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جنگ خیابانی در واشنگتن

 ارتقا و گسترش فرهنگ بیمه
 نیاز امروز جامعه

پیمان سلیمانی*
 بیمه یکی از دستاوردهای 
خالقانه و دوراندیشانه بشر به 
منظور مقابله با رخدادهای 
ناگوار اس��ت. اندیشه  ایجاد 
تامی��ن در مقابل خطر های 
مختلف، قدمتی دیرینه دارد. 

اینکه اصوال ما با چه دیدی به بیمه می نگریم و چه 
برداشتی از آن داریم، به عملکرد و میزان مشارکت 
اجتماعی ما در امر بیمه بازمی گردد. صنعت بیمه 
به س��بب توان بالق��وه ای که در فراهم س��اختن 
زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری های کالن 
دارد، در حفظ حقوق بیمه گذاران و در نیل به رشد 
و توسعه اقتصادی کشور نقش و اهمیت فراوان دارد. 
خدمات بیمه ای می توانند با ایجاد امکان بهره برداری 
از پس اندازهای کوچک، جریان مصرفی فرد را در 
ط��ول دوره زندگی منظم کنند و از نوس��ان های 
نامطلوب آن بکاهند. با گذش��ت بیش از 80 سال 
از عمر بیمه در کشور متاسفانه هنوز این صنعت 
رشد مطلوبی کسب نکرده و فرهنگ بیمه به سطح 
الزم برای رشد نرسیده است. این موضوع با در نظر 
گرفتن نسبت حق بیمه بر درآمد ملی و همچنین 
سهم اشتراکی که در حق بیمه جهانی دارد، مشخص 
می شود. اینکه ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود دو 
درصد و در دنیا بیش از هفت درصد اس��ت، نشان 
می دهد چقدر در زمینه اس��تفاده ازخدمات بیمه 
از دنیا عقب هس��تیم. در مجموع به نظر مي رسد 
صنعت بیمه کشور ما مانند سایر موسسات مالي 
همچون بانک ها دچار تحول اساسي و تکنولوژیک 
نشده است. با گسترش فرهنگ بیمه، بازار بیمه نیز 
در کش��ور گسترش می یابد و صنعت بیمه کشور 
ق��ادر خواهد بود تا افزون ب��ر بیمه های عادی، در 
زمینه بیمه های اتکایی نیز فعالیت بیشتری داشته 
باشد. توسعه و گسترش فرهنگ بیمه ای در ابعاد 
مختلف سبب اطمینان و آرامش و در نتیجه تسریع 
و تسهیل در امر سرمایه گذاری می شود چون بیمه 
هزینه نیست بلکه نوعی س��رمایه گذاری است و 
باید مردم از مزایای این سرمایه گذاری آگاه شوند. 
بنابراین بیمه، هم از جنبه رفاه مادی و هم از جنبه 
آسایش فکری و روحی بسیار موثر است. از آنجا که 
بیمه زمینه رشد و توسعه بیشتر را در جامعه فراهم 
می کند، به لحاظ ماهیت و آثار خود مانع از عمیق 
شدن شکاف طبقاتی می شود و در نتیجه تنش ها و 
التهاب های اجتماعی و سیاسی را کاهش می دهد. 
ضرورت توجه به فرهنگ ملی کشور در بحث توسعه 
فرهنگ بیمه، امری ضروری است. بنابراین با توجه 
به اهمیت موضوع، هر گونه تالش در جهت ارتقا و 
توسعه فرهنگ بیمه در کشور امری اجتناب ناپذیر 
محسوب می شود. فرهنگ آموختنی و قابل انتقال 
اس��ت. از سوی دیگر فرهنگ رفتارها و عادت های 

افراد را شکل می دهد. 
ادامه در صفحه 16

رییس جمهوری با اصحاب رسانه 
شفاف  صحبت کند

داریوش قنبری*
توقع و انتظاری که از آقای 
روحانی وجود دارد، این است 
که در نشس��ت خبری خود 
از بیان موضوع��ات و موارد 
کلیشه ای و تکراری بپرهیزد 
و در این مقطع حس��اس م��واردی را بیان کند 
که مردم منتظر شنیدن آن از رییس جمهوری 

منتخب خود هستند.
همچنی��ن آقای روحانی بای��د درباره دالیل 
مشکالت اقتصادی که این روزها مردم با آن دست 
به گریبانند، صحبت کند و سالمت مردم هم از 
اولویت ها و موارد مهم دیگری است که مردم انتظار 

حل آن را از مسووالن خود دارند.
در مساله سالمت جامعه اخیرا بحث واکسن 
کرونا مطرح است و برخی کشورها واکسیناسیون 
مردم خود را شروع کرده اند. بنابراین انتظار می رود 
مسووالن برای تهیه واکس��ن مورد نیاز مردم و 
فرآیند واکسیناس��یون در کش��ور فکری جدی 
و اصولی داش��ته باشند. با توجه به اینکه روزانه 
تلفات و مرگ ناش��ی از کرونا نسبتا زیاد است و 
آمار مبتالیان اگرچه طی روزهای گذشته روند 
کاهشی داشته است ولی همچنان تعداد باالیی 
است و برای کاهش آن نیاز به تدبیر جدی داریم. 
پس درباره سالمت مردم انتظارات زیادی وجود 
دارد و رییس جمهوری با توجه به اینکه مسوولیت 
خاصی در این باره دارد و ریاست ستاد ملی مقابله 
با کرونا را بر عهده ایشان است، باید در این باره 
توضیحاتی به خبرنگاران بدهد و درباره اقداماتی 
که تاکنون توسط کشورمان برای مهار کرونا انجام 
شده و دورنمایی از ساخت واکسن که در جلسات 
تخصصی شان مطرح شده و میزان امیدواری که در 

این باره وجود دارد را به مردم بیان کند.
موضوع دیگر مساله اقتصادی است هرچند 
نکته جدیدی نیس��ت و فش��ارهای اقتصادی، 
گرانی، رکود و تورمی که همزمان سال هاس��ت 
اقتصاد کش��ورمان را به خود مبتال کرده است، 
مساله مهم و اساسی است و حل این مشکالت 
از مهم ترین مواردی است که مردم از دولت خود 
توقع دارند. در مجموع در روزهای گذشته با توجه 
به فضای روانی خاصی که با توجه به یک متغیر 
خارجی ایجاد شده، ثبات نسبی در اقتصاد کشور 

ایجاد کرده است.
 اینک��ه آیا این متغیر خارجی س��یگنالی به 
ایران فرس��تاده یا فقط یک فضای روانی است یا 
در راستای سیاست خارجی کشورمان است، فعال 
اطالع دقیقی ندارم ولی درباره اتفاقات اخیر توقع 
می رود توضیحاتی داده ش��ود خصوصا که بین 
حوزه سیاس��ت خارجی با حوزه اقتصادی رابطه 
تنگاتنگی وجود دارد و مردم انتظار دارند از زبان 
رییس جمهوری در این باره توضیحاتی روشن و 
صادقانه بش��نوند.آنچه وجود دارد، در ظاهر این 
موضوع یک امیدواری نسبی برای آینده در دل 
مردم ایجاد کرده اس��ت و ای��ن امیدواری تاثیر 
مثبتش را در عرصه اقتصادی تا حدی نشان داده 
است. انتظار می رود رییس جمهوری درباره برنامه 
اقتصادی و الیحه بودجه ای که برای سال 1400 
به مجلس تقدیم شده و اینکه بودجه با چه هدفی 
تدوین شده و برای مردم چه خبر خوش بودجه ای 

در سال آینده دارد، توضیح دهد.
ادامه در همین صفحه

سرمقاله

نقد روز

دیدگاه یادداشت

 شبکه حمل ونقل عمومی
 ناقل اصلی ویروس کرونا

غالمرضا کیامهر
در حالی که از ش��خص 
رییس جمه��ور گرفت��ه ت��ا 
مسووالن وزارت بهداشت و 
ستاد مقابله با کرونا شب و روز 
مردم را به رعایت پروتکل های 
بهداش��تی با تاکید ب��ر زدن ماس��ک و رعایت 
فاصله گذاری ه��ای اجتماعی توصیف می کنند، 

شبکه های حمل ونقل عمومی  ...
ادامه در همین صفحه

 فلسفه 15 آذر و
 راستی آزمایی مجلس 

»جهان صنعت«- چرا در قانون های عادی 
پیش بینی و س��ازمان برنامه و بودجه به نیابت 
از دولت موظف ش��ده است روز 15 آذرماه هر 
سال الیحه بودجه سال بعد را به مجلس ارائه 
کند؟ فلس��فه و هدف از تاریخ یادشده، دادن 
یک فرصت 105 روزه برای مجلس قانونگذاری 
کشور اس��ت که در یک زمان بندی مناسب و 
تقسیم کار بین کمیسیون ها و نیز کمیسیون 
تلفی��ق بودجه، قانون بودج��ه را برای اجرا در 

سال بعد آماده سازد. 
ادامه در همین صفحه

»جهان صنعت« گزارش می دهد

معامی هراس دلواپسان از بودجه 1400
 تناقض های اظهارات مسووالن

 برای خرید واکسن کرونا بررسی شد
دوراهی سالمت و اقتصاد

مهدیه بهارمست- تقریبا بیش از یک 
ماه است که واکسن کرونا کشف شده و طبق 
گزارش ها هنوز به تولید انبوه سراسری نرسیده 
اما برخی کشورهای اروپایی و آمریکا مقدار 
قابل توجهی واکسن فایزر و مدرنا خریداری و 

تزریق را شروع کردند. 

 »جهان صنعت« در گفت و گو با عضو هیات علمی 
دانشگاه علم و صنعت ایران بررسی می کند

 آرزوی محال شکست انحصار 
خودروسازی

محمدرض�ا س�تاری- همزم��ان ب��ا اینکه 
فروش��ندگان خودرو معتقدند امروز بازار به کف 
خود رسیده و در رکود کامل به سر می برد، علیرضا 
رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در 

سفر خود به اصفهان بار دیگر  ...

مقایسه تطبیقی شاخص های اقتصادی ایران با 
کشورهای منطقه

  نمره ضعیف ایران 
در فرآیند توسعه

بر اساس سند چشم انداز 20 ساله ایران، 
انتظار م��ی رود ایران بتواند تا س��ال 1404 
هجری شمسی قدرت اول منطقه جنوب غربی 
آسیا شود. منطقه آس��یای جنوب غربی در 

گستره جغرافیایی حدود 12 میلیون  ...
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ادامه سرمقاله

 شبکه حمل ونقل عمومی
 ناقل اصلی ویروس کرونا

... خصوصا خطوط مترو و بی آر تی در کالنش��هر 
تهران و دیگر کالنش��هرهای کشور، بی اعتنا به این 
توصیه ها از اولین س��اعات روز تا پاسی از شب پر از 
مس��افرانی که چون محتویات قوطی های کنسرو به 
هم چس��بیده اند، به فعالیت مش��غولند. تنها راه حل 
درم��ان ای��ن معضل ب��زرگ که ش��بکه حمل ونقل 
عمومی کالنش��هرها را به اصلی تری��ن ناقل ویروس 
کرونا و افزایش شمار مبتالیان به این ویروس تبدیل 
کرده اس��ت، افزایش تعداد واگن های خطوط مترو و 
اتوبوس های بی آر تی است که شهرداری ها و دولت باید 
مش��ترکا در مورد آن اقدام کنند اما در کمال تاسف 
چند روز پیش دکتر حریرچی معاون ارش��د وزارت 
بهداشت و رییس ستاد مقابله با کرونا در مصاحبه با 
یکی از شبکه های سیمای جمهوری اسالمی ایران به 
قول معروف آب پاکی را روی دست مردم ریخت و در 
پاسخ به پرسش مصاحبه کننده که دولت چه طرحی 
برای افزایش تع��داد واگن های خطوط مترو دارد، با 
صراحت هرچه تمام تر گفت: تا اطالع ثانونی برای رفع 
مشکل مترو و شبکه حمل ونقل عمومی )کالنشهرها( 

کاری از دست ما ساخته نیست. حاال کاری به سایر 
کالنشهرها که شهرداران و استانداران شان باید پیگیر 
رفع مش��کل و کمب��ود ش��بکه حمل ونقل عمومی 
آن کالشهر ها باش��ند، نداریم. اما کالنشهر تهران با 
جمعیتی حدود 15 میلیون نفر که نظام سیاس��ی و 
اداری متمرکز ما آن را به یک ایرانشهر تبدیل کرده و 
تمام راه های تصمیم گیری های اساسی در سطح کشور 
به این ایرانشهر ختم می شود و عالوه بر میزبانی تمام 
سفارتخانه ها و نمایندگی های شرکت های خارجی، 
در طول سال از میلیون ها شهروند سراسر کشور که 
برای امور درمانی و یا تحصیالت دانشگاهی پذیرایی 
می کند و باید تامین کننده نیازهای رفاهی آنها خصوصا 
در حوزه حمل ونقل درون شهری باشد، موقعیتی کامال 
استثنایی در میان کالنشهرهای کشور دارد و دولت 
باید در بودجه ساالنه خود ردیف خاصی را به تامین 
هزینه توس��عه خطوط مترو، بی آر تی و دیگر وسایل 
نقلیه شبکه حمل ونقل عمومی آن خصوصا در شرایطی 
که ویروس کرونا سالمت و جان بهره گیران از شبکه 
حمل ونقل عمومی در کالنش��هر تهران را مستقیما 
در مع��رض خطر قرار داده اس��ت اختصاص داده که 
شوربختانه آن طور که از زبان شهردار و اعضای شورای 
ش��هر تهران می شنویم دولت حتی از پرداخت سهم 

قانونی و مقرر خود برای توسعه و بهبود وضعیت شبکه 
حمل ونقل عمومی تهران خودداری می کند. اینکه از 
زبان یک مقام بلندپایه وزارت بهداشت می شنویم که 
تا اطالع ثانوی ب��رای رفع کمبود واگن های خطوط 
متروی پایتخت کاری از دست دولت ساخته نیست، 
درد بسیار بزرگی است و باید از همین مقام بلندپایه 
وزارت بهداشت و شخص رییس جمهور محترم بپرسند 
مگر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و افزایش 
آمار مرگ و میر مبتالیان به این ویروس که شبکه های 
مت��رو و بی آر تی از اصلی ترین ناقالن این ویروس در 
سطح جامعه هستند، کار مهم تری برای دولت وجود 
دارد که از اختصاص بودجه برای آن طفره می رود؟ چرا 
به جای آنکه دائما از بلندگوهایی که در اختیار دارید، 
سفرهای داخلی مردم با وسایل نقلیه شخصی یا حضور 
آنها در اجتماعات کوچک و محدود خانوادگی را عامل 
افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا معرفی کنید 
که در جای خود تا حدودی مقرون به واقعیت است، 
دس��ت به یک اقدام ضربتی برای واردات واگن های 
قطار مترو یا اتوبوس های بی آرتی از کشور چین که در 
حال حاضر از همه جهات خصوصا از جهت اقتصادی 
نزدیک ترین متحد و شریک استراتژیک ایران است، 
نمی زنید و بهای آن را به صورت پایاپای با تحویل نفت 

به این کشور نمی پردازید یا چرا بودجه الزم در اختیار 
شهرداری نمی گذارید تا کارخانه های واگن سازی داخل 
کشور را برای تولید واگن های مورد نیاز قطارهای مترو 
به صورت ضربتی فعال کند؟ مگر در حال حاضر که 
ویروس کرون��ا دارد هر روز بی رحمانه از مردم ایران 
قربانی می گیرد، اهمیت تامین بودجه از ردیف هایی 
که در بودجه ساالنه کشور برای موضوعات متفرقه و 
نه چندان مرتبط با اهداف توسعه ای کشور اختصاص 
می دهید، کمتر است که معاون وزیر بهداشت دولت 
بیاید این طور صریح و بدون پرده پوش��ی از ش��بکه 
تلویزیون رسمی کشور اعالم کند که در حال حاضر 
و تا اطالع ثانوی برای رفع مشکل مترو کاری از دست 
دولت ساخته نیست؟ »تا اطالع ثانوی« معاون محترم 
وزیر بهداشت معطوف به چه زمانی در آینده است؟ آیا 
منظورشان در زمان دولتی است که قرار است بعد از 
انتخابات س��ال 1400 زمام امور مملکت را در دست 
بگیرد که تا آن زمان وضعیت اس��فبار امروز مترو و 
شبکه حمل ونقل عمومی پایتخت ایرانشهری تهران 
سبب ساز هزاران مبتال و قربانی از ویروس کرونا خواهد 
ب��ود و تاریخ درباره این همه بی مهری و غفلت ورزی 

چگونه قضاوت خواهد کرد؟
Kiamehr_gh@yahoo.com

ادامه نقد روز

فلسفه 15 آذر و راستی آزمایی مجلس 
این روش از دیرباز در دستور کار بوده است. دولت 
فعل��ی برخالف دولت های نه��م و دهم که مجلس را 
مدت ها پشت صف نگه می داشتند تا این نهاد فرصت 
کافی برای بررسی نداشته باشد، در این هفت سال این 
قانون را رعایت کرده اس��ت. امسال نیز الیحه بودجه 
بهنگام به مجلس تحویل داده شد و اگر مجلس اهمیت 
بودجه را بداند که در ظاهر و در حرف این را می داند 
می توانست و باید از یک طرف هر کار دیگری غیر از 

بررس��ی الیحه بودجه را تعطیل کند و از سوی دیگر 
از همه نیروهای کارشناسی همفکر خود دعوت کند 
بودجه را اصالح کنند. تا جایی که گفت وگوهای منتشر 
شده درباره بودجه را می شنویم و می خوانیم بیشترین 
مخالفت ها با بخش درآمدی الیحه بودجه و در کانون 
آن مقوله درآمد پیش بینی ش��ده برای صادرات 2/3 

میلیون بشکه نفت در روز است.
اگ��ر اکثریت مجلس با این بخ��ش از درآمد های 
پیش بینی شده مخالفت دارند می توانند در دست کم 80 
روز آینده به منبع درآمد تازه برسند و آن را با استدالل 

کارشناسانه و واقعی به دولت برگردانند. همچنین اگر 
مجل��س تصور می کند دول��ت هزینه هایی را بیش از 
ان��دازه الزم افزایش داده اس��ت می توانند در این 80 
روز تا 15 اسفند آنها را تشخیص و با مسوولیت خود 
کاهش دهند. این روزها می شنویم که سیاسیون راهبر 
اندیشه ای مجلس به آنها توصیه می کنند که کلیات 
الیحه را رد کنند تا شرایط پیچیده تر شود و دولت به 
دردسر بیفتد و شهروندان نیز با هراس زندگی کنند. 
آیا رد کردن کلیات یا جزئیات الیحه بودجه کار سختی 
است؟ این کار آس��انی است و البته تخصص، دانش، 

تجربه و مهارت کارشناس��ی خاصی هم الزم ندارد و 
البته هنری نیز به حساب نمی آید. هنر آن است که به 
جای درشت نمایی کاستی های بودجه و پنهان سازی از 
هراس سیاسی اجرایی شدن آن بخش بااهمیت الیحه 
در 80 روز باقی مانده، الیحه بودجه مطابق با نیازهای 
واقعی کشور اصالح شود. آنچه اما این روزها می شنویم، 
بیشتر نشان دهنده نابردباری و ناشکیبایی در برخورد 
با الیحه است و به نظر نمی رسد قصد اصالح در میان 
باشد. زمان راستی آزمایی رسیده است و مدعیان باید 

هنر یا بی هنری خود را نشان دهند.

ادامه یادداشت

رییس جمهوری با اصحاب رسانه 
شفاف  صحبت کند

به هر حال رییس جمه��وری گفته  این بودجه برای 
کمک به معیش��ت طبقات ضعیف و آسیب پذیر جامعه 
تدوین ش��ده است، پس بهتر است درباره شاخصه هایی 

که برای کمک به اقش��ار مختلف در بودجه سال آینده 
در نظر گرفته ش��ده است، توضیحات بیشتری بدهد.از 
این  رو با توجه به انتخابات آمریکا و صحبت هایی که از 
طرف منتخب آن برای بازگش��ت به برجام مطرح است، 
مردم انتظار دارند رییس جمهوری توضیح دهند که آیا 
پیام روشنی تاکنون از سوی بایدن به ایران فرستاده شده 

است و تا چه میزان احتمال احیای برجام وجود دارد؟ چرا 
که برجام نقش تعیین کننده ای در اقتصاد و زندگی مردم 
دارد. برجام مساله مهمی هم برای مردم و هم دولت است 
و دستاورد بزرگ دولت آقای روحانی محسوب می شود. به  
همین دلیل تا مسائل سیاست خارجی ما در چارچوب 
برجام حل نش��ود مش��کالت اقتصادی مردم ادامه دارد 

و تحول معناداری در عرصه اقتصادی کش��ورمان شکل 
نخواهد گرفت.بنابراین توقع روشنگری در این باره از سوی 
رییس جمهوری وجود دارد و امیدوارم در نشست خبری 
خود درباره مسائل گفته شده به طور خاص توضیحاتی 

به اصحاب رسانه ارائه دهد.
* فعال سیاسی اصالح طلب و نماینده ادوار مجلس

 سـازمان آگهى هاى روزنامه

 جهـان   صنعـت
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021 -88534775
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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:
اولویت دولت تامين کاالهای اساسی و افزایش رفاه 

عمومی است
در جلسه ديروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارتخانه های جهاد 
كش��اورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامين و توزيع كاالهای اساس��ی در 

سال آينده ارائه شد.
به گزارش ايسنا، پس از ارائه اين گزارش ها، سازوكار پيشنهادی دولت در خصوص 
نحوه تامين و توزيع كاالهای اساسی با مالحظه پيش بينی درآمدهای ارزی و شرايط 
اقتصادی كشور در سال آينده با تاكيد بر مقابله با رانت و فساد در فرآيند تامين تا 

مصرف كاال تشريح و ارزيابی شد.
رييس جمهور در اين جلسه گفت: در شرايط جنگ اقتصادی همه تالش دولت 
بر اين بوده كه با وجود فشارهای تحريمی، مشكالت معيشتی مردم كاهش يابد و 
اولويت دولت، تامين كاالهای اساس��ی در جهت افزايش رفاه عمومی و حمايت از 
اقشار آسيب پذير جامعه بوده است .روحانی كنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگيری 
از افزايش قيمت نسبی كاالهای اساسی، نرخ تورم در كشور و همچنين ايجاد رفاه 
نسبی در جامعه را از مهم ترين اهداف دولت عنوان و تاكيد كرد: سياست كالن تامين 
و تخصيص ارز كاالهای اساسی نبايد زمينه ای برای رانت جويی و فساد شود.وی افزود: 
در سازوكار پيشنهادی دولت در سال آينده، تامين كاالهای اساسی با محوريت افزايش 
رفاه عمومی محور اصلی است و بايد با تخصيص منابع ارزی الزم، در يك حركت 
نظام مند تامين، توليد و توزيع در كشور، اجرايی شود.رييس جمهور در ادامه بر ضرورت 
حضور ميدانی ناظران و ايجاد شفافيت در قالب يك سامانه فراگير در حوزه توزيع و 
قيمت گذاری برای كنترل قيمت ها تاكيد كرد و گفت: در اين زمينه گام های بزرگی 
برداشته شده و دولت مصمم است با تكميل سامانه جامع تجارت، تامين شفافيت 

در سراسر مسير تامين و توزيع، زمينه های رانت و فساد را از بين ببرد .
روحانی همكاری و هماهنگی دستگاه قضايی و اتحاديه های صنفی در اين مسير 

برای كنترل قيمت ها را حائزاهميت دانست .

با موافقت فرمانده معظم کل قوا انجام شد
 تقدیم نشان درجه یک نصر به شهيد 

محسن فخری زاده
رييس ستاد كل نيروهای مسلح صبح ديروز با حضور در منزل دانشمند شهيد 
محسن فخری زاده و ديدار با خانواده اين شهيد، نشان درجه يك نصر را كه اهدايی 

و مزين به امضای رهبر معظم انقالب اسالمی است، به ايشان تقديم كرد.
به گزارش ايسنا، در اين ديدار كه فرمانده كل ارتش جمهوری اسالمی ايران، 
رييس سازمان عقيدتی سياسی وزارت دفاع و تعدادی از معاونان ستاد كل نيروهای 
مسلح نيز حضور داشتند سرلشكر باقری با بيان اينكه »طی ساليان طوالنی توفيق 
اين را داش��تيم كه در جريان تالش ها و خدمات ارزنده و فعاليت های گرانس��نگ 
تحقيقاتی و پژوهشی اين شهيد واالمقام در جنبه های مختلف علمی و پژوهشی 
باشيم«، تصريح كرد: شهيد دكتر فخری زاده فردی كم نظير از لحاظ علمی، اخالقی، 
ايمانی و انقالبی بود و شهادت اين دانشمند برجسته ضايعه ای دردناك برای جامعه 

علمی و نيروهای مسلح محسوب می شود.
رييس ستاد كل نيروهای مسلح نشان درجه يك نصر را ويژه محققان، پژوهشگران 
و شخصيت های برجسته ملی كه جبهه دفاعی نظام اسالمی را پشتيبانی و حمايت 
می كنند عنوان كرد و افزود: بر اين اساس مقام معظم رهبری باالترين رتبه آن را 
كه نش��ان »درجه يك نصر« است برای اين شهيد واالمقام كه عمر با ارزش خود 
را در راس��تای پش��تيبانی و حمايت از جبهه انقالب اسالمی مبذول داشته اند، در 

نظر گرفتند.

وزارت اطالعات خبر داد
انهدام شبکه گسترده اخالل در نظام ارزی 

عوامل اصلی ش��بكه گس��ترده كالهبرداری و اخالل در نظام ارزی كه فعاليت 
غيرمجاز اقتصادی داشتند در استان يزد شناسايی و دستگير شدند.

ب��ه گ��زارش مركز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت اطالعات، در اطالعيه 
اين وزارتخانه آمده است: در راستای برخورد با سوءاستفاده های صورت گرفته در 
تعهدات ارزی، س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره كل اطالعات استان يزد با 
اقدامات تخصصی اطالعاتی و عملياتی هشت نفر از عوامل اصلی شبكه گسترده 
كالهبرداری و اخالل در نظام اقتصادی و ارزی كش��ور را شناسايی و با هماهنگی 

مراجع قضايی دستگير شدند.
اين ش��بكه با استفاده از شركت های پوششی در خارج از كشور و صدور پيش 
فاكتورهای صوری، از بانك مركزی بالغ بر 150 ميليون يورو سوءاستفاده كرده و با 

فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصيل مال نامشروع و قاچاق ارز كرده است.
براساس اعترافات و اسناد و مدارك پرونده، متهمان اقدام به تبانی و پرداخت 
رشوه، استفاده از كارت های بازرگانی و حساب های بانكی اجاره ای، پولشويی، تخلفات 
گمركی، فرار مالياتی و جعل اسناد حمل كاال كرده و از اين طريق بيش از 10  هزار 

ميليارد ريال از حقوق بيت المال را تضييع كرده اند.
گردش حساب های بانكی متعلق به شبكه يادشده بيش از 300 هزار ميليارد ريال 
بوده است. در اين عمليات، مقادير قابل توجهی ارز، اسناد بانكی، حواله های صوری و 

جعلی و مهرهای شركت های پوششی خارجی كشف و ضبط شد.

دادگاه جرائم سياسی نعمت احمدی را مجرم شناخت
سخنگوی هيات منصفه جرائم سياسی و مطبوعاتی از محكوميت نعمت احمدی، 

وكيل دادگستری خبر داد.
به گزارش ايلنا، احمد مومنی راد، يكش��نبه 2۷ مه��ر 1399 خبر از برگزاری 
دومين پرونده جرم سياسی در شعبه 9 دادگاه كيفری يك استان تهران با حضور 
هيات قضايی به رياست قاضی محمدی كشكولی و با حضور هيات منصفه جرائم 
مطبوعاتی و سياسی داد.سخنگوی هيات منصفه جرائم سياسی و مطبوعاتی اظهار 
كرد: پس از تفهيم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سياسی با اتهام نشر 
اكاذيب دفاعيات خود را شرح داد و با اتمام دفاعيات متهم، هيات منصفه تشكيل 
جلسه داد و سپس به اتفاق آرا، آقای نعمت احمدی نسب را مجرم و همچنين با 
اكثريت آرا در عين حال مستحق تخفيف دانست.بر اساس اين گزارش، ديروز رای 
شعبه 9 دادگاه كيفری يك استان تهران ابالغ و نعمت احمدی به اتهام نشر اكاذيب 
به شش ماه حبس محكوم شده كه البته اين محكوميت به پرداخت پنج ميليون 

تومان جزای نقدی بدل از حبس تبديل شده است.

 سند راهبردی ایران و افغانستان به زودی
 نهایی می شود

معاون سياسی وزير خارجه گفت: سند راهبردی ايران و افغانستان پنج بخش 
دارد كه چهار بخش آن نهايی شده و فقط بخش امنيتی اين سند مانده است كه 
به زودی نهايی می شود.به گزارش كانال اخبار معاون سياسی وزارت خارجه، سيدعباس 
عراقچی شنبه  شب در حاشيه سفر به كابل و ديدار با مقامات عالی رتبه افغانستان در 
گفت وگو با خبرگزاری ايران پرس در كابل درباره اهميت رايزنی های فشرده دو كشور 
تصريح كرد: ايران و افغانستان دو كشور همسايه هستند و منافع و نگرانی مشترك 
دارند.معاون سياسی وزير امور خارجه افزود: افغانستان درگير مشكالت متعدد بوده 
است و همواره مردم و دولت ايران در كنار مردم و دولت افغانستان هستند.عراقچی 
خاطرنشان كرد: اين همراهی نشان می دهد صلح و ثبات در افغانستان، صلح و ثبات 
در ايران بوده و رفاه و پيشرفت مردم افغانستان ارتباط مستقيم با پيشرفت مردم 

ايران دارد و اين يك واقعيت راهبردی است.
معاون سياسی وزير امور خارجه اظهار كرد: فكر می كنم همه مردم افغانستان 
اذعان دارند كه منشاء مشكالت اين كشور در 40 سال گذشته از جاهای مختلف و 
جانب كشورهای ديگر بوده است.معاون سياسی وزير امور خارجه گفت: آسيب هايی 

كه افغانستان در 40 سال گذشته خورده، هيچ كدام از ناحيه ايران نبوده است.
عراقچی با بيان اينكه برای رايزنی درباره سند جامع راهبردی بين ايران و افغانستان 
به كابل سفر كرده است ابراز اميدواری كرد، اين دور از مذاكرات در كابل، دور پايانی 

باشد، چراكه پيشرفت های خوبی درباره اين سند حاصل شده است.

خبر

آرزو فرشید- حسن روحانی بعدازظهر ديروز 
در يك نشس��ت خبری حاضر ش��ده تا چشم در 
چشم خبرنگاران داخلی و خارجی به سواالت پاسخ 
دهد. حض��ور او كه به تريبون های يك طرفه مثل 
جلسه هيات دولت، ستاد مقابله با كرونا، افتتاح های 
پنجشنبه ها و... عادت دارد، در چنين مراسمی غنيمت 
است. اما مايه تاسف آنكه برگزاری اين جلسه پرسش 
و پاس��خ نيز اميدی به ش��نيدن حرف تازه از آقای 
رييس جمهور ايجاد نكرده اس��ت. او بارها در هفت 
سال گذشته از اين نشست ها داشته و هيچ وقت نيز 
نتوانسته نظر مردم را به نفع خود و دولت خود تغيير 
دهد. اكنون كه وضعيت اقتصادی كشور امان مردم 
را بريده و زندگی را برايشان سخت تر كرده، ديگر هيچ 

اميدی به پذيرش سخنان روحانی نيست.
البته كارشناس��ان و مسائل سياسی در جريان 
اصالح طلب هن��وز هم اميدهايی دارند و معتقدند 
كه اگر او اندكی بيشتر شفافيت و صراحت به خرج 
داده و مواض��ع خود را قاطعانه بيان كند و موانع و 
مش��كالتش را نيز با مردم درمي��ان گذارد، اعتماد 
عمومی بازيابی خواهد شد. بر همين اساس دست 
از توصيه های تكراری كه طی س��ال های گذشته 
به گوش دولت نرفته، برنداش��ته و همچنان همان 

حرف ها را می زنند.
سياس��يون در جريان اصولگرا اما ضمن اينكه 
خيالشان از تغيير رويه ندادن روحانی و برنيفتادن 
پرده ها راحت است، به او توصيه می كنند كه به جای 
تالش بيهوده برای جلب نظر مردم، عذرخواهی كرده 

و كار را تمام كند.
مكالمه جای خطابه � 

سيدمصطفی هاشمی طبا 
عضو حزب كارگزاران سازندگی 
معتقد اس��ت روحانی بايد به 
جای خطابه خواندن با مردم 
س��خن بگويد. او در گفت وگو 
ب��ا »جهان صنع��ت« گفت: 
»موضوعات متعددی در كشور وجود دارد كه الزم 
است آقای روحانی درباره آنها صحبت كند اما مساله 
اصلی اين است كه متاسفانه در كشور ما مقامات با 
مردم حرف نمی زنند و خطابه می خوانند. فقط هم 
روحانی نيست، هر كسی يك حرفی می زند و مردم 

هم سرگردان می شوند.«
وی افزود: »يك مثال بزنم. همين االن به خاطر 
واكس��ن كرونا و حرف هايی كه در فضای مجازی 
درباره اثرگذاری آن بر ژن افراد زده می ش��ود، مردم 
نگرانی هاي��ی دارند. مس��ووالن اما اصال توجهی به 
اي��ن نگرانی ها و ابهامات ندارند و كار خودش��ان را 
می كنند. يكی می گويد ما واكسن خريديم، پولش 
را نمی توانيم بدهيم و آمريكا مانع انتقال پول است. 
يكی ديگر می گويد WHO صهيونيستی است و... 
همه اين حرف ها زده می شود و مقامات هم توضيحی 

نمی دهند كه واقعا وضعيت چگونه است.«
هاشمی طبا ادامه داد: »خيلی مسائل مثل اين 

وجود دارد كه بايد مقامات رسمی مملكت پاسخ آن 
را شفاف بگويند اما نمی گويند. فضای مجازی هم 
وضعيت را تغيير داده و ديگر مثل گذش��ته نيست 
كه راديو چيزی بگويد و همه آن را قبول كنند. االن 
مدام اطالعات مختلفی به دست مردم می رسد و با 
وجود نياز جدی، به اينكه يك صدا از سوی مسووالن 
شنيده شود و به سواالت مردم پاسخ دهند، وضعيت 

به همين شكل ادامه می يابد.«
وی ضمن ابراز تاسف گفت: »متاسفانه مقامات 
در ايران با مردم حرف نمی زنند، يا خطبه می خواند 
يا تحكم می كند. با مردم حرف نمی زنند و شفاف 
جواب نمی دهند. از آقای روحانی هم انتظار می رود 
ك��ه پيش از هر چيزی، به صورت ش��فاف با مردم 

سخن بگويد.
صراحت و شفافیت � 

جالل  جالل��ی زاده عضو 
ش��ورای مركزی حزب اتحاد 
مل��ت توجه روحانی به س��ه 
نكته را بسيار مهم دانست. او 
در گفت وگو با »جهان صنعت« 
گفت: »مصاحبه ه��ای آقای 
روحانی در اين ماه های آخر دولت خيلی مهم است. 
او اگر بخواهد جايگاه خود را بازسازی و اعتماد عمومی 
را ترميم كند بايد به سه مساله توجه داشته باشد. 
اوال مساله تحريم است و بايد در زمينه لغو و كاهش 
آن قدم هايی را بردارد بنابراين او بايد در اين باره نظر 
خود را قاطعانه بيان كند. دوما بحث برقراری روابط 
با كشورهای اسالمی و همسايگان بسيار مهم است. 
سوما برگزاری انتخابات رياست جمهوری موضوع 
مهمی است كه آقای روحانی بايد از حاال اقدامات الزم 

را انجام دهد و از همين حاال درباره ضرورت برگزاری 
انتخابات آزاد و فراگير صحبت كند.«

وی در پاسخ به اينكه مردم انتظار دارند در نشست 
خبری از آقای رييس جمهور چه چيزی بشنوند؟ 
گفت: »به نظر من مردم منتظر هستند كه خبرهای 
خوشحال كننده بشنود. همچنين وعده های خوب 
در زمينه اقتصادی، سياسی و... مردم با گرايش های 
مختلف سياسی بايد احس��اس كنند كه روحانی 
می خواهد خواس��ته های آنان را برآورده كند.«اين 
فعال سياسی اصالح طلب همچنين درباره اينكه آيا 
تكرار وعده و وعيد بعد از هفت سال رياست جمهوری 
و مشاهده عملكرد دولت روحانی، نظر مردم را جلب 
خواهد كرد؟ گفت: »جامعه هميشه منتظر است 
كه حرف تازه ای بشوند. جامعه عالقه مند است كه 
حرف های اميدوار كننده بشنود اما در عين حال، از 
ش��نيدن حرف های تكراری هم خسته شده است. 
معتقدم كه روحانی بايد درباره مسائلی كه در كشور 
وجود دارد و زندگی مردم را دچار آش��فتگی كرده، 
صحبت كند.«وی افزود: »مهم ترين مساله در اين 
زمينه همان تحريم است و آقای روحانی بايد در اين 
باره شفاف سازی كند. بايد رك و پوست كنده با مردم 
حرف زده و اگر مانعی سر كار دارد به مردم بگويد. به 
خصوص كه قرار نيست او دوباره رييس جمهور شود و 

انتظار می رود صراحت بيشتری داشته باشد.«
ملت یا قدرت � 

اس��ماعيل گرامی مقدم 
سخنگوی حزب اعتماد ملی 
اما اميد چندان��ی ندارد كه 
آقای رييس جمهور رويه خود 
را تغيي��ر داده و به نحوی در 

اين نشست خبری سخن بگويد كه نظر مردم جلب 
ش��ود. او در گفت وگو با »جهان صنعت« گفت: »با 
توجه به مش��كالتی كه در كش��ور وجود دارد و بر 
معيشت و زندگی روزمره مردم اثرگذار بوده است، 
انتظار می رود كه آقای روحانی علل و عوامل اصلی 
اين وضعيت، سهم تحريم ها در كاهش پول ملی و 
دامن زدن به گرانی داش��ته اس��ت و... را با مردم در 
ميان بگذارد. همچنين می تواند بگويد كه با توجه 
ب��ه تغييرات در راس ق��درت اياالت متحده با چه 
سياست هايی در عرصه ديپلماسی می  شود ضمن 
حفظ مواضع جمهوری اس��المی با آمريكا و غرب 
در بازگش��ت به برجام همراهی كرد. شايد اگر اين 
مساله حل شود و ايران و آمريكا به برجام برگردند، 
گام موثری در راستای برگرداندن اقتصاد به شرايط 

عادی و پايدار برداشته شود.«
وی در پاسخ به اينكه دولت روحانی كه دستش با 
توجه به مصوبه اخير مجلس در اين زمينه چندان باز 
نيست، چطور می تواند وعده های جديد بدهد؟ گفت: 
»در اين صورت بايد بگويد كه به چه داليلی دولت 
قادر نيست ديپلماسی موثری را به كار گيرد. ضمن 
اينكه اين مصوبه اگر بع��د از روی كار آمدن دولت 
جديد آمريكا تصويب شده بود قدری منطقی تر بود 
اما االن در فرصت در نظر گرفته شده عمال كاری از 
پيش نخواهد رفت و خروج ايران از پروتكل الحاقی 
نيز تبعاتی دارد كه دستيابی به اهداف اعالمی مجلس 

را سخت می كند.«
اي��ن فعال سياس��ی اصالح طلب در پاس��خ به 
پرسش ديگری مبنی بر اينكه »با توجه به رويكرد 
حسن روحانی در برخورد با مردم و پاسخگويی به 
آنان طی هفت سال گذشته اكنون می توان اميدوار 

بود كه شاهد تغيير رويه و شفافيت به خرج دادن 
خواهيم بود؟« گفت: »نه، به نظر من آقای روحانی 
اين ش��فافيت را به خرج نمی دهد و شفاف سازی 
نمی كند. دليل آن هم اهداف سياسی و راهبردی است 
كه ايشان برای آينده دارد و نمی خواهد با برخی نهادها 
درگير شود و آنان را دلخور كند. فكر می كنم اين قفل 
عدم ش��فافيت و عدم بيان داليل اصلی مشكالت 
اقتصادی موجود همچنان باقی خواهد ماند به ويژه 
اينكه چند ماه بيشتر به پايان دوره رياست جمهوری 

ايشان نمانده است.«
وی درب��اره اينكه آيا روحانی بين راضی كردن 
مردم از طريق صراحت و ش��فافيت و راضی كردن 
برخی نهادها از طريق سكوت و ادامه رويكرد كج دار 
و مريز كدام را انتخاب می كند گفت: »حتما دومی 
را انتخاب می كند. روحيه آقای روحانی به اين شكل 
است. باالخره شخصيت او طی 40 سال گذشته نشان 
داده كه بيشتر مصلحت انديش است و سعی می كند 
واقعيت بس��ياری از مسائل موجود را بازگو نكند تا 

همچنان بتواند در گردونه قدرت باقی بماند.«
عذرخواهی � 

محمدصادق كوش��كی 
فعال سياس��ی اصولگرا اما 
نااميدتر از همه است و فكر 
نمی كند روحانی قادر باشد 
به هيچ شكلی مردم را راضی 
كند مگ��ر عذرخواهی. او در 
گفت وگو با »جهان صنعت« گفت: »من فكر می كنم 
بهترين كاری كه آقای روحانی می تواند در اين نشست 
خبری انجام دهد اين است كه به صورت جدی از 

مردم عذرخواهی كند.«
وی افزود: »اگر بخواهد درباره مس��ائل توضيح 
بدهد يا توجيه كند، وضعيت را بدتر كرده و مردم را 
بيشتر عصبی می كند بنابراين بهتر است صادقانه به 
خاطر همه مشكالتی كه در دولتش برای مردم پيش 
آورده است، عذرخواهی كند. در غير اين صورت هر 
حرف ديگری كه بزند برای مردم مشكل ساز خواهد 
بود. اگر وعده گشايش دهد، حتما مشكالت مردم 
بيشتر می شود. اگر هم توجيه كند مردم ناراحت و 

آزرده می شوند.«
اين فعال سياسی اصولگرا در پاسخ به اينكه آيا 
مردم بعد از هفت سال، عذرخواهی او را پذيرا هستند 
يا خير گفت: »فكر نمی كنم بپذيرند اما با اين كار 
حداقل مانع از افزايش تنش روحی مردم می شود.«

پیش بینی � 
اينكه انتخاب روحانی چيس��ت، چه می كند و 
چه می گويد، عصر امروز مشخص خواهد شد اما از 
همين حاال هم می توان حدس زد كه او نه به توصيه 
حاميان خود، صراحت و شفافيت پيشه می كند و نه 
آن طور كه مخالفان دولت می خواهند، عذرخواهی 
می كند و همه تقصيرها را گردن می گيرد. حسن 
روحانی مثل هميشه به دوربين چشم دوخته و از 
برخی موفقيت ها و دستاوردهای دولتش كه اتفاقا 
اصال برای مردم ملموس نيست، می گويد. در عين 
حال تحريم و عوامل بيرونی را مسبب همه مشكالت 
دانسته و نقش سوءمديريت ها و سوءتدبيرها را كتمان 
می كند. ضمن اينك��ه احتماال تكه پرانی به برخی 
نهادهای ديگر از جمله مجلس را فراموش نمی كند 
خاصه اكنون كه روابط دو قوه بيش از هر وقت ديگری 

شكرآب است.

»جهان صنعت« در گفت وگو با کارشناسان، اقناع افکار عمومی توسط دولت را امکان سنجی می کند

حرف تازه بزن!
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احضار سفرای آلمان و فرانسه پس از محكومیت اعدام »روح اهلل زم«
»جهان صنعت«- به دليل 
انتشار بيانيه های سخنگوی 
سرويس اقدام خارجی اتحاديه 
اروپا و وزارت خارجه آلمان در 
مورد روح اهلل زم موسس سايت 
و كانال آمدنيوز كه حكم اعدام 
او به اتهام »فساد فی االرض« 
سحرگاه روز ش��نبه 22 آذر 
ماه اجرا شد،  هانس اودو موتسل سفير جمهوری فدرال آلمان در تهران كه 
كشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد، از سوی دستيار وزير 
و مديركل اروپای وزارت امور خارجه كشورمان احضار شد. اتحاديه اروپا روز 
شنبه طی بيانيه ای اعدام روح اهلل زم موسس سايت و كانال آمدنيوز را كه 22 
مهر سال 98 توسط سپاه پاسداران در عراق بازداشت شده بود محكوم كرد. در 
بيانيه اين اتحاديه آمده است: »اتحاديه اروپا اين عمل را به شديدترين حالت 
محكوم می كند و بار ديگر مخالفت خود با استفاده از مجازات اعدام را به ياد 
می آورد.«به دنبال اين بيانيه كه وزارت خارجه كشورمان آن را مداخله جويانه 
دانست، سفير آلمان در تهران را به عنوان نماينده اتحاديه اروپا احضار كرد. 
پيمان سعادت مديركل اروپای وزارت خارجه كشورمان، مندرجات بيانيه های 
اخير اتحاديه اروپا و آلمان را محكوم كرد و آن را به عنوان دخالت در امور 
داخلی ايران، غيرقابل قبول دانست. همچنين به گفته او »مراتب اعتراض 
جمهوری اسالمی ايران نسبت به مماشات با عناصر مروج خشونت و اعمال 
تروريستی كه در برخی كشور های اروپايی پناه گرفته و امنيت مردم ايران 
را هدف قرار می دهند، به سفير آلمان ابالغ شد.« سفير آلمان هم بيان كرد 
كه مراتب اين اعتراض را به مقامات اتحاديه اروپا و همچنين كشورش آلمان 
منعكس خواهد كرد.همچنين قرار است رييس نمايندگی سفارت فرانسه در 
تهران به منظور اعالن اعتراض جمهوری اسالمی ايران نسبت به اين بيانيه 
اخير احضار شود.غالمحسين اسماعيلی سخنگوی قوه قضاييه سه شنبه 18 
آذرماه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه آيا حكم اعدام 
روح اهلل زم در ديوان عالی كشور تاييد شده است؟ گفت: »بله. در حدود بيش 
از يك ماه قبل، ديوان عالی كشور به اين پرونده رسيدگی كرده و حكم صادره 

از دادگاه انقالب در اين باره به تاييد ديوان عالی كشور رسيده است.«
گفتنی است، برای روح اهلل زم شش جلسه دادگاه به رياست قاضی صلواتی 
در شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی تهران در اجرای مواد 352 و 353 قانون 
آيين دادرسی كيفری برگزار شد. اولين جلسه دادگاه زم روز 21 بهمن 98 
و ششمين و آخرين جلسه آن 20 خرداد 99 بود و سحرگاه 22 آذر حكم 
اعدام روح اهلل زم به اتهام افساد فی االرض اجرا شد. اعدامی كه محمدعلی زم 
پدر روح اهلل زم بعد از اعالم خبر اعدام فرزندش در قالب يادداشتی با عنوان 

»قصه روح اهلل« به آن واكنش نشان داد كه رسانه ای شد.
او در اين يادداشت مدعی شد كه بدون اطالع قبلی حكم اعدام فرزندش 
اجرا ش��ده و تا روز قبل از اعدام كه خانواده به ديدار روح اهلل رفته بودند، از 
ماجرای اعدام خود خبر نداشته است و از گريه خانواده متوجه موضوع شده 
است. محمدعلی زم همچنين ادعا كرد كه به روح اهلل زم وعده مبادله با شخص 

ديگری را داده بودند و قرار نبوده است، اعدام شود.

نطق حاشیه ساز
»جهان صنعت«- نمايندگان كه 
حاال از تعطيالت يك هفته ای خود به 
مجلس بازگشته اند، روز گذشته باز هم 
به سخنان اردوغان رييس جمهوری 
تركيه واكنش نشان دادند اما جنس 
واكنش ديروزش��ان متفاوت از روز 
قبل بود. محم��ود احمدی بيغش 
عضو كميسيون امنيت ملی در نطق 
ميان دستور خود ضمن اعتراض به 
ش��عرخوانی اردوغان، نمايندگان آذربايجانی مجلس را به باد انتقاد گرفت و حتی وزير 
ارتباطات و رييس مجلس را متهم كرد كه به جای پرداختن به وظايف خود، شبانه روز به 
فكر انتخابات 1400 هستند و حتی با كنايه به نادری نماينده تهران و اظهارنظر توئيتری اش 
درباره طالبان، به نمايندگان تهران گفت مگر مرده اند كه نسبت به اين اقدام تجزيه طلبانه 
اردوغان واكنش نشان نداده اند؛ نطقی كه حواشی زيادی به همراه داشت و منجر به تذكرات 
پی در پی نمايندگان ترك زبان آذربايجان شد. حتی نادری از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان 

خواست در عضويت احمدی بيغش در كميسيون امنيت ملی مجلس بازنگری كنند.
احمدی بيغش در بخشی از نطق ميان دستور خود گفت: »در جنگ قره باغ بايد تعارف 
را كنار می گذاشتيم و ضمن احترام به آزادی مناطق اشغالی در حمايت از توازن قدرت، 

ارمنستان را حمايت می كرديم.«
عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ادامه داد: »در غفلت مرگبار 
ما و سكوت آزاردهنده نمايندگان آذری زبان مجلس و بی تدبيری محض هيات رييسه، 
رييس جمهور بيمار تركيه به دنبال رفتار تجزيه طلبانه ايران افتاده است. اردوغان كه يك تنه 
عامل اجرای سياست های كثيف غرب در منطقه است و دستش به خون هزاران نفر از مردم 
عراق، سوريه، كردها و ارامنه آغشته شده همانند اجدادش كه دست شان به خون ميليون ها 
آشوری، يونانی و ارمنی آغشته بود و نسل كشی آنها در تاريخ روشن است در هفته گذشته 
نقش بعدی امپراتور عثمانی را به صورت رسمی اعالم كرد.« او غيرت نمايندگان آذری زبان 
و نمايندگان تهران را زير سوال برد و بيان كرد: »رگ غيرت اين همه نماينده مدعی آذری 
كجاست؟ مدعيان پرمدعای ليست انقالبی تهران كه بر مشروعيت بخشی طالبان كافر و 
بی دين سينه چاك می كنند و نمك به زخم زجرديده افغانستان می پاشند، آيا ُمرده اند 
كه جواب اين گستاخ عثمانی را نمی دهند؟«نطقی كه واكنش زيادی به همراه داشت و 
اميرحسين قاضی زاده هاشمی، نايب رييس مجلس ضمن بيان اينكه نطق نمايندگان نظر 
شخصی آنهاست، برای جلوگيری از جنجال در مجلس اعالم كرد كه نمايندگان آذربايجانی 
از نخستين گروه هايی بودند كه به اقدام رييس جمهور تركيه انتقاد كردند و رسانه ای شد. 
او همچنين به نماينده شازند تذكر داد كه وقتی می خواهيم از منافع ملی دفاع كنيم، نبايد 

باعث اختالف افكنی داخلی شويم.
روح اهلل متفكرآزاد نماينده مردم تبريز هم در تذكر ش��فاهی خود با انتقاد از نطق 
احمدی بيغش گفت: »آذربايجانی ها مشروطه را به ايران آوردند. بنابراين ما همواره قوام بخش 
اين كشور بوده ايم.« او همچنين تاكيد كرد: »اگر در قبال قره باغ و جمهوری آذربايجان موضع 
گرفتيم علت آن واضح بود چرا كه خاك هر جا اشغال شود، محكوم است پس عده ای از 

ماجرای اردوغان برای توجيه، سوء استفاده نكنند.«
نادری نماينده تهران كه پيش از اين در توئيتی طالبان را جزء جنبش های اصيل اجتماعی 
خوانده بود هم با تذكر اصل ۷5 قانون اساسی، موضع گيری احمدی بيغش را احساسی و 
نشانی از بی اطالعی از موضوعات توصيف كرد و از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خواست 

كه در عضويت او در كميسيون امنيت ملی مجلس تجديدنظر كنند.
محمدرضا ميرتاج الدينی عضو مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقی نيز با تذكر اصل 
۷5 قانون اساسی در نطق اعتراضی خود خطاب به بيغش اين بيت از شعر شهريار را قرائت 

كرد: »از من گذشت و من هم از او بگذرم/ ولی با چون منی به غير محبت روا نبود.«

کاندیدای نظامی »آری یا نه«
»جهان صنعت«- تنها چند 
ماه به انتخابات رياست جمهوری 
1400 زم��ان باق��ی اس��ت و 
نامزدهای بالقوه ای كه تمايل به 
حضور در اين كارزار انتخاباتی 
دارند، كم كم از راه می رسند و 
با اع��الم كانديداتوری به نامزد 
بالفعل تبديل می شوند. يكی از 
كانديداهای احتمالی انتخابات 1400 كه اتفاقا او هم مثل برخی نامزدهای نظامی 
كه تاكنون به صورت رسمی نامزدی خود را برای انتخابات پيش رو اعالم كرده يا 
با نوع اقدامات تبليغی و فعاليت بيش از پيش خود به طور غيررسمی موجوديت 
و نيت خود را اعالم كرده، سردار سعيد محمد فرمانده قرارگاه خاتم االنبياست؛ 
چهره ای كه تا پيش از اين كمتر كس��ی نامی از او شنيده بود ولی رفته رفته با 
نزديك شدن به انتخابات 1400 حضور پررنگ تری در عرصه رسانه پيدا كرده است 
به نحوی كه صداوسيما در برنامه »نگاه يك« آنتن خود را در اختيار اين برنامه 

تبليغاتی درباره فعاليت های اين قرارگاه و دستاوردهای آن قرار می دهد.
سردار سعيد محمد كانديدای احتمالی انتخابات رياست جمهوری 1400 از 
جمله گزينه های نظامی انتخابات آينده است كه البته او هم مثل سردار دهقان 

كه به طور رسمی كانديداتوری خود را اعالم كرده، يك نظامی است. 
صحبت از رييس جمهور نظامی دو سال پيش مطرح شد ولی بازخوردهای 
مثبتی در جامعه نداش��ت. هرچند به نظر می رسد برخی مثل سردار سعيد 
محمد اگرچه در حال حاضر هنوز لباس نظامی به تن دارد و فرماندهی قرارگاه 
خاتم االنبيا با اوست و مثل قاليباف و محسن رضايی از نظامی گری دور نشده 
است ولی خود را دارای شاخصه های رياست جمهوری می داند. به همين دليل 
با نزديك شدن به انتخابات فعاليت های تبليغی خود را در برخی رسانه ها آغاز 
كرده است.اگرچه برخی شنيده ها حاكی از اين است كه اصولگرايان روی خوشی 
به كانديداتوری او نشان نداده اند و تا كنون از دايره حمايت اصولگرايان دور مانده 
است چراكه آنها به دنبال مانور روی گزينه ای مثل محمدباقر قاليباف هستند كه 

به نظرشان شانس بيشتری برای پيروزی در انتخابات دارد.
البته مهدی چمران فعال سياسی اصولگرا در واكنش به احتمال كانديداتوری 
سردار سعيد محمد گفته است كه تا جامعه از او شناخت پيدا كند، زمان می برد 

و مردم به كسی كه نظامی  حرفه ای است، زياد روی خوش نشان نمی دهند.
محمدحسن قديری ابيانه، چهره اصولگرای ديگر هم درباره گمانه زنی هايی 
مبنی بر رايزنی سردار سعيد محمد رييس قرارگاه خاتم االنبيا با اصولگرايان 
ب��رای جلب حمايت آنها اظهار كرد: »س��ردار س��عيد محم��د را تا قبل از 
كانديداتوری برای 1400 نمی ش��ناختم و به نظرم نظاميان تا زمانی كه در 
كادر نظامی خدمت می كنند، نمی توانند كانديدا ش��وند مگر اينكه اس��تعفا 
بدهند يا بازنشس��ته شده باش��ند.« اين چهره سياسی اصولگرا همچنين با 
بيان اينكه »بايد در نظر داشته باشيم كه برای رييس جمهور شدن، داشتن 
سابقه نظامی و اقدامات عمرانی كفايت نمی كند، هرچند امتيازی مثبت تلقی 
می شود« سردار محمد را گزينه مناسبی برای انتخابات 1400 ندانسته است. 
هر چند می گويد شورای ائتالف هنوز روی هيچ كانديدايی به نتيجه نرسيده 
است. بنابراين با وجود شرايط فعلی بعيد به نظر می رسد اين سردار نظامی 
ش��انس زيادی برای پيروزی در انتخابات داشته باشد. مگر اينكه به داليلی 

ورق برگردد و نظر اصولگرايان را به خود جلب كند.

حاشيه
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دارندگان چک، سقف اعتباری می گيرند
معاون اداره نظام پرداخت بانك مركزی گفت: چك های جديد از تاريخ 20 
دی در اختي��ار مردم قرار می گيرد و اين چك ها دارای باركد، كد صيادی 16 
رقمی و تاريخ اعتبار خواهند بود.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از صداوسيما، 
آمن��ه نادعلی زاده معاون اداره نظام پرداخت بانك مركزی افزود: اين طرح به 
تعويق نيفتاده بلكه بانك مركزی تصميم به اجرای تدريجی اين طرح دارد و 
بايد فرهنگ سازی انجام شود و زيرساخت ها آماده و مردم بتوانند با سامانه ها 
ارتباط برقرار كنند.وی ادامه داد: زمان های تعيين ش��ده با مجوز قانونی صادر 
شده است مثال برای چك الكترونيك با دستورالعمل بانك مركزی يك زمان 
مشخص اعالم شده و همچنين برای راه اندازی سامانه صياد كه نقل و انتقال چك 
در آن ثبت می شود زمان دو ساله را مد نظر قرار داده است.نادعلی زاده گفت: 
بان��ك مرك��زی برای اجرای اين طرح از زمانی كه مد نظر قانونگذار بود، آماده 
است، ولی اجرای طرح در سامانه صياد مستلزم تغييرات در دسته چك هاست 
تا متفاوت از گذشته شود و مردم نگران چك های قديمی خود نباشند.وی با 
بيان اينكه سامانه در تاريخ 22 آذر ماه آماده بوده است هم افزود: اپليكيشن های 
بانكی هم آماده رونمايی بودند كه امروز بانك مركزی اين رونمايی را انجام داده 
است.معاون اداره نظام پرداخت بانك مركزی تصريح كرد: قرار است چك هايی 
را در سامانه صياد ثبت كنيم كه تفاوتی با چك های قبلی دارد يعنی روی اين 
چك ها تاريخ اعتبار ثبت می شود و توزيع اين چك ها از طريق بانك ها مستلزم 
زمان خواهد بود و همچنين اطالع رسانی ها كامل شود و مردم بيشتر آگاه شوند 
و از تاريخ 20 دی بتوانند چك هايی كه از ويژگی های جديد برخوردار هستند 
و دارای تاريخ اعتبار هستند را دريافت كنند.وی درباره ارزيابی اعتبار و دارايی 
افراد در اين طرح گفت: افراد دارای يكسری دارايی و درآمد هستند كه مجموع 
اينها می تواند سقف اعتباری شخص را رقم بزنند كه دستورالعمل و فرمول های 
مربوط به آن در بانك مركزی تدوين شده و به دستورالعمل حساب جاری الحاق 
شده است كه مقرر شده در شورای پول و اعتبار تصويب شود و پس از تصويب 
در شورای پول و اعتبار، سقف اعتبار به شكل گام به گام و تدريجی در جامعه 
ابالغ خواهد شد تا مردم بتوانند از سقف اعتباری خود اطالع پيدا كنند و در 

محدوده سقف اعتباری خود چك صادر كنند.

