هم افزایی پمپئو- الیوت علیه 
تهران تقویت می شود.  در واقع به کار گیری الیوت برای امور ایران در 
گروه کاری ترامپ تنها یک لبه از قیچی سیاست های کارافزایانه و مظهر 
سیاست های سادیسمی کاخ سفید علیه ایران خواهد بود. در صورتی 
که اگر نیک پنداشته شود این قیچی لبه دیگری نیز به نام پمپئو در 
کنار خود دارد به این معنی که هرکدام نقش یک لبه قیچی را در قبال 
تهران بازی می کردند. در حقیقت نقش سادیسمی کاخ سفید در قبال 
تهران آن هم بعد از برکناری هوک از هم افزایی دو لبه قیچی به نام 
بولتون و الیوت در قبال تهران به اجرا درمی آید. بنابراین بخش اعظمی 
از معضالت واشنگتن با تهران با نقش یابی های هم افزای  پمپئو و الیوت 
باقی می ماند و چه بسا ممکن است با کنش ها و الگوی رفتاری رادیکال 
الیوت، آشکار و پنهان وضعیت تخاصمی تری نیز به خود بگیرد. به این 
ترتیب برکناری هوک نباید منجر به خوش بینی در بهبود شرایط در 
روابط تهران- واشنگتن شود.در سطحی دیگر وجود برخی شواهد و 
قراین گویای آن است که واشنگتن در برکناری هوک و سپردن ماموریت 
ایران به الیوت، هدف مهم تری را نیز دنبال می کند و آن، فشار بر چین 
در همراه کردن خود در تمدید تحریم های تسلیحاتی است. آن گونه 
که پیداست آمریکا قرار است قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی را در 
هفته جاری به شورای امنیت ببرد و به نظر می رسد به جهت وتوی 
پکن و مسکو نتواند از سد شورای امنیت عبور کند. به واقع به کارگیری 
الیوت از سوی ترامپ به جای هوک، باید برای فشار به چین از طریق 
شرکای تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس تعبیر و تفسیر شود. در 
این باره، ماموریت الیوت آن است که برخی از شرکای تجاری چین در 
کشورهای حوزه خلیج فارس مانند ریاض و تل آویو و ابوظبی را متقاعد 
کند که لغو تحریم تسلیحاتی ایران نه تنها برای واشنگتن بلکه برای 
شرکای تجاری چین در کشور های حوزه خلیج فارس مخاطره آفرین و 
چالش زا خواهد بود. به این ترتیب ماموریت ویژه الیوت کوبیدن بر طبل 
ایران هراسی و بزرگنمایی تهدید و خطر ایران در لغو تحریم تسلیحاتی 
است. تحت این شرایط الزم است پکن، واشنگتن را در تمدید تحریم 
تسلیحاتی تهران همراهی کند.  حال و تحت این شرایط مهم ترین 
نتیجه ای که از رهگذر کنش ها، ماموریت ها و الگو های رفتاری الیوت 
نصیب تهران می شود، غیرمتوازن شدن بیشتر برجام و حتی مرگ آن 
خواهد بود هر چند برجام مدت هاست که با رفتار های ایذایی واشنگتن 
به اغما و کما رفته است. به این ترتیب مرگ برجام حتمی است چراکه 
تهران در قبال سیاست آزار و ایذای الیوت گزینه ای جز به صفر رساندن 
تعهدات برجامی و حتی محتمال خروج از NPT ندارد. به این ترتیب 
توافق هسته ای و برجام که در یک فضای عدم موازنه شکل گرفت، با 
آمدن الیوت و مشخصا در یک فضای کامال نامتوازن، ناپایدار، و شکننده 
از بین خواهد رفت. در این ارتباط تنها شانس برای حیات برجام شاید 
سنگینی ماموریت و همچنین رویکرد های فرسایشی و ساینده الیوت در 
دو حوزه کاری یعنی تهران و ونزوئال باشد. شاید همزمانی دو ماموریت 
الیوت یعنی ماموریت برای براندازی مادورو در کاراکاس و تعقیب سیاست 
حداکثری در قبال تهران، او را به سرنوشت هوک و بولتون گرفتار سازد. 
به این ترتیب این جابه جایی می تواند تاثیرات فراوانی را بر آینده  روابط 
و سیاست خارجی و امنیتی تهران- واشنگتن بگذارد؛ تاثیراتی که قطعا 
نه تنها می تواند صحنه داخلی آمریکا را آن هم در ماه های منتهی به 
انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 متاثر کند بلکه می تواند پالس ها و 

