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 فرمان عفو رهبری
 به مناسبت هفته وحدت

محمد رضوانی فر مدیرعامل 
شرکت ویتانا شد 

جناب آقای دکتر علی رستمی 
مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را از 

درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم. 
روزنامه »جهان صنعت« 

جناب آقای دکتر داود حسین پور 
 ریاست محترم دانشکده مدیریت و حسابداری 

دانشگاه عالمه طباطبایی
انتصاب شایس��ته جنابعالی را به عنوان ریاست دانشکده مدیریت و 
حسابداری دانشگاه عالمه  طباطبایی تبریک و تهنیت عرض می نماییم. 

موفقیت روزافزون شما را در نیل به اهداف مورد نظر آرزومندیم.
روزنامه »جهان صنعت« 

»جهان صنعت« سیاست خارجی دولت رییسی را بررسی می کند

احیا یا عبور از برجام؟
راهکارهای کاهش اثر کمبود 
تراشه   در صنعت خودروسازی 

مهدی محمودی*
در پی فراگیری بحران 
کرون��ا در دو س��ال اخیر و 
اعم��ال محدودیت ه��ای 
مربوط به آن از جمله انجام 
دورکاری، نظام آموزش��ی 

مجازی و کسب وکارهای اینترنتی، شاهد مصرف 
روزافزون لوازم کامپیوتری و گوشی های هوشمند 

در سطح بین المللی بودیم.
از سمت دیگر، به تبع این بحران کاهش تقاضای 
خودرو در س��طح جهانی اتفاق افتاد به طوری که 
تمامی خودروسازان بین المللی تیراژ تولید خود را 

کاهش دادند.
به ای��ن دلی��ل تولیدکنندگان تراش��ه های 
الکترونیک��ی به س��مت تولیدکنن��دگان اقالم 
کامپیوتری و گوشی های هوشمند و سایر قطعات 
مشابه جذب شدند و با انعقاد قراردادهای بلندمدت 
و پرتعداد نسبت به تولید تراشه های مورد نیاز این 

بازار اقدام کردند.
لیکن از انتهای سال گذشته رفته رفته تقاضا 
برای خرید خودرو در سطح جهان افزایش پیدا کرد 
و این امر باعث کمبود در تراشه های الکترونیکی 
در س��طح جهان به دلیل اش��باع بودن ظرفیت 

تولیدکنندگان تراشه های الکترونیکی شد.
همزمان با این موضوع ش��اهد آتش س��وزی 
یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولید تراشه های 
الکترونیکی کامپیوتری در ژاپن بودیم. البته جنگ 
تجاری ما بی��ن ایاالت متحده و چین نیز بر این 

مشکل اضافه شد.
از سوی دیگر رشد فزاینده و اقبال عمومی به 
خودروهای برقی که تعداد بیشتری از این تراشه ها 
را مصرف می کنند، باعث تشدید این کمبود در 

سطح بین المللی شد.
به طور متوس��ط بسته به س��طح تکنولوژی 
خودرو ح��دود 100 تراش��ه الکترونیکی در هر 
دس��تگاه خودرو مصرف می ش��ود که این تعداد 
بس��ته به به روز بودن آن خودرو افزایش می یابد. 
بنابراین این کمبود منجر به کاهش تولید خودرو 
و افزایش شدید قیمت تراشه های الکترونیکی شد 
به  طوری که خودروسازان بزرگ و مطرح جهانی 
مجبور به کاهش قابل توجه تولیدات خود و بعضا 

توقف موقت خطوط تولید شدند. 
ادامه در همین صفحه

برگشت فرماندهان به جزیره ها
احس�ان ش�ادی- دولت دوم حس��ن روحانی 
تنهاتری��ن دول��ت پس از جن��گ بود. دول��ت دوم 
رییس جمهوری سابق در اوج خشونت های سیاسی 
داخلی و تضاد آش��تی ناپذیر منتقدان سیاسی که از 
س��رنگونی دولت هم حمایت می کردند زاد و رشد را 
تجربه کرد. حسن روحانی بر پایه گمانه زنی و بازی های 
پیچیده سیاسی داخلی به جای نشان دادن قاطعیت 
و س��ختگیری های داخلی که هر کدام روزنه ای را بر 
پنجره اقتصاد می بستند تن به سازش و تسلیم داد 
و به این ترتیب اعتماد طبقه متوسط و اصالح طلبان 
را نیز از دست داد.دولت دوم روحانی از سوی دیگر با 
رویکرد سختگیرانه جمهوریخواهان دست به گریبان 
شد و بوی برپایی رژیم گسترده تر تحریم ها از همان 
زمستان 1۳۹۶ در سپهر سیاست خارجی به مشام 
رس��ید و دونالد ترامپ با اعمال تحریم ها دولت را از 
درآمدهای نفت محروم کرد و دست دولت دوازدهم 
بسته شد.  در حالی که دولت دوازدهم با دست های 
بسته شده از سوی ترامپ و منتقدان داخلی راهی برای 
گریز پیدا نمی کرد سیاست های اقتصادی با راهبرد 
نگهداشت وضع موجود به کار نیامد و نرخ تورم فزاینده 
و رشد اقتصادی ناچیز بر ابعاد تهیدستی کل کشور و 
گروه های کم درآمد افزود و کووید1۹ هم تیر خالص را 
زد. در چنین وضعیت تاسفباری بود که دولت رییسی 
از نزدیک به 100 روز پیش کار را در دس��ت گرفت. 
با وجود بزرگنمایی های روزها و هفته های نخست از 
معجزه دولت رییسی در همه ابعاد به ویژه اقتصاد اما 
این روزها می بینیم در بر همان پاشنه پیشین می چرخد 
و خبری از معجزه های حتی کوچک هم نیست.در روزها 
و هفته های تازه سپری شده می بینیم که فرماندهان تازه 
اقتصاد در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه 
و بودجه و نیز دو وزارتخانه اصلی یعنی وزارت جهاد 
کشاورزی و صنعت، معدن و فلزات به جزیره های خود 
برگشته و هر کدام راه هایی برای سنگربندی های تازه 
برای نگهداشت جزیره خود و مرزبندی برای راه نیافتن 
دیگر فرماندهان به جزیره خودی برپا می کنند. در حالی 
که انتظار می رفت در این روزها دولت سیزدهم برای 
اقتصاد و سدهای پیش روی آن از رویکردی همگرایانه 
و نیرومند استفاده کند اما فرمانده راه خود را می رود. با 
توجه به رفتار و گفتار معاون اول که گمان می رفت بتواند 
حرفی برای گفتن و نیرویی برای تجهیز منابع بیابد و یا 
معاون اقتصادی راهی برای فقدان نظریه اقتصادی دولت 
بیابد اما چیزی دیده نمی شود. رییس دولت سیزدهم 
نیز در میان سونامی تورم  و نیز ابعاد رو به گسترش 
دشواری های اقتصادی سردرگم و مبهوت مانده و با 
فرض اینکه هر دس��تور و اراده اش در اقتصاد همین 
فردا اتفاق می افتد به صدور دستورهای کلی قانع شده 
است. این در حالی است که تنها کمتر از پنج ماه برای 
تعادل بخشی به بودجه 1۴00 و برطرف کردن کسری 
بودجه وقت باقی مانده است و اقتصاد ایران همچنان در 

بحران بی تصمیمی کالن دست و پا می زند.

سرمقاله

یادداشت

دیدگاه

نقد روز

چرایي مهاجرت پزشکان
دکتر علي نوبخت*

مهاجرت پزش��کان در 
راستای مهاجرت نخبگان 
و ب��ه عب��ارت دیگ��ر فرار 
مغزهاست که یک مقوله 
جهانی است. این مهاجرت 
معموال از سوی کشورهایی است که آزادی اندیشه 
در آنجا یا وجود ندارد و یا در اولویت نیس��ت و 
مش��کالت اقتصادی و اجتماعی وجود داشته و 

امید به آینده در آن کم است.
ادامه در همین صفحه

مهم تر از حمله سایبری و 
اشکاالت فنی و تکنیکی

 دکتر صالح الدین هرسنی*
اگرچ��ه شناس��ایی   
اسباب و علل اختالالت به 
وجود آمده در سامانه های 
هوش��مند سوخت رسانی 
به جای خود بس��یار حائز 

اهمیت است ...
ادامه در صفحه 16

»جهان صنعت« دالیل و ریشه های خروج سرمایه را بررسی می کند

سرمایه سوزی 100 میلیارد دالری 
  »جهان صنعت« امکان رشد 12 درصدی صنعت 

در سال آینده را بررسی می کند

 تکاپو برای بازگشت به گذشته
گ�روه صنعت- روز 25 مهر س��یدرضا 
فاطمی امین وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
ایران در نشس��ت با هی��ات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران اعالم کرد: رش��د 12 درصد 
در بخ��ش صنعت و معدن در س��ال آینده را 

هدف گذاری کرده ایم ...

 »جهان صنعت« طرح حمایتی مجلس از سهامداران خرد 
را بررسی کرد

 موازی کاری
گ�روه ب�ورس- آن طور ک��ه از مجلس خبر 
می رسد، طرح حمایت از حقوق سهامداران خرد 
بورس در بهارستان کلید خورده است. جزئیات طرح 
بر دو وجه نحوه پرداخت سود و اصالح قانون تجارت 
در این باره و نیز تضمین زیان خریداران عرضه های 

اولیه تا یک سال نخست، متمرکز است. 

»جهان صنعت« از بالتکلیفی پرونده اراضی 
شمال شرق تا شمال غرب تهران گزارش می دهد

صدای مردم را بشنوید!
احسان نیازمند- روز سه شنبه چهارم آبان 
ماه س��ال جاری، تعدادی از مالکان زمین های 
ش��مال و شمال شرق تهران مقابل ساختمان 
اس��تانداری تهران تجمع کرده بودند. آنها به 
ممانعت دولت ها از انتفاع مالکان نسبت به حقوق 

قانونی و شرعی خود اعتراض داشتند.
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ادامه سرمقاله

روس��ای جمهوری فرانس��ه و آمریکا در بیانیه ای 
مشترک با تکیه بر ادعاهای بی اساس خود علیه برنامه 
هسته ای کشورمان تاکید کردند که ایران نباید به سالح 

اتمی دست پیدا کند.

 امانوئل مکرون و جو بایدن روسای جمهور فرانسه 
و آمریکا پس از دیدار خود در رم بیانیه ای مش��ترک 
منتش��ر و در بخش��ی از آن به ایران نیز اشاره کردند.

در این بیانیه که متن آن از س��وی کاخ الیزه منتش��ر 

شده، آمده است که روسای جمهور فرانسه و آمریکا در 
دی��دار روز جمعه خود بر لزوم اطمینان یافتن از عدم 
دستیابی ایران به سالح هسته ای تاکید کردند.این ادعا 
در حالی به طور مکرر از س��وی غرب و آمریکا مطرح 

می شود که مقامات جمهوری اسالمی ایران همواره بر 
ماهیت کامال صلح آمیز برنامه هسته ای کشورمان تاکید 
می کنند و یادآور می شوند که سالح هسته ای هیچ جایی 

در دکترین دفاعی ایران ندارد.

چرایي مهاجرت پزشکان
در نتیجه جوانان و تحصیلکردگان چنین کشورهایی 
کشورهای دیگر را جهت مهاجرت خود انتخاب می کنند 

که مشکالت برشمرده شده را نداشته باشند.
در ایران:

در رش��ته پزشکی پزشکان عمومی با زحمت زیاد 

و رقابت فشرده در یکی از رشته های تخصصی قبول 
می شوند و عنوان دستیار را کسب می کنند و باید حداقل 
چهار سال طی دوره علمی کنند و ماهانه به طور متوسط 
2 تا 2/5 میلیون تومان کمک هزینه دریافت کنند که با 
آن باید هزینه سرسام آور مسکن، معیشت خود، خانواده 
و تحصیل فرزند و... را تامین کنند که در حال حاضر با 

مشکالت عدیده ای درگیرند.
در حالی که در یکی از کشورهای هدف مهاجرت 
نخبگان کمک هزینه دستیاران حدود هشتاد تا یکصد 

میلیون تومان در ماه است.
در آنجا یک پزش��ک با یک ویزیت می تواند 10 تا 
20 کیلو گوشت بخرد. هزینه اجاره ماهانه )لیزینگ( 

یک اتومبیل آخرین سیستم فقط معادل ویزیت یک 
بیمار است.

س��رعت اینترنت و دیگر مس��ائل رفاه��ی و... هم 
وصف ناشدنی است.

 * رییس سابق کمیسیون
 بهداشت و درمان مجلس

ادامه دیدگاه

 راهکارهای کاهش اثر کمبود تراشه  
 در صنعت خودروسازی 

 ب��ه تبع ای��ن بحران جهانی در داخل کش��ور نیز 
ش��اهد شروع و تش��دید روزافزون مش��کالت تامین 
قطعات الکترونیکی مورد نیاز خودروس��ازان از قبیل 
واحد کنترل کننده موتور )ECU(، واحد کنترل کننده 
ایربگ )ACU(، واحد کنترل کننده سیستم ضدسرقت 
)ICU( و اقدام سیس��تم مالتی پلکس از انتهای سال 

گذشته هستیم.
البته این مشکل در کش��ور ما به صورت حادتری 
بروز کرد، به صورتی که ابتدا به دلیل وجود تحریم های 
ظالمانه صنعت خودرو، تامین این قطعات در مقایسه با 

سایر کشورها دشوارتر می باشد.
از س��وی دیگ��ر قطعات الکترونیک��ی مصرفی در 
خودروهای داخل کشور مربوط به تکنولوژی های به روز 
نیست که به تبع آن تراشه های مصرفی نیز غالبا به روز 
نیستند و تولیدکنندگان تراش��ه یا تولید این اقالم را 
متوقف کرده اند و یا در آینده نزدیک از خطوط تولید 
خود خارج خواهند کند. در این میان مصرف کنندگان 
داخلی این قطعات مجبور به تامین این تراشه ها از بازار 

سیاه هستند که غالبا تاریخ تولید آنها مربوط به سال های 
پیش اس��ت که عالوه بر کاهش کیفیت این اقالم به 
دلیل گذشت زمان، رفته رفته در سطح بازار کاهش پیدا 
کرده و متعاقبا با توجه به تقاضای مصرف کننده افزایش 
روزافزون قیمت خواهند داشت. به عنوان مثال قیمت 
یکی از تراشه های واحد کنترل کننده ایربگ خودروهای 
داخلی از حدود چهار دالر در سال های گذشته به بیش 
از 22 دالر افزایش پیدا کرده است و البته در بازار نیز به 
تعداد مکفی حتی با این قیمت باال یافت نمی شود که 
این امر باعث دپو ش��دن بیش از 150 هزار خودرو در 
پارکینگ های دو خودروساز بزرگ کشور شده است که 
قابلیت تجاری سازی و فروش ندارند و متاسفانه هر روز 

به این آمار افزوده می شود.
البته کمبود تراشه های الکترونیکی در سطح جهان 
یک مشکل عمومی است ولیکن عواملی که باعث تشدید 
این بحران جهانی در کشورمان شده است نیاز به بررسی 

ژرف و اقدام عملی جهت رفع دارد.
در قدم اول باید طراحی قطعات الکترونیکی مصرفی 
در صنعت خودروسازی کشور مجددا مورد بازنگری و 
طراح��ی قرار گیرد و در آنها از اقالم الکترونیکی به روز 
که در تولیدات فعلی تامین کنندگان این تراشه ها است 

استفاده شود که این امر باعث تامین ساده تر این اقالم و 
البته باکیفیت بهتر آنها خواهد شد.به این منظور نیاز به 
تشکیل و اعتماد به شرکت های تحقیق و توسعه جهت 
طراحی های جدید اقالم الکترونیکی است که این امر با 
استفاده از ظرفیت های فنی شرکت های بین المللی در 
این حوزه سرعت و دقت بیشتری به خود خواهد گرفت.

خودروسازان داخلی کشور نیز باید با حمایت های الزم 
حامی انجام این تغییرات و طراحی های به روز باشند و 
اصرار بر تولید اقالم با تکنولوژی های بعضا منسوخ شده 
و قدیمی که غالبا کپی برداری از محصوالت قطعه سازان 
خارجی سابق است را نداشته باشند و از طراحی های 
جدید )البته به ش��رط ارض��اء الزامات کیفی مربوطه( 
استقبال کنند.قدم بعدی تاسیس و ایجاد آزمایشگاه های 
به روز است تا این قطعات طراحی شده جدید در آنجا، 
آزمون های تکوین و آزمون ه��ای فرآیندی و... را طی 
کنند. پرواضح است که بدون انجام آزمون های مربوطه 
این اقدام قابلیت مصرف در خودروها را نخواهند داشت.

هم اکنون برای انجام آزمون های قطعات با تکنولوژی باال 
و یا حداقل بخشی از این آزمون ها مجبور به ارسال آنها 
به سایر کشورها نظیر ترکیه، اسپانیا و چین هستیم که 
این موضوع تحمیل هزینه های مضاعف و خروج ارز از 

کشور باعث اتالف وقت و طوالنی شدن فرآیند تکوین 
یک قطعه می شود. البته بدیهی است که خواست و تمایل 
خودروسازان و قطعه سازان کشور شرط الزم برای نیل 
به این امر است، ولیکن برای اجرایی شدن این موضوع 
نیازمند اقدام در س��طوح باالی مدیریتی یعنی وزارت 
صمت و در راس آن وزیر محترم هستیم که در همان 
ابتدای قبول مسوولیت موضوع امیدوارکننده خود مبنی 
بر افزایش چشمگیر تولید خودرو در سال های آینده را 
به عنوان برنامه خود اعالم و هدف گذاری کردند.بنابراین 
پیش��نهاد می شود با تخصیص مشوق های مختلف از 
قبیل معافیت های مالیاتی، قراردادهای تضمین خرید از 
قطعه سازان برای قطعات با طراحی های جدید و به روز 
)البته به شرط لحاظ کردن قیمت ها و کیفیت مناسب( 
و همچنین تسهیالت کم بهره و مناسب باید به دنبال 
جذب سرمایه های داخلی و حتی خارجی برای مراکز 
مورد اشاره بود که این امر عالوه بر اثر مطلوب و مناسب 
روی صنعت خودروسازی کشور در جذب متخصصان 
داخلی و اس��تفاده از ظرفیت های ف��راوان آنها کمک 
کرده و حتی به روی سایر صنایع کشور نیز اثر مطلوب 

خواهد گذاشت.
*کارشناس صنعت خودرو

سال هجدهم    شماره  4857      16 صفحه    قیمت 3000 تومان یکشنبه 9 آبان 1400    24 ربیع االول 1443   31 اکتبر  2021

 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(
 شماره 1400/7/56 ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد »انجام عملیات و خدمات تکمیل طراحی 
و ساخت، نصب، راه  اندازی و بهره برداری یک ساله از مدار تیکتر و فیلتر بازیافت آب از باطله 
کارخانه و مدار جداسازی کربن از مواد باطله موجود در سدهای باطله شماره 1 و 2 مجتمع طالی 
موته« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2000001028000028 
و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 21/000/000/000 ریال )بیست و یک 
میلیارد( ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 1400/08/09 
و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 1400/08/19 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 
1400/08/29 و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1400/08/30 برگزار می گردد. عالقه مندان شرکت در مناقصه می بایست 
 جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد 1456- 021 تماس حاصل نمایند و یا به  آدرس اینترنتی

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
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فرمان عفو رهبری به مناسبت هفته وحدت
»جهان صنعت«- دادیار دیوان عالی 
کشور و مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه 
با تشریح جزئیات عفو و تخفیف مجازات 
س��ه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت تن 
از محکومان، گفت: ۱۰۰ نفر از افراد دارای 
محکومیت اعدام و ۷۶ محکوم امنیتی جزو 

عفوشدگان اخیر هستند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، پس 
از موافقت رهبر معظم انقاب اس��امی با 
پیشنهاد رییس قوه قضاییه مبنی بر عفو و 
تخفیف مجازات سه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت تن از محکوماِن محاکم عمومی و 
انقاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی به مناسبت میاد با سعادت 
حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )صلی اهلل علیه وآله( و والدت حضرت امام جعفر 
صادق )علیه السام(، حسین نجفی دادیار دیوان عالی کشور و مدیرکل عفو و بخشودگی 
قوه قضاییه با تشریح جزئیات این عفو گفت: ۱۰۰ نفر از افراد دارای محکومیت اعدام و 

۷۶ محکوم امنیتی جزو عفوشدگان اخیر هستند. 

رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
همچنان باید از اجتماعات دوری کرد

»جه�ان صنعت«-رییس جمهور با اش��اره به اهمی��ت و نقش فضای علمی و 
آموزشی کشور در پویایی جامعه گفت: وزارت بهداشت، با همکاری وزارتخانه های علوم 
و آموزش و پرورش، طوری برنامه ریزی کند تا مدارس و دانشگاه ها از اوایل آذرماه طبق 

شیوه نامه ها به صورت حضوری بازگشایی شوند.
سیدابراهیم رییسی رییس جمهور دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، با تاکید 
بر اینکه به رعایت اصول و شیوه نامه های بهداشتی همچنان باید مورد توجه جدی مردم 
باشد، افزود: در مسیر مقابله و غلبه بر بیماری کرونا، حساس بودن نسبت به رعایت موارد 
بهداشتی ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنان باید از اجتماعات و هر آنچه امکان ابتاء 

به بیماری را افزایش می دهد، دوری کرد.
رییس جمهوری با اشاره به اهمیت و نقش فضای علمی و آموزشی کشور در پویایی 
جامعه تاکید کرد: با توجه به انجام واکسیناسیون دانش آموزان باالی ۱۲ سال و دانشجویان، 
از اوایل آذرماه می توان برای بازگشایی مراکز آموزشی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی اقدام 
کرد.رییسی گفت: با مجموعه اقدامات پیشگیرانه و مناسبی که از طریق دستگاه های مربوطه 
به ویژه بهداشت و درمان در پیش گرفته شده است امیدواریم از موج بعدی جلوگیری و 
از سامت مردم به طور موثر صیانت شود.رییسی با اشاره به پیشنهاد وزارت کشور برای 
تدوین نقشه راه یک ساله به منظور مقابله با کرونا تصریح کرد: در تدوین این نقشه راه، 

باید از نظرات دستگاه های مختلف و تمامی استان ها استفاده شود.

 بیانیه مشترک بایدن و مکرون
درباره برنامه هسته ای ایران

»جهان صنعت«-روسای جمهوری فرانسه و آمریکا در بیانیه ای مشترک با تکیه 
بر ادعاهای بی اساس خود علیه برنامه هسته ای کشورمان تاکید کردند که ایران نباید به 

ساح اتمی دست پیدا کند.
امانوئل مکرون و جو بایدن روسای جمهور فرانسه و آمریکا پس از دیدار خود در رم 
بیانیه ای مشترک منتشر و در بخشی از آن به ایران نیز اشاره کردند.در این بیانیه که متن 
آن از سوی کاخ الیزه منتشر شده، آمده است که روسای جمهور فرانسه و آمریکا در دیدار 
روز جمعه خود بر لزوم اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به ساح هسته ای تاکید کردند.
این ادعا در حالی به طور مکرر از سوی غرب و آمریکا مطرح می شود که مقامات جمهوری 
اسامی ایران همواره بر ماهیت کاما صلح آمیز برنامه هسته ای کشورمان تاکید می کنند و 

یادآور می شوند که ساح هسته ای هیچ جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد.

مخبر خبر داد
 دولت برای حمایت از سیاست های جمعیت

 اهتمام جدی دارد
معاون اول رییس جمهور از اهتمام جدی دولت برای حمایت از سیاست های جمعیت و 
افزایش نرخ فرزند آوری در کشور خبر داد و گفت: دولت در خط مقدم برنامه ها و سیاست های 
جمعیت و ترویج فرزند آوری قرار دارد و در این مسیر از اجرای برنامه های ستاد ملی جمعیت 
به طور جدی پشتیبانی خواهد کرد.به گزارش ایرنا، محمد مخبر در جلسه ای با فعاالن 
حوزه جمعیت و خانواده با اشاره به اینکه خواسته غرب و نظام سلطه کاهش جمعیت و 
کاهش نرخ فرزندآوری در جمهوری اسامی ایران است، گفت: نظام سلطه طی سال های 
پس از انقاب اسامی در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ملت ایران را 
تحت فشار و تحریم قرار داده که به فضل الهی نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند، 
اما متاسفانه در بخش جمعیت، تبلیغات و اقدامات غرب تا حدی موفق بوده و امروز ایران با 
کاهش جمعیت مواجه است.معاون اول رییس جمهوری از نهادهای حاکمیتی نیز خواست 
که با الگو سازی و تعریف ماموریت هایی مشخص برای ترویج فرزند آوری، در زمینه حمایت 

از افزایش جمعیت و باال بردن نرخ فرزند آوری پیش قدم باشند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:
دانشگاه آزاد از ابوترابی شکایت نکرده است

»جهان صنعت«-در پی اقدام نماینده مردم نجف آباد مبنی بر تخریب بخشی از 
دیوار دانشگاه آزاد این شهرستان، مرکز رسانه قوه قضاییه اعام کرد که هنوز شکایتی 
از ناحیه دانشگاه آزاد نجف آباد علیه ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس 
شورای اسامی به دادسرای کارکنان دولت واصل نشده استمحمدرضا حبیبی رییس کل 
دادگستری استان اصفهان با اشاره به نامه رییس دانشگاه آزاد نجف آباد به فرمانداری و ارسال 
رونوشت آن به دادسرا اظهار کرد: در خصوص عملیات اجرایی احداث تقاطع غیرهمسطح 
شهدای دانشجو در شهرستان نجف آباد، به دلیل لزوم اجرای این عملیات و مخاطره آمیز 
بودن محل، شهرداری و دانشگاه آزاد به دنبال اجرای طرح بودند و مذاکراتی نیز با یکدیگر 
داشته تا مراحل با توافق طی شود و روال کار در حال انجام بود.رییس کل دادگستری 
استان اصفهان افزود: در حاشیه مراسم کلنگ زنی نماینده نجف آباد طی یک اقدامی، دستور 
تخریب بخشی از دیوار را به راننده لودر می دهد که از نظر قانونی این موضوع محل تامل 
است، چراکه برای چنین اقداماتی و انجام عملیات تخریب، حتما باید مراحل قانونی شود.

وی یادآور شد: به دادستان نجف آباد تاکید شده که اقدامات تصرفی تا طی شدن مراحل 
قانونی متوقف شود و برای انجام تشریفات قانونی، پیگیر موضوع باشد.

محسن رضایی و زاکانی به مجلس احضار شدند
کمیس��یون های تخصصی مجلس ش��ورای اس��امی در هفته جاری تشکیل 
جلسه می دهند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران و محسن رضایی، معاون اقتصادی 
رییس جمهور به کمیسیون های تخصصی شان احضار شدند.حضور علیرضا زاکانی در 
کمیسیون شوراها البته جهت ارائه برنامه های شهرداری تهران و بررسی پیشنهادات 
تقنینی و اجرایی است.به گزارش مهر، معاون اقتصادی رییس جمهور نیز در هفته 
جاری به مجلس می رود و قرار است برنامه ها و رویکردهای اقتصادی دولت سیزدهم 

بررسی شود.

انتقاد پزشکیان از کمپین »ضدواکسن«
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد که نقص در تصمیم گیری های 
کان در مدیریت کان به آن معنا نیست که عده ای کمپین درست کنند که واکسن 
نمی زنیم.به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان نماینده تبریز در بخش هایی از مطلبی که 
در صفحه توئیتر خود منتشر کرده، نوشت: »تصمیم های کان در مدیریت کرونا از 
همان ابتدا اشکاالت مهمی داشت. مثل قرنطینه نکردن و جدی نگرفتن موضوع. بعد 
هم شل کن سفت کن در اجرای قرنطینه. آزاد بودن مسافرت با اتوبوس ها، هواپیماها 
و ممنوعیت تردد خودروهای شخصی.اما نقایص دلیل نمی شود عده ای کمپین درست 
کنند که واکسن نمی زنیم. افراد حق دارند واکسن نزنند؛ اما نباید در جامعه بچرخند و 

دیگران را به خطر بیندازند.«

آرزو فرش�ید- مواضع دولت سیزدهم خبر
در عرصه سیاست خارجی از ابتدا تاکنون پر 
از ضدونقیض بوده اس��ت چنانچه هیچ وقت 
نمی ت��وان فهمید امکان خوش بین بودن به 
شروع و ثمربخشی مذاکرات هسته ای وجود 
دارد یا خیر. از همان وقتی که رییس��ی کار 
خود را ش��روع کرد و ضمن تاکید بر تداوم 
مذاکرات به خبرن��گاری که درباره احتماال 
دیدار ب��ا بایدن می پرس��ید، قاطعانه »نه« 
گفت، گرفته تا حاال که وزیر امور خارجه او 
از یک طرف می گوید مذاکره ش��روع شده و 
از سوی دیگر اصرار دارد که مذاکرات برجامی 
را از آنجایی که در وین پایان گرفت، شروع 

نخواهیم کرد! 
ترکیب تیم مذاکره کننده و اس��تفاده از 
چهره های ضدبرجام هم تنها یک روی سکه 
است و روی دیگر شرط و شروط ایران برای 
ط��رف مقابل که تمامی ن��دارد؛ همه اینها 
وضعی��ت را روز به روز پیچیده تر کرده و این 
س��وال جدی را مطرح می کند که آیا دولت 
رییسی واقعا قصد توافق دارد یا خیر ؟ در پی 
همین تردید است که برخی می گویند دولت 
جدید ایران خواهان توافق است اما خواهان 
احیای برجام نیس��ت! ب��ه این معنا که تیم 
مذاکره کننده در دولت رییسی می خواهد با 
شروع مذاکرات از نقطه ای که خودش تعیین 
می کند و با اصرار و پافشاری بر شروطی که 
خودش در نظر دارد به توافقی برس��د که به 

نام خودش هم ثبت شود! 
نگاه بدبینانه ت��ری هم اما وجود دارد که 
در پاس��خ به پرسش اولیه می گوید ایران در 
پی توافق نیس��ت و صرفا قصد وقت کشی و 
زم��ان خریدن برای ارتقای توان هس��ته ای 

خود را دارد. 
جدای از اینکه بعد از ارتقای توان هسته ای 
ای��ران دوراهی موجود همچن��ان مذاکره و 
عدم مذاکره است یا چیز دیگری؛ این سوال 
به ذهن می رس��د که آقایان تصمیم گیرنده 
و مدیران مس��وول فکری برای اداره کشور 
در صورت ع��دم توافق و عدم لغو تحریم ها 
نی��ز کرده اند یا خی��ر؟ همین طور که زمان 
می خرند و بر غنی سازی رو به افزایش خود 
می بالند، کمر مردم زیر مشکات معیشتی 
متاثر از تحریم ها خم می شود و تحلیلگران 
و جامعه شناسان معتقدند که با این وضعیت 

خیلی نمی توان ادامه داد. 
برخی کارشناس��ان نگاه خوش بینانه ای 

دارن��د و معتقدند که ای��ران قصد دارد طی 
مذاکرات آتی با طرف های برجام، توافق قبلی 
را احیا کند منتها آنچه مانع می شود نگرانی ها 
و دغدغه هایی است که در سال های اخیر و به 
واسطه عملکرد طرف مقابل ایجاد شده است. 
این گروه از تحلیلگران از تضمین عدم خروج 
آمریکا از برج��ام، لغو همه تحریم ها و عدم 
فشار به ایران در مسائل منطقه ای، موشکی 
و حقوق بش��ری می گویند. مساله اما وقتی 
پیچیده تر می شود که رفع همه این نگرانی ها 
در گروه مذاکره و توافق با آمریکا است و دولت 

جدید نه تنها حاضر به گفت وگوی مستقیم 
با آمریکا نیست، بلکه درباره امکان بازگشت 
آمریکا به مذاکرات برجامی هم تردید دارد! 
شاهد آنکه علی باقری کنی معاون سیاسی 
وزیر ام��ور خارجه که در دیدار اخیر هم در 
بروکسل با اروپایی ها به مذاکره نشسته بود 
در پاس��خ به پرسش��ی پیرامون خبری که 
یکی از رس��انه های غربی درباره ازسرگیری 
مذاکرات با گروه ۱+5 منتش��ر کرده بود، از 
وصف »شیطنت آمیز« استفاده کرد و گفت: 
»م��ا با ۱+4 گفت وگو داریم و در واقع هنوز 

زمینه الزم برای اینکه آمریکایی ها بتوانند به 
برجام برگردند فراهم نشده است.« 

آقای باق��ری در حال��ی از فراهم نبودن 
امکان بازگش��ت آمریکایی ها ب��ه مذاکرات 
س��خن می گوید که تا همین چند ماه قبل 
یکی از اصلی ترین مسائل در ماه های گذشته 
همین بازگش��ت آمریکا ب��ه مذاکرات بوده 
و کس��ی نمی تواند منکر شود که مذاکره با 
مقامات آمریکا چقدر به حل و فصل سریع تر 
مسائل کمک خواهد کرد. شاهد آنکه همین 
دیروز حشمت اهلل فاحت پیشه عضو سابق 

کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگویی 
با »آرمان ملی« تاکید کرده بود »اصا پرونده 
و موضوع هس��ته ای دو طرف اصلی دارد که 

ایران و آمریکا هستند.«
مانع تراش��ی ایران ب��رای ورود آمریکا به 
مذاک��رات قطعا بر پیچیدگی ه��ای پرونده 
خواهد افزود و تردیدها را درباره اینکه ایران 
اساس��ا دنبال احیای توافق برجام هست یا 

نیست دوچندان خواهد کرد. 
یکی دیگر از عوامل تردیدآفرین در وجود 
اراده ای مبنی برای احیای برجام آن اس��ت 
ک��ه ایران ب��ه جای گفت وگ��وی جمعی با 
طرف های برجامی از گفت وگوهای دوجانبه 
اس��تقبال می کن��د و ای��ن را در اظه��ارات 
اخی��ر امیرعبداللهیان که گفته بود »س��ه 
کش��ور اروپایی روش ناپس��ندی از نظر ما 
دارن��د؛ اینکه به جای دیدار در ظرفیت ملی 
خودشان بخواهند درخواست دیدار مشترک 

داشته باشند. 
البته بخش ناپس��ندیده تر این است که 
یک بیانیه مش��ترک می دهند و یک طرفه 
حرف ه��ای خ��ود را می گویند. م��ا چه در 
تهران چه در بروکسل از هرگونه گفت وگوی 
دوجانبه با این کشورها استقبال می کنیم« 
می ت��وان دید. با ای��ن رویکرد ای��ران تنها 
نتیج��ه ای که به ذهن می رس��د آن اس��ت 
ک��ه ای��ران قصد دارد به ی��ک توافق جدید 
برس��د و طبیعی اس��ت که در این مسیر به 
گفت وگوهای دوجانبه بیش از گفت وگوهای 

جمعی نیاز داشته باشد. 
نکته دیگر این است که دولت رییسی برای 
توافق جدید مورد نظر خود زیادی روی شرق 
حساب باز کرده است. چنانچه امیرعبداللهیان 
در ادامه همان اظهارات حضور روسیه و چین 
را الزم می داند و باقری کنی هم بافاصله بعد 

از بروکسل راهی مسکو می شود.
 اینکه دو بازیگر ش��رقی چقدر در توافق 
مورد نظر دولت رییسی اثرگذار خواهند بود 
و در رس��یدن به ای��ن هدف کمک خواهند 
کرد، بعدا معلوم می شود اما این طور که فعا 
مش��خص است، دولت رییسی یا کا دنبال 
احیای برجام نیس��ت و یا برنامه مشخص و 
کاربردی برای رس��یدن به این هدف ندارد. 
گزین��ه اول ام��ا از نظر تحلیلگران بیش��تر 
محتمل است. اگرچه خیلی امیدوار نیستند 
که دولت رییسی امکان تحقق این هدف را 

داشته باشد.
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گروه سیاسی- از رجانیوزی ها بعید است که حواسشان 
نبوده باش��د که عاقبت هجمه به مرجعیت چیست و با چه 
واکنش های��ی بعد از آن هجمه ب��ه آیت اهلل صافی گلپایگانی 
مواجه خواهند ش��د، اما دیدیم که خیلی خونسرد کار خود 
را کردند و حتی در مطلب دوم نیز زبان تند و تیزتری به کار 
گرفتند. چرایی این رویکرد و اهداف پس پرده آنان بماند به 
جای خود اما دیدیم که یک خطای محاسباتی داشتند و کار 
با آن دلجویی نصف و نیمه تمام نشد. احتماال تصور می کردند 
که کار ب��ا آن نامه خطاب به آیت اهلل صافی گلپایگانی که با 
لحنی دستوری در آن نوشته بودند »جریان بدخواه انقاب 
اسامی، حجم زیادی از پیام ها را برای تحریک اساتید حوزه و 
موضع گیری آنان در روز شنبه تدارک دیده است... در همین 
سحرگاه روز شنبه نقطه پایانی بر این گفت وگوها قرار داده 
و هم��ه موافق��ان و مخالفان را به حفظ انس��جام ملی برای 

عبور از توطئه بدخواهان توصیه می کنیم!« تمام می ش��ود 
اما این طور نش��د و دادستان کل کشور دستور رسیدگی به 
ای��ن ماجرا را صادر کرد. فارغ از اینکه پیگیری های مربوطه 
به کجا می رس��د و با رجانیوز همان طور برخورد می ش��ود 
که اگر رس��انه دیگری جای او بود، برخورد می شد یا خیر، 
دیدیم که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و رییس 
دادگاه ویژه روحانیت روز گذشته در واکنش به حواشی ایجاد 
شده در فضای مجازی پیرامون سخنان اخیر آیت اهلل العظمی 
صافی گلپایگانی، ضمن اظهار تاس��ف از اینکه اش��خاصی به 
خودش��ان اجازه می دهند که حریم مرجعیت ش��یعه را به 
بهانه های��ی مورد هتک حرمت قرار دهند، گفت: »باید حوزه 

نق��ِد یک مطلب را کاما از حوزه اهانت و هتک حرمت جدا 
کرد.«وی از صدور دس��تور به دادسرای ویژه روحانیت برای 
پیگی��ری موضوع خبر داد و افزود: »از آنجایی که ش��خص 
منتشر کننده این مطلب، طلبه و مرتبط با حوزه علمیه است، 
رسیدگی به موضوع در حوزه صاحیت دادسرا و دادگاه ویژه 
روحانیت است که به آن مرجع اباغ شده ماجرا را در دستور 
رس��یدگی و پیگیری قرار دهد.«دادستان کل کشور تصریح 
کرد: »همچنین طبق ماده ۲۷ قانون مطبوعات، رس��یدگی 
به اتهامات شبکه های خبری که موضوع اهانت به مرجعیت 
را منتش��ر و بازنش��ر کرده اند، در صاحیت هیات نظارت بر 
مطبوعات است که همین امروز دستور داده شد موضوع در 

هیات نظارت مورد بررسی، پیگیری و رسیدگی قرار گیرد و 
طبق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.«رییس دادگاه 
ویژه روحانیت تاکید کرد: »شرایط عمومی کشور به گونه ای 
است که باید دامنه این مسائل خیلی زود جمع شود و نباید 

به التهاب مسائل اجتماعی افزوده شود«.
ورود جامعه روحانیت � 

این اما تنها واکنش اخیر به هتک حرمت مرجعیت نبود. 
جامعه روحانیت مبارز که یکی از قدیمی ترین تش��کل های 
اصولگرایان اس��ت هم با انتش��ار بیانیه ای ب��ه مطلب اخیر 
رجانیوز واکنش نش��ان داد و نوش��ت: »آنچه این روزها در 
برخی اظهارات و نوشته های منتشره درباره عالمان و بزرگان 
دینی و متخصصان فرهیخته و مومن می بینیم، خطری است 
ک��ه در ادوار تاریخی نیز ب��ا آن روبه رو بوده ایم و پیامدهای 

ناگوار آن را فراوان دیده ایم. 

در ادامه واکنش ها به هتک حرمت آیت اهلل صافی گلپایگانی مطرح شد
دستور دادستانی برای برخورد با افراد خاطی

گزارش خبری

توافق جایگزین و موانع  پیش روی آن
فریدون مجلس�ی* - نمی دانیم که در ذهن مقامات چه می گذرد و بین خودشان 
چه منطقی دارند اما بر اساس آنچه که گفته شده و آنچه که از قبل یعنی پیش از انعقاد 
تفاهم برجام اعام شده، گروهی که امروز بر سر کار هستند و توانسته اند کل قوای حاکمه 
را به دست بگیرند، اصوال با برجام مخالف بوده اند. بنابراین به این تفسیر و برداشت اعتقاد 
دارم که تمایلی به ادامه برجام وجود ندارد. به این خاطر که برجام به هر دلیلی که منعقد 
شد- یعنی انحرافاتی که در تعهدات ایران نسبت به NPT و به خاطر لغو تحریم های شورای 

امنیت- محدودیت هایی را نسبت به ایران اعمال کرد. 
به هر حال گروه اصطاحا غیرت مدار می گفتند که دلیل وضع این محدودیت ها هر چه باشد نباید اجازه داد 
که بر جمهوری اسامی تحمیل هایی وارد شود و محدودیت هایی قائل شوند و این وضعیت استقال مملکت را 

تضعیف می کند. 
البته تا حدی هم درست است و استقال کشور قدری تضعیف می شود زیرا وقتی چارچوبی برای یک کشور 

آن هم به صورت استثنائی ترسیم شود، عما استقال تضعیف شده است. 
اما اگر بخواهند این محدودیت ها را حذف کنند و تغییر دهند باید به ریشه وضع آن توجه کنند. اینکه آن 
را با یک قرارداد دیگری جایگزین کنیم، امکان پذیر است اما باید به علت اصلی وجود برجام نزدیک شد تا این 

امر محقق شود. 
یعنی باید آن ایران هراسی که سبب شد نسبت به فعالیت های هسته ای ایران مشکوک شوند و بعد هم تحریم ها 
و محدودیت هایی را به ایران تحمیل کنند، مورد توجه قرار بگیرد. علت اصلی آن ایران هراسی هم شعار نابودسازی 
اسراییل بود. مادامی هم که این شعار وجود داشته باشد برجامی وجود نخواهد داشت و همه این دیدارها و مذاکرات 
منتهی به آنجاست که مواضع ایران را در این باره بپرسند. ما هم می دانیم پاسخ از جانب ایران مثبت است ضمن 
اینکه می گوییم این رویکرد به کسی مربوط نیست و حتی شروطی مثل آزادسازی پول ها، حذف تحریم ها و... 

داریم تا حاضر به مذاکره شویم. 
من فکر نمی کنم که چنین وضعیت و شرایطی برای آنها که هم زور دارند و هم بهانه هایی در دست، قابل پذیرش 
باشد و در کشورهای منطقه هم که به نظریه همزیستی متعهد شده اند، کسی حاضر به همکاری های منطقه ای 
با ما باشد. البته ممکن است عربستان به خاطر منافعی که در حج دارد در حد روابط کنسولی همکاری هایی کند 

اما از نظر سیاسی چنین نمی کند. 
این مسائل باعث می شود که نسبت به ادامه این مذاکرات و حفظ اصولی که اصول ارزشی می نامیم آینده و 
امیدی متصور نباشم. مگر آنکه در بین خودشان تفاهم هایی حاصل شده باشد و لزوم از بین بردن ایران هراسی را 
پذیرفته باشند. در آن شرایط امکان دارد که جدای از برجام با یک تفاهم دیگر، جایگزین و حتی بهتر و با مزایای 

بیشتری به نتیجه برسند. 
در شرایط موجود اما دو سناریو بیشتر وجود ندارد. دولت و تیم دیپلماسی جدید یا خودش را برای مذاکره و 
توافقی جدید در قالب از بین بردن شعارهای ایران هراسانه آماده کرده اند و می خواهند بر مبنای »زندگی کن و 
بگذار دیگران هم زندگی کنند« عمل کنند. سناریوی دوم این است که وقت کشی کرده و فرصت داشته باشند تا 
غنی سازی بیشتری صورت بگیرد و امکان بالقوه ای برای دستیابی به یک بمب هسته ای حاصل شود و آن وقت 
بتوان با دست پر، امتیازات بیشتری گرفت. منتها من تصور نمی کنم که چنین تعبیری درست باشد و یا اگر هم 

باشد، بتواند به نتیجه برسد.
* دیپلمات پیشین

دولت رییسی و پارادوکس عدم قطعیت
علی مطهرنیا* -باید پذیرفت که برجام به ایستگاه پایانی خود رسیده و در جمهوری 
اسامی ایران پارادوکس عدم قطعیت خود را به نمایش گذاشته است. دولتی انقابی بر سرکار 
است و ابراهیم رییسی سال ها در مهم ترین مراکز تصمیم گیری در نظام جمهوری اسامی ایران 
نقش آفرینی کرده است. تیم هوادار او رویکردهای انقابی بسیار بنیادگرا را دنبال می کرده اند 
و از ایدئولوژی تعریف شده بنیادگرایانه ای حمایت می کنند که حتی نزدیک ترین افراد به این 
ایدئولوژی با جهت گیری های میانه رو و کاسیک را برنمی تابند. در این تیم علی الریجانی و 
حسن روحانی نیز جایگاهی ندارند. بنابراین نوع تفکر برجامی برای آنها نشان دهنده همان سازش با ایاالت متحده 
آمریکا تلقی می شود و بالطبع پاسخگویی به نیروهای حامی آنها در میان افکار عمومی و طبقات گوناگون اجتماعی 
و همچنین پاسخگویی به منتقدان در صورت مذاکره با ایاالت متحده آمریکا ذیل برجام یا هر عنوان دیگری، آنها را 

دچار پارادوکس عدم قطعیت می کند. 
از یک سو نمی توانند به واسطه تحریم های حداکثری و کمرشکن و اثرات آن بر اقتصاد ایران از مذاکره سخن 

نگویند و از سوی دیگر نمی توانند پای میز مذاکره با ایاالت متحده آمریکا و هم پیمانان آمریکا بنشینند. 
نکته دیگر این است که هیچ مذاکره ای با دیگر طرف های اروپایی و غیراروپایی در باب مسائل ایران بدون حضور 
آمریکا سرنوشت مطمئنی ندارد و این را برجام به خوبی به نمایش گذاشته است. خروج آمریکا از برجام نشان داد که 
پنج قدرت بین المللی بدون حضور آمریکا نمی توانند چندان در توافقنامه بین المللی با ایران اثرگذار باشند بنابراین، 

این پارادوکس عدم قطعیت در ایستگاه آخر خود را نشان می دهد. 
از ی��ک ط��رف ایران می گوید برای مذاکره آماده می ش��ود ولی از طرف دیگر س��طح توقعات را از مذاکره 
افزایش می دهد تا بلکه بتواند در مرحله نخست در باب شروع مجدد مذاکرات زمان بخرد و از طرف دیگر بر 
آن است که با باال بردن سطح توقعات و انتظارات تحت عنوان دولت جدید احتمال دستیابی به امتیاز بیشتر 

را به دست آورد. 
این موضوع در این س��وی قضیه اس��ت درحالی که در آن سوی قضیه یعنی در ارتباط با آمریکا و متحدان آن، 
این معنا فرصتی است برای اینکه نشان دهند ایران نسبت به مذاکرات جدی نیست و از مذاکره به عنوان ابزاری در 
جهت خرید زمان استفاده می کند و بالطبع باید به برجام پاس و پلن دو در ارتباط با ایران اندیشید. از این جهت 
دنبال آماده سازی افکار عمومی جهان برای برخورد شدیدتر با تهران در صورت خروج از برجام و اقدام به استفاده از 

این برگ ها برای گرفتن امتیاز بیشتر در برابر نظام بین الملل برمی آیند.
وقتی از نظام بین الملل سخن می گوییم طبیعتا قدرت های بزرگ و ابرقدرت جهانی در عمل خود را به نمایش 
می گذارند. اگرچه می توان گفت که نظام بین الملل مجموعه پیچیده ای از کشورهای مختلف است. این امر حقیقت 
دارد ام��ا در واقعی��ت آنچه که اهمیت دارد هماهنگی این قدرت ه��ای بزرگ در برخورد با ایران با محوریت ایاالت 
متحده آمریکا است. اگرچه بین آنها رقابت وجود دارد اما در برخورد با تهران، همگی آنها حتی مسکو و پکن با دیگر 
قدرت های غربی در یک اتحاد نانوشته در عمل به سر می برند. این قضایا به خوبی از نوع رفتارهای مسکو و پکن 

پیداست و اکنون در افکار عمومی قابل ردیابی است. 
بنابراین باید گفت آنچه که اکنون مشاهده می شود یک دوران گذار از برجام به یک منطق فشار بیشتر و فزاینده تر 
در آینده است به گونه ای که ایران با دولت انقابی و نظام یکدست حکومتی باید سر میز مذاکره با آمریکا در قالب 
کشورهای ۱+5 به صورت مستقیم بنشیند یا اینکه آماده باشد تا هزینه های بیشتری را در ارتباط با رویارویی با 

ایاالت متحده آمریکا پرداخت کند.
*تحلیلگر مسائل بین المللی

گاه
ید

د

نکته

شروط برجامی جدید ایران از زبان ذوالنوری � 
مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت 
مل��ی مجلس ش��ورای اس��امی دی��روز در 
گفت وگ��و ب��ا »مه��ر« گفته: ایران ش��روط 
جدیدی برای مذاکرات دارد و تضمین های 
ج��دی و جدید می خواهد تا دوباره غربی ها 
نقض برجام نکنند و به دنبال پیمان شکنی 

نباشند.
او تاکید کرده که »االن ما طلبکار هس��تیم نه طرف غربی و 

آنها باید ش��روط ما را بپذیرند. با این نگاه، قطعا ش��رایط آینده 
بهت��ر از وضع موجود خواهد ش��د و به ط��ور یقین ما به زودی 

بهبود را خواهیم دید.«
نکته اصلی اما این است که نماینده مردم قم در مجلس گفته 
»برای اینکه برجام به خوبی اجرا ش��ود ما نباید به برجام تکیه 
کنیم. اگر همه تکیه ما به برجام باشد و برجام را تنها راه نجات 
کش��ور بدانیم، قطعا فشار از ناحیه طرف مقابل بیشتر خواهد 
ش��د اما اگر راه بی نیازی از برجام را پیش بگیریم و به برجام 

تکیه نکنیم، شرایط مان بهتر خواهد شد.«

»جهان صنعت« سیاست خارجی دولت رییسی را بررسی می کند

احیا یا عبور از برجام؟
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رییس کل بیمه مرکزی:
کارتهایبانکیبیمهمیشوند

»جهان صنعت«- رییس کل بیمه مرکزی گفت: طبق برنامه ریزی انجام 
شده به زودی کارت های بانکی و اعتباری شهروندان تحت پوشش بیمه قرار 

می گیرند.
 غالمرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی افزود: رایزنی های الزم برای آغاز 
تحت پوشش بیمه قرار دادن کارت های بانکی در حال انجام است. متاسفانه طی 
سال های اخیر سوءاستفاده های متفاوتی از کارت های بانکی شهروندان انجام شده 
که ورود صنعت بیمه به این حوزه می تواند خدمات ارزنده ای برای مردم داشته 
باشد.سلیمانی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه باید به بخش های مختلف زندگی 
مردم ورود و آنان را تحت پوشش کامل قرار دهد، گفت: هدف اصلی صنعت 

بیمه باید کاهش دغدغه های مردم باشد.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در سطح نفوذ بیمه ضعف های اساسی 
در کشور احساس می شود، ادامه داد: بسیاری از اموال کشور تحت پوشش بیمه 

نیستند و همین مورد یک ایراد اساسی است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه صنعت بیمه در کشور گفت: صنعت بیمه در 
موارد مختلفی می تواند در کنار مردم باشد، ولی متاسفانه بیشترین تمرکز خود 

را روی بیمه شخص ثالث گذاشته است.
سلیمانی با اشاره به اینکه ضمانتنامه های بیمه ای مورد غفلت واقع شده، افزود: 
امروزه ضمانتنامه های بانکی به یکی از منابع درآمدی بانک ها تبدیل شده است؛ 
اگر استفاده از ضمانتنامه های بیمه ای آن طور که شایسته آن است در سطح 

جامعه رایج شود، صنعت بیمه کشور متحول می شود.

در نیمه نخست 1400
فروشسفتهوبراتبیشاز۲برابرشد

»جهان صنعت«-طبق اعالم بانک مرکزی، در شش ماهه اول سال جاری 
حدود ۵۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد 

که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵3/۵ درصد افزایش را نشان می دهد.
 در ش��هریور سال جاری حدود ۱۵ میلیارد و ۱3۰ میلیون تومان سفته و 
برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

به ترتیب 7۶/2 و ۱۰۱/4 درصد افزایش یافت. 
در شش ماه اول سال ۱4۰۰ نیز حدود ۵۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان 
سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 

۵3/۵ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین در شش��مین ماه سال جاری معادل ۶۰۰ برگ سفته و برات به 
مبلغی معادل 2۵ میلیارد و 2۹۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد 
که در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب 
به اعداد 7۵/۶ و ۱37/۱ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ 
73 و ۸2/۱ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل هر دو شاخص 

مذکور، ۱۹/۵ و ۵ درصد کاهش نشان می دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست ش�ده در شهریورم�اه 
۱4۰۰ به عدد ۱۸۱/4 رسید که عدد شاخص مذکور در شهریور سال گذشته 

معادل ۱۵3/۶ بوده است.
عالوه بر این، در شش ماه اول سال جاری معادل 32۰۰ برگ سفته و برات به 
مبلغی بالغ بر ۱۰2 میلیارد و 72۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. 
در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ س�فته و برات واخواست شده 
به ترتیب به اعداد ۶۶/7 و ۹2/۸ رس��ید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از 
لحاظ تعداد و مبلغ ۱7/۹ و ۱۵/۶ درصد کاهش نشان می دهد. از سوی دیگر، 
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شش ماه اول 
س�ال ۱4۰۰ به عدد ۱47/4 رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال 

گذشته معادل ۱2۵/3 بوده است.

فعل و انفعاالت جدید در بازارهای بانکی
نرخسودبینبانکی۲0/31درصدشد

گروه اقتصادی- بررس��ی ها از پیشروی تدریجی نرخ سود در بازار 
بین بانکی خبر می دهد. تغییرات جدید این بازار نشان می دهد که نرخ 
سود بین بانکی به باالی 2۰ درصد صعود کرده که به نظر می رسد خبر 
ناخوشایندی برای اهالی بازار سرمایه باشد. تغییرات نرخ سود در بازار 
بین بانکی و میل به صعود بیش��تر ناشی از افزایش تقاضا برای برداشت 
از ذخایر بانک مرکزی به دلیل مواجه شبکه بانکی با کسری نقدینگی 
است. هرچند بانک مرکزی در هفته های اخیر سیاست بسط نقدینگی 
را در بازار بین بانکی در پیش گرفته و در تالش است تا از افزایش بیشتر 
این نرخ جلوگیری کند، با این حال این نرخ توانست در هشتمین روز 

از آبان به 2۰/3۱ درصد برسد. 
بررسی ها نشان می دهد که نرخ سود بین بانکی که تا پایان شهریور امسال 
در محدوده ۱۸ درصد نوسان داشت، از ابتدای مهرماه روند افزایشی خود را 
شروع کرد و وارد محدوده ۱۹ درصد شد که تا پایان هفتمین ماه از سال 
جاری به ۱۹/۸۶ درصد رسیده است. این نرخ اما به پیشروی خود ادامه داد 

و در هشتمین روز از آبان به 2۰/3۱ درصد رسید. 
دلیلی که از سوی کارشناسان اقتصادی در راستای افزایش سود بین بانکی 
مطرح می  ش��ود، افزایش تقاضا برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی است 
و به اعتقاد آنها، افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی از دو جهت به کنترل 
تورم کمک می کند. اولین مورد این است که افزایش سود بین بانکی هزینه 
خلق پول را برای بانک ها باال می  برد و به این دلیل عرضه پول در اقتصاد که 
عامل اصلی صعود تورم است، کم می شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره 
بین بانکی موجب افزایش سود سپرده ها و اوراق دولتی می  شود که این امر 
مردم را به سپرده  گذاری در بانک ها و خرید اوراق دولتی تشویق می کند و 
آنها به سمت سرمایه گذاری در بازارهای طال، ارز، خودرو و... نمی  روند که 
این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی ها و قیمت آنها را کاهش می دهد و 

بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می  شود.
با این حال بررسی ها نشان می دهد که اهالی بازار سرمایه نسبت به اثرات 
افزایش نرخ سود بین بانکی بر بورس خوش بین نیستند و نسبت به تبعات 
این مساله ابراز نگرانی می کنند. در هر صورت به نظر می رسد جدال بانک 
مرکزی و بورسی ها بر سر مساله نرخ سود کماکان ادامه داشته باشد و باید 
دید که بانک مرکزی تا چه اندازه به دنبال حمایت از تغییر رویکرد خود در 

زمینه مدیریت بازار پول است.

