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#واکسن_ بخرید

برگزاریرفراندومباوجودمجلسیازدهم
غیرممكناست

نعمت احمدی*
آقای روحانی در نشست 
حق��وق اساس��ی و حق��وق 
ش��هروندی با توجه به اینكه 
تنها چند ماه به اتمام دولت 
زمان باقی است، درباره جایگاه 
همه پرسی و رفراندوم صحبت كرده و با تاكید بر 
اینكه سازوكار این اصل خیلی پیچیده است، گفته 
بعد از ۴۰ سال می تواند اصل 5۹ قانون اساسی یا 
همان رفراندوم یك بار اجرا ش��ود. پس اگر قانون 
اساس��ی را به عنوان یك كلیت قبول داریم باید 
همه اصول آن را در نظر بگیریم یعنی نمی توانیم 
مثال اصل 113 قانون اساسی درباره حدود اختیارات 
رییس جمهوری را قبول داشته باشیم و اصول 52 
و 53 درباره بودجه را قبول داشته باشیم ولی اصل 
5۹ درباره رفراندوم را اجرا نكنیم در حالی كه حتما 
نویسندگان قانون احساس نیاز كرده اند كه چنین 
اصل مهمی را در قانون اساسی گنجانده اند.اصل 5۹ 
قانون اساسی می گوید در مقاطعی كه اختالف نظر 
اساسی وجود داشته باشد و در مسائل مهم سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی به بن بس��ت خورده باشیم، 
رییس جمهوری می تواند از راه درخواست همه پرسی 
و مراجعه به نظر مردم مشكل را حل كند ولی در این 
باره نیاز به تصویب دوسوم رای نمایندگان مجلس 
اس��ت.بنابراین زمانی كه مجلس راه برون رفت از 
مشكالت سیاس��ی، اجتماعی ی��ا فرهنگی را باز 
نمی كند، قانونگذار برای جلوگیری از انسداد سیاسی، 
راهكار همه پرسی را مطرح كرده است. در شرایط 
فعلی هم در موارد متعددی از جمله مصوبه اخیر 
مجلس برای خروج از برجام و غنی سازی اورانیوم 
باالی 2۰ درصد كه دو ماه برای اعضای 1+5 زمان 
تعیین كرده است و اگر تحریم های ما را برندارند، 
از برجام خارج می شویم و راه خودمان را می رویم، 
نیاز به همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی داریم. 
دولت این مصوبه را قبول ندارد و مخالف است ولی 
مجلس با هماهنگی دبیرخانه شورای  عالی امنیت 
ملی چنین قانونی را برای اجرا روی دست دولت 
گذاشته است.درباره پیوستن به   FATFكه حتی 
در ص��ورت رفع تحریم های آمریكا هم اگر عضو 
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی نباشیم، نمی توانیم 
هیچ گونه انتقال پولی و مالی داشته باشیم و در این 
باره به انسداد كامل رسیده ایم، نیاز به رفراندوم و 
همه پرس��ی از مردم داریم تا بتوانیم از این تنگنا 
خارج شویم.با این اوضاع رییس جمهوری به عنوان 
مس��وول اجرای قانون اساسی نمی تواند امیدوار 
باشد كه درباره این موارد كه به انسداد و بن بست 
سیاسی رسیده ایم، رفراندوم برگزار شود چرا كه 
درخواست همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی از 
سوی رییس جمهوری باید به تصویب دوسوم آرای 

نمایندگان مجلس برسد. 
ادامه در همین صفحه

سرمقاله

نقد روز

یادداشت

ایراندرگردونهتحریموکرونا
آنان  پیمان مولوی*- 
تحریم ها  ك��ه می گوین��د 
فرص��ت اس��ت و می تواند 
مسیر دستیابی به توسعه و 
پیشرفت اقتصادی را تسهیل 
كند باید بگویند كه آیا نبود 
تحری��م فرصت بزرگ تری برای تعامل اقتصاد 
ایران با اقتصاد جهانی و درهم تنیدگی بیشتر 
ب��ا اقتصاد جهانی نخواهد ب��ود؟  تحریم فارغ 
از آنكه به یك اب��زار بین المللی غیرقابل دفاع 

علیه ایران  ...
ادامه در همین صفحه

چرابانکهاکانونفسادند
»جهان صنعت«- نخستین فساد بزرگ در 
دهه های تازه سپری ش��ده كه هنوز ادامه دارد، در 
بانك صادرات بود كه برادر یكی از مقام های ارشد 
نظامی- سیاس��ی با همكاری عمدی یا س��هوی 
در بانك ص��ادرات اتفاق افتاد. از آن پس تا امروز 
بیشترین فس��اد رخ داده در ایران در بانك ها بوده 
است. هنوز مركب حكم های مجازات فساد كنندگان 
در بانك سرمایه خشك نشده است كه دادستان 
تهران از محاكمه ۹ مدیر بانك دی به  خاطر ارائه 
63۰ میلیارد تومان تسهیالت بی ضابطه به افراد 

خاص خبر داده است. 
وی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده 
تخلفات بانك دی در پرداخت تسهیالت كالن و 
خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت كه در این 
پرونده، گروه موسوم به »خونه به خونه« بیش از 
شش هزار و 3۰۰ میلیارد ریال )63۰ میلیارد تومان( 
از بانك ها برای 11 شركت وابسته به خود تسهیالت 

خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند.
چرا بانك ها یكی از كانون های فساد به حساب 
می آیند و اس��تعداد و آمادگی رخ دادن فساد در 
ای��ن بنگاه های اقتصادی باالتر از س��ایر نهادها و 
فعالیت هاست؟ واقعیت این است كه با وجود همه 
انحصارهایی كه در س��ایر رشته ها و فعالیت های 
اقتصادی كه یك س��ر آن دولت است قرار دارد و 
بسترساز فساد است اما بانك ها به یك دلیل ساده 
بیشترین استعداد فسادسازی را دارند. دلیل ساده 
این است كه شورای پول و اعتبار كه دبیرخانه آن 
در بانك مركزی است، اختیار تام و تمام دارد كه بر 
بانك ها حكمروایی كند و بانك ها ی ایرانی حتی باید 
برای تعیین ساعت كارشان از بانك مركزی دستور 
بگیرند. مهم ترین دخالت بانك مركزی به نیابت از 
شورای پول و اعتبار در فعالیت بانكی دخالت بدون 
چون و چرا در تعیین نرخ بهره بانكی یا در حقیقت 
تعیین  قیمت دسترنج سپرده گذاران است.  این 
دخالت و اختیار فوق العاده در تعیین قیمت پول 
مردم كه در بانك ها س��پرده اند تا از ش��ر تورم در 
امان بماند در همه دهه های گذشته موجب شده 
پول مردم به حراج گذاشته شود و رانتی به وسعت 
همه سپرده ها در اختیار مدیران بانك ها قرار داده 
ش��ود به این ترتیب كه در تابس��تان امسال و در 
حالی كه میانگین نرخ تورم به 35 درصد رسیده 
بود، بانك مركزی به هر دلیل تصمیم گرفت نرخ 
س��ود س��پرده  گذاران را 1۰ درصد تعیین كند. 
معنای این كار بانك مركزی یعنی حراج دسترنج 
س��پرده گذاران 25 درصد زیر قیمت. كدام فرد از 
كسانی كه به اطالعات رانتی و نیز به ترفندهای 
دریافت وام و اعتبار به قیمت 25 درصد زیر نرخ 
تورم آگاهی دارد حاضر است از این سود باد آورده 
بگذرد. وسوسه ای كه این دریافت كنندگان وام ها و 
اعتبارات بر جان مدیران بانك ها می اندازند آنقدر 
ادام��ه دارد و آنقدر حرص و آز را برمی انگیزد كه 
فساد رخ می دهد. این گونه است كه گفته می شود 
11 نفر توانس��ته اند ۹۰ هزار میلیارد تومان از وام 
دریافت شده از بانك ها را سر وقت پس ندهند. آنها 
نیك می دانند تا روزی كه شكایت بانك ها به نتیجه 
برسد، سال ها فرصت دارند از این تفاوت نرخ سود و 

نرخ تورم استفاده كنند.
دلیل دیگر زاد و رش��د فس��اد در بانك ها این 
است كه  دادن مجوز تاسیس بانك های خصوصی 
تازه ناممكن شده و یك انحصار بزرگ و ابدی برای 
بانكداران و سهامداران بانك ها درست شده است و 
آنها در پناه این چتر انحصاری به دادوستد ارزان پول 
مردم ادامه می دهند. این را اگر با ممانعت انگار ابدی 
تاسیس بانك های خارجی در ایران كنار هم قرار 
دهیم و یادمان باشد كه در دست كم ۴۰ سال اخیر 
جز دو یا سه سال نرخ بهره بانكی تفاوت معناداری 
با نرخ تورم داشته و دارد، دلیل زاد و رشد فساد در 

بانك ها مثل روز روشن می شود.

برداشت آزاد »جهان صنعت« از یک نشست كارشناسی نشان می دهد

گریبان مردم در چنگ واکسن و تحریم
 كابوس كرونای جهش یافته  و بحران برگزیت 

بر فراز انگلیس
 خطرفروپاشیدرکمینبریتانیا

گروه جهان- ویروس جهش یافته كرونا 
در ح��ال تبدیل ش��دن به كاب��وس تازه در 
دنیاست. ارتباط انگلیس با دیگر كشور های 
جهان به صورت فزاینده ای قطع می ش��ود و 
كشور ها یكی پس از دیگری مرز های خود را 

به روی انگلیس می بندند. 

  مركز آمار تغییرات شاخص قیمت مصرف كننده
 در آذر را اعالم كرد

 عقبنشینیتورمنقطهبهنقطه
گروه اقتصادی- با اعالم مركز آمار نرخ تورم 
س��االنه حركت رو به جلوی خود در آذر را تداوم 
بخشی��ده و با 1/5 واحد درص��د افزایش به 3۰/5 
درصد در پایان این ماه رسیده است. اگرچه تورم 
نقطه به نقطه عقب نشینی كرده و با 1/6 واحد درصد 

كاهش به ۴۴/۸ درصد رسیده ...

كمتر از نیمی از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن 
برای این بخش هزینه شده است

دلنگرانیازافزایش
حقوقدولتی

»جهان صنعت«- در الیحه بودجه سال 
1۴۰۰ رقم پیش بینی ش��ده حقوق دولتی 
معادن با رشد 2۹/۴ درصدی نسبت به سال 
13۹۹ رو به رو است. بر اساس تصمیم دولت 

حقوق دولتی از رقم 2۸2۴ میلیارد  ...
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ادامه سرمقاله

ایران در گردونه تحریم و كرونا
... تبدیل ش��ده اما تاثیرگذاری آن بر عدم رش��د 
اقتصادی و كاهش درآمد س��رانه كشور نیز غیرقابل 
انكار اس��ت. اولین تاثیر تحریم ب��ر اقتصاد ایران طی 
یك دهه گذشته با صفر شدن متوسط رشد اقتصادی 
كشور رویت شده است. هرچند این نخستین بار نبوده 
ك��ه اقتصاد ایران از تحریم ها تاثی��ر می پذیرد، با این 
وجود تاثیرگذاری تحریم ه��ای اولیه به گونه ای بوده 
كه در فاصله سال های 136۹ تا 13۸۹ و با تمام فراز 
و فرودها متوس��ط رشد 5 درصدی را تجربه كرده ایم. 
در سایه تحریم های كنونی و دور شدن اقتصاد ایران از 
زنجیره جهانی اما محصول ناخالص داخلی ایران كاهش 
قابل توجهی را تجربه كرده و به جای آنكه در س��طح 
7۰۰ میلیارد دالر قرار گیرد، به 3۸۰ هزار میلیارد دالر 
رسیده است. بنابراین با تاثیری كه تحریم ها بر اقتصاد 
ایران داشته، باید شش سال و به صورت مستمر رشد 
اقتصادی ۸ درصدی داش��ته باشیم تا بتوانیم به زمان 

قبل از تحریم ها یعنی سال 13۹۰ برسیم.

در میانه مشكالت و گرفتاری های ناشی از تحریم ها 
بروز بحران ناشی از شیوع ویروس كرونا نیز به تهدیدی 
جدی در بدتر ش��دن ش��رایط اقتصادی ایران تبدیل 
ش��ده اس��ت. با این وجود كرونا ی��ك عامل مقطعی 
است و نمی توان عاملی  كه باعث افت اقتصادی بین 
5 تا 15 درصدی در نواحی مختلف جهان شده است 
را ب��ا یك عامل ضرباهن��گ دار و طوالنی مثل تحریم 
مقایسه كرد. هر چند هر دو عامل به عنوان یك مانع 
در حركت رو به جلوی اقتصاد ظاهر شده اند اما نتایج 
متفاوتی برجا گذاشته اند. به عنوان مثال بحران كرونا 
مشكالت و ضعف هایی كه در نظام اقتصادی، سالمت 
و نظام پایداری كشورهای مختلف جهان وجود داشته 
را به آنها یادآور شده و نشان داده كه كدام كشورها از 
ساختار مناسب تری برای مقابله با بحران های ناخواسته 
برخوردار بوده اند. در این حال باید پرسید آیا كشوری 
كه تحت ش��دیدترین تحریم ها قرار دارد، می تواند به 
مبارزه جدی و موثر علیه این بحران دست بزند آن هم 
در شرایطی كه بسیاری از كشورهای توسعه یافته كه 
در حوزه اقتصادی حرفی برای گفتن دارند نیز از اثرات 

منفی این بحران در امان نبوده اند؟
بنابرای��ن پی��ش از آنك��ه بخواهی��م مشكالت و 
گرفتاری ه��ای امروز اقتصاد ای��ران را به بحران كرونا 
گره بزنیم باید نیم نگاه��ی به نقش پررنگ تحریم ها 
در متزلزل شدن ساختار اقتصادی بیندازیم. در حالی 
كه تحریم ها نفس اقتصاد ایران را به ش��ماره انداخته، 
كشورهای منطقه نقش خود را پررنگ تر كرده اند و در 
حال پر كردن جایگاه ایران در عرصه جهانی هستند. 
برای مثال در پروژه »یك كمربند- یك جاده« چین، 
تركیه به راحتی و از مسیر یادشده خطوط ریلی خود را 
به چین منتقل كرده است. از جنوب نیز خطوط انرژی 
به گونه ای برنامه ریزی شده كه ایران نقشی در این حوزه 
و انتقال انرژی در این محدوده نداشته باشد. این مساله 
نشان می دهد كه ایران طی 1۰ سال گذشته به دلیل 
تحریم ها در جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه 
زیرساخت ها و زنجیره ارزش بین المللی عملكرد قابل 
قبولی نداشته است. همچنین پیوند شبكه های بانكی 
و مالی ایران به واسطه تحریم ها با جهان قطع شده و 
همین مساله ایران را به سمت غیرشفاف شدن سوق 

داده است. بنابراین شدت اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد 
بسیار بیشتر از كرونا بوده و حتی مانع از مقابله جدی 
و موثر كشور علیه بحران كرونا شده است به طوری كه 
نظام سالمت ایران به دلیل تحریم ها حتی توان خرید 

واكسن كرونا را نیز ندارد.
در عین حال نمی ت��وان منكر تاثیرگذاری عوامل 
داخلی بر وضعیت امروز اقتصاد ایران شد. بدیهی است 
اقتصاد ای��ران در یك چرخه معیوب ناكارآمد گرفتار 
شده كه همزمان با فشارهای داخلی و خارجی دست 
به گریبان اس��ت. وقتی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی 
در هم تنیده باش��د و در زنجیره جهانی حضور داشته 
باشد، می تواند از فرصت های بی شماری برای حركت 
بر مس��یر توس��عه بهره گیرد. اما عدم حضور در این 
زنجیره جهانی شرایطی را به وجود می آورد كه همین 
االن صنعت خودروس��ازی و دیگر صنایع انحصاری با 
آن دست به گریبان هستند. بنابراین فشارهای داخلی 
و خارج��ی اثرات چرخه ای بر یكدیگر دارند و یكدیگر 

را تهدید می كنند.
* اقتصاددان

مهدیه بهارمس�ت- آخرین شب یلدای قرن در 
ایران با بزرگ ترین كارزار توئیتری مصادف شد. شماری 
از كاربران با هشتگ واكسن بخرید در كارزاری توئیتری 
از مسووالن خواستند با تسریع در خرید واكسن كرونایی 
نمونه خارجی تاییدشده در سازمان بهداشت جهانی از 
جان باختن ش��مار بیشتری از مردم و كادر درمان بر 
اثر ابتال به این ویروس جلوگیری ش��ود. اگرچه دیروز 
عضو كمیته علمی ستاد ملی مقابله با كرونا و محقق 
پروژه تولید واكس��ن ایرانی از ش��روع تزریق واكسن 

ایران��ی كرونا به 56 داوطلب خبر داد البته گویا هنوز 
زمان دقیق انجام این تست مشخص نیست اما در این 
هفته انجام می شود. با این حال تا تایید نهایی سازمان 
بهداش��ت جهانی و جواب دهی قطعی واكسن راهی 
بسیار طوالنی در پیش داریم. البته وزارت بهداشت از 
توزیع این واكس��ن در تیرماه خبر داده اما وقتی هنوز 
تست شروع نشده، چطور می توانیم به صورت قطعی با 
خیال راحت مطمئن باشیم كه واكسن ایرانی كرونا تا 
تیرماه آماده واكسیناسیون است؟! البته تعلل در تامین 

واكسن خارجی كرونا و صبر كردن تا زمان بهره برداری 
از واكسن ساخت داخل یعنی جان باختن تعداد قابل 
توجهی از مردم، بنابراین تهیه واكسن خارجی كرونا 
یك خواسته محدود به فضای مجازی نیست بلكه یك 
حق ملی است كه حتی برای احقاق آن دیر هم شده 
است. آنها معتقدند تا به امروز مسووالن به جای تهیه 
واكسن، بهانه های مختلفی را برای سر باز زدن از این 
امر مهم بیان كردند. طی یكی، دو هفته اخیر مسووالن 
ستاد ملی مقابله با كرونا، وزارت بهداشت و بانك مركزی 

به طور مستقیم و غیرمستقیم بارها اعالم كرده اند به 
خاط��ر تحریم ها و ممكن نبودن واریز پول واكس��ن، 
امكان خرید واكسن از كوواكس، شركت های خارجی 
وجود ندارد و مردم باید منتظر واكسن داخلی باشند! 
بهانه ای كه خیلی زود نبود یخچال مناسب در كشور 
برای نگهداری از واكسن نیز به آن اضافه شد. در این 
امر مردم كامال حق دارند زیرا حدود ۸۰ كشور هفت 
میلیارد دوز واكس��ن فایزر را تهیه كردند و به صورت 

رایگان در اختیار مردم قرار دادند. 

ادامه یادداشت

برگزاری رفراندوم با وجود مجلس یازدهم 
غیرممکن است

در این باره مجل��س تمام اصولگرای یازدهم هیچ 
همراه��ی  ای با دولت ندارد و حتی درخواس��ت اعدام 
روحان��ی را داده اس��ت. پس این امر در این ش��رایط 
غیرممكن است.توضیح اینكه راهكار مراجعه به آرای 
عموم��ی در قانون اساس��ی از منظر ش��كلی برای ما 
غیرممكن است چرا كه نیاز به رای دوسوم نمایندگانی 
دارد كه چینش آنها در مجلس همیشه به نحوی بوده 

كه هیچ گاه امكان داشتن دوسوم نظر موافق آنها برای 
برگزاری رفراندوم وجود نداشته است. 

جدا از داشتن دوسوم رای موافق نمایندگان برای 
همه پرسی، بر اساس بند 3 اصل 11۰ قانون اساسی در 
این باره به صدور فرمان همه پرسی از سوی مقام رهبری 
هم نیاز داریم هر چند این فرمان فرمالیته یا تشریفاتی 
باشد.البته جدا از این مباحث، این گالیه وجود دارد كه 
آقای روحانی چرا در ماه های پایانی دولت خود به بحث 

رفراندوم اشاره كرده است؟
 دلیل آن این اس��ت ك��ه او برخالف آقای خاتمی 

نمایندگی یك جریان فكری و سیاسی را بر عهده ندارد 
و حتی مثل احمدی نژاد كه با نگاه پوپولیستی یكسری 

حامی و طرفدار دارد هم نیست. 
ب��ه همین دلیل م��ن آقای روحان��ی را تنهاترین 
رییس جمهوری تاریخ ایران می دانم و برای اینكه پاسخی 
برای تاریخ و آیندگان داش��ته باش��د و بگوید از همه 
ابزارهای قانونی به عنوان رییس جمهوری می خواستم 
استفاده كنم ولی شرایط اجازه نداد، چنین موضوعاتی 

را مطرح می كند.
آقای روحانی می خواهد این تاكید را داشته باشد 

كه در دوره اول ریاست جمهوری خود منشور حقوق 
ش��هروندی را نوش��ت ولی اگر در دادگستری اجرا 
نمی ش��ود، مقصر او نیست یا درباره همین موضوع 
همه پرس��ی كه تنها چند ماه مان��ده به اتمام دوره 
ریاست جمهوری خود مطرح می كند، برای پاسخ به 
تاریخ اس��ت. او می خواهد تاكید كند برای خروج از 
معضالت كشور به رفراندوم هم متوس��ل شدم ولی 
با ش��رایط موجود عملی نشد. یعنی »من خواستم 

ولی نتوانستم«.
  * حقوقدان و وکیل پایه یك دادگستری
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رییس قوه قضاییه: 
۷ سال مذاكره بی اثر بوده است

سیدابراهیم رییسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به دیدار 
چندی پیش خود با مسووالن نظام پرستاری و طرح مطالبات آنها گفت كه 
بخشی از خواسته های پرستاران با پیگیری های قابل تقدیر سازمان بازرسی كل 

كشور تحقق یافته اما هنوز برخی از این مطالبات باقی مانده است.
به گزارش مركز رسانه قوه قضاییه، رییسی بر همین اساس به رییس سازمان 
بازرسی كل كشور ماموریت داد كه در ادامه اقدامات انجام شده، پرداخت كامل 
حقوق و امتیازات پرستاران را با همكاری دولت و بخش های مربوطه با جدیت 

و تا حصول نتیجه پیگیری كند.
وی در بخش دیگری از س��خنانش با تبریك والدت حضرت عیسی )س( 
به خداپرستاران، حق طلبان و عدالتخواهان اظهار كرد: حضرت عیسی )س( از 
این همه ظلم و فساد و ترور به ویژه ترور دولتی رژیم آمریكا بی زار است و اگر 
بود به این همه ظلمی كه به مردم منطقه، خصوصا به مردم مظلوم فلسطین و 

كودكان یمن می شود راضی نمی شد و آن را تحمل نمی كرد.
رییس دستگاه قضا با اشاره به ظلم و ستم غربی ها به ملت ایران گفت: راه مقابله 
با تهدیدات و باطل الّسحر تحریم ها قوی شدن ایران اسالمی در همه عرصه هاست 

و نباید یك ساعت نیز در خنثی سازی تهدیدها و تحریم ها تعلل كرد.
رییسی تاكید كرد: حتی یك ساعت تأخیر در خنثی سازی تحریم ها هم خالف 
عقل است، هم خالف شرع و مسووالن برنامه ریزی و اجرایی نباید یك  لحظه را 
هم برای بی اثركردن تحریم ها و قوی شدن ایران از دست بدهند و این راهبرد 

اساسی نظام باید با جدیت دنبال شود.
رییس قوه قضاییه شكل گیری ایران قدرتمند را در گرو ایستادگی و بی اثر 
كردن تحریم های دشمن دانست و خطاب به غربی ها گفت: تحریم ها نمی تواند 
حرك��ت ملت ایران را متوقف كند و ما از ه��ر امكانی برای دورزدن تحریم ها 

استفاده خواهیم كرد.
رییسی با بیان اینكه امروز بر همگان آشكار شده كه مذاكره هفت ساله با 
دش��منان به دلیل عهدشكنی آنها، بی اثر بوده و انتظاری كه از آن می رفت را 
برآورده نكرده است تاكید كرد كه نباید با پیمان شكنان و دولت های بدون میثاق 
و بدعهد مذاكره كرد و از همه مسووالن خواست كه هماهنگ و همصدا با هم 

در جهت خنثی كردن تحریم ها حركت كنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد
هشدار ایران به كانادا و آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: طرف های اروپایی را دعوت می كنم 
ب��ه اینك��ه از پشت نفاق بیرون آیند و ببینند خودش��ان ب��ه كدام یك از 

وظایف شان عمل كرده اند.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در نشست هفتگی خود كه به طور 
آنالین برگزار شد درباره اظهارات وزیر خارجه كانادا درباره سقوط هواپیمای 
اوكراینی گفت: وزارت امور خارجه در باالترین سطح به دنبال روشن شدن 
ابعاد ماجرا بوده اس��ت و البته نیروهای مسلح و سازمان هواپیمایی كشور 
باید در این رابطه توضیح دهند و گزارش فنی آن هم آماده ش��ده اس��ت. 
با این وجود باید بگویم كه هیچ تاریخی درباره بررس��ی این پرونده عقب 
نیفتاده است و تمام تالش خود را می كنیم كه بر اساس معاهدات بین المللی 
وظایف خود را انجام دهیم و داده ایم و گزارش فنی این مساله امروز و فردا 
منتشر و برای طرف های اوكراینی و دیگر طرف های دخیل ارسال می شود. 
در عین حال تالش داریم در نهایت شفافیت كار انجام شود اما باید بدانیم 

كه بررسی این مساله موضوعی پیچیده است.
وی اظهارات مداخله جویانه و غیرقابل قبول توسط مقامات كانادایی را 
محك��وم كرد و گفت: بیشترین مداخله های بی جا را مقامات كانادا در این 
موضوع از روز اول داشتند و تالش كردند مسیر طبیعی روشن شدن ماجرا 
اتفاق نیفتد و رفتارش��ان كامال سیاسی و غیرحقوقی است و سعی دارند با 
این اظهارات فضاسازی كنند. به وزیر خارجه و دولت كانادا هشدار می دهم 
كه پاسخگوی اقدامات خودشان باشند. دولتی كه تمامی تالش خود را كرده 
تا با مسدود كردن مسیر مالی برای انتقال دارو به ایران مانع ایجاد كنند، 
هیچ جایگاهی ندارد كه از حقوق بشر صحبت كند. ایران مسووالنه وظایف 
خود را دنبال می كند و از دولت كانادا دعوت می كنم در مس��یر جایگاه و 

شان خود در این مساله وارد شود.
سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی درباره اقدامات پارلمان اروپا علیه ایران 
اظهار كرد: صادر كردن خطابه های یك طرفه و تكراری و نخ نما شده قابل 
قبول نیست و ارزشی هم ندارد و پارلمان اروپا باید نشان می داد كه واقعا به 
دنبال حقوق بشر است. متاسفانه سابقه طرف های اروپایی به ویژه پارلمان 
اروپا تیره و تار اس��ت. ما به طور قوی قطعنامه های گزینشی و طرفداری 
از ك��ارزار ضد ایرانی و صدور قطعنامه های ضد ایرانی را محكوم می كنیم. 
طرف ه��ای اروپایی را دع��وت می كنم به اینكه از پشت نفاق بیرون آیند و 

ببینند خودشان به كدام یك از وظایف شان عمل كرده اند.

علی اکبر صالحی:
صدور بیانیه شورای عالی امنیت ملی درست نبود

علی اكب��ر صالحی در واكنش به قانون اخیر مجلس برای لغو تحریم ها كه 
خیلی با سرعت از سوی شورای نگهبان تایید و با بیانیه شورای امنیت همراه 
شد، گفت: باالخره رییس شورا رییس جمهور است و این بیانیه ایجاد یك 
نوع شبهه كرده بود.  دولت هم نظر خودش را داده است. من در جایگاهی 
نیس��تم كه بخواهم اظهارنظر سیاس��ی كنم ولی به نظر من صدور چنین 

بیانیه ای درست نبود.
وی درباره حضور شهید فخری زاده در تیم مذاكرات هسته ای نیز گفت: 
در مذاكرات برجام حضور نداشتند. اما اگر گاهی نیاز بود با ایشان مشورت 
می ش��د. بخشی از كارهای ایشان پدافند هسته ای است. پدافند هسته ای 
هم كل كشور را دربر می گیرد. وقتی روی مسائل فنی- حقوقی هسته ای 
صحبت می ش��ود مسائل پدافند هسته ای هم الجرم در زمره این گونه امور  

مطرح می شود ولی ایشان عضو مذاكره كننده برجام نبودند.
صالحی در گفت وگوی ویدئویی خود با س��ایت »انتخاب« در پاس��خ به 
س��والی درباره ماجرای بتن ریختن در قلب رآكت��ور اراک گفت: آن چاله 
رآكتور را خودشان با فوتوشاپ بتون ریخته بودند؛ این اخالق ماكیاولیستی 

است نه اسالمی.
رییس س��ازمان ان��رژی اتمی تاكید ك��رد: چرا حق را ب��ا لباس باطل 
می پوش��انید و ش��ما آگاهانه ای��ن كار را می كنید؟ برای چی؟ یك س��ری 

خواسته های سیاسی و آرزوهای سیاسی.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: بعید می دانم در این چند 

ماهه باقی مانده پرونده هسته ای به دبیرخانه شورای امنیت ملی برود.

خبر

»جهان صنع�ت«- حسن روحانی انگار به 
حال و هوای انتخابات برگشته اس��ت. شعار و 
وعده نمی دهد اما حرف هایی می زند كه توجه ها 
جلب می شود. مثال از امكان بررسی رفراندوم یا 
ضرورت بازنگری در قانون اساسی می گوید. اینكه 
چرا یك باره وارد این فاز شده معلوم نیست اما 
حتما می تواند با ادامه این رویه هیجان بیشتری 
ب��ه انتخابات پیش رو دهد. حرف های او درباره 
ظرفیت های قانون فرصتی اس��ت تا قدری هم 
از فرصت های از دس��ت رفته و موانع پیش روی 
دولت بگوید و به این ترتیب خود، همكارانش و 
جریان سیاسی حامی خود را از زیر بار فشارهای 
اجتماعی رهایی ده��د. احتماال با همین نگاه 
اس��ت كه از عدم فهم مشت��رک بین قوا درباره 
قانون اساسی می گوید و نظارت به سبك مجلس 

اصولگرای یازدهم را زیر سوال می برد.
شایعاتی درباره عزم روحانی برای رونمایی 
از ی��ك چهره متفاوت ت��ر از خود در ماه های 
منتهی به پایان دولت وجود دارد اما فعال قابل 
استناد نیست بنابراین باید به حرف های دیروز 
روحان��ی و تاكید او بر قانون مداری كه یادآور 
روحانی سال ۹2 است، اكتفا كرد و منتظر ماند 

و دید كه از این پس چه می كند.
اهم اظهارات رییس جمهور كه صبح دیروز 
در همایش حقوق اساس��ی و شهروندی بیان 

شد به شرح زیر است: 
 � وقتی شما در حكومتی به آرای مردم اتكا 
می كنید كه مردم باید رای دهند، اگر سیستم 
حزبی نداشته باشید كار كمی سخت می شود. 
یعنی با جنجال و سر و صدا نزدیك انتخابات و 
شعارهای مختلف ممكن است در هدایت مردم 
برای اینكه چه كسی و چه كسانی را انتخاب 

كنند كار كمی سخت و مشكل شود.

 � هر كشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، 
م��ا فیلتر حزبی نداریم. ای��ن فیلتر از طریق 
شورای نگهبان اعمال می شود و حزبی نیست 
و ما اش��كاالت اینچنینی داریم كه باید روی 

اینها فكر كنیم.
 � بحث بازنگری قانون اساس��ی زمانی كه 

مورد نیاز باشد، اشكالی هم ندارد.
متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یكی  � 
نیست، البته در قانون پیش بینی شده اگر در 
بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید 

تفسیر الزم را انجام دهد. 
 � اركان حكومت یعنی دولت، مجلس و قوه 
قضاییه فهم مشتركی از قانون اساسی ندارند. 
قوا به مانند هم نمی اندیشند و ممكن است در 

مسائل فنی و مهم اختالف نظر باشد. 
بعضی از نمایندگان مجلس می گویند ما  � 
باید بر كار وزرا نظارت كنیم كه این نشان از 

برداشت ناقص از قانون اساسی است.

 � مجل��س در جاهایی ك��ه صالح می داند 
می تواند اس��تیضاح را در دس��تور ك��ار قرار 
دهد. مجلس همچنی��ن با تحقیق و تفحص 
در جاهایی كه الزم  می داند می تواند مفهوم 
نظارت را انجام دهد ولی در قانون كلمه نظارت 

مجلس بر كار دولت ذكر نشده است.
 اصل 13۴ � قانون اساسی می گوید تعیین 
خط و مش��ی بر عهده رییس جمهور اس��ت 
و مجل��س برنامه پنج س��اله تصویب می كند. 
درک و فهم این گونه مسائل كه چگونه تلفیق 
می ش��وند بسیار مهم است. استادان حقوق و 
حقوقدانان بر مبنای این قانون اساس��ی روی 
مواردی كه موارد اختالف نظر است، باید فكر 
كنند و نظر دهند و این بحث شود و پخته شود 

و به یك اجماع نظر در این مسائل برسیم.
 اصل 113 � قانون اساسی چند مساله دارد؛ 
اوال جایگاه رییس جمهوری را تعریف می كند 
و می گوید رییس جمهوری دومین مقام كشور 

اس��ت و عالی ترین مقام رسمی كشور بعد از 
مقام معظم رهبری، رییس جمهوری اس��ت و 
بالفاصله بعد از این می گوید مس��وول اجرای 
قانون اساس��ی اس��ت، یعنی كسی كه بعد از 
رهبری باالترین مقام كشور است، مسوولیت 
اج��رای قانون اساس��ی را به عهده دارد و جز 
مواردی كه البته بر عهده رهبری اس��ت. این 
موضوع خیلی روش��ن و ش��فاف است. وقتی 
اول و آخر این قانون خوانده می شود معنایش 
این اس��ت كه رییس جمهوری در قوه مجریه 

مسوول اجرای قانون اساسی است. 
اص��ل 5۹ � قان��ون اساس��ی می تواند در 
مقاطعی كه اختالف نظر اساسی وجود دارد و 
اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید 
موضوع مهمی باشد تا بحث و بررسی شود و 
در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته 
شود. البته سازوكار این اصل پیچیده است ولی 

بعد از ۴۰ سال می تواند یك بار اجرا شود.
 � منشور حقوق شهروندی جزو افتخارات 
دولت یازدهم است كه در دولت دوازدهم نیز 

ادامه یافت. 
برگزاری انتخابات در دولت های یازدهم  � 
و دوازده��م هیچ مشكل امنیتی قبل، حین و 
بعد از انتخابات نداشت. در زمینه آزادی های 
دانشجویان در دانشگاه ها، برگزاری اجتماعات 
و اعتراض��ات، انتشار روزنامه ها و رس��انه ها، 
ش��رایط امروز از قب��ل دول��ت یازدهم بهتر 
اس��ت. البته در این زمین��ه تكنولوژی هم به 

ما كمك كرد.  
 � اگ��ر این دولت نبود فض��ای مجازی در 
اختیار مردم نبود. فداكاری و ایستادگی زیادی 
ش��د تا مردم از فضای مجازی استفاده كنند. 
در كنارش هم سعی كردیم دولت الكترونیك 

را تروی��ج كنیم. كار زیادی در این باره انجام 
شده است.  

اینكه توانستیم همه قطعنامه های فصل  � 
هفت��ی كه علیه ملت ایران بود را لغو كنیم، 
بس��یار مهم است. برای اهمیت این كار باید 
توجه داشته باش��یم كه دولت هایی در دنیا 
هس��تند كه حدود 1۰، 15 و 2۰ سال است 
گرفتار فصل هفت هستند. یعنی قطعنامه های 
آنها از طریق فصل هفت منشور در ش��ورای 
امنیت سازمان ملل تصویب می شود و هنوز 

از آن نجات پیدا نكرده اند.
 � از افتخارات دولت این است كه در احقاق 
حقوق مردم اهمال نكرده اس��ت، یعنی اگر 
یك میدان نفتی مشترک داش��تیم، رفتیم و 
حق مان را بازستاندیم، اگر یك میدان گازی 
مشترک داشتیم و اگر همسایه ما دوبرابر ما 
از آن گ��از اس��تفاده می كرد، ما در این چند 
س��ال تالش كردیم به اندازه همسایه مان از 
آن میدان گازی مشتركی كه داریم استفاده 

كنیم.
 � از روز اول ب��رای حق��وق زنان و حقوق 
جوانان در جامعه و اقلیت های دینی، مذهبی 
و قوم��ی به مردم قول دادیم و تالش و عمل 
كردیم. امروز ش��ما آم��ار و ارقام را به خوبی 
می دانید كه ما چقدر تالش كردیم. ما گفتیم 
3۰ درصد مدیریت به عهده خانم ها باش��د و 
در این زمینه داریم قدم به قدم به سمت این 

هدف جلو می رویم. 
اولین ب��اری كه ما گفتیم یك س��فیر  �  
خان��م اعزام ش��ود، خیلی بح��ث بود كه 
می ش��ود یك خانم سفیر ش��ود؟ این كار 
شد و االن چندین سفیر ما خانم هستند. 
چند خانم دیگر هم در نوبت هس��تند كه 
در فرمانداری، بخشداری، معاونت ها و در 
سمت مدیركل، س��مت معاونان وزیر، در 
س��مت معاون رییس جمه��ور و خیلی از 
جاهایی كه قبال بودند و االن هم هس��تند 
یا بعضی جاها كه قبال نبودند، قرار گیرند. 

امروز این شرایط فراهم شده است.

رییس جمهور با انتقاد از عدم فهم مشترک قوا از قانون اساسی:

نظارتبرکاردولتبرعهدهمجلسنیست

سال هفدهم   سه شنبه  2 دی 1399    شماره  4626

رییسکمیسیونامنیتملیپیشبینیکرد
FATF تصویب نمی  شود

»جهان صنعت«– مقام معظم رهبری در پی نامه و درخواست دولت، با تمدید 
مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت كردند و 
حاال چشم همه به این نهاد تصمیم گیرنده است تا ببینند كه باالخره با تصویب 

این لوایح قفل روابط مالی و بانكی ایران و دنیا باز می شود یا خیر؟
موافقان تصویب امیدوارند و همین كه رهبری فرصتی دوباره برای بررسی 
در نظر گرفته است را نشانه مثبتی می دانند. این گروه معتقدند شرایط موجود 
كشور و تحوالت بین المللی س��بب خواهد ش��د ایران در این زمینه انعطاف 

بیشتری به خرج دهد و به گروه اقدام مالی مشترک بپیوندد.
مخالف��ان FATF اما نظر دیگری دارن��د مثال مجتبی ذوالنوری رییس 
 FATF كمیس��یون امنیت ملی مجلس پیش بینی می كند »هیچ گاه لوایح
در مجمع تصویب نخواهد شد«. به گزارش »عصر ایران« او در مورد موافقت 
مقام معظم رهبری برای تمدید فرصت بررس��ی لوایح FATF گفت: »نگاه 
مقام معظم رهبری از ابتدا به كنوانسیون ها كامال معلوم بود. ایشان فرمودند 
اساس این كنوانسیون ها بر استعمارگری است و باید اصل را بر غیرمفید بودن 
آنها گذاشت اال اینكه در بررسی ها ثابت شود كه ما نگرانی نداشته باشیم.«

 نماینده قم با بیان اینكه فضای مجمع، فضای رد این لوایح اس��ت گفت: 
»در مجمع استدالل هایی در مورد رد لوایح وجود دارد كه این كنوانسیون ها 
به نفع مردم ما نیست. مسائلی كه مجمع می خواهد در مورد آنها رای گیری 
كند اگر از منظر قانون اساسی رد شده باشد نصف به عالوه یك رای مثبت 
برای تصویب نیاز دارد ولی اگر از منظر ش��رع رد ش��ده باش��د دوسوم رای 

می خواهد.«
ذوالنوری تصریح كرد: »پیش بینی من این اس��ت كه هیچ گاه این لوایح 
در مجمع تصویب نخواهد ش��د یا مجمع اینها را رد خواهد كرد كه دولت 
خواستار این نیست. تایید این لوایح نیز كه اتفاق نمی افتد و شاید بی جواب 
گذاشتن و گذر زمان برای دولت مطلوب تر باشد كه مجمع با این سیاست 
عمل كند. اگر مجمع بخواهد به صورت جدی در مورد این لوایح رای گیری 

كند، قطعا رد می شوند.«

کریمیاصفهانیخبرداد
منشور انتخاباتی اصولگرایان نهایی شد 

»جهان صنعت«– انتخابات نزدیك است و هر كدام از جریان های سیاسی 
به فكر تشكیل یا تعیین سازوكار انتخاباتی مناسب هستند؛ سازوكاری كه قادر 
باشد همه طیف های آن جریان را زیر یك سقف جمع كند و به كاندیدای واحد 
برساند. اصولگرایان نیز اگرچه به نسبت ادوار قبلی در این زمینه كمتر كار كرده  
و یا چراغ خاموش تر از قبل پیش رفته اند، آرام آرام جزئیات سازوكار مورد نظر 

خود را علنی می كنند. 
آنها می خواهند حول محور جامعتین به وحدت برسند و اختالف نظرهای 
خ��ود را مدیریت كنند. احمد كریمی اصفهانی فعال سیاس��ی اصولگرا درباره 
آخرین كارهای انجام ش��ده در شورای وحدت با محوریت جامعتین می گوید: 
»بی��ش از ۴۰ ح��زب و گروه دور هم آمده اند، تاكنون 12 جلس��ه درباره انجام 
هماهنگی ها برگزار و تصمیماتی اتخاذ شد، جامعه روحانیت تالش می كند دایره 
این گروه ها وسیع تر شود، همه با هم وحدت كنند و از تكروی بپرهیزند. آیت اهلل 
موحدی كرمانی در جلسه فرمود: »ما باید به وحدت برسیم و این جلسه را برای 

اتمام حجت گذاشتیم.«
به گزارش نامه نیوز، وی با اشاره به تشكیل و مشخص شدن اعضای هیات 
17 نفره اجرایی مكانیسم وحدت تاكید كرد: »برای انتخابات شوراهای شهر و 
روستا نیز هیاتی مشخص شد تا كارهای این حوزه را دنبال كند. در استان ها و 
شهرستان ها نیز كار كلید خورده است، امور طبق برنامه پیش می رود. امیدواریم 

در نهایت به یك وحدت حداكثری برسیم.«
این فعال سیاسی اصولگرا درباره رایزنی با مصادیق انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1۴۰۰ نیز گفت: »هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. پیش بینی می شود تا حدود 
یك ماه آینده به مساله مصداق ها و ویژگی های آنها می رسیم. منشور بایدها و 

نبایدهای انتخاباتی نیز تهیه شد.«
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره تغییر دبیركل جبهه پایداری 
گفت: »با كمی جا به جایی رویكرد جبهه پایداری تغییر نمی كند و این مجموعه با 
همان سیاست قبلی ادامه می دهد. البته آنها می توانند تحول را بهانه كنند پوسته 

محدودنگری شان را بشكنند و قدری وسیع تر فكر كنند.«

درنشستوزرایخارجهایرانو۱+4تاکیدشد
لزوم تداوم همکاری توام با حسن نیت با آژانس

»جهان صنعت«– بعد از معاونان وزرا، نوبت وزرای امور خارجه ایران و 
كشورهای 1+۴ شد كه به صورت مجازی گرد هم آیند و برای حل و فصل 
مشكالت موجود در مسیر اجرای برجام، چاره اندیشی كنند. این نشست ها 
ب��رای ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت زیرا روی كار آمدن بایدن و 
دموكرات ه��ا در آمریكا و وعده انتخابات��ی آنان مبنی بر بازگشت به برجام، 
امیدواری هایی در این زمینه ایجاد كرده بود اما شرط طرف غربی برای مطرح 
كردن مسائل غیربرجامی كه خط قرمز ایران است، همچنین رویكرد آژانس 
و اروپ��ا بهانه جویی ها و مواضع مداخله جویانه آنان در حوزه حقوق بشر نیز 

مزید بر علت شده و بر اهمیت این نشست ها افزوده است. 
در چنین شرایطی است كه  نشست غیررسمی وزرای امور خارجه ایران 
و كشورهای 1+۴ پیش از ظهر دیروز به صورت ویدئوكنفرانسی و به ریاست 

جوزب بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا برگزار شد. 
ش��ركت كنندگان در این نشس��ت آنالین طی بیانیه ای با تاكید بر تداوم 
ضرورت اجرای كامل و موثر برجام توسط همه طرف ها، چالش  های كنونی 

اجرای برجام را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: » وزرا بر اهمیت نقش آژانس به 
عنوان تنها سازمان بین المللی مستقل و بی طرف كه از طرف شورای امنیت 
سازمان ملل متحد ماموریت یافته تا بر اجرای تعهدات عدم  اشاعه هسته  ای 

ذیل برجام نظارت و آنها را راستی آزمایی كند، تاكید كردند. 
آنه��ا ب��ر اهمیت ت��داوم همكاری توأم با حس��ن نیت ب��ا آژانس تاكید 

كردند.«
بر اس��اس این بیانیه »وزرای خارجه تاكی��د كردند كه قطعنامه 2231 
همچنان كامال الزم االجرا است.« همچنین »وزرا توافق كردند كه به گفت وگو 

برای تضمین اجرای كامل برجام توسط تمامی طرف  ها ادامه دهند.
 وزرا   دورنم��ای ی��ك بازگشت محتمل ایاالت متحده به برجام را مورد 
توج��ه ق��رار دادند و بر آمادگی خود برای پرداختن به این موضوع با نگاهی 

مثبت و در یك تالش مشترک تاكید داشتند.«

دیپلماسیاحزابخارجی

سخنانرییسجمهورناشیازخستگیاست
حسن نوروزی*- سخنان رییس جمهوری مبنی بر اینكه مجلس 
و نمایندگان نمی توانند بر وزرا نظارت داشته باشند و این حق نظارت را 
از وظایف رییس جمهوری دانسته است، حرف درستی نیست. مجلس 
می تواند طبق قانون بر عملكرد وزرا و چگونگی اجرای قانون توسط 
وزرا نظارت داشته باشد. حتی این اختیار را دارد كه عالوه بر نظارت 
بر عملكرد وزرا، بر خود رییس جمهوری هم نظارت كند و در صورت 

نیاز، رییس جمهوری را عزل و بركنار كند.
این چه حرف غلطی است كه مجلس نمی تواند بر وزرا نظارت داشته باشد؟ مجلس به وزرا رای اعتماد می دهد 
و درباره موضوعات از وزرا سوال می كند و تذكر می دهد و در نهایت وزیری كه توانمند نباشد را استیضاح و بركنار 
می كند. چطور مجلس نمی تواند بر آنها نظارت داشته باشد و آقای روحانی این حق را صرفا حق رییس جمهوری 

دانسته است؟
از آقای روحانی كه خودش سال ها نماینده فعال مجلس بوده و به خوبی با قوانین آشناست و خود را فردی 
حقوقدان می داند، گفتن چنین حرف ها و ادعاهایی بعید اس��ت. این حرف ها از روی عدم مطالعه یا خس��تگی 
رییس جمهوری ناشی می شود.وقتی مجلس می تواند از خود رییس جمهوری سوال كند، تذكر بدهد و عزل و 
استیضاح كند، چطور نمی تواند بر وزیری كه خودش به آن رای اعتماد داده و قابل سوال و استیضاح است، نظارت 
داش��ته باش��د؟تحقیق و تفحص از وزارتخانه ها، نظارت بر عملكرد وزیر، سوال و تذكر و استیضاح همان نظارت 
است. حاال آقای روحانی می خواهد بگوید كه درک و فهم مجلس و دولت از قانون متفاوت است ایرادی ندارد. 
ایشان اگر این امور را طبق قانون قبول دارد ولی می خواهد اسم تذكر، عزل و استیضاح را چیز دیگری جز نظارت 
بگذارد، باز هم ایرادی ندارد. این امور همان نظارت بر وزراست و حاال ایشان هر اسم دیگری دوست دارد بر آن 

بگذارد. در اصل ماجرا فرقی ندارد.
آقای روحانی فقط لغت »نظارت« را عوض كرده است و اشكالی هم ندارد. صرف نظر از اینكه فهم مشترک 
از نظر او چه معنی ای دارد، اگر رییس جمهوری قانون اساسی را مطالعه كند و وظایف مجلس و وظایف دولت را 

بخواند، متوجه می شود كه مجلس بر دولت نظارت دارد یا دولت بر مجلس؟
اینكه مجلس می تواند از وزارتخانه ها تحقیق و تفحص كند، دیگری را مورد سوال و تذكر قرار دهد و استیضاح 
و بركنار كند و برای مواردی از جمله بودجه و موضوعات مختلف كشور ریل گذاری و قانونگذاری كند یا دولت؟ 
همه این وظایف در قانون اساسی مشخص شده است و نیازی به فهم مشترک و تفسیر قانون ندارد. اینكه آقای 
روحانی نظارت مجلس  بر وزرا را ناقض قانون اساسی می داند هم در جای خودش جالب است و ناشی از خستگی 
ایشان است و معنی دیگری ندارد. بله رییس جمهوری هم می تواند بر وزرای كابینه خود نظارت داشته باشد ولی 

این نقض كننده وظیفه و اختیار نظارتی مجلس بر وزرا نیست.
* نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم

نظارترییسجمهوریبروزرافراگیرتراست
داریوش قنبری*- رییس جمهوری در نشس��ت حقوق اساسی و 
شهروندی گفته است فهم دولت، مجلس و قوه قضاییه از قانون اساسی 
متفاوت است و اینكه نمایندگان بخواهند بر كار وزرا نظارت كنند، برداشت 
ناقص از قانون اساسی است. او نظارت بر وزرا را از وظایف رییس جمهوری 
دانسته است. البته طبق قانون اساسی وزرا هم در مقابل رییس جمهوری 
و هم مجلس پاسخگو هستند. یعنی ابزارهای نظارتی كه برای نمایندگان 
در نظر گرفته شده ابزارهایی هستند كه مسوولیت وزرا در پاسخگویی به 
مجلس را نشان می دهند. ولی مسوولیت وزرا در قبال نمایندگان، مسوولیت درباره اجرای قوانین است و نقش مجلس 
قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین توسط وزرا است. نمایندگان اجرای صحیح قوانین مصوب خود را می توانند 
از وزرا و مسووالن اجرایی بخواهند، ولی مسوولیت وزرا در قبال رییس جمهوری و نظارت رییس جمهوری درباره 
وزرا نظارتی عام تر است. یعنی رییس جمهوری به طور كلی در قبال همه مراحل كاری وزرا و درباره همه روندهای 
اجرایی آنها نظارت عام دارد. رییس جمهوری همانطور كه وزرا را برای كسب رای اعتماد به مجلس معرفی می كند، 
طبق قانون حق عزل آنها را هم دارد. یعنی در مواقعی كه تشخیص می دهد عملكرد وزیری از نظر اجرایی مناسب 
نبوده است، می تواند آن وزیر را عزل كرده و شخص دیگری را به جای او انتخاب كند. پس نظارت رییس جمهوری 
بر وزرا بسیار فراگیرتر است. هر چند كه نظارت رییس جمهوری بر وزرا، نقض كننده نظارت مجلس بر وزرا نیست و 
مسوولیت و نقش هر یك در چارچوب قوانین كشور تعریف شده است. پس عالوه بر نظارت رییس جمهوری، در 
صورتی كه وزرا قوانین را رعایت نكنند ابزارهایی از جمله تذكر، سوال و استیضاح برای وادار كردن وزرا به اجرای 
قوانین در اختیار مجلس است.همچنین هماهنگی وزرا و اعضای دولت مربوط به وظایف رییس جمهوری است و 
برای هماهنگی های اجرایی، مجلس نمی تواند ورود كند. این اصل مبتنی بر اصل تفكیك قواست و ورود مجلس به 
این امور به منزله دخالت مجلس در كار دولت است؛ كاری كه مجلس یازدهم به وفور عالقه خود را برای ورود به 
آن نشان داده است.اینكه مجلس بخواهد در امور اجرایی ورود كند، اول اینكه از نظر تخصصی صالحیت این كار را 
ندارد چون كار اجرایی یك كار تخصصی است و نمایندگان چنین تخصصی ندارند. دوم اینكه كار اجرا به قوه مجریه 
سپرده شده و طبق قانون و اصل تفكیك قوا، تنظیم روابط بین وزرا كاری نیست كه مجلس بتواند در این باره ادعایی 
داشته باشد. البته آقای روحانی سال ها به عنوان نماینده در مجلس حضور داشته و با وظایف قانونی و نظارتی مجلس 
بر عملكرد وزرا به خوبی آشناست و می داند قانون چنین حقی را برای مجلس قائل شده است، ولی تاكید ایشان 
بر مداخله اخیر مجلس در برخی امور اجرایی اشاره دارد. برخی اتفاقاتی كه طی چند وقت اخیر در مجلس افتاده 
است، نشانگر تمایل و عالقه مجلسی ها برای ورود و مداخله در امور اجرایی كشور است و آقای روحانی خواسته بر 
این موضوع تاكید كند چرا كه ورود مجلس به امور اجرایی دولت، نقض صریح اصل تفكیك قواست و نباید قطعا 

نمایندگان به این حوزه ورود كنند و این تذكر از این باب بوده است.
* نماینده ادوار مجلس
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نمایه

 مرکز آمار تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده
 در آذر را اعالم کرد

عقب نشینی تورم نقطه به نقطه
گروه اقتصادی- با اعالم مركز آمار نرخ تورم س��االنه حركت رو 
به جلوی خود در آذر را تداوم بخشیده و با 1/5 واحد درصد افزایش 
به 3۰/5 درصد در پایان این ماه رس��یده اس��ت. اگرچه تورم نقطه به 
نقط��ه عقب نشینی كرده و با 1/6 واحد درصد كاهش به ۴۴/۸ درصد 
رسیده، اما این نرخ هنوز در محدوده باالیی قرار دارد. با توجه به ضریب 
اهمیت باالی گروه خوراكی ها در س��بد مصرفی خانوارهای كشور به 
نظر می رس��د ثبت نرخ تورم حدود 2۸ درصد برای این گروه كاالیی 
تاثیر به س��زایی در افزایش نرخ تورم ساالنه داشته باشد. به ویژه آنكه 
طی یك ماه اخیر نیز برخی كاالهای پرمصرف یعنی مرغ و تخم مرغ 
دچار شوک قیمتی شدند و قدرت خرید خانوارها را در شوک قیمتی 

خود فرو بردند.
تورم نقطه به نقطه � 

در كنار افزایش نرخ تورم س��االنه و فاصله گرفتن آن با نرخ تورم 
هدف گذاری ش��ده از سوی بانك مركزی شاهد كاهش تورم ماهانه و 
نقطه به نقطه در ماه گذش��ته بوده ایم. مطابق گزارش مركز آمار تورم 
نقطه به نقطه نیز با 1/6 واحد درصد كاهش توانسته از سطح قبلی خود 
فاصله بگیرد و به زیر ۴5 درصد برسد. با این حال در گروه خوراكی ها 
تورم نقطه به نقطه با افزایش همراه بوده و با 1/3 واحد درصد رش��د 
به  5۸ درصد رس��یده است. به این ترتیب گرانی كاالهای ضروری بر 
سبد معیشتی خانوارها سایه انداخته و بر نگرانی ها در خصوص كاهش 

بیشتر قدرت گروه های كم درآمد افزوده است.
 در گروه خوراكی ها پس از میوه و خشكبار كه تورم  76 درصدی 
داش��ته اند ش��یر، پنیر و تخم مرغ بیشترین افزای��ش قیمت را تجربه 
كرده اند. در گزارش های ماه گذشته نیز به كرات شاهد اعالم خبرهایی 

مبنی بر افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ بودیم. 
بدیهی اس��ت این مس��اله خود را در افزایش نرخ تورم ماه گذشته 
نشان داده است. آن طور كه به نظر می رسد كاالهایی كه سهم بیشتری 
در سبد مصرفی دهك های پایین درآمدی دارد به صورت رندمی طی 
مدت اخیر رش��د ك��رده و اثرات خود را بر ق��درت خرید آنها برجای 
گذاشته است. در صورتی كه روند قیمت گذاری این گروه های كاالیی 
به شیوه كنونی تداوم یابد افزایش دوباره قیمت ها در ماه های پیش رو 

اجتناب ناپذیر است.
تورم ماهانه � 

مطابق گزارش مركز آمار نرخ تورم ماهانه در آذر كاهش یافته و از 
5/2 واحد درصد به 2 درصد رسیده است. تورم ماهانه گروه خوراكی ها 
نیز كاهش محسوس��ی را تجربه كرده و از  13/2 درصد در آبان به 5 
درصد در ماه گذش��ته رسیده اس��ت. هرچند انتظار می رفت به دلیل 
افزایش وسیع قیمت برخی كاالها نرخ تورم آذر با افزایش همراه شود 
اما این گزارش نشان می دهد كه افزایش قیمت های اتفاق افتاده خود 
را در تورم ساالنه نشان داده است. اما با وجود كاهش قابل توجه تورم 
ماهانه باز هم این گروه خوراكی ها هستند كه در صدر جدول افزایش 
قیمت قرار دارند. در هر صورت تورم ماهانه آذر به سطوح تورمی ماه 

ابتدای سال جاری رسیده است.
 با این حال تورم س��االنه به روند رو به رش��د خود ادامه داده و 2۹ 
درصد در آبان به 3۰/5 درصد در ماه گذشته رسیده است. همچنین 
بررس��ی وضعیت تورم بین دهك ها نشان می دهد كه دامنه تغییرات 
نرخ تورم ساالنه در آذرماه  برای دهك های مختلف هزینه ای از 27/۹ 
درصد برای دهك اول تا 37/2 درصد برای دهك دهم اس��ت. این در 
حالی اس��ت كه در آبان ماه نرخ تورم ساالنه برای دهك های مختلف 
هزین��ه ای از 26/3 درصد برای دهك اول تا 35/2 درصد برای دهك 
دهم بوده است. افزایشی كه در تورم ساالنه اتفاق افتاده نشان می دهد 
كه تیر سیاستگذار برای مقابله با افزایش قیمت ها به هدف نخورده و ما 
كماكان شاهد تداوم سیر صعودی قیمت ها هستیم. ضمن آنكه این نرخ 

نشان می دهد كه بیماری مزمن اقتصاد ایران، یعنی تورم باالی
 2۰ درصد از س��ال ۹7 به بعد هنوز درمان نشده و سیاس��تگذار 

كماكان در پیچ و خم مبارزه با آن گرفتار است.

نامه همتی به رهبر انقالب
با واردات با ارز متقاضی مخالفیم

رییس كل بانك مركزی با ارس��ال نامه ای به رهبر انقالب گزارشی 
از اقدامات بانك مركزی برای تامین ارز ارائه داد.

به گزارش مهر، یك مقام مسوول در بانك مركزی در این خصوص 
گفت: در این نامه عبدالناصر همتی، رییس كل بانك مركزی گزارشی 
از وضعی��ت تامین ارز مورد نیاز كاالهای اساس��ی برای وزارت صمت 

ارائه كرده است. 
هدف از ارسال این نامه ارائه گزارش مستند به مقام معظم رهبری 
ب��ود و اینكه این اطمینان به ایشان داده ش��ود ك��ه بانك مركزی به 

وظایف ذاتی خود با دقت عمل كرده است.
متأس��فانه ظ��رف ماه های گذش��ته برخی دس��تگاه های دولتی با 
ای��راد اتهام به بانك مركزی در خصوص ع��دم تخصیص به موقع ارز 
كاالهای اساسی، اش��كاالت موجود در حوزه ترخیص كاالهای مانده 
در گم��رک را به بانك مركزی نس��بت داده اند. این بانك با واردات با 
ارز متقاضی مخالف بوده و معتقد اس��ت كه این تصمیم برای اقتصاد 

ایران تبعات دارد.

افزایش پلکانی حقوق كارمندان در ۱4۰۰
در حالی كه در الیحه بودجه دولت افزایش حقوق كارمندان در سال 
1۴۰۰ حدود 25 درصد اعالم ش��ده بود، كمیسیون اجتماعی مجلس 

از تصویب افزایش پلكانی حقوق خبر داده است.
به گزارش تس��نیم، كمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
از مصوبه ای خبر داده اس��ت كه بر اس��اس آن در س��ال آینده حقوق 
كارمندان به صورت پلكانی تا 25 درصد افزایش خواهد یافت. بر این 
مبنا مصوبه كمیسیون اجتماعی با مفاد الیحه بودجه دولت در خصوص 

افزایش  25 درصدی حقوق كاركنان دولت تفاوت دارد.
علی بابایی عضو كمیسیون اجتماعی گفت: در جریان بررسی این 
تبصره ها، اعضای كمیس��یون مصوب كردند كه حقوق كاركنان دولت 
در سال آینده 25 درصد افزایش پیدا كند و البته این افزایش حقوق 

به صورت پلكانی اعمال شود.
س��خنگوی كمیس��یون اجتماعی مجلس اظهار كرد: بر اساس این 
مصوبه كاركنانی كه حقوق ش��ان پایین تر باشد، افزایش 25 درصدی 
حقوق را خواهند داش��ت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق ها 

و دریافتی های باالتر كمتر خواهد بود.

