روزنامهاقتصادیصبح ایران

روحانی در دیدار وزیر خارجه ونزوئال:

انتقاد خداکرمی ازکمك بالعوض
شهرداری به جشنواره فجر
در گفت و گو با «جهان صنعت»:

ایستادگی ملتهای مقاوم
آمریکا را از توطئههای خود
پشیمانمیکند

از کیسه مردم نبخشید
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سال شانزدهم شماره  16 4390صفحه قیمت 2000تومان

«جهان صنعت» مصوبات مالیاتی کمیسیون تلفیق را بررسی میکند

نقض عدالت با قانون

سرمقاله

عملیات ضدتورمی که تورمزا میشود

عل�ی س�عدوندی*-
عملیات بازار باز را میتوان
موفقتری��ن دس��تاورد در
زمین��ه مقابله با تورم نامید
که امتحان خود را در عرصه
جهان��ی و در جهت تحقق
اه��داف کنت��رل تورمی پس داده اس��ت .گام
نخس��ت این عملیات با تعیین نرخ هدف وارد
فاز اجرایی میشود و ...
ادامه در همین صفحه

رد صالحیت نامزدها همچنان مورد اعتراض
فعاالن سیاسی

سلب حق انتخاب مردم
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«جهان صنعت» دالیل رشد  3۰درصدی قیمت ورق
گرم فوالد را بررسی میکند

یک قدم تا انحصار

راضیه احقاقی -قیمت ورق گرم فوالد در یک
هفته اخیر با افزایش بیش از  30درصدی مواجه
شده است .در واقع چالش عرضه ورقهای فوالدی
از چند سال قبل و به واسطه اعالم بزرگترین واحد
فوالدسازی کشور مبنی بر تامین نیاز بازار داخلی و
در نتیجه توقف واردات ...

دیدگاه

معامله سیاسی با پول مردم

صادق زیباکالم* -یکی
از روندهای سیاس��ی توزیع
ق��درت در نظام م��ا اعطای
پست و مقامهای حکومتی و
اداری به «وابس��تگان» است.
وابس��تگان هم به دو بخش
تقسیممیشوند،بخشاندککهشاملخویشاوندان
ونزدیکانفردمسوولاست.بخشوسیعترومهمتر
شامل وابستگان جناح سیاسی میشود.

7

عزم ملی برای ورشکستگی
گردشگری

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در
جلسه علنی دیروز ماده  33الیحه مالیات بر
ارزشافزوده را تصویب کردند .بر این اساس
سازمان امور مالیاتی مکلف است بابت خروج
هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ( )1این
ماده از مرزهای هوایی ...

ادامه در همین صفحه

یادداشت

8

مدیریت افکار عمومی به سبک ترامپ

جعبه سياه

تعریف و تمجید ترامپ از اقتصاد آمریکا در نشست داووس

AP

مهدی مطهرنیا* -آنچه
در ب��اب ترام��پ قابل توجه
اس��ت ،جهتگیری هجومی
او از ی��ک س��و در عرص��ه
سیاس��ت داخلی ،منطقهای
و بینالمللی و از سوی دیگر
موفقیته��ای قابل توجه او در عرصه سیاس��ی
برخالف پیشبینیهای گذش��ته اس��ت به این
معن��ا که از یک طرف او با جهتگیری پس��ت
نومحافظهکارانه و ادبیات ویژه هجومی خود در
قالب استراتژی جوجیتسو و در اتمسفر حاصل
از دکترین بازیگر دیوان��ه ،در پی ایجاد فضایی
است که بتواند زمینهساز محدودسازی مانور رقبا
علیه آمریکا در حال و آینده ش��ود .به این معنا
که او جهتگیریهای هجومی خود را در قبال
همه کشورهای متحد آمریکا در ابعاد بینالمللی
گسترش بخش��یده و به اینگونه نوعی واگرایی
می��ان متحدان ایاالت متح��ده از منظر ادبیات
سیاس��ی ایجاد کرده و از س��وی دیگر توانسته
در عرصههای گوناگون سیاس��ی از ابعاد داخلی
تا بینالمللی موفقیتهایی را به دست آورد که
حتی متحدان آمریکا نیز از آن بهرهمند شوند.
آنچه او در داخل ای��االت متحده در الیههای
ایجاد اشتغال ،رشد و توسعه اقتصادی و همچنین
تثبیت قیمتها برای آمریکاییها فراهم کرده است،
به طور شایس��ته خود را به نمایش گذاشته است
به گونهای که در  100س��ال اخی��ر به این اندازه
ایجاد اش��تغال و کاهش بیکاری با رونق اقتصادی
قابل قبول و در عین حال زندگی مطمئنتری از
منظر اقتصادی برای آمریکاییها بهوجود نیامده
اس��ت .ظرف دو سه سال ریاستجمهوری ترامپ
دستاوردهای اقتصادی او رفاه بیشتری برای مردم
آمریکا به دنبال داشته است .در حالی که ادبیات
هجومی و گاه لمپن او در عرصه سیاسی بسیاری
از روشنفکران و اندیشمندان دموکرات و نودموکرات
آمریکا را رنجانده به گونهای که احساس میکنند
شخصیتی چون ترامپ در قالب روسای متشخصی
چون واشنگتن ،جفرسون ،آبراهام لینکلن ،کندی و
حتی اوباما نمیگنجد و از این جهت حضور او در
کاخ سفید را مختلکننده پرستیژ آمریکا میدانند.
بنابراین از این جهت بسیاری از متفکران آمریکایی
در ردهه��ای دانش��گاهی و هنرمن��دان طنزپرداز
ب��ه نوعی هجم��ه لفظی را ب��ر او وارد میکنند و
از س��وی دیگر دموکراتها در تالشند با استفاده
از ای��ن فضای بهوجود آم��ده علیه او با محوریت
استیضاحش بهره ببرند.
ترام��پ در داووس تالش کرده منطق کارآمد
ب��ودن دولت��ش را در پاس��خگویی ب��ه نیازها و
خواس��تههای دولت آمری��کا و بازآفرینی قدرت
آمری��کا معین کند و به این ترتیب زمینههایی را
مطرح سازد که نش��اندهنده موفقیتهای او در
آس��تانه استیضاحش از دیروز تا پنج روز آینده در
سنای آمریکاست.
او ب��ه خوبی میداند ک��ه باید در این وضعیت
زمینههای��ی را برای اندیش��یدن در باب موفقیت
ایج��اد کند؛ مواردی در عرصه سیاس��ت خارجی
با برداش��تن دو دش��من ایاالت متح��ده از منظر
ادبیات سیاس��ی کاخ سفید یعنی ابوبکر بغدادی
و ترور قاسم س��لیمانی به عنوان ژنرال مطرح در
خاورمیانه در برابر سیاستهای آمریکا را در پرونده
ریاستجمهوریاش به جا بگذارد و به این ترتیب
زمینهساز اعمال فشار بر کاندیداهای دموکرات در
آینده و در منطق حاکم بر مناظرههای انتخاباتی
بین وی و کاندیدای موفق دموکرات باشد بنابراین
آنچه که هماکنون ما شاهد آن هستیم در واقع متاثر
از چنین فضایی در آمریکاست و او در تالش است
این فضا را به نفع خود مدیریت کند.
* کارشناس مسائل بینالملل

ملیحه اسناوندی -انتقاد و اعتراض به
نحوه بررسی صالحیت داوطلبان نامزدی در
انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی همچنان
دغدغه وکالی ملت و س��ران کشور است .با
توجه به اعتراضات آبانماه و اوضاع اقتصادی
مردم و به دنبال آن ،نارضایتی از ...

فیض کشتن ترامپ برای خودتان!

خودستایی درسوییس
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نگاه

وخامت دوباره توزیع درآمد در دهه 9۰
سعیدمسگری*-اگرچهرشد
اقتصادی مناسب و پایدار ،یکی از
اهداف اصلی سیاستهای اقتصادی
است اما بهبود صرف شاخصهای
رفاه نمیتواند منجر به توسعه پایدار
جامعه ش��ود .از اینرو است که توزیع مناسب درآمد و به
عبارت دقیقتر عدالت اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار
است و یکی از اهداف مهم دولتها محسوب میشود.
برای بررس��ی توزیع درآمد در جامعه ش��اخصهای
مختلفی تدوین شده که شناختهشدهترین آنها ،ضریب
جینی است .این شاخص توزیع کلی درآمد در جامعه را
نشان میدهد و عددی بین صفر و یک است .نگاهی به
روند این شاخص نشان میدهد همواره در اقتصاد ایران در
اکثر سالها ضریب جینی باالی 0/۴بوده و وضعیت چندان
مناسبی نداشته است .ضریب جینی با وجود نوساناتی که
در دورهها و سالهای مختلف داشته هیچگاه نتوانسته برای
یک دوره میانمدت کمتر از  0/۴باقی بماند.
ضریب جینی از سال  ۸9و پس از اجرای هدفمندی
یارانهها روند نزولی به خود گرفت و توانس��ت از 0/۴1
در س��ال  13۸۸به  0/36در س��ال  1392برس��د که
بهبود قابل مالحظهای برای این ش��اخص محس��وب
میش��ود .اما از ابتدای سال  1393این شاخص دوباره
رو به افزایش نهاد و در س��ال  1397مجدد به باالی
 0/۴رسید .بنابراین دستاورد حاصل شده در نیمه دوم
دهه  ۸0در توزیع درآمد ،در دهه  90از دس��ت رفت و
دوباره ضریب جینی به وضعیت بلندمدت خود بازگشت.
اما ضریب جینی شاخص کامل و جامعی برای بررسی
توزیع درآمد نیس��ت و نقدهای جدی بدان وارد است.
این شاخص صرفا توزیع کلی درآمد در جامعه را نشان
میدهد و در مورد جزئیات توزیع درآمد و سهم طبقات
و دهکهای مختلف از درآمد توضیحی ارائه نمیدهد.
بنابراین ضروری اس��ت برای بررس��ی دقیق وضعیت
نابرابری در جامعه از س��ایر شاخصهای توزیع درآمد
نیز اس��تفاده شود.نسبت هزینه ثروتمندترین دهکها
ب��ه هزینه فقیرتری��ن دهکها جزئی��ات توزیع درآمد
را با دقت بیش��تری نش��ان میدهد .نسبت هزینههای
ده��ک دهم (ثروتمندترین افراد جامعه) به دهک اول
(فقیرترین افراد جامعه) از سال  13۸9رو به کاهش نهاد
و از  15/97در سال  13۸۸به  10/6۸در سال 1392
رسید .اما این شاخص هم نتوانست به روند نزولی خود
ادامه دهد و از س��ال  1393صعودی شد و به 1۴/۴5
در سال  1397رسید .میانگین این شاخص در دهه ۸0
حدود  16/3بوده و با ادامه روند فعلی به نظر میرسد
در زمان کوتاهی به میانگین قبلی خود بازگردد .نسبت
هزینه دو دهک پردرآمد به دو دهک فقیر نیز روند نسبتا
مش��ابهی را با شاخص فوق داشته بهطوری که پس از
کاهش چهار ساله از سال  1393مجددا صعودی شد و
از  6/57در سال  1392به  ۸/36در سال  1397رسید.
با ادامه این روند انتظار میرود ظرف دو سال آینده این
شاخص به میانگین خود در دهه  ۸0یعنی  9/6برسد و
حتی فراتر از آن برود .نسبت هزینه چهار دهک ثروتمند
ب��ه چهار دهک فقی��ر جامعه نیز در ای��ن مدت روند
مشابهی اما با شدت کمتر طی کرده است.بررسی روند

ادامه دیدگاه

این س��ه شاخص نشان میدهد در سال  1397نسبت
به س��ال  1392نسبت هزینههای  10درصد ثروتمند
به  10درصد فقیر  35درصد ،نسبت هزینه  20درصد
ثروتمند به  20درصد فقیر  27درصد و نسبت هزینه
 ۴0درصد ثروتمند به  ۴0درصد فقیر  19درصد افزایش
یافته است .این اعداد به معنای افزایش شکاف طبقاتی
و فاصله گرفتن بیشتر دهکهای ثروتمند از دهکهای
فقیر و حتی دهکهای میانی هس��تند .یکی از دالیلی
که در س��الهای اخیر ش��کاف طبقاتی بیشتر از قبل
احس��اس میشود و بخشی از جامعه احساس نابرابری
بیشتری میکنند همین تغییرات هزینهای دهکهای
درآمدی است .به زبان ساده فاصله  10درصد جامعه از
س��ایر مردم و حتی از طبقه متوسط به شدت در حال
افزایش است و این موضوع سبب بیشتر شدن احساس
نابرابری در جامعه شده است .اینکه این اتفاق چگونه و
به چه دالیلی در حال رخ دادن است نیاز به بررسیهای
دقیق و علمی دارد .اکنون ضروری است که نحوه توزیع
درآمد و تغییرات هزینه دهکهای برخوردار مورد توجه
ویژه کارشناسان ،سیاستگذاران و رسانهها قرار گیرد زیرا
با ادامه روند فعلی نهتنها شاخصهای توزیع درآمد به
میانگینهای بلندمدت و قبلی خود بازخواهند گش��ت
بلکه حت��ی بیم آن میرود که فرات��ر از میانگینهای
بلندمدت نیز بروند .فارغ از نتایج این بررسیهای جامع،
به نظر میرسد یک متهم اصلی برای بدتر شدن وضعیت
توزیع درآمد در دهه  90وجود دارد.
دو جهش تورمی بزرگ در سالهای 1391و 1397
نقش بس��یار پررنگی در تش��دید نابرابری توزیع درآمد
در دهه  90داش��تهاند .تورم آن هم تورم باال و دورقمی
میتواند آثار مخرب شدیدی بر توزیع درآمد داشته باشد.
این در حالی اس��ت که در هر دو جهش تورمی دهه 90
تورم نقطهای به باالی  ۴0درصد رسید و برای نخستین
بار در اقتصاد ایران ش��اهد دو جهش تورمی در کمتر از
 10سال بودیم .از این نکته هم نباید غفلت کرد که یکی
از عوامل مهم بهبود توزیع درآمد در سالهای پایانی دهه
 ،۸0اجرای طرح هدفمندی یارانهها و پرداخت نقدی یارانه
بود که تاثیر مثبتی در دهکهای پایین جامعه داشت .اما
به مرور و در نتیجه تورمهای باال ،تاثیر اجرای آن از بین
رفت و توزیع درآمد به روند قبلی خود بازگشت.
در پایان باید گفت دهه  ،90دهه بازگشت توزیع درآمد
به وضعیت بلندمدت آن و از دست رفتن بهبود چندساله
توزیع درآمد بوده است .روند افزایشی فاصله طبقاتی در
این دهه همراه با بیشتر شدن شکاف طبقاتی دهکهای
ثروتمند از س��ایر دهکها بوده است و این امر منجر به
بیشتر شدن احس��اس نابرابری شده است .اگرچه تورم
میتواند عامل اصلی بدتر ش��دن توزیع درآمد باشد اما
افزایش فاصله دهک برخوردار از سایر دهکها نمیتواند
صرفا ناشی از تورم باشد و باید نقش سایر عوامل را هم
لحاظ کرد .بنابراین ضروری اس��ت بررسیهای دقیق و
جام��ع درباره تغییرات توزیع درآمد در  10س��ال اخیر
و علل و ریش��ههای آن انجام شود .این بررسی میتواند
چراغ راه سیاستگذاری و تدوین راهکارهای مناسب برای
بهبود توزیع درآمد در جامعه باشد و در نهایت به افزایش
احس��اس عدالت اجتماعی که از ضروریات امروز جامعه
است کمک کند.
* کارشناس اقتصادی

معامله سیاسی با پول مردم
اصولگرایاندرهرجاکهدرقدرتهستندکوچکترین
بذل و بخششی نسبت به «غیرخودیها» روا نمیدارند
یعنی هر قدر هم نامزد احراز یک پست و مقام ،فردی
تحصیلکرده ،باتجربه و مدیر و مدبر باش��د آن پست
را ب��ه وی اعط��ا نکرده و در عوض ب��ه فردی از طیف
سیاسی و جناح خودشان واگذار میکنند .البته شعار
شایستهس��االری میدهند اما در عمل اگر از نزدیک
بررسی شود کمتر موردی را میتوان یافت که یک مدیر
یامسوولاصولگرادرانتصاباتزیرمجموعهاشکارآمدی
را حاضر شده باشد جایگزین وابستگی سیاسی کرده
باشد.در خصوص غیراصولگرایان چه میتوان گفت؟
واقعیت آن اس��ت که کارنامه آنه��ا هم از این بابت
چندان باالتر از اصولگرایان نمیایستد .با یک تفاوت
مهم :اصولگرایان نه نیازی به تحبیب قلوب و تعظیم
و تکریم در برابر دیگران میبینند و نه خیلی برایشان
اهمیتی دارد که غیرخودیها در مورد آنان چه فکر
میکنند .اما غیراصولگرایان این گونه نیستند .از آنجا
که احساس قدرت چندانی نمیکنند و جایگاهشان
را ضعیف و موقعیتشان را ناپایدار و متزلزل میدانند
س��عی میکنند با امتیازدهیهای عدیده به قدرت،
وضعیتش��ان را تثبیت کنند .این دقیقا وضعیتی
ب��وده که از س��ال  92ب��ه این س��و در دولت آقای
روحانی ش��اهدش بودهایم .اگرچه همچون دیگران
شعار شایستهس��االری میدهند اما اگر نیمنگاهی
به انتصاباتشان ظرف شش سال گذشته بیندازیم،
بیش��ترین و عمدهترین انگیزهش��ان جلب رضایت
حاکمیت بوده .بس��یاری از استانداران ،فرمانداران،
مدیران و مسووالن وزارتخانههای مختلف ،روسای
دانشگاهها و مدیران سازمانها و شرکتهای کوچک
و بزرگ دولتی تابع این مالحظه بودهاند .بیشترین
انگیزه و مالحظه در خصوص مدیری که منصوب شده

مالحظات سیاسی بوده تا شایستهساالری.
مش��ابه همین وضعیت در ش��هرداری تهران هم
تکرار شده .از آنجا که شورای شهر و شهرداری تهران
در محاصره نهادهای رقیب هستند ،بنابراین احساس
میکنن��د که ق��درت چندانی ندارن��د .گرداگرد آنان
قدرتهایی قرار گرفتهاند که خیلی چشم دیدنشان
را ندارند .بنابراین مراقب هستند که عزل و نصبها و
انتصاباتشان بهگونهای باشد که رضایت اصحاب قدرت
را جلب کند .از جمله میتوان به بذل و بخشش هشت
میلیارد تومانی شهرداری تهران به جشنواره فجر اشاره
داش��ت .در شرایطی که بسیاری از هنرمندان متعهد
و سرشناس کشورمان امسال جشنواره فجر را تحریم
کردهاند اعطای هشت میلیارد تومان به این جشنواره
نهتنها توجیهی نمیتواند داش��ته باشد بلکه بسیاری
از مردم یعنی بس��یاری از مردم تهران که در حقیقت
با عوارضی که میپردازند درآمد ش��هرداری را تامین
میکنند موافقتی با ای��ن اقدام جناب پیروز حناچی
ندارند .شهرداری میتواند یک نظرسنجی ساده برگزار
کند و ببیند چند درصد از مردم تهران راضی بودهاند
که این مبلغ به جشنواره فجر پرداخت شود .منتها باید
هم به شهردار تهران ،هم به شورای شهر ،هم به وزیر
کشور و هم به سایر وزرا و مسووالن دولت آقای روحانی
گفت اگر تصور میکنند با اینگونه بذل و بخششها به
قدرت ،اس��باب رضایت آنان را فراهم میکنند سخت
در اشتباه هستند .اگر آقایان پیروز حناچی و محسن
هاشمی همه پستها و سمتهای شهر تهران را هم
به اصولگرای��ان و تندروها واگذار کنند ،آنان در اولین
فرصتی که بتوانند ،تیشه به ریشه هاشمی و حناچی
خواهند زد .اصولگرایان فقط در یک صورت مشکلی با
پیروز حناچی و محسن هاشمی ندارند و آن هم صرفا و
فقط در صورتی است که اولی در شهرداری و دومی در
شورای شهر تهران نباشند.
* استاد دانشگاه تهران

هوالباقي

جنابآقایدکترحیدرمحمودیچناری

مدیر محترم بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

مصیب��ت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تس��لیت عرض نم��وده و از درگاه
خداوند منان برای آن عزیز س��فر کرده غفران واس��عه الهی و برای س��ایر بازماندگان صبر
جمیل آرزومندیم.
روابطعمومی دانشگاه علومپزشکی گیالن

0 2 1 -8 8 5 3 4 7 7 3
0 2 1 -8 8 5 3 4 7 7 4
0 2 1 -8 8 5 3 4 7 7 5

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻰ ﻫﺎﻯ
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬ ﺻﻨﻌـﺖ
ﺟﻬـﺎﻥ

محمدرضا ستوده -واقعیت اینه که این روزها
خیلی وقت خوبی برای طنز نوشتن نیست .در حالت
عادی وقتی تراژدی به نقطه اوج و به عبارتی به نقطه
پایان میرسه ،کمدی آغاز میشه اما االن کمدی هم
به نقطه پایان رسیده و فقط میشه یه جا نشست و
بدون اینکه به چیزی لبخند بزنی یا ...
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ادامه سرمقاله

عملیات ضدتورمی که تورمزا میشود

 . .در ادامه سیاستگذار میکوشد به نرخ هدف تعیین
شده در بازار بینبانکی دست یابد.اما عملیات بازار باز به
تازگ��ی و بدون تعیین نرخ هدف در اقتصاد ایران آغاز
شده تا نقدینگی مورد نیاز یکی از بانکهای دارای مجوز
را تامین کند .از آنجا که گام نخست بانک مرکزی در
اجرای عملیات بازار باز بدون تعیین نرخ هدف برداشته
ش��ده ،میتوان آن را عملیاتی در راستای نجات نظام
بانکی تعریف کرد.بدیهی است تامین نقدینگی مورد
نیاز نظام بانکی با افزایش پایه پولی ممکن میش��ود
که نتیجهای جز افزایش تورم به دنبال نخواهد داشت؛
موضوعیکهموفقترینعملیاتضدتورمیرابهعملیاتی
تورمزا تبدیل میکند.از این منظر میتوان گفت اینکه
در حال اجراست «عملیات بازار باز» نیست بلکه سقف
کریدور نرخ بهره است که تحت عنوان «پنجره تنزیل»
نیزشناختهمیشودودرغیاب«عملیاتبازاربازواقعی»
بهمحلیبرایافزایشبیشازپیش«پایهپولی»واعطای
اعتبار به بانکهای مشکلدار تبدیل خواهد شد.از سوی
دیگر اجرای موفق عملیات بازار باز بدون استقالل بانک
مرکزی قابل تصور نیست ،حال آنکه بانک مرکزی ایران
هیچگاهازاستقاللکافیبرخوردارنبودهوحضورمستمر
رییسبانکمرکزیدرجلساتهیاتدولتاینموضوع
راتاییدمیکند.بنابرایناگرسیاستگذاربهدنبالآناست
کهاهدافکنترلتورمیرابااجرایعملیاتبازاربازمحقق
سازد ،الزم است ملزومات و پیشزمینههای اجرای آن را
فراهم کند .از این رو در گام نخست الزم است استقالل
بانک مرکزی تضمین شود و در گام بعدی ضروری است
اجرایعملیاتپیمانبازخرید،تعییننرخهدفوتشکیل
شورایی مستقل برای تعیین نرخ هدف بینبانکی انجام
شود.با همه اینها و از آنجا که پیشزمینهها و ملزومات
عملیات بازار باز در اقتصاد ایران فراهم نش��ده اس��ت،
شکست اهداف ضدتورمی این عملیات بانکی محتمل
خواهد بود و نرخ تورم سال آینده نهتنها به  20درصد
کاهش نمییابد بلکه چه بسا افزایشی نیز خواهد بود.
*اقتصاددان
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روحانی در دیدار وزیر خارجه ونزوئال:

ایستادگی ملتهای مقاوم ،آمریکا را از توطئههای
خود پشیمان میکند

پایگاه اطالعرسانی دولت -رییسجمهور روابط و همکاریهای ایران و
ونزوئال را مثبت و دوستانه دانست و بر ضرورت تالش مسووالن دو کشور برای
توسعه و تقویت مناسبات تهران -کاراکاس تاکید کرد .سن روحانی در دیدار
خورخه آرر آسا وزیر خارجه ونزوئال با اشاره به مناسبات دوستانه دو کشور ،گفت:
جمهوری اس��المی ایران آماده گسترش روابط و همکاریهای خود با ونزوئال
به عنوان کش��وری دوست اس��ت .رییس جمهور اظهار داشت :ایران و ونزوئال
میتوانند روابط و همکاریهای خود را در همه زمینهها از جمله در بخشهای
معادن ،انرژی ،ساخت نیروگاه و همکاریهای علمی و فناوری گسترش داده
و در این راستا آماده برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور در
آیندهای نزدیک هستیم.روحانی با اشاره به تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه
ملت ایران و اعمال فشار و توطئه آنها علیه دولت و ملت ونزوئال این اقدامات را
جنایت علیه بشریت برشمرد و تاکید کرد :بیتردید ملتهای مستقل در برابر
این فشارها و توطئهها ایستادگی کرده و قطعا پیروزی در پایان این مسیر متعلق
به ملتهای مقاوم بوده و آمریکا را پشیمان خواهد کرد .رییس جمهور افزود:
دولت فعلی آمریکا هم علیه دولتها و ملتهای مستقل و هم به ضرر ملت خود
اقدام میکند و امروز به مجری سیاستهای رژیم صهیونیستی در جهان تبدیل
شده است .روحانی با تقدیر از ابراز همدردی و تسلیت دولت و ملت ونزوئال با
مردم ایران در شهادت سپهبد سلیمانی ،گفت :شهادت سپهبد سلیمانی باعث
تاسف عمیق و عصبانیت ملت ایران از جنایات آمریکا و موجب ناراحتی دولتها
و ملتهای آزاده و مستقل در جهان شد.
رییسجمه��ور با بیان اینکه مردم ای��ران و ونزوئال به هم عالقهمند بوده و
همکاری و دوس��تی دو دولت باید بیش از پیش گس��ترش پیدا کند ،گفت:
جمهوری اسالمی ایران در عرصههای گوناگون بینالمللی و در مسیر مقاومت در
برابر فشارهای آمریکا با همه توان در کنار دولت و ملت ونزوئال خواهد بود .وزیر
خارجه ونزوئال با تقدیر از مناسبات همهجانبه و حمایتهای جمهوری اسالمی
ایران از ونزوئال خواستار گسترش مناسبات و همکاریهای تهران – کاراکاس
و برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور در راستای توسعه روابط
تجاری ،اقتصادی و همکاریها در حوزههای مختلف از جمله انرژی و داروسازی
و امور زیرساختی شد.

رییس قوه قضاییه:

تمام بخشها باید به کجکاریها در حوزه اقتصادی
حساس باشند

میزان -رییس قوه قضاییه گفت :اگر در کشور پول و تسهیالتی وجود
دارد ،اولویت با تولیدکننده است و باید این تسهیالت در اختیار تولیدکننده
قرار گیرد نه در اختیار دالالن که فضای تولید را مسموم میکنند .آیتاهلل
سیدابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه در همایش نقش امنیت در اقتصاد
مل��ی و رونق تولید گفت :در پرداختن به موضوع اش��تغال که رونق تولید
اس��ت ،مس��اله امنیت و اقتصاد دوگانه تفکیکناپذیر است و تفکیکی بین
امنیت و اقتصاد نیس��ت .وی ادامه داد :تولید و کار اقتصادی باید همراه با
امنیت اقتصادی باشد .تولیدکننده و کارآفرین باید با آرامش و امنیت نقش
مجاهدانه خود را در عرصه اقتصاد ایفا کند .رییس قوه قضاییه با بیان اینکه
نیروی انتظامی با سه شرط اساسی فعالیتهای خود را ادامه میدهد ،گفت:
این سه شرط شامل مهربانی ،اقتدار و تدبیر است که هر سه ضرورت دارد
و معتقدم نه فقط برای نیروی انتظامی بلکه برای قضات هم این سه اصل
ضرورت دارد و باید همراه با مهربانی از موضع قانونمداری و قوت و اقتدار
جایگاه قانونیش��ان و همراه با تدبیر کارها صورت بگیرد .رییس��ی با بیان
اینکه تالشهای ایجابی مقدم بر اقدامات س��لبی اس��ت ،گفت :همکاری و
همراهی همه بخشها برای ایجاد امنیت ش��رط موفقیت در ایجاد امنیت
اقتصادی است .همه اجزای اقتصادی در حوزههای مختلف از جمله مجریان،
دستاندرکاران و فعاالن اقتصادی باید همه این نقش را ایفا کنند و تنها با
یک بخش کار انجام نمیشود .وی با بیان اینکه اگر امروز مبارزه با جرائم
اقتصادی ،پولشویی ،مالیاتی ،قاچاق کاال و همه جرائمی که از آن به عنوان
فس��اد اقتصادی یاد میکنیم ،برای بخش اقتصاد مضر است ضرورت دارد
همه بخشها نسبت به هر گونه کجی و نادرستی که فضای اقتصادیمان
را آلوده میکنند ،حساس باشند .نیروی انتظامی باید در این زمینه حمایت
شود و این حمایت باید هم از ناحیه کارآفرینان ،هم از سوی دستگاه قضا
و همچنین همه بخشها باشد تا نیروی انتظامی بتواند فضای امنی را برای
فعاالن اقتصادی فراهم کند.

مشاور ویژه آنتونیو گوترش:

اروپا برای دفاع از برجام کاری نکرده است

ایلنا -مشاور ویژه آنتونیو گوترش از رویه اروپا در مورد برجام انتقاد کرد.
مشاور ویژه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در مسائل مربوط به توسعه
پایدار گفت :اکنون تحریمهای اقتصادی ایران را تحت فشار قرار داده است .این
در حالی اس��ت که اروپا برای کمک به ایران و مقابله با تحریمها کاری نکرده
است .این جای تعجب دارد که اروپا به آمریکا فشاری نمیآورد و برای حفظ
تواف��ق ،ای��ران را مورد انتقاد قرار میدهد .اروپا باید موضع خود را مورد تاکید
ق��رار ده��د و به آمریکا بگوید زورگویی را کنار بگ��ذارد .ما یک توافق جهانی
میخواهیم .اگر تو آن را نمیخواهی ،مش��کل تو است .مشکل ما نیست .وی
در ادامه از رویکرد ترامپ انتقاد و تاکید کرد که چنین رویهای ،منافع اروپا و
جهان را به خطر میاندازد.

اسپوتنیك:

متهم شدن  ۲دانشمند نروژی به اشتراک اطالعات
ساخت سالح با ایران

ایرنا -دو دانشمند نروژی متهم شدند که اطالعات ساخت سالح را با ایران
به اشتراک گذاشتهاند .دو محقق نروژی متهم شدند اطالعاتی را با دانشمندان
ایرانی به اشتراک گذاتهاند که میتواند منجر به ساخت سالح توسط آنها شود.
در این گزارش ادعا شده است که این دو محقق ،بدون اطالع ریاست دانشگاه،
دانشمندانی را از ایران به آزمایشگاه پیشرفته دانشگاه علم و فناوری نروژ دعوت
کردند .پس از اطالع مدیریت دانشگاه ،هر دو این دانشمندان ،متهم به انتشار
اطالعات ش��ده و از حضور در دانشگاه منع شدند .روابط عمومی این دانشگاه
در این باره گفت« :این اساتید ،دانشمندان ایرانی را به آزمایشگاه دعوت کردند
و اطالعاتی را با آنها به اشتراک گذاشتند .برای ما مهم است که بدانیم آیا این
اطالعات میتواند به ساخت سالح کشتارجمعی منجر شود یا خیر .هماکنون این
دو دانشمند متهم به انتشار اطالعات از طریق فراهم کردن دسترسی دانشمندان
ایرانی به رایانه مرکزی هستند».

نتانیاهو مدعی شد

ایران چیز بسیار بدی است!

ایسنا -بنیامین نتانیاهو به بیان ادعاهای بیاساس در مورد ایران پرداخت.
بنیامین نتانیاهو در مورد ایران مدعی شد :درسی که از آشویتس گرفتم این
است که چیزهای بد را زمانی که کوچک هستند ،متوقف کنید .ایران چیز بسیار
بدی است .اما کوچک نیست و میتواند به وسیله سالح اتمی بزرگتر هم شود.
مهمترین مساله این است که آنها را متوقف کنیم.

ملیحه اس�ناوندی -انتقاد و اعتراض به
نحوه بررسی صالحیت داوطلبان نامزدی در
انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی همچنان
دغدغه وکالی ملت و س��ران کشور است .با
توجه به اعتراضات آبانماه و اوضاع اقتصادی
م��ردم و به دنبال آن ،نارضایتی از ش��رایط
سیاس��ی کشور پیشبینی میشد که حداقل
این بار شاهد ردصالحیتهای گسترده از سوی
شورای نگهبان برای انتخابات مجلس نباشیم
تا زمینه مشارکت بیش��تر مردم فراهم شود
اما نهتنها این موضوع عملی نش��د بلکه این
گمانه در اذهان عمومی تقویت شد که شورای
نگهبان به نفع یک جریان بررسی صالحیتها
را اعالم کرده است و وقتی یک جریان سیاسی
از س��وی شورا حذف میش��ود معنایش این
اس��ت که خود به خود از قبل تصمیم گرفته
ش��ده که مجلس صرفا در اختیار یک جریان
سیاسی قرار بگیرد.
اما نگرانی از چنین وضعیتی موجب انتقاد
سران قوا ،رییسجمهور ،رییس مجلس و دیگر
وکالی ملت و فعاالن سیاسی شده است چرا
که این وضعیت خطری نه صرفا برای جریان
خاص بلکه برای کل نظام قلمداد میشود.
باید تاکید داشت که عدم مشارکت مردم
و دلسردی از انتخابات موضوعی دور از انتظار
نیست بهویژه در شرایط فعلی که اعتماد مردم
نس��بت به حاکمیت و دولت از دس��ت رفته
است .به گفته برخی کارشناسان در اعالم نظر
شورای نگهبان کمتوجهی صورت گرفته است
و آنه��ا با ردصالحیت نیروهای توانمندی که
خود را آماده نمایندگی ملت میکردند ،حق
بزرگی را از مردم سلب کردهاند .در حالی که
در این برهه حساس ،نیاز به حفظ همبستگی
اجتماعی بیش از پیش احس��اس میشود اما
متاسفانه بخش مهمی از ظرفیتهای کشور
کنار زده شدند.
ب��ا این وج��ود اکثر ردصالحیتش��دگان
اعت��راض خ��ود را به هی��ات نظ��ارت اعالم
کردند و در انتظار تغییر نظر شورای نگهبان
نشستهاند تا شاید زمینه ورود آنها به مجلس
یازدهم فراهم شود .در این میان برخی وکالی
ملت تایید صالحیت کاندیداهای معترض را
بعید میدانن��د و به اعتقاد آنها تغییر جدی
در روند بررس��یها از س��وی شورای نگهبان
صورت نمیگیرد .اما یکی از انتقادهای مطرح
از س��وی کاندیداها ،بررس��ی صالحیتهای
شورای نگهبان توسط شنیدهها و نه استناد به
مراجع چهارگانه است .پاپوشهایی که توسط
برخی از آقایان علیه نمایندگان فعلی درست
شده از انتقادات وارده به شورای نگهبان است.
نمونه آن خانمی است که او را مجبور کردند تا
تایید کند که با یکی از نمایندگان در ارتباط
ب��وده هر چند این زن گفته متاهل اس��ت و

رد صالحیت نامزدها همچنان مورد اعتراض فعاالن سیاسی

سلب حق انتخاب مردم

اگر این ادعا را تایید کند اعدام میشود اما در
پاس��خ به او گفتند که نگران نباشد چرا که
گزارش��ی برای بیماری روحی او رد میکنند.
ظاهرا بحث نظرات نمایندگان در باب FATF
نیز دیگر بهانه ردصالحیتهای شورای نگهبان
قرار گرفته اس��ت .موافقت مجلس با پالرمو و
 CTFدر حال��ی بود که ش��ورای نگهبان به
ش��دت مخالف تایید آن بود و در نهایت این
لوایح به مجمع تشخیص مصلحت برده شد تا
در آنجا تصمیمگیری شود .اما همین مخالفت
بهانهای برای ردصالحیتها موافقان تند این
لوایح بوده است که ظاهرا نطقهای جنجالی
در این رابطه در مجلس داشتهاند.
ف��ارغ از آنکه برخ��ی از نمایندگان تایید
صالحی��ت دوب��اره را دور از انتظار میدانند
اما برخی مانند فالحتپیشه عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس ش��ورای اسالمی ،انتقاد
رییسجمه��ور و رییس مجلس به ش��ورای
نگهبان را گرهگش��ا میداند .ب��ه اعتقاد این
نماین��ده  50درص��د ردصالحیتها توس��ط
شورای نگهبان به واسطه ورود رهبری تایید
میشوند.
حشمتاهلل فالحتپیشه ،عضو کمیسیون
امنی��ت مل��ی مجلس ش��ورای اس��المی در

گفتوگ��و ب��ا «جهانصنع��ت» در رابطه با
ردصالحیتهای گس��ترده نمایندگان فعلی
مجلس گفت :پرونده افراد ،مش��خصکننده
نوع شرایط بررسی صالحیتها توسط شورای
نگهبان است اما شرایط کلی کشور به گونهای
نیست که ش��اهد ردصالحیتهای گسترده
باش��یم چرا که این روند به س��ود کش��ور و
نظام نیست.
وی ادام��ه داد :ب��ه عنوان کس��ی که در
انتخابات هم نیستم امیدوارم اعضای شورای
نگهبان به دنبال دالیلی بگردند که کاندیداهای
قابل توجهی را تایید صالحیت کنند نه اینکه
به دنبال بهانههایی برای ردصالحیت باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه
تاکید کرد :خیلی از مواردی که مطرح ش��ده
یکسری پاپوشس��ازیهایی است که برخی
آقایان ایجاد کردند و این در ش��أن جمهوری
اسالمی ایران نیست .وی در پاسخ به اینکه این
پاپوشها چه مواردی است گفت :متاسفانه از
گفتنش ابا دارم اما به هر حال شورای نگهبان
به آن استناد کرده است.
فالحتپیشه ادامه داد :نباید این بررسی
صالحیته��ا براس��اس ش��نیدهها ص��ورت
بگیرد و اعضای محترم ش��ورای نگهبان این

پاپوشسازیها را در مورد خیلی از نمایندگان
فعل��ی نباید باور کنن��د .به هر حال اقتضای
وحدت کشور هم هست که ما انتخابات پرشور
داشته باشیم .این نماینده تصریح کرد :باید
به میزانی که کاندیدای بیشتری تایید شوند
ب��ه همان می��زان امکان حضور م��ردم و اثر
انتخاب��ات در تقوی��ت مولفههای امنیت ملی
بیشتر شود.
عضو کمیس��یون امنیت ملی تاکید کرد:
احتمال اینکه تاییدصالحیت بیشتری توسط
شورای نگهبان صورت بگیرد وجود دارد چرا
که موارد مطرح ش��ده به برخی از نمایندگان
موضوعات��ی نبوده که از طرف دس��تگاههای
اطالعات��ی و امنیتی به ردصالحیتها منجر
ش��ود و صرف��ا طب��ق برخ��ی گزارشها این
تصمیمگیریها صورت گرفته است اگر واقعا
منصفانه براس��اس مولفههای امنیت کش��ور
موضوع صالحیتها بررسی شود حتما خیلی
از کسانی که رد شدند تایید میشوند.
فالحتپیش��ه در رابطه ب��ا اظهارات اخیر
روحانی و الریجانی در باب انتقاد به ش��ورای
نگهب��ان گفت :این اواخر ش��اهد انتقادات از
س��وی رییسجمهور ،رییس مجلس و خیلی
از فعاالن سیاسی بودیم اما من این انتقادات

را مقابلهجویانه ندیدم ب��ه ویژه انتقاد آقایان
الریجانی و روحانی .بلکه این اظهارات تحت
عنوان نوعی پایمردی مطرح ش��ده بود برای
آنکه توصیه برادرانهای کنند تا توجهی اساسی
در این رابطه در شورای نگهبان صورت بگیرد
بنابراین تعبیر این موضوع به نوعی مقابلهجویی
به ضرر کلیت کشور است .امیدوارم برداشت
مقابلهجویان��ه از س��خنان آق��ای روحانی و
الریجانی نشود.
این نماینده در ادامه گفت :گمان میرود
خیلیها در بررسی دوباره شورای نگهبان تایید
ش��وند باید اظهار کن��م که خیلیها نامردی
کردند .نمایندگانی هس��تند که من به پاک
بودنشان قسم میخورم اما برایشان پاپوش
درست کردند.
وی در بخش��ی از گفتوگوی خود گفت:
اتهامات��ی در مورد برخ��ی نمایندگان مطرح
میشود؛ کسانی که هر هفته به حوزه میروند
و خدمت میکنند .خود رهبری اگر بفهمند
این همه نامردی و اتهامات بیمبنا نسبت به
برخ��ی صورت گرفته حتما ورود میکنند و
تاییدیه برخی از کاندیداها را میگیرند.
فالحتپیش��ه ادامه داد :این اواخر آقای
سخنگوی شورای نگهبان گفتند که  50نفر
از نمایندگان فعلی پرونده اقتصادی داشتند.
این موضوع در اذهان عمومی این تصور اشتباه
را بهوجود آورد که مجلس فسادزاس��ت .این
در حالی است که خود آقای الریجانی تاکید
کردند کسانی که مشکل اقتصادی دارند کمتر
از انگش��تان دست هستند که البته خیلی از
آنها نیز با ارسال پروندهشان مشکلشان حل
میشود.
وی تاکی��د کرد :متاس��فانه در مورد چند
نماین��ده صرفا اظهاراتش��ان در مورد لوایح
 FATFبهان��ه ردصالحیت قرار گرفت .فرد
نظرات خاصی در رابطه با برخی مسائل کشور
داش��ت .این موضوعات باعث ش��د تا برایش
پاپوش درس��ت کنند و این خیلی ظلم است.
این نماینده ادامه داد :نسبت به برخی همکاران
خیلی اجحاف شد .یکسری را وادار کردند که
صد تا پیامک به نمایندهای بدهند آن وقت از
اظهارات نماینده تنها یک کلمه بوی مهربانی
م��یداد و آن را بهانه ردصالحیت کردند .اگر
دنبال این بهانهها باشیم کشور را فدای منافع
عدهای کردیم.
فالحتپیشه در پایان گفت :در این شرایط
که ترامپ به رهبری و نظام توهین میکند چه
کسانی میخواهند در صحن از منافع کشور
حمای��ت کنند؟ امی��دوارم نمایندگان تایید
شوند و من خوشبین هستم که  50درصد از
نمایندگان برگردند چرا که مواردی که مطرح
کردند نهتنها قابل توجه و استناد نیست بلکه
باید از آنها عذرخواهی شود.

بهارستان

گروه سیاس�ی -ادامه بررس��ی الیحه مالیات بر ارزش
افزوده ،تصویب ط��رح و الیحه مربوط به ایجاد مناطق آزاد
تجاری ،تعیین نحوه واگذاری سهام مازاد بر  33درصد بانک
رف��اه کارگران و اصالح طرح الح��اق موادی به قانون نحوه
اجرای اصل چهل و نهم قانون از جمله مهمترین اخبار مجلس
شورای اسالمی بود.
جهت تامین نظر شورای نگهبان ،نمایندگان مجلس در
جلسه علنی دیروز مجلس یک طرح و یک الیحه مربوط به
ایجاد مناطق آزاد تجاری جهت تامین نظر ش��ورای نگهبان
تصوی��ب کردند .همچنین نماین��دگان در جریان رفع ایراد
شورای نگهبان از الیحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان،
س��ازمان محیطزیست و سازمان جنگلها را موظف کردند
هزینه درمانی نیروهای مردمی داوطلب برای پیش��گیری و
اطفای حریق جنگلها و مراتع را پرداخت کنند.
اما در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح مستثنی
شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری
غیردولتی ،نمایندگان مجل��س در مصوبهای نحوه واگذاری
سهام مازاد بر  33درصد بانک رفاه کارگران را برای تامین نظر
شورای نگهبان تعیین کردند .در ادامه این جلسه نمایندگان
ای��رادات ش��ورای نگهبان به طرح یک فوریت��ی اعاده اموال
نامش��روع و اجرای اصل  ۴9قانون اساس��ی را اصالح کردند
ک��ه بنا بر این اصالحیه در ماده  19الحاقی موضوع ماده ،۴

در مجلس شورای اسﻼمی صورﺕ گرفت

اصالح اعاده اموال نامشروع مسووالن

مراد از اموال نامشروع ،اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات،
ف��روش زمینهای موات و مباحث اصلی و سوءاس��تفاده از
مقاطعهکاریها و معامالت دولتی و مانند آن و اموال حاصل
از غصب ،رش��وه ،اختالس و سایر موارد مندرج در اصل ۴9
قانون اساس��ی به تشخیص مقام قضایی است و عواید اموال
نامشروع نیز مشمول این ماده است.
بنا بر تبصره  2الحاقی به این مصوبه ،اموال ناش��ی از
استفاده ناروا و منغیرحق از موقعیت شغلی که نامشروع
بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات
برسد مشمول این ماده است .بر اساس تبصره  3الحاقی به
این مصوبه ،هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده  16این
قانون و تبصرههای آن از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی
از موقعیت ش��غلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد
و برخالف قانون یا منغیرحق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی
کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای
خود یا خویش��اوندان تا درجه س��وم از طبقات سهگانه یا
مرتبطین و شرکای خود تحصیلکرده باشد ،کلیه اموال به
دست آمده از طرق یادشده در این تبصره با لحاظ شرایط
و قی��ود مندرج در صدر آن و عواید ناش��ی از آنها پس از

بررس��ی و احراز توس��ط دادگاه موضوع این قانون حسب
مورد به عنوان جریمه یا خس��ارت به بیتالمال یا صاحب
حق مسترد میشود.
نمایندگان همچنین مقرر کردند :اقدامات و تصمیماتی
مانن��د آنکه تعرفه واردات یا ص��ادرات کاالها را کاهش یا
افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان
یا مرتبطین و شرکای یادشده محدوده شهرها یا روستاها را
گسترش داده یا ارز دولتی در تسهیالت بانکی و مانند آنها
را تخصیص داده یا اجازه واردات کاالهایی را داده یا بدون
دریافت حقوق و عوارض قانونی عمال اجازه قاچاق کاال را به
داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات یا وجوه
اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی
که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم
متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایینتر
از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده
باشد ،موضوع این قانون است.
در ای��ن جلس��ه در ادامه بررس��ی الیح��ه مالیات بر
ارزشاف��زوده با تصوی��ب نمایندگان نق��ل و انتقال انواع
خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشینهای راهسازی،

کارگاهی ،معدنی ،کش��اورزی و شناورها مشمول مالیات
نقل و انتقال میشود.
همچنین نمایندگان سازمان مالیاتی را مکلف کردند بابت
خروج هر مسافر ایرانی به جز در موارد استثنای ذکر شده از
مرزهای هوایی ،دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از
مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل
کشور واریز نماید .با تصویب مواد  37 ،36و  3۸الیحه مالیات بر
ارزشافزوده نیز مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع
ورزیدهاند مکلف به پرداخت جریمه خواهند شد.
در ادامه این جلسه سازوکار اخذ جریمه از متخلفانی که از
پرداخت مالیات سر باز میزنند تعیین شد.
در مصوبهای دیگر اعتباراتی برای توسعه ورزش مدارس
همگانی ،روس��تایی و عش��ایری ،بانوان ،معلوالن ،جوانان و
قهرمانی و توس��عه زیرساخت ورزش تعیین شد .همچنین
نمایندگان سهم شهرداریها ،روستاهای فاقد دهیاری ،مناطق
عشایری و دهیاریها از درآمدهای حاصل از پرداخت جریمهها
و عوارض را تعیین کردند .با تصویب ماده  ۴3این الیحه نیز
مقرر شد عوارض و جریمههای آالیندگی به نسبت جمعیت
بین شهرداریها ،دهیاریها و فرمانداریهای همان شهرستان
توزیع شود .نمایندگان در ادامه  1۸ماده پایانی الیحه مالیات
بر ارزشافزوده را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی
ارجاع دادند.

