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پرده آخر وفاداری  مردم  ایران  به سپهبد  سلیمانی

سرافراز تا آسمان

اشتباه راهبردی ترامپ
ترام��پ همچنی��ن تصور می ک��رد با ح��ذف این 
چهره ارشد می تواند دس��تاوردش را برای پیروزی برابر 
استیضاح کنندگان و جلب نظر رای دهندگان هزینه کند. 
در این صورت پیروزی قاطع مهم ترین رویدادی بود که 
ترامپ و متحدانش انتظار آن را برای ماجرای استیضاح و 

انتخابات آینده می کشیدند.
ترامپ همچنین تصور می کرد که مشکالت داخلی 
از جمله مشکالت اقتصادی و نارضایتی مردم مانع از آن 
خواهد شد تا ایران بتواند پاسخی متقابل و هم ارز به این 
حمله بدهد و از این بابت یک پیروزی حداکثری در مقابل 
ایران، انتظار او و کاخ س��فید را می کشید. رییس جمهور 
ایاالت متحده و احتماال مشاورانش در این محاسبه عراق 
و وضعیت آن را نیز مدنظر قرار داده بودند؛ از یک س��و 
اعتراض های اخیر مردم عراق و شعارهای داده شده علیه 
ایران و متحدان ایران در عراق امیدواری های زیادی برای 
انفعال نیروهای متحد ایران در عراق پدید آورده بود و از 
سوی دیگر، اختالف های سیاسی مانع از اتخاذ تصمیم 
قاطع علیه نیروهای آمریکایی در خاک عراق می شد. تا 
اینجای کار و روی کاغذ، نه در ایران و نه در عراق هیچ 
اتفاق نگران کننده و دشواری در پاسخ به عملیات ترور علیه 

آمریکا و نیروهایش نباید رخ می داد.
 دقیقا به همین خاطر ترامپ مغرورانه دس��تور ترور 
شهید سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان شان را 
صادر کرد.اما در عمل هیچ یک از پیش بینی های ترامپ 
و همکارانش درس��ت نبود. حضور گس��ترده، پرحجم، 
فراگیر و باشکوه مردم ایران و عراق در مراسم گرامیداشت 
شهیدان عملیات ترور ایاالت متحده و سکوت معنی دار 
تمامی مخالفان داخلی جمهوری اسالمی ایران و تحرک 
غیرقاب��ل اعتنای مخالفان ای��ران در خاک عراق برنامه 
ایاالت متحده را برای ایجاد نزاع دوقطبی در ایران و عراق 
بر هم زد. عالوه بر این اراده قاطع حکومت و مردم ایران 
و عراق برای تالفی جویی و گرفتن انتقام خون شهدایشان 
دومین پیش بینی کاخ سفید را نیز مردود ساخت. انسجام 
عراقی ها علیه ایاالت متحده چنان بود که یکشنبه گذشته 
وقتی سنی ها، کردها و ایزدی ها در پیروی از توصیه های 
وزیر خارجه آمریکا در جلسه پارلمان عراق غیبت کردند 
تا نشس��ت را از رسمیت بیندازند و مانع تصویب اخراج 
نظامیان آمریکایی از خاک عراق شوند، نمایندگان شیعه 
در پارلمان عراق و متحدان شان این نشست را رسمیت 
بخش��یدند و اخراج آمریکایی ها را به تصویب رساندند. 
در عین حال تهدیدهای جدی و مستمر عمار حکیم و 
نیروهای حشدالشعبی و لحن تند مقامات سیاسی عراق 
علیه آمریکا نش��ان داد که در عراق اراده محکمی علیه 
آمریکا و نظامیانش وجود دارد. در این طرف و در خاک 
ایران، حتی مخالفان جمهوری اسالمی ایران نیز زبان به 
انتقاد از اقدام تروریستی ایاالت متحده گشودند و بر انجام 

اقدام انتقامجویانه تاکید کردند.
ب��ه این ترتیب راهبردهای ایاالت متحده تا اینجای 
کار نادرست بوده و به طور طبیعی نتیجه نادرستی از این 
راهبردهای نادرست حاصل می شود هر چند در موقعیت 
حاضر و حتی در صورت خروج نظامیان آمریکایی از عراق، 
ترامپ می تواند به موفقیت ظاهری ترور شهید سلیمانی و 
همراهانش تکیه کند و به پیروزی در منازعه سیاسی ایاالت 
متحده دل ببندد اما روشن است که اگر عمل انتقامجویانه 
ایران که در روزهای گذشته بارها وعده آن داده شده روی 
دهد آنگاه طعم این ترور و نتایج آن برای ایاالت متحده 

چندان شیرین نخواهد بود.

 مراقب باشیم  که ترامپ و موتلفانش
  به اهداف جنگ طلبانه خود نرسند

آذر منصوری*
با خروج  ترامپ از برجام، او 
عمال نشان داد که سر سازگاری 
با ایران ن��دارد. او حاصل ماه ها 
مذاکره را نقض کرد و صحبت 
کردن از مذاکره با ایران فرافکنی 
از نقض توافقنامه ای بین المللی است که حاصل رویکرد 
دیپلماتیک و تعاملی ایران با جامعه جهانی بوده است.

چه بس��ا ایران در مبارزه ب��ا داعش در منطقه 
خاورمیانه نقش��ی تعیین کننده داشته است و هم 
ترام��پ و هم متحدانش به این واقعیت آگاه بودند 
که نقش س��ردار ش��هید قاسم س��لیمانی در این 
مبارزات بی بدیل و تعیین کننده بوده اس��ت.اما او 
با خروج از برجام و هم اعمال تحریم های ظالمانه 
و بی سابقه و در نهایت با ترور حاج قاسم سلیمانی 
و شهادت مظلومانه او ثابت کرد که به هیچ یک از 
قوانین بین المللی پایبند نیست. او روز یکشنبه نیز 
در اقدامی نابخردانه و جنگ طلبانه اعالم کرده 52 
نقط��ه ایران را در تیررس خود قرار داده که بخش 
عمده ای از این نقاط بناهای تاریخی و فرهنگی ایران 
است. این حرف جدید او نیز مصداق آشکار نقض 
قواعد بین المللی و جنایت علیه بشریت است. اینها 
را در مقدم��ه آوردم که بگویم هدف غایی و نهایی 
ترامپ حضور و سلطه بیشتر در خاورمیانه و راحت 
کردن خیال خود و هم پیمانانش از ایران است که 
به لحاظ استراتژیک و تاریخی امروز به قدرتمندترین 
موقعیت خود در خاورمیانه دست پیدا کرده است. 
او نه دغدغه دموکراس��ی و حقوق بشر را دارد و نه 
صلح، ثبات و امنیت این منطقه برای او اهمیتی دارد. 
به باور م��ن او فقط و فقط به انتخاب مجدد خود 
فکر می کند. به طور قطع برای انتخاب مجدد نیز 
می داند که نمی تواند آغاز کننده هیچ جنگ سختی 
علیه ایران باشد. هر چند که جنگ نرم را با خروج 
از برجام و یکجانبه گرایی محض دو سال است که 
علیه ایران آغاز کرده است.اما جمهوری اسالمی با 
استفاده از دو عنصر مقاومت و دیپلماسی، با وجود 
همه این فش��ارها تاکنون در زمین او بازی نکرده 
است و از این پس نیز باید نهایت مراقبت را به انجام 
برساند تا او و موتلفانش به اهداف جنگ طلبانه خود 
دست پیدا نکنند. در این موقعیت نه می توان منکر 
مقاومت شد و نه دیپلماسی بلکه باید با بهره گرفتن 
از هر دو ظرفیت انکارناشدنی ایران انتقام سخت را 
از او  در خروج کامل آمریکا از منطقه و محاکمه او 
در مجامع بین المللی گرفت.روشن است که او از به 
آشوب کشیدن خاورمیانه به شرطی که در راستای 
تامین اهداف خود باشد استقبال خواهد کرد.شهادت 
مظلومانه سردار سلیمانی هم می تواند ظرفیتی برای 
حفظ انسجام و تقویت یکپارچگی ایران باشد و هم 
قدرت نرم و س��خت ای��ران را در منطقه و جامعه 

بین الملل افزایش دهد.
با این حال نباید فراموش کرد که مهم ترین عامل 
حفظ این وحدت و یکپارچگی، توجه به شکاف های 
داخلی است که راه ترمیم آن، تقویت رفتارها و اقدامات 
و اصالح شیوه های حکمرانی است که جامعه را نسبت 
به آینده نگران و ناامید و نسبت به کارآمدی حاکمیت 
بی اعتماد می کند.خاصه آنکه سردار سلیمانی خود را 
سرباز وطن می نامید و وصیت کرده که بر مزارش نیز 
نام او را به همین عنوان حک کنند؛ سربازی که جنگ 
او با داعش و  تروریسم در منطقه نیز برای صلح و آرامش 
مردم ایران و خاورمیانه بود همان طور که هشت سال 
برای دفاع از مام میهن و تمامیت ارضی کشور در مقابل 

دشمن متجاوز از جان مایه گذاشت.
* قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت
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اشتباه راهبردی ترامپ
نادر کریمی جونی- به لحاظ راهبردی، ترامپ با 
صدور فرمان ترور جمعه گذشته در عراق، مرتکب خطای 
بسیار بزرگی شد. او فکر می کرد با توجه به ناآرامی ها و 
اعتراض های خون آلودی که در شهرهای گوناگون ایران 
رخ داده، ح��اال نوبت آن اس��ت که ایاالت متحده وارد 
میدان شود و با حذف یکی از چهره های ارشد سپاه و 
ایران، به این ناآرامی ها دامن بزند. راهبردنویس های کاخ 
سفید، آن طور که از تحلیل های رسانه های فارسی زبان 
و غیرفارسی زبان ایاالت متحده برمی آید، به ترامپ گفته 
بودند دوقطبی موجود در ایران که به مخالف و موافق 
جمهوری اسالمی ایران تقسیم می شوند در اثر حذف 
یک چهره ارشد له و علیه حکومت موضع خواهند گرفت 
و ممکن است یک منازعه داخلی یا حتی جنگ داخلی 

در ایران رخ دهد. 

پیش شرط آرامش بازار سکه
آیت محمدول�ی*- در 
پی تحوالت سیاسی منطقه و 
حادثه ترور پیش آمده، اونس 
جهانی طال با افزایش قیمت 
محسوسی همراه شد که این 
موضوع اونس داخلی طال را نیز 
با افزایش قیمت همراه کرده است. به نظر می رسد 
دولت می تواند در این برهه تاریخی نقش پررنگی در 
کنترل قیمت های داخلی داشته باشد. از همین رو 
مسووالن دولتی می توانند با کنترل عرضه و تقاضای 
ارز و تامین نیازهای بازار، در جهت به آرامش رسیدن 

بازار ارز و سکه قدم بردارند.
ادامه در صفحه 3

 بررسی نوسانات قیمت دالر و سکه النه »قوی سیاه«بورس تهران در ایستگاه تردید سیاسی
در ۴۰ سالی که گذشت

 قله های تاریخی در پی 
رخدادهای سیاسی

»جهان صنعت« - سرسپردگی قیمت ها 
در بازار ارز و سکه از سال گذشته کانون توجه 
بس��یاری از محافل بوده است. بررسی های 
آماری نشان می دهد در طول 40 سال گذشته 

نرخ دالر بیش از 800 برابر شده و ...
 پس لرزه های افشای نامه خروج نظامیان آمریکا از عراق

 واشنگتن در تنگنا
گروه جهان- پس از تصویب قطعنامه خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق، گمانه زنی ها بر سر ماندن 
و رفتن سربازان آمریکایی در این کشور باال گرفت. 
ترامپ در واکنش به این قطعنامه عراق را تهدید به 
تحریم های گسترده کرد. همزمان واشنگتن پست 
از آماده شدن پیش نویس تحریم ها علیه عراق خبر 

داده است. 

  بیش از نیم میلیاردحیوان از گونه های مختلف 
در استرالیا تلف شدند

حیات وحش بی پناه
مهدیه بهارمست- سال 2019 براي استرالیا با 
گرماي بي سابقه  ای آغاز شد. با افزایش دمای هوا به 
40 درجه سانتیگراد در ایالت های مختلف استرالیا، 
آتش سوزی  ای که از سه ماه پیش در این کشور آغاز 
شده بود از کنترل خارج شده  است. از زمان شروع 

آتش سوزی ها تاکنون ...

