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سرمقاله

فاز خروج از بازار مسكن
دنياى اقتصــاد : افزايش فايل هاى فــروش آپارتمان در 
«قيمت هاى پيشــنهادى» منعكس شد. داده هاى يك 
بــازار آنالين در حوزه امالك نشــان مى دهد ميانگين 
«قيمت پيشنهادى» فروشــنده هاى آپارتمان در تهران 
طى ماه گذشــته يك درصد نسبت به فروردين كاهش 
پيدا كــرد. اين نرخ منفى يك درصــد،  «تورم پنهان» 
بازار مسكن است كه بيانگر «تغيير انتظار» فروشنده ها 
نســبت به سطح قيمت فروش است. پيش بينى مى شود 
اثر اين كاهش، بــر روى «قيمت قطعى» در معامالت 
منتقل شــود و «تــورم مســكن» را نيز منفــى كند. 
واســطه هاى ملكى مى گويند، دستشان به لحاظ حجم 

فايل فروش، پر است.
ســنجش تورم پنهان امالك پايتخت در ارديبهشــت، 
بازتاب ترافيك فايل هاى فروش مســكن در بنگاه ها را 
منعكس مى كند و از ورود مســكن به فاز خروج از بازار 
از سوى فروشــنده هاى ملك حكايت دارد. بررسى هاى 
«دنياى اقتصاد» با تكيه بر سنجش تورم پنهان در بازار 
ملك و همچنين اظهارات واســطه هاى بازار مســكن 
نشان مى دهد در ارديبهشت شــواهد حاكى از افزايش 
تعــداد فايل هاى فــروش و همچنيــن افزايش تعداد 
فروشنده هاى مصمم به فروش آپارتمان در شهر تهران 
است. اين فروشــنده ها از دو جنس متفاوت هستند اما 
هم اكنون هر دو گروه تصميم گرفته اند هر چه سريع تر 

واحد خود را در بازار به فروش برسانند.
گروه اول فروشــنده هايى هستند كه پيش از اين نيز در 
بازار حضور داشــتند اما حاضر به فــروش واحد خود با 
انعطاف قيمتى نبودند. در واقع اين افراد بيشتر با هدف 
رصد ســطح قيمت ها در بازار حضور داشــته و اقدام به 
فايل كردن آپارتمان خود نزد واســطه ها كرده بودند. از 
سوى ديگر، گروه دوم شامل فروشنده هايى است كه به 
تازگى و با مشــاهده عالئم ادامه ركود در بازار مسكن 
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سرمقاله

و كاهش احتمالى ســطح قيمت ها به بــازار ورود كرده و متقاضى 
فروش آپارتمان خود هستند.

هر دو گروه هم اكنون به عنوان فروشنده واقعى و مصمم به فروش 
در بــازار حضور دارنــد و به همين علت نه تنهــا تعداد فايل هاى 
فروش مسكن در بازار معامالت امالك شهر تهران افزايش يافته 
است بلكه استفاده از عبارت هايى همچون پول الزم براى تسريع در 
جريان فروش آپارتمان بين واسطه هاى معامالت مسكن نيز بيشتر 

از ماه هاى قبل شده است.
طى يكى، دو ســال گذشته در غياب تقاضاى مصرفى و خانه اولى 
به دليل افزايش شــكاف بين قيمت مسكن و قدرت خريد و ادامه 
جهش قيمت، عمده خريدهاى انجام شــده از بازار ملك از سوى 
سفته بازها و ســرمايه گذاران صورت گرفت. با اين حال، هم اكنون 
بنا بر چند دليل عمده و مشــاهده عالئم احتمالى از كاهش قيمت 
مسكن، اين سرمايه گذاران ملكى در صف خروج از بازار قرار گرفته 

و براى فروش مسكن مصمم شده اند.
تغييرات ماهانه قيمت فايل هاى فروش مســكن كه از طريق بازار 
نيازمندى هاى آنالين «ديــوار» در اختيــار «دنياى اقتصاد» قرار 
گرفته است نشــان دهنده تورم پنهان در بازار مسكن شهر تهران 
است. تاكنون با اســتناد به هيچ آمار رسمى امكان شناسايى تورم 
پنهان ملكى وجود نداشــت. اما در اطالعات قيمتى درج شــده در 
فايل هاى فروش مسكن اين امكان نهفته است. اين در حالى است 
كه شناسايى تورم پنهان بازار مسكن از اهميت بسيار زيادى براى 
تحليــل وضعيت فعلى و پيش روى بازار معامالت امالك برخوردار 
است.به اين خاطر كه تورم پنهان ملكى در نهايت منعكس كننده و 

عامل تعيين كننده تورم قطعى در معامالت امالك است.
از طريق اســتارت آپ ها و بازارهاى نيازمندى هاى آنالين همچون 
بــازار نيازمندى آنالين ديوار مى تــوان اطالعات قيمتى مربوط به 
فايل هاى فروش مســكن را براى اين هدف مورد تجزيه و تحليل 
قرار داد. اين اطالعات همچنين عالوه بر آنكه نشــان دهنده تورم 
قطعى در بازار معامالت مسكن هستند، از سوى ديگر جهت دهنده 
به اين تورم نيز هســتند. يعنى در واقع عالوه بر نشان دادن سطح 
تورم قطعى در بازار مســكن قبل از اعالم آمارهاى رسمى در اين 
زمينه كه معموال با تاخير منتشــر مى شوند، اطالعات قيمتى درج 
شــده در اين فايل ها مى تواند تورم مسكن را جهت دهد و در اين 
زمينه نقش اساسى داشته باشد.درعين حال تغيير قيمت فايل هاى 
فروش مسكن عالئمى از تغيير فاز بازار امالك نيز هست. در واقع 
ايــن تغييرات را مى توان به عنوان بازتــاب تغيير فاز در بازار ملك 

مورد بررسى و توجه قرار داد.
از ديگر كاربردهاى رصد تورم پنهان در بازار معامالت مســكن با 
اســتناد به اطالعات قيمتى و ســاير داده هاى مربوط به فايل هاى 
فروش مسكن درج شــده در بازار نيازمندى هاى آنالين ملكى آن 
است كه با استناد به اين اطالعات تقاضاى مصرفى و فروشنده هاى 
مســكن مى توانند نسبت به شرايط موجود و پيش روى بازار ديد به 
دست  آورند و براى تصميم خود مبنى بر خريد و فروش آپارتمان از 

اين اطالعات استفاده كنند.
اگــر چه هم اكنون تقاضاى مصرفى به دليل افزايش شــكاف بين 
قدرت خريد و ســطح قيمت ها در بازار حضور ندارد و دســت كم از 
دو ســال گذشته به همين علت به حاشيه بازار رانده شده است اما 
اطالعات مربوط به تورم پنهان در بازار مســكن مى تواند مشخص 
كنــد كه بازار در چه وضعيتى قــرار دارد. مثال آيا همچنان در فاز 
جهش قيمت قرار دارد يا وارد مرحله پساجهش شده است؟بررسى 
و جمع بندى اطالعات مربوط به تورم پنهان در بازارمســكن شهر 
تهران به دست آمده از داده هاى مربوط به فايل هاى فروش مسكن 
در بــازار نيازمندى هاى آنالين ديوار در مقطع زمانى ارديبهشــت 
1400 نشــان مى دهد در اين ماه متوسط قيمت فايل هايى كه به 
بازار براى فروش عرضه شــده اند معادل يك درصد كاهش يافته 

است.
در ارديبهشت آمار مربوط به نبض معامالت مسكن نيز حكايت از 
افزايش حجم عرضه فايل به بازار و زياد شدن تعداد آنها نسبت به 

ماه قبل و ماه مشابه سال قبل دارد.
در واقــع بررســى هاى «دنياى اقتصاد» نشــان مى دهــد يكى از 
مهم ترين داليل كاهش تورم پنهان در بازار معامالت مسكن شهر 
تهران يا كاهش سطح متوسط قيمت در شهر تهران در فايل هاى 
فروش عرضه شده در «ديوار»، بازتاب ترافيك فايل ها در بنگاه ها 
آن هم در نبود متقاضيان مصرفى در بازار است.  اين در حالى است 
كه برخالف مدت مشابه سال گذشــته كه تقاضاى سرمايه اى در 
بازار حضور داشت و تعداد آنها رو به افزايش بود، هم اكنون ورودى 
تقاضاى ســرمايه اى به بازار ملك نيز به حداقل رسيده و در برخى 
مناطق و محالت صفر شده است.  عالوه بر اطالعات به دست آمده 
از «ديوار» واســطه هاى معامالت مسكن در تهران نيز از افزايش 
نسبى ترافيك فايل هاى فروش در بازار در مقايسه با مقطع زمانى 
مشابه سال گذشته خبر مى دهند.در حالى كه سال گذشته در همين 
زمان بازار معامالت مســكن با مشــكل كمبود فايل مواجه بود و 
ســرمايه گذاران ملكى در حال ورود به بازار بودند،  اكنون واسطه ها 
بــه «دنياى اقتصاد» اعالم كردند كه به طور نســبى تعداد فايل ها 
افزايش يافته و دســت واسطه ها به طور نســبى از فايل پر است.
اطالعات «ديوار» نشان مى دهد كه تعداد فايل هاى فروش مسكن 
در بازار نســبت به اســفندماه 99 در بازار معامالت ملك نزديك 
به 15درصد افزايش يافته اســت. در ارديبهشت ماه همچنين تعداد 
فايل ها در مقايســه با ماه قبل يعنى فروردين 1400 نيز 5/ 1 برابر 
شــده است.در كنار اين آمارها، واسطه هاى بازار نيز اعالم مى كنند 
كه تعداد فايل هاى فروش افزايش يافته است و فروشنده ها بيشتر 
شده اند، درحالى كه پارسال در مقطع زمانى مشابه تعداد فروشنده ها 
كم بود و متقاضيان خريد مســكن كه عمدتا سرمايه گذار بودند با 
مشكل كمبود فايل روبه رو بودند.در واقع مقطع زمانى مشابه سال 
گذشته �بهار پارسال- فاز ورود ســرمايه گذار به بازار مسكن بود 
اما عالئمى كه از فايل هاى عرضه شــده براى فروش مسكن رصد 
مى شود حاكى اســت كه هم اكنون بازار معامالت مسكن وارد فاز 
خروج شــده و ورود به بازار به شدت كاهش يافته است. به همين 
علت تعداد فايل هاى فروش نزد واســطه ها و در بازار افزايش يافته 

است.
بررسى هاى «دنياى اقتصاد» از شناسايى دو عامل يا دو علت مهم و 
موثر بر ورود بازار معامالت مسكن شهر تهران به فاز خروج حكايت 
دارد. اولين علت به كاهش ريســك هاى غيراقتصادى برمى گردد، 
اين در حالى اســت كه در ســال گذشــته افزايش ريســك هاى 
غيراقتصادى منجر به افزايش تقاضاى سرمايه اى براى خريد ملك 
شــد، اما در ســال جارى تحت تاثير برگزارى نشست هاى وين و 
اميد بــه احياى برجام،فضاى بازارها، از جمله بازار مســكن تحت 
تاثير قرار گرفت. انتشــار اخبار هفتگى درباره پيشــرفت مذاكرات 
اين رونــد را ادامه داد و منجر به اثرگذارى بر بازار مســكن و در 
ميان ســرمايه گذاران ملكى شد. در واقع يكى از اصلى ترين داليل 
ورود بازار مســكن به فاز خروج را مى تــوان امكان بروز توافق در 
پى برگزارى نشست هاى وين و احياى برجام عنوان كرد. از سوى 
ديگر فونداسيون فاز خروج سرمايه گذاران از بازار مسكن و ورود به 
فاز خروج پايه ديگرى نيز دارد كه فروكش كردن انتظارات تورمى 
تحت تاثير احتمال بروز توافق و احياى برجام اســت. اين در حالى 
اســت كه دومين عامل موثر بر اين زمينه ريزشى شدن بازارهاى 

موازى بازار مسكن از ابتداى سال جارى تاكنون است.
از ابتداى امســال تا پايان ارديبهشــت ماه، نرخ دالر با افت 7/ 8 
درصدى همراه شــد. در بازار سكه نيز قيمت ها در اين بازه زمانى 
10 درصد ريزش كرد. شــاخص كل در معامالت بازار سهام نيز در 

همين بازه زمانى نزديك به 12 درصد كاهش يافت.
اين ســه بازار در سال گذشته بازى ســاز تقاضاى سرمايه اى در بازار 
مســكن بودند و به رفتار خريداران و فروشــنده ها و در نتيجه سطح 
قيمت ها و حجم معامالت مسكن در بازار جهت مى دادند. هم اكنون 
بازدهى و همچنين نرخ ها در اين بازارهاى موازى كه ســال گذشته 
جهت دهنــده به انتظارات تورمى در بازار ملــك بودند، افت كرده و 
اين بازارها با ريزش مواجه شــده اند. اين ريزش ها بر بازار مسكن نيز 
اثر گذاشــته و اين تاثير خود را در شكل افزايش تعداد فروشنده ها و 
فايل هاى فروش از يك سو، ورود بازار معامالت مسكن شهر تهران 
به فاز خروج و همچنين كاهش يك درصدى تورم پنهان ملكى نشان 
داده است.از ســوى ديگر نبود خريدار در بازار مسكن بر اين عوامل 
افزوده اســت؛ به خصوص نبود خريدار مصرفى از يك ســو و خروج 
خريداران سرمايه اى از ســوى ديگر كه هم اكنون بازار را در شرايط 
عدم تعادل عرضه وتقاضــا (عرضه زياد فايل در نبود تقاضاى موثر) 
قرار داده است. در واقع مى توان تورم پنهان منفى در ارديبهشت ماه را 

در مقايسه با فروردين ماه بازتابى از اين عوامل دانست.