قانون ماليات بر ارزش افزوده همچنان الزم االجراست
معاون درآمدهای مالياتی سازمان مالياتی ايران تاكيد كرد: قانون ماليات بر 
ارزش افزوده همچنان الزم االجراست و مشمولين اين قانون مكلف به رعايت آن 
هستند.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از سازمان مالياتی ايران، محمد مسيحی 
در پاسخ به درخواست اتاق اصناف ايران مبنی بر تكليف اصناف در خصوص 
اخذ ماليات بر ارزش افزوده از كاالهای مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده در 
بازه زمانی پس از پايان مهرماه 1399 تصريح كرده است: »قانون تمديد مهلت 
اجرای آزمايشی قانون ماليات بر ارزش افزوده« مشتمل بر يك ماده واحده مبنی 
بر اينكه »مدت اجرای آزمايشی قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 138۷/2/1۷ 
با اصالحات و الحاقات بعدی از تاريخ انقضای آن )1399/۷/30(« به مدت يك 
سال تمديد می شود.وی افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده همچون سال های 
گذشته در حال اجراست و فعاالن اقتصادی مشمول اين قانون مكلف به رعايت 
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 138۷/2/1۷ و اصالحات و الحاقات بعدی 
آن هستند.معاون درآمدهای مالياتی سازمان امورمالياتی كشور تاكيد كرد: موديان 
مشمول بايد كماكان نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتی فصلی برابر رويه قبلی در 
مهلت قانونی تعيين شده اقدام كنند.همچنين مسيحی در پايان خاطرنشان كرد: 
براساس مصوبات چهل و پنجمين جلسه ستاد ملی كرونا )مورخ 1399/9/1(، 
مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم )پاييز 1399( و پرداخت 

ماليات مربوطه به مدت يك ماه تمديد شده است.

در شش ماهه امسال
سپرده گذاری در بانک ها 8۶ درصد بيشتر شد

بررسی ميزان تسهيالت و سپرده های بانكی در شش ماهه اول سال جاری 
بيانگر اين است كه بانك ها در شهريور ماه بيشترين ميزان سپرده و تسهيالت 

را داشته اند كه به تربيت معادل 86/6 و 86 درصد افزايش يافته  است.
به گزارش ايس��نا، سپرده ها و تسهيالت بانكی از انواع خدمات مهم شبكه 
بانكی و مورد عالقه تمام اقشار جامعه هستند و سپرده های بانكی موتور توليد 
وام و تسهيالت بانكی است؛ به عبارت ديگر، هر چه بر ميزان سپرده های بانكی 
افزوده ش��ود به همان ميزان بر قدرت تسهيالت دهی شبكه بانكی كشور هم 
افزوده می شود.در اين راستا، افزايش نرخ سود سپرده های بانكی عاملی خوانده 
می شود كه مشتريان را به سپرده گذاری در بانك ها تشويق و ترغيب می كند 
اما آخرين اظهارنظر رييس كل بانك مركزی درباره نرخ سود سپرده های بانكی 
حاكی از آن است كه بانك مركزی و شورای پول و اعتبار برنامه ای برای افزايش 
س��ود سپرده های بانكی ندارند و از روش های ديگری برای كنترل نقدينگی و 
تورم استفاده می كنند.بنابراين، طبق آخرين مصوبه شورای پول و اعتبار درباره 
وضعيت نرخ سود بانكی، در حال حاضر نرخ سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت 
عادی 10 درصد، نرخ سود سرمايه گذاری كوتاه مدت ويژه سه ماهه 12 درصد، 
نرخ سود سرمايه گذاری كوتاه مدت ويژه شش ماهه 14 درصد، نرخ سود سپرده 
س��رمايه گذاری با سررسيد يك سال 16 درصد و نرخ سپرده سرمايه گذاری با 
سررسيد دو سال 18 درصد است.در اين بين، نگاهی به آمارهای بانك مركزی از 
اوضاع مانده سپرده ها و تسهيالت ريالی و ارزی بانك ها و موسسات اعتباری بيانگر 
آن است كه ميزان سپرده ها در ماه های فروردين، ارديبهشت و خرداد به ترتيب 
2۷۷6 هزار و 600 ميليارد تومان، 285۷ هزار و 600 ميليارد و حدود 2900 
ميليارد تومان بوده است كه در سه ماهه اول سال، خرداد و فروردين به ترتيب 

بيشترين و كمترين ميزان سپرده های بانكی را به خود اختصاص داده اند.

بانك تجارت اعالم کرد
چک های در دست مردم نياز به ثبت در سامانه 

صياد ندارند
قانون جديد چك به صورت تدريجی و مرحله به مرحله با در نظر گرفتن 
شرايط اقتصادی حاصل از شيوع بيماری كرونا برای مردم و كسب و كارها اجرا 
می شود.به  گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانك تجارت، بانك 
مركزی قانون جديد چك را به صورت تدريجی و با توجه به شرايط اقتصادی 
كشور به اجرا در خواهد آورد.بر اساس اين قانون كه قرار است مرحله به مرحله 
و با در نظر گرفتن جوانب احتياطی به اجرا درآيد، چك های جاری كه در دست 
مردم است )چه چك هايی كه صادر شده اند و چه چك هايی كه همچنان در 
دست مردم است( از شمول اجرای اين قانون خارج هستند. بنابراين مردم نگران 
ثبت اين چك ها در سامانه صياد نباشند چرا كه هنوز برای آنها الزامی درنظر 
گرفته نشده است.اما چك های جديدی كه در اختيار مردم قرار می گيرد بايد 
از طريق اپليكيشن هايی كه برای همين منظور توسط بانك مركزی و شبكه 
بانكی كش��ور راه اندازی شده اند، ثبت شود.با توجه به تعامالت بانك مركزی و 
مجلس شورای اسالمی و شيوع بيماری كرونا و مشكالت احتمالی اقتصادی و 
به منظور فرهنگ سازی بين آحاد مردم، قرار است اجرای اين قانون به صورت 
پلكانی و متناسب با مشكالت وارد آمده به كسب وكارها اجرايی شود.كارشناسان 
معتقدند اگر قانون چك به  درستی اجرايی و بر اساس تمام اجزای تعيين شده 
در آن عملياتی شود، می توان اميدوار بود كه تخلفات ناشی از دست به دست 
شدن چك ها و عدم رديابی مسيرهای هزينه كرد وجوه آن به حداقل برسد و 
فرد صادركننده چك، پاسخگوی چك صادره خود باشد. به همين دليل است 
كه بانك مركزی با طراحی سامانه صياد، تالش كرده چك ها را از مرحله صدور 
تا زمانی كه مجدد برای پرداخت نهايی به بانك برمی گردد، به دقت رصد كند 

و از سالمت گردش آنها مطمئن شود.

بر
خ

گروه اقتصادی- اين روزها بودجه 1400 به 
سياسی ترين موضوع سياست داخلی تبديل شده 
و سياست ورزان به ويژه در جناح اصولگرايان آن 
را تيری می دانند كه می خواهد به سوی آشتی 
و مذاكره ايران و آمريكای تحت رهبری بايدن 
پرتاب شود. اين باور راسخ به اندازه ای است كه 
آنها به اين نتيجه رسيده اند برای اينكه اين تير 
پرتاب نشود كليات اليحه بودجه را برگردانند. 
كانون هراس آنها از اليحه بودجه اين است كه 
روحانی با آن بخواهد پلی بسازد تا عالقه مندان 
و رهبران گروه كشورهای خواستار ادامه حيات 
برجام از آن بگذرند. گزارش حاضر ابعاد گوناگون 

اين موضوع را كالبدشكافی كرده است.
اتفاق نظر در بدبخت تر شدن مردم  � 

خوشبختانه به دليل اينكه رييس دولت بايد 
بر اساس رای ش��هروندان انتخاب شود رقابت 
برای كسب قدرت در ايران سياستمداران را در 
موقعيتی قرار می دهد كه واقعيت های س��خت 
شدن زندگی ايرانيان را با راهبرد تضعيف موقعيت 
رقيب سياسی با صدای بلند فرياد بزنند. به همين 
دليل اس��ت كه علم الهدی امام جمعه مشهد و 
يكی از روحانيون بلندپايه سياسی ايران كه در 
عمل نشان داده تضعيف اصالح طلبی هر حرفی 
را می زند و ترس��ی ندارد ك��ه حرف هايش در 
ميان مخالفان نظام سياسی به عنوان سندی بر 
شكست استفاده می شود با صدای بلند می گويد 
برای مردم ايران »پريشانی ها، غم ها، مصيبت ها، 
نداشتن ها و مضيقه های معيشتی به وجود آمده و 
اقشار ما را مستاصل كرده است.« اما اين روحانی 
واال مقام معتقد است دليل استيصال شهروندان 
»معلول مديريت های اش��رافی، مديريت های 
رانتی، نگاه به بيرون، غربزدگی و اتكا به استكبار 
است«. همين بدتر شدن روزگار شهروندان ايرانی 
را احسان خاندوزی عضو مجلس و اقتصاددان در 
گفت و گو با فارس با زبان كارشناسانه تر و با ارقام 
و اعداد توضيح می دهد و ضمن توضيح درباره 
اينكه بودجه 1400 اساسا تناسبی با هزينه های 
9 ساله اقتصاد ايران ندارد تصريح می كند: »از 
س��ال 1391 كه دوره اول تحريم ها به معنای 
جديد كلمه بر ايران تحميل شد تا امروز بارها و 
بارها ثمره بودجه ريزی ضعيف و وابسته خودمان 
را چشيديم و فشاری كه استخوان های جامعه 
را تحت فش��ار ق��رار داده، رفاه ملی ما و درآمد 
س��رانه ايرانيان را به وضوح كاه��ش داده و به 
يك سوم دوران پايان دهه 1380 و سال 1390 
رسانده است«. به اين ترتيب اين دو شخصيت 
سياسی- مذهبی و دانشگاهی- سياسی از جناح 
سياسی مشهور به اصولگرايان با صراحت تمام 
اعتراف می كنند ايرانيان دست كم در 10 سال 
گذش��ته يا هفت سال رياس��ت دولت روحانی 
مستاصل ش��ده و استخوان هايشان خرد شده 
است. معاونت رفاه اجتماعی نيز در يك گزارش 
رس��می ب��ا عنوان »وضعيت رف��اه و مصرف 
خانوارهای ايرانی« تاكيد می كند: »اين گزارش 
وضعيت مص��رف خانوار را در س��ال 1398 با 
139۷ مقايس��ه كرده است. همچنين در اين 
گزارش، وضعيت تورم و رشد قيمت ها با تفكيك 
دهك های هزينه ای نيز بررسی شده و در تحليل 
نهايی م��ورد استفاده قرار گرفته است. نتايج اين 
گزارش حاكی از آن است كه شاخص كلی رفاه 
خانوارهای ايرانی كاهش پيدا كرده است. آمارها 
نشان می دهند كاهش رفاه خانوارهای روستايی 
بيش از خانوارهای شهری بوده و كاهش بااليی 
را تجربه كرده است و در نتيجه آن كاهش قدرت 
خريد )ناشی از تورم و كاهش درآمد(«. اين آمارها 
نشان می دهند كاهش مصرف حقيقی خانوارهای 
روس��تايی 11 درصد و كاهش مصرف حقيقی 
خانوارهای شهری هش��ت درصد بوده است و 
همچنين كاهش مص��رف حقيقی خانوارهای 

دهك اول روس��تايی و ش��هری 12/۷ درصد و 
4/۷ درصد بوده است.

نشانه ها و دالیل ضعف ایران  � 
تجربه های جوامع انسانی و نيز تجربه ايران در 
دهه تازه سپری شده نشان می دهد ايران در حال 
حاضر نسبت به 10 سال پيش از ابعاد گوناگون 
نه تنها نيرومندتر نشده است بلكه در شرايط مادی 
و روحی قابل قبولی قرار ندارد. برای نشان دادن 
اينكه ايران از ابعاد گوناگون كوچك تر شده است 
می توان به سهم ايران از تجارت جهانی اشاره كرد. 
سهم ايران از تجارت جهانی بدون احتساب نفت 
كه حاال آن هم وجود خارجی ندارد به نزديك 
0/2 درصد رسيده است يعنی 60 درصد كمتر 
از 0/5 درصد دهه 1380. از نظر سياست خارجی 
نيز ايران در سوريه و در قره باغ و در لبنان اقتدار 
دهه قبل را ندارد و حتی در عراق نيز وضعيت 
ايران نسبت به پنج سال پيش بسيار تضعيف شده 
است. ايرانيان به اين دولت اعتماد ندارند و اين 
همان دولتی است كه در سال 1396 رييس آن 
24 ميليون رای گرفت. سقوط رای در انتخابات 
مجل��س در زمس��تان 1398 و انتخاب رييس 
مجلس با 20 درصد واجدان شرايط رای دادن 
نشان می دهد اعتماد شهروندان به نهاد انتخابات 

كاهش يافته است.
درباره داليل تضعيف نظام سياس��ی ايران 
در درون مرزه��ای ملی با ش��اخص هايی مثل 
سقوط س��طح رفاه مادی، سقوط مشاركت در 
نه��اد انتخابات و در بي��رون از مرزهای ملی با 
نشانه های كوچك تر شدن سهم ايران از تجارت 
جهانی و نيز در موثر بودن در مسائل منطقه ای دو 
ديدگاه وجود دارد؛ يك ديدگاه كه اكنون با اسم 
رمز »سوء مديريت« از سوی طيف های گوناگون 
جناح سياس��ی اصولگراي��ان در كانون تبليغ و 
بزرگ نمايی قرار گرفته است تا نشانه های ديگر 
از جمله تحريم ايران در سايه قرار گيرد باور خود 
را به مردم اين گونه نشان می دهد كه دو دولت 
يازدهم و دوازدهم بوده و هستند كه راه تضعيف 
نظام سياسی ايران را فراهم كرده اند. اما رييس 
دولت های يادش��ده و نيز اعضای دولت و شمار 
قابل اعتنايی از كارشناسان و فعاالن اقتصادی 
می گويند بسته ش��دن راه تعامل اقتصاد ايران 
با بيرون از مرزهای ملی و نيز تشديد تحريم ها 
و ك��وچ س��رمايه گذاران خارجی و بی انگيزگی 
س��رمايه داران داخل��ی و از همه مهم تر كاهش 
درآمدهای نفت كه در سه سال اخير شايد روی 
هم رفته به 100 ميليارد دالر می رس��يد دليل 

اصلی اقتصاد ضعيف شده ايران است.
رسیدیم به سیاسی ترین بودجه قرن � 

به نظر می رسد محمدباقر نوبخت معتمدترين 

نفر روحانی در دولت در جايی نشسته است كه 
بايد بنش��يند يعنی در جايی كه از آنجا ريال و 
دالر تخصيص داده می ش��ود و خرج كش��ور را 
تنظيم می كند. نوبخت در يك وضعيت شانسی 
و بادآورده توانس��ت يكی از مديران ارشدش در 
سازمان برنامه را به وزارت اقتصاد برساند. بنابراين 
دو نفری كه دخل و خرج دولت را تنظيم می كنند 
دس��ت كم تا امروز هماهنگ بوده و هس��تند. 
نوبخت در اين هشت بودجه ای كه تنظيم كرده، 
نش��ان داده اس��ت كه حضورش در كميسيون 
تلفيق مجلس در دوره ای كه مجلس در اختيار 
اصولگرايان قديمی بود را خوب ياد گرفته است 
و با پشتكار و راهنمايی آقای كردبچه در به هم 
دوختن سر و ته بودجه روی كاغذ مهارت دارد. 
در بودجه های هفت گانه پيشين نيز بدون ترديد 
تنگناها و كاستی های ساختاری و كاركردی ديده 
می ش��د اما بودجه 1399 سياسی ترين بودجه 
قرنی است كه امسال تمام می شود. چرا چنين 
استنباطی وجود دارد؟ اين بودجه از يك سو با 
انتخابات برگزار شده در آمريكا گره خورده و از 
سوی ديگر می تواند با انتخابات بهار 1400 ايران 
گره بخورد. به عبارت ديگر بودجه سياسی آخرين 
سال قرن هم تكليف سياست داخلی را روشن 

می كند و هم نگاهی دارد به سياست خارجی.
مذاکره بودجه و نفت  � 

اصولگرايان و طيف های تندتر اين جناح برای 
تسخير كاخ رياست جمهوری ترديدی ندارند و 
باور دارند اگر با همين دست فرمان جلو بروند و 
رقبا را با يورش س��همگين به دولت به ويژه در 
حوزه اقتصاد تضعيف كنند در انتخابات بهار با 
هر ميزان مشاركت برنده اند. از سوی ديگر اين 
جريان سياس��ی نيك می داند اگر دست دولت 
ب��ه درآمدهای حاصل از صادرات نفت برس��د 
می تواند در يك دوره كوتاه بازارها را به گونه ای 
س��امان دهد كه از سطح نارضايتی شهروندان 
به ش��دت كاسته شود و اين ممكن نيست جز 
اينك��ه راه مذاكره با بايدن باز ش��ود. به همين 
دليل است كه رييس دولت اصرار دارد با صدای 
بلند بگويد هرگز نبايد راه مذاكره برای برداشتن 
تحريم بس��ته شود. نكته بس��يار بااهميت اين 
است كه اصولگرايان استخوان دارتر و قديمی تر 
اين سخنان روحانی را قبول دارند و در مخالفت 
با آن چيزی نمی گويند چون می دانند شايد در 
باالترين نقاط قدرت تمايلی از سر ناگزيری برای 
رهايی از بن بست وجود داشته باشد. اما طيف های 
راديكال تر اصولگرايان كه تجربه زمستان 1391 
و بهار س��ال بع��د را در ذهن دارن��د نيز اين را 
فهميده اند و حاال همه حواس شان به اين است 
كه اين عنصر مهم در بودجه را از اليحه بيرون 

كنند. برخی نشانه های آشكار را در رسانه های 
اين دلواپسان می بينيم.

به طور مثال  هادی غالمحسينی در روزنامه 
جوان در 19 آذر ماه نوش��ته اس��ت: »عالوه بر 
موضوع دالر 11 هزار تومان در سال آتی، آقای 
روحانی به فروش دو ميليون و 300 هزار بشكه 
در روز نفت اشاره داشت. درباره اين موضوع بايد 
شفاف سازی شود، زيرا هم اكنون در تحريم نفتی 
قرار داريم و بايد ديد به چه شكلی قرار است به 
يكباره فروش نفت برای ايران آزاد ش��ود. البته 
ب��ا مالحظه اليحه بودج��ه 1400 به اين مهم 
می رسيم كه دولت از محل فروش نفت در حدود 
200 هزار ميليارد تومان درآمد پيش بينی كرده 
 است، حال اين درآمد می تواند از محل صادرات 
نفت به خارج از كشور درآمد ارزی برای كشور 
ايجاد كند يا اينكه می تواند در قالب فروش اوراق 
مالی مبتنی بر نفت در بازار داخلی برای كشور 

درآمد ريالی ايجاد كند.«
نفيسه امامی نيز در روزنامه رسالت می نويسد 
»در اليحه بودجه  سال آتی، 150 هزار ميليارد 
تومان از محل فروش نفت در نظر گرفته  شده 
كه اين ميزان برابر اس��ت با فروش بيش از دو 
ميليون بشكه نفت در روز. اين مقدار فروش در 
قياس با ميانگين فروش روزانه  ۷00 هزار بشكه 
نفت در سال 99، فاصله 300 درصدی دارد كه 
نشان دهنده نگاه غيرواقع بينانه به درآمدهای نفتی 
و وابستگی 40 درصدی به فروش نفت است. اين 
ميزان وابستگی بودجه به نفت می تواند سيگنال 
ضعف كشور را در عرصه بين المللی مخابره كند 
و به معنای وابس��تگی ايران به انجام مذاكره به 
عنوان راهی برای درآمدزايی تعبير شود. چنين 
رويكردی در شرايطی كه همه از ضرورت قطع 
وابستگی به نفت و خام فروشی سخن می گويند، 
با الزامات اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به 

خارج همخوانی ندارد.«
محمدرضا س��بزعليپور اقتصاددان و رييس 
مركز تجارت جهانی اي��ران نيز در گفت وگو با 
»رس��الت« گفته اس��ت: »بودجه 1400 مغاير 
با چش��م انداز اقتصاد مقاومتی اس��ت. با توجه 
به اعداد و ارقام در بودجه متاس��فانه وابستگی 
شديدی به فروش نفت برای سال آينده در نظر 
گرفته شده، بدون آنكه مشخص شود نفت به چه 
شكلی به فروش می رسد و چه دورنمايی برای 
آن در نظر گرفته ش��ده است. بودجه 1400 با 
اميد به آمدن بايدن و برداشته شدن تحريم ها 

تنظيم  شده است.«
گروه سياس��ی خبرگزاری تسنيم 22 آذر با 
تيتر »فانتزی فروش 2/3 ميليون بشكه نفت و 
تكرار يك غلط بزرگ در سياست  خارجی« بدون 

تعارف و ترس می نويسد: آقای روحانی! بودجه را 
برای بايدن بستی يا برای مردم ايران؟.«

حاال با توجه به همه اين گزاره ها چرا در بودجه 
1400 بر فروش دو ميليون و 300 هزار بشكه  
نفت تاكيد شده و چرا رييس جمهور در مقام دفاع 
از آن سخن می گويد؟ آيا آقای روحانی فراموش 
كرده  كه يك ب��ار حرف از »خزانه خالی« زد و 
همان مساله باعث تشديد فشارها و از دست دادن 
امتيازها در ميز مذاكرات شد؟روحانی می گويد 
»ف��روش اين ميزان نفت »در يك ش��رايطی« 
شدنی اس��ت!« كدام ش��رايط؟  آمدن بايدن و 
اميدواری به دولت آتی آمريكا؟ آيا نفتی شدن 
بودج��ه 1400 و تاكيد و اصرار دولت بر ميزان 
فروش دو ميليون و 300 هزار بش��كه نفت جز 
اصرار برای مذاكره با آمريكاست؟ »آيا نتيجه اين 
كار مشابه به كارگيری عبارت خزانه خالی توسط 
رييس جمهور در سال های پيش از برجام نيست؟ 
آيا اين به معنای باال بردن دست ها به نشانه تسليم 
در برابر تيم جديد كاخ سفيد نخواهد بود؟چه 
شده كه دولت به اين نتيجه رسيده است كه سال 
آينده فروش نفت يك باره به بيش از دو ميليون 
بشكه خواهد رسيد تا اين ميزان فروش نفت- آن 
هم با قيمت 40 دالر به ازای هر بش��كه- بتواند 
بيش از 20 ميليارد دالر برای كش��ور ارزآوری 
داشته باش��د؟ حال آنكه دولت نتوانست حتی 
بودجه سال گذشته خود را هم محقق كند. آنچه 
در بودجه1400 آمده، همان طور كه روحانی هم 
در س��خنان اخيرش به آن اشاره كرد، يك پيام 
برای خارج از كش��ور دارد و آن شايد اين باشد 
كه به طرف مقابل صراحتا بگوييم تحقق بودجه 
ما در گرو فروش نفتی است كه آنها به راحتی 
می توانند آن را تحريم كنند و بنابراين بهترين 
اهرم فشار را اين بار با دست خودمان در اختيار 

دولت  آينده آمريكا قرار می دهيم.«
شاهدی از دولت  � 

اما بيژن زنگنه با سابقه طوالنی در سياست 
اي��ران به مجلس م��ی رود و از همان جا آدرس 
می دهد و اين را س��يدمحمدرضا ميرتاج الدين 
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس كه 
در نشست اين كميسيون حاضر شد و به سخنان 
زنگنه گوش می كرده است می گويد. آقای بيژن 
زنگنه به كميس��يون آمد و گزارشی را به سمع 
اعضای كميسيون برنامه و بودجه رساند.  آقای 
زنگن��ه گفت كه مجموع توليد نفت و ميعانات 
گازی چهار ميليون و 500 هزار بش��كه در روز 
است كه حدود دو ميليون و 200 هزار بشكه در 
روز مصرف داخلی و دو ميليون و 300 هزار بشكه 
در روز برای صادرات پيش بينی شده است. بيژن 
زنگنه در پاسخ به اين سوال اعضای كميسيون 
كه با توجه به افزايش 2/5 برابری صادرات نفت 
در س��ال آينده، آيا امكان ص��ادرات تا اين حد 
امكان پذير خواهد بود يا خير، پاس��خ داده ما به 
شرط رفع تحريم ها اين عدد را گذاشته ايم. وزير 
نف��ت گفت كه با اين حجم صادرات حدود 25 
درصد بودجه 1400 را تامين می كند كه حدود 
300 هزار ميليارد تومان است كه البته اين در 
صورتی اس��ت كه نرخ تس��عير ارز دولت برای 

كاالهای اساسی 11 هزار تومان باشد.
معمای روحانی  � 

در انته��ای اين گزارش باي��د در كوتاه ترين 
عبارات يادآور ش��ويم حسن روحانی در سپهر 
سياست ايران يك معماست. او سال های طوالنی 
با راستگرايان ايران يا همين اصولگرايان امروز 
همزيستی مسالمت آميز داشت اما امروز از نظر 
طيف های جوان و تند اين جناح يك غرب گرا 
به حس��اب می آيد كه می خواهد با استفاده از 
روزگار نامساعد اقتصاد ايران راه سنجاق شدن 
كشور به غرب و آمريكا را از مسير بودجه 1400 
هموار كند. از نظر آنها حسن روحانی يك عنصر 
مرموز است. از س��وی ديگر اما طبقه متوسط 
ايران و نيز اصالح طلبان دهه 13۷0 به او ايمان 
ندارند و او را دارای ذات اصالح طلبی نمی دانند 
اما از آخرين تيری كه او می خواهد پرتاب كند 

راضی هستند.

»جهان صنعت« گزارش می دهد

معمای هراس دلواپسان از بودجه ۱400

همتی: رشد اقتصادی کشور مثبت شد
پایان رکود

گروه اقتصادی- رشد اقتصادی شش ماهه امسال مثبت شد. طبق اعالم 
رييس بانك مركزی ايران بعد از پشت سر گذاشتن يك دوره ركود عميق توانسته 
دريچه های رونق را به روی كشور باز و پيش زمينه های حركت بر مسير رشد را 
فراهم كند. هرچند آمارهای مربوط به رشد اقتصاد به صورت رسمی در تارنمای 
بانك مركزی منتشر نشده، با اين وجود عبدالناصر همتی با اعالم مثبت شدن 
محصول ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت تا پايان شهريور سيگنال خروج از 

دام ركود را صادر كرده است.
آنطور كه عبدالناصر همتی، رييس بانك مركزی اعالم كرده »همان گونه كه 

قبال براساس روند شاخص های توليدات صنعتی و كشاورزی و نيز رشد تسهيالت 
سرمايه در گردش بانك ها اعالم كرده بودم رشد اقتصادی كشور مثبت شد. بنابر 
اين گزارش، رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به 
دوره مشابه سال قبل، مثبت 1/4 درصد و رشد اقتصادی با نفت در شش ماه 
اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت 1/3 درصد است. رشد اقتصادی 
با نفت فصل اول و دوم س��ال 1399 به ترتيب منفی 2/9 درصد و مثبت 5/1 
درصد و رش��د اقتصادی بدون نفت، به ترتيب، منفی 0/6 درصد و مثبت 3/2 

درصد بوده است.«
پيش از اين بانك مركزی در آمار سه ماهه ابتدای سال رشد اقتصادی را منفی 
ارزيابی كرده بود. گزارش پيشين اين مركز نشان می دهد كه تا پايان خرداد رشد 
اقتصادی با نفت منفی 2/8 درصد و رشد اقتصادی بدون منفی 0/6 درصد بوده 

اس��ت. بدين ترتيب در س��ه ماهه دوم امسال شاهد بهبود 0/8 درصد در توليد 
ناخالص داخلی بدون نفت و بهبود 4/1 درصدی در محصول ناخالص داخلی با 
نفت است. به اين ترتيب بخش نفتی اقتصاد با بهبود محسوسی در فصل تابستان 
مواجه شده و به دولت كمك كرده گام های بلندتری برای خروج از ركود بردارد. 
در اين شرايط نبايد نقش اخبار منتشره در خصوص افزايش صادرات نفت ايران 

را دست كم گرفت. 
بنابراين طبق پيش بينی های انجام ش��ده دولت به پيشرفت های بزرگی در 
زمينه فروش نفت دست يافته و از همين روست كه پيش بينی خود از فروش 
نفت در سال آينده را نيز افزايش داده است. از ديگر سو به نظر می رسد بهبود 
چندانی در زمينه صادرات غيرنفتی حاصل نشده كه اين موضوع در آمار منفی 

تجارت خارجی نيز قابل تاييد است.

یه
نما

باز شدن پای مذاکره به بودجه 
جعفر قادری*- اليحه بودجه سال آينده چند ايراد اساسی دارد. ايراد نخست 
به سهم بيش از 40 درصدی نفت در بودجه به رغم تحريم ها برمی گردد. طبق اعالم 
دولت قرار اس��ت سال آينده 2/3 ميليون بش��كه نفت به صورت روزانه بفروشد كه 
تحقق آن تنها با وجود لغو تحريم ها ممكن می ش��ود. اين موضوع به نگاه  های غلط 
موجود برمی  گردد و نش��ان می دهد كه دولت پای مذاكره را به بودجه وارد كرده و 
به دنبال افزايش درآمد با استفاده از رويه های سياسی است. اين در حالی است كه 
امكان لغو تحريم ها به هيچ عنوان وجود ندارد. در كنار سهم باالی نفت و برخالف 
انتظارات موجود، درآمدهای مالياتی و هزينه های عمرانی س��هم اندكی در بودجه دارند. بررس��ی اليه های 
مختلف بودجه نشان می دهد كه سهم ماليات ها از بودجه كاهش 29 درصدی داشته است. سهم اعتبارات 
عمرانی نيز حدود 104 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه در مقايسه با رقم 800 ميليارد تومان در اليحه 
بودجه س��ال جاری رقم بس��يار ناچيزی است. در عين حال با توجه به تاكيد دولت بر فروش اوراق نفتی و 
اوراق بدهی می توان با صراحت اعالم كرد كه اليحه بودجه 1400 مبتنی بر اس��تقراض اس��ت و نمی تواند 

تصوير درستی از اقتصاد كشور در سال آينده ارائه دهد.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

بودجه متزلزل
مه�دی طغیانی*- هرچند انتق��ادات زيادی به اليحه بودجه س��ال آينده وارد 
می ش��ود، اما اهم ايرادات وارده ما را به اين نتيجه گيری كلی می رس��اند كه بودجه 
سال آينده وضعيت متزلزل تری نسبت به سال جاری خواهد داشت. يكی از مهم ترين 
انتقاداتی كه به اليحه بودجه 1400 وارد است به عدم تحقق اعداد و ارقام درج شده 
در رديف های مختلف آن مربوط می ش��ود. به نظر می رسد يكی از ايرادات اساسی به 
كس��ری تراز عملياتی بودجه برمی گردد كه رقم نس��بتا بااليی دارد. آنطور كه به نظر 
می رس��د قرار است اين كس��ری از محل واگذاری دارايی های سرمايه ای به ويژه نفت 
جبران شود كه مطابق پيش بينی های دولت درآمد حاصل از فروش نفت به رقمی در حدود 200 هزار ميليارد 
تومان خواهد رس��يد. گمانه زنی ها حاكی از عدم تحقق اين ميزان فروش نفت اس��ت و اين موضوع نگرانی ها 
در خصوص افزايش فروش اوراق اعم از اوراق س��لف نفتی و اوراق بدهی برای تامين مالی را دوچندان كرده 
اس��ت. بديهی اس��ت ميراث فروش اوراق بيشتر بدهی عظيم برای دولت های بعدی خواهد بود. رويگردانی از 
درآمدهای پايدار و تكيه به درآمدزايی از محل فروش نفت، فروش اوراق و برداش��ت از صندوق توس��عه ملی 

نمی تواند شاخص خوب و مناسبی برای ارزيابی بودجه باشد.
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
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روزنامه میل آن ساندی افشا کرد
نفوذ گسترده حزب کمونيست چين در شرکت های انگليسی

ایسنا- نيروهای وفادار به حزب كمونيست چين در كنسولگری های انگليس، 
دانشگاه ها و برای برخی شركت های برتر انگليسی كار می كنند.

اطالعات فاش شده فوق العاده از 1/95 ميليون عضو حزبی ثبت شده نشان 
می دهد كه چطور »نفوذ مخرب« پكن اكنون در هر گوشه از انگليس از جمله 

در شركت های دفاعی، بانك ها و غول های داروسازی گسترده شده است.
به ش��كلی نگران كننده، برخی اعضای آن كه س��وگند وف��اداری به حزب 
كمونيس��ت چين دادند، در كنسولگری های انگليس مشغول به كار هستند. 
در ميان آنها يك مقام ارش��د در كنسولگری انگليس در شانگهای است. آنجا 
همچنين منزلگاه افسران اطالعاتی از سرويس های امنيتی انگليس است. اين 
مقام نقش خود را به عنوان حمايت از وزرا و مقام ها در سفرهايشان به شرق 

چين توصيف می كند.
گرچه مدركی در دست نيست كه نشان دهد افرادی كه وابستگی حزبی 
دارند برای چين جاسوس��ی كرده اند، كارشناسان معتقدند باور اينكه آنها در 
جاسوس��ی دست نداشته باشند، ساده لوحی است. در واكنش به اين يافته ها، 
ائتالفی از 30 قانونگذار انگليسی گفتند كه طرح سوال ويژه ای را در مجلس 

عوام به جريان می اندازند.
اين دانكن اسميت، رهبر سابق حزب محافظه كار انگليس در بيانيه ای به 
مي��ل گفت: اين تحقيقات ثابت می كند كه اعضای حزب كمونيس��ت چين 
اكنون در سراسر جهان گسترش يافته اند و اعضای آن برای برخی از مهم ترين 
شركت های چندمليتی جهان، نهادهای دانشگاهی و خدمات ديپلماتيك خود 
ما كار می كنند. او افزود: دولت اكنون بايد اقدام به اخراج و حذف اعضای حزب 
كمونيست از كنسول های ما در سراسر چين كند. آنها می توانند به انگليس يا 
حزب كمونيست چين خدمت كنند. اما نمی توانند هر دو را با هم انجام دهند.

در واكنش به اين تحوالت، وزارت خارجه انگليس تاكيد كرد كه روش های 
قوی برای ايمن نگه داشتن اطالعات و بررسی كاركنان در پست های خارج از 
كشورمان در نظر گرفته شده است. اين موضوع قابل درك است كه آنها مطلع 

هستند اعضايی با وابستگی حزبی را به كار می گيرند.

هانتر بایدن باز هم به مشکل خورد
آسوشیتدپرس- به گفته يكی از مقام های آشنا به تحقيقات مالياتی وزارت 
دادگستری آمريكا از پسر بايدن،  در پی صدور يك احضاريه برای  هانتر بايدن از 
وی خواسته شده تا اطالعاتی را مربوط به چندين شركت از جمله يك كمپانی 

گاز اوكراينی ارائه كند.
متن اين احضاريه كه روز سه شنبه منتشر شد نشان دهنده دقت دادستان ها 
روی پرونده تحقيقات ماليات از هانتر بايدن، پسر جو بايدن، رييس جمهوری 
منتخب آمريكاست؛ آنها در حال بررسی امور مالی و تجارت بين المللی بايدن 
جوان هستند.  روابط  هانتر بايدن با كمپانی گاز اوكراينی بوريسما به پدرش هم 
مربوط می شود. البته هنوز مشخص نيست كه آيا فعاليت بايدن جوان در اين 
كمپانی بخش اصلی تحقيقات فدرال است يا اينكه دادستان ها به دنبال اطالعاتی 

درباره تمامی منابع درآمدی بايدن جوان در سال های اخير هستند.
هانتر بايدن روز چهارشنبه گذشته تاييد كرد كه ماليات هايش تحت تحقيقات 
فدرال است. اين افشاگری در حالی صورت گرفته كه جو بايدن در حال انتخاب 
اعضای كابينه است و به زودی تصميم دارد تا شخص مورد نظرش را برای وزارت 
دادگستری انتخاب كند؛ اين همان وزارتخانه ای است كه بر تحقيقات از بايدن 
جوان نظارت دارد. در اين احضاريه عالوه بر درخواست برای شفاف سازی روابط 
بايدن جوان با كمپانی بوريسما،  از وی خواسته شده تا درباره روابط و معامالت 

تجاری اش با چين و ساير تبادالت مالی شفاف سازی كند و پاسخگو باشد.
سرآغاز اين تحقيقات به سال 2018 بر می گردد؛ درست يك سال پيش از 
آنكه جو بايدن كانديداتوری اش را برای رياست جمهوری اياالت متحده اعالم 
كند. در يكی از موارد مربوط به تحقيقات،  دادس��تان های فدرال همچنين به 
بررسی جرم احتمالی پولشويی پرداخته اند.  هانتر بايدن گفته كه روز سه شنبه 

تازه متوجه انجام اين تحقيقات شده است.
بايدن جوان در 2014 و زمانی به كمپانی بوريس��ما ملحق شد كه پدرش 
معاون باراك اوباما، رييس جمهوری پيشين آمريكا بود و به وی در رسيدگی به 

سياستگذاری خارجی با اوكراين كمك می كرد.
دونالد ترامپ و متحدانش مدت هاس��ت كه البته بدون ش��واهد و مدارك 
می گويند فعاليت  هانتر بايدن در اوكراين بر سياستگذاری های دولت اوباما در 

قبال اين كشور شرق اروپا اثر گذاشته است.
جمهوريخواهان س��نا در گزارشی كه مربوط به اوايل سال جاری ميالدی 
اس��ت گفته بودند كه اين همكاری با اوكراين مصداق تضاد منافع اس��ت اما 
ش��واهدی را ارائه نكردند كه نشان دهد اين سياست ها به صورت مستقيم از 
جانب فعاليت های بايدن جوان بوده اس��ت. به نظر نمی رسد كه جو بايدن بر 

اين تحقيقات تمركز كند.
وی بدون اشاره و توجه خاص به اين تحقيقات روز جمعه به خبرنگاران گفته 

بود كه به پسرش افتخار هم می كند.

فراخوان تظاهرات ميليونی در سودان 
ایسنا- همزمان با سالروز تظاهرات مردمی در سودان، فراخوان ها برای انجام 

تظاهرات ميليونی در 19 دسامبر عليه دولت اين كشور افزايش يافته است.
برخی از كميته های مقاومت سودان و حزب كمونيست برای لغو سند قانون 
اساسی و براندازی دو بخش مدنی و نظامی دولت انتقالی خواستار برگزاری اين 

تظاهرات هستند.
همزمان با سالروز تظاهرات ميليونی در سودان در سال 2018، برخی نيز 
خواس��تار اصالح روند انقالب و تحقق اهداف آن هستند. در اين رابطه جعفر 
حسن، از رهبران ائتالف آزادی و تغيير و سخنگوی مجمع فدرال سودان ابراز 
اميدواری كرد كه دومين سالروز انقالب دسامبر روز ارزيابی دستاوردهای دولت 

انتقالی باشد.
او با بيان اينكه مردم صاحب اين انقالب هستند و جوانان از آگاهی بااليی 
برخوردارند، ابراز اميدواری كرد، اتفاقی رخ ندهد كه فضای كشور را متشنج كند 

چرا كه امنيت نياز اساسی است.
 19 دس��امبر 2018 مجموعه تظاهراتی در چندين شهر سودان به دليل 
هزينه های زندگی و بدتر شدن شرايط اقتصادی در تمام سطوح جامعه رخ داد. 
تظاهركنندگان درخواست های فوری مبنی بر بازبينی نظام اقتصادی كشور را 
داشتند و از جمله درخواست هايشان، كناره گيری عمر البشير، رييس جمهوری 

سابق اين كشور بود.

پرواز بمب افکن های بی-۵۲ بر فراز مرز سوریه و عراق
اسپوتنیك- منبع امنيتی در عراق از پرواز بمب افكن های بی-52 آمريكايی 

بر فراز اراضی سوريه در نزديكی مرز با عراق خبر داد.
اين منبع با اشاره به ثبت پروازهای غيرعادی بر فراز مناطق مختلف سوريه 
اعالم كرد: اطالعات حاكی اس��ت كه بمب افكن های »بی-52« در مناطقی از 
مرز عراق و س��وريه به پرواز درآمده اند اما هنوز علت و انگيزه های حقيقی آن 
مشخص نيست. مقامات آمريكايی قبال از انتقال بمب افكن های آمريكايی به 

منطقه خاورميانه خبر داده بودند.
بمب افكن بی-52 اس��تراتوفورترس توانايی پرواز با سرعت های نزديك به 
س��رعت صوت تا ارتفاع 12 هزار مت��ری را دارد. اين بمب افكن قادر به حمل 

بمب اتمی است.
 از بی-52 در جنگ های نامتعارف برای ماموريت های تهاجمی استراتژيك، 

پشتيبانی نزديك هوايی و عمليات دريايی استفاده می شود.

گروه جهان- در آس��تانه رای گيری الكترال خبر
و  23 روز مانده تا تاييد رسمی نتيجه انتخابات 
رياست جمهوری در كنگره و 3۷ روز تا تحليف 
جو باي��دن، دادخواس��ت های انتخاباتی دونالد 
ترامپ يكی پس از ديگری با شكس��ت خاتمه 
می يابند. در اين ميان واشنگتن شاهد ناآرامی های 

انتخاباتی است.
حاميان سرخورده و مخالفان دونالد ترامپ 
شنبه گذشته در اعتراض به تقلب در انتخابات 
رياست جمهوری اخير آمريكا در سراسر اين كشور 
از جمله واشنگتن دی سی تجمعات اعتراض آميز 
برگزار كردند.  در مركز واشنگتن، تنش ها پس از 
آن افزايش يافت كه با تاريك شدن هوا معترضان 
حامی ترامپ موسوم به »پراود بويز« و معترضان 
گروه مقابل موسوم به آنتيفا با هم رودررو شدند. 
اما پليس ضدشورش و پليس های دوچرخه سوار، 

دو گروه را از يكديگر جدا كردند.
ح��دود 200 نفر از اعضای »پراود بويز« كه 
يك گروه راس��ت افراطی خشن است، نزديك 
هتل ترامپ به اعتراضات ملحق شدند. بسياری 
از آنها لباس های رزمی و جليقه های ضدگلوله 
پوش��يده بودند، كاله نظامی داشتند و با دست 
عالمت هايی را نش��ان می دادند كه مخصوص 

ملی گرايان سفيدپوست است.
دو گروه در خيابان نزديك ميدان مك فرسون 
به يكديگر دشنام می دادند و بعضی هايشان مواد 
آتش بازی روشن كردند اما پليس دو گروه را از 
يكديگر جدا نگه داشت. پليس دست كم به سوی 
دو تن از معترضان آنتيفا اسپری فلفل پاشيد تا 
اينكه گروه پراود بويز منطقه را ترك كردند و چند 

ساختمان آن طرف تر دوباره تجمع كردند.
انريكه تاريو رييس گروه راست افراطی »پراود 
بويز« هم��ان روزی كه هزاران نفر از طرفداران 
ترامپ برای اعتراض به رای ديوان عالی آمريكا 
به خيابان های واش��نگتن آمدند، به كاخ سفيد 
رفته بود. او در ش��بكه اجتماعی »پارلر« كه با 
ش��بكه توئيتر رقابت می كند، نوشت: »دعوت 
دقيقه ن��ودی به مكانی نامعل��وم.« او در ادامه 
 از اين دعوت ابراز خرس��ندی كرده و هش��تگ
 Trump 2020 را قرار داده اس��ت. وی در 
پستی ديگر نوشت: »هرگز فكر نمی كردم به اينجا 
بيايم.« او زير اين پست تصويری از ورودی اصلی 

كاخ سفيد قرار داده است.
يك س��خنگوی كاخ سفيد حضور تاريو در 
كاخ س��فيد را تكذيب كرد. طبق بيانيه ای كه 
»نيويورك پس��ت« از آن خبر داد، وی گفت: او 
با رييس جمهور مالقاتی نداشته و به كاخ سفيد 

دعوت نشده است.
گروه افراطی طرفدار برتری سفيدپوس��تان 
»پ��راود بويز« از حاميان پ��ر و پا قرص ترامپ 
محسوب می ش��ود و به نفرت پراكنی و اعمال 
خش��ونت در اعتراضات معروف است. اين گروه 
پيش تر به عدم پذيرفت��ن نتيجه انتخابات در 

صورت شكست ترامپ تهديد كرده بود.
هواداران ترامپ كه دومين اعتراضات خودشان 
را از زمان انتخابات سوم نوامبر برگزار می كردند، 
شعار »دزدی را متوقف كنيد« سر داده و »چهار 
سال ديگر« برای دونالد ترامپ می خواستند و 
تاكيد داشتند كه پيروزی او به دست دموكرات ها 
از طري��ق تقلب و تخلف گس��ترده »دزديده« 

شده است.
دونالد ترامپ شنبه گذشته در واكنش به اين 
اعتراضات در پيامی توئيتری نوشت: »وای! هزاران 

تن به خيابان های واشنگتن دی سی آمدند تا برای 
توقف دزدی تالش كنن��د. درباره اين اطالعی 
نداش��تم اما آنها را نگاه خواهم كرد!« او اندكی 
پيش از آن هم در پيام ديگری نوشت: »ما نبرد 

را تازه آغاز كرده ايم!«
اعتراضاتی در جورجيا، پنسيلوانيا، ميشيگان، 
ويسكانسين، نوادا، و آريزونا كه ستاد انتخاباتی 
ترامپ برای ابطال نتيجه انتخابات در آنها تالش 

كرده است، برگزار شد.
اين لشكركشی خيابانی يك روز پس از آن 
انجام شد كه ديوان عالی آمريكا درخواست ايالت 
تگزاس و ستاد انتخاباتی ترامپ برای ابطال نتايج 
انتخابات در چهار ايالت جورجيا، ميش��يگان، 
پنسيلوانيا و ويسكانسين را رد كرد. در تمامی 
اي��ن چهار ايالت كليدی، بايدن پيروز انتخابات 

اعالم شده است.
ترامپ ام��ا تاكنون شكس��ت در انتخابات 
رياست جمهوری سوم نوامبر را نپذيرفته و كماكان 
موض��وع تقلب در انتخاب��ات را مطرح می كند. 
شكايات متعدد ستاد انتخاباتی ترامپ و حزب 
جمهوريخواه در خصوص وقوع تقلب در انتخابات 
رياست جمهوری آمريكا در ايالت های مختلف اين 
كشور، تاكنون به دليل عدم ارائه شواهد كافی 

بدون نتيجه باقی مانده است.
شكست دیگر ترامپ با رد دادخواست  � 

وی در ویسكانسین
قاضی فدرال در ميلواكی با رد دادخواس��ت 
دونال��د ترامپ رييس جمه��وری فعلی آمريكا 
مبنی بر تقلب در انتخابات رياس��ت جمهوری 
2020 در ايالت ويسكانسين، شكست ديگری 

را برای وی رقم زد.
برت لودويگ قاضی منتخب ترامپ كه تنها 
س��ه ماه پيش كار خود را آغاز كرده است، روز 
شنبه در يك تصميم  قاطع  آخرين اميدهای 
ترام��پ برای تغيير در نتيجه انتخابات را ناكام 

گذاش��ت. اين تصميم درس��ت يك روز پس از 
تصميم دادگاه عالی مبنی بر رد شكايت ايالت 
تگزاس عليه نتايج انتخابات در ويسكانسين و سه 

ايالت ديگر اتفاق افتاد.
ديوان عالی آمريكا جمعه گذشته دادخواست 
مورد حمايت دونالد ترامپ رييس جمهوری اين 
كشور برای ابطال پيروزی جو بايدن كه از سوی 

ايالت تگزاس مطرح شده بود را رد كرد.
دادخواست تگزاس كه مورد حمايت 1۷ ايالت 
ديگر جمهوريخواه قرار گرفته بود، از ديوان عالی 
آمريكا می خواهد با تعويق نشست برگزينندگان 
كه قرار است در دوشنبه رييس جمهوری بعدی 
آمري��كا را به طور قطعی تعيي��ن كنند، آرای 
چهار ايالت ميشيگان، ويسكانسين، پنسيلوانيا 
و جورجي��ا را باطل اعالم كنن��د. در رای ديوان 
عالی، تگزاس فاقد صالحيت الزم برای تعيين 
چگونگی برگزاری انتخابات در ايالت های ديگر 
شناخته شده است. از سوم نوامبر تاكنون ترامپ 
با طرح صدها دادخواست در دادگاه های محلی 
و ايالتی شكست در انتخابات را نپذيرفته است 
و امي��دوار بود بتواند با اعمال نظر با توجه به 
اينكه س��ه قاضی ديوان عالی در دولت او و با 
معرفی وی منصوب شدند، رای اين ديوان را 
به نفع خود داشته باشد. بر اساس اين گزارش، 
ديوان عالی نشان داد كه هم در پرونده مربوط 
به پنس��يلوانيا كه جمهوريخواهان خواس��تار 
ابط��ال روند انتخابات پس��تی بودند و هم در 
پرونده دادخواس��ت تگزاس، عاليق سياسی 

خود را دخيل نمی داند.
پرونده ترامپ زیر ذره بین دادس�تان  � 

منهتن
سای وانسی دادستان منطقه ای منهتن در 
چارچوب تحقيقات جاری درباره دونالد ترامپ، 
حساب های بانكی شركای رييس جمهور اياالت 

متحده از دهه 1990 را بررسی می كند.

وانسی  و تيمش از چندين كارمند دويچه بانك 
سوال كردند. دويچه بانك در اواخر دهه 1990 
و هنگامی كه كسی به ترامپ وام نمی داد، به او 
وام داد. هر چند هنوز مش��خص نيست كه آيا 
دفتر وانسی اتهاماتی را عليه ترامپ وارد خواهد 
كرد يا نه اما به نظر می رسد همزمان با نزديك 
شدن زمان پايان دوره رياست جمهوری ترامپ، 
تحقيقات درباره او در حال گس��ترش است نه 
بسته شدن. نيويورك تايمز نوشت: به گفته افراد 
مطلع كه به دليل حساسيت ماهيت تحقيقات 
نخواس��تند نام ش��ان فاش ش��ود، دفتر وانسی 
تالش های خود و صدور احضاريه های جديد و 
سوال پرسيدن از شاهدان را افزايش داده است 
از جمله پرسش از برخی از افراد در برابر هيات 
منصفه. به نظر می رسد هيات منصفه به عنوان 
يك نهاد تحقيقاتی عمل می كند و به دادستان ها 
اج��ازه می دهد به جای رس��يدگی به اتهامات، 
اسناد را احراز هويت كند و پيگيری های ديگری 

را انجام دهد.«
در ماه های اخير دفتر وانسی احضاريه هايی را 
ارسال و از شاهدهای بيشتری سوال كرده است از 
جمله برخی از شاهدان در مقابل هيات منصفه 
مورد سوال قرار گرفته اند. اين دفتر هنوز به دنبال 
دريافت پرونده های شخصی و خصوصی مالياتی 
ترامپ است؛ موضوعی كه در نهايت ديوان عالی 

درباره آن تصميم خواهد گرفت.
نيويورك تايم��ز گزارش داده اس��ت به نظر 
نمی رسد هيات منصفه به دنبال طرح اتهامات 
باش��د اما در ع��وض دفتر وانس��ی از آن برای 
دسترس��ی به اس��ناد و پيگيری های جداگانه 

استفاده می كند.
تحقيقات وانسی به ويژه برای ترامپ خطرناك 
است زيرا هر گونه اتهام ناشی از آن، اتهام فدرال 
نخواهد بود بنابراين با عفو از بين نمی روند. ترامپ 
همواره گفته اس��ت قدرت عفو خود را ندارد اما 

در اين مورد، داش��تن چنين اختياری تفاوتی 
ايج��اد نمی كرد.  رييس جمهور تحقيقات را به 
عنوان شكار جادوگر  رد و تاكيد كرده كه هيچ 
خطايی مرتكب نش��ده است. تحقيقات وانسی 
تنها تحقيقات شناخته شده درباره ترامپ است 
و ب��ر جرائم مالی تمركز دارد كه رييس جمهور 
ممكن است در گذشته و به عنوان يك صاحب 
كسب وكار مرتكب ش��ده باشد. وی همچنين 
درباره جرائم مالی احتمالی تحقيق می كند كه 
ممكن اس��ت او و خان��واده اش در بنياد ترامپ 
مرتكب شده باش��ند. درباره تمركز تحقيقات، 
اطالعات چندانی در دس��ت نيس��ت زيرا اين 
تحقيقات به طور عمده در مقابل هيات منصفه 

انجام می شود كه محرمانه است.
ب  ح�ز ر  د مپیس�م  ا تر م�ه  ا د ا � 

جمهوریخواه
در اي��ن ميان حزب جمهوريخ��واه پس از 
شكست ترامپ در انتخابات قدرت خود را از دست 
داده و در وضعيتی دشوار قرار گرفته است. بيم 
آن می رود كه ترامپيسم در اين حزب همچنان 
در آينده نيز باقی بماند و در سياست اين حزب 

تاثيرگذار باشد.
126 نماين��ده اين حزب در حالی از ترامپ 
جانبداری كرده اند كه ش��انس ماندن او در كاخ 
س��فيد با توجه ب��ه آرای دادگاه و نتيجه همه 
پرونده های ش��كايتش به صفر می رسد. ترامپ 
خ��ود را قربانی يك سيس��تم فاس��د می داند 
و تص��ور می كن��د در مب��ارزه با اين سيس��تم 
بايد فداكاری نش��ان دهد. او طی چهار س��ال 
دوره رياس��ت جمهوری خود اعتماد به نهادها 
و س��ازمان های دولتی و دموكراتيك را به طور 
سيستماتيك از بين برده است. ترامپ جهان بينی 
پوپوليس��تی خود را در مقاب��ل اين نهادها قرار 
می دهد، اعتماد به اين نهادها را تضعيف می كند 
و خود را به عنوان ناجی نشان می دهد. اكثريت 
۷3 ميليون رای دهنده او نيز از او پيروی می كنند. 
از نظر آنها او نه تنها رييس جمهوری بلكه ناجی 

آزادی، ارزش ها و زندگی آنهاست.
ميليون ها طرفدار ترامپ اكنون برای حزب 
جمهوريخواه و نمايندگان منتخب آن به كابوسی 
تبديل شده اند. اگر اين نمايندگان سقوط ترامپ را 
بپذيرند و خود را تسليم واقعيت كنند، بايد انتظار 
داشته باشند كه توسط هواداران ترامپ مجازات 
شوند و جايگاه خود را در حزب از دست بدهند. 
بنابراين اكثري��ت قريب به اتفاق آنها گزينه ای 
را برگزيده ان��د تا از مجازات مدافعان ترامپ در 
بدنه حزب در امان باشند. آنها به ترامپيسم كه 
می گويد »آمريكا را از نو بساز!« پايبند مانده اند.

پوپوليس��تی  اعتراض��ی  جنبش ه��ای 
و محافظه  كاران��ه در ح��زب جمهوريخ��واه 
پديده تازه ای نيس��ت. جفری كاباس��رويس 
كارش��ناس علوم سياس��ی بر اين باور است 
ك��ه  جمهوريخواهان بارها توس��ط اين گونه 
جنبش ها ش��كل گرفته اند. قبل از ترامپ در 
سال 2009 جنبش »تی پارتی« اين حزب را 
به س��مت محافظه كاری و راست سوق داد و 

ترامپيسم نتيجه اين جنبش بوده است.
كاباسرويس اين تز را هم مطرح می كند كه 
جنبش تی پارتی هرگز ناپديد نشده بلكه تحت 
لوای ترامپيسم به حيات خود ادامه داده است. در 
حزب جمهوريخواه در فواصل مختلف اين گونه 
جنبش ها ش��كل گرفته و به »انقالبی دائمی« 

تبديل شده است.

درگيری خشونت بار هواداران و مخالفان ترامپ در آستانه رای گيری الکترال

جنگ خیابانی در واشنگتن

مذاكرات بر س��ر خروج انگليس از اتحاديه اروپا همچنان 
با اما و اگر های بس��ياری همراه است و احتمال خروج بدون 
توافق لندن بسيار زياد است. اين مذاكرات در نااميدی تمام 

برای طرفين دنبال می شود.
بوريس جانسون  وزير خارجه انگليس و اورسوال فن درالين 
رييس كميسيون اروپا به تازگی بار ديگر درباره برگزيت بدون 
توافق هش��دار دادند. دو طرف پيش تر اعالم كردند احتمال 

خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه اروپا بسيار باالست.
با محتمل ش��دن خروج بدون توافق، اتحاديه اروپا طرح 
اضطراری خود را برای اين سناريو اعالم كرده است. اين طرح 
اروپا ش��امل مجموعه ای از توافق ه��ای اضطراری در صورت 
ناموفق بودن مذاكرات تجاری اس��ت. اين در حالی است كه 
انگليس كشتی های خود را برای گشت زنی آماده می كند. بر 
اساس اين تصميم، چهار كشتی نيروی دريايی انگليس از روز 
نخست ماه ژانويه اقدام به محافظت از آب های اين كشور در 
برابر قايق های ماهيگيری اروپا خواهند كرد. اين كشتی های 
نيروی دريايی انگليس، دارای مجوز متوقف كردن، بازرسی و 

جلوگيری از ورود قايق های ماهيگيری اروپايی هستند.

نگرانی ه��ا درب��اره درگيری احتمالی بين كش��تی های 
ماهيگيری بريتانيايی و خارجی در صورت عدم توافق تجاری 
وج��ود دارد. با قوانين انتقالی موجود قايق های اتحاديه اروپا 
اجازه دسترسی به آب های بريتانيا را دارند اما اين موضوع تا 

پايان سال منقضی می شود.
اگرچه كشتی های گشت دريايی مسلسل به همراه دارند 
اما پيش بينی نمی شود از اين سالح عليه قايق های ماهيگيری 
اتحاديه اروپا استفاده شود. سخنگوی وزارت دفاع بريتانيا گفت 
اين وزارتخانه برنامه ريزی و آماده س��ازی گسترده ای را برای 
اطمينان از آماده بودن نيروهای آنها برای طيف وس��يعی از 

سناريوها با پايان دوره انتقال انجام داده است.
دول��ت بريتانيا نيز در بيانيه ای گف��ت: »ما در پايان دوره 
انتقال، طيف وس��يعی از اقدام��ات اجرايی قدرتمند را برای 
محافظت از حقوق خود به عنوان يك كشور ساحلی مستقل 

در نظر خواهيم گرفت.«

شناورهای 80 متری نيروی دريايی بريتانيا توانايی متوقف 
كردن، بازرس��ی كردن و توقيف تمام قايق های ماهيگيری 
اتحادي��ه اروپا را كه در منطق��ه اقتصادی انحصاری بريتانيا 

فعاليت می كنند، دارند.
روزنامه گاردين پيشتر گزارش داده بود كه در صورت ورود 
قايق های ماهيگيری اتحاديه اروپا به منطقه اقتصادی انحصاری 
بريتانيا دو شناور در دريا مستقر شده اند و دو شناور ديگر نيز به 
حالت آماده باش درمی آيند. بريتانيا در ژانويه 2020 از اتحاديه 
اروپا خارج شد اما تا 31 دسامبر به عنوان يك عضو غيررسمی 

باقی مانده است.
اگر لندن و بروكسل تا تاريخ 31 دسامبر به توافق تجاری 
ويژه ای نرس��ند، پس از آن تاريخ مجبور خواهند بود مطابق 
قوانين سازمان تجارت جهانی رفتار كنند. اين موضوع باعث 
اعمال تعرفه هايی می شود كه خود منجر به افزايش قيمت 

كاالهای وارداتی و صادراتی دو طرف خواهد شد.

ماهيگي��ری نيز همچن��ان يك��ی از بزرگ ترين نقاط 
مه��م در مذاك��رات پر پيچ و خم تج��اری اتحاديه اروپا و 

بريتانياست. 
بح��ث اقتصادی پيچيده درباره س��هميه بندی، بازه های 
زمانی ماهيگيری و… بريتانيا را با فرانسه درگير كرده است. 
در خال حاضر صيادان اروپايی 18 درصد سهميه ماهيگيری 

در آب های بريتانيا دارند.
در حالی كه تنها سه هفته تا زمان خروج نهايی انگليس 
از اتحاديه اروپا براس��اس همه پرسی سال 2016 باقی مانده، 
اختالف نظر ها ميان لندن و بروكسل در طيف گسترده ای از 

مسائل ادامه دارند.
 نگرانی ها در مورد عدم دس��تيابی به توافق پس از 9 ماه 
گفت و گو و تنها باقی ماندن س��ه هفته زمان برای اين امر، 
افزايش يافته است. عدم توافق برای انگليس، نتايج سياسی 
داخلی و بين المللی مهمی در پی خواهد داش��ت و احتمال 
وقوع يك بحران اقتصادی افزايش يافته كه تاثيرات عمده ای 
بر درآمد، بيكاری، فعاليت تجاری، تجارت بين المللی، ثبات 

بازار و تصميمات امنيتی خواهد داشت.