تیم تحلیل بازارهای مالی خانه اقتصاد بررسی می کند

 بحران حاکمیت آمریکا 
بر نظام پولی جهان

امیرحسام ذنوبی*- در چند سال اخیر 
پس از پیدایش رمزارزها در سال 2009 که 
با رونمایی از پروژه بیت کوین آغاز شد، بیش 
از پیش نیاز به جایگزینی یک سیستم مالی 
بر پایه ارزی غیر از دالر برای کاهش تسلط و 

حق وتوی آمریکا در جریانات پولی  ...
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بودجه 99 از رویا تا واقعیت
مجید سلیمی بروجنی*

چندی پیش الیحه بودجه 
س��ال آینده توس��ط دولت به 
مجلس ارائه شد. الیحه بودجه 
99 در حالی توسط دولت حسن 
روحانی تنظیم و به مجلس داده 
شد که درآمدهای ارزی حاصل 
از فروش نفت و میعانات در سال 98 به کمترین میزان 

تاریخی خود رسیده است.
اوای��ل آبان ماه بود که صن��دوق بین المللی پول در 
گزارشی حجم صادرات نفت خام ایران برای سال آینده 
را در حالت خوش بینانه  500 هزار بشکه در روز پیش بینی 
کرد و در گزارشش برآورد کرد که دولت حسن روحانی 
برای جلوگیری از بروز کس��ری بودجه در سال پیش رو 
نیازمند بازار نف��ت 194 دالری خواهد بود؛ اتفاقی که 
احتم��ال بروز آن چیزی در حدود غیرممکن و نزدیک 
به صفر خواهد بود. با وضع مجدد تحریم های سنگین 
ترامپ در اردیبهشت ماه 97 و شروع فشار حداکثری بر 
ایران، آثار تحریم ها و فشارها با جهش نرخ ارز در سال 
97 و کاهش صادرات نفت ایران در سال جاری هویدا شد. 
اگر واقع بینانه به ماجرا نگاه کنیم صادرات نفت خام در 
سال 99 با ادامه شرایط فعلی بیشتر از 300 هزار بشکه 
در روز نخواهد بود. فارغ از وصول منابع ارزی آن در این 

شرایط و با سقوط عواید نفتی، تراز کردن بودجه ممکن 
نخواه��د بود به ویژه آنکه بودجه دولت از س��ال ها قبل 
به اس��تقراض از محل فروش اوراق بدهی )مانند اسناد 
خزانه( نیز معتاد شده است. باید بپذیریم که در معامالت 
جدید جهانی نفت بی ارزش شده است که اگر بی ارزش 
نشده بود، ایاالت متحده به این راحتی نفت ایران )یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت( را نمی توانست تحریم 
کند. نفت ارزش های گذش��ته خود را از دس��ت داده به 
طوری که عربستان سعودی سهام آرامکو را عرضه می کند 
تا بتواند سرمایه گذاری های خود را به سمت فناوری های 
جدید ببرد، زیرا به خوبی فهمیده نفت آینده ای ندارد. 
تمام س��اختارهای ایران وابسته به دالرهای نفتی بوده؛ 
از صنعت و تولید گرفته تا دانشگاه و بانک همه و همه 
بودجه بگی��ر درآمدهای نفتی هس��تند. درواقع در طی 
چند دهه گذشته همه مواجب بگیر نفت بوده اند، حقوق 
کارکنان دولت، بهره بانکی پرداخت شده به سپرده های 
مردم و تسهیالت بانک ها، تسهیالت  رایگان، تثبیت نرخ 
ارز، یارانه بنزین، آب، برق و گاز و... همه و همه پول نفت 
بوده اس��ت که به صورت مویرگی تزریق می شده است. 
به این ترتیب هر کس هر چقدر به سرچشمه  نزدیک تر 
بوده  و یا بیشتر مصرف کرده بیشتر یارانه گرفته است.  
به همین دلیل است که می توان گفت جامعه ایران یک 
جامعه مصرف گراست. خلق نقدینگی بدون امحای آن و 
ریزش ارزش پول ملی هم سبب ایجاد شکاف طبقاتی 
بین جامعه شده است. نفت دولتی سبب شده حکمرانانی 

داشته باشیم که بدون نفت آنها شایستگی نشستن بر 
صندلی های مدیریتی را نداشتند و اساسا تفکر آنها به 
این علت تداوم داشته که نفت دولتی سبب شده مردم 
دست شان جلوی دولت، برای یارانه گرفتن دراز باشد و 
یارانه به جای آنکه بازتوزیع مالیات های درآمدی باشد، 

توزیع درآمد نفتی بوده است.
بودجه 485 هزار میلیارد تومانی دولت با کسری 224 
هزار میلیارد تومانی روبه رو است. بناست که این کسری از 
طریق صادرات نفت )48 هزار میلیارد تومان( فروش اموال 
)49/5 هزار میلیارد تومان( فروش انواع اوراق مالی )80 
هزار میلیارد تومان(، فروش شرکت های دولتی )11 هزار 
میلیارد تومان( و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
)30 هزار میلیارد تومان( تامین مالی شود. صرف نظر از 
صحت برآورد درآمدهای مالیاتی و کیفیت تامین مالی 
کسری بودجه، تحقق پذیری بخش زیادی از این منابع 
به شدت زیر سوال است. در حالی که دولت در سال های 
گذشته حتی نیم هزار میلیارد تومان اموال هم به فروش 
نرس��انده، پیش بینی رقمی نزدیک به 50 هزار میلیارد 
تومان فروش اموال کامال غیرواقع بینانه است. عالوه بر 
این معلوم نیست سیاست انتشار و تحمیل اوراق مالی بر 
طلبکاران نیز تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و باالخره این 
اوراق کی به پول تبدیل خواهد شد. سوال دیگر اینکه آیا 
اوراق می تواند فعالیت های عمرانی انجام دهد؟پیش بینی 
فروش 11 هزار میلیارد تومانی شرکت ها نیز با توجه به 
باقی ماندن شرکت های بی کیفیت و بی مشتری دور از 

واقع بینی است و محقق نخواهد شد. در شرایط کنونی ابعاد 
و گستردگی تحریم های اقتصادی چشم انداز نامناسبی 
از ش��رایط را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده و همین 
امر نه تنها هزینه های پیاده س��ازی اصالحات اقتصادی 
و میزان توفیق در اجرای بخشی از اصالحات ساختاری 
بودجه را تحت تاثیر قرار داده، بلکه بخش مهمی از توان 
تصمیم گیری کشور در سطح کالن معطوف به چگونگی 
مواجهه با این ش��رایط شده است و از این رو از اهمیت 
و اولویت اصالحات س��اختاری بودجه در س��طح کالن 
تصمیم گیری کشور کاسته شده است. به عالوه پیاده سازی 
اصالحات ساختاری بودجه در واقع به معنای تغییر نقش 
دولت در اقتصاد کشور و همچنین تغییر در رابطه بین 
دولت با مردم، اجزای دولت با یکدیگر و جایگاه دولت در 
اداره اقتصادی کشور، اصالح نظام مالیاتی کشور، اصالح 
ساختار هزینه های دستگاه های دولتی در خصوص نحوه 
هزینه کرد، اصالح نظام یارانه ای از جمله انرژی، اصالح 
مالیه نفت و گاز و تبدیل شدن سند بودجه دولت به سند 
مالی حاکمیت است. این اصالحات نه تنها نیازمند اعتماد 
قابل توجه عموم مردم به حاکمیت است، بلکه الزم است 
دولت نیز در ارتفاع مناسبی با سایر ارکان حاکمیتی تعریف 
شود. مجموع حوادث رخ داده پس از اصالح قیمت بنزین، 
با وجود تمامی کاس��تی ها در نحوه اعالم و پیاده سازی، 
نشان داد که دولت و حاکمیت با چه دشواری بزرگی در 

پیاده سازی اصالحات مواجه است.
* کارشناس اقتصادی

مقابله سیاسی مجلس
ناصر ایمانی*

 اردیبهش��ت ماه سال جاری 
مصوبه ای از مجلس بیرون آمد 
و آن، اینک��ه بخش��ی از ارتش 
ای��االت متحده آمری��کا که در 
منطقه حضور داش��ت مشمول 
قانونی می ش��د که ایران آن را تروریست اعالم کرده 
بود. اکنون وکالی ملت طرح قبلی را اصالح کردند. با 
اقدام فعلی قوه مقننه کل ارتش و وزارت دفاع ایاالت 
متحده آمریکا در لیست تروریست قرار می گیرد و این 
به آن معناس��ت که اگر ایران بخواهد انتقام شهادت 
سردار سلیمانی را بگیرد این انتقام جویی می تواند کل 
ارتش آمریکا را دربر گیرد. بنابراین این اقدام محدود به 
ارتش آمریکا در منطقه نمی شود. طبق قانون داخلی 
خود ایران، کل ارتش آمریکا تروریس��ت محس��وب 

می شود و می تواند آن را بزند. این قانون بیشتر یک 
مفهوم سیاس��ی دارد تا الزاما یک مفهوم اجرایی. اما 
در جزئیات این قانون آمده اس��ت که 200 میلیون 
یورو به سپاه پاسداران تعلق خواهد گرفت. البته این 
مبلغ قبال محرمانه بود و به طور مستقیم در هیچ کدام 
از لوایح بودجه کشور ارزی به عنوان سپاه قدس داده 
نمی شده است. اساس��ا بودجه های نیروهای نظامی 
بودجه اش ریالی است و بودجه ارزی کامال محرمانه 
است به خصوص بودجه ارزی سپاه و سپاه قدس که 
حداقل تاکنون محرمانه بوده اما این بار به واسطه اقدام 
آمریکا و در پاسخ به اقدام تروریستی آن نمایندگان 

این مقدار را علنی کردند.
اما این 200 میلیون یورو قاعدتا به این معنا نیست 
که ظرف دو سه ماه سپاه قدس این مبلغ را هزینه کند 
بلکه این مبلغ در اختیار سپاه قدس است تا در موارد 
الزم خرج کند. برخی هم انتقاد دارند که این مبلغ زیاد 
است اما واقعیت آن است که در مدت زمان طوالنی نیاز 

می شود که این مبلغ هزینه شود. این اقدامات بیشتر 
یک عزم سیاسی را می رساند که حاکمیت و مجلس 
ایران تصمیم دارد برخالف میل آمریکا سپاه قدس و 
فعالیت های برون مرزی آن را تقویت کند. بنابراین این 
اقدام جهت گیری های سیاسی است و 200 میلیون یورو 
هم می تواند ظرف مدت طوالنی مصرف شود. مضاف 
ب��ر آن باید دید با توجه به وضعی��ت ارزی دولت این 
مبلغ چگونه و ظرف چه مدت زمانی پرداخت می شود 
و مهم تر اینکه این 200 میلیون یورو که مجلس برای 
تقویت بنیه دفاعی س��پاه در نظر گرفته باید به تایید 
رهبری برس��د چراکه تامین آن با برداشت از صندوق 

توسعه ملی امکان پذیر است.
ام��ا طبق قانون این مبل��غ باید خرج فعالیت های 
برون مرزی سپاه شود. آنچه که در ماموریت سپاه یعنی 
حفاظت از امنیت کشور در خارج از مرزها تعریف شده 
همین است. تمام کشورهای دنیا که ارتش بزرگ دارند 
نیز بودجه های سنگینی به آنان تعلق می گیرد که در 

راسش آمریکاست که این همه پایگاه نظامی در سراسر 
جهان دارد. آمریکا تجهیزات و س��ربازانی به منطقه و 
جاهای مختلف دنیا می فرستد و میلیاردها دالر هرسال 
هزینه حضور نظامی این کش��ور در خارج از مرزهای 
کشورش می کند. همین طور فرانسه، آلمان و روسیه 
و... فعالیت خارج از مرزها برای حفظ امنیت دارند منتها 
آنان وقتی هزینه می کنند کسی انتقادی نمی کند اما 
در داخل وقتی برای فعالیت های نظامی خارج از مرزها 

هزینه می شود جنجال به همراه دارد.
باید تاکید داش��ت که بر هزینه های سپاه نظارت 
وجود دارد. س��پاه بی نظارت نیس��ت. ارتش و س��پاه 
بودجه ارزی دارند یعنی برای فعالیت شان ارز نیاز دارند 
و همین طور ریال که در بودجه عمومی کشور لحاظ 
می شود. همان طور که بر سایر نهادها و میزان مصرف 
هزینه کنترل وجود دارد همان سیستم نظارتی هم بر 

سپاه حاکم است.
* کارشناس مسائل سیاسی
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پرده آخر وفاداری  مردم  ایران  به سپهبد  سلیمانی
سرافراز تا آسمان

مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید قا سم سلیمانی و هم رزم شهیدش 
سردار پور جعفری از میدان آزادی کرمان تا گلزار شهدا با حضور پرشور 
مردم  برگزار شد اما به دلیل ازدحام جمعیت خاکسپاری به زمان دیگری 
موکول ش��د. این مراسم روز گذش��ته در میان سیل خروشان مردم و 
مس��ووالن از میدان آزادی به س��مت میدان شهدا برگزار شد و معاون 
اول رییس جمهور، وزرای بهداشت و نفت، استانداران خراسان رضوی، 
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و  هزاران نفر از مردم والیتمدار 
و انقالبی در آن شرکت کردند. آحاد مختلف مردم از شهرهای مختلف 
خود را به کرمان رساندند تا در این مراسم باشکوه  شرکت کنند و مردم 
بی صبرانه منتظر  بودند پیکر پاک شهید سلیمانی را در آغوش بگیرند. 

