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تسخیر دولت بدون انتخابات

حکایت کار اهل دولت 
عباس میرگلوی بیات* 
در هفته ه��ای پایان��ی 
مهرماه س��ال ج��اری برابر 
برنامه ریزی ه��ای مجلس 
شورای اسالمی نمایندگان 
منتخب مردم ش��هرهای 
کش��ور در مجلس شورای 

اس��المی برای سرکش��ی به حوزه های انتخابیه 
رهسپار شهرهای کشور شدند. پیش از تعطیلی 
مجلس برای سرکشی، موضوع واگذاری خودرو 
به نمایندگان با قیل و قال های فراوانی از س��وی 
نمایندگان، موافقان و مخالفان  این واگذاری مواجه 
ش��د . در اثنای حضور نمایندگان در حوزه های 
انتخابیه به جهت سفر جناب آقای قالیباف و هیات 
همراه به خوزستان گفت وگوهای متعددی در مدح 
و ذم این گونه سفر ها از سوی افراد مختلف ابراز شد. 
نخستین گفت وگو مربوط به آقای جوکار نماینده 
محترم یزد و اشکذر بود که در گفت وگو با سایت 
خبری تابناک بر ضرورت انجام سفرها تاکید کرد و 
به انتقادات طرح شده در خصوص سفرهای رییس 

مجلس واکنش نشان داد.
آقای جوکار با اشاره به رویه معمول بازدیدهای 
روسای پیشین مجلس از استان های مختلف  کشور 
و همچنین مسوولیت ذاتی نمایندگان  و نظارت 
به عنوان مهم ترین وظیفه مجلس  بر اثربخشی 
این گونه سفرها در شناخت بهتر از مناطقی دارای 
مشکل تاکید کرد. همچنین پیشنهاد کردند عالوه 
ب��ر رییس مجلس و نمایندگان اس��تان، اعضای 
کمیس��یون های تخصصی مجلس  نیز با هدف 
کاهش آالم و درد مردم محروم  و تحرک بخشی 
دولت در حل مشکالت مردم به شهرها و استان ها 
سفر کنند. دومین مصاحبه در 2۶ مهرماه مربوط 
به دکتر محمود صادقی نماینده دوره دهم مجلس 
ش��ورای اسالمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و 
عضو فراکسیون امید وابسته به طیف اصالح طلبان  
و در گفت وگو با سایت همشهری آنالین است که 
ضمن مثبت ارزیابی کردن سفرهای نمایندگان و 
تاکید بر ضرورت حضور مسووالن باالی نظام در 
میان مردم و  لمس و درک مش��کالت خصوصا 
مناطق محروم و پرهیز از عادت به مرکزنشینی و 

دریافت صرف گزارشات تاکید کردند .
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 آیا شمارش معکوس برای ورود
 به عصر پساترامپ آغاز شده است

دکتر صالح الدین هرسنی*
در پایان دومین مناظره ترامپ 
با بایدن در دانشگاه بلمونت شهر 
نش��ویل، جو بایدن نامزد حزب 
دموکرات رو به مخاطبان گفت: 
»من رییس جمهوری شما هستم؛ 
حتی اگر شما به من رای نداده 
باشید. من رییس جمهور همه آمریکا خواهم بود.« اگر 
این اظهارنظر قوی و همراه با اعتماد به نفس بایدن به 
همراه سایر اوضاع آمریکای عصر ترامپ مانند شرایط بد 
اقتصادی، میزان بیکاری باال، اعمال سیاست های تبعیض 
نژادی، اوضاع نابسامان مدیریت کرونا و از همه مهم تر 
عقب بودن در نظرس��نجی های وقت حاضر را مبنای 
ارزیابی و تحلیل قرار دهیم، باید بگوییم که شمارش 
معکوس برای ورود به عصر پساترامپ آغاز شده است. 
از طرف دیگر بروز و ظهور برخی شرایط تعیین کننده تر 
داللت بر آن می کنند که پیروزی بایدن در انتخابات سوم 
نوامبر قطعی است. این شرایط مرتبط با چرخش معنادار 
سه ایالت کلیدی یعنی ایالت های پنسیلوانیا، میشیگان 
و ویسکانسین به سمت دموکرات هاست. البته چرخش 
همین ایالت ها به سوی جمهوریخواهان در انتخابات 
201۶ موجب شده بود هیالری کلینتون رقابت را در این 
سه ایالت به ترامپ واگذار کند. حاال و در آستانه برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همه نشانه ها گویای آن 
هستند که این سه ایالت به سمت دموکرات ها متمایل 
شده اند. نشانه آن هم پیروزی کاندیداهای دموکرات در 
انتخابات فرمانداری، مجلس نمایندگان و سنا در سال 
201۸ است.در کنار همه این شرایط، عامل مهم تر و 
کلیدی تری که شرایط را برای ورود به عصر پساترامپ 
فراهم می کند، نقد و تخطئه سیاست خارجی آمریکاست 
که اساسا از سوی دموکرات ها دنبال شده است. در این 
ارتباط دموکرات ها معتقدند سیاست خارجی ایاالت 
متحده چه با صدارت جمهوریخواهان و چه با صدارت 
دموکرات ها در کاخ س��فید تغییر نکرده است و هدف 
اساسی در این باره چیزی جز تعقیب منافع ملی نیست 
هر چند ممکن اس��ت روش و ابزار رسیدن به چنین 
منافعی مختلف و متفاوت بوده باشد. اما تعقیب این منافع 
به قدرت رسیدن ترامپ تغییر کرده است. بر این اساس 
ترامپ بر اساس سیاست نخست آمریکا، به متحدان و 
نظام سیاست خارجی با دیده تردید نگریسته و می نگرد. 
در واقع ترامپ درصدد بر هم زدن نقشه راهی است که 
سایر روسای جمهوری آمریکا برای تعقیب منافع ملی 
به دنبال آن بوده اند. به این ترتیب و با تکاپو و پویشی 
که ترامپ در عرصه سیاست خارجی به دنبال آن است 
نمی توان منتظر نتایج همسو و منطبق با نتایج سیاست 
خارجی روسای جمهور گذشته بود. حال با شرایطی که 
برای ورود به عصر پساترامپ فراهم شده است، ترامپ 
اعتقادی به چنین عصر و شروعی ندارد و به مصداق 
مثل »یک سیب هزار چرخ می خورد تا به زمین برسد« 
روی پیروزی مجدد خود در انتخابات پیش رو حساب باز 
کرده است و از این ستون تا آن ستون برای خود فرجی 
می بیند. اتکای ترامپ به این پیروزی مجدد، تخطئه 
خواندن راهبرد و الگوی سوس��یال دموکرات موردنظر 
دموکرات هاست که ش��خص ترامپ آن را برای نظام 
سیاسی آمریکا در سومین دهه از هزاره سوم بی ثمر و 

البته خطرناک خوانده است.
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 ایرانیان کدام را ترجیح می دهند
 ترامپ یا بایدن

نادر کریمی جونی- ادعای مقامات کشورمان 
در این باره که به قدرت رسیدن هر یک از نامزدها 
در انتخاب��ات ایاالت متحده آمریکا تفاوتی برای 
ایران نمی کند چندان مقبول واقع نشده و افکار 
عمومی در کش��ورمان میان به قدرت رس��یدن 
دونال��د ترامپ و ورود جو بایدن به کاخ س��فید 
تفاوت ملموسی قائل شده است. این تفاوت البته 
با تاکید دموکرات ها برای بازگشت به برجام و لغو 
تحریم هایی که ترامپ وضع کرده بود، ملموس تر 

ادامه در همین صفحهشده است. 

کاش »لی کان- هی« ایرانی داشتیم
»جهان صنع�ت«- شرکت »اینتربرند« هر 
س��ال باارزش ترین برندهای جه��ان را معرفی 
می کند. چند روز پیش بود که این شرکت با لحاظ 
کردن تاثیر پاندمی کرونا بر لیست باارزش ترین 
شرکت های جهان، ارزنده ترین برندهای جهان در 

سال 2020 را منتشر کرد.
 در این لیس��ت برند اپ��ل نه تنها از جایگاه 
نخس��ت خود دف��اع کرد بلک��ه ارزش آن باز 
ه��م افزایش یافت و در س��ال 2020 به ۳2۳ 
میلیارد دالر رس��ید که فاصل��ه معنی داری با 

دیگر برندهای جهان دارد. 
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»جهان صنعت« از پشت پرده ظهور صادرکنندگان مجهول الهویه در عرصه تجارت گزارش می دهد 

افسانه کارتن خواب های صادراتچی 
FATF ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت 

 انزوایی از جنس خودتحریمی 
گروه اقتصادی- گروه ویژه اقدام مالی به 
تداوم حضور ایران در لیست سیاه خود رای 
مثبت داد. این نهاد مالی در مجمع عمومی 
خود که از روز چهارشنبه تا جمعه برگزار شد 
اع��الم کرد اقدامات مقابله ای با ایران را ادامه 
می دهد و بر کشورهایی که در زمینه پولشویی 

و تامین مالی تروریسم  ...

گامی دیگر برای حفظ و ارتقای 
حقوق عامه

ورود قوه قضاییه به مقوله ترک فعل های مدیران 
و مس��ووالن تنها به اعالم موضع و اخطار و تذکر 
منحصر نماند و در روز شنبه ۳ آبان، »دستورالعمل 
نح��وه مقابله با ت��رک وظایف قانون��ی مدیران و 
کارمندان و پیشگیری از آن«، در 12 ماده از سوی 

رییس قوه قضاییه ابالغ شد.

راه اندازی سامانه جامع تجارت برای چندمین بار
 این سامانه سال 95 

راه اندازی شده است 
علیرض�ا داوری-   دکت��ر روحان��ی  
رییس جمهور در جلس��ه 2۳ مهرماه  هیات 
دولت گفت: سامانه جامع تجارت در 99/9/9 
برای مبارزه با فس��اد رونمایی می شود.  وی 
همچنین با بی��ان اینکه این س��امانه برای 

شفافیت و مبارزه با فساد است ...
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 ایرانیان کدام را ترجیح می دهند
ترامپ یا بایدن

ایرانیان تصور می کنند کاهش سخت گیری هایی 
که ترامپ و همکارانش اعمال کرده اند، نقش مهمی در 
کاهش مشکالت شان دارد. از این بابت دست کم عده ای 
از مردم خواهان کنار رفتن ترامپ هستند. این دسته 
از مردم البته شامل برخی سیاستمداران و چهره های 
تصمیم گیر یا تصمیم ساز کشور نیز می شوند و این باور 
وج��ود دارد که با کنار رفتن ترامپ و لغو تحریم های 
ظالمانه ایاالت متحده، نه فقط دارایی های کشور که 
در خارج از مرزها قفل و مسدود شده می تواند به کشور 
بازگردد بلکه تجارت و تبادالت کاالیی و همکاری های 
اقتصادی ایران با س��ایر کش��ورها که اکنون به خاطر 
فشارها و مجازات های ایاالت متحده متوقف شده است، 
دوباره از سر گرفته می شود و از این بابت اقتصاد ایران با 

سرعتی امیدوارکننده به حرکت درمی آید.
برخی از این سیاستمداران البته با صدای بلند فریاد 
می زنند که برایشان تفاوتی نمی کند چه کسی به کاخ 
سفید راه یابد ولی در همان حال در دل آرزو می کنند 
که ای کاش دوره ریاس��ت جمهوری ترامپ به همین 
چهار سال که گذشت محدود شود تا آنها بتوانند نفس 

راحتی بکش��ند و ملت نیز از فشارهایی که هم اکنون 
تحمل می کنند رهایی یابند. این نکته نیز مهم است که 
با کنار رفتن ترامپ، لغو تحریم ها و عادی شدن مناسبات 
اقتص��ادی ایران با دیگر کش��ورها، به میزان زیادی از 
فش��ارهای اقتصادی علیه مردم کاسته خواهد شد و 
بداقبالی ای که هم اکنون گریبان اصالح طلبان را گرفته، 
برطرف خواهد شد.از این بابت با کنار رفتن ترامپ حاال 
شانس اصالح طلبان برای ماندن در قدرت و استیال بر 
قوه مجریه بیشتر می شود. دقیقا به همین خاطر است 
که به نظر می رسد دس��ت کم بخشی از ایرانیانی که 
خواهان کنار رفتن ترامپ و تغییر مستاجر کاخ سفید 

هستند، در میان اصالح طلبان قرار دارند.
ام��ا نقطه مقابل این افراد ک��ه آرزوی باقی ماندن 
ترامپ را در دل دارند، برخالف دس��ته پیش��ین چند 
گروه هس��تند که اتفاقا با اندیشه های متضاد خواهان 
پیروزی ترامپ هس��تند. در صدر این گروه، براندازان 
و مخالفان نظام جمهوری اسالمی ایران هستند. چه 
مخالفان خارج نش��ین و چه مخالفان��ی که در داخل 
کشور برای تحت فشار گذاشتن و تغییر نظام جمهوری 
اسالمی ایران تالش می کنند، عقیده دارند از آنجا که 
دموکرات ها راه مصالحه و همکاری با نظام فعلی ایران 
را خواهند پیمود و با بازگش��ت به برجام، تحریم های 

اقتص��ادی- مالی علیه ایران را لغو خواهند کرد، لزوما 
عمر نظام اسالمی ایران را طوالنی و حکومت فعلی را 
تقویت خواهند کرد. عالوه بر این از آنجا که ترامپ و 
اطرافیانش احتماال تحریم ها را تقویت می کنند نظام 
فعلی ایران تضعیف و آماده برانداختن می شود. از این 
بابت است که مخالفان جمهوری اسالمی به طور کلی به 
پیروزی ترامپ دل بسته اند. با این حال برخی دلواپسان 
و تندروهای افراطی در نظام جمهوری اسالمی ایران 
نیز عالقه مند به پیروزی ترامپ هستند. در این باره نکته 
مهم آن است که این تندروها می خواهند »دماغ آمریکا 
را به خاک بمالند« و از این بابت آرزو می کنند ایران و 
آمریکا به سوی تخاصم بیشتر حرکت کنند تا امکان 
نشان دادن »ضرب شست« به واشنگتن فراهم شود. 
دلواپسان می گویند اگر ترامپ باز هم به قدرت برسد 
و مانند گذشته جز تحریم های اقتصادی، کاری علیه 
ایران نکند آن گاه ایران مقاومت خواهد کرد و آمریکا را 
ناکام خواهد گذاشت که همین امر به معنای پیروزی 

ایران بر ایاالت متحده در جنگی نابرابر است.
عده ای هم هس��تند که اگرچه در گروه دلواپسان 
دسته بندی می شوند اما عاقالنه فکر می کنند و اگرچه 
می گویند برایش��ان تفاوتی ندارد چه کسی در ایاالت 
متحده به کاخ سفید راه یابد ولی فراموش نمی کنند 

که با وجود باراک اوباما، توافق هسته ای ایران و ایاالت 
متحده محقق شد و اگر در واشنگتن کسی مانند ترامپ 
حاکم بود این توافق شکل نمی گرفت. این افراد اگرچه 
می دانند که البی های اعراب و اس��راییل در واشنگتن 
باالخره از همگرایی تهران- واشنگتن جلوگیری می کند 
و وجود اختالف راهبردی و غیرقابل حل بر سر اسراییل 
مانع از دوس��تی ایران و آمریکا می شود اما می گویند 
با وجود همین اختالف ها می توان دش��منی ها را کنار 
گذاشت، اختالف ها را به حداقل ممکن کاهش داد و 
بر سر این اختالف ها منازعه نکرد. روشن است که در 
این صورت پتانسیل اختالف ها برای آغاز یک منازعه 
به شدت کم می شود و می توان برخی نقاط مشترک را 

تقویت و پررنگ کرد.
جناح عامل دلواپسان و محافظه کاران بدین ترتیب از 
قدرت گیری دموکرات ها و پیروزی جو بایدن حمایت و 
دفاع می کند هر چند به آن دل نبسته و در عین حال 
نی��ز خود را برای وقوع هر رخدادی- از جمله پیروزی 

مجدد ترامپ- آماده کرده است.
از این بابت و اگر مجموع تعداد دلواپسان و براندازان 
که خواهان پیروزی ترامپ هستند را ناچیز بدانیم آنگاه 
می توان با اطمینان نسبتا باالیی اظهار کرد که ایرانیان 

پیروزی بایدن را بر پیروزی ترامپ ترجیح می دهند.

ادامه نقد روز

کاش »لی کان- هی« ایرانی داشتیم
پس از اپل، ش��رکت های آمازون، مایکروس��افت و 
گوگل رتبه های دوم تا چهارم برترین برندهای جهان 
در سال 2020 را به خود اختصاص دادند، برند کره ای 
سامس��ونگ که دارای زیرمجموعه ه��ای گوناگون از 
الکترونیک تا صنایع سنگین است با ۶2 میلیارد و ۳00 
میلیون ارزش و با یک پله باال آمدن نسبت به سال قبل 
در لیس��ت »اینتربرند« در جایگاه پنجم قرار گرفت. 
چند روز بعد از اعالم خبر باال بود که خبر رس��ید لی 

کان-هی رییس سامسونگ و غول فناوری کره جنوبی 
که حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی کره جنوبی 
را در اختیار دارد در ۷۸ س��الگی در سئول درگذشت. 
به نقل از شینهوا،  بر اساس بیانیه منتشر شده توسط 
شرکت سامسونگ، لی کان-هی، رییس غول فناوری 
کره جنوبی یعنی شرکت سامسونگ الکترونیک دیروز 
در ۷۸ سالگی در سئول درگذشت. در این بیانیه آمده 
است که لی شرکت سامسونگ را از یک تجارت محلی 
به یک شرکت مبتکر و نوآوری پیشرو در جهان تبدیل 
کرد. براساس این گزارش، لی نقش بزرگی در تبدیل 

ش��رکت سامسونگ از یک س��ازنده تلویزیون  و لوازم 
خانگی ارزان قیمت به یکی از پرفروش ترین برندهای 
تکنولوژی در جهان که حدود یک پنجم تولید ناخالص 

داخلی کره جنوبی را در اختیار دارد، داشته است.
نگاهی کوتاه به کشورهای جهان نشان می دهد در 
هر کشور غول هایی از صنایع گوناگون وجود دارند که 
عمر برخی از آنها به بیش از یک قرن هم می رسد و این 
نوع شرکت ها و مدیران کامیاب آنها الگویی برای توسعه 
و پیشرفت کشورهایشان به حساب می آیند. سامسونگ 
غول خوشبخت آسیایی است که همین امروز یکی از 

تولیدات آنها در خانه ایرانیان در هر شهر و روستا دیده 
می شود و نام کره جنوبی را در دنیا بر سر زبان ها انداخته 
اس��ت. شاید روزی که ایران کارخانه آزمایش و ارج را 
در صنعت لوازم خانگی راه اندازی کرده بود سامسونگ 
نیز تازه متولد ش��ده بود اما ایران نتوانست ارج را نگه 
دارد و در ایران نیز س��رمایه داری که ایرانیان به نام آور 
بشناسند و با سربلندی در جامعه ایرانی معرفی شود و 
جوانان ایران با سرمشق گرفتن از او بتوانند بنگاه های 
موفق اقتصادی راه بیندازند، نداریم. کاش سامسونگ 

ایرانی و نیز لی کان- هی ایرانی داشتیم.

ادامه یادداشت

 آیا شمارش معکوس برای ورود
 به عصر پساترامپ آغاز شده است

البته ترامپ همه اتکای خود را برای پیروزی 
در انتخاب��ات پیش رو معط��وف به نقد و تخطئه 
سوسیال دموکراس��ی نک��رده اس��ت. او حتی در 
خصوص دش��منانی چون پیونگ یانگ و مسکو 
به گرمی صحبت می کند و رس��وایی ایمیل های 
هانتر بایدن، اقتصاد سوسیالیس��تی خانواده های 

آمریکای��ی و بیمه اوباماکر را دس��تمایه پیروزی 
در انتخابات پیش رو س��اخته است.هم اکنون نیز 
به نظر می رسد برنامه های ترامپ برای انتخابات 
پیش روی ریاست جمموری آمریکا طرفدارانی دارد.
در ای��ن ارتباط طرفداران رونق اقتصادی، امنیت 
ملی، مخالفان محیط زیست، نژادپرستان، مخالفان 
مهاج��رت و س��رمایه داران از طرف��داران جدی 
ترامپ محسوب می ش��وند و اولویت هایی چون 
تقدم لیبرالیسم بر سوسیالیسم، خروج از توافقات 

بین المللی و برخی از تصمیمات خلق الساعه دیگر 
از همین سیاس��ت ها آب می خورد. در ارتباط با 
شعار اولویت آزادی بر سوسیالیسم نیز این نکته 
حائز اهمیت است که سوسیالیسم آزمون و امتحان 
خود را در شعار های برنی سندرز نامزد چپ حزب 
دموکرات در رقابت های مقدماتی انتخابات گذشته 
پس داده اس��ت و آنقدر شعار سوسیالیسم فاقد 
اهمی��ت بود که هیالری کلینتون را برای رقابت 

نهایی با ترامپ فرستاد.

 به این ترتیب و با ش��رایطی که در نظام 
و س��پهر سیاسی ایاالت متحده در حال رقم 
خوردن اس��ت، باید دید که مس��تاجر جدید 
عمارت شماره 1۶00 خیابان پنسیلوانیا چه 
کس��ی اس��ت؟ ترامپ یا بایدن؟ بدون تردید 
انتخابات روز س��وم نوامبر 2020 پاسخی به 

این پرسش خواهد بود.
* کارشناس مسائل بین الملل
S.Harsani.k@gmail.com
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رهبری در دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کردند
لزوم اتخاذ تصمیم های قاطع، اقناع افکار عمومی و 

همکاری همگانی
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبه در دیدار 
حضوری با رییس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد 
این ستاد، توصیه های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم های قاطع و حاکمیتی، 
اقناع افکار عمومی و همکاری همه دستگاه ها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت 

تاسف بار ویروس عالم گیر کرونا تاکید کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر رهبری، رهبر انقالب اسالمی در ابتدای 
سخنان شان، هدف از تشکیل این جلسه را که به دعوت ایشان تشکیل شد، وضعیت 
تاسف بار بیماری کرونا در کشور و لزوم تالش مضاعف و به کارگیری ابتکارات جدید 
برای مواجهه با این ویروس، بیان کردند و افزودند: البته اصل این موضوع و همچنین 

اوج پاییزی آن در همه دنیا فراگیر است و فقط مخصوص ایران نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به نحوه مدیریت مقابله با این ویروس در 
کشورهای مختلف خاطرنشان کردند: در برخی کشورها همانند آمریکا بدترین مدیریت 
اعمال شده ولی ما باید تالش کنیم از این حادثه که با جان و سالمت مردم و امنیت 

و اقتصاد آنها در ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.
الزامات مدیریت صحیح � 

ایش��ان الزمه اِعمال مدیریت صحیح و مناس��ب را »اتخاذ تصمیم های قاطع 
حاکمیتی«، »اقناع افکار عمومی« و »همکاری همه دستگاه ها و همچنین همکاری 
مردم« دانستند و افزودند: البته این همکاری فقط مختص مقابله با کرونا نیست بلکه 
باید در همه مسائل به خصوص مسائل سیاسی وجود داشته باشد زیرا کشور که دارای 
ملتی قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، به  طور طبیعی با مسائل مهمی در 

عرصه جهانی و داخلی مواجه است.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی در کشور، به اقدام 
اخیر برخی ها در مواجهه با دولت و شخص رییس جمهور اشاره کردند و گفتند: اگرچه 
در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را 

به طور صریح اعالم می کنم.
تفاوت انتقاد با هتك حرمت � 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، انتقاد را غیر از هتک حرمت دانستند و افزودند: هتک 
حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسووالن بیشتر، به  خصوص در میان 

مسووالن باالی کشور.
ایشان خاطرنشان کردند: ممکن است انتقاد درستی داشته باشید، انتقاد کنید 
اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است. این گونه رفتارها و هتک 
حرمت، روش آمریکایی هاست که در مناظره ها و کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا 
رسوا کرده اند تا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی آنها می گوید دنیا با هراس 

و تحقیر به ما نگاه می کند.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: روش ما اسالمی و قرآنی است یعنی انتقاد بیان 

می شود اما هتک حرمت انجام نمی شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این موضوع گفتند: باید حرمت روسای سه 

قوه و مسووالن کشور که در عرصه خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود.
ایشان بعد از بیان این نکته مهم، به بحث کرونا بازگشتند و با اشاره به جنبه های 
س��المت محور، امنیتی و اقتصادی تصمیم گیری ها درباره این بیماری و احتمال 
تعارض این جنبه ها با یکدیگر، تاکید کردند: از آنجا که جنبه های امنیتی و اقتصادی 
نیز نشات گرفته از همین بیماری است، بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، 

سالمت مردم است.
توصیه های کرونایی � 

رهبر انقالب اسالمی با قدردانی از اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته های 
وابسته به آن، عملکرد کادر درمان و سالمت را بسیار درخشان و جهاد فی سبیل اهلل 

خواندند و در ادامه توصیه های مهمی را بیان کردند.
»لزوم راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای تصمیمات ستاد 

ملی مقابله با کرونا و نظارت بر اجرا« اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
توصیه بعدی ایش��ان درباره »محوریت وزارت بهداشت برای تعیین مصادیق 

محدودیت ها« بود.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: هنگامی که وزارت بهداشت، مصادیق محدودیت را 
تعیین کرد، بقیه دستگاه ها باید بدون در نظر گرفتن مالحظات دیگر، آنها را رعایت 

و اجرا کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: کنترل دقیق مبادی ورودی کشور، محدودیت 
ترددهای غیرضرور بین شهری به همراه اقناع مردم و اِعمال سخت گیرانه ضوابط در 
ناوگان حمل ونقل شهری و محیط های عمومی، از جمله مصادیق محدودیت هاست 

که مسوولیت اصلی اجرا و نظارت، با شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی است.
»آموزش همگانی درباره راه های شیوع و شیوه های پیشگیری به صورت محله محور 
و با استفاده از ظرفیت مساجد و بسیج و البته با محوریت وزارت بهداشت و همکاری 
وزارت ارشاد و صداوسیما« و »لزوم تصویب جرایم سختگیرانه برای افرادی که مرتکب 
تخلفات بزرگ از ضوابط بهداشتی می شوند« توصیه های دیگر رهبر انقالب اسالمی 

به مسووالن برای مقابله با کرونا بود.
ضرورت حمایت های مردمی � 

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخت تر شدن شرایط زندگی برخی افراد 
و مشاغل با اجرای جرایم سخت گیرانه، خاطرنشان کردند: در این زمینه دولت باید 
بسته های حمایتی را در نظر بگیرد، ضمن آنکه خیرین و مردم نیز باید وارد میدان 
شوند و به کمک این افراد بیایند چرا که این کار جزو بهترین کارها و برترین وسایل 

نزدیک شدن به خداست.
ایشان همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با بیماری در روزهای اول آن، گفتند: بر 
اساس گفته متخصصان اگر در یکی دو روز اول، مبتالیان شناسایی و برای معالجه آنها 

اقدام شود، تلفات کاهش جدی خواهد یافت که این کار بسیار الزم است.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر »به حداقل رساندن مراجعات به دستگاه های اجرایی 
با افزایش خدمات الکترونیک«، مسووالن را به رعایت حداکثری ضوابط بهداشتی 
توصیه کردند و افزودند: متاسفانه گاهی برخی از مسووالن در رعایت مواردی مثل 
ماسک زدن به شیوه صحیح یا رعایت فاصله، کوتاهی می کنند که این بی اعتنایی ها 

بر رعایت های عمومی مردم هم اثر منفی می گذارد.
ایشان همچنین با تاکید بر لزوم استخدام نیروی انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت، 
از تحقیقات پژوهشگران برای دستیابی به دارو و واکسِن مقابله با کرونا صمیمانه و 

عمیقا تقدیر کردند.
»شنیده شدن یک حرف واحد از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا« توصیه بعدی 

و موکد حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
دعا برای عبور از گردنه � 

رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به حضور پرشمار نیروهای داوطلب در 
ماه های اول شیوع بیماری و خدمات موثر آنان همانند کمک به پرستاران، ضدعفونی 
کردن دستگاه ها و معابر، راهنمایی خانواده ها و کمک به افراد سالمند، استمرار این 
فعالیت ها را مورد تاکید قرار دادند و از نیروهای داوطلب مخلص و جوانان مومن و 

صالح خواستند بار دیگر وارد میدان شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه برخی افراد بیکار شده در اثر کرونا، بیمه 
بیکاری ندارند، گفتند: تامین اجتماعی موظف است برای حل این مشکل اقدام کند 

که البته در این قضیه نیز ورود خیرین از برترین انفاق هاست.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنان شان، اهمیت معجزه وار دعا، توسل و استغفار 
را برای دفع بال مورد تاکید قرار دادند و افزودند: همه آنچه گفته شد در حکم ابزار 
است و آنچه به این ابزارها، جان و روح می بخشد پروردگار متعال است که باید با دعا 
و تضرع، نظر لطف الهی را که همواره شامل حال ملت ایران بوده است، برای عبور 

از این گردنه نیز جلب کرد.
ایشان خاطرنشان کردند: کارهای بزرگی در کشور در جریان است و به توفیق 
الهی هیچ حادثه ای نتوانسته جمهوری اسالمی را متوقف کند اما باید این موانع را که 

موجب ُکند شدن حرکت می شود، هر چه زودتر برطرف کرد.

در هنگام��ه س��فر محمدباق��ر قالیباف به رهبری
خوزس��تان بود که  مجتبی یوسفی، نماینده 
مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در گفت وگو 
ب��ا فارس از یک برنامه  قدیمی تر از تاس��یس 
مجلس یازدهم که البد در ذهن اتاق فکر آقای 
قالیباف و همراهان پیدا و پنهان او آماده شده 
بود خبر داد. او گفت  مش��کالت انباشته آقای 
قالیباف پیش از آنکه به عنوان رییس مجلس 
انتخاب شود، وعده داده بود که نهاد مجلس را 
به مناطق مختلف می آوریم و سفرهایی با عنوان 
نظارت میدانی در راستای تحقق آن وعده است. 
پیش از این هم می شد نشانه هایی از برنامه ریزی 
از پیش اندیشیده شده از سوی رییس مجلس و 
همراهانش در این نهاد که رفتن در قالب تازه ای 
از عضویت در نهاد قانونگذاری است را دید. این 
مجلس بالفاصله پس از شروع به فعالیت و راه 
افتادن کمیسیون ها تقسیم مناصب مهم مثل 
انتخاب رییس مرکز پژوهش ها و رییس دیوان 
محاسبات و در همان گام های نخست فراخوان 
مدیران ارش��د اقتصادی دولت به نشست های 
غیرعلن��ی را آغ��از کرد. به نظر می رس��د این 
فراخوان تمرینی برای برداشتن گام های بعدی 
در مس��یر فرو بردن مجلس در بدنه و در راس 
دولت به شکل های گوناگون بود. از هفتم خرداد 
که مجلس شروع به کار کرد تا یازدهم شهریور 
که رییس مجلس به خوزستان سفر کرد و نام 
سفر خود را نظارت میدانی گذاشت و  ادبیات 
این نظارت میدانی نیز از سوی رسانه های هوادار 
رییس مجلس تولید و توزیع ش��د فقط دوماه 
سپری شده بود. این شتاب در شروع و سپس 
در کمتر از یک ماه س��فر به استان سیستان و 
بلوچستان نش��ان می دهد در این باره پیش از 

اینکه مجلسی در کار باشد فکر شده بود.
دنباله سفرهای استانی احمدی نژاد؟ � 

ص��رف نظر از موقعیت متفاوت و مناصب 
به ش��دت متمایز از هم محمود احمدی نژاد 
ریی��س دولت  های نهم و ده��م و محمدباقر 
قالیباف که رییس مجلس قانونگذاری است 
به نظر می رس��د دست کم ریخت و شکل و 
قیافه س��فرهای رییس مجلس با س��فرهای 
احمدی ن��ژاد ش��باهت های غیرقابل انکاری 
دارد. احمدی نژاد به قلب ش��هرهای کوچک 
و روس��تاها م��ی زد و با ش��هروندان به ویژه 
ش��هروندان کم درآمد نشس��ت و برخاس��ت 
می ک��رد و می گفت باید تنگناها را از نزدیک 
دید. حاال رییس مجل��س نیز همان رفتار و 
گفت��ار را ادامه می دهد ب��ا این تفاوت که به 
لحاظ قانونی رییس مجلس وظیفه و اختیار 
ن��دارد ب��ه اس��تاندار و حتی دهدار دس��تور 
اجرای��ی بدهد که ب��ار مالی دارد و باید برای 
ه��ر ریال آن از نهادهای گوناگون دس��تور و 
مج��وز گرفت. اما نماین��دگان هوادار رییس 
مجلس و نیز رسانه های اصولگرا بدون اشاره 
به ش��باهت رفتاری و گفتمانی رییس فعلی 
مجلس با رییس س��ابق دولت این را در برابر 
گوشه گیری و نشستن در جای امن از سوی 
دولت و رییس آن قرار داده و نوشتند و گفتند 
این نظارت میدانی کاستی های کار دولت را 

جبران می کند.
گامی فراتر � 

در دیگر سو اما نمایندگان مجلس یازدهم 
صدها طرح در حوزه اقتصاد به هیات رییسه 
دادند و همراه آن با طرح پرسش های گوناگون 
در یک دوره کوتاه 9 وزیر را با برنامه داشتن 

پرسش به مجلس فراخواندند و از پاسخ های 
ارائه شده قانع شده یا نشده، روزنه هایی برای  

ورود به قوه اجرا باز کردند. رییس مجلس اما 
چند س��اعت قبل از اینکه به دومین نشست 

س��ران قوا برود و در آنجا  مسائل را با حضور 
رییس قوای دیگر و در حضور وزیران و دیگر 

اعض��ای این نهاد موق��ت طرح کند به دیدار 
بیم��اران کرونای��ی رفت و به نظر می رس��د 
ای��ن رفتن به میان بیماران و کادر پزش��کی 
ه��ر فایده ای که داش��ت یک زیان بزرگ نیز 
داشت و آن به هم خوردن نشست سران قوا 
بود. اما ان��گار این اتفاق برای رییس مجلس 
و همراهان��ش چندان هم بی فایده نبود و راه 
انداختن نشست رییس مجلس با وزیران دولت 

در دستور کار قرار گرفت.
نقطه عطف � 

در ادام��ه بحث هایی ک��ه درباره ضرورت 
نظارت میدانی در جریان بود و در پی برخی 
نشس��ت های رییس مجل��س و ردیف کردن 
وزی��ران اقتص��ادی و گزارش دهی وزیران به 
ریی��س پارلمان ب��ود که روزنام��ه کیهان با 
تیتر یک معنادارش و  گزارش مشروح نقطه 
عطف را با ش��تاب نمایان کرد.  این روزنامه 
نوشت:  »به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، 
پیگیری وضع معیش��تی م��ردم در مجلس 
ش��ورای اسالمی یکی از نقاط قوت این دوره 
خانه ملت اس��ت، چنان که روز یکشنبه 2۷ 
مهرم��اه، محمدباقر قالیب��اف رییس مجلس 
میزبان رییس کل بانک مرکزی و وزرای نفت، 
اقتصاد، جهاد کشاورزی و صمت در تاالر آینه 
مجلس شورای اسالمی بود تا مساله اقتصاد و 
معیشت، سیاست های پولی، مالی و تجاری، 
نحوه حمایت از واردات کاالهای اساسی با ارز 
 ترجیحی و حمای��ت از تولید، بیش از پیش 

پیگیری شود.
در ای��ن جلس��ه، نماین��دگان مجل��س، 
دیدگاه ها و انتقادات خود را پیرامون مسائل 
مختلف از جمله نفوذ دالالن در بحث توزیع 
نهاده های دامی  و خودرو و... مطرح کردند و 
عالوه  بر مباحث مربوط به بازار ارز، مشکالت 
خودروس��ازی نیز در این جلسات مطرح شد 
مثال اینک��ه فعالیت دالالن در بخش خودرو 
باعث شده ورق فوالد و قطعات آن ۵/1 برابر 
قیمت واقعی به دست خودروسازان برسد که 
این مساله تأثیر قابل توجهی در افزایش قیمت 

خودرو در کشور دارد.
پیگی��ری مش��کالت اقتصادی از س��وی 
مجلس در ش��رایطی رخ داده که جلس��ات 
س��ران قوا بیش از یک ماه اس��ت که برگزار 
نشده است! آخرین جلسه شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا مربوط به مخالفت روسای 
قوای تقنینی و قضایی با تشکیل بورس نفت 
ب��ود که از آن روز تاکنون جلس��ه اقتصادی 
سران قوا تعطیل بوده است. به سخن دیگر، با 
وجود اینکه دولت در شرایط جنگ اقتصادی، 
جلس��ات س��ران قوا را برگ��زار نمی کند، اما 
مجلس تعامل خود را با دس��تگاه های دولتی 
ادامه داده تا بتوان��د تاثیر مثبتی در زندگی 
م��ردم ایج��اد کن��د. از همین رو، ب��ا وجود 
گذش��ت مدت زم��ان اندکی از این جلس��ه، 
ش��اهد تغییراتی در تصمیم گیری ها و در پی 
آن آرامش در بازارهای کلیدی کشور هستیم. 
نمونه بارز این نتایج را در آماده س��ازی طرح 
مش��ترک دولت و مجلس برای بازار خودرو، 
ثبات بورس و کاهش نرخ ها در بازار س��که و 

ارز می بینیم.«
به این ترتیب و به زعم این گزارش کاری 
که دولت نمی توانست در دو نشست در یک 
هفته به طور مستمر انجام دهد در یک نشست 

به بار نشست و بازارها عقب نشستند.

تسخیر دولت بدون انتخابات

مشارکت محدود زیر زبان شان مزه کرده است
مصطفی کواکبیان نماینده پیش��ین مجلس درباره 
عملک��رد مجلس یازدهم گفت: در انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس در دوم اس��فند 9۸ حدود ۶0 درصد مردم 
حضور نداشتند و معموال هم نماینده ای که رای می آورد 
از ای��ن 40 درصد حدود 1۳ تا 14 درصد را نمایندگی 
می کن��د یعنی حداکثر این مجلس نماینده 1۵ درصد 

کل مردم است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: تقسیم مناصب در مجلس 
نشان داد آنها خیلی دنبال شایسته ساالری نیستند. نمونه 
آن گماردن افرادی از میان خودش��ان برای پست های 
مدیریتی مجلس است. همچنین برخوردی که در موضوع 
رد اعتبارنامه تاجگردون شد در حالی که نهادهای اجرایی 
و نظارتی او را تایید کرده بودند یا گرفتن تذکر از رهبر 

انقالب به دلیل اتفاقات رخ داده بر سر حضور ظریف در مجلس و... .
دبیر کل حزب مردم ساالری در ادامه به همکاری مجلس با سایر دستگاه ها در ارتباط با جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا اش��اره کرد و گفت: مقابله با کرونا، وظیفه دولت و س��تاد ملی مقابله با کروناست. در شرایطی که 
متاسفانه در دو هفته گذشته نزدیک به 2۵00 نفر فوت کردند و باید با همکاری هم این وضعیت کنترل شود، 
مجلس برای سوال و استیضاح از رییس جمهوری امضا جمع می کند و یک آقایی هم بدون رعایت مباحث قانونی 

و نزاکت از اعدام رییس جمهوری سخن می گوید.
وی یادآور ش��د: نمی گویم نمی ش��ود از دولت انتقاد کرد. خودمان منتقد دولت هستیم. در مجلس هشتم 
شدیدترین انتقادات را به محمود احمدی نژاد داشتیم ولی هیچ وقت بی حرمتی، بی نزاکتی و بی ادبی نکردیم. 
معتقد نیستم پشت رفتارهای این مجلس اتاق فکری وجود دارد. باز اگر بود خوشحال تر بودیم. معتقدم کار از 

دست شان در رفته و کنترلی بر آن ندارند.
کواکبیان افزود: منظور این است که حرف های بی ربط زیادی می زنند و کسی جلودار آنان نیست و واقعا در 
طول تاریخ مجالس این طور بی حرمتی نسبت به مقام ها ندیدم. چرا می توان از دولت به شکل محترمانه انتقاد 

کرد و اشکاالتش را گفت.
این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه برخی از نمایندگان با توهین، انتظار چه پاسخی را از رییس جمهوری دارند، 
گفت: یقین دارم تا پایان این دولت در مرداد 1400 این وضعیت ادامه خواهد داشت. حتی به برخی از دوستان 
اصالح طلب که گفته بودند وقتی دولت نمی تواند کاری کند زودتر استعفا کند، انتقاد کردم و گفتم این حرف 

درستی نیست. در این شرایط دولت بایستد و به مردم کمک کند.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو گفت: طرح اصالح قانون انتخابات نه تنها همه اصول را به هم می ریزد 
بلکه مشارکت مردم را محدودتر می کند. »این آقایان انگار زیر زبان شان مزه کرده که مردم هر چقدر کمتر شرکت 

کنند به نفع ]آنها[ است.« آنها با این قید و بندهایی که می زنند باعث مشارکت کمتر مردم می شوند.
کواکبی��ان افزود: در این طرح مباحث غیرقابل س��نجش و اندازه گیری چون »روحی��ه جهادی« و »آرمان 
گرایی« آمده است. مجلس یازدهم هفتم خردادماه امسال شروع به کار کرد و جالب است چهارم تیرماه که هنوز 
کمیسیون ها شکل نگرفته بود این طرح به امضای 40 نفر رسید! یعنی اینقدر عجله؟ کاش در طرح های معیشتی 

این گونه عجله می کردید.

گامی دیگر برای حفظ و ارتقای حقوق عامه
ورود قوه قضاییه ب��ه مقوله ترک فعل های مدیران و 
مسووالن تنها به اعالم موضع و اخطار و تذکر منحصر نماند 
و در روز شنبه ۳ آبان، »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک 
وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن«، در 

12 ماده از سوی رییس قوه قضاییه ابالغ شد.
به گزارش میزان، دستورالعمل مزبور در اجرای اصول 
قانون��ی از جمله »بند های دوم و س��وم اصل 1۵۶ قانون 
اساس��ی«، »قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با 
اصالح��ات و الحاقات بعدی«، »احکام مقرر در مواد 90، 
91 و 92 قانون مدیریت خدمات کش��وری« و همچنین 
وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و 

نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.
در بند الف ماده ۳ دستورالعمل مزبور، دادستان های 

سراسر کشور مکلف  شده اند ترک فعل های مدیران و مسووالن دستگاه های اجرایی را که سبب بروز خسارت و صدمه 
به اموال عمومی و حقوق اساسی مردم می شود، پیگیری ویژه کنند.

اما در بند ب ماده ۳ دستورالعمل مزبور نیز به موضوع ترک فعل هایی پرداخته شده که هنگام بروز سوانح و بالیای 
طبیعی نظیر سیل و زلزله، برجسته می شوند و نمونه مشابه آن در  سیل فروردین 9۸ بروز و ظهور داشت.

در ماده 2 »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن« نیز مسوولیت های 
سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این دستورالعمل قید شده است. در بند الف این ماده آمده که سازمان بازرسی 
کل کشور موظف به فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی در دستگاه های 
اجرایی با انجام اقداماتی از قبیل اطالع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسووالن آن دستگاه ها و ارائه گزارش های 

نظارتی هشداردهنده و بهنگام، است.
در ماده 4 »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن« نیز مسوولیت های 
دیوان عدالت اداری در مقابله با ترک فعل های مدیران و مس��ووالن درج ش��ده اس��ت و در بند الف آن قید شده که 
چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به 
اموال یا منافع عمومی باشد، دیوان عدالت اداری باید حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور 
یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات اعالم کند.مطابق ماده ۵ دستورالعمل مزبور، به دادستان کل کشور  
مسوولیت داده شده که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی 
دستگاه ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا کند و در اختیار دادستان ها قرار دهد.اما 
در ماده ۶ »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن« به موردی اشاره 
شده که عمل به آن می تواند از بروز حوادثی نظیر پالسکو و کلینیک سینای اطهر جلوگیری کند. در ماده مزبور قید 
شده  در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده 10۵ قانون کار، مصوب 1۳۶9 در بازرسی 
از کارگاه ها، احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطالع دهند، با اعالم مقام مسوول، 

دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و الک و مهر صادر می کند.
علی ایحال، »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن« متضمن 
موارد کارگشایی است که عمل به آنها در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه بسیار 

مثمرثمر خواهد بود.
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بدون هماهنگی با رییس جمهوری دخالت در قوه دیگر است � 
غالمعلی جعفرزاده *

برگزاری جلس��ات اقتصادی اخیر آقای قالیب��اف با وزرای 
اقتصادی دولت و استمرار در برگزاری این جلسات برای هر ده 
روز یكبار، باید بررسی شوند که با چه شیوه ای در حال برگزاری 

است و آیا با رییس جمهوری هماهنگی شده است یا خیر.
اگر رییس قوه قانونگذاری در برگزاری جلس��ات با وزرای 
اقتصادی دولت، هماهنگی الزم را با رییس جمهوری داش��ته 
باشد و ایشان موافق استمرار این جلسات باشد، اشكالی ندارد، 
ولی اگر آقای قالیباف به جای رییس قوه مجریه به وزرای دولت 
تكالیفی خارج از وظایفشان تحمیل کند، این امر دخالت در امور 

قوه ای دیگر محسوب شده و وجاهت قانونی ندارد.
به شخصه با برگزاری جلسات هماهنگی موافقم و از آنجایی 
که در جلس��ات هماهنگی مجلس گذشته با دولت هم حضور 
داشتم آقای الریجانی به وزرای اقتصادی دولت می گفت درباره 
فالن موضوع ما نظرمان این است و می توانیم به شما تكلیف 
قانونی کنیم، ولی بهتر است با رییس جمهوری هماهنگ کنید که 
این کار انجام شود. بنابراین اگر این جلسات با هماهنگی و از 

روی اصول برگزار شود به امور کشور سرعت می بخشد.
در آن جلس��ات هماهنگی، روسای کمیسیون های مجلس، 
رییس مرکز پژوهش ها و رییس یا وزیر مربوطه حضور داشتند 
و جلسات به صورت کارشناسی برگزار می شد و دولت خیالش 
راحت بود که مجلس به عنوان پشتوانه فالن موضوع در کنار 

دولت قرار دارد و کارها را انجام می داد.
 ولی اینكه در جلس��ات آقای قالیباف ب��ا وزرای اقتصادی 
دولت و تاکید به استمرار ده روزه آن، آیا چنین هماهنگی ای 
با رییس جمهوری صورت گرفته یا خیر مطلع نیستم و طبیعتا 

باید این هماهنگی ایجاد شود.
هر چند متاس��فانه مجل��س یازدهم در ارائ��ه گزارش به 
مردم هم بسیار عقب است، بنابراین تاکید می کنم اگر چنین 
جلساتی از س��وی رییس مجلس برای هماهنگی امور کشور 

با اط��الع رییس جمهوری برگزار می ش��ود، از نگاه منصفانه و 
کارشناسانه اقدام کمك کننده ای است، ولی اگر رییس مجلس 
در این جلسات برای دولت تعیین تكلیف ماالیطاق کند اتفاق 
خوبی نیست و دخالت در امور یك قوه دیگر به حساب می آید 
که در سال آخر دولت، منجر به افزایش تنش می شود. مثل 
آقای احمدی نژاد که در سال آخر دولت خود، وزرا را از حضور 
در مجلس منع کرده بود و امیدوارم کار این مجلس با دولت 
در سال آخر به آنجا نكشد.همچنین امیدوارم مجلس با دفتر 
رییس جمهوری برای برگزاری چنین جلسات مستمری هماهنگ 
کن��د که مثال قصد دارد درحوزه بانك مرکزی، بورس، گمرک، 
صادرات و واردات و... جلس��ه ای با مسووالن مربوطه برگزار 
کند. این امر اش��كالی ندارد و اتفاقا خوب اس��ت که قوا هر 
یك جزیره ای مستقل و دورافتاده از هم نباشند و با یكدیگر 
هماهنگ عمل کنند، ولی اگر به وزرا تكلیف کند که بروید این 
کار را انجام بدهید یا بروید آن کار را انجام بدهید، این اتفاق 
خوبی نیس��ت. باید صحبت های آقای قالیباف با وزرای دولت 
توصیه ای باشد که اگر فالن کارها را انجام دهید، مجلس شما را 
حمایت می کند. البته گاهی  تشخیص خأل قانونی و وجود قوانین 
مزاحم و تكمیل قوانین ناقص چنین جلساتی را می طلبد، ولی از 
آنجایی که از جزئیات و نحوه تشكیل جلسات مورد نظر رییس 
مجلس با وزرای اقتصادی دولت بی اطالعم، نمی توانم قاطع در 
این باره صحبت کنم. هرچند با ش��ناختی که از روحیات آقای 
قالیباف دارم بعید می دانم این ظرافت ها را رعایت کرده باشد.
مثال از رییس جمهوری کسب اجازه یا با او هماهنگی کرده باشد 
یا در تعیین دستور جلسه، کار کارشناسی توسط کمیسیون های 
تخصصی، مرکز پژوهش ها و مشاوران حوزه مربوطه در مجلس 
اقدامی انجام داده باشد. اگر این طور باشد اتفاقات خوبی است 
و در نهایت هم به مردم گزارش بدهد که در این جلسات مثال 
این پنج تصمیم گرفته شده است. ولی اگر این هماهنگی ها 

انجام نشده باشد، بعید می دانم اتفاق خوبی رقم بخورد.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم
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محبوبیت خوک انگلیسی در چین
مجتبی صدریا- یکی از تبعات پیش بینی نشده 
حمله ویروس کرونا در دنیا به علت التهابات اجتماعی که 
در چین به وجود آورد افت شدید تولید خوک در چین 
)بزرگ ترین بازار مصرف کننده خوک در دنیا( بود. این در 
شرایطی بود که طبقه متوسط رو به رشد چین بیش از 
پیش خواهان پروتئین حیوانی بود. پروتئین حیوانی که 
به ذائقه عمده چینی ها یعنی گوشت خوک، که فقط 
گوشت خوک هم نیست بلکه کله و پاچه، اعما و احشای خوک هم محبوبیت 
فراوانی دارد با افت تولید داخلی خوک در چین چاره در واردات تولید گوشت 
خوک و اضافات آن از خارج بود. ش��رکت های چینی در جس��ت وجوی خوک 
باکیفیت نگران از بایکوت های احتمالی رییس جمهوری نظیر ترامپ، نگاهشان 
به سوی انگلستان چرخید و این نگرش به غرب خوشبختی شرکت »کرنزویک« 
را فراهم کرد. این شرکت که عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم رشد یافته بود و تا 
قبل از تقاضاهای چینی ها برای خوک انگلیسی شرکت های تولیدی پراکنده ای 
بود برای پاس��خ دهی به تقاضای مصرف کنندگان چینی اصالحات ساختاری 
وس��یعی در این ش��رکت به وجود آورد که از آن جمله ادغام عمومی تر اجزای 

پراکنده آن بود.
سهامداران شرکت بس خرسند بودند و ارزش سهام شرکت در بورس لندن 
مدام رو به رش��د و به کمک چینی ها خوک انگلیسی یک برند جهانی خوک 
شد. مضافا بر کرونا بیماری های حیوانی دیگری که در بقیه کشورهای آسیایی 
باعث لطمه های جدی به دام های مصرفی شده بودند نیز به نوبه خود جایگاه 
خوک تولیدی انگلستان را در بازار مصرفی خوک چین گسترش دادند. این داده 
که پیش بینی نشده بود و به نحوی غافلگیر کننده است تولید کنندگان خوک 
انگلستان را که قیمت گوشت خوکشان بیست و دو درصد افزایش یافته بود در 
موقعیتی قرار داد که به نحوی از زاویه قدرت به سمت این دیگر تولید کننده 
بزرگ خوک آمریکایی شرکت »کارگیل« نزدیک شده و زمینه های همکاری 
پیوسته  تری را برای پیشبرد صادرات به چین فراهم آورد. در اواخر سال 2020 
شرکت انگلیسی یادشده از طریق رشد بیش از پیش تولیدش در تدارک افزایش 
تقاضای بازار داخلی انگلستان برای تعطیالت آخر سال از یک طرف و نیازهای 
فزاینده بازار چین دو ماه پس از آغاز سال 2021 به مناسبت سال نوی چینی 

از طرف دیگر است.
و حال که قدرت خود را در بازار خوک تحکیم کرده است در جست وجوی 
ایجاد تنوعات بیش��تری در محصوالت خویش است از جمله این محصوالت 
متنوع سازماندهی جهانی برای تولید زیتون و ارائه آن به بازار را از یک طرف، 
تولید بیش از پیش پاستا که محبوبیت بیشتری پیدا کرده است از طرف دیگر 
می توان ذکر کرد. به نظر می آید چینی ها با واردات خوکشان خدمت بزرگی به 

صنایع غذایی انگلستان کرده اند.
Modjtaba.sadria@yahoo.co.uk

دوربرگردان چندباره و شگفت انگیز خصوصی سازی
در سال 1۳۷0 و هنگامی که شادروان حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور 
وقت قطار خصوصی سازی را در ایران راه انداخت هرگز نمی دانست این قطار 
از کدام دره ها و کدام کوهستان ها عبور می کند و چه فراز و فرودهایی را طی 
خواهد کرد.حاال پس از 2۸ سال به نظر می رسد خصوصی سازی به دوربرگردانی 
رس��یده که کلید آن را در دوره محمدرضا پهلوی زده بودند. با این تفاوت که 
بر اساس آرزوهای بزگ و خیالی در دهه 1۳۵0، 49 درصد سهام شرکت های 
خصوصی سازی را هم به کارگران می دادند. تجربه خصوصی سازی پس از 1۳۷0 
نش��ان می دهد مجلس وقت که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود، قانونی 
برای توزیع سهام بین ایثارگران تصویب کردند و ده ها شرکت برای در اختیار 
گرفتن سهام خصوصی سازی تاسیس شد. حاال به نظر می رسد هم مجلس و هم 
دولت دوازدهم با راه اداری شرکت های بزرگ عرضه سهام صندوقی می خواهند 

عمومی سازی را جایگزین کنند و به سال 1۳۵2 برگردند.
نقطه عطف � 

در حالی که تا پیش از ابالغ سیاست های کلی اصل 44 منتقدان سیاسی 
دولت ه��ای وقت اصوال مخالف خصوصی س��ازی بودند اما ب��ا ابالغ بند »ج« 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیچ یک از روسای سه قوه مجریه، 
قضاییه و مقننه و سایر نهادهای قدرت، مدیران ارشد سه قوه و مدیران میانی 
و بدنه آنها به لحاظ سیاسی با اجرای خصوصی سازی بزرگ مخالفت نکردند. 
رهبران احزاب، جمعیت ها و گروه های سیاسی شناخته شده و شناسنامه دار نیز 
که درباره این پدیده ذهنیت منفی داشتند در شرایط آن روز مخالفت با این 

پدیده را از دستور کار حزب خود خارج کردند.
راهبردها و تاکتیك ها � 

تجربه چهار دهه خصوصی سازی در جهان و سه دهه در ایران نشان می دهد 
خصوصی سازی یک پدیده چندجانبه است که پس از عبور از الیه سیاسی الیه 
بعدی که اجرای آن است در کانون توجه قرار می گیرد. در کشورهای گوناگون 
با راهبردهای متفاوت و با هدف های خاص تالش شد هر کشور روش کارآمدی 
را تجربه کند. در این مسیر پیش از هر چیز باید »استراتژی« آن آشکار می شد 
تا بر پایه آن »گروه هدف« تعیین و »تاکتیک« اجرایی آشکار شود. در صورتی 
که استراتژی واگذاری سهام شرکت های دولتی »عمومی سازی مالکیت« باشد، 
گروه هدف در این استراتژی »کل آحاد جامعه« خواهد بود. بهترین روش برای 
این اس��تراتژی توزیع سهام از طریق کوپن سهام و توسط دولت است. در این 