نسیم سوران-  بررسی ها نشان می دهد قطار 
خروج سرمایه از ابتدای دهه ۹۰ به حرکت درآمده 
و تاکنون متوقف نشده است. مجموع کل سرمایه 
خارج شده از کشور در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۹ 
ح��دودا ۹۶ میلیارد دالر بوده که با در نظر گرفتن 
حساب سرمایه منفی 3/۱ میلیارد دالری در سه 
ماهه امسال، به سرمایه سوزی ۱۰۰ میلیارد دالری 
در مدت یاد شده می رسیم. چند عامل کلیدی در 
ش��کل گیری این وضعیت در اقتصاد ایران نقش 
داشته اند. عامل کلیدی اول سوء مدیریت در زمینه 
حکمرانی اقتصادی و از دس��ت رفتن فرصت ها در 
دهه گذش��ته بوده که رش��د تقریبا صفردرصدی 
اقتصاد، موج های تورمی پی درپی و گسترش فقر 
و نابرابری را به همراه داش��ته است. عامل کلیدی 
دوم تحریم های گسترده آمریکاست که نااطمینانی 
و چشم انداز نامطمئن اقتصادی را برای کشور رقم 
زده است. هرچند سهم تحریم در ایجاد این وضعیت 
غیرقابل چشم پوشی است اما فعالیت مداوم چرخه 
خروج س��رمایه در همه س��ال های دهه ۹۰ )جز 
سال های ۹3 و ۹4( نشان می دهد که کج کارکردی 
در حوزه سیاستگذاری وزنه سنگین تری نسبت به 
فشارهای خارجی داشته است. تازه ترین آمارهایی 
که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می دهد که از 
س��ال ۹۶ تا پایان سال گذشته 4۸/۵ میلیارد دالر 
خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. روند منفی 
خالص حساب سرمایه اما به سه ماهه ابتدایی امسال 
نیز تسری پیدا کرده به طوری که در بهار امسال نیز 
میزان خروج سرمایه 3/۱ میلیارد دالر بوده است. 
به این ترتیب در مدت یاد شده در مجموع بیش از 
۵۱ میلیارد دالر سرمایه سوزی در کشور اتفاق افتاده 
است. اگر سری به آمارهای مربوط به یک دهه اخیر 
نیز بیندازیم به روشنی می بینیم که اقتصاد ایران از 
سال ۹۰ در حال از دست دادن سرمایه است. در بازه 
زمانی یادشده تنها در سال های ۹3 و ۹4 حساب 
سرمایه کشور مثبت بوده و در باقی سال ها جریان 
مستمر خروج سرمایه اتفاق افتاده است. بیشترین 
سطح از سرمایه سوزی نیز در سال ۹۶ اتفاق افتاده که 
میزان آن ۱۹/4 میلیارد دالر برآورد شده است. این 
میزان برای سال ۹7 نیز ۱۶ میلیارد دالر بوده است. 
هرچند این ارقام در سال های ۹۸ و ۹۹ تقریبا نصف 
شده با این حال خالص حساب سرمایه کشور در این 
دو سال نیز مثبت نبوده است. بر این اساس ارقام 
خالص حساب سرمایه برای این دو سال به ترتیب 
۶/۶- و ۶/3- میلیارد دالر بوده است که نشانگر بهبود 

4۰۰ میلیون دالری در سال ۹۹ است.
کارشناس��ان این مس��اله را زنگ هشدار برای 
افول سطح اقتصادی و در نتیجه سطح اجتماعی 
خانوارها می دانند. به نظر می رس��د یکی از دالیل 
اصلی شکل گیری چنین وضعیتی مدیریت نادرست 
اقتصادی کشور بوده است. در دهه یاد شده و حتی 
در دوره هایی که اقتصاد توانست به تعامل سازنده ای 
با جهان دست یابد نشانه ای از فعال شدن زمینه های 
رشد و شکوفایی اقتصادی دیده نشد و گشایش های 
اقتصادی تنها در سایه افزایش فروش نفت اتفاق افتاد. 
یکی از دالیل این مساله نیز این است که به دلیل 
شرایط خاص سیاس��ی ایران سرمایه گذاری ها در 
ایران عمدتا کوتاه مدت صورت می گیرد، مساله ای 
که مانع از سرمایه گذاران بزرگ خارجی به کشور 
حتی در دورانی که تحریم نباشیم می شود. بنابراین 
کج کارکردی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری 
ضربه بزرگی در این سال ها به اقتصاد ایران وارد کرده 
است. در کنار آن می توان سهم و نقش تحریم ها را نیز 
در شکل گیری وضعیت کنونی مورد ارزیابی قرار داد 
با این حال این مساله نیز می تواند خود نشان دهنده 
مدیریت نادرست در حوزه حکمرانی اقتصادی باشد. 
مسیری که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ طی کرده 
منجر به افول اقتصاد، تعمیق رکود و تعمیق فقر و 
نابرابری ش��ده که می تواند هشداری جدی برای 

مدیران و تصمیم گیران کشور باشد.

ش�تاب و  اقتص�اد   � شرطی س�ازی 
 خروج سرمایه

آنطور که وحید شقاقی 
شهری می گوید، از ابتدای 
دهه ۹۰ خالص حس��اب 
سرمایه ایران منفی بوده و 
در دهه یاد شده و به ویژه 
در دوران تحریم ه��ا )دور 
اول و دوم( بر ش��دت خروج سرمایه افزوده شده 
که هشداری جدی برای مدیریت اقتصادی کشور 
است. آمارهایی که از وضعیت خروج سرمایه تاکنون 
منتشر شده آمارهای رسمی و ثبت شده از سوی 
نهادهای آماری است و در صورتی که بررسی های 
دقیق تری صورت بگیرد شدت خروج سرمایه بیش 
از ارقام اعالمی خواهد بود. برای مثال خروج سرمایه 
ممکن است از کانال ارزهای دیجیتال صورت گرفته 

باشد که در آمارها ثبت نمی شود.
ای��ن اقتص��اددان در گفت وگ��وی خ��ود با 
»جهان صنعت« گفت: ایران رشد سرمایه گذاری 
منفی پنج درصدی در دهه اخیر داشته و انباشت 
سرمایه ای نیز در این مدت صورت نگرفته است. در 
سه ساله اخیر نیز رشد هزینه های جبران استهالک 
از رشد سرمایه گذاری پیشی گرفته و به عبارتی 
اقتصاد ایران وارد مرحله فرسودگی زیرساخت ها 

شده است.
 کشور ایران نیازمند جذب سرمایه های داخلی 
و خارجی برای حفظ زیرس��اخت های اقتصادی 
اس��ت و هم اکنون تنگنای مالی ش��دیدی دارد. 
بس��یاری از ناترازی ها مانند نات��رازی منابع آب، 
ناترازی منابع خاکی کشور که موجب فرونشست 
زمین شده است، ناترازی صندوق های بازنشستگی، 
ناترازی منابع بانکی و همچنین بحث استهالک 
زیرساخت های کشور در حال حاضر مباحثی جدی 

در کشور محسوب می شوند.
به گفته ش��قاقی، در حال حاض��ر برآوردی از 
میزان نیاز به سرمایه گذاری وجود ندارد اما مقایسه 
وضعیت ایران با س��ایر کشورهای همسایه مثل 
ترکیه، عربس��تان و امارات نشان می دهد که نیاز 
سرمایه گذاری ایران بالغ بر 3۰۰ میلیارد دالر است 
تا بتواند منابع آب، گاز، نفت، انرژی های پاک و دیگر 

حوزه های ناتراز کشور را توسعه بخشد. اما فاصله ما 
از رقبای منطقه کماکان در حال افزایش است، به 
ط��وری که برای مثال امارات در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر وارد شده و در بحث شیرین سازی آب 
و بهره برداری از آب ش��یرین کن ها سرمایه گذاری 
گسترده ای انجام داده است. نبود سرمایه خارجی 
و داخلی و در عین حال خروج س��رمایه ش��رایط 
را برای نگهداشت زیرساخت ها، حل ناترازی های 
کش��ور بسیار دشوارتر کرده است و بنابراین برای 
کنترل و کاهش خروج س��رمایه باید دس��ت به 

اندیشه ورزی بزنیم.
آن ط��ور ک��ه ای��ن اقتص��اددان می گوی��د، 
س��اماندهی ارزهای دیجیت��ال، امیدآفرینی در 
اقتصاد، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، حل مساله 
نااطمینانی ها و ریسک های اقتصادی، بهبود محیط 
کس��ب و کار، امنیت اقتصادی و س��رمایه گذاری، 
افزایش سرمایه اجتماعی هریک سهم و نقشی در 
کاهش خروج سرمایه دارند و نباید از نگاه مقامات 

و نهادهای تصمیم گیر دور بمانند. 
اگر این عالمت به جامعه ایرانی مخابره شود که 
مدیریت اقتصادی کشور به دنبال تقویت امنیت 
اقتصادی و سرمایه گذاری است و در تالش است 
روابط ایران با س��ایر کشورها را بازسازی کند و از 
نااطمینانی ها بکاهد و فساد را کنترل کند، بدون 
شک ایرانیان به جای آنکه سرمایه های خود را به 
سایر کشورها منتقل کنند آن را در داخل کشور 

حفظ می کنند. 
ما باید بدانیم که سرمایه سیال و فرار است و 
از آینده مبهم گریزان اس��ت.به گفته وی، امنیت 
سرمایه گذاری در ایران بسیار پایین است و ثبات 
اقتصادی و سرمایه گذاری نیز تحت الشعاع رفتارهای 
غیرعقالنی مدیریت حکمرانی اقتصادی قرار گرفته 
اس��ت. نااطمینانی هایی که در خصوص برجام و 
مساله FATF وجود دارد نیز مزید بر علت شده 
و موجب شده اند که عالوه بر سرمایه های مادی، 
سرمایه های انسانی را نیز از دست بدهیم. بنابراین 
عددها در خصوص خروج س��رمایه فراتر از اعداد 
اعالمی اس��ت چه آنکه ممکن اس��ت بخشی از 
خروج س��رمایه در یک اقتصاد غیررسمی اتفاق 

افتاده است.

شقاقی بر این باور است که بخشی از این مساله 
نتیجه مستقیم سوء مدیریت هاست. همان طور که 
گفته شد نهادهای تصمیم گیر نتوانسته اند اقتصاد را 
پیش بینی پذیر کنند و دست به شرطی سازی اقتصاد 
زده اند و قادر به کنترل فساد نشده اند. بخش دیگری 
از این مساله نیز نتیجه تنش های ایران با کشورهای 
منطقه و جهان اس��ت بنابراین ضروری است که 
ایران نیز همچون سایر کشورها قواعد بین المللی را 
بپذیرید و یک رفتار عقالیی با آنها داشته باشد. در 
ایران مساله FATF که بسیار تخصصی است به 
یک مساله روزمره برای مردم تبدیل شده است. این 
در حالی است که برخورد مقامات با مسائلی از این 
دست باید پشت درهای بسته و عقالنی باشد و الزم 
نیست که همه مسائل کلیدی کشور را در سطح 

عموم به یک دغدغه عمومی تبدیل کنیم.
بنا بر اعالم وی، اقتصاد ایران در خصوص مساله 
هسته ای نیز یک دهه فرصت سرمایه گذاری را از 
دست داده است دلیل این مساله نیز این است که 
اقتصاد را به بحث تحریم ها و مذاکرات ش��رطی 
کرده ایم و سرمایه گذار تمایل ندارد وارد کشوری 
شود که اقتصادی غیرقابل پیش بینی دارد. در این 
شرایط سرمایه گذاران داخلی نیز حتی تمایلی برای 

حفظ سرمایه هایشان در کشور نخواهند داشت.
س�وء مدیریت ها ک�ردن   � پنه�ان 

 پشت دیوار تحریم
مس��عود دانشمند نیز 
معتقد است که اگر بتوانیم 
تحلیل روش��نی از چرایی 
تمایل افراد به فروش اموال 
و دارایی هایشان در داخل 
کشور و خرید ملک در جایی 
خارج از ایران ارائه دهیم می توانیم چشم  انداز خروج 

سرمایه در آینده را نیز ترسیم کنیم.
رییس خانه اقتصاد ایران در گفت وگوی خود 
با »جهان صنعت« گفت: ما می دانیم که مردم در 
ایران در فضای اقتصادی فعلی به دلیل تغییرات 
مداوم قیمت ها و گرانی های پی در پی احس��اس 
امنیت نمی کنند. در این ش��رایط افراد و گروه ها 
س��رمایه هایی ک��ه در اختیار دارن��د را در جایی 
سرمایه گذاری می کنند که احساس امنیت را به 

آنها بازگرداند. سرمایه سیال و فرار است و در هر 
مکانی که صدای ناموافق بشنود به سرعت از آنجا 
خارج می شود. بنابراین ش��رط اصلی ماندگاری 
سرمایه این است که احساس اطمینان به آینده و 
ثبات اقتصادی در جامعه شکل بگیرد. در صورتی 
که چنین احساسی در جامعه ایجاد نشود، خروج 

سرمایه از کشور تداوم پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، روند اقتصادی ما باید به گونه ای 
باشد که این احساس اطمینان بین مردم حادث 
ش��ود. ما می بینیم که قیم��ت دالر، طال، خودرو 
و مس��کن به طور مداوم در حال افزایش اس��ت 
و حتی بورس نیز نمی تواند جای مناس��بی برای 
سرمایه گذاری باشد. اما مقصر اصلی شرایط فعلی نه 
تحریم، بلکه سوءمدیریت هاست. در ایران دیواری به 
نام دیوار تحریم ایجاد شده که هر نوع سوء مدیریتی 
را پشت آن پنهان می کنند. ما باید بپرسیم که چرا 
قیمت مس��کن باید افزایش پیدا کند؟ آن هم در 
شرایطی که زمین، سیمان، میلگرد، آجر، سرامیک 
و همه آنچه که برای ساخت یک واحد مسکونی 
نیاز اس��ت در داخل وجود دارد. آیا این دلیلی جز 

سوء مدیریت دارد؟ 
آن طور که دانشمند می گوید، شرکت تویوتا 
به مشتریانش اعالم می کند که هرکس متقاضی 
دریافت خودرو است می تواند در لحظه خودروی 
موردنظ��رش را دریافت کند و از دو س��ال آینده 
پرداخت اقس��اطش را آغاز کند، اما در کش��ور ما 
ایران خودرو اعالم می کند که متقاضیان باید امروز 
پول خرید خودرو را پرداخت کنند و یک سال و نیم 
بع��د با قیم��ت روز خودروی مورد نظ��ر خود را 

دریافت کنند.
 در این شرایط آیا راهی جز خروج سرمایه برای 
جامعه باقی می ماند؟ ما می بینیم که در بورس نیز 
به دلیل دستکاری هایی که می شود سرمایه عده ای 
جذب می شود، اما بعد از مدتی حباب ایجاد می کنند 
و در نهایت نیز حباب می ترکد و مردم جز تجمع 
در برابر ساختمان بورس و شعار دادن راه چاره ای 
برایشان باقی نمی ماند. بنابراین هم تحریم و هم 
سوء مدیریت در ایجاد وضعیت کنونی نقش دارند، 
اما هرکدام باید در جای خود و به اندازه خودشان 

مورد ارزیابی قرار بگیرند.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر حل مشکالت با 
همکاری فعاالن اقتصادی گفت: در حال حاضر شرایط فعلی 
کشور رو به بهبود است و امیدوارم در آینده نیز این روند تداوم 
یابد، این امر به گونه ای است که در هفت ماهه امسال میزان 
ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان، معادل 

کل سال قبل بوده است.
عل��ی صالح آبادی در دیدار با جمعی از فعاالن اقتصادی، 
اعضای اتاق های بازرگانی و تولیدکنندگان ضمن استقبال از 
نظرات این فعاالن اقتصادی، دیدگاه های آنان را بر راهبردهای 
کالن و سیاستگذاری بانک مرکزی موثر دانست و گفت: در 
ابتدای تصدی مسوولیتم در بانک مرکزی، ضروری بود که از 
نزدیک با دغدغه ها و نظرات بخش خصوصی آشنا شوم چراکه 
بی شک حمایت از بخش تولید، صادرات و نیز واردات کاالهای 
سرمایه ای، ماشین آالت و مواد اولیه از ضروریات کشور است 
و در این مسیر قطعا از نظرات شما بهره می گیریم. بنابراین 
باید به گونه ای برنامه ریزی شود که در عین تشویق صادرات، 

واردات مواد اولیه و ماشین آالت نیز مدنظر باشد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اش��اره به مبحث ارز 
حاصل از صادرات، تصریح کرد: ارز حاصل از صادرات یا ناشی از 
نفت و میعانات است و بخشی از آن در بازار نیما عرضه می شود 
برای واردات مواد »اولیه و مصرفی« و بخشی نیز برای واردات 
کاالهای سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد. البته باید در 
نظر داش��ت که کشور نیاز به سرمایه گذاری و توسعه دارد و 

نمی توان تنها بر نیازهای جاری تمرکز کرد.
وی در ادامه یادآور شد: با دیدگاه فوق و با برنامه ریزی های 
انجام ش��ده، تامین ارز و سرمایه برای پروژه ها را نیز به طور 
جدی مدنظر داریم. در این باره، مقصود پروژه هایی است که 
دارای توجیه اقتصادی بوده و با ارزآوری برای اقتصاد کشور 
همراه هستند؛ بنابراین مباحثی همچون فاینانس ها و تامین 
مالی برای سرمایه گذاری جزو اولویت های اصلی ما تحت هر 

شرایطی محسوب می شود.
صالح آبادی با اشاره به گله مندی های تجار و بازرگانان از 
برخی بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه ها در بانک مرکزی،  
گفت: در جلسه برخی درباره رفع تعهد ارزی نکاتی را طرح 
کردند، باید تاکید کنم که در این باره در تالشیم با همکاری 
دستگاه های ذی ربط نسبت به برطرف کردن مشکالت اقدام 

کنیم. البته در چنین مواردی که مسائل و چالش هایی وجود 
دارد، می توان با ایجاد کمیته ها و کارگروه های هم اندیش��ی 
میان نظام بانکی، بانک مرکزی و فعاالن اقتصادی به تدوین 
بخشنامه ها و دستورالعمل های کاربردی  کمک کرد تا در آینده 

شاهد صدور و اصالح مکرر دستورالعمل ها نباشیم.
رییس شورای پول و اعتبار درباره احیای واحدهای تملک 
ش��ده توس��ط بانک ها عنوان کرد: در حال حاضر به منظور 
جلوگیری از توقف تولید واحدها، این موضوع در دستور کار 
شورای پول و اعتبار است و دستورالعملی در این زمینه تدوین 
ش��ده که امیدوارم مشکالت تولید به واسطه این تصمیم ها 

برطرف شود.
ریی��س کل بانک مرکزی در خص��وص بازار ارز گفت: به 
طور مشخص دو بازار رسمی در کشور یعنی بازار نیما و بازار 
متشکل معامالت ارزی وجود دارد؛ بازار نیما معطوف به حواله و 
واردات کشور است و در بازار متشکل معامالت ارزی، اسکناس 
معامله می شود که عمق این بازار نیز نسبت به گذشته بیشتر 
شده است. ضروری است تاکید کنم که بانک مرکزی در بازار 
متشکل معامالت ارزی به عنوان بازارگردان حضور دارد لیکن 

خود صادرکنندگان هستند که در این بازار نسبت به فروش 
اسکناس ناشی از صادرات خود اقدام می کنند.

صالح آبادی در خصوص ارز با نرخ ترجیحی )42۰۰ تومانی( 
گفت: به ایرادها و مشکالت مرتبط با این ارز واقفم و البته در 
تعامل با اعضای دولت ضروری اس��ت سازوکاری در این باره 
اندیشیده شود که در آینده و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم 

در این زمینه، اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.
عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن تاکید بر استقالل بانک 
مرکزی عنوان کرد: از آنجایی که طی سالیان طوالنی، اقتصاد 
ایران متکی به نفت بوده است، عمال بانک مرکزی به عنوان 
فروشنده ارز دولت و تامین کننده ریال دولت تلقی شده است 
و بنابراین طی این سال ها سلطه سیاست های مالی بر سیاست 
پولی غلبه داشته است. این در حالی است که در کشورهای 
پیشرفته دولت ها برای تامین کسری خود به بانک مرکزی 
رجوع نمی کنند، بلکه از درآمدهای مالیاتی خود، کش��ور را 

مدیریت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال متاسفانه ساختار مالیاتی 
کش��ورمان به گونه ای اس��ت که از تولیدکننده مالیات اخذ 

می ش��ود و در هم��ان ح��ال از افرادی که ب��ه فعالیت های 
س��فته بازانه و س��رمایه گذاری در بخش های غیرمولد مانند 
خری��د و فروش ملک، ط��ال، ارز و خودرو مبادرت می کنند، 
مالیاتی دریافت نمی شود. اگر به دنبال آن هستیم که منابع 
اقتصادی به سمت تولید هدایت شود باید تالش کرد که در 
سیاستگذاری مالیاتی تعادل ایجاد شود تا در نهایت این منابع 
به صورت خودکار و به دور از دس��تور و رویه های موجود، به 

سمت تولید هدایت شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با همکاری وزرای اقتصاد و 
سایر ارکان اقتصادی دولت موضوع استقالل بانک مرکزی را 
دنبال می کنیم و در این باره ضروری است که تامین کسری 
بودجه دولت نیز از منابع دیگری پی گرفته شود و البته باید با 
مجلس نیز تعامالت و همکاری های الزم را داشته باشیم. از این 
منظر استقالل بانک مرکزی به معنای آن است که بخش مالی 
از بخش پولی مستقل باشد و در نهایت با تالش و همکاری 

فعاالن اقتصادی کنترل تورم غیر رکودی را محقق کنیم.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر حل مشکالت با 
همکاری فعاالن اقتصادی، گفت: در حال حاضر شرایط فعلی 
کشور رو به بهبود است و امیدوارم در آینده نیز این روند تداوم 
یابد. برای نمونه در هفت ماهه امسال میزان ارز عرضه شده در 
سامانه نیما توسط صادرکنندگان، معادل کل سال قبل بوده 
است و در بخش دولتی نیز در هفت ماهه سال جاری معادل 
کل س��ال قبل از محل ص��ادرات نفتی و فرآورده های نفتی 
ارزآوری داشتیم. بنابراین ضروری می دانم که از تالش تمام 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی برای تحقق این دستاوردها 

قدردانی کنم.
رییس کل بانک مرکزی تعامل بازار پول و سرمایه را ضروری 
دانست و گفت: قطعا بازار پول و سرمایه هر یک به تنهایی 
نمی توانند برطرف کننده مشکالت باشند و البته بازار سرمایه نیز 
از ظرفیت های مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین ضروری است 
که با تشکیل کمیته ای در این زمینه به افزایش همکاری ها 

میان این دو بخش کمک کنیم.
رییس ش��ورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان 
خود بر بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کشور، تاکید و خواستار برطرف شدن چالش های پیش روی 

صادرکنندگان شد.

صالح آبادی در دیدار با فعاالن اقتصادی اعالم کرد
رکوردزنیعرضهارزدر1۴00
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بودجه ۱۲ میلیون دالری آمریکا علیه برنامه 
تسلیحاتی کره شمالی

ایس�نا- وزارت ام��ور خارجه آمریکا درصدد اعط��ای کمک مالی ۱۲ 
میلیون دالری به نهادهایی است که برای اجرای تحریم های سازمان ملل 
علیه کره شمالی و جلوگیری از گسترش تسلیحات توسط این کشور منزوی 

فعالیت می کنند.
دفتر امنیت بین المللی- منع گس��ترش تس��لیحات وزارت امور خارجه 
آمریکا در اطالعیه ای اعالم کرد: در حالی که واشنگتن همچنان به دنبال 
مذاکره با کره شمالی برای رسیدن به خلع تسلیحات اتمی شبه جزیره کره 
است، اما این سیاست را که تحریم ها و فشار بین المللی باید تا زمان خلع 

تسلیحات اتمی کامل کره شمالی پا بر جا بماند، حفظ خواهد کرد.
در ادامه این اطالعیه آمده اس��ت: وزارت امور خارجه آمریکا با آموزش 
ش��رکا برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که گسترش 
تسلیحات کشتار جمعی کره شمالی را محدود می کنند، شناسایی و توقف 
فعالیت های فرار از تحریم مرتبط به کره شمالی و جلوگیری از فعالیت های 
مادی و مالی کره ش��مالی که بودجه س��اخت تس��لیحات کشتارجمعی و 
سیس��تم های پرتاب مربوطه را تامین می کنند، از این کمپین فش��ار علیه 

کره شمالی حمایت می کند.
در این اطالعیه آمده است: این کمک  مالی برای سازمان های داخلی و 
بین المللی فراهم خواهد شد و متقاضیان واجد شرایط شامل سازمان های 
انتفاعی و غیرانتفاعی و همچنین موسس��ات آموزشی عمومی و خصوصی 

هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد: انتظار می رود حدود ۳۰ سازمان 
تحت برنامه امنیت بین المللی- منع گسترش تسلیحات از این کمک مالی 
بهره مند شوند به طوری که هر برنده حداقل ۵۰ هزار دالر و حداکثر ۲۵۰ 
هزار دالر دریافت خواهد کرد. متقاضیان دریافت این کمک مالی تا پایان 
ماه ژانویه فرصت دارند تا درخواست خود را ثبت کنند. کره شمالی از سال 
۲۰۱۹ میالدی دیگر در مذاکرات خلع تس��لیحات اتمی ش��رکت نکرد و 
پیش��نهادات دولت جو بایدن، رییس جمه��وری آمریکا برای مذاکره بدون 

پیش شرط را نیز رد کرده است.

بحران روابط اتحادیه اروپا و لهستان
یورونیوز- وزیر دادگستری- لهستان گفت که کشورش نباید جریمه هایی 
را که دیوان دادگستری اروپا به دلیل اصالح دستگاه قضایی و تعطیلی معدن 
زغال  سنگ »تورو« در مرز با جمهوری چک وضع کرده است، را پرداخت کند. 
وزیر دادگستری لهستان گفت: چه در مورد مجازات های غیرقانونی در مورد 
تورو و چه در مورد مجازات تغییرات در سیستم قضایی، لهستان نباید حتی 

یک زلوتی )واحد پول لهستان( بپردازد.
این در حالی اس��ت که لهس��تان به عنوان یکی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه 
اروپا نمی تواند از اجرای احکام دیوان دادگستری اروپا شانه خالی کند. دیوان 
دادگستری اروپا، عالی  ترین دادگاه رسیدگی و نظارت بر اجرای قوانین اتحادیه 
اروپا است. این دادگاه موظف به تفسیر قانون اتحادیه اروپا و اطمینان از اجرای 

یکسان آن در تمام کشورهای عضو است.
س��خنان سرکش وزیر دادگستری لهس��تان در حالی ایراد می شود که 
این کش��ور در هفته های اخیر مورد انتقاد شدید بروکسل قرارگرفته است 
و احتمال اجرای مجازات های س��ختگیرانه ای علیه این کشور وجود دارد. 
روسای اتحادیه اروپا در آخرین نشست سران در ماه اکتبر لهستان را تهدید 
کردند که امکان دارد به دلیل نقض قوانین گسترده اتحادیه اروپا از سوی 
لهستان بسته ۵۷ میلیارد یورویی کمک های مالی برای بهبود اقتصادی در 
دوران همه گیری کرونا به این کشور تعلق نگیرد. مهم ترین چالش اتحادیه 
اروپا با لهستان، استقالل قوه قضاییه است. گزارش های کمیسیون اتحادیه 
اروپا نشان می دهند که حزب حاکم در لهستان، در شش سال اخیر سعی 
کرده به نام »اصالحات در قوه قضاییه« و به تازگی تشکیل »اتاق انضباطی 

قضات«، قضات مستقل را تحت فشار قرار دهد.
اورزوال فن در الین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، در همین رابطه گفت: 
»یک توصیه دیرینه خاص کش��ور برای لهستان وجود دارد: آن، استقالل قوه 
قضاییه است.« رییس کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید لهستان باید طرح اصالح 
قضایی و تحت فشار قراردادن قضات برای بازنشستگی اجباری را فورا متوقف 
کند. ورشو و بروکسل سال هاست بر سر اصالحات قضایی که از زمان روی کار 
آمدن حزب قانون و عدالت در سال ۲۰۱۵ عملی شد، اختالف نظر شدیدی 
دارند. بروکسل معتقد است این تغییرات و اصالحات، آزادی ها و دموکراسی را 
مختل و تهدید می کنند. حاال بار دیگر تنش و حاشیه بر سر جریمه ها باعث 
تشدید شکاف بین دولت ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان و اتحادیه 
اروپا می ش��ود. دادگاه قانون اساسی لهستان اوایل ماه اکتبر در تصمیمی که 
بروکسل آن را محکوم کرد، حکم داد که بخش هایی از قوانین اتحادیه اروپا با 

قانون اساسی لهستان ناسازگار است.

دیدار رییس جمهور یونان با مرکل
دویچه وله- در دیدار بین مرکل و رییس جمهور یونان، مساله روابط تقریبا 
تیره یونان با آلمان در کانون توجه قرار گرفت. دیدار با اکاترینی ساکالروپولو، 
رییس جمهوری یونان اولین مالقات رسمی آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در 
طول سفرش به این کشور بود که پیرامون مسائلی از جمله بحران مالی یونان 

و روابط آلمان با اروپا گفت وگو کردند.
ساکالروپولو با اشاره به روابط بین دو کشور به مرکل گفت: دوره های سخت 
و پرتنش��ی وجود داش��ت. بحران مالی که بسیاری از کشورهای اروپایی با آن 
مواجه شده بودند، عمدتا یونان را که از آن خواسته شده بود تا بهای سنگینی 
بپردازد، در موقعیت دشواری قرار داد. چنین وضعیتی بی سابقه بود و ما احساس 

می کردیم که چقدر خودمان و کشورمان تنهاست.
بحران مالی یونان که در اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، شاهد نابودی یک چهارم 
اقتصاد این کشور و خروج یونان از یورو، واحد پول مشترک بسیاری از اعضای 
اتحادیه اروپا بود. آلمان بزرگ ترین مش��ارکت کننده در سه بسته کمک مالی 

بین المللی بود که یونان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ آن را دریافت کرد.
از طرفی اقتصاد یونان تحت نظارت دقیق قرار گرفت و یک سری اصالحات از 
جمله افزایش مکرر مالیات  و کاهش حقوق بازنشستگی و هزینه های عمومی از 
مراقبت های بهداشتی گرفته تا زیرساخت ها که موجب نارضایتی بود، اعمال شد. 
اقتصاد یونان سال ها از مدیریت ضعیف و خرج بیش از حد اموال عمومی رنج برده 
بود که وضعیت بد مالی این کشور را تشدید می کرد و از طرفی هم شرایط اعمال 

شده در ازای نجات اقتصاد این کشور، بسیار سخت و طاقت فرسا بود.
بسیاری از یونانی ها مرکل، صدراعظم آلمان و ولفگانگ شوبله، وزیر دارایی 
آلمان را به دلیل دوره سخت اقتصادی که منجر به افت استانداردهای زندگی 
و رکود اقتصادی در کشورشان شد، مقصر دانستند. در مقطعی نرخ بیکاری به 
۲۸ درصد رسید و بیکاری جوانان از ۶۰ درصد فراتر رفت. اما با بهبود تدریجی 
وضعیت مالی کشور، روابط با آلمان و احساسات عمومی نسبت به خود مرکل 

نیز بهبود یافت.
ساکالروپولو گفت: من معتقدم که زمان سپری شده است و تجربیاتی که در 
این دوره از آنها آموختیم به درک متقابل و نتیجه گیری های مفید برای حال و 
آینده کمک کرده است. مهم است که اروپا انسجام خود را حفظ کند و این مساله 
در مدیریت اروپا در قبال همه  گیری کرونا و در »صندوق بازیابی اقتصادی« نشان 
داده شد. مرکل به رییس جمهور یونان چنین پاسخ داد: شما به روابط تیره ما در 
این سال ها اشاره کردید؛ اما این روابط اساسا ریشه ای و بنیادی است. گفت وگو 

همیشه کلیدی برای دستیابی به توافق و راه حل تلقی می شود.

گروه جهان- لبنان پس از مدت ها خبر
بح��ران و تنش داخلی که سیاس��ت و 
اقتصاد این کش��ور را نشانه گرفته بود 
و با تشکیل دولت جدید کم کم داشت 
روی آرام��ش را به خود می دید، دوباره 
تشدید تنش دیپلماتیک با عربستان و 
بحرین این کشور را وارد مرحله تازه ای 

از بحران کرد.
ری��اض و منامه در پ��ی انتقاد یک 
وزیر لبنانی از جنگ عربستان در یمن 
به س��فرای لبنان در کشورهایشان ۴۸ 
ساعت فرصت دادند تا خاک عربستان و 
یمن را ترک کنند. همچنین عربستان در 
اقدامی دیگر دستور داده واردات تمامی 
کاالهای لبنان به این کشور ممنوع شود 
و دولت عربستان هم سفیرش در لبنان 
را احضار کرده است. پیش بینی می شود 
که دیگر متحدان عربستان در شورای 
همکاری خلیج فارس نیز  اقدامی مشابه 

انجام دهند.
اگرچ��ه رابطه میان ریاض و بیروت 
در س��ال های گذشته متشنج بوده، اما 
همزمانی تشدید تنش دیپلماتیک میان 
دو کشور با بحران سیاسی و اقتصادی 
لبنان بر اهمیت آن افزوده است. ریاض 
پیش از این نیز ورود میوه و سبزیجات 
از لبنان به عربستان یا عبور آنها از این 
کشور را ممنوع اعالم کرده بود. تصمیم 
عربس��تان برای ممنوعی��ت واردات از 
لبنان زمانی صورت می گیرد  که لبنان 
دچار بحران ش��دید اقتصادی اس��ت. 
ارزش واحد پول این کش��ور هم حدود 
۹۰ درصد  س��قوط کرده و به شدت به 
ارز خارجی نیاز دارد. کش��ورهای عربی 
از جمل��ه عربس��تان از بازارهای اصلی 
محصوالت کشاورزی صادراتی لبنان به 
شمار می روند و تقریبا ۸۰ درصد از کل 
صادرات لبنان در سال ۲۰۱۹ وارد بازار 

این کشورها شده است.
جورج قرداحی وزیر اطالع رس��انی 
لبنان در گفت وگویی که از او منتش��ر 
شده، عربستان سعودی و امارات عربی 
متحده را به تجاوز نظامی به یمن متهم 
کرده و گفته است که حوثی های یمن در 
برابر تجاوز خارجی از خود دفاع می کنند. 
ریاض با توهین دانستن گفته های وزیر 
اطالعات لبنان درباره این کشور، اعالم 
کرد که سفیر خود را نیز از بیروت برای 

مشاوره فراخوانده است.
البته گفته های قرداحی زمانی که او 
هنوز به وزارت انتخاب نشده بود، انجام 
شده اس��ت. او عضو جنبش مسیحی 
»َمَرده« لبنان، یک جناح سیاسی متحد 

حزب اهلل در این کشور است.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی 
در بیانیه خود گفته است، ریاض اظهارات 
قرداحی را بازتاب سیاست های رسمی 
بیروت تلقی نمی کن��د. در ادامه بیانیه 
گفته ش��ده پادشاهی سعودی از پیامد 
روابط با لبن��ان به دلیل نادیده گرفتن 

واقعیت ها توسط مقامات لبنانی و ناکامی 
مداوم آنه��ا برای اتخاذ تدابیر اصالحی 

متاسف است.
وزارت امور خارجه س��عودی مدعی 
شده اس��ت، س��لطه گروه حزب اهلل بر 
تصمیمات لبنان، این کشور را به بستری 
ب��رای فعالیت های تروریس��تی تبدیل 
کرده اس��ت. این وزارتخانه با تاکید بر 
اینکه حزب اهلل بهترین ها را برای لبنان 
نمی خواهد، گفته اس��ت شبه نظامیان 
ح��زب اهلل به حوثی ه��ا آموزش نظامی 
می دهند. این درحالی است که عربستان 
سال هاست درگیر جنگ یمن است و در 
این میان جان چندین هزار غیرنظامی 
یمنی را گرفته ش��ده است. این کشور 
همچنین با محاصره یمن عامل ایجاد 

فاجعه انسانی در این کشور شده است.
واکنش لبنان � 

این بحران دیپلماتیک، جدیدترین 
چالش پیش روی دولت نجیب میقاتی 
نخس��ت وزیر لبنان اس��ت که به دلیل 
اختالف بر سر تحقیق درباره انفجار در 
بندر بیروت در آگوست ۲۰۲۰، با بن بست 

سیاسی مواجه شده است.
نجیب میقاتی، با ابراز تاسف از اقدامات 
عربستان سعودی، ابراز امیدواری کرد که 
ریاض در تصمیم خود تجدیدنظر کند. 
او گفت اظه��ارات قرداحی که پیش از 
تصدی پس��ت وزارت بیان ش��ده، نظر 

دولت لبنان نیست.
میقات��ی در بیانی��ه ای که توس��ط 
خبرگزاری ملی لبنان منتش��ر شد، از 
رهبران کشورهای عربی خواست برای 

غلبه بر این بحران و حفظ انسجام اعراب 
در این ش��رایط حساس تالش کنند و 
اشاره کرد که دولتش به برقراری تماس ها 

برای حل این مشکل ادامه می دهد.
میقاتی در این بیانیه خطاب به ملک 
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و 
ولیعهدش محمد بن س��لمان گفت: ما 
مخالفت ش��دید و قاطع خ��ود را با هر 
چی��زی که به روابط عمی��ق برادرانه با  
عربستان لطمه می زند، اعالم می کنیم. 
ب��ا این ح��ال قرداحی گفته اس��ت از 
سمت خود اس��تعفا نمی کند و حاضر 
به عذرخواهی ب��رای اظهاراتش درباره 
نقش عربستان و دیگر کشورهای حوزه 

خلیج فارس در جنگ یمن نیست.
وزیر امور خارجه لبنان هم گفت، برای 
اصالح روابط با عربستان سعودی و دیگر 
کشورهای حاشیه خلیج فارس تالش های 
هماهنگی انجام خواهد شد. پیش تر نیز 
اظه��ارات یک مقام لبنانی باعث تنش 
در روابط بیروت و کش��ورهای حاشیه 
خلیج فارس شده بود که به استعفای او 

از سمتش منتهی شد.
یمن خواستار تحریم کاالهای  � 

عربستان 
محمدعلی الحوثی عضو شورای عالی 
سیاس��ی انصاراهلل به نشانه همبستگی 
با س��خنان وزیر اطالع رسانی لبنان در 
پشتیبانی از ملت یمن خواستار تحریم 
کاالهای عربستان در کشورش شد. این 
عضو شورای عالی سیاسی یمن از دولت 
کشورش خواست که با برگزاری نشست 
اضطراری و فوق العاده دستور جلوگیری از 

ورود محصوالت سعودی به یمن را صادر 
کند. الحوثی تاکید کرد که اگر عربستان 
به دلیل اظهارات وزیر امور اطالع رسانی 
از ورود محصوالت لبنانی جلوگیری کند، 
اعضای دولت یمن را به نشست اضطراری 
دعوت خواهد کرد و دستور خواهد داد 
که از ورود محصوالت سعودی به یمن 

جلوگیری شود.
در همین راستا نیز، محمد عبدالسالم 
رییس هی��ات مذاکره  کنن��ده صنعا و 
سخنگوی جنبش انصاراهلل در واکنش 
به تصمیم سعودی ها برای تحریم ورود 
کاالهای لبنانی تاکید کرد که پافشاری 
عربستان بر ادامه سیاست های استکباری، 
شکست سخت و ناگوار ریاض در تجاوز 

به یمن را توجیه نخواهد کرد.
ضیف اهلل الشامی وزیر اطالع رسانی 
و سخنگوی دولت یمن نیز در بیانیه ای 
از موض��ع آزادانه و ش��رافتمندانه وزیر 
اطالع رسانی لبنان در قبال تجاوز به یمن 
که آن را جنگی پوچ و بیهوده توصیف 
کرد و گفت باید متوقف ش��ود، تمجید 
کرد. عربستان از فروردین ۹۴ در قالب 
ائتالفی از چند کشور غربی و عربی و با 
کمک آمریکا به بهانه بازگرداندن عبدربه 
منصور هادی،  رییس جمهوری مستعفی 
و فراری این کش��ور به قدرت، حمالت 
گسترده ای را علیه یمن )فقیرترین کشور 
عربی( آغاز کرد. بر اثر این تجاوز، تاکنون 
هزاران یمنی کشته شده اند و بر اساس 
گزارش سازمان ملل متحد، قحطی در 
این کشور به بزرگ ترین فاجعه انسانی 

در جهان تبدیل شده است.

واکنش انصاراهلل یمن  � 
هیات مجلس شورای دولت نجات 
ملی یمن که وابسته به انصاراهلل است، در 
بیانیه ای از موضع آزاد و جسورانه جورج 
قرداحی، وزیر اطالع رسانی لبنان درباره 

بحران یمن استقبال کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت: اظهارات 
وی از انس��انیت و غیرت��ش برای مردم 
مظلوم یمن نش��أت می گیرد. اظهارات 
وی ابدا توهین به هیچ کس��ی نیست 
و شکست خوردگان در ائتالف متجاوز 
برای تبلیغ آن تالش می کنند. ما هجمه 
برنامه ریزی شده ای را که رسانه های مورد 
حمایت ائتالف آمریکایی- سعودی علیه 
قرداحی به دلیل موضعش درباره مخالفت 
با ادامه جنگ ظالمانه علیه مردم یمن به 
راه انداخته اند، محکوم می کنیم. در این 
بیانیه تاکید شده اس��ت: ما از اصحاب 
قلم های آزاد در جهان می خواهیم از این 
وزیر و مردم یمن که در س��ایه سکوت 
شرم آور جامعه جهانی در معرض بدترین 

تجاوز قرار گرفته اند، حمایت کنند.
ورود اتحادیه عرب � 

اتحادیه ع��رب در واکنش به تنش 
بین بیروت و ریاض و اقدامات ضدلبنانی 
عربستان سعودی، ضمن ابراز نگرانی از 
این تنش، از کشورهای عربی خلیج فارس 

خواست در این مساله بازنگری کنند.
اتحادی��ه عرب طی بیانیه ای با ابراز 
نگرانی از تنش به وجود آمده بین لبنان 
و عربستان سعودی در پی اظهارات وزیر 
اطالع رسانی لبنان گفت که از تنش و 
کدورت پیش آمده بین این کش��ور و 
کش��ورهای عربی خلیج فارس نگران 
اس��ت. اتحادیه عرب گفته به اقداماتی 
ک��ه نخس��ت وزیر و رییس جمهوری 
لبنان برای توق��ف وخامت روابط این 
کشور با کشورهای عربی اتخاذ کرده اند، 

اعتماد دارد.

 این اتحادیه همچنین از کشورهای 
عرب��ی خلیج فارس خواس��ته که برای 
ممانع��ت از تاثیرات منف��ی بر اقتصاد 
لبنان، درباره اقدامات خود در برابر بیروت 

بازنگری کنند.
ماهیگی�ری حری�ری از آب  � 

گل آلود
نخست وزیر پیشین لبنان در اظهاراتی 
حزب اهلل را مسوول ایجاد تنش شدید در 
روابط بین این کشور و عربستان دانست! 
س��عد حریری با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد: روابط بین لبنان با عربستان و سایر 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به 
این سطح از بی مسوولیتی رسیده و قطعا 
این بدان معناست که ما به عنوان لبنانی 
در حال حاضر در جهنم زندگی می کنیم. 
وی در ادامه افزود: سیاست های بی پروا 
و استکبار به نام حاکمیت و شعارهای 
توخالی مصمم است لبنان را به سمت 
انزوای عربی بی سابقه ای در تاریخ خود 
سوق دهد اما بهای این عزلت به حساب 
مردم لبنان است که از اوضاع نابسامان 
اقتصادی و معیشتی رنج می برند و روزانه 
هدف اهانت هستند بی آنکه حکومتداران 
و حامیانش��ان در داخل و خارج نگران 

سرنوشت ملی باشند.
سعد حریری همچنین مدعی شد: در 
هر صورت مسوولیت این اتفاق بر عهده 
حزب اهلل اس��ت که دشمنی با اعراب و 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دارد 
و همچنین سپردن امور به کوتوله های 
سیاس��ت، رسانه ها و کسانی که شأن و 
منزلت عرب ها را خدشه دار می کنند، را 
ترویج می دهد. در همین حال، بهاء الدین 
حریری، برادر بزرگ تر س��عد الحریری، 
خواستار استعفای دولت نجیب میقاتی و 
برکناری جورج قرداحی وزیر اطالع رسانی 
این کش��ور شد. وی در صفحه کاربری 
خود در توئیتر نوش��ت: ما از عربستان 
و کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس به 
خاطر تمایز قائل شدن بین اتباع لبنانی 
و سیستم حزب گرا و فرقه گرا که باعث 
وخامت روابط لبنان و برادران عرب آن 

شد، تقدیر و تشکر می کنیم.
بهاء الدین حریری همچنین تصریح 
کرد: بنابراین ما نه  تنها خواستار برکناری 
قرداحی بلکه خواستار استعفای دولت 
حزب گرای لبنان هستیم. سمیر جعجع 
رییس حزب القوات اللبنانیه هم گفت: 
اکثری��ت کنون��ی، دول��ت را در اولین 
مذاکراتش ناکام گذاشتند، اما اینکه تمام 
روابط لبنان با جهان عربی را ناکام بگذارند 
فاجعه بزرگی اس��ت. آنها باید تصمیم 
سریع و قطعی را برای دور کردن لبنانی ها 

از فجایع بیشتر اتخاذ کنند.
ولید جنبالط رییس حزب سوسیال 
ترقی خواه نیز خواهان برکناری جورج 
قرداحی شد. وی گفت که ابقای قرداحی 
روابط لبنان با کشورهای شورای همکاری 

خلیج فارس را از بین می برد.

تنش سیاسی- اقتصادی بیروت همزمان با اخراج سفرا از ریاض و منامه به باالترین سطح رسید

لبنان بر مدار بحران

جو بایدن و امانوئل ماکرون که برای ش��رکت در نشست 
جی ۲۰ در ایتالیا حضور دارند، برای نخستین بار پس از تنش 
»زیر دریایی ها« در حاشیه این نشست با یکدیگر دیدار کردند. 
بایدن و ماکرون در این دیدار، با یکدیگر دست داده و شانه به 
شانه همدیگر راه رفتند. این دیدار یکی از آخرین تالش های 
آمریکا برای کاهش تنش با فرانسه بوده است. اگر چه بایدن 
به طور رسمی از ماکرون بابت این قرارداد عذرخواهی نکرد 
ام��ا پذیرفت که آمریکا نباید متحد قدیمی خ��ود را با این 
قرارداد شگفت زده می کرد. جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا 
روز جمعه در دیدار با همتای فرانسوی خود در رم پذیرفت 
که کشورش در جریان اعالم اتحاد جدید در منطقه اقیانوس 
هند- آرام کج سلیقگی کرده بود. فرانسه در پی امضای این 

معاهده ۳۷ میلیارد دالر از دست داد.
اعالم اتحاد جدید بین آمریکا، بریتانیا و اس��ترالیا باعث 
شد تا کانبرا قرارداد خرید زیردریایی از فرانسه را فسخ کند. 
پاریس در واکنش به این لغو قرارداد خرید زیردریایی هایش 
که به قرارداد قرن مشهور شده بود سفرای خود را از آمریکا و 
استرالیا فراخواند. واشنگتن طی هفته های گذشته تالش کرده 
بود که تنش در رابطه با پاریس را کاهش دهد. جو بایدن در 
دیدار با امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه از این کشور 
به عنوان ش��ریکی بس��یار باارزش یاد کرد. او اضافه کرد که 
ایاالت متحده متحدی بهتر از فرانسه ندارد. او در مورد اعالم 
اتح��اد جدید در منطقه اقیانوس هند- آرام نیز گفت: آنچه 
ما انجام دادیم کج سلیقگی بود و با ظرافت زیادی هم انجام 
نشد. جو بایدن در توجیه رویکردش در اعالم اتحاد جدید در 

منطقه اقیانوس هند-آرام گفت که تصور می کرده فرانسه از 
مدت ها قبل از به سرانجام نرسیدن این قرارداد مطلع شده 
بود. رییس جمهوری فرانسه نیز ضمن استقبال از تصمیم های 
مشخص واشنگتن در پی »بحران زیردریایی ها« در روابط دو 
کشور گفت که این امر سرآغاز روند اعتمادسازی مجدد بین 
آمریکا و فرانسه است. امانوئل ماکرون افزود که از حاال نگاه 
دو کش��ور باید به آینده باشد. او عنوان کرد که آنچه اکنون 
اهمیت دارد همکاری های فرانسه و آمریکا طی هفته ها و ماه ها 
و سال های آینده است. امانوئل ماکرون در پی دیدار با همتای 
آمریکایی خود گفت : اعتماد مانند عشق است، حرف زدن از آن 
خوب است اما ثابت کردنش بهتر است. دو رهبر در عین حال 
درباره تغییرات اقلیمی، مبارزه با تروریسم در غرب آفریقا و 
مسائل دفاعی اروپا نیز صحبت کردند. از دیگر موضوعاتی که 
در دیدار ماکرون و بایدن مورد بحث قرار گرفته، موضوعاتی 
نظیر چین، افغانس��تان و ایران بوده است. پیمان آکوس که 
حاال هوش مصنوعی و سایر فناوری ها را شامل می شود یکی 
از بزرگ ترین پروژه های مشترک دفاعی استرالیا در چند دهه 
گذشته است. این پیمان، توافق سال ۲۰۱۶ با فرانسه را عمال 
بی اثر کرد. فرانسه قرار بود بر اساس این توافق برای استرالیا 
زیردریایی )غیرهسته ای( بسازد. هنگام امضای آکوس، وزیر 
خارجه فرانسه آن را خنجری در پشت فرانسه خواند و موقتا 

سفرای خود در آمریکا و استرالیا را به خانه خواند.

حواشی دیدار پاپ و بایدن � 
اولین مالقات رس��می بای��دن با پاپ فرانس��یس رهبر 
کاتولیک ه��ای جهان در رم اتفاق افتاد. بایدن مواضع پاپ را 
در قبال تغییرات اقلیمی ستود. گفت وگوهای دو طرف حدود 
یک ساعت و پانزده دقیقه طول کشید و پس از آن نیز حدود 
پان��زده دقیقه برای گرفتن عک��س و تبادل هدایا در حضور 
اعضای هیات های همراه، از جمله جیل بایدن بانوی اول ایاالت 
متحده، صرف ش��د. جزئیات گفت وگوهای دو طرف منتشر 
نشده، اما بنابر اعالم کاخ سفید، پرزیدنت بایدن از تالش های 
پاپ فرانس��یس در حمایت از فقرا و آنهایی که از گرسنگی، 
جن��گ، و آزار و اذیت در جهان رنج می برند، قدردانی کرده 
است.  جو بایدن فاش کرد که پاپ فرانسیس به او گفته که 
او یک کاتولیک خوب اس��ت. بایدن پس از این دیدار گفت: 
»ما فقط در مورد این موضوع صحبت کردیم که او خوشحال 

است که من یک کاتولیک خوب هستم و باید به عشاداری 
ادامه دهم. بایدن بیش از دو رییس جمهور گذشته آمریکا مدت 
زمان زیادی را به دیدار با پاپ اختصاص داد. بایدن از کلیسای 
تثلیث مقدس در دی سی، جایی که او اغلب به مراسم عشای 
ربانی می رود، یک دستباف متعلق به سال ۱۹۳۰ را به پاپ 
فرانسیس هدیه داد. واتیکان گفت که پاپ فرانسیس یک کاشی 
سرامیکی که نمادهای زائران را به تصویر می کشد و همچنین 
مجموعه ای از اسناد اصلی آموزشی پاپ را به بایدن تقدیم کرد. 
گفتنی است که این مالقات در شرایطی انجام شد که حمایت 
بایدن به عنوان یک کاتولیک از حق سقط جنین در آمریکا 
بحث برانگیز شده است. اما  کاخ سفید در بیانیه مربوط به این 
دیدار به موضوع سقط جنین اشاره نکرد. این بیانیه گفت که  
بایدن از رهبر کلیسای کاتولیک به خاطر حمایت از اقشار فقیر 
و قربانیان سرکوب، جنگ و بی عدالتی تشکر کرد و رهبری او 
در مقابله با بحران اقلیمی و دفاع او از توزیع عادالنه واکسن 

کرونا و احیای اقتصاد جهانی را ستود.
پاپ فرانسیس از سال ۲۰۱۳ که به عنوان رهبر کاتولیک های 
جهان انتخاب شد همواره اعالم کرده که کلیسا با سقط جنین 
مخالف است ولی در عین حال تاکید کرده که نزاع فرهنگی 
در این زمینه نباید کلیس��ای کاتولیک را از توجه به مسائل 
بسیار مهمی مثل بی عدالتی، فقر و بحران مهاجرت منحرف 
کند.  در حاشیه دیدار پاپ فرانسیس و رییس جمهور آمریکا، 
در حالی که بایدن با پاپ در حال خداحافظی بود، در گافی 
بسیار عجیب گفت: »شما بازیکن بیسبال آفریقایی آمریکایی 

معروف در آمریکا هستید.«

نخستین دیدار روسای جمهور فرانسه و آمریکا پس از »بحران زیردریایی ها« صورت گرفت
اعتراف بایدن به کج سلیقگی

بازتاب

مطبوعات جهان

COP26  آمادگی بریتانیا برای
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت 
در صفحه نخس��ت خ��ود، در 
پرونده ای به نشست آب و هوایی 
COP۲۶  که قرار اس��ت طی 
روزهای آتی در این کشور برگزار 

شود، پرداخته است.
 رهبران جهان در چهار روز 
آینده در رم و گالس��کو گرد هم 
می آیند تا بر س��ر ی��ک رویکرد 
مش��ترک با ه��دف حفظ دمای 
جهانی کره زمی��ن تا ۱/۵ درجه 
سانتیگراد باالتر از سطح پیش از 
صنعتی شدن و پایین تر از محدوده 
تعیین ش��ده در توافقنام��ه آب و 
هوایی پاریس در سال ۲۰۱۵، بحث 

و تبادل نظر کنند.

دیدار تاریخی بایدن با پاپ
روزنامه اسپانیایی ال پائیس 
در صفح��ه نخس��ت خ��ود به 
دیدار تاریخی جو بایدن و پاپ 
فرانسیس پرداخته است. بایدن 
در دیدار با  پاپ از او برای نقش 
رهبری در مبارزه با بحران آب و 
هوا، ت��الش رهبر کاتولیک های 
جهان برای دسترسی همگان به 
واکس��ن کرونا و بهبود اقتصادی 
عادالنه و همچنی��ن تعهد پاپ 
به فقرای جهان و کس��انی که از 
گرس��نگی و بحران رنج می برند 
قدردانی کرد. این چهارمین دیدار 
بای��دن با پاپ، اما اولین بار پس از 
رسیدن او به مقام ریاست جمهوری 

آمریکا است.