پیام هایی را نیز به جهان مخابره کند.
* کارشناس مسائل بین الملل
S.Harsani.k@gmail.com

مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

ادامه نگاه

موسيقی

یادبود

سينمای ایران

ادبيات

جعبه سياه

هفته پایانی سال 1۳۹۸ به سنت همه پایان 
سال های رسانه های ایرانی نیمه تعطیل گذشت. 
اخبار کرونایی روزبه روز ترسناک تر می شد. بعضی 
رس��انه ها ش��روع به دورکاری کردند و برخی از 
رسانه ها نیز قید انتشار را زدند و همه چیز را به پایان 
تعطیالت موکول کردند. اما همه در شوک بودند و 
هنوز تکلیف ماجرای کرونا مشخص نبود و کسی 
حدس نمی زند که این آغازی برای تحوالتی بزرگ 
در جامعه رسانه هاست. در همین حال بسیاری از 
مردم در ایام نوروز س��ال 1۳۹۹ به خاطر کرونا 
ترجیح دادند در خانه بمانند. به این ترتیب کم کم 
لزوم تولید محتوای آنالین در رسانه ها بیشتر نمایان 
می شد ولی رسانه ها هنوز آماده نبودند و رسانه های 
شخصی و فضای مجازی، نبض افکار عمومی را به 
دست گرفتند. گواه این ماجرا الیوهای اینستاگرامی 
افراد ش��اخص و حتی اهالی رسانه ای بود که با 
استقبال مخاطبان روبه رو شد. اما به مرور زمان 
رسانه ها متوجه شدند که تغییرات جامعه ایران 
بسیار عمیق تر از آن است که با صبر کردن به پایان 
برسد. رسانه ها شروع کردند به تطبیق خودشان 
با شرایط و سختی های این مسیر تازه برای آنها 
مشخص شد. به دلیل ماهیت خاص کرونا در این 
شرایط اهمیت رسانه های رسمی بیشتر شد. دیگر 
چاره ای نبود. رسانه ها در روزهای سخت، به دریای 
کرونا زدند. سال سخت جامعه ایرانی با همراهی 

رسانه ها ادامه دارد.
دورکاری و آنالین شدن رسانه ها � 

تعطیالت نوروز به پایان رسید و آتش کرونا 
خطرناک ت��ر از قبل کماکان زبانه می کش��ید. 
خبرگزاری ها و رسانه های آنالین بخش مهمی 
از فعالیت های خود را به انعکاس اخبار مربوط به 
ویروس کرونا اختصاص داده بودند. روزنامه ها اما در 
تردید انتشار یا عدم انتشار بودند. در این زمان دو 

اتفاق مهم جدید برای رسانه های ایرانی رخ داد.
اول اینک��ه چیزی به نام دورکاری که پیش 
از این در رسانه های ایرانی جایی نداشت، پدید 
آمد و تعداد زیادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران 
خانه نشین شدند و از خانه و به صورت آنالین به 
تولید محتوا می پرداختند. اما دومین اتفاقی که در 
عرصه رسانه ها رخ داد توجه آنها به فعالیت های 
آنالین به ویژه مراجعه به شبکه های اجتماعی در 
فضای مجازی بود. این دو اتفاق به تدریج ساختار 
رسانه ها را دچار تغییر و تحول کرد. رقابت در عرصه 
شبکه های مجازی برای رسانه ها به شدت مهم شد 
و همه آنهایی که از لزوم مجازی شدن هر چه زودتر 
رسانه ها سخن می گفتند حاال با اطمینان بیشتری 