گروه اقتصادی- خوشبختانه یا بدبختانه 
منتقدان دول��ت از نظر نشان دادن تیره روزی 
و بدبختی ش��هروندان و كسب و كار تباه شده و 
معیشت به نفس افتاده آنها، دست باال را دارند و 
همین اجازه می دهد رسانه نگاران و اقتصاددانان 
و فعاالن اقتصادی نیز از رقابت دولت و منتقدان 
بهره ببرند و بتوانند بگویند ایرانیان در بدترین 
روزهای اقتصادی به سر می برند. شاخص های 
اقتصادی مهمی كه نشان می دهند اقتصاد ایران 
بدترین دهه تاریخ معاصر را در آخرین دهه قرن 
تجربه می كند روشن و بدون ابهام هستند. یكی 
از بدترین شاخص ها و خطرناک ترین آنها برای 
شهروندان هر س��رزمینی از جمله ایران تورم 
ش��تابان و با نرخ های باالست. شاخص مهم و 
اثرگذار و ناراحت كننده دیگر رش��د نوسانی و 
تقریبا صفر تولید ناخالص داخلی در 1۰ سال 
تازه سپری شده اس��ت. همچنین افزایش نرخ 
بیكاری و نیز س��قوط سرمایه گذاری و كاهش 
ارزش پول ایران، كس��ری بودجه فزاینده و از 
تعادل خارج ش��ده بازارهای دارایی مثل بازار 
مس��كن، بازار س��هام، بازار ارز و بازار س��كه و 

سرانجام سقوط درآمد و تولید سرانه است.
طوالنی ترین و عمیق ترین ركود تورمی 

همان طور كه در نمودارها می بینید، از سال 
13۹۰ تا امسال رشد تولید ناخالص داخلی ایران 
در س��ال های 13۹1 تا 13۹۹ با پنج سال رشد 
منفی و با نرخ های باالی رشد منفی، عمیق ترین 
و طوالنی ترین ركود را ثبت كرده اس��ت. پیش 
از این نیز ایران در س��ال های آخر جنگ یعنی 
س��ال های 1365 تا 1367 و نی��ز پس از آن در 
س��ال های 1373 تا 137۴ ركود را تجربه كرده 
بود. اما این تعداد سال با نرخ های سنگین نشان 
می دهد ركود كنون��ی، درازمدت ترین ركود به 
حساب می آید. از سوی دیگر دو تورم باالی 35 
درصد در سال های 13۹1 و 13۹2 و نیز سه سال 
اخیر نشان می دهد نرخ تورم باال نیز در ایران از نظر 
توالی سال ها و فصل ها ركورد به حساب می آید. به 
این ترتیب طوالنی ترین ركود تورمی تاریخ اقتصاد 
دوران ن��و را در این دور یعنی از 13۹1 تا 13۹۹ 

شاهد هستیم.
تحریم  � 

رش��د اقتص��اد ای��ران در هم��ه 6۰ س��ال 
تازه سپری شده به درآمدهای حاصل از صادرات 
نفت گره خورده اس��ت. تجرب��ه نشان می دهد 
در س��ال هایی كه درآمد صادرات نفت به دلیل 
كاهش میزان صادرات یا كاهش بزرگ در قیمت 
نفت صادراتی روندی كاهنده را تجربه كرده، رشد 
اقتصادی ایران نیز منفی شده است. در سال های 
13۹1 و 13۹2 و نی��ز در س��ه س��ال اخیر كه 
تحریم های نفت ایران در دستور كار دولت آمریكا 
و نیز مشتریان نفت ایران قرار گرفته، این اتفاق 
افتاده است. بنابراین عامل اصلی رشد منفی تولید 
ناخالص داخلی در این س��ال ها تحریم صادرات 
نفت ایران بوده است و این نسبت در سال هایی 
كه اكنون نیز در آن هستیم، وضوح بیشتری دارد. 
رشد  منفی اقتصادی سرچشمه گرفته از صادرات 
نفت به ركود از سمت عرضه دامن زده است. در 
این وضعیت به ویژه از سال 13۹۸ دولت با كسری 
بودجه مواجه شد و برای توازن در درآمد و هزینه 
انواع اقدام هایی كه هر كدام به  طور مس��تقیم یا 
غیرمستقیم به رشد پایه پولی منجر شده اند را در 
دستور كار قرار داد. این اتفاق به رشد تورم دامن 
زد. از سوی دیگر شهروندان در چنین وضعیتی و 
با تشدید مجادله میان نظام سیاسی ایران و دولت 
دونالد ترامپ انتظارات تورمی باالیی را تجربه كرده 
و بر فشار تورمی از مسیر خرید بیشتر دارایی ها 
از جمله سهام شركت های عرضه شده در بورس و 
نیز ارزهای معتبر به ویژه دالر و پس از آن سكه و 

مسكن و خودرو افزوده شد.
ویروس کرونا  � 

درباره ورود ویروس كرونا به ایران و رفتارهای 
شگفت انگیز دولت با این پدیده ویرانگر و قاتل 
جان و مال شهروندان ایرانی باید به آینده برویم 

تا اسرار هویدا شود.
 اما دولت ایران در اس��فند ماه پذیرفت كه 
این ویروس به ایران آمده اس��ت و باید برخی 
محدودیت ها اعمال ش��ود. با افزایش ش��مار 
جان باختگان در اس��فند ماه در عمل دولت از 
اواخر اس��فند محدودیت ها را افزایش داد. در 
بهار 13۹۹ و نیز تا همین امروز منحنی مشهور 
فیلیپس در اقتص��اد كه می گفت یا باید تورم 
پایین و نرخ بیكاری باال را انتخاب كنید یا نرخ 
تورم باال و كاهش نرخ بیكاری را، حاال شهروندان 
باید بین كار كردن و كس��ب درآمد و افزایش 
احتمال گرفتن كرونا كه درمان آن هزینه دارد 
و ممكن است به قیمت جان كروناگیرنده تمام 
شود و برعكس، یكی را انتخاب كنند. كرونا كه 
آمد، بخش خدمات خرد و خانگی كه س��هم 
باالی��ی در ارزش افزوده كل اقتص��اد دارند به 

شدت سقوط كرد. امید پدیدار شده برای بیرون 
آم��دن اقتصاد از ركود ام��ا بر باد رفت و ركود 
جدی تر ش��ده است. از سوی دیگر با تشدید و 
گسترش كرونا و افزایش محدودیت ها و بیكار 
ش��دن میلیون ها نفر می��زان خرید و مصرف 
بخ��ش خصوصی یا خانواره��ا كاهش یافت و 
نیز دولت برای جبران درآمدهای ازدست رفته 

بیكارشده ها و نیز بنگاه های كوچك و بخشی 
از فعالیت ها ناگزیر كمك هایی را ارائه كرد كه 

بر ابعاد هزینه های دولت اضافه كرد.
 كرونا همچنین راه درآمدهای مالیاتی را نیز 
بست و دولت با كسری بودجه شدید مواجه شد. 
برآیند پیامد كرونا، كسری بودجه بیشتر و تورم 

بیشتر است.

سیاست های اشتباه سیاستگذار پولی  � 
در این وضعیت سیاستگذار پولی نیز با اتخاذ 
سیاست های اشتباه و سیاستگذاری به شدت 
ناكارآمد بر ابعاد بدتر شدن متغیرها اضافه كرد 
به طوری كه راه را برای ش��تاب گرفتن رش��د 
پایه پولی هموار كرد و نرخ رشد در بهار امسال 
به ۴۰ درصد رس��ید. این سطح از حجم پول 

واردش��ده به اقتصاد در كنار انتظارات تورمی 
باال، به افزایش قیمت دارایی ها منجر ش��د. در 
حالی كه بانك مركزی باید نرخ بهره را افزایش 
می داد تا سپرده گذاران در شرایط تورم فزاینده 
س��پرده های خود را ب��ه بازارهای دیگر نبرند، 
عكس این را عمل كرد و نرخ س��ود را كاهش 
داد و بازار س��رمایه و بازارهای موازی از یورش 
سپرده های آزاد شده از بانك ها به انباشت رسید 
و قیمت ه��ا در رقابت نزدیك به هم در بازارها 
تعادل را به هم زد. بانك مركزی در تابستان با 
انتشار اوراق دولتی تالش كرد این نقدینگی را از 
بازار جمع كند و به همین دلیل نرخ بهره و نرخ 
بهره اوراق را نیز افزایش داد. در تابستان امسال 
بدهی بانك ها به بانك مركزی با رشد 1۴ درصد 
همراه بود و به عامل افزایش پایه پولی تبدیل 
شد. با ادامه فشار بر ترازنامه بانك ها رشد پایه 
پولی از مهرماه دوباره شتاب گرفت و با توجه به 
كسری بودجه انتظار می رود این افزایش ادامه 
یابد. رشد نقدینگی به میزان 37 درصد در پایان 
مهرماه یعنی 1۰ درصد باالتر از میانگین این 
شاخص در سه دهه گذشته هنوز به بازار سرریز 

نشده و خطرهای آن در پیش است.
وضعیت رفاهی  � 

برآیند تحوالت در اقتصاد كالن اما به طور 
مساوی بین بنگاه ها و دولت و خانواده ها تقسیم 
نشده اس��ت. خانواده ها از دو مسیر در شرایط 
بدتر قرار گرفت، یكی مسیر تشدید تورم بود كه 
قدرت خرید خانواده ها را به شدت كاهش داده 
كه این در همه سال های 13۹1 به این سو اتفاق 
افتاده است. آمارها و محاسبه ها نشان می دهد 
قدرت خرید روس��تانشینان به سال 136۸ و 
شهرنشینان به سال 13۸7 برگشته است. كرونا 
نیز به بیكاری و اشتغال ناقص دامن زد و درآمد 
خانواده های بیكارش��ده یا كسانی كه اشتغال 
ناقص دارند را كاهش داده است. این فشار نیز 

راه نفس ایرانیان را تنگ كرده است.
سال آینده  � 

روز و روزگار ایرانیان را اكنون دو عامل كرونا 
و واكسن آن و نیز تحریم و میزان فروش تعیین 
می كند. به عبارت ساده تر گریبان ایرانیان اكنون 
در چنگ این دو عامل است. بدترین سناریو این 
است كه برخالف خوش بینی هایی كه با آمدن 
جو بایدن و تیمش به كاخ سفید پدیدار شده و 
پیش بینی می شود ایران صادرات نفت  خود را  
تا 2/3 میلیون بشكه در روز افزایش دهد، این 
اتفاق نیفتد و نیز ایران نتواند واكسن كرونا را به 
موقع تهیه و با كارآمدی توزیع كرده و ویروس 
را از زندگی ایرانیان دور كند. در بدترین سناریو 
پیش بینی ها این است كه كسری بودجه افزایش 
یابد و نرخ تورم شتاب بیشتری بگیرد و نیز رشد 

اقتصاد تا ۴ درصد منفی را تجربه كند. 
در این صورت وضعیت رفاهی شهروندان به 
ویژه گروه های تهیدست تر ایران بدتر خواهد شد 
و با افزایش بیكاری و تولید كمتر، درآمد سرانه 
كاهش یابد. در این وضعیت با توجه به كاهش 
پس انداز تاریخی ش��هروندان كه از زمس��تان 
امس��ال آن را به بازار آورده اند تمام می شود و 

دیگر بیش از این نمی توان از مصرف كاست.
بهترین سناریو این است كه نظام سیاسی 
ایران با حاكمان تازه كاخ س��فید به سازگاری 
برس��ند و تحریم ها برداشته شود و ایران نفت 
خود را به اندازه ای كه در الیحه بودجه گنجانده 
صادر كند و نیز واكسن برای ریشه كردن كرونا 
بهنگام به شهروندان زده شود و كسب وكارهای 
خرد و خدمات راه بیفتد. در این صورت كسری 
بودجه كاهش می یابد و می توان نرخ تورم را به 
رقم حتی 15 درصد رساند و نیز رشد اقتصادی 
را تا 1/5 درصد افزایش داد. در غیر این صورت 
نرخ تورم سال بعد بین 3۰ تا 35 درصد و نیز 
نرخ رش��د منفی ۴ درصد را خواهیم داش��ت؛ 
چه آنكه گریبان ایرانیان در چنگ واكس��ن و 
تحریم اس��ت.توضیح: این گزارش با استفاده 
از س��خنرانی های یك همایش برگزار شده در 
موسس��ه عالی آم��وزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه به  ویژه س��خنان آقای بهنیا برداش��ت 
ش��ده اس��ت. نمودارها نیز از پاورپوینت آقای 

بهنیا است.

برداشت آزاد »جهان صنعت« از یک نشست كارشناسی نشان می دهد

گریبانمردمدرچنگواکسنوتحریم

خبر

دیدگاه

اقتصاد زیر یوغ تحریم ها � 
علی اکبر نيکواقبال*- برخالف تصور 
رایج که کرونا را مسبب اصلی مشکالت 
و گرفتاری ه��ای امروز اقتص��اد ایران 
می دان��د، این تحریم ها و دیپلماس��ی 
ضعيف خارجی ایران بوده که کشور را 
در مس��ير مواجهه با تکانه های شدید 
اقتص��ادی ق��رار داده و راه خ��روج از 
بن بست کنونی را غيرممکن کرده است. 
به این ترتيب پيش از آنکه اقتصاد ایران با بحران ناخواسته 
ناش��ی از ش��يوع ویروس کرونا مواجه شود، با بحران جدی تر 
تحریم ها دس��ت به گریبان بوده که خود را در نرخ تورم باال، 
افزای��ش نرخ بيکاری، رکود اقتصادی، عدم تعادل اقتصادی 
و افزایش طبقه مستضعف نشان داده است. برای دولتی که 
مخارج هنگفتی در حوزه های مختلف فرهنگی، نظامی و امنيتی 
دارد و منابع هنگفتی را صرف تامين پروژه های نيمه و تامين 
نيازهای مالی نهادهای مختلف کشوری می کند، فشار تحریم ها 
ضربه مهلکی به اقتصاد وارد ک��رد و درآمدهای دولت را که 
به طور عمده از محل فروش نفت تامين می شد به حدود 10 
ميليارد دالر در سال کاهش داد. نگران کننده آنکه بخشی از 
منابع مالی حاصل از فروش نفت در دسترس دولت قرار ندارد 
و در س��ایر کشورها بلوکه شده است.اگرچه نمی توان نقش 
کرونا بر تضعيف ساختار اقتصادی را نادیده گرفت، اما فشار 
ناشی از تحریم ها تاب آوری اقتصاد در برابر بحران کرونا را نيز 
کاهش داده است. با نگاهی اجمالی به وضعيت اقتصادی سایر 
کشورها در برابر کرونا مشخص می شود که کشورهای صنعتی و 
پيشرفته که قدرت اقتصادی باالیی دارند آسيب پذیری کمتری 
در برابر اپيدمی کرونا داشته اند. هرچند اشکاالتی کم و بيش 
در مدل برنامه ریزی آنها در برابر این بحران دیده می شود و 
حتی رشد اقتصادی برخی از این کشورها به منفی نيز رسيده، 
با این حال بنيه قوی اقتصادی کشورهای قدرتمند و منابعی که 
در نهادهای بيمه ای آنها وجود دارد هم مقاومت دولت هایشان 
در برابر این اپيدمی را باال برده و هم این امکان را به آنها داده 
که درآمدهای حداقلی را برای مشاغل تعطيل شده اختصاص 
داده و حمایت های خوبی از معيشت خانوارها به عمل آورده اند. 

مواجهه ایران با اپيدمی کرونا به دليل فشارهای بيرونی چندان 
موثر نبوده است. شاید کوتاهی از دولتمردان ماست که بعد 
از شش سال مذاکره پی در پی برای خروج کشور از زیر یوغ 
تحریم ها که به ملغی شدن شش قطعنامه سازمان ملل عليه 
ایران و بستن قرارداد فی مابين دو کشور منجر شد، از سال 
97 بار دیگر تحت فش��ار تحریم های جدی��د قرار گرفتيم و 
اکنون باید تکانه های منفی ناشی از آن را به جان بخریم.جای 
تاسف دارد که بعد از سال ها تالش و استقامت برای رسيدن 
به قراردادی که موید صلح و سازش بين ایران و آمریکا بود، 
به یک باره و ظرف مدت کوتاهی تمام دستاوردهای کشور از 
بين رفت. هرچند مقامات داخلی معتقدند که آمریکا گام نخست 
برای ملغی کردن برجام را برداش��ته، اما اگر سياس��تمداران 
ایران��ی مالحظه کاری می کردند و به جای مبارزه طلبی با آمریکا 
راه ت��داوم توافق ه��ا و س��ازش ها با طرف مقاب��ل را هموار 
می کردن��د می توانس��تند از خروج یکجانبه آمری��کا از برجام 
جلوگيری کنند. حال و با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا اگر 
مطابق پيش بينی ها بتوانيم ظرف مدت زمان کوتاهی تحریم ها 
را پشت سر بگذاریم، درآمدهای دولت می تواند رشد قابل 
توجهی را تجریه کند. در این صورت دولت می تواند بخشی از 
عوایدی حاصل از فروش نفت را صرف خرید واکس��ن کرونا 
کند و بر بخشی از مشکالت اقتصادی ناشی از بحران بحران 
ناخواسته کنونی فائق آید. در بلندمدت نيز دولت می تواند با 
هدایت هدفمندانه منابع ارزی ناشی از صادرات نفت به سمت 
صنایع توليدی کشور، مانع از افتادن اقتصاد در دام بيماری 
هلندی و ورشکستگی بنگاه های توليدی شود و روند واردات 
کاالهای مشابه توليد داخل را به جهت حمایت از توليدکننده های 
داخلی متوقف کند.به نظر می رسد سياست در ایران در دست 
سياستمداران قرار ندارد و سایر حوزه های کشوری نيز دستی 
در این حوزه دارند. اگر مجلس، دولت، قوه قضایيه و حکومت 
در راه رسيدن به هدف متحدالفکر و متحدالشکل شوند و به 
جای آنکه هریک از آنها سعی داشته باشد حرف و سخن خود 
را به کرسی بنشاند همه بر یک مسير واحد و مشترك حرکت 
کنند می توانند موفقيت های بزرگی را به دور از برخوردهای 

احساسی و ایدئولوژیک نصيب کشور کنند.
* اقتصاددان
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توافق گانتس و نتانیاهو برای تمدید مهلت تصویب بودجه
ایسنا- در تالش برای جلوگیری از انحالل كنست و كشیده شدن 
به انتخابات جدید، دو قطب دولت اسراییل لیكود و آبی و سفید بر سر 

تمدید زمان بررسی الیحه بودجه ساالنه این رژیم به توافق رسیدند.
دو روز قبل از تاریخ انحالل بیست و سومین پارلمان اسرائیل، یكشنبه 
شب گذشته توافقنامه ای بین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل و 
رهبر حزب لیكود و نیز بنی گانتس، شریك دولت ائتالفی و رهبر ائتالف 
آبی- سفید منعقد شد. طبق این توافق بررسی الیجه بودجه براساس 
جدول زمانی جدید و به منظور دس��تیابی به راه حلی در این باره برای 

مدت دو هفته به تاخیر افتاد.
دو ط��رف توافق كردند تاریخ تصوی��ب بودجه را به 5 ژانویه 2۰21 
موكول كنند و در صورت تصویب نشدن لوایح بودجه، كنست منحل و 
23 مارس آینده انتخابات جدید برگزار می شود. حزب آبی و سفید در 
بیانیه ای اعالم كرد امروز دوش��نبه پیش نویس قانونی ارائه می شود كه 
طبق آن بودجه سال 2۰2۰ ، 31 دسامبر سال جاری و بودجه 2۰21 
نیز 5 ژانویه همان سال تصویب می شود و در صورت عدم تصویب این 
لوایح، كنس��ت منحل و انتخابات برگزار می ش��ود. این حزب همچنین 
اع��الم كرد این توافق نهایی نیس��ت و در صورت عدم تفاهم دو طرف 
بر س��ر چارچوب اجرایی این توافق ممكن اس��ت كنست روز سه شنبه 

منحل شود.
شبكه كان نیز اعالم كرده است كه انتظار می رود نتانیاهو و گانتس 
در س��اعات آینده در مورد سایر موضوعات ، به ویژه انتصابات سیستم 
قضایی و موضوع نخست وزیر دوره ای ، به توافق برسند. نتانیاهو دنبال 
تصویب بودجه یك س��اله است در حالی كه گانتس بر بودجه دو ساله 
اصرار دارد. اسراییل شاهد دو انتخابات در آوریل و سپتامبر 2۰1۹ بود، 
سپس سومین انتخابات در مارس 2۰2۰ بود كه منجر به تشكیل دولت 

فعلی در ماه مه همان سال شد.

افزایش هزینه نظامی ژاپن
رویترز- دولت ژاپن دیروز نهمین افزایش پیاپی هزینه های نظامی 
ای��ن كشور را تصویب كرد كه ش��امل تامین هزینه های س��اخت یك 
جنگنده پیشرفته ضد رادار و موش��ك دوربرد ضد ناو به منظور مقابله 
با رشد فزاینده نظامی چین می شود. وزارت دفاع ژاپن قرار است برای 
آوریل سال 2۰21 مبلغ 52 میلیارد دالر دریافت كند كه از سال 2۰2۰، 
1/1 درصد بیشتر اس��ت. یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن با داشتن 
اكثریت در پارلمان این كشور توانس��ته موافقت افزایش بودجه نظامی 

را به دست بیاورد.
سوگا همانند شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن به پیگیری گسترش 
نظامی این كشور ادامه می دهد و به دنبال تهیه جنگنده ها، موشك ها و 
ناوهای هواپیمابر جدید با برد و پتانسیل باالتر برای نیروهای این كشور 

به منظور مقابله با دشمنان احتمالی از جمله چین است.
چین قصد دارد تا هزینه های دفاعی خود را در سال جاری میالدی 
6/6 درصد افزایش دهد كه نسبت به سه دهه گذشته كمترین افزایش 
محس��وب می ش��ود. ژاپن همچنین در حال خرید موشك های دوربرد 
اس��ت و قصد دارد تا ارتش خود را برای حمله به اهداف دور در چین، 

كره شمالی و سایر نواحی آسیا تجهیز كند و آموزش دهد.
همچنین ساخت جنگنده رادارگریز با هزینه  نهایی ۴۰ میلیارد دالر 
كه در 2۰3۰ آماده می شود، نخستین بار در طول سه دهه گذشته انجام 
می شود. این پروژه كه توسط كمپانی صنایع سنگین میتسوبیشی ژاپن 
و با كمك كمپانی الكهید مارتین آمریكا انجام می شود، هزینه ای بالغ 

بر  7۰6 میلیون دالر در بودجه جدید دارد.
ژاپن قرار است مبلغ 323 میلیون دالر هم برای ساخت یك موشك 
ضدن��او دوربرد به منظور حفاظت از سلس��له جزایر اوكیناوا در جنوب 
غرب این كشور در نظر بگیرد. دیگر خریدهای س��نگین ژاپن ش��امل 
شش جنگنده رادارگریز اف-35 الكهید مارتین و دو هلیكوپتر به مبلغ 

62۸ میلیون دالر می شود.
ارتش ژاپن همچنین ۹12 میلیون دالر هم برای ساخت دو ناو كوچك 
اختصاص می دهد كه می تواند با ملوان های اندک نسبت به ناوچه های 
مرس��وم در عملیات  دریایی شركت كند؛ اقدامی كه فشار بر نیروهای 
دریایی را برای یافتن و به خدمت گرفتن نیرو كم می كند. ژاپن همچنین 
دو ناو جدید می خواهد تا موشك های هوایی و بالستیك ایجس را حمل 
كنند. دولت توكیو هنوز هزینه این طرح را تخمین نزده كه قرار است 

جایگزین پروژه ای شود كه در ژوئن سال جاری میالدی كنسل شد.

در سفر رییس ستاد ارتش آمریکا بررسی شد
توافق دوحه و واشنگتن برای تقویت همکاری نظامی 
ایس�نا- رییس ستاد مشترک نیروهای مس��لح قطر در دیدار با همتای 
آمریكایی خود در خصوص راه های  تحكیم مناس��بات نظامی میان دو كشور 

گفت وگو كرد.
این دیدار كه در دوحه انجام شد، در چارچوب سفر جیمز مك كانویل، رییس 
ستاد مشترک ارتش آمریكا صورت گرفت. در این دیدار، مسائل نظامی مورد 
توجه دو كشور و راه های تحكیم مناسبات مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار 
غانم بن شاهین الغانم، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح قطر و تعدادی از 

فرماندهان ارشد نیروهای مسلح این كشور نیز حضور داشتند.
قطر و آمریكا در اوایل دسامبر جاری توافق نظامی را درخصوص فعالیت های 
دریایی امضا كردند. در قطر حدود 13 هزار س��رباز آمریكایی حضور دارند كه 
بیشت��ر آنه��ا از نیروی هوایی بوده و در پایگاه العدید در فاصله 3۰ كیلومتری 

جنوب غرب دوحه مستقر هستند.

تاكید روسیه بر تقویت همکاری ضدتروریستی با اروپا
اس�پوتنیك- معاون وزیر خارجه روس��یه گفت،  همكاری مسكو 
با ش��ركای اروپا در زمینه مقابله با تروریس��م در حال بهبود و تقویت 

است.
اولگ س��یرومولوتوف، معاون وزیر خارجه روس��یه در پاسخ به این 
سوال كه آیا شركای اروپایی رویكرد سازنده تری را در همكاری مقابله 
با تروریس��م با روسیه و با وجود رشد افراط گرایی در این قاره در پیش 
گرفته اند، گفت: همكاری ما با شركای اروپایی رو به پیشرفت و گسترش 
اس��ت. این روند نه تنها بیشتر به دلیل افزایش فعالیت های تروریستی 
در اروپاس��ت، بلكه بیشتر به دلی��ل درک مشترک ما از لزوم مبارزه با 
تروریسم است. وی ادامه داد: ما به صورت موثر با اسپانیا، فرانسه، ایتالیا 
و برخی دیگر از كشورهای اروپایی همكاری داریم. مسكو امیدوار است 
ك��ه به همكاری با وزارتخانه های خارجه و س��رویس های ویژه اروپایی 
ادامه دهد. معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت: با توجه به حمالت 
تروریس��تی جدید و بدون توجه به اینكه آیا ما اطالعات دقیقی درباره 
آنه��ا و كشوری كه این اقدامات در آنها ص��ورت گرفته ، داریم یا خیر، 
باید هوش��یار باشیم و نباید به تروریس��ت ها فرصت اجرای برنامه ها و 

طرح هایشان را بدهیم.

گروه جهان- ویروس جهش یافته خبر
كرونا در حال تبدیل شدن به كابوس 
تازه در دنیاست. ارتباط انگلیس با دیگر 
كشور های جهان به صورت فزاینده ای 
قطع می ش��ود و كشور ها یكی پس از 
دیگری مرز های خود را به روی انگلیس 
می بندند. این تصمیم پس از آن اتخاذ 
شده كه گونه  جدیدی از ویروس كرونا 

در انگلیس مشاهده شده است.
این در حالی است كه تشدید بحران 
شیوع ویروس كرونا و مشكالت خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( این 
احتم��ال را به وجود آورده اس��ت كه 
بریتانیا تجزیه شود. انگلیس، اسكاتلند 
و ولز از سال 17۰7 و ایرلند شمالی از 
سال 1۹21 هر كدام بخشی از بریتانیا 
را تشكیل داده اند. در عین حال هر كدام 
از آنها از اواخ��ر دهه 1۹۹۰ اختیارات 
بیشت��ری از جمله در ح��وزه مراقبت 
درمانی كسب كرده اند. موضوع خروج 
انگلیس از اتحادی��ه اروپا در بحبوحه 
همه گیری ویروس كرونا در جهان تا حد 
زیادی از كانون توجه خارج شده است. 
این وضعیت موجب تقویت دولت های 
ایرلند ش��مالی و اسكاتلند خواهد شد 
كه خواس��تار برخورداری از اختیارات 
بیشتری می شوند. ملی گرایان اسكاتلند 
می گویند از همان ابتدا هرگز خواستار 

خروج از اتحادیه اروپا نبودند.
نوع جدیدی از وی��روس كرونا كه 
تاكنون در مناطق مختلف بریتانیا به 
جز ایرلند ش��مالی شناسایی شده، به 
گفته مقام های دول��ت این كشور 7۰ 
درصد مسری تر از نوع اولیه و رایج این 
ویروس است كه بیماری كووید 1۹ را 

جهانگیر كرد.
با گسترش گونه تازه ویروس كرونا 
ورود مسافران هوایی از بریتانیا به آلمان 
و چند كشور اروپایی متوقف شده است. 
از روز قبل هلند و بلژیك ورود هواپیما از 
بریتانیا را منع كرده بودند. اكنون افزون 
بر بلژی��ك و هلند و ایتالیا، كشورهای 
فرانسه، ایرلند، سوییس، كانادا، آرژانتین، 
پرو، كلمبیا و ش��یلی نیز تمام پروازها 
از بریتانیا را متوقف كرده اند. فرانسه و 
بلژیك راه های دریایی و زمینی شامل 
راه آهن به كانال مانش و جزیره بریتانیا 

را نیز مسدود كرده اند.
مت هنكاک وزیر بهداشت انگلیس 

در برابر نمایندگان پارلمان این كشور 
گفت هنوز هیچ دلیلی مبنی بر اینكه 
بیماری ناش��ی از فعالیت این ویروس 
شدیدتر باشد یا واكسن روی آن تاثیر 

نگذارد، در دست نیست.
هنكاک با اش��اره به اینكه در هفته 
گذشته در لندن، كنت و منطقه اسكس 
و هرفوردش��ایر م��وارد ابت��ال به كرونا 
افزایش سریع و تصاعدی داشته گفت: 
ما هزار مبتال به این گونه جدید كرونا 
را شناسایی كرده ایم كه بیشترشان در 
جنوب بوده اند اما دست كم 6۰ مركز 
بهداش��ت منطقه ای دیگر نیز ابتال به 
ای��ن گونه جدید را ثبت كرده اند. وزیر 
بهداشت انگلیس با یادآوری اینكه هنوز 
ابعاد دقیق این موضوع روش��ن نشده 
است، گفت كه دولت متبوعش مراتب 
را به سازمان بهداشت جهانی گزارش 
داده و مرك��ز تخصص��ی پورتون داون 
بررس��ی های دقیق تر در این زمینه را 
آغاز كرده است. خبر مشاهده نوع جدید 
ویروس كرونا در انگلیس در حالی اعالم 
می ش��ود كه تزریق واكسن كووید1۹ 
در این كشور آغاز ش��ده است. پیش از 
این نیز م��واردی از مشاهده گونه های 
جهش یافته كرونا در انگلیس و برخی 
كشورهای دیگر از جمله اسپانیا، هلند 
و دانمارک نیز گزارش شده بود اما ظاهرا 
تفاوت گونه ثبت شده جدید در بریتانیا با 
بقیه گونه های جهش یافته، سرعت باالی 

انتقال و سرایت آن است.
پیش تر بوریس جانسون نخست وزیر 
انگلیس درباره شیوع این ویروس جدید 
هشدار داد.  همچنین مت  هانكوک وزیر 
بهداشت انگلیس گفت: كرونا ویروس 
جدید ك��ه دولت انگلی��س را وادار به 
قرنطینه س��طح ۴ در لندن و جنوب 
ش��رقی انگلیس كرده و محدودیت ها 
را برای كل انگلی��س تشدید كرده، از 

كنترل خارج است.
محدود شدن سفر به انگلیس  � 
پ��س از انتشار این گزارش و جدی 
شدن موضوع حاال كشورهای مختلف 
پروازهای خود را به انگلیس به حالت 
تعلیق درآورده اند. در اروپا تاكنون هلند، 
لوكزامبورگ، بلژیك و ایتالیا پروازها به 
انگلی��س را به حال تعلی��ق درآمده و 
حركت قطارها نیز از بلژیك به انگلیس 

ممنوع شده است.

نیكال استورجن وزیر اول اسكاتلند 
نیز در نشست مطبوعاتی از محدودیت 
تردد بین اسكاتلند و انگلیس خبر داد. 
در همین رابطه یك منبع مسوول در 
وزارت كشور عربس��تان از تعلیق تمام 
پروازهای مس��افری بین المللی در این 
كشور به جز موارد اس��تثنایی در پی 
ظهور نوع جهش یافت��ه ویروس كرونا 
در شماری از كشورها از جمله انگلیس 
خبر داد. آلمان به عنوان رییس دوره ای 
اتحادیه اروپا خواستار برگزاری نشستی 
ویژه برای بررسی نحوه مقابله با شیوع 
گونه جدید كرونای پیدا شده در انگلیس 
ش��ده است. فرانس��ه و اسپانیا از دیگر 
كشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست 
مشابهی ارائه داده اند. سازمان بهداشت 
جهانی نیز از تماس با انگلیس در این 

زمینه خبر داده است.
درب�اره گون�ه ت�ازه کرونا چه  � 

می دانیم 
اطالع��ات زیادی درب��اره ویروس 
جهش یافته كرونا در دس��ت نیست 
اما یك س��وال مهم وج��ود دارد كه 
آیا ن��وع جهش یافته وی��روس كرونا 
اف��زون بر مس��ری تر ب��ودن، موجب 
بروز نوع ش��دیدتر بیماری كووید1۹ 

در مبتالیان می ش��ود و گذش��ته از 
این، آی��ا جه��ش رخ داده به معنای 
ناكارآمدی واكس��ن های كشف شده 

علیه كووید 1۹ است؟
سوزان  هاپكینز از جمله متخصصان 
فعال در مركز بهداشت عمومی انگلیس 
در گفت وگو  با شبكه اسكای نیوز گفت 
-VUI ك��ه وی��روس جدی��د با ن��ام
۰1/2۰2۰12  دارای ی��ك تركی��ب 
ژنتیكی كامال واضح و روشن است كه 
تاكنون افزون بر انگلیس، در كشورهای 
دانمارک و استرالیا نیز شناسایی شده 
است. به گفته او این ویروس بسیار شبیه 
انواع جهش یافته ویروس كروناست كه 
وج��ود آن در آفریقای جنوبی و هلند 
نیز گزارش شده است. هاپكینز توضیح 
داده ك��ه این نوع از ویروس كرونا برای 
نخس��تین بار در سپتامبر گذشته در 
بدن بیماری مشاهده ش��د ولی توالی 
كامل ژنوم آن در نوامبر شناسایی شد. 
به گفته او این نوع ویروس كرونا  ابتدا 
ویژگی خاصی از خ��ود بروز نداد و به 
همی��ن دلیل محقق��ان آن را در زمره 
جهش های متعددی كه یك ویروس به 
طور عادی انجام می دهد و بعدها هم از 

میان می رود، در نظر گرفتند.

متخصص مركز بهداش��ت عمومی 
انگلیس افزود: »اما اواخر نوامبر گذشته 
این مساله برای محققان به وجود آمد 
كه چرا با وجود افزایش محدودیت های 
عمومی، سرایت ویروس كرونا در برخی 
مناطق كاهش پیدا نمی كند. همین امر 
موج��ب انجام تحقیقات دقیق بالینی، 
رفتاری و اپیدمیولوژیك و تعیین توالی 
ژنوم ویروس كرونا شد و مشخص شد 
كه خوشه ای از نوع جدید ویروس كرونا 
در آن مناطق در حال گسترش است.« 
به گفت��ه  هاپكینز نتایج این تحقیقات 
كه 1۸ دسامبر در اختیار دولت بریتانیا 
قرار گرفته، نشان می دهد كه نوع جدید 
ویروس كرونا بسیار مسری تر شده است. 
او اضافه كرد: مدل س��ازی امپریال كالج 
لندن امكان مقایسه میزان مسری تر بودن 
این نوع را با انواع قبلی فراهم كرد كه به 
نظر می رس��د 7۰ درصد عدد مناسبی 
برای بیان میزان افزایش سرعت سرایت 
آن باشد هر چند این سرعت در جنوب 
ش��رقی بریتانیا ۴3 درصد و در لندن و 
شرق انگلیس به ترتیب 62 و 5۹ درصد 
بوده است. هاپكینز خاطرنشان كرده: با 
توجه به ع��دم افزایش معنی دار میزان 
مرگ و میر ناش��ی از بیماری كووید1۹ 

طی هفته های اخیر، به نظر نمی رسد كه 
ویروس جدید خطرناک تر و یا مرگبارتر 
شده باشد. همچنین هنوز شواهد قطعی 
در مورد دش��وارتر ش��دن درم��ان و یا 
مقاومت ویروس در برابر واكسن كرونا به 
دست نیامده است. او با وجود تاكید بر 
اینكه معموال واكسن ها موجب تحریك 
سطحی از سیستم ایمنی بدن می شوند 
كه با نوع جهش یافته ویروس ها نیز مقابله 
می كند، یادآور شد: نتایج قطعی در مورد 
آثار واقعی ویروس مسری تر كرونا ظرف 
دو هفته آینده و به دس��ت آمدن نتایج 
تحقیقات تازه امپریال كالج لندن و چند 
موسس��ه همكار این دانشگاه مشخص 

خواهد شد.
در همین حال یوآن بِرنی معاون مدیر 
آزمایشگاه شناس��ایی زیست مولكولی 
اروپا به نشری��ه گاردین گفت: اگر نوع 
جدید وی��روس كرونا تاثی��ر زیادی بر 
شدت بیماری داشت، تاكنون شواهدی 
در خصوص آن به دست می آمد. برنی 
اضافه كرد: با وجود رشد چشمگیر سرایت 
وی��روس، میزان بیماران بستری ش��ده 
در بیمارس��تان ها افزایش چشمگیری 
پیدا نكرده اس��ت. او ه��م خاطرنشان 
كرده: واكسن ها علیه انواع مختلف یك 
ویروس آزمایش می شوند و فعال دلیلی 
برای ناكارآمد ش��دن واكسن كووید 1۹ 
وجود ندارد. همچنین پروفسور كریس 
ویت��ی مشاور ارش��د دولت انگلیس در 
امور بهداش��ت و درمان نیز به ش��بكه 
اس��كای نیوز گفته در حال حاضر هیچ 
مدركی مبنی بر افزایش مرگ و میر ناشی 
از سرایت ویروس جدید كرونا یا بی تاثیری 
واكسن ها و درمان های تاییدشده بر آن 
وجود ن��دارد. فدریكو جورجی محقق 
دانشگاه بولونیا كه تحقیقات خود را طی 
یك س��ال گذشته بر انواع جهش یافته 
ویروس كرونا متمركز كرده، به نشریه 
س��اینس دیلی گفته درمان های فعلی 
بیم��اری كووید 1۹ از جمله واكس��ن، 
احتماال در برابر تمام گونه های ویروس 
موثر است. این نخستین بار نیست كه 
ویروس كرون��ا از زمان آغاز همه گیری 
آن دچار جهش می شود. تاكنون حداقل 
هفت نوع جهش یافت��ه این ویروس در 
سراسر جهان شناسایی شده اما آنچه نوع 
جدید آن را حائز اهمیت كرده، سرعت 

باالی سرایت آن است.

كابوس كرونای جهش یافته  و بحران برگزیت بر فراز انگلیس

خطرفروپاشیدرکمینبریتانیا

تیم جو بایدن در حال بحث بر سر واكنش به حمالت سایبری 
به آژانس های كلیدی دولتی آمریكا و شركت های خصوصی 
است كه گفته می شود توسط روسیه انجام شده است.  نشریه 
نیوزویك در مطلبی با اشاره به حمالت سایبری گسترده به 
نهادهای مهم كلیدی آمریكا كه گفته می شود از سوی روسیه 
انجام گرفته، از اقدام تیم جو بایدن رییس جمهور منتخب آمریكا 
برای بررسی پاسخ تالفی جویانه به مسكو و تحریم های جدید 

مالی علیه آن خبر داد.
خبر هك گسترده نهادهای آمریكایی، یكشنبه گذشته، 
پس از دسترسی هكرها به نرم افزار »سوالر ویندز« یك شركت 
آمریكایی سازنده نرم افزار از ماه مارس منتشر شد. آژانس امنیت 
سایبری و زیرس��اخت امنیت )CISA( تحت وزارت امنیت 
داخلی هشدار داد كه این حمله سایبری خطری جدی برای 

دولت آمریكا است.
حال تیم بایدن گزینه های خود را برای پاسخ تالفی جویانه 
به هكرهای روس ارزیابی می كند. گزارش شده كه این گزینه ها 
شامل حمله سایبری علیه زیرساخت های روسیه و تحریم های 

مالی جدید علیه این كشور رقیب است. 
بایدن هم در بیانیه ای كه پنجشنبه گذشته منتشر شد بدون 
اش��اره خاص به نام روس��یه برای دست داشتن در این حمله 
سایبری گفت:  »من می خواهم به صراحت بگویم: دولت من 
امنیت سایبری را اولویت اصلی قرار خواهد داد و ما این رخنه 
امنیتی را اولویت اصلی خود قرار می دهیم. ما امنیت سایبری را 
به عنوان یك ضرورت در سطح دولت باال خواهیم برد، مشاركت 
با بخش خصوصی را بیشتر تقویت می كنیم و سرمایه گذاری در 

بخش زیرساخت ها و پرسنل مورد نیاز را گسترش می دهیم.
هرچند دفاع به تنهایی كافی نیست. ما در وهله نخست باید 
دشمنان خود را از انجام حمالت سایبری باز داریم. ما این كار 
را انجام خواهیم داد، از جمله با هماهنگی با متحدان و شركای 

خ��ود، هزینه قابل توجهی را متوجه مس��ووالن این حمالت 
مخرب خواهیم كرد.

همزمان شركت س��والر ویندوز اعالم كرده كه حدود 1۸ 
هزار مشتری، بدافزاری را كه توسط هكرها بارگذاری شده بود، 
بارگیری كردند. گزارش ش��ده كه آژانس های دولتی از جمله 
وزارت امنیت داخلی، وزارت خزانه داری، وزارت بازرگانی، وزارت 
دفاع و چندین سازمان دیگر به خطر افتاده اند. آژانس امنیت 
سایبری هشدار داده كه شواهدی درباره هك های دیگر وجود 

دارد كه به نرم افزار سوالرویندوز ارتباطی ندارند.
قانونگذاران آمریكایی و كارشناسان امنیت سایبری با اشاره به 
پیچیدگی و فنون به كار رفته، روسیه را مقصر اصلی این حمله 

معرفی كرده اند، اما روسیه این اتهامات را رد كرده است. 
كریستوفر كربس كه ریاست آژانس امنیت سایبری را بر 
عهده داشت و ماه گذشته در پی رد ادعاهای تقلب گسترده در 
انتخابات توسط دونالد ترامپ اخراج شد، هشدار داد كه آمریكا 
باید در پاسخ تالفی جویانه به روسیه محتاط باشد. كربس روز 
یكشنبه به سی ان ان گفت: من با تشدید تنش بر سر این مساله 
مخالف هستم. او پیشنهاد داد كه واشنگتن باید با كشورهای 
متحد خود در مورد اینكه چه نوع جاسوسی قابل قبول است 

گفت وگو كند.
در این میان، اگرچه مایك پمپئو وزیر خارجه آمریكا و 
بسیاری دیگر از چهره های برجسته جمهوریخواه،  روسیه 
را مستقیما به دست داشتن در این حمالت متهم كردند، 
اما ترامپ روز ش��نبه در توئیتی تالش كرد این اتهامات را 
مورد تردید قرار دهد. او حتی جدی بودن تهدید تیم بایدن 

را هم زیر سوال برد.

ترامپ شنبه گذشته در توئیتی نوشت:  هك سایبری در 
رس��انه های جعلی بس��یار بزرگتر از آنچه در واقعیت رخ داده 
به نمایش گذاش��ته شده است. من كامال در جریان هستم و 
همه چیز كامال تحت كنترل اس��ت. وی افزود: هرگاه چیزی 
رخ می دهد، ش��عار روسیه، روس��یه و روسیه اولویت است. او 
همچنین این فرض را مطرح كرد كه ممكن است چین پشت 

این ماجرا باشد.
ام��ا ادعاهای ترامپ در حالی مطرح می ش��ود كه به نظر 
می رسد او در طرح ادعاهای اینچنینی تنها باشد. سناتور ماركو 
روبیو نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا در توئیتی نوش��ت:  
»هر روز بیش از پیش روشن تر می شود كه روسیه بزرگ ترین 
نفوذ سایبری را در تاریخ ما انجام داده است.« وی افزود: »روند 
تعیین میزان و ارزیابی خسارت در حال انجام است. جبران این 
خسارات به زمان و صرف منابع بسیاری نیاز دارد. پاسخ ما باید 

متناسب و در عین حال قابل توجه باشد.«
یكشنبه هم سناتور میت رامنی، نماینده دیگر جمهوریخواه 
و از منتقدان ترامپ در گفت و گو با شبكه خبری ان بی سی نیوز، 
ترامپ را به داشتن نقطه ضعف در مواجهه با روسیه متهم كرد.  
بنا بر گزارش رسانه های آمریكایی، حمله گسترده جاسوسی به 
بخش های دولتی و شركت های خصوصی ایاالت متحده كه 
رسانه های آمریكا به روسیه نسبت می دهند، از بهار آغاز شده 

بود اما تنها چند هفته پیش كشف شده است.
با وجود اینكه پرس��ش های بی شماری درباره ماهیت این 
بدافزار جاسوس��ی و میزان رخنه آن به بخش های حساسی 
دولتی و غیردولتی بی پاسخ مانده، رسانه های آمریكایی به ویژه 
روزنامه های نزدیك به حزب دموكرات، دولت روسیه را مسوول 

این حمله سایبری دانسته اند. از جمله دو روزنامه نیویورک تایمز 
و واشنگتن پست كه دیدگاه های دموكرات ها را بازتاب می دهند، 
به شدت از رییس جمهوری روسیه انتقاد كرده و خواستار پاسخ 

شدید واشنگتن به این حمالت سایبری شده اند.
تمجی�د پوتی�ن از س�رویس اطالع�ات خارجی  � 

روسیه 
كمی پس از آنكه آژانس اطالعات خارجی روسیه از سوی 
برخی به دست داشتن در هك بزرگ وزارتخانه های آمریكا متهم 
شد، رییس جمهوری روسیه گفت، سرویس اطالعات خارجی 

روسیه برای حفاظت از كشور نقش فوق العاده ای ایفا می كند.
والدیمیر پوتین در مراس��م صدمین س��الگرد تاس��یس 
سرویس اطالعات خارجی این كشور گفت، این آژانس و سایر 
سرویس های امنیتی كشور ضامن مهم و حساس حق حاكمیت 
روسیه، توسعه مستقل و دموكراتیك كشور هستند. برخی از 
محققان بین المللی س��ایبری گفته اند كه سرویس اطالعات 
خارجی روسیه ممكن است در حمله هكری غیرمنتظره علیه 
سیستم های كامپیوتری دولت آمریكا كه نخستین بار توسط 

رویترز گزارش شد، دست داشته باشد.
كرملین همواره دخالت مسكو را در حمالت سایبری علیه 
غرب را رد كرده و می گوید، روسیه در این حمله هكری اخیر 
هم دست نداشته است. پوتین همچنین گفت: این مهم است كه 
نیروهای سرویس اطالعات خارجی روسیه به توسعه و پیشبرد 
ك��ار خود ادامه دهند. درب��اره آنچه می گویم، اطالع دارم و به 

كارهای بزرگی كه این نیروها انجام می دهند، ارج می نهم.
رییس جمهوری روسیه ادامه داد: جدی ترین توجه باید به 
امنیت اطالعات، مبارزه با افراط گرایی و فساد معطوف باشد. 
اعضای آژانس سرویس اطالعات خارجی روسیه همچنین باید 
توجه ویژه به خطرات ناشی از درگیری ها در نزدیكی مرزهای 

كشور داشته باشند.

تيم بایدن حمالت سایبری را عليه روسيه بررسی می کند
پاسخ تالفی جویانه به مسکو

رویداد

نمایندگان دو حزب بزرگ آمریكا در كنگره بر سر تصویب یك 
بسته مالی عظیم برای مقابله با خسارات كرونا به توافق رسیدند. 
بخشی از یاری های مالی به طور مستقیم به مردم آسیب دیده از 

كرونا می رسد و بخش دیگر به سیستم درمانی كشور.
در ای��االت متحده دو حزب جمهوریخواه و دموكرات  پس 
از چند ماه بحث و گفت وگو سرانجام بر سر بودجه ای كالن به 
توافق رسیدند. دولت قصد دارد با بودجه ای به حجم ۹۰۰ میلیارد 
دالر آس��یب های ناشی از بحران كرونا را جبران كند. در راس 
یاری ها كمك مستقیم 6۰۰ میلیون دالری است كه بسیاری 
از شهروندان دریافت خواهند كرد. كمك هزینه برای افرادی كه 
بیكار شده اند نیز به میزان هر هفته 3۰۰ دالر افزایش می یابد.

این بسته كمكی همچنین میلیاردها دالر برای كسب و كارهای 
كوچك، كمك غذایی، توزیع واكسن، حمل ونقل و مراقبت های 
بهداش��تی در نظر گرفته اس��ت. بخش بزرگ��ی از بودجه به 
حمایت از نهادهای بهداشت و درمان اختصاص می یابد. این 
بسته عظیم دومین مشوق مالی بزرگ در تاریخ ایاالت متحده 

به شمار می رود.
در هفته گذشته ۸۸5 هزار نفر در آمریكا تقاضای دریافت 
حق��وق بیكاری كردند. این تعداد از ماه س��پتامبر تاكنون 
بی سابقه بوده است. بخشی از پول به كسب و كارهای كوچك 
می رسد و بخش دیگری به بیمارستان ها و مدارس و بخشی 
هم صرف توزیع واكسن كرونا می شود. همچنین قرار است 

كنگره بودجه دولت آمریكا در ۹ ماه آینده را تصویب كند 
كه حدود یك تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دالر ارزش دارد. از ماه 
اكتبر به این سو، دولت آمریكا با بودجه موقتی كار می كرده 
است. اگر قانونگذاران به نتیجه نمی رسیدند هم دولت آمریكا 
تعطیل می ش��د و هم كسانی كه وابسته به بودجه بیكاری 

بودند، بدون كمك می ماندند.
میچ مك كانل رییس فراكسیون جمهوریخواهان در مجلس 
سنا و چاک شومر رییس اقلیت دموكرات شامگاه یكشنبه گذشته 
اعالم كردند كه دولت برای یاری به افراد بیكار و نیازمند بودجه 
كافی در نظر گرفته است.  از شصت سال پیش كه آمریكایی ها 
آمار فقر در این كشور را رصد می كنند، در هیچ سالی رشد فقر 
به این اندازه نبوده است. حدود هشت میلیون به آمار فقرا در 

آمریكا افزوده شده است.
تاثیر پیروزی جو بایدن � 

بودجه زیر فشار فضای پیروزی انتخاباتی جو بایدن به عنوان 
رییس جمهور جدید به تصویب رسید، اما دونالد ترامپ كه تا 2۰ 
ژانویه در مقام ریاست جمهوری است نیز از آن حمایت كرده 
اس��ت. در شرایطی كه بسیاری از نمایندگان جمهوریخواه با 
بسته ای چنین كالن مخالف بودند، برخی از نمایندگان دموكرات 
بسته حمایت مالی را برای جبران ضربات كرونا ناكافی می دانند. 

هنوز به صورت رسمی رای گیری برای تصویب این بسته مالی 
انجام نشده است.

پاندمی كرونا در آمریكا این كشور را به بحرانی پردامنه فرو 
برده كه بیكاری گسترده یكی از مهم ترین پیامدهای آن بوده 
است. در هفته گذشته ۸۸5 هزار نفر در آمریكا تقاضای دریافت 
حقوق بیكاری كردند. این رقم از ماه سپتامبر تاكنون بی سابقه 
بوده است. در سراسر آمریكا روزانه بیش از 2۰۰ هزار مبتالی 
تازه به ویروس كرونا به ثبت می رسد و هر روز بیش از 2۰۰۰ نفر 
بر اثر ابتال به بیماری كووید1۹ جان خود را از دست می دهند.

تصویب بودجه 1/375 میلی��ارد دالری برای دیوار مرزی 
با مكزیك

به گفته منابع جمهوریخواه، كنگره آمریكا مبلغ 1/375 
میلیارد دالر را ب��رای دیواری در امتداد مرز جنوبی به عنوان 
بخشی از الیحه هزینه 1/۴ تریلیون دالری سال مالی آینده، 

تصویب می كند.
انتظار می رود كنگره این الیحه را همراه با الیحه ۹۰۰ میلیارد 
دالری امداد كووید 1۹، تصویب كند. كاخ سفید یكشنبه شب 
اعالم كرد دونالد ترامپ آنها را امضا می كند. ترامپ قبال نشانه های 
متناقضی در این مورد كه از بس��ته امدادی گسترده حمایت 
می كند یا خیر، بروز داده بود. رهبران كنگره هر دو حزب روز 

یكشنبه از بسته فوق حمایت كردند.
بودج��ه دیوار مرزی با مكزیك، نقط��ه اختالف ثابتی در 
الیحه های هزینه ساالنه بوده به طوری كه در دسامبر 2۰1۸ 
به طوالنی ترین تعطیلی دولت آمریكا انجامید. قانون بودجه 
دولت را ملزم می كند بودجه های اختصاص یافته را به مصرف 
برس��اند، اما نامشخص است كه آیا جو بایدن، رییس جمهور 
منتخب آمریكا راهی برای دور زدن قانون پیدا خواهد كرد یا 
كنگره اقدامی برای اجرای قانون انجام خواهد داد. بودجه دیوار 
در این الیحه بعد از ترک مسند ریاست جمهوری توسط ترامپ 

هم ادامه پیدا می كند.
ترامپ برای بودجه دیوار در س��ال 2۰21، دو میلیارد دالر 
درخواست كرده بود، اما دموكرات ها هیچ بودجه ای برای این 
پروژه در الیحه اعتبارات خود قرار ندادند، تا جایی كه پول های 
باقی مانده از سال های قبلی را پس گرفتند و ضمن به كار گرفتن 
قدرت اضطراری در قانونی كه در مجلس نمایندگان تصویب شده 

بود، انتقال از حساب های دیگر را هم مسدود كردند.
رقم 1/375  میلیارد دالر همان رقمی است كه دموكرات ها 
و جمهوریخواهان، سال گذشته در مصالحه الیحه هزینه بر سر 
آن توافق كرده بودند. در حالی كه ترامپ س��ال های گذشته 
پافشاری زیادی به تامین بودجه دیوار می كرد، این مساله در 
مذاكرات امسال توجه چندانی دریافت نكرد، چرا كه كنگره در 

حال تمركز بر قانون كووید 1۹ بود.

توافقدرکنگرهآمریكابرسریکبستهکالنبرایمقابلهباآسیبهایبحرانکرونا
بازتاب
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سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد
مخالفت مجلس با انتشار اوراق سلف نفتی

خانه ملت- سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از 
مخالفت نمایندگان كمیسیون متبوعش با انتشار اوراق سلف نفتی توسط 
دولت در سال 1۴۰۰ خبر داد. مالك شریعتی نیاسر از حذف جزء »2« 
بند »ب« تبصره یك الیحه بودجه 1۴۰۰ در كمیسیون متبوعش خبر 
داد و گفت: اگرچه قرار بود دولت اجازه داش��ته باش��د نسبت به فروش 
نفت با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام كند اما از 
آنجا كه كف این درآمد 7۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده است و با 
توجه به تعیین سقف یك  میلیون بشكه برای فروش نفت، این عدد عمال 
بسیار بیشتر می شد. به همین دلیل در جلسه كمیسیون با حذف این 
بند موافقت شد بنابراین در صورت تصویب مصوبه كمیسیون انرژی در 
كمیسیون تلفیق و صحن علنی پیش فروش 7۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
س��لف نفتی محقق نخواهد شد. البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش 
قطعی آن نیز مطرح ش��د و به تصویب رسید كه براساس این پیشنهاد 

فروش قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.