وقوع دوباره سيالب در خراسان شمالى 
خسارت به بار آورد

در اثر بارش هاى شــديد عصر روز پنج شنبه 6 خرداد 
در بســيارى از مناطق اســتان به ويژه در محورهاى 
روستايى شاهد به جريان افتادن سيل و بروز خساراتى 
در روســتاهاى شهرستان بوديم. اداره كل هواشناسى 
خراسان روز سه شنبه با صدور اطالعيه اى بارش باران 
بــه همراه رعد و برق و وزش باد شــديد براى برخى 

مناطق استان را تا روز پنجشنبه پيش بينى كرده بود.
همچنين براســاس گزارشات مردمى رسيده از مناطق 
روستايى آسيب ديده از بارش ها، بسيارى ازواحدهاى 
مســكونى و دامى و محور ها و زمين هاى كشاورزى 
دچار آبگرفتگى و خســارت شده اســت كه خسارت 

نهايى هنوز برآورد نشده است.
سيل و آبگرفتگى در برخى شهرها و روستاهاى 

خراسان شمالى
به گزارش اتفاقيه، برخى معابر در شهرها و روستاهاى 

خراسان شمالى دچار سيل و آبگرفتگى شد.
بارش هاى باران و تگرگ از عصر پنج شــنبه ، سبب 
آبگرفتگــى تعدادى از شــهرهاى اســتان و مناطق 
روســتايى و بروز مشــكالتى براى مردم شد از جمله 
در خيابان هاى مركز استان بجنورد و شيروان، فاروج 

و صفى آباد اسفراين شاهد آبرگرفتگى معابر بوديم.
همچنين در روستاى ارك بخش سنخواست دامدارى 

و برخى زمين هاى كشاورزى دچار آبگرفتگى شد.
سيل و تگرگ در خراسان شمالى خسارت به بار آورد 
مديركل دفتر مديريت بحران اســتاندارى خراســان 
شمالى گفت: بارش باران، تگرگ و جارى شدن سيل 
عصر پنجشــنبه در سه شهرســتان استان خسارت به 

بار آورد.
جواد نظرى اظهار داشت: بارش شديد تگرگ و وقوع 

ســيل در بخش مركزى و تيتكانلو شهرســتان فاروج 
سبب خسارت به باغ ها و كشتزارها شده است.

وى گفت: خســارت تگرگ شــديد و سيل از بخش 
مركزى شيروان هم گزارش شده است.

مديركل دفتر مديريت بحران اســتاندارى خراســان 
شمالى خاطرنشان كرد: در رويين شهرستان اسفراين 
هم ســيل گزارش شده اســت البته خسارت هاى آن 

كمتر است.
خسارت سيل به 30 هكتار زمين كشاورزى شيروان

نظرى گفت: ســيل عصر ديروز بــه 30 هكتار زمين 
كشاورزى شيروان خسارت وارد كرده است كه ميزان 

آن در دست بررسى است.
وى اظهار داشــت: خسارت سيل به بخش كشاورزى 

از بخش زيارت و قلجق شيروان گزارش شده است.
مديركل دفتر مديريت بحران اســتاندارى خراســان 
شــمالى افزود: با توجه به هشــدار هواشناسى، اكنون 
اعضاى مديريت بحران در شهرستان هاى مختلف در 

حالت آماده باش قرار دارند.
معابر روستايى بسته شده سيل شيروان بازگشايى 

شد
سرپرست فرماندارى شــيروان گفت: معابر روستايى 
بسته شده اين شهرستان بويژه روستاى قلجق از توابع 
بخش مركزى كه بر اثر ســيل عصر روز چهارشنبه و 

پنج شنبه بسته شده بود بازگشايى شده است.
على ذوالفقارى اظهار داشت: بر اثر وقوع سيل 2 واحد 
نگهدارى دام در روســتاى قلجق كه دچار آبگرفتگى 
شده بود توسط نيروهاى هالل احمر تخليه شد و يك 

دستگاه خودرو هم از سيل بيرون كشيده شد.
وى اضافه كرد: جارى شــد ســيل در مســير داخلى 

شــهر زيارت شــيروان به مزارع پايين دست و به باغ 
ها و اراضى  روســتاى قلجق از توابع بخش مركزى 
شهرستان خسارت وارد كرده است كه برآورد خسارت 
ها و ارزيابى ها  توسط كارشناسان در حال انجام است.
ذوالفقارى افزود: خوشــبختانه سيالب به ابنيه فنى و 
راه ها در شهر زيارت و روستاى قلجق اين شهرستان 

خسارت نزده است.
سيل به واحدهاى مسكونى و حوزه كشاورزى 

اسفراين خسارت زد 
فرماندار اســفراين گفت: ســيل پنجشنبه شب به 17 
واحد مسكونى و حوزه كشاورزى چهار روستاى بخش 
مركزى اين شهرســتان خراسان شــمالى خسارت زد 
كه كارشناســان در حال بررسى ميزان زيان وارده به 

روستاييان هستند.
مهدى كرامتى به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بيشترين 
بارندگى و خســارت سيل در دهستان هاى دامنكوه و 
روييــن  بوده كه بر اســاس برآوردهاى اوليه به  بيش 
از  12 واحد مســكونى در روستاهاى رويين و دهك 

خسارات وارد شده است.
وى افزود : به دليل مشكالت فنى پل روستاى دهك 
و ورود ســيل به داخل روســتا عالوه بر خسارت به 
شمارى از واحدهاى مسكونى روستايى ، سيالب سبب 
تلف شدن 40 راس دام و خسارت به انبار هاى علوفه 

در اين روستا شده است.
فرمانداراســفراين گفت:جارى شدن سيل در روستاى 
رويين  كه از حجم بااليــى برخودار بود به پنج واحد 

مسكونى و باغات اين روستا خسارت وارد كرد.
كرامتى گفت : بارندگى و سيالب سبب آبگرفتى برخى 
منازل مسكونى در روســتاى توى شده و در روستاى 

حســن آباد نيز به منازل مســكونى و دام ها خسارت 
زده است.

وى تصريح كرد كــرد: مديريت بحران شهرســتان 
اسفراين از زمان شروع بارش باران در آماده باش است 
و نيروهاى امدادى و عملياتى براى رفع مشكل در اين 

مناطق  حضور دارند.
تگرگ و سيل بيش از 13 ميليارد ريال به كشاورزى 

شيروان خسارت زد
مدير جهاد كشاورزى شــيروان گفت: تگر گ و سيل 
عصر روز چهارشــنبه 13 ميليارد و 140 ميليون ريال 
به كشتزارها و باغ هاى اين شهرستان خراسان شمالى 

خسارت وارد كرد.
دكتر حسن ايزانلو اظهار داشت: اين خسارت در سطح 
38.5 هكتار برآورد شــده اســت كه 31.5 هكتار آن 

مربوط به كشتزارها است.
وى گفت: اين ميزان كشتزار 100 تا 70 درصد و هفت 
هكتار باغ گردو و ســيب نيز 40 تا 30 درصد خسارت 

ديده است.
ايزانلــو افزود: در حوزه دام  نيز 25 راس دام ســبك 

طعمه سيل شدند.
وى با بيان اينكه تعداد خانوار خسارت ديده از سيل و 
تگرگ عصر روز گذشــته 30 خانوار بودند اضافه كرد: 
بيشترين خسارت ها به ترتيب در حوزه زراعت به مبلغ 
هفــت ميليارد و 540 ميليون ريال، باغى چهار ميليارد 
و 100 ميليــون ريال و دام يك ميليارد و 500 ميليون 

ريال برآورد شده است.
ايزانلو افزود: خسارت هاى وارد شده در روستاى قلجق 
از توابع بخش مركزى و شهر زيارت شيروان بوده كه 
بيشترين خسارت مربوط به روستاى قلجق شهرستان 

برآورد شده است.
وقوع ســيل و بارش تگــرگ در 29 فروردين و 17 
ارديبهشــت ماه امســال نيــز بيــش از101 ميليارد 
ريال بــه كشــاورزى و باغ هــاى اين شهرســتان

 خسارت زده بود.

رييس سازمان جهاد كشاورزى خراسان شمالى گفت: 
خشكسالى 13 هزار و 183 ميليارد ريال به حوزه هاى 
مختلف بخش كشــاورزى اســتان خســارت زد كه 

بيشترين آن مربوط به بخش زراعى است.
دكتر عبداهللا يوســفى در گفتگو با خيرنگار ما افزود: 
نبــود بارش موثر و به موقــع موجب كاهش راندمان 
توليد در كشتزارهاى مختلف از جمله گندم، جو، كلزا، 
گوجه فرنگى، پياز و سيب زمينى در اراضى آبى و ديم 

اين استان شده است.
وى با بيان اينكه بيشــترين خسارت مربوط به اراضى 
ديم استان است افزود: خشكسالى باعث شد كه بخش 
زيادى از ديمزارهاى اســتان امسال محصولى نداشته 

باشد.
وى اظهار داشــت: پيدايش طغيان گونه برخى آفات 
و بيماريهاى گياهى در ســطح باغها و كشــتزارهاى 
خراســان شمالى از ديگر پيامدهاى زيانبار خشكسالى 
است.دكتر يوســفى گفت: نفوذ گستره خشكسالى در 
59 درصد از پهنه خراســان شمالى موجب شد تا اين 
روزها افزايش آفات در مزارع كشــاورزى و باغات به 
دغدغه اصلى كشــاورزان اين خطه از شــمال كشور 
مبدل شــود.وى در بخش ديگرى از ســخنانش به 
كاهش توليد علوفه در مراتع اســتان نيز اشاره كرد و 
افزود: اين امر نيز باعث شــده است تا حتى دامداران 
ســنتى نيز از تغذيه دستى استفاده كنند كه با توجه به 
افزايش قيمت نهاده هاى دامى هم اكنون اين قشــر 

متضرر شده اند.