حضور نوجوانان و جوانان و بانوان در این مراس��م پررنگ بود و مردم 
با سر دادن ش��عارهایی علیه استکبار و عواملش، این جنایت هولناک 

آمریکایی ها در عراق را محکوم کردند.
دفن با عبای نماز شب رهبر � 

محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه 
مراس��م تدفین سردار شهید س��پهبد قاسم سلیمانی در کرمان گفت: 
حضرت آقا عبای نماز ش��ب خود را دادند تا حاج قاس��م را با آن دفن 

کنند. آقا با این عبا 14سال نماز شب خوانده اند.
وی افزود: این دومین عبای نماز شب آقاست که شهیدی با آن دفن 

می شود؛ اولین عبا به شهید حاج احمد کاظمی تقدیم شده بود.
در نهایت مراس��م خاکسپاری شهدای مقاومت عصر روز گذشته با 

حضور مردم کرمان انجام شد.

چندین کشته و زخمی � 
ازدحام جمعیت در مراسم وداع به حدی بود که تعدادی از عزاداران 
مصدوم شده و تعدادی نیز جان باختند که پیرحسین کولیوند رییس 
اورژانس کش��ور با تایید مصدومیت و فوت تعدادی از شرکت کنندگان 
در مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی در کرمان گفت: 
متاسفانه برابر گزارش های دریافتی به دلیل ازدحام جمعیت، تعدادی 
از هموطنان حین مراسم، مجروح شده و تعدادی دیگر نیز جان خود 

را از دست دادند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه رس��یدگی به مجروح��ان ادام��ه دارد، گفت: 
جزئی��ات این موضوع اطالع رس��انی خواهد ش��د. ضم��ن آنکه دکتر 
 نمکی وزیر بهداش��ت ش��خصا در محل حضور دارند و این موضوع را 

مدیریت می کنند.

یه
نما

»جهان صنعت«- بررسی طرح سه فوریتی مقابله 
با اقدامات تروریستی آمریکا برای اولین بار در طول 40 
سال گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفت و در نهایت 

به صورت قانون درآمد.
ای��ن طرح در حالی تصویب ش��د ک��ه پیش از این 
وکالی ملت در مجلس نسبت به تروریست خواندن سپاه 
توسط آمریکا واکنش نشان داده بودند و در اردیبهشت 
س��ال جاری طرحی را به تصویب رساندند که براساس 
آن »سنتکام« و »فرماندهی مرکزی آمریکا« به عنوان 
گروه های تروریستی معرفی شدند. اما حاال اقدام تروریستی 
آمریکا در رابطه با شهادت سردار سلیمانی عزم مجلس 
را بیش از قبل جزم کرد تا نمایندگان ملزم به اصالح این 
شوند قانونی که به واسطه آن که کلیه اعضای پنتاگون، 
فرماندهان، عامالن و آمران شهادت سردار سلیمانی به 

عنوان نیروهای تروریستی شناسایی شدند.
پس از آغاز رس��می جلس��ه علنی دیروز مجلس، 
فوریت بررسی مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا به رای 
نمایندگان گذاشته شد و به اتفاق آرا مورد تایید نمایندگان 
مجلس قرار گرفت، بهارستان نشینان بالفاصله وارد بررسی 
جزئیات طرح یادشده شدند و در نهایت فقها و حقوقدانان 
شورای نگهبان که برای بررسی طرح سه فوریتی »انتقام 
سخت« در صحن مجلس حضور یافته  بودند بعد از بررسی 
دس��ت به تصویب نهایی زدند و این اقدام مجلس برای 
مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا بود هر چند نمایندگان 
به تصویب آن اکتفا نکردند و در نامه ای مهم از رهبری 
خواستار انتقام سخت از عامالن شهادت سردار سلیمانی و 
خروج آمریکا از منطقه شدند و این صرفا اقدام مجلس در 

برابر آمریکاست. چندوچون طرح مقابله با آمریکا
اما براساس طرح مقابله با اقدامات آمریکا که به اتفاق 
آرا همه نمایندگان مجلس و با حضور 233 نماینده حاضر 
در جلس��ه به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رسید، 

همه فرماندهان و عامالن پنتاگون تروریست شناخته 
ش��دند. تصویب کلیات سه فوریت طرح ضدآمریکایی 
در مجلس با فریادهای ضدآمریکایی نمایندگان همراه 
بود. طرح س��ه فوریتی اقدام متقابل ایران علیه آمریکا 
طبق گفته رییس مجلس مورد توافق هر سه فراکسیون 
سیاسی مجلس شورای اسالمی قرار گرفت. در ادامه هم 
نمایندگان با اتفاق آرا جزئیات طرح اصالح قانون اقدام 
متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
عنوان سازمان تروریستی توسط ایاالت متحده آمریکا 

را تصویب کردند.
اما علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی در 
تشریح این طرح گفت: در قانون قبلی که آمریکایی ها سپاه 
پاسداران را به عنوان »سازمان تروریستی« دانستند و در 
اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید، »سنتکام« و 
»فرماندهی مرکزی آمریکا« به عنوان گروه های تروریستی 
معرفی شدند. وی افزود: با اقدام سفاکانه آمریکا در ترور 
سردار سلیمانی که رییس جمهور آمریکا مسوولیت آن را 
پذیرفت، این قانون را اصالح و اعالم می داریم که کلیه 
اعضای پنتاگون، فرماندهان، عامالن و آمران ش��هادت 
سردار سلیمانی به عنوان نیروهای تروریستی شناسایی 

می شوند.
رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: همه ملت 

ایران پشتیبان مقاومت هستند.
الریجانی خاطرنشان کرد: در ادامه اصالح این قانون، 
مقرر شد »فقط برای دو ماه، مبلغ 200 میلیون یورو از 
صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از نیروی قدس 

سپاه، به این نیرو اختصاص یابد.«
در پای��ان نمایندگان با س��ر دادن فریاد »اهلل اکبر«، 

اظهارات الریجانی را تایید کردند.
الریجانی دیروز در جمع خبرنگاران نیز حضور یافت 
تا به ابهامات راجع به این طرح پاسخ دهد. وی با اشاره به 

تصویب طرح سه فوریتی اقدام متقابل ایران علیه آمریکا 
بعد از ش��هادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: این 
طرح با حضور اعضای شورای نگهبان در صحن مجلس 
مورد بررس��ی قرار گرفت و همه اعضای سه فراکسیون 
سیاسی به آن رای مثبت دادند و در نهایت به اتفاق آرا 

تصویب شد. 
ب�ه یاد ن�دارم طرح س�ه فوریتی در مجلس  � 

تصویب شده باشد
وی تاکید کرد: بخش های مختلف مجلس و احزاب 
سیاسی در مساله مربوط به امنیت ملی کشور یک صدا 
هس��تند. پیش از این زمانی که آمریکا سپاه پاسداران 
را به عنوان گروه تروریس��تی اعالم کرد مجلس قانونی 
را تصوی��ب کرد که به موجب آن نیروهای س��ندکام و 
نیروهای آمریکا در منطقه و موسسات و شرکت های آنها 

به عنوان گروه های تروریستی اعالم شود. بعد از ترور شهید 
سلیمانی آمران و عامالن این ترور به این اقدام جنایتکارانه 
خود اذعان داش��تند، ما هم قانون قبلی را تغییر داده و 
اعالم کردیم همه نیروهای زیر پوشش پنتاگون به عنوان 

تروریست شناسایی می شوند.
رییس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: این سوال 
مطرح می شود که چرا حاج قاسم را ترور کردند؟ پاسخ 
این است حاج قاسم عنصری مهم و تاثیرگذار در جبهه 
مقاومت و منطقه بود. تصور واهی آنها این بود که با حذف 
این عنصر موثر ضربه جدی به جریان مقاومت در منطقه 
وارد می شود. حال اینکه این حادثه موجب تقویت جبهه 

مقاومت شد.
الریجانی خاطرنشان کرد: ما در این مصوبه به نیروی 
قدس سپاه که از نیروهای اصلی جریان مقاومت به شمار 

می آید 200 میلیون یورو برای دو ماه پایانی سال 98 از 
صندوق توسعه اعتبارات اختصاص دادیم. این اعتبار در 
بودجه سال آینده اضافه خواهد شد تا دشمنان بدانند با 
شهادت و ترور حاج قاسم سلیمانی تفکر مقاومت نه تنها 
از بین نمی رود بلکه گسترش پیدا می کند. اقدامات دیگری 
نیز در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار دارد که 

پاسخی به حضور ارزشمند مردم هم داده شود.
رییس مجلس شورای اسالمی با قدردانی مجدد از 
نمایندگان مجلس و دقت و وحدت نظر آنها در تصویب 
مصوبه امروز و اعضای شورای نگهبان و فقهای آنها، از 
ملت رشید ایران برای حضور بسیار چشمگیر و آگاهانه 
و گام هایی که برداش��تند، تش��کر کرد و افزود: مردم 
بدانند حضورشان مهم ترین گام در ایجاد و صیانت از 
امنیت ملی اس��ت. باید به خواسته آنها پاسخ درخور 
داده ش��ود. قطعا ما به این فاجعه پاسخی می دهیم. 
پیش بینی هایی به صورت جدی در شورای عالی امنیت 
ملی مطرح اس��ت. ان شاءاهلل به آن توجه خواهد شد. 
بدانن��د این ضربه زدن ب��ه نیروهای اصیل مجاهدت 

پاسخ های درخوری خواهد داشت.
الریجانی با قدردانی از مجلس ملی عراق برای تصویب 
خروج نیروهای آمریکا از کشور عراق گفت: از مجلس ملی 
عراق تشکر می کنم که خیلی غیرتمندانه عمل کردند. 
الزم است از رییس جمهور و نخست وزیر این کشور هم 
قدردانی کنم که این اتفاق به همت آنها رخ داد. حمایت 
آیت اهلل سیستانی هم باعث ایجاد این تحول بزرگ شد 

که سپاسگزاریم.
وی تاکید کرد:  باید پاسخ خون حاج قاسم سلیمانی 
این باشد که نیروهای آمریکا از منطقه فرار کنند و به جای 
دیگری بروند. این گام را مجلس عراق برداشت. امیدوارم 
صدا را شنیده باشند. این تازه شروع است. باید بساط شان 

را از منطقه جمع کنند.

اما در این طرح که به امضای 206 نفر از نمایندگان 
رسیده آمده است؛

با توجه به اقدام نابخردانه و شرم آور آمریکای جنایتکار 
در به شهادت رساندن سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم 
سلیمانی و نیاز به اقدام سخت و سریع دولت و نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران اصالح قانون اقدام متقابل 
در برابر اعالم س��پاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان 
سازمان تروریستی توس��ط آمریکا ضرورت اصالح این 
قانون به شرح زیر است بنابراین طرح ذیل با قید سه فوریت 

تقدیم می شود.
عنوان طرح � 

اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایاالت 

متحده آمریکا
ماده 1- در ماده یک قانون اقدام متقابل در برابر اعالم 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی 
توسط ایاالت متحده آمریکا مصوب 1398/2/3 عبارت 
کلیه اعضای پنتاگون و شرکت ها و موسسات وابسته و 
فرماندهان و عامالن شهادت سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی قبل از عبارت فرماندهی مرکزی »سنتکام« 
نیروها و سازمان ها یا نهادهای تحت اختیار این فرمانده 

اضافه می شود.
ماده 2- در ماده 4 قانون عبارت کلیه اعضای پنتاگون 
و ش��رکت ها و موسسات وابس��ته و فرماندهان و آمران 
شهادت س��ردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی قبل از 
عبارت فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام 

اضافه می شود.
م��اده 3- ی��ک ماده به ش��رح زیر به قان��ون الحاق 

می شود:
ماده الحاقی- دولت موظف است جهت تقویت بنیه 
دفاعی نیروی قدس سپاه پاسداران مبلغ 200 میلیون 
یورو از طریق صندوق توس��عه ملی در اختیار این نیرو 

قرار دهد.
در همین راس��تا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان 
برای بررسی طرح سه فوریتی »انتقام سخت« در صحن 
مجلس حضور یافته اند و بعد از بررسی به تصویب نهایی 

همزمان آن دست زدند.