تحلیلگر بازار سرمایه تبیین کرد
ریسک های تهدیدكننده معامالت بورس 

ایرنا- یك تحلیلگر بازار سرمایه به ریسك های تهدیدكننده معامالت 
بورس اشاره كرد و گفت: سه عامل نرخ سود بانكی، قیمت های جهانی 
و افزایش عرضه در بازار به عنوان مهم ترین ریس��ك های تهدیدكننده 
بازار تلقی می شوند كه می توانند به  شدت بر روند بازار تاثیرگذار باشند. 
مجتب��ی معتمدنیا افزود: روند نزولی پرش��تابی كه در معامالت هفته 
گذش��ته بازار س��هام به وجود آمد ناش��ی از دو عامل بود كه از اهمیت 
زیادی برخوردار بودند. وی گفت: نخستین عامل این است كه همیشه 
بازار در یك مقطعی به مقاومت نزدیك می ش��ود و در آن زمان، حجم 
عرضه ها به  شدت افزایش یافته و به بیش از تقاضا در بازار می رسد. بازار 
همیشه در این زمان منتظر بهانه ای برای اصالح خواهد بود. معتمدنیا 
با بیان اینكه این بهانه می تواند ناش��ی از هر دلیل مانند خبر یا شایعه 
باشد، ادامه داد: اخبار یا شایعات فارغ از درست یا اشتباه بودن شان به 
 ش��دت بر روند بازار تاثیرگذار خواهند بود اما تاثیر مستقیم در اصالح 
شاخص بورس، مقاومتی است كه در بازار به وجود آمده و به دنبال آن 

عرضه افزایش و تقاضا كاهش پیدا كرده است.
این كارش��ناس بازار سرمایه بیان كرد: هفته گذشته شاخص بورس 
به مقاومت خود نزدیك شده بود و اكثر سهامداران پس از ترسی كه از 
نزول بی سابقه بازار به وجود آمده بود، نگران وضعیت بازار سهام شدند 
و به همین دلیل به س��رعت به دنبال شناس��ایی سود پیش رفتند كه 
پیام��د این اتفاق، افزایش عرضه در بازار بود. وی به عامل تاثیرگذار در 
بازگشت روند صعودی شاخص بورس اشاره كرد و گفت: در این زمینه 
دو اتفاق رخ داد؛ ابتدا ش��ایعه ای در بازار به وجود آمده بود كه تكذیب 
ش��د و بهانه ها از بین رفت و از طرف دیگر بازارگردان ها موفق تر عمل 
كردند. این دو عامل در كنار یكدیگر موجب ایجاد روند مثبت شاخص 

در بازار شد.
معتمدنیا در پاسخ به ادامه دار بودن یا نبودن روند صعودی شاخص 
گفت: بازار همچنان روی تك سهم ها می چرخد و نقدینگی بیشتر سمت 
س��هم هایی می رود كه صاحب بازیگر هس��تند. اكنون دیگر روند بازار 
همانند گذشته نیست كه كل بازار از رشد و ریزش ها تبعیت كنند. وی 
به ریسك های تهدیدكننده معامالت بورس اشاره كرد و افزود: مهم ترین 
ریسك، ریسك نرخ بهره است هرچند این موضوع از سوی مسووالن رد 
شده و بانك مركزی به  صراحت اعالم كرده چنین موضوعی در دستور 

كار نیست و این تصمیم محقق نخواهد شد.
این كارش��ناس بازار س��رمایه خاطرنشان  كرد: ریسك دیگر، بحث 
عرضه هایی است كه ممكن است بدون در نظر گرفتن حجم تقاضا در 
بازار رخ دهد. وی ادامه داد: موضوع سوم كه به عنوان ریسك تهدیدكننده 
بازار تلقی می شود، نرخ دالر و قیمت های جهانی است. اكنون قیمت های 
جهانی به س��قف قیمتی خود نزدیك ش��ده اند و به نظر می رسد از ماه 
فوریه )بهمن- اس��فند( قیمت ها روند نزولی به خود بگیرند. معتمدنیا 
اظهار داش��ت: به نظر می رسد ش��اخص بورس تا پایان سال  بین یك 
میلیون و 65۰ هزار واحد تا یك میلیون و 75۰ هزار واحد در نوس��ان 
باشد و اكنون بازار سرمایه با توجه به اصالح های رخ داده نسبت به بقیه 
بازارهای سرمایه ، بازار جذاب تری است. وی گفت: در بازار كاال و خودرو 
شاهد ركود خواهیم بود و قیمت ها اصالح می شوند. همچنین در بازار 

مسكن نیز ركود عمیق تا یك سال آینده پیش بینی می شود.
این كارشناس بازار سرمایه با بیان اینكه به طور طبیعی كم ریسك ترین 
بازار همچنان بازار س��رمایه  اس��ت، افزود: بازار سرمایه از لحاظ جذب 
نقدینگ��ی و اطمینان خاطر س��هامداران از نظر نقدش��وندگی و امنیت 
س��هامداری در آن، قابل مقایس��ه با اكثر بازارها مانن��د بازارهای كاال، 
خودرو، مسكن و حتی سكه و طال نیست. وی با اشاره به اینكه ساختار 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه متفاوت با چند سال گذشته شده است، 
اظهار داش��ت: اكنون در بازار با پدیده صف نشینی همراه هستیم یعنی 
زمانی كه س��هم به صف خرید می رس��د حجم تقاضا به شدت افزایش 
پی��دا می كن��د و به مرور این صف به دلیل ورود س��رمایه س��هامداران 
تازه وارد غافلگیركننده می شود. در زمینه فروش هم با همین وضعیت 
همراه هستیم كه این موضوع موجب به هم ریختگی روند معامالت بازار 

خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
وزیر اقتصاد پاسخگوی ضرر های بورسی باشد

خانه ملت- عضو كمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است نوسانات 
بازار سرمایه و ضرر های سنگینی كه متوجه 2۰ درصد از سرمایه گذاران 
خرد ش��ده، موضوعی است كه نمی توان از آن چشم پوشی كرد. محمد 
باقری بناب در خصوص نوس��انات بورس گفت: نوسانات بازار سرمایه و 
ضرر های س��نگینی كه متوجه 2۰ درصد از سرمایه گذاران خرد شده، 
موضوعی اس��ت كه نمی توان از آن چشم پوش��ی كرد بنابراین از آقای 
دژپسند درخواست كردم میزان خس��ارات وارده به سرمایه داران خرد 
و اقدامات انجام ش��ده برای جبران آن، طی یك گزارش به كمیسیون 

اقتصادی ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

گروه بورس- پ��س از اعالم خبر كشف 
واكسن كرونا و آغاز واكسیناسیون سراسری در 
برخی كشورهای جهان، امیدواری ها نسبت به 
رشد اقتصاد جهانی و افزایش تولیدات صنعتی 
باال رفت. این امیدواری پیش بینی های مثبتی 
از اقتص��اد جهانی در س��ال آینده میالدی و 
رش��د بازارهای بین المللی را در پی داش��ت. 
با این حال این مثبت نگری دیری نپایید و با 
انتشار خبر جهش ویروس كرونا در انگلیس، 
بازارهای س��رمایه ای و كاالیی جهانی مجددا 
با ریزش مواجه ش��دند. به این ترتیب تمامی 
شاخص های اروپایی و آسیایی روز گذشته با 
افت مواجه بودند و تنها بورس شانگهای چین 
توانست روز مثبتی را پشت سر بگذارد. گفتنی 
است طبق اولین یافته های مقام های بهداشتی 
بریتانیا ویروس جهش یافته بسیار مسری تر از 

نوع شناخته شده قبلی آن است.
اگرچه گفته می ش��ود هنوز هیچ نشانه ای 
وجود ندارد كه ویروس جهش یافته كرونا باعث 
ایجاد دوره های شدیدتر بیماری یا مرگ و میر 
باالتر ش��ود، اما بر اس��اس بررسی های اولیه 
دانشمن��دان در بریتانیا، ن��وع جدید ویروس 
كرون��ا دارای تعداد زی��ادی تغییرات ژنتیكی 
غیرمعم��ول اس��ت. این جه��ش ژنتیكی در 
پروتئین خارمانند ویروس رخ داده كه واكسن 
شركت فایزر بیون تك آن را هدف قرار می دهد 
و در مقابل آن ایمنی ایجاد می كند. به همین 
دلیل نگرانی هایی وجود دارد كه ممكن است 
این واكسن بر نوع جدید ویروس كرونا عمل 
نكند. این ویروس در حال حاضر به سرعت در 
جنوب شرقی بریتانیا در حال گسترش است. 
مت هنكوک وزیر بهداشت انگلیس گفته است 
كه این ویروس از كنترل خارج ش��ده و باید 
آن را دوباره تح��ت كنترل درآوریم. در حال 
حاضر بیش از 1۸ هزار فرد مبتال به كرونا در 
بیمارستان های این كشور بستری هستند. این 
آمار تقریباً به اندازه همان رقم باالیی اس��ت 
كه در اوج موج اول بحران كرونا در بهار سال 
جاری بریتانیا را درگیر خود كرد. هنكوک به 
اسكای نیوز گفته اس��ت كه همه باید طوری 
رفتار كنند كه گویی به كرونا آلوده ش��ده اند؛  
این تنها راهی اس��ت كه می توانیم ویروس را 
كنترل كنیم. دول��ت بریتانیا به منظور مهار 

ویروس كرونا مقررات منع رفت و آمد در لندن، 
پایتخت این كشور و مناطق وسیعی از جنوب 
ش��رقی بریتانیا را برای روزهای آتی، از جمله 
در ایام كریس��مس برقرار كرده است. بیش از 
16 میلی��ون نفر در این كشور به كرونا مبتال 
هستند كه رقم بسیار باالیی است. در همین 
حال اغلب كشورها به دلیل شیوع كروناویروس 
انگلیسی مرزهای هوایی خود را با این كشور 
بستند. كانادا، تركیه، هلند، دانمارک، اتریش، 
بلژیك، ایتالیا، آلمان، آفریقای جنوبی، اسپانیا، 
پرتغال، بلغارستان، فرانسه، سوئد، عربستان، 
الس��الوادور، ایسلند، جمهوری چك، كلمبیا، 
مراكش، ش��یلی، فنالن��د، آرژانتین و هند از 
جمله كشورهایی هستند كه مرزهای خود را 
به روی پروازهای بریتانیایی بسته اند. در ایران 
نیز وزیر بهداشت دستور لغو پروازهای اروپایی 
به ایران را صادر كرده است. وهاب زاده مشاور 
وزیر بهداشت ضمن اعالم این خبر اعالم كرد 
كلیه مسافران دو هفته گذشته از مبداء اروپا به 
ایران نیز ردیابی و آزمایش خواهند شد. گفتنی 

است بوریس جانس��ون نخست وزیر انگلیس 
اع��الم كرده كه گونه جدید كروناویروس 7۰ 
درصد در مقایس��ه با ن��وع چینی آن، ابتال را 

بیشتر كرده است.
تالطم در بازارهای جهانی � 

بازارهای جهانی س��ال ج��اری میالدی را 
در حالی به پایان می رس��انند كه تهدیدهای 
گوناگونی را در این سال پشت سر گذاشته اند. 
پ��س از آنكه دونالد ترامپ یك جنگ تجاری 
گس��ترده را علیه چین آغاز كرد، بورس های 
جهان دوره تازه ای از نوسانات را تجربه كرده 
و هر روز با ش��وک های جدید- ناشی از عدم 
ثبات تصمیم گیری دول��ت آمریكا در عرضه 
تجارت بین المللی- مواجه می ش��دند. با این 
حال پاندمی كرونا در جهان ضربه سخت تری 
را بر بازارهای بین المللی وارد آورد. شاید بتوان 
مهم ترین و بزرگ ترین تهدید اقتصادی جهان 
در سال 2۰2۰ را شیوع این بیماری دانست كه 
ركود اقتصادی اغلب اقتصادهای بزرگ جهان، 
افزایش آمار بیكاری، كاهش شاخص های تولید 

و صنعت  را در پی داش��ته است. با این حال 
انتشار اخبار كشف واكس��ن كرونا طی دو ماه 
گذش��ته و ورود آن به خط تولید دو شركت 
بزرگ داروس��ازی مجددا امیدها را به اقتصاد 
جهانی بازگردانده بود، به نحوی كه طی همین 
مدت شاخص های صنعتی جهان با رشد مواجه 
شد و تقاضا برای مواد اولیه به شدت افزایش 
یافت. در این مدت به ویژه بازارهای فلزات و 
نفت دورنمای خوشی را ترسیم كرده بودند. 

گفتنی اس��ت مدیران پاالیشگاه سیتگوی 
تگ��زاس اعالم كرده بودند كه در طول س��ال 
آینده كه واكسن  كووید 1۹ به طور گسترده 
استفاده می شود، سود حاصل از پاالیشگاه به 
حداكثر  می رس��د. در همین حال موسس��ه 
تحقیق��ات اقتص��ادی و توس��عه س��ینوپك 
پیش بین��ی كرده ب��ود ظرفیت پاالیش چین 
تا س��ال 2۰25 به یك میلیارد تن در س��ال 
معادل 2۰ میلیون بشكه در روز نفت می رسد 
و این كش��ور را به بزرگ ترین پاالیشگر نفت 
جه��ان تبدیل می كند. از س��وی دیگر بانك 

جهان��ی اعالم كرده بود كه متوس��ط قیمت 
نفت در س��ال آینده ح��دود 1۰ درصد باالتر 
از س��ال ج��اری باش��د. اما با وج��ود تهدید 
جدید و افزایش نگرانی ها از فراگیری ویروس 
انگلیسی ریسك ها در بازارهای آتی جهانی به 
ش��دت افزایش یافته و در نرخ رشد اقتصادی 
جهان در س��ال آینده در  هاله ای از ابهام قرار 

گرفته است.
ریزش بورس ها در اروپا و آسیا � 

در ای��ن میان اما اخب��ار مرتبط با جهش 
انگلی��س در آس��تانه  وی��روس كرون��ا در 
واكسیناسیون سراسری در این كشور مجددا 
نگرانی ها را بازگردانده و فعاالن اقتصادی را از 
وضعیت پیش رو ترسانده است. بدین ترتیب 
بازاره��ای جهانی ازجمل��ه  فلزات و نفت روز 
گذش��ته با كاهش مواجه ش��دند. همچنین 
ش��اخص های بورسی اس��تاكس اروپا، بورس 
سوییس، كك فرانسه، نیك كی ژاپن، استرالیا، 
دكس آلمان و هنگ س��نگ  افت كردند. این 
در حالی بود كه ش��اخص شانگهای چین باال 
رفت. ش��اخص اصلی بورس لندن موسوم به 
فوتس��ی 1۰۰ نیز روز گذش��ته سقوط كرد. 
ش��اخص فوتس��ی 1۰۰ و 25۰ در ای��ن روز 
1/7 درصد از ارزش س��هام خود را از دس��ت 
داد و نرخ برابری پوند انگلیس در مقابل یورو 
و دالر ه��م به ترتیب 1 و 1/6 درصد كاهش 
یاف��ت. گفتنی اس��ت ابهامات درب��اره آینده 
همكاری های تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا 
در دوره پسابرگزیت هم از دیگر چالش هایی 
اس��ت كه ب��ازار بورس لندن با آن دس��ت و 
پنجه ن��رم می كند. كمت��ر از دو هفته دیگر 
دوره گ��ذار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به 
پایان می رسد و دو طرف هنوز موفق به انعقاد 
توافق تجارت آزاد نشده اند. نمایندگان دوطرف 
در تالش هستند تا پیش از موعد 31 دسامبر 
درباره آین��ده همكاری های تجاری بایكدیگر 
توافق كنن��د. تاكنون چندین ب��ار مذاكرات 
به بن بست رس��یده و مهلت آن تمدید شده 
اس��ت. در همین ح��ال ممنوعیت های پرواز 
به مقاصد اروپایی باعث ش��ده تا ارزش سهام 
شركت های هواپیمایی نیز سقوط كند. سهام 
دو غول هواپیمایی »آی ای جی« تحت مالكیت 
شركت بریتیش ایرویز و ایزی جت، ۹ درصد 
كاهش یافت.  سهام ایرفرانس كی ال ام هم در 
معامالت اولیه به میزان 1۰/2 درصد و گتلینك 
نیز 5/7 درصد افت پیدا كرد. به گزارش ایرنا، 
همچنین سهام شركت فرانسوی »ای دی پی« 
به میزان ۴/۸ درصد و سهام گروه هتل داری 
فرانس��وی »آكور« نیز به می��زان ۴/۴ درصد 

كاهش یافت.

جهش ویروس كرونا در بریتانیا

شوكانگلیسیبهبازارهایجهانی
خبر

دیدگاه

کارشناسبازارسرمایهتصریحکرد
بازارگردانی، ابزاری در مسیر سازندگی بورس

یك كارشناس بازار سرمایه گفت: با احترام به همه نقدهای موجود، به نظر 
من مسیری كه در بازارگردانی شروع شده، مسیری خوب و رو به پیشرفت در 
بازارسرمایه است. علی خسروشاهی ضمن مثبت ارزیابی كردن وجود بازارگردان ها 
در بازارس��رمایه بیان كرد: بازارگردانی یك نهاد نوپا اس��ت كه به طور قطع در 
س��ال های اولیه خود باید مورد نقد قرار بگیرد، اصالحاتی روی آن انجام شود 
و تقویت پیدا كند تا به این ترتیب در سال های آینده بر آثار مثبت آن افزوده 
شود، هرچند كه تا این لحظه نیز دارای اثرات سازنده خوب و مناسبی در بازار 

بوده است.
وی با اش��اره ب��ه هدف بازارگردانی در بازارس��رمایه گفت: هدف اولیه نهاد 
بازارگردانی نقدشوندگی و تحدید نوسان تا حد امكان است. برخی بر این باورند 
كه هدف اصلی بازارگردان نزدیك كردن قیمت به ارزش ذاتی اس��ت؛ در این 
خصوص بنده دو نقد اساسی دارم. نخست آنكه ارزش ذهنی و قیمت عینی است 
و اختالف زیادی برای ارزش یك سهام بین تحلیلگران وجود دارد؛ بنابراین مبنا 
قرار دادن معیاری انتزاعی، بازارگردان را از هدف آن دور می كند. دوم آنكه در 

خصوص بازارگردانی نقدشوندگی بر قیمت رجحان دارد.
خسروشاهی در ادامه توضیح داد: تفسیر این جمله آن است كه بازارگردان در 
هر قیمتی باید نقدشوندگی را برای سرمایه  گذاران تسهیل كند. به دیگر سخن با 
كمترین اختالف بین مظنه های خرید و فروش )تحدید دامنه نوسان( و البته تا 
حدی كه امكان دارد نقدشوندگی سهم حفظ شود؛ حال در بازاری كه حد نوسان 
وجود دارد، بازارگردان تا حد امكان باید از تشكیل صف جلوگیری كند یا تا حد 
امكان به تعادل نسبی آن كمك كند. این كارشناس بازار سرمایه در گفت و گو 
با پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا(، تصریح كرد: با این تعاریف بازارگردان خوب 
و كارا، نهادی است كه معامالت روان با حداقل هزینه نقدشوندگی را تسهیل 
می كند نه بازارگردانی كه صرفا خرید یا به اصطالح حمایت یك طرفه می كند. 
من اطمینان دارم شكل گیری بازارگردان در بازار سرمایه ایران با تمام نقدهایی 
كه به آن وارد است، در آینده نزدیك، اثرات مثبت خود را بیش تر از حال نشان 

خواهد داد و همه فعاالن بازار از این آثار بهره خواهند برد.
دورنمای بازار تا پایان سال � 

خسروشاهی در بررسی روند بازار تا پایان سال گفت: به نظر من بازار افت 
خاصی تا پایان س��ال نخواهد داش��ت، ولی برای رش��د بیشتر هم احتیاج به 
محرک های قوی تری دارد و از آنجا كه پیش بینی عوامل اثرگذار خیلی سخت 
ش��ده اس��ت، به خصوص مسائل سیاسی و بین المللی كه به نظر من می تواند 
محرک های قوی برای عوامل اقتصادی و نیز بازار س��رمایه باشند؛ در مجموع 
می توان گفت رشد معقول و آهسته ای را می توان تا پایان سال برای بازارسرمایه 
متصور بود. خسروشاهی تاكید كرد: همچنان به تحلیل بازار سرمایه اعتقاد دارم 
و به نظرم با تشكیل سبدی از سهام سودآور و بلندمدت می توان تا پایان سال 
عالوه بر كسب سود متعارف بدون ریسك، صرف ریسك قابل قبولی نیز محقق 
كرد. سرمایه گذاران غیرمتخصص و با كمبود زمان برای تحلیل را همچنان به 
سرمایه  گذاری در بازار سرمایه از طریق صندوق های سرمایه گذاری یا سبدهای 

اختصاصی دعوت می كنم.

 سـازمان آگهى هاى روزنامه

 جهـان   صنعـت
021 -88534773
021 -88534774
021 -88534775
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طی سال های گذشته طال و مصنوعات آن یكی از 
كاالهای مهمی بوده كه فرآیند قانونگذاری و وصول 
مالیات بر ارزش افزوده از آن با چالش ها و مقاومت هایی 

همراه بوده است. 
بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس، طبق 
قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب س��ال 
13۸7 فروش طال و مصنوعات آن مشمول ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده می ش��ود یعنی در هر فاكتور 
فروش، مالیات یادشده با نرخ استاندارد ۹ درصد به اصل 
طال همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می گیرد. 
برخی بر این باور بودند كه ماهیت كاالی طال با سایر 
كاالها متفاوت اس��ت كه این امر به دالیل مختلفی 
نظیر س��رمایه ای بودن اصل ط��ال، تولید كارمزدی 
)استفاده از طالی امانت گرفته شده( و... باز می گردد. 
به بیان دیگر در این نگاه، طال كاالیی سرمایه ای است 
كه بدون تغییر ماهیت، به طور مستمر بین خریداران 
و فروش��ندگان دست به دست می شود و در هر دور 
چرخ��ش، صرفا به میزان اج��رت آب كردن و ایجاد 
مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می شود. هنگامی 
كه كل طال مشمول مالیات شود، از یك مقدار طالی 
مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می شود كه در این 
صورت معادل ارزش طالی اولیه یا حتی بیش از آن، 
مالیات بر ارزش افزوده وصول می شود. دولت با پذیرش 
ضمنی استدالل های مذكور، برای اصالح قانون مالیات 
بر ارزش افزوده مصوب سال 13۸7 و كاهش اعتراض 
به نحوه مالیات ستانی از طال اظهار داشت نرخ مالیات 
ب��ر ارزش افزوده طال و مصنوع��ات آن از ۹به 3درصد 
كاهش یابد )راهكاری كه در سال 13۹5 برای اصالح 
قان��ون مالیات بر ارزش افزوده در الیحه دائمی كردن 
قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه كرد( لكن همچنان 
مبتنی بر این راهكار اصل طال مشمول مالیات با نرخ 

ترجیحی خواهد بود.
در ب��ازار طال و جواهر دو نوع مخالفت از س��وی 
بازیگران و ذی نفعان آن با مالیات بر ارزش افزوده ابراز 
می شود. بخش عمده ای از ذی نفعان بازار طال و جواهر 
با توجه به استدالل های فوق و همچنین نحوه تشخیص 
و رس��یدگی سازمان امور مالیاتی با مالیات ستانی در 
صنعت طال و جواهر مخالفت می كنند و عده ای نیز 
ممكن است به دلیل گسترش شفافیتی كه اجرای نظام 
مالیات بر ارزش افزوده در طول زنجیره بازار طال و جواهر 
ایجاد می كند به مخالفت با آن می پردازند زیرا در این 
صورت میزان عملكرد و درآمد آنها مشخص ش��ده و 

باید مالیات عملكرد بیشتری پرداخت كنند.
در حال حاضر براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مصوب س��ال 13۸7 عالوه بر آنكه اصل ارزش طال و 
اجرت و س��ود آن مشمول مالیات با نرخ اس��تاندارد 
یعنی ۹ درصد می ش��ود، تفاوت��ی میان كاركردهای 
مختلف طال )طالی س��رمایه گذاری و طالی زینتی( 
وجود ندارد. براس��اس مصوبه اردیبهشت ماه 13۹۹ 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی )در انتظار تایید 
شورای نگهبان( معافیت اصل طال از مالیات بر ارزش 
افزوده، منوط به عضویت كلیه مودیان زنجیره تولید و 
فروش طال و جواهر در سامانه مودیان موضوع قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 
13۹۸، صدور فاكتور الكترونیكی و درج ارزش اصل طال 
در هر فاكتور )كنترل و رهگیری اصل طال در معامالت 
و مبادالت( است و در این حالت صرفا اجرت ساخت 
و س��ود مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد ش��د. 
مبتنی بر راهكار مجلس شورای اسالمی كه از سوی 
صنف طال و جواهر مورد حمایت قرار گرفته است، تنها 
در صورت��ی اصل طال معاف از مالیات بر ارزش افزوده 
خواهد شد كه فروشندگان طال و جواهر اقدام به ثبت 
كلیه خریدها و فروش های خود در سامانه های سازمان 
امور مالیاتی و ارزش اصل طال را در فاكتورهای فروش 
به صورت جداگانه درج كنند و همچنین در صورت 
تخلف از اجرای آن، معادل ۹درصد از ارزش اصل طال 
به عنوان جریمه از فروشنده طال و جواهر اخذ خواهد 
ش��د. در این راهكار ع��الوه بر آنكه دغدغه حاكمیت 
مبنی بر ش��فافیت در بازار ط��ال و جواهر تا حدودی 
مرتفع می ش��ود، مشكالت فعاالن اقتصادی ش��اغل 
 در بخش رسمی بازار طال و جواهر نیز حل می شود.

مطالعه تجربه س��ایر كشورها نش��ان می دهد كه در 
بسیاری از موارد مفهومی به نام طالی سرمایه گذاری 
تعریف شده و آن را از پرداخت مالیات معاف كرده اند. 
با توجه به تجربه سایر كشورها و همچنین وضعیت 
فرهنگ��ی و اقتصادی كشور م��ا، مشمول نرخ صفر 
كردن ش��مش طال و اخذ مالیات با نرخ استاندارد از 
سایر اجزای طالی زینتی )اجرت و سود( می تواند به 
افزایش شفافیت و حتی افزایش وصولی های سازمان 
امور مالیاتی در بلندمدت كمك كند. البته الزمه اجرای 
كارآمد و كامل این راهكار، استقرار طرح جامع مالیاتی 
به منظور مقابله با فرار مالیاتی و اجرایی شدن سامانه 
مودیان است كه در آن نهاده ها و ستانده ها ثبت شده 
و قابلیت بررسی متقابل وجود داشته باشد. در واقع در 
صورت تایید اصالت شمش طال در سامانه مذكور، این 
نهاده مشمول نرخ صفر خواهد بود. توجه به این نكته 
ضروری است كه اجرای این روش به تنهایی راهگشای 
تمام مشكالت این صنف، افزایش شفافیت فعالیت آن 
و كاه��ش قاچاق نبوده و اقدامات مكمل دیگری نیز 

ضروری است.
وضعیت صنعت طال در کشور  � 

برای شناسایی منشأ مشكالت و چالش های موجود 
در صنف طال الزم است ساختار بازار طال تبیین و نقش 
هر یك از بازیگران آن مشخص شود. صنعت طال را از 
دو جنبه بازار محصوالت و بازیگران آن می توان بررسی 
كرد. از مهم ترین چالش های موجود در صنعت طال كه 
قانونگذاری در این حوزه را با چالش روبه رو می كند، 
عدم ش��فافیت است. یكی از پیامدهای این موضوع، 
فقدان آمار و اطالعات رسمی از حجم مبادالت ساالنه 
صورت گرفته در بخش های مختلف این صنعت است. 
بنابراین آمارهایی كه در این گزارش ارائه می شوند، غیر 
از م��وارد جزئی )مانند واردات رس��می كه در مبادی 
گمركی ثبت می شوند( منبع رسمی نداشته و براساس 
گزارش های میدانی و تخمین دستگاه های نظارتی و 

ذی نفعان این صنف ارائه شده است.

محصوالت بازار طال  � 
محصوالت عرضه شده در بازار طال را می توان در 
سه دسته كلی شمش، سكه و مصنوعات تقسیم بندی 

كرد. 
شمش طال � 

برای ش��مش طال حداقل سه كاركرد متفاوت را 
می توان متصور شد؛ از یك سو شمش طال به عنوان 
نهاده اصلی محصوالت عرضه شده در بازار طال و جواهر 
ش��ناخته می شود. از طرف دیگر به دلیل آنكه ارزش 
نسبی آن در طول زمان تغییر چندانی نمی كند، یك 
كاالی سرمایه ای نیز محسوب می شود هر چند هزینه 
نگهداری آن باالست. كاركرد سوم شمش طال كه در 
راستای وظایف حاكمیتی بانك مركزی است، تامین 
ذخایر طالی بانك مركزی است. این محصول از سه 
كانال عرضه می شود. عرضه به وسیله بانك مركزی، 
واردات صرفا از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری 
و ب��ا ارز متقاضی و در نهایت واردات از طریق بخش 
غیررس��می و قاچاق سه روشی هستند كه شمش از 
طریق آنها وارد چرخه بازار طالی كشور می شود. اما 
براس��اس الیحه پیشنهادی دولت در مورد مالیات بر 
ارزش افزوده ش��مش طال، در اخذ مالیات از دو روش 
واردات رسمی و قانونی رویه یكسانی در پیش گرفته 
نشده است. طبق الیحه مالیات بر ارزش افزوده، واردات 
شمش طال از طریق بانك مركزی از پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده معاف است. به بیان دیگر واردات شمش 
طال توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده است اما واردات آن توسط بانك 
مركزی معاف اس��ت. به نظر می رسد این تصمیم در 
چارچوب حمایت از بانك مركزی برای اجرای وظایف 
حاكمیتی خودگرفته شده باشد. اما توجه به این نكته 
ضروری اس��ت كه بانك مركزی از شمش طال فقط 
برای تنظیم پایه پولی بهره نمی برد و س��اخت سكه 
نیز از دیگر كاركردهای مورد استفاده شمش توسط 
این نهاد است. ادعای بانك مركزی این است كه طبق 
قانون این نهاد وظیفه تنظیم بازار طال را بر عهده دارد 
بنابراین عرضه سكه به بازار طال نیز وظیفه حاكمیتی 
محسوب شده بنابراین نهاده آن باید معاف از مالیات 
بر ارزش افزوده باشد كه این موضوع از دو منظر قانونی 

و اقتصادی قابل بررسی است. 
از منظر قانونی طبق بند ه� ماده )2( قانون پولی 
و بانكی كشور، مقررات مربوط به ورود و صدور طال، 
به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی و تصویب هیات 
وزیران تعیین می شود. بند د ماده )11( همین قانون 
نیز نظارت بر معامالت طال و تنظیم مقررات بازار را از 
وظایف بانك مركزی می شمارد. بند )۴(  و بند )11(  
ماده )2( قانون عملیات بانكی بدون ربا، به ترتیب نظارت 
بر معامالت طال و انجام معامالت آن را در حیطه وظایف 
نظام بانكی تعریف كرده اند. بنابراین از حیث قانونی، 
بانك مركزی وظیفه تنظیم بازار طال از طریق تعیین 
مقررات را برعهده دارد. هر چند انجام معامالت ازجمله 
وظایف بانك مركزی و نظام بانكی به حساب آمده، اما 
ابزاری كه برای تنظیم بازار برای آن ذكر شده، وضع 
قوانین و مقررات و نه دخالت مس��تقیم در بازار بوده 
اس��ت. از دیدگاه اقتصادی نیز، شیوه درست مداخله 
بانك مركزی به عنوان یك نهاد حاكمیتی و تنظیم گر، 
نه از طریق دخالت مستقیم و افزایش عرضه سكه و 
سایر محصوالت مشابه، بلكه به صورت غیرمستقیم و 
از طریق تنظیم مقررات مناسب است. برخالف بانك 
مركزی سایر بخش ها برای واردات شمش طال باید ۹ 
درصد مالیات بر ارزش افزوده روی شمش وارداتی به 
عالوه هزینه انتقال ارز و هزینه های مالی پرداخت كنند، 
بنابراین حداقل ۹ درصد بار مالی اضافی را نسبت به 
رقیب دولتی خود خواهند داشت. البته از ابتدای سال 

13۹6 صنف طال هم مانند بانك مركزی از پرداخت 
۴ درصد حقوق ورودی گمرک معاف شده اند. به نظر 
می رسد در حوزه قانون گذاری مالیات بر ارزش افزوده، 
واردات شمش به عنوان ذخایر طالی بانك مركزی )و 
نه واردات به منظور تنظیم بازار طال(، تنها موردی است 
كه می توان میان بانك مركزی و سایر واردكنندگان 
تفاوت قائل شد؛ در غیر این صورت، رقابتی نابرابر بین 
این نهاد و س��ایر فعاالن اقتصادی حاضر در بازار طال 
و جواهر به وجود می آید. طبق آمار رس��می گمرک 
جمهوری اس��المی ایران واردات قانونی شمش طال 
از س��ال 13۹3 تا 6 ماهه نخس��ت سال 13۹6 صفر 
بوده است. جدول 1 واردات شمش طال توسط بخش 
غیردولتی را بین سال های 13۹۰ لغایت 6ماهه نخست 
سال 13۹6 نشان می دهد. سوالی كه با مشاهده این 
آم��ار به وجود می آید این اس��ت ك��ه اخذ مالیات بر 
ارزش افزوده تا چه میزان بر كاهش واردات ش��مش 
طال اثرگذار بوده است؟ به نظر می رسد وضع مالیات بر 
ارزش افزوده روی طال نمی تواند به تنهایی همه تغییرات 
واردات شمش طال را در سال های گذشته توضیح دهد. 
كمااینكه همان طور كه در جدول 1 نشان داده شده در 
سه سال 13۹۰ تا 13۹2 با وجود مالیات بر ارزش افزوده 

روی طال، واردات شمش صفر نبوده است.

جدول۱.وارداتقطعیشمشطالیتجاریتوسطبخش
غیردولتیازسال۱390لغایت6ماههنخستسال۱396
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سکه طال  � 
از شمش طال عموما برای تولید دو دسته كلی از 
محصوالت استفاده می شود. دسته اول سكه های طال 
هستند كه تنها جنبه سرمایه ای داشته و طبق قانون 
منحصرا توسط بانك مركزی ضرب می شوند. این كاال 
بر خالف شمش طال به عنوان نهاده تولید به حساب 
نمی آید. از طرف دیگر در مقایسه با سایر مصنوعات 
طال، مس��كوكات طال جنبه زینتی و مصرفی ندارند. 
نوس��ان كمتر ارزش ذاتی سكه )به دلیل عدم تعلق 
اجرت به س��كه طال( و نقدشوندگی باالتر نسبت به 
سایر كاالهای سرمایه ای مانند امالک و مستغالت و 
ریسك پایین، جذابیت این كاال را به منظور پس انداز 
و س��رمایه گذاری افزایش می ده��د. بنابراین امكان 
تبادالت متعدد س��كه طال در طول زمان وجود دارد. 
در صورت مشمول مالیات شدن سكه طال، دو حالت 
می تواند رخ دهد. در حالت اول مالیاتی كه فروشنده 
در هنگام خرید سكه پرداخت كرده است، به عنوان 
اعتبار وی مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفته 
و بنابراین خالص مالیاتی كه وی به سازمان پرداخت 
می كند، قیمت ۹ درصد شكاف خرید و فروش خواهد 
بود كه به دلیل تغییر در قیمت جهانی طال یا نرخ ارز 
یا سایر عوامل موثر پدید آمده است. اگر افزایش قیمت 
سكه طال به دلیل تقاضاهای سوداگرانه باشد، مالیات بر 
ارزش افزوده می تواند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از 
ایجاد حباب ناشی از این نوع تقاضا در بازار سكه عمل 
كند. البته الزمه این امر شناسایی معامالت انجام گرفته 

و ش��فاف ش��دن جریان خرید و فروش سكه در بازار 
طالست. اما از طرف دیگر این رویكرد می تواند باعث 
افزایش معامالت غیررسمی در زمان افزایش قیمت طال 

و كاهش آن در زمان ركود بازار سكه شود.
رویكرد دوم )كه در سال های ابتدایی اجرای قانون 
توسط س��ازمان امور مالیاتی اتخاذ ش��ده بود( اخذ 
مالیات بر ارزش اف��زوده در هر معامله صورت گرفته 
توسط مؤدیان است. در این حالت فروش سكه در هر 
مرحله، یك معامله در حلقه آخر به حساب آمده و بدین 
ترتیب اعتبار مالیاتی برای خریدار لحاظ نمی شود و در 
صورتی كه خریدار یادشده قصد فروش مجدد سكه 
را داشته باشد، امكان استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
پرداخت شده در معامله قبلی برای وی وجود ندارد. 
به بیان دیگر فروشنده سكه طال نمی تواند مالیات بر 
ارزش اف��زوده ای كه در حلقه قبل بابت خرید س��كه 
طال پرداخت كرده را مسترد كند. این امر باعث اخذ 
مالیات روی مالیات و به وجود آمدن »پدیده مالیات 

آبشاری« خواهد شد.
مصنوعات طال  � 

مصنوعات طال دومین دسته از محصوالت تحصیل 
شده از شمش طال هستند. این كاال یك محصول نهایی 
به حساب آمده و برخالف سكه و شمش طال جنبه 
مصرفی دارد. با توجه به فرهنگ مردم ایران استفاده 
از مصنوع��ات طال به عن��وان یك كاالی زینتی رواج 
فراوان��ی دارد. البته اعتقاد برخی از فعاالن صنف طال 
بر این اس��ت كه جنبه سرمایه ای مصنوعات طال در 
ایران نسبت به كشورهای دیگر پررنگ تر است. طبق 
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 13۸7 كه 
در حال حاضر مبنای عمل سازمان امور مالیاتی است، 
در صورتی كه مالیات بر ارزش افزوده در طول فرآیند 
تولید مصنوعات طال به درستی و در تمام حلقه ها اخذ 
شود، عمال مصرف كننده نهایی مصنوعات طال، عالوه 
بر ارزش اصل طال، روی اجرت و س��ود آنكه به نوعی 
ارزش افزوده زینت ایجاد شده روی آن است، مالیات 
پرداخ��ت خواهد كرد و عمده ب��ار مالیاتی بر دوش 
مصرف كننده خواهد بود. رویكرد دیگری كه در این 
بی��ن می توان اتخاذ كرد، اخذ مالیات تنها از اجرت و 

سود مصنوعات طال است.
 توجیه��ی كه برای این رویكرد وج��ود دارد این 
است كه در طول زنجیره تولید مصنوعات، اصل طال 
تغییری حاصل نكرده و تنها جنبه های زینتی به آن 
اضافه می شوند. از طرفی این مصنوعات چندین بار در 
ب��ازار گردش پیدا می كنند. در صورت اخذ مالیات بر 
ارزش اف��زوده از اصل ط��ال و اجرت آن در هر كدام از 
ای��ن گردش ها )معامالت(، مصرف كننده بعد از چند 
بار تعویض جواهرات خود ب��ه اندازه ارزش ذات طال 
پرداخت مالیات خواهد داش��ت، زیرا در هر بار خرید 
مصنوعات زینتی طال باید مالیات بر ارزش افزوده را به 
فروشنده پرداخت كند و در صورتی كه قصد تعویض 
طالی قدیمی با طالی زینتی جدید را داشته باشد، 
امكان بازپس گیری مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در 
خرید قبلی را ندارد و مجددا مكلف است كه مالیات بر 
ارزش افزوده را نس��بت به ارزش ذات طال و اجرت آن 
پرداخت كند. شایان توجه است كه اگر این فرآیند چند 
مرحله ادامه یابد، احتمال آنكه مالیات بر ارزش افزوده 
اخذ ش��ده در این معام��الت از میزان مشخصی طال 
معادل ارزش اصل طال و یا حتی بیشتر از آن ش��ود، 
وج��ود دارد. این موضوع انگیزه برای عدم ش��فافیت 
جریان تولید مصنوعات را افزایش می دهد. بنابراین نهاد 
مالیات ستان نیز قادر به وصول مالیات حقیقی نخواهد 
بود. طرفداران این روش اعتقاد دارند كه با اخذ مالیات 
بر ارزش افزوده از روی اجرت و سود، مشكالت یادشده 

تا حد زیادی كاهش پیدا خواهند كرد.

پیشنهادهای سیاستی  � 
براساس وضعیت فعلی بازار طال در ایران، شرایط 
خاص كشور از لحاظ فرهنگی و تولید و تجربه سایر 
كشورها، راهكارهای مختلفی برای اصالح قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در زمینه طال ارائه شده است. در این 
بخش به بررس��ی این راهكارها و نقاط ضعف و قوت 
آنها پرداخته شده و در انتها پیشنهاد سیاستی در این 

زمینه ارائه می شود.
راهکار الیحه مالیات بر ارزش افزوده  � 

در الیحه پیشنهادی مالیات ب��ر ارزش افزوده كه 
توس��ط دولت به مجلس ارائه ش��ده، سه رویكرد در 
مورد طال در پیش گرفته ش��ده اس��ت. رویكرد اول 
در مورد واردات ش��مش طال توس��ط بانك مركزی 
است. براس��اس ماده )۴( الیحه، واردات شمش طال 
توسط بانك مركزی مشمول مالیات نمی شود. هدف 
از وض��ع این ماده، حمایت از بانك مركزی در جهت 
اج��رای وظایف حاكمیتی آن بوده اس��ت. اما در این 
رویكرد دو نوع تبعیض دیده می ش��ود. تبعیض اول 
میان تولید داخلی و تولید خارجی است، زیرا در این 
حالت شمش تولید داخل كه به بانك مركزی فروخته 
می شود، 3 درصد از مشابه خارجی آن گران تر است. 
این استدالل نیز كه شمش های تولید داخل استاندارد 
تولیدات خارجی را ندارند، برای وضع این قانون صحیح 
نیس��ت. زیرا خریدار ش��مش بانك مركزی اس��ت و 
امكان تشخیص كیفیت توسط این نهاد وجود داشته 
و در صورت اس��تاندارد نبودن شمش، می تواند آن را 
خریداری نكند. تبعیض دوم ناظر به خریدهایی است 
كه بانك مركزی برای اهداف غیرحاكمیتی خود انجام 
می دهد. براساس متن الیحه، هرگونه واردات شمش 
توس��ط بانك مركزی معاف ش��ده و قید حاكمیتی 
در آن ذك��ر نشده اس��ت. بدین ترتی��ب میان بانك 
مركزی و سایر خریداران شمش در بازار طال تبعیض 
ایجاد ش��ده است. رویكرد دوم، معافیت انتقال طال و 
مسكوكات آن از یا به صندوق های سرمایه گذاری در 
ماده )۴( الیحه است. همان طور كه پیشتر اشاره شد، 
خرید طال و مس��كوكات آن با دو رویكرد مصرفی و 
پس انداز )س��رمایه گذاری( صورت می گیرد. هدف از 
وضع این قانون، ایجاد بستری برای تفكیك میان این 
دو كارك��رد طال بوده اس��ت. بدین ترتیب افرادی كه 
با هدف س��رمایه گذاری اقدام به خرید طال می كنند، 
این كار را از طریق صندوق های سرمایه گذاری انجام 
داده و معام��الت آنها در این صندوق معاف از مالیات 
خواه��د بود. این رویكرد هرچند تا حدی می تواند به 
بهبود وضعیت فعلی كمك كند، اما همچنان دارای 
اش��كاالتی است. اوال معافیت این نوع معامالت خود 
باعث كاهش شفافیت و عدم شناسایی تمام حلقه های 
زنجیره ارزش در بازار طال می شود. متاسفانه ساختار 
صندوق های س��رمایه گذاری نیز به صورتی است كه 
بستر مناسبی برای استفاده از رانت در آنها فراهم بوده 
و خود نیاز به شفاف سازی دارند؛ مالیات بر ارزش افزوده 
می تواند یكی از ابزارهای ایجاد این شفافیت باشد. ثانیاً 
با این رویكرد همچنان مشكالتی كه در حلقه تولید 
مصنوعات و همچنین خرده فروشی وجود داشت، باقی 
خواهد ماند. علت این امر رویكرد سومی است كه برای 
مصنوعات و شمش طال در ماده )۹( الیحه در پیش 
گرفته شده است. براس��اس این ماده طال و پالتین، 
اعم از ش��مش و مصنوعات، مشمول نرخ ترجیحی 
سه درصد شده اند. بدین ترتیب تولیدكنندگان تنها 
در صورتی كه ش��مش طال را از طریق صندوق های 
س��رمایه گذاری تهیه كنند، از پرداخت مالیات معاف 
خواهند بود. اما از آنجا كه بنكداران برای وارد كردن 
ش��مش طال به صورت قانونی باید سه درصد مالیات 
پرداخت كنند و برخی از آنها نیز تمایلی به شفافیت 

عملكرد خود ندارند، عمال عرضه شمش از این طریق 
صورت نخواهد گرفت. در حلقه خرده فروش��ی نیز با 
توج��ه به مشمول بودن طال، مشكالتی كه در بخش 
دوم به آنها اشاره شد، پابرجا می ماند. در مبادالت طال، 
معموال اجرت و سود 2۰ تا 3۰ درصد قیمت تمام شده 
را تشكیل می دهند. دولت نیز با توجه به این موضوع، 
نرخ ترجیحی 3 درصد را روی كل قیمت طال پیشنهاد 
داده اس��ت. با توجه به قیمت باالی طال و مصنوعات 
آن، به نظر می رسد تعیین این نرخ اثر چندانی روی 
رفت��ار فعاالن این صنف نخواهد داش��ت. بنابراین به 
نظر می رس��د كه راهكار پیشنهادی در الیحه دولت 
نمی توان��د انگیزه ه��ای الزم در فعاالن اقتصادی این 
حوزه را به نحوی ساماندهی كند كه لزوماً در بخش 
رسمی اقتصاد فعالیت كنند و همچنان انگیزه های الزم 
برای تداوم فعالیت های غیررسمی وجود دارد. الزم به 
توضیح اس��ت كه با لحاظ نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
3 درص��د همچنان ایراد برخی از فعاالن صنعت طال 
و جواهر مبنی بر آنكه پس از چندین مرتبه دادوستد 
ط��ال، معادل ارزش ذاتی آن مالی��ات بر ارزش افزوده 

دریافت شده است، باقی می ماند.
معافیت طالی سرمایه گذاری  � 

روش دوم��ی كه برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
از طال می تواند استفاده شود، برگرفته از تجربه برخی 
از كشورها مانند كشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در 
این حالت می توان شمش طال و سكه هایی را كه دارای 
عیاری باالتر از یك حد مشخص هستند، از پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده معاف كرده و از طالی زینتی با 
نرخ استاندارد مالیات اخذ كرد. بدین ترتیب مالیات در 
زمان فروش مصنوعات طال از بنكدار به خرده فروش 
و خرده فروش به مصرف كننده نهایی اخذ می ش��ود. 
مزیت این روش برداش��ته ش��دن بار مالیاتی از روی 
تولیدكنندگان و كاهش انگیزه بنكداران برای واردات 
غیرقانونی و شفاف عمل نكردن است. اما ازسوی دیگر 
به دلیل معاف بودن ش��مش طال، امكان شناس��ایی 
جری��ان تولید به طور كام��ل وجود ندارد و همچنان 
فعالیت بنكداران غیرشفاف باقی خواهد ماند. عالوه 
بر این از آنجا كه رفتار با خرده فروشان در این روش 
مانند وضعیت فعلی است، مشكالتی كه در حال حاضر 

وجود دارد، همچنان باقی خواهد ماند.
معافی�ت اصل طال و اخذ مالی�ات از اجرت  � 

و سود 
این س��ناریو كه بیشتر توسط فعاالن صنف طال 
ارائه شده است، عالوه بر معافیت شمش طال و سكه، 
بر اخذ مالیات تنها روی اجرت و س��ود طالی زینتی 
تاكید دارد. بنابر استدالل طرفداران این رویكرد، اصل 
ط��ال در طول زنجیره تولید تغییری پیدا نمی كند و 
ارزش افزوده ای كه ایجاد می شود، خود را در اجرت و 
سود نشان می دهد. این افراد همچنین كشور تركیه 
را به عنوان نمونه موفق استفاده از این روش معرفی 
می كنند. در واقع موقعیتی را كه تركیه در بازار جهانی 
طال دارد، نتیجه این رویكرد نسبت به مصنوعات طال 
می دانند. هرچند این روش مشكالت تولیدكننده را 
ت��ا حد زیادی رفع ك��رده و بنكدار و خرده فروش نیز 
انگیزه كمتری برای تخطی از قانون خواهند داشت، 
اما همچنان عدم شفافیت مهم ترین نهاده محصوالت 

طال )شمش( مهم ترین ایراد آن است.
راهکار مجلس شورای اسالمی  � 

با توجه به نق��اط قوت و ضعف راهكارهایی كه به 
آنها اشاره شد، به نظر می رسد مشمول نرخ صفر شدن 
شمش طال و اخذ مالیات با نرخ استاندارد از سایر اجزای 
مصنوعات طال شامل اجرت، سود، حق العمل كاری و... 
راه حل مناسب برای بهبود وضعیت فعلی صنعت طال 
باشد. با این روش اوال بانك مركزی برای انجام وظایف 
حاكمیتی خ��ود نیازی به پرداخ��ت مالیات نخواهد 
داشت. ثانیا تبعیضی میان این نهاد و سایر فعاالن صنف 
طال در تهیه ش��مش طال وجود نخواهد داشت. ثالثا 
تولیدكنندگان دیگر ملزوم به پرداخت مالیات شمشی كه 
متعلق به آنها نیست نخواهند بود. خرده فروشان نیز انگیزه 
كمتری برای تخطی از قانون خواهند داشت. اما مشمول 
نرخ صفر شدن اصل طال مشروط به برقرار بودن شرایطی 
است كه باعث می شود یكی از مهم ترین نقاط ضعف 
راهكارهای قبلی كه عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی 
در این صنعت بود، تا حد زیادی رفع شود. براساس این 
سازوكار سازمان امور مالیاتی موظف به ایجاد یك سامانه 
به نام سامانه مودیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان است. در این سامانه خریداران موظف 
به ثبت فاكتور خرید نهاده های خود هستند. از طرفی 
فروشندگان نیز مانند قبل معامالت فروش خود را ثبت 
می كنند. این سامانه قابلیت بررسی متقابل این معامالت 
و تشخیص تطبیق یا عدم تطبیق آنها با یكدیگر را دارد. 
براساس این راهكار، تنها زمانی نهاده اصلی مصنوعات طال 
یعنی شمش مشمول نرخ صفر می شود كه خرید آن در 
این سامانه ثبت شده و با استفاده از قابلیت بررسی متقابل 
با فاكتور فروشنده آن تطبیق داده شده و مورد تایید قرار 
گرفته باشد. بدین ترتیب این انگیزه در بنكداران و به 
خصوص تولیدكنندگان و خرده فروشان به وجود خواهد 
آمد تا معامالت خود را به صورت رس��می ثبت كنند. 
عالوه بر این با توجه به نرخ صفر بودن شمش، امكان 
استرداد مالیات نهاده های تولید برای فروشندگان آن از 
جمله معدنكاران وجود خواهد داشت كه این موضوع به 
نوعی مشوق تولیدات داخلی نیز خواهد بود. در راهكار 
پیشنهادی مجلس ش��ورای اسالمی الزامات ضروری 
دیگری شامل تفكیك حساب های بانكی شخصی افراد از 
حساب های تجاری آنها )حساب های بانكی شغلی(، رصد 
تراكنش های بانكی و ساماندهی سیستم های پرداخت 
كشور نظیر كارتخوان های بانكی و درگاه های پرداخت 
الكترونیك، لزوم اخذ جریمه به میزان ۹ درصد ارزش 
اص��ل طال از فعاالن اقتصادی متخلف این صنف، لغو 
پروانه فعالیت واحدهای صنفی متخلف و... وجود دارد 
كه به نظر می رس��د در صورت استقرار سامانه مودیان 
و همچنین توجه به الزامات اجرایی یادش��ده ازسوی 
سازمان امور مالیاتی امكان افزایش شفافیت اقتصادی 
در ای��ن صنعت، افزایش می��زان درآمدهای مالیاتی و 
همچنین رفع مشكالت و موانع تولیدكنندگان داخلی 

و معدنداران را فراهم كند.
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حمایت قانونگذاران آمریکا از بودجه ۱/9 میلیارد 
دالری برای حذف تجهیزات هوآوی

قانونگذاران آمریكایی تحت الیحه كمك مالی كرونایی ۹۰۰ میلیارد دالری، 
از تخصیص 1/۹ میلیارد دالر برای تامین بودجه برنامه حذف تجهیزات شبكه 
مخابراتی ساخت هوآوی كه دولت آمریكا آن را ریسكی برای امنیت ملی می داند، 

حمایت می كنند.
 به گزارش ایسنا، دستیاران مقامات بلندپایه كنگره تایید كردند قانونگذاران 
آمریكای��ی همچنی��ن از 3/2 میلیارد دالر كمك پهنای بان��د اضطراری برای 

آمریكایی های كم درآمد حمایت خواهند كرد.
نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریكا و چاک شومر رهبر دموكرات ها 
در سنا در بیانیه ای اعالم كردند الیحه كمك كووید 1۹، هفت میلیارد دالر برای 
افزایش دسترسی به پهنای باند سرمایه گذاری خواهد كرد و برنامه كمك به افراد 
كم درآمد به میلیون ها دانش آموز، خانواده ها و كارگران بیكار برای دسترسی به 

اینترنت ضروری در دوران همه گیری ویروس كرونا كمك می كند.
كمیس��یون ارتباطات فدرال در ژوئن اعالم كرد رسما شركت های هوآوی 
تكنولوژی و ZTE چین را به عنوان تهدید مشخص كرده است و این تصمیم 
شركت های آمریكایی را از استفاده از بودجه ۸/3  میلیارد دالری آمریكا برای 

خرید تجهیزات از این شركت ها منع كرد.
این كمیسیون اوایل ماه میالدی جاری مقرراتی را كه اپراتورها را ملزم می كند، 
تجهیزات ساخت هوآوی و ZTE را تعویض كنند، نهایی كرد اما منتظر تامین 

مالی از سوی كنگره بود.
بر اساس گزارش رویترز، هوآوی ماه جاری از تصمیم كمیسیون ارتباطات 
فدرال آمریكا برای وادار كردن شبكه های مخابراتی برای تعویض تجهیزات ساخت 

این شركت ابراز ناامیدی كرد.

چین به برنامه ریزی برای جاسوسی از طریق شبکه 
كابلی زیردریایی متهم شد

چین به تازگی به علت پشتیبانی از ش��ركت های س��رمایه گذار پروژه های 
كابل زیردریایی در اقیانوس آرام، به جاسوس��ی از كشورها و سرقت داده های 

آن متهم شده است.
به گزارش دیجیاتو، طبق گزارشی جدید، سخنگوی وزارت خارجه تایوان اخیرا 
ادعا كرده چین به دنبال انحصار در شبكه های ارتباطی در اقیانوس آرام است 
تا داده های ارزشمند رقبای خود را به سرقت ببرد. این گزارش تقریبا یك روز 
پس از آن منتشر شده كه مقامات دولت آمریكا به كشورهای جزیره ای اقیانوس 
آرام درباره قرارداد با شركت های چینی وابسته به دولت پكن برای نصب كابل 

زیر این اقیانوس هشدار داده اند.
 KCP یا »Kiribati Connectivity«  این قراردادها مربوط به پ��روژه
می ش��ود كه س��ال 2۰17 برای بهبود ارتباطات می��ان كشورهای جزیره ای 

»كیریباتی«، »ایاالت فدرال میكرونزی« و »نائورو« طراحی شد.
شركت های»NEC«، نوكیا و آلكاتل به همراه هوآوی Marine به دنبال 
دریافت امضای این قرارداد هستند كه البته هوآوی Marine به تازگی از هوآوی 

جدا شده و در اختیار یك كمپانی چینی دیگر قرار دارد.
طبق گزارش قبلی، مقامات واشنگتن ادعا می كنند كه كمپانی های چینی 
تحت حمایت دولت پكن رقبای بین المللی را كنار می زنند تا بتوانند به چنین 

قراردادی دست پیدا كنند و نفوذ خود در این منطقه را افزایش دهند.
 »1-HNATRU« به عنوان بخشی از این پروژه، این كابل ها به شبكه ای به نام
متصل می شوند كه در اختیار »گوام« به عنوان یكی از سرزمین های استراتژیك 
آمریكا در نزدیكی چین، كره  شمالی و سایر بخش های آسیای شرقی قرار دارد. 
در این منطقه ستاد فرماندهی نیروهای اعزامی دریایی ناوگان هفتم اقیانوس 
آرام آمریكا قرار دارد. این پروژه جدید 72/6 میلیون دالری توسط بانك جهانی 

و »بانك توسعه آسیایی« حمایت می شود.
سخنگوی وزارت خارجه چین در واكنش به ادعاهای مقامات آمریكا اعالم 

كرده این كشور به دنبال ضربه به اعتبار كمپانی های چینی است. 
چندین ماه پیش هم ش��ركت های گوگل و فیس بوک از برنامه های خود 
برای اتصال لس آنجلس به هنگ كنگ به وس��یله یك كابل تقریبا 13 هزار 

كیلومتری دست كشیدند.
در حال حاضر بیش از 35۰ كابل زیردریایی در سراسر جهان با طول كلی 
بیش از 1/2 میلیون كیلومتر وجود دارد كه س��یگنال های ارتباطی را منتقل 
می كنن��د. اكثر این كابل ها در اختیار ش��ركت های خصوصی مانند گوگل و 

مایكروسافت قرار دارند.

كرونا انبار آمازون در نیوجرسی را تعطیل كرد
آمازون كه بزرگ ترین خرده فروش آنالین جهان اس��ت، اعالم كرد انتظار 
ندارد تعطیلی این انبار روی فعالیت یا تحویل كاالها از سوی این شركت تاثیر 

بگذارد.
ش��ركت اینترنتی آمازون اعالم كرد یكی از انبارهای خود در نیوجرسی را 
در پی افزایش موارد ابتال به كرونا در میان كاركنان، در یك اقدام احتیاطی تا 

26 دسامبر می بندد.
به گزارش  ایسنا، سخنگوی آمازون در بیانیه ای به رویترز اعالم كرد تحت 
برنامه داخلی تست كووید 1۹، افزایش شمار موارد مثبت ابتال به ویروس كرونا 
در تاسیسات PNE  5 در شمال نیوجرسی مشاهده شد و این تاسیسات تا 26 

دسامبر تعطیل خواهد بود.
آمازون كه بزرگ ترین خرده فروش آنالین جهان اس��ت، اعالم كرد انتظار 
ندارد تعطیلی این انبار روی فعالیت یا تحویل كاالها از سوی این شركت تاثیر 

بگذارد.
این شركت مشخص نكرد چه تعدادی از كاركنان در تاسیسات یادشده كه 
مركز توزیع كاالهای سفارشی است، به ویروس كرونا آلوده شده اند. با این حال 
اعالم كرد كاركنان بابت شیفت های كاری كه در پی تعطیلی این مركز از دست 

می دهند همچنان حقوق دریافت خواهند كرد.
آم��ازون در اكتبر اعالم كرد بیش از 1۹ هزار نفر از كاركنان آمریكایی این 
شركت معادل 1/۴۴ درصد از كل كاركنان آمازون امسال كرونا گرفتند. فعاالن 
حقوق كارگری به واكنش و تمهیدات این شركت در برابر همه گیری ویروس 

كرونا اعتراض داشتند.
برخی كاركنان، مقامات منتخب و اتحادیه ها در ماه های اخیر اعالم كردند 
كه آمازون با باز نگه داشتن انبارها در بحبوحه همه گیری، سالمت كاركنانش 

را به خطر انداخته است.
بر اساس گزارش رویترز، این شركت اعالم كرده بود با توسعه ظرفیت داخلی، 
تست ویروس كرونا از كارمندان آمریكایی خود را تا نوامبر به 5۰ هزار نفر در 

روز خواهد رساند.

»جهان صنع��ت«– ای��ن روزها حمالت 
س��ایبری چند دولت را درگیر كرده اس��ت. 
دولت آمریكا مورد حمله سایبری قرار گرفته 
و مدعی ش��ده كه این حمله از سوی روسیه 
رخ داده است اما دولت روسیه رسما این ادعا 
را تكذیب كرده است. سازمان هوافضای رژیم 
صهیونیس��تی نیز مورد حمله سایبری قرار 
گرفته و روزنامه های این كشور آن را منتشر 
كرده اند. از سوی دیگر به خبرنگاران الجزیره نیز 
توسط یك بدافزار حمله سایبری شده است. 
چندی پیش به واكسن كرونا نیز حمله سایبری 
رخ داده بود كه حمالت سایبری هفت شركت 
داروس��ازی مستقر در آمریكا، فرانسه، كانادا، 
هند و كره جنوب��ی را هدف قرار داده  بودند. 
همچنین تقریبا 1۰ روز قبل، حمله سایبری 
به آژانس دارویی اروپا نگرانی از سرقت اطالعات 
در مورد واكس��ن كرونا در بدنه این آژانس را 
افزایش داده اس��ت. به نظر می رسد حمالت 
سایبری تبدیل به نگرانی جدی برای دولت ها 
و شركت های داروسازی تولید كننده واكسن 
كرونا تبدیل شده است. این روزها بیش از هر 
زمان دیگری دولت ها مورد حمالت گروه های 
هكری بزرگ قرار می گیرند كه همواره در حال 
پیشرفت هستند. از سوی دیگر بسیاری از این 
دولت ها ادعا می كنند امنیت سایبری باالیی 
دارند اما به نظر می رسد هكرها همواره از آنها 

جلوتر هستند.
حمله به س�ازمان هوافضای رژیم  � 

صهیونیستی
هكرها به س��رورهای سازمان هوافضای 
رژیم صهیونیس��تی نفوذ و برخی اطالعات 
آن را در وب تاری��ك منتش��ر كردند. این 
موضوع نش��ان می دهد این رژیم با چالش 
امنیت سایبری دست و پنجه نرم می كند. 
رس��انه های رژیم صهیونیستی شنبه شب 
خبر هك یكی از پیمانكاران دفاعی این رژیم 

را در نشریه های مختلف منتشر كردند.
روزنامه  هاآرت��ص در خبری اعالم كرد 
عده ای از هكره��ا با عنوان Pay2Key به 
س��ازمان صنایع هوافض��ای این رژیم نفوذ 
و اطالعات داخلی از پیمانكار دفاعی رژیم 

صهیونیستی را فاش كرده اند.
خب��ر ه��ك صنای��ع هوافض��ای رژیم 
صهیونیس��تی در حالی بیان می ش��ود كه 
یك هفته قبل همین گ��روه هكری اعالم 
ك��رده ب��ود بیش از ۸۰ ش��ركت را در این 

منطقه هك كرده است.
ب��ا توجه به این اطالعات، كارشناس��ان 
امنیت س��ایبری حمله جدی��د را نشانه ای 
از افزای��ش عملیات های ه��ك علیه رژیم 

صهیونیستی می دانند.
شركت های امنیت س��ایبری این رژیم 
در ماه نوامب��ر اعالم كرده بودند هكرهایی 
كه زیرس��اخت های این رژیم را هدف قرار 
داده اند، در حقیقت روی حمالت باج افزاری 

تمركز كرده بودند.
هفته گذشته هكرهای Pay2Key یك 

نظرسنجی در توئیتر منتشر كرده و پرسیده 
بودند كدام سازمان های رژیم صهیونیستی از 
لحاظ دفاع سایبری ایمن تر به نظر می رسند. 
س��ازمان های معرفی شده عبارت بودند از 
وزارت بهداشت، وزارت حمل ونقل و صنایع 

هوافضای رژیم صهیونیستی.
پس از آن اطالعاتی در وب تاریك منتشر 
شد كه نشان می دهد هكرها موفق به ورود 
به سیستم داخلی سازمان هوافضای رژیم 
صهیونیستی شده اند. آنها اطالعات مربوط 
به هزار كاربر را از سیستم داخلی پیمانكار 
دفاع��ی منتشر كردند ت��ا نشان دهند این 
س��ازمان هك ش��ده و حتی ب��ه اطالعات 

حساس نیز دسترسی یافته اند.
اطالعات فاش شده شامل نام كارمندان 
و ش��ماره ثب��ت رایانه های داخلی اس��ت. 
همچنی��ن این حمله  نشان می دهد هكرها 
به برخ��ی از فایل ه��ای دایركتوری اصلی 
س��ازمان هوافضای رژیم صهیونیس��تی از 
جمله تحقیقات، اس��ناد فن��ی و اطالعات 

داخلی دسترسی یافته اند.
اهمیت ای��ن اطالعات غیرقابل توصیف 
است و برخی از رسانه های رژیم صهیونیستی 
می گویند تمام داده های امنیتی، نظامی و 
همچنین طرح ها و پروژه هایی كه در گذشته 
تا امروز داش��ته اند همگی به دست هكرها 

افتاده است.
از  یك��ی  هوافض��ا  س��ازمان صنای��ع 
پیمانكاران دفاعی رژیم صهیونیستی است 
كه كسب و كارهای هوایی تجاری را نیز در 
اختی��ار دارد. این س��ازمان از لحاظ تعداد 

كارمندان، بزرگ ترین شركت دولتی رژیم 
صهیونیستی به حساب می آید و حدود 16 
هزار نفر در آن فعالیت می كنند. درآمد آن 
نیز در نیمه نخست سال جاری 2/1 میلیارد 

دالر اعالم شده است.
از سوی دیگر گروه هكری حمله كننده 
به زیرس��اخت های رژیم صهیونیس��تی در 
ماه نوامبر توسط شركت های چك پوینت 
و وایت اس��تریم ردیابی ش��ده بودند. چك 
پوینت قبال در گزارش��ی هش��دار داده بود 
این هكرها قابلیت ه��ای پیشرفته ای دارند 
ك��ه در هكرهای معمولی نادر اس��ت. لوتم 
فینكسلتین مدیر اطالعات سایبری در چك 
پوینت اعالم ك��رد در برخی عملیات های 
گذشته، حمله كنندگان به مدت یك ساعت 
كنترل ش��بكه را در اختیار می گرفتند اما 
اكنون در بیشتر حمالت تا چندین ساعت 
قادر هستند شبكه را كنترل خود درآورند.