دكتر يوسفى اظهار داشت: كاهش توليد گوشت قرمز، 
شــير و ساير لبنيات و شيوع برخى بيمارى هاى دامى 
از جمله خســارت هاى ناشى از خشكسالى در بخش 

دامى استان است.
وى گفت: براى جبران خســارت خشكسالى سهميه 
ســبوس براى توليد كنســانتره از خارج از استان به 
ميــزان 900 تن و جو به ميزان چهار هزار و 269 تن 

اختصاص داده شده است.
وى بر بيمه فراگير اراضى باغى اســتان نيز تاكيد كرد 
و افــزود: از محل هاى كمك هاى فنى و اعتبارى در 

اين خصوص تالش هايى شده است.
رييس سازمان جهاد كشاورزى خراسان شمالى افزود: 
زنبورداران استان نيز از ناحيه خشكسالى ضرر كردند، 
كه هم اكنون در حالى پيگيرى اختصاص شكر يارانه 

اى براى اين قشر به ميزان 500تن هستيم.
دكتر يوســفى گفت: اجراى عمليــات بيابان زدايى، 
قــرق و تامين نياز علوفه بهره بــرداران، ايجاد طرح 
هاى مرتعدارى و ســاماندهى سامانه هاى چراى دام، 
بهسازى چشمه ها، اليروبى قنوات، ايجاد كانال هاى 
آبيارى عمومى، خط انتقال آب با لوله، مرمت بند هاى 
انحرافى از جمله اقداماتى اســت كه به منظور كاهش 

خسارت به كشاورزان در حال انجام است.
برآورد خســارت 4 هزار ميليارد ريالى خشكســالى به 

گندمكاران خراسان شمالى
مدير امور زراعت ســازمان جهاد كشاورزى خراسان 
شــمالى نيز گفت: نبود بارش موثر و به موقع موجب 

كاهش راندمان توليد در كشتزارهاى گندم آبى و ديم 
اســتان شده است كه خســارت ناشى از اين وضعيت 

چهار هزار ميليارد ريال برآورد مى شود.
مهندس پژمان شهابى افزود: امسال 150 هزار هكتار 
گندم در اراضى استان كشت شد كه از اين ميزان 98 
هزار هكتار ديم و 48 هزار هكتار آن اراضى آبى است 
اما به علت كاهش نزوالت جوى 50 درصد از اراضى 
سطح زير كشت گندم ديم 100 درصد از بين رفت و 
راندمان عملكرد توليد 50 درصد از كشتزارهاى مابقى 

هم به نصف كاهش يافته است.
وى افــزود: عالوه بــر از بين رفتــن و كاهش توليد 
بخشى از كشتزارهاى گندم ديم، در اراضى گندم آبى 

نيز تا 30 درصد كاهش توليد پيش بينى شده است.
وى با بيان اينكه پيش بينى مى شود امسال تا حدود 
180 هزار تن گندم از كشــتزارهاى استان توليد شود 
گفت: در سال گذشته كشاورزان استان 266 هزار تن 
گندم توليد كرده بودند كه بعد از فصل برداشت 131 

هزار تن گندم مازاد بر نياز خود را به دولت فروختند.
وى اظهار داشــت: پيش بينى مى شود كشاورزان در 
ســال زراعى جارى تا 90 هزار تن گندم مازاد بر نياز 

خود را به سيلوها تحويل دهند.
مهندس شــهابى گفت: بارش هاى ارديبهشــت ماه 
جارى تاثيرى در گندمزارهاى ديم اســتان نداشــت 
زيراكه بعد از اين بــارش ها دماى هوا نيز باال رفت، 
اما تاحدودى اراضى آبى خسارت ديده ناشى از كاهش 

نزوالت جوى را جبران كرد.

رييس كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات خراسان 
شــمالى گفت: اپليكيشن شــعبه ياب اخذ راى براى 
تســهيل حضور مردم در پاى صندوق ها راه اندازى 

مى شود.
به گزارش اتفاقيه، امير براتى اظهار داشت: با استفاده 
از اين نرم افزار متقاضى مى تواند با توجه به موقعيت 

جغرافيايى از نزديكى شــعبه به محل خود و چگونگى 
تراكم جمعيــت و فاصله گذارى هاى اجتماعى مطلع 
شــود.وى افزود: آموزش ويژه انتخابات در شهرهاى 
بجنورد و شــيروان به دليل برگــزارى انتخابات تمام 
مكانيزه براى هزار و 400 نفر ساعت در حال برگزارى 
اســت.وى گفت: از اين تعداد 800 نفر ســاعت براى 

شــهر بجنورد و 600 نفر ســاعت براى شهر شيروان 
اســت.رييس كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات 
خراسان شــمالى افزود: از فرماندارى شهرستان هاى 
بجنورد و شيروان سركاربران و كاربران شعب اخذ راى 
در حال فراگيرى آموزش هــاى الزم براى برگزارى 

انتخابات هستند.

نماينده ولى فقيه در اســتان خراســان شمالى گفت: 
اولويت اول كشــور بهبود و رونق اقتصادى اســت و 
رييس جمهــور آينده بايد در اين زمينه طرح و برنامه 

داشته باشد.
به گزارش اتفتقيه، حجت االســالم  والمسلمين رضا 
نورى در خطبه هاى نماز جمعه مركز اســتان با اشاره 
به روز قانون و روز مجلس و ســخنان رهبرى اظهار 
داشــت: انتخابات بسترى اســت كه مردم در تعيين 
سرنوشــت كشــور در حوزه هاى مختلف سياسى و 
اقتصادى در آن شركت مى كنند و آينده و سرنوشت 

كشور در زمينه هاى مختلف بسته به انتخابات دارد.
وى بــا تاكيد بر لزوم تبعيــت از قانون در تمام زمينه 
ها از جمله انتخابات گفت: سركشــى در برابر قانون، 
ديكتاتورى است، انتخابات، قانون  خود را دارد، كسى 
حــق ندارد بگويد كه اگر تاييد صالحيت نشــوم راى 
نمــى دهم و يا جلوى راى دادن مــردم را مى گيرم، 
كسى حق ندارد در صورتى كه در انتخابات پيروز نشد، 

اغتشاش كند.
امام جمعه بجنورد اظهارداشــت : در تمام دنيا مرجعى 
براى بررســى صالحيت داوطلبــان انتخابات وجود 

دارد و در  ايــران  اين امر بر عهده شــوراى نگهبان 
گذاشته شد و هميشــه بنيانگذار جمهورى اسالمى و 
رهبر معظم انقالب اسالمى از شوراى نگهبان حمايت 

كردند.
حجت االســالم نــورى اولويت رييــس جمهورى 
منتخب را اقتصاد و بهبود معيشــت مردم اعالم كرد 
و خاطرنشــان كرد : اگرچه ما در ســاير حوزها نيز با 
مشكالتى مواجه ايم، ولى هيچ كدام اين موارد اولويت 
نيست، اولويت اول اقتصاد و معيشت مردم و بهبود آن 
است، در شرايط كنونى و بويژه با شيوع كرونا اقتصاد 
دچار مشــكل شــد و رييس جمهور آينده  بايد براى 

اشتغال و روتق اقتصاد برنامه و طرح داشته باشد.
رييس شــوراى امر به معروف و نهى از منكر استان 
خراســان شمالى تصريح كرد :  كســى كه در مسند 
رياست جمهورى قرار مى گيرد، بايد از توان و ظرفيت 
جوانان براى شكوفايى اقتصاد استفاده كند، ما ظرفيت 
هاى فراوانى در كشــور داريم، وقتى در نانو، هســته 
اى و يا ســاير موارد توان داريــم، قطعا جوننان ما در 
زمينه اشتغال و به راه انداختن كارگاهها هم مى توانند 

اقدام كنند.

حجت االســالم نورى بهره گيــرى از توان داخلى را 
از ديگر وظايــف رييس جمهورى منتخب اعالم كرد 
و اظهارداشــت : داشــتن اعتقاد به توان داخل است، 
اگر از واردات بى رويه كاال از خارج جلوگيرى شــود 
و توليد داخلى مورد حمايت قرار گيرد، قطعا كشور به 
خارج بى نياز مى شود و رييس جمهور منتخب مردم 
در انتخابات 28 خرداد 1400 بايد اين برنامه ريزى را 

كار خود قرار دهد.
وى بهره گيرى از منويــات رهبر معظم انقالب را از 
ديگر ويژگى رييس جمهورى آينده دانســت و گفت :  
رييس جمهورى كه وارد عرصه مى شود بايد منويات 
رهبرى را ســرلوحه كارها قرار دهــد، از منافع مردم 
حمايت كند، نگــذارد منافع ملى قربانى زياده خواهى 

دشمن شود.
نماينده ولى فقيه در استان خراسان شمالى با اشاره به 
وظايف شــوراهاى اسالمى شهر و روستا گفت: كسى 
كه وارد عرصه انتخابات مى شود، نبايد دنبال تخريب 
و تهمت باشــد، فضاى انتخابات بايد رقابتى باشد، اما 
تهمــت و بدگويى نبايد ابزار رســيدن به اهداف قرار 

گيرد.

رئيس كل دادگســترى خراسان شــمالى با تشريح 
عملكرد ستادهاى اســتانى و شهرستانى پيشگيرى 
و رسيدگى به جرائم و تخلفات انتخاباتى، از تشكيل 
يك فقره پرونده قضايــى درباره تخلفات انتخاباتى 
در شهرستان مانه و سملقان و ارائه 7 مورد تذكر به 
كانديداهاى شــوراهاى اسالمى و نيز برخى عوامل 

مرتبط با انتخابات در استان خبر داد.
 حجت اإلســالم و المسلمين جعفرى با بيان اينكه 
در خصوص رسيدگى به جرائم و تخلفات انتخاباتى 
شــعب ويژه اى در دادســراها و دادگاه هاى جزايى  
حســب مورد در مركز استان و نيز در شهرستان ها 
ايجاد شــده، در خصوص پرونده تخلفات انتخاباتى 
تشكيل شــده در شهرستان مانه و سملقان، تصريح 
كرد:اين پرونــده تحت عنوان تبليغــات زودهنگام 
شوراهاى اسالمى تشــكيل شده و مراتب در شعبه 
ويژه  دادســراى عمومى و انقالب مانه و سملقان، 

مطرح رسيدگى است.
 جعفرى بــه 48 فقره گزارش واصلــه به دبيرخانه 
ســتاد استانى پيشــگيرى و رســيدگى به تخلفات 
انتخاباتى نيز اشــاره و بيان كرد: تبليغات زود هنگام 
در فضاى مجــازى از طريق كانال هاى تلگرامى و 
...، سوء اســتفاده از امكانات دولتى، تشويش اذهان 
عمومى، اســتفاده از ســمت مجعول جهت تبليغات 
انتخاباتــى، عدم رعايت مــاده 39 قانون انتخابات 
رياســت جمهورى و اظهارات خالف واقع ، از موارد 
جرائم و تخلفات انتخاباتى اســت كه توسط مراجع 
مختلــف اعــم از اشــخاص حقيقــى و حقوقى به 
دبيرخانه ستاد گزارش شده كه در اين ميان تبليغات 
زودهنــگام با 42 فقره بيشــترين مصاديق گزارش 

هاى واصله  را به خود اختصاص داده است .
رئيس كل دادگســترى استان و رئيس ستاد استانى 
پيشگيرى و رسيدگى به جرائم و تخلفات انتخاباتى 
خراســان شــمالى همچنين گفت: به چهــار نفر از 
كانديداهاى  شــوراى اســالمى و سه نفر از عوامل 
اجرايى مرتبط با انتخابات در كميته رصد و هشــدار 
كه ذيل ســتاد اســتانى پيشــگيرى و رسيدگى به 
جرائم و تخلفات انتخاباتى تشــكيل شده؛ تذكرات 

الزم ارائه شــد0وى همچنين مجموع نشست هاى 
تشكيل شده در قالب ستادهاى استانى و شهرستانى 
پيشگيرى و رسيدگى به جرائم و تخلفات انتخاباتى 
را از بدو تشــكيل، 30 جلسه  عنوان و بيان كرد:26 
جلسه در شهرســتان ها و 4 نشست استانى در اين 
خصوص برگزار شــده و  26 مصوبه اجرايى نيز در 

پى داشته است.
صدور دستور قضايى براى شناسايى و دستگيرى 

عوامل پولشويى در آلبالغ
رئيس كل دادگســترى خراسان شــمالى جزئيات 
جديدى از سازوكار اقدامات مجرمانه و روند كمى و 
كيفى پولشويى عوامل اصلى دستگير شده مرتبط با 

فروش ذخائر معدنى آلبالغ را تشريح كرد.
حجت اإلســالم والمسلمين جعفرى تصريح كرد: تا 
كنون مشخص شده حجم اموال نامشروع تحصيل 
شــده از ســوى متهمين در اين پرونده طى  فرايند 
پولشــويى بالغ بر 300 ميليارد تومان بوده كه يقينا 
با دســتگيرى ديگر عوامل و ايادى مرتبط و تكميل 
تحقيقات اين مبالغ به بيشــتر از ايــن نيز افزايش 

خواهد يافت .
وى با بيان اينكــه متهمين با فروش اموال عمومى 
و ذخائر ارزشــمند معدنى به مناطق مختلف كشور 
از جمله به برخى اســتان ها بطور ســازمان يافته و 
شبكه اى  عمل مى كردند و با اين كار باعث تضييع 
حقوق عامه شــده اند؛ گفت: همه عوامل مربوط به 
اين رويداد چه افراد بومى و غير بومى كه به نحوى 
در اين جريان دخالت شده اند تحت تعقيب كيفرى 
قرار گرفته اند و اخبار تكميلى متعاقبا اطالع رسانى 

خواهد شد.
جعفرى افزود: كســانى كه در امر برداشــت و بهره 
بردارى غيرمجــاز از معادن و نيز در خريد و فروش 
اموال عمومى به هر ميزان و در هر سطحى فعاليت 
هاى غيرقانونى و مجرمانه  داشــته اند و همچنين 
كليه اشــخاصى كه  عالمانه و عامدانه بســترهاى 
الزم را براى تسهيل و تســريع سازوكار غيرقانونى 
پولشويى عوامل اصلى فراهم كرده اند تحت تعقيب 

كيفرى و قضايى قرار دارند.

معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى، خدمات 
درمانى و بهداشــتى خراسان شمالى گفت: تاكنون 
25 هزار نفر در اين اســتان واكسن كرونا دريافت 
كرده اند كه بر اســاس اولويت، تزريق اين واكسن 

ادامه دارد.
دكتر افشين دلشــاد روز پنجشنبه به خبرنگار ايرنا 
اظهار داشــت: اكنون تزريق واكسن كرونا به افراد 
70 ســاله به باال در حال انجام اســت و اين افراد 
براى دريافت واكســن حتما بايد در سامانه مربوط 
ثبت نام كنند.وى افزود: تزريق واكســن به افراد، 
اختيارى است و اجبارى در دريافت آن وجود ندارد 
و اين دانشــگاه از اين پس، تمــاس تلفنى با افراد 

براى دريافت واكسن كرونا برقرار نمى كند.
دلشــاد تصريح كرد: تنها افرادى كه با ثبت نام در 
ســامانه متقاضى دريافت اين واكسن شده اند، از 

طريق پيامك اطالع رسانى مى شوند.
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى، خدمات 
درمانى و بهداشــتى خراسان شــمالى خاطرنشان 
كرد: واكسيناســيون كرونا پس از واكسيناســيون 

عليه آبله، گسترده ترين طرح واكسيناسيون در دنيا 
است كه در حال انجام است.وى اظهار داشت: اين 
دانشگاه، نيروى انســانى جديد براى اجراى طرح 
واكسيناســيون جذب نكرده و به كار نگرفته است 
از ايــن رو با همان تعداد نيروى متخصص محدود 
نســبت به اجراى اين طرح اقدام كرده اســت.وى 
درباره بازماندن چندهزار نفرى سالمندان باالى 80 
سال از دريافت واكسن كرونا گفت: دريافت واكسن 
اختيارى اســت، اين دانشگاه اطالع رسانى الزم را 
در شــهر و روســتا انجام داده و با افراد باالى 80 
ســال تماس برقرار كرده البته برخى از تماس ها 
منجر به پاسخگويى نشــده است و برخى از افراد 
هم از دريافت آن اســتقبال نكردند.وى درباره نبود 
اراده براى دريافت واكســن كرونا گفت: نبود اميد 
به زندگى و يا پايين بودن آن ســبب نبود اراده در 
برخى از سالمندان براى دريافت واكسن شده است. 
دلشــاد اظهار داشــت: به نظر مى رسد استقبال از 
دريافت واكســن كرونا در گروه سنى ميانساالن و 

كمتر از 75 ساله ها، بيشتر باشد.

خشكسالى 13 هزار و 183ميليارد ريال به بخش كشاورزى خراسان شمالى 
خسارت زد

نرم افزار شعبه  ياب اخذ راى در خراسان شمالى راه اندازى مى شود 

نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى؛
رييس جمهور آينده بايد براى رونق اقتصادى كشور  برنامه داشته باشد

رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى خبر داد؛

هفت تذكر و تشكيل يك پرونده تخلف انتخاباتى 
در استان

25 هزار نفر در خراسان شمالى واكسن كرونا 
دريافت كردند
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نماينده مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه در 
راستاى اقدامات مجلس در مسير هدايت نقدينگى ها 
به ســمت بازارهــاى مولد از جمله بــورس، كليات 
طرح ماليات بر عايدى ســرمايه تصويب شد، افزود: 
بر اســاس اين طرح، نگهدارى دارايى هاى غير مولد 
همچون طال، خودرو، مســكن و ارز مشمول ماليات 

خواهد شد.
به گــزارش اتفاقيه به نقل از ايرنــا، يكى از اهداف 
تصويب طرح ماليــات بر عايدى ســرمايه، هدايت 
سرمايه ها به بازارهاى مولد ازجمله بازار سرمايه است 
كه كليات آن در مجلس شوراى اسالمى به تصويب 
رســيد و به طور قطع اين مصوبه تأثير بســزايى در 
توسعه هر چه بيشتر بورس، اقتصاد و بازارهاى مولد 
خواهد داشــت كه در اين زمينه يك نماينده مجلس 
اظهار داشــت: پيش  از اين نمايندگان مجلس طرح 
ماليات بر خانه هاى خالى را نيز به تصويب رســانده 
بودند كه هدف از آن طــرح نيز حمايت از بازارهاى 

مولد بود،
جعفر قادرى در گفت و گو با خبرنگار اقتصادى ايرنا 
گفت: بر اســاس اين طرح دارندگان مســكن يا بايد 
از اين خانه ها اســتفاده كــرده و يا آن را اجاره دهند. 
در اين ســاختار، مسكن ديگر يك كاالى سرمايه اى 
نيســت بلكه يك كاالى مصرفــى خواهد بود و اگر 
كســى به عنوان ســرمايه گذارى ملكى را خريدارى 
مى كنــد بايــد آن را به طــور حتــم از طريق اجاره 
واگذار كرده و كسب درآمد كند، بدين ترتيب انگيزه 
خريــد و نگهدارى و  فروش ملك بــا قيمت باالتر 
مسكن كاهش مى يابد، در نتيجه ملك ديگر كاالى 
ســرمايه اى نخواهد بود و به قالب اصلى خود يعنى 

كاالى مصرفى تبديل خواهد شد.
وى افــزود: نبايد اجــازه داد نقدينگى ها در بازارهاى 
غيرمولد بكار گرفته شــود و خودروى اضافى، طال، 
جواهرات، زمين و يا ســاير دارايى هاى ديگر با هدف 

سرمايه گذارى خريدارى شوند. 
اين نماينده مجلس خاطرنشــان كــرد: برخى از اين 
طريق ســعى دارند قدرت خريد خــود را حفظ كنند 
اما بر اســاس اصــول علم اقتصاد اگر كســى قصد 
دارد قــدرت خريد خود را افزايش دهد بايد ســرمايه 
خود را به ســمت بازار ســرمايه برده و منابع خود را 
در اين بازار مورداســتفاده قــرار دهد.وى تاكيد كرد: 
بنابراين با هدف رسيدن به اين چارچوب، همان طور 
كه مــا بايد مقررات و قوانينى را بــراى تقويت بازار 
ســرمايه تصويب و تدوين كنيم، هم زمان بايد هزينه 
ســرمايه گذارى بازارهاى موازى بازار ســرمايه مانند 
خودرو و مسكن كه نقدينگى ها را به سمت خودشان 
مى كشند و بازار سرمايه را با مشكل نقدينگى مواجه 

مى كنند، افزايش دهيم.
قادرى افزود: سرمايه گذارى در بازارهاى غيرمولد بايد 
به شكل هاى مختلف پرهزينه شود تا افراد منابع خود 
را در بازارهاى مولد همچون بورس و در مسير رشد و 

توسعه چرخ توليد و اقتصاد كشور بكار بگيرند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: اگر كســى قصد خريد 
خودرو دارد، اين خودرو بايد در حد نيازش باشد و اگر 
بيشتر از آن است و فقط قصد سرمايه گذارى دارد، بايد 
با محدوديت هايى كه تعيين مى شود و پرهزينه كردن 
اين نوع ســرمايه گذارى، وى را به سرمايه گذارى در 

بازارهاى مولد ترغيب و هدايت كرد.
وى با تأكيد بر اين كه ســرمايه گذارى در بازارهايى 

نظير خودرو و مســكن، قــدرت نقدينگى افراد را در 
جهت سرمايه گذارى در بازار سرمايه محدود مى كند، 
افزود: اين مصوبه كمك مى كند افراد منابعشان را به 
ســمت بورس سوق دهند بدين ترتيب هم به اقتصاد 
كشــور كمك شده و هم بورس با محدوديت منابع و 

نقدينگى مواجه نمى شود.
قــادرى با تأكيد بر اينكه بــه نتايج حاصل از اجراى 
اين مصوبه مى توان بسيار خوش بين بود، گفت: اين 
ابزارها و قوانين در كشورهاى ديگر نيز مورداستفاده 

قرار مى گيرد و منطق آن هم روشن است. 
اين نماينده مجلس گفت: در اين كشورها نگهدارى 
مســكن و خودرو، هزينه زيادى دارد و از اين طريق 
بازارهاى مولد همچون بورس، جذابيت بسيار بااليى 
پيــدا كرده اند، ازاين رو دليلى ندارد كه در كشــور ما 
اتخاذ تصميماتى كه بازارهــاى غيرمولد را پرهزينه 

كند، نتيجه بخش نباشد.
وى ضمن برشمردن آثار مثبت اين طرح تاكيد كرد: 
بايد از تجربيات كشورهاى ديگر در اين حوزه استفاده 
كنيم و به جمع كشــورهايى كه بازارهاى مولد كارا و 

پر رونقى دارند بپيونديم.
در نشســت علنى روز چهارشــنبه (پنجم خرداد ماه) 
ســال جــارى مجلس شــوراى اســالمى، گزارش 
كميســيون اقتصادى در مورد طرح قانون ماليات بر 
عايدى سرمايه مورد بررســى قرار گرفت و تصويب 
شد.مهدى طغيانى، ســخنگوى كميسيون اقتصادى 
مجلس شوراى اســالمى با اشاره به تصويب كليات 
طرح ماليات بر عايدى ســرمايه در اين كميســيون 
گفت: هدف نمايندگان از تصويب اين طرح اســتفاده 

از سرمايه ها در حوزه توليد و اشتغال است.