آشتی بایدن و ماکرون
ی��ی  مریکا آ م��ه  نا ز و ر
نیویورک تایم��ز در صفح��ه 
نخس��ت خود به دیدار بایدن 
و ماکرون در حاشیه نشست 
جی۲۰ رم پرداخته است. جو 
بایدن رییس جمهوری آمریکا در 
دیدار با همتای فرانسوی خود 
در رم پذیرفت که کش��ورش 
در جریان اع��الم اتحاد جدید 
در منطق��ه اقیانوس هند- آرام 
کج سلیقگی کرده بود. دو رهبر 
در عین حال درب��اره تغییرات 
اقلیمی، مبارزه با تروریس��م در 
غرب آفریقا و مسائل دفاعی اروپا 

صحبت کردند.
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بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در هفته گذشته
کند شدن آهنگ ورود نقدینگی

بورس نیوز- بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهامی، مختلط و 
درآمد ثابت در هفته نخست آبان ماه نشان می دهد روند ورود نقدینگی به این 
صندوق ها کندشده است. در همین حال اغلب صندوق ها نتوانسته اند طی دو 
هفته گذشته رکوردهای مثبت دو ماه گذشته خود را تکرار کنند. با این حال اما 
همچنان صندوق های با درآمد ثابت مقصد سرمایه گذاری ریسک گریزها بوده اند. به 
ویژه آنکه بازار سرمایه نیز طی این مدت نتوانسته است سهامداران خود را راضی 
نگه دارد و از همین رو بر اساس گفته های کارشناسان، بخشی از نقدینگی خروجی 

حقیقی ها از بازار به سمت صندوق های با درآمد ثابت کوچ کرده است.
ارزش کل صندوق های با درآمد ثابت در هفته منتهی به هفتم آبان ماه ۱۴۰۰، 
به ۳۷۷ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان رسید که نسبت به هفته گذشته، افزایش 
نقدینگی ۶۰ میلیارد تومانی را نشان می دهد. با نگاهی به عملکرد هفتگی این 
صندوق ها می توان دریافت که صندوق »مشترک پیروزان« با ۰/۶5 درصد رشد، 
بهترین بازدهی را داشت و از انتهای جدول نیز تنها صندوق »توسعه سرمایه 
نیکی« وجود دارد که با بازدهی ۲/5۴ منفی قرار گرفته است. بهترین عملکرد 
ماهانه را نیز دو صندوق »نیکوکاری ورزش��ی پرس��پولیس« با ۱۴/۰9 درصد 
بازدهی مثبت و »اندوخته آمیتیس« با ۳/8۲ درصد بازدهی به خود اختصاص 
دادند. همچنین ضعیف ترین بازدهی مربوط به دو صندوق »مشترک صنعت 
و مع��دن« و »با درآمد ثابت کوثر یکم« با ۲/۳۱ و ۱/۱۶ درصد بازدهی منفی 
بوده است. در این میان بهترین عملکرد سه ماهه را صندوق »نیکوکاری ورزشی 
پرسپولیس« با ۳۰/۷ درصد بازدهی داشته و بدترین عملکرد فصلی را نیز دو 
صندوق »پیش��گامان سرمایه نوآفرین« با بازدهی منفی ۰/8۳ درصد منفی و 
صندوق »اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران« نیز با عملکرد منفی ۰/۰9 درصدی 
از خود نشان داده است. همچنین بهترین عملکرد ساالنه را صندوق »نیکوکاری 
ورزشی پرسپولیس« با ۳۷/۳۶ درصد و »نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران« با 
۲5/95 درصد داشته اند؛ ضمن اینکه باید اشاره کرد که پس از این صندوق های 
نیکوکاری، صندوق هایی »سپر سرمایه بیدار« با ۲9/۴ درصد و »افرا نماد پایدار« 
با ۲۲/8۳درصد قرار گرفته اند. در همین حال کمترین بازدهی محقق شده ساالنه 
نیز مربوط به همان همیشگی ها بود. البته صندوق »اعتماد کارگزاری بانک ملی 
ایران« با بازدهی ۰/۱ درصد منفی هم به این فهرس��ت اضافه ش��د. در انتهای 
جدول ساالنه این فهرست دچار برخی تغییرات شده و بسیاری از صندوق ها به 

حد صفر رسیده و دیگر صندوق ها نیز سبزپوش هستند.
ارزش کل صندوق های سرمایه گذاری در سهام در هفته منتهی به هفتم آبان 
۱۴۰۰، برابر با ۴۶ هزار و ۳۰ میلیارد تومان شد. در مقایسه با هفته گذشته، این 
صندوق ها در مجموع دو هزار و 5۲9 میلیارد تومان نقدینگی را از دست دادند. 
الزم به ذکر است که تاریخ به روزرسانی برخی از صندوق ها در مرکز پردازش 
اطالعات مالی ایران تا روز سه شنبه چهارم آبان ماه بوده است. با نگاهی به عملکرد 
هفتگی این صندوق ها می توان دریافت که تمام صندوق ها عملکردی سرخ رنگ 
داشتند و به ترتیب صندوق »فیروزه موفقیت« با ۰/58 درصد بازدهی منفی 
در صدر بهترین ها قرار داشت. پس از آن نیز صندوق »ثروت داریوش« با ۱/۱۶ 
درصد بازدهی منفی در رده دوم گرفت. همچنین، ضعیف ترین بازدهی هفتگی 
را صندوق »مشترک سینا« با 8/۷۱ درصد منفی و »سپهر اول کارگزاری بانک 
صادرات« با ۷/۲5 درصد منفی ثبت کرد. بر پایه این گزارش می توان اشاره کرد 
که در بررس��ی ماهانه این صندوق ها، به ترتیب صندوق »زمرد آگاه« با ۲/۶۱ 
درصد و صندوق »مش��ترک نیکوکاری ندای امی��د« با ۲/۱۴ درصد، صندوق 
»مشترک پیشتاز« با ۱/۴9 درصد جزو سبزپوش ها بوده و از آن سوی جدول، 
صندوق »امین تدبیرگران فردا« با ۱۳/8۱ واحد و »واسطه گری مالی یکم« با 
۱۱/۷5 جزو قرمزپوش ها و در انتهای این لیس��ت قرار داش��تند. در این میان 
صندوق »مشترک نیکوکاری ندای امید« و »پاالیشی یکم« نیز در بازه زمانی 
سه ماهه بهترین و ضعیف ترین عملکرد را داشته اند و در انتهای نام صندوق ها نیز 
»واسطه گری مالی یکم« با ۱۶/۲ درصد بازدهی منفی مشاهده می شود. همچنین 
در یک سال منتهی به هفتم آبان ماه سال ۱۴۰۰ بهترین عملکرد سالیانه را دو 
صندوق »مشترک پیشتاز«، »فیروزه موفقیت« به ترتیب با ۴۷/8۶ و ۳8/۴۱ 
درصد بازدهی مثبت به خود اختصاص داده اند. صندوق های »واسطه گری مالی 
یک��م« و »بان��ک دی« نیز به ترتیب با ۳۴/9۱ و ۳۰/۳۶ درصد بازدهی منفی، 

ضعیف ترین بازدهی های یک ساله را داشته اند.
روند صعودی جذب نقدینگی صندوق های مختلط در هفته منتهی به هفتم 
آبان متوقف شد و در این هفته حدود ۷۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از ارزش 
این صندوق ها کاسته شد. بر اساس این گزارش، مجموع ارزش این ۱9 صندوق 
به دو هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان بالغ شد. با نگاهی به عملکرد هفتگی صندوق ها 
می توان به این نکته دست پیدا کرد که تنها صندوق »مشترک مدرسه کسب 
و کار صوفی رازی« با ۱/۳5 درصد عملکرد مثبت سبزپوش بخش هفتگی بوده 
و مابقی صندوق ها روندی قرمز از خود را برجای گذاشتند. ضعیف ترین بازدهی 
نیز مربوط به صندوق »ارمغان یکم ملل« با ۴ درصد و »توسعه پست بانک« با 
۳/۶9 درصد منفی بود. نگاهی به عملکرد ماهانه این صندوق ها نشان می دهد 
که تا پایان هفته منتهی به هفتم آبان ماه تنها ۷ صندوق سبزپوش بوده و در این 
بین، صندوق »یکم نیکوکاری آگاه« با ۴/۳۷ درصد و »مشترک مدرسه کسب 
و کار صوفی رازی« با ۲/۲۷ درصد بازدهی مثبت تعلق گرفت و ضعیف ترین 
عملکرد ماهیانه را نیز »مشترک نواندیشان« با 9/۰۱ درصد و »مشترک کوثر« 
با بازدهی ۴/89 درصد منفی داشت. بهترین عملکرد سه ماهه را نیز صندوق 
»مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی« با ۱9/۶۴ درصد داشته و پس  از 
آن صندوق »یکم نیکوکاری آگاه« با ۱۳/۶ درصد قرارگرفته است. از سوی دیگر، 
ضعیف ترین عملکرد نیز همچنان پس از هفته ها متعلق به تجربه ایرانیان با ۶/۰5 
درصد بازدهی منفی بود. گفتنی است که این صندوق تنها صندوق قرمزپوش 

در عملکرد سه ماه بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد
تذکر سجامی مجلس به وزیر اقتصاد

فارس- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از تذکر به وزیر 
اقتصاد بابت تخلف برخی شرکت ها از قانون و پرداخت سود تقسیمی به شیوه 
غیرسجامی خبر داد و گفت: پرداخت نکردن سود از طریق سامانه سجام یک نوع 
تخلف و سوء استفاده است.  جعفر قادری  با تاکید بر لزوم پرداخت سود تقسیمی 
به سهامداران خرد از طریق سامانه سجام بیان کرد: میزان سود سهامداران خرد 
عدد درشتی است و نیاز است که حتما وزارت اقتصاد و دارایی ورود کرده و اجازه 
ندهد که این منابع در اثر پرداخت به روش های غیر سجامی در حساب شرکت ها 
رسوب کند. وی با اشاره به تبصره ۳ ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران که در آن بر لزوم پرداخت سود از طریق سامانه 
سجام تاکید شده است، عنوان کرد: پرداخت نکردن سود از طریق سامانه سجام 
یک نوع تخلف و سوء استفاده است که آسیب هایی را به حقوق سهامداران خرد 
زده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: سودهای تقسیمی حق مردم 
است و باید به موقع پرداخت شود،  امیدواریم که وزارت اقتصاد و دارایی به موقع 
ورود کنند و اجازه ندهد این روال ادامه یابد؛ در این زمینه اگر الزم اس��ت باید 
جریمه پیش بینی شود تا دیگر شرکت ها به شیوه های غیرسجامی سود پرداخت 
نکنند و همچنین مکلف باشند به موقع سود سهامداران را واریز کنند. قادری تاکید 
کرد: پرداخت سود به شیوه غیرسجامی موجب می شود تا خیلی از سهامداران به 
سود خود نرسند و بسیاری از منابع در شرکت ها باقی بماند، برای حل این موضوع 
اخیرا به وزیر امور اقتصادی و دارایی تذکر دادیم که پرداخت ها حتما باید از طریق 
سامانه سجام انجام شود. وی اضافه کرد: انتظار ما از رییس جدید سازمان بورس 
آن اس��ت که از همین ابتدای کار مراقبت و دقت الزم را داش��ته باشند و اجازه 
ندهند که از حقوق سهامداران سوء  استفاده صورت گیرد، برای همین هم باید 

جلوی پرداخت سود به روش های غیرسجامی گرفته شود.

گروه ب�ورس- آن طور که از مجلس خبر 
می رسد، طرح حمایت از حقوق سهامداران خرد 
بورس در بهارستان کلید خورده است. جزئیات 
طرح بر دو وجه نحوه پرداخت سود و اصالح قانون 
تجارت در این باره و نیز تضمین زیان خریداران 
عرضه های اولیه تا یک س��ال نخست، متمرکز 
اس��ت. بر اساس این طرح در صورت تأخیر در 
پرداخت سود سهام به سهامدار از طریق سجام، 
در زمان مراجعه س��هامدار، ش��رکت مکلف به 
پرداخت سود مربوطه با احتساب سودی معادل 
سود تسهیالت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار 
و احتساب ۶ درصد جریمه است. در همین حال 
این طرح در صورت تصویب، شرکت های تابعه 
دول��ت و نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف 
کرده تا یک س��ال پس از عرضه س��هام اولیه، 
میزان کاهش ارزش سهام را به خریدار پرداخت 
کنن��د که از آن به عن��وان نوعی تضمین عدم 
زیان عرضه اولیه برای خریداران یاد می ش��ود. 
با این حال اما این طرح مجلس از سوی اهالی 
بازار سرمایه چندان مورد استقبال قرار نگرفته و 
به عنوان موازی کاری این نهاد با ش��ورای عالی 
بورس قلمداد ش��ده اس��ت. در همین حال نام 
طرح و همزمانی با موج رسانه ای انتقادات نسبت 
به پرداخت سود مجامع شرکت ها طی هفته های 
اخیر نیز شائبه سیاسی کاری در این امر را تقویت 
می کند. مصطفی صفاری تحلیلگر بازار سرمایه 
در گفت و گو با »جهان صنعت« با انتقاد از ورود 
مجلس به موضوع ابزارهای بازار سرمایه تاکید 
می کند که اصالح این دو مورد اصوال نیازی به 
ورود مجلس ندارد و این ش��ورای عالی بورس 
اس��ت که می تواند هر دو امر را با یک مصوبه و 

دستورالعمل به سرعت اصالح و اجرایی کند.
در طرح حمایت از حقوق س��هامداران جزء 
در ب��ورس که خبرگزاری فارس روز گذش��ته 
آن را منتش��ر ک��رد، ب��ر نحوه پرداخت س��ود 
تقسیمی شرکت ها به عنوان یکی از دغدغه های 
سهامداران، به خصوص سهامداران خرد تاکید 
شده است. سود تقس��یمی پس از تصویب در 
مجمع عمومی شرکت ها، با اعالم زمان بندی و 
نحوه پرداخت توسط هیات مدیره شرکت ها به 
سهامداران پرداخت می شود. با این حال هرساله 
بسیاری از سهامداران خرد به دلیل روش های 
نامناس��ب پرداخت، امکان برداشت و استفاده 
از این س��ود تقسیمی را ندارند و از حقوق خود 
محروم می شوند. در ادامه این طرح به سه روش 
پرداخت س��ود سهام از طریق شعب بانک ها، از 
طریق شرکت ها به صورت مستقیم و پرداخت 
س��جامی اشاره شده اس��ت. در طرح اصالحی 
مجلس همچنین بر مشکالت جدی دو روش 
اول تاکید ش��ده اس��ت. طراحان بر این باورند 

که س��هامداران حقیقی، معموال تعداد کمی از 
سهام شرکت را در اختیار دارند و مقدار اندکی 
از سود تقسیمی به آنها می رسد. در نتیجه برای 
سهامداران خرد صرفه اقتصادی ندارد که برای 
دریافت سود به بانک مراجعه کنند یا زمانی را 
برای ارس��ال مدارک به ش��رکت و پیگیری آن 
اختصاص دهند. این در حالی است که سهامدار 
خرد ممکن اس��ت چندین شرکت در پرتفوی 
خود داشته باشد و مجموع سود تقسیمی همه 
آنها برای سهامدار ارزش قابل توجهی باشد، اما 
مراجعه حضوری برای دریافت س��ود همه آنها، 
نسبت به هزینه آن صرفه ندارد. همچنین شرایط 
کرونا مشکالت بیشتری را برای سهامداران در 
پی داشته است و بسیاری از سهامداران خرد از 
دریافت سود تقسیمی محروم شده اند. اگرچه به 
منظور حل مشکل سهامداران خرد از سال 99، 
توزیع سود به صورت متمرکز به حساب اعالم 
شده سهامداران در سامانه سجام در دستور کار 
ق��رار گرفته و به این ترتیب ش��رکت ها موظف  
هستند ضمن هماهنگی با شرکت »سپرده گذاری 
مرکزی و تسویه وجوه«، سود تقسیمی را از طریق 
سامانه سجام به حساب مشتریان خود واریز کنند 
اما با این حال به علت عدم پیش بینی اقدامات 

تنبیهی در بازه یک ساله شهریور ۱۳99 تا انتهای 
مرداد ۱۴۰۰ بیش از نیمی از شرکت های بازار 
سرمایه، سود تقسیمی را از طریق سامانه سجام 
واریز نمی کنند؛ امری که طی ماه های گذشته 
به چالش اصلی س��هامداران تبدیل شده و در 
هفته های اخیر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 
حاال در طرح مجلس س��عی شده با پیش بینی 
اقدامات تنبیهی، شرکت ها برای واریز به موقع 
سود س��هامداران خرد از طریق سامانه سجام 
مکلف شوند. همچنین این طرح پیشنهاد کرده 
که برای تشویق مردم به سهامداری، بهتر است 
دولت و نهادهای عمومی غیردولتی هم مکلف 
ش��وند در م��ورد عرضه های اولی��ه، در صورت 
کاهش ارزش س��هام تا یک سال بعد، زیان آن 

را جبران کنند.
از حق�وق  مت�ن ط�رح »حمای�ت  � 

سهامداران جزء«
بر اس��اس م��اده )۱( طرح مجل��س برای 
حمایت از حقوق س��هامداران خرد، یک ماده 
با عن��وان »ماده ۱۴۰ مکرر« به قانون تجارت 
اضافه می ش��ود. بر این اس��اس در  ماده ۱۴۰ 
مکرر پیش��نهادی مجلس تاکید ش��ده است 
که در ش��رکت های سهامی که حداکثر بعد از 

گذش��ت یک ماه از فراهم شدن امکان قانونی 
واریز سود به حساب سهامداران، به هر دلیلی 
س��ودهای توزیعی از طریق س��امانه سجام به 
حساب سهامدار واریز نمی شود، در زمان مراجعه 
سهامدار، شرکت مکلف به پرداخت سود مربوطه 
با احتساب سودی معادل سود تسهیالت بانکی 
مصوب شورای پول و اعتبار و احتساب ۶ درصد 
جریمه باشد. این ماده پیشنهادی همچنین از 

دو تبصره برخوردار است. 
بر اس��اس تبصره یک، در صورت مس��دود 
بودن حس��اب س��هامدار در س��امانه سجام و 
درخواس��ت ش��رکت و بی توجهی ایش��ان در 
اعالم شماره حساب جدید،  شرکت مکلف به 
پرداخت ۶ درصد جریمه نیست. تبصره دو نیز 
ناظر بر آن اس��ت که تا زمانی که با استفاده از 
یکی از روش های متداول سود قابل تقسیم به 
سهامداران پرداخت نشده است، پرداخت پاداش 
ب��ه هیات مدیره مصداق برداش��ت غیرقانونی 
از اموال ش��رکت محس��وب شده و مستوجب 
مجازات اس��ت. در ادام��ه این طرح همچنین 
به ماده )۲( اش��اره شده که بر اساس آن، یک 
م��اده به عنوان »م��اده ۱5 مک��رر« به قانون 
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور 

تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 
چهارم قانون اساسی اضافه می شود. بر اساس 
ماده ۱5 مکرر پیش��نهادی  از سوی مجلس، 
ش��رکت های تابعه دول��ت و نهادهای عمومی 
غیردولتی مکلفند تا یک س��ال پس از عرضه 
س��هام اولیه، کاهش ارزش سهام را به خریدار 
پرداخت کنند. این نکته حائز اهمیت است که 
در حالی مجلس، تضمین سودآوری عرضه های 
اولیه را در طرح خود گنجانده که سازمان بورس 
مدتی اس��ت اغلب عرضه های اولیه را به روش 
ترکیبی و از مسیر صندوق های سرمایه گذاری 
دنبال می کند و عمال دست سهامداران خرد را 
از خرید مستقیم عرضه های اولیه کوتاه کرده 
اس��ت. اکنون مشخص نیست طرح مجلس تا 
چه میزان می تواند متضمن روش های مختلف 

عرضه اولیه در بازار سرمایه باشد.
خطای دید مجلس � 

صفاری  مصطف��ی 
تحلیلگر بازار س��رمایه 
ب��ا  گفت و گ��و  در 
ب��ا  »جهان صنع��ت« 
انتقاد از ورود نمایندگان 
مجلس ب��ه دو موضوع 
نحوه پرداخت سود و عرضه های اولیه، به جایگاه 
واالی این نهاد اشاره و اظهار  کرد: »مجلس از 
جایگاه واالیی در قانونگذاری برخوردار است و 
از همین رو به جای آنکه به عملکرد ابزارهایی 
که به مدیریت بازار سرمایه محدود است ورود 
کند، باید به اصالح امور شرکت ها برای بهبود 

وضعیت بازار سرمایه بپردازد.«
 او ب��ا بیان اینکه به نظر می رس��د مجلس 
اکنون به اش��تباه به این موض��وع ورود کرده 
اس��ت عنوان می کند: »این م��وارد در حیطه 
کار مجل��س  و در حد این نهاد نیس��ت و این 
ش��ورای عالی بورس است که می تواند چنین 
دستورالعمل هایی را صادر کند.« این کارشناس 
بازار سرمایه همچنین در رابطه با مواد اصالحی 
قانون تجارت که در طرح مجلس به آن اشاره 
شده است نیز اظهار کرد: »قانون تجارت یک 
اصل اساس��ی اس��ت که باید به طور ریشه ای 
اصالح ش��ود و اصالح ی��ک بند از آن فایده ای 
ن��دارد.« او می افزاید: »اصالح قانون تجارت از 
واجبات اقتصاد کشور اس��ت اما در این مورد 
خاص اصال نی��ازی به ورود مجلس نیس��ت. 
شورای عالی بورس به راحتی می تواند با صدور 
یک دستور، تمامی ناشران را مکلف کند سود 
مجام��ع را از طریق س��جام پرداخت کنند.« 
صفاری تاکی��د  کرد: »این م��وارد در واقع در 
اختیار ناظر بازار سرمایه است و نمی دانم چرا 

مجلس به آن ورود کرده است؟«

خبر

این روزها رشد قیمت انرژی بر کامودیتی ها تاثیر زیادی گذاشته، به طوری که نرخ 
گاز در آمریکا در ابتدای مارس ۲۰۲۱ )حدود 8 ماه گذشته( ۲/5 دالر بود که با رشد 
۱5۰درصدی به ۶/۲ دالر رسیده است. یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب 
گفت: از مهم ترین دالیل افزایش قیمت گاز می توان به تغییرات شرایط آب و هوایی و 
آشفتگی زنجیره تامین جهانی به واسطه شیوع کرونا اشاره کرد. سرمای بیش از حد 
معمول در آخر ۲۰۲۰ و گرمای بیش از حد معمول در تابستان ۲۰۲۱ سبب افزایش 
مصرف گاز شد. امین دامچه افزود: انتظار زمستانی سرد در سال ۲۰۲۱، رقابت برای 
خرید گاز را افزایش داده است، همچنین طبق توافقنامه پاریس )جلوگیری از آلوده 
شدن و گرم شدن زمین( کشورهای عضو متعهد شدند، گازهای گلخانه ای کمتری 
تولید کنند که البته در اتحادیه اروپا شاهد کاهش تولید محسوسی در خصوص گاز 
بودیم )حتی اخیرا واردات گاز در اتحادیه اروپا به شدت افزایش داشته است، این در 

حالی است که ظرفیت تولید در این خصوص وجود دارد.(
این کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه 
)سنا( تصریح کرد: در نظر داشته باشید که ذخایر گاز در اروپا و آمریکا به کمترین 
سطح در پنج سال اخیر خود رسیده است. در هر صورت از طرفی کاهش تولید و از 
طرف دیگر افزایش تقاضای گاز باعث رشد شدید قیمت آن شده است. رشد قیمت 
گاز به حدی بوده که کشورها به سمت جایگزینی زغال سنگ به جای گاز رفته اند. 

به همین دلیل قیمت زغال سنگ در بازار رشد محسوسی داشته است.
ثبات قیمت انرژی تا انتهای فصل زمستان � 

دامچه توضیح داد: در حال حاضر بزرگ ترین کش��ور تولیدکننده زغال سنگ 
در دنیا چین با ۴/۱ میلیارد تن زغال سنگ در سال معادل ۴۷ درصد از تولید کل 
جهان است. در هشت ماهه ابتدای سال ۲۰۲۱، درصد رشد تقاضای زغال سنگ 
در چین ۱۳ و درصد رش��د عرضه ۳/5 درصد بوده، بنابراین انتظار می رود قیمت 
انرژی در دنیا حداقل تا انتهای فصل زمستان )مارس ۲۰۲۱( با ثبات همراه باشد. 
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: گاز طبیعی و زغال سنگ ماده های اولیه تولید 
محصوالت پتروشیمی مانند اوره و متانول است. طبیعتا هنگامی که گاز رشد می کند، 
بهای تمام شده تولید در شرکت های اوره و متانول ساز نیز افزایش پیدا می کند و این 

موضوع سبب رشد محصول نهایی می شود.
اثر مضاعف رشد قیمت جهانی اوره � 

وی تصریح کرد: در این رابطه باید به قیمت اوره اشاره کنیم که در هشت ماهه 
گذشته از ۳5۰ دالر به ارتفاع ۷۴۰ دالر )۱۱۰% رشد( رسیده است. رشد قیمت 
جهانی اوره برای شرکت های اوره ساز کشورمان اثر مضاعفی دارد، زیرا در فرمول 
قیمت گذاری گاز خوراک آنها، نیمی از قیمت گاز، میانگین چهار  هاب آمریکا، کانادا، 
انگلیس و هلند است که حدود ۶۰ سنت بوده و نیمی دیگر قیمت گاز مصرفی ایران 
با حدود قیمتی چهار سنت است. دامچه افزود: در مجموع گاز خوراک پتروشیمی ها 
در حال حاضر حدود ۳۲ سنت است؛ حال در نظر بگیرید حدود ۷۰ درصد از این 
نرخ در مواد اولیه به عنوان گاز خوراک و ۳۰ درصد دیگر به عنوان گاز سوخت با 
یک سوم نرخ مذکور محاسبه می شود، بنابراین رشد قیمت جهانی اوره اثر بسیار 

مضاعفی بر سودآوری شرکت های این گروه می گذارد.

دیدگاه

کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد
اثر رشد قیمت انرژی بر کامودیتی ها

»جهان صنعت« طرح حمایتی مجلس از سهامداران خرد را بررسی کرد

موازی کاری
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از زم��ان امضای توافقنامه پاریس در س��ال 2015، انتش��ار 
دی اکسیدکربن از بخش ساختمان و ساخت و ساز طی سال های 
اخیر به اوج خود رسیده و متعاقبا در سال 2020 کاهش یافته و به 
سطح سال 2007 رسیده است. کاهش صورت گرفته بیشتر ناشی 
از همه گیری کووید 19 و توقف نسبی فعالیت ها و نه از پیشرفت 
تحول آفرین و بلندمدت در کربن زدایی این بخش بوده است. با این 
حال، از سال 2015، نمونه هایی از کاهش انتشار دی اکسیدکربن 
مشاهده شده و همچنین کشورهای بیشتری سیاست ها و کدهایی 
را اتخ��اذ کرده اند که می تواند در آینده بر میزان انتش��ار و بازده 
انرژی س��اختمان ها تاثیر بگذارد. در سال 2015، ساخت و ساز و 
بهره برداری از ساختمان ها سهم 38 درصدی )13/1 گیگاتن( از 
انتشار دی اکسیدکربن جهان داشته است. تا سال 2020، میزان 
انتشار دی اکسیدکربن در این بخش حدود 10 درصد کاهش یافته 
و به 11/7 گیگاتن رسیده بود، سطحی که از سال 2007 مشاهده 
نشده بود. این کاهش تا حد زیادی به دلیل کاهش تقاضای انرژی 
به دلیل همه گیری کووید 19 و همچنین تالش های مداوم برای 
کربن زدایی بود. در سال 2015، مصرف انرژی برای ساخت و ساز 
و بهره برداری از س��اختمان ها در مجموع 144 اگزاژول و یا 38 
درصد از تقاضای جهانی بود؛ این درحالی است که تا سال 2020، 
مصرف انرژی 149 اگزاژول )36 درصد تقاضای جهانی( بوده که از 
باالترین حد خود در سال 2019 )150 اگزاژول( کمتر است. این 
کاهش نشان دهنده تاثیر قرنطینه های مرتبط با بیماری همه گیر 
کووید 19 و توانایی متزلزل بسیاری از خانوارها و مشاغل برای حفظ 

و پرداخت هزینه دسترسی به انرژی است. 
گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران نشان می دهد 
که در سال 2015، 90 کشور اقداماتی را برای رسیدگی به انتشار 
گازهای گلخانه ای مرتبط با ساختمان ها یا بهبود بهره وری انرژی 
در سند تعهد ملی )NDC( خود تحت توافق پاریس گنجانده اند. 
در سال 2020، 136 کشور انتشار آالینده های ساختمانی را کاهش 
داده ان��د؛ اگرچه مقدار کاهش با اهداف تعیین ش��ده آنها فاصله 
داشته است. عالوه بر این، تا سال 2015 حدود 62 کشور قوانین 
انرژی ساختمان را پذیرفته بودند؛ در حالی که امروزه بیش از 80 
کشور این قوانین را در کنار تالش های مشابه توسط دولت های 
محلی و شهرها تصویب کرده اند. سرمایه گذاری در بهره وری انرژی 
س��اختمان ها همچنان در حال افزایش ب��وده و به بیش از 180 
میلیارد دالر در س��ال 2020 رس��یده که نسبت به سال 2015 
حدود 51 میلیارد دالر افزایش یافته است. بدون سرمایه گذاری 
گسترده تر، بعید است که این سطح برای مقابله با بهبود کارایی 
در میان س��اختمان های موجود در جهان کافی باش��د. عالوه بر 
این، کاهش اخیر انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به انرژی بخش 
ساختمان و ساخت و ساز، به احتمال زیاد کوتاه مدت بوده و انتظار 
می رود انتشار گازهای مزبور در سال 2021 با خروج اقتصادها از 
همه گیری کووید 19، افزایش یابد. بنابراین، کاهش فوری و قابل 
توجه انتشار گازهای گلخانه ای از بخش ساختمان در سطح جهانی، 

برای رسیدن به اهداف توافقنامه پاریس بسیار مهم است.
ردیاب اقلیمی ساختمان های جهانی  � 

به نظر می رسد که بخش ساخت و ساز و ساختمان ها، در مسیر 
دس��تیابی به کربن زدایی کامل تا سال 2050 است. با این حال، 
این مطلب یک نتیجه گیری موقتی بوده که نشان دهنده تغییرات 
بی سابقه در استفاده از ساختمان ها در طول همه گیری کووید 19 
اس��ت. در حالی که پیش��رفت هایی در زمینه سرمایه گذاری در 
انرژی و کربن زدایی مشاهده می شود، باید انتظار پیشرفت منفی 
را در آینده داش��ت، مگر اینکه تالش های کربن زدایی در بخش 
ساختمان به طور قابل توجهی افزایش یابد. شاخص ردیاب اقلیمی 
ساختمان های جهانی )GBCT( میزان پیشرفت ساختمان ها 
و بخش ساخت و س��از را در زمینه دستیابی به توافقنامه پاریس 
پایش می کند و به عنوان یک ش��اخص، شامل طیف وسیعی از 
شاخص های طراحی شده بوده که برای اندازه گیری پیشرفت در 
NDCها، گواهینامه ها، کدهای س��اختمانی، سهم انرژی های 
تجدیدپذیر در ساختمان ها، تامین مالی برای بهره وری انرژی در 
ساختمان ها، انتشار دی اکسیدکربن و شدت انرژی استفاده می شود. 
اگرچه شاخص امسال نسبت به سطح قبل، بهبود قابل توجهی را 

نشان می دهد، اما با نگاهی دقیق تر، نتایج مقدماتی سال 2021 
نشان می دهد که این بخش در مسیر رسیدن به اهداف توافقنامه 
پاریس قرار ندارد. پیشرفت مشاهده شده در سال 2020 تا حد 
زیادی نتیجه کاهش فعالیت های اقتصادی به دلیل همه گیری 
کووید 19 است. با این وجود، برخی متغیرهای مورد استفاده در 
شاخص ترکیبی، بهبود را از سال 2019 نشان می دهد، به عنوان 
نمونه سرمایه گذاری در بهره وری انرژی در ساختمان ها، 11 درصد 
افزایش یافته؛ در حالی که گواهینامه س��اختمان سبز نیز 13/9 
درصد رشد کرده و 10 کشور دیگر هم کدهای انرژی ساختمان 
را تصویب کرده اند. با این حال، اگر اثر همه گیری حذف شود، سطح 
کربن زدایی در سال 2020 تنها در سطح 40 درصدی رقم هدف 

سال 2050 برای دستیابی به اهداف توافقنامه پاریس است.
اثرات بیماری همه گیر کووید 19 �

بیماری همه گیر کووید 19 تاثیر عمده ای بر س��اخت وس��از 
و س��اختمان های جهانی در س��ال 2020 گذاشت که از جمله 
آنها می توان از خالی ماندن س��ایت های ساخت و ساز برای ماه ها 
در زمان قرنطینه، اختالل در تامین مالی حوزه ساخت و س��از و 
چگونگی زنجیره تامین مواد اولیه که به افت ناگهانی و افزایش 
تقاضا واکنش نشان دادند، اشاره کرد. عالوه بر این، نحوه اشغال و 
استفاده از ساختمان ها به طور چشمگیری تغییر کرد. از جمله این 
تغییرات، گذار سریع به سمت دورکاری، رها کردن اماکن تجاری 
و خرده فروشی، افزایش تقاضا برای انبارها و تدارکات و تحویل و 
تعطیلی خدمات و ساختمان های عمومی است. در سال 2020، 
متوسط نرخ رشد ساالنه ساخت وسازها در سراسر جهان حدود 
چهار درصد نسبت به سال 2019 کاهش یافت. دلیل اصلی این 
کاهش، تاثیر عمیق همه گیری جهانی بر فعالیت های ساختمانی 
از طریق اثرات قرنطینه بر عرضه نیروی کار، محدودیت تقاضا برای 
س��اختمان های جدید، کند شدن تدارکات دولتی و خصوصی و 
اختالل در زنجیره تامین است. انتشار جهانی دی اکسیدکربن در 
سال 2020 نسبت به سال 2019، 10 درصد کاهش یافت، اگرچه 
به نظر می رسد این کاهش موقتی باشد، زیرا با افزایش فعالیت های 
اقتصادی انتظار می رود مجددا انتشار این گاز افزایش یابد. به طور 

کلی، ساختمان ها 36 درصد از تقاضای جهانی انرژی و 37 درصد 
از انتشار دی اکسیدکربن مربوط به انرژی در سال 2020 را تشکیل 
می دهند. تقاضای جهانی انرژی ساختمان در سال 2020، حدود 
یک درصد نسبت به سال 2019 کاهش یافت و به حدود 127 
اگزاژول رس��ید، اگرچه سهم بخش ساخت و ساز و ساختمان از 
تقاضای انرژی 36 درصد بوده که نسبت به سال 2015، 1 درصد 
افزایش یافته و دلیل آن را می توان تغییر در تقاضای بخشی عنوان 
کرد.  کاهش مصرف انرژی برای ساخت و ساز عمدتا ناشی از تغییر 
نحوه استفاده از ساختمان های موجود در نتیجه همه گیری، در کنار 
کاهش کلی تولید و تقاضا برای مصالح ساختمانی به دلیل کندی 
رشد اقتصاد بود. تقاضای انرژی از بخش تجاری و خرده فروشی به 
بخش مسکونی منتقل شد؛ در حالی که بسیاری از ساختمان های 

عمومی نیز برای دوره های قابل توجهی بسته شدند.
در نتیجه تغییر در الگوهای مصرف انرژی مربوط به ساختمان 
، انتشار دی اکس��یدکربن از عملیات ساختمان در سال 2020، 
حدود 10 درصد نسبت به سال 2019 کاهش یافت و به حدود 
8/7 گیگاتن رسید که از 9/6 گیگاتن در سال 2019 کمتر بود. با 
کاهش تاریخی در ساخت و ساز و ساختمان های جدید، انتشار انرژی 
مربوط به ساختمان  )که عمدتا ناشی از ساخت مصالح ساختمانی 
ساختمان هاست( از 3/6 گیگاتن دی اکسیدکربن در سال 2019 به 
3/2 گیگاتن دی اکسیدکربن در سال 2020 کاهش یافت. به رغم 
این کاهش ها، سهم جهانی انتشار دی اکسیدکربن مربوط به انرژی 
از بخش ساخت و ساز و ساختمان در مقایسه با سایر بخش ها در 
سال 2020، حدود 37 درصد بود؛ در حالی که این رقم در سال 

2019 حدود 38 درصد بوده است.
برای دس��تیابی به توافقنامه پاریس، بخش ساخت و س��از و 
ساختمان جهان باید تا سال 2050 تقریباً به طور کامل کربن زدایی 
شود. در مجموع، ذینفعان باید از فرصتی که دوره بهبود اقتصادی 
پساکووید 19 برای ایجاد تحول در زمینه کربن زدایی این بخش 
ارائه می دهد، استفاده کنند. این بخش باید همزمان پیش بینی 
تقاضای جهانی برای خدمات انرژی در ساختمان ها و حداقل دو 
برابر ش��دن فضای زیرزمینی را برآورد کند، زیرا اقتصادهای در 

حال توسعه همچنان به تقاضای فزاینده برای فضای ساختمان، 
دسترسی به خدمات انرژی و فعالیت های اقتصادی پاسخ می دهند. 
تولی��د گازهای گلخانه ای در طول چرخه عمر آنها باید از طریق 
استفاده از استراتژی سه گانه، یعنی ترکیبی از کاهش تقاضای انرژی 
)تغییر رفتار و بهره وری انرژی(، کربن زدایی منبع تغذیه )به عنوان 
مثال؛ برقرسانی از طریق منابع تجدیدپذیر و افزایش استفاده از 
سایر منابع بدون کربن(، فناوری ها و پرداختن به محتوی کربنی 
مصالح ساختمانی، کاهش یابد. با دو اقدام اول می توان تقریباً تا 
سال 2050 انتشار کربن را از عملیات ساختمان حذف کرد. عالوه 
بر این، انتشار کربن از مصالح و فرآیندهای ساخت و ساز نیز باید فورا 
مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که ساختمان هایی 
که امروزه ساخته می شوند برای راه حل های کم کربن در چرخه 
کامل زندگی بهینه ش��ده اند. این موضوع، ش��امل بهینه سازی 
حداکثری ساختمان های موجود، ارزیابی هر یک از طرح های ارائه 
شده با استفاده از رویکرد نگاه به کل چرخه عمر و تالش برای به 
حداقل رساندن اثرات اولیه کربن و همچنین برداشتن گام هایی 
در جه��ت اجتناب از کربن تجمع یافته در طول و در پایان عمر 

ساختمان است.
چشم انداز طی سال های 2021 تا 2026 � 

در تالش برای خروج از بحران کووید 19 و حرکت به س��مت 
بهبودی و پرداختن به تغییرات آب و هوایی از طریق کاهش قابل 
توجه و پایدار انتشار گازهای گلخانه ای جهان، بخش ساخت وساز 
و ساختمان، مسیری رو به جلو برای همه کشورها فراهم می کند 
تا به معنای واقعی کلمه، بهتر عمل کنند. اگرچه سال 2020 از نظر 
تاثیر همه گیری بر کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای 
مربوط به بخش ساخت وساز و ساختمان، سال استثنایی بود، اما 
همچنان موارد زیادی باید مدنظر قرار گیرند. در بازه پنج ساله آتی، 
کشورها باید در آرمان های NDC خود پیشرفت های اساسی انجام 
دهند و تعهدات خود را به تمرکز قابل توجهی بر کارایی ساختمان ها 
معطوف کنند. کشورها همچنین باید به مساله کیفیت مصالح 
ساختمانی در NDCهای خود بپردازند تا ضمن آگاهی بخشی، 

دسترسی به مواد تخصصی کم کربن را افزایش دهند. 

اهداف بخش ساختمان باید با اتخاذ و تعهد به سیاست هایی 
ک��ه منجر به بهبود چش��م انداز انرژی این بخ��ش برای انواع 
ساختمان ها می شود، توسعه یابد تا از این طریق، استانداردهای 
عملکردی پوش��ش های س��اختمانی، گرمایش، س��رمایش، 
سیس��تم های تهوی��ه و لوازم خانگی افزای��ش یابد و اطمینان 
حاصل ش��ود که کربن زدایی از ابتدا در برنامه ریزی ش��هری 
مورد هدف قرار گرفته اس��ت. گواهینامه های ساختمان نقش 
کلیدی به ویژه در مناطقی که قوانین اجباری انرژی ساختمان 
در آن وجود ندارد، ایفا می کنند. در حالی که پذیرش گواهی 
س��اختمان سبز در سال 2020 نسبت به سال 2019، حدود 
13/9 درصد افزایش یافته، کشورها باید استفاده سیستماتیک 
از گواهینامه برای انواع س��اختمان ها )مسکونی و عمومی( را 
برای بهبود طراحی و تحویل و حمایت از سرمایه گذاری برای 
کربن زدایی س��اختمان ها در نظر بگیرند. در حالی که افزایش 
اخیر سرمایه گذاری جهانی در بهره وری انرژی مورد استقبال 
قرار گرفت، این امر در میان تعداد انگشت شماری از کشورها 
رخ داد ک��ه در حال حاضر برنامه ها و بازارهای تثبیت ش��ده 
خوبی برای بهبود عملکرد انرژی ساختمان دارند. در پنج سال 
آینده، نرخ رشد سرمایه گذاری در بهره وری باید دو برابر شود 
و به بیش از سه درصد در سال برسد و فراتر از سرمایه گذاری 
مستقیم دولت، به سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز گسترش 
یاب��د. تالش ه��ای نظارتی در اروپا و تقویت مش��ارکت ها بین 
سرمایه گذاران جهانی و موسسات مالی در اقتصادهای با رشد 
سریع، تضمین می کند که امکان دسترسی بیشتر به سرمایه 
برای انواع س��اختمان ها و کاربران بیشتر وجود دارد. تقاضای 
انرژی در بخش ساخت وس��از و س��اختمان ها احتماال با توجه 
به تالش ها در جهت بهبود اقتصادی و با ادامه رش��د تقاضای 
س��رکوب شده، دوباره بهبود می یابد. با این حال، این افزایش 
تقاض��ا بای��د با دقت و به س��رعت، بدون افزای��ش متناظر در 
انتش��ار رخ دهد. دولت ها باید از این لحظه برای متعهدشدن 
به کربن زدایی بیش��تر و همچنین تامین گرمایش و سرمایش 
و تالش برای افزایش دسترس��ی و اس��تفاده از انرژی پاک و 

تجدیدپذیر اقداماتی را انجام دهند.
حرکت به سوی سال های 2030 و 2050 �

تا سال 2030، محیط های ساخته شده باید انتشار کربن خود 
را به نصف کاهش دهند، به طوری که 100 درصد ساختمان های 
جدید باید کربن خالص صفر داشته باشند. با بهینه سازی گسترده 
به��ره وری انرژی دارایی های موج��ود و پروژه های پیش رو کربن 
تجسم یافته باید به ترتیب حداقل 40 درصد و 50 درصد کاهش 
یابد. آژانس بین المللی انرژی پیشنهاد می کند که تا سال 2030، 
برای دس��تیابی به هدف خالص تولی��د صفر گازهای گلخانه ای 
عملیاتی تا س��ال 2050، انتشار مستقیم گاز دی اکسیدکربن از 
ساختمان ها باید 50 درصد و انتشار غیرمستقیم این بخش باید از 
طریق کاهش 60 درصدی انتشار گاز در نیروگاه ها تا سال 2030 
کاه��ش یابد. با انجام این کار، انتش��ار گازهای گلخانه ای بخش 
س��اختمان از سال 2020 تا 2030 س��االنه حدود شش درصد 
کاهش می یابد. بهره وری انرژی باید از کربن زدایی حمایت کند و 

نرخ نوسازی نیز باید افزایش یابد. 
همچنی��ن تا س��ال 2030، تقاضای انرژی س��اختمان ها در 
هر مترمربع باید 45 درصد کاهش یابد، که پنج برابر س��ریع تر 
از س��ال های گذشته به صورت س��االنه است. ذی نفعان به طور 

فزاینده ای پتانسیل ایجاد مسیرها را تشخیص می دهند.
 مس��یرهای منطقه ای اکنون به سطح ملی و محلی تبدیل 
می ش��وند و با وزارتخانه ها و شهرها برای توسعه استراتژی های 
کربن زدایی و مقاوم سازی ساختمان ها در طول چرخه عمر آنها، 
در حالی که بافت برنامه ریزی شهری را در نظر می گیرند، همکاری 
می کنند. بیش از 20 فرآیند ملی در جهت کربن زدایی در حال 

انجام و یا در شرف راه اندازی است.
 چنین تالش هایی- به ویژه در مواردی که به کدهای انرژی 
ساختمان، NDCها، انرژی های تجدیدپذیر و صدور گواهینامه 
می پردازند- به معنای چش��م انداز بهتری ب��رای ردیاب اقلیمی 

ساختمان های جهانی است.

وضعیت کنونی باش��گاه های ورزشی در دوره کرونا نشان می دهد که تغییر 
کاربری باشگاه ها شتاب گرفته است، مربیان بی شماری بیکار شده اند، کم تحرکی 
افزایش یافته است کارکنان باشگاه ها بیکار شده اند، احتمال ابتال به نوع شدید 
کرونا و بیماری های غیرواگیر به دلیل کم تحرکی افزایش یافته است، تمایل بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه ورزش به میزان چشمگیری کاهش یافته 
است و از زمان شیوع تاکنون 6000 باشگاه در سطح کشور تعطیل شده یا تغییر 
کاربری داده اند و جمعیت ورزش��کاران سازمان یافته از سه میلیون و 500 هزار 
نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است. این شرایط به این معناست که 
صنعت باشگاه داری ایران مستقیما با خطر ورشکستگی روبه رو شده است. ازجمله 
راهکارهای اثربخش برای خروج از وضعیت کنونی عبارتند از: بخشودگی اجاره 
اماکن ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان، شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و دیگر سازمان های دولتی، کارشناسی 
مجدد اجاره بهای سال 1400 و تامین تنفس یک ساله برای بازپرداخت وام ها به 
دلیل اینکه وام های دریافتی توسط باشگاه ها هیچ تنفسی ندارند و در این شرایط 
که عمال باشگاه ها تعطیل هستند نیز بانک ها نسبت به دریافت اقساط و سودهای 
آنها اقدام می کنند. برگزاری لیگ آمادگی جسمانی آنالین از سوی شهرداری های 
سراسر کشور با همکاری فدراسیون ورزش های همگانی در سطوح محله، منطقه، 

شهر، استان و ملی یکی از راهکارهای مناسب در شرایط کرونایی است.
فعالیت باشگاه های ورزشی  � 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بررسی ها نشانگر آن است که حدود 
29 هزار باش��گاه ورزشی به صورت عمومی )آماتوری( و حرفه ای در سطح کشور 
فعالیت دارند که طبق آمار رس��می ارائه شده از سوی وزارت ورزش و جوانان 25 
هزار و 782 باشگاه دارای مجوز رسمی هستند که حدود 150 هزار نفر به عنوان 
مربی )زن و مرد( مشغول به کار هستند و به صورت میانگین اگر هر باشگاه حداقل 
10 پرسنل )زن و مرد( را در رده های مختلف اداری استخدام کرده باشند نزدیک به 
250 تا 300 هزار نفر پرسنل فعال دارند که حدود 15 ماه است با تصمیم های ستاد 
پیشگیری و مقابله با کرونا با تعطیلی مواجه شده اند و به دلیل تعطیل شدن باشگاه ها، 
شغل و منابع مالی خود را از دست داده و کامال بیکار شده اند. ازسوی دیگر، این را 
نیز باید در نظر داشت که این حجم از بیکاری آن هم فقط در بخش خصوصی چه 
میزان آسیب های اجتماعی را برای دولت، خانواده ها و حتی اجتماع به همراه خواهد 
داشت. اگر این 25 هزار باشگاه مجوزدار را به عنوان 25 هزار واحد کسب وکار در 
نظر داشته باشیم با توجه به هزینه های موجود در امر باشگاهداری و همچنین، نبود 
درآمدزایی و در حالت خوشبینانه کسب حداقل درآمد موجب می شود که فاصله 
زیاد و تفاوت چشمگیری بین میزان هزینه ها و میزان درآمدهای باشگاه ها ایجاد شود. 
از سوی دیگر، تاکنون حدود شش هزار باشگاه به صورت کامل تعطیل شده است 
و یا تغییر کاربری و شغل داده اند که یکی از دالیل عمده نبود حمایت منطقی و 
اثربخش مبتنی بر کار کارشناسی در بدنه دولت است و چه بسا این میزان تعطیلی 
باشگاه های ورزشی در آینده نزدیک افزایش چشمگیرتری داشته باشد. ازسوی دیگر، 
همه گیری کرونا موجب کاهش چشمگیر جمعیت تحت پوشش ورزش قهرمانی از 

سه میلیون و 500 هزار نفر به حدود یک میلیون نفر شده است.

کسب وکار نیم میلیون نفر در باشگاه های ورزشی  � 
وضعیت کنونی پیش آمده در باشگاه های ورزشی براساس یک مشکل عمومی و 
فراگیر است، ولی یکی از ارکان و اولویت های هر دولتی موضوع کسب وکار و اشتغال 
و ازسوی دیگر، کاهش بیکاری است. این در حالی است که روزانه چندین باشگاه 
ورزشی تعطیل شده اند یا در آستانه تعطیلی و تغییر کاربری و حتی تغییر شغل 
هستند و تاکنون راهکار اثربخش و مثمرثمری و همچنین رویکرد یا استراتژی 
متناسب و مناسبی برای پیشگیری از نابودی کسب وکار این جامعه آماری ارائه 
نشده است. موضوع حائز اهمیت دیگر اینکه، کسب وکارهای ورزشی هیچ کمک 
یا معافیتی ازطرف تامین اجتماعی دریافت نمی کنند و عالوه بر نداشتن پشتوانه 
و کمک واحدهای کسب وکار ورزشی متاسفانه در گرفتن بیمه بیکاری هم موفق 
نبوده اند. بسیاری از پرسنل باشگاه ها با وجود بیمه بودن نتوانسته اند در شرایط زمانی 
الزم صاحب کسب وکار شوند. ازسوی دیگر، یکی از وظایف بزرگ و مهم دولت ها 
برای ایجاد س��المت در جامعه و پیشگیری از بیماری ها توسعه زیرساخت های 
ورزشی است. در این راستا، برای افزایش سرانه ورزشی بخش خصوصی به کمک 
دولت آمده و سرمایه گذاری الزم را در جهت تحقق این امر انجام داده است. ولی در 
شرایط کنونی به دلیل شیوع کرونا و همه گیر بودن آن، فعالیت باشگاه ها به صورت 
پیوسته بین نیمه تعطیل و تعطیلی کامل درآمده است بنابراین سرمایه گذاری این 
بخش رویکرد انقباضی به خود گرفته و در حال جمع شدن است و قطعا سرانه 
اماکن و فضاهای ورزشی کاهش می یابد. از این رو اگر اقدام مؤثر و عاجلی در این 
خصوص صورت نگیرد فضایی غیرقابل توصیف و باور در حوزه باشگاهداری رقم 
خواهد خورد. قطع به یقین با این وضعیت دولت آینده یا دولت های بعدی با کمبود 
سرانه ورزشی مواجه خواهند شد ولی با تصمیم و اقدام مقتضی در شرایط کنونی 
می توان میزان ضرر و خسارت حاصل از شیوع کرونا بر پیکر باشگاه های ورزشی 

را کاهش داد و به سوی آینده امیدوارانه تر نگاه و حرکت کرد.
پرداخت تسهیالت حمایتی  � 

ش��روع و ش��یوع ویروس کرونا موجب شد که تس��هیالتی برای حمایت از 
کسب وکارهای حوزه ورزش در نظر گرفته شود که یکی از آن تسهیالت، تخصیص 
وام به مبلغ حداقل 80 میلیون تومان و حداکثر 960 میلیون تومان برای کمک به 
باشگاه های ورزشی است. وزارت ورزش و جوانان در راستای حمایت از باشگاهداران 
ورزشی آسیب دیده در دوران کرونا، تسهیالت حمایتی خود را در قالب وام به 
متقاضیان ارائه می کند، از این رو موسسان باشگاه های ورزشی دارای مجوز رسمی 
فعالیت از وزارت ورزش و جوانان پس از عضویت در )سامانه میز خدمت الکترونیکی 
وزارت ورزش و جوانان( و تکمیل فرم های درخواست خدمت، درخواست خود را به 
اداره کل استان مربوطه ارسال می کنند. سقف مبالغ تسهیالت مورد نظر براساس 
گروه بندی ورزشی انجام شده به شرح جدول 1 است که باید در فرم درخواست، 

گروه مربوط به نوع باشگاه خود را انتخاب کنند.

جدول 1. گروه بندی تسهیالت حمایتی باشگاه های ورزشی آسیب دیده از كرونا

سقف مبلغ تسهیالت  عنوانگروه
)ریال(

9/600/000/000پارک های آبی و اماکن ورزشی چندمنظوره ویژه1

4/800/000/000مجتمع  های ورزشی، پیست  های موتورسواری و کارتینگ2

زمین های چوگان، زمین های گلف، پیست  های اسکی، 3
سالن های بولینگ، سالن های ورزشی جانبازان و معلوالن، 

باشگاه های سوارکاری

1/920/000/000

قایقرانی، تنیس، دومیدانی، بسکتبال، هندبال، والیبال، 4
فوتسال، بوکس، بیلیارد، کاراته، تکواندو، کونگفو، هنرهای 
رزمی، جودو، تیراندازی، تیر و کمان، شطرنج، شمشیربازی، 

کشتی، کبدی، کوه نوردی، سه  گانه

800/000/000

3/520/000/000استخرهای شنا شیرجه واترپلو ابعاد 25*50 متر5

2/560/000/000استخرهای شنا شیرجه واترپلو ابعاد 16*33 متر6

1/920/000/000استخرهای شنا شیرجه واترپلو ابعاد 12*25 متر7

800/000/000استخرهای شنا شیرجه واترپلو ابعاد کمتر از 25 متر8
از سوی دیگر، چالش های متعدد پیش روی باشگاهداران متقاضی دریافت این 
تس��هیالت موجب شده است که حدود 90 درصد از باشگاه های ورزشی موفق 
به دریافت وام نشوند. همچنین مقرر شد که آن 10 درصدی از باشگاهداران که 
موفق به دریافت این تسهیالت شده اند با یک تنفس شش ماهه و از ماه هفتم 
دریافت وام، شروع به بازپرداخت اقساط وام کنند ولی متاسفانه با اینکه اسفندماه 
این وام را دریافت کرده اند از فروردین ماه و در زمان تعطیلی باش��گاه ها و بدون 
هیچ تنفسی موعد پرداخت قسط وام و بهره آن آغاز شده است که اگر یک قسط 
آن پرداخت نشود در کنار گروبودن سند ملکی، رابطه بهره 12 درصدی بانک و 
باشگاه به رابطه 24 درصدی تغییر پیدا می کند. به نظر می رسد این وام به جای 
کمک به باشگاه های ورزشی، آنها را به سمت واحدهای ورشکسته بدهکار سوق 
داده اس��ت و حاال بسیاری از باشگاه ها به این ش��رایط دچار شده اند و روزبه روز 
متحمل تعطیلی های اجباری بیشتری می شوند. پیشنهادی که در اینجا مطرح 
می شود این است که حداقل یک سال تنفس برای بازپرداخت این وام ها در نظر 
گرفته شود و باشگاه هایی که نتوانسته  اند این تسهیالت را دریافت کنند حتما 

وارد چرخه دریافت این وام شوند.

بازنگری در اجاره بها  � 
موضوع دیگر درخصوص باش��گاهداران مرتب��ط با اجاره بهای محل یا مکان 
باش��گاه است. با توجه به تعطیلی باشگاه ها و نبود شرایط حداقلی برای ورزش 
کردن و فعالیت بدنی در باشگاه ها و همچنین کسب درآمد، پیشنهاد می شود 
ک��ه اجاره بهاهای حداقل مکان های دولتی در مرحله ای که هنوز کرونا به اتمام 
نرسیده است ولی باشگاه ها بازگشایی می شوند تا پایان دوره کرونا براساس شرایط 
مراجعه کننده ها و پروتکل های موجود سنجیده شود. یکی از مواردی که هیات 
دولت تصویب کرده است، پرداخت نشدن اجاره در زمان تعطیلی باشگاه هاست 
که چون اختیار تصمیم گیری در این خصوص برعهده مدیر دستگاه ها است غالب 
مدیران از این تصمیم تبعیت نکردند و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
که زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان است و مجموعه شهرداری ها این مصوبه را 
اجرا نمی کنند. به نظر می رسد در این بین، مصوبه قاطع تری نیاز است تا در مدت 
تعطیلی باشگاه ها، اجاره بهای اماکن ورزشی دولتی دریافت نشود و بعد از اتمام دوره 
کرونا این دوره به قرارداد اضافه و اجاره نیز گرفته شود. در این بین مستاجرهایی 
که مؤجر خصوصی دارند شامل هیچ قانونی نمی شوند. آنها یا باید کسب وکارشان 
را تعطیل کنند یا اجاره را کامل پرداخت کنند؛ درحالی که هیچ درآمدی نداشته اند 

و در حالت خوشبینانه درآمد بسیار ناچیز و حداقلی داشته اند.
تغییر کاربری باشگاه ها  � 

کرونا و شیوع آن موجب شده که چالش ها و مشکالت متعددی در حوزه های 
مختلف روی دهد. از این رو یکی از چالش های عمده که در این شرایط و به دلیل 
تعطیلی کسب وکارهای ورزشی ایجاد شده و کامال برخالف توسعه اماکن و فضاهای 
ورزشی است اینکه شهرداری ها از اماکن مسکونی با شرایط باشگاه های ورزشی 
درخواس��ت دارند که تغییر کاربری دهند. شورای شهر تهران در سال 1384 و 
در این خصوص مصوب کرد که »به منظور افزایش فضای ورزشی به واحدهای 
مسکونی با شرایط مورد قبول از ادارات کل ورزش و جوانان )ادارات کل تربیت 
بدنی وقت( و همچنین مجوز آتشنشانی و پلیس راهور این اجازه داده شود که 
مانند دیگر مشاغل تغییر کاربری داشته و به شرط عدم ایجاد مزاحمت فضای 

ورزشی تولید کنند«.
 باشگاه های ورزشی امروزه با تعطیلی مداوم و روزافزونی مواجه شده اند. ازسوی 
دیگر، شهرداری ها از اماکن مسکونی با شرایط باشگاه های ورزشی درخواست تغییر 
کاربری به واحدهای خدماتی و تجاری را دارند و این برخالف توسعه زیرساخت ها 
و فضاهای ورزشی است که جهت تحقق این امر و افزایش سرانه اماکن و فضاهای 
ورزشی، وزارت ورزش و جوانان و در رأس آن، شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزش��ی کش��ور، برنامه ریزی های زیادی در این خصوص انجام داده اند. در هر 
صورت، هجوم مخرب کرونا به ورزش کشور و به خصوص باشگاه ها و صاحبان 
کسب وکارهای ورزشی موجب شده آسیب های فراوانی به این بخش وارد شود 
که تبعات مخرب آن در درازمدت بیشتر نمایان می شود. این شرایط که قطعا بر 
مدیران ارشد کشور هم پوشیده نیست نیازمند تحلیل به موقعی است تا با اتخاذ 
سیاست های جدید و اجرای آنها زمینه الزم برای کاهش آسیب ها و پیامدهای 

بعدی و بزرگ تر مهیا شود.

وضعیت اقتصادی باشگاه های ورزشی در دوران كرونا واكاوی شد

خطرورشکستگیدرکمینصنعتباشگاهداری
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»مایکروسافت« ارزشمند ترین شرکت جهان

رویت�رز- »اپل« باالخره جایگاه برتر خود را به عنوان ارزش��مندترین 
شرکت جهان از دست داد و مایکروسافت به جای اپل این عنوان را از آن 
خود کرد. کاهش 1/8 درصدی ارزش سهام اپل نقش مهمی در این زمینه 
ایفا کرده است. اپل در سه ماهه چهارم سال مالی گذشته به علت مشکالتی 
که در زمینه تامین تراشه ها و سخت افزارهای مورد نیاز برای تولید آیفون 
داش��ت با زیان جدی مواجه شد و شش میلیارد دالر ضرر کرد. تیم کوک 
مدیرعامل اپل می گوید: زیان ناشی از کمبود نیمه هادی و تراشه برای تولید 
آیفون طی ماه های بعد و به خصوص در فصل فروش تعطیالت کریسمس 

بیشتر خواهد شد.
سقوط 1/8 درصدی ارزش سهام اپل باعث شده ارزش هر سهم این شرکت 
به 149/80 دالر کاهش یابد و ارزش آن در بازار به 2/48 تریلیون دالر برسد. در 
مقابل ارزش سهام مایکروسافت با افزایش 2/2 درصدی به 331/62 دالر به ازای 
هر سهم رسید. بنابراین ارزش مایکروسافت در بازار سرمایه به 2/49 تریلیون دالر 
افزایش یافته است. ارزش سهام اپل برای اولین بار در سال 2010 از مایکروسافت 
پیشی گرفته بود، زیرا محبوبیت آیفون، اپل را به برترین شرکت فناوری در جهان 

تبدیل کرد. اپل در سال 2020 ارزشمندترین شرکت تجاری جهان بود.