بر این امر تاکید می کردند
دورکاری اما برخی از خبرنگاران را با هراس 
امنیت شغلی نیز مواجه کرد. آنها حدس می زدند 
که مرحله بعد از دورکاری، بیکاری است و امکان 
تعدیل شدن شان در این شرایط باال می رود. با این 
همه روند دورکاری رسانه ها کماکان ادامه پیدا کرد 
تا اوایل اردیبهشت ماه که با فروکش کردن دوران 
پیک کرونا کم کم تحریریه ها دوباره شلوغ شد. اما 
این تحریریه ها، تحریریه های سابق نبودند. روزگار 
عوض شده بود و حاال برای دیده شدن به رقابت در 
عرصه فضای مجازی بودن تبدیل شده بود. بخش 
آنالین رسانه ها به یکباره مهم شد، نیرو جذب 
شد، توجه بیشتری به این بخش شد و اتفاقی که 
محققان رسانه ای در ایران آن را در دهه پیش رو 
حدس می زدند خیلی زودتر از آنچه پیش بینی 

شده بود رخ داد.
خبرگزاری ها شروع به برگزاری جلسات آنالین 
اینستاگرامی شبانه کردند. کانال های تلگرامی 
دوباره با اهمیت مضاعفی مواجه ش��د. توجه به 
فیلم های کوتاه و پادکست و دیگر آثار محتوایی 

مولتی مدیا رونق گرفت و رسانه ها متوجه شدند این 
راهی اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود باید به این 
تغییر اساسی تن بدهند. البته همچنان طرفداران 
»متن« در ایران اس��تدالل های خودشان مثل 
ماندگاری بیشتر و تاریخ سازی متون و… را تکرار 
می کردند اما روند پرشتاب هر چه بیشتر مجازی 
شدن، سریع شدن، کوتاه شدن و… آغاز شده بود 

و همه رسانه ها در این ماراتن حاضر بودند.
ممنوعیت چاپ روزنامه ها � 

روز 1۲ فروردین ستاد ملی مقابله با کرونا و 
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعالم کردند نسخه 
کاغذی نشریات از 1۶ فروردین چاپ نخواهد شد. 
در آن زمان اعالم شد این تصمیم برای »مقابله با 
شیوع کرونا« گرفته شده و تا پایان اجرای طرح 

فاصله گذاری اجتماعی ادامه خواهد یافت.
این اتفاق با واکنش بس��یاری از رس��انه ها و 
روزنامه نگاران همراه شد. آنها معتقد بودند با این 
حرکت اقتصاد نحیف رسانه ها ضعیف تر از گذشته 
خواهد شد و عمال مرگ روزنامه ها را در ایران به 
دنبال خواهد داشت. بعضی از صاحبان رسانه ها به 
کارمندان شان اعالم کردند: »در سال جدید انتظار 
افزایش درآمد نداشته باشند و باید با حقوق سال 
قبل کار کنند.« بعد از این اتفاق فایل پی دی اف 
روزنامه ها روی سایت و یا کانال های اطالع رسانی 
منتشر می شد. در این شرایط روزنامه ها به نسخه 
آنالین خودشان توجه بیشتری کردند.این برای 
اولین بار درتاریخ معاصر بود که کاغذی چاپ شدن 
روزنامه ها ممنوع شده بود و آنهایی که فکری برای 
مجازی شدن نکرده بودند داد اعتراض بلند کردند 
و دوره ممنوعیت چاپ روزنامه ها چندان ادامه 
پیدا نکرد اما هشداری بزرگ برای روزنامه های 
ایرانی بود. آنها چگونه می توانستند بدون کاغذی 
چاپ شدن فعالیت کنند؟ ذهن ها به پاسخگویی 
به این سوال کشیده شد و روزنامه نگاران سنتی 
کم کم به فکر تغییر تصورات سنتی شان درباره 