ـــان در  ـــران همچن ـــت: اي ـــيا گف ـــز اوراس ـــر مي دبي
فهرســـت كشـــورهاى دريافت كننـــده ترجيحـــات 

تعرفـــه اى مشـــترك اوراســـيا GSP مى مانـــد.
ـــا از ســـازمان  ـــه نقـــل ازايرن ـــه ب ـــه گـــزارش اتفاقي ب
توســـعه تجـــارت، الهـــام حاجـــى كريمـــى بـــا 
بيـــان اينكـــه شـــوراى عالى اتحاديـــه اقتصـــادى 
ـــوردار  ـــورهاى برخ ـــد كش ـــت جدي ـــيا، فهرس اوراس
ـــالم  ـــه را اع ـــن اتحادي ـــه اى اي ـــات تعرف از تخفيف
ـــت  ـــن فهرس ـــاس اي ـــر اس ـــزود:  ب ـــت، اف ـــرده اس ك
ــب  ــورهاى رقيـ ــدادى از كشـ ــذف تعـ ــا حـ و بـ
ـــراى  ـــازى ب ـــت ممت ـــازار، موقعي ـــن ب ـــران در اي اي
ـــم  ـــيا فراهع ـــور در اوراس ـــى كش ـــاى صادرات كااله

ـــت. ـــده اس ش
ـــن تصميمـــات شـــورايعالى  ـــق آخري ـــزود: طب وى اف
اتحاديـــه اقتصـــادى اوراســـيا در اكتبـــر 2020 و 
پيشـــنهاد برخـــى كشـــورهاى عضـــو اتحاديـــه 
ــورهاى  ــد؛ كشـ ــرر شـ ــيا، مقـ ــادى اوراسـ اقتصـ
بهره منـــد از تخفيفـــات تعرفـــه اى مشـــترك 
ـــام  ـــان نظ ـــه هم ـــيا ك ـــادى اوراس ـــه اقتص اتحادي
عمومـــى ترجيحـــات (GSP) روســـيه اســـت 
ــاد اتحاديـــه اقتصـــادى اوراســـيا  و بعـــد از ايجـ
بـــه ســـاير كشـــورهاى عضـــو تســـرى يافتـــه، 
بازنگـــرى شـــود و تعـــداد كشـــورهاى بهره منـــد 

از امتيـــاز محدودتـــر شـــود.
بـــه گفتـــه حاجـــى كريمـــى، بـــر ايـــن اســـاس 
ـــورهاى  ـــد كش ـــت جدي ـــارس 2021 فهرس در 5 م
تدويـــن  تعرفـــه اى  تخفيفـــات  از  برخـــوردار 
ــمى  ــايت رسـ ــى در وبسـ ــه تازگـ ــه بـ ــد كـ شـ
ــمار  ــده  و شـ ــر شـ ــز منتشـ ــه نيـ ــن اتحاديـ ايـ
كشـــورهاى درحـــال توســـعه مشـــمول دريافـــت 
ـــه 29  ـــور ب ـــه اى از 103 كش ـــات تعرف ـــن تخفيف اي
ـــورهاى  ـــداد كش ـــت؛ تع ـــه اس ـــش يافت ـــور كاه كش
كمتـــر توســـعه يافتـــه مشـــمول نيـــز از 50 بـــه 

48 كشـــور رســـيد.
ــه  ــا نكتـ ــه داد: امـ ــيا ادامـ ــز اوراسـ ــر ميـ دبيـ
ـــه  ـــوط ب ـــد مرب ـــت جدي ـــت در فهرس ـــز اهمي حائ
ـــام  ـــوردار از نظ ـــعه برخ ـــال توس ـــورهاى درح كش
ـــه گمركـــى (تخفيـــف 25 درصـــدى)  تخفيـــف تعرف
ـــن،  ـــه، چي ـــه تركي ـــور از جمل ـــه 74 كش ـــت ك اس
هنـــد، كـــره جنوبـــى، كشـــورهاى عربـــى 
ـــام،  ـــل، ويتن ـــراق، برزي ـــارس، ع ـــج ف ـــيه خلي حاش
ســـنگاپور،  لبنـــان،  اندونـــزى،  هنگ كنـــگ، 
ـــا  ـــدى آن ه ـــاى تولي ـــه كااله ـــزى ك ـــد، مال تايلن
مى توانســـت رقيـــب محصـــوالت ايرانـــى در 
ـــارس  ـــيا باشـــد، حـــذف شـــده و از 5 م ـــازار اوراس ب
ـــاز برخـــوردار نيســـتند. ـــن امتي ـــد از اي ـــه بع 2021 ب

حاجـــى كريمـــى تاكيـــد كـــرد:  ايـــن رويـــداد، 
موقعيـــت ممتـــازى را در بـــازار اوراســـيا بـــراى 
ايـــران ايجـــاد مى كنـــد و محصـــوالت ايرانـــى 
مشـــمول تخفيفـــات از لحـــاظ قيمـــت، رقابـــت 
ـــاير  ـــاى س ـــه كااله ـــرى بيشـــترى را نســـبت ب پذي
ـــد. ـــتند، دارن ـــت نيس ـــن ليس ـــه در اي ـــورها ك كش

وى يـــادآور شـــد: طبـــق قاعـــده موســـوم بـــه 
اقتصـــادى  اتحاديـــه  مشـــترك  ترجيحـــات 
اوراســـيا، 25 درصـــد تخفيـــف تعرفـــه اى بـــراى 
حـــدود 1500 رديـــف كاال (كـــد HS شـــش 
ــاورزى  ــًا محصـــوالت كشـ رقمـــى) كـــه عمدتـ
ـــن  ـــعه تعيي ـــال توس ـــورهاى در ح ـــه كش ـــتند ب هس
ـــوص  ـــه در خص ـــد. البت ـــد ش ـــا خواه ـــده، اعط ش
ــت  ــه فهرسـ ــعه يافتـ ــر توسـ ــورهاى كمتـ كشـ
اقـــالم مشـــمول تخفيـــف گســـترده تر و ميـــزان 
ـــده  ـــن ش ـــر تعيي ـــه صف ـــدود تعرف ـــا ح ـــف ت تخفي

اســـت.
بـــه گفتـــه حاجـــى كريمـــى، الزم اســـت 
ــاى  ــته فرم هـ ــون گذشـ ــدگان، همچـ صادركننـ
طريـــق  از  را   (A) آ  فـــرم  مبـــدا  گواهـــى 

اتاق هـــاى بازرگانـــى تهـــران و شهرســـتان ها 
دريافـــت كـــرده و اطالعـــات و الزامـــات مـــورد 
ـــات  ـــه اثب ـــوط ب ـــدارك مرب ـــه م ـــاز آن از جمل ني
ايرانـــى بـــودن محصـــول صادراتـــى و حداقـــل 
50 درصـــد محتـــواى داخلـــى آن را بـــه دقـــت 
رعايـــت و ارايـــه كننـــد، همچنيـــن مـــدارك و 
ـــت  ـــال جه ـــه س ـــا س ـــل ت ـــه را حداق ـــناد مربوط اس
بررســـى  درخواســـت هاى  بـــه  پاســـخگويى 
طرف هـــاى  گمـــركات  توســـط  احتمالـــى 
اوراســـيايى و اتاق هـــاى بازرگانـــى ايـــران نـــزد 

خـــود نگـــه دارنـــد.
نظـــام عمومـــى ترجيحـــات (GSP) از ســـال 
1971 و بـــا حمايـــت آنكتـــاد (كنفرانـــس تجـــارت و 
ـــا  ـــاد فض ـــتاى ايج ـــد) و در راس ـــل متح ـــعه مل توس
ـــراى توانمندســـازى كشـــورهاى درحـــال توســـعه،  ب
ـــن  ـــه، در تجـــارت بي ـــر توســـعه يافت ـــژه كمت ـــه وي ب
ـــه  ـــورها پاي ـــعه كش ـــطح توس ـــاى س ـــل و ارتق المل
ريـــزى شـــد كـــه در ايـــن نظـــام، كشـــورهاى 
ـــه دسترســـى  ـــك جانب ـــه شـــكل ي ـــه ب توســـعه يافت
ــورهاى در  ــراى كشـ ــود را بـ ــاى خـ ــه بازارهـ بـ
ـــه  ـــا ارائ ـــه ب ـــعه يافت ـــر توس ـــعه و كمت ـــال توس ح
تخفيف هـــاى تعرفـــه اى يـــك جانبـــه در مـــورد 
ـــود  ـــى خ ـــالم واردات ـــى از اق ـــل توجه ـــش قاب بخ

از ايـــن كشـــورها فراهـــم مى كننـــد.
ــى دوره اى در  ــوب ارزيابـ ــن چارچـ ــه در ايـ البتـ
ـــرايط  ـــد ش ـــورهاى واج ـــت كش ـــوص فهرس خص
ـــود  ـــام مى ش ـــز انج ـــاز ني ـــن امتي ـــوردارى از اي برخ
ـــه  ـــورهاى ارائ ـــك از كش ـــر ي ـــد ه ـــق قواع و طب
دهنـــده ايـــن امتيـــازات، معيارهايـــى از جملـــه 
ـــه  ـــط ب ـــد متوس ـــورها (درآم ـــد كش ـــش درآم افزاي
بـــاال) يـــا افزايـــش ســـهم از تجـــارت جهانـــى 
ـــورها  ـــذف كش ـــه ح ـــر ب ـــد منج ـــورها مى توان كش

ـــوند. ـــاز ش ـــن امتي ـــت اي ـــت درياف از فهرس

پــس از پذيــرش شــركت ســيمان فــارس در تاريــخ 
22 ارديبهشــت مــاه بــه عنــوان نخســتين پذيــرش 
ــيمانى  ــركت س ــول 4 ش ــرش محص ــال و پذي امس
ديگــر در 29 ارديبهشــت مــاه ايــن بــار نوبــت 
شــركت هــاى ســيمان فــارس نــو، ســيمان ســاوه و 
ســيمان صوفيــان بــود تــا بــا پذيــرش محصــوالت 
آن هــا در بــازار اصلــى بــورس كاال، صنعت ســيمان 
در پيــچ آخــر خــروج از نظــام قيمــت گــذارى قــرار 
گيــرد؛ بــورس كاال يكشــنبه آينــده ميزبــان عرضــه 

همزمــان 10 شــركت ســيمانى اســت.
بــه گــزارش اتفاقيــه  بــه نقــل از كاالخبــر؛ مديريــت 
پذيــرش و بازاريابــى شــركت بــورس كاالى ايــران 
ــرش  ــه از پذي ــاى جداگان ــه ه ــدور اطالعي ــا ص ب
ــارس  ــيمان ف ــاى س ــركت ه ــيمان ش ــول س محص
ــازار  ــان در ب ــيمان صوفي ــاوه و س ــيمان س ــو، س ن

ــر داد. ــورس خب ــن ب ــى اي اصل
 8 ســيمان  درمجمــوع  هــا  پذيــرش  ايــن  بــا 
ــرش  ــورد پذي ــون م ــال تاكن ــداى س ــركت از ابت ش
ــرش  ــز پذي ــن ني ــش از اي ــه اســت و پي ــرار گرفت ق
ــارس، ســيمان  محصــول شــركت هــاى ســيمان ف
ــرب و  ــيمان غ ــع س ــاش، صناي ــيمان خ ــزر، س خ
ــن  ــرعت گرفت ــود. س ــده ب ــد ش ــن تايي ــيمان قائ س
ــرش محصــول شــركت هــاى ســيمانى نشــان  پذي
مــى دهــد بــه زودى شــاهد عرضــه متمركــز 
ســيمان در بــورس كاال خواهيــم بــود. ورود ســيمان 
بــه بــورس كاال بــه معنــاى كشــف قيمــت براســاس 
ــا از ايــن پــس شــركت هــا  عرضــه و تقاضاســت ت
ــد  ــت هــاى غيرمنطقــى در رون ــدون دخال ــد ب بتوانن

ــد و  ــل رص ــفاف و قاب ــد ش ــه در رون ــت و البت قيم
نظــارت شــده بــه فــروش محصوالتشــان بپردازنــد و 
بــراى توليــد آينــده و صــادرات برنامــه ريــزى كننــد.