تلسکوپ فضایی »هابل« بار دیگر دچار مشکل شد

ایس�نا- تلس��کوپ فضایی »هابل« بار دیگر دچار مش��کل شد و به طور 
غیرمنتظره ای دوربین های خود را غیرفعال کرد. به گفته تیم »هابل«، تجهیزات 
علمی این تلسکوپ فضایی در روز دوشنبه 2۵ اکتبر پس از آن که دچار مشکل 
همگام سازی در ارتباطات داخلی شد در حالت ایمن قرار گرفتند. آنها افزودند: در 
حالی که تیم »هابل« در حال بررسی این موضوع هستند، مشاهدات علمی این 
تلسکوپ به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. با این حال تجهیزات دیگر 
آن در سالمت هستند. »هابل« پروژه مشترک ناسا و آژانس فضایی اروپا است که 
در آوریل سال 1990 به فضا ارسال شد و تاکنون نشانه هایی از گذر عمر نشان 
داده است. برای مثال، این تلسکوپ برای بیش از یک ماه در تابستان گذشته 
دچار مشکلی در رایانه اصلی شده بود. تیم »هابل« پس از فعال سازی سخت افزار 
پشتیبان موفق به راه اندازی مجدد »هابل« در ماه جوالی شدند. مشکل کنونی 
آن چنان جدی نیست، زیرا تنها تجهیزات علمی »هابل« و نه کل تجهیزات این 
تلسکوپ دچار مشکل شده است. با این حال باید منتظر اطالعات جدید باشیم. 
تاریخ »هابل« مملو از موانع و چالش هایی است که بر آنها غلبه کرده است. این 
تلسکوپ با آیینه ای معیوب به فضا پرتاب شد. مشکلی جدی که فضانوردان آن 

را در یک پیاده روی فضایی در دسامبر سال 1993 برطرف کردند.
فضانوردان »هابل« را طی چهار ماموریت به روزرسانی و تعمیر کردند. آخرین 
ماموریت در سال 2009 انجام گرفت. چنین ماموریت هایی به حفظ »هابل« 
برای این مدت طوالنی کمک کردند. ناسا اکنون قصد دارد یک تلسکوپ فضایی 
10 میلیارد دالری جدید به نام »جیمز وب« به فضا بفرستد. این تلسکوپ قرار 
است در تاریخ 18 دسامبر سوار بر موشک آریان ۵ به فضا پرتاب شود. »وب« 
در نقطه الگرانژی 2 در فاصله یک میلیون کیلومتری از سیاره ما قرار خواهد 

گرفت. فضانوردان قادر به سرویس دهی به این تلسکوپ نخواهند بود.

سرمایه گذاری 4۶7 میلیون دالری »بوش«
 افزایش ظرفیت تولید تراشه

دیجیاتو- »روبرت بوش« GmbH شرکت تامین کننده قطعات آلمانی اعالم 
کرد که 46۷ میلیون دالر دیگر برای توسعه تاسیسات تولید تراشه خود سرمایه گذاری 
خواهد کرد. کمبود مداوم نیمه هادی بر تمام صنایع جهان تاثیر گذاشته و تولید تمام 
دستگاه ها از خودروها و لوازم خانگی گرفته تا کنسول های بازی را دشوار کرده است. 
س��رمایه گذاری دوباره »بوش« برای سال 2022 در نظر گرفته شده و این شرکت 
فناوری آلمانی قصد گسترش عملیاتی کارخانه های ساخت ویفر خود در درسدن و 
رویتلینگن در آلمان و تاسیسات نیمه هادی خود در پنانگ مالزی را دارد. البته اکثر 
این بودجه برای افزایش ظرفیت تولید در کارخانه درسدن سرمایه گذاری خواهد 
ش��د که بوش در ماه ژوئن با بزرگ ترین س��رمایه گذاری تاریخ خود به ارزش 1/2 
میلیارد دالر آن را افتتاح کرد. گفته می شود این کارخانه ویفرهای بزرگ تر از 300 
میلی متری را تولید می کند که باعث تولید تراشه های بیشتری می شود.همچنین 
حدود ۵8 میلیون دالر طی سال 2022 و 2023 در کارخانه رویتلینگن که از سال 
19۷0 قطعات نیمه هادی تولید می کند، سرمایه گذاری خواهد شد. »بوش« همچنین 
در این منطقه، »اتاق تمیز« خود را که یک محیط مهندسی شده ویژه برای ساخت 
ویفرهای سیلیکونی محسوب می شود، به وسعت بیش از 4000 مترمربع گسترش 
خواهد داد که با این وجود مس��احت کامل آن به 14۵00 مترمربع خواهد رسید. 
به گفته بوش آنها با این سرمایه گذاری همچنین 1۵0 شغل جدید ایجاد خواهند 
کرد. س��رمایه گذاری عظیم بوش در حالی انجام می شود که کمبود طوالنی مدت 
نیمه هادی بسیاری از غول های فناوری را تحت تاثیر قرار داده و تحلیلگران صنعت 
پیش بینی می کنند این جریان تا سال آینده ادامه داشته باشد. مدیران شرکت های 
»فورد موتور« و »جنرال موتورز« نیز در جلسه اعالم درآمد خود عنوان کرده بودند 
که این کمبود تا سال 2022 و احتماال 2023 می تواند ادامه داشته باشد.با این وجود 
تصمیم بوش یک حرکت معقول برای این شرکت فناوری آلمانی محسوب می شود 
که نه تنها خودروسازان و سایر شرکت ها را تامین می کند، بلکه از تراشه های خود 
برای محصوالتی مانند ابزارهای برقی بوش نیز استفاده می کند. از طرفی دیگر اتحادیه 
اروپا نیز قصد داشت تا سال 2030 تولید نیمه هادی این اتحادیه به یک پنجم عرضه 

جهان برسد، که سرمایه گذاری بوش می تواند خبر خوبی برای اروپا باشد.

گروه فناوری- اتریوم )ETH(، ارز دیجیتال 
اختصاصی بالکچین اتری��وم و دومین رمزارز برتر 
جهان از لحاظ ارزش بازار، در تاریخ 29 اکتبر موفق 
به ثبت رکورد جدیدی در 4/400 دالر شد.. داده های 
بازار نشان می دهند که از زمان افت قیمت اتریوم به 
پایین ترین سطح 1/۷80 دالری در تاریخ 21 جوالی، 
قیمت این ارز دیجیتال بیش از 14۷ درصد افزایش 
یافته و به اوج تاریخی خود در 4/400 دالر رسیده 
است. به دنبال این رشد قیمتی، ارزش بازار اتریوم 
نیز به بیش از ۵10 میلیارد دالر افزایش یافته است. 
رک��ورد تاریخی قبلی اتریوم هش��ت روز قبل و در 
حدود 4/3۷۵ دالر ثبت شده بود. قیمت آلت کوین 
برتر جهان از ابتدای ماه جاری تاکنون، نزدیک به 4۷ 

درصد رشد داشته است.
اولین ارتقای شبکه مبتنی بر الگوریتم اجماع گواه 
اثبات سهام اتریوم با نام به روزرسانی آلِتیر )Altair( به 
طور موفقیت آمیز در تاریخ 2۷ اکتبر اجرا شد و حدود 
9۷/۷ درصد از نودهای شبکه ارتقا یافته اند. اجرای 
موفقیت آمیز به روزرسانی آلِتیر، اتریوم را یک گام دیگر 
به راه اندازی کامل اتریوم 2/0 و ادغام )merge( دو 
شبکه اتریوم با یکدیگر، نزدیک تر می کند. یکی دیگر 
از عوامل موفقیت اتریوم، استفاده از این پلتفرم برای 
بخش های پررونق امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای 
و توکن های غیرقابل تعویض )NFT( بوده اس��ت. 
رک��ورد تاریخی جدید اتریوم تنها چند روز پس از 
آن ثبت ش��د که ارزش کل دارایی های قفل ش��ده 
در پروتکل های دیفای ب��رای اولین بار از مرز 100 
میلیارد دالر گذش��ت. گزارش ها حاکی از آن است 
که تقاضا برای بخش های دیفای و NFT روز به روز 
در حال افزایش است و به همین دلیل، پیش بینی 
می شود که روند قیمتی ارز دیجیتال اتریوم در سه 
ماهه چهارم س��ال جاری و احتماال در سال 2022 

میالدی همچنان صعودی باشد.
در ماه های گذش��ته، اتری��وم همچنین تحت 
ارتقاهای مهمی مانند  هاردفورک لندن قرار گرفته که 
با تغییر ساختار کارمزدهای شبکه، این ارز دیجیتال 
را به یک دارایی ضدتورمی تبدیل کرده است. اکنون 
باید منتظر ماند و دید قیمت ارز دیجیتال ETH تا 
کجا افزایش می یابد؛ چراکه بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند پس از رکوردشکنی اخیر بیت کوین، فصل 

آلت کوین قابل توجهی در راه است.
قوانین جدید FATF � برای رمزارزها

کارگروه ویژه اق��دام مالی )FATF(، یک نهاد 
بین المللی که استانداردهای تراکنش های مالی را بین 
39 کشور و دیگر اعضای خود هماهنگ می کند، 28 
اکتبر دستورالعمل  به روزرسانی شده ای را برای ارزیابی 
و کاهش ریس��ک های مرتبط با ارزهای دیجیتال 
منتشر کرد. این دستورالعمل به روزشده که با یک 
رویکرد مبتنی بر ریسک های مربوط به دارایی های 
مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی 
تدوین شده اس��ت، جایگزین دستورالعمل قبلی 
صادرشده توسط این کارگروه در آوریل سال 2020 
میالدی می شود. ارائه دهندگان خدمات دارایی های 
مجازی یا VASPها که در عنوان این دستورالعمل 
آمده، به صرافی های ارز دیجیتال و فرس��تنده های 
پولی اشاره دارد که دارایی های دیجیتال را مدیریت 

می کنند.
در دستورالعمل جدید کارگروه FATF دو تغییر 
عمده صورت گرفته که تغییر اول در مورد این است 
که چه کسی واجد شرایط VASP بودن است. در 

تعریف جدید، شرکت  کنندگان فرعی که هیچ یک از 
فعالیت های تحت پوشش را ارائه نمی کنند، مانند 
نهادهایی که خدمات اینترنتی یا ابری ارائه می دهند، 
دیگر VASP محسوب نمی شوند. به عبارت دیگر، 
VASPها باید ارزهای دیجیت��ال را کنترل کرد، 
نه اینکه فقط اس��تفاده از آنه��ا را با ایجاد کدهای 
کامپیوتری برای یک برنامه مالی غیرمتمرکز تسهیل 
کنند. تغیی��ر دوم مربوط به قانون انتقال اطالعات 
)travel rule( اس��ت که موسسات مالی را ملزم 
می کند تا اطالعات مربوط به فرستندگان و گیرندگان 
انتقال الکترونیکی وجوه به ارزش باالتر از سه هزار دالر 
را ثبت و گزارش کنند. در دستورالعمل جدید، این 
قانون برای تراکنش های رمزارزی نیز اعمال می شود. 
البته در این دستورالعمل آمده که این قانون فقط 
برای انتقال وجوه بین VASPها اعمال می شود، نه 
برای انتقال وجه به یک کیف پول خصوصی.کوین 

سنتر، یک اندیشکده متمرکز بر ارزهای دیجیتال، با 
تحسین تغییرات اعمال شده، از FATF خواست که 
بیشتر از این پیش برود. پیتر ون والکنبورگ، مدیر 
این اندیشکده، معتقد است که تراکنش های رمزارزی 
بیشتر شبیه تراکنش های نقدی هستند تا حواله های 
الکترونیکی. او می گوید در چنین مواقعی اصال قانون 
انتقال اطالعات نباید اعمال ش��ود. ون والکنبورگ 
همچنین زبان »پرمخاطب« این دس��تورالعمل را 
ه��دف قرار داد و گفت که تعاریف ارائه ش��ده برای 
ام��ور مالی غیرمتمرکز یا دیفای – برنامه هایی که 
به افراد اجازه می دهند بدون نیاز به واسطه مالی به 
ذخیره، وام دهی، قرض گرفتن و مبادله ارز دیجیتال 
بپردازند – بیش از حد گسترده است.در حالی که این 
دستورالعمل بیان می کند که یک برنامه غیرمتمرکز 
به خودی خود یک VASP نیست، اما این را هم 
بیان کرده که »سازندگان، مالکان و اپراتورها یا هر 

کسی که کنترل یا نفوذ کافی در دیفای را دارند، حتی 
اگر این کنترل به صورت غیرمتمرکز و خودکار باشد، 
 FATF کارگروه VASP ممکن است تحت تعریف
قرار بگیرند.« به عبارت دیگر، این امر باعث می شود 
که صرفا غیرمتمرکز نامی��دن یک پروژه لزوما آن 
را غیرمتمرکز نکند و به اعض��ا این آزادی عمل را 
می دهد تا خودشان در این باره تصمیم بگیرند. در 
همین حال، پله براندگارد، مدیرعامل اس��تارت آپ 
رمزارزی نوتابین می گوید که کارگروه FATF در 
دستورالعمل جدید خود به دنبال تعیین VASP در 
اکوسیستم دیفای بر اساس درآمد شرکت کنندگان 
این حوزه است. به گفته براندگارد، اگر یک کسب و 
کار از پروتکلی که کنترل می کند، کارمزد تراکنش 
دریافت کرده یا درآمد مستقیم داشته باشد، احتماال 
تحت عنوان VASP طبقه بندی  شود. به غیر از ارائه 
راهنمایی های اضافی در مورد بخش دیفای، کارگروه 

FATF در دس��تورالعمل جدی��د خود به موضوع 
توکن های غیرقابل تعویض )NFT( نیز پرداخته و 
گفته که NFTها از تعریف دارایی های مجازی این 
کارگروه مس��تثنی هستند، اما »به عنوان یک نوع 
دارایی مالی، تحت پوشش استانداردهای FATF قرار 
خواهند گرفت.« در این دستورالعمل آمده است: با 
توجه به اینکه فضای دارایی های مجازی به سرعت در 
حال تکامل است، کشورها باید کاربرد استانداردهای 
FATF برای NFTها را به صورت موردی در نظر 
بگیرند.همان طور که از نام دستورالعمل منتشرشده 
پیداس��ت، اینها قوانین یا مقررات نیس��تند، بلکه 
استانداردهایی هستند که انتظار می رود اعضای این 
گروه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
از آنها پیروی کنند. اعضایی هم که این استانداردها 
را رعایت نکنند، به لیست سیاه این کارگروه خواهند 
پیوس��ت. گزارش های اخیر حاکی از آن است که 
پیشرفت های قابل توجهی برای اجرای استانداردهای 
تعیین شده در کشورهای مختلف حاصل شده است، 
اما ت��ا اجرای هماهنگ جهانی آن هنوز راه زیادی 

باقی مانده که این شکاف ها باید برطرف شوند.
چراغ سبز امارات به »بیت کوین« � 

همچنی��ن مج��وز فعالی��ت اولی��ن صندوق 
سرمایه گذاری مبتنی بر بیت کوین در دوبی صادر 
شد. یک صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر بیت کوین 
با نام کیو بی تی س��ی ی، موفق شد با اخذ مجوز 
فعالیت در بورس دوبی به نخستین صندوقی از این 
نوع تبدیل شود که فعالیتش در خاورمیانه قانونی 
شناخته می شود. سازمان خدمات مالی دوبی پس از 
بررسی های الزم مجوز فعالیت این صندوق مستقر 
در کانادا را صادر کرده و امیدوار است تا بدین ترتیب 
توجه سرمایه گذاران حوزه ارزهای دیجیتالی را به 
بازار بورس ام��ارات جلب کند. این صندوق هدف 
فعالیت خود را فراهم کردن امکان س��رمایه گذاری 
ام��ن برای افرادی معرفی کرده که به حوزه ارزهای 
دیجیتالی عالقه مندند. طبق اخبار منتشرشده قرار 
است بخشی از سهام این صندوق به ارزش تقریبی 
200 میلیون دالر در بورس دوبی عرضه شود. کلیه 
افراد مجاز به فعالیت در بورس دوبی شامل اشخاص 
حقیقی و حقوقی و همچنین بانک ها امکان خرید 
سهام این صندوق را خواهند داشت.در چهار ماه اخیر 
ارزش بیت کوین دستخوش تغییرات زیادی بوده اما 
بیت کوین در همین بازه دو بار موفق به عبور پرقدرت 
از کانال 60 هزاردالری ش��ده است. بیت کوین که 
بزرگ ترین ارز دیجیتالی از نظر ارزش بازار محسوب 
می شود اخیرا بیش از پیش مورد توجه فعاالن بازار 
سرمایه قرار گرفته است.  مقامات امارات تبدیل شدن 
این کشور به قطب فناوری های نوین مالی ) فین تک( 
را تا س��ال 2030 هدف گذاری کرده اند و در همین 
راستا رویکرد مشوقانه ای برای فعالیت های مرتبط 
با رمزارزها در نظر گرفته اند.  پیش از این نیز اعالم 
شده بود مقامات اماراتی به توافقی دست یافته اند که 
به موجب آن معامالت رمزارزها در منطقه آزاد دوبی 
مجاز شناخته می شود. سازمان تجارت جهانی دوبی 
اعالم کرد که این توافق بین سازمان بورس و کاالی 
امارات و این نهاد به دست آمده و دارایی های بر حسب 
ارز دیجیتالی تابع قوانین جدید خواهند شد. سازمان 
ب��ورس امارات روی فعالیت های مرتبط با رمزارزها 
نظارت خواهد کرد که این فعالیت ها شامل هر گونه 
صدور، خرید و فروش، عرضه یا صدور مجوز جدید 

برای ارزهای دیجیتالی خواهد بود.

ایاالت متحده آمریکا و چین را می توان پیشتاز کشورهای 
دنیا در حوزه تحقیق و توس��عه فناوری اطالعات دانست که 
بخش اعظمی از این بودجه توس��ط دولت تامین می ش��ود. 
 ،)Research and Development( تحقیق و توس��عه
به عن��وان فرآیند ایجاد محصوالت، فناوری ها و فرآیند های 
جدیدی تعریف می شود که می توانند برای منفعت انسان در 
آینده مورد استفاده و بازاریابی قرار گیرند. فرآیند تحقیق و 
توسعه و هزینه های آن از صنعت به صنعت، کشور به کشور 
و همچنین در بازه های زمانی مختلف و س��ال به س��ال نیز 
متفاوت است. بررسی ها نشان می دهد ایاالت متحده و چین 
در حوزه تحقیق و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و ارائه 
نوآوری های تحول آفرین پیشرو هستند. بسیاری از کشور ها 
ضرورت سرمایه گذاری در زمینه نوآوری جهت پیش راندن 
توس��عه اقتصادی را درک کرده اند. سرمایه گذاری، توسعه و 
پذیرش فناور ی های نوین همچنان در مراکز نوآوری و پیشرفت 

کشور های پیشرو جهان در حال افزایش است.
ز ا ش��ده  ج  ا س��تخر ا رش  ا گ��ز س��اس  ا  ب��ر 

 KMPG Tech Innovation Survey، ایاالت متحده 
و چین به عنوان پیش��روها و مرکز نوآوری و فناوری جهانی 
در حوزه دیجیتال تلقی می ش��وند که بیشترین پتانسیل را 
جهت ارائه فناوری های تحول آفرین با تاثیر جهانی دارند. هر 
چند در گزارش س��ال 2016، چین جزئی از سهم آمریکا را 
کسب کرده و از 23 درصد به 2۵ درصد رسیده است. چین 
همچنان با توجه به حرکت این کشور از تولید به سمت یک 
مرکز نوآوری )به واسطه پایگا ه های سازمانی پیشرفته دیجیتالی 
و موبایلی( و بروز کارآفرینانی چون Jack Ma که بنیان گذار 
Alibaba  است، جایگاه قابل احترام و معتبری پیدا کرده و 
Alibaba  به سرعت در حال رشد است. شرکت هایی همچون 

، Baidu، Tencent  و غیره در حال ورود به بازارهای جهانی 
بوده و سرمایه گذاری و اکتساب  و ادغام های بسیاری را حتی 

در کشور آمریکا انجام داده اند.
آمریکا نیز جایگاه بسیار مناسبی در این حوزه دارد و به نظر 
محققین و مدیران ارشد برتر جهانی که در این نظرسنجی 
ش��رکت  کرده اند، ایاالت متحده آمریکا با اخذ 26 درصد آرا 
بیشترین پتانسیل برای نوآوری و پیشروی در صنایع تحول 
آفرین را کس��ب کرده است که البته نسبت به گزارش سال 
گذش��ته )29 درصد(، س��ه درصد کاهش داش��ته است. از 
طرفی هند و انگلس��تان نیز از دیدگاه آزمودنی ها، به عنوان 
کشور هایی تلقی شده اند که پتانسیل مناسبی برای پیشرفت 
در ای��ن حوزه و ورود به عرصه ن��وآوری و تحول را دارند. در 

این مقیاس، هند برای دومین بار متوالی به عنوان رتبه سوم 
معرفی ش��د. هند در س��ال 2016 میزبان 9 استارت آپ با 
ارزش بیش از یک میلیارد دالر بوده است.کش��ور انگلستان 
نیز نسبت به گزارش های قبلی جهش چشمگیری داشته و 
در این گزارش نظر 10 درصد را به خود جلب کرده اس��ت 
که می تواند به جهت رویکرد سیاست گذاری کالن این کشور 
 باشد که در س��ال های اخیر سرمایه گذاران دولتی همچون 
 Innovate U.K ب��ر تس��ریع و تحریک نوآوری از طریق 
سرمایه گذاری در شرکت های کوچک با رشد باال در بخش های 

کلیدی صنعت، متمرکز شده اند.
تسلط ایاالت متحده بر حوزه تحقیق و توسعه � 

در سال های 201۵ و 2016، سرمایه گذاری حوزه تحقیق 

و توسعه در ایاالت متحده از یک روند پنج ساله  پیروی می کند 
که منجر به چارچوب های کلی در این زمینه شده است. از 
جمله این موارد، محدودیت بر سرمایه گذاری کلی دولت فدرال 
در تحقیق و توسعه، در نتیجه کاهش پشتیبانی دولت فدرال 
از سرمایه گذاری تحقیق و توسعه آکادمیک و کاهش آهسته 
سرمایه گذاری صنعتی در حوزه تحقیق و توسعه است. با این 
وجود، همچنان ایاالت متحده بزرگ ترین سهم از سرمایه گذاری 
در حوزه تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داده و تقریبا 
بیش از یک چهارم کل سرمایه گذاری را در این حوزه انجام 
داده است. برنامه های تحقیق و توسعه در بخش های مختلفی 
پشتیبانی می شوند که 66 درصد آن توسط صنایع، 2۵ درصد 
توسط دولت فدرال و هفت درصد توسط موسسات آموزشی/ 

غیرانتفاعی صورت می پذیرد.
چین دومین کشور در حوزه تحقیق و توسعه � 

چین دومین سرمایه گذار بزرگ در حوزه تحقیق و توسعه 
است که در سال 2014 پیش بینی شده بود تا سال 2016، 
396/3 میلیارد دالر در این زمینه سرمایه گذاری کند که این 

امر تقریبا میسر گردید. 
از طرفی GDP  این کشور در سال 201۵ حدود 18/8 
میلیارد دالر بوده است که در مقایسه با وضعیت ایاالت متحده 
)18 میلیارد دالر(، مطلوب تر اس��ت با این تفاوت که بخش 
تحقیق و توسعه چین توسط دولت و در ایاالت متحده توسط 
صنایع اداره می شود. بجز چین، دیگر کشورهای آسیایی که 
بیش از یک میلیارد دالر ساالنه در این حوزه هزینه کرده اند 
ش��امل تایلند )با 3/2 میلیارد دالر در سال 2016(، زالندنو 
)با 2/1 میلیارد دالر در سال 2016(، ویتنام )با 1/8 میلیارد 
دالر در سال 2016( و فیلیپین )با 1/2 میلیارد دالر در سال 

2016( هستند.

آمریکا و چین؛ پیشتاز تحقیق و توسعه فناوری اطالعات
فناوری

 آگهي مناقصه عمومي
 شماره 1400/47/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »عملیات احداث 
ساختمان اداری کارخانه فرآوری غبار« مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه 
عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با 
رتبه حداقل ۵ در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار 
نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اس��ناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 
ارزیابي تامین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل 
پاکات س��اعت 9 الي 14 روز یکش��نبه مورخ 1400/08/23 در محل دفتر 
کمیسیون معامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمنا 
بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1400/08/16 مقرر 
شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 

بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
سیدحسن میرفانی- شهردار نیشابورکمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

فراخوان توان سنجی پیمانکاران خدمات شهری
شهرداری نیشابور در نظر دارد برای واگذاری خدمات شهری شامل تنظیف شهری، جمع آوری پسماند و... در شهر نیشابور به بخش خصوصی برابر پیمان های ذیل نسبت به 

شناسایی، توان سنجی و ارزیابی کیفی شرکت های پیمانکاری اقدام کند.

بنابراین از تمامی شرکت های دارای گواهینامه صالحیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و دارای سابقه کار در زمینه خدمات شهری یا مرتبط با آن که تمایل به همکاری 
  WWW.Neyshabur.ir دارند دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1400/8/19 ابتدا اسناد توان سنجی را از سایت شهرداری به نشانی
مطالعه کرده، سپس تقاضای کتبی خود را به همراه مستندات ذیل به دبیرخانه شهرداری نیشابور واقع در نیشابور- میدان امام خمینی )ره(– ساختمان شهرداری- دبیرخانه 

ستاد تحویل دهند.
مدارک الزم برای تشکیل پرونده:

1- آگهی تاسیس شرکت 2- کپی شناسنامه اعضاء 3- اساسنامه ثبتی  4- آخرین تغییرات و اظهارنامه شرکت ۵- تصویر مدارک تحصیلی تمامی اعضاء 6 – تاییدیه صالحیت 
از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ۷– لیس��ت ماش��ین آالت موجود با اس��ناد مالکیت )به نام مدیرعامل، شرکت یا اعضای هیات مدیره( 8- گردش مالی 6 ماهه اخیر 9- سوابق 

کاری )در راستای حمایت از پیمانکاران بومی، امتیاز ویژه برای آنها در توان سنجی در نظر گرفته شده که الزم است مدارک و مستندات ارائه شود(
پس از انجام توان سنجی، مناقصه و کشف قیمت از طریق سامانه ستاد ایران انجام خواهد شد.

میانگین تناژ زباله در شبانه روزمساحت محدوده پیمانعنوان پیمانردیف
50 تنحدودا 2/400/000 مترمربعواگذاری خدمات شهری شامل تنظیف شهری، جمع آوری پسماند ناحیه 1 از منطقه 12
50 تن2/255/000 مترمربعواگذاری خدمات شهری شامل تنظیف شهری، جمع آوری پسماند ناحیه 2 از منطقه 22

نوبت اول 

تغییرات ) به درصد(قیمت ) به دالر(نامنماد
BTC1/۶۶+۶1/580بیت کوین
ETH8/77+4/400اتریوم
LTC0/50+193الیت کوین
BCH5/02-594بیت کوین کش
ETC2/۶7-53اتریوم کالسیک
BNB10/34+525بایننس کوین
DOGE3/05-0/28دوج کوین
XLM2/88+0/38استالر
ADA0/۶5-2کاردانو

آخرین تحوالت بازار رمزارز بررسی شد

ثبت رکورد جدید »اتریوم«
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طرح جدید مجلس برای تامین مالی و جهش تولید

فارس- 43 نماینده مجلس اخیرا طرحی را برای تامین مالی و جهش تولید 
تدوین کرده اند که این طرح به دنبال اصالح قوانین »حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی« و »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی کشور« است.
در مقدمه توجیهی این طرح که 25 مهرماه در نشست علنی مجلس اعالم وصول 
شد، تاکید شده است: استفاده از منابع بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه، پیمانکاران 
طرح های عمرانی و بخش های خارجی در جهت تامین مالی و جهش تولید، نیاز 
ضروری بخش های تولیدی و زیربنایی است. از یک طرف رشد نقدینگی به تورم 
دامن زده و از طرف دیگر بخش های تولیدی و زیربنایی نیازمند منابع مالی هستند. 
عدم امکان هدایت نقدینگی به بخش های تولیدی خصوصا بخش های زیربنایی 
باعث شده تا هزینه تولید در کشور باال و کشور درگیر تورم رکودی باشد. اگر با 
اصالح قوانین و یا پرکردن خالءهای قانونی، امکان هدایت نقدینگی به بخش های 
زیربنایی و تولیدی فراهم شود، رشد نقدینگی به افزایش ظرفیت زیرساخت ها و 
کاهش هزینه تولید منجر خواهد شد. در بسیاری از موارد، باال بودن هزینه تامین 
مالی به عدم تقارن اطالعات عرضه کننده و تقاضاکننده منابع مالی و یا شکل گیری 

ناقص بازار منابع مالی برمی گردد.
پرکردن خالءهای قانونی و شفافیت در قوانین تامین مالی کمک می کند 
تا با هزینه کمتری منابع مالی الزم برای بخش های زیربنایی و تولیدی تامین 
ش��ده و بار مالی زیرس��اخت ها از دوش دولت برداشته شود. اگر دولت بتواند 
منابع مورد نیاز را از طریق مشارکت بخش های غیردولتی تامین کند ناچار 
ب��ه تامین مالی طرح های اقتصادی و زیربنایی از طریق دامن زدن به تورم و 
مالی��ات تورمی نخواهد بود. وقتی می توان هزینه اجرای طرح های عمرانی را 
از طریق مشارکت بخش های غیردولتی تامین کرد چرا دولت خودش ناچار 
به افزایش هزینه های عمرانی و افزایش شاغالن بخش دولتی شود. به همین 
شکل اگر هزینه تامین مالی بخش های تولیدی برای بخش غیردولتی کاهش 
یابد، هزینه تولید کاهش یافته و قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی افزایش 
می یابد. اگر چه قوانین دست و پا شکسته ای وجود دارد ولی با ابهام های موجود 
در این قوانین، هیچ مسوول و متولی تامین مالی، جسارت ریسک کردن و توان 
گذاشتن برای تامین مالی را نخواهد داشت. نیاز هست از این قوانین پرابهام، 
ابهام زدایی شده و بهانه عدم اقدام از مسووالن مربوطه گرفته شود. برای حل 

بخشی از این مشکالت، این طرح تهیه شده است.

تولید 1/6 میلیون دستگاه خودرو در 1401 ؟!

ایسنا- آمار تولید انواع خودروها نشان می دهد که با وجود اینکه هر ساله بر 
میزان تقاضای خودرو افزوده می ش��ود اما در مجموع شش ماهه نخست امسال 
تعداد س��واری های تولیدی تنها 3/4 درصد بیش��تر از میزان تولید آنها در مدت 
مشابه سال گذشته است؛ این در حالی است که در مقایسه آمار تولید شش ماهه 
نخست ۱3۹۹ و ۱4۰۰ تولید کامیون، کامیونت و کشنده رشد بالغ بر ۶۶ درصدی 

را تجربه کرده است.
طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت طی شش ماه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ترتیب تولید کامیون، کامیونت و کشنده ۶۶/4 درصد 
بیشترین افزایش تولید را در میان تولید انواع خودروها ثبت کرده و پس از آن کمباین 
)ماشین های برداشت محصوالت دانه دار کشاورزی( و انواع اتوبوس، مینی بوس و ون 
به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. انواع سواری کمترین میزان افزایش تولید 

)3/4 درصد( را به خود اختصاص داده و تولید وانت ها کاهشی شده است.
از شش نوع خودرو تولیدی نیمه نخست امسال مورد بررسی، تنها دو نوع خودرو 
رشد به نسبت قابل توجهی داشته و الباقی زیر ۱۰ درصد هستند. مهم تر اینکه 
سواری ها باتوجه به اینکه همیشه پرتقاضا و پرتیراژ هستند کمترین رشد تولید را 
داشته اند. این در حالی است که هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت قول داد 
تا پایان سال بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بیش از هدف گذاری تعیین شده به 
مرحله تولید خواهد رسید. بر این اساس تولید خودرو در سال آینده به یک  میلیون 

و ۶۰۰ دستگاه هم می رسد و بدین ترتیب دیگر قرعه کشی نخواهیم داشت.
سوال اینجاست که چنانچه همین روال افزایش نهایتا زیر پنج درصدی ادامه 
داشته باشد، چگونه به تولید یک میلیون و ۶۰۰ دستگاه خودرو در سال آینده خواهیم 
رسید و آیا قرعه کشی حذف خواهد شد؟ یا قرار است چه اتفاق شگفت انگیزی در نیمه 

دوم سال رخ دهد که تولید آن طور که وزیر صمت انتظار دارد، افزایشی شود؟
طبق آمار، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه 44۱ هزار و 4۰۰ دستگاه 
از انواع خودرو سواری تولید شده که نسبت به تعداد دستگاه سواری تولید شده 
 در نیمه ابتدایی س��ال گذش��ته که برابر 42۶ هزار و ۷۰۰ دس��تگاه بوده است،

 3/4 درصد افزایش یافته است که کمترین میزان افزایش تولید انواع خودروها در 
نیمه نخست امسال است.

در مقابل اما بیشترین افزایش تولید خودرو در شش ماهه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، متعلق به خودروهای سنگین باری است که ۶۶/4 
درصد افزایش یافته اس��ت. آمار تولید کامیون، کامیونت و کشنده از 24۹۷ 
دستگاه در مدت مذکور سال گذشته به 4۱55 دستگاه در شش ماهه ۱4۰۰ 

رسیده است.
پس از آن تولید کمباین  با رشد ۱۷/5 درصدی در مجموع شش ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 335 دستگاه رسیده است. طی شش 

ماهه ابتدایی سال گذشته 2۸5 دستگاه کمباین تولید شده بود.
تولید انواع اتوبوس، مینی بوس و ون نیز با ۹/۹ درصد افزایش تولید در شش 
ماهه امسال نسبت به شش ماهه ۱3۹۹، از ۸2۸ دستگاه در شش ماهه نخست 

سال گذشته به ۹۱۰ دستگاه رسیده است.
همچنین تولید تراکتور نیز از ۹۱5۷ دستگاه تولیدی در نیمه ابتدایی سال 
گذشته به ۹45۷ دستگاه در مدت مذکور سال جاری رسیده و رشد 3/3 درصدی 

را تجربه کرده است.
میزان تولید وانت ها در مجموع شش ماهه امسال تنها آمار کاهشی میزان تولید 
انواع خودروها در شش ماهه نخست امسال است. در حالی که در نیمه ابتدایی 
سال ۱3۹۹ حدود 3۹ هزار و 52۱ دستگاه وانت تولید شده بود، میزان تولید آن 
در نیمه نخست امسال به 34 هزار و 5۱۰ دستگاه رسیده است که بیانگر کاهش 

۱2/۷ درصدی تولید وانت هاست.
الزم به ذکر است عالوه بر اینها، میزان تولید الستیک خودرو نیز در شش ماهه 
امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته که ۱3۱ هزار و 5۰۰ تن بوده، به 

۱25 هزار و ۸5۰۰ تن رسیده و افت 4/۶ درصدی را رقم زده است.

خبر

گ�روه صنع�ت- روز 25 مه��ر 
س��یدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت ایران در نشس��ت 
با هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی 
تهران اعالم کرد: رشد ۱2 درصد در 
بخش صنعت و معدن در س��ال آینده 
را هدف گ��ذاری کرده ایم که در واقع 
با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای داخلی 
امکان پذیر است و همان رشد صنعتی 

سال ۱3۹۷است.
ای��ن صحبت ه��ا در حالی مطرح 
شد که غالمحس��ین شافعی رییس 
ات��اق بازرگانی ایران، ب��ا بیان اینکه 
ق��درت رقابتی م��ا در محصوالت به 
ش��دت در حال کاهش یافتن است، 
اع��الم کرد: هم اکنون ش��اهد تفاوت 
فاحش نرخ های بازدهی بین صنعت 
و بخش های واسطه گری مالی هستیم؛ 
تا این مشکل حل نشود تزریق منابع 
مالی هم باعث رشد صنعت نمی شود. 
به گفته ش��افعی ت��ورم تولیدکننده 
بخش صنعت نیز بر اساس برآوردهای 
مرکز آمار ایران در چهار فصل نسبت 
به بهار ۱4۰۰ نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به ۷۸/5 درصد رسیده که 
این باالترین تورم از س��ال ۱3۸۰ به 
 حس��اب آمده و معیاری از تغییرات 
هزینه تولید اس��ت که ب��ه آن تورم 

پیش نگر هم گفته می شود. 
تغیی�ر  ب�ه  من�وط  رش�د،  � 

رویکردهای فعلی است
در ای��ن رابطه 
حمیدرضا صالحی 
ت  هی��ا عض��و 
اتاق  نماین��دگان 
ایران در گفت و گو 
با »جهان صنعت« 
در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه آیا 
هدف گذاری رشد ۱2 درصدی صنعت 
در سال آینده با توجه به اینکه طبق 
برآوردهای پژوهشکده پولی و بانکی 
هنوز بخش صنعت عقب تر از س��ال 
مالی ۹5 اس��ت، امکان تحقق دارد یا 
خیر؟ توضیح می دهد: برداش��ت من 
از صحبت های آقای فاطمی امین در 
آن جلس��ه، این بود که وزارت صمت 

قصد دارد در سال آینده رشد صنعت 
را به میزان رش��د صنعتی در س��ال 
۹۷ برس��اند. یعنی منظور ایش��ان از 
۱2 درصد رش��د صنعتی این بود که 
در طول س��ه سال گذشته که توقف 
داش��تیم، تا س��ال آینده این توقف 
جبران ش��ده و به نقطه سال ۹۷ باز 
گردیم. در همین راستاست قطعا باید 
شرایطی ایجاد شود تا بخش صنعت 
بتواند عقب ماندگی های موجود طی 

سه سال گذشته را جبران کند.
به همی��ن دلیل بود ب��ا توجه به 
اینکه در طول س��ه س��ال گذش��ته 
همراه با اقتصاد کالن، ظرفیت صنعت 
م��ا نیز کاهش یافت��ه، وزیر صمت از 

بخش خصوصی تقاضای همکاری به 
منظور تحقق رش��د ۱2 درصدی در 

سال آینده را کردند. 
صالح��ی در ادامه می افزاید: حال 
با توجه به شرایط فعلی اگر بخواهیم 
بررس��ی کنیم که آی��ا چنین امری 
ش��دنی است یا خیر؟ الزم به توضیح 
اس��ت: چه هدف گذاری ما بازگشت 
به س��ال ۹۷ باشد و چه قصد داشته 
باش��یم به یکباره ۱2 درصد در سال 
رشد صنعتی را تجربه کنیم، هر دو به 
یک معنی بوده و تفاوتی نیز در ماجرا 
وج��ود ندراد. چرا ک��ه باید از همین 
نقطه برای س��ال آین��ده ۱2 درصد 
رشد بگیریم. البته رفع موانع و روشن 

کردن موتور صنعت برای رسیدن به 
هدف گذاری مورد نظ��ر کار چندان 
بزرگی نیس��ت، اما با توجه به اینکه 
در طول چند س��ال گذشته با رشد 
تورم، نقدینگی و عدم زیرساخت های 
الزم مواجه بوده ایم، رسیدن به چنین 
دورنمایی طبیعتا دچار مش��کالت و 
س��ختی های خاص خود خواهد بود. 
چرا که ما در طول سال های گذشته 
رویکردهای خود را تغییر نداده ایم. به 
عنوان مثال زمانی حاکمیت با تغییر 
رویکرد هم��راه با بخش خصوصی به 
دنبال تحقق چنین افقی اس��ت که 
این موضوع ش��دنی اس��ت. اما آغاز 
ای��ن هدف گذاری و رس��یدن به آن 

بدون انجام اصالحاتی از قبیل اصالح 
نظ��ام بانکی، کس��ری بودجه، تورم، 
رشد نقدینگی، سرمایه گذاری و سایر 
فاکتوره��ا یا به تعبی��ری بهتر تغییر 
رویکردهای فعلی، چندان منطقی و 

میسر به نظر نمی رسد.
به گفته حمیدرضا صالحی، یکی 
از فاکتورهایی که می تواند به بخش 
تولی��د کمک ش��ایانی بکن��د، بحث 
صادرات است. اما زمانی که صادرات 
نداشته باشیم، بازارهای دنیا به رویمان 
بسته باشد و نقل و انتقال بانکی نیز به 
واسطه قفل شدن نظام بانکی میسر 
نباشد، به تبع صنعت نیز تحت شعاع 
چنین مسائلی قرار خواهد گرفت. مگر 

اینکه هدف گذاری ها از طریق مبادله 
و تهاتر باشد که در دنیای امروز ثابت 
شده بدون ضمانتنامه، روابط بانکی و 
بس��ترهای صادراتی مطلوب، چنین 
رویکردی نیز چندان نتیجه ای در بر 

نخواهد داشت.
بخش خصوصی قرار است چه  � 

بدهد و چه دریافت کند؟
این عضو هی��ات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال 
که وزیر صمت دس��ت یاری به سوی 
بخش خصوصی برای تحقق رشد ۱2 
درصدی دراز کرده و قرار است در ازای 
این کمک چه تسهیالت و امکاناتی به 
صنع��ت گران و بخش خصوصی ارائه 
دهد؟ توضیح می دهد: س��وال اصلی 
همه نیز همین است. وقتی صحبت 
از یک افق و برنامه مطرح می ش��ود، 
چگونگی تحقق آن مهم است. در واقع 
بخش خصوصی قرار است چه چیزی 

بدهد و چه چیزی دریافت کند؟ 
وزیر صمت در آن جلس��ه چندان 
ای��ن موضوع را باز نکرد. یعنی نگفت 
که وقتی تولید رش��د نکرده، مالیات 
صنعت گران نیز باید بر مبنای همان 
مالیات سابق باش��د. امروز ما شاهد 
هستیم که با وجود کاهش درامدهای 
کشور، فشار برای اخذ مالیات افزایش 
یافته اس��ت. حال ش��ما وقتی تولید 
ندارید یا زی��ر ظرفیت کار می کنید، 
افزایش مالیات چه توجیهی می تواند 

برای تولیدکننده داشته باشد؟
امروز حتی برای بخش خصوصی به 
واسطه تحریم ها ویزا به سختی صادر 
می شود، چه برس��د به آنکه بخواهد 

حساب بانکی باز کند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه همین 
کش��ور عراق امروز برای ما حس��اب 
بانکی باز نمی کن��د. به همین دلیل 
اس��ت که معتقدم هر چند نیت وزیر 
صمت خیر است و تالش هم می کند 
که ای��ن هدف گذاری محقق ش��ود، 
اما بخش خصوصی زمان��ی می تواند 
ب��ه یاری دولت بیاید که بس��ترهای 
مناس��ب برای��ش فراهم ش��ده و در 

تصمیم گیری ها نیز دخیل باشد.

»جهان صنعت« امکان رشد 12 درصدی صنعت در سال آینده را بررسی می کند

تکاپو برای بازگشت به گذشته

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد 
قوه قضاییه چگونه گره گشای بخش خصوصی می شود؟

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید عمل حاکمیت قانون و تضمین 
اجرای قراردادها مهم ترین خواسته ای است که بخش خصوصی از قوه قضاییه 
دارد. حسین سالح ورزی اظهار کرد: واقعیت این است که قانون اساسی ایران 
و بیشتر کشورها قوه قضاییه را یکی از مهم ترین قوای اداره کننده جامعه در 
ابعاد گوناگون می داند. به طوری که این نهاد از چارچوب های س��نتی فقط 
محاکمه و جزا دادن و تنبیه بزهکاران عبور کرده و حاال در اداره کش��ور و 
در شکل گیری و شکل دهی آینده جوامع نقش فوق العاده ای از منظر ایجابی 

پیدا کرده است.
وی با اش��اره به اهمیت استقالل قوه قضاییه، تصریح کرد: استقالل قوه 
قضاییه در جوامع و کشورهایی با نهادهای نیرومندتر دموکراسی به اندازه ای 
است که سایر قوا هرگز به ذهنشان نمی رسد با این قوه رفتاری از سر اجبار 
داشته باشند. در ایران نیز استقالل قوه قضاییه و نیرومند از روز تاسیس آن 
در نظام جمهوری اسالمی استقالل داشته و دارد. نایب رییس اتاق بازرگانی 

ایران ادامه داد: تنها مساله ای که می ماند این است که روسای قوه قضاییه 
بس��ته به پیشینه و نوع فعالیت ها و درگیری های کاری با حوزه اقتصاد که 
مساله مهم همه کشورها از جمله ایران است چه برخوردی دارند. با توجه به 
اینکه نمایندگان قوه قضاییه در بسیاری از شوراها و نهادهای تصمیم گیری 
و تصمیم سازی اقتصادی و سیاسی عضویت دارند این مساله بسیار اهمیت 

دارد که دیدگاه رییس قوه قضاییه به اقتصاد چه باشد.
س��الح ورزی با اشاره به تالش هایی که از سوی 
روسای پیشین قوه قضاییه در مسیر کمک به اقتصاد 
کشور صورت گرفته، توضیح داد: روسای قبلی قوه 
قضایی��ه ایران نیز تالش می کردن��د درباره اقتصاد 
آسان گیر باشند و در جهت رفع موانع تولید و افزایش 
اشتغال تالش کنند اما واقعیت این است که در حال 
حاضر در شرایط اقتصادی قرار داریم که اگر حتی 
بگوییم تحریم ایران آنقدر موثر نبوده است اما اینکه 
عامل تحریم ها هم یکی از عوامل مهم در بدتر شدن 
وضعیت کسب وکار ایرانیان شده است قابل کتمان 

نیست.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط 
بخش خصوصی در دوره جدید قوه قضاییه تصریح کرد: بیشترین درخواست کمک 
و مساعدتی که جامعه اقتصادگردانان ایران از ریاست قوه قضاییه دارند این است 

که چراغ تفاهم و اعتماد قضات را به بخش خصوصی روشن نگه دارد.
سالح ورزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نمایندگان قوه قضاییه در نهادهای 
سیاسی و اقتصادی می توانند با این تفاهم و اعتماد به کمک بخش خصوصی در 
هنگام مغایرت و تضاد منافع بخش خصوصی بیایند. 
از س��وی دیگر در صدور احکام و نیز در مراجعه و 
ارج��اع اختالف های بخش خصوص��ی با دولت نیز 
می ش��ود ای��ن رویه را در پی��ش گرفت. مهم ترین 
موضوع مدنظر فع��االن اقتصادی بحث حاکمیت 
قانون و ضمانت اجرای قرارداد هاس��ت. در مجموع 
و ب��ا توجه به برخی رفت��ار و گفتارهای آقای اژه ای 
تا اینجای کار و مساعدت ها و آسان گیری های وی، 
بخش خصوصی امیدوار است از این محل به پیش برد 

اقتصاد کمک شود.

بر
خ

مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت 
صمت با بیان اینکه به دنبال آزادسازی 
قیمت خودرو نیستیم، گفت: خودروساز 
نباید با زیان تولید کند، از این رو روند 
کنونی قیمت گذاری ب��ه هیچ عنوان 

نمی تواند تداوم یابد.
س��هیل معمارباش��ی در م��ورد 
قیمت گذاری خودرو توس��ط شورای 
رقاب��ت اظهار کرد: اینک��ه چه نهادی 
قیمت گذاری کند خیلی مهم نیست 
بلکه مهم این اس��ت که خودروساز با 
زیان تولید نکند؛ کس��ب وکاری که با 
زیان تولید کند رو به اضمحالل می رود 
و صنعت خودروی کشور طی سه سال 

گذشته رو به اضمحالل رفته است.
ب��ه گزارش مه��ر، مدیرکل صنایع 
حمل ونق��ل وزارت صمت افزود: بحث 
ما همواره ای��ن بوده که قیمت گذاری 
محصوالت خودروسازان به نحوی باشد 
که پوشش دهنده هزینه های منطقی 
و معق��ول صنعت خودرو باش��د. این 
موضوع در پروژه اصالح ساختار قیمت 
در زنجیره ارزش هم در دست پیگیری 
اس��ت، البته تمرکز فق��ط در صنعت 
خودرو نیست بلکه بر زنجیره همچون 

قطعه و... نیز است.
معمارباش��ی گف��ت: حتم��ا باید 
فرآیندهای تولید خودروسازان بازطراحی 
و روابط خودروساز با قطعه ساز بررسی و 
اصالح شود به نحوی که قیمت تمام شده 
اعالمی برای خودرو، یک قیمت منطقی 
و قابل پذی��رش ب��رای مصرف کننده و 

نهادهای نظارتی باشد.
مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت 
صمت افزود: اینکه شورای رقابت این 
کار را کند یا هر نهاد دیگری، بستگی 
به تصمیم نهادهای باالدستی دارد. ولی 
هدف کامل مشخص است و آن اینکه 
به طور کلی روند کنونی به هیچ عنوان 

نمی تواند ادامه داشته باشد.
معمارباش��ی در مورد اینکه آیا این 
مباح��ث مقدمه ای جهت آزادس��ازی 
قیمت خ��ودرو اس��ت، توضی��ح داد: 
آزادس��ازی قیمت این است که قیمت 
خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. ما 
به هیچ وجه به دنبال آزادسازی قیمت 
خودرو و رفتن به حاشیه بازار نیستیم.

وی گفت: با توجه به بررس��ی های 
انجام ش��ده در ص��ورت اجرای کامل 
پکیج اص��الح صنعت خودرو همچون 
اصالح ساختار قیمت، اصالح ساختار 
مدیریتی- مالی، توسعه صادرات صنعت 
خ��ودرو و... م��ا مطمئن هس��تیم که 
می توانی��م به افزای��ش تولید، افزایش 
عرضه خودرو به بازار، کاهش کسری ها 
در تولی��د خودروه��ای ناقص، اصالح 
فرآیند تولی��د و روابط خودروس��از با 
قطعه س��از کمک کنی��م و در نهایت 

وضعیت بازار را سامان دهیم.
افزایش تیراژ تا چهار ماه آینده  � 

بعید است
ای��ن صحبت ها در حال��ی مطرح 
می شود که مس��یح فرزانه کارشناس 
صنعت خودرو در گفت و گو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان با اشاره به علت افزایش 
دوباره قیمت خودرو با وجود رکود شدید 
در بازار گفت: بعد از دوهفته ای که بازار 
در آرامش به س��ر برده و در بازار رکود 
شدیدی حاکم بوده است، قیمت خودرو 

مجدد افزایش یافت.
او با بیان اینکه کاهش تیراژ و توقف 
تولید برخی مدل ها در افزایش قیمت 
خودرو تاثیر می گذارد، بیان کرد: کاهش 
تیراژ خودرو های داخلی، توقف تولید 
برخ��ی از مدل ه��ا و از طرفی افزایش 
قیم��ت ارز م��واردی بودن��د که چند 
روزی است روی قیمت خودروها تاثیر 

گذاشت.

این کارش��ناس صنعت خودرو در 
پاسخ به این سوال که چرا برخی مدل ها 
بیش��تر افزایش قیمت دارند و کدام از 
خودروها این افزایش قیمت را داشته اند؟ 
گف��ت: در مدل های مختلف پژو 2۰۷ 
اتوماتیک، بیشترین افزایش قیمت را 
در بین محصوالت داخلی تجربه کرده 
اس��ت، همچنین مدل  دوگانه سوز پژو 
4۰5 که در پروسه ای از زمان بیشترین 

تقاضا را داش��ت و پراید ۱۱۱ مواردی 
هستند که تا حدودی افزایش قیمت 

را تجربه کردند.
فرزانه گف��ت: بازار خودرو کش��ور 
طبق آمار ها و تحقیقات میدانی نیازمند 
ب��ه عرضه ی��ک تا یک ونی��م میلیون 
دس��تگاه خودرو در سال دارد که طی 
آمار ش��ش ماه امسال از وزارت صمت، 
خودروس��ازان توانس��تند حدود ۶۰۰ 

هزار دستگاه تولید کنند که بخشی از 
این تولید متعلق به خودروهایی است 
که از قبل در پارکینگ خودروس��ازان  

خوابیده است.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید 
بر اینکه دور از انتظار است تا چهار ماه 
باقی مانده تا پایان سال افزایش ناگهانی 
تیراژ تولید داش��ته باشیم، گفت: برای 
سرپا نگه داش��تن اقتصاد نیاز است تا 
کاری انجام داد، وزیر صمت می گویند 
خودرو تا پایان سال ارزان می شود، امری 

دور از انتظار است. 

با ای��ن گفته ها و دس��تورات، بازار 
خودرو نه کاهش قیمت را تجربه خواهد 
کرد نه از رکود درمی آید و نه به شرایط 

مطلوبی برمی گردد.
فرزانه با بیان اینکه یک دلیل عمده 
برای رکود شدید بازار خودرو بالتکلیف 
ب��ودن مصرف کنن��ده اس��ت، گفت: 
مصرف کننده با تصور نادرست از اینکه 
اگر واردات خودرو از س��ر گرفته شود، 
قیمت خودرو کاهش می یابد )که البته 
 تصور نادرستی است( از خرید خودرو 

جلوگیری می کند.

مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت صمت:
قیمت خودرو آزاد نمی شود

دیدگاه

 فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای 
UPS خرید، نصب و راه اندازی  تعداد یک دستگاه

مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت،  اقدام به خرید، نصب و راه اندازی تعداد یک دستگاه ups  برای دستگاه آنژیوگرافی بیمارستان استاد عالی نسب نماید. کلیه مراحل 
 برگزاری مناقصه )دریافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
۱- شماره مناقصه در سامانه ستاد  2۰۰۰۰۰5۸۹۷۰۰۰۰۰۹ 

2- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخه ۱4۰۰/۰۸/۱2 ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه  خواهد بود.
3- اصل تضمین شرکت در مناقصه ) پاکت الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه می بایست تا ساعت ۱3روز شنبه مورخه ۱4۰۰/۰۸/2۹ به صورت 

فیزیکی به دبیرخانه مدیریت درمان )پستی / دستی( تحویل گردد.
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: لغایت ساعت۱۹ روز سه شنبه تاریخ ۱4۰۰/۰۸/۱۸

5- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه در سامانه : ساعت ۱3 روز شنبه تاریخ ۱4۰۰/۰۸/2۹
زمان بازگشایی پاکت ها )الف و ب(: ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه تاریخ۱4۰۰/۰۸/3۰

آدرس : تبریز- خیابان امام خمینی- نرس��یده به چهارراه آبرس��ان- روبه روی کوی بزرگمهر- پالک ۱234 کدپستی 5۱54۹۸۷۹۷۹ – واحد 
تدارکات - تلفن 333۷۹۱42 – ۰4۱  آقای غالمرضا نوحه خوان

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰۸/۰۹
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰۸/۱۱

توجه : هزینه دو نوبت چاپ آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای و  تجدید مناقصه برعهده برنده مناقصه است.
971 م الف

نوبت اول 
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خبر

تاثیر افزایش چندبرابری قیمت بر سهام
صدای بورس- افزایش قیمت جهانی س��رب روی سودآوری شرکت ها و 
گزارش های سه ماهه این شرکت ها تاثیرگذار است و مثبت شدن روند سهام این 
شرکت ها را در پی دارد. تغییر قیمت سرب در چهار ماه رخ داده است. قیمت هر 
تن سرب 99/98 درصد شرکت ملی سرب و روی ایران در بازه زمانی ۴ ماهه از 
۶۴ میلیون تومان به بیش از 8۰ میلیون رسیده است. این موضوع خبر خوبی 
برای صورت های مالی شرکت های سربی است، این موضوع باید در صورت های 
مالی و عملکرد شرکت منعکس شود، بقیه شرکت های کامودیتی محور نیز وضع 
به نسبت مشابهی دارند. رضا مناجاتی، کارشناس بورس کاال اظهار کرد: پیش بینی 
قیمت های جهانی روی، سرب، آلومینیوم، مس و محصوالت پتروشیمی، صعودی 
است، گران شدن کامودیتی ها در جهان بر قیمت این محصوالت در داخل کشور 
نیز تاثیرگذار است به شکلی که در آلومینیوم، فوالد، مس و سرب شاهد افزایش 

قیمت چشمگیری بودیم.
این کارشناس بورس کاال بیان کرد: قیمت هر تن سرب 99/98 درصد شرکت 
ملی سرب و روی ایران در بازه زمانی چهار ماهه از ۶۴ میلیون تومان به بیش 

از 8۰ میلیون رسیده است.
وی در ارتباط با میزان اثرپذیری فلز روی ایران از قیمت های جهانی گفت: 
بررسی داده های آماری فلز روی نشان می دهد به طور معمول 9۳ درصد قیمت 
جهانی، قیمت پایه تعیین قیمت داخلی روی است، ولی این اثرگذاری یک لگ 
ی��ک و یا دوهفتگی دارد. تحوالت قیمتی فل��ز روی در بورس کاال و تحوالت 
قیمت��ی فلز روی در بازار جهانی در قالب نمودار باال به طور کامل مش��خص 
است. مناجاتی بیان کرد: افزایش قمیت جهانی سرب روی سودآوری شرکت ها 
و گزارش های سه ماهه این شرکت ها تاثیرگذار است و مثبت شدن روند سهام 

این شرکت ها را در پی دارد.