روزنامه ها افتادند.
تیتر روزنامه ها بعد از بازگشت � 

روزنامه ه��ا از ۲۳ فروردی��ن دوب��اره چاپ 
شدند. بیشتر آنها بعد از ازسرگیری کارشان بر 
اهمیت فاصله گذاری اجتماعی و مبارزه با کرونا 
تاکی��د کردند. روزنامه آرمان ملی با تیتر اصلی 
»خطر شنبه شلوغ«، روزنامه ابتکار با تیتر اصلی 
»فاصله گذاری میان مردم!«، روزنامه شهروند با دو 
تیتر اصلی »افزایش تقاضا برای تست خصوصی 
کرونا« و »آژیر س��المت در ترکمن ده«، روزنامه 
اطالعات با تیتر اصلی »مسووالن برنامه های کمک 
به قشرهای ضعیف را سریع تر اجرا کنند«، روزنامه 
اعتماد با تیتر اصلی »مزد بی کفاف کارگران«، 
روزنامه همشهری با تیتر اصلی »تهران پس از 
کرونا«، روزنامه آفتاب یزد با تیتر اصلی »ضرورت 
تعویق سه ماهه اقس��اط وام مسکن«، روزنامه 
خراسان با تیتر اصلی »رزمایش همدلی و کمک 
مومنانه«، روزنامه شرق با تیتر اصلی »فرار از نفت 
صفر« و تیتر دو مصاحبه با عنوان »آنچه مردم 
ضعیف را معترض کرد«، روزنامه رسالت با تیتر 
اصلی »رزمایش همدلی«، روزنامه فرصت امروز با 
تیتر اصلی »نگاه ایرانی ها به کرونا«، روزنامه کیهان با 
تیتر اصلی »فراخوان رهبر انقالب رزمایش همدلی 
و حمایت از نیازمندان«، روزنامه مردم ساالری با 
تیتر اصلی »آغاز طرح فاصله گذاری هوشمند 
اجتماعی«، روزنامه وط��ن امروز با تیتر اصلی 
»نهضت همدلی ایرانی«، روزنامه جوان با تیتر 
اصلی »ملت ایران خوش درخشید« و روزنامه های 
ابرار، جام جم و سیاست روز با تیترهای اصلی »ملت 
ایران در آزمون کرونا خوش درخشید« به جریان 
وقایع اجتماعی روز واکنش نشان دادند.همچنین 

روزنامه های خبر ورزشی با انتشار مصاحبه ای با 
شجاع مدافع تیم پرسپولیس با تیتر اصلی »از 
کمیته انضباطی بیش��تر از کرونا می ترسم« و 
روزنامه هدف با تیتر اصلی »سید و شیخ در جنگ 
با کرونا« جزو روزنامه های ورزشی ای بودند که در 
پوشش اخبار ورزشی از کرونا هم غافل نشدند.
روزنامه هفت صبح هم با یکی از تیترهای اصلی 
خود با عنوان »روزهای شلوغ الیو اینستاگرام«، از 
جمله مطبوعاتی بود که به پررنگ شدن فعالیت 
سلبریتی ها و تماش��ا و دنبال کردن چهره های 
محبوب در فضای مجازی و به ویژه اینستاگرام 