او می گوید: فقط ماهرترین هكرها قادر 
به انجام چنین اقدامی هستند. واقعیت این 
اس��ت كه هك یادشده »عملیات امنیتی« 
نامیده می ش��ود كه طی آن اف��راد ردپای 
خود را به شیوه ای قابل توجه پاک می كنند. 
مهارت گروه جدید هكرها مشكوک است زیرا 

آنها در مدت زمان كوتاه ظهور كرده اند.
حمله سایبری به خبرنگاران الجزیره � 

حمل��ه هماهنگ علیه كاركنان الجزیره 
در ژوئیه و درس��ت چند هفته پیش از آن 
روی داد كه دولت آمریكا عادی شدن روابط 
میان رژیم صهیونیس��تی و امارات متحده 

عربی را اعالم كرد.

ی��ك دیده ب��ان امنیت س��ایبری اعالم 
كرد ده ها خبرنگار ش��بكه رسانه ای دولتی 
الجزی��ره قطر در حمله ای ك��ه احتماال از 
سوی دولت های عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی انجام شده، هدف جاسوس افزار 

پیشرفته ای قرار گرفته اند.
سیتیزن لَب در دانشگاه تورنتو اعالم كرد 
 NSO بدافزار متعلق به گروه صهیونیستی
را ردگیری كرده كه گوش��ی های شخصی 
36 خبرنگار، تهیه كننده و مدیر الجزیره را 

آلوده كرده است.
آنچه بازرسان را نگران كرده، این موضوع 
بوده كه  ای مس��یج تلفن های همراه هدف 
گرفته را ب��دون اینكه كاربران آنها اقدامی 
كنن��د، آلوده كرده اس��ت. طب��ق گزارش 
س��یتیزن لَب، تنها با زدن انگشت از سوی 
كاربران روی نوتیفیكشن گوش��ی، بدافزار 
به گوش��ی ها برای بارگ��ذاری محتوایشان 
به سرورهای مرتبط با گروه NSO فرمان 
داده و آیفون های آنها را به ابزارهای مراقبتی 
قدرتمندی تبدیل كرده اس��ت بدون اینكه 
الزم باشد كاربران برای كلیك روی لینك 
مشكوک یا یك مت��ن تهدیدكننده فریب 

داده شوند.
ای��ن حمل��ه هماهنگ علی��ه كاركنان 
الجزیره كه س��یتیزن لَب آن را بزرگ ترین 
عملیات هك گوشی كاركنان یك تشكیالت 
توصیف كرده است، در ژوئیه و درست چند 
هفته پیش از آن روی داد كه دولت آمریكا 
عادی شدن روابط میان رژیم صهیونیستی و 
امارات متحده عربی را اعالم كرد. تحلیلگران 

می گویند عادی س��ازی رواب��ط میان این 
دو كش��ور احتماال به همك��اری قوی تری 
در عرصه جاسوس��ی دیجیتالی میان رژیم 
صهیونیس��تی و امارات متحده عربی منجر 

می شود.
بر اس��اس گ��زارش بلومبرگ، ش��ركت 
اپل اع��الم كرده از جاس��وس افزار گزارش 
شده توسط س��یتیزن لَب مطلع بوده و در 
 iOS جدیدتری��ن نس��خه سیس��تم عامل
1۴ محافظت های جدی��دی علیه این نوع 
حمالت پیش بینی كرده است. این شركت 
به كاربران اطمینان داده كه جاسوس افزار 
NSO كاربران معمولی را هدف نمی گیرد 
بلكه به دولت های خارجی كه گروه خاصی 

را هدف می گیرند، فروخته می شود.
حمله هفته گذشته به دولت آمریکا  � 
دوش��نبه هفته پیش بود ك��ه مقامات 
آمریكایی تایید كردند گس��تره وسیعی از 
ایمیل ه��ای دولتی ای��االت متحده، هدف 
حمله هكی قرار گرفته اند كه توسط روسیه 
پیاده سازی و اجرا شده است. در گزارش ها 
آمده اس��ت كه این عملیات شدیدا بزرگ 
و پیچی��ده كه ش��بكه های دولتی و فدرال 
را مورد هج��وم قرار داد، بزرگ ترین حمله 
س��ایبری س��ال های اخیر علی��ه مقامات 

آمریكایی به حساب می آید.
هكرها توانستند با اجبار بیش از 1۸ هزار 
كاربر در سازمان های دولتی و خصوصی به 
دانل��ود یك آپدیت نرم اف��زاری بدخواهانه، 
وارد شبكه های هدف خود شوند. به محض 
ورود به شبكه ها، آنها می توانستند به پایش 
ایمیل های داخلی برخی از برجس��ته ترین 
آژانس ه��ای كشور آمریكا بپردازند. در این 
مقال��ه به مرور هر آن  چی��زی می پردازیم 
كه باید راجع به این حمله سایبری بدانید 
و از ای��ن خواهیم گفت ك��ه در آینده چه 

می شود.
واکن�ش الوروف در م�ورد اتهامات  � 

سایبری علیه روسیه 
وزیر خارجه روس��یه نسبت به اتهامات 
س��ایبری آمریكا علیه ای��ن كشور واكنش 
نش��ان داد و آن را یك ادعای غیررس��می 
دانست.س��رگئی الوروف وزی��ر خارج��ه 
روس��یه در واكن��ش ب��ه اتهام��ات آمریكا 
مبنی  بر حمالت س��ایبری هكرهای روس 
به نهادها و س��ازمان های این كشور اعالم 
كرد ایاالت متحده آمریكا در مورد حمالت 
سایبری احتمالی جدید به صورت رسمی به 

روسیه مراجعه نكرده است.
وی اظهار داش��ت: ما هیچ گونه مراجعه 
رس��می ایاالت متحده به روس��یه در مورد 
حم��الت هكری و مظنون��ان این حمالت 
را ثبت نكرده ای��م. ما دیگر به این اتهامات 
متداولی كه ایاالت متحده و دیگر كشورهای 
غربی فقط در رسانه های ارتباط جمعی علیه 

روسیه مطرح می كنند، عادت كرده ایم.

موج تازه حمالت هکرهای دولتی

جنگسایبری

قیمت بیت كوین در روزهای گذشته ركوردشكنی كرده 
و در مرز 2۴ هزار دالر قرار دارد. حاال كارشناس��ان منتظرند 
ك��ه ارزش بازار بیت كوین در س��ال 2۰21 به یك تریلیون 

دالر برسد.
به گزارش دیجیاتو، طبق اعالم مدیر تحقیقات س��ایت 
»Blockchain.com« به نام »گریك هیلمن«، بس��یاری 
از بازیگ��ران نهادی اصلی به ای��ن موضوع پی برده اند كه در 
آینده نه تنها بیت كوین از بین نمی رود، بلكه به یك دارایی 
ذخیره تبدیل می شود. افزایش ارزش بازار بیت كوین می تواند 

تهدیدی برای طال باشد.
در حال حاضر ارزش بازار بیت كوین نزدیك به 35۰ میلیارد 
دالر است و ارزش بازار طال تقریبا به 1۰ تریلیون دالر می رسد. 

قیمت این ارز دیجیتال در روزهای اخیر افزایش چشمگیری 
داشته و حاال در مرز 2۴ هزار دالر قرار دارد. اگر این روند رشد 
قیمت همچنان در سال آینده صعودی باشد، ارزش بازار آن 

چندین برابر خواهد شد.
هیلمن اعالم كرده است: انتظار دارم بیت كوین سال آینده 

به یك دارایی تریلیون دالری تبدیل شود.
سایت Blockchain.com از رشد 3۹ درصدی ساخت 
كیف پول در صرافی ارز دیجیتال خود طی یك سال گذشته 
خبر داده اس��ت. از دسامبر 2۰1۹ تا به امروز، نزدیك به 17 

میلیون كیف پول جدید در این صرافی ساخته شده اند.

امسال افراد بیشتری خواهان خریداری ارزهای دیجیتال 
بوده اند و صرافی ها با افزایش فروش توكن ها روبه رو شده اند. 
به گفته هیلمن، امروز نزدیك به 1۰۰ میلیون نفر دارایی ارز 

دیجیتال دارند.
طبق اعالم این محقق، افزایش قیمت های اخیر ناش��ی 
از اقدامات س��رمایه گذاران نهادی اس��ت. تراكنش ها نشان 
می دهد كه صندوق های سرمایه گذاری نهادی، كسب و كارهای 
خانوادگ��ی و كمپانی ه��ای مدیریت پول از طال به س��مت 

بیت كوین متمایل شده اند.
هیلمن انتظار دارد خرید بیت كوین توسط خرده فروشی ها 

و سرمایه گذاران وال استریت در هفته های آینده ادامه داشته 
باشد. به اعتقاد او، سرمایه گذاران حرفه ای كه هم اكنون دارای 
حساب در صرافی ها هستند، راحت تر از كمپانی های بزرگ 

می توانند در وضعیت كنونی بازار تغییر ایجاد كنند.

ارزش بازار بیت كوین سال آینده میالدی به ۱ تریلیون دالر می رسد
رمزارز

کاهشسرعتاینترنتدرایران
اسپیدتست جدیدترین گزارش خود برای سرعت اینترنت موبایل و ثابت در جهان برای ماه نوامبر را منتشر 

كرده كه حاكی از كاهش قابل توجه سرعت اینترنت در ایران است.
به گزارش دیجیاتو، اسپیدتست به صورت ماهانه گزارشی درباره وضعیت اینترنت در سطح جهان منتشر می كند كه 
در جدیدترین آن برای ماه نوامبر، برای چندمین ماه متوالی شاهد افزایش میانگین سرعت اینترنت موبایل و ثابت در 
جهان هستیم. در این ماه میانگین سرعت اینترنت ثابت به ۹1/۹6 مگابیت بر ثانیه رسیده كه نسبت ۸7/۸۴ مگابیت 
بر ثانیه ماه اكتبر افزایش چشمگیری داشته است.در این ماه میانگین سرعت اینترنت موبایل در سطح جهان هم 
افزایش زیادی را تجربه كرده و به ۴5/6۹ مگابیت بر ثانیه رسیده است. در ماه های اكتبر و سپتامبر میانگین سرعت 
اینترنت موبایل جهانی به ترتیب برابر 3۹/1۸ و 35/۹6 مگابیت بر ثانیه بود. در حالت كلی سرعت اینترنت در سطح 
جهانی در ماه نوامبر رشد قابل توجهی را تجربه كرده است.به سراغ سرعت اینترنت در ایران می رویم كه در جهت 
مخالف اینترنت جهانی در حال حركت است. طبق جدیدترین گزارش Speedtest، سرعت اینترنت در ایران همانند 
ماه اكتبر روند نزولی داشته و با كاهش مواجه شده است. سرعت اینترنت ثابت در ایران به 17/۸۴ مگابیت بر ثانیه 
رسیده و با ۹ رتبه سقوط، در رده 137 جدول به چشم می خورد. سرعت اینترنت ثابت در ایران در ماه اكتبر برابر 
1۹/۰۸ مگابیت بر ثانیه بود.در سطح جهانی سنگاپور مانند ماه گذشته میالدی سریع ترین اینترنت ثابت را در اختیار 
شهروندانش قرار می دهد و سرعت آن به  2۴1/1۰ مگابیت بر ثانیه می رسد. سرعت اینترنت این كشور تنها در یك 
ماه افزایشی بیش از 11 مگابیت بر ثانیه داشته است. در مقام دوم مانند ماه گذشته هنگ كنگ با سرعت 222/۹2 
مگابیت به چشم می خورد. تایلند با دو رتبه صعود در رده سوم قرار گرفته و موناكو توانسته با شش رتبه صعود در 
مقام چهارم لیست قرار بگیرد. سوییس هم كه یك رتبه سقوط را تجربه كرده، در مقام پنجم به چشم می خورد.

سرعت اینترنت موبایل در ایران در ماه نوامبر مانند دو ماه قبلی روند نزولی را تجربه كرده و به  25/6۴  مگابیت بر ثانیه 
رسیده. در گزارش قبلی سرعت اینترنت موبایل در ایران برابر 26/۹3 مگابیت بر ثانیه بود. در حقیقت ایران در بخش 
اینترنت موبایل با شش رتبه سقوط در رده ۸۴ جدول قرار دارد. امارات متحده عربی توانسته با شكست كره جنوبی 
سریع ترین اینترنت موبایل را در سطح جهان ارائه دهد. سرعت اینترنت موبایل در امارات متحده عربی در ماه نوامبر 
به 17۰/3۰مگابیت بر ثانیه رسیده كه رشد سرسام آوری نسبت به سرعت 12۹/61 مگابیتی ماه اكتبر داشته است. 
سرعت اینترنت موبایل كره جنوبی هم نسبت به گزارش قبلی افزایش داشته و به 166/7۰ مگابیت بر ثانیه رسیده، 
اما در رتبه دوم قرار گرفته است.قطر توانسته در ماه نوامبر چین را شكست دهد و در رتبه سوم جدول قرار بگیرد. در 
مقام چهارم چین قرار گرفته و استرالیا بدون تغییر، در رتبه پنجم به چشم می خورد. در این میان عربستان سعودی 
با سرعت ۹۹/3۴ مگابیت بر ثانیه مانند ماه اكتبر در رتبه هشتم قرار گرفته كه البته سرعت آن افزایشی نزدیك به 

15 مگابیت بر ثانیه را تجربه كرده است.

فرآیندجدیدثبتغیرحضوریتلفنهمراهازاولدیماه
امكان ادامه فرآیند غیرحضوری رجیستری از اول دی ماه مشروط به درج اطالعات مسافران در مبادی ورودی 

شد.
به گزارش  آی تی ایران، با غیرحضوری شدن رجیستری گوشی تلفن همراه از اول دی ماه، معاون فنی گمرک ایران 
اعالم كرد ثبت اطالعات مسافر و مشخصات گوشی تلفن های همراه در بدو ورود و قبل از خروج از سالن مسافری پس 
از اظهار گوشی از سوی مسافر و رویت آن توسط متصدیان گمركات اجرایی و ثبت اطالعات آن از طریق باركدخوان 
انجام می شود. بعد از این مرحله، انجام ادامه فرآیند رجیستری گوشی های مسافری وارده به صورت غیرحضوری 

بوده و طی یك ماه از تاریخ ورود و در سامانه »EPL« از سوی مسافر انجام می شود.
بر اساس ابالغیه گمرک، از مهر سال جاری ثبت رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی به  صورت حضوری 
و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن گوشی و طی تشریفات گمركی در لحظه ورود به كشور 
انجام می شد. اما مكاتبه اخیر گمرک ایران با ستاد مبارزه با قاچاق كاال در مورد تبعات رجیستری حضوری، با اعالم 
موضوعاتی چون سوءاستفاده سودجویان در خرید و فروش حق رجیستری، عدم رعایت فاصله گذاری و تبعات آن 
برای مبتال به بیماری كرونا روال رجیستری گوشی در مبادی ورودی را تغییر داده و از این پس این فرآیند به صورت 

غیرحضوری برگزار می شود.
جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران اعالم كرد مسافران دارای گوشی تلفن همراه نو باید در بدو ورود نسبت به 
تكمیل و تحویل اظهارنامه مسافری به ارزیابان سالن ورودی اقدام كنند. او بیان كرد: باید مشخصات مسافر و گوشی 
همراه فرد به ویژه »IMEI« تلفن همراه، در اظهارنامه ذكر شده باشد و قبل از خروج از سالن مسافری تحویل داده 
شود تا مراحل ثبت اطالعات در باركدخوان توسط گمرک طی شود. در صورت عدم اظهار و ارائه اطالعات خود و 
گوشی همراه به گمرک در بدو ورود و خارج شدن از سالن مسافری به دلیل وجود محدودیت های سیستمی دیگر 

امكان ادامه فرآیند رجیستری در بستر سامانه EPL وجود ندارد.
ارونقی با اشاره به مسافرانی كه موفق به انجام رجیستری نشده اند، گفت: آن دسته از مسافرین ورودی به كشور 
از تاریخ 12 تیرماه تا اول دی ماه كه بنا به دالیل مختلف موفق به انجام رجیستری گوشی تلفن همراه خود نشده اند 
می توانند از طریق سامانه مورد نظر و بدون حضور فیزیكی در گمرک اجرایی نسبت به انجام فرآیند رجیستری به 

صورت غیرحضوری )اینترنتی( و از طریق سامانه اقدام كنند.
او در رابطه با سامانه  EPL  گفت: این سامانه رجیستری به سامانه گذرنامه ناجا متصل است و چنانچه مسافرین 
ورودی در بازه زمانی مورد نظر وارد كشور نشده و یا اساسا مسافر نبوده باشند امكان رجیستری گوشی این افراد 
وجود نخواهد داشت. با توجه به راه اندازی مجدد سامانه EPL در بستر اینترنتی استفاده از سامانه مرچنت )سامانه 

قبلی برای رجیستری( برای مسافرین ورودی دارای گوشی تلفن همراه میسر نیست.
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استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:
داشتن خدمات باكیفیت در گرو صنعت توسعه یافته 

اتاق بازرگانی ایران- چرا توسعه صنعتی اهمیت دارد؟ محمدقلی یوسفی 
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی درباره اهمیت توسعه صنعتی می گوید: 
در مباحث اقتصادی نقطه كانونی وجود دارد و آن، »رش��د اقتصادی« است. 
بسیاری از اقتصاددان ها درباره رشد اقتصادی نظریه پردازی كرده اند. برای اینكه 
یك اقتصاد از جایگاه فعلی خود به جایگاه برتری برسد، نیازمند رشد اقتصادی 
مس��تمر و باالیی اس��ت. گروه دیگری از اقتصاددان ها به جای تاكید بر رشد، 
به »عملكرد اقتصادها« توجه كرده اند و از »توس��عه صنعتی« می گویند. این 
اقتصاددان ها به »تحول ساختاری« توجه دارند و معتقدند زمانی رشد اقتصادی 

مستمر خواهد بود كه یكی از اجزای مهم آن تحول صنعتی باشد.
یوسفی درباره دالیل آن می گوید: بخش صنعت بهره وری باالتری دارد؛ اقتصاد 
در حال توسعه رشد با پایه كشاورزی را تجربه می كند و اگر كسب وكارها به تدریج 
از بخش كشاورزی به صنعت انتقال یابد و با توجه به باال بودن بهره وری فعالیت 

صنعتی پیوستگی رشد را شاهد خواهند بود.
به گفته یوسفی، امكانات و منابع صنعت برای رشد و بهره وری نامحدود است؛ با 
توجه به نقش نوآوری و دانش در صنعت، در بلندمدت رشد بهره وری پیوسته ادامه 

می یابد و این برای پایداری و مستمر بودن رشد حیاتی است.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی معتقد است: اگر اقتصادی بخش 
صنعت پیشرفته نداشته باش��د، نمی تواند بخش خدمات باكیفیت باالیی را 

تجربه كند.
او درباره وضعیت صنعت در ایران معتقد است: در یك دهه گذشته وضعیت 
آشفته ای را در حوزه صنعت تجربه می كنیم؛ نرخ رشد اقتصادی پایین، درآمد سرانه ای 
كه فاصله نسبتا زیادی با وضعیت سال ۹۰ دارد، تورم های دورقمی، رشد نقدینگی  
باال و سایر متغیرهای كالن كه در آنها وضعیت نامطلوبی داریم. اگر از منظر توسعه 
صنعتی دو متغیر كلیدی »بهره وری« و »تشكیل سرمایه« نماگر مسیر است، ما در 

هر دوی این نماگرها وضعیت نامطلوبی داریم.
یوسفی تاكید می كند: برای تبیین وضعیت فعلی باید از نداشتن استراتژی توسعه 
صنعتی گفت. در كنار نبود استراتژی توسعه صنعتی، عدم اصالحات ساختاری باعث 

افول صنعت شده است.
 او تصریح می كند: نه تحریم عامل اصلی افول توسعه صنعتی است و نه عدم 
انجام اصالحات ساختاری؛ اما آن چیزی كه در وضعیت كنونی اقتصاد ایران غایب 
است داشتن »استراتژی توسعه صنعتی« مشخص است. در طول این سال ها ما 
درخواست تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را داشتیم. در بند الف ماده ۴6 
برنامه ششم توسعه  این درخواست از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده 
اما شاهد تدوین یك سند و اجرایی شدن آن نبودیم. این درخواست در برنامه های 
چهارم تا ششم مطرح شده و هر دوره در سال آخر دولت ها سندی منتشرشده 
ولی مبنای سیاستگذاری قرار نگرفته است.به گفته یوسفی، برای تحول ساختاری 
صنعت می توانیم استراتژی را به سمت تنوع یابی و افزایش پیچیدگی در اقتصاد 
ایران دنبال كنیم.یوسفی تاكید می كند: استراتژی مسیری است كه برای رسیدن 
به یك هدف آن را اتخاذ می كنند. افزایش بهره وری چیزی است كه در چارچوب 
اصالحات ممكن است و ما بیشترین آسیب را نه از تحریم كه از نداشتن استراتژی 

توسعه صنعتی دیده ایم.

نماینده تهران در مجلس:
 رای نهایی وضعیت شركت نیشکر هفت تپه

 چهارشنبه این هفته صادر می شود
خانه ملت- نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی گفت: جلسه هیات داوری برای تعیین تكلیف وضعیت شركت نیشكر هفته تپه 

چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.
سیدنظام الدین موسوی در گفت وگویی به جلسه هیات داوری برای تعیین تكلیف 
شركت نیشكر هفت تپه اشاره كرد و گفت: پس از تالش های متعددی كه از سوی 
مجلس شورای اسالمی و دیگر نهادهای نظارتی صورت گرفت پرونده شركت نیشكر 
هفت تپه توسط رییس سابق سازمان خصوصی سازی برای تصمیم گیری نهایی به 

هیات داوری ارسال شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسالمی افزود: 
سازمان خصوصی سازی این درخواست را از هیات داوری داشته كه فسخ قرارداد 
مالك شركت نیشكر هفت تپه به دلیل تخلفات متعدد صادر شود و امیدواریم كه این 
هیات نیز در بررسی های خود دیدگاه های كارشناسی و نظرات تخصصی نهادهای 

نظارتی كشور را لحاظ كند و حتما هم این مهم اتفاق خواهد افتاد.
عضو كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای به جلسه هیات داوری اشاره و اظهار 
كرد: جلسه نهایی برای تصمیم گیری در خصوص تعیین تكلیف مالك شركت 
هفته تپه چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد و در آنجا رای صادر خواهد شد 
و امیدواریم همان گونه كه بازوهای نظارتی سه قوه به خلع ید مالك شركت هفت تپه 

اصرار دارند در اینجا نیز رقم بخورد.
وی افزود: با خلع ید مالك فعلی شركت هفت تپه قطعا روند كشت و تولید 
نیشكر افزایش خواهد یافت و كارگران نیز با یك آسودگی خاطر به فعالیت خود 

ادامه خواهند داد.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت:
 به احتمال زیاد طرح عرضه خودرو در بورس

 اصالح می شود
ایلنا- مدیركل صنایع خودرو و نیرو محركه وزارت صمت اظهار كرد: به احتمال 
زیاد بخش مربوط به عرضه خودرو در بورس اصالح شود یا اگر نمایندگان مجلس 
مصر به انجام این كار باشند سازوكار آن برای وزارت صمت و واحدهای تولیدی شفاف 
شود. وقتی قرار است كاالیی در بورس كاال عرضه شود باید میزان عرضه و تولید آن 

از كفایت الزم برخوردار باشد تا به یك قیمت منطقی دست یابیم.
سهیل معمارباشی در مورد راه های خروج صنعت خودرو از انحصار اظهار كرد: یكی 
از مواردی كه می تواند بازار خودرو را از انحصار خارج كند این است كه شركت های 
بخش خصوصی كه سال های گذشته فعال بودند اما با مشكالتی در واردات قطعات و... 
مواجه هستند را دوباره فعال كنیم. در این زمینه موضوع فعال سازی پلتفرم مشترک 

كه همه شركت های خصوصی از آن استفاده كنند مطرح شده است.
وی ادامه داد: یعنی پلتفرم هایی كه قبال اطالعات آن اخذ و تولیدات خوبی در 
آنها انجام شده و اطالعات شان در مالكیت شركت های داخلی است را به اشتراک 
بگذاریم و هر یك از خودروسازان در بخشی از این پلتفرم سرمایه گذاری كنند. در 
نهایت هر شركتی متناسب با وضعیت خود، ظاهر خودروی خود را به صورت متفاوت 
از دیگر خودروسازان با برند خود تولید و عرضه كند. یعنی از یك موتور، گیربكس و 
اجزایی كه قابل مشاهده توسط مشتری نیست استفاده می شود اما ظاهر و طراحی 

خودرو متناسب با سلیقه هر شركتی خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال لغو عرضه خودرو در بورس 
كاال خاطرنشان كرد: عرضه خودرو در بورس كاال طرحی است كه كارگروه خودروی 
كمیسیون صنایع و معادن مجلس روی آن كار می كند. در جلسات متعددی كه 
برگزار شده، وزارت صمت و شركت های خودروساز و قطعه ساز نكات و ابهامات موجود 
در مورد عرضه خودرو در بورس كاال را به استحضار نمایندگان مجلس رسانده اند.

معمارباشی افزود: با توجه به اینكه در جلسات كمیسیون صنایع و معادن مجلس 
هم این موضوع مطرح شد و تقریبا به جمع بندی خاصی نرسید، قرار شد اصالحاتی 
انجام شود. پیش بینی ما این است كه به احتمال زیاد بخش مربوط به عرضه خودرو 
در بورس اصالح شود یا اگر نمایندگان مجلس مصر به انجام این كار باشند سازوكار 
آن برای وزارت صمت و واحدهای تولیدی شفاف شود. وقتی قرار است كاالیی در 
بورس كاال عرضه شود باید تیراژ عرضه و تولید كاال از كفایت الزم برخوردار باشد تا 

به یك قیمت منطقی دست یابیم.

گروه صنعت- آمارها نشان می دهد كه در خبر
طول چند سال گذشته تولید ناخالص داخلی 
ایالت كالیفرنیای آمریكا به تنهایی باالتر از 2۰ 
كشور صنعتی پیشرفته جهان اس��ت كه این 
موضوع بیشتر به لطف وجود غول فناوری و 

صنایع وابسته به آن در این ایالت است. 
هر چند همچنان خلیج سانفرانسیس��كو 
مركز صنعت فناوری اطالعات در آمریكاست، 
اما شواهد نشان می دهد كه موقعیت این مركز 
به ش��دت در حال به چالش كشیده ش��دن 
اس��ت. در واقع وقتی هفته گذش��ته شركت 
اوراكل به عنوان دومین ش��ركت نرم افزاری 
بزرگ جهان اعالم كرد كه دفتر مركزی خود 
را از كالیفرنیا به تگزاس منتقل می كند، كسی 
چندان متعجب نشد، زیرا این ش��ركت از دو 
سال گذشته به این سو برای كاهش هزینه ها 
135 هزار نفر از كاركنان خود را به آس��تین 

تگزاس منتقل كرده است.
این موضوع البته مربوط به شركت اوراكل 
نب��وده و نقل و انتقال ه��ای بزرگ��ی همچون 
شركت تسال و یكی دو غول فناوری دیگر نیز 
از كالیفرنیا به تگزاس صورت گرفته است. در 
این رابطه گرک ابوت فرماندار تگزاس گفته 
است: در حالی كه برخی از ایالت ها با مالیات 
باال و مقررات دست و پا گیر مانع كسب و كار 
و تولید هستند، تگزاس به واسطه جو تجاری، 
مالی��ات پایین و نیز بهره بردن از نیروی كار 
ارزان، مقصد مناسبی برای شركت ها و صنایع 

بزرگ محسوب می شود.
535 � میلی�ارد دالر تولی�د ناخالص 

داخلی کالیفرنیا
بنا بر گزارش اخیر گاردین اگرچه تغییرات 
در فضای كس��ب و كار و رقابت میان دو ایالت 
ش��ركت های مستقر در كالیفرنیا را به دنبال 
نیروی كار ارزان تر و مالیات كمتر می كشاند، 
ام��ا كارشناس��ان صنعت فن��اوری همچنان 
تصری��ح می كنند كه خلیج سانفرانسیس��كو 
مرك��ز ابتكاری این صنعت در ایاالت متحده 

باقی خواهد ماند.
 در واقع آنها معتقدند كه آستین تگزاس 
به عنوان رقیب نوظهور س��یلیكون ولی، هر 
چند به عنوان یكی از 1۰ مقصد برتر فناوری 

است، اما لزوما نمی تواند رقیبی خطرناک برای 
كالیفرنیا باشد.

با این حال، كارشناس��ان و سیاستگذاران 
اعت��راف می كنند، چالش های��ی در این افق 
وجود دارد زیرا عالوه بر اینكه سیلیكون ولی 
با رقبای بزرگ خارجی مواجه است، در داخل 
نیز از امتیازاتش به واسطه شرایط كسب و كار 

كاسته می شود.
 در ای��ن رابط��ه اس��ت كه با اس��تقبال 
ش��ركت های فناوری برای انتق��ال یافتن به 
تگ��زاس، اكنون مرك��ز فناوری آس��تین به 

سیلیكون هیلس شهرت یافته است. 
در ای��ن رابط��ه ریچ��ارد فلوریدا اس��تاد 
تجزی��ه و تحلیل اقتصادی و سیاس��تگذاری 

در دانشگ��اه تورنت��و در گفت و گ��وی خود با 
گاردی��ن تاكید می كند كه همچنان با وجود 
مزیت هایی كه اكنون در تگزاس برای فناوری 
اطالعات و صنایع وابس��ته به آن ایجاد شده، 
به نظر نمی رسد غول هایی نظیر گوگل، تسال، 
فیس بوک و اپل قصد داشته باشند در آینده ای 
نزدیك كس��ب و كار خ��ود را به طور كامل به 
خ��ارج از ایالت كالیفرنی��ا منتقل كنند زیرا 
این ایالت همچنان قطب فناوری دنیاست و 
با 535 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی به 
تنهایی در رتبه 1۹ اقتصاد جهان قرار دارد.

 ای��ن موضوع زمانی برجس��ته می ش��ود 
كه بدانی��م همچنان فضای س��رمایه گذاری 
و حمای��ت از كس��ب و كار و تولی��د در ای��ن 

منطقه برای بس��یاری از فع��االن صنعتی و 
اقتصادی جه��ان جذابیت های فراوانی دارد.

برآوردها نشان می دهد كه تقریبا یك چهارم 
شركت هایی كه س��ریع ترین رشد جهانی را 
داشته اند در كالیفرنیا راه اندازی شده و از سال 
2۰1۸ به این سو بیش از ۸1/۸ میلیارد دالر 
نیز تنها در شهر سانفرانسیسكو سرمایه گذاری 
شده است. این در حالی است كه در این بازه 
تنه��ا 3/6 میلیارد دالر در آس��تین تگزاس 
س��رمایه گذاری ش��ده و مدیر دفتر توس��عه 
تج��ارت و تجارت فرمانداری كالیفرنیا تاكید 
می كن��د، گمانه زنی ها برای پایان یافتن عمر 
كالیفرنیا درس��ت نیس��ت، زیرا این منطقه 

همچنان قطب اقتصادی جهانی است.

کالیفرنیا در محاصره رقبای داخلی  � 
و خارجی

ب��ا تمامی این توضیحات، تم��ام طرفداران 
كالیفرنیا تاكید می كنند كه چنین مزیت هایی 
در این ایالت دلیل بر آن نمی شود كه هیچ جای 
نگرانی وجود نداشته باشد. اكنون سهم جذب 
سرمایه در این ایالت با تمامی حجم آن در حال 
كاهش است. همچنین اگر تگزاس هنوز تهدیدی 
ب��رای بخش فناوری كالیفرنیا به ش��مار نرود، 
نمی توان بروز و ظهور رقبای قدرتمند خارجی 

در این عرصه را نادیده گرفت.
طب��ق تجزیه و تحلیل س��ال 2۰1۸ مركز 
كارآفرینی آمریكا، سانفرانسیسكو و سن خوزه 
در سرانه سرمایه گذاری در رتبه های 1 و 2 قرار 
گرفته ان��د، اما همین گزارش پكن را به عنوان 
بهترین مكان برای رشد جهانی و سرمایه گذاری 
معرف��ی كرده اس��ت. در واقع اكنون تس��لط 
ش��ركت های فناوری و صنایع وابسته به آن در 
آمریكا توسط استارت آپ های قدرتمند در اروپا، 
چین، هند و جاهای دیگر به چالش كشیده شده 
است. به همین دلیل كند شدن این صنایع در 
سانفرانسیسكو، می تواند چالش هایی جدی برای 

كالیفرنیا به همراه داشته باشد.
طب��ق تازه ترین برآورده��ا نزدیك به 7۰ 
درصد بودجه این ایالت از درآمدهای خصوصی 
به دست آمده و از آنجا كه كالیفرنیا باالترین 
نرخ مالیات بر درآمد در ایاالت متحده را دارد، 
تگ��زاس از هم اكنون در این زمینه به عنوان 
رقیبی جدی وارد عرصه سهولت در كسب و كار 
و تولید شده است. در این رابطه مارک داگان 
مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی استفورد به 
گاردین می گوید: بس��یار نگران مهاجرت از 
كالیفرنیا هستم زیرا ما نسبت به سایر ایالت ها 
بسیار وابسته به درآمد شركت های خصوصی 
هس��تیم. در این رابطه، تنها مشاغل در حال 
مهاجرت از این ایالت نیستند، بلكه اكنون به 
واسطه شیوع كرونا، اختالفات نژادی و مالی 
نیز در حال تعمیق ش��دن اس��ت. همچنین 
امك��ان ك��ار از راه دور، افزای��ش هزینه های 
زندگی در كالیفرنیا و افزایش ش��دید مالیات 
بر درآمد، می توان��د ادامه كار كالیفرنیا را به 

عنوان یك مركز فناوری دشوار كند.

چرا غول های صنعت فناوری در حال ترک ایالت كالیفرنیا هستند

تگزاسعلیهکالیفرنیا

سرپرست سازمان صنایع كوچك و شهرک های صنعتی 
ایران از احیا و راه اندازی مجدد هزار و 17۰ واحد صنعتی 
به بهره برداری رس��یده غیرفعال در ۹ ماهه س��ال ۹۹ در 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی كشور و تحقق 7۸ درصدی 

برنامه ها در این حوزه خبر داد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصغر مصاحب  
افزود: با راه اندازی مجدد این واحدها، برای 1۹ هزار و ۴۴6 

نفر اشتغالزایی یا تثبیت شغل شده است.
وی بی��ان كرد: اكنون در ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
كشور بیش از ۴6 هزار واحد صنعتی كوچك و متوس��ط 
مس��تقر هستند كه نزدیك به ۹ هزار و 2۰۰ مورد از آنها 

غیرفعال و راكدند.
مصاحب توضیح  داد: امس��ال در مرحله نخست احیای 
هزار و 5۰۰ واحد صنعتی و در بازنگری برنامه های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، راه اندازی مجدد دو هزار واحد در 

سراسر كشور در دستور كار قرار گرفته است.
عضو هیات مدیره سازمان صنایع كوچك و شهرک های 
صنعتی ایران ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی احیای 27 
هزار ش��غل در واحدهای صنعت��ی راكد، آمار تحقق یافته 
اشتغال در واحدهای احیا شده بیش از 72 درصد از مجموع 

اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است.
مصاحب گفت: رش��ته صنایع شیمیایی با 2۹۰ واحد، 
صنایع فلزی با 275 واحد و صنایع غذایی با 2۴۰ واحد به 
ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی 

را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده اند.
وی گفت: س��رانه اشتغال هر واحد صنعتی كه مجدد 
راه اندازی شده، به طور متوسط 17 نفر است و سرمایه گذاری 

انجام شده برای احیای این واحدها بیش از سه هزار و 3۰۰ 
میلیارد تومان بوده است.

سرپرست سازمان صنایع كوچك و شهرک های صنعتی 

ایران اظهار داش��ت: راه اندازی مج��دد واحدهای صنعتی 
ب��ه بهره برداری رس��یده غیرفعال از طری��ق واگذاری به 
سرمایه گذار جدید، تامین مالی، اخذ شریك سرمایه گذار، 
تامین مواد اولیه، اجاره به ش��رط تملیك، حل مشكالت 

اختالف شركا و... انجام شده است.
س��ازمان صنایع كوچك و ش��هرک های صنعتی ایران 
و ش��ركت های اس��تانی تابعه آن اكنون با دارا بودن 5۰1 
شهرک و 322 ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی 
در حال بهره برداری، 77 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، 
شش شهرک فناوری، 37 مركز خدمات فناوری و كسب و 
كار، دو مجتمع فناوری اطالعات و خدمات نرم افزاری، ۸7 
ه��زار و ۸63 قرارداد منعق��ده و بهره برداری از ۴6 هزار و 
۴13 واحد صنعتی و سه هزار و 55 واحد كارگاهی، زمینه 
اشتغال مستقیم ۹35 هزار و 557 نفر را در سراسر كشور 

فراهم كرده است.

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرك های صنعتی ایران خبر داد
تحقق ۷8 درصدی بازفعال سازی واحدهای صنعتی راكد كشور

توليد

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از برگزاری بیستمین 
نمایشگ��اه بین المللی لوازم خانگی ب��ا رعایت پروتكل های 
بهداش��تی و بدون حضور خارجی ها خبر داد و درباره نحوه 

تعیین قیمت لوازم خانگی توضیحاتی ارائه كرد.
عباس هاش��می در نشستی خبری با بیان اینكه به دلیل 
ش��یوع ویروس كرونا، بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم 
خانگی با رعایت كامل پروتكل های بهداشتی و بدون حضور 
خارجی ها و بازدیدكنندگان مردمی برگزار می ش��ود، گفت: 
بیس��تمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی پس از انجام 
هماهنگی های الزم با ستاد ملی مقابله با كرونا، در متراژ 16 
ه��زار مترمربع و با حضور 175 واحد تولیدی داخلی، بدون 

حضور خارجی ها برگزار می شود.
وی در ادامه درباره نحوه تعیین قیمت لوازم خانگی با اشاره 
به مجوز س��ازمان حمایت در اوایل سال جاری برای افزایش 
2۰ درصدی قیمت تلویزیون و 25 درصدی چهار قلم دیگر 
از كاالهای اساسی این بخش یعنی یخچال، فریزر، لباسشویی 
و اجاق گاز گفت: در همان جلسه با سازمان حمایت توافق 
كردیم كه با توجه به تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و سایر 
مولفه های تاثیرگذار بر قیمت لوازم خانگی این افزایش قیمت 
در حال حاضر پذیرفته می شود، اما هرگونه تغییر در نهاده های 
تولید این حق را برای واحدهای تولیدی محفوظ می دارد كه 
قیمت محصوالت خود را متناسب با قیمت نهاده های تولید 

افزایش دهند یا تعدیل كنند.
وی افزود: بنابراین میزان 2۰ و 25 درصد افزایش قیمت 
به عنوان اساس تغییر قیمت در سال جاری و متناسب با نرخ 
ارز در مقطع زمانی تعیین شده بود، اما در همین مدت نرخ 

دالر از 1۸ هزار تومان به 2۹ هزار تومان هم رسید.
به گزارش ایسنا، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان 
اینكه نرخ ارز نیمایی با نرخ س��ایر روش های تامین ارز مثل 
ارز متقاضی و اش��خاص تفاوت چندانی ندارد، گفت: به طور 
كلی در حال حاضر واحدهای تولیدی برای اعالم قیمت های 
جدید از طریق انجمن اقدام می كنند و انجمن لوازم خانگی 
قیمت ها را به سازمان حمایت منعكس می كند. با توجه به 
اینكه سازمان سابقه زیادی به ویژه در قیمت  كاالهای جدید 
ندارد این اطالعات برای آنها به صورت یك منبع اس��ت و از 
طرف دیگر اطالعات قیمت مواد اولیه در بورس قابل بررسی 
است، عموما آنها را می پذیرند و فرآیند تعیین قیمت كوتاه تر 

شده است.
البته به گفته این مقام مسوول، تولیدكنندگان لوازم خانگی 

طی یك ماه و نیم اخیر افزایش قیمتی نداشته اند.
وی همچنین نسبت به مصوبه ستاد هماهنگی دولت و 
همچنین موافقت بانك مركزی با وجود میل خود به آن برای 
استفاده از ارز متقاضی، اشخاص، حاصل از صادرات و حتی 

بدون انتق��ال ارز ابراز خشنودی كرد و گفت كه اجرای این 
مصوبه، به وضعیت تامین مواد اولیه و به طور كلی به بخش 

تولید كمك كرده است.
هاشمی همچنین از حضور برخی شركت های دانش بنیان 
و قطعه س��ازان مرتب��ط با صنایع لوازم خانگ��ی در این دوره 
از نمایشگ��اه خبر داد و گفت: این نمایشگ��اه چهار روزه از 
روز جمعه آینده پنجم دی ماه آغاز خواهد ش��د و با حضور 
بازدیدكنندگانی از صنایع و واحدهای صنعتی تا دوش��نبه 

هشتم دی ماه ادامه دارد.
وی با اشاره به اینكه این نمایشگاه با توجه به متراژ و حضور 
واحدها، بزرگ ترین نمایشگاه برگزارش��ده از ابتدای امسال 
تاكنون محسوب می شود، تصریح كرد: با وجود درخواست این 
انجمن از كارگزاری نمایشگاه ها در كشورهای چین و تركیه، 
به دلیل محدودیت پروازها و مشكالت قرنطینه، در نمایشگاه 

امسال خارجی ها حضور نخواهند داشت.
البته به گفته دبیركل انجمن لوازم خانگی، با هماهنگی 
ش��ركت س��هامی نمایشگاه های بین المللی ایران، همزمان 
با برگزاری فیزیكی این نمایشگ��اه، نمایشگاه مجازی برای 
واحدهایی كه موفق به حضور نشده یا بازدیدكنندگان، فراهم و 
برنامه ریزی شده تا طی چهار روز برگزاری نمایشگاه، وبیناری با 

حضور مسووالن و تولیدكنندگان و صنعتگران برگزار شود.
وی همچنین درباره نحوه رعایت پروتكل های بهداشتی 
اظهار كرد: با استقرار تونل های ضدعفونی در ورودی سالن ها، 
استقرار تیم های پزشكی و اورژانس، مواد ضدعفونی كننده، 
الزام به ماسك زدن افراد و همچنین رعایت كامل پروتكل های 

بهداشتی در زمان غرفه سازی، پروتكل های بهداشتی مدنظر 
ستاد ملی مقابله با كرونا رعایت خواهد شد و ناظران مختلف 
برای مدیریت كنترل ش��ده تع��داد بازدیدكنندگان حضور 

خواهند داشت.
چه کسی مقصر گرانی لوازم خانگی است � 

دبیركل انجمن لوازم خانگی همچنین در پاس��خ به این 
سوال كه گران فروشی لوازم خانگی از سوی تولیدكنندگان 
اتفاق می افتد یا فروش��ندگان، تصریح كرد: تولیدكنندگان 
قیمت اقالم خود را در س��امانه 12۴ ثبت می كنند و امكان 
گران فروشی برای آنها وجود ندارد. فروشندگان عضو اتحادیه 
نیز تحت كنترل و نظارت اتحادیه قرار دارند. به عبارتی علت 
اصلی افزایش قیمت لوازم خانگی، افزایش قیمت مواد اولیه در 
پی افزایش نرخ ارز و در مواردی مشكالتی است كه در تامین 
مواد اولیه به ویژه ورق فوالدی و مواد پتروشیمی ایجاد شده 
به طوری كه برای مثال در مواردی برخی مواد پتروشیمی كه 
در بورس به تولیدكننده نمی رسد، در بورس كیلویی 2۸ هزار 

تومان و در بازار آزاد 13۰ هزار تومان عرضه می شود.
بنابراین به گفته این مقام صنفی در چنین ش��رایطی 
بهتر است ستاد تنظیم بازار به جای تنظیم بخشنامه های 
جدی��د و در موارد متناقض با هم و نظارت بر 6۰۰ واحد 
تولیدی و 1۰ هزار واحد صنفی، توزیع و قیمت مواد اولیه 
را ساماندهی كند. به عبارت دیگر اگر مواد اولیه با قیمت 
جهانی تامین می ش��ود و به عبارتی اقتصاد آزاد در كشور 
پذیرفته شده، نمی توانیم قیمت محصوالت را كنترل كنیم. 
در حال حاضر هم قیمت فوالد و پتروش��یمی بر اس��اس 

قیمت ه��ای جهانی و نرخ ارز در كشور تعیین می ش��ود. 
هاش��می همچنی��ن درباره كاهش قیم��ت در پی عرضه 
اختصاص��ی فوالد به تولیدكنندگان ل��وازم خانگی گفت: 
قیم��ت ل��وازم خانگی به قیمت مواد اولیه بس��تگی دارد. 
بنابراین می توان گفت الزاما كاهش قیمت اتفاق نمی افتد 
اما بر بازار بی اثر نیست. به عبارت دیگر تامین مستمر ورق 
فوالد برای تولیدكنندگان منجر به كاهش التهاب و احتماال 

كاهش قیمت در درازمدت خواهد شد.
عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی چقدر است

هاشمی در ادامه با بیان اینكه تاكنون با برگزاری میزهای 
ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 22۰ 
میلیون دالر داخلی سازی در صنعت لوازم خانگی اتفاق افتاده، 
اظهار كرد: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تشكیل دپارتمان 
قطعه سازی به دنبال توسعه این بخش است و تاكنون هم در 
بحث برد ه��ای الكترونیك و موتور جاروبرقی پیشرفت های 

خوبی داشته ایم.
به گفته وی به طور كلی میزان عمق ساخت داخل بسته به 
نوع محصول متفاوت است اما به طور میانگین در صنعت لوازم 
خانگی 7۰ تا 75 درصد عمق ساخت داخل داریم. به طور مثال 
عمق ساخت داخل در یخچال و فریزر 75 درصد، لباسشویی 
7۰ تا 75 درصد، بخاری گازی ۹5 تا 1۰۰ درصد و در كولر 
آبی 1۰۰ درصد است اما در تلویزیون پایین ترین عمق ساخت 
داخل معادل 35 درصد ایجاد شده كه این مساله در تمام دنیا 
صادق است چراكه 5۰ تا 6۰ درصد ارزش تلویزیون مربوط 
به صفحه ماژول آن است كه فقط سه یا چهار تولید كننده در 
دنیا دارد و سرمایه گذاری برای تیراژهای پایین در این بخش 
اقتصادی نیست. با این حال اخیرا اخباری از راه اندازی تولید 

صفحه ماژول در كشور شنیده شده است.
ساخت خط مونتاژ در کشورهای همسایه � 

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین با بیان اینكه 
میزان ساخت داخل در صنایع جدید مثل اسپیلت یونیت و 
مایكروفر كمتر است، صادرات لوازم خانگی را به طور میانگین 
ساالنه 25۰ میلیون دالر عنوان كرد و گفت: برخی واحدهای 
صنعتی در صادرات تا حدی پیشرفت كردند كه خط مونتاژ 
تولید خود را در چند كشور همسایه مستقر كرده و قطعات 
را به صورت منفصل )سی كی دی( صادر، در خط مونتاژ تولید 

و عرضه می كنند.
وی با بیان اینكه برای رش��د پای��دار صادرات باید برخی 
زیرساخت ها و قوانین اصالح شود و به سمت صادرات اقالم با 
ارزش افزوده باالتر حركت كنیم، تصریح كرد: در حال حاضر 
ایران در بین كشورهای همسایه،  سی آی اس و آسیای میانه به 
لحاظ تكنولوژی تولید لوازم خانگی به موازات تركیه ارجحیت 

دارد و پتانسیل افزایش صادرات در كشور وجود دارد.

برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
رویداد
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خبر

سرمایه گذاری ۱۶/3 میلیارد دالری در حوزه معدن 
تا ۱4۰3

میزان- وزارت صمت از س��رمایه گذاری 16/3 میلی��ارد دالری ایمیدرو و 
شركت های زیرمجموعه با راه اندازی و افتتاح طرح هایی در بخش معدن و صنایع 
معدنی تا سال 1۴۰3 خبر داد. ایمیدرو به همراه شركت های زیرمجموعه و تابعه، 
از سال ۹۹ تا سال 1۴۰3 بیش از 16/3 میلیارد دالر طرح اجرا و راه اندازی خواهد 
كرد كه با راه اندازی و افتتاح این طرح ها در زنجیره های فوالد، مس، آلومینیوم، 
طال و... بخش بزرگی از چشم انداز كشور در بخش معدن و صنایع معدنی محقق 
خواهد شد. الزم به یادآوری است كه این سازمان به همراه شركت های تابعه و 
زیرمجموعه هشت هزار و ۸۹3 میلیون دالر سرمایه گذاری بین سال های ۹3 

تا ۹۸ انجام داده است.
طبق این پیش بینی، میزان سرمایه گذاری در سال ۹۹، برابر با سه هزار و 
۸۸ میلیون دالر خواهد بود كه بیش از دو میلیارد دالر آن توس��ط ایمیدرو و 
شركت های زیرمجموعه و تابعه و یك میلیارد دالر آن توسط بخش خصوصی 
محقق می ش��ود. همچنین در سال 1۴۰1 س��رمایه گذاری شش هزار و 6۴۹ 
میلیون دالری مورد توجه اس��ت. ایمیدرو طی س��ال های 1۴۰1 و 1۴۰2 به 
ترتیب برنامه سرمایه گذاری هزار و ۴۸2 میلیون دالر و چهار هزار و 363 میلیون 
دالر را برای تحقق اهداف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی هدفگذاری كرده 
اس��ت. همچنین میزان سرمایه گذاری در این حوزه طی سال 1۴۰3 به 751 
میلیون دالر خواهد رس��ید. مجموع اش��تغال ایجاد شده طی سال های ۹۹ تا 
1۴۰3 به صورت مستقیم ۴2 هزار و 31 نفر و به طور غیرمستقیم 17۴ هزار 

و 35 نفر خواهد بود.
 

كاهش ۱3 درصدی صادرات شمش فوالدی
ایرنا- صادرات ش��مش فوالدی در هشت ماهه امسال به رقم سه میلیون 
و 7۸7 هزار تن رسید كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش 13 
درص��دی را نشان می دهد. ج��داول آماری انجمن تولید كنندگان فوالد ایران 
حاكی از آن است كه در هشت ماهه ابتدایی سال گذشته چهار میلیون و 377 
هزار تن شمش فوالد صادر شده بود. بررسی آمار مزبور نشان می دهد در بخش 
صادرات شمش در حوزه اسلب، صدور ۹1۴ هزار تن ثبت شد كه در مقایسه 
با هشت ماهه ابتدایی ۹۸ كه رقم یك میلیون و ۴1۸ هزار تن بود، كاهش 36 

درصدی را ثبت كرد.
صادرات بیلت و بلوم در دوره این گزارش نیز به رقم دو میلیون و ۸73 هزار 
تن رسید و نسبت به هشت ماهه ابتدایی ۹۸ كه دو میلیون و ۹5۹ هزار تن 

صادرات انجام شده بود، كاهش سه درصدی را نشان می دهد.
 برابر آمار مورد بررس��ی در هشت ماهه امس��ال )منتهی به آبان( صادرات 
محصوالت فوالی هم به میزان یك میلیون و 67۹ هزار تن انجام شد كه در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رقم دو میلیون و ۴۰5 هزار تن، كاهش 

3۰ درصدی را ثبت كرد.
 برابر داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره هشت ماهه امسال 
میزان محصوالت فوالدی تولیدی با رشد ۹/۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته به رقم 17 میلیون و 1۹5 هزار تن رسید. ضمن اینكه آمار هشت ماهه 
سال گذشته گویای تولید 15 میلیون و 71۴/2 هزار تن محصوالت فوالدی بود. 
همچنین میزان تولید فوالد خام )شمش( در دوره هشت ماهه امسال به رقم 1۹ 
میلیون و 166/۹ هزار تن رسید كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته كه 17 

میلیون و 677/5 هزار تن بود، افزایش بازدهی ۸/۴ درصدی را ثبت كرد.

تولید فوالد خام كشور از مرز ۱9 میلیون تن گذشت
ایراسین- آمار تولید مقدماتی كاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی در 
هشت ماهه سال 13۹۹ منتشر شد كه بر اساس آن میزان تولید فوالد خام كشور 
با رشد ۸/۴ درصدی به بیش از 1۹ میلیون تن رسیده؛ همچنین بیشترین رشد 

درصد تولید از آن شمش آلومینیوم خالص به میزان 52/5 درصد شده است.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فوالد 
خام در مدت هشت ماه امسال به میزان 1۹166/۹ هزار تن تولید شده است كه 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته كه عدد 17677/5 هزار تن ثبت شده با 

رشد ۸/۴ درصدی همراه گشته است.
در خص��وص میزان تولید محصوالت فوالدی نیز می بینیم كه طی هشت 
ماهه ۹۹ رقم 171۹5 هزار تن به ثبت رس��یده كه در مقایس��ه با آمار میزان 
تولید در مدت مشابه س��ال گذشته به میزان 1571۴/2 هزار تن با رشد ۹/۴ 

درصدی همراه شده است.
كاتد مس یكی دیگر از محصوالت مهم و ارزشمند صنایع معدنی ایران است. 
در این بخش نیز می بینیم كه میزان تولید طی هشت ماهه امسال به عدد 1۸۸/۹ 
هزار تن رسیده و در مقایسه با میزان تولید این محصول در سال گذشته كه عدد 

176/3 هزار تن بوده با رشد 7/1 درصدی همراه شده است.
شمش آلومینیوم خالص نیز در مدت یادشده ۹۹ برابر با 271/3 هزار تن تولید 
شده و نسبت به تولید 177/۹ هزار تنی سال گذشته رشد 52/5 درصدی داشته 
است. آلومینا نیز به عنوان ماده اولیه و مهم برای تولید آلومینیوم در كشور، طی 
هشت ماهه امسال با تولید 156/۹ هزار تن با رشد 2/3 درصدی نسبت به تولید 

در مدت مشابه سال قبل )153/۴  هزار تن( همراه بوده است.

طالی جهانی گران  شد
ایسنا- قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر خبر 
توافق پیرامون بس��ته كمك مالی آمریكا، حداكثر یك درصد صعود كرد و به 
باالترین حد در یك ماه و نیم اخیر رسید. بر این اساس بهای هر اونس طال برای 
تحویل فوری با ۰/۸ درصد افزایش به 1۸۹6 دالر و 3۹ سنت رسید در حالی 
كه اوایل معامالت تا مرز 1۸۹۹ دالر و 2۹ سنت پیش رفته بود. همچنین در 
ب��ازار معامالت آتی آمریكا، هر اونس طال با ۰/7 درصد افزایش به 1۹۰2 دالر 

و 7۰ سنت رسید.
به گفته استفن اینس، استراتژیست بازار جهانی در شركت اكسی كورپ، اكنون 
كه توافق بسته كمك مالی در آمریكا حاصل شده است، طال نیروی صعودی 
كافی برای رسیدن به باالی مرز 1۹۰۰ دالر تا پایان سال و حتی صعود به سطح 
1۹25 دالر را پیدا می كند. اگر بسته كمك مالی را با خوش  بینی برای پایین 
نگه داشتن نرخ های بهره به مدت طوالنی از سوی بانك مركزی آمریكا یكی 
كنیم، می توان انتظار داشت كه قیمت طال حداقل تا مارس 2۰21 به خوبی 

پشتیبانی خواهد شد.
بانك مركزی آمریكا هفته گذشته وعده داد تا زمانی كه از احیای اقتصادی 

آمریكا اطمینان حاصل نكند، به برنامه خرید اوراق قرضه ادامه می دهد.
صعود طال با وجود رشد ارزش دالر روی داد كه از تشدید مقررات قرنطینه 

در سراسر جهان پشتیبانی شد.
آوتار ساندو، مدیر ارشد كاال در شركت فیلیپ فیوچرز در یادداشتی نوشت: 
وخامت همه گیری ویروس كرونا رشد اقتصاد جهانی را محدود كرده و بانك های 
مركزی سراسر جهان را واداشته است سیاست های پولی تسهیلی اتخاذ كنند 

كه به نفع طال خواهد بود.
بر اساس گزارش رویترز، نرخ های بهره پایین تر هزینه نگهداری طال را كاهش 

داده و جذابیت سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت می كند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 3/3 درصد 
صعود كرد و به 26 دالر و 61 سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری با ۰/6 درصد افزایش، 1۰۴2 دالر و 7۴ س��نت معامله ش��د. بهای هر 
اون��س پاالدیم برای تحویل فوری ب��ا ۰/5 درصد افزایش، به 2371 دالر و 76 

سنت رسید.

»جهان صنعت«- در الیحه بودجه سال 1۴۰۰ 
رقم پیش بینی شده حقوق دولتی معادن با رشد 2۹/۴ 
درصدی نسبت به سال 13۹۹ رو به رو است. بر اساس 
تصمیم دولت حقوق دولتی از رقم 2۸2۴ میلیارد به 
۴۰۰۰ میلیارد تومان در سال 1۴۰۰ افزایش می یابد. 
این در حالی اس��ت كه به باور كارشناسان افزایش 
حق��وق دولتی به دلیل مشكالت اقتصادی كشور، 
 شیوع ویروس كرونا و همچنین افزایش نرخ ارز برای 
معدنكاران هزینه ای سربار و ناعادالنه بوده كه می تواند 

منجر به تعطیلی معادن شود.
بخش معدن همواره از اهمیت بسیار زیادی در 
كش��ور برخوردار بوده و به عنوان یكی از مزیت های 
اصلی و مهم برای پیشبرد اقتصاد ایران ش��ناخته 
شده است. برای اینكه به توسعه بخش معدن كمك 
ش��ود، سیاستگذاری ها باید در راستای رونق تولید 
وضع ش��وند نه اینكه نوعی تقاب��ل را با فعاالن این 

حوزه ایجاد كند.
به باور بسیاری از كارشناسان اقتصادی، بودجه 
سال 1۴۰۰ كه توسط دولت تدبیر و امید نوشته شده 
تنها روی كاغذ، توانسته هزینه ها را مدیریت كند. در 
شرایطی كه كشور تحت تاثیر تحریم های بین المللی 
قرار گرفته و هنوز مشخص نیست رییس جمهوری 
جدید آمریكا با رفع تحریم ها موافق باشد یا خیر، باید 
با احتیاط بیشتری برای هزینه ها و درآمدهای كشور 

برنامه ریزی كرد. 
مع�ادن از هزینه ه�ای ع�ادی نی�ز  � 

بازمانده اند 
ابراهیمی  محمدع��ارف 
ریی��س خانه معدن اس��تان 
كرمانش��اه در ای��ن ب��اره به 
»جهان صنع��ت« گفت: هر 
افزایش��ی در بودجه دولتی 
باید بر اساس افزایش درآمدها 
اتفاق بیفتد. به طور خاص برای بخش معدن باید 
ش��رایطی مثل شیوع ویروس كرونا و تاثیر آن بر 
كاه��ش فعالیت معدن،  افزایش ن��رخ ارز و تاثیر 
آن بر نرخ ماشین آالت نو و چندبرابر شدن اجاره 
ماشین آالت دست دوم، افزایش نرخ مواد ناریه )مواد 
منفجره و آتشباري در معادن( نسبت به سال های 
قبل، افزایش دس��تمزد و حق بیمه و... را در نظر 
گرفت. او اضافه كرد: مورد دیگر كمك های معادن 
در بهبود معیشت روستاییان و امور خیریه است 
كه گاهی معدنكاران باید آن را نه از سر رغبت بلكه 
به اجبار انجام دهند.ابراهیمی تاكید كرد: در واقع 
معادن از هزینه ه��ای عادی خود نیز بازمانده اند، 
چه برسد به اینكه بتوانند هزینه های جانبی را نیز 
تحمل كنند. گاهی پیش آمده كه معادن مشكل 
تامین سوخت و مواد منفجره داشته و نتوانسته اند 
دست به انفجار بزنند بعد مطرح می شود كه باید 

حقوق دولتی بیشتری را بپردازند!
تصمیم دولت منطقی نیست � 

رییس خانه معدن اس��تان كرمانشاه با بیان 
اینكه تصمیم دولت منطقی نیست، گفت: دولت 

حت��ی اگر بخواهد حقوق دولتی را تا5۰ درصد 
ه��م افزایش دهد به دلیل مشكالت گس��ترده 
معدنكاران در عمل به نتیجه ای نخواهد رسید. 
بنابراین بهتر است در الیحه بودجه تجدیدنظر 
شود.ابراهیمی با تفكیك معادن بزرگ كشور از 
كوچك  گفت: به طور حتم معادن بزرگ و دولتی 
با افزایش میزان حقوق دولتی مشكلی ندارند. از 
آنجا كه این معادن درآمد خوبی داش��ته اند؛ در 
نتیج��ه حقوق دولتی آنها هم باید افزایش پیدا 
كند اما ب��رای معادنی كه در هزینه های جاری 
خود معطل مانده ان��د نباید چنین كاری انجام 
ش��ود. او تاكی��د كرد: به ای��ن ترتیب دولت در 
گرفت��ن حقوق دولتی باید به وضعیت درآمدی 
مع��ادن توجه كند و معادن بزرگ را از كوچك 

جدا سازد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی كرمانشاه 
با تاكید بر اینكه معادن را با مرغ تخم طال مقایسه 
كنیم، تصریح كرد: از آنجا كه مرغ تخم طال را هرگز 
به خاطر گوشتش به كشتارگاه نمی بریم درنتیجه 
بگذاریم معادن هم به بهره وری برسند و دست به 
استخراج بزنند. به طور قطع بعد از مدتی سودآوری 
آنها دیده می شود و در آن شرایط است كه می توانند 

حقوق دولتی بیشتری بپردازند.