عزم مجلس برای مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا

تخصیص 200 میلیون یورو برای تقویت سپاه قدس

گروه سیاسی- تشییع میلیونی سردار شهید در 
تهران، مشهد، اهواز، قم و کرمان نشان داد که عدو شود 
سبب خیر اگر خدا خواهد. البته اگر برخی تندروها اجازه 
دهند! تلخی ترور حاج قاسم سلیمانی چنان بود که همه 
تلخی های قبل از آن همچون ناآرامی های آبان را شست 
و برد. همین شد که شاهد بودیم بسیاری از چهره های 
سیاسی اصالح طلب که پیشتر گمان می رفت با مجموعه 
حاکمیت زاویه پیدا کرده اند، طرف خود را انتخاب کرده 
و ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی آمریکایی ها در 

صف نظام و مردم ایستادند.
در واق��ع یک رخداد ناگوار به نتیجه ای مطلوب که 
همان انس��جام داخلی و وحدت ملی است، انجامید. 
با توجه به حساس��یت این مقطع زمانی که جمهوری 
اسالمی ایران به طرق مختلف تحت فشار است، انتظار 
می رفت از این نتیجه استقبال و برای حفظ آن تالش 
شود اما عجب آنکه نشد! اینکه رویکرد اصالح طلبان مبنی 
بر عبور از اختالف نظرها و یکپارچه شدن با مجموعه 
حاکمیت مورد نقد جریان موسوم به برانداز قرار گیرد، 
قابل پیش بینی بود اما اینکه به خاطر همین همگرایی 
از سوی طیف خاصی از جریان رقیب هم مورد تهدید و 

اهانت قرار گیرند دور از انتظار بود.
سخنان حسن عباسی که ویدئوی آن در فضای 
مجازی دست به دست می شود، مثال روشنی از تالش 
برای بر هم زدن انسجام ایجاد شده است. او که خود 
را تئوریسین اصولگرا می داند، در یکی از مراسم های 
بعد از شهادت سردار سلیمانی به بیانیه اصالح طلبان 
که مسووالن را به هوشیاری و تدبیر در پاسخگویی 
به آمریکا فراخوانده بودند، واکنش نشان داد و گفت: 
»من نگران جریان نفاق در داخل هستم. به دادستان 
کل کشور هشدار می دهم. احساسات مردم به غلیان 
درآمده است. اصالح طلبان دارند با احساسات مردم 
در قضیه شهادت قاسم سلیمانی بازی می کنند. اگر 
مردم ریختند و ای��ن باند اصالح طلب را در خیابان 
کشتند، نگویید که هشدار نداده بودید. ... چرا وقتی 
نظام می خواهد جلوی آمریکا بایستد شما آیه یأس 
می خوانی��د. اگر همین مردم که برای بدرقه قاس��م 
سلیمانی به خیابان آمدند خون شان به جوش آمد و 
شما اصالح طلبان را تکه تکه کردند، نگویید که هشدار 
ندادید. علوی جلوی این س��گ  هار تاجزاده را بگیر. 
واال مردم این منافقان را ساکت می کنند. ما به کوری 
چشم باند خاتمی و به کوری چشم باند حسن روحانی 
که گفت س��ال های آینده انتق��ام خواهیم گرفت، 

عنقریب از آمریکا انتقام می گیریم و زخم دیگری بر 
سینه مفسدین اصالح طلب می زنیم.«

شهادت وحدت ساز � 
اظهارات و لحن وی آنقدر تند و به دور از عرف است 
که بسیاری از سیاسیون ترجیح می دهند آن را نشنیده 
بگیرند و حتی به آن واکنش هم نشان ندهند. مثال محمد 
مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا که معموال با هشتگ 
ما اصولگراها به نقد رویکرد این جریان می پردازد هم 
حاضر نشد در گفت وگو با »جهان صنعت« درباره این 

رویکرد گفت و گو کند.
برخی دیگر از اصولگرایان اما واکنش هایی نشان داده 
و از این رویه انتقاد می کنند. حسین کنعانی مقدم، فعال 
سیاسی اصولگرا یکی از همین افراد است و در گفت وگو 
با »جهان صنعت« ضمن اشاره به اینکه »شهادت سردار 
سلیمانی یک زلزله سیاسی در منطقه و حتی صحنه 
بین المللی بود« گفت: »این اتفاق تاثیری هم در صحنه 
داخلی کشور گذاشت و یکی از میوه های ارزشمند این 
درخت طیبه بحث انس��جام وحدت ملی است. ما در 
یکی، دو س��ال اخیر حوادثی را مثل حوادث آبان ماه 
پشت سر گذاشته ایم و این شهادت باعث شد که خیلی 
از غبارهای سیاسی و اختالف نظرها رفع شود و به سوی 

انسجام وحدت ملی حرکت کنیم.«
وی همچنین تاکید کرد: »شهادت سردار سلیمانی 
و تاثیری که در فضای داخلی کشور داشت حتما تاثیر 
بسیاری در انتخابات آتی خواهد داشت. اکنون مطالبه 
و توقع مردم شکل گیری یک مجلس کارآمد، انقالبی 
و ضدآمریکایی است و این موضوع می تواند مشارکت 
حداکثری مردم را رقم زند.« این فعال سیاسی اصولگرا 
با اشاره به اینکه »حضور مردم در تظاهرات تهران، قم، 
کرمان و مش��هد بی سابقه بود« گفت: »بعد از رحلت 
حضرت امام چنین گردهمایی ای را نداشتیم و این فضا 
می تواند کمک بسیاری در جهت رفع و کنار گذاشتن 
اختالفات داخلی کند. باید به فکر این باشیم که مشکالت 
و مس��ائل خود را در داخل کش��ور و در سطح منطقه 

حل وفصل کنیم.«
کنعانی مقدم افزود: »این حرکتی که انجام شد، خود 
یک رفراندوم و همه پرس��ی بود. همه سالیق سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و نخبگان آمدند و در صفوف ملت 
قرار گرفتند و این باعث شد که مردم به تداوم ایستادگی 
و مقاومت رای دهند و درهای مذاکره که درهای سازش 
و تسلیم بود را ببندند. این همه پرسی به نفع ملت رقم 
خورد و مجلس نیز در مصوبه سه فوریتی اخیر به این 

مطالبه مردم پاسخ داد. همه اینها در کنار هم سبب شده 
که ما اکنون در موقعیتی قرار داشته باشیم که حرف اول 

و آخر را در منطقه بزنیم.«
تندروها مردم را دلسرد می کنند � 

این فعال سیاس��ی اصولگرا در واکنش به رویکرد 
برخی چهره های تندرو که ب��ا اظهارات و ادبیات تند 
خود به انسجام ایجاد شده خدشه وارد می کنند، گفت: 
»توصیه من این اس��ت که افرادی که خود را در صف 
سیاس��یون قلمداد می کنند، قدری هم از روش های 
سیاسی شهید قاسم سلیمانی یاد بگیرند و استفاده کنند. 
ایشان چهره ای بود که سیاست را می فهمید و در عین 
حال سیاسی کار نبود و روش و منش او در سخنانش 
مشخص است. او مطالبات مردم را مطرح می کرد و در 
دل مردم بود. همین هم باعث شد که مردم این طور 
پشت پیکر پاک و شهیدش ساعت ها راهپیمایی کند. به 
اعتقاد من ممکن است برخی بخواهند از فضای سیاسی 
کشور به نفع خود استفاده کنند یا با نغمه خوانی های 
منفی کاری کنند که این انس��جام با شکست مواجه 
شود. نخبگان، سیاستمداران و مسووالن ما باید خیلی 
مراقب باشند که به این فرصت استثنایی و این همراهی 
و همدلی ایجادش��ده، خدشه ای وارد نشود. وی تاکید 
کرد: »مردم باید همچون گذشته صف خود را از صف 
عده ای که دنبال دور ش��دن از وحدت هستند، جدا و 

آنان را منزوی کنند.«
کنعانی مق��دم در واکنش به اظهارات تند حس��ن 
عباسی علیه اصالح طلبان و مصطفی تاجزاده نیز گفت: 

»همیش��ه افراد تندرو در هر دو جناح سیاسی نقش 
منفی در مباحث سیاسی داشته اند و باعث دلسردی 
مردمی می شوند که احس��اس می کنند در انتخابات 
آینده باید حضور و سهم خود را داشته باشند. اگر این 
بگومگو ها موجب کاهش مشارکت مردم شود، خیانت 
به ملت است خصوصا االن که ما باید در مقابل دشمن 
که قد علم کرده، مستحکم و قوی باشیم. البته ظاهرا نان 
برخی افراد در ماجراجویی های سیاسی است و با طرح 
مسائلی که ضرورتی ندارد یا پاسخ دادن به افرادی که 
اصال لیاقت پاسخگویی ندارند، فضای سیاسی کشور را 

غبارآلود می کنند.«
اختالف افکنی با تکرار مکررات � 

مواضع اختالف افکنانه طیف تندرو اصولگرا در حالی 
ادامه دارد و به انسجام ملی شکل گرفته آسیب می زند که 
جریان سیاسی رقیب شان یعنی اصالح طلبان تمام تالش 
خود را برای خویشتنداری و سکوت و رعایت مصلحت 
به کار بسته اند. شاهد این مدعا مصطفی تاجزاده بود 
که در صفحه توئیتر خود نوشت: »پیشنهاد بسیاری 
از دوس��تان ش��کایت از آقای عباسی به اتهام هتاکی، 
تهدید به قتل و تحریک به ترور اس��ت. اما من قصد 
پیگیری قضایی موضوع را ندارم زیرا نمی خواهم وارد 
کشمکشی شوم که به فضای معنوی و همدلی کنونی 
آسیب می رساند. محکومیت علنی این سخنان توسط 

اصولگراها کارسازتر است.«
در مقابل اما محسن مهدیان، فعال رسانه ای اصولگرا 
و سردبیر سابق مهر با انتشار توئیت تاجزاده- که نوشته 

بود ما مس��ووالن کش��ور را به پرهیز از افتادن در دام 
جنگ ساالران آمریکایی و اسراییلی برای ایجاد اختالف 
در روند طبیعی تحوالت در ایران و گسترش بی ثباتی و 
ناامنی در منطقه و تالش برای حفظ امنیت عمومی و 
ملی و اولویت دادن به آبادانی و رفاه ملت فرامی خوانیم- 
در صفحه اینس��تاگرام خود نوشت: »یاد یک بیماری 
حیوانی افتادم. شهید مطهری به نقل از حکمای قدیم، 
تعبیری دارند به نام استسباع. می گوید برخی حیوانات 
وقتی مقابل یک حیوان درنده قرار می گیرند مستسبع 
می شوند یعنی اراده و همه چیز خود را از دست می دهند 
و از ترس بلعیده ش��دن بدتر به سمت حیوان وحشی 
حرکت می کنند. بزدالن داخلی را شبیه همین حیوان 
مستسبع ببینید، بلکه بدتر. چون غیر غریزه اش، فکرش 
نیز تعطیل می شود.«فقط این نیست و برخی دیگر از 
اصولگرایان با پیش کشیدن موضوعات قدیمی تر به از 
بین رفتن وحدت ملی کمک می کنند. شاهد این مدعا 
اظهارات قاسمیان، مدیر حوزه علمیه مشکات در شبکه 
افق است. او با بیان اینکه »چطوری پیغمبر عظیم الشأن 
ما را رییس جمهور این مملکت به خاک و خون کشید. 
مردم می گویند اگر پیغمبر این است که با دشمن کاری 
ندارد، او هم اهل مذاکره است. در این مملکت اسالمی 
می گویند امام حسین نماد مذاکره است مثل اینکه شما 
االن بگویید حاج قاسم سلیمانی نماد عقب نشینی است، 
امام حسین دیگر نماد مذاکره نیست.« از برجام و تالش 
دولت برای حل وفصل مساله هسته ای از طریق مذاکره 
انتقاد کرد و کسی هم از او نمی پرسد که امروز وقتی 
یک اجماع ضدآمریکایی در کشور ایجاد شده، چه وقت 

این حرف هاست؟
دوقطبی های خونین � 

رویکرد طیف تندرو در ضربه زدن به انسجام داخلی 
چنان عیان و نابخشودنی است که اصولگرایان نیز قادر 
به سکوت و نادیده گرفتن آن نیستند. از همین رو است 
که شاهدیم حسین قاسمی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا، 
در یادداشتی تلگرامی با عنوان »مواظب دوقطبی های 
خونین باشیم« به سخنان حسن عباسی واکنش نشان 
داد و نوش��ت: »در حالی که کش��ور در شرایط بسیار 
خاصی به سر می برد، فعال کردن گسل های مختلف و 
عمیق کردن شکاف ها و دامن زدن به نزاع های سیاسی 
و جناحی، غیرمنطقی و خطرناک است.« وی تاکید کرد: 
»امکان دارد دشمن از این مطلب آقای حسن عباسی 
سوءاستفاده کند و اقدام به کشتن تعدادی از چهره های 
اصالح طلب با هدف شعله ور کردن اختالفات داخلی و 