توسط مردم در روزهای گذشته اشاره کرد.
تامین هزینه ها؛ چالش اصلی رسانه ها  � 

در دوران کرونا
دوران کرونا به رس��انه های ورزش��ی کمی 
سخت تر گذش��ت! به خاطر کرونا تقریبا تمام 
رویدادهای ورزشی متوقف شد. این در حالی است 
که رسانه های ورزشی دیگر محتوای آنچنانی برای 
روایت و نگه داشتن مخاطب نداشتند! همین امر 
باعث شد رسانه های شناخته شده ورزشی کشور 
افت بسیار محسوسی در رنکینگ گوگل داشته 
باشند. یکی از خبرنگاران ورزشی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اعالم کرد: »رسانه … قادر به پاس 
کردن چک هایش نیس��ت و خبرنگاران خود را 
حق التحریر کرده. اما از آنجا که رویدادها بسیار 
کم بود عمال تولید مطلب به حداقل ممکن رسید 
و انگیزه ای برای خبرنگاران نمی ماند.« او در پاسخ 
به این سوال که آیا اوضاع بهتر می شود ادامه داد: 
»البته شروع لیگ فوتبال در نقاط مختلف جهان 
و کشورمان کمی اوضاع این رسانه ها را بهتر کرد 
اما هنوز مثل سابقش نشده. حق التحریر شدن 
رسانه اعصاب ما را به هم ریخت. ما همین طوری 
چند ش��یفت کار می کنیم تا درآمدمان کفاف 
خرج  زندگی مان را بدهد. این طوری خیلی اوضاع 
به هم ریخت.«این اتفاق کم وبیش برای رسانه های 
دیگر نیز رخ داده بود. فروش روزنامه ها به شدت 
کاهش یافته بود و تامین هزینه ها تبدیل به یکی 
از اساس��ی ترین دغدغه های صاحبان رسانه ها 

شده بود.
بالی کاهش آگهی ها � 

بخ��ش زیادی از اقتصاد رس��انه ها به آگهی 
کسب و کارها گره خورده. طبیعی است که کرونا 
باعث رکود کسب و کارها و کاهش آگهی آنها شد، 
بنابراین رسانه ها بخش زیادی از درآمدشان را از 
دست دادند. این مورد در روزنامه ها بدتر بود چرا که 
فروش روزنامه ها در خوش بینانه ترین حالت چند 
ده هزار نسخه است که با شیوع ویروس بسیار 
پایین تر آمد. حاال رسانه ها برای ادامه حیات باید 
به حقوق و دستمزد کارکنان و نبود آگهی ها در 
عین تحمیل هزینه های مقابله با کرونا بر تحریریه 
می پرداختند و این شرایط یکی از سخت ترین 

دوره های اداره یک رسانه در تاریخ ایران بود.
تعدیل های مرحل�ه دوم؛ از صفحه تا  � 

روزنامه نگار
وقتی شرایط کرونا به یک ثبات موقت رسید، 
دیگر تکلیف بسیاری از رسانه ها مشخص شد. آنها 
چاره ای جز تعدیل نیرو نداشتند و روزنامه ها عالوه 
بر خبرنگاران، صفحات خود را نیز تعدیل کردند. در 
همین رابطه روزنامه شرق یکی از روزنامه هایی بود 
که شایعه تعدیل 1۵ نفر از نیروهایش شنیده شد. 
اما رحمانیان مدیرمسوول این روزنامه می گوید: 
»خ��ودم با معاون وزیر ارش��اد تماس گرفتم و 
وضعیت روزنامه را توضیح دادم؛ اینکه ما چهار 
صفحه کم کردیم چه بس��ا چهار صفحه دیگر 
هم کم کنیم یا اصال روزنامه را تعطیل کنیم، اما 
فرداروزی به من نگویید رحمانیان کاش به من 
گفته بودی و من فقط برای اینکه این کاشکی ها 
را نش��نوم، به شما زنگ زده ام وگرنه می دانم نه 
می توانی��د کاری انجام دهی��د و نه کاری انجام 
می دهید. اگر کمکی صورت گرفته، لطفا رسما 
اعالم کنند. جز آن یارانه اندکی که نصف حقوق 
ی��ک ماه ما را هم تامین نمی کند، هیچ کمک 
دیگری به ما نشده است.«از سوی دیگر بعضی 
از رسانه ها مانند »شهروند« با تغییر پلتفرم ارائه 
خودشان همزمان به سوی تعدیل محتوا و نیرو 
گام برداشتند. هر چند این تصمیم با نظر مدیران 
ارش��د شهروند گرفته شد ولی به نظر می رسد 
نسخه سایت شهروند تنها به مطالب هالل احمر 
می پردازد و دیگر مانند روزنامه سوژه ها و اخبار را 
پوشش نمی دهد؛ روزنامه ای که گزارشات اجتماعی 
آن بارها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد.به 
این ترتیب هر چند روز یک بار خبری از تعدیل 
صفحات یا نیروهای رسانه ها به ویژه روزنامه ها 
منتشر می شد. شرایط مالی سخت روزنامه ها، 