افزایش حقوق دولتی بر اساس تولید � 
جلیل قلمقاش عضو انجمن 
زمین شناسی ایران نیز در این 
باره به »جهان صنعت« گفت: 
اگر افزایش میزان حقوق دولتی 
معادن در بودجه سال 1۴۰۰ بر 
اساس افزایش تولید پیش بینی 
شده باشد، مشكلی پیش نخواهد آمد چراكه به هر 
حال به دلیل افزایش تورم و رشد هزینه های تولید 

اغلب معادن سود كمتری به  دست آورده اند.
عضو انجمن زمین شناسی ایران خاطرنشان كرد: 
اگر دولت با اتخاذ سیاست های تشویقی و افزایش تولید 
معادن، به دنبال رشد حقوق دولتی باشد هر دو طرف 
سود خواهند كرد. این در حالی است كه اگر قرار باشد 
حقوق دولتی بدون افزایش تولید یا افزایش نرخ مواد 
معدنی، دریافت شود به طور حتم معادن زیان خواهند 
دید. او تاكید كرد: در چنین شرایطی احتمال كاهش 
تولید یا تعطیلی برخی از معادن وجود خواهد داشت.

قلمقاش با اش��اره به لزوم بازگشت حقوق دولت به 
چرخه تولید گفت: حقوق دولتی باید به چرخه تولید 
برگردد و در راستای توسعه معادن، تشویق صادرات، 
تامین زیرس��اخت ها و اكتشاف هزینه شود. این در 
حالی است كه كمتر از نیمی از درآمدهای حاصل از 

حقوق دولتی معادن برای بخش معدن هزینه شده 
است.او تاكید كرد: با توجه به اینكه افزایش تولید در 
گرو سیاست های دولت است، انتظار می رود كه دولت 

به توسعه بخش معدن كمك كند.
دلیل افزایش حقوق دولتی � 

بنا به باور فعاالن بخش معدن دلیل افزایش حقوق 
دولتی، وصول معوقات حقوق دولتی از برخی معادن 
بزرگ بوده كه وصولی حقوق معادن در سال 13۹۹ 
را افزایش داده است.یكی از نكات مهمی كه در زمینه 
وصول حقوق دولتی از معادن وجود دارد این است 
كه آیا افزایش عدد دریافتی حقوق دولتی، روی معادن 
كوچك نیز اثر خواهد داشت یا خیر؟ این در حالی  است 
كه برخی از معادن كوچك مقیاس به دلیل ضعف توان 
برای فروش محصوالت خود در بازار داخلی و از سوی 
دیگر قوانین وضع شده از سوی دولت، امكان صادرات 
محصوالت خود را از دست داده اند و روند فعالیتشان با 

مشكالت بسیاری روبه رو شده است.
هرچند ممكن اس��ت دولت این افزایش حقوق 
دولتی را به دلیل رشد قیمتی مواد معدنی در بازار 
جهانی و همچنین اثراتش بر بازار ایران گرفته باشد 
كه در این صورت باید شرایط فروش محصول را برای 
تولیدكنندگان تسهیل كند تا به هدف خود یعنی 

افزایش منابع مالی دست پیدا كند.

چالش معادن برای توس�عه اکتش�اف و  � 
بهره برداری

فعاالن بخش معدن باور دارند در صورتی كه درآمد 
حاصل از معادن برای پیشبرد و توسعه فعالیت های 
معدنی صرف شود، بخش عمده ای از مشكالت موجود 
در این بخش به ویژه اكتشافات معدنی رفع خواهد 
شد. این در حالی است كه متاسفانه طی سال های 
گذشته رقمی كه برای بخش معدن در نظر گرفته 
شده بود، به صورت كامل پرداخت نشده و در نتیجه 
چالش های فراوان��ی در بخش مطالعات، اكتشاف، 
بهره برداری و فرآوری معادن را به دنبال داشته است. 
بنابراین به نظر می رس��د وزارت صمت باید تالش 
بیشتری در زمینه جذب منابع مالی پیش بینی شده 

قانونی داشته باشد.
کم�ك از بخ�ش خصوصی در تس�ریع  � 

فعالیت های معدنی
خوشبختانه بخش خصوصی فعال در بخش معدن 
ایران، همواره در تالش بوده تا بهترین اتفاقات در حوزه 
معدن كش��ور رخ دهد؛ چرا كه این افراد به صورت 
ملموس با مشكالت و چالش های صنعت معدنكاری 
كشور آشنا هستند. به نظر می رسد ضرورت مطالعه و 
پرداختن به مبحث بودجه طی سال، همچنین انعكاس 
نظرات بخش خصوصی به اركان بودجه بندی كشور 
جهت باالبردن دقت و استمرار در پیگیری این موضوع 

آثار عمیقی بر فعالیت های معدنكاری كشور بگذارد.
الزم به یادآوری است قسمت عمده ای از درآمدهای 
حاصل شده از بخش معدن ایران، توسط شركت های 
معدنی بزرگ كه اغلب دولتی هستند، به  دست می آید. 
بنابراین الزم است در كنار این بخش، معادن كوچك و 
متوسط نیز كه در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، 
تقویت شوند تا در كنار معادن بزرگ بتوانند نقش 

پررنگ تری در اقتصاد معدنی كشور بازی كنند.
ضعف توجه به اکتشافات و زیرساخت ها � 

اكتشاف به عنوان حلقه نخست فعالیت های معدنی 
است و تنها در صورتی می توان به توسعه معادن امید 
داشت كه اطالعات دقیق و درستی از ذخایر معدنی 
كشور در اختیار معدنكاران گذاشته شود. این در حالی 
است كه در ایران سازمان زمین شناسی و اكتشافات 
معدنی كشور كه نقش مهمی در تهیه این اطالعات 
دارد، چندین سال است به دلیل كم بود منابع مالی 
و ضعف تخصیص رقمی مناسب در بودجه كشور، 
نتوانسته آنچنان كه باید در بخش اكتشافات موفق 

عمل كند.

بين الملل

اگرچه بخش عمده ای از مالكان معادن به وظایف قانونی خود در 
پرداخت حقوق دولتی یا سایر موارد تعیین شده اقدام می كنند، اما 
معموال نهادهای دریافت كننده هیچ توجهی به تسهیل كسب و كار 
این بخش مهم از اقتصاد كشور ندارند. عضو كمیسیون صنایع و 
معادن مجلس با اشاره به حقوق پرداختی مالكان معادن به اداره 
منابع طبیعی گفت: براساس قانون بخشی از درآمدهای معدنی از 
سوی مالكان باید به حساب خزانه برای احیا یا بهبود زیرساخت های 
موجود واریز شود كه یكی از موارد اصلی آن مربوط به حقوق منابع 
طبیعی با نرخ 12 درصد است، اما با توجه به تحقیقات انجام شده 
و آمارهای موجود دقیقا اصلی ترین گرفتاری معادن برای كسب و كار 

همین نهاد یعنی منابع طبیعی شناخته شده است.
مصطفی طاهری افزود: به عنوان مثال در استان زنجان برآوردها 
دقیقا حكای��ت از پرداخت این حقوق قانونی از س��وی مالكان و 
سرمایه گذاران معدنی دارد اما سختگیری ها و بعضا بی توجهی به 
اهمیت رونق در این بخش از اقتصاد باعث شده تا اغلب معادن راكد 
به بهره وری نهایی نرسیده باشند چون سرمایه گذاران هنوز در پیچ و 
خم بوروكراسی اداری در این نهاد به دنبال راه حل مشكل هستند.

این عضو كمیسیون صنایع و معادن تاكید كرد: توجه به منابع 

طبیعی یكی از مهم ترین رویكردهای مسووالن و البته مردم است، 
اما وقتی بررسی می كنیم می بینیم با وجود اینكه حقوق قانونی معادن 
از سوی سرمایه گذاران پرداخت شده ولی هیچ تغییری در این بخش 
یعنی منابع طبیعی حاصل نشده، ناخودآگاه به این نتیجه می رسیم 
كه ظاهرا این نهاد تنها به عنوان یك گلوگاه در بخش معدن قرار 

گرفته و مانع از رشد و توسعه اقتصاد معادن شده است.
وی به ایراسین گفت: بارها با مسووالن مربوطه جلسه گذاشته 
و از طرق مختلف مشكالت در جلسات مطرح شده است اما تا این 
لحظه به خصوص در استان زنجان تغییر خاصی در رویكرد ایجاد 
نشده و به قول معروف گره ای از مشكالت مالكان معادن باز نشده 
است، به همین دلیل در صورت ادامه این روند و با در نظر گرفتن 
افق های تعیین شده برای رونق معادن قطعا كمیسیون صنایع مراحل 

قانونی پیگیری را در دستور كار خود قرار می دهد.
طاهری ضمن اشاره به عملكرد كشورهای توسعه یافته تاكید كرد: 
توسعه معادن و توجه به منابع طبیعی و محیط زیست هیچ تقابلی با 

یكدیگر ندارند به این دلیل كه در بسیاری از كشورهای توسعه یافته 
مثل كانادا و استرالیا می بینیم با وجود اینكه معادن همواره روند 
روبه رشد خود را طی می كنند مشكالت زیست محیطی هم ایجاد 
نشده است، چون نهادهای مرتبط در راستای اهداف تعیین شده و 

همگام با یكدیگر عمل كرده اند.
این عضو كمیسیون صنایع و معادن معتقد است برداشت شخصی 
از قانون یا مدیریت جزیره ای در بخش معدن كارایی ندارد و تنها 
دستاورد آن دوری از رونق و كاهش سرمایه گذاری در این بخش از 
سوی صاحبان سرمایه است در حالی كه اگر همه دستگاه ها و نهادها 
براساس قانون و بدون برداشت های شخصی در بخش معدن عمل 

كنند شاهد رونق درآمدهای غیرنفتی كشورمان خواهیم بود.
وی همچنین اظهار كرد: بررسی های علمی البته حكایت از این 
دارد كه در اغلب موارد فعالیت های معدنی نسبت به منابع طبیعی 
مثبت عمل می كند و این منابع را نه تنها نگهداری بلكه توسعه نیز 
می دهد به عنوان مثال می بینیم كه در برخی معادن مالكان برای 

بهبود و نگهداری محیط اطراف محل فعالیت خود اقدام به درختكاری 
یا حتی مراقبت از حیات وحش هم كرده اند.به گفته این نماینده 
مجلس هرچند نباید فراموش كرد كه در برخی از معادن اتفاقا نباید 
اجازه دهیم این مواد بیشتر در محیط زیست باشند، چون می توانند 
منابع آب، غذا و به طور كلی محیط زیست را آلوده كنند و این یك 

اصل علمی تایید شده و مطرح در كشورهای توسعه یافته است.
طاهری در ادامه افزود: وزارت صمت برای بهبود اقتصاد معدنی 
در كشور اقدام به اجرای مصوبه ای كرده كه معادن راكد را تعیین 
تكلیف كند و این بخش مس��كوت مانده را به چرخه تولید مواد 
معدنی بازگرداند، اما زمانی كه بررس��ی دقیقی انجام شده پرونده 
بسیاری از این معادن در منابع طبیعی و محیط زیست با مشكل 

روبه رو شده است.
طاهری معتقد است این نوع عملكرد در بخش معدن فقط مربوط 
به كاهش سهم معدن از اقتصاد كشور و نزولی شدن تعداد مشاغل در 
بخش های مستعد است، در حالی كه اگر بتوانیم این معضل را به طور 
كل و اصولی برطرف كنیم رونقی قابل توجه در سراسر كشور و صنایع 
خواهیم داشت، چون هر فرصت شغلی ایجاد شده در معدن می تواند 

چهار برابر فرصت شغلی در صنایع پایین دستی ایجاد كند.

عملکرد دولت در بخش معدن فقط به کاهش سهم معدن از اقتصاد کشور می انجامد
حقوق قانونی برای تسهیل كسب و كار معادن است نه ایجاد گلوگاه

چالش

رییسانجمنصنفیکارفرمایانصنعتسیمانهشدارداد
خطر تعطیلی صنایع با رفتارهای غیركارشناسی

سیمان به عنوان یك كاالي صنعتی باالترین رقم تولید را در میان تمام كاالهاي صنعتی دیگر داراست اما به دلیل مانع تراشی های 
دولتی از جمله قیمت گذاری دستوری، این صنعت با مشكالتی مواجه شده كه حتی برخی كارشناسان در مورد خطر تعطیلی 

كارخانه های سیمان به مسووالن هشدار می دهند.
به اعتقاد رییس انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان، با وجود اینكه این صنعت طی هفت ماهه سال جاری در بسیاری 
از شاخص ها از جمله تولید و تحویل داخلی، رشد مناسبی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است اما نه تنها مورد 
حمایت قرار نمی گیرد بلكه برخی سیاست های ناعادالنه و غیركارشناسی منجر شده تا خطر تعطیلی این صنعت حس شود و سود 

حاصل از افزایش تولید و تحویل به  جای تولیدكنندگان، به جیب دالالن و واسطه ها سرازیر شود.
رضا جمارانیان با اشاره به اینكه صنعت سیمان از تمام تالش خود استفاده می كند تا نیاز كشور به این محصول استراتژیك به 
درستی تامین شود، اظهار كرد: صنعت سیمان در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تولید سیمان 13 درصد 
و در زمینه تحویل داخلی 1۸/6 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر با وجود محدودیت های اعمال شده به دلیل ویروس كرونا، 
تحریم های بین المللی علیه كشور و قیمت گذاری ناعادالنه و غیركارشناسی، صنعت سیمان تمام تالش خود را می كند تا كشور در 
حوزه سیمان با كمبود عرضه نسبت به تقاضا روبه رو نشود و پروژه های عمرانی و ساخت وساز از این جهت مصون بمانند. با این وجود 

افرادی با رفتار ناعادالنه و غیركارشناسی تالش می كنند صنعت سیمان هر روز ضعیف تر از گذشته شود.
رییس انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان در رابطه با افزایش تولید و تحویل داخلی سیمان در هفت ماهه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: این موفقیت ها در حالی به دست آمده كه سود اصلی افزایش تولید و تحویل به دلیل 
سیاست های اشتباه عاید دالالن و واسطه های صنعت سیمان می شود و صنعتگران و تولیدكنندگان توان ادامه فعالیت های خود 
را از دست می دهند. به بیان دیگر در شرایط كنونی و با اعمال قیمت های ناعادالنه هر چقدر سیمان بیشتر در كشور تولید شود، 

كارخانه های سیمان آسیب بیشتری می بینند و دالالن و واسطه ها نیز درآمد بیشتری كسب می كنند.
وی ضمن تاكید بر اینكه اقتصاد رقابتی به منزله بهره برداری بیشتر از اقتصاد در صورت رقابت بهتر در بازار است، تصریح كرد: 
در حالی كه برخی شاخص ها در حوزه تولید و مدیریت مالی نشان از رشد صنعت سیمان نسبت به دیگر صنایع حوزه ساخت وساز 
دارد اما هیچ حمایتی از این صنعت نمی شود. این نكته را باید در نظر داشت كه منظور ما از حمایت، رفتار برابر و عادالنه است و به 

دنبال هیچ امتیاز خاص و ویژه ای نیستیم.
این مقام صنعتی ادامه داد: تنها توقع ما این است كه رفتاری كه در قیمت گذاری با صنعت سیمان می شود، مشابه رفتاری باشد كه 

با فوالد، آهك، آجرسازی و... می شود و قیمت این محصول نیز به طور آزاد و مبتنی بر واقعیت های اقتصادی كشور تعیین شود.
وی با بیان اینكه قیمت كنونی هر پاكت 5۰ كیلویی سیمان تیپ دو، معادل 15 هزار و 5۰۰ تومان به عنوان قیمت فروش 
تولیدكننده قیمت گذاری شده است كه با احتساب هزینه حمل  و سود عامل فروش، حدودا باید 1۹ هزار و 5۰۰ تومان به دست 
مصرف كننده برسد، خاطرنشان كرد: این در حالی است كه همین محصول با همین مشخصات در بازار تهران كمتر از ۴۰ هزار 

تومان در مصالح فروشی ها پیدا نمی شود.
جمارانیان تصریح كرد: بدین ترتیب واحدهای تولید سیمان در صورت ادامه این مسیر توان مقاومت خود را در مقابل عدم 
تطبیق قیمت دستوری با واقعیت های اقتصادی از دست می دهد و دیگر نمی توانند مسیر تولید را ادامه دهند. روندی كه طی آن 
قیمت سیمان كشف و ابالغ شده، مورد تایید صنعتگران این عرصه نیست. قیمت گذاری ها به دور از رفتار كارشناسی بوده و فقط 

باعث سودجویی عده ای دالل و واسطه شده است.

عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلستاکیدکرد
ایجاد زنجیره ای از اشتغال با توسعه صنعت فوالد

عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت توسعه صنعت فوالد در كشور به عنوان یكی از صنایع پایه گفت: توجه 
به رشد و توسعه اصولی صنعت فوالد در ایران می تواند تضمینی برای رونق سایر صنایع نیز باشد. سیدجواد حسینی كیا اظهار كرد: 
خوشبختانه با توجه به ذخایر مناسب سنگ معدن و همچنین سند چشم انداز تعیین شده در زمینه فوالد دستاوردهای مناسبی در 
بخش های مختلف این صنعت به نام جمهوری اسالمی ایران ثبت شده است كه می توانیم با مدیریت بهینه و استفاده از فناوری های 
نوین این روند را تكمیل كنیم. حسینی كیا در ادامه افزود: سرمایه گذاری در صنعت فوالد در واقع سرمایه گذاری در زنجیره ای از 
ارزش افزوده است چون با تولید این ماده به عنوان ماده اولیه تولید در صنایع پایین دستی به نوعی این صنایع را تقویت و ارزش افزوده 

مناسب برای اقتصاد كشور مهیا كرده ایم.
وی همچنین درباره این میزان ارزش افزوده ایجادشده در این صنعت تاكید كرد: استانداردهای بین المللی در بررسی ایجاد 
ارزش افزوده سرمایه گذاری در صنعت فوالد نشان می دهد هر یك دالر سرمایه گذاری مستقیم در صنعت فوالد به 2/5 دالر ارزش افزوده 
در صنایع پایین دستی و سایر بخش های اقتصادی منجر خواهد شد.این عضو كمیسیون صنایع مجلس معتقد است در صورت مدیریت 
صحیح و دقیق سرمایه گذاری در صنعت فوالد و همچنین نظارت مناسب در كل زنجیره بدون تردید ایران می تواند دستاوردهای 
بسیار مناسبی در كل اقتصاد خود تجربه كند به این دلیل كه صنایع مناسبی در تكمیل زنجیره تولید به خود دیده كه می تواند با 
صادرات كاالی نهایی ارزش افزوده مطلوبی داشته باشد.به گفته وی، صنایعی همچون خودروسازی، لوله و پروفیل، لوازم خانگی و 
واگن سازی همه و همه مواردی هستند كه می توانند با استفاده از فوالد تولید داخل كشور كاالهایی با ارزش افزوده بسیار باال تولید 

كنند كه نه تنها نیازهای داخلی كشورمان را تامین می كند بلكه در بازارهای بین المللی ارزش افزوده مناسبی هم خواهد داشت.
 حسینی كیا گفت: البته دستاوردهای صنعت فوالد تنها در بخش ارزش افزوده خالصه نمی شود بلكه به نوعی در ایجاد مشاغل 
هم اثرگذاری بسیار مثبتی دارد چون در صورتی كه یك زنجیره كامل تولید را در این بخش مدنظر داشته باشیم می بینیم از معادن 
تا تولید و توزیع كاالی نهایی اشتغالزایی خواهد داشت.این عضو كمیسیون صنایع و معادن اظهار كرد: در بررسی هایی كه انجام شده 
و با استناد به استانداردهای بین المللی اشتغالزایی صنعت فوالد به گونه ای است كه هر دو فرصت شغلی مستقیم در صنعت فوالد 
تقریبا 13 نفر فرصت شغلی در سایر زنجیره تامین ایجاد می كند كه اگر این روند را تا پایان زنجیره تولید كاالی نهایی مدنظر داشته 
باشیم رقم قابل توجهی از فرصت های شغلی خواهیم داشت.وی معتقد است بخشی از مشاغل حذف شده طی سال های اخیر 
مربوط به عدم توجه به اهمیت همین ماده اولیه در صنایع پایین دستی و سوء نظارت در زمینه توزیع فوالد است به صورتی كه مثال 
خودروسازی ایران با مشكل روبه رو شد و مشاغلی در قطعه سازی به دلیل كمبود مواد اولیه از دست رفت یا در صنعت لوازم خانگی 
همینطور.حسینی كیا در همین حال تصریح كرد: خوشبختانه در صنعت فوالد میزان خودكفایی و بومی سازی دانش در خطوط 
تولید به اندازه ای باالست كه می توانیم با استفاده از مزایای دیگر همچون انرژی  ارزان قیمت، نیروی متخصص ارزان قیمت و دسترسی 
به آب های آزاد محصوالت نهایی با كیفیت و قیمت مناسبی را روانه بازارهای مصرف كنیم كه برای اقتصاد ایران ارزش افزوده باالیی 
ایجادخواهند كرد.به گفته حسینی كیا، در صورتی كه سرمایه گذاری اصولی در این زمینه داشته باشیم حتی واردات سنگ آهن از 
كشورهای دیگر و تبدیل آن به كاالی نهایی برای ایران اقتصادی شده و می تواند سهم بازار بین المللی مناسبی ایجاد كند، به همین 
دلیل نباید به دلیل نگرانی كمبود سنگ آهن طرح های فوالدی را زیر سوال برد.این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین 
تصریح كرد: البته بخش قابل توجهی از كمبود احتمالی سنگ آهن در ایران را می توان با استفاده از فناوری های نوین تامین كرد، 
چون هنوز در بخش اكتشاف و درصد استخراج مواد معدنی جای كار داریم كه این خود می تواند فرصتی به جای فكر كردن به 

موضوع واردات و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فوالد از خارج از مرزها شناخته شود.

 توليد 

كمتر از نیمی از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن برای این بخش هزینه شده است

دلنگرانیازافزایشحقوقدولتی
  خطر تعطیلی معادن 
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در حال��ی قانون مالیات بر خانه های خالی اخیرا به تایید 
ش��ورای نگهبان رسید و آماده اجرا شد كه سامانه امالک و 
اس��كان كه باید آمار خانه های خالی را برای اخذ مالیات به 
سازمان مالیاتی ارائه دهد، خالی از اطالعات است. سال های 
متمادی است كه كارشناسان اقتصادی از مالیات ستانی بخش 
مسكن به عنوان ابزاری برای تعادل بخشی در این بازار و كاهش 
قیمت یاد می كنند. با وجود اهمیت این مساله، اما در عمل 
مسووالن دولتی اقدام چندانی برای عملیاتی كردن این ابزار 
تاثیرگذار انجام ندادند و حتی برای عدم دریافت مالیات از بخش 

مسكن و خانه های خالی از سكنه نامه نگاری ها كردند.
شمار دقیق خانه های خالی در كشور هنوز مشخص نیست 
ولی برآوردی كه مسووالن بخش مسكن تاكنون اعالم كرده اند 
تا 2/5 میلیون خانه خالی در كشور وجود دارد كه 5۰۰ هزار 
خانه خالی در تهران است. باالخره پس از پیگیری های چندین 
ساله و تصویب مجلس، اخذ مالیات از خانه های خالی روند 
قانونی به خود گرفت و قانون مربوطه برای اجرا به دستگاه های 

اجرایی ابالغ شد. حال كه قانون اخذ مالیات از خانه های خالی 
ابالغ ش��ده، یكی از مهم ترین موانع اخذ مالیات از خانه های 
خالی، نبود یك س��امانه  جامع اطالعاتی است. در این راستا 
طی دو سال و چند ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی تالش كرد 
سامانه امالک و اسكان را راه اندازی كند كه این مهم بهمن سال 
گذشته عملیاتی شد. از آن زمان تاكنون یعنی طی 1۰ ماه 
اخیر برخی دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، 
راه اندازی سامانه یادشده را مثبت ارزیابی كرده اما در عین حال 
می گویند فعال اطالعاتی در این سامانه برای اعمال قانون وجود 
ندارد. معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با تسنیم 
می گوید: بر اساس قانون معیار اصلی شناسایی خانه های خالی 
از سكنه، سامانه امالک و اسكان است. این سامانه توسط وزارت 
راه و شهرس��ازی راه اندازی شده و اقشار مختلف مردم مكلف 

هستند اطالعات مربوط به واحد مسكونی خود )اجاره ای یا 
ملكی( را در این سامانه بارگذاری كنند.

محمود علیزاده افزود: اطالعات و دیتاهای این سامانه باید 
توسط دس��تگاه های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی 
تكمیل ش��ود تا سامانه بتواند قابلیت تشخیص خانه خالی 

را داشته باشد.
وی یادآور ش��د: بر اس��اس اصالح ماده 5۴ مكرر قانون 
مالیات های مستقیم كه اخیرا شورای نگهبان آن را تایید كرده، 
هر واحد مسكونی كه بیش از چهار ماه خالی بماند، مشمول 
پرداخت مالیات می شود. بر این اساس در سال اول معادل شش 
برابر مبلغ مالیات اجاره یك  سال، سال دوم 12 برابر و در سال 

سوم 1۸ برابر مالیات از مالك دریافت می شود.
وی با بیان اینكه دس��تورالعمل اجرای��ی اخذ مالیات از 

خانه های خالی باید سه ماه پس از الزم االجرا شدن قانون با 
همكاری وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی تدوین و تكمیل 
ش��ود، اضافه كرد: در قانون قبلی، معیار شناسایی خانه های 

خالی، خالی بودن آن به مدت دو سال بود.
معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با تاكید بر اینكه 
یكی از الزامات سامانه امالک و اسكان بارگذاری اطالعات و 
دیتا از س��وی مالكان است، گفت: بر اساس قانون تمام افراد 
كشور مكلف هستند كد ملی خود را به همراه كد پستی محل 
سكونت در سامانه امالک و اسكان بارگذاری كنند. در صورتی 
كه این اقدام از سوی مردم انجام نشود، واحد مسكونی خالی 
از س��كنه تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات خواهد شد. 
علیزاده با یادآوری اینكه شناسایی خانه های خالی به صورت 
اتوماسیون انجام می شود، اظهار كرد: همچنین چنانچه فردی 
اطالعات مربوط به واحد یا واحدهای مس��كونی خود را در 
سامانه بارگذاری نكند، از یكسری خدمات، حقوق اجتماعی و 

شهروندی محروم خواهد شد.

معاون حقوقی سازمان امور مالياتی خبر داد
محرومیت از حقوق شهروندی در صورت عدم ثبت اطالعات در سامانه امالک 

زاویه

هشدار جبران كسری بودجه دولت از محل اعتبار 
پروژه های عمرانی

تسنیم- رییس كمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینكه »نگران جبران كسری بودجه دولت از محل اعتبار پروژه های عمرانی 
هستیم« گفت: در این صورت طرح های عمرانی متوقف می شوند. رییس 
كمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: در الیحه بودجه سال 
1۴۰۰، حدود 1۰۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی در 
نظر گرفته شده است، حال این نگرانی وجود دارد كه دولت بخواهد در 
سال آینده، كسری بودجه خود را از محل اعتبارات عمرانی جبران كند و 

با این رویكرد عمال پروژه های عمرانی متوقف خواهند شد.
محمدرضا رضایی كوچی با انتقاد از روند تخصیص اعتبارات پروژه های 
عمرانی در كشور اظهار كرد: متاسفانه ساختار قانون و نظام بودجه ریزی 
كشور به  گونه ای است كه فرآیند تخصیص اعتبارات در اختیار سازمان 
برنامه و بودجه قرار دارد و نمایندگان بر اساس قدرت چانه زنی اقدام به 
تامی��ن اعتبار پروژه های عمرانی می كنند. وی ادامه داد: از س��وی دیگر 
نمایندگان مجلس از وزیر راه و شهرسازی درباره تامین اعتبار پروژه های 
عمرانی و روند اجرای این پروژه ها طرح سوال می كنند و وزیر مربوطه با 
حضور در مجلس اعالم می كند كه »تخصیص بودجه در اختیار من نبوده 

و سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.«
وی افزود: برای نظارت موثر مجلس بر عملكرد وزارت راه و شهرسازی 
در اجرای پروژه های عمرانی، اعتبارات ساالنه باید به وزارتخانه داده شود 
تا وزیر مربوطه پاسخگوی روند اجرای پروژه ها باشد، از این رو امیدوارم 
این مساله در الیحه بودجه سال آینده دیده شود. عضو كمیسیون عمران 
مجلس بیان كرد:  در الیحه بودجه سال 1۴۰۰، حدود 1۰۴ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده است، حال این 
نگرانی وجود دارد كه دولت بخواهد س��ال آینده، كسری بودجه خود را 
از محل اعتبارات عمرانی جبران كند و عمال پروژه های عمرانی متوقف 

خواهند شد.
رضایی كوچی به خانه ملت گفت: نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند 
كه منابع اعتباری جدیدی را در الیحه بودجه 1۴۰۰ برای حوزه عمران 
و پروژه های عمرانی در نظر بگیرند تا حداقل بخشی از پروژه ها در سال 

آینده اجرایی و تكمیل شود.

حمایت كنگره آمریکا از كمک جدید ۱۵ میلیارد دالری 
به خطوط هوایی

رویترز- كنگره آمریكا در بسته مالی جدید خود برای نجات اقتصاد 
15 میلی��ارد دالر ب��ه خطوط هوایی این كشور ب��رای پرداخت حقوق و 
دس��تمزد كاركنان آنها كمك خواهد كرد. مناب��ع آگاه اعالم كردند كه 
كنگره آمریكا در بسته مالی جدید خود برای نجات اقتصاد 15 میلیارد 
دالر به خطوط هوایی این كشور برای پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان 

آنها كمك خواهد كرد.
بر اساس توافقی كه دو حزب اصلی كنگره آمریكا روز یكشنبه از آن 
رونمایی كردند، ش��ركت های هواپیمایی ایاالت متحده 15 میلیارد دالر 
كمك مالی دریافت خواهند كرد تا بیش از 32 هزار نفر از كاركنان خود 
را كه به صورت موقت اخراج كرده اند، تا 31 مارس به لیست حقوق خود 

بازگردانند.
ای��ن كمك مالی بخشی از ۴5 میلیارد دالری اس��ت كه برای بخش 
حمل و نقل در یك بسته ۹۰۰ میلیارد دالری جدید برای مقابله با بحران 
مالی كرونا در نظر گرفته شده است. یك مشاور نماینده حزب دموكرات 
اعالم كرد كه آمتراک، بزرگ ترین شركت راه آهن مسافربری این كشور، 
ی��ك میلیارد دالر دریافت خواه��د كرد در حالی كه 1۴ میلیارد دالر به 
سیس��تم حمل و نقل عمومی و 1۰ میلیارد دالر ب��ه بزرگراه های ایالتی 

اختصاص می یابد.
به گفته سه منبع آگاه دیگر، این قانون همچنین شامل تغییرات قابل 
توجهی در نحوه اعطای مجوز به هواپیماهای جدید توسط اداره هواپیمایی 
فدرال آمریكا پس از دو سانحه بوئینگ 737 مكس در اندونزی و اتیوپی 

كه منجر به كشته شدن 3۴6 نفر شد، می شود. 

جزئیات قانون جدید در دسترس نیست
هنوز جزئیات بسته كمک كرونایی جدید كنگره 

آمریكا به طور رسمی اعالم نشده است. شركت های هواپیمایی ایاالت 
متحده پس از انقضای بس��ته نجات 25 میلیارد دالری ش��ش ماهه در 
تاریخ 3۰ سپتامبر بیش از 32 هزار نفر از كاركنان خود را در ماه اكتبر 

به صورت موقت اخراج كردند. 
خطوط هوایی امریكن ایرالینز فقط 1۹ هزار كارمند را به طور موقت 
اخ��راج كرد در حالی كه خط��وط هوایی یونایتد بیش از 13 هزار نفر را 

مشمول این برنامه كرد.

گروه حمل و نقل- ظهور نوع جهش یافته خبر
كرونا در انگلس��تان پس از یك دوره امیدواری 
به دنبال تولید واكسن شوک دوم را به صنعت 
هوانوردی وارد كرده اس��ت. نگرانی از گسترش 
این نوع از ویروس به س��ایر كشورها باعث شده  
پروازهای اكثر كشورها به مقصد لندن لغو شود. 
ایران نیز از جمله كشورهایی بود كه اعالم كرد به 
مدت دو هفته به مقصد این كشور پروازی انجام 
نخواهد داد. شناسایی نوع جدید بسیار مسری 
ویروس كرونا در انگلیس باعث شد كشورهای 
اروپا و نقاط دیگر جهان سفر به انگلیس را ممنوع 
كنند. انگلیس اواخر هفته گذشته نسبت به شیوع 
نوع جدیدی از ویروس كرونا هشدار داد كه تصور 
می رود قدرت شیوع آن 7۰ درصد باالتر از نوع 
اولیه این ویروس باشد. سازمان جهانی بهداشت 
اعالم كرد نوع جدید تاكنون در دانمارک، هلند 

و استرالیا شناسایی شده است.
خبر انتش��ار این نوع جدی��د ویروس كرونا 
باعث شد دولت انگلیس از برنامه های خود برای 
تسهیل رفت و آمد خانواده ها در ایام كریسمس 
عقب نشینی كرده و لندن و سایر مناطق جنوب 
این كشور را كه كانون آلودگی جدید هس��تند، 
قرنطینه كن��د. كشورهای متعددی در روزهای 
گذش��ته اعالم كردند قصد دارند مرزهای خود 
را ب��ه روی انگلیس ببندند. در اروپا، كشورهای 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایرلند و هلند اعالم كردند 
پروازها از انگلیس را ممنوع می كنند. اتریش و 
سوئد هم آماده اعالم ممنوعیت مشابه می شوند. 
فرانسه از یكشنبه شب به مدت ۴۸ ساعت ورود 
مسافران و بار از طریق جاده ای، هوایی، دریایی یا 
ریلی از انگلیس را ممنوع كرده است. بندر دوور 
هم به روی همه كشتی هایی كه انگلیس را ترک 
می كنند، بسته شد. گرانت شاپس وزیر حمل و نقل 
انگلیس روز دوشنبه اعالم كرد اندكی تعجب آور 

بوده كه فرانسه مرزش را به روی جابه جایی بار 
بسته است. دولت آلمان نیمه شب یكشنبه همه 
پروازها از انگلیس را معلق كرد. ینس اشپان وزیر 
بهداشت آلمان اظهار كرد جهش ویروس انگلیس 
هنوز در آلمان شناسایی نشده است. ممنوعیت 
بلژی��ك هم مانع انجام پروازها و حركت قطارها 
از جمله خدمات ریلی پرسرعت یورواستار شد. 
در ای��ن بین، ایتالیا همه پروازهای از این كشور 
را تا ششم ژانویه متوقف كرد و وزارت بهداشت 
ایتالیا اعالم كرد نخستین مورد ابتال به نوع جدید 
ویروس كرونا در رم گزارش ش��ده اس��ت. هلند 

پروازها از انگلی��س را تا اول ژانویه ممنوع كرد. 
ایرلند كه معموال ترافیك مسافری قابل توجهی 
با انگلیس در این وقت از س��ال دارد، اعالم كرد 
پروازها از انگلیس، ولز و اسكاتلند باید حداقل به 
مدت ۴۸ ساعت ممنوع شود. دولت انگلیس روز 
دوشنبه یك دیدار اضطراری برای بررسی وضعیت 
سفرهای بین المللی برگزار می كند. انتظار می رود 
ش��ورای اروپایی مذاكراتی در خصوص واكنش 
هماهنگ اتحادیه اروپا نس��بت به ش��یوع نوع 
جدید ویروس كرون��ا برگزار كند. این وضعیت 
ممكن اس��ت مذاكرات برگزی��ت را پیچیده تر 

كند. انگلیس و اتحادیه اروپا در خصوص روابط 
تجاری پس��ابرگزیت پس از خروج این كشور از 
بلوک اتحادیه اروپا در 31 دس��امبر در بن بست 
مانده اند و اختالفات بر س��ر مسائلی نظیر صید 
ماهی به قوت خود باقی مانده اند. سایر كشورها 
از جمله كانادا هم تدابیر جدیدی وضع و پروازها 
از انگلیس را ممنوع كرده اند. بر اس��اس گزارش 
شبكه CNBC، انگلیس نخستین كشوری بود 
كه با عرضه واكس��ن كووید 1۹ ساخت شركت 

فایزر و بایون تك موافقت كرد.
لغ�و دوهفت�ه ای پروازهای ای�ران به  � 

لندن
با وجود اینكه پروازهای ایران به مقصد انگلیس 
به دلیل شیوع كرونای جدید انگلیسی به دستور 
وزارت بهداش��ت تعلیق شده، معاون هوانوردی 
و امور بین الملل س��ازمان هواپیمایی كشوری 
اعالم كرد كه آخرین پرواز به مقصد این كشور 

روز سه ش��نبه آن هم به صورت یكطرفه انجام 
می شود. روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر 
اینكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
پروازه��ای ایران- انگلیس را لغو كرد. ش��هرام 
آدم نژاد معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی 
در این باره گفت: با توجه به شرایط پیش آمده 
جدید در ابتال به بیماری كووید 1۹ در انگلستان، 
به تشخیص وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كی و با هدف جلوگیری از انتقال بیماری 
و تالش برای حفظ س��المت م��ردم پروازهای 
بین تهران و مقاصد كشور انگلستان به مدت دو 
هفته تعلیق می شود. این در حالی است كه به 
نظر می رسد پروازهای خارجی به مقصد انگلیس 
لغو نشده است و فردا پروازی در پیش خواهیم 
داشت. ابوالقاسم جاللی معاون هوانوردی و امور 
بین الملل سازمان هواپیمایی كشوری در این باره 
به ایسنا گفت: آخرین پرواز شركت هواپیمایی 
ایران ایر امروز به مقصد لندن انجام می شود كه 
البته این پرواز تنها مسافرانی را كه از تهران قصد 
دارند به لندن بروند، می برد و برای بازگشت به 
صورت خالی برمی گردد. وی افزود: البته كروی 
پروازی ایرانی نیز كه حدود 1۴ نفر هستند در 
لندن سوار بر این هواپیما شده و پس از این، پرواز 
دیگری به انگلستان انجام نخواهد شد تا ببینیم 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و ستاد 
ملی مقابله با كرونا چه می گویند. معاون هوانوردی 
و امور بین الملل س��ازمان هواپیمایی كشوری 
ادامه داد: مسلما سالمت مردم برای مسووالن و 
شركت های هواپیمایی در درجه نخست اهمیت 
قرار دارد و به همین سبب پس از این پرواز، دیگر 
پروازی به مقصد انگلستان انجام نخواهد شد و 
منتظریم تا ببینیم ستاد ملی مقابله با كرونا و 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكی چه 

تصمیمی در ادامه خواهند گرفت.

سوغات جهش كرونا در انگلیس برای صنعت هوانوردی

شوكدوم

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

اصفهان

بررسی دغدغه ها و نیازهای شركت گاز اصفهان 
سیدمصطفی علوی، مدیرعامل شركت گاز اصفهان در جلسه ای كه با محسن دوازده امامی رییس دانشگاه فنی 
و حرفه ای استان اصفهان در راستای امضای تفاهمنامه همكاری های علمی، پژوهشی و فناورانه داشت، دغدغه ها 
و نیازهای علمی، پژوهشی و فناورانه شركت گاز استان را بیان كرد. علوی، یكی از دغدغه های مهم این شركت را 
حفظ پایداری گاز عنوان كرد و گفت: با توجه به اضافه شدن شهرهای شرقی استان به شمار مشتركین گازطبیعی 
و گازرسانی به این مناطق از طریق فشرده سازی گاز )CNG( و حمل با تانكر، موضوع گازرسانی مستمر و ایمن با 

تاكید برمصرف بهینه برای این شركت از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی افزود: مصرف بهینه گاز در استان اصفهان به لحاظ تعداد صنایع عمده موجود در این استان، تراكم جمعیت، 
ترافیك شهری و حجم آلودگی زیست محیطی اجتناب ناپذیر است، بنابراین از تمامی مشتركین عزیز تقاضا داریم 
در مصرف منطقی و بهینه گاز دقت و حساسیت زیادی داشته باشند. علوی، با اشاره به اینكه در وهله اول تامین 
گاز در بخش خانگی در اولویت است، گفت: بخش صنعت باید پیش بینی های الزم را نسبت به تهیه سوخت دوم 
داشته باشند، تا در شرایط سخت احتمالی مشكلی برای آنها ایجاد نشود. مدیرعامل شركت گاز استان اصفهان، 
افزود: در استان اصفهان بیش از یك میلیون و هشتصد هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند و ساالنه 

21 میلیارد مترمكعب گاز در سه بخش خانگی، صنعتی و عمومی توزیع می شود.
خراسان

معین های اقتصادی سبزوار 8۵۰ فرصت شغلی ایجاد كردند
مشهد- فریبا کیانی- معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری سبزوار گفت: معین های اقتصادی این شهرستان 
در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی تاكنون ۸5۰ فرصت شغلی ایجاد كرده اند. حسین فیض آبادی معاون توسعه 
و برنامه ریزی فرمانداری سبزوار با بیان اینكه این فرصت های شغلی را پنج معین اقتصادی شامل شركت های تعاون 
روستایی مهرنشانی، مزرعه مروارید، تعاونی عشایری، اتحادیه تعاون روستایی و بانك صنعت و معدن ایجاد كرده اند، 
گفت: اشتغال ایجاد شده در رشته های تولید تابلو فرش، فرش دستباف، كشاورزی، گیاهان دارویی و برخی واحدهای 
تولیدی ثبت شده است. وی توسعه مناطق روستایی را از اولویت های طرح مثلث توسعه اقتصادی دانست و اظهار 

كرد: معین های اقتصادی گام های عملی برای اشتغال در این مناطق برداشته اند.
معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری سبزوار خاطرنشان كرد: طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در مناطق 

روستایی متناسب با ظرفیت های كشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و گردشگری هر روستا عملیاتی شده است.

بهره برداری از 4 جایگاه برداشت آب شرب خیرساز در گناباد
مشهد- فریبا کیانی- چهار جایگاه برداشت آب شرب خیرساز با حضور فرماندار و مسووالن شهرستان گناباد افتتاح و 
مورد بهره برداری قرارگرفت. حامد قربانی، فرماندارگناباد با بیان اینكه برای جداسازی آب شرب در شهرستان تاكنون بیش 
از 5۰ میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: بهره برداری ازاین جایگاه ها در بحث پدافند غیرعامل درسطح شهرستان بسیار 
حائزاهمیت است.  هادی حیدری نیا مدیر امور آب و فاضالب گناباد گفت: به منظور بهبود كیفیت آب شرب شهرستان گناباد، 

ازسال 13۹6 پروژه جداسازی شبكه آب شرب در شهر گناباد و كاخك و از سال 13۹۹ در شهر بیدخت آغاز شد.
وی ادامه داد: با اجرای 27 كیلومتر شبكه امكان ایجاد جایگاه های برداشت آب شرب در شهرهای گناباد و كاخك 

میسر شد؛ در شهر بیدخت نیز به  زودی این مهم امكان پذیر خواهد شد.
وی به مشاركت افراد خیر و نیكوكار در اجرای پروژه های آبرسانی در این شهرستان اشاره كرد و افزود: 15 جایگاه 
در گناباد، شش جایگاه در كاخك و 1۰ جایگاه در شهر بیدخت توسط خیرین در قالب نذر آب ساخته خواهد شد. وی 
همچنین با بیان اینكه شش جایگاه نیز از محل اعتبارات استانی در شهر كاخك ایجاد می شود افزود: تاكنون ۹ جایگاه 
توس��ط خیرین در ش��هر گناباد ساخته یا بازسازی شده است. مدیر امور آب و فاضالب گناباد، اعالم كرد: برای این چهار 
جایگاه كه در سالروز والدت حضرت زینب »س« و گرامیداشت یاد و نام مدافعان سالمت افتتاح شد، دو میلیارد و 1۰۰ 

میلیون ریال هزینه شده است.
خوزستان

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در شركت ملی حفاری ایران
اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی مدیریت منابع انسانی شركت ملی حفاری ایران اقدام به برگزاری دوره های آموزشی 
مدیریت ریسك در سطح مدیران و روسای عملیاتی شركت كرده است. رییس آموزش عمومی اداره آموزش و تجهیز 
نیروی انسانی شركت در این باره توضیح داد: این دوره ها با هدف ایجاد نگرش با رویكرد مدیریت پیش فعال و پیشگیرانه 

مخاطرات بالقوه در كار تشكیل می شود.
سید روح اهلل موسوی گفت: با توجه به شرایط كرونا و لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی این دوره ها به صورت مجازی 

در قالب برنامه ریزی آموزشی شركت در سال جاری برگزار شد.
وی با اشاره به اینكه دوره نخست آموزشی ویژه مدیران با حضور 2۰ نفر از مدیران عملیاتی، پشتیبانی و ستادی از طریق 
برخط )آنالین( تشكیل شد، افزود: دوره دوم كه به روسای بخش های مختلف شركت اختصاص داشت روز پنجشنبه )27 

آذرماه( به مدت هشت ساعت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تشكیل و 22 نفر در آن مشاركت داشتند.
موسوی اظهار كرد: در این دوره دكتر هاشم ستاره استاد دانشگاه صنعت نفت مباحثی همچون مدیریت پیشگیرانه 
مخاطرات بالقوه، توانمندی در طبقه بندی مخاطرات براساس احتمال رخداد و شدت رخداد احتمالی، توانمندی در ادراک 

مناسب و ارائه منطقی راهكارهای مناسب در این راستا را تدریس و به پرسش های شركت كنندگان در دوره پاسخ داد.

اجرای بیست و نهمین طرح تاب آوری شبکه برق در كالنشهر اهواز
مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق اهواز گفت: بیست و نهمین طرح افزایش تاب آوری، اصالح و بهینه سازی شبكه 
برق این شركت در كالنشهر اهواز اجرا شد. مدیرعامل این شركت اظهار كرد: حفظ پایداری شبكه و ارائه خدمات مطلوب 
به شهروندان محترم همواره در دستور كار این شركت قرار دارد و در این راستا به منظور افزایش تاب آوری و تعمیر نقاط 
آسیب پذیر شبكه برق این كالنشهر، بیست ونهمین طرح تابش )تاب آوری اصالح و بهینه سازی شبكه برق( برای خطوط 

مناطق شیبان و زرگان از توابع شهرستان باوی انجام شد.
 حس��ن كریم��ی اف��زود: طی این عملیات پنج س��اعته اجرای دو طرح 1۰۹ از پایه چوب��ی به پایه بتونی گرد، 
جم��ع آوری پن��ج طرح و پایه 1۰۹چوبی، اجرای پنج طرح جدید 1۰۸ روی پایه های س��یمانی، اصالح جمپرهای 
طرح 12۰ به 1۰1 جنب نمایشگاه سلطان، اصالح جمپرهای طرح 12۰ ورودی كوی شهید بهشتی، اصالح جمپر 
سه دستگاه ترانس، شاخه زنی درختان جنب شركت اروندرنگ و نصب سه عدد بوش اسپالیس بخشی از اقدامات 

انجام شده در این طرح بود.

اصالح ولتاژ ۱۵ هزار مشترک برق خوزستان
با حضور 52۰ نفر از نیروهای فنی در قالب 111 گروه عملیاتی، اصالح ولتاژ بیش از 15 هزار مشترک بخش های 
مختلف، توسط شركت توزیع نیروی برق خوزستان رقم می خورد. علی خدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شركت 
توزیع نیروی برق خوزستان اظهار كرد: در دومین مانور سراسری »تعمیرات و بهینه سازی شبكه های توزیع نیروی برق 
كشور« كه در دو محور اصالح روشنایی معابر و اصالح ولتاژ شبكه در حال انجام است، شركت توزیع نیروی برق خوزستان 
با رعایت كامل پروتكل های بهداشتی، به صورت جهادی بیش از 1۰ هزار چراغ روشنایی معابر و شبكه های مربوطه را 

ساماندهی و بهینه سازی می كند.
دكتر علی خدری در آیین آغاز به كار این مانور سراس��ری كه با هماهنگی ش��ركت توانیر و به صورت 
ویدئو كنفرانسی برگزار شد، خاطرنشان ساخت: شركت توزیع نیروی برق خوزستان به صورت همزمان با 31 
استان كشور طی روزهای 27 و 2۸ آذر ماه در 25 مدیریت تابعه خود با به  كارگیری نزدیك به 52۰ نفر از 
نیروهای فنی و عملیاتی در قالب 111 اكیپ عملیاتی در حوزه »ساماندهی و بهینه سازی مصرف روشنایی 

معابر« در حال انجام این مانور است.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شركت توزیع برق خوزستان در خصوص ساماندهی 1۰ هزار چراغ روشنایی معابر 
و بهینه سازی مصرف شبكه روشنایی تصریح كرد: در آغاز فصل زمستان با كاهش دما و ورود سیستم های گرمایشی به 
مدار مصرف، هر سال شاهد افزایش قابل توجه مصرف گاز در كشور هستیم، كه اجرای این طرح اقدامی موثر به منظور 
همكاری در تامین گاز مصرفی مورد نیاز هموطنان است و با كاهش روشنایی معابر اصلی، میزان مصرف برق و در نتیجه 

نیاز نیروگاه های تولید برق به گاز نیز كاهش قابل توجهی پیدا خواهد كرد.

كارشناس اقتصاد مسكن با بیان اینكه روند كاهشی قیمت ها 
ابتدا به شكل افت معامالت بروز می كند كه هم اكنون شاهد آن 
هستیم، گفت: در كوتاه مدت قیمت مسكن كاهش می یابد اما 
سایه تورم ساختاری ناشی از سیاست های غلط پولی و مالی 
همچن��ان در میان مدت و بلندمدت اقتصاد كشور را تهدید 
می كند. حتی می بینیم در الیحه بودجه 1۴۰۰ قبل از اینكه 
درآمدهای نفتی باال برود برای هزینه كردن آن برنامه ریزی 
می كنند كه ادامه این رویكرد در قیمت كاالها از جمله مسكن 

منعكس خواهد شد.
مهدی سلطان محمدی در گفت و گو با ایسنا اظهار كرد: 
قیمت مس��كن به خصوص در سال 13۹۹ فراتر از انتظارات 
تحلیلگران افزایش پیدا كرد. اگر از ابتدای س��ال بر اس��اس 
رش��د تورم یا نقدینگی می خواستیم انتظارات تورمی را در 
نظر بگیریم، وضعیت فعلی بازار مسكن قابل پیش بینی نبود. 
حتی با توجه به قیمت دالر، رشد بازار مسكن فراتر از انتظار 
بود. در واقع جریان احساسی بر بازار مسكن حاكم شد و به 
همی��ن لحاظ احتمال افت قیمت ه��ا دور از انتظار نبود كه 
دیدیم در آذرماه این اتفاق افتاد زیرا از ابتدای س��ال جاری 
قیمت مسكن در تهران به طور متوسط 1۰ درصد در هر ماه 
افزایش یافت كه در مجموع رشد 7۰ درصد، رقم تكان دهنده ای 

محسوب می شود.

وی افزود: از اواسط آبان ماه تحوالت سیاسی بین المللی و 
امیدواری برای گشایش در برجام این تصور را ایجاد كرد كه 
درآمدهای نفتی باال می رود و قیمت ارز كاهش پیدا می كند. 
تاثیر موقت این گمانه زنی به شكل افت حدود 2۰ درصدی 
قیمت ارز خود را نشان داد. شاخص بورس نیز قبل از آن حدود 
3۰ درصد افت كرد و در مورد سایر كاالهای سرمایه ای از جمله 

مسكن نیز شاهد كاهش قیمت ها هستیم.
این كارشناس اقتصاد مسكن تصریح كرد: بازار مسكن به 
لحاظ س��نگین بودن به شوک های اقتصادی و سیاسی دیر 
واكنش نشان می دهد. با این حال وقتی مشخص شد كاهش 
قیمت های بورس و ارز، عارضه موقت است، تكنیكال نبوده 
و ریشه در تغییرات مهمی كه در افق انتظارات تورمی ایجاد 
ش��ده دارد، طبیعتا در بازار مسكن هم باید شاهد می بودیم 
كه انتظارات فروش��ندگان تعدیل شود. این باعث شد حجم 
معامالت پایین بیاید زیرا خریداران حاضر نیستند با قیمت های 
قبلی بخرند و اغلب فروش��ندگان نیز هنوز نپذیرفته اند كه 

قیمت ها باید پایین بیاید.
سلطان محمدی با بیان اینكه روند كاهش قیمت مسكن 
ابتدا با افت معامالت ش��روع می ش��ود خاطرنشان كرد: اگر 

دوره كاهش معامالت تداوم داشته باشد به تدریج عده ای از 
فروشندگان كه تعجیل بیشتری در فروش دارند یا تحلیل شان 
این است كه باید واقعیت را بپذیرند، با اختالف نرخ ها را پایین 
می آورند. در ماه های آبان و آذر شاهد كاهش حجم معامالت 
مسكن بودیم كه خبر از كاهش آتی قیمت ها می دهد. البته 
كاهش قیمت ها در بخش مسكن خیلی شدید نخواهد بود و 
با بازارهای بورس و ارز متفاوت است. با این وجود دوره هایی را 
داشته ایم كه قیمت مسكن روند منفی داشته و به نظر می رسد 

برای یك دوره كوتاه مدت شاهد كاهش قیمت باشیم.
وی تاكید كرد: از طرف دیگر ما یك تورم ساختاری مزمن 
در بیش از پنج دهه در كشور داشته ایم كه از قبل از انقالب 
شروع شده است. مادامی كه اصالحات ساختاری در هزینه ها و 
درآمدهای دولت ایجاد نشود، این وضعیت تورمی ادامه خواهد 
داشت، حتی اگر بر اساس شوک های سیاسی قیمت ها برای 

مقطعی كاهش یابد.
به گفته س��لطان محمدی، هنوز عزم جدی برای اصالح 
ساختار اقتصادی در دولت نمی بینیم. همچنان هزینه های 
دولت در حال افزایش است و در الیحه بودجه 1۴۰۰ منابع 
درآم��دی را حتی االمكان بر اس��اس درآمد نفت پیش بینی 

كرده اند. به محض اینكه درآمد نفت باال می رود یا حتی امید 
به افزایش قیمت می رود، چاه آن را از قبل می كنند و هزینه ها 
را افزایش می دهند. اگر این روند ادامه داشته باشد در قیمت 

كاالها از جمله مسكن و حتی نرخ ارز منعكس خواهد شد.
این كارش��ناس بازار مسكن تصریح كرد: اگر بخواهیم 
به طور میان مدت و بلندمدت ببینیم، متاسفانه همچنان 
چشم انداز تورمی دیده می شود اما این وضعیت گریزناپذیر 
نخواه��د بود. خیلی از كشورهای دنیا و كشورهای منطقه 
كه اقتصاد به مراتب متزلزل تری از ما داشتند، توانسته اند 
تورم را مهار كنند. این مهم مس��تلزم اصالح سیاست های 

پولی و مالی دولت است.
بنا بر این گزارش، مطابق اعالم بانك مركزی متوسط قیمت 
مسكن شهر تهران در آبان ماه 13۹۹ بالغ بر 27 میلیون و 
1۰۰ هزار تومان در هر متر  مربع بود كه نسبت به ماه قبل 1/۸ 
درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 11۸ درصد رشد نشان 
می دهد. این كمترین میزان افزایش ماهانه قیمت از اردیبهشت 
سال جاری تا كنون بوده است. معامالت نیز در هشتمین ماه از 
سال جاری به طور محسوسی كاهش یافت. در آبان ماه 13۹۹ 
تعداد ۴۴66 فقره معامله مسكن در شهر تهران به امضا رسید 
كه در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد كاهش و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 1/۸ درصد افزایش پیدا كرد.

پیش بینی بازار مسکن در آینده نزدیک و دور
چشم انداز
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تنظیم بازار پتروشیمی بر پایه مکانیسم بورس كاال
کاالخبر- دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی با اتكا به مكانیسم 
بازار در بستر شفاف بورس كاالیی با امضای عباس قبادی دبیر كارگروه تنظیم بازار 
كشور تصویب و منتشر شد. از محورهای راهبردی این دستورالعمل می توان به 
تدوین نقشه راه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی، مدیریت یكپارچه در حلقه های 
زنجیره ارزش، تخصیص بهینه منابع، رفع انحصار و مقابله با ساختار غیررقابتی 
بازار، مدیریت عرضه و تقاضا با اتكا به مكانیسم بازار در بستر شفاف بورس های 
كاالیی و ایجاد شفافیت در معامالت و نظارت بر عرضه و تقاضای معامالت در 
بورس های كاالیی اشاره كرد. بر این اساس نقطه عطف این دستورالعمل، تاكید 
بر مقابله با ساختار غیررقابتی بازار و مدیریت عرضه و تقاضا با اتكا به مكانیسم 
بورس های كاالیی اس��ت كه مدیریت صحیح عرض��ه، تقاضا و توزیع عادالنه 

محصوالت نیز از موارد مورد تاكید این دستورالعمل است.
گفتنی است روز گذشته 2۰۰ تن بنزن، 27 هزار و 33۴ تن مواد پلیمری 
و ۹۹۰ تن روغن پایه نیز در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد. 
همچنین 1۸ هزار و 32۰ تن قیر در تاالر صادراتی بورس كاالی ایران عرضه 
ش��د. بازار فرعی بورس كاالی ایران نیز در این روز عرضه 2۰ تن پلی اتیلن و 
اكس و هزار و 5۰۰ تن ورق گرم را تجربه كرد. در همین حال تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی بورس كاالی ایران میزبان عرضه 3 هزار و 65۰ تن ورق گرم، 
۴ هزار تن ورق گالوانیزه، هزار و 73۰ تن مس مفتول، 35۰ تن شمش سرب، 
6۰۰ تن ش��مش روی، ۴۰۰ تن ش��مش آلیاژی آلومینیوم و 1۴۰ تن سیم و 

مفتول مسی بود.

روز گذشته رقم خورد
عرضه فرآورده های هیدروكربوری در بورس انرژی

س�نا- روز دوش��نبه اول دی ماه، كاالهای برش سنگین، پنتان، سوخت 
كوره سبك و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، برش سنگین پتروشیمی جم، 
برش سنگین شركت پتروشیمی امیركبیر، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول 
پتروشیمی ش��یراز، متانول پتروشیمی فن آوران و نیتروژن مایع شركت فجر 
انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی و سوخت هوایی )اِی تی كی(، نفتای سبك 
و نفتای سنگین شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل 

بازار فیزیكی بورس انرژی ایران عرضه شد. 
روز یكشنبه نیز كاالهای حالل ۴۰2 و حالل ۴۰6 پاالیش نفت اصفهان، 
حالل ۴۰2 پاالیش نفت كرمانشاه، قطران عمده ذوب آهن اصفهان، میعانات 
گازی مجتمع گازی پارس جنوبی، رافینت و برش سنگین حاصل از پاالیشگاه 
نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوییل پتروشیمی بیستون و نفتای سنگین 
پاالیش نفت تهران در رینگ داخلی و ته مانده تصفیه شده برج تقطیر )1۴۰- 
)ATR  پاالیش نفت شازند در رینگ بین الملل بازار فیزیكی بورس انرژی ایران 
مورد معامله قرار گرفتند. طی معامالت این روز بیش از 32 هزار و 72 تن انواع 
ف��رآورده هیدروكربوری به ارزش بیش از 27۹3 میلیارد و 263 میلیون ریال 
در بازار فیزیكی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. در همین حال 
معاون فروش ش��ركت نفت ایرانول از بازگشت محصوالت این شركت پس از 
۹ سال، به رینگ صادراتی بورس انرژی و بورس كاال طی هفته گذشته، خبر 
داده اس��ت. امیرعظیمی در این باره افزود: در راستای شفافیت در عملكرد، با 
دستور محمدحسین رزاقی مدیرعامل شركت نفت ایرانول، محصوالت تولیدی 
این شركت پس از وقفه ای ۹ ساله به رینگ صادراتی بورس های كاال و انرژی 
بازگشتن��د. وی تصریح كرد: در عرضه های انجام ش��ده كه در تاریخ های 1۸، 
22 و 25 آذرماه 13۹۹ صورت پذیرفت، محصوالتی نظیر اكس��تراكت سبك 
و سنگین در رینگ بین الملل بورس انرژی و اسالک واكس سنگین در رینگ 
صادراتی بورس كاال به فروش رسیدند. عظیمی از تداوم و گسترش عرضه سایر 
محصوالت صادراتی این شركت خبر داد و افزود: در آینده نزدیك محصوالت 
بیشتری از تولیدات این شركت در رینگ های داخلی و صادراتی بورس كاال و 

انرژی عرضه خواهند شد.