دردسر جدید خروج بدون توافق برای ماهيگيران اروپایی و انگليسی
دوراهی برگزیت

چالش

دبيركل سازمان ملل از سران كشورها و دولت ها خواست 
تا در كشورهای خود وضعيت اضطراری اقليمی اعالم كنند. 
آنتونيو گوترش در اجالس مجازی اقليمی سازمان ملل گفت: 
اگر مسير را تغيير ندهيم ممكن است به سوی فاجعه برويم. 
او گفت: اگر مس��ير را تغيير ندهيم، اين احتمال وجود دارد 
كه به س��مت افزايش  فاجعه بار سه درجه ای دمای زمين در 

همين قرن پيش برويم.
نشست س��ازمان ملل متحد درباره تغييرات اقليمی روز 
ش��نبه با ميزبانی سازمان ملل، فرانسه و بريتانيا و مشاركت 
كشورهای عضو توافق اقليمی پاريس به صورت ويدئوكنفرانس 

برگزار شد.
دبيركل سازمان ملل در سخنرانی خود خواستار آن شد 
كه تا رس��يدن به وضعيت متعادل در ش��رايط آب وهوايی، 
وضعيت اضطراری در كش��ورها اعالم ش��ود. او همچنين از 
سران كش��ورها و دولت ها خواست، به وعده های خود برای 
كاهش انتشار گازكربنيك )CO2( عمل كنند. گوترش تاكيد 
كرد: هر كشور، هر شهر، هر موسسه مالی و هر شركتی بايد 
برنامه هايی تنظيم و اجرا كند كه انتشار گازكربنيك تا سال 

2050 به صفر برسد.
اين اج��الس اقليمی س��ازمان ملل، با پنجمين س��ال 

تصويب »توافق اقليمی پاريس« در سال 2015 مصادف بود. 
كارشناسان می گويند وعد ه های توافق اقليمی پاريس برای 
دستيابی به هدف تعيين شده آن، يعنی محدود كردن افزايش 
دمای كره زمين به زير دو درجه در مقايسه با دوران پيش از 

صنعتی شدن، كافی نيست.
از اي��ن رو تا پايان س��ال جاری كش��ورهای عضو پيمان 
اقليمی پاريس بايد برنامه های جديدی را برای دستيابی به 
هدف تعيين شده ارائه دهند. يك روز پيش از اجالس اقليمی 
سازمان ملل، اتحاديه اروپا متعهد شد تا سال 2030 ميزان 
انتشار گازكربنيك در كشورهای عضو را دست كم تا 55 درصد 

در مقايسه با سال 1990 كاهش دهد.
يكی ديگر از پايه های اصلی توافق اقليمی پاريس، حمايت 
مالی از كشورهای فقير در برنامه ها و اقدامات آنها در حفاظت 
از اقليم و محيط زيست است. آنگال مركل، صدراعظم آلمان 
در اجالس روز شنبه وعده داد اتحاديه اروپا  500 ميليون يورو 

كمك مالی در اختيار كشورهای فقير قرار خواهد داد.
طبق پيمان اقليمی پاريس بيش از 110 كش��ور متعهد 

شده اند تا سال 2050 توليد گازكربنيك را به صفر برسانند. 
از نگاه كارشناسان، چين و هند به عنوان دو كشوری كه در 
س��طح جهان بيشترين آسيب را به محيط زيست و آب وهوا 
وارد می كنن��د، در عمل به تعهدات خود بس��يار عقب تر از 

برنامه هستند.
ش��ی جين پينگ، رييس جمهوری چين وع��ده داد كه 
كش��ورش تا سال 2030 توليد گاز كربنيك را به ميزان 65 
درصد كاهش دهد. بنا به گفته او، چين تا سال 2060 توليد 

گازهای گلخانه ای را به صفر خواهد رساند.

کمك ۵۰۰ � میلیون یورویی آلمان 
صدراعظم آلمان در كنفرانس اقليمی سازمان ملل گفت كه 
500 ميليون يورو برای مقابله با تغييرات آب و هوايی به كشورهای 
نيازمند كمك خواهد كرد.  صدراعظم آلمان در نشست اقليمی 
سازمان ملل گفت آلمان برای حمايت از كشورهای نيازمند در 
راستای مقابله با تبعات تغييرات اقليمی 500 ميليون يورو در 
اختيار آنان قرار خواهد داد. به گفته مركل، آلمان به وعده خود 
مبنی بر افزايش دو برابری بودجه اقليمی به ميزان چهار ميليارد 
يورو درس��ال عمل خواهد. او همچنين خاطرنش��ان كرد در 
اجالس بعدی آب و هوا در گالسكو در دسامبر 2021 چگونگی 
كمك كشورهای ثروتمند به كشورهای فقير بررسی خواهد شد. 
كنفرانس آب و هوايی سازمان ملل كه قراربود در ماه نوامبر سال 
2020 در گالسكو برگزار شود به دليل شيوع پاندمی كرونا يك 
سال به تعويق افتاد. اما سازمان ملل متحد، بريتانيا، فرانسه و برخی 
ديگر از كشورهای جهان تصميم گرفتند كه اين اجالس را به 
صورت كنفرانس ويدئويی  برگزار كنند. گفتنی است كشورهای 
پيشرفته و صنعتی جهان در سال 2009 در اجالس كپنهاگ 
قول دادند كه ساالنه 100 ميليارد دالر برای مقابله با تغييرات 
اقليمی به كشورهای فقير جهان كمك كنند. سازمان ملل اما 

اعالم كرده كه ميزان كمك ها كمتر بوده است.

فراخوان گوترش برای اعام وضعيت اضطراری آب و هوا 
چالش اقليمی

بازتاب
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حسابداران رسمی از وزیر اقتصاد مطالبه کردند
اقدام عاجل درباره کسری اعضای شورای عالی جامعه حسابداران 
اهميت جامعه حس��ابداران رسمی ايران در ايجاد شفافيت اطالعات مالی و 
مبارزه با فساد بر كسی پوشيده نسيت. در راس جامعه حسابداران رسمی ايران، 
شورای عالی قرار دارد كه به موجب اساسنامه اين جامعه، دارای 11 عضو است. 
طبعا اعتبار قانونی اين شورا و تصميمات آن نيز در گرو وجود اين 11 عضو است. 
به همين دليل است كه بر اساس مقررات اين جامعه، عالوه بر 11 عضو اصلی، 
3 عضو علی البدل نيز انتخاب می شود تا در صورت كاهش تعداد اعضای اصلی، 
عضو علی البدل جايگزين آن شود. نزديك به چهار ماه است كه به لحاظ مشكالت 
قانونی حادث شده برای يكی از اين اعضا،  تعداد اعضای اصلی شورای عالی اين 
جامعه به 10 نفر تقليل يافته است؛ ليكن با وجود وجود عضو علی البدل، هنوز عضو 
يازدهم شورای عالی تعيين تكليف نشده است. از جنابعالی به عنوان متولی جامعه 
حسابداران رسمی ايران و شخصی كه احكام اعضای شورای عالی جامعه حسابداران 
رسمی ايران را امضا می كند، اين سوال پيش می آيد كه با وجود عضو علی البدل 
و الزام مقرراتی ضرورت جايگزينی وی، اين همه تاخير يا قصور در تعيين تكليف 

عضو يازدهم از سوی جنابعالی چه دليلی می تواند داشته باشد؟  

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس:
تخلفات در بازار مشخص است

مهر- عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: سرمايه گذاران حقوقی 
بايد در بورس بازارگردانی می كردند اما با اس��تفاده از فرصت ها به درآمدهای 
هنگفتی رس��يدند. محس��ن عليزاده بيان كرد: از جمله رويكردی كه مجلس 
يازدهم نسبت به بازار بورس دارد هدايت سرمايه های در گردش مردم به سمت 
بازار و افزايش ظرفيت توليد بود اين در حالی است كه ويژگی های بازار بورس 
و توانمندی در اين بخش می توانست زمينه فرصت مناسبی را در جمع آوری 
سرمايه در گردش فراهم كند. به گفته اين نماينده مجلس مردم در حالی در بازار 
بورس به سرمايه گذاری اقدام كردند كه زيرساخت های الزم برای حضور مردم 
و جذب سرمايه های در گردش مردمی در بازار سرمايه فراهم نبود. وی اضافه 
كرد: دو عامل موجب شد كه نتوان با توجه به رويكردی كه در مجلس شورای 
اسالمی وجود داشت در بازار بورس حركت كرد؛ از جمله اين عوامل می توان به 
عدم فراهم كردن زيرساخت های الزم برای توسعه فعاليت در بازارهای سرمايه 
اشاره كرد. عليزاده افزود: عالوه بر عدم فراهم شدن زيرساخت های الزم، عدم 
وجود برنامه ريزی در جذب سرمايه در گردش موجب شد از فرصت طاليی كه 
بورس در سال جهش توليد فراهم كرده بود نتوان استفاده كرد اين در حالی 
است كه در صورتی كه شرايط برای استفاده از سرمايه های جذب شده در بازار 
بورس نيز فراهم می ش��د بازهم توانمندی الزم در راس��تای بهره مندی از اين 

ظرفيت در جامعه وجود نداشت. 
نماينده مردم سپيدان و بيضا در مجلس شورای اسالمی در ادامه خاطرنشان 
كرد: ميزبان خوبی برای سرمايه های در گردش مردم در بازار سرمايه نبوديم زيرا 
نتوانسته ايم در بازار بورس سرمايه های مردمی را حفظ و در مسير اصلی آنكه 
افزايش توليد در كشور است سوق دهيم. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس 
معتقد است: تخلفات محرزی در بازار سرمايه صورت گرفته و سرمايه گذاران عظيم 
بازار بورس تخلف های مختلفی انجام دادند. عليزاده تاكيد كرد: سرمايه گذاران 
حقوقی بايد در بازار بورس بازار گردانی می كردند اما با استفاده از فرصت پيش 

آمده در بازار بورس به درآمدهای هنگفتی دست يافتند.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
بازارگردانی؛ نقطه ضعف پاالیشی یکم

تجارت نیوز- يك كارشناس بازار سرمايه در رابطه با صندوق های سرمايه گذاری 
از قبيل پااليشی يكم گفت: ايراد صندوق های سرمايه گذاری اين است كه بازارگردان 
ندارند و به همين دليل خيلی راحت می توانند اين نمادها را باال و پايين كنند. 
سلمان نصيرزاده ادامه داد: من توصيه ای به خريد صندوق پااليشی يكم ندارم اما 
كسانی كه اين صندوق را خريداری كرده اند بهتر است سهامداری كنند زيرا روند 

بازار سهام نوسانی است و فعال بهتر است اين صندوق را نگه دارند.

افت ارزش سهام عدالت
اقتصادآنالین- ارزش س��هام عدالت برخالف روز شنبه كه روند مثبتی 
داش��ت، ديروز با كاهش مواجه بود. در پايان معامالت روز گذشته بازار سهام، 
سبد سهام عدالت با افت همراه بود به نحوی كه در مقايسه با روز شنبه، 0/8 
درصد معادل 91هزار تومان كاهش يافت. بر اين اساس، ارزش سبد 532 هزار 
تومانی و يك ميليون تومانی سهام عدالت به ترتيب به 11 ميليون و 449 هزار 
تومان و 21 ميليون و 56۷ هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 
60 درصد قابل فروش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به شش ميليون و 

869 هزار تومان رسيده است.

گروه ب�ورس- دبير ش��ورای فناوری 
اطالع��ات اعالم كرد: وزي��ر امور اقتصادی 
و دارايی دس��تورالعمل الزام آور واريز سود 
سهام ناشران از طريق سامانه جامع اطالعات 
مشتريان )سجام( را به شورای عالی بورس و 
اوراق بهادار ارائه كرده است. رضا باقری اصل 
اظهار كرد: با توجه به افتتاح سامانه ای كه 
با حض��ور رييس جمه��وری و وزير اقتصاد 
در جلسه شورای فناوری اطالعات صورت 
گرفت، دستورالعمل واريز سود از طريق اين 
سامانه بعد از تصويب در شورای عالی بورس 
به ناش��ران ابالغ خواهد شد. گفته می شود 
اجرايی ش��دن اين دستور به معنای پايان 
سرگردانی س��هامداران برای دريافت سود 
شركت هاس��ت. واريز سود سهام شركت ها 
برای سهامداران آن همواره به عنوان يكی 
از چالش های بازار س��رمايه شناخته شده 
است. ش��ركت های حاضر در بازار سرمايه 
پس از برگزاری مجمع كه در آن تقس��يم 
س��ود صورت گرفته و روش و مسير آن را 
مشخص می كنند، تا هشت ماه فرصت دارند 
سود سهامداران را توزيع كنند. در اين ميان 
تعدد حساب های بانكی سهامداران و تنوع 
حساب شركت های مختلف مسير واريز سود 
را ناهموار كرده است به نحوی كه سهامدار 
برای دريافت س��ود هر كدام از شركت های 
پرتف��وی خود ملزم بود شماره حس��ابی را 
اعالم و س��پس با مراجعه ب��ه همان بانك 
سود خود را دريافت كند. با اين حال گفته 
می شود سامانه سجام توانسته بخش قابل 
توجهی از اين مشكل را به راحتی حل كند  
و اكنون شركت های زيادی سود سهام را از 
طريق اين س��امانه يكپارچه به سهامداران 

پرداخت می كنند.
واریز سود سهام 1۰ � میلیون سهامدار 

با سجام
به گزارش س��مات، باقری اصل با بيان 
اينكه در س��ال جاری بيش از 10 ميليون 
س��هامدار س��ود س��هام خود را از طريق 
سامانه س��جام دريافت كرده اند، افزود: با 

اين وضعيت اگر س��هامداری در 10 بانك 
حساب بانكی برای دريافت سود سهام در 
اختيار داشته باشد اساسا با وجود سامانه 
س��جام و دريافت سود سهام از اين طريق 
ديگر نيازی ن��دارد با صرف وقت و هزينه 
و مراجعه به 10 بانك نس��بت به دريافت 
سود س��هام شركت های خود اقدام كند و 
اين يك اتفاق و تحول بزرگ در تاريخ بازار 

سرمايه است.

گس�ترش واری�ز س�ود از طری�ق  � 
سجام

باقری اص��ل با بيان اينكه واريز س��ود از 
طريق سامانه )سجام( در سال جاری نسبت 
به س��ال گذشته بسيار افزايش يافته است، 
افزود: مجامع اكثر شركت های بازار سرمايه 
در نيمه نخس��ت سال قرار دارد اما در عين 
حال در اين ماه واريز س��ود س��هام شركت 

مخابرات از طريق سجام انجام شد.

سهامداران عدالت در احراز هویت  � 
عجله کنند

در همين حال معاون فناوری و توسعه 
نوآوری ش��ركت س��پرده گذاری مركزی 
ني��ز اعالم ك��رد: س��هامداران عدالت در 
صورت تعجيل در احراز هويت در سامانه 
س��جام به طور حت��م در فرآين��د كاری 
پيش ت��ر خواهند بود. عليرض��ا ماهيار با 
بي��ان اينكه س��هامدارانی كه می خواهند 

در مجام��ع الكترونيك حض��ور يابند و يا 
س��ود دريافت كنند بايد ش��ماره شبای 
خود را در س��امانه سجام به ثبت رسانده 
و در داخ��ل ب��ازار س��رمايه يك بار احراز 
هوي��ت ش��ده باش��ند، اف��زود: برخی از 
نهادهای مال��ی و كارگزاری ها به صورت 
راي��گان اقدام به ثبت ن��ام و احراز هويت 
س��هامداران س��هام عدالت كردند. وی از 
ثبت ن��ام 1۷4 هزار نفر از روز پنجش��نبه 
تاكنون خبر داد و افزود: 60 درصد افراد 
از طريق سامانه الكترونيكی و غيرحضوری 
مبادرت ب��ه ثبت نام كردن��د كه مجموع 
ثبت نام كنن��دگان ب��ه 23 ميلي��ون نف��ر 

رس��يده    اس��ت.
ثبت ن�ام  ب�ری  برا  � 7 فزای�ش  ا

در س�جام
ماهي��ار در خص��وص ازدح��ام اف��راد 
در فرآين��د ثبت ن��ام اف��زود: ب��ا توجه به 
اطالع رسانی گسترده از طريق شركت های 
سرمايه گذاری استانی و شبكه های رسانه 
مل��ی مبنی بر ورود س��هامداران س��هام 
عدالت روش غيرمستقيم به باشگاه بزرگ 
بازار س��رمايه، تعداد ثبت نام كنندگان در 
س��امانه سجام برای احراز هويت به هفت 
براب��ر رس��يد.  معاون فناوری و توس��عه 
نوآوری ش��ركت س��پرده گذاری مركزی 
ادامه داد: اين افراد با دريافت كد بورسی 
فع��ال، از طري��ق درگاه ه��ای مختلف به 
آخري��ن اطالعات و وضعيت س��هام خود 
دسترس��ی خواهند داشت. وی از انتخاب 
اعضای هيات مديره در شركت های بورسی 
و سرمايه گذاری خبر داد و گفت: بسياری 
از س��هامداران ضمن ثبت نام در س��امانه 
س��جام تمايل دارند ب��ه عنوان كانديدای 
هيات مدي��ره ش��ركت كنن��د و به همين 
منظ��ور ب��رای تاييد صالحي��ت از طريق 
ش��ركت بورس و اوراق به��ادار نيز اقدام 
كرده اند كه پيش بينی می ش��ود تا اوايل 
بهمن ماه تعداد زيادی از هموطنان ما به 

اين جامعه بزرگ ملحق ش��وند.

واریز سود از طریق سجام الزامی شد

پایان سرگردانی سهامداران

سرپرس��ت اداره امور صندوق های س��رمايه گذاری 
س��ازمان بورس گف��ت: مطابق بند 2 ابالغيه ش��ماره 
12020166 مورخ 6 مرداد 1399 اين سازمان، حداكثر 
س��قف صندوق ها طی دوره فعاليت 300 هزار ميليارد 
ريال بر اس��اس ارزش اسمی واحدهای سرمايه گذاری 
بود كه با توجه به موافقت شورای عالی بورس، حداكثر 
سقف برای صندوق  های در اوراق بهادار با درآمد ثابت، 
مختلط و سهامی با مديريت فعال به 500 هزار ميليارد 

ريال افزايش يافت.
 رضا نوحی در تش��ريح ابالغيه جديد صادر ش��ده 
به پايگاه خبری بازار س��رمايه )س��نا(، گفت: مقررات 
اصالح شده در ارتباط با تناسب مجوز سقف صندوق ها 
با س��رمايه ثبت و پرداخت ش��ده مديران صندوق  های 
س��رمايه گذاری طی ابالغيه م��ورخ 6 مرداد 1399 به 
عموم اعالم ش��د كه بر اس��اس آن صدور مجوز سقف 
صندوق  ه��ای در اوراق بهادار با درآمد ثابت، مختلط و 
س��هامی در زمان تاسيس صندوق متناسب با سرمايه 

ثبت و پرداخت شده مديران صندوق  ها شد.
شرایط افزایش سقف واحدهای صندوق � 

نوح��ی اضافه كرد: عالوه بر اي��ن طی دوره فعاليت 
صندوق نيز در صورت عملكرد مناس��ب صندوق و در 
شرف تكميل بودن سقف موجود، امكان افزايش سقف 
واحدهای صندوق منوط به رعايت تناسب سرمايه ثبت 

و پرداخت ش��ده مدير صندوق شد. وی تصريح كرد: با 
گس��ترش نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی كه 
مجاز به مديريت صندوق  های در اوراق بهادار با درآمد 
ثابت، مختلط و سهامی هستند، لزوم ايجاد انگيزه توسعه 
برای ش��ركت  های يادشده بيش از پيش ضرورت يافته 
و مقررات حاضر می  تواند به عنوان يكی از محرك  های 
توس��عه شركت های ياد ش��ده از لحاظ سخت افزاری و 

نرم افزاری شود. 
همچنين مقررات مربوطه به نحوی تدوين شده كه 
اش��خاص يادشده با حداقل سرمايه ای كه بر اساس آن 
مجوز س��بدگردانی را دريافت كرده ان��د، مجاز به ارائه 
درخواست تصدی سمت مديريت صندوق ها باشند و از 
طرف ديگر چنانچه افزايش سقف واحدهای صندوق ها 
را مدنظر داش��ته باش��ند، اين امر با تامين حداقل های 

يادشده امكان  پذير باشد.
امكان افزایش سقف صندوق ها � 

نوحی در خصوص امكان افزايش سقف صندوق  های 
در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط نيز بيان كرد: با 
توجه به مقرره موضوع ابالغيه شماره 12020166مربوط 
به لزوم تامين حقوق صاحبان س��هام به ميزان حداقل 

10 هزار ميليارد ريال برای ارائه درخواس��ت مديريت 
مجموع س��قف صندوق  ه��ای در اوراق بهادار با درآمد 
ثاب��ت و مختلط به ميزان بي��ش از 250000 ميليارد 
ريال، در خصوص ارائه درخواست مجوز افزايش سقف 
صندوق  های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط به 
مي��زان 500000 ميليارد ريال، تامين حقوق صاحبان 
سرمايه مدير صندوق به ميزان حداقل 10 هزار ميليارد 

ريال نيز ضروری خواهد بود.
دیگر مصوبات شورای عالی بورس � 

نوحی با اشاره به مصوبات ديگر شورای  عالی بورس 
خاطرنش��ان كرد: از جمله ديگر مصوبات شورای  عالی 
بورس، »اصالح ميزان حداقلی« از ارزش كل دارايی  های 
صندوق ه��ای در اوراق به��ادار با درآم��د ثابت جهت 
تخصي��ص به س��رمايه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 
ثابت منتشره توسط دولت و همچنين تعيين درصدی 
از ارزش كل دارايی  ه��ای صندوق  های يادش��ده جهت 
س��رمايه گذاری در شركت های س��رمايه پذير موضوع 

واگذاری سهام عدالت است. 
وی افزود: در اين خصوص، مديران س��رمايه گذاری 
باي��د حداق��ل 25 درص��د از ارزش كل دارايی ه��ای 

صندوق  های س��رمايه گذاری »در اوراق بهادار با درآمد 
ثاب��ت« را مطابق اين ابالغيه در »اوراق بهادار با درآمد 
ثابت منتشره توسط دولت با تضمين سازمان برنامه و 

بودجه كل كشور« سرمايه  گذاری كنند.
امكان ارائه درخواس�ت تاسیس صندوق  های  � 

سرمایه گذاری
نوحی تصريح كرد: همچنين اين صندوق ها ملزمند 
حداقل 50 درصد از پرتفويی كه در »سهام، حق تقدم 
س��هام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در 
بورس تهران يا بازار اول فرابورس و دوم فرابورس ايران 
و سرمايه گذاری در گواهی سپرده كااليی پذيرفته شده 
ن��زد يكی از بورس  ها« س��رمايه گذاری می كنند را تا 
پايان آزادسازی كامل سهام عدالت، به سرمايه گذاری 
در سهام و حق تقدم سهام ش��ركت های سرمايه  پذير 

موضوع واگذاری سهام عدالت تخصيص دهند.
 سرپرست اداره امور صندوق های سرمايه گذاری 
در خصوص مش��اركت اشخاص مش��مول بند )ب( 
تبص��ره 2 ماده 14 قانون برنامه پنج س��اله شش��م 
توس��عه اظهار كرد: با توج��ه به اعالم موافقت بانك 
مركزی با مش��اركت اشخاص يادش��ده در تاسيس 
صندوق  های سرمايه گذاری، ارائه درخواست تاسيس 
صندوق  های سرمايه گذاری توسط اشخاص يادشده 

امكان پذير اس��ت.

سرپرست اداره صندوق های سرمایه گذاری تشریح کرد
جزئيات ابالغيه افزایش ۲۰ هزار ميليارد تومانی سقف صندوق ها

 نمایه

خبر

1-  موضوع  مناقصه: نگهداري و سرویس هاي ادواري و اضطراری ) EMوPM ( و انجام 
تعمیرات و اورهال موردي کلیه تجهیزات شبکه برق مجتمع بندري امام خمیني)ره( و سایر 

اماکن زیرمجموعه اداره کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان
2- شرایط الزامي متقاضیان:

1- ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات معتبر
2- داشتن  حداقل رتبه 4 )چهار( نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور  )معتبر حداقل در 

تاریخ  ارزیابی کیفی و بازگشایی پیشنهاد مالی و عقد قرارداد(
3- داشتن ظرفیت خالی ریالی و تعدادی همزمان در حد برآورد انجام کار 

4- ارائه گواهی صالحیت ایمنی معتبر در زمان ارزیابی کیفی و بازگشایی پیشنهاد مالی و انعقاد 
قرارداد از وزارت کار و رفاه اجتماعی 

*** در صورت عدم احراز شرایط فوق ، سایر معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح 
ذیل  مورد بررسي قرار نخواهد گرفت .

5-  ارائه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده برای آخرین س��ال مالی )الزامی برای برنده 
مناقصه قبل از انعقاد قرارداد(

شاخص های ارزیابی و امتیازدهی به متقاضیان: 1- تجربه و سوابق اجرایی )25 امتیاز (  2- حسن سابقه 
در کارهای قبلی  )20 امتیاز (  3 - توان مالی و اعتباری  )15 امتیاز (  4-  توان تجهیزاتی )20 امتیاز(  

5- توان فنی و برنامه ریزی )15 امتیاز (   6- نحوه ارائه مستندات و ارزیابی شکلی )5 امتیاز( 
** حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي، جهت شرکت در مناقصه  60  از 100 مي باشد.

3-  مهلت، محل و نحوه خرید اسناد مناقصه:
متقاضیان شرکت در مناقصه  مي توانند  از تاریخ 1399/09/23  تا پایان وقت اداری  
مورخ 1399/09/30 با مراجعه به سایت    www.setadiran.ir    نسبت به دریاف�ت )خرید(  

رایگان اسناد اقدام نمایند.
4-  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :

مناقصه گران باید مبلغ  به عدد 8/301/635/000   ریال به حروف )هشت میلیارد و سیصد 
و یک میلیون و ششصد و سی و پنج هزار ریال( را به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و 
شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وج�ه به حس�اب شم�اره 2196452203002 
نزد بانک صادرات ش��عب�ه تاسیس���ات بن�در امام خمینی)ره( کد بانک 3881 با شماره شبا 

IR  130190000002196452203002 ارائه نمایند.
)کد اقتصادی کارفرما:  411319577986-  شناس�ه ملی کارفرم�ا: 14000180614 – 

کدپستی کارفرما: 63571-38420(
5- جلسه پرسش و پاسخ اسناد مناقصه: رأس س�اعت 10:00 روز دوشن�به مورخ 
1399/10/01 در محل اداره تعمیر و نگهداری س��اختمان و تاسیس��ات، واقع در مجتم�ع 
بن�دري امام خمیني)ره(  برگزار خ�واه�د ش��د. با عنایت به لزوم شفاف سازی تعهدات 
مندرج در قرارداد و پیوس��ت مربوطه به صورت موکد توصیه می شود متقاضیان در 
جلس��ه توجیه��ی رفع ابهام در اجرای ماده 17 قان��ون برگزاری مناقصات حضور یابند و 
سواالت و ابهامات احتمالی خود را جهت ارائه آنالیز قیمت مناسب با دستگاه نظارت مطرح 
نمایند. ضمنا کلیه پیشنهاددهندگان موظف هستند نسبت به اخذ صورت جلسه 
س�ایت ویزیت از س�امانه س�تاد و مهر و امضا و بارگذاری آن اقدام نمایند. در 
صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با تلفن های ادارات ذیل می توان در طول مدت 

زم�ان آگهی تماس حاصل نمود. 
امور پیمان و رسیدگی : 2396-5040- 0615228       مدیر پروژه : 5025- 0615228

6- مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاری اسناد:
متقاضی�ان بای�د پیش�نه�ادات خ�ود را  ت�ا س�اعت 15:00روز  دوش�نبه م�ورخ 
1399/10/15 در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت ) س�تاد ایران( به آدرس 
www.setadiran.ir بارگ�ذاری نمایند. ضمنا متقاضیان مکلفند در مهلت مقرر 
عالوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذکور صرفًا نسبت به تحویل فیزیکی 
تضمین شرکت در مناقصه به همراه فرم خوداظهاری ظرفیت کار )پاکت الف( 
به دبیرخانه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان- منطقه وی��ژه 
اقتص�ادی بندر امام خمینی)ره( � واقع در طبقه همکف - س�اختمان مرکزی - 
صندوق پستی 159   تلفن 4001 - 0615228    فاکس  2226900 – 0615228 تسلیم 

و رسید دریافت نمایند.
تبصره: کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش 
پوشه ها و اعالم برنده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( آدرس 
www.setadiran.ir   انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند فلذا از ارائه اسناد فیزیکی به استثناء تضمین شرکت در مناقصه به همراه 

فرم خوداظهاری ظرفیت کار )پاکت الف( خودداری گردد.
شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934- 021

7-  زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی:
پاکت ارزیابی کیفی متقاضیان در تاریخ  1399/10/16 در مح�ل دفتر جلسات به آدرس 

خوزستان- بندر امام خمینی )ره(، مجتمع بن�دری امام خمینی )ره(  مفتوح  می گردد.
تبصره: اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط مذکور توسط مناقصه گران به 

صورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد.
8-  زمان و محل بازگشایي پاکات ) الف- ب- ج( حاوي اسناد مناقصه  :

پیشنهادهاي متقاضیان راس ساع�ت  10صبح روز  چهارشنبه  م�ورخ 1399/10/24 در مح�ل 
دفتر جلسات به آدرس خوزستان- بندر امام خمینی )ره(، مجتمع بندری امام خمینی )ره(- 

ساختمان مرکزی- طبقه چهارم مفتوح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 برآورد اولیه : 280/081/566/534 ریال

 مدت زمان انجام کار: 24 ماه شمسی
- »هزینه این پروژه از محل اعتبارات جاری سازمان بنادر و دریانوردی تامین گردیده و مشمول 
نحوه کسر حق بیمه طرح های عمرانی تامین اعتبار شده از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور نمی گردد. بنابراین کل حق بیمه مورد درخواست سازمان تامین اجتماعی به  عهده و هزینه 
پیمانکار است و وظیفه مورد عمل در خصوص نحوه کسر و واریز و تسویه حساب حق بیمه مطابق 

با ماده 38 تامین اجتماعی خواهد بود«
- ارائه اس��ناد و ش��رکت به صورت مش��ارکتی و کنسرس��یوم  در این مناقصه پذیرفته شده 

نمی باشد.
** مدت اعتبار پیشنهادها و تضمین شرکت در مناقصه: مدت اعتبار پیشنهادها و تضمین شرکت 

در مناقصه حداقل باید 90 روز از آخرین روز تاریخ پیشنهاد قیمت باشد.
** اعضای هیات مدیره یا نماینده شرکت های حائز امتیاز ارزیابی کیفی می توانند با در دست 
داشتن معرفی نامه مطابق با بند »د« ماده 18 قانون برگزاری مناقصات در جلسه بازگشایی پیشنهاد 

قیمت ها شرکت نمایند.
شناسه آگهی 1060442

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره(

 مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی
شماره مناقصه :  13391/ص14   اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

 منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره(

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

)سهامی خاص(

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در نظر دارد از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای نسبت به خرید به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

 شماره موضوع تجدید مناقصهردیف
منا قصه

شماره فراخوان در سامانه 
تدارکات الكترونیكی دولت

سپرده شرکت در مناقصه 
)ریال(

46/99۲۰99۰۰۵۰9۰۰۰۰۰3866۰/۰۰۰/۰۰۰خرید سرور مشترکین1
در صورت تمایل به شرکت در مناقصه رعایت نکات ذیل الزامی است.

1- زمان و محل و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ 99/9/23 لغایت 99/9/27 به سایت سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

www.setadiran.ir :)سامانه تدارکات الکترونیک دولت- )دریافت اسناد
www.tavanir.org.ir  :)پایگاه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس – )مالحظه آگهی

2- آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات: پیشنهاددهندگان ضمن بارگذاری تصویر کلیه 
مدارك پاکت های )الف، ب، ج( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 
99/10/9 نسبت به تحویل  اصل  پاکت الف طبق شرایط درج شده در اسناد مناقصه تا ساعت 10:30 روز 
سه شنبه مورخ 99/10/9 به دبیرخانه مرکزی شرکت به آدرس تبریز بلوار استاد شهریار خیابان گلکار 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی اقدام نمایند. پیشنهادات واصله در ساعت 11:30 روز سه شنبه 

مورخ 99/10/9 با حضور اعضای کمیسیون در دفتر امور تدارکات افتتاح خواهد شد.
3- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

4- پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر از جمله واریز نقدی، ضمانتنامه بانکی 
و... اقدام و در پاکت الف ارائه نماید. توضیح اینکه به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش و 
سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و فاقد امضا، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از 

انقضاء مدت مقرر در بند 2 آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

شناسه آگهی: 1059861
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بر اس��اس سند چشم انداز 20 ساله ايران، انتظار می رود ايران بتواند تا 
سال 1404 هجری شمسی قدرت اول منطقه جنوب غربی آسيا شود. منطقه 
آسيای جنوب غربی در گستره جغرافيايی حدود 12 ميليون كيلومتر مربع، 
ش��امل 24 كش��ور با جمعيتی حدود 530 ميليون نفر می ش��ود كه پنج 
حوزه ژئوپليتيك مهم جهان يعنی آس��يای مركزی، قفقاز، شبه قاره هند، 
خليج ف�ارس و خاورميانه را دربر می گيرد و در بين قاره های آفريقا، اروپ�ا 
و سرزمين های روسيه، چين و هند قرار دارد. اين منطقه شامل كشورهای 
ايران، عربستان، قزاقستان، پاكستان، افغانستان، تركمنستان، ازبكستان، 
ع�راق، عمان، قرقيزس��تان، سوريه، تاجيكستان، اردن، آذربايجان، امارات 
متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، مصر، يمن، كويت، قطر، لبنان، بحرين 
و تركيه است. از لحاظ منابع، اين منطقه سرشار از منابع طبيع�ی است. 
حدود ۷5 درصد ذخاير اثبات شدە نف�ت جهان در اين منطقه قرار دارد و 
حدود يك سوم نف�ت جهان در اين منطقه توليد می شود. حدود يك سوم 
تولي��د گاز جهانی نيز در اين منطقه اس��ت. آلومينيوم دوبی، بزرگ ترين 
كارخانه آلومينيوم جهان اس��ت. ازبكستان پنجمين توليدكننده و دومين 
صادركننده كتان در جهان اس��ت. كشورهای تازه استقالل يافته از لحاظ 
معادن مس )ارمنستان و گرجستان(، طال )ارمنستان، قزاقستان، جمهوری 
قرقيزس��تان و ازبكس��تان( و اورانيوم )ارمنستان و ازبكستان( بسيار غنی 
هس��تند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گزارش »مقايسه تطبيقی 
ايران با كشورهای منطقه براساس سند چشم انداز 20 ساله كشور در سال 
2019« به بررسی شاخص های اقتصادی كشور پرداخته تا جايگاه كشور 

را در بين كشورهای منطقه تبيين كند. 
اين گزارش می نويسد: مهم ترين شاخص های كالن اقتصادی كه تصويری 
كلی از وضعيت اقتصادی هر كش��ور را به نمايش می گذارند، عبارتند از: 
شاخص های نرخ تورم، نرخ بيكاری، سرانه توليد ناخالص داخلی، نرخ رشد 
توليد ناخالص داخلی و نسبت صادرات كاالها و خدمات به توليد ناخالص 
داخلی. اين ش��اخص ها به دليل اهميتی كه دارند و می توانند با توجه به 
نقش خ�ود بر س��اير ش��اخص ها نيز اثرگ�ذار باش��ند، اولويت بيشتری بر 
ساير شاخص ها دارند. به عبارت ديگر زمانی كه كشورها در هر يك از اين 
شاخص ها دچ�ار مش��كالت جدی باشند، انتظ�ار بهبود در شاخص هايی 
نظير آموزش و بهداشت را نمی توان داشت چراكه اين شاخص ها در حكم 
زيربنای ساير شاخص ها در نظر گرفته می شوند و اثرات آنها می تواند ب�ه 
س��اير حوزه ها منتق�ل شود. در ادامه وضعيت ايران و كشورهای منطق�ه 
ب�ر اساس هر يك از اين شاخص های كالن اقتصادی بررسی خواهد شد.

شاخص نرخ تورم � 
ت��ورم يكی از مهم ترين ش��اخص های كالن اقتصادی در كش��ورهای 
مختل�ف اس��ت كه پايين ب�ودن آن در همه كشورها نشانگر ثبات بيشتر 
اقتصاد آنهاست. وجود سياست های اقتصادی باثبات دولت، تاثير چشمگيری 
بر نرخ تورم در آنها دارد. آخرين آمارهای مربوط به شاخص نرخ تورم مربوط 
به سال 2019 نشان می دهد بهترين عملكرد مرب�وط ب�ه كشور عربستان 
سعودی است كه ب�ا نرخ تورم 0/۷- رتبه اول منطقه را كسب كرده است. 
اي��ران با نرخ تورم 3۷/2 باالترين نرخ تورم را در بين كش��ورهای منطقه 
دارد كه بدترين عملكرد در بين كشورهای منطقه است. شايان ذكر است 

كه آمار مربوط به نرخ تورم كشور سوريه در دسترس نيست. 
شاخص ضریب جینی  � 

اين ش��اخص، ميزان انحراف توزي��ع درآمد )يا مصرف( در ميان اف�راد 
يا خانوارهای يك كش��ور را نس��بت به توزيع برابر و عادالنه اندازه گيری 
می كند. در منحنی لورنز، درصدهای تجمع�ی كل درآمدهای كسب شده 
در براب��ر تع�داد كل دريافت كنندگان قرار داده می ش��ود. نقطه آغ�از اين 
منحنی، فقيرترين ف�رد يا خانوار اس��ت. شاخص ضريب جينی برابر است 
با س��طح بين منحنی لورنز و يك خ�ط فرض�ی كه نش��ان دهنده برابری 
مطلق است. شاخص ضريب جينی بين صفر و يك قرار دارد. مقدار صف�ر 
نشان دهنده براب�ری كامل و مق�دار يك نشان دهنده نابرابری كامل است. 
آخرين آمارهای مرب�وط ب�ه شاخص ضريب جينی مربوط به سال 2019 
نش��ان می دهد بهترين عملكرد در اين زمينه مربوط به كشور آذربايجان 
و با ضريب جينی 26/6 درصد اس��ت و توانسته رتبه اول منطقه را كسب 
كن��د. ايران با ضريب جينی 40/8 درصد رتبه 16 را در بين كش��ورهای 
منطقه دارد. بدترين عملكرد در بين كش��ورهای منطقه مربوط به تركيه 
است كه ميزان اين شاخص 41/9 درصد است. شايان ذكر است كه آمار 
مربوط به ضريب جينی كشورهای عربستان، قطر، عمان، افغانستان، كويت 

و بحرين گ�زارش نشده است.
شاخص نرخ بیكاری  � 

بيكاری يكی ديگر از موضوع�ات اساسی اقتصاد كالن است كه همواره در 
همه كشورها توجه سياستگذاران و برنامه ريزان را به خ�ود جلب كرده است. 
نرخ بيكاری عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فع�ال. مساله 
مهم در اين تعريف، مفاهيم جمعيت بيكار و جمعيت فع�ال است. جمعيت 
فع�ال اقتصادی، تمام اف�راد بزرگ تر از 10 س��ال را دربر می گيرد كه در 
هفته قبل از آمارگيری در توليد كاال و خدمات مشاركت داشته )شاغل( يا با 
وجود قابليت مشاركت، مشاركت نداشته اند )بيكار(. در واقع جمعيت فع�ال 
بيانگ�ر تع�داد اف�رادی است كه توانايی و تمايل عرض�ه نيروی كار خ�ود 
را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بيكار تقسيم می شوند. اف�راد شاغل 
طبق تعريف بخش��ی از جمعيت فعال اند كه در هفته آمارگيری، حداقل 
يك س��اعت كار كرده اند. اف�راد بيكار نيز بخشی از جمعيت فعال هستند 
كه در هفته آمارگيری با وجود آمادگ�ی برای انجام كار و جس��ت و جوی 
كار، فاقد كارند. آخرين آمارهای مربوط به شاخص نرخ بيكاری مربوط به 
سال 2019 است كه نشان می دهد بهترين عملكرد مربوط به كشور قطر 
اس��ت كه با نرخ بيكاری 0/1 رتبه اول منطقه را كس��ب كرده است. ايران 
با نرخ بيكاری 11/4 رتبه 18 را در بين كش��ورهای منطقه كس��ب كرده 
اس��ت. بدترين عملكرد در زمينه نرخ بيكاری متعلق به كش��ور ارمنستان 

است كه نرخ بيكاری 1۷ درصدی را تجربه كرده است.
شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی  � 

يك��ی از مهم ترين مفاهيم موجود در اقتص��اد مفهومGDP  يا توليد 
ناخالص داخلی اس��ت. اين معيار مهم اقتصادی در تمام دنيا كاربرد دارد 
و يكی از مالك های مهم در س��نجش وضعيت اقتصاد كشور است. توليد 
ناخالص داخلی يك كشور، جمع ارزش كاالها و خدمات نهايی توليد شده 
را در يك اقتصاد در بازه ای مشخص )يك سال( نشان می دهد. اين متغير 
همچنين ق�درت توليد اقتص�اد آن كش��ور را نيز نشان می دهد. منظور از 
»كاال« در اين تعريف، كاالی نهايی است نه كاالی واسطه ای، چ�ون ارزش 
كاالهای واسطه ای در كاالی نهايی وجود دارد. واژه ديگر »ناخالص« است؛ 
به اين معنی كه بخشی از درآمد و توليدات هر كشور صرف جبران استهالك 
سرمايه و ماشين آالت در حين توليد می شود. آخرين آمارهای مربوط به 
شاخص سرانه توليد ناخالص داخلی مربوط به سال 2019 است كه نشان 
می دهد بهترين عملكرد مرب�وط ب�ه كشور قط�ر است كه ميزان آن 6968۷ 
دالر است و باالترين سرانه توليد ناخالص داخلی در بين كشورهای منطقه 
را دارد. ايران با س��رانه توليد ناخال��ص داخلی 5506 دالر رتبه 12 را در 
بين كش��ورهای منطقه كسب كرده است. كمترين ميزان اين شاخص در 
بين كشورهای منطقه، متعلق به افغانستان است كه سرانه توليد ناخالص 

داخلی اين كشور 513 دالر است.
شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  � 

وقتی از رشد اقتصادی صحبت می شود، در واقع درباره افزايش يا كاهش 

توليد ناخالص داخلی بحث شده است. بر اين اساس، نرخ رشد توليد ناخالص 
داخلی كشورها نيز می تواند يك ارزيابی كلی از روند اقتصاد آنها را نشان 
دهد. آخرين آمارهای مربوط به ش��اخص نرخ رشد توليد ناخالص داخلی 
مربوط به سال 2019 است. بيشترين نرخ رشد توليد ناخالص داخلی در 
بين كشورهای منطقه متعلق به ارمنستان است كه با نرخ رشد ۷/6 رتبه 
اول منطقه را كس��ب كرده است. ايران با نرخ رشد توليد ناخالص داخلی 
3/8 رتبه نهم منطقه را كس��ب كرده اس��ت. كمترين رشد توليد ناخالص 

داخلی در بين كشورهای منطقه متعلق به لبنان با نرخ 5/6- است.
نسبت صادرات کاال و خدمات از تولید ناخالص داخلی  � 

در متون اقتصادی برای ارتباط دادن تجارت با رش��د اقتصادی معموال 
از صادرات كاال و خدمات به عنوان نماينده ای از تجارت استفاده می شود 
و چنانچ�ه تقاض�ای خارجی )صادرات( در اقتصاد كش��وری شكل بگيرد، 
طبيع�ی اس��ت كه می تواند ظرفيت های بدون اس��تفاده را به كار گيرد. 
افزايش ظرفيت های توليدی به منظ�ور صادرات غيرنفتی، بر پديده اشتغال، 
ركود و تورم تاثير خواهد گذاش��ت. توس��عه صادرات غيرنفتی همچنين 
می تواند از جنبه های سياسی و اجتماع�ی برای دولت ها مفيد باشد. ايران 
كش��وری اس��ت با توانايی های فراوان در توليد كاالها كه اگ�ر با مديريت 
صحيح همراه باشد، می توان اين توانايی ها را در حكم مزيت های كشور در 
زمين��ه توليد و صادرات تلقی كرد. همچنين به دليل موقعيت جغرافيايی 
خ�اص، ايران يكی از بهترين موقعيت های اس��تراتژيك به خصوص برای 
صادرات را دارد. آخرين آمار مربوط به نس��بت صادرات كاال و خدمات از 
توليد ناخالص داخلی مربوط به داده های سال 2019 بانك جهانی است. 
بهترين عملكرد در زمينه ش��اخص نس��بت ص�ادرات كاال و خدمات ب�ه 
توليد ناخال�ص داخل�ی مرب�وط ب�ه امارات متحده عربی است كه نرخ آن 
در اين كشور 92/5 درصد است. اين نسبت برای ايران 24/9 درصد است 
كه ايران با اين نسبت در جايگاه 1۷ در بين كشورهای منطقه قرار گرفته 
اس��ت. بدترين وضعيت اين ش��اخص در بين كشورهای منطقه متعلق به 
افغانستان است كه با نسبت ۷/8 درصدی كاال و خدمات به توليد ناخالص 
داخلی در جايگاه 23 كشورهای منطقه قرار گرفته است. شايان ذكر است 

كه آمارهای مربوط به كشور يمن گ�زارش نشده است.
شاخص درصد مشارکت زنان در نیروی کار  � 

نرخ مشاركت مردان و زنان در نيروی كار، يكی از مهم ترين شاخص های 
ارزيابی بازار كار و اقتصاد يك كشور است و نشان می دهد كه چند درصد 
از جمعيت در سن فعاليت بر حسب جنسيت خ�ود، در بازار كار حض�ور 
ندارند و در حقيقت از زمره جمعيت فع�ال كش��ور خارج اند. آخرين آمار 
اين شاخص مربوط به سال 2019 است. بهترين عملكرد در زمينه شاخص 
درصد مش��اركت زنان در نيروی كار مربوط به كشور آذربايجان است كه 
با نمره 63/1 رتبه اول منطقه را كسب كرده است. به عبارت ديگر 63/1 
درصد از زنان در سن فعاليت، در بازار كار اين كشور حض�ور دارند. ايران با 
نمرە 16/8 رتبه 20 را در بين كشورهای منطقه كسب كرده است. بدترين 
عملكرد در بين كش��ورهای منطقه متعلق به يمن اس��ت كه رتبه 24 را 
در بين كش��ورهای منطقه كسب كرده اس��ت و تنها شش درصد از زنان 
در س��ن فعاليت، در بازار كار اين كشور حض�ور دارند. اين حض�ور اندك، 
نش��ان دهنده وضعيت نامناسب اين كشور از حيث شاخص نرخ مشاركت 

زنان در نيروی كار است.
جمع بندی و نتیجه گیری  � 

آمارهای عرضه ش��ده از ش��اخص های مختل�ف اقتصادی نشان دهنده 
عملكرد ضعيف ايران در اين زمينه ها است (ميانگين 16/42 از 24( و الزم 
است تمركز بيشتری ب�ر اين حوزه ها ص�ورت گيرد. رتبه بندی های ف�وق 
نشان می دهد كه فرآيند توسعه در كشور ايران، از الگ�وی منظمی پيروی 
نمی كند و حالتی نامتوازن به خ�ود گرفته اس��ت؛ رشد برخی بخش ها به 
قيمت ناديده گرفته شدن ساير بخش های جامع�ه است. آنچ�ه امروزه در 
مفهوم توس��عه به آن توجه می ش��ود، آن اس��ت كه بايد به توسعه نگاهی 
همه جانبه و متوازن داش��ت و همه ابع�اد اقتصادی، سياس��ی و اجتماعی 
آن در نظر باشد. در واق�ع اين سه بعد، سه ضل�ع مثلثی می شوند كه هر 
كدام ب�دون ديگری هيچ مفهومی ندارند. چ�ون انسان كه عامل محوری 
توسعه است، سرشتی چند بع�دی دارد و خواسته ها و نيازها و توانايی های 
او بی ش��مار است. توس��عه نيز چندبعدی خواهد بود، نه آنكه يكسونگرانه 
به توسعه نگريسته شود. پ�س توسعه متوازن يعنی در توسعه و پيشرفت 
جامع�ه بايد ابع�اد اقتصادی، سياسی و اجتماع�ی مد نظ�ر قرار گيرد؛ در 
مقابل آن، توس��عه نامتوازن اس��ت كه به معنای ترويج يكی از اين ابع�اد 
س��ه گانه يا ارزش دهی بيش از اندازه به يكی از اين س��ه بعد بدون توجه 

به ابع�اد ديگر است.
وضعيت شاخص های رف�اه اجتماع�ی عالوه بر سياست ها و برنامه های 
اجرا ش��ده، متأث���ر از وضعيت و محيط كالن اقتص��ادی- اجتماع�ی نيز 
هست و فقر و نابرابری، برون داد عملكرد كلی نظ�ام اقتصادی اجتماع�ی 
كشورها محسوب می شود. از جمله متغيرهای مهم در اين زمينه، درآمد 
س��رانه است. اهميت بررس��ی درآمد سرانه حقيقی از اين حيث است كه 
سهم بری خانوارها از درآمد ملی را به طور متوسط به نمايش می گ�ذارد. 
همزمان با دور اول تش��ديد تحريم ها در س��ال 1391 و منفی شدن رشد 
اقتصادی، درآمد س��رانه در ايران كاهش چشمگيری داشت؛ با آغ�از دور 
جديد تحريم های يكجانبه آمريكا و منفی شدن مجدد رشد اقتصادی در 
س��ال های 139۷ و 1398 كاهش درآمد سرانه حقيقی دوباره آغ�از شده 
اس��ت. به دليل تحريم ها و كاهش صادارت نف�ت، در پنج س��ال از هشت 
سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی كشور منف�ی بوده است و به همين دليل 
درآمد سرانه حقيقی در سال 1398 نسبت به سال 1390 بيش از 33/4 

درصد كاهش يافته است.
عمق و شدت تحريم های يكجانبه آمريكا ب�ا خروج از برج�ام، متفاوت 
از تحريم های پيشين است و دول�ت را در تامين منابع با مشكالت بيشتری 
مواج��ه كرده اس��ت. از جمله مهم ترين ويژگی ه��ای دور جديد تحريم ها 

می توان به نمونه های زير اشاره كرد:
بن��ا ب�ر روايت های غيررس��می، در دور جديد تحريم ها ص�ادارت نفت 
ايران تا حدود 200 تا 300 هزار بشكه در روز كاهش يافته، در حالی كه 

در تحريم های قبلی در حدود يك ميليون تن بوده است.
دامنه تحريم ها به صورت جداگانه به اقالم صادرات غيرنفتی كشور يعنی 

فوالد، پتروشيمی، مس، سنگ آهن و مانند آن هم گسترش يافته است.
دولت ترامپ به منظور به نتيجه رس��اندن طرح فشار حداكثری به هر 
قيمتی، مذاكرات جداگانه حتی در س��طوح پايين ب�ا فعاالن اقتصادی و 
اس��تفاده از اب�زار تهديد را هم در پيش گرفته اس��ت. تا حدی كه برخی 
كشورها هم كه در دور قبلی تحريم ها سطحی از روابط اقتصادی با ايران 
را حف��ظ كرده بودند، ميزان تجارت خود را با ايران كاهش چش��مگيری 

داده اند.
يك��ی ديگر از ويژگی ه��ای تحريم های بعد از خ��روج از برجام، تاكيد 
آمريكا بر اعمال تحريم های ثانويه و فرامرزی و تش��ديد جريمه هاست كه 
از آن جمله می توان به جريمه ش��ركت چينی ZTE و شركت سوييسی 

SITA اشاره كرد.
به هر ترتيب، آثار منف�ی تحريم ها در دور جديد به نوع�ی به آثار دور 
پيشين تحريم ها اف�زوده شده است و دور جديدی از كاهش رف�اه عمومی 
را آغ�از كرده اس��ت. يكی از مهم ترين آث��ار تحريم ها، كاهش درآمدهای 
ارزی كشور بوده، به گونه ای كه مجموع ص�ادرات نفتی و غيرنفتی كشور 
از حدود 145 ميليارد دالر در س��ال 1390 ب�ه 93 ميليارد دالر در سال 
139۷ كاهش داش��ته اس��ت. با وجود اينكه ص�ادرات غيرنفتی كشور در 
مجموع روند افزايشی داشته و در سال 1398 در مقايسه ب�ا سال 1389 
حدود دوبراب�ر شده، ول�ی درآمد ص�ادرات نفت، كاهش چشمگيری داشته 
است. برمبنای جديدترين آمار بانك مركزی، ارزش ص�ادرات نفت )شامل 
نفت خام، فرآوده های نفتی، گاز طبيعی و ميعانات گازی( در سال 1398 ب�ه 
29/16 ميليارد دالر رسيده است. بنابراين، می توان گف�ت كه درآمد نفتی 
دولت از حدود 119 ميليارد دالر در سال 1390 به حدود 29 ميليارد دالر 
كاهش يافته است كه بيانگ�ر كاهش ۷5 درصدی است. با لحاظ صادرات 
نفتی 29 ميليارد دالری، مجموع صادرات كش��ور در س��ال 1398 هم با 
كاهش 60 درصدی در مقايس��ه با سال 1390 به حدود 59 ميليارد دالر 
رس��يده و كمترين مقدار خ�ود در 10 سال گذشته را تجربه كرده است. 
اف�ت چشمگير درآمدهای نفتی با كاهش توان مالی دولت، دامنه حركت 

دولت در سياست های رفاهی را محدود كرده است. 
كاه��ش منابع ارزی با ايجاد الته��اب در بازار ارز از كانال های مختلف، 
به كاهش رف�اه و افزايش نابرابری منجر ش��ده اس��ت. همزمان ب�ا تشديد 
تحريم های اقتصادی عليه كش��ور در سال های 1390 و 1391 و نيز پس 
از خروج آمريكا از برج�ام و اعمال تحريم های يكجانبه آمريكا در سال های 
139۷ نرخ ارز افزايش چشمگيری ياف�ت و منجر به ايجاد موج های تورمی 
در كش��ور ش��د. اين در حالی اس��ت كه دولت يازدهم در دوره 1392 تا 
1396 توانسته بود با وجود كاهش چشمگير درآمدهای ارزی در مقايسه 
با سال های گذشته، با مديريت مناسب و بهبود انتظ�ارات از مسير حركت 
به س��مت تواف�ق هسته ای، ثبات نس��بی خوبی در بازار ارز ايجاد كند. از 
سوی ديگر، تشديد نوسانات در ب�ازار دارايی ها موج�ب افزايش نابرابری های 

اجتماعی شده است. بررسی ها نشان می دهد پ��س از دو مرحل�ه اعمال 
تحريم ها عليه كش��ور و جهش نرخ ارز )1391 و 1392 همچنين 139۷ 
و 1398( رشد قيمت دالر، سكه، مسكن و سهام فراتر از نرخ تورم ب�وده 
است. در وضعيتی كه بسياری از خانوارها در دهك های پايين، تنها از محل 
حقوق و دس��تمزد كس��ب درآمد می كنند كه در بهترين حالت در حدود 
نرخ تورم افزايش می يابد، تش��ديد نوس��انات در بازار دارايی ها اين امكان 
را ب��رای دهك های باالی درآمدی ايجاد كرده اس��ت كه درآمد و ث�روت 
خ�ود را بسيار فراتر از نرخ تورم افزايش دهند. اين موضوع باعث می شود 
كه با تش��ديد تحريم ها و افزايش تورم، نابرابری درآمدی تشديد شود، به 
گونه ای كه جريان انتقال ثروت از كس��انی كه درآمدهای ثابت دارند، به 
س��وی كسانی می رود كه مالك يا معامله گر دارايی های كليدی مانند ارز، 
طال، مس��كن و سكه هستند. بنابراين، مجموعه اوض�اع و احوال فوق، ب�ه 
نامساعدش��دن وضعيت اقتصادی كشور منجر ش��ده است كه نتيجه آن 
كاه��ش رف�اه عمومی، افزايش تورم، كاه��ش درآمدهای نفتی و افزايش 

فشار اقتصادی به اقشار آسيب پذير است. 
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نمره شاخص

37/۲4۰/811/4۵۵۰63/8۲4/916/8ایران

۵/9۲۲86۵۰/336۲3/4-۰/7-عربستان

۰/۲۵۰/۲۵7/8-۰/169687-۰/1قطر

۲/717791۰/۵۵8/۲31/8-1/۵عمان

11/1۵13۲/97/848/7-1/9افغانستان

۵/6۲1/7۲3/۵-۲31/86/۲96۵4لبنان

۲33/714/74386۲37/۲14/1اردن

۲۲9/۵1۲/8۵7384/437/11۲/4عراق

۲/134/4174۵۲77/638/۵49/6ارمنستان

۲/13۲/۵۲/4377491/79۲/۵۵1/۲امارات متحده عربی

۲/۲۲7/76/31۲9۲4/۵37/448قرقیزستان

۲/۵۲6/6۵/۵4689۲/۲49/۲63/1آذربایجان

۲/۵36/414/44۲89۵/1۵4۵7/8گرجستان

۲/۲۲9۲66۰/4۵6/7۵7/۵-۲/۵کویت

۰/7۲۵۲731/879/644/۵-3/3بحرین

۵/۵۲7/۵4/691394/۵36/۵۵8/1قزاقستان

6/7341187771۵/7۲7/8تاجیكستان

7/633/۵4/۵138811۰/1۲3/9پاکستان

134۰/83/978166/۲۲۲/7۵۲/8ترکمنستان

14/۵31/۵1۰/83۰46۵/618/9۲۲/8مصر

16/۵3۵/3۵/91831۵/631/۲۵3/4ازبكستان

17/۵41/913/۵89۵7۰/931/633/۵ترکیه

6-۲۰36/71۲/9943۰/8یمن

3۵/88/4۲۰33۵/738/61۲-سوریه
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بامداد دوشنبه آسمان شهاب باران می شود
مدير انجمن نجوم آماتوری ايران گفت: بامداد دوشنبه 24 آذر ماه، آخرين بارش 

شهابی دوپيكری پاييز 99 در آسمان كشور قابل مشاهده خواهد بود.
به گزارش ايرنا، مسعود عتيقی گفت: اين بارش شهابی در ساعت 4:30 بامداد 
دوش��نبه 24 آذر ماه جاری به اوج می رس��د؛ هر چند در شب های قبل و بعد نيز 

شهاب هايی از اين بارش در آسمان ديده می شود.
او بيان كرد: صورت فلكی دوپيكر )جوزا( محل قرار گرفتن كانون بارش شهابی 
دوپيكری است. برای يافتن كانون هر بارش اگر رد شهاب ها را در خالف جهت حركت 
آنها امتداد دهيم به نقطه ثابتی در آسمان می رسيم كه آن نقطه كانون بارش است 
و در يكی از صور فلكی آسمان قرار دارد. خوشبختانه با وجود رخداد ماه نو در اين 
تاريخ، آسمان عاری از آلودگی نوری است و متوقع رصد 120 شهاب به عنوان ميزان 

بارش ساعتی سرسويی )ZHR( برای اين بارش بايد بود.
عتيقی گفت: با فاصله گرفتن از نور و آلودگی هوای شهرها می توان انتظار ديدن 
شهاب های زيادی در آخرين بارش شهابی پاييزی را داشته باشيم. معموال عامل 
بارش های شهابی دنباله دارها هستند و با برخورد ذرات ميليمتری و ميكرومتری به 
جای مانده از دنباله دارها با جو زمين طی يك فرآيند خاص در فاصله 100 تا 150 
كيلومتری از سطح زمين درخششی ايجاد می شود كه از آن به عنوان شهاب ياد 
می شود.او گفت: دقت داشته باشيد كه شهاب با شهاب سنگ متفاوت است و اساسا 
شهاب ها همان گونه كه اشاره شد ذرات ميليمتری و ميكرومتری بسيار ريزی هستند 
كه در جو زمين می سوزند، اما شهاب سنگ ها هر چند دارای ابعاد بسيار كوچك يا 
حتی بسيار بزرگ هستند، اما در هر صورت به نسبت شهاب ها دارای جرم و حجم 
قابل توجهی هستند و برخی از آنها به زمين نيز می رسند. جالب اينجاست كه عامل 
بارش دوپيكری نه يك دنباله دار بلكه سيارك »فيتون 3200« است! اين سيارك 
با قطر پنج كيلومتر در سال 1983 ميالدی توسط ستاره شناسان هنگام بررسی 
داده های مادون قرمز ماهواره ای در مورد اجرام در حال حركت، شناسايی و در سال 
2003 از سوی ناسا به عنوان منشاء بارش دوپيكری اعالم شد.به گفته مدير انجمن 
نجوم آماتوری ايران، نكته عجيب و قدری جالب در مورد فيتون 3200 آن است كه 
اين سيارك، دنباله 23 ميليون كيلومتری از غبار و گاز دارد كه وزن آن ميلياردها 
تن است. به ياد داشته باشيد كه رصد بارش های شهابی نياز به هيچ گونه ابزار خاصی 
ندارد و كافی است با لباس مناسب فصل و نوشيدنی گرم زير سقف آسمان زيبا قرار 

گرفته و با چشمانتان، شهاب ها را در تمام پهنه آسمان جست وجو كنيد.