ایجاد دوقطبی خونین کند.«
سایت اصولگرای الف نیز نسبت به اظهارات حسن 
عباسی بی تفاوت نماند و نوشت: »هر چند این نخستین 
بار نیس��ت و آخرین بار هم نخواهد بود که ایشان در 
س��خنانی تند و از سر عصبانیت کس��ی یا کسانی را 
می نوازد، اما یقینا نخستین بار است که در زمانی مانند 
این زمان که خون پاک سردار سلیمانی چنین وحدت 
ملی کم نظیری را در مقابله با تهدیدات خارجی پدید 
آورده و هنوز پیکر او نیز به خاک سپرده نشده کسی 
پیدا می شود که به همین راحتی از جانب مردم حکم به 
تکه تکه کردن مخالفان خود می دهد! ... در سخن ایشان 
مانند همیشه احکامی وجود دارد که معلوم نیست از 

کدام مشرب سیاسی تراوش کرده؟.«
این سایت متعلق به احمد توکلی همچنین در ادامه 
انتقادات خود از این رویه وحدت ش��کن نوشت: »آقای 
عباسی چطور متوجه نیست که اظهارنظر مخالف در 
همه زمینه ها چیزی نیست که فقط در دایره سیاسی 
اصالح طلبان باشد و حتی در جمع مدیران ارشد دارای 
فکر سیاسی مشابه نیز که برای تصمیم سازی در باره 
موضوعات مختلف به رایزنی و بحث می پردازند، ممکن 
است کسانی وجود داشته باشند که نظری کامال مخالف 
را طرح کنند چرا که الزمه هر بررسی عقالنی مطرح 
ک��ردن آرای مختلف و مخالف و س��نجیدن هر کدام 
از آنهاس��ت و هیچ کس در چنی��ن مواقعی دیگران را 
تکه پاره نکرده و نمی کند! نکته تاسف بارتر دیگر در این 
قبیل اظهارات این است که درست در زمان پدید آمدن 
احساس وحدت و همدلی کم نظیری که به برکت خون 
شهید سلیمانی پدید آمده، چنین بیاناتی- برخالف نظر 
مخالفان سیاسی آقای عباسی- فقط کارکرد »نظر« ی 
ن��دارد و نوع��ی خط دادن به بخش��ی از مردم، یعنی 
همفکران آقای عباسی است برای حمله کردن به بخش 

دیگری از جامعه!«
دلیل آنکه براندازان رویکرد اصالح طلبان مبنی بر 
ایجاد وحدت ملی و انسجام داخلی را نمی پسندند و 
از قرار گرفتن آنان در کنار مجموعه حاکمیت شاکی 
شده اند روشن اس��ت اما از دوست باید پرسید چرا 
می شکند؟! طیف تندرویی که حتی عقالی اصولگرا 
از پاسخگویی و واکنش نشان دادن به اظهارات شان 
امتن��اع می کنند، چه هدفی از این اختالف افکنی ها 
دارد و نگران چیست؟ قرار گیری اصالح طلبان در بطن 
مجموعه حاکمیت جای چه کسی را تنگ می کند که 

اینطور به تکاپو افتاده اند؟

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیروز در 
حاشیه مجمع گفت وگوی تهران در جمع خبرنگاران 
درب��اره عدم صدور روادید برای او به منظور س��فر به 
نیویورک گفت: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به 
دبیرکل س��ازمان ملل اعالم کرده که برای وزیر امور 
خارجه ایران ویزا صادر نخواهیم کرد و دبیرکل اعالم 
کرده حق ایران است که در این نشست شرکت کند.

به گزارش فارس، او گفت: تمایل زیادی برای سفر به 

نیویورک در این شرایط نداشتم اما اجالس ویژه شورای 
امنیت سازمان ملل فرصتی بود که جنایات آمریکا را 
مطرح کنیم. اما دولتی که به تروریس��م اقتصادی و 
جنایات جنگی مبادرت می  کند، برایش مهم نیست 

که مفاد موافقتنامه مقر با سازمان را نقض کند.
ظری��ف افزود: س��والی که بای��د از دولت یاغی 
بپرس��ند، این است که از چه چیزی می ترسد؟ آیا 
حضور وزیر امور خارجه کشوری که عضو و موسس 

سازمان ملل بوده، برای حمایت از منشور ملل متحد 
آنچنان خطر بزرگی برای آمریکاست که نتواند ویزا 
صادر کند؟وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در 
مصاحبه با شبکه آمریکایی »ای بی سی« گفت: ایران 
کشور بسیار صبوری است. ما بعد از بررسی های الزم 

اقدام خود را اجرایی خواهیم کرد. اطمینان دارم این 
اقدام انجام می شود. در زمانی که ما انتخاب کنیم نه 
در زمانی که ایاالت متح��ده انتخاب کند.وی افزود: 
برخالف ایاالت متحده، اقدامات تروریس��تی بزدالنه 
انجام نمی دهیم. زمانی که این کار را انجام دهیم، آن 

را اعالم می کنیم. ایاالت متحده علیه ایران یک اقدام 
جنگی انجام داد و باید برای تبعات این کار آماده باشد. 
سپس آمریکا باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد به 
یک باتالق کشیده ش��ود یا می خواهد این درگیری 
را تمام کند.ظریف گفت: واکنش تالفی جویانه ایران 
به ترور قاس��م سلیمانی توسط ارتش آمریکا، اقدامی 
متناس��ب و علیه اهداف مش��روعی از ایاالت متحده 
صورت خواهد گرفت. ما ملتی متعهد به قانون هستیم. 

اقدامی انجام خواهیم داد که غیرمتناسب با ترور قاسم 
سلیمانی نخواهد بود.

به گفته ظریف، برخالف آنچه دونالد ترامپ گفته، 
اقدام ما علیه یک هدف مشروع خواهد بود. 

گفتنی اس��ت دونالد ترامپ رییس جمهور ایاالت 
متحده گفته بود اگر ایران دست به اقدامی بزند، 52 
هدف از جمله مراکز فرهنگی این کشور را هدف قرار 

خواهد داد.

بررسی حمالت تند دلواپسان به اصالح طلبان به بهانه شهادت شهيد سليمانی 
انسجام ملی لگدمال تسویه حساب سیاسی 

ظریف: 

واکنش تالفی جویانه ایران علیه اهداف مشروع آمریکاخواهد بود

گزارش

سياست خارجی
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دیدگاه

ضرورت اصالح الگوهای اعتبارسنجی مشتریان بانک
امیر جعفری صامت*- جذب سپرده ها و اعطای تسهیالت 
مهم ترین وظیفه بانک ها محسوب می شود. اعطای تسهیالت 
بانک ها را در معرض ریس��ک اعتباری ق��رار می دهد که عدم 
مدیریت آن چالش های بس��یاری را ایج��اد می کند. امروزه در 
صنعت بانکداری اعطای تسهیالت نقش اساسی دارد به طوری 
که بخش زیادی از دارایی های یک بانک از وام های پرداخت شده 
به افراد و شرکت ها تشکیل می شود و در نتیجه با افزایش تعداد درخواست های وام 
از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیت ها، ارائه روش برای مدیریت 
این وام ها ضروری است. از جمله مخاطرات پیش روی بانک ها می توان به ریسک 

بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک تجاری اشاره کرد.
در اعتبارسنجی مشتریان بانک ها ویژگی های کیفی و کمی مانند سن، جنس، 
وضعیت تاهل، تحصیالت، شغل، مبلغ تسهیالت و وثیقه آنان باید با مدل هایی 

جدید ارزیابی شود که این امر در بانک ها به صورت ناقص اجرا می شود.
در ادبیات اقتصادی، اعتبارسنجی روشی است مبتنی بر علوم آماری که در آن 
با استفاده از مدل آماری، تاریخچه و حساب های اعتباری افراد و ریسک اعطای 

تسهیالت به افراد اندازه گیری می شود.
زمانی که بانک ها قصد دارند به مشتریان تسهیالتی پرداخت کنند وضع اعتبار 
دارایی ها و خوش حسابی و بدحسابی مشتری موردنظر را می سنجند و پس از به 
دست آوردن اطالعات الزم اقدام به تصمیم گیری در این خصوص می کنند. تقویت 
نظام اعتبارسنجی می تواند به سیاستگذاران و متخصصان صنعت بانکداری کشور 

جهت تقویت نظام بانکی از منظر اعتبارسنجی کمک کند.
برخی کارشناسان »نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان« در 
بانک ها را یکی از دالیل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می دانند که اگر این 
سیستم طراحی و به خوبی اجرا شود، می تواند یکی از راهکارهایی باشد که به 

صورت درون سازمانی از ورشکستگی بانک جلوگیری خواهد کرد.
از منظر آنها امروزه اکثر موسس��ات مالی تسهیالت دهنده از یک رویه ثابت 
جهت اعتبارسنجی مشتریان خود بهره می برند که معموال در صورت کارمند بودن 
متقاضی، دریافت فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار و در صورت داشتن شغل 
آزاد ارائه جواز کسب و پرینت حساب جاری بانکی و سایر مدارک برای ارزیابی 
اعطای تسهیالت به مشتری ضروری است. کارشناسان معتقدند ضعف اصلی در 
فقدان یک سیستم جامع اطالعاتی است که بتواند کلیه فعالیت های اعتباری، 
قضایی، حقوقی و مالی جامعه را ثبت و ضبط کند؛ سیستمی که در کنار ارتباط 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با سایر نهادهای ذی ربط شامل نهاد انتظامی، 
قوه قضاییه، اداره ثبت احوال، ثبت شرکت ها و حوزه مالیات مرتبط است و اطالعات 
خود را به ازای هر شخص برای هر سازمان بر حسب نیاز تقسیم می کند.از سوی 
دیگر ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیالت نیز در تسهیالت دهی بانک ها 
دیده می شود. شیوه های اعتبارسنجی در اعطای تسهیالت تقریبا یکسان است اما 
به دلیل فقدان یک بانک اطالعاتی جامع، فرآیند اعطای تسهیالت بسیار زمانبر 
است؛ مدارک اعتباری متقاضیان برای اعطای تسهیالت با ارقام باال که هر کدام 
به نوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانکی جایگزین مناسبی برای 
آنها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیالت گیرنده و ضامن وی از لحاظ اعتباری 

آن گونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نمی گیرند.
تجرب��ه نش��ان داده که در بیش��تر پرونده ه��ای مطالبات معوق ش��خص 
تسهیالت گیرنده نقشی جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از 
تس��هیالت ندارد و همچنین تسهیالت دریافتی بابت آن نیاز مطرح شده خرج 
نمی شود.در اکثر موارد در صورت صحت هر دو مورد فوق، کارشناسی و ارزیابی 
موسسه تسهیالت دهنده در فرصت کافی انجام نمی شود. ضمن اینکه در بسیاری 
از قراردادهای اعطای تسهیالت مثال قرارداد اجاره به شرط تملیک که شخص 
تسهیالت گیرنده تا پایان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد امکان 
بررسی و نظارت بر نحوه استفاده از سوی موسسه تسهیالت دهنده وجود ندارد.

* استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی

عقب نشینی طالی جهانی 
قیمت طال پس از اینکه روز گذشته تحت تاثیر تنش های خاورمیانه به باالترین 
رکورد خود در هفت سال اخیر صعود کرد در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی 

اندکی کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز گذشته بازار 
سنگاپور 0/4 درصد کاهش پیدا کرد و به 1559 دالر و 11 سنت رسید. بهای 
معامالت این بازار در روزهای اخیر تا مرز 1582 دالر و 59 سنت پیش رفته بود 
که باالترین قیمت از آوریل 2013 بود. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال 0/5 درصد کاهش یافت و به 1561 دالر رسید.به گفته جفری  هالی، تحلیلگر 
ارشد بازار شرکت OANDA، بخشی از التهاباتی که در نتیجه تنش های اخیر در 
خاورمیانه ایجاد شده بود، فروکش کرده و معامله گران به سودگیری پرداخته اند. اگر 
از شدت تنش ها کاسته شود، قیمت طال به سرعت پایین خواهد آمد.قیمت طال 
که اغلب در شرایط ابهامات سیاسی و اقتصادی به پناهگاه مطمئن دارایی تبدیل 
می شود، در دو روز معامله گذشته پس از اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت 
رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در عراق و نگرانی های گسترده نسبت به تشدید تنش ها در منطقه جهش 
چشمگیری پیدا کرده بود. بازارها همچنین نگران گزارش های متناقض درخصوص 
جابه جایی نیروهای آمریکایی به منظور مهیا شدن برای خروج از عراق هستند. 
بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که در معامالت روز جاری باعث کاهش 
قیمت طال شد، رشد بازارهای سهام آسیا بود.به گفته استفن اینس، استراتژیست 
بازار در شرکت اکسی تریدر، با توجه به کاهش 15 تا 20 دالری قیمت طال در 

اواسط معامالت، منتظر باال ماندن نوسانات هستیم. 