مصاحبه

گروه سیاسی -این روزها وزارت خارجه ایران برای اتخاذ
شیوههای فشار متقابل نسبت به بدعهدی کشورهای اروپایی
صریحتر از گذشته عمل میکند .البته شاید خیلی این موضع
مدنظر دستگاه دیپلماسی کشور نباش��د اما بدعهدی اروپا
تصمی��م در رابطه با برجام را منوط به نظر حاکمیتی کرده
است .به هر حال راهاندازی سانتریفیوژهای فردو و لغو تمامی
محدودیتهای باقیمانده از راهکارهای فشار متقابل ایران بود،
اما تاکنون این راهکار اتحادیه اروپا را وادار نکرد که در برابر این
اقدام ایران واکنش مثبت نشان دهد .این در حالی است که
کشورهای اروپایی به دنبال بهانهگیری از ایران برای خروج از
برجام هستند .البته موضع وزارت امور خارجه در تمام دوره
زمان��ی پس از خروج ایاالت متحده از برجام این بوده که در
صورت بهرهمندی ایران از منافع برجام تعهدات هم اجرایی
خواهند ش��د و همواره امکان بازگش��ت به سطوح پیشین
تعهدات برجامی وجود دارد به ش��رط آنکه تعهدات طرفین
دیگر نیز اجرایی شود.
ام��ا ظاهرا برجام نفسهای اخرش را میکش��د از اینرو
وزارت ام��ور خارجه و ریی��س آن یعنی محمدجواد ظریف
ش��رایط سختی را متحمل میشوند .کسی که ناجی برجام
بود حاال متهم به ایراد سخنانی خارج از منافع ملی میشود.
صحبتهای��ی که س��الهای  92و  96از جان��ب وزیر امور
خارجه مطرح ش��د دس��تاویز پایداریچیهای مجلس قرار
میگیرد تا رییس دستگاه دیپلماسی را به بهانههای مختلف
بازخواست کنند.
سیدحسین نقویحسینی ،سخنگوی کمیسیون امنیت

سخنگوی کميسيون امنيت ملی در گفتوگو با »جهانصنعت« تاکيد کرد:

خروج از  NPTبرای وادارکردن اروپا به اجرای تعهدات

ملی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «جهانصنعت»
در خصوص اظهارات اخیر ظریف در مجلس گفت« :ایشان دو
اظهار نظر در گذشته داشتند که بهانهای برای طرح سواالت
نمایندگان شد .هر چند این سواالت مربوط به سال  96بوده
اما تازه فرصت برای طرح آن داده شد ».وی ادامه داد« :وزیر
امور خارجه ایران در دانشگاه عالمه در پاسخ به سوال یکی
از دانش��جویان چنین اظهاری خطاب به حضار داشتند که
آمریکا میتواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار
بیندازد .یک اظهارنظر هم راجع به تصدیق وجود پولشویی
در کشور بود که مورد استناد خیلی از مراجع بینالمللی قرار
گرفت .طبیعتا اظهار آقای ظریف موجب این شد که آنها از
ایران طلبکار ش��وند .وقتی وزیر امور خارجه اعتراف میکند
پولشویی وجود دارد پس این گمان میرود که چنین موضوعی
در ایران قطعیت دارد .بنابراین سوال رییس کمیسیون امنیت
مل��ی از آقای ظریف نیز در رابطه با این دو اظهار نظر بود».
نقویحسینی خاطرنشان کرد« :به نظر میرسد پاسخهای آقای
ظریف قانعکننده نبود اما مجلس خواست حفظ وحدت کند و
آقای ذوالنوری هم در شرایط فعلی که دشمن در مقابل ایران
قرار گرفته ترجیح داد سوال به رای گذاشته نشود تا فضای
وحدت حفظ شود».
وی در پاسخ به اینکه چرا مجلس بعد از این همه سال به
اظهارات وزیر امور خارجه واکنش نشان داد گفت« :سواالت

تاکنون در نوبت هیات رییس��ه بوده و ای��ن ایراد اصلی کار
اس��ت ».این نماینده به بیاثری این طرح سوال اشاره کرد و
گفت« :یک نفر در زمستان برفهای پشت بام را پارو کرد و
به حیاط همسایه ریخت .همسایه به دادگاه شکایت کرد اما تا
نوبت رسیدگی شد تابستان شد و دیگر برفی نبود .سوالهای
ما نیز همین است چون تعداد سواالت زیاد است و در نوبت
دستور هیات رییسه است .به همین جهت دیر به دیر امکان
طرح وجود دارد ».وی تاکید کرد« :اکنون نیز س��واالتی که
مطرح شد مربوط به سال  96بود .طبیعتا از آن فضا و شرایط
عبور کردیم ».نقویحسینی گفت« :آقای ظریف در جلسه
علنی تالش ک��رد اظهاراتش را توجیه کند و در نهایت هم
رییس کمیسیون امنیت ملی تشخیص داد پاسخ ایشان به
رای گذاشته نشود».
ام��ا بحثی مبنی بر برد و باخت برجام در جلس��ه طرح
سوال از ظریف در مجلس مطرح شد .نقویحسینی در این
رابطه گفت« :ما از اول با توافق برجام مخالف بودیم .من همه
مواضع سخنرانیها و مصاحبهها و مناظرههای تلویزیونیام
موجود اس��ت .ما به این توافق نقد جدی داشتیم اما گاهی
وقتها موافقان استدالل میکنند اگر توافق برجام بد بود چرا
آمریکا خارج شد؟ باید تاکید کنم که ما نباید مغلطه کنیم .بله
آمریکاییها توافق برجام را منعقد کردند اما ما هم تعهداتمان
را انجام دادیم و وقتی موقع تعهدات آنها شد از برجام خارج

شدند ».وی تاکید کرد« :برجام انصافا نقایص و اشکاالت زیادی
داشت .االن چارهای جز این نداریم که برجام را به هر شکلی
حفظ کنیم چون ما تعهداتمان را انجام دادهایم مثل کسی
میمانیم که خانه را خریده ،چکها را داده و پول هم نقد شده
اما طرف در خانه نشسته است و میگوید حاال توافق را لغو
کنیم ».سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت« :همه
قدمهایی که جمهوری اسالمی ایران برمیدارد که از جمله
آن گامهای کاهش تعهدات در چارچوب برجام و براس��اس
مواد  26و  26برجام است به نفع منافع ملی خواهد بود -چرا
که در شرایط فعلی برد برای آمریکاست االن برجام برای ما
باخت -باخت شده است .هم تعهداتمان را انجام دادیم و هم
طرف مقابل از تعهداتش شانه خالی کرده است».
ای��ن نماینده تاکید ک��رد« :در این مدت تالش کردیم با
کاه��ش تعهدات طرف مقابل را وادار کنیم که به تعهداتش
عمل کند و در این زمان نیز در چارچوب برجام عمل کردیم
اما به نظر میرسد طرف مقابل بنای انجام تعهدات را ندارد.
بنابراین ما باید همینطور به کاهش تعهدات هستهایمان ادامه
دهیم منتها باید اقدامات موثری انجام دهیم تا طرف مقابل را
وادار به تکان خوردن کنیم».
نقویحسینی در پایان خاطرنشان کرد :ما از برجام خارج
نمیشویم و فعال پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا میکنیم
و در چارچوب  NPTنیز همکاری داریم اما با ادامه دار بودن
بدقولی اروپا میتوانیم در این همکاریهای خود تجدید نظر
کنیم و حتی از  NPTخارج شویم تا اروپا را وادار به اجرای
تعهدات کنیم.
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گ�روه اقتص�ادی -نمایندگان
مجل��س در کمیس��یون تلفیق روز
گذشته به مصوبهای رای مثبت دادند
که از کاهش تعداد پلههای مالیاتی
گروههای مختلف درآمدی در سال
آینده خبر میدهد .مطابق این مصوبه،
مالیات پرداختی تمام اقشار جامعه در
دو پل��ه  10درصد و  20درصد جای
میگیردکهمبینکاهشسهممالیات
بر درآمد اقشار برخوردار است.
طب��ق تبص��ره  6قان��ون بودجه
سال جاری ،سقف معافیت مالیاتی
حقوقبگیران دو میلیون و  300هزار
تومان اس��ت و حقوقه��ای باالتر از
آن مشمول پرداخت مالیات پلکانی
میش��وند .این قان��ون مالیاتی پنج
پل��ه مالیاتی را ب��رای حقوقبگیران
تعری��ف کرده که از  10تا  35درصد
را درب��ر میگیرد .بن��ا بر این مصوبه
مالیاتی ،میزان حقوق ماهانه افرادی
که مشمول پرداخت مالیات پلکانی
میشوند از حدود چهار میلیون تومان
شروع میشود و به باالی  16میلیون
تومان در ماه میرسد.
 سقف معافیت مالیاتی
قانون مالیاتی سال آینده ،سقف
معافیت مالیاتی حقوقبگیران را سه
میلیون تومان در ماه در نظر گرفته
است و برای حقوقهای باالتر از این
رقم ،مالی��ات دو پلهای  10درصد و
 20درصد را تعیین کرده است .این
موضوع حقوقبگی��ران خرد و کالن
جامع��ه را مکلف به پرداخت مالیات
یکسان در ماه میکند و میتواند به
افزایش بیعدالت��ی در جامعه دامن
بزند.
پیش��تر ن��رخ مالیات ب��ر درآمد
حقوقبگی��ران در بودجه  99نیز به
ص��ورت پنج پل��های در نظر گرفته
ش��ده بود که از  10ت��ا  35درصد را
دربر میگرفت .اما کمیسیون تلفیق به
این موضوع رای مثبت نداد و از همین
رو روز گذشته مدل دو پلهای را مطابق
ماده  ۸5قانون مالیاتهای مستقیم
به تصویب رس��اند .بر همین اساس
س��قف معافیت مالیاتی سه میلیون
توم��ان ،نرخ مالیات حقوقبگیران از
سه میلیون تا  21میلیون  10درصد
و نرخ مالیات حقوقبگیران باالی 21
میلیون  20درصد خواهد بود.
بر همین اس��اس اگ��ر فردی به
ص��ورت ماهانه پن��ج میلیون تومان

«جهان صنعت» مصوبات مالیاتی کمیسیون تلفیق را بررسی میکند

نقض عدالت با قانون

حقوق دریافت کند تا س��ه میلیون
تومان از پرداخت مالیات معاف است
و مکلف است  10درصد یعنی معادل
 200هزار تومان از مابقی حقوق خود
را به صورت مالیات پرداخت کند.
در عی��ن حال فردی که به صورت
ماهانه 21میلیونتومانحقوقدریافت
میکند ،تا سقف سه میلیون تومان از
پرداخت مالیات معاف است و مکلف
اس��ت  10درصد یعن��ی معادل یک
میلیون و  ۸00هزار تومان را به صورت
مالیات به دولت پرداخت کند.
اگر مجلس ب��ه مصوبه دولت در
خصوص اج��رای پنج پلهای مالیات
بر حقوق در س��ال آینده رای مثبت
میداد ،این ف��رد باید چهار میلیون
و  500ه��زار تومان مالیات پرداخت
میکرد .دولت در مصوبه پیشنهادی
خود اعالم نرخ مالیات حقوقبگیران
 3تا  ۴/5میلیون تومان را  10درصد،
نرخ مالی��ات حقوقبگی��ران  ۴/5تا
 7/5میلی��ون توم��ان را  15درصد،
نرخ مالی��ات حقوقبگی��ران  7/5تا
 12میلیون تومان را  20درصد ،نرخ
مالیات حقوقبگیران 12تا 1۸میلیون

س�یاوش غیبیپور* -موضوع ماده
 ۸۴مالیات بر حقوق و دس��تمزد در سال
 ،99میزان معافیت مالیاتی حقوقبگیران
دستمزدی را س��ه میلیون تومان تعیین
کرده اس��ت .مصوبات مالیاتی مجلس نیز
اعالم میدارد اگر حقوق کارمندان از حداقل
تعیین ش��ده تجاوز کند ،حقوقبگیران مکلف به پرداخت
مالیات  10درصدی خواهند بود .به عنوان مثال کارمندی
که ماهانه پنج میلیون تومان حقوق دریافت میکند تا سقف
سه میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و در عین
حال  10درصد از دو میلیون تومان حقوق باقیمانده را باید
به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
در دورههای قبلی ،تعداد پلکان مالیاتی حقوقبگیران از
 10تا  35درصد را دربر میگرفت که مش��تمل بر پنج پله
مالیاتی بود .با این حال مصوبات جدید مالیاتی بر اجرای مدل
دو پلهای  10درصد و  20درصدی استوار است .این موضوع
طبقات پایین و متوسط جامعه را مکلف به پرداخت مالیات
بیشتری نسبت به سال گذشته میکند که میانگین حقوق
این قشر از پنج میلیون تومان تجاوز نمیکند.
به عبارتی جامعه آماری حقوقبگیران متوسط بیشترین

توم��ان را  25درص��د و نرخ مالیات
حقوقبگیران بی��ش از  1۸میلیون
تومان را  35درصد اعالم کرده بود.
 افزایشمنافعنجومیبگیران
بدیهی است این مصوبه مالیاتی به
نفع اقشار باالی درآمدی عمل میکند
و نمیتواند در راستای برقراری عدالت
اجتماعی در دریافت مالیات باشد .این
مصوبه در حالی به تصویب رس��یده
اس��ت که شکاف طبقاتی در جامعه
بیداد میکند و نارضایتی اجتماعی
تحت سیاس��تهای ناکارآمد دولت
به باالترین حد ممکن رسیده است.
جالب آنکه کمیسیون تلفیق مجلس
به معافیت مالیاتی کارمندان سازمان
مالیاتی رای مثبت داده است.
حساسیت جامعه نسبت به مصوبه
مالیاتیدولت زمانیبیشتر میشودکه
برخی اقشار جامعه از جمله هنرمندان
از معافیت مالیات��ی دولت برخوردار
شدهاند ،حال آنکه درآمدهای ماهانه
این گروه درآمدی س��قف درآمدی
مشخص شده از سوی مجلس را نیز
رد میکند.
از س��وی دیگر ضعف سیس��تم

مالیاتی کش��ور این نگرانی را ایجاد
ک��رده که ف��رار مالیاتی در س��ال
آینده نیز افزایش یابد .بدیهی است
با مصوب��ه جدید مجل��س ،تالش
میکنند درآمده��ای ماهانه خود
را به صورت غیرواقعی اظهار کنند
تا میزان پرداخ��ت مالیات خود را
کاهش دهند .به نظر میرسد دولت
در س��ال آینده باید سیاستگذاری
خ��ود را بر شناس��ایی دقیق افراد
و درآمده��ای ماهانه آنان متمرکز
کند ت��ا مانع از ف��رار مالیاتی این
اقشار شود.
 فرار مالیاتی پزشکان
در عین حال الزم اس��ت که نگاه
سیاس��تگذاری دول��ت در خصوص
مالیات پزشکان نیز تغییر کند و از فرار
مالیاتی آنها جلوگیری کند .بسیاری
از پزش��کان با عدم نصب کارتخوان
در مط��ب خ��ود از پرداخت مالیات
طبق سقفهای مشخص شده طفره
میروند و از همینرو به افزایش فرار
مالیاتی دامن میزنند.
ای��ن موض��وع در حال��ی اتفاق
میافتد که پزش��کان مشمول نصب

اجب��اری کارتخوان و اتص��ال آن به
س��امانه مالیاتی هستند .با این حال
شنیدهها حاکی از آن است که برخی
از مطبهای پزشکی از بیماران خود
تقاض��ا میکنند با پول نقد به مطب
پزشکی آنها مراجعه کنند تا مجبور
به استفاده از کارتخوانی نشوند که به
سامانه مالیاتی متصل شده است!
رییس س��ازمان مالیات��ی میزان
پزشکانی که تاکنون نسبت به نصب
کارتخوان اقدام کردهاند را  ۴3درصد
اعالم کرده است .طبق اعالم امیدعلی
پارسا ،پزشکانی که از نصب کارتخوان
امتناع ورزند ،مشمول مجازات قانون
مالیاتهای مستقیم میشوند .از آنجا
ک��ه  57درصد پزش��کان تاکنون از
اجرای این قانون طفره رفتهاند ،نشان
میدهد که فرار مالیاتی گستردهای
در این حوزه برقرار اس��ت ،موضوعی
که میتوان��د بیانگر قدرت چانهزنی
ب��االی پزش��کان در ع��دم پرداخت
مالیات باشد.
 اخذ مالیات از مسافران
کمیسیونتلفیقمجلسدرمصوبه
دیگری نیز بر اخذ مالیات از مسافران

مصوبه مالیاتی مجلس به عدالت لطمه میزند

فراوانی را دارد و ضریب مالیاتی این قشر از  15به  20درصد
رسیده است .از سوی دیگر ضریب مالیاتی حقوقبگیران کالن
و مدیران��ی که از جامعه آماری اندکی برخوردارند از  25به
 20درصد رسیده است .اگرچه کاهش ضریب مالیاتی عدالت
اجتماعی را نقض میکند ،با این حال این موضوع خللی در
روند وصول مالیاتی ایجاد نمیکند و حتی موجبات افزایش
آن را فراهم میکند.
دریافت مالیات از مسافرانی که از کشور خارج میشوند نیز
مصوبه دیگری است که طبقات مختلف درآمدی را مکلف به
پرداخت مالیات یکسانی میکند .این مصوبه اگرچه میتواند
منبع مالیاتی جدیدی برای دولت فراهم کند و ظرفیتهای
مالیاتی را باال ببرد ،اما به نظر میرسد این مصوبه در آینده با
تغییراتی همراه شود و سهم مالیاتی گروههای مختلفی که
از کشور خارج میشوند را تغییر دهد.
اما یک��ی از مطالبات بحق این روزهای جامعه معافیت
مالیاتی حقوق اشخاص در بخش کشاورزی ،مناطق آزاد و
هنرمندان و چهرههای فرهنگی جامعه است .آنچه در این
خصوص حساسیت جامعه مردمی را افزایش داده دریافت

مالیات از حقوقبگیران دستمزدی و در عین حال عدم اخذ
مالیات از نجومیبگیران است .بدیهی است این موضوع به
جایگاه عدالت لطمه میزند و مانع از شکلگیری برابری در
جامعه میشود.
از سوی دیگر برخالف تصور عموم ،پزشکان از پرداخت
مالیات معاف نیستند و تمامی پزشکانی که پرونده پزشکی
دارند (به استثنای پزشکانی که میزان دریافتی آنان کمتر
از متوس��ط دریافتی پزشکان است) طبق قانون مکلف به
پرداخت مالیات هستند.
در عین حال پدیده تمرد پزش��کان از نصب کارتخوان
و صن��دوق مکانیزه ف��روش از فرار مالیاتی گس��ترده آنان
خبر میدهد اما از آنجا که پزش��کان در قالب تبصره 1۸6
قانون مالیاتهای مس��تقیم قادر ب��ه تمدید و بهروز کردن
پروندههای مالیاتی خود هستند ،میتوان فرار مالیاتی آنان
را کاهش داد.
به نظر میرسد بخشی از فرار مالیاتی در ایران ناشی از دور
زدن قانون از سوی پرداختکنندگان مالیات و بخش دیگر آن
ناشی از دامنه گسترده معافیتهای مالیاتی است .مکانیسم

تاکی��د کرده اس��ت .بر این اس��اس
کمیس��یون تلفیقبا تصوی��ب ماده
 33الیحه مالیات ب��ر ارزش افزوده،
سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند
بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای
هوایی ،دریایی و زمینی وجوهی را به
عنوان مالیات از مسافران دریافت و به
حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری
کل کشور واریز کند.
نرخ این مالیات هنوز اعالم نشده
است و طبق اعالم نمایندگان مجلس،
مق��دار این مالیات در قوانین بودجه
ساالنه پیشبینی خواهد شد.
اخ��ذ مالیات از مس��افرانی که از
کشور خارج میشوند عالوه بر عوارض
خروج از کشوری است که هر مسافر
در هر بار خروج از یک کشور مکلف
ب��ه پرداخت آن اس��ت .این مصوبه
ظرفیتهای مالیاتی دولت در س��ال
آین��ده را افزایش میده��د و منبع
درآمدی جدیدی برای دولت محسوب
میشود.
آنچنان که در مصوبه مجلس آمده
است ،دارندگان گذرنامههای سیاسی و
خدمت ،خدمه وسایل نقلیه عمومی
زمینی و دریای��ی و خطوط پروازی،
دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج
از کشور ،بیمارانی که با مجوز شورای
پزشکی جهت درمان به خارج از کشور
اعزام میشوند ،دارندگان پروانه گذر
مرزی و مرزنشینان ،همچنین زائران
اربعین و ایرانیان مقیم خارج از کشور
ک��ه دارای کارنامه ش��غلی از وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هستند از
پرداخت این مالیات معاف هستند.
بنابراین این س��وال مطرح است
که چ��را مصوب��ات مالیاتی مجلس
باید به نفع اقش��ار ب��االی درآمدی
و نجومیبگی��ران باش��د و در عین
حال اقش��ار کمبرخوردار را مکلف به
پرداخت مالیاتی برابر با این گروههای
درآمدی کند؟ در حالی که نمایندگان
مجلس هم��واره ادع��ای حمایت از
معیش��ت خانوارها را دارند و صدای
اعتراض خ��ود را در موارد گوناگون
به گوش دولت میرس��انند حال به
مصوب��های رای مثب��ت دادهاند که
برخالف ادعاهای قبلی آنهاس��ت .به
نظر میرس��د مصوباتی از این دست
میتواند به افزایش شکاف طبقاتی،
افزای��ش نابراب��ری و کاهش عدالت
اجتماعی منجر شود.

معافیت مالیاتی در عموم کشورها زمانی وارد عمل میشود
که اقتصاد در آستانه ورود به رکود در تولیدات صنعتی قرار
میگیرد و از این رو قانونگذار با افزایش معافیتهای مالیاتی
تالش میکند تولید و صنعت را تقویت کند .با این حال بود
و نبود معافیتهای مالیاتی در ایران یکسان است و افزایش
معافیت مالیاتی هیچ گاه با بهبود وضعیت بخشهای تعاونی
و تقویت تولید همراه نشده است.
به نظر میرسد چالش اصلی ما در حوزه درآمدهای مالیاتی
این است که هیچیک از اقشار و گروههای درآمدی مالیات
واقعی خود را پرداخت نمیکنند .این موضوع از آنجا ناشی
میشود که سیستم مالیاتی ما نمیتواند دست به شناسایی
افرادی بزند که درآمدهای خود را به صورت غیرواقعی اظهار
میکنند.یک��ی از اقدامات الزم و ضروری برای بهبود نظام
مالیاتس��تانی ،تقویت فرهنگ مالیاتی است که میتواند
منجر به اظهار واقعی درآمدها از س��وی افراد و ش��رکتها
ش��ود .از همین رو الزم است با از میان برداشتن رویههای
مختلفی همچون کارت بازرگانی و حسابهای اجارهای که
به فرار مالیاتی منجر میشود ،در جهت بهبود وضعیت نظام
مالیاتستانی گام برداشت.
* مدرس دانشگاه

دیدگاه

امی�ر جعفریصام�ت* -الیح��ه
پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1399
آذرماه س��ال ج��اری به مجلس ش��ورای
اس��المی تقدیم ش��د .تداوم پرداخت ارز
 ۴200تومانی برای دارو و کاالهای اساسی
(معادل  10/5میلیون دالر) ،نرخ ارز ۸500
تومانی در بازار آزاد برای تعرفه واردات ،صادرات روزانه یک
میلیون بشکه نفتخام و میعانات ،قیمت  50دالری برای هر
بشکه نفت خام ،نرخ تعرفه  5درصدی برای واردات کاالهای
اساس��ی ،نرخ تعرفه  10درصدی برای واردات سایر کاالها،
س��هم  20درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و
واردات  ۴1/5میلیارد دالر کاال بخشی از مفروضات اساسی
الیحه پیشنهادی یادشده است.
همچنین مجموع منابع و مصارف برای بودجه سال 1399
نسبت به سال قبل معادل 1۸/9درصد افزایش یافته و مهمترین
تغییر ایجاد ش��ده در ترکیب منابع و مصارف نیز کاهش 33
درصدی واگذاری داراییهای سرمایهای (کاهش درآمد فروش
نفت) و افزایش 1۴۴درصدی واگذاری داراییهای مالی (افزایش
انتشار اوراق مالی اسالمی) است.
میزان درآمدهای دولت در سال 1399با رشد 25/1درصدی
نسبت به سال گذشته به رقم  2610هزار میلیارد ریال رسیده
اس��ت .با توجه به آنکه س��هم درآمدهای مالیاتی از مجموع
درآمدهای دولت معادل  7۴/7درصد اس��ت ،بررسی ترکیب
درآمدهای مالیاتی میتواند تصویر خوبی از ماهیت رشد درآمد
دولت برای سال آینده ارائه کند.
ترکیب مالیاتهای دولت برای سال  1399به شکلی

تشدید ناترازی منابع بانکی از عمدهترین اثرات بودجه  99بر شاخصهای اقتصادی!
اس��ت که مالی��ات بر ثروت به عن��وان کوچکترین رقم
مالیاتی دولت رشد قابل مالحظهای داشته و اصلیترین
دلیل رشد آن نیز مربوط به افزایش مالیات بر نقل و انتقال
سهام (از هشت به  22هزار میلیارد ریال) بوده است .البته
این تغییر ناشی از افزایش نرخ مالیات بر معامالت نبوده
و تنها به دلیل افزایش ارزش معامالت (ناشی از افزایش
قیمت سهام) است.
مالیات بر واردات تنها مولفه مالیاتی است که برای سال بعد
کاهش یافته و احتماال به دلیل کاهش نرخ ارز مبنای محاسبات
تعرفهای (از 10به ۸/5هزار میلیارد تومان) و همچنین چشمانداز
کاهشمیزانواردات(بهدلیلمشکالتتحریموکاهشتقاضای
واردات) بوده است .مالیات بر درآمد نیز برای سال آینده رشد
نسبتامحسوسیداشتهاستاماتوجهبهاجزایآننشانمیدهد
این رشد به شکلی بوده که مالیات کارکنان بخش عمومی (6
درصد) ،مالیات کارکنان بخش خصوصی ( 31درصد) و مالیات
مشاغل و اصناف ( 51درصد) افزایش یافته است .مالیات اشخاص
حقوقی نیز به همین شکل تغییرات ناموزونی داشته به شکلی
که مالیات اش��خاص حقوقی دولتی (ش��ش درصد) ،مالیات
ش��رکتهای دولتی (منفی  1درصد) و مالیات ش��رکتهای
غیردولتی ( 27درصد) تغییر کرده است .در گروه مالیات بر کاالها
و خدمات نیز تغییرات به شکلی بوده که اصلیترین بخش این
گروه یعنی مالیات بر ارزشافزوده با رشد  7۴درصدی مواجه
شده است .با توجه به عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده
به نظر میرسد افزایش مقادیر اسمی ارزشافزوده به دلیل تورم

وکاهشفرارهایمالیاتیمشاغل(ازطریقمواردیمانندافزایش
استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک و شناسایی حسابهای
بانکی تجاری) به عنوان اصلیترین پایه مالیات بر ارزشافزوده در
سالآیندهلحاظشدهاست.همچنینبررسیگزارشهایآماری
شاپرک نشان میدهد که ارزش تراکنشهای صورت گرفته از
طریق ابزارهای اینترنتی موبایلی و کارتخوان طی هشت ماهه
سال 139۸نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 19/9درصد
افزایش یافته است .نکته مهم دیگر در زمینه مالیات بر کاالها
و خدمات آنکه ارقام مربوط به مالیات بر فروش فرآوردههای
نفتی و بنزین برای س��ال آینده با کمی کاهش مواجه ش��ده
است .در بخش منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای
که قسمت اصلی آن فروش نفت است علت اصلی کاهش منابع
در بودجه سال  1399نسبت به بودجه سال  139۸انتقال300
هزار میلیارد ریال سهم صندوق توسعه ملی ( 16واحد درصد
از سهم  36درصدی صندوق) از این بخش به بخش واگذاری
داراییهای مالی است و در مجموع تغییر چندانی در این بخش
از بودجه ایجاد نشده است .با توجه به آنکه فروش روزانه یک
میلیون بشکه نفت برای سال 1399شبیه سال 139۸چندان
محتمل نخواهد بود انتظار عدم تحقق منابع این بخش و در
نتیجه افزایش میزان نیاز به واگذاری داراییهای مالی (انتشار
انواع اوراق مالی اسالمی) بسیار محتمل است .در بخش منابع
حاصل از واگذاری داراییهای مالی نیز مهمترین تغییر ایجاد
شده در قانون بودجه سال  1399رشد قابل مالحظه فروش
اوراق مالی اسالمی است .با توجه به آنکه در کوتاهمدت امکان

افزایش درآمدهای نفتی وجود ندارد به نظر میرسد تنها راه
ممکن برای تامین مالی دولت در ش��رایط جاری استقراض و
به تعویق انداختن بازپرداخت آن است و همین موضوع سبب
افزایش اتکای بیش��تر دولت به انتشار اوراق تامین مالی شده
اس��ت .هر چند که این موضوع میتواند تامین مالی کسری
بودجه دولت را تسهیل کند و با توسعه بازار بدهی همراه باشد
اما باید توجه داشت که افزایش سریع سمت عرضه اوراق باید با
افزایش میزان تقاضا نیز همراه شود .همچنین بند (م) تبصره5
الیحه پیشنهادی بند دیگری است که نکات مهمی در زمینه
انتشار اوراق دربر دارد.
بر اساس این بند بانکها باید تا پایان سال اقدام به خرید
اوراق دولت��ی و قرار دادن آن به عنوان وثیقه بدهیهای خود
نزد بانک مرکزی کنند .با توجه به آنکه بدهی بانکها به بانک
مرکزی در حال حاضر بیش از  1500هزار میلیارد ریال است
این موضوع میتواند حدود 750هزار میلیارد ریال تقاضا در بازار
اوراق تامین مالی ایجاد کند .اما باید توجه داشت که بانکها
در ح��ال حاضر منابعی برای این کار در اختیار ندارند .به این
ترتیب انتظار میرود بانکها جهت خرید اوراق یادشده اقدام به
برداشت از منابع بانک مرکزی کرده و در صورت تحقق این امر
اثرات خطرناکی برای افزایش پایه پولی و تورم متصور خواهد
بود .همچنین بخش دوم تبصره (م) این امکان را فراهم کرده
که بانکها بتوانند اوراق دولتی را به جای بخشی از سپردههای
قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند .این موضوع بر ضریب تکاثر
خلق پول توسط بانکها اثر مثبت خواهد داشت و منجر به رشد
نقدینگی و تورم خواهد شد.
*استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی
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خبر

کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد

دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
حداقل حقوق در سال آینده

نایبرییس کمیس��یون تلفیق بودجه س��ال  99گفت :ب��ا مصوبه اعضای
کمیسیون تلفیق حداقل حقوق در سال آینده دو میلیون و  ۸00هزار تومان
خواهد بود.
به گزارش فارس ،علیاصغر یوسفنژاد با اشاره به نشست عصر دیروز کمیسیون
تلفیق بودجه سال  99گفت :با مصوبه کمیسیون تلفیق حداقل حقوق در سال
 99به میزان دو میلیون و  ۸00هزار تومان خواهد بود.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ،دولت مکلف است در سال  1399افزایش
ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل اعضای هیات علمی ،قضات
و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده
( )29قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح ،وزارت اطالعات
و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را بهگونهای انجام دهد که پس از
اعمال افزایش حقوق به میزان15درصد ،مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی
(برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین
و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب
سنوات خدمت قابل قبول ،از  2۸میلیون ریال کمتر نباشد.

مرکز آمار اعالم کرد

تورم دی ماه  3۸/6درصد شد

نرخ تورم ساالنه دی ماه  139۸برای خانوارهای کشور به  3۸/6درصد رسیده که
نسبت به همین اطالع در ماه قبل  1/۴واحد درصد کاهش نشان میدهد.
براس��اس گزارش مرکز آمار ،نرخ تورم نقطهای دیماه  139۸در مقایسه با ماه
قبل  1/5واحد درصد کاهش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش  ۴/0واحد درصدی به 2۴/0
درصد و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش  0/3واحد درصدی
به  27/۴درصد رسیده است.
منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه مشابه
سال قبل است .نرخ تورم نقطهای در دیماه  139۸به عدد  26/3درصد رسیده است
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  26/3درصد بیشتر از دی  1397برای خرید
یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای دیماه  139۸در مقایسه با ماه قبل  1/5واحد درصد کاهش
یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با
کاهش  ۴/0واحد درصدی به  2۴/0درصد و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات»
با کاهش  0/3واحد درصدی به  27/۴درصد رسیده است.
این در حالی اس��ت که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری  26/2درصد
است که نسبت به ماه قبل  1/۴واحد درصد کاهش داشته است .همچنین این نرخ
برای خانوارهای روستایی  27/0درصد بوده که نسبت به ماه قبل  1/9واحد درصد
کاهش داشته است.منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت
به ماه قبل است .نرخ تورم ماهانه دی  139۸به  0/۸درصد رسیده که در مقایسه
با همین اطالع در ماه قبل  2/۴واحد درصد کاهش داشته است .تورم ماهانه برای
گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای غیرخوراکی و
خدمات» به ترتیب  -0/3درصد و  1/۴درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری  0/9درصد است
که نسبت به ماه قبل  2/1واحد درصد کاهش داشته است .همچنین این نرخ برای
خانوارهای روستایی 0/5درصد بوده که نسبت به ماه قبل  3/7واحد درصد کاهش
داشته است.منظور از نرخ تورم ساالنه ،درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت
در یک سال منتهی به ماه جاری ،نسبت به دوره مشابه قبل از آن است .نرخ تورم
ساالنه دی ماه  139۸برای خانوارهای کشور به  3۸/6درصد رسیده که نسبت به
همین اطالع در ماه قبل 1/۴ ،واحد درصد کاهش نشان میدهد.این در حالی است
که نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری  3۸/0درصد است که نسبت به ماه قبل
 1/3واحد درصد کاهش داشته است .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی
 ۴2/2درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1/6واحد درصد کاهش داشته است .همچنین
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در دیماه  139۸برای دهکهای مختلف هزینهای از
 3۸/1درصد برای دهک اول تا  ۴0/3درصد برای دهک دهم است.
نمایه

 IMFپیشبینی کرد

تنشهای ایران و آمریکا ،خطری برای اقتصاد جهانی

براساس گزارش صندوق بینالمللی پول  ) )IMFشوکهای سیاسی از جمله
تنشهای بین ایران و آمریکا میتواند رش��د  3/3درصدی اقتصاد جهان در س��ال
 2020را کاهش دهد.
صندوق بینالمللی پول گزارش ماه ژانویه از رش��د اقتصادی پیش روی جهان
را منتشر کرد .براساس این گزارش پیشبینی میشود که رشد اقتصادی جهان از
 2/9درصد در سال  2019به
 3/3درصد در سال  2020افزایش یابد و سال  2021به  3/۴درصد برسد.
به این ترتیب صندوق بینالمللی پول در بهروزرسانی گزارش ماه ژانویه خود،
برآوردش را از رشد اقتصادی جهان برای سالهای  2019و  2020معادل  0/1درصد
و برای سال  2021معادل  0/2درصد کاهش داده است.
این کاهش نش��اندهنده شوکهای منفی به فعالیتهای اقتصادی در بعضی
از اقتصادهای نوظهور به خصوص هند است که چشمانداز رشد آنها برای دو سال
آینده ،بازبینی ش��ده اس��ت .علت اصلی کاهش رشد در هند ،کاهش بیش از حد
انتظار تقاضای داخلی و به تبع آن کاهش اعتبار و تنشها در بخشهای غیربانکی
بوده است .در بعضی از موارد این بازبینی ،به دلیل ناآرامیهای اجتماعی بوده است.
صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد که بعضی از خطرات ممکن است رشد اقتصاد
جهان را از روند فعلی نیز کندتر کند که یکی از آنها افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی
بین ایران و آمریکاست.
این نهاد درباره یکی از ریسکهای پیش روی جهان مینویسد« :افزایش تنشهای
ژئوپلیتیکی به خصوص بین ایران و آمریکا میتواند عرضه نفت جهانی را با اختالل
مواجه کند و سرمایهگذاریهای تجاری فعلی را تضعیف کند».
براس��اس این گزارش ،رش��د اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
در سال  2020به  2/۸درصد میرسد .این رقم  0/1درصد از برآورد ماه اکتبر
صندوق پایینتر است .در سال  2021اما رشد منطقه خاورمیانه افزایش مییابد
و به  3/2درصد میرس��د .کاهش رش��د اقتصادی این منطقه در سال ،2020
بیش از هر چیز دیگر مربوط به تولید پایین نفت در عربس��تان به دلیل توافق
کاهش تولید نفت اوپک است .صندوق بیینالمللی پول مینویسد« :چشمانداز
ب��رای تع��دادی دیگر از اقتصادها به دلیل تنشه��ای ژئوپلیتیکی مانند ایران،
ناآرامیهای اجتماعی مانند عراق و لبنان و درگیریهای ش��هری مانند لیبی،
سوریه و یمن کاهش یافته است».
برخالف دیگر منطقهها ،صندوق بیینالمللی پول نسبت به رشد اقتصادی در
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه خوشبین است .این نهاد پیشبینی کرده است
که رشد اقتصادی این دسته از کشورها در سال  2020به  ۴/۴درصد افزایش یابد و
در سال  2021نیز به  ۴/6درصد برسد .در حالی که نرخ رشد آنها در سال 2019
معادل  3/7درصد بوده اس��ت .پیشبینی میشود که میزان رشد در اقتصادهای
نوظهور و در حال توسعه آسیا در مداری صعودی ،از  5/6درصد در سال  2019به
 5/۸درصد در س��ال  2020و  5/9درصد در س��ال  2021برسد .البته این میزان از
برآورد ماه اکتبر برای سال  2019و  2020پایینتر است.
صندوق بینالمللی پول اعالم کرده دیگر اقتصادهای نوظهور نیز کندی رش��د
اقتصادی را تجربه خواهند کرد.صندوق بینالمللی پول همچنین اشاره کرده است
که عدم اطمینان نسبت به اعمال تعرفههای تجاری و تاثیرات منفی آن بر کسبوکار
سرمایهگذاری یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصادی جهانی است .پیشبینی صندوق
بینالمللی پول از رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا هم  0/1درصد کاهش یافته و به
 1/3درصد در س��ال  2020رسیده است .علت اصلی آن کاهش تولید در آلمان و
پایین آمدن تقاضای خرید در اسپانیا بوده است.
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گاردین مطرح کرد

یک ترکمن رهبر جدید داعش

روزنامه گاردین انگلیس به نقل از منابع اطالعاتی نوشت ،سرکرده جدید
داعش در واقع یکی از موسسان این تشکیالت تروریستی و تئوریپردازان برجسته
آن بوده و نام واقعیاش «امیر محمد عبدالرحمان المولی الصلبی» است.
داعش کمی بعد از ترور ابوبکر بغدادی ،سرکرده سابق داعش در جریان حمله
هوایی آمریکا در سوریه در اواخر ماه اکتبر «ابو ابراهیم الهاشمی القرشی» را به
عنوان جانشین جدید بغدادی انتخاب کرد اما این نام چیز زیادی را دستگیر
کارشناسان گروههای تندرو نکرد تا حدی که برخی از آنها تاکنون نسبت به
اینکه او شخصیتی خیالی باشد ابراز تردید کردهاند ،در حالی یک مقام عالیرتبه
آمریکایی میگوید ،او کامال مجهولالهویه است.
روزنامه گاردین دوش��نبه گذشته به نقل از مقامات سازمانهای اطالعاتی
که خواس��تند نامشان فاش نشود ،نوش��ت ،رهبر جدید داعش ،المولی ،یک
رهبر برجس��ته در تشکیالت تروریستی یادش��ده و یکی از تئوریپردازان آن
بوده است.
به نوشته این روزنامه ،المولی از اقلیتهای ترکمانی عراق است که همین
مساله او را به یکی از رهبران غیرعرب اندکشمار این گروه تندرو تبدیل کرده
است .طبق گفته همین منبع ،او فارغالتحصیل دانشگاه موصل است و ید طوالیی
در کمپین جنایتها و ظلمهای روا داش��ته شده داعش در حق اقلیت ایزدی
عراق در سال  201۴دارد.
آمریکا در آگوست  201۴جایزهای نقدی در حدود پنج میلیون دالر در ازای
دریافت اطالعاتی از المولی تعیین کرد که در آن زمان یکی از رهبران داعش و
جانشین احتمالی ابوبکر بغدادی بود.
به نوش��ته سایت جایزه برای عدالت وابس��ته به دولت آمریکا ،المولی که
همچنین به اس��م حاجی عبداهلل شناخته میشود به عنوان محقق دینی در
تشکیالت سابق داعش که وابسته به القاعده در عراق بود ،فعالیت میکرد و تا
حد رهبران رده باالی داعش ارتقا یافت تا نقش برجستهای را در این تشکیالت
به دست گرفت.
این سایت افزوده است :جایگاه او به عنوان یکی از ایدئولوژیستهای داعش
حاجی عبداهلل را برای رهبری ،توجیه ربایندگی ،ذبح ،قاچاق زنان و دختران
اقلیت ایزدی در شمالغرب عراق کمک کرد و تصور میشود او بر برخی عملیات
تروریستی این گروه در سطح جهانی نظارت داشته باشد.
خبر

توافق ماکرون و ترامپ درباره مالیات بر شرکتهای دیجیتال

 -AFPرییسجمهوری فرانسه دوشنبه گذشته از گفتوگوی عالی با همتای
آمریکایی خود دونالد ترامپ درباره اعمال مالیات بر شرکتهای دیجیتال خبر
داد .یک دیپلمات فرانسه هم میگوید ،توافق شده اقدامی در خصوص مالیات
یا تعرفهها تا پایان سال جاری انجام نشود.
امانوئل ماکرون در توئیتی در حساب کاربری خود نوشت :گفتوگوی عالی
درباره مالیات بر محصوالت دیجیتال با دونالد ترامپ داشتم .ما درباره یک توافق
خوب برای جلوگیری از تشدید تعرفه با یکدیگر کار خواهیم کرد .دونالد ترامپ
هم این توئیت امانوئل ماکرون را ریتوئیت کرده و نوشته است :بسیار عالی.
یک منبع دیپلماتیک فرانسه هم به رویترز گفته است که امانوئل ماکرون و
دونالد ترامپ توافق کردند تا جنگ احتمالی بر سر تعرفهها را تا پایان سال 2020
به تعویق بیندازند و مذاکرات در این زمینه را در جریان نشست سازمان توسعه
و همکاری اقتصادی ادامه بدهند .این منبع دیپلماتیک تاکید کرد :آنها توافق
کردند تا پایان سال به مذاکرت یک فرصتی بدهند و تا آن زمان موضوع تشدید
تعرفه مطرح نیست .سنای فرانسه تابستان گذشته الیحه سه درصد مالیات بر
درآمد حاصله شرکتهای دیجیتال در فرانسه را به تصویب رساند که شامل
همه شرکتهایی میشود که درآمدشان در این کشور بالغ بر  25میلیون یورو
و در کل جهان بالغ بر  750میلیون یورو باشد.
این مصوبه عطف بماسبق میشد و درآمد این شرکتها از آغاز سال گذشته
میالدی را دربر میگرفت .چنین مصوبهای شامل شرکتهای بزرگ آمریکایی
گوگل ،فیسبوک و آمازون میشد .این مصوبه واکنش دونالد ترامپ را در پی
داشت که در  ۴مرداد ،تهدید به مقابلهبهمثل کرد.
دونالد ترامپ در توئیتی در آن زمان نوشته بود :اگر کسی باید از این شرکتها
مالیات بگیرد ،کشور خودشان یعنی ایاالت متحده است .ما به زودی پاسخ کامال
درخوری به اقدام احمقانه ماکرون خواهیم داد .دیگر کشورهای اتحادیه اروپا
مانند اتریش ،بریتانیا ،اسپانیا و ایتالیا هم تابستان گذشته اعالم کرده بودند که
قصد دارند بر شرکتهای دیجیتال مالیات ببندند.

برگزاری نشست امنیتی در کاخ بعبدا به ریاست میشل عون

ایسنا -منابع آگاه لبنانی از برگزاری نشستی امنیتی در کاخ بعبدا به ریاست
میش��ل عون و با حضور وزرای دفاع و کش��ور و فرماندهان امنیتی لبنان خبر
دادند .فرماندهان امنیتی در این نشست که هدفش بررسی اوضاع این کشور
بود ،گزارشهایی را در خصوص تحوالت داخلی از  17اکتبر ( 25مهر) تاکنون
ارائه دادند .در این گزارشها به وجود نفوذیهایی در میان معترضان اشاره شد
که دست به آشوب و تعرض به نیروهای امنیتی زدهاند.
براساس این گزارش ،در جریان این نشست در خصوص اقدامات آتی امنیتی
در حمایت از شرکتکنندگان در تظاهرات مسالمتآمیز لبنان و همچنین از
اموال عمومی و خصوصی و همچنین ممانعت از اقدامات گروههای تخریبگر که
سرویس امنیتی اطالعات مفصلی از آنها دارند گفتوگو و قرار شد با دستگاههای
قضایی برای اجرای قوانین ،هماهنگی به وجود آید.
میشل عون ،رییسجمهوری لبنان که ریاست این نشست را برعهده داشت،
خواستار هماهنگی دائم سرویسهای امنیتی از طریق فعالسازی اتاق عملیات
مشترک شد .در نشست یادشده وزیر دفاع ،وزیر کشور و فرماندهان سرویس
امنیتی لبنان با هدف بررسی تحوالت امنیتی این کشور حضور داشتند .لبنان
چند شب گذشته شاهد تظاهرات مردمی علیه تاخیر در تشکیل دولت بوده که
طی درگیریهای شدیدی میان معترضان و نیروهای امنیتی در خیابانهای
بیروت شمار زیادی از دو طرف مجروح شدند.

فروپاشی ائتالف در دولت نروژ

ایسنا -یک حزب راستگرای پوپولیست عضو دولت ائتالفی نروژ ،این دولت
را در اعتراض به تصمیم آن برای اجازه به بازگشت یک زن مظنون به عضویت
در گروه تروریستی داعش به این کشور ترک کرد.
این زن به سبب اینکه فرصت معالجه فرزند خود را داشته باشد اجازه بازگشت
به نروژ را پیدا کرد .با این حال در پی این رخداد ،حزب راستگرای موسوم به
حزب ترقی از دولت ائتالفی نروژ خارج ش��د .سیو جنسن ،وزیر دارایی نروژ با
اعالم خبر کنارهگیری این حزب از دولت ائتالفی در یک کنفرانس خبری تاکید
کرد ،وضعیت برای آنکه این حزب پوپولیست بتواند سیاستهایش را در دولت
اجرا کند بسیار سخت شده است.
جنسن در این کنفرانس خبری تاکید کرد :من کسی بودم که حزبمان را
وارد دولت کردم و حاال هم میخواهم این حزب را از این دولت خارج سازم .این
اقدام موجب خواهد شد که ارنا سولبرگ ،نخستوزیر محافظهکار نروژ اکثریت
خود در پارلمان را از دست بدهد.
کمی بعد از اعالم این کنارهگیری ،نخس��توزیر نروژ اعالم کرد قصد دارد
همچنان به کارش در این سمت در صدر یک دولت اقلیت ادامه دهد هر چند
که با دشواری بیشتری برای ادامه کارش مواجه خواهد شد .قانون اساسی نروژ
اجازه برگزاری انتخابات زودهنگام نمیدهد در حالی که انتخابات پارلمانی بعدی
این کشور نیز برای سپتامبر  2021برنامهریزی شده است.

گروه جهان -اجالس مجمع جهانی اقتصاد
دیروز در داووس س��وییس به طور رسمی آغاز
ب��ه کار کرد و رییسجمهوری آمریکا به عنوان
نخستین رهبر جهان در این اجالس به سخنرانی
پرداخت.بخشعمدهسخنرانیترامپدراجالس
داووس به خودس��تایی و ادعای بهبود وضعیت
معیشتیجامعهآمریکاگذشت.
در حالی که محاکمه برای استیضاح تاریخی
رییسجمهور آمریکا دیروز در مجلس سنا آغاز
شد او با ماموریت عرضه آمریکا به جامعه تجار
جهان به محل برگزاری اجالس مجمع جهانی
اقتصاد در سوییس رفت .ترامپ در حالی عازم
سوییس شد که تبدیل به سومین رییسجمهور
استیضاح شده تاریخ آمریکا در کنگره شده است.
رییسجمهوری آمریکا هن��گام ورود به محل
اجالس داووس س��وییس در برابر خبرنگاران،
اس��تیضاح خود را یک فریب خوان��د .او دیروز
رسما وارد چهارمین سال ریاستجمهوریاش
نیز شد.
رییسجمهوری آمریکا در سخنرانی داووس
به خودس��تایی درباره شرایط اقتصادی آمریکا
پرداخت و مدعی شد وضعیت اقتصادی آمریکا
در زمان ریاستجمهوری او نسبت به دو دولت
قبلی به مراتب بهتر شده است.
نشست ساالنه مجمع جهانی اقتصاد معروف
به داووس امس��ال در سایه افزایش تنشها،
ناآرامیها و معضالت ناش��ی از سیاستهای
آمری��کا در خاورمیانه و اختالفات تجاری آن
با اتحادیه اروپا برگزار میش��ود .پنجاهمین
گردهمایی س��االنه مجمع جهان��ی اقتصاد
امسال هم طبق سنت سالیان اخیر در اواخر
نخس��تین ماه می��الدی و از  20تا  2۴ژانویه
همچون دورههای پیش در داووس سوییس
و با حضور س��ران و صاحبنظران سیاسی و
اقتصادی کشورهای مختلف برگزار میشود.
اجالس امسال بر هفت موضوع متمرکز خواهد
بود :نجات س��یاره زمین ،جامعه و آینده کار،
منافع فناوری ،اقتصاد منصفانه ،کس��بوکار
بهتر ،آینده سالم و ماورای ژئوپلیتیک.
پیشبینی میش��ود در کنار موضوعهای
از پی��ش تعیین ش��ده ،رویاروی��ی تهران و
واش��نگتن و اوجگیری تنشهای خاورمیانه،
رقاب��ت تجاری آمریکا و چین و اختالفات دو
سوی اقیانوس اطلس از جمله مسائلی باشند
که در دیدارهای سران اقتصادی و سیاسی به
آنها پرداخته شود.

تعریف و تمجید ترامپ از اقتصاد آمریکا در نشست داووس

خودستایی در سوییس

 شکوفایی اقتصادی
ترامپ در نشست اقتصادی داووس بار دیگر
بر طبل اینکه چقدر آمریکا خوب عمل میکند،
کوبید!رییسجمهوریآمریکاگفت:مفتخرمکه
بگویمآمریکادرشکوفاییاقتصادیبهسرمیبرد،
طوری که جهان هرگز پیش از آن چنین چیزی
ندیده بود .او با استناد به توافقهای تجاری که
اخیرا با چین ،مکزیک و کانادا منعقد شد ،مدعی
شد :آمریکا در حال شکوفایی ،رونق و پیروزی
اس��ت .این توافقها الگویی برای قرن بیست و
یکم است .ترامپ مدعی شد زمانی که او به قدرت
رسید آمریکا ضعیف بود و آن بدبینی در میان
رهبران تجاری و دیگر چهرههای بانفوذ ریشه
دوانده بود اما در دوران حکومت او ،وضعیت در
حال رشد است.
ترامپ که لحظه ب��ه لحظه به گام پایانی
و س��ختترین مرحله استیضاح خود نزدیک
میشود ،برای بازی با افکار عمومی کشورش
و جهان ،بدون اشاره به اقدامی یکجانبه دولتش
در خ��ارج کردن آمری��کا از برخی مهمترین
معاهدات بینالمللی به ویژه توافقهای جهانی
آب و هوایی و زیستمحیطی که باعث تشدید

مشکالت و معضالت اقلیمی و زیستمحیطی
جهان شده اس��ت ،به خودستایی پرداخت و
مدعی ش��د آمریکا در دوره دولت او گامهای
مهمی برای بهتر شدن شرایط زیستمحیطی
و اقلیمی جهان برداشته است.
 اشتغالزایی
رییسجمه��وری آمریکا که س��ه س��ال از
حضورش در کاخ س��فید میگذرد ،گفت از آن
زمان هفت میلیون ش��غل ایجاد شده است .او
افزود زمانی که به قدرت رسید این هدفش را در
ذهنش داشته اما به آن اشارهای نکرده بود .ترامپ
به پیشرفت در غلبه بر بیکاری ،ارتقای حقوق
گروههای اقلیت و زنان اشاره کرد.
او همچنین مدعی ش��د که ب��ا نابرابری و
گس��ترش ث��روت مقابله میکند .ای��ن ادعای
رهبر آمریکا به شدت مورد تردید است چرا که
میلیاردرهای بزرگ جه��ان که اکثرا از آمریکا
هستند،سالگذشته 25درصدثروتمندترشدند.
به گفته ترامپ ،آمریکا از شکوفایی طبقه کارگری
بهره میبرد و دادهها نشان میدهد که افرادی در
پایین این دسته با رشد حقوق مواجه شدند .او
در ادامه ادعاهایش گفت رویای آمریکا در حال

بازگشت است ،بزرگتر و بهتر از قبل.
ترامپ گف��ت  60هزار کارخان��ه در دولت
گذشته متضرر ش��ده بودند و تحت نظارت او
 12هزار مورد احیا ش��ده است .به گفته رهبر
کاخ سفید ،زمان برای تردید به سر رسیده است
و مردم در حال بازگش��ت هستند .او از رهبران
تجاری که کارخانجات را به آمریکا بازگرداندند،
قدردانی کرد.
 مدل آمریکایی ،الگویی برای جهان
دونالد ترامپ اعالم کرد مدل آمریکایی را
نمونهای برای جهان میداند! رییسجمهوری
آمریکا در ادامه باز هم بر دستاوردهای ادعایی
دولتش اش��اره کرد .او س��پس اشاره کرد که
آمریکا پایینترین سطح مالیاتی را در جهان
دارد .او گفت :ثروت عظیمی در مناطقی ریخته
میشود که  100سال هیچ چیز ندیدهاند .هیچ
مکان بهتری از ایاالت متحده روی کره زمین
وجود ندارد! رییسجمهوری آمریکا در بحث
تجارت تاکید کرد مذاکرات با چین در فاز دوم
توافق تجاری به زودی آغاز خواهد شد .هفته
گذشته این دو اقتصاد بزرگ جهان در نهایت
ف��از اول توافق را ک��ه از مدتها پیش انتظار
امضای آن وجود داشت ،نهایی کردند.
ترامپ افزود در حال حاضر میتوان گفت
که روابط با چین هرگز بهتر از این نبوده است!
او همچنین به دولت اوباما اش��ارهای کرد و از
ویرانهای صحبت کرد که به ارث برده اس��ت.
رییسجمهوری ایاالت متحده آمریکا همچنین

با بیان اینکه به اهمیت محیطزیست باور دارد،
از طرح کاش��ت سه تریلیون درخت خبر داد.
دونالد ترامپ تاکید کرد :من پاکیزهترین آب
و هوا را میخواهم.
ترامپ همچنین با ستایش بوریس جانسون،
او را نخستوزیر فوقالعادهای توصیف کرد که
میخواهد بعد از برگزیت توافقی ایجاد کند.
او همچنی��ن ابراز امیدواری کرد که به توافق
تجاری فوقالعادهای با بریتانیا برسد و به گفته
او ،بوریس جانسون هم همین را میخواهد.
رهب��ر کاخ س��فید همچنین با اش��اره به
گرتا تانبرگ ،فعال سرش��ناس محیطزیست
و معترضان دیگر تغییرات آب و هوایی گفت:
اکن��ون زمان بدبینی نیس��ت .اکن��ون زمان
خوشبینی است .ترامپ آمریکا را بزرگترین
تولیدکننده انرژی در دنیا از قبیل نفت و گاز
معرفی کرد و از اروپاییها خواس��ت از منابع
گسترده انرژی آمریکا استفاده کنند.
او همچنی��ن از تواف��ق با چی��ن ،کانادا و
مکزیک به عنوان توافقهای قرن  21نام برد
و از کشورهای دنیا خواست در اقتصاد از آمریکا
پیروی کنند .او همچنین با اشارهای به انتخابات
نوامبر به سوسیالیسم رادیکال حمله کرد.
ترامپ در پایان سخنرانی خود در داووس
ک��ه تقریبا تم��ام آن به تعری��ف و تمجید از
آمریکا و دولت این کشور اختصاص داده شده
ب��ود ،در کنار رییس مجم��ع جهانی داووس
قرار گرفت .کالوس ش��وب ،رییس و موسس
مجمع اقتصادی داووس در س��خنانی کوتاه
پس از سخنرانی ترامپ ،پشت میکروفن قرار
گرفت و از رییسجمهور آمریکا بابت حضور
در نشست داووس تشکر کرد.
ترامپ امروز داووس را به مقصد واشنگتن-
جایی که قرار است در آن درگیر محاکمه برای
استیضاح شود -ترک میکند .ترامپ گفته بود
با وجود برخورد یک زمانبندی نامناس��ب در
اجالس داووس ش��رکت میکند چون صرفا
خواس��تار تشویق شرکتهای تجاری جهانی
به بازگشت به آمریکاست .کاخ سفید تاکنون
نامی از رهبران تجاری که ترامپ قرار است به
دیدارشان برود ذکر نکرده ،اما او برنامهریزی
کرده تا با رهبران عراق ،پاکستان ،سوییس و
همینطور دولت خودمختار کردستان عراق
و بنیانگذار این اجالس دیدار داشته باشد .او
برای نخستین بار با اورسوال فون درالین رییس
جدید کمیسیون اروپا نیز مالقات میکند.