استراتژی قیمت سهام یک موضوع درجه دوم خواهد بود.
استراتژی دیگر در واگذاری سهام شرکت های دولتی کسب بیشترین درآمد 
برای دولت است. وقتی این استراتژی مورد توجه باشد، »گروه هدف« صاحبان 
سرمایه خواهند شد و روش فروش مناسب »مزایده« است که باالترین قیمت 
را محقق می کند. استراتژی سوم در خصوصی سازی، کارآمد کردن سرمایه و 
بنگاه های دولتی با افزایش بهره وری از سرمایه های مالی و فیزیکی آنهاست. در 
این استراتژی »گروه هدف« متخصصان، مدیران و تکنوکرات ها خواهند بود و 
سهام از طریق توافق با مدیران و متخصصان است و قیمت ها در حد متعادل 
روبه پایین تعیین می شود. البته می توان تصور کرد ترکیبی از استراتژی های 
یاد ش��ده مورد نظر قانونگذاران و مجریان باشد که تجربه نشان داده است به 
ناکارآمدی نسبی منجر می شود.شوربختانه در ایران اراده سیاسی بر تاکتیک ها 
و روش های خصوصی سازی واقع شد و در هر دوره روش های مورد عالقه دولت 
وقت به کار گرفته شد. اکنون دولت موظف است با توجه به سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی، پدیده خصوصی سازی را به فرجام برساند. با توجه به آنچه 
در سطور باال نگاشته شد، دولت باید در یک دوره معین و مشخص استراتژی 
مورد نظر خویش را با شفاف ترین عبارات و اصطالحات به اطالع افکار عمومی 
و عالقه مندان به مسائل اقتصادی ایران برساند تا تکلیف همه روشن شود. آنچه 
در چند روز گذشته شاهد آن بودیم، استنباط های شخصی سیاستمداران از 
طیف های گوناگون بوده است.به نظر می رسد برای جلوگیری از آشفته شدن 
اذهان و سردرگمی ها، دولت می تواند یکی از اعضای خود را سخنگوی خاص 
خصوصی سازی کند تا کار سخت تر نشود. دولت که اکنون موظف است پدیده 
خصوصی سازی را از رکود به رونق برساند، توجه دارد که انجام این کار الزام های 
خاص خود را دارد. رها کردن سیاست قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت ها 
در همه بخش ها یک الزام خصوصی سازی است که بدون پذیرفتن این الزام کار 
جلو نخواهد رفت. یک الزام دیگر این است که دولت به لحاظ ذهنی بپذیرد بخش 
خصوصی و نهادهای مدنی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های خصوصی سازی 
نقش و س��هم داشته باش��ند. دوربرگردان چندباره در خصوصی سازی پدیده 

شگفت انگیز ایرانی است.
منبع: ساعت 24
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گروه اقتصادی- گروه ویژه اقدام مالی به 
تداوم حضور ایران در لیست سیاه خود رای 
مثبت داد. این نهاد مالی در مجمع عمومی 
خود که از روز چهارش��نبه تا جمعه برگزار 
ش��د اعالم کرد اقدامات مقابله ای با ایران را 
ادامه می دهد و بر کش��ورهایی که در زمینه 
پولش��ویی و تامین مالی تروریسم همکاری 
نمی کنند، محدودیت های بیش��تری اعمال 
می کند. این اقدام هم فشارها علیه ایران در 
زم��ان انجام تبادالت مالی و بانکی با جهان 
را افزای��ش می دهد و هم هزین��ه مبادله و 
جابه جایی پ��ول را باال می برد. اگرچه ضربه 
نخست به مراودات بین المللی ایران پیش تر 
توسط تحریم ها وارد شده اما قوام بخشیدن 
 FATF به حضور کشورمان در لیست سیاه
باعث تعلیق همکاری کش��ورهای دوست و 
همکار نیز با سیس��تم بانکی ایران می شود. 
به این ترتیب سیستم بانکی این کشورها نیز 
در کار با بانک های کشور تردید یا هزینه های 
زیادی را به بانک های ایران تحمیل خواهند 

کرد.
گروه ویژه اق��دام مالی به تازگی مجمع 
عموم��ی خود را برگ��زار و اع��الم کرد که 
ایران را در لیس��ت س��یاه خود نگه داشته 
است. به این ترتیب تنها ایران و کره شمالی 
همچون گذشته در ردیف کشورهای دارای 
ریسک پولش��ویی قرار گرفته اند. مارکوس 
پلیر ریی��س FATF اعالم کرده: »با توجه 
به اینک��ه وضعیت این دو کش��ور تغییری 
نکرده و هیچ ی��ک از آنها به پذیرش قوانین 
و مقررات این سازمان تن نداده اند، همچنان 
در فهرس��ت س��یاه می مانند. وی از تمامی 
کشورها و مقامات ناظر نیز خواسته اقدامات 

واکنشی موثری در مورد ایران و کره شمالی 
اعمال کنند. به گفته وی کش��ورهایی نظیر 
کره شمالی و شبکه شان در دور زدن تحریم ها 
زیرک تر ش��ده اند از این رو مقامات نیز باید 
زیرک تر ش��وند.« کارشناسان بر این باورند 
ک��ه طوالنی ش��دن زمان حض��ور ایران در 
لیست سیاه این سازمان با دو نتیجه مشخص 
همراه است؛ نخست پیامدهای اقتصادی آن 
اس��ت که با توجه به وضعی��ت تحریم ها و 
فشارهای حداکثری از ناحیه آمریکا می تواند 

نگران کننده باشد.
وقت کشی در داخل  � 

دوم نیز بس��ته ش��دن روزنه های خروج 
آسان از فهرس��ت اقدامات مقابله ای به این 
معن��ا که ایران برای خروج از این فهرس��ت 
باید همکاری های خود با این س��ازمان را از 
ابتدا آغاز کند. به این ترتیب زمان زیادی الزم 
خواهد بود تا ایران نس��بت به اجرای قوانین 
و مقررات این نهاد مالی تن بدهد و بار دیگر 
حض��ور خود را در صحنه م��راودات مالی و 
بانک��ی جهانی اعالم کن��د. پیش از این و از 
س��ال 201۶ اقدامات مقابله ای این سازمان 
علیه ایران به حالت تعلیق درآمده بود. این 
نهاد مالی در عین حال به ایران فرصت داد 
که تا سال 201۸ نسبت به پذیرش قوانین و 
کنوانسیون های مربوطه اقدامات الزم را انجام 
دهد. پس از آن نیز FATF 1۸ ماه به ایران 
فرص��ت داد تا اقدامات الزم را انجام دهد اما 
تعلل مقامات داخل��ی در پذیرش قوانین و 
مقررات مربوطه در نهایت به بازگشت ایران 
به لیست سیاه این س��ازمان در اسفند ماه 
سال گذشته منجر شد. با گذشت چند ماه 
از حضور ایران در این لیست سیاه، هیچ گونه 

اقدام مثبتی از س��وی مقامات داخلی انجام 
نشد و از همین رو گروه ویژه اقدام مالی ایران 

را در فهرست سیاه خود نگه داشته است.
بررسی ها نش��ان می دهد که دو موضوع 
در اسفند 9۸ بازگشت ایران به لیست سیاه 
FATF را ممکن کرد؛ نخست امتناع ایران 
برای عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرائم 
سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو و 
دیگری خودداری از پیوستن به کنوانسیون 
 . CFTمقابل��ه با تامین مالی تروریس��م یا
مقامات داخلی و نهادهای تصمیم گیر اگرچه 
دیگر مفاد قانونی این سازمان را پذیرفته بودند 
اما عدم تصویب و پذیرش این دو کنوانسیون 
شرایط را به گونه ای دیگر برای ایران رقم زد. 
کارشناسان نظرات مختلفی در این خصوص 
دارند. برخ��ی می گویند پیش از این نیز به 
دلی��ل فش��ارهای وارده از ناحیه تحریم ها 
ای��ران م��راودات مالی و تج��اری محدودی 
با جهان داش��ت و غالب کش��ورها به دلیل 
ترس از جریمه های سنگین آمریکا حاضر به 
برقراری همکاری با کشورمان نبودند. به این 
 FATF ترتیب قرار گرفتن در لیست سیاه
چن��دان بر روابط ایران و س��ایر کش��ورها 
تاثیرگذار نخواهد بود. ضمن آنکه ایران برای 
اینکه بتواند تحریم ها را دور بزند می تواند از 
این ابزار اس��تفاده کند و مانع از آن شود که 
راه های دور زدن تحریم ها و جابه جایی پول 
به روش سنتی و چمدانی و از طریق صرافی ها 

از سوی آمریکا شناسایی شود.
بسته شدن روزنه های اقتصادی  � 

اما گروهی دیگر از کارشناسان با علم به 
آنچه گفته شد این وضعیت را زنگ خطری 
برای آینده اقتصادی کش��ور می دانند. در 

ای��ن مورد می توان به بلوکه ش��دن بخش 
زیادی از منابع ایران در سایر کشورها اشاره 
کرد. آن طور که برآوردها نش��ان می دهد 
40 میلی��ارد دالر از منابع ارزی ایران در 
پنج کشور چین، هند، کره جنوبی، عراق و 
ژاپن مسدود شده و امکان دسترسی به آنها 
برای کش��ورمان وجود ندارد. بدیهی است 
بخشی از این ناتوانی ریشه در تحریم ها و 
محدودیت های ناش��ی از آن دارد اما قرار  
 FATF گرفت��ن ایران در لیس��ت س��یاه
نیز چندان بی تاثیر نبوده اس��ت. در عین 
حال بخش زیادی از درآمدهای صادراتی 
کش��ور به دلیل ناتوانی ایران در برقراری 
مراودات آس��ان و شفاف مالی با جهان به 
س��ختی وارد کشور می شود؛ موضوعی که 
مقامات بانک مرکزی نیز آن را عامل اصلی 
گران��ی ارز و عدم تکافوی ارز برای تامین 
نیازهای متقاضیان عنوان می کنند. به باور 
این گروه از کارشناس��ان عدم پیوستن به 
کنوانسیون های باقیمانده گروه ویژه اقدام 
مال��ی معنایی جز خودتحریم��ی ندارد و 
می توان��د به الته��اب در بازارهای داخلی 
دامن بزند.به نظر می رسد یکی از نتایج روشن 
این موضوع باال بردن هزینه مبادله برای ایران 
باشد. اگرچه تا اینجای کار نیز بخش زیادی 
از م��راودات مال��ی از طریق صرافی ها انجام 
می شد اما گروه ویژه اقدام مالی کار را برای 
ایران س��خت تر کرده است. به عبارتی ایران 
ناچار است بخش زیادی از منابع درآمدی اش 
را از طرق دیگری و با واسطه به کشور وارد 
کند که نیازمن��د پرداخت هزینه های چند 
برابری است. این موضوع برای مثال می تواند 
صادرکنندگان را هم دچار فرسایش زمانی 

کن��د و هم فعالیت ه��ای صادراتی آنها را از 
توجیه اقتصادی خارج سازد. به این ترتیب 
همان طور که مش��خص است تراکنش های 
مالی با ایران با ش��دت بیش��تری تحت نظر 
قرار گرفته و فش��ار بر بانک ها و شرکت های 
معدودی که در حال همکاری با ایران بوده 
و هستند، افزایش یافته که بیانگر باال بودن 
ریس��ک برقراری روابط بانک��ی و تجاری با 

ایران است.
اثرات بلندمدت حضور در لیس�ت  � 

FATF سیاه
در همی��ن حال 
ن��دری  ن  ا م��ر کا
ب��ه  ن  ا دد قتص��ا ا
 » ن صنع��ت جها «
گفت: اق��دام جدید 
FATF تنه��ا ب��ه 
معنای تداوم حضور 
ایران در فهرس��ت سیاه گروه ویژه اقدام مالی 
است و مشکالت و چالش های قبلی را تشدید 
نمی کند.ب��ه گفته وی، ای��ن موضوع تغییر 
خاصی در وضعیت فعلی ایران ایجاد نمی کند 
و کشورمان در همان وضعیتی خواهد بود که 

از ماه های گذشته رقم خورده است.
ندری ادام��ه داد: با توجه به اینکه ایران 
و کره ش��مالی در لیست سیاه FATF قرار 
دارن��د، کش��ورهای عضو این نه��اد مالی و 
کش��ورهایی که الزامات و دستورالعمل های 
FATF را مراع��ات می کنند قادر نخواهند 
بود با سیس��تم بانکی و نظ��ام مالی این دو 
کش��ور به مراوده بپردازند و نهایت احتیاط 
را در این زمینه مبذول خواهند داش��ت.وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا عدم پذیرش 
کنوانس��یون های مربوط��ه از س��وی ایران 
به دلی��ل دور زدن تحریم ها ب��وده یا خیر، 
گفت: اگر مقامات داخلی می توانستند راهی 
برای دور زدن تحریم ها پیدا کنند وضعیت 
اقتصادی ایران تا این میزان بحرانی نمی شد. 
در ش��رایط کنونی ایران با مشکل جدی در 
حوزه اقتصادی مواجه است و ثبات اقتصادی 
به طور کامل از بین رفته و قیمت ها دائما در 
حال افزایش هستند. بنابراین به نظر نمی رسد 
در زمینه دور زدن تحریم ها موفقیت چندانی 
کسب کرده باشیم.این اقتصاددان گفت: البته 
باید به خودتحریمی ها نیز به عنوان یک عامل 
موثر اشاره شود. به عبارتی حتی اگر ایران در 
لیس��ت سیاه FATF نیز قرار نمی گرفت با 

مانعی به نام تحریم ها مواجه می شد.
به گفته ندری، اما اگر در ش��رایطی قرار 
بگیریم که تحریم ها از س��ر ایران برداش��ته 
ش��ود آنگاه محدودیت های ناشی از لیست 
سیاه FATF بیشتر نمایان می شود.ندری 
اضافه کرد: اگر فرض کنیم نتیجه انتخابات 
آمریکا به نفع ایران باشد و احتمال برداشته 
ش��دن تحریم های آمریکا تقویت شود آنگاه 
چالش محدود بودن مراودات مالی با جهان 
زیر سایه FATF برقرار خواهد بود. بنابراین 
اینکه اکنون ایران در این لیس��ت سیاه قرار 
داشته باشد تاثیری در وضعیت کنونی مان 
ایجاد نمی کند اما مش��کالت و چالش های 
ناش��ی از آن در ص��ورت رف��ع تحریم های 
آمری��کا به جای خود باقی خواهد ماند و در 
آن ش��رایط ناچار خواهیم بود تصمیمی در 
راستای پذیرش الزامات و مقررات گروه ویژه 
اقدام مالی بگیریم تا بتوانیم مراودات مالی و 

تجاری خود با جهان را تقویت کنیم.

همتی اهداف بانک مرکزی را تشریح کرد
کاهش فشار تورمی با ابزاری غیر از نرخ سود

گروه اقتصادی- رییس بانک مرکزی اهداف و ابزار بانک مرکزی را تشریح 
کرد. وی شرایط امروز اقتصاد ایران را محصول تحریم ها و مشکالت ناشی از شیوع 
ویروس کرونا عنوان و اعالم کرده که سیاس��تگذاری بانک مرکزی در راستای 
کنترل و مدیریت نقدینگی بوده است. اگرچه بسیاری از کارشناسان راه حل عبور 
از مشکالت را افزایش نرخ سود می دانند اما طبق گفته های سیاستگذار پولی این 
سیاست در شرایط فعلی نمی تواند در راستای دغدغه اصلی بانک مرکزی، یعنی 

ثبات قیمت ها و کاهش رکود باشد.
رییس بانک مرکزی مباحث تازه ای را در خصوص اهداف و سیاستگذاری های 

پولی عنوان کرده است. به گفته وی، در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزی 
تحت فشار فزاینده ای بوده که دلیل اصلی آن، شدت گرفتن تحریم ها و شوک 
منفی عرضه، آن هم در شرایطی است که نیروی انباشته شده نقدینگی هم در 
حال تخلیه ش��دن روی قیمت ها بود. مشکالت دیگر، از جمله کرونا و کسری 

بودجه نیز به تشدید اجتناب ناپذیر رشد نقدینگی منجر شده است.
همتی عنوان کرد: سیاستگذاری پولی برای مقابله با شوک منفی عرضه حتی 
در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از 
مشکالت ساختاری نیز مواجه است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمت ها 
و پس از آن جلوگیری از رکود و کاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه 
اقتصادی، امکان دستیابی به هدف های زیاد با تعداد محدودی ابزار وجود ندارد.

به گفته وی، نظر به خطری که تشدید نگران کننده تورم به صورت آسیب های 

جدی به دهک های متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت 
از تداوم فعالیت های تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک 
مرکزی بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجی که ملت ما از تحریم ها دیده 
است، اقتصاد ایران، آنطور که آمریکا تصور می کرد دچار فروپاشی نشده و نشانه های 
فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان کرده است و تمام تالش بانک مرکزی باید 
معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت رو به بهبود بخش 
حقیقی باشد.همتی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به خوبی واقف است که با توجه 
به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک ها و نیاز مالی دولت، امروز افزایش نرخ 
سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس به 
دنبال روش های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست. البته با ابزار های 

در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.

یه
نما

زاویه

سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در هند در بازه زمانی 
پنج ماه اول س��ال مالی هند )آوریل تا آگوست 2020(، در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل 1۶ درصد افزایش داشته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در سه ماه ابتدایی سال مالی 
)آوریل، می  و ژوئن 2020( جذب س��رمایه گذاری خارجی 
به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت ها و قرنطینه چهار 
مرحله ای در این کشور پهناور، با کاهش ۶0 درصدی روبه رو 
شده بود، لیکن با آغاز بازگشایی های اقتصادی و برداشته شدن 
محدودیت های قرنطینه و آغاز مجدد فعالیت های اقتصادی 
در ماه های ژوئیه و آگوست، این کمبود جبران و اکنون طبق 
اعالم وزارت دارایی هند، این کش��ور شاهد بیشترین میزان 
افزایش جذب س��رمایه گذاری خارجی در پنج ماه نخس��ت 

سال مالی بوده است.
س��رمایه گذاری خارجی به کلیه شغل ها، کسب و کارها و 
فعالیت های اقتصادی اطالق می شود که در آن سرمایه های 
یک کش��ور به کش��وری دیگر ک��ه از قابلیت های اقتصادی 
برخوردار بوده و احتمال برگش��ت س��رمایه در آن باالست، 
گرایش پیدا می کند. کشورهای مقصد، کشورهایی هستند 
که از قابلیت هایی نظیر اقتصاد پویا، دولت باثبات، نیروی کار 

ارزان و ماهر، ش��فافیت، وحدت رویه و تسریع در فرآیندها، 
برخوردار باش��ند و در نتیجه به عنوان مقصدی برای سوق 
پیدا کردن س��رمایه خارجی در نظر گرفته می شوند که این 
امر نه تنها باعث به جریان افتادن س��رمایه به آن کشور می 
شود، بلکه انتقال مهارت، فناوری و دانش را نیز برای کشور 

مقصد به همراه دارد.
هند نیز از جمله کش��ورهایی اس��ت که پ��س از اعمال 
اصالحات اقتصادی از س��ال 1991 و روی آوردن به اقتصاد 
آزاد و اقدامات دولت و وزارتخانه های مرتبط در زمینه تسهیل 
سرمایه گذاری خارجی، ایجاد پنجره واحد برای فرآیند ثبت 
س��رمایه گذاری خارجی، ارتقا در شاخص بهبود کسب و کار، 
اصالح��ات اقتصادی و قوانین مرب��وط به آن در کنار نیروی 
کار ج��وان و ارزان، پویای��ی اقتصاد، ثبات دولت و... در حوزه 
جذب س��رمایه گذاری خارجی به موفقیت های بی شماری 
دس��ت یافته است به طوری که طبق اعالم وزارت بازرگانی 
هند در س��ال 2019 در رتبه هشتم موفق ترین کشورها در 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان ۵1 میلیارد 

دالر قرار گرفته است.
هند توانس��ته طی پنج س��ال اخیر با ۶۳ پله صعود از 

رتبه 142 در شاخص بهبود فضای کسب و کار به رتبه ۷9 
در س��ال 2019 ارتقا پیدا کند و در این میان، برنامه های 
مدونی برای رسیدن به رتبه زیر ۵0 در سال 2020 را در 
دستور کار خود قرار داده است. ایالت های مختلف هند هر 
کدام بسته به قابلیت جذب سرمایه خارجی، ابتکارات خود 
را برای جذب س��رمایه ها به خ��رج داده اند و به طور کلی 
تاکید مقامات وزارت بازرگانی، دارایی و بانک خزانه داری 
هند بر کاهش مدت زمان فرآیند جذب س��رمایه گذاری و 
مراحل صد درصد الکترونیکی ش��دن آن اس��ت و در این 
راستا موفق به کاهش این روند از سه، چهار ماه به پنج تا 

شش هفته شده اند.
مجموع سرمایه گذاری مستقیم هند در طول شش سال 
اخیر به نسبت قبل با افزایش ۵۵ درصدی مواجه بوده است. 
طب��ق اعالم وزارت بازرگانی هند، از س��ال 200۸ تا 2014 
مجموعا 2۳1 میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی در هند 
جذب ش��ده که ای��ن رقم با 12۷ میلی��ارد دالر افزایش در 
ب��ازه زمانی 2014 تا 2020 ب��ه رقم ۳۵۸ میلیارد دالر بالغ 

شده است.
در مدت پنج ماه اخیر شرکت فیس بوک با خرید حدود 

10 درصد از س��هام ش��رکت ارتباطی Jio متعلق به مالک 
ثروتمند هندی موکش آمبانی، بزرگ ترین س��رمایه گذاری 
حدود ۵/۷ میلیارد دالری را در این شرکت هندی آغاز کرد. 
در کنار این، سرمایه گذاری های عمده دیگر از سوی شرکت 
نفت ابوظبی در شرکت نفتی ریالینس به میزان یک میلیارد 

دالر انجام شده است.
طی چند سال اخیر بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی 
در هند از منش��أ کشورهای موریس با ۳0 درصد، سنگاپور 
21 درصد، ژاپن و هلند هفت درصد، بریتانیا و آمریکا شش 
درصد، آلمان سه درصد، قبرس و فرانسه و امارات حدود دو 

درصد بوده است.
ایالت های هند که بیشترین آمار را در جذب سرمایه گذاری 
خارجی داشته اند به ترتیب ماهاراشترا با 2۸ درصد، کارناتاکا 
ب��ا 19 درصد، دهلی ب��ا 1۶ درصد، گجرات ب��ا 10 درصد، 
جارکند با 9 درصد، تامیل نادو با پنج و نهایتا تلنگانا با چهار 

درصد هستند.
عمده این س��رمایه گذاری ها در حوزه های خدمات با 1۷ 
درصد، نرم افزار و سخت افزار با 10 درصد، ارتباطات با هشت 
درصد، تجارت با شش درصد، زیرساخت با پنج درصد، خودرو 
با پنج درصد، مواد شیمیایی با چهار درصد و دارو گردشگری 

با سه درصد انجام شده است.

افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی)FDI(  در هند در 5 ماه اول سال مالی ۲0۲0
اقتصاد بین الملل

انزوایی از جنس خودتحریمی 
FATF ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت
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اردوغان سالمت عقل ماکرون را زیر سوال برد 
تنش در روابط پاریس-آنکارا 

رج��ب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه با انتق��اد از امانوئل ماکرون 
رییس جمهوری فرانسه به دلیل رفتارش با شهروندان مسلمان فرانسوی، به او 
توصیه کرد بدهد عقلش را بررسی کنند. اردوغان در یک سخنرانی تلویزیونی 
گفت: به رهبر کشوری که با میلیون ها تن از اعضای جامعه معتقد به یک دین 
دیگر این گونه رفتار می کند، فقط می توان گفت اول برو بده وضعیت عقلی ات 
را کنترل کنند. پس از پخش سخنان اردوغان، کاخ الیزه با صدور بیانیه ای، این 
اظهارات را ناپذیرفتنی خواند و آن را محکوم کرد. در این بیانیه آمده اس��ت: 
گستاخی و درش��ت گویی، راهکار نیست. ما از اردوغان می خواهیم که مسیر 
سیاس��ت خود را عوض کند زیرا این مس��یر از هر نظر خطرناک است. ما وارد 

جدل های بی حاصل نمی شویم و دشنام را هم نمی پذیریم.
دولت فرانسه همچنین در واکنش به اظهارات رییس جمهوری ترکیه اعالم 
کرد تصمیم گرفته سفیر خود را برای رایزنی از آنکارا به پاریس فرا بخواند. دو هفته 
پیش هم که امانوئل ماکرون از تعبیر جدایی طلبی اسالمی و لزوم بازسازی اسالم 

در کشورش سخن گفت، رییس جمهوری ترکیه آن سخنان را محکوم کرد.
دولت فرانس��ه قرار است در اوایل ماه دسامبر الیحه ای را علیه بنیادگرایی 
اس��المی تحت عنوان »مبارزه با جدایی طلبی« برای تصویب پیشنهاد دهد. 
بندهایی از این الیحه که هدف آن تقویت الئیسیته و اصول جمهوری فرانسه 
اعالم شده، از جمله بخش های مربوط به کنترل تامین پولی مساجد و ممنوعیت 
آموزش امامان مساجد فرانسه در خارج از کشور، ممکن است خشم ترکیه را 
برانگیزد. اردوغان معموال تالش می کند از حقوق اقلیت مسلمان در کشورهای 
دیگر به ویژه در اروپا دفاع کند و این موضوع قطعا بر دامنه تنش های موجود 

میان او و همتای فرانسوی اش خواهد افزود.
در پی س��ر بریده ش��دن یک معلم فرانسوی به دست یک جوان مسلمان 
چچنی تبار، دولت فرانسه اقدامات سخت گیرانه ای را علیه بنیادگرایان اسالمی 
در این کشور آغاز کرده است. پاریس و آنکارا هم اکنون در بسیاری از مسائل 
بین المللی از تنش در شرق دریای مدیترانه گرفته تا جنگ داخلی لیبی و نیز 

بحران جاری در ناگورنو- قره باغ، رو در روی یکدیگر ایستاده اند.
اردوغان همچنین با اشاره به ورود پلیس آلمان به مسجدی در برلین گفت 
که فاشیسم اروپایی علیه مسلمانان به درجه باالتری رسیده و افزود: اروپا با این 
جبهه ای که علیه مسلمانان گشوده است، به پایان خود نزدیک می شود. اگر اروپا 
از این رفتار دست نکشد، شبیه بیماری ای خواهد شد که خودش را از درون نابود 
می کند. رجب طیب اردوغان در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین فرانسه 
را متهم کرد که در اشغال خاک جمهوری آذربایجان و مصیبت های ناشی از 
آن دست داشته است. قدرت های غربی از جمله فرانسه که از هم پیمانان ترکیه 
در ناتو به شمار می روند، در عین حال نگران نقش آفرینی دولت آنکارا در بحران 
جاری در قفقاز هستند و اردوغان برعکس گفته است که قصد دارد به کمک 

روسیه به مناقشه آذربایجان و ارمنستان خاتمه دهد.
اردوغ��ان با اعالم اینکه تلفنی با الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان 
گفت وگو کرده، اعالم کرد: برادران آذربایجانی ما در حال پیشروی در مناطق 
اشغالی هستند و بازپس گیری این مناطق را آغاز کرده اند. در سوی دیگر نبرد 
در جنوب قفقاز، مقام های محلی قره باغ از حمله مجدد نیروهای ارتش آذربایجان 
به شهر استپاناکرت مرکز این جمهوری خودخوانده خبر دادند. »وزارت خارجه 
جمهوری آرتساخ« با انتشار تصاویری از خانه های ویران شده، ادعا کرد که نیروهای 
آذری روز شنبه با موشک هایی مجهز به کالهک خوشه ای به شهروندان غیرنظامی 
این منطقه حمله کرده اند. ساکنان ارمنی قره باغ این منطقه را »جمهوری آرتساخ« 

می نامند و استپاناکرت در آذربایجان »خانکندی« نامیده می شود.

فشار آمریکا به آذربایجان و ارمنستان 
ضرورت توقف جنگ در قره باغ

دویچه وله- وزیر خارجه آمریکا در جلسات جداگانه با همتایان آذری و ارمنی 
خود خواستار پایان جنگ در قره باغ کوهستانی شد. آذربایجان اعالم کرد حاضر 

است با پایان اشغال قره باغ توسط ارمنستان مذاکرات سیاسی را از سر گیرد.
مایک پمپئو شنبه گذشته در جلسات جداگانه با جیحون بایرام اف وزیر خارجه 
آذربایجان و زهراب مناتساکانیان وزیر خارجه ارمنستان خواستار پایان جنگ در 
منطقه قره باغ کوهستانی شد. پمپئو پس از مذاکرات و رایزنی با همتایان آذری 
و ارمنی خود در واشنگتن از هر دو طرف خواست ضمن پایان خشونت ها، از 
مردم غیرنظامی خود محافظت کنند. پیش از این وزرای خارجه ارمنستان و 
آذربایجان دیدار س��ه جانبه را رد کرده بودند. جیحون بایرام اف خواستار پایان 
اشغال قره باغ توسط ارمنستان شد. او تصریح کرد که در صورت پایان یافتن 
اشغال قره باغ آذربایجان آماده یافتن راه حل سیاسی برای درگیری و ازسرگیری 
سریع گفت وگوهای اساسی است. بایرام اف تاکید کرد که طبق چهار قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد، آذربایجان در مساله قره باغ محق است و جامعه 

 جهانی نیز از خواست های قانونی این کشور حمایت می کند.
مناتساکانیان آذربایجان را به حمله عمدی به اهداف غیرنظامی کشورش 
متهم کرد. او گفت ترکیه نیز مستقیما در »این حمالت متجاوزانه آذربایجان« 
دست دارد. پمپئو در آستانه دیدارش اعالم کرده بود انتظار زیادی از مذاکراتش 
با همتایان ارمنی و آذری خود ندارد. او خاطرنشان کرد که توافق بر سر آتش بس 
قبلی عمال اجرا نش��ده اس��ت. وزیر خارجه آمریکا از »یک وضعیت پیچیده 
دیپلماتیک« سخن گفته بود. همزمان با اوج درگیری ها در قره باغ رهبران آمریکا، 
روسیه و فرانسه که مسوولیت رهبری گروه مینسک را نیز برعهده دارند، خواستار 

آتش بس فوری و همه جانبه در منطقه قره باغ کوهستانی شده بودند.

لندن برای کنار رفتن ترامپ از قدرت آماده می شود
رویت�رز- در حال��ی ک��ه کمت��ر از دو هفته ت��ا زمان برگ��زاری انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، بوریس جانسون، یکی از نزدیک ترین هم پیمانان 
دونالد ترامپ، خودش را برای کنار رفتن او از قدرت آماده می کند. بوریس جانسون 
نخست وزیر انگلیس روابط کاری قدرتمندی را از زمان رسیدن به این سمت در سال 
گذشته میالدی با دونالد ترامپ داشته است. این دو مکررا به تحسین از یکدیگر 
پرداخته اند و در زمان انتخابات سراسری سال 2019 انگلیس، دونالد ترامپ با 
حمایت از بوریس جانسون در این انتخابات او را »مردی فوق العاده« توصیف کرد. 
ترامپ در عین حال حامی صریح کمپین سال 201۶، حامیان خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا با سردمداری بوریس جانسون بود. با این حال همان طور که جیمز 
فورسیت، یک خبرنگار دارای ارتباطات گسترده در حزب محافظه کار گزارش داده، 
در حالی که نظرسنجی ها در سراسر حوزه اقیانوس اطلس از پیروزی جو بایدن 
معاون رییس جمهور سابق آمریکا در انتخابات سوم نوامبر خبر می دهند، بوریس 
جانسون و حلقه نزدیک به او هم اکنون هر چه سریع تر در تالش برای برقرار کردن 
ارتباطاتی با این برنده احتمالی انتخابات هستند. اخیرا دومینیک راب وزیر خارجه 
انگلیس دیداری با کریس کونز سناتور دموکرات آمریکایی و از معتمدان جو بایدن 
نامزد ریاست جمهوری این حزب و همین طور از کسانی که به عنوان نامزد اصلی 
انتصاب به عنوان وزیر خارجه در دولت احتمالی بایدن در صورت پیروز شدنش در 
انتخابات تلقی می شود، داشت. یکی از وزرای دولت انگلیس در خصوص احساس 
کلی در حزب محافظه کار متعلق به بورس جانسون به فورسیت گفت: مساله مثل 
یک نمایش تلویزیونی است که دیگر دوره اش سر آمده است و مردم از آن خسته 
هستند. اوایل ماه جاری میالدی ساندی تایمز گزارش داد جانسون و حلقه نزدیک 
به او شاهد بوده اند که نظرسنجی ها برای بایدن شانس پیروزی ۷0 درصدی در 
انتخابات سوم نوامبر قائل هستند و از وزرای دولت خواسته اند روابطی را با تیم 
بایدن برقرار کنند. یک دستیار ارشد حزب محافظه کار به ساندی تایمز گفت: در 

دفتر نخست وزیری دارند نام ترامپ را خط می زنند.

چالش

خبر

گروه جهان- در حالی که نظرسنجی های 
آمریکا همچنان حکایت از پیشتازی جو بایدن 
نامزد دموکرات ها دارند اما دونالد ترامپ بر این 
باور است که این نظرسنجی ها جعلی است و او 
پیروز خواهد ش��د. از طرفی هر روز که آمریکا 
به تاریخ برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
نزدیک تر می شود، نشانه های بیشتری از اختالف 
بین جمهوریخواهان و رییس جمهوری این کشور 
دیده می  شود، شکاف علنی بین جمهوریخواهان 
و موضع سناتورها می تواند نشانه مهم و جدی 
از رسیدن ترامپ به پایان خط ریاست جمهوری 
باشد اما ترامپ همچنان در تالش است در ایاالت 

کلیدی آرای الزم را کسب کند.
9 روز مانده به پایان انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا همان گونه که انتظار می رفت حلقه رقابت 
بین نامزدهای این دوره تنگ تر شده است. دونالد 
ترام��پ برای تاثیرگذاری بر آرای مردم فلوریدا 
که یکی از ایالت های سرنوشت ساز در انتخابات 
محسوب می شود از شامگاه جمعه راهی ملک 
ش��خصی خود در مارا الگوی این ایالت ش��د و 
صبح شنبه هم به پای صندوق رای رفت و نام 
خ��ود را در انتخابات پیش از موعد به صندوق 
رای انداخت. او با این کار نشان داد که اعتقادی 
به رای گیری پستی ندارد و در جمع خبرنگاران 
هم گفت که آرای پس��تی امنی��ت رای گیری 

حضوری را ندارند.
حساسیت انتخابات امسال در فلوریدا برای 
دونالد ترامپ بس��یار بیشتر از جو بایدن است. 
در حالی که آخرین نظرسنجی ها از پیشتازی 
ج��و بایدن در این ایالت خبر می دهد، اختالف 
بیش��تر جو بایدن با دونالد ترامپ در ایالت های 
حساس دیگر چون میشیگان و ویسکانسین به 
دموکرات ه��ا این دلگرمی را داده که در صورت 
پی��روزی در دیگ��ر ایالت های حس��اس چون 
میشیگان، ویسکانسین و پنس��یلوانیا )زادگاه 
جو بایدن(، نیازی به آرای الکترال فلوریدا )29 
کالج انتخاباتی( نداشته باش��ند. با این حال از 
آنجا که فلوریدا یک��ی از بزرگ ترین ایاالت در 
شرق آمریکاست و نتیجه انتخابات او می تواند 
از نخستین نتایج اعالم شده در شب سوم نوامبر 
باشد، پیروزی جو بایدن در این ایالت می تواند 
معیار بس��یار مهمی ب��رای پیش بینی نتیجه 

نهایی باشد.
ام��ا ب��رای ترامپ ک��ه در س��ال 201۶ به 
کمک پیروزی در ایالت هایی چون میش��یگان، 
ویسکانسین و پنسیلوانیا و البته فلوریدا توانسته 
بود هیالری کلینتون را به زانو درآورد، شکست 
در فلوری��دا حکم م��رگ و زندگی دارد چرا که 
نظرسنجی ها احتمال شکست او در میشیگان 
و پنسیلوانیا را بسیار بیشتر از فلوریدا تخمین 
زده اند مخصوص��ا که حاال فلوریدا خانه ترامپ 
هم محس��وب می شود. او که در سال 201۶ به 
عنوان یک نیویورکی وارد رقابت های انتخاباتی 
شد، سال گذشته رسما اعالم کرد آدرس محل 
سکونت خود را از برج ترامپ در قلب نیویورک به 
اقامتگاه مجللش در ماراالگو تغییر داده و اکنون 

فلوریدا خانه اوست.
دونال��د ترامپ حی��ن رای دادن در فلوریدا 
گفت: »من به شخصی که اسمش ترامپ است، 
رای دادم. می توانم به ش��ما بگویم این یک رای 
بسیار امن بود، بس��یار امن تر از وقتی که شما 
یک رای را می فرس��تید. هم��ه چیز عالی بود، 
بسیار س��خت گیرانه. این یک افتخار است که 

رای می دهیم.«
مایک پن��س معاون ترامپ نی��ز رای خود 
را جمعه گذش��ته در ایالت ایندیانا به صندوق 
انداخت. همسرش نیز در این رای گیری پیش از 
موعد در کنارش بود و هر دو حین ورود به حوزه 

رای گیری ماسک به صورت داشتند.
اعالم ش��ده تاکنون دس��ت کم ۵0 میلیون 
آمریکایی در دوره رای گیری پیش از موعد آرای 
خود را به صندوق ها انداخته اند. تگزاس با بیش 
از ۶/۳۸ میلیون نف��ر در راس رای گیری پیش 
از موع��د ق��رار دارد و کالیفرنیا با ۵/۸ میلیون، 
فلوریدا با 4/۷۷ میلیون و کارولینای شمالی با 
2/۶9 میلیون در رده های بعدی هستند. ترامپ 
پس از این اقدام و در حالی که همسرش برخالف 
سال 201۶ او را در رای گیری همراهی نمی کرد، 
عازم ایالت کارولینای شمالی شد تا در گردهمایی 
انتخاباتی موسوم به »آمریکا را بار دیگر عظمت 

می بخشیم« سخنرانی کند.
ترامپ که بنا بر نظرسنجی ها از رقیب خود 
عقب تر اس��ت، پیش از رفتن ب��ه این ایالت در 
واکنش به حضور باراک اوباما رییس جمهوری 

سابق آمریکا در میامی فلوریدا برای حمایت از 
جو بایدن، این گونه خود را پیشتاز دانست که در 
همه گردهمایی های او حداقل 20 تا 22 هزار نفر 
حضور داشته اند اما در سخنرانی اوباما تنها 42 نفر 
بودند. او با این استنتاج، پیروزی خود را حتمی 
دانست. پس از کارولینای شمالی، ترامپ راهی 

اوهایو و از آنجا هم به ویسکانسین رفت.
در همه این سخنرانی ها هم ترامپ اظهاراتی 
مش��ابه داش��ت و وقتی به سیاس��ت خارجی 
می رس��ید از به هالکت رساندن سرکرده گروه 
تروریستی داعش س��خن راند و به ترور سردار 
مبارزه با تروریسم، شهید حاج قاسم سلیمانی 
افتخار کرد. پس از آن، خروج از برجام را که از 
نظر او توافق فاجعه بار دولت سابق آمریکاست، 
اقدامی شایس��ته قلمداد کرد و از به رس��میت 
ش��ناختن قدس به عنوان پایتخت اس��راییل 
مباهات کرد. ترامپ همچنین توافق های سازش 
و عادی سازی روابط امارات، بحرین و سودان با 
اسراییل را دستاوردی دیگر برای خود برشمرد 
که بدون ریخته شدن خونی بر زمین به دست 
آمده است و به این ترتیب، مدعی شد در مدت 
4۷ ماه حضور در کاخ س��فید بیش از 4۷ سال 
حض��ور بایدن که او را ج��و خواب آلود معرفی 

می کند، موفقیت داشته است.
رییس جمهوری آمریکا همچنین به برتری 
نظامی این کشور از نظر دارا بودن جنگنده، تانک، 
موشک و راکت زیردریایی اشاره کرد و برخالف 
پیمان منع گس��ترش سالح اتمی مدعی شد: 
زرادخانه هسته ای ما ثابت و آماده است و فقط 
می توان به خدا امیدوار بود که هرگز مجبور به 

استفاده از آن نباشیم.
ترامپ ادامه داد: ش��ما می دانید که احتمال 
استفاده از آن بسیار کم است زیرا در حال حاضر 
ما موشک های فوق العاده هیدروصوتی را داریم. او 
همچنین با جعلی خواندن نظرسنجی ها، مدعی 
شد در اوهایو، کارولینای شمالی و فلوریدا پیروز 

خواهد شد.
حمله لفظی اوباما به ترامپ  � 

اما در مقابل باراک اوباما رییس جمهوری سابق 
آمریکا در میامی فلوریدا گفت رای گیری سوم 
نوامبر ب��رای دهه های آتی آمریکا اهمیت دارد 
چرا که ترامپ قبول ندارد که کرونا در این کشور 
مشکل ساز شده اس��ت. او در انتقاد از مدیریت 
بحران کرونا گفت: دونالد ترامپ حتی نمی تواند 
قدم های اولیه را برای محافظت از خود در برابر 
وی��روس کرونا بردارد. اوباما اضافه کرد: او حتی 
قبول ندارد که معضلی وجود دارد. همین هفته 
گالیه می کرد که همه گیری کرونا موجب شده به 
سر کار بازگردد. اگر از همان اول کار می کرد هرگز 

چنین اوضاع وخیمی را شاهد نبودیم.
رییس جمهوری س��ابق آمریکا گفت: بایدن 
می داند که قدرت حقیقی ما از ترسیم الگویی 
برمی آید که جهان به دنبال پیروی از آن است. 
اوباما تاکید کرد: کشوری که در کنار دموکراسی 
باش��د و نه دیکتاتورها؛ کشوری که الهام بخش 
دیگر کش��ورها ب��وده و آنان را ب��رای غلبه بر 
تهدیدهایی چون تغییرات اقلیمی، تروریس��م، 

فقر و بیماری بسیج کند.

چالش نفت برای بایدن � 
تصاحب آرای پنس��یلوانیا ترام��پ را بر آن 
داش��ت تا به گفته محیط زیست طلبانه بایدن 
درباره شکاف متعدد پوسته زمین برای استخراج 
نفت حمله کند و این گونه وانمود سازد که او به 
دنبال بستن پاالیشگاه ها یا تعطیلی مشاغل حوزه 

استخراج نفت با این روش است.
شروع این مساله در آخرین مناظره این دو 
رقیب در شامگاه پنجش��نبه گذشته رخ داد و 
پس از آن حامیان ترامپ کوشیدند از این مساله 
علیه بایدن در ایالت پنس��یلوانیا بهره ببرند. اما 
نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 
در واکنش به این اتهام گفت در صورت پیروزی، 
استخراج نفت به روش شکستن پوسته زمین را 
ممنوع نمی کند و از مش��اغل آمریکا محافظت 

خواهد کرد.
جو بایدن شنبه گذشته در شهرستان باکس 
ایالت پنسیلوانیا بر این نکته پافشاری کرد و افزود: 
من فرکینگ را در پنسیلوانیا و نقاط دیگر ممنوع 
نمی کنم. من از مش��اغل پنسیلوانیا محافظت 

می کنم، تمام.
تمایل مستقل ها به بایدن � 

نتیجه یک نظرسنجی نش��ان می دهد که 
گرچه فاصله نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه 
کاهش یافته است اما رای دهندگان مستقل از 
دونالد ترامپ رویگردان شده اند. نتیجه جدیدترین 
نظرسنجی مشترک روزنامه اینوسترز بیزنس 
دیلی و موسسه تکنومتریکا نشان می دهد که 
فاصله جو بایدن از رقیب جمهوریخواه خود به 

۵/۶ درصد کاهش یافته است.
در نظرسنجی دو هفته پیش این موسسات، 
بایدن با فاصله ای 10/4 درصدی از ترامپ پیش 
بود. نتایج نظرسنجی جدید که در بازه ای پنج 
روزه و ت��ا یک روز پس از آخرین دور مناظرات 
انجام ش��د، نش��ان می دهد ک��ه ۵0/۶ درصد 
پاسخ دهندگان حامی بایدن بوده اند و هواداران 

ترامپ 4۵ درصد آنان را تشکیل می دهند.
بر اساس یافته های این نظرسنجی، ۶/۵ درصد 
از رای دهندگانی که در دور نخس��ت به ترامپ 
رای دادن��د، اکن��ون از بایدن حمایت می کنند 
و از میان رای دهن��دگان هیالری کلینتون در 
س��ال 201۶، سه درصد به ترامپ رای خواهند 
داد. برخالف انتخابات چهار سال پیش، بایدن 
در میان مستقل ها چهار درصد از ترامپ پیش 
است در حالی که نظرسنجی موسسه پیو پس 
از انتخابات 201۶ نشان داد که حامیان ترامپ 
در میان مستقل ها 4۳ درصد در برابر 42 درصد 
کلینتون بود. ۳2 درصد از پاس��خ دهندگان به 
نظرسنجی اخیر در رای گیری زودهنگام شرکت 
کرده اند که 4۶ درصد از آنان حامی بایدن بوده اند. 
افکارسنجی مش��ترک این دو موسسه یکی از 
تنها دو پژوهش��ی بود که توانس��ت به  درستی 
پیروزی ترامپ در انتخابات چهار سال پیش را 

پیش بینی کند.
مواجب از دولت خارجی � 

دموکرات ها و جمهوریخواهان در گرماگرم 
اتهام زنی های انتخاباتی، نامزد رقیب را به معامالت 
و مراودات غیرقانونی و مخفیانه با کش��ورهای 

خارجی متهم کرده اند.
کیلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید با تکرار 
اتهام های جمهوریخواهان به نامزد دموکرات ها، 
بایدن را مواجب بگیر چین نامید. مک انانی روز 
شنبه گذشته با اش��اره به ایمیل هایی که ادعا 
می شود به  تازگی از لپ تاپ  هانتر بایدن فرزند 
رقیب دموکرات رییس جمهوری فعلی آمریکا به 
دست آمده است و جمهوریخواهان آنها را سند 
فساد مالی خانواده بایدن دانسته اند، این مطلب 

را در صفحه توئیتر خود مطرح کرد.
او اضافه کرد: آقابزرگ )اشاره به جو بایدن در 
ایمیل های مزبور( عالوه بر پیامک ها و ایمیل ها، 
این ش��واهد را نیز رد نخواه��د کرد: 10 درصد 
معامله با چین نصیب جو می شود، ۷0 میلیون 
دالر به مرکز بایدن می رسد و 22 میلیون دالر 
هم س��هم خیر مرموز می شود. سخنگوی کاخ 
سفید در ادامه این توئیت مدعی شد که دونالد 
ترامپ بدون چشمداشتی برای مردم کشورش 
کار می کند، کسب وکار خارجی خود را متوقف 
کرده است، با چین قرار و مداری ندارد و آمریکا 

را در اولویت قرار می دهد.
نش��ریه فوربس هم در گزارش��ی اعالم کرد 
دونالد ترامپ بابت اجاره بخشی از برج خود به 
بانک صنعتی چین، مع��ادل ۵/4 میلیون دالر 
درآمد داش��ته اس��ت. همچنین به تازگی افشا 
ش��د ترامپ در چین یک حساب بانکی مخفی 
داش��ته اس��ت. دو نامزد اصلی رقابت انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در تازه ترین مناظره خود به 
جای پرداختن به سیاست خارجی، همدیگر را به 

دریافت پول از کشور خارجی متهم کردند.
پیشتازی بایدن در جذب اعانه � 

تارنمای نش��ریه اقتصادی فوربس خبر داد 
تعداد میلیاردرها و مبالغی که آنها یا همسران شان 
به کارزار انتخاباتی جو بایدن کمک کرده اند، دو 
برابر میلیاردرهای حامی ترامپ و اعانه آنان است. 
فوربس به نقل از آمار کمیسیون فدرال انتخابات 
نوشت در دو هفته نخست اکتبر دست کم 2۳ 
میلیاردر یا همسران شان دو میلیون و ۳00 هزار 

دالر به کارزار انتخاباتی بایدن کمک کرده اند.
10 میلیاردر یا همسران آنان نیز 90۷ هزار 
دالر به کارزار انتخاباتی ترامپ کمک کرده اند. 
بیش��تر میلیاردرهایی که ب��ه رییس جمهوری 
آمری��کا کمک کرده اند از رفقای او هس��تند و 
در می��ان حامیان مالی بای��دن، جری یانگ از 
موسسان تارنمای یاهو نیز دیده می شود. برخالف 
کارزارهای انتخاباتی که در دریافت کمک های 
مالی ب��ا محدودیت مواجه اند، گروه های حامی 
نامزدهای انتخابات 1۳ آبان توانس��ته اند ده ها 

میلیون دالر از میلیاردرها جذب کنند.
ش��لدون اَِدلس��ون کازین��ودار مع��روف و 
همسرش هم در حمایت از دونالد ترامپ نامزد 
جمهوریخواهان ۷۵ میلیون دالر پرداخت کردند. 
یکی از گروه های حامی بایدن نیز از میلیاردرهای 
حوزه فناوری اطالعات ۷4 میلیون دالر دریافت 
کرده است. حمایت مالی از نامزدهای انتخاباتی 
در آمریکا یکی از معیارهای مقبولیت و توانایی 
شخص در بسیج امکانات است و جایگاه وی را 

نشان می دهد.

اکثری�ت  حف�ظ  ب�رای  تردی�د  � 
جمهوریخواهان در سنا

رییس جمهوری آمریکا با ابراز تردید در مورد 
حف��ظ اکثریت جمهوریخواهان در دوره بعدی 
سنا، از حمایت برخی سناتورهای جمهوریخواه 

دریغ کرد.
روزنامه واشنگتن پس��ت نیز خبر داد دونالد 
ترامپ پنجشنبه گذشته که برای آخرین مناظره 
به شهر نشویل ایالت تنسی رفته بود، در جمع 
خصوص��ی حامیان مالی خ��ود در مورد تداوم 
اکثریت جمهوریخواهان در سنا ابراز تردید کرده 
و آن را کاری بسیار سخت خوانده بود. او به حضار 
گفت از برخی از نامزدهای جمهوریخواه سنا نیز 

حمایت نخواهد کرد.
یک��ی از حاضران ای��ن جمع خصوصی که 
خواس��ت نامش فاش نشود به نقل از ترامپ به 
واشنگتن پست گفت: فکر می کنم که انتخابات 
سنا بسیار سخت باشد. دو تن از سناتورها هستند 
که نمی خواهم به آنان کمک کنم. در روزهای 
اخیر برخی س��ناتورهای جمهوریخ��واه هم از 

اختالف با ترامپ سخن گفته اند.
ترامپ در جریان مناظره آخر گمانه زنی کرده 
بود که جمهوریخواهان حائز اکثریت در مجلس 
نمایندگان شوند. به گفته ترامپ، یکی از دالیل 
وقوع چنین اتفاقی عملکرد نانسی پلوسی رییس 
مجلس نمایندگان اس��ت که به زعم او الیحه 
جدید کمک های مالی به آسیب دیدگان کرونا را 
با تاخیر مواجه کرده است. جمهوریخواهان برای 
کسب اکثریت مجلس نیازمند کسب 1۸ کرسی 

در این دور از انتخابات هستند.
پیش بینی می شود دموکرات ها در رای گیری 
پیش رو که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 
و س��نا برگزار می ش��ود 10 تا 20 کرسی دیگر 
مجل��س را از آن خ��ود کنن��د. دموکرات ها در 
ص��ورت حفظ وضعیت موج��ود، تنها به چهار 
کرسی برای کسب اکثریت در سنا نیاز دارند. در 
صورت پیروزی دموکرات ها در مجلس نمایندگان 
و سنا، ترامپ در صورت پیروزی، شانسی برای 

ادامه دور دوم نخواهد داشت.
جمهوریخواهان اکنون با کسب ۵۳ کرسی 
سنا در اکثریت هستند و گمانه زنی می شود که 
عملکرد دولت ترامپ در برخورد با بحران کرونا 
کفه ترازو را به نفع دموکرات ها س��نگین کرده 
باشد. س��ناتورهای جمهوریخواه ایاالت ِمین، 
کلرادو، آریزونا، کارولینای شمالی و کارولینای 
جنوبی با رقابت فشرده ای در این دور از انتخابات 

مواجه اند.
جنگ های بی پایان � 

نامزد حزب سبز در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، احزاب عمده این کش��ور را متهم کرد 
ک��ه از پایان دادن به جنگ های بی پایان امتناع 

می کنند.
هووی  هاوکینز ش��امگاه ش��نبه گذشته با 
انتشار پیام های توئیتری جنگ های بی پایان را 
برآمده از س��اختار اقتصاد رقابتی سرمایه داری 
دانست و نوشت: الزمه صلح دائمی، جایگزینی 
سرمایه داری با اکوسوسیالیسم است. به نوشته 
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر، 
ایاالت متحده می تواند با استفاده از ثروت خود به 
جای دشمن ساختن کشورهای دیگر، بر دوستان 
خود بیفزاید و به جای آنکه ابرقدرت امپریالیست 
باشد، ابرقدرت بشردوست جهان شود.  هاوکینز در 
توئیتی دیگر با مداخله نظامی آمریکا برای تغییر 

حکومت ها مخالفت کرد.
او خواهان آن شد که در عین حال که آمریکا 
تدابیر خ��ود را برای تامین انتخابات داخلی در 
پی��ش می گیرد، با روس��یه و دیگر قدرت ها بر 
س��ر پیمان محافظت دوجانب��ه علیه دخالت 
در انتخابات مذاکره کند. نامزد حزب س��بز در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا اظهار کرد: 
کارزار انتخابات��ی ما خواهان ابتکارهای صلح و 
خلع سالح هسته ای است. 122 کشور معاهده 
ممنوعیت سالح های هسته ای را امضا کرده اند.

هاوکینز در ادامه این توئیت ها با یادآوری بیش 
از 200 هزار جان باخته کرونا در آمریکا نوشت: ما 
۷۵ هزار نفر را نیز به دلیل استعمال مواد مخدر 
از دست دادیم که بسیاری از آنها کهنه سربازان 
بودند. باید به هر دو بحران س��المت پرداخت. 
ع��الوه بر جو بایدن از حزب دموکرات و دونالد 
ترامپ از حزب جمهوریخواه، جو جورجنسن از 
حزب آزادیخواه و هووی هاوکینز از حزب سبز 
هم در رقابت های ریاست جمهوری حضور دارند 
هرچند هیچ گاه فرصتی برای رقابت جدی با دو 

حزب اصلی آمریکا پیدا نمی کنند.