پیش شرط آرامش بازار سکه
به نظر می رسد نوسانات قیمتی این روزهای بازار ارز و سکه مشابه نوساناتی 
است که در سال گذشته و به دنبال تحریم های آمریکا شکل گرفت. با این حال 
از ابتدای سال جاری دستگاه دولتی توانست با اعمال سیاست هایی آرامش را به 
بازار ارز برگرداند تا به تبع آن روند کاهش��ی قیمت طال و س��که در بازار داخلی 

نیز آغاز شود.
از این رو آنچه می تواند نوسانات این روزهای بازار در نتیجه حادثه ترور پیش 
آمده را کنترل کند، اتخاذ سیاست هایی مشابه سیاست های ابتدای سال جاری 
است. به این ترتیب تنها با درایت بانک مرکزی و دستگاه دولتی است که می توان 
در جهت به آرامش رسیدن بازار قدم برداشت.اما سوای از تحوالت سیاسی منطقه 
و حادثه ترور پیش آمده، عوامل دیگری نیز توانس��ته اند بر نوسانات و تغییرات 
قیمتی در بازارهای جهانی و داخلی تاثیرگذار باشند. در این خصوص می توان به 
فعالیت های سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا در طول این مدت و تحوالتی که 

این کشور در عراق رقم زده اشاره کرد.
این عوامل سیگنال های مثبتی را روانه بازارهای جهانی کرده که در پی آن بازار 
داخلی ایران نیز متاثر شده است. اما همان طور که دولت در نیمه اول سال جاری 
توانست با سیاست هایی از افزایش مجدد قیمت ها در بازار ارز و سکه جلوگیری 
کند، نوس��انات اخیر پیش آمده نیز با تصمیمات و سیاستگذاری های دولت به 

راحتی قابل کنترل است.
به این ترتیب امیدواریم التهابات و نوسانات جهانی نیز کاهش یابد تا به تبع 
آن بازار داخلی ایران نیز به آرامش نیمه اول سال جاری بازگردد و مردم از مزایای 
این آرامش منتفع شوند. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که دستگاه دولتی 
عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز و سکه را خنثی کند و در جهت به آرامش رسیدن 

بازار و ثبات قیمت ها گام بردارد.
*رییس اتحادیه طال و جواهر  

»جهان صنعت« - سرسپردگی قیمت ها 
در بازار ارز و سکه از سال گذشته کانون توجه 
بس��یاری از محافل بوده اس��ت. بررسی های 
آماری نشان می دهد در طول 40 سال گذشته 
نرخ دالر بیش از 800 برابر شده و از 14 تومان 
در سال 58، به 12 هزار تومان در سال جاری 
رسیده است. سکه نیز شرایط مشابهی را طی 
چهار دهه گذشته تجربه کرده، به طوری که 
با رشد بیش از 3800 برابری، از قیمت 1300 
تومان در سال 58، به پنج میلیون تومان در 

سال جاری دست یافته است.
به نظر می رسد قیمت ارز و سکه طی 40 
سال گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده 
و در برخی مقاطع خاص به نقطه اوج افزایش 
قیمت رسیده اس��ت. بررسی روند تغییرات 
قیمت دالر نشان می دهد که این ارز خارجی 
در فاصله سال های 58 تا 67، افزایش تدریجی 
و آرامی را در قیمت هایش تجربه می کند و از 

ورود به کانال 100 تومان ناکام می ماند.
دالر در دهه 70 �

با این حال پس از به اتمام رسیدن جنگ 
تحمیلی، قیمت دالر با جهش قیمتی مواجه 
می ش��ود و از 96 تومان در سال 67 به 120 
تومان در سال 68 می رس��د. روند آرام رشد 
قیمت ها در فاصله سال های 68 تا 73 از سر 
گرفته می شود، به طوری که در طول این مدت 
دالر در کانال 100 تومان جا خوش می کند. 
با این حال دالر به یکباره با رشد 47 درصدی 
مواجه می ش��ود و از 180 تومان در سال 72 
به 263 تومان در س��ال 73 می رسد. پس از 
آن نی��ز بار دیگر دالر با یک جهش قیمتی و 
با رش��د 53 درصدی به 403 تومان در سال 

74 می رسد.
اوج گیری قیمت ها در دهه 70 همچنان 
ادام��ه می یابد، به طوری ک��ه قیمت دالر با 
جهش قیمتی 37 درصدی، از 478 تومان در 
سال 66 به 646 تومان در سال 77 می رسد. 

به طور کلی تغییرات قیمت دالر نشان می دهد 
که این ارز خارجی از س��ال 72 تا سال 79 با 
رش��د بیش از 350 درصدی از 180 به 813 

تومان می رسد.
اما با آغاز دهه 80، دالر عقب نشینی کرده 
و وارد کانال 700 تومان می شود. با این حال 
از س��ال 82 به بعد دالر بار دیگ��ر روند آرام 
افزایش قیمتش را شروع می کند و به تدریج 
وارد کانال 900 تومان می شود. بررسی ها نشان 
می دهد قیمت دالر تا پایان سال 87 از ورود به 
کانال هزار تومان ناکام می ماند و عبور از مرز 
روانی بازار برای وی ناممکن می ش��ود. با این 
حال سال 88 آغازی برای ورود دالر به کانال 
1000 تومان ش��د و رشد اندک قیمت آن تا 

سال 89 ادامه یافت.

جهش بزرگ دهه 90 �
دهه 90 اما آغاز جهش های بزرگ قیمتی 
در بازار ارز و طالی کش��ور شد. این موضوع 
نتیجه مس��تقیم اعمال تحریم ها از س��وی 
دولت آمریکا بود. این موضوع با کاهش شدید 
درآمدهای نفتی کشور همراه شد که به تبع 
آن درآمدهای ارزی دولت نیز به میزان زیادی 
کاهش یافت. ب��ه این ترتیب جهش قیمت 
دالر در س��ال با رش��د 64 درصدی از 1100 
به 1800 تومان رسید. درست پس از آن بود 

که ب��ازار ارز جهش قیمتی بزرگی را تجربه 
کرد. ب��ه این ترتیب قیمت دالر از 1800 به 
3650 تومان می رس��د که معادل رشد 103 

درصدی آن است.
پس از آن رشد آرام قیمت ارز تا سال 95 
تداوم می یابد. چنین رش��د آرامی در قیمت 
ارز نتیجه به بار نشس��تن برجام و دستیابی 
به توافق جامع هس��ته ای بوده است. به نظر 
می رسد به نتیجه رسیدن برجام که با افزایش 
تعامل ایران با دیگر کش��ورها و حضور ایران 
در بازارهای جهانی همراه شد، تاثیر مثبتی 
بر روند قیمت ها در بازار ارز برجای گذاشت. 
به این ترتیب تا سال 95 بازار ارز روند باثباتی 

را تجربه کرد.
با این حال مقایسه قیمت دالر در سال های 
95 و 96 موید رش��د 14 درصدی آن است، 
به طوری که از 3750 به 4250 تومان رسید. 
در زمستان سال 96 اما قیمت دالر روند رو به 
رشد خود را آغاز کرد. چنین رشدی در نتیجه 
نگرانی ها در خصوص آینده برجام اتفاق افتاد. 
بررسی ها نشان می دهد در زمستان سال 96 
و چن��د ماه پیش از اع��الم رای نهایی دولت 
آمری��کا در خصوص برجام، التهابات قیمتی 
بازار ارز آغاز شد. اگرچه افزایش قیمت ها در 
این سال چندان محسوس نبود، با این حال 
زمینه ای برای جهش های گسترده قیمتی در 

سال های پس از آن شد.
روزهای آرام پس از برجام � 

افزایش نگرانی ها در خصوص آینده برجام 
را می ت��وان با بررس��ی روند قیم��ت دالر در 
ابتدای سال 97 به وضوح قابل رویت دانست، 
به طوری که از فروردین ماه سال گذشته دالر 
وارد کانال 5 هزار تومان شد و در آمادگی کامل 
برای جهش های قیمتی بعد از تصمیم دولت 

آمریکا به سر می برد.
پ��س از خروج یکجانب��ه آمریکا از برجام 
در اردیبهش��ت ماه سال گذشته، جهش های 

گس��ترده قیمتی در بازار ارز آغاز شد. به این 
ترتیب با ش��دت گرفتن ناآرامی های ارزی و 
افزایش فعالی��ت دالالن در بازار، قیمت دالر 
توانس��ت با ثبت رکوردهای قیمتی خود، به 
کانال 20 هزار تومان نیز نزدیک شود. اگرچه 
این رش��د دوام چندانی نیاف��ت، با این حال 
عقب گرد دالر با ثبت متوسط قیمت 15 هزار 

تومانی آن در پایان سال 97 همراه شد.
از سوی دیگر سیاست دولت در فروردین 
ماه سال گذشته و به جهت مقابله با ادامه رشد 
قیمت ها نیز توانست به افزایش فعالیت های 
داللی بازار دامن بزند. به این ترتیب تک نرخی 
ش��دن قیمت دالر در س��ال گذشته و اعالم 
قیمت واحد 4200 تومانی برای هر واحد دالر، 
با افزایش رانت و فساد در بازار ارز به افزایش 
دوباره قیمت ها دامن زد و به کنترل قیمت ها 

در بازار کمکی نکرد.

تالطمات ارزی سال های اخیر � 
مقایسه قیمت ها در س��ال های 96 و 97 
نش��ان می دهد که ه��ر دالر آمریکا از چهار 
هزار و 250 تومان، به 15 هزار  و 150 تومان 
رسیده است که به معنای رشد بیش از 250 
درصدی دالر تنها به فاصله یک سال است. از 
ابتدای سال جاری اما بانک مرکزی با اعمال 
سیاست هایی توانسته است قیمت دالر را تا 

اندازه ای کاهش دهد، به طوری که از ابتدای 
س��ال قیمت دالر در کان��ال 11 هزار تومان 
نوس��ان می کند. با این ح��ال قیمت دالر به 
دنبال وقایع سیاسی اخیر بار دیگر روند رو به 
رش��د خود را آغاز کرده و هم اکنون در کانال 

13 هزار تومان جا خوش کرده است.
به این ترتیب به نظر می رسد قیمت دالر 
در طول 40 س��ال گذش��ته به برخی وقایع 
تاریخی واکنش مثبت نشان داده و وارد مدار 
صعودی شده است. با این حال بررسی ها نشان 
می دهد رشد قیمت دالر در سال گذشته حتی 
از رش��د قیمت ها در دوران جنگ نیز بیشتر 
بوده اس��ت. به این ترتیب به نظر می رس��د 
آنچه در طول زمان توانس��ته بر ناآرامی های 
ارزی بازار بیفزاید، سیاست هایی است که از 
س��وی دولت های وقت اعمال شده است. به 
این ترتیب سرکوب قیمت ها در بازار در طول 
سال های گذشته و تالش برای آرام نشان دادن 
جو ارزی بازار، جهش های قیمتی وسیعی را به 

دنبال داشته است.
قله های تاریخی قیمت سکه � 

بازار سکه نیز در طول مدت یادشده روند 
مشابهی داشته است. بررسی ها نشان می دهد 
قیمت سکه در سال 58، 1300 تومان بوده 
و در اوج دوران جنگ و در سال 65، به بیش 
از 11 هزار تومان رس��یده اس��ت. همچنین 
بررس��ی ها نشان می دهد که قیمت سکه در 
ابتدای س��ال 67 تا 15 هزار تومان نیز پیش 
رفته بود. با این حال س��که در ادامه از رش��د 
بیشتر ناکام ماند و با پایان یافتن جنگ، قیمت 

سکه نیز با کاهش قیمت همراه شد.
هفت سال پس از آن، در سال 74 و بعد از 
جهش قیمت دالر، قیمت سکه نیز با جهش 
قیمتی مواجه شد. به این ترتیب سکه توانست 
به حدود 55 تا 60 هزار تومان برسد. در ادامه 
نیز رش��د آرام قیمت دالر به رش��د تدریجی 
قیمت س��که دامن زد.اما از سال 90 و بعد از 
اعمال تحریم های نفتی که با جهش قیمت ارز 
نیز همراه شد، آهنگ رشد قیمت سکه تندتر 
شد. به این ترتیب در سال 91 سکه توانست 
به یک میلیون و 500 هزار تومان برس��د که 
درست یک صد برابر قیمت سال 67، یعنی 15 
هزار تومان است.روند رو به رشد قیمت ها در 
سال های گذشته نیز تداوم یافته است. به این 
ترتیب سکه از یک میلیون و 200 هزار تومان 
در سال 96، به چهار میلیون تومان در سال 
گذشته رسید. در سال جاری نیز سکه توانسته 
است به کرات از مرز روانی پنج میلیون تومان 
نیز عبور کند. مقایسه قیمت ها نشان می دهد 
که سکه در فاصله سال های 74 تا98 و هفت 
س��ال پس از سقف قیمتی سال 91، با رشد 
100 برابری در قیمتش مواجه بوده است. به 
نظر می رسد در تمام دوره هایی که با جهش 
قیمت دالر مواجه بوده ایم و طالی جهانی به 
نقطه اوج قیمتی خود رس��یده، قیمت سکه 
نیز افزایش قیم��ت خیره کننده ای را تجربه 

کرده است.
رخدادهای سیاسی  � 

آنچه مقایس��ه قیمتی ارز و سکه در طول 
40 سال گذشته به دست می دهد، تاثیرپذیری 
چنین بازارهایی از رخدادهای سیاسی است به 
طوری که بیشترین رشد قیمت ها در طول این 
سال ها زمانی اتفاق افتاده که در شرایط خاصی 

از نظر تاریخی قرار داشته ایم.
با این حال به نظر می رسد سیاستگذاری 
دولت در بازار نی��ز بی تاثیر نبوده، به طوری 
که تثبیت قیمت ها در این س��ال ها و فشرده 
کردن فنر قیمت ها، رخدادهای سیاسی را به 
عامل موثری در رها شدن یک باره آن تبدیل 
کرده است. از این رو انتظار می رود ادامه روند 
سیاس��تگذاری دولت و سرکوب قیمت ها با 
هر سیاس��ت ممکن، ب��ازار ارز را در معرض 
تکانه های جدید ارزی ناش��ی از رخدادهای 

سیاسی قرار دهد.