براســاس اطالعيــه منتشــر شــده، پذيــرش محصول 
ســيمان شــركت هــاى ســيمان فــارس نــو، ســيمان 
ســاوه و ســيمان صوفيــان پــس از بررســى مــدارك 
ــه  ــن جلس ــود و دومي ــت و ن ــتندات در دويس و مس
ــاه جــارى در  ــخ 4 خــرداد م ــه عرضــه در تاري كميت
ــب  ــورد تصوي ــران م ــورس كاالى اي ــى ب ــازار اصل ب

قــرار گرفــت.
بــه گفتــه عبدالرضــا شــيخان، دبيــر انجمــن صنفــى 
ــوالت  ــه محص ــيمان عرض ــت س ــان صنع كارفرماي
در  را  قيمت هــا  تعييــن  زمينــه  كاال  بــورس  در 
بســترى شــفاف و در تقابــل عرضــه و تقاضــا فراهــم 
مى كنــد. وى در مصاحبــه اخيــر خــود اشــاره كــرده 
كــه قوانيــن و مقــررات حاكــم بــر عرضــه ســيمان 
برخــوردار  ويــژه اى  اهميــت  از  كاال  بــورس  در 

هســتند.
عضــو  گراونــدى،  شــهريار  ديگــر  ســوى  از 
ــت  ــان صنع ــى كارفرماي ــن صنف ــره انجم هيات مدي
ــى كــردن عرضــه  ــت ارزياب ــا مثب ســيمان كشــور ب
ســيمان در بــورس كاال گفــت: ايــن سياســت 
رونــد  از  ســيمان  خــروج  زمينــه  مى توانــد 
نرخ گــذارى دســتورى ســيمان را فراهــم كنــد.   
واحدهــاى توليدكننــده ســيمان تحت تاثيــر سياســت 
ــا  ــته ب ــال هاى گذش ــتورى طــى س ــذارى دس نرخ گ
ــه  ــه طوريك ــده اند ب ــه رو ش ــى روب ــاى مال چالش ه
ايــن واحدهــا ديگــر ســودده نيســتند و بدين ترتيــب 

ــازى  ــاى نوس ــن هزينه ه ــس تامي ــد از پ نمى توانن
ــد.  ــز و تاميــن قطعــات يدكــى خــود بربياين و تجهي
ــول  ــن محص ــه اي ــه در عرض ــب چنانچ بدين ترتي
ســاختمانى از طريــق معامــالت بــورس كاال، عرضــه 
ــه  ــوان ب ــد، مى ت ــرخ باش ــده ن ــا، تعيين كنن و تقاض
بهبــود شــرايط توليــد در ايــن صنايــع اميــد داشــت.
گفتنــى اســت، مهــدى زمانــى ســبزى رئيــس اداره 
ــى ســازمان  ــاى كاالي ــورس ه ــازار ب ــر ب نظــارت ب
ــق  ــه طب ــرد ك ــالم ك ــه اى اع ــورس در مصاحب ب
ــدن  ــت، مع ــا وزارت صنع ــده ب ــام ش ــات انج مكاتب
ــروج  ــه خ ــى وزارت نســبت ب ــام عال و تجــارت، مق
ــع  ســيمان از نظــام قيمــت گــذارى دســتورى و رف
ــا  ــن رو ب ــاعد دارد، از اي ــر مس ــدى نظ ــهميه بن س
پذيــرش مجــدد شــركت هــاى ســيمانى در بــورس 
ــف  ــت، كش ــام رقاب ــازار، انج ــت ب ــاهد تقوي كاال ش
ــه  ــفافيت هرچ ــت ش ــيمان جه ــت س ــح قيم صحي
بيشــتر، حفــظ حقــوق ســهامداران و همچنيــن 

ــود. ــم ب ــت خواهي ــذف ران ح
بــر اســاس ايــن گــزارش، براســاس اطالعيــه 
ــران 10  ــورس كاالى اي ــى ب ــازار فيزيك ــه ب عرض
ــه  ــركت از زيرمجموع ــه 9 ش ــيمانى ك ــركت س ش
ــرداد  ــنبه 9 خ ــند، روز يكش ــى باش ــتا م ــاى شس ه
ــد  ــورس عرضــه خواهن مــاه محصــول خــود را در ب
ــيمان  ــركت س ــامل ش ــا ش ــركت ه ــن ش ــرد. اي ك
كرمــان، ســيمان آبيــك، ســيمان فــارس نــو، 
ــاوه،  ــيمان س ــاش، س ــيمان خ ــارس، س ــيمان ف س
ســيمان خــزر، ســيمان غــرب، ســيمان صوفيــان و 

ــتند. ــن هس ــيمان قائ س

دولت در حالى علت قطعى برق را اســتخراج رمزارزها 
اعالم كرده است كه به اذعان كارشناسان و نمايندگان 
مجلــس، علت خاموشــى هاى اخير را بايــد در جاى 

ديگرى جستجو كرد.
به گزارش اتقافيه به نقل از  تجارت نيوز، با شروع فصل 
گرما، قطعى برق و خاموشــى هــاى مداوم به يكى از 
چالش هاى اساسى مردم تبديل شده است و عده بسيار 

زيادى از اين بابت متضرر شده اند.
يكــى از داليل مهمى كه توســط دولت براى قطعى 
برق و خاموشــى هاى اخير عنوان مى شــود، استخراج 
رمزارز اســت. در اين باره، حسن روحانى رئيس جمهور 
در جلســه اخير هيــات دولت با اعــالم اينكه توليد و 
اســتخراج رمزارزها در كشور حتى مراكز داراى مجوز، 
تا پايان شهريور ممنوع شــده است، گفت: برق براى 
اســتخراج رمزارزها با مجوزش 300 مگاوات است اما 
غير مجازش دو هزار مگاوات است. هر كسى تعدادى 
ماينر گذاشــته و اين بيت كوين را استخراج مى كند. از 
امروز تا پايان شهريور هر نوع استخراج رمزارز ممنوع 

و غير قانونى است.
عدم سرمايه گذارى در صنعت برق، عامل خاموشى 

اما به اذعان كارشناسان و نمايندگان مردم در مجلس 

شــوراى اســالمى، علت اصلى قطعى برق، رمزارزها 
نيســتند و علل و عوامل اصلــى قطعى برق را بايد در 

جاى ديگرى جستجو كرد. 0
ر اين باره مجتبــى توانگر رئيس كميته اقتصاد انرژى 
مجلس بــا بيان اينكه ســهم كشــور از كل صنعت 
اســتخراج رمــزارز در دنيا كمتر از پنج درصد اســت، 
گفت: علت قطع برق، اســتخراج رمزارز نيســت بلكه 
علت توقف ســرمايه گذارى و فرسودگى شبكه توزيع 

و توليد است.
محمدرضا پورابراهيمى، رئيــس كميته اقتصاد انرژى 
مجلس نيز گفت: درخصــوص ارتباط احتمالى قطعى  
برق و استخراج رمزارزها، موضوع را در كميته اقتصاد 
ديجيتال مجلس بررســى كرديم؛ ظرفيت اسمى توليد 
برق در كشــور 85000 مگاوات و ظرفيت واقعى توليد 

برق در كشور 60000 مگاوات است.
نماينــده مردم كرمان در مجلس شــوراى اســالمى 
نيــز با بيان اينكه مهم ترين عامــل و دليل اصلى اين 
خاموشى ها و قطعى برق عدم سرمايه گذارى جديد در 
حوزه صنعت برق اســت گفت: به طور متوسط سالى 
بين 8 تا 10 درصد مصرف برق خانگى ما افزايش پيدا 
مى كند. وزارت نيــرو كه متولى راه اندازى نيروگاه هاى 

جديد است در پنج سال گذشته هيچ سرمايه گذارى در 
اين حوزه نكرده اســت. بزرگ ترين مشكل ما همين 

مساله است.
سهم يك درصدى رمزارزها از برق توليدى كشور

محمدرضا شــرفى، عضو انجمن بالكچين ايران نيز با 
بيان اينكه ارتباط دادن خاموشى هاى اخير به مصارف 
مراكز ارز ديجيتال نوعى فرافكنى اســت و بايد ريشه 
كمبود برق را در مديريــت ضعيف صنعت برق دنبال 
كرد. مى گويد: بنا به آمارهاى جهانيريال ســهم ايران 
از اســتخراج ارز ديجيتال بين پنج تا هفت درصد است 
كــه اين ميزان مصرف معادل يك درصد از توليد برق 

كشور است.
عضو انجمن بالكچين ايران با اشاره به اينكه به دليل 
نوپا بودن صنعت اســتخراج ارز ديجيتال اين بخش به 
نوعى بالگردان ضعف مديريت وزارت نيرو براى توليد 
برق شده اســت معتقد است: با شروع گرماى زودرس 
استفاده مردم از سيســتم هاى سرمايشى مصرف برق 
رشد محسوسى داشــته است، اما متأســفانه مديران 
صنعت برق تمام اين كمبودها را ناشــى از اســتخراج 
ارز ديجيتال مى دانند در حالى كه ســاير صنايع مانند 
فوالد و خودرو نيز سهم عمده اى از مصرف برق دارند.

رئيس انجمن نفت ژاپن اعالم كرد كه پااليشگاه هاى 
ژاپنى مى توانند واردات نفت ايران را سه ماه بعد از اين 

كه رفع تحريم ها عليه ايران تاييد شد، ازسربگيرند.
به گزارش اتفاقيــه به نقل از تجارت نيوز، تســوتومو 
سوگيمورى در يك كنفرانس مطبوعاتى آنالين گفت: 
پس از ايــن كه رفع تحريم ها عليه ايران تاييد شــد، 
زمانى اســت كه ما مالحظاتمان را آغاز مى كنيم و از 
ســرگيرى واردات نفت ايران ممكن اســت بعد از سه 

ماه آغاز شود.
 ENEOS وى كــه رئيــس هيات مديــره شــركت

Holdings اســت، افزود: بدون تاييــد رفع تحريم ها، 
پااليشــگاه هاى ژاپنى نمى توانند ازســرگيرى واردات 
نفت ايران را بررسى كنند. شركت ENEOS هم هنوز 
بررسى جزئيات ازســرگيرى واردات نفت ايران را آغاز 

نكرده است.
اظهارات ســوگيمورى به دنبال اظهارات هفته گذشته 
حســن روحانى، رئيس جمهور ايران مطرح شــد كه 
اعــالم كرد توافــق اصلى براى احيــاى برجام و رفع 
تحريم هاى اصلى عليه بخشــهاى نفت، پتروشيمى و 

كشتيرانى ايران حاصل شده است.

سه پااليشگاه بزرگ ژاپن شامل ENEOS، ايدميتسو 
كوســان و كاســمو اويل 21 مه اعالم كردند امكان 
ازســرگيرى واردات نفت ايران را پس از اين كه تاييد 
شــد تحريم ها عليه ايران برداشته شــده اند، به دقت 

بررسى مى كنند.
ژاپن واردات نفت ايران را در ماه مه سال 2019، مدت 
كوتاهى پس از اين كه وارداتش را در فوريه ازسرگرفته 
بود متوقف كرد زيرا آمريكا معافيت 180 روزه هشــت 
كشــور شــامل ژاپن براى ادامه واردات نفت ايران را 

تمديد نكرد.

هدايت دوباره نقدينگى به سمت بورس با كمك ماليات برعايدى سرمايه   فرصت طاليى براى صادرات ايران با ادامه تعرفه ترجيحى اوراسيا

محصول 3 شركت سيمانى ديگر در بازار اصلى بورس كاال پذيرش شد؛

يك گام تا خروج صنعت سيمان از نظام قيمت  گذارى دستورى

سهم يك درصدى رمزارزها از كل مصرف برق كشور

شرط ژاپن براى از سرگيرى واردات نفت از ايران

درآمد ايران از
 پارس جنوبى چقدر است؟

توســعه ميدان مشــترك پارس جنوبى 
و افزايش 2.5 برابرى برداشــت از اين 
ميدان مشــترك در دولت تدبير و اميد، 
افزايش درآمد ايــران از آن را به همراه 
داشــته، تا آنجا كه بــه گفته مديرعامل 
شــركت نفــت و گاز پــارس، ايران در 
مجمــوع درآمــدى 335 ميليارد دالرى 
(ارزش محصوالت توليدى) از اين ميدان 

مشترك داشته است.
به گزارش اتفاقيه به نقل از ايرنا،  حدود 
20 ســال اســت كه ايران برداشت گاز 
از ميدان مشــترك پارس جنوبى را آغاز 
كرده و در اين مدت همواره توليد ايران 
از اين مخزن مشترك افزايش داشته با 
اين حال تا چند سال پيش اين برداشت 

همواره كمتر از قطر بوده است.
قطر توليد گاز خــود از پارس جنوبى را 
پيش از ايران آغاز كــرده بود. ايران اما 
در ســال 81 با بهره بردارى از فاز هاى 
2 و 3 اولين توليــد گاز را از اين ميدان 
انجام داد و با سرعتى منطقى، رشد توليد 

ادامه داشت.
هر چند كه در آن زمــان نيز توليد قطر 

بيشــتر از ايران بود امــا فاصله توليد با 
از فازهاى مختلف از سوى  بهره بردارى 

ايران، حفظ مى شد.
با توجه بــه اينكه حــدود 60 درصد از 
مساحت ميدان مشترك پارس جنوبى و 
60 درصــد از حجــم گاز درجاى آن در 
ســمت قطر قرار دارد، اين فاصله توليد 
منطقى بود و قطر حدود 20 درصد بيشتر 

از ايران از اين ميدان برداشت مى كرد.
از سال 84 اما اين فاصله توليد بيشتر شد 
و در حالى كه قطر با تكيه بر ســرمايه و 
توان فنى شركت هاى بين المللى هر روز 
بر توليد گاز خود اضافه مى كرد، ايران اما 
به دليل تحريم ها و همچنين پراكندگى 
منابع مالى، از رقيب خود در برداشت گاز 
جا ماند تا آنجا كه توليد گاز قطر از پارس 
جنوبى در مقايســه با ايران در سال 88 

حدود دو برابر شد.
با اينكه در آن سال ها ايران فازهاى 35 
ماهــه را تعريف كرده بــود اما در عمل 
نتوانست چيزى به توليد گاز ايران اضافه 
كند.  اين فاصله توليد تا ســال 92 ادامه 

داشت.