رییس جمهور آمریکا رای خود را پیش از موعد به صندوق انداخت

فلوریدا؛ ایالت مرگ و زندگی

توافق ناظر بر عادی سازی مناسبات دیپلماتیک با اسراییل 
اختالف نظ��ر احزاب و نیروهای سیاس��ی س��ودان را در پی 

داشته است. 
سودان پس از امارات و بحرین، سومین کشوری است که با 

میانجیگری ترامپ با اسراییل توافق صلح امضا کرده است.
شماری از احزاب پرنفوذ سودان توافق میان دولت موقت 
این کشور با دولت اسراییل بر سر عادی سازی مناسبات سیاسی 
را نقض قانون اساسی سودان دانسته و آن را رد کرده اند. جمعه 
گذشته دونالد ترامپ خبر توافق صلح میان سودان و اسراییل را 
رسانه ای کرده بود. این توافق را دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر اسراییل و مسووالن 
دولت موقت سودان در واشنگتن امضا کرده بودند. سودان به 
این ترتیب سومین کشور عربی خواهد بود که در سال جاری 
به تحریم های اسراییل پایان می دهد و با آن کشور مناسبات 

دیپلماتیک برقرار می کند.
خبر توافق سیاس��ی میان رهبران دولت موقت سودان و 
اسراییل در شرایطی منتشر می شود که شماری از مسووالن 
س��ودان، تصویب این توافق را در پارلمان این کشور الزامی 
اعالم کرده اند. برگزاری انتخابات پارلمانی و تشکیل مجلس 

جدید از جمله وظایفی است که دولت موقت سودان باید انجام 
دهد. بدیهی است که موکول کردن تصویب این توافق به رای 

نمایندگان مجلس، باعث به تعویق افتادن آن می شود.
اختالف نظر شدید درباره اسراییل � 

سودان به عنوان پنجمین کشور عربی با اسراییل روابط 
دیپلماتی��ک برقرار می کند. پس از ام��ارات متحده عربی و 
بحرین، س��ودان نیز اعالم کرد مناسبات خود را با اسراییل 
عادی خواهد کرد و در عرصه های کشاورزی و تجارت با آن 

کشور همکاری خواهد کرد.
موضوع عادی سازی روابط با اسراییل از جمله مسائل بسیار 
حساس در سودان به شمار می آید؛ موضوعی که باعث ایجاد 
شکاف میان رهبران غیرنظامی و سران ارتش این کشور شده 
اس��ت. پس از سرنگونی عمر البشیر در آوریل سال 2019، 
دولت موقت سودان با ترکیبی از نیروهای نظامی و غیرنظامی 

شکل گرفته است.
دولت موقت اصرار دارد موضوع خروج س��ودان از لیست 

کشورهای حامی تروریسم باید مستقل از موضوع توافق ناظر 
بر عادی سازی روابط با اسراییل دنبال شود.

از این رو دولت دونالد ترامپ پیش از اعالم رسمی توافق 
صلح میان سودان و اسراییل، موضوع خروج سودان از لیست 
کش��ورهای حامی تروریسم را اعالم کرده بود. این در حالی 
اس��ت که دولت آمریکا توافق صلح س��ودان با اسراییل را به 
عنوان ش��رط خروج این کش��ور از لیست کشورهای حامی 

تروریسم می داند.
تحریم سودان از سوی آمریکا بحران اقتصادی فراگیری را 
در پی داشته است. دولت آمریکا در سایه توافق صلح سودان 
با اسراییل اعالم آمادگی کرده از بخشی از بدهی های مالی این 
کشور صرف نظر کرده و در عرصه تحوالت اقتصادی و تضمین 

توزیع مواد غذایی از این کشور حمایت کند.
مخالفت با توافق � 

ائتالف نیروهای تفاهم ملی سودان که ائتالفی چپ گراست، 
از جمله مخالفان و منتقدان توافق صلح با اسراییل به شمار 

می آید. این گروه در س��رنگونی عمر البش��یر نقش داشت و 
یکی از نیروهای کلیدی »ائتالف تغییر و آزادی« در سودان 

به شمار می آید.
این گروه اعالم کرده توافق ناظر بر عادی سازی مناسبات با 
اسراییل نقض قانون اساسی سودان و همچنین نادیده گرفتن 
»س��ه نه« در این کشور است. »سه نه« اشاره به توافق سال 
19۶۷ دارد که در خارطوم به امضای کشورهای عربی رسید 
و عبارت بود از »نه به رسمیت شناختن اسراییل«، »نه به صلح 

با اسراییل« و »نه به مذاکره با اسراییل«.
حزب کنگره که حزبی اسالم گراست و از جمله نیروهایی 
بوده که از عمر البشیر حمایت می کرده نیز توافق صلح دولت 

موقت سودان با اسراییل را محکوم کرده است.
این در حالی است که برخی از شهروندان سودان از توافق 
صلح با اسراییل جانبداری می کنند و معتقدند که این توافق 
به سود سودان و در راستای منافع اقتصادی این کشور است. 
آنها اعالم کرده اند عدم مشاهده اعتراضات خیابانی مردم علیه 
این توافق، نشانه موافقت آنها با موضوع عادی سازی مناسبات با 
اسراییل است. در این میان خبر برگزاری تجمعات اعتراضی در 

سودان از سوی برخی از خبرگزاری ها منتشر شده است.

توافق سودان و اسراییل بر سر عادی سازی مناسبات دیپلماتیك
مخالفت احزاب پرنفوذ سیاسی 

بازتاب
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رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار خبر داد
تزریق منابع صندوق توسعه به بورس پس از رفع ابهامات

تس�نیم- رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: در اصل 
مصوبه تزریق یک درصد از منابع صندوق توس��عه ملی به بازار سرمایه، هیچ 
ابهامی وجود ندارد و به زودی عملیاتی می شود. محمدابراهیم آقابابایی افزود: 
بر اس��اس قانون، باید یک درصد از منابع س��االنه صندوق توسعه ملی از سال 
94 به بعد در بازار سرمایه به کار گرفته شود و طبق متن قانون مشخص شده 
که این منابع باید از محل سپرده های صندوق نزد بانک ها باشد بنابراین انتقاد 
کارشناسان در خصوص نرخ تسعیر و چاپ پول یا ایجاد تورم، صحیح نیست. 
وی گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و 
شیوه بازپرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و 
ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روز آینده، این اتهامات 
نیز برطرف شود. آقابابایی افزود: در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان 
در صندوق تثبیت بازار س��پرده گذاری می شود و این عدد تا سقف حدود 12 
هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی 
باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه ش��کلی باش��د که 
امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق 
شود. رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق توسعه ملی 
باید مشخص کند که می خواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به 
شکل تسهیالت با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد. وی افزود: در اصل 
مصوب��ه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و 

مراحل آن در حال انجام است.

کارشناس بازار سرمایه تبیین کرد
افزایش حجم نقدینگی، عامل رشد مبادالت بنزین 

در بورس انرژی
باش�گاه خبرنگاران جوان- یک کارش��ناس بازار سرمایه گفت: در حال 
حاضر حجم نقدینگی در بورس انرژی نسبت به گذشته افزایش یافته است. جواد 
عشقی نژاد در رابطه با افزایش مبادالت بنزین در هفته گذشته اظهار کرد: نقدینگی 
در هر بازاری که برود می تواند سبب ارتقای آن شود. اکنون حجم نقدینگی در 
بازار بورس انرژی نسبت به قبل افزایش یافته است. این امر می تواند در بلندمدت 
سبب بهبود شرایط بازار شود. او تصریح کرد: بنزین در گذشته در انحصار عده ای 
خاص بود اما در حال حاضر در دسترس عموم قرار دارد. نکته ای که باید در اینجا 
به آن اشاره کرد این است که ارتقای مبادالت و سوددهی در این بازار سرمایه 
سبب می شود افراد زیادی به سمت آن بیایند اما به دلیل اینکه اقتصاد ما پیوسته 
است مسووالن ما باید کاری کنند که دچار رکود نشود . او در پاسخ به این سوال 
که آیا کاهش نرخ ارز بر مبادالت محصوالت پتروشیمی در بازار تاثیر گذاشته است 
یا خیر، گفت: بنزین در بازار های جهانی براساس دالر معامله می شود. معامالت 
بنزین مدت هاست که درگیر نوسانات ارزی و سایر محرک هاست و افزایش یا 
کاهش قیمت آن فقط مربوط به هفته گذشته نمی شود. گفتنی است در حالی 
که بیش از یک سال از صادرات بنزین ایران از طریق رینگ بین المللی بورس 
انرژی می گذرد، چهارشنبه هفته گذشته 2۸ میلیون بشکه بنزین از طریق این 
رینگ معامله شد تا رکورد معامالت روزانه بورس انرژی شکسته شود. در این 
راستا چهارشنبه ۳0 مهرماه، در بورس انرژی ایران رکورد معامالت روزانه بورس 
ایران همزمان با معامله موفق محموله صادراتی 2۸ میلیون بشکه ای بنزین به 
ارزش 2۳ هزار میلیارد تومان شکسته شد و جمع ارزش معامالت این روز نیز از 
رقم ۳4 هزار میلیارد تومان فراتر رفت. شایان ذکر است این محموله های صادراتی 
بنزین با حداقل قیمت شش هزار و ۶00 تومان بر هر لیتر به ارزش یک میلیارد 
و 24۸ میلیون دالر به مقاصد زمینی و دریایی موجب شد مهرماه طالیی بورس 
انرژی به ثبت برسد و ارزش معامالت این ماه در نهایت به ۳۸/۷۷ هزار میلیارد 

تومان بالغ شود که باالترین رکورد این بازار است.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد
رنگ باختن جذابیت تجدید ارزیابی دارایی ها

بورس نیوز- یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر عملکرد مطلوب 
شرکت ها در شش ماهه اول سال، اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد صنایع بورسی 
در گزارش های شش ماهه سود باالتری نسبت به سال قبل محقق کرده اند و 
این روند می تواند تداوم داشته باشد. سهم ها هم اصالح قیمتی سنگینی را تجربه 
کرده اند.   فواد صلواتی تاکید کرد: اگر مداخله های دس��توری و لجبازی های 
سیاس��ی نبود، بورس تهران این حجم ریزش را متحمل نمی ش��د. او افزود: با 
توجه به گزارش های خوب صنایع بنیادی، بازار سرمایه پتانسیل رشد مجدد را 
دارد. پیشنهاد می شود سهامداران در صنایع بنیادی بازار، سرمایه گذاری کنند 
که گزارش های خوبی هم منتشر کرده اند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح 
کرد: اخبار مربوط به افزایش س��رمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی 
دارایی ها، دیگر خبر جذابی برای بازار نیست و فعاالن این بازار باید نگاهشان را 
معطوف به سهم هایی کنند که سودآوری مناسبی دارند. صلواتی افزود: سهام 
شرکت های سرمایه گذاری، گزینه های جذابی برای سرمایه گذاران هستند که 
گزارش های مطلوبی هم ارائه کرده اند. بررسی گزارش های عملکرد شش ماهه 
اول سال، نشان می دهد سنگین ترین تعدیل ها نسبت به سال قبل، مربوط به 
این گروه بوده است. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: شرکت های دارویی، 
تک سهم هایی از گروه پتروشیمی و فلزی و سیمانی هم گزارش های خوبی ارائه 
کرده اند و می توانند مورد توجه قرار گیرند و شاخص بورس هم در نتیجه رشد 

این گروه ها، رشد خواهد کرد.

گروه بورس- پس از جلسه اخیر 
روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس 
با پنج عضو تیم اقتصادی دولت، رییس 
مجلس شورای اسالمی از اتخاذ چهار 
تصمیم مه��م و عملیاتی برای کاهش 
ناکارآمدی های اقتصادی خبر داد که 
یک��ی از مهم ترین ای��ن تصمیمات را 
می توان تامین کسری بودجه دولت از 
طرقی کم هزینه از جمله انتشار اوراق 
دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک 
مرکزی در قالب عملیات بازار باز دانست؛ 
شیوه ای که تاکنون نیز مورد توجه دولت 
بوده و از ابتدای س��ال تا پایان مهرماه 
حدود ۷0 هزار میلیارد تومان درآمد را 
برای دولت به ارمغان آورده است. با این 
حال با توجه به کاهش استقبال مردم 
از بازار س��رمایه در  س��ه ماه گذشته و 
افزایش نگرانی س��هامداران از ورود به 
معامالت این بازار از یک سو و افزایش 
ت��ورم و ت��رس از ناتوانی دولت در نقد 
کردن اوراق در زمان سررسید از سوی 
دیگر، تردیدها برای موفقیت آمیز بودن 
این سیاست در ادامه راه باال گرفته است. 
از همین رو کارشناسان بازارهای مالی 
توصیه می کنند دولت با افزایش سود 
این اوراق و کاهش مدت زمان سررسید 
آنها موافقت کند و از این طریق جذابیت 
اوراق دولتی را برای معامله گران باال ببرد 
ت��ا از این طریق روح تازه ای نیز به بازار 

سرمایه دمیده شود.
بازدهی اندک اوراق دولتی به دلیل 
سررسیدهای طوالنی مدت و سود کم 
آنها یکی از مهم ترین موانع تحقق اهداف 
مالی دولت از مسیر فروش اوراق قلمداد 
می شود. همچنین بی اعتمادی فزاینده 
مردم نسبت به سیاست های اقتصادی 
دول��ت و عدم ثبات بازار س��رمایه نیز 
تردیدها درباره موفقیت جبران کسری 
بودجه از مسیر اوراق را تا حدی افزایش 
داده است. با این حال اجرای این روش 
یکی از مهم ترین توصیه های اقتصاددانان 
به دولت در ماه های گذشته بوده است. 
اقتصاددانان همواره گوش��زد کرده اند 
که دولت باید کسری بودجه خود را با 
انتش��ار و فروش اوراق تامین و از پولی 
کردن کسری بودجه پرهیز کند. گفته 

می شود این توصیه در عمل هم محقق 
شده و طبق آمار بانک مرکزی تا هفته 
آخر مهرماه دولت تقریبا ۷0 هزار میلیارد 
تومان اوراق در بازار فروخته اس��ت که 
با توجه به چش��م انداز کسری بودجه 
1۵0 هزار میلی��ارد تومانی در انتهای 
سال رقم مطلوبی ارزیابی می شود. در 
همی��ن ارتباط یک اقتص��اددان اعالم 
کرده اس��ت: تامین کس��ری بودجه از 
محل اوراق و عملیات بازار باز، نرخ تورم 
و ارز را کنترل کرده و موجب صعودی 
شدن بورس می شود. علی سعدوندی 
با انتشار پستی در صفحه توئیتر خود 
نوشت: ظاهرا در جلسه اخیر مجلس و 
مسووالن اقتصادی روی تامین کسری 

بودجه از محل  اوراق و بازارگردانی بانک 
مرکزی از طریق عملیات بازار باز توافق 
شده است که خبری بسیار خوبی است 
و اگر به درستی اجرا شود نه تنها  تورم 
و  نرخ ارز کنترل خواهد شد که  بورس 

هم مجددا صعودی می شود.
افزای�ش س�ود اوراق در کنار  � 

کاهش مدت سررسید
۷0 ه��زار میلیارد درآم��د دولت از 
محل فروش اوراق در شش ماهه نخست 
امسال در حالی صورت گرفته که دست 
کم در چهار ماه نخست آن، بازار سرمایه 
با رشد چشمگیر و بی سابقه ای از نظر 
ارزش و تعداد معامالت و همچنین ورود 
نقدینگی مواجه بوده است. روندی که 

به نظر می رس��د در نیمه دوم سال به 
همان ش��کل مطلوب ادام��ه نخواهد 
یافت. اگرچه تحلیلگران بازار، مس��یر 
پیش روی معامالت تا پایان س��ال را 
صعودی و مثبت ارزیابی می کنند اما با 
این حال همواره تاکید می شود که رشد 
شارپی دیگر در بازار تکرار نخواهد شد. از 
همین رو موفقیت فروش اوراق دولتی 
در چنین بازاری مورد تردید قرار دارد. 
کارشناسان اقتصادی یکی از راهکارهای 
پیش روی دولت برای تضمین موفقیت 
این سیاست را در افزایش نرخ سود اوراق 
بهادار می دانند. در حال حاضر به دلیل 
ت��ورم باال و روند رو به رش��د آن، نرخ 
1۵ درصدی اوراق دولت منفی برآورد 

می شود به ویژه آنکه سررسید این اوراق 
نیز معموال طوالنی مدت است. به همین 
دلیل ممکن است حتی با وجود ریسک 
موجود، مردم تمایل بیشتری برای ورود 
به بازارهای موازی مانند س��که، طال و 
ارز داشته باشند و اوراق دولتی در بازار 
سرمایه مهجور بماند. افزایش نرخ سود 
اوراق همزمان با کاهش مدت سررسید 
می تواند یکی از راهکارهایی باش��د که 
دولت را در تحقق این سیاست کمک 
خواهد کرد. در همین زمان نیز دولت 
می تواند با اجرای سیاست های موازی 
نرخ تورم را نیز کاهش داده یا دس��ت 
کم از شتاب رشد آن بکاهد تا جذابیت 
این اوراق افزایش بیش��تری را تجربه 

کند. گفته می شود در این صورت دیگر 
ضرورتی هم نخواهد داش��ت تا دولت 
اوراق بعدی را هم با این نرخ بازدهی باال 
به فروش برساند و خود به خود قیمت 
اوراق بعدی کاهش می یابد و با توجه به 
کاهش نرخ تورم، نرخ سود مثبت اوراق 

افزایش می یابد.
افزایش نرخ سود بانکی تکذیب  � 

شد
در روزهای اخیر همچنین زمزمه هایی 
هم از افزایش نرخ سود بانکی به گوش 
می رس��ید که البته از سوی مسووالن 
بانک مرکزی تکذیب شد. با این حال 
آثار این ش��ایعه تا حدی در معامالت 
روز شنبه بازار نمایان شده بود و سقوط 
شاخص به کانال 1/۳ میلیون واحدی 
را شتاب بخشید. پس از آنکه محسن 
علیزاده عض��و ناظر در ش��ورای عالی 
بورس و اوراق بهادار در صفحه توئیتر 
خود افزایش نرخ سود بانکی را تکذیب 
کرد، رییس کل بانک مرکزی نیز روز 
گذشته در یک پست اینستاگرامی آب 
پاکی را روی دست شایعه سازان ریخت. 
عبدالناصر همتی در بخشی از یادداشت 
خود نوشت: بانک مرکزی به خوبی واقف 
است که با توجه به وجود شوک منفی 
عرضه، ناترازی بانک ها و نیاز مالی دولت، 
امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی 
نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر 
همین اساس به دنبال روش های دیگری 
برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست. 
او اف��زود: البته ب��ا ابزارهای در اختیار، 
روند نرخ س��ود بین بانکی نیز تعدیل 
خواهد شد.  این در حالی بود که برخی 
فعاالن اقتصادی بیان می کردند افزایش 
نرخ س��ود بانکی به صورت غیررسمی 
کلید خورده و بسیاری از بانک ها دیگر 
سخت گیری های گذش��ته در رعایت 
بخشنامه های مربوط به بانک مرکزی 
را اعمال نمی کنند. با این حال تکذیبیه 
رییس کل بانک مرکزی به شدت مورد 
استقبال فعاالن بازار سرمایه قرار گرفت 
و تحلیلگران منتفی شدن افزایش نرخ 
سود بانکی را به معنای از بین رفتن یکی 
از مهم ترین نگرانی های معامله گران بازار 

سرمایه عنوان می کنند.

جبران کسری بودجه از محل فروش اوراق دولتی بررسی شد

تامین مالی زیر سایه بی اعتمادی

معاون فناوری و توس��عه نوآوری ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی گفت: بیش از نیمی از فعالیت های مربوط به اعطای 
کارت اعتباری سهام عدالت انجام شده و به زودی زمان دقیق 
آن را اعالم خواهیم کرد. علیرضا ماهیار بیان کرد: روش اعطای 
کارت اعتباری سهام عدالت به طور مکانیزه انجام می شود؛ یعنی 
سهامداران می توانند با مراجعه به درگاه های بانک های عامل 
درخواس��ت وثیقه گذاری سهام عدالت کنند. او افزود: قاعدتا 
در این روش کارت هایش��ان به نسبت ارزش سهامشان شارژ 
می شود، اکنون چند بانک این فرآیند را به صورت مکانیسم 
انجام دادند و در حال حاضر ما به دنبال تقویت زیرساختار های 
حقوقی برای عملکرد بهتر این امر هستیم. ماهیار در پاسخ 
به این س��وال که آیا این نوید را می دهید که این کارت های 
اعتباری تا پایان آبان ماه به دست مردم برسد یا خیر؟ تصریح 
ک��رد: بانک مرکزی ابالغیه ای را به منظور اعطای کارت های 
اعتباری سهام عدالت صادر کرده است. اینکه بعضی از بانک ها 
عملکردشان درست نیست به زیرساخت حقوقیشان مربوط 
می شود، امیدواریم با توجه به اقدامات صورت گرفته تا پایان 
آباه ماه کارت های اعتباری به دس��ت سهامداران برسد. او در 
خصوص اینکه آیا کارت های اعتباری سهام عدالت به اشخاصی 
که روش غیرمستقیم را هم انتخاب کردند اختصاص می یابد یا 
خیر؟ اظهار کرد: ما در تالشیم که هیچ فرقی بین روش مدیریت 
مستقیم و غیرمستقیم برای این امر نباشد و امیدواریم به تمام 

سهام های حاضر در بازار سرمایه کارت اعتباری تعلق بگیرد.
نحوه واریز سود سهامداران غیرمستقیم � 

معاون فناوری و توس��عه نوآوری ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، در رابطه با واریز سود حاصل از سهام عدالت 
افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، گفت: پس 
از آنکه شرکت های سرمایه گذار استانی درج نمادشان صورت 

گرفت و مجمع شان برگزار شد می توانند برای دریافت سود یا 
فروش اقدام کنند. ما تالشمان این است که سهامداران این 
روش تا پایان اس��فندماه به سودشان از طریق سامانه سجام 
دست پیدا کنند. ماهیار اظهار کرد: از آنجایی که این سهام 
یک س��هام ارزشمند است، بهتر است تمام افرادی را که در 
کشور زندگی می کنند دربر گیرد. او درباره آشفتگی سهام و 
رابطه با افت ارزش س��هام عدالت گفت: ارزش سهام عدالت 
قطع به یقین باالتر از مبلغی است که افراد می بینند. اکنون 
شرکت سپرده گذاری مرکزی برای جلوگیری از کاهش ارزش 
این سهام با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک های مربوط 
جلسات خوبی برگزار کرده است که به همین منظور می توان 
به تصمیمات گرفته شده در رابطه با اعطای کارت اعتباری 

سهام عدالت اشاره کرد.

اثرگذاری مثبت فروش بلوکی سهام عدالت � 
معاون فناوری و توس��عه نوآوری ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی در خصوص مشکالت تغییر روش فروش سهام عدالت 
از بلوکی به تجمیعی گفت: این سهام ها به روش دستوری خرید 
یا فروش نمی شوند، در گذشته که روش تجمیعی بود پول افراد 
خرد خرد به حسابشان واریز می شد اما روش بلوکی سبب شد 

تا مبالغ به طور یکجا واریز شود.
 همچنی��ن افرادی که از فروش س��هام خود تا قبل از 
واریز مبلغ به حسابش��ان پش��یمان شده باشند می توانند 

تغییر رویه دهند.
طرح جاماندگان سهام عدالت در نوبت بررسی مجلس

در همین حال رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس هم 
درباره س��هام عدال��ت و افرادی که موفق ب��ه در یافت این 

سهام نشده اند گفت: طرح جاماندگان سهام عدالت در نوبت 
بررسی در صحن علنی است و منابع مالی آن هم مشخص 

شده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی افزود: 
براساس اطالعات ما حدود 20 میلیون نفر از کسانی که در 
زمان عرضه سهام عدالت در سال های 1۳۸4 و 1۳۸۵ مالک 
سهام عدالت شدند، جزو شش دهک پایین درآمدی کشور 
محسوب نمی شدند، یعنی 20 میلیون از جمعیت کم درآمد 

کشور هم از سهام عدالت محروم شده اند.
 به گفته او در گزارشی که کمیته امداد امام خمینی ارائه 
کرده اس��ت، هم اکنون یک میلیون و 200 هزار نفر از افراد 
تحت پوشش این کمیته فاقد سهام عدالت هستند و سازمان 
بهزیستی نیز اعالم کرده که  حدود دو میلیون و ۳00 هزار 
نفر از افراد تحت پوش��ش این سازمان سهام عدالت دریافت 
نکرده ان��د. پورابراهیمی تاکید کرد: در طرح مجلس تکلیف 

جاماندگان از سهام عدالت مشخص خواهد شد.
تداوم کاهش ارزش سهام عدالت � 

گفتنی اس��ت با توجه به روند معامالت بازار سرمایه در 
نخستین روز کاری آبان ماه، ارزش سهام عدالت همچنان با 
کاهش همراه بوده و در اولین روز معامالتی هفته جاری، افت 
را ثبت کرده است. به گزارش اقتصادآنالین در پایان معامالت 
روز شنبه بازار سهام، ارزش سهام عدالت با کاهشی محسوس 
همراه بود و در مقایسه با آخرین روز معامالتی هفته گذشته 
۳/0 درصد )۳92 هزار تومان( افت کرد. بنابراین ارزش سبد 
۵۳2 هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب 
به 12 میلی��ون و ۷۷۳ هزار تومان و 24 میلیون و ۵2 هزار 
تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶0 درصد قابل 
فروش سبد ۵۳2 هزار تومانی سهام عدالت به هفت میلیون 

و ۶۶۳ هزار تومان رسیده است.

معاون فناوری شرکت سپرده گذاری مرکزی خبر داد
عرضه کارت اعتباری سهام عدالت تا پایان آبان ماه

نمایه
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آگهی فراخوان ارزیابی و مناقصه  
نوبت دوم

شماره مجوز: 3772. 1399

این س��ازمان در نظر دارد با رعایت قانون برگ��زاری مناقصات انجام موضوع 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید:
الف( موضوع پروژه : خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی سازمان منطقه ویژه 

اقتصادی پتروشیمی
ب( مبلغ برآورد پروژه : در حدود 166/160/000/000 ریال )یکصد و شصت 

و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال(
ج( مدت انجام کار: 12 ماه

د( محل اجرای کار: استان خوزستان ، بندر امام خمینی )ره( ، منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی

ه- مبل�غ خری�د اس�ناد ارزیاب�ی و مناقصه : پانص��د هزار ریال )به حس��اب 
ش��ماره ش��با 090100004001124504022848 بانک مرکزی به نام  تمرکز 
وجوه درآمد س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی  با شناس��ه پرداخت 

)300124557294240868160003910001
و( مبلغ تضمین: 6/023/200/000 ریال )تضامین مورد قبول یکی از تضامین 

معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد(.
ز( معیارهای ارزیابی کیفی:

1- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر 
2- داشتن حسن  سابقه در کارهای قبلی 

3- داشتن توان مالی 
4- داشتن توان تجهیزاتی

5- داشتن توان فنی و برنامه ریزی
ح( حداقل شرایط پیمانکاران:

1- داشتن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی

2- داشتن گواهی تایید صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی 
3- داش��تن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در 

زمینه مورد نظر
4- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1398

ط( محل فروش و تحویل اسناد: متقاضیان می بایست  جهت دریافت اسناد به 
آدرس بندر امام خمینی )ره( ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت یک، میدان 
آزادی، س��اختمان نخل زرین، دفاتر مدیریت مهندس��ی، امور پیمان ها )تلفن : 

52110183-061( مراجعه فرمایند.
ی( مهلت فروش اس�ناد ارزیابی و مناقصه: در س��اعت های اداری از تاریخ 

99/08/03 لغایت 99/08/10 می باشد.
ک ( زمان تحویل مدارک ارزیابی و مناقصه : از ساعت 8 صبح لغایت 13 روز 

چهارشنبه مورخ 99/08/28
ل( مهلت انصراف پیشنهادات : از ساعت 8 صبح لغایت 13 روز شنبه مورخ 

 99/09/01
م( مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر

الزم به توضیح اس��ت که این س��ازمان پ��س از ارزیابی، پاکات پیش��نهاد قیمت 
مناقصه گرانی را که صالحیت آنها مورد تایید کمیته فنی بازرگانی قرار گرفته است، 

در ساعت 11صبح روز سه شنبه مورخ 99/09/04 گشایش می نماید.
اطالعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
کش��ور به آدرس:http://iets.mporg.ir و  http://www.petzone.ir  قابل 

دسترسی می باشد.
تالش                           آفرینش                     بالندگی
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

شرکت فوالد هرمزگان جنوب

آگهی فراخوان شناسایی مشاورین دارای صالحیت و رتبه 
طراحی جهت طراحی تعمیرگاه حمل ونقل صنعتی

 فضاهای مورد نیاز جهت سالن تعمیرگاه
 حمل ونقل صنعتی

متراژ تقریبی 
)مترمربع(

محل پذیرش و توقف ماشین آالت حمل ونقل به 1
صورت محوطه باز

400

محل تعمیرات مکانیسم های سنگین مانند لودر، 2
کشنده و... به صورت سالن سرپوشیده

1/200

50محل شست وشوی قطعات3
700انبار قطعات یدکی، الستیك و ابزارآالت و ضایعات 4
90کارگاه آپاراتی5
200کارگاه آهنگری و صافکاری6
80کارگاه نقاشی و رنگ آمیزی7
80کارگاه باطری سازی8
30کارگاه تراشکاری9
130کارگاه مکانیك و هیدرولیك10
100کارگاه تعویض روغن و سرویس کاری11
30کارگاه الکترونیك و برق12
350دفاتر اداری و رفاهی13
90اتاق برق و اتاق تاسیسات14
1/000جاده جهت دسترسی به پارکینگ و تعمیرگاه15
3/000پارکینگ ماشین آالت حمل ونقل16

7/530مجموع )مترمربع(

شرکت فوالد هرمزگان جنوب در نظر دارد اقدام به ساخت تعمیرگاه متمرکز 
حمل و نقل صنعتی نماید لذا به همین منظور شناسایی مشاورین دارای صالحیت و 
رتبه طراحی جهت طراحی تعمیرگاه حمل ونقل صنعتی را در دستور کار قرار داده 
است.مشاورین محترمی که تمایل به همکاری با این شرکت دارند و در این زمینه 
دارای تخصص می باشند و یا پروژه های مشابه را پیش از این به انجام رسانیده اند، 
 می توانند رزومه تخصصی خود )با محوریت موضوع فوق( به همراه گواهی
 حسن سابقه اجرای کار از کارفرمایان پیشین را )حداقل یک مورد مرتبط با موضوع و 

به تعداد 4 گواهی در سایر کارها( به شرکت فوالد هرمزگان ارسال نمایند.
در حال حاضر وضعیت موجود تعمیرگاه حمل ونقل صنعتی شرکت به فراخور 
نیازمندی های سایت بیشتر به صورت فضاهای موقت ایجاد گردیده و به صورت 

متمرکز کلیه نیازمندی های واحد حمل ونقل صنعتی شرکت را برآورده نمی سازد.
نیازمندی های واحد حمل ونقل صنعتی به صورت حداقلی در جدول زیر آورده شده 
است و می بایست در زمینی به مساحت m2  7947مطابق با کروکی ،با در نظر 

گرفتن تمامی دسترسی ها و زیرساخت های الزم طراحی گردد:

* شرایط فراخوان:
فراخوان در  شرکت کنندگان  برای  ویزیت  سایت  جلسه  در  حضور   -1 

 اختیاری می باشد.
2- معرفی نفرات کلیدی شرکت )تخصص و سوابق مربوط به ایشان ارائه گردد(.

3- سوابق ارائه شده مشاور می بایست شامل رزومه، گواهی های صالحیت مشاوره، 
گواهی های حسن سابقه انجام کار باشد.

* جدول زمانی:
99/08/25آخرین مهلت ارسال رزومه

* آدرس: بندرعباس، کیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شرکت فوالد هرمزگان جنوب

تلفن تماس:  07644848944 -  مهندس بهرامی
Bahrami.an@hosco.ir :ایمیل
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سعید عیسی زاده- در نظریه های کالسیک رشد، برانباشت فیزیکی عوامل 
تولید تاکید شده  است. اما در نظریه های جدید، افزایش بهره وری عوامل تولید نیز 
به عنوان منابع رشد مورد توجه قرار گرفته اند. سولو )19۵۷( معتقد است به دلیل 
وجود بازدهی کاهنده در عوامل تولید، از طریق انباشت فیزیکی نمی توان به رشد 
پایدار دست یافت و برای رسیدن به رشد بلندمدت باید بهره وری عوامل تولید 
افزایش یابد.  وی معتقد است بنگاه ها با ارتقای بهره وری می توانند هزینه های خود 

را کاهش داده و در نتیجه توان رقابت خود را افزایش دهند.
ویژه ای  اهمیت  هرکشوری  اقتصادی  رشد  در  صنعت  بخش  که  آنجا  از 
دارد، بنابراین مطالعه عوامل شتاب دهنده بهره وری عوامل تولید و ارتقای آن 
می تواند در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی نقش به سزایی داشته باشد. 
بنابراین، اندازه گیری آن می تواند اطالعاتی در زمینه چگونگی حرکت به سمت 

رشد اقتصادی فراهم آورد.
در ایران مطالعات زیادی در خصوص اندازه گیری و برآورد بهره وری کل عوامل 
تولید و منابع رشد آن با رویکرد های مختلف انجام شده است. برخی از این مطالعات 
با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی اقدام به برآورد توابع تولید کرده و سپس 
به روش پسماند سولو، بهره وری کل عوامل را برآورد کرده        اند و تعدادی دیگر با 
استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها )DEA( بهره وری و کارایی را اندازه گیری 
کرده اند. در این مطالعات پیشرفت تکنولوژیکی تنها منبع رشد بهره وری کل عوامل 
در نظر گرفته شده است و در بسیاری از آنها رشد بهره وری کل عوامل بدون 
تفکیک سهم تغییرات کارایی اعم از تخصیصی و فنی و اثرات مقیاس بررسی شده  
است و نبود هر یک از این عوامل می تواند باعث ایجاد تورش در محاسبه یا برآورد 

رشد بهره وری و تحلیل آن شود. 
نوآوری این پژوهش نسبت به مطالعات پیشین این است که اثرات مقیاس و 
کارایی تخصیصی در کنار کارایی فنی و پیشرفت تکنولوژی پوشش داده می شود. 
دوم اینکه در مطالعات قبلی صرفا اثر عوامل را به روش اقتصاد سنجی برآورد 
کرده اند. در صورتی که رویکرد این مقاله از طریق حسابداری رشد است. تازگی 
سوم، در راستای تکمیل بخش اول )تجزیه بهره وری(، برای اندازه گیری کارایی 
فنی از روش اندرسون پیترسون)AP( استفاده می شود. در نهایت اینکه عمده 
مطالعات بر حسب طبقه بندی ISIC به تفکیک کد  های دو رقمی که حداکثر2۳ 
صنعت را دربر می گیرد، انجام شده است که به طور عمده با خطای تجمیع همراه 
است. در صورتی که این مطالعه بر حسب طبقه بندی  ISIC  به تفکیک کد های 
4 رقمی که مشتمل بر1۳۵ صنعت است، انجام می شود و از خطای حداقلی 

برخوردار است.
پرسش اساسی این است که چه عواملی ماهیت رشد بهره وری کل عوامل تولید 
را تشکیل می دهند؟ و کدام عامل نقش مسلط در رشد بهره  وری کل عوامل در 

صنایع ایران دارند؟ 
مروری برادبیات � 

برای  است که شاخصی  اقتصاد  دانش  اساسی  و  مهم  مفاهیم  از  بهره وری 
نشان دادن میزان استفاده موثر، مفید و کارا از منابع تولیدی برای تولید کاالها 
و خدمات است. بهره وری، یک معیار صرفا اقتصادی، مالی و الزاما به معنای کار 
بیشتر نیست. از سویی، صرفا تولید بیشتر هم نیست؛ بلکه هماهنگ کردن کمیت، 
کیفیت و هزینه در رقابت است. لذا، بهره وری به کیفیت ها، وابستگی فراوان دارد؛ 
دقیق تر آنکه بهره وری دارای دو مؤلفه اصلی است. مولفه نخست، کارایی است که 
نشان دهنده ستانده بیشتر در مقابل داده کمتر است. دیگری اثربخشی است که 
داللت بر انتخاب فعالیت های سودمند و اصولی برای دستیابی به هدف مشخص 
دارد. به عبارت دیگر، بهره  وری عبارت است از انجام درست کارها )کارایی( و انجام 
کارهای درست )اثربخشی(. به این ترتیب، کارایی بخشی از بهره  وری و از نظر 
محاسبه عبارت است از مقدار بهینه منابعی که برای تولید یک واحد محصول به 
مصرف رسیده است. به همین دلیل، اگر یک بنگاه بتواند در مقایسه با بنگاه دیگر 
و با مقدار کمتری از منابع به هدف مشخصی برسد می  گویند از کارایی بیشتری 
برخوردار است. کارایی و بهره وری در بسیاری از متون به صورت یکسان و یا به 
جای یکدیگر استفاده می شود که این اشتباه بزرگی است؛ این دو اصطالح، دقیقا 
مشابه هم نیستند؛ زیرا هر نقطه روی مرز تولید بیانگر حداکثر میزان کارایی است؛ 
اما این به معنای حداکثر بودن بهره  وری نیست و تنها در یک نقطه خاص از مرز 
تولید، بهره  وری در حداکثر مقدار خود قرار دارد، به همین دلیل می توان گفت 
کارایی، جزوی از بهره وری است. در نمودار )1( فرض شده ستانده Y  با استفاده از 
یک عامل تولید X تولید می شود. منحنی OF یک تابع مرزی است که روی آن، 
تولید قابل دسترس را برحسب یک تکنولوژی موجود مشخص می کند و بیانگر 

حداکثر کارایی است.
 در این نمودار، خطوطی که با شیب Y/X بر نقاط روی منحنی OF رسم 
می شوند، معیاری برای اندازه گیری بهره وری هستند. اگر بنگاه تولیدی در نقطه ای 
مانند A  )زیر منحنی تابع مرزی( عمل کند، ضمن اینکه با عدم کارایی فنی رو 
به روست، بهره وری عوامل تولیدی نیز حداکثر نیستند. جابجایی از نقطه A به 
B سبب افزایش کارایی و بهره وری می شود. در نقطه B هرچند کارایی حداکثر 

می شود، اما بهره وری این طور نیست. 
حداکثر بهره وری در نقطه C حاصل می شود که در آن شیب خط رسم شده 
از مبدا مختصات Y/X  برابر با شیب منحنی تابع مرزی بوده و در مقایسه با سایر 
نقاط زیر و روی منحنی، حداکثر مقدار را دارد. بنابراین، بنگاه تولیدی ممکن 
است به لحاظ فنی از کارایی کامل بهره مند باشد؛ اما به خاطر عوامل دیگری نظیر 
صرفه های مقیاس و یا بهینه نبودن اندازه بنگاه، از حداکثر بهره وری برخوردار 
نباشد. به بیان دیگر، حداکثر بهره وری، به لحاظ فنی همواره کارایی  کامل را با خود 

به همراه دارد، اما عکس این موضوع صادق نیست.

در تکنولوژی موجود، بنگاه در نقطه C، حداکثر بهره وری و کارایی فنی را با 
هم دارد. این تحلیل در شرایط ایستا و در یک برش از زمان است؛ اما در شرایط 
پویا عاملی با عنوان تغییرات تکنولوژیکی مطرح می شود که باعث انتقال تابع مرزی 

شده و افزایش بهره وری را به همراه دارد.
روش تحقیق � 

هدف از این مقاله تجزیه بهره وری کل عوامل تولید است که در آن از مدل 
مرزی تصادفی استفاده می شود. این مدل نخستین بار توسط ایگنر و همکاران 
)19۷۷( میوسن و ون دن بروک )19۷۷( معرفی و در ادامه محققانی همچون 
پیت  و لی )19۸1(، اشمیت و سیکلز )19۸4(، کامباکار )1990(، باتسی و کوالی  
و هاگار )2011( مورد استفاده قرار گرفت. در این مدل فرض بر این است پیشرفت 
تکنولوژیکی )TP( و کارایی فنی )TE( طی زمان در بین واحدهای تولیدی تغییر 
می کند. مدل مرزی تصادفی به صورت زیر معرفی می شود که در آن اثرات ناکارایی 

تابعی از متغیرهای توضیحی است.
نتایج تجربی � 

با توجه به روش شناسی تحقیق در مرحله نخست، مدل مرزی تصادفی )رابطه4( 
در دوره  9۳-1۳۷9 برای 1۳۵ صنعت تولیدی با کد چهار رقمی برآورد  می شود. 
در مرحله دوم با استفاده از نتایج برآورد مدل، پیشرفت تکنولوژیکی )رابطه ۵( و 

کشش های نیروی کار و سرمایه )رابطه ۶( استخراج می شوند. برای برآورد مدل 
مرزی تصادفی از روش »داده های پانل« استفاده می شود. برای انتخاب بین روش 
حداقل مربعات تلفیقی )PLS( و اثرات ثابت )FE( از آزمون »F لیمر« و برای 
انتخاب بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی )RE( از آزمون »هاسمن« استفاده 
شد. نتایج این دو آزمون  نشان می دهد روش اثرات ثابت، مدل مناسب برای تحلیل 

نتایج است. 

جدول 1. برآورد پارامترهای مدل مرزی تصادفی 1379-93

خطای استانداردضریبپارامترمتغیر
β01/۶20/۵4عرض از مبداء

β10/10/02زمان

سرمایه
K
β0/1۷0/0۷

نیروی کار
l
β1/2۶0/1

مجذور سرمایه
kk
β-0/010/004

مجذور نیروی کار
ll
β-0/0۳0/00۸

2β0/0010/001مجذور زمان

سرمایه * نیروی کار
kl
β0/010/01

سرمایه * زمان
kt
β0/0020/001

نیروی کار * زمان
lt
β-0/0010/002

 R20/9۸ضریب تعیین

F 100۷/4آماره 

 ۳9/۶۶آماره F لیمر

 ۷۵/44آماره هاسمن

 202۵تعداد مشاهدات

*، **، *** به ترتیب بیانگر معناداری در سطح 1، ۵ و 10 درصد

یافته های مدل مرزی تصادفی بیان می دارد متغیرهای نیروی کار، سرمایه 
فیزیکی و زمان اثر مثبت و معنادار بر تولید صنایع دارند. همچنین ضریب تعیین 
نشان می دارد 9۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح 
داده می شود. در ادامه به کمک نتایج برآورد پارامترهای مدل مرزی تصادفی، 
سه جزء از عناصر بهره وری کل عوامل تولید شامل پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی 

تخصیصی و اثرات مقیاس محاسبه می شوند.
تکنولوژیکی  پیشرفت  تولید ابتدا  عوامل  بهره وری کل  رشد  محاسبه  برای 
محاسبه شده است )ستون دوم جدول 2(، در ادامه کشش های نیروی کار و 
سرمایه محاسبه و سپس به کمک آنها کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس  استخراج 
می شود. در نهایت، با تجمیع این محاسبات و نتایج تغییر کارایی فنی به روش 
اندرسون پیترسون، نرخ رشد ساالنه بهره وری کل عوامل تولید )TFPG( حاصل 
می شود که نتایج آنها برای 1۳۵ صنعت ارائه شده است. در حقیقت  رشد TFP از 
جمع جبری اجزای آن به دست می آید و در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل ساده تر 

1۳۵ صنعت را به 21 گروه تقسیم و میانگین آنها تحلیل می شود.
در جدول )2( نتایج 2۳ صنعت، گروه صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانی آورده 
شده است، متوسط رشد TFP در دوره مورد بررسی برای این گروه 2/2 درصد 
است که در این میان 1۶ صنعت از 2۳ صنعت گروه یادشده رشد بهره وری مثبت 
را تجربه کرده اند که باالترین رشد مربوط به کد 1۵۵۶ )تولید دوغ و آب معدنی( 
با  1۳/۵ درصد رشد ساالنه و کمترین رشد مربوط به کد 1۵۵1 )الکل اتیلیک 
از مواد تخمیر شده( با متوسط رشد منفی 1۶/2 درصد است. اما نتایج اجزای 
بهره  وری کل عوامل متفاوت است؛ به گونه ای که در این دوره پیشرفت تکنولوژیکی 
به طور متوسط ساالنه 11/۸ رشد داشته است، در حالی که کارایی تخصیصی 
به طور متوسط 1۳/2 رشد منفی ساالنه را تجربه کرده است، همچنین با اینکه 
تغییرات کارایی فنی با متوسط رشد ساالنه 0/2 و اثرات مقیاس با رشد ساالنه 
۳/4  درصد به رشد بهره  وری کمک کرده  اند، اما تخصیص نامطلوب منابع عاملی 
است تا اثر مثبت پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی فنی و اثرات مقیاس در این گروه 

خنثی شود.

جدول 2. تجزیه بهره وری کل عوامل تولید صنعت غذایی، آشامیدنی و دخانی؛ 1380-93

رشد 
بهره وری کل  اثرات 

کارایی 
تخصیصی

)AE(

تغییرات 
کارایی 

)TEΔ(فنی
پیشرفت 

)TP(تکنولوژیکی
کد 

صنعت

10/9 0/9 -2/۵ 0/۷ 11/۸ 1۵12

-0/2 1/0 -1۳/9 0/9 11/9 1۵14

-0/۶ 4/۷ -1۵/۶ -1/۳ 11/۷ 1۵1۵

1/2 4/۳ -14/۵ -0/4 11/۸ 1۵1۶

4 ۵/4 -2۳/1 10/1 11/۶ 1۵1۷

-۳/4 4/9 -11/4 -۸/۶ 11/۷ 1۵1۸

۷/2 2/۳ -۸/۳ 1/۳ 11/۸ 1۵19

۸/۷ ۵/2 -9/۶ 1/۳ 11/۸ 1۵20

4/۳ 2/0 -10/۸ 1/2 11/9 1۵۳1

2/2 2/0 -11/9 0/4 11/۸ 1۵۳2

-4/۳ 4/۶ -1۸/۷ -2 11/۸ 1۵۳۳

0/۶ 2/0 -1۳/0 -0/2 11/۸ 1۵42

10/۳ ۵/4 -۶/۵ -0/۳ 11/۷ 1۵4۳

1/0 0/9 -12/۵ 1 11/۷ 1۵44

11/2 ۶/0 -۷/۳ 0/۸ 11/۷ 1۵4۵

2/2 1/۶ -10/۸ -0/۳ 11/۷ 1۵4۶

0/1 1/۶ -1۳/9 0/۷ 11/۷ 1۵4۷

۶/۷ ۳/۸ -9/۶ 0/۸ 11/۸ 1۵4۸

-1۶/2 4/۳ -۳2/9 0/4 11/9 1۵۵1

-14/1 ۷/2 -۳1/4 -1/۸ 11/۸ 1۵۵۳

-0/1 -0/۳ -11/۵ 0/0 11/۸ 1۵۵۵

1۳/۵ ۳/4 -2/۶ 0/۷ 11/9 1۵۵۶

۵/۸ ۵/2 -10/۶ -0/۶ 11/۸ 1۶00

2/2 ۳/4 -1۳/2 0/2 11/۸

در جدول )۳( میانگین اجزای بهره وری کل عوامل تولید برای 1۳۵ صنعت 
تولیدی در دوره 1۳۷9-9۳ ارائه شده است.

جدول 3. میانگین تجزیه بهره وری کل عوامل تولید 135 صنعت تولیدی، 1380-93

رشد بهره وری کل 
)TFPG(عوامل

اثرات 
)SE(مقیاس

کارایی 
تخصیصی

)AE(

تغییرات 
کارایی فنی

)TEΔ(

پیشرفت 
تکنولوژیکی

)TP(
صنعت

4/9 ۳/4 -10/4 0/1 11/۸ میانگین

نتایج تجزیه بهره وری کل عوامل در 1۳۵ صنعت تولیدی کد چهار رقمی در 
دوره مورد بررسی نشان می دهد پیشرفت تکنولوژیکی عامل موثر و مسلط رشد 

بهره وری کل عوامل تولید بوده است. 
در مقابل کارایی تخصیصی وضعیت مطلوبی نداشته و در این دوره حدود 10 
درصد رشد منفی را تجربه کرده و سبب شده اثر مثبت پیشرفت تکنولوژیکی 

خنثی شود.  همچنین کارایی فنی و اثرات مقیاس نیز رشد مثبت را تجربه 
کرده اند و به ترتیب برابر 0/1 و ۳/4 درصد رشد مثبت داشته اند. مهم ترین 
موضوع در این یافته ها این نکته است که کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و 
بیشتر در دوره 9۳-1۳۷9 نتوانسته اند منابع خود را به خوبی در فرآیند تولید 

تخصیص دهند.
نتیجه گیری و پیشنهادها � 

کارخانه  ای  صنایع  تولیدی  عوامل  کل  بهره  وری  تجزیه  مقاله  این  هدف 
ایران بر اساس کدهای 4 رقمی ISIC است. بهره وری کل عوامل تولید در 
صنایع کارخانه ای از اهمیت خاصی برخوردار است، تا آنجا که یکی از عوامل 
توسعه نیافتگی کشورها بهره وری پایین عوامل تولید در بخش های اقتصادی 
به ویژه بخش صنعت است. در این مقاله با استفاده از روش کامباکار و الول 
تکنولوژیکی،  پیشرفت  عامل  چهار  به  تولید  عوامل  کل  بهره  وری   )2000(
کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس درصنایع تولیدی ایران تفکیک 
و اندازه  گیری شد. بدین منظور، مدل مرزی تصادفی در دوره 9۳-1۳۷9 برای 
1۳۵ صنعت تولیدی با کد چهار رقمی با روش داده  های پانل  برآورد شد. 
سپس با کمک نتایج مدل، پیشرفت تکنولوژیکی و کشش های نیروی کار و 
سرمایه محاسبه و در ادامه کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس استخراج شد. 
در مرحله بعد تغییر کارایی فنی به روش اندرسون پیترسون، اندازه گیری شد. 
در نهایت، نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید با تجمیع این چهار عامل به 

دست آمد.
طور  به  صنعتی  گروه   21 در  تکنولوژیکی  پیشرفت  داد  نشان  یافته  ها 
متوسط ساالنه حدود 12 درصد رشد داشته است. درادبیات اقتصادی پیشرفت 
تکنولوژیکی به دودسته تقسیم می شود؛ یکی بهبود تولید از طریق سرمایه -
گذاری در تجهیزات جدید و دیگری بدون سرمایه گذاری جدید و با نهاده  های 
موجود. در اقتصاد ایران عامل اصلی پیشرفت تکنولوژیکی، سرمایه گذاری های 
جدید است که اغلب در تجهیزات جدید تبلور یافته است که به آن پیشرفت 

تکنولوژیکی »تضمین شده« اطالق می شود.
عنصر دوم کارایی تخصیصی است که به غیر از گروه بازیافت تمام گروه  ها 
رشد منفی را تجربه کرده  اند. این امر نشان می دهد تخصیص منابع در اقتصاد 
ایران به  طور نامطلوب انجام می گیرد. از نشانه  های تخصیص نابجای منابع در 
ایران می توان به میزان باالی موجودی سرمایه نسبت به تولید )بهره  وری پایین 

سرمایه( و بهره  وری پایین نیروی انسانی اشاره کرد.
جزء سوم بهره وری کل عوامل کارایی فنی بوده که مفهومی نسبی است 
و تفاوت بین بنگاه ها در نوع و نحوه استفاده از تکنولوژی را نشان می دهد. 
بنگاهی دارای کارایی  فنی باالتر است که بتواند با مجموعه داده های موجود 
)تکنولوژی و یا نحوه به کارگیری عامل کار و سرمایه که قبال تعیین شده است( 
میزان محصول بیشتری را نسبت به سایر بنگاه ها تولید کند. کارایی  و یا عدم 
کارایی  فنی بستگی به نوع و نحوه استفاده از تکنولوژی مورد استفاده بنگاه 
دارد که خود ممکن است در اثر کارایی یا عدم کارایی مدیریت و سیستم مورد 

استفاده و یا هر دو باشد.
 یافته ها نشان می دهد در اقتصاد ایران بیشتر صنایع تولیدی در استفاده 
از تکنولوژی های موجود ضعیف عمل کرده   است یا به عبارتی صنایع تولیدی 
به لحاظ فنی ناکارا بوده اند. عامل چهارم اثرات مقیاس است که بیانگر نسبت 
خروجی به ورودی است که می تواند ثابت، فزاینده و یا کاهنده باشد. بازدهی 
ثابت بدان معناست که اندازه بنگاه در تشخیص کارایی نسبی مورد توجه قرار 
نمی گیرد؛ یعنی، خروجی به همان نسبت ورودی  ایجاد می شود. در این حالت 

صرفه  های مقیاس ظاهر نمی شود.
 اما بر اثر افزایش اندازه و مقیاس یک بنگاه، هزینه  ها کاهش می یابد. در 
مقابل، بازدهی فزاینده رشد بهره  وری را در پی  خواهد داشت. یافته  ها  حاکی 
از آن است که صنایع تولیدی ایران از اثرات مقیاس نفع برد ه  اند. به عبارت 
دیگر، با افزایش نهاده  ها، مقیاس تولید بنگاه ها به گونه  ای افزایش یافته است 

که کاهش هزینه  ها را به همراه داشته است.
با توجه به اینکه در میان عناصر بهره  وری کل عوامل، کارایی تخصیصی 
شرایط نامطلوب تری دارد و باعث شده که اثر مثبت سایر اجزا خنثی شود، 
بنابراین به نظر می رسد توصیه اصلی باید برای هدایت بهتر منابع در جهت تولید 
ارائه شود. مسائلی مانند رقابتی نبودن نظام مالی، رانت جویی در دستیابی به 
منابع و قرارداد های نامناسب در بازار سبب تخصیص نامناسب منابع در ایران 
افزایش  مالی،  تامین  نظام  بهبود  ازجمله  بنابراین سیاست  هایی  است.  شده 
افزایش رقابت و  توان بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار در راستای 
شفاف سازی می تواند به بهبود و عملکرد بنگاه  ها در تخصیص بهینه منابع و 

همچنین افزایش کارایی و بهره وری کمک کند.

بررسی بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران

تحقق رونق در سایه پیشرفت تکنولوژیکی 



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

.info@jahanesanatسال هفدهم     دوشنبه  5  آبان  1399    شماره  4578 ir

خبر

ارز دیجیتالی روسی هم در راه است
رییس بانک مرکزی روس��یه از راه اندازی آزمایشی روبل دیجیتال تا پایان 

سال آینده خبر داد.
به گزارش ایس��نا به نقل از اسپوتنیک، الویرا نابیولینا رییس بانک مرکزی 
روسیه از نزدیک شدن به زمان رونمایی از ارز دیجیتالی رسمی این کشور خبر 
داد و افزود: پیش از آغاز برنامه آزمایشی، بانک مرکزی بازخوردهای مربوطه را 

جمع آوری و تحلیل خواهد کرد تا به یک ایده اولیه برسد.
نابیولینا گفت: معتقدیم نیازمند یک دوره آزمایشی در بین تعداد محدودی از 
کاربران هستیم تا متوجه شویم عملکرد این ارز چگونه خواهد بود. به نظر من این 
امکان وجود دارد تا پایان سال آینده به طور محدود کار خود را آغاز و وقتی به 
نتیجه رسیدیم، رو به جلو حرکت کنیم. در پاسخ به اینکه ارز دیجیتالی چه زمانی 

رسما وارد بازار خواهد شد باید بگویم که خیلی زود این اتفاق خواهد افتاد.
ب��ا وجود آنکه مقامات بانک مرکزی روس��یه از مدت ها پیش به دنبال ارز 
دیجیتال��ی بوده اند اما هن��وز در خصوص زمان ورود این ارز به چرخه پولی به 
اتفاق نظر نرسیده اند.پیش از  این بانک مرکزی روسیه در گزارشی اعالم کرده 
بود در حال ارزیابی تمامی احتماالت و جنبه های انجام چنین پروژه ای است 
که به کاربران اجازه می دهد به طور آزادانه، روبل های دیجیتالی خود را به کیف 
پول الکترونیکی خود منتقل و از آنها هم در حالت آنالین و هم آفالین، روی 
موبایل خود استفاده کنند. روبل دیجیتالی هم مزایای ابزار پرداخت نقدی و هم 
غیرنقدی را خواهد داشت.به گفته بانک مرکزی روسیه، روبل دیجیتالی باعث 
نوآوری و رقابت بیشتر در بخش مالی خواهد شد چرا که باعث انتقال سریع تر 
و آسان تر وجه بین طرفین معامله می شود و پروژه های دولتی نیز با برنامه ریزی 
بهتری انجام می شود. در گزارش بانک مرکزی روسیه آمده است امکان مخفی 
ماندن هویت کاربران روبل دیجیتالی وجود ندارد. همچنین قرار است میزان ارز 
دیجیتالی که فرد می تواند در هر زمان در اختیار داشته باشد به میزانی معین 

و محدود باشد.