بررسی نوسانات قیمت دالر و سکه در ۴۰ سالی که گذشت

قله های تاریخی در پی رخدادهای سیاسی

خبر

ادامه دیدگاه

براس��اس طرح بانکداری پنج وظیفه بانک��داری دولت، 
کارگزاری دولت در بازارهای بین المللی، مشاوره و گزارش دهی 
به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت و عاملیت فروش 

ارزهای دولتی برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
به گزارش ایبن��ا، نمایندگان مردم در مجلس اخیرا با 
کلی��ات طرح بانکداری جمهوری اس��المی ایران موافقت 
کردند که براس��اس ای��ن طرح بانک مرک��زی وظایف و 
اختیاراتی را نس��بت به دولت دارد. در بخش��ی از گزارش 
کمیسیون اقتصادی درباره رابطه بانک مرکزی با نهادهای 

حاکمیتی آمده است:
بانك مرکزی به  عنوان بانکدار دولت � 

ماده 34- کلیه حس��اب های بانکی اع��م از ریالی و ارزی 
برای دولت، وزارتخانه ها، موسس��ات، شرکت ها، سازمان ها و 
دانش��گاه های دولتی و نهاده��ای عمومی غیردولتی و کلیه 
دستگاه های موضوع ماده )29( قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
مصوب 1395/12/14 صرفا از طریق خزانه داری کل کشور 
و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود. دستگاه های 
یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از 
طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

کارگزاری دولت در بازارهای بین المللی � 
ماده 35- بانک مرکزی موظف است به عنوان کارگزار دولت 
در بازارهای بین المللی به درخواس���ت وزیر امور اقتصادی و 

دارایی و تصویب هیات عالی امور زیر را انجام دهد:
1- فراهم کردن زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به 

نمایندگی دولت در بازارهای بین المللی
2- نگهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول، گروه 

بانک جهانی و موسسات بین المللی مشابه
3- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، 

مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها
4- س��ایر امور مشابه به درخواس��ت وزیر امور اقتصادی 

و دارایی.
تبصره- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی 

برای بانک مرکزی شود.
ماده 36- بانک مرکزی موظف است بدهی های خارجی 
کش��ور را مدیریت کند. دولت، ش��رکت های دولتی و سایر 
اش�خاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد تعهدات 
بین الملل��ی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را 
بالفاصله به بانک مرکزی اطالع دهند. بانک مرکزی موظف 
است در گزارش های ادواری خود، آخرین وضعیت تعهدات 
ارزی کشور را گزارش کند. ضوابط اجرای این ماده به تصویب 
هیات عالی می رس��د. هیات عالی می تواند در موارد ضرورت 
ایجاد تعهد ارزی توس���ط دولت، شرکت های دولتی و سایر 
اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود کند. مدیریت بدهی های 
خارجی کشور به هیچ وجه به معنی تضمین یا بازپرداخت آنها 

توسط بانک مرکزی نیست.
ماده 37- رییس کل نماینده دولت در صندوق بین المللی 
پول است و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول از طریق 

بانک مرکزی اس��ت و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی 
که به موجب قانون اجازه مش��ارکت دولت ایران در مقررات 
کنفرانس منعقده در برتنوودز مربوط به تاسیس صندوق و 
بانک بین المللی مصوب 1324/10/6 به بانک ملی ایران واگذار 

ش�ده با بانک مرکزی است.
مشاوره و گزارش دهی به دولت و مجلس � 

م��اده 38- الف- بانک مرک��زی در موضوعات اقتصادی 
مش��اور دولت است. دولت باید در تهیه پیش نویس قوانین، 
تصویب نامه ها و برنامه های اقتصادی و مالی از جمله عملیات 
ارزی، بودجه ریزی و تامین مالی بخش عمومی از داخل و خارج 

و تضامین آن از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد.
ب- بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص 
موضوعات مربوط به سیاس��ت های پولی و مالی آگاه کنند. 
رییس کل می تواند بدون حق رای در جلسات هیات وزیران 

شرکت کند.
پ- بان��ک مرکزی موظف اس��ت در خص��وص لوایح و 
طرح های مرتبط با اه��داف و وظایف بانک مرکزی، نظرات 
خود را ب��رای اطالع نمایندگان به رییس مجلس ش��ورای 

اسالمی ارائه کند.
پرداخت تنخواه به دولت � 

ماده 39- الف- بانک مرکزی می تواند به دولت تنخواه با 
سررسید کمتر از یک سال اعطا کند. کل تنخواه باید در همان 

سال بودجه ای تسویه شود.

ب- مانده تنخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال 
نباید از هفت درصد کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دول�ت 
در سال گذشته تجاوز کند. در شرایط ویژه، با پیشنهاد دولت و 
تایید هیات عالی، مبلغ تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی 

می تواند تا سقف 10 درصد افزایش یابد.
پ- در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، 
بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هر 

گونه تنخواه جدید اجتناب کند.
عاملیت فروش ارزهای دولتی � 

م��اده 40- الف- بانک مرک��زی می تواند عاملیت خرید 
و ف��روش ارز برای دولت و دس��تگاه های اجرایی را برعهده 

بگیرد.
ب- بانک مرکزی می تواند ارز عرضه شده توسط دولت و 

دستگاه های اجرایی را خریداری کند.
پ- بان��ک مرکزی نباید پی��ش از انتقال ارز به خریدار و 
دریافت وجه آن یا انتقال مالکیت ارز به بانک مرکزی، معادل 

ریالی آن را به دولت پرداخت کند.
ت- بانک مرکزی می تواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار 
ارز از طریق بانک ها و صرافی های مجاز و دیگ�ر روش ها در بازار 
ارز مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار خود، اقدام 
به عرضه ارز نماید و نیز از هر شخص حقیق�ی و حق�وقی ارز 
خریداری کند. هر گونه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی 
باید به نرخ بازار و در محدوده ای که هیات عالی تعیین م�ی کند، 
انجام شود. فروش ارز برای مصارف خاص با کمتر از نرخ مزبور، 

مستلزم اجازه مجلس شورای اسالمی است.

رابطه دولت و بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری
گزارش

مقایسه قيمت ها در سال های  � 
96 و 97 نش��ان می ده��د ک��ه هر 
دالر آمری��كا از چهار ه��زار و 250 
توم��ان، به 15 هزار  و 150 تومان 
رس��يده اس��ت که به معنای رشد 
بي��ش از 250 درص��دی دالر تنها 
به فاصله یك سال است از ابتدای 
سال جاری اما بانك مرکزی توانسته 
اس��ت قيمت دالر را ت��ا اندازه ای 

کاهش دهد

مقایسه قيمت ها نشان می دهد  � 
که سكه در فاصله سال های 74 تا98 
و هفت سال پس از سقف قيمتی سال 
91، با رشد 100 برابری در قيمتش 
مواجه بوده است. به نظر می رسد در 
تمام دوره هایی که با جهش قيمت دالر 
مواجه بوده ایم و طالی جهانی به نقطه 
اوج قيمتی خود رسيده، قيمت سكه 
نيز افزایش قيمت خيره کننده ای را 

تجربه کرده است
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مایك پمپئو اعتراف  کرد
ترور سردار سلیمانی بخشی از فشار حداکثری علیه مردم ایران

ایرنا- وزیر خارجه آمریکا ترور س��ردار س��لیمانی را بخش��ی از فشار 
حداکثری علیه مردم ایران دانست و گفت من روی این پروژه کار کرده ام 

و مطمئن هستم مغایرتی با مقررات ندارد.
مای��ک پمپئو دیروز در نشس��ت مطبوعاتی خ��ود در حالی که تالش 
کرد نش��ان دهد مس��اله ترور سردار سلیمانی در برنامه های وزارت خارجه 
آمری��کا از اهمی��ت کمی برخوردار اس��ت و مس��ائل مختلف��ی همچون 
هنگ هنگ، افغانستان، ونزوئال و انتصابات اخیر در وزارت خارجه را مطرح 
 کرد اما خبرنگاران حاضر تمام س��واالت خود را به این اقدام تروریس��تی

 اختصاص دادند.
وی در پاسخ به این سوال که ماهیت اطالعاتی که منجر به ترور سردار 
سلیمانی شد چه بود؟ چقدر خطر حتمی بود و چرا به ظریف اجازه ورود 
ندادید، گفت: من نمی توانم درباره صدور روادید نظر بدهم و چیز بیشتری 
نمی گویم اما همیش��ه وظایفمان را در قبال مقررات س��ازمان ملل رعایت 
می کنیم. وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: درباره مسائل اطالعاتی برای ترور 
سردار سلیمانی هم نمی توانم بیشتر صحبت کنم. مطمئن باشید هر وقت 
ریی��س جمهوری تصمیمی با این عظمت می گیرد، اطالعات زیادی وجود 
داش��ته اس��ت. پمپئو اضافه کرد: قریب الوقوع بودن این حمالت از س��وی 
س��لیمانی را می توان از اقدامات پیشین آن نتیجه گیری کرد. پنتاگون کار 
فوق الع��اده ای انج��ام داد و تصمیم رییس جمهوری در ت��داوم راهبرد ما با 

مبارزه با تروریسم بوده است.
وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مدعی شد که ایران با گروه های 
مس��لح متع��ددی در خاورمیانه ارتباط داش��ته که از جمل��ه با طالبان در 
افغانستان در ارتباط است. او در ادامه ادعاهایش گفت که همکاری مشترک 
و ادامه داری میان واشنگتن و کشورهای اروپایی درباره پرونده ایران وجود 

دارد و کشورهای اروپایی باید به اقدام هسته ای ایران پاسخ دهند.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه درباره اقدام تروریس��تی واشنگتن در ترور 
سردار قاسم س��لیمانی گفت: دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا تصمیم 
ترور را بر اساس اطالعات دقیقی اتخاذ کرده است. پمپئو در ادامه مدعی 
ش��د: سلیمانی با سازمان های تروریستی در منطقه مرتبط بود و در هدف 
قرار گرفتن هزاران سوری و تعداد زیادی از عملیات های تروریستی نقش 
داشت. او اضافه کرد که تصمیم به ترور سردار سلیمانی اقدامی مناسب برای 

راهبرد آمریکا برای مقابله با فعالیت های ایران در منطقه بود.
وزیر خارجه آمریکا سفر سردار سلیمانی برای انجام ماموریت دیپلماتیک 
را رد ک��رد و آن را ادع��ا توصیف کرد. پمپئو گفت که موضوع ایران و عراق 
در برنامه نشست هفته جاری آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد و واشنگتن 
با ش��رکای اروپایی خود درباره امکان محدود کردن فعالیت های ایران در 

منطقه صحبت خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت که رییس جمهور آمریکا تاکید کرده 
که هرگز به ایران اجازه دس��تیابی به س��الح اتمی داده نخواهد شد. پمپئو 
درباره اظهارات اخیر ترامپ درباره هدف قرار دادن مکان های فرهنگی ایران 
گفت: هر هدف پیش از هدف قرار داده ش��دن با دقت مورد بررس��ی قرار 
خواه��د گرفت و ه��ر کاری انجام می دهیم در چارچوب قوانین بین المللی 

خواهد بود.
رییس جمهور آمریکا طی روزهای اخیر دو بار تکرار کرده است که مراکز 
فرهنگی ایران را هدف قرار خواهد داد اقدامی که مطابق با قوانین بین الملل 
جنایت جنگی به ش��مار می آید. پمپئو درباره اظهارات اخیر ترامپ درباره 
ه��دف قرار دادن مکان های فرهنگ��ی ایران گفت: هر هدف پیش از هدف 
قرار داده ش��دن با دقت مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت و هر کاری انجام 

می دهیم در چارچوب قوانین بین المللی خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران 
گفت که تحریم ها س��بب ش��د تا نظام ایران با چالش مواجه ش��ود و تاثیر 
بس��زایی بر بودجه این کش��ور در سال 2020 گذاش��ته و پس از خروج از 
توافق هسته ای با ایران روابط با همپیمانان خود در منطقه خلیج فارس را 

افزایش داد و تالش کردیم که ایران را به انزوا بکشانیم.
پمپئو در ادامه ادعاهایش گفت که واش��نگتن فشار سیاسی،  اقتصادی 
و نظامی علیه ایران را با هدف تغییر سیاس��ت های حامیانه این کش��ور از 
تروریس��م ادامه می دهد و به فش��ارها علیه ایران با هدف حمایت از جان 
آمریکایی ها ادامه می دهیم. وزیر خارجه آمریکا درباره احتمال حمله ایران 
به اهداف آمریکایی گفت که واشنگتن به هرگونه واکنش ایران به صورت 

قاطعانه و جدی پاسخ خواهد داد.