بازتاب

روند دادرسی لوایح استیضاح دونالد ترامپ در مجلس سنای
آمریکا از دیروز همزمان با مانعتراش��ی س��نا از سر گرفته شد.
دادگاه استیضاح رییسجمهوری آمریکا در سنا قرار است شش
روز در هفته جریان داشته باشد .مجلس نمایندگان آمریکا رای
به استیضاح دونالد ترامپ داده و در همین راستا نیز ادامه این
روند مانند دادگاه در مجلس سنا ادامه مییابد.
رهبراکثریتسنایآمریکامقرراتیرامطرحکردهکهرسیدگی
به اس��تیضاح ترامپ را در این شاخه کنگره سرعت میبخشد.
پیشنویس این طرح که از سوی میچ مککانل ،رهبر اکثریت
جمهوریخواه سنا تنظیم شده ،شامل ارائه فرصتی  2۴ساعته
طی دو روز به تیمهای دادس��تانی و مدافع میشود تا مطالب
مورد نظر خود را بیان کنند .در ادامه  16س��اعت به پرسش و
پاسخ اختصاص داده خواهد شد و پس از آن مذاکرهای چهار
ساعته صورت خواهد گرفت و درباره احضار شهود و درخواست
دیگر مدارک تصمیمگیری خواهد شد .سنا که دارای اکثریت
جمهوریخواه است ،احتماال این طرح را تصویب کند.
در همین حال دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا این
اقدام مککانل را تالشی برای کتمان کردن سوءمدیریت ترامپ
توصیف کردند .چاک شومر رهبر اقلیت دموکراتها در سنا این
جدول زمانبندی ش��ده میچ مککانل را رسوایی ملی خواند.
شومر افزود :آشکار است که میچ مککانل تصمیم خود را گرفته
تا دسترسی به شاهدان و اسناد بسیار سختتر شود .این چیزی
نیست جز رسوایی ملی.
 تالش تیم وکال برای تبرئه فوری
در این میان تیم وکالی مدافع دونالد ترامپ که سعی در به
انحراف کشاندن و مانعتراشی در برابر فرآیند استیضاح او دارند،
تالش دموکراتها برای اس��تیضاح رییسجمهوری آمریکا را
انحرافی خطرناک از قانون اساسی دانسته و گفتهاند مجلس سنا
باید آن را محکوم کند .تیم وکالی ترامپ ادعا میکند او هیچ کار
اشتباه نکرده است و اصال مستحق استیضاح نیست.
مقرر ش��ده خالصهای از دفاعیه وکالی ترام��پ در دادگاه
استیضاحسناباجزئیاتبیشتریدردفاععلیهاقداماتدموکراتها
که قصد برکناری رییسجمهوری از کاخ سفید را دارند ،ارائه شود.
از سوی دیگر ،تشکیل پرونده 110صفحهای از طرف کاخ سفید
که حاال لحنی حقوقیتر پیدا کرده هنوز بر محور اینکه ترامپ
هیچ کار اشتباهی نکرده ،استوار است.
براساس مدارک تهیه شده توسط تیم وکالی ترامپ ،ادعای
موافقان استیضاح مبنی بر سوءاستفاده ترامپ از قدرت در ماجرای
اوکراینگیت تخلف از قانون اساسی نبوده است .آنها بر این باور
هستند که دموکراتهای مجلس نمایندگان از ابتدا مصمم بودند

رسيدگی به روند استيضاح ریيسجمهور آمریﻜا آغاز شد

مانعتراشی سنا

که به هر طریق راهی پیدا کنند تا با استفاده از استیضاح به عنوان
یک ابزار سیاسی نتیجه انتخابات سال  2016را تغییر دهند که
همه این موارد انحراف خطرناک قانون اساسی است و مجلس
سنا باید سریع و همهجانبه آن را محکوم کند.
در همین حال وکالی دونالد ترامپ ،در نخس��تین دفاعیه
خود از مجلس س��نا خواستهاند فورا او را از همه اتهامها تبرئه
کند .آنها همچنین فرآیند تحقیقات و تصویب استیضاح ترامپ
را تهدیدی خطرناک برای تحریف قانون اساسی ایاالت متحده
توصیف کردهاند .تیم وکالی ترامپ دوشنبه گذشته در نامهای
کوتاه خطاب به مجلس سنا استیضاح ترامپ را انحرافی خطرناک
در قانون اساسی خواند .همزمان تیم هفت نفره منتخب از سوی
مجلس نمایندگان آمریکا که نقش دادس��تانها را در جلسات
محاکمه ترامپ برعهده دارند در خالصه دادخواستی که به سنا
فرستادند رییسجمهور آمریکا به اقدام فاسد با هدف تقلب در
انتخابات آتی این کشور متهم کردهاند.
مجلس سنا که اکنون هر  100سناتور آن در نقش اعضای
هیات منصفه ظاهر خواهند شد قرار است ساعت یک بعدازظهر
امروز به وقت واشنگتن دیسی نخستین جلسه استیضاح ترامپ
رابرگزارکنند.قاضیالقضات،جانرابرتز،رییسدیوانعالیآمریکا
هم ریاست جلسات استیضاح را برعهده دارد.
پیش از این اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامهای
رای مثب��ت دادند که به موجب آن ،پرونده اس��تیضاح ترامپ
با سازوکار تعریف ش��ده ،به سنای آمریکا ارسال میشود .این
قطعنام��ه پس از آن تصویب میش��ود که مجلس نمایندگان

آمریکا ،ترامپ را در دو موضوع سوءاستفاده از قدرت و جلوگیری
از عدالت به منظور اخالل در کار کنگره گناهکار تشخیص و به
استیضاح او رای دادند.
روند استیضاح ترامپ پس از افشای تماس تلفنی او با ولودومیر
زلنسکیرییسجمهوریاوکراینوفشاربراوبرایتحقیقاتدرباره
جو بایدن نامزد رقیب در اوایل مهرماه آغاز و سوم مهرماه متن
کامل آن منتشر شد .این متن در پنج صفحه مربوط به مکالمه
 25ژوئیه (سوم مردادماه) بود .به دنبال این افشاگری تا پنجم
مهرماه 219 ،نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از مجموع ۴35
نفر ،رای به استیضاح ترامپ دادند.
پس از آن با توجه به س��ازوکار نامشخص سنای آمریکا که
اکثری��ت آن در اختیار جمهوریخواهان حامی ترامپ قرار دارد،
رییس مجلس نمایندگان از ارسال پرونده استیضاح به سنا برای
تشکیل محکمه خودداری کرد .خواسته دموکراتها این بود که
سنایآمریکابایدبرخیازحلقههاینخستماجرایاوکراینگیت
را برای ادای شهادت فرابخواند که یکی از آنها جان بولتون مشاور
سابق امنیت ملی ترامپ است.
قرار است مجلس سنا روزانه شش ساعت و هر هفته شش
روز ب��ه ش��کواییه طرحکنندگان اس��تیضاح و دفاعیه وکالی
رییسجمهوری گوش کند .پس از استماع شکواییه و دفاعیات،
 100سناتور کنگره به رای خواهند نشست .چنانچه  67نفر از
آنها (دوسوم) ترامپ را گناهکار تشخیص دهند ،او عزل خواهد
شد .اتفاقی که با توجه به اکثریت  53نفری جمهوریخواهان در
مجلس سنا بسیار دور از انتظار است.

شاید هم به همین علت ترامپ حتی سفر خود به اجالس
اقتصادی داووس در سوییس را هم لغو نکرده و قرار است به زودی
و در میانه اخبار داغ روزانه مربوط به استیضاحش از کشور خارج
شود .احتمال عزل دونالد ترامپ به قدری کم است که احتماال
از همین حاال رهبران ش��رکتکننده در اجالس داووس چند
شوخی و کنایه را برای لحظه رویارویی با رییسجمهور آمریکا
در سوییس آماده کردهاند.
با این حال دموکراتها هم امیدوارند از پوشش گسترده اخبار
مربوط به جلسات استیضاح دستکم در دو حوزه بهرهبرداری
کنند؛ اول ،با زیر ذرهبین بردن رفتار ترامپ در جریان اوکراین،
حامیان حزب دموکرات و دیگر مخالفان رییسجمهوری را برای
حضور در پای صندوق رای تشویق و شاید خشمگین کنند و
به عبارتی انتخابات پاییز امس��ال را به رفراندومی برای «نه به
ترامپ» تبدیل کنند.
و دوم اینک��ه با عصبانیکردن رایدهندگان از س��وگیری
سناتورهای جمهوریخواه و به ویژه میچ مککانل ،رییس سنا،
در جریان برگزاری جلسات استیضاح ،رایدهندگان را در سطح
ایالتیبشورانندتادرجریانانتخاباتمیاندورهایسناکههمزمان
با رایگیری ریاستجمهوری در نوامبر امسال برگزار خواهد شد
علیهجمهوریخواهانرایدهندوبهاینترتیبشانسدموکراتها
برای کسب اکثریت سنا را باال ببرند.
با این حال ،اگر تیم وکالی ترامپ و خود او در طول جلسات
استیضاح بتوانند افکار عمومی را همراه با گفتمان خود کنند که
مدعی تحریف خطرناک قانون اساسی از سوی دموکراتهاست،
آن وقت ممکن است جمهوریخواهان با قدرتی مضاعف خود را
برای دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ ،برتری بیشتر در سنا
و شتاب به انتصاب قضات محافظهکار آماده کنند که این آخری
اثربخشی بسیار پایدارتر از دو دستاورد اول خواهد داشت و میتواند
زمینه تغییر قوانینی چون حقوق مدنی همجنسگرایان یا آزادی
سقط جنین را برای چند دهه تضمین کند.
اینسومینباردرتاریخایاالتمتحدهاستکهرییسجمهوری
استیضاح میشود .آخرین بار در دهه 90میالدی ،بیل کلینتون از
سوی جمهوریخواهان محاکمه شد اما با کسب رای اعتماد به کار
خود ادامه داد .پیش از آن هم در قرن نوزدهم اندرو جکسون ،دیگر
رییسجمهور دموکرات استیضاح شده بود که در نهایت تنها با
یک رای بیشتر موفق به ماندن در کاخ سفید شد .البته ریچارد
نیکسون ،رییسجمهور جمهوریخواه هم در دهه  70میالدی بر
سر رسوایی واترگیت در آستانه استیضاح قرار گرفت اما پیش از
آنکه مجلس سنا او را محاکمه کند از مقام خود استعفا داد و کاخ
سفید را ترک کرد.

چالﺶ

دیپلماتهای ارشد اتحادیه اروپا گفتوگوهای برلین درباره
لیبی را موفقیتی بزرگ برای سیاستگذاری خارجی آلمان قلمداد
کرده و آن را مورد ستایش قرار دادهاند .وظیفه سخت و دشوار
بعدی اجرای یک آتشبس دائمی است که از سوی این اتحادیه
نظارت شود .باربارا وسل در گزارشی برای شبکه خبری دویچهوله
مینویسد :بازیگران اصلی بینالمللی دخیل در درگیری لیبی در
برلین دیدار کردند تا راهی را به سوی توافق آتشبس و مذاکرات
صلحبپیمایند.درگیریدرلیبیبهیکجنگنیابتیبرسرتسلط
منطقهایوکنترلبرذخایرنفتیاینکشوربدلشدهاست.ازآنجا
که این درگیریها به صورت نظامی حل نخواهد شد ،طرفهای
درگیر حاال به دنبال یک راهحل سیاسی هستند.
در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل که دیروز
برگزار شد ،هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که باید بر
تبدیل شدن آتشبس شکننده لیبی به یک آتشبس دائم تمرکز

آتشبس لیبی در هالهای از ابهام
داشت پیش از آنکه درباره نقش اتحادیه اروپا درباره ایفای نقش
در این کشور شمال آفریقا صحبت شود.
باوجودموفقیتاقداماتدیپلماتیکآلماندرمیزبانینشست
لیبی،هایکوماسهمچنانمحتاطعملمیکند.ویامیدواراست
مذاکرات در ژنو و با نظارت سازمان ملل در روزهای آتی انجام شود.
درنشستروزیکشنبهبرلین،طرفهایمختلفمذاکرهکنندگانی
را منصوب کردند اما هایکو ماس گفت دسترسی به صلح در لیبی
زمان میبرد و حاال گام نخست ،ایجاد شرایط مناسب است.
 یك گام مثبت
در بروکسل ،جوزپ بورل ،رییس سیاست خارجی اتحادیه
اروپا نتایج نشست برلین را مورد ستایش قرار داد و آن را یک
موفقیت بزرگ برای دیپلماسی آلمان توصیف کرد .آلمان بابت

اینکه موقعیت و جایگاه یک بازیکن کلیدی دیپلماتیک را در
منطقه دارد ،بسیار خوشوقت خواهد شد .ژان ایو لودریان ،وزیر
خارجه فرانسه نیز آلمان را مورد ستایش قرار داد و گفت :سایر
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از توافق برلین حمایت و در راستای
برقراری صلح در لیبی همکاری میکنند.
با این حال در این نشست تصمیمات مستحکمی اتخاذ نشده
است .در بازه کوتاهمدت ،کشورهای اتحادیه اروپا باید به بررسی و
توافقدربارهاینبرسندکهچهچیزیرامیخواهنددرلیبیدرگیر
کنند و چه مقدار سرمایه میخواهند در این راه هزینه کنند .این
برنامه دسترسی به یک توافق جامع در نشست بعدی و در فوریه
با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.
جوزپ بورل میخواهد اتحادیه اروپا نقش��ی قویتر در امور

جهانی ایفا کند .این دیپلمات اسپانیایی که دسامبر  2019در
سمت رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جا گرفت ،میگوید
اگر اتحادیه اروپا به یک بازیگر بزرگتر در صحنه جهانی بدل
شود ،باید مسوولیت بیشتری داشته باشد.
آیا عملیات سوفیا  -ماموریت نظارت در مدیترانه -از سر گرفته
میشود؟ دیروز جوزپ بورل با تاکید بر اینکه از احیای ماموریت
دریاییاتحادیهاروپادرساحللیبیحمایتمیکند،گفت:اتحادیه
اروپا باید کارهای بیشتری برای دفاع از منافع خود انجام دهد.
او با اعالم اینکه مشخص است که تحریمهای تسلیحاتی به
سطح باالیی از کنترل نیاز دارد و اگر شما بخواهید آتشبس را
حفظ کنید باید کسی را داشته باشید که بتواند بر آن نظارت
کند ،ادامه داد :امیدوارم اتحادیه اروپا در مشکالت مربوط به روند
آتشبس پا پس نکشد .من خواستار نظارت هوایی و ماهوارهای
برای این مساله هستم.
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در
پایان معامالت دیروز  379۸واحد کاهش
یافت .بورس اوراق بهادار تهران که در ابتدای
این هفته به رکوردشکنی شاخص مشغول
بود ،از دو روز قبل به نظر میرسد این روند
تعدیل شده و دیروز روند کاهشی داشت و
با کاهش  379۸واحد به رقم  ۴06هزار و
 ۸واحد رسید.
ش��اخص کل با معیار هموزن 1329
واحد رشد کرد و به رقم  129هزار و ۴20
واحد رسید .ارزش روز بازار دیروز به بیش
از 1۴76تریلیون تومان رسید.
دیروز معاملهگران بورس بیش از 6/7
میلیارد س��هام حقتقدم و اوراق مالی در
قال��ب  766هزار معامله و به ارزش ۴1۴۴
میلیارد تومان دادوستد کردند.
دی��روز عمده نمادهای مهم بورس��ی
در کاهش ش��اخص کل موثر بودند که از
جمله میت��وان به پاالیش نفت اصفهان،
پتروش��یمی خلیجف��ارس ،پاالیش نفت
بندرعباس ،مخابرات ایران ،فوالد مبارکه،
فوالد خوزس��تان و گس��ترش نفت و گاز
پارسیان اشاره کرد.
دیروز ش��اخص قیمت با معیار وزنی-
ارزشی با کاهش  1013واحد به رقم 10۸
هزار و  355واحد رسید.
ش��اخص قیمت با معیار ه��موزن با
افزایش  ۸۸6واحد به رقم  ۸6هزار و 3۴2
واحد رسید.
شاخص آزاد ش��ناور با کاهش 26۸1
واح��د به رق��م  ۴۸3ه��زار و  632واحد
رسید.
ش��اخص بازار اول ب��ورس با کاهش
 3639واح��د ب��ه رقم  290ه��زار و 2۸۸
واحد رسید.
ش��اخص بازار دوم ب��ورس با کاهش
 379۴واح��د به رقم  ۸۴7ه��زار و 2۴0
واحد رسید.
دیروز نمادهای پربیننده شامل بانک
تجارت به قیمت  503ریال ،بانک ملت به
قیمت 7070ریال،گروهسایپا،فوالدمبارکه،
ماشینسازیاراک،بانکاقتصادنوین،فوالد
مبارکه ،بانک پارسیان و ایرانخودرو بودند.
در پایان معامالت فرابورس ایران ،شاخص
کل دیروز  ۴2واحد کاهش یافت و به رقم
 525۸واحد رسید.
ارزش روز ب��ازار اول و دوم فرابورس به
بیش از  302تریلیون تومان رسید .دیروز
معاملهگران در فرابورس ایران بیش از 2/2
میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب
 3۴3هزار معامله و به ارزش 152۸میلیارد
تومان دادوستد کردند.
دیروز نماده��ای مادیران و بیمه کوثر

کاهش  3۷9۸واحدی شاخص بورس تهران

اصالح شاخص شتاب گرفت

در تقویت شاخص فرابورس اثرگذار بودند
و نمادهای پتروشیمی مارون ،سنگآهن
گهرزمین،ذوبآهناصفهان،فوالدهرمزگان
جن��وب و نیروی ب��رق دماوند در کاهش
شاخص فرابورس اثرگذار بودند.
دیروز نمادهای پربیننده در فرابورس
ش��امل ذوبآهن اصفه��ان ،صنایع کاغذ
پارس ،س��رمایهگذاری میراث فرهنگی،
بانک دی ،سرمایهگذاری توسعه و عمران
استان کرمان ،فرابورس ایران ،توسعه مولد
نیروگاهیجهرم،صنایعماشیناداریایران،
کشاورزی و دامپروری بینالود و کارخانجات
تبرک و قاسم ایران بودند.
دیروز همچنی��ن در جریان معامالت
با پیام ناظر بازار برخی نمادهای بورس��ی
متوقف،برخیبازگشایی،تعدادیدچاروقفه
معامالت و برخی نیز حراج شدند.
یک کارش��ناس بازار سرمایه در مورد
وضعیت روز گذشته بازار گفت :پیشبینی
میش��ود بورس برای مدتی اصالح داشته
باشد اما جریاناتی مانند تجدید ارزیابی بر
داراییها و گزارش مثبت ماهانه شرکتها
در دیماه باعث میش��ود تکس��همها و
صنایعی که گزارش خوبی ارائه داده یا به
دنبالتجدیدارزیابیهستندبتوانندراهخود
را از بازار جدا و رشد کنند.
ولید ه��الالت در گفتوگو با ایرنا به
علت افت شاخص بورس در معامالت دو
روز گذشته اشاره کرد و افزود :گزارش 9
ماه شرکتها ضعیفتر از انتظارات بود که
این موضوع بر روند معامالت بازار تاثیرگذار
است .وی ادامه داد :نکته مثبت این است
که با توجه به رش��د ن��رخ دالر و بهبود
قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی
به طور حتم گ��زارش دی ماه به لحاظ
مق��دار فروش و نرخ فروش بهتر خواهد
بود .به همین دلیل میتوان گفت ضعف
عملکرد بازار در پاییز ،در زمستان جبران
خواهد شد .به گفته هالالت ،همان قدر
که گزارش پاییز شرکتها ضعیف است
گزارش زمستان آنها قوی به نظر میرسد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه
بعد از تحوالت نظامی و سیاسی چند وقت
گذشته شاهد حمایت مثبت سهامداران از
بازار سرمایه بودیم ،افزود :بازار رشد خارج
از انتظ��اری را در پیش گرفت .به همین

دلیل طبیعی بود که باالخره در نقطهای
وارد اصالح شود.
هالالت خاطرنش��ان کرد :بقیه بازار با
اصالح قیمت��ی اندک همراه خواهد بود و
ممکن است تا مدتی در محدوده قیمتی
اصالح شده باقی بمانند .این کارشناس بازار
سرمایه با تاکید بر اینکه ریزش سنگین بازار
سرمایه دور از انتظار به نظر میرسد ،افزود:
جریان نقدینگی موجود در بازار اجازه ریزش
شاخصبورسرانمیدهدودرصورتوجود
اصالح فقط یکسری از شرکتها که تجدید
ارزیاب��ی و گزارش عملکرد ماهانه مثبتی
ندارند وارد فاز اصالح خواهند شد.
وی اظهار داشت :اگر پایان سال بازار را
مورد ارزیابی قرار دهیم به طور حتم رشد
بازار نسبت به دیروز باالتر خواهد بود و به
نظر میرسد بازار در دو ماه باقی مانده پایان
سال صعودی باشد.
هالالت خاطرنشان کرد :سرمایهگذاران
بایدسرمایههاییراواردبورسکنندکهقصد
سرمایهگذاریبلندمدتدارند.دراینمقطع
زمانی نباید از اعتبار کارگزاریها استفاده
کنند و باید به سمت خرید شرکتهایی
بروند که به دنبال تجدید ارزیابی بااهمیت

هس��تند یا قیم��ت فعلی آنه��ا به لحاظ
سودآوری توجیه دارد.
اینکارشناسبازارسرمایهبهصنایعبرتر
در بازار اشاره کرد و گفت :گروه فوالدیها،
سنگآهنیهاوبانکدربازارازشرایطخوبی
برخوردارند و در پایان س��ال هم داروییها
روند مثبت را در پیش خواهند گرفت.
وی در پایان به افت گروه پاالیش��یها
در ب��ازار تاکید کرد و اف��زود :در وضعیت
کنونی پاالیشیها با گزارش ضعیفی همراه
بودند اما با توجه به رشد دالر نیمایی ،این
گروه در دو ماه پایانی سال وضعیت بهتری
خواهد داشت.

 اصالح بازار موقتی است

اردشیر مردانپور ،کارشناس بازار سرمایه
نیز در خصوص روند بازار و دس��تورالعمل
اصالح به بورسنیوز اظهار کرد :با توجه به
رشدسهمشرکتهاوهمچنینرکوردشکنی
شاخص بورس و حجم عظیم نقدینگی در
مقطعی ب��ازار نیاز به اصالح دارد ،بنابراین
بخشی از افت شاخص و قیمتها در بورس
به اصالح قیمتی بازمیگردد ،اما این اصالح
نگرانکننده نیست و روند بازار رو به رشد
استوتوقفآننگرانیایجادنمیکند.بعید

استشاخصاصالحاساسیداشتهباشد،اما
افت جدی را شاهد نخواهیم بود
وی در خص��وص گ��زارش  9ماه��ه
شرکتها و تاثیر آن بر روند بازار بیان کرد:
گزارشهاییکهشرکتهامنتشرمیکنند،
مطلوب اس��ت و نشان میدهد گزارشها
در حوزه تولید و فروش خود با مش��کالت
زیادی روبهرو نیستند و عملکرد مناسبی
دارند ،این گزارشها بازار را پوشش داده و
مثبت ارزیابی میشود.
با آمدن گزارشها عمال پی به ای بازار
میشکند و دوباره رشد جدیدی را به بازار
تزریق میکند و قیمت س��همها افزایش
مییابد .اگر همین روند ادامه یابد س��ال
پررونقی برای بازار سرمایه خواهیم داشت.
وی در رابطه با پیشبینی بازار تا پایان
سال اذعان کرد :با توجه به سیاست دولت
در کنترل تورم ،با وجود رشد بازار ،حبابی
وجود ندارد و بسیاری از شرکتها پی به ای
مناسبی دارند و تا پایان سال بازاری مطمئن
باحجمخوبوعمقمناسبخواهیمداشت
حتی اگر روند رو به رشد آن کند شود ،افت
جدی در بازار وجود نخواهد داشت.
مردانپور با اشاره به گزینههای جذاب

برای سرمایهگذاری گفت :با سیاستی که
دول��ت در پیش گرفت��ه و تجدید ارزیابی
داراییها بازار را تسهیل کرده و شرکتهایی
که اصالح س��اختاری و افزایش سرمایه از
محل تجدی��د ارزیابی دارند باید عملکرد
مناسبی در گزارشات 9ماههای که منتشر
میکنندداشتهباشند.
ویبااشارهبهسهمهایبنیادیوسودآور
در بورس خاطرنشان کرد :اقبال عمومی به
س��یمانیها و بانکیها وجود دارد با وجود
اینکهشرکتهایپتروشیمی،پاالیشگاهی
وفوالدوسنگآهنیهاپتانسیلباالییدارند
و کمتر تحت تاثیر عوامل قرار میگیرند و
عملکرد خوبی نیز دارند ،رشدی که بقیه
سهمها دارند شاید در این شرکتها وجود
نداشته باشد ،اما سهمهای بنیادی مناسبی
برایسرمایهگذاریهستندکهمیتوانروی
آنها در میانمدت برنامهریزی کرد.
 احتم�ال تزلزل ش�اخص وجود
دارد
مهدیحیدرزاده،کارشناسبازارسرمایه
نیز در گفتوگو ب��ا بورسنیوز در ارزیابی
وضعیتدیروزبورستهرانبیانکرد:بهطور
کلی وضعیت بازار سرمایه تحت تاثیر اخبار
مربوط به افزایش سرمایه شرکتها از محل
تجدید ارزیابی داراییها و نیز خوشبینی به
رشد سودآوری شرکتها ،مناسب است.
وی ادامه داد :شاخص کل از محدوده
 ۴00ه��زار واحدی فرات��ر رفته و اکثر
س��همهای بازار س��رمایه رش��د قیمت
چشمگیری داشتهاند ،اما به نظر میرسد
بازار س��رمایه به مرحله اصالح رسیده و
شاید جایگاه شاخص کل در این محدوده،
کمی متزلزل باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به
عرضههای بیش��تر در نماده��ای بزرگ و
شاخصساز بازار عنوان کرد :البته در مقابل
فشار عرضهها با توجه به حجم نقدینگی
بازار ،حجم تقاضا هم باال بود .امید میرود
بازار سرمایه بعد از یک دوره اصالح به مدار
صعودی بازگردد اما بهتر است سهامداران
در این شرایط با احتیاط و دقت بیشتری
معاملهکنند.
حی��درزاده در توصیه به س��هامداران
جدیدالورود اظهار کرد :در ش��رایطی که
ریسکهای سیس��تماتیک بازار افزایش
یافته الزم است خرید و فروشها به شکل
منطقیت��ری صورت بگیرد بنابراین بهتر
است سهامداران جدیدالورود و کمتجربه
به جای سرمایهگذاری مستقیم از طریق
«صندوقهای س��رمایهگذاری» اقدام به
سرمایهگذاری در این بازار کنند تا ریسک
سرمایهگذاریها به حداقل برسد.

آموزش

خانه اقتصاد

مرکز مشاوره اقتصادی و بورس

روز هفدهم – استراتژی معامالتی

استراتژی معامالتی طرح و برنامهای است که قبل از انجام معامله در بازار توسط
استراتژیستپیشنهاددادهشدهواجراییمیشود.لزومداشتناستراتژیمشخصپیشاز
ورود به بازارهای مالی ،به دلیل ناپایدار بودن شرایط در این بازارهاست .استراتژی معامالتی،
برنامهریزی دقیق و آمادگی برای هر اتفاقی در بازار معامالت است و استراتژی مناسب،
عالوه بر آنکه کیفیت و بازدهی قابل قبولی را ارائه میدهد ،احتمال شکست معقولی
نیز دارد .به عبارت دیگر هدف از طراحی استراتژی کاهش ریسک و افزایش بهرهوری
سیستممعامالتیاست.استراتژیهادربازارهایمالیشاملتصمیماتعملیاتی(درکجا
باید منابع خودمان را تخصیص دهیم ،کدام واحد از شرکت را باید حذف کنیم و سواالتی
مانند اینها) ،تصمیمات مالی (ساختار سرمایه ما چگونه باید باشد ،کدام ریسکها را نیاز
داریم که مدیریت کنیم و چگونه) و ...میشود.در اتخاذ تصمیمات عملیاتی که بخشی از
استراتژی مالی را تشکیل میدهد ،نقش مدیریت مالی بسیار مهم است .مدیریت مالی
کمک میکند تا استراتژیست گزینههای عملیاتی مختلف در دسترس را ارزیابی کرده
و بر تصمیمات پیشتر اتخاذ شده نظارت کند .چنین نظارتی برای ارزیابی استراتژیهای
شرکت امری حیاتی است .نظارت به کارگزاران و مدیران کمک میکند تا استراتژیهای
اتخاذشدهرابراساسنتایجاستراتژیهایقبلیتغییروتعدیلدهند.تصمیماتعملیاتی
میتوانندبرتصمیماتمالیکهبخشدیگریازاستراتژیمالیراشکلمیدهندنیزتاثیر
بگذارند.نقش مدیریت مالی در تصمیمات مالی به طور واضح بسیار بیشتر و بزرگتر است.
مدیریتمالینقشیعمدهواساسیدرتدویناستراتژیمالی،ارزیابیگزینههایمختلفو
کنترلنتایجبازیایفامیکند.هدفاستراتژیمالیافزایشسرمایهباکمترینهزینهاست
که این کار به نوبه خود باعث افزایش ارزش میشود .همانطور که تصمیمات عملیاتی بر
سیاستهایمالیتاثیرمیگذارند،تصمیماتمالینیزمیتوانندبراستراتژیهایعملیاتی
تاثیر بگذارند ،برای مثال معاملهگری که تصمیمات مالیاش منجر به افزایش بسیار زیاد
بدهیهایش شده است از انعطاف مالی برای افزایش سریع سرمایه و رشد مورد نیاز
برخوردار نخواهد بود و این مشکل مالی ،توان عملیات را از او خواهد گرفت و در نتیجه
استراتژی معامالتیاش منفعالنه خواهد بود.یک استراتژی معامالتی موفق ،دارای اجزای
بههمپیوستهای است که یکدیگر را کامل میکنند .هر چند ممکن است اهمیت یک
جزء از استراتژی معامالتی بیشتر از جزء دیگر باشد اما تمام اجزای آن همزمان برای
موفقیت در بازار الزم است .در برخی از استراتژیهای معامالتی ،تعیین «نقطه ورود»،
«حد سود»« ،حد ضرر» و «قاب زمانی» اجزای استراتژی را شکل میدهند.

تهیه شده در گروه آموزشی خانه اقتصاد

خبر

پرریسکترین تابلوی بازار سرمایه هم صاحب
شاخصمیشود

بورسپرس -معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس از طراحی شاخصی برای
اندازهگیری و شناسایی دقیق روند تغییرات شرکتهای حاضر در پرریسکترین قسمت
یعنی بازار پایه خبر داد .بهنام محسنی با اشاره به اهمیت طراحی و انتشار شاخص بازار
پایهگفت:بهمنظورایجادامکاناتینظیرطراحیمعیارمناسببرایاندازهگیریوشناسایی
دقیق روند عمومی تغییرات در بازار پایه فرابورس و ایجاد امکان مقایسهپذیری بازار پایه با
سایر بازارهای موجود در بورس تهران و فرابورس به نظر میرسد موضوع انتشار شاخص
برای بازار پایه امری ضروری است.وی با بیان اینکه شاخص مورد نظر قرار است قیمت
و بازده نقدی (بازده کل) را در بازار پایه منعکس کند ،افزود :طراحی ابعاد مختلف این
شاخص برعهده فرابورس قرار گرفته و مقرر شده در محاسبه آن شروع فعالیت بازار پایه
به عنوان مبدا محاسبات در نظر گرفته شود.محسنی با اشاره به اینکه طراحی شاخص
بازار پایه در مرحله تایید متدلوژی قرار دارد ،ادامه داد :همانند محاسبه شاخص کل در
بورستهرانوفرابورس،انجاممحاسباتشاخصبازارپایهنیزباتوجهبهدسترسیشرکت
مدیریت فناوری بورس به دادههای مورد نیاز توسط این شرکت صورت میپذیرد اما
صحتسنجی شاخص محاسبه شده توسط فرابورس انجام خواهد شد.
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نام

تعداد

حجم

کمترین

بیشترین

419

440742

7536935833

17101

-2.2

16961

17497

57

523867

1184987154

2262

0.98

2262

2262

44279671

165740019116

3743

-3.21

3674

3875

753

1427402

29814241796

20887

-2.19

20288

22410

1952

4184637

58860040791

14066

1.91

13965

14700

1359

1484017

103753437243

69914

0.82

67264

71424

5172746

80270437482

15518

4.67

15000

15566

41

60454

1596529686

26409

3

26409

26409

1487

6208213

46473469484

7486

3.4

7300

7602

76

135493

4070480706

30042

3

30042

30042

24000

3007

1427

1549

24529

-2.52

5612

21710028

269389286171

12409

-0.19

12070

12800

7553

33303372

337336387591

10129

-1.96

9889

10451

2604

25466335

60654901706

2382

-1.12

2337

2470

116857

4470948820

38260

5

38260

38260

3117

14681746

116855252179

7959

-2.99

7800

8202

5126

24855138

248463960275

9996

3.8

9505

10111

88

56
.

.

2655696000

7320

4.99

673

2368603

16455495967

6947

0.58

6822

7100

1924

16221282

61683414893

3803

-3.35

3739

7320

1477

1093796

31977781664

29236

2.28

28600

30000

1274

2160727

31020070527

14356

1.01

14025

346

120786

13169254164

109030

-1.78

108786

112225

1473

2688346

49824202464

18533

-1.22

17950

19100

523

2223132

26967403999

12130

4.98

11958

12132

746

4520498

27387729053

6059

-2.08

6003

6295

1662

2254098

79923119723

35457

1.42

33212

36708

1966

7494104

70347076995

9387

-4.23

9312

9797

3341

6092

-1.31

6000

12761202

77735026299

282765

2913893325

10305

3

10305

10305

696

1114751

27083798824

24296

-2.77

23740

25990

3361

18765602

463808400782

24716

2.84

23062

25234

491

11461604

25685454564

2241

1.96

2241

2241

5484

78326165

219908377931

2808

-0.99

2731

100

2221304

5557702608

2502

2

2502

2502

24078

887277547

446317626772

503

-2.33

497

518

485

3063872

15148324746

4944

0.2

4840

5120

5957

60376605

217995389682

3611

-2.9

3534

3798

32463838

121613189508

3746

2.91

3668

3749

143

1094405

1926152800

1760

4.95

1760

1760

2934

69989236

253752945375

3626

4.62

3520

3639

938

21422694

45416111280

2120

3.97

2120

2120

14317

415825752

249736360672

601

-3.06

589

627

2600

9295000

3575

2

3575

3575

417

3071030

10855350517

3535

0.43

3381

3639

608

13197571

32452827089

2459

1.99

2459

2459

7257

67764494

479091508113

7070

-0.77

6800

7260

16412

163909978

613687766361

3744

-2.12

3634

3880

2726

26447806

86461206193

3269

-1.71

3202

3408

34500

35750

1210459

42630022761

35218

-0.46

385268

19584288241

50833

0.45

50000

109

305325

3640389975

11677

2.83

11923

11923

3911

4937419

137890504093

27928

0.21

26800

29190

1

1080

8813880

8161

2064

8466547

86271901704

10190

4.7

9790

10219

1415

4058519

51811971427

12766

0.58

12600

13000

360

685913

6833740914

9963

-1.08

9802

10109

2142

17150

16904

2

8161

3544499

59916843791

1.33

16683

950

2412887

20333302361

8427

-2.53

8222

577

1272933

23969824933

18830

1.15

18611

19000

132

106448

7610052899

71491

-2.15

70871
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نام
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کمترین

بیشترین

957

30282322

305651712430

10093

0.05

10089

10099

128

712441

14069986468

19749

0.04

19743

19842

60

1094120

11041675643

10092

0.01

10080

10099

2423

76053676

767453637092

10091

0.05

10090

10095

6

3150

129437750

41091

0.11

40634

41169

154

2109608

21104646232

10004

-1.73

10001

10240

15

84610

866608300

10242

0.25

10211

10300

.
3

.
%22

6162810

16980818112

5667

58077410

320436672124

5517

994

6300813

57623125503

9145

2.73

8500

9345

600

1931728

31567051913

16341

-1.79

16111

17000

2707

7181245

161864602067

22540

3.81

22100

22798

14

1660

1663279690

1001976

0.18

1000157

1002000

707

708106

30340859211

42848

1.16

42000

44000

440

315091

13016763990

41311

-2.62

40729

43400

865

928891

24920

-0.24

24200

25800

2437

10266307

78701768671

7666

-2.38

7560

7864

2692

22297433

139584872799

6260

-2.92

6201

6440

1340

1502164

47451277463

31589

-1.34

30991

33480

784

585266

23676040046

40453

2.21

40000

41497

23147605231

10018

144273365

633908046866

4394

15.69

4200

4515

443

754700

17290895837

22911

5

22903

22911

1038

3105959

43154197537

13894

2.43

13631

13970

15

47026

334872146

7121

3.99

7121

7121

1891

3580566

51280788482

14322

0.42

13802

14954

1805

3706314

49765227347

13427

1.24

13000

13880

1176

4443279

30303531694

6820

-0.44

6720

1126

2476027

63795678701

25765

-2.03

25201

26350

273

1363731

21267384945

15595

-5

15595

15595

7000

626

5903635

155527492563

26344

-4.99

26342

26999

300

976698

21815702584

22336

-1.86

22000

23380

995

6445072

105007659729

16293

4.07

15611

16438

1618

4659438

55186383672

11844

-5

11844

11844

3285

17758161

120851101093

6805

2.27

6400

6986

128

1953112

7240186184

3707

1.98

3707

3707

235

93740

5038940504

53754

-2.67

52465

57920

2753

49067545

216359462629

4409

4.88

4310

4414

1294

2750107

39041797879

14196

-0.75

14073

14501

940

1616287

33274849327

20587

-0.54

20078

21318

1461

4543062

45777975079

10076

-3.74

9944

10600

509

425178

12383776736

29126

-1.83

28186

30969

818

1310317

23864508349

18213

1.05

17900

18397

1564

6450808

44554159930

6907

0.38

6845

7010

5

43709

43709

370183

16180328747

43709

550

4688053

24600888908

5248

0.04

5210

5300

1338

4020916

51856351041

12897

-4.13

12780

13390

261

805

3331637

17727439991

5321

2.64

5237

5339

814

3895910

19498922669

5005

-1.82

4910

5100

722

1578017

34964455893

22157

2.37

21016

22700
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راضیه احقاقی -قیمت ورق گرم فوالد در یک
هفت��ه اخیر با افزایش بیش از  30درصدی مواجه
شده است .در واقع چالش عرضه ورقهای فوالدی
از چند س��ال قبل و به واس��طه اعالم بزرگترین
واحد فوالدس��ازی کشور مبنی بر تامین نیاز بازار
داخلی و در نتیجه توقف واردات محصوالت صنایع
پاییندستی آغاز شد ،در آن زمان اگرچه میزان تولید
واحدهای فوالدی کفاف بازار داخل را نمیکرد اما
حمایت وزارت صمت از این بخش فوالد باعث شد تا
اعتراض متقاضیان این محصول راه به جایی نبرد اما با
گذشت چند سال و تعهداتی که 3واحد تولیدکننده
ورق گرم و در راس آنها فوالد مبارکه با متولیان و
انجمنهایصنایعپاییندستیمصرفکنندهداشت
مقرر شد تا فوالدیها با رعایت کف عرضه در بورس
کاال و بر اساس قیمت مصوب عالوه بر تامین نیاز
صنایع پاییندستی زمینه ثبات در بازار را نیز فراهم
آورند .البته این توافقات در حالی صورت گرفت که
بر اساس قانون در صورتی که بیش از  ۴0درصد از
مجموع نیاز بازار از سوی تولیدکنندهای انجام گیرد به
عنوانتولیدکنندهانحصاریمشمولقیمتگذاریاز
سوی شورای رقابت خواهد شد .اگرچه که این قانون
در خصوص فوالد مبارکه بازهم به واسطه حمایت
معاونت معدنی وزارت صمت از س��وگلیهای این
بخش اجرا نش��د اما بر اساس اعالم شورای رقابت
اعتراض مصرفکنندگان به نحوه عرضه و بازارسازی
وهمچنیناستفادهازموقعیتانحصاریباعثخواهد
شد تا شورای رقابت به عنوان تعیینکننده قیمت به
موضوع ورود پیدا کند .موضوعی که اگرچه به اعتقاد
متولیان صنایع لوله و پروفیل عرضه قطرهچکانی
و برخی از سوءاس��تفادهها از سیستم بهینیاب به
افزایش قیمتها در بازار و همچنین بورس کاال منجر
شده اما همچون روال گذشته فوالدسازان با تکیه بر
حمایت معاونت معدنی که فضای کنونی را نتیجه
تقاضای سوداگرانه برخی از افراد عنوان کرده بر عدم
عرضه قطرهچکانی تاکید کرده و در تالشاند تا به هر
طریقی که شده با فرار از اتهام تولید انحصاری خود
را از تمرکز شورای رقابت دور نگه دارند.
 افراد خ�اص از مزای�ای خرید مچینگ
برخوردار میشوند
ابویی عضو هیاتمدیره
س��ندیکای لوله و پروفیل
درخص��وص کمب��ود و
افزایش قیم��ت ورق گرم
فوالدی در ب��ورس کاال به
«جهانصنعت» گفت :در
حال حاضر ش��رکت ف��والد مبارک��ه بزرگترین
تولیدکننده ورق گرم فوالدی در کش��ور است که
حج��م عمدهای از ب��ازار این محصول را در اختیار
دارد ،هر چند که عالوه بر مبارکه دو شرکت لوله و
نورد اهواز و همچنین فوالد گیالن نیز مدعی هستند
ساالنه  150هزار تن محصول تولید میکنند اما با
توجه به اینکه ظرفیت تولید مبارکه بسیار بیشتر از
این دو شرکت بوده و عمده بازار در اختیار این شرکت
استبنابراینفوالدمبارکهتولیدکنندهانحصاریورق
گرم فوالدی در کشور بهشمار میرود و شورای رقابت
نیز این امر را تایید کرده است .به همین جهت مطابق
قانون تولیدکننده انحصاری اجازه ارائه محصول در
بورس را ندارد و باید مطابق قانون محصول خود را
براساس قیمت تمام شده و حداکثر  1۸درصد سود
به مشتری عرضه کند.
وی افزود :فوالد مبارکه در حالی که از بستههای
ارزان انرژی و همچنین سنگآهن برخوردار است
میخواهد محصول تولیدی خود را با کف قیمت
جهانی در بازار بورس عرضه کند و خریداران نیز با
رقابت در عرضه قطرهچکانی سود باالیی را برای این
شرکت به ارمغان آورند.
ابویی در خصوص تعیین س��همیه خریداران
براساس سامانه بهینیاب گفت :در سامانه بهینیاب
براساس میزان تولید  2سال آخر شرکتها سهمیه

«جهان صنعت» دالیل رشد  3۰درصدی قیمت ورق گرم فوالد را بررسی میکند

یک قدم تا انحصار

مواد اولیه شرکتها تعیین شده است ،اما در برخی
از شهرستانها این کارخانهها از ظرفیت تولید اعالم
شده قبلی عدول کرده و مطابق با تولید قبلی مواد
اولیه دریافت میکنند و بخش��ی از آن را وارد بازار
آزاد میکنند .صحت این ادعا به تایید معاون معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز رس��یده است.
همین امر نیز موجب تخریب بازار و س��ودجویی
عدهای شده است.
وی اف��زود :از دیگر عوامل کمبود در بازار ورق
گرم ،به تاخیر انداختن عرضه توسط شرکت فوالد
مبارکه اس��ت .این شرکت به بهانههای مختلف از
عرضه محصول در بازه زمانی تعیین ش��ده سر باز
میزند و همین امر نیز موجب کمبود بیش��تر در
بازار میش��ود و در ادامه طبیعی اس��ت زمانی که
عرضه انجام شود ،رقابت تنگاتنگی میان خریداران
شکل بگیرد و تنها کسانی در رقابت پیروز شوند که
قیمت را به صورت فزاینده در بورس باال ببرند .در
واقع فوالد مبارکه با این مکانیسم به دنبال کنترل
قیمت در تاالر بورس است.
ابویی گفت :ش��رایط بهوجود آمده در بازار ورق
گرم و رش��د فزاینده قیمت به علت کمبود عرضه
سبب شده تا در حال حاضر قیمت محصول نهایی
لوله و پروفیل در بازار کمتر از قیمت ورق گرم شود.
بالطبع در این شرایط دیگر تولید توجیه اقتصادی
ندارد و واحدهای تولید لوله و پروفیل باید تا زمان
مشخص شدن وضعیت تولید و فروش محصول را
متوقفکنند.
ابویی گفت :معاون معدنی وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت حامی واحدهای بزرگ فوالدی ازجمله
فوالد مبارکه است و در این شرایط نمیتواند حامی
واقعی حقوق مصرفکننده نیز باشد .اما سپردن بازار
مصرف به دست معاونت معدنی وضعیت آشفته در
بازار میلگرد و ورق و سایر محصوالت پاییندستی
را فراهم کرده است.
وی افزود :حتی به لحاظ قانونی نیز باید وظیفه
کنترل بازار برعهده معاون بازرگانی وزارت صنعت،
معدن و تجارت باشد که در این صورت شائبه حمایت
معاونت معدنی از بخشهای خاص رفع میشود.
وی افزود :فوالد مبارکه عالوه بر عرضه محصول
در بورس کاال بخش��ی از محصوالت خود را تحت

عنوان مچینگ به شرکتهای خاصی ارائه میدهد.
ش��رکتهایی که امکان خرید مچین��گ را دارند،
خریداران منتخبی هستند که نحوه انتخاب آنها نیز
بدون ضابطه قانونی و براساس روابط بوده است.
ابویی گفت :شرکتی که امکان خرید مچینگ را
دارد از مزایای بسیار بیشتری نسبت به خریداران در
بورس برخوردار است ،از جمله آنکه به این خریدار
مطابق با صددرصد سهمیه بهینیاب محصول تعلق
میگیرد ،اما سایر شرکتها تنها میتوانند بخشی از
نیاز خود را از بورس تهیه کنند و برای مابقی نیاز باید
به بازار آزاد مراجعه کنند .همچنین قیمت براساس
میانگین حداق��ل و حداکثر فروش بورس تعیین
میشود و نیازی نیست خریداران مچینگ بر سر
قیمت رقابت کنن��د ،درحالی که تمایز و تفاضل
میان خریداران اقدامی نادرست است.
وی افزود :درحال حاضر حجم عمده ورق گرم
تولیدی کشور در اختیار فوالد مبارکه است و عالوه
براین شرکت تنها دو شرکت با ظرفیت محدودی
این محصول را در کشور تولید میکنند که از طرفی
میزان تولید این شرکتها سهم قابل توجهی از بازار
نیست و از سوی دیگر محصوالت این شرکتها تنها
در اختیار عدهای دالل قرار داده میش��ود و معاون
معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت همواره حامی
اینشرکتهاهستندوکسیاجازهاعتراضنسبتبه
آنها و شفاف شدن نحوه فروش آنها را ندارد.
 رشد  3برابری عرضه ورق گرم
محمود اکب��ری معاون
ف��روش و بازاریاب��ی فوالد
مبارک��ه درخصوص قیمت
ورق گ��رم ف��والدی در بازار
به واسطه کاهش عرضه این
ش��رکت در ب��ورس کاال به
«جهانصنعت» گفت :هرگونه خبر کاهش عرضه
ورق گ��رم از س��وی فوالد مبارک��ه در بورس کاال
صحت ندارد .گاهی به علت مسائل مختلف زمان
عرضه محصول در ب��ورس کاال تغییر میکند اما
درنهایت زمان تحویل محصول و همچنین میزان
فروش تغییری داده نمیشود.
وی افزود :شرکت فوالد مبارکه تنها شرکت
فوالدی اس��ت که به طور کامل به تعهد عرضه

خود عمل کرده ،بهگونهای که این شرکت در 9
ماهه س��ال جاری حتی  10درصد بیش از کف
تعیین شده ورق گرم فوالدی و  30درصد بیش
از کف تعیین شده برای ورق سرد در تاالر بورس
عرضه کرده است.
اکبری گفت :بس��یاری از معترضان به روند
عرضه ورق از سوی فوالد مبارکه بهطور کامل در
جریان امور هس��تند اما به جوسازی میپردازند.
فوالد مبارکه در س��ال  9۴معادل  770هزار تن
ورق در سال  95حدود یک میلیون و  315هزار
تن و در سال  96معادل یک میلیون و  370هزار
تن و درس��ال  97نیز حدود یک میلیون و 709
هزار تن ورق گرم به ش��رکتهای لوله و پروفیل
فوالدی عرضه کرد .همچنین میزان عرضه این
محصول به این ش��رکتها در  9ماه امسال برابر
یک میلی��ون و  6۸5هزار تن بوده و پیشبینی
میش��ود میزان عرضه ورق گرم به کارخانههای
تولیدی لوله و پروفیل کش��ور درسال جاری به
بیش از دو میلیون تن برسد .همین آمار و ارقام
رش��د سهبرابری طی چهار سال هر گونه کمبود
عرضه را رد میکند.
وی اف��زود :فوالد مبارک��ه ورق گرم را تنها به
تولیدکنندگان این حوزه و براساس ظرفیت تعیین
ش��ده در س��امانه بهینیاب میفروشد ،بنابراین
وج��ود ورق در ب��ازار نش��ان از آن دارد که برخی
از تولیدکنندگان این بخش م��ازاد نیاز خود ورق
دریافت میکنند که امکان ف��روش مواد اولیه در
بازار آزاد را دارند.
اکبری درخصوص چگونگی تعیین شرکتهای
خریدار به روش مچینگ گفت :در گذشته تمامی
شرکتها امکان خرید مچینگ و خرید از تاالر بورس
را به صورت همزمان داشتند .اما براساس مصوبه ستاد
تنظیم بازار درحال حاضر برخی شرکتها تنها امکان
خرید مچینگ داشته و برخی نیز تنها امکان خرید از
تاالر بورس را دارند و انتخاب شرکتها توسط فوالد
مبارکه صورت نگرفته است.
معاون فروش و بازرگانی فوالد مبارکه درخصوص
انحصاری بودن بازار ورق گرم گفت :با وجودی که
عمده تولید ورق گرم کش��ور توسط فوالد مبارکه
صورتمیگیردامااینشرکتتولیدکنندهانحصاری

نيمنگاه

در نخستین روز بهمن ماه رقم خورد

سردی بازار خودرو

ایرنا -بررسی میدانی از بازار خودروی پایتخت حاکی از تداوم رکود خرید
و فروشها در خودروهای داخلی ،خارجی و مونتاژی است.
امروز در گروه سایپا ،هر دستگاه پراید  111به  56/5میلیون تومان ،پراید
 132به  5۴میلیون تومان ،پراید  131به  52میلیون تومان و پراید  151به
 61میلیون تومان قیمتگذاری شد که قیمت باالتر پراید  151در این دسته
به دلیل سهمیه باالتر بنزین آن است.
همچنین هر دستگاه تیبا صندوقدار  63میلیون تومان ،تیبا هاچبک 69
میلیون تومان و ساینا دندهای  6۸/5میلیون تومان قیمت خورد.
در گروه ایرانخودرو ،هر دستگاه پژو  206تیپ  2ساده بسته به داشتن
امکاناتی همچون ضبط و پخش و سنسور دنده عقب بین  91/5تا  9۴میلیون
تومان ،پژو  206تیپ  5بین  111/5تا  117میلیون تومان ،پژو  206وی  ۸بین
 112تا  117/5میلیون تومان ،دنا ساده  127میلیون تومان ،سمند ال .ایکس
 ۸6/5میلیون تومان ،سمند دوگانهسوز  12۸میلیون تومان ،پژو  ۴05جی .ال.
ایکس  ۸1/7میلیون تومان ،نوع دوگانهسوز آن  101میلیون تومان ،پژو پارس
 105میلیون تومان و نوع دوگانهسوز آن  132میلیون تومان قیمتگذاری شد.
در بازار مونتاژیها نیز هر دستگاه جک اس 5به  311میلیون تومان ،هایما
اس  7به  321میلیون تومان ،هایما اس  5به  292میلیون تومان ،چانگان
 21۴/5میلیون تومان ،پژو  200۸به  395میلیون تومان ،سیتروئن سی 3
بسته به آپشنها از  ۴10تا  ۴20میلیون تومان و سراتو  3۴5میلیون تومان
قیمتگذاری شدند .سعید موتمنی ،رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی
پایتخت در این زمینه گفت :هفته گذشته شاهد افت یک تا دو میلیون تومانی
قیمت انواع خودروها بودیم ،اما این هفته دوباره این فاصله پُر شده و قیمتها
به حدود دو هفته قبل بازگشته است.
وی یادآور شد :این روزها اختالف قیمت بازاری و کارخانهای خودروها به
حداکثر خود رسیده و آنهایی که خودرو برای فروش در اختیار دارند ،قیمتهای
سلیقهای خود را اعالم میکنند.
برخی نمایشگاهداران نیز با اشاره به سومین سال ممنوعیت واردات خودرو،
به ایرنا گفتند :زمانی که واردات آزاد بود ،رونق بیشتری را در بازار شاهد بودیم،
اما این روزها خودروی خارجی صفر کیلومتر وجود ندارد و قیمت خودروهای
کارکرده نیز سلیقهای و باال اعالم میشود.
آنان معتقدند :افرادی که به دنبال تبدیل به احسنسازی خودروهای خود
هستند نیز چون خودروی جایگزین پیدا نمیکنند ،از تصمیم خود منصرف
میشوند ،با این حال اندک خریداران واقعی نسبت به خرید اقدام میکنند.