پلتفرم های فروش آنالین چین زیر ذره بین 
قانونگذاران

چین درباره موارد نقض قوانین رقابت در پلتفرم های تجارت آنالین این کشور 
تحقیقاتی انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان قانونگذاری بازارهای چین 
و دیگر بخش های دولتی این کشور تحقیقی درباره تجارت آنالین آغاز کرده اند.
هدف آنان ردیابی و تشدید سختگیری ها درباره مواردی مانند رقابت ناسالم و 

تجارت غیرقانونی کاالهای جعلی یا حیات وحش است.
به نوش��ته خبرگزاری شینهوا این تحقیقات تا ماه دسامبر ادامه می یابد و 
حوزه هایی مانند پخش آنالین محتوا را نیز دربر می گیرد. طی دو سال گذشته 
این حوزه به یکی از کانال های محبوب فروش کاال و خدمات در چین تبدیل 
ش��ده است.هدف این اقدام تضمین آن اس��ت که پلتفرم های تجارت آنالین 
مسوولیت های خود را برای حفظ حقوق مصرف کننده و اپراتورها انجام می دهند 

و شرایط عادالنه و منظم در بازار فراهم می کنند.

برقراری ارتباطات در مناطق بحران زده با بالن ارتباطی
بالن ارتباطی در زمان بحران، منطقه بحران زده را تحت پوشش قرار می دهد 
و امکان اتصال بیش از هزار نفر را به صورت همزمان و 10 هزار نفر را به صورت 

غیرهمزمان با سرعت یک گیابیت  برثانیه فراهم می کند.
به گزارش ایسنا، اگر زلزله یا سیلی اتفاق بیفتد،  نخستین اثرش قطع آب، برق، 
گاز، جاده و ارتباطات تلفنی است. البته ممکن است قطعی موقت بعضی از خدمات 
برای مردم بحران زده قابل تحمل باشد، اما قطع ارتباطات تلفنی یعنی بی خبری 
نیروهای امدادی، یعنی مشخص نیست که کجا آسیب جدی تری دیده، یا کجا 
مردم نیاز فوری به امداد دارند.وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در ویدئوی 
»ایران هوشمند«، ساخت »بالن ارتباطی« که حاصل دانش و تالش پژوهشگران 
پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است با کاربرد استفاده 
در مواقع بحرانی را مورد بررسی قرار داده است.پژوهشگران ایرانی در سال های 
اخیر با طراحی و ساخت یک نوع بالن ارتباطی مشکل قطع ارتباطات در مواقع 
بحرانی را حل کرده اند؛ بالنی که با تجهیزات بی سیم بر فراز مناطق آسیب دیده، 
ارتباطات شبکه را برای تعدادی از مردم و نیروهای امدادی برقرار می کند.این 
بالن با قابلیت حمل ۳00 کیلوگرم تجهیزات ارتباطی تا ارتفاع ۵00 متری پرواز 
می کند و منطقه بحران زده را تحت پوشش قرار می دهد و امکان اتصال بیش 
از هزار نفر را به صورت همزمان و 10 هزار نفر را به صورت غیرهمزمان با سرعت 
یک گیابی��ت  برثانیه فراهم می کند. همچنین با دوربینی که قابلیت زوم ۳0 
برابری دارد امکان رصد مناطق اطراف و پیدا کردن نقاط نیازمند به امدادرسانی 
را محقق می کند.در سال های 1۳9۷ و 1۳9۸ چند بار این بالن استفاده شد: در 
اربعین حسینی در مرز مهران، در ماجرای سیل پل دختر و بحران سیل جنوب 
شرقی کشور. تنها در بحبوحه بحران است که ارزش چنین دستاوردی مشخص 

می شود و کار مردم آسیب دیده و نیروهای امدادی را راه می اندازد.

رییس سامسونگ درگذشت
رییس سامسونگ پس از مدت ها بیماری درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، لی کان هی  رییس ۷۸ ساله 
گروه شرکت های سامسونگ درگذشت.

 او به گسترش کسب وکار تجارت نودل پدرش کمک و آن را به بزرگ ترین 
گروه تولیدی در کره جنوبی تبدیل کرد که زیرمجموعه های مختلفی از واحدهای 
تولید دستگاه های الکترونیکی گرفته تا بیمه، ساخت کشتی و ساختمان سازی 
را شامل می شود.خبر مرگ او در حالی منتشر می شود که شش سال قبل به 
دلیل حمله قلبی در بیمارستان بستری شد.وی سال ها در بیمارستان بستری 

بود و فرزند او شرکت سامسونگ را اداره می کرد.

نمونه های سیارک بنو در فضا پخش شده اند
س��ازمان فضایی آمریکا )ناسا( اعالم کرد: تصاویر گرفته شده از فضاپیمای 
»اوسریس رکس« نشان می دهد که درِ محفظه جمع آوری نمونه این کاوشگر 
به دلیل انباشتگی زیاد نمونه های جمع آوری شده از سیارک »بنو« کامال بسته 

نشده و نمونه ها به آهستگی در فضا پخش می شوند.
به گزارش پایگاه اینترنتی اسپیس، فضاپیمای »اوسریس رکس« روز 20 اکتبر 
)29 مهر(  پس از طی فرآیند دقیق فرود که چهار ساعت و نیم طول می کشد، تنها 
چند ثانیه در منطقه ای به نام نایتینگل در نیم کره شمالی این سیارک فرود می آید.
پس از فرود این فضاپیما، یک بازوی روباتیک نمونه هایی را از سطح این سیارک 
جمع آوری و ذخیره کرد اما به نظر می رسد نمونه یادشده به اندازه ای زیاد است 
که درِ محفظه نگهداری نمونه که در انتهای بازوی روباتیک قرار دارد، همچنان 

باز مانده و ذرات گرانب های جمع آوری شده در فضا پراکنده می شوند.
دانته لورتا محقق ارشد این پروژه هفته گذشته اعالم کرد که نمونه جمع آوری 
شده طی عملیات یادشده بسیار بیشتر از میزان پیش بینی شده و حدود چند 
صد گرم است. محفظه نگهداری نمونه در انتهای بازوی روباتیک چنان عمیق 
و با فشار در سیارک نفوذ کرد که سنگ های جمع آوری شده اجازه نمی دهند 
در محفظه بسته شود. محققان تخمین می زنند بخش نمونه برداری فضاپیما در 

عمق 4۸ سانتیمتری سیارک بنو نفوذ کرده باشد.
محققان ماموریت اوسریس رکس اکنون قصد دارند تا هر چه زودتر نمونه های 
جمع آوری شده را در کپسول بازگشت به زمین این کاوشگر قرار دهند تا میزان از 
دست رفتن ماده را به حداقل برسانند. محققان امیدوارند که این عملیات حیاتی 

و چندروزه را از روز سه شنبه 2۷ اکتبر )۶ آبان( انجام دهند.

»جهان صنعت«- هی��ات وزیران باز هم 
مصوبه جدیدی ارائه کرده که نتیجه ای به جز 
محدودیت هرچه بیش��تر روی رمزارزها ندارد. 
البته اگر دولت توان آن را داش��ته باش��د، که 
ندارد. در این مصوبه آمده است که رمزارزهای 
استخراج شده صرفا برای واردات قابل استفاده 
هستند.  یکی از ویژگی اصلی رمزارزها غیرقابل 
پیگیری ب��ودن تراکنش های آنهاس��ت. البته 
در م��ورد بیت کوین و اتریوم این گونه اس��ت، 
رمزارزه��ای جدیدتر که با عن��وان رمزارزهای 
پیگیرگریز شناخته می شوند، حتی دارندگان 
رمزارزها نیز قابل شناس��ایی نیس��تند، حتی 
اینکه تراکنشی انجام شده یا خیر نیز غیرقابل 
ردگیری است. مونرو یکی از این رمزارزهاست 
که با مخالفت تقریبا تمامی دولت ها مواجه شده 
اس��ت. به هر روی ظاهرا دولت متوجه نیست 
ک��ه نمی تواند اس��تخراج کنندگان رمزارزها را 
مجب��ور کند رمزارزهای خود را در راهی که او 
صالح می داند هزینه کنند و یا اینکه چه میزان 
رمزارز اس��تخراج کنند. به نظر می رسد دولت 
ایران از این موضوع در عذاب است و نمی تواند 
رمزارزها را کنترل کند. در دنیایی که ارزهای 
رسمی دیجیتالی جای خود را به ارزهای رایج 
می دهند، دولت کش��ورمان فرسنگ ها فاصله 
دارد با درک چگونگی کارکرد رمزارزها. عده ای 
معتقدند دولت تالش می کند از بیت کوین برای 
دور زدن تحریم ها اس��تفاده کند، اما به گفته 
فعاالن استخراج رمزارز، دولت حتی نمی داند 
تراکنش های رمزارزها چگونه انجام می شوند. از 
سوی دیگر سازوکاری برای انجام تراکنش های 

بین المللی با استفاده از رمزارزها وجود ندارد.
مصوبه هیات وزیران � 

هیات وزی��ران در مصوبه ای، اس��تفاده  از 
رمزارزهای اس��تخراج ش��ده توسط ماینرهای 
دارای مجوز از وزارت صنایع را برای تامین ارز 

واردات، مجاز اعالم کرد.
 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص الحاق 
تبصره به بند یک تصویب نام��ه 1۳ مردادماه 
س��ال قبل دولت در مورد ش��رایط استفاده از 
رمزارزها از س��وی اسحاق جهانگیری، معاون 

اول رییس جمهوری ابالغ شد.
در متن این مصوبه آمده است: هیات وزیران 
در جلس��ه 1۳99/۷/1۳ به پیشنهاد مشترک 
وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و به اس��تناد اصل یکصد و سی و هشتم 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب 
کرد: تبص��ره به بند )1( تصویب نامه ش��ماره 
م��ورخ 1۳9۸/۵/1۳  ۵۸144ات ۵۵۶۳۷ه 

اضافه شد.
رمزارز صرفا برای تامین ارز واردات کش��ور 
اس��تفاده می شوددر تبصره مصوبه فوق عنوان 
ش��ده اس��ت که  رمزارزهای اس��تخراج شده 
براس��اس مجوزهای صادره ای��ن تصویب نامه 
صرفا برای تامین ارز واردات کش��ور و براساس 

مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ای��ران تعیی��ن می کند قابل مبادل��ه خواهند 
بود. اس��تخراج کنندگان باید رمزارز دست اول 
تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم 
بدون واس��طه به کانال های معرفی شده بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران عرضه کنند. 
سقف مجاز رمزارز استخراج شده و قابل مبادله 
توسط هر واحد استخراج کننده، براساس میزان 
ان��رژی مصرف ش��ده توس��ط آن واحد، طبق 
دس��تورالعملی که توس��ط وزارت نیرو تدوین 
می ش��ود، تعیین و به صورت دوره ای به بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می شود.

استفاده از رمزارز در مبادالت داخلی  � 
غیرمجاز است

بند یک مصوبه مردادماه سال گذشته دولت 
درباره شرایط استفاده از رمزها تاکید کرده است: 
اس��تفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسوولیت 
خطرپذیری )ریسک( از سوی متعاملین صورت 
می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و 
نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادالت 

داخل کشور مجاز نیست.
ب��ه این ترتیب و با تبص��ره جدیدی که با 
مصوبه هیات دولت به مصوبه قبلی افزوده شده، 

بانک مرکزی مقرراتی برای تامین ارز واردات با 
اس��تفاده از رمزارز تدوین خواهد کرد و عرضه 
رمزارزهای استخراج شده نیز به صورت دست 
اول، از طری��ق کانال هایی صورت می گیرد که 

بانک مرکزی معرفی خواهد کرد.
به نظر می رسد که دولت قصد دارد از فرصت 
رمزارزه��ا برای تامی��ن ارز واردات و دور زدن 

تحریم های بانکی استفاده کند.
اعض�ای G20 � قوانی�ن ناظ�ر ب�ر ارز 

دیجیتال ارائه می کنند
به هر روی مخالفت های بانک های مرکزی و 
دولت ها تنها به ایران ختم نمی شود. در سراسر 
دنیا، بانک های مرکزی و دولت ها تالش می کنند 
رمزارزها را کنترل و برای کنترل آنها قوانینی 
وضع کنند. به نظر می رسد رمزارزها اوضاع را از 
کنترل بانک ها خارج کرده اند. بانک های مرکزی 
و قانونگذاران عضو جی20 تصمیم دارند قوانینی 

برای نظارت بر ارزهای دیجیتال ارائه کنند.
بانک های مرکزی سراسر جهان تصمیم دارند 
قوانینی بین المللی برای رده خاصی از ارزهای 

دیجیتال به نام »استیبل کوین« ارائه کنند.
اس��تیبل کوین ها مانند لیبرا )ارز دیجیتال 
فیس بوک(، دسته جدیدی از ارزهای رمزنگاری 

شده هستند که با دارایی ذخیره شده پشتیبانی 
می شوند و دارای ثبت قیمت هستند. چشم انداز 
استفاده چند میلیارد نفر از استیبل کوین در 
پلتفرم  فیس ب��وک، بانک های مرکزی را وادار 
کرده ت��ا قوانینی درباره چگونگ��ی عرضه ارز 

دیجیتال ارائه کنند. 
هیات ثبات مالی )FSB( در بیانیه ای اعالم 
کرده، قوانین مالی کش��ورها در س��طح ملی  
استیبل کوین ها پوشش نمی دهد و قانونگذاران 
باید تضمین کنند این نوع ارز دیجیتال جهانی 
کام��ال قابل اعتم��اد و ایمن اس��ت و اقدامات 
حفاظتی الزم برای مواجهه با حمالت سایبری 

و پولشویی آن لحاظ شده است.
هیات ثبات مالی گروهی از بانک های مرکزی 
 G20 و قانونگ��ذاران مال��ی کش��ورهای عضو

تشکیل شده است.
این هیات همچنین اع��الم کرده اقدامات 
الزم ب��رای اجرای راهنمای��ی را اتخاذ می کند 
تا از هرگونه ش��کافی که ثب��ات مالی را برهم 
زند، جلوگیری ش��ود. ب��ه همین منظور تمام 
استانداردهای قابل اجرایی قانونی را به اقدامات 

الزم اضافه می کند.
از رمزارز نمی توان در صادرات استفاده کرد

کارشناس��ان بر ای��ن باورندک��ه از رمزارز 
نمی ت��وان برای واردات اس��تفاده کرد، چراکه 
وزارت صمت اصال شیوه کار کردن با بیت کوین 
را نمی داند و به چگونگی تراکنش های رمزارزها 

وارد نیست.
کاوه مش��تاق، کارشناس و فعال در زمینه 
اس��تخراج رمزارزها به »جهان صنعت« گفت: 
برای واردات نمی توان از رمزارزها استفاده کرد 
چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت روش های 

پرداخت رمزارز را نمی داند.
او اف��زود: ای��ن اقدامات و الزام اس��تفاده از 
رمزارزه��ا ب��رای واردات، موجب مارک گذاری 
رمزارزها می ش��ود و این امر به س��ود ایران و 
ماینرهای ایرانی نیست.مشتاق گفت: به طور 
کلی رمزارزها به گونه ای طراحی ش��ده اند که 
به س��ختی می توان آنها را ردیابی کرد و مبدا 
و مقصد تراکنش ها را مش��خص کرد.او افزود: 
دولت نمی تواند میزان دقیق استخراج رمزارز، 
مب��دا و مقصد تراکنش ها و دلیل انجام آنها را 
ردیاب��ی کند. در حال حاض��ر حتی نمی تواند 
از استخراج غیرقانونی بیت کوین جلوگیری و 

استخراج کنندگان غیرقانونی را ردیابی کند.
مشتاق در رابطه با دلیل سخت گیری های 
ش��دید دولت برای استخراج رمزارز بیان کرد: 

دولت از موقعیت ریال در هراس است.
او به این پرسش که چرا دولت ریال دیجیتال 
ایجاد نمی کند پاسخ داد: بانک مرکزی چند بار 
ت��الش کرد ارز دیجیتال تولید کند اما از نظر 

فنی هنوز توان این کار را ندارد.
دول�ت نمی تواند ماینره�ا را مجبور  � 

کند
تصور می کنید اس��تخراج کنندگان رمزارز 
بعد از ش��نیدن این مصوب��ه چه اقدامی انجام 
می دهند؟ آنها به دولت فهیم می خندند. دولت 
عمال نمی تواند ماینرها را مجبور به کاری کند، 
نمی تواند به آنها دستور دهد که رمزارزها را در 
تامی��ن ارزهای مورد نیاز ب��رای واردات هزینه 
کنند، روزانه چه مقدار رمزارز استخراج کنند 
و بیت کوین ها را در چه راهی اس��تفاده کنند. 
البته یک نکته در این میان وجود دارد؛ تقریبا 
تمامی صرافی های آنالین کشور هیچ امنیت و 
حفاظتی برای اطالعات فعاالن آن قرار نداده اند. 
شاید هم دلیل این امر، امکان نظارت دولت روی 
تراکنش های انجام شده باشد. با این همه تمامی 
تراکنش ها در صرافی های ناکارآمد داخلی انجام 

نمی شوند. 
از سوی دیگر این صرافی ها هم امکان نظارت 
کامل روی اس��تخراج رمزارزه��ا را نمی دهند. 
بنابراین این مصوبه ها نتیجه ای جز قانون گریزی 
و خنده حضار را به همراه ندارد. در مملکتی که 
پلیس آن تصور می کند عده ای در کامیون های 
خود بیت کوین حم��ل می کنند و به خارج از 
کشور قاچاق می کنند، نمی توان انتظاری جز 

چنین مصوبه هایی داشت.

الحاق یک تبصره به مصوبه سال گذشته هیات وزیران

تالش برای محدودیت رمز ارزها

ویکی پدیا با همکاری سازمان بهداشت جهانی با شایعات مربوط به کرونا مبارزه می کند
سازمان بهداشت جهانی )WHO( با همکاری ویکی پدیا می خواهد منابع اطالعاتی مربوط به کووید19 را از 
طریق این وب سایت ارائه دهد.به گزارش پیوست، براساس برنامه طراحی شده میان سازمان بهداشت جهانی و 
ویکی پدیا، اطالعات بهداشت عمومی براساس مجوز بازنشر به کاربران اجازه می دهد محتویات را از طریق هر واسطه 
یا به هر شکلی منتقل کرده، بازتدوین کنند، تبدیل و آن را حتی برای اهداف تجاری نیز استفاده کنند. اطالعات 
مربوطه و محتوای ساخته شده براساس آن باید تحت همین مجوز منتشر شوند.این اطالعات شامل اطالعات 
گرافیکی، ویدئویی و دیگر دارایی های عمومی بخش درمان خواهد بود و توسط ویراستار های داوطلب ویکی پدیا که 
بیش از 2۵0 هزار نفر هستند به زبان های مختلف ملی و منطقه ای ترجمه خواهد شد.کاترین ماهر مدیرعامل بنیاد 
ویکی پدیا می گوید: »دسترسی به اطالعات برای جوامع درمانی ضروری است و باید به همین نحو با آن برخورد 
شود. زمانی که شاهد بحران درمانی در جهان هستیم این موضوع پیامد های مهم و حیاتی خواهد داشت.«او افزود: 
»تمامی نهادها از سازمان های دولتی گرفته تا بین المللی و دانشمندانی که با ویکی پدیا همکاری دارند همگی باید 
نقش خود را برای ایجاد دسترسی به دانش مربوط به سالمت عمومی بدون توجه به محل زندگی یا زبان تضمین 
کنیم.«سازمان بهداشت جهانی مدت هاست نگران »بحران اطالعاتی« است؛ »ازدیاد اطالعات و گسترش سریع 
اخبار، تصاویر و ویدئو های ساختگی یا نادرست«. در روز های اولیه پاندمی شایعات مربوط به کمبود غذا باعث شد 
مردم شروع به ذخیره اقالم ضروری و غذا کنند و در نتیجه این موضوع باعث شد خبری که ابتدا به عنوان شایعه 
منتشر شده بود در واقع به حقیقت بدل شود. تعجب آور اینکه پس از صحبت ترامپ در مورد احتمال استفاده از 
هیدروکلروکسین به عنوان درمانی برای کووید19، حداقل یک نفر پس از تزریق مواد شوینده حاوی کلروکسین 
جان خود را از دس��ت داد.در مطالعه ای در مورد اطالعات اش��تباه در تابستان امسال موسسه رویترز و دانشگاه 
آکسفورد دریافتند که بزرگ ترین گروه شایعات به ادعا های اشتباه یا نادرست مربوط به اقدامات یا سیاست های 
نهادهایی همچون سازمان بهداشت جهانی یا سازمان ملل متحد مربوط می شود.البته مسلما نمی توان انکار کرد 
که ویکی پدیا هم در زمینه اطالعات نادرست و شایعات مشکالتی را تجربه کرده است اما پاسخ این وب سایت به 

پاندمی به طور عمده موثر بوده است و ویراستار ها هزاران موضوع را در روز اصالح می کنند.

استفاده از هوش مصنوعی گوگل برای شناسایی مهاجران غیرقانونی در مرز مکزیک
فناوری هوش مصنوعی گوگل که از توان شناس��ایی فوق العاده ای بهره می برد، برای س��اخت دیوار مجازی 

در مرز آمریکا و مکزیک مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش دیجیاتو، بر اساس اسناد فدرال »اداره گمرک و حفاظت مرزی ایاالت متحده« قراردادی را برای 
استفاده از فناوری های گوگل در ساخت دیوار مجازی امضا کرده که هدف از آن مبارزه با قاچاق انسان و کاال 

در مرزهای جنوبی آمریکاست.
 از فناوری  های گوگل در کنار ش��رکت دیگری به نام »Anduril« اس��تفاده می ش��ود که توسط یکی از 

مدیران سابق فیس بوک و آکیلس پایه ریزی شده است.
این دیوار مجازی ش��امل برج های نظارتی اس��ت که با تکیه بر هوش مصنوعی نه تنها حرکات را تشخیص 
می دهد بلکه قادر به تمایز بین انسان و حیوان است. این سیستم جایگزین دیوار فیزیکی ترامپ می شود که 

عالوه بر آسیب به محیط زیست، به بودجه سرسام آور 1۵ میلیارد دالری نیاز دارد.
نحوه مشارکت دقیق گوگل در این پروژه هنوز مشخص نیست اما محصوالت Vision AI این شرکت با 
تکیه بر فناوری قدرتمند تش��خیص تصویر و زیرس��اخت ابری به سرعت قادر به شناسایی و طبقه بندی افراد، 

اشیا و حیوانات در تصاویر و ویدئوها هستند. 
احتماال همین عامل هم باعث شده نهادهای دولتی سراغ گوگل بیایند چرا که با استفاده از چنین سیستمی 

در 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته امکان نظارت هوشمند روی نوار مرزی را دارند.
این نخس��تین بار نیس��ت که گوگل با نهادهای نظامی وارد همکاری می ش��ود و پیش از این هم فناوری 
هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ین خود را برای تجزیه و تحلیل تصاویر تهیه ش��ده توسط پهپادها در اختیار 

پنتاگون گذاشته بود.
 این پروژه قرار بود برای »مقاصد غیرتهاجمی« مورد استفاده قرار گیرد اما در نهایت اعتراض های گسترده 
کارکنان گوگل باعث ش��د ش��رکت از تمدید قرارداد صرف نظر کند و پس از آن با انتشار بیانیه ای تاکید کرد 

قصد ندارد به توسعه یک هوش مصنوعی تسلیحاتی کمک کند.

لل
الم

ن 
بی

این روزها فضای مجازی سرشار از خبرها، 
فیلم ها و عکس های ناگوار اس��ت. یک روز 
یک دختر آبادانی را به باد کتک می گیرند و 
مامور حراست به او تعرض می کند، روز دیگر 

خبر فوت یک جوان مشهدی است. 
کاربران به ش��دت عصبانی و ناراحتند. 
اما همی��ن کاربران هم با وج��ود آمارهای 
روزافزون ابتال به کرونا، هنوز یاد نگرفته اند 

که نباید سفر کنند و مهمانی روند.
 ب��ه ه��رر وی فضای مجازی به ش��دت 
ملتهب اس��ت از اتفاقات ناگ��وار. ویدئوی 
منتشرش��ده از دخت��ر آبادانی به ش��دت 
دردن��اک بود. چند زن او را کتک می زدند، 
دختر با صورتی خونین روی زمین افتاده بود 
و یک مامور حراست به بدن او دست زد. 

 آمارهای هر روزه بیانگر فوت ۳00 نفر به 
باالست اما خود معاونان وزارت بهداشت و 
اعضای ستاد مقابله با کرونا می گویند آمارها 

را چند برابر کنید.

کاربران خشمگین و اتفاقات ناگوار
فضای مجازی



8
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

info@jahanesanat. ir4578  سال هفدهم     دوشنبه  5  آبان  1399    شماره

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صمت خبر داد
امکان صدور بیش از یک پروانه صنعتی در پالک ثبتی

وزارت صمت- مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت مکلف است به منظور بهره برداری از 
ظرفیت های بالاستفاده نسبت به صدور یک یا چند مجوز برای متقاضی یا متقاضیان 
در یک پالک ثبتی یا یک کد پستی اقدام کند.احمد تشکینی ضمن بیان این مطلب 
اظهار داشت: به منظور بهره برداری از ظرفیت های بالاستفاده موجود به خصوص 
در شرایط کنونی که جهش تولید در اولویت اجرایی قرار دارد، ضرورت است از 
امکانات ایجاد شده به طور بهینه و با راندمان باالتری بهره برداری کرد.وی افزود: 
پیرو درخواست های فعاالن اقتصادی و نیز با تعامل و همکاری هیات مقررات زدایی 
و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه ای از طرف هیات ابالغ شد.تشکینی 
ادامه داد: بر اساس این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد به منظور 
بهره برداری از ظرفیت های بالاستفاده نسبت به صدور یک یا چند مجوز برای متقاضی 
یا متقاضیان در یک پالک ثبتی یا یک کد پستی، مشروط به توافق مالک یا مالکین 
و ذی نفعان آن پالک ثبتی و تعیین حدود زمین یا محل استقرار و امکانات میان 
ظرفین حسب مورد با رعایت دستورالعمل صدور جواز تاسیس، پروانه بهره برداری 
و قوانین و مقررات محیط زیست، سالمت و ایمنی برای مدت یک سال اقدام کند.
براساس اظهارات مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، 

معدن و تجارت اعتبار این مجوز تا زمان استمرار اجاره نامه پابرجا خواهد بود.

گروه صنعتی بهشهر اعالم کرد
 بانک مرکزی ارز نداد، تولید روغن متوقف شد

تسنیم- گروه صنعتی بهشهر در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به عدم تامین ارز 
توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به میزان مورد 
نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، تولید شرکت به مدت 9 روز متوقف شد.

در اطالعیه نماد بورسی بهشهر آمده است: »احتراما به اطالع سهامداران محترم 
می رساند به دلیل اتمام موجودی روغن خام شرکت عملیات تولیدی شرکت به مدت 
9 روز از تاریخ 1۳99/0۸/01 متوقف می گردد. با توجه به عدم تامین ارز توسط بانک 
مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط 
شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه مدت 
میسر نیست. امید است با رفع مشکالت ارزی و تخصیص و تامین ارز، شرکت بتواند 

در تامین روغن خوراکی مورد نیاز جامعه، نقش خود را ایفا کند.«

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان باتری ایران:
برای حمایت از تولیدکنندگان فعلی از ایجاد واحدهای 

جدید جلوگیری کنید
سید مجید هدایت رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان باتری ایران در دومین 
جلسه مجمع عمومی این انجمن که اواخر مهرماه برگزار شد با اشاره به بالندگی صنعت 
باتری و ذخیره ساز که در سخت ترین شرایط اقتصادی توانسته است به شکوفایی برسد، 
شرایط سخت تامین مواد اولیه، تامین منابع مالی و گردش نقدینگی، برخی از مقررات 
دست و پاگیر و نامناسب به خصوص در مورد صادرات و واردات و... را از مهم ترین موانع 
جاری این صنعت دانسته و تاکید کرد: به مشکالت فوق شرایط متاثر از کرونا را باید 
اضافه کرد که در حوزه بازار باتری خودرویی باعث کاهش بازار مصرف تا 2۵ درصد شده 
است.وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود واردات پلیت با تعرفه 20 درصد 
و ارز 4200 تومانی را ضربه به تولید داخلی و مغایر با سیاست های حمایت از تولید 
داخلی دانسته و اشاره کرد: در مورد سرب به عنوان یک فلز استراتژیک و اصلی ترین 
ماده اولیه تولید باتری که بالغ بر ۶0 درصد بهای تمام شده آن را شامل می شود، الزم 
است تمهدیداتی جهت جلوگیری از صادرات آن صورت بگیرد.هدایت با بیان اینکه 
جلوگیری از صادرات سرب و کنسانتره و همچنین حذف مالیات بر ارزش افزوده برای 
باتری اسقاط اصلی ترین سیاست های پیگیری شده توسط انجمن است، گفت: با توجه 
به ظرفیت های بالفعل تولید باتری در کشور از فعاالن این حوزه و نهادهای تصمیم گیر 
درخواست می کنم از ایجاد واحد های جدید تولیدی که باعث هدررفت منابع کشور 
می شود خودداری کنند تا تولیدکنندگان فعلی با توسعه کیفیت و ارتقای شاخص های 

کیفی در پی کسب بازارهای صادراتی باشند.

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت خبر داد
 تامین مالی ۱500 طرح نیمه تمام صنعتی 

با پیشرفت باالی ۶0 درصد
ایرنا- معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تامین مالی هزار  و 
۵۳۵ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی 
۶0 درصد از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه خبر داد.بنابر این گزارش در شش 
ماهه نخست امسال شش هزار و ۳01 بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و همچنین 
طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی ۶0 درصد درخواست تامین مالی از 
شبکه بانکی داشتند که پس از طی مراحل مرتبط، سه هزار و 2۳۶ واحد و طرح 
صنعتی به بانک های عامل سراسر کشور معرفی شدند.میزان تسهیالت مصوب برای 
این تعداد طرح معرفی ش��ده به بانک ها افزون بر 11۳ هزار میلیارد ریال بود. بر 
پایه این گزارش، در نیمه نخست امسال تعداد هزار  و ۵۳۵ بنگاه تولیدی کوچک، 
متوسط و طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی ۶0 درصد در مجموع بیش از 
۳9 هزار میلیارد ریال تامین مالی شدند. استان های خراسان رضوی، سمنان، اصفهان 
و قم در این مدت به ترتیب بیشترین تعداد ثبت نامی برای تامین مالی از شبکه 
بانکی کشور را داشتند.بیشترین واحد و طرح معرفی شده به بانک های عامل نیز به 
ترتیب شامل استان های خراسان رضوی، سمنان، اصفهان و گیالن بوده است.مجموع 
تسهیالت پرداختی به بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام 
با پیش��رفت باالی ۶0 درصد، استان سمنان با 299 طرح، گیالن با 14۳ مورد و 
خراس��ان رضوی با 1۳1 طرح باالترین رتبه را احراز کردند.گفتنی است، پیش تر 
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن تجارت اعالم کرده بود: به 
منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه های اقتصادی در راستای 
تحقق شعار سال، با هدف تامین تسهیالت الزم برای نگهداشت و افزایش تولید و 
اشتغال در بنگاه های اقتصادی، نوسازی و بازسازی بنگاه ها و صنوف تولیدی و تکمیل 
طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶0 درصدی تخصیص می  یابد.وی 
گفت: اولویت اصلی پرداخت تسهیالت، آن دسته از بنگاه های اقتصادی است که 
به طور عمده دارای مشکل نقدینگی بوده و مشکالتی نظیر ظرفیت تولید، دانش 
 فنی، توان مدیریت و بازار یا موانع راه  اندازی و افزایش تولید نداش��ته باش��ند تا با 
دریافت این تس��هیالت قادر به راه  اندازی س��ریع، انجام نوسازی و بازسازی الزم و 

تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند.

محمدرضا س�تاری- روز ملی صادرات خبر
در ای��ران در حال��ی برگزار ش��د که در میان 
تمامی اظهارنظرهای کارشناسی در خصوص 
موض��وع ص��ادرات کااله��ای غیرنفتی و نیز 
وضعیت تولیدکنندگان برای تحقق صادرات 
در سال جهش تولید، روز شنبه گذشته اصغر 
مصاحب معاون سازمان صنایع کوچک اعالم 
کرد در صورت بهبود ش��رایط در شش ماهه 
دوم امس��ال، صنایع کوچک و متوسط ایران 
می توانند رشد صادرات را محقق سازند. این 
گفته مصاحب در حالی مطرح می ش��ود که 
طبق آمارهای دولتی هر چند صادرات کشور 
در شش ماهه نخست امسال کاهش محسوسی 
داشته اما صنایع کوچک و متوسط توانسته اند 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 1۶/۵ 
درصدی را در زمینه صادرات کاالهای ایرانی 

تجربه کنند.
در همین راستاست که اعالم شده وزارت 
صمت و دستگاه های مرتبط به دنبال افزایش 
سرمایه گذاری برای احداث صنایع جدید در 
قالب برنامه های هفت گانه برای صنایع کوچک 
و متوس��ط جهت تحقق جه��ش تولید و نیز 
گس��ترش صادرات هستند.از سوی دیگر روز 
پنجشنبه گذش��ته نیز علیرضا رزم حسینی 
وزیر صمت در جلسه خود با اعضای فراکسیون 
تش��کل های اتاق بازرگانی ایران به صراحت 
اع��الم کرده این وزارتخان��ه در حال تفویض 
اختی��ارات خود به اس��تان ها و تش��کل های 
بخش خصوصی است و با توجه به انسجامی 
که اکن��ون در تیم اقتصادی دولت برای رفع 
موانع تولید در نظر گرفته شده، تالش خواهد 
ش��د که به زودی با پیشنهادهای ارائه شده از 
س��وی تشکل ها، اصناف و اتاق های بازرگانی، 
هم��ه گلوگاه ه��ای موجود در ای��ن زمینه را 

شناسایی و رفع کنیم.
اقتص�اد دولت�ی، مانع اصلی رش�د  � 

صادرات غیرنفتی
هر چند سال هاست که برنامه های مختلفی 
در جهت تقویت تولید داخلی و به موازات آن 
رش��د صادرات غیرنفتی ب��ه منظور خروج از 
اقتصاد نفتی برای کش��ور ارائه و طرح ش��ده 
است اما این موارد همچنان در  هاله ای از ابهام 
قرار دارد. در این راستا تحریم نفت ایران و نیز 
افزایش نرخ ارز که به گفته بسیاری از ناظران 
فرصت بی بدیل و نیز توفیقی اجباری به منظور 
تحقق این موارد بود هم نتوانس��ت شرایط را 
برای بهبود صادرات و گذار از اقتصاد وابسته به 
نفت فراهم کند. به همین دلیل است که این 
ناظ��ران با توجه به طرح ها و وعده هایی که از 
سوی مسووالن دولتی برای تحقق رشد تولید 
و صادرات غیرنفتی مطرح می شود، معتقدند 
این موارد هر چند روی کاغذ می تواند دورنمای 

امیدبخشی را برای تولیدکننده داخلی ترسیم 
کند اما امکان س��نجی تحق��ق این موضوع با 
توجه به سلسله عوامل و موانع دخیل چندان 

امیدوار کننده به نظر نمی رسد.
نخستین مساله در این راستا توسط برخی 
از فعاالن تولیدی و صنعتی در آستانه روز ملی 
صادرات در مصاحبه با مطبوعات مطرح شد؛ 
اینکه با توجه به شرایط کنونی کشور و فشار 
فزاینده تحریم ها که با بحران کرونا نیز پیوند 
خورده اس��ت، به نظر می رسد دولت به جای 

تشویق صادرکننده، در حال تنبیه اوست.
در این شرایط و با توجه به اینکه گفته می شود 
امروز رفع موان��ع تولید و صادرات مانند توقف 
دستورالعمل های خلق الساعه و ضد و نقیض، بهبود 
سیاست های ارزی و نیز تامین مواد اولیه به عنوان 
مهم ترین چالش های این روزهای تولیدکنندگان 
باید در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف ش��ود، 
بس��یاری از تحلیلگران بر این باورند که عامل 
عمده عدم تحقق جهش تولی��د و صادرات به 
دولتی بودن اقتصاد ایران بازمی گردد؛ جایی که 
سهم دولت همواره در اقتصاد باالتر بوده و مانع 
رشد پتانسیل های تولیدی و صادرات غیرنفتی 
شده است.این مساله در حالی سبب عدم وجود 
مزیت رقابتی و نیز مزیت نس��بی برای کاالی 
ایرانی در بازارهای بین المللی بوده که ش��واهد 

نشان می دهد مواردی مانند واگذاری های اصل 
44، دس��توری بودن قیمت و قوانین تولیدی و 
نیز عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های بخش 
خصوصی واقعی کشور به واسطه دست برتر دولت 
در اقتصاد از جمله اصلی ترین موارد و مشکالت 

بخش صنعت ایران است.
نیم�ی از صادرات غیرنفتی نیز نفتی  � 

است
صحبت های مجیدرضا حریری رییس اتاق 
بازرگان��ی ایران و چین با خبرگزاری ایلنا که 
به مناس��بت روز ملی صادرات صورت گرفته، 
در این خصوص می تواند نمونه عینی چنین 
مشکالت ساختاری در عرصه تولید و صادرات 
کشور باشد. وی در این گفت و گو خبر داد که 
۳۵ تا 40 درصد صادرات غیرنفتی ایران امسال 
نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت.

این در حالی اس��ت که مشکل اساسی تر 
ایران در ص��ادرات غیرنفتی به صادرات مواد 
اولیه و خام فروش��ی بازمی گ��ردد و اگر بازار 
عراق و افغانستان را از صادرات کاالهای ایران 
ح��ذف کنیم، ۷0 درصد از صادرات غیرنفتی 
کشور کاهش می یابد. به گفته این عضو اتاق 
بازرگانی ای��ران ۵۵ درصد کاالهای صادراتی 
غیرنفتی کش��ور هم محصوالت��ی مانند گاز، 
میعانات و پتروشیمی بوده و 20 درصد آن نیز 

مواد معدنی خام است. به همین دلیل حدود 
نیمی از ص��ادرات غیرنفتی باز هم مرتبط با 
نفت است که عمال تنوع در صادرات کاالهای 

مختلف را کاهشی محسوس داده است.
هزارت�وی ع�دم بازگش�ت ارزهای  � 

صادراتی
در این وضعیت است که به گفته بسیاری 
از فعاالن تولیدی و اقتصادی، آن بخش��ی از 
ص��ادرات نیز که محقق ش��ده و رش��د کرده 
است، عمال مربوط به خام فروشی و مواد اولیه 
اس��ت که عالوه بر عدم ایج��اد ارزش افزوده، 
خط��ر کمبود مواد اولیه ب��رای تولید داخلی 
را نی��ز افزای��ش می دهد زیرا ب��ا ارز ۳0 هزار 
تومانی آنچنان جذابیتی برای صدور این مواد 
اولیه ایجاد ش��ده که ممکن است در صورت 
ادامه چنین شرایطی، کشور دچار کمبودهای 

اساسی در آینده ای نزدیک شود.
در نتیج��ه، ع��دم هم��کاری دول��ت ب��ا 
تولیدکنن��دگان، نبود تس��هیالت مناس��ب 
جهت حمایت از کسب و کارهای داخلی و نیز 
سیاس��ت های پولی و ارزی که امروز مشکل 
بزرگی در مس��یر صنعت کش��ور محس��وب 
می ش��ود، سبب شده نه تنها از فرصت طالیی 
پی��ش آمده جهت افزایش ص��ادرات و تولید 
اس��تفاده نش��ود بلکه امروز درگیری بر س��ر 

بازگشت ارزهای صادراتی به کشور به یکی از 
مهم ترین معضالت دولت نیز تبدیل شود یعنی 
در واقع با توجه به سیاس��ت های نامتناسب 
ارزی و در اختی��ار ق��رار دادن ارز دولت��ی به 
برخ��ی از افراد جهت صادرات، نه تنها دغدغه 
ارزآوری به کش��ور مرتفع نشده بلکه در این 
راس��تا در تازه ترین خبرها که از سوی بانک 
مرکزی منتش��ر ش��ده در یک نمونه از میان 
2۵0 صادرکننده ای که ارز خود را به کش��ور 
بازنگردانده اند، ۷0 نفر کارتن خواب و از افراد 
ضعیف نیز مش��اهده می شوند؛ موضوعی که 
حسین سالح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی 
ای��ران از ریی��س کل بانک مرک��زی در این 
خصوص توضیح خواسته و اعالم کرده است: 
آنچ��ه جای تامل دارد این اس��ت که اگر این 
افراد واقعا کارتن خواب هس��تند چطور برای 
آنها کد مالیاتی صادر ش��ده یا حساب بانکی 
به نام ش��ان گشوده شده اس��ت؟ چگونه آنها 
کد تامین اجتماعی دریافت کرده و مهم تر از 
آن، بعد از بررس��ی اتاق های بازرگانی، وزارت 
صم��ت نیز ص��دور کارت این اف��راد را تایید 

کرده است؟
تا اواخر ش��هریور و اوایل مهرماه براساس 
اعالم بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی حدود 1۵ 
هزار و ۳۶۶ شناسه مربوط به صادرکنندگان 
در حد صفر بوده که ۳1۶1 نفر از شناس��ه ها 
دارای کارت بازرگان��ی فع��ال بوده اند. اما به 
مابه التفاوت این دو رقم، یعنی حدود 12 هزار 
و 20۵ نفر که کارت معتبر نداش��ته اند، اصال 
پرداخته نمی شود که رقم ۷0 کارتن خواب در 
مقابل این 12 هزار صادرکننده بس��یار ناچیز 
اس��ت. بنابراین به نظر  می رسد اصل موضوع 
فرام��وش ش��ده و تنها برخی اع��داد و ارقام 
بزرگ نمایی  می شود. نکته حائزاهمیت اینکه 
گویی قرار است این نابسامانی به وجود آمده 
که عمدتا ناش��ی از سیاستگذاری غلط است، 
متوجه این ۷0 نفر ش��ود ک��ه البته در مورد 
دقت عبارات به کار برده ش��ده در مورد آنها 

نیز ابهام وجود دارد.
با توج��ه به ای��ن صحبت ه��ا و همزمان 
ب��ا نیاز مبرم کش��ور ب��ه ارزآوری و نیز رونق 
تولید به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای 
افزایش صادرات و تحقق ارزآوری، بس��یاری 
از فع��االن تولی��دی و صنعتی معتقدند که با 
وجود توصیه های متعدد ب��رای رفع موانع و 
نی��ز وعده هایی که همه روزه برای گش��ایش 
در این زمینه داده می ش��ود، در عمل نه تنها 
مسیر برای تولید و تجارت خارجی باز نیست 
بلکه ش��واهد نش��ان می دهد که همه روزه با 
اعمال سخت گیری های بیشتر بر مشکالت و 
چالش های تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 

کشور نیز افزوده می شود.

»جهان صنعت« امکان سنجی وعده های جدید برای تقویت تولید و رشد صادرات را بررسی می کند

از حرف تا عمل 

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با 
انتقاد شدید از وضعیت بازار نهاده ها و سردرگمی تولیدکنندگان 
از دول��ت درخواس��ت کرد تولیدکنن��دگان را از بالتکلیفی 

درآورد.
ناصر نبی پور در گفت وگو با مهر با بیان اینکه بنا بود دولت 
100 درص��د نهاده مورد نی��از مرغداران را تامین کند تا هر 
کیلوگرم تخم مرغ به نرخ مصوب 12 هزار تومان عرضه شود، 
گفت: متاسفانه این وعده محقق نشده و دولت در حالی قیمت 
دستوری برای تخم مرغ اعمال کرده که موفق به تامین نهاده 

مورد نیاز مرغداران نشده است.
وی ب��ا انتقاد ش��دید از ش��رایط ب��ه وجود آم��ده برای 
تولیدکنندگان، تصریح کرد: به نظر می رسد دولت نهاده ای 
ندارد که به تولیدکنندگان بدهد و آنها را سر کار گذاشته است. 
چرا در شرایطی که قیمت تمام شده تولید تخم مرغ بین 14 
تا 1۵ هزار تومان است تولیدکننده باید آن را 12 هزار تومان 
عرضه کند؟ نمی شود به زور تولیدکننده را مجبور به فروش 

محصول زیر قیمت تمام شده کرد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: احتماال دولت نهاده ای 
ندارد که عرضه کند چرا که تعیین سهمیه انجام شده، پول 
آن را هم گرفته اند اما کاالیی به دست تولیدکننده نرسیده 
است. اگر واقعا شرایط به این شکل است و دولت نهاده ندارد 
باید صریح اعالم کند نه اینکه تولیدکنندگان را بالتکلیف نگه 
دارد. وقتی می گوییم نهاده نیست مسووالن انکار می کنند اما 

توضیح هم نمی دهند چرا توزیع نمی شود؟
نبی پور با بیان اینکه راه اندازی سامانه بازارگاه به طور کلی 
اقدام خوبی بوده است، گفت: باید نهاده باشد که در بازارگاه 
عرضه شود و این سامانه کار کند. وقتی نهاده نیست وجود 
سامانه چه فایده ای در تنظیم بازار نهاده دارد؟ وی با تاکید بر 
اینکه تولید به شدت دچار مشکل شده و امور تولیدکنندگان 

پیش نمی رود، افزود: ما از دولت می خواهیم که مشکل نهاده 
را حل کند. شرایط ما به گونه ای است که بسیاری از مرغداران 
درمانده شده اند و حتی گریه می کنند که در تامین نهاده برای 

مرغ های خود عاجز مانده اند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی 
امور دام پیش از این اعالم کرده بود حضور گسترده ای در بازار 
نهاده خواهد داشت و به تنظیم بازار آن کمک می کند، گفت: 
به نظر می رسد این شرکت هم تمام ذخایر خود را توزیع کرده 
و االن نه��اده ای برای عرضه ندارد. برای واردکنندگان بخش 
خصوصی هم با شرایط موجود، نمی صرفد که نهاده وارد کنند 

چراکه هم ارز نیست و هم قیمت ها بسیار گران است.
وی با بیان اینکه نهاده هایی که تعیین سهمیه شده و 
پول آن واریز می شود باید حداکثر ظرف 10 روز به دست 
تولیدکننده برس��د، افزود: تولیدکننده ای که در تاریخ ۷ 
مه��ر، ۳10 تن ذرت خریداری کرده هنوز نتوانس��ته آن 

را دریافت کند.
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران 
تصریح کرد: واقعیت این است که تولیدکنندگان از این شرایط 
به شدت خسته و درمانده شده اند و از مسووالن می خواهیم به 

این وضعیت رسیدگی کنند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و 
صنعت اظهار داشت: در دو سال گذشته بیش از 100 هزار 
میلیارد تومان به جیب کسانی رفته که از خودروسازان خرید 
کردند که اسم آن را دالل می گذارند، در حالی که دالل نیستند 

همان مردم عادی هستند.
امیرحسن کاکایی در مورد احتمال آزادسازی قیمت  خودرو 
اظهار داشت: در حال حاضر آزاد شدن قیمت خودرو تنها راه 
بقاست. دو سال و نیم است که با قیمت گذاری دستوری پیش 
می رویم و تبعات منفی داش��ته، بازار کنترل نشده، هیجان 
مضاعف باعث ش��ده مصرف کنندگان واقعی از خواسته های 
خود عقب بمانند و در نتیجه صنعت خودرو از نظر ساختاری 
در حال نابودی است. باید بپذیریم که ادامه روند موجود دیگر 

امکان پذیر نیست.
وی در گفت و گو با ایلنا تاکید کرد: بنابراین در این شرایط دو 
راه وجود دارد؛ نخست اینکه قیمت ها را کامال آزاد کنیم و دوم 

به بورس ببریم که البته تفاوت چندانی با هم ندارند.
این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگر اختالف 
قیمت کارخان��ه با بازار به صفر نزدیک ش��ود، دیگر انگیزه 

سرمایه گذاری کاهش می یابد و بسیاری از سرمایه گذاران از بازار 
خارج می شوند و هیجان بازار افت می کند. در وضعیت فعلی 
هر کسی بتواند از صنعت خودروسازی خودرو خریداری کند، 

حداقل صددرصد سود می کند و این یعنی هیجان.
وی با تاکید بر لزوم توسعه تولید گفت:  اگر این زحمتی 
که مسووالن نظام برای کنترل بازار خودرو متحمل می شوند 
را صرف توسعه تولید کنند، نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت. 
االن ظرفیت خودروسازی ما حدود یک میلیون و ۶00 هزار 
دستگاه و ظرفیت قطعه سازی ما حدود ۸00 هزار است. اگر 
سرمایه گذاری شود و خط تولید بعضی فناوری ها توسعه پیدا 
کند، ظرفیت قطعه سازی می تواند تا یک میلیون و ۶00 هزار 

ارتقا یابد و به تبع آن تولید افزایش و بازار کنترل می شود.

این استاد دانشگاه درباره پیشنهاد ارائه خودرو در بورس 
کاال اظهار داشت: بورس سیستم خوبی است اما یادآور می شوم 
که حدود دو سال است انواع سازمان های امنیتی و نظارتی بر 
خودروسازی نظارت دارند. 2۸ خودروساز که تقریبا تعطیل 
است، در مورد دو خودروساز دیگر هم به اندازه کافی نظارت 
وجود دارد. اگر باور داشته باشیم که به حد کافی نظارت وجود 
دارد، بورس یک نهاد اضافه خواهد بود که فقط هزینه ها را باال 
می برد. گویا عده ای باور ندارند که خودروسازها تحت نظارت 

هستند از همین رو بورس کاال را مطرح می کنند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد خودرو به بورس کاال برود باید 
اجازه دهند که مکانیسم بازار قیمت را تعیین کند، اگر دوباره 
قرار باشد در بورس هم قیمت دستوری باشد عمال فایده ای 
نخواهد داشت. حاشیه بازار باید از بین برود و مسووالن انرژی 
خود را روی جهش تولید بگذارند، یعنی دقیقا برعکس وضعیت 

فعلی که مسووالن انرژی خود را روی بازار می گذارند.

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران:
دولت تولیدکنندگان را سر کار گذاشته است

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت:
آزادسازی قیمت خودرو تنها راه بقاست

تولید

نمایه

آگهی ثبتی 
برابر رای شماره 7000763 13996032500 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ازنا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس جودکی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 698 صادره از ازنا در شش دانگ یک باب واحد مرغداری به مساحت 6000 مترمربع از پالک 49 اصلی 
بخش 2 ازنا واقع در ازنا- روستای سیاوش آباد خریداری از مالک رسمی شرکت تعاونی برادران جودکی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 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 مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/5 

18003 م الف- فرشاد کورانی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک ازنا

آگهی ثبتی 
برابر رای شماره 139960325007000754 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ازنا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میرزاقلی لک فرزند عباسعلی به 
شماره شناسنامه 481 صادره از ازنا در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 65035 مترمربع از پالک 11 اصلی 
بخش 2 ازنا واقع در ازنا از مالکیت رسمی مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، طول 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/20              تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/5

18002 م الف- فرشاد کورانی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک ازنا 

آگهی ثبتی
برابر رای شماره 139960325007000739 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ازنا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن آرین فرزند محمداسمعیل 
به شماره شناسنامه 3273 صادره از الیگودرز در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 137/41 مترمربع از پالک 27 
اصلی بخش 2 ازنا واقع در ازنا- شهرک المهدی خریداری از مالک رسمی آقای حسین لک فرزند یارعلی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/20          تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/5
17993 م الف- فرشاد کورانی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک ازنا

آگهی ثبتی 
برابر رای شماره 139960325007000691 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ازنا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوسف دهقانی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 109 صادره از ازنا در شش دانگ یک واحد پرورش ماهی به مساحت 2000 مترمربع 
از پالک 56 اصلی بخش 2 ازنا واقع در ازنا- روستای کمندان خریداری از مالک رسمی آقای حسین دهقانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/20               تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/5 

18000 م الف- فرشاد کورانی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک ازنا

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960325007000756 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ازنا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین بلگی وند فرزند احمد 
به شماره شناسنامه 2  صادره از ازنا در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 95/65 مترمربع از پالک 514 فرعی از 
30 اصلی بخش 2 ازنا واقع در ازنا خیابان شهید طالقانی خریداری از مالکیت رسمی مشاعی خود متقاضی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/20             تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/5
18001 م الف- فرشاد کورانی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک ازنا 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960325007000742 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ازنا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مراد اسالمی فرزند غالمعلی 
به شماره شناسنامه 320 صادره از ازنا در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 180 مترمربع از پالک 31 اصلی بخش 
2 ازنا واقع در ازنا- زمین های موسوم به مرغداری خریداری از مالک رسمی آقای عبداله بهرامی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/5

17999 م الف- فرشاد کورانی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک ازنا

آگهی قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139960318603008454 مورخ 1399/06/24 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای سیدرضا جاللی 
فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه 1298 صادره از رشت در قریه بیجارکن در شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 157/71 مترمربع پالک فرعی 18531 از اصلی 75 مفروز مجزی از پالک 177 باقی مانده از اصلی 75 واقع در بخش 
چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای وراث مرحوم جعفرعلی محمدپور خمسه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/05
1794 م الف- حسین اسالمی کجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960324008000436 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شبانکاره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین جوکار فرزند ظهراب صادره از بوشهر 
به ش��ماره ملی 3490142071 در ش��ش دانگ یک قطعه نخلستان به مساحت 53022/47 مترمربع پالک 171 فرعی از 7346 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7346 اصلی واقع در بخش سه شبانکاره قریه مکابری خریداری از مالک رسمی محمدباقر 

رئیسی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/20           تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/5
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سود خالص ۱0 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی 
مس ایران در ۶ ماه

ایرنا- مدیرعامل شرکت مس ایران گفت: درآمد این شرکت از ابتدای امسال 
تا پایان شهریورماه به رقم 1۶ هزار و 192میلیارد تومان رسید که از این میزان 

10 هزار میلیارد تومان آن سود خالص است.
اردشیر سعدمحمدی با بیان اینکه درآمد عملیاتی شرکت نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، افزایش ۶2 درصدی داشته است، افزود: شرکت مس در ۶ ماهه 
نخست سال 99، مبلغ هزار و هشت ریال برای هر سهم سود محقق کرده، که با 

رشد حدود ۷۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.
وی با بیان اینکه سود دوره مشابه قبلی ۵۶۸ ریال بود، گفت: شرکت مس 
در نیم سال نخست سال گذشته، 10 هزار و 2۷ میلیارد تومان فروش و سود 

خالص پنج هزار و ۷۵9 میلیارد تومانی را به دست آورده بود.
 مدیرعامل شرکت مس ایران با بیان اینکه نماد این شرکت در بازار سرمایه 
در نیم سال نخست امسال بازدهی چشمگیر ۳۳9 درصدی نصیب سهامدارانش 
کرده است،   افزود: در حال حاضر این شرکت در میان ۵0 شرکت فعال بورس 

رتبه سوم را دارد.
سعدمحمدی تاکید کرد میزان سوددهی این شرکت در شش ماه ابتدایی 

امسال از کل سود یک سال شرکت در سال 9۷ و 9۸ نیز بیشتر بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین ارزش بازار شرکت مس در پایان شهریور امسال 
در نتیجه افزایش تولید و درآمد با رشد ۷/۵ برابری نسبت به زمان مشابه در 
س��ال قبل به س��ه هزار و 42۶ میلیارد ریال رسید که نشان دهنده توجه ویژه 

سهامداران به عملکرد مطلوب این شرکت است.
»فملی« باثبات و پایدار در بازدهی میان مدت و بلندمدت � 

مدیرعامل شرکت مس به حال و هوای منفی بازار سرمایه در دو ماه گذشته 
اشاره کرد و گفت: با وجود فضای منفی در بازار که متأثر از ریسک نوسانات نرخ 
ارز، تورم باال، رکود تورمی، نقدینگی باال و ریسک کرونا بر اقتصاد است، ملی 

مس بازدهی باالیی نصیب سهامدارانش کرده است.
سعدمحمدی افزود: این بازدهی بدون شک متأثر از تالش تمامی کارکنان 
شرکت مس برای تحقق برنامه های تولید و فروش جلوتر از برنامه است به طوری که 

در تولید آند 12 درصد و در تولید کاتد ۸ درصد جلوتر از برنامه بوده ایم.
وی با تاکید بر اینکه مبنای سنجش عملکرد شرکت ها در بازار سرمایه ثبات 
در بازدهی میان مدت و بلندمدت و به دور از س��فته بازی و بر مبنای عملکرد 
تولیدی، اقتصادی و توسعه ای است، یادآور شد: تجربه تاریخی این سهم نشان 
می دهد که سهام ملی مس در روند بلندمدت و میان مدت بازدهی های بسیار 
عالی نصیب سهامدارانش کرده و این عملکرد دلیل گویایی است بر این که سهام 
ش��رکت مس همواره جزو سهام های پویا و قدرتمند بورس بوده و مورد اقبال 

سهامداران و فعاالن بازار سرمایه واقع شده است.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه محلی برای تصمیم گیری های هیجانی نیست، 
گفت: با نگاه بلندمدت و به لحاظ بنیادی صنعت مس با نیم   قرن تجربه از باالترین 
مزیت برای سرمایه گذاری در بین فلزات اساسی و دیگر صنایع کشور برخوردار 
است.مدیرعامل شرکت مس به برنامه افزایش دو برابری سرمایه شرکت مس 
برای تامین مالی طرح های توسعه صنعت مس اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون 
و با همراهی دولت و مجموعه وزارت صنعت و ایمیدرو، تالش همه مجموعه 
صنعت مس در راستای افزایش تولید و توسعه منطقی و مبتنی بر ظرفیت های 
معدنی کشور استوار شده، چرا که در حوزه توسعه مس هرگونه توسعه ای که 
مطالعات اقتصادی آن بررسی شده باشد 100 درصد اقتصادی است و خیر و 

برکت برای سهامداران و مردم ایجاد خواهد کرد.
سعدمحمدی تاکید کرد: مصمم هستیم تا اوایل سال آینده معدن مس درآلو 
در استان کرمان وارد چرخه تولید شود تا تنها از طریق این طرح یک هزار و 

۵00 میلیارد تومان به گردش مالی شرکت مس اضافه شود.