حاال تاثیر خود را روی معیشت روزنامه نگاران نشان 
می داد و روزنامه نگاران بیکارشده در حال افزایش 
بودند. بیمه بیکاری کرونا کفاف نمی داد و خیلی 
از روزنامه نگاران به فکر تغییر شغل افتادند. اوضاع 
به هم ریخته بود و معلوم نبود که چه سرانجامی 

در انتظار رسانه ها و روزنامه هاست.
اهالی رسانه به دریای کرونا زدند � 

کرونا خبرنگاران و اهالی رسانه را مانند هر 
قشر دیگری بی آس��یب نگذاشت و از جهات 
مختلف به آنها فش��ار وارد کرد اما افرادی که 
کمترین میانگین دریافتی میان مشاغل دیگر 
دارند و شغلشان جزو مشاغل سخت محسوب 
می شود، در این میدان دشوار کم نگذاشتند.

آنه��ا برای انعکاس اخبار ویروس کرونا از وارد 
شدن به بیمارستان های پر از بیماران کرونایی 
نیز نترس��یدند و در این راه س��عی کردند به 
اطالع رسانی دقیق و به موقع بپردازند. از نبود 
ماسک و کمبود امکانات بهداشتی در روزهای 
اول گفتند و نوش��تند. به همین خاطر راهی 
مناطق ش��لوغ کرونایی شدند. از طرف دیگر 
پیگیرافرادی شدند که بدون توجه به وضعیت 
بهداشتی راهی سفر می شدند. زحمات و سختی 
کادر درمان را یادآور می شدند و ارزش امثال 
پرس��تار الهیجانی ک��ه در راه مبارزه با کرونا 
درگذشتند را روایت کردند. به کسب و کارهای 
آس��یب دیده پرداختند و خطرات رفت و آمد 
کارگ��ران و کارمندان را روایت کردند. از بیمه 
بیکاری و وام معیشتی نوشتند. قصه اجاره خانه 
و مشکالت اجاره نش��ینان را دلسوزانه روایت 
کردند.تالش این گروه باعث شد تریبون های 
رس��می روایت گر مش��کالت جامعه باشند و 
مخاطبان به آنها نزدیک تر ش��وند. این اتفاق 
قابل توجهی در راستای نزدیکی تریبون های 
رسمی به ویژه صداوسیما به مردم بود. اعتماد 
مردم به رسانه های رسمی که تا اندازه زیادی 
پایی��ن آمده بود، به طرز قابل توجهی افزایش 
یافت و رس��انه های رس��می به زودی تبدیل 
ب��ه مرجع اول اخبار مربوط به کرونا ش��دند. 
س��ختی های کرونای��ی اهالی رس��انه نتیجه 
داش��ت و مردم که اهالی رس��انه را مثل کادر 
درمان در بیمارس��تان ها می دیدند، نگرانی ها 
و مش��کالت کرونایی خودشان را از زبان آنها 
می شنیدند و می دیدند که اهالی رسانه عرصه 
را خالی نکرده اند و به آنها پاداش بزرگی به نام 
اعتماد دادند. بخش مهم و اعظمی از آموزش 
و اطالع رس��انی های مربوط به کرونا از طریق 
رس��انه ها به ویژه تلویزیون ب��ه مردم صورت 
گرفت و خیلی از کارشناسان موفقیت کاهش 
پیک اول کرونا را مدیون رسانه هایی می دانند 
که اعتمادس��ازی کردند و م��ردم نیز با آنها 