راه اندازی سامانه  جامع ارائه فراداده های زمین شناسی
ایسنا- مدیر پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور از راه اندازی سامانه فراداده 

و کاتالوگ سرویس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور خبر داد.
امید اردبیلی با بیان اینکه در حال حاضر طیف وس��یعی از اطالعات و 
داده ها در سازمان زمین شناسی موجود و این اطالعات نیازمند طبقه بندی، 
نگهداری و اش��تراک گذاری اس��ت، افزود: پایگاه ملی داده های علوم زمین 
 در س��امانه جدیدی که تحت عنوان »سامانه فراداده و کاتالوگ سرویس« 
)csw.ngdir.ir(  نامگذاری شده، اطالعات موجود در سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور، اعم از اسناد توصیفی، اطالعات مکانی، پایگاه داده، 
نرم افزار و چند رسانه را به صورت طبقه بندی شده و مکانی نگهداری و با 

توجه به سیاست حاکم ارائه می کند.
مدیر پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور ضمن اشاره به نامگذاری سال 
۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان سال »تولید؛ پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« خاطرنش��ان کرد: پایگاه ملی داده های علوم زمین در نظر 
دارد تمام توان خود را همانند سال های گذشته به منظور ارتقای بسترهای 
مناس��ب اش��تراک گذاری داده  در حوزه علوم زمین و معدن به کار گیرد و 
با پشتیبانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گام مهمی در 

توسعه بخش معدن با افزایش بهره وری عملیاتی و اقتصادی بردارد.
وی با تاکید بر این که پایگاه ملی داده های علوم زمین همواره در چارچوب 
مجوزهای قانونی ارائه شده برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور عمل می کند، تصریح کرد: یکی از این مجوزهای قانونی، بند »د« ماده 
۲۱ قانون برنامه چهارم مبنی بر بهبود و گسترش سیستم های اطالع رسانی، 
توس��عه و گس��ترش پای��گاه  داده های عل��وم زمین به منظور دسترس��ی 

سرمایه گذاران و کارآفرینان به اطالعات موردنیاز توسط دولت است.
اردبیلی ادامه داد: بر همین اس��اس س��امانه فراداده و کاتالوگ سرویس به 
مرحله اجرا رس��انده شد تا کاربران به سهولت و با صرف زمان اندک به طیف 
گسترده ای از اطالعات موجود در سازمان  زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 

دسترسی داشته باشند.
مدیر پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور در ادامه درباره فعالیت های 
مجموع��ه متبوع خ��ود گفت: پایگاه مل��ی داده های علوم زمین کش��ور با 
راه اندازی، توس��عه و به روزرسانی س��امانه های مکان محور در نظر دارد تا 
اطالعات و داده های س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور را در 

بستری مناسب ارائه کند.

زمان عرضه »تجلی« مشخص شد 
»جهان صنعت«- اولین شرکت پروژه محور بازار سرمایه ۲ آذر امسال در 
فرابورس ایران عرضه می ش��ود. به گزارش روابط عمومی شرکت تجلی توسعه 
معادن و فلزات، پذیره نویسی سهام شرکت تجلی از طریق عرضه عمومی سه 

شنبه ۲ آذر سال ۱۴۰۰  در فرابورس ایران انجام می شود.
 در این عرضه ۱5 درصد از سهام شرکت تجلی از طریق سلب حق تقدم از 
سهامداران فعلی با هر سهم قیمت هزار ریال برای عموم مردم عرضه خواهد 
شد. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )5۱ درصد(، شرکت چادرملو 
)۱7درصد( و شرکت گل گهر )۱7درصد( از دیگر سهامداران شرکت هستند. 
تجلی توسعه معادن و فلزات پیش از این و با افزایش سرمایه ۶۲۰ هزار درصدی 
از یک میلیارد تومان به ش��ش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بزرگ ترین افزایش 

سرمایه تاریخ بورس را به نام خود ثبت کرده بود.
درحال حاضر این شرکت پروژه های زنجیره فوالد از معدن تا نورد، شامل 
گندله سازی، آهن اسفنجی و فوالدسازی را در دست احداث دارد و از پروژه های 
آتی می توان به ساخت اسکله بندرعباس و اکتشاف و استخراج از معادن جدید 

اشاره کرد.

گروه مع�دن- معدنکاران کش��ور طی 
سال های اخیر در حالی با چالش  فرسودگی 
ماشین آالت معدنی روبه رو هستند که دولت 
برای حل این مشکل چاره اندیشی نمی کند 
و دائما از سوی مسووالن کشور این موضوع 
بیان می شود که هپکو می تواند ماشین آالت 
معدنی تولید کند. این در حالی اس��ت که به 
گفته معدنکاران،  این توانایی از سوی هپکو 
وجود ندارد و از این ش��رکت تنها یک اس��م 
باقی مانده است. در واقع معدنکار، هپکو را با 
کوماتسو مقایسه می کند که همپای صنعت 
آمریکا در حال تولید ماشین آالت است و قصد 
دارد برای موفقیت در حوزه تولید و رقابت با 
دیگر کشورهای جهان به طور اساسی چالش 
ضعف ماش��ین آالت را حل کند اما متاسفانه 
در ای��ن رابطه هپکو مورد توجه مس��ووالن 
قرار نگرفته و شعارهایی در ارتباط با آن داده 
می شود که نمی تواند نیاز معدنکاران را تامین 
کند. البته کارشناس��ان حوزه معدن در این 
خصوص اع��الم می کنند که اگر هپکو فقط 
قطعات و لوازم تولید می کرد،  برای معدنکاران 
بسیار ارزش��مند بود اما استفاده از نام هپکو 
برای تامین ماش��ین آالت وعده ای است که 

کاربرد چندانی ندارد.
 تهیه ماشین آالت معدنی یکی از معضالت 
بخش معدن اس��ت. درحالی که این مهم به 
عنوان نیاز اولیه معدنکاران شناخته می شود 
اما  فعاالن این عرصه به دالیل مختلف از جمله 
سیاست های دولت، تحریم و افزایش نرخ دالر 
از تامین آن بازمانده اند. این در حالی است که 
گفته می شود، دولت موظف است که در رفع 
تحریم ها، حمایت از معدنکاران، تسهیل شرایط 

برای ورود ماشین آالت معدنی گام بردارد.
خردادماه س��ال جاری  ب��ود که بعد از 
ممنوعیت های س��ال 9۶، وزارت صمت در 
خص��وص تامین تجهیزات و ماش��ین آالت 
معدنی از صدور بخشنامه آزادسازی واردات 
ماش��ین آالت معدنی خبر داد. بخشنامه ای 
که ش��روط خاصی داشت و مهم ترین آنها 
ای��ن بود که خری��داران متقاضی منوط به 
خرید یک دستگاه از شرکت هپکو هستند. 
وزارتخان��ه اع��الم ک��رد که ب��ا این هدف 
به دنب��ال حمایت از ش��رکت های داخلی 
اس��ت و ب��رای جلوگیری از ضرر ش��رکت 
هپک��و واردکنندگان ماش��ین آالت معدنی 
باید یک دس��تگاه از تولیدات این ش��رکت 
را خری��داری کنن��د.  ام��ا در ای��ن زمینه 
کارشناس��ان باور داش��تند که مساله این 
است که قیمت ماشین آالت هپکو آنچنان 
ارزان تر از ماش��ین آالت خارج��ی نبوده و 
آنها چندان مزیت رقابتی با مشابه خارجی 
ندارن��د. ضمن اینکه تا هپکو تولید خود را 

گسترش دهد و بخواهد به نیاز معدنکاران 
پاسخ دهد ممکن است سال ها طول بکشد! 
گفته می ش��ود که هپکو در حال حاضر در 
واقع یک زمین و چند دیوار و ساختمان و 
تعدادی ماش��ین آالت به عنوان سرمایه در 
اختیار دارد! در واقع فقط اسمی از آن باقی 

مانده است.
اما مشکل دیگر در بخش معدن خام فروشی 
اس��ت. به باور کارشناس��ان ب��ه دلیل ضعف 
تجهیزات، ایران به کش��وری تبدیل شده که 
منابع خود را پس از اس��تخراج به دنیا عرضه 
می کند و س��پس محصوالت تولید ش��ده از 
همان منابع را خریداری و مصرف می کند. به 
این ترتیب با اینکه ما پتانسیل رشد اقتصادی  
داریم اما نتوانسته ایم از توانمندی های خود 
اس��تفاده شایسته ای داشته باش��یم. در این 
بی��ن می توان به وضعیت آم��ار صادراتی در 
حوزه سنگ اشاره کرد. سال گذشته صنعت 
سنگ ایران ۳۰۰ میلیون دالر صادرات داشته 
است اما در همسایگی ما یعنی ترکیه همین 
مس��اله حدود ۲/۲ میلیارد دالر ثبت ش��ده 
اس��ت. با توجه به اینکه ظرفیت معدنی این 
کشور همسایه به اندازه ظرفیت سنگ ایران 
نیست، توجه به این اعداد نشان می دهد که 
صنعت س��نگ ایران به هیچ وجه ش��رایط 

مناسبی ندارد.
ظرفیت مغفول مانده  � 

این در حالی است که دستگاه های نظارتی  
بای��د با درای��ت در این ح��وزه ورود کرده و 
مشکالت بخش معدن را حل کنند. از آنجایی 
که می دانیم مواد معدنی تاثیر به س��زایی در 
رونق اقتص��ادی دارند بنابراین دولت باید به 
فکر حل مش��کالت این حوزه باش��د. البته 
تجرب��ه نش��ان داده که هر زم��ان دولت به 
موضوعی ورود کرده زمینه برای رانت، فساد 
و سوءاس��تفاده عده ای هم فراهم شده است. 
بنابراین نگاه به گذشته، سیاستگذاری مناسب 
و تجربه از دانش دیگر کشورها از جمله مسائل 

کلیدی هستند.
در این رابطه س��هراب بهرامی یک فعال 
صنعت معدن با اشاره به اینکه صنعت معدن  
در ایران بسیار توانمند است، اظهار کرد: ایران 
در عرصه معدن تنوع و پتانسیل باالیی دارد و 
ظرفیت های آن شامل معادن فلزی، غیرفلزی 
و زغال ها و... است، اما متاسفانه این ظرفیت 
مغفول مانده و فعاالن آن به جایگاه اصلی خود 
نرسیده اند. وی تصریح کرد: اگر کل ایران را 
یک سیستم ببینیم، مالحظه می شود که این 
سیستم موفق به ایجاد ارتباط با معادن نشده 
تا این صنعت رش��د کند و در عرصه جهانی 
شبیه معادن همپای خود باشد، هرچند که 

پتانسیل های خوبی در اختیار داریم.

آسیب  های نگاه جایگزینی به اقتصاد  � 
و صنایع

بهرامی با تاکید بر اینکه انتظارها از دولت 
در عرصه معدن بس��یار زیاد است، گفت: اگر 
نگاه دولت این باشد که معدن باید جای نفت 
را بگیرد، قطعا نگاه اشتباهی است؛ چراکه نفت 
یکی از ذخایر بس��یار مهم برای کشور است. 
متاسفانه همواره نگاه موجود اینگونه بوده که 
نفت بفروشیم تا درآمد داشته باشیم و ارتزاق 
کنیم، حال اگر چنین نگاهی در بخش معدن 
نیز حاکم ش��ود مسلما به جایی نمی رسیم. 
چون براساس این نگاه کشوری خواهیم بود 
که منابع خود را پس از استخراج به دنیا عرضه 
می کند و س��پس محصوالت تولید ش��ده از 

همان منابع را می خرد و مصرف می کند.
وی بر لزوم تغییر نگاه ها به معدن تاکید کرد 
و با بیان اینکه متاس��فانه هر بار که دولت به 
اسم حمایت از صنعت، کاری کرد، تخریب های 
بسیاری به صنعت کشور تحمیل شد، افزود: 
در بخش معدن باید فکر کرد که چطور این 
صنعت می تواند باعث رشد و بالندگی کشور 

شود و با این صنعت خود را باال بکشیم.
این معدنکار  بیان کرد: در همه نقاط جهان 
س��نگ س��اختمانی به عنوان کاالی لوکس 
شناخته می ش��ود و مش��تریان ارقام خوبی 
باب��ت آن پرداخت می کنن��د، اما در ایران به 
هیچ عنوان چنین نگاهی وجود ندارد، چراکه 
حمایت از بخش معدن و سنگ ساختمانی در 

کشور وجود ندارد.
ایران کجا؛ ترکیه کجا! � 

بهرامی با اش��اره به اینکه همواره در زمان 
صحبت از حمایت از صنعتگران، مساله یارانه 
مطرح می ش��ود، اظهار کرد: دولت زمانی که 
حمای��ت جانبدارانه از ی��ک صنعت را دنبال 
می کن��د عمال خراب��ی در آن صنعت را رقم 
می زند، چون با این حمایت رانت هایی ایجاد  
و فضایی برای افراد ذی نفوذ باز می شود و در 
واقع حمایت ها به س��مت ای��ن افراد هدایت 
می شود و صنعت کار، کارگران، مهندسین و 

شاغلین در صنعت معدن بی بهره می مانند.
او با تاکید بر اینکه باید از تجربیات موفق 
و سیستم هایی که در دنیا جواب داده است، 
استفاده کرد، گفت: همه ما در کشور همچنان 
به دنبال اختراع چرخ هس��تیم، در حالی که 
چرخ یکبار اختراع شده و صحبت از اختراع 
مجدد آن گزافه گویی است، باید به دنیا نگاه 
کرد و از عملکردهای درس��ت و مناسب آن 

بهره برد.
وی بی��ان کرد: صنعت س��نگ ایران، در 
س��ال گذش��ته ۳۰۰ میلیون دالر صادرات 
داش��ته است ولی در همسایگی ما در ترکیه 
۲/۲ میلیارد دالر صادرات ثبت ش��ده است 

در حالی که ظرفیت معدنی این همسایه به 
اندازه ظرفیت های ایران نیست، توجه به این 
دو عدد نشان می دهد که صنعت سنگ ایران 

کجای کار است.
دنیا تصمیمات یک شبه نمی گیرد � 

این فعال معدنی با بیان اینکه کشورهای 
موفق در عرصه صادرات س��نگ، سیاس��ت 
درس��تی را تعری��ف کرده ان��د، اف��زود: این 
کشورها حمایت های واقعی و خارج از شعار 
را پیاده کرده اند و تصمیمات یک شبه اتخاذ 
نمی کنند و حتی اگر برنامه ریزی پنج س��اله 
آنها اشکاالتی داشته باشد، برنامه و حمایت را 
کنسل نمی کنند بلکه در مسیر اجرایی کردن 
سیاس��ت ها و اس��تراتژی ها مشکالت را رفع 
می کنند چراک��ه اعتقاد دارن��د، صنعتگر و 
معدنکار براساس اس��تراتژی مشخص شده 
برنامه ریزی کرده و نباید برنامه را کنسل کرد 

بلکه باید آنرا در مسیر اصالح کرد.
وی بی��ان کرد: در ایران دقیقا عکس دنیا 
عمل می ش��ود، در هم��ان ابتدا یک تصمیم 
غیرکارشناس��ی اتخاذ می ش��ود، با هیجان 
این تصمیمات اعالم می شود ولی به ناگهان 
افرادی که منافعی در این تصمیمات ندارند، 
نظر مس��ووالن را تغیی��ر می دهند و در واقع 
راهکاری را ارائ��ه می کنند که اتفاقا همانند 
تصمیم اول غلط و غیرکارشناسی است. این 
تصمیمات آنی پشت سر هم باعث سردرگمی 

صنعتگران و معدنکاران می شود.
تصمیم�ات مجل�س دس�ت کمی از  � 

تصمیمات دولت ندارد
بهرام��ی با بیان اینکه در کنار تصمیمات 
یک ش��به دولتی ها، تصمیمات و قانونگذاری 
مکرر مجلس نی��ز می تواند راه معدنکاران را 
س��د کند، گفت: در سال های گذشته، قانون 
پرداخت ع��وارض بر صادرات س��نگ کوپ 
تصویب شد و آن زمان مشتریاِن معدنکارانی 
که قرارداده��ای صادرات منعقد کرده بودند 
با تغییر قیمت بدون توجیه روبه رو ش��دند و 
عمال مش��تری ها را از دس��ت دادیم. در این 
شرایط متقاضیان سنگ به سراغ معدنکاران 
کش��ورهای دیگر رفتند و معدنکاران هزینه 
بسیاری بابت این قانون پرداخت کردند و حتی 
تزلزل اعتماد مشتریان نسبت به معدنکاران 

ایرانی رقم خورد.
وی با اشاره به مشکالت موجود در صنعت 
معدن اظهار کرد: تمام معادن ایران با مشکالت 
عدیده در حوزه ماش��ین آالت معدنی مواجه 
هس��تند، این معادن از ماشین آالت فرسوده 
اس��تفاده می کنند که هزینه را باال می برند. 
معادن ایران ماشین آالت را نقد می خرند و وارد 
می کنند، در حالی که در دنیا ماشین آالت به 
روش های مختلفی چون لیزینگی، فاینانس، 

اقس��اط و اجاره به ش��رط تملیک خریداری 
می ش��ود، چراکه هزینه این ماشین آالت به 
شدت باالست.بهرامی تصریح کرد: شرکت های 
معدنی برای تغییر ناوگان تولید خود نیازمند 
حمایت هستند که این حمایت از سوی دولت، 

بانک ها و... انجام می شود.
جای خالی برند ایران در جهان � 

بهرامی با اش��اره به دیگر مش��کالت این 
صنعت گفت: صنع��ت معدن ایران، صنعتی 
بس��یار بزرگ است که به دست شرکت های 
کوچک افتاده و متاسفانه فاقد یک برند جهانی 
هس��تیم، برای مث��ال زمانی که در خصوص 
س��نگ آهن صحبت می کنیم، ش��رکت های 
بزرگ دنیا مطرح می شوند، اما با وجود همه 
ظرفیت ها، نامی از ایران در بین شرکت های 
عظیم دنیا  نیس��ت، در حال��ی که کره ای ها 
و هندی ها جایی ب��رای خود دارند. باید این 

نبودن ها را ریشه یابی کرد.
ای��ن معدنکار محالتی ب��ا تاکید بر اینکه 
زنجیره تولید در صنعت معدن ایران کامل و 
تخصصی نیست، افزود: زنجیره تولید فعلی و 
سیستم مهندسی آن قدیمی و سنتی است، 
این سیستم به شکلی نبوده که صنعت را به 
س��مت جلو حرکت ده��د، از طرفی صنعت 
هم صرفا برای حل مش��کالت بخش معدن 

وارد می شود.
باید تعارف را کنار گذاشت  � 

بهرامی در خصوص وضعیت فعلی کشور و 
تالش برای رفع مشکالت حوزه معدن، به لزوم 
واقع بینی و داشتن صراحت در کالم تاکید کرد 
و گفت: دائما تاکید می شود که هپکو می تواند 
ماش��ین آالت معدنی تولی��د کند، اما چنین 
نیست. هپکو در حال حاضر در واقع یک زمین 
و چند دیوار و ساختمان و تعدادی ماشین آالت 
به عنوان سرمایه در اختیار دارد، چه هپکویی؟ 
هپکو امروز چه چیز تولید می کند؟ در واقع 

فقط اسمی از آن باقی مانده است.
او تصریح کرد: معدنکار هپکو را با کوماتسو 
مقایس��ه می کند که همپای صنعت آمریکا 
در حال تولید ماش��ین آالت است، اگر هپکو 
زمانی با ولوو همکاری داشت، بولدوزر تولید 
می کرد؛ انتظار می رود ک��ه امروز نیز همان 

روند را دنبال کند.
وی در این خصوص که گفته می شود هپکو 
قرارداده��ای کاری میلیاردی منعقد کرده و 
در حال بازگش��ت به تولید است، اظهار کرد: 
متاسفانه با شعار روبه رو هستیم، درست است 
که هپکو در مدار تولید است، ولی من به عنوان 
معدنکار برای معامله با هپکو به سراغ بیالن 
مالی ش��رکت، مالیات پرداخت شده در سال 

گذشته و پرداخت بدهی ها می روم.
بهرام��ی گفت: از طرفی گرفتار یک بازی 
ش��ده ایم، چرا باید شرکت هایی وجود داشته 
باش��ند که ماش��ین آالتی که هپکو می تواند 
بس��ازد را وارد کنند؟ همین تناقضات باعث 
می شود که نس��بت به تولید در هپکو دچار 

شک شویم.
ای��ن فعال معدنی اضافه ک��رد: اگر حتی 
هپکو فقط قطعات و لوازم تولید می کرد، برای 
معدنکاران بسیار ارزشمند بود. در سال های 
گذش��ته بولدوزر ۱55 در معادن فعال بود و 
هپکو قطعاتی مانند بی��ل را تامین می کرد، 
ام��ا همین نیاز هم امروز تامین نمی ش��ود و 
معدنکار مجبور است به سراغ قطعات و لوازم 
دس��ت چندم چینی برود. به این ترتیب باید 

تعارف را کنار گذاشت.
این معدن��کار محالتی بیان ک��رد: امروز 
شرکت های خصوصی بسیاری در حال فعالیت 
هس��تند، اما اگر شرکت های شکست خورده 
در قیاس با ش��رکت های در مس��یر رش��د 
بیشتر می شوند، یعنی در برآیند کلی، منفی 
هس��تیم. به همی��ن دلیل بای��د در صنعت 
معدن ی��ک برنامه ریزی واقعی تعریف کنند 
و دس��ت اندرکاران بدون نیم نگاه به منفعت 
ش��خصی، تجربیات خ��ود را مطرح کنند تا 

تصمیم درستی گرفته شود.
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تولید فوالد ایران برای نخستین بار در 
دوره کرونا در ماه سپتامبر با کاهش 5۱ 
درصدی مواجه شد و به ۱/۳ میلیون تن 
رسید، اما جایگاه خود به عنوان دهمین 
تولیدکنن��ده بزرگ فوالد در جهان را از 

دست نداد.
انجمن جهانی فوالد در جدیدترین 
گ��زارش خود اعالم ک��رد، تولید فوالد 
ایران در ماه س��پتامبر ۲۰۲۱ )شهریور 
۱۴۰۰( نس��بت به مدت مش��ابه سال 
۲۰۲۰ با کاهش 5۱/۴ درصدی به ۱/۳ 
میلیون تن رس��یده است. همچنین بر 
اساس این گزارش، تولید فوالد ایران در 
9  ماه نخس��ت سال جاری میالدی به 
۱9/۳ میلیون تن رس��یده که نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال ۲۰۲۰ کاهش 8/۶ 
درصدی را نش��ان می دهد. بر اس��اس 
گزارش فارس، ای��ران در فوریه ۲۰۲۱ 
)بهم��ن ۱۳99(، در می��ان بزرگ ترین 
تولیدکنن��دگان فوالد جهان در جایگاه 
ده��م قرار گرفت ک��ه از آن ماه تاکنون 
و علی رغ��م این کاه��ش 5۱ درصدی 
همین جایگاه را حفظ کرده است. چین 
با تولی��د 7۳/8 میلیون تن، هند با 9/5 

میلیون تن و ژاپن با 8/۱ میلیون تن در 
رتبه های نخست تا سوم تولید فوالد در 
جهان قرار دارند. البته تولید چین نسبت 
به سپتامبر س��ال گذشته ۲۱/۲ درصد 

کاهش یافته است.
پ��س از ای��ن کش��ورها، آمریکا با 
تولید 7/۳ میلیون تن، روس��یه با 5/9 
میلیون تن، کره جنوبی با 5/5 میلیون 
تن، آلمان ب��ا ۳/۳ میلیون تن، ترکیه 
ب��ا ۳/۳ میلیون ت��ن، برزی��ل با ۳/۱ 
میلیون تن و ایران با ۱/۳ میلیون تن، 
جایگاه ه��ای چهارم تا دهم را به خود 
اختصاص داده اند. با شروع همه گیری 
ویروس کرونا در جهان از دسامبر سال 
۲۰۱9، صنای��ع، کارخانه ه��ا و تقریبا 
تمامی کشورها در تعطیلی فرو رفتند 
و خس��ارات اقتصادی بی ش��ماری در 
جه��ان به بار آمد، اما پس از گذش��ت 
بی��ش از یک س��ال از ای��ن وضعیت 
برخی از کشورها در حال بازیابی نسبی 

خود هستند.
البته ای��ران در تمامی این مدت به 
استثنای شهریور ماه روند افزایشی خوبی 
داشت. البته گفته می شود احتمال دارد 

این کاهش تولید ب��ه علت قطعی برق 
کارخانه ه��ای تولید فوالد در ش��رایط 

کمبود برق در کشور باشد.
همچنین تولید فوالد در غرب آسیا 
تحت تاثیر کاهش بیش از 5۱ درصدی 
تولید فوالد ایران، در این ماه نس��بت به 
مدت مش��ابه سال گذشته ۳5/7 درصد 
کاهش یافته و به ۲/۲ میلیون تن رسیده 
است.  با توجه به تولید ۱/۳ میلیون تنی 
ایران در این ماه، 59 درصد تولید فوالد 
غرب آس��یا در اختیار ایران است. تولید 
فوالد ژاپن نس��بت به ماه سپتامبر سال 
گذش��ته میالدی ۲5/۶ درصد افزایش 
یافته است و بیشترین افزایش در میان 
۱۰ کشور نخست تولیدکننده فوالد در 
این ماه را به خود اختصاص داده است. 
پ��س از آن تولید فوالد آمریکا و برزیل 
نس��بت به ماه سپتامبر س��ال گذشته 
می��الدی به ترتی��ب ۲۲ و ۱5/۳ درصد 
افزایش یافته و در جایگاه دوم و س��وم 
افزای��ش تولید قرار گرفتند. در این ماه، 
به جز ایران، کره جنوبی، روسیه و چین 
نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ کاهش 

تولید داشتند.

از زم��ان ش��یوع کرون��ا در جهان، 
علی رغم اینکه در دوره ای رش��د تولید 
سایر کشورها منفی شد، رشد تولید فوالد 
ایران مثبت باقی مان��د. ایران در فوریه 
۲۰۲۱ )بهمن ۱۳99( با ثبت رشد ۱۱/5 
درصدی تولید، بیشترین رشد را نسبت به 
فوریه ۲۰۲۰  در میان ده کشور نخست 
تولیدکننده فوالد به خود اختصاص داد. 
همچنین در م��اه فوریه ۲۰۲۰ )بهمن 
۱۳98( نیز بیشترین افزایش تولید را در 
میان ده کشور نخست تولیدکننده فوالد 

جهان به خود اختصاص داده بود.
 تولید فوالد جهان در ماه س��پتامبر 
۲۰۲۱ نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته 8/9 درصد کاهش یافته و به 
۱۴۴/۴ میلیون تن رسیده است. تولید 
فوالد در کش��ورهای اتحادی��ه اروپا در 
ماه س��پتامبر با افزایش ۱5/۶ درصدی 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته به  
۱۲/7 میلیون تن رس��یده است، اما این 
رق��م در ماه پی��ش از آن یعنی جوالی 
۱۱/۶ میلیون تن بود. کش��ورهای آسیا 
و اقیانوسیه  نیز در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ 
یعنی شهریور امسال ۱۰۱/9 میلیون تن 
فوالد تولید کردند که ۱۴/۶ درصد کمتر 

شده است.

کاهش تولید فوالد برای نخستین بار
تولید 

انتقاد فعاالن معدنی از عدم توانایی هپکو برای تامین ماشین آالت 

نیاز معدنکاران با شعار حل نمی شود 
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توسط آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا صورت گرفت
عدم تمديد هشدار ريسک پذير بودن آسمان ايران

»جهان صنعت«- سرپرست سازمان 
هواپيمايی کشوری از عدم تمديد هشدار 
ريسک پذير بودن فضای آسمان ايران 
توسط آژانس ايمنی هوانوردی اتحاديه 
اروپا خبر داد. سياوش اميرمكری اظهار 
کرد: اتحاديه هوانوردي اروپا در خصوص 
فضای پ��روازی ايران در ژانويه س��ال 

۲۰۲۰، اطالعيه ای هوانوردی مبنی بر محدوديت پروازی شرکت های اروپايی 
زير ارتفاع ۲۵ هزار پا در فضای کشور را صادر کرد که تا تاريخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ 
برابر با هشت آبان ماه ۱۴۰۰، معتبر بوده است. وی افزود: در جهت رفع و حذف 
اين محدوديت، رايزنی هايی توسط دفاتر تخصصی سازمان هواپيمايی کشوری و 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی با شرکت های هواپيمايی اروپايی، سازمان های 

هواپيمايی کشورهای منطقه و اروپا انجام شد.
اميرمكری تصريح کرد: بر همين اس��اس از روز ش��نبه هش��تم آبان اين 
محدوديت توسط آژانس ايمنی هوانوردی اروپايی براي شرکت های هواپيمايی 

اروپايی تمديد نشد.

بانک مرکزی اعالم کرد
کاهش معامالت و افزايش قیمت  مسکن

»جهان صنع�ت«- بانک مرکزی 
گزارش تحوالت بازار مس��كن ش��هر 
تهران در مهر امس��ال را منتش��ر کرد. 
بانک مرکزی متوسط قيمت مسكن در 
پايتخت را متری ۳۱/6 ميليون تومان 
عنوان کرد که نسبت به شهريور کاهش 

۰/۲ درصدی داشته است.
بر اين اس��اس، در مهر امس��ال ۵۴۷۱ فقره معامله مسكن به ثبت رسيد 
 که نس��بت به ش��هريور امس��ال که اين ش��اخص ۷۷۸۹ فقره بود، کاهش

 ۲۹/۸ درصدی نشان می دهد.
اين در حالی است که ماه مشابه سال گذشته )مهر ۱۳۹۹( تعداد معامالت 
مسكن ۸6۵6 فقره بود و در مهر امسال کاهش ۳6/۸ درصدی رخ داده است.

متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكونی در مهر سال جاری ۳۱ ميليون و 
6۳۱ هزار تومان است در حالی که ماه قبل از آن )شهريور ۱۴۰۰( هر متر اين 

شاخص ۳۱ ميليون و ۷۰۳ هزار تومان بود و ۰/۲ درصد کاهش داشته است.
متوسط قيمت مسكن در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته که متری 

۲6 ميليون و ۷۲۰ هزار تومان بود، افزايش ۱۸/۴ درصدی داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره بهای مسكن در شهر تهران در 
مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۴۸/۴ درصدی و در کل کشور 

افزايش ۵۱/۳ درصدی داشته است.
گران ترين منطقه تهران، منطقه يک با متوسط هر متر 6۹ ميليون و 6۷۰ 
 هزار تومان برآورد شده است و در رتبه های بعدی منطقه سه با ميانگين هر متر
 6۰ ميليون تومان و منطقه دو متری ۴۸ ميليون و ۸۸6 هزار تومان قرار دارند.

ارزان ترين منطقه پايتخت در مهر امسال منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۵ 
ميليون و ۱۴۴ هزار تومان بود و در رتبه های بعدی منطقه ۲۰ با ميانگين هر 
مترمرب��ع ۱۵ ميلي��ون و ۸۲۰ هزار تومان و منطقه ۱۵ با ميانگين متری ۱6 

ميليون و 6۷۳ هزار تومان قرار گرفته اند.
پرمعامله ترين منطقه تهران در بازار مسكن مهر ۱۴۰۰ به منطقه ۵ با ۷۹۳ 

فقره معامله و کم معامله ترين به منطقه ۱۹ با ۳۷ فقره اختصاص داشت.

احسان نیازمند- روز سه شنبه چهارم آبان خبر
ماه س��ال جاری، تعدادی از مالكان زمين های 
شمال و شمال ش��رق تهران مقابل ساختمان 
اس��تانداری تهران تجمع کرده بودند. آنها به 
ممانع��ت دولت ها از انتفاع مالكان نس��بت به 

حقوق قانونی و شرعی خود اعتراض داشتند.
اين اف��راد همچنين طی نام��ه ای به وزير 
راه و شهرسازی و اس��تاندار تهران، درخواست 

احقاق حقوق پايمال شده خود را داشتند.
اطالعات به دس��ت آم��ده در اين خصوص 
حاکی از آن هس��تند ک��ه زمين های موجود 
در اراضی ش��مال و شمال شرق تهران، از سال 
۱۳6۹ تا ۱۳۸۰ توسط دولت و بيشتر از طريق 
وزارت جهاد کش��اورزی در اختيار تعاونی های 
زيرمجموعه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی 
از قبيل تعاونی مس��كن وزارت کشور، تعاونی 
مس��كن قوه قضاييه، تعاونی مسكن سازمان 
آموزش و پ��رورش و... به منظور ساخت و س��از 
ق��رار گرفت؛ زمين هاي��ی که عمدتا متعلق به 
منابع طبيعی بود و جزو اراضی ملی محسوب 

می شد.
اين اراضی از شمال ش��رق تا ش��مال غرب 
تهران امتداد داش��تند. چنانچه بخواهيم اين 
زمين ها را دس��ته بندی کنيم، به چند بخش 
کلی خواهيم رسيد. اراضی سوهانک که حدود 
۱۸۰ هكتار وسعت داشته و متعلق به چندين 
تعاونی مس��كن است که بيشتر از تعاونی های 
وزارت جهاد کش��اورزی هس��تند. اراضی تِلو 
واقع در شمال ش��رق تهران که شامل تعدادی 
تعاونی مسكن و همچنين شخصی است. ديگر 
اراضی دارآباد، رحمان آباد، جمال  آباد، امامزاده 
قاسم، حصارک ش��ميران و مرادآباد پونک را 

شامل می شوند.
اراضی مراد آباد پونک به وسعت ۱۴۲ هكتار، 
حصارک شميران به وسعت سه هكتار، دارآباد 
به وس��عت ۲۴ هكتار، رحمان آباد به وس��عت 
۱۱ هكت��ار و فرح��زاد به وس��عت پنج هكتار 
هس��تند؛ زمين هايی ک��ه در مجموع بيش از 
۵۰۰ هكتار وس��عت دارند. بعضی از تعاونی ها 
اقدام به ساخت و س��از کرده اند، اما برخی ديگر 
ن��ه؛ اين تعاونی ها به جای اينكه خود اقدام به 
ساخت و ساز و س��پس فروش  واحدهای آماده 
به اعضا را در دس��تور کار خود قرار دهند، راه 

ساده تر را برگزيدند.
آن دس��ته از تعاونی هاي��ی ک��ه اق��دام به 
ساخت و ساز نكرده بودند، زمين ها را به صورت 
سندهای مشاع به اعضای خود فروختند. اين 
افراد به صورت مش��اع در اين زمين ها شريک 
بودند. بدين ترتيب هر فرد قادر به ساخت و ساز 
در زمين نبود، چرا که الزمه ساخت و س��از در 

زمين های مشاع، توافق ميان همه اعضاست.
بيش��تر اعضای تعاونی نيز اقدام به فروش 

سندهای خود به افراد ديگر کردند؛ خريدارانی 
که بر اس��اس اينكه اين زمين ها برای ساخت 
مسكن به اين افراد فروخته شده، اقدام به خريد 
آنها کردند. طبق قانون بايد تمامی حقوقی که 
شامل حال خريداران اوليه می شد به خريداران 
بعدی نيز منتقل شود. اما در سال ۱۳۸۵ طرح 
جامع تهران تعريف شد. طبق اين طرح جامع 
حد ترازی برای ساخت و ساز تعريف شد. اين تراز 
به ميزان ۱۸۰۰ متر تعيين شده و به آن معنا 

ب��ود که در زمين هايی با ارتفاع بيش از ۱۸۰۰ 
متر از س��طح دريا، امكان ساخت و س��از وجود 
ندارد. بنابراين مالكان ديگر قادر به ساخت و ساز 

در زمين های خود نبودند.
حال ۳۰ هزار مال��ک به موضوع عدم ارائه 
مجوز برای ساخت و ساز در اين اراضی اعتراض 
دارند؛ زمين هايی که به مساحت بالغ بر صدها 
هكتار در ش��مال، شمال ش��رق و شمال غرب 
تهران واقع شده اند. در صورتی که اين ۳۰هزار 

س��ند را به صورت ميانگين ب��ه خانواده های 
چهارنفره اختصاص دهيم، با تضييع حقوق ۱۲۰ 
هزار مالک مواجه می شويم. اين صاحبان سند 
دارای مجوز ساخت از باالترين مقامات کشور 
از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس 
شورای اسالمی، شورای نگهبان، آرای محاکم 
قضايی و ديوان عدالت اداری و همچنين نظر 
شرعی فقهای شورای نگهبان هستند؛ همگی 
اي��ن مراجع و مقام��ات تاييد کنن��ده حقوق 

ساخت و ساز اين مالكان به مانند اراضی ساخته 
شده مجاور هس��تند. مهم ترين آرای قضايی 
که بر اس��اس قانون واگذاری اين زمين ها در 
اين رابطه صادر ش��ده، م��اده ۳۲ و ۳۳ قانون 
حفاظ��ت و بهره ب��رداری از جنگل ها و مراتع 
است. همچنين مفاد ۱۴ و ۱۵ آيين نامه اجرايی 
آن که حائز اهميت اس��ت؛ قوانينی که وزارت 
جهاد کشاورزی را موظف کرده تا پرونده های 
مربوط به زمين های واگذار شده را به سازمان 
مل��ی و زمين و مس��كن ارج��اع دهد تا طبق 
تبصره ۴6 و ۵۴ قانون بودجه س��ال ۱۳۷۵ تا 
۱۳۷۸، تسويه حساب مالی اعمال شود. سپس 
اي��ن پرونده ها قادر خواهند ب��ود تا به منظور 

ساخت و ساز به شهرداری معرفی شوند.
حقوق ساخت و ساز توسط ماده های قانونی 
مذکور از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و مجلس ش��ورای اسالمی به مالكان تفويض 
شده است. زمين ها به مالكين واگذار شده اما 
آنها سال هاست که بالتكلف مانده اند؛ مالكينی 
که ب��ه علت تضيي��ع حقوق خ��ود، ناچار به 

اجاره نشينی شده اند. 
در اين ميان تعدادی از سنگرس��ازان جهاد 
کش��اورزی ک��ه در جنگ تحميلی ش��رکت 
داشته اند، خانواده شهدا، معلولين، جانبازان و 
اس��يران جنگ ايران و عراق نيز حضور دارند. 
بسياری از زمين ها نيز به مالكان بعدی فروخته 
ش��ده است؛ خريدارانی که با فروش خانه های 
خ��ود مبادرت به خريد اين زمين ها ورزيده اند 
اما اکنون از اين بالتكليفی متضرر شده اند. در 
مهم ترين دادگاهی که به منظور بررس��ی اين 
پرونده در ديوان عدالت اداری تش��كيل ش��د، 
حقوق ساخت و س��از مالكان ب��ه مانند حقوق 
هزاران هكتار اراضی س��اخته شده مجاور که 
طی ۳۰ سال گذش��ته در مناطق يک تا پنج 
صورت گرفته، تاييد ش��ده و قس��متی از طرح 

جامع شهر تهران باطل شده است.
 طی سی سال گذشته اقدامات فراوانی در 
خصوص احقاق حقوق مالكان توسط نماينده 
آنها صورت گرفته است. اما مسووالن مربوطه 
به داليل نامعلوم مانع تحقق اين حقوق پايمال 
ش��ده هستند و از رس��يدن مالكين به حقوق 
ش��رعی و قانونی خود جلوگيری می کنند. با 
وجود تجمعات متعدد و جلسات صورت گرفته 
و همچنين پيگيری ه��ای نمايندگان مالكان، 
آرای محاکم قضايی در اين خصوص کماکان 

اجرا نشده است. 
تصميمی که منجر به تضييع حقوق ديگران 
شود از نظر فقهای شورای نگهبان باطل اعالم 
ش��ده اس��ت. حال لزوم اعطای حقوق قانونی 
پايمال شده و جبران خسارات وارده طی اين 
سال ها به مالكان اراضی شمال، شمال شرق و 

شمال غرب تهران حس می شود.

»جهان صنعت« از بالتکلیفی پرونده اراضی شمال شرق تا شمال غرب تهران گزارش می دهد

صدای مردم را بشنوید!

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

کرمانشاه

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه:
75 درصد جايگاه های کرمانشاه فعال است

مديرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه با بيان اينكه هم اکنون ۷۵ درصد جايگاه های کليدی 
استان فعال است، گفت: مشكل عرضه سوخت در جايگاه ها حل خواهد شد و مردم می توانند بنزين ۱۵۰۰ تومانی بزنند. 
فريدون ياسمی با اشاره به اختالل فنی ای که در جايگاه های سوخت سراسر کشور و استان کرمانشاه ايجاد شده، اظهار 
کرد: با تالش نيروی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه مشكل ۷۵ درصد جايگاه های کليدی و اصلی 
استان خصوصا در سطح شهرها حل شده است.  وی ادامه داد: مشكل مابقی جايگاه ها نيز که عمدتا در مسيرهای فرعی 
واقع شده اند به زودی رفع خواهد شد. مديرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه با بيان اينكه هم اکنون 
عرضه بنزين در اين ۷۵ درصد جايگاه ها بر اساس قيمت بنزين سه هزار تومانی است، تاکيد کرد: اين مشكل به زودی هم 
حل خواهد شد و مردم می توانند بنزين ۱۵۰۰ تومانی بزنند. ياسمی يادآور شد: هيچ کمبودی از نظر تامين سوخت چه 

بنزين و چه نفت گاز نداريم. او تعداد جايگاه های عرضه فرآورده های نفتی در استان را ۱6۰ باب اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه:
تامین سوخت مشترکان خانگی اولويت شرکت گاز است

مديرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: يكی از مهم ترين اولويت های اين شرکت برای فصل سرد سال تامين 
و پايداری سوخت مشترکان خانگی است. سيروس شهبازی اظهار کرد: برای تامين سوخت مورد نياز مشترکان خانگی 
ممكن است در صورت نياز و براساس اعالم قبلی شرکت گاز استان نسبت به محدوديت و يا قطع گاز مصرفی اقدام کند. 
وی ادامه داد: نيروگاه ها و صنايع عمده الزم است اين آمادگی را داشته باشند که از سوخت مايع و جايگزين که براساس 
هماهنگی های به عمل آمده با شرکت پخش فرآورده های نفتی در اختيار آنها قرار گرفته و ذخيره کرده اند استفاده کنند. 
شهبازی ادامه داد: با توجه به ورود به فصل سرد سال و نظر به هماهنگی به عمل آمده با شرکت پخش فرآورده های نفتی 
استان، نيروگاه ها و صنايع عمده بايد نسبت به تهيه و ذخيره سازی سوخت دوم و جايگزين اقدام کنند. مديرعامل شرکت 
گاز کرمانشاه تصريح کرد: اولويت اول شرکت گاز استان در فصل سرد تامين و پايداری سوخت مشترکين بخش خانگی 

است هرچند انتظار می رود شهروندان مانند هميشه صرفه جويی های الزم را در مصرف سوخت داشته باشند.

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب کرمانشاه عنوان کرد
بهره برداری از 5 تصفیه خانه در صورت تخصیص اعتبار

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه از تكميل پنج تصفيه خانه فاضالب استان تا سال 
آينده، در صورت تخصيص اعتبار الزم خبر داد.  ايرج ش��هبازی با اش��اره به افزايش بودجه بخش فاضالب اس��تان کرمانشاه در 
سال ۱۴۰۰ گفت: سال ۱۴۰۰ در بخش فاضالب استان کرمانشاه اعتباری بالغ بر ۳۰۰ ميليارد تومان مصوب شد که در صورت 
تخصيص اين اعتبار رونق قابل توجهی در پروژه های فاضالب شاهد خواهيم بود. معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت 
آب و فاضالب اس��تان کرمانش��اه از در دست احداث بودن هفت تصفيه خانه فاضالب ديگر در استان ياد کرد و افزود: در صورت 
تخصيص اعتبار پنج تصفيه خانه تا سال آينده به بهره برداری خواهد رسيد. شهبازی گفت: تمام سعی خود را خواهيم کرد که در 
صورت تخصيص اعتبار الزم ساخت پنج تصفيه خانه استان شامل روانسر، جوانرود، تازه آباد، سرمست و کرندغرب در سال آينده 
به بهره برداری برسد. تصفيه خانه فاضالب روانسر ۵۴ درصد، جوانرود ۵۹ درصد، تازه آباد ۷۵ درصد، سرمست ۲۰ درصد و کرند 

غرب ۴۵ درصد پيشرفت فيزيكی دارد.

البرز

طی مراسمی با حضور مسووالن در نظرآباد صورت گرفت
 گشايش مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی پسرانه 

نظرآباد- غالمرضازارع- مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی افراد 
دارای اختالل هوش رشدی پسران باالی ۱۴ سال پسران در روستای نجم آباد 
شهرستان نظرآباد با حضور امام جمعه، فرماندار نظرآباد، معاون توانبخشی استان 
البرز، رييس بهزيستی شهرستان و جمعی از ديگر مسووالن افتتاح شده و به 
بهره برداری رسيد. فرماندار نظرآباد در اين مراسم ضمن قدردانی از زحمات 
رياست و پرسنل اداره بهزيستی و خيرين گرانقدر اين حوزه، عبادت واقعی را 
خدمت خالصانه به مردم بيان داشت. وی افزود: طی بازديدهای به عمل آمده 
از مراکز تحت پوشش بهزيستی در شهرستان به حمداهلل شاهد انسجام و تالش 

برای خدمت واقعی به مراجعان بوده ايم که دارای اهميت بسيار است. قاسمی در ادامه گفت: جامعه هدف بهزيستی و کسانی که 
به هر دليل دارای کم توانی ظاهری هستند قشر ارزشمندی بوده که با تمام محدوديت های جسمی موجود در بسياری از مواقع 

در جامعه موفق و تاثيرگذار نيز بوده و هرگز نبايد از توانمندی های آنان چشم پوشی کرد.

در نشست نمایندگان مردم شهرستان های البرز مطرح شد
 تاکید بر توجه ويژه به مشکالت بخش چندار ساوجبالغ 

نشست نماينده مردم شهرستان های ساوجبالغ، 
نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسالمی 
با روسای شوراهای اسالمی بخش چندار برگزار شد.  
حدادی نماينده مردم به همراه معاون هماهنگی امور 
عمرانی فرمانداری شهرستان با حضور در بخشداری 
چندار با روسای شوراهای اسالمی روستاهای تابعه 
بخش و روسای ادارات بخش ديدار و گفت وگو کرد. 

وی با بيان اهميت ارائه خدمات شايسته به روستاهای بخش چندار بر توجه ويژه برای ارائه خدمات در بخش چندار تاکيد کردند. گفتنی 
است در اين نشست، روسای شورای اسالمی روستاهای تابعه بخش ديدگاه ها و مسائل مرتبط با روستای خود را بيان کردند. در پايان 

اين نشست فالح پور بخشدار چندار از توجه ويژه حدادی نماينده مردم در مجلس شورای اسالمی به بخش چندار قدردانی کرد.

ایالم

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم تاکید کرد
لزوم رعايت نکات ايمنی در استفاده از وسايل گرمايشی

فاطمه نیکوند- مدير عامل شرکت گاز استان ايالم با اشاره به اينكه رعايت نكات ايمنی در استفاده از وسايل گرمايشی الزامی است، 
گفت: با توجه به نزديک شدن فصل سرما برای جلوگيری از وقوع حوادث دلخراش، رعايت نكات ايمنی در استفاده از وسايل گرمايشی 
الزامی است. عباس شمس الهی با بيان اينكه شهروندان قبل از راه اندازی و استفاده از بخاری بايد از بازبودن مسير دودکش اطمينان حاصل 
کنند، افزود: هر وسيله گازسوز بايد يک دودکش مجزا و مخصوص به خود داشته و حداقل يک متر از کف پشت بام و لبه ديوار مجاور 
فاصله داشته باشد. او به اهميت کنترل دقيق وسايل گازسوز به منظور اطمينان از سالمت کارکرد آنها اشاره و اظهار کرد: نصب کالهک 
H در مبادی خروجی دودکش ها به دليل ممانعت از برگشت فشار جريان باد و سهولت در خروج گازهای سمی الزامی است و برای 
حفظ سالمت جانی و جلوگيری از خسارت های مالی، رعايت اين نكات بايد جدی گرفته شود. شمس الهی با بيان اينكه مشترکين گاز از 
قرار دادن خروجی دودکش در داخل راهروها، حياط خلوت های مسقف و همچنين به صورت افقی به منظور جلوگيری از حوادث ناشی 
از گازگرفتگی خودداری کنند، تصريح کرد: بخاری بدون دودکش به هيچ عنوان نبايد در محيط های بسته مانند اتاق خواب نصب شود و 

نصب آبگرمكن در مكان هايی مانند انباری، آشپزخانه های کوچک، حمام يا رختكن و نورگيرها می تواند منجر به حوادث ناگوار شود.

اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان کرد
فرونشست زمین، تهديدی جدی برای شبکه و تاسیسات گازرسانی

مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان با هشدار درباره اينكه فرونشست زمين و آسيب رسيدن به تاسيسات گاز، خطرات 
بسيار جدی به همراه دارد، گفت: امروز در شرايط مناسب و خوبی قرار داريم اما چناچه فرونشست زمين در منطقه ای اتفاق 
بيفتد شبكه های گاز در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. سيد مصطفی علوی با اشاره به گستره شبكه های گاز در 
سطح استان اصفهان گفت: فرونشست زمين برای تاسيسات گاز چنانچه کنترل شود خطر انفجار و خسارات مالی و جانی 
به همراه خواهد داشت. وی افزود: در صورت فرونشست زمين، در هر نقطه ای تنش ايجادشود احتمال پارگی خطوط گاز 
وجود دارد ولی خوشبختانه از آنجا که شبكه های گازرسانی عمدتا با لوله های پلی اتيلن اجرا شده، انعطاف خوبی داشته و 
تحمل بهتری در مقابل تنش های وارده دارند. علوی با بيان اينكه احتمال تهديد شبكه های گاز در همه مناطق استان وجود 
دارد، گفت: تاکنون حدود ۲۷ هزار کيلومتر شبكه گذاری و يک ميليون و ۱۱۰ هزار علمک گاز در نقاط مختلف استان نصب 

شده است که در صورت وقوع فرونشست در هر منطقه احتمال ورود خسارت به تجهيزات گاز وجود دارد.

خوزستان

به مناسبت گرامیداشت یاد 74 دانش آموز شهید در حمله موشکی عراق برگزار شد
سی و هشتمین يادواره شهدای مدرسه پیروز بهبهان

بهبهان- دایی زاده- به مناسبت سالگرد ۷۴ الله خونين مدرسه شهيد پيروز بهبهان سی و هشتمين يادواره شهدای اين مدرسه 
در محل مدرسه شهيد حمداهلل پيروز بهبهان برگزار شد. شامگاه روز سه شنبه چهارم آبان به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره ۷۴ 
دانش آموز و فرهنگی شهيد در حادثه حمله موشكی جنايتكاران بعثی در سال ۱۳6۲ به مدرسه شهيد پيروز، سی و هشتمين يادواره 
شهدای مظلوم پيروز در مدرسه شهيد حمداهلل پيروز بهبهان برگزار شد. اين مراسم باشكوه با حضور آيت اهلل ناصری امام جمعه 
شهرستان، کورش مودت مديرکل آموزش و پرورش خوزستان و هيات همراه،عبدالرضا فرجيان مديرکل بنياد شهيد استان خوزستان، 
محمد طال مظلومی نماينده شهرستان بهبهان و آغاجاری، يوسف زمانی اصل فرماندار شهرستان، رسول عبدی پور مدير آموزش و پرورش 
بهبهان، مديران ادارات و دستگاه های دولتی شهرستان بهبهان، خانواده معظم شهدا و بازماندگان حادثه و دانش آموزان، فرهنگيان و 

جمع بی شمار و بی مثالی از مردم متدين و شهيدپرور بهبهان برگزار شد.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
شست وشوی 90 پست برق برای مقابله با ريزگردها

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: در راستای پاکسازی و رفع آلودگی از شبكه، بيش از ۹۰ پست برق و ۳۰۰ زنجيره 
مقره شست وشو شده است. سيدمهرداد بالدی موسوی بيان کرد: با توجه به عبور از پيک بار شبكه و کاهش بار و امكان پذير بودن مانور در شبكه، کار 
شست وشوی تجهيزات پست های برق و خطوط با سرعت بيشتری در حال انجام است تا در آلودگی های زمستان پيش رو، شبكه دچار حادثه و خاموشی 
نشود. وی افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها احتمال وقوع ريزگردها افزايش پيدا کرده که خطری بالقوه برای آلودگی شبكه برق است و می تواند منجر 
به حادثه های ناخواسته ای روی تجهيزات شود. بالدی موسوی تصريح کرد: عالوه بر ريزگردها آلودگی های صنعتی در استان نيز برای تجهيزات برق 
خطرناک است و بايد به صورت دوره ای شست وشو داده شوند. او افزود: به همين دليل برای حفظ امنيت شبكه، کار شست وشوی تجهيزات در حال 

انجام است و بر اساس اولويت و ميزان آلودگی مناطق تجهيزات به وسيله گروه های عملياتی شست وشو داده می شوند.

خراسان رضوی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی
۲۲ درصد از مدارس قوچان بايد تخريب شود

مديرکل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس خراسان رضوی ۲۲/۳ درصد مدارس قوچان را تخريبی و ۳6 درصد آن را نيازمند استحكام دانست. ابوالقاسم 
بابايی در مراسم تجليل از جمعی از خيرين مدرسه ساز قوچان که در سالن اجتماعات خيرساز ماه منير اکرمی برگزار شد، عنوان کرد: حدود ۴۵۰۰ خير 
مدرسه ساز در استان خراسان رضوی ساالنه ۲۰۰ ميليارد تومان به تعهدات خود عمل می کنند. به عنوان نمونه از ۱۳۰ هزار مترمربع فضاهای آموزشی 
افزوده  شده در سال جاری به آموزش و پرورش استان خيران در ۵۰ درصد آن مشارکت داشته اند. وی با تاکيد بر اينكه دولت مكلف است در پروژه های 
مشارکتی تعهدات خود را در مقابل خيرين به انجام رساند، گفت: سال گذشته ۱6۰ ميليارد تومان به تعهدات مشارکتی در خراسان رضوی عمل شد که 
در سال جاری نيز به همين ميزان تعهدات عملی می شود.مديرکل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس خراسان رضوی بيان کرد: در راستای اجرای سند 

تحول بنيادين عالوه بر توجه به احداث و استحكام پروژه های آموزشی با مشارکت خيرين تهيه تجهيزات آموزشی نيز در دستور کار قرار دارد.
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وضعیت قرمز صندوق های دولتی
ایسنا- بیش از یک سال و نیم از عرضه سهام دولت در بانک ها، بیمه ها به 
نام صندوق »دارایکم« و پاالیشگاه های مختلف به نام صندوق »پاالیشی یکم« 
گذشته است و درحالی که خریداران پاالیشی یکم حتی یک روز همرنگ سود 
به خود ندیدند. در این روزها و همسو با ریزش های پی در پی بازار سرمایه قیمت 
دارایکم نیز به قیمت روز عرضه نزدیک شده است. تبعات وعده و وعیدهایی که 
در روزهای اوج بازار سرمایه در اوایل سال گذشته داده شد هنوز تمام نشده و 
سهامداران بسیاری در صف های فروش زندانی شده اند. در این میان نیز افرادی 
بودند که دست به خرید سهام دولت کردند که در قالب صندوق های مختلف 
ارائه می شد. در واقع در آن روزها اعالم شد که این صندوق ها قرار است عدالت 
را بین مردم برقرار کنند و سودده باشند. در این راستا وعده عرضه سه صندوق 
دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی 
و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. دولت 
بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت های 
خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار 
کند. این صندوق ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی 
دارای کد ملی می توانست خریدار آنها باشد. بر این اساس، صندوق اول با نام 
دارا یکم در اوایل تابستان سال گذشته عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد. 
در واق��ع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از 
دولت جمهوری اسالمی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت 
و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد. در پذیره نویسی 
صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که همراستا 
با روزهای صعودی بازار س��رمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد 
سود هم پیش رفت. سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط 
چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، 
این صندوق همچنان در سود قرار داشت. البته به نظر می رسد ریزش پی در پی 
این روزهای بورس دامن این صندوق را هم گرفته است و برای نخستین مرتبه 
از زمان عرضه دارایکم تا لحظه ای که این گزارش نوشته شده است قیمت این 
صن��دوق ل��ب مرز قرار گرفته و درحال حاضر با قیمت ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان 

معامله می شود.
مسیر سوددهی پاالیشی یکم از همان ابتدا کامال از دارایکم جدا شد. پاالیشی 
یکم باقی مانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس 
بود که عرضه آن با اختالف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای 
برای ریزش بازار شد! این صندوق عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار 
بود. هر واحد این صندوق نیز در روز عرضه ۱۰ هزار تومان قیمت داشت اما در 
روزهای ریزشی بازار به پنج هزار تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رسید. 
درحال حاضر نیز این صندوق کمی بیش از ۶۷۰۰ تومان قیمت دارد. این در 
حالی است که محمدعلی دهقان دهنوی رییس سابق سازمان بورس و اوراق 
بهادار بارها اعالم کرده بود که سهم های دولتی نیز باید دارای بازارگردان باشند 
و دولت نیز مانند هر ناشر دیگری باید از سهم خود حمایت کند. اتفاقی که به 
نظر نمی رسد محقق شده باشد. از سوی دیگر قرار شد سهم جدید پاالیشی 
یکم یا سهم های دیگر به سهامداران  ETFشود. وعده ای که قرار بود به تصویب 
سران قوا برسد اما از حدود هفت ماه قبل تاکنون در خاموشی فرورفته و دیگر 

خبری از جبران خسارت خریداران  ETF های دولت نشد.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد
تضعیف اقتصاد زیرزمینی با حذف قیمت گذاری دستوری

ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از قیمت گذاری دستوری گفت: حذف 
قیمت گذاری دستوری باعث می شود، اقتصاد واقعی جایگزین اقتصاد زیرزمینی 
ش��ده و زمینه تضعیف رانت و داللی در بازار فراهم ش��ود. امیرعلی امیرباقری 
اظهار کرد: نکته ای که اکنون در بازار پررنگ شده میزان عرضه در بازار است که 
پرشتاب نیست و در مقابل ورود نقدینگی به سمت تقاضا هم چندان پرقدرت 
نبوده است که همین امر باعث ایجاد تردید در رفتار سهامداران خواهد شد. وی 
با تاکید بر اینکه پول های پرقدرت عمدتا در سپرده های بانکی و صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت در انتظار ایجاد روندی قوی در معامالت بازار سهام 
هستند، گفت: مباحث مربوط به تحلیل های بنیادی باید یاری کننده این مسائل 
باشند، در غیر این صورت پس از رشد چندروزه دوباره شاهد حرکت اصالحی 
در بازار خواهیم بود و شاخص بورس به نقطه اول بازمی گردد، از این رو می توان 
گفت بازار در کوتاه مدت ادامه دهنده روند نوسانی خود خواهد بود. امیرباقری با 
بیان اینکه مسائل سیاسی جزو مباحثی هستند که در راس عوامل خارجی قرار 
دارند، اظهار کرد: این ابهام به مرور در حال برطرف شدن و کنار رفتن از بدنه 
بازار است و می تواند به مرور تاثیرگذار بر تغییر روند معامالت بورس باشد. این 
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: موارد مربوط به سیاست خارجی، برجام 
و پول های بلوکه شده تاثیرگذار بر نرخ ارز خواهند بود و باعث ایجاد فشار بر روند 
بازار می شوند، اما افزایش نقدینگی می تواند روند نزولی بازار را که تحت تاثیر 
اتفاقات سیاس��ی رخ می دهد خنثی کند و ضربه گیر ریزش بازار باش��د. وی با 
تاکید بر اینکه اکنون دو منبع می تواند باعث فشار در بازار و تامین منابع مالی 
از طریق این بازار شود، خاطرنشان کرد: بحث خوراک یا مواد اولیه به طور حتم 
در بهای تمام شده کاال منعکس می شود و می تواند تاثیرگذار بر قیمت سهام 
شرکت ها در بازار باشد. امیرباقری به موضوع وضع مالیات و اعمال عوارض بر 
ش��رکت ها اشاره کرد و گفت: دولت باید از طریق مالیات، کسری بودجه خود 
را تامین و هزینه های جاری را پرداخت کند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه 
داد: این نکته باید مدنظر باشد که فعاالن بازار در حالت کلی مخالف آزادسازی 
قیمت ها نیستند اما اعتقاد بر این است که براساس وضعیت حاکم در بازار آزاد، 
آزادس��ازی قیمت ها باید در سمت فروش و بهای تمام شده رخ دهد تا اقتصاد 
واقعی جایگزین اقتصاد زیرزمینی شود و زمینه نابودی رانت و داللی در بازار 
را فراهم کند. وی با تاکید بر اینکه اگر دولت می خواهد بهای تمام شده و نرخ 
خوراک را واقعی سازی کند باید دست از قیمت گذاری دستوری بردارد، گفت: 
دولت بارها به این موضوع اشاره داشته است که قیمت گذاری دستوری جز رانت 
و فس��اد چیزی را به همراه ندارد و فعاالن بازار سرمایه امیدوارند تا دولت این 
شعار را تا زمان تحقق کامل دنبال کند و سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه از 
آزادسازی قیمت ها در کلیت اقتصاد منتفع شوند. امیرباقری به روند معامالت در 
بازارهای جهانی اشاره کرد و افزود: طی دو هفته گذشته اتفاق خاصی در حوزه 
قیمت های جهانی رخ نداده است، بعد از رشدهای اخیر در قیمت های جهانی 
و به ویژه نرخ گاز شاهد تاثیر آن بر شرکت های شاخص ساز و بزرگ بودیم که 

از خوراک گازی برخوردارند.