این محصول نیست .عالوه بر فوالد مبارکه دو شرکت
نورد و لوله اهواز و فوالد گیالن نیز تولیدکننده این
محصول هستند و ظرفیت مناسبی دارند.
اکبری افزود :در س��ال  95شورای رقابت روی
محصوالت فوالد مبارکه نظارت داشت و درنهایت
اع��الم کرد که این ش��رکت با وج��ود آنکه بخش
عمدهای از بازار را دراختیار دارد اما رفتار انحصاری
با مشتری ندارد .همچنین این شورا تصویب کرد
که  30درصد محصول مبارکه از طریق تابلو بورس
و  70درصد به صورت مچینگ به فروش برسد اما
این قانون تغییر کرد.
 عملکرد چندماهه را با اتفاق یكهفتهای
زیر سوال نبرید
جعفر س��رقینی معاون
امور و صنایع وزارت صمت
در خص��وص کمب��ود ورق
گرم در بازار گفت :مش��کل
در صنعت فوالد و ورق گرم
مرب��وط به می��زان تولید و
عرضه نیست بلکه وجود تقاضاهای سوداگرانه است
که این مش��کل را به وج��ود آورده و اگر کنترلها
و بررس��ی روی بازار افزایش یابد این مشکل حل
خواهد شد.
وی افزود :سامانه بهینیاب بدون نقص نیست
و بحث بازار آزاد نیز همیش��ه وجود داش��ته ،اما تا
آذرماه امسال تفاوت بازار آزاد و بورس کاال به بیش
از شش درصد نرسیده بود اما در هفته اخیر ،یکباره
محصول تفاوت  30درصدی نرخ میان بازار آزاد و
عرض��ه در بازار بورس به وجود آمد که این تفاوت
قیمت را میتوان التهاب مقطعی و زودگذر برشمرد.
همچنین قیمت یک مقطع نباید مالک عمل قرار
گیرد بلکه قیمت مقاطع مختلف باید سنجیده شود
تا میانگین قیمتی به دست آید.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ادامه داد :فوالد مبارکه درحال حاضر
 60درصد ورق فوالدی گرم را در تاالر بورس و ۴0
درصد آن را به صورت مچینگ عرضه میکند .در
گذشته این شرکت هر ماه دو عرضه در بورس داشت
که توافق ش��د این تعداد به چهار عرضه در بورس
برسد بنابراین این شرکت هر هفته محصوالت خود
را در بورس عرضه میکند.
 ورود شورای رقابت به انحصارگری
محس��ن بهر ا م��ی
ارضاق��دس عضو ش��ورای
رقاب��ت درخصوص انحصار
تولید ورق گ��رم فوالدی و
ع��دم ورود ش��ورای رقابت
در قیمت گ��ذاری ب��ه
«جهانصنعت»گفت:مطابققانوناگرتولیدکنندهای
بیش از  ۴0درصد بازار را در اختیار داش��ته باش��د
تولیدکنن��ده انحصاری بهش��مار م��یرود ،در این
شرایط قانون به شورای رقابت اجازه تعیین ضابطه
برای قیمتگذاری به منظور جلوگیری از انحصار
را میدهد.
وی افزود :البته ش��ورای رقابت ،تعیین ضابطه
قیمتگذاری برخی از ورقهای فوالدی با ضخامت
پایین را که انحصار در بازار تولید را نیز دارند به بورس
محول کرده است .بدین ترتیب پایه قیمت توسط
شورایعالی بورس تایید شده و سپس متقاضیانی
که در سامانه بهینیاب ثبتنام کردهاند امکان رقابت
برای خرید محصول را پیدا میکنند.
بهرام��ی ارضاق��دس گفت :با وج��ودی که
شورایعالی رقابت وظیفه تعیین ضابطه تعیین
قیمت برخ��ی ورقهای فوالدی را به بورس کاال
محول کرده ،ام��ا اگر خریداری به قیمتگذاری
معترض یا معتقد باش��د که تولیدکننده این نوع
ورقها از ش��رایط انحصاری خود سوءاس��تفاده
میکند ،شورای رقابت امکان ورود و رسیدگی به
شکایت مشتریان را دارد.
رونق توليد

«جهانصنعت» -نماینده مردم
مریوان و س��روآباد در مجلس شورای
اس��المی در بازدید از س��ایت شماره
 2ش��رکت صنای��ع تولیدی ک��روز با
عن��وان اینکه این قطعهس��ازی نمونه
موفقی از یک شرکت کامال خصوصی
اس��ت که توانسته اش��تغالزایی قابل
توجه��ی را برای12هزار نی��روی کار
فراهم کن��د ،گفت :مجل��س باید در
راستای حمایت از تولید داخل قوانین
آسانی را برای تولیدکنندگان مصوب
کند و دولت نیز باید امکانات مناسبی
برای تولیدکنن��دگان در نظر گیرد تا
ش��اهد رونق تولید و اش��تغال پایدار
در کشور باشیم.
منصور م��رادی اظهار ک��رد :طی
بازدید از ش��رکت کروز توانستیم این
مجموعه بزرگ را بهتر بشناسیم و جای
بس��ی خرسندی است که این شرکت

در صنعت قطعهس��ازی ت��ا این اندازه
پیشرفت داشته است.عضو کمیسیون
برنام��ه ،بودجه و محاس��بات مجلس
بر ض��رورت حمایت همهجانبه دولت
تاکید کرد و گفت :ارائه تسهیالت ارزان
قیمت به انگیزه و گسترش تولید چنین
شرکتهایی منجر میشود .ضمن آنکه
تحریمها نیز سبب ش��ده توان تولید
و اقتدار چنین ش��رکتهایی بیش از
گذشته نمایان شود و آن را برای خود
تبدیل به یک فرصت کنند.
عضو فراکس��یون نمایندگان اهل
سنت به توانایی داخلیسازی قطعات
در ش��رکت کروز اش��اره و بیان کرد:
بس��یاری از قطعاتی که در گذشته از
دیگر کش��ورها وارد میشد ،هماکنون
ش��اهد هس��تیم که کروز توانسته با
اس��تفاده از دانش و تخصص نخبگان
و جوانان کشوراین قطعات را در کشور

آگهیمناقصه
شماره 2۱98576۱
شرکت ملی صنایع مس ایران

نوبت دوم

ش�رکت ملی صنایع مس ای�ران در نظر دارد
انج�ام  10/000متر برداش�ت و تفس�یر الگینگ و
ایرالین با استفاده از دستگاه آکوستیک تلویوور
در گمانههای س�اختاری در ح�ال حفاری معدن
مس میدوک را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار
واجد صالحیت واگذار نماید.
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت رس��می
ش��رکت ب��ه آدرس HTTP:NICICO.COM
 HTTP://dargah.NICICO.COM ،و
HTTP://SARCHESHMEH.NICICO.COM
مراجعه نمایید.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس در بازدید از کروز عنوان کرد

بهرهگیری از نخبگان برای بومیسازی

بومیس��ازی کند و ب��ه همین منظور
وابس��تگی این صنعت به کش��ورهای
خارجی بسیار کاهش یافته است.وی با
اشاره به اینکه مجلس میتواند قانونی
را تصویب کند تا منافع تولیدکنندگان
را دربر گیرد ،خاطرنشان کرد :مجلس

باید در راستای حمایت از تولید داخل
قوانین آس��انی را برای تولیدکنندگان
تصویب کند و دولت نیز باید امکانات
مناس��بی برای تولیدکنندگان در نظر
گیرد تا ش��اهد رونق تولید و اشتغال
پایدار در کشور باشیم.

آگهیمناقصه
شماره 2۱982764
شرکت ملی صنایع مس ایران

صنعت

شیرآالت «شودر» بهعنوان واحد نمونه استاندارد 9۸
برگزیده شد

«جهانصنعت» -طی رویداد انتخاب واحد نمونه اس��تاندارد ،9۸
«شیرآالت شودر» به عنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب شد.
مراس��م آیین گرامیداش��ت روز جهانی استاندارد در استان تهران با
حضور رییس ،معاونان و جمعی از مدیران سازمان ملی استاندارد ایران،
اس��تاندار تهران و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان تهران و
همچنین جمع کثیری از تولیدکنندگان و صنعتگران در تهران برگزار
شد و برند «شودر» توانست در صنعت ساختمانی به عنوان واحد نمونه
استاندارد در سطح کشوری انتخاب شود.
در این رویداد که هر سال در روز جهانی استاندارد و بین تمام صنایع
ایرانی برگزار میشود ،برندهای مختلف داخلی از لحاظ کیفیت محصوالت
مورد رصد و آزمایشهای متعددی قرار میگیرند تا در نهایت و با توجه
به کیفیت محصوالت ،واحدهای نمونه استاندارد انتخاب شوند.
«ش��یرآالت ش��ودر» که از س��ال  1370در زمینه تولید و عرضه
ش��یرآالت بهداش��تی کار خود را آغاز کرد ،با هدف خلق محصوالت
باکیفی��ت و کس��ب رضایت مش��تریان داخلی و خارج��ی و با تکیه و
مهندسی مطابق
توجه به تمام جزئیات ،مانند دوام و زیبایی و دانش
ِ
با فناوری روز دنیا فعالیت میکند .الزم به ذکر است که در حال حاضر
 300نفر به صورت مس��تقیم و  5000نفر به صورت غیرمس��تقیم در
ش��ودر مش��غول کار هستند و محصوالت این مجموعه به بیش از 15
کشور جهان صادر میشود.
ذرهبيﻦ

مدیرعامل سازمان حمایت تاکید کرد:

ایفای حقوق مصرفکنندگان اولویت خودروسازان

ایرن�ا -مدیرعام��ل س��ازمان حمای��ت از مصرفکنن��دگان و
تولیدکنندگان گفت :ایفای حقوق مصرفکنندگان باید بهعنوان یک
اولویت در دس��تورکار صنعت خودروس��ازی کش��ور قرار گیرد.
عباس تابش در بازدید از گروه خودروس��ازی سایپا افزود :برنامه
ای��ن واحد صنعت��ی در افزایش تولید محص��والت ،نویدبخش ایفای
تعهدات این خودروس��از در کمترین زمان ممکن اس��ت.
وی با بیان اینکه مش��تریان گروه مزبور نگران تحویل محصوالت
خود نباشند ،تصریح کرد :خودروهای در حال تولید بهسرعت تحویل
خواهدش��د.
تابش خاطرنش��ان کرد :گروه صنعتی یادش��ده ،همه خودروهای
ناقص کف کارخانه خود را تکمیل و به مش��تریان تحویل داد.
وی گفت :برنامهریزی این گروه برای عرضه هشت محصول جدید
در س��ه س��ال آینده ،یک حرکت روبهجلو برای پاس��خگویی به نیاز
موجود در بازار محسوب میشود و نویدبخش آیندهای مطلوب برای
صنعتخودروکش��وراس��ت.
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت خبر داد:

«ومعادن» در میان ده شرکت پیشرو قرار گرفت

در رتبهبندی سال  9۸شرکتهای برتر ایران ،تعدادی از شرکتهای
گروه توسعه معادن و فلزات در رتبههای قابل توجهی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش این شرکت معدنی همچنین عنوان بیشترین
بازدهی فروش را از آن خود کرد .بر اساس این ارزیابی معتبر که توسط
سازمان مدیریت صنعتی صورت گرفته است« ،ومعادن» در رتبهبندی
یادشده توانسته است با  13واحد ارتقای رتبه ،جایگاه  60میزان درآمد
و فروش را به خود اختصاص دهد.
همچنین از میان شرکتهای این هلدینگ بزرگ معدنی و فوالدی،
شرکت آهن و فوالد ارفع با ارتقای  16رتبه از  ۸۴به  ،6۸به عنوان یکی
از  5شرکت با بیشترین صعود رتبه معرفی شده است.
از دیگر رتبههای کسب شده توسط شرکتهای این گروه میتوان
به گلگهر (رتبه  ،)2۴فوالد خراسان (رتبه  ،)61آهن و فوالد ارفع (رتبه
 ،)6۸مجتمع جهان فوالد سیرجان (رتبه  ،)99سرمایهگذاری و توسعه
گلگهر (رتبه  )172و هلدینگ پویا انرژی (رتبه  )293اشاره کرد.
رتبهبندي ش��رکتهاي برتر ایران از س��ال  1377هر ساله توسط
س��ازمان مدیریت صنعتي انجام میشود .این رتبهبندی با هدف فراهم
کردن آمار و اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاههاي اقتصادي و ارائه
فضاي روش��نتري از کس��بوکار اقتصادي کشور به مدیران بنگاههای
اقتص��ادی ،سیاس��تگذاران و پژوهش��گران و شناس��ایی بهتر مقیاس،
س��اختار مالي و اقتصادي صنایع و بنگاههاي اقتصادي بزرگ کش��ور
انجام میشود .رتبهبندی سال  9۸براساس گزارشهای سال مالی 97
صورت گرفته است.
آگهیمناقصه
شماره 2۱982767
شرکت ملی صنایع مس ایران

نوبت اول

نوبت اول

ش�رکت مل�ی صنایع م�س ای�ران در نظر
دارد ،انجام توس�عه دراپ باک�س  Cو اصالح
لولههای باطله کارخانجات تغلیظ مجتمع مس
سرچش�مه به ص�ورت  pcرا از طریق مناقصه
عمومی به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.
جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت رسمی
شرکت به آدرس ،HTTP://NICICO.COM
 HTTP://dargah.NICICO.COMو
HTTP://SARCHESHMEH.NICICO.COM
مراجعه نمایید.

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد
انجام عملیات جایگزینی سیستم محرک پمپهای
سیکلون اولیه و ثانویه فاز یک توسعه تغلیظ مجتمع
مس سرچشمه به صورت  EPCرا از طریق مناقصه
عمومی به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.
جهت کس��ب اطالع��ات بیش��تر به وبس��ایت
رسمی ش��رکت ملی صنایع مس ایران به آدرس
،W W W . N I C I C O . C O M
 WWW.Sarcheshmeh.NICICO.COMو
 http://dargah.nicico.comمراجعه نمایید.
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موزه ملی توکیو میزبان آثار تاریخی ایران شد

آثار تاریخی ایران برای اولینبار همراه
با گنجینه سوشوئین در موزه ملی توکیو
به نمایش درآمد.
به گزارش ایلنا ،گنجینه شوسوئین
متعلق به قرن هش��تم میالدی است
که دربرگیرنده آثار تاریخی ازجمله آثار
تاریخی مهمی از دوره ایران باستان است
که توسط امپراطور شومو و همسرش
کومیو در دوره نارا جمعآوری ش��ده و
سالی یک بار در شهر تاریخی نارا در غرب ژاپن به نمایش درمیآید.
ای��ن آثار تاریخی طرفداران زیادی از ژاپن و دیگر کش��ورهای جهان دارد
بهگونهای که برای بازدید از این موزه به این شهر میروند که نشانه عمق روابط
تاریخی در آسیا به ویژه ایران ،چین و ژاپن دارد.
چندی قبل نمایشگاه سوشوئین به دلیل تغییر دوره تاریخی هی سی به دوره
جدید ری وا با بر تخت نشستن امپراطور جدید در سال  ،2019برای اولین بار
در توکیو و در موزه ملی ژاپن نیز به نمایش درآمد و چند میلیون بازدیدکننده
را به سوی خود جلب کرد.از جمله اشیای ایرانی به نمایش درآمده در موزه ملی
توکیو میتوان به س��از عود با چهار تار که از ایران آمده و در ژاپن به اس��م بیوا
شناخته میشود ،چوب معطر  60سانتیمتری از درخت صندل که روی آن به
زبان قدیمی فارسی یعنی پهلوی مطلبی نوشته شده ،گالبدان بزرگ با سری به
شکل پرنده از دوره ساسانیان به صورت الک الکل با طرح اصیل پارسی ،جام
با سری به شکل اژدها و کاسه شیشهای هشتادتکهای متعلق به قرن ششم با
درخشندگی غیرقابل توصیف اشاره کرد که در کنار آثار متعدد دیگر استقبال
فراوان مخاطبان و بازدیدکنندگان را برانگیخت.

مدیرکل میراث فرهنگی تهران خبر داد:

 5۷دفتر غیرمجاز گردشگری برای پلمب به پلیس
اماکن معرفی شد

مدی��رکل می��راث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان
تهران گف��ت« :تع��داد  57دفتر
غیرمجاز گردشگری از ابتدای سال
 9۸جهت پلمب به پلیس اماکن
معرفی ش��ده اس��ت ».به گزارش
خبرگزاری مهر ،پرهام جانفشان
مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان
تهران با بیان اینکه ،شناسایی و برخورد با دفاتر غیرمجاز در حوزه گردشگری در
مقایسه با مدت مشابه در سال  97رشد  50درصدی داشته ،گفت« :سالمسازی
فضای صنعت گردشگری در سطح استان تهران یکی از اهداف کوتاهمدتی بود
که با کمک بخش خصوصی در حال تحقق و اجرایی شدن است ».جانفشان
با بیان اینکه تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع در تاسیس کسبوکارهای
گردش��گری در استان تهران سبب شده از ابتدای سال  9۸افراد واجد شرایط
بهگونهای راحتتر نس��بت به گذشته مجوز تاسیسات گردشگری را دریافت
کنند گفت« :عدم تعهد به پاسخگویی به گردشگران مهمترین دلیلی است که
غیرحرفههای صنعت گردشگری به دنبال آن هستند تا به صورت غیرقانونی
در این حوزه فعالیت کنند ».او افزود« :بیشک بازرسی و نظارتهای معاونت
گردشگری استان تهران بهگونهای در حال پیشرفت است که شرایط برای فعالیت
غیرمجازها سختتر از گذشته خواهد شد .انتظار ما از شهروندان این است تا
قبل از حصول اطمینان از مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و تاریخ اعتبار آن از
خرید بسته سفر خودداری کنند».

در سالگرد تولد  74سالگی کارگردان انجام شد

نمایش بیخبر یک فیلم کوتاه جدید از دیوید لینچ

فیلم کوتاه «جک چه کار کرد؟»
در هفت��اد و چهارمین س��الگرد
تولد دیوید لینچ از س��وی شبکه
نتفلیکس به نمایش درآمد.
به گ��زارش درپ ،فیلم کوتاه
«جک چ��ه کار کرد؟» س��اخته
دیوید لینچ استاد سورئال ،درباره
میمونی که احتماال مرتکب قتل
شده ،در هفتاد و چهارمین روز تولد وی به صورت ناخبر از شبکه نتفلیکس
پخش شد.
این فیلم کوتاه 17دقیقهای که دوشنبه در دسترس قرار گرفت ،برمبنای
فیلمنامهای به قلم دیوید لینچ ،به کارگردانی خود او و با تدوین وی ساخته شده
است .این فیلم به شیوه فیلمهای قدیمی نوآر ،به صورت سیاه و سفید ساخته
شده و خود لینچ در آن در نقش یک کارآگاه که دارد از میمونی که یک بارانی
پوشیده و کت و شلوار برتن دارد ،بازجویی میکند دیده میشود.
فیلم که حس شورش��ی بودن را از همان لحظه اول ایجاد میکند ،وقتی
حیرتانگیزتر میشود که میمونی به نام جک دهانش را باز میکند تا از خودش
دفاع کند .آن وقت در حالی که لبهای یک انسان به طرز کامال ظریفی بر چهره
میمون قرار گرفته ،او با صدایی روباتی شروع به حرف زدن میکند .وی ممکن
است اطالعاتی درباره مرغی به نام توتوتابون داشته باشد.
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۹8/۹/6-۱۳۹86۰۳۱7۰۰۱۰۰۲۱85هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مژگان
بهمنیار فرزند عبداله ش��ماره شناس��نامه  ۱685صادره از آبادان به شماره ملی  ۱8۱7۱8۱874در ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  ۳۰۹/۰5مترمربع در قسمتی از پالک  58/۲5بخش  ۹اهواز خریداری موضوع سهام شماره 6655
شرکت سهامی ایجاد باغات کوی شاه سهمی آقای حسن گلکار فرزند یحیی (مالک رسمی) که به متقاضی انتقال یافته،
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم۹8/۱۱/۲ :
تاریخ انتشار نوبت اول۹8/۱۰/۱6 :
 5/2445مالف -اکبر افشین -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی اجرائیه

مشخصاتمحکومله
نام :مظفر نامخانوادگی :باقرزاده نام پدر :حسینعلی شغل -:نشانی محل اقامت :فرخشهر -اول خ شریعتی
قصابی باقرزاده
محکومبه
به موجب دادنامه شماره 6۰7/۹8
مورخ  ۹8/8/۲5شورای حل اختالف  ۲۰شعبه فرخشهر که وفق دادنامه شماره -شعبه – دادگاه عمومی-
قطعیت حاصل کرده است.
محک��وم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ  ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ
 ۱/۱8۲/۰۰۰ریال بابت هزینههای دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مورخه  ۹8/7/۱۰تا زمان پرداخت
براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق محکومله و پرداخت نیمعشر دولتی در حق صندوق دولت
مشخصاتمحکومعلیه
نام :ندا نامخانوادگی :حاجزاده نامپدر :حجی محمد شغل - :نشانی محل اقامت :مجهولالمکان
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -۱پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
 -۲ترتیبی برای پرداخت محکوم بدهد.
 -۳مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکومبه از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مدت ده روز صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند.
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که قادر
به اجرای حکم و پرداخت محکومبه بودهاید ،لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت
خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات
حبس از  6۱روز تا شش ماه محکوم خواهید شد.
 -4عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  ۳4قانون اجرای احکام مدنی میباشد ،به مواردی از قانون اجرای
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  7۹/۱/۲۱و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مصوب  ۱۰آبان  ۱۳77که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
شورای حل اختالف  20فرخشهر

ق��رار اس��ت درهای «کاخ مرم��ر» را بعد از
 ۴1س��ال بار دیگر ب��ه روی م��ردم باز کنند؛
بنایی تاریخی که در طول س��الهای گذشته،
کاربریه��ای مختلف��ی را به چش��م دید و در
این میان کمتر از دو س��ال طعم موزه شدن را
چشید؛ بنایی تاریخی که درخواستهای زیادی
در طول س��الهای گذشته برای موزه شدنش
مطرح میشد اما ...
خبر نهای��ی را دو روز قب��ل ،پرویز فتاحی
رییس بنیاد مس��تضعفان اعالم کرد .او شنبه
 2۸دی در یک برنامه تلویزیونی بعد از پاس��خ
به س��واالت مختلف مجری در مسائل مختلف
از جمله آخرین وضعیت پالسکو که هنوز یک
تاریخ پشت آن سرپا ایستاده است ،آخرین بخش
از صحبتهای بیش از یک ساعت خود را به «کاخ
مرمر» اختصاص داد.
رییس بنیاد مستضعفان در پاسخ به پرسش
مجری که «بنیاد مستضعفان در قبال مسائل
فرهنگی چ��ه دیدگاهی دارد ،مانند خبری که
مدتی اس��ت درب��اره بازپسگی��ری کاخ مرمر
شنیده میشود» ،گفت« :حدود  20 –25سال
قبل مجمع تش��خیص مصلحت نظام در این
بنای تاریخی مستقر شد .از همان زمان نیز به
نظر میآید که این استقرار درست نبوده است.
مسووالن نظام نباید در آن کاخها بنشینند .این
کاخها را ملت از آن نظام گرفته و باید در خدمت
مل��ت قرار گیرد .مدت��ی قبل کاخ مرمر تخلیه
ش��د اما نه به راحتی ،بلکه با ادعا و جر و بحث.
نمیدانستیم شکایت پیش چه کسی ببریم و به
ملت چ طور بگوییم .اما تالشهایی که صورت
گرفته و توسط نهادهایی خاص نیز با جدیت زیاد
پیگیری کردند ،باعث همراهی مجمع تشخیص
مصلحت نظام و تخلیه این بنای تاریخی شد.
ق��رار بود ب��رای برخی مس��ائل دیگر مانند
تش��ریفات از این بنا استفاده شود که از آن نیز
ع��دول کردند .اکنون ما داری��م آنجا را به یک
موزه در شأن ملت ایران تبدیل میکنیم و آن،
در حال آماده ش��دن است .امیدواریم دهه فجر
اع��الم کنیم که یک موزه بس��یار خوب داخل
محوطه و خود آن کاخ ایجاد شود .چیزهایی که
آنجا به نمایش گذاشته میشود ،میتواند جزو
افتخارات ما باشد».
 پیگیریهاییكرییسموزهبرایموزه
شدن کاخ مرمر
با وجود این صحبتها نباید فراموش کرد که
در طول یکی دو سال گذشته نیز درخواستهای
مختلفی برای تغییر کاربری این بنای تاریخی
دس��تکم از س��وی برخی م��وزهداران مطرح
شده بود.
حجتاالسالم امیر لهراسبی مدیر سابق موزه
ملی قرآن کریم نیز به واسطه قرار گرفتن فضای
موزهایاش در نزدیکترین نقطه به کاخ مرمر و در
شرایطی که شاهد ساختوساز ساختمانی جدید
در دو سال گذشته و در عرصه این بنای تاریخی
بود ،این هشدارها را مطرح کرد.
وی با انتشار خبر تبدیل کاخ مرمر به فضایی
موزهای به ایس��نا میگوید :در حدود دو س��ال
گذش��ته با برگزاری چند جلسه با متولیان این
بنای تاریخی ،از آنها درخواست کردیم در حریم
درجه یک کاخ مرمر که خانه پروفسور عدل است

از «مجمع تشخیص مصلحت» تا موزه «مرمر»

سرنوشت نهایی یک کاخ

و موزه ملی قرآن ،این ساختوسازها انجام نشود
چون قاعدتا اقدامی غیرقانونی بوده است.
او با اشاره به رفتوآمدهای چند نفر از مجمع
تشخیص مصلحت به موزه و تاکید بر این نکته
کهکاخمرمرمتعلقبهمجمعتشخیصمصلحت
اس��ت و حتی باید موزه قرآن تخلیه شود و در
اختیار مجمع قرار بگیرد ،اظهار میکند :از سوی
دیگر در صحبتهایی با مس��وول کمیس��یون
مشترک به من گفتند که تصمیم گرفته شده در
کنار بنای کاخ و بنای تازهساز ،ساختمان دیگری
نیز در حیاط موزه ساخته شود که با تاکید بر این
نکته که به دلیل قرار گرفتن فضای موزه قرآن
در گودی مجموعه ،هر نوع کار عملیاتی دیگر،
میتواند به تخریب این فضای موزهای منجر شود،
از این تصمیم منصرف شدند.
مدیر سابق موزه ملی قرآن کریم همچنین
به مکاتباتی که با مونسان رییس سازمان وقت
میراث فرهنگی ،نهاد ریاس��تجمهوری ،بیت
رهبری و بنیاد مستضعفان در آن زمان داشت،
اشاره میکند و میگوید :در جلسهای نیز آقای
س��عیدیکیا رییس سابق بنیاد مستضعفان را
دیده و وضعیت کاخ مرمر را به او توضیح دادم،
همچنی��ن در دی��داری که با مرح��وم آیتاهلل
شاهرودیرییسوقتمجلستشخیصمصلحت
نظام داشتم ،وضعیت کاخ را به وی توضیح داده
و صحبتهایی را ک��ه حتی در فضای مجازی
درباره کاخ مرمر و تبعات حضور یک شخصیت
دولتی در کاخ دارد ،شرح دادم که وی در نامهای
به مس��وول دفتر مجمع دستور توقف هر گونه
ساختوساز و فعالیتی را در کنار کاخ مرمر داد.
او با اشاره به اینکه در دیدار با یکی از مسووالن
ای��ن پیش��نهاد را مطرح کرده ک��ه با توجه به
رفتوآمده��ای مهمانان خارج��ی و مقامهای

بلندپای��ه و س��ران به این مح��دوده و خیابان
پاس��تور ،میتوان از این بنای تاریخی به عنوان
«موزه و تاالر تش��ریفات» استفاده کرد ،اظهار
میکند :میتوانیم در این فضا هنر اس��المی را
به نمایش بگذاریم و مکان تشریفات این افراد
نیز در این بنای تاریخی باشد که اعالم شد در
حال حاضر اجرایی کردن چنین پیشنهادی به
صالح نیست.
لهراسبی با اشاره به صحبتی که مدتی قبل
نیز با رییس بنیاد مستضعفان داشته است ،بیان
میکند :بعد از تخلیه شدن کاخ مرمر ،از حدود
یک سال قبل نیز در صحبتهایی که با آقایان
رییس میراث فرهنگی ،معاون میراث فرهنگی و
مدیر اداره کل موزهها داشتم ،به آنها گفتم اکنون
بهترین زمان است تا میراث فرهنگی ورود کند و
بهگونهای این فضا را در اختیار بگیرد ،اما متاسفانه
مسووالن مربوطه به نحوی به من گفتند بهتر
است از این پیشنهاد دست بکشم.
وی تاکید میکند :در آن زمان آقای مونسان
از موزه قرآن بازدید کرد ،به وی توضیح دادم که
در ضلع شمالی کاخ مرمر که قبال موزه بوده ،در
ضلع غربی مجلس خبرگان رهبری که پیش از
این ساختمان کتابخانه بوده ،قرار دارد و در حال
حاض��ر نیز ساختوس��از در عرصه این بناهای
تاریخی انجام ش��ده است .با تخلیه بنای کاخ،
میتوانیم اقدامات مورد نیاز برای موزه را انجام
دهیم و این فضا را در مرکز شهر به یک مجموعه
فرهنگی حتی با کمک شهرداری تبدیل کنیم .تا
مدتی نیز مدیریت شهری پیگیر این اتفاق بود،
اما به مرور آن را کنار گذاشت.
مدیر س��ابق موزه ملی ق��رآن کریم تاکید
میکند :در شرایطی که بحثهای حفاظتی و
امنیتی منطقه با توجه به همجواری این بنای

تاریخی با ساختمانهای حکومتی انجام شود و
بتوان رفت و آمد مردم را تسهیل کرد میتوان
این منطقه را به قطب فرهنگی تاریخی خوبی
تبدی��ل کرد ،حتی میتوان موزه قرآن را نیز به
این مجموعه اضافه کرد.
 یك هدف پابرجایی موزه قرآن و یك
هدف ایجاد موزه کاخ مرمر
محمدرضا کارگر مدیر اداره کل موزهها و اموال
منقول تاریخی نیز به ایس��نا میگوید :پیش از
این بارها این پیشنهاد را داده بودیم تا کاخ مرمر
که قبل از انقالب به عنوان موزه مورد استفاده
بوده ،بع��د از انقالب نیز با این کارکرد فعالیت
خود را ادامه دهد و در حال حاضر باید از بنیاد
مستضعفانکهکاریفرهنگیوهوشمندانهانجام
داد ،تش��کر کنیم ،بهخصوص که این منطقه از
تهران از نظر موزه دچار کمبود بود و این کمک
میکند تا ما به غنیسازی موزهها برسیم.
او با بیان اینکه در این میان چیزی که میماند
نیازمندیهای کاخ مرمر برای تبدیل شدن به
موزه است تا بتوانیم مبلمان این کاخ و همه آثار
مربوط به کاخ را در جای خود قرار دهیم ،مانند
کاخموزههای سعدآباد و نیاوران اظهار میکند:
این مجموعه از بناهایی اس��ت که چون قبل از
انقالب اس��المی نیز فضایی موزهای بوده ،آثار
موجود در آن هنوز وجود دارند.
وی تاکید میکند :سازمان میراث فرهنگی و
اداره کل موزهه��ا آمادگی کامل دارد تا در یک
همکاری تنگاتنگ با بنیاد مستضعفان ،این فضا
را تبدیل به فضایی موزهای کند.
او اما درباره احتمال پیوس��تن موزه قرآن به
موزه کاخ مرمر اظهار میکند :اینها دو مقوله جدا
هستند .موزه قرآن به صورت هیات امنایی و زیر
نظر وزارتخانه میراث فرهنگی کار میکند و در

آینده میتواند هر دو وجه را داش��ته باشد؛ یک
هدف پابرجایی موزه قرآن و هدف دیگر تبدیل
کاخ مرمر به به عنوان یک موزه.
کارگر تاکید میکند :میراث فرهنگی و اداره
کل موزهها آمادگی دارد تا هر نوع همکاری در این
جهت را با متولیان مربوطه داشته باشد .در واقع
این دو موزه میتوانند با یک تفاهمنامه به عنوان
دو مجموعه با یکدیگر همکاری کنند .فقط باید
به این نکته توجه کرد که برای ورودی و خروجی
بازدیدکنندگان ،باید شرایط فراهم شود.
زمان
او با این وجود بیان میکند :شاید باید در ِ
دورتری به این موارد فکر کرد.
 خبری در راه است
ای��ن صحبتها در حالی مطرح میش��وند
که وبسایت صفحه اصلی «موسسه فرهنگی
موزههای بنیاد مس��تضعفان» در طول حدود
 10روز گذش��ته ،ح��رف از خبرهایی «در راه»
میزند .در آن زمان نخستین کلمات که باالی
سر وبسایت صفحه برای چند روز نوشته شده
بودند...« ،هنر» بود ،چند روز بعد هنر به «...هنر
ایران» تبدیل شد و در طول یکی دو روز گذشته
نیز این کلمهها اضافه ش��دهاند؛ « ...هنر ایران /
خبری در راه است»
اکنون با توجه به صحبتهای مطرح شده از
سویرییسبنیاد مستضعفانودادناینکلیدها،
به نظر میرسد که بتوان خبر تبدیل کاخ مرمر به
موزه را با «خبری در راه است» صفحه موزههای
بنیاد مستضعفان به یکدیگر ارتباط داد؛ شاید
گشایش موزه ملی هنر ایران.
کاخ مرم��ر را به دس��تور رضا پهل��وی و با
معماری «لئون تادوسیان» ساختند .این کاخ در
آغاز به عنوان دفتر کار و محل اقامت زمستانی
رضاشاه به بهرهبرداری رسید و تا پیش از تدوین
قانون خزانه ملی ،جواه��رات ملی ایران از کاخ
گلس��تان به این کاخ آورده شده و در زیرزمین
آن نگهداری میشد.
در سالهای نخس��ت پادشاهی محمدرضا
پهلوی ،از این کاخ به عنوان دفتر رس��می شاه
پهلوی و مح��ل برگزاری دیداره��ا ،مالقاتها
و ش��رفیابیها ب��هکار گرفته میش��د .فوزیه و
محمدرضا پهلوی در این کاخ با یکدیگر زندگی
میکردند و مراس��م عقد او با ثریا اسفندیاری و
همچنین مراسم نامزدیاش با فرح پهلوی نیز در
این کاخ برگزار شد .پس از رخ دادن حادثه ترور
شاه در محوطه این کاخ توسط رضا شمسآبادی،
دفتر ویژه رضا پهلوی به کاخ صاحبقرانیه جابهجا
ش��د .این کاخ در س��ال  1355به موزه تبدیل
ش��د و تا سال  1357با عنوان «موزه پهلوی»
قابل بازدید بود .بعد از انقالب اسالمی این موزه
تعطی��ل و مدت��ی از فضای آن ب��ه عنوان مقر
کمیته انقالب اسالمی استفاده میشد .پس از
مدتی این کاخ بدون کاربرد شد تا در میانههای
دهه  1370مجمع تش��خیص مصلحت نظام و
پس از پایان ریاس��تجمهوری وی ،دفترش به
این کاخ نقلمکان کرد .بخشهایی از کاخ مرمر
در سال  13۸7مرمت و بازسازی شد .این بنای
تاریخی ک��ه در خیابان ولیعصر تقاطع خیابان
امامخمینی(ره) قرار دارد س��یام خرداد 1357
با ش��ماره  1606در فهرست آثار ملی کشور به
ثبت رسید.

مصوبه

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز
م��اده  33الیحه مالیات بر ارزشافزوده را تصویب کردند .بر
این اساس سازمان امور مالیاتی مکلف است بابت خروج هر
مس��افر ایرانی به جز موارد تبص��ره ( )1این ماده از مرزهای
هوای��ی ،دریایی و زمین��ی وجوهی را به عن��وان مالیات از
مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری
کل کشور واریز کند.
تبصره  1که براس��اس این مصوب��ه از آنها مالیات گرفته
نمیش��ود ش��امل موارد زیر اس��ت :دارندگان گذرنامههای
سیاس��ی و خدمت ،خدمه وس��ایل نقلیه عمومی زمینی و
دریایی و خطوط پروازی ،دانش��جویان شاغل به تحصیل در
خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) ،بیمارانی
که با مجوز ش��ورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور
اعزام میش��وند ،دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنش��ینان،
جانبازان انقالب اسالمی که برای معالجه به کشورهای دیگر
اعزام میشوند ،زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع)

عزم ملی برای ورشکستگی گردشگری

به مقصد عراق از کشور خارج میشوند و ایرانیان مقیم خارج
از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیهستند.
در این ب��اره جبار کوچکینژاد نماینده مجلس و رییس
فراکسیون گردشگری به مهر گفت :من با این موضوع مخالفت
کردم چون زمانی که عوارض از مسافر دریافت میشود دیگر
نیازی به گرفتن مالیات نیست .اما سازمان مالیاتی میگفت
که این حوزه خدماتی است و هر حوزه خدماتی نیز مالیات
به آن تعلق میگیرد .همچنین در این مصوبه زائران معاف از
پرداخت مالیات هستند ولی در غیر این صورت مسافران باید
مالیات را بپردازند.
وی با بیان اینکه میزان مالیات در قوانین بودجه سنواتی
پیشبینی میشود گفت :هنوز مبلغ مالیات برای مسافران
مشخص نشده است .این موضوع به بررسی بیشتر نیاز دارد.

این مصوبه موارد مختلفی داشته است که یکی از آنها گرفتن
مالیات از مس��افر بوده اس��ت .ما به دنبال آن هستیم تا این
الیحه را ملغی کنیم.
حرمتاهلل رفیعی رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت
هوایی و جهانگردی ایران نیز به مهر گفت :من با اینکه بارها
این مصوبه را خواندم ولی متوجه نش��دم که دقیقا چه نوع
مصوبهای تصویب شده وقتی که اکنون از هر مسافر عوارض
خروج گرفته میش��ود گرفتن مالیات به چه منظور است؟
معموال اگر مصوبهای را به مجلس میبرند باید با اهل فن و
دستاندرکاران آن حوزه مشورتی انجام شود .در ان باره چه
مشورتی شد؟ وقتی بخش خصوصی و بخش دولتی از این
موضوع خبر ندارند و یکباره چنین چیزی تصویب میشود باید
چه کار کرد؟ گویا همه تالش میکنند تا صنعت گردشگری
ورشکست شود.

تجسمی

کیوان بیرانوند هنرمند مجسمهساز که نمایشگاه آثارش
امروز اول بهمن ماه در گالری آرت سنتر باغ به پایان میرسد،
درباره ایده این نمایشگاه و پرداختن به کولبرها به مهر گفت:
شاید در هیچ زمانی و در هیچ جای دنیا عدالت مطلقی وجود
نداش��ته باشد و همیش��ه در طول تاریخ و جغرافیا شرایط و
امکانات برای همه مردم یکسان نبوده باشد ،اما برای من که
در شهرس��تان بودم و هر هفته با کوله باری از مجسمه باید
به محضر استاد تناولی میآمدم و آموزش میدیدم ،این کار،
کاری سخت و طاقتفرسا بود .من آدمی نبودم که به راحتی
شکست بخورم و پا پس بکشم ،ولی بعضی اوقات به ویژه وقتی
که از لحاظ جس��می آسیب دیدم ناامیدی بر من غلبه کرد
و تنها تشویقها و دلگرمیهای استاد تناولی بود که به من
انرژی میداد و من را به تالش و کوشش دوباره وامیداشت.
اولین ایده کولبر من از همین تفکرات و مواجهه با ناامیدیها
شکل گرفت.
وی تصریح کرد :من همیش��ه برای خواستههایم تالش
میکردم و میجنگیدم ولی در یک برهه زمانی به دلیل آسیب
جسمی که از کار زیاد دیده بودم ،کامال ناامید شدم ولی همان
ناامیدی دریچه جدیدی برای ساخت مجموعه کولبر شد.
بیرانوند در ادامه توضیح داد :ما انسانها شکست میخوریم
ولی شکس��ت را نمیپذیریم .اولین کولبر ،خود من بودم اما
با نگاهی دقیقتر به جامعهام ،ش��رایط را برای بیش��تر آنان
س��ختتر از خ��ود دیدم؛ مردمانی که س��ختیهای من در

مجسمههایی که راوی رنج و اميد شدند

کولبرهای  ۴۰میلیون تومانی

مقایسه با آنان هیچ بود .مردمانی شریف که برای سیر کردن
ش��کم خانوادههایش��ان جان خود را به خطر میاندازند و با
سنگینترین بارها س��ختترین راهها را بر بلندای کوههای
زاگرس طی میکردند.
وی با بیان اینکه نتوانس��ته نس��بت به موضوع کولبرها
بیتفاوت باش��د ،گفت :این موض��وع دغدغه ذهنی و حرف
دل من شد و به همین دلیل هنر من نیز نباید چیزی غیر از

دغدغه من باشد ،پس به ساخت دغدغهها و این درد مشترک
پرداختم و این درد را فریاد زدم .چند سالی است که کولبرها
را موضوع جدید کارم قرار دادهام .کولهای که جزئی از وجود
این انسانها شده ،انگار از روز تولد با آن به دنیا میآیند و با
آن باید بمیرند.
این هنرمند مجسمهساز درباره تکنیک کارش نیز توضیح
داد 15:مجسمه کولبر در گالری آرت سنتر به نمایش گذاشتم

که در ساخت آنها از تکنیک ریختهگری برنز استفاده کردم .برنز
یکی از متریالهایی است که همیشه و در طول تاریخ به دلیل
استحکام و زیبایی خاص خود مورد عالقه هنرمندان بوده است.
این فلز وقتی با اسید پتینه میشود رنگها و بافتهای مختلفی
نمایان میکند و رنگ تیرهای که در اثر پتینه کردن به دست
میآید برای القای مفهوم و معنای کارهای من مناسبتر به
نظر میرسید .موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد من بررسی
مفرغهای لرستان و مقایسه آن با آثار برانکوزی بود .مسلما
این موضوع و حتی آثار استاد تناولی و جایی که به آن تعلق
دارم بر ش��یوه و فضای کاری من تاثیرگذار بوده ،ولی سعی
داشتم به بیان شخصی در دفرماسیون و ساده کردن فرم در
کارهایم برسم.
وی گفت :خیلی از دوس��تانم ،مجموعه جدید من را تلخ
میدانند اما اینمجموعه با وجود اینکه تلخ است ،ولی تالش
برای زندگی در سختترین شرایط ممکن را نشان میدهد.
بیرانوند در پایان از فروش  15مجسمه کولبری که در این
نمایش��گاه از  20دی ماه به نمایش گذاشته بود ،خبر داد و
افزود :این مجسمهها از  20تا  ۴0میلیون تومان قیمتگذاری
شده بودند که همگی فروخته شدند.
به گزارش مهر ،نمایشگاه مجسمهها و آثار حجمی کیوان
بیرانوند با موضوع کولبرها ،از  20دیماه در گالری آرتسنتر
باغ افتتاح شد و اول بهمن ماه به کار خود پایان داد.
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«جهانصنعت» -اگرچه سازمان نظام صنفی
رایانهای و بخش خصوصی از اس��تخراج رمزارز
دفاع کرده و عنوان کردهاند دولت باید آن را یک
صنعت بداند اما فعاالن بیتکوین بر این باورند
که رییسجمهور باید از آنها دفاع کند ،مقامات
باالی نظارتی باید از ماینینگ حمایت کنند تا
وزارت نیرو مجاب ش��ود مصوبه خود را درباره
استخراج رمزارز تغییر دهد .مگر روحانی اظهار
نکرده بود که ماینینگ یک صنعت است و باید از
آن حمایت شود؟ چرا اکنون به فعاالن ماینینگ
به چش��م قاچاقچیان و خالفکاران نگریس��ته
میشود؟ وزارت نیرو صدها سد در سطح کشور
ساخته است و به حدی برق تولید میکند که به
راحتی آن را به کشورهای همسایه صادر میکند
اما اکنون برای ماینینگها مصوبهای صادر کرده
است که در چهار ماه از سال حق فعالیت ندارند.
از سوی دیگر همین وزارتخانه مزارع و استخرهای
بیتکوین تاسیس میکند.
رمزارز مهمترین بحث روز است
محمدباقر اثنیعشری ،رییس سازمان نظام
صنفی با اشاره به رشد سریع اقتصاد دیجیتال
گفت :صنعت ایران با تحوالت زیادی روبهرو است.
در حال حاضر رشد اقتصاد دیجیتال  15درصد
است که پیشبینی میشود تا سال  2020این
عدد به  25درصد برسد.
او ب��ا عنوان این مطلب که رم��زارز یکی از
مهمترین بحثهای روز اس��ت ،افزود :به دلیل
کند بودن سیستم دولتی و حاکمیت با مشکالت
رگوالتوری و تدوین قوانین مواجه هستیم.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
با انتقاد از عملک��رد دولت در برخورد با بخش
خصوصی به مصوبه هیات وزیران در تاریخ 17
شهریورماه امسال اشاره و بیان کرد :در این مصوبه
که به امضای معاون اول رییسجمهوری رسیده
است ،تاکید شده دولت از نظر بخش خصوصی
برای تدوین مقررات خود بهره گیرد اما متاسفانه
این اتفاق نمیافتد .در زمینه تصمیمگیری برای
تعیین تعرفه برق برای استخراج رمزارز از نظر
فعاالن بخش خصوصی استفاده نکردهاند و آن
را در نظر نگرفتهاند.

کارشناسان از سیاستهای محدودیتزای صنعت ماینینگ انتقاد کردند؛

بیمهری دولت

اثنیعشری با طرح مثالی در این زمینه گفت:
برای مثال در زمان ورود استارتآپها به کشور یا
ورود هوشمصنوعی ،حاکمیت دچار دستپاچگی
شد و نمیدانست چگونه باید رفتار کرد و قوانین
مدونی در این زمینه نداشت .سال گذشته آقای
فیروزآبادی استخراج رمزارز را قانونی اعالم کرد
اما یک سال طول کشید تا قوانین راجع به این
موضوع تصویب شود .در این یک سال تعدادی
از تولیدکنندگان رم��زارز دچار تحریم و حتی
برخی زندانی شدند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای همچنین
اظهار کرد :همکاران ما در بحث تولید رمزارزها از
یک سال پیش به صورت کارگروه در سازمان ما

حضور داشتند .بحث اینکه این کارگروه به چه
ش��کل فعالیت خود را ادامه دهد با دیدگاههای
متفاوتی از طرف اعضا روبهرو بود .ما مصوبهای
در شورای مرکزی سازمان داشتیم که کمیسیونی
تحت عن��وان بالکچین تحت ریاس��ت آقای
عاشوری تشکیل شود .یکی از ماموریتهای آن
هم بحث ارزرمزهاست.
استخراج رمزارز صنعت است
امیرحسین س��عیدینایینی ،رییس اسبق
س��ازمان نظام صنفی رایانه و عضو کمیسیون
بالکچین سازمان نظام صنفی با تاکید بر اینکه
اگر استخراج رمزارز صنعت است ،گفت :باید با
نرخ صنعتی نیز تعرفه آن محاسبه شود .

س��عیدینایینی با طرح این سوال که چرا
می��ان این صنعت با س��ایر صنایع تفاوت قائل
میشوند ،بیان کرد :دولت تعرفه برق را میانگین
برق صادراتی اعالم میکند .بر این اساس اگر به
کشوری با تعرفه دو سنت برق صادر شود و به
کشور دیگری با تعرفه هشت سنت ،تعرفه برقی
که برای استخراج رمزارز در نظر گرفته میشود
ب��رای یک صنعتگر ایرانی پنج س��نت اس��ت.
هماکنون تعرفه برقی که برای این صنعت در نظر
گرفته شده کیلوواتی 975تومان است .البته وزیر
گفته که در هشت ماه از سال این رقم را تقسیم بر
دو کنید و در چهار ماه از سال این رقم را ضرب
در  .2باید نرخ و تعرفه برق برای صنعت شفاف
باشد .در غیر این صورت فسادآور است.
سعیدینایینی بیان کرد :زمانی که فعاالن این
صنعت تصمیم گرفتند برای فعالیت خود نیروگاه
گازی بزنند و برق تولید کنند ،تاکید شد که اگر
برق را به شبکه تحویل ندهند این تعرفه گازی
ک��ه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت دو هزار و
 ۸0تومان خواهد بود.
عباس آش��تیانی یکی از فع��االن این حوزه
و همچنی��ن عضو کمیس��یون بالکچین نیز
ضم��ن تبریک به راهاندازان و دس��تاندرکاران
مزرعه استخراج رمزارز در رفسنجان بیان کرد:
میخواهیم وزارت نیرو و دولت همان رفتاری که
با آنان انجام دادهاند با ما نیز انجام دهند .از وزارت
نیرو میخواهیم که تعرفه برق دریافتی از آنان را
شفاف اعالم کند .همچنین قبض برقی که برای
آنان صادر میشود را نیز منتشر کند.
آشتیانی با انتقاد از رفتار دوگانه دولت تاکید
کرد :باید در نظر گرفت که فوالد نیز یک صنعت
انرژیبر است .عالوه بر اینکه برق زیادی مصرف
میکند؟ مصرف آب نیز به شدت باالست .چرا
باید تعرفه برق صنعت ماینینگ با صنعت فوالد

متفاوت باشد .اگر همان برق صنعت فوالد را در
اختیار صنعت ماینینگ میگذاش��تند ،درآمد
ارزی برابر صنعت ف��والد ایجاد میکردیم .اگر
وزارت نیرو اجازه میداد و به صنعت ماینینگ
نیز مانند فوالد فقط برق میفروختند ،ماهی 10
میلیون دالر درآمد داشت.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون
چه تعداد مجوز برای فعاالن این صنعت صادر
شده است ،گفت :بیش از هزار مجوز در سراسر
کشور از س��وی وزارت صمت برای فعاالن این
حوزه صادر شده است اما مشکل اینجاست که
آنان نتوانستهاند فعالیت کنند و با این تعرفه برق
عالقه و انگیزهای برای فعالیت ندارند.
مقامات باالی دولتی باید حمایت کنند
فعاالنماینینگمعتقدندمقاماتباالیدولتی
باید از استخراج رمزارز دفاع و وزارت نیرو را مجاب
کنند مصوبه خود را تغییر دهد.
کاوه مش��تاق ،فعال ماینینگ در گفتوگو
با «جهانصنعت» اظهار کرد :اقدامات سازمان
نظ��ام صنفی رایانهای ب��رای حمایت از فعاالن
ماینینگ بسیار قابل تقدیر است .تقریبا بیشتر
فعاالن سازمانهای مرتبط با فناوری و فعاالن
تکنولوژی با ماینینگ موافقند.
او تاکی��د ک��رد :با این همه س��ازمان نظام
صنفی رایانهای قدرت اینکه تصمیمات در حوزه
ماینین��گ را تغییر دهد ندارد .با اینکه حمایت
سازمانها و نظامهای صنفی از استخراج رمزارز
بسیار مثبت است اما این تشکلهای صنفی در
این حد قدرت ندارند که بتوانند روی تصمیمات
وزارت نیرو تاثیر بگذارند.
ای��ن فعال ماینینگ افزود :نهادها و مقامات
باالی س��طح دولت باید به مصوبه وزارت نیرو
اعتراض کنند .رییسجمهور و نهادهای نظارتی
بای��د از وزارت نیرو درخواس��ت کنند تبعیض
نگ��ذارد و تعرفه برق را برای اس��تخراج رمزارز
کاهش دهد.
مش��تاق تاکید کرد :البته حمایت سازمان
نظام صنفی رایانهای از ماینینگ بسیار مثبت
است .امیدوارم دولت و نهادهای دولتی نیز دیگر
فعاالن ماینینگ را قاچاقچی ندانند.