 تولید بیش از ۳5/۶ میلیون تن سیمان 
در نیمه نخست۹۹

معدن24- بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاکی از تولید ۳۵ میلیون و ۶۳9 هزار و ۶00 تن سیمان از ابتدای امسال تا پایان 

شهریورماه است. آماری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 14/4
درصدی نشان می دهد.

از آمارهای یاد ش��ده، تولید کنسانتره زغال سنگ در این مدت با افت ۳/1 
درصدی به ۷۶2 هزار و 900 تن رسید.

در شش ماهه نخست امسال 4۵۷ هزار و ۸00 تن شیشه جام و 2۷۵ هزار 
و 100 تن ظروف شیشه ای تولید شد که در هم سنجی با پارسال به ترتیب افت 

1۳/2 درصدی و کاهش شش دهم درصدی داشته است.
همچنین تا پایان شهریورماه امسال 2۳ هزار و 100 تن ظروف چینی )افت 

1۸/۵ درصدی( و ۵۳ هزار و 100 تن چینی بهداشتی )کاهش ۷/۶
درصدی( توسط کارخانجات داخلی تولید شد.

»جهان صنع�ت«- هر چن��د ایران به 
دنبال راه هایی برای مقابله با تحریم هاست اما 
شرایط بیرونی بازار های مختلف مانند فوالد 
و... می توان��د تاثیر قابل توجهی بر ش��رایط 

اقتصادی کشور داشته باشد.
از این  رو با توجه به سیاس��ت ترامپ در 
قبال ایران، از جمله خروج یکجانبه از برجام 
و اتخاذ سیاست فشار حداکثری، ناخودآگاه 
نتیجه انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران اثرگذار 

خواهد بود.
در این میان حفظ بازار فوالد جهانی برای 
اقتصاد ایران حائز اهمیت است تا جایی که 
برای نگهداری و توسعه این بازار باید اقدامات 

جدی از صورت دولتمردان انجام شود.
در ح��ال حاض��ر تاثی��ر وی��روس کرونا 
بر حوزه ه��ای تولی��د، حمل ونقل، خدمات 
و توریس��م همچنی��ن قیم��ت و تقاض��ای 
کامودیتی ها بیش از هر حوزه دیگری مشخص 
اس��ت به خصوص در مساله کامودیتی ها به 
دلیل اینکه چین مصرف کننده حدود نیمی از 
کامودیتی های جهان است، این تاثیرگذاری 

بسیار بارز است.
در همین رابط��ه کیوان جعفری طهرانی 
کارشناس ارش��د بازار های جهانی فوالد در 
گفت وگو با اقتصاد24 ش��رایط بازار جهانی 
فوالد را چنین تش��ریح کرد: ب��ازار فوالد از 
ش��رایط انتخابات آمری��کا بی تاثیر نخواهد 
بود و فوالد نیز مانند س��ایر بازار های دیگر 
مانند نفت و ... بس��تگی به این موضوع دارد 
که نتیجه انتخابات آمریکا چه خواهد بود و 
در نهایت بازار جهانی فوالد به کدام س��مت 

و سو می رود.
جعفری طهرانی گفت: طبیعتا اگر ترامپ 
پیروز انتخابات ش��ود بازار ف��والد چه بازار 
جهانی و چه بازار فوالد ایران از نظر صادراتی 
ش��اهد کاه��ش عمده نخواهد ش��د و روند 
صعودی و یا حداقل وضعیت موجود خود را 
ادامه می دهد اما اگر در انتخابات، بایدن پیروز 
شود، بسیاری از بورس ها شکننده می شوند و 
طبیعتا بورس جهانی و کامودیتی ها با کاهش 

قیمت همراه خواهند شد.
وی ادامه داد: ریزش سهام نیز به بورس 
ایران س��رایت می کند و نقطه  مقاومت خود 
را از دس��ت می دهد و به طرف شاخص یک 
میلیون و ۳00 هزار واحدی و حتی پایین تر 
حرکت خواهد کرد و این تاثیر بس��زایی در 

عرضه فوالد در بورس ایران خواهد داشت.
به گفت��ه جعفری طهرانی، تحلیل دقیق 
در رابطه با بازار فوالد به علت نزدیک بودن 
به انتخابات آمریکا )1۳ آبان( س��خت است 
اما به طور کلی بازار در حال حاضر ش��رایط 

مثبتی را پشت سر می گذارد.
 این در حالی اس��ت که بازار چین مثبت 
اس��ت و با احتی��اط بع��د از تعطیالت یک 

هفت��ه ای روز ملی چین باز ش��ده و در این 
بازار ابتدا ش��اهد افزایش قیمت سنگ آهن 
از 120 ب��ه 12۳ دالر بودیم، هرچند بعد از 
10 روز ب��ا کاهش قیمت چندین دالری به 

11۵ دالر رسید.
وی یادآور شد: طبق پیش بینی ها، قیمت 
س��نگ آهن برای مدتی در محدوده  110 تا 
120 دالر بازی می کند؛ این نوسانات بسیار 
منطق��ی و در واقع اصالح قیمت اس��ت. در 
م��ورد فوالد هم ب��ه همین ص��ورت. برای 
میلگرد در بازار فیوچرز ژانویه 2021 چین 

نیز همین اتفاق افتاد.
این تحلیلگر بازار های جهانی فوالد گفت: 
بازار تقریبا پایدار است و شوک خاصی به آن 
وارد نش��ده و تنها شوکی که می تواند به آن 
وارد شود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکاست زیرا طبیعتا برخالف اینکه همه 
فکر می کنند چین ب��ه دنبال عدم انتخاب 
ترامپ است و بایدن و دموکرات ها را بیشتر 

حمایت می کند این گونه نیست.
 در واقع ترامپ با تمام س��تیزهایی که با 
چین داشت، یک حسن عمده برای این کشور 
هم داشت که چین در دوره  ریاست جمهوری 
ترامپ بس��یار پیش��رفت کرد چون جنگ 
تج��اری ای که ترامپ علی��ه چین اجرا کرد 
به نفع چین تمام شد و فارغ از کرونا که آیا 
عمدی یا س��هوی از طرف چین ایجاد شده 
است، این خود نشان می دهد که رشد تولید 

ناخالص داخلی چین در پایان 2020 بالغ بر 
۸ درصد می شود که این رشد اقتصادی چین 

از سال 2012 بی نظیر است.
به گفته جعفری طهرانی، ش��رایط فوالد 
ایران متفاوت است و با توجه به اعالم انجمن 
فوالد ایران، صادرات فوالد در شش ماه اول 
امسال کاهش پیدا کرده که بخشی از آن به 
مسائل تحریم های داخلی مربوط می شود که 
به علت کنترل بازار داخلی جلوی صادرات 

گرفته شد.
وی تصریح کرد: فارغ از اینکه دخالت در 
بازار داخلی فوالد ایران کار درستی هست یا 
خیر، هرچند در شرایط تحریم اقتصادی که 
کشور به هر سنت صادراتی دالر و هر سنت 
صادراتی یورو نیاز دارد می توان گفت به طور 
کلی هر افزایش و یا کاهشی در بازار جهانی 
ف��والد خود ب��ه خود در ب��ازار داخلی تاثیر 
خواهد گذاشت و در کنار ضریب نرخ تسعیر 
ارز بر کاه��ش ارزش ریال که خود به خود 
تاثیر منفی بر اقتصاد دارد، نیازی نیست به 
صورت دستوری نرخ فروش داخلی تصویب 

یا جلوی صادرات گرفته شود.
کارشناس ارش��د بازار های جهانی فوالد 
گفت: قیمت ف��والد در بازار جهانی در اوج 
شیوع کرونا در مارس و آوریل 2020، ۳2۵ 
ت��ا ۳۳0 دالر فوب بنادر ایران بود اما امروز 
ب��ه 410 تا 41۵ دالر رس��یده و حدود 90 
دالر افزایش قیمت پی��دا کرده که این ۸۵ 

تا 90 دالر طبیعتا منفعتی است که نصیب 
تولید کننده ایرانی می شود و به طور طبیعی 
ه��ر اتفاقی در ب��ازار جهانی ف��والد بیفتد، 
بر ش��رایط بازار فوالد ای��ران هم تاثیرگذار 

خواهد بود.
جعفری طهران��ی در پای��ان تاکید کرد: 
انتخاب��ات آمریکا نه تنها در بازار فوالد بلکه 
در بازار بورس و ارز ایران و بسیاری از مسائل 
دیگر تاثیرگذار خواهد بود؛ جدا از اینکه اگر 
ترامپ انتخاب شود احتمال اینکه دالر 40 
هزار تومان را رد کند وجود دارد و اگر بایدن 
انتخاب ش��ود احتمال دالر 20 هزار تومانی 

هم قوت می گیرد.
واس�طه ها به التهاب قیمت ها در بازار  � 

فوالد دامن می زنند
همچنی��ن رییس انجمن تولیدکنندگان 
ف��والد ایران ب��ا بیان اینک��ه مبنای قیمت 
محصوالت فوالدی عرضه و تقاضاست، گفت: 
امروز واس��طه ها به تش��دید قیمت ها دامن 
می زنند و دستگاه های نظارتی می توانند در 
این ارتباط وارد عمل شده و مانع از نرخ های 

غیرواقعی و بازار سیاه شوند.
به��رام س��بحانی در گفت وگو ب��ا ایرنا با 
ی��ادآوری تولی��د بی��ش از 2۷ میلیون تن 
شمش فوالدی در سال گذشته، افزود: برنامه 
پیش بینی شده برای امسال تولید ۳0 میلیون 
تن شمش است که مصرف داخلی حدود 1۵ 

تا 1۶ میلیون تن برآورد می شود.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاکی از دس��تیابی به ظرفی��ت بالغ بر 40 
میلیون تن فوالد اس��ت که تا پایان امسال 
برآورد می ش��ود از این می��زان حداقل پنج 

درصد فراتر رویم.
پیش تر سرپرست س��ابق وزارت صنعت 
گفت��ه بود تا پایان برنامه شش��م توس��عه ) 
1400- 1۳9۶( میزان تولید ش��مش فوالد 

به رقم 40 میلیون تن خواهد رسید.
برآورد 8 � میلیون تن صادرات

سبحانی خاطرنشان کرد: برآورد می شود 
امس��ال مجموع صادرات ف��والد حداقل به 
هش��ت میلیون تن برس��د. تحقق این مهم 
می تواند زمینه تداوم فعالیت فوالدس��ازان 

باشد.
وزارتخانه مزب��ور عملکرد صادرات فوالد 
در س��ال گذش��ته را رقم 12 میلیون تنی 
داده بود که به این ترتیب چهار میلیون تن 

افت خواهد داشت.
لزوم رایزنی با فوالدسازان � 

رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران 
گفت: امروز بیش از هر زمان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای هرگونه تصمیم گیری 
در این بخش نیازمند رایزنی با تش��کل های 
ذی رب��ط و خب��رگان اس��ت زی��را تعامل و 
همپوشانی در این حوزه سبب بیرون سازی 

التهاب و برقراری توازن می شود.
وی اضافه کرد: تولید کنندگان محصوالت 
میانی باید متناس��ب با خرید در بورس کاال 
نس��بت به عرضه اقدام کنند و این امر باید 
به شکل جدی به مورد اجرا گذاشته شود و 

نظارت بر عملکرد هم انجام شود.
نقش تاثیرگذار نرخ ارز � 

س��بحانی درباره عوام��ل موثر در تعیین 
قیم��ت فوالد توضی��ح داد: عوامل مختلفی 
در ارتباط با نرخ فوالد، نقش آفرین است که 
نرخ ارز با توجه به ارزبری واحد های تولیدی 
مهم است. واقعیت این است که تولید کننده 
هنگامی که مواد مورد نیاز را تامین می کند، 
بای��د ارزیابی ش��ود با چه ن��رخ ارزی خرید 
می کند و بعد ارز حاصل از صادرات را چگونه 

به داخل و به چه نرخی ارائه دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مهرماه 
با بیان اینکه عرضه فوالد در بازار سرمایه به 
تدری��ج بر قیمت فوالد در بازار تاثیر خواهد 
گذاشت، خاطرنشان کرد: حداقل خرید فوالد 
در بورس 20 تن است و هر شخص می تواند 
با این ظرفیت خرید کند و تجربه شش ماه 
گذشته در بورس خوب بوده و در بحث فوالد 

هم به خوبی ادامه پیدا خواهد کرد.
رزم حسینی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی 
ب��ا افرادی که خالف قانون در بیرون از بازار 
سرمایه اقدام به عرضه فوالد کنند، برخورد 

خواهد کرد.

تاثیر انتخابات آمریکا بر فوالد جهانی چیست

فوالد در انتظار شوک جدید

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت(، در طول شش ماهه ابتدایی سال 
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از بین 10 
محصول منتخب معدنی، ش��ش محصول رشد تولید را 

تجربه کرده است.
به گزارش ایسنا، از 10 محصول منتخب معدنی مورد 
بررسی قرار گرفته در این گزارش، طی نیمه نخست سال 
جاری، تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی، کاتد مس، 
سیمان، شمش آلومینیوم خالص و آلومینا میزان تولیدشان 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 4/۷ تا
۵۳/2 درصدی داشته اند. این در حالی است که کنسانتره 
زغال سنگ، ظروف چینی، ظروف شیشه ای و شیشه جام با 
افت تولید 0/۶تا 1۸/۵ درصدی در مدت یادشده نسبت به 

سال گذشته روبه رو شده اند.
بر این اساس، شمش آلومینیوم خالص در شش ماهه 
ابتدایی سال جاری با رشد ۵۳/2 درصدی بیشترین درصد 

رشد را به خود اختصاص داده است.
 در ای��ن مدت 19۶ ه��زار و 200 تن از این محصول 
معدنی تولید شده است، در حالی که در مدت مشابه سال 
گذش��ته 12۸ هزار و 100 تن شمش آلومینیوم خالص 

تولید شده است.
پس از آن سیمان با 14/4 درصد افزایش تولید نسبت 
به ش��ش ماهه اول س��ال گذشته که ۳1 میلیون و 1۵۳ 
هزار و ۵00 تن تولید شده بود، در شش ماهه اول امسال 
میزان تولید خود را به ۳۵ میلیون و ۶۳9 هزار و ۶00 تن 

رسانده است.
محصوالت فوالدی و فوالد خام نیز در مدت یادش��ده 

س��ال جاری به ترتیب 11 میلیون و ۶۶4 هزارتن و 1۳ 
میلیون و 929 هزار و 900 تولید شده که نسبت به 10 
میلیون و ۵99 هزار و 100 تن محصوالت فوالدی و 12 
میلیون و ۷۸2 هزار و ۳00 تن فوالد خام تولید شده در 
مدت مش��ابه سال گذشته به ترتیب 10 و 9 درصد رشد 

تولید داشته اند.

کات��د م��س نیز ۸/1 درصد در نیمه نخس��ت س��ال 
 جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته، رشد تولید 

داشته  است.   
در شش ماه ابتدایی س��ال گذشته 1۳۳ هزار و 900 
تن کاتد مس تولید شده که این عدد در شش ماه نخست 

امسال به 144 هزار و ۸00 تن رسیده است.

همچنین آلومینا با میزان تولید 121 هزار و ۷00 تن 
تولید ش��ده در شش ماهه نخست امسال نسبت به 11۶ 
هزار و 200 تن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، 

رشد 4/۷ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، در مقابل اما ظروف چینی، شیشه 
جام، کنسانتره زغال سنگ و ظروف شیشه ای  به ترتیب 
کاهش تولید را در شش ماه ابتدایی سال 1۳99 نسبت به 

مدت مشابه سال 1۳9۸ تجربه کرده اند.
در مدت یادشده سال جاری،  ظروف شیشه ای با افت 
0/۶ درصدی از 2۷۶ هزار و ۷00 تن تولید شده در شش 
ماهه نخست سال گذشته به 2۷۵ هزار و 100 تن در مدت 

یادشده سال جاری رسیده است.
 در نیمه نخست امسال، ۷۶2 هزار و 900 تن کنسانتره 
زغال سنگ تولید شده که نسبت به ۷۸۶ هزار و 900 تن 
تولید ش��ده در شش ماهه ابتدایی سال گذشته افت ۳/1 

درصدی تولید داشته است.
پس از آن شیش��ه جام نیز در این شش ماهه ابتدایی 
سال جاری 4۷۵ هزار و ۸00 تن تولید شده که نسبت به 
۵4۸ هزار تن تولید ش��ده در مدت مشابه سال 1۳9۸ با 

افت تولید 1۳/2 درصدی روبه رو شده است.
در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، تولید ظروف چینی بیشترین کاهش تولید 

را تجربه کرده است. 
در شش ماهه ابتدایی سال جاری 2۳ هزار و 100 تن 
ظروف چینی تولید شده که نسبت به 2۸ هزار و 400 تن 
تولید شده در شش ماه نخست سال گذشته 1۸/۵  درصد 

کاهش تولید داشته است.

نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت
رشد تولید شش محصول معدنی و افت تولید چهار محصول در نیمه نخست امسال

تولید

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پاالیشگاه نهم در نظر دارد اقالم مورد نیاز 
خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:

شرح مختصر اقالم درخواستی: 
P/F:ELECTRICAL EQUIPMENT »MERLIN GERIN »

مبلغ تضمین ش�رکت در فرآین�د ارجاع کار: پ��س از اتمام مرحله 
ارزیابی صالحیت، مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار به میزان 

1/800/000/000 ریال می باشد.
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تبصره: در صورت ارائه 
تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار به صورت وجه نقد، مبلغ نقدی 
می بایس��ت به شماره حساب 0111112626009 بانک ملی شعبه کنگان 
به نام پاالیشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واریز و فیش واریزی 

ارائه گردد.

مبلغ برآوردی مناقصه: 36/000/000/000 ریال
تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط: 1399/09/02

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 1399/09/16
تاریخ گشایش پاکت های فنی: 1399/09/29

تاریخ گشایش پاکات مالی: 1399/10/15
آدرس و تلفن مناقصه گزار: آدرس: اس��تان بوشهر، کنگان، کیلومتر 
15 جاده عسلویه، مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه نهم )فاز 12(- اداره 
تدارکات و امور کاال- واحد خرید تلفن: 3784- 31463728- 077 – فکس: 

31463084- 077 تاییدیه فکس: 3787- کدپستی: 7539171057
 مناقصه گ��ران می توانن��د جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر به س��ایت

 WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 3748- 31463782- 077 
تماس حاصل فرمایند.

روابط  عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

R9/99/005 تقاضای شماره 9940010- مناقصه شماره
نوبت دوم شرکت ملی گاز ایران

شماره مجوز: 4052. 1399مجتمع گاز پارس جنوبی )پاالیشگاه نهم )فاز 12((

1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه: خدمات بهره برداری و امداد، گازبانی، خدمات عمومی و... ناحیه 

گازرسانی کالت )شهرهای کالت، زاوین، روستاهای تابعه(
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه وبودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا 
مدت سه ماه می بایست معتبر باشد.

5- مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در فرآین�د ارج�اع کار: -/1/311/300/000 )یک 
میلیارد و س��یصد و یازده میلیون و س��یصد هزار ریال( می باش��د که می بایست بر 
 اس��اس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به ش��ماره

 123402/ ت 50659 ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد و حتما اصل آن قبل از آخرین 

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستی تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان 
خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار خیام- نبش تقاطع ارشاد- طبقه همکف گردد.

6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اس�ناد مناقصه: از تاریخ 99/07/30 لغایت 
آخر وقت اداری 99/08/08

7- آخرین مهلت بارگذاری اس�ناد و ارائه پیش�نهاد قیمت: ساعت 9:00 صبح 
مورخ 99/08/21

8- پیشنهادهای واصله در ساعت 12:00 مورخ 99/08/21 در کمیسیون مربوطه باز 
و خوانده می شود و حضور پیشنهاددهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه 

داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
س�ایت در  آگه�ی  ای�ن  مت�ن  ب�ه  دسترس�ی  اس�ت  ذک�ر   ش�ایان 
 WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات 

بیشتر با تلفن 37072212- 051 تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

آگهی تجدید مناقصه )عمومی(
نوبت دوم شرکت ملی گاز ایران

شماره مجوز: 4059. 1399شرکت گاز استان خراسان رضوی )سهامی خاص(



t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی 10info@jahanesanat. ir4578  سال هفدهم     دوشنبه  5  آبان  1399    شماره

رییس کمیسیون عمران مجلس:
نیمی از درآمد خانوارها صرف اجاره مسکن می شود

خانه ملت- رییس کمیس��یون عمران مجلس گفت: در ش��رایط کنونی 
حدود ۵0 تا ۷0 درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن می شود. 
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به افزایش 40درصدی نرخ اجاره مسکن در 
تابستان سال جاری گفت: متاسفانه نرخ اجاره مسکن روز به روز در حال افزایش 
اس��ت و این مساله به صورت مستقیم بر معیشت و اقتصاد خانوارها اثرمنفی 

بسیارگسترده ای گذشته است.
نماینده مردم جهرم در مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان اینکه در شرایط 
کنونی حدود ۵0 تا ۷0درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن 
می شود، افزود: این آمار به معنای تهدید اقتصاد خانوار است. در چند سال اخیر 
مردم برای پرداخت اجاره با مشکالت بسیاری مواجه شده اند. وی گفت: وضعیت 
بازار اجاره مسکن از آنجایی بحرانی تر شد که با افزایش قیمت مسکن، بسیاری 
از مردم به دلیل کاهش قدرت مالی، از خرید مسکن منصرف شده و به سمت 
اجاره مسکن هدایت شده اند، بنابراین تقاضا برای اجاره بسیار باال رفته و به تبع 

آن قیمت ها افزایش یافت.
رضایی کوچی ادامه داد: به نظر من مهم ترین راهکار برای کاهش مشکالت 
بازار اجاره، تولید مسکن است. قطعا اگر میزان ساخت و  ساز مسکن افزایش یابد، 
نظام عرضه و تقاضا به تعادل می رسد در آن شرایط می توان به کاهش قیمت ها 
امید داشت، البته دولت می تواند در راستای تولید مسکن استیجاری نیز حرکت 

کند تا بخشی از نیازهای این بخش رفع شود.

پوشش ۴ درصدی ساخت مسکن توسط تسهیالت بانکی
در شرایطی که 20 درصد از تولید ناخالص ملی متعلق به بخش مسکن است 
اما این حوزه تنها از ۵/۶ درصد تسهیالت بانکی بهره می گیرد. در حقیقت منابع 
داخلی بانک ها در شش ماهه ابتدایی سال پاسخگوی تنها چهاردرصد از تقاضای 
ساخت مسکن بوده است. اقتصاد یک کشور از چهار بخش کشاورزی، صنعت، 
مسکن و خدمات تشکیل می شود. در این میان حوزه مسکن با توجه به نقش 
گسترده در سبد هزینه خانوار و ارتباط با اساسی ترین نیاز خانوارهای کشور از 

اهمیت بیشتری نسبت به سه بخش دیگر برخوردار است.
عمده تامین مالی مسکن در سال های اخیر از محل منابع مالی بانک ها و 
در قالب ارائه تسهیالت انجام شده است. در همین خصوص، بررسی تسهیالت 
پرداختی بانک ها طی شش ماهه ابتدای سال جاری به بخش های اقتصادی بیانگر 
این امر است که تنها ۵/۶درصد از تسهیالت پرداختی بانک ها به حوزه مسکن 
اختصاص پیدا کرده است. در حقیقت میزان تسهیالت پرداختی از محل منابع 
داخلی در فصل های بهار و تابستان سال 99، ۶9۶ هزار میلیارد تومان برآورد 
می شود اما تنها ۳9 هزار میلیارد تومان از این تسهیالت به بخش مسکن تعلق 
گرفته است. حمید احمدی، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن با اشاره به رقم 
تسهیالت تعلق گرفته به بخش مسکن در اقتصاد گفت: »همه انواع تسهیالت 
مسکن نمی تواند زمینه بهبود بازار این بخش را ایجاد کند. برای مثال تسهیالت 
خرید به واسطه تحریک تقاضا بدون افزایش عرضه زمینه افزایش قیمت را هم 
فراهم می کند. بنابراین تنها تسهیالتی منجر به بهبود بازار مسکن می شود که 
زمینه افزایش عرضه و س��اخت را فراهم کند.« این کارشناس حوزه اقتصاد و 
مسکن در بیان آمار مرتبط با تسهیالت بخش مسکن گفت: »اگر تسهیالت 
خرید مسکن را به واسطه تاثیرگذاری کم بر بازار از رقم تسهیالت تعلق گرفته 
به حوزه مسکن کسرکنیم، متوجه می شویم که تنها ۳/9درصد از تسهیالت 

اعطایی از منابع داخلی بانک ها به حوزه مسکن تعلق گرفته است.«

پ��روژه دو میلی��ون و 200 هزار واحدی خبر
مس��کن مهر که نفس دو دولت را در بخش 
زیرس��اخت ها گرفت در ش��رایطی روزهای 
پایانی خود را طی می کند که س��هم دولت 
قبل از تحویل واحد ۶90 هزار و سهم دولت 
فعلی یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحد است. این 
پروژه در سال های اخیر مورد انتقاد بسیاری 
از کارشناسان و حتی دولتمردان بوده است 
و عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی 
یک��ی از اصلی تری��ن این منتق��دان بود؛ او 
ک��ه مخالف دخالت دولت در ساخت و  س��از 
بود صراحتا به این پ��روژه حمله می کرد. با 
رفتن آخوندی ازس��اختمان دادمان وزارت 
راه و شهرسازی و آمدن محمد اسالمی اما ورق 
برگشت و دولت نه تنها به مخالفت با این گونه 
طرح ها نپرداخت بلک��ه پروژه های جدیدی 
را در قالب مس��کن مل��ی تعریف کرد. حاال 
رییس دولت هم به صف مدافعان مسکن مهر 
پیوسته است. حسن روحانی در مراسم افتتاح 
همزمان پروژه های مسکن مهر و طرح ملی 
مس��کن با بیان اینکه مسکن مهر یک طرح 
بزرگ بود گفته است که در دوره مسوولیت 
وزیر کنونی راه و شهرس��ازی سرعت تکمیل 

پروژه های مسکن مهر شتاب گرفت.
او در این مراسم گفت: از آغاز دولت دو کار 
مهم را بر دوش داشتیم. یکی بحث ساماندهی 
بافت های فرسوده بود که بسیار اهمیت دارد 
که در شهرس��تان های مختل��ف بافت های 
فرسوده را احیا و بازسازی و نوسازی کنیم و 
این کار به طور وس��یعی در دولت یازدهم و 

دوازدهم انجام شد.
داد: مس��اله دوم س��اخت  ادام��ه  وی 
ش��هرک های جدید بود که از ابتدای دولت 
یازدهم این کار دنبال شد. وی با بیان اینکه 
مس��کن مهر کار دیگر ب��ر دوش دولت بود، 
یادآور شد: مسکن مهر یک طرح بزرگی بود 
که در دولت نهم و دهم شروع شد. این طرح 
برای حدود 2/2 میلیون واحد مسکونی بود 
که در ابتدای دولت یازدهم ۶90 هزار واحد 

آن به اتمام رسیده بود.
روحان��ی بیان ک��رد: باقیمانده این طرح 
در مراح��ل مختلف س��اختمانی ب��ود و بار 
عظیم��ی عالوه بر وزارت مس��کن، بر دوش 
وزارتخانه های نیرو و نفت و ش��هرداری ها و 
دس��تگاه های دیگر بود ب��رای اینکه بتوانند 
ب��ه آنجا ج��اده و لوله کش��ی آب، برق و گاز 
را برس��انند. یک چیز نیمه تمام ساخته شده 
بود و کار بس��یار عظیمی در این زمینه هم 
در دول��ت یازدهم و ه��م در دولت دوازدهم 

انجام گرفت.
این در حالی است که رییس جمهور پیش 
از این بارها از مسکن مهر انتقاد کرده بود. او 
پیش از این گفته بود: »حدود 100 هزار واحد 
مسکن مهر نیز هست که دارای مشکل است. 
حدود ۷0 هزار واحد آن متقاضی ندارد، یعنی 
جایی ساخته شده که کسی متقاضی نیست، 
بخش دیگ��ر نیز دارای مش��کالت حقوقی 
اس��ت که در دادگاه ها  باید به مش��کالت آن 

رسیدگی شود.«
در شرایطی که باالترین مقامات اجرایی 
و مسووالن عالی مسکن در دولت یازدهم و 
دوازدهم نقد مسکن مهر را در رده فعالیت های 
روزانه خود قید کرده و به طور مداوم نسبت 
ب��ه انتق��اد از این پروژه اق��دام کردند اما در 
طول هفت س��ال گذشته تنها یک طرح بعد 
از مس��کن مهر به منظور ساخت خانه برای 

مردم در دستور کار قرارگرفت.
به اس��تناد جرئیات مطرح شده از سوی 

متولیان این طرح، ساخت واحدهای مسکونی 
طرح اقدام ملی تا پایان سال 1400 به اتمام 
خواهد رسید. پس از گذشت 14 ماه از شروع 
طرح اقدام ملی مس��کن، مراسم افتتاح 11 
هزار و ۶00 واحد مس��کونی طرح اقدام ملی 
با حضور رییس جمهور برگزار شد. به استناد 
جزئیات مطرح شده از واحدهای افتتاح شده، 
شش هزار واحد مسکونی افتتاح شده در قالب 
پروژه های واقع در بافت فرس��وده بوده است 
که وزارت راه و شهرس��ازی با ارائه تسهیالت 
نسبت به احیای این بافت اقدام کرده است. 
در این بین توجه به واحدهای مسکونی واقع 
در ش��هرهای جدید بی��ش از پیش تعجب 

برانگیز است.
روز 19 آب��ان 1۳9۷ که عباس آخوندی 
از وزارت راه و شهرسازی رفت فضای عمومی 
متاثر از طوالنی ش��دن مس��کن مهر به نفع 
او نبود. با اینک��ه به گفته خودش 1/۵ برابر 
دولت قبل مس��کن مهر س��اخته بود، جمله 

»افتخار می کنم هیچ واحد مس��کن مهر را 
افتتاح نکردم« بهترین بهانه را دست برخی 
منتقدان قسم خورده اش داد تا واقعیت را زیر 

این جمله نسبتا بی موقع دفن کنند.
حاال پروژه مسکن مهر روزهای پایانی خود 
را س��پری می کند و به نظر می رسد تا امروز 
کارنامه مسکن مهر که از 1۳۸۶ کلنگ خورده 
نشان می دهد سهم دولت های نهم و دهم از 
تحویل واحد ۶90 هزار و س��هم دولت های 
یازدهم و دوازدهم یک میلیون و ۳۵۵ هزار 
واحد اس��ت. یک میلیون و 20 هزار واحد از 
این تعداد را عباس آخوندی افتتاح کرد؛ در 
حالی که موسسان مسکن مهر می خواستند 
این پروژه دو میلیون و 200 هزار واحدی را 
1۸ ماهه تحویل دهند. بعد که وارد کار شدند 
مشخص شد مسکن فقط احداث ساختمان 
نیست؛ هزینه های زیرساخت های برق و آب 
و گاز و مدرسه و فروشگاه و پارک و مسجد 

و... سر به فلک می کشد.

هم��ان ابتدا فقط برای وام این واحدها از 
خط اعتباری بانک مسکن 4۵ هزار میلیارد 
تومان برداش��ت شد و با هزینه زیرساخت ها 
طی حدود 1۳ س��ال ب��ه بیش از 100 هزار 
میلیارد تومان رسیده است. بنابراین مسووالن 
قبل پس از ش��ش سال با تحویل ۳1 درصد 
پروژه، دولت را ترک کردند و آن را به حسن 
روحانی س��پردند. دولت دهم حتی تا اواخر 
هم در حال کلنگ زنی بود و حدود یک سال 
مانده به پایان عمرش مسکن مهر پردیس را 
آغ��از کرد. این پروژه ۸۳ هزار واحدی صدها 
خانوار را در انتظار گذاشته است؛ زیرا اجرای 
زیرساخت های آن پرخرج و طاقت فرسا بود. 
بنا به گفته مس��ووالن فقط پست برق ۶۳0 
فاز 11 حدود دو سال و نیم زمان برده یا خط 
پمپاژ از تصفیه خانه به سایت مسکن مهر به 
طول ۸/1 کیلومتر فرآیند دشوار و زمانبری 

را طی کرده است.
به هر حال کام تلخ متقاضیان مسکن مهر 
که بعضی شان 1۳ سال در انتظار خانه به سر 
بردند با افتتاح حدود ۳۳۵ هزار واحد توسط 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی کم کم 
دارد ش��یرین می شود. او حتی در این مدت 
کمتر از دو سال حدود نصف تعداد واحدهای 
افتتاح ش��ده طی شش س��ال در دولت های 
نهم و دهم، خانه تحویل داد. حسن روحانی، 
رییس جمهوری روز پنجش��نبه یکم آبان در 
جریان افتتاح 40 هزار و 1۸0 واحد مسکن 
مه��ر و 11 هزار و ۵۶۸ مس��کن ملی گفت 
که عمال بار عظیم پیش��برد طرح مس��کن 
مه��ر و تهیه امکانات اولیه زیربنایی بر دوش 
دولت های یازدهم و دوازدهم و دستگاه های 

ذی ربط قرار گرفت.
طب��ق آخرین آمار در ح��ال حاضر از دو 
میلی��ون و 200 هزار واحد مس��کن مهر دو 
میلی��ون و 4۵ هزار واحد افتتاح ش��ده و بنا 
به گفته حبی��ب اهلل طاهرخانی، معاون وزیر 
راه و شهرسازی از 1۵0 هزار واحد باقی مانده 
ح��دود 100 هزار واحد ی��ا فاقد متقاضی یا 
درگی��ر مس��ائل حقوقی هس��تند. ۵0 هزار 
واحد هم دارای متقاضی موثر است که دولت 
قول داده تا پایان امسال آنها را تکمیل و به 

متقاضیان واگذار کند.

رییس جمهور مدافع »مسکن مهر« شد

تناقض در سیاستگذاری تولید مسکن

گزارش نمایندگان «جهان صنعت» از سراسر کشور

گیالن

معاون سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد
 انتشار اوراق صکوک پروژه های عمرانی سازمان 

در شرکت فرابورس
مهدی نقوی عضو موظف هیات مدیره 
و معاون توسعه مدیریت سازمان با بیان 
اینکه اوراق صکوک طرح های عمرانی در 
حال ساخت در منطقه از طریق شرکت 
فراب��ورس عرضه می ش��ود، اظهار کرد: 
براساس دستور دکتر روزبهان، مدیرعامل 
س��ازمان، اوراقی به ارزش ۵00 میلیارد 
ریال به منظور تسریع در فرآیند احداث 
پروژه های زیرس��اختی با مجوز سازمان 

بورس و اوراق بهادار ارائه می شوند. وی با اشاره به بهره گیری از ظرفیت شرکت مشاوره ای جهت 
انجام مسیرهای حقوقی و اداری فوق، افزود: با عنایت به لزوم تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی و 
زیرساختی در حال احداث از سوی سازمان که نتایجی همچون کاهش هزینه های ناشی از طوالنی 
شدن طرح های فوق به دلیل کمبود منابع مالی، قرار نگه داشتن منطقه آزاد انزلی در مسیر رقابت 
با مناطق آزاد کشورهای منطقه و جذب سرمایه گذاران جدید را به همراه خواهد داشت، راهبرد 
استفاده از جذب سرمایه های عمومی در قالب ابزارهای نوین تامین مالی طرح های زیرساختی تحت 

عنوان اوراق مالی اسالمی )ُصکوک( در دستور کارسازمان قرار گرفته است.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی اوراق قرضه ای که توسط این سازمان در بازار سرمایه 
کشور عرضه می شوند را مرتبط باپروژه های ساخت اسکله رو رو و پارک لجستیک در مجتمع بندری 
کاسپین اعالم کرد و گفت: با توجه به افق های جدید همکاری های فرامنطقه ای این منطقه با بازارهای 
مالی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چین و غرب آسیا، سرعت بخشیدن به پروژه های 
زیرساخت یعنی تزریق منابع مالی به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل زیرساخت هایی که موجبات 

توسعه فضای کسب و کار طرح های سرمایه گذاری جدید را فرآهم می کند.

مدیرعامل آبفای گیالن در نشست با پلیس راهور:
همکاری پلیس راهور در روند پروژه ها قابل تقدیر است 

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
استان گیالن به همراه جمعی از معاونان 
این شرکت، به مناسبت بزرگداشت هفته 
نیروی انتظامی با پلیس راهور استان دیدار 
کرد. مدیرعامل این ش��رکت در دیدار با 
پلیس راهور استان، ضمن تبریک هفته 
نیروی انتظامی، از همکاری پلیس راهور 
در اجرای پروژه های آب و فاضالب تقدیر 
کرد. محسن حسینی رییس هیات مدیره 

و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: آبفای 
گیالن در پهنه استان، پروژه های توسعه شبکه آب و فاضالب را اجرا می کند و همچنین بهره برداری 
از این پروژه ها، نیازمند تشریک مساعی با پلیس راهور است که با توجه به بافت متراکم استان گیالن، 

تعامل و همکاری پلیس راهور در روند اجرای پروژه ها بسیار حائز اهمیت و قابل تقدیر است.
سپس سرهنگ طالبی رییس پلیس راهور استان با اشاره به وضعیت جغرافیایی استان گیالن 
و حضور مسافران اظهار کرد: یکی از ویژگی های خاص استان گیالن، بزرگی شهرهاست و محدوده 
جاده و شهر به طور مشخص تفکیک شده نیست. وی با بیان اینکه روزانه حدود ۷00 هزار خودرو به 
صورت شناور به شهرستان رشت وارد می شوند افزود: جمعیت شناور و تردد خودرویی روزانه در رشت، 

در مجموع 1.۵00.000 خودرو است که فشار مضاعفی بر دوش همکاران پلیس راهور است.

نشست مدیرکل راه و شهرسازی با یگان حفاظت 
سازمان زمین و مسکن استان

سرهنگ نظمی، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن گیالم در نشست با مدیرکل 
راه و شهرس��ازی ضمن ارائه گزارش عملکرد ش��ش ماهه نخست سال 99، به بررسی روند سطوح 
اجرایی فرآیند پیشگیری و پیگیری امورات در برخورد با پدیده زمین خواری و جرائم مرتبط آن در 
سطح استان پرداخت. وی همچنین به عوامل و عناصر زمین خواری در سطح استان اشاره کرد و 
راهکارهای مقابله ای و اقدامات پیشگیرانه و پیگیرانه در مقابل این پدیده را تشریح کرد. در ادامه 
پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گیالن ضمن تشکر از عملکرد خوب یگان حفاظت سازمان ملی زمین 
و مسکن استان گیالن در برخورد با پدیده زمین خواری و اقدامات پیشگیرانه به موقع و تعامل خوب 
این یگان با واحد های مرتبط، به توجه بیشتر به امر آموزش کارکنان، پیشگیری هدفمند و افزایش 
بهره وری همراه با کاهش هزینه ها تاکید کرد. در پایان با اهدای لوح سپاس به فرمانده و دو نفر از 

همکاران یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن تجلیل به عمل آمد.

شهرداری رشت اعالم کرد
برگزاری جشنواره روز جهانی غذا به صورت وبینار 

به همت مدیری��ت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، جشنواره »روز 
جهانی غذا« به ص��ورت وبینار با حضور 
نمایندگان شهرهای خالق خوراک شناسی 
در یونسکو برگزار شد. به همت مدیریت 
ارتباط��ات و امور بین الملل ش��هرداری 
رشت، جشنواره روز جهانی غذا با حضور 
نمایندگان شهرهای خالق خوراک شناسی 
در یونس��کو و سرآش��پزهای ایران��ی و 

بین المللی به صورت وبینار برگزار شد.
به مناسبت روز جهانی غذا، به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت جشنواره 
روز جهانی غذا به صورت ارتباط زنده ویدئو کنفرانسی با نمایندگان شهرهای خالق خوراک شناسی 
در یونسکو و با حضور سرآشپزهای ایرانی و بین المللی برگزار شد. عطایی سرپرست شهرداری رشت 
در این جلس��ه با تبریک روز جهانی غذا و خوش��امدگویی به مهمانان شهرهای خالق در یونسکو 
اظهار کرد: ش��هر رش��ت در سال 201۵ به عنوان شهر خالق خوراک در یونسکو ثبت شد. وی با 
اشاره به اینکه رشت به عنوان یک برند در حوزه تنوع غذایی و ارائه غذاهای حالل در دنیا مطرح 
است گفت: رشت جزو ۳۶ شهری است که برند شهر خالق خوراک را داراست. سرپرست شهرداری 
رش��ت تصریح کرد: برند ش��هر خالق خوراک شناسی می تواند نقش مهمی در رونق گردشگری و 
اقتصادی منطقه ایفا کند و این مهم به اراده و هنر ما بس��تگی دارد و باید با همدلی و همگرایی 

اتفاقات مهم را رقم بزنیم.

رایزنی برای مبارزه با قاچاق چوب در گیالن
ریی��س کل دادگس��تری گیالن در 
نهمین نشس��ت ش��ورای حفظ حقوق 
بیت المال و منابع طبیعی گفت: حفاظت 
از زمین ه��ای مل��ی و دولت��ی و حف��ظ 
کاربری زمین های کشاورزی و همچنین 
پیش��گیری از تص��رف زمین های منابع 
طبیعی باید اولویت مس��ووالن باش��د. 
حجت االسالم والمسلمین حمزه خلیلی 
با اش��اره به اینکه ۶ ه��زار و۶00 هکتار 
از زمین ه��ای گی��الن ب��ه زراعت چوب 

اختصاص دارد افزود: با زراعت چوب عالوه بر اشتغالزایی و تامین معیشت باغداران، نیاز کارخانه های 
صنایع چوب هم تامین می شود.

وی با تاکید بر توسعه زراعت چوب و واگذاری زمین به افراد تحصیلکرده گفت: این کار عالوه 
بر حمایت از تولید می تواند مانع از قاچاق چوب شود. رییس کل دادگستری گیالن با تاکید بر لزوم 
مبارزه با قاچاق چوب افزود: در مبارزه با قاچاق چوب نباید فقط به خرده فروشان توجه کرد بلکه باید 
سرمنشاء جرم را شناسایی و با آنها برخورد جدی شود. احمد آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری گیالن هم در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ جنگل های گیالن به عنوان سرمایه 
ملی گفت: ساالنه به طور میانگین هفت هکتار از جنگل های گیالن تخریب می شود و برداشت 

چوب باید براساس نیاز کارخانه ها انجام شود.

اصفهان

طرح بهینه سازی موتورخانه ها در اصفهان کلید خورد
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
از آغاز طرح ملی بهینه سازی مصرف گاز 
در موتورخانه های مجتمع های مسکونی 
و تجاری در س��طح شهرستان اصفهان 

خبر داد.
 مصطف��ی عل��وی در م��ورد طرح 
ملی بهینه س��ازی مصرف موتورخانه ها 
گفت: طرح ملی بهینه سازی موتورخانه 
با ه��دف کاهش مصرف س��وخت گاز 
طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران به 

ش��رکت های تابعه ابالغ ش��ده که با اجرای این طرح، حداقل در مصرف گاز طبیعی 10درصد 
صرفه جویی حاصل می شود.

علوی گفت: تمامی مشترکین شرکت گازاستان اصفهان در بخش خانگی و تجاری که دارای 
موتورخانه حرارت مرکزی هستند، می توانند به سامانه www. nigc.ir مراجعه و ثبت نام کنند. وی 
افزود: مشترکین با ثبت نام در این طرح می توانند به صورت رایگان در خصوص تنظیم مشعل، نصب 

رسوب گیر و عایق کاری موتورخانه های منازل مسکونی و تجاری خود اقدام کنند. 

عصر روز چهارشنبه ۳0 مهرماه سال جاری شرکت حمل ونقل جاده ای 
فجر جهاد با انعقاد تفاهمنامه ای با ش��رکت نفت پاس��ارگاد وارد عرصه 

لجستیک صنعت نفت کشور شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت حمل ونقل جاده  ای فجر جهاد، براساس 
این تفاهمنامه، شرکت فجر جهاد به بازوی لجستیک شرکت نفت پاسارگاد 

تبدیل می شود.

رضا امیدوارتجریشی سرپرست و عضو هیات مدیره شرکت فجر جهاد 
در آیی��ن انعقاد این تفاهمنامه گفت: این قرارداد در راس��تای افزایش، 
هم افزایی و باال بردن ظرفیت های بالقوه و بالفعل مشترک بین شرکت های 
تابع��ه وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی و حفظ و افزایش درآمدهای 

درون بنگاهی منعقد می شود.
رضا امیدوارتجریش��ی ادامه داد: ش��رکت فجر جهادی با انعقاد این 
تفاهمنامه در جهت لجستیک مشتقات نفتی و پتروشیمی گام برخواهد 
داش��ت، چرا که ظرفیت  ه��ای موجود در این ش��رکت می تواند زمینه 

همکاری های آتی میان دو صنعت راهبردی و اس��تراتژیک حمل ونقل 
و نفت را فراهم آورد. براس��اس ماموریت های تازه ای که به شرکت فجر 
جهاد تکلیف ش��ده، اس��تفاده از این ظرفیت ها در دستور کار قرار دارد. 
بدیهی اس��ت که بهره مندی از توان و تخصص موجود در شرکت فجر 
جهاد در ارتباط با حوزه های لجستیکی صنعت نفت و به ویژه حمل ونقل 
فرآورده های نفتی یکی از موضوعاتی است که می تواند افق های تازه ای را 

فراروی این بخش بگشاید.
وی تاکید کرد: بحث حمل ونقل در توسعه یافتگی کشورهای اروپایی و 
آمریکایی نقش مهمی ایفا کرده و اگر دولت و بخش خصوصی در کشور ما 
در این حوزه سرمایه گذاری کنند، قابلیت تبدیل شدن به هاب منطقه را 
داریم. موقعیت خاص ترانزیتی کشور و توان ناوگان موجود- به لحاظ اسمی 

و عملیاتی- این امکان را برای ایران به شکلی جدی تر فراهم می آورد.
مدیرعامل نفت پاس��ارگاد نیز در این نشست بیان کرد: بررسی های 
شرکت نفت پاسارگاد نشان داد که یکی از گره های اصلی کار ما بحث 
حمل ونقل اس��ت و فرمول الزم برای حل آن به استفاده از شرکت های 

حمل ونقل مربوط می شود .
حسین نیکخواه اضافه کرد: با یاری شرکت فجر جهاد قصد داریم امنیت 

و دسترسی به کاالی خود را باال ببریم.
وی عنوان کرد: انعقاد این تفاهمنامه، ش��روع بزرگ برای همکاری 

میان دو شرکت است.
در ادامه نشست رییس هیات مدیره شرکت فجر جهاد نیز گفت: شرکت 
فجر جهاد تا پایان امسال ۵0 دستگاه و تا پایان سال آینده 1۵0 دستگاه 

به ناوگان خود اضافه می کند.
ه��ادی اکبرپور بیان کرد: با انعق��اد این  تفاهمنامه، در بحث انتقال 
فرآورده های قیری و انتقال به بنادر جنوب کشور به منظور صادرات، در 

کنار نفت پاسارگاد خواهد بود.

با انعقاد تفاهمنامه میان دو شرکت فجر جهاد و نفت پاسارگاد رخ داد
گام بلند فجر جهاد در لجستیک صنعت نفت
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ابهام در زمان آغاز معامالت »صندوق پاالیشی یکم«
ایرنا- مدیر صندوق پاالیشی یکم گفت: پیگیری های زیادی از سوی فعاالن بازار 
و مردم برای مشخص شدن زمان بازگشایی نماد صندوق پاالیشی یکم انجام شده 
اما در وضعیت فعلی نمی توان زمان دقیقی را برای این اقدام اعالم کرد و باید منتظر 
ماند تا اقدام های مربوط به افزایش سرمایه دو شرکت پاالیشی به سرانجام برسد. 
داوود رزاقی اظهار کرد: با توجه به افزایش سرمایه پاالیش نفت تهران )شتران( و 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( در بورس هنوز افزایش سرمایه آنها در پرتفوی صندوق 
اعمال نشده. به همین دلیل اکنون نمی توان اقدام به بازگشایی نماد این صندوق کرد 
زیرا این موضوع منجر به ضایع شدن حق مردم و ضرر و زیان آنها خواهد شد. وی 
توضیح داد: ابتدا اعالم شده بود حداقل یک ماه پس از پذیره نویسی این صندوق ها 
نماد آنها در بورس بازگش��ایی خواهد شد بنابراین اکنون در حال اقدام های الزم 
برای رفع مشکالت موجود و آغاز معامله این صندوق در بورس باشیم. رزاقی درباره 
 ETF احتمال عرضه باقی مانده سهام پاالیشی از طریق صندوق های قابل معامله
افزود: چنانچه معامله صندوق پاالیشی یکم در بورس با موفقیت همراه باشد، ممکن 
است دوباره باقی آن در صندوقی دیگر عرضه شود اما تاکنون خبر قطعی اعالم نشده 
و باید سازمان خصوصی سازی در این زمینه تصمیم گیری کند. وی خاطرنشان کرد: 
میزان مشارکت مردم در پذیره نویسی »صندوق پاالیشی یکم« حدود سه میلیون 
و ۸00 هزار نفر و به ارزش 1۳ هزار میلیارد تومان است. گفتنی است بعد از عرضه 
سهام بانکی ها و بیمه ای ها در اردیبهشت ماه و در قالب صندوق های قابل معامله 
دولتی )ETF(، دومین مرحله از عرضه این صندوق  با سهام پاالیشی ها در نخستین 
روزهای ش��هریورماه انجام ش��د و تعداد قابل توجهی از افراد در این پذیره نویسی 
مشارکت کردند. ابتدا زمان بازگشایی نماد صندوق پاالیشی یکم و معامالت آن در 
بازار در میان سرمایه گذاران با ابهاماتی همراه بود که در این زمینه حدود دو هفته 
گذشته راضیه صباغیان مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعالم کرد: مطابق 
 ETF مقررات، یک ماه بعد از پایان پذیره نویسی امکان معامله برای صندوق های
فراهم می شود. وی گفت: با توجه به اینکه پذیره نویسی صندوق پاالیشی یکم تا ۳0 
شهریور ماه ادامه داشت بنابراین باید از اوایل آبان ماه امکان معامله برای این صندوق 
فراهم شود. اکنون با توجه به آغاز ماه آبان همچنان خبری از زمان دقیق برای آغاز 
معامالت صندوق پاالیشی یکم ارائه نشده که این موضوع می تواند حاشیه هایی را 

در بازار با خود به همراه داشته باشد.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
کسب پاداش سرمایه گذاراِن صبور در بورس

سنا- یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است بازار در شرایط کنونی، فرصت 
مطلوبی برای خرید بوده و سهامداران باید با صبوری منتظر باشند تا پاداش تحمل 
خود را به نحو مطلوبی در بلندمدت ببینند. علی خسروشاهی در این باره اظهار کرد: 
به دنبال روند افزایشی بازار در ماه های ابتدایی سال، از نیمه دوم مرداد ماه شاهد 
کاهشی سریع در بازار سرمایه بودیم اما در حال حاضر این بازار به نقطه ای رسیده 
که با توجه به شاخص های کالن اقتصادی شامل شرایط تورمی و قیمت ارز، دیگر 
انگیزه ای برای فروش بیشتر و فشار عرضه در بازار وجود ندارد. وی با اشاره به مثبت 
بودن نقش بازارگردانی در روند بازار سرمایه گفت: با این حال الزم است از طرف 
شرکت ها به این موضوع توجه بیشتری شود زیرا حجم معامالت روی بسیاری از 
نمادها در بازار سرمایه افزایش یافته است و فعال تعهدات بازارگردان ها با توجه به 
منابع محدودشان آنقدری نیست که بخواهد بر روند نمادها اثرگذار باشد بنابراین در 

این زمینه نیازمند بهبود قوانین در سازوکار بازارگردان ها نیز هستیم.
خسروشاهی در پیش بینی از آینده بازار بیان کرد: به نظر می رسد تا نیمه آبان ماه، 
اتفاق خاصی در روند بازار رخ ندهد یعنی دیگر روند نزولی برای آن متصور نیستیم 
و از آن طرف هم این روند خیلی صعودی نخواهد بود و چنین روندی حداقل تا دو 
هفته دیگر ادامه می یابد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: از طرف دیگر می توانیم از 
آذر ماه امیدوار باشیم بازار تغییرات مثبت تری داشته باشد. با این حال روند پرشتاب 

و صعودی را مانند ماه های ابتدایی سال جاری برای بازار سرمایه متصور نیستیم.
خسروشاهی پارامترهای مختلفی در اقتصاد کالن را بر بازار سرمایه اثرگذار دانست 
و گفت: به نظر من دو موضوع به طور خاص در این زمینه موثرند؛ یکی بحث »نرخ 
سود بدون ریسک« است که عمدتا توسط اوراق دولتی و سپرده های بلندمدت بانکی 
در نظر گرفته می شود به طوری که در ماه های اخیر دیدیم بسیار آهسته این نرخ 
از رِنج های حدود 1۵ درصد به باالی 20 درصد رسیده است و دور از انتظار نیست 
که این روند صعودی به طور آهسته ادامه دار باشد. وی بحث »نرخ ارز« را موضوع 
دوم اثرگذار بر بورس عنوان کرد و افزود: با توجه به مجموعه اتفاقاتی که در شرایط 
سیاسی و اقتصادی کشور رخ داده است، ممکن است همچنان این روند صعودی 

نرخ ارز یا حتی تثبیت آن روی قیمت ها، شرایط را تحت تاثیر قرار دهد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: حال جدا از این دو عامل مهم که در شرایط 
بازار سرمایه تاثیر زیادی خواهند داشت، موضوع بودجه برای تامین مالی دولت نیز 
از مسائل مهم در این حوزه به شمار می رود. خسروشاهی تصریح کرد: دولت از دو 
طریق ابزارهای بدهی و نیز فروش سهام شرکت های دولتی در مجاری اصلی در 
نظر دارد به موضوع تامین مالی در سال آینده مانند امسال بپردازد. البته به نظر من، 

بخش فروش اوراق بدهی در این خصوص پررنگ تر خواهد بود.