س��هامداران با توجه به احتمال ریسک  های 
مختلف در بازار سرمایه، به خرید اوراق بدهی روی 
می آورند، غافل از اینکه این اوراق در حقیقت یک 
س��ود ثابت و خطی می دهند. در حالی که بازار 
سرمایه در روند بلندمدتی که تا به حال داشته 
همیش��ه بیشترین سوددهی را نسبت به سایر 
بازارهای موازی، نصیب س��هامداران خود کرده 
است. یک کارش��ناس بازار سرمایه با بیان این 
مطلب اظهار کرد: سهامداران به  جای خرید اوراق 
بدهی بهتر است صبوری کرده و سهام ارزشمند 
خود را نگهداری کنند. حمیدرضا جیهانی عنوان 
کرد: نمودار افزایش ضریب پایه پولی در گزارش 
شهریورماه بانک مرکزی، بیانگر سرعت بیشتر 
آن نسبت به روند افزایش تولید نقدینگی است 
که مشابه این اتفاق در فروردین ۱۳۹۹ نیز رخ 
داده اس��ت. این موضوع مؤید این است که بازار 
سرمایه با توجه به رشد شتابان نقدینگی، رونق 

خوبی در نیمه دوم سال خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
افزایش نقدینگی در کش��ور و همچنین روند 
افزایش ضریب پایه پولی مطابق با گزارش های 
بانک مرک��زی نویدبخش رونق بازار س��رمایه 
اس��ت، گفت: اتفاق��ی که با افزای��ش نرخ پایه 
پولی به دلیل چاپ پول در ابتدای سال توسط 
دولت قبل انجام ش��د، در ش��هریورماه امسال 
هم در عملکرد بانک مرکزی منعکس ش��د. از 
این رو، س��هامداران باید توجه داشته باشند که 
احتماال بازار سرمایه در انتهای پاییز یا زمستان، 
رونق پیدا می کند و سودهایی که می توانند در 
بازار س��رمایه داشته باشند را با بازارهای مشابه 
مقایسه نکنند. جیهانی با اشاره به سرمایه های 
سرگردان در جامعه گفت: این سرمایه ها، بخش 
باالی نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده  
و دارندگان آنها به دنبال نوعی از سرمایه گذاری  
هستند تا از طریق آن هم سرمایه خود را از تورم 
مصون بدارند و هم سودآور باشد. وی افزود: دو 
بازار پیش روی این سرمایه های سرگردان وجود 
دارد: بازار پول و بازار سرمایه. در بازار پول، بانک 
مرک��زی از قاعده بازار بین بانکی و مدل بازار باز 

ب��ه عنوان راهکارهای��ی که به تامین نقدینگی 
بانک ها می انجامد، برای مدیریت آن بهره برده 
و کری��دور نرخ بهره بین بانکی را بین ۱۴ تا ۲۲ 
درصد تعریف کرده اس��ت. این کارشناس بازار 
پول و سرمایه با اشاره به سود بانکی تصریح کرد: 
نرخ سود بانکی در تیرماه به کف خود در سال 
رسید و در کانال ۱۸ درصد قرار گرفت و نتیجه 
آن، رونق شهریورماه بورس بود. ولی در ادامه با 
توجه به سیاس��تگذاری هایی که بانک مرکزی 
داشت، سود بانکی افزایش یافت. وی ادامه داد: 
نرخ سود بانکی ۲۰ درصد به این معنی است که 
بازده سرمایه گذاری فرد معادل عدد پنج است. 
به بیانی دیگر، فرد هر اندازه که سرمایه گذاری 
می کند، با ضریب پی بر ای )P/E(  پنج می تواند 
از س��رمایه گذاری خود سود کسب کند. سود 
بانکی، سود بدون ریسک و تضمین  شده است. 
این در حالی اس��ت که در بازار رقیب که همان 

بازار سرمایه است، سرمایه گذار در سرمایه گذاری 
خود با ریسک مواجه می شود، زیرا ریسک در ذات 
بازار سرمایه نهفته است. طبیعی است که در این 
بازار، سرمایه گذار به P/E پنج رضایت نمی دهد و 
انتظار بازدهی باالتری دارد تا وارد این بازار شود. 
به گفته این کارشناس بازار سرمایه افزایش نرخ 
بهره بین بانکی و به تب��ع آن افزایش نرخ بهره 
بانکی، سبب می شود س��رمایه های سرگردان 
به جای اینکه به طور مستقیم به بخش واقعی 
اقتصاد از طریق شرکت های پذیرفته شده بورسی 
وارد ش��وند، در بانک ها دپو ش��وند. وی با بیان 
اینکه سپرده های بانکی نقش چندانی در تولید 
و افزایش کارایی صنایع کشور ایفا نمی کنند، در 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه 
)س��نا( خاطرنشان کرد: طی س��ال های اخیر 
مش��اهده شده است بانک ها از بهره وری باالیی 
برخوردار نبوده اند و تزریق این سپرده های بانکی 

در قالب وام به بنگاه های زیرمجموعه، گاه غیرمولد 
بوده و این موضوع منجر به دور باطل می شود که 
نه تنها از رشد اقتصادی کشور جلوگیری می کند، 
بلکه به  دلیل انباشته نشدن واقعی سرمایه، آینده 

اقتصاد را نیز با چالش مواجه می کند.
تامی�ن مال�ی دول�ت از طری�ق بازار  � 

سرمایه
جیهانی با اشاره به اینکه دولت طی ماه های 
اخیر به بازار سرمایه به منظور تامین مالی فشار 
وارد کرده اس��ت، ابراز ک��رد: دولت برای تامین 
کس��ری بودجه خ��ود، اقدام به ف��روش اوراق 
بدهی از طریق بازار سرمایه کرده است. براساس 
آمارهای بانک مرکزی، در س��ال گذشته، ۳۲۷ 
ه��زار میلیارد تومان در ش��ش ماهه نخس��ت 
س��ال تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام 
ش��ده است. ۲۳۰ هزار میلیارد از مبلغ یادشده 
از طریق بخش های س��رمایه ای مانند افزایش 

س��رمایه ها و عرضه های اولیه ب��وده و ۹۷ هزار 
میلیارد تومان از طری��ق بازار اوراق بدهی بوده 
است. وی در همین راستا گفت: در شش ماهه 
نخست امسال، این مبلغ به ۲۳۸ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. این موضوع حکایت از رونق 
پایین بازار س��رمایه طی این مدت دارد. تامین 
مالی بازار س��رمایه  که همان افزایش سرمایه از 
طریق آورده نقدی سهامداران یا تجدید دارایی ها 
است، مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعالم شده 
که کاهش ۶۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته، نشان می دهد. اما در بخش اوراق 
بدهی، با افزایش ۳۵درصد به ۱۳۳ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. فروش اوراق بدهی دولت طی 
شهریور ماه به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که 
بیشترین مقدار در دوره شش ماهه نخست سال 
بوده است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، 
بررسی ارقام یادش��ده، نشان می دهد به جای 
اینک��ه تامین مالی واقعی انجام و دولت از رونق 
بازار سرمایه بهره مند شود و بتواند اوراق خود را در 
دوران رونق به سرمایه گذاران عرضه کند، با روند و 
سیاستگذاری نادرستی که داشته، به جای تحقق 
وعده های خود، منجر به رکود و افت شدید در 

هفته های اخیر در بازار سرمایه شده است.
ض�رورت همراهی دو ب�ال اقتصادی  � 

کشور
جیهانی تاکید کرد: رقابت میان بازار پول و 
بازار سرمایه، می تواند اقتصاد را زمین بزند، این 
در حالی اس��ت که همراهی و همکاری این دو 
بازار اصلی در تامین مالی صنایع مختلف، منجر 
به رشد اقتصادی کشور و بهره مندی این نظام 
در کش��ور می  شود. این کارشناس بازار سرمایه 
خاطرنش��ان کرد: الزم است دولتمردان به این 
نکته توجه داشته باشند که بورس، قلک دولت 
نیست و نباید نگاه ابزاری به بازار سرمایه داشته 
باش��ند، زیرا این نگاه منجر به از دس��ت رفتن 
کارایی و کارکرد اصلی بازار سرمایه در تامین مالی 
بنگاه های بخش اصلی اقتصاد می شود. همچنین، 
بی اعتمادی ناش��ی از آن، سبب گریزان شدن 

نقدینگی سرگردان از بورس می شود.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

مقایسه اشتباه بازدهی بازارهای سرمایه و بدهی
خبر

عرضه نفت خام و برخی محصوالت پتروشیمی در بورس 
انرژی در اولویت برنامه های مجلس قرار گرفته و کمیسیون 
ان��رژی تاکید خاصی بر تقویت این بورس دارد. س��خنگوی 
کمیس��یون ان��رژی مجلس درباره عرضه منظم و مس��تمر 
نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی در بورس انرژی گفت: 
در صورت باور به شفافیت و اتخاذ سیاست ها و تدابیر مناسب 
به منظور استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، عرضه نفت خام 
و فرآورده ه��ای نفتی در بورس انرژی امکان پذیر خواهد بود. 
مصطفی نخعی اف��زود: عرضه بخش زی��ادی از نفت خام و 
فرآورده های نفتی ضمن کشف قیمت شفاف، منابع درآمدی 
بیش��تری را نصیب کشور کرده و ظرفیت های بالقوه بخش 

خصوصی را فعال تر می کند.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در حال حاضر بحث مربوط به عرضه نفت خام و برخی 
محصوالت پتروشیمی در بورس انرژی در اولویت کارها قرار 
گرفته و کمیسیون انرژی هم به آن تاکید ویژه دارد. وی در 
ادامه اظهار کرد: ما به دنبال تقویت بورس انرژی هستیم به این 
صورت که بیشتر ظرفیت حوزه انرژی در بخش های مختلف 
)باالدستی و پایین دس��تی( و بخش عمده ای از محصوالت 
پتروشیمی  با پایه انرژی در بورس انرژی عرضه شود. نخعی 
در گفت و گو با پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا( عنوان کرد: 

بنابراین، این موضوع به شفاف س��ازی بیشتر و رقابتی شدن 
قیمت ها و اس��تفاده از توانمندی بخش خصوصی در دوران 
تحریم کمک خواهد کرد. این نماینده مجلس خاطرنش��ان 
کرد: امیدوارم تالش برای رونق و توسعه روزافزون بازار انرژی 

کش��ور که منطبق با سیاست های کالن اقتصادی حاکم بر 
کشور است، بتواند در بلندمدت عالوه بر تقویت توانمندی های 
بخش خصوصی به ارتقای ش��فافیت و رقابت در بازار انرژی 

ایران منجر شود.

عرضه های بورس انرژی � 
گفتنی است روز گذشته انواع محصوالت پتروشیمی در رینگ 
داخلی بورس انرژی ایران عرضه ش��د. بر این اس��اس کاالهای 
نیتروژن مایع پتروشیمی مبین، اکستراکت نفت سپاهان، حالل 
۴۰۲، حالل ۴۰۴، آیزوفید، آیزوریسایکل و ریفورمیت پاالیش 
نفت تبریز، اکستراکت سنگین  DAE۴۰و اکستراکت سبک 
DAE۱۰ شرکت نفت ایرانول و MTBE پتروشیمی شیمی 
بافت در رینگ داخلی بورس انرژی ایران عرضه شد. در همین حال 
شایان ذکر است که روز چهارشنبه پنجم آبان نیز بورس انرژی 
میزبان کاالهای حالل ۴۰۲ پاالیش نفت تبریز، حالل ۵۰۲ و 
حالل ۴۰۲ پاالیش نفت اصفهان، نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی 
خلیج فارس، نفتای سنگین پاالیش نفت تهران، پنتان پالس 
پتروشیمی پارس، برش سنگین پتروشیمی بندر امام و نفتای 
سبک پاالیش نفت آبادان در رینگ داخلی و ته مانده تصفیه شده 
برج تقطیر )ATR-۱۴۰( پاالیش نفت شازند، گاز مایع مجتمع 
گاز پارس جنوبی، رافینت۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت، بنزین 
پیرولیز و هیدروکربن های هیدروژنه سبک )A۸۰( پتروشیمی 
شازند در رینگ بین الملل بود. طی معامالت روز چهارشنبه بیش 
از ۱۲۳ ه��زار و ۹۵۲ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش 
از ۲۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال در بازار فیزیکی 

بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد

ضرورت تقویت بورس انرژی

نمایه

بازار سرمایه چند هفته ای است که وارد فاز رکودی شده 
و مرتب��ا در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی درجا 
می زند. علی سامانی فرد کارشناس بازار سرمایه در خصوص 
وضعیت بازار بیان کرد: ماهیت بازار سرمایه به گونه ای است 
که هرگز یک دلیل عامل تعیین روند بازار نیست و به همین 
خاطر، کارشناس��ان و تحلیلگ��ران در مورد دلیل منفی ها و 
درجا زدن های بازار س��رمایه به اجماع نظر نرسیده اند، اما به 
هر حال می توان دالیلی برای درجا زدن های این روز های بازار 
سرمایه مطرح کرد. این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر 
اهمیت تحلیل در روند بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه 
همواره بازاری تحلیل محور است و با توجه به برخی عوامل 
سیاسی و کالن اقتصادی و همچنین برخی سیاستگذاری های 
دولت، ریسک سیستماتیک ابهام و عدم اطمینانی که روی 
بازار سرمایه سایه افکنده، رفتار فعاالن بازار سرمایه، چندان 
هم غیرمنطقی نیست. وی افزود: نکته اینجاست که دولت ها 
فراموش می کنند که اعتم��اد عمومی به عنوان اصلی ترین 
سرمایه حاکمیت، باید حفظ ش��ود و مادامی که اعتماد در 
فضای اقتصادی کمرنگ باش��د و فعاالن اقتصادی از جمله 
فعاالن بازار سرمایه در تحلیل های خود دچار عدم اطمینان 

باشند، بازار ها به سمت رکود خواهند رفت.
وی در گفت و گو با بورس نیوز افزود: نخستین دلیلی که در 
وضعیت این روز های بازار سرمایه تاثیر گذار بوده، این است که 
به نظر می رسد دست هایی در حال کنترل بازار سرمایه هستند 
و البته نوک پیکان منتقدان به س��مت دولت است، چراکه 
بزرگ ترین سرمایه گذار بازار سرمایه دولت است و حدود ۷۵ 
درصد از شرکت های بازار سرمایه متعلق به مجموعه های دولتی 
است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر فرضیه 
دخالت و دستکاری دولت در بازار سرمایه را بپذیریم، توجه 
به دو نکته خالی از لطف نیست. اولین نکته اینکه مدیران بازار 
سرمایه مدعی هستند انتشار اوراق دولتی، نقش مخربی در بازار 
سرمایه نداشته، در حالی که فروش بی رویه اوراق بدهی، تنها 
راه دولت برای پوشش کسری بودجه بوده و به نظر می رسد 
با کنترل بازار سرمایه، تالش شده که منابع از سهام به سمت 
بازار بدهی و خرید اوراق هدایت شود. اگر این رویه تداوم یابد، 

یک فاجعه ایجاد خواهد شد، چراکه دولت برای جذب منابع، 
بازار های موازی از جمله بازار پول و بازار س��رمایه را کنترل 
می کند. کنترل بازار پول به این معناست که در صورت عدم 
افزایش نرخ بهره بانکی، در میان مدت سپرده ها از بانک ها خارج 
ش��ده و راهی بازار اوراق بدهی خواهد شد. سامانی فرد ادامه 
داد: در نتیجه کسری منابع در بانک ها ایجاد شده و بانک ها 
برای جبران کسری منابع دو راهکار پیش رو دارند. راهکار اول، 
استقراض از بانک مرکزی یا از بازار بین بانکی است که موجب 
افزایش نرخ بهره بین بانکی می ش��ود و احتماال بانک مرکزی 
جرایمی هم برای برخی از این بانک ها در نظر خواهد گرفت. 
راهکار دوم، تامین نقدینگی بانک ها از محل واگذاری برخی 
منابع و سرمایه گذاری هاست و نقدشونده ترین دارایی بانک ها، 
سهامی است که در بازار سرمایه  دارند که طبیعتا فشار عرضه 
سهام را افزایش می دهد. وی افزود: فشار عرضه ها، خود منجر به 
تشدید بی اعتمادی ها در بازار سرمایه و خروج نقدینگی از بازار 
سرمایه می شود کمااینکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ هم منابع از 

بازار سرمایه خارج شده و راهی بازار رمزارز ها شد.

شائبه کنترل بازار � 
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: دومین نکته شائبه 
کنترل بازار سرمایه توسط دولت، بحث معامالت الگوریتمی 
اس��ت. با اس��تفاده از الگوریتم در معامالت می توان بی آنکه 
قیمت سهام تغییر محسوسی داشته باشد، منابع نقدینگی را 
در گروه های مختلف بازار سرمایه به حرکت درآورد. سامانی فرد 
اظهار کرد: این روز ها این ش��ائبه ایجاد شده که شاید دولت 
در نظر داشته باشد با استفاده از الگوریتم در معامالت، بازار 
س��رمایه را در محدوده کنونی کنترل می کند تا بازار اوراق 
بده��ی را تقویت کند. به هر حال از ابتدای س��ال جاری تا 
انتهای ش��هریورماه حجم قابل توجهی اوراق بدهی در بازار 
سرمایه ما منتشر شده که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان آن، 
فقط در شهریور ماه عرضه شده است! وی افزود: این حجم 
انتش��ار اوراق موجب تقویت شائبه دستکاری دولت در بازار 
س��رمایه با استفاده از ابزار هایی همچون الگوریتم به منظور 
هدایت منابع به سمت بازار بدهی شده است. فراموش نکنید 
که برخی مس��ووالن ادعا کرده اند بودجه ۱۴۰۱ را با حداقل 

کسری بودجه خواهند بست و این ادعا می تواند قطعه ای از 
پازل احتمال دستکاری دولت در بازار سرمایه باشد. برای درک 
بهتر این پازل باید بدانیم دولت تا کجا نیاز به هدایت منابع 
به سمت بازار بدهی دارد. شخصا معتقدم از اواسط آبان ماه، 
آرام آرام فشار از روی بازار سرمایه ما برداشته شده و تا اوایل 
اسفند ماه بازار نسبتا خوبی شاهد خواهیم بود و از اوایل اسفند 

ماه، دوباره کنترل ها آغاز خواهد شد.
تکلیف قانونی دولت برای تامین مالی از بازار سرمایه � 

سامانی فرد در ادامه با اشاره به تکلیف قانونی برای تامین 
مالی دولت از طریق بازار س��رمایه بر اس��اس قانون بودجه 
۱۴۰۰ گف��ت: در قانون بودجه ۱۴۰۰، تامین مالی دولت از 
بازار سرمایه لحاظ شده و دولت امکان تامین مالی ۹۵ هزار 
میلیارد تومانی از طریق واگذاری دارایی های سرمایه ای در بازار 
سرمایه و فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دارد. عالوه 
بر این، بر اساس قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف شده بود 
ظرف پنج سال دارایی های مازاد خود را از این طریق واگذار 
کند، اما با گذشت بیش از پنج سال از ابالغ این قانون، هنوز 
بخش��ی از دارایی هایی که دولت مکلف به واگذاری آنها بود، 
بالتکلیف مانده است! این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: 
با توجه به حساسیت هایی که تامین مالی دولت از طریق انتشار 
و عرضه اوراق در بازار سرمایه در روز های گذشته ایجاد کرده، 
به نظر می رسد خیلی هم دور از ذهن نیست که برای جبران 
کس��ری بودجه، نگاه دولت معطوف به واگذاری دارایی ها در 
بازار س��رمایه شود و در آن صورت، رشد سهام بعید نیست. 
وی تاکی��د کرد: اما امیدواری��م در صورت ایجاد رونق دوباره 
در بازار سرمایه، این بار شاهد ورود بدون تحلیل و هیجانی 
مردم در بازار س��رمایه و در نهایت، ضرر و زیان آنها نباشیم. 
این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر ضرورت استفاده 
از ظرفیت های رسانه ملی برای فرهنگ سازی و ارتقای دانش 
سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد: باید شرایطی فراهم شود 
که س��ازمان صدا و سیما مکلف شود اقدام به تولید محتوای 
آموزشی و برنامه سازی برای ارتقای دانش مالی جامعه کند. 
انتظار می رود سازمان صدا و سیما در سریع ترین زمان ممکن، 

این برنامه ریزی ها را استارت بزند.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد
اهمیت اعتماد سرمایه گذاران؛ فراموشی بزرگ دولت

دیدگاه

آگهی مفقودی
برگ س��بز خودرو س��واری پیکان پ��اک ای��ران  21 271 ق 93 موتور 11283056334 شاس��ی 

83436182 به نام مسلم فتح الهی خراسانلو مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهارستان

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

برابر رای شماره 1400603170070001865 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضی آقای محمد خادم زاده بهبهانی فرزند رجب  به شناسنامه 1195 و کدملی 1860978681 صادره 
از بهبهان  نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 60/20   مترمربع در قسمتی از پاک 5120  
اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده )به موجب سند رسمی شماره 102610-99/12/10 دفتر 
12 بهبهان(  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطاع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/09 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/23 
8/273 م الف- کاظمی- رییس ثبت بهبهان 
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محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت ویتانا شد 

»جهان صنعت«- محمد رضوانی فر مدیرعامل س��ابق شس��تا به بخش 
خصوصی پیوست و  به سمت مدیرعاملی شرکت ویتانا با نماد بورسی غویتا 
منصوب شد. گروه صنعتی ویتانا با بیش از 60 سال سابقه یکی از بزرگ ترین 
ش��رکت های فعال در حوزه مواد غذایی کش��ور است. عموم مردم ویتانا را با 
بیسکوییت معروف مادر می شناسند اما ویتانا سال هاست که انواع بیسکوییت ها 
و ویفره��ای با کیفیت هم برای بازاره��ای داخلی و هم بازارهای خارجی به 
ویژه کش��ورهای همسایه فرآوری می کند و در بسیاری از حوزه های مرتبط 
نیز سرمایه گذاری کرده است. این مجموعه با نماد غویتا حدود نیم قرن است 
که در بازار بورس تهران حضور داش��ته و  از س��ال 1387 با مالکیت بخش 
خصوصی و مدیریت پایدار رو به توسعه است. شرکت ویتانا دارای 71۴ پرسنل 
)بخش تولیدی( است و 6۵ نوع محصول دارد که همه محصوالت در طعم و 
بسته بندی متنوع عرضه می شود. این در حالی است که با حضور رضوانی فر 
در ای��ن مجموعه، باید در انتظار تحوالت جدیدی در این برند قدیمی فعال 

در صنایع غذایی بود.
گفتنی است محمد رضوانی فر متولد 13۵6 و فارغ التحصیل دانشگاه امام 
صادق )ع( است. او مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشدش را در رشته اقتصاد 
از دانشگاه امام صادق اخذ کرده و دوره دکترای مدیریت بازرگانی با گرایش 
رفتار سازمانی و منابع انسانی را نیز در دانشگاه عالمه طباطبایی گذرانده است. 
رضوانی فر، عمده دوران فعالیت مدیریتی اش را در ستاد اجرایی فرمان امام 
گذرانده است. بررسی ردپای رضوانی فر در سازمان ثبت اسناد نیز نشان  دهنده 

سوابق عضویت او در هیات  مدیره شرکت  های متعدد است.
رضوانی فر پیش از این مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی  
)شستا( و جانشین مرتضی لطفی در این سمت شده بود وی تاکنون مدیرعاملی 
ش��رکت س��رمایه گذاری دارویی تامی��ن )تی پی کو( یک��ی از هلدینگ های 
زیرمجموعه شستا را بر عهده داشت. از سوابق اجرایی وی به جز موارد عنوان 
ش��ده  می توان به مدیرعاملی گروه سرمایه گذاری البرز، مدیرعاملی شرکت 
پخ��ش البرز، نایب رییس هیات مدیره لیزینگ پارس��یان، عضو هیات مدیره 
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، عضو هیات مدیره شرکت دارویی برکت، عضو 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پارس شهروند، عضو هیات مدیره و مدیرعامل 

دانشگاه کار اشاره کرد.

 لزوم افزایش سهم 1/5 درصدی دانش بنیان ها
 از صادرات

ایرنا- رییس اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سهم 
محصوالت دانش بنیان از صادرات کشور اکنون 1/۵ درصد است که باید برای 
افزایش آن به س��ود اقتصاد کشور برنامه ریزی شود. غالمحسین شافعی روز 
شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان در دفتر امام جمعه این 
شهر بیان کرد: تورم، تحریم ها، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا زمینه ساز 
مش��کالت اقتصادی و معیشتی در جامعه شده که حل آن به صورت پایدار 

نیازمند توسعه اقتصادی است.
وی بیان کرد: نقش ائمه جمعه در هدایت و اطالع رسانی مردم بسیار مهم 
است که مشکالت معیشتی  دغدغه امروز همه اقشار جامعه است. وی افزود: 
بن��ا بر تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مردمی باید زمینه حضور بخش 
خصوصی برای تغییر در رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه فراهم شود و اتاق 
 بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی در امور مرتبط به بخش خصوصی و 

چالش های اقتصادی راهنمای قوای سه گانه کشور است.
رییس اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه این دیدار 
در گفت وگو با رسانه ها بیان کرد: وضعیت کلی اقتصادی اکنون مطلوب نیست 
و صادرات غیرنفتی با محدودیت های ایجاد ش��ده از سال ۹7 کاهش داشت 
اما با تصمیمات جدید صادرات در سال 1۴00 از لحاظ وزنی و ارزشی رو به 
پیشرفت خواهد بود. وی با اشاره به صادرات مواد خام افزود: صادرات مواد خام 
ارزش زیادی ندارد و سهم محصوالت دانش بنیان در صادرات 1/۵ درصد است 
که با عضویت در کارگروه هایی همچون اوراسیا و شانگهای چین و تغییرات در 

رویکرد بخش خصوصی شاهد جهش صادراتی خواهیم بود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان نیز در این نشست عنوان 
کرد: اقتصاد، اشتغال و تولید مهم ترین دغدغه امروز کشور است و اقتصاد منتهی 
به دولت با شکست مواجه خواهد شد. حجت االسالم و المسلمین مرتضی 
مطیعی افزود: سرمایه گذار با دغدغه اشتغالزایی وارد حوزه تولید می شود و در 
کنار توسعه سرمایه خود به دنبال رونق اشتغال و تولید است و با رفع موانع 

تولید و افزایش صادرات اقتدار نظام اقتصادی کشور حفظ خواهد شد.

شکر، صدرنشین گرانی شهریور 
ایسنا- آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که قیمت برنج، شکر و گوشت در شهریور امسال بین 28/۴ 
تا 71/6 درصد افزایش یافته که بیش��ترین افزایش قیمت مربوط به ش��کر 

بوده است.
افزایش قیمت هر کیلو برنج طارم اعال و  هاشمی درجه یک از حدود 26 
هزار تومان در شهریور ماه سال قبل، با بیش از 63 درصد افزایش به حدود 
۴3 هزار تومان در ماه مشابه سال جاری در حالی است که در ماه های اخیر 
جدال بر س��ر کاهش دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج بین دس��تگاه های 
مختل��ف و واردکنندگان در جریان بود. اخیرا مدیرعامل ش��رکت بازرگانی 
دولتی با اشاره به خشکسالی ۵0 سال گذشته و آسیب جدی آن به کشت های 
مختلف کشاورزی ازجمله برنج، از کاهش حدود 18 تا 1۹ درصدی تولید برنج 
داخلی خبر داده و همین موضوع را عامل افزایش قیمت برنج داخلی عنوان 
کرده بود. پیش از این هم اواخر خرداد ماه دبیر انجمن واردکنندگان برنج از 
ذخیره کم برنج خارجی خبر داده بود و چند بار خواستار کاهش زمان دوره 

ممنوعیت فصلی واردات برنج شد.
البته در بین انواع برنج، گوش��ت و ش��کر، بیشترین افزایش قیمت در 
شهریور ماه مربوط به شکر است که قیمت آن 71/6 درصد نسبت به ماه 
مش��ابه سال 13۹۹ افزایش یافته اس��ت؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم 
ش��کر س��فید از حدود 8200 تومان در ش��هریور س��ال قبل به 1۴ هزار 
تومان در ماه مشابه امسال رسیده است. مشاهدات میدانی نشان می دهد 
قیمت ش��کر نیز در بس��ته های ۹00 گرمی در مغازه ها به 1۵ تا 18 هزار 
تومان هم رس��یده اس��ت. در این رابطه معاون بازرس��ی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اوایل امس��ال علت افزایش قیمت شکر 
را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت 
که با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می شود دیگر 

مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.

گروه بازرگانی- بر اساس آنچه برخی خبر
از کارشناسان حوزه دیپلماسی اقتصادی 
می گویند، حجم تجارت کشورهای اطراف 
ایران هفت هزار میلیارد دالر اس��ت که 
دس��تیابی به 16 درص��د آن با توجه به 
ظرفیت کنونی ایران امکان پذیر است. اما 
متاسفانه در حال حاضر متولی دیپلماسی 
اقتصادی در کش��ور مشخص نیست و 
وزارت ام��ور خارجه به عنوان نهادی که 
می تواند در زمینه تجارت تاثیرگذار باشد، 

نقشه راه مشخصی در این حوزه ندارد.
یک��ی از ابزاره��ای نوین و قدرتمند 
دولت ه��ا ب��رای ارتباط��ات در فضای 
بین المللی و دستیابی به موقعیت مناسب  
و بهت��ر در اقتصاد جهانی اس��تفاده از 
»دیپلماسی اقتصادی« اس��ت. این در 
حالی است که عدم افزایش سهم ایران 
از صادرات غیرنفتی و عدم اس��تفاده از 
ظرفیت باالی همس��ایگان ایران برای 
گسترش روابط اقتصادی و توسعه تجارت 
حاکی از آن است که دولت ها هیچ گاه در 
بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی موفق 

عمل نکرده اند.
با توجه به اینکه تقویت دیپلماسی 
اقتصادی می تواند کارکرد بسیار مثبتی 
در خنثی سازی تحریم ها داشته باشد و 
همان طور که اش��اره شد، توسعه روابط 
تجاری در گروه دیپلماس��ی اقتصادی 
است، لذا دولت سیزدهم باید به صورت 
ویژه به این مقوله توجه کند و آن را چراغ 
هدایت خود در سیاست خارجی بداند.

در همین خصوص و با توجه به اهمیت 
موضوع دیپلماسی اقتصادی و لزوم توجه 
به آن در دولت،  رضا توکلی کارشناس 
حوزه دیپلماس��ی اقتصادی با اشاره به 
اینکه مقام معظم رهبری در جلسه اول 
دیدارشان با هیات دولت سیزدهم بعد از 
تشکیل کابینه، مساله دیپلماسی اقتصادی 
را برای رفتار چهار ساله دولت به عنوان 
کار ویژه دستگاه دیپلماسی کشور تلقی 
کردند، گفت:   اگرچه مهم ترین موضوع 
دستگاه دیپلماسی ما مساله هسته ای 
است، اما مقام معظم رهبری مساله اقتصاد 
را در تراز مساله هسته ای قرار دادند که 
این نکته بسیار مهمی بود، به خصوص 
اینکه ایشان لفظ دیپلماسی اقتصادی را 

نیز به کار بردند.
ابزاری که روابط خارجی را اداره  � 

می کند 
وی افزود: دیپلماس��ی اقتصادی به 
معنای  مدیریت یا اداره روابط اقتصادی 
خارجی است، زیرا خود دیپلماسی به  قول 
سیاسیون به معنای هر گونه ابزار، وسیله 
و هنری است که روابط خارجی را اداره 
می کند. یعنی سیاست های خارجی که 
تدوین می شود را اجرایی می کند. بنابراین 
دیپلماسی اقتصادی یعنی متولی آن دسته 
از روابط��ی که روابط اقتصادی خارجی 
است و این روابط اقتصادی می تواند در 
مساله تبادل نیروی کار یا انتقال فناوری یا 
در موضوع  انرژی ، گردشگری، کمک های 
توسعه ای یا تعامل با سازمان های اقتصادی 
منطقه ای و بین المللی مانند دی هشت، اکو 
یا صندوق بین المللی پول باشد.توکلی 
ادام��ه داد: اما درباره اینکه دیپلماس��ی 
اقتصادی برای شرایط امروز ما کارکرد دارد 
یا خیر؟ باید در چند سطح این موضوع را 
بررسی کنیم: یکی اینکه فارغ از اینکه در 
جغرافیای ایران چه سیستم حکمرانی ای 
مستقر است، دیپلماسی اقتصادی برای 
آن واجب بود، زیرا در ایران فرصت هایی 
وجود دارد مانند موقعیت ژئوپلیتیکی که 
به لحاظ اقتصادی استفاده نکردن از این 

فرصت به نوعی خسارت تلقی می شود.
به گفته این کارشناس، ایران در منطقه 
جغرافیایی قرار دارد که به واس��طه آن 
سرشار از منابع تولیدی و ذخایر زیرزمینی 
و معدنی اس��ت و در ای��ن برهه زمانی 
دارای یک پنجره جمعیت جوان در سن 
کار است، ضمن اینکه حلقه واسط یک 
غول اقتصادی مانند هندوستان و آسیای 
مرکزی و همچنین حلقه واسط یک غول 
اقتصادی مانند چین و منطقه غرب آسیا 
و اروپا است و مقام معظم رهبری نیز در 
پیش نویس مقدمه اقتصاد مقاومتی به 
برخی از این ظرفیت ها اشاره می فرمایند. 
پس نگاه دیپلماسی اقتصادی آن است که 

بتواند این ظرفیت ها را فعال کند.
لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی  � 

برای خنثی سازی تحریم ها
توکلی در ادامه بیان کرد: تحریم یعنی 
کارشکنی و مانع تراشی در روابط اقتصادی 
بنابراین با تحریم در مساله فروش نفت و 
تبادالت مالی اختالل ایجاد می ش��ود و 
این کارشکنی ها حتی به مساله تجارت 
خارجی  نیز کشانده می شود.  بنابراین 
پاتکی که می توان در مقابل آن تنظیم 
کرد باید از جنس اقتصادی و در مسائل 
خارجی باشد، پس حتما باید ذیل مفهوم 
دیپلماسی اقتصادی بگنجد، یعنی هر 
ک��س بگوید من اراده به خنثی س��ازی 
تحریم دارم، باید به دیپلماسی اقتصادی 

توجه کند.
به گفته وی ، جزء آن فرصت هایی که 
مستقل از جمهوری اسالمی بودن برای 

ما وجود دارد، موقعیت جغرافیایی ایران 
است. اینکه با توجه به شرایط جغرافیایی  
بازار 1۵ کش��ور همس��ایه در اطراف ما 
وجود دارد و اگر همسایه همسایگان را 
هم حساب کنیم 2۵ کشور می شود که 
حجم تجارت این 2۵ کشور نزدیک به 

هفت هزار میلیارد دالر است.
وی ادام��ه داد: براس��اس ی��ک کار 
تحقیقی که سال گذشته برای شورای 
روابط خارجی انجام شد، به این نتیجه 
رسیدیم که 16 درصد از حجم تجارت 
خارجی منطقه همسایگی ما با مزیت های 
االن اقتصاد ایران قابل دسترس است که 
16 درص��د از ای��ن حجم تجارت چند 
براب��ر رقم موجود تج��ارت خارجی ما 

خواهد بود.
این کارشناس با بیان اینکه اقتصاد 
کالن کشور با چند مشکل همیشگی 
مواجه است که یکی تورم و دیگری رکود 
اس��ت، به فارس گفت: البته مشکالت 
دیگ��ری نیز مانند بی��کاری وجود دارد 
که این قبیل مش��کالت متاثر از تورم و 
رکود است. وضعیت تورمی اقتصاد ایران 
نیز شاید بیشترین سیگنال را از بازار ارز 
می گیرد و بازار ارز نیز با مشکل ناترازی از 
سمت عرضه مواجه است. ارز نیز که برای 
پاسخگویی نیاز ارزی کشور باید به بازار 
تزریق شود از درآمدهای تجاری کشور 
حاصل می شود و متاسفانه براساس یک 
سنت بد ارز مورد نیاز کشور به خصوص 
از ده��ه ۵0 از فروش یک محصول و آن 
هم نفت تامین می شده البته در آن زمان 
و حتی تا چند سال بعد از انقالب نگرانی 
از تالطمات ارزی وجود نداشت، اما بعدها 
و مخصوصا طی چند سال اخیر با تحریم 
فروش نفت برای کانال ورودی ارز اختالل 

ایجاد شد.
بار کمبود منابع ارزی بر دوش  � 

تولیدکنندگان 
توکلی ادامه داد: لذا  با وجود کاهش 
منابع ارزی مش��کالتی برای تامین ارز 
تولید کنندگان به وجود می آید و به علت 
کمبود مناب��ع ارزی قیمت ارز نیز دائما 
افزایش می یابد و افزایش قیمت ارز باعث 
افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی تولید 
می ش��ود و در نهایت قیمت تمام شده 
تولی��دات داخلی نیز اف��زاش می یابد. 
همچنین با افزایش قیمت ارز قیمت آن 
دسته از کاالهایی که تولید داخل نیست 
و وارداتی نیز افزایش می یابد و لذا سطح 
عمومی قیمت ها افزایش می یابد. اشکال 
کار هم از طرف عرضه اس��ت، لذا برای 
رفع این اشکال باید بتوان کاال و خدماتی 
را به خارج از کشور صادر کرد و از کشور 
هدف صادراتی به ازای آن کاالی صادراتی 

ارز دریافت کرد.
وی اظه��ار کرد: اینکه تجارت ما در 
بخش هایی با مش��کل مواجه اس��ت و 
نمی توان از این محل درآمد الزم را کسب 
کرد یک بخش آن به این دلیل است که 
کاال و خدماتی به بازارهای خارجی ارائه 
نشده که به ازای آن ارزی دریافت شود 
و یک بخش هم مربوط به بلوکه شدن 
منابع ارزی ما در برخی از کشورها است 
که هر دو موضوع در حیطه چانه زنی های 
خارجی است پس در اینجا نیز دیپلماسی 
اقتصادی مطرح است. در مورد رکود نیز 
باید گفت که رکود ناشی از کاهش تولید 
است و تولید هم همیشه با وجود بازار معنا 
می یابد، لذا این تصور که به اندازه مصرف 
داخلی تولید کنیم، اصال غلط است و اگر 
هیچ نگاهی به صادرات نداشته باشیم، آن 
تولید در حقیقت تولید برای انبار است. 

بنابراین برای کنترل مساله تورم باید به 
مساله دیپلماسی اقتصادی بپردازیم تا 
اوال بتوانیم درآمدهای ارزی داشته باشیم 
و ثانیا درآمدهای ارزی را به طور موثر وارد 

کشور کنیم.
وی ادامه داد: برای خنثی سازی تحریم 
نی��ز باید از دیپلماس��ی اقتصادی بهره 
بگیریم و برای جلوگیری از، از دست رفتن 
فرصت هایی مانن��د بحث های ترانزیت 
باید از همین مقوله دیپلماسی اقتصادی 
کمک بگیری��م. در ح��ال حاضر برای 
متقاعد کردن  هند برای سرمایه گذاری 
در چابهار و پاکس��تان برای عبور خط 
لوله صلح از پاکستان نیاز به دیپلماسی 
اقتصادی داریم در حالی که این گزینه ها 
خط خورده و روسیه خط لوله جدیدی از 
پاکستان عبور داده و ایران در این موضوع 

دور خورده است.
از فرصت ها استفاده بهینه نمی شود 

به گفته توکلی، در مساله گردشگری 
)گردشگری حالل، گردشگری ورزشی 
و....( ، انتق��ال فناوری نیز   ظرفیت های 
فراوانی ب��رای ایران وج��ود دارد و بازار 
چندصدمیلیونی در اطراف ایران وجود 
دارد که س��طح فن��اوری آنها و مصرف 
خانوارهایشان عموما با کیفیت تولیدات 
ایرانی همخوانی دارد، اما از این فرصت ها 
استفاده بهینه نمی ش��ود، در حالی که 
رقبای ما از فرصت استفاده می کنند و 

منتظر نمی مانند.
این کارش��ناس دیپلماس��ی افزود : 
سوریه جزو کشورهایی است که به لحاظ 
سیاسی قرار بود زمینه ساز منافع اقتصادی 
باشد و وزیر امور خارجه نیز اولین سفر 
دوجانبه اش را به این کشور انجام داد، اما 
در حالی که ترکیه به خوبی از ظرفیت 
س��وریه برای تجارت خارجی استفاده 
می کن��د، ما از آن اس��تفاده نمی کنیم. 
ع��راق هم همین طور حتی از بازارهای 
محصوالت کش��اورزی روس��یه و مواد 
خوراکی قطر که  مسائل سیاسی فرصت 
استفاده ها از این بازارها را برای ما فراهم 
کرد استفاده نمی کنیم، بنابراین یکی یکی 
فرصت های ما در حال خط خوردن است، 
ضمن اینکه حجم سرمایه  ای که از ایران 
خارج می شود بیش��تر از حجم جذب 
سرمایه گذاری خارجی است و حتی فرار 

سرمایه از کشور را داریم.
وی اف��زود: ل��ذا همین مس��ائل و 
فرصت هایی ک��ه تک تک در حال خط 
خوردن هستند به نظر من برای مدیران 
و سیاس��تگذاران روابط اقتصادی باید 
قانع کننده باشد که دیپلماسی اقتصادی 
جزو اولویت های کشور است همانطور 
که مق��ام معظم رهب��ری فرمودند که 

اقتصاد مس��اله اول کش��ور اس��ت. لذا 
نیمی از این مس��اله اول کشور در گرو 
دیپلماسی اقتصادی، یعنی سیاستگذاری، 
تئوری پردازی اجرا، کارشناسی، مدیریت 
و کنش و واکنش های��ی بین بازیگران 
اقتصادی در محیط خارجی است و این 
مسائل جدا از موضوع تنظیم بازار داخلی و 
بازرگانی داخلی و مسائلی مانند کشاورزی، 
تولید و مالی��ات باید در فضای بیرون و 

دیپلماسی اقتصادی تصور شود.
وزارت خارجه برای تجارت نقشه  � 

راهی ندارد 
توکل��ی در ادامه در پاس��خ به اینکه  
چرا مسووالن ما اصال متوجه دیپلماسی 
اقتصادی نبودند و هنوز هم بسیاری از آنها 
متوجه آن نیستند، گفت: این موضوع نیاز 
به آسیب شناسی دارد. اما یک موضوع در 
رابطه با پاسخ این سوال در ذهنم است که 
آن را بیان می کنم. دیپلماسی اقتصادی و 
هر راهبرد دیگری نیازمند نقشه راه است، 
لذا در آن نقشه راه نیز باید مشخص شود 
که متولی دیپلماس��ی اقتصادی کشور 
ما کیس��ت؟ آیا متولی تجارت خارجی 
ما  س��ازمان توس��عه تجارت،  اتاق های 
بازرگانی، وزارت امور خارجه، گمرک است 

و یا  بانک مرکزی؟ 
وی بیان کرد: در موضوع بازگش��ت 
ارزه��ای حاص��ل از صادرات از س��وی 
معاون اول س��ابق چند بخشنامه ارائه 
ش��د که این بخشنامه ها تضاد روشن با 
رویکرد و اظهارنظرها و دستورالعمل های 
سازمان های متبوع دولت  مانند سازمان 
توس��عه تجارت و بانک مرکزی در امر 
تجارت داشت. مثال سازمان توسعه تجارت 
اصال تجارت ریالی را قبول ندارد اما بانک 
مرکزی قبول دارد.  من اعتقاد ندارم که 
وزارت خارجه متولی دیپلماسی اقتصادی 
اس��ت یا باید  باش��د. در الگوی مطلوب 
ایران، وزارت خارجه وظیفه اش چانه  زنی 
است و کسی که حلقه واسط است، باید 
هماهنگی ها را انجام دهد، وگرنه وظایف 
باقی دستگاه هاست که اجرای دیپلماسی 
اقتصادی را انجام دهند.وی با ذکر مثالی  
افزود: در حالی سه هزار نفر رایزن بازرگانی 
از س��وی کشور آمریکا در عراق در حال 
فعالیت هستند که این دو کشور هزاران 
کیلومتر با یکدیگر فاصله جغرافیایی دارند 
و اصال تصور نمی ش��ود سطح فناوری 
بازار عراق مزیتی برای تولیدات آمریکا 
به ش��مار آید.  این در حالی اس��ت که 
ای��ران در مجم��وع در کل دنیا دو هزار 
کادر دیپلماتیک دارد که این تعداد چهار 
درصد تحصیالت اقتصادی دارند، بنابراین 
آمریکا فقط نیروی اقتصادی اش در عراق از 
تمام نیروی دیپلماتیک ما بیشتر است. در 

ضمن با توجه به اینکه فقط  چهار درصد از 
دوهزار نفر نیروی دیپلماتیک تحصیالت 
اقتصادی دارند، یعنی اینکه حدود 80 الی 
100 نفر در بدنه وزارت خارجه هستند که 

تحصیالت اقتصادی دارند.
ب��ه گفت��ه این کارش��ناس، س��ند 
وزارت خارجه ما هنوز شاهنشاهی،  یعنی 
بع��د از ۴3 س��ال از انقالب هنوز تغییر 
نکرده ، آنگاه چگونه انتظار می رود که ما 
در وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی یا 
راهبرد اقتصادی داشته باشیم؟  این در 
حالی اس��ت که از ملزومات دیپلماسی 
اقتصادی سند یا اساسنامه یا یک متن 
باالدستی است که تقس��یم وظایف را 
انجام داده باشد و در آن سند اولویت های 

منطقه ای را نشان دهد.
وی با بیان اینکه بخش��ی از وظایف 
وزارت خارجه فراهم سازی زمینه تجارت 
ایران با کشورهای مختلف است، اما هیچ 
نقشه راهی ندارد، گفت:  بانک مرکزی 
باید سازوکارهای پرداخت های بین المللی 
را فراه��م آورد، اما تاکنون چقدر پیمان 
پولی دوجانبه و چندجانبه را فعال کرده 
اس��ت؟ نهادهایی مانند کنفدراسیون 
ص��ادرات در زمینه تجارت خارجی چه 

کار می کنند؟ 
توکلی ادامه داد: برای تجارت خارجی 
نقشه راه وجود ندارد و در مواردی اگرچه 
پس از مدت ها رایزنی شرایط برای برقراری 
تجارت با کشور دیگر فراهم می شود اما 
ی��ک فرد غیرمرتبط با حوزه تجارت به 
دلیل اینکه به ملزومات تجارت خارجی 
آگاه نیست موجب می شود تمام برنامه ها 
به ه��م بخورد. مثال وزی��ر امور خارجه 
کش��ور طی رایزنی هایی با وزیر خارجه 
کشور هدف صادراتی، زمینه تجارت را 
فراهم می کند و تمام ش��رایط هم پس 
از ماه ها تالش مهیا می شود. اما ناگهان 
فرماندار یک ش��هر که به لحاظ قانونی 
بازارچه مرزی زیر نظر وی اداره می شود 
به بهانه و به دالیلی، بازارچه مرزی  را یک 
ماه تعطیل می کند و به این ترتیب تمام 
اقدامات انجام شده نقش برآب می شود. 
این در حالی است که این اتفاقات برای 
کشورهایی که دارای دپیلماسی اقتصادی 
هستند نمی افتد. پس ما برای این کارها 
 نقشه راه نداریم و نیروی انسانی الزم را 

تربیت نکرده ایم.
هنوز متولی دیپلماسی اقتصادی  � 

معلوم نیست
ب��ه گفته وی، در کش��ور ما هنوز 
این موضوع مطرح اس��ت که متولی 
دیپلماسی اقتصادی کدام سازمان باید 
باش��د، در حالی که برای این موضوع 
چندین مورد الگو در دنیا وجود دارد 

که با مطالعه و بررس��ی و بومی سازی 
می توان از آن استفاده کرد.

توکلی ادام��ه داد: به رغ��م اینکه 
به لحاظ سیاس��ی زمین��ه الزم برای 
صادرات محصوالت کش��اورزی ما به 
روسیه فراهم شد و  بعد از اختالفاتی 
که بین دو کش��ور ترکیه و روس��یه 
ایجاد ش��د، پوتی��ن رییس جمهوری 
روسیه شخصا به رییس جمهور وقت ما 
اعالم کرد که قفسه های فروشگاه های 
زنجیره ای م��ا در اختیار محصوالت 
کشاورزی  ایران است، اما نتوانستیم 
از این فرصت اس��تفاده کنیم. در این 
ماجرا تالش ه��ای دیپلماتیک انجام 
ش��د و به نظرم وظیفه وزارت خارجه 
نیز در همین حد اس��ت که ش��رایط 
الزم را فراه��م کند، اما  به رغم اینکه 
ش��رایط صادرات محصول به روسیه 
فراهم ش��د از آنجا که ب��رای انتقال 
کاال به روسیه از زیرساخت های الزم 
به ویژه در بحث حمل و نقل برخوردار 
نبودیم ، نتوانستیم از فرصت پیش آمده 

استفاده کنیم .
خنثی س�ازی تحریم با تعدد  � 

شریک های تجاری
به گفته این کارش��ناس، در بحث 
خنثی سازی تحریم از طریق برقراری 
روابط تجاری با کشورهای مختلف یک 
راه تعدد شریک های تجاری است. این 
در حالی است که 70 درصد واردات یا 
صادرات ما  با حدود شش کشور انجام 
می شود، لذا به هر دلیلی اختاللی در 
روابط تجاری ما با یکی از این کشورها 
باعث می شود بخش بزرگی از تجارت 
خارجی خود را از دس��ت بدهیم این 
در حالی که کش��ورهایی مانند چین 
یا روس��یه با کشورهای بسیار زیادی 
روابط تج��اری دارد و حتی می توان 
گفت 30 کشور باید جمع شوند تا 70 
درصد از تجارت ش��ان با این کشورها 

تکمیل شود.
وی ادامه داد: بنابراین نوع تعامالت 
ما در تج��ارت با توجه به محدودیت 
شریک های تجاری خطرآفرین است 
و اصال نمی توان در مورد خنثی سازی 
تحریم ها به آن متکی بود. خنثی سازی 
تحریم به معنای آن است که با تعداد 
بسیار زیادی از ش��رکا تعامل داشته 
باش��ید تا در صورتی که یک مس��یر 
تجاری بس��ته ش��د و مجبور به قطع 
صادرات با یک کش��ور ش��دید بتوان 

کشور دیگری را جایگزین کرد.
در یک سری ابتدائیات کارهای  � 

تجاری لنگ می زنیم 
توکلی بیان کرد: در پاس��خ به این 
سوال که چرا دیپلماسی اقتصادی نداریم، 
پاس��خ داد که ما ملزومات دیپلماسی 
اقتصادی را نداریم و عمده این ملزومات 
نیز س��ه مورد نقشه راه، نیروی انسانی 
و لجستیک و زیرساخت های عمرانی 
است. بنابراین اگر این سه الزام دیپلماسی 
اقتصادی را داشته باشیم، آنگاه می توان 
مدعی بود که با داش��تن شرایط الزم 
چرا دیپلماسی اقتصادی نداریم.به گفته 
وی، وضعیت تجارت خارجی ما بسیار 
متفاوت تر از تصویری اس��ت که وجود 
دارد. یعنی ما در یک سری از ابتدایی ترین 
کارهای تجاری هن��وز لنگ می زنیم، 
اتاق ه��ای بازرگانی و بخش خصوصی 
در کدام یک از کش��ورهای همس��ایه 
توانسته اند آژانس های تجاری یا دفاتر 
تجاری ایجاد کنند؟ بسیاری از تجار ما 
به تجارت پایدار فکر نمی کنند یا حتی 
برای راهنمایی و مشاوره حاضر نیستند، 
هزینه کنند که یک وکیل درجه یک 

داشته باشند.
این کارش��ناس دیپلماسی افزود: 
پ��س در مجموع ی��ک بعد از تجارت 
خارجی را دیپلماسی اقتصادی تشکیل 
می دهد و برای داش��تن دیپلماس��ی 
اقتصادی نیز نیازمند داشتن راهبرد 
به معنای سند مشخص، نیروی انسانی 
به معنای کادر اجرایی، سیاستگذار و 
کادر تئوری پرداز و زیرس��اخت های 
عمران��ی مثل جاده، ف��رودگاه، ریل، 
بندر، اسکله، سردخانه و بازارچه های 

مرزی هستیم.

فراخوانمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیکیفیسادهیکمرحلهای
اجرایعملیاتدیوارکشی)حصارمحوطه(زمینکیانمهر

شرکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی  مناقصه به شماره نیاز در سامانه   ستاد )2000001402000061( را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی )دولت( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  مورخ 1400/07/28  می باشد. 

مبلغ برآورد اولیه 8/376/729/291 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123۴02/ت۵06۵۹ ه� تاریخ 13۹۴/0۹/22 به مبلغ 

418/836/000 ریال
 آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گزار در سایت تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه 1400/08/05

آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه 1400/08/19
 زمان بازگشایی پاکت ها )از طریق سامانه ستاد( گشایش پاکت »الف ، ب ، ج«: ساعت :   10:00 روز یکشنبه تاریخ  1400/08/30

شرایط مناقصه گر: دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه کشور و ظرفیت آزاد پیمانکاری در سقف مبلغ برآورد 
اولیه- گواهی صالحیت ایمنی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

آدرس : استان البرز ، کرج ، میدان طالقانی ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبه روی تربیت 6 ، شرکت گاز استان البرز ، امور پیمان ها
تلفن : 3۴1871۴۴-026    نمابر : 026-32۵20868

شناسه 1213139

شرکتملیگازایران
شرکتگازاستانالبرز

)سهامیخاص(
نوبت دوم

امکان جذب 16 درصد تجارت خارجی همسایگان 

دیپلماسیاقتصادیمتولیندارد
سهم ناچیز ایران از تجارت 7هزارمیلیارد دالری منطقه
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جمعآوریگازهایهمراهنفت،منابعمیخواهد
کهمانداریم

مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفته است: سرمایه گذاری 
برای جمع آوری گازهای همراه نفت برای بخش خصوصی جذابیتی ندارد و برای 

جمع آوری گازهای مشعل در خوزستان تقاضای تامین منابع داریم.
علیرضا دانشی با اشاره و بیان اینکه پارسال ۲۶ طرح در آغاجاری، گچساران 
و رامشیر برای جمع آوری گازهای همراه نفت اجرا شد و هشت طرح نیز در اهواز 
در دست اقدام است که باید تا سال ۱۴۰۱ به پایان برسند، اظهار کرد: با توجه به 
شرایطی که وجود دارد و نداشتن اعتبار کافی، این طرح ها در موعد مقرر به پایان 
نمی رسند.دانشی ادامه داد: با توجه به فرسودگی تاسیسات نفتی امکان فعالیت 
مدام در طول ۲۴ ساعت وجود ندارد و به دلیل توقف هایی که انجام می شود یا 
قطع برق، گازسوزی نیز رخ می دهد. اگر این تاسیسات به روز شوند هدررفت 
منابع نفت و گاز نیز بسیار کاهش می یابد.به گفته وی، بیشترین تالش ها برای 
جمع آوری گازهای همراه نفت در اهواز می ش��ود، اما در شهرستان های دیگر 
همچون رامهرمز، رامشیر و آغاجاری نیز مشکل مشعل های نفتی وجود دارد.