تبعات نفوذ به فایرآی برای شرکت ها در ایران
شركت امنيت شبكه FireEye مورد نفوذ قرار گرفته و ابزارهای اين شركت 
اكنون در دست مهاجمان است. بنابراين ضروری است سازمان ها و شركت های 
دولتی و خصوصی كشور در آمادگی كامل باشند؛ مديران شبكه، سيستم های 
خود را بررسی كنند و اطمينان حاصل كنند كه تاكنون مورد حمله واقع نشده 
باشند.به گزارش ايسنا، شركت FireEye يكی از بزرگ ترين نام های دنيا در 
عرصه امينت شبكه و فضای سايبری است كه با بسياری از شركت های مهم دنيا 
همكاری دارد و امنيت شبكه آنها را تامين می كند. اما بنابر اطالعات مركز ماهر 
)مديريت امداد و هماهنگی رخدادهای رايانه ای( اين شركت اخيرا اعالم كرده كه 

توسط يك تيم بسيار قدرتمند مورد تهاجم سايبری قرار گرفته است.
در نتيجه اين حمله، برخی از خطرناك ترين ابزارهای امنيتی دنيا به سرقت 
رفته است. مدير عامل FireEye در بيانات خود اظهار كرد: با توجه به 20 سال 
حضور در امنيت سايبری و پاسخگويی به حوادث، به اين نتيجه رسيده ام كه شاهد 
حمله يك كشور با باالترين سطح تهاجمی هستيم. اين حمله متفاوت از ده ها هزار 
حمله ای است كه در طول سال ها به آنها پاسخ داده ايم. مهاجمان توانايی های خود 
را به طور مشخص برای هدف قرار دادن و حمله به FireEye تقويت كرده اند.

آنها در زمينه امنيت بسيار آموزش ديده هستند و حمله را با نظم و تمركز اجرا 
می كنند. مهاجمان از روش هايی استفاده كرده اند كه ابزارهای امنيتی و ابزارهای 
forensic را مخفيانه دور می زنند. همچنين مهاجمان از روش های جديدی 
استفاده كرده اند كه ما يا شركای ما در گذشته اين روش ها را مشاهده نكرده بوديم.
هكرها موفق به سرقت ابزارهای ديجيتال Team Red شده اند كه به منظور 
شناسايی آسيب پذيری سيستم ها در شبكه مشتريان استفاده می شد. با وجود 
اينكه هيچ يك از ابزارهای به سرقت رفته آسيب پذيری روز صفر را اكسپلويت 
نمی كنند اما احتمال اينكه هكرها بخواهند از ابزارهای سرقت شده سوءاستفاده 
 Yara ،Snortمجموعه ای از قوانين FireEye كنند وجود دارد. بنابراين شركت
clamAV ،HXIOC،  را منتشر كرده تا سايرين آمادگی مقابله با حمالت 
احتمالی مبتنی بر ابزارهای سرقت شده Team Red را داشته باشند.توصيه 
می شود مديران شبكه اين قوانين را در سيستم های تشخيص نفوذ خود اعمال 
كنند، همچنين با توجه به اينكه احتمال به روزرسانی اين قوانين وجود دارد، به 
صورت مداوم قوانين به روزشده را اعمال كنند. شركت FireEye مجموعه ای از 
آسيب پذيری ها را منتشر كرده است كه رفع اين آسيب پذيری ها می تواند برای 

مقابله با اثرات جانبی دزديده شدن ابزارهای اين شركت مفيد باشد.
اكنونن كه شركت FireEye مورد نفوذ قرار گرفته و ابزارهای اين شركت 
اكنون در دست مهاجمان است، ضروری است تا مديران شبكه، سيستم های 
خود را بررسی كنند و اطمينان حاصل كنند كه تاكنون مورد حمله واقع نشده 
باشند. همچنين بايد براساس قوانين ارائه شده توسط اين شركت سيستم های 
تشخيص نفوذ خود را قدرتمند سازند و به صورت مداوم پيگير خبرهای اين 
شركت باشند تا در صورت هر گونه اعالم هشدار يا راهكار جديدی سيستم های 

خود را بهبود ببخشند.

ارائه نرم افزارهای تخصصی در حوزه تبليغات، 
بازاریابی و تلویزیون اینترنتی

گروهی از محققان يكی از شركت های دانش بنيان نرم افزارهای اختصاصی 
برای تبليغات و نش��ر ديجيتال، تبليغات نمايش��ی، بازاريابی و تلويزيون های 

اينترنتی ارائه كردند.
به گزارش ايس��نا، احمدعلی فرهودی، مدير عامل اين شركت دانش بنيان 
فعاليت اين ش��ركت را در حوزه تبليغات و نش��ر ديجيتال دانس��ت و گفت: 
برنامه ريزی، خريد رس��انه، اجرا و بهينه سازی كمپين های تبليغاتی ديجيتال 
مهم ترين اولويت كاری ما اس��ت تا شركت ها نيازی به سعی و خطا در فضای 
پيچيده  تبليغات ديجيتال نداشته باشند و فقط در جهت اهداف از پيش تعيين شده 
خود حركت كنند.وی افزود: اين خدمات از طريق نرم افزارهای اختصاصی در حوزه 

تبليغات نمايشی، بازاريابی و تلويزيون های اينترنتی ارائه می شود.
فرهودی ادامه داد: مجموعه ما همچنين با هدف پاسخگويی به نياز روزافزون 
كاربران به محتوای ويدئويی باكيفيت و در دسترس، مجموعه ای از برترين عناوين 
فيلم و سريال را بر بستر اين نرم افزار ارائه می كند. ما می كوشيم تا در كنار سرگرم 
كردن مخاطبان، جريان درآمدی خوبی برای فيلم سازان ايجاد كنيم. به همين دليل 
در اين زمينه هم خدمات تجميع محتوای ويدئويی و ارائه زيرساخت ارائه می دهيم.
مدير عامل اين شركت دانش بنيان »نشر ديجيتال بازی« را يكی ديگر از خدمات اين 
شركت عنوان كرد و يادآور شد: ورود به حوزه سرمايه گذاری در زمينه هوش مصنوعی 
از ديگر اقدامات ما است و هم اكنون امكان ارائه خدماتی متنوع در زمينه بينايی ماشين، 
جست وجوی تصويری و مشابه يابی و برچسب زنی داده به كسب وكارها را هم فراهم 
كرده ايم.وی گفت: در خدمات جست وجوی تصويری و مشابه يابی، كاربران با كمك 
روش های نوين مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند تصوير آن محصول را براساس 
ويژگی های ظاهری جست وجو و كاالهای مشابه را پيدا كنند.بر اساس اعالم مركز 
اطالع رسانی معاونت علمی رياست جمهوری، فرهودی همچنين بيان كرد: در زمينه 
خدمات بينايی ماشين، مواردی مانند دسته بندی عكس، تشخيص اشيای داخل 
عكس، تشخيص نوع چهره، تشخيص نوع لباس و... قابل ارائه است. برچسب زنی 
داده نيز از ديگر خدماتی است كه نيروهای آموزش ديده ما، داده های تصويری را با 

كيفيت بسيار خوبی برچسب می زنند.

»جهان صنع�ت«- قيم��ت بيت كوين در 
زم��ان نگارش اين گزارش 19 هزار و 24۷ دالر 
ب��ود. اين قيمت معادل با 510 ميليون و 268 

هزار تومان است.
با اينكه بس��ياری تصور می كنند بيت كوين 
ديگ��ر در حال طی ك��ردن روند صعودی بوده 
و ري��زش آن امكان ندارد اما تجربه ثابت كرده 
در حوزه رمزارزها هيچ چيز غيرممكن نيست 
و بيت كوين نيز از جمله رمزارزهايی اس��ت كه 
با نوس��انات بس��يار زياد و ريزش های شديدی 
همراه بوده اس��ت. از همين رو همواره بايد در 
اين بازار منتظر اتفاقات غيرمنتظره بود. اما آيا 
خريد بيت كوين اش��تباه اس��ت چراكه ممكن 
اس��ت ريزش داشته باشد؟ خير. بيت كوين در 
طوالنی مدت رشد بسيار زيادی خواهد داشت. 
البته در ايران نرخ دالر نيز در قيمت بيت كوين 
تاثيرگذار است اما تا منتظر ريزش قيمت دالر 
بمانيم ممكن است بيت كوين بسيار گران تر از 
قيمت فعلی شود. از طرفی برخی كارشناسان 
می گويند به دليل عوامل روانی، بيت كوين فعال 
گران تر از 20 هزار دالر نمی شود. از سوی ديگر 
ادعای مش��هوری وجود دارد كه افزايش قيمت 
بيت كوين در سال آتی به دليل سرمايه گذاری 
سازمانی صورت گرفته است و داده های موجود 

از اين ادعا پشتيبانی می كنند.
نوسانات رمزارزها به ويژه بيت كوين بسيار زياد 
است و در مواقع بسياری دچار ريزش می شود 
اما كارشناسان معتقدند ريزش بيت كوين نبايد 
موجب نگرانی كاربران شود با اين همه بسياری از 
مواقع ريزش های بيت كوين بسيار شديد بوده اند. 
برای مثال، در سال 2013 قيمت بيت كوين طی 

سه روز 8۷ درصد كاهش يافت.
رفتار بيت كوين طی 12 سالی كه از عمر آن 
می گذرد بر يك نكته تاكيد داشته است كه ريزش 

قيمت برای هميشه باقی نمی ماند.
بعضی اوقات بازار با سرعت چشمگيری بازيابی 
می شود. گاهی اوقات نيز بازگشت و جبران ريزش 
قيمت ممكن است سال ها طول بكشد. برای مثال 
ريزش قيمت در سال 201۷ را در نظر بگيريد. 
بيش از س��ه سال طول كشيد تا بيت كوين به 
ركورد قيمت خود بازگردد. پس می توان گفت 

كه بيت كوين همواره بازيابی می شود.
ريزش بازار بخش��ی از اين بازی و غيرقابل 
پيش بينی اس��ت. تنها روش مطمئن و معتبر 
برای اجتناب از تحت تاثير قرار گرفتن ريزش ها 
اين است كه كال از بازار بيت كوين فاصله بگيريد. 
در عين حال روش های بهتری برای مواجهه با 

سقوط قيمت نيز وجود دارد.
يكی از روش های مورد نظر اين است كه به 
صورت بلندمدت سرمايه گذاری كنيد و نوسانات 
قيم��ت كوتاه مدت را ناديده بگيريد. همان طور 
كه وارن بافت سرمايه گذار افسانه ای گفته است: 
اگر در فكر حفظ سرمايه گذاری خود برای 10 
سال آينده نيستيد، به فكر حفظ 10 دقيقه ای 
آن نيز نباشيد.شرايط سال های اخير ثابت كرده 
خريد در كف قيمت يكی از روش های آس��ان 
برای افزايش سود است. هر چه كاهش قيمت 
بيشتر باش��د، بازگشت سود نيز بيشتر خواهد 

بود و برعكس.
رفتارهای عجیب نهنگ ها در نوسانات  � 

بیت کوین 
داده ه��ای معام��الت رمزارز ه��ا در صرافی 
OKEx نشان می دهد كه رفتار سرمايه گذاران 
بزرگ ب��ازار بيت كوين، نهنگ های بيت كوين، 
تاثير زيادی بر قيمت اين ارز ديجيتال دارد. در 
اين تحقيق رفتار سرمايه گذاران بزرگ و كوچك 

بيت كوين مقايسه شده است.
در رال��ی صع��ودی بيت كوي��ن، نهنگ ها و 
موسسات مالی و شركت های سرمايه گذاری با 
كاهش قيمت اق��دام به خريد بيت كوين كرده 
و در زم��ان رش��د قيم��ت آن، اغل��ب اقدام به 

ف��روش آن می كردند. با توجه به اين رفتار پول 
هوشمند در بازار اولين رمزارز جهان، بسياری از 
خرده سرمايه گذاران به دنبال همراه شدن با اين 

روند قيمتی بودند.
صراف��ی OKEx تحقيق��ی را بر اس��اس 
 ارزياب��ی رفتار قيمتی بيت كوي��ن در جفت ارز

 BTC/USDT در اي��ن صرافی ارائه داده كه 
حاوی اطالعات ارزش��مندی است. اين تحقيق 
در بازه زمانی ماه آگوست )مرداد ماه( تا نوامبر 
)آبان ماه( 2020 انجام ش��ده است. اين تحقيق 
نشان می دهد در روند صعودی قيمت بيت كوين 
در ماه نوامبر )صعود قيمت بيت كوين از 13هزار 
دالر ت��ا نزديك��ی 20 ه��زار دالر(، نهنگ های 
بيت كوين و س��رمايه گذارانی ك��ه مقدار قابل 
توجهی بيت كوين نگه��داری كرده اند، اقدام به 
فروش بيت كوين های خ��ود كرده اند. همزمان 
با اين رفتار س��رمايه گذاران درشت بيت كوين، 
خرده سرمايه گذاران بيت كوين همچنان تمايل 
به خريد بيت كوين داش��ته و همچنان خريدار 
BTC بوده اند. با وجود اينكه قيمت بيت كوين 
ب��ه باالترين قيمت تاريخی خود رس��يده بود، 
خرده سرمايه گذاران همچنان خريدار بيت كوين 
بودند در حالی كه نهنگ های بيت كوين، فروشنده 
بودن��د.روزی كه قيمت بيت كوي��ن از 19 هزار 
دالر ت��ا 16 ه��زار و 500 دالر ريزش داش��ت، 
نهنگ های بيت كوين اقدام به خريد كرده و در 
مقابل سرمايه گذاران خرد، از ترس ريزش بيشتر 
قيمت، بيت كوين خود را در كف فروخته اند در 
حالی كه سرمايه گذاران بزرگ بيت كوين در هر 
ريزش اقدام به خريد كرده اند و با رشد قيمت، 
بيت كوين خود را فروخته اند. رفتار آنها در مقايسه 
با خرده سرمايه گذاران بيت كوين در اين صرافی 
كامال متفاوت بوده است. آنها عالقه ای به خريد 
بيت كوين و نگهداری آن نداشته اند و با هر رشد 

قيمت، فروشنده بوده اند.
اين رفتار نهنگ های بيت كوين نشان می دهد 
كه اين سرمايه گذاران با ايجاد ترس و وحشت 
در دل خرده س��رمايه گذاران داراي��ی آنها را در 
ريزش ه��ای جزئی قيمت بيت كوين خريداری 
كرده و با رشد قيمت، مجددا فروشنده بيت كوين 

بوده اند.
خری�د بیت کوی�ن بیش�تر توس�ط  � 

مایكرواستراتژی
مايكل س��يلر بنيانگ��ذار و مدير ش��ركت 

س��رمايه گذاری مايكرو اس��تراتژی به يكی از 
طرف��داران بزرگ بيت كوي��ن در جهان تبديل 
شده است. شركت تحت مديريت او بارها اقدام 
به خريد بيت كوين كرده و تاكنون حدودا يك 
ميليارد دالر در بازار بيت كوين س��رمايه گذاری 
كرده است. اين ش��ركت از راه افزايش سرمايه 
به دنبال خريد بيت كوين های بيش��تر بود. اين 
افزايش س��رمايه صورت گرفت و اين ش��ركت 
قصد دارد 650 ميليون دالر بيت كوين ديگر به 

سبد سرمايه گذاری خود اضافه كند.
اين شركت هفته گذشته به دنبال دريافت 
مجوز برای فروش اوراق بدهی به منظور خريد 
بيت كوين بود. امروز اين شركت به سرمايه گذاران 
خود اعالم كرد فروش اوراق بدهی اين شركت به 
650 ميليون دالر رسيده و اين شركت فروش آن 
را متوقف كرده است. ارزش اين اوراق دوشنبه 

هفته گذشته 400 ميليون دالر بود.
اين ش��ركت اعالم كرده قصد دارد س��ود 
خالص حاصل از فروش اين اوراق را به خريد 
بيت كوين اختصاص دهد. پس از كسر كارمزد 
و ديگ��ر هزينه ها، اين ش��ركت مبلغ 634/9 
ميلي��ون دالر را به خريد اولين رمزارز جهان 
اختصاص خواهد داد. مديرعامل اين شركت 
غول سرمايه گذاری در نيمه دوم سال 2020 
مجموعا 500 ميليون دالر در بازار بيت كوين 
سرمايه گذاری كرده است. او )شركت( را بدون 
ترديد می توان يكی از بيت كوينرهای اين بازار 

به شمار آورد.
مايكل س��يلر تنها يكی از س��رمايه گذاران 
حقوقی بزرگ بيت كوين است كه در سال 2020 
اقدام به خريد بيت كوين كرده است. اين افراد با 
ورود سرمايه های كالن به بازار، جان تازه ای به 
بازار ارزهای ديجيتال بخشيده اند و باعث ورود 
سرمايه جديد به بازار شده اند. به سبب ورود اين 
افراد، بيت كوين توانست در روزهای پايانی سال 
2020 مي��الدی، باالترين قيمت تاريخ خود را 

مجددا لمس كند.
ش��ركت مايكرواس��تراتژی در ازای فروش 
اين اوراق، ملزم به پرداخت س��ود ساالنه 0/۷5 
درصدی به س��رمايه گذاران خود اس��ت. زمان 
پرداخت اين س��ود از ژوئن 2021 آغاز شده و 
تا ژوئن 2025 ادامه خواهد داشت. البته از سه 
سال آينده سرمايه گذاران می توانند اوراق خود را 

به فروش برسانند.

ورود اپل به بازار بیت کوین  � 
اس��تارت آپ Lumi كه در ح��وزه ارزهای 
رمزنگاری ش��ده فعالي��ت دارد، ام��كان خريد 
بيت كوين و اتريوم را ب��رای تمام افرادی كه از 
اپل پی اس��تفاده می كنند، فراهم كرده اس��ت. 
در كن��ار اي��ن دو رمزارز مطرح ب��ازار، نام چند 
آلت كوين ديگر نيز به چشم می خورد. محصول 
جديد كي��ف پول Lumi در سيس��تم عامل 
IOS به معامله گران اجازه می دهد با استفاده از 
محبوب ترين سيستم پرداخت مالی اپل، ارزهای 

ديجيتال خريداری كنند.
اپل پی يك��ی از بزرگ تري��ن ارائه دهندگان 
پرداخت های مالی تلفن همراه در جهان است. 
اين محصول در سال 2014 توسط كمپانی اپل 
معرفی شد. تعداد كل كاربران اين محصول در 
 Lumi جهان 383 ميليون نفر است. كيف پول
 Apple Pay با شركت اپل همكاری داشته و با
سازگار است. امكان خريد از طريق اين كيف پول 
فراهم شده است. اين كيف پول در حال حاضر 
بيش از ۷50 هزار كاربر دارد. قيمت بيت كوين 
در زمان انتش��ار اين خبر در محدوده 19 هزار 

دالر معامله می شود.
گسترش فناوری نسل پنجم استفاده  � 

از رمزارزها را تشدید می کند
بررسی های موسسه تحقيقاتی ديلوت نشان 
می دهد همزمان با افزايش استفاده از شبكه های 
نسل پنجم تلفن همراه در جهان، استفاده از انواع 

رمزارز نيز رو به افزايش است.
ش��بكه های نسل پنجم عالوه بر پشتيبانی 
از ارس��ال پيامك و تم��اس، می توانند خدمات 
متنوع چندرسانه ای و اينترنتی را در دسترس 
عالقه مندان قرار دهند و البته اس��تفاده از آنها 
هزينه های بيش��تری نيز دارد. با توجه به اينكه 
انجام تراكنش های مربوط به اس��تخراج رمزارز 
به پهنای باند و سرعت اينترنت زيادی نياز دارد، 
استفاده از استاندارد نسل پنجم تلفن همراه يك 
گزينه مناسب محسوب می شود زيرا از اين طريق 
تراكنش های مربوط به رمزارزها با سرعت مناسب 
و بدون تاخير و مشكالت فنی صورت می گيرد 
و در نتيجه زمان بيشتری برای خريد رمزارز در 

اختيار عالقه مندان قرار می گيرد.
س��رعت شبكه های نسل پنجم تا صد برابر 
بيشتر از شبكه های نسل چهارم است. راه اندازی 
اين شبكه ها به خصوص در كشورهايی مانند هند 

و برخی كشورهای آفريقايی می تواند موجب رشد 
انفجاری استفاده از رمزارزها شود. اين شبكه ها 
می توانند از طيف گسترده تری از اپليكيشن های 
تلف��ن همراه و به خصوص نرم افزارهای تجاری 
و پخش ويدئويی آنالين و باكيفيت پشتيبانی 

كنند.
تمامی اين تحوالت روی استقبال از رمزارزها 
تاثي��ر مثبت دارد زيرا برای اس��تخراج آنها هر 
ميلی ثانيه نيز اهميت شايانی دارد. اين شبكه ها 
حتی از شبكه های وای فای نيز كه بين 50 تا 100 
مگابيت بر ثانيه سرعت دارند، سريع تر هستند 
و سرعت آنها به چند گيگابيت بر ثانيه می رسد. 
البته بايد توجه داشت كه در زمينه استفاده از اين 
شبكه ها نگرانی هايی در ارتباط با حفظ امنيت و 
حريم شخصی وجود دارد. اما اميد می رود اين 
نگرانی ها تا قبل از راه اندازی ش��بكه های نسل 

پنجم تا حدی برطرف شوند.
کی�ف پول هایی که ه�زار بیت کوین  � 

دارند
طب��ق داده ه��ای وب س��ايت تحليل��ی 
Chainalysis تعداد كيف پول هايی كه بيش 
از هزار بيت كوين دارند به رقم تاريخی دو هزار و 

52 عدد رسيده است.
در س��ال 2020 به تع��داد كيف پول هايی 
كه حداقل 1000 بيت كوين دارند، 302 كيف 
پول )1۷ درصد( اضافه ش��ده و حاال تعداد اين 
كيف پول ها به گفته فيليپ گاردول اقتصاددان 
وب سايت Chainalysis به رقم تاريخی 2052 

كيف پول رسيده است.
وب سايت Chainalysis در يك خبرنامه 
در 10 دسامبر اشاره كرده كه اين افزايش تعداد 
كيف پول های ثروتمند موضوع بزرگی اس��ت و 
نشان می دهد كه سرمايه گذاران سازمانی وارد 

اين بازار شده اند.
تع��داد كي��ف پول هايی كه بي��ش از پنج 
بيت كوين دارند هشت هزار و 842 مورد افزايش 
يافت��ه و اين افزايش تعداد عمدتا در بين كيف 
پول هايی كه بين 5 تا 100 بيت كوين يا بيش از 

هزار بيت كوين دارند اتفاق افتاده است.
ليست ثروتمند يا همان آدرس های مجزايی 
كه حداقل هزار س��كه دارن��د نيز هفت درصد 
افزايش يافته و به دو هزار و 2۷0 آدرس رسيده 
 Glassnode است. طبق داده های وب سايت
اين رقم در 24 نوامبر به ركورد دو هزار و 2۷4 

آدرس رسيده بود.
چندين ش��ركت س��هامی همچون ميكرو 
استراتژی و اسكوئر بخشی از اموال نقدی خود 
را در چند ماه گذش��ته ب��ه بيت كوين تبديل 
كرده اند و اين موضوع باعث ش��ده تا جذابيت 
رمزارزها به عنوان ي��ك پس انداز افزايش پيدا 
كند. حتی شركت های بيمه نيز وارد اين حوزه 
شده اند و طبق گزارشی كه روز پنجشنبه منتشر 
ش��د ش��ركت بيمه عمر ماساچوست نيز 100 
ميليون دالر در حوزه رمزارزها س��رمايه گذاری 

كرده است.
سرمايه گذاران كوچك تر نيز داشته های خود 
را افزايش داده اند. گاردول می گويد امسال كيف  
پول هايی كه بيش از پنج بيت كوين دارند روی 
ه��م رفته 2/4 ميليون بيت كوين را در خود جا 
داده ان��د. تعداد كيف  پول هايی كه حداقل پنج 
بيت كوين دارند هش��ت هزار و 842 )4درصد( 
م��ورد افزايش يافته و رقم كلی به 234 هزار و 

408 كيف پول رسيده است.
از ابتدای سال 2020، 2/4 ميليون بيت كوين 
در كيف پول های حاوی بيش از پنج بيت كوين 
قرار گرفته كه 58 درصد از اين بيت كوين ها در 
كيف  پول های ح��اوی بيش از هزار بيت كوين 

قرار دارد.
حتی خريد بيت كوين توس��ط شركت های 
مختلف نيز نش��ان از آينده رو به رش��د و روند 

صعودی با شيب تند قيمت اين رمزارز دارد.

قيمت بيت کوین ثبات ندارد

نوسانات غیرقابل پیش بینی 

سفرهای فضايی نقش مهمی در آينده خواهند داشت و 
ظاهرا كوتاه تر از پيش بينی های قبلی خواهند بود. به تازگی 
پژوهشگران يك شبكه بزرگراهی در منظومه شمسی كشف 

كرده اند كه سرعت سفرهای فضايی را افزايش می دهد.
به گزارش ديجياتو، اجرام آسمانی كوچك مانند دنباله دارها 
و س��يارك ها می توانند به وس��يله اين مسيرها در منظومه 
شمس��ی سريع تر به مقصد خود برسند. برای مثال می توان 
فاصله ميان مشتری و نپتون را در كمتر از 10 سال طی كرد. 
از نظر تئوری فضاپيماها می توانند سريع تر از گذشته در اين 

مسيرها حركت كنند.
پژوهشگران برای كشف اين مسيرها »منيفلدهای فضايی« 
يا اتصال قوس هايی كه از لبه های منظومه شمسی امتداد دارند 
را مورد بررسی قرار دادند. محاسبه اين منيفلدها كار فوق العاده 
پيچيده ای است چرا كه بايد در ساختار ديناميكی تعدادی 

بااليی اجرام و همچنين نيروهای گرانشی كاوش كرد.
طبق اعالم محققان، با جمع آوری جزئيات داده های عددی 
دقيق درباره ميليون ها مدار در منظومه شمسی توانستند درك 

بهتری از اين مسيرها داشته باشند. اين داده ها با درك كنونی از 
منيفلدهای فضايی تركيب شد تا دانشمندان به چنين شبكه ای 

از بزرگراه فضايی در منظومه شمسی دست پيدا كنند.
به گفته پژوهشگران، مشخص ترين ساختارهای قوسی 
متصل به مشتری هستند و در آنها نيروی گرانشی قدرتمندی 
وجود دارد. برای درك بهتر نحوه تاثير اين ساختارها روی اجرام 
موجود در منظومه شمسی و چگونگی استفاده از آنها برای 
سفرهای فضايی سريع تر به پژوهش های بيشتری نياز است. 
دانشمندان همچنين می خواهند به درك بهتری از نحوه رفتار 

اين منيفلدها در اطراف زمين دست پيدا كنند.
اين رويكرد می تواند مدت زمان سفرهای فضايی را كاهش 
دهد كه با اين كار در هزينه ها هم صرفه جويی خواهد شد، 
چرا كه به سوخت كمتری برای حركت فضاپيما نياز خواهد 
بود. انس��ان ها در آينده نزديك نمی توانند به دورترين نقاط 
منظومه شمسی سفر كنند، با اين حال كشف جديد می تواند 
به بشريت در سفر به مناطق نزديك زمين كمك كند و مدت 

زمان سفرها را چندين سال كاهش دهد.

کشف مسير جدیدی در منظومه شمسی
علمی فضایی

ابركامپيوتر جديد هند، رتبه شصت  و سومين ابركامپيوتر 
قدرتمند جهان را به خودش اختصاص می دهد.

به گزارش ای تی من، به گفته سازمان علوم و فناوری دولت 
هند )DST(، ابركامپيوتر جديد هند می تواند باعث افزايش 
سرعت شبيه سازی، تصويربرداری پزشكی و توالی يابی ژنوم 
شود و توسعه و تحقيقات مبارزه با ويروس كوويد 19 را سريع تر 
كند. همچنين، اين برگ برنده برای جمعيت هند و به ويژه 
استارت آپ ها و شركت های كوچك و متوسط نوعی موهبت 

به حساب می آيد.
Param Siddhi ابركامپيوتری اس��ت كه تحت برنامه 
»NSM« )ماموريت ساخت ابررايانه های ملی( ساخته شد 

و بين 500 ابركاميپوتر قدرتمند جهان، رتبه شصت و سوم 
را دريافت كرده است. به گفته»DST« ، اين سيستم هوش 
مصنوعی، توانايی توسعه اپليكيشن را در حوزه هايی مانند مواد 
پيشرفته، اخترفيزيك و شيمی محاسباتی تقويت می كند. در 
ح��ال حاضر نيز پروژه هايی در زمينه پلتفرم طراحی دارو و 
سيستم مراقبت پزشكی پيشگيرانه و طرح پيش بينی سيل 
برای شهرهايی سيل خيز مانند بمبئی، دهلی، چنای، پتنه و 

گوآهاتی در حال توسعه هستند.
»Rpeak« اي��ن ابركامپيوتر برابر با 2/26۷ پتافالپس و 

»Rmax« آن برابر با 4/6 پتافالپس است.

ساخت شصت  و سومين ابرکامپيوتر قدرتمند جهان
تازه های فناوری
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دبیر میز محصوالت شیمیایی و سلولزی سازمان توسعه تجارت:
رشد ۱٤ درصدی ارزش صادرات محصوالت شوینده

ایرنا- دبير ميز محصوالت شيميايی و سلولزی سازمان توسعه تجارت ايران 
گفت: آمارها حاكی از صادرات 185 هزار تن محصوالت شوينده به ارزش ۷6 
ميليون دالر در هشت ماهه امسال است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد هفت درصدی وزنی و 14 درصدی در ارزش نشان می دهد.
ندا عطايی افزود: شناسايی مقاصد صادراتی در بازارهای بين المللی و كشورهای 
منطقه در حوزه محصوالت بهداشتی نقش تعيين كننده ای در توسعه صادرات 

اين محصوالت در دوران فراگيری ويروس كرونا دارد.
وی بيان كرد: توان باالی توليد اين محصوالت س��بب شده ايران در زمره 
يكی از بزرگ ترين توليدكنندگان محصوالت شوينده در منطقه قرار گيرد و با 
توجه به ظرفيت توليدی و همچنين تنوع محصوالت، بدون شك تحقق اهداف 

صادراتی آن امكان پذير است.
عطايی اظهار كرد: بر اس��اس آمار گمرك ايران، در هش��ت ماهه امس��ال 
محصوالت ش��وينده ازجمله پودر، مايع گرانول برای شست وش��و و پاكيزگی 
شامل دستی و ماشينی، دترجنت، قرص، ژل، كنسانتره برای شست وشو، الكيل 
بنزن سولفونه، پاك كننده های صنعتی، دستشويی و انواع صابون شامل »مايع، 

پودربچه، طبی، رختشويی« صادر شده است.
وی ادام��ه داد: در اين مدت، بيش��ترين صادرات به كش��ورهای عراق، 
افغانس��تان، پاكستان، تركمنس��تان، آذربايجان، چين، ازبكستان، تركيه، 
قزاقس��تان و هند بوده است به طوری كه در مجموع نزديك به 9۷ درصد 
از كل صادرات اين بخش به اين كش��ورها بوده است.وی گفت: با توجه به 
بررسی آماری انجام شده طی سنوات گذشته در صنعت شوينده ايران، عمده 
محصوالت صادر شده، محصوالت نهايی و عمده كاالهای وارداتی محصوالت 
واسطه ای ازجمله انواع اسانس های مورد استفاده در صنايع شوينده، آرايشی 
و بهداشتی و پاك كننده های صنعتی و موم های مصنوعی بوده است كه در 

فرآيند توليد مصرف می شود.
وی افزود: براس��اس گزارش های اعالم شده مبنی بر تامين مواد شوينده و 
ضدعفونی كننده در بازار داخل در شرايط كرونا كه نتيجه همكاری بخش های 
مختلف و همچنين توان باال و تنوع محصوالت توليدی صنايع بهداشتی در 
كشور بوده است و با توجه به اينكه ظرفيت توليدی مورد نياز در كشور بيش از 
نياز كنونی است، در صورت تمديد مجوز صادرات اين گروه محصوالت می توان 
به 80 هزار تن انواع پودر شوينده و 65 هزار تن صابون و انواع مايعات در سه 

ماهه پايانی امسال اميدوار بود.

رییس شورای رقابت:
قيمت برخی خودرو ها آزاد می شود

باشگاه خبرنگاران- رييس شورای رقابت گفت: هر خودرويی كه در بازار 
رقيب داشته باشد از سيستم قيمت گذاری خارج می شود.

رضا شيوا در خصوص آزادسازی قيمت خودرو، گفت: اكنون در حال بررسی 
اين موضوع هستيم كه آيا می توان برخی خودروها را از قيمت گذاری دستوری 
خارج كرد يا خير. بنابر آخرين تصميمات قرار بر اين است كه برخی خودروها 

كه رقيب دارند را از قيمت گذاری دستوری خارج كنيم.
رييس ش��ورای رقابت ادامه داد: ش��ايد خودروهای شركت های بزرگ كه 
خودروهايی مشابه خودروسازان ديگر توليد می كنند را از سيستم قيمت گذاری 

خارج كنيم البته اين موضوع در دست بررسی است.
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه ممكن است قرعه كشی حذف شود، گفت: تا 
زمانی كه توليد به اندازه مصرف و تقاضا نباشد، قرعه كشی انجام می شود اما ممكن 
است توليد برخی خودروها با تقاضا يا قيمت ها يكی باشد، آن زمان قرعه كشی 
ديگر معنا ندارد. اكنون كه ميزان توليد برخی خودروها با تقاضا برابری ندارد، 

قرعه كشی، يكی از عادالنه ترين راه هاست. 
او با بيان اينكه برخی خودروها از قيمت گذاری دستوری خارج می شوند، 
گفت: هر خودرويی كه در بازار رقيب داشته باشد از سيستم قيمت گذاری خارج 
می شود؛ اكنون كرمان موتور، گروه بهمن، مديران خودرو و برخی ديگر خودرو 
توليد می كنند، اگر خودروهايی كه اين خودروسازها توليد می كنند با خودروهای 
ايران خودرو و سايپا در يك كالس قيمت باشند، چون می توانند رقابت كنند، 

ممكن است از دستورالعمل قيمتی خارج شوند. 

بررسی های آماری نشان داد
افزایش ۶۰ درصدی توليد ماشين لباسشویی و 

تلویزیون
مهر- توليد لوازم خانگی در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته در يخچال و فريزر، ماشين لباسشويی و تلويزيون به ترتيب با افزايش 

29/2، 58/2 و 62/5 درصد مواجه بوده است.
بررسی آمارهای وزارت صمت از وضعيت توليد در كشور نشان می دهد كه 
طی هشت ماه سال جاری يك ميليون و 334 هزار دستگاه يخچال و فريزر 
توسط توليدكنندگان داخلی توليد شده است، اين در حالی است كه سال گذشته 

يك ميليون و 32 هزار دستگاه از اين محصول توليد شده بود.
بدين ترتيب توليد يخچال و فريزر در هشت ماه نخست امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل رشد 29/2 درصدی يافته است.
همچنين در هشت ماه امسال 665 هزار و 200 دستگاه ماشين لباسشويی 
در كشور توليد شده است. اين در حالی است كه در مدت مشابه سال قبل 420 

هزار و 400 دستگاه توليد شده بود.
بنابراين توليد ماشين لباسشويی در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل رش��د 58/2 درصدی يافته است. در هشت ماه امسال 801 هزار و 
600 دستگاه انواع تلويزيون توسط توليدكنندگان داخلی توليد شده است، اين 
در حالی است كه در مدت مشابه سال گذشته نصف اين حجم، يعنی تنها 493 
هزار و 200 دستگاه توليد شده بود. بدين ترتيب توليد انواع تلويزيون در هشت 

ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 62/5 درصدی يافته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
کارگران سهام عدالت ميگيرند

ایلنا- رييس كميسيون اقتصادی مجلس از اختصاص سهام عدالت به شش 
دهك كم درآمد در آينده ای نزديك خبر داد.

محمدرضا پورابراهيمی رييس كميسيون اقتصادی مجلس روز گذشته در 
يك برنامه تلويزيونی با بيان اينكه با وجود شروع واگذاری از سال 85، بسياری 
از مستحقان از جمله افراد تحت پوشش بهزيستی و كميته امداد و كارگران 
از دريافت سهام عدالت محروم مانده اند، گفت: در كميسيون اقتصادی مجلس 
آماری گرفته ايم و طی آن دريافتيم حدود يك ميليون و 200 هزار نفر از افراد 
تحت پوشش كميته امداد، فاقد سهام عدالت هستند. حدود دو ميليون و 300 
هزار نفر افراد تحت پوشش بهزيستی نيز فاقد سهام هستند. كارگران هم بخش 

زيادی، سهام نگرفته اند. اين اعداد، اعداد بزرگی است.
وی ادامه داد: در مجلس بحث كرديم و طرح »جاماندگان س��هام عدالت« 
تدوين و در صحن، اعالم وصول شد. پنج، شش جلسه كار كرديم و جمع بندی 
اين بود كه با اولويت دهك های كم درآمد به ويژه جمعيت تحت پوشش نهادهای 
حمايتی، سهام عدالت اختصاص يابد. طرح در كميسيون اقتصادی تصويب شده 
و به صحن علنی مجلس رفته است. پس قولی كه ما به مردم داده بوديم، انجام 
شده و اگر در صحن علنی و شورای نگهبان نيز تصويب شود، به زودی همه 
كسانی كه جزو شش دهك كم درآمد جامعه هستند و به هر دليلی از دريافت 

سهام عدالت محروم مانده اند، اين سهام را خواهند گرفت.

خبر

محمدرض�ا س�تاری- همزمان با 
اينكه فروش��ندگان خ��ودرو معتقدند 
ام��روز بازار به كف خود رس��يده و در 
رك��ود كامل به س��ر می ب��رد، عليرضا 
رزم حس��ينی وزي��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت ايران در س��فر خود به اصفهان 
ب��ار ديگر ضمن عذرخواهی از مردم به 
علت پايين ب��ودن كيفيت خودروهای 
ساخت داخل، مهم ترين اولويت خود را 
شكستن انحصار خودروسازی و رسيدن 

به افزايش توليد معرفی كرد. 
خودروساز بخش خصوصی؟  � 

شكس��تن انحصار در خودروس��ازی 
كشور از سوی ناظران به فراهم آوردن 
ش��رايط برای ورود بخش خصوصی به 
اين صنعت و فعاليت تعبير می شود اما 
در اين رابطه اميرحس��ن كاكايی عضو 
هيات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت 
ايران ب��ه »جهان صنعت« می گويد: به 
نظر می رسد آقای رزم حسينی با وجود 
تجربه بسيار خوبی كه در كسب و كارهای 
مختل��ف دارد، اطالعات��ش در ح��وزه 
صنعت خودرو اندك اس��ت. از جمالت 
ايشان اين طور برداشت می شود كه قرار 
است با كمك بخش خصوصی و ايجاد 
خودروسازی های جديد، انحصار موجود 

شكسته شود.
الزم به يادآوری است در حال حاضر 
28 شركت خصوصی خودروسازی فعال 
در كشور داريم كه در اوضاع فعلی تقريبا 
ورشكسته و نابود شده اند. در واقع در 20 
سال گذشته هيچ شركت خصوصی ای 
نتوانس��ته در بهترين وضعيت بيشتر از 
21 تا 22 درصد داخلی س��ازی داشته 
باش��د و در عمل مونتاژكار بوده است. 
علت اين موضوع نيز واضح است؛ اينكه 
در ش��رايط كنونی امكان توليد اصيل 
و واقع��ی وجود ن��دارد. همچنين الزم 
به تاكيد اس��ت ك��ه در دنيا نيز چنين 

تجربه ای وجود ندارد. 
به عن��وان مثال در كره جنوبی عمال 
يك خودروس��از به ن��ام هيوندای- كيا 
وج��ود دارد و س��اير ش��ركت ها مانند 
دوو و كيا ورشكس��ت شده اند. بنابراين 
با چنين روش هاي��ی نمی توان انحصار 
خودروس��ازی را از بين برد چرا كه اين 
صحبت ه��ا در واقع بيان آرزوها و آمال 
تمام مردم ايران اس��ت كه متاس��فانه 

قابليت اجرايی ندارد.

اين كارش��ناس مس��ائل خودرو در 
ادام��ه می افزايد: تمام كش��ورهايی كه 
دارای صنعت خودروس��ازی هس��تند، 
تعداد خودروسازهايش��ان نس��بت به 
جمعي��ت محدود بوده ولی بازارش��ان 
آزاد اس��ت. اين شرايط با وضعيت ما و 
آنچه دولتمردان ما در پی آن هس��تند 
بسيار متفاوت است. آنها فكر می كنند 
با افزايش تعداد خودروسازها، می توانند 
انحصار را از بين ببرند در حالی كه اين 
موضوع كامال برعك��س بوده و هر چه 
شمار خودروس��ازی بيشتر شود، خود 
ب��ه خود غي��ر از يكی دو خودروس��از، 
بقي��ه تضعي��ف خواهند ش��د. در اين 
وضعيت هم اين دو خودروس��از نيز با 
دستور دولت مجبور می شوند يكسری 
خودروه��ای ارزان قيمت توليد كنند تا 

بتوانند پاسخگوی نياز بازار باشند.
عمال رقیبی ب�رای پراید وجود  � 

ندارد
به  كاكايی در پاسخ 
اين سوال كه آيا پرايد 
ب��االی 100 ميلي��ون 
تومان با در نظر گرفتن 
كيفيت آن، ارزان قيمت 
محسوب می شود توضيح می دهد: اين 
مس��اله از ديدگاه م��ردم طبيعتا مورد 
قبول نيست زيرا درآمدهای ما با قيمت 
خودروها همخوانی ندارد. اما در مقايسه 
با قيمت های بين المللی متوجه می شويم 
كه هيچ رقيبی برای خودروهايی مثل 

پرايد در واقعيت وجود ندارد.

در اينج��ا موضوع اصلی اين اس��ت 
كه مدعی هس��تيم بخش خصوصی در 
خودروس��ازی می تواند بسيار توانمند 
باشد. در نتيجه الزم است برويم بررسی 
كنيم ك��ه چرا 28 خودروس��از بخش 
خصوصی نتوانس��ته اند تاكنون بيش از 
21 تا 22 درصد داخلی س��ازی داشته 
باش��ند؟ پس بهتر اس��ت ابتدا به فكر 
حل مشكالت آنها باشيم. البته نه اينكه 
به آنها رانت بدهي��م بلكه بايد ببينيم 
مش��كالت واقعی آنها قابل حل كردن 

هست يا خير؟
افزای�ش ۵۰ � درص�د تولی�د در 

شرایط کنونی غیرعقالنی است
اي��ن اس��تاد دانش��گاه در ادامه در 
خصوص دورنم��ای افزايش 50 درصد 
توليد خودرو نيز می گويد: در وضعيت 
كنونی چنين كاری غيرممكن است به 
خصوص اينكه من در حالی كه قيمت ها 
هنوز تثبيت نش��ده اند، به شدت نگران 
ورشكستگی دو خودروساز بزرگ كشور 
هستم. در اين رابطه گفته می شود يك 
بس��ته جديد جهش توليد نيز طراحی 
شده اس��ت اما مس��اله مهم اين است 
كه چنين بسته ای چه زمانی قرار است 
اجرايی شود؟ اكنون چهار ماه است كه 
در مجلس و وزارت صمت بحث بر سر 
اصالح و ساماندهی قيمت خودروهاست 
اما تا امروز تنها حرف اين موضوع مطرح 
بوده و در عمل واقعيت های اقتصادی با 
خش��ونت تمام در ح��ال ضربه زدن به 

خودروسازی است.

بنابراين از آنجا كه چنين موضوعی 
روز به روز مشكالت صنعت خودروسازی 
را افزايش می ده��د، قطعا افزايش 50 
درصدی توليد خودرو نيز در ش��رايط 
كنونی غيرممك��ن و حتی غيرعقاليی 
است. آيا شما به عنوان يك توليدكننده 
منطقی است كه ظرفيت توليد كاالی 

زيان ده خود را افزايش دهيد؟
بهترین فرصت آزادسازی قیمت  � 

خودرو از دست رفت
در حال��ی ك��ه امروز ش��اهد نوعی 
كش��اكش ميان دولت و مجلس بر سر 
قيمت گذاری خودرو هس��تيم و در اين 
مي��ان مجلس طرح عرض��ه خودرو در 
بورس را ارائه داده و گفته می شود دولت 
نيز برنامه هاي��ی در اين خصوص دارد، 
كاكايی معتقد است: به نظر من راه حل 
اين وضعيت ش��جاعت روبه رو ش��دن 
ب��ا واقعيت، اخذ تصميم و ايس��تادگی 
پای عواقب آن اس��ت. ش��واهد نش��ان 
می دهد كه نه در مجلس و نه در دولت 
كس��ی حاضر به چنين تصميم گيری و 
ايستادگی پای آن نيست كه واقعيت را 
به مردم بگويد. تصور كنيد قيمت ها يا 
در بورس يا به روش��ی ديگر آزاد شود. 
در اين وضعيت شايد قيمت ها افزايش 
يابد و به موازات آن مس��ووالن نيز بايد 
در پ��ی رفع مش��كالت توليد باش��ند. 
در اينج��ا مس��ووالن از چني��ن امری 
ش��انه خالی كرده و ب��ه بهانه افزايش 
 قيم��ت خودرو به طور كل��ی وارد اين

 مساله نمی شوند.

وی می افزايد: مدتی اس��ت كه طرح 
ارائ��ه خودرو در ب��ورس و طرح دولت 
برای قيمت گذاری ارائه شده و اتفاقا هر 
دو راه حل هم بد نيست. اما صحبت ما 
اين است كه كی قرار است اين طرح را 
اجرا كنند؟ موضوع ما امروز اين اس��ت 
ك��ه پس از مرحله اول كه اجرای طرح 
است، در مراحل بعدی كه دشواری های 
سياس��تگذاری نمايان می شود، جريان 
متوقف خواهد ش��د. ب��رای اجرای اين 
طرح ها نياز است كه زير بار مسووليت 
و انتقادات ناش��ی از آن رفت كه امری 
دش��وار اس��ت. به همين دليل كس��ی 
خواهان پرداخت چنين هزينه ای نيست 
و اتفاقا اينجاست كه زمان نيز از دست 
می رود. بهترين فرصت برای آزادسازی 
قيم��ت خودروها يك ماه گذش��ته بود 
كه به واس��طه پايين آمدن قيمت ارز، 
قيم��ت خودرو به ط��ور طبيعی امكان 
افزايش نداش��ت. در اين راستا اگر قرار 
باشد بسته دولت يا مجلس در شب عيد 
و اواخر بهمن ماه اجرايی شود، مجددا به 
واسطه انتظارات مردم از تورم سال آينده 
به طور طبيعی قيمت خودروها افزايش 
يافته و طرح نيز شكست می خورد. در 
نتيجه مجری طرح به واسطه موجی از 
انتقادات مجبور به عقب نشينی خواهد 
شد كه چنين مساله ای وضعيت را از بد 

نيز بدتر خواهد كرد.
در نتيجه به اعتقاد من بس��يار مهم 
است كه چه زمانی قرار است اين طرح ها 
اجرايی شوند. فعال با سخنان پراكنده در 
حال تلف كردن وقت هستيم. نمونه اين 
ماجرا صحبت های آقای رزم حسينی در 
مورد رقابتی ش��دن است؛ در حالی كه 
اكنون موضوع مساله رقابتی شدن نبوده 

و موقعيت آن نيز فراهم نيست.
28 خودروساز ما در يك سال گذشته 
كال 1۷ هزار خ��ودرو توليد كرده اند و 
مش��كل نيز اين است كه درب آنها در 
حال بسته ش��دن است. از سوی ديگر 
از آنجا كه دو خودروس��از بزرگ ما 60 
هزار ميلي��ارد تومان زيان كرده اند، هر 
چقدر كه توليد افزايش يابد، زيان آنها 
نيز بيشتر خواهد شد. در نتيجه معتقدم 
ش��ايد در درازمدت مشكل اصلی عدم 
رقابتی بودن باش��د، اما امروز مش��كل 
اصلی در كوتاه مدت مواردی بود كه به 

آنها اشاره كردم.

»جهان صنعت« در گفت و گو با عضو هيات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بررسی می کند

آرزوی محال شكست انحصار خودروسازی
زنگ خطر ورشکستگی کامل دو خودروساز بزرگ به صدا درآمده است

اگرچه متوليان وزارت صمت بيشتر از يك ماه پيش 
وعده كاهش قيمت  پوش��ك را داده بودند؛ اما با اين 
حال قيمت ها در اين بازار نه تنها كاهش نيافته بلكه 

بعضا با افزايش نيز مواجه شده است.
سياست افزايش جمعيت از جمله سياست هايی 
بوده كه همواره از سوی رهبر انقالب و مقامات مختلف 
كشور مورد تاكيد قرار گرفته و در همين راستا نيز 
تاكنون برنامه های مختلف��ی جهت افزايش انگيزه 

زوجين برای فرزندآوری تدوين شده است.
اما مهم ترين نكته ای كه به نظر می رسد طی سنوات 
گذشته از سوی مسووالن مورد غفلت واقع شده، مساله 
مربوط به كاهش هزينه های مرتبط با فرزندآوری است 
چراكه اين موضوع يكی از مهم ترين عوامل رشد يا 
كاهش جمعيت محس��وب می ش��ود. يكی از اقالم 
پرمصرف كه سهم مهمی در سبد هزينه خانوارهای 
نوفرزند دارد، پوشك است كه طی ماه های دو سال 
گذشته با رشد شديد قيمت ارز، به دليل وابستگی به 
واردات مواد اوليه، قيمت آن نيز با رشد شديدی مواجه 
ش��د. اين رشد قيمت طی ماه های گذشته با صعود 
قيمت ارز به حوالی 30 هزار تومان، جهش دوباره ای 
را تجربه كرد. خانوارهای دارای نوفرزند می گويند كه 
با قيمت های فعلی پوشك، فقط همين يك قلم ماهانه 
هزينه ای حدود يك ميليون تومان را به خانوارهای 

دارای كودك زير سه سال تحميل می كند.
غفلتی که باعث تذکر رهبر معظم انقالب شد � 

به گزارش مهر، نابسامانی و افزايش شديد قيمت 
اگرچه طی ماه های گذشته با سكوت و غفلت مسووالن 
اجرايی كشور، منجر به كمبود اين اقالم در بازار هم 
ش��د اما اين نابس��امانی كه منجر به گاليه گسترده 
خانوارها به خصوص در شبكه های اجتماعی شده، از 
نگاه رهبر انقالب دور نماند و ايشان 13 آبان ماه در 
سخنانی، گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشك بچه 

را ب��ا وجود موجود بودن جن��س و كاال، گرانی های 
بی مبنا و بی دليل خوانده و گفتند: همه اين گرانی ها 
و مشكالت، با هماهنگی دستگاه ها قابل حل هستند و 

بايد مشكالت از جلوی پای مردم برداشته شود.
پس از اظهارات رهبری، جلسات متعددی در وزارت 
صمت با محوريت بهبود اوضاع بازار پوشك و نزولی 
شدن قيمت ها برگزار شد و متوليان وعده »كاهش 

قيمت طی روزهای آينده« را دادند.
از سوی ديگر نيز اخبار واردات از آن حكايت داشت 
كه تمام مواد اوليه پوشك از گمركات ترخيص شده و 
همين مساله موجب شده كه هيچ گونه مشكلی برای 

توليد وجود نداشته باشد.
15 آبان ماه افسانه محرابی مديركل دفتر صنايع 
نساجی، پوشاك و سلولزی وزارت صمت در حاشيه 
بررسی مش��كالت صنعت پوشك كشور گفته بود: 
روند ترخيص مواد اوليه مربوط به صنعت پوش��ك 
از گمركات كشور سرعت گرفته كه با افزايش توليد 

می توانيم كاهش قيمت تمام شده را شاهد باشيم.
بیشتر از یك ماه از وعده وزارت صمت گذشت � 

بر اين اساس، اگرچه بيشتر از يك ماه از وعده های 
مسووالن وزارت صمت مبنی بر بهبود وضعيت بازار 
پوشك می گذرد اما بررسی های ميدانی نشان می دهد 

كه قيمت ها نه تنها كاهش نيافته بلكه بعضا افزايش 
هم يافته است.

به عنوان نمونه يك بسته پوشك 28 عددی يك 
برند مع��روف كه تا 20 روز پيش با قيمت 90 هزار 
تومان عرضه می ش��د، حال در ب��ازار با قيمت 130 
هزار تومان عرضه می شود. همچنين نرخ يك بسته 
پوشك 34 عددی از يك برند ديگر طی يك ماه اخير 
با رش��د قيمت 30 درصدی با نرخ 120 هزار تومان 

فروخته می شود.
اين در حالی اس��ت كه طب��ق وعده های متعدد 
مسووالن و البته آماری كه از واردات مواد اوليه پوشك 
ارائه می شود، انتظار اين بود كه نرخ اين محصول در 

بازار كاهش يابد.
قیمت مواد اولیه متاثر از نرخ ارز � 

برای توليد پوشك به 15 قلم مواد اوليه نياز است 
كه ۷0 درص��د مواد اوليه اين محصول )10 قلم( از 
طري��ق واردات و حدود 10 درصد آن از بازار رقابتی 
بورس تامين می شود، از اين رو قيمت ارز به صورت 
مس��تقيم بر قيمت نهايی اي��ن كاال تاثير دارد. طی 
ماه های گذشته در كنار مشكل افزايش قيمت ارز، روند 
تخصيص ارز برای واردات مواداوليه نيز به كندی انجام 
شد و ميزان توليد و عرضه به بازار كاهش يافت كه اين 

كاهش منجر به صعود قيمت در بازار شد.
با توجه به ظرفيت توليد داخل، مسووالن وزارت 
صمت وعده داده بودند كه در مسير داخلی سازی مواد 
اوليه پوشك حركت می كنند و طبق برنامه ريزی ها 
مقرر ش��ده شش قلم از اقالم وارداتی توليد پوشك 

داخلی سازی شود.
با اين حال بررس��ی ها نش��ان می دهد كه هنوز 
اتف��اق خاصی در اين بخش نيفتاده و همچنان بايد 
 ش��اهد اس��تفاده از مواد اوليه واردات��ی برای توليد

 پوشك باشيم.

بيش از یک ماه پس از وعده کاهش قيمت ها
بازار پوشک به سامان نرسيد

بازار
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معاون پیشین سازمان زمین شناسی تاکید کرد 
لزوم تغيير و بازنگری در روش های آموزشی 

دانشگاه های معدن
ایراسین- تغيير و بازنگری در روش های آموزشی دانشگاه های رشته معدن 
بايد در دستور كار قرار گيرد تا بتوانيم نيروهای متخصص وكارآزموده ای را در 
دانشگاه ها پرورش دهيم. در همين خصوص  معاون پيشين سازمان زمين شناسی 
در حوزه اكتشاف درخصوص تربيت نيروهای متخصص در حوزه زمين شناسی 
گفت: معادن و صنايع وابسته به آن بعد از انقالب اسالمی توسط ايرانی ها اداره 
شده و زنجيره ارزش برای آنها شكل گرفته است. البته ممكن است در برخی 
موارد همچون تكنولوژی برخی كارخانه ها يا فرآوری يكسری مشكالت وجود 
داشته و از خارج كشور تامين شده باشد كه البته اين اقدام نيز منجر به باالرفتن 

تجارب فعاالن در عرصه معدن و صنعت كشور شده است.
بهروز برنا اظهار كرد:  يكی از مشكالت برای پرورش نيروهای متخصص در 
حوزه معدن، روش هايی است كه امروز در دانشگاه ها استفاده می شود كه بايد 

مورد بازنگری قرار گيرند.
وی ادامه داد: بايد آموزش در دانشگاه به گونه ای باشد كه دانشجويان امكان 
آش��نايی با فيلد معدنی را از نزديك داشته باشند. زيرا بسياری از دانشجويان 
معدن زمانی كه فارغ التحصيل می شوند نه معدنی را از نزديك ديده اند و نه با 
آن آشنايی دارند؛ بنابراين الزم است تا استادان رشته های معدن و زمين شناسی 
شرايط را به گونه ای فراهم كنند كه دانشجو در محيط معدن قرار گيرد و به 

صورت عملياتی آموزش ببيند.
وی افزود: آموزش در دانشگاه ها بايد بيشتر حالت تكنيكی و عملياتی داشته 

باشد و به آموزش تئوری بسنده نشود.
به گفته معاون پيشين سازمان زمين شناسی، يكی از نيازهای مهم امروز ما 
در ايران تالش برای رشد شركت های دانش بنيان است تا با كمك آنها بتوانيم در 
جهت فعاليت های معدنی مدرن گام برداريم. از سوی ديگر نياز به تجهيزات مدرن 
اكتشافی و تكنولوژی های روز دنيا نيز جهت حركت به سمت اكتشافات عمقی 
از ديگر مواردی است كه بايد مد نظر قرار گيرد. زيرا اكتشافات عميق نيازمند 

تجهيزات مدرن بوده و الزم است تا برنامه ريزی برای اين موضوع انجام شود.

تولید محصول دانش بنیان استراتژیك در ایران
کاهش بهای تمام شده فوالد 

ایسنا- محققان يكی از گروه های صنعتی دانش بنيان، محصولی انقالبی 
در زمينه كاهش مصرف پوشش های الكترود گرافيتی برای صنايع فوالدسازی 
عرضه كردند و از آنجايی كه اين محصول بر قيمت تمام ش��ده فوالد اثرگذار 
اس��ت، محصول اين ش��ركت می تواند صرفه جويی هزينه در اين صنايع را به 

دنبال داشته باشد.
سيد عباس كالنتر، مجری طرح و مديرعامل اين گروه صنعتی دانش بنيان 
با بيان اينكه اين گروه از س��ال 1392 فعاليت خود را آغاز كرده و در س��ال 
1393 موفق به توليد پودر قالب ريخته گری شد، افزود: در حال حاضر اين پودر 

ريخته گری به صورت گرانولی توليد شده كه در مرحله توليد صنعتی است.
وی عم��ده كاربردهای پودر ريخته گری را ش��ركت های دارای كوره قوس 
دانست و اظهار كرد: اين پودر در قالب های ريخته گری كاربرد دارد و از آن به 
عنوان روانكار استفاده می شود، به گونه ای كه با اعمال آن در قالب ريخته گری، 
فيلم نازكی ميان مواد مذاب و سطح تيوب داخل قالب ايجاد و موجب می شود 
عمر تيوپ افزايش يابد، ضمن آنكه عبور مذاب در حال سرد شدن را از ميان 

تيوپ قالب، روان می كند.
كالنتر، ميزان مصرف اين ماده را 10 هزار تن در سال و قيمت آن به ازای 
هر تن را هزار يورو ذكر كرد.اين محقق محصول انقالبی اين شركت دانش بنيان 
را »پوشش های الكترودهای گرافيت« دانست و در اين باره توضيح داد: تامين 
الكترود و مصرف آن در صنعت فوالدسازی بسيار استراتژيك است، به گونه ای 
كه برای شركت های دارای كوره قوس الكتريكی، جايگزينی برای الكترود گرافيت 
وجود ندارد و تنها با يكسری اقدامات می توان ضريب مصرف را كاهش داد و ما 

راهكاری برای كاهش مصرف اين محصول به صنايع ارائه داديم.
وی تاكيد كرد: با توجه به س��هم نس��بتا باالی الكترود گرافيتی در بهای 
تمام شده فوالد، كاهش ضريب مصرف الكترود گرافيتی يكی از مهم ترين اهداف 
در كارخانه های فوالدسازی با كوره های قوس الكتريكی و كوره های تصفيه پاتيلی 
)LRF( است و به منظور دستيابی به اين مهم راهكارهای متفاوتی وجود دارد 
كه از جمله آن می توان به محافظت الكترود از اكسيد شدن يا به تاخير انداختن 
اكسيداسيون الكترود اشاره كرد كه استفاده از پوشش الكترود اين شركت يكی 
از راهكارهايی است كه به كارخانجات فوالدسازی كمك می كند تا ضريب مصرف 

الكترود گرافيت را كاهش دهند.
كالنتر با بيان اينكه كاربردی شدن اين پوشش در اين صنايع بين 5 تا 15 
درصد كاهش مصرف الكترود گرافيتی را در پی خواهد داشت، يادآور شد: اين 
پوشش در بس��ياری از كارخانجات بزرگ كشور از جمله فوالد مباركه، فوالد 
هرمزگان و كاوه جنوب كيش در حال مصرف اس��ت و نتايج درخش��انی را به 
همراه داشته است، عالوه بر آن اين پوشش در كارخانجات فوالدسازی كشورهای 

همسايه نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
مج��ری طرح، كاهش ده ها ميليارد تومان صرفه جويی هزينه و چندين 
ميليون دالر خروج ارز به صورت ساالنه را از ديگر مزايای كاربرد اين محصول 
نام برد و خاطرنش��ان كرد: پوشش های  نسوز از جمله فناوری »های تك« 
و پيش��رفته اس��ت كه روی الكترودهای گرافيتی به صورت پاششی اعمال 
می شود و از اكسيداسيون الكترود زمانی كه در كوره قوس قرار داده می شود، 

جلوگيری خواهد كرد.