در حاشيه

«جهانصنع��ت» -بعد از اینکه امکان باز کردن تلگرام
با س��رور روسیه فراهم شد ،خبرها و شایعات بسیاری در
اینباره منتشر شد؛ بسیاری گفتند که اگر این امر از سوی
خود تلگرام انجام شده بود ،دوروف آن را به صورت رسمی
اعالم میکرد ،بس��یاری بر این باور بودند که یک بدافزار
جاسوسی است و عدهای هم معتقد بودند این سرور تنها
به منظور کنترل فعالیتهای کاربران در تلگرام ایجاد شده

شایعات دور زدن فیلترینگ تلگرام
است .در این میان برخی دیگر هم مدعی بودند که سرور
روسیه برای آنها کار نمیکند و تلگرام را بدون فیلترشکن
نمیتوانن��د باز کنند .برخی از کارشناس��ان ب��ر این باور
هستند که سرور روسیه و امکان اتصال بدون فیلترشکن
از سوی هر نهاد و هر فردی که ایجاد شده باشد از سوی

دولت و دس��تاندرکاران فیلترینگ مس��دود شده است.
پیرو گزارش پیش��ین «جهانصنعت» مبنی بر دور زدن
فیلترینگ از س��وی تلگرام ،اکنون بسیاری از کاربران به
راحتی با س��رور روسیه بدون فیلترشکن به تلگرام متصل
میش��وند و بسیاری دیگر نیز همچنان در وصل شدن به

تلگرام مشکل دارند ،بسیاری از کاربران سرور روسیه را از
موبایل خود پاک کردهاند و از هراس جاسوس��ی و هکرها
همچنان از فیلترشکنهای پیشین استفاده میکنند .در این
میان عدهای هم بر این باور هستند این بازیها به منظور
این رخ داده اس��ت که فراموش کنیم هواپیمای اوکراینی
چندی پیش سقوط کرد و  176نفر در اثر خطای انسانی
کشته شدند.

خبر

رییسجمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات مطرح کرد

انتظار از دولت الکترونیک ،یک کارت برای همه کارها

رییسجمهور با تاکید بر اینکه مردم باید از ارزانترین و کوتاهترین مسیر،
خدم��ات الکترونیکی دریافت کنند و آن��ان را نباید در راهروهای ادارات و
سازمانها سرگردان کرد ،بیان کرد :تمام تالش ما از ابتدای دولت یازدهم،
ایج��اد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیس��تم اداری بوده تا
به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره یا سازمانی ،صرفا با ارائه همان
کارت ملی هوش��مند خود ،دیگر مجبور نباش��ند برای یک کار ساده دهها
برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی دیروز در جلسه شورای اجرایی فناوری
اطالعات گفت :کارهای زیادی در این مدت انجام شده است .کارت ملی را
هوشمند کردیم و مردم نیز آمدند و دو ،سه ساعت وقت مردم را گرفتند تا
کارتی را صادر کنند اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به
برخی ادارات ،ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.
رییسجمهور اظهار کرد :این کارت ملی هوشمند درست شده که دیگر
کپ��ی مدارک از مردم نخواهند و با یک ش��ماره کارت ملی همه اطالعات
مورد نیاز قابل دسترس باشد.
روحانی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات را موظف به ارائه گزارش
هفتگی از روند تسریع در اجرای دولت الکترونیک و هماهنگی میان وزارتخانهها
و رفع مشکالت احتمالی کرد و اظهارداشت :باید مشکالت دولت الکترونیک را
ظرف شش ،هفت ماه آینده حل کنیم یعنی سال آینده به نقطهای برسیم که
اعالم کنیم به دولت الکترونیک رسیده و این مشکالت را رفع کردهایم.
رییسجمهور گفت :دولت الکترونیک گامی بااهمیت در مسیر خدمت به
مردم و مبارزه با فساد و نشانهای از مدرن شدن دولت اسالمی ماست.
رییسجمهور اظهار کرد :میخواهیم کار مردم ،وقتی در ادارهای وارد میشوند
در پیشخوان و میز خدمت فقط با یک کارت انجام شود .هیچ چیز دیگری نیاز
نباشد .فقط یک کارت همراهش است .همه کار با آن کارت باید انجام بدهد،
اگر مجوز روزنامه هم میخواهد بگیرد با آن کارت باید انجام بگیرد .بیمه ،مالیات
یا اعتراض کند با همان کارت .هیچ چیز دیگری نیاز نباشد.
روحان��ی اهمیت دولت الکترونیک در حوزه بهداش��ت و درمان را مورد
اش��اره قرار داد و گفت :مثال در حوزه بهداش��ت و درمان که در این حوزه
روی بحث دولت الکترونیک خیلی هم کار شده ،بنا بود که سیستم پرونده
الکترونیکی سالمت فعال شود تا همه امور درمانی در چارچوب همان کارت
هوشمند سالمت انجام گیرد.
رییسجمهور افزود :آن چیزی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم،
یک کارت است برای همه کار».
روحانی انتقال اطالعات بین دستگاهها و سازمانهای اجرایی برای تقویت
دولت الکترونیک و تسهیل امور و حرکت به سمت شفافیت و گزارش آزاد
اطالعات را ضروری خواند و گفت :هدف نهایی انجام یک برنامهریزی است
تا طی ش��ش ماه این مش��کالت حل شود و به نقطهای برسیم که مردم با
س��هولت بتوانند اطالعات الزم را به دس��ت آورند و کار اداری خودشان را
انجام دهند ،بدون اینکه با کسی مواجه شوند و حرف بزنند.
در ادامه جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات ،گزارشی از روند اجرای پروژه
دولت الکترونیک در حوزههای مختلف ارائه شد و شورا موظف شد با توجه به
توسعه قابل توجهی که در زیرساختهای دولت الکترونیک طی سالهای اخیر
انجام شده است ،به طور مستمر گزارشی از اقدامات دستگاههای اجرایی در روند
توسعه و اجرای کامل دولت الکترونیک ارائه کند.

نمایه

رمز ایستای دوم تا  ۸روز دیگر اعتبار دارد
اس��تفاده از رمز ایس��تا به تدریج از
هش��تم بهمنماه در بانکهای کش��ور
مح��دود میش��ود .پ��س از آن تاریخ،
اس��تفاده از رم��ز ایس��تا فق��ط برای
پرداختهای روزانه به صورت تجمیعی
زی��ر 100هزار تومان ب��رای هر کارت
امکانپذیر است.
به گزارش پیوس��ت ،تراکنشهای
زیر  100هزار تومان بیش��ترین حجم
تراکنشه��ای اینترنت��ی را ب��ه خ��ود
اختص��اص میدهن��د .طب��ق گزارش
شاپرک در آذرماه گذشته  2۸/19درصد
تراکنشهای انجام شده توسط ابزارهای
پذیرش اینترنتی در بازه پنج هزار تومان
تا  15تومان بوده است .همچنین حدود

 76/۸۸درص��د کل تراکنشهای انجام
ش��ده روی این ابزار پذی��رش مبالغی
کمت��ر از  25هزار تومان را داش��تهاند.
این وضعیت در پرداخت موبایلی نیز با
شدت بیشتر ادامه مییابد به گونهای که
 ۴1/72درصد مجموع تراکنشها دارای
مبل��غ کمتر از دو هزار تومان و 66/1۸
درصد تراکنشها دارای مبلغ پنج هزار
تومان بودهاند.
با توجه ب��ه رفتار مردم برای خرید
اینترنتی و مقایسه مبالغ تراکنشهای
اینترنتی انجام شده مشخص میشود
بیشترین استفاده مردم برای پرداخت
قبوض و همچنین خرید ش��ارژ است.
از همین رو اس��ت ک��ه بانک مرکزی

به پیش��نهاد اپراتورهای کشور امکان
پرداخت با رمز ایستا را برای مبالغ کمتر
از  100ه��زار تومان برای هر کارت در
یک روز مجاز اعالم کرد.
از همی��ن رو بانکه��ا ب��رای اینکه
بتوانند امکان اس��تفاده از هر دو رمز را
در زیرمجموعه خود پیادهسازی کنند
مجبور به اعمال تغییراتی در سوئیچهای
کارت خود شوند .پیادهسازی رمز دوم
پوی��ای پیامکی از هفت��ه دوم دیماه
به تدریج در بانکهای مختلف کش��ور
آغاز شد.
مع��اون فناوریه��ای نوی��ن بانک
مرکزی اعالم کرد« :هماکنون بسیاری
از بانکهای کشور امکان ارسال پیامک

رمز پویا را برای مش��تریان خود فراهم
کردهاند و تعداد معدودی از بانکهای
باقیمانده به زودی این زیرساخت را در
زیرمجموعه خود ایجاد خواهند کرد».
الزام اس��تفاده از رمز دوم پویا و تعیین
زمان مشخص برای اجرای آن تقریبا از
دیماه گذشته مطرح شد .از همان زمان
پیگی��ری اجرای آن به صورت کامل از
سوی بانک مرکزی کلید خورد.
پیشبینی میشود تا سوم بهمنماه
تمامی بانکها به س��امانه هریم متصل
شوند و در نهایت امکان ارسال پیامکی
رم��ز دوم پوی��ا را در زیرمجموعه خود
پی��اده کنند .بانک آین��ده و بانک ملی
جزو بانکهایی هستند که هنوز ارسال
پیامکی رمز دوم پویا را در زیرمجموعه
خود ایجاد نکردهاند.

آگهی مناقصه عمومی یکمرحلهای (نوبت دوم)

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راهوشهرسازی استان خوزستان

 -1نام دستگاه مناقصهگزار :اداره کل راهوشهرسازی استان خوزستان
 -2انواع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی معتبر -واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل راهوشهرسازی استان
خوزستان به شماره حساب  IR 54۰۱۰۰۰۰4۰57۰6۳۱۰76۱5۳۹نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام رابط تمرکز
سپرده تملک داراییهای سرمایهای (شناسه ملی اداره کل )14000301533
 -3زمان ،مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :در ساعتهای اداری از تاریخ  ۹8/۱۰/۳۰لغایت  ۹8/۱۱/6از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir
 -۳-۱با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه و گشایش پیشنهاد مناقصهگران از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس فوق انجام خواهد شد ،الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -4زمان و محل ارائه پیشنهادها :تا ساعت ۱4روز شنبه مورخ ۹8/۱۱/۱۹از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرسwww.setadiran.irمیباشد .ضمانتنامهیافیشواریزی ،هم به صورت اسکن شده در سامانه فوقالذکر بارگذاری گردد
و هم به صورت فیزیکی (پاکت الف با درج شماره و موضوع مناقصه) به آدرس :امانیه-خ شهید مدرس -اداره کل راهوشهرسازی
خوزستان -اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری تا ساعت ۱4مورخ ۹8/۱۱/۱۹تحویل گردد.
توجه :زمان تحویل پاکت الف تا ساعت 14میباشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمیشود.
 -5زمان و محل بررس�ی پیش�نهادها :ساعت 8روز یکش��نبه مورخ ۹8/۱۱/۲۰به آدرس امانیه -خ شهید مدرس -اداره کل
راهوشهرسازیخوزستان-سالنجلسات
 -6به پیشنهادهای مشروط ،مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده و فاقد گواهی تعیین صالحیت از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
اهواز -امانیه -خ شهید مدرس -اداره کل راهوشهرسازی استان خوزستان  -تلفن33334051-5:
شماره مناقصه
98/119
98/120

موضوع مناقصه

محل اجرا

مبلغبرآوردبراساسفهرستبهاء
سال 98و فهرست بهاء تجمیع

چهارخطه آبادان  -اروندکنار و
ساماندهی تقاطع شهر چوئبده
(با ارزیابی فشرده)

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه

محور آبادان-
اروندکنار

167/466/744/456

5/318/000/000

شوشتر

112/569/981/877

4/220/000/000

پل گرگر و راههای ارتباطی (با
ارزیابی فشرده)

شناسه آگهی736507:

اداره ارتباطات و اطالعرسانی راهوشهرسازی خوزستان
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سازمان هواپیمایی منتشر کرد

بررسی اثرات عملیات تدافعی موشکی سانحه
هواپیمای اوکراینی

سازمان هواپیمایی کشوری دومین گزارش مقدماتی درباره بررسی سانحه
سقوط هواپیمای بوئینگ 737اوکراینی منتشر کرد .چهارشنبه دو هفته گذشته
مصادف با  1۸دیماه  9۸یک فروند هواپیمای بوئینگ  737شرکت هواپیمایی
اوکراین اینترنشنال ساعت  6:12دقیقه صبح تهران را به مقصد کییف ترک
کرد اما حدود شش دقیقه پس از پرواز در شاهدشهر شهریار تهران سقوط کرد
که  176مس��افر و خدمه این پرواز جان باختند .سازمان هواپیمایی در همان
روز نخستین گزارش اولیه این سانحه را منتشر کرد .امشب نیز دومین گزارش
مقدماتی از سوی این سازمان منتشر شد .در بخشی از این گزارش که به موضوع
«بررسی اثرات عملیات تدافعی موشکی در سانحه» پرداخته شده ،آمده است:
پس از درخواست تیم بررسی سانحه برای انجام بعضی آزمایشات خاص روی
قطعات هواپیما در سایت سانحه ،این فرآیند در شاهدشهر شهریار انجام شد.
با توجه به ضرورت تفکیک دقیق و بررسی عالئم بریدگیها در بدنه هواپیما
حاصل از برخورد هر گونه شیء خارجی ( )FODکلیه قطعات جمعآوری و
به محل امنی در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) انتقال داده شده تا پس از
چینش روی زمین ،براساس رویههای متعارف بررسی سوانح هوایی ،تحلیل الزم
به دست آید .همچنین در بخش دیگر این گزارش عنوان شده تیم اعزامی کشور
اوکراین شامل یک کارگروه ویژه برای این تحقیق بوده و مقرر شد که با نظارت
تیم تحقیق ایرانی به طور همزمان این مساله روی قطعات هواپیما مورد بررسی
قرار گیرد .تیم تحقیق ایرانی شامل متخصصان از نهادهای نهاجا ،واجا ،پلیس و
ستاد کل نیروهای مسلح بودند .پس از انجام جلسه توجیهی مورخ 9۸/10/20
در سازمان هواپیمایی کشوری فرآیند تحقیق روی قطعات الشه هواپیما انجام
پذیرفت .همچنین سازمان هواپیمایی کشوری در این گزارش با اشاره به اینکه
تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی ایران مطابق
با استانداردهای ضمیمه شماره  13پیمان شیکاگو نسبت به ادامه بررسی این
سانحه اقدام نموده ،اعالم کرد :با توجه به درخواست مکرر ملت عزیز در خصوص
پیشرفت بررسیها ،این گزارش را به منظور آگاهی عمومی منتشر مینماید و
با توجه به استانداردهای بینالمللی هدف آن پیشگیری از تکرار چنین سوانح
دردناکی است .هماهنگی و پاسخگویی با مراجع قانونی و قضائی کشور مدنظر
تیم بررسی سانحه بوده و دسترسی کلیه مراجع قضائی به مدارک و مستندات
سانحه فراهم است .در پایان این گزارش تاکید شده است :تمامی بررسیهای
صورت گرفته فوق ،اقدامات اولیه بوده و نتیجه نهایی بررسی سانحه محسوب
نمیشود و مراحل جمعآوری و بررسی اطالعات به منظور تحلیل و نتیجهگیری
سانحه کماکان ادامه خواهد داشت.

نماینده کسبه پالسکو:

بنیادمستضعفانانگیزهایبرایرفعمسائلمالیندارد

ایلنا -نماینده کسبه پالسکو با بیان اینکه در حالی که کمیسیون ماده 5
میگوید پالسکو معاف از عوارض چندصد میلیارد تومانی است اما شهرداری
این موضوع را مطالبه میکند ،گفت :از آنجایی که بنیاد مستضعفان هم از این
پروژه منتفع نمیشود انگیزهای برای رفع این مسائل مالی ندارد .علیرضا تهرانی
درباره روند احداث ساختمان پالسکو پس از گذشت سه سال از این حادثه اظهار
داشت :در مقطعی نهادهای شهری به دلیل نبود جواز جلوی کار را گرفتند و
امروز شهرداری در حالی مطالبه عوارض چندصد میلیاردی را دارد که اساسا
طبق کمیسیون ماده  5ساخت پالسکو معاف از پرداخت عوارض است.

در حالی که پرداخت تسهیالت مسکن با
سقفهای جدید هنوز روند اجرایی پیدا نکرده،
بازار مسکن با شوک افزایش قیمت ،به استقبال
وام  2۴0میلیون تومانی رفت .در حالی که این
روزها اتفاقات متعدد در حوزههای سیاس��ت
داخلی و خارجی ،فضای اقتصادی کش��ور را
تحت تاثیر خود قرار داده ،اما بازار مسکن که
در چند ماه گذش��ته تالطمهای سال  97را
پشت سر گذاشته و به آرامش رسیده بود ،در
فضای هیجانی این روزها بار دیگر دچار نوسان
در قیمت شده و با افزایشی حدودا  10تا 15
درصدی ،عقبنشینی خریداران واقعی را در
پی داشته است.
 توق�ف رون�د  6ماه�ه نزولی قیمت
مسکن در ابتدای زمستان
افزایش دوباره قیمت در حالی است که از
تیر ماه امس��ال بر اساس گزارشهای اعالمی
دو مرجع بازار مسکن ،قیمتها روند نزولی به
خ��ود گرفته بود ،هر چند که آذرماه بار دیگر
میانگین قیمت مسکن در تهران به کانال 13
میلیون تومان در هر مترمربع بازگش��ته بود،
اما به زعم بس��یاری از کارشناس��ان ،افزایش
بیش از حد تصور قیمت مس��کن در منطقه
یک تهران سبب این افزایش شده بود ،وگرنه
در سایر مناطق قیمتها بهطور عمده یا بدون
تغییر یا نزولی بود.
 حس�اب منطق�ه ی�ك از ته�ران
جداست
منطقه یک نیز به دلیل آنکه بازار خرید و
فروش واحدهای مس��کونی لوکس در اختیار
س��فتهبازان قرار دارد و میزان خرید مصرفی
مس��کن در این منطقه کمتر از سایر مناطق
پایتخت است بنابراین اساسا نوع بازار در این
منطقه را باید با س��ایر مناطق تهران متفاوت
دانس��ت ،بهگونهای که برخی کارشناس��ان
معتقدند باید قیمتهای مس��کن در منطقه
یک را از بازار مسکن پایتخت در گزارش آماری
ماهانه که دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن
وزارت راهوشهرسازی و همچنین بانک مرکزی
ارائه میدهند ،جدا کرد.
 پیشبینیهای کارشناسان به سنگ
خورد
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از مهر،
بر اس��اس همین روند باثبات قیمت مسکن
در ماهه��ای اخی��ر و همچنی��ن روند رش��د
س��ریع و هیجانی قیمتها در بازار سرمایه و
بازدهی باالی سرمایهگذاری در این بازار بود
که در همایش��ی که آذرماه برگزار شده بود،
کارشناس��ان اقتصادی متفقالقول از سودده

بازدید مع�اون امور بن�دری و اقتصادی س�ازمان بنادر از
پروژههای سرمایهگذاری بندرانزلی

مع��اون ام��ور بن��دری
و اقتص��ادی س��ازمان بنادر
و دریان��وردی از پ��روژه
سرمایهگذاری بندرانزلی بازدید
کرد .فرهاد منتصرکوهساری
عض��و هیات عام��ل و معاون
ام��ور بن��دری و اقتص��ادی
س��ازمان بنادر و دریانوردی
به هم��راه حمیدرض��ا آبایی
مدیرکل بن��ادر و دریانوردی
گی��الن و روانبخش بهزادیان
مدیرکل امور بندری ،حسین
صادقین��ژاد مدیرکل مناطق
ویژه بندری و سرمایهگذاری،
فرخ چهارسوقی رییس اداره
تعرفههای خدم��ات بندری
و دریای��ی س��ازمان بنادر و
دریان��وردی از پروژهه��ای
سرمایهگذاری مجتمع بندری
انزلی بازدید کردند.
همکاری و تعامل بیشتر گمرک و سازمان بنادر در راستای تسهیل تجارت بینالملل
از طریق بنادر و گمرکات استان و چگونگی گسترش تعامالت دوجانبه در زمینه ارائه
تسهیالت به فعاالن اقتصادی گیالن در حوزه بندری و گمرکی به صورت شبانهروزی
به منظور رونق تولید داخلی در نشست مشترک سازمان بنادر و گمرک مورد بررسی
قرار گرفت .گفتنی است فردا معاون وزیر راهوشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و
دریانوردی به همراه دیگر اعضای هیات عامل از طرحهای سرمایهگذاری و پروژههای
زیربنایی و توانمندیهای مجتمع بندری انزلی بازدید میکنند و وضعیت دیگر بنادر
گیالن را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند.
البرز

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز:

تامین گندم سال آینده مشکل است

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز با انتقاد از اینکه نرخ دو هزار و ۸65
تومانی برای خرید تضمینی گندم مورد موافقت شورای اقتصاد قرار نگرفت ،گفت :چنانچه دولت با رقم
پیشنهادی خود به خرید گندم اقدام کند ،نهتنها کشاورزان رغبتی برای تولید نخواهند داشت ،بلکه
بخش کشاورزی با مخاطرات جدی روبهرو خواهد شد .علیاصغر نجفیان با بیان اینکه تاخیر در اعالم
نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از سوي دولت تولیدکنندگان را بر سر دوراهی قرار میدهد،
افزود :اعالم بهموقع نرخ خرید تضمینی محصوالتی همچون گندم ،کلزا ،چغندرقند و ...تاثیر بسزایی در
میزان کشت این محصوالت خواهد داشت و با توجه به شرایط کنونی ،در سال زراعی جاری بهطور
حتم در رابطه با تامین گندم مشکل خواهیم داشت .وی با انتقاد از اینکه نمایندگان مجلس بهعنوان
ناظر بر اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و احقاق حقوق کشاورزان وظیفه نظارت بر عملکرد دولت
را دارند اما متاسفانه تنها کاری که انجام نمیدهند نظارت است ،به افزایش قیمت نهادههای دامی و
زراعی اشاره کرد و گفت :میزان افزایش قیمت نهادههای دامی و زراعی بیش از  35درصد بوده و با در نظر گرفتن افزایش هزینههای ارزی
که تاثیر  100تا  300درصدی برقیمت نهادهها داشته ،با کمبود نهادهها نیز مواجه هستیم .این در حالی است که قیمت خرید تضمینی
گندم با محاسبه هیچکدام از این موارد تنظیم نشده و مجلس بهعنوان مرجع نظارتی در این راستا کوتاهی کرده است.

نبود بازار مسکن تهران و سایر بازارهای موازی
غیر از بازار سرمایه (بورس) برای سرمایهگذاران
خبر داده و خواس��تار سرمایهگذاری در بازار
سهام شده بودند.
در حالی که بس��یاری منتظ��ر بودند این
پیشبینی کارشناسان اقتصادی در خصوص
بازار مسکن تا پایان سال جاری ادامهدار باشد،
اما برخالف این پیشبینیها ،بازار مس��کن از
ح��دود یک ماه قبل ب��ار دیگر روند صعودی
در پیش گرفت و سبب شد تا افزایش سقف
تس��هیالت مس��کن که از ابتدای دیماه به
تصویب ش��ورای پول و اعتبار رس��ید و عمال
اجرای آن تا اواخر ماه جاری به طول انجامید،
اثر خود را از دست بدهد.
 یك مقام مسوول :افزایش تسهیالت
مس�کن با تورم مس�کن رابطه منطقی
ندارد
جال��ب آنک��ه ابوالقاس��م رحیمیانارکی،
مدیرعامل بانک مس��کن در نشست خبری
نیمه دیماه امس��ال که در خصوص تشریح
روند تسهیالت جدید مسکن برگزار شد ،در
پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا افزایش
س��قف تسهیالت مس��کن ،به ایجاد تورم در
بازار مس��کن منجر خواهد ش��د یا نه؟ گفت:
تسهیالت مسکن از سال  ۸9تا  9۴ثابت بود
این در حالی است که بیشترین میزان افزایش

تورم مسکن وام جدید را پیشخور کرد

دور باطل

قیمت مسکن را در فاصله سالهای  ۸9تا 91
شاهد بودیم ،بنابراین نمیتوان ارتباط منطقی
میان افزایش سقف تسهیالت مسکن با تورم
این بخش برقرار کرد .این اظهارنظر مدیرعامل
بانکمسکننتوانستچنداندوامبیاوردوافزایش
نهچندان زیاد سقف تسهیالت مسکن در یک ماه
اخیر ،با افزایش قیمتها در بازار مسکن روبهرو
شد .هر چند که حتی اگر قیمتها هم افزایش
نمییافت ،باز هم با سقفهای جدید تسهیالت
مس��کن در عمل خانوارها نمیتوانستند واحد
مسکونی مناسبی خریداری کنند چرا که میزان
پوششدهی این تسهیالت در مقایسه با نرخهای
بازار از ارزش حداقلی برخوردار است.
 منطقه 5؛ رش�د قیمت مسکن تا 15
درصد
قیمت مس��کن نوس��از در ش��هرک نفت
ته��ران در منطقه  5پایتخت ب��ه متری 22
میلیون تومان رسیده که بر اساس اعالم دفتر
برنامهریزی و اقتصاد مسکن ،میانگین قیمت
در این منطقه در آذرماه 15/۸ ،میلیون تومان

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کﺸور

برگزاری کارگاه آموزشی اوراسیا در منطقه آزاد انزلی

کارگاه آموزشی آشنایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و موافقتنامه منعقد
شده با این اتحادیه با حضور معاونان و مدیران این سازمان و  120مدیر و
کارشناس نهادهای دولتی استان گیالن در تاالر فرهنگی این سازمان برگزار
شد .بهروز حسنالفت مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت
در این کارگاه آموزش��ی با اش��اره به ضرورت برگزاری این دوره و آشنایی
فعاالن اقتصادی با ظرفیتهای اوراسیا و منطقه آزاد انزلی در این اتحادیه
اقتصادی بیان کرد :این کارگاه دهمین دوره آموزشی با موضوع اوراسیاست
که فرصتهای اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران با تشریح کامل
قوانین در آن مورد بررسی قرار میگیرد.
در ادامه امین افقی ،عضو هیاتمدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به تشکیل کارگروه توسعه مبادالت تجاری
از مسیر کشورهای اوراسیا و کریدور شمال -جنوب در سازمان متبوع خود گفت :با توجه به مزیتها و ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی به عنوان
تنها منطقه آزاد شمال کشور و تفاهمنامههای منعقده میان این سازمان با نهادهای دولتی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ،این منطقه به پل ارتباطی
ترانزیتی و تجاری با کشورهای اوراسیا و حاشیه خزر تبدیل میشود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیالن:
شیرهای تولیدی در گیالن به سم آفالتوکسین آلوده نیست

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیالن اعالم کرد :شیرهای تولیدی در
گیالن به سم آفالتوکسین آلوده نیستند و مردم نگران نباشند .فیروز سرودی ،معاون
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیالن به دنبال اخبار منتشر شده در خصوص
خطر وجود آفالتوکسین در شیرهای تولیدی کارخانجات صنعتی کشور اظهار داشت:
آفالتوکسینها متابولیتهایی هستند که توسط گروهی از کپکها تولید میشوند و
میتوانند زمینهساز خطرات جدی برای سالمت انسان باشند.
وی ادام��ه داد :وجود آفالتوکس��ین در محصوالت لبنی در سراس��ر دنیا امری
اجتنابناپذیر اس��ت .در کش��ور ما نیز میانگین وجود آفالتوکسین در شیر و سایر
فرآوردههای لبنی در محدوده استاندارد بوده و حتی نسبت به بسیاری از کشورهای
دیگر در سطح پایینتری است .سرودی با بیان اینکه در خصوص بررسی هر موضوعی با
توجه به تمام جوانب موجود میبایست به قضاوت نشست تصریح کرد :با توجه به سرانه
مصرف پایین شیر و فرآوردههای لبنی در ایران نسبت به حد نرمال استانداردهای جهانی و تاثیرات سوء ناشی از مصرف پایین این فرآوردهها نظیر افزایش
احتمال ابتال به بیماری پوکی استخوان و عوارض ناشی از آن در جامعه اکیدا توصیه میشود مردم شیر را از سبد غذایی خانوار حذف نکنند.

برگزاری شصتوهشتمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حملونقل گیالن

شصتوهش��تمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حملونقل
اس��تان گیالن به ریاس��ت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن
برگزار شد .علی اوسطاکبریمقدم ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
گیالن و رییس کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حملونقل استان در این
جلسه طی سخنانی ضمن اشاره به وقوع تصادفات متعدد و مشکالت ترافیکی
در محورهای رش��ت -فومن و رش��ت -امامزاده هاشم ،لزوم شکلگیری تیم
کارشناس��ی مشترک جهت بررسی علل و عوامل موثر بر وقوع تصادفات در
محورهای یادشده و ارائه راهکارهای پیشنهادی در سه بازه زمانی کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت را مورد تاکید قرار دادند.
وی تس��ریع در روند پیگیری تامین و نصب نیوجرسی در محور آستانه به
کیاشهر که در سفر وزیر راهوشهرسازی به استان مطرح شد را از اولویتهای مهم
ارتقای ایمنی در استان برشمرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن در بخش دیگری از سخنان خود خواستار رسیدگی ویژه به مشکالت ترافیکی موجود در محورهای
رشت -امامزاده هاشم و کیاشهر -آستانه از سوی دستگاههای ذیربط شد .اکبریمقدم در ادامه ضرورت توجه به ارتقای ایمنی محور اسالم -خلخال و
تامین پوشش مخابراتی این محور در محدوده راهدارخانه لرزره را مورد تاکید قرار داد.

شهردار کرج مطرح کرد

تالش برای اتمام پروژههای نیمهتمام است

شهردار کرج در جلسه مشترک با مسووالن اداره برق کرج گفت :بهرهگیری از فاینانس شرکت سیتیک یکی از راهکارهای
تامین مالی پروژه قطار شهری است.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز ،علی کمالیزاده با اشاره به نشستی که چندی پیش به همراه اعضای شورای شهر با معاون
هماهنگی امور اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییسجمهور برگزار شد ،اظهار داشت :راهکارهای الزم برای تامین منابع مالی پروژه
قطار شهری کرج بررسی شد.
وی افزود :بهرهگیری از فاینانس شرکت سیتیک یکی از موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح و مقرر شد معاون ریاستجمهوری
نامهای در خصوص اولویتدار بودن پروژه متروی کرج بزند تا بتوانیم از این فاینانس به عنوان یکی از فازهای تامین مالی پروژه
استفاده کنیم.
ش��هردار کرج با بیان اینکه عملیات اجرایی خط  2پروژه قطار ش��هری به مراحل پایانی نزدیک ش��ده و در مرحله خرید
تجهیزات قرار دارد ،گفت :در این مرحله دارایی ارزی و امکان واردات برخی کاالها برای شهرداری کرج از اهمیت بیشتری
برخوردار است.
کمالیزاده با اشاره به اینکه تالش ما و شورای پنجم اتمام پروژههای نیمهتمام است ،تاکید کرد :برخی پروژههای کالنشهر کرج
نیازمند حمایت دولت است که برای دریافت این کمکها تالشهای جدیتری باید انجام شود.

در هر متر مربع بود .همچنین در این محله،
واحدهای باالی  15سال ساخت نیز به بیش
از  17/5میلیون تومان در هر متر مربع افزایش
یافته که باز هم از متوسط قیمت مسکن این
منطق��ه در آذرماه باالتر اس��ت .به گفته یک
مش��اور امالک مستقر در منطقه  ،5در محله
بهنام نیز واحد هفت س��ال ساخت تا متری
 20میلیون تومان خرید و فروش میشود که
واحد مش��ابه در آبان ماه امسال متری 1۸/5
میلیون تومان قیمتگذاری شده بود ،اما در
حال حاضر واحدهای باالی  10سال ساخت
در این محله با قیمت متری  1۸میلیون تومان
عرضه میشوند.
 منطق�ه 14؛ افزای�ش ی�ك میلیون
تومانی نوسازها
یک مشاور امالک مستقر در منطقه  1۴نیز
به خبرنگار مهر گفت :واحد مسکونی تا پنج
سال س��اخت در محله ابوذر که در تابستان
امس��ال متری  12/5میلی��ون تومان معامله
میشد ،در حال حاضر بین  1۴/5تا  15میلیون

تومان از سوی مالکان فایل میشود که علت
این افزایش قیمتها مشخص نیست .به گفته
وی ،قدرت خرید افرادی که مایل به سکونت
در این منطقه هستند ،چندان باال نیست؛ با
این حال در یکی دو ماه اخیر تعداد فایلهایی
ک��ه مالکان قیم��ت میلیاردی ب��رای فروش
واحدهای خود پیش��نهاد میدهند ،افزایش
نس��بتا زیادی داشته اس��ت .اگرچه متوسط
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه
 1۴در آذرم��اه 9/9 ،میلیون تومان از س��وی
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن برآورد شده
بود ،ولی در محله ائمهاطهار منطقه  ،1۴واحد
مسکونی  13سال ساخت با قیمت متری 11
میلیون تومان برای فروش فایل ش��ده است؛
واحدی که به گفته یک مشاور امالک ،دو ماه
قبل مالک آن ،متری  9/5میلیون تومان برای
فروش پیشنهاد داده بود.
 منطقه 18؛ تقریبا بدون رشد قیمت
در واحدهای غیرنوساز
در منطقه  1۸نی��ز اگرچه میزان افزایش
قیمته��ا محدود ب��وده و بهط��ور عمده به
واحدهای نوساز اختصاص دارد ،اما در حالی
که واحد مسکونی نوساز در ابتدای آذر ماه در
محله شهرک ولیعصر متری  6/6میلیون تومان
بود ،اما روز گذشته مشاوران امالک این منطقه
متری  7/5میلیون تومان واحدهای نوساز در
این محله را فایل کردهاند .دفتر برنامهریزی و
اقتصاد مس��کن متوسط قیمت هر متر واحد
مسکونی در منطقه  1۸را  6/3میلیون تومان
برای آذرماه محاسبه کرده بود.
 تحقق رویای خرید مسکن زیر یك
میلیارد تومانی در منطقه 7
مناطق مرکزی پایتخت نیز از جمله مناطقی
است که با افزایش اندک روبه رو بوده و همچنان
میتوان امیدوار به یافتن واحدهای مسکونی15
تا  20سال ساخت با قیمتهای زیر یک میلیارد
تومان در محدوده متراژی  60تا  ۸5متری در
منطقه  7و محله هفتتیر بود .هر چند که این
واحدها عموما در نیمه جنوبی محله هفتتیر
یافت میش��ود و در محالت ش��مالی میدان
هفتتیر واحد مسکونی زیر یک میلیارد تومان
تقریبا نایاب ش��ده است .به گفته یک مشاور
امالک در خیابان مفتح جنوبی ،واحد مسکونی
 ۸5متری  17س��ال ساخت را میتوان متری
 10میلیون تومان در این محله خریداری کرد
که نسبت به ماههای گذشته تقریبا بدون تغییر
بوده یا افزایش اندکی داشته است اما در محله
مفتح شمالی قیمتها با رشدی تا دو میلیون
تومان در هر متر روبهرو بوده است.

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقهای گیالن:
پست مسکن مهر آستارا قبل از پیک بار  99به بهرهبرداری میرسد

پست  63/20کیلوولت مسکن مهر آستارا تا قبل از پیک بار سال  99برقدار و آماده بهرهبرداری
میشود .عظیم بلبلآبادی ،مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیالن گفت :پست  63/20کیلوولت
مسکن مهر آستارا با ظرفیت ۸0مگاولت آمپر با هدف تامین انرژی برق مطمئن و پایدار شهر آستارا تا
قبل از پیک بار سال 99برقدار و آماده بهرهبرداری میشود .بلبلآبادی با بیان اینکه تمامی تجهیزات،
فونداسیونها و ساختمان کنترل این پست در داخل سازه مسقف سولهای قرار گرفته است ،گفت :به
منظورجلوگیریازآسیبدیدگیتجهیزاتوتاسیساتپستوهمچنیندرراستایمعماریشهری
و زیباسازی ،تمامی تجهیزات ،فونداسیونها و ساختمان کنترل این پست در داخل سازه مسقف
سولهای قرار گرفته است .وی افزود :با توجه به قرار گرفتن این پست در منطقه مسکونی و به منظور
جلوگیری از آلودگی صوتی و جهت رفاه و آسایش شهروندان محترم از ترانسهای بیصدای ساخت داخل کشور در این پست استفاده شده است.

رشد کارگروه مدیریت جامع کیفیت منابع آب گیالن در شناسایی منابع آالینده آب

نشست ساالنه کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب منطقه  2کشور با حضور
معاونان بهرهبرداری و مدیران کنترل کیفیت آب شرکتهای آبمنطقهای ،آب و فاضالب شهری
و آب و فاضالب روستایی استانهای گیالن ،کردستان ،آذربایجانغربی ،آذربایجانشرقی ،زنجان و
اردبیل به میزبانی شرکت آبمنطقهای استان کردستان برگزار شد .مازیار غالمپور ،معاون بهرهبرداری
شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اعالم این خبر افزود :این نشست به ریاست مدیرکل دفتر
نظامهای بهرهبرداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو برگزار شد و مسووالن کارگروههای اجرایی
هر یک از استانها به ارائه گزارش و بحث و تبادلنظر در خصوص مشکالت و مسائل موجود در این
حوزه پرداختند .وی همچنین اظهار داشت :با ارائه گزارش عملکرد کارگروه اجرایی مدیریت جامع
کیفیت منابع آب استان گیالن ،براساس اظهارنظر تیم ارزیابی وزارت نیرو ،ارتقای چشمگیری در راستای شناسایی منابع آالینده آب براساس چارچوب
برنامه نظامنامه سه ساالنه صورت گرفت و همگرایی بسیار خوبی در استان صورت پذیرفت.

مدیرعامل شرکت آبمنطقهای گیالن مطرح کرد

لزوم احیای ظرفیتهای آبی فراموش شده گیالن

مدیرعامل شرکت آبمنطقهای گیالن در تشریح الزامات احیای آببندانهای استان گفت:
تغییرات اقلیمی و خشکسالی در سالهای اخیر دامنگیر استان پُر باران گیالن هم شده و از طرفی
ظرفیت ذخیرهسازی آب سد سفیدرود که تامینکننده آب  172هزار هکتار شالیزار گیالن است،
به علت رسوباتی که در دل خود فرو برده از یک میلیارد و  765میلیون مترمکعب به حدود یک
میلیارد و 50میلیون مترمکعب کاهش یافته است امری که اهمیت لزوم استفاده از ظرفیتهای دیگر آبی چون آببندانها را الزامی میکند .آنطور که
وحید خرمی میگوید 39 :هزار هکتار شالیزار در گیالن آبخور آببندانهای استان هستند .وی حجم تنظیم ذخیره آب  9هزار و  25هکتار آببندان
گیالن را  200میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت :اگر همه آببندانهای گیالن تعمیق و بازسازی شوند ،حجم تنظیم ذخیره آب در آنها تا دو برابر
افزایش خواهد یافت و با این کار شالیزارهایی که از این آببندانها آب میگیرند ،دیگر در فصل گرم با تنش آبی مواجه نخواهند شد.
مدیرعامل شرکت آبمنطقهای گیالن از کمبود اعتبارات به عنوان سدی یاد میکند که همواره در مسیر احیا و بازسازی آببندانها قرار گرفته
است اما در عین حال اذعان دارد امسال اعتبارات خوبی برای احیای آببندانها اختصاص یافته است.

چگونگی ایجاد شهرک صنوف در رشت بررسی شد

ناصر حاجمحمدی در جمع معاونان و مدیران این شهرداری گفت :همه باید تالش کنیم تا با ایجاد
شهرک بزرگ صنوف زمینههای درآمد پایدار برای شهرداری رشت فراهم شود .وی گفت :این شهرک
میتواند شامل شهر خودرو ،شهر فرش ،شهر گل و گیاه ،شهر مصالح ساختمانی و شهر مبل باشد که
مجموعه این صنوف و مشاغل میتوانند در شهرک مورد نظر ساماندهی شوند.شهردار رشت خاطرنشان
کرد :همچنین شهرک یادشده میتواند دارای هتل ،مدرسه ،خوابگاه ،پارکینگ ،بانک ،آمفیتئاتر ،مجتمع
نمایشگاهی ،دیگر تاسیسات الزم و مرتبط حتی باند فرودگاهی و دیگر امکانات رفاهی جهت ارائه خدمات
و کسب درآمدهای پایدار باشد .ناصر حاجمحمدی در این خصوص افزود :جهت برنامهریزیهای الزم برای
احداث شهرک صنوف موردنظر و طبق هماهنگی با سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گیالن و شرکت شهرکهای صنعتی استان ،یک قطعه زمین به مساحت
 20هکتار در نزدیکیهای ایستگاه راهآهن گیالن برای این امر تعرفه شده است.

اصفهان

مصرف  5میلیارد مترمکعب گاز در نیروگاههای استان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،با بیان این که مصرف گاز نیروگاهها سال گذشته شش میلیارد و  30۸میلیون مترمکعب بود ،اظهار
کرد :که این مقدار امسال به هفت میلیارد و 125میلیون مترمکعب خواهد رسید .مصطفی علوی درباره سوخترساني به نیروگاههاي استان گفت:
تمامی نیروگاههاي استان از گاز استفاده ميکنند ،بر این اساس میزان سوختي که پنج نیروگاه از ابتدای سال تاکنون دریافت و مصرف کردهاند،
پنج میلیارد و  ۸70میلیون مترمکعب بوده است .وي افزود :با گازرساني صحیح و به موقع به نیروگاههاي استان و تامین گاز آنها ،مصرف سوخت
مایع به صفر رسیده است .علوی با تاکید بر اینکه مصرف گاز سبب کاهش میزان آلودگي هوا ميشود ،اظهار کرد :مصرف سوخت مایع آالیندگي
زیادي به همراه دارد اما جایگزین شدن گاز آثار زیستمحیطي مطلوبي در پي دارد که کاهش میزان آالیندهها از جمله همین اثرات است.

قزویﻦ
کسب رتبه برتر حوزه فرهنگی و دینی توسط امور فرهنگی نیروگاه شهیدرجایی

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اهدای لوح سپاس ،از مسوول فرهنگی
نیروگاه شهیدرجایی در کسب رتبه برتر بین شرکتهای مدیریت تولید برق کشور تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار «جهانصنعت» از قزوین؛ این لوح از سوی محسن طرزطلب ،مدیرعامل
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به موسی اصلیبیگی ،مسوول امور فرهنگی
و دینی نیروگاه شهیدرجایی اهدا شد.
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به جز بورس آمریکا ،روند معامالت در سایر
نقاط کامال ریزش��ی بود .روند معامالت در نقاط
مختلف جهان تح��ت تاثیر اخبار مختلفی قرار
گرفت.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گفته است
امانوئل ماکرون ،رییسجمهور فرانس��ه و دونالد
ترامپ،رییسجمهورآمریکابایکدیگربرسرتعلیق
عملی کردن تهدیدات متقابل اعمال تعرفههای
تجاری تا پایان سال جاری میالدی توافق کردهاند.
قرار است به زودی نمایندگان فرانسه و آمریکا بر
سرالیحهجنجالیمالیاتدیجیتالیدرفرانسهکه
مشخصا درآمد برخی غولهای فناوری آمریکایی
نظیر آمازون و فیسبوک را هدف قرار میگیرد
گفتوگوکنند.
به گ��زارش بلومبرگ ،آمری��کا تهدید کرده
اس��ت که در صورت عملی ش��دن این الیحه،
تعرفه سنگینی روی واردات بخشی از محصوالت
فرانسوی وضع خواهد کرد .البته این تنها مشکل
آمریکا با اروپاییها نیس��ت و آلمان و اتریش نیز
اخیرا به دلیل تحریم پروژه انتقال گاز روسیه به
کشورهایشانتوسطآمریکاموضعتندیعلیهاین
کشور گرفتهاند.
از سوی دیگر از تهدید کرهشمالی به خروج
کامل از مذاکرات خلع سالح هستهای ،مقامات
آمریکایی از این کش��ور خواستهاند به مذاکرات
بازگردد .با این حال پس از آنکه وزارت خزانهداری
آمریکا در اقدامی غیرمنتظره ،دو شرکت کرهای
را به اتهام ارس��ال نیروی کار از کرهش��مالی به
کشورهای خارجی تحریم کرد رهبر کرهشمالی
سفیر س��ابق این کشور در انگلیس را به سمت
وزیر خارجه منصوب کرد و برخی از کارشناسان
این اقدام را در راستای اتخاذ موضع سرسختانهتر
از سوی کرهشمالی ارزیابی میکنند.
در حوزه جنگ تجاری پس از  17ماه اختالف
گسترده ،نخستوزیر چین با سفر به واشنگتن فاز
نخست توافق تجاری با آمریکا را امضا کرد .این
پیمان که بخش��ی از یک توافق بزرگتر خواهد
بود چین را مکلف به افزایش خرید از آمریکا در
ازای برداشته شدن بخشی از تعرفههای آمریکا
روی محصوالت چینی میکند.
عالوه بر آن آمریکا با کانادا و مکزیک نیز پیمان
جدیدتجارتآزادآمریکایشمالیموسومبه«نفتا»
را امضا کرده است که این پیمان آزاد تجاری رای
موافق کنگره را نیز کسب کرد .در خاورمیانه نیز
اختالفات داخلی در لیبی باعث ش��ده اس��ت تا
تولیدات نفتی این کشور به میزان زیادی کاهش
یابدونشستبرلیننیزنتوانستهاستبهاختالفات
طرفین پایان بخشد.
در والاستریت ،همه شاخصها صعودی بودند
تا جایی که هر سه شاخص مهم بورسی در سطح
باالتری از روز قبل خود بسته شدند.
شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با 0/17
درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح 29هزار
و  3۴۸/10واحد بسته شد .شاخص «اساندپی
 »500با  0/39درصد افزایش تا سطح 3329/69

ریزش سنگین بورسهای اروپا و آسیا

ذرهبيﻦ بازار

از شیوع بیماری تا جنگ تعرفهای

واحدی باال رفت و دیگر ش��اخص مهم بورسی
آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با صعود 0/3۴
درصدی در سطح  93۸۸/95واحدی بسته شد.
آن اندرسون ،مدیر بخش درآمدی در موسسه
«یو بیاس است منیجمنت» گفت :در حالی وارد
سال  2020شدهایم که چشمانداز اقتصاد جهانی
نسبت به قبل امیدوارکنندهتر است و در نتیجه از
دیدگاه بنیادین ،دالیل زیادی برای خوشبینی به
روند بازار وجود دارد.
همچنین در تحوالت داخلی آمریکا ،کنگره
که اکثریت آن در اختیار دموکراتهاست ترامپ
را به دو اتهام سوءاستفاده از قدرت و سنگاندازی
در کار کنگره مقصر دانسته است و نانسی پلوسی،
رییس کنگره پس از مدتها کشوقوس سرانجام
پرونده استیضاح وی را به مجلس سنا ارسال کرده
است .به نظر نمیرس��د که با توجه به اکثریت
جمهوریخواهان در مجلس سنا ،استیضاح ترامپ
رای بیاورد.
کیتیجونز،استراتژیستارشدبازارهایجهانی
در موسسه «چارلز شاوب» گفت :در مقطع فعلی
مهمترینچیزیکهمعاملهگرانمنتظرآنهستند،
اجالس پیش روی بانک مرکزی آمریکا خواهد بود
تا مشخص شود که آیا فدرال رزرو تن به کاهش
بیشتر نرخ بهره خواهد داد یا خیر .اگر نرخ بهره
کاهشپیداکنداحتماالشاهدصعودهایبیشتری
خواهیم بود.
از سوی دیگر ،بورسهای اروپایی کماکان تحت
تاثیر وقایع مربوط به فرانسه و انگلیس قرار دارند.

مجلس انگلیس با اکثریت آرا با الیحه توافق دولت
این کشور و اتحادیه اروپا بر سر خروج از اتحادیه
اروپا تا سیویکم ژانویه موافقت کرده است.
پس از وعده بوریس جانس��ون ،نخستوزیر
انگلیس در افزایش سرمایهگذاری دولت ،اکنون
س��اجد جاوید ،وزیر دارایی این کشور وعده داده
است تا رشد اقتصادی امسال انگلیس دو برابر رشد
پارسال باشد .در فرانسه نیز دولت برای راضی کردن
اعتصابکنندگانبهازسرگیریفعالیتخودوعده
داده است الیحه پیشنهادی خود برای اصالح نظام
بازنشستگی را تا حد زیادی تعدیل کند.
الیحه جنجالی دولت فرانس��ه برای اصالح
نظام بازنشستگی باعث رقم خوردن طوالنیترین
اعتصابات تاریخ معاصر این کشور و استعفای وزیر
بازنشستگی این کشور شده است .بانک مرکزی
فرانسه هشدار داده است اعتصابات باعث کاهش
محسوس رشد اقتصادی این کشور خواهد شد.
در معامالت بازارهای بورس در اروپا ،شاخصها
عملکردبدیداشتندتاجاییکهشاخص«فوتسی
 »100بورس لندن با  0/3درصد ریزش نسبت به
روز قبل و در سطح  7651/۴۴واحد بسته شد.
ش��اخص «کک  »۴0بورس پاریس با ریزش
 0/3۴درصدی در سطح  607۸/5۴واحد بسته
شد و شاخص «دکس  »30بورس فرانکفورت در
آلمان با صعود 0/17درصدی و ایستادن در سطح
 13ه��زار و  5۴۸/۴9واحدی به کار خود خاتمه
داد .در مادرید شاخص «ایبکس 0/23»35درصد
پایین رفت و به  965۸/۸0واحد رسید.

از س��وی دیگر در معامالت بورسهای آسیا،
شاخصها عملکرد مشابهی داشتند تا جایی که
ش��اخص «نیک کی  »225بورس توکیو ژاپن با
ریزش 0/9۴درصدی تا سطح  23هزار و ۸51/20
واحدی پایین رفت و ش��اخص «هانگسنگ»
بورس هنگکنگ با سقوط  2/۴9درصدی به 2۸
هزار و  7۸/9۸واحد رسید.
در چین ش��اخص «شانگهای کامپوزیت»
با ریزش  1/5۴درصدی در س��طح ۴121/22
واحد بسته ش��د .در استرالیا شاخص «اساند
پی اساند ایکس  »200بورس سیدنی با 0/19
درصد کاهش و ایستادن در سطح 7066/3۴
واحدی ب��ه کار خود خاتمه داد .در بین دیگر
شاخصهای مهم آسیایی ،شاخص «تاپیکس»
ژاپن صعودی بود.
 اثر ش�یوع ویروس کرون�ای جدید بر
بازارهای مالی آسیا
با اعالم مرگ چهارمین فرد مبتال به ویروس
کرونای جدی��د در چین و در حالی که تعداد
موارد ابتال به این بیماری رو به افزایش است،
بازارهای مالی آسیا واکنشهای منفیای به این
خبر نش��ان دادهاند .به گزارش رویترز ،با اعالم
م��رگ چهارمین فرد مبتال به ویروس کرونای
جدید در چین و در حالی که تعداد موارد ابتال
به این بیماری رو به افزایش اس��ت ،بازارهای
مالی آس��یا واکنشهای منفیای به این خبر
نش��ان دادهاند .این در حالی اس��ت که صدها
میلیون چینی خود را برای سفرهای تعطیالت

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد

روند بازار با دالر قابل پیشبینی است

سال نوی چینی آماده میکنند و احتماال این
بیماری به کشورهای دیگر جهان نیز سرایت
خواهد کرد .مس��ووالن بهداش��ت و درمان در
کشورهای مختلف جهان اقدامات نظارتی برای
جلوگیری از ورود این ویروس به کشورهایشان
را تش��دید کردهاند و سازمان بهداشت جهانی
خواس��تار برگزاری یک نشست فوری در روز
چهارش��نبه به منظور بررسی اعالم وضعیت
فوقالعاده بهداشتی بینالمللی شده است .امروز
همچنی��ن چین اعالم کرده که این بیماری از
انسان به انسان منتقل میشود.
در حالی که س��رمایهگذاران فرآیند ش��یوع
این بیماری را با ش��یوع بیماری مرگبار سارس
در س��الهای  2002و  2003مقایسه میکنند،
ارزش س��هام در بازارهای آس��یایی امروز شاهد
کاهش بود .ویروس س��ارس که ویروس مرگبار
جدید نیز همخانواده آن است ،اولین بار در چین
ش��ایع شد و حدود  ۸00نفر را در جهان به کام
مرگ فرستاد.
ارزش یوآن چین نیز دیروز حدود نیم درصد
کاهش داشت و در مسیر بدترین عملکرد روزانه
طی یک ماه اخیر قرار گرفت .سهام شرکتهای
هواپیمایی و مسافرتی نیز در سراسر آسیا شاهد
افت بوده است.
مارگارت یانگ ،تحلیلگر موسسه سیامسی
مارکتسدرسنگاپور،بااشارهبهآغازتعطیالتسال
نوی چینی از روز جمعه گفت« :به دلیل سال نوی
چینی ،میلیونها نفر به شهرهای محل تولدشان
سفر خواهند کرد و این وضعیت را غیرقابل کنترل
خواهد ساخت احتماال طی روزهای آینده شاهد
افت بیشتر شاخصها خواهیم بود».
تعداد موارد تایید ش��ده ابتال به بیماری روز
دوش��نبه با رشد بیش از سه برابری به  223نفر
رسیده که اکثر آنها از شهر ووهان در مرکز چین
هستند .اما به گفته مقامات مواردی از ابتال به این
ویروس مرموز در پکن و شانگهای نیز دیده شده
است .همچنین مواردی از ابتال به این ویروس در
کشورهای تایلند ،ژاپن و کرهجنوبی نیز مشاهده
شده است.
در بازار طالی سیاه روند قیمتها نزولی بود .هر
بشکه نفت «وستتگزاس اینترمدییت» با 0/5۴
درصد کاهش به  5۸/20دالر رس��ید و نفتخام
برنت دریای شمال با افت  0/۸۴درصدی به ازای
 6۴/65دالر در هر بشکه مبادله شد.
همچنی��ن در بازار فلزات گرانبها ،بهای هر
اونس طال برای تحویل فوری با افزایش 0/37
درصدی به  1566دالر رس��ید .هر اونس نقره
با صعود  0/1۸درص��دی به ازای  1۸/11دالر
مبادله شد.