جزئیات معامالت برق در بورس اعالم شد
س�نا- سیدعلی حسینی مدیرعامل بورس انرژی ایران در ابالغیه ای به تمام 
شرکت های کارگزاری عضو این بازار، با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران پیرامون 
تامین برق در بورس انرژی عنوان کرده اس��ت: بر اس��اس ابالغ مصوبه شماره ه� 
۵۷4۶۷ ت/۸2۳۵۷ مورخ 20 مهر ماه هیات محترم وزیران به ویژه بند )1( آن »کلیه 
مشترکین صنعتی برق با قدرت باالی پنج مگاوات موظفند برق )انرژی الکتریکی( 
مورد نیاز را از طریق قرارداد های دوجانبه یا سایر روش های متداول در بورس انرژی 
ایران تامین کنند.« بر اساس این ابالغیه مدیرعامل بورس انرژی از مدیران عامل 
شرکت های کارگزاری درخواست کرده با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به انجام 
امور مربوط به بازاریابی و جذب مشتریان بالقوه در این بازار اقدام شود. گفتنی است 
هیات وزیران 20 مهرماه امسال در مصوبه ای کلیه مشترکان صنعتی برق با قدرت 
باالی پنج مگاوات را موظف کرده بود برق مورد نیاز خود را از طریق قرارداد های 
دوجانبه یا س��ایر روش های متداول در بورس انرژی تامین کنند. در این مصوبه 
همچنین وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شده اند زیرساخت های الزم برای تامین 
برق سایر مشترکین از طریق قرارداد های دوجانبه یا روش های متداول بورس انرژی 
را فراهم کنند به گونه ای که بر اساس یک برنامه زمان بندی شده، طی دو سال آینده 
تمام مشترکین باالی یک مگاوات مشمول بند یک این تصویب نامه مبنی بر تامین 

برق از بورس انرژی شوند.

گروه ب�ورس- بازار س��رمایه که 
نخستین ماه پاییزی را با 11/۵ درصد 
افت به پایان رس��انده بود، روز شنبه و 
در نخستین روز کاری آبان ماه نیز روند 
کاهشی را با شتاب بیشتری ادامه داد 
و با ریزش 2/۷1 درصدی به کانال 1/۳ 
میلیون واحدی سقوط کرد. در این روز 
شاخص کل ۳۸ هزار و 29۷ واحد دیگر 
را از دست داد تا در نهایت روی پله یک 
میلیون و ۳۷4 هزار و ۵۷ بایستد. بازار 
در حالی به مسیر خود در محدوده منفی 
ادامه داد که ارزش معامالت بورس نیز 
به ش��دت کاهشی شده بود و تنها سه 
هزار و 491 میلیارد تومان معامله را به 
ثبت رساند. با این حال فرابورس توانست 
با وجود افت شاخص، ارزش معامالت 
را ب��ه 12 ه��زار و ۵۵۸ میلیارد تومان 
برساند. به نظر می رسد معامله گران بازار 
سرمایه همچنان دست کم تا نیمه ماه 
جاری با نوسانات زیادی دست و پنجه 
ن��رم خواهند کرد و پ��س از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا بتوان انتظار 
نگاه منطقی تری به معامالت داش��ت. 
در روزه��ای اخیر تب انتخابات آمریکا 
به جان بازار س��رمایه ایران نیز افتاده 
است. این در حالی است که کارشناسان 
اقتص��ادی بر این باورند که نتیجه این 
انتخابات هر چه باش��د، اثر عمیقی بر 

بورس ایران نخواهد داشت.
کارشناسان بازار سرمایه در تحلیل 
ش��رایط این بازار بی��ان می کنند که 
همچنان تردید و ترس س��هامداران از 
مهم ترین مولفه های اثرگذار بر معامالت 
است و موجب تش��دید افت شاخص 
شده است. گفته می شود اگرچه اغلب 
سهام به دلیل اصالح مناسب قیمت در 
ماه های گذش��ته و گزارش های مثبت 
ش��ش ماهه اکنون ارزنده محس��وب 
می ش��وند اما تردید معامله گران برای 
ورود به دادوستدها موجب کند شدن 
حرکت بازار در مدار رشد و عقبگردهای 
پرتکرار به محدوده منفی شده است. به 
باور این تحلیلگران، کاهش شتاب رشد 
نیز سبب کاهش جذابیت به ویژه برای 
معامله گران نوپا شده و آنها را برای ورود 
مجدد به عرصه معامالت با تردید مواجه 
کرده است. با این حال شاخص کل در 
فرابورس ایران روز شنبه اگرچه با افت 
294 واح��دی به عدد 1۶ هزار و ۶۷۵ 
واحد رسید اما با ارزش فزاینده معامالت 

روبه رو بود.
 ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران 
نیز به بیش از یک  میلیون و 11۷ هزار 

میلیارد تومان رسید. 
معامله گران روز شنبه در فرابورس 
ای��ران بی��ش از 909 میلیون س��هام 
حق تقدم و اوراق مالی در 229 هزار و 
۶22 نوبت معامله و به ارزش 12 هزار و 

۵۵9 میلیارد تومان دادوستد کردند. 
نمادهای هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه، شهر س��ازی و خانه سازی 
باغمیش��ه، بیم��ه معلم بیش��ترین 
اث��ر تقویت��ی و پلیمر آریاساس��ول، 
پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس 
بیشترین اثر کاهش��ی را بر شاخص 

فرابورس داشته اند.

 همچنی��ن س��هامی ذوب آه��ن 
اصفهان، پلیمر آریاساسول، پتروشیمی 
تندگویان، س��رمایه گذاری صباتامین، 
پتروشیمی ارومیه، سرمایه گذاری پویا، 
آتیه داده پرداز نمادهای پربیننده این روز 

در فرابورس بودند.
خال�ص خرید 10 � هزار میلیارد 

تومانی حقوقی ها در مهرماه
بورس تهران در حالی نخستین ماه 
پاییز را با زیان 11/۵ درصدی شاخص 
کل سپری کرد که در این ماه سهامداران 
عمده بیش��تر در نقش حمایت کننده 
ظاهر شدند و با خریدهای قابل توجه 
خ��ود در نهایت حدود 10 هزار و 2۵0 
میلیارد تومان نقدینگ��ی به پرتفوی 

خود افزودند.
 در این میان بخش عمده ای از خرید 
حقوقی ه��ا در دو گروه بانکی و فلزات 
اساسی متمرکز بود. به گزارش پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا(، شاخص کل 
بورس تهران ب��ا کاهش 9/۵ درصدی 
معامالت هفته منتهی به ۳0مهرماه را 
سپری کرد و به این ترتیب نخستین ماه 
پاییز، با زیان 11/۵ درصدی این بازار به 

پایان رسید. 
در این میان بررسی تغییر مالکیت ها 
در هفته گذشته نش��ان از جابه جایی 
بیش از 2۵00 میلیارد تومان نقدینگی 
در مسیر پرتفوی معامله گران حقیقی 
ب��ه حقوقی دارد. به این ترتیب برآیند 
جابه جایی ها در این م��اه در نهایت از 
ثب��ت خالص خرید 10 ه��زار و 2۵0 
میلیارد تومانی سهامداران حقوقی در 

مهرماه حکایت دارد.

بانکی ها و برخورداری از حمایت  � 
حقوقی ها

پرونده نخستین ماه پاییزی بورس 
تهران با ثبت خال��ص خرید 10 هزار 
و 2۵0 میلی��ارد تومانی س��هامداران 
عمده بسته شد. در این میان نمادهای 
گروه بانکی بیشترین خرید را از سوی 
حقوقی ه��ای بازار تجرب��ه کردند که 
ب��ا خالص خری��د چهار ه��زار و 100 
میلیارد تومانی این گروه از معامله گران 
همراه ش��د. بررس��ی نمادهای مورد 
توج��ه حقوقی ها در این گروه نش��ان 
از حمایت س��هامداران عم��ده از نماد 
بانک صادرات دارد به طوری که هزار و 
۸00 میلیارد تومان نقدینگی در مسیر 
پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی 
»وبصادر« جابه جا شد. بانک ملت نیز با 
ثبت خالص خرید ۸۳۵ میلیارد تومانی 
از سوی معامله گران عمده در فهرست 
دیگر نمادهای مورد توجه بازار در ماه 
گذشته قرار گرفت. در ادامه این روند نیز 
سهامداران عمده بیشترین حمایت را از 
سهام بانک تجارت داشتند که با انتقال 
بیش از ۵00 میلیارد تومان نقدینگی به 
پرتفوی حقوقی های »وتجارت« همراه 
شد. گروه فلزات اساسی فعال در بورس 
از دیگ��ر صنایعی بود ک��ه مهرماه را با 
حمایت حقوقی ها پشت سر گذاشت و 
بازیگران عمده در مجموع بیش از سه 
هزار میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید 
س��هام مزبور به پرتفوی خود افزودند. 
بررسی جزئیات این جابه جایی ها نشان 
می دهد که دو نماد فوالد مبارکه و ملی 
مس ایران بیشترین حمایت حقوقی را 

تجربه کردند به طوری که خالص خرید 
سهامداران عمده در هر کدام از این دو 
نم��اد به بیش از ه��زار و 200 میلیارد 
تومان رسید. البته با وجود خریدهای 
پرحج��م حقوقی ها در ای��ن دو نماد، 
همچن��ان کاهش قیمت 29 درصدی 
در کارنامه »فمل��ی« و 2۶/۶ درصدی 
در عملکرد »فوالد« طی دوره یک ماهه 

مهر ثبت شد.
ن�ه  ا ر فظه کا محا ه  ن�گا � 

سرمایه گذاران به بورس
یک کارش��ناس بازار س��رمایه در 
گفت و گو با ایرنا به روند معامالت بورس 
اشاره کرد و افزود: هفته گذشته، هفته ای 
پرعرضه را پشت سر گذاشتیم و ممکن 
است افزایش عرضه تا حدودی در هفته 
جاری ادامه دار باش��د و در کلیت بازار 
ش��اهد فشار فروش باش��یم. امیرعلی 
امیرباقری دلیل این امر را ناشی از چند 
عامل دانس��ت و اظهار داشت: یکی از 
مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه کرد 
بحث وجود پول های هوشمند است که 

این پول ها وارد بدنه بازار نشدند.
 اکن��ون کنار بازار قرار گرفته اند و 
پیگیر تحوالت بازار هستند. وی ابراز 
داش��ت: تا زمانی که ب��ازار به لحاظ 
سیاسی به ثبات نرسد پول ها وارد بازار 
سرمایه نمی شوند و حتی ورود آنها به 
این بازار در حد یک نوسانگیری برای 

کوتاه مدت خواهد بود. 
این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان 
اینکه از نظر فعاالن بازار، انتخابات آمریکا 
مهم ترین ریس��ک سیاسی موجود در 
بازار است، گفت: این موضوع می تواند 

شرکت های موجود در بورس و کلیت 
سهام را از بعد سودآوری و P/E شرکت ها 
تحت تاثیر خود قرار دهد. وی با اشاره به 
اینکه اکنون نگاه ها به سمت بازار سرمایه 
محافظه کارانه است، افزود: فشار خرید 
در ب��ازار نمی تواند منجر به تغییر روند 
در بازار ش��ود و سرمایه گذاران منتظر 
هس��تند روندی در بازار شکل بگیرد و 
کلیت سیاس��ی و اقتصادی موجود در 
کشور آن روند را یاری کند. امیرباقری 
با اشاره به اینکه بحث دیگری که باید 
به آن توجه ک��رد، بحث درون اقتصاد 
ایران است که باید مورد آسیب شناسی 
کارشناسی قرار گیرد، گفت: چندین سال 
اس��ت که کشور در حال ضربه خوردن 
از توزی��ع رانت ب��ه بهانه حفظ حقوق 
مصرف کننده است. این کارشناس بازار 
س��رمایه خاطرنشان کرد: در سال های 
گذش��ته و در عرصه ه��ای مختلف از 
بخش درآمدها، هزینه ها و قیمت گذاری 
ش��رکت ها با قیمت گذاری دس��توری 
مواجه بودیم که در بیشتر مواقع، دلیل 
آن حمایت از حقوق مصرف کننده اعالم 

شده است.
 وی با اش��اره ب��ه اینکه نتیجه این 
امر باعث می ش��ود کاالها با قیمتی که 
ق��رار بوده در اختیار مصرف کننده قرار 
گیرد به دس��ت واسطه ها برسد، گفت: 
در این مقطع از زمان واسطه ها به دلیل 
نبود کاالها در بازار از افزایش قیمت ها 
سوءاستفاده می کنند و آنها را در بازار با 
قیمت آزاد به فروش می رسانند و از رانت 
موجود با فعالیت واس��طه گری مخرب 

استفاده می کنند.

 امیرباقری خاطرنش��ان کرد: برای 
مث��ال وج��ود اخت��الف قیم��ت بین 
خودرو و قیمت های اعالم شده توسط 
خودروسازان و قیمت بازار منجر به ایجاد 
سفته بازی های بزرگ در بدنه بازار و فساد 

سازمان یافته و سیستماتیک می شود.
نات�رازی بانك ه�ا، مهم ترین  � 

عامل تورم
امیرباقری ناترازی حساب پرداخت ها 
را یکی از مهم تری��ن عوامل درون زای 
اقتصاد کشور اعالم کرد و اظهار داشت: 
همین امر منجر به رشد نقدینگی شده 
و به صورت عمده از مجرای سود بانکی 
وارد مجرای بانکی ش��ده اس��ت. وی 
افزود: این حج��م از نقدینگی ممکن 
است در کوتاه مدت مثبت باشد اما در 
مدت چند ساله و با جهش قیمت ارز 
این سودها همگی از بین خواهند رفت. 
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
یک��ی از مهم ترین مباحثی که باید در 
دس��تور کار قرار گی��رد بحث نظارت 
دقیق بر سود بانکی است که باید تبعات 
کوتاه مدت آن مدنظر قرار گیرد. برخی از 
دولت ها حاضر نیستند به خاطر تبعات 
آن زیر بار کاهش نرخ سود بانکی بروند. 
وی گفت: ممکن است کاهش نرخ سود 
بانکی در بلندمدت و میان مدت باعث 
خروج پول از بانک و هدایت آن به سمت 
بازارهای موازی شود اما در میان مدت 
و بلندمدت کاهنده تورم است و موجب 
ارزندگ��ی روزافزون پ��ول ملی خواهد 
شد. امیرباقری با بیان اینکه بحث فساد 
سیستماتیک با قیمت گذاری دستوری 
و افزایش سود بانکی از جمله مسائلی 
است که باعث ایجاد فشار بر بدنه بازار 
سرمایه می شود، گفت: بازار سرمایه به 
عنوان دماسنجی از کلیت اقتصاد کشور 
نشانگر این است که این دو اهرم، فشار 
خود را بر صنعت و کلیت اقتصاد کشور 
منتقل کنند. در این زمینه باید دقت 
شود که این مسائل همبستگی کاملی 

با تحریم ندارند.
روند معامالت بورس در هفته  � 

جاری
این کارش��ناس بازار سرمایه روند 
معامالت ب��ورس در هفته ج��اری را 
م��ورد پیش بینی ق��رار داد و افزود: در 
هفته پیش رو ابهام در کلیت بازار وجود 
خواهد داش��ت و صرفا برخی از اخبار 
ممکن است مطرح و باعث حرکت های 

جزئی در بازار شود. 
وی گفت: ایجاد روند قوی در کلیت 
بازار فعال منتفی است و این موضوع به 
بعد از انتخابات آمریکا، مشخص شدن 
نتایج انتخابات، جهت گیری کلی اقتصاد 
و سیاس��ت های مرتبط به آن وابسته 

خواهد بود.
داش��ت:  اظه��ار  امیرباق��ری   
سرمایه گذاران بهتر است در وضعیت 
فعلی که نوس��ان حاکم در بازار شدید 
اس��ت از س��رمایه گذاری مستقیم در 
بازار جلوگیری کنند و به سمت چیدن 
پرتفوی بهینه حرکت کنند و از افرادی 
که مجوزهای قانونی الزم برای مدیریت 
س��بدگردانی و مشاوره و صندوق های 

سرمایه گذاری دارند استفاده کنند.

سقوط نماگر بازار به کانال ۱/۳ میلیونی

سایه سنگین تردید بر سر معامالت

خبر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960317001001706-99/7/16 صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
در قسمتی از پالک 895/58 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره 
601/96/17784- 96/7/4 اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان خوزستان و نامه شماره 97/170/179987-

97/5/29 روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی )مالک رسمی( به متقاضی آقای عبدالحسین 
مجدم سلیمانی فرزند صالح به شماره شناسنامه 630 صادره از اهواز به شماره ملی 1756185379 در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 240/97 مترمربع در قسمتی از پالک 895/58 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده 
طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی )مالک 
رسمی( به نام وی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 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 اول: 99/8/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/21
5/1280  م/الف- اکبر افشین– رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یك اهواز

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای شماره 139860306005008125 مورخ 98/12/05  هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زینب ده باشیان فرزند علی اصغر نسبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 156/25 مترمربع از پالک شماره 84 فرعی از 51 اصلی واقع در اراضی کریم آباد 

بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمداسماعیل ترقی محرز شده است.
بنابراین به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوط، این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق می شود تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک، 
تسلیم و رسید اخذ کنند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نش��ود یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می کند و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/05 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/20 
99/142 م الف- علی امینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رای ش��ماره 139960306005005866 م��ورخ 99/07/30 هی��ات اول موض��وع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حسین اصغر امینی فرزند مرادعلی 
نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 95/65 مترمربع از پالک شماره 91 فرعی از 41 اصلی واقع در 
اراضی کاظم آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکان رسمی آقای سیدمهدی و سید هادی پریان 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/05 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/20 
5869 م الف-  علی امینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی مفقودی
مدارک: س��ند- برگ س��بز- برگ کمپانی موتورسیکلت 125 رنگ مش��کی مدل 1390 پالک 324 59649 موتور 
156FM1N157552069* شاسی N1J *** 125K9035980 به نام عبدالرضا علی نسب مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
بهارستان

آگهی تحدید حدود عمومی مرحله سوم سال 1399 ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
در اجرای ماده 66 آیین نامه قانون ثبت و حسب دستور ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود امالک واقع 
در شهرستان سیرجان در بخش های 36، 38 و 39 کرمان در تاریخ های زیر به عمل خواهد آمد و به متقاضیان ثبت 
امالک مقید در این آگهی و مالکین مجاور ابالغ می  گردد که در تاریخ های مقرر در ذیل هر پالک راس س��اعت 8 
صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند. بدیهی است در صورت عدم حضور مالکین یا قائم مقام قانونی آنها 
و مالکین مجاور و عدم امکان اجرا تبصره ماده 15 قانون ثبت از تحدید حدود خودداری خواهد شد. لذا طبق ماده 
20 قانون ثبت مالکین و مجاورین که نسبت به حدود و یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل اند و یا اعتراض داشته 
باشند ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم نمایند و 
مطابق با م 86 آیین نامه قانون ثبت اعتراض باید کتبی و مستقیما به اداره ثبت تسلیم گردد و معترض می بایست 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت نسبت به تنظیم دادخواست به مرجع ذی صالح قضایی اقدام 
کند در غیر این صورت متقاضی یا نماینده قانونی وی می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نمایند.
امالک مورد تقاضا از بخش 36 کرمان

ورثه قاسم آباده شش دانگ خانه پالک 433 اصلی واقع در آباده
روز سه شنبه مورخ 99/8/27

خانم ماه طلعت جمشیدپورقرایی شش دانگ زمین محصور پالک 25 فرعی از 1209 اصلی واقع در سیرجان بلوار 
شیخ فضل اهلل نوری به مساحت 246/09 مترمربع

روز چهارشنبه مورخ 99/8/28
پالک 2173 اصلی آقای محمد کامیابی دو سهم مشاع از نود و شش سهم شش دانگ زمین واقع در اراضی دهیادگار 

به مساحت تقریبی 7/5 هکتار
پالک2193 اصلی آقای محمد کامیابی یک سهم از هشت سهم زمین واقع در اراضی دهیادگار به مساحت تقریبی 

10000 مترمربع.
پالک 2203 اصلی آقای محمد کامیابی یک سهم از هشت سهم زمین واقع در اراضی دهیادگار به مساحت تقریبی 

3750 مترمربع.
روز پنجشنبه مورخ 99/8/29

پالک 2205 اصلی آقای محمد کامیابی یک سهم از هشت سهم زمین واقع در اراضی دهیادگار به مساحت تقریبی 
3700 مترمربع.

پالک 2209 اصلی آقای محمد کامیابی یک سهم از هشت سهم زمین واقع در اراضی دهیادگار به مساحت تقریبی 
4200 مترمربع.

پالک 2219 اصلی آقای محمد کامیابی دو سهم مشاع از نود و شش سهم زمین واقع در اراضی دهیادگار به مساحت 
تقریبی 7/5 هکتار

روز شنبه مورخ 99/9/1
امالک مورد تقاضا از بخش 38 کرمان

خانم الهه س��توده نیا کرانی و غیره ش��ش دانگ خالی باغ پالک 149 اصلی واقع در کران به مس��احت تقریبی 3300 
مترمربع.

روز یکشنبه مورخ 99/9/2
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1399/8/5

779م الف- محمد آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318018001688 مورخ 99/06/23 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
حسین توانا شهرستانی فرزند محمدرضا به شماره ملی 6539613628 در شش دانگ یک باب خانه و محوطه به 
مساحت 264/78 مترمربع مجزی شده از پالک 8 فرعی از سنگ 1 اصلی واقع در قریه طالم سه شنبه بخش 12 گیالن 
که برای آن شماره 662 فرعی در نظر گرفته شده، خریداری از مالک رسمی محمدعلی رمضانی )سند زارعانه 
76142- 51/06/08 ( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/5                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/20

1945 م الف- علی نصرتی- رییس ثبت اسناد و امالک سنگر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318603008823 مورخ 1399/07/09 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای فاضل 
توده بهمبری فرزند نعمت به شماره شناسنامه 1467 صادره از صومعه سرا در قریه گلسار در شش دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان بر بنای احداثی جهت الحاق به پالک 22634 سنگ 55 به مساحت 213/13 مترمربع پالک فرعی 
24746 از اصلی 55 مفروز مجزی از پالک 88 باقیمانده از اصلی 55 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی 
بنیاد مستضعفان استان گیالن محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/5               تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/20

1986 م الف- حسین اسالمی کجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318603008820 مورخ 1399/07/09 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای علی قلیزاده 
فلکی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 15 صادره از رشت در قریه گلسار در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی جهت الحاق به پالک های 2705 و 2706 سنگ 55 به مساحت 308/83 مترمربع پالک فرعی 
24747 از اصلی 55 مفروز مجزی از پالک 88 باقیمانده از اصلی 55 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان گیالن محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/5                تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/20

1991 م الف- حسین اسالمی کجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960318603008822 مورخ 1399/07/09 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض خانم صغری 
سرای پاس فرزند علی به شماره شناسنامه 255 صادره از رشت در قریه گلسار در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی جهت الحاق به پالک های 2705 و 2706 سنگ 55 به مساحت 308/83 مترمربع پالک فرعی 
24747 از اصلی 55 مفروز مجزی از پالک 88 باقیمانده از اصلی 55 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان گیالن محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/5                تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/20

1988م الف- حسین اسالمی کجیدی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و 
برابر رای شماره 139960306005005842 مورخ 99/07/28 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی نیشابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علیرضا ضرغام پور فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 229/64 مترمربع از پالک شماره 2778 اصلی واقع در اراضی شهر، بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری 

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

اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/05               تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/20 

99/5843 م الف- علی امینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی حصر وراثت
آقای محمد ثمرولمی به شماره شناسنامه 3047 فرزند غالم از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غالم ثمرولمی فرزند مرحوم حسین در تاریخ 1398/7/16 در شهرستان لشت نشاء فوت نموده 

است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:
1- نام و نام خانوادگی: علی ثمرولمی شماره شناسنامه: 3048 نام پدر: غالم نسبت: پسر متوفی 2- نام و نام خانوادگی: محمد 
ثمرولمی شماره شناسنامه: 3047 نام پدر: غالم نسبت: پسر متوفی 3- نام و نام خانوادگی: زینب ثمرولمی شماره شناسنامه: 
34 نام پدر: غالم نسبت: دختر متوفی 4- نام و نام خانوادگی: زهرا ثمرولمی شماره شناسنامه: 7 نام پدر: غالم نسبت: دختر 
متوفی 5- نام و نام خانوادگی: فاطمه ثمرولمی شماره شناسنامه : 26 نام پدر: غالم نسبت: دختر متوفی 6- نام و نام خانوادگی: 

لیال ثمرولمی شماره شناسنامه: 2925 نام پدر: غالم نسبت: دختر متوفی
و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.

اینک پس از مالحظه دادخواست انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره  9900655 مفاد درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او   باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یک ماه به دفتر شعبه شورای حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست 

صادر خواهد شد.
2051 م الف- محمد قربانی- قاضی شورای حل اختالف شعبه یك شهری لشت نشاء

آگهی مفقودی
 PL140C66735 شاسی Z4167435Z مدارک: سند و برگ سبز خودرو وانت نیسان پالک ایران 38 251 ص 37 موتور

به نام طاهره محمودی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهارستان

آگهی مفقودی
 NAAM01CE8GK 124 شاسیK0820671 مدارک: برگ سبز خودرو سواری پژو 405 پالک ایران 54 234 ق 11 موتور

به نام اعظم رنجبر )ساغر( مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهارستان
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گروه بازرگانی- آیا می توان باور کرد ۷0 نفر کارتن خواب را بتوان از 
میان کارتن خواب های ایرانی انتخاب کرد و آنها را آموزش داد که دست 
کم مقدمات تجارت را بیاموزند و برای آنها همه راه های ممکن را هموار 
کرد که صادرات داشته باشند؟ این اتفاقی است که عبدالناصر همتی رییس 
بانک مرکزی در اتاق بازرگانی و در جمع بازرگانان گفت اتفاق افتاده و اینها 
به همراه گروهی که روی هم 2۵0 نفر می شوند هفت میلیارد دالر ارز 
صادراتی را برنگردانده اند. کارشناسان می گویند این حرف ها پس از آن به 
بیرون درز کرد که  با کاهش درآمدهای ارزی دولت، بار دیگر کشمکش 
ارزی می��ان اتاق بازرگان��ی و بانک مرکزی باال گرفته و به ادعای ظهور 
صادرکنندگان کارتن خواب در عرصه تجارت رسیده است.شیوه برگشت 
ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور اگرچه مدت هاست که به زعم 
فعاالن بخش خصوصی دارای ایرادات اساسی است اما از سوی ارگان ها و 
سازمان های مسوول از جمله بانک مرکزی نه تنها توجهی به آن نمی شود 
بلکه هرازگاهی اظهارنظرهایی در این خصوص مطرح می شود که ارج و 
قرب صادرکنندگان اصیل و بنام را در نظر مردم و دستگاه های نظارتی به 
شدت کاهش می دهد و حتی موجب هجمه علیه آنها و استفاده از الفاظی 
همچون خائن در مورد آنها می شود. آن هم در زمانی که با وجود شدیدترین 
تحریم های بین المللی و همچنین تبعات ناشی از ویروس کرونا در حوزه 
تجارت، همچنان صادرات قابل قبولی انجام می شود و بخش قابل توجهی 
از منابع ارزی نیز از همین راه تامین می شود.عبدالناصر همتی رییس کل 
بانک مرکزی در نشستی با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران ضمن 
اشاره به اهمیت و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد 
کشور اظهار کرد: کاهش درآمدهای ارزی کشور از دالیل اصلی نوسانات 
نرخ ارز است.همتی در ادامه سخنان خود به گوشه ای از موانع بازگشت ارز 
صادراتی به چرخه اقتصادی اشاره کرد و افزود: »در دو سال گذشته پرونده 
2۵0 نفر به قوه قضاییه ارجاع شده است. این افراد با حدود هفت میلیارد 
دالر بدهی حتی یک دالر ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند و 
از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی شوند. ۷0 نفر از افراد بازداشتی بر اساس 
آخرین اعالم وزارت اطالعات کارتن خواب و از اقشار ضعیف و روستایی 

بودند که با کارت یک بار مصرف صادرات انجام داده اند.«
اعالم رقم غیرواقعی  � 

این در حالی اس��ت که در تیرماه سال جاری نیز  رییس  کل بانک 
مرکزی اعالم کرد 2۷ میلیارد دالر از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته 
و این گونه، هجمه ای به سوی صادرکنندگان روانه شد. در همان مقطع بود 
که رییس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان تیرماه با انتقاد 
از این رویکرد در قبال صادرکنندگان اعالم کرد که از دولت  می خواهیم 
مشخصات کسانی که ارز را بازنگردانده اند به صورت شفاف معلوم کند و 
با آن طیف خاص برخورد شود و همه را در یک صف قرار ندهیم. البته 
پس از پیگیری های اتاق تهران مشخص شد که رقم 2۷ میلیارد دالر 
برای ارزهایی که بازنگشته اند، رقم واقعی نیست و بخش عمده ای از این 
رقم مربوط به صادرات خارج از حوزه بخش خصوصی و همچنین بخش 
دیگری مربوط به اشخاصی است که فاقد کارت بازرگانی هستند یا در رده 
شرکت های دولتی و شبه دولتی قرار دارند.حال بار دیگر، رییس  کل بانک 
مرکزی صادرکنندگان را با سخنان مشابهی مورد عتاب قرار داده و اعالم 
کرده است که بر اساس اعالم وزارت اطالعات۷0 نفر از2۵0 صادرکننده ای 
که به قوه قضاییه ارجاع داده شده اند، کارتن خواب، روستایی و از افراد ضعیف 
جامعه هستند. نکته قابل تامل این است که طرح عمومی این عناوین یا 
القاب در مورد صادرکنندگان چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت و بخش 

خصوصی چه موضعی در قبال آن باید اتخاذ کند؟
ضرورت برگزاری جلسه شفاف سازی  � 

در همین خصوص برخی از فعاالن بخش خصوصی که تمایلی ندارند نام 
آنها فاش شود، در گفت وگو با »جهان صنعت« اعالم کردند بهتر است رییس 
کل بانک مرکزی دست از سر بخش خصوصی بردارد و قبل از پرسش از 

بخش خصوصی، خود به این سوال پاسخ دهد که چند هزار حساب بانکی 
غیرواقعی و با صاحبانی نامشخص و کارتن خواب وجود دارد؟

آنها همچنین با تاکید بر اینکه اگر این موضوعات شفاف نشود، این گونه 
مردم فریبی ها همچنان ادامه خواهد داشت، از دولت درخواست کردند تا 
هرچه زودتر در این خصوص شفاف سازی کند. به گفته آنها، از آنجایی که 
کار یکی از ارگان ها و سازمان ها در این خصوص به درستی انجام نمی شود 
و یا واقعیت به مردم منتقل نشده است، باید هرچه زودتر جلسه ای برای 
شفاف سازی در این خصوص برگزار شود.در واقع کارشناسان بر این عقیده 
هستند که تصمیم گیری پشت درهای بسته و به کارگیری سیاست هایی که 
از اساس مشکل دارد، زمینه ساز بروز چنین تخلفاتی است که اگر همچنان 
عدم شفاف سازی در این حوزه ادامه داشته باشد، با زیر سوال رفتن برخی 
فعاالن اقتصادی در کشور روبه رو می شویم که حتی باید از آنها تقدیر شود.
اما نکته قابل توجه در این خصوص آن است که اگرچه همه فعاالن بخش 
خصوصی به صورت یک صدا نسبت به سیاست های ارزی دولت انتقاد 
دارند ولی در رابطه با قضیه کارتن خواب ها معتقدند که اتاق بازرگانی نیز تا 
حد زیادی مقصر بوده است به طوری که استفاده های تبلیغاتی در زمان 
انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی موجب بروز چنین مباحثی شده 
که باید هرچه زودتر شفاف سازی از سوی بانک مرکزی و همچنین اتاق 
بازرگانی در مورد آن صورت بگیرد. بر همین اساس حسین سالح ورزی 
نایب رییس اتاق بازرگانی در نامه ای به رییس اتاق خواستار شده است تا 
صحت و سقم کارتن خواب بودن ۷0 نفر از متخلفان ارزی و واردات ۷00 
خودرو پورشه با کارت بازرگانی افراد فاقد صالحیت، با انتشار اطالعات 

مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد.
لزوم برخورد جدی با متخلفین  � 

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سخنان همتی در مورد عدم 
بازگشت ارز توسط ۷0 کارتن خواب، از رییس اتاق ایران درخواست بررسی 
آن را کرد و گفت: وظیفه اتاق ایران اطالع رسانی و انتشار اسامی متخلفین 
و برخورد جدی با مسامحه کنندگان است.در واقع حسین سالح ورزی در 
واکنش به اظهارات عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در مورد 
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط ۷0 کارتن خواب با ارسال نامه ای 
به غالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی خواستار بررسی صحت و سقم 
این ادعا شد.در نامه حسین سالح ورزی به غالمحسین شافعی رییس اتاق 
بازرگانی آمده است: همان طوری  که مستحضرید رییس کل بانک مرکزی 
هم در جلسه شورای گفت وگو و هم در مجامع دیگر به کرات اعالم کرده 
است که ۷0 نفر از کسانی که ارز را برنگردانده اند »کارتن خواب« بوده اند و یا 
در رسانه ها مرتب از واردات ۷00 خودرو پورشه با استفاده از کارت بازرگانی 
فردی فاقد صالحیت صحبت می شود. با توجه به ابهامات موجود و به منظور 
صیانت از نهاد اتاق پیشنهاد می شود در صورت صالحدید دستور فرمایید 
موضوع بررسی و رسیدگی الزم در خصوص صحت و سقم این گفته ها و 

ارائه و انتشار اطالعات کامل و واضح به افکار عمومی صورت پذیرد.
در ادامه نامه سالح ورزی آمده است: بدیهی است در صورت حقیقت 
داشتن چنین ادعاهایی وظیفه اتاق ایران اطالع رسانی و انتشار اسامی 
متخلفین و برخورد جدی با مسامحه کنندگان و در صورت کذب بودن، 

پیگیری حقوقی و طرح دعوی علیه نشرکنندگان ادعاهای کذب است.
از هویت 12 � هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی بگویید

سالح ورزی همچنین در مورد صادرکنندگان کارتن خواب که توسط 

رییس  کل بانک مرکزی بیان شده این پرسش ها را مطرح کرد که این افراد 
قبل از دریافت کارت بازرگانی، چگونه حساب بانکی افتتاح کرده، کد مالیاتی 
و کد بیمه تامین اجتماعی دریافت کرده اند و چرا کسی از هویت بیش از 

12 هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی سخنی نمی گوید؟
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه ضوابط صدور کارت بازرگانی، ضوابطی 
است که در هیات دولت تصویب شده و بر اساس این مصوبات، کارت 
صادر  می شود، گفت: حال رییس  کل بانک مرکزی اعالم کرده است که 
از میان 2۵0 صادرکننده ای که ارز خود را به کشور بازنگردانده اند، ۷0 نفر 
کارتن خواب و از افراد ضعیف جامعه هستند.  او در گفت وگو با روابط عمومی 
اتاق بازرگانی تهران افزود: اگر آنها کارتن خواب هستند، به طور دقیق باید 
اعالم شود که این افراد چه کسانی بوده و چه مشخصاتی دارند و کدام اتاق 

و کدام سازمان صمت استانی برایشان کارت صادر کرده است.
برخی اعداد و ارقام بزرگ نمایی  می شود  � 

نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: تا اواخر ش��هریور و اوایل مهرماه بر 
اساس اعالم بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی حدود 1۵ هزار و ۳۶۶ شناسه 
مربوط به صادرکنندگان در حد صفر بوده که ۳1۶1 نفر از شناسه ها دارای 
کارت بازرگانی فعال بوده اند. اما به مابه التفاوت این دو رقم، یعنی حدود 
12 هزار و 20۵ نفر که کارت معتبر نداشته اند، اصال پرداخته نمی شود 
که رقم ۷0 کارتن خواب در مقابل این 12 هزار صادرکننده بسیار ناچیز 
است. بنابراین به نظر  می رسد، اصل موضوع فراموش شده و تنها برخی 
اعداد و ارقام بزرگ نمایی  می شود. نکته حائزاهمیت اینکه گویی قرار است 
این نابسامانی به وجود آمده که به طور عمده ناشی از سیاستگذاری غلط 
است متوجه این ۷0 نفر شود که البته در مورد دقت عبارات به کاربرده 
شده در مورد آنها نیز ابهام وجود دارد.او در بخش دیگری از سخنانش به 
اهتمام صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: 
نکته ای که روی آن اجماع وجود دارد این است که در شرایط امروز کشور به 
واسطه تحریم های آمریکا و عدم امکان فروش نفت، ارزآوری از طریق توسعه 
صادرات غیرنفتی و تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور از طریق صادرات 
یک وظیفه ملی است. این در حالی است که هر یک از صادرکنندگان با 
توجه به کشور هدف و محموله صادراتی در رابطه با زمان بندی بازگشت 

ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یا روش بازگشت ارز دچار 
محدودیت هایی هستند، بر این اساس مجموعه پیشنهادات ده گانه ای در 
اتاق ایران تهیه شده که زمان بندی و هم روش های بازگشت ارز را بر اساس 
روش های قبلی توصیه کرده است. به نظر  می رسد این پیشنهادات اجرایی 

بوده و فرآیند بازگشت ارز را تسریع و تکمیل  می کند.
 � فقدان نظارت و اهلیت سنجی

در این خصوص همچنین محمد الهوتی، رییس کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، بروز سوءاستفاده در حوزه 
صادرات کاالهای غیرنفتی و بازنگرداندن ارز را نتیجه اعمال سیاست های 
نادرست در حوزه کالن و همچنین فقدان نظارت و اهلیت سنجی توسط 
تشکل های مربوط می داند که باعث می شود زمینه سوءاستفاده از افراد ناآگاه 

که هیچ گونه سابقه تجاری ندارند در حوزه صادرات فراهم شود.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران 
معتقد است که بخشی از این اتفاقات ناشی از این است که افراد بدون 
اهلیت سنجی وارد حوزه تجارت  می شوند و هیچ گونه نظارتی بر عملکرد آنها 
صورت نمی گیرد.الهوتی در این باره توضیح داد: در سراسر کشور حدود 20 
هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعالیت  می کنند که بالغ بر 12 هزار 
کارت مربوط به استان تهران است. در چنین حجم گسترده ای از تعداد 
کارت ممکن است سوءاستفاده هایی نیز صورت گیرد. در واقع، مقایسه 
تعداد کارت هایی که از آن سوءاستفاده می شود، نسبت به تعداد انبوهی از 
کارت های فعال شاید عدد قابل توجهی را نشان ندهد، اما از آنجا که صادرات 
با ارقام بزرگی با این کارت های اجاره ای صورت گرفته، نگرانی هایی ایجاد 
شده است. اگرچه، این نگرانی، تعمیم این مساله به کل صادرکنندگان را 
توجیه نمی کند.او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در گذشته فرار 
مالیاتی در واردات گسترده بود و مثال معروف آن همان پیرزنی است که 
۷00 پورشه وارد کرده. در واقع، همواره پشت این افراد، کسانی هستند 
که پوششی کار  می کنند و این مساله به ضعف اجرای قوانین باز می گردد. 
یعنی افرادی هستند که چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات 
تحت پوشش دیگران فعالیت  می کنند تا شناسایی نشوند.او با بیان اینکه 
»این مسائل به دلیل نبود شفافیت در شناسایی افراد توسط ابزارهای مدرن 

و عدم ایجاد بسترهای مناسب برای اظهار درآمد فردی آحاد جامعه رخ 
 می دهد«، ادامه داد: ضعف در بخش نظارت، منجر به وارد آوردن فشار به 
فعاالن اقتصادی شناسنامه دار کشور نیز  می شود. نکته ای که وجود دارد 
این است که پدیده فرار مالیاتی در واردات به یکباره در بخش صادرات 
ظهور  می کند. اما به محض آنکه کارت ها در بخش واردات، رتبه بندی شده 
و از کارت ها با رتبه پایین 4 درصد مالیات عملکرد به صورت علی الحساب 
مالیات در گمرک دریافت  می شود، به شدت فرار مالیاتی و سوءاستفاده 
از کارت های بازرگانی در بخش واردات کاسته  می شود.الهوتی افزود: در 
مقابل اما افراد در بخش صادرات بدون رتبه بندی، تنها با یک تعهد آنالین 
در گمرک و البته بدون اهلیت سنجی آزادانه فعالیت  می کنند و کارت ها 
بدون سقف ارزش صادراتی در اختیار آنها قرار  می گیرد. طبیعی است که 

با چنین شرایطی سوءاستفاده رخ  می دهد.
سوء استفاده یك شبه رخ نداده است  � 

این فعال بخش خصوصی گفت: نکته جالب توجه اینکه از 22 فروردین 
ماه سال 1۳9۷ که دولت سیاست های ارزی جدیدی را اعمال کرد، کمیته 
ارزی اتاق ایران بارها و بارها در مورد سوءاس��تفاده از کارت های یک  بار 
مصرف و اجاره ای در بخش صادرات به دستگاه های مختلف اعم از معاون 
اول رییس جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت سیاست های جدید را 
اعالم کرد اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. ضمن آنکه سوءاستفاده از 
کارت های بازرگانی در بخش صادرات، یک شبه رخ نداده است. حال این 
سوال مطرح می شود که فعالیت اقتصادی در کشور تا این میزان آسان 
است که عده ای افراد سودجو به راحتی با سوءاستفاده از افراد ضعیف و با 
دریافت کارت بازرگانی اقدام به فعالیت کرده و هیچ کس هم نظارتی طی 
این زمان نداشته باشد. پس این شرایط بیانگر این است که سیاست ها 
متناسب با شرایط اقتصادی تدوین نشده و نیاز به اصالح جدی خصوصا 
در موضوع تجارت خارجی دارد تا یک  روز شاهد سوءاستفاده از واردات و 
روز دیگر سوءاستفاده های کالن در صادرات نباشیم آن هم نه تنها با نظارت 
و محدودیت بلکه با سیاستگذاری  کارآمد که بتواند انگیزه سوءاستفاده و 

راه فرار را به حداقل برساند.
فرار به جلو  � 

محمود نجفی عرب رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهران نیز  اقدام بانک مرکزی را در طرح موضوعات غیردقیقی چون عدم 
بازگشت 2۷ میلیارد دالر ارز صادراتی یا کارتن خواب بودن ۷0 صادرکننده 

که ارز خود را به کشور برنگردانده اند، پوپولیستی و فرار به جلو خواند.
رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران بر این عقیده است 
که اتاق های بازرگانی باید فعاالنه تر در این زمینه ظاهر شوند و مواضع خود را 
به طور صریح و شفاف بیان کنند.  نجفی عرب در این خصوص گفت: رییس  
کل بانک مرکزی  می توانست به جای انتشار این مطالب در فضای عمومی، 
این مساله را به اتاق های بازرگانی منتقل کند و به طور طبیعی این گونه 
نیست که اتاق ها بخواهند برای افراد خطاکار کارت صادر کنند. به هر حال 
ضوابطی وجود دارد و اتاق در چارچوب این ضوابط کارت صادر  می کند. حال 
اگر در این مسیر سوداگری و سوءاستفاده هم اتفاق افتاده، همتی  می تواند 
اتاق ها را به همکاری دعوت کند و اتاق ها پس از اطمینان حاصل کردن از 

این مساله نیز نسبت به تعلیق و ابطال این کارت ها اقدام کنند.
 او افزود: به نظر  می رسد  مساله کارتن خواب بودن صادرکنندگان 
نیز بی شباهت به موضوع عدم بازگشت 2۷ میلیارد دالر ارز صادراتی 
نیست چنان که بررسی ها نشان داد مستنداتی که ثابت کند ارز حاصل 
از صادرات تجار شناسنامه دار بازنگشته، وجود نداشته و بخش خصوصی 
واقعی، از این اتهامات مبرا بوده است. نجفی عرب سپس با اشاره به 
محدودیت ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از 
صادرات تعیین کرده، ادامه داد: مساله این است که بازگشت ارز حاصل 
از صادرات در بخش دارو، طی چهار ماه که بانک مرکزی تعیین کرده، 

اساسا امکان پذیر نیست.

»جهان صنعت« از پشت پرده ظهور صادرکنندگان مجهول الهویه در عرصه تجارت گزارش می دهد 

افسانه کارتن خواب های صادراتچی 

موضوع مزایده: فروش 21 گروه از اقالم و تجهیزات 
مستعمل بال استفاده در مجتمع هاي مس سرچشمه، 

شهربابك و سونگون
شرکت ملي صنایع مس ایران در نظر دارد: »21 گروه 
از اقالم و تجهیزات مستعمل بالاستفاده در مجتمع هاي مس 
سرچشمه، شهربابک و سونگون« را از طریق مزایده عمومي 
به انجام برساند. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت هاي 

رسمي شرکت به آدرس هاي ذیل مراجعه شود.
           www.nicico.com

            sarcheshmeh.nicico.com 
dargah.nicico.com
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شرکت مخابرات ایران- منطقه فارس  در نظر نوبت دوم
دارد »انج��ام امور خدمات نظاف��ت و آبدارخانه« را 
از طری��ق مناقصه عمومی پ��س از طی ارزیابی کیفی 
و تایی��د صالحیت متقاضیان به پیمانکار واجد ش��رایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه ش��رکت های متقاضی که بر 
اساس معیارهای ارزیابی حائز شرایط می باشند دعوت 
به عمل می آید پس از نشر آگهی با مراجعه به سایت 
WWW.FARS.TCI.IR  نس��بت به دریافت اسناد 

ارزیابی اقدام و با توجه به تاریخ اعالم شده نسبت به 
ارسال مدارک اقدام نمایید.

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

 آگهی  تجدید  فراخوان ارزیابی کیفی 
مناقصه عمومی شماره 99/47 )یک مرحله ای( شرکت مخابرات ایران 

منطقه فارس

 علیرضا داوری
  دکت��ر روحان��ی  
در  رییس جمه��ور 
جلس��ه 2۳ مهرماه  
هی��ات دولت گفت: 
سامانه جامع تجارت 
در 99/9/9 ب��رای مبارزه با فس��اد رونمایی 
می ش��ود.  وی همچنین با بیان اینکه این 
سامانه برای شفافیت و مبارزه با فساد است،  
تصریح کرد: سامانه ای در تاریخ 99/9/9 افتتاح 
خواهد شد که سامانه جامع تجارت نام دارد 
و سال هاست به دنبال آن هستیم. بنابراین از 
روزی که کسی کاال را ثبت سفارش می کند 

زیر نظر این سامانه قرار می گیرد.
اما سوال اصلی این است که سامانه ای 
که از س��ال ها قبل و در دولت گذشته ذیل 
طرح تحول اقتصادی و اصالحات اساس��ی 
در بخش های مختلف اقتصاد مطرح شد و 
در دولت تدبیر و امید هم با فراز و فرودهایی 
ادامه یافت گویا قبال راه اندازی شده است. این 
سامانه قرار است »همه فرآیندهای زنجیره 
تجارت داخلی را ش��امل  شود و همچنین 
مدیریت زنجیره توزیع کاال تا سطح عرضه 

را دربر گیرد.«

جالب اس��ت که هم اکن��ون وبگاهی با 
همین عنوان وج��ود دارد و حتی برای آن 
1۳ زیرسامانه از جمله سامانه تجارت داخلی، 
سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه 
همتا، س��امانه شناسه کاال، سامانه امضای 
الکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، 
سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس های 
تجاری، گذرگاه سرویس های سامانه جامع 
تجارت، س��امانه یکپارچه اعتبارسنجی و 
رتبه بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر 
تعریف شده است. با این وجود نه تنها هنوز 
برخی از این زیرسامانه ها فعال نشده است 
بلکه ظاهرا اختالف نظرهایی بین دستگاه ها 
درب��اره آن وجود دارد.چند روز قبل رییس 
کل گمرک ایران اظهار کرد: »سامانه جامع 
تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف 
قانونی و حاکمیتی گم��رک قابل اجرا در 
سامانه های دیگر نیست«؛ صحبت هایی که 

بوی نارضایتی از این سامانه را می داد.
با این حال محمد شیرازیان مدیر سامانه 
جامع تجارت ایران که کمتر از 10 روز قبل 
به تلویزیون آمده بود، از آمادگی مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای بهره برداری س��امانه جامع 

اطالعات تجارت کش��ور خبر داد و گفت: 
سامانه جامع اطالعات تجارت کشور در حوزه 
تجارت خارجی از سال 9۵ بهره برداری خود را 
آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری الزم را 
داشته باشد، امسال این سامانه به بهره برداری 

کامل می رسد.
ام��ا باالخره پ��س از هفت س��ال، این 
موضوع کلیدی پای خود را به صحبت های 
رییس جمهور هم باز کرد. در یکی از جلسات 
هیات دولت و آخرین بار در جلس��ه هیات 

دولت روز چهارشنبه 2۳  مهرماه .
حسن روحانی به جز هیات دولت ،  در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  نیز   
با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند 
تمامی حلقه های مسیر تامین و توزیع کاال 
را به یکدیگر متصل کند، تاکید کرد: »این 
سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر 
با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک 
اق��دام بزرگ در حوزه س��اماندهی اقتصاد 

محسوب می شود.«
چند روز بعد از عنوان این مطلب از سوی 
رییس جمهور ، ان��دک زمانی بعد  معاون 
اقتصادی روحانی با ارسال نامه ای به برخی 
وزرا، دستور رییس جمهور برای تکمیل سامانه 

جامع تجارت و اتصال سریع سازمان ها به این 
سامانه را ابالغ کرد. محمد نهاوندیان همچنین 
بدون مکاتبه با وزیر اقتصاد در نامه نگاری با 
رییس کل گمرک ک��ه زیرمجموعه وزیر 
اقتصاد تلقی می ش��ود، تاکید کرد دریافت 
اظهار کاال و مجوزهای ترخیص باید از طریق 
سامانه جامع تجارت انجام شود. البته بالفاصله 
پس از نامه معاون اقتصادی رییس جمهور، 
مس��ووالن گمرک و وزیر اقتصاد نسبت به 
این موضوع واکنش نشان داده و آن را خالف 
وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانستند و 
به نوعی این رفتار نهاوندیان را دور زدن وزیر 

اقتصاد قلمداد کردند.
هر چند تصمیم جدید رییس جمهور 
و ابالغیه هایی که در پی داشت با استقبال 
همکاران او در دولت مواجه نش��د، اما باید 
اساس ایجاد سامانه های نظارتی یکپارچه را 
به فال نیک گرفت و بر اجرای آن تاکید کرد. 
البته سامانه های جدید نه سامانه هایی که 
به قول محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع 
تجارت ایران بهره برداری خود را از سال 9۵ 
آغاز کرده است. با این حال، مرور سرگذشت 
س��امانه های نظارتی دولت  در هفت سال 
گذش��ته، ابهاماتی درباره دالیل زمینگیر 
شدن آنها به وجود می آورد که باید به آنها 

پاسخ داده شود .

راه اندازی سامانه جامع تجارت برای چندمین بار؛ این سامانه سال ۹5 راه اندازی شده است 
آگهي مزایده عمومي اجاره   )چاپ مرحله اول( یادداشت 

نوبت اولشماره مرجع  99/121-127 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گیالن

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  ای استان گیالن در نظر دارد، مزایده   های اجاره  شرح زیر را از طریق سامانه »تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« 
برگزار نماید. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مزایده، از مرحله دریافت و تحویل اسناد مزایده تا بازگشایی پیشنهادها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد، لذا ضروری است مزایده  گران محترم در صورت عدم عضویت در سامانه، 

ابتدا نسبت به مراحل ثبت نام در سایت و دریافت »گواهی امضای الکترونیکی« اقدام و سپس در مزایده شرکت نمایند.
تاریخ انتشار فراخوان مزایده در سامانه الکترونیکی ستاد 1۳99/0۸/0۵ و مهلت بازدید از تاریخ انتشار تا 1۳99/0۸/12 می  باشد.