گروه معدن- به نظر می رسد صنعت سنگ 
ايران از طرف وزارت صمت به فراموشی سپرده 
شده و هيچ گونه اقدامی برای بهبود شرايط اين 
بخش انجام نمی ش��ود.  اين در حالی است كه 
صنعت س��نگ تزئينی ايران از پتانسيل بااليی 
برای صادرات برخوردار بوده و می تواند س��االنه 
تا دو ميليارد دالر تجارت و ارزآوری برای كشور 
داشته باشد. اما تاكنون از سوی مسووالن كشور 
از جمله وزارت صمت توجه چندانی به صنعت 
سنگ های تزئينی نشده است و رفتار انفعالی و 
تقابلی وزارت صمت با اين صنعت مش��كالت 
عديده ای را برای فعاالن اين بخش به وجود آورده 
است؛ موضوعی كه سبب شده تجارت اين صنعت 
با مشكل مواجه شود و محصوالت با قيمتی پايين 
تر از نرخ جهانی صادر شوند.  اين در حالی است 
كه می توان با توجه به نظرات كارشناس��ان اين 
حوزه، نس��بت به رفع مشكالت موجود در اين 
بخ��ش اقدام كرد و ش��رايطی را به وجود آورد 
ك��ه ارزش افزوده قاب��ل توجهی نصيب اقتصاد 
كشور شود. در اين  باره پيشنهاد كارشناسان اين 
است كه انبارها در كشور های هدف ايجاد شود 
تا محصوالت بدون وجود واس��طه به مشتريان 

خارجی عرضه شود.
تولی�د با کمت�ر از یك س�وم ظرفیت  � 

موجود 
در اين ميان البته بايد مشكالت حوزه توليد 
نيز با كاهش بوروكراس��ی های اداری در وزارت 
صمت حل و فصل شود چرا كه در حال حاضر 
اين صنعت با تمام ظرفيت فعاليت نمی كند. در 
همين زمينه  دبير انجمن سنگ ايران با انتقاد 
از بی توجهی مسووالن نسبت به مشكالت اين 
صنعت، به تعداد پروانه های بهره برداری صادرشده 
برای س��نگ های تزئينی در كشور اشاره كرد و 
گفت: هم اكنون 2100 پروانه بهره برداری برای 
معادن سنگ تزئينی در كشور با ظرفيت اسمی 
30 ميليون تن  وجود دارد كه از اين ميزان در 
حال حاضر هزار معدن فعال با حدود 9 ميليون 
تن سنگ در حال فعاليت هستند و اين رقم نشان 
می دهد كمتر از يك سوم ظرفيت موجود، توليد 
می شود.احمد شريفی افزود:  در بخش فرآوری 
6500 واحد با ظرفيت 200 ميليون متر مربع 
داري��م كه در اين بخ��ش نيز كل توليد برابر با  
80 ميليون مترمربع است و حدود 10ميليون 
مترمربع آن صادر و مابقی آن در داخل كش��ور 

مصرف می شود. در بخش بلوك نيز قبال ميزان 
تولي��د 12ميليون تن بود و در س��ال 9۷ يك 
ميلي��ون تن از اين ميزان صادر ش��د اما اكنون 
ميزان ص��ادرات به زير 500 هزار تن رس��يده 
است. از طرف ديگر تعداد زيادی از معادن سنگ، 
فعاليت شان متوقف شده است. توجه به اين نكته 
كه از 200ميليون مترمربع تنها 80ميليون متر 
توليد و 10ميليون متر آن صادر می شود نيز گواه 
وخامت موجود در صنعت سنگ كشور بوده و 
يك فاجعه است. وی ادامه داد: اين در حالی است 
كه ظرفيت توليد سنگ اسلب استاندارد صادراتی 
ايران نسبتا باالست چراكه حداقل 50ميليون 
متر مربع ظرفيت س��نگ استاندارد صادراتی با 
تجهيزات و ماشين آالت خوب در كشور وجود 
دارد اما از اين 50 ميليون مترمربع تنها دو ميليون 
مترمربع صادر می شود. همچنين بخش عمده ای 
از 10ميليون متر مربع سنگ صادراتی ايران به 
كشورهای همسايه مانند عراق، سوريه و آسيای 

ميانه به صورت تايل صادر می شود.
لزوم ایجاد انبار و شوروم های دائمی در  � 

بازارهای هدف
ش��ريفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه  
راهكار نجات بخش صنعت سنگ ايران چيست 

به ايراسين گفت:  يكی از راهكارهايی كه می تواند 
صنعت ما را نجات دهد، اين است كه بازارهای 
هدف را رصد كرده و در آنها امكاناتی همچون انبار 
و شوروم های دائمی ايجاد و مستقيما سنگ را به 

مصرف كننده در بازارهای هدف عرضه كنيم.
دبير انجمن س��نگ ايران  ادامه داد: اين در 
حالی اس��ت كه از 10ميليون مترمربع سنگ 
صادراتی، 8ميليون مترمربع آن با كيفيت پايين و 
قيمت بسيار نازل عرضه می شود. قيمت صادراتی 
و فرآوری ش��ده ايران به صورت متوس��ط زير 
10دالر است كه عمده آن به عراق، آسيای ميانه 
و سوريه صادر می شود. نكته مهم و قابل تامل 
اين است كه قيمت متوسط جهانی سنگ حدود 
25دالر است كه تفاوت بسيار زيادی با قيمت 
سنگ صادراتی ايران دارد. اين تفاوت قيمتی تنها 
به اين دليل است كه صنعت سنگ كشور از سوی 

وزارت صمت فراموش شده است.
شورای سیاستگذاری سنگ بایكوت  � 

شده است
ش��ريفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه 
وزارت صمت در سال های اخير چه اقدامی برای 
بهبود شرايط صنعت س��نگ انجام داده است، 
بيان كرد: متاسفانه بايد بگويم در مدت زمانی كه 

تغييرات متعددی در راس وزارتخانه انجام شد، 
هيچ كدام از وزرا توجهی به اين صنعت گسترده 
و پرپتانسيل با ظرفيت صادرات دو ميليارد دالری 
نداشتند. برای مثال شورای سياستگذاری سنگ 
كه در وزارت صمت تشكيل شده، به مدت چهار  
سال است كه بايكوت شده و هيچ جلسه ای برای 

آن تشكيل نمی شود.
شريفی اظهار كرد:  اين شورا در زمان وزارت 
محلوجی شكل گرفت و بعد از يكسری اقدامات 
در وزارتخان��ه، س��رقينی معاونت معدنی وقت 
وزارتخانه برای مدت يك سال با صنعت سنگ 
هماهنگ بود اما بعد از ايجاد تغييرات در وزارت 
صمت، مجددا فعاليت اين ش��ورا متوقف شد. 
اين در حالی اس��ت كه اگر وزارتخانه به شورای 
سياس��تگذاری س��نگ توجه می كرد و اجازه 
برگزاری جلس��ات با حضور تشكل های بخش 
خصوصی و كارشناس��ان را می داد تا مشكالت 
و چالش ها مطرح و راه حل ها ارائه ش��وند و در 
ادامه از آنها حمايت می كرد،  تا به امروز بخشی 
از مشكالت صنعت رفع شده بود. اما متاسفانه 
وزارت صمت هيچ تصميمی نگرفته و هيچ نگاه 
مثبتی هم به نظرات كارشناسی فعاالن صنعت 

سنگ و تشكل ها نداشته است.

پتانس�یل دو میلیارد دالری صادرات  � 
سنگ تزئینی 

دبير انجمن سنگ ايران در خصوص پتانسيل 
صادراتی در صنعت سنگ نيز بيان كرد:  پتانسيل 
صادرات سنگ تزئينی ايران بيش از دو ميليارد 
دالر اس��ت، البته مش��روط بر اينكه وزارتخانه 
حمايت های الزم را داشته باشد و روند صادرات 
را تسهيل كند. همچنين به طرح ها و برنامه های 
صنعت سنگ بها داده و آنها را اجرايی كند اما 
متاسفانه وزارت صمت تاكنون هيچ كدام از اين 
اقدامات را انجام نداده و سد راه كار شده است.

ش��ريفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه 
تشكيل كميته در ش��ركت تهيه و توليد مواد 
معدنی برای رفع موانع موجود برای سنگ های 
تزئينی به كجا رسيد، اظهار كرد: مسووليت اين 
طرح با جعفری مديرعامل وقت شركت تهيه و 
توليد مواد معدنی ايران بود و جلسات مستمر 
هفتگ��ی برای آن برگزار می ش��ود؛ در گام اول 
سازمان ايميدرو، فرآيند آمارگيری از معادن و 
عارضه يابی واحدهای فرآوری و معدنی صنعت 
سنگ را مصوب كرد كه چهار ماه است كار آغاز 
ش��ده و در اين مدت به صورت جدی به دنبال 
تهي��ه آمار دقيق از واحدهای معدنی و فرآوری 

سنگ كشور هستيم.
وی ادامه داد:  بعد از اين مرحله وزارت صمت 
بايد طرح جامعی از سنگ را قبول كند تا ما آن را 
در شورای سياستگذاری مصوب كنيم. همچنين 
وزارتخانه بايد ابزار و لوازم آن را تهيه كند تا طرح 
جامع شكل بگيرد اما تا زمانی كه وزارت صمت به 
صورت انفعالی و تقابلی با صنعت سنگ برخورد 
كند به هيچ نتيجه ای نخواهيم رسيد. البته الزم به 
يادآوری است كه طرح جامع برای صنعت سنگ 
پنج سال پيش تهيه و قرار شد بازنگری شود اما به 
دليل برخی مشكالت و عدم حمايت از آن توسط 

وزارتخانه، امكان اجرای آن فراهم نشد.
ش��ريفی همچنين در مورد حذف عوارض 
صادراتی سنگ های تزئينی نيز افزود: عوارض 
صادراتی 20درصدی برای صادرات سنگ تزئينی 
همچنان با وجود غيرقانونی بودن، پابرجاست و 
ما نيز ش��كايت خود را به دي��وان عدالت اداری 
برده ايم اما تاكنون نتيجه ای نگرفتيم البته قرار 
بر اين شد كه وزارت صمت اين عوارض را بردارد 
اما هنوز اندر پيچ وخم های اداری،  اين اتفاق رخ 

نداده است. 

دبير انجمن سنگ ایران در مورد نرخ پایين سنگ صادراتی ایران هشدار داد 

رفتار انفعالی وزارت صمت با صنعت سنگ

توليد كاتد مس در دوره هشت ماهه امسال نسبت به 
دوره مشابه پارسال ۷/1 درصد افزايش را ثبت كرد و به رقم 
188/9 هزار تن رسيد. آمارهای مقدماتی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گويای آن است كه در هشت ماهه ابتدايی 
سال گذشته 1۷6/3 هزار تن كاتدمس توليد شده بود. اين 
در حالی است كه توليد كاتد مس در هفت ماهه امسال با 
رشد شش درصد در مقايسه با مدت مشابه پارسال به رقم 
162 هزار و ۷30 تن رسيد كه توسط واحدهای پااليشگاه 

و ليچينگ سرچشمه و ميدوك كرمان توليد شد.
ميزان كنسانتره مس توليد شده در هشت ماهه امسال 
برابر با 804 هزار و 480 تن ثبت ش��د كه نسبت به دوره 

مشابه پارسال يك درصد افزايش را نشان می دهد.
سهم كنسانتره مس توليد شده در آبان ماه امسال 9۷ 

هزار و 665 تن بود كه افزايش س��ه درصدی در مقايس��ه 
با آبان 98 دارد.

توليد كنسانتره مس در دوره هفت ماهه امسال به رقم ۷06 
هزار و 816 تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 98 
افزايش دو درصدی نش��ان می دهد. اين امر حاصل عملكرد 
واحدهای تغليظ مس ميدوك، سونگون )آذربايجان شرقی(، 
سرچش��مه، چهل ك��وره )سيستان و بلوچس��تان(، مزرعه 

)آذربايجان شرقی( و 500 تنی بود.
ميزان كنس��انتره مس توليدی در مهرماه امس��ال در 
واحدهای مورد بررس��ی حاكی از توليد 10۷ هزار و 192 

تن اس��ت كه در مقايسه با ماه مش��ابه پارسال رشد پنج 
درصدی را ثبت كرد.

۲3۵/3 � هزار تن تولید مس آند
آمارهای عملكرد مجموعه های سرچشمه و خاتون آباد 
در زمينه توليد مس آند در هش��ت ماهه امس��ال خبر از 
توليد 235 هزار و 39۷ تن می دهد كه در مقايسه با دوره 
مشابه س��ال گذشته رشد 16 درصدی دارد. ضمن اينكه 
توليد آبان ماه آند مس در واحد های ياد شده رقم 30 هزار 
و 28۷ تن را نش��ان می دهد كه در مقايس��ه با ماه مشابه 

سال گذشته افزايش 44 درصدی دارد.

آماره��ای مورد بررس��ی گويای آن اس��ت كه در دوره 
فروردين لغايت مهرماه، توليد مس آند به رقم 205 هزار 
و 110 تن رسيد كه نسبت به هفت ماهه ابتدايی پارسال 
12 درصد افزايش بازدهی داش��ت. مهرماه 99 واحدهای 
مس سرچشمه و خاتون آباد )كرمان( 25 هزار و 5۷4 تن 
آند توليد كردند كه در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته 

32 درصد رشد دارد.
گفتنی است در هفت ماهه امسال 102 ميليون و 916 
هزار تن س��نگ مس از معادن مربوطه اس��تخراج شد كه 
نس��بت به برنامه پيش بينی شده برای امسال افزايش سه 
درصدی دارد. همچنين توليد كاتد مس در ش��ش ماهه 
امس��ال افزون بر 139 هزار و 899 تن بود كه نس��بت به 

مدت مشابه سال 98 افزايش شش درصدی داشت.

نگاهی به آمارها 
توليد 8 ماهه کاتد مس از مرز ۱88/9هزار تن گذشت 

توليد

صنایع بنی هاش�م دورود در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را طبق 
مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از تولیدکنندگان و تامین کنندگان 

واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
1- الکترو موتور 440KW  قفس��ه س��نجابی AC حداکثر 1000 دور 

در دقیقه:1 دستگاه
2- اکسید روی:5 تن

3- انواع کائوچو:15 تن
4- انواع نخ تایر: 5 تن

لذا از کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به مبلغ 
300/000 ریال واریزی به حس��اب جاری 28941/42 بانک سپه شعبه 
مرکزی دورود کد 410 در وجه صنایع بنی هاشم دورود ظرف مدت 
10 روز مراجعه و پیش��نهادات خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز از 

تاریخ انتشار آگهی به آدرس ذیل ارائه نمایند.
دورود – میدان کربال – خیابان بنی هاش��م – صنایع بنی هاشم دورود 

)معاونت بازرگانی( 
 داشتن گواهی نامه معتبر سمتا الزامی است. )تامین کنندگان با توجه به 

زمینه فعالیت می توانند در مناقصه یک یا چند مورد شرکت نمایند(
تلفن ه��ای تماس: جهت ردیف ی��ک: 09392218471 و ردیف های 2 

تا 4:
 066-43211508 دورنگار: 43224064 – 066 )دریافت اسناد مناقصه 

به صورت حضوری می باشد(
ضمنا این صنایع در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه 

انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
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بازار جهانی طال و نقره تغييرات جديدی را تجربه می كنند 
و مشخص نيست تا چند هفته آينده چه وضعيتی را تجربه 
می كنند. اونس طال هفته گذش��ته با مقاومت ش��ديدی در 
س��طح 1850 دالر روبه رو ش��د اما س��وال اينجاست كه آيا 
می تواند هفته جاری اين سد را بشكند و به سوی 1925 دالر 
پيشروی كند؟ در اين ميان پيش بينی افزايش قيمت برای 
اونس نقره وجود دارد. بر اين اساس  ساكسو بانك پيش بينی 
كرد قيمت اونس نقره تحت تاثير سياست تسهيل پولی بانك 
مركزی آمريكا، دالر ضعيف و افزايش تقاضا برای اين فلز در 
بخش انرژی خورش��يدی، در سال 2021 به ركورد 50 دالر 

صعود خواهد كرد.
تحليلگران پيشروی اونس طال به س��وی 1925 دالر را 
منتفی نمی دانند اما همه چيز به بسته محرك مالی آمريكا 

بستگی دارد كه فعال روی هواست.
طال در معامالت هفته گذشته تغيير چندانی نداشت اما 
موضوع مهم اين است كه اين فلز نتوانست از سطح 1850 
دالر كه پيش از اين يك سطح حمايتی بلندمدت برای اين 

فلز ارزشمند بود، عبور كند.
هفته جاری شروع فصل خوبی برای طالست. شون السك 
يكی از مديران والش تريدينگ به كيتكونيوز گفت: بر مبنای 
الگوهای معامالت تاريخی، يكی از بهترين زمان ها برای طال 
از اواس��ط دس��امبر تا روز ولنتاين است. در حال حاضر طال 
موفق شده سطح 1830 دالر را حفظ كند كه به معنای رشد 
20 درصدی قيمت طال از ابتدای سال 2020 تاكنون است. 
اين موضوع با در نظر گرفتن اين حقيقت كه طال در چند ماه 

گذشته در وضعيت تحكيم بوده، قابل مالحظه است.
وی در ادامه افزود: تا پايان س��ال طال احتماال به قيمت 
باالتری صعود می كند و اين يك پروسه كند خواهد بود كه 
طی آن طال به محدوده معامالتی 1850 تا 1900 دالر پيش 
می رود. تصوير كالن تغيير نكرده و تا زمانی كه واكس��ن به 
طور گسترده توزيع نشود، طال عملكرد خوبی خواهد داشت 

به خصوص كه چاپ پول همچنان ادامه دارد.
۵ � عامل کلیدی تاثیرگذار روی بازار طال

در هفته جاری پنج عامل كليدی تاثيرگذار روی بازار طال 
وجود دارد كه ش��امل آمار قربانيان ويروس كرونا در آمريكا، 
بسته كمك مالی، هرج و مرج برگزيت، نشست سياست پولی 

بانك مركزی آمريكا و آمار كالن است.

به گفته پيتر  هاگ مدير معامالت جهانی كيتكومتالز بسته 
محرك مالی همچنان روی هواست. مجادله ميان دموكرات ها 
و جمهوريخواهان پيرامون بدهی های تجاری و كمك دولتی 
وج��ود دارد. وی به كيتكونيوز گفت: از اينكه طال وقتی كه 
سطح 1850 دالر را شكست نتوانست به هدف 1925 دالر 
صعود كند، اندكی مايوس شدم اما پيش بينی من بر مبنای 
تصويب بسته كمك مالی بود و اكنون به نظر می رسد مشكالتی 
برای تصويب اين بسته وجود دارد و سياستمداران آمريكايی 
تا جمعه برای تصويب اين بسته فرصت دارند و پس از آن به 

تعطيالت كريسمس می روند.
به گفته  هاگ، اگر طال بتواند باالی سطح 1850 دالر را 
در معامالت هفته جاری حفظ كند، همچنان شانس صعود 
به سطح 1925 دالر را دارد اما از نظر نزولی، سقوط طال به 

پايين مرز 1800 دالر پيش بينی نمی شود.
فشار برای تصويب بسته كمك مالی 900 ميليارد دالری با 
افزايش آمار قربانيان ويروس كرونا تشديد می شود. پيش بينی 
می شود آمار روزانه باالی قربانيان در آمريكا تا پايان زمستان 

ادامه پيدا كند.
ساعات پايانی مذاكرات برگزيت در پايان هفته يك اليه 
ديگر به نگرانی ها افزود كه به نفع طال خواهد بود. اما بزرگ ترين 
رويداد كالن در آمريكا نشست سياست پولی بانك مركزی 
آمريكا خواهد بود. بانك مركزی آمريكا سياست پولی فوق العاده 
تسهيلی را اتخاذ كرده و ممكن است در نشست هفته جاری 

بر لزوم اقدامات محرك مالی بيشتر تاكيد كند.
آمار اقتصادی هفته جاری � 

به گفته اقتصاددان موسسه  ای ان جی، هفته جاری آخرين 
هفته شلوغ بازارهای توسعه يافته پيش از تعطيالت كريسمس 
خواهد بود. شاخص توليد ايمپاير استيت نيويورك و توليد 
صنعتی در روز سه شنبه، آمار خرده فروشی و نتيجه نشست 
بانك مركزی آمريكا روز چهارشنبه و مجوزهای ساخت، شروع 
ساخت خانه، متقاضيان بيمه بيكاری و شاخص توليد فيالدلفيا 

رزرو روز پنجشنبه اعالم می شود.
بر اساس گزارش كيتكونيوز، تحليلگران به دقت به تاثير 
منفی افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا و تدابير قرنطينه كه 

در سراسر آمريكا اجرا می شوند، چشم دوخته اند.

گرانی نقره رکورد می زند � 
در رابطه با بازار جهانی نقره نيز ساكسوبانك پيش بينی 
كرد قيمت اونس نقره تحت تاثير سياست تسهيل پولی بانك 
مركزی آمريكا، دالر ضعيف و افزايش تقاضا برای اين فلز در 
بخش انرژی خورش��يدی، در سال 2021 به ركورد 50 دالر 

صعود خواهد كرد.
تحليلگران ساكسوبانك انتظار دارند دالر آمريكا حتی با 
فروكش كردن پاندمی ويروس كرونا پس از عرضه واكس��ن 
كوويد 19 در سال 2021 ضعيف شود. واكسن ويروس را از 
بين می برد اما بدهی ای كه در سراسر جهان انباشته شده، به 

قوت خود باقی می ماند.
ساكسوبانك همچنين رشد تورم قيمت در سال 2021 
را پيش بينی كرده و انتظار دارد سياستگذاران واكنش كندی 
به قيمت های رو به افزايش داشته باشند زيرا می خواهند از 
اقتصادهای آس��يب ديده از همه گيری كه در مسير احيا گام 

برمی دارند، نهايت حمايت را به عمل آورند.
با توزيع گسترده واكسن كوويد 19 تا اواسط سال آينده، 
نقدينگی بيش از حد و سياست تسهيل پولی باعث می شود 
نقدينگی به سوی هر نوع دارايی غيرنقدی سرازير شود كه 

اين امر برای نقره و طال مثبت است.
ب��ا در نظ��ر گرفتن عوام��ل بنيادين پول��ی كه به نفع 
نقره محس��وب می شوند، اين فلز نقره ای از تقاضای رو به 
رش��د برای دستگاه های مربوط به تحول سبز به خصوص 
س��لول های فتوولتائي��ك م��ورد اس��تفاده در توليد پنل 
خورشيدی رونق بيشتری پيدا خواهد كرد و ساكسوبانك 
پيش بينی می كند تقاضا برای نقره از توليد اين فلز باالتر 

خواهد رفت.
در واقع كمبود واقعی عرضه نقره در س��ال 2021 در 
راه است و حمايت سياس��ی از سرمايه گذاری های انرژی 
خورشيدی در دوران رياست جمهوری بايدن، توافق سبز 
اروپاي��ی و هدف كربن خنثی چين تا س��ال 2060 را به 

مخاطره می اندازد.
طبق گزارش��ی كه تابستان گذش��ته از سوی موسسه 
نقره منتشر ش��د، انتظار می رود توليد انرژی خورشيدی 
تا س��ال 2025 تقريبا دو برابر ش��ود. نقره در ميان همه 

فلزها در دمای استاندارد پايين ترين مقاومت الكتريكی را 
دارد و جايگزين ه��ای نقره نمی توانند از نظر توليد انرژی 
در هر پنل خورش��يدی با اين فلز برابری كنند. به عالوه 
به دليل مش��كالت فنی، فتوولتائيك های غيرنقره ای دوام 
و عمر كمتری دارند و مس��ائل جدی برای توسعه تجاری 

گسترده شان ايجاد می كنند.
تقاضای انرژی سبز برای نقره  � 

حتی اگر احيای اقتص��اد جهانی پس از پاندمی ويروس 
كرونا كندتر از حد انتظار باش��د، تقاضای انرژی س��بز برای 
نقره احتماال همچنان قوی می ماند. تحليلگران انتظار دارند 
بسياری از طرح های محرك مالی دولت ها شامل تامين مالی 

برای ابتكارهای انرژی پاك باشد.
در بخش عرضه هم توليد معدنی نقره از شيوع ويروس كرونا 
آسيب  ديده است. پيش بينی می شود توليد نقره در سال 2020 
ب��ه ميزان 6/3 درصد كاهش پيدا ك��رده و به حدود ۷80/1 
ميليون اونس برسد. كاهش چشمگير توليد نقره تا حد زيادی 
نتيجه تعطيلی معادن به دليل همه گيری كروناست اما توليد 
معدنی پيش از شيوع اين بيماری هم روند نزولی داشت و در 

سال 2019 به ميزان 1/3 درصد كاهش پيدا كرده بود.
طبق گزارش ساكس��و بانك، در بلندمدت بيش از نيمی 
از توليد نقره مربوط فرآيند محصول جانبی استخراج روی، 
سرب و مس است و تامين تقاضای رو به رشد برای نقره را 

برای معدنكاران دشوار می كند.
نقره تح��ت تاثير تقاض��ای صنعتی، از نظ��ر تاريخی 
نوسان بيشتری نس��بت به طال داشته، اما صنعت نيروی 
خورش��يدی می تواند به ثابت شدن تقاضای صنعتی برای 

اين فلز كمك كند.
بر اساس گزارش اويل پرايس، اگر تصوير كالن را در نظر 
بگيريم، نقره يك فلز ارزشمند و كاالی سرمايه گذاری است و 
قيمتش همسو با طالست. نسبت طال به نقره كه بيش از ۷6 به 
1 است، نشان می دهد كه نقره همچنان ارزش بسيار پايين تری 
در مقايسه با طال است. نگاهی به گذشته نشان می دهد كه نقره 
ممكن است اختالف قيمت را كمتر كرده و افزايش يا قيمت 
طال كاهش پيدا كند. با توجه به شرايط اقتصادی و سياست 
پولی فوق تسهيلی به نظر می رسد روند صعودی طال ادامه 
پيدا خواهد كرد و نقره هم احتماال به افزايش تقاضای صنعتی 

طال را در اين روند همراهی می كند.

پيش بينی روند صعودی بازار طال و نقره با افزایش تقاضای صنعتی
گزارش 2 
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تداوم بی توجهی دستگاه های دولتی به دستور روحانی
اراضی دولتی آزاد نشد

تسنیم- اواسط مردادماه سال 9۷ معاون سابق وزير راه و شهرسازی با اشاره 
به اس��تقبال مردم برای مش��اركت در برنامه ملی بازآفرينی شهری گفته بود: 
رييس جمهوری تا پايان شهريور به وزارتخانه ها فرصت داده اند تا اراضی خود 
را در اختيار شركت ملی بازآفرينی شهری ايران قرار دهند هوشنگ عشايری 
افزود: از زمانی كه برنامه ملی بازآفرينی شهری تدوين شد اعالم كرديم مشاركت 
حرف اول اين برنامه است، چه مشاركت دستگاه های دولتی با يكديگر و چه 
مشاركت نهادهای عمومی و غيردولتی و چه مشاركت بخش خصوصی. بر اساس 
تاكيد رييس جمهوری در طرح اميد برنامه ملی بازآفرينی شهری برای واگذاری 
زمين های دولتی به توسعه گران بايد يك ُمدل قراردادی تدوين می شد. از ابتدای 

تدوين اين قرارداد سعی كرده ايم با همه مشاركت كنيم.
اين در حالی بود كه اوايل آذرماه س��ال 9۷ عش��ايری با بيان اينكه يكی از 
فعاليت های دولت به كارگيری اراضی دولتی مجاور بافت های فرسوده برای ساخت 
مسكن است، گفته بود: تاكنون دستگاه های دولتی حتی يك قطعه زمين برای 

اين منظور معرفی نكرده اند.
وی با بيان اينكه يكی از فعاليت های دولت به كارگيری اراضی دولتی مجاور 
بافت های فرسوده يا محالت هدف برنامه بازآفرينی شهری در اين برنامه به منظور 
ساخت مسكن است، افزود: تاكنون دستگاه های دولتی حتی يك قطعه زمين 
برای اين منظور معرفی نكرده اند و در اين راستا برای شناسايی اراضی دولتی به 

كمك توسعه گران، شهرداری ها و شوراهای شهر نيازمنديم.
رفتار دس��تگاه های دولتی در برابر دس��تور روحانی صدای نمايندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی را ني��ز در آورد. در اين راس��تا ب��ود كه رييس 
كميسيون عمران مجلس نس��بت به مقاومت دستگاه های دولتی در برابر 
دستور رييس جمهوری مبنی بر واگذاری اراضی در اختيار برای اجرای طرح 
بازآفرينی شهری واكنش نشان داد و به تسنيم گفت: دستگاه های دولتی در 
برابر اين دستور مقاومت و از واگذاری زمين های خود برای برنامه بازآفرينی 

شهری خودداری می كنند.
محمدرضا رضايی كوچی تصريح كرد:  بايد وزارت راه و شهرسازی اين زمين ها 
را شناسايی كند. به عبارت ديگر اين وظيفه سازمان ملی زمين و مسكن است كه 
بايد همه اراضی در اختيار وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی را شناسايی كند. هر 
دستگاهی كه اراضی خود را واگذار نكند بايد از سوی معاون اول رييس جمهوری 

يا رييس جمهوری با آنها برخورد شود.
دو س��ال از فرصت يك ماهه رييس جمهوری به دستگاه های دولتی برای 
واگذاری زمين به وزارت راه و شهرسازی می گذرد ولی هنوز خبری از اين واگذاری 
نيست. معاون وزير راه و شهرسازی با اشاره به تداوم مقاومت دستگاه های دولتی 
در واگذاری زمين به وزارت راه و شهرسازی برای توليد مسكن می گويد: برآورد 

ما از مساحت اين زمين ها در تهران 800 تا 1000 هكتار است.

مدیرکل دفتر اقتصاد و مسكن وزارت راه خبر داد
رشد ۲۰۰ درصدی قيمت مسکن در برخی مناطق کشور

فارس- مديركل دفتر اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازی گفت: 
اعالم رشد 200 برابری قيمت مسكن در برخی مناطق كشور تنها يك 
اش��تباه كالمی در برنامه تلويزيونی بوده و منظور رش��د 200 درصدی 
قيمت مس��كن بوده اس��ت. پروانه اصالنی در گفت وگ��و با يك برنامه 
تلويزيونی ضمن ارائه گزارشی از وضعيت بازار مسكن و روند آتی آن از 
افزايش بيش از 200 برابری قيمت مس��كن در برخی از مناطق كشور 

در طول پنج سال گذشته خبر داد.
با توجه به ابهامات مطرح شده درباره صحت اين آمار، مشخص شد 
كه بيان آمار رش��د بيش از 200 برابری قيمت مس��كن در پنج س��ال 
گذشته توس��ط وی، تنها يك اشتباه كالمی در برنامه زنده تلويزيونی 
بوده اس��ت. اصالنی ضمن تصحيح اين اش��تباه كالمی گفت: منظور از 
بيان آمار مطرح ش��ده رش��د 200 درصدی قيمت مسكن در برخی از 

مناطق كشور بوده است.

خبر

گ��روه مس��كن- مدتی اس��ت كه 
معاون وزير راه و شهرسازی ادعا می كند 
گزارش های منتشرش��ده توسط بانك 
مركزی از وضعيت بازار مسكن واقعيت 
ن��دارد. محمود محم��ودزاده به همراه 
اس��المی وزير راه و شهرس��ازی همواره 
ب��ا منطق خود ب��ه بازار مس��كن نگاه 
می كنند؛ منطقی كه بر اساس آن بايد 
قيمت مناطق 1 تا 3 تهران را از آمار بازار 

مسكن ناديده گرفت.
 اين در حالی است كه بخش عمده ای 
از ساخت و  ساز و معامالت عمده واحدهای 
مسكونی تهران در اين مناطق به ثبت 
می رس��د. از ديدگاه مس��ووالن وزارت 
راه وشهرسازی متوسط قيمت 2۷ ميليون 
تومانی برای شهر تهران واقعيت ندارد. 
آنها بارها ضمن تاكيد بر اين ادعا وعده 
می دادند كه »آمار واقعی« بازار مسكن 

را منتشر می كنند. 
حاال هنوز دو روز از انتشار آمار بازار 
مس��كن به روايت محمود محمودزاده 
معاون وزير راه و شهرس��ازی نگذش��ته 
كه اظه��ارات عجيب او در مورد قيمت 
مسكن خوزس��تان موج واكنش ها را از 
سوی مسووالن محلی به دنبال داشته 
است. در حالی كه معاون مسكن وزارت 
راه و شهرسازی، اسنادی برای ادعای خود 

مبنی بر هجوم خارجی ها به خوزستان 
ارائه نمی كند، ش��واهد نش��ان می دهد 
چنين ادعايی بعيد است صحت داشته 
باشد. محمودزاده در نشست خبری 22 
آذر م��اه در ادعاي��ی عجيب اعالم كرد 
متوسط قيمت مس��كن در خوزستان 
)اهواز( در آبان ماه امس��ال، متری 23 
ميلي��ون و 500 هزار تومان اس��ت در 
حالی كه اين شاخص )متوسط قيمت 
مسكن( در ساير كالنشهرها زير متری 
11 ميليون تومان اس��ت و تنها تهران 
است كه متوسط قيمت مسكن متری 
2۷ ميلي��ون و 800 ه��زار تومان را در 
معامالت آبان ماه مس��كن تجربه كرد. 
به گفته معاون وزير راه، پس از تصويب 
ستاد ملی مقابله با كرونا مبنی بر لزوم 
اخذ ك��د رهگيری برای همه معامالت 
مسكن، امكان محاسبه متوسط قيمت 
هر مركز استان بر اساس سامانه امالك 

و مستغالت فراهم شده است.
وی درباره علت گرانی مس��كن در 
اهواز كه سبب شده بعد از تهران، دومين 
شهر گران كشور از نظر متوسط قيمت 
مسكن باش��د، گفت: هجوم خارجی ها 
به بازار مس��كن خوزستان سبب شده 
تقاضای خريد مس��كن در اين اس��تان 

افزايش يابد.

اگرچه محم��ودزاده درباره تابعيت 
خري��داران ملك در خوزس��تان، نامی 
از كش��وری نبرد اما به نظر می رسد با 
توجه به گسترده بودن روابط فرهنگی، 
تاريخی، قومی، مذهبی و اقتصادی اهالی 
خوزستان با اس��تان های جنوبی عراق 
)بصره و نجف(، بيشتر خريداران مورد 

نظر وی، از اهالی اين كشور باشند.
عراقی ها رتبه اول خرید ملك  � 

در ترکیه طی ۲۰1۵ تا ۲۰۲۰
نيمه مهرماه امس��ال، سايت خبری 
ميدل ايست نيوز نوشت: بر اساس اعالم 
سازمان آمار تركيه، آمار فروش مسكن 
در اين كش��ور در فاصله ميان سپتامبر 
2015 تا آگوست 2020 طی اين پنج 
سال هفت ميليون و 154 هزار و 8۷1 
واحد بوده كه بيشترين آنها به ترتيب به 
استانبول، آنكارا، ازمير، و آنتاليا مربوط 
می شود. در اين ميان 154 هزار و 8۷1 
خانه به افراد خارجی فروخته شده كه 
39/8 درصد آن در استانبول بوده است. 
شهروندان عراقی با خريد 30 هزار و 209 
خانه در رتبه اول خريد مسكن در تركيه 
و شهروندان ايرانی با خريد 15 هزار و 83 
خانه در رتبه دوم و شهروندان عربستانی 
با خري��د 13 هزار و 296 خانه در رتبه 
سوم و شهروندان روسيه با خريد 11 هزار 

و 228 خانه در رتبه چهارم و شهروندان 
كويتی با خريد 10 هزار و 13۷ خانه در 

رتبه پنجم قرار دارند.
تركيه پيش از اين مشوق هايی برای 
خريداران خارجی مسكن در خاك اين 
كشور تعيين كرد كه شامل پرداخت وام 
و اعطای اقامت می شود. به نظر می رسد 
بر اس��اس آمار، گزينه نخست عراقی ها 
برای س��رمايه گذاری در بخش امالك 
ساير كشورها، استانبول تركيه باشد تا 

خوزستان ايران.
بر اس��اس آيين نام��ه اجرايی قانون 
وظايف وزارت امور خارجه مصوب 1364 
مجلس كه در سال ۷4 در هيات دولت 
وقت به تصويب رسيد، اگر اتباع خارجی 
خواهان خريد امالك در ايران باشند، بايد 
درخواس��ت خود را همراه با مشخصات 
كامل هويتی و رونوش��ت رواديد خود، 
ب��ه دفاتر نمايندگی وزارت امور خارجه 
ارائه كرده و سپس اين وزارتخانه همراه 
با وزارت اطالعات، نس��بت به بررس��ی 
درخواس��ت يادشده اقدام كرده و نهايتا 
درخواست متقاضی بايد در هيات دولت 
بررس��ی و تصويب شود. سپس مصوبه 
دولت به س��ازمان ثبت اسناد و امالك 
ابالغ می شود و متقاضی می تواند ملكی 
كه پيش از اين مشخصات و محل دقيق 

قرار گرفتن آن را به دفاتر نمايندگی های 
وزارت امور خارجه در خارج از كشور ارائه 

كرده، ابتياع و خريداری كند.
با توجه به زمانب��ر و پيچيده بودن 
اين فرآيند، بس��ياری از اتباع غيرايرانی 
متقاضی خريد مسكن در ايران ترجيح 
می دهند با روش های وكالتی و اعطای 
وكالت به اتباع ايرانی، امالك مورد نظر 
خود را خريداری كنند. در اين صورت، 
سند ملك خريداری شده، به نام وكيل 
آن فرد غيرايرانی به ثبت می رسد كه بر 
اين اساس، در سامانه امالك و مستغالت 
كشور )سامانه كد رهگيری( سندی مبنی 
بر خريد امالك از س��وی اتباع خارجی 

درج نخواهد شد.
نماینده اه�واز: ادعای معاون  � 

وزیر راه بی اساس است
مجتبی يوسفی نماينده مردم اهواز 
و عضو كميسيون عمران مجلس درباره 
صحت و س��قم ادعای مع��اون وزير راه 
اظهار داش��ت: انتش��ار اين گونه خبرها 
می تواند تبعات بين المللی داشته باشد. 
معلوم نيس��ت معاون وزير راه بر اساس 
چه اس��نادی چنين ادعاي��ی را مطرح 
كرده اس��ت. وی ادامه داد: مس��كن در 
اهواز گران هس��ت اما دليل گرانی آن، 
وجود منطقه آزاد و مجموعه پتروشيمی 

در استان است. مسكن در ماهشهر كه 
كارخانه پتروشيمی داريم، از اهواز هم 
گران تر اس��ت. پتروشيمی نه تنها هيچ 
خيری برای مردم نداش��ت بلكه سبب 
گران شدن مسكن هم شده است. عضو 
كميس��يون عمران مجلس با تاكيد بر 
لزوم بررسی دقيق تر ادعای معاون وزير 
راه و شهرسازی، درباره امكان خريد ملك 
از سوی اتباع غيرايرانی گفت: طبق قانون 
امكان فروش ملك بدون اطالع وزارت 
امور خارجه به غيرايرانی ها وجود ندارد. 
حتی اگر وكالتی هم باشد، سند ملك به 
نام وكيل متقاضی خريد كه ايرانی است، 

ثبت می شود.
وی تصري��ح ك��رد: دول��ت ب��ا اين 
اظهارنظرها می خواهد مردم را مشغول 
كند تا مردم متوجه نش��وند كه چگونه 
مس��كن متری هش��ت ميليون تومان 
در تهران ب��ه متری 30 ميليون تومان 
افزايش يافت. طبيعتا دولت نمی تواند 
صراحتا اعالم كند هشت سال در حوزه 

مسكن هيچ كاری نكرده است.
قیمت مسكن معمولی در اهواز  � 

متری ۵ تا 1۰ میلیون تومان
فرش��يد پورحاجت رييس انجمن 
صنفی انبوه س��ازان خوزس��تان هم در 
گفت وگو با مهر با رد ادعای معاون وزير 
راه و شهرسازی در خصوص وضعيت بازار 
مس��كن اهواز گفت: در بهترين منطقه 
اهواز كه كيانپارس است، الكچری ترين 
واحدهای مسكونی كه انگشت شمارند، 
متری 30 تا 35 ميليون تومان است اما 
تعداد آنها مشخص است و قرار نيست 
قيمت آنها هر ماه در متوس��ط قيمت 

مسكن اهواز محاسبه شود.
وی افزود: اساسا قانون اجازه نمی دهد 
كه خارجی ها بيايند بدون اطالع از قبل، 
به خري��د و فروش ملك اق��دام كنند. 
ب��ه دليل قرابت فرهنگ��ی ميان مردم 
خوزس��تان با جنوب ع��راق، ارتباطات 
زي��ادی با عراقی ها دارند و حتی ازدواج 
خوزس��تانی ها با عراقی ها رايج اس��ت. 
اگر عراقی ها به خاطر مسائل خانوادگی 
ب��ه اهواز بيايند، قاعدت��ا ملك را به نام 
همسر ايرانی خود خريداری می كنند. 
به عبارت ديگر غيرايرانی ملكی نخريده 
است. ضمن اينكه مگر تعداد آنها چند 
نفر است كه در متوسط قيمت مسكن 

اهواز اثرگذار باشند.
دبير كانون سراس��ری انبوه س��ازان 
متوسط قيمت مسكن در بيشتر مناطق 
اهواز را 10 تا 12 ميليون تومان دانست 
و گف��ت: در برخی مناط��ق هنوز هم 
آپارتمان با متری چهار تا پنج ميليون 
تومان برای ف��روش وجود دارد. به نظر 
می رس��د متوس��ط قيمت مسكن در 
اهواز كه معاون وزير راه آن را متری 23 
ميليون و 500 هزار تومان اعالم كرده، 

صحت نداشته باشد.

گزارش نمایندگان «جهان صنعت» از سراسر کشور

اصفهان

بارگيری کاتاليست های HTSC در رآکتور پاالیشگاه اصفهان 
شركت پااليش نفت اصفهان در جهت حمايت از ساخت ايران، كاتاليست های HTSC مورد نياز واحد های 
هيدروژن خود را از يك شركت ايرانی و دانش بنيان گسترش فناوری خوارزمی خريداری كرده است. رييس تداركات 
كاالی شركت پااليش نفت اصفهان با اعالم اين خبر گفت: كاتاليست HTSC در واحدهای توليد هيدروژن صنايع 

پااليشگاهی برای تبديل CO به CO2 و افزايش خلوص هيدروژن استفاده می شود.
مس��عود متولی با بيان اينكه كاتاليس��ت های اين واحدها هر سه تا چهار سال خريداری و جايگزين می شود، 
افزود: تا سال 1393 اين نوع كاتاليست در داخل كشور توليد نمی شد، اما پس از آن مطالعات توليد كاتاليست در 
ايران آغاز شد و در نهايت سال 1398 قراردادی با شركت گسترش فناوری خوارزمی مبنی بر توليد و تحويل دهی 
كاتاليست های شيفت دما باالی واحد هيدروژن پااليشگاه اصفهان كه يكی از مدرن ترين پااليشگاه های كشور است، 

منعقد شد و توليد اين محصول به صورت رسمی در كشور ميسر شد.
وی هزينه توليد كاتاليست را 4/2 يورو برای هر كيلوگرم اعالم كرد و ادامه داد: اين در حالی است كه در سال های 
پيش تر يعنی سال 93 كه قيمت ارز كمتر بود، اين نوع كاتاليست از شركت SUD-CHEMIE هندوستان با 

قيمت 4/68 يورو برای هر كيلوگرم خريداری شده بود.
متولی با تاكيد بر اينكه كاتاليست HTSC با همكاری و مشورت گروه های عمليات توليد و مهندسی پااليش 
شركت پااليش نفت اصفهان و شركت گسترش فناوری خوارزمی توليد شده، تصريح كرد: كاتاليست مورد نظر 
در مرداد ماه 1399 به شركت پااليش نفت اصفهان تحويل داده شده و ان شاءاهلل در تعميرات اساسی واحدهای 

هيدروژن كه ارديبهشت سال آينده انجام خواهد شد بارگيری می شود.
 خراسان

حفاری غيرمجاز در کهندژ نيشابور حادثه آفرید
مشهد- فریبا کیانی- فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی خراسان رضوی 
از دستگيری چهار حفار غيرمجاز و فوت يك حفار غيرمجاز در ارگ كهندژ نيشابور خبر داد. محمدعلی مدير فرمانده 
يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی خراسان رضوی در خصوص حادثه كهندژ گفت: 
برابر اعالم پايگاه حفاظت شهرستان نيشابور، پنج نفر حفار غيرمجاز در ضلع جنوبی كهندژ در قسمت باالی ديوار 
گلی برای رسيدن به يك قطعه سفال تاريخی از روی بدنه ديوار اقدام كرده بودند كه در حين اين حفاری غيرمجاز 

ديوار فروريخته و يك نفر از آنها از ارتفاع باالی ديوار پرت و زير آوار مانده و منجر به فوت وی شده است.
وی اظهار كرد: در اين راستا چهار نفر حفار در محل دستگير شدند و متهمان به همراه پرونده تشكيل شده به 

مراجع قضايی معرفی و موضوع در دست پيگيری است.

خرید حمایتی زعفران در خراسان رضوی به ۱۰/۵ تن رسيد
مشهد- فریبا کیانی- مدير سازمان تعاون روستايی خراسان رضوی گفت: دولت 10 هزار و 500 كيلوگرم 
زعفران كشاورزان اين استان را به صورت حمايتی خريداری كرد. ايرج ناصری مقدم با بيان اينكه دولت 10 هزار و 
500 كيلو گرم زعفران كشاورزان اين استان را به صورت حمايتی خريداری كرد، گفت: هدف اصلی خريد حمايتی 
محصوالت، مديريت بازار و جلوگيری از كاهش بيش از اندازه قيمت محصول و متضرر شدن كشاورزان است، حجم 

خريد، مد نظر نيست و بيشتر حمايت از كشاورز مورد توجه قرار دارد.
وی بيان كرد: محور و هدف اصلی دولت از خريد زعفران، حمايت از زعفرانكاران ُخرد اس��ت و در اين راس��تا 
سقف خريد زعفران از هر زعفران كار 10 كيلوگرم تعيين شده است. ناصری مقدم خاطرنشان كرد: محصول امسال 
در دو سطح پوشال مرغوب به ازای هر كيلو گرم 110 ميليون ريال و نگين به ازای هر كيلوگرم 130 ميليون ريال 
خريداری می شود. وی ادامه داد: در اين روش هم در صورت افزايش قيمت زعفران، كشاورزان می توانند با تسويه 

و بازگرداندن مبلغ دريافتی، زعفران خود را تحويل بگيرند.
 مدير سازمان تعاون روستايی خراسان رضوی، تصريح كرد: اگر زعفران دريافتی از كشاورزان صادر و با قيمت 
باالتری فروخته ش��ود، 50 درصد س��ود به نام كش��اورز به صندوق حمايت از كشاورزان واريز می شود تا موجب 

حمايت از كشاورزان شود.

افزایش ۱٤ درصدی مصرف گاز در خراسان رضوی 
مشهد- فریبا کیانی- مديرعامل شركت گاز خراسان رضوی از افزايش 14/۷3 درصدی مصرف گاز طبيعی در هفته گذشته 

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
حسن افتخاری مديرعامل شركت گاز خراسان رضوی ضمن بيان اينكه در بازه زمانی 15 تا 21 آذرماه امسال 366 ميليون 
مترمكعب گاز طبيعی در اس��تان مصرف ش��ده است، گفت: اين رقم در مدت مشابه سال قبل كه 319 ميليون بود كه حدود 

14/۷3 درصد افزايش داشته است.
وی افزود: مجموع گاز طبيعی مصرفی آذرماه امسال استان تا روز بيست و يكم هم يك ميليارد و 50 ميليون مترمكعب رسيد 

كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 89 ميليون مترمكعب بيشتر است.
افتخاری با بيان اين مطلب كه به طور معمول بيش از ۷0 درصد گاز طبيعی اس��تان در نيمه دوم س��ال در بخش خانگی 
مصرف می شود گفت: تامين پايدار و مطمئن گاز طبيعی تابعی از همراهی همه بخش های مختلف مصرفی به ويژه بخش خانگی 

در روزهای سرد سال است.
مديرعامل شركت گاز خراسان رضوی، تصريح كرد: راهكارهای بسيار ساده ای برای مديريت و كاهش مصرف گاز در بخش 
خانگی وجود دارد كه از آن جمله می توان به استفاده از پوشش گرم زمستانی در منزل، نصب پرده روی پنچره ها و درب ورودی، 
خاموش كردن وسايل گرمايشی اتاق های بدون استفاده، نصب درزگير در پنجره ها و درب ها، عايق بندی لوله های  آب گرم رادياتور 

مركزی و بستن خروجی كانال های كولر در زمستان اشاره كرد.

آذربایجان شرقی

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز مطرح کرد
پایداری خطوط انتقال گاز شمال غرب کشور در فصل سرما

با وجود بارش برف و برودت هوا، شبكه های گاز شمالغرب كشور از پايداری انتقال گاز برخوردار است. فيروز خدائی، مدير 
منطقه 8 عمليات انتقال گاز با اعالم اين خبر گفت: با توجه به بارش برف و برودت هوا، تاسيسات و مراكز بهره برداری خطوط لوله 

اين منطقه همچنان با ضريب اطمينان باال در مدار سرويس قرار داشته و گاز مورد نياز مبادی مصرف، تامين می شود.
خدائی با اهميت بخشی به ضريب ايمنی باالی انتقال گاز در منطقه شمال غرب كشور افزود: با اقدامات انجام يافته شرايط برای 
انتقال پايدار گاز طبيعی و جلوگيری از افت فشار در ماه های سرد سال در منطقه فراهم شده و تاسيسات و مراكز بهره برداری خطوط 

لوله اين منطقه جهت تامين گاز مورد نياز همه بخش های مصرف، با ضريب اطمينان باال روی مدار قرار دارند.
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز، هدف از اجرايی كردن تمهيدات زمستانی را افزايش پايداری انتقال گاز و جلوگيری از افت 
فشار گاز در فصول سرد سال عنوان و خاطرنشان كرد: برای بهبود فرآيند انتقال پايدار گاز طبيعی در تأسيسات تقويت فشار در 
سطح اين منطقه عملياتی، بازرسی های دوره ای و ساالنه در بخش های مكانيك، برق و ابزار دقيق انجام شده و در حال حاضر 

تداوم پايداری انتقال گاز در خطوط اين منطقه برقرار است.

خوزستان

اجرای طرح های بازآفرینی شهری محالت بنه مهدی و دره نو در شوشتر
معاون بازآفرينی ش��هری اداره كل راه و شهرسازی خوزستان از اجرای طرح های بازآفرينی شهری در محالت 
بنه مهدی و دره نو در شوشتر خبر داد. محمد جامع گفت: رسيدگی به محالت بافت ناكارآمد شهری با گونه تاريخی 

و سكونتگاه های غيررسمی در شوشتر از جمله برنامه های بازآفرينی شهری در اين شهرستان است.
وی در ادامه ضمن تاكيد بر ادامه روند اقدامات صورت گرفته در حوزه بازآفرينی شهری در شوشتر گفت: بهسازی 
و مشاركت در بهبود وضعيت محالت بنه مهدی و دره نو در شوشتر از اولويت های اصلی است. جامع گفت: در راستای 
اجرای پروژه های بهسازی محالت از طريق تامين قير رايگان در بهسازی معابر بافت های تاريخی و بهسازی معابر 
غرب گرگر با رويكرد جديد دنبال خواهد شد. معاون بازآفرينی شهری اداره كل راه و شهرسازی خوزستان اظهار 
داشت: از طرف ديگر با توجه به لزوم بازآفرينی سكونتگاه های غيررسمی از جمله محالت بنه مهدی و دره نو واقع در 

محدوده شهر شوشتر ضروری است در اسرع وقت پروژه های اين دو منطقه شروع و اجرايی شود.
وی ادامه داد: بر اس��اس تقاضای س��اكنين اين محالت مبنی بر بهسازی معابر با رويكرد پروژه آسفالت معابر 
و ساماندهی معابر اين مهم در برنامه اجرايی سال 99 اداره كل راه و شهرسازی قرار گرفته است. جامع افزود: در 
راستای اجرای مواد 59 ، 61، 62 قانون برنامه پنج ساله ششم و آيين نامه اجرايی برنامه ملی بازآفرينی شهری پايدار 
بر برنامه ريزی الزم و پيگيری های مربوطه در جهت ساماندهی شرايط مسكن و معابر و ارتقای ساير شاخص های 
مربوطه در سكونتگاه های يادشده از طريق برنامه اقدام مشترك در دستور كار ستاد بازآفرينی استان جهت تصويب 

قرار خواهد گرفت.

شرکت ملی حفاری ایران خبر داد
طراحی سامانه کنترل موتورهای دیزلی کاربردی در صنعت نفت

خوزس��تان: پژوهش��گر برت��ر س��ال ش��ركت ملی 
حف��اری اي��ران موف��ق ب��ه طراح��ی س��امانه كنترل 
موتوره��ای ديزلی كاربردی در صنع��ت نفت و حفاری 
 )Online( و ب��ا توانايی ثبت اطالعات به ص��ورت برخط
غير برخط )Offline( شد. يونس يوسفی مهندس ارشد 
بازرسی فنی مديريت امور مهندسی شركت در اين باره 
گفت: اين تجهيز الكترونيكی و مكانيكی می تواند نقش 
اصلی در حفظ و صيانت از موتورهای گرانقيمت ديزلی 

ايفا نمايد.
وی با بيان اينكه اين طرح در نظام مشاركت كاركنان 

شركت به عنوان طرح برتر شناخته شد و در مرحله اجرا قرار دارد، افزود: ارائه سوابق كاركرد و كنترل موتورها در 
موارد فنی و عملياتی به منظور هرگونه بررسی و عيب يابی از جمله ويژگی های اين تجهيز به شمار می آيد.

يوسفی كه از سوی مديريت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شركت به عنوان پژوهشگر برتر سال 1399 
انتخاب و معرفی شده، اظهار كرد: پيش از اين برای نخستين بار در سطح دانشگاه های كشور موفق به طراحی و 

ساخت  هاوركرافت با سامانه كنترل دومحوره شده بود.
اين دانشجوی دكتری رشته مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران و استاد دانشگاه كه شش سال سابقه كار در 
شركت ملی حفاری ايران را دارد، گفت: كسب عناوين برتر در طراحی و ساخت هواپيماهای بدون سرنشين در سطح 

دانشگاه های كشور و دانشگاه صنعتی شريف از ديگر فعاليت های علمی و پژوهشی وی در سال های اخير است.
وی كه به عنوان داور پروژه های پژوهش��ی با مديريت پژوهش، فناوری و مهندس��ی ساخت شركت همكاری 
می كند، تهيه مقاله های علمی و تخصصی در موضوع مهندسی مكانيك و انتشار در نشريات معتبر بين المللی را از 
ديگر موفقيت های علمی و پژوهشی خود عنوان كرد كه در بررسی شاخص های انتخاب پژوهشگر نمونه شركت 

مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خوزستان:
خواهان شفافيت در خصوص جذب اعتبارات بانک جهانی هستيم

صادق حقيقی پ��ور در خصوص حضور حجت االس��الم 
درويش��يان پس از دستور رياس��ت قوه قضاييه در رابطه با 
مشكالت به وجود آمده پس از بارندگی های اخير و آبگرفتگی 
معابر در س��طح شهر اهواز، ماهشهر، بندر امام خمينی)ره(، 
س��ربندر، آبادان و خرمشهر در گفت وگو با خبرنگار ما بيان 
داشت: از حضور جناب درويشيان استقبال می كنيم و حضور 
ايش��ان را اقدامی درخور توجه برای روش��ن ساختن قطعی 
مس��ووليت حقوقی و قانونی در رابطه با جمع آوری آب های 
س��طحی و نزوالت فصلی و سيل موسمی با وجود صراحت 

قانونی در اين رابطه می دانيم. وی افزود: مجموعه شركت آب و فاضالب اهواز با وجود صراحت قانون در خصوص 
مسووليت نهاد مشخص و معلوم در رابطه با جمع آوری و هدايت و تاسيس سيستم جمع آوری آب های سطحی، 
در تمام اين مدت در حال خدمت به مردم استان و به ويژه اهواز و ديگر نقاط دچار آبگرفتگی در استان بوده، و 
خدمت به مردم و همكاری و كمك به مجموعه شهرداری يا نيروهای بسيج و سپاه و ارتش كه در اين چند روز 
در حال ياری رساندن به مردم بودند را وظيفه خود می داند. حقيقی پور افزود: در خصوص جذب اعتبار در سنوات 
گذشته از بانك جهانی، خود ما در رديف اول شاكيان و منتقدين هستيم و خواهان شفافيت و روشنگری در اين 
رابطه ايم. در خصوص جذب اعتبارات مصوب در يكی دو سال اخير نيز از هر گونه تحقيق و تفحص و نظارت بر 
ميزان دريافت و شيوه مصرف، نه تنها استقبال می كنيم بلكه اقدامی در راستای كمك و تسريع در جذب و تحقق 

و مصرف اين اعتبارات می دانيم.

ادعای قیمت 23 میلیون تومانی مسكن اهواز واقعیت دارد؟

»آمار واقعی« وزارت راه جعلی از آب درآمد!
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اعتبار کارگزاری ها مشمول ماليات شد 
تس�نیم- تسهيالت اعطايی شركت های كارگزاری به مشتريان به همراه 
سود و كارمزد دريافتی، مشمول دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده شد. دفتر 
فنی و مديريت ريسك مالياتی اعالم كرد: به موجب بخشنامه 9 مهر موضوع 
مشموليت خدمات اعتباری و تامين منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند 
11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر شده، ساير اشخاص ارائه دهنده 
خدمات اعتباری و تامين منابع مالی كه فاقد عناوين و مصاديق مصرح در بند 
يادشده باشند، مشمول پرداخت ماليات و عوارض خواهند بود. در اين راستا، 
وفق مقررات موضوعه، ماخذ مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده بابت تسهيالت 
اعطايی شركت های كارگزاری به مشتريان، سود و كارمزد دريافتی شركت های 
كارگزاری از مشتريان ) ما به ازای ارائه خدمات تامين مالی( خواهد بود. شايان 
ذكر است اعتبار خريد و فروش سهام مقدار وجهی است كه توسط كارگزاری 
به مشتريان ارائه می شود تا شخص بتواند در يك بازه زمانی مشخص، عالوه بر 
سرمايه اصلی خود از اين اعتبار برای خريد و فروش اوراق بهادار استفاده كند. 
پس از سررسيدن تسويه اعتباری نيز نقدينگی را تهيه كنيد و اعتبار كارگزاری 

را تسويه كنيد.