همراه شدند.
رسانه های ایرانی تغییر کردند؛ تغییر  � 

ادامه دارد
بعد از ایام کرونا س��بک نوشتار و رفتارهای 
رسانه ها تغییر کرد. یکی از اثرات مثبت کرونا، 
توجه دوباره به رسانه های رسمی بود. خانواده ها 
برای تاییدیه قطعی خبرها به نام و وابستگی های 
رسانه توجه می کردند و تنها صرف بیان از یک 
صفحه مجازی مطالب را قبول نمی کردند. مورد 
بعد نوآوری و همگام شدن رسانه ها با ابزار روز 
بود. خیلی از روزنامه ها و خبرگزاری ها با استفاده 
از الیو اینس��تاگرام با بعضی از شخصیت ها و 
سوژه های روز مصاحبه و تا مدت ها از بازنشر آن 
استفاده می کنند. بعد از این دوران رسانه های 
کشور بیش��تر از قبل به نیازسنجی مخاطب 
نزدیک ش��دند. اقتصاد رسانه ها بیشتر از قبل 
مورد توجه قرار گرفت و نیروهای رسانه با افزایش 
کارایی خود ادامه مسیر دادند. با این شرایط کرونا 
تجربه های جدیدی را برای رسانه ها ثبت کرد و 
منشور رسانه ها در ایام بحران بیشتر مورد توجه 
قرار گرفت. به همین ترتیب مشخص شد که 
اقتصاد رس��انه ها نیاز به بازنگری جدی دارد و 
شرایط معیشتی رسانه ها آنقدر شکننده است 
که با کوچک تری��ن ضربه ای به بحران تبدیل 
می شود. کرونا آزمون بزرگی برای اهالی رسانه 
بود. خبرنگاران و عکاسان نهراسیدند و وارد میدان 
سخت و خطرناک انعکاس کرونا شدند اما مدیران 
رسانه ها بعضا در برابر شرایط سخت اقتصادی کم 
آوردن��د. کرونا زندگی را برای همه تغییر داد و 
اهالی رسانه در صف اول تغییر بودند. کرونا ادامه 
دارد و آن طور که پزشکان و کارشناسان بهداشت 
و درمان می گویند باید برای زندگی چندین و 
چند ساله با کرونا آماده شویم. این شرایط تغییر 

شرایط سنتی رسانه ها را الزامی می کند.

ش�فقنا- دوره ۲۶ جلدی دانش��نامه غدیر 
با حضور حجت االسالم والمسلمین شهرستانی 
رونمایی شد.به گزارش شفقنا، این دانشنامه توسط 
حجت االسالم والمس��لمین محمدرضا شریفی 
مدیرموسسه غدیرستان اصفهان تدوین شده و 
انتشارات دلیل ما اقدام به چاپ و نشر آن خواهد 
کرد.حجت االسالم والمسلمین شهرستانی مدیر 
موسسه آل البیت در جریان تدوین و آماده سازی 
»دانشنامه غدیر« قرار گرفت و به تبیین عظمت 
و جایگاه معنوی چنین آثاری پرداخت.ایشان با 
اشاره به دغدغه های علما و محدثان و محققان در 
طول تاریخ تشیع، خاطره ای از عالمه امینی بیان 

کردند که عنایت ویژه حضرت علی بن ابی طالب 
امیرالمومنین علیه الس��الم برای دفاع از حریم 
اهل بیت علیهم السالم را نشان می دهد.نماینده 
تام االختیار آیت اهلل العظمی سیس��تانی با اشاره 
به اثر شگرف معنوی و مادی دفاع از مظلومیت 
امیرالمومنین علیه السالم، چاپ و نشر دانشنامه 
غدی��ر را نمونه ب��ارز این دفاع دانس��ت و آن را 
ادامه دهنده مسیر علمای پیشین از جمله عالمه 
امینی در الغدیر، آقا سید عبدالعزیز طباطبایی و… 
معرفی کرد.الزم به ذکر است »دانشنامه غدیر« 
در ۲۶ جلد به زودی توس��ط انتشارات دلیل ما 

منتشر خواهد شد.
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