شرح مختصر موضوع مزایده:1
1- اجاره بهسازی، مقاوم سازی، نگهداری و بهره برداري تبلیغاتي از پیشانی یک دستگاه پل عابر پیاده در منطقه لیالستان

2- اجاره بهسازی، مقاوم سازی، نگهداری و بهره برداري تبلیغاتي از پیشانی یک دستگاه پل عابر پیاده در چاپارخانه
۳- اجاره بهره برداري تبلیغاتي از یک دستگاه بیلبورد در محور رشت- امام زاده هاشم )جنب دیوار موسسه تحقیقات برنج کشور(

4- اجاره بهسازی، مقاوم سازی، نگهداری و بهره برداري تبلیغاتي از پیشانی یک دستگاه پل عابر پیاده در منطقه لیالستان )روبه روی 
دانشگاه پیام نور(

۵- اجاره بهسازی، مقاوم سازی، نگهداری و بهره برداري تبلیغاتي از پیشانی یک دستگاه پل عابر پیاده در منطقه جعفرآباد
۶- اجاره بهسازی، مقاوم سازی، نگهداری و بهره برداري تبلیغاتي از پیشانی یک دستگاه پل عابر پیاده در محور الهیجان- لنگرود، روبه روی 

هتل آبشار
۷- اجاره بهسازی، مقاوم سازی، نگهداری و بهره برداري تبلیغاتي از پیشانی دو دستگاه پل عابر پیاده در منطقه بازکیاگوراب و دریاسر

مهلت خرید اسناد مزایده: از تاریخ انتشار در سامانه ستاد لغایت مورخ 99/0۸/12 )زمان دقیق در سامانه مالک می  باشد(2
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: پرداخت فقط از طریق سامانه ستاد به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب درآمدی شماره حساب شبا ۳

IR ۳۷01000040010۶۳۷04010۶۷۶  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مهلت و محل تحویل پیشنهاد قیمت:4

حداکثر تا تاریخ 99/0۸/22، تحویل پیشنهاد فقط از طریق سامانه ستاد مالک عمل است. در ضمن اصل تضمین شرکت در مزایده باید 
روز قبل از زمان بازگشایی پیشنهادها، به  صورت حضوری تحویل دبیرخانه رشت، خیابان گلسار، روبه روی پمپ بنزین، تلفن ۳۳1122۸۳ 

و ۳۳1101۵4 کد 01۳ و نمابر۳۳1101۶4 گردد. )در صورت تغییر زمان، آخرین اطالعات منتشر شده در سامانه ستاد معتبر است(
تضمین شرکت در مزایده: بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402مورخ 1394/9/22 به شرح زیر:۵

الف( اصل فیش واریزی به حساب 40۵20۶۳۷0۷۵۳۵9۷4 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  ای استان گیالن نزد بانک ملي شعبه 
IR 0۷01000040۵20۶۳۷0۷۵۳۵9۷4 مرکزي رشت )دریافت وجوه سپرده( شماره شبا

ب( یا ضمانتنامه بانکي به نفع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  ای استان گیالن یا ضمانتنامه موسسات اعتباري غیربانکي که داراي 
مجوز از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران باشند. )ضمانتنامه باید فقط بر اساس فرم پیوست آیین نامه صادر گردد.(

1- اجاره بهسازی، مقاوم سازی، نگهداری و بهره برداري تبلیغاتي از پل عابر پیاده لیالستان   به مبلغ: ۷۶/000/000 ریال
2- اجاره بهسازی، مقاوم سازی، نگهداری و بهره برداري تبلیغاتي از پل عابرپیاده در چاپارخانه به مبلغ: 1۳۳/000/000 ریال

۳- اجاره بهره برداري تبلیغاتي از یک دستگاه بیلبورد در محور رشت- امام زاده هاشم به مبلغ: ۳۸/000/000 ریال
4- اجاره بهسازی، مقاوم سازی، نگهداری و بهره برداري تبلیغاتي از پل عابر پیاده در منطقه لیالستان )روبه روی دانشگاه پیام نور(  به 

مبلغ ۷۶/000/000 ریال
۵- اجاره بهسازی، مقاوم سازی، نگهداری و بهره برداري تبلیغاتي از پل عابر پیاده در منطقه جعفرآباد به مبلغ: 99/000/000  ریال

 ۶- اجاره بهسازی، مقاوم سازی، نگهداری و بهره برداري تبلیغاتي از پل عابر پیاده در محور الهیجان- لنگرود، روبه روی هتل آبشار
به مبلغ ۶۸/000/000 ریال

دریاسر و  بازکیاگوراب  منطقه  در  پیاده  عابر  پل  دستگاه  دو  از  تبلیغاتي  بهره برداري  و  نگهداری  مقاوم سازی،  بهسازی،  اجاره   -۷ 
 به مبلغ: 1۳0/000/000 ریال

شرایط شرکت در مزایده:۶
صرفا کانون یا شرکت  هایي مجاز به شرکت در این مزایده مي  باشند که محل ثبت شرکت یا پروانه فعالیت تبلیغاتي آنها در محدوده استان 

گیالن صادر شده باشد و یا در صورت معرفی مشاور تبلیغاتی، مشاور حائز شرایط ذکر شده در شرایط اختصاصی مزایده باشند.
مدت اعتبار پیشنهاد مزایده: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل ۳ ماه پس از تاریخ ابالغ برنده مزایده و ۳ ماه نیز قابل تمدید مي  باشد.۷
ساعت، روز و محل قرائت پیشنهادها: ساعت10صبح مورخ 1۳99/0۸/24 پاکات قیمت بازگشایی می  گردد. در ضمن با توجه به ۸

احتمال تغییر زمان، آخرین اطالعات تعیین شده در سامانه ستاد معتبر است.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  ای استان گیالن

»جهان صنعت«-  با حکم مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، ناصر آخوندی 
ب��ا حفظ س��مت ب��ه عنوان سرپرس��ت 
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیش منصوب ش��د. به نقل 
از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 

منطقه آزاد کیش، در حکم غالمحسین 
مظفری رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش خطاب به ناصر 
آخوندی آمده است: »نظر به شایستگی و 
تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این 
حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست 

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منصوب 
می شوید. امید است در سالی که از سوی 
مقام معظم رهبری، سال »جهش تولید« 
نامگذاری شده است با عنایت خداوند متعال 

پیوسته قرین توفیق باشید.
شایان ذکر است ناصر آخوندی در حال 

حاضر عضو هیات مدیره و معاون توس��عه 
مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش است.

انتصاب جدید در سازمان منطقه آزاد کیش 
معرفی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
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شرکت آب وفاضالب اس�تان آذربایجان شرقی در 
نظر دارد خرید خدمات مش��اوره مرب��وط به: مطالعات 
مراحل اول و دوم امکان احیا، بازسازی، بهینه سازی و ارتقای 
تصفیه خانه های آب موجود اهر، ش��هید لش��کری کلیبر و 
مجتم��ع قلعه عجب ش��یر و مطالعات مراح��ل اول و دوم 
احداث تصفیه خانه های جدید آب شهیدلش��کری کلیبر و 
قلعه چای عجب شیر و طراحی خطوط انتقال آب را با توجه 
ب��ه آیین نامه بند »ه�« ماده 29 قانون برگزاری مناقصات 
به مش��اور واجد ش��رایط و دارای صالحیت و رتبه مرتبط 
پس از انجام ارزیابی کیفی و فنی واگذار نماید. کلیه مراحل 

انجام خرید خدمات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد ایران( برگزار خواهد گردید، لذا کلیه واجدین 
صالحیت می توانند ظرف مدت مشخص شده در سامانه 
 مذکور، جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس سایت
 www.setadiran.ir مراجعه نمایند تا اسناد مربوطه در 
اختیار ایشان قرار گیرد. الزم به ذکر است هزینه آگهی به 

عهده مشاور منتخب خواهد بود.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه از جمله زمان و نحوه چگونگی 

تحویل مدارک در اسناد انتخاب مشاور مندرج است.
شناسه آگهی: 1029736

شرکت آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی

آگهی فراخوان انتخاب مشاور
شماره 2099001403000158 مورخه 99/7/21 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 3 سال 99  شرکت سهامی آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی

نوبت اول

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 
اجرای اسکلت بتنی ، سفت کاری،گچ و خاک و نمای پروژه مسکونی سیمینه بوکان

نوبت دوم
بنیاد مسکن انقالب اسالمی

حساب 100 امام

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه 38 واحدی شهر سیمینه بوکان را به 
پیمانکاران دارای صالحیت از طریق مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( از طریق سامانه الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه     مدت قراردادموضوعردیف

اجرای اسکلت بتنی ، سفت کاری، گچ و خاک و نمای پروژه مسکونی 1
10211/616/000 ماه شمسیسیمینه بوکان

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر سه ماهه و یا اصل فیش بانکی واریزی به حساب  0105658214008 نزد 
بانک ملی  به نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی 

- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح مورخ 99/08/01 تا ساعت 8 صبح  مورخ 99/08/06
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و پاکت های ارزیابی، الف، ب و ج  تا ساعت 8 صبح مورخ 99/08/17

- زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی و مالی: ساعت 10 صبح  مورخ 99/08/17
- مناقصه گر یا نماینده ایشان با ارائه معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکات شرکت فرمایند.

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه فیزیک پاکت ها به نشانی 
آذربایجان غربی – ارومیه – ابتدای بلوار باهنر بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی – طبقه همکف واحد امور قراردادها و کنترل 

پروژه و دبیرخانه اداره حراست مراجعه فرمایید. تلفن تماس 33851587-33851586- 33820160 - 044
- آدرس و شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

- دفتر ثبت نام: 8896737 و85193768 )اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه در بخش ثبت نام/ 
پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است(.

نوبت اول: 99/07/30  -   نوبت دوم: 99/08/05

خبر

 کاهش 50 درصدی بارندگی ها
 نسبت به سال گذشته

گزارش ها نشان می دهد میزان بارندگی های کشور از ابتدای مهر تا دوم آبان  
سال جاری به ۵/2 میلیمتر رسیده است.

بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، متوسط 
ارتفاع بارندگی های کشور در این مدت نیز ۵/2 میلیمتر بوده که این رقم در 
مدت مشابه سال آبی گذشته 10/۳ میلیمتر، میانگین 11 ساله ۸/۸ میلیمتر و 

بلندمدت )۵2 ساله( نیز ۸/4 میلیمتر بوده است.
میزان بارندگی ها در کشور از ابتدای سال آبی تا دوم آبان امسال، نسبت به 
میانگین بلندمدت )۵2 ساله( در حالی کاهش ۳۸ درصدی را نشان می دهد 
که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته نیز ۵0 درصد کاهش داشته است. 
بنا بر این گزارش، میزان بارش حوضه آبریز قره قوم در حالی ۵/۳ میلیمتر بوده 
که نسبت به میانگین 11 ساله یک درصد و نسبت به میانگین بلندمدت )۵2 

ساله( سه درصد افزایش را نشان می دهد.
بر اس��اس این آمار، بیشترین ارتفاع بارندگی های امسال با 29/۷ میلیمتر 
مربوط به حوضه آبریز دریای خزر بوده و کمترین آن بدون بارندگی مربوط به 
حوضه آبریز مرزی شرق است. در این مدت همچنین ارتفاع بارش ها در حوضه 
آبریز خلیج فارس و دریای عمان 1/4 میلیمتر، دریاچه ارومیه 11/۷ میلیمتر و 

فالت مرکزی 2/2 میلیمتر بوده است.
بر اس��اس این گ��زارش دریای خزر، خلیج فارس و دری��ای عمان، دریاچه 
ارومیه، فالت مرکزی، مرزی شرقی و قره قوم شش حوضه اصلی آبریز منابع 

آب ایران هستند.

 پیش بینی بانک جهانی از قیمت نفت 
در سال ۲0۲۱

بانک جهانی انتظار دارد متوسط قیمت نفت در سال آینده میالدی 44 دالر در 
هر بشکه باشد یعنی کمی باالتر از متوسط 41 دالر در هر بشکه سال جاری.

 به گزارش اویل پرایس، بانک جهانی در گزارش خود از دورنمای بازارهای 
کاال در روز پنجشنبه اعالم کرد قیمت انرژی مخصوصا نفت بیش از همه چیز 
از بحران کرونا ضربه خورده و در سال آینده هم افزایش قیمت چندانی نخواهد 
داشت. این بانک قیمت نفت در سال آینده میالدی را به طور متوسط 44 دالر 

در هر بشکه پیش بینی کرد.
طبق گفته بانک جهانی، در شرایطی که محصوالت کشاورزی و فلزی تقریباً 
ارزش خود قبل از بحران کرونا را به دست آورده اند ، قیمت نفت تا 2022 به 

سطح قبلی باز نمی گردد.
در گزارش این بانک آمده است: »با وجود کاهش تولید شدید، روند بهبود 
قیمت  نفت اخیرا به خاطر نگرانی در مورد موج جدید همه گیری ویروس کرونا 

و تاثیر آن بر مصرف نفت متوقف شده است.«
تقاضا برای نفت در سال آینده میالدی تقریباً در تمام کشورها به جز چین 
کمتر از سطح 2019 خواهد بود و در نتیجه قیمت نفت از سطح فعلی باالتر 
نخواهد رفت.بانک جهانی انتظار دارد متوسط قیمت نفت در سال آینده میالدی 
44 دالر در هر بشکه باشد یعنی کمی باالتر از متوسط 41 دالر در هر بشکه سال 
جاری. قیمت پیش بینی شده برای 2021 هنوز با متوسط ۶1 دالر در هر بشکه 
سال 2019 فاصله زیادی دارد.طبق گفته این بانک، قیمت گاز طبیعی در 2021 

افزایش می یابد چون مصرف آن همگام با اقتصاد جهان رو به بهبود است.
همه گیری ویروس کرونا و افزایش تولید نفت لیبی بر قیمت نفت در بخش 
عرضه فش��ار وارد می کند ولی احتمال عدم افزایش تولید ائتالف اوپک پالس 

می تواند تاثیر مثبتی بر آن داشته باشد.

پاالیش نفت هند به باالترین رقم در ۶ ماه اخیر رسید
مقدار نفت خام فرآوری شده در پاالیشگاه های نفت خام هند به باالترین سطح 

در شش ماه اخیر رسید.
به گزارش رویترز، نفت خام فرآوری شده توسط پاالیشگران هندی در ماه 
سپتامبر به باالترین سطح در شش ماه گذشته رسید، این مساله نشانه دیگری 
است که تقاضای سوخت تضعیف شده به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی و 

حمل و نقل در پی همه گیری ویروس کرونا، در حال بهبود است.
مقدار نفت خام فرآوری ش��ده در س��پتامبر نسبت به ماه پیش از آن 1۳/4 
درصد افزایش یافت و مجموع  آن به چهار میلیون و ۳۳0 هزار بشکه در روز 

)1۷ میلیون و ۷۷0 هزار تن( رسید.
این مقدار باالترین رقم از زمان آغاز محدودیت های اعمال شده برای مهار 
ویروس کرونا در هند یعنی ماه مارس بود. پاالیشگاه ها در آن زمان پنج میلیون 

و 100 هزار بشکه در روز نفت خام پاالیش می کردند.
داده ها پیش از این نشان داده بودند که در ماه گذشته تقاضای سوخت نیز 

برای نخستین بار از ماه ژوئن افزایش یافته است.
داده های اولیه نشان داد که فروش گازوئیل در ماه اکتبر نخستین بار از ماه 
مارس تاکنون افزایش یافته و این نشان دهنده افزایش فعالیت های صنعتی در 

آستانه جشنواره های مهم هند است.
داده ها نشان می دهد که مقدار بهره گیری پاالیشگاه های هند از ظرفیت تولید 
خود در ماه سپتامبر حدود ۸۶/22 درصد بوده است، در حالی که این رقم در 

ماه آگوست  ۷۶/10 درصد بود.
مقدار پاالیش نفت خام هند در ماه سپتامبر باالترین رقم از ماه مارس تا کنون 
بود. گزارش ماهانه هند نشان داد که تولید نفت خام هند نسبت به سال گذشته 
شش درصد کاهش یافته و به دو میلیون و 490 هزار تن )۶0۸ هزار بشکه در 

روز( رسیده است.

عباس ملک�ی- قیمت نفت برنت 
در نزدیک��ی 42 دالر برای هر بش��که 
در انته��ای روز جمعه معامله ش��د. در 
آس��یا تقاضا برای ف��رآورده نزدیک به 
سطح قبل از شیوع بیماری کرونا شده 
است. این قیمت با توجه به موج جدید 
ش��یوع بیماری کووید19 قیمت نسبتا 
مناس��بی است. ابتالی بیش��تر به این 
بیم��اری به معنای کمتر ش��دن تقاضا 
برای فرآورده های نفت��ی مانند بنزین 
و نف��ت گاز اس��ت. همچنین در هفته 
گذشته تولید نفت لیبی افزایش یافت. 
رییس جمهور روس��یه احتمال تمدید 
توافق موسوم به اوپک پالس را رد نکرد 
و این خود یکی از عوامل تقویت قیمت 
نفت دانسته ش��د. در همه کشورهای 
جه��ان کم و بیش تع��داد مبتالیان به 
بیماری و همچنین تلفات نسبت به ماه 
سپتامبر بیشتر شده است. قیمت نفت 
وست تگزاس اینترمدییت با کمی کاهش 
نس��بت به هفته قبل به پایین تر از 40 
دالر درهر بشکه رسید. درآمریکا تقاضا 
برای بنزین از ۸/۸9۶ میلیون بشکه در 
روز در دو هفته قبل به ۸/2۸9 میلیون 

بشکه در روز رسید.
اقتصاد اروپا در یك قدمی رکود � 

اقتص��اد منطقه ی��ورو مجددا رو به 
کاهش نهاد. با بحران ناش��ی از بیشتر 
ش��دن تلف��ات بیماری کووی��د19 در 
اتحادیه اروپا، بیم آن می رود که در سه 
ماهه چهارم نیز آمار رشد منفی شده و 
اقتصاد اروپا به مرحله رکود وارد شود. 
از ابتدای سه ماهه سوم، تفاوت سرعت 
در رش��د تولیدات صنعت��ی و خدمات 

مشخص شد.
رش��د تولیدات صنعتی نسبتا بهتر 
ب��ود، چون تقاضای جهان��ی برای آنها 
هس��ت و رش��د تقاضا ب��رای خدمات 
همچنان منفی است. در مقابل اقتصاد 
چی��ن که بیش��تر متکی ب��ر صادرات 
کاالهای صنعتی است، بهبود اقتصادی 
به صورت مشهود در آمارهای این کشور 

نشان می دهد. 
کاه�ش رش�د تولی�د ناخالص  � 
داخلی آسیای غربی و خاورمیانه در 

پی شیوع کرونا
در حالی که کشورهای آسیای غربی 
و خاورمیان��ه در مورد ش��یوع بیماری 
کووی��د19 هرک��دام ب��ا روش خاصی 
عکس العمل نشان دادند، گزارش آخر 
صن��دوق بین المللی پول حکایت از آن 
دارد که سیاس��ت های این کشورها در 
مورد کاهش آس��یب های ناشی از این 
بح��ران همچنان با ع��دم قطعیت های 
متعدد و محیط بی ثبات روبه روس��ت. 
کش��ورهای صادرکننده نف��ت، هم از 
پیامدهای شیوع ویروس ضربه خوردند 
و هم از س��قوط تقاضای بازار و کاهش 
قیمت یک ب��اره نفت در آوریل 2020. 
همه کش��ورها کم و بی��ش به تقویت 
سیستم بهداشتی، جبران کاهش درآمد 
طبقات فرودست و اضافه کردن توزیع 
پرداخت های مبتنی بر تامین اجتماعی 
خود پرداختند. پیش بینی می شود که در 

کل منطقه شامل کشورهای خاورمیانه، 
افغانستان، پاکستان، آسیای مرکزی و 
قفقاز رش��د تولی��د ناخالص داخلی در 

2020، 4/4 درصد کاهش یابد.
توسعه حوزه های نفتی و گازی  � 

عراق با اهرم شرکت های بین المللی
عراق ش��رکت های نفتی بین المللی 
را ب��رای ش��رکت در مناقصه توس��عه 
ح��وزه گازی منصوری��ه دع��وت کرده 
اس��ت. این حوزه گازی در نزدیکی مرز 
ایران در اس��تان دیاله عراق قرار دارد. 
این حوزه گازی در ابتدا برای توس��عه 
به کنسرسیومی از شرکت نفت ترکیه، 
شرکت خصوصی نفت کویت و شرکت 
گاز کره جنوبی واگذار ش��ده بود، اما در 
سال 201۸ دولت عراق به قرارداد خود 
با این کنسرس��یوم خاتمه داد. پس از 
س��قوط صدام حسین در 200۳، عراق 
نهایتا توانست در 2010 با تالش حسین 
شهرس��تانی وزیر نفت و سپس معاون 
نخس��ت وزیر عراق، حوزه های نفتی و 
گازی عراق را برای ارائه به شرکت های 
خارجی جهت توسعه و استخراج نفت 
و گاز مهیا س��ازد. کنسرس��یوم مزبور 
برنامه ریزی کرده بود تا گاز تولیدی را 
بتواند در 201۵ به بازار برساند، اما در 
2014 گروه دولت اسالمی عراق و شام 
)داعش( بخشی از مناطق تحت فعالیت 

کنسرسیوم را تصرف کرد. 
کنسرس��یوم ب��ا اس��تفاده از حق 
فورس م��اژور فعالیت های خ��ود را به 
تعلیق درآورد. در پی پس راندن داعش 
از استان دیاله مذاکرات بین کنسرسیوم 
و دولت عراق ش��روع شد، اما کاری از 
پیش نرفت. شرکت نفت میدلند توسعه 
حوزه گازی منصوریه را به عهده گرفت، 
اما دول��ت عراق از پرداخت هزینه های 

این قرارداد عاجز ماند.
 اینک با توجه به فشار اوپک پالس 
بر ع��راق که تولید نفت خود را از قبل 
هم کمت��ر کند، عراق ب��ه دنبال عقد 
قراردادهای مشارکت در تولید است تا 
بتوان��د از این طریق با تولید گاز درآمد 

خود را افزایش دهد. تولید گاز توس��ط 
عراق به معنای کاهش وابس��تگی این 
کشور به گاز وارداتی از ایران و کاهش 

فشار آمریکا بر این کشور است.
بازگشت نفت لیبی به بازار � 

نفت تولیدی در کشور لیبی مجددا 
به بازار سرازیر شد. صادرات این کشور تا 
ژانویه 2020 به علت جنگ های داخلی 
متوقف شده بود. در هفته گذشته لیبی 
۵00 ه��زار بش��که در روز نفت خود را 
صادر کرد. گفته می شود این مقدار در 

ماه نوامبر افزایش خواهد یافت.
ت�الش ژاپ�ن برای رس�یدن به  � 

وضعیت صفر در تولید کربن
پ��ن  ا ژ ی��د  جد یر  ز نخس��ت و
سیاستگذاری های جدید این کشور را 
در پارلمان اع��الم خواهد کرد. مطابق 
این روند، ژاپ��ن در 20۵0 به وضعیت 
صف��ر در تولید کربن از طریق انتش��ار 
گازهای گلخانه ای خواهد رسید. در دوره 
نخست وزیر آبه، ژاپن اعالم کرده بود که 
تا 20۵0 به ۸0 درصد کاهش گازهای 
گلخانه ای خواهد رسید. ژاپن پنجمین 

تولیدکننده گاز دی اکسید کربن است. 
خیز چین ب�رای ورود به بازار  � 

LNG
یک ش��رکت جدی��د خصوصی در 
چی��ن ب��رای خری��د گاز طبیعی مایع 
ش��ده )LNG( و انتق��ال آن به بنادر 
چین و س��پس مهیا ساختن آن برای 
مص��رف و انتقال آن به خطوط داخلی 
چین اعالم موجودیت کرد. پایپ چاینا 
)PipeChina( متشکل از شرکت هایی 
مانند گ��روه گاز بیجینگ، ش��نانرژی 

گروپ و شرکت نفتی شنخوا است. 
سایه درگیری ها بر سر صادرات  � 

نفت و گاز آذربایجان
در حالی که منازعه در قفقاز جنوبی 
مابین جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
ادامه دارد، وزرای خارجه دو کشور در 
واش��نگتن با وزیر امور خارجه آمریکا 
مالق��ات و گفت وگو کردن��د. مقامات 
باک��و ادعا کردند که مناطق پایین تر از 
قره باغ کوهستانی و نزدیک به مرزهای 
ای��ران ازجمل��ه قبادل��ی و جبرائیل را 

بازپس گرفته اند. 

به نظر می رسد میانجی گری روسیه 
و سفر وزرای خارجه دو کشور به مسکو 
کاری از پی��ش نبرد. ب��رای بازار انرژی 
نزدیک بودن خطوط لوله باکو- تفلیس- 
جیهان و باکو- تفلیس- ارزروم به نقاط 
درگیری های ماه گذشته موجب نگرانی 
ش��ده است. ۸0 درصد از صادرات نفت 
آذربایج��ان از خط لول��ه اول به دریای 
مدیترانه منتقل می شود. خط لوله گاز 
نیز اولین خط لوله صادراتی آذربایجان 
ب��ه بازاره��ای اروپاس��ت. تصویر  یک 
نشان دهنده فاصله کوتاه ۶0 کیلومتری 
مابی��ن خط��وط لول��ه و درگیری های 
اولی��ه در ماه گذش��ته اس��ت. تصور 2 
پیشروی های ارتش جمهوری آذربایجان 
و فاصله انداختن مابین نیروهای ارمنی 
دولت خودخوانده قره باغ و مرزهای ایران 

را نشان می دهد.
تاثیر روابط جدید کش�ورهای  � 

عربی و اسراییل بر بازار انرژی 
رواب��ط مابین کش��ورهای عربی و 
اسراییل وارد مرحله جدیدی شد. عالوه 
بر امارات عرب��ی متحده و بحرین، روز 
جمعه اعالم ش��د که با توافق آمریکا و 
سودان، این کشور از فهرست کشورهای 
حامی تروریسم در وزارت خارجه آمریکا 
حذف ش��ده و س��ودان توافق می کند 
تا با اس��راییل روابط سیاس��ی خود را 

شروع کند.
 در تحلیل این تحوالت در خاورمیانه 
عالوه بر مسائل سیاسی می توان از بعد 
انرژی نی��ز به آن نظر افکند. درمنطقه 
خاورمیان��ه دو دس��ته از فعالیت های 
اقتص��ادی در بخ��ش حمل و نق��ل در 
حال انجام اس��ت. اول پروژه خط آهن 
ابوظبی- دوحه-منامه- ظهران- کویت- 
بغداد- امان- عقبه است که به احتمال 
زیاد به یکی از ش��هرهای اس��راییل در 
دریای مدیترانه وصل خواهد شد. این 
خط آهن حمل کاال از اروپا و آمریکا به 
کشورهای خلیج فارس را از سه گلوگاه 
دریایی سوئز، باب المندب و هرمز آزاد 

خواهد کرد. 
همچنین خطوط لوله نفت ش��رق- 

غرب عربس��تان و خط لوله پیشنهادی 
گاز قطر به اروپا از جمله اهداف نزدیکی 
اس��راییل به کشورهای عربی است. در 
جریان اولین س��فر هی��ات اماراتی به 
اس��راییل براس��اس گزارش بلومبرگ 
یکی از ای��ن توافقنامه ها به اس��تفاده 
مش��ترک دو کش��ور از خط لوله نفت 
ایالت- اشکلون اختصاص دارد. براساس 
این توافق قرار است این خط لوله برای 
انتقال نفت امارات به اروپا مورد استفاده 

قرار گیرد. 
خ��ط لوله ایالت- اش��کلون پس از 
جنگ 19۶۷ میان اعراب و اسراییل و 
بسته شدن کانال سوئز با سرمایه گذاری 
ایران س��اخته ش��د. هدف از این طرح 
انتق��ال نفت ایران از طریق این لوله به 
اروپا بود. ایران به دلیل سرمایه گذاری 
انجام ش��ده، مالکیت نیمی از این خط 
و ش��رکت مربوطه را در اختیارداشت. 
پس از پیروزی انقالب اس��المی دولت 
اسراییل تمامی خط و مایملک آن را به 
نفع این دولت مصادره کرد. این امر مورد 
اعت��راض ایران قرار گرفت و نهایتا این 
دعوا به دادگاه کش��یده شد. دو دادگاه 
داوری در سوییس و نهایتا دادگاه عالی 
این کشور به نفع طرف ایرانی رای دادند 
و اسراییل به پرداخت 2/1 میلیارد دالر 

محکوم شد.
 اما اسراییل از 201۵ از رای نهایی 

دادگاه از اجرای رای خودداری کرد. 
در مقاب��ل طرح های جدید آمریکا، 
اس��راییل و برخی از کشورهای عربی، 
ای��ران مایل اس��ت که سیس��تم ریلی 
خود را از طریق عراق و س��پس سوریه 
به دریای مدیترانه برس��اند. همچنین 
مطالعات مربوط به یک خط لوله گاز به 
نام خط لوله گاز اسالمی انجام شده که 
از منطقه پارس جنوبی به سمت عراق 
و سپس سوریه به مدیترانه رسیده و در 
بستر دریای مدیترانه تا یونان و ایتالیا 
ادامه خواهد داشت. به نظر می رسد که 
همچن��ان دو پروژه راه آهن و خط لوله 
گاز ب��ا مبدا ایران از لحاظ اقتصادی به 

صرفه تر است.

نگاهی به پویایی های بازار انرژی

سهم نامعلوم ایران از خط لوله ایالت- اشکلون

اوپک و متحدان��ش در روزهای اخیر 
س��رگرم بحث درباره افزای��ش تولید در 
ژانویه هستند که با توجه به ضعیف ماندن 
تقاض��ا، روی صنعت نف��ت آمریکا تاثیر 
خواهد گذاشت اما نزدیک بودن به زمان 
انتخابات، حواس ترامپ را به خود مشغول 

کرده است.
گروه اوپک پالس در آوریل که بازار در 
واکنش به شیوع پاندمی ویروس کرونا با 
فروپاشی تقاضا روبه رو شد، با دور جدیدی از 
کاهش تولید موافقت کرد که معادل حدود 
10 درصد از تولید جهانی بود. این پیمان در 
بازگشت قیمت نفت آمریکا به حدود 40 
دالر در هر بش��که موثر بود و تا حدودی 
مایه آسودگی صنعت نفت شد که یکی از 
موضوعات مهم کارزار انتخاباتی ترامپ بوده 
است.طبق توافق اولیه، از ابتدای آگوست 
محدودی��ت عرض��ه اوپک پ��الس از 9/۷ 
میلیون بشکه در روز به ۷/۸ میلیون بشکه 

در روز تس��هیل شد و قرار است از ابتدای 
ژانویه سال 2021 به ۵/۸ میلیون بشکه در 
روز تسهیل شود.اما موج دوم شیوع ویروس 
کرونا دورنمای بازار نفت را تیره تر کرده و 
افزایش بیشتر عرضه اوپک پالس به همراه 
افزایش تولید نفت لیبی، تهدیدی برای روند 
احیای قیمت نفت و تولیدکنندگانی خواهد 
بود که در حال حاضر هم از بحران کرونا 
آسیب دیده اند.نمایندگان اوپک پالس به 
»اس اند پی گلوبال پالتس« اظهار کرده اند 
که به نظر می رسد بسیاری از وزیران این 
گ��روه پذیرش ادامه محدودیت عرضه در 
سطح فعلی را دارند. مطمئنا چنین اقدامی 
مورد اس��تقبال ترامپ ق��رار می گیرد اما 
تصمیم نهایی هنوز گرفته نش��ده و همه 
اعضا هم مجاب نشده اند.گروه اوپک پالس 

در روزهای ۳0 نوامبر و اول دسامبر )10 و 
11 آذر( برای تصمیم گیری درباره سیاست 
تولید خود دیدار خواهد کرد. این دیدارتقریباً 
یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا برگزار می ش��ود که طبق آخرین 
نظرسنجی ها، ترامپ از جو بایدن، رقیب 
دموکرات خود عقب افتاده است.اگر ترامپ 
در انتخابات پیروز شود، ممکن است مقامات 
اوپک پالس به خصوص عربستان سعودی 
را ب��رای جلوگیری از پس��روی بازار نفت 
تحت فشار دیپلماتیک قرار دهد.شاهزاده 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
سعودی که به همتایانش در اوپک پالس 
درباره وضعیت متزلزل بازار هش��دار داده 
اس��ت، در صورت عدم بهبود چشم انداز 
تقاضای جهانی برای نفت، از البی دولت 

ترامپ اس��تقبال خواهد کرد. با این حال 
منابع آگاه اظهار کرده اند مقامات آمریکایی 
فعال تماسی با شاهزاده عبدالعزیز یا محمد 

بارکیندو، دبیرکل اوپک نداشته اند.
اما منابع آگاه می گویند مذاکرات اخیر 
ممکن است شامل مقامات دیگر هم باشد. 
مایک پمپئ��و، وزیر خارجه آمریکا در 14 
اکتبر با شاهزاده فیصل، همتای سعودی 
خود دیدار داش��ت که در این دیدار انرژی 

یکی از موضوعات مورد بحث بود.
این ترامپ بود که عربستان سعودی 
و روس��یه را در آوریل پس از به راه افتادن 
جنگ قیمت میان دو کشور وادار کرد پای 
میز مذاکره بنشینند. رییس جمهور آمریکا 
مدت ها منتقد سیاست محدودیت تولید 
برای تقویت قیمت ها توسط اوپک بود اما 
بحران ویروس کرونا و موج ورشکستگی 
شرکت های نفت آمریکایی باعث شد وی 

طرفدار همین رویکرد شود.

ادامه محدودیت عرضه اوپك پالس در  هاله ای از ابهام
غفلت ترامپ از بازار

نمایه

www.jahanesanat.ir
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روزهای  مهدیه بهارمست- 
گذش��ته فیلم های��ی در فض��ای 
مجازی دس��ت به دست می شود 
که نش��ان دهنده رواج خش��ونت 
در جامعه است. البته سال هاست 
کارشناس��ان بر این عقیده اند که 
ایرانی ها جزو عصبانی ترین مردم 
جهان هس��تند و با مجرم گردانی 
اخیر هم جریان تش��دید ش��ده 
اس��ت. اولین فیلمی که خش��م 
همگان را برانگیخت فیلم ضرب 
و ش��تم دختر آبادان توسط چند 
زن دیگر بود؛ دختری که مشخص 
نش��د به کدامین گن��اه این گونه 
آزار روح��ی و جنس��ی را تحمل 
کرد. از خش��ونت درون فیلم که 
بگذری��م رفتار مامور حراس��ت با 
دخترک هم واکنش های بسیاری 
را برانگیخت. اگرچه نکته مهم تر 
از آن میزان خشونتی است که در 

فیلم وجود دارد.
 خش��ونت درون فیلم با هیچ 
بیانیه ای قابل هضم نیست. اما ماجرا 
به همین یک فیلم ختم نمی شود. 
چند روز پیش هم ویدئوی دیگری 
از رفتار خشونت  آمیز پلیس مشهد 
در ش��بکه های اجتماعی منتشر 
ش��ده است؛ خش��ونتی که باعث 
م��رگ یک جوان ش��د. این فیلم 
نش��ان می دهد پلیس با اسپری 
فلف��ل و ش��وکر الکتریکی، باعث 
مرگ فردی می شود که بازداشت 
ش��ده و با دس��تبند ب��ه میله ای 
بسته ش��ده بود. در همین راستا 
محمدرضا دانشورنیا معاون امنیتی 
و انتظامی فرماندار مشهد درباره 
خبر مرگ مهرداد سپهری گفته 
است: »چند روز پیش در جریان 
یک نزاع خانوادگی در این شهر، 
از پلیس برای خاتمه دادن به این 
درگیری تقاضای کمک شده که 
این مداخله به مرگ مردی جوان 

منجر شده است.«
مع��اون امنیت��ی و انتظام��ی 
فرماندار مش��هد گفت��ه این فرد 
جوان »معتاد به مواد مخدر« بوده 
و »حین انتقال از محل با پلیس 
درگیر می شود که در ادامه منجر 
به م��رگ وی می ش��ود«. گرچه 
موضوع اصلی، خشونت غیرقابل 
باور در فیلم های منتشر شده در 
فضای مجازی است. در هر صورت 
س��اختار جامعه ما خش��ن است 
بنابراین خشونت، پدیده ای است 

که مدام بازتولید می شود.
خش��ونت  رواج  طرف��ی  از   
هنجاره��ای خش��ن را در جامعه 
تقوی��ت می کند یعنی خش��ونت 
در جامع��ه تبدیل به یک زنجیره 
دایره وار می شود که دائما در حال 

تقویت شدن است. 
خشونت مسری است! � 

در همین رابطه محمدرضا ایمانی 
روانش��ناس ب��ه »جهان صنعت« 
می گوید: خشونت مانند بیماری 
کرونا یک اختالل به شدت مسری 
اس��ت ک��ه می توان��د در اجتماع 
شایع و منتقل ش��ود. همان طور 
که کرونا تا کنون جان عزیزان مان 
را گرفته خش��ونت هم جان افراد 

زی��ادی را گرفته اس��ت. بنابراین 
در حال حاضر به دلیل مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی، سیاس��ی و 
نبود چشم انداز روشن در کشور، 
زمینه افسردگی فراهم شده است. 
ای��ن افس��ردگی و هیجان منفی 
حتی آن قشری از جامعه را که از 
شرایط بهتر اقتصادی، اجتماعی 
و... به نس��بت بقی��ه برخوردارند، 
نیز تهدید می کند و این افسردگی 
زمینه س��از اعمال خش��ونت آمیز 

می شود. 
در واق��ع هر وقت جامعه دچار 
مش��کالت اقتص��ادی، فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی و حتی آموزشی 
می شود، شاهد بروز و ظهور انواع 
ب��ه ویژه  آس��یب های اجتماعی 
خش��ونت در جامعه هس��تیم و 
این یک قاعده کلی درباره پدیده 
خشونت در جوامع مختلف است.

ایمانی با بیان اینکه خشم یک 
حالت در انس��ان اس��ت که الزاما 
تبدیل به رفتار می ش��ود، افزود: 
با توجه به اینکه زمینه های ایجاد 
خشم در کشور به وفور وجود دارد 
و از سوی دیگر، آمارهای جهانی 
نیز بر عصبانی بودن مردم کشور 
ما صحه می گذارند اما با این حال 
در جامعه کانال هایی برای تخلیه 
خش��م وجود ندارد ی��ا حتی در 
صورت موجود بودن این کانال ها، 
تنها برای یک قشر قابل استفاده اند 
و شرایط برای استفاده عموم مردم 
از آن فراهم نیس��ت. از جمله این 
کانال ها می توان به استادیوم های 
ورزش��ی ، پیس��ت های هیجانی، 
موتورسواری، دوچرخه سواری و... 

اشاره کرد.

جامعه شادی نداریم! � 
این روانش��ناس گفت: جامعه  
شاد خشونت را تولید نمی کند اما 
جوامع افسرده و سردرگریبان که 
از احساسات منفی لبریز هستند 
و کانالی برای تخلیه این بار منفی 
ندارند، خش��ونت خلق می کنند. 
واقعیت این اس��ت که زمینه های 
شادی در جامعه ما یا اصال وجود 
ندارد یا بسیار اندک است. با ظهور 
کرونا در کشور وضع وخیم تر شده 
است. متاسفانه دولت هم به جای 
حل این موض��وع، نمک بر زخم 
مردم می پاشد. برخی از سازمان ها 
و نهاده��ا با حمای��ت قانون برای 
مراسم  ش��ادی مردم محدودیت 
ایجاد می کنند. طبیعی است که 
این محدودیت و سرکوب شادی 
به صورت افس��ردگی و خشونت 
به جامع��ه بازمی گردد و این گونه 
اس��ت که خبرهایی ک��ه حاکی 
از اعمال خش��ونت است هر روز 
بیشتر از دیروز به گوش می رسد 
و فض��ای جامع��ه را ملتهب تر از 

قبل می کند.
ایمانی با اشاره به نقش فضای 
مجازی افزود: انتشار خبرهایی از 
قبیل قتل، خودکشی و تجاوز نیز 
در رش��د خشونت موثر است زیرا 
خشونت یادگرفتنی است! مردم 
رفت��ار و برخورده��ا را می بینند 
و ب��ه دلیل فراهم بودن ش��رایط، 
دست به خش��ونت می زنند. این 
روزها با انتش��ار خبر خودکش��ی 
کودکان موجی از افس��ردگی در 
بین کودکان مناط��ق محروم به 

راه افتاده است. 
اتفاق��ات چن��د روز گذش��ته 

وضعی��ت  از  واقع��ی  نمایش��ی 
کنونی خشونت در جامعه است. 
خشونت در زیر پوست جامعه ما 
روز به روز بیشتر رشد می کند. نباید 
فراموش کنیم جامعه ای که مسائل 
اجتماعی آن نادیده گرفته شود و 
به نوعی رها شده باشد هر خشم 
و اختالفی در آن می تواند تبدیل 

به بحران عظیمی شود.
ایمانی به این نکته اشاره کرد 
که س��واد دیجیتال خانواده ها به 
ش��دت پایین اس��ت و ب��ه اندازه 
فرزندش��ان ب��ه این عالم آش��نا 
نیس��ت. فرزند در عالم دیجیتال 
زندگی می کند و پدر و مادر آن را 
نمی شناسند. بنابراین گفت و گویی 

بین شان شکل نمی گیرد.
یکی از آموزش ها این است که 
اگر می خواهند در تربیت و کنترل 
فرزندان شان موفق شوند باید این 
فاصل��ه را از میان خ��ود بردارند. 
خانواده هایی که میزان درک شان 
از فضای دیجیتال بیش��تر است 
می توانند از فرزندان خود حمایت 
بیشتری کنند. گفت و گو، بهترین 
راه حل برای از بین بردن مشکالت 
خش��ونت آمیز در فضای مجازی 
است. وی در ادامه گفت: خشونت 
همه جا بد نیست، ما بدانیم کجا 
و چطور باید از خشونت استفاده 
کنی��م تا نتیجه درس��ت حاصل 
شود. مساله خشم ویرانگر است و 
می تواند مرگبار باشد. خشم باعث 
آش��فتگی در جامعه می شود و به 
همین دلیل بس��یار نگران کننده 
اس��ت. باید س��عی کنی��م به هر 
طریقی که هس��ت خش��م را به 

کنترل خودمان درآوریم.

کاهش آستانه تحمل مردم � 
مصطف��ی اقلیما رییس علمی 
م��ددکاری اجتماع��ی ای��ران به 
»جهان صنعت« گف��ت:  آنچه در 
جامع��ه ایرانی از س��ال ها پیش 
مطرح شده کاهش آستانه تحمل 
مردم اس��ت و ما نشانه های آن را 
در نزاع ه��ای خیابانی و تصادفات 
رانندگی شاهد هستیم به طوری 
که مردم با کوچک ترین تلنگری 
از ک��وره در می رون��د و به اعمال 
خش��ونت فیزیک��ی ی��ا کالم��ی 
دس��ت می زنند. وقت��ی در میان 
م��ردم با آنان صحب��ت می کنیم 
از دغدغه هایی صحبت می کنند 
ک��ه از کاهش قدرت خرید مردم 

ناشی می شود. 
در این بحران کرونا مردم از هر 
قشر و طبقه ای به سختی نان شب 
خود را فراهم می کنند. سیاس��ت 
دولت  در رفتار مردم تاثیر گذاشته 
اس��ت. دولت نمی تواند خود را از 
این مس��اله دور نگه دارد و برای 
خ��ود مس��وولیتی در نظر نگیرد 
بلکه باید نس��بت به رویدادهایی 
چون اتفاقات اخیر واکنش مناسب 

نشان دهد.
اقلیم��ا ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه 
زن��گ خطر خش��ونت در جامعه 
م��ا دیرزمانی اس��ت ک��ه به صدا 
درآمده اس��ت، اف��زود: اگر امروز 
بازخورد بیش��تری از خشونت در 
جامعه می بینیم به دلیل گسترش 
رسانه است که در کمترین زمان 
ممکن رویدادها را اطالع رس��انی 
می کند. در این مث��ال جامعه را 
تقلی��ل می دهم به مدرس��ه. فکر 
کنی��د در مدرس��ه دانش آموزی 
رفتار خش��ونت آمیزی نسبت به 

همکالسی هایش دارد. 
قدیمی تری��ن  ز  ا م��ی  کا نا
فرضیه های خشونت است. وقتی 
به خواسته اش نمی رسد عصبانی 
می شود و دست به خشونت می زند. 

نوع دیگری از خشونت این است 
که یاد نگرفته ایم و بلد نیستیم از 
خودمان دفاع کنیم. نمی توانیم در 
دفاع از خودمان قاطعانه، مودبانه 
و پیگیرانه  صحبت کنیم و همین 
باعث بروز خشونت می شود. عامل 
بع��دی، دیدن خش��ونت و رفتار 
خش��ونت آمیز اس��ت ک��ه به آن 
خش��ونت عینی گفته می ش��ود. 
دیدن خش��ونت ام��کان دارد هر 
فردی را نیز به آن سمت ترغیب 
کند. عامل چهارم برداش��ت های 
ذهنی آدم هاس��ت که خشونت را 

رقم می زند. 
مث��ال ف��ردی از ی��ک نفر رو 
برمی گردان��د. آن نفر بعدی این 
رفت��ار را در ذهنش با یک تعبیر 
نادرس��ت گره می زند و خشونت 
ناکام��ی عینی،  اتف��اق می افتد. 
ناکامی ذهنی، ابراز وجود نکردن 
و برداشت های ذهنی چهار ضلع 
مربع خش��ونت هستند. به دلیل 
همی��ن مس��ائل گاهی اف��راد با 
س��اختن هویت ه��ای جعلی در 
شبکه های اجتماعی خشونت خود 
را ب��روز می دهند. البته یک عده 
هم با اس��م و رسم خود خشونت 
را ترویج می کنند و ابایی ندارند. 
آنه��ا می خواهند ب��ه هر طریقی 
دیده ش��وند. ب��ه همین دلیل در 
فض��ای مج��ازی ای��ن محمل را 
درست می کند. هر چقدر جامعه 
بتواند فرصت های مناس��ب برای 
جوان ه��ا ایج��اد کند ک��ه از راه 
مثبت دیده ش��وند، خشونتی که 
برای عرض اندام به نمایش گذاشته 

می شود، کمرنگ می شود.
وی اف��زود: بای��د فرصت های 
جدی برای دیده شدن افراد ایجاد 
کنیم. در عرصه هنر، موسیقی یا 
اس��تعدادیابی، زمان��ی که فرد به 
واس��طه این ن��کات مثبت دیده 
شود، دست به کارهای عجیب و 

غریب نمی زند.

بررسی چرایی وقایع تلخ اخیر و بازتاب آن در فضای مجازی

چرخه خشونت 
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۲۹۶ تن دیگر جان باختند
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید19 در کشور 
به ۵۶۸ هزار و ۸9۶ نفر رسید، گفت: متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 29۶ 
بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۳2 هزار و ۶1۶ نفر رسید.
سیما سادات الری گفت: براساس معیارهای قطعی تشخیصی، شش هزار و 
191 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که دو هزار و 41 نفر 
از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۵۶۸ 

هزار و ۸9۶ نفر رسید.
وی افزود: متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 29۶ بیمار کووید19 جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳2 هزار و ۶1۶ نفر رسید.
الری با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون 4۵۵ هزار و ۵4 نفر از بیماران، بهبود یافته 
یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند، گفت: 49۶9 نفر از بیماران مبتال به کووید19 

در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه تا کنون چهار میلیون و ۷19 هزار و 
۵9۷ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است، اظهار کرد: استان های 
تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، 
خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 

کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
الری گفت: همچنین استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان 

در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

فهرست شغل هایی که فعالیت شان ممنوع اعالم شد
بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از امروز فعالیت سه دسته کسب و کار 
و گروه ش��غلی در ش��هرهای با وضعیت قرمز کرونایی با محدودیت های شدید 
همراه شده و بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا یک هفته امکان فعالیت 

نخواهند داشت.
در ماه های گذشته با وجود آنکه تعدادی از شهرها به وضعیت سفید کرونایی 
بازگشته بودند، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در برخی 
از شهرها باعث شد شروع موج وسیع تری از کرونا را شاهد باشیم؛ موجی که آمار 
مبتالیان کرونا را صعودی کرد و به بستری شدن تعداد بیشتری از افراد منجر و موجب 

شد این استان ها از سطح هشدار فراتر رفته و در وضعیت قرمز کرونا قرار گیرند.
به دنبال وخامت اوضاع و عادی انگاری رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور 
در تجمعات غیرضرور، سخنگوی دولت از تشدید نظارت و اعمال محدودیت های 
کرونایی خبر داد و اعالم کرد »فعالیت گروه های شغلی 2، ۳ و 4 از روز دوشنبه 
ممنوع شده و در صورت عدم توجه و ادامه فعالیت، این مشاغل مشمول جرائم 

سنگین و تعطیلی درازمدت خواهند شد.«
این تصمیم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و به دلیل عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی و شیوع ویروس کرونا گرفته شده و محدودیت ها در گروه مشاغل 2، ۳ 
و 4 از پنجم آبان ماه به مدت یک هفته در 4۳ شهرستان بحرانی که در وضعیت 

قرمز به سر می برند، اعمال می شود.
اما گروه های شغلی یادشده شامل چه مشاغلی هستند و کدام کسب و کارها از 

امروز امکان ادامه فعالیت ندارند؟
براساس مصوبه ابالغی ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا مشاغل به چهار 
گروه تقسیم شده اند که بر مبنای وضعیت شهرها به فعالیتشان ادامه می دهند. در 
این مصوبه چهار رنگ برای نشان دادن وضعیت شیوع کرونا در استان های مختلف 
مشخص شده و مطابق آن رنگ برای فعالیت چهار گروه شغلی در آن استان ها 
تصمیم گیری می شود. به عنوان مثال در شرایط سفید هر چهار گروه فعالیت دارند، 
در شرایط نارنجی گروه سه از فعالیت منع شده است، در شرایط زرد فعالیت گروه 

چهار ممنوع شده و در شرایط قرمز تنها گروه یک امکان فعالیت دارد.
فهرست کسب و کارها و گروه شغلی دو که کمی گسترده تر است و از امروز مشمول 
اعمال محدودیت می شود، به مراکز خرید، پاساژها، مال های فروش غیرمواد غذایی، 
مراکز شماره گذاری اتومبیل، مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، مراکز متبرکه 
و زیارتگاه ها، مساجد و مصلی ها، مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی، مراکز فروش 
لوازم خانگی، قنادی و شیرینی فروشی ها، آبمیوه و بستنی فروشی ها، آرایشگاه های 
مردان��ه، بازار فروش خودرو، فرش و موکت فروش��ی ها، خدمات چاپ دیجیتال، 
تزئینات داخلی ساختمان، کادویی فروشی ها، اسباب بازی فروشی ها، عمده فروشی 
و خرده فروشی پوشاک، پارچه فروشی ها، پرده سراها، مراکز فروش مبلمان، کیف 
و کفش، مراکز فروش لوازم التحریر، خیاطی و خرازی، آتلیه و عکاسی ها، مشاوران 
امالک، فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی و مراکز فروش و عرضه خشکبار و آجیل 
اختصاص دارد.گروه شغلی سه، مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، آموزشگاه های 
فنی حرفه ای، زبان سراها، آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مهدهای کودک، استخرهای 
سرپوشیده، سینما و تئاتر، موزه ها و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه 
و سالن های زیبایی و کاهش فعالیت مترو و حمل و نقل عمومی درون شهری را شامل 
می شود.گروه شغلی چهارم نیز شامل همایش ها، برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی 
و مذهبی، مدارس شبانه روزی، باشگاه های ورزشی مربوط به ورزش های پربرخورد از 
جمله کشتی، کاراته و جودو، کافه ها، چایخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد دخانی، 

باغ وحش ها، شهربازی ها و مراکز تفریحی آبی می شود.
محدودیت ها در گروه های شغلی پیش گفته در حالی از امروز اعمال می شود که 
تنها گروه شغلی یک امکان ادامه فعالیت دارد. بر این اساس مشاغل حیاتی و ضروری 
مرتبط با زندگی روزمره مردم نظیر مراکز امدادی و درمانی، اورژانس ها، مراکز امنیتی، 
مراکز اداری و خدماتی، فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها و مراکز تامین ارزاق 
و مایحتاج عمومی، نانوایی ها و داروخانه ها طی این مدت باز هستند و می توانند به 

فعالیت و ارائه خدمات بپردازند.

خبر

فرم اشتراك روزنامه

    شرایط اشتراک :
ساعات تحویل روزنامه از 6 الی 11 صبح

شروع اشتراک ( متقاضیانی که درخواست خود را به طور کامل تحویل نمایند ) اول و شانزدهم هر ماه می باشد. 
مبلغ مندرج در جدول فوق بابت روزانه یك نسخه اشتراک می باشد .

لطفاً کپی فیش بانكی را تا پایان اشتراک نزد خود نگهداری فرمائید .
در صورت عدم تحویل روزنامه حداکثر تا ساعت 14 همان روز مراتب را با تلفن   88731981  اعالم فرمائید .

 نام و نام خانوادگی : ..................................... شرکت / موسسه : ................................... کدپستی : ........................ تلفن :.......................

فاکس : ................................  تعداد درخواستی :......................................  مدت اشتراک:  6 ماهه                   یك ساله

آدرس : ...........................................................................................................................................................................................

شماره فیش بانكی : ........................................ بانك : .........................................   تاریخ واریز فیش : ....................................................

 « فقط تهران بزرگ »
یكساله6 ماههدوره اشتراک

3/000/0006/000/000هزینه اشتراک (ریال)

کلیه متقاضیان محترم می توانند هزینه اشتراک خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدول ذیل : 
 به حساب جام بانك ملت به شماره 78/ 463983  به نام روزنامه جهان صنعت 

 واریز و اصل سند بانكی مربوطه را به همراه فرم تكمیل شده به دفتر امور مشترکین روزنامه جهان صنعت ارسال نمائید . 
آدرس : میدان آرژانتین- بلوار بیهقی- خیابان  دهم غربی- پالک 10- واحد 2 و یا ارسال از طریق نمابر : 88731431

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

عضو ش��ورای عالی نظام پزشکی 
راهکار خروج از شرایط بحران کرونا 
را نیازمند عزم ملی و بازنگری اساسی 
در نحوه مدیریت بیماری در کش��ور 

دانست.
حسین قشالقی با اشاره به اینکه 
ویروس کرونا در خأل مدیریت ناکارآمد 
روز به روز نگران کننده تر از قبل جوالن 
می ده��د، گف��ت: ش��رایط کنونی از 
مدت ها قبل از س��وی کارشناس��ان 
پیش بینی شده و هش��دارهای الزم 

داده شده بود.
وی با اشاره به اینکه آمار مبتالیان 
 PCR ب��ه جهت تع��داد کم تس��ت
نس��بت به خیلی از کشورها به ظاهر 
پایین گزارش می شود، افزود: میزان 
مرگ و میر واقعی قابل کتمان نیست 
و وزارت بهداشت صرفا مواردی را که 
تست مثبت دارند در آمار فوت شدگان 

محسوب می کند.
وی ادام��ه داد: فوتی های��ی که بر 
اساس یافته های پاراکلینیکی و بالینی 
رخ می دهد بر تیم درمان کامال محرز 
بوده اما در لیس��ت فوتی های وزارت 

بهداشت قرار نمی گیرد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با 
اش��اره به آمارهایی که گاها از سوی 
برخی مدیران به صورت غیر رسمی 
اعالم می ش��ود، اظهار کرد: بر اساس 
گزارش ه��ای میدان��ی کادر درمان و 
همچنین با بررسی آمار دفن شدگان، 
می توان گفت میزان مرگ و میر کرونا 
در کشور حدود سه تا چهار برابر آمار 

رسمی است.
قش��القی با اشاره به اینکه رعایت 
پروتکل ه��ا از س��وی م��ردم ارتباط 
مس��تقیم ب��ا درک صحی��ح و قابل 
اعتماد آنان از وضعیت موجود بیماری 
در کش��ور دارد، تصریح ک��رد: عدم 
اطالع رسانی شفاف و دقیق وضعیت 
موجود این بیماری در کشور و صرفا 
اعالم وضعیت زرد یا قرمز در شهرها، 
اشتباهی خطرناک و غیرقابل جبران 
و از دالیل مه��م افزایش مبتالیان و 

فوت شدگان است.
وی گفت: عالوه بر ضعف مدیریت 
و عدم بهره گیری درست از شیوه های 
معمول و شناخته شده علمی در کنترل 

و پیشگیری از همه گیری بیماری ها و 
نیز عدم هماهنگی کافی در بین ارکان 
حاکمیت در ابع��اد مختلف، از دیگر 
عوامل کنترل نش��دن این بیماری و 

شیب صعودی فوت شدگان است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با 
گریز به کیفیت ماس��ک های موجود 
در بازار بیان کرد: متاسفانه بخشی از 
ماسک های عرضه شده فاقد کیفیت 
و اس��تاندارد الزم هستند و از طرفی 
مردم به علت مشکالت معیشتی یک 
ماس��ک را چندین بار و گاها چندین 
روز استفاده می کنند، در صورتی که 
حداکثر زمان مفید اس��تفاده از یک 
ماس��ک استاندارد چهار ساعت است 
و اگ��ر ب��ه هر علتی ماس��ک از روی 
صورت برداش��ته ش��ود نباید مجددا 

استفاده شود.
قش��القی به پر ش��دن تخت های 
بیمارستانی در اکثر نقاط کشور اشاره 
کرد و گفت: بس��تری بیماران بعد از 
شدت گرفتن عالئم، خستگی مفرط 
یا بیمار ش��دن تع��داد قابل توجهی 

از کادر درم��ان، کاف��ی نب��ودن یا از 
کار افتادن برخ��ی تجهیزات حیاتی 
از جمل��ه دس��تگاه های ونتیالتور و 
در  س��انترال  اکسیژن س��ازهای 
بیمارستان ها که به جهت تحریم های 
آمریکا تعمیر یا جایگزین کردن آنها 
بسیار س��خت شده اس��ت، از دیگر 
عل��ل افزای��ش مرگ و می��ر کرونا در 

کشور است.
عضو ش��ورای عالی نظام پزشکی، 
خروج از شرایط حاضر و کنترل این 
همه گیری را نیازمند عزم ملی دانست 
و خاطرنش��ان کرد: در این ش��رایط 
اقتصادی کشور نیازمند اطالع رسانی 
دقیق و ش��فاف به م��ردم، بازنگری 
اساس��ی در اعضای ستاد ملی مبارزه 
ب��ا کرون��ا، اس��تفاده از ظرفیت های 
فیزیک��ی و توان مالی تم��ام نهادها 
و ارگان ه��ا و س��ازمان های مختلف 
وابسته به حاکمیت و همچنین بسیج 
س��ازمان های مردم نهاد با فرماندهی 
واحد و مقت��در و تالش برای جذب 

کمک های بین المللی هستیم.