عرضه انواع محصوالت صنعتی و معدنی در بورس کاال
کاالخب�ر- تاالر محصوالت صنعتی و معدنی ب��ورس كاالی ايران ديروز 
)يكشنبه 23 آذر ماه( ميزبان عرضه 4 هزار و 50 تن مس كاتد، 11 هزار تن 
مس كم عيار، 450 تن شمش سرب، 800 تن شمش روی، هشت هزار و 800 
تن شمش و 500 تن بيلت آلومينيوم و 120 تن سولفور موليبدن بود. همچنين 
88 هزار و 9۷3 تن قير، وكيوم باتوم، مواد پليمری، مواد شيميايی، لوب كات 
و گوگرد در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشيمی عرضه شد. از سوی ديگر 22 
كيلوگرم زعفران صادراتی و 610 تن خرمای اس��تعمران در تاالر محصوالت 
كش��اورزی بورس كاالی ايران عرضه ش��د. تاالر صادراتی بورس كاالی ايران 
نيز شاهد عرضه 9 هزار و 500 تن قير  بود. در همين حال بازار فرعی بورس 
كاالی ايران هم در اين روز عرضه 20 تن پلی اتيلن واكس و 50 تن منو كلرو 

استيك اسيد را تجربه كرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد
ارائه سهام عدالت به جاماندگان پس از تایيد شورای نگهبان

تسنیم- رييس كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: سهام 
عدالت پس از تاييد شورای نگهبان به همه جاماندگانی كه جزء شش دهك پايين 
جامعه هستند ارائه خواهد شد. محمدرضا پورابراهيمی درخصوص برنامه های 
مجلس برای جاماندگان س��هام عدالت گفت: با وجود اينك��ه اين واگذاری از 
سال 85، 86 انجام گرفته اما تعداد زيادی هستند كه جزء مستحق ترين افراد 
بوده اند و از اين سهام جاماندند؛ مثل تحت  پوشش های كميته امداد يا سازمان 
بهزيستی، براساس آماری كه گرفتيم حدود يك ميليون و 200هزار نفر از افراد 
كميته امداد كه بخش��ی از آنها از روز اول جا مانده اند و برخی در طول مسير 
اضافه نشدند و حدود دوميليون و 300هزار نفر هم از تحت پوششان بهزيستی در 
زمان حاضر فاقد سهام عدالتند، در جلسه كميسيون اقتصادی بحث كرديم طرح 
جاماندگان سهام عدالت تدوين شد، در صحن اعالم وصول شد، به كميسيون 
آمد چند جلسه روی آن كار كرديم و جمع بندی ما اين بوده است كه سهام 
عدالت به دهك های كم درآمد به ويژه جاماندگان نهادهای حمايتی مثل كميته 
امداد و سازمان بهزيستی با اين اولويت واگذار شود. وی افزود: با هماهنگی مركز 
پژوهش ها و دولت نهايتا  طرح را تصويب كرديم كه گزارش به صحن علنی رفته 
و در دستور كار صحن علنی است، پس قولی كه ما به مردم داديم انجام شده 
اس��ت و اين س��هام پس از تاييد شورای نگهبان به همه افرادی كه جزء شش 
دهك پايين جامعه هستند ارائه خواهد شد. وی با ابراز اينكه اخيرا  دولت به 
ما گفت »می خواهيم انتشار اوراق انجام دهيم«، توضيح داد: اوراق سلف نفتی 
نوعی استقراض است يعنی وزارت نفت برای اينكه پروژه هايش را عملياتی كند 
از بازار سرمايه استقراض می كند و با سررسيدهای دوساله، سه ساله بازپرداخت 
را با سود مشخصی انجام می دهد، ما به دولت پيشنهاد داديم اگر می خواهيد 
در راستای اوراق سلف نفتی واقعی عمل كنيد بگوييد ما نفت را در قالب اوراق 
به مردم می فروش��يم اما مردم در سررس��يد می توانند اين را تحويل دهند يا 
صادر كنند؛ گفتند اگر صادرات با مشكل مواجه شد چه كنيم؟ گفتيم ظرفيت 
پااليشگاه های داخلی را افزايش دهيد. ظرفيت پااليشگاه های داخلی هم همان 
ظرفيت فرآوری، دور زدن تحريم صادرات نفت و ايجاد ارزش افزوده است تا به 
دولت اين را پيشنهاد كرديم گفتند سخت است و اين ظرفيت نيست؛ آقای 
وزير نفت آمدند داخل جلسه كه ببينيم اين مقدار چقدر است، با هزار بدبختی 
ديديم می توانيم 100 تا 150 هزار بشكه مازاد بگيريم كه در مازاد امكان عرضه 
را داشته باشيم. نماينده مردم كرمان در مجلس در ادامه تصريح كرد: خب، مسلم 
است كه اوراق سلف نفتی با اين نگاه و تفكر عملياتی نمی شود، زمانی عملياتی 
می شود كه بگوييم اگر ما در كشور حتی نتوانستيم صادرات انجام دهيم قادريم 
كاری كنيم كه كسی كه برگه اوراق دارد اگر می تواند صادرات انجام دهد و اگر 
نتوانست، آن را تحويل پااليشگاه های داخلی دهد. اينها موضوعاتی است كه نشان 
می دهد ظرفيت های ما چگونه است. اگر اين موارد را كه منجر به توانمندی ما 
می شود ليست كنيم در حوزه نفت و گاز، معدن، اقتصاد دانش بنيان، ظرفيت های 

مخفی مثل ماليات، اصالح ساختار بانكی و بسياری ديگر خواهد بود.

آغاز بازارگردانی 3 نماد فرابورسی
شركت فرابورس ايران از آغاز عمليات بازارگردانی نمادهای معامالتی 
»جوين«، »بايكا« و »نوين« از امروز به روش مبتنی بر حراج خبر داد. 
گفتنی اس��ت عمليات بازارگردانی ش��ركت های سرمايه گذاری مسكن 
ش��مال شرق ، سالمين، داروس��ازی جابربن حيان هم از روز شنبه در 

بورس اوراق بهادار آغاز شده است.
شايان ذكر است در حالی از مهرماه امسال تمامی شركت های بورسی 
و ش��ركت های حاضر در فرابورس ملزم به معرفی بازارگردان شدند كه 
به گفته مدير نظارت بر ناش��ران بورس، همه ناش��ران پذيرفته شده در 
ب��ورس موظفند برای انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به 
بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران اقدام كنند. بر اين اس��اس 
در صورت اجرا نكردن اين ابالغيه، ناش��ران متخلف محسوب و جرايم 
برای آنان در نظر گرفته می شود كه اين جرايم و ضمانت اجرايی شامل 
تذكر، اخطار، محدوديت موقت يا دائم در دسترسی به سامانه معامالت، 
تعليق يا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان، محروميت دريافت خدمات 
از اركان بازار س��رمايه برای مدت معي��ن، جريمه نقدی، محروميت از 
تصدی در هيات مديره اش��خاص تحت نظارت، س��لب صالحيت و لغو 

پذيرش می شود.

گروه بورس- بازار سرمايه روز گذشته را با 
افت نماگر پشت سر گذاشت. با اين حال اگرچه 
نماگر در ابتدای ساعت معامالتی ريزش 18 هزار 
واحدی را تجربه كرده بود اما روند دادو س��تدها 
و حمايت قوی از برخی نمادها به گونه ای پيش 
رفت كه ش��اخص كل توانس��ت بخشی از اين 
ري��زش را جبران كن��د و در نهايت با افت 11 
ه��زار و 688 واح��دی روی پله يك ميليون و 
515 هزار و ۷64 واحد بايس��تد. گفته می شود 
يكی از عوامل بازگشت نماگر، مصوبه حمايتی 
مجلس از پتروپااليشگاه ها مبنی بر افزايش فروش 
خوراك و تنفس پااليش��گاه ها، پتروشيمی ها و 
پتروپااليش��گاه ها بوده است كه سهام آنها را در 
بازار سرمايه با صف خريد مواجه كرد. روز گذشته 
شاخص هم وزن نيز پس از يك دوره رشد پياپی 
با افت روبه رو ش��د. با اين حال فرابورس اگرچه 
كم رمق اما به رشد ادامه داد. در اين روز نمادهای 
بزرگ فلزی و خودرويی در محدوده منفی معامله 
شدند. اين در حالی بود كه برخی از نمادهای اين 
گروه ها از حمايت حقوقی ها هم برخوردار شده 
بودند. در نهايت با وجود افت شاخص بورس، در 
پايان روز گذشته ارزش معامالت بازار سرمايه به 

21 هزار و 541 ميليارد تومان رسيد.
شاخص كل در پايان معامالت روز گذشته 
0/۷۷ درص��د افت را ثبت كرد. در همين حال 
ش��اخص كل با معيار ه��م وزن هم با عقبگرد 
850 واحدی معادل 0/19 درصد روبه رو ش��د. 
شاخص های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم هم 
به ترتيب افت 0/90، 1/10 و 0/33 درصدی را 
تجربه كردند. نمادهای نوری، شپنا و فارس در 
اين روز بيشترين تاثير مثبت و نمادهای فملی، 
شستا، خودرو و ومعادن بيشترين تاثير منفی را 

در شاخص كل داشتند.
 در همين حال شستا، خودرو، شپنا، فوالد، 
وتجارت، خساپا و فملی پرتراكنش ترين نمادهای 
بورس��ی بودند. بورس در پاي��ان معامالت روز 
گذش��ته توانست معامالتی به ارزش 15 هزار و 
324 ميليارد تومان را ثبت كند. در آن س��وی 
بازار سرمايه فرابورس با رشد اندك 3/30 واحدی 
همچنان سبز ماند. در اين بازار نمادهای صبا، 
وسپهر و دی بيشترين تاثير منفی و نمادهای 
ميدكو، هرمز، غصينو و ذوب بيش��ترين تاثير 
مثبت را در ش��اخص داشتند. در همين حال 
وس��پهر، بپيون��د، ذوب، دی، زمالرد، بگيالن و 
آريا پرتراكنش ترين نمادهای فرابورسی بودند. 
فرابورس در نهايت معامالتی به ارزش شش هزار 

و 164 ميليارد تومان را به ثبت رساند.

متمایل ش�دن بازار به س�مت سهام  � 
کوچك

محسن عباسلو كارشناس بازار سرمايه در 
گفت وگو با بورس نيوز درباره ريزش شاخص 
در ساعات پايانی روزهای معامالتی اظهار كرد: 
در ساعات ابتدايی با بازار رو به رشدی مواجه 
بودي��م اما هر چه به س��اعات پايانی نزديك 
می شديم بازار به  سوی ريزش همراه می شد 
ك��ه اين مس��اله به امری ع��ادی در روز های 
منتهی به بازار يكشنبه تبديل شده است. وی 
با اش��اره به ريزش سهم های بزرگ افزود: در 
حال حاضر س��رمايه گذاران در بازار به سمت 
س��هم های كوچك متمايل ش��ده تا بتوانند 
راحت ت��ر با آنها بازی كنند اما اين روند ادامه 
نخواهد داش��ت و مجددا به سمت سهم های 

بزرگ برخواهد گشت. 
عباس��لو با بيان اينكه معامالت سهم های 
كوچ��ك دارای جنبه ه��ای مثب��ت و منفی 
هستند، تصريح كرد: جنبه مثبت اين سهم ها 

اين اس��ت كه با حجم معامالت كم می توانند 
س��هم را باال ببرند اما جنبه منفی اين سهام 
نيز اين است كه اگر بازار منفی باشد، فروش 

سهام به سختی صورت می گيرد. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با اشاره به 
تاثيرگذاری برخی اتفاقات روی سهم ها گفت: 
قيمت فوالد كه هفته گذش��ته مشخص شد، 
سرمايه گذاران به سمت خريد سهام فوالدی 
حركت كردند كه موجب حجم باالی معامالت 
اين گروه شد. عباسلو بيان كرد: حدود 20 تا 
30 درصد بازار رش��د كرده و شاخص از يك 
ميليون و 500 هزار واحد عبور كرد اما از نظر 
جنبه روانی اين عدد شاخص سرمايه گذاران را 

به احتياط واداشته است.
 اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنشان 
كرد: با توجه به اينكه س��رمايه گذاران كمی 
محتاطان��ه رفتار می كنند اما حجم معامالت 
روز گذشته حدود 16 هزار ميليارد تومان بود 

كه رقم مناسبی است.

حرکت بازار بر مدار تحلیل � 
محمد آرام بنيار ديگر كارشناس بازار سرمايه 
نيز بيان كرد: معتقدم روند كلی بازار سرمايه در 
ميان مدت صعودی خواهد بود اما نوسان جزو ذات 
اين بازار بوده و اتفاقا اين حركت نوس��انی نشان 
می دهد رشد بازار سرمايه كامال طبيعی است. بازار 
سرمايه نمی تواند همواره روند صعودی يا همواره 
نزولی داشته باشد و به هر حال در هر روند، نوسان 
خواهيم داشت. وی افزود: رشد بازار سرمايه در اين 
مرحله چند ويژگی خواهد داشت؛ ويژگی نخست 
آنكه رشد مداوم و تند بازار كه در پنج ماه ابتدای 
سال جاری اتفاق افتاد، ديگر تكرار نخواهد شد و 
اين بار، بازار رشد ماليمی را تجربه خواهد كرد. 
ويژگی بعدی هم اين است كه ديگر نبايد انتظار 
رشد دسته جمعی نمادها يا گروه ها تحت تاثير 
رفتارهای هيجانی سهامداران تازه وارد را داشت و از 
اينجا به بعد، بازار سرمايه، تحليلی تر حركت خواهد 
كرد. بنابراين رشد را در نمادهايی شاهد خواهيم 
بود كه اخبار مثبتی همچون رشد سودآوری يا 

اجرای طرح های توسعه ای به بازار مخابره كنند. 
در چنين ش��رايطی، حتی ممكن است در يك 
گروه يا صنعت، برخی نمادها مثبت و برخی ديگر 
منفی معامله شوند. كمااينكه اين روزها هم چنين 
شرايطی بر بازار حاكم است و مثال در گروه بانكی، 
بانكی كه خبر از عرضه اوليه زيرمجموعه های خود 
در بازار داده، مثبت معامله می شود و ساير نمادهای 
گروه بانكی منفی هستند. آرام بنيار تصريح كرد: 
بهتر است سهامداران به اطالعاتی كه شركت ها 
منتش��ر می كنند و ني��ز گزارش های تحليلی و 
كارشناسی شركت های تخصصی و سامانه تدان و... 
توجه بيشتری داشته باشند و با نگاه تحليلی تری 

اقدام به خريد و فروش كنند.
بازدهی 194 � درصدی بورس در س�ال 

جاری 
بررسی ها نشان می دهد در جريان معامالت 
بورس اوراق بهادار در سال جاری تا پايان هفته 
گذش��ته در م��دت 1۷5 روز معامالتی، 1681 
ميلي��ارد و 180 ميليون س��هم و حق تقدم به 
ارزش 20409 ه��زار و 624 ميلي��ارد ريال در 
282 ميليون و 5۷0 هزار و سه دفعه در بورس 
اوراق به��ادار م��ورد معامله قرار گرفته اس��ت. 
همچنين بررسی معامالت بازار سهام به تفكيك 
بازار نش��ان می دهد در اين مدت 893 ميليارد 
و 664 ميليون س��هم ب��ه ارزش 10035 هزار 
و 802 ميلي��ارد ري��ال در 104 ميليون و 181 
ه��زار و 394 نوبت در بازار اول، ۷28 ميليارد و 
92۷ ميليون سهم به ارزش 9001 هزار و 261 
ميليارد ريال در 166 ميليون و 643 هزار و 319 
نوبت در بازار دوم، 104 ميليون برگه به ارزش 
102 ه��زار و 931 ميلي��ارد ريال در 16 هزار و 
184نوب��ت در بازار بدهی، ۷48ميليون قرارداد 
به ارزش 16 هزار و 953 ميليارد ريال در 428 
هزار و 393 نوبت در بازار مشتقه و 5۷ ميليارد و 
۷3۷ ميليون واحد از صندوق های سرمايه گذاری 
قابل معامله در بورس تهران به ارزش 1252 هزار 
و 6۷8 ميليارد ريال در 11 ميليون و 300 هزار 
و ۷13 نوبت مورد معامله قرار گرفته اس��ت. به 
گزارش تس��نيم، شاخص كل نيز كه معامالت 
امسال بورس را از ارتفاع 512 هزار و 900 واحد 
آغاز كرده، تا پايان هفته گذشته با 993 هزار و 
31۷واحد رش��د، معادل 194 درصد افزايش را 
به ثبت رس��انده است. شاخص بازار اول نيز در 
اين مدت با رش��د ۷49 هزار و 611 واحدی و 
شاخص بازار دوم با رشد دو ميليون و 900 هزار 
و ۷0۷ واح��دی به ترتيب 20۷ و 2666 درصد 

افزايش داشته اند.

همزمان با نوسانات شاخص کل رقم خورد

حمایت پتروپاالیشی ها از نماگر
خبر

رييس اداره پيشگيری و ارتقای سالمت بازار سرمايه با تشريح 
مصوبه شورای عالی بورس برای طبقه بندی اطالعات محرمانه 
گفت: سازمان بورس مكلف شد دستورالعمل  امحاءمستندات 
محرمانه را تدوين كند. امين بديع صنايع گفت: با پيگيری های 
مستمر صورت گرفته از سوی اداره پيشگيری و ارتقای سالمت 
بازار سرمايه، دستورالعمل »طبقه بندی اطالعات محرمانه و 
تعيين دسترسی اشخاص به آن در بازار سرمايه« تدوين شد 
كه پس از طرح و بررسی در كميته تدوين مقررات سازمان و 
نيز ارائه پيش��نهاد آن از سوی هيات مديره سازمان بورس در 
جلسه اخير شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصويب رسيد. 
وی در گفت وگو با مهر افزود: اين دستورالعمل در اجرای ماده 
15 آيين نام��ه اجرايی قانون ب��ازار اوراق بهادار مصوب هيات 
وزيران، تدوين و به تصويب رسيد، به نحوی كه بر اساس آن، 
طبقه بندی اطالعات محرمانه و تعيين دسترسی اشخاص به آن، 
به موجب مقرراتی خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان، به تصويب 
شورای عالی بورس می رسد. وی تصريح كرد: در همين راستا و در 
جهت تعيين مصاديق اطالعات محرمانه، اشخاص مشمول، نحوه 
دسترسی به اطالعات محرمانه و در نهايت ضمانت اجرای عدم 
رعايت مقررات مربوطه و حفظ اين اطالعات، موارد به صورت 

شفاف تدوين و نحوه دسترسی و گردش اين اطالعات به صورت 
دقيق بيان شده تا هيچ گونه ابهامی در اين زمينه وجود نداشته 
باشد. به گفته بديع صنايع، رعايت اصول طبقه بندی محرمانه 
در اين دستورالعمل مورد تاكيد قرار گرفته و مسووليت و وظايف 
اشخاص مشمول در اين رابطه و ميزان دسترسی آن به طور 

مشخص تبيين و تعيين تكليف شده است.
تفكیك سطوح اطالعات � 

 رييس اداره پيشگيری و ارتقای سالمت بازار سرمايه سازمان 
بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در اين ميان، يكی از موارد 
مهم در تدوين اين دستورالعمل، تعيين سطوح اطالعات محرمانه 
به تفكيك »محرمانه«، »خيلی محرمانه«، »سری« و »به كلی 
سری« است و در عين حال، تعيين مسوول تامين زيرساخت ها 
و ملزومات مربوط به نگهداری و حفاظت از اطالعات در هر يك 
از اشخاص مشمول نيز، از ديگر مفاد اين دستورالعمل است. اين 
مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: 
همچنين بر اساس اين دستورالعمل، اشخاص مشمول شامل 

سازمان بورس، تشكل های خودانتظام، اشخاص وابسته به آنها و 
ساير اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده كه 

وظيفه رعايت مفاد اين دستورالعمل را به عهده دارند.
مسوولیت های سازمان � 

بديع صنايع ادامه داد: به موجب اين دستورالعمل، سازمان 
بورس موظف است ضوابط مربوط به جمع آوری، طبقه بندی 
و نگهداری مكاتبات و سوابق فيزيكی و الكترونيكی واحدهای 
س��ازمانی اشخاص مش��مول و همچنين س��اير وظايف و 
مسووليت ها، نحوه اعطا و كنترل سطوح دسترسی كاركنان 
اشخاص مشمول به سامانه ها، تعيين مراحل برقراری دسترسی 
جديد يا تغيير دسترسی های موجود به اطالعات طبقه بندی 
ش��ده در س��امانه ها، دوره زمانی و نحوه پش��تيبان گيری از 
سامانه ها، نحوه انتقال اطالعات محرمانه به صورت الكترونيكی، 
تعيين دوره زمانی نگهداری بايگانی های راكد و اس��ناد فاقد 
اعتبار و غيرضروری و همچنين زمان امحاء مستندات محرمانه 

را ظرف مدت زمان مشخص تدوين، تصويب و ابالغ كند.

برگزاری دوره های آموزشی � 
بديع صنايع گفت: همچنين در راس��تای پيشگيری از 
تخلفات و جرائم كه غالبا  به دليل عدم آگاهی اتفاق می افتد، 
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای دارندگان دسترسی، 
در نظر گرفته شده كه از ويژگی های مهم اين دستورالعمل 
اس��ت؛ ضمن اينكه رعايت و اجرای اين دستورالعمل كه به 
موجب آن، انواع اطالعات، طبقه بندی و نحوه دسترس��ی به 
اطالعات يادشده به صراحت تبيين شده، به حفظ اطالعات 
محرمانه و پيشگيری از درز و سوء استفاده از آن در مجموعه 
بازار سرمايه كمك شايانی خواهد كرد. رييس اداره پيشگيری و 
ارتقای سالمت بازار سرمايه سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار 
داشت: به دليل اهميت مساله حفظ و نگهداری اطالعات در 
هر سطح و توسط هر شخصی كه به موجب قوانين و مقررات 
به آن دسترسی دارد، نقض الزامات مندرج در دستورالعمل 
يادش��ده و مقررات مربوطه واج��د عناوين متخلفانه بوده و 
منجر به مجازات های انضباطی مقرر در دستورالعمل نحوه 
رسيدگی به تخلفات اداری كاركنان در سازمان يا مجازات های 
انضباطی مقرر در ساير مقررات حاكم بر اشخاص مشمول، 

خواهد شد.

ریيس اداره پيشگيری و ارتقای سامت بازار تشریح کرد
جزئيات نحوه طبقه بندی اطالعات محرمانه بورسی

نمایه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر 
رای شماره  139960306005007131 مورخ 99/09/17  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
نیشابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای مهدی میان بندی فرزند محمدعلی نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 118/20 مترمربع از پالك شماره 118 فرعی از 231 اصلی واقع در اراضی مرتضی آباد بخش 2 حوزه ثبت ملک 

نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمداسماعیل علیمردانی 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 باید 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: 99/09/24 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/09 
99/7206 م الف- علی امینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه 827/98 شورای حل اختالف شماره 20 فرخ شهر 
خواهان: فیروز یزدانیان قهفرخی فرزند حبیب اهلل )اصفهان- خ امام خمینی- عاشق آباد- شهرك کوثر- کوی امید- پالك 

)21
خواندگان: 1- شهاب موذنی فرزند مصطفی )مجهول المکان(

2- بهنام یوسفی فرزند احمد )فرخ شهر- خ توسلی کوچه 32 پالك 4(
خواسته: الزام به انتقال سند یک دستگاه سواری پژو جی ال ایکس به شماره انتظامی 65613 ق 25 مقوم به 135/000/000 

ریال
وقت رسیدگی: 99/11/1 ساعت 9 صبح

خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه 98/12/3 به طرفیت خوانده تقدیم شعبه شورای حل اختالف 20 فرخ شهر 
نموده که به کالسه 827/98 ثبت گردیده و با عنایت به مجهو ل المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود.
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 20 فرخ شهر

آگهی مفقودی
برگ س��بز کامیونت زامیاد مدل 1399 به رنگ آبی روغنی به ش��ماره شاسی NAZPL140TL0562334 و 
به شماره موتور Z24824787Z و به شماره پالك 56J88767 به  نام خانم ندا براتی قهفرخی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرکرد

آگهی مفقودی
م��دارك: برگ کمپانی خودرو وانت پیکان م��دل: 1384 پالك: ایران 33 876 ق 61 موتور: 11284054894 

شاسی 12130358 به نام هانی ضیائی فشمتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهارستان

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 اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رای ش��ماره  139960306005007133 مورخ 99/09/17  هیات اول موضوع ماده 
ی��ک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیش��ابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض آق��ای خلیل دوالبی فرزند 
علی اکبر نس��بت به ش��ش دانگ اعیان یک باب س��اختمان به مس��احت 236/50 مترمربع از پالك شماره 433 
فرعی از 238 اصلی واقع در اراضی سروس��تان بخش 2 حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک رس��می 

اداره اوقاف و امور خیریه  محرز شده است. 
بنابراین به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و ماده 13 
آیین نامه مربوط، این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 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 باید 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: 99/09/24             تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/09 

7196 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 دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و 
برابر آرای شماره 139960306005007189 و 139960306005007190 مورخ 99/09/21  هیات اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای ابوالفضل حیدری فرزند علی اکبر 
و خانم عصمت باقری فرزند سیدحسن هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
276/17 مترمربع از پالك ش��ماره 209 فرعی مجزی ش��ده از 60 فرعی از9 اصلی واقع در اراضی ده کالغ بخش 12 

حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی حمدی 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 
باید 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: 99/09/24                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/09 

99/7192 م الف- علی امینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960324001002362 مورخ 99/7/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدعلی نظری فرزند قباد به شماره شناسنامه 20 کدملی 3539779426 صادره از گناوه را نسبت به شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 236/10 مترمربع در قسمتی از پالك 917 اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه 
از آقای محمدحسین صادق زاده و شرکا 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 انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 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. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع ذی صالح قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/09               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/24

444 م الف- محمد چهابدار- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960324001002371 مورخ 99/7/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حمزه جعفری فرزند ماندنی به شماره شناسنامه 7082 کدملی 3539260838 صادره از گناوه را نسبت به 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 260 مترمربع در قسمتی از پالك 917 اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری 
مع الواسطه از خانم گلی خانم کاج زاده و شرکا 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 تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع ذی صالح قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/9/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/9/24
447 م الف- محمد چهابدار- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

با انتخاب اعضای هيات مديره، علی نقوی به عنوان سومين 
مدير عامل بورس انرژی ايران انتخاب و جانش��ين سيدعلی 
حسينی شد كه اعالم كرده بود در دوره جديد حضور نخواهد 
داشت. نخستين جلسه دوره پنجم هيات مديره بورس انرژی 
ايران ديروز )يكش��نبه 23 آبان ماه( برگزار ش��د و س��لمان 
خادم المله به عنوان رييس هيات مديره، عليرضا خجس��ته 
وهاب زاده به عنوان نايب رييس هيات مديره و علی نقوی به 

عنوان مديرعامل انتخاب شدند.
ب��ه گزارش بورس انرژی ايران، پيش از اين س��يدعلی 
حسينی نزديك به هشت س��ال مديرعامل بورس انرژی 
ايران بود. طی دوره مديريت وی، بورس انرژی ايران از رشد 
عملكردی بااليی برخوردار شد و توانست جايگاه خود را در 
بازار انرژی ايران مستحكم كند. عرضه نفت خام در رينگ 

داخلی و بين المللی، عرضه منظم و مس��تمر فرآورده های 
هيدروكربوری و عبور ارزش معامالت اين بورس از يكصد 
هزار ميليارد تومان در 9 ماهه سال جاری، انجام بزرگ ترين 
معامل��ه تاريخ بازار س��رمايه به لحاظ حج��م و ارزش در 
بورس انرژی ايران و توس��عه معامالت بازار برق از جمله 
فعاليت های حسينی در اين مسووليت بوده است. وی پيش 
از حضور در س��مت مديرعاملی بورس انرژی ايران، عضو 
هيات مديره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار و عضو ناظر هيات مديره چهار  بورس 
كش��ور بوده و در راه اندازی و تاسيس اركان بازار سرمايه 
از جمله بورس ها نقش��ی اساسی ايفا كرده است. حسينی 

در حال حاضر رياس��ت هيات مديره شركت سپرده گذاری 
مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه را برعهده دارد كه اين 

مسووليت را ادامه خواهد داد.
علی نقوی كه پيش از اين معاون اجرايی بورس انرژی ايران 
بوده، نزديك به 15 سال سابقه فعاليت در بازار سرمايه ايران 
دارد. مديرعامل��ی مركز مالی ايران، عضويت در هيات مديره 
فرابورس ايران و مديريت صندوق توسعه بازار سرمايه از جمله 

سوابق ايشان است.
عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی � 

در همين ح��ال، ديروز انواع ف��رآورده هيدروكربوری 
ش��امل كاالهای اكستراكت نفت س��پاهان، آيزوريسايكل 

پااليش نفت اصفهان، آيزوريسايكل و حالل 402 پااليش 
نفت تهران و حالل 402 پااليش نفت بندرعباس در رينگ 
داخلی و حالل 402 ش��ركت نفت ستاره خليج فارس در 
رينگ بين الملل بازار فيزيك��ی بورس انرژی ايران عرضه 
شد. گفتنی است روز شنبه نيز كاالهای MTBE شركت 
پتروشيمی بندر امام، آيزوريسايكل پااليش نفت بندرعباس 
و ح��الل 402 پااليش نفت تبري��ز در رينگ داخلی و ته 
مانده تصفيه شده برج تقطير ) ATR-140(  پااليش نفت 
شازند در رينگ بين الملل بازار فيزيكی بورس انرژی ايران 
م��ورد معامله قرار گرفت. طی معامالت اين روز 61۷/22 
تن انواع فرآورده هيدروكربوری به ارزش بيش از 0۷0/ 2 
ميليارد و 69۷ ميليون ريال در بازار فيزيكی بورس انرژی 

ايران مورد دادوستد قرار گرفت.

انتخاب مدیرعامل جدید بورس انرژی ایران
بورس انرژی
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عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران :
وزارت صمت صدای اصناف باشد

»جهان صنعت«- با توجه به اينكه  وزارت صمت متولی اصناف است و اصناف 
زيرمجموعه وزارت صمت هستند ، الزم است تا وزارت صمت صدای اصناف باشد و 
برای حمايت از اين بخش قدم های الزم را بردارد. عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران 
با بيان اين مطلب گفت: اصناف در همه عرصه ها بدون هيچ چشمداشتی همكاری 
كرده و هميشه در صحنه حاضر بوده اند و سيل مشاركت اصناف در مسائل مدنی، 
اجتماعی و انقالبی و كمك های مومنانه بر كسی پوشيده نيست و اصناف هميشه 
در خط مقدم مشكالت كشور قرار گرفته اند و حال انتظار دارند تا وزارت صمت به 

عنوان متولی بخش اصناف صدای حمايت از صنوف باشد.
رسول جهانگيری تصريح كرد: اصناف شرايط دولت را درك می كنند، اما بايد 
مشكالت و دغدغه های اصناف نيز شنيده شود و وزارت صمت مسوول است تا از 
بخش زيرمجموعه خود كه در شرايط كرونا آسيب های زياد ديده حمايت كند 
و دغدغه ها و مش��كالت اين بخش را به گوش به مسووالن برساند و در راستای 
حل مشكالت اصناف با سازمان امورمالياتی و تامين اجتماعی و ستادملی كرونا 

صحبت كند.
جهانگيری اظهار كرد: بيش از 10 ماه اس��ت كه اصناف درگير مش��كالت و 
محدوديت های مقابله با بيماری كرونا هستند و آنقدری كه ديگر مشاغل در انتقال 
كرونا سهيم هستند، اصناف نيستند اما تمامی فشارها و محدوديت ها برای اصناف 
درنظر گرفته می شود و شايد تنها به دليل اين باشد كه اصناف در ويترين شهری 

قرار گرفته و بيشتر به چشم می آيند .
عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران افزود: اصناف از وزارت صمت به عنوان متولی 
اين بخش انتظار دارند كه اگر مجموعه ای در خصوص اصناف اظهار نظر می كند و 
يا حقوق اين بخش را ناديده می گيرد به عنوان مسوول پاسخگو باشد و دفاع كند 

و جايگاه و موقعيت اصناف را حفظ كند.
وی تاكيد كرد: دولت چون هيچ سهمی برای اصناف در ماهيت وجودی ندارد 
و تمهيداتی چون زمين رايگان، سرمايه گردش و مواد اوليه كه برای صنايع لحاظ 
كرده برای اصناف ديده نشده و سهمی در داير كردن واحدهای صنفی نداشته 
است به همين جهت حمايتی نيز از اين بخش ندارد و دولت بايد بداند كه اگر 
شرايط كسب وكار برای اصناف فراهم شود و بازار رونق بگيرد اين آرامش به جامعه 

نيز منتقل می شود.
عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران افزود: با توجه به شرايط اقتصادی بازار و 
آسيب بخش كثيری از اصناف در شرايط كرونا و اعمال محدوديت ها الزم است 
تا وزارت صمت رايزنی های الزم را با دولت جهت حمايت از اصناف در خصوص 
ارائه بسته حمايتی ، معافيت مالياتی و بيمه ای و تسهيالت مناسب با يك سال 

تنفس داشته باشد.

حباب ۵۰ درصدی قيمت ماهی در بازار
باشگاه خبرنگاران جوان- هم اكنون در تامين ماهی قزل آال، كپور، ميگو و 
برخی گونه های پرمصرف شوريده، شير و حلوا كمبودی وجود ندارد، اما متاسفانه به 
دليل شرايط عمومی اقتصاد و سيستم دالل بازی قيمت دچار نوساناتی است. ارسالن 
قاسمی مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان با بيان اين مطلب گفت: 
با توجه به كاهش دورهمی و مهمانی ها، امسال سطح تقاضا در شب يلدا نسبت به 

سال های قبل كمتر است، اما در عرضه مشكلی وجود ندارد.
قاسمی گفت: با توجه به كاهش سطح تقاضا نسبت به سال های قبل و توليد 

مناسب، كمبودی در عرضه ماهی شب يلدا نداريم.
قاسمی با اشاره به داليل گرانی ماهی در بازار بيان كرد: با گسترش ويروس 
كرونا و تعطيلی مراكز مصرف كننده، قيمت ماهی ناشی از مشكالت سيستم عرضه 
همچنان باالست، چرا كه بسياری از عرضه كنندگان و فروشندگان در مقاطعی از 
خريد ماهی از توليدكننده استنكاف می كردند تا بتوانند با پايين نگه داشتن سطح 

عرضه توجيهی برای افزايش قيمت داشته باشند.
اين مقام  مسوول با انتقاد از فقدان نظارت دستگاه های متولی همچون سازمان 
شيالت، سازمان حمايت و دامپزشكی بيان كرد: بنابر آمار وزارت جهاد كشاورزی 
ساالنه 900 هزار تن گوشت قرمز و بنا بر آمار شيالت يك ميليون و 200 هزار تن 
ماهی توليد می شود، در حالی كه ناظران متعددی بر گوشت قرمز نظارت می كنند، 

اما بر ماهی به عنوان گوشت سفيد نظارتی نيست.
او ادامه داد: با وجود آنكه محصوالت آبزی به عنوان تامين پروتئين مورد نياز 
مردم می تواند امنيت غذايی كشور را تامين كند، اما متاسفانه هيچ نظارتی بر آن 
نيست و استدالل مسووالن بر آن است كه ماهی كاالی لوكسی است كه تمام 

اقشار مصرف نمی كنند.
مديرعامل اتحاديه تكثير و پرورش آبزيان در پايان حباب فعلی قيمت ماهی 
در بازار را 20 تا 50 درصد اعالم كرد و گفت: با اعمال نظارت دقيق بر سطح بازار 
شاهد سودجويی عوامل واسطه و دالل نيستيم كه اين امر در تامين امنيت غذايی 

تاثير به سزايی دارد.

اهداف برگزاری همایش بزرگ تجاری ایران و اروپا
فارس-  همايش بزرگ تجاری ايران و اروپا به صورت وبينار و با برگزاری 
نشست های تجاری بين شركت های دو طرف در طول 20 روز برگزار می شود. 
 هادی س��يدی مش��اور امور بين الملل و توافقنامه های تجاری اين سازمان با 
اعالم اين خبر افزود: در اين رويداد، در طول 20 روز، نشست های تجاری بين 
شركت های دو طرف برگزاری می شود و  در سه روز همايش يعنی روزهای 24، 

25 و 26 آذرماه بيش از 60 نفر از ايران واروپا سخنرانی خواهند كرد.
وی در خصوص هدف از برگزاری اين رويداد اظهار كرد: هدف اصلی، ايجاد 
زمينه برای شركت های دو طرف جهت ورود به تعامل تجاری- اقتصادی است. 
ايجاد زمينه برای تحوالت جديد در اين حوزه می تواند منتهی به بازيابی روابط 
تجاری شده و فرصتهای زيادی را برای توسعه صادرات غيرنفتی كشور به همراه 
تامين واردات كاالهای سرمايه ای و واسطه ای از اروپا و زمينه سازی برای جذب 
سرمايه گذاری خارجی، افزايش صادرات و متنوع سازی بازارهای صادراتی و نيز 

همكاری های مشترك فراهم  كند.
گفتنی است عالوه بر همايش سه روزه، 12 مبحث آموزشی مرتبط با تجارت 
بين الملل و نفوذ در بازارهای جهانی با كمك مدرس��انی از ايران و اروپا ارائه 
می شود كه می تواند به ارتقای توان تخصصی شركت های ايرانی برای ورود به 

بازارهای جهانی كمك كند.

خبر

گ�روه بازرگانی- ب��ازار كاالهای 
اساسی همچنان در تنش به سر می برد 
ب��ه طوری ك��ه بازار برخ��ی كاالهای 
پرمصرف كه با زندگی روزانه مردم سر 
و كار دارد، اين روزها در ركود قرار دارد. 
در واقع وضعيت مالی مصرف كنندگان 
در كنار سودجويی برخی توليدكنندگان 
و توزيع كنن��دگان اج��ازه خريد را به 
آنها نمی دهد. اين در حالی اس��ت كه  
تنش های قيمتی در بازار اقالم اساسی 
طمع بسياری از سودجويان برای فروش 
اقالم بدون قيمت را به دنبال داش��ته 
است.  بررس��ی ها از سطح بازار نشان 
می دهد ك��ه در روز های اخير قيمت 
برخی اقالم همچ��ون چای، حبوبات، 
تخم مرغ، ميوه و... دچار نوساناتی شده 
است كه برخی فروشندگان اين افزايش 
قيمت ه��ا را غيرمنطق��ی می دانند و 
معتقدند حقوق قشر كارگر جوابگوی 
اين  هزينه ها نيس��ت. گشت و گذاری 
در بازار حاكی از آن اس��ت كه قيمت 
هر بس��ته چای 500 گرمی به 125 تا 
130 هزار تومان، هر شانه تخم مرغ 39 
ت��ا 45 هزار تومان، عدس 900 گرمی 
30 تا 33 هزار تومان، لوبيا قرمز 33 تا 
3۷ هزار تومان، لوبيا چيتی 40 تا 43 
هزار تومان، لپه 3۷ تا 40 هزار تومان، 
نخود 33 تا 35 هزار تومان و لپه باقالی 
40 هزار تومان رس��يده كه نسبت به 
هفته های اخير رشد چندبرابری داشته 
اس��ت. همچنين ب��ازار ميوه و صيفی 
تحت تاثير عوامل متعدد نظير بارندگی، 
تاخير در برداشت و مشكالت حمل و 
نقل، صادرات و هزينه های باالی توليد 

ملتهب شده است.
عرضه کاال باالتر از قیمت درج  � 

شده، گران فروشی است
البت��ه ماج��را تنها ب��ه اينجا ختم 
نمی شود چرا كه روی برخی كاال های 
مصرفی خانوار قيمت درج نمی شود كه 
بنا بر اذعان فروشندگان، كارخانه های 
توليدی به س��بب افزايش گاه و بيگاه 
قيمت از انجام اين كار اجتناب می كنند 
كه در اين  ميان مسووالن ستاد تنظيم 
بازار و دستگاه های ذی ربط بايد از بروز 

چنين تخلفاتی جلوگيری كنند.
در همي��ن خص��وص قاس��معلی 
حسنی دبير كل اتحاديه بنكداران مواد 
غذايی عرض��ه اجناس باالتر از قيمت 

مصرف كننده را تخلف و گران فروشی 
دانست و گفت: در شرايط فعلی اقتصاد و 
ركود بازار، عرضه كاال های اساسی خانوار 
باالتر از قيم��ت مصرف كننده تخلف 
و گران فروش��ی است كه دستگاه های 
مسوول با اعمال نظارت بيشتر بايد از 

تخلف جلوگيری كنند.
وی از افزاي��ش 30 تا 40 درصدی 
قيمت چای خب��ر داد و گفت: جهش 
چندبرابری قيمت چای غيرمنصفانه 
است و فشار مضاعفی به اقشار ضعيف 

و كارگران وارد می كند.
حسنی با اش��اره به اينكه افزايش 
چندبرابری قيمت چای معقول نيست، 
بيان كرد: در حال حاضر هر بسته چای 
500 گرمی 120 هزار تومان است كه 
اين نرخ منطقی نيست چرا كه كارگر 
دس��تمزد يك روز خ��ود را بايد صرف 

خريد چای كند.
دبي��ر كل اتحاديه بنك��داران مواد 
غذايی ادامه داد: با توجه به ركود بازار و 
گشايش های ارزی پيش بينی می شود 
فشار مضاعف از اقشار ضعيف برداشته 
شود اما متاسفانه شاهد كاهش قيمت 

نيستيم.
وی نرخ كنونی هر كيلو برنج هندی 

در عمده فروش��ی را 23 هزار تومان و 
برن��ج ايرانی را 33 ت��ا 34 هزار تومان 

اعالم كرد.
حس��نی درباره آينده ب��ازار اقالم 
اساس��ی بيان كرد: با توج��ه به ركود 
بازار و گشايش های ارزی انتظار می رود 
افزايش قيمتی در بازار رخ ندهد اما ثبات 

قيمت اقالم  حائز اهميت است.
دبي��ر كل اتحاديه بنك��داران مواد 
غذاي��ی ح��ذف ارز دولت��ی را يكی از 
راهكار های آرامش بازار اقالم اساس��ی 
دانس��ت و به باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: دول��ت برای حمايت از اقش��ار 
آسيب پذير با حذف ارز 4200 تومانی 
بايد مبلغ يارانه را افزايش دهد چرا كه 

اين ميزان يارانه جوابگو نيست
هر کیل�و مرغ بای�د ۲4 � هزار 

تومان فروخته شود
مهدی يوسف خانی رييس اتحاديه 
پرنده و ماهی نيز  درباره آخرين تحوالت 
بازار مرغ اظهار كرد: هم اكنون متوسط 
نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداری 
1۷ هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در 
خرده فروش��ی ها 24 هزار تومان است.  
وی ن��رخ مصوب هر كيلو مرغ زنده را 
13 تا 14 هزار تومان و مرغ گرم را 20 

ه��زار و 400 تومان اعالم كرد و گفت: 
عرضه با نرخ های باالتر تخلف اس��ت و 
مغازه داران بايد از مرغ های تنظيم بازار 

استفاده كنند.
يوسف خانی درباره اينكه عرضه مرغ 
با نرخ مصوب جوابگوی هزينه های توليد 
است، بيان كرد: گرچه عرضه مرغ با نرخ 
مصوب نياز تمامی مغازه داران را جوابگو 
نيست، اما به هر حال مغازه داران بايد از 

اين طريق خريداری كنند.
به گفته اين مقام مسوول، در عرضه 
مرغ های تنظيم بازار، مش��تقات معنا 
ندارد چرا كه مغازه داران ملزم به فروش 
كامل مرغ هس��تند. ريي��س اتحاديه 
پرن��ده و ماهی قيمت مصوب هر كيلو 
تخم م��رغ را 14 ه��زار و 500 تومان و 
هر ش��انه تخم م��رغ را 29 هزار تومان 
اعالم كرد. يوس��ف خانی در واكنش به 
عرضه هر ش��انه تخم مرغ با نرخ باالی 
40 هزار تومان تصريح ك��رد: در بازار 
آزاد قيمت هر شانه تخم مرغ 35 تا 36 

هزار تومان است.
رکود بازار گوشت  � 

همچني��ن منص��ور پوريان رييس 
شورای تامين كنندگان كشور با اشاره به 
اينكه بازار گوشت در ركود به سر می برد، 

گفت: با توجه به تعطيلی مراكز پرمصرف 
همچون تاالر های پذيرايی و رستوران، 
دام زيادی روی دست دامداران است كه 
با اين وجود دامدار با مشكالت متعددی 
در نوسان قيمت نهاده های دامی روبه رو 
است. پوريان قيمت كنونی هر كيلو دام 
سبك را 45 هزار تومان و دام سنگين 

را 35 هزار تومان اعالم كرد.
اين مقام مسوول با اشاره به داليل 
اختالف چندبرابری قيمت گوشت در 
بازار بيان كرد: با احتس��اب هزينه های 
جابه جايی، پالك گذاری و سود عوامل 
واس��طه و دالل هر كيلو دام سبك در 
ميادين با نرخ 50 تا 55 هزار تومان و دام 

سنگين 38 تا 40 هزار تومان است.
علی اصغ��ر ملكی ريي��س اتحاديه 
گوشت گوسفندی نيز گفت:  هم اكنون 
هر كيلو شقه گوس��فندی بدون دنبه 
با ن��رخ 105 هزار تومان به مغازه دار و 
115 هزار تومان به مصرف كننده عرضه 
می شود. وی عرضه و تقاضا را عاملی مهم 
در نوسانات بازار گوشت قرمز اعالم كرد 
و اف��زود: با كاه��ش تقاضا برای خريد 
گوشت در اواسط ماه و كنترل قاچاق 
دام زنده در مناطق مرزی، قيمت گوشت 

در بازار كاهش يافته است.

ملكی عرضه و تقاضا را تعيين كننده 
قيمت دانست و گفت: با توجه به شرايط 
فعلی عرضه و تقاضا پيش بينی می شود 
كه تا پايان ماه اتفاق خاصی در بازار رخ 
ندهد و قيمت ها به همين شكل باقی 

خواهد ماند.
علل گرانی میوه در بازار  � 

مصطفی دارايی نژاد رييس اتحاديه 
بارفروشان ميدان مركزی ميوه و تره بار 
با اش��اره به اينكه كمبودی در عرضه 
مي��وه نداريم، اظهار ك��رد: با توجه به 
فراوانی پرتقال، انار و نارنگی كمبودی 

در توزيع نداريم.
وی با اش��اره به علل گرانی قيمت 
ميوه در بازار افزود: با توجه به افزايش 
صد درص��دی هزينه ه��ای كارگری، 
بسته بندی، س��ردخانه، حمل و نقل، 
س��م، قيمت ميوه نسبت به سال قبل 
دچار نوساناتی شده، اما با اين وجود باز 
هم نسبت به ساير اقالم مصرفی سبد 

خانوار ارزان تر است.
دارايی نژاد با اشاره به داليل گرانی 
محصوالت جاليزی بيان كرد: با توجه به 
بارندگی های اخير و تاخير در برداشت، 
قيمت محصوالت صيفی در بازار دچار 
نوسان می شود، اما در مجموع كمبودی 

در عرضه صيفی نداريم.
وی قيم��ت كنونی هر كيلو هويج 
در ميدان مركزی را پنج تا شش هزار 
توم��ان اعالم كرد و گفت: قيمت هر 
كيلو ليموترش سنگی 12 تا 14 هزار 
تومان، لوبيا سبز 8 تا 12 هزار تومان، 
گوجه فرنگی انباری چهار تا پنج هزار 
تومان، گوجه فرنگی بوته ای هشت تا 
12 هزار تومان، گل كلم چهار تا پنج 
هزار تومان، كلم س��فيد 2 تا 3 هزار 
تومان، كدومس��مايی چهار تا هفت 
هزار تومان، كاهو رسمی سه تا چهار 
هزار تومان و كاهو پيچ ساالدی پنج 

تا شش هزار تومان است.
رييس اتحاديه بارفروشان ميدان 
مركزی در پايان از فراوانی بادمجان 
در ميدان مرك��زی خب��ر داد و گفت: 
قيمت كنونی هر كيلو بادمجان قلمی 
س��ه تا چهار هزار تومان و بادمجان 
گلخانه چهار تا ش��ش ه��زار  تومان 
اس��ت و به طور كلی امسال به سبب 
شرايط مس��اعد توليد، كمبودی در 

عرضه نداريم.

حذف قيمت از روی اقالم اساسی در برخی فروشگاه ها 

شیوع گران فروشی در بازار مواد غذایی

رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
سياست تخصيص ارز نباید زمينه ای برای رانت جویی 

و فساد شود
در سازوكار پيشنهادی دولت در سال آينده، تامين كاالهای اساسی با محوريت 
افزايش رفاه عمومی، محور اصلی اس��ت.    در همين راس��تا در جلسه ديروز ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و 
تجارت از نحوه تامين و توزيع كاالهای اساسی در سال آينده ارائه شد. پس از ارائه 
اين گزارش ها، سازوكار پيشنهادی دولت در خصوص نحوه تامين و توزيع كاالهای 
اساسی با مالحظه پيش بينی درآمدهای ارزی و شرايط اقتصادی كشور در سال آينده 
با تاكيد بر مقابله با رانت و فس��اد در فرآيند تامين تا مصرف كاال تش��ريح و ارزيابی 

شد.رييس جمهوری در اين جلسه گفت: در شرايط جنگ اقتصادی همه تالش دولت 
بر اين بوده كه با وجود فشارهای تحريمی، مشكالت معيشتی مردم كاهش يابد و 
اولويت دولت، تامين كاالهای اساسی در جهت افزايش رفاه عمومی و حمايت از اقشار 

آسيب پذير جامعه بوده است.
حسن روحانی كنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگيری از افزايش قيمت نسبی 
كاالهای اساس��ی، نرخ تورم دركش��ور و همچنين ايجاد رفاه نسبی در جامعه را از 
مهم ترين اهداف دولت عنوان و تاكيد كرد: سياس��ت كالن تامين و تخصيص ارز 
كاالهای اساسی نبايد زمينه ای برای رانت جويی و فساد شود.روحانی افزود: در همان 
حال كه برای بهينه سازی سياست كالن ارزی و تجاری كشور بايد تالش كرد، همزمان، 
وزارتخانه های صمت، جهاد كشاورزی و ساير دستگاه های ذی ربط موظف شده اند 
در چارچوب يك برنامه دقيق و با هماهنگی يكديگر نظام توزيع و نظارت بر قيمت 
كاالها را به شكل دقيق كنترل و مديريت كنند.رييس جمهوری ادامه داد: در سازوكار 

پيشنهادی دولت در سال آينده، تامين كاالهای اساسی با محوريت افزايش رفاه عمومی، 
محور اصلی است و بايد با تخصيص منابع ارزی الزم، در يك حركت نظام مند تامين، 
توليد و توزيع در كشور، اجرايی شود.روحانی تاكيد كرد: در اين سازوكار پيشنهادی، 
مبارزه با رانت و فساد و ايجاد شفافيت در فرآيند تامين تا مصرف كاال، مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و در عين حال تداوم سياست های خوداتكايی در توليد كاالهای 
اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.رييس جمهوری در ادامه بر ضرورت 
حضور ميدانی ناظران و ايجاد شفافيت در قالب يك سامانه فراگير در حوزه توزيع و 
قيمت گذاری برای كنترل قيمت ها تاكيد كرد و گفت: در اين زمينه گام های بزرگی 
برداشته شده و دولت مصمم است با تكميل سامانه جامع تجارت، تامين شفافيت در 
سراسر مسير تامين و توزيع، زمينه های رانت و فساد را از بين ببرد.روحانی همكاری 
و هماهنگی دستگاه قضايی و اتحاديه های صنفی در اين مسير برای كنترل قيمت ها 

را حائز اهميت دانست .

زار
با

شرکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی »خرید لوله  
12اینچ«  مناقصه به شماره نیاز در سامانه ستاد )2099001402000048( را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی ) دولت( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه گر دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام نمایند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1399/09/17 می باشد.

مبلغ برآورد اولیه: 441/000/000/000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به 

شماره 123402/ ت 50659 ه� تاریخ 1394/09/22 به مبلغ 11/520/000/000 ریال
آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گزار در سایت تا ساعت16:00 روز دوشنبه 

تاریخ 99/09/24 
آخرین زمان بارگذاری اس��ناد توس��ط مناقصه گر در سایت تا ساعت 16:00روز دوشنبه 

تاریخ 99/10/08

 زمان بازگش�ایی پاکت ها )از طریق س�امانه س�تاد( گش�ایش پاک�ت »الف، ب«: 
ساعت 11:00 روز یکشنبه تاریخ 99/10/14

گشایش پاکت »ج« : ساعت 11:00 روز یکشنبه تاریخ 99/10/21
مناقصه گران نیز می توانند جهت کسب اطالعات از دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت مراحل 
پیمان سپاری در خصوص اسناد مناقصه به آدرس: کرج، میدان طالقانی، بلوار تعاون، خیابان 
فرهنگ، روبه روی تربیت 6، ش��رکت گاز اس��تان البرز و تلفن: 143- 34187146 نمابر: 

32520868- 026 مراجعه و یا تماس حاصل نمایند.
شرایط مناقصه گر: ارائه تاییدیه وزارت نفت و یا شرکت ملی گاز ایران در خصوص 

اقالم موضوع مناقصه توسط مناقصه گران الزامی می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 41934- 021 دفتر ثبت نام: 85193768- 88969737
 ،)WWW.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت س��امانه

بخش »نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر« موجود است .
مدت اعتبار پیشنهادات:  3 ماه تقویمی در صورت صالحدید مناقصه گزار جهت یک دوره 

سه ماهه تمدید خواهد شد.

شرکت گاز استان البرز

قرار دادن خروجی دودکش وسایل گازسوز در حیاط خلوت های مسقف ممنوع است

)فراخوان تمدید مواعد زمانی مناقصه خرید لوله 12 اینچ »9930002«(
نوبت دوم

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت گاز استان البرز)سهامی خاص(

شماره مجوز: 5263. 1399

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب استان خراسان شمالی

آگهی ارزیابی کیفی  
نوبت دوم شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه( بر اساس قانون برگزاری معامالت دولتی 
پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) WWW.SETADIRAN.IR(  انجام و به 

عرضه کنندگان ذی صالح واگذار نماید.
  تعداد/ مقدارنام و مشخصات  کاالردیف

1 )PE100-PE80-pn 10,16 bar ( 33/153 مترخرید لوله پلی اتیلن  در اقطار مختلف

10/658 مترخرید انواع لوله فوالدی درزدار و بدون درز با روکش گالوانیزه و اپوکسی بهداشتی  2

3
خرید تجهیزات حفاظت الکترونیک برای منابع و مخازن آب شامل )رادار مایکرویوFMCW تحت شبکه 

"– افزاره صوتی چند منظوره تحت شبکه – پروژکتور تحت شبکه-
AUTODOOR/VANDAL   –  RESISTANCE- BASE PLATE با متعلقات 

حدود 12 عدد از هر دستگاه

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ 
و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت ملي صنایع مس ایران در نظر دارد،  اجراي کابل کشي فیبر نوري سایت میدوك 
تا بن یکه را از طریق مناقصه عمومي  به پیمانکار واجد صالحیت واگذار  نماید.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت رسمي شرکت به آدرس: 
   HTTP : //NICICO.COM

HTTP : //dargah.NICICO.COM

HTTP : //Shahrbabak.NICICO.COM

  مراجعه نمایید.

آگهي مناقصه شماره 4۱99۱34 
شرکت ملي صنایع مس ایران

با توجه به حركت تدريجی قدرت های 
نوظه��ور اقتصادی همانن��د چين، هند و 
روس��يه در حذف دالر از مبادالت تجاری، 
به خصوص در قراردادهای نفتی، هم اكنون 
فرصت بسيار مناس��بی برای ايران جهت 
اس��تفاده از اين امكان ب��رای حذف دالر از 
مبادالت تجاری خود و رونق تجارت با اين 
كشورها است.  در همين خصوص رييس 
تعاونی توليد كنندگان محصوالت غذايی 
گفت: به طور كلی ميزان اثربخشی تحريم ها 
عليه ايران به ميزان وابستگی اقتصاد كشور به 
معامالت دالری بستگی دارد. در حال حاضر 
دالر آمريكا به طرز وسيعی در معامالت و 
سرمايه گذاری های بين المللی مورد استفاده 

قرار می گيرد. در حال حاضر سهم دالر آمريكا 
از كل ذخاير ارزی بانك های مركزی جهان 
حدود 64 درصد است، سهم يورو 20 درصد 
و سهم يوآن تنها 5/ 2 درصد است.مهدی 
كريمی تفرشی افزود: مهم ترين مالك برای 
تبديل ش��دن واحد پولی يك كشور به ارز 
جهانی ميزان توليد ناخالص داخلی آن كشور 
و نقش اقتصاد آن كشور در تجارت بين المللی 
است. با توجه به رشد اقتصادی چين و تبديل 
آن در آينده نزديك به بزرگ ترين اقتصاد 
دنيا، طبيعی است كه ارز اين كشور اقبال 
بيشتری در تبادالت مالی جهانی پيدا كند 
اما هنوز برای جايگزينی آن با دالر آمريكا راه 
دراز و پرچالشی در پيش دارد.كريمی تفرشی 

گفت: با توجه به حركت تدريجی قدرت های 
نوظهور اقتصادی همانند چين، هند و روسيه 
در حذف دالر از مبادالت تجاری، به خصوص 
در قراردادهای نفتی، هم اكنون فرصت بسيار 
مناسبی برای كشورمان جهت استفاده از اين 
امكان برای حذف دالر از مبادالت تجاری 
خود و رونق تجارت با اين كش��ورها است 
اما ثبات در سياست ها و مقررات صادرات 
و واردات و حفظ انسجام در سياست های 
اقتص��ادی و پولی كش��ور از پيش نيازها و 
شرط اصلی كارآمدی اين راهكار است.رياست 
هيات مديره تعاونی توليد كنندگان محصوالت 
غذايی كشور گفت: برای كاهش اتكا به دالر 
يكی از راهكارهای اساسی استفاده دولت از 

پيمان های پولی و چندجانبه است. حدود 
35 كش��ور دارای پيمان های پولی يك و 
يا چند جانبه هس��تند كه در حال حاضر 
ايران نيز با كشورهای تركيه، روسيه، عراق و 
افغانستان پيمان دوجانبه پولی دارد كه بانك 
مركزی دو كشور طرف معامله، اين مساله را 
مديريت می كنند.تفرشی در آخر افزود: بستن 
پيمان هايی با كشورهايی با منافع مشترك 
و تطبيق با قوانين اين كشورها و تسهيل 
مقررات گمركی از راهكارهای تعريف يك 
واحد پولی مشترك و با ارزش برای مبادالت 
بين المللی است. اگر بتوانيم با يك ارز ديگر 
معامله بكنيم جذب سرمايه گذاری خارجی 
آس��ان تر خواهد بود. البته تحقق اين مهم 
مستلزم يك عزم و اراده ملی، بهبود فضای 
كسب و كار، بازار آزاد و رقابتی، بهبود قوانين 

صادراتی و بهبود كيفی محصوالت است.