قطر هم البته در آن سال ها سطح توليد 
خــود را ثابت نگه داشــت و همين امر 
باعث شد تا برداشــت بيشترى از ايران 

داشته باشد.
با روى كار آمــدن دولت تدبير و اميد و 
برنامه ريزى براى بهره بردارى از فازهاى 
باقيمانده پارس جنوبى، شتاب توسعه در 
اين ميدان مشترك از سوى ايران بيشتر 
شد و همين امر كمك كرد تا سال 96، با 
بهره بردارى از فازهاى 12، 15 و 16، 17 
و 18، 19 و 20 و 21، توليد گاز ايران از 

پارس جنوبى با قطر برابر شود.
اين اولين بــار بود كه ايران توانســت 
ســهمى برابر با كشورهمسايه در توليد 

گاز از اين ميدان مشترك داشته باشد.
با بهره بــردارى تدريجى از فازهاى 13، 
14، 22، 23 و 24 توليد گاز در ســمت 
ايران از قطر پيشــى گرفــت و ايران در 
حال حاضــر از ميدان مشــترك پارس 
جنوبــى، 15 درصد بيشــتر از قطر گاز 

توليد مى كند.
اين امر باعث شد تا ايران توليد تجمعى 
خود را از اين ميــدان افزايش دهد و به 

گفته مديرعامل نفــت و گاز پارس، در 
حالــى كه در ســال 81، در مجموع 12 
ميليارد متــر مكعب گاز از اين ميدان در 
ســمت ايران توليد شده بود، اين رقم در 
حال حاضر بــه 220 ميليارد متر مكعب 

افزايش يافته است.
محمد مشكين فام اواخر سال گذشته در 
نخستين پنل از ششمين كنگره راهبردى 
و نمايشگاه نفت و نيرو همچنين ميزان 
برداشت تجمعى از اين ميدان مشترك را 
هــزار و 861 ميليارد مترمكعب گاز غنى 
عنــوان كرد و گفت: ارزش اين ميزان از 
گاز برداشــت شــده از پارس جنوبى در 
مجموع 335 ميليارد دالر برآورد شــده 

است.
مديرعامل شــركت نفت و گاز پارس در 
ادامه به وضعيت توليد گاز پارس جنوبى 
در مقايسه با توليد گاز كشور اشاره كرد 
و گفــت: پارس جنوبى در ســال 81 و 
همزمان با آغاز برداشــت گاز، ســهمى 
10 درصدى از توليد گاز كل كشــور را 
در اختيار داشــت، در حالى كه با توسعه 
فازهاى اين ميــدان، هم اكنون نزديك 

به 70درصد از توليد گاز كشور از پارس 
جنوبى تأمين مى شود.

به گزارش اتفاقيه به نقل از ايرنا، با توجه 
به اقدامات انجام شده در 8 سال گذشته، 
توليد گاز از ميدان مشترك پارس جنوبى 
از سوى ايران از 282 ميليون متر مكعب 
در روز به باالى 700 ميليون متر مكعب 
رسيده كه نشان دهنده رشد 2.5 برابرى 
ايران در برداشت گاز از اين ميدان است.
از سوى ديگر، با توسعه ميدان مشترك 

گازى پــارس جنوبى عــالوه بر تامين 
75 درصــد از گاز كشــور از اين ميدان، 
همچنين توســعه صنعت پتروشيمى نيز 
در كشــور انجام شــد. همچنين جايگاه 
ايران در ميان توليدكنندگان گاز در دنيا 
نيز ارتقا داشته و سبد صادراتى كشور با 
توجه به جايگزينى ســوخت مايع با گاز 

متنوع تر شده است.
خودكفايــى در توليد بنزيــن با تكيه بر 
ميعانــات گازى توليدى از پارس جنوبى 

از پااليشگاه ستاره خليج  با بهره بردارى 
فارس از ديگر دســتاوردهاى توسعه اين 

ميدان گازى مشترك به شمار مى رود.
در مجمــوع بــا توجه به اينكه ســهم 
ســاخت داخل در توسعه اين ميدان 60 
درصد برآورد مى شــود، ايــن امر باعث 
بهبود زيرســاخت هاى توسعه صنعتى و 

اشتغال زايى در كشور شده است.
ميدان مشترك پارس جنوبى كه در بستر 
خليج فارس و مرز مشترك ايران و قطر 

قرار دارد،  بزرگترين ميدان گازى جهان 
اســت. مجموع ذخاير گازى اين ميدان 
39 تريليون متر مكعب و ذخاير ميعانات 

گازى آن نيز 56 ميليارد بشكه است.

از اين ميزان ســهم ايران در بخش گاز 
آن 14 تريليون متر مكعب و در ميعانات 
گازى 18 ميليارد بشكه برآورد مى شود 
كه معــادل 8 درصــد از كل گاز جهان 

است.
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صدر: مشاركت پايين امنيت ايران را به خطر خواهد انداخت
ســيدمحمد صدر، ديپلمات ســابق ايران و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفــت: قطعا اگر مشــاركت در انتخابات پايين بيايد به ضرر جمهورى اســالمى 
ايران و به ضرر انقالب و مردم اســت چرا كه حكومت جمهورى اسالمى ايران و 
حكومتى كه جمهور مردم در آن نقش دارند، حكومتى اســت كه توســط خواسته 
ها و مطالبات مردم شــكل مى گيرد. اگر به قانون اساسى نگاه كنيد تمام مقامات 
رده اول كشــور به صورت مستقيم و غير مستقيم توسط مردم انتخاب مى شوند، 
يعنى انتخابات مســاله اى بسيار مهم در تقويت جمهوريت نظام است و جمهورى 
اسالمى نيز بدون انتخابات معنى ندارد.ســيدمحمد صدر، ديپلمات سابق ايران و 
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام درباره اهميت مشاركت مردم در انتخابات 
رياست جمهورى 1400 و تاثير آن بر سياست خارجى ايران مى گويد: اگر انتخابات 
كه در واقع تجســم عينى جمهورى اسالمى است پر شــور برگزار نشود و درصد 
مشاركت پايين باشد به اين معنى است كه جمهورى اسالمى روز به روز ضعيف تر 
مى شــود و مردم در حال كناره گيرى هســتند و اين پيامى مثبت به دشــمنان 
جمهورى اســالمى از جمله براندازان و اسرائيل است كه طمع كنند و به اقداماتى 

دست بزنند كه تامين كننده منافع كشور نيست.

هاشمى طبا: بعيد است اصالحات از مهرعليزاده حمايت كند
مصطفى هاشــمى طبا درباره احتمال حمايت اصالح طلبان از محسن مهرعليزاده 
در انتخابــات، اظهار كرد: بعيد مى دانم چنين اتفاقى بيفتد و فكر مى كنم اصالح 
طلبان در انتخابات بيشــتر در نقش ناظر خواهند بود.اين فعال سياســى ادامه داد: 
مهرعليزاده شانســى در انتخابات ندارد و بعيد اســت اصالح طلبان او را به عنوان 
نماينده خود انتخاب كنند. مهرعليزاده در ليســت اوليه جبهه اصالحات هم نبود.
اين فعال سياسى در پايان گفت: اصالح طلبان گزينه اى را معرفى نمى كنند البته 
حرف از تحريم انتخابات هم نخواهند زد. ممكن هم هست كه اصال اعالم نكنند 

كه گزينه اى در انتخابات ندارند.

الريجانى: داليل ردصالحيت را به من نگفتند
على الريجانى در نشست خداحافظى با رقابت هاى انتخاباتى در ميان جمع محدودى 
از اعضاى ســتادش گفت: قائم مقام آقاى جنتــى گفته داليل ردصالحيت ها را به 
كانديداها ارائه كرده اند، درحالى كه به من هيچ نگفتند. واقعا متاسفم. مشكل شان 
چيز ديگرى اســت؛ جور كردن داليل ردصالحيت، عجيب است. خوشحالم از اين 
اتفــاق؛ در جهت ديگر كار خواهم كرد. كار بايد در راه اعتالى ايران باشــد.ايراِن 
قدرتمند نياز به وفاق دارد؛ نه اينكه چند نفر بگويند جبهه انقالب هســتيم؛ يعنى 
بقيه نيستند؛ غلط است. بايد وفاق در داخل را جدى بگيريم؛ واال بايد لنگر انداخت 
به نيروى خارجى. بنى صدر هم رهبران صدر انقالب را حذف كرد اما به خود آمدند 
و نگذاشــتند. نبايد مايوس شد.ما براى نگاه عقالنى به حكمرانى و اداره كشور بر 
اساس علم آمده بوديم. حكمرانى مطلوب بدون اقتصاد مطلوب ناممكن است؛ بايد 
مردم زندگى قابل  پيش بينى داشــته باشند. حكومت بايد با مردم حرف روشن بزند.
نهادهاى حاكميتى در پوشش حكمرانى عقالنى قرار گيرند. نبايد خود را به رهبرى 
متصل كنند، بلكه بايد از عقالنيت برخوردار باشــند و خودشان بتوانند از تصميمات 

و اقدامات شان دفاع كنند.

كوشكى: اصالح طلبان به دنبال مظلوم نمايى كانديدا نداشتن هستند
تحليل گر مســائل سياســى به بيان توضيحاتى درباره ايدئولوژى جريان اصالح 
طلب در انتخابات گفت: اصالح طلبان هم اكنون به دنبال مظلوم نمايى هستند 
كــه ما كانديدا و قدرت نداريــم و مجبوريم كه قدرت را به تندرو ها بســپاريم.

محمد صادق كوشــكى درباره ايدئولوژى جريــان اصالحات در انتخابات گفت: 
جبهه اصالحات و راســا پدر خوانده هاى آن ها بعــد از دوم خرداد به اين نتيجه 
رسيدند كه اگر خودشان مستقيما قدرت را به نام اصالحات به دست بگيرند بايد 
پاســخگوى مطالبات مردم در حوزه معيشت باشــند. اين همان رفتارى بود كه 
در ادبيات اصالحات به عنوان قابلمه به دســت ها به كار مى رفت. يعنى به جاى 
اينكه به دنبال اجراى برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى باشــند بايد به دنبال رفع 
مشكالت مردم باشند.استاد دانشگاه تهران در ادامه بيان كرد: اصالح طلبان بعد 
از دوم خرداد به اين نتيجه رسيدند كه اگر بتوانند قدرت پنهان را به دست بگيرند 
يعنى قدرت بدون مســئوليت، هم پاسخگوى مشكالت اقتصادى مردم نخواهند 
بود و هم برنامه هاى فرهنگى سياسى خود را مى توانند بدون مشكل پيش ببرند.