تعداد جان باختگان کرونا ۳ تا ۴ برابر آمار رسمی است
سالمت
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مردی که مجسمه موزه را برداشت
یک آفریقایی با ورود به موزه ای که گویا موزه »لوور« بوده است، در اقدامی 

ساختارشکنانه خواستار بازگرداندن یک شیء تاریخی به آفریقا شد.
به گزارش ایسنا، یک صفحه توئیتر فیلمی را منتشر کرده که در آن یک مرد 
آفریقایی یک شیء تاریخی را که می گوید متعلق به آفریقاست از فضای موزه  
برمی دارد. این فرد در مقابل ممانعت نگهبانان موزه از خارج کردن این شیء از 

موزه، تاکید می کند که این شیء تاریخی باید به آفریقا برگردانده شود.
در فیلمی که جمعه، دوم آبان در این صفحه شخصی در فضای توئیتر منتشر 
شده، مرد آفریقایی بعد از برداشتن شیء تاریخی فریاد می زند »این ها را از ما 
برده اند، می دانید چند نفر و چند زن و بچه را برای بردن این آثار کشته و ما را 
بدبخت کرده اند؟ من این مجسمه را به خانه می برم به جای همه  دزدی هایی 
که از آفریقا شده است.«  اما در این بین یکی از کاربران می گوید »شیئی که 

این مرد برداشته متعلق به آسیاست نه آفریقا.«
از س��وی دیگر، برخی کاربران اقدام این مرد آفریقایی، فیلمبرداری از ابتدا 
تا انتها و نیز انتشار آن را در صفحه های مختلف برای وایرال کردن و باال بردن 

تعداد دنبال کنندگان صفحه مورد نظر می دانند.

تعطیلی موزه های تهران برای چهارمین هفته متوالی

مدیر اداره کل موزه ها از ادامه تعطیلی موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی در استان تهران برای چهارمین هفته 

متوالی خبر داد.
محمدرضا کارگر گفت: با توجه به تاکید ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا 
در کش��ور برای تعطیلی مجموعه های تاریخی و فرهنگی و ورزش��ی تهران، 
موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی در استان تهران نیز تا پایان هفته- 9 
آبان- تعطیل هستند و در صورت تصمیم بر ادامه دار بودن این تعطیلی، تعطیلی 

موزه ها هم بار دیگر اعالم می شود.
با توجه به قرارگرفتن موزه ها و محوطه های فرهنگی تاریخی در لیست اماکن 
پرخطر در موج نخست کرونا از یک سو و اعالم متولیان میراث فرهنگی مبنی بر 
اینکه هر زمان هر کدام از استان های کشور در شرایط قرمز قرار گرفتند و ستاد 
ملی کرونا درخواست تعطیلی محوطه های پرتردد را داشت، میراث فرهنگی نیز 
موزه ها و محوطه های تاریخی را تعطیل می کند و از سوی دیگر چون در موج اخیر 
کرونا تا امروز ۳1 استان کشور در شرایط قرمز قرار گرفته اند، بر اساس اعالم ستاد 
ملی کرونا در استان های مختلف کشور، بخش زیادی از موزه ها و محوطه های 

تاریخی و فرهنگی زیر نظر این وزارتخانه در سراسر کشور تعطیل شده اند.

افت شدید شمار بازدیدکنندگان برج ایفل
در پ��ی محدودیت ه��ا و قوانین 
سختگیرانه ناش��ی از شیوع ویروس 
کرونا شمار بازدیدکنندگان برج ایفل 

با کاهش مواجه شده است.
آمار فروش بلیت بازدید از برج ایفل 
در مقایسه با سال 2019 با ۸0 درصد 

کاهش مواجه شده است.
یکی از مس��ووالن نگه��داری از 
این برج می گوی��د: »ما روزانه 2۵00 
بازدیدکننده  داریم این در حالی است 
که این آمار می توانس��ت به 2۵ هزار 
بازدیدکننده برسد... از پایان تابستان تاکنون آمار بازدیدکنندگان این برج به 

10 تا 20 درصد آمار همیشگی رسیده است.«
ب��ه دلیل لزوم رعایت فاصله اجتماعی، فقط نیمی از ظرفیت همیش��گی 

آسانسورهای این برج قابل استفاده است.
همچنین ساعت های شبانه بازدید از این برج به دلیل منع رفت و آمد شبانه 
در پاریس که از س��اعت 9 ش��ب به اجرا گذاشته می شود، لغو شده است، اما 
عاملی که بیش از هر چیز س��بب کاهش شماربازدیدکنندگان این برج شده، 
نبود گردشگران خارجی است که معموال ۸۵ درصد از بازدیدکنندگان این برج 

را دربرمی گرفتند.
پاریس همچون بسیاری از شهرهای فرانسه با آمارباالی مبتالیان به ویروس 
کرونا مواجه است. روز پنجشنبه، فرانسه آمار روزانه 41۶22 مورد جدید ابتال 

به کووید19 را گزارش کرد.

اج��الس بین المللی گردش��گری 
روستایی که با موافقت سازمان جهانی 
جهانگردی میزبانی آن به ایران واگذار 
شده بود با شیوع ویروس کرونا به تعویق 
افتاده است. معاون گردشگری گفت به 
محض بهبود ش��رایط این اجالس در 

ایران برگزار می شود.
ولی تیموری در نشست هم اندیشی و 
بررسی شاخص های پروژه اعتبارسنجی، 
ارزیابی و رتبه بندی مقاصد گردشگری 
روس��تایی که با حضور کارشناسان و 
مس��ووالن نهادهای فرابخشی مرتبط 
با موضوع روس��تاها برگزار شد، گفت: 
با توجه به انتخاب شعار امسال سازمان 
جهانی گردش��گری )UNWTO( با 
عنوان »گردشگری و توسعه روستایی« 
که از تاریخ 2۷ سپتامبر سال میالدی 
به مدت یک س��ال مورد توجه است، 
قصد داریم همانند س��ایر اعضای این 
نهاد بین المللی، تمرکز کاملی روی این 

موضوع در سال آتی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون کارگروهی 
با عنوان »کارگروه گردشگری روستایی« 
ذی��ل دفتر همکاری و توافق های ملی 
معاون��ت گردش��گری ش��کل گرفته 
اس��ت، افزود: هدف ما این است که با 
کمک بخش های تخصصی فرابخشی 
مرتبط نقشه راه یا سند بخشی توسعه 
گردشگری روستایی را آماده کنیم. در 
حال حاضر شرح خدمات آن تهیه شده 
و به تایید شورای پژوهشی وزارت نیز 
رس��یده است. این کار همزمان با سال 
توسعه گردشگری روستایی به عنوان 
الگوی اجرایی، بس��تر سایر پروژه های 
مرتبط ازجمله اعتبارسنجی، ارزیابی و 
رتبه بندی مقاصد گردشگری روستایی 

را سبب خواهد شد.
مع��اون گردش��گری بی��ان کرد: 
دیدگاه کلی ما در معاونت گردشگری 
و متخصص��ان هم��راه فرابخش��ی در 
پروژه های مرتبط در نظر گرفتن توسعه 
پایدار و مسووالنه ضمن مشارکت فعال 
با جامعه محلی است. تیموری با بیان 
اینکه روستاها در منظومه گردشگری 
ما بس��یار مهم هس��تند، اظهار کرد: 
روس��تاها به عن��وان گنجینه هایی از 
آداب، رسوم و خرده فرهنگ های ملی 

و بومی اقوام مختلف ایرانی به ش��مار 
می آیند و هرکدام حداقل یک ویژگی 
برجسته دارند تا بتوانند به عنوان جاذبه 
گردشگری مطرح شوند و در بسته های 

سفر جای بگیرند.
تیموری همچنین در تشریح خط 
مش��ی کلی فعالیت در حوزه روستاها 
به عنوان مقاصد مهم گردشگری کشور 
بیان کرد: روستاییان ما قرار نیست شغل 
و کار اصلی خود را کنار بگذارند و تنها 
به موضوع گردش��گری بپردازند. آنها 
امور روستایی را ادامه می دهند و وقتی 
متوجه می شوند که کارآنها، نحوه زندگی 
و معیشت شان برای دیگران مهم و مورد 
توجه است، چه بسا با احساس غرور و 
افتخار بیشتر در روستایشان حضور پیدا 
خواهند کرد. بنابراین آنچه ما به دنبال 
آن هستیم این نیست که فرآیند کلی 
زندگی روستاییان متوقف شود، ما با این 

رویکرد موافق نیستیم.
وی افزود: در واقع هدف این اس��ت 
که گردش��گری و صنایع دستی کمک 
کند تا درآمدهای روس��تاییان متنوع 
ش��ود، به گون��ه ای که وقت��ی درآمد 
آنها تا پی��ش از این باغداری، باغبانی، 
کشاورزی، دامداری و... بوده یک گزینه 
و شاخه جدید تحت عنوان فعالیت های 
گردشگری به تامین معیشت شان اضافه 
ش��ود. معاون وزیر می��راث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دستی ادامه داد: 
تحقق این رویکرد بی ش��ک می تواند 
روند خالی ش��دن روس��تاها از سکنه 
را ُکن��د کند و ضمن حفظ فرهنگ و 
آداب و رس��وم به واس��طه اشتغالزایی 
مهاجرت معکوس را سبب شود. او در 
بخش دیگری از س��خنان خود اظهار 
کرد: اینکه گفته می ش��ود روس��تایی 
به بخش یا ش��هر تبدیل ش��ده است، 
پیشرفت به حساب نمی آید. این تحول 
با تغییرات عمیق در معماری و ساختار 
روستا همراه است و ضمن از بین بردن 
فرهنگ بومی و محلی، پیشینه هویت 
مربوطه را از آن می گیرد، در نتیجه در 
طرح ها و پروژه های گردشگری روستاها 
به صورت مستقل در ابعاد اصیل خود 
مورد توجه و تبدیل ش��دن به مقصد 

گردشگری هستند.

معاون گردشگری با بیان اینکه هم 
اکنون موضوع تدوین برنامه ملی توسعه 
گردشگری نیز در دس��ت اقدام است، 
افزود: این موضوع ش��رایط مطلوبی را 
ب��رای پرداختن در حوزه گردش��گری 
روستاها ایجاد می کند، چرا که مشاوران 
داخلی و بین المللی با توجه به شعار امسال 
قطعا ظرفیت روستاها را احصا خواهند 
کرد و مورد توجه ق��رار خواهند داد. او 
همچنین با توجه به موافقت س��ازمان 
 )UNWTO( جهان��ی گردش��گری
مبنی بر میزبانی رویدادی بین المللی با 
عنوان گردشگری روستایی در جمهوری 
اسالمی ایران، یادآور شد: پیرو پیگیری 
صورت گرفته در اجالس اجرایی اخیر 
سازمان جهانی گردشگری در تفلیس، 
ای��ن موضوع به محض بهبود ش��رایط 

کرونا در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت 
تا پشتوانه علمی بین المللی قابل اتکا در 
موضوعات مربوط به توسعه گردشکری 
روستایی مورد استفاده قرار گیرد. تیموری 
با اش��اره به اینکه هدف از اجرای پروژه 
اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه بندی مقاصد 
گردشگری روستایی این است که همه 
روستاها هدف گردشگری باشند، گفت: بر 
این اساس ابتدا باید جاذبه های گردشگری 
را احصا کنیم. ببینیم در چه شرایطی 
هستیم. چه ظرفیت هایی در این حوزه 
وجود دارد و سپس با رتبه بندی جاذبه ها، 
اولویت پرداختن به آنها مورد بررسی قرار 
گیرد. این موضوع در آینده گستره وسیعی 
از مقاص��د گردش��گری را در برخواهد 
گرف��ت و می تواند عالوه بر روس��تاها، 
شهرها، استان ها و همین طور جاذبه ها 

و سایت های گردشگری و تاریخی را به 
صورت مستقل دربر بگیرد. وی توضیح 
داد: طبق رویکرد علمی روز در رتبه بندی 
و ارزیابی مقاصد گردش��گری هیچ یک 
از حلقه ه��ای جاذبه های گردش��گری 
حذف نمی ش��وند، به گونه ای که وقتی 
گفته می شود گردش��گری روستایی، 
نباید هیچ روستایی از جامعه مخاطب 
گردشگری حذف شود بلکه باید همه 
روستاها مشمول برنامه ریزی و پیشرفت 
در این حوزه باشند، البته در سطح رتبه 
و اعتباری که در ارزیابی معین می شود. 
معاون گردش��گری همچنین موضوع 
عرضه و تقاضا را در رتبه بندی روستاها 
به عنوان مقاصد گردشگری موثر دانست 
و اف��زود: هدف از انج��ام این طرح این 
اس��ت که فرد روستایی اعم از دهیار یا 

مسوول مربوطه به عنوان عرضه کننده 
خدمات، ضمن آگاهی از نتایج حاصل، 
خود را در ارتقای درجه اخذش��ده موثر 
بداند و با برداش��تن ی��ک گام، موجی 
از حرکت مس��ووالنه را از بطن جامعه 
محلی ایجاد کند. تیم��وری گفت: در 
بخش تقاضا نیز دیدگاه و خدمات مورد 
نیاز گردشگران می تواند در شکل گیری 
نهایی شاخص های تشکیل دهنده هرم 
ارزیابی نهایی روس��تا موثر واقع ش��ود. 
بدین ترتیب ایجاد چنین س��اختاری 
سبب می شود تا افراد تاثیرگذار در این 
منظومه که قابلیت ارزیابی و ارتقا دارند، 
خود را موثر بدانند و ضمن کسب منافع 
اقتصادی روس��تاییان، توسعه پایدار و 
مسووالنه گردشگری را منطبق بر پذیرش 

جامعه محلی بنا کنند.

علی ربیعی سخنگوی دولت 1۵ مهراز موافقت هیات دولت 
و ستاد مقابله با کرونا با پرداخت تسهیالت جدید به بخش 
گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن خبر داد. مقرر بود 
بازپرداخت تسهیالت بانکی که قبال دریافت شده است تا پایان 
سال 1۳99 امهال شود. همچنین اجازه داده شد پرداخت حق 
بیمه سهم کارفرمایی سال 99 و هزینه آب، برق و گاز سال 99 
و هزینه های مالیاتی سررسید سال 99 تا پایان امسال مهلت 
داده شود. با پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده 
حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد. با این حال 
فعاالن گردشگری می گویند این مصوبات با گذشت دو هفته 
هنوز اجرایی نش��ده است. معاون گردشگری اما اواخر هفته 
گذشته از ابالغ مصوبه پرداخت تسهیالت جبران خسارت کرونا 

به بنگاه های گردشگری از سوی بانک مرکزی خبر داد.
در ابالغیه بانک مرکزی خطاب به بانک های پرداخت کننده 
تس��هیالت جبران��ی خس��ارت کرون��ا آمده اس��ت: »برای 
کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری موضوع ابالغیه 
شماره 9۶۸9 مورخ1۳99/2/۷ )زیررسته های مصوب کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناش��ی از شیوع ویروس کرونا( 

تسهیالت ذیل فراهم می شود:
1- بازپرداخت تسهیالت بانکی قبلی دریافت شده تا پایان 

سال 1۳99 امهال می شود.
2- با پرداخت تس��هیالت به کسب و کارهای آسیب دیده 
حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل 
مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع 

ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه 
امس��ال ثبت نام کنند. بازپرداخت اقس��اط این تسهیالت از 

اول اردیبهش��ت ماه س��ال 1400 خواهد بود. بنگاه هایی که 
با دس��تورالعمل قبل تس��هیالت دریافت کرده اند نیز مجاز 

به دریافت مابه التفاوت تسهیالت طبق دستورالعمل جدید 
خواهند بود.« ولی تیموری معاون گردشگری نیز در تشریح 
جزئیات بیشتر این تسهیالت گفته است: مذاکرات و تالش های 
چندماهه بی نتیجه نماند و این هفته میزان تسهیالت بانکی به 
تفکیک رسته های شغلی حوزه های گردشگری و نحوه اعطای 

آن به تایید نهایی رسید و ابالغ شد.
این تسهیالت آنچنان که معاون گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی ش��رح داده، به کلیه 
کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و 
کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می یابد. بر این اساس 
تاسیسات گردشگری می توانند از حداقل 1۶ میلیون تومان تا 
900 میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود 12 درصد و با دوره 

تنفس حدود شش ماه بهره مند شوند.
برای راهنمایان گردشگری 20 میلیون تومان، دفاتر خدمات 
مس��افرتی بین 1۵0 تا ۳00 میلی��ون تومان و اقامتگاه های 
بومگردی و سنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد 
بین ۸0 تا 200 میلیون تومان تسهیالت بانکی تعلق می گیرد. 
معاون گردشگری گفته است: چنانچه تاسیسات گردشگری در 
سری قبل مبلغ کمتری گرفته باشند می توانند مابه التفاوت آن 

را از بانک دریافت کنند.
مبلغ این تس��هیالت قبال از شش میلیون تا 1۶ میلیون 
تومان بود که در ازای حفظ ش��غل اختصاص می یافت و با 
اقبال چندانی از سوی بخش گردشگری با توجه به خسارتی 

که متحمل شده است، روبه رو نشد.

جزئیات وام جدید کرونا
گردشگری

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی:

همه روستاها هدف گردشگری هستند

زمان پیشنهادی: 20 دقیقه

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

نباید تکرار شود. 
2- در ه��ر مربع ۳×۳ اعداد یک تا 9 باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پیشنهادی: 40 دقیقه

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

کشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی: 
1- مقام کشیش پس از پاپ- چشم انداز وسیع

2- مزدور- زمین لرزه دریایی- رفتار آراسته
۳- نش��انه ای به شکل دو خط متقاطع- پسوند آلودگی- از 

انواع ماهی شمال
4- خودمان- نیای تهمتن- سعی و کوشش- ساز اختراعی 

کریستوفری ایتالیایی
۵- خوراک آمیزه تخم مرغ و اس��فناج- تنیس��ور برجس��ته 

اسپانیایی
۶- گوش��ه بیرونی دیوار- مشهور و پرآوازه- از طوایف ایران 

ما- اسباب و لوازم زندگی
۷- گلی درش��ت به رنگ صورتی مایل به ارغوانی- مقیاسی 
برای درجه حرارت که به نام کاش��ف اسکاتلندی آن نامیده 

می شود- فعل ربطی
۸- برعکس- جنگ نادرش��اه افشار با هندوان- نوعی کلید 

قطع و وصل برق
9- واحدی در سطح- از اعیاد ایرانیان باستان- ابزاری مورد 

استفاده در بنایی
10- بشقاب بزرگ- از ویتامین ها - چوب سوزاندنی - سخن 

پریشان گویی بیمار تب دار
11- نور خورشید- در لحظه های پیاپی 

12- نی��کان و صالحان- س��ال به انگلیس��ی- تقویت امواج 
صوتی- اصل هر چیز

1۳- س��ایت معروف اینترنتی- خانم بزرگوار- فلز سنگین 
و قابل مفتول شدن

14- زن را همس��ر اس��ت- مورد قبول حق قرار گرفته- در 
این وقت

1۵- باز گفتن یا نوشتن سخنی از زبان دیگری- تپه بسیار 
زیبا و از جاذبه های گردشگری در شهر الهیجان

افقی:
1- ش��هر زیارتی درحومه ش��مالی بغ��داد- محل وحی به 

حضرت موسی )ع( به پیامبری
2- برقرار کردن حکم- گرمابخش زمستانی- درخشان

۳- شک و گمان- نوعی کارد نوک تیز- خوش باور
4- ایجاد رنج و زحمت برای کسی- تالطم دریا- بندر عراق 

در دهانه اروندکنار
۵- ورزش جمع��ی ب��ا توپی خاص- دان��ه گیاهی دارویی- 

پوشش سر 

۶- گرداگرد دهان- کهنس��ال- کش��وری در ش��رق آفریقا 
ب��ا مرک��ز نایروبی- منج��م آلمانی که ۷۵000 س��تاره را 

رصد کرد
۷- بان��گ و ن��دا- کمک رس��انی- یک��ی از دس��تگاه های 

موسیقی ایرانی
۸- یکتای کفش- موجودی حساب- آزردگی خاطر

9- در پناه- سیاره زهره- حرفی برای افسوس
10- کوهپایه ادبی- کش��ف زکری��ای رازی- نی نواختن- 

مرغابی
11- ضمیر جایگزین- از انواع قوم و خویش- کشورها

12- بزرگ و سرور- برنج کاری- بزرگ روستا
1۳- گونه ای بمب خوش��ه ای- س��الم و بی عی��ب- غربال 

کوچک
14- دارای نظ��م ، ترتی��ب و پیوس��تگی- می��ل ب��ه غذا- 

شعله های آتش
1۵- حیثیت و اعتبار- نوعی مجسمه یا لباس 
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حکایت کار اهل دولت 
ایشان همچنین با توصیه  به واگذاری  انجام این گونه  بازدید ها  از سوی 
مجلس به آحاد نمایندگان ضمن انتقاد از سفرهای پرسروصدای رییس 
مجلس و هیات همراه خواستار انجام بازدیدهای میدانی افراد و نمایندگان  
از شهرها و استان ها، متناسب با شأن و جایگاه و وظایف و اختیارات شان 
شدند .ایشان با انتقاد از تبلیغات فراوان رسانه ای و بازتاب غیرعادی خبری 
از سوی صداوسیما، نوع و سبک سفر اخیر آقای قالیباف و هیات همراه  را 
شائبه برانگیز خواندند و خواستار تدوین چارچوب برای سفرها و بازدیدهای 
مستمر نمایندگان، اعضای کمیسیون های تخصصی و متناسب با اختیارات 
آنان و با رویکرد  تعامل با سایر قوا و  صدور دستورات اجرایی موثر شدند.در 
پیشنهادات ارائه شده از سوی ایشان ضمن مثبت ارزیابی کردن دغدغه حضور 
میدانی مسووالن، به  ضرورت برنامه ریزی برای توانمند سازی نمایندگان از 
لحاظ سبک کار و ارتباط با مسووالن، دریافت مستمر گزارشات نظارتی 
مجل��س از حضور و بازدید های نمایندگان از حوزه های انتخابیه و طرح 
مش��کالت در کمیسیون های تخصصی، حضور مستمر و منظم و سفر  
اعضای کمیسیون های تخصصی به مناطق مختلف کشور تاکید شده است 
.ایشان ضمن اشاره به خاطرات بازدید خود و نمایندگان مجلس دهم  از 
مناطق سیل زده و پرهیز از  انتشار گزارش و با هدف جلوگیری از شائبه های 
تبلیغاتی، پیشنهاد کرده اند از توان و پتانسیل همه نمایندگان استفاده شود 
و همچنین از نمایندگان در حوزه های انتخابیه پشتیبانی شود تا آنان نیز 
موثرتر باشند .سومین مصاحبه مربوط به   مهندس اکبر ترکان از مشاوران 
نزدیک به رییس جمهور  در گفت وگو با روزنامه دنیای اقتصاد 29 مهرماه 
بود که ایشان با اصل سفرها موافق بوده و بر ضرورت اصالح کژی ها تاکید 
کرده اند .آقای مهندس ترکان با توجه  به  تجربه مسوولیت های متعدد در 
نظام جمهوری اسالمی و با یادآوری خاطرات سفرهای دوران مسوولیت 
شهیدان رجایی و باهنر و رویکرد های آنان در حل مشکالت و همچنین 
مدل حاکم بر سفرهای اوایل انقالب  و دولت و وزرا در بررسی مسائل منطقه 
و تصمیم گیری در خصوص مسائل و مشکالت، از دور شدن از اهداف این 
گونه سفر ها و از دست دادن ماهیت و کارکرد حل مساله و توجه به رویکرد 
پوپولیستی  و یکسری مسائل تشریفاتی انتقاد کردند و حضور در استان ها با 
بار و بندیل و به همراه تیم های عکاسی و خبری از این استان به آن استان 

را تعبیر به صدای انتخابات کردند .
ایشان همچنین با طرح سوالی از قبیل اینکه نمی دانم نقش قانونگذار 
یا رییس مجلس در سفر استانی چیست، به دستورات اجرایی صادر شده 
از سوی رییس مجلس در سفر استانی  برای ساخت و اجرای پروژه ها  از 
قبیل جاده و یا مداخالت برخی نمایندگان در مسوولیت اجرایی مانند تغییر 
مدیران پس از انتخابات اعتراض کرده و آن را دخالت در امور قوه مجریه 
دانستند .متعاقب پایان سفر و سرکشی  نمایندگان  به حوزه های انتخابیه و 
حضور در نخستین روزهای مجلس  نطق های نمایندگان در جلسات مجلس 
سرشار از خشم و انتقاد از عملکرد ضعیف  دولت و مقامات اجرایی استانی 
و محلی  در توجه به حل مشکالت و معیشت مردم بود که این انتقاد ها 
تا ابراز  ناراحتی از عدم تحرک دولت و شخص رییس جمهور و درخواست 

سوال و استیضاح و پاسخگویی ایشان پیش رفت .
اما اصل ماجرا و راهکار توسعه زمینه های تعامالت نمایندگان مجلس و 

مدیران اجرایی و قضایی چیست؟
با  بررسی تجربیات انتخابات  پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی  
از ابتدا تاکنون به این نتیجه می رسیم که مردم فهیم ایران به این نقطه از 
آگاهی رسیده اند و نیک می دانند برابر قانون اساسی تفکیک قوا در کشور 
پذیرفته شده و مسوولیت های مجلس، دولت و قوه قضاییه  بسیار روشن و 
شفاف است.اما متاسفانه هنوز عده ای از کاندیداهای مجلس شورای اسالمی  
با طرح  و برجسته سازی مشکالت و نیازهای مردم و با وعده های متعدد 
اجرایی  و  با شعارهای رفع مشکالت،  آرای مردمی را کسب  می کنند و وارد 
مجلس  می شوند .این موضوع دو مشکل اساسی را فراروی نمایندگان و دولت  
قرار می دهد؛  نخست آنکه نمایندگان جدید در ایام حضور در برنامه های 
سرکشی از حوزه های انتخابیه  با سیل درخواست ها و مطالبات مردمی و 
پیگیری شعارهای  مطرح شده از سوی کاندیداهای منتخب مواجه می شوند 
و انتظار دارند نماینده منتخب در اسرع وقت مشکالت فردی و اجتماعی 
شهروندان و حوزه انتخابیه را حل کند.دوم اینکه به جهت پیش بینی طرح ها 
و پروژه های اجرایی از سوی دولت با اولویت  نیازهای استان ها و شهرها و 
ضرورت عمل و هزینه  و اجرای برنامه ها براساس بودجه مصوب ساالنه از 
سوی مجلس شورای اسالمی، امکان تخصیص اعتبار برای اجرای طرح های 
پیش بینی نشده و البته براساس اولویت و درخواست مردم وجود ندارد .در 
کنار این مشکالت، انتصاب مقامات استانی و محلی ضعیف و عدم توجه 
آنان به مشکالت پیش آمده، کارهای اجرایی مصوب نیز بر زمین مانده و 
این مشکالت توسط مردم به نماینده منتقل و به عنوان مسوولیت نماینده 
تلقی می شود .برخی از این مشکالت با تعامل و پیگیری دفتر و شخص 
نماینده حل می شود. اما برخی مشکالت نیازمند تخصیص اعتبار فراوان و 
طی تشریفات قانونی است و امکان اجرای آن در زمان کوتاه میسر نیست 
.اکنون نمایندگان مجلس  همانند سیبل  مقابل  میدان  تیراندازی   مورد 
هدف مردم  و به  باد انتقاد قرار می گیرند و چاره ای جز مکاتبه و پیگیری 
درخواست ها از وزارتخانه های مربوطه ندارند. این درخواست ها نوعا زمانبر بوده 
و با چالش های مختلفی در تامین اعتبارات و مراحل اجرا مواجه می شوند 
.این گونه است که  پیگیری اولویت ها و مطالبات  مردم توسط  نمایندگان به 
عنوان دخالت در کار اجرایی تلقی می شود. در صورت عدم توفیق نماینده 
در تحقق درخواست های مردم حوزه انتخابیه، از ابزارهای سوال و استیضاح 
از وزرا و هیات دولت و در نهایت رییس جمهور در دستور کار قرار می گیرد 
.هر چند استفاده از ابزارهای قانونی برای پیگیری کارها از سوی نمایندگان  
با چالش های فراوانی چون امکان سوء استفاده مخالفان و دشمنان از مساله، 
ایجاد وقفه در کار دولت برای خدمت  و تحمیل هزینه های احتمالی در صورت 
استیضاح و کنار رفتن دولت و  رویارویی  گروه های سیاسی موافق و مخالف 

دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 روبه رو است .
حال چه باید کرد � 

به نظر می رس��د با وجود تجربیات موجود در کش��ور و همچنین با 
اولویت بخش��ی به بررس��ی راهکارهای برون رفت از این مشکالت، مرکز 
پژوهش های مجلس با همکاری دولت و قوه قضاییه روند ها و رویه های قانونی 
و سبک تعامالت ضروری میان نمایندگان را بازتعریف کند و به تصویب قانونی  
برساند  .بررسی بخشی از انتقادات در خصوص سفرهای رییس مجلس 
ش��ورای اسالمی و هیات همراه و نمایندگان  به استان ها  و پیشنهادات 
مطروحه و همچنین  تدوین چارچوب های قانونی و تعیین ضرورت ها و 
سطوح مقامات در بازدید ها و سفرها راهگشای حل مشکالت کشور خواهد 
بود .ضروری است  با تدوین برنامه های بلندمدت و با تعیین و تصویب برنامه ها 
با رویکرد توسعه زیرساخت  از قبیل امکانات خدمات  آموزشی و بهداشتی و 
پزشکی، راه ها و  جاده ها و مسیر های مواصالتی ، ارتباطات و فناوری اطالعات، 
امکانات قابل قبول برای روستا ها،  مطالعه و تامین منابع آب ، توجه به بخش 
گردشگری در ایجاد اشتغال پایدار و شناسایی ظرفیت ها و استعدادهای 
استان ها و شهرها در زمینه های مختلف و توجه به صادرات در کنار تربیت 
نیروی انسانی متخصص و دارای انگیزه  برای مدیریت  در سازمان ها و نهادهای 
دولتی و خدمت خالصانه  و روحیه جهادی  و با بهره گیری  از ابزارهای نوین 
مالی و با تاکید بر مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیرساخت  بار 
سنگینی از مسوولیت ها را از دوش  نمایندگان برداریم. یقینا با کمک به  
تمرکز نمایندگان در قانونگذاری و نظارت دقیق  بر عملکرد قوه مجریه و 
قضاییه آینده ای روشن فراروی کشور قرار خواهد گرفت. یقینا تالش های 
جناب آقای دکتر قالیباف و هیات همراه و سایر  نمایندگان در قبول زحمت 
سفر به استان ها و بررسی مشکالت مردم عزیز شهرهای کشور از نزدیک 
و انتقال مسائل و مشکالت آنان جهت بررسی در کمیسیون ها و رایزنی با  
مجموعه های دولت و قوه قضاییه  در این برهه حساس و با وجود خطر ابتال 
به بیماری کرونا در راستای کاهش آالم مردم و  با هدف عمل به توصیه های 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای در همدلی و همکاری در 
حل مشکالت کشور و سال پایانی دولت بوده و این بزرگواران مصداق تعبیر 

و شعر خواجه شیراز حضرت حافظ شیرازی  هستند که
روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم 

در لباس فقر کار اهل دولت می کنم
امید است دولت محترم در  سال و روزهای  پایانی خدمت  با تجمیع 
امکانات و با مشورت نمایندگان منتخب مردم  و قدردانی از نظارت و پیگیری 
اولویت ها و مشکالت و مسائل مردمی آنان   و اعمال    تغییرات فوری  در 
میان مدیران دستگاه های اجرایی و انتخاب مدیران با انگیزه و روحیه جهادی 
در روزهای باقی مانده، با کارنامه ای  درخشان در  خدمت به مردم شایسته 

ایران اسالمی ،  دولت را تحویل دولت  منتخب بعدی دهند .
* کارشناس مسائل سیاسی

آخرین وضعیت عبدالمجید ارفعی در بیمارستان
یکی از نزدیکان و دوستان عبدالمجید ارفعی گفت وضعیت این 
متخصص زبان های باستانی خوشبختانه پایدارتر شده و اکسیژن 

خون او که نوسان داشت، تا حدودی کنترل شده است.
عبدالمجید ارفعی در هفته گذشته به ویروس کرونا مبتال شده 
و به دلیل بدتر شدن حالش و افت اکسیژن خون، از جمعه، دوم 
آبان در بیمارستان مسیح دانشوری تهران و در بخش مراقبت های 

ویژه بستری است.
هادی صدیقی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه س��طح 
اکسیژن خون ارفعی دچار نوسان شده بود و حدود ۷0درصد افت 
داشت، گفت: خوشبختانه امروز سطح اکسیژن خون وی باالی 

۸0 نگه داشته شده و تا حدودی کنترل شده است.
او با تشکر از  همراهی کادر بیمارستان مسیح دانشوری برای 
رسیدگی کامل به پروفسور ارفعی، افزود: او حالش پایدارتر شده 

و اکنون زیر اکسیژن است.
به گفته صدیقی، همسرعبدالمجید ارفعی، ماه سیما فاتحی نیز 
که به دلیل ابتال به کرونا دچارافت اکسیژن خون است، صبح امروز 
)یکشنبه، چهارم آبان( در همان بیمارستان بستری شده است.

جایزه ادبی دوبلین برنده اش را شناخت
جایزه ادبی دوبلین کتاب »شیرفروش« نوشته آنا برنز را به 

عنوان برنده جایزه بین المللی ادبی دوبلین 2020 معرفی کرد.
به گزارش  سایت جایزه ادبی دوبلین، آنا برنز نویسنده ایرلندی 
به عنوان برنده جایزه بین المللی ادبی دوبلین انتخاب شد. او برای 
رمان »شیرفروش« این جایزه را دریافت و جایزه 100 هزار پوندی 
این رقابت را که بزرگ ترین جایزه ادبی برای یک رمان به زبان 

انگلیسی است از آن خود کرد.
آنا برنز نخستین نویسنده از ایرلند شمالی و چهارمین نویسنده 
زنی اس��ت که این جایزه معتبر ادبی را در تاریخ 2۵ س��اله آن 
دریافت می کند. به طور معمول نامزده��ای این رقابت ادبی از 
سوی کتابداران شهرهایی از سراسر جهان انتخاب می شوند تا از 

نویسندگان و مترجمان تقدیر کنند.
نام برنده امس��ال در رویدادی آنالین به عنوان بخش��ی از 
جش��نواره بین المللی ادبیات دوبلین اعالم شد. این جشنواره 
به ص��ورت آنالین تا 2۸ اکتبر ادامه دارد. این جایزه هر س��ال 
توس��ط اوون کیگان رییس شورای شهر دوبلین اهدا می شود، 
اما امسال به دلیل شیوع کرونا برگزار کنندگان قادر نبودند تا از 
برنده دعوت کنند به دوبلین س��فر کند و وی در حالی که در 
خانه اش در انگلستان حضور داشت این جایزه را دریافت کرد. در 
این مراسم سفیر ایرلند در بریتانیا جایزه این نویسنده ایرلندی 

را به دستش داد.
آنا برنز با دریافت جایزه اش گفت: این افتخاری بزرگ است 
و ذره ذره وجود من ذوق می کند. این افتخاری فوق العاده است 
مخصوصا با لیست فینالیست های فوق العاده ای که برای دریافت 

این جایزه وجود داشت.
وی در ادامه از شهردار دوبلین تشکر و درباره نقش کتابخانه ها 
صحبت ک��رد و گفت از وقتی یک دختر بچه بود به کتابخانه 

می رفت و جایگاه امروزش را مدیون آن روزهاست.

»جیمز باند« در مسیر اکران آنالین
سرویس های بزرگ نمایش آنالین چون نتفلیکس و اَپل در 
تالش برای خریداری حق اکران آنالین بیست و پنجمین قسمت 

از سری فیلم های »جیمز باند« هستند.
به گزارش ورایتی، »زمانی برای مردن نیست« طبق برنامه 
اصلی قرار بود در ماه آوریل رونمایی ش��ود اما با شیوع ویروس 
کرون��ا، تاریخ 12 نوامبر در بریتانیا و 20 نوامبر در آمریکا برای 
اکران عمومی این فیلم اعالم شد. با ادامه بحران جهانی شیوع 
ویروس کرونا سازندگان این فیلم سینمایی در نهایت تصمیم 

گرفتند آن را در سال 2021 اکران جهانی کنند.
ح��اال و پس از چندین بار تعویق در برنامه اکران این فیلم، 
سرویس های نمایش آنالین در تالشند حق اکران جدیدترین 
قسمت از فیلم های »جیمز باند« را به قیمت ۶00 میلیون دالر 

خریداری کنند.
گفته می ش��ود کمپانی »MGM« که س��ازنده فیلم های 
»جیمز باند« است تاکنون و در نتیجه تعویق در اکران این فیلم 

سینمایی بین ۳0 تا ۵0 میلیون دالر ضرر کرده است.
پیش تر کمپانی های سونی و پارامونت با توجه به بحران جهانی 
سینما بر اثر شیوع ویروس کرونا با فروش محصوالتی چون »سگ 
تازی« و »سفر به آمریکا 2« به سرویس های نمایش آنالین، ده ها 

میلیون دالر کسب کرده اند.
با این وجود سخنگوی کمپانی »MGM« در اظهار نظری 
جدید با رد این شایعه ها عنوان کرده فیلم »زمانی برای مردن 
نیست« فروشی نیست و قرار است برای اکران و حفظ تجربه 
نمایش فیلم در سینما برای مخاطبان در آوریل 2021 به سینما 
بیاید، اما برخی منابع اعالم کرده اند کمپانی »MGM« در حال 
بررسی فروش ۶00 میلیون دالری قسمت جدید »جیمز باند« 

است و در نهایت راهی جز این کار نخواهد داشت.
هنوز مشخص نیست »باربارا براکلی« و »مایکل جی ویلسون« 
تهیه کنندگان فیلم های »جیمز باند«، چنین قراردادی را امضا 

خواهند کرد یا خیر.

»جنایت بی دقت« در توکیو
بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم توکیو فیلمکس 
میزبان نمایش فیلم »جنایت بی دقت« ساخته شهرام ُمکری در 

بخش رقابتی اصلی خواهد بود.
در این رویداد سینمایی که از تاریخ ۳0 اکتبر تا ۵ نوامبر 
)9 تا 1۵ آبان( در کشور ژاپن برگزار می شود فیلم »جنایت 
بی دقت« در کنار 11 فیلم دیگر در بخش رقابتی اصلی که 
ویژه آثار برترین س��ینماگران نوظهور آسیایی است، به روی 

پرده می رود.
ساخته جدید شهرام ُمکری که اخیرا موفق به کسب جایزه 
هیات داوران )هوگو نقره ای( از جش��نواره فیلم شیکاگو شده،  
اولین نمایش جهانی خود را در بخش افق های جشنواره فیلم 

ونیز تجربه کرد.
بابک کریمی، محمد س��اربان، ع��ادل یراقی، فریبا کامران، 
بهزاد دورانی، س��یاوش چراغی پ��ور، ابوالفضل کاهانی، راضیه 
منصوری، االهه بخش��ی، معصومه بیگ��ی، گلنوش قهرمانی، 
محم��د ربانی، محمود بهرازنیا، میثم دامن زه، آریا تقی پوریان، 
مینا درودیان، حامد محمودی، صدف عمویی، کیانا منتجبی، 
سعید نادری، محمدحسین محمدیان، امیر شاملو، محمدرضا 
جنگی، محمدحسین قشمی و داوود بنی اسد، رضا اسدی، امین 
قلی پور، سوگند علی ولی اهلل، یسنا رزمی و ایهان شایگان بازیگران 

این فیلم سینمایی هستند.

ادبیات جهان

سینمای ایران

ادامه دیدگاهخبر

عب��اس معیری هنرمندی بود که با وجود 
سال ها دوری از ایران، تالش کرد تا از هنرش 
برای معرفی هرچه بیشتر و بهتر هنر و فرهنگ 
ایران بهره بگیرد. همین کوشش بی وقفه بود 
که باعث شد ژاک شیراک )رییس جمهور سابق 
فرانسه( از او به  عنوان استاد هنر بخش ایراِن 

شهر پاریس دعوت به همکاری کند.
عباس معیری، هنرمن��د نگارگر، نقاش و 
مجسمه س��از روز شنبه )سوم آبان ماه( بعد از 
تحمل دوره ای بیماری و در سن ۸1 سالگی از 
دنیا رفت. هنرمندی که در بیش از چهار دهه 
فعالیت هنری، در بیش از 140 نمایشگاه در 

کشورهای مختلف شرکت کرده است.
آثار این هنرمند پیشکسوت را که در کشور 
فرانسه زندگی می کرد می توان در مجموعه های 
خصوصی بنامی چون ش��اهزاده حسن خان 
محالتی، ش��اهزاده ابونصر عضد، سلطان علی 
قاجار و برخی از اهالی س��ینمای فرانس��ه از 
جمله کلود بری پی��دا کرد. حضور و فعالیت 
زنده یاد معیری آن قدر در عرصه هنر پاریس 

ارزشمند بود که در س��ال 201۶ آثار او را به 
 عنوان هنرمندی فرانسوی، به موزه هنر معاصر 
شهر سئول معرفی کردند و آثاری از او نیز از 

سوی موزه لوور خریداری شده است.
عباس معیری سال 1۳1۸ خورشیدی متولد 
شد. او دیپلم خود را در سال 19۶0 میالدی در 

مدرسه هنرهای زیبای تهران گرفت و از سال 
19۷0 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. سه 
سال بعد از آغاز تحصیل توانست جایزه »نیس« 
را از آن خ��ود کند؛ جایزه ای که او را در میان 
سایردانشجویان درخشان تر کرده بود. معیری 
برای ادامه زندگی شهر پاریس را انتخاب کرد و 

در تمام سال های حضور و فعالیتش تالش کرد 
تا به کمک آثاری که خلق و کنفرانس هایی که 
برگزار می کرد، هنر ایرانی را به جهان معرفی 

کند و آن را زنده نگه دارد.
او که سابقه برگزاری نمایشگاه های گروهی 
زیادی را در کش��ورهای مختلف دنیا داشت، 
سال 1۳۵۶ نیز نمایشگاهی انفرادی از آثارش 
را در ایران برگزار کرد. 41 سال بعد و در سال 
1۳9۷ نمایش��گاه دیگری از آثار این هنرمند 
فقید با هدف مرور آثار او ش��امل مجس��مه، 
طراحی، نقاشی، نگارگری و اسناد و تصاویری 
از فعالیت های او در سینما و تئاتر در دهه های 
40 و ۵0 خورشیدی در گالری شیرین برگزار 
ش��د.در این نمایشگاه که به کوشش انجمن 
فرانسوی بادگیر در گالری »شیرین« برپا شده 
ب��ود، ۵1 اثر از دوره های مختلف هنر زنده یاد 
عباس معیری به نمایش درآمد. قدیمی ترین 
اثر این نمایشگاه متعلق به سال 1۳۳9  بود و 
متاخرترین آن در سال 1۳9۵ امضا شده بود. 
بخشی از آثار این نمایشگاه، از مجموعه داران 
ایرانی و فرانسوی به امانت گرفته شده و بخش 
دیگر توسط خود هنرمند به نمایش گذاشته 

شده بود.

یادبود

نگاهی به کارنامه عباس معیری؛ از تهران تا پاریس

کودکان به عنوان س��رمایه های ملی 
یک کش��ور، الزم است در برنامه ریزی ها 
و برنامه سازی ها در صدر قرار داده شوند 
و در ای��ن مس��یر یکی از س��ازمان هایی 
که نقش��ی عمده و اساس��ی دارد، قطعا 

صداوسیماست.
 ۷0 و   ۶0 دهه ه��ای  در  زمان��ی 
برنامه های کودک تلویزیون با بهره گیری 
از مجرب تری��ن س��رمایه های فرهنگ و 
هنر، در زمره بهترین ها بودند؛ به نحوی 
که حتی بسیاری از بزرگترها را هم، پای 
گیرنده ها می نشاندند. کودکان آن روزها 
ک��ه پدر و مادرهای این روزها هس��تند، 
هنوز ترانه ها و موس��یقی های آن دوران 

را حفظ اند و زمزمه می کنند.
ب��ا پای��ان ده��ه ۷0 ، کمتر ش��اهد 
س��اخت برنامه های جذاب و مفید برای 
کودکان بودیم؛ ب��ه گونه ای که کودکان 
دهه ه��ای  ۸0 و 90 بیش��تر از طری��ق 
فیلم ها و برنامه هایی س��رگرم و آموزش 
داده می ش��دند که از کش��ورهای دیگر 
خریداری شده بودند. امروزه خیلی کمتر 
اتف��اق می افتد که موس��یقی یک برنامه 
در حوزه کودک آنقدر جذاب باش��د که 
کودکان تا س��ال ها آن ملودی و ترانه را 

به خاطر بسپارند.
دهقانی��ار که موس��یقی مت��ن آثاری 
مان��دگار همچ��ون »زیر گنب��د کبود«، 
»خون��ه مادربزرگه«، قس��مت دوم فیلم 
سینمایی »ش��هر موش ها«، »قصه های 
تابه تا« و اخیرا »قاصدک ها« را س��اخته 
اس��ت، درب��اره علت جذاب نب��ودن آثار 
موسیقایی حوزه کودکان، کاهش ساخت 
آثار موس��یقایی با کیفیت برای کودکان 
و راه حل بهب��ود این وضعیت مطالبی را 

عنوان کرده است.
این آهنگساز می گوید: اثر نمایشی که 
تولید و س��پس دیده شود، در عین حال 
که جذابیت های تصویری مورد نیاز را دارا 
باشد و توسط کادر حرفه ای ساخته شده 
باش��د، طبیعتا برای ساخت موسیقی به 
آهنگسازی نیاز دارد که به کار خود آگاه 
باشد. البته کاربلد بودن تنها به این معنا 
نیس��ت که فرد تحصیالت خیلی خوبی 
در حوزه مورد نظر داش��ته باش��د؛ بلکه 
به این معناس��ت که آهنگساز بتواند در 
ساخت اثر، اس��تعداد درونی آهنگسازی 
و ملودی س��ازی ژانر ک��ودک را به اجرا 
درآورد. البت��ه باید در نظ��ر بگیریم که 
در دهه ه��ای ۶0 و ۷0 تعداد کانال های 
تلویزیون، بس��یار کمتر از ام��روز بود و 
تولیدکنندگان و تهیه کنندگان از افرادی 
دع��وت می کردند که حقیقتا کار خود را 

بلد، صاحب نظر و بااستعداد بودند.

او ادام��ه می ده��د: زمان��ی ک��ه تعداد 
کانال های تلویزیون و ساعات پخش افزایش 
یافت، مسووالن شبکه های تلویزیونی مجبور 
شدند که برنامه های شبکه ها را به طریقی 
پرکنند؛ به همین دلیل ناخودآگاه س��طح 
کیفی آثار تنزل پیدا کرد. از طرفی گاهی 
به دلی��ل کمبود بودج��ه، تهیه کنندگان 
مجبور هس��تند با هزینه پایین از افرادی 
ک��ه تجربه کمتری دارند و یا در جس��ت 
و ج��وی کار هس��تند، دعوت به همکاری 
کنند؛ زیرا طبیعتا افرادحرفه ای دس��تمزد 

باالتری می گیرند.
دهقانی��ار بیان می کند ک��ه »امروزه 
ب��ه علت ت��ورم اقتصادی، آهنگس��ازانی 
ک��ه تجربه کمت��ری دارند و دس��تمزد 
پایین دریاف��ت می کنن��د، باید حداقل 
10 پروژه را به انجام برس��انند تا بتوانند 
زندگی خود را در طول یک س��ال با آن 
درآمد س��پری کنن��د. همچنین برخی 
آهنگس��ازان ک��ه درآم��د کمتری طلب 
می کنند شاید مجبور شوند در یک سال 
100 پ��روژه انجام دهند تا خرج زندگی 
خود را دربیاورند. در نهایت چنین حالتی 
می توان��د در کیفی��ت کاری آهنگس��از 

تاثیرگذار باشد.«
او تاکید می کند: در شرایط اقتصادی 
کنونی که تهیه کنندگان حاضر به پرداخت 
مبلغ باال به آهنگسازان حرفه ای نیستند، 
کمتر پی��ش می آید که اف��راد حرفه ای 
حاضر به شرکت در پروژه های تلویزیونی 
ش��وند. در نتیجه از آنجا که هر فردی از 
پس ساخت ملودی برنمی آید و این کار 

نیاز به صرف زمان دارد، وقتی که برخی 
افراد می خواهند در یک بازه زمانی کوتاه 
پروژه های آهنگسازی زیادی را به انجام 
برسانند، کارشان دارای ارزش و جذابیت 

نخواهد بود.
این آهنگس��از در ادامه تایید می کند 
که یکی از الزامات س��اخت موسیقی در 
حوزه کودک، مطالعه روانشناسی کودک 

و عالقه به کار در این حوزه است.
دهقانیار در همین راستا اظهار می کند: 
پیشتر آهنگس��ازی را در یک پروژه حوزه 
کودک دیده ام که به گفته خود او رش��ته 
تحصیلی اش مهندسی بود و تنها دو سال 
گیتار نواخته  بود، ولی چون امکان کسب 
درآمد در رش��ته خود را نداشت، به سراغ 
آهنگسازی آمده  بود. از طرفی این فرد از کار 
کودک بیزار بود ولی از آنجایی که دستمزد 
پایینی را قبول می کرد، تهیه کننده به او قول 
پروژه های بیشتری داده بود و آهنگساز نیز 

انجام کار را پذیرفته بود.
او تصری��ح می کن��د: ام��روزه تع��داد 
چشمگیری از آهنگسازانی که برای حوزه 
کودک موس��یقی می س��ازند، تحصیالتی 
در ح��وزه موس��یقی ندارن��د، عالقه ای به 
آهنگس��ازی در ژانر کودک ندارند، مهارت 
الزم و تجرب��ه کاف��ی در این حوزه ندارند، 
تجربه شنیداری موسیقی خوب آنها پایین 
اس��ت و خ��وراک ذهنی بس��یاری از آنها 
موسیقی های دس��ت چندمی است که از 
خارج از ایران می شنوند و اکنون می خواهند 
همان را در قالب ایرانی و ترانه های کودک 

ارائه دهند.
راه ح�ل بهبود وضعیت موس�یقی  � 

کودک؟
در ادامه از این آهنگساز سوال می کنیم 
که صدا و س��یما و یا تولیدکنندگان آثار 
کودک باید چه رویه ای را در پیش بگیرند 
ک��ه برای ک��ودک موس��یقی های خوب 
ساخته شود؟ اظهار می کند: صداوسیما 
باید از افرادی که رزومه کار کودک دارند 
دع��وت کند، کالس های��ی برای آموزش 
افراد با اس��تفاده از تجربیات آهنگسازان 
ژانر ک��ودک برگزار کند، اس��تعدادیابی 
کن��د و تهیه کنندگانی ک��ه آثار کودک 
تولید می کنند باید موس��یقی کودک را 

بشناسند.
او ادام��ه می ده��د: زمانی که بحث از 
موسیقی کودک می شود، یک بخش از آن 
موس��یقی بی کالم و بخشی از آن با کالم 

اس��ت. در نتیجه باید از ترانه س��راهایی 
اس��تفاده ش��ود که بتوانند کار کودک را 
به خوبی انجام دهند و در نهایت بودجه 
کاف��ی در اختی��ار تولیدکنن��دگان قرار 

داده شود.
تجربه س�اخت موس�یقی »آقای  � 

حکایتی«
دهقانی��ار خال��ق موس��یقی مجموعه 
»زیرگنبد کب��ود« در خصوص حضورش 
در همین مجموعه می گوید: در مجموعه 
»خون��ه مادربزرگ��ه« با آقای بهرام ش��اه 
محمدلو آش��نا ش��دم که ایشان به عنوان 
عروسک گردان و صداپیشه نقش مخمل 
را بازی می کرد. سپس او برای آهنگسازی 
موس��یقی پروژه »زیر گنبد کبود« از من 

دعوت کرد.
او درباره س��اخت موسیقی این برنامه 
کودک بیان می کند: براس��اس روش های 
علمی تولید موسیقی فیلم، شخصا هر بار 
که موسیقی یک اثر را می سازم با کارگردان 
وق��ت می گذارم که بتوان��م تکیه گاه های 
هنری اثر را از کارگردان جذب کنم. البته 
معتق��دم این مرحله برای اکثر افرادی که 
ب��ه صورت تخصصی در این حوزه فعالیت 
می کنند، نخستین قدم است. در واقع آنها 
پیش از اینکه اولین نت کار را بنویس��ند، 
داس��تان را مطالعه می کنند، فیلمنامه را 
می خوانند و اگر فیلمبرداری ش��ده باشد، 
سکانس هایی از فیلم را می بینند. همچنین 
اگر کار، ترانه داش��ته باشد، جلساتی را با 
کارگردان حول محور س��اخت موس��یقی 
باتوجه به ترانه، برگزار می کنند. پس از آن 
یک طرح اولیه با توجه به نظر کارگردان ارائه 
می دهند و زمانی که فرم اولیه کار ش��کل 
گرفت، کار را در استودیو مرحله به مرحله 

تکمیل می کنند.
این آهنگساز در پایان صحبت هایش 
ی��ادآور می ش��ود: ب��ه خاط��ر دارم که 
موسیقی سری اول پروژه آقای حکایتی 
در صداوس��یما ضبط ش��د. آقای ش��اه 
محمدلو در زمان ضبط مرحله ای تم های 
موسیقی پروژه سر ضبط می آمدند و کل 
مراحل تولی��د همراه من بودند. تا اینکه 
رسیدیم به روزی که قصد ضبط ترانه را 
با گروه ُکر داشتیم. خوانندگان کروه کر 
در صدا و س��یما فعالیت می کردند که به 
یاد دارم چهار آقا و چهار خانم دعوت مرا 
پذیرفتند و برای تیتراژ کار از آقای حمید 

غالم علی دعوت کردم.
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