ریيس هيات مدیره تعاونی توليد کنندگان محصوالت غذایی تاکيد کرد
بهترین فرصت برای کاهش وابستگی به دالر  

www.jahanesanat.irتجارتخانه
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کاهش ۱۰ درصدی ورودی آب به سدهای تهران
مدير دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسيس��ات آبی و برق آبی شركت آب 
منطقه ای تهران گفت: ورودی آب به س��دهای تهران 10 درصد كاهش يافته 

است.
محمد ش��هرياری، مدير دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسيس��ات آبی و 
برق آبی شركت آب منطقه ای تهران در گفت وگو با مهر با اعالم اينكه ورودی 
آب به س��دهای تهران از ابتدای س��ال جاری آبی تا 21 آذرماه سال 99، رقم 
164 ميليون مترمكعب بوده اس��ت، گفت: اين ميزان ورودی آب به سدهای 
تهران در مدت مشابه سال گذشته 183 ميليون مترمكعب بود كه در مقايسه 
با ورودی آب امس��ال، 10 درصد كاهش را نشان می دهد.وی افزود: در سامانه 
سدهای غربی تهران شامل سد اميركبير و طالقان افرايش ورودی آب را شاهد 
بوديم در حالی كه ميزان ورودی آب به سدهای سامانه شرقی شامل سد الر، 
لتيان و ماملو كاهش ورودی آب را داش��تيم.به گفته اين مقام مسوول ميزان 
ذخيره مخزن 5 س��د تهران 624 ميليون مترمكعب اس��ت كه اين ميزان در 
مدت مشابه سال گذشته 699 ميليون مترمكعب بود كه بررسی ها، ۷5 ميليون 
مترمكعب كسری را نشان می دهد.شهرياری ميزان ذخيره مخزن سد اميركبير 
را از ابتدای س��ال آبی جاری تا 21 آذر ماه 99، 108 ميليون مترمكعب اعالم 
كرد و اظهار كرد: اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 116 ميليون مترمكعب 
بود. رقم ذخيره سد لتيان، الر، طالقان، ماملو امسال به ترتيب 36، 62، 258 و 
161 ميليون مترمكعب بوده است كه در مدت مشابه سال گذشته ذخيره آب 
مخزن اين سدها به ترتيب ياد شده، 35، ۷5، 265 و 20۷ ميليون مترمكعب 
است.مدير دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسيسات آبی و برق آبی شركت آب 
منطقه ای تهران توضيح داد: با وجود بارندگی هايی كه از ابتدای سال جاری آبی 
تا 21 آذرماه س��ال امسال شاهد بوديم، 2 درصد از مدت مشابه سال گذشته 
عقب هستيم.وی گفت: ميزان ورودی آب به سد اميركبير، 16 درصد افزايش، 
سد طالقان 43 درصد افزايش، سد ماملو 54 درصد كاهش، سد الر 13 درصد 
كاهش داشته است و در سد لتيان شاهد تغييرات چندانی نبوديم.شهرياری با 
اشاره به محدوديت های موجود شرايط كرونا، تصريح كرد: به طور كلی از زمان 
چالش كرونا شاهد افزايش رژيم مصرف آب به دليل تشديد مسائل بهداشتی 
بوديم كه در اين راس��تا از مردم تقاضا داريم ضمن رعايت مس��ائل بهداشتی، 

مديريت مصرف آب را مديريت كنند.

۷۷۷ ميليون مترمکعب  مصرف روزانه گاز در کشور
مدير ديسپچينگ شركت ملی گاز ايران گفت: مجموع مصرف گاز كشور در 

شبانه روز گذشته به ۷۷۷ ميليون مترمكعب در روز رسيده است.
محمدرضا جواليی توضيح داد: مصرف گاز بخش خانگی و تجاری در 24 

ساعت گذشته به 585 ميليون مترمكعب در روز بالغ شد.
وی افزود: با وجود افزايش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری اما گازرسانی 
به نيروگاه ها نيز در جريان است و روزانه ۷0 مليون مترمكعب گاز به نيروگاه های 
سراسر كشور تحويل می شود.به گفته جواليی، همچنين ايران به تعهدات صادراتی 
خود نيز پايبند است و صادرات گاز 38 ميليون مترمكعب در روز برآورد می شود.
به گزارش ايرنا، همزمان با كاهش دمای هوا در اغلب نقاط كشور و پايداری سرما، 

مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری افزايش پيدا كرد.
اكنون هيچ نقطه ای از كشور با مشكل قطعی گاز و افت فشار روبه رو نيست 
كه اين مهم با تكيه بر افزايش توليد گاز از پارس جنوبی و همچنين گسترش 
شبكه گاز كشور محقق شده است.پيش از اين نيز مدير هماهنگی و نظارت بر 
توزيع مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: ظرفيت توليد روزانه در اين مجتمع حدود 
560 ميليون مترمكعب گاز تصفيه شده است كه معادل بيش از ۷0 درصد توليد 

گاز ايران بوده و نقش مهمی در تامين امنيت انرژی كشور دارد.

اقدام جدید چين برای توسعه توليد گاز شيل
چين با كاهش محدوديت ها برای شركت های خارجی و پشتيبانی از هزينه ها، 
درصدد جذب سرمايه گذاری در توسعه گاز شيل است تا توليد گاز طبيعی خود 
را همزمان با رشد تقاضای داخلی تقويت كند.به گزارش ايسنا، چين ذخاير گاز 
شيل دارد اما استخراج اين منابع از نظر زمين شناسی چالش برانگيز است بنابراين 
معلوم نيست آيا مشوق هايی كه اين شركت در نظر گرفته است شركت های نفتی 
بين المللی را جذب خواهد كرد يا خير. استان گيژو اخيرا شش بلوك اكتشافی برای 
ذخاير گاز شيل را عرضه كرده اما پيشنهادها برای آنها بسيار كمتر از پيشنهادهای 
مطرح شده در يك مناقصه مشابه در اين استان در سال 201۷ بود.چين سال هاست 
تالش می كند توسعه و توليد گاز شيل را تشويق كند. اين كشور با افزايش واردات 
گاز طبيعی و LNG برای تامين تقاضای رو به رشد مواجه است و تالش می كند 
توليد داخلی را افزايش دهد كه شامل مشوقهايی برای گاز شيل و توليد گاز متان 
از زغال سنگ است.واردات چين در سال 2010 تنها 15 درصد از تامين گاز طبيعی 
در اين كشور به حساب می آمد اما تا سال 2018 سهم واردات در تامين داخلی 
گاز به 45 درصد افزايش يافت. با رشد باالتر مصرف از توليد داخلی گاز طبيعی، 
چين در سه سال گذشته تالش كرده است توليد داخلی را افزايش دهد.جديدترين 
مشوق های اين كشور شامل افزايش دوره اكتشاف برای شركت ها از سه به پنج سال 
و اجازه به شركت های نفت و گاز خارجی برای فعاليت مستقيم در چين به شرط 
ثبت يك دفتر در اين كشور است. بخش نفت و گاز چين اكنون رسما به روی 
مشاركت خارجی بدون الزام به تشكيل جوينت ونچر با شركت های چينی گشوده 
شده است.بر اساس گزارش اويل پرايس، غول های انرژی چينی هم سرگرم كار 
برای توسعه منابع گاز شيل هستند. به عنوان مثال پتروچاينا سال گذشته اضافه 
شدن ۷41 ميليارد مترمكعب به ذخاير گاز شيل خود در استان سيچوان و همچنين 

ذخاير 358 ميليون تن در ميدان گازی كينگ چنگ را اعالم كرد.

بانك جهانی هش��دار داده در صورتی كه 
تا سال 2050 چاره ای برای تغييرات اقليمی 
حاصل از گرمايش زمين انديش��يده نش��ود، 
150 ميليون انسان مجبور به ترك سرزمين 

خود خواهند شد.
نكته مهم اينكه  در س��ال 1990 ميالدی 
ميزان توليد س��االنه دی اكس��يدكربن جهان 
ح��دود 20/5 ميليارد تن بود و در س��ه دهه 
گذشته اين رقم 66 درصد رشد داشته است. 
در همين راستا پنج سال پيش جامعه جهانی 
بع��د از تعللی طوالن��ی، در نهايت به توافقی 
دست يافت كه بر اساس آن كشورها به كاهش 
گازهای گلخانه ای متعهد شدند كه مهم ترين 
عامل گرمايش زمين است؛ با اين چشم انداز 
كه جلوی گرم تر ش��دن بي��ش از 2 درجه ای 
زمين نسبت به دوران پيشاصنعتی را تا پايان 

قرن حاضر بگيرند.
برخی از كشورها مانند ايران كه هفتمين 
توليد كننده گازهای گلخانه ای جهان اس��ت، 
توافق كردند كه به صورت مرحله ای تا س��ال 
2030 تولي��د گازهای گلخان��ه ای را كاهش 
دهن��د ك��ه در مورد ايران چه��ار درصد بود. 
ايران ق��ول داده بود كه اگر 35 ميليارد دالر 
سرمايه خارجی جذب كند، آماده است حتی 
12 درصد از توليد گازهای گلخانه ای را كاهش 
دهد. طی پنج س��ال گذش��ته توليد گازهای 
گلخانه ای ايران نه تنها كاهشی نداشته بلكه 
بنا بر گزارش »پروژه جهانی كربن«، 20 درصد 
نيز افزاي��ش يافته و توليد دی اكس��يدكربن 
حاصل از سوخت های فسيلی كشور به ۷80 

ميليون تن در سال گذشته رسيده است.
توليد گازهای گلخانه ای در ايران از ابتدای 
انقالب اسالمی تاكنون نزديك چهار برابر شده 
و تواف��ق پاريس حتی به تصويب مجلس هم 

نرسيده است.
برخی ديگر از كش��ورها مانند كشورهای 
عضو اتحاديه اروپا بسيار بيشتر از آنچه انتظار 
می رفت كاه��ش توليد گازه��ای گلخانه ای 
داش��تند و حتی روز جمعه 21 آذر 2۷ عضو 
اتحاديه اروپا متعهد شدند سال 2030 توليد 
گازه��ای گلخان��ه ای را 55 درص��د كاهش 

دهند.
اتحاديه اروپا در س��ه دهه گذش��ته توليد 
دی اكس��يدكربن از سوخت های فسيلی را به 
صورت متم��ادی كاهش داده و از باالی 3/8  
ميليارد تن به حدود 2/9 ميليارد تن در سال 

رسانده است.
آمريكا در زمان رياس��ت جمهوری دونالد 
ترامپ از توافق پاريس خارج ش��د و پارسال 

نزدي��ك 5/3 ميلي��ارد تن دی اكس��يدكربن 
توليد كرد. با اين حال طی پنج سال گذشته، 
تولي��د گازه��ای گلخانه ای آمري��كا تغييری 

نداشته است.
جو بايدن رييس جمه��ور منتخب آمريكا 
گفته اس��ت بازگش��ت ب��ه تواف��ق پاريس از 

اولويت های دولتش خواهد بود.
هند و چين از بزرگ ترين مصرف كننده های 
سوخت های فسيلی جهان نيز توليد گازهای 
گلخانه ای را در پنج س��ال گذشته به ترتيب 

18 و 4 درصد افزايش داده اند. 
عربس��تان و روس��يه هم افزاي��ش توليد 
گازهای گلخانه ای داشتند اما توليد گازهای 
گلخان��ه ای برخی ديگر از كش��ورهای بزرگ 
مصرف كننده انرژی مانند ژاپن و كره جنوبی 

كاهش يافته است. 
چين كه بزرگ ترين توليد كننده گازهای 
گلخانه ای دنياست نيز قرار است تا سال 2030 
انتشارات دی اكسيدكربن در واحد محصوالت 
توليدی با همان ش��دت كربن را نس��بت به 
س��ال 2005 تا 65 درص��د كاهش دهد. در 
سال 2015 هم چين متعهد شده بود تا سال 
2030 انتشارات كربن خود را بين 60 تا 65 

درصد كاهش دهد.
رييس جمه��ور چين اعالم كرده تا س��ال 

2030 نرخ كاهش انتشارات كربن اين كشور را 
نسبت به فعاليت های اقتصادی در چين بيشتر 
خواهد كرد و اهداف جديدی هم برای توسعه 

تجديدپذيرها و جنگل ها تعيين می كند. 
بر اس��اس اع��الم چي��ن، در انتهای دهه 
جاری ميالدی چين به پيك انتش��ارات خود 
خواه��د رس��يد. ژی ژيانگ پين��گ از طريق 
ويدئوكنفران��س در اجالس مجازی تغييرات 
اقلي��م گفت: »با افتخ��ار اعالم می كنم كه ما 
برای سال 2030 تعهدات بيشتری را در نظر 
گرفته ايم.« او تاكيد كرد: »چين هميش��ه در 
عمل به تعهدات خ��ود جايگاه بااليی دارد«.
رييس جمهور چين قول داده است كه ظرفيت 
برق بادی و خورشيدی نصب شده در اين كشور 
را تا سال 2030 به 1200 گيگاوات برساند و 
سهم سوخت های فسيلی را از مصرف انرژی 
اوليه چين در همان بازه زمانی به 25 درصد 

كاهش دهد. 
پيش از اين ق��رار بود چين اين رقم را به 

20 درصد كاهش دهد.
در س��ال 2019 چين توانس��ت ظرفيت 
نصب شده تجمعی انرژی خورشيدی و بادی 
اي��ن كش��ور را به 414 گيگاوات برس��اند. تا 
پايان اين س��ال هم قرار است 240 گيگاوات 
ديگر بر ظرفيت انرژی خورشيدی نصب شده 

اين كش��ور اضافه ش��ود. با اين حال فعاالن 
محيط زيست می گويند چين ظرفيت اقدامات 
بيشتر را دارد و می تواند تا سال 2030 شدت 
كرب��ن خود را حتی ۷0 تا ۷5 درصد كاهش 
دهد. بدي��ن ترتيب در عم��ل كاهش توليد 
گازهای گلخانه ای توسط اروپا و برخی ديگر 
از كشورها عمال با افزايش توليد اين گازها در 
ديگر كشورها خنثی شده و هنوز هم ساالنه 
33 تا 34 ميليارد تن دی اكسيدكربن از طريق 

انرژی های فسيلی راهی هوا می شود.
به گزارش دويچه وله، بر اس��اس آمارهای 
آژانس بين المللی انرژی، اداره اطالعات انرژی 
آمريكا و غول نفتی بريتانيا، ش��ركت بی پی، 
طی س��ال گذش��ته نزديك پنج ميليارد تن 
نفت خام، 3/8 ميلي��ارد تن معادل نفت  خام 
زغال سنگ و 3/9 تريليون مترمكعب گاز در 

جهان مصرف شده است.
از س��ال 2009 ت��ا 2019، ميزان مصرف 
س��وخت های فس��يلی در جهان نزديك 20 
درصد رش��د داش��ته اس��ت. البته به خاطر 
افزايش راندمان صنايع، خودروها، نيروگاه ها 
و...، شتاب رشد توليد گازهای گلخانه ای نسبت 
به مصرف س��وخت های فس��يلی كم بوده اما 
آژان��س بين المللی انرژی هش��دار داده كه از 
سال 201۷ تا 2019 ميزان سرمايه گذاری ها 

در بخش افزايش بهره وری انرژی در حد 250 
ميليارد دالر در سال ثابت مانده و امسال نيز 
انتظار می رود به خاطر شيوع كرونا و تنگناهای 
مالی دولت ها و شركت ها، اين رقم 10 درصد 
كاهش يابد. نكته مهم اينكه با وجود توس��عه 
سريع تر انرژی های پاك، هنوز هم 84 درصد 
از كل انرژی مورد نياز جهان از س��وخت های 

فسيلی تامين می شود.
انرژی های تجديدپذير در سال گذشته تنها 
پن��ج درصد مصرف انرژی جهان را تش��كيل 
داده و توليد برق آبی حدود شش درصد و در 
نهايت انرژی هسته ای تنها چهار درصد سهم 

در مصرف انرژی جهان داشته است.
آژان��س بين الملل��ی ان��رژی می گويد در 
س��ال جاری به خاطر ش��يوع كرونا و كاهش 
تقاضای جهانی انرژی، انتظار می رود مصرف 
س��وخت های بس��يار آالينده مانن��د نفت و 
زغال سنگ به ترتيب 9 و هشت درصد كاهش 
يابد و انتش��ار گازهای گلخانه ای نيز هش��ت 

درصد افت كند.
اينك��ه مص��رف  اميدوار كنن��ده   نكت��ه 
س��وخت های پاك )انرژی بادی، خورشيدی 
و...( نزديك يك درصد افزايش خواهد داشت. 
همچني��ن انتظار نم��ی رود در س��ال آينده 
مي��الدی مصرف نفت و زغال س��نگ افزايش 

چشمگيری داشته باشد.
اما در سال های پيش رو اگر جامعه جهانی 
تصميم قاطع و فوری برای مواجهه با تغييرات 
اقليمی نگيرد، دوباره توليد گازهای گلخانه ای 

افزايش خواهد يافت.
 در اي��ن مي��ان برخ��ی از كش��ورهای 
توليد كننده انرژی های فس��يلی به شدت به 
درآمدهای سنتی خود وابستگی دارند و برخی 
ديگر مانند چين و هند نيز بيش از هر چيزی 
نيازمند مصرف بيشتر انرژی های فسيلی برای 
رشد اقتصادی هستند؛ موضوعی كه به چالش 

عمده توافق پاريس تبديل شده است.
اجالس اقليمی س��ازمان ملل با مشاركت 
آنالي��ن بي��ش از ۷0 رهبر جه��ان در حالی 
برگزار می شود كه اثرات استفاده از انرژی های 
فسيلی، جنگل زدايی، جنگل سوزی ، آلودگی 
اقيانوس ها و ستيز انسان با طبيعت نمايان تر 

از هميشه شده است.
آب شدن يخ های قطبی، باال آمدن سطح 
درياها، تابستان های بسيار گرم و طوالنی كه 
منجر به آتش س��وزی جنگل ها از استراليا تا 
آمريكای جنوبی می ش��ود، خشكس��الی ها و 
س��يالب های شديد و شتاب روزافزون از بين 
رفت��ن گونه های مختلف جانوری تنها بخش 
كوچك��ی از تبع��ات گرمايش زمين اس��ت. 
اكن��ون بايد منتظ��ر ماند و دي��د آيا جامعه 
جهانی اراده حفظ گرمايش زمين در س��طح 
2 درجه باالتر از دوران پيشاصنعتی را خواهد 
داشت يا بايد نسل های آينده تاوان سنگين و 
حتی غيرقابل بازگشت عدم توجه به تغييرات 

اقليمی را بدهند.

بيم و اميدهای یک توافق بعد از ۵ سال

جنون استفاده از سوخت های فسیلی

هفته گذشته بلومبرگ در گزارشی از انعقاد يك قرارداد 
نفتی ميان دولت های چين و عراق خبر داد كه بر اساس آن، 
بغ��داد قرارداد های بلندمدتی را با پكن امضا می كند و پول 
نفتی را كه قرار است در آينده بفروشد، به صورت پيش فروش 

دريافت می كند.
البته اين گونه قرارداد ها پيش تر هم تجربه شده است اما 
از نظر حجم، قرارداد اخير يكی از قرارداد های بزرگ نفتی در 
حوزه تجارت محس��وب می شود. عراقی ها به پول نياز دارند، 
چينی ها نيز پول دارند و برای نفتی كه می خواهند بخرند به 
حساب فروشنده واريز می كنند. طرف های اين معادله برای 
آنكه از امنيت اقتصادی و جريان پايدار انرژی برخوردار باشند 

اين قرارداد را به امضا رساندند اما نكته اصلی چيست؟
به گزارش ميز نفت، اينكه چينی ها به عراق تمايل بسياری 
دارند، به دليل ذخاير و توليد نفت اين كشور است، اما اين همه 
ماجرا نيست. پكن از دوران حكومت صدام سعی می كرد جای 
پای خود را در خاورميانه و اين كش��ور محكم كند، هرچند 
ك��ه در ابتدای ابراز وجود گام هايش محتاطانه بود، ولی طی 
يك دهه اخير بيشترين سرمايه گذاری در ميان كشور های 
خاورميانه را در عراق انجام داده اس��ت. اين كش��ور بيش از 
150 ميليارد بشكه نفت دارد كه با توجه به تازه نفس بودن 

ميادينش، منبع بزرگی برای تامين كشوری است كه تا هفت 
س��ال آينده به بزرگ ترين مصرف كننده نفت جهان تبديل 
می شود. كشوری در اين مختصات، حتما دسترسی به منابع 
را در اولويت و استراتژی های خود قرار می دهد تا جايگاهش 
را در اقتصاد جهانی مس��تحكم تر و عنوان نخستين قدرت 

اقتصادی را تصاحب كند.
با چنين رويكردی، چين در عراق سرمايه گذاری می كند 
و در قبال آن، عالوه بر كسب امتيازات شيرين، آينده انرژی 
خود را نيز تضمين می كند. كش��وری ك��ه تقريبا در حوزه 
زيرس��اخت های صنعتی، نيروگاهی، برقی و عمرانی بسيار 
وضعيت ناگواری دارد، مورد توجه چينی ها قرار گرفته است. 
مانند آلمان و آمريكا، اما مساله اينجاست كه عراق تصميم 
گرفته در چه پازلی بازی كند. از زمان نخس��ت وزيری نوری 
مالكی تا عادل عبدالمهدی، رويكرد سياستمداران عراقی برای 
بازسازی كشورشان روی چين متمركز بوده است. چينی ها 
برنامه بلندپروازانه ای را در حوزه اقتصادی در دست اجرا دارند و 
اصوالً هر كشوری كه در اين برنامه حضور داشته باشد، می تواند 
آينده روشنی را برای خود ترسيم كند. درست برعكس چين، 

آمريكايی قرار گرفته كه برای »كارسازی« برای شركت های 
خود از ابزار تحريم و تهديد استفاده كرده و بابت قرارداد هايی 
كه ميان بغداد و پكن امضا می شود، آتش اعتراضات در جنوب 

عراق و حتی پايتخت اين كشور را شعله ور می كند.
استراتژی انرژی چين، پايه سرمايه گذاری های خارجی اين 
كشور است و عراق هم با درك درست از سند های باالدستی 
پكن، همكاری های خود را افزايش داده است. چين به نفت 
عراق نياز دارد و عراق نيز به پول چين. بين النهرينی ها دوست 
ندارند تماشاگر بازی باشند كه جايگاه نخست صادركننده نفت 
به چين، ميان عربس��تان و روسيه دست به دست می شود. 
گرچه غربگرايان در عراق روی اتحاد اس��تراتژيك با آمريكا 
تاكي��د دارند، اما نبايد از ياد برد كه عراق چيزی جز نفت و 
خرما ندارد؛ كاال هايی كه اصوال بازار مصرفی در اياالت متحده 
ندارد و اگر هم پيوندی برقرار شود يك پيوند تجاری است، 

درست برخالف چين.
وقتی در سال 2003 ارتش اين كشور به عراق حمله كرد، 
شركت های غربی و آمريكايی صاحب قرارداد های نفتی شدند تا 
با استخراج نفت عراق، امنيت انرژی كشورشان را تامين كنند. 

از سال 2010 به بعد با افزايش توليد نفت آمريكا، استراتژی 
واشنگتن تغيير كرد. شركت های آمريكايی عراق را ترك كردند 
و به كردستان رفتند. نفت عراق ديگر برای كاخ سفيد اهميت 
امنيتی نداشت و تنها چيزی كه اياالت متحده در پی آن بود، 

پول صادرات نفت اين كشور بود.
عراقی ها اين را درك كرده اند. عادل عبدالمهدی نخست وزير 
سابق عراق نيز به اين موضوع در پارلمان اعتراف كرد و گفت كه 
ترامپ او را تهديد كرده چنانچه به جای شركت های آمريكايی 
با شركت های چينی قرارداد های اقتصادی امضا كند، اين كشور 
را تحريم می كند. با اين وجود، بغداد گرايش خود را به سمت 
چين حفظ كرده تا عالوه بر جذب س��رمايه گذاری از پكن، 
نياز ه��ای مالی و اقتصادی خود را نيز برطرف كند. برخالف 
عراق كه دوران گذر از روابط تجاری به روابط استراتژيك را 
درك كرده است، ولی دولت ايران و اغلب كارگزاران آن طی 
چند سال گذشته، بدون توجه به مبانی روابط بين المللی بر 
اساس منافع اقتصادی، يك رابطه موفق را فروش نفت و امضای 
دو، سه قرارداد با شركت های غربی می دانند كه با ساده ترين 
تحريمی همه چيز را متوقف می كنند. آيا سياستمداران عراقی 
فهم بيشتری از دولت تدبير و اميد دارند يا دولت مستقر، برنامه 

ديگری در سر داشته و دارد.

بازی بغداد در استراتژی انرژی چين
زاویه

فرم اشتراك روزنامه

    شرایط اشتراك :
ساعات تحویل روزنامه از 6 الی 11 صبح

شروع اشتراك ( متقاضيانی که درخواست خود را به طور کامل تحویل نمایند ) اول و شانزدهم هر ماه می باشد. 
مبلغ مندرج در جدول فوق بابت روزانه یک نسخه اشتراك می باشد .

لطفاً کپی فيش بانکی را تا پایان اشتراك نزد خود نگهداری فرمائيد .
در صورت عدم تحویل روزنامه حداکثر تا ساعت 14 همان روز مراتب را با تلفن   88731981  اعام فرمائيد .

 نام و نام خانوادگی : ..................................... شرکت / موسسه : ................................... کدپستی : ........................ تلفن :.......................

فاکس : ................................  تعداد درخواستی :......................................  مدت اشتراك:  6 ماهه                    یک ساله   

آدرس : ...........................................................................................................................................................................................

شماره فيش بانکی : ........................................ بانک : .........................................   تاریخ واریز فيش : ....................................................

یک ساله6 ماههدوره اشتراك
3/000/0006/000/000هزینه اشتراك (ریال)

کليه متقاضيان محترم می توانند هزینه اشتراك خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدول ذیل : 
 به حساب  شماره 63938042  بانک رفاه شعبه ميدان فردوسی  کد 180 

 IR450130100000000063938042 و یا به شماره شبای 
به نام  روزنامه جهان صنعت 

 واریز و اصل سند بانکی مربوطه را به همراه فرم تکميل شده به دفتر امور مشترکين روزنامه جهان صنعت ارسال نمائيد . 
آدرس : ميدان آرژانتين- بلوار بيهقی- خيابان  دهم غربی- پاك 10- واحد 2 و یا ارسال از طریق نمابر : 88731431

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

 « فقط تهران بزرگ »

مديران اجرايی پ��روژه احداث خط لوله 
گازی نورد استريم2 به تازگی اعالم كرده اند 
كه س��اخت خط اين لوله ازسر گرفته شده 
است. به گزارش گروه انرژی نفت خبر از اويل 
پرايس، مجريان پروژه خط لوله نورد استريم2 
اخي��را در بيانيه ای اعالم كردند كه كار روی 
پروژه خط لوله گاز جنجالی نورداستريم 2 در 
آب های دريای بالتيك در س��واحل آلمان از 

سر گرفته شده. 
در اين بيانيه گفته ش��ده است كه شناور 
فورچ��ون در حال انجام عمليات لوله گذاری 
يك قطعه 2/6 كيلومتری در آب هايی با عمق 
كمتر از 30 متر در منطقه انحصاری اقتصادی 
آلمان اس��ت. در همان روز، اداره حمل ونقل 
دريايی آلمان به منظور س��هولت اجرای اين 
پروژه به دريانوردان هش��دار داد كه از انجام 
هرگونه عمليات تا اواخر ماه جاری ميالدی 
خودداری كنند و گفت: »در منطقه خط لوله 
پيش بينی ش��ده لنگر انداختن يا ماهيگيری 

مجاز نيست.«
به گزارش اويل پرايس، اين خط لوله 11 
ميليارد دالری، كه تحويل گاز طبيعی روسيه 

به آلمان را دو برابر خواهد كرد، اما اجرای اين 
پروژه از اواخر س��ال 2019 ميالدی پس از 
توقيف دارايی ها و ايجاد محدوديت های ويزا 
برای شركت های درگير در اين پروژه توسط 
ايالت متحده، متوقف ش��ده بود. روسيه در 
ابتدا انتظار داش��ت اين خط لوله را در اوايل 

سال 2020 به اتمام برساند.
روس ه��ا اياالت متحده را به اس��تفاده از 
تحريم های انرژی به عنوان »سالحی« برای 
گشودن بازارهای جديد برای صنعت نفت و 
گاز خود متهم كرده اند. دولت دونالد ترامپ، 
رييس جمهوری اياالت متحده، آلمان و ساير 
كشورهای اروپايی را به دليل اتكا به روسيه 
برای تامين انرژی، ش��ديدا مورد انتقاد قرار 

داده است.
 كشورهای ديگر ازجمله لهستان، اوكراين 
و كش��ورهای حوزه دريای بالتيك نيز با اين 
اس��تدالل كه مسكو سابقه استفاده از منابع 
انرژی خود برای اعمال فشار سياسی را دارد، 
مخالف اجرای اين خط لوله هستند. سفارت 
اياالت متحده در برلين در تاريخ 5 دس��امبر 
از دولت آلمان خواست كه ساخت خط لوله 

را متوقف كند.رابين كوينويل كاردار سفارت 
در روز 5 دس��امبر به روزنام��ه هندلزبالت 
گفت: »اكنون زمان آن فرا رسيده كه آلمان 
و اتحاديه اروپا خواس��تار توقف احداث خط 
لوله شوند.« وی گفت: »اين يك نشانه واضح 
اس��ت كه اروپا ديگر رفتار نامناسب روسيه 
را قبول نمی كند.« ش��ركت دولتی گازپروم 
روسيه بيشترين سهم اين پروژه را در اختيار 
دارد، در حالی كه ش��ركت های وينترش��ل 
آلمان و يونيپر، ش��ركت مشترك نفتی شل 
هلند و انگليس، انی فرانسه و او ام وی اتريش 

نيز شركت دارند.
روسيه متعهد شده كه علی رغم مخالفت 
اياالت متحده، اين پروژه را با استفاده از منابع 
خود به اتمام برساند. هنوز 16 كيلومتر از اين 
خط لوله در آب ه��ای آلمان و 60 كيلومتر 
ديگر در بخش دانمارك باقيمانده تا اين خط 

لوله به طور كامل ساخته شود. 
پس از تصويب تحريم های اياالت متحده، 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه اظهار 
امي��دواری كرد كه خط لوله تا اوايل س��ال 
2021 تكميل ش��ود. فاز نخست اين پروژه، 
يعنی نورد اس��تريم 1 در س��ال 2011 آغاز 

به كاركرد.

روس ها پروژه خط لوله نورداستریم ۲ را از سر گرفتند
نمایه
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مهدیه بهارمست- تقريبا بيش از يك ماه است 
كه واكسن كرونا كشف شده و طبق گزارش ها هنوز 
به توليد انبوه سراسری نرسيده اما برخی كشورهای 
اروپايی و آمريكا مقدار قابل توجهی واكسن فايزر 
و مدرنا خريداری و تزريق را ش��روع كردند. البته 
كشورهايی مثل تركيه و عراق هم واكسيناسيون 
را شروع كردند اما نمونه روسی و چينی آن را بين 
مردم توزيع كردند. وزير بهداشت اعالم كرده بود 
واكسنی كه تاييد سازمان بهداشت جهانی را كسب 
نكرده، خريداری نمی كنند. از طرفی خريد واكسن 

مدرنا و فايزر هم امری محال است.
در همين راستا عضو ستاد مقابله با كرونا پيش تر 
به » جهان صنعت« گفته بود حمل ونقل واكسن 
فايزر بسيار سخت است زيرا اين نوع واكسن بايد 
در يخچال های با دمای منفی ۷0 درجه نگهداری 
ش��ود. البته واكسن مدرنا هم بايد در دمای منفی 
20 درجه باش��د. در كل ايران توانايی حمل ونقل 
اين واكسن ها را ندارد. حتی اگر اين واكسن ها هم 

خريداری شود امكان دارد به ايران نرسد.
حال اين موضوع بهانه ای شده تا ديروز مصطفی 
قانعی رييس كميته علمی ستاد مقابله با كرونا با 
حضور در يك برنامه تلويزيونی بگويد ايران به برنامه 
جهانی واكسن كرونا موسوم به كواكس اعالم كرده 
اين واكسن را نمی خواهد چون برای نگهداری اين 
واكسن به دمای منفی ۷0 درجه نياز است و چنين 

امكاناتی ندارد.
برنامه كواكس كه با حضور ۷6 كش��ور جهان 
دنبال می شود، زير نظر سازمان بهداشت جهانی 
ق��رار دارد و ه��دف آن كمك به خري��د و توزيع 
واكسن كرونا در همه كشورهای جهان است. اين 
اظهارات در حالی مطرح می شود كه پيش از اين 
عبدالناص��ر همتی رييس كل بانك مركزی ايران 
گفته بود به خاطر تحريم های دولت آمريكا امكان 
نقل و انتقال مالی و خريد واكسن از طريق برنامه 

كواكس را نداريم.
اظهارات همتی بازتاب گسترده ای داشت و يكی 
از سخنگويان كواكس به روزنامه واشنگتن پست 
گفت وزارت خزانه داری آمريكا »مجوز الزم« برای 
پرداخت پيش پرداخت خريد واكسن را صادر كرده 

و ايران منع قانونی در اين زمينه ندارد.
از طرفی ناصر رياحی رييس اتحاديه وارد كنندگان 
دارو در ايران در پاس��خ به سخنان مقامات رسمی 
كشور كه همواره بر مشكالت خريد دارو و در اين 
اواخر ناممكن بودن خريد واكسن به دليل تحريم ها 
تاكيد كرده اند، گف��ت: »امروز ما نيازهای دارويی 
كش��ور را به طرق مختلف و حتی از شركت های 
داروسازی آمريكايی، اروپايی و مواد اوليه  ساز هندی، 
چين و روسی وارد می كنيم و در همه اين معامالت 

هم ارز منتقل می شود.«
او با اش��اره به سخنان عبدالناصر همتی كه 
تاكيد كرده بود »پرداخت و انتقال ارز مورد نياز« 
برای خريد واكسن »به دليل تحريم غيرانسانی 
دولت آمريكا با مانع مواجه ش��ده است«، گفت: 
»بن��ده نمی دان��م ك��ه منبع اس��تنادی رييس 
 كل بانك مركزی كش��ور چيس��ت اما مطمئن 
هس��تم كه اين بانك ماهانه 100 ميليون يورو 
ب��رای واردات دارو و مواد اوليه آن و نيز واردات 
تجهيزات پزشكی به شركت ها می دهد در حالی  
كه اگر اين روند جاری نبود تخصيص ارز بی معنا 
می ش��د و اگر نمی توانس��تيم يك ماه دارو وارد 
كنيم دچار كمبودهای فاجعه  بار می ش��ديم و از 
اين  رو می توان نتيجه گرفت كه اين روند ادامه 
دارد.« او ي��ادآوری ك��رد: »كل مبلغ مورد نياز 
برای خريد واكس��ن ش��ايد دو يا در نهايت سه 
براب��ر اين مبلغ 100 ميليون يورو باش��د و اين 
مبلغی نيست كه مس��ووالن از بابت آن نگرانی 

جدی داشته باشند.«
ناصر رياحی يادآوری می كند كه تحويل واكسن 
به كش��ورها از طريق طرح كواكس كه س��ازمان 
بهداش��ت جهانی تدارك ديده اس��ت »اولويت را 
به كش��ورهايی می دهد كه واكسن را پيش خريد 

كرده  و يا خود سازنده واكسن باشند.«
حس��ن روحانی رييس جمهور يك روز پيش 
از اظه��ارات رييس اتحاديه وارد كنندگان دارو، در 
جلسه هيات دولت »صد لعن و نفرين به ترامپ« 
فرستاده بود كه انتقال و جابه جايی ارز را با مشكالت 

مواجه ساخته است.
همزم��ان با اظهارات ناصر رياحی، نايب رييس 
انجمن داروس��ازان ايران گفته بود »سازمان غذا 
و دارو تحت فش��ار س��نگين برای تاييد واكسن و 
داروهای ضد كرونا« ساخت داخل قرار گرفته است 
زيرا به گفته او »گرفتن تاييديه از وزارت بهداشت به 
معنای سرازير شدن درآمد كالن برای صاحب دارو 
است«. سيدعلی فاطمی اظهار اميدواری كرده بود 
كه سازمان غذا و دارو در اين زمينه »با بی طرفی« 

عمل كند و در »حق مردم جفا« روا ندارد.
ناصر رياحی درباره واكسن داخلی ضد كرونا، كه 

البته هيچ اطالع دقيقی درباره آن در دست نيست، 
تاكيد می كند كه خريد واكسن »به روش بالك« و 
تبديل آن به »محصول نهايی« در ايران »آسان تر 
از ايجاد ظرفيت برای توليد واكسن در كشور است«. 
او در اين زمينه يادآوری می كند كه »شركت های 
ايرانی هنوز به مرحله نهايی توليد واكسن دست پيدا 
نكرده اند و زمانی هم كه به اين مرحله برسند بايد 
واكسن توليدی آنها در سه مرحله آزمايش شود كه 
اين مسير ماه ها به طول خواهد انجاميد؛ بنابراين اگر 
بخواهيم تا آن زمان صبر كنيم ظرفيت توليد واكسن 
در شركت های خارجی هم افزايش پيدا خواهد كرد 
و حتی ممكن اس��ت ارزان تر هم ش��ود. اگر امروز 
واكسن های داخلی به نتيجه رسيده بود می توانستيم 
بگوييم كه بهتر است واكسن از آنها تامين شود و 
نيازی به خارج نداريم، اما مثال وضعيت فعلی ما 
شبيه هندوانه دربسته است كه هنوز معلوم نيست 

چه نتيجه ای خواهد داشت.«
وی تاكي��د می كن��د »كه حتما باي��د به اين 
شركت ها كمك كرد تا محصول و تحقيقات آنها به 
سرانجام برسد چراكه اين حمايت ها موجب ايجاد 
زيرساخت های توليد واكسن برای كشور خواهد شد، 
اما ضرورت حمايت ، ارتباطی به تامين واكسن كرونا 

برای كشور آن هم در زمان كوتاه فعلی ندارد.«
رييس اتحاديه وارد كنندگان دارو درباره مشكالت 
احتمالی خريد واكسن می گويد »مسلم اين است 
كه اگر بخواهيم به واكسن دسترسی داشته باشيم 
بايد مبلغ آن را قبل از تحويل محصول به  حساب 
شركت های توليدكننده واريز كنيم و اگر اين امكان 
فراهم نشود كشور در انتظار نوبت تحويل واكسن 
خواهد ماند و متاس��فانه ما هم رديف كش��ورهای 

ضعيف دنيا واكسن را دريافت خواهيم كرد.«
او ي��ادآوری می كند كه »در حال حاضر همه 

واكس��ن ها ساخته ش��ركت های اروپايی و آمريكا 
نيس��تند و كشورهای چين، هند و روسيه هم در 
حال ساخت واكسن هستند و می توان با آنها وارد 
معامله شد« و تاكيد می كند كه هم اينك »بخشی 
از داروهای وارداتی به كشور ساخته كمپانی های 
آمريكايی هس��تند و اين داروها را از شعب همين 
شركت ها در اروپا خريداری می كنيم و مشكلی از 
اي��ن بابت نداري��م و روند خريد و فروش  ما از آنها 

همچنان جاری است.«
ناصر رياحی ارز اختص��اص يافته برای خريد 
واكسن در بودجه سال آينده را كه »هزار ميليارد 
تومان« است ناكافی دانسته و با يادآوری قيمت های 
مطرح شده از سوی شركت های گوناگون سازنده 
واكس��ن، تاكيد می كند كه »امروز تامين واكسن 
اولويت اصلی كشور است زيرا صدمه ای كه كشور 
از محل هزينه های درمان كرونا و تعطيلی كسب 
 وكارها می بيند به  مراتب بيش��تر از ارقامی است 
كه بايد صرف واردات واكس��ن ش��ود و دولت بايد 
تمام تالش خود را برای تامين ارز مورد نياز خريد 

واكسن انجام دهد.«
حریرچی: ژن خوب و نورچش�می در  � 

تزریق واکسن کرونا نداریم!
در همين رابطه، معاون كل وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكی درباره تامين واكسن كرونا 
گفت: برای توليد داخل واكسن كرونا دانشمندان 
ايرانی با ايثار كار می كنند و س��رمايه گذاری های 
بسياری صورت گرفته است. بايد توجه داشت ما 
درگير انتقال واكسن آنفلوآنزا شديم و واكسن های 
ما را در فرودگاه بلوكه كردند و بدترين نوع آپارتايد 
و تحريم از طرف ترامپ بر ايران اعمال شده است 
و ما برای خريد هم اقدام كرده ايم و توليد مشترك 

هم در دستور كار داريم.
حريرچی گفت: آمريكا برای كمتر از يك ششم 
جمعيت كش��ورش واكسن خريداری كرده است؛ 
تركي��ه، مصر و امارات واكس��ن چين��ی را تزريق 
می كنند و ما بايد ببينيم كدام واكسن موثر و كم 
عارضه تر است و قول می دهيم واكسن مورد تاييد 

سازمان جهانی بهداشت را تامين كنيم.
معاون كل وزارت بهداش��ت گفت: بايد توجه 
داشت كه واكس��ن بايد عادالنه توزيع شود و ژن 
خوب و نورچشمی در تزريق واكسن كرونا نداريم 
و طبق دستورالعمل اولويت بندی صورت می گيرد 
و كادر بهداش��ت و درمان و افراد آس��يب پذير در 
اولويت قرار دارند و  در حوزه سالمت مبانی عدالت 

در دسترسی بايد عملی شود.
وی با بيان اينكه خودمان جلوی دوربين واكسن 
كرونا را می زنيم، گفت: مس��ووالن و رييس ستاد 
فرمان اجرايی امام خمينی )ره( اعالم كردند ما برای 
تزريق واكسن كرونای ايرانی پيش قدم خواهيم شد 
و بايد توجه داشت اگر اعتماد نباشد هيچ كدام از 
اي��ن اقدامات موثر نخواهد بود و چهار هزار منافق 
در آلبانی داريم كه مطلب عليه مردم ايران می زنند 
و با وجود همه اينها برخی ادعا خواهند كرد كه اين 

مسووالن واكسن خارجی يا آب تزريق كرده اند.
حريرچی تاكيد كرد: درباره آينده ويروس كرونا 
اين اشتباه است كه با تزريق واكسن ويروس از بين 
خواهد رفت. ما هنوز نمی دانيم بعد از ابتال چقدر 
ايمنی ايجاد می شود و بايد ايمنی واكسن و عوارض 
آن را ببينيم و برخی كشورهای اطراف ما واكسن 

رايگان تزريق نخواهند كرد.
معاون كل وزارت بهداشت گفت: بسته به نوع 
واكسن تزريقی شرايط واكسيناسيون فرق می كند؛ 
از طرفی در آمريكا 25 درصد و در روسيه 45 درصد 
مردم اعالم كرده اند كه واكسن تزريق نخواهند كرد. 
از طرفی برخی واكسن ها مانند فايزر برای انتقال 
نياز به دمای منفی ۷0 درجه دارند و يخچال های 
ما تا منفی 20 درجه سرد نگه می دارند و ما شرايط 
نقل و انتقال اين واكس��ن را در كشور ايران با اين 
پهنه جغرافيايی نداريم، اما از نظر تامين نيرو، نگرانی 
وجود ندارد و نيرو به اندازه كافی برای واكسيناسيون 

عليه كرونا داريم.  

تناقض های اظهارات مسووالن برای خرید واکسن کرونا بررسی شد

دوراهی سالمت و اقتصاد
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 واکنش ریيس شورای شهر تهران
 درباره باز پس گيری امالک نجومی

رييس شورای شهر تهران با اشاره به اينكه درباره پرونده امالك كسی هدف تخريبی 
ندارد،  گفت: دو طرف بايد آرامش خود را حفظ كنند چرا كه سوءتفاهم هايی در اين 
زمينه ايجاد شده است.محسن  هاشمی گفت: در زمينه پرونده امالك سوءتفاهم هايی 

به وجود آمده و جواب هايی از سوی طرف مقابل مطرح شده است.
وی درباره پرونده امالك ش��هرداری تاكيد كرد: قرار ش��ده كه دو طرف در زمينه 
پرونده امالك آرامش خود را حفظ كنند. اين بحث ها در فضای فعلی كشور زياد مطرح 
می شود. كسی هدف تخريبی ندارد به هر حال خبرنگاران سوال می پرسند و جوابی به 
آنها داده می شود سواالتشان زياد است و خواهش می كنم كه دو طرف آرامش خود را 
حفظ كنند.رييس شورای شهر تهران بيان داشت:  در مورد بررسی پرونده امالك در 
جلسه هم انديشی فرصت كم بود و شهرداری بايد نظرش را در مورد همه امالكی كه 
می خواهد پس بگيرد به شورای شهر اعالم كند.هاشمی درباره بودجه شهرداری در سال 
1400 گفت: بودجه امسال به صورتی است كه فضاهای اجتماعی مورد توجه بوده و 
مباحث كرونا در آن مطرح شده است. فرصت برای بررسی اين مساله در شورا كم بود 
و تا 30 دی قرار است اليحه مربوطه به دست ما برسد.وی بيان داشت: تقريبا بودجه 
1400 مشابه سال قبل و 30 هزار ميليارد تومان از نظر ريالی است ولی در زمينه حقوق 
و دستمزدها افزايش خواهيم داشت.رييس شورای شهر تهران درباره مصوبه اخير برای 
خريد پنج هزار اتوبوس توسط دولت گفت:  تاكنون مصوبه در اين راستا زياد بوده ولی 
اجرايی نشده است كه اميدواريم اين مصوبه از آن دسته نباشد. البته به نظرم می رسد كه 
مصوبه اخير محكم تر باشد بنابراين حناچی و معاونش مناف هاشمی بايد از قراردادهايی 

را برای خريد اتوبوس و پيش پرداخت های آن را در نظر گيرند.

۲47 فوتی جدید کرونا در کشور 
شمار قربانيان از ۵۲ هزار تن گذشت

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسايی ۷451 مورد جديد كوويد19 در كشور طی 
24 ساعت گذشته خبر داد.سيماسادات الری گفت: از روز شنبه تا ديروز و بر اساس 
معيارهای قطعی تشخيصی، هفت هزار و 451 بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور 
شناسايی شدند كه 833 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بيماران كوويد 19 در كشور 
به يك ميليون و 108 هزار و 269 نفر رسيد.الری گفت: متاسفانه در طول 24 ساعت 
گذشته، 24۷ بيمار كوويد19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماری به 52 هزار و 196 نفر رسيد.به گفته وی، خوشبختانه تاكنون 812 هزار و 2۷0 

نفر از بيماران بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.
الری ادامه داد: 5۷23 نفر از بيماران مبتال به كوويد19 در وضعيت شديد اين بيماری 
تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: تاكنون شش ميليون و ۷04 
هزار و 24۷ آزمايش تشخيص كوويد19 در كشور انجام شده است.الری گفت: در حال 
حاضر و بر اساس آخرين تحليل ها، 12 شهرستان در وضعيت قرمز، 288 شهرستان در 

وضعيت نارنجی و 148 شهرستان در وضعيت زرد قرار دارند.
به گفته وی، شهرستان های زرين دشت در استان فارس، بافت در استان كرمان، 
گميشان در استان گلستان، آستارا، بندرانزلی، رودسر و تالش در استان گيالن و آمل، 

بهشهر، رامسر، گلوگاه و نكا در استان مازندران در وضعيت قرمز قرار دارند.

آغاز امتحانات حضوری از ۱۵ دی ماه
امتحانات نهايی دی ماه دانش آموزان پايه دوازدهم دوره دوم متوسط روزانه، بزرگساالن، 
آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری پيش دانشگاهی، رشته هنر، شاخه فنی 
حرفه ای نيمسالی- واحدی )بزرگساالن آموزش از راه دور - داوطلبان آزاد( دی ماه سال 
تحصيلی 1400-1399 از روز پانزدهم دی ماه به صورت »حضوری« آغاز می شود و 

هشتم بهمن ماه به پايان می رسد.
خسرو ساكی رييس مركز سنجش و پايش كيفيت وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به 
اينكه با توجه به اعالم نظر وزارت بهداشت و ابالغ بخشنامه امتحانات، همه امتحانات نهايی 
دانش آموزان به صورت حضوری برگزار خواهد شد اظهار كرد: بله، امتحانات نهايی دی ماه 

مطابق بخشنامه، برای دانش آموزان مشمول، به صورت حضوری برگزار می شود.
وی افزود: بخش��نامه صريح و روشن اس��ت و در نامه وزارت بهداشت هم آمده با 
برگزاری غيرحضوری امتحانات موافق است ولی در صورت عدم امكان برگزاری امتحانات 
غيرحضوری، امتحانات حضوری با رعايت كامل جداسازی، استفاده از ماسك و عدم 

حضور دانش آموزان مبتال به كوويد19 برگزار شود.
رييس مركز سنجش و پايش كيفيت وزارت آموزش وپرورش درباره چگونگی برگزاری 
امتحانات داخلی نيز گفت به زودی بخشنامه ای در اين زمينه صادر و جزئيات آن اعالم 
خواهد شد.مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشی وزارت آموزش وپرورش برنامه امتحانات 
نهايی پايه دوازدهم دوره دوم متوسط روزانه، بزرگساالن، آموزش از راه دور و داوطلبان 
آزاد شاخه نظری پيش دانشگاهی، رشته هنر، شاخه فنی حرفه ای نيمسالی- واحدی 
)بزرگساالن آموزش از راه دور - داوطلبان آزاد( دی ماه سال تحصيلی 1400- 1399 
را اعالم كرد.در متن بخشنامه ارسالی به  مديران كل آموزش وپرورش استان ها آمده 
است كه  در راستای اجرای فعاليت كد 4-8، با عنوان »برنامه ريزی - طراحی سواالت 
و برگزاری امتحانات نهايی و غيرنهايی در سال 99«، برنامه ابالغی سال 1399 موضوع 
بخشنامه سوم ارديبهشت 1399  و بر اساس مجوز مركز مديريت بيماری های واگير 
)نامه ششم آذرماه 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی( به پيوست برنامه 

امتحانات نهايی پايه های يادشده در دی ماه 1399، به حضور ارسال می شود.
برخی نكات قابل توجه در برگزاری آزمون به اين شرح است:

- برگزاری امتحانات با رعايت كامل شيوه نامه های بهداشتی انجام شود.
- بر اساس شيوه نامه وظايف عوامل اجرايی امتحانات؛ ستاد امتحانات استان / شهرستان 
نواحی و مناطق تشكيل و نسبت به تعيين حوزه های اجرا، تصحيح و عوامل اجرايی اقدام 

و مراتب در سامانه فاينال درج شوند.
- واحدهای آموزشی در اسرع وقت، برنامه های امتحانی را بدون دخل و تصرف در 
محل مناسب نصب كرده و عالوه بر آن، تاريخ و زمان برگزاری امتحانات هر رشته را به 

اطالع تمامی دانش آموزان و داوطلبان آزاد برسانند.
- ارزش��يابی دروس داخلی و امتحانات نهايی دانش آموزان پايه دوازدهم مدارس 
روزانه كه در شهريورماه موفق به كسب نمره قبولی در برخی از دروس نشده اند به شيوه 

حضوری برگزار خواهد شد.
- دانش آموزان دوره پيش دانشگاهی سال های قبل؛ )بند 2 مصوبه هجدهمين جلسه 
كميسيون معين شورای عالی -139۷/11/1۷ (، می توانند پس از تطبيق دروس، در 
امتحانات نهايی دروس معادل پايه دوازدهم شركت كنند. بديهی است اطالعات دروس 
داخلی دوره پيش دانشگاهی كه در پايه دوازدهم به صورت نهايی برگزار می شود، از طريق 

سامانه مربوط به فاينال ارسال خواهد شد.
- با عنايت به نامه 11 آبان 1399 دفتر برنامه ريزی درسی و توليد بسته های تربيت 
و يادگيری سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و تغيير كتب درسی »تاريخ 3 ايران و 
جهان معاصر« كد 112219 و »فلسفه 2« كد 112226 پايه دوازدهم، سواالت امتحانات 
نهايی دی ماه 1399 برای دانش آموزان روزانه از كتاب چاپ 1398 با بارم بندی همان 

سال و برای بزرگساالن و داوطلبان آزاد از كتاب چاپ 1399 طراحی خواهد شد.
استعالم برگزاری امتحانات از وزارت بهداشت � 

مهرزاد حميدی معاون وزير آموزش وپرورش و دبير كميته آموزش وپرورش ستاد 
ملی مقابله با كرونا در نامه ای خطاب به ساكی رييس مركز سنجش و پايش كيفيت 

آموزشی نوشته است:
در  پاس��خ به نامه چهارم آذر 1399 در خصوص مجوز برگزاری امتحانات نهايی 
دی ماه دانش آموزان پايه دوازدهم به پيوست جوابيه رييس مركز مديريت بيماری های 
واگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مبنی بر برگزاری غيرحضوری و يا در 
صورت عدم امكان، برگزاری امتحانات به صورت حضوری با رعايت پروتكل های بهداشتی 
مربوط به برگزاری امتحانات و آزمون های تراكمی دانش آموزان در شرايط فاصله گذاری 
اجتماعی، رعايت كامل جداسازی، استفاده از ماسك و عدم حضور دانش آموزان مبتال 

به كوويد 19 ايفاد می شود.
در پاسخ به اين نامه، دكتر محمدمهدی گويا، رييس مركز مديريت بيماری های واگير 
وزارت بهداشت تاكيد كرده است:  عطف به نامه مورخ 26 آبان 1399 در خصوص مجوز 
برگزاری امتحانات نهايی دوره پيش دانشگاهی، بزرگساالن، آموزش راه دور و داوطلبان 
آزاد در نوبت امتحانی دی ماه 1396 با توجه به شرايط كنونی بيماری، اين مركز موافق 
برگزاری امتحانات به صورت غيرحضوری است. در صورت عدم امكان برگزاری امتحانات 
غيرحضوری، امتحانات حضوری با رعايت كامل جداسازی، استفاده از ماسك و عدم 

حضور دانش آموزان مبتال به كوويد19 برگزار شود.

خبر

فره�اد خادم�ي*- زنگ خطر آس��يب هاي اجتماعي 
سال هاست به صدا درآمده است. فقر، اعتياد، فحشا، سرقت، 
كالهبرداري، كودكان كار، زنان بي سرپرس��ت و بدسرپرست، 
كودكان بدسرپرست، افزايش فزاينده طالق و... مهم ترين تيترها 
و عناوين مسائل و مشكالت اجتماعي هستند كه گريبان گير 
كشور و جامعه اسالمي ما شده است! هيچ كس هم هيچ كاري 
نمي كند و هيچ برنامه مدون و قابل اجرايي هم در كشور وجود 
ندارد. بودجه سال 1400تقديم مجلس شده است؛ كارشناسان 
و پژوهشگران مسائل اجتماعي حساس شده اند كه ببينيد دولت 
و قوه مجريه تا چه  اندازه رفاه اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي را 
براي سال آينده جدي گرفته است؟ اما در بررسي اجمالي وكلي، 
آب پاكي روي دست همه ريخته شده است و تقريبا هيچ برنامه 

و اعتبار چشمگيري براي اين موارد وجود ندارد!
آقايان چشم هايشان را براي واقعيت هاي تلخ و ملموس جامعه 
ايراني بسته اند؛ اين روزها آسيب هاي اجتماعي به مدد كرونا 
افزايش بيشتري يافته است؛ جمعيت بيشتری به زير خط فقر 
سقوط كرده اند و فقر مطلق آشكارا در گوشه و كنار شهر ديده 
می شود. سن اعتياد پايين آمده و برخی زنان و مردان مبتال به 
اعتياد، بدون هيچ سرپناهی شب را تا صبح زير آسمان شهر 
سپری می كنند. حاشيه نشيني و آلونك هاي مشترك و حتي 
كانكس نشيني رايج شده است و دركنار همه اين ها بي توجهي 
و نپرداختن به آسيب هاي اجتماعي در بودجه سال آينده نيز 

»قوزباالقوز« شده است ! كه از االن مي توان گفت سال 1400، 
سالي بسيار سخت و پرتنش براي كشور از اين منظر خواهد 
بود.در بررسي اجمالي بودجه  1400فارغ از وام هاي حمايتي 
كرونايي كه آن هم دردي ازدردهاي مردم نمي كاهد، عمال شاهد 
هستيم كه نظام رفاه اجتماعي با 41 درصد رشد منفي روبه رو 

شده است واين يعني عمق فاجعه!
4 � میلیون معتاد رسمي!

امروزه بزرگ ترين آس��يبي كه جامعه ما را تهديد مي كند 
اعتياد است؛ كاهش س��ن اعتياد به زير 14سال، زنانه شدن 
اعتياد، افزايش مص��رف مواد مخدر و ... همه و همه معضلي 
است كه بدجوري به جنگ جوانان و نوجوانان آمده تا آنها را 
ازپاي درآورد.امروز طبق اعالم رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
چهار ميليون و 400 هزار معتاد داريم، از طرفی كشور ما در 
همسايگی دو كشوری هست كه بزرگ ترين توليد كنند مخدر 
هستند. چيزی حدود ۷0تا ۷5درصد زندانی های ما به خاطر 
مواد مخدر است. بنابراين، اعتياد دغدغه كارشناسان و مردم و 
مسووالن است. با اين وجود فكر می كنيد چه اتفاقی در اين 

زمينه در بودجه 1400 افتاده؟
بودجه مقابله با مواد مخدر 11/4درصد رشد منفی داشته 
كه با هيچ منطقی جور درنمی آيد. وضعيت موجود درباره اعتياد 

به ما می گويد كه اعتياد دارد زنانه تر می شود، نوع مواد مخدر 
دارد خطرناك تر می شود، سن مصرف پايين تر می آيد، بنابراين 
با چه منطقی در بودجه 11/4 درصد سهم مقابله با اعتياد را 
كاهش می دهيم؟ شما امروز معتادهايی را كه در شهر هستند 
به راحتی می بينيد؛ آنها در حال بيشتر شدن هستند. اعتياد 
تاثير زيادی روی چرخه آسيب های اجتماعی ديگر می گذارد، 
بنابراين به نظرم بودجه پيشنهادی واقعيت موجود در حوزه اعتياد 

را درك نكرده است.
سكونتگاه هاي غیررسمي! � 

اي��ن روزه��ا به مدد ت��ورم فزاين��ده ب��االي 50 درصد و 
گراني وحش��تناك و نجومي قيمت خانه و اجاره بها بر تعداد 
حاشيه نش��ين هاي كشور افزوده شده اس��ت. طبق آمارهای 
رسمی بين 20 تا 21ميليون نفر از مردم كشورما در جاهايی 
زندگی می كنند كه حداقل خدمات عمومی را ندارند؛ بين 10 
تا 11ميليون آنها در سكونت گاه های غيررسمی زندگی می كنند. 
خدمات عمومی مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، درمانی، در 
حوزه حاشيه نشينی طبق اليحه بودجه 12/9 درصد نسبت به 
سال گذشته رشد منفی داشته است. اين در حالی است كه ما 
می دانيم سكونت گاه غيررسمی در حوزه آسيب های اجتماعی 
بستری برای گسترش جرم و آسيب های اجتماعی هستند. 

بنابراين با چه منطقی اين كار انجام شده است در حالی كه دولت 
متعهد شده تا سال 1400 همه اين مناطق حداقل رفاه عمومی را 
داشته باشند.حال اينكه با كدام منطق واستدالل بودجه ای را كه 
قرار است برای باال بردن شاخص های رفاه در مناطق حاشيه نشين 
استفاده شود، كاهش می دهيم؛ در حالی كه می دانيم بسياری 
از شورش های اجتماعی بعد از انقالب از همين مناطق شروع 
 شده است.امروز اين آسيب ها مشهود شده است. به جای اينكه 
روی اين مسائل توجه بيشتری داشته باشيم، برعكس در بودجه 
روند كاهشی داريم؛ نتيجه اين كار اين می شود كه بی خانمان ها 

بيشتر خواهند شد.
قطع امید کردن از بودجه 14۰۰ �

باتوجه به  آنچه به طور مختصر شرحش در باال آمد، دريك 
كالم بايد گفت از اين بودجه اي كه براي س��ال آينده تدارك 
ديده شده است بايد قطع اميد كرد بايد به آقايان دولتي ها گفت 
شما مهم ترين ركن جامعه كه همانا خانواده و آسيب هايي كه 
تهديدش مي كنند را ناديده گرفته ايد وهيچ توجيهي هم براي 
اين تعلل وناديده گرفتن نظام رفاه اجتماعي و مبارزه با آسيب هاي 
اجتماعي پذيرفته نيست و قطعا و يقينا اين بي توجهي درسال 
آينده نارضايتي هاي عمومي را افزايش مي دهد و به دنبال آن 
نيز نگراني هايی را ايجاد مي كند! آنچه شرط بالغ بود ما گفتيم....