زاویه

با توجه به تورم و افزایش نرخ برابری ارز در کشور ،شاهد
افزایش قیمت در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه ،سکه
و طال و ....بودیم ،اما با نگاهی به روند فعالیت بازارها ش��اهد
هستیم که از جذابیت آنها کاسته و به جذابیت بازار سرمایه
افزوده شده است.
یک کارشناس بورس در گفتوگو با سنا با اشاره به اینکه
رکن اصلی بازار سرمایه شفافیت است ،گفت :اما در بازارهای
موازی بورس ،موضوعاتی مانند مالیات و عدم شفافیت ایجاد
ش��ده است .در عین حال ،هزینه نگهداری و مالیات در بازار
س��رمایه وجود ندارد ،از همین رو ،ش��اهد حضور روزافزون

تصمیمگیری هیجانی ،عامل زیان بورسی
سرمایهگذاران در این بازار هستیم.
تاجبر با تاکید بر اینکه سرریز شدن نقدینگی به این بازار
نشانه اعتماد مردم است ،اظهار کرد :درست است که حجم
باالی پول به بورس وارد شده ،اما متاسفانه شاهد رفتارهای
هیجانی برخی سهامداران هستیم که بدون تحلیل اقدام به
خرید سهام میکنند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با انتقاد از ورود مس��تقیم
سرمایهگذاران به بورس گفت :بازار سرمایه ایران ،بازار پویا و

قابل رشد است اما طی چند ماه اخیر شاهد برخی رفتارهای
هیجانی و خریدوفروشهای احساسی معاملهگران هستیم که
این موضوع ناشی از ورود مستقیم سهامداران تازهوارد به تاالر
معامالت است ،سهامدارانی که علم و آموزش کامل معامالت
بورسی ندارند بهتر است برای حفظ یا رشد سرمایه خود از
طریق سایر نهادهای مالی ورود پیدا کنند.
مدیرعام��ل ش��رکت کارگ��زاری تامین س��رمایه نوین
فرهنگسازی ورود به بازار سرمایه را یک پروسه میانمدت

دانس��ت و گف��ت :بارها به طور مس��تقیم اعالم ش��ده که
اطالعرسانی رسمی توسط شرکتهای بورسی در codal.ir
و اطالعات نهادهای مالی دارای مجوز نیز در cfi.codal.ir
قابل مشاهده است همچنین بهتر است سهامداران از تحلیل
بنیادی ،تکنیکال و صنعت توامان استفاده کنند .اما متاسفانه
برخی س��هامداران بدون توجه به پیشنیاز س��رمایهگذاری
مس��تقیم در بورس اق��دام به س��رمایهگذاری میکنند ،در
صورتی که آموزش رکن اصلی برای سهامداران است که نیاز
به فرهنگسازی دارد.

فرایورﺱ

بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز و ورود مستقیم به بازار
بدهی امکان مییابد که نقش خود را به عنوان یک بازارگردان
بزرگتثبیتکند.
مدیرعاملفرابورسایراندرگفتوگوباسنابابیاناینمطلب
اظهار کرد :این مساله که بانک مرکزی راسا به بازار ورود میکند،
یک شروع خوب و گام مثبت است تا خود تعیینکننده نرخ باشد
و از نرخهای دستوری پرهیز شود.
امیر هامونی ،هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس را در
اجرای عملیات بازار باز بسیار خوب توصیف کرد و گفت :بیشک
بازار سرمایه و دیگر بازارها از این هماهنگی فرادستگاهی منتفع
خواهند شد .
وی با بیان اینکه عملیات بازار باز اولینبار است در تاریخ بازار
سرمایهاتفاقمیافتد،اظهارکرد:هماهنگیبسیارخوبیبینبانک
مرکزی و سازمان بورس و ارکان آن در جریان است که واقعا این
همکاری فرادستگاهی جای تبریک و تحسین دارد و بازار هم
قطعا از این اتفاق سود خواهد برد.
هامون��ی افزود :ما عملیات بازار ب��از را از چند ماه قبل به

مدیرعامل فرابورﺱ:

عملیات بازار باز بانک مرکزی ،پایانی بر نرخهای دستوری

صورت آزمایش��ی به کمک سازمان بورس اوراق بهادار و بانک
مرکزی شروع کردیم .همزمان محیط مقرراتی و دستورالعملها
در بانک مرکزی و س��ازمان بورس و اوراق بهادار قراردادگذاری
میشد تا اینکه هفته پیش در مجمع بانک مرکزی که با حضور
رییسجمهور برگزار شد ،از این طرح رونمایی شد.
مدیرعامل فرابورس ادامه داد ،از شنبه این هفته نیز عمال بازار
باز در بازار صکوک فرابورس و در بازارهای ابزارهای نوین مالی
فرابورس راهاندازی شده است.
هامونی درخصوص مکانیسم عملیات بازار باز نیز گفت:
در این طرح ،بانک مرکزی برای تنظیم نرخ در بازار صکوک
و اس��ناد خزانه دولتی یا اوراق دولت ورود میکند و هرگاه
نرخ بخواهد از هدف سیاستی که بانک مرکزی دارد عدول
کند ،بانک مرکزی با عملیات بازار باز اقدام به ورود در بازار
صکوک میکند.

مدیرعامل فرابورس توضیح داد :سازوکار این فرآیند به این
صورت است که اگر نرخ سود بخواهد از یک حد معین باالتر
برود بانک مرکزی شروع به خرید اوراق میکند .این خرید باعث
میشود قیمت اوراق در بازار صکوک باال برود و در نتیجه نرخ
سود پایین بیاید.
وی در این زمینه ادامه داد :اگر هم نرخ بخواهد از یک حد
معین پایینتر برود و از هدف سیاس��تی بانک مرکزی عدول
کند ،این بانک اقدام به فروش اوراق دولتی در بازار میکند .با
این فروش ،قیمت اوراق پایین میآید و در نتیجه نرخ سود در
داراییهایی که ریس��ک پایینی دارند و به قولی«»free risk
هستند ،افزایش پیدا میکند.
به گفته هامون��ی ،عالوه بر اینکه بازار صکوک میتواند در
تنظیمگرینرخبهبانکمرکزیکمککندبهصورتغیرمستقیم
در بازار سهام نیز تاثیرگذار است.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
شماره مجوز۱۳۹8.64۰4:

شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی
جهت خرید /تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحلهای
اقدام نماید .بدینوس��یله از شرکتهایی که س��ابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را
دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بهعمل میآید.
 -1شماره مناقصهFBS -9840339-FB/SZ :
 -2موضوع مناقصهFLUOROPROTEIN FOAM COMPOUND :
 -3آخرین مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی  5روز پس از انتش��ار آگهی
نوبت دوم
 -4آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات متقاضیان  ۱4روز از تاریخ آخرین مهلت
دریافت اسناد ارزیابی میباشد.
 -5توانای��ی ارائ��ه ضمانتنام��ه بانکی ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار به مبلغ
 4۹۰/5۰۰/۰۰۰/ریال با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مشابهدر صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول /یا واریز نقدی مبلغ مذکور.
 -6متقاضی��ان میتوانن��د مدارک ارزیابی کیف��ی را در روز آگهی نوبت اول

نوبت دوم

از س��ایت اینترنتی این ش��رکت به نش��انی  WWW.IOOC.CO.IRبخش
مناقصات تهیه نمایند.
 -7متقاضیان میتوانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به
شماره  ۰۲۱-۲۳۹4۲657تماس حاصل نمایند.
 -8محل ارس�ال پیش�نهادات :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از مسجد
بالل ،نرسیده به تقاطع مدرس ،خیابان خاکزاد ،پالک  ،۱۲طبقه  ،۹اتاق ،۹-۱6
کمیسیون مناقصات
 -9مناقصهگرانی که از ابتدای س��ال  ۱۳۹6در مناقصات مش��ابه (در حدود
مناقصه حاضر) توس��ط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز
الزم را کسب نمودهاند ،نیازی به ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل
جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت ش��رکت در
مناقصه کفایت میکند.
 تکمیل جداول ارزیابی الزامی میباش�د .عدم تکمیل جداول منجر بهرد کیفی پیشنهاددهندگان میگردد.

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

وی با بیان اینکه عمده بازیگران بازار صکوک ما صندوقهای
با درآمد ثابت ( )fixed incomeو بانکها هستند ،خاطرنشان
کرد :مخصوصا در اوراق خزانه اسالمی ،حضور 20درصد مردم را
داریم در سایر اوراق نیز ما حضور 95درصد بانکها و صندوقهای
سرمایهگذاری با درآمد ثابت را داریم که بازیگران اصلی در اینجا
نیز بانکها و صندوقها هستند .بنابراین بانک مرکزی در بازاری
ورود میکند که بازیگران اصلی ،خود بانکها هستند و عموما در
سفارشهایی که در سامانه ثبت میشود ،طرف مقابل میتواند
بانک باشد و این بانکها هستند که میتوانند با بانک مرکزی
معاملهکنند.
هامونی در ادامه با اشاره به اینکه عملیات بازار باز ،تنها ابزار
بانک مرکزی نیست که میتواند به تنظیمگری بازار کمک کند،
افزود :بازار بین بانکی نیز  -به عنوان بازاری غیررسمی  -محیط
جدیدی است که بانک مرکزی میتواند در آنجا ورود کند ،منتها
در این بازار باید داراییها و بدهیهای بانکها و بانک مرکزی اوراق
بهادارسازی شوند ،ضمن اینکه بانکها قاعدتا باید برای افزایش
نقدینگی در کشور وثیقه الزم را داشته باشند.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسانشمالي(سهامی خاص)
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بورسنیوز -احسان خورشیدی ،کارشناس بازار سرمایه در خصوص اصالح بازار
اظهار کرد :از زمانی که شاخص رشد  ۴00هزار واحدی را طی کرده ،از تکاپو افتاده و
موجب نوسان در روند بازار شده و در یک روز معامالتی اشکال مختلف بازار را مشاهده
میکنیم،پیشگشایشبازارباخریدوتقاضاآغازمیشوداماساعتیبعدعرضههاافزایش
پیدا میکند و صف خریدها نیز صف فروش میشوند .در پایان روند یک ساله بازار ،معموال
جهت درستی نمیگیرد و نمیتوان انتظار صف خرید داشت و در نهایت بازار نیاز به جمع
کردنپتانسیلداردوطبیعیاستکهاصالحینیزداشتهباشد.سهمهابایدمقداریدست
به دست و معامله شوند تا بررسی شود کندلهای روزانه استحکام الزم را دارد یا خیر و
احتمالاستحکامهمگانیپیشبینیمیشود.ویدررابطهباتاثیرگذاریگزارش 9ماهه
بر بازار گفت :در چهار گروه اصلی بازار یعنی فلزی ،معدنی ،پتروشیمی و پاالیشگاهی که
دالر بر آنها تاثیرگذار است ،انتظار گزارشهای بهتری از آنها میرفت که در نتیجه قیمت
سهمها آنچنان تحت تاثیر قرار نگرفتند .پیشبینی میشود آن چیزی که فعاالن بازار از
گزارشها انتظار دارند را نبینیم و البته انحراف شدیدی نیز وجود ندارد.
مدیر سرمایهگذاری بانک قوامین در ادامه به روند بازار اشاره کرد و افزود :روند بازار
را میتوان با دالر پیشبینی کرد و سود  50درصد از صنایع مستقیما تحت تاثیر دالر
است و با توجه به تنشهایی که ایجاد شده در نگاه اول این تنشها ادامه پیدا میکند و
دالر میلی به ریزش و اصالح نخواهد داشت .با تقاضایی که در پایان سال در بازار دالر به
وجود میآید بازار ،سرمایهزا و صعودی خواهد بود و از بعد دیگر زمانی که تنشها افزایش
مییابد اگر در این مرحله توافقی حاصل شد ،دالر پس از رشدی که داشته امکان اصالح
زیادی خواهد داشت و در بازار سرمایه دچار رکود میشویم.پیشبینی میشود شاخص
 ۴00هزار واحد را طی کند .شاید اصالحی داشته باشد اما ادامه مسیر با ۴50هزار واحد
همراه خواهد بود و اگر توافقی صورت گیرد ،فعاالن اصلی بازار به خاطر ریزش دالر در
نهایت فروش را ترجیح خواهند داد.
خورشیدی در ادامه با اشاره به روند رو به رشد و مثبت بازار ،افرادی که تصمیم به
ریسک معامالتی پایین دارند بهتر هست سهمهای بزرگ با نقدشوندگی باال را انتخاب
کنند ،گفت :سهمهای پایهای و کوچک نیز جذابیت دارند به خاطر پولی که وارد بازار
کردهاندامادرپیشهادتسردارسلیمانیتنهاسهمهاییکهقابلیتنقدشوندگیداشت،
سهمهای بنیادی بود .در زمان ریزش یا اصالح ،این ویژگی میتواند به کمک سهامداران
بیاید تا با کمترین زیان ،سهم خود را نقد کنند وگرنه در سهمهای کوچک اگر صف
فروش را شاهد باشیم سهامدار عمده نیز جرات جمع کردن صف فروش را نخواهد داشت
و عمال قدرت مانور را از سهامداران خواهند گرفت.

یك اقتصاددان تاکید کرد

تداوم رشد بازار بعد از یک اصالح مقطعی

بورسنیوز -هر بازاری ،کشش و ظرفیت خاص خود را دارد ولی معتقدم رشد بازار
سرمایه بعد از یک دوره اصالح مقطعی ،با شیب مالیمتر از قبل ادامه خواهد داشت.
حسن مرادی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در خصوص وضعیت امروز بازار سرمایه
بیان کرد :به نظر میرسد روند منفی بازار سرمایه در روزهای اخیر ،مقطعی باشد .بازار
سرمایه کماکان میتواند بازار جذابی برای سرمایهگذاران باشد ولی طبیعی است که هر
بازاری روندهای منفی و مثبت داشته باشد .سرمایهگذاران این بازار بهتر است صبورتر
باشند .با نزدیکی به پایان سال بازار احتماال با تحوالتی مواجه خواهد شد و نقدینگی به
سمت گروههای دیگر بازار سرمایه حرکت خواهد کرد .امیدواریم طبق آنچه وعده داده
شده ،شاهد رونق تولید باشیم و اثر مثبت این رونق را هم در سودآوری شرکتها و هم
در وضعیت معامالت بازار سرمایه مشاهده کنیم.
وی افزود :البته بازار س��رمایه تنها بازار برای جذب نقدینگی سرگردان نیست
و طبیعتا بخشی از نقدینگی بین بازارهای مختلف در حرکت خواهد بود .بازار ارز
کنترل میشود و برای سرمایهگذاران جذاب نیست اما شاید هفتههای پایانی سال
بازار مسکن تحرک بیشتری نشان دهد و بخشی از نقدینگی دوباره به سمت بازار
مسکن حرکت کند.مرادی در خاتمه تصریح کرد :نمیتوان به سرمایهگذاران گفت
در کدام بازار سرمایهگذاری کنند .هر بازاری ،کشش و ظرفیت خاص خود را دارد
ولی معتقدم رشد بازار سرمایه بعد از یک دوره اصالح مقطعی ،با شیب مالیمتر از
قبل ادامه خواهد داشت.

شرکتهای تابعه دفتر رهبری در بورس عرضه اولیه
میشوند

بورسپرس -معاون دفتر مقام معظم رهبری با اعالم نقش کمتر از  0/۸درصدی
نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری در اقتصاد ملی از مذاکره با وزیر اقتصاد برای پذیرش
و عرضه س��هام شرکتهای تابعه در بورس خبر داد .محمدجواد ایروانی در همایش
هماندیشیساالنهنهادهایذیلدفتررهبریگفت:درمورد FATFبرخیازروزنامههای
داخلی حرفهایی میزنند که برخالف امنیت ملی است که نشان میدهد یا در مورد این
مساله مطالعه نکردهاند و یا اینکه مطالب را خوب ترجمه نمیکنند و مطالب اشتباهی
به افکار عمومی میگویند.
وی افزود :منتظریم ببینیم FATFراجع به ترامپ که از این قضیه سوءاستفاده کرده
و تامین مالی تروریسم انجام داده و با بودجه دولت آمریکا سردار سلیمانی را به شهادت
رسانده ،چه میکند .منابع مالی در جهت حرکت ضد انسانی و ضد بینالمللی ترامپ
چگونه تهیه شده و آیا این کار باعث افزایش ریسک سیستماتیک در آمریکا میشود یا
نه؟ حتی اگر ابعاد انسانی آن را هم در نظر نگیریم ابعاد تامین مالی تروریسم با بودجه
دولتی چه میشود؟
این مقام مسوول ادامه داد :موسسه حسابرسی مفید راهبر ،حسابرسی مجموعههای
اقتصادی زیرمجموعه دفتر رهبری را برعهده دارد و طبق مذاکره با وزیر اقتصاد قرار است
شرکتهای زیرمجموعه نهادهای وابسته به دفتر رهبری در بورس پذیرش و عرضه اولیه
شوند .مبنای زنجیره ارزش بر چابکسازی نهادها استوار بوده و انتظار میرود شرکتهای
قابل واگذاری از طریق بورس واگذار شوند .
ایروانی با اعالم تدوین الگوی راهبری مطلوب در نهادهای تحت پوشش دفتر
رهبری توضیح داد :الگوی حکمرانی خوب در این نهادها دنبال میشود و الگوی
راهبردی مطلوب ترجمه همان حاکمیت شرکتی است که مهمترین موضوع آن
نهادینهسازی و چندجانبهنگری در نهادهاست که در تصمیمگیریها جامعهنگری و
چالش اصلی مدیریت تعادل و توازن و همچنین پاسخگویی موردنظر است.
وی ادام��ه داد :در قالب حاکمیت ش��رکتی روند تکامل��ی تدریجی در نهادها
دنبال میش��ود که چرخه اول گزارشگری مالی ،حسابرسی و مجامع شرکتها و
استانداردهای حسابرسی است.
همه نهادهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و خدماتی مورد حسابرسی و نظارت
قرار میگیرند .نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری کمتر از  0/۸درصد در اقتصاد ملی
نقش دارند ولی میتوانند به عنوان ویژگی نهادی اثربخش باشند و الگوی نظارت،
رصد و پایش در این نهادها بسیار مهم است.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یکمرحلهاي همراه با ارزیابي کیفي
(مناقصه شماره )98/403
شماره مجوز1398.6572:

 -1موضوع مناقصه :تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی به باقیمانده روستاهای
آتلی و قره باطر و کالتههای بخش غالمان
 �2نام و نش�اني دس�تگاه مناقصهگزار :شرکت گاز خراسانشمالي به آدرس
بجنورد -خیابان طالقانيشرقي -نبش خیابان دهخدا -کدپستي ۹4۱56-75۹4۹
 �3نحوه دریافت اس�ناد ارزیابي و مهلت ارائه مدارک :از پیمانکاران واجد
شرایط (داراي گواهینامه صالحیت پیمانکاري تاسیسات و تجهیزات یا نفت و
گاز ،توانایي مالي ،ظرفیت آزاد کاري ،تخصص و سابقه کاری مرتبط) دعوت
بهعمل ميآید ضمن ثبتنام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irو دریاف��ت گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی (در
ص��ورت ع��دم عضوی��ت قبل��ی) جه��ت ش��رکت در مناقص��ه از طریق س��امانه
س��تاد اق��دام نماین��د .الزم اس��ت کلی��ه م��دارک خواس��ته ش��ده براس��اس
ج��داول ارزیاب��ي کیف��ي ک��ه در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت (س��تاد)
 ،www.setadiran.irپایگاه ملي اطالعرس��انی مناقص��ات http://iets.mporg.
 irو س��ایت شرکت گاز خراسانش��مالي  ،www.nigc-nkgc.irدرج گردیده را
تکمیل و حداکثر تا تاریخ  ۱۳۹8/۱۱/۲4از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند .بدیهی
اس��ت بارگذاری (آپلود) و ارس��ال مدارک مذکور صرفا پس از دریافت (دانلود)

جداول ارزیابی کیفی از س��امانه ستاد امکانپذیر میباشد .الزم به توضیح اینکه
ش�رکتهای دارای هیاتمدیره/سهامدار موثر مش�ترک مجاز به ارائه
پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
 -4نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مطابق با بند الف ماده
 6آئیننامه تضمین معامالت دولتي به مبلغ ۳65/۰۰۰/۰۰۰/��� :ریال (س��یصد و
ش��صت و پنج میلیون ریال) ميباشد .ضمنا میزان نهایی تضمین براساس برآورد
قطعی در اسناد مناقصه قید میگردد.
 -5مبلغ برآورد اولیه 7/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/��� :ریال (هفت میلیارد و سیصد میلیون
ریال) میباشد .ضمنا برآورد قطعی در اسناد مناقصه قید میگردد.
 -6نح�وه و زم�ان توزی�ع اس�ناد مناقصه :اس��ناد مناقص��ه حداکثر ت��ا تاریخ
 ۱۳۹8/۱۲/۰7ب��ه مناقصهگراني که حداقل امتیاز ارزیابي کیفي را کس��ب نموده
باشند ،از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ارسال میگردد.
شماره مرکز تلفن :کد شهري (۳۲4۰۳۳۳۳-۹ )۰58
تلفن مستقیم امور قراردادها -۳۲4۰۳۳4۱ :فاکس امور قراردادها۳۲4۰۳۳4۲ :
کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملي اطالعرساني مناقصات۳۲۲6۳7۲ :
شناسه آگهی74۳۰۰۲ :
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رییس اتاق اصناف تهران:

تصمیمی برای برگزاری نمایشگاه بهاره نگرفتهایم

ایس�نا -الزام اصناف به برگزاری نمایشگاههای بهاره در حالی از سوی
س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار اعالم ش��د که رییس اتاق اصناف تهران در
ای��ن خصوص اعالم ک��رد :هنوز تصمیمی برای برگزاری نمایش��گاه بهاره
نگرفتهایم.
قاسم نودهفراهانی با بیان اینکه برنامههای نظارتی و کنترلی اصناف تا
پایان تعطیالت ادامه خواهد یافت ،گفت :تا به امروز تصمیمی برای برگزاری
نمایشگاههای بهاره اتخاذ نشده و در صورت نیاز و صالحدید وزارت صنعت،
معدن و تجارت این نمایشگاهها برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد :تا به امروز برنامه جدیدی برای نظارت و کنترل قیمت
اقالم مصرفی شب عید تهیه و تدوین نشده است و تنها برنامههای نظارت
و کنترلی که از ماههای گذشته در دستور کار قرار گرفته ،انجام میشود.
رییس اتاق اصناف تهران تصریح کرد :طرح نظارت بر قیمتها و مقابله با
افزایش قیمت در پی افزایش نرخ بنزین همچنان از سوی اصناف به جدیت
پیگیری میشود و تا پایان تعطیالت عید نوروز طرحهای نظارتی اصناف با
جدیت پیگیری خواهد شد.

تراز تجاری منفی ایران و انگلستان

ایلنا -در حال حاضر با وجود تحریمها ،شرکتهای کوچک و متوسط
انگلیسی مرتبط با شرکتهای ایرانی ،ارتباط خود را با شرکتهای ایرانی
حفظ کردهاند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم با شرکتهای ایرانی کار
میکنند .رییس اتاق بازرگانی ایران و انگلس��تان با بیان این مطلب گفت:
این در حالی اس��ت که مبادالت بازرگانی ،به ویژه نقلوانتقال پول از قبل
به س��ختی انجام میش��د و در حال حاضر نیز در این مورد تغییری ایجاد
نشده است.
امیرهوش��نگ امینی اظهار کرد :براساس آمار منتشره از سوی گمرک،
س��ال گذشته ما نزدیک یک میلیارد و  200میلیون دالر واردات مستقیم
از انگلس��تان داشتیم که این البته منهای واردات غیرمستقیم است که از
طریق امارات ،ترکیه و سایر جاها صورت میگیرد و بیشتر مربوط به همین
شرکتهای کوچک و متوسط است.
در حالی که صادرات ایران به انگلیس در همین س��ال گذش��ته رقمی
نزدیک به  30میلیون دالر بوده است که گویای تراز تجاری منفی نزدیک
به واردات ایران از بریتانیا بوده است و به نظر نمیرسد در  10ماهه گذشته
تغییری در این روند ایجاد شده باشد.
ریی��س اتاق بازرگانی ایران و انگلس��تان با اش��اره به ص��دور ویزا برای
شهروندان ایرانی برای سفر به انگلستان گفت :در شرایط کنونی شرکتهای
تجاری عضو اتاق از نظر ویزا مشکلی ندارند .هر چند با افزایش هزینه پرواز و
کاهش تعداد پروازها تاحدود زیادی در این زمینه مشکل ایجاد شده است.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :تصور اینکه در اقتصاد متمرکز و دس��توری
دولتی بتوانیم با اعمال برخی قوانین ویژه اقتصادهای آزاد برنامهها را پیش
ببریم اشتباه محض است.
زیرا این برنامهها نتیجه عکس خواهد داد تا زمانی که اقتصاد ما دستوری
است باید همه بخشهای آن دستوری باشد ،نمیشود بخشی را آزاد و بخشی
دیگر را دستوری اجرا کرد.

واردات  5میلیون تن گندم به جای جشن خودکفایی

فارس -اگرچه کشور ما تا همین
چند ماه پیش در تولید گندم خودکفا
بود اما با راهی که دولت پیش گرفت،
ناچار هستیم تا برای تامین نیاز داخل
گندم وارد کنیم .در همین رابطه وزیر
اسبق جهاد کشاورزی گفت :به جای
اینکه امسال خودکفایی گندم را جشن
بگیریم ،مجبور میشویم پنج میلیون
تن گندم وارد کنیم.
محمدرضا اس��کندری اظهار کرد :در تولید گندم خودکفا شده بودیم و
حتی به صادرات هم رسیدیم اما تولید کاهش یافت و امسال بناست پنج
میلی��ون تن گن��دم وارد کنیم .در حالی که تولید گندم را میتوانیم انجام
دهیم و باید صادرکننده گندم باشیم.
وی همچنی��ن گفت :سیاس��ت اقتصاد مقاومت��ی و اصول موضوع آن
اینگونه اس��ت که باید با توجه به نیروهای داخلی شعار «ما میتوانیم» را
محقق کنیم .برخی از دس��تگاههای دولتی اعتبار دریافت میکنند اما بعد
از پایان س��ال فقط اعداد و ارقامی را گزارش میدهند که معلوم نیس��ت
تحقق پیدا کرده باشد.

گروه بازرگانی -بسته حمایت از صادرات
غیرنفتی از سوی وزرای صمت ،امور اقتصادی
و دارایی و رییس سازمان برنامهوبودجه مورد
تایید قرار گرفته و قرار اس��ت به زودی توسط
معاون اول ریاس��تجمهوری و رییس س��تاد
فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی اب��الغ و اجرایی
ش��ود .این در حالی است که تنها کمتر از دو
ماه به پایان سالجاری باقی مانده و مشخص
نیست ابالغ این بسته حمایتی میتواند کارایی
الزم را داشته باشد یا خیر .با وجود اینکه ارائه
مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان یکی از
راههای تقویت حوزه صادرات اس��ت اما تجربه
نش��ان داده است که دولت تنها در حد حرف
به صادرات ،مش��وق صادراتی و بسته حمایتی
ارائه میدهد اما در عمل هیچ منابع مشخصی
را ب��رای این منظور کنار نمیگذارد .به همین
دلیل گویی به صادرکنندگان وعده سر خرمن
میدهند تا دلشان به حمایتهای دولت گرم
باش��د و نیازهای ارزی کش��ور را تامین کنند.
این در حالی اس��ت که سالهاس��ت سازمان
توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی
به خص��وص صادرات از کمب��ود بودجه برای
پرداخت مشوقهای صادراتی مینالد و نمیتواند
پاسخگوی صادرکنندگان باشد .با این حال هر
سال در مراسم روز ملی صادرات و ماههای بعد
از آن ب��ه صادرکنندگان وع��ده وعیدهایی در
این خصوص داده میش��ود که در نهایت هم
اجرایی نمیشود.
اگرچه توق��ع صادرکنندگان برای دریافت
حمایته��ای دولتی به خصوص در ش��رایط
بحرانی فعلی زیاد نیس��ت اما متاسفانه شاهد
این هس��تیم که دول��ت نهتنه��ا نمیتواند از
صادرکنندگان به خوبی حمایت کند بلکه در
مسیر تجار سنگاندازی هم میکند .به همین
دلیل بیشتر فعاالن اقتصادی در اظهارنظرهای
گوناگ��ون از دولت درخواس��ت میکنند اگر
حمایتی از آنها انجام نمیدهد ،دستکم پیش
پای آنها سنگ هم نیندازد.
در همین خص��وص یکی از صادرکنندگان
به «جهانصنعت» گفت :با اینکه در س��الهای
گذشته مشوقهایی برای صادرکنندگان در نظر
گرفته ش��د اما چندان به مرحله اجرا نرس��ید.
به عن��وان مثال اگرچه در س��الهای  ۸5و ۸6
اعالم شد به صادرکنندگان سه درصد تشویقی
پرداخت میش��ود اما این امر عملی نشد .علی
زارعی اظهار کرد :دولتها در کشورهای مختلف
ان��واع و اقس��ام حمایته��ا را از صادرکنندگان
انج��ام میدهند اما در کش��ور ما عالوه بر اینکه
حمایتی نمیش��ود ،مانعتراشی هم میشود .به
گفته وی ،در ش��رایط فعلی هزینه حملونقل

جزئیات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اعالم شد

وعدههای واهی

کاال برای صادرکنندگان با افزایش قابل توجهی
روبهرو شده است .این در حالی است که بیشتر
کشورهابابتکرایهحملونقلبهصادرکنندهیارانه
پرداخت میکنند اما در ایران یارانهای شامل حال
صادرکنندگان نمیشود .زارعی با انتقاد از اعمال
محدودیتهای صادراتی افزود :ما از دولت مشوق
و یارانه نمیخواهیم .توقع ما از دولت این است که
پیش پای صادرکنندگان سنگ نیندازد و بستر
آرامش کاری را فراهم کند.
 اعتبار هزار میلیارد تومانی
گالیه صادرکنندگان از بیتوجهی دولت به
صادرات و همچنین اجرایی نشدن مشوقهای
صادراتی در حالی اس��ت که جزئیات بس��ته
حمایت از صادرات که قرار اس��ت به زودی از
سوی معاون اول رییسجمهور ابالغ شود ،اعالم
ش��د .در همین خصوص یک مقام مسوول با
تش��ریح جزئیات بسته حمایت از صادرات که
به زودی از س��وی مع��اون اول رییسجمهور
ابالغ میشود ،گفت :چهار هزار میلیارد تومان
تسهیالت برای پرداخت با نرخ  1۴درصدی به
صادرکنندگان اختصاص یافت.

تجارتخانه

سیاس��تهایی که در ح��وزه واردات و صادرات دنبال
میش��ود ،باعث مسدود ش��دن راه تجارت شده است .بر
همین اس��اس عضو هیاتمدیره فدراسیون واردات ایران
گف��ت :تجارت با روب��ل ،روپیه و یوآن ب��ه معنی انحصار
خرید از کشورهای چین ،هندوستان و روسیه یا پرداخت
هزینههای نامتعارف به صرافیها و پذیرش ریس��کهای
مربوط به انتقال وجه است و نمیتوان از این ارزها ،مسیر
تجاری مناسبی را دستکم در حوزه کاالهای سالمتمحور
پیش برد.
حمید مقیمی ،رییس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان
فرآوردههای بهداشتی و آرایشی در خصوص نحوه پرداخت
هزین��ه کااله��ای وارداتی با توجه ب��ه تحریم دالر گفت:
تکنولوژی ساخت بسیاری از محصوالت بهداشتی و آرایشی،
منحصر به چند برند معروف و بهطور عمده در کشورهای
فرانسه ،ایتالیا ،سوییس ،انگلستان و آلمان است .با توجه به
تکنولوژی بسیار پیچیده و دائما در حال تغییر فرآوردههای

آگهی مناقصه عمومی یکمرحلهای

تحميل کانالهای ارزی خاص به بخﺶ خصوصی

مسدود شدن راه تجارت

بهداشتی و آرایشی ،کشورهای دیگر توان رقابت جدی با
این مجموعهها را ندارند.
عضو هیاتمدیره فدراسیون واردات ایران افزود :تجارت
جهان��ی فرآوردههای بهداش��تی و آرایش��ی بهطور عمده
براساس یورو و تاحدودی دالر صورت میگیرد و ارزهایی
مانن��د یوآن ،روبل و روپی��ه ،کاربرد چندانی برای واردات
این فرآوردهها ندارند.
مقیم��ی گفت :تجارت با روبل ،روپیه و یوآن به معنی
انحصار خرید از کش��ورهای چین ،هندوس��تان و روسیه
ی��ا پرداخت هزینههای نامتع��ارف به صرافیها و پذیرش
ریس��کهای مربوط ب��ه انتقال وجه اس��ت و نمیتوان از
این ارزها ،مس��یر تجاری مناس��بی را دستکم در حوزه
کاالهای سالمتمحور ،پیش برد .چرا که این کشورها نیز

نوبت دوم
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 -1نام و نشانی دستگاه مناقصهگزار :شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص) به نشانی رشت  -بلوار امام خمینی -
باالتر از میدان مصلی.
 -2موضوع مناقصه :واگذاری کلیه عملیات برقرسانی در حوزه امور توزیع رودبار از محل اعتبارات داخلی شرکت
 -3نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی به شرح جدول ذیل:
ردیف
1

شرح مناقصه
واگذاری کلیه عملیات برقرسانی
در حوزه توزیع برق رودبار

احسان قمری با بیان اینکه همهساله بسته
حمایت از صادرات غیرنفتی به وس��یله ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ میشود ،گفت:
مش��وقها و حمایتهای صادراتی که سازمان
توس��عه تجارت ای��ران ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و س��ایر نهادهای درگیر در صادرات
برای ارائه به صادرکنندگان تدارک میبینند ،در
قالب این بسته تدوین شده و به نوعی ،ضمانت
اجرایی پرداخت مشوقهای صادراتی دولت به
صادرکنندگان قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی س��ازمان
توس��عه تجارت ایران با اشاره به سیاستهای
کل��ی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر صادرات در
 9بن��د از  10بند آن افزود :رهبری در یکی از
بندهای این سیاس��تها ،بر تشویق و حمایت
از صادرکنندگان تاکی��د کردهاند که این امر،
مس��وولیت ما را در تدوین بس��ته حمایت از
صادرات سنگینتر میکند به نحوی که جمله
مع��روف «درونگرایی و برونزایی اقتصاد» بر
محوریت صادرات متمرکز است .این در حالی
اس��ت که خوش��بختانه با هماهنگیای که با

سازمان برنامهوبودجه و وزارت امور اقتصادی و
دارایی صورت گرفته ،بسته حمایت از صادرات
غیرنفتی در س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران
تدوین ش��د و به تایید وزرای صنعت ،معدن و
تجارت ،امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان
برنامهوبودجه رسیده و ظرف روزهای آینده از
سوی معاون اول رییسجمهور و رییس ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،ابالغ خواهد شد.
 دوبخشتسهیالتبانکی ومشوقهای
صادراتی
قمری در تشریح ش��اخصههای این بسته
حمایت��ی افزود :بس��ته حمای��ت از صادرات
غیرنفت��ی در دو بخ��ش تس��هیالت بانکی و
مش��وقهای صادرات��ی متمرک��ز خواهد بود
که بخش مرتبط با وامهای بانکی به وس��یله
نظام بانکی کش��ور به صادرکنندگان پرداخت
میش��ود و در حوزه مشوقهای صادراتی نیز
سازمان برنامهوبودجه ،منابع تعیین شده را به
سازمان توسعه تجارت ایران تخصیص میدهد
ت��ا در قالب  11س��رفصل ب��ه صادرکنندگان
پرداخت شود.

وی از انج��ام هماهنگی الزم میان س��ازمان
توس��عه تجارت ایران با صندوق توسعه ملی به
منظوراختصاصتسهیالتبانکیبهصادرکنندگان
خبر داد و گفت :بر مبنای ماده یک بسته حمایت
از صادرات غیرنفتی که به منابع صندوق توسعه
ملی اشاره دارد ،این صندوق اعالم آمادگی کرده
که دو هزار میلیارد تومان از منابع خود را به عنوان
سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی -صادراتی
اختصاص ده��د که البته این بخش از پرداخت
صندوق توس��عه ملی از طریق سپردهگذاری در
بانکهای عامل صورت میگیرد و بانکهای طرف
قرارداد نیز به همان میزان آورده صندوق ،منابع
به این امر اختصاص داده تا وام با نرخ ترجیحی و
یارانهای به صادرکنندگان ارائه شده و در مدت دو
سال از سوی صادرکننده بازپرداخت شود.
ب��ه گفته قمری ،یکی از مش��کالت بخش
صادرات کش��ور ،ب��اال بودن نرخ تس��هیالت
اس��ت که این نرخ ،فرصت سرمایهگذاری را از
صادرکنندگان ما گرفته و اجازه گسترش فضای
تولیدی آنها را نمیدهد بنابراین با برنامهریزیای
که انجام ش��ده ،قرار شد اعتباراتی که از محل
منابع صندوق توسعه ملی پرداخت میشود با
نرخ ترجیحی در اختی��ار صادرکنندگان قرار
گیرد به نحوی که میانگین نرخ مصوب شورای
پول و اعتبار که در حال حاضر  1۸درصد و نرخ
صندوق توسعه ملی که  11درصد است با هم
جمع شده و از مجموع نرخ سود این دو بخش
یعنی  29درصد ،به صورت میانگین نرخ 1۴/5
درصدی در نظر گرفته میشود که بر این اساس
باید گفت نظام بانکی بین  ۴/5تا  5درصد یارانه
به صادرکنندگان میپردازد.
 رقم ناچیز
این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت
ایران گفت :این تسهیالت برای سال  9۸تعیین
شده که تا شهریورماه سال  99قابلیت پرداخت
دارد و بر این اساس ،چهار هزار میلیارد تومان
از س��وی نظام بانکی کشور به صادرکنندگان
اختصاص مییابد .البته ش��اید در نگاه اول با
توجه به حجم صادراتی که کش��ور دارد ،این
رقم ناچیزی باش��د ولی قرار نیس��ت که همه
صادرات از طریق وام ،س��رمایهگذاری و منابع
بانک��ی تامی��ن مالی ش��ود بلکه ب��ه هر حال
صادرکنن��دگان باید از مناب��ع دیگری هم که
وجود دارد ،استفاده کنند.
وی در خصوص اختصاص تسهیالت ارزی
به صادرکنندگان نیز گفت :به دلیل مشکالت
ح��وزه ارزی ،هم بانک توس��عه صادرات و هم
صندوق ضمانت صادرات ایران در بحث اعطای
اعتبارات ارزی فعال هستند و برنامههای خاص
خود را دارند.
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 -10تضمین انجام تعهدات قرارداد 5 :درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین معتبر قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط
مناقصه.
 -11پیشپرداخت قرارداد ۲5 :درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه تضمین معتبر و قابل قبول کارفرما.
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محصوالت بهداش��تی و آرایشی با کیفیت را از کشورهای
اروپای��ی و تاحدودی کرهجنوب��ی و ژاپن وارد میکنند و
طبیعتا نمیتوانند تامینکننده مطمئنی برای بازار ایران
به شمار آیند.
عضو هی��ات نمایندگان اتاق ایران ادام��ه داد :واردات
فرآوردههای بهداش��تی و آرایش��ی از طریق ارز متقاضی
ص��ورت میگی��رد و بانک مرک��زی به ج��ز کنترلهای
بوروکراتیک ،نقشی در فرآیند ارزی واردات این محصوالت
ندارد .به همین دلیل ارزهای س��هگانه تامین شده توسط
بانک مرکزی برای واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی و
آرایشی راهگشا نیست و صرف اینکه بانک مرکزی موانع
اداری بیمورد را از سر راه واردکنندگان این بخش بردارد،
خود شرکتهای واردکننده ،قادر هستند از طریق روابط

تجاری مویرگی و اعتبار تجاری که در چند دهه به دست
آمده است ،بهترین محصوالت روز جهان از نظر ایمنی و
کیفیت را برای مردم کشور فراهم کنند.
مقیم��ی تاکید کرد فعاالن بخ��ش خصوصی از دولت
انتظار دارند در شرایط تحریمهای خارجی ،مقرراتزدایی
از فض��ای تجاری را در دس��تور کار قرار دهند و مطمئن
باش��ند که بخش خصوصی توانمن��دی الزم برای برقرار
کردن مس��یرهای مال��ی را دارد .این در حالی اس��ت که
تحمیل کاناله��ای ارزی خاص ،پویایی بخش خصوصی
را کاهش میدهد.
وی اف��زود :ب��ه عن��وان نمون��ه در واردات محصوالت
بهداشتی و آرایشی مورد نیاز جامعه ،تحریمهای خارجی
تاکنون تاثیر چندانی نداشته است ولی دستگاههای متعدد
دولتی ،مس��یر تجارت را مسدود کردهاند که امیدواریم با
توصیه مقامهای ارشد نظام ،شاهد برطرف شدن تحریمهای
داخلی در این بخش باشیم.

آگهی مناقصه عمومی دومرحلهای
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
(سهامی خاص)

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحلهای واگذاری کلیه عملیات مربوط به خرید و نصب و راهاندازی  7۳واحد
سلول (پنل) خورشیدی در حوزههای شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن به شرح جدول بند  4از محل اعتبارات برقرسانی به روستاهای فاقد برق شرکت
توانیر (عوارض برق سال  )۹8را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است
مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۹8/۱۱/۰۲میباشد.
 -1نشانی دستگاه مناقصهگزار :شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص) به نشانی رشت  -بلوار امام خمینی -باالتر از میدان مصلی.
 -2موضوع مناقصه :خرید ،نصب و راهاندازی  7۳واحد سلول (پنل) خورشیدی از محل اعتبارات برقرسانی به روستاهای فاقد برق شرکت توانیر (عوارض
برق سال  )۹8به شرح جدول بند 4
 -3شرایط پرداخت :به شرح مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه میباشد.
 -4نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :تضمین قابل قبول کارفرما برابر برگ شرایط و به شرح مبلغ مندرج در جدول ذیل:
ردیف
1
2

شرح مناقصه

واگذاری کلیه عملیات مربوط به خرید ،نصب و راهاندازی
 59واحد سلول خورشیدی در حوزه توزیع برق تالش
واگذاری کلیه عملیات مربوط به خرید ،نصب و راهاندازی
 14واحد سلول خورشیدی در حوزه توزیع برق رودبار

شماره مناقصه

مبلغ برآوردی (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
شماره فراخوان در سامانه ستاد
فرآیند ارجاع کار

98 -114

17/672/136/130

2098005104000046

883/610/000

98 -115

4/193/174/440

2098005104000047

209/660/000

 -5محل دریافت اسناد مناقصه :از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی http://www.setadiran.ir
 -6شرایط پیمانکاران :کلیه پیمانکاران میبایستی دارای حداقل رتبه پنج نیرو از سازمان مدیریت و برنامهریزی باشند.
 -7قیمت خرید اسناد :به مبلغ  5۰۰۰۰۰ریال (پانصد هزار ریال) و از طریق سامانه ستاد و به صورت الکترونیکی صورت میپذیرد.
 -8مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  ۱۳۹8/۱۱/۰۲لغایت تاریخ ۱۳۹8/۱۱/۰7
 -9زمان و محل تحویل پیشنهادها :از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت  ۱5:۳۰مورخ  ۱۳۹8/۱۱/۱۹میباشد.
تبصره :پاکت الف شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری در سامانه فوق میبایست بهصورت فیزیکی حداکثر تا ساعت  ۱5:۳۰مورخ
 ۱۳۹8/۱۱/۱۹تحویل اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گردد.
 -10زمان گشایش پاکات مناقصه :پاکات مناقصه به تاریخ  ۱۳۹8/۱۱/۱۹رأس ساعت  ۱6با حضور شرکتکنندگان در مناقصه و مطابق با زمانبندی تعیین
شده در برگ شرایط مناقصه در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی میگردد و زمان بازگشایی پاکت ج پس از ارزیابی فنی متعاقبا
اعالم میگردد.
تبصره :حضور شرکتکنندگان در مناقصه با ارائه معرفینامه کتبی بالمانع است.
 -11تضمین انجام تعهدات قرارداد 5 :درصد مبلغ کل موافقتنامه به صورت تضمین معتبر و قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه.
 -12پیشپرداخت قرارداد ۲5 :درصد مبلغ کل موافقتنامه در قبال ارائه تضمین معتبر و قابل قبول کارفرما.
 -13اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور ۰۲۱-4۱۹۳4
 -14اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار۰۱۳-۳۳66۳۰۰6-۳۳6۰657۱ :
 -15کارفرما در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.
 -16هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده دستگاه مناقصهگزار (شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن) میباشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاههای اینترنتی به شرح زیر مراجعه فرمایید:
http://www.setadiran.ir
http://www.gilanpdc.ir
http://tender.tavanir.org.ir
آدرساینترنتیhttp://iets.mporg.ir:
پست الکترونیکیtadarokat@gilanpdc.ir :

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
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ضربه توافق جدید اوپکپالس به اقتصاد عربستان

نمایه
خبر

در حالی که عربستان در قالب توافق جدید میان اعضای اوپکپالس پذیرفته
که همچنان از تولید نفت خود بکاهد اما حاال گزارشها نشان میدهد که این
کاهش داوطلبانه تبعاتی منفی برای اقتصاد ریاض به دنبال خواهد داشت.
به گزارش پالتس ،صندوق بینالمللی پول گفته است که اقتصاد عربستان در
 2020وضعیت نامساعدتری از آنچه پیشتر پیشبینی کرده بود خواهد داشت.
این صندوق گفته است که مهمترین دلیل افت اوضاع اقتصادی ریاض ،توافق
جدید اوپکپالس مبنی بر کاهش تولید نفت است.صندوق بینالمللی پول پیشتر
در ماه اکتبر تولید ناخالص داخلی عربستان را  2/2درصد عنوان کرده بود اما حاال
آن را به  1/9درصد کاهش داده است .این رقم برای سعودیها در سال 2019
تقریبا  0/2درصد گزارش شده بود.
کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت ،باعث میشود اقتصاد عربستان در
سالجاری کوچکتر از آن چیزی شود که قبال پیشبینی میشد.

گروه انرژی -همیش��ه پای نفت در میان
اس��ت؛ روزی که ترامپ و بنسلمان در حاشیه
نشست گروه  20در ژاپن در مورد نقش ولیعهد
عربس��تان در قتل جمال خاش��قجی چانهزنی
میکردند ،مایک پمپئو در آسیا و خاورمیانه در
حال جلب حمایت رهبران آسیایی برای تامین
امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیجفارس
بود.
آنه��ا برای مقابله با اقدام��ات ایران در تنگه
هرمز به رایزنیهای گستردهای دست زدهاند تا
از امنیت دریانوردی اطمینان یابند و تمام این
تالشها فقط به خاطر طالی سیاه بود.
از نگاه واش��نگتن ،مهمترین چالش حضور
ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه ،دولت ایران
اس��ت .ایران در منطقه ش��مالی تنگه هرمز و
خلیجفارس از برتری جغرافیایی و استراتژیک
برخوردار اس��ت؛ واقعیتی ک��ه در دوره جنگ
نفتکشها ب��رای فرماندهان پنتاگون به اثبات
رسید.
تحریمهای گسترده ایاالتمتحده علیه ایران
در دو دهه اخیر را باید در جهت تقویت جایگاه
آمریکاییها در خاورمیانه دانست .البته ایرانیها
نیز در مقابل بارها تهدید کردهاند که تنگه هرمز را
خواهند بست؛ اتفاقی که یک فاجعه برای اقتصاد
جهان��ی خواهد بود .در مقابل ،آمریکاییها این
اقدام را خط قرمز خود اعالم کردهاند.
پس از حمالت سال گذشته به دو نفتکش در
نزدیکی تنگه هرمز ،ایران مهمترین متهم اجرای
این عملیات بود .ممکن اس��ت تداوم حمالت
مشابه در چارچوب دکترین کارتر به اقدام نظامی
علیه ایران منجر شود.
آمریکاییها بر اطمینان از آزادی عبور و مرور
نفتکشها و کش��تیهای تجاری در آبراههای
بینالمللی تاکید دارن��د .اقدامات نظامی ایران
و نیروه��ای مورد حمایت تهران ممکن اس��ت
به زدوخورد مس��تقیم ای��ران و ایاالت متحده
منجر شود.
از س��ویی واش��نگتن چند جنگ بزرگ در
خاورمیانه انجام داده است ،اما اقتصاد این کشور
همچنان در برابر نوس��انات عرضه نفت ،بسیار
آسیبپذیر است.
در س��ال  1990میالدی ،جورج اچ دبلیو
ب��وش ،تصمیم گرف��ت برای خ��ارج کردن
سربازان عراقی از کویت ،ارتش ایاالت متحده
را روان��ه خاورمیانه کند .وی در یک مصاحبه
تلویزیونی اعالم کرد :هماکنون نیمی از نفت
مصرفی ایاالت متحده از خارج تامین میشود
و دولت صدام حس��ین به یک تهدید کلیدی
برای استقالل اقتصادی کشور ما تبدیل شده
اس��ت .اما به سرعت نقش نفت در این جنگ
به فراموش��ی سپرده ش��د چرا که شهروندان
آمریکایی با شعار «نه به جنگ برای نفت» به
مخالفت با حضور نظامی واشنگتن در مناطق
نفتخیز دنیا پرداختند.
در سال  2003که بوش پسر ارتش آمریکا را
برای سرنگونی صدام روانه خاورمیانه کرد ،هیچ
صحبتی از نفت نکرد .اما در سخنرانی اوباما در
سازمان ملل ،بار دیگر نقش پشت پرده نفت در
راهبردهای سیاس��ت خارجی کاخ سفید مورد
توجه قرار گرفت.
 تداوم وابستگی دنیا به طالی سیاه
با وجود گفتوگوهای گسترده در مورد فاجعه

عربستان در قالب توافق جدید در اوپکپالس پذیرفته که سهم کمتری به
نسبت گذشته نفت تولید کند .این در حالی است که برخی دیگر از کشورهای
عضو این بلوک نفتی یعنی نیجریه و عراق همچنان اعتنایی به سقف تعیین شده
برای میزان تولید نفت ندارد.در اثر توافق جدید اوپک ،عربستان  500هزار بشکه
نفت دیگر از تولیدات خود میکاهد تا میزان تولید کلی نفت دولتهای اوپک از
 1/7میلیون بشکه نفت در روز به نسبت گذشته به  1/2میلیون بشکه برسد.
عبدالعزیز بنسلمان ،وزیر انرژی عربستان هفته گذشته اعالم کرده بود میزان
تولید نفت در این کشور در ماههای ژانویه و فوریه  9/7میلیون بشکه نفت در
روز خواهد بود .به این ترتیب س��عودیها  ۴00هزار بشکه نفت کمتر از سقف
مجاز تولید خواهند داشت.
صندوق بینالمللی پول در گزارش به روز شده خود از چشمانداز اقتصاد جهانی
گفته است که انتظار میرود رشد اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی در
سال  2020رقم  2/۸درصد باشد .به این ترتیب صندوق ،این رقم را به نسبت
پیشبینی قبلی خود  0/1درصد کاهش داده است.