با تصمیم بورس تهران صورت گرفت
كاهش دامنه نوسان 4 شركت فرابورسی

بورس پرس- بورس تهران با توجه به عدم ایفای كامل تعهدات توس��ط 
بازارگردان در نماد چهار شركت از تغییر دامنه نوسان 1۰ به 5 درصدی خبر 
داد. سمیرا خشنود مدیر عملیات بازار شركت بورس تهران در اطالعیه ای اعالم 
كرد: با توجه به عدم ایفای كامل تعهدات توسط بازارگردان در نماد شركت های 
بهنوش، ایران تایر، كشاورزی  و دامپروری  مگسال و قند اصفهان، دامنه نوسان 

این نمادها از یكم دی ماه از 1۰ به 5 درصد تغییر یافت.

گروه بورس- بازار س��رمایه روز گذشته 
نیز با نوس��ان و افت شاخص كل مواجه بود. 
در ابت��دای این روز، نماگر بازار افت 11 هزار 
واحدی را تجربه كرد. س��پس با تغییر مسیر 
معامالت و افزایش تقاضا 16 هزار واحد رشد 
كرد اما در س��اعات پایانی مج��ددا عرضه ها 
افزای��ش یافت تا در نهای��ت با افت دو هزار و 
7۰۸ واح��دی روی پله ی��ك میلیون و ۴36 
ه��زار و ۴15 واحد قرار بگی��رد. با این حال، 
شاخص های هم وزن و بازار فرابورس مسیری 
متف��اوت از بورس را طی كرده و در محدوده 
مثبت پیشروی كردند. طی دو روز گذش��ته 
س��هام ش��ركت های دالرمحور غالب��ا با افت 
همراه و شاهد تشكیل صفوف فروش سنگین 
بوده اند. عالوه بر شایعات و حاشیه های داخلی 
به ویژه در مورد صنایع فوالدی و گروه فلزات، 
تحلیلگران بالتكلیفی بازار در برابر نرخ دالر را 
از دیگر عوامل در جا زدن نمادهای دالرمحور 
و صادراتی می دانن��د. مجموع معامالت بازار 
س��رمایه نیز روز گذشته با كاهش مواجه بود 
و روی رق��م 16 ه��زار و 2۰6 میلیارد تومان 

قرار گرفت.
در پایان داد و س��تدهای نخستین روز از 
فصل زمستان، شاخص كل ۰/1۹ درصد افت 
كرد. با این حال ش��اخص هم وزن رشد چهار 
ه��زار و 5۸۰ واحدی مع��ادل 1/۰2 درصد را 
تجربه كرد. شاخص آزاد شناور هم ۸2 واحد 
باال رفت اما شاخص های بازار اول و بازار دوم به 
ترتیب ۰/23 و ۰/1۴ درصد افت كردند. بورس 
در این روز معامالتی به ارزش 1۰ هزار و 7۰3 
واحد را تجربه كرد. در این روز نمادهای فخوز 
و رمپنا بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای شستا، 
خ��ودرو، فوالد، ش��پنا و كگل بیشترین تاثیر 
منفی را در ش��اخص كل داشتند. همچنین 
شس��تا، ش��پنا، خودرو، كاما، وتجارت، فملی 
و خس��اپا پرتراكنش ترین نمادهای بورس��ی 
بودند. در آن سوی بازار سرمایه، فرابورس راه 
متفاوتی را در روز دوش��نبه طی كرد و 255 
واح��د باال رفت. در ای��ن بازار نمادهای آریا و 
دی بیشترین تاثیر منفی و نمادهای مارون، 
بپاس، میدك��و، زاگرس و بنو بیشترین تاثیر 
مثبت را در شاخص داشتند. همچنین بپیوند، 
وسپهر، دی، زدشت، بگیالن، چخزر و شاروم 

پرتراكنش ترین نمادهای فرابورس��ی بودند. 
فرابورس در پایان داد و ستدهای روز گذشته 
بازار سرمایه توانست معامالتی به ارزش پنج 

هزار و 5۰3 میلیارد تومان را ثبت كند.
نرخ دالر نقطه ابهام بازار سرمایه � 

احمد اشتیاقی- كارشناس بازار سرمایه- در 
گفت وگو با بورس نیوز درباره علت اصلی نوسان 
بازار طی معامالت روزهای گذشته اظهار كرد: 
با توجه به افزایش قیمتی كه در كامودیتی ها 
به وجود آمده، P/E س��هم های پتروشیمی، 
معدنی و فلزی مناسب است و در محاسبات   
P/E آنها 6 تا 7 می شود كه ارزنده است. وی 
اف��زود: در این زمان بازار خریدار می ش��ود و 
صف برای این س��هم ها تشكیل و عرضه زیاد 
می ش��ود و با توجه به نقدینگی این روز های 
بازار، این نقدینگی جذب این سهم ها شده و 
دیگر قدرت الزم را برای روز آینده برای خرید 
پرحجم ندارد بنابراین روند رو به رشد متوقف 
می ش��ود و به دلیل اینكه كماكان با موضوع 
عدم تعادل مواجه هستیم، بازار نمی تواند در 
مثبت یك یا منفی یك معامله كند بنابراین 
به  آرامی قدرت آن تحلیل می رود و با كاهش 
قیمت مواجه می ش��ود. این كارش��ناس بازار 

سرمایه اظهار كرد: زمانی كه سهم های خوب 
و شاخص كه  P/E آنها 6 است، با عرضه زیاد 
مواجه می شوند وضعیت سهم های دارایی محور 
همانند پاالیشی ها كه اطالعات آنها ابهام دارد 
و قابلیت رش��د ندارند، مشخص اس��ت و به 
دلیل اینكه نمی توانند به س��مت باال حركت 
كنند و مقاومت را بشكنند، به س��مت پایین 
حركت می كنند تا مجددا جذاب ش��وند. وی 
ادامه داد: ب��ا این روند كف بازار یك  میلیون 
و 3۰۰ هزار واحد و س��قف آن نیز تا یك ماه 
آین��ده یك  میلیون و 6۰۰ هزار واحد خواهد 
بود. اش��تیاقی بابیان اینكه تا زمان اس��تقرار 
دولت جدید آمریكا و تصمیم درباره بازگشت 
به برجام، بازار با تردید مواجه اس��ت، تصریح 
ك��رد: تا زمانی كه قیمت دالر مشخص نشود 
ب��ازار به همی��ن منوال معامل��ه خواهد كرد 
ام��ا پس از تعیین تكلیف ش��دن قیمت دالر 
قطعا وضعیت ب��ازار متفاوت خواهد بود. این 
كارشناس بازار سرمایه با بیان اینكه كف بازار 
بسته  شده است، خاطرنشان كرد: تنها نقطه 

ابهام بازار قیمت دالر است.
 اگر قیمت دالر زیر 22 هزار تومان باش��د 
ش��اخص روی یك  میلیون و 6۰۰ هزار واحد 

متوق��ف می ش��ود اما اگر زیر ای��ن رقم نرود 
ش��اخص تا یك  میلی��ون و ۸۰۰ هزار واحد 

می تواند برسد.
رش��د حداقل 2۰ درصدی ب��ازار تا پایان 

سال
در همی��ن حال مهدی صادقی ش��اهدانی 
اقتصاددان در خصوص وضعیت بازار سرمایه 
بیان كرد: به نظر می رس��د بازار س��رمایه در 
چند ماه گذش��ته، تالطم منفی خود را طی 
ك��رده و حاال چشم انداز آینده این بازار كامال 
روشن اس��ت. چالش ها و نوس��ان های رو به 
پایین چند ماه قبل، به پایان رس��یده و بازار 
سرمایه می تواند پناهگاهی برای سرمایه های 
مردم باش��د. وی ادامه داد: به نظر می رس��د 
بازار سرمایه در 3سه ماهه پایانی سال جاری، 
رشد 2۰ تا 25 درصدی داشته باشد و شاخص 
مح��دوده یك میلیون و 7۰۰ هزار واحدی تا 
یك میلی��ون و ۸۰۰ ه��زار واحدی را لمس 
كند. البته مشروط بر آنكه ش��وكی به اقتصاد 
كش��ور وارد نشود و بحران سیاس��ی خاصی 
ایجاد نشود. صادقی ش��اهدانی افزود: به كلیه 
اش��خاصی كه قصد دارند بازدهی مناسبی از 
س��رمایه گذاری های خود كسب كنند توصیه 

می شود در بازار سرمایه، سرمایه گذاری كنند 
و حتم��ا این س��رمایه گذاری آثار مثبتی هم 
در پویای��ی اقتص��اد كشور به هم��راه خواهد 
داش��ت اما كلیه اش��خاصی ك��ه در این بازار 
مشاركت دارند، توجه داش��ته باشند كه این 
بازار، بازار سرمایه گذاری های بلندمدت است 
و س��رمایه گذارانی كه قصد س��رمایه گذاری 
كوتاه مدت دارند بهتر است از سایر سیستم ها 
ازجمله ش��بكه بانكی برای س��رمایه گذاری 
استفاده كنند. رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه 
امام صادق)ع( تصریح ك��رد: این بازار خاص 
سرمایه گذارانی است كه استراتژی میان مدت 
و بلندم��دت دارن��د و بازده��ی كوتاه م��دت 
ای��ن بازار، همیشه جذاب نیس��ت. همچنین 
ب��ه س��رمایه گذاران توصیه می ش��ود هرگز 
برای س��رمایه گذاری در بازار سرمایه، شرایط 
زندگ��ی خ��ود را تغییر ندهن��د. مثال فروش 
منزل مسكونی و خودروی شخصی و... برای 
خرید سهام اصال منطقی نیست و مردم نباید 
دارایی های��ی را كه برای زندگ��ی روزمره به 
آن نی��از دارند، تبدیل به س��هام كنند. ورود 
به بازار س��رمایه نیازمند اطالعات و حداقلی 
از دانش مالی و تحلیلی اس��ت. وی در پایان 
خاطرنش��ان كرد: اما ابزارهایی برای كمك به 
آن گروه از س��رمایه گذاران ك��ه دانش مالی 
كافی ندارند، تعریف  ش��ده و بهتر اس��ت این 
گروه از سرمایه گذاران، از طریق صندوق های 
س��رمایه گذاری و سبدگردان ها اقدام به ورود 
ب��ه بازار س��رمایه كنند و از س��رمایه گذاری 
مستقیم بپرهیزند تا دچار ضرر و زیان نشوند. 
این نهادها توس��ط تیمی از متخصصان اداره 
می شود و طبیعی است كه در صورت تالطم 
منفی در بازار، سرمایه گذاران آسیب كمتری 

متحمل خواهند شد.
ناتوانی بازار از رشد شارپی � 

ایمان رئیسی دیگر كارشناس بازار سرمایه 
نیز در گفت وگو با تجارت نیوز در رابطه با بازار 
س��هام گفت: بازار به جایی رسیده كه ریزش 
جدی منطقی نیس��ت و توان رشد شارپی را 
نیز ندارد و به نظرم در آینده بازار به این درک 
خواهد رسید اما تنها ترس بازار سهام فعال از 
ریزش قیمت دالر اس��ت و  به نظر می رس��د 
تمام بازارها از جمله بازار سرمایه در بالتكلیفی 
وضعیت آینده سیاست خارجی به سر می برند 
و فعال باید برای تعیین تكلیف دالر صبر كنیم. 
این كارشناس در رابطه با ادامه روند بازار سهام 
گفت: در مجموع اگر شاخص به یك میلیون 
و 53۰ هزار واحد برسد، روند رو به باال و اگر 
یك میلیون و ۴۰۰ هزار واحد پایین تر بروند، 

روند رو به پایین خواهد بود.

شاخص كل 2 هزار واحد عقب نشست

سهامدالری،سرعتگیررشدبورس
خبر

یك تحلیلگر بورس گفت: از الگوریتم نباید فقط به 
قصد گرفتن سود در بازار استفاده كرد بلكه از آن برای 
س��یگنال گیری و س��فارش گذاری خودكار یا مدیریت 
ریس��ك هم می توان بهره گرفت. مجید عبدالحمیدی 
فع��ال در حوزه معامالت الگوریتم��ی افزود: زمانی كه 
معامالت بورس راه افتاده و رایانه ها به ش��كل امروزی، 
در دنیای مالی نفوذ نك��رده بودند، معامالت به صورت 
فیزیكی و س��نتی انجام می شد و برای خرید و فروش 
یك س��هم، باید حتما مراجعات حضوری به ساختمان 
ب��ورس تهران واقع در خیابان حافظ صورت می گرفت. 
الزم بود متقاضیان قیمت روز س��هم خود را روی تابلو 
مشاهده و س��پس فرم خرید یا فروش را پر می كردند. 
وی ادام��ه داد: اما ام��روز به لطف پیشرفت تكنولوژی، 
س��هامدار می تواند به راحتی پشت سیس��تم شخصی 
خود در منزل یا محل كار بنشیند و قیمت س��هم ها را 
به صورت آنالین در وب سایت های مختلف نگاه كند و بر 
مبنای آن، تصمیم به معامله بگیرد. مروری بر این روند 
نشان می دهد كه هیچ كس نتوانس��ته جلوی پیشرفت 

تكنولوژی را بگیرد.
تکنولوژی، نیاز بازارهای مالی � 

عبدالحمیدی در گفت وگو با مهر گفت: نحوه معامالت 
و تعداد س��هام حاضر در بورس در گذر زمان تغییرات 
زیادی كرده است به نحوی كه حجم سرمایه یك فرد، 
در نحوه معامالت وی تاثیر مستقیم گذشته و از طرفی 

با بزرگ تر ش��دن بازار و افزایش تعداد س��هم ها، ذهن 
انسان به دلیل محدودیت هایی كه دارد، نمی تواند همه 
بازار را همزمان رصد كند. از این رو تكنولوژی معامالت 
خودكار و هوش مصنوعی نیز وارد معامالت در بازارهای 
مالی ش��ده است. وی ادامه داد: معامالت الگوریتمی یا 
معام��الت خودكار، یك ابزار معامالتی بازارهای بورس 
است به نحوی كه با استفاده از آن می توان با بهره گیری 
از هوش مصنوعی و اس��تراتژی های مدنظر، به صورت 
خودكار و یا نیمه خودكار و البته با اس��تفاده از كدهای 
برنامه نویس��ی ش��ده یا س��امانه های موجود در بازار، 
موقعیت های مناسب در بورس را شناسایی و آنها را در 

بهترین زمان موجود شكار كرد.
دور ش�دن از معامالت هیجانی با استفاده از  � 

الگوریتم ها
ای��ن تحلیلگر بازار س��رمایه ادامه داد: بس��یاری از 
اف��راد، معامالت الگوریتمی را با اس��تراتژی معامالتی 
یا فیلترنویس��ی اش��تباه می گیرند در صورتی كه همه 
اینها زیرمجموعه ای از معامالت الگوریتمی هستند به 
نحوی كه با معامالت الگوریتمی می توان اس��تراتژی ها 
و خروجی فیلترهای مد نظر خود را به هسته معامالت 
ارس��ال كرد. ضمن اینكه الگوریتم ها می توانند بیش از 

یك مورد باش��ند و به صورت تركیبی و پیچیده، مورد 
اس��تفاده قرار گیرند به خصوص اینكه آنها برای انجام 
معامالت، بررس��ی های مختلف��ی از جمله زمان بندی، 
قیم��ت و حجم را در بازار انجام می دهند و بر اس��اس 
دیتاهای موجود، برای معامالت تصمیم گیری می كنند. 
عبدالحمیدی ادامه داد: این ابزار كمك می كند تا بدون 
درگیر ش��دن احساسات و یا هیجان ها، در بازار معامله 
كرد و در نهایت موجب افزایش حجم معامالت شد. به 
همین دلیل در شرایط فعلی، بازارگردان ها با استفاده از 
این معامالت به راحتی تعهداتی همچون حجم تكلیفی 
و خری��د در منفی ها، صف فروش و فروش در مثبت ها 
و ص��ف خرید را به راحتی با س��رعت باال و بدون خطا 

انجام می دهند.
فضای بورس تغییر کرده است � 

عبدالحمیدی معتقد است باید قبول كرد بورس سال 
۹۹ با بورس سال ۹1 تفاوت های زیادی كرده و ایران هم 
باید همچون سایر كشورها، به سمت استفاده از ابزارهای 
جدید ب��رای تصمیم گیری بهتر و راحت تر در معامالت 
حركت كند به نحوی كه هر شخصی بتواند از این ابزارها 
برای معامالت خود در بازارهای مالی اس��تفاده كند اما 
نكته حائز اهمیت آن است كه از این ابزار، فقط به قصد 

گرفتن سود در بازار نباید استفاده كرد بلكه گاهی اوقات 
از ای��ن ابزار، فقط برای س��یگنال گیری و محدود كردن 
تعداد فرصت های معامالتی، س��فارش گذاری خودكار یا 
مدیریت ریسك و سرمایه نیز استفاده شود. عبدالحمیدی 
معتقد است برای استفاده از این شیوه باید به نرم افزار و 

سخت افزارهای مناسب دسترسی داشت.
 البته داش��تن تخصص و تجرب��ه در بورس نیز برای 
اس��تفاده از معامالت الگوریتمی یك ضرورت محسوب 
می ش��ود و در حقیق��ت، معام��الت الگوریتمی به هیچ 
وجه مناس��ب افراد تازه كار نیست؛ این شیوه در تمامی 
بازارهای جهانی استفاده می شود و می توان ادعا كرد كه 
تمام��ی معامالت حجم باال در بورس های بزرگ دنیا، با 
استفاده از ربات انجام می شود. وی اظهار كرد: تكنولوژی 
معامالت الگوریتمی به س��رعت در حال پیشرفت است 
و برنامه نویس��ان و تحلیل گران بس��یاری، 1۰۰ درصد 
تمركز خود را روی هوشمندسازی برنامه های معامالت 
الگوریتمی گذاشته اند؛ ضمن اینكه استفاده از این روش 
در ب��ازار بورس ایران نی��ز رواج دارد؛ اما در حال حاضر 
عده كمی قادر به اس��تفاده از این معامالت هستند كه 
این موضوع البته درست نیست و باعث سود بردن برای 
عده ای خاص خواهد شد. عبدالحمیدی گفت: احتماال در 
آینده و با وضع قوانین جدید، امكان استفاده از معامالت 
الگوریتمی برای فعاالن بورس تهران اعم از حقیقی ها و 

حقوقی ها نیز فراهم خواهد شد.

تحليلگر بازار سرمایه مطرح کرد
احتمال آزادسازی معامالت الگوریتمی در بورس

زاویه

س��خنگوی شركت های س��رمایه گذاری استانی سهام 
عدالت، گفت: سهامداران سهام عدالت كه روش غیرمستقیم 
را انتخاب كرده اند تا پایان س��ال به صورت تجمیع شده، 
سود سهام 36 ش��ركت بورسی را دریافت می كنند. اكبر 
حیدری گفت: از مزایای انتخاب روش غیرمستقیم سهام 
عدالت، نحوی پرداخت س��ود س��االنه سهام شركت ها به 
صورت تجمیع ش��ده اس��ت افرادی كه روش مستقیم را 
انتخ��اب كرده اند باید برای دریافت س��ود س��هام به 36 
شركت بورس��ی مراجعه و از چگونگی دریافت سود خود 
مطلع شوند. وی ادامه داد: با توجه به حضور حجم باالیی 
از سهامدار خرد در بازار سرمایه، 1۴ شركت بورسی مصوب 
كردند كه س��ود سهام را از طریق سامانه سجام پرداخت 
كنند. سخنگوی شركت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت گفت: شركت های سرمایه گذاری استانی نسبت به 
وصول سود 36 شركت بورسی اقدام می كنند و به صورت 
تجمیع شده، سود به حساب س��هامداران واریز می شود. 
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، وی افزود: سهامدارانی كه 
روش غیرمس��تقیم را انتخاب كرده  اند برای دریافت سود 
سهام خود نیاز به اقدام خاصی ندارند. حیدری اضافه كرد: 
شركت های  سرمایه  پذیر، میزان و نحوه توزیع سود را در 
مجامع ساالنه خود مشخص می كنند و ۸ ماه فرصت دارند 
تا نسبت به انجام سازوكار پرداخت سود به سهامداران اقدام 
كنند. وی گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی بورس، مقرر 
شد وصول سود 36 شركت سرمایه پذیر به صورت یك جا 
و بدون نیاز به مراجعه حضوری مردم، توسط شركت های 

استانی پرداخت شود. سخنگوی شركت های سرمایه گذاری 
استانی س��هام عدالت افزود: سود سال مالی شركت ها به 
صورت منظم در همان سال پرداخت شده و برای پرداخت 
سود سال مالی ۹۸ شركت ها، با سازمان خصوصی سازی در 
تعامل هستیم تا با امضای تفاهمنامه ای به مانند سال های 
گذشته، از سامانه سهام عدالت در پرداخت سود، استفاده 
شود. وی ادامه داد: در سامانه سهام عدالت، شماره حساب 
افراد وجود دارد و نیاز به اقدام جدیدی برای دریافت سود 

سهام نیست.
افزایش سود سهامداران با رشد بازار � 

حیدری با تاكید بر اینكه با توجه به رشد بازار سرمایه، 
حجم س��ود های پرداختی بیشتر نیز می ش��ود، افزود: با 
توجه به مهیا ش��دن زیرساخت های سامانه سهام عدالت 
برای واریز س��ود س��هام، سود س��هام عدالت افرادی كه 
روش غیرمستقیم را انتخاب كردند تا پایان سال پرداخت 
می ش��ود. حیدری درب��اره برگزاری مجامع ش��ركت های 
سرمایه گذاری استانی نیز گفت: تعاونی های سهام عدالت، 
نماین��ده قانونی س��هامدارانی كه روش غیرمس��تقیم را 
انتخاب كرده اند هستند و در مجامع حضور پیدا می كنند، 
اما چون س��هامداران این ش��ركت ها بس��یار زیاد هستند 
برخی معتقداند ك��ه مجامع به صورت الكترونیك برگزار 
شود. سخنگوی شركت های سرمایه گذاری استانی سهام 

عدالت افزود: با توجه به اینكه حدود 3/5  میلیون خانوار 
دسترسی به كوچك ترین زیرساخت ها، چون تلفن همراه 
و اینترنت ندارند اگر اصرار به برگزاری مجامع شركت های 
سرمایه گذاری استانی به صورت الكترونیكی باشد در حق 

این افراد اجحاف می شود. 
گفتنی است آخرین اخبار از آمادگی شركت سپرده گذاری 
مركزی برای ارائه سرویس های الزم به بانك ها برای اعطای 
ك��ارت اعتباری به مشموالن س��هام عدالت حكایت دارد و 
بانك ه��ا می توانند بر مبن��ای ارزش روز دارایی افراد برای 
اعطای اعتبار اقدام كنند. به گزارش ایس��نا، كارت اعتباری 
سهام عدالت بر مبنای ارتباط بین بازار پول و بازار سرمایه  
طراحی ش��ده و فرد یا وثیقه گذار می تواند از طریق درگاه 
الكترونیك بانك ها درخواس��ت خود را ارس��ال  كند و پس 
از آن س��رویس ها و تبادالت اطالعاتی بین شركت سپرده  
گذاری مركزی و بانك ها برقرار می شود. بر این اساس، برخی 
از بانك ها طرح را در قالب اعطای كارت اعتباری دیده اند و 
برخی از بانك ها در صدد این هستند كه یكی از حساب های 
مشتری را شارژ كنند و سهامدار بتواند از تسهیالت مربوطه 
در بانك ها برخوردار شوند. در واقع هر بانكی متناسب با سطح 
پوشش ریسك به درصدی از دارایی خود را در قالب اعتبار 
ارائه می دهد. برخی بانك ها 6۰ درصد ارزش روز دارایی فرد 
و برخی تا 1۰۰ درصد هم برای اعطای تسهیالت پیش بینی 

كرده اند كه مكانیس��م آن بس��تگی به بانك عامل دارد. در 
نهایت درخواست فرد به شركت سپرده گذاری مركزی ارسال 
می ش��ود. این درخواست ها به صورت تجمعی بوده و بحث 
توثیق مكانیزه اتفاق می افتد و بعد از آن شركت به بانك اعالم 
می كند كه سهام فرد توثیق شد و بانك می تواند به سهامدار 
اعتب��ار دهد. برخی از بانك ها در نظر دارند این مبلغ را در 
قالب شارژ كردن كارت عادی مشتریان، برخی كارت خرید و 
برخی از طریق روش های نوین پرداخت شارژ كنند. این طرح 
به صورت ویژه برای مشموالنی است كه روش غیرمستقیم  
را برای مدیریت سهام خود انتخاب كرده اند. در حال حاضر 
برای مس��تقیم ها چند بانك از جمله بانك ملی این كار را 
انجام می دهند، اما با توجه به اینكه غیرمستقیم ها حدود 3۰ 
میلیون هستند تعداد بانك بیشتری به این طرح می پیوندند. 
مشمول سهام عدالت كه روش غیرمستقیم را برای مدیریت 
سهام خود انتخاب كرده است، باید سجامی باشد و بعد از 
احراز هویت در اپلیكیشن های مربوط به بانك های عامل و 
پس از اینكه ش��ركت س��پرده گذاری سجامی بودن فرد را 
برای بانك تایید كرد، می تواند دارایی خود را مشاهده كند 
و متوجه شود چقدر دارایی سهام عدالت دارد و متناسب با 
آن، فرم مربوطه را داخل سیستم بانك پر كند. فرآیند كامال 
به صورت الكترونیكی است و متقاضیان می توانند درخواست 
خود را از طریق اپلیكیشن های بانكی ارائه دهند. شایان ذكر 
است 1۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت روش مستقیم و 
3۰ میلیون نفر روش غیرمس��تقیم را برای مدیریت سهام 

خود انتخاب كردند.

سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت خبر داد
پرداخت سود سهامداران غیرمستقیم عدالت تا پایان سال

سهام عدالت

آگهی فقدان سند مالکيت
نظر به اینکه خانم آزاده عشقی به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی برابر تقاضانامه شماره 
21680 مورخ 1399/09/25 منضم به دو برگ گواهی استشهادیه و شهادت شهود، تقاضای المثنی نوبت اول را کرده 
و مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه باغ تحت پالک 376 فرعی از 9 اصلی بخش 12 نیشابور به علت 
جابه جایی مفقود شده که به حکایت دفتر امالک سند مالکیت به شماره چاپی 123356 در دفتر 67 صفحه 353 به نام 
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به ثبت رسیده و سند صادر و تسلیم شده است. دفتر امالک بیش از 
این حکایتی ندارد. بنابراین چنانچه سند مالکیت مزبور برای انجام هرگونه معامله ای به آن دفترخانه ارائه شد از انجام 

معامله خودداری، سند مربوطه را اخذ و برای ابطال به این اداره ارسال فرمایید.
بنابراین به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می شود هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی سند مالکیت نزد خود است باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی، 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم کند. در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
علی امينی- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك نيشابور

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتي شهرکرد 
بخش ده استان چهارمحال وبختياري

به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
قانون فوق الذکر امالکی که در هیات مندرج در قانون مذکور مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک شهرکرد مورد 

رسیدگی و رأی آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک واقع در اراضي حاج کهوا  شهرکرد به شماره پالک 7- اصلی

 قسمتي از 79  فرعي سیدعلي مرتضوي تبار  فرزند سیدمحمدباقر شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 1234/4 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از محمدباقر مرتضوي

به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی نسبت به 
امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی  آگهی و در صورتی که 
اشخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در شهرها و از 
تاریخ الصاق آگهی در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرکرد تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت شهرکرد تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1399/9/17

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/10/2
ايرج علياري- رييس اداره ثبت اسناد وامالک ناحيه دو شهرستان شهرکرد

آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا ابراهیم پور دارای شناسنامه شماره 214 به شرح دادخواست به کالسه 495/99 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن ابراهیم پور به شناسنامه 7671 در تاریخ 99/7/24 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نام و نام خانوادگی: عصمت طاهریان فرزند سیدرحیم ش ش 90 همسر متوفی 2- نام و نام خانوادگی: داریوش 
ابراهیم پور فرزند حسن ش ش 185 فرزند متوفی 3- نام و نام خانوادگی: غالمرضا ابراهیم پور قهفرخی فرزند حسن 
ش ش 257 فرزند متوفی 4- نام و نام خانوادگی: علی رضا ابراهیم پور فرزند حسن ش ش 214 فرزند متوفی 5- نام و 

نام خانوادگی: زهرا ابراهیم پور فرزند حسن ش ش 1391 فرزند متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه 

از متوفي نزد او   باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رييس شورای حل اختالف شماره 20 فرخ شهر

آگهی حصر وراثت
آقای محمد پورهاشم دارای شناسنامه شماره 726 به شرح دادخواست به کالسه 9900564 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم پورهاشم به شناسنامه 143 در تاریخ 1338/7/1 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- متقاضی فوق الذکر نام و نام خانوادگی: محمد پورهاشم نام پدر: قاسم شماره شناسنامه 726 پسر متوفی 2- نام و 
نام خانوادگی: نصراله پورهاشم نام   پدر: قاسم ش ش: 37 صادره از ورامین  پسر متوفی 3- نام و نام خانوادگی: جمیله 
پورهاشم نام  پدر: قاسم ش ش: 622 صادره از ورامین دختر متوفی 4- نام و نام خانوادگی: صنمبر پورهاشم نام  پدر: 
قاسم ش ش: 21 صادره از ورامین دختر متوفی 5- نام و نام خانوادگی: گل بست گلستانی نام  پدر: مشهدی علی اصغر 
ش ش: 3 صادره از ورامین همسر متوفی )زوجه( 6- نام و نام خانوادگی: حبه خانوم گلستانی )حبیبه( نام  پدر: رحیم ش ش: 

114 صادره از ورامین همسر متوفی )زوجه( 
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 

از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واال گواهی صادر خواهد شد.
101 خ/ م الف- احمد النچری-  رييس حوزه يك شورای حل اختالف بخش جوادآباد
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مدیرعامل اتحادیه باغداران کشور:
مشکلی در تامین سیب و پرتقال شب عید نداریم

ایسنا- مدیرعامل اتحادیه باغداران كشور با بیان اینكه ساالنه 2۰ میلیون تن 
محصوالت باغی در كشور تولید می شود، گفت: هیچ مشكلی در تامین سیب، 

پرتقال و سایر محصوالت باغی تا پایان سال و شب عید نداریم.
 محمدعلی مصطفی لو با بیان اینكه امسال تولید خوبی در محصوالت باغی 
داریم، گفت: تولید مركبات نس��بت به سال گذشته 1۰ تا 15 درصد كاهش 
یافته، اما از نظر یكنواختی و سایز مركبات محصوالت خوبی تولید شده است. 
همچنین به جز س��یب دماوند كه ابتدای فصل اندكی دچار سرمازدگی شد 
دیگر باغات س��یب در استان های آذربایجان شرقی و غربی و اصفهان مشكلی 
نداشتند و بنابراین هیچ نگرانی ای از بابت تامین محصوالت باغی تا پایان سال 

و شب عید نداریم.
وی با بیان اینكه با مازاد محصوالت باغی در كشور مواجه هستیم، گفت: 
بخشی از این محصوالت توسط بخش خصوصی و تشكل ها صادر می شود و 

بخشی نیز باید توسط صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل اتحادیه باغداران كشور اضافه كرد: ساالنه 2۰ میلیون تن محصوالت 
باغی در كشور تولید می شود این در حالی است كه مصرف كشور به حدود چهار 
میلیون تن هم نمی رسد. بنابراین توسعه صنایع تبدیلی از جمله اقداماتی است 

كه باید در دستور كار قرار گیرد.
وی همچنین با تاكید بر توسعه صنایع تبدیلی گفت: برای توسعه صنایع 
تبدیلی در گذشته كاری انجام نشده است و ماشین آالتی كه قرار است برای 
این بخش تهیه شود نیاز به واردات دارد كه به دلیل كرونا و افزایش نرخ دالر 
این موضوع با مشكالتی مواجه شده است اما امیدواریم سال آینده این صنعت 

توسعه یابد.

قیمت شانه تخم مرغ معادل یارانه یک ماه! 
باشگاه خبرنگاران جوان- رشد مجدد قیمت تخم مرغ، این بار آن را به 
هم ترازی با یارانه نقدی یك نفر رس��انده است. قیمت تخم مرغ در واحدهای 
صنفی پس از چند ماه ثابت ماندن دوباره دچار نوس��ان ش��ده و این بار تا 5۰ 
هزار تومان نیز در ازای هر ش��انه افزایش پیدا كرده اس��ت. گشت و گذاری در 
بازار حاكی از آن بوده كه قیمت هر شانه تخم مرغ در واحدهای صنفی سطح 
شهر متفاوت است به طوری كه واحدها از شانه ای ۴3 تا ۴۹ هزار تومان قیمت 
می دهند كه این موضوع بوی دالل بازی و سودجویی برخی افراد در زنجیره 

تولید تا مصرف را می دهد.
برخی مغازه داران می گویند: همیشه در این موقع از سال و با كاهش دمای هوا 

قیمت مرغ و تخم مرغ دچار گرانی می شود اما امسال بی سابقه بوده است.
دیگری اظهار كرد: یك سری دالل در این بین فعالیت دارند كه قیمت ها را 
سرس��ام آور افزایش می دهند و سودهای زیادی عایدشان می شود و مردم هم 
مجبور هستند كه بخرند. چرا كه تخم مرغ حداقل وعده غذایی برای هر خانواده 

در تهران است.
در همین خصوص ناصر نبی پور س��خنگوی اتحادیه مرغداران با اشاره به 
اینكه گرانی تخم مرغ در خرده فروشی ها ارتباطی به مرغدار ندارد، اظهار  كرد: 
هم اكنون متوسط نرخ هر كیلو تخم مرغ درب مرغداری 12 هزار تومان معادل 

شانه ای 2۴ هزار تومان است.
وی افزود: پشتیبانی امور دام، سازمان حمایت و وزارت جهاد كشاورزی بر 
توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب همچنان اصرار می ورزند و در مقابل قرار است 1۰۰ 

درصد نهاده دامی را با نرخ مصوب در اختیار مرغداران قرار دهند.
نبی پور قیمت تمام شده هر كیلو تخم مرغ را 15 هزار و 5۰۰ تومان اعالم 
كرد و گفت: مسووالن ستاد تنظیم بازار تا باالی 1۴ هزار تومان را دارند كه به 

احتمال زیاد نرخ مصوب جدید فردا اعالم خواهد شد.

دالیل گرانی خرما در خرده فروشی ها 
باشگاه خبرنگاران جوان- امسال تولید خرما مقدار جزئی از یك میلیون و 
2۰۰ هزار تن باالتر بود و به طور كلی سال خوبی در تولید محصول داشتیم اما با 
این حال قیمت این محصول در مغازه های مختلف سطح شهر بسیار باالست. در 
همین خصوص رییس انجمن ملی خرما با انتقاد از این مساله كه قیمت فعلی 
خرما در عمده فروشی ها منطقی نیست، بیان كرد: با وجود افزایش چهار تا پنج 
برابری قیمت نهاده های تولید اعم از سم، كود، ادوات كشاورزی و ماشین آالت، 

اما قیمت خرما در مبدا بدون تغییر بوده است.
محسن رشید فرخی با اشاره به دالیل گرانی خرما در خرده فروشی ها گفت: 
مغازه داران ش��مال ش��هر با بیان اظهاراتی مبنی بر باال بودن اجاره و افزایش 
هزینه های حمل و نقل سود های 35 تا ۴۰ درصدی برای فروش محصوالت خود 

لحاظ می كنند كه با قیمت های مبدا هیچ سنخیتی ندارد.
این مقام مسوول با اشاره به اینكه امكان رقابت صادركنندگان در بازار های 
هدف وجود ندارد، گفت: با توجه به بحث بازگشت پول و قیمت تمام شده باالی 
تولید، امكان رقابت با تجار عربستان سعودی وجود ندارد، در بحث صنایع تبدیلی 

به دلیل بحث های سرمایه در گردش، مالیات و... مشكالتی وجود دارد.
او در واكنش به افزایش سطح زیر كشت خرما افزود: انجمن تجربه خوبی 
از بحث های افزایش سطح زیركشت ندارد و معتقد است كه با افزایش قیمت 
در واحد سطح و جلوگیری از خام فروشی می توان به اهداف مورد نظر دست 
یافت، همان طور كه كشور تونس با وجود جایگاه هفتم در تولید خرما، اما رتبه 
نخست در صادرات را به خود اختصاص داده است، امیدواریم با حمایت دولت 

در بحث صنایع تبدیلی به این جایگاه برسیم.
رییس انجمن ملی خرما همچنین قیمت هر كیلو خرمای مضافتی در مبدا 
را 1۸ تا 2۰ هزار تومان اعالم كرد و گفت: با وجود ثبات قیمت نسبت به سال 
قبل، مسووالن ستاد تنظیم بازار باید تمهیداتی بیندیشند تا خرما با نرخ های 

باال در خرده فروشی ها عرضه نشود.
 

افزایش گذرگاه های رسمی ایران و پاكستان به سه مرز 
ایرنا- گذرگاه های رسمی میان ایران و پاكستان از یك مرز به سه مرز تا 
فوریه 2۰21 )بهمن ۹۹( افزایش می یابد. در همین رابطه مدیركل دفتر آسیا 
و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس دستور نخست وزیر 
پاكس��تان، تا فوریه س��ال آینده میالدی با باز شدن مرز پیشین مند شمار 
گذرگاه های رسمی دو كشور به سه مرز می رسد كه تاثیر قابل توجهی در 

افزایش مناسبات تجاری بین دو كشور خواهد داشت.
رضا س��یدآقازاده افزود: عالوه بر این، با پیشنهاد ایران برای گس��ترش 
بازارهای مرزی بین دو كشور، طرف پاكستانی نیز با ارسال متن تفاهمنامه 
گسترش بازارهای مرزی، تاسیس شش بازار مرزی بین دو كشور را مطرح 
كرده است. مدیركل دفتر آسیا و اقیانوسیه خاطرنشان كرد: با حضور هیات 
پاكستانی در ریمدان، دو طرف مذاكرات خود را روی متن تفاهمنامه انجام 

خواهند داد.
گفتنی اس��ت روز ش��نبه 2۹ آذرماه با حضور مسووالن رسمی ایران و 
پاكس��تان، مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری و در 12۰ كیلومتری بندر 
مهم چابهار افتتاح ش��د كه پس از میرجاوه، ریمدان به عنوان دومین مرز 
رسمی فعالیت خود را برای تجارت آغاز كرد كه پیش از این مانند پیشین، 

كوهك و جالق به صورت بازارچه فعال بود.
در هشت ماهه نخس��ت امس��ال بیش از یك میلیون و 73۸ هزار تن 
كاال به ارزش 7۰۸ میلیون دالر تبادل تجاری انجام ش��ده اس��ت كه سهم 
صادرات به پاكس��تان یك میلیون و 53۸ هزار تن به ارزش 5۹۰ میلیون 
دالر و سهم واردات از این كشور نیز 12۰ هزار تن به ارزش 11۸ میلیون 

دالر بوده است.

خبر

گروه بازرگانی- سیاست ارز ۴2۰۰ تومانی 
را شاید بتوان به عنوان اصلی ترین عامل آشفتگی 
بازار انواع و اقسام كاالها از جمله كاالهای اساسی و 
همچنین بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی 
مردم طی دو س��ال اخیر معرفی كرد؛ سیاستی 
كه اگرچه به نام مردم و به كام دالالن تمام ش��د 
اما همچنان از س��وی دولت پیگیری می شود و 
خبری از حذف آن نیست آن هم در صورتی كه 
صاحب نظران اقتصادی و حتی مركز پژوهش های 
مجلس بارها بر رانت زا بودن این سیاست و عدم تاثیر 
ارز ۴2۰۰ تومانی بر بهبود سفره مردم تاكید كرده اند 
و خواستار حذف ارز ۴2۰۰ تومانی از دولت شده اند. 
اما با این وجود، اصرار دولت بر تداوم این سیاست آن 
هم به بهانه حمایت از معیشت مردم شرایطی را به 
وجود آورده است كه حتی خرید مرغ و تخم مرغ نیز 

این روزها برای مردم كار ساده ای نیست. 
در همین خصوص رییس كمیسیون كشاورزی 
و صنایع وابسته اتاق ایران معتقد است: با تك نرخی 
شدن ارز، تولید محصوالت كشاورزی توجیه پذیر 
می ش��ود. علی ش��ریعتی مقدم می گوید: توقف 
ص��ادرات منابع نفتی و افزایش بهای ارز فرصتی 
برای رش��د صادرات غیرنفتی كشور بود هرچند 
به دلیل مشكالت حاكم بر اقتصاد، صادركنندگان 

نتوانستند از این فرصت بهره ببرند.
نوسانات قیمتی در كاالهای اساسی، عدم تامین 
به  موقع نهاده های دام��ی، اعمال محدودیت در 
واردات این نوع از محصوالت و در نهایت پافشاری 
دولت بر تداوم تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی برای 
تامین كاالهای اساسی، موضوعاتی بودند كه رییس 
كمیس��یون كشاورزی اتاق ایران با اشاره به آنها، 
عملكرد دولت در این بخش را ضعیف و غیرقابل 

 دفاع ارزیابی كرد.
رییس كمیسیون كشاورزی و صنایع وابسته 
عملكرد دولت در تامین كاالهای اساسی را نامناسب 
دانست و تاكید كرد: در سال ۹۹ شاهد نوسانات 
قیمتی این نوع محصوالت در سطح جامعه بودیم. 
متاسفانه منابع ارزی الزم به خوبی تخصیص پیدا 
نكردند و در مواردی می بینیم كه وضعیت نابسامان 
نهاده های دامی، اثرات سوئی بر بازار گذاشت، به ویژه 
بی برنامگی دولت در این حوزه را ش��اهد بودیم و 
محدودیت در واردات موجب ش��د در مقاطعی 
كمبود و نوس��ان قیمتی در بازار گوشت قرمز و 

گوشت مرغ اتفاق بیفتد.

شریعتی مقدم یكی از دالیل آشفتگی در بازار 
كاالهای اساسی را تصمیم نادرست دولت درباره 
تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی به این كاالها در خرداد 
۹7 عنوان كرد و گفت: اتاق ایران از همان خرداد ۹7 
كه دولت تصمیم خود را اعالم كرد، آثار و تبعات 
احتمال��ی را در قالب نامه نگاری و گفت وگوهای 
تخصصی با دولت در میان گذاشت. همان طور كه 
پیش بینی می شد، این سیاست به  مراتب اثرات 
مخرب تری نسبت به تك نرخی شدن ارز حتی 
با بهای گران تر داشت و زمینه سوءاستفاده و انواع 
اقدامات رانتی را فراهم كرد و در نهایت عواید مثبتی 
كه دولت به دنبال آن بود تا به دست مصرف كننده 
برسد، محقق نشد.به عقیده او، اگر نظرات بخش 
خصوصی بیشتر مورد توجه قرار می گرفت و نظام 
روان تر، ساده تر و واقع بینانه تری ایجاد می شد، امروز 

مردم در مجموع راضی تر بودند.
بنگاه ه�ا با مش�کالت ج�دی مواجه  � 

هستند 
شریعتی مقدم همچنین به الیحه بودجه 1۴۰۰ 
و امكان تامین منابع پیش بینی شده برای حوزه 
كشاورزی اشاره و تصریح كرد: مشكل جدی این 

بودجه به تامین منابعی كه در آن متصور شده اند، 
برمی گردد. در حال حاضر محدودیت های قابل 
 مالحظه ای گریبان كسب وكار كشور را گرفته و از 
طرفی بنگاه ها با مشكالت جدی مواجه هستند و در 
عین  حال باید مالیات سنگینی بپردازند كه در این 

وضعیت فشار مضاعفی بر آنها وارد می شود.
این فعال اقتصادی منابعی كه قرار است از محل 
چاپ اوراق كه در سال ۹۹ هم صورت گرفت، تامین 
شود را همراه با اثرات جانبی گسترده ای توصیف 
ك��رد كه می تواند وضعیت اقتصادی را از این هم 
بدتر كند؛ باال رفتن نرخ ارز و افزایش نرخ بهره در 

كنار تورم فزاینده.
او با ابراز امیدواری درباره امكان ایجاد ارتباطات 
بین الملل��ی با توجه به ش��رایط جدیدی كه در 
آمریكا رخ داده است، بی توجهی نسبت به فرصت 
ایجادشده برای توسعه صادرات غیرنفتی را مورد 
انتقاد ق��رار داد و اف��زود: در این مدت از فرصت 
توقف صادرات نفت در راس��تای جهش صادرات 
غیرنفتی استفاده نكردیم. البته هنوز هم دیر نشده. 
حداقل در محصوالت كشاورزی و صنایع وابسته 
ك��ه مزیت داریم، چنانچه دولت و بخش هایی از 

حاكمیت مشكالت صادركنندگان كه از سال ۹7 
در زمینه ایفای تعهدات ارزی به وجود آمد را حل 
كند و برای آینده منابع الزم را در اختیار بانك های 
تخصصی قرار دهد، می توان نسبت به رشد صادرات 

محصوالت كشاورزی امیدوار بود.
درخواست اختصاص یك میلیارد یورو  � 

به بانك های تخصصی
ش��ریعتی مقدم در ادامه به پایگاه خبری اتاق 
ایران گفت: درخواست بخش كشاورزی از دولت 
اختصاص یك میلیارد یورو به بانك های تخصصی 
برای افزایش س��رمایه آنهاس��ت تا به كمك این 
منابع بتوانیم صادرات محص��والت كشاورزی را 
توسعه دهیم و شاهد مثبت شدن تراز تجاری این 
بخش باشیم و در عین  حال وضعیت اشتغال در 
این حوزه را بهبود دهیم، محرومیت زدایی كنیم و 

سطح درآمدزایی كشاورزان را تقویت كنیم.
رییس كمیس��یون كشاورزی اتاق ایران روند 
خرید تضمینی محصوالت كشاورزی را نیز نامطلوب 
خواند و تاكید كرد: تعیین قیمت های نامناسب و 
تامین مالی كه اغلب به  موقع صورت نمی گیرد، 
مهم ترین مشكالت این حوزه هستند. اگر بتوانیم 

كیفیت و كمیت و به  طور كلی بنیان های تولید 
را افزایش دهیم شاید به طور كلی مساله خرید 

تضمینی به حاشیه برود.
شریعتی مقدم تصریح كرد: یك كاال در داخل 
با قیمت تضمینی خریده می شود كه باز هم به 
دلیل دونرخی بودن ارز، بهای پایین تری نسبت به 
قیمت های جهانی دارد. اگر ارز را تك نرخی كنیم 

بدون شك تولید توجیه بیشتری پیدا می كند.
ارز 4200 � تومان�ی به نام م�ردم، به کام 

سوداگران 
در این خصوص همچنین برخی از نمایندگان 
مجلس نیز معتقدند ارز ۴۰۰ تومانی به نام مردم و 
به كام سوداگران تمام می شود همان طور كه از سال 
۹7 تا كنون شاهد این هستیم كه اوضاع معیشتی 
مردم رو به افول رفته است. در همین خصوص نایب 
رییس مجلس شورای اسالمی می گوید: هرچند ارز 
۴2۰۰ تومانی در سال گذشته برای تامین كاالهای 
اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به كام دیگران 
تمام شد. براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 
۹۸ حدود هشت میلیارد و ۴21 میلیون دالر ارز 
دولتی برای تامین كاالهای اساسی تخصیص داده 
شد اما در محل های پیش بینی شده، مصرف نشد.
علی نیكزاد افزود: مردم باید اثر تخصیص ارز ۴2۰۰ 
تومانی را در زندگی خود لمس كنند در حالی كه 
در شرایط كنونی ارز دولتی به هدف اصابت نكرده 

و تاثیری در زندگی و معیشت مردم ندارد.
وی با بیان اینكه وزیر صمت اگر پیشنهادی 
مبن��ی بر ح��ذف ارز ۴2۰۰ دارد بای��د در دولت 
مطرح می كرد، اضافه كرد: رزم حسینی باید بر نحوه 
اختصاص ارز دولتی نظارت كند تا از سوءاستفاده از 

ارز ۴2۰۰ تومانی جلوگیری كند.
نایب رییس مجلس با بیان اینكه اگر نظر وزیر 
صمت حذف ارز ۴2۰۰ تومانی است، این پرسش 
مطرح می شود كه مردم در شرایط كنونی كه تورم 
رشد چشمگیری داشته باید برای تامین معیشت 
خود چه اقدامی انجام دهند، ادامه داد: باید فكری 
برای افزایش قدرت خرید مردم، كاهش تورم و رشد 
یارانه ها كرد.نیكزاد با بیان اینكه ارز ۴2۰۰ تومانی 
با هدف تامین كاالهای اساسی با قیمت مناسب 
تخصیص داده شد در حالی كه این هدف محقق 
نشد، تصریح كرد: رزم حسینی باید نظارت بر بازار را 
جدی بگیرد زیرا در صورت عدم نظارت، ارز ۴2۰۰ 

تومانی به رانت تبدیل می شود.

تاكید رییس كمیسیون كشاورزی اتاق ایران بر ارز تک نرخی برای تولید توجیه پذیر محصوالت 

ارزدولتیبهناممردم،بهکامسوداگران

بان��ك مركزی در دس��تورالعملی 
جدید و پ��س از اعتراض نمایندگان 
بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی 
از جمل��ه نام��ه رییس ات��اق تهران 
ب��ه رییس جمه��ور، بخش های��ی از 
دستورالعمل گذش��ته خود در مورد 
مهلت تعیین شده برای ترخیص كاال 
پ��س از ارائه اس��ناد را اصالح كرد و 

مدت زمان بیشتری در نظر گرفت.
این در حالی است كه وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت نی��ز در نامه ای به 
در  ك��رد  اع��الم  رییس جمه��وری 
بخشنام��ه بانك مرك��زی به دغدغه 
بخش خصوصی توجه نشده اس��ت. 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت در 
نام��ه به رییس جمه��وری با انتقاد از 
بخشنام��ه اخیر بان��ك مركزی، این 
بخشنامه را در تضاد با ابالغیه معاونت 
اقتصادی ریاست جمهوری و بی توجه 
به دغدغه فعاالن اقتصادی دانس��ته 
اس��ت. رزم حس��ینی در این نامه از 
حسن روحانی درخواست كرده دستور 
بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام 
هماهنگی برای ص��دور و ابالغ كلیه 
مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های 
حوزه تجارت خارجی با وزارت صنعت 
را صادر كند. رزم حسینی در این نامه 
از حس��ن روحانی درخواس��ت كرده 
است دستور بازنگری این بخشنامه و 
همچنین الزام هماهنگی برای صدور 
و ابالغ كلیه مق��ررات، آیین نامه ها و 
بخشنامه های حوزه تجارت خارجی 
با وزارت صنع��ت را صادر كند. وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت در نامه ای 

ب��ه ریاس��ت جمهوری از مش��كالت 
فعاالن اقتص��ادی و تجارت خارجی 

در كشور گفت.
پ��س از آنك��ه بان��ك مركزی طی 
بخشنام��ه ای، عم��ال مصوبه س��تاد 
هماهنگی اقتصادی دولت در فرآیندهای 
تجارت خارجی را خنثی و بالاثر كرد، 
این نهاد پول��ی و مالی طی بخشنامه 
جدی��دی، مهلت زمانی برای ترخیص 

كاال از گمركات را افزایش داد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی اتاق 
تهران، ط��ی ماه گذش��ته و با ابالغ 
مصوبه س��تاد هماهنگ��ی اقتصادی 
دول��ت، گشایش هایی برای ترخیص 
ك��اال از گمرك��ات و نی��ز واردات با 
اس��تفاده از ارز متقاضی فراهم شد و 
به این ترتی��ب، به بخش عمده ای از 
كاالهای مانده در انبار گمركات اجازه 
ترخی��ص و ورود به چرخه تولید در 
كشور داده شد. این روند در حالی از 
سوی اتاق بازرگانی و بخش  خصوصی 
مثبت ارزیابی ش��د كه طی كمتر از 
دو هفت��ه پس از اب��الغ این مصوبه 
و در میان��ه ترخیص كااله��ا، بانك 
مركزی با اب��الغ بخشنامه ای مرتبط 
ب��ا حواله های ارزی، مدت زمان مقرر 
برای تس��لیم اظهارنامه های وارداتی 
ب��ه بانك به منظور رف��ع تعهد ارزی 
واردكنندگان را به دو ماه كاهش داد 
و برای ترخیص قطعی كاال از گمرک 
پس از ارائه اس��ناد حمل نیز مهلتی 

۴5روزه تعیین كرد.
ای��ن روی��ه بالفاصله ب��ا اعتراض 
فع��االن بخش خصوصی مواجه ش��د 

و رییس ات��اق بازرگان��ی تهران نیز 
طی نام��ه ای به رییس جمهور )اینجا 
بخوانی��د(، بروز ای��ن ناهماهنگی در 
دولت و نقض مصوباتی كه گره گشای 
بخش كسب و كار كشور است را موجب 
دلس��ردی فعاالن اقتصادی و بستن 
پای واحدهای تولیدی و صنعتی در 
كش��ور عنوان كرد و از رییس جمهور 
درخواست كرد تا در بخشنامه اخیر 

بانك مركزی بازنگری شود.
اعتراض و انتقاد اتاق بازرگانی تهران 
و فع��االن بخش خصوص��ی به اخالل 

پیش آم��ده در فرآیند واردات و تامین 
مواد اولیه واحدهای تولیدی، سرانجام 
منجر به صدور بخشنامه دیگری از سوی 
بانك مركزی و اصالح برخی مهلت های 

مقرر برای ورود كاال به كشور شد.
بر اساس این بخشنامه، مهلت ورود 
كاالهای اساس��ی و ضروری مشمول 
دریافت ارز رسمی، از تاریخ صدور حواله 
ارزی تا ترخیص كاال به مدت حداكثر 
سه ماه تعیین شد. همچنین مهلت ورود 
ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید 
ك��ه نیاز به طول دوره س��اخت دارند، 

حداكث��ر 1۸ م��اه از زمان تامین ارز تا 
ترخیص كاال تعیین شد.

بان��ك مرك��زی ب��ر مبن��ای این 
بخشنامه، مهلت ورود س��ایر كاالها 
اع��م از م��واد اولیه تولی��د، كاالهای 
واس��طه ای و قطعات خطوط تولید، 
دارو و تجهی��زات پزش��كی و... را از 
زمان تامین ارز تا ترخیص كاال برای 
واحدهای تجاری حداكثر شش ماه و 
برای واحدهای تولیدی حداكثر هشت 

ماه تعیین كرد.
براس��اس بن��د دیگ��ری از ای��ن 

بخشنام��ه، مهل��ت ورود ك��اال برای 
حواله های ارزی قبل از ابالغ این نامه 
عمومی در صورت عدم ارائه اس��ناد 
حمل تا تاریخ یادش��ده، حداكثر به 
اندازه مهلت های مق��رر در این نامه 
محدود می ش��ود و برای آن دس��ته 
از حواله های ارزی صادر ش��ده كه تا 
پایان مهلت ترخیص كاال و ارائه پروانه 
گمركی، زمان كمتری از مهلت های 
فوق الذكر باقی مانده، آن بانك مكلف 
است ضمن ابالغ موضوع به واردكننده 
و متعاقب��ا اخ��ذ تعه��د از وی برای 
ترخیص ك��اال در مهلت باقی مانده، 
نس��بت به پیگیری موضوع اقدامات 

الزم را به عمل آورد.

پس از پيگيری های بخش خصوصی اتفاق افتاد 
افزایش مهلت زمانی برای ترخیص كاال از گمركات

تجارتخانه 

شرکت آب و فاضالب استان کردستان

آگهیمناقصهعمومی
شرکتآبوفاضالباستانکردستان

شرکت آب و فاضالب استان کردستان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران، تولیدکنندگان و 
تامین کنندگان واجد صالحیت واگذار نماید.

یف
کد رد

مبلغ برآوردنام پروژهمناقصه
مدت 
واجدین شرکت در مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصهمحل اعتبارمحل اجرااجرا

مناقصه
شماره سامانه ستاد 

دولت انواع تضمینمبلغ )ریال(

199-133
خرید شن و ماسه 

2-سیلیسی
طرح های دیواندره

334/000/000عمرانی
ضمانت نامه بانکی- 

سپرده نقدی
اوراق مشارکت

تولیدکنندگان و 
تامین  کنندگان 

کاال
2099007014000168

299-154
اصالح شبکه 

جمع آوری فاضالب 
سطح شهر سنندج

سنندج19/189/526/1026
منابع 
960/000/000داخلی

ضمانت نامه بانکی- 
سپرده نقدی

اوراق مشارکت

شرکت های تعیین 
صالحیت شده در 
رشته آب با پایه 

متناسب
2099007014000162

399-166
اصالح و توسعه 
شبکه آب سطح 

شهر سنندج
منابع سنندج5/046/522/0137

داخلی  
)تبصره 3(

252/330/000
ضمانت نامه بانکی- 

سپرده نقدی
اوراق مشارکت

شرکت ها و 
اشخاص حقیقی 
تعیین صالحیت 

شده در رشته آب 
با پایه متناسب

2099007014000163

499-171
احداث 50 باب 

حوضچه شیر تخلیه 
آب در سطح شهر 

سنندج
منابع سنندج6/552/961/7534

داخلی
328/000/000

ضمانت نامه بانکی- 
سپرده نقدی

اوراق مشارکت

شرکت ها و 
اشخاص حقیقی 
تعیین صالحیت 

شده در رشته آب 
با پایه متناسب

2099007014000160

599-179
اصالح 6 کیلومتر 
شبکه توزیع آب 
سطح شهر سنندج

سنندج14/008/448/95312
منابع 

داخلی  
)تبصره 3(

700/423/000
ضمانت نامه بانکی- 

سپرده نقدی
اوراق مشارکت

شرکت های تعیین 
صالحیت شده در 
رشته آب با پایه 

متناسب
2099007014000161

699-180
خط انتقال آب از 

کانی چای تا گادمه 
گتر دیواندره

36/838/629/52818
روستاهای 

دیواندره
طرح های 

1/842/000/000عمرانی
ضمانت نامه بانکی- 

سپرده نقدی
اوراق مشارکت

شرکت های تعیین 
صالحیت شده در 
رشته آب با پایه 

متناسب
2099007014000164

799-189
ساخت و نصب درب 

upvc 3-و پنجره
منابع سنندج

300/000/000داخلی  
ضمانت نامه بانکی- 

سپرده نقدی
اوراق مشارکت

تولیدکنندگان و 
تامین  کنندگان 

2099007014000165کاال

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت  19روز دوشنبه مورخ 99/10/08
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد قيمت: ساعت  19روز پنجشنبه مورخ 99/10/18

زمان شروع بازگشايی پاکت ها: ساعت  10روز شنبه مورخ 99/10/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس- سنندج، خیابان امام خمینی )استانداری(- باالتر از پل کمانگر- جنب پست بانک، شرکت آب و 

فاضالب استان کردستان
تلفن: 08733151082

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس :  41934-  021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مهلت تحویل پاکت الف )ضمانت نامه شرکت در مناقصه( تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/10/18 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت 

آب وفاضالب استان کردستان می باشد.