خواه پندگيريد، خواه مالل!
روزنامه نگار اجتماعي

جاي خالي نظام رفاه اجتماعي در بودجه ۱٤۰۰
یادداشت

رييس اداره محيط زيست شهرس��تان تهران با اشاره به 
ماجرای ديده شدن تمساح در درياچه چيتگر گفت: اينكه گفته 
می شود آنجا تمساح وجود دارد، كسی هنوز به صورت قطعی 
نمی تواند موضوع را تاييد كند و ما هم دقيقا نمی دانيم دليل 

اين نوع پيچيدن خبر و اطالعات از كجا بوده است.
فاطمه برنا رييس اداره محيط زيست شهرستان تهران با 
اشاره به ماجرای پيدا شدن يك تمساح سه و نيم متری در 
درياچه چيتگر بيان كرد: قاعدتا شرايط آنجا اجازه زندگی يك 
تمساح را نمی دهد و اين گزارشی بود كه به ما هم رسيده و تا 
االن دو بار كارشناسان ما آنجا رفتند و بازديد انجام دادند ولی 
نتيجه ای نگرفتند و حتی اداره كل استان هم آنجا رفته و باز 

هم بررسی ها به نتيجه نرسيده است.وی ادامه داد: اينكه گفته 
می شود آنجا تمساح وجود دارد، كسی هنوز به صورت قطعی 
نمی تواند موضوع را تاييد كند و ما هم دقيقا نمی دانيم دليل اين 
نوع پيچيدن خبر و اطالعات از كجا بوده، احتماالتی دادند كه 

هنوز به قطعيت نرسيده و ما هم پيگير موضوع هستيم.
برنا در مورد رها كردن آبزيان در درياچه توسط مردم افزود: 
اين موضوع كار بسيار اشتباهی است و اصال اين موضوع را قبول 
نداريم، چون بعضی ماهيان آبزی مثل ماهی قرمز می تواند برای 
ساير ماهی ها يك گونه  مهاجم باشد و اينكه اين ماهی را در 

هر جايی رهاسازی كنند كار بسيار اشتباهی است. حتی در 
درياچه  چيتگر هم نبايد اين كار را انجام دهند.

برنا بيان كرد: گونه ای مثل تمساح يا كروكوديل  قضيه شان 
با بقيه آبزيان فرق دارد و اصال ممنوعيت نگهداری در خانه 
را دارد و اگر كسی هم آن را در خانه نگه دارد در واقع طبق 

قانون مرتكب جرم شده است.
وی ادامه داد: اگر هم افراد توانايی نگهداری آن گونه ها را 
ندارند يا از پس آن بر نمی آيند بايد آن را تحويل محيط زيست 
بدهند، چون اگر آن را هر جايی رهاس��ازی كنند كار بسيار 

اش��تباهی اس��ت، ضمن اينكه برای خود آن  گونه هم باعث 
ايجاد خطر می شود.

برن��ا افزود: چ��ون هر جايی محيط زندگی و زيس��تگاه 
اين گونه ها نخواهد بود و خواهش من از مردم اين است كه حتما 
اگر موارد اينچنينی را می بينند مستقيم با خود محيط زيست 
تماس بگيرند و اجازه دهند كارشناسان محيط زيستی در اين 

حوزه ورود كنند.
وی در پاي��ان گف��ت: اگر افراد گون��ه ای دارند كه امكان 
نگهداری از آن را ندارند، آن را تحويل محيط زيس��ت بدهند 
و اجازه دهند محيط زيست آن را به زيستگاهش برگرداند و 

خودشان در انتخاب زيستگاه جاندار نقش نداشته باشند.

احتمال وجود تمساح 3/۵ متری در دریاچه چيتگر
محيط زیست

دیدگاه

واکسنی در راه نيست! � 
پيام طبرسی*- براس��اس پيگيری هایی 
ک��ه در این مدت اخير ش��ده و همان طور که 
مس��ووالن اع��ام کردند، ما ب��ه هيچ عنوان 
امکانات الزم برای حمل ونقل واکسن فایزر و 
مدرنا را نداریم. بنابراین طبق گفته ستاد ما 
نمی توانيم واکسن های کرونا را فعا خریداری 
کنيم زیرا حمل ونقل واکسن های تایيدشده نياز به یخچال های 
منفی 70 و 20 درجه دارد که قاعدتا از عهده ما خارج است. 
از طرفی حتی اگر فایزر هم بخواهد در این راستا به ما کمکی 
کند با وجود تحریم ها بعيد می دانم چنين کاری کند اما در هر 
صورت هزینه هنگفتی را باید برای حمل ونقل پرداخت کنيم 
که مس��لما با چنين فش��ارهای اقتصادی دولت چنين پولی را 
ندارد. حتی اگر بخواهيم چنين هزینه ای هم خرج کنيم تنها 
می توانيم 20 ميليون دوز واکسن کرونا خریداری و وارد کنيم 
که اصا برای ما به صرفه نيست. اگر سازمان جهانی بهداشت با 
همکاری یونيسف بخواهد تعدادی واکسن کرونا برای ما رایزنی 
کند احتماال فقط می تواند یک ميليون دوز واکسن کرونا برایمان 
بفرستد که نسبت به جمعيت مبتایان ما عدد بسيار کمی است 
و آن هم فایده ای به وضع ما نمی کند. بنابراین مردم نباید دل 
خوش به خرید واکسن های تایيدشده باشند. آنها همچنان باید 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
البته با این اوصاف ما تنها یک راه داریم که تعدادی واکسن 

کرونای استرازنکا که ساخت آکسفورد است را خریداری کنيم. 
البته این واکس��ن هنوز به تایيدیه سازمان جهانی بهداشت 
نرسيده اما به زودی تایيد می شود زیرا پژوهشگران می گویند 
واکس��ن ساخت دانش��گاه آکس��فورد و ش��رکت داروسازی 
اَس��تراِزِنکا موثر و بی خطر اس��ت. از طرفی این واکسن برای 
ما قابل حمل ونقل و خریداری است. بعد از گذشت این همه 
وقت واکس��ن های چينی و روسی هم تایيدیه نگرفته و گاها 
عارضه هایی در افراد نش��ان داده، بنابراین وزیر بهداشت با 
اقدامی صحيح از واردات این واکسن ها جلوگيری کرده است. 
واکسن ایرانی هم هنوز در راستای مطالعات و تحقيقات است و 

تا زمان تایيدیه راه بسيار طوالنی را در پيش دارد.
نکت��ه حائزاهمي��ت این اس��ت که اگر کش��ور م��ا تحریم 
نبود، می توانس��تيم همچون دیگر کش��ورهای درگير بيماری 
کروناویروس تعداد قابل توجهی واکسن های تایيدشده را به 
راحتی خریداری کنيم اما در حال حاضر نمی توانيم هيچ پولی 
از طریق حساب های بانکی رد و بدل کنيم. حتی اگر بخواهيم 
تنها برای کادر درمان تعداد اندکی واکسن خریداری شود باز 
هم توانایی انتقال پول ها را به شرکت سازنده واکسن نداریم. 
شاید در این بحبوحه بهتر بود مسووالن سياست های خارجی 
خود را برای رفاه و سامت مردم تغيير دهند تا حداقل جان 
مردم به خاطر پافشاری مسووالن در برخی عقایدشان به خطر 

نيفتد.
*ریيس بخش عفونی بيمارستان مسيح دانشوری
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برگزاری تورهای واکسن کرونا نه عرف است، نه مجاز
در حالی كه اين روزها اخبار كشف 
واكس��ن كرونا داغ شده است، برگزاری 
تورهايی كه وعده واكسيناسيون كرونا 
می دهن��د نيز داغ ش��ده در حالی كه 
هنوز نه تنها تاييد نهايی واكسن كرونا 
زير سوال است بلكه بازگشايی مرزها و 
برگزاری تورهای گردشگری نيز در  هاله 

ابهام قرار دارند.
اين روزها با جدی شدن تاييد واكسن 
كرونا توسط مراجع مختلف بين المللی و نگرانی هايی كه ايرانی ها در خصوص 
عدم دسترسی به اين واكسن دارند، بازار شايعات و دالل ها نيز گرم شده است. 
اين بازار به حوزه گردش��گری نيز رس��يده و برخی فعاالن گردشگری درصدد 
تعريف تورهای ويژه تزريق واكسن كرونا كه در كشورهای همسايه در دسترس 
و قابل انجام است، برآمده اند. هرچند در اوايل، برخی اين تبليغات را شايعه و 
كالهبرداری عنوان كردند و گفتند كه تبليغات برای تور واكسن كرونا اعتبار 
ندارد اما قطعا افرادی هستند كه در دفاتر خدمات مسافرتی به فكر برگزاری 
چنين تورها و تعريف تور تزريق واكس��ن كرونا باشند. اما آيا تاكنون طی نيم 
قرن اخير كه گردشگری توسعه قابل توجهی در دنيا داشته، با برگزاری چنين 
تورهايی چه در ايران و چه در ساير نقاط دنيا روبه رو شده ايم؟ آيا برگزاری چنين 
تورهايی كه به نوعی می تواند سوءاستفاده از اعتماد و سالمت عموم جامعه را 
نيز به همراه داشته باشد، عرف است؟ ولی تيموری معاون گردشگری وزارتخانه 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری در پاسخ به سوالی كه از او پرسيده 
شده بود نظرتان در خصوص تورهای واكسن چيست، گفت: اول اجازه دهيد 
واكسن قطعی پيدا شود و مورد تاييد وزارت بهداشت قرار بگيرد بعد، مرزها باز 

شود و رفت و آمد آغاز شود، آن وقت تور بگذاريد.

تعطيلی کرونایی موزه های فرانسه تمدید شد
به دنبال تداوم نرخ تصاعدی 
ابتال ب��ه كرونا، دولت فرانس��ه 
بازگش��ايی موزه های اين كشور 
را از 15 دس��امبر )25 آذر( به ۷ 

ژانويه )18 دی( موكول كرد.
موزه ها و س��الن های تئاتر و 
سينمای فرانسه قرار بود اين هفته 
با به پايان رسيدن دومين دور از 
قرنطينه سراسری در اين كشور 
بازگشايی شوند. اما آمار مبتاليان جديد كرونا به آستانه تعيين شده از سوی 
دولت فرانسه، يعنی پنج هزار نفر در روز، نرسيد و ژان كاستكس نخست وزير 

اين كشور اقدامات پيشگيرانه بيشتری وضع كرد.
براساس شيوه نامه جديد، پس از به پايان رسيدن دور دوم قرنطينه از ساعت 
هشت عصر تا شش صبح مقررات منع رفت وآمد در فرانسه اعمال می شود و 
رستوران ها، كافه ها، كلوب های شبانه، موزه ها، موسسات فرهنگی و باشگاه های 

ورزشی تا اوايل ژانويه تعطيل خواهند ماند.
روز دهم دسامبر )پنجشنبه 20 آذر( طی تنها 24 ساعت 14 هزار و 595 
نفر در فرانسه به ويروس كرونا مبتال شدند. تاكنون در مجموع 5۷ هزار و 210 

نفر در اين كشور جان خود را بر اثر كرونا از دست داده اند.
رهآورد کرونا؛ خسارت مالی و تعویق در برگزاری نمایشگاه ها � 

برای موزه ها و ديگر موسسات فرهنگی، تمديد تعطيلی ها به معنای ضرر 
بيشتر است و به تعويق افتادن دوباره نمايشگاه ها. بنای تاريخی كونسيرژوری 
)Conciergerie(، كاخ گوتي��ك س��ابق و زندان انقالبيون در پاريس كه 
اكنون به يك ميراث ملی در فرانس��ه تبديل شده است، قصد داشت هفته 
آينده نمايش��گاه En quête de liberté از آثار ا ل آناتس��ويی هنرمند 
مشهور اهل غنا را افتتاح كنند. En quête de liberté اولين نمايشگاه 
اين مجسمه ساز معروف با ماموريت ترويج فرهنگ آفريقا در فرانسه بود كه 
پيش از اين نيز چند بار به تاخير افتاد. همچنين بنا بود خانه عكاسان اروپا 
)MEP( هفته آينده نمايش��گاه-Moriyama  Tomatsu: Tokyo را 
افتتاح كند. اين نمايشگاه كه به دو عكاس ژاپنی به نام های شومی توماتسو 
و داي��دو مورياما اختص��اص دارد، ابتدا قرار بود ماه ژوئن )خرداد- تير 99( 
برپا شود اما به ماه نوامبر )آبان- آذر( موكول شد و در نهايت هم عملياتی 

شدن دور دوم قرنطينه تمام معادالت را به هم زد.
س��يمون بيكر رييس خانه عكاس��ان اروپا در اين ب��اره می گويد: وقتی 
امانوئل ماكرون چند هفته پيش گفت مردم فرانس��ه به فرهنگ نياز دارند 
و امكان دارد موزه ها از 15 دس��امبر بازگش��ايی شوند، واقعا تعجب كرديم 
و فكر می كرديم اينكه چنين اتفاقی در ماه ژانويه بيفتد، محتمل تر اس��ت. 
ماكرون تاكيد كرد بازگشايی موزه ها منوط به اين است كه تعداد مبتاليان 
به كوويد19 زير پنج هزار نفر باش��د بنابراين دولت به ما اميد داده بود نه 
وعده. تمام اين مدت، من كامال واقع بين بودم و بعد از ديدن رفتار مردم در 
فروش��گاه ها در چند هفته گذشته، چندان خوش بين نبودم كه بتوانم اين 

هفته خانه عكاسان اروپا را بازگشايی كنم.

انتخاب نماد برای كاروان های ورزش��ی 
اتفاق مثبتی اس��ت. معموال نمادهايی برای 
اين كار انتخاب می شوند كه يا سبقه تاريخی 
و فرهنگی دارند يا نيازمند توجه بيشتر مردم 
و مسووالن هس��تند. حتما به ياد داريد كه 
يوزپلنگ ايرانی مدت ها نماد تيم ملی فوتبال 
بود؛ گونه در حال انقراضی كه بايد برای حفظ 

آن همگی دست به دست هم دهند.
حاال خبر رسيده كه نماد كاروان ورزشی 
اي��ران در بازی ه��ای المپي��ك توكيو، جام 
ارجان اس��ت؛ اثری تاريخی و ارزشمند كه 
در س��ال 1361، در ش��هر بهبهان از گوری 
باستانی كشف شده است. نماد شهر بهبهان 
حاال زينت بخش كاروان ورزش��ی ايران در 

بازی های المپيك است.
ارجان کجاست � 

ارجان در زمان حكومت عيالميان از مراكز 
قدرت بود؛ شهر قديم فارس در حاشيه رود 
مارون نزديك ش��هر بهبهان ك��ه در زمان 
ساسانيان استان پارس به پنج كوره يا خره 
)ناحيه( تقسيم می شد. كوره استخر، اردشير 
خوره، دارابگرد، بيشاپور و ارجان، كوره ارگان 
يا ارجان سمت مغرب فارس يعنی بهبهان تا 
گناوه. جغرافيدانان اس��المی ارجان را مركز 
ايالت��ی به همين ن��ام در غربی ترين اياالت 
پنجگانه فارس دانسته اند؛ البته تا پايان قرن 
هفتم قمری. ش��هری وس��يع و آباد كه در 
قرن هفتم، اسماعيليان به آن حمله كردند 
و س��رانجام دس��ت آنها افتاد و ديگر رونق 
نگرفت، حتی مردم آن به شهر مجاور يعنی 

بهبهان كوچ كردند.
از آرامگاه عیالمی چه اشیایی بیرون  � 

آمد
ش��هر پنهان بود تا سال 1361 شمسی 
كه در زمان خاكب��رداری از اين محل و در 
10 كيلومتری ش��مال بهبهان دخمه هايی 
پيدا شد مربوط به آرامگاهی از تمدن عيالم 
كه يافته های تازه و اشيايی نفيس و گرانبها 
از داخل آن به دس��ت آمد. باستان شناسان 
در اي��ن آرامگاه به تابوت برنزی U ش��كلی 
برخوردن��د كه درون و بي��رون آن عالوه بر 
اس��كلت درون تابوت، اشيای مختلفی قرار 
داش��ت؛ يك حلق��ه طاليی، نود و هش��ت 
دكمه طاليی، يك خنجر، تكه های پارچه و 

ميله ای نقره ای. يافته های بيرون تابوت هم 
يك پايه برنزی، يك چراغ برنزی، يك تنگ 
نقره ای، يك تنگ برنزی، س��اغری برنزی و 
10 ظرف استوانه ای ش��كل برنزی بود، يكی 
از كشفيات مهم اين محوطه تاريخی، حلقه 
قدرت زرينی است كه در دست چپ متوفی 

قرار داشت.
م��ردم بهبهان با انتخاب��ی متفاوت برای 
نماد شهرشان از بين نشانه های ديگر مانند 
ميوه، س��از، گندم، گل نرگس با چهار هزار 
سال قدمتش و خرما، شكوه تاريخ شهرشان 
را به نمايش گذاش��تند آن ه��م با انتخاب 
بازوبن��دی بيش از دو هزار س��اله و نمادی 
معروف به »حلق��ه قدرت ارجان« كه آن را 
شكوه تاريخ شان می دانند؛ نمادی باقی مانده 
از قرن هش��تم قبل از مي��الد يعنی چيزی 

حدود دو هزار و 820 سال قبل.
ام��ا ظ��رف ارجان كه مردم ش��هر آن را 

»ظ��رف زندگی« هم می نامند، كمتر از 10 
روز قبل به عنوان نم��اد كاروان ايران برای 
حضور در بازی های توكيو تاييد نهايی گرفت؛ 
بشقاب مفرغی كه پنج رديف نقش، مربوط 
به آداب و رسوم زندگی آن زمان دارد و اصال 
به همين دليل هم به نام جام زندگی معروف 
شد. جامی كه بخشی از تاريخ فراموش شده 
عيالم در آن نقش بس��ته ش��ده است و به 
همين دليل ه��م آن را يكی از ارزنده ترين 

ظروف باستانی ايران می نامند.
از جام ارجان چه می دانید � 

كرم ميرزايی كارشناس موزه ملی ايران 
در يادداش��تی ظرف زندگ��ی را يكی از آثار 
تاريخی می داند كه برخی نگاره های ورزشی 
از گذشته های دور روی آن حك شده است. 
او در بخش��ی از يادداشت خود آورده است: 
»جشن ها و آيين های ملی و مذهبی كه در 
زمان های آرامش، مواقع پيروزی بر دشمن، 

برگزاری مناسك مذهبی و برای رفع نياز برپا 
می شدند، هميشه با انجام حركات نشاط آور و 
تفريحی افرادی همراه بود و كسانی كه بيشتر 
از ديگران به توانايی های جس��می و روحی 
خود پی برده بودند و با تقويت آن سعی در 
بهره برداری و اجرای آنها می كردند. ش��ايد 
آنها بر اين باور بودند كه برگزاری رقابت هايی 
ميان افراد و عالقه مندان تقويت قوای بدنی، 
ايج��اد انگيزه برتری جويی، واالطلبی، حس 
ق��درت و اعتماد به نفس و انتقال ش��ادی و 

توانايی به ديگران موثر است.
از يادگارهای ارزنده به جامانده از فرهنگ 
بشری، كه گوشه تاريكی از زندگی گذشتگان 
را برای ما روش��ن  می كن��د، نگاره های جام 
ارجان است؛ جامی كه اندازه قطر دهانه اين 
ج��ام بزرگ كه به ج��ام زندگی نيز معروف 
اس��ت. 43/5 س��انتيمتر و عم��ق آن 8/5 
س��انتيمتر اس��ت. درون ظرف با ظرافت و 

استادی از نگاره های گوناگون منقوش شده 
به طوری كه تمام ظرف را دربر گرفته است. 
او در اي��ن مقاله در تحلي��ل نگاره های جام 
ارجان »نگاره های اين ظرف را در پنج نوار و 
يك بخش ميانی تقسيم بندی كرده كه هر 
نوار توسط زنجيره ای از نوار ديگر جدا شده و 
پهنای نوارها از لبه ظرف به مركز آن پيوسته 
كمتر می شود و در مركز ظرف نقش كل 16 
برگی ديده می شود. نگاره های زنجيره ای نيز 
به صورت گيس بافت و قيطانی سه گانه درهم 

تابيده در ميان نوارها نقش بسته اند.«
او در بخش ه��ای مختلفی از اين تحليل 
به نگاره های ورزش��ی اشاره می كند: »انجام 
حركات ورزشی مانند باالنس زدن، پل زدن 
و سه صحنه آكروباتيك توسط 12 نفر در نوار 

چهارم اين ظرف به خوبی ديده می شود.
همچنين در نوار دوم جام نيز دو مرد در 
حالی كه هر يك از آنها يكی از پاهای خود 
را گرفته و با حالت لی لی با رقيب مقابل در 
حال زورآزمايی است، ديده می شود. امروزه 
اين گونه مسابقات زورآزمايی در ميان جوامع 
روس��تايی به اش��كال گوناگون هن��وز اجرا 
می شوند. با توجه به نوع پوشاك به كار رفته 
در اين نگاره، با آنچه در ميان ورزش��كاران 
ورزش های باس��تانی موسوم است، شباهت 
دارد، اي��ن ورزش تركيب��ی از قدرت بدنی، 
تمركز ذهنی و حفظ تعادل اس��ت. بديهی 
اس��ت كه ورزشكاران برای برنده شدن بايد 

واجد اين ويژگی ها باشند.
يا در نوار س��وم مردی را نش��ان می دهد 
كه افسار اسب را می كشد، اين نگاره يادآور 
س��نت پرورش اس��ب در هزاره اول پيش از 

ميالد در ايران است.
در نخستين نوار جام ارجان نيز تصوير يك 
ارابه با دو اسب به چشم می خورد. ارابه رانان 
دو نفر هستند كه يكی از آنها سكان هدايت 
اراب��ه را ب��ه عهده دارد و ديگ��ری حيوانات 
شكار شده را نگه داشته كه اين نگاره شايد 
نشان دهنده بخشی از يك مسابقه باشد كه 
طی آن افراد ضمن ش��كار حيوانات بايد به 
سرعت خود را به خط پايان برسانند، بديهی 
است كه اين رقابت هيجان انگيز دونفره عالوه 
بر چيره دستی در شكار، تيراندازی و تمركز، 

نياز به مهارت در ارابه رانی دارد.«

همه چيز درباره نماد کاروان ایران در بازی های المپيک توکيو

جام عیالمی

آخرين جلس��ه كميته بحران گردش��گری جهانی 
س��ازمان جهانی گردش��گری )UNWTO( در سال 
2020 ب��ه صورت مجازی و ب��ا ميزبانی پرتغال برگزار 
ش��د. اين جلسه با جلس��ه های حضوری باالترين مقام 
UNWTO، نخست وزير آنتونيو كوستا و وزير خارجه 

پرتغال آگوستو سانتوس سيلوا همراه بود.
در هفتمي��ن جلس��ه كميت��ه، تمرك��ز اعضا روی 
هماهنگ  سازی و تعادل  بخش��ی به احيای گردشگری 
در سفرهای برون  مرزی، پيش و پس از واكسيناسيون 

بود.
زوراب پولوليكاش��ويلی دبي��ركل UNWTO از 
دولت  ها و س��ازمان  های بين  المللی خواست به صورت 
آش��كار اعالم كنند كه س��فر ايمن امكان پذير است و 
گردشگری را می توان در قالب سفرهای مسووالنه احيا 
كرد. جلسه با يك پيام حمايتی از سوی باالترين مقام 

نهادهای اروپايی شروع شد.
مارگاريت��س ش��يناس معاون كميس��يون اروپايی 
حمايت خود را از رويكرد هماهنگ برای رس��يدگی به 
چالش های مهم كه پيش روی ازس��رگيری گردشگری 

وجود دارد اعالم كرد.
او بر اهميت بخش گردشگری برای اقتصاد اروپا تاكيد 
و به گام هايی كه برای حمايت از كسب و كارها و مشاغل 
اين صنعت برداشته شده است )از  جمله كمك های مالی 

بی سابقه به اين مشاغل( اشاره كرد.
هری تئوهريس وزير گردشگری يونان و رييس گروه 
فنی كميته كه در ماه اكتبر به منظور يكنواخت سازی 

پروتكل ها تشكيل ش��ده بود هم در اين جلسه حضور 
داشت.

به ع��الوه ندرت اميراغلو مش��اور دفت��ر منطقه  ای 
سازمان جهانی بهداشت )WHO( در اروپا در امور 
سالمت، راهبردها و اولويت های فنی گام های ضروری 
را ك��ه بايد در راس��تای موزون س��ازی پروتكل های 
بهداش��تی برای گردشگری بين المللی برداشته شود 

ترس��يم كرد.
با ش��روع واكسيناسيون ويروس كوويد 19، كميته 
جلس��ه ويژه ای در مورد س��فرهای برون مرزی پس از 
واكسيناسيون برگزار كرد. اعضای كميته تاكيد داشتند 
كه با توجه به افزايش اعتماد ناشی از موفقيت های اخير 
در زمينه توليد واكس��ن، بخش گردش��گری نمی تواند 
منتظر تكميل ش��دن فرآيند واكسيناس��يون در تمام 

كشورها بماند.
در انتهای جلس��ه طيف كاملی از اولويت های مهم 
برای جامعه گردش��گری نيز به بحث گذاش��ته ش��د، 
از هماهنگ س��ازی كش��ورها گرفت��ه تا دس��تيابی به 
حمايت های سياسی گسترده برای بخش گردشگری. 
نوآوری در اين زمينه می تواند راهگشا باشد، چراكه اين 
پتانس��يل را دارد كه بهبود از پاندمی را تسريع كند و 

آينده ای پايدارتر برای گردشگری خلق كند.
همچنين با توجه به ش��عار امس��ال سازمان جهانی 
گردش��گری، »تحول ديجيتال«، تاكيد ويژه ای هم بر 
كمك به اس��تارت آپ ها و جايگاه وي��ژه آنها در آينده 

گردشگری شد.

در کميته بحران  UNWTO مطرح شد
گردشگری جهان منتظر واکسيناسيون نمی ماند

گردشگری

زمان پيشنهادی: 20 دقيقه

قانون های حل جدول سودکو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 
9 نوشته شود. بديهی است كه هيچ عددی 

نبايد تكرار شود. 
2- در ه��ر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددی نبايد 

تكرار شود.

زمان پيشنهادی: 40 دقيقه

سودوکو 
س��ودوكو Sudoku ي��ك واژه تركيبی 
ژاپنی به معنای عددهای بی تكرار است و 
امروزه به جدولی از اعداد گفته می شود كه 
به عنوان يك سرگرمی رايج در نشريات 

كشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی: 
1- موسس سلسله آل زيار- رفع خستگی

2- اطمينان خاط��ر- رفاقت و احس��اس عالق��ه- قطعه فلز 
شماره دار

3- علم و بيرق ها- پايه لبنيات- غنچه شكفته شده
4- چاپلوسی- از لوازم نوشتن

5- پسوند شباهت- ش��هری در شمال استان مركزی- نام 
پيشين تايلند- واحدی در مساحت

6- فري��ب و افس��ون- بش��قابك زيراس��تكان و فنج��ان- 
انگشت شمار 

۷- قتل سياسی- سرسرای خانه- بمب آتشزا خوشه ای 
8- نوعی قلم رس��م- قس��متی از س��ازه عينك- كاش��ف 

گردش خون
9- زمين غيرقابل كش��ت- شيار دادن زمين برای زراعت- 

اجراكننده مرد برنامه های نمايشی در تلويزيون
10- نفس خسته ها- از عوامل بيماری زا- كاسه مسی

11- ب��وی كهنگی- نام ديگر كلي��ه- تومور محتوی مايع- 
وسيله نوشيدنی ها

12- وصف��ی ب��رای جماعت كش��تی گير- اثر حساس��يت 
پوست

13- افزايش حجم برنج- برای من- از انواع نفس
14- سرمربی تيم فوتبال ليورپول- صاحب ذوق و فن- گوارا 

و خوشايند
15- واقع گرايی- سرمای شديد زمستانی

افقی:
1- فيلسوف و نويسنده بلژيكی كتاب عقل و سرنوشت- آواز 

چند صدايی
2- تمجيد درگذش��تگان در ش��عر- بزرگداش��ت و گرامی 

داشتن- فرودگاهی در شهر پاريس
3- فيلمی سينمايی بابازی هديه تهرانی و علی مصفا- واحد 

پول هندوستان- رسايی و شيوايی كالم
4- مقيم شدن- دارای اندام و ساختار بدنی ظريف- گذرگاه 

روی رود

5- اخت��راع گراهام ب��ل- مح��ل ورود به جاي��ی- لباس را 
ناخوشايند كند

6- عنصر نمك س��از- روش��ی برای تعيين ش��خص برنده- 
اخمو- كافی و اندازه

۷- خوردنی با حرص- تازيانه- تالش و كوشش كردن
8- بی خب��ر از ح��ال گرس��نه- بدون ترديد- دي��وار كوتاه 

و كم قطر
9- تمدن باستانی ايتاليا- كابوس- يك لحظه 

10- ن��ت هفت��م- رس��وم و آداب- س��ياره س��رخ- قلعه 
شطرنج

11- نابود كردن- سودای ناله- صف و جناح لشكر
12- نوع��ی از موس��يقی غربی– از ظروف آش��پزخانه- از 

روسای جمهور آمريكا
13- م��دل و نمون��ه- از فرش��تگان مغض��وب الهی- گواه 

حاضر
14- در اي��ن وق��ت و زم��ان- ش��هری در ش��مال غرب��ی 

فرانسه- قربانگاه حج
15- منحصر به فرد- از القاب كشور ليبريا

جواب جدول شماره  1836
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مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

استقبال بي نظير از استخوان هاي ناپلئون
15 دسامبر سال 1840، خاكستر بقاياي جسد ناپلئون 
بناپارت در Les Invalides فرانسه طي مراسم باشكوهي 

به خاك سپرده شد.
وي در س��ال 1815 در واترلو واقع در بلژيك امروز از 
نيروهاي اتحاديه اي مركب از چند قدرت اروپايي كه بر ضد 
او تشكيل شده بود شكست خورده و به جزيره سنت هلن 

در اقيانوس اطلس تبعيد و در همانجا فوت شده بود.
پس از گذش��ت س��ال ها، هنگام انتقال استخوان هاي 
ناپلئون به فرانسه، از اين استخوان ها چنان استقبالي شد 
كه تا آن روز در طول تاريخ سابقه نداشت، زيرا وي ديگر 

قدرتي نداشت كه مردم برايش حساب باز كنند. 
بيش از يكصد هزار فرانسوي استخوان هاي او را از ورود 
به خاك فرانسه تا پاريس در طول ده ها كيلومتر مشايعت 
كرده بودند. چنين استقبالي هر سياستمداري را دلگرم به 
خدمت به وطن مي كند. قدرشناس��ي مردم از يك فرزند 
وطن باعث ايجاد انگيزه خدمت در همگان و ترقي ميهن 

مي شود.
ناپلئون بناپارت براي اعتالي فرانس��ه بود كه آن همه 
تالش كرد. وي نه تنها وطن خود را به صورت قدرت اول 
اروپا در آورد بلكه دستگاه قضايي مدرن با قوانيني جامع، 
يك نظام پيشرفته آموزش وپرورشو يك سيستم بانكداري 
نوين كه مورد اقتباس ساير كشورها قرار گرفته است برايش 
به وجود آورد. شايسته س��االري  كنوني در گوش��ه و كنار 
جهان ميراث ناپلئون است و همچنين تضمين حقوق انسان 
و آزادي ها كه از ش��عارهاي انقالب فرانسه بود. ناپلئون در 
حقيقت زاده حكومت وحشت Reign of Terror  )دوران 
ربس��پير و همدستان او( و واكنش فرانسويان به بي قانوني 
و خش��ونت بود كه براي نجات وطن از اين وضعيت به پا 
خاست و ضمن وفاداري به شعارهاي انقالب به بي قانوني، 
تبعيض و خشونت در فرانسه پايان داد و سپس به انديشه 
وحدت اروپا به رياس��ت فرانس��ه اقدام كرد و چون در اين 

زمينه شتاب و افراط كرد به نتيجه نرسيد.

ارتقا و گسترش فرهنگ بيمه، نياز امروز جامعه
ب��ا توجه به تعريف فرهنگ و خصوصياتی كه می توان برای آن 
برشمرد سعی داريم بيمه را به منزله يك فرهنگ با خرده فرهنگ هايش 
بررسی كنيم. بيمه محصول فراگرد عقالنی انديشيدن جامعه است. 
بيمه رفتاری است كه به آينده نظر دارد و ميان خريد بيمه در زمان 
حال و منفعتی كه احتماال در آينده كسب خواهد شد، رابطه ای برقرار 
می كن��د. از آنجا كه هر فرهنگ، خرده فرهنگ هايی دارد، بيمه نيز 
خرده فرهنگ هايی همچون خدمات جانشين، سليقه، مطلوبيت، تجربه 
منفی و جبرگرايی دارد. خرده فرهنگ های بيمه همواره با يكديگر در 
ارتباط هستند و از يكديگر تاثير می پذيرند. سه عامل بر فرهنگ بيمه 
موثر است؛ اول نگرش كه نوعی آمادگی برای رفتار ايجاد می كند. 
نگرش ها از طريق تجربه شكل می گيرند و در جهت دهی رفتار انسانی 
تاثيری پويا دارند. پس اينكه مردم به بيمه نگرشی مثبت داشته باشند، 
بسيار مهم است. دوم شناخت. نوع و ميزان شناخت عامل ديگری 
اس��ت كه بر رفتار بيمه ای تاثير دارد. اينكه آيا مردم از بيمه و انواع 
آن آگاهی دارند، تا چه حد و اينكه تا چه حدی اين شناخت درست 
است، مساله مهمی است. سوم عقيده، عامل ديگری است كه مورد 
توجه قرار می گيرد. اينكه مردم در مورد بيمه چه عقيده ای دارند و 
اين عقايد چرا و چگونه شكل گرفته بسيار مورد توجه است. بنابراين 
اگر اين سه عامل شناخته شوند، می توان با دگرگونی هر يك از آنها 
در جهت تغيير رفتارهای بيمه ای افراد جامعه گام برداش��ت. عامل 
شكل گيری نگرش، شناخت و عقيده داده هايی است كه از تركيب 
نشانه ها، نمادها و راهنماها تشكيل شده است. اينها در واقع ورودی 
ذهن انسان هستند و برای تغيير نگرش، شناخت و در نتيجه رفتار 
بيمه ای بايد آنها را تغيير داد. اين راهنماهای رفتاری، هم به صورت 
كالمی هستند و هم به صورت ناكالمی مانند پيام هايی كه درباره 
بيمه به مردم می رسد، اخبار شركت های بيمه، آگهی ها و گزارش های 
بيمه ای، شرايط عمومی بيمه نامه ها و پيام های بيمه ای كه بين مردم 
مبادله می ش��ود و پيام هايی كه بين كاركنان و نمايندگان بيمه و 

مشتريان رد وبدل می شود.
به نظر می رسد در اشاعه فرهنگ بيمه و آموزش و آگاهی جامعه 
بايد سه مقطع كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت را در نظر گرفت. 
در كوتاه مدت ش��ركت های بيمه بايد همزمان با اصالح روش های 
مديريت��ی و با ارائه طرح های جديد بيم��ه ای، طرح های قديمی را 
كه ديگر كاربردی ندارد با طرح های جديد كه جوابگوی نياز امروز 
جامعه باشد جايگزين كنند و با ايجاد سازمان اطالع رسانی و از طريق 
شبكه نمايندگی، وسايل ارتباط جمعی و برگزاری سمينارها مردم را 
از اين تحوالت و طرح ها آگاه سازند. در ميان مدت شركت های بيمه 
بايد با تقويت شبكه فروش و نمايندگی های خود كه به منزله بازوي 
اجرايي شركت بيمه در حوزه تبليغات، مشاوره، بازاريابی و فروش، 
نقشی بسيار مهم و سازنده در تحقق اهداف شركت و صنعت بيمه 
در جامعه ايفا می كنند، عالوه بر حفظ بيمه گذاران موجود، سعی در 
اشاعه فرهنگ بيمه در ميان مردم و جذب بيمه گذاران جديد كنند. 
در بلندمدت، فرهنگ بيمه را بايد از مدارس و جايی كه نسل آينده، 
آماده ورود به جامعه می شود، شروع كرد. از آنجا كه بيمه می تواند به 
يك فرهنگ و ارزش تبديل شود، بايد يك نقطه شروع استراتژيك 
را به منظور نهادينه كردن فرهنگ بيمه تعيين كند كه اين نقطه 
شروع استراتژيك می تواند نظام آموزش و پرورش باشد. اكثر كشورهای 
پيشرفته دنيا در چند دهه گذشته به اين امر توجه خاص كرده و حتی 
فرهنگ بيمه را از طريق مدارس به خانه ها برده اند و با ترتيب دادن 
برنامه های اجتماعی كه با مشاركت دانش آموزان انجام می شود آنها 
را متوجه منافع و فوايد بيمه كرده اند. البته به اين نكته بايد توجه كرد 
كه برنامه ريزی برای گسترش فرهنگ بيمه بايد براساس ساختارهای 
اقتصادی، اجتماعی و قومی و مذهبی خانواده ها انجام شود. طبقه بندی 
خانواده ها براساس نيازهای شغلی، وضعيت جغرافيايی، ميزان شناخت 
آنان از بيمه و ارائه خدمات بر اين اساس، همچنين بررسی علت بروز 

خسارت ها درخور اهميت است.
در هر حال جهت گسترش فرهنگ بيمه نبايد تنها منتظر تبليغات 
يا نهاد و سازمان خاصی بود يا صرفا بر اليه مصنوعات و نمادها تمركز 
كرد بلكه الزم است ساير اليه های فرهنگ از جمله ارزش ها و هنجارها 
و مفروضات اساسی و باورهای جامعه مورد توجه قرار گيرد و كليه 
عوامل دست اندر كار در صنعت بيمه از بيمه مركزی، وزارت اقتصاد 
و فعاالن صنعت بيمه گرفته تا وزارت آموزش و پرورش بايد در جهت 
درك ظرفيت هاي فرهنگي، باورها، سنت ها و... جايگاه آنها و به طور 
كلی در هر سه سطح در توسعه فرهنگ بيمه، تالش های گسترده 
و همه جانبه ای انجام دهند. در نظر داشته باشيم كه نهادينه شدن 
فرهنگ بيمه و پرداخت حق  بيمه در جامعه يك ضرورت اس��ت و 

بايد برای گسترش اين فرهنگ تالش مضاعف كرد.
آنچه در باال آمد، به طور بسيار مختصر فقط به برخی از مسائل 
مربوط به ارتقا و گسترش فرهنگ بيمه اشاره ای داشت و نبايد تصور 
كرد كه می توان در همين محدوده به تعميم اهداف و تعميم فرهنگ 
بيمه اميدوار بود. توسعه فرهنگ بيمه امری پوياست و به طور مداوم 

نياز به تحول و تغيير، سازندگی و ابتكار و ابداع دارد.
* کارشناس عالی بیمه  

 آیا موم  شمع سمی است؟ 

همراهان عزيز شمع و روشنايی اين هفته می خواهم جواب 
س��وال هفته پيش را برايتان توضيح دهم، اينكه آيا موم  شمع 

سمی است يا نه؟ 
خب، قبل از هر چيز بهتر است بگوييم شمع های معطر نو 
خود را نخوريد – مزه آنها به اندازه بويشان خوب نيست! )خطاب 
به كسانی كه مثل خود من عالقه وافری به شمع دارند( درست 
است كه بسياری از شمع ها با استفاده از موم پارافين غيرسمی 
ساخته می شوند ، )ماده ای كه اغلب در توليد مواد آرايشی و غذايی 
يافت می شود(، اما امتحان كردن مزه آن را توصيه نمی كنيم.در 
ادامه بايد بگويم موم های خاصی وجود دارد كه هنگام سوختن 
مقدار كمی مواد شيميايی می دهد. مشخص شده كه موم پارافين 
هنگام روشن ش��دن برخی از تركيبات آلی فرار را در اتمسفر 
آزاد می كند ،اگرچه آزاد شدن اين مواد نگران كننده نيست اما 
گزينه های موم خيلی بهتری نيز برای كسانی كه ترجيح می دهند 
از مواد غيرطبيعی اجتناب كنند وجود دارد.موم های طبيعی مانند 
سويا ، نارگيل و موم زنبور عسل بهترين گزينه برای كسانی است 
كه مايل به استفاده از شمع هايی با سوخت تميز و بدون نگرانی از 
آلودگی هوای داخل خانه هستند. حتی برخی تحقيقات حاكی 
از آن اس��ت كه موم زنبور عسل در واقع می تواند به پاكسازی 
هوا كمك كند.ما به شدت توصيه می كنيم اگر هنگام سوختن 
شمع يا قورت دادن تصادفی موم احساس ناراحتی می كنيد ، از 
مراقبت های پزشكی كمك بگيريد - ممكن است به يك يا چند 
ماده از مواد استفاده شده در شمع حساسيت داشته باشيد. در 
مورد حيوانات خانگی نيز بايد مراقبت كرد. بسيار خب ، حاال كه 
متوجه ش��ديم چه نوع شمع هايی سوخت پاك و سالم دارند ، 

می خواهيم با هر كدام از آنها بيشتر آشنا شويم.
موم سویا چیست ؟  � 

ما را دنبال كنيد تا در هفته های آينده پاس��خ اين س��وال و 
سواالت مهم ديگر در مورد شمع را با هم بررسی كنيم.

برای ارتباط با مجموعه شمع س��ازی ما می توانيد با شماره 
 Lusy_candle تلفن : 09032604088 و يا آيدی اينستاگرام

ارتباط برقرار كنند .

رشد انفجاری سهام دیزنی بعد از اعالم ۱۰۰ 
پروژه جدید

كمپانی ديزنی پس از آنكه اعالم كرد 100 پروژه جديد در دست 
توليد دارد با رشد قابل توجه سهامش در وال استريت روبه رو شد و 
حاال می تواند رسيدن به آمار نت فليكس را محتمل بداند.به گزارش 
ددالين، س��هام ديزنی با رشدی انفجاری به باالترين درجه خود 
رسيد و قيمت هر سهم با افزايشی 14 درصدی به بيش از 1۷5 
دالر رسيد.اين ذوق سرمايه گذاران پس از اين رخ داد كه شركت، 
»روز سرمايه گذاران« خود را برگزار كرد. خيلی ها مدت ها بود انتظار 
اين روز را می كشيدند.اين رخداد ساعت ها طول كشيد و يكی از 
برنامه های آن بيش از چهار ساعت تبليغ برای 100 فيلم و سريال 
جديد بود كه قرار است به سرويس استريمينگ ديزنی پالس اضافه 
شود. اين شركت همچنين تخمين زد كه تا سال 2024 بين 230 
تا 260 ميليون مشترك برای ديزنی پالس خواهد داشت. بازگشت 
سهام ديزنی به بازار بسيار قابل توجه بود، مخصوصا با توجه به اينكه 
ارزش هر سهم در اوايل 2020 و با آغاز پاندمی كوويد 19 به زير 
80 دالر رسيده بود.با وجود اينكه پاندمی كرونا باعث شده پارك های 
موضوعی، سالن های سينما، بخش های ورزشی و ديگر بخش هايی كه 
برای ديزنی سود توليد می كنند ضربه عظيمی بخورند، در عين حال 
باعث شد حركت شركت به سمت سرويس استريمينگ تسريع شود.

اگر همين نرخ رشد ادامه پيدا كند، ديزنی شانسی برای رسيدن به 
نت فليكس خواهد داشت كه تا سی ام سپتامبر 195 ميليون مشترك 
دارد.تحليل گران گفتند قابل توجه است كه ديزنی توانسته يك سال 
پس از »روز سرمايه گذاران« قبلی خود كه در آن برای نخستين بار 
وال استريت را نسبت به جاه طلبی هايش در عرصه استريمينگ متقاعد 
كرده بود يك بار ديگر موفقيت خود را تكرار كند. سال گذشته در 
آن روز سهام ديزنی 10 درصد رشد كرده بود و با فاصله كمی پس 
از آن رخداد قيمت آن به 130 دالر به ازای هر س��هم رسيده بود.

تحليل گران همچنين به اين نكته اشاره كردند كه ديزنی يك شركت 
100 ساله است كه هميشه محتوای خود را بيشتر از طريق اشخاص 
ثالث توزيع و پولی سازی كرده اما رويكرد آن حاال كامال تغيير كرده و 

خودش كنترل را در دست گرفته است.

»راند دیگر« بهترین فيلم جوایز اروپا شد
فيلم »راند ديگر« ساخته »توماس وينتربرگ« موفق به كسب 
جايزه بهترين فيلم از سی و پنجمين دوره جوايز فيلم اروپا در سال 
2020 شد.به گزارش  هاليوود ريپورتر، »توماس وينتربرگ« كارگردان 
مطرح دانماركی عالوه بر كسب جايزه بهترين فيلم جوايز اروپا جايزه 
بهترين فيلمنامه اين رويداد را نيز از آن خود كرد و »مدس ميكلسن« 
نيز برای بازی در نقش اصلی اين فيلم بهترين بازيگر جوايز فيلم اروپا 
شد.»وينتربرگ« ضمن دريافت جايزه عنوان كرد: فيلم »راند ديگر« 
را در س��خت ترين دوران زندگی ام ساخته ام چرا كه همزمان با آغاز 
فيلمبرداری، دخترم آيدا در يك سانحه رانندگی درگذشت. آيدا قرار 
بود بخش��ی از اين فيلم باشد و »راند ديگر« در مدرسه و در كالس 
درس او مقابل دوربين رفت و اكنون تنها تقديم كردن جايزه به دخترم 
معنا خواهد داشت.»راند ديگر« كه نماينده سينمای دانمارك در شاخه 
بهترين فيلم بين المللی نود و سومين دوره جوايز سينمايی اسكار است 
و از شانس های مهم اين شاخه محسوب می شود، يكی از فيلم های 
موفق گيشه در دانمارك بود كه در فاصله ميان موج اول و دوم شيوع 
ويروس كرونا در اين كشور اكران شد. اين فيلم روايتگر داستان معلمی 
است كه به مصرف الكل اعتياد دارد.سی سومين دوره جوايز فيلم اروپا 
امسال به صورت مجازی و از برلين برگزار شد و در ساير بخش ها »پائوال 
بير« برای بازی در فيلم »آندين« ساخته »كريستين پتزولد« برنده 
جايزه بهترين بازيگر زن شد و  »جمعی« ساخته »الكساندر نانو« نيز 
جايزه بهترين مستند جوايز فيلم اروپا را به خود اختصاص داد.فيلم 
ايتاليايی »تنها« به كارگردانی »كارلو سيرونی« نيز جايزه ديسكاروی 
)جايزه فيپرشی ويژه بهترين فيلم اول يك كارگردان( را از جوايز فيلم 
اروپا دريافت كرد و جايزه بهترين فيلم كمدی و انيميشن اين جوايز 
نيز به ترتيب به دو فيلم فرانسوی »موفقيت بزرگ« ساخته »امانوئل 
كورسو« و »جوزف« ساخته »اورل« رسيد.»همه گربه ها در تاريكی 
خاكستری هستند« به كارگردانی »السه ليندر« هم موفق به كسب 

بهترين فيلم كوتاه شد.

توليد

سينمای جهان

ادامه دیدگاه

تقویم تاریخ

پ��روژه مرمت موزه هنرهای معاصر تهران 
كه از ارديبهشت سال 9۷ آغاز شد، حاال بعد 
از گذشت بيش از دو سال، به گفته مديركل 

اداره هنرهای تجسمی به پايان رسيده و قرار 
است به زودی و با اعالم برنامه های جديد موزه، 

افتتاح شود.

ه��ادی مظفری مدي��ر كل اداره هنرهای 
تجسمی درباره وضعيت پروژه بازسازی موزه 
هنرهای معاصر تهران با بيان اينكه بازسازی 
موزه به پايان رس��يده و در حال آماده س��ازی 
نمايش��گاه افتتاحيه هس��تيم، اظهار كرد: به 
 زودی نشس��ت خبری برگ��زار و زمان افتتاح 
و برنامه های موزه اعالم می ش��ود. ما منتظر 
فرارسيدن موقعيت مناسب برای افتتاح موزه 
بوديم و هم اكنون با توجه به نارنجی ش��دن 
وضعيت تهران، به نظر می رسد شرايط برای 

بازگشايی موزه ها فراهم می شود.
موزه هنرهای معاصر تهران كه حاال بيش 
از 40 سال از زمان تاسيس آن می گذرد، يكی 
از مهم ترين گنجينه های هنر مدرن محسوب 
می ش��ود كه دارای آثار هنری زيادی از دوره 
تاريخی پايان جنگ جهانی دوم تا دهه 1980 
اس��ت. گفته می ش��ود اين مجموعه يكی از 
كامل ترين مجموعه های هنر اكسپرسيونيسم 
انتزاعی در جهان است كه همه جنبش های 

هنری قرون 19 و 20 را پوشش می دهد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم كرده 16 
ميليارد و 500 ميليون تومان صرف بازسازی 

موزه شده است.
ب��ا اين همه فرآيند بازس��ازی كه قرار بود 
حدود شش ماه به طول بينجامد، بيش از دو 

سال به طول انجاميده است.
ه��ادی مظفری مدي��ر كل دفتر هنرهای 
تجسمی و احسان آقايی رييس موزه هنرهای 
معاصر تهران تيرماه سال گذشته با برگزاری 
يك نشست خبری »شرايط خاص اين موزه و 
ارزش تاريخی ای كه دارد را از داليل طوالنی 
شدن فرآيند مرمت و بازسازی« عنوان كردند. 
نوس��انات زياد قيمت ه��ا در بازار و همچنين 
نداشتن س��رعت الزم از سوی پيمانكار اول، 

داليل ديگر اين امر عنوان شد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی نيز از سوی 
ديگر مرمت گالری های موزه هنرهای معاصر 
برای نگهداری آثار گنجينه در مدت بازسازی 
موزه را از اصلی ترين داليل طوالنی شدن پروژه 

بازسازی اين موزه عنوان كرده بود.

موزه

پایان مرمت موزه هنرهای معاصر

همزمان با ش��يوع وي��روس كرونا در 
كش��ور از ابتدای اسفند 1398 و تعطيلی 
فعاليت های فرهنگ��ی و هنری، فصلی از 
فعاليت هنرمندان در عرصه تئاتر به ارائه 
فيلم  تئاترها از آثار اجراشده پيشين گروه ها 
در فضای مجازی يا اجرای برخط )آنالين( 
آثار نمايش��ی با همراه��ی تلويزيون های 
تعامل��ی اختص��اص يافت. اي��ن اقدام در 
راس��تای روشن نگه داش��تن چراغ تئاتر 
در ايام تعطيل��ی فعاليت های فرهنگی و 
هنری از يك  س��و و ازس��وی ديگر تالش 
برای ارتزاق گروه های تئاتری انجام ش��د 
كه طی اين مدت به س��بب تعطيلی های 
مستمر و مكرر، معيشت شان با مخاطراتی 

مواجه شده بود.
وقتی پای قانون در میان است � 

اما بع��د از فعاليت و اقبال مخاطبان به 
تلويزيون های تعاملی، ديدن آثار نمايش��ی 
كه پيش از اين از شورای نظارت و ارزشيابی 
اداره كل هنرهای نمايش��ی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مجوزهای الزم برای تاييد 
محت��وا و توليد آثار را گرفته بودند با مانعی 
ديگر مواجه شد.از آنجا كه نص صريح قانون 
تاكيد دارد ارائ��ه محتوا در فضای مجازی، 
تلويزيون های تعاملی و شبكه نمايش خانگی 
بايد با مجوز تاييدش��ده ش��ورای نظارت و 
ارزشيابی سازمان سينمايی صورت گيرد، طی 
ارديبهشت و خرداد 1399 سيدمحمدمهدی 
طباطبايی رييس وقت ش��ورای ارزشيابی 
و نظارت س��ازمان سينمايی واكنش نشان 
داد و تاكي��د كرد فيلم  تئاترها پيش از ارائه 
در تلويزيون های تعاملی بايد مجوز سازمان 

سينمايی را اخذ كنند.
امضای ۲۵۰ � نفر پای بیانیه و تعامل 

دو مدیر دولتی
همين مس��اله با موجی از واكنش ها از 
سوی هنرمندان تئاتر مواجه شد زيرا آنها 
تاكيد داش��ته اند تم��ام مراحل قانونی در 
راستای تاييد محتوا و نظارت و ارزشيابی 
آثار خود را در اداره كل هنرهای نمايشی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به  عنوان 
تنها بازوی اجرايی در عرصه تئاتر پش��ت 
س��ر گذاشته اند.حال س��ازمان سينمايی 
به عنوان بخش��ی ديگر از ب��ازوی اجرايی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی می تواند 
با پذي��رش تايي��د محتوای ديگ��ر نهاد 
مديريتی در عرصه هنرهای دراماتيك آن 
هم تح��ت نظارت و لوای وزارتخانه واحد 
)وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( كار صدور 
مج��وز ارائه فيلم  تئاترها را تس��ريع كند. 
اما صحبت های طباطباي��ی در آن زمان 
ب��ه صدور بيانيه و امض��ای 250 هنرمند 

در راس��تای گاليه مندی از رويه ش��ورای 
ارزشيابی و نظارت سازمان سينمايی منتج 
شد.به اين ترتيب قادر آشنا مدير كل اداره 
هنرهای نمايشی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی طی روزهای نخست خرداد 1399 
جلس��ات متعددی را با حسين انتظامی 
رييس س��ازمان سينمايی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی برگزار كرد كه درنهايت 
ماحص��ل آن به همراهی و تعامل هر چه 
بيش��تر اين دو نه��اد فرهنگی با يكديگر 

منتج شد.
توافقی که با تغییر مدیر ملغی شد � 

بع��د از اظهارات قادر آش��نا مبنی بر 
حص��ول تواف��ق مي��ان اي��ن اداره كل و 
س��ازمان سينمايی كش��ور مبنی بر آنكه 
تاييد محتوای فيلم  تئاترها و صدور مجوز 
آن از س��وی اداره كل هنرهای نمايش��ی 
به مثاب��ه تاييد و رعاي��ت تمامی قوانين 
س��ازمان س��ينمايی جهت صدور پروانه 
نمايش به ش��مار می رود، تا حدود زيادی 
خيال هنرمن��دان تئاتر و فعال در عرصه 

فيلم تئاتر را راحت كرد.
اما خبر رسيده كه طی چند وقت اخير 
اين توافقنامه كه بعد از جلس��ات متعدد 
و رايزنی های مختلف ميان قادر آش��نا و 
حسين انتظامی به عنوان رييس سازمان 
سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای تسريع روند صدور مجوز فيلم تئاتر 
در زمان مديريت وقت سيدمحمدمهدی 
طباطبايی به عنوان معاون شورای نظارت و 
ارزشيابی سازمان سينمايی صورت گرفته 

بود ملغی شده است.
خبر لغ��و اين توافق با حضور س��عيد 
رجبی فروتن به  عنوان معاون جديد نظارت 
و ارزش��يابی س��ازمان س��ينمايی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با صدايی بلندتر 
به گوش رس��يد و حال ش��نيده ها حاكی 
از آن  اس��ت كه بار ديگر بعد از برگزاری 
جلسات مختلف، توافقی ديگر ميان اداره 

كل هنرهای نمايشی و سازمان سينمايی 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی برای 
نحوه ارائه فيلم تئاترها به ش��بكه نمايش 
خانگی و يا تلويزيون های تعاملی صورت 

گرفته است.
کاستن از زمان انتظار هنرمندان  � 

برای مجوز فیلم  تئاترها
قادر آش��نا درباره تازه ترين تغييرات در 
اي��ن خصوص می گويد: پيش از اين و طی 
توافق نامه ای كه در بهار سال جاری )1399( 
با آقای طباطبايی به عنوان مدير وقت معاونت 
نظارت و ارزشيابی سازمان سينمايی منعقد 
كرده بوديم بنا بر آن بود فيلم تئاترهايی كه 
مورد تاييد اداره كل هنرهای نمايشی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفته و برای 
صدور مجوز به س��ازمان سينمايی ارسال 
می ش��د، آنها نيز اين آثار را به دليل تاييد 
اداره كل هنرهای نمايشی، برای صدور مجوز 
پذيرفته و مورد تاييد قرار دهند.وی ادامه داد: 
اما با توجه به آن توافق نامه قبلی به دليل روند 
طوالنی شدن صدور مجوز كه باعث انتقاد 
برخی هنرمندان تئاتر ش��ده بود بار ديگر 
طی جلس��اتی با آقای رجبی فروتن معاون 
جديد نظارت و ارزشيابی سازمان سينمايی 
به توافق ديگری دست پيدا كرديم كه از نظر 
اداره كل هنرهای نمايشی می تواند توافقی 
بهتر باشد. مهم ترين خصوصيتش اين است 
كه اين بار در صدور مجوز ارائه فيلم تئاترها 
هنرمن��دان تئاتر كمترين زمان را پيش رو 
خواهند داشت و ديگر خبر از معطيلی های 

قبلی نخواهد بود.
حضور نماینده سازمان سینمایی  � 
در روند صدور مجوز اداره کل هنرهای 

نمایشی 
بعد از جلسات متعدد به نتيجه رسيديم 
وقت��ی هم��كاران ما در بخ��ش نظارت و 
ارزش��يابی اداره كل هنره��ای نمايش��ی 
ب��ه بررس��ی و صدور مج��وز فيلم تئاترها 
می پردازن��د، اين ب��ار از ط��رف س��ازمان 

س��ينمايی ني��ز در اي��ن رون��د نظارت و 
بررسی، نماينده ای حضور داشته باشد تا 
همه موارد در اداره كل بررسی شود و ديگر 
رون��د ديدن آثار بعد از اداره كل هنرهای 
نمايشی به طور مجدد و دوباره در سازمان 
س��ينمايی كه به طوالنی ش��دن فرآيند 
صدور مجوز ارائه آث��ار در تلويزيون های 
تعاملی، ش��بكه نماي��ش خانگی و فضای 
مجازی منتج می ش��د، كاهش پيدا كند.

وی افزود: همچنين تالش كرديم نگاهی 
كامل ت��ر در مس��ير صدور مجوز داش��ته 
باش��يم. زمانی كه محت��وای فيلم تئاترها 
مورد تاييد م��ا قرار می گرفت ممكن بود 
از نظر فنی، نكات و قابليت های تصويری 
برای پخش آثار، نگاه ما با همكارانمان در 
سازمان سينمايی به دليل تخصص آنها در 
حوزه هنرهای تصويری دارای تفاوت هايی 
باشد و همين امر، مرحله صدور مجوز را 

كمی طوالنی تر و زمان بر می كرد.
آش��نا با تاكيد بر آنكه با توافق جديد 
می توانيم بگوييم گام ه��ای موثر و رو به 
جلويی برداشته ش��ده است افزود: اگر تا 
پيش از اين اثری كه به سازمان سينمايی 
ارس��ال می ش��د بايد بار ديگ��ر با حضور 
نماينده آنها در امور فنی و تصويری بررسی 
می شد؛ با شيوه جديد، اين مرحله با حضور 
نماينده سازمان سينمايی در روند صدور 
مجوز و بررسی كيفی و فنی آثار در اداره 
كل هنرهای نمايشی با هم ادغام می شود 
و همي��ن امر زمان را ب��ه نفع هنرمندان 

كاهش می دهد.
مهم ترین ویژگی توافق جدید � 

مديركل اداره هنرهای نمايش��ی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی تصري��ح كرد: 
همچني��ن درباره فيلم تئاترهاي��ی كه قرار 
اس��ت در آينده توس��ط هنرمندان توليد 
ش��ود با همكاران مان در سازمان سينمايی 
گفت وگ��و كرديم و معيارها و مش��خصات 
آنها را برای رس��يدن ب��ه حصول كيفيت 
از نظر فنی و حرفه ای در س��اختار قوانين 
سينمايی جويا شديم. اين معيارها را نيز به 
هنرمندان تئاتر كه فيلم تئاتر توليد می كنند 
انتقال داديم.البته بازه��م تاكيد داريم اگر 
شاهد حضور نماينده سازمان سينمايی در 
اداره كل هنرهای نمايش��ی باشيم، نه تنها 
ش��رايط و امكان ميزبان��ی برای مان كامال 
مهياست، بلكه هنرمندان می توانند با حضور 
آن نماين��ده هنگام ضب��ط آثار تمام نكات 
فنی را سر صحنه از زبان آن فرد متخصص 
بشنوند و باعث می شود در سريع ترين زمان 
فرآيند صدور مجوز فيلم تئاترها توسط اداره 
كل هنرهای نمايشی و سازمان سينمايی 
انجام شود.مديركل اداره هنرهای نمايشی 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی تاكيد 
كرد: در حقيقت اين مهم ترين تالش ما در 
توافق به وجودآمده بود كه تا حد ممكن در 
شرايط ويژه كرونايی، بستر و شرايط را برای 
صدور هرچه س��ريع تر مجوز و ارائه آثار در 
فضای مجازی، ش��بكه نمايش خانگی و يا 
تلويزيون های تعاملی برای ارائه فيلم تئاترها 

به عالقه مندان برداريم.

تئاتر

ایجاد تغییرات در ارائه فیلم   تئاتر به روایت مدیر کل هنرهای نمایشی
کاهش زمان صدور مجوز 
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