دانشی افزود: در کنار موضوع سوزاندن گازهای همراه نفت، دغدغه دیگر شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب، همجواری مناطق مسکونی و پیشروی ساخت وسازها 
به نزدیکی مخازن و تاسیسات نفتی است که خطرهای زیادی را می تواند به 
همراه داشته باشد.مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به اینکه 
در این شرکت طرح های متفاوتی برای جمع آوری گازهای همراه نفت وجود 
دارد که یکی از این طرح های مهم، طرح آماک است، یادآور شد: ظرفیت تولید 
روزانه نفت خام کشور چهار میلیون بشکه است که سه میلیون آن در مناطق 
نفتخیز جنوب تولید می شود و از این مقدار، حجم گاز زیادی تولید می شود. 
این گازهای همراه نفت خوراک مهمی برای پتروشیمی ها هستند و می توان از 
این گازها برای مصارف داخلی کشور استفاده کرد که متاسفانه نبود توجه ویژه 
به این طرح از سوی دولت وقت و تامین نکردن اعتبار الزم سبب شده طرح 

آماک به طور کامل اجرا نشود.

قیمتگازدراروپاکاهشیافت
قیمت گاز در بازارهای اروپا در پی قول گازپروم برای پر کردن ذخیره سازی های 
این سوخت پاک در قاره سبز کاهش یافت. خبرگزاری راشاتودی گزارش داد: 
قیمت گاز طبیعی در اروپا کاهش یافت و به کمتر از هزار دالر به ازای هر هزار 
مترمکعب رسید زیرا شرکت بزرگ گازپروم روسیه قول داد ذخیره سازی های 
زیرزمینی گاز اروپا را تا ماه آینده میالدی پر کند.قیمت گاز در مرکز تی تی اف 
هلند- شاخص قیمت گاز اروپا- برای تحویل در ماه نوامبر هشت درصد کاهش 
یافت و ۹۵۶ دالر به ازای هر هزار مترمکعب یعنی ۷۹ یورو و ۸۰ سنت برای هر 
مگاوات بر ساعت در مصارف خانگی اعالم  شد.الکسی میلر، مدیرعامل گازپروم 
چندی پیش اعالم کرده بود که این ش��رکت آماده اس��ت ماه آینده و پس از 
تکمیل ساخت تاسیسات ذخیره سازی های زیرزمینی در روسیه، دوباره تاسیسات 
ذخیره سازی گاز خود در اروپا را پر کند.به گفته میلر، سطح کنونی ذخیره سازی 

گازپروم در اروپا، از جمله در اتریش و آلمان، بسیار پایین است.

آخرینوضعیتپروندهکرسنتدردولترییسی
وزیر نفت گفت: کرسنت و پرونده مربوط به آن در شورای عالی امنیت ملی و 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی و تصمیم گیری است و وزارت 
نفت نیز مطیع تصمیماتی است که در شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری در این خصوص گرفته می شود و در صورت نیاز، اقدامات الزم 
انجام خواهد شد.جواد اوجی، وزیر نفت در گفت وگو با تسنیم در خصوص آغاز 
دوباره تجارت گاز بین ایران و ترکمنستان گفت: ما به مقامات کشور ترکمنستان 
پیشنهادات خودمان را در خصوص نحوه تسویه بدهی گازی و احیای قرارداد 

واردات گاز ارائه داده ایم و ترکمن ها در حال بررسی پیشنهادات ما هستند.
وی اف��زود: احتم��ال آغاز دوباره تج��ارت گازی بین دو کش��ور با احیای 
قرارداد، وجود دارد و اساسا این رخداد به نفع هر دو کشور است؛ در این زمینه 
مذاکرات همچنان ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: بخشی از کسری تراز گاز 
با ذخیره سازی سوخت مایع و بخشی نیز با ذخیره سازی گاز در مخازن مربوطه 
جبران خواهد شد؛ تمامی اورهال های الزم برای تاسیسات مرتبط با تامین انرژی 
اولیه زمستان هم در باالدست و هم در پایین دست انجام شده و امیدواریم با 
این تمهیدات اندیشیده شده، مشکلی برای مردم در زمستان پیِش رو رخ ندهد.

خبریازقیررایگاننیست
مهر گزارش داد: در حالی که دستگاه های مجری پروژه های عمرانی از مصوبه 
اخیر مجلس در خصوص اختصاص قیر رایگان خوشحال بودند، در روزهای اخیر 
قیمت قیر یک میلیون تومان در هر تن در بورس کاال افزایش قیمت داش��ته 
است.بر اساس جزو ۲ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت نفت مکلف 
است مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تولید مواد اولیه قیر وی بی  )وکیوم باتوم(، 
نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها قرار داده و 
پاالیشگاه ها نیز وی بی  را به شرکت های قیرساز می دهند تا بر اساس سهمیه های 
اعالم شده در قانون بودجه، در اختیار دستگاه های مجری پروژه های عمرانی قرار 
گیرد که حدود ۷۰ درصد آن به بخش های راه و مسکن شامل ۴۸ درصد وزارت 
راه و شهرسازی )و دستگاه های تابعه آن( و ۲۰ درصد بنیاد مسکن برای بهسازی 
معابر روستاها تعلق می گیرد.با این حال برداشت وزارت نفت، از این بند قانون 
بودجه مبنی بر اینکه رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان باید در نیمه دوم سال تخصیص 

داده شود، سبب شد تا این اتفاق در نیمه نخست امسال رخ ندهد.

بر
خ

بنزی��ن ۱۰۰ دالری هر چقدر برای 
تولیدکنندگان اوپک و اوپک پالس نوید 
روزهای خوش می دهد، به همان اندازه 
کابوس کشورهایی است که ناچارند پس 
از عبور از شرایط رکودی کرونا، با پدیده 
بنزین ۱۰۰ دالری روبه رو شوند. هرچند 
در ماه های اخیر روند افزایش��ی قیمت 
نفت به اندازه کافی ش��وک به بازارهای 
جهانی وارد کرده اما چشم انداز افزایش 
قیمت ها باعث نگرانی اقتصادهای بزرگ 

از جمله آمریکا شده است.
چندی پیش جو بایدن رییس جمهور 
آمریکا از اوپک پالس خواست تا با افزایش 
تولید، مانع روند افزایش��ی قیمت نفت 
ش��وند، با این حال نه روس��یه همراهی 
کرد و نه عربستان. هرچند بایدن گفته 
بود عربستان برای افزایش تولید همراهی 
خواهد کرد، اما به نظر می رسد از تصمیم 
تا اجرا روند چنان طوالنی شد که آمریکا 
را ناچار به افزایش ذخایر نفت خود کرد؛ 
اقدام��ی که موجب کاه��ش دو دالری 

قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.
مقامات آمریکا، ژاپن، هند و س��ایر 
کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت به 
دنبال افزایش قیمت نفت به بیش از ۸۵ 
دالر در هر بش��که و احتمال نفت ۱۰۰ 
دالری، از ائتالف اوپک پالس درخواست 

افزایش تولید دارند.
افزایش تورم برخی بانک های مرکزی 
را به س��مت افزایش زودتر از حد انتظار 
ن��رخ بهره س��وق داده اس��ت، بنابراین 
آمریکا، هند، ژاپن و س��ایر کش��ورهای 
مصرف کننده نفت فشار دیپلماتیک خود 
را بر اوپک پالس افزایش داده اند. به طوری 
که کمپینی پش��ت درهای بسته ایجاد 
شده اس��ت تا اوپک پالس را متقاعد به 

تسریع روند افزایش تولید خود کند.
گزارش ها نشان می دهد دولت بایدن که 
با افزایش قیمت بنزین با باالترین رقم طی 
هفت سال گذشته مواجه است، هفته هاست 
از اوپک پالس درخواست افزایش تولید را 
دارد. ژاپن، چهارمین مصرف کننده بزرگ 
نف��ت در دنیا ه��م در اواخر اکتبر همین 
درخواس��ت را از اوپک پ��الس کرد.  هند، 
سومین مصرف کننده بزرگ نفت در دنیا 
هم درخواس��ت نفت خام بیشتری کرده 
است. چین علنا درخواستی نداشته است 
ولی طبق گفته دیپلمات ها همین تقاضا را 

از اوپک پالس دارد.

عربستان و سایر تولیدکنندگان نفت 
تا امروز تمایلی به افزایش بیشتر تولید 
نش��ان نداده اند و عقی��ده دارند افزایش 
تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز برای تامین 
نیاز جهانی ب��ه نفت در بحبوحه  بهبود 

اقتصادها از بحران کرونا کافی است.
وزیر انرژی عربستان عقیده دارد دنیا 
هنوز از بحران خارج نشده است و باید در 

مورد افزایش تولید محتاط بود.
ب��ه زودی وزی��ران نف��ت و ان��رژی 
اوپک پ��الس گردهم می آین��د تا درباره 
دو م��اه پایان��ی ۲۰۲۱ تصمیم بگیرند. 
آن ط��ور که خبرگ��زاری رویترز به نقل 
از دو منبع خود گزارش کرده س��ازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش )ائتالف اوپک پالس( همزمان 
با ادامه روند بهبود مصرف پس از رکود 
سال ۲۰۲۰، پیش بینی های خود از رشد 
تقاض��ای جهانی نفت در س��ال جاری 

می��الدی را کاهش دادن��د و آن را پنج 
میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز اعالم 
کردند. این رقم در برآورد پیش��ین پنج 

میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود.
یکی از این منابع گفت: کمیته فنی 
مشترک اوپک که روز پنجشنبه )ششم 
آبان( نشس��ت برگزار ک��رد، پیش بینی 
خود از تقاضا برای س��ال آینده را ثابت 
نگه داش��ت و این رقم را چهار میلیون و 

۲۰۰ هزار بشکه در روز اعالم کرد.
این منبع گفت: بازنگری درباره تقاضا 
در س��ال ۲۰۲۱ می��الدی جای نگرانی 
نیس��ت، زیرا در واق��ع به روزآمد کردن 
داده های واقعی و گرد کردن اعداد است. 
ائتالف اوپک پالس در زمان حاضر روزانه 
۴۰۰ هزار بش��که در روز به تولید خود 
می افزاید و نشست رسمی آن در چهارم 
نوامبر تش��کیل خواهد شد تا سیاست 

تولید خود را مورد بررسی قرار دهد.

عقب نشینی قیمت ها � 
کمیت��ه فنی مش��ترک اوپک پالس 
پیش بینی خود از کس��ری بازار نفت در 
س��ه  ماهه پایانی ۲۰۲۱ را تا ۳۰۰ هزار 

بشکه در روز پایین آورده است.
اویل پرایس ائتالف اوپک پالس انتظار 
دارد بازار نفت در س��ه ماهه پایانی سال 
جاری میالدی تنها ۳۰۰ هزار بشکه در 
روز کسری داش��ته باشد. این رقم قبال 
۱/۱ میلی��ون بش��که در روز پیش بینی 

شده بود.
کمیته فنی مشترک اوپک پالس در 
اجالس خود در روز پنجش��نبه پس  از 
بررسی آخرین اطالعات در مورد تقاضای 
جهانی نفت، پیش بینی خود از کسری 

بازار را به  شدت پایین آورد.
این کمیته فنی ش��رایط بازار را زیر 
نظر دارد و همواره قبل از اجالس وزارتی 
اوپک پالس تشکیل می شود. براساس این 
پیش بینی عربستان به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده و صادرکننده نفت دنیا تایید 
کرده که شرکت کنندگان بازار نفت باید 
حواسشان به سال آینده میالدی باشد.

عبدالعزیز بن س��لمان وزی��ر انرژی 
عربس��تان طی مصاحب��ه ای گفته بود، 
ائتالف اوپک پالس باید همچنان نسبت 

به رویکرد خود مقابل تنظیم تولید نفت با 
وجود باال رفتن قیمت آن محتاط باشد.

وی تاکید کرد: »افزایش بیشتر تولید 
زمانی قابل قبول است که هدف واضحی 
برای آن وجود داش��ته باشد، اما چنین 
هدفی فعال وجود ندارد. افزایش تمایل به 
نفت از گاز و زغال سنگ در حد محدودی 

صورت گرفته است.
بن س��لمان گف��ت: حتی ب��دون در 
نظر گرفتن بازگش��ت احتمالی ونزوئال 
یا ایران به بازارهای بین المللی، افزایش 
قابل توجه��ی در عرض��ه نف��ت ائتالف 
اوپک پالس تا پایان سال آینده میالدی 

وجود خواهد داشت.
وی گف��ت: »همه گی��ری کرون��ا و 
محدودیت ه��ای کرونای��ی هنوز وجود 
دارند و عرضه سوخت هواپیما هنوز هم 
محدود اس��ت، بنابراین هنوز از بحران 

خارج نشده ایم و باید محتاط باشیم«.
نق�ش پررن�گ ای�ران در بازار  � 

نفت
اگرچه وزیر انرژی عربستان سعودی 
گفته است که عرضه نفت اوپک پالس تا 
پایان س��ال آینده حتی بدون بازگشت 
ونزوئ��ال یا ای��ران به بازاره��ای جهانی 
افزایش چشمگیری پیدا می کند، با این 
حال خبرها از احیای توافق برجام مثبت 
است. ایران اعالم کرده که مذاکرات برای 
احیای توافق هس��ته ای تا اواخر نوامبر 
آغاز خواهد ش��د که این کش��ور را یک 
گام به صادرات نفت نزدیک می کند.در 
چنین شرایطی قیمت نفت روز جمعه 
تحت تاثیر انتظارات برای تداوم سیاست 
افزایش تدریجی تولی��د اوپک پالس با 
اندکی افزایش بسته شد. بر این اساس، 
بهای معامالت نفت برنت با شش سنت 
افزایش، در ۸۴ دالر و ۳۸ س��نت در هر 

بشکه بسته شد. 
بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا روند کاهش��ی ابتدای معامالت 
روز جمعه را معکوس کرد و با ۷۶ سنت 
مع��ادل ۰/۹ درصد افزایش، در ۸۳ دالر 
و ۵۷ سنت در هر بشکه بسته شد.جان 
کیلداف از شرکای شرکت اگین کپیتال 
در نیویورک در این رابطه گفته اس��ت: 
اگرچه ممکن است نفت بیشتری از سوی 
ایران به بازار عرضه شود، اما با توجه به 
وضعیت قوی بازار، بعید است اوپک پالس 

تولیدش را افزایش دهد.

کارس��تن فریچ از کومرس بانک نیز 
می گوید: رش��د چش��مگیر ذخایر نفت 
آمریکا و انتظار برای مذاکرات هسته ای 
موقتا نگرانی ها درباره محدودیت عرضه 

را تا حدودی رفع کرد.
نگاه ها ب�ه پنجش�نبه دوخته  � 

شده
همه نگاه ها به دیدار پنجشنبه هفته 
جاری وزیران اوپک پالس دوخته ش��ده 
است. تحلیلگران انتظار دارند این گروه 
به توافق اخیر خود پایبند مانده و تا آوریل 
سال ۲۰۲۲ هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در 

روز به میزان عرضه نفت اضافه کند.
 محم��د ارکاب وزیر ان��رژی الجزایر 
روز پنجشنبه گفت: افزایش تولید نفت 
اوپک پالس در دسامبر به دلیل ابهامات 
و ریسک های موجود، نباید از ۴۰۰ هزار 

بشکه در روز فراتر رود.
قیمت ه��ای گاز انگلی��س و اروپ��ا 
ه��م پ��س از اینکه والدیمی��ر پوتین 
رییس جمهور روس��یه اع��الم کرد که 
روس��یه ممکن اس��ت ارس��ال گاز به 
مخازن اروپایی را آغاز کند، روز جمعه 

به روند کاهشی ادامه دادند.
شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز 
جمعه اعالم کرد، شمار دکل های حفاری 
نف��ت و گاز طبیعی در اکتبر ۲۳ حلقه 
افزایش یافت که پانزدهمین رشد ماهانه 
متوالی بود.شمار دکل های حفاری نفت و 
گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۲۹ 
اکتبر با دو حلقه افزایش، به ۵۴۴ حلقه 
رسید که هفتمین رشد هفتگی دکل ها 

در هشت هفته گذشته بود.
 ش��مار دکل ها در مقایس��ه با مدت 
مش��ابه سال گذشته ۲۴۸ حلقه معادل 
۸۴ درص��د افزای��ش پیدا کرده اس��ت. 
ش��مار دکل های حفاری نف��ت با یک 
حلق��ه افزایش، به ۴۴۴ حلقه رس��ید و 
شمار دکل های حفاری گاز با یک حلقه 

افزایش، به ۱۰۰ حلقه رسید.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت های 
انرژی آمریکایی شورون و اکسون پس از 
اینکه تعداد کارکنان و تولیدشان را سال 
گذش��ته در منطقه پرمیان باس��ین که 
بزرگ ترین منطقه نفت شیل آمریکاست، 
به میزان چش��مگیری کاه��ش دادند، 
اکنون به دنبال افزودن به شمار دکل های 
حفاری و افزایش کارکنانشان در سه ماهه 

جاری هستند.

آخرين وضعیت سامانه سوخت بعد از حمله سايبری
دولتسهمیهمازادبنزینمیدهد؟

»جهان صنعت«- پنج روز از حمله س��ایبری به سامانه هوشمند سوخت 
می گذرد. در حالی که برخی خبرها حکایت از آن دارد که روند بازیابی ذخایر 
بنزین کارت های سوخت به سختی در حال انجام است، با این حال وزارت نفت 

اطمینان داده اند که ذخیره سوخت هیچ کارتی از بین نخواهد رفت.
از سویی جواد اوجی وزیر نفت روز جمعه اعالم کرد که دولت سهمیه مازاد 
یارانه ای برای صاحبان خودروها در نظر خواهد گرفت، اما او نگفت که میزان این 
سهمیه مازاد چقدر است.مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی در این رابطه گفته است: سهمیه مردم برای استفاده از بنزین 
در سر جای خود قرار دارد و تاخیری در استفاده از این سهمیه به وجود آمده 
است، اما اینکه آیا سهمیه بیشتری برای این ماه به مردم داده شود یا خیر به 
دولت بازمی گردد.او با اش��اره به ورود کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

به حمله سایبری صورت گرفته به سیستم هوشمند سوخت رسانی کشور بیان 
کرد: از لحظه ای که این اتفاق افتاد ما پیگیر این موضوع بودیم و تاکید ما بر این 
بود که کار مردم باید راه بیفتد و مشکل آنان مرتفع شود. خوشبختانه تیم های 
پشتیبان سامانه هوشمند در جایگاه ها حضور یافتند و امکان سوخت گیری با 
بنزین نرخ سه هزار تومانی و نفت و گاز ۶۰۰ تومانی فراهم شد. به صورت مقطعی 
تا حدود زیادی مشکل برطرف شد.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: طبیعتا بعد از اینکه این مشکل ظرف روزهای آتی مرتفع 
شد، حتما کمیسیون انرژی در جلسات کارشناسی این موضوع را بررسی خواهد 
کرد. اینکه چرا این اتفاق روی داده، خالءهای سیستم چه بوده، چرا در بحث 
پدافند غیرعامل پیش بینی های الزم انجام نشده و چرا سیستم های جایگزین در 
نظر گرفته نشده است، باید روشن شود و کمیسیون انرژی این موضوع را دنبال 
می کند.وی در ادامه تاکید کرد: سهمیه مردم برای استفاده از بنزین در سرجای 
خود قرار دارد و یک تاخیری در استفاده از این سهمیه به وجود آمده است اینکه 
آیا سهمیه بیشتری برای این ماه به مردم داده شود یا خیر به دولت بازمی گردد 

اما کمیسیون انرژی در جلسه آتی خود تمام ابعاد این موضوع را به همراه تاثیرات 
به جای گذاشته بررسی و پیشنهادات خود را مطرح می کند.

کاهی: در حال رفع کامل مشکل هستیم � 
فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره آخرین 
وضعیت پمپ بنزین ها گفت: بعد از تکمیل فعال سازی جایگاه های سوخت به 
صورت آفالین و عرضه بنزین آزاد، تمام تمرکز شرکت ملی پاالیش و پخش بر 

اتصال جایگاه ها به سامانه هوشمند سوخت متصل شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر امکان دریافت بنزین سهمیه ای با کارت سوخت 
در بیش از ۲۰۰۰ جایگاه سوخت سراسر کشور فراهم شده و در ۱۸۰۰ جایگاه 
دیگر نیز بنزین با نرخ آزاد عرضه می شود و تاکنون بیش از ۵۰ درصد جایگاه های 

سوخت در سراسر کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل شده اند.
او در پایان تاکید کرد: تنها تعداد معدودی جایگاه که در مناطق دور دست 
واقع شده اند هنوز وارد مدار نشده اند و در بیشتر جایگاه ها انواع فرآورده های نفتی 

شامل بنزین و گازوییل عرضه می شود.
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مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
برق، حفظ پیوستگی در سوخت رسانی 
به نیروگاه ها، تکمیل ذخایر سوخت مایع 
نیروگاه ها و صدور مج��وز در روزهای 
خ��اص برای مصرف مازوت در صورت 
نیاز را سه شرط تضمین ۱۰۰ درصدی 
قطع نش��دن برق در زمس��تان اعالم 

کرد.
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل 
شرکت مدیریت شبکه برق به تسنیم 
گفت: رشد مصرف برق از ابتدای سال 
جاری تاکنون بیش از ۱۰ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل بوده، در حالی 
که رشد مصرف برق در سال ۹۹ نسبت 
به س��ال قبل از آن ۵/۴ درصد بود؛ در 
واقع امس��ال با رشد دوبرابری مصرف 

برق، نسبت به سال قبل مواجه ایم.
وی افزود: دلیل این رشد دوبرابری 
مصرف برق، بخشی به افزایش مصرف 
برق در صنایع بزرگ باز می گردد، اینکه 
برخی صنایع در دوران کرونا تعطیل یا 
نیمه تعطیل بودند و در س��ال جاری 

نسبت به گذشته فعال تر شدند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
برق تصریح کرد: بخشی از رشد مصرف 
برق نی��ز به مص��ارف مراکز غیرمجاز 
اس��تخراج رمزارز بازمی گردد، از سوی 
دیگر خشکسالی فراگیری که در سال 
آبی گذشته وجود داشت و هنوز نیز ادامه 
دارد، موجب شد تا در تابستان، بخش 
قابل توجهی از ظرفیت نیروگاه های برق 
آبی را در مدار بهره برداری نداشته باشیم 
که مجموع این ش��رایط در کنار رشد 
مص��رف در بخش خانگی موجب بروز 

کمبودهایی در تامین برق شد.
رجبی مشهدی با بیان اینکه در شش 
ماه دوم س��ال جاری نیز به علت ادامه 
خشکسالی، ۵۰ درصد نسبت به سال 
گذشته کمتر از ظرفیت نیروگاه های برق 
آبی می توانیم استفاده کنیم، گفت: این 
مساله نشان می دهد که برای تامین برق 

در پاییز و زمستان باید سوخت بیشتری 
در بخش نیروگاه های حرارتی مصرف 
کنیم.وی ادامه داد: نیروگاه های کشور 
به ویژه در بخش حرارتی، ظرفیت کافی 
برای تولید برق در زمستان را دارند اما 
پیش بینی شده با توجه به رشد مصرف 
گازطبیعی ب��ه ویژه در بخش خانگی، 
در زمس��تان امس��ال با محدودیت در 
تامین سوخت نیروگاه ها مواجه خواهیم 
ش��د، از این رو تمهیداتی برای جبران 
محدودیت های سوخت رس��انی با گاز 

طبیعی اندیشیده شده است.
گازوییل و مازوت به نیروگاه ها  � 

رسید
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
برق اذعان ک��رد: برنامه ریزی مدون و 
هماهنگی خوبی ب��ا وزارت نفت برای 
سوخت رسانی انجام شده و تا امروز ۷۰ 
درصد از حجم مخازن سوخت گازوییل 
نیروگاه ها پر ش��ده است که این مقدار 
نسبت به زمان مش��ابه سال گذشته، 

بیشتر است.
وی افزود: مقرر ش��ده تا پایان آبان 
ماه مخازن سوخت گازوییل نیروگاه های 

کشور به صورت کامل پر شوند.
رجبی مش��هدی ب��ا بی��ان اینکه 
ذخیره سازی مناسب گازوییل در مخازن 
نیروگاه ها کم��ک می کند محدودیت 
کمتری در تامین برق زمستانه داشته 
باش��یم، گفت: در ح��ال حاضر برای 
پیش بینی هوای زمس��تان زود است 
ولی اگر سرمای هوا زیاد باشد، در نیمه 
ش��مالی کشور با افت فشار گاز مواجه 
خواهیم شد و نیروگاه های نیمه شمالی 
کش��ور مجبور به اس��تفاده از سوخت 
مایع می ش��وند.او در خصوص ذخیره 
نفت کوره در مخازن نیروگاه های کشور 
گفت: تا امروز ۶۴ درصد حجم مخازن 

نفت ک��وره نیروگاه ها پر ش��ده، البته 
اولویت م��ا در نیروگاه ها ابتدا مصرف 
گازطبیعی و در صورت محدودیت در 
تامین گاز، استفاده از گازوییل است و 
امکان استفاده از نفت کوره را در بسیاری 

از نیروگاه ها نداریم.
وی اف��زود: هدف این اس��ت که تا 
هرچه ام��کان دارد کمتر از س��وخت 
مازوت استفاده شود اما مساله آلودگی 
هوای کالنشهرها بیشتر ناشی از عوامل 
سیار است و سهم نیروگاه ها در آالیندگی 
هوای کالنشهر بسیار کمتر از آنچه گاه 

عنوان می شود است.
وی ادامه داد: با وجود آنکه استفاده 
از سوخت مایع موجب افزایش هزینه 
تعمیرات نیروگاه های حرارتی می شود 
اما ب��ه منظور عبور بدون مش��کل از 
زمستان، چاره ای جز جایگزینی سوخت 
مایع با سوخت گاز در زمان محدودیت 
دسترسی به گازطبیعی نخواهیم داشت.

رجبی مش��هدی تصریح کرد: شرایط 
ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه ها 
تا امروز بسیار خوب است و اگر وزارت 
نف��ت در ادامه نیز به تعهدات خود در 
تحویل سوخت مایع به نیروگاه ها عمل 
کند، مش��کلی در تامین برق زمستان 
نخواهیم داشت و در این صورت زمستان 

با قطعی برق مواجه نمی شویم.
وی افزود: اقدامات کاهش مصرف در 
بخش گاز و برق در زمستان سال جاری، 
کمک بس��زایی در تامین پایدار انرژی 
می کند و در بخ��ش اداری و عمومی 
کش��ور نیز که تلف��ات حرارتی زیادی 
داریم، در صورت اصالح الگوی مصرف، 

می توانیم مصرف گاز را کاهش دهیم.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
برق با بیان اینکه »تنظیم دمای رفاه در 
بخش خانگی و تنظیم وسایل گرمایشی 

برای کارکرد درست، در کاهش مصرف 
گاز بس��یار تاثیرگذار اس��ت«، گفت: 
همچنین طرح هایی را در س��ناریوی 
بدبینانه پیش بینی کرده ایم که اگر دچار 
کمبود در تامین برق مورد نیاز زمستان 
ناشی از محدودیت در سوخت رسانی 
شدیم، با همکاری صنایع، پیک سایی 
و انتقال بار انجام دهیم تا بخش خانگی 
به مشکل تامین برق نخورد.وی ادامه 
داد: پی��ک زمس��تان ۴۳ هزار مگاوات 
پیش بینی می شود و هرچه بیشتر گاز 
طبیعی برای نیروگاه ها تامین ش��ود، 
نیروگاه ه��ا توان تولید برق بیش��تری 

خواهند داشت.
کسری برق چقدر است؟ � 

رجبی مشهدی در خصوص میزان 
سوخت معادل مورد نیاز نیروگاه ها در 
زمستان گفت: نیروگاه ها به روزانه ۲۳۵ 
میلیون مترمکعب سوخت معادل نیاز 
دارند ک��ه وزارت نفت قول داده بیش 
از نیمی از آن را با سوخت گازطبیعی 
تامین کند اما آنچه تعهد وزارت نفت 
اس��ت و قرار اس��ت تامین گاز روزانه 
نیروگاه ه��ا از آن مقدار کمتر نش��ود، 
۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز است و 
بدون شک باید بقیه کسری گاز از طریق 

سوخت مایع تامین شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
برق تصریح کرد: شرط آنکه به هیچ وجه 
برق مردم در زمستان قطع نشود این 
است که اوال پیوستگی در سوخت رسانی 
وجود داشته باشد و ثانیا ذخایر سوخت 
نیروگاه ها پیش از زمستان تکمیل شود 
و ثالث��ا در روزهای خ��اص، در صورت 
نیاز مجوز اس��تفاده از سوخت مازوت 

صادر شود.
این مقام مسوول در خصوص میزان 
کسری تراز برق گفت: در تابستان سال 
جاری بیشترین میزان نیاز مصرف برق 
۶۷ هزار مگاوات بود که در همین زمان، 
سقف تولید برق کشور ۵۵ هزار مگاوات 

بود، یعنی با ۱۲ هزار مگاوات کسری تراز 
برق مواجه بودیم.

وی اف��زود: اینکه وزیر محترم نیرو 
کسری تراز برق را ۱۴ هزار مگاوات در 
تابستان سال جاری اعالم کرده کامال 
درس��ت است چرا که از نظر عملیاتی 
بای��د حدود ۱۰۰۰ ت��ا ۲۰۰۰ مگاوات 
ذخیره نیروگاهی در هر شرایطی داشته 
باشیم که با احتساب نیاز ۲۰۰۰ مگاواتی 
ذخیره نیروگاهی، کسری تراز برق به ۱۴ 
هزار مگاوات می رسد.رجبی مشهدی با 
بیان اینکه »قطعا در تابستان ۱۴۰۱ با 
کسری تراز برق مواجه ایم«، گفت: یکی 

از اقداماتی که صورت می گیرد این است 
که بتوانیم ذخایر بیشتری در سدها برای 
تابستان ۱۴۰۱ داشته باشیم تا حدود 
سه تا چهار هزار مگاوات قدرت عملی 
بیشتر از تابستان ۱۴۰۰ از نیروگاه های 

برق آبی دریافت کنیم.
وی ادام��ه داد: مدیری��ت تقاضا در 
بخ��ش اداری و عموم��ی نیز ظرفیت 
کاهش ۱۰۰۰ مگاواتی مصرف در این 
بخش ها را دارد و بهینه سازی مصرف 
در سایر بخش ها از جمله بخش خانگی 
نیز ب��ا اعمال مش��وق هایی در برنامه 

قرار دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق عنوان کرد
سهشرطبرایقطعنشدنبرقدرزمستان!

گزارش

فرم اشتراك روزنامه

    شرايط اشتراك :
ساعات تحويل روزنامه از 6 الى 11 صبح

شروع اشتراك ( متقاضيانى كه درخواست خود را به طور كامل تحويل نمايند ) اول و شانزدهم هر ماه مى باشد. 
مبلغ مندرج در جدول فوق بابت روزانه يك نسخه اشتراك مى باشد .

لطفاً كپى فيش بانكى را تا پايان اشتراك نزد خود نگهدارى فرمائيد .
در صورت عدم تحويل روزنامه حداكثر تا ساعت 14 همان روز مراتب را با تلفن   88039894  اعالم فرمائيد .

 نام و نام خانوادگى : ..................................... شركت / موسسه : ................................... كدپستى : ........................ تلفن :.......................

فاكس : ................................  تعداد درخواستى :......................................  مدت اشتراك:  6 ماهه                    يك ساله   

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

شماره فيش بانكى : ........................................ بانك : .........................................   تاريخ واريز فيش : ....................................................

يك ساله6 ماههدوره اشتراك
3/000/0006/000/000هزينه اشتراك (ريال)

كليه متقاضيان محترم مى توانند هزينه اشتراك خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدول ذيل : 
 به حساب  شماره 63938042  بانك رفاه شعبه ميدان فردوسى  كد 180 

 IR450130100000000063938042 و يا به شماره شباى 
به نام  روزنامه جهان صنعت 

 واريز و اصل سند بانكى مربوطه را به همراه فرم تكميل شده به دفتر امور مشتركين روزنامه جهان صنعت ارسال نمائيد . 
آدرس : خيابان شيخ  بهايى جنوبى، روبه روى مسجد بقيه  اهللا- بن بست سامان- پالك 4    و يا ارسال از طريق نمابر : 88210763

با توجه به اينكه توزيع روزنامه جهان صنعت توسط موسسه اطالعات انجام مى شود از مشترکان شهرستانى تقاضا مى شود جهت دريافت اشتراك به دفاتر نمايندگى روزنامه اطالعات در سراسر کشور مراجعه نمايند.

 « فقط تهران بزرگ »

9 4 5

چشم انداز تقاضای نفت اوپک پالس تغییر کرد

جنگ نفت
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دالیل خودسوزی فرزند شهید در گفت و گو با 
»جهان صنعت نیوز« بررسی شد

ایراد ساختاری یا کم کاری مسووالن
نیلوفر افتتاحی- فرزند یکی از شهدای دفاع مقدس، روز سه شنبه ۲۷ 
مهر در مقابل ساختمان اداره کل بنیاد شهید استان کهگیلویه و بویراحمد در 
یاسوج، خودسوزی کرد؛ این اولین باری نیست که یکی از فرزندان شهید و یا 

جانبازی دست به چنین اقدامی می زند؛ اما مقصر کیست؟
غالمعلی جعفرزاده نماینده س��ابق مجلس و از جانبازان ۷۰ درصد جنگ 
تحمیلی که پیش تر، ریاس��ت بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان گیالن را 
برعهده داشت، به »جهان صنعت« می گوید: دولت سیزدهم می تواند بازنگری 
در س��طح خدمات به ایثارگران داشته باشد تا شاهد خودسوزی هایی مشابه 

اخیر نباشیم. 

جعفرزاده، در خصوص خودسوزی اخیر یک فرزند شهید اظهار کرد: سازمان 
بنیاد ش��هید تابع خدمات مصوب کش��ور است. امکان دارد خدماتی که ارائه 
می شود کم باشد اما توان بنیاد شهید همین قدر است. دولت سیزدهم می تواند 
بازنگری در سطح خدمات انجام دهد و تالش کند متناسب با شرایط اقتصادی 

و تورم جامعه و عقب ماندگی معیشتی ایثارگران خدمات ارائه دهد.
وی با اش��اره به دلس��وزی که در دولت س��یزدهم وجود دارد و اهتمامی 
که رییس جدید بنیاد ش��هید دارد، ضرورت بازنگری در س��طح خدمات را 
اجتناب ناپذیر دانس��ت و گفت:  دستگاه های خدمات دهنده مثل بنیاد شهید، 
کمیته امداد و بهزیستی تمایل به توسعه سطح خدمات خود دارند، اما معذورات 
کشور شاید این اجازه را به آنها ندهد. بنابراین دولت باید تالش کند منابعی را 

تامین کند تا بتواند رسیدگی و یژه ای برای این افراد صورت بگیرد. 
نماینده سابق مردم رشت با تاکید بر اینکه اگرنگاه جدی و جدیدی به این 
مساله نشود و بازنگری صورت نگیرد باز هم شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود، 

عنوان کرد: دولت و حاکمیت خدمات مصوب شده را به این افراد داده است، اما 
شرایط اقتصادی امروز پاسخگوی نیازهای اجتماعی، معیشتی و رفاهی ایثارگران 
نیست و بنابراین نیاز به بازنگری دارد. ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، تورم 
نیز در سطح بسیار باالیی است، این افرادی که اقدام به خودسوزی می کنند 

آسیب دیدگان اجتماعی هستند و دولت وظیفه رسیدگی به آنها را دارد.
وی با اش��اره به اینکه عده ای بعد از خودس��وزی فرزند ش��هید، شروع به 
موج سواری روی این موضوع کردند افزود: عاقالنه ترین کار به دور از موج سواری، 
رس��یدگی به وضعیت این قشر است. این افراد آسیب دیده اجتماعی هستند 
که بدون سرپرس��ت و حمایت بزرگ ش��دند و در پرورشگاه ها رشد کردند و 
امکانات یک فرد عادی را نداش��تند. به عنوان مثال شغل مناسب و یا ازدواج 
خوبی نداشتند و یا آموزش های الزم برای زندگی را ندیده اند، پس نباید آنها 
را به چشم افراد عادی دید و رهایشان کرد، بلکه باید بیشتر مورد حمایت شان 

قرار داد.

یه
نما

مهدی�ه بهارمس�ت- هفت��ه گذش��ته 
زمزمه های آغاز پیک ششم به گوش می رسید 
ک��ه از قضا حمید س��وری، ریی��س کارگروه 
پیشگیری و بهداشت ستاد ملی مقابله با کرونا 
اع��الم کرد در دو هفته اخی��ر آمار کرونا روند 
افزایشی داشته و این یعنی پیک ششم شروع 
شده و در خوش بینانه ترین حالت اکنون پنجاه 
و پنج درصد جامعه ایمن اس��ت. این در حالی 
است که رییس جمهوری دیروز در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا اعالم کرد وزارت بهداشت، با 
همکاری وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش، 
طوری برنامه ریزی کند تا مدارس و دانشگاه ها 
از اول آذر طبق ش��یوه نامه ها بازگشایی شوند. 
همچنین روابط عموم��ی معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری تهران نحوه تغییر ساعت 
اجرای طرح ترافیک را اعالم کرد و بر اس��اس 
آن از ۱۰ آبان ساعات صبحگاهی طرح ترافیک 
از ۸:۳۰ به ۷:۳۰ و ساعت عصرگاهی از ۱۶ به 
۱۷ تغییر خواهد کرد. چه بسا با لغو دورکاری ها 
دوباره ازدحام در مترو ایجاد شده در حالی که 
به هیچ عنوان نمی توان فاصله فیزیکی را رعایت 
کرد. بازگش��ایی ها در حالی رخ می دهد که در 
یک هفته اخیر ش��ش شهر به شهرهای قرمز 
افزوده شده اند. بنابراین اکنون ۲۲ شهرستان 
قرمز، ۱۱۴ شهرستان نارنجی، ۲۰۱ شهرستان 
زرد و ۱۱۱ شهرس��تان آبی هستند. در هفته 
گذش��ته با آغاز آبان ماه نیز شهرس��تان های 
جلفا، مرند در استان آذربایجان شرقی، اشنویه، 
بوکان، پیرانش��هر در استان آذربایجان غربی، 
استهبان در استان فارس، بانه، سقز در استان 
کردستان، پاوه، جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب 
در استان کرمانشاه، چرام، کهگیلویه در استان 
کهگیلویه وبویراحمد، زرندیه در استان مرکزی 
و مهریز در اس��تان یزد در وضعیت قرمز قرار 

داشتند. 
با توج��ه به اینک��ه مجموع واکس��ن های 
تزریق شده در کشور به ۸۴ میلیون و ۶۰۸ هزار 
و ۳۸۰ دوز رس��یده و تاکنون ۵۲ میلیون و ۵۹ 
هزار و ۲۳۷ نفر دوز اول، ۳۲ میلیون و ۴۶۸ هزار 
و ۸۰۰ نف��ر دوز دوم و ۸۰ هزار و ۳۴۳ نفر دوز 
سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند، عادی انگاری 
و عدم رعایت شیوه نامه بهداشتی باعث می شود 
ب��ه آغاز موج شش��م کرونا نزدیک تر ش��ویم و 
دوباره افزایش تلفات ناش��ی از بیماری همانند 
مردادماه را تجربه کنیم. البته اخیرا میزان تلفات 
کرونا زیر ۲۰۰ تن است ولی برخی متخصصان 
هشدار می دهند، با انجام واکسیناسیون به نظر 

می رس��د، برخی ش��هروندان رعایت دستورات 
بهداشتی مقابله با کرونا را کاهش داده اند و این 
عادی انگاری بحث ورود به پیک ششم بیماری 
را تقویت می کند و باید به منظور جلوگیری و 
مقابله با موج ششم کرونا رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی با جدیت مورد توجه ش��هروندان قرار 
گیرد و همه دستورالعمل های بهداشتی مقابله 
با بیماری همچون شست وشوی مرتب دست ها، 
استفاده از ماسک و اجتناب از فضاهای دربسته 

رعایت شود.
تبعات ش�گفت زدگی دول�ت از روند  � 

واکسیناسیون
در همین رابطه دکتر 
مس��عود یونس��یان دبیر 
اپیدمیول��وژی  کمیت��ه 
کمیت��ه  پژوه��ش  و 
علمی کش��وری کرونا به 
»جهان صنعت« گفت: در 
حال حاضر در شرایط مطلوبی از نظر تعداد موارد 
ابتال و مرگ ومیر های روزانه قرار نداریم، چرا که 
وقتی هنوز تع��داد موارد ابتال بیش از ۱۰ هزار 
تن و تعداد فوتی ها سه رقمی است، نشان دهنده 
این اس��ت که با شرایط وخیم در کشور روبه رو 
هس��تیم. آمارهای رسمی هش��داری است تا 
به خاطر ش��گفت زدگی از روند واکسیناسیون 
عجوالنه مدارس و دانشگاه را بازگشایی نکنیم. 
طی ۲۰ ماهی که گذشت تجربه به ما نشان داد 

در این دوران نه به خوبی پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کرده ایم و نه متاسفانه نظارت کافی بر 
رعایت پروتکل های بهداش��تی بوده و نه اصوال 
برخورد موثر و بازدارنده ای با کووید۱۹ داشته ایم. 
بنابراین صرف نظر از اینکه پیک شش��م شروع 
ش��ود یا نشود نتیجه آن یکسان است. نباید در 
بازگشایی عجوالنه تصمیم بگیریم. همچنین روند 
واکسیناسیون را به همین ترتیب حفظ کنیم 
تا افرادی که به دلیلی تاکنون واکس��ن نزده اند 

واکسینه شوند.
وی افزود: با این تفاسیر به نظرم این روزها در 
تنها اقدامی که موثر بودیم، واکسیناسیون بوده 
است، چراکه تجربه نشان داده محدودیت های 
کرونایی از جمله رعایت فاصله فیزیکی و استفاده 
از ماسک موفق نبوده است. این موضوع در زمان 
اوج کرونا هم موفق نبوده چه برسد به اینکه در 
حال حاضر فقط نیمی از مردم واکسینه شده اند 
و دیگ��ر اینکه همچون گذش��ته پروتکل های 
بهداش��تی را رعایت نمی کنند. از قضا در حال 
حاضر با لغو محدودیت های گسترده کمتر فردی 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کند. به طور 
کلی درخصوص رعایت پروتکل های بهداشتی 
شکست خورده ایم و این واقعیتی است که باید 
ب��ه آن اعتراف کنیم. در هر صورت اینکه پیک 
ششم شروع شده یا خیر نمی دانم ولی براساس 
گزارش ه��ا می دانم که در حال حاضر ش��رایط 

مطلوبی برای بازگشایی ها نداریم.

دکتر یونسیان با اشاره به اینکه باید به جای 
بازگشایی ها محدودیت ها اعمال شود، گفت: به 
عقیده من در حال حاضر آنچه را که در این مدت 
بازگش��ایی کردیم باید دوباره محدودیت وضع 
کنیم و در زمان مناسب به صورت نوبتی مراکز 
عمومی را یکی یکی باز کنیم و برای دو هفته تا 
چهار هفته آن مرکز را زیر نظر بگیریم که اگر 
وضعیت مطلوب بود، دیگر مراکز را هم بازگشایی 
کنیم. اینکه یک شبه و به صورت یکدفعه تمام 
مراکز مهم کشور را بازگشایی کنیم کاری اشتباه 
است. البته در شرایطی باید این محدودیت ها لغو 
ش��ود که انتقال کرونا در سطح پایین باشد. اما 
در حال حاضر سطح انتقال کرونا رو به افزایش 
است و تعداد مرگ سه رقمی زمان مناسبی برای 

عادی انگاری و بازگشایی ها نیست.
خطر همزمانی رفع محدودیت ها � 

این عضو کمیته علمی مب��ارزه با کرونا در 
واکنش به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در اول 
آذر اظهار کرد: نمی توانیم براس��اس تاریخ های 
از پیش تعیین شده برای بازگشایی ها تصمیم گیری 
کنیم و این امر خطرناک ترین کار است، چرا که 
هنوز نمی دانیم ابت��دای آذر ماه چه اتفاقی رخ 
خواهد داد و تنها کاری که می توانیم بکنیم این 
است که به تمام دانشگاه ها و مدارس بگوییم طی 
این یک ماه آمادگی الزم را برای بازگشایی ها در 
دستور کار قرار دهید اما باید ۲۵ آبان ماه برای 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تصمیم بگیریم. 

اگ��ر منوال به همین صورت پیش برود و تعداد 
شهرهای قرمز و شمار مبتالیان و فوتی ها افزایش 
پیدا کند با وجود اینکه دانشگاه ها هم آمادگی 
الزم را پیدا کرده باشند باز باید زمان بازگشایی ها 
را لغو کنیم. او ادامه داد: در هر صورت همزمانی 
رفع محدودیت ها اش��تباه اس��ت و این امر در 
آین��ده ای نه چندان دور بحران جدیدی را برای 
م��ا ایجاد می کند. چه بس��ا در هفته های اخیر 
دورکاری ها لغو و مدارس و دانشگاه ها بازگشایی 
شدند که این امر بس��یار اشتباه است. حداقل 
کاری که مس��ووالن می توانند انجام دهند این 
اس��ت که اقدام جدیدی انج��ام ندهند و اجازه 
دهند چهار هفته دیگر بگذرد. اگر ش��رایط به 
خوبی گذشت بعد در خصوص بازگشایی های 
جدید تصمیم گیری ش��ود. با چنین روندی از 

بروز فاجعه جلوگیری می شود.
اعتماد مردم به واکسن را از بین نبرید � 

دبیر کمیته اپیدمیولوژی با تاکید بر اینکه 
نباید به دلیل واکسیناسیون گسترده خیالمان 
راحت باشد، گفت: برخی مسووالن بر این باورند 
که با وجود واکسیناسیون گسترده باید خیالمان 
از بابت کنترل کرونا راحت باش��د، در صورتی 
که این گونه نیست. از قضا چنین تفکری بسیار 
خطرناک است. به طورکلی ما با واکسیناسیون 
سعی داریم با احتیاط الزم و کافی جامعه را فعال 
کنیم. البته زمانی می توانیم با خیال راحت جامعه 
را فعال کنیم که حداقل ۸۰ درصد جامعه دو دوز 
واکسن را دریافت کرده باشند این در حالی است 
که امروزه به درصد مطلوبی از دو دوز نرسیده ایم 
و دو هفته هم از تزریق واکسیناس��یون برخی 
افراد نگذشته است. با این تفاسیر بهتر است با 
واکسیناس��یونی که در حال حاضر وجود دارد، 
اعتماد بیش از حد نداشته باشیم. وی در پایان 
خاطرنشان کرد: این سرعت واکسیناسیون خیلی 
خوب است ولی حدودا یک ماه دیگر هم می توان 
صبر کرد تا نتیجه آن را دید. چه بس��ا در حال 
حاضر ۳۰۰ هزار تن روزانه دوز اول واکس��ن را 
دریافت می کنند و این نشان دهنده اعتماد مردم 
به واکس��ن اس��ت که به نظرم این اتفاق بسیار 
خوش��ایند است. بنابراین حاال که اعتماد مردم 
به واکسن جلب شده با بازگشایی های شتابزده 
اعتم��اد مردم را از واکس��ن از بین نبریم، چون 
هنوز واکسن نمی تواند به خوبی در جامعه تاثیر 
بگذارد. اگر بازگشایی ها عجوالنه باشد و دوباره 
بیماری اوج بگیرد، آن زمان اعتماد مردم نسبت 
به واکسن از بین می رود. در نتیجه مسووالن باید 

بازگشایی ها را به زمان بهتری موکول کنند.

زاویه

 هستی عبادی- گزارش های رسمی از روند افزایشی 
طالق و کاهش ازدواج در ۱۰ سال گذشته حکایت دارد.

به طوری که نس��بت طالق به ازدواج طی سال  ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۹ از ۱۶/۳ به ۳۲/۹ افزایش داشته است که روندی 
افزایشی را طی کرده ولی در سال ۱۳۹۸ در باالترین نقطه 
در این دوره یعنی ۳۳ درصد قرار می گیرد. جزئیات دیگری 
از این آمار نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ مجموع ازدواج 
ثبت شده ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ به 

۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته است.
حال با آماری که گزارش شده می توان با نگاه بالینی و 
روانشناس��انه به طالق، بخشی از این آمار را کاهش داد اما 
روند افزایش طالق چه به صورت مطلق و چه نسبی ادامه 
خواهد داشت چراکه جامعه در ابعاد ذهنی و عینی اقتضای 

طالق را دارد و روز به روز افزایش خواهد داشت.
اما باید در سطح سیاستگذاری تصمیم بگیریم که برای 
دوران پس از آن چه کنیم و بیاموزیم چطور می توان با طالق 
زندگی کرد. دوگانه پیشگیری از طالق یا انکار واقعیت هر 

دو به شکست خواهند رسید.
چرایی افزایش آمار طالق  � 

در همی��ن حال دکتر فربد فدائی، 
روانپزش��ک، دلیل اصل��ی طالق در 
جامعه امروز را بی توجهی به ضرورت 
هماهنگی بین زوجین دانس��ت و به 
»جهان صنعت« گف��ت: ازدواج دارای 
جنبه های زیستی، روانی و اجتماعی 
است. در هر یک از این جنبه ها باید توازن و هماهنگی بین 
طرفین موجود باشد. برای نمونه، از نظر زیستی هماهنگی 
بین س��ن زوجین ب��رای ازدواج موفق، الزم اس��ت. تفاوت 
سنی زیاد بین زن و شوهر از عمده ترین دالیل نارضایتی و 
کش��مکش بین آنان است. وی افزود: از نظر روانی، زوجین 
باید دیدگاه ها و عالیق مشترک داشته باشند و حرف یکدیگر 
را بفهمند. از نظر اجتماعی، هماهنگی اقتصادی، تحصیلی و 
خانوادگی الزم است. از نظر دالیل اختصاصی، اعتیاد، فقر، 
رفتارهای ضداجتماعی و بزهکارانه شوهر، نداشتن مهارت 
حل مس��اله به علت بی س��وادی، عمده ترین دالیل طالق 
هستند.  دکتر فدائی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی بیان 
کرد: دیده می ش��ود که زن و مرد به طور مصلحتی طالق 
می گیرند تا زن بتواند از مس��تمری پدرش که درگذشته، 
استفاده کند و چرخ لنگ زندگی را بگردانند. گاه پدر و مادر 
مرد جوانی که مش��مول خدمت نظام وظیفه است، طالق 

صوری می گیرند تا مرد جوان به عنوان متکفل مادر سالمند 
مطلقه، از خدمت معاف شود. وی درخصوص نابسامانی های 
شخصیتی و بیماری های روانی به عنوان دالیل طالق گفت: 
در بین نابسامانی های شخصیتی، افراد بدگمان، گسیخته وار، 
خودشیفته، مرزی، هیستریونیک بیشتر در معرض طالق 
قرار می گیرند. افرادی با شخصیت بدگمان با شک های نابجا 
نسبت به همسر، زندگی را به او تلخ می کنند. شخصیت های 
گس��یخته وار که تنهایی را به ازدواج ترجیح می دهند، قادر 
به بیان احساسات خود نیستند. افراد خودشیفته نیز برای 
خود ویژگی های اغراق آمیز قائل هستند و توجهی به همسر 

و فرزند ندارند و مدام بر همسر خود منت می گذارند. 
این روانپزش��ک ادامه داد: ش��خصیت های مرزی گویی 
همیش��ه در بحران به س��ر می برند و احساس ناسرخوشی 
مزمنی دارند. این افراد فرد مقابل خود را از عرش به فرش 
س��رنگون می کنند و اگر بدرفتاری به نتیجه نرسد، تهدید 
به خودزنی و خودکشی می کنند که نهایتا به طالق منجر 
خواهد شد. شخصیت های هیس��تریونیک جنبه نمایشی 
دارند و تلقین پذیر و دهانی هستند. همچنین پیروی مد ها 

و روش های نو هستند، بی آنکه ضرورت آنها را بدانند. 
فدائی ش��یوع کرونا را در دو سال اخیر موجب افزایش 
کشمکش بین زوجین و خشونت خانگی دانست و تشریح 
کرد: با توجه به اینکه در چند س��ال اخیر میزان طالق به 
صورت ثابت و چشمگیر رو به افزایش بوده است، نمی توان 
به طور دقیق نقش کرونا را در افزایش طالق تعیین کرد. اما 

اصطحکاک روزانه زن و شوهر به دلیل محدود و محصور بودن 
آنان در خانه و کمبودهای اقتصادی به علت کرونا بی تردید 

نقشی در این افزایش طالق ها داشته است.
اهمیت روان درمانی در کاهش آمار طالق � 

سمانه تابش روان شناس بالینی و 
زوج درمانگر از مهم ترین انواع طالق 
را طالق عاطفی دانس��ت و بیان کرد: 
در ط��الق عاطفی ظاه��را زوجین در 
یک خانه زندگی می کنند و س��اختار 
خانواده حفظ می شود، ولی رابطه به 
طور کامل پویایی خود را از دست می دهد. این خطرناک ترین 
طالقی اس��ت که قبل از طالق قانونی اتفاق می افتد.  این 
روانشناس بالینی گفت: سایر طالق ها مانند طالق روانی که 
زوجین تعهدات و مس��وولیت ها را نسبت به یکدیگر انجام 
نمی دهند که این باعث افس��ردگی و ناسازگاری در رابطه 
می ش��ود. طالق اقتصادی که معم��وال زن ها هزینه ها را از 
همسرهایشان دریافت می کنند ولی مرد ها سر باز می زنند 
و در نهایت ترجیح می دهند به صورت کامال مجزا هزینه ها را 
تامین کنند. طالق اجتماعی نوعی از طالق است که زوجین 
از هم می خواهند با یک سری از عوام و دوستان ارتباطشان 
را به حداقل برس��انند و یا قطع ارتباط کنند.  تابش افزود: 
متاسفانه در طالق هم والدی، بچه ها نیز به صورت مستقیم 
درگیر می شوند و در واقع یکی از والدین یکی از بچه ها را به 
سمت خودش می کشاند و مسلط سازی ایجاد می کند که این 

آسیب گسترده تری است. این زوج درمانگر با اشاره به اینکه 
مهم تری��ن دلیل طالق در جامعه امروزی، میزان تاب آوری 
افراد در مواجهه با مس��ائل است، گفت: در گذشته از زن ها 
این انتظار می رفت که انعطاف پذیری و تاب آوریشان را بیشتر 
حفظ کنن��د و در واقع به اصطالح عامیانه در روابطش��ان 
کوت��اه بیایند. اما به دلیل اینک��ه در جامعه امروزی زن ها 
هویت اجتماع��ی پیدا کرده اند، تحصیالت دارند و در واقع 
یک جورهایی قدرت پی��دا کرده اند، میزان تاب آوری زن ها 
نس��بت به گذشته بسیار کاسته شده و به نظر می رسد که 
این بیشترین تاثیر را در طالق دارد.  وی درخصوص بیشترین 
مشکالت مراجعه کنندگان افزود: البته موارد دیگری از جمله 
خیانت، مشکالت اقتصادی، ناسازگاری و ازدواج اجباری نیز 
تاثیرات زیادی در طالق دارند. متاسفانه بیشترین مشکالت 
رایج در مراجعه کننده ها خیانت است و معموال افرادی که 
یک بار خیانت می کنند، احتمال خیانت برای بار دوم نیز در 
آنان زیاد اس��ت. موضوع خیانت بیشتر در دوران بارداری و 
بعد از بارداری رخ می دهد. مشکالت اقتصادی نیز در بسیاری 
از مراجعه کنندگان دیده می شود. یعنی نقص و یا کم کاری 
در پرداخت هزینه های زندگی طالق ها را رقم می زند.  این 
روانشناس بالینی با اشاره به دامن زدن بحران کرونا بر طالق ها 
گفت: در شرایط کرونا به دلیل کاهش ساعات کاری، تعامل 
و ارتباط با اطرافیان بیش��تر بر مشکالت زوجین دامن زده 
اس��ت نه طالق. ما روانشناس ها معتقدیم که معموال اغلب 
دعوا های زوجین در روزهای تعطیل و جمعه ها اتفاق می افتد 
و این به دلیل تعامالت بیشتر بین افراد است و طبیعتا تنش 
بیشتری ایجاد می شود.  تابش آسیب شناسی مشکالت فردی 
توسط روان درمان را راهکاری برای کاهش طالق و مشکالت 
زوجین پیش��نهاد کرد و افزود: افراد قبل از اینکه بخواهند 
رابطه جدی داش��ته باشند و همسری انتخاب کنند، حتما 
باید روان درمانی شوند و آگاهی خود را افزایش دهند، زیرا 
هر کدام از ما فرآیند رشدی متفاوتی داشته ایم و وقتی به 
یکدیگر می رسیم، طبیعتا آسیب ها و تفاوت های فردی داریم 
که در کنار هم قرار گرفتن این آسیب ها، آسیب جدی تری 
را رق��م می زن��د.  این زوج درمانگر افزود: قب��ل از ازدواج و 
ب��ه خصوص در مواجهه با مش��کالت در زمان ازدواج، باید 
مراجعه به روانش��ناس صورت گیرد که متاسفانه مساله ای 
که بس��یار با آن رو به رو شدیم این است که معموال خانم ها 
مراجعه می کنند و همسرهایشان برای گرفتن مشاوره های 
زوج درمانی مقاومت می کنند مگر در مواردی که تنش میان 

آنها بسیار شدید باشد.