چرا آمریکا حاضر به ترک خاورمیانه نیست

پای نفت در میان است

تغییر آب و هوا و نقش نفت در ایجاد آن همراه
با تالش جهت توس��عه انرژیهای خورشیدی
و بادی ،دنیای ما همچنان وابستگی زیادی به
نفت دارد.
در گزارش ساالنه آماری بیپی که در تابستان
گذشته منتشر شد ،همچنان از نفت به عنوان
دارنده بیشترین سهم در سبد انرژی دنیا یادشده
است .این وضعیت در دهه بعدی نیز همچنان
حفظ خواهد شد.
 33/6درص��د مص��رف جهانی ان��رژی در
س��ال گذشته به نفت اختصاص داشته و سهم
زغالسنگ و گاز طبیعی  27/2و  23/9درصد
اعالم شده است .همچنین سهم انرژی برقآبی
 6/۸درص��د ،ان��رژی هس��تهای  ۴/۴درصد و
انرژیهای پاک چهار درصد بوده است.
اکثر تحلیلگران انرژی معتقدند وابس��تگی
جهانی به نفت در دهههای فرارو کاهش خواهد
یاف��ت .محدودیتهای دولتها و تغییر الگوی
مصرف شهروندان و مقررات محدودکننده انتشار
کربن در این گذار تاثیر دارند.
کش��ورهای پیش��رفته در کنار گذاش��تن
خودروه��ای بنزینی و اس��تفاده از خودروهای
برقی پیشگام خواهند بود .اما سایر مناطق دنیا
با شرایط متفاوتی روبهرو هستند .با وجود تغییر
الگوی مصرف انرژی در کشورهای پیشرفته ،در
سایر مناطق دنیا همچنان نفتخام مهمترین
منبع تامین انرژی محسوب میشود .به همین
دلی��ل ،تقاضای جهانی نفت به ویژه در آس��یا،
خاورمیانه و آفریقا همچنان و در افق  20۴0در
حال افزایش است.
در سال  20۴0و براساس پیشبینی آژانس
بینالمللی ان��رژی ،مصرف روزانه نفتخام دنیا
از م��رز  105میلیون بش��که عبور خواهد کرد.
ممکن اس��ت با افزای��ش آگاهیهای عمومی،
ش��اهد تغییر در سبد مصرف جهانی انرژی در

سالهای آینده باشیم.
توسعه پرشتاب انرژیهای پاک میتواند یک
انقالب زودهنگام پدید آورد .از نگاه ژئوپلیتیک،
تغییر در الگوی مصرف انرژی آغاز ش��ده است.
رشد مصرف نفت در اکثر کشورهای اروپایی صفر
یا نزولی است اما مثال میزان وابستگی ژاپن به
نفت خاورمیانه  ۸7درصد است.
نرخ مش��ابه برای هند  6۴درصد و در مورد
چین  ۴۴درصد است .همچنین با افت تولید در
مناطق دیگر دنیا ،شاهد افزایش این نرخها در
سالهای آینده خواهیم بود .به این ترتیب اهمیت
خلیجفارس همچنان در حال افزایش است.
بیش از  60درصد ذخایر نفت دستنخورده
دنی��ا در این منطقه قرار دارد .یکس��وم نفت
صادراتی دنیا نیز از تنگه هرمز ترانزیت میشود.
بنابراین این آبراهه کلیدی را باید مهمترین نقطه
دنیا دانست.
همزمان با اش��غال افغانستان توسط اتحاد
جماهیر شوروی در سال  1979میالدی ،رژیم
شاهنشاهی مورد حمایت کاخ سفید سرنگون
شد؛ اتفاقی که دسترسی آمریکاییها به ذخایر
نفت خاورمیانه را با ریس��ک مواجه کرد و برای
حفظ منافع ایاالت متحده و مقابله با ابرقدرت
ش��رق ،باید نیروهای نظامی آمریکایی در این
منطقه حاضر میشدند.
با حضور سربازان روستبار در افغانستان ،آنها
به  300مایلی آبهای اقیانوس هند و نزدیکی
تنگه هرمز به عنوان کلیدیترین آبراهه ترانزیت
نفت دنیا رسیده بودند .آمریکاییها هر گونه تالش
برای کنترل خلیجفارس را اقدامی در جهت از
دست رفتن منافع کلیدی خود میدانستند و از
هر اقدامی به ویژه لشکرکشی نظامی برای تامین
منافع خود استقبال میکردند.
 نگاهی به دکترین کارتر
کارتر ،رییسجمهور ایاالتمتحده در اواخر

ده��ه  1970میالدی با ایجاد نیروهای واکنش
سریع در منطقه خلیجفارس تالش کرد برتری
نظامی خود را به جهانیان دیکته کند .ریگان نیز
که در س��ال  19۸1به قدرت رسید ،این نیروها
را با ایجاد سنتکام و تفویض فرماندهی مستقل
تقویت کرد.
در چه��ار دهه اخیر این نیروها دسترس��ی
آمریکاییها به آبهای خلیجفارس را تضمین
کردهاند .این نیروها در جنگهای بیپایان این
منطقه نیز نقشآفرینی میکنند.
در س��ال  ،19۸7ریگان دستور اسکورت
نفتکشه��ای کویت��ی را ص��ادر ک��رد .این
نفتکشه��ا با تغیی��ر پرچم و نص��ب پرچم
ایاالتمتح��ده از تنگه هرمز عبور کردند .این
اقدام را باید نخستین گام عملی برای تحقق
دکترین کارتر دانست.
اما این نفتکشها بارها توسط نیروهای ایرانی
سوار بر قایقهای تندرو مورد حمله قرار گرفتند؛
اتفاقاتی که بزرگترین جنگ نفتکشهای تاریخ
را پدی��د آورد .در مقاب��ل ،تهران تالش میکرد
رهب��ران دولتهای عربی را به دلیل حمایت از
رژیم صدام حسین تنبیه کند.
پاسخ آمریکاییها نیز که به عملیات ارنست
ویل شهرت یافت ،مشابه اقداماتی است که در
ماههای اخیر مایک پمپئو تالش میکند آنها را
مجددا عملیاتی کند.
این نیروها در سال  1990میالدی ،عملیات
بیرون راندن س��ربازان صدام حس��ین از کشور
کویت را آغاز کردند .چرا که عالوه بر لزوم تامین
امنی��ت گذرگاههای ترانزیت نف��ت باید برای
دستیابی مطمئن آمریکاییها به میادین نفتی
نیز اقدامات مورد نیاز انجام میشد.
این راهبرد ،منافع ژثوپلیتیک واش��نگتن و
برتری جهانی ایاالت متحده را نیز به جهانیان
دیکته میکرد .آمریکاییها همواره ادعا کردهاند

زاویه

آینده مبهم عرضه و تقاضاي طالي سیاه
سه پیشبینی بزرگ بازار نفت جهان
بر سر اینکه امسال چه بر سر عرضه و
تقاضا خواهد آمد اختالف نظر دارند و
باید ثابت شود که حداقل یکی از آنها
کامال در اشتباه است.
ب��ه گ��زارش نفت خبر ب��ه نقل از
بلومبرگ ،این نتیجه نهایی مقایس��ه
پیشبینی عرضه و تقاضای نفت اوپک،
سازمان بینالمللی انرژی در پاریس و
اداره اطالعات انرژی آمریکاست.
سازمان کش��ورهای صادرکننده
نفت در ماه دسامبر تصمیم گرفتند
کاهش تولیدش��ان را تا ماه دسامبر
تمدید کنند.
تی��م تحقیقات��ی اوپ��ک میگوید
توافق��ش در طول س��ال  2020بازار
اشباع را خالی خواهد کرد.
در مقاب��ل IEA ،و  EIAمعتقدند
اگر این توافق به طور کامل عملی شود
سطح تولید باال خواهد رفت حتی در
صورتی که توافق اوپک تا پایان س��ال
هم باقی بماند.
اوپکپالس در ماه دسامبر تصمیم

این نهاد اقتصادی جهانی گفته است رشد اقتصادی در این مناطق در سال
 2021باالتر خواهد رفت و به  3/2درصد خواهد رسید.صندوق بینالمللی پول
همچنین در گزارش خود نوش��ته است که ادامه تنشها در منطقه خاورمیانه
میتواند عرضه نفت را با دشواری روبهرو کند.
به گزارش این نهاد ،افزایش تنشهای ژئوپلیتیک به ویژه میان ایران و آمریکا
میتواند عرضه نفت را در جهان با اخالل روبهرو و س��رمایهگذاریهای تجاری
را متوق��ف کند.تنشها میان ایران و آمری��کا در ماه جاری پس از ترور یکی از
اصلیترین چهرههای نظامی ایران ،ژنرال قاسم سلیمانی تشدید شده است.این
رویدادها باعث افزایش موقتی قیمت نفت شد و به این ترتیب ارزش نفت برنت
در هر بش��که حتی به  70دالر رس��ید اما بعد از آن قیمتها تعدیل شد و نفت
برنت به  65دالر در هر بشکه بازگشت .تنشها در خاورمیانه همچنین به دلیل
افزایش ناآرامیهای سیاسی در عراق ،دومین تولیدکننده بزرگ اوپک ،وضعیت
مخربی دارد.اوضاع در لیبی نیز به دلیل زد و خوردهای نظامی نیروهای رقیب
چندان مساعد گزارش نمیشود.

گرفت سرجمع 500هزار بشکه دیگر در
روز از تولید خود بکاهد و عربستان نیز
داوطلبانه  ۴00هزار بشکه از تولید خود
کم خواهد کرد که البته به شرطی است
که دیگران به توافق پایبند بمانند.
آخرین چشمانداز اوپک پیشبینی
میکن��د ذخیره جهان��ی نفت به طور
متوسط  100هزار بشکه در روز در طول
سال کاهش یابد با این فرض که توافق
دسامبر به همان شکل باقی بماند و تا
مارس ادامه یابد.
نرخ کاهش میتواند به روزانه 300
هزار بشکه هم برسد اگر توافق تا پایان
سال هم رعایت شود.
حتی اگر گروه نتواند توافقش را به
تمامی به اجرا بگذارد و س��طح تولید
همان سطح ماه دسامبر باشد پیشبینی
اوپک این اس��ت که کاهش اندکی در
ذخایر جهانی وجود داشته باشد.
دو س��ازمان دیگ��ر ،اداره اطالعات
انرژی آمریکا و سازمان بینالمللی انرژی
چشماندازی بسیار متفاوت دارند.
ه��ر دو معتقدند ک��ه ذخایر نفت

افزای��ش خواهد یافت حتی اگر توافق
اوپک کامل و برای تمام س��ال اجرایی
ش��ود.این س��ه س��ازمان از زمان آغاز
کاهش تولی��د اوپکپالس در س��ال
 2017درباره تاثیر این توافق ،اختالف
نظری مشابه دارند.
نم��ودار عرض��ه و تقاض��ای اوپک
میگوید ذخی��ره جهانی نفت از زمان
آغاز توافق کاهش تولید در سال ،2017
 653میلیون بش��که کاهش داش��ته
است .بار دیگر دو نهاد دیگر معتقدند
محدودی��ت تولید اوپ��ک تنها حجم
اکتش��اف نفت را از آغاز س��ال 2017
محدود کرده است.
پس از کاهش اولیه در سال ،2017
ذخایر نفت در سال بعد بهبود یافته و در
سال  2019در همان سطح باقی مانده
است.نتیجه سرجمعی مطابق دادههای
 EIAنش��ان از افزایش ذخایر نفت تا
 100میلیون بشکه ،حدفاصل سالهای
 2017تا  2019دارد.
 IEAای��ن رق��م را  1۴2میلیون
بش��که تخمین زده اس��ت .خب این

همه نفت کجاست؟
خ��ب ،هر کدام از س��ازمانها روی
چیزه��ای اندک متفاوتی کار میکند،
روشه��ای اندازهگیری متفاوت دارد و
در نتیجه قاعدت��ا ارزیابیاش متفاوت
اس��ت .این تفاوتها به کن��ار ،اوپک و
متحدانش همچنان مصر هستند که
ب��ا کاهش تولید ،ذخای��ر مازاد نفت را
کاهش دهند.وزیر نفت عربس��تان ماه
ژانویه گفت :ه��دف ما در اوپکپالس
تالش برای رساندن ذخایر نفت به میزان
مشخصی است .به گفته او این میزان
باید میانگین پنج سال گذشته باشد یا
میزان حدفاصل  2010تا  .201۴این
نش��اندهنده این است که گروه هدف
مشخصی ندارد.
آخرین گزارش ماهانه اوپک ذخیره
نفت تجاری کشورهای  OECDرا در
پایان ماه نوامبر  2/92میلیارد بش��که
برآورد کرده اس��ت؛ اندکی بیش��تر از
 2/92میلیارد بش��که .براساس برآورد
 IEAاین رقم ذخایر نفت را میان ۸/9
میلیون بشکه ( )IEAو  17/5میلیون
بشکه ( )OPECباالتر از سطح میانگین
پنج سال گذشته اعالم میکند.

که اقدامات نظامی آنها در خاورمیانه در جهت
حفظ منافع بلوک غرب اس��ت .اقدامی که در
جنگ نفتکشه��ا از آن با عنوان «جنگ برای
صلح» یاد میشد.
هر چند آنها بیش از هر چیز به دنبال برتری
بر روسها در رقابتهای جهانی و دارا بودن کارت
بازی برتر بودند .به هر ترتیب ،آمریکاییها وظیفه
حفظ امنیت جریان صادرات نفت از خلیجفارس
را با هزینهای هنگفت برعهده گرفتهاند.
بعدها با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،
آمریکاییه��ا به عن��وان تنها ابرق��درت دنیا
از راهب��رد حفظ جریان عرض��ه انرژی برای
چانهزنی در مذاکرات خود ،بهره زیادی بردند.
بنابرای��ن همه واردکنندگان نفت دنیا به این
اقدامات کاخ س��فید ،وابستگی همهجانبهای
یافتهاند.
اروپا و ژاپن ،مهمترین طرفهای وابسته به
اقدامات آمریکاییها در خاورمیانه در جهت تامین
امنیت عرضه نفت مورد نیاز آنها هستند.
فراموش نکنید که این کشورها بخش اعظم
هزینه جنگ کوی��ت را پرداخت کردند .امروزه
اگرچه اکثر این کشورها در مورد فاجعه تغییر
اقلیم نگران هستند و تالش میکنند وابستگی
کمتری به نفت داش��ته باشند اما همچنان تا
سالها و در کنار دولتهای چین و هند ،خواهان
امنیت عرضه انرژی مصرفی خود هس��تند .در
جن��گ تج��اری کنونی پکن و واش��نگتن نیز
این راهبرد یکی از برگهای برنده کاخ س��فید
محسوب میشود.
البته آمریکاییها در س��ایه انقالب ش��یل،
وابستگی خود را به نفت وارداتی کاهش دادهاند
و بی��ش از  75درصد نفت مصرف��ی خود را از
میادین داخلی تامین میکنند( .نرخ مشابه در
سال  200۸تنها  35درصد بوده است).
در مقابل ،همپیمانان ایاالت متحده در سازمان
ناتو و رقبایی نظیر چین از وابستگی بیشتری به
نفت خاورمیانه برخوردارند .اما نفت خاورمیانه در
کاهش قیمت انرژی عرضه شده در بازار آمریکا
نقشی کلیدی دارد.
فراموش نکنید که ایاالت متحده برای حفظ
نق��ش رهبری ژئوپلیتیک خود در این منطقه،
حاضر به ترک آن نیس��ت .در س��پتامبر سال
 ،2013باراک اوباما در سازمان ملل متحد اعالم
ک��رد :آمریکا از همه مولفهه��ای قدرت بهویژه
نیروهای نظامی برای محافظت از منافع کلیدی
خود در خاورمیانه بهره خواهد برد.
وی با اشاره به کاهش وابستگی کشورش به
نفت وارداتی افزود :دنیا همچنان به عرضه نفت
خاورمیانه نیاز دارد و هر گونه تنش میتواند همه
اقتصاد جهانی را به چالش بکشد.
با این اوصاف ایرانیها یک جبهه گسترده در
برابر آمریکاییها تشکیل دادهاند .اقدامی که یک
ریسک بزرگ بر سر سلطه تمامعیار واشنگتن
محسوب میشود .ایرانیها به بزرگترین مانع
تحق��ق رویاهای اس��تراتژیک کاخ س��فید در
خاورمیانه تبدیل شدهاند و آمریکاییها حاضرند
با صرف هزینهای سنگین این دشمن بزرگ را
به زانو درآورند.
اگر دولت ترامپ یک جنگ تمامعیار با ایران
را آغاز کند از کلمه نفت در رسانهها سخن گفته
نخواهد شد .اما نفت را باید ریشه همه بحرانهای
دیروز ،امروز و فردای خاورمیانه دانست.

خبر

وزیر نفت اعالم کرد

مبادی مجاز برای صادرات فرآوردههای نفتی

وزیر نفت با صدور ابالغیهای ،مبادی
مجاز برای ص��ادرات همه فرآوردههای
نفتی ،انواع مشتقات نفتی و محصوالت
نهایی آنها را اعالم کرد.
براس��اس ابالغیه وزیر نفت به علی
مویدیخرمآبادی ،رییس ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز با توجه به اینکه مالک
عمل گمرک جمهوری اس��المی ایران
در ص��ادرات کاالهای موضوع این نامه،
سامانه ثامن است بنابراین خواهشمند است به منظور تسهیل در کار گمرک
و مبارزه با قاچاق موارد یادشده ،دستور فرمایید با فوریت مفاد این نامه بهطور
کامل در سامانه «ثامن» درج و اعمال شود تا گمرک جمهوری اسالمی ایران
بتواند مصوبههای یادشده هیات محترم وزیران را عملیاتی و اجرا کند.
فاکتورهای منشأ معتبر صادرشده تاکنون تا پایان  31خردادماه  1399معتبر
خواهد بود و از تاریخ یکم بهمنماه  ،139۸منشأهای مجاز برای صادرات انواع
هیدروکربورها و محصوالت موضوع تعرفههای مندرج در مصوبههای یادشده
هی��ات محترم وزیران ترتیبات و موارد مندرج در این نامه تنها مالک عمل و
اقدام گمرک خواهد بود.
صادرات انواع هیدروکربورها و موارد مش��مول این ابالغیه حتی اگر تحت
عنوان تعرفههای دیگر کتاب مقررات واردات و صادرات ،مانند فصول ،32 ،29
 3۴و  3۸برای صادرات اظهار شوند ،مشمول اعالم منشأ مجاز به ترتیب مقرر
در این ابالغیه میباشند.
این ابالغیه صرفا ناظر بر اعالم منشأهای مجاز برای صادرات کلیه فرآوردههای
نفتی ،انواع مشتقات نفتی و محصوالت نهایی آنهاست و بنابراین صادرات دیگر
محصوالت ش��رکتهای نامبرده ش��ده در بند «د» این ابالغیه (شرکتهای
پتروشیمیایی) ،کماکان طبق روال قانونی مورد عمل فعلی ادامه خواهد یافت.
ش��رکتهای تابعه وزارت نفت به ترتیب زیر منش��أهای مجاز تولید انواع
فرآوردهها و مشتقات نفتی و محصوالت نهایی آنها میباشند:
اف -1 -شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
شرکت ملی گاز ایران
پاالیشگاههای نفت به ترتیب زیر منشأ مجاز تولید انواع فرآوردهها و مشتقات
نفتی و محصوالت نهایی آنها میباشند:
پاالیش��گاه آبادان ،پاالیشگاه تهران ،پاالیش��گاه اصفهان ،پاالیشگاه شازند
اراک ،پاالیشگاه تبریز ،پاالیشگاه شیراز ،پاالیشگاه بندرعباس و پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس.
شرکتهای تولیدی روغن موتور و روغن صنعتی و قیر به ترتیب زیر ،صرفا
منشأ مجاز صادرات محصوالت تولیدی خود میباشند:
ش��رکت نفت پارس ،شرکت نفت سپاهان ،ش��رکت نفت بهران و شرکت
نفت ایرانول برای صادرات انواع روغن موتور و روغنهای صنعتی ،انواع روغن
پایه ،اکسترکت ،پیدیایتار ،رابر پراسس اویل ،اسلک وکس ،پارافین و فوتس
اویل موضوع تعرفه ش��مارههای ،271019۴0 ،27101930 ،271101910
 27102000 ،27109900 ،27101950و .27129020
در مورد روغنهای صنعتی حاصل از تصفیه دوم ،مطابق نظر ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز عمل شود.
برای صادرات قیر ،دارا بودن مجوز منشأ منتهی به پاالیشگاههای یادشده در
بند (ب) این ابالغیه الزامی است.
در مورد روغنهای صنعتی حاصل از تسویه دوم ،مطابق دستورالعمل ماده
 ۴5ابالغی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدام شود.
بند د -شرکتهای پتروشیمیایی زیر صرفا برای صادرات هیدروکربورهای
تولیدی خود ،منشأ مجاز تولید میباشند:
صنایع پتروشیمی خلیجفارس ،پتروش��یمی بندرامام ،پتروشیمی نوری،
پتروشیمی آریا ساسول ،پتروشیمی پارس ،پتروشیمی ایالم ،پتروشیمی کاویان،
پتروشیمی شیمی بافت ،پتروشیمی امیرکبیر ،پتروشیمی بوعلی
پتروشیمی مارون ،پتروشیمی مروارید ،پتروشیمی خارک ،پتروشیمی بوشهر،
پتروشیمی جم ،پتروشیمی شازند اراک ،پتروشیمی تبریز ،پتروشیمی بیدبلند
خلیجفارس ،شرکت پترو پاالیش کنگان ،شرکت پتروشیمی بیستون صرفا برای
صادرات  LABو صادرات انواع نفتخام و میعانات گازی
صادرات انواع نفتخام و میعانات گازی ،بهطور انحصاری توسط شرکت ملی
نفت ایران صورت میگیرد.
معاونت برنامهریزی وزارت نفت مکلف است ،بهمنظور تسهیل عملیات گمرک
و اجرای بهتر موارد یادشده در این نامه و در اجرای مصوبه شماره /۸6975ت
56972ه� تاریخ  11مهرماه  139۸هیات محترم وزیران با پیگیری از طریق
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منشأهای مجاز یادشده در این نامه را در سامانه
«ثامن» اعمال کرده و این موارد را جایگزین ترتیبات فعلی مورد عمل در این
س��امانه کند.هر گونه اضافه و کم کردن به اسامی مندرج در بندهای (الف) تا
(ه�) این نامه صرفا توسط وزیر نفت انجام خواهد شد ،لیکن اشخاصی که نام آنها
در این نامه به عنوان منشأ مجاز برای تولید انواع فرآوردهها و مشتقات نفتی و
محصوالت نهایی آنها نیامده و منشأ تولیدات نهایی آنها ،شرکتها /پاالیشگاهها/
پتروشیمیهای یادشده در این نامه نیست ،باید به پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی و پس از این معاونت برنامهریزی وزارت نفت،
بهصورت موردی مجوز /معرفینامه تایید منشأ مجاز ،دریافت کنند.

ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
کليه متقاﺿيان محترﻡ می توانند هزینه اشتراﻙ خود را بر اساﺱ مبلﻎ مندرﺝ در جدول ذیل :
به حساب جاﻡ بانﻚ ملت به شماره  463983 /78به ناﻡ روزنامه جهان صنعت
واریز و اصل سند بانﻜی مربوطه را به همراه فرﻡ تﻜميل شده به دفتر امور مﺸترکيﻦ روزنامه جهان صنعت ارسال نماﺋيد .
آدرﺱ  :ميدان آرژانتيﻦ -بلوار بيهقی -خيابان دهم غربی -ﭘﻼﻙ  -10واحد  2و یا ارسال از طریق نمابر 88731431 :

» فقﻂ تهران بزرگ «

دوره اشتراﻙ
هزینه اشتراﻙ )ریال(

 6ماهه
3/000/000

یﻜساله
6/000/000

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

شرایﻂ اشتراﻙ :
tساعاﺕ تحویل روزنامه از  6الی  11صبح
tشروع اشتراﻙ ) متقاﺿيانی که درخواست خود را به طور کامل تحویل نمایند ( اول و شانزدهم هر ماه می باشد.
tمبلﻎ مندرﺝ در جدول فوق بابت روزانه یﻚ نسخه اشتراﻙ می باشد .
tلﻄفا ً کﭙی فيﺶ بانﻜی را تا ﭘایان اشتراﻙ نزد خود نگهداری فرماﺋيد .
tدر صورﺕ عدﻡ تحویل روزنامه حداکﺜر تا ساعت  14همان روز مراتب را با تلفﻦ  88731981اعﻼﻡ فرماﺋيد .
ناﻡ و ناﻡ خانوادگی  ..................................... :شرکت  /موسسه  ................................... :کدﭘستی  ........................ :تلفﻦ .......................:
فاکس  ................................ :تعداد درخواستی  ......................................:مدﺕ اشتراﻙ 6 :ماهه

یﻚ ساله

آدرﺱ ........................................................................................................................................................................................... :
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نیمه پر لیوان مهاجرت

سیدمحمدرضاحسینی*-توسعهبهمعنایجایگزین
کردن فقر با رفاه ،نیازمند اصول اولیه و پیشنیازهایی است
که در قالب مدلها و استراتژیهای مرسوم اقتصادی به آن
پرداختهنمیشود.
تصور کنونی از ممالک توسعهیافته ،تصویری مکانیکی
است که پدیده توسعه را در مجموعهای از پروژههای زیربنایی
و صنعتی خالصه میکند .اما حقیقت این است که کشورهای توسعهیافته کنونی،
خود مسیری ناهموار را پشت سر گذاشتهاند و پیشنیازها به مرر زمان در آن کشورها
نهادینهشدهاند.پویاییاقتصادیدرگروشکوفایینیروهایبالقوهدرمردمیکسرزمین
است و تمام اقداماتی که زمینه آزادی تفکر انسانی از جهل و جمود فکری را فراهم
میآورد ،زمینهساز توسعهیافتگی خواهد بود .رشد امری طبیعی است اما شتاب یا
کندی در آن متاثر از شرایط حاکم بر جامعه است .استبداد ،جهل فکری و خرافات
بزرگترین مانع تاریخی کشورها برای ظهور توسعه بوده است.در طول سالهای
بعد از انقالب مساله مهاجرت از ایران به مساله سیاسی و ژورنالیستی تبدیل شد و
از مهاجران اغلب به عنوان خائن و ضدانقالب یاد میشد .در طول سالهای بعد و
شدت یافتن موج مهاجرت ،این نگاه به آرامی تعدیل شد اما هنوز هم تهمانده همان
افکار در سازمانها و نهادهای دولتی کشور به وضوح نمایان است.بنا بر آمار در سال
 1395حدود هفت میلیون ایرانی در خارج از خاک ایران زندگی میکردند و تخمین
زده میشود در حال حاضر این عدد به مرز  9میلیون نفر رسیده باشد یعنی تقریبا
 10درصد جمعیت ایران .این آمار نگرانیهای زیادی را در ذهن مس��ووالن ایجاد
کرده است و بعضا به گوش میرسد که کشور در حال تدارک سرمایهگذاری وسیع
برای بازگرداندن نخبگان مهاجر به کشور است.اما بیایید این رخداد را از زاویهای دیگر
بنگریم .ما در آیندهای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که جامعه ایرانی خارج از
کشور به عنوان یک پل ارتباطی بین ایران و جهان عمل خواهد کرد و شاید بتوان
آن را مهمترین البی فرهنگی -سیاسی با دنیا دانست .این حقیقت نشانه آن است که
فرهنگ ایرانی برخالف آنچه به نظر میرسد ،مشغول تکاپو است تا به شیوهای نوین
فرصتیبرایخروجازموقعیتفعلیناشایستخودبیابد.دراینفضاغیراقتصادیترین
وغیرمنطقیترینکارآناستکهمسووالنوسیاستگذارانبکوشندباایجادامتیازات
مصنوعی ،روی مساله مهاجرت سرمایهگذاری کنند .البته نمیتوان منکر پدیده فرار
مغزها شد که همراه با مهاجرت خود ،هزینه هنگفت سرمایهگذاری برای تحصیل و
رشد را به کشورهای دیگر برده و ثمره آن را در باغ دیگران عرضه میکنند اما روی
دیگر این ماجرا بسیار مثبت است .میتوان آن را به منفعتی عظیم برای کشور تبدیل
کرد.توسعهسریعصنعتیدرکشورهایپیشرفتهکنونیزمانیحاصلشدکهعلومبه
ویژه علوم پایه در خدمت صنعت قرار گرفتند .ابتکار عمل دولتها در ایجاد ارتباط بین
تحقیقاتوصنعت،مهمتریناقدامکشورهایتوسعهیافتهدرمسیرتوسعهیافتنبوده
است .حال که کشور ما در برههای از زمان قرار گرفته که قدرت سرمایهگذاری در علوم
پایه و تربیت نیروی انسانی را از دست داده است ،مهاجرت نخبگان و باال رفتن سطح
دانششان میتواند اتفاق مبارکی برای آینده ایران باشد .قطعا روزی که کشورمان در
مسیر رشد و بالندگی قرار گیرد این حجم باالی نخبه علمی به کشورشان مراجعت
کرده و در سرعت بخشیدن به حرکت توسعه تاثیرگذار خواهند بود.در طول تاریخ
مهمترین عامل نشاط فرهنگی در ایران ،تعامل پایدار با جهان بوده است .مردم ایران
به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود ناگزیر بودهاند با دنیا در تعامل باشند و این
تعامل به سود کشور بوده است .پس اتخاذ سیاستهای نابجا جهت ممانعت از خروج
نخبگان یا سرمایهگذاری روی بازگرداندن آنها در شرایطی که هنوز بستر پیشرفت
مهیا نشده ،کاری بس اشتباه است.
* اقتصاددان
خبر

طعنه هاشمی به منبع انتشار بوی نامطبوع

رییس شورای شهر در واکنش به منبع بوی نامطبوع تهران گفت :من به رییس
مدیریت بحران نیز نامه زدم و از او خواستم که این موضوع را به صورت جدی پیگیری
وگزارشآنراارائهکند.هاشمیافزود:دستگاههایشناساییمنشأبوبایددرکلتهران
نصب شود زیرا ما شاهد هستیم که بو نقطه به نقطه در پایتخت احساس میشود.
وی تصریح کرد :باید مش��خص ش��ود که این بو از گند کدام نهاد است و مال
کیست؟ (با خنده)
هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا منظور شما گند نهادهای سیاسی است یا
غیرسیاسی؟ گفت :نظر من روی بوی سیاسی و بوی غیرسیاسی است ،زیرا هر دوی
این عوامل میتوانند در انتشار بوی نامطبوع نقش داشته باشند.

مهدیهبهارمست-محسن هاشمی ،رییس
شورای شهر تهران دیروز در میانه جلسه شورای
ش��هر تهران با ترک جلسه و سپردن اداره آن به
نایبرییس شورا با حضور در جمع خبرنگاران در
پاسخ به سوالی مبنی بر کمک هشت میلیاردی
ش��هرداری تهران به جش��نواره فیلم فجر گفته
«جش��نواره فیلم فجر یک موضوع ملی اس��ت
و اهمی��ت وی��ژهای برای انق��الب دارد و همه ما
نسبت به این جشنواره مسوول هستیم .معموال
شهرداریها اسپانسر چنین فعالیتهای فرهنگی
میشوند و دقت داشته باشید که ما ساالنه بیش
از  1۴00میلیارد تومان در عرصه فرهنگی تهران
هزینهمیکنیمواینگونهتخریبهایشهرداریبه
خصوص ازطرف اهالیکهمدعی فرهنگهستند،
درست نیست».
«هاشمی با بیان اینکه بودجههای فرهنگی
شهرداری را میتوان در حوزههای مختلف هزینه
کرد ،گفت :حاال اگر ش��هرداری به این جشنواره
کمک نمیکرد ،میگفتند که انقالبی نیست و به
دهه فجر هم توجه نمیکند ».این عرایض رییس
شورای شهر تهران بسیار غیرمنطقی است زیرا
کمک نقدی شورا به جشنواره فجر با این حجم
از کنارهگی��ری هنرمن��دان و داوران امری عبث
است .بهتر است این هزینهها در راستای بازسازی
مناطقحاشیهنشینتهرانیایافتنعللواقعیبوی
نامطبوع تهران یا علی ماشاءهلل مشکل دیگر شود.
 مخالفتصددرصدیشورا
در همین رابطه ناهید
خداکرمی ،عضو شورای
شهر تهران در این باره
به «جهانصنعت» گفت:
مبلغی که هاشمی برای
اسپانسری جشنواره فجر

انتقاد خداکرمی ازکمک بالعوض شهرداری به جشنواره فجر
در گفت و گو با «جهان صنعت»:

از کیسه مردم نبخشید

مدنظر دارد حتما باید در برنامههای بودجه
ش��هرداری پیشبینی شده باشد یا موافقت
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا را کسب
کند که در حال حاضر هیچکدام از این موارد
برای جشنواره فجر صدق نمیکند.
خداکرمی در ادامه افزود :ش��ورا مخالف
صددرصدی این امر است ،مخصوصا امسال
ک��ه جش��نواره فجر با خ��روج تع��دادی از
هنرمندانی که نماینده بخشی از مردم بودند،
روبهرو شده است گرچه اجاره تاالر برج میالد

زاویه

ساختمان پالسکو که آتش میگیرد
او ه��م مثل بس��یاری از کس��بههای
این س��اختمان  53س��اله خس��ارت
میبین��د .بع��د از دو س��ال دوندگی،
وقتی بدهیهایش را میدهد ،مجبور
میشود به یکی از شهرکهای اطراف
ته��ران مهاج��رت کند و ی��ک مغازه
سیگارفروشی راه بیندازد.
او هم مثل ۸0درصد پالسکونشینان
مدتی در مجتمع تجاری نور مشغول
به کار میشود اما به دلیل «شرایط بد
تجاری» آنجا  20میلیون تومان دیگر
به بدهیهایش اضافه میشود .بعد از
دو س��ال دوندگی ،بدهیهایش را به
هر ضرب و زوری که ش��ده ،پرداخت
میکن��د و دس��ت زن و دو بچ��هاش
را میگی��رد و با پ��ول پیش خانهاش
در تهران ،یک خانه در ش��هرکهای
حاش��یه پایتخت میخ��رد و حاال با
همه مش��کالتی ک��ه دارد به زندگی
ادامه میدهد.
جل��وی مغازه سیگارفروش��یاش
را ب��ا یک��ی از بلوکه��ای س��یمانی
ش��هرداری ک��ه با اس��پری قرمز آرم

کاسب پالسکو سیگار و تخمه میفروشد!
اجرائیات شهرداری ثبت شده ،بستهاند
و میگوی��د« :اینجا واحد مس��کونی
ب��وده و حاال به تجاری تبدیل ش��ده،
البته خودم حدس میزنم شهرداری
برای این موض��وع جلوی در مغازه را
مسدود کرده است وگرنه هنوز که به
من و مغازههای همسایه چیزی اعالم
نکردهاند .شهرک آبشناسان دو مرکز
تجاری دارد که بیشتر مغازههای یکی
از آن بنگاهی و مرکز تجاری بعدی هم
نیمهساخته است .همه جمعیت ساکن
اینجا نمیتوانند برای هر خرید به دو
مرکز تجاری که گوشه شهرک ساخته
شده ،بروند و به مغازههای پراکنده در
شهرک نیاز است».
قبال در محل��ه تهرانپارس زندگی
میکرده و دو سال بعد از آتش گرفتن
ساختمان پالس��کو ،تمام تالشش را
میکن��د که زندگیاش را س��رپا نگه
دارد و در نهایت هم مجبور میش��ود
با پ��ول پیش خانهاش در تهران یکی
از واحدهای مس��کن مهر در شهرک

آگهی مزایده عمومی یکمرحلهای

نوبت اول

مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری رشت

به استناد مصوبه یکصدویکمین جلسه مورخ  ۱۳۹8/۰5/۲۰هیاتمدیره ،سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر
شهرداری رشت در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره
 509809078000003مورخه  ۹8/۱۱/۰۱نسبت به واگذاری  4باب غرفه خود را به صورت اجاره یک ساله به اشخاص
حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
تاریخ انتشار آگهی مزایده نوبت اول ۱۳۹8/۱۱/۰۲
تاریخ انتشارآگهی مزایده نوبت دوم ۱۳۹8/۱۱/۱۰
فروش اسناد  ۱۳۹8/۱۱/۱۰لغایت ۱۳۹8/۱۱/۱7
 -۱آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت ساعت  ۱4:۳۰روز یکشنبه مورخ ۱۳۹8/۱۱/۲7
 -۲زمان بازگشایی پیشنهادهای واصله در ساعت  ۱4:۳۰روز دوشنبه مورخ ۱۳۹8/۱۱/۲8
عالقهمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن واحد مالي سازمان به شماره
 ۰۱۳- ۳۳8۲557۳تماس حاصل نمایند.
 -۳نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده عمومی :مبلغ سپرده شرکت در مزایده عمومی میبایست به شرح جدول ذیل
به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره  64۰۲-۱۱-۱4۹۰84۲-4نزد بانک مهرایران شعبه طالقانی رشت واریز یا
به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه گردد .مدت اعتبار ضمانتنامه از تاریخ افتتاح پیشنهادات حداقل سه ماه میباشد.
ردیف
1

و پردیس ملت که بهصورت رایگان در اختیار
جشنواره فیلم فجر گذاشتند از هشت میلیارد
تومان هم بیشتر است .به همین دلیل دیگر
پرداخت نقدی هیچ معنایی ندارد.
بهخصوص که برگزارکننده این رویداد هم
خود وزارت ارش��اد است به هر سو خودشان
مس��وول اداره جشنواره هستند ،نه ما! آنچه
وظیفه ما بوده انجام دادیم.
شورا به خود شهردار هم گفته که پرداخت
هشت میلیارد تومان به جشنوارهای که امسال

فق��ط آثار یک ع��دهای خ��اص را به نمایش
میگذارد ،هیچ وجاهت قانونی ندارد.
وی درب��اره میزان مخالفت ش��ورا گفت:
تقریبا اغلب اعضای ش��ورای ش��هر مخالف
این امر هستند.
 مساله را سیاسی نکنید
عضو شورای شهر تهران درباره اظهارات
اخیر هاشمی درباره انقالبی بودن شورا گفت:
ما نباید مدیریت شهری را به مسائل سیاسی
وصل کنیم .وظیفه مدیریت شهری تنها اداره

صحیح شهر است نه دخالت در امور سیاسی،
آن هم در ش��رایطی که شهر بدهکار است.
پیمان��کار تهرانی در ح��ال حاضر لنگ پنج
میلی��ارد ،یک میلیارد و  500میلیون تومان
برای پیشبرد عملیات شهری است .پرداخت
هشت میلیارد به جشنواره فجر هیچ توجیهی
از نظر عرفی ،قانونی و منطقی ندارد.
وی افزود :اگر ش��هرداری بخواهد چنین
کاری را انج��ام ده��د قطعا ما ب��ه آن تذکر
میدهیم .زیرا که مدیریت شهری در امورات
روزمره خودش مانده و نمیتواند پروژههایش
را اج��را کن��د ،پرداخت این مق��دار پول به
جشنوارهای که خودش بودجه و اسپانسرهای
مختلف هم دارد هیچ توجیح منطقی ندارد.
بهخص��وص که هنرمندان اهل دل و مردمی
از این جشنواره کنار کشیدند .بنابراین اصال
قابل قبول نیس��ت که چنین جشنواره نصف
و نیم��های را با چنی��ن مبلغ کالنی حمایت
مالی کنیم.
خداکرم��ی در ادام��ه اف��زود :نباید تمام
مس��ائل را با سیاس��ت و انقالب قاطی کرد،
بن��ده از نظر منطقی برای اداره بهتر ش��هر
میگوی��م که ام��روزه در کاره��ای معقول
روزمره ماندهایم.
اتفاقا یکی از پاشنه آشیلهای این کشور
همین است که تا کسی نقض منطقی میکند
فورا به آن ان��گ غیرانقالبی میزنند تا خفه
شود که این اصال درست نیست.
مخالفت ش��ورا با اسپانس��ری شهرداری
برای جشنواره فجر هیچ ارتباطی به انقالبی
بودن یا نبودن کسی ندارد ،چیزی که برای
م��ا اهمی��ت دارد مدیری��ت ش��هری و امور
شهروندان است.

مکان

نوع فعالیت

مساحت تقریبی
(مترمربع)

نرخ پایه اجاره ماهیانه
به ریال

نرخ پایه اجاره سالیانه
به ریال

مبلغ سپرده شرکت در
مزایده به ریال ( 10درصد)

غرفه شماره 5فاز2

حملونقلی سواری

34/36

10/000/000

120/000/000

12/000/000
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غرفه شماره  6فاز2

غیرحملونقلی

34/36

10/000/000

120/000/000

12/000/000

3

غرفه شماره  1فاز 1

غیرحملونقلی

21/80

10/000/000

120/000/000

120/000/000

4

غرفه شماره 3فاز 1

غیرحملونقلی

14/40

5/000/000

60/000/000

6/000/000

 -4قیمت اسناد  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال است که از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت واریز میگردد.
 -5سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -6برندگان اول تا دوم مزایده براساس آییننامه معامالت شهرداری تعیین میشوند.
 -7هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاددهندگان با هم تبانی کردهاند مزایده لغو گردیده و با متخلفین براساس قانون
رفتار خواهد شد.
 -8کلیه کسورات قانونی بهعهده برنده مزایده میباشد.
 -۹هزینه درج آگهی ،کارشناسی و کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک ستاد بهعهده برنده مزایده میباشد.
 -۱۰شرکتهای واجد شرایط ،شرکتهای حملونقلی بوده و میبایست مجوز خدمات حملونقل مسافر از مراجع
ذیصالح را داشته باشند و اساسنامه و همچنین آخرین تغییرات ثبت شرکت را در سامانه بارگذاری نمایند.
 -۱۱قیمت پیشنهادی به صورت ساالنه ارائه گردد.
 -۱۲سایر جزئیات در اسناد مزایده عمومی مندرج میباشد.
 -۱۳شرکت در مزایده به منزله قبولی تمامی شرایط مزایده و قرارداد فیمابین خواهد بود.
 -۱4شرکتهای مسافربری فقط در یک غرفه میتوانند برنده مزایده باشند.
 -۱5اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت غرفههای حملونقلی باید از سازمان حملونقل جادهای مجوز داشته باشند.
دستگاه مزایدهگذار

سرپرست سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری رشت
محمدنوریهریس

آبشناسان که در  ۴0کیلومتری تهران
ق��رار دارد ،بخ��رد .در نهایت با کمک
خانوادهاش یعنی پدر و برادرهایش یک
مغازه کوچک سیگار و توتونفروشی راه
میان��دازد و در کنارش تخمه و لوازم
قلیان هم میفروشد.
او میگوید« :حداقل  90درصد مردم
اینجا زی��ر خط فقر زندگی میکنند و
زندگیشان را با یارانه میگذرانند .خیلی
از خانوادهها بدسرپرست و بیسرپرست
هس��تند و برخی هم زندگیشان را با
چهار تاپنجمیلیونتومانشروعکردهاند.
بس��یاری از آنها محتاج نان هستند و
درخواست جنس نسیه دارند».
اسامی کسانی که نسیه گرفتهاند
را روی چند کاغذ نوش��ته و به دیوار
چس��بانده است .لیس��تها را نشان
میدهد و اضاف��ه میکند« :اگر اینها

را وارد دفتر نمیکنم برای این اس��ت
که جلوی چش��مانم باش��د و بتوانم
ببین��م .برخی تا  300هزار تومان هم
بدهی دارند و س��یگار ،توتون و تخمه
خریدهان��د اما بیشترش��ان میآیند و
بدهیهایشان را میدهند .تنها مسجد
شهرک آبشناس��ان حداقل  3۸0نفر
را تح��ت پوش��ش دارد .بس��یاری از
واحدهای مسکونی اینجا قبل از آنکه
آماده ش��وند ،تحویل مردم داده و در
آن ساکن شدهاند .اکثر مردم اینجا در
شهرکهای صنعتی اطراف کارگری
میکنند و ماهها حقوق نمیگیرند».
«مش��کالت اینج��ا زی��اد اس��ت.
میگویند به شتر گفتند گردنت کج
اس��ت ،جواب داد کجایم صاف است؟
اینج��ا حتی ی��ک داروخانه هم ندارد
و م��ردم برای آنک��ه دارو بخرند باید

تا رباطکریم بروند که با ماش��ین 10
دقیقهای راه اس��ت .این ش��هرک بر
حس��ب تعداد واحدهای مسکن مهر
ح��دود  10هزار نفر جمعی��ت دارد.
زبالهه��ا خیل��ی بد جمع میش��وند،
گاهی سطلها آنقدر پُر میشوند که
دیگر ج��ا ندارند .حاال وضعیت خوب
شده ،تابستانها که آنقدر بو میگیرد
اصال نمیشود س��مت سطل زبالهها
رفت .همین دو هفته پیش روشنایی
خیابانها را وصل کردهاند .آس��فالت
خیابانها هم فاجعه اس��ت و میتوان
داخل برخی از چالههایی که وس��ط
خیابان است ،درخت کاشت!»
ای��ن حرفه��ا را میزن��د و ادامه
میدهد« :اصال از ش��رایط زندگی در
اینجا راضی نیس��تم چون امنیت هم
خیلی پایین است و شبها خیابانها
پر از ولگرد ،موادفروش و مصرفکننده
مواد مخدر است .گاهی خود من شبها
میترسم پا به خیابان بگذارم .خودتان
میتوانید تا شب بمانید تا فروشندههای
مواد مخدر را از نزدیک ببینید .کالنتری
اینجا کمبود مامور و ماشین دارد .مغازه
من را دزد زد ،سه ساعت و نیم بعد از
تماسم باالخره پلیس آمد .بعد از چند
روز ،یک مالخر وسایل مغازهام را برای
فروش پیش خودم آورده بود ،با پلیس
تماس گرفتم اما هیچکس نیامد .مغازه
من دوربین مداربس��ته دارد ،عکس،
فیلمها و حتی ش��ماره ماشین مالخر
را ه��م تحویل پلی��س دادم اما هیچ
تاثیری نداشت».

وی درباره مشکالت محل زندگیاش
میگوید« :آتشنش��انی ش��هرک یک
کامیون و دو ماش��ین کوچک دارد که
وقتی آتشس��وزی هم اتفاق افتاده ،از
پس آتش برنیامدهاند .وقتی ساختمان
پالسکوباآنعظمتآتشگرفتفقطدو
ماشینآتشنشانیبرایخاموشکردنش
آمد ،اینجا که جای خود دارد .وضعیت
خیابانه��ای اینجا را هم که میبینید.
پیمانکارانی میآیند ،کف خیابان را شن
میریزند و یک الیه نازک قیر هم روی
آن میریزند و میروند .همه ما میدانیم
پیمانکاری یعنی چه .یک هفته زمین را
میکنن��د و بعد از آنکه محله را کثافت
زد ،یک الیه نازک آسفالت میریزند و
میگویند خیابانها درست شد .وضعیت
خیابانه��ای اینجا آنقدر بد اس��ت که
در یک س��ال و نیمی که اینجا زندگی
میکنم جلوبندی ماش��ینم را سه بار
عوض ک��ردم .آنتندهی موبایلها هم
صفر است .من یک خط رایتل و یک خط
همراه اول دارم اما آنتندهیها افتضاح
است .اینترنت هم خیلی ضعیف است .با
کوچکترین رعد و برقی هم برق خانهها
قطع میشود .خالصه اینکه مشکالت
یکی دو تا نیست».
س��اختمان  17طبق��ه پالس��کو
سیامدی سه س��ال پیش ( )1395در
آتش س��وخت .از مجموع  1200واحد
صنفی این ساختمان تجاری 560،واحد
در حوزه پوشاک فعالیت میکردند .بعد
از آتشسوزی این مرکز حدود سه هزار
نفر بیکار شدند.

آگهی مناقصه عمومی یکمرحلهای

شماره مجوز1398 .6631 :

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

مناقصهگزار :ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اداره
حراست
موضوعمناقصه:پیمانکارینیروهایارگانثالثحراستشرکتملی
پخش فرآوردههای نفتی ایران در قالب دو حوزه جداگانه شمال و
جنوبکهبهترتیبحوزهشمالبا ۲۳۹نفرشاملستادحراستپخش
سوختگیری مهرآباد ،مناطق تهران ،تبریز ،اصفهان ،زنجان ،گلستان،
میاندوآب ،کرج ،اردبیل ،ارومیه ،قم ،ساری ،چالوس ،خراسانرضوی،
گیالن ،ش��اهرود ،چهارمحالوبختیاری ،قزوین ،اراک و حوزه جنوب
با  ۲۰۹نفر ش��امل مناطق آبادان ،فارس ،بوشهر ،اهواز ،هرمزگان،
تربت حیدریه ،خراسانجنوبی ،لرستان ،چابهار ،خراسان شمالی ،ایالم،
زاهدان ،کرمان ،یزد ،کردس��تان ،س��بزوار ،کهگیلویهوبویراحمد و
کرمانشاهمیباشد.
* الزم به ذکر است که هر پیمانکار میتواند برای هر دو حوزه
قیمت پیش�نهادی خود را ارائه نماید و چنانچه در یک حوزه
برنده شناخته شود پاکت دوم باز نخواهد شد.
تاریخ ،مهلت ،نشانی محل دریافت و تحویل فرمهای ارزیابی
کیف�ی مناقصهگران :تا دو هفته از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی
روزنامه متقاضیان میتوانند فرمهای ارزیابی کیفی را از س��ایت
 http://iets.mporg.irو بخ��ش مناقص��ات س��تاد در س��ایت
monaghese.niopdc.irو یا اداره حراس��ت به آدرس :تهران-
خیابان ایرانش��هر ش��مالی -روب��هروی پارک هنرمن��دان -نبش
خ ش��اداب -پالک -۱ش��رکت مل��ی پخش فرآوردهه��ای نفتی
ای��ران -طبق��ه دهم واحد حراس��ت دریافت و پ��س از تکمیل به
اداره حراس��ت ش��رکت ملی پخش تحویل نماین��د .تلفن تماس:
84۱۲۱584 -84۱۲۱65۹
ضمن ًا آگهی در سایت  www.shana.irنیز درج میگردد.
شرایط متقاضیان :کلیه شرکتهای توانمند دارای:
 -۱ارائه گواهی تائید صالحیت فعالیت حراست و نگهبانی از اداره کار
و امور اجتماعي (که به تائید س��ازمان حراست صنعت نفت رسیده
باشد).

نوبت اول

 -۲ارائه توافقنامه مشارکت برای متقاضیانی که به صورت مشارکتی
در مناقصه شرکت مینمایند.
 -۳تصوی��ر برابر با اصل ش��ده صالحیت ایمن��ی از اداره کار و امور
اجتماعیمعتبر
 -4اسناد تراز مالی سالیانه شرکت که به تائید حسابرس و بازرس
قانونی رسیده باشد.
-5اساسنامه(عنوانحراستونگهبانیدرشرحفعالیتاساسنامهذکر
گردد) ،آخرین تغییرات شرکت ،شناسه ملی و شناسه اقتصادی
 -6احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی (حداقل امتیاز قابل قبول
 6۰میباشد)
پس از ارزیابی کیفی ،از متقاضیان واجد شرایط به صورت کتبی
جهت مراجعه و اخذ مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد
آمد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
واجدین شرایط شرکت در مناقصه بایستی مبلغ 6/۳77/4۹5/5۳8
ریال جهت حوزه شمال و مبلغ  5/846/۳75/۳۱۰ریال را جهت حوزه
جنوب به عنوان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به روشهای
ذیل تهیه و با مدارک مناقصه تحویل نمایند:
الف :ضمانتنامه بانکی و ضمانتنامههای صادره از سوی موسسات
اعتباری غیربانکی مورد تایید بانک مرکزی
ب :اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره  ۲66۰۲66/55بانک
ملتمستقلمرکزیبهشناسهواریزشماره۹۰۰۰68۹۱۰۰۰۱4۲۱5۹
به نام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران.
پ :ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمهگر دارای مجوز.
ج :اوراق مش��ارکت بین��ام تضمین ش��ده بانکه��ا و دولت قبل از
سررسید
چ :وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی
آن.
مبلغ مناقصه جهت حوزه شمال  ۲۲۰/474/776/۹۰۹ریال و جهت
حوزه جنوب  ۱۹۳/۹۱8/765/48۹ریال برآورد شده است.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

سال شانزدهم چهارشنبه 2بهمن 1398شماره 4390
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غالمرض�ا غف�ارزاده -مدیران
عامل چهار باش��گاه ایرانی حاضر در
لیگ قهرمانان آس��یا ب��ا رایزنیهای
محمدحس��ن انصاریفرد و موافقت
وزارت ورزش و فدراس��یون فوتب��ال
فردا راهی مالزی ،مقر کنفدراسیون
فوتبال آسیا میشوند.
محمدحس��ن انصاریف��رد پس از
گفتوگو و مشاوره با برخی مسووالن
کنفدراس��یون فوتب��ال آس��یا در
گفتوگویی با وزیر ورزش پیش��نهاد
داد نماین��دگان چهار باش��گاه ایرانی
ب��رای ارائه نظ��رات خود و ه��واداران
پرشماری که دارند راهی مالزی شوند
و با مقامات ارشد کنفدراسیون رایزنی
و دیدار کنند .این پیشنهاد انصاریفرد
با اس��تقبال س��لطانیفر همراه بود و
وزیر ورزش از مدیرعامل پرس��پولیس
خواست این موضوع را به شکل جدی
پیگیری کند.
انصاریف��رد در جلس��ه دوش��نبه
گذشته نمایندگان چهار باشگاه ایرانی
با مسووالن فدراسیون نیز خواهان آن
شد که به کنفدراسیون اعالم شود این
چهار تیم خواهان مذاکره با مسووالن
ارشد کنفدراسیون هستند .این خواسته
با استقبال بهاروند و شکوری همراه بود
و مکتوب به کنفدراسیون اعالم شد و با
آن موافقت شده است.
شکوری دبیر فدراسیون و مدیران
عامل چهار باشگاه ایرانی برای رایزنیها
و انتقال دغدغهها به سران کنفدراسیون
فردا عازم مالزی میش��وند و مقامات
ایرانی که در کنفدراس��یون کرس��ی
دارند نیز حمای��ت خود را از این اقدام
اعالم کردهاند.