موض�وع مناقص�ه: طراح�ي، س�اخت و نص�ب 2 عدد 
مخ�زن گازوئيل با ظرفيت هر کدام 720/000 ليتر و يك 
ع�دد مخزن گازوئيل با ظرفي�ت  400/000 ليتر به همراه 

EPC  تاسيسات مربوطه به صورت
شرکت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد: »طراحي، ساخت 
و نصب 2 عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت هر کدام 720/000 
ليت�ر و يك عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت 400/000 ليتر به 
همراه تاسيس�ات مربوطه به ص�ورت EPC « را از طریق 
مناقصه عمومي به انجام برساند. جهت کسب اطالعات بیشتر به 

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

           sarcheshmeh.nicico.com

dargah.nicico.com

آگهيمجددمناقصه
شماره2۱99۱5۱
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آخرین وضعیت سدهای كشور
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شركت مدیریت منابع آب ایران تا 
2۸ آذرماه امسال، میزان ذخایر آب در مخزن سدهای كشور به 26 میلیارد و 

37۰ میلیون مترمكعب رسیده است.
به گزارش ایسنا، مجموع ظرفیت مخازن سدها 5۰ میلیارد و 5۰۰ میلیون 

مترمكعب بوده كه نشان دهنده 52 درصد پرشدگی مخازن است.
بر این اساس، به تبع میزان مطلوب بارش های پاییزی، حجم ورودی آب تا 

پایان آذرماه برابر با هفت میلیارد و 1۸۰ میلیون مترمكعب بوده است.
این عدد نس��بت به مدت مشابه سال آبی قبل از آنكه هفت میلیارد و 1۰ 
میلی��ون مترمكعب بوده، بیانگ��ر افزایش دو درص��دی ورودی آب به مخازن 

سدهای كشور است.
همچنین، آخرین وضعیت سدهای كشور نشان می دهد كه تا 2۸ آذرماه میزان 
ذخایر آب در مخزن سدها به 26 میلیارد و 37۰ میلیون مترمكعب رسیده كه 

در مقایسه با سال آبی ۹۹-۹۸ دارای یك درصد افزایش است.
بر اساس این آمار، به تبع میزان ورودی به سدهای كشور، خروجی آب از 
سدها با كاهش مواجه بوده و تا این مدت هفت میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمكعب 
خروجی آب از سدهای كشور را شاهد بوده ایم، به گونه ای كه در مقایسه با مدت 

مشابه سال آبی قبل، از كاهش 16 درصدی برخوردار بوده است.

سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دالری سعودی ها در هند
سفیر عربستان سعودی در هند در مصاحبه ای اعالم كرده است  كه برنامه های 
سرمایه گذاری 1۰۰ میلیارد دالری سعودی در هند در مسیر درستی قرار دارد 

و در حال اجراست.
به گزارش نفت خبر از خلیج تایمز، سعود بن محمد آل ساتی سفیر عربستان 
سعودی در مصاحبه ای گفت: »برنامه های ما برای سرمایه گذاری در هند در مسیر 
درستی قرار دارد و ما در حال بحث و بررسی هستیم تا فرصت های سرمایه گذاری 

در چندین بخش را در اولویت قرار دهیم.«
محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد سعودی در فوریه 2۰1۹ 
اع��الم كرده بود ك��ه این كشور بیش از 1۰۰ میلی��ارد دالر در بخش صنایع 
پتروشیمی، پاالیش، زیرساخت، معدن و تولید، كشاورزی و چندین بخش دیگر 

سرمایه گذاری خواهد كرد.
سفیر سعودی در هند با تأیید اعتماد خود به سومین اقتصاد بزرگ آسیا 
گف��ت: »هن��د این قدرت را دارد كه از تاثیر بحران ویروس كرونا رهایی یابد.« 
در میان كشورهای ش��ورای همكاری خلیج فارس، امارات و عربستان سعودی 
بزرگ ترین تعهدات سرمایه گذاری را در یكی از كشورهای با رشد سریع اقتصادی 

در دنیا انجام داده اند.
در س��ال 2۰1۸، ام��ارات 75 میلیارد دالر س��رمایه گذاری برای توس��عه 
زیرساخت ها در هند انجام داد. در دوران شیوع ویروس كرونا، هند به عنوان یكی 
از محبوب ترین مقاصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان مشهور شده 
 )SWF( است. از ابتدای سال 2۰2۰ میالدی تا به امروز، صندوق های ثروت ملی
از سراسر جهان سرمایه ای به ارزش 1۴/۸ میلیارد دالر در هند سرمایه گذاری 
كرده اند كه طبق اطالعات موجود، تقریبا سه برابر بیشتر از آن چیزی است كه 

در چین )۴/5 میلیارد دالر( سرمایه گذاری كرده اند.
براس��اس گزارشی ازCARE Ratings ، میزان سرمایه گذاری در هند در 
نیمه نخست سال مالی 2۰2۰-2۰21 نسبت به سال گذشته، 15 درصد افزایش 

داشته كه بخشی از آن به دلیل »احساسات جهانی ضدچین« است.
نماینده عربستان همچنین اقدامات هند برای احیای اقتصاد خود را در مقابله 
با تاثیر ویروس كرونا س��تایش كرد و گفت: »بهبود اقتصادی هر دو كشور به 
پیشرفت سایر اقتصادهای منطقه نیز كمك خواهد كرد.« وی گفت: »به عنوان 
پنجمین اقتصاد بزرگ جهانی و بزرگ ترین اقتصاد در جنوب آسیا، اقتصاد هند 
انگیزه زیادی برای رهایی از تاثیر ویروس كرونا دارد.« بین آوریل و سپتامبر، 
اقتصاد هند ش��اهد افزایش س��رمایه گذاری مستقیم خارجی به این كشور به 

3۹/۹ میلیارد دالر بود.

كاهش 8 درصدی تولید نفت و گاز الجزایر
وزیر انرژی الجزایر اعالم كرد كه تولید نفت و گاز این كشور در سال 2۰2۰ 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد كاهش می یابد.
به گزارش خبرگزاری پلتس از دوبی، عبدالمجید عطار روز شنبه )2۹ آذرماه( 
اعالم كرد كه تولید نفت و گاز الجزایر در سال 2۰2۰ به 1۴3 میلیون تن معادل 

نفت می رسد كه هشت درصد كمتر از سال 2۰1۹ است.
وی افزود: صادرات مواد هیدروكربنی در سال 2۰2۰ كاهش می یابد و به ۸2 

میلیون تن معادل نفت می رسد.
وزیر انرژی الجزایر افزود: درآمد حاصل از فروش منابع هیدروكربنی ازجمله 
تولید مواد پتروشیمی، در سال 2۰2۰ یك سوم كاهش می یابد و به 22 میلیارد 

دالر می رسد. این رقم در سال 2۰1۹، 33 میلیارد دالر بود.
تازه ترین بررسی موسسه پلتس درباره تولید سازمان كشورهای صادركننده 
نفت )اوپك( نشان داد این تولیدكننده عضو س��ازمان كشورهای صادركننده 
نفت )اوپك( در آفریقای ش��مالی ماه نوامبر ۸6۰ هزار بشكه در روز نفت  خام 

تولید كرده است.
 كشورهای عضو و غیرعضو اوپك از جمله روسیه تولید نفت  خام خود را با 

هدف تقویت بازار در پی شیوع ویروس كرونا به شدت كاهش داده اند.
مدیرعامل شركت ملی نفت الجزایر )سوناطراک( در 26 آذرماه در این باره 
گفته بود: صادرات نفت و گاز الجزایر می تواند در دهه آینده كاهش یابد، این در 

حالی است كه مصرف داخلی همچنان افزایش می یابد.

بر
خ

در دو دهه گذشته، عراق و اقلیم كردستان یكی 
از مهم ترین كانون های فعالیت های شركت های 
مل��ی نفت روس��یه بوده ان��د. این ش��ركت ها با 
حمای��ت همه جانبه كرملین و ده ها میلیارد دالر 
سرمایه گذاری به بازیگران راهبردهای ژئوپلیتیك 

كرملین در قلب خاورمیانه تبدیل شده اند.
شركت گازپروم نفت، بازوی تولید نفت غول 
گازپروم روس��یه اعالم كرده كه عملیات حفاری 
چهارمین حلق��ه چاه در میدان س��رقلعه اقلیم 
خودمختار كردس��تان را در نیمه نخس��ت سال 
2۰21 میالدی آغاز خواهد كرد. این اقدام می تواند 
سهم مردان یخی در بازار نفت و گاز كردستان را 
توسعه دهد. در نوامبر سال 2۰17 میالدی مالكیت 
خط لوله های نفت و گاز كردستان به این شركت 
واگذار شده بود. بدین ترتیب راه شركت های روسی 
برای حضور گسترده تر در سراسر خاک كشور عراق 
هموار شده است. با حفاری چهارمین چاه، شاهد 
افزای��ش 33 درصدی و عبور تولید روزانه نفت از 
میدان سرقلعه از مرز 32 هزار بشكه خواهیم بود. 
توس��عه این میدان در سال 2۰11 میالدی آغاز 
ش��ده و در س��ال 2۰15 میالدی تولید آن روانه 
بازار شده است. شركت گازپروم نفت مالكیت ۴۰ 
درصد سهام میدان را در اختیار دارد و 2۰ درصد 
از این سهام در اختیار دولت اقلیم كردستان قرار 
دارد. همچنین شركت كانادایی وسترن زاگرس 
۴۰ درصد بقیه سهام این میدان را خریداری كرده 
اس��ت. رهبران كرملین تمایل دارند در سراس��ر 
خاک عراق حضور فعال داش��ته باشند. استفاده 
از گاز همراه میدان س��رقلعه برای تولید برق در 
اقلیم كردستان، یكی از برنامه های گازپروم نفت 
محس��وب می شود. برای اجرای این طرح از یك 

خط لوله ۴/5 كیلومتری استفاده خواهد شد.
وادیم یاكولیوف معاون اكتشاف و تولید شركت 
گازپروم نفت می گوید: ما دنبال فرصت های جدید 
اكتشاف و تولید در منطقه كردستان به ویژه بلوک 
ش��اكال هس��تیم. ۸۰ درصد سهام این بلوک در 
اختیار شركت گازپروم است و 2۰ درصد بقیه به 
اقلیم كردستان تعلق دارد. تاكنون سه حلقه چاه در 
این میدان حفاری شده، هرچند عملكرد این سه 

حلقه چاه، چندان امیدواركننده نبوده است.
ش��ركت روسنفت، از سال 2۰17 و با امضای 
قرارداده��ای بلندمدت به بازیگر اصلی بازار نفت 
كردستان تبدیل شده است. گازپروم نفت نیز با 
پیشنه��اد كرملین در این اقلیم حضور دارد. این 
ش��ركت كه زیرمجموعه غول گازپروم است، در 
بس��یاری از پروژه های دنیا حض��ور دارد. آنها در 
اكتشاف و تولید در پروژه های گازی و نفتی عراق 
مشاركت دارند. روابط پشت پرده شركت های نفتی 
روسیه با كرملین، نقشی تاثیرگذار بر راهبردهای 
بین المللی آنها دارد. به همین دلیل شركت گازپروم 

نفت می تواند در توسعه میادین نفتی كردستان و 
میدان عظیم گازی بدرا در جنوب عراق به  صورت 
همزمان فعالیت كند. روس ها برخالف شركت های 
سایر كشورها، از راهبرد حضور همزمان در كشور 
عراق و اقلیم كردس��تان برخوردار هس��تند، اما 
س��ایر ش��ركت ها برای اقدام مشابه با مشكالت 
متعددی روبه رو خواهند ش��د. شركت روسنفت 
روابط مستحكمی با رهبران اقلیم كردستان دارد. 
همچنین ش��ركت گازپروم نفت دارای ارتباطات 
مستحكمی با رهبران بغداد است. به این ترتیب 
روس ها می توانند در هم��ه مناطق كشور عراق 

فعالیت های خود را انجام دهند.
شركت های روسی عالقه زیادی به فعالیت در 
بازار عراق دارند. شركت گازپروم نفت در میدان 
بدرا فعالیت های گسترده ای دارد و خواهان حضور 
در میادین نفت و گاز شمال و جنوب عراق است. 
شركت گازپروم فعالیت خود را در میدان بدرا با 
قرارداده��ای خدمات فنی كه از جذابیت پایینی 
برخوردارن��د، آغ��از ك��رد. بغداد س��ال ها از این 
قرارداده��ا برای توس��عه میادین نفت خود بهره 
می برد. شركت گازپروم نفت 3۰ درصد سهام این 

میدان را در اختیار داش��ت. شركت كوگس كره 
جنوب��ی، پتروناس مالزی و تی پی ای او تركیه به 
همراه شركت اكتشاف نفت عراق، سایر شركای 
روس ها در این طرح هس��تند. ای��ن قراردادها از 
دوره ای 2۰س��اله برخوردار بوده و امكان تمدید 
آنها به مدت پنج سال وجود دارد.شركت گازپروم 
نف��ت به عنوان پیمانكار ط��رح در ازای هر بشكه 
نفت تولید شده پنج دالر پاداش دریافت می كند. 
البته با آغاز دوره بازپرداخت به دولت عراق، این 
عدد كمتر می شود. در ابتدا پیش بینی می شد كه 
تولید روزانه میدان نفت بدرا 17۰ هزار بشكه باشد. 
تحقق این پیش بینی می توانست سود قابل توجهی 
برای شركت گازپروم نفت به دنبال داشته باشد. 
مجموعه سرمایه گذاری انجام شده برای توسعه 
می��دان 2/5 دالر به ازای هر بشكه ظرفیت تولید 

اعالم شده است.
پس از آغاز توس��عه میدان مشخص شد كه 
ساختار زمین شناسی آن پیچیده تر از بررسی های 
اولیه بوده اس��ت. میزان گوگرد نفت اس��تخراج 
ش��ده نیز بس��یار باال بوده اس��ت. بدین ترتیب 
شاهد افزایش هزینه های پیش بینی شده بودیم. 

كارشناسان روس��یه اعالم كردند كه هزینه های 
پروژه نسبت به پیش بینی های اولیه حدود 7۰۰ 
میلیون دالر افزایش داشته است. در مقابل مقدار 
حداكث��ر تولید نفت این می��دان روزانه ۸5 هزار 

بشكه بوده است.
به دلیل اهمیت ژئوپلیتیك فعالیت های شركت 
گازپروم نفت در عراق برای رهبران روسیه، در سال 
2۰22 می��الدی و با پایان دوره قرارداد توس��عه 
میدان بدرا و بازگشت سرمایه 1/6 میلیارد دالری 
هزینه شده در پروژه، این شركت روسی به دنبال 
یافتن فرصت های جدید سرمایه گذاری در عراق 
خواه��د بود.به گزارش اویل پرای��س، تعدادی از 
تحلیلگران انرژی روسیه اعالم كردند كه حفاری 
تعداد زیادی چاه افقی برای افزایش بازیافت نفت 
و رشد میزان تولید در دستور كار شركت گازپروم 
نفت قرار دارد. واگیت الكپروف مدیرعامل شركت 
لوک اویل چندی پیش در سفر به بغداد، دیدارهایی 
خصوصی با مصطفی الكاظمی نخست وزیر عراق و 
عبدالجبار اسماعیل وزیر نفت دولت عراق داشت. 
پیگیری اجرای قراردادهای نفتی روسیه و عراق 
كه در سال 2۰17 میالدی امضا شده اند، مهم ترین 

دستور كار این نشست ها اعالم شده است.
پیش از حمالت مختلف به پایگاه های نظامی 
ایاالت متحده در جنوب عراق، دولت روس��یه به 
رهب��ران عراق اعالم كرده ب��ود آماده اجرای 2۰ 
میلی��ارد دالر قرارداد نفت و گ��از در كوتاه مدت 
در ای��ن كشور با حضور ش��ركت های تات نفت، 
روس��نفت و زاروبژنفت اس��ت. این شركت ها در 
اج��رای پروژه های خود به دلیل اقدامات مقتدی 
صدر رهبر تندروهای مذهبی این كشور و جنبش 
س��ایرون با چالش روبه رو هس��تند. در انتخابات 
م��اه می  س��ال 2۰1۸ میالدی، ای��ن گروه ها به 
پیروزی دس��ت یافتند و احساسات ملی گرایانه 
و مخالف��ت با ش��ركت های خارجی را در جنوب 

عراق برانگیختند.
در ماه مارس 2۰1۸ میالدی، شركت روسی 
زاروبژنفت با مشاركت شركت خصوصی دانا انرژی 
ایران، قراردادی 7۴2 میلیون دالری با وزارت نفت 
ع��راق برای افزایش تولید نفت در میادین آبان و 
پایدار در استان ایالم عراق و نزدیك مرز ایران امضا 
كردند. در همان زمان، دولت ایران موافقتنامه هایی 
برای همكاری شركت تات نفت در توسعه میدان 
دهلران، فعالیت شركت لوک اویل در رویدادهای 
آب تیمور و منصوری و حضور شركت گازپروم نفت 

در میادین چنگوله و چشمه خوش امضا كرد.
این دو ش��ركت در پروژه ه��ای جنوب عراق 
فعال هستند. شركت لوک اویل در توسعه میدان 
قرن��ه غرب��ی- 2 با ذخیره 1۴ میلی��ارد بشكه و 
ش��ركت گازپروم نفت در میدان نفتی بدرا با سه 
میلیارد بشكه ذخیره در حال اكتشاف و توس��عه 
است. گفتنی است این میدان با میدان چنگوله 
ایران مشترک اس��ت. ش��ركت باش��نفت نیز )از 
زیرمجموعه های ش��ركت روس��نفت( در بلوک 
12 جنوب ع��راق در حال فعالیت های اكتشاف 
و تولید اس��ت. دولت روس��یه اعالم كرده با همه 
توان خواهان توسعه میدان گازی منصوریه پس 
از پایان زمان قرارداد ش��ركت تی پی ای او تركیه 
است. به این ترتیب شاهد شكل گیری یك مثلث 
بزرگ از میادین جنوب عراق هستیم كه از میدان 
منصوریه در مرزهای ش��رقی با ایران آغاز شده و 
به س��وی میدان س��یبا در جنوب و در نزدیكی 
ه��اب صادراتی بصره امتداد می یابد و در ادامه با 
حركت به س��وی غرب به عكاظ در نزدیكی مرز 

سوریه می رسد.
از سوی دیگر در سال 2۰1۹ میالدی شركت 
استروی ترانس گاز و وزارت نفت عراق قراردادی را 
برای توسعه بلوک 17 در استان االنبار امضا كردند. 
رهبران روسیه حضور بلندمدت در پروژه های نفت 
و گاز كشور عراق هس��تند و این كشور به زمین 
ش��طرنج ژئوپلیتیك خرس ها در قلب خاورمیانه 

تبدیل شده است. این بازی ادامه دارد.

میادین نفت و گاز عراق و اقلیم كردستان در چنگ روسیه

بازیخرسهادرقلبخاورمیانه

بازارنفت،مهمترینمحورمذاکرهزنگنهباروسها
تحلیلگران مسائل بین المللی روابط دو كشور ایران و روسیه را راهبردی می دانند 
و بر همین اساس معتقدند با توجه به سرعت دگرگونی های  منطقه ای و بین المللی 
گفت وگوهای مستمر میان ایران و روسیه هر روز بیشتر می شود.  روسیه به عنوان 
عضو اوپك پالس سهم مهمی در بازار  جهانی نفت دارد و از این رو روابط حسنه 

دو كشور می تواند در رونق  احتمالی بازار نفت ایران هم موثر باشد.
در همین راستا بیژن زنگنه وزیر نفت در راس هیاتی به منظور دیدار با مقامات 
عالی رتبه روسیه و رایزنی درباره آخرین وضعیت همكاری های دو كشور در زمینه 
انرژی و چشم انداز بازارهای جهانی به مسكو سفر كرده است. زنگنه  مهم ترین 
محور مذاكره با مقام های روسیه را بازار جهانی نفت دانست و گفت:  در این سفر 
دیدارهایی با مقام های دولتی روسیه و همچنین شركت های نفتی این كشور 
خواهیم داشت، اما مهم ترین بحث ما بررسی آخرین تحوالت بازار جهانی نفت 
است كه در وضع حساسی قرار دارد. وی یادآوری كرد: روسیه چند سالی است 

به همراه اعضای سازمان كشورهای صادركننده نفت )اوپك( و دیگر متحدان، 
نقش س��ازنده و موثری در اوپك پالس ایفا می كند. وزیر نفت گفت وگو درباره 
روابط دوجانبه تهران و مسكو را محور دیگر این سفر دوروزه عنوان كرد و درباره 
دیدار اخیر الكساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه و شاهزاده عبدالعزیز بن 
سلمان وزیر انرژی عربستان اظهار كرد: رایزنی بین اعضای اوپك و متحدانش 
همیشه موثر بوده است، همان گونه كه گفتم روسیه نقش خوبی در این میان 

ایفا كرده است.
طبق اعالم وزارت نفت، زنگنه در پاس��خ به این پرس��ش كه آیا ایران آماده 
بازگشت به بازار نفت است، هم اظهار كرد: زود است در این باره صحبت كنیم. 
كاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه نیز با اشاره به 
سفر وزیر نفت به مسكو گفت: تهران و مسكو با وجود اعمال تحریم های ظالمانه 

و سخت از سوی آمریكا همكاری های اقتصادی رو به جلویی دارند.
وی تصریح كرد: همكاری و رایزنی جمهوری اس��المی ایران به عنوان یكی 

از موسس��ین س��ازمان اپك و فدراسیون روس��یه به عنوان یكی از بزرگ ترین 
تولید كنندگ��ان نفت  خام و عضو »اوپك پالس« برای ش��كل دهی به جریانات 
سازنده و ثبات زا در بازار پرتالطم انرژی در جهانی كه همچنان تحت تاثیر امواج 
حاصل از یكجانبه گرایی، تحریم های نامشروع و همه گیری ویروس كروناست، 

مهم و ضروری هستند.
اعضای ائتالف اوپك پالس به  تازگی تصمیم گرفتند توافق كاهش تولید نفت 
خود را در ماه ژانویه س��ال 2۰21 روزانه 5۰۰ هزار بشكه تسهیل كنند و برای 

بررسی تعدیل بیشتر در ماه های آینده نشست های ماهانه داشته باشند.
بر این اس��اس، كاهش تولید روزانه تولیدكنندگان عضو ائتالف اوپك پالس 
از رق��م هفت میلیون و 7۰۰ هزار بشك��ه در ماه ژانویه 2۰21 با افزایش روزانه 
5۰۰ هزار بشكه ای در ژانویه 2۰21 به هفت میلیون و 2۰۰ هزار بشكه در روز 
می رسد. كشورهای ایران، لیبی و ونزوئال نیز بر اساس این توافق از كاهش تولید 

معاف شدند.
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رییس جمهور آین��ده آمریكا می خواهد مب��ارزه با تخریب 
محیط زیست و تغییرات آب و هوایی را ستون اصلی سیاست های 
دولت  قرار دهد و صدها هزار شغل جدید ایجاد كند؛ مسیری كامال 

متفاوت با آنچه ترامپ پیمود و آسیب های جدی به بار آورد.
به گزارش دویچه وله، جو بایدن رییس جمهور آینده ایاالت 
متحده آمریكا تیم زیست محیطی خود برای مبارزه با تغییرات 
اقلیمی را معرفی كرد. او هنگام معرفی آنها در شهر ویلمینگتون 
)ایالت دلور( هشدار داد: »ما در یك بحران هستیم« و خواستار 

تالش ملی در مبارزه با تغییرات اقلیمی شد.
بایدن مبارزه با تغییرات آب و هوایی را هم وزن مبارزه با پاندمی 
كرونا دانست و گفت كه كار در این زمینه باید سریعا آغاز شود و 

»این آسان نخواهد بود، اما ضروری است.«
رییس جمهور آین��ده آمریكا برنامه ه��ای بلندپروازانه ای 
دارد. او از جمله می خواهد چندین میلیون س��اختمان را در 

سراس��ر كشور از نظر مصرف انرژی بازس��ازی كند. از دیگر 
وعده های او این اس��ت كه برق مورد نیاز ایاالت متحده را تا 
سال 2۰35 از راه هایی تامین كند كه عاری از تولید گازهای 
گلخانه ای باشند. از دیگر برنامه های بایدن گسترش استفاده 
از خودروهای برقی و ساخت نیم میلیون ایستگاه شارژ برای 

اتومبیل های برقی است.
پروژه هایی كه جو بایدن در دستور كار دولت  آینده قرار داده 
می تواند به ش��كل گسترده به ایجاد مشاغل جدیدی در ایاالت 
متحده بینجامد. به عنوان مثال میلیون ها لوله گاز و نفت فرسوده 
در سراسر آمریكا وجود دارد كه بایدن قصد دارد بالفاصله نوسازی 
آنها را در دستور كار قرار دهد. این برنامه 25۰ هزار شغل ایجاد 
می كند و تغییری عمده در مس��یری است كه ترامپ در چهار 

سال گذشته طی كرد.دونالد ترامپ رییس جمهوری فعلی آمریكا 
بارها گفته است در این تردید دارد كه آیا تغییرات آب و هوایی 
»اساسا وجود دارند یا خیر و اگر چنین است، آیا توسط انسان 
ایجاد ش��ده اند؟« در دوران ریاس��ت جمهوری او ایاالت متحده 
از توافقنامه پاریس برای كاهش گازهای گلخانه ای خارج ش��د. 
اكنون بایدن اعالم كرده است كه در دوره او كشورش بالفاصله 

به توافقنامه پاریس بازمی گردد.
ترامپ همچنین بسیاری از مقرراتی را كه آژانس محیط زیست 
آمریكا )EPA( برای حفاظت از محیط زیست گذاشته بود، از رمق 
انداخت یا به حالت تعلی��ق درآورد. تیم بایدن باید در كارزاری 
گس��ترده تالش كند آسیب های سنگین چهار سال گذشته را 

جبران كند.

ب��ا روی كار آمدن جو بایدن تیم زیس��ت محیطی جدیدی 
وظیف��ه حفاظت از منابع طبیعی و زیس��ت محیطی آمریكا را 

برعهده می گیرد.
دب هالند وزیر كشور آینده آمریكا مسوولیت مدیریت آن دسته 
از منابع طبیعی را بر عهده دارد كه در مالكیت دولت است؛ به 
عن��وان مثال پارک های ملی. وزارت كشور در ایاالت متحده در 
مقایسه با كشورهای اروپایی، بیشتر وظایف منطقه ای مربوط به 
اقلیم طبیعی را به عهده دارد. هالند نخستین وزیر این كشور از 

میان بومیان آمریكاست.
مای��كل ریگان رییس آژانس حفاظت محیط زیس��ت ایالت 
كارولینای ش��مالی و برندا مالوری، وكیل مشهور محیط زیست 
نیز اعضای این تیم هستند. این گروه همچنین توسط جینا مك 
كارتی رییس آژانس محیط زیست ایاالت متحده در دوره باراک 

اوباما تقویت می شود.

بایدن برای مقابله با تغییرات اقلیم چه خواهد كرد
نمایه
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 » فقط تهران بزرگ «

قیمت نفت روز گذشته كاهش 
یافت زیرا نوع جدید ویروس كرونا 
در انگلی��س ب��ه  س��رعت در حال 
گسترش است و این نگرانی را ایجاد 
می كند ك��ه اعمال محدودیت های 
ش��دیدتر در ای��ن كش��ور و دیگر 
كشورهای اروپای��ی می تواند روند 
بهبود اقتص��اد جهانی و نیاز آن به 

سوخت را متوقف كند.
بر همین اساس قیمت هر بشكه 
نفت برنت دریای ش��مال دیروز با 
یك دالر و 6۰ س��نت معادل 3/۰6 
درصد كاهش به 5۰ دالر و 66 سنت 
رسید. قیمت نفت  خام آمریكا برای 
تحویل در م��اه ژانویه نیز دیروز با 
یك دالر و ۴5 سنت معادل 2/۹5 
درص��د كاهش ب��ه ۴7 دالر و 65 

سنت رسید.
از  پ��س  قیمت ه��ا  كاه��ش 
آن رخ می ده��د ك��ه ب��ه دلی��ل 
خوش بینی س��رمایه گذاران نسبت 

به واكسیناس��یون ش��هروندان در 
كشوره��ای مختل��ف، قیمت نفت 
هفته گذشته برای هفتمین هفته 

متوالی افزایش یافته بود.
كازوهیكو س��ایتو تحلیلگر ارشد 
موسسه فوجیتمی در این باره گفت: 
»مشاهده گونه جدید ویروس كرونا 
در انگلیس و تشدید محدودیت های 
مس��افرتی در اروپ��ا موجب افزایش 
مجدد نگرانی ها در خصوص كند شدن 

روند ترمیم اقتصادی شده است.«
وی افزود: »به دلیل خوش بینی 
نسبت به آغاز واكسیناسیون كرونا 
كه می تواند س��بب احیای اقتصاد 
جهانی شود، بازار نفت طی یك ماه 
اخیر تمام عوام��ل منفی را نادیده 
گرفته بود اما اكنون به نظر می رسد 
پیش بینی های مثبت سرمایه گذاران 

از سال 2۰21 رنگ باخته است.«
همزم��ان با جهش م��وارد روزانه 
ابتال به كووید 1۹، بوریس جانسون 

نخست وزیر انگلیس دیروز دوشنبه 
ریاس��ت یك نشس��ت اضطراری را 
ب��رای گفت وگ��و درباره س��فرهای 
بین المللی و جابه جای��ی بار از مبدا 
یا به مقصد انگلیس برعهده خواهد 
گرف��ت. مشكالت جدی��د در حالی 
پیش آمده كه جانسون در تالش برای 
دستیابی به توافق نهایی در خصوص 

برگزیت است.
نوع جدی��د وی��روس كرونا كه 
انگلی��س می گویند 7۰  مقام��ات 
درصد مسری تر از نوع اولیه است، 
باعث نگرانی های گس��ترده ش��ده 
و كشوره��ای اروپای��ی متعه��د را 
واداشته است درهای خود را به روی 

مسافران از انگلیس ببندند.
طبق گزارش كمیسیون معامالت 
آتی كاالی آمریكا، با پیشرفت عرضه 
واكسن كووید 1۹، مدیران سرمایه 
شمار قراردادهای خرید در معامالت 
آتی نفت آمریكا را در هفته منتهی 

به 15 دسامبر افزایش دادند.
فضای منفی بازار توافق س��ران 
كنگ��ره آمریكا در خصوص بس��ته 
كمك مالی ۹۰۰ میلیارد دالری را 

تحت الشعاع قرار داد.
عام��ل دیگری كه به فشار منفی 
روی بازار نفت افزود، افزایش ش��مار 
دكل های حفاری نفت و گاز آمریكا 
بود. طبق گزارش ش��ركت خدمات 
ان��رژی بیكرهیوز، ش��مار دكل های 
حف��اری نفت و گاز در هفته منتهی 
به 15 دسامبر با هشت حلقه افزایش 
به 3۴6 حلقه رسید. افزایش مستمر 
قیم��ت نفت در باالی ۴5 دالر باعث 
شده تولیدكنندگان آمریكایی فعالیت 

چاه ها را از سر بگیرند.
بر اس��اس گ��زارش رویترز، در 
این بین، الكس��اندر ن��واک معاون 
نخست وزیر روسیه روز شنبه اعالم 
كرد تقاضای جهانی برای نفت بین 
شش تا هفت میلیون بشكه در روز 
پایین تر از س��طح پیش از ش��یوع 

ویروس كرونا مانده است.

ویروس جدید كرونا قیمت نفت را كاهش داد
زاویه



14
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

info@jahanesanat. ir

رولتروسیحناچیباقالیباف
کورش مقدم- این روزها اخبار مربوط به امالک نجومی و بازپس گیری آن توسط 
شهردار تهران و تیم رسانه ای آن مدام به عناوین مختلف مطرح و تنها یك نام شنیده 

می شود و آن هم محمدباقر قالیباف رییس مجلس است.
سوال اساسی كه وجود دارد، این است كه چرا پیروز حناچی مدام از این مساله به 

عنوان ابزار سیاسی استفاده می كند؟
می توان جواب این سوال را در چند نكته خالصه كرد:

اول اینكه مدام مدیریت پیروز حناچی با مدیریت محمدباقر قالیباف مقایسه می شود و 
به قول محسن  هاشمی جسارتی كه در قالیباف دیده می شود، در حناچی دیده نمی شود. 
به همین دلیل دوره مدیریت حناچی بر شهرداری تهران به عنوان یكی از ضعیف ترین 
دوران مدیریت شهری از حیث عملكرد، مدیریت شهر و عدم توجه به پرسنل شهرداری 
تهران قرار دارد.دوم اینكه با توجه به افزایش بی سابقه بودجه شهرداری تهران نسبت به 
دوران محمدباقر قالیباف، می توان گفت هیچ پروژه چشمگیری در شهر تهران اجرا نشده 

یا به بهره برداری نرسیده است.
3- بر اساس پرسش های میدانی خبرنگار ما از سطح شهر تهران، برخی از شهروندان 

تهرانی حتی نام پیروز حناچی را به عنوان شهردار تهران در مقایسه با محمدباقر قالیباف 
نشنیده اند.

۴- اهمیتی كه شهردار فعلی تهران بر امالک نجومی و بازپس گیری آن فارغ از درست 
یا غلط بودن آن دارد، این موضوع به  طور كلی برای شهروندان تهرانی بی اهمیت است و از 
خود این سوال را می پرسند كه اگر چنین چیزی درست است چرا شهردار تهران اقدامات 

خود را در چارچوب كانون و بی سروصدا تا حصول نتیجه انجام می دهد؟
5- در حالی كه شهر تهران گرفتار معضالت كوری مثل بی توجهی به نگهداشت شهر، 
ترافیك، آلودگی هوا و... است چرا شهردار تهران به جای صرف رفع معضالت، وارد بازی 

سیاسی شده است. آیا شهر تهران را می توان با بازی های سیاسی اداره كرد؟
6- در شرایطی كه پرسنل شهرداری تهران در بدترین شرایط معیشتی خود قرار 
دارند، راس كالن  شهرداری كوچك ترین توجهی به رفع این مشكالت ندارد و همین 
مساله باعث شده محبوبیت قالیباف نسبت به پیروز حناچی چند صد برابر شود. )از دوران 

قالیباف به عنوان دوران طالیی رسیدگی به پرسنل نام برده می شود(.
7- به طور مثال سرپرست معاونت منابع انسانی شهرداری تهران طی بخشنامه ای 
دستور داد سقف اضافه كاری پرسنل شهرداری تهران در آذرماه سال جاری افزایش پیدا 

كند اگرچه در ماه های قبل كم  شده بود اما برای یك ماه این افزایش صورت گرفت.
آقای حناچی، به عنوان مدیریت ارشد شهرداری تهران آیا از وضعیت همین پرداختی ها 
خبر دارید، سرانه اضافه چگونه به طور ظالمانه ای توزیع شده است. به عنوان شاهدی بر این 
ادعا بخشی از فیش حقوقی یكی از پرسنل شهرداری تهران را در آذرماه چاپ می كنیم. 
فقط 5۰ ساعت اضافه و بقیه آیتم ها صفر.شهردار تهران نباید وقت خود را صرف پرداختن 
به امالک نجومی می كرد؛ امالكی كه به طور حتم شهردار اسبق در آن تخلفی نداشته 
است و اگر بوده، حناچی باید آن   را به قوه قضاییه می سپرد و خود به وضعیت شهر و 
معیشت پرسنل رسیدگی می كرد.از سوی دیگر حناچی سكان دو معاونت را به یك نفر 
می دهد و البته طبیعی است وقتی یك نفر مسوول رسیدگی به دو معاونت در شهرداری 
تهران می شود اساسا فرصتی باقی نمی ماند تا به دغدغه های پرسنل رسیدگی شود تا چه 
رسد به اینكه شهردار تهران خود به این مساله ورود كند. در حالی كه در گذشته رفاه 

پرسنل را خود شخصا پیگیری می كرد.
۸- طبیعی است كه حناچی برای غلبه بر احساس كوچك بودنی كه در برابر قالیباف 
داشته، رو به فرافكنی بیاورد و از امالک نجومی به عنوان پوششی برای كم كاری های خود 

بهره بگیرد. اما مردم خود بزرگ ترین قاضی هستند.
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مهدیه بهارمست- آخرین شب یلدای قرن 
در ایران ب��ا بزرگ ترین كارزار توئیتری مصادف 
شد. شماری از كاربران با هشتگ واكسن بخرید 
در كارزاری توئیتری از مس��ووالن خواس��تند با 
تسریع در خرید واكسن كرونایی نمونه خارجی 
تاییدشده در س��ازمان بهداشت جهانی از جان 
باختن ش��مار بیشتری از مردم و كادر درمان بر 
اثر ابتال به این ویروس جلوگیری ش��ود. اگرچه 
دی��روز عضو كمیته علمی س��تاد ملی مقابله با 
كرونا و محقق پروژه تولید واكسن ایرانی از شروع 
تزریق واكس��ن ایرانی كرونا به 56 داوطلب خبر 
داد البته گویا هنوز زمان دقیق انجام این تست 
مشخص نیست اما در این هفته انجام می شود. با 
این حال تا تایید نهایی سازمان بهداشت جهانی 
و جواب دهی قطعی واكسن راهی بسیار طوالنی 
در پیش داریم. البته وزارت بهداشت از توزیع این 
واكسن در تیرماه خبر داده اما وقتی هنوز تست 
ش��روع نشده، چطور می توانیم به صورت قطعی 
با خیال راحت مطمئن باشیم كه واكسن ایرانی 
كرونا تا تیرماه آماده واكسیناسیون است؟! البته 
تعلل در تامین واكسن خارجی كرونا و صبر كردن 
تا زمان بهره برداری از واكسن ساخت داخل یعنی 
جان باختن تعداد قابل توجهی از مردم، بنابراین 
تهیه واكسن خارجی كرونا یك خواسته محدود 
به فضای مجازی نیست بلكه یك حق ملی است 
كه حتی برای احقاق آن دیر هم ش��ده اس��ت. 
آنها معتقدند تا به امروز مسووالن به جای تهیه 
واكس��ن، بهانه های مختلفی را برای سر باز زدن 
از ای��ن امر مهم بیان كردند. طی یكی، دو هفته 
اخیر مسووالن ستاد ملی مقابله با كرونا، وزارت 
بهداش��ت و بان��ك مركزی به طور مس��تقیم و 
غیرمستقیم بارها اعالم كرده اند به خاطر تحریم ها 
و ممكن نبودن واریز پول واكس��ن، امكان خرید 
واكس��ن از كوواكس، شركت های خارجی وجود 
ندارد و مردم باید منتظر واكسن داخلی باشند! 
بهانه ای كه خیلی زود نبود یخچال مناس��ب در 
كشور برای نگهداری از واكسن نیز به آن اضافه 
شد. در این امر مردم كامال حق دارند زیرا حدود 
۸۰ كش��ور هفت میلیارد دوز واكس��ن فایزر را 
تهی��ه كردند و به صورت رایگان در اختیار مردم 
قرار دادند. در لیست كشورها نام اكوادور، پاناما، 
قزاقستان، عراق و ونزوئال دیده می شود و تنها نام 
ایران در این لیس��ت دیده نمی شود. كشورهایی 
كه از لحاظ توس��عه فاصله زیادی با ایران دارند، 
حتی آنها هم دو میلیارد دوز س��همیه واكسن را 
از طریق كوواكس خریدند ولی اخیرا مس��ووالن 
اعالم كردند به كوواكس خبر دادند كه از خرید 
واكسن انصراف دادند. به همین دلیل تعدادی از 
مردم برای رساندن صدای خود به گوش مسووالن 
از فض��ای مجازی اس��تفاده كردند به طوری كه 
در ش��ب یلدا نزدیك به 7۰ هزار توئیت در این 
باره توس��ط كاربران ایرانی به اشتراک گذاشته 
شده اس��ت. یكی از كاربران در این باره نوشت: 
»ببخشید بین جشن مزاحمتون می شم، مردم 
واكسن می خوان.« یكی دیگر از كاربران نوشته: 
»فقیرتری��ن كشورهای جهان ه��م برای خرید 
واكس��ن كرونا اقدام كرده اند ام��ا ایران...« كاربر 
دیگری نوشته: »تا صدای بچه از توی كوچه میاد، 

بچه م میره سمت پنجره با ذوق میگه نی نی نی نی. 
ب��ا بچه های توی تلویزیون حرف میزنه. بیش از 
نصف عمرشو تو قرنطینه بوده. می فهمید؟ پس 
#واكس��ن_بخرید.« كارب��ر دیگری ك��ه اتفاقا 
روزنامه نگار است، نوشته: »یك عضو اتاق بازرگانی 
ایران به ایلنا گفت: در حوزه دارو مشكل تحریم 
نداری��م اما مشكل FATF داریم چراكه مبدأ و 
منشأ پول باید مشخص و سند هم وجود داشته 
باشد تا بپذیرند كه تراكنش سالم است. در غیر 
این صورت روال كاری سخت تر و بازه زمانی مورد 
نیاز طوالنی تر می ش��ود.« دیگری نوشته: »برای 
واكس��ن فایزر گفتین دمای منفی 7۰ می خواد. 
دلیل تون برای نخریدن واكسن مدرنا چیه؟ برای 

حفظ جان مردم هر چه زودتر.« 
كاربر دیگری این طور نوش��ته: »این آمارهای 
مرگ و میر روزانه فقط عدد نیستند. هر كدومشون 
یه آدم هس��تند، با خانواده هاش��ون، آرزوهاشون، 
خاطرات ش��ون و غصه هاش��ون. دلخ��وش به كم 
ش��دن آمار نباش��ید. ی��ك دونه هم زی��اده. پس 
#واكسن_بخرید.« كاربر دیگری نوشته بود: »اگر 
قرارداد با شركت های مورد تایید بهداشت جهانی 
بسته اید بفرمایید تاریخ تحویل واكسن چه زمانی 
است؟! اگر نبسته اید بفرمایید چرا نبسته اید؟! برابر این 
همه قدرت توقع كمی مسوولیت زیاد نیست.« كاربر 
دیگری این طور نوشته: »این التماس نیست. وظیفه  
شماست كه واكسن بخرید و گزارش عملكردتون 
رو عموم��ی اعالم كنید.« یكی دیگر از كاربران در 
توئیتر خود نوشته: »من می خواهم زنده بمانم، ما 
فقط حقمون رو  می خوایم! در طوفان توئیتری صدای 

كادر درمان باشید.« 

واکسن خارجی ماه دیگر می رسد � 
البته زنجی��ره اعتراضات 
خری��د واكس��ن ب��ه ك��ادر 
درمان هم رس��یده اس��ت و 
دكتر محمدرضا  هاشمیان، 
 I C U ق تخص��ص  فو
بیمارستان مسیح دانشوری 
در این باره به »جهان صنعت« گفت: اگر مسووالن 
امروز شروع به تهیه واكسن خارجی كرونا بكنند تا 
یك ماه دیگر این واكسن به دست مردم می رسد. 
وقتی عراق توان خرید و نگهداری این واكسن را 
دارد چرا مسووالن همانند دیگر كشورها تعدادی 
واكسن را برای كادر درمان تهیه نمی كنند؟ دود 
تعلل در خرید این واكس��ن فقط به چشم مردم 
می رود. در حالی كه با تهیه آن می توانند جان با 
ارزش مردم را نجات دهند. خرید واكسن معطوف 
به توئیتر نیس��ت بلكه تهیه آن حق مردم است. 
تهیه واكسن خارجی كرونا یك مطالبه ملی است 
كه تمام ارگان ها به جای بهانه تراش��ی باید برای 
حال آن دست به دست هم دهند تا این حق به 
مردم برس��د. حداقل تا زمانی كه واكسن ایرانی 
كرونا به تایید س��ازمان جهانی بهداشت برسد. 
چه بسا تولید واكس��ن باید پروسه زمانی خاص 
خود را طی كند تا اثربخشی الزم را داشته باشد 
و شتاب در تولید آن ممكن است عوارض بدتری 
از كرونا بر جا بگذارد.وی افزود: البته ما در ساخت 
واكسن ایرانی بسیار دیر هم كرده ایم چراكه اگر از 
ش��ش ماه پیش به فكر آن بودیم در حال حاضر 
به جای تس��ت اولیه انسانی می توانستیم از این 
واكسن برای واكسیناسیون استفاده كنیم. ولی 

در این مدت كم بهتر اس��ت مس��ووالن تعلل را 
كن��ار بگذارند و تعداد واكس��ن خارجی مدرنا را 
تهی��ه كنند كه نیازی به یخچال های منفی 7۰ 

درجه هم ندارد. 
گناه کادر درمان چیست � 

دكت��ر محمدرض��ا ناظر 
عفون��ی  بخ��ش  ریی��س 
بیمارستان لرس��تان درباره 
تعلل در تهیه واكسن خارجی 
به »جهان صنع��ت« گفت: 
مسووالن جان مردم و كادر 
درمان را بازیچ��ه كم كاری های خود قرار دادند. 
همكاران من نزدیك به 1۰ ماهه با لباس گان و به 
دور از خانواده خود در حال خدمت رسانی به مردم 
هستند. بنابراین به نظرم حق مسلم كادر درمان 
و مردم اس��ت كه دولت برای ما واكسن كرونا را 
تهی��ه كند. بعید می دانم وضعیت اقتصادی ما از 
عراق جنگ زده بدتر باش��د. خرید 1۰۰ میلیون 
دوز واكس��ن مگر چقدر می شود كه آقایان مدام 
بهانه تراشی می كنند. چنین پول هایی برای كشور 
ما با منابع عظیم مبلغی نیست به همین خاطر 
همچنان برای تهیه واكس��ن خارجی پافشاری 
می كنی��م زی��را یك مطالبه ملی و حق مس��لم 

مردم است. 
وی افزود: مدت هاست معوقات و حقوق برخی 
كادر درمان عقب افتاده اما تمام آنها با هر سختی ای 
ب��ود به كار خ��ود ادامه دادند. برخ��ی از این افراد 
ماه هاست خانواده های خود را ندیدند، حداقل كاری 
كه وزارت بهداشت می تواند در این روزها انجام دهند 

تهیه واكسن خارجی كرونا است. 

واکسنی در راه نیست � 
پی��ام طبرس��ی ریی��س 
بخ��ش عفونی بیمارس��تان 
مس��یح دانشوری در واكنش 
به تهیه واكسن خارجی كرونا 
»جهان صنعت« گف��ت: باید 
بپذیری��م تحریم هس��تیم و 
نمی توانیم پ��ول جابه جا كنیم پ��س نمی توانیم 
واكسن بخریم. این خیلی ساده است بنابراین باید 
واكسن تولید كنیم. جالب است همان افرادی كه 
قوانین��ی را تصویب می كنند كه به تحریم منجر 
می ش��ود خودشان فشار می آورند كه واكسن وارد 
كنیم خب چنین چیزی ممكن نیس��ت. چون ما 
در شرایط اقتصاد مقاومتی هستیم بنابراین باید به 
سمت تولید داخل برویم. البته هنوز مطمئن نیستم 
واكسن ایرانی حتما به نتیجه برسد، ولی باالخره باید 

این مسیر را برویم. 
وی افزود البته دولت قصد دارد 21 میلیون دوز 
واكسن وارد كند حتی اگر این وعده محقق شود، این 
مقدار واكسن برای 1۰ میلیون نفر است و 1۰ میلیون 
نفر در مقابل 6۰ میلیون نفری كه باید واكسینه شوند 
عدد ناچیزی است. یعنی حتی با تحقق وعده دولت، 
در واقع فقط یك ششم جمعیت واكسینه می شوند و 
مردمی كه االن حریص هستاند كه به واكسن دست 
پیدا كنند اصال واكسن به آنها نمی رسد. بنابراین چون 
نمی توانیم واكسن خارجی را تهیه كنیم مجبوریم 

منتظر واكسن ایرانی باشیم.
توزیع واکسن ایرانی تا 6 � ماه دیگر

محمد وجگانی رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی 
ایران اعالم كرده »تولید واكسن داخلی زمان بر خواهد 
بود و به همین دلیل تهیه واكس��ن از خارج كشور 
باید با جدیت تمام دنبال شود تا مردم در این زمینه 
نگرانی نداشته باشند. جوانان این مرز و بوم به دانش 
ساخت واكسن كرونا دست یافته اند و واكسن كرونا 
احتماال تا شش ماه دیگر وارد بازار می شود، اما در 
این مدت برای رفع نیاز داخل باید نسبت به خرید 

واكسن از منابع مختلف جهان اقدام كنیم.«
به گفته وجگانی، »توانمندی ایران در ساخت 
واكسن بسیار واقع بینانه اس��ت. به دور از هرگونه 
هیاهو و تبلیغات تاكید می كنم توان ساخت واكسن 
كرونا را داریم. روند س��اخت این محصول فناورانه 
بدون هیچ گونه اغراقی در حال انجام است. از نظر 
نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص مشكلی نداریم 
و كار در حد آزمایشگاهی را می توانیم انجام دهیم، اما 

زیرساخت الزم برای تولید انبوه آن را نداریم.«
باید 3 � ماهه همه واکسینه شوند

محمدرضا ظفرقندی رییس كل سازمان نظام 
پزشكی ایران با تاكید بر اینكه تامین واكسن برای 
مردم  یك اولویت حیاتی، قهری و قطعی است و باید 
در ابعاد وسیع و در بازه زمانی مشخص و محدود برای 
مردم فراهم شود، بیان كرد: »تامین 5۰ میلیون دوز 
واكسن در طول هشت ماه خیلی موثر نیست، بلكه 
این مقدار باید در عرض سه ماه تامین و تزریق شود، 
زیرا اگر فاصله بیفتد، زنجیره ویروسی قطع نمی شود. 
این واكسن كه تزریق آن در دنیا شروع شده، باید 
به سرعت به میزان كافی و در مدت زمان مشخص 
برای مردم ایران با اولویت اقشار آسیب پذیر و كادر 

درمان تامین شود.«

مطالبه ملی ایرانیان در شبکه های اجتماعی خطاب به مسووالن: 

#واکسن_ بخرید

زاویه

رییس انجمن سوختگی ایران با اشاره به ساالنه حدود 2۰۰ هزار 
سوختگی و مرگ سه هزار بیمار سوخته در كشور گفت: با توجه به 
آماری كه داریم فكر می كنیم كرونا میزان سوختگی را افزایش داده 
است. افراد بیشتر در خانه هستند، مصرف الكل افزایش یافته و به 

این دلیل میزان سوختگی ها افزایش پیدا كرده است.
دكتر محمدجواد فاطمی رییس انجمن س��وختگی ایران در 
نشستی خبری از استودیو سالمت وزارت بهداشت گفت: اول دی ماه 
و شروع فصل زمستان روز ملی پیشگیری از سوختگی است. متاسفانه 
كشور ایران از نظر آمار سوختگی در رده باالیی قرار دارد و حتی نسبت 
به كشورهایی كه از نظر اقتصادی مشابه ما هستند، وضعیت بدتری 
دارد. تعداد زیادی نزدیك به 2۰۰ هزار نفر در سال می سوزند كه 3۰ 

هزار نفر در بیمارستان های سوختگی بستری می شوند.
مرگ ناش�ی از  س�االنه 200 ه�زار س�وختگی و 3000 �

سوختگی در کشور
فاطمی افزود: میزان مرگ و میر در این خصوص باال اس��ت و 
حدود 3۰۰۰ نفر در طول سال بر اثر سوختگی حرارتی، الكتریكی 
و... فوت می كنند و همه اینها سبب شده كه هزینه جاری، روانی و 
مالی بر كشور تحمیل شود. اكنون كه با كرونا هم دست و پنجه نرم 
می كنیم باید سعی كنیم از حوادث قابل پیشگیری جلوگیری كنیم. 
ما در انجمن حمایت از بیماران سوخته تمام تالشمان را كرده ایم تا 

این روز بهتر برگزار شود.
وی با بیان اینكه باید س��عی كنیم از حوادث قابل پیشگیری 
جلوگیری كنیم، بیان كرد: پیشگیری آسان تر و كم هزینه تر است. 
سه روش مهم در پیشگیری از سوختگی داریم. یكی اجبار است، 
در هیچ زمینه ای نیست كه نیاز به پیشگیری باشد و اجبار تاثیرگذار 
نباشد. در كووید1۹ اجبار به ماسك زدن، اجبار به محدودیت تردد، 

اجبار به تعطیلی برخی مراكز و... توانست موثر واقع شود.
سوختگی قابل درمان نیست � 

فاطمی با اشاره به اینكه شایع ترین علت سوختگی كودكان، 
سهل انگاری مراقبین است، تصریح كرد: اگر كودكان دچار سوختگی 
شوند سخت تر با بیماری مواجه می شوند. بدانید كه سوختگی قابل 
درمان نیست، سوختگی بهبود پیدا می كند اما درمان نمی شود. 
پوس��ت س��وخته جایگزینی ندارد، با تغییر بدن فرد به واس��طه 

سوختگی مشكالت زیادی در روابط اجتماعی، احساسی و... برایش 
به وجود می آید.وی با تاكید بر اینكه سوختگی خیلی سخت است، 
بیان كرد: پیشگیری خیلی ساده است و با راهكارهای ساده می توان 
با سوختگی مقابله كرد. كسانی كه می سوزند باید بدانند كه ما در 
كشوری زندگی می كنیم كه منابع محدودی دارد و اختصاص این 
منابع به سوختگی اصال كافی نیست و باعث می شود درمان دچار 
اشكال شود، تخت و تجهیزات كافی برای این كار نداشته باشیم، 
پانسمان مناسب نداشته باشیم و در نهایت در مرحله بازتوانی هم 

مشكالت عدیده خواهیم داشت.
بیمه ها جراحی پالستیك بیماران سوختگی را زیبایی  � 

حساب می کنند
فاطمی با اشاره به اینكه شبكه كامل حمایت از بیماران سوخته 
تشكیل نشده، گفت: بیمه ها خیلی اوقات جراحی پالستیك بیماران 
سوختگی را زیبایی حساب می كنند و هزینه نمی پردازند و مریض ها 
مشكالت باالیی در زمینه تامین هزینه ها دارند. البته انجمن حمایت 
از بیماران سوخته با همكاری بیمارستان حضرت فاطمه )س( و 
بیمارستان شهید مطهری تمام جراحی پالستیك بیماران سوختگی 
را با فرانشیز دولتی انجام می دهد و اگر مریضی در این زمینه مشكل 

دارد می تواند به ما مراجعه كند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص فوت بیماران سوخته به دلیل 
عدم رعایت بهداشت، گفت: اگر مریضی در بیمارستان سوختگی 
درمان ش��ده باشد و مرخص ش��ود، قاعدتا انتظار نداریم به دلیل 
عفونت ها فوت كند. گاهی این افراد به دلیل سوء تغذیه شدید و سایر 

عوارض ممكن است فوت كنند.
الکل قابل اشتعال است، دقت کنید � 

فاطمی با اشاره به اینكه الكل ماده سریع االشتعالی است و گاهی 
شعله اش دیده نمی شود، در حالی كه آتش گرفته است، اظهار كرد: 
باید مراقب بود كه از الكل و مواد قابل اشتعال در كنار شعله استفاده 
نشود. به دلیل ترس از كرونا همه چیز را با الكل آغشته می كنیم و این 
خطرناک است و بسیاری از افراد به دلیل مصرف زیاد الكل دچار آتش 

سوزی می شوند. برای تمیز كردن موبایل هم نباید از الكل استفاده 
كرد. در استفاده از الكل باید دقت كافی داشته باشیم.

کرونا میزان سوختگی را افزایش داده است � 
وی افزود: با توجه به آماری كه داریم فكر می كنیم كرونا میزان 
سوختگی را افزایش داده است. افراد بیشتر در خانه هستند، مصرف 
الكل افزایش یافته و به این دلیل میزان سوختگی ها افزایش پیدا 

كرده است.
کلینیك سینااطهر تذکر آتش نشانی را داشت � 

وی به وظایف آتش نشانی در این حیطه اش��اره كرد و گفت: 
آتش نشانی هیچ قدرت اجرایی ندارد؛ یعنی اگر به جایی مراجعه 
كند و اعالم كند ساختمان غیراستاندارد است، هیچ كاری نمی تواند 
انجام دهد. در مورد ساختمان پالسكو مكررا تذكر داده بودند اما هیچ 
اتفاقی نمی افتد چون آتش نشانی قدرت اجرایی ندارد. شهرداری بر 
سر مسائل مالی به راحتی ساختمان ها را پلمب می كند، اما در مورد 
ایمنی اهمیتی قائل نیست. آتش نشانی به كلینیك سینا اطهر تذكر 
می دهد كه محل نگه داری كپسول اكسیژن و سایر گازها غیراستاندارد 
است، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و حادثه رخ داد. اینكه می گوییم قانونگذار 
باید كمك كند تا از سوختگی پیشگیری كنیم یعنی باید كاری 
كنیم آتش نشانی عالوه بر نظارت، قدرت اجرایی هم داشته باشد. آیا 
اجازه می دهید فرزندتان در مدرسه ای درس بخواند كه یك بخاری 
غیراستاندارد مثل یك بمب كنار اوست و می تواند حادثه شین آباد 
را رقم بزند. آیا از این حوادث عبرت گرفتیم؟ خیر؛ هنوز عبرت مان 
نشده است. آتش نشانی باید از مدارس سراسر كشور بازدید كند و 
مدارس غیراستاندارد را ببندد. چرا باید بچه های شین آباد تا آخر عمر با 
سوختگی و عوارض آن دست وپنجه نرم كنند؟ ما در ایران مرد بعد از 

حادثه ایم، آیا سیلی كه آمد و آسیب زد قابل پیشگیری نبود؟
وی اف��زود: مجلس باید قانونی تصویب كند كه به س��ازمان 
آتش نشانی اجازه دهد ساختمان های ناایمن را پلمب كند. مجلس 
باید قانونی تصویب كند كه ساختمانی ساخته نشود مگر به شرط 
رعایت ایمنی؛ متاسفانه در كشور ما راه های فرار از قانون بسیاری 

وجود دارد كه موجب بروز حادثه سوختگی در همه نقاط می شود 
و ما بعد از حادثه وارد عمل می شویم.

مجازات اسیدپاشی بازدارنده نیست � 
فاطمی با اشاره به وضعیت درمان بیمارانی كه دچار اسیدپاشی 
شده اند، افزود: دو نوع اسیدپاشی داریم كه یا به شكل جرم است و 
یا حین كار رخ داده است. درمان های این افراد سخت است و نتایج 
خوب نیست. حتی برخی از این افراد برای درمان به خارج از كشور 
رفته اند. انتظار اینكه این افراد به قبل از اسیدپاشی برسند اصال ممكن 
نبوده و نیاز به صبوری زیادی برای پزشك و بیمار وجود دارد. همه 
اینها در كنار هزینه های مالی بس��یار زیادی است كه به این افراد 
تحمیل می شود. متاسفانه مجازات اسیدپاشی بازدارنده نیست و 
بازهم این جرم رخ می دهد. مجازات قصاصی است كه خیلی اوقات 
اجرا نمی شود. در اسیدپاشی هزینه درمان از دیه بیشتر خواهد شد 
و قانونگذار بار هزینه درمان را به عهده كسی بگذارد كه جرم را انجام 
داده اس��ت. در موارد صنعتی هم صاحب كاری كه ایمنی فرد را 
ایجاد نكرده باید موظف به پرداخت چنین هزینه ای باشد.وی افزود: 
در كشورهای دیگر اسید به راحتی در دسترس نیست ولی در ایران 
همه چیزهای خطرناک و ممنوع را می توان پیدا كرد. اسید باید در 

اختیار افراد خاص باشد و افراد باید اسید را با مجوز تهیه كنند.
فاطمی با بیان اینكه سوختگی برای ما مشكل ملی است، تصریح 
كرد: در حال حاضر تنها وزارت بهداشت تبعات ناشی از سوختگی را 
می پذیرد. سازمان استاندارد، وزارت آموزش و پرورش،وزارت نیرو و 
وزارت مسكن، راه و شهرسازی، وزارت نفت و سازمان دخانیات باید 
پای كار بیایند. این مشكل همت ملی از سوی مردم و سازمان های 

درگیر را می طلبد تا بتوانیم آن را كم كنیم.
صندوق حوادث سوختگی ایجاد شود � 

او با اشاره به نقش مجلس برای كاهش هزینه های سوختگی، 
گفت: امیدوارم همان گونه كه صندوق حوادث تصادفات داریم و سبب 
شده كه بیماران حوادث تصادفات دغدغه نداشته باشند، صندوقی 
به عنوان صندوق حوادث سوختگی ایجاد كرد تا دغدغه مالی این 
بیماران را كاهش بدهیم و با این اقدام بیمارستان های سوختگی 
را از ورشكستگی نجات بدهند. بیماران سوختگی می میرند چون 

امكانات نداریم.

ریيس انجمن سوختگی ایران اعالم کرد
افزایش آمار سوختگی در دوران كرونا
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191 قربانی جدید کرونا در کشور
۶۱۵۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

س��خنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی كووید1۹ در كشور 
طی 2۴ ساعت گذشته را اعالم كرد.سیماسادات الری گفت: از روز یكشنبه 
تا دیروز و براس��اس معیارهای قطعی تشخیصی، ش��ش هزار و 151 بیمار 
جدید مبتال به كووید1۹ در كشور شناس��ایی ش��دند كه ۹۹1 نفر از آنها 

بستری شدند.
وی اف��زود: مجم��وع بیماران كووید1۹ در كشور به یك میلیون و 16۴ 
هزار و 535 نفر رس��ید. متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 1۹1 بیمار 
كووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به 53 هزار و ۸16 نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تاكنون ۸۹۴ هزار و 366 

نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
وی ادامه داد: 551۹ نفر از بیماران مبتال به كووید1۹ در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
به گفته الری، تاكنون هفت میلیون و ۹7 هزار و 556 آزمایش تشخیص 

كووید1۹ در كشور انجام شده است.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت همچنین گفت: در حال حاضر و بر اساس 
آخرین تحلیل ها، 2۰5 شهرستان در وضعیت نارنجی و 2۴3 شهرستان در 

وضعیت زرد قرار دارند.