كوشــكى افزود: اين طرح را در دولت روحانى يعنى فردى كه اصالح طلب نبود، 
امــا افكارش نزديك به اصالح طلبان بود اســتفاده كردند. در دولت روحانى دو 
اليه وجود دارد؛ يك اليه روحانى و حاميانش بودند كه مجبور به پاســخگويى 
به مشــكالت اقتصادى مردم بودند و مردم آن ها را مسبب مشكالت مى دانستند 
و مى داننــد و اليه ديگر پدر خانواده هاى اصالحات بودند كه بدون نام و نشــان 
نيروهاى خودشان را در عرصه هاى فرهنگى، مثل وزارت ارشاد، وزارت آموزش 
و پرورش و آموزش عالى گذاشــته بودند و برنامه هاى مد نظر خودشــان را در 
عرصه سياست و فرهنگ پيش مى بردند.به گفته  اين تحليل گر مسائل سياسى، 
اما اصالح طلبان پاســخگو نبودند و پاسخگويى بر عهده ويترين انتخابات بود. 
در دوره قبل رياست جمهورى جهانگيرى ضامن حضور اصالح طلبان در قدرت 
بود، در صورتى كه ادعا مى كرد قدرتى ندارد و نمى تواند مســئول دفترش را هم 
عوض كند. اما حضــور جهانگيرى در دولت روحانــى تضمينى بود كه اصالح 

طلبان بتوانند به اهداف خود برسند و اين اتفاق هم افتاد.

سخنگوى سپاه: هيچ كشورى در حوزه مجازى رهاتر از ايران نيست
سردار رمضان شريف، سخنگوى سپاه پاســداران گفت: به نظر من هيچ كشورى 
در حــوزه مجازى رهاتر از ايران وجود ندارد و همه كشــورهاى دنيا براى فضاى 
مجازى مالكى دارند ولى متاســفانه يك مقدار ذوق زده هستيم و شايد هم متوجه 
نيســتيم در اين زمينه چى كار مى كنيم. وى ادامه داد: در حالى كه هيچ تســلطى 
روى شبكه هاى اينترت و فضاى مجازى نداريم و از طرفى تمام همت خودمان را 
براى توســعه اين امر گذاشتيم.سخنگوى سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: به 
نظر من هيچ كشورى در حوزه مجازى رهاتر از ايران وجود ندارد و همه كشورهاى 
دنيا براى فضاى مجازى مالكى دارند ولى متاسفانه يك مقدار ذوق زده هستيم و 
شايد هم متوجه نيستيم در اين زمينه چى كار مى كنيم. سردار رمضان شريف امروز 
در همايش ركن چهارم مردم ســاالرى و نقش رسانه و فضاى مجازى در تحقق 
حضور حداكثرى در حســينه سپاه عاشورا با اشاره به اينكه سازمان يونسكو تعريف 
جديدى از باسوادى ارائه داده است، اظهار داشت: در اين تعريف سواد كالسيك يا 
همان تربيتى در رده آخر اين تعريف قرار مى گيرد و به ترتيب سواد مالى، ارتباطى، 
عاطفى و رســانه اى در اولويت اين تعريف قرار داد.وى افزود: مطابق تعريف جديد 

باسواد كسى است كه بتواند از خوانده ها و دانسته هاى خود تغييرى در زندگى خود 
ايجاد كند. نخســتين تعريف از سواد توانايى در خواندن و نوشتن بود و پس از چند 
دهه اين تعريف شــامل توانايى هايى همچون سواد عاطفى، سواد ارتباطى و حتى 

سواد رسانه اى شد.

پژمان فر: شوراى نگهبان از قانون تخطى نكرد
رئيس كميســيون اصل نود مجلس گفت: شــاقول شــوراى نگهبان براى احراز 
صالحيت نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى، قانون اساسى است و ذره اى از آن 
تخطى نمى كند.نصراهللا پژمانفر با بيان اينكه شوراى نگهبان وظيفه قانونى خود را 
در بررســى صالحيت نامزدهاى رياست جمهورى انجام داده است، گفت: شوراى 
نگهبان صالحيت نامزدى را رد يا تائيد نمى كند بلكه صالحيت ها را احراز مى كند و 
طبق قانون نمى تواند ادله خود را در مورد عدم احراز صالحيت داوطلبان اعالم كند.

رئيس كميســيون اصل نود مجلس شــوراى اســالمى ادامه داد: برخى داوطلبان 
انتخابات رياســت جمهورى داراى پرونده هايى هستند كه مانع تصدى مسئوليت 
سنگين رياست جمهورى اســت.پژمانفر افزود: پيش از اين مردم اعتراض داشتند 
چرا فردى مثل روحانى تأييد صالحيت شــده كه باعث ايجاد مشكالت در كشور 
شــده اســت؛ همين گروه امروز از رد صالحيت برخى داوطلبان انتخابات رياست 
جمهورى انتقاد مى كنند.وى تصريح كرد: شــاقول شــوراى نگهبــان براى احراز 
صالحيت نامزدهاى انتخابات رياســت جمهورى، قانون اساســى است و ذره اى از 

آن تخطى نمى كند.

اظهارات رئيس دولت اصالحات درباره عدم احراز صالحيت ها
رئيــس دولت اصالحات در واكنش به رد صالحيــت ها گفت: آنچه اين روزها در 
جريان معرفى نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى رخ داده است، ناشى از رويكرد، 
برداشــت و اقدامى است كه پيش از اين هم عرصه را بر انتخاب مردم تنگ كرده 
و اين بار بى پرده تر و بى پرواتر ظهور و بروز داشــته اســت.   مهم تر و تأسف آورتر از 
محروم مانــدن بخش هاى مهمى از جامعه و جريان هاى مختلف از داشــتن نامزِد 
مطلوِب خود آن اســت كه ميزان بــودِن رأى مردم و مبنا بــودِن آن براى نظام 
سياسى نفى مى شود و در واقع جمهوريت نظام كه مبتنى بر رأى آزاد ملت است و 
روز به روز هم كم رنگ تر شــده است.سيدمحمد خاتمى در پيامى به دومين كنگره 
سراسرى حزب توســعه ملى ايران اسالمى تصريح كرد: ”مهم تر و تأسف آورتر از 
محــروم ماندن بخش هاى مهمى از جامعه و جريان هاى مختلف از داشــتن نامزد 
مطلوب خود آن است كه ميزان بودن رأى مردم و مبنا بودن آن براى نظام سياسى 

نفى مى شود. “

وعده عجيب 500 ميليون تومانى يك كانديداى انتخابات 1400
نامزد انتخابات رياســت جمهورى در توئيتى نوشــت: وقتى رييس جمهور شدم با 
اولويت دســتور تشكيل فورى صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند 1400 صادر 
خواهم كرد.ســيد اميرحسين قاضى زاده هاشــمى در توييتى نوشت: وقتى رييس 
جمهور شدم با اولويت دستور تشكيل فورى صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند 
1400 صادر خواهم كرد. هر زوج جوان 500 ميليون تومان براى اشتغال، ازدواج و 

مسكن خود از اين صندوق دريافت خواهند كرد.

كنايه ى معنادار فرزند آيت اهللا هاشمى خطاب به آملى الريجانى
فاطمه هاشمى رفســنجانى در ادامه نوشت: هر چند اين روال نظارت در انتخابات 
مختلف دوره هاى قبل نيز به ويژه انتخابات رياســت جمهورى، مرســوم شده و 
مسبوق به ســابقه اســت، ولى در اين دوره از انتخابات رياست جمهورى، آش به 
قدرى شــور و غيرقابل هضم شده كه حتى صداى اعتراض برخى خودى هاى هم 
طيف را هم، هرچند براى حفظ ظاهر، در آورده است و حاميان پروپاقرص اين شورا 
نيز، لب به اعتراض و شــكواييه باز كرده اند. اما روى سخنم در اين مقال، اظهارات 
اخير اخوين الريجانى به ويژه جناب صادق الريجانى به عنوان يكى از فقهاى اين 
شورا اســت كه گفته اند:«در هيچ دوره اى مانند دوره اخير، تصميم شوراى نگهبان 
را در احــراز صالحيت كانديداها، تا اين حد، غير قابل دفاع نديده ام.»هرچند اعالم 
اين موضع، البته ديرهنگام و اذعان به بى عدالتى در شوراى نگهبان، در اين حد را 
نيز، بايد به فال نيك گرفت، ولى ســوال اساسى و ابهام بزرگ اينكه، جناب آقاى 
صادق الريجانى، آيــا فكر نمى كنيد براى اعتراض و گاليه از عملكرد دوســتان 
خود در شــوراى نگهبان، كمى دير و غير قابل باور شده باشد؟! با شنيدن سخنان 
جناب صادق الريجانى و بيانيه جناب آقاى دكتر على الريجانى، پس از عدم احراز 
صالحيت خود، ناخودآگاه به ياد مظلوميت افراد زيادى كه در گذشــته به ناحق رد 
صالحيت شدند و صداى اعتراض و مظلوميتشان نيز به جايى نرسيد، به ويژه مورد 
بســيار عجيب و غير قابل باور در مورد آيت ا... هاشــمى رفسنجانى افتادم.فاطمه 
هاشــمى در يادداشــت خود به ماجراى رد صالحيت پدرش پرداخت و نوشت: اگر 
در دوره هاى متعدد گذشــته و اوج آن، دوره انتخابات يازدهم رياست جمهورى كه 
شخصيتى مانند آيت ا... هاشمى رفسنجانى را با ادعاهاى واهى رد صالحيت كردند، 
ديگران به ويژه آقاى صادق الريجانى، سكوت نكرده و صداى اعتراض و شكوائيه 
خود را در خود شــورا و براى افكار عمومى ابراز مى كردند، شايد، شاهد وقايع امروز 
و ادامه روند تصميمات اين شــورا كه حتى گاليــه يكى از كانديداهاى اصلى هم 
طيف خود را نيز موجب شده است، نبوديم و اين وضع و شرايط نااميد كننده براى 
دلســوزان واقعى نظام و كاهش مشاركت مردم در انتخابات، به وجود نمى آورد و 
اينگونــه در انظار داخلى و مجامع سياســى بين المللى، جمهوريت نظام كه حاصل 
ســال ها مجاهدت ها، شكنجه ها و تبعيدهاى بزرگان و مبارزان واقعى نظام و خون 

صدها هزار شهيد در قبل و بعد از انقالب است، اينگونه صدمه نمى ديد.

مهرعليزاده خبر فارس را تكذيب كرد
محسن مهرعليزاده به انتشــار خبرى در خبرگزراى فارس، مبنى بر اعالم حمايت 
جبهه اصالحات از محســن مهر عليزاده به عنوان كانديداى اختصاصى اين جريان 
واكنش نشــان داد.روابط عمومى ســتاد محســن مهرعليزاده كانديداى انتخابات 
ســيزدهمين دوره رياست جمهورى در واكنش به انتشــار خبرى مبنى بر اين كه 
« جبهه اصالح طلبان ايران پس از پايان نشســت خود اعالم كرد كه از محســن 
مهر عليزاده به عنــوان كانديداى اختصاصى حمايت مى كند.» اعالم كرد:« اگرچه 
مى دانيم انتظار بيهوده اى است، اما رسانه هاى وابسته به نهادهاى خاص، بهتر است 
اخالق حرفه اى را رعايت كرده و از خبرســازى به قصد تخريب و تفرقه بپرهيزند. 
مواضع و خبرهاى مهندس مهرعليزاده از طريق شــبكه هاى اجتماعى ايشــان به 

اطالع ملت خواهد رسيد.»

منبع: تابناك

ميز خبر

عكس روز

جدول پخش برنامه هاى تبليغاتى 
نامزدهاى سيزدهمين دوره انتخابات 

رياست جمهورى 1400 در رسانه ملى و 
تاريخ مناظره هاى انتخاباتى 

بــا توجه به شــرايط كرونا و محدوديت براى ســفرهاى 
اســتانى، نامزدهاى انتخابــات مى توانند در شــبكه هاى 
كننــد. و صحبــت  باشــند  داشــته  برنامــه  اســتانى 
 مناظره هاى انتخاباتى رياســت جمهورى روزهاى دوشنبه 
17 خرداد، جمعه 21 خرداد و سه شــنبه 25 خرداد برگزار 

مى شود.