نگاه

سرمربیهای میلیارد یورویی

برخی از سرمربیان مشهور جهان در دوران حرفهای خود برای
خرید بازیکن بیش از یک میلیارد یورو خرج کردند.
به نوش��ته  ،ASدر فصل نقلوانتقاالت هر سال جابهجاییهای
بیش��تری دیده میشود و به همین خاطر پول بیشتری نیز خرج
میشود .بازیکنان در حالی به تیمهای دیگر میپیوندند که هر بار
ارزش قراردادشان بیش��تر میشود .رکورد انتقال تا  222میلیون
یورو رسید که پاریسنژرمن برای جذب نیمار به بارسلونا پرداخت
کرد.
تمام این انتقالها به درخواست سرمربیها انجام میشود تا تیم
تقویت ش��ود و به اهدافش برسد .برخی از آنها سالهاست که در
باالترین سطح به سر میبرند و به همین خاطر بازیکنان سطح باال
را درخواست میکنند .باشگاهها پولهای زیادی هزینه میکنند و
میلیاردها یورو خرج میشود.
در ای��ن رابط��ه ژوزه مورینی��و در جایگاه نخس��ت ق��رار دارد.
باشگاههای سرمربی پرتغالی در طول دوران مربیگریاش تنها برای
امضای قرارداد با بازیکنان ،یک میلیارد و  520میلیون یورو خرج
کرده است .مورینیو این آمار را در باشگاههای چلسی ،رئالمادرید
و منچس��تریونایتد به ثبت رس��اند .گرانترین بازیکنی که خرید،
پل پوگبا بود و در جایگاههای دوم و س��وم لوکا مودریچ و دیدیه
دروگبا دیده میشوند.
جایگاه دوم به کارلو آنچلوتی اختصاص دارد .سرمربی ایتالیایی،
جانشین مورینیو در نیمکت رئالمادرید شد و با حضورش گرانترین
انتقال تاریخ رقم خورد و گرت بیل با تیم اسپانیایی قرارداد امضا
کرد .آنچلوتی که هدایت تیمهای بزرگ اروپایی را برعهده گرفته
در سال  1995حرفه خود را شروع کرد .او خریدهای گرانقیمتی
همچون فرناندو تورس داشت .چلسی برای جذب مهاجم اسپانیایی
 5۸میلیون یورو به لیورپول پرداخت.
در ادامه این فهرس��ت نام پپ گواردیوال دیده میش��ود .رکورد
خرید س��رمربی اس��پانیایی با یک بازیکن رقم خورد که او کسی
نب��ود جز زالتان ابراهیموویچ .بارس��لونا برای ج��ذب این بازیکن
 70میلیون هزینه کرد که هرگز در تفکر گواردیوال جای نگرفت.
س��رمربی کاتاالنی در مجموع در تیمهای بارسلونا ،بایرنمونیخ و
منچسترسیتی یک میلیارد و  16۸میلیون یورو خرج کرد .او بیش
از همه برای مدافعها هزینهکرد.
این باش��گاه میلی��اردی را مانوئل پیگرین��ی تکمیل میکند.
س��رمربی سابق وس��تهام که در س��ال  2009هدایت رئالمادرید
را برعهده گرفت در آن تابس��تان بازیکنانی همچون کریس��تیانو
رونالدو ،کاکا ،کریم بنزما و ژابی آلونس��و را خرید .مهاجم پرتغالی
گرانترین خرید سرمربی شیلیایی محسوب میشود اما او با حضور
در تیمهایی همچون سیتی رقم جابهجاییها را به یک میلیارد و
 77میلیون یورو رساند.

بر سر سهراهی
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حل سودوکو ساده
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همه و تمام
 -12شیر بیدُم -سرگردان -زمزمه به آواز آهسته -نکوهش
شاعرانه
 -13آوای اس��ب -ملوث -صمغی ک��ه از گیاه خاردار گون
گرفته میشود
 -1۴از جنگهای صدر اسالم -حفار قنات -خواری
 -15کتابی از محمد غزالی درباره اصول اعتقادی ،اخالقی
و رفتاری مناسب -بازداشتن و جلوگیری
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 کاوانی خواستار جدایی از PSG
مهاجم اروگوئهای پاریسنژرمن دوست دارد که این تیم را در زمستان ترک
کند .ادینسون کاوانی مهاجم اروگوئهای پاریسنژرمن در بین هواداران این تیم از
محبوبیت باالیی برخوردار است .کاوانی بهترین گلزن تاریخ باشگاه پاریسنژرمن
به شمار میآید اما او در فصل جاری اصال وضعیت خوبی نداشته است.
این مهاجم اروگوئهای در بیش��تر بازیها یا نیمکتنشین بوده یا به خاطر
آسیبدیدگی نتوانسته تیمش را همراهی کند .آمادگی باالی ایکاردی باعث شده
تا توخل در بیشتر بازیها این بازیکن را در ترکیب اصلی به میدان بفرستد.
لئوناردو مدیر ورزشی پاریسنژرمن اعتراف کرد که کاوانی درخواست جدایی
داده است .او گفت :بله این واقعیت دارد و کاوانی از ما خواست که با جدایی او
موافقت کنیم .اتلتیکومادرید برای جذب کاوانی پیشنهاد داد اما بر سر مسائل مالی
برای این انتقال به توافق دست پیدا نکردیم و به همین خاطر کاوانی فعال در تیم
باقی مانده است .منچستریونایتد هم مشتری بزرگ کاوانی به شمار میآید و بعید
نیست که این مهاجم اروگوئهای سر از اولدترافورد و لیگ جزیره درآورد.
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 مرتنس به دنبال تمدید قرارداد با ناپولی
مهاج��م بلژیکی تیم فوتبال ناپولی قصد دارد قراردادش را با این باش��گاه
ایتالیایی تمدید کند.
دریس مرتنیس که پیش از این شایعه شده بود قصد جدایی از ناپولی را دارد،
اکنون به این باشگاه برای تمدید قراردادش چراغ سبز نشان داده است .براساس
گزارش شبکه تلویزیونی «اسکای اسپورت ایتالیا» ،این مهاجم بلژیکی به مدیران
باشگاه ناپولی سیگنال داده که برای تمدید قراردادش با این باشگاه مشکلی ندارد.
هنوز طرفین تصمیمی نگرفتهاند ،اما در حال مذاکره با یکدیگر هستند.
قرارداد کنونی مرتنس  32ساله با ناپولی تا پایان فصل جاری اعتبار دارد و
پیش از این از تیمهایی همچون آرسنال ،اینتر ،یوونتوس و بوروسیادورتموند به
عنوان مقاصد احتمالی بعدی وی یاد شده بود .این هافبک بلژیکی که در سال
 2013از پیاسوی آیندهوون به ناپولی پیوس��ت ،تاکنون در  300بازی برای
آبیپوشان ناپل به میدان رفته و موفق شده  11۸گل به ثمر برساند.
او که چندی پیش از رکورد  115گل دیهگو مارادونا با پیراهن ناپولی گذشت
در حال حاضر با 11۸گلزده دومین گلزن برتر تاریخ این باشگاه ایتالیایی به شمار
میرود و تنها سه گل دیگر برای رسیدن به رکورد  121گل مارک هامشیک
نیاز دارد .مرتنس این فصل هم عملکرد بدی در ترکیب ناپولی نداشته و در 22
ب��ازی از رقابتهای مختلف که برای این تیم به میدان رفته ،آمار  9گلزده و
چهار پاس گل را از خود بر جای گذاشته است.

قانونهای حل جدول سودکو:
 -1در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا
 9نوشته شود .بدیهی است که هیچ عددی
نباید تکرار شود.
 -2در ه��ر مربع  3×3اعداد یک تا  9باید
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید
تکرار شود.

ش ک
ی

 پیشنهاد  7/5میلیون دالری اماراتیها برای جذب پاتو
رسانههای برزیلی از ارائه پیشنهاد قابل توجه مالی به مهاجم سائوپائولو خبر
دادند .رسانههای برزیلی از ارائه یک پیشنهاد قابل توجه مالی به منظور حضور
الکساندر پاتو مهاجم صاحبنام باشگاه سائوپائولو در لیگ امارات خبر دادند .بر
این اساس یکی از باشگاههای اماراتی با ارائه پیشنهاد سه میلیون دالری به باشگاه
سائوپائولو خواستار جذب مهاجم سابق تیم ملی برزیل شده همچنین در این
پیشنهاد دستمزد ساالنه  ۴/5میلیون دالر برای این بازیکن در نظر گرفته شده
است .گفته میشود پاتو همچنان مایل به ادامه حضور در لیگ برزیل است اما
عملکرد موفقی در سائوپائولو نداشته و در این فصل تنها پنج گل به ثمر رسانده
که موجب موافقت باشگاه با این انتقال شده است .عالوه بر پیشنهاد باشگاه اماراتی
یک باشگاه قطری و یک باشگاه چینی هم به جذب پاتو تمایل نشان دادهاند اما
هنوز در این خصوص توافق نهایی صورت نگرفته است.
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 شرط پوچتینو برای قبول سرمربیگری منچستریونایتد
سرمربی پیشین تاتنهام به یک شرط حاضر است هدایت شیاطین سرخ را
برعهده گیرد .شکست دو بر صفر یکشنبه شب گذشته منچستریونایتد در خانه
لیورپول ،هفتمین باخت تیم تحت هدایت اولگنار سولسشایر در رقابتهای فصل
جاری لیگ برتر انگلیس را رقم زد .شیاطین سرخ فصل جاری پرفراز و نشیب
عمل کرده و از  23بازی خود در لیگ برتر  9برد ،هفت تساوی و هفت شکست
کسب کرد و در حال حاضر با  3۴امتیاز در مکان پنجم جدول جای دارد .همین
نتایج نهچندان خوب باعث شده مدیران باشگاه منچستریونایتد به فکر ایجاد
تغییر در کادر فنی خود بیفتند ،این در حالی است که گزینههای خوبی همچون
مائوریسیو پوچتینو و ماسیمیلیانو آلگری هم در دسترس آنهاست.
آلفردو پدوال ،خبرنگار ش��بکه تلویزیونی «اس��پورت ایتالیا» مدعی ش��د
مائوریسیو پوچتینو مذاکرات خود با نمایندگان باشگاه منچستریونایتد برای قبول
سرمربیگری این تیم از فصل آینده را آغاز کرده است .بر اساس ادعای این خبرنگار
ایتالیایی ،شرط سرمربی پیشین تاتنهام برای پذیرفتن پیشنهاد منچستریها،
داشتن کنترل کامل بر امور نقلوانتقاالت باشگاه است .منچستریونایتد همچنین
ماسیمیلیانو آلگری را به عنوان گزینه دیگر خود برای جانشینی اولگنار سولسشایر
مدنظر دارد اما مذاکرات با پوچتینو در مراحل پیشرفتهتری است.
پوچتینو  ۴7ساله که در پایان آبانماه درست شش ماه پس از اینکه موفق
ش��د تاتنهام را برای اولین بار به فینال لیگ قهرمانان اروپا برس��اند از س��مت
س��رمربیگری تاتنهام اخراج شد ،اخیرا از لیگ برتر انگلیس و اللیگا به عنوان
بهترین لیگهای جهان یاد کرد و به نوعی از عالقهاش برای سرمربیگری در
یکی از این دو لیگ سخن گفت .این سرمربی آرژانتینی که پیش از این مورد
توجه دو باش��گاه رئالمادرید و بارسلونا نیز قرار داشت ،از سال  201۴هدایت
اسپرز را برعهده داشت و نتوانست با این تیم به عنوان قهرمانی برسد اما این
تیم را تبدیل به یکی از باثباتترین تیمهای انگلیس کرد.
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طراح :محمود کيميایی

عمودی:
 -1با دش��واری و با مانعی روبهرو شدن ،مفهوم این ترکیب
کنایهآمیز است -وصف لباس زیبا
 -2عامل گروه خونی -شهر بندری در شمالغربی بلژیک-
علم کیمیاگری
 -3دید خوب و قطبی در برق -سرسلسله خاندان ایرانی در
دربار خلفای فارسی -در وهم و خیال افکندن
 -۴ح��رف انتخابکنندگان -س��رای محب��ت -از حیوانات
جنگلی -پیشوند نشانه فعل استمراری
 -5وصله نامناسب -رونده به راه -بخار دهان
 -6ح��رف نوزدهم الفبای فارس��ی -باغ و چمن -نخس��ت
آنکه
 -7سپس -شفابخش بیماری -دست سودن
 -۸نوشتهای در مخالفت با باطل دانستن و درستی اظهارات
کسی -مقام سرپرستی -انتظار حصول چیزی را داشتن
 -9یک مو از آن کندن غنیمت اس��ت -پش��م نرم ش��تر و
خرگوش -سیخ کباب
 -10س��نگ ت��رازو -بیم��اری همهگیر و خطرن��اک که در
بافتهای زیر پوس��تی و احش��ا همراه است -عنصر فراوان
در دریا
 -11س��فید آذریزبان -جانوری از گروه بندپایان به رنگ
سیاه -گونهای الماس سرخ
 -12از روس��ای جمه��ور آمریکا -گیاه رنگی حنا -ش��ماره
منفی -عمق و ژرفا
 -13ی��ون دارای ب��ار برق��ی منفی -س��نگهای اکس��ید
کلسیم -شتر تندرو
 -1۴قدرت و انرژی -باالترین -گمراه و منحرف
 -15به یکباره خودمانی -از انواع ورزش سنتی کشورمان

فرانسویزبانها
 -5باران مالیم و کم -رودی در عراق -گلودرد چرکین
 -6گونهای تنپوش -ضایع و باطل شدن -دباغی پوست
 -7از شبکههای تلویزیونی -از رسانهها -بلندطبعی
 -۸نق��اش هلن��دی تابل��وی دخت��ر خفته در کن��ار میز-
ارتباطات -غیروحشی
 -9نم��ا و ظاهر بنا -زی��ادهروی در مص��رف -جام یادگار
قهرمانی
 -10قلعه نظامی -ستاره کمنور -آشکارا
 -11نویس��نده انگلیس��ی مزرعه حیوانات -شاهد و ناظر-
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عباس انصاریفرد ادامه داد :باید در
اینبارهیکراهحلپیداشود.فکرمیکنم
اگ��ر فیفا وارد ش��ود ،میتواند تصمیم
کنفدراسیون فوتبال آسیا را خنثی کند.
باید بیش��تر با فیفا مذاکره شود چون
تکلیف  AFCروشن و مشخص است
که به دنبال حذف ایران است و ما باید
از فیفا کارمان را پیگیری کنیم .در این
راه باید با تدبیر قدم برداشت .مدیرعامل
پیشینباشگاهپرسپولیسراجعبهاینکه
باشگاههای ایرانی پیشنهاد  AFCبرای
برگزاری سه بازی ابتدایی مرحله گروهی
در خارج از خانه و س��ه بازی نهایی در
داخ��ل از خانه را رد کردهاند ،گفت :این
پیشنهاد راه فراری بود که  AFCبرای
خ��ودش ایجاد کرده بود اما این مورد را
نپذیرفتیم .به هر حال باید با درایت کار
را پیش ببریم.

 علی دایی یا قلعهنویی
در میان گزینههای داخلی ،با پیوستن یحیی گلمحمدی به پرسپولیس ،رقابت
ب��رای تصاحب نیمکت تیم ملی به علی دایی و امیر قلعهنویی محدود ش��ده؛ دو
مربیای که هر کدام یک تجربه ناموفق در یک دهه گذشته با تیم ملی داشتهاند؛
امیر قلعهنویی در جام ملتهای 2007در مرحله یکچهارم نهایی مغلوب کرهجنوبی
شد و علی دایی هم بعد از شکست مقابل عربستان در ورزشگاه آزادی در مرحله
مقدماتی جامجهانی  2010این نیمکت را از دست داد .نکته قابل توجه اینکه هر
دو مربی معتقد بودند اخراجشان از تیم ملی ناعادالنه و غیرمنصفانه بوده .قلعهنویی
همواره درباره جام ملتها گفته که حذف مقابل کرهجنوبی در ضربات پنالتی بوده
و عمال بدون اینکه شکست بخورد از تیم ملی کنار گذاشته و علی دایی هم بر این
اعتقاد است که اخراجش زودهنگام بوده و اگر در تیم ملی میماند ،میتوانست تیم
را به جامجهانی ببرد.
 دایی یك گام جلوتر از قلعهنویی
از ش��واهد ای��ن طور برمیآید که در یک��ی دو روز اخیر بخت علی دایی برای
مربیگری در تیم ملی از قلعهنویی بیشتر شده .دایی که از زمان مربیگریاش تقریبا
در همه ادوار لیگ روی نیمکت تیمهای لیگ برتری نشسته ،بعد از کنار گذاشته
شدن از سایپا ،در این فصل برای
اولین بار در هیچ تیمی مشغول
نبوده .هر چند دایی علت مراجعه
دیروزش به فدراسیون را حضور
در کمیته اس��تیناف اعالم کرد و
بهاروند هم گفت دیداری با دایی
نداشته اما کتمان نکرد که او یکی
از گزینهه��ای جدی اس��ت .در
روزهای آینده باالخره از نام مربی
آینده تیم ملی رونمایی خواهد شد.
دایی ،قلعهنویی یا مربی خارجی؟
آی��ا بعد از ی��ک تجربه ناموفق با
ویلموتس ،باز ه��م دوران موفق
کارلوس کیروش در تیم ملی تکرار میشود یا اینکه بعد از یک دهه بار دیگر تیم
ملی به یک مربی ایرانی خواهد رسید؟ فدراسیون فوتبال تا دو سه روز آینده به این
پرسش ،پاسخ خواهد داد.

در روزهایی که فدراس��یون فوتبال درگیر مس��اله مهم س��لب حق میزبانی از
باشگاههای ایرانی بوده ،همزمان بحث انتخاب سرمربی تیم ملی هم در جریان است.
پس از اینکه برانکو به عمان رفت و یحیی گلمحمدی راهی پرسپولیس شد ،به نظر
میرسید فقط دو گزینه برای مربیگری تیم ملی باقی مانده باشد؛ علی دایی و امیر
قلعهنویی .البته از شواهد اینطور پیدا بود که در میان گزینههای داخلی ،علی دایی
بخت بیشتری دارد اما حیدر بهاروند میگوید شاید یک مربی خارجی ،نیمکت تیم
ملی را در اختیار بگیرد .کمتر از  70روز دیگر تیم ملی باید دور برگش��ت مرحله
مقدماتی جامجهانی را آغاز کند و دو شکست دور رفت مقابل بحرین و عراق ،کار
را برای صعود سخت کرده است.
 مربی خارجی هنوز کنسل نیست
بعد از فسخ قرارداد مارک ویلموتس ،ابتدا فدراسیون فوتبال قصد داشت یک
مربی خارجی دیگر را جانشین این مربی بلژیکی کند اما استعفای ناگهانی مهدی
تاج و مش��کالتی که در پرداختهای ارزی وجود داش��ت ،به تدریج اعضای هیات
رییسه فدراسیون را به این سمتوسو گرایش داد
ک��ه از گزینههای خارجی عبور و بر بازار داخلی
تمرکز کنند .هر چند در این مدت ظاهرا مذاکره با
برانکو هم در جریان بوده اما گفته میشود پیشنهاد
فدراسیون آنقدر جدی و چشمگیر نبوده که برانکو
را ب��ه حضور روی نیمکت تیم ملی ترغیب کند.
این در حالی اس��ت که این مربی کروات شخصا
عالقه زیادی برای بازگشت به ایران داشت ولی در
نهایت حضور او در تیم ملی منتفی شد تا ظاهرا
دایره انتخابها به مربیان ایرانی محدود شود .اما
سرپرست فدراسیون دوشنبه شب در برنامه فوتبال
برتر در خصوص گزینههای سرمربیگری تیم ملی
فوتبال ایران گفت :علی دایی ،امیر قلعهنویی و یک
گزینه خارجی که نمیتوانم اسم او را بگویم جزو گزینههای نهایی نیمکت تیم ملی
ایران هستند .اینکه در این روزها کدام مربی خارجی به فدراسیون پیشنهاد شده،
موضوعی است که هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

کنفدراسیون فوتبال آسیا با وجود اعتراض تیمهای ایرانی مبنی
بر سلب حق میزبانی در داخل ایران اعالم کرد که دیدار تیمهای
اس��تقالل و شهر خودرو با رقبای کویتی و بحرینی باید در امارات
برگزار شود.
ای��ن تصمیم  AFCدر حالی اس��ت که پی��ش از این قرار بود
اس��تقالل با الکویت در تهران و ش��هرخودرو با الرفاع در مش��هد
دیدار کنند .به نظر میرس��د  AFCبه درخواس��ت تضمین ایران
برای برگزاری دیدارهای مرحله گروهی و بازی برگش��ت تیمهای
ایران��ی در خاک ایران هیچ اش��ارهای نکرده و احتماال قصد ندارد
چنین تعهدی بدهد.
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 حذفمحلمیزبانیپرسپولیس
و سپاهان
این در حالی است که سایت رسمی
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در اقدام
اخیر خود محل میزبانی پرس��پولیس
و س��پاهان را از خروج��ی حذف کرد.
ماجرای میزبانی نماین��دگان ایران از
حریفان آسیایی خود در لیگ قهرمانان
آسیا موضوع اصلی چند روز اخیر فوتبال
ایران بوده و بحثهای مختلفی پیرامون
آن شکل گرفته ولی هنوز تصمیم نهایی
در مورد آن گرفته نشده است.
در این راستا سایت رسمی AFC
در اقدام اخیر خود محل برگزاری بازی
پرسپولیس و سپاهان در دیدارهایی که
میزبان هستند را حذف کرده است تا
مشخص شود بحث تغییر محل میزبانی
جدی اس��ت و با این وجود مش��خص

نیست چه تصمیمی در این خصوص
گرفته خواهد شد.
از طرفی مدیرعامل پیشین باشگاه
پرسپولیس گفت :تکلیف AFCروشن
و مشخص اس��ت که به دنبال حذف
فوتبال ایران است و ما باید از فیفا کارمان
را پیگیری کنیم.
او درباره تصمیم نمایندگان فوتبال
ای��ران در لیگ قهرمانان آس��یا مبنی
بر اینکه حاضر نخواهند ش��د خارج از
مرزهای ایران به مصاف رقبا بروند ،گفت:
این تصمیم درستی است ولی به نظر
من باید طوری برخورد کنیم که بهانه
دست  AFCندهیم ,چون میدانید که
 AFCو مسووالنش میخواهند ایران از
لیگ قهرمانان به طور کلی حذف شود و
اگر ما خودمان شرکت نکنیم برای آنها
شیرینتر است.

ماجرای ادامهدار نیمکت تیم ملی

کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست باشگاههای
ایرانی را رد کرد

افقی:
 -1س��قف دهان -واژهای معادل تراموا مصوب فرهنگستان
زبان فارسی
 -2ویژگیهایی که از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد -درون
ادبی -شهر آرامگاه مولوی
 -3زاهد گوشهنشین تارک دنیا -موی سر بافته شده -قباد
دوم پسر خسرو پرویز ساسانی
 -۴پیم��ان جهان��ی در تعرفهه��ای بازرگان��ی -بصی��ر و
مطلع -س��خنی که از روی خش��م زیر لب گویند -شمای

جلسه سرنوشتساز با AFC

فوتبال ایران

خبر

ج د و ل ۱ 6 ۱ 7

سفر مدیران عامل باشگاههای ایران در آسيا به مالزی

کوتاه از جهان

سودوکو
س��ودوکو  Sudokuی��ک واژه ترکیبی
ژاپنی به معنای عددهای بیتکرار است و
امروزه به جدولی از اعداد گفته میشود که
به عنوان یک سرگرمی رایج در نشریات
کشورهای مختلف به چاپ میرسد.
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حاشيه

ریيس کتابخانه ملی در آبگرفتگی مرکز اسناد ملی غرق میشود؟

زمزمه برکناری

محققان پس از ش��ش سال تحقیق اعالم کردند خودنگاره
نادری از «ونسان ونگوگ» که برای سالهای متوالی در صحت
اصالت آن تردید وجود داشت در حقیقت یک اثر اصیل از این
هنرمند مشهور هلندی است.
به گزارش رویترز ،موزه «ونگوگ» واقع در آمس��تردام روز
دوشنبه اعالم کرد این خودنگاره احتماال تنها اثر هنری است که
در دوران بیماری روانی «ونوگ» در تابستان سال  1۸۸9یعنی
زمانی که این هنرمند به بیمارستانی در «سن رمی» شهری در
فرانسه منتقل شده بود خلق شده است.
«ونگوگ» در دورانی از زندگی خود با بیماری روانی درگیر
بود و در سال  1۸90در  37سالگی با شلیک گلوله خودکشی
کرد( .گرچه هن��وز درباره علت م��رگ «ونگوگ» مجادالت
فراوانی وجود دارد)
این خودنگاره در س��ال  1910توس��ط موزه ملی نروژ و به
قیمت  10هزار فرانک فرانس��ه خریداری شد که معادل 100
هزار یورو امروزه است.
صحت اصالت این خودنگاره زمانی به موضوعی بحثبرانگیز
تبدیل شد که در سال  1970مقالهای درباره تفاوت رنگهای
استفاده شده و نحوه استفاده از کاردک نقاشی در این خودنگاره
و سایر آثار هنری این هنرمند در یک نشریه بینالمللی هنری
منتشر شد.مای بریت گالنج ،مدیر موزه ملی نروژ که زمانی این
اثر را به نمایش گذاشته بود ،بیان کرد« :وضعیت نامشخص این اثر
آغاز روند بررسی اصالت آن را میطلبید .زمانی که این خودنگاره
را در سال  201۴به کارشناسان موزه «ونگوگ» تحویل دادیم،
هیچ چشمداشتی نداشتیم».به گفته لوییس ون تیلبرو ،محقق
ارشد موزه «ونگوگ» بررسیهای دقیق اثبات کرده تردیدهای
موجود درباره صحت اصالت این اثر بیپایه و اساس بودهاند.
این محقق در جریان رونمایی از این اثر پیش از برگزاری
نمایشگاه عمومی به روزنامهنگاران گفت« :اگر این تابلونقاشی
را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید ،متوجه میشوید که
نقاط مشترک بسیاری بین این خودنگاره و سایر آثار هنری
«ونگوگ» وجود دارد».تفاوتهایی که باعث به وجود آمدن
تردید درباره صحت اصالت این تابلو نقاشی شد ،در حقیقت
تالش خود «ونگوگ» برای به تصویر کشیدن شرایط ضعیف
روحیاش با اس��تفاده از رنگهایی با تناژ تیرهتر نس��بت به
رنگهای سبز و آبی سرزندهتری که در آثار قبلیاش استفاده
میکرد ،بوده است.
این محقق افزود« :ما در این اثر بیمار وحش��تزدهای را
میبینیم؛ کسی که در آینه به خودش نگاه میکند و فردی
را میبیند که برای همیش��ه تغییر کرده اس��ت .استفاده از
رنگهای کدر تالش خود این هنرمند برای کمتر زنده جلوه
دادن این اثر است».بررسیهای جدید نشان داد رنگدانههای
موجود در این خودنگاره با رنگدانههای موجود در سایر آثار
«ونگ��وگ» تطابق دارد .برخالف ادعاهای پیش��ین مطرح
ش��ده جنس کرباس این تابلو با س��ایر آثار این هنرمند نیز
همخوانی دارد.

ماجرای آبگرفتگی یکی از طبقات س��اختمان آرشیو ملی
و معدوم ش��دن بخش زیادی از اس��ناد موجود در آن در زمره
مهمترین اخباری بود که در پاییز سال گذشته مطرح شد و با
واکنش رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران روبهرو شد.
نزدیک به یک هفته پس از درج شایعاتی در این زمینه در
فضای مجازی اشرف بروجردی ،رییس سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران برای توضیح درباره این شایعات نشستی خبری برگزار
کرد و در آن بیان داشت :این ساختمان از ابتدا در محلی ساخته
شده که به آن چال هرز گفته میشده و محل تجمیع آبهای
هرز و سیالبهای منطقه تپههای عباسآباد تهران بوده است.
س��اختمان اس��ناد  16طبقه دارد که  11طبقه آن باال و پنج
طبقه آن زیر زمین قرار دارد و با توجه به مسائل گفته شده این
ساختمان در مخاطراتی قرار داشت و این موضوع سبب دقت
و حساسیت ما نسبت به اسناد موجود در این طبقات شد .به
گفته بروجردی با توجه به اطالع این سازمان از این مخاطرات،
اسناد مهم ،معتبر و قابل بهرهبرداری در طبقاتی که امکان نفوذ
آب وجود داش��ت ،نبود .اما به دلیل عدم ریلگذاری در طبقه
منفی  5این سازمان ،اسناد را از این طبقه به سازمان کتابخانه
ملی منتقل شده تا در صورت ریلگذاری و قفسهگذاری ،این
اسناد را به جایگاه اصلی خود برگردانیم.
با وجود اینکه پس از این توضیحات تصاویری نیز از اسناد
منتقل شده از این مرکز به یکی از انبارهای کتابخانه ملی به

اهالی رسانه نمایش داده شد طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر
بیان نشدن تمامی ابعاد این ماجرا مطرح شده است.
بر این اساس موضوع آبگرفتگی و از بین رفتن بخش قابل
توجهی از اسناد موجود در طبقات تحتانی سازمان آرشیو ملی
ایران صحت داشته است و بخش قابل توجهی از اسناد موجود
در این طبقات از بین رفته است تا جایی که حتی دو هفته پس
از این اتفاق امکان بازدید و حضور اهالی رس��انه در این محل
فراهم نبوده اس��ت .به دنبال این اتفاق تنها بخشی کوچک از
اسناد این طبقات به کتابخانه ملی منتقل شده و باقی این اسناد
که حتی هنوز طبقهبندی نیز نشده بودند به دلیل مجاورت با
آب معدوم شده است.
این موضوع زمانی خود را بیش��تر نش��ان میدهد که طی
روزهای گذشته برخی از مسووالن بخشهای خبری و ارتباط
با رسانههای این سازمان از کار خود برکنار شدهاند و علت این
موضوع نیز عدم توانایی در اقناع رسانهها در این زمینه مطرح
شده است.
به دنبال این اتفاق و ورود س��ازمان بازرس��ی کل کشور به
ماجرای فوق بار دیگر موضوع برکناری رییس این سازمان نیز
جدیتر شده است.
اشرف بروجردی که برای نخستین بار و به دنبال مطرح شدن
شایعاتی درباره بیماری خود موضوع خروجش از این سازمان
مطرح شده بود این بار و به دنبال این اتفاق و اهمال مجموعه

مرتبط با وی برای پیشگیری از این مساله به صورت جدی با
موضوع برکناری از سمت خود مواجه شده است.
پیگیریها در این زمینه حاکی از آن است که گزینههایی
چون حج��تاهلل ایوبی ،نجفقلی حبیبی و رس��ول جعفریان
گزینههایی هس��تند ک��ه از س��وی نمایندگان و مش��اوران
رییسجمهور که مسوول بررسی و انتخاب گزینههای پیشنهادی
تازه برای ریاست این سازمان هستند برای جایگزینی بروجردی
انتخاب ش��دهاند و در ص��دور حکم آنها در انتظار تایید نهایی
رییسجمهور است.

گردشگری

مزرعههای گردشگری ،فصلی جدید برای رونق گردشگری در مازندران

سرگرمی تازه برای مسافران شمال

 رش�د اقتص�اد کش�اورزی و
گردشگری

فيلم کوتاه

اکران فیلم کوتاه «یک رابطه ساده»
در نیویورک آمریکا

فیلم کوتاه «یک رابطه
س��اده» س��اخته شاهین
حیدری به جشنواره فیلم
بیباپ  2020نیویورک راه
یافت.
یک رابطه ساده در ماه
ژوئن  2020در جش��نواره
فیلم کوتاه بیباپ نیویورک
آمریکا اکران عمومی خواهد
داش��ت .این اولین حضور
جهانی فیلم جدید این فیلمساز است.این فیلم کوتاه به بررسی
مسالهای مشترک از دو نگاه و زوایای دید متفاوت بنا بر جبر
زمان و مکان هر شخص میپردازد؛ جبر زمان و مکانی که
میتواند نگاه ،تصمیم و حتی انتخابهای ما را تغییر دهد.
چیزی که در جایی پیش پا افتاده است در جای دیگری از
کره زمین میتواند مایحتاج یک انسان باشد.جشنواره فیلم
کوتاه بیباپ ،جشنوارهای منحصر به فرد است که بخشی از
آن هم به فیلمهای منتخب و مجموعه فیلمهای منتشر شده
در فضای اینترنت جایزه میدهد .این جشنواره چهار روزه از ۴
تا  7ژوئن ( 15تا  1۸خرداد  )99در منطقه هارلم نیویورک
برگزار میشود.شاهین حیدری ،نویسنده و کارگردان فیلم
کوتاه یک رابطه ساده در سال  2019با فیلم کوتاه بیگانه جیغ
میکشد در سه جشنواره جهانی حضور یافت و در جشنواره
 the lift off sessions London2019نامزد بهترین
فیلم شد.

تشکر از دکههای روزنامه فروشی
توزیع صحیح روزنامه یکی از علل موفقیت رسانههای
کاغذی است .در این امر متولیان توزیع یعنی دکههای
روزنامهفروشی نقش مهمی ایفا میکنند .به همین
سبب روزنامه «جهان صنعت» مراتب سپاس خود را
از تالش و توجه ویژه کیوسکهای روزنامهفروشی ذیل
جهت توزیع و عرضه خوبشان تقدیم میدارد.
 -1خیاب�ان طالقان�ی روب�هروی وزارت نف�ت
آقای عباس قوانلو
-2خیابانطالقانینبشخیاباناستادنجاتالهی
کد  089آقای اسالمی
 -3خیاب�ان طالقان�ی نبش خیابان ایرانش�هر
کد  088آقای معظم

کش��اورزی و میراث فرهنگ��ی تعریف و
مصوب نش��ده و به عبارت دیگر تاکنون
موافق��ت اصولی با این عنوان در کش��ور
صادر نشده است.
وی اف��زود :البته طی چهار ماه گذش��ته
کارگروهی از س��وی وزارت جهاد کشاورزی،
وزارت می��راث فرهنگی و همچنین فعالین
بخش خصوصی که خودم هم از اعضای آن
هستم تشکیل شده است تا با مطالعه روی
قوانین ،شناسایی سایتهای مستعد برای این
کسبوکارها ،آییننامههای و ضوابط مورد نیاز
را مصوبکنند ،که با این وجود امیدوارهستیم
تا ابتدای س��ال بعد این بخش سازماندهی و
عملیاتی شود تا شاهد قوانین و اتفاقات خوب
در این بخش باشیم.

مزرعههای گردش��گری به عنوان یک
الگوی پر درآمد گردشگری جهان با هدف
اقتصادی ک��ردن تولی��دات بومی ،جذب
گردش��گر و حف��ظ منابع کش��اورزی اگر
بتواند در نقطهای از ایران به صورت جدی
اجرایی شود ،به طور قطع هیچ منطقهای
بهتر از استان مازندران زیرساختهای الزم
سختافزاری و تاحدود زیادی نرمافزاری را
برای این کار در اختیار ندارد.
گردشگری مزرعه شاخهای از گردشگری
پایدار اس��ت که مدتهاس��ت ب��ه یکی از
بخشهای موف��ق و جذاب این صنعت در
سراس��ر جهان تبدیل ش��ده ،این سبک از
گردشگری به گونهای است که گردشگران
از نزدیک و به طور فعال در مراحل تولید و
برداشت محصوالت کشاورزی ،باغی و دامی
دیگر شاخههای کشاورزی قرار میگیرند و
حتی مشارکت میکنند.
مزرعهه��ای گردش��گری ک��ه در کل
دنی��ا اغلب به ص��ورت خانوادگ��ی اداره
میشوند ،شامل فعالیتهای کشاورزی با
زیرمجموعه محصوالت متنوع کشاورزی،
م��رغ و ماکیان ،دام س��بک ،زنبورداری،
ش��یالت ،پ��رورش کرم ابریش��م و دیگر
محصوالت و فعالیتهاس��ت که همه این
موارد میتواند در دل یک مزرعه به صورت
یک مجموعه به گردشگران ارائه شوند.
این ش��اخه از گردشگری همانطور که
تجربه عین��ی و قابل لمس زندگی محلی
و فعالیته��ای روزانه ی��ک مزرعه را برای
بازدیدکنن��دگان فراهم میکند ،به همان
میزان هم برای جوامع محلی مواهب زیادی
به دنبال دارد ،به طوری که مزرعهدار عالوه
بر اینکه مثل سابق به تولید محصول خود
مش��غول اس��ت با کمی فکر و خالقیت و
ایجاد فضایی ب��رای ارائه خدمات پذیرایی
به گردشگران گام بزرگی را برای بازاریابی
محصول کشاورزی ،دامی و تولیدات خود
برمیدارد به عالوه اینکه به طور مس��تقیم
و غیرمستقیم در رونق تولید ،اشتغالزایی و
توسعه پایدار کمک میکند.
براس��اس بررس��یهای انجام شده در
روس��تاهای ایالت کانزاس در آمریکا در
س��ال  2017بالغ بر  ۸00میلیون دالر از
این راه کس��ب درآمد کردند و  ۴0درصد
درآمد کش��اورزان و درآمد روستا از این

طریق افزایش یافت .همچنین در کشور
فیلیپین گردش��گری مزرعه موجب رشد
 1۴درصدی اقتصاد روستایی این کشور
شده است.
به اعتقاد کارشناسان ،اجرای این طرح
در اس��تان مازندران به دلیل کش��اورزی
بودن و با توجه به ظرفیت باالی تولیدات
کشاورزی ،دامی و باغی در سطح استان
میتوان��د ع��الوه بر رونق گردش��گری و
افزایش درآمد روس��تاییان از ادامه روند
تخریب بافت کشاورزی و تغییر کاربریها
در این منطقه جلوگیری کند.
بدونش��ک ب��رای گردش��گرانی ب��ا
فرهنگهای گوناگ��ون ،چیدن پرتقال و
نارنج ،دوش��یدن شیر ،پختن نان محلی،
چادرش��ببافی ،نمدمالی ،نش��ا کاری و
چایچینی و تمش��کچینی ،صید ماهی
از پره صیادان سبک شگفتانگیزی است
ک��ه حت��ی تجربه آن برای نس��ل جدید
بومی منطقه که کمتر با چنین تجربیاتی
سرکار ندارند هم جذاب است ،بنابراین اگر
توجه باغداران به این شاخه از گردشگری
معطوف ش��ود میتوانند نقش زیادی در
توسعه گردشگری و حفظ چشماندازهای
طبیع��ی و درآمدزای��ی بیش��تر در این
شهرستان داشته باشند.
شهرس��تان رامس��ر در غ��رب اس��تان
مازن��دران عالوه بر مزیته��ای طبیعی و
تاریخی بیشماری که در جذب گردشگر
دارد ،ب��ا برخورداری از هف��ت هزار هکتار
سطح زیر کش��ت زراعت ،باغبانی ،بخش
میانبند ،دهستانی و انواع متنوع محصوالت
کشاورزی ،گیاهان دارویی و دامی فرصت
و ظرفیت مناس��بی برای اجرای طرحهای
گردشگری مزرعه برای مردم محلی است
که تاکن��ون مغفول مانده و به جز فعالیت
در حوزه بومگردی توجه چندانی به احداث
مزرعههای گردشگری نشده است.
 ایدهای نو با آیندهای روشن
یک مزرعهدار گردش��گری در تعریف
این نوع از کس��بوکارها ب��ه ایرنا گفت:
تعریف مزرعه گردش��گری در دنیا به این
معنی است که کشاورزان با ارائه خدمات
گردشگری و درگیر کردن بازدیدکنندگان
با س��بک زندگی در یک مزرعه به درآمد
مازاد دست پیدا میکنند.

مجید زمانی جلوگیری از تغییر کاربری
اراضی کشاورزی را از مهمترین اهداف این
فعالیتها عنوان کرد و افزود :مزرعههای
کشاورزی و گردشگری به عنوان یک واحد
اقتصادی راه مناس��بی برای جلوگیری از
نابودی کشاورزی و باغها در این مناطق
به شمار میرود.
وی ک��ه دارای مزرع��ه گردش��گری با
محصول تمشک است ،در باره تجربه خود
از این فعالیت توضیح داد :استقبال بیسابقه
گردشگران از این مزرعه و درآمد مازادی که
در مدت کوتاهی از این راه به دست آمد به ما
ثابت کرد که این کسبوکارها آینده موفقی
دارند ضمن اینکه میتوان گفت این درآمد
مازاد که از راه ارائه خدمات گردش��گری به
دست میآید یقینا عاملی انگیزهبخش برای
جایگزین کردن این فعالیتها به جای فروش
زمینهای کشاورزی است.
زمانی ،همچین فعالیتهای آموزشی را
از دیگر اهداف این کسبوکارها برشمرد و
افزود :این مزرعهها ظرفیت مناسبی برای
فعالیتها فوقبرنامه دانشآموزان در تمام
مقاطع تحصیلی هستند و بازدیدهایی که
دانشآموزان از این مزرعه گرشگری داشتند،
نشان میدهد که اینگونه کارها و تجربه یک
روز کش��اورزی در فضایی واقعی برای آنها
جذاب و لذتبخش است ،ضمن اینکه فضای
مناسبی برای اردوهای علمی و تحقیقاتی
دانشجویان هم محسوب میشود.
ای��ن مزرع��هدار درب��اره ویژگیهای
زیرس��اختی الزم ب��رای ی��ک مزرع��ه
گردش��گری نی��ز توضی��ح داد :داش��تن
راه دسترس��ی مناس��ب ،پارکینگ برای
خ��ودروی بازدیدکنن��دگان ،س��رویس
بهداش��تی و فض��ای اس��تراحت فارغ از
متراژ زمی��ن و حجم س��رمایهگذاری از
م��وارد اولیه مورد نیاز برای ش��روع این
فعالیت است.

 فق�دان قوانی�ن و دس�تورالعمل
مشخص

ای��ن مزرعهدار رامس��ری در خصوص
نق��ش نهاده��ا متولی ب��رای حمایت از
ای��ن فعالیته��ا ه��م گفت :متاس��فانه
تاکنون هیچگونه قانون و دس��تورالعملی
برای فعالیتهایی با عنوان گردش��گری
کشاورزی از سوی نهادهایی مانند جهاد

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان
رامسر نیز اتصال کشاورزی و گردشگری
را عاملی برای اقتصادی شدن کشاورزی
و بهرهمندی بیشتر خواند و افزود :با توجه
به اینکه مالکیت در شهرستان رامسر در
س��طح پایینی قرار دارد و از سوی دیگر
رامسر شهری توریستی -تفریحی است،
تلفیق خدمات گردش��گری و کشاورزی
به افزایش بهرهوری بخش کش��اورزی و
جلوگیری از تغییر کاربریها کمک کرد.
فرزاد نواییان با بیان اینکه سازمان جهاد
کشاورزی از مدتها پیش در حال تدوین
آییننامههای این فعالیتهاست ،افزود :برای
اجرایی ش��دن این طرحها نیازمند تعریف
س��ازوکارها و دس��تورالعملهایی هستیم
تا نقش��ه راه برای بهرهب��رداران و باغداران
مش��خص کنیم تا آنها از بخش کشاورزی
خ��ود ذینفع و درآمد مازادی هم از حضور
توریسم برای آنها به وجود آید.
رییس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی رامسر نیز در اینباره میگوید:
ظرفیتهای طبیعی و توریستی رامسر به
گونهای است که هم از استعداد الزم برای
پیادهسازی ایدههای مبتنی بر گردشگری
توریس��م برخوردار اس��ت و ه��م اینکه از
نیروی انس��انی ماهر و با تجربه این مدل از
گردشگری نیز بهره میبرد.
نادر سحرخیز افزود :مجید زمانی ،اولین
کسی بود در استان مازندران و در شهر رامسر
اولین مزرعه تمش��ک را در یک زمین 300
متری به بهرهبرداری رساند و بعد از آن نیز پروژه
بزرگمزرعهتمشکدراستانگلستاناحداث
کرد که اجرایی شدن این ایده از سوی این فرد
مقدمهای شد تا تدوین اساسنامه مزرعههای
گردشگری از سوی سازمان ما آغاز شود ،چرا
که تا پیش از این چنین اساسنامهای نداشت
و هنوز هم به طور دقیق چنین اساسنامهای
نداریم .در تالش هستیم با این تیم و با حضور
افرادی که در این حوزه دارای تخصص و تجربه
هستند این اساسنامه به طور دقیق و کاربردی
تدوین شود.
سحرخیز با بیان اینکه گردشگری راه
نجات کشاورزی اس��ت ،گفت :تمام دنیا
مدتها پیش به این باور رسیدند و این در
حالی است که ما هنوز قدمی برنداشتهایم،
ضمن اینک��ه همچنان به دنب��ال تولید
محصوالت تکراری هس��تیم در حالی که
همین مزرعه تمشک آقای زمانی در همان
س��ال اول تولید ،هزینههایی را که برای
احداث مزرعه خرج کرده بود ،به دس��ت
آورد و در حال حاض��ر تنها تولیدکننده
عصاره تمشک در ایران است.

تقویم تاریخ

ایجاد سازمان تامین اجتماعی در ایران
در بهمنماه  ،1331یادگار مصدق

دوم بهم��ن  22( 1331ژانویه  )1953دکتر محمد مصدق
رییس دولت وقت در یک اعالمیه تاریخی ،دستور تاسیس فوری
سازمان بیمههای اجتماعی را در ایران (معادل سوشل سکیوریتی
در آمریکا) که از ابتکارهای وی به منظور تامین رفاه عمومی و رفع
نگرانی در دوران پیری -با برخورداری از مزایای بازنشستگی -به
شمار میرود صادر کرد .این تشکیالت که در آغاز کار ،سازمان
بیمههایاجتماعیکارگران(دستمزدبگیرانبهاستثنایکارمندان
رسمی دولت که مقررات بازنشستگی جداگانه داشتهاند) عنوان
داشت بعدا به «تامین اجتماعی» تغییر نام داده شد و در سال
 2013 =1392میالدی خبرساز شده بود و گزارشی از ریخت و
پاشهای متعدد در آن داده میشد.
با این حس��اب ،بیمههای اجتماعی کارگران ایران در سال
 66 ، 1397ساله شده است .برقراری سوشِ ل سِ کیوریتی آمریکا
(تامین اجتماعی) از ابتکارات اف دی روزولت رییس جمهوری
وقت و هلندیتبار این فدراسیون است .فرق «تامین اجتماعی»
ایران و کش��ورهای دیگر در این اس��ت که در این کشورها همه
کارکنان (صاحب درآمد از کار کردن ،نه س��ود سرمایه و درآمد
بدون زحمتکشی) را شامل میشود (بدون استثنا قائل شدن برای
کارمندان رسمی دولت) و پرداخت سهم تامین اجتماعی از درآمد
کارکرد اجباری است .در آمریکا و کشورهای دیگر بازنشستگی،
امری عمومی است و کسانی که به سن معین (که قانون تعیین
حداقل مدت زمان
میکند و در آمریکا  65سال تمام) برسند و
ِ
کار کردن و پرداخت سهم تامین اجتماعی از درآمد ناشی از کار
کردن خود را داشته باشند میتوانند بازنشسته شوند .در آمریکا،
این حداقل مدت زمان کار کردن و پرداخت سهم تامین اجتماعی
چهار سال است .مقررات تامین اجتماعی سبب شده مردم دغدغه
دوران پیری را نداشته باشند.
جعبه سياه

فیض کشتن ترامپ برای خودتان!

محمدرضا ستوده -واقعیت اینه که
ای��ن روزها خیلی وق��ت خوبی برای طنز
نوش��تن نیس��ت .در حالت ع��ادی وقتی
ت��راژدی به نقطه اوج و به عبارتی به نقطه
پایان میرسه ،کمدی آغاز میشه اما االن
کمدی هم به نقطه پایان رس��یده و فقط
میشه یه جا نشست و بدون اینکه به چیزی لبخند بزنی یا گریه
کنی ،منتظر بود تا ببینیم کی قراره این وضعیت بغرنج که مثل
یه کالف سر در گمه ،سر و سامون پیدا کنه .من هم مدت زیادیه
نشستهام و منتظرم!
امروز همینطوری که نشسته بودم و با بی تفاوتی اخبار رو نگاه
میکردم ،خوندم که نماینده مردم کهنوج در مجلس گفته« :هر
کس ترامپ را بکشد سه میلیون دالر جایزه میگیرد».
بع��د از اون بالفاصله خب��ر اومد که مجلس تصویب کرده از
مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند عالوه بر عوارض خروج،
مالیات خروج هم دریافت شود.
به عبارتی از این به بعد اینطوری میشه که شما میری یه بار
عوارض خروج میدی ،یه بار هم مالیات خروج میدی ،بعد سوار
هواپیما میشی ،بعد با موشک هواپیماتو میزنن!
در ح��ال حاضر کل مملکت یه حال س��ر گردنه پیدا کرده.
دوستان هم از بام تا شام نشستن فکر میکنن که از چه راههایی
میتونن از ما پول بگیرن .یه جای غیرقابل زندگی برامون فراهم
کردن بعد برای اینکه از این مدینه فاضله اجازه بدن فرار کنی،
ب��ه انواع و اقس��ام گوناگون ازت پول میگی��رن .تجارت از این
پرسودتر؟!
خدمت اون نماینده کهنوجی هم باید عرض کنم که اینجوری
نمیشه که شما توی تشییع جنازه ما رو بکشی بعد از ما بخوای
که بریم ترامپو بکش��یم .فیض کش��تن ترامپ مال خودت ،سه
میلیون دالرش هم بردار واسه خودت .ما از این پولها از گلومون
پایین نمیره.
ما اگه بخوایم ترامپ رو هم بکشیم نمیتونیم .چون نمیتونیم
وارد آمریکا بشیم .این سفارش رو به همون آقازادههایی که ساکن
آمریکا هستن یا گرینکارت دارن بدید! دختر آقای حدادعادل
اونجاست .بگید بره ترامپ رو بکشه ،سه میلیون دالر هم بهش
بدید .اصن چه بسا شاید این طرح رو هم مطرح کرده باشید که
برای آقازادههاتون اشتغالزایی کرده باشید و به این بهانه یه پولی
بهشون برسونید.در انتها من شمارو با تصویر کارفرمای قتل ترامپ
تنها می گذارم.

رویداد

شب سینمای ایران در بلغارستان

شب سینمای ایران در بلغارستان با همت سفارت جمهوری
اسالمی ایران و رایزنی فرهنگی کشورمان در صوفیه با اکران
فیلم «قصر شیرین» برگزار میشود.
شب سینمای ایران در صوفیا ،در مراسم ویژهای روز جمعه
 2۴ژانویه ( ۴بهمن) در خانه سینمای صوفیه برگزار میشود.
در این مراس��م فیلم «قصر شیرین» ساخته رضا میرکریمی
اکران خواهد شد.همچنین دوازدهمین جشنواره بینالمللی
فیلم منار (جش��نواره فیلمهای خاورمیانه و شمال آفریقا) در
بلغارستان با نمایش فیلمهای ایرانی از  1۴تا  30ژانویه ( 2۴
دی تا  10بهمن) در حال برگزاری است.
در این دوره از جش��نواره بینالمللی فیلم منار ،پنج فیلم
بلند «قصر شیرین» به کارگردانی رضا میرکریمی« ،بیوزنی»
به کارگردانی مهدی فردقادری« ،پاستاریونی» ساخته سهیل
موفق« ،سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشهآهنگر و
«دومینو» ساخته الله برزگر از کشورمان در سینماهای مختلف
صوفیا -بلغارستان اکران خواهند شد.