»جهان صنعت« در گفت وگو با کارشناسان دالیل انواع طالق ها را بررسی می کند
ساکنان سرای سکوت

سال هجدهم    یکشنبه 9 آبان 1400    شماره  4857

نزاع و درگیری و راهکارهای مقابله با آن
سرهنگ زهرا آزادی*- انسان ها در طول تاریخ حیات اجتماعی خویش 
بر اساس زمینه های اجتماعی و فرهنگی و تحت تاثیر شرایط اقتصادی، سیاسی 
و ارزش های حاکم بر جامعه، تنوعاتی از رویارویی ها و تقابالت مثبت و منفی 

فردی، گروهی و بین گروهی را تجربه کرده اند . 
گاه در تضاد، س��تیزه و نزاع با همدیگر به س��ر برده و گاه در صلح و آرمش 
و نوعدوس��تی بوده اند. آنچه مساله آفرین است وجود تضادها و رویارویی های 
خشونت آمیز در بین افراد و گروه هاست. نزاع و درگیری یک معضل اجتماعی 
در جوامع است که بر زندگی هزاران نفر در هر سال تاثیر می گذارد؛ این پدیده 
یکی از مس��ائل و آس��یب های اجتماعی است که وقتی در جامعه شیوع پیدا 
کند آثار و عوارض گوناگونی در عرصه اجتماعی به ویژه برای آرامش و امنیت 
ایجاد می کند و باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری، 
خشونت طلبی در تعامالت اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، 
روحی- روانی و شغلی در جامعه می شود. نزاع در سطح جامعه یکی از نمونه های 
قابل ذکر نقض نظم و انضباط اجتماعی و به عنوان یک ناهنجاری است که بر 
اثر کارکرد نامناسب نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، مدرسه، رسانه، دانشگاه 
و... به وجود می آید و در نهایت به آسیب پذیری افراد منجر شده و بسترهای 

انحرافی را فراهم می سازد.
پیشنهادات :

۱- آموزش خانواده ها و تالش برای افزایش سطح آگاهی افراد جامعه ۲- ایجاد 
بستر مناسب برای احساس امنیت و درک متقابل والدین و فرزندان ۳- تقویت 
عوامل کنترل کننده رسمی و غیررسمی از قبیل: شوراهای حل اختالف، شوراهای 
معتمد پلیس و... ۴- گسترش خدمات مشاوره ای و مددکاری اجتماعی ویژه افراد 
مستعد پرخاشگری و نزاع در مدارس و دانشگاه ها و مراکز علمی ۵- تقویت بنیان 
خانواده و توانمند سازی افراد و گروه های در معرض آسیب از طریق نهادهای 
مرتبط ۶- بهره گیری از ظرفیت نخبگان و روانشناس��ان و جامعه شناسان در 
صدا و س��یما و شبکه های مجازی جهت ارائه راهکارهای کوتاه مدت و مناسب  
۷- کنترل فرزندان در استفاده از شبکه های مجازی  ۸- فرهنگ سازی الزم برای 
ترویج هنجارهای اجتماعی ۹- ساماندهی مشاغل کاذب و آموزش مهارت ها و 
حرفه های زودبازده خانوارها ۱۰- تالش در جهت کاهش احساس محرومیت 

نسبی و برقراری عدالت اجتماعی
* معاونت اجتماعی و مشاوره کالنتری 10۳ گاندی

شب زنده داری لوکس سواران در تهران 
بهزاد طهماسبی*-با گسترش شیوع سرسام آور 
کرونا در یک س��ال گذش��ته و جهش انواع و اقس��ام 
س��ویه های مرگبار ویروس، متولیان درمان و بهداشت 
ب��ا جلب همکاری س��ازمان های خدماتی و انتظامی و 
ترافیک��ی، راهکار مقابله را در اعم��ال محدودیت های 
آمدو ش��د ها در ش��هرها و جاده ها یافتند. هرچند این 
محدودیت ها و منع رفت وآمدهای سراسری به عنوان بخشی از پروتکل های 
بهداشتی الزم االجرا شد، اما در مقیاس سنجش اثرگذاری ها، دستاورد آماری 
ملموسی ارائه نشد. بازهم سنگینی بار بر دوش مردمی افتاد که در مواجهه 
ب��رای مدیریت و کنترل همه گیری، باید کار و زندگی خود را رها می کردند 
تا مورد خطاب و عتاب قرار نگیرند و زنگ پیامک جریمه ها احواالت خراب 

آنان را خراب تر نکند!
کرونا همچون هیوالیی مهار نشدنی قاتل بی رحمی بود که روزانه  � 

صدها نفر را راهی دیار ابدی می کرد و هزاران نفر را هم در کنج....
پلیس در شرح وظایف ذاتی خود به اهرمی کارآمد تبدیل شد و اعمال قانون 
در دستور کار قرار گرفت. ترددهای جاده ای و شهری زیر ذره بین پلیس رفت 
و قانون شکنان با پرداخت جریمه های کالن توبیخ شدند. هر چند در تعطیالت 
مناسبتی، تالش ماموران خدوم با بسیج همه ابزارهای قانونی از برگه های جریمه 
گرفته تا نیوجرسی های سیمانی نتوانست جلوی اشتیاق مسافران جاده های 
شمالی را سد کند، اما هیچ عقب نشینی از اجرای این مسدودسازی ها صورت 
نگرفت و موج سفرهای تابستانی در کمال ممنوعیت ها، کج دار ومریز به سرانجام 
رسید. در طرح منع تردد بین استانی بازهم این لوکس سواران بودند که به پشتوانه 
پول خود ممنوعیت ها را با پرداخت جریمه های میلیونی دورزدند و مسیر دلربای 

شمال را تا ویالی مجلل خود طی کردند.
اما گروه دیگری از مسافران میانه رو تا همان میانه راه بیشتر نرفتند،  � 

زیرا این بار هزینه جریمه میلیونی...
در مسیر اجرای یکی از این دستورالعمل های باالدستی باید به اعمال منع 
تردد آمدوشدهای شهری از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد اشاره کرد. قانونی که در ابتدا از 
ساعت ۲۱ تا ۳ اجرایی شد اما به دلیل تبعات ترافیکی و تشدید مشکالت شهری، 
به پیشنهاد پلیس اجرای آن یک ساعت عقب رفت و فرجه زمانی بیشتری برای 
رانندگان در ترافیک مانده قائل شد. هر چند این مجال یک ساعته چندان مشکلی 
را از ترافیک قفل شده کالنشهرها حل نکرد اما تا حدودی از شتابزدگی رانندگان 
اهل قانون و میزان نگرانی آنان در ثبت جرائم کرونایی کاست. اما از همان زمان 
اجرای این ممنوعیت تاکنون با همه مشکالتی که برای بخش هایی از مردم به 
همراه داشت، برای گروه قلیلی از مردم چندان ناگوار و نگران کننده نبود. اتفاقا 
برای آن دسته از لوکس سواران شبانه به ویژه در شهرهای بزرگ، فرصتی خلق 

شد تا در معابر شهری با خیال راحت تری دور دور کنند.
رانندگان... � 

در همین تهران کافیست برای میل کردن یک پیتزا یا برگر، مغلوب نفس اماره 
خود شوید و سری به فست فود فروشی های سطح شهر بزنید، لذت خوردن یک 
پیتزا با سیب زمینی و یک نوشابه در کسری از ساعت هنگام مراجعه به صندوق 
و رویت صورتحساب ۱۵۰ هزار تومانی زهرمارتان می شود. وقتی هزینه خوردن 
یک فست فود آن هم در ساعت منع تردد شهری بیش از ۱۰۰ هزار تومان است 
چطور می توان با جریمه ۲۰۰ هزار تومانی، رانندگان مرفه با خودروهای چند 

میلیاردی را به رعایت قانون منع تردد شبانه واداشت!
به راستی که چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید.

* فعال رسانه ای

شروط وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس
ایس�نا- معاون فنی مرکز س��المت محیط و کار وزارت بهداشت، رعایت 
پروتکل های بهداشتی را پیش ش��رط بازگشایی مدارس خواند و گفت: نباید 
تزریق واکسن ما را از اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی غافل کند، در مورد 
کرونا با پاندمی جهانی روبه رو هستیم و واکسیناسیون باید همزمان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی انجام شود. 
مهندس محسن فرهادی در خصوص بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی  
گفت: مدارس حساسیت بیشتری دارند ولی به طور کلی در شرایط کرونا باید 
راه اندازی کالس های حضوری با جمعیت هایی که قبال سر کالس حاضر می شدند 
را فراموش کنیم و ش��رط بازگش��ایی این است که با وجود تاکیدات فراوان بر 
واکسیناسیون، اما آن را در محاسباتمان نیاوریم و تصور نکنیم چون دانش آموزان 
و معلمین واکسن زدند، کرونا به کالس درس راه ندارد؛ با این شرط همچنان 

درصد رعایت پروتکل ها باال خواهد بود. 
او تاکید کرد: مدرسه برای آغاز فعالیت باید کالس هایش خلوت باشد و فاصله 
۱/۵ تا ۲ متری دانش آموزان در کالس حفظ شود؛ درعین حال تهویه در کالس 
از اولویت های اصلی است،  دانش آموز و معلم باید به قدر کفایت لباس بپوشند تا 

امکان باز کردن درب و پنجره ها مرتبا فراهم باشد تا هوا تازه شود. 

دیدگاه

خبر

یادداشت 

»جهان صنعت« احتمال آغاز موج ششم کرونا را بررسی کرد

بازگشایی ها را متوقف کنید
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خبر

کشف نخستین سنگ گور منقوش مربوط به دوره 
اشکانی در ایران

»جهان صنعت« - نخستین سنگ گور منقوش مربوط به دوره اشکانی طی 
کاوش های نجات بخشی در گورستان مرسین چال کشف و به موزه باستان شناسی 
استان سمنان تحویل داده شد.  عطا حسن  پور سرپرست هیات باستان شناسی با 
اعالم این خبر گفت: کاوش های نجات بخشی گورستان مرسین چال در حوزه 
آبگیر سد فینسک طی دو مرحله انجام شد. این باستان شناس گورستان مرسین 
چال را محوطه ای مربوط به دوره اشکانی با گورهای متعدد خواند که سومین 

فصل کاوش خود را در مهرماه ۱۴۰۰ پشت سر گذاشته است.
 حسن پور با اشاره به اینکه طی کاوش های صورت گرفته در فصل سوم و 
در دو فاز، ۶۸ گور از نوع گورهای چاله ای در این محوطه کشف شد تصریح 
کرد: تدفین در این گور  ها به صورت طاق باز با جهت شرقی غربی انجام شده 
است. او افزود: گورهای گورستان مرسین چال حاوی اشیای متعددی از دوره 
اشکانی است که به عنوان گور نهاده برای دنیای پس از مرگ در کنار مردگان 
قرار می گرفتند. سرپرس��ت هیات باستان شناس��ی کاوش های نجات بخشی 
گورس��تان مرسین چال از جمله  مهمترین یافته های کمیاب در کاوش های 
باستان شناس��ی دوران تاریخی در ایران را کشف یک سنگ گور منقوش در 
گورس��تان مرسین چال دانس��ت که در گور شماره ۳۹ به دست آمده است.  
این باستان شناس با بیان اینکه این گورنگاره به صورت عمودی بر باالی سر 
متوفی قرار دارد تصریح کرد: ارتفاع سنگ گور ۵۲ سانتیمتر، عرض آن ۳۸ و 
ضخامت آن هفت سانتیمتر است. حسن پور گفت: روی این سنگ گور نقش 
یک اسب و سوارکار ایستاده در مقابل درختی ترسیم و به شیوه کوبشی یا 
کنده با عمق کم روی س��نگی صاف از جنس سنگ آهک نقش شده است. 
سرپرس��ت هیات باستان شناسی کاوش های نجات بخشی گورستان مرسین 
چال با اش��اره به اینکه تاکنون نمونه این سنگ گور منقوش از دوره اشکانی 
در ایران گزارش نشده بیان کرد: این سنگ گور به شماره ۱۵۶ثبت و تحویل 

موزه باستان شناسی استان سمنان شد.

معاون گردشگری مطرح کرد
توجه به گردشگری فیلم با همکاری صاحبنظران 

عرصه هنر

»جهان صنعت« - معاون گردشگری وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گفت: گردشگری فیلم یکی از شاخه های مهم و روبه رشد صنعت 
گردش��گری جهان اس��ت و باید برای مشارکت فعال در این حوزه با همکاری 

صاحبنظران عرصه هنر، چشم انداز و مسیر اجرایی طراحی شود.
علی اصغر شالبافیان در دیدار با کیانوش گرامی نایب رییس انجمن بازیگران 
سینمای ایران و از اعضای هیات مدیره گفت: پیوند تولیدات سینما و تلویزیون با 
صنعت گردشگری در قالب فیلم، سریال و مستند به منظور معرفی ظرفیت های 
گردش��گری کشور زمینه ساز ورود به عرصه گردشگری فیلم است و بسیاری 

کشورهای دنیا از این ابزار در راستای تبلیغات و اطالع رسانی منتفع می شوند.
وی با بیان اینکه انجمن بازیگران سینمای ایران ظرفیت قابل توجهی برای 
وزارت گردشگری به شمار می آید، افزود: اینکه معرفی مکان های شناخته شده یا 
ناشناخته توسط هنرمندان این عرصه انجام گیرد در جذب مخاطبان تاثیرگذاری 

بیشتری نسبت به سایر روش های اطالع رسانی و تبلیغات دارد.
ش��البافیان با اشاره به اینکه توزیع س��فر همواره یکی از دغدغه های حوزه 
گردشگری به شمار می آید، یادآور شد: هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون با 
معرفی مقاصد جدید نقش موثری در هدایت مردم در قالب گردشگران به سوی 
مقاصد کمتر شناخته شده دارند و سبب می شوند تا بار و تجمع سفرها از سوی 
استان های پرمس��افر برداشته شود. او در ادامه با بیان اینکه رونق گردشگری 
می تواند در شهرها و روستاهای مختلف کشور، نشاط و رونق اقتصادی ایجاد 
کند، اظهار کرد: وقتی معرفی جاذبه های گردشگری روستاها و شهرهای کشور 
همراه انعکاس آیین، رسوم، سنت و فرهنگ بومی آن منطقه از زبان هنرمندان 
و بازیگران مطرح می ش��ود، تاثیرات گسترده ای در اذهان مخاطبان و در ابعاد 
مختلف ایجاد می شود که حرکت چرخه اقتصادی و نیز تحقق مهاجرت معکوس 
در برخی روستاها نمونه ای از آن جمله است. شالبافیان تامین محتوای گردشگری 
را نیز یکی دیگر از زمینه های همکاری گردشگری با عرصه هنر مطرح کرد و 
تاکید کرد: معرفی لوکیشن فیلم ها به عنوان جاذبه گردشگری، انعکاس سکانس 
فیلم ها در اقالم تبلیغاتی با هدف معرفی جاذبه ها و همچنین بهره بردن از ظرفیت 
تصویربرداری تولیدات فرهنگی به منظور محتواسازی بخش تبلیغات و بازاریابی 

گردشگری بخش دیگری از ابعاد همکاری در این زمینه به شمار می آید.

گروه گردشگری- هفته پیش خبری منتشر 
ش��د در این باره که ۲۰۰ خانه تاریخی شیراز در 
معرض تخریب قرار دارند. سپس خبرهایی در درباره 
تخریب بافت تاریخی و خانه های تاریخی همدان 
منتش��ر شد، آن هم در شرایطی که پرونده ثبت 
جهانی منظر تاریخی از همدان تا هگمتانه در حال 
تکمیل است تا برای یونسکو ارسال شود. خبرهایی 
درباره تخریب خانه های تاریخی از بیشتر شهرهای 
کشور در حال انتشار است در حالی که هیچ نهادی 
از این بناها حفاظت نمی کند و علی دارابی معاون 
میراث فرهنگی کشور نیز هیچ واکنشی نسبت 
به این تخریب ها نش��ان نداده اس��ت. با این حال 
عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دس��تی نیز فعاالن میراث فرهنگی را با 
اظهارنظرهای عجیب و غریبی در رابطه با پاسارگاد 
به کلی ناامید کرده اس��ت. پس از روی کار آمدن 
دولت سیزدهم از جمله طی چند هفته گذشته 
شاهد روند تخریب بناهای تاریخی در سراسر بافت 
قدیمی و تاریخی تهران نی��ز بوده ایم که در این 
میان تخریب های فله ای بسیاری از بناهای تاریخی 
در شهرهای تهران، مشهد، همدان، قزوین، شیراز 
و دیگر شهرها بی توجهی معاونت میراث فرهنگی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

را به خوبی نشان می دهد. 
یک کارشناس میراث فرهنگی بر این باور است 
که اگر مسووالن و مردم از ارزش و اهمیت بناهای 
تاریخی آگاهی می داشتند به این راحتی اقدام به 

تخریب آنها نمی کردند.
ن  ی��ا نظر ین��ب  ر و ا
مدرس باستان شناس��ی به 
»جهان صنعت« گفت: ارزش 
بناه��ای تاریخ��ی از لحاظ 
تخصصی و کارشناسی بسیار 
زیاد است و اگر کارشناسان، 
شهرداران، مسووالن و برخی مردم از ارزش باالی 
بناهای تاریخی بی خبر باشند، به راحتی به تخریب 
این آثار می پردازند و بیشتر تخریب های صورت 
گرفته به دلیل ناآگاهی از اهمیت و ارزش بناهای 

تاریخی است.
او افزود: الگوها و شیوه های ساخت نماد در سیر 
تکاملی معماری ایران است که در معماری جهان 
تاثیرگذار بوده است، به عنوان مثال اولین فناوری 
در مصالح زدن خش��ت قالبی توسط انسان عصر 
نوس��نگی به کار رفته که این اتفاق در این نقطه 
جغرافیایی از جهان و در تپه ازبکی واقع در دشت 
قزوین رخ داده است و نشان می دهد معماری ایران 
از هشت هزار سال پیش آغاز می شد و یا پوشش 
فضاهای گس��ترده با طاق و گنبد ابداع معماری 
اشکانی ایران است که به جهانیان اهدا شد و... حاال 
بناهای تاریخی و ارزشمند این سرزمین را که هر 
یک پشتوانه چند هزار ساله دارند تخریب می کنیم 
و آگاه نیستیم که با تخریب یک اثر نه تنها اصالت 
و هویت تاریخی را در معرض نابودی قرار می دهیم 
بلکه دستاوردهای علمی و هنری یک ملت را که 
در طول زمان کس��ب شده است نابود می کنیم. 
یک بنای تاریخی ایرانی یعنی بنایی که در محیط 
و اقلیمی قرار گرفته که با تدبیرهای معمارانه ایرانیان 
تمامی س��اختار آن از پی بنیاد تا مواد و مصالح و 
حت��ی عناصر معماری آن متناس��ب با آن اقلیم 
است. بررسی کنید ببینید نوع مصالح به کار رفته 
در بناهای تاریخی، پالن و شیوه های ساخت هر 
یک از این بناها دارای ارزش ذاتی است که اگر این 
مسووالن به این ارزش ها آگاهی یافتند جامعه هم 
آگاه می شود و دیگر شاهد تخریب توسط اشخاص 

حقیقی و حقوقی نخواهیم بود.
نظریان گفت: در کشوری که تاریخ آن به زحمت 
۲۰۰ سال می شود مردم یک شهر می شوند نگهبان 
اثر تاریخی با قدمت ۵۰ سال و هر یک از خانواده ها 
یک شب وظیفه نگهبانی از اثر را برعهده می گیرد و 
یا در همسایگی ایران )ترکیه( یک کشور قدرتمند از 
لحاظ مدیریت گردشگری است مثال در این راستا 
یک کاروانسرای تاریخی که مدیریت آن را واگذار 
می کند به یک رس��توران و مجتمع تفریحی که 
در جوار همین محوطه تاریخی است. به عبارتی 

مدیریت و کارکنان رستوران نگهبان اثر تاریخی 
هم هستند چون به نوعی آن را متعلق به خودشان 
می دانند ضمن اینکه از عایدات جذب توریسم هم 

بهره می برند.
او اف��زود: مصالح این بناه��ا که به نظر آقایان 
فرس��وده اس��ت دارای ارزش ه��ای درونی بوده و 
ارزش اقتصادی دارند. س��ازمان ها می توانند برای 
منطقه ای که بناهای تاریخ��ی در آنها قرار دارند 

هماهنگی ایجاد کنند.
این کارشناس میراث فرهنگی تاکید کرد: باید 
مسوول و مدیر آگاه باشد و عملکرد آگاهانه داشته 
باشد باز هم تاکید می کنم هر یک از بناهای تاریخی 
ما چه بسا ارزش های آشکار و نهان بی همتایی در 
جهان داشته باشند پس با عدم تعهد به گذشته یک 
ملت که مملو است از ارزش های فرهنگی، سنتی 
قومی، اساطیری، حماسی و مذهبی و... عامل نابودی 

اقتصاد فرهنگ و سیاست این سرزمین نباشیم.
این مدرس باستان شناس��ی با اشاره به اینکه 
ایرانی ها اولین فناوری در مصالح معماری را ابداع 
کردند، گفت: اولین خشت قالبی در ایران ساخته 
شد و در تپه ازبکی در نظرآباد قزوین به کار گرفته 
شد. پوشش فضاهای گسترده با طاق و گنبد نیز 
ابداع یک معمار ایرانی در دوران اشکانی بوده است. 
در ایوان مدائن اوج این معماری مشاهده می شود. 
در دوران اسالمی نیز گنبد سلطانیه به این شیوه 
ساخته شد که س��ومین گنبد بعد از سانتاماریا 
دلپیروه کلیس��ای مریم مقدس و سانتاصوفیا یا 

همان ایاصوفیه است.
تخریب خانه های تاریخی شیراز  � 

در این میان ش��وراي اداري اس��تان فارس در 
جلسه اي به ریاست رییس جمهوري ۱۳۳ طرح 
را در حوزه ه��اي مختلف براي اجرا مصوب کرده؛ 
یکي از این طرح ها تش��کیل کمیته سه نفره اي با 
حضور نماینده اس��تاندار فارس، نماینده میراث 
فرهنگي و نماینده شهرداري شیراز براي بازنگري 
در میراث��ي بودن ۲۰۰ خانه تاریخي در ش��یراز 
اس��ت. در این مصوبه تاکید ش��ده ک��ه راي این 
کمیته الزم االجراست. ابراهیم رییسي همچنین 
شامگاه دوشنبه ۲۶ مهر در یک برنامه تلویزیوني 
بر نگراني ها در خصوص احتمال تخریب خانه هاي 
تاریخي شیراز گفت: در سفر شیراز مطلع شدیم 
اج��راي طرح بین الحرمین، از حرم ش��اهچراغ تا 

حرم سیدعالءالدین حسین از سال ها پیش آغاز 
شده اما با موانعي مواجه و متوقف شده است که 
وقتي بررسي شد، روشن کردند که مشکل را سریع 

می توان حل کرد.
محمدهادي ایمانیه  استاندار فارس در این رابطه 
گفته است: مقرر شد براي ۲۰۰ خانه اطراف حرم 
شاهچراغ، هیاتي تشکیل شود تا اگر بنا تاریخي است 

بماند و اگر نه فکري به حالش کنند.
سال هاست که برخي در شیراز مي کوشند براي 
توسعه فضاهاي پیراموني امامزادگان شاهچراغ و 
سیدعالءالدین حسین، ۵۷ تا ۶۵ هکتار از بافت 
تاریخي این ش��هر را تخریب کنند و بین این دو 
امامزاده فضایي ایجاد کنند و آن را بین الحرمین 
بنامند. ده ها خانه تاریخي در شیراز طي دهه هاي 
۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ با هدف اجراي طرح توسعه امامزاده 
شاهچراغ تخریب ش��ده اند، اما روند تخریب ها با 
پیگی��ري دوس��تداران میراث فرهنگي از س��ال 
۱۳۹۶ متوقف ش��ده بود. اکنون و در پي س��فر 
رییس جمهوری به شیراز، چراغ تخریب خانه هاي 
تاریخي که چهار س��ال خاموش شده بود، دوباره 
روش��ن شده است. عزت اهلل ضرغامي وزیر میراث 
فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي نیز در سفر 
اخیرش به شیراز، بافت تاریخي پیرامون امامزادگان 
ش��اهچراغ و س��یدعالءالدین حس��ین را »بافت 
فرس��وده« خوانده و افزوده بود: »خانه هاي میان 
این دو حرم از میان  رفته و ویران است.« مجموعه 
س��خنان مسووالن و رویدادهاي یک هفته اخیر، 
باعث بروز نگراني هایي بین دوستداران و فعاالن 
میراث فرهنگي درباره سرنوشت ۲۰۰ خانه تاریخي 

در شیراز شده است.
تکذیب تخریب خانه های تاریخی  � 

ام��ا کمی بعد در پنجم آبان رییس ش��ورای 
اسالمی شیراز گفت: مطالب منتشرشده درخصوص 
تخریب خانه های تاریخی در پی مصوبه سفر اخیر 
هیات دولت به شیراز صحت ندارد و به هیچ وجه 
هدف ش��ورای شش��م تخریب میراث فرهنگی 

شیراز نیست.
مهدی طاهری در خصوص رویکرد ش��ورای 
ششم درباره حفاظت از میراث تاریخی بافت قدیم 
شیراز و چگونگی اجرای طرح توسعه حرم مطهر 
شاهچراغ)ع( افزود: مدیریت شهری فعلی شیراز 
دنبال تخریب میراث فرهنگی این شهر نیست، زیرا 

این میراث متعلق به همه مردم و آیندگان است.
او ادام��ه داد: در س��فر اخیر هی��ات دولت به 
ش��یراز به همراه وزیر می��راث فرهنگی بازدیدی 
از بافت قدیم ش��یراز داشتیم و مقرر شد که این 
وزارتخانه برای س��اماندهی این منطقه و توسعه 
حرم مطهر همکاری الزم را داشته باشد. طاهری 
اضافه کرد: بعضی خانه های بافت تاریخی شیراز به 
واقع ارزشمند و میراثی است اما بعضی دیگر که 
در مجاورت بین الحرمین قرار دارد مخروبه است و 
هیچ نماد تاریخی و فرهنگی در آن وجود ندارد اما 
مشخص نیست به چه دلیل در گذشته کد ملی 
میراث فرهنگی دریافت کرده اند و از وزیر میراث 
فرهنگی تفاضا شد که بررسی مجدد صورت گیرد 
و اگر بنایی تاریخی نیس��ت تخریب شود تا این 

منطقه بهسازی شود.
رییس ش��ورای شهر ش��یراز عنوان کرد: در 
روزهای اخیر موضوع مصوبه تخریب ۲۰۰ خانه 
تاریخی در سفر اخیر رییس جمهوری مطرح شد 
که صحت ندارد و چنین طرحی در س��فر هیات 

دولت به فارس مصوب نشده است.
او تاکید کرد بناه��ای تاریخی و میراثی باید 
حفاظت شود و طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ 
نیز با حفظ میراث فرهنگی و فضای سبز با تدوین 

طرحی مهندسی و جامع صورت گیرد.
تخریب خانه های تاریخی در همدان  � 

وزارتخانه می��راث فرهنگی و اداره کل میراث 
فرهنگی در ناهماهنگی با یکدیگر ثبت خانه های 
تاریخی را به تعویق می اندازند و زمینه تخریب آثار 

در بافت تاریخی همدان را فراهم می کنند.
دو خان��ه تاریخ��ی دیگ��ر یکی منس��وب به 
»خانجانی« در محله آقاجانی بیگ و دیگری خانه  
تاریخی »خوشبخت« در محله »چرچره« همدان 

تخریب شده اند. 
خان��ه خانجانی در قدیمی ترین مرکز  همدان 
در دوران پهلوی اول تحت تاثیر معماری قاجاری 
ساخته شده بود. بخش شمال ش��رقی آن اما در 
دوره های بعد منطبق با معماری دوران پهلوی دوم 
ساخته شد. بخش جنوب غربی این عمارت متشکل 
از یک اتاق سه دری در مرکز و دو داالن یا تختگاه 
در طرفین بود. این گونه الگوی کوچک مقیاس به 
دلیل آنکه امکان گرم کردن خانه به سادگی میسر 
می ش��د در اقلیم سرد و کوهستانی همدان رواج 

زیادی داشته است.
خانه خوشبخت در محله چرچره یا محوطه 
س��اعی و در کنار مدرسه تاریخی مریم نیز جزو 
خانه های ارزشمند مربوط به پهلوی اول در حال 
ثبت بوده و پرونده ثبتی آن نیز آماده شده بود اما 

به ثبت نرسید.
مصوبه ش�ورای ش�هر و تخریب بافت  � 

تاریخی
مهر سال گذشته اعضای وقت شورای شهر 
در صحن ش��ورای اس��المی همدان، طرحی را 
تصویب کردند که شهرداری ها برای ساخت وساز 
در بافت تاریخی ش��هری یعن��ی رینگ اول و 
دوم، از اداره کل می��راث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دستی اس��تان استعالم نکنند. میراث 
فرهنگی ام��ا می گوید بین رین��گ اول و دوم 

نمی توان تمایز قایل شد.
۱۰ مهر س��ال جاری مدرس��ه تاریخی ظفر 
در هم��دان تخریب ش��د. در آن زم��ان فعاالن 
میراث فرهنگی گمانه زنی هایی مطرح کرده بودند 
مبنی بر آنکه مصوبه شورای شهر همدان به اجرا 
درآمده اس��ت. فرماندار اما اعالم کرد که مصوبه 

شورای شهر در کمیته انطباق رد شده است.
مدرسه تاریخی »ظفر« در محله ذوالریاستین، 
در بافت تاریخی همدان و درست در محدوده  پرونده 
ثبت جهانی »منظر تاریخی هگمتانه تا همدان« قرار 
داشت. یک هفته بعد از تخریب مدرسه ظفر، خانه  
تاریخی دکتر شیری در خیابان جهان نمای همدان 
هم در حالی که مراحل ثبت در فهرست آثار ملی را 
می گذراند، تخریب شد.  حسین زندی فعال میراث 
فرهنگی همدان ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی 
بیشتر وزارتخانه میراث فرهنگی و اداره کل میراث 
فرهنگ��ی همدان در ثبت آثار تاریخی گفت: اگر 
این اتفاق رخ می داد امروز دیگر هیچ بهانه ای برای 

تخریب این بناهای تاریخی نبود.
سعید ش��اهرخی اس��تاندار وقت همدان در 
مصاحبه ای گفته بود: شورای شهر موظف است 
در چارچ��وب قوانین و مق��ررات عمل کند و هر 
مصوبه مغایر با قانون از س��وی هیات انطباق رد 
می شود. باالخره میراث فرهنگی ضوابطی دارد که 
شهرداری ها ملزم به رعایت آنها هستند و هر دستگاه 
دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی از این قوانین 

تخطی کنند، با آنها برخورد خواهد شد.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

قانون های حل جدول سودکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا 
۹ نوشته شود. بدیهی است که هیچ عددی 

نباید تکرار شود. 
۲- در ه��ر مربع ۳×۳ اعداد یک تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

سودوکو 
س��ودوکو Sudoku ی��ک واژه ترکیبی 
ژاپنی به معنای عددهای بی تکرار است و 
امروزه به جدولی از اعداد گفته می شود که 
به عنوان یک سرگرمی رایج در نشریات 

کشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی: 
۱- مهم ترین صادرات کشورمان – اظهار درد و ناراحتی

۲- سطل بی دسته – پندار چیزهای موهوم – روز قرآنی
۳- رود مرزی خراس��ان ش��مالی – کم خ��ردی – پاداش 

نیکی یا بدی
۴- برگه امتحانی – بزرگ منشی و تکبرکردن – از درختان 

کوچک و زیبا و همیشه سبز
۵- دان��ه نصف��ه و نیم��ه – گاری بارک��ش – اس��تواری و 

استحکام 
۶- شهرآشوب جنگ تروا – هرچیز زشت و کریه – محصول 

سینما -  سمت و جهت
۷- لقب امپراتوران چین – محروم و به هدف نائل نشده – 

خبر و آگاهی و سوره ۷۸ قرآن کریم
۸- زیر رده در زیست شناسی – یاور ستمدیده – یدک کش 

نخ
۹- از ظروف – جیوه – جرم تبهکاران

۱۰- واحد ی در مساحت – فکر و اندیشه نو – ساقه خشک 
غالت – محصول غله درو شده

۱۱- امر به دانستن – بهنجار و طبیعی – ضد هیچ
۱۲- از پیامب��ران پی��ش از حض��رت موس��ی )ع( – کلمه 

تحسین – دوستی ومحبت
۱۳- اراده و پش��تکار ق��وی – زخم چرکی��ن – نوعی مار 

خطرناک
۱۴- حرف دهم الفبای فارس��ی – تفس��یر خواب – روش 

افزایش مهارت
۱۵- نوعی آبزی از تیره خارپوس��تان – فدراس��یون جهانی 

دو و میدانی

افقی:
۱- ای دل عب��ث مخور غم دنیا را / فکرت مکن ..................
..................... ) پروین اعتصامی ( – زیر خاک پنهان کردن

۲- درگذشت – اثری از عالمه امینی – روستاها
۳- ش��خص بی توجه به همکاری جمعی – فاخر و گرانبها 

– راز فاش شده
۴- مرکز کشور غنا – صدای بال حشره – ویرایش

۵- اندک زمان – پیمان و شرط – با تدبیر – آخر و انتها
۶- شرط بندی – نگریستن – زلف پیچیده

۷- توانای��ی مالی – دس��تور کار – حالتی از نگاه کردن و 
قوم نامتمدن تاریخ

۸- اسوه – تقلید دیگری به استهزا – بازی فینال 
۹- خرگوش تازی – اندیشه بی سابقه – غار وحی

۱۰- بتی بود در زمان جاهلیت اعراب – سنجیدن – آشیانه 
مرغان شکاری

۱۱- تکرارش پرنده ای می شود – شهری در آلمان – پیکار 
در راه حق – خط کش رسم مهندسان

۱۲- نوعی سیس��تم پخش تلویزیونی قدیم – ش��ماره های 
سال های زندگی – واجب و مورد نیاز

۱۳- س��اقه زیرزمینی گیاهان – جانشین است و از القاب 
قدیمی هندوستان – ملحد و منکر وجود خداوند

۱۴- چهارپای��ان بارک��ش – کلروفیل گیاه��ان – وانمود 
به پارسایی

۱۵- خس��یس از پ��س دادنش معذور اس��ت – نویس��نده 
روسی مرداب آرام

جواب جدول شماره  2074
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مرگ تمدن



مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

درگذشت علی  باغبان باشی، اسطوره دو و میدانی ایران 
عل��ی باغبان باش��ی اولی��ن 
م��دال آور دو و میدان��ی ای��ران 
در بازی ه��ای آس��یایی و یکی 
از اس��طوره های دو و میدان��ی و 
»پدر« دو های اس��تقامت ایران، 
روز پنجشنبه شش آبان در ۹۷ 
سالگی درگذشت.  این ورزشکار 

که بزرگ ترین موفقیت ه��ای بین المللی خود را در دهه پنجاه 
میالدی جش��ن گرفت، نخس��تین مدال آور ایران در مسابقات 
آسیایی بود. او در رشته دو های استقامت و ماراتن فعالیت داشت. 
باغبان باش��ی در بازی های آس��یایی ۱۹۵۱ دهلی نو مدال طال 
ماده ۵۰۰۰ متر و نقره ۳۰۰۰ متر را به دس��ت آورد. در کارنامه 
افتخارات این دونده همچنین دو مدال برنز در بازی های آسیایی 
۱۹۵۸ توکیو به ثبت رسیده است. او این دو مدال را در ماده های 
پنج هزار و ده هزار متر به دس��ت آورد. یکی دیگر از افتخاراتی 
که نصیب علی باغبان باشی شده، حمل مشعل بازی های آسیایی 

۱۹۷۴ تهران است.
عل��ی باغبان باش��ی در المپیک تابس��تانی ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ 
ش��رکت کرده بود و دارند مدال آس��یایی طال و نقره و برنز بود.  
عالوه بر حضور در رقابت های المپیک سال های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶، 
رکوردداری در رشته دوی پنج هزار متر و سه هزار متر از دیگر 

افتخارات این مرحوم است.
او درباره ورود به رشته دو و میدانی گفته است: »یک تنبیه 
انضباطی در سربازخانه مرا به ورزش دو و میدانی کشاند. در سال 
۱۳۲۴ در هنگ ۲۱ مشهد سرباز بودم. روزی بدون مرخصی از 

سربازخانه خارج شدم.
ستوان میبدیان فرمانده گروهان ما تصمیم گرفت مرا تنبیه 
کند. پش��ت س��ربازخانه محوطه بزرگی بود که یک دور آن دو 
کیلومتر می شد. به سرگروهبان حسن زاده دستور داد زیر نظر او 
با دو سرباز خاطی دیگر دو دور در محوطه مزبور بدویم. ما سه تن 
با لباس و کفش سربازی شروع کردیم به دویدن، آن دو تن هنوز 
هزار متر ندویده بودند که مجبور شدند از محوطه خارج شوند. 
م��ن دو را ادامه دادم و بعد بالفاصله خود را به فرمانده گروهان 
معرفی کردم. فرمانده دید که نه خسته هستم و نه عرق کرده ام، 
فکر کرد دروغ می گویم، با حالت عصبانی فریاد زد: از زیر دست 
من سربازان زیادی رد شده اند. باید دستوری که دادم اجرا کنی 

و من این بار در حضور فرمانده دویدم.
فرمانده گروهان که ورزش دوس��ت بود، متوجه ش��د با یک 
اس��تعداد نهفته روبه رو است و مرا به اداره تربیت بدنی خراسان 
معرفی کرد. در ورزشگاه سعدآباد مسابقه ترتیب دادند و من اولین 
بار پنج هزار متر دویدم و رکورد ایران را که ۱۶/۴۷ دقیقه و متعلق 
به »وکیل منفرد« بود، در ۱۶/۳۷ دقیقه طی کردم. بالفاصله مرا 
به تهران فرستادند. روزی که به تهران رسیدم، بعدازظهر آن روز 
مسابقه بود و بهترین قهرمانان استقامت جمع شده بودند، هیچ کس 

مرا به حساب نمی آورد.
در آغاز مس��ابقه ناراحت بودم و از همه عقب تر مانده بودم. 
می خواستم مس��ابقه را ترک کنم، اما خجالت کشیدم. در یک 
لحظه متوجه شدم که فقط چهار تن از من جلوترند، خوشحال 

شدم که پنجم می شوم.
بدنم گرم ش��ده بود و یک دور مانده به پایان مس��ابقه فقط 
یک تن از من جلوتر بود که آن را هم در دور آخر گرفتم و اول 
شدم، ضمن اینکه هشت ثانیه رکورد ایران را بهبود بخشیدم.« 
باغبان باشی در تهران زیر نظر احمد ایزدپناه پدر دو و میدانی ایران 

تمرین کرد و به قهرمان آسیا مبدل شد.

نمایندگان ژاپن و ایتالیا، در سینماتک موزه 
هنرهای معاصر

نمایندگان سفارتخانه های ژاپن و ایتالیا در تهران، در آیین آغاز 
»یک هفته با عباس کیارستمی«، از نقش فرهنگی این کارگردان 

سرشناس ایران، در کشورهایشان گفتند.
آیین بازگش��ایی سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر، روز 
جمعه برگزار شد. در این آیین، نمایندگان سفارت های ایتالیا و 
ژاپن، هنرمندان سینما و تجسمی از جمله رضا کیانیان، همایون 
اسعدیان، رضا برانگیز و احسان آقایی )مدیر موزه هنرهای معاصر 

تهران( حضور داشتند.
مدیر موزه هنرهای معاصر تهران در آغاز این آیین گفت: »اینکه 
فعالیت سینماتک موزه، بعد از مدت ها با نام و یاد عباس کیارستمی 
آغاز می شود، باعث خوشحالی است. عباس کیارستمی یکی از 
مواریث بزرگ فرهنگی و هنری معاصر کشور ماست که در روزگار 
کنونی اهمیت آن از مواریث دیگر تاریخی اگر بیشتر نباشد، کم تر 
هم نیست.«در ادامه، رومانو آ دبیر اول سفارت کشور ایتالیا هم 
گفت: »کیارستمی یک عنصر مهم فرهنگی،  فقط برای کشور 
ایران نیست بلکه این هنرمند در سطح بین المللی مخصوصا ایتالیا 
دارای اهمیت ویژه ای است. عباس کیارستمی یک هنرمند بزرگ 
و جهانی به تمام معناست. گرچه او یک کارگردان سرشناس است، 
عکاس، فیلسوف و شاعری جهانی هم به شمار می آید که برای ما 
ایتالیایی ها، یادآور چهره های سرشناس سینمای کشورمان، مانند 

روبرتو روسلینی یا فدریکو فلینی است.«
نماینده سفارت ایتالیا ادامه داد: »کیارستمی یک فیلم مهم به 
نام »کپی برابر با اصل« را در ایتالیا ساخت که این فیلم طرفداران 
بسیار زیادی در این کشور دارد و باعث ایجاد روابط دوستانه بین 

کیارستمی و کشور ایتالیا شده است.«

تجسمی

یادبود

سامانه سمفا)سامانه مرکزی فروش آنالین( 
که با هدف دسترسی آزاد به اطالعات و از بین 
بردن انحصار راه اندازی شد، همچنان مشکالتی 
دارد و داستان دنباله دار اختالل در این سامانه 
به قوت خود باقی است و صدای سینماداران، 

پخش کنندگان فیلم را درآورده است.
به گفته پخش کننده فیلم اصغر فرهادی، 
زیرساخت های ضعیف سامانه »سمفا« عالوه 
بر قطع سیس��تم بلیت فروش��ی و ضرر ۵۰۰ 
میلیونی در فروش روز جمعه فیلم »قهرمان«، 
باعث دعوا و برخوردهای فیزیکی نیز در برخی 

سینماها شد.
س��عید خانی در این خصوص گفت: پیش 
از آنکه سمفا )سامانه مدیریت فروش و اکران 
سینما( راه بیفتد یک سامانه دیگر وجود داشت 
که ضعف آن اتصال تنها یک سایت یعنی سینما 
تیکت بود. در س��ال های گذشته بحث بر سر 
این بود که سامانه های فروش بیشتر شوند و با 
راه اندازی سامانه سمفا سایت های بلیت فروشی 
دیگری اضافه شدند، اما متاسفانه زیرساخت های 
سمفا هنوز آماده نیست و کار به جایی رسیده که 
می بینیم رییس پیشین سازمان سینمایی آمد 
ابرو را درست کند اما چشمش را هم کور کرد. 
البته نکته مهم تر این است که دوستان دو سال 
وقت داشتند بعد از جشنواره فجر سال ۹۸ نقاط 
ضعف این سامانه را برطرف کنند ولی این کار 
انجام نشد.او افزود: به دلیل قطع سامانه سمفا در 
روز گذشته  هفتم آبان در کل کشور فقط ۴۰ 
هزار بلیت سینما فروخته شد، در حالی که ما 
روزهایی را در سال های اخیر داشتیم که مثال 
سینما کوروش فقط در یک روز بیش از ۳۰ هزار 
قطعه بلیت فروخته است و از این پس ممکن 
است روزهایی را در پیش داشته باشیم که بیش 
از صدهزار بلیت فروخته شود. اگر وضع اینطور 
باشد آن روز بر سر سامانه سمفا چه خواهد آمد؟ 
چون مشکل اینجاست که وقتی تعداد مراجعان 
باال می رود سرور سمفا از دسترس خارج و خرید 
بلیت با مشکل مواجه می شود. مساله بغرنج تر 
اینجاس��ت که در این شرایط بعضی سینماها 
حتی به ص��ورت آفالین هم نمی توانند بلیت 
بفروشند. خود من دیشب در سینما کوروش 
دیدم جماعتی در صف بودند اما نمی توانستند 
بلیت تهیه کنند. این ماجرا باعث سردرگمی 
مردم برای خرید بلیت و در بعضی جاها به دعوا 
و برخورد فیزیکی هم منجر ش��ده است.مدیر 
دفتر پخش خانه فیلم همچنین گفت: خواهش 

من از رییس سازمان سینمایی )محمد خزاعی( 
این است که هر چه سریع تر به این مسئله ورود 
کند و در این شرایطی که سینما هزار مشکل 
اقتصادی و کرونایی دارد، این سامانه را اصالح 
کند. نگرانی ما از این است که االن فقط دو فیلم 
»قهرمان« و »دینامیت« روی  پرده هستند، اگر 
در هفته های آینده قرار باشد فیلم های بیشتری 
به چرخه اکران اضافه شوند آن وقت چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ عالوه بر این ما به جز روزهای پایان 
هفته، سه شنبه را نیز پیش رو داریم که قطعا با 
حجم گسترده ای از مخاطبان مواجه هستیم  و 
امیدواریم شرایط طوری نشود که دوباره سرور 

سمفا از دسترس خارج شود.
طبق اطالعات سمفا، فروش فیلم »قهرمان« 
که از روز پنجم آبان روی پرده رفته، تاکنون به 

حدود دو میلیارد تومان رسیده است.
رکوردشکنی »قهرمان« � 

با این حال، س��ینمای ایران در هفته ای که 
گذش��ت )۱تا ۷ آبان(، فروش چهار میلیارد و 
۲۶ میلی��ون تومانی را ب��ا یک میلیون و ۳۴۳ 
هزار مخاطب تجربه  کرد. فروشی که نسبت به 
هفته گذشته سه میلیارد تومان افزایش داشته و 
گیشه سینما نیمی از این فروش را مدیون فیلم 
سینمایی »قهرمان« به کارگردانی اصغر فرهادی 
است.فیلمی که در سه روز اکران توانست رقمی 
معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را به 
دست آورد و جایگاه »دینامیت« به کارگردانی 
مسعود اطیابی را پس از چهار ماه تصاحب کند. 
»قهرمان« ۱۰ روز پیش برای حضور در مراسم 

اسکار معرفی شد.»فروشنده« که سال ۱۳۹۴ 
در ایران اکران شد، توانست ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان را برای گیش��ه خود ثبت کند 
و همچنین در س��ینماهای ایاالت متحده نیز 
دو میلیون و ۴۰۰ هزار دالر و در س��ینماهای 
فرانس��ه یک میلیون ۸۰۰ هزار یورو بفروشد. 
فروش جهانی »جدایی نادر از سیمین« اصغر 
فرهادی از »فروشنده« هم بیشتر بود. این فیلم 
در سینماهای ایران تقریبا چهار میلیارد و ۳۴۰ 
میلیون تومان و در سینماهای جهان ۱۹ میلیون 

و ۶۸۰ هزار دالر بوده است.
 فیلم سینمایی »دینامیت« در مدت چهار 
ماه توانست ۱۸ میلیارد تومان را برای خود ثبت 
کند و قب��ل از اکران »قهرمان« پرفروش ترین 
فیلم یک س��ال و ۹ ماه اخیر به شمار می آمد. 
زمانی که »دینامیت« اکران شد در سه روز اول 
۵۰۰ میلیون تومان فروش داشت در حالی که 
»قهرمان« در مدت زمان مشابه یک میلیارد و 

۸۰۰ میلیون تومان را برای خود ثبت کرد.
البته تقریبا یک ماه بعد از اکران »دینامیت« 
با موج پنجم کرونا مواجه شدیم و آن زمان هم 
واکسیناسیون به صورت گسترده انجام نشده 
ب��ود. در حال حاضر با بهبود وضعیت ش��یوع 
کرونا، افزایش واکسیناسیون و اکران فیلم های 
تازه و متنوع در سینما مخاطبان تمایل بیش تری 

برای حضور در سالن ها دارند.
پرفروش ها و کم فروش های اکران  � 

»دینامی��ت« با بیش از ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ 
میلی��ون تومان فروش در چه��ار ماه اخیر ، در 

هفته گذشته یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
از گیش��ه به دس��ت آورد. اگرچه برای شرایط 
کرونایی بد نیست، ولی نشان دهنده افت فروش 
این فیلم کمدی، به نس��بت ماه نخست اکران 
فیلم است.»درخت گردو« هم که دو ماه است 
روی پرده آمده، در هفته گذشته ۲۵۸ میلیون 
تومان فروخت که برای یک درام تلخ، عدد بدی 
نیس��ت اما نسبت به دو هفته گذشته کاهش 
فروش داشته است. فیلم سینمایی »پوست« 
ب��ا کارگردانی بهمن و بهرام ارک نیز که اکران 
خود را ۱۷ روز اس��ت آغاز کرده، هفته گذشته 
با فروش ۱۴۴ میلیون تومانی در جایگاه سوم 

گیشه هفتگی قرار گرفت.
 در هفته ای که گذش��ت فیلم سینمایی 
»هفته ای یکبار آدم باش« هیچ فروش��ی را 
تجربه نکرد، البت��ه این فیلم بیش از دو ماه 
اس��ت که به اکران آنالین در آمده و به نظر 
می رس��د با مجموع فروش ی��ک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون توم��ان در حال پایان دادن به 
کار خود اس��ت. در جدول فروش گروه هنر 
و تجربه، فیلم س��ینمایی »دشت خاموش« 
با کارگردانی احمد بهرامی، هفته گذشته با 
سه میلیون تومان افت فروش یک میلیون و 
۲۰۰ هزارتومانی را تجربه کرد، اما همچنان 

صدرنشین جدول فروش است.
مستند»آیدین« هم که در دو هفته گذشته 
با کاهش فروش مواجه بوده اس��ت، این هفته 
نی��ز با یک میلی��ون و ۸۰۰ هزارتومان، با افت 
یک میلیون تومانی مواجه شد و هفته خوبی 
را س��پری نکرد، این اتفاق در حالی رخ داد که 
در سه هفته ابتدایی فروش، مستند »آیدین« با 
فروش هفتگی پنج میلیون تومان صدرنشین 

گیشه هنر و تجربه بود.
»آبجی« هم که دو هفته گذشته فروش ۱۸۰ 
هزار تومانی را تجربه کرد، این هفته ۶۶۰ هزار 
تومان افزایش فروش داشت، اما با این حال در 
جایگاه چهارم جدول فروش گروه هنر و تجربه 

قرار گرفت.
فیلم سینمایی »دشت خاموش« � 

 فیلم »تا ده بشمار« با کارگردانی سهادت 
بستام نیز با فروش ۹۷۳ هزار تومان در جایگاه 
سوم فروش قرار گرفت و در مدت زمان ده روز 
دو میلیون تومان را برای خود ثبت کرد. فروش 
کل سینمای هنر و تجربه در هفته ای که گذشت، 
۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کل مخاطبان آن 

نیز ۳۶۵ نفر بود.

ضرر سينماداران از سامانه فروش آنالین همچنان ادامه دارد

دردسرهای »سمفا«
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اکران فیلم سینمایی »بی گاه« در کانادا 

»جهان صنعت«- فیلم سینمایی »بی گاه« به کارگردانی 
پویا اشتهاردی در سینماتک ونکور کانادا اکران می شود. فیلم 
سینمایی بی گاه به کارگردانی پویا اشتهاردی و تهیه کنندگی 
محمد سجادیان در تاریخ های ۲۲،۲۱،۱۷ نوامبر در سینما 

تک ونکور کانادا اکران خواهد شد.
ایمان افش��ار، شایان افشار، مهس��ا نارویی، آوا آذرپیرا و 
ایوب افش��ار بازیگران این فیلم سینمایی هستند. این فیلم 
داستان س��ربازی بلوچ است که شیفت نگهبانی و عروسی 
خواهرش همزمان شده و برای گرفتن مرخصی دچار چالش 

می شود...
فیلم س��ینمایی بی گاه ب��ا ۱۱ جای��زه و ۲۰ نامزدی از 
جش��نواره های معتبر بین المللی هم اکنون در اکران آنالین 

هنروتجربه وب سایت  هاشور نیز حضور دارد.
بی گاه به زبان اردو، بلوچی و فارسی است و قصه در منطقه 

بلوچستان می گذرد. 
در این فیلم بخش��ی از فرهنگ و زیس��ت مردمان این 
سرزمین به تصویر کشیده شده است و در کنار آن تماشاگر 
می تواند نظاره گر طبیعت شگفت انگیز و کم نظیر این منطقه 

هم باشد.
این اکران به همت کمپانی پاسفیک یونایتد پروداکشنز با 
مدیریت امیرهوشنگ هاشمی برگزار خواهد شد و همچنین 
پخش بین الملل فیلم بی گاه برعهده مینروافیلم با مدیریت 

الهه گودرزی است.

مهم تر از حمله سایبری و اشکاالت فنی و تکنیکی
... اما در ش��رایط حاضر مساله مهم تر مدیریت بحران 
است به این معنی که جامعه و کشور چگونه بتواند در سایه 
راهبرد ها و گزینه های حل بحران، از سد چنین معضل و 

مشکلی عبور کند؟
 واقعیت آن است که به جهت روی هم قرار گرفتن یا 
مبهم بودن مس��وولیت های مسووالن در حل بحران های 
جاری کش��ور، خ��ارج از معیار ه��ا و الگو های علمی حل 

بحران است.
 برای نمونه حوادثی چون: حادثه پالس��کو، کش��تی 
س��انچی، س��یل بهار ۱۳۹۸، زلزله کرمانش��اه، س��قوط 
هواپیم��ای اوکراین��ی، چگونگی برخورد ب��ا اعتراضات و 
اعتصابات و مشکل ترافیک و آلودگی کالنشهر ها و اخیرا 
نیز بحران کرونا، نش��ان داد که الگوی مدیریت بحران ما 
تعری��ف ندارد و همواره کمیت مس��ووالن حداقل در این 

فقره لنگ است. 
به ویژه آنکه در ش��رایط حاض��ر خبر ها حکایت از آن 
دارن��د که گوی��ی اختالل به وجود آمده در س��امانه های 
هوش��مند نه ناشی از حمله سایبری هکر ها، بلکه بیشتر 
برای واکنش سنجی افکار عمومی در آمادگی برای گران تر 
شدن نرخ حامل های انرژی به ویژه افزایش نرخ بنزین بوده 
است؛ چراکه از زمان بروز اختالل در سامانه های هوشمند 
س��وخت، فقط بنزین سه هزار تومانی یا همان بنزین به 
نرخ آزاد فروش رفته و از فروش بنزین سهمیه ای خبری 

نبوده است.
 در ش��رایط حاضر نیز فقط ۲۱۰۰ س��امانه هوشمند 
س��وخت توانس��ته اند به وضعیت طبیعی خود بازگردند. 
حال اگر  اختالل در س��امانه هوشمند سوخت محصول 
دس��تکاری مس��ووالن به جهت وارد کردن شوک روانی 
و آمادگی افکار عمومی برای پذیرش گران تر ش��دن نرخ 
بنزین باش��د، قطعا مس��ووالن در چنین تصمیمی دچار 
خطای محاسباتی شده اند، چراکه بحرانی از جنس بحران 
ناش��ی از افزایش نرخ حامل های انرژی، به حدی قوی و 
مخرب است که می تواند زمینه را برای خیزش های عمومی 
دیگر جامعه در مساله گرانی افسارگسیخته، فقر و فالکت 
فزاینده، تنگناهای اقتصادی، بیکاری و سقوط ارزش پول 

ملی فراهم کند. 
واقعیت آن اس��ت که در ش��رایط فعل��ی حال اقتصاد 
ایران خوب نیست و در بدترین شرایط خود قرار گرفته و 
وعده های دولت نیز بابت سامان بخشی به وضعیت معیشتی 
کمی به جهت کسری بودجه با تعلل و تاخیر مواجه شده 
اس��ت، ضمن آنکه به رغم واکسیناس��یون عمومی هنوز 
ویروس کرون��ا از افراد جامعه قربانی می گیرد. به عبارت 
دیگر می توان گفت که فاصله معنا داری میان مطالبات و 
تقاضاهای مردم با پاس��خگویی دولت و حاکمیت وجود 
دارد و بسیاری از وعده ها بر زمین مانده و حتی امیدی به 

سرانجام و نتیجه مند شدن آنها نیست. 
به این ترتیب به نظر می رسد که جامعه تاب و تحمل 
بحران دیگری را ندارد و اگر مسووالن نخواهند به بحران 
اختالل در سامانه های هوشمند سوخت پایان دهند، فروش 
بنزین س��ه هزار تومانی و افزای��ش تدریجی آن می تواند 
س��رآغاز یک بحران تازه باشد، چراکه بنزین در زمره آن 
دسته از کاالهای استراتژیک است که قطعا افزایش نرخ آن 
دومینوار بر افزایش نرخ کاال های دیگر تاثیر سوء گذاشته 
و منجر به افزایش قیمت کاالهای معیشتی می شود. نکته 
غمبار و تراژیک گران تر ش��دن قیم��ت بنزین  یا بحران 
افزای��ش نرخ حامل های انرژی آنجاس��ت که می تواند بر 
بحران گرانی و معیشت، بحران آلودگی و بحران ناشی از 

تنگناهای اقتصادی بار شود.
 قطعا راه برون رفت از بحران، تجدیدنظر در راهبرد ها و 
تصمیمات است و بدیهی است که در صورت فقدان تدارک 
تئوریک و عملی، جامعه در معرض شرایط جدیدتری قرار 
می گیرد؛ بحرانی که در کنار بحران های دیگر می تواند به 

ابربحرانی برای جامعه تبدیل شود.
* کارشناس علوم سیاسی 
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