بیمارستان ها و مطب ها، محلی برای انتقال كرونا
س��خنگوی وزارت بهداش��ت درباره چگونگی مراجعه به بیمارستان ها، 

مطب ها و كلینیك ها در دوران شیوع كرونا توضیح داد.
سیماس��ادات الری گفت: مطب پزشكان، بیمارس��تان ها و كلینیك ها 
به دلیل تجمع بیماران می توانند محلی برای ش��یوع بیماری كرونا باشند 
بنابراین غیر از موارد اورژانس��ی، از مراجعه بدون وقت قبلی به پزش��ك و 

مراكز درمانی خودداری كنید.
وی افزود: در صورت مراجعه از پزشك از او بخواهید اگر در درمان شما 
مشكلی ایحاد نمی شود اقدامات تشخیصی- درمانی را به تعویق اندازد. در 
صورت مراجعه به پزشك از حضور در فضاهای انتظار شلوغ خودداری كنید 
و در صورت امكان تا رسیدن نوبت در فضای آزاد منتظر بمانید. همچنین 
ضروری اس��ت در صورت حضور در س��الن انتظار فاصله گذاری فیزیكی را 
رعایت كنید. از حضور بیش از یك نفر در اتاق پزشك خودداری كنید مگر 

در شرایط ضروری كه فردی نیاز به همراه دارد.
الری گفت: بعد از بازگشت به خانه دست های خود را شسته و وسایل 
شخصی خود را با محلول ضدعفونی كننده 7۰ درصد الكل ضدعفونی كنید. 
از پزشك یا ارائه دهنده خدمت بخواهید بازوبند دستگاه فشار خون و گوشی 

پزشكی را بعد از هر بار استفاده ضدعفونی كند.
وی اف��زود: در صورت اس��تفاده از تخت معاین��ه، از ارائه دهنده خدمت 
بخواهی��د روكش را تعوی��ض و صندلی معاینه را برای هر بیمار ضدعفونی 
كند. در صورتی كه از دس��تگاه قند خون اس��تفاده شود باید قبل و بعد از 
استفاده از آن، ضدعفونی اش كند. از لحظه خروج از منزل از ماسك استفاده 

و از لمس دهان و چشم و بینی خودداری كنید.

هاشمی:
همه منتظر زلزله ویرانگر در تهران هستیم

رییس ش��ورای شهر تهران با اشاره به اینكه تهران در سال 1۴۰۰ باید 
به ش��هری جهت زندگی همه شهروندان تبدیل شود، گفت: منتظر زلزله 
ویرانگر در پایتخت هس��تیم. باید اقدامات الزم جهت مقابله با این مس��اله 

انجام شود.
محسن  هاشمی در مراسم تهران 1۴۰۰ اظهار داشت: تهران در گذشته 
یك روس��تای كوچك و ییالق شهر باستانی ری بوده كه 25۰ سال پیش 
در دوره قاجار با 25 هزار نفر جمعیت شكل گرفت كه در دوران پهلوی با 
رشد جمعیت همراه شد و در آن زمان آمار ساكنان تهران به پنج میلیون 

نفر رسید.
وی افزود: هر چند در حال حاضر برای پایتخت شعار تهران برای همه 
داده می ش��ود ولی تهران ش��هری برای زندگی همه افراد نیست در حالی 
كه باید به این سمت پیش رویم و پارامترهای مهم زندگی برای تهران در 

نظر گرفته شود.
رییس شورای شهر تهران ادامه داد: موضوع آلودگی هوا و مشكل محیط زیست 
پایتخت، این شهر را دچار بحران كرده كه البته كمیسیون محیط زیست شورای 

شهر تهران ایده های مناسبی برای تهران 1۴۰۰ دارد.
هاشمی ادامه داد: همچنین باید حمل ونقل پایتخت كامال محیط زیستی 
باش��د و تهران به لحاظ حوادث مختلف تاب آور ش��ود. وقوع زلزله و سیل 

همیشه برای پایتخت مطرح بوده و همه منتظر زلزله ویرانگر هستیم.
وی با بیان اینكه شاید تاكنون فقط 2۰ درصد اقدامات الزم جهت مقابله 
با زلزله را در پایتخت انجام داده ایم، گفت:  موضوع آب، برق و گاز اضطراری 
باید برای تهران مدنظر باشد. باید اقداماتی انجام دهیم كه در صورت وقوع 

زلزله در پایتخت شاهد فوت حداقل یك میلیون نفر نباشیم.
رییس شورای شهر تهران با اشاره به موضوع معتادان متجاهر و كودكان 
كار در پایتخت گفت: این مساله از دیگر مشكالت تهران است و در موضوع 
تهران 1۴۰۰ باید مدنظر قرار گیرد. همچنین در بعد شهرسازی حدود 5۰ 
ش��هردار طی 1۰۰ سال گذشته اقدامات مختلف شهرسازی انجام داده اند 
ولی پایتخت شهرس��ازی متوازن را تجربه نكرده و باید مشكالت را در این 
زمینه جبران كنیم كه كمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر نیز در 
این زمینه می تواند برنامه هایی ارائه دهد.هاشمی گفت: همچنین در زمینه 
حقوق ش��هروندی كمیسیون نظارت و حقوقی شورا و كمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی می توانند اقدامات گس��ترده ای انجام دهند تا به موضوع تهران 

شهری برای زندگی همه شهروندان دست یابیم.

جریمه كرونایی بیش از ۶۰ هزار خودرو
نیروی انتظامی از كاهش 2۴ درصدی میانگین تردد خودروها در آخرین 

روز پاییز سال ۹۹ خبر داد.
نیروی انتظامی در تشریح عملكرد خود در اجرای طرح كاهش زنجیره 
انتقال بیماری كرونا در آخرین روز از پاییز امسال اعالم كرد در تاریخ 3۰ 
آذرماه امس��ال هشت هزار و 5۸۹ مامور پلی��س در 1۹5۸ نقطه از كشور 
این طرح را اجرا كردند كه در نتیجه آن میانگین تردد با خودرو در كشور 

نسبت به تاریخ مشابه سال قبل 2۴ درصد كاهش داشت.
در روز 3۰ آذر همچنین از 2۰ هزار و ۴۴۹ واحد صنفی نیز بازدید شد 
كه در جریان آن برای 1۴ هزار و 531 واحد تذكر و صورتجلس��ه صادر و 

۴۰3 واحد نیز پلمب شد.
ارائه 52 هزار و ۹52 مورد تذكر لسانی به رانندگان خودروها، جلوگیری 
از س��فر 3۴ هزار و 656 دستگاه خودرو و بازگرداندن شان به مبدا از دیگر 

نتایج اجرای این طرح در روز یكشنبه 3۰ آذر ماه است.
در این روز 5۹ هزار و 12۹ خودرو نیز در طرح محدودیت شبانه جریمه 
شدند. ۴5۰2 دستگاه خودرو نیز در مناطق نارنجی و 117 دستگاه خودرو 

در مناطق قرمز جریمه شده اند.
ارس��ال 5۹ هزار و 33۴ پیامك كرونایی از س��وی پلیس به رانندگان 
خاطی نیز از دیگر اقدامات ماموران نیروی انتظامی در آخرین روز از پاییز 

قرن جاری است.

خبر
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خبر

كشف ته ستون تاریخی از یک باغ در مرودشت
فرمانده یگ��ان حفاظت 
میراث فرهنگی استان فارس 
گفت: یك ته  ستون تاریخی، 
در یك باغ واقع در روس��تای 
حصار شهرس��تان مرودشت 

كشف شده است.
محمدرض��ا  س��رهنگ 
بهمنی نژاد گفت: براس��اس 
گ��زارش یگ��ان حفاظ��ت 
مرودشت، درپی دریافت خبری مبنی بر كشف یك قطعه  سنگ تاریخی واقع 
در باغ شخصی در روستای حصار، بالفاصله عوامل این یگان برای صحت  و سقم 

موضوع به محل مورد نظر عزیمت كردند.
بهمنی نژاد افزود: در بررسی ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی مرودشت، 
یك ته ستون تاریخی 2 طبقه كه پایه و ساق ستون در آن به هم متصل بود، 

در باغ مورد نظر كشف شده است.
او ابع��اد این ته س��تون كشف ش��ده را حدودا 5۰×5۰ و ارتف��اع آن را ۴۰ 
س��انتی متر اعالم و خاطرنشان كرد كه مالك باغ یاد ش��ده به یگان حفاظت 

تحویل داده شده است.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس همچنین یادآور شد كه ته ستون 

تاریخی كشف شده به پایگاه جهانی تخت جمشید انتقال داده شده است.

آغاز ممنوعیت سفر بریتانیایی ها به برخی كشورهای اروپایی
به دلیل شیوع گونه جدیدی از ویروس كرونا در بریتانیا روند ممنوعیت پذیرش 

تمامی مسافران بریتانیا به برخی كشورهای اروپا آغاز شده است.
هلند نخس��تین كشوری بود كه با انتشار بیانی��ه ای از ممنوعیت ورود 
مس��افران بریتانیا ب��ه این كشور خبر داد و ش��یوع گونه جهش یافته ای از 
وی��روس كرونا با ق��درت انتقال بیشتر و س��ریع تر در بریتانیا را دلیل این 

تصمیم عنوان كرد.
در راستای این تصمیم، تمامی پروازهای بریتانیا به مقصد هلند لغو شد.

در حال حاضر قرنطینه شدید پنج هفته ای شدیدی در كشور هلند به اجرا 
درآمده است كه تا اواسط ژانویه ادامه خواهد داشت.

كمی پس از اعالم خبر لغو پروازهای بریتانیا به هلند، خبرگزاری فرانسه از به 
تعلیق درآمدن تمامی پروازها و قطارهای بریتانیا به مقصد بلژیك خبر داد. این 

تصمیم كه از 1۹ دسامبر اجرا شد تا یكم ژانویه ادامه خواهد داشت.
دیروز هم دولت فرانسه اعالم كرد وضعیت جدید را مورد بررسی قرار خواهد 

داد و درباره ممنوعیت ورود تمامی مسافران بریتانیا تصمیم خواهد گرفت.
دولت آلمان نیز اعالم كرد لغو تمامی پروازها به مقصد و از سوی بریتانیا را 

به طور جدی مورد بررسی قرار خواهد داد.

نمایشگاه میراث باستان شناسی كرمانشاه در ایتالیا 
افتتاح شد

نمایشگاه »بر فراز س��تون های ماد، میراث باستان شناسی كرمانشاه« با 
حضور حمید بیات، س��فیر و محمدتقی امینی، رایزن فرهنگی كشورمان 
در رم، خانم آنتوناِل پولیِمنی، رییس دانشگاه س��اپینزا، اِس��ِتفانو آسِپرتی، 
رییس دانشكده ادبیات و فلس��فه، كارلو ِچِرتی، مدیر گروه باستان شناسی 
و تحقیقاتی ایتالیا در غرب ایران در محل موزه دانشكده ادبیات و فلس��فه 

دانشگاه ساپینزا شهر رم افتتاح شد.
این نمایشگاه مشتمل بر ده ها پانل در خصوص میراث باستان شناس��ی 
غ��رب ایران ب��ود؛ كه گروه باستان شناس��ان و محققی��ن ایتالیایی آنها را 
مستندس��ازی كرده اند. عالوه بر این، فناوری چاپ س��ه بعدی نمونه سازی 
میراث فرهنگی غرب ایران نیز در بخش دیگری از این نمایشگاه، در معرض 

دید بازدیدكنندگان قرار گرفت.
 محمدتق��ی امینی رای��زن فرهنگی ایران در رم گفت: پانل ها و فناوری 
عرضه ش��ده در این نمایشگاه، حاصل فعالیت های كمیته فنی متشكل از 
11 باستان شناس و محقق ایرانی و ایتالیایی است؛ كه یك گروه ایتالیایی 
متش��كل از 13 نفر نیز در بخش فناوری؛ آماده س��ازی پانل ها و… با آنها 

مشاركت داشته اند.
 وی اف��زود: پانل های این نمایشگاه، گزارش��ی از مجموعه فعالیت هایی 
است كه بر مبنای تفاهمنامه همكاری اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دس��تی استان كرمانشاه با دانشگاه »ساپینزا« شهر رم انجام یافته 
كه سال 13۹۸ به امضا رسیده و بر مبنای آن، 1۰ اثر تاریخی شامل كاخ 
فیروزآباد، زیج منیژه، آتشكده چهارتاقی، عمارت خسرو، سرخه دیزه، نهر 
ش��اهدار، زیج انزل، كتیبه آنوبانی نی، قلعه مریم، و قلعه یزدگرد، با هزینه 
طرف ایتالیایی مستندنگاری شده؛ تا اگر در آینده، این آثار دچار تخریب و 

نقص شوند، این مستندسازی ها به مرمت آنها یاری رساند.
محمدتقی امینی رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در رم خاطرنشان 
س��اخت: این نمایشگاه با رعایت كامل دستورالعمل های ناظر بر فاصله گذاری 

اجتماعی افتتاح شد.

بس��یاری از آثار باس��تانی ای��ران در 
كشورهای مختلف دنیا دست به دست 
می شود؛ آثاری كه یا در موزه های بزرگی 
چ��ون لوور نگه��داری می ش��وند یا در 
كلكسیون های زیرزمینی دست به دست 

می چرخند.
در سال های گذشته دولت تالش كرده 
تا آنجا كه می تواند، بخشی از آثار به یغما 
رفته ایران را به كشور برگرداند. آخرین 
نمون��ه پرماج��رای آن الواح هخامنشی 
بود كه سال ها در دانشگاه شیكاگو خاک 
خورده بود؛ الواحی كه نزدیك بود با رای 
دادگاه��ی آمریكایی به عن��وان غرامت 
به آس��یب دیدگان حوادث تروریس��تی 

اختصاص پیدا كند!
حاال خبر رس��یده ۴۹ كاشی لعابدار 
ایرانی كه متعلق به 27۰۰ س��ال پیش 
اس��ت، از س��وییس به كشور بازگشته 
اما این كاش��ی ها چطور سر از سوییس 

درآوردند؟
قاچاق عتیقه � 

مدیر موزه ملی ایران با اشاره به استرداد 
۴۹ آجر لعابدار منسوب به قالیچی بوكان 
از سوییس توضیح داد چطور این اشیای 
باس��تانی ایرانی از كشور خارج ش��ده و 
بعد از طی فرآیندی سه دهه ای به خانه 

برگشتند.

جبرئی��ل نوكنده گف��ت: آجرهای 
لعابدار قالیچی بوكان كه در سال های 
اث��ر  انق��الب اس��المی در  آغازی��ن 
فعالیت های غیرمج��از از كشور خارج 
شده بود، متعلق به یكی از مراكز تمدنی 
فرهنگ ماناها در هفت كیلومتری شمال 
غرب شهرستان بوكان است كه به كشور 

بازگردانده شد.
وی افزود: این محوطه را نخستین 
بار كالیس در 1۹77 در مقاله ای معرفی 
و پالن��ی از آن را در مجله آمی منتشر 
كرد. با وقوع انقالب، سودجویان بخش 
زیادی از این محوطه باس��تانی را نابود 
كردند و آجرهای لعابدار مكشوفه از آن 
را به مجموعه های خصوصی و موزه های 

خارج از ایران در سوییس سپردند.
وی گفت: اداره كل باستان شناسی 
وقت كه زیرمجموع��ه وزارت فرهنگ 
فعالیت می ك��رد، به صورت اضطراری 
در به��ار 136۴ اس��ماعیل یغمایی و 
تیم همراهش را به منطقه اعزام كرد. 
وی موفق ش��د با ك��اوش این محوطه 
2۰۰ آجر لعابدار را نجات بخشی كند 
و سنگ نوشته ای ش��امل 13 سطر به 
خ��ط آرامی كهن، متعلق به س��ده ۸ 
پیش از میالد را به موزه ایران باستان 

منتقل كند.

نوكنده  افزود:  وزارت اطالعات در سال 
136۸ مجموعه ای از اشیای باستانی را از 
شخصی به نام حاج فرمان توقیف كرد و 
به موزه ایران باس��تان تحویل داد كه در 
آن بی��ش از 17۰ آج��ر لعابدار قالیچی 
و بخشی از سنگ نوش��ته آرامی آن قرار 
داش��ت كه به بخش اصلی مكشوفه در 
كاوش ه��ای یغمایی پیوند خورد و متن 
آن را رسول بشاش از ایران و آندره لومر از 
فرانسه ترجمه و منتشر كردند. با ترجمه 
كتیبه احتمال داده شد قالیچی، همان 
ایزیرتو، شهر شاهی ماناها باشد. وی گفت: 
اطالع��ات آجرهای موجود در موزه ملی 
ایران با وقفه ای چند ساله در سال 13۹6 از 
سوی موزه ملی ایران در قالب كتابی منتشر 
ش��د. پیش از آن علی موسوی موفق به 
انتشار بخشی از  اطالعات آجرهای لعابدار 
بوكان در مجموعه ای در كشور فرانس��ه 
شد. بخشی از این آجرها كه از موزه های 
ژاپن سر درآورده بودند، در كاتالوگ ها و 

نمایشگاه های مختلف منتشر شدند.

نوكن��ده اف��زود: ادام��ه كاوش های 
قالیچی در هشت فصل از سال 137۸ به 
سرپرستی بهمن كارگر از سر گرفته شد و 
محصول آن پیدا شدن بیش از 5۰۰ قطعه 
آجر لعابدار شكسته و سالم بود  و اكنون در 
مخازن موزه ارومیه نگهداری می شوند. وی 
گفت: اهمیت آجرهای لعابدار قالیچی كه 
همزمان با نمونه های آشوری بین النهرین 
هستند، این است كه مداركی از هنر بومی 
مردم��ان لبه غربی فالت ایران در دوران 
آغاز تاریخی ایران است. از آنجا كه هنر و 
باستان شناسی منطقه در این دوره زمانی 
به شدت تحت هژمونی آشور قرار دارد، 
این مدارک به ما نشان می دهد كه ساكنان 
فالت ایران در این دوره زمانی تالش های 
ج��دی ای را برای تفكیك هویت خود از 
آشوری ها انجام داده اند و این آثار زیبای 

هنری و تكنیكی را خلق كرده اند.
یادگار فرهنگ ماناها � 

محمدحس��ن طالبی��ان دی��روز در 
گفت وگو با میراث آریا بی��ان كرد: »۴۹ 

قطعه آجر لعابدار بوكان ش��ب یكشنبه 
3۰ آذر م��اه ۹۹ وارد م��وزه مل��ی ایران 
شد. خوشبختانه این پرونده با مشاركت 
و همك��اری نزدیك نهادهای حقوقی و 
فرهنگی كشورهای ایران و سوییس به 
ثمر رسید، پس از صدور حكم رفع توقیف 
در س��ال 2۰16 و تحویل آن به سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در برن،  سرانجام 
در آذرماه سال جاری به تهران رسید و در 

موزه ملی ایران جای گرفت.«
او درخصوص قاچاق این آثار از كشور 
اظه��ار كرد: »در س��ال های اول انقالب 
اس��المی در اثر حفاری ه��ای غیرمجاز 
گسترده در تپه قالیچی شهرستان بوكان 
آجرهای لعاب دار كم نظیری كشف شد كه 
متأسفانه برخی از آنها از بازارهای عتیقه 
خارج از كشور سر در آوردند. در آن سال ها 
از سوی اداره كل باستان شناسی هیاتی به 
بوكان اعزام شد و با انجام یك فصل كاوش 
نجات بخشی، تعداد زیادی آجر لعاب دار و 
كتیبه ای به خط آرامی كشف می شود، با 

ادامه  كاوش ها در تپه قالیچی از س��ال 
137۸ تا 13۸5 در مجموع تعداد ۴5۰ 
تكه آجر، حاصل از حفاری های علمی و 
توقیف شده از قاچاقچیان به موزه ملی ایران 

انتقال داده می شود.«
معاون میراث فرهنگی كشور در ادامه 
به اقدامات قضایی و حقوقی انجام شده 
اش��اره ك��رد و اف��زود: »بازگرداندن این 
آثار در س��ال 13۹1 ب��ا وصول خبری  
مبنی بر در اختیار داشتن مجموعه ای از 
آجر های لعاب دار توسط خانواده ای ایرانی 
ساكن سوییس و تمایل آنها برای فروش 
در دس��تور كار معاونت میراث فرهنگی، 
اداره كل موزه ها و  اداره كل حقوقی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

قرار گرفت.«
به گفته او اخذ وكیل محلی، تشكیل 
پرونده حقوقی در مراجع ذی صالح كشور 
سوییس، تدارک و تدوین مدارک اثبات 
آجرهای لعاب دار ب��ه ایران با همكاری 
معاونت های حقوقی ریاست جمهوری، 
اداره كل حقوقی و بین الملل وزارت امور 
خارجه، دادس��تانی كشور س��وییس و 
پیگیری برای بازگشت این آثار كه یك 
دهه به طول انجامید، س��رانجام منجر 
به صدور رفع توقیف و حكم بازگرداندن 
این آثار به ایران در سال 2۰16 از سوی 

دادستان كل سوییس شد.«
طالبیان با اشاره به تعلق این مجموعه 
به فرهنگ ماناها در جنوب دریاچه ارومیه 
و مربوط به سده هشتم و هفتم پیش از 
میالد كه همزمان��ی و مشابهت زیادی 
ب��ا نمونه های مكشوف��ه از محوطه های 
آش��وری در بین النهرین دارند، آجرهای 
لعاب دار قالیچی را نشانگر پیشینه محلی 
هنر ایران در دوران پیش از هخامنشی ها 
دانست و گفت: »به نوعی می توان ریشه 
هنر آجرهای لعاب دار هخامنشی كه در 
شوش و تخت جمشید به كار رفته است را 

در درون فالت ایران جست وجو كرد.«
او اظهار ك��رد: »مجموع��ه با ارزش 
آجره��ای توقیفی در س��وییس دارای 
نقوش اس��فنكس، بز كوهی، پرندگان 
شكاری، جانوران تركیبی و نقوش گیاهی 
و هندسی است و اهمیت زیادی در مطالعه 
هنر و فرهنگ مانایی در اوایل هزاره اول 

قبل از میالد دارد.«

آجرهای تاریخی ایرانی چطور سر از سوییس درآوردند

تاریخگمشده

مدیركل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
تهران اعالم كرد: برای حفظ و احیای این خیابان نوستالژیك 
»الل��ه زار« با همكاری وزارت میراث و اداره اس��تان تهران با 
ثبت ملی حریم و جداره آن این محدوده را از گزند تخریب 

دور خواهیم كرد.
خیاب��ان الل��ه زار یكی از خیابان ه��ای قدیمی و مركزی 
پایتخت محسوب شده كه از جنوب به میدان امام خمینی)ره( 

»توپخانه« و از شمال آن به خیابان انقالب منتهی می شود.
الله زار در اواخر دوره قاجار و در زمان احمد ش��اه و اوایل 
پهلوی به عنوان نماد نوگرایی و هنر ایران محسوب می شد 
كه »ش��انزلیزه تهران« لقب گرفته بود. بس��یاری از تئاترها، 
رس��توران ها، تجارتخانه ها، پیاله فروش��ی ها، خیاط خانه ها، 
سینماها و فروش��گاه های معروف ایران در این خیابان قرار 
داشته و برخی موسیقی سبك كوچه بازاری در این منطقه 

متولد شد.
براین اس��اس بس��یاری از این بناهای شاخص فعلی این 
خیابان را می توان به گراندهتل، كافه افق طالیی، كافه ری، 
كافه الله زار و سینماهای الله، نادر، رودكی، كریستال، سارا، 
البرز، خورش��ید نو، فردوس��ی، ایران، مایا، س��حر، فاروس و 

جهان برشمرد.
همچنی��ن در خیابان عصر نوگرایی ته��ران می توان به 
چند كمپانی ه��ای مختلف قدیمی؛ خانه ه��ای تاریخی از 
جمله اتحادیه، معین التجار بوشهری، مشیر الدوله، اتابك و 
فروشگاه پیرایش )نخستین فروشگاه بزرگ به سبك اروپایی 

در ایران(، فروشگاه جنرال مد، مسجد هدایت، انبار ببرازخان 
و عكاس خانه اشاره كرد.

اگر خانه  اتحادیه، خانه بوشهری ها، تئاتر نصر، سینماایران، 
سینما متروپل، خانه های پیرنیا در الله زار جنوبی و شمالی 
مرمت و تبدیل به كاربری احس��ن فرهنگی ش��ود، خود به 
خ��ود با توجه به نزدیكی این خیابان به خیابان 3۰ تیر یك  

هاب گردشگری- فرهنگی- تاریخی در این محدوده شكل 
می گیرد.

پرهام جانفشان اظهار كرد: با توجه به قدمت و ارزشمند 
بودن برخی بناه��ای آن، در نظر داریم تا با همكاری وزارت 

میراث فرهنگی از این میراث تاریخی حفاظت كنیم.
وی با بیان اینكه در این طرح می خواهیم بدنه این خیابان 

را حفظ كنیم، گفت: در این طرح لبه و جداره ساختمان ها را 
با مرمت و بازسازی حفظ خواهیم كرد.

مدیركل میراث فرهنگی اس��تان تهران خاطرنشان كرد: 
در ساختمان های كم ارزش تر نیز مالكان می توانند با حفظ 
پوس��ته ظاهری در داخل بنا تعمیرات و بازس��ازی خود را 

انجام دهند.
جانفشان همچنین در خصوص موضوع سینما ایران نیز 
اشاره كرد و گفت: هم اینك شهرداری و میراث فرهنگی در 
حال مذاكره با مالك س��اختمان هستند تا با كاربری بهتر و 

فرهنگی، وی را از این اقدام منصرف كنند.
وی در پاس��خ به این سوال كه برای حفظ حریم و منظر 
ساختمان های تاریخی و واجد ارزش در سطح پایتخت چه 
برنامه ای خواهید داشت تا از خطر تخریب حفظ شوند، گفت: 
طب��ق بخشنامه ای كه وزارت می��راث فرهنگی اردیبهشت 
امسال مصوب كرده است، هر گونه تعرض به حریم این بناها 

را جلوگیری خواهیم كرد.
مدیركل میراث فرهنگی استان تهران اضافه كرد: در این 
طرح ساختمان هایی كه دارای حریم نبوده اند نیز محدودیت 
ارتفاع برای آنها در نظر گرفته شده تا ساخت و سازهای جدید 

دید و منظر آنها را مخدوش نكنند.
هم اینك بیش از 2هزار و ۴۰۰ اثر تاریخی و واجد ارزش 
در سطح استان تهران وجود دارد كه تا پایان امسال ۴۰۰ بنا 

در فهرست آثار ملی كشور قرار خواهند گرفت.

الله زار در انتظار ثبت ملی
ميراث فرهنگی

زمان پیشنهادی: 2۰ دقیقه

قانون های حل جدول سودکو:
1- در هر سطر و ستون باید اعداد یك تا 
۹ نوشته شود. بدیهی است كه هیچ عددی 

نباید تكرار شود. 
2- در ه��ر مربع 3×3 اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تكرار شود.

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

سودوکو 
س��ودوكو Sudoku ی��ك واژه تركیبی 
ژاپنی به معنای عددهای بی تكرار است و 
امروزه به جدولی از اعداد گفته می شود كه 
به عنوان یك سرگرمی رایج در نشریات 

كشورهای مختلف به چاپ می رسد.

یی
ميا

کي
ود  

حم
: م

اح
طر

448۱ل و د ج 

سودوکو سخت    

سودوکو ساده   

ت  
سخ

کو 
دو

سو
ل   

 ح
ه   

ساد
کو 

دو
سو

ل   
 ح

429

430

عمودی: 
1- از القاب احترام آمیز- برقرار و پایدار

2- از بیماری های جلدی- دارای جهت غیرعادی- كامیون 
ارتشی

3- جس��م معدن��ی با كاربرد طبی- ش��هر بن��دری لیبی- 
عذرخواهی

۴- ش��هرت تاجر خلق توس��ط ویلیام شكسپیر- از احشام 
مفید - خسته و درمانده شدن

5- سركش و تمردكننده-مكمل شلوار- همسخن
6- نتی در موس��یقی- غیرواقع��ی- آتشگیره فلزی- نشانه 

جمع عربی
7- پاكی از تهمت- غذا- محافظ دروازه بان

۸- فرمانروای مونث- سازش پنهانی- ایالتی در غرب آمریكا 
با مركز سالت لیك سیتی

۹- اش��اره ب��ه نزدی��ك دارد- آنچه رایج باش��د- گوش��ه و 
كناره ها

1۰- داروی آفت ك��ش- ن��وار صوتی- متاع، ك��اال- امر به 
زیستن

11- چرمی كه براق است- تكبر و غرور- بزرگان طایفه
12- راس��تی و درس��تی دركردار و گفتار- از چاشنی های 

غذا- آلودگی و ناخالصی
13- خوراک فریب دهنده جانوران شكاری- تسمه روی زین 

اسب- خوردنی آدم ترسیده
1۴- رنگ دریا- شهری در استان آذربایجان غربی- گاه باید 

بر قرار ترجیح داد
15- كار آزموده- كنایه از سخن طعنه آمیز و ناخوشایند

افقی:
1- خواهش پیگیر همراه با زاری- سخن رو در رو

2- گلبانگ نماز- چاشنی ترش- نوعی باالپوش بلند
3- برج تاریخی معروف شهر سوادكوه در استان مازندران- 

اصل و اساس- مطابق ضوابط و مقررات بودن
۴- دریای عرب- گوشه هندسی- چوب خشك درخت

5- طری��ق نادرس��ت و انحراف��ی كه انس��ان را به مقصود 
نمی رساند- قوم كهن درآمریكای مركزی- واحد سطح

6- فرومای��ه- ع��دد خوش آب و هوا- بیم و هراس- ش��ب 

گذشته
7- خواهان و مایل- منجمد شدن- كتابی از شاتو بریان

۸- گیاهی خودرو از تیره گزنه ها كه به درختان می پیچد- 
حرف سی ام الفبای فارسی- گونه ای تفنگ قدیمی

۹- میوه زرد گرمس��یری- معادل فارسی وب سایت- عوض 
و جانشین

1۰- یار و مونس- لوله اصلی تنفسی- خاک نرم سفالگری- 
فلز مغناطیسی

11- جواب منفی- ساز كوبه ای كوچك- برگ های كاغذ
12- گرد س��فید برای شست و ش��و- از آثار آنتوان چخوف 

نویسنده روسی- جاه و شكوه
13- كارتیمی و دس��ته جمعی- محصول آن كتیرا باش��د- 

واحد پول كشور نیجریه
1۴- اث��ر و نش��ان ق��دم- آنزیمی كه در بزاق و در ش��یره 

لوزالمعده وجود دارد- دسته ای از شماره ها
15- دارای نوركافی- راه بندان خیابانی
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مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

نگاهی به کارهای ادبی - فلسفی هوراتیوس
زادروز نخستین كتاب طنز 

كت��اب طنزها )Satires( تالیف ش��اعر و فیلس��وف رومی 
كوینتوس هوراتیوس فالكوس 23 دس��امبر س��ال 35 پیش از 
میالد در شهر رم به صورت نسخه های متعدد دستنویس انتشار 
یافت كه باقی مانده است و هنوز مورد مطالعه كسانی است كه 

التین می دانند.
این كتاب، نخستین مجموعه طنز به صورت نظم و نثر در تاریخ 
است و به این لحاظ است كه هوراتیوس )در دنیای انگلیسی زبان: 
هوراس و در آلمان: هوراز( را پدر طنز در جهان و نخستین طناز در 
تاریخ به شمار می آورند و واژه طنز در زبان های اروپایی، از عنوان 
كتاب او گرفته شده است. از آنجا كه او در جوانی برای تحصیل 
فلس��فه به یونان فرستاده شده بود و طنزهای او بوی فلسفی و 
سیاسی می دهد از آن پس عادت شده است كه طنازان عمدتا 
سیاسی بگویند و انتقادهای خود از اوضاع روز را به طنز در آورند 
كه به دلیل لطف كالم نه تنها بر دل همگان نشیند بلكه از تعقیب و 
مجازات هم در امان باشند و از آن برهند و مقامات، هرچند مستبد، 
به اندیشه مجازات و محدود كردن آنان بر نیایند و طنز تصویری 
)كاریكاتور( كه دنباله و مكمل آن است به همین دلیل مورد توجه 

بوده و نوعی بیان و انعكاس انتقاد از كارها و گفته هاست.
نیچه فیلسوف بلند آوازه آلمان و نویسنده كتاب چنین گفت 
زرتشت درباره هوراس گفته است: لذتی كه از خواندن طنزهای 
هوراس و قطعات او و نیز غزل هایش احساس می شود از هیچ شعر 
دیگری به دست نمی آید. اشعار و گفته های هوراس و مفاهیم آنها 
كهنه شدنی نخواهد بود. باید این اشعار و طنزها را به همان گونه 
كه خود او می خواند بخوانید تا لذت ببرید؛ آهسته، شمرده و كلمه 
به كلمه. به نوشته نیچه، وقتی كه یك فیلسوف شعر بگوید، این 
شعر جاویدان خواهد ماند و عمر زبانی را هم كه به آن این اشعار 

گفته شده پایدار خواهد گردانید.
هوراس كه در سال 65 پیش از میالد به دنیا آمد هشت سال 
پیش از میالد در 57 سالگی درگذشت. وی سه مجموعه دیگر 
هم دارد كه عمدتا قصیده و غزل هستند. با اینكه هوراس در اشعار 
و طنزهایش سنای روم، ثروتمندان و حتی امپراتور اوگوستوس را 
مورد انتقاد قرار داده هزینه دو كتاب )دوم و سوم( را سنای روم و 
هزینه كتاب چهارم را اوگوستوس پرداخت كرده بودند. هوراس كه 
معاصر سه شاعر و نویسنده رومی؛ ویرجیل، واریوس و ماسه ناس 
بود در شب های شعر كه برای نخستین بار دایر شده بود طنزها و 

اشعار خود را می خواند و شهرت اولیه او از آنجا برخاست.

موافقت دولت با برقراری بیمه بیکاری اهالی 
فرهنگ، هنر و رسانه

سیدعباس صالحی در حاشیه 
مراس��م هفته پژوهش از موافقت 
دولت با برقراری بیمه بیكاری اهالی 

فرهنگ، هنر و رسانه خبر داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
اعالم خبر موافقت دولت با برقراری 
بیمه بیكاری اهالی فرهنگ، هنر و 

رسانه گفت: با تصویب آیین نامه مربوطه در هیات وزیران از این پس 
بیمه بیكاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه كه از جمله تكالیف قانون 
برنامه ششم توسعه كشور است، اجرایی می شود.وی با اشاره به فرآیند 
طی شده جهت تصویب نهایی این آیین نامه افزود: از جمله نقاط قوت 
مصوبه اخیر هیات وزیران مشاركت صنوف فرهنگی و هنری در تهیه 
و تدوین پیش نویس اولیه آن است كه در جلسات متعدد با محوریت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و برای سیر مراحل قانونی و اخذ 
نظر دستگاه های مربوطه و مندرج در تبصره یادشده به سازمان برنامه 
و بودجه ارسال و توسط سازمان مزبور برای تصویب تقدیم دولت شد 
و پس از جلسات متعدد در كمیسیون فرهنگی دولت و حصول وفاق 
در مجموعه دستگاه های ذی ربط به ویژه وزارت رفاه و سازمان تامین 
اجتماعی، آیین نامه مربوطه بررسی نهایی شد و در جلسه مورخه 3۰ 
آذر توسط هیات وزیران تصویب شد.صالحی عنوان كرد: برای اولین بار 
برای حمایت از این قشر فرهیخته بیمه بیكاری اجرا خواهد شد چرا 
كه عمده این مشاغل در زمره مشاغل آزاد تعریف و تا كنون مشمول 

حمایت های قانون بیمه بیكاری نشده اند.

 رونمایی از تازه ترین حاشیه تلویزیون 
در سریال »خانه امن«

داعش در پوشش هوادار استقالل!
در قسمت چهل و سوم از سریال 
»خانه امن« سكانس��ی گنجانده 
شده كه عملیات تروریستی را در 
پوش��ش هوادار استقاللی اجرایی 
می كند! پخش این س��كانس در 
ادامه دلخوری طرفداران این تیم 
و اعتراض باشگاه فرهنگی ورزشی 

اس��تقالل را به همراه داشته است.در پی پخش سكانسی از سریال 
»خانه امن«، باش��گاه استقالل بیانیه ای صادر كرد و در اعتراض به 
آن نوش��ت: »روز گذش��ته سكانسی از سریال خانه امن، از سیمای 
جمهوری اسالمی ایران پخش و در فضای مجازی دست به دست 
شد كه با وجود همه ارزش های باالی این سریال پرمحتوا، صحنه ای 
توهین آمیز را به نمایش گذاشت. صحنه نمایش داده شده به قدری 
منزجر كننده بود كه از بیان آن خودداری می شود.باشگاه استقالل 
ضمن اعتراض شدید به این خطای بزرگ، انتظار دارد رییس محترم 
سازمان صداوسیما به این معضل كه در برنامه های آن سازمان پرتكرار 
هم شده، ورود كرده و ضمن عذرخواهی از سرمایه های اصلی باشگاه 
یعنی هواداران شریف و فهیم، هر چه سریع تر نسبت به جبران آن 
اقدام كند.«در قسمت چهل و سوم سریال »خانه امن«، داستان به 
ماجرای عملیات تروریستی یك عضو گروهك داعش در ورزشگاه 
آزادی اختصاص دارد. او برای انجام عملیات انتحاری، دربی پایتخت را 
انتخاب كرده است و در پوشش هوادار استقالل وارد ورزشگاه می شود. 
در پی انتقاد هواداران و مسووالن باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل، 
تهیه كننده سریال »خانه امن« درباره این سكانس توضیحاتی ارائه 
داد.ابوالفض��ل صفری با تاكید بر اینكه هیچ س��وء نیتی برای نشان 
دادن یك داعشی تحت پوشش طرفدار تیم استقالل وجود نداشته 
است، اعالم كرد: »ماجرایی كه در قسمت چهل و سوم نشان داده 
شد بر اساس یك داستان واقعی است. هدف این بود تا تاكید شود 
تروریس��ت ها برای انجام اعمال خ��الف خود از هر گونه محبوبیت 
ورزشی و هنری در بین مردم ایران سوء استفاده می كنند.«صفری 
ادامه داد: »اس��تفاده از این پرونده واقعی، صرفا به این خاطر بود تا 
همه ما هوشیار باشیم و جلوی این سوء استفاده ها را بگیریم.«او ضمن 
دلجویی از هواداران استقالل به خاطر سوء تفاهم ایجاد شده، تاكید 
كرد: »بسیاری از عوامل سریال »خانه امن« طرفدار استقالل هستند 
و هرگز قصد توهین به این تیم را نداشته اند.«صفری در پایان گفت: 
»من از مخاطبان و عالقه مندان تقاضا می كنم تا سریال »خانه امن« 
را به طور كامل نگاه كنند مخصوصا قسمت ۴۴ كه دیشب پخش 
شد. در این قسمت، داستان سریال به تیم پرسپولیس و ماجرایی 

مشابه پرداخته است.«

آغاز مجدد »دورهمی« از این هفته

مهران مدیری خبر داد كه 2۰ قس��مت از فصل چهارم این 
برنامه طبق تعهدی كه داشته اند باقی مانده است كه طی روزهای 

آینده به تولید و پخش می رسد.
دو شب پیش برنامه »دورهمی« پس از مدت ها به آنتن شبكه 
نسیم بازگشت و مهران مدیری با میزبانی از بهروز رضوی در شب 

یلدا برنامه خود را آغاز كرد.
مدیری در اولین برنامه ای كه روی آنتن رفت در س��خنانی 
توضی��ح داد: ما چند م��اه نبودیم و »دورهمی« به خاطر كرونا 

متوقف شد و در شب یلدا شروع دوباره دورهمی است.
وی در ادام��ه درباره جزئی��ات این برنامه كه در ادامه فصل 
چهارم »دورهمی« است بیان كرد: تعهد ما در سری چهارم 1۰۰ 
قسمت بود كه ۸۰ قسمت را ضبط كردیم كه با شیوع كرونا و 
ماه های محرم و صفر این برنامه متوقف شد. اكنون 2۰ قسمت 

باقی مانده است كه این اولین قسمت از آن است.
برنامه »دورهمی« قرار اس��ت از این هفته ادامه پیدا كند و 

چهارشنبه ها و پنجشنبه ها روی آنتن شبكه نسیم می رود.

انجمن منتقدان لس آنجلس برندگان خود را 
شناخت

جوایز ساالنه انجمن منتقدان لس آنجلس فهرست برندگان 
2۰2۰ خود را اعالم كرد و ساخته جدید »استیو مك كوئین« 

را به عنوان بهترین فیلم سال معرفی كرد.
به گزارش اسكرین، مجموعه فیلم های »تبر كوچك« ساخته 
»استیو مك كوئین« كه در جوایز اسكار حضور ندارد، از سوی 
انجمن منتقدان لس آنجلس به عنوان بهترین فیلم سال 2۰2۰ 
انتخاب شد و جایزه بهترین فیلمبرداری را نیز از آن خود كرد. 
»تب��ر كوچك« یك مجموعه ش��امل پنج فیلم اس��ت كه 
داستان های متمایزی از زندگی مهاجران هند غربی در لندن در 

دهه های 1۹6۰ و 1۹7۰ را روایت می كند. 
فیلم »سرزمین آواره ها« س��اخته »كلوئی ژائو« نیز جایزه 
بهتری��ن كارگردان��ی را از این جوایز به خ��ود اختصاص داد و 
»چادوی��ك بوزمن« بازیگر درگذش��ته آمریكایی نیز به عنوان 
بهتری��ن بازیگر مرد برای ب��ازی در فیلم »بلك باتم ما رینی« 

انتخاب شد. 
در سایر شاخه ها، جایزه بهترین بازیگر زن به »كری مولیگان« 
برای فیلم »زن جوان نوید دهنده« و جوایز بهترین بازیگر نقش 
مكمل مرد و زن نیز به ترتیب به »گلین تورمن« برای فیلم »بلك 
باتم مارینی« و »یو-جونگ یو« برای فیلم »میناری« اعطا شد. 
درام تاریخی »قد دراز« به كارگردانی »كانتمیر باالگوف« از 
روسیه جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را از انجمن منتقدان 
لس آنجلس دریافت كرد و »زمان« ساخته »گرت بردلی« هم 

بهترین مستند بلند نام گرفت. 
روز گذشته جوایز انجمن منتقدان نیویورک فیلم »اولین گاو« 
ساخته »كلی رایكارت« را در رتبه نخست برترین فیلم های سال 

2۰2۰ قرار داد.

چاپ ترجمه رمان پلیسی جدید الپنا

رمان »كس��ی كه می شناس��یم« نوشته ش��اری الپنا با 
ترجمه عباس زارعی توس��ط نشر آموت منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
رمان »كس��ی كه می شناس��یم )همه ما چیزی را پنهان 
می كنیم(« نوش��ته ش��اری الپنا به  تازگی با ترجمه عباس 
زارعی توسط انتشارات آموت منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. نس��خه اصلی این كتاب، سال 2۰1۹ منتشر شد و به 
فهرست كتاب های »گلوب اند میل« راه پیدا كرد. از این رمان 
سال گذشته ترجمه دیگری توسط نشر البرز منتشر و راهی 

بازار نشر شده بود.
شاری الپنا نویسنده كانادایی، متولد سال 1۹6۰ است و با 
چند رمان تریلری كه طی چندسال پیش از او ترجمه و منتشر 
شده، در ایران شناخته می شود. او از سال 2۰۰۸ نویسندگی 
را آغاز كرد و پیش از آن، وكیل و مدرس زبان انگلیسی بود. 
معما، تعلیق و هیجان از جمله عنصرهای همیشگی رمان های 
این  نویسنده هستند. »زن همسایه«، »غریبه ای در خانه« و 
»مهمان ناخوانده« عنوان سه كتاب این نویسنده هستند كه 
پیش تر ترجمه شان توسط نشر آموت و دیگر ناشران ایرانی 

عرضه شده است.
بس��تر مكانی داستان »كس��ی كه می شناسیم« یكی از 
حومه های آرام و سرسبز شهر نیویورک است. در این آرامش، 
نوجوانی به طور مخفی و دزدانه وارد خانه همسایه ها شده و 
با استفاده از رایانه هایشان، از اطالعات و رازهای مخفیانه شان 
آگاه می شود. به این ترتیب بعضی از اسرار همسایه ها را افشا 

می كند اما كسی از هویت او خبر ندارد.

سينمای جهان

نشر

تلویزیون

تلویزیون

خبر

تقویم تاریخ

تبلی��غ روغن های خوراك��ی چندكاره در 
صداوسیما، این روزها بحث برانگیز شده است؛ 
موضوعی كه در آنتن زنده تلویزیون هم به نقد 
كشیده و اعالم ش��د كه به صداوسیما درباره 

پخش این تبلیغ تذكر الزم داده شده است.

این روزها روغن خوراكی ای در شبكه های 
تلویزیونی تبلیغ می شود كه همزمان سه كاربرد 
»پخت و پز، ساالد و سرخ كردنی« را داراست، 
این در حالی اس��ت ك��ه وحید مرندی مقدم، 
مع��اون نظارت ب��ر اجرای اس��تاندارد با بیان 

اینكه روغن سه كاره تبلیغ شده از صداوسیما 
مغایر با اس��تاندارد است، به نوعی این ادعا را 

رد كرده است.
پخش تبلیغات تلویزیونی در ش��بكه های 
دنیا )خصوصا ش��بكه های دولت��ی( اغلب بر 
اساس پروتكل نوشته شده ای اتفاق می افتد كه 
صاحب شبكه را به رعایت آن موظف می كند 
اما اینكه رسانه ملی ما تا چه اندازه به رعایت 
این پروتكل ها خ��ود را موظف می كند نكته 
قابل بحثی است كه در نهایت به نظر می رسد 

به پاسخ منفی در این زمینه برسیم.
از عملكرد گذشته رسانه در قبال تبلیغ چای 
الغری و كرم حلزون و تبلیغ انواع خوراكی های 
مضر كه بگذریم، این روزها به پدیده جدیدی 
در تبلیغات تلویزیونی می رسیم كه در روزهای 
كرونای��ی و نی��از بیشتر بدن به س��المت، به 
شدت قابل بحث است؛ تبلیغ روغن خوراكی 
غیراستاندارد با سه كاربرد؛ موضوعی كه شامگاه 
گذشته در شبكه سالمت صداوسیما هم به نقد 

كشیده شد.
غالمرضا امینی مدیركل نظارت بر استاندارد 
ح��الل مواد غذایی و بهداش��تی در ارتباطی 
زنده با بخش آخر برنامه »+ سالمت« شبكه 
سالمت سیما، با این پرسش مجری تلویزیون 
مواجه شد كه آیا روغن های ساالد، پخت و پز 
و روغن سرخ كردنی متفاوت هستند و با چه 

توجیهی هر سه این كاربردها در حال حاضر 
در قالب یك محصول ارائه می شوند؟

امینی تاكید كرد: روغنی تحت عنوان یك 
محصول با سه كاربرد مطرح شده كه مورد 
تایید س��ازمان ملی استاندارد نیست و تنها 
به منظور القای ش��بهه برای مصرف كننده 
و افزای��ش می��زان فروش و مص��رف گفته 

می شود.
او در پاسخ به اینكه با توجه به عدم تاییدی 
كه عنوان شد، چگونه صداوسیما روغنی با سه 
كاربرد را تبلیغ می كند؟ اظهار كرد: صداوسیما 
تذك��رات الزم در این خص��وص را گرفته و به 
ع��دم پخش این تبلیغات تذكر داده ش��ده و 
فق��ط روغن هایی با ی��ك كاربرد این مجوز را 
دارن��د و اقدامات قانون��ی الزم در این  مورد و 
ب��رای واحدهای مربوطه صداوس��یما صورت 

گرفته است.
امین��ی درب��اره اینك��ه ص��دور همزمان 
برچسب های الزم روی بسته بندی محصول 
با مجوزهای تولی��د كه مراجع ذی صالح نیز 
آن را تایید می كنند همراه است، چگونه این 
برچسب ها هر سه كاربرد در یك محصول را قید 
می كنند؟ تاكید كرد: این امر كامالً تخلف است 
و برچسب ها به صورت غیرقانونی عوض شده 
و تخلف محرز و تایید سازمان روی برچسب 

دیگری بوده است.

حاشيه

تخلف تبليغاتی صداوسيما در خصوص یک محصول غيراستاندارد

روغنخوراکیسهکاره!

ثبت جهانی نگارگری در روزهای پایانی 
پایی��ز ۹۹ در جامع��ه هنردوس��ت ای��ران، 
موجی از غرور و افتخار را به همراه داش��ت؛ 
ایرانی��ان كه همواره در جهان به هنرمندی 
و هنرپروری ش��هره هستند، این بار هنری 
را در مجموع��ه آث��ار ناملم��وس جهان به 
ثبت رس��اندند كه هر بیننده ای را مجذوب 
و به تحس��ین وامی دارد؛ آثاری كه ش��أن و 
منزل��ت جهانی دارند و خالقان آن از اعصار 
دور تا دوران معاص��ر، مهر اعتباری بر هنر 

ایرانیان است.
هفت��ه گذش��ته )26 آذر 13۹۹( هن��ر 
نگارگری )مینیاتور( در پرونده ای مشترک 
میان ای��ران، تركیه، جمه��وری آذربایجان 
و ازبكس��تان در پانزدهمین كمیته جهانی 
میراث ناملموس یونسكو در فهرست میراث 
جهان��ی ناملموس بشری ق��رار گرفت و به 
عنوان پانزدهمین میراث ناملموس ایران در 

یونسكو ثبت شد.
در كنار این رویداد مهم اتفاق دیگری هم 
روی داد و پنج اس��تاد پیشكسوت این هنر 
اصیل به عنوان گنجینه زنده بشری یونسكو 
ثبت شدند كه نام و اعتبار هنری شان میان 
همه عالقه من��دان به ایران و هن��ر ایرانی، 
ح��س احترام و افتخ��ار را بر می انگیزد. نام 
اس��تادان »محم��ود فرش��چیان«، »مجید 
مهرگ��ان«، »مهین افشان پور«، »اردش��یر 
مجرد تاكس��تانی« و »محمدباقر آقامیری« 
از پیشكسوتان این رشته به عنوان »گنجینه 

زنده بشری« در یونسكو ثبت شد.
سیدعبدالمجید شریف زاده در این مورد 
می گوید: آنچه به عنوان نگارگری )مینیاتور( 
مطرح می ش��ود پایه و اس��اس آن در ایران 
است و به همین دلیل در كنار ثبت جهانی 
نگارگ��ری و مینیاتور در فهرس��ت میراث 
ناملموس یونسكو، استاد محمود فرشچیان، 
استاد مجید مهرگان، استاد مهین افشان پور، 
اس��تاد اردش��یر مجرد تاكس��تانی و استاد 
محمدباق��ر آقامیری به عنوان گنجینه های 

زنده بشری ثبت شدند.
مدیر گ��روه پژوهشی هنرهای س��نتی 
پژوهشگ��اه میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی بر ضرورت حمایت از هنرمندان 
پیشكسوت به عنوان گنجینه های ارزشمند 
تاكید كرد و افزود: باید شرایط فعالیت این 
اساتید فراهم ش��ود تا بتوانند این هنرهای 

ارزشمند را زنده نگه دارند و سینه به سینه 
به عنوان یك میراث پاسداری كنند تا نسل 

به نسل به آیندگان برسد.
وی تصری��ح كرد: ب��رای حفاظت از آثار 
فرهنگی ناملموس مانند نگارگری، در وهله 
اول باید پیشكسوتان و نگارگران را شناسایی 
ك��رد، ارج بگذاریم و تقدیر كنیم، با بهترین 
روش ها كه فقط هم مادی و مالی نیس��ت، 
آنه��ا را مورد حمایت ق��رار دهیم و مهم تر 
اینكه باید ش��رایط آموزش هنر و تخصص 
آنها را به صورت مستقیم »استاد– شاگردی« 

مهیا كنیم.
سایر پیشکسوتان نگارگری هم باید  � 

به گنجینه زنده بشری اضافه شوند
ش��ریف زاده گف��ت: وقت��ی یونس��كو از 
پیشكسوتان هنرمند به عنوان گنجینه زنده 
بش��ری یاد می كند یعنی آنچه از گذش��ته 
تاریخ��ی یك هنر در س��ینه ی��ك هنرمند 
باقی مانده و آنها حامل این گنجینه هستند 
باید ش��رایط مهیا شود تا آن را به شاگردان 

خود منتقل كند.
اكنون همین تعداد از استادان نگارگری 
به عنوان گنجینه ثبت زنده بشری شده اند، 
ام��ا كافی نیس��ت. هنوز اس��تادان دیگری 
هستند كه باید به این مجموعه اضافه شوند، 
پیشكس��وتانی در كشور داریم كه واقعا در 
تراز همین پنج استاد هستند. ما در مرحله 
اول ای��ن پنج نگارگ��ر را ثبت كردیم و این 

كار ادامه دارد.
باید موزه نگارگری داشته باشیم � 

ش��ریف زاده افزود: این اساتید اكنون در 
ایران هستند، البته استاد فرشچیان به خارج 
از كشور در رفت و آمد اس��ت اما باید شرایط 
آموزش برای این پیشكسوتان مهیا شود، باید 
شرایط معرفی خود آنها، آثارشان و حفاظت 
این آثارش��ان ك��ه ش��اهكارهای مینیاتور 
جهان محسوب می شوند فراهم شود. استاد 
فرشچیان در این هنر شاخص هستند و در 
مجموعه سعدآباد تهران هم برای آثار ایشان 
موزه دایر ش��ده است، آثار سایر اساتید هم 

باید گردآوری شود.
مدیر گ��روه پژوهشی هنرهای س��نتی 
پژوهشگ��اه میراث فرهنگی به اهمیت ثبت 
جهانی نگارگری اش��اره كرد و گفت: اكنون 
زم��ان آن رس��یده ك��ه در كش��ور »موزه 
نگارگری« داشته باشیم، باید از همین پنج 

استاد ش��روع كنیم و آثار آنها را خریداری 
كنی��م و در یك م��وزه اختصاصی با عنوان 
نگارگ��ری نگهداری و ب��ه نمایش بگذاریم. 
این مس��یر باید برای سایر اساتید نگارگری 
ادامه داشته باشد و تا گنجینه هنری كشور 

به صورت پیوسته تغذیه شود.
خان�ه مرحوم »کالرا آب�ه کار« مرکز  � 

آموزش نگارگری می شود
ش��ریف زاده با بی��ان اینكه هن��وز مكان 
اختصاصی برای آموزش نگارگری وجود ندارد، 
گفت: البته با همكاری مدیركل میراث فرهنگی 
استان تهران )پرهام جانفشان( مقدمات این 
كار انجام ش��ده و ب��ا حمایت و پیشنهاد وی 
خانه مرح��وم كالرا آبه كار را كه از نگارگران 
پیشكسوت بودند، پیش تر خریده شده و قرار 

است به عنوان مركز آموزش شود. 
قول داده اند این خانه در اختیار پژوهشكده 
قرار بگیرد تا به عنوان مركز آموزش نگارگری 

راه اندازی شود.
وی همچنین از تبدیل شدن خانه مرحوم 
استاد بهزاد در تهران به مكان اداری ابراز تاسف 
كرد و افزود: خانه استاد بهزاد قرار بود فضایی 
آموزشی برای نگارگری باشد. امیدوارم اكنون 
كه هنر نگارگری جهانی شده، خانه استاد بهزاد 
كه از اساتید شهیر نگارگری معاصر ایران است 
به موزه نگارگری و مركز آموزش تبدیل شود.

س�تون خیمه »نگارگری« در ایران  � 
است

مدیر گ��روه پژوهشی هنرهای س��نتی 
پژوهشگ��اه میراث فرهنگ��ی، گردش��گری 
و صنایع دس��تی، ثب��ت جهان��ی نگارگری 
)مینیاتور( ب��ه عن��وان پانزدهمین میراث 
ناملم��وس ایران در یونس��كو را یك رویداد 
بسیار مهم و ارزشمند نه در كشور بلكه در 
جغرافیای فرهنگی ایران دانس��ت و گفت: 
اگر چه سابقه این هنر بسیار طوالنی است 
و به پیش از اس��الم برمی گردد، اما آنچه ما 
به عنوان نگارگری می شناسیم بعد از دوره 
اسالمی شروع می شود و قدمت آن به چند 

صد سال قبل می رسد.
ش��ریف زاده ایران را یك��ی از مهم ترین 
پایه های ش��كل گیری نگارگری در منطقه 
دانس��ت و افزود: وقتی جغرافیای فرهنگی 
ایران را بررس��ی می كنی��م، وقتی از مكتب 
ه��رات یا بل��خ و مكتب تیم��وری صحبت 
به میان می آید كه »ش��اهنامه بایس��نغری 

تیموری« در مجموعه جهانی كاخ گلستان 
تهران نگهداری می ش��ود، همه اینها نشان 
می ده��د س��تون خیمه هن��ر نگارگری در 
ایران اس��ت و چت��ر آن باز و در این منطقه 

گسترده شده است.
ش��ریف زاده ب��ه پراكندگی و گس��ترش 
نگارگ��ری در منطقه اش��اره ك��رد و افزود: 
از ی��ك طرف در پرونده ثب��ت نگارگری با 
جمه��وری آذربایجان، تركیه و ازبكس��تان 
مشترک هس��تیم و از آن طرف كشورهایی 
مانند افغانس��تان، تركمنستان و هند را در 
كنار خ��ود داریم و باید كمك كنیم به این 
پرونده ملحق شوند و زیر این چتر فرهنگی 

قرار گیرند.
هنر خوشنویس�ی در مسیر جهانی  � 

شدن
ش��ریف زاده درب��اره ثب��ت جهانی هنر 
خوشنویس��ی در میراث فرهنگی ناملموس 
یونس��كو گفت: بخش پژوهش��ی و تدوین 
ب��ا عن��وان  پرون��ده هن��ر خوشنویس��ی 
»فعالیت های پاسدارانه از هنر خوشنویسی 
ایران« در قالب یك پرونده مس��تقل و ملی 
در پژوهشكده هنرهای سنتی آماده سازی، 
نهای��ی و برای ثبت جهانی به عنوان میراث 
فرهنگی ناملموس به یونس��كو ارسال شده 
است تا سایر كشورها هم بتوانند از اقدامات 
و برنامه های پاس��دارانه ای��ران برای حفظ 
خوشنویسی خودشان الگوبرداری و استفاده 
كنند و امیدواریم در سال 2۰21 در یونسكو 

ثبت شود.
هنر نگارگری )مینیاتور( ایرانی � 

به گزارش ایرنا، نگارگری، هنری است كه 
در آن هنرمن��د نگارگر آنچه را كه در پرده 
خی��ال دیده به تصوی��ر می  كشد و با چنگ 
انداختن به ریسمان معنوی و بهره گیری از 
تعالیم اسالمی، مفاهیم فرهنگی به خلق اثر 

هنری ایرانی اسالمی می پردازد.
نگارگری ایرانی به عنوان هنری برگرفته 
از مفاهیمی چون تعالی روح و رس��یدن به 
عالم معنا و جاودانگی با نگرش حقیقت گرا 
و هنر قدس��ی در سراسر دنیا شناخته شده 
اس��ت. اوج ش��كوفایی ای��ن هنر ب��ا ظهور 
چهره هایی چ��ون كمال الدین بهزاد و رضا 
عباس��ی در عهد صفویه ش��كل گرفت كه 
بیانگ��ر دوران طالیی آن و مایه مباهات هر 

ایرانی است.
نگارگ��ری مفهوم ع��ام دارد و روش ها و 
سبك های گوناگون نقاشی ایرانی را شامل 
می  شود، چه آنها كه در كتاب و نسخه های 
خطی صورت گرفته شامل تذهیب، تشعیر، 
حاشیه س��ازی، جدول كشی، گل ومرغ و چه 
آنه��ا كه بر دیوار بناها و بوم های دیگر خلق 

شده است.
از س��وی دیگر نگار در ادبی��ات عرفانی و 
عاش��قانه معانی متفاوت و زی��ادی دارد و در 
هنر نگارگری، خداوند، نگار حقیقی اس��ت و 
همه نگاه ها به اوس��ت و او نیز در صورت های 
مختلف به جلوه گری می  پردازد. با این تعریف، 
نگارگر، تصویركننده جلوه حق است و گاهی 
به مقامی می رسد كه از حق چهره می كند و 

آن را چهره گشایی می  نامند.
اگرچه هنر نقاشی در آثار تصویری كهن 
ای��ران به زمان مانی و حتی گذش��تگان او 
بر می گردد، اما بعد از ورود اس��الم به ایران 
و جلوه گر ش��دن مبانی فك��ری و اعتقادی 
جدید در زندگی انس��ان ها، رویكرد تازه ای 
پیدا می كند و از حدود قرن سوم هجری به 
بعد ش��اهد به وجود آمدن نگاه جدیدی در 
هنر نقاش��ی ایران هستیم. این تفكر جدید 
زیربنای خلق آثار ارزنده نگارگران ایرانی از 

گذشته دور تا امروز است.

تجسمی

پنج استاد پيشکسوت نگارگری به  عنوان »گنجينه زنده بشری« در یونسکو ثبت شدند
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