فرار شاهزاده های سعودی به اروپا در پی تحوالت خاورمیانه
ایس�نا- رس��انه های یمنی از فرار برخی اعضای خانواده های تعدادی از 
ش��اهزاده های سعودی به اروپا در پی تشدید تنش در عراق و خاورمیانه پرده 

برداشتند.
س��ایت یمنی پرس فاش کرد که تعدادی از خانواده های ش��اهزاده های 
سعودی، عربستان را به مقصد کشورهای اروپایی ترک کرده اند. در همین 
راس��تا، چن��د منبع عربس��تانی آگاه به یمنی پرس گفتند ک��ه تعدادی از 
خانواده های شاهزادگان خاندان سلطنتی عربستان به صورت کامال محرمانه 
از طریق فرودگاه های ریاض، جده و مکه این کشور را به مقصد چند کشور 

اروپایی ترک کرده اند.
طبق گفته این منابع، این خانواده ها در هراس از پاسخ ایران به حمله اخیر 
آمریکا به کاروان حشدالشعبی در بغداد و شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده 
سابق نیروی قدس سپاه و ابومهدی المهندس، نایب رییس سازمان حشدالشعبی، 

از عربستان فرار کرده اند.

آمریکا به دنبال وادار کردن ناتو به حمایت از 
حمالتش در عراق

ایسنا- براساس اعالم یک منبع دیپلماتیک در شهر بروکسل، آمریکا در 
تالش است ناتو را وادار به تایید اقدامات تروریستی خود در عراق از جمله به 
ش��هادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش کند. این منبع 
دیپلماتیک گفت: طرف آمریکایی طی ارتباطاتش با همپیمانان خود، خواستار 
حمایت آنها از اقدامات پنتاگون در عراق و سوریه از جمله حمالت هوایی اخیر 

در عراق شده است.
او خاطرنشان کرد:  آمریکا بر اهمیت حفظ اتحاد در به اصطالح ائتالف غربی 
مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه و پایبندی به اصل همبستگی آتالنتیک تاکید 
می کند. دوشنبه گذشته، ائتالف ناتو نشستی فوق العاده را در سطح سفرا در شهر 

بروکسل به هدف بحث درباره اوضاع در خاورمیانه برگزار کرد.

گروه جهان- پس از تصویب قطعنامه خروج خبر
نیروهای آمریکایی از عراق، گمانه زنی ها بر س��ر 
ماندن و رفتن س��ربازان آمریکایی در این کشور 
باال گرفت. ترامپ در واکنش به این قطعنامه عراق 
را تهدید به تحریم های گس��ترده کرد. همزمان 
واشنگتن پست از آماده شدن پیش نویس تحریم ها 
علیه عراق خبر داده است. البته هنوز هیچ تصمیم 
نهایی درباره مجازات های اقتصادی گرفته نشده و 
اعمال تحریم ها علیه عراق منوط به خروج نظامیان 

از این کشور است.
این اتفاقات در حالی رخ داده که افشای نامه ای 
از سوی فرمانده نیروهای ائتالف آمریکا در عراق 
منجر به هرج و مرج در کاخ سفید و اختالف نظر 
بین پنتاگون و فرماندهان میدانی شده و ترامپ را 

به شدت نگران و آشفته کرده است.
ای��ن روزها اختالف عقی��ده در آمریکا درباره 
اقدامات ترامپ و همچنین ادامه حضور نظامی این 
کشور در خاورمیانه باال گرفته است. بیش از پیش 
دودستگی و شکاف در کاخ سفید نمایان شده تا 
جایی که با توجه به وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر 
خروج از خاورمیانه، حال برخی تحلیلگران بر این 
باورند که ترامپ قصد خارج کردن نیروهایش از 
عراق را دارد اما نمی خواهد این گونه به نظر برسد 
که تحت فشار پارلمان و دولت عراق ناگزیر به انجام 

این کار شده است.
ای��ن درحالی اس��ت که به گ��زارش الجزیره، 
نیروهای آمریکایی ائتالف ضد داعش در عراق به 

طور جزئی مقر خود را به کویت انتقال دادند.
از طرفی در میان اختالف عقاید در این زمینه 
مهم تری��ن چیزی که بر مس��اله خروج نیروهای 
آمریکا از عراق حاکم خواهد بود منافع سیاس��ی 
ترامپ و سود حاصل از این اقدام برای او در صورت 
انجام آن اس��ت. چارل��ز دان در این باره می گوید: 
ترامپ می خواهد طوری وانمود کند که به وعده 
انتخاباتی اش مبن��ی بر خروج از خاورمیانه عمل 

کرده است.
از طرفی اس��تفان  هادلی، مشاور امنیت ملی 
آمری��کا در دوره بوش،  بر این باور اس��ت که اگر 
دولت ع��راق نیروهای آمریکای��ی را اخراج کند، 
گرفتار دامی شده که توسط گردان های حزب اهلل 
پهن شده است. خروج نیروهای آمریکایی از عراق 
باعث تقویت حشدالشعبی، تضعیف دولت مرکزی 
و صدمه زدن به حاکمیت عراق می شود و همچنین 
به تالش ها برای مقابله با بازمانده های داعش آسیب 

جدی وارد می کند.
ژنرال ویلیام س��یلی، فرمانده ستاد مشترک 
نیروهای آمریکایی به همتای عراقی خود یعنی 
رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور 
نامه ای مبنی بر ترک خاک این کش��ور داده که 
تصاوی��ر آن در خبرگزاری ها درز پیدا کرده. طبق 
اطالعات مندرج در نامه  یک بازه زمانی 60 روزه 
برای برنامه خروج نیروهای ائتالف از خاک عراق 
تعیین ش��ده اس��ت.  مارک مایلی، رییس ستاد 
مشترک ارتش آمریکا بعدا وجود چنین نامه ای را 
تایید کرد اما گفت که این نامه پیش نویس بوده و به 

طور اتفاقی در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.
تشدید تدابیر امنیتی در عراق به حدی باال گرفته 
که کشورهای خارجی تصمیم به خروج نیروهایشان 
از این کشور گرفته اند. گفتنی است  ارتش آلمان 
دیروز اعالم کرد به دلیل تنش های منطقه ای بخشی 
از نیروهایش را از خاک عراق تخلیه خواهد کرد. 
قرار اس��ت این نیروها که در حال حاضر مشغول 
آموزش نیروهای عراقی هستند، به کویت و اردن 
منتقل شوند. نیروهای آلمانی فعال در عراق که 
در مجموع 120 نفر هستند به طور موقت کاهش 
می یابند و حدود 30 نفر که در پایگاه های بغداد و 
تاجی مستقر هستند، به کشورهای همسایه یعنی 

کویت و اردن منتقل می شوند.
تکذیب پنتاگون  � 

وزیر دفاع آمریکا در واکنش به درز این نامه اعالم 
ک��رد آمریکا هیچ برنامه ای برای ترک عراق ندارد 
و نیروهای آمریکایی برای هر گونه اقدام متقابل 
ایران در پی شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

آماده می شوند. مارک اسپر گفت: هیچ تصمیمی 
ب��رای خروج از عراق وجود ندارد. همچنین هیچ 
طرحی برای مقدمات این خروج تصویب نش��ده 
است. من نمی دانم این نامه چیست. ما در تالشیم 
تا دریابیم که از کجا آمده است و چیست، اما هنوز 
تصمیمی برای خروج از عراق گرفته نشده است. 
او اضافه کرد: ای��االت متحده در کنار متحدان و 
شرکای خود همچنان متعهد به مقابله با داعش 

در عراق است.
فرمان��ده نیروهای آمریکایی در عراق به عادل 
عبدالمهدی اطالع داده که ظرف هفته های پیش رو 

در احترام به خواست دولت عراق این کشور را ترک 
خواهند کرد. در این نامه آمده در روزهای آینده برای 
جابه جایی امن نیروها پرواز هلیکوپترهای نفربر بر 
فراز بغداد بیش��تر خواهد شد. با وجود این دیوید 
مارتین، خبرنگار حوزه دفاعی شبکه سی بی اس 
گفته رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا 
در واکنش به این نامه اعالم کرده آن پیش نویس 
نهایی نش��ده یک نامه بوده و تاکید کرده ایاالت 
متحده هیچ برنامه ای بر خروج نیروهایش از عراق 
ندارد بلکه در این نامه که به گفته او عبارات آن به 
دقت تنظیم نشده بودند، تنها به مقام های عراقی از 

جابه جایی نیروها از منطقه سبز بغداد خبر داده 
ش��ده بوده اس��ت. همزمان گزارش هایی از پرواز 
هلیکوپترهای آمریکایی بر فراز بغداد در یکشنبه 
گذشته مخابره شده که به همین نقل وانتقاالت 
و جابه جایی نیروهای آمریکایی نسبت داده شده 
است. در متن نامه منسوب به ژنرال سیلی هم به 
وزارت دفاع عراق اطالع داده شده نیروهای ائتالف 
پ��رواز هلیکوپترهای خود بر فراز بغداد را افزایش 
خواهند داد تا از منطقه بین المللی به اماکن دیگر 
انتقال یابند. اخبار مربوط به جابه جایی و تحرکات 
لجستیکی نیروهای آمریکایی در حالی مخابره شده 

که پنتاگون طی دو روز گذش��ته از اعزام هزاران 
نیروی جدید به خاورمیانه خبر داده بود و گفته بود 
این اعزام ها همسو با افزایش تنش بی سابقه میان 

تهران و واشنگتن صورت گرفته است.
این در حالی اس��ت ک��ه روزنامه ایندیپندنت 
دیروز اع��الم کرد: نیروهای آمریکایی پایگاه های 
حفاظت نشده  در شمال بغداد را تخلیه و سربازان 
و تجهیزات خود را به پایگاه های نظامی در شمال 
و غرب بغداد منتقل کردند. آنها تاکید کردند این 
عملیات صبح روز شنبه گذشته آغاز شد و صبح 

دیروز به طور کامل پایان یافت.
خشم ترامپ از افشای نامه  � 

سی ان ان بامداد دیروز به نقل از یک مقام کاخ 
س��فید گزارش داد ترامپ به خاطر افش��ای نامه 
خروج نظامیان آمریکایی از عراق بسیار خشمگین 
است. سی ان ان بدون اشاره به این مقام کاخ سفید، 
اعالم کرد خشم ترامپ به حدی بود که او معاونان 
و دستیارانش را در این خصوص بازخواست کرده 
و از آنان درباره این موضوع توضیح خواسته است. 
افشای سند خروج نظامیان آمریکایی از عراق موجب 

دستپاچگی مقام های واشنگتن شده است.
پس از آن، ژنرال جوزف دانفورد با تایید ضمنی 
صحت سند منتشر شده از سوی رسانه ها مبنی بر 
خروج نظامیان آمریکایی از عراق گفت: این سند، 
پیش نویس امضانش��ده  نامه ای بود که هدف آن 
هماهنگی بود و نباید منتشر می شد و به اشتباه به 

دست نیروهای عراقی رسید.
پ��س از آن یکی از س��خنگویان وزارت دفاع 
عراق به افشای این سند واکنش نشان داد و گفت 
تغییری در سیاس��ت آمریکا در خصوص حضور 
نظامیانش در عراق رخ نداده و واشنگتن همچنان 
به رایزنی با دولت بغداد در خصوص شکست داعش 
و حمایت از نیروهای اطالعاتی عراقی ادامه می دهد. 
برخی رسانه های عراقی همچنین اعالم کردند که 
برهم صالح، رییس جمهوری عراق دوشنبه شب 
گذشته فهرست تحریم های احتمالی آمریکا را از 

مقام های واشنگتن دریافت کرده است.
تخمین زده می شود که 5200 نیروی آمریکایی 
برای آموزش سربازان عراقی و مقابله با گروه داعش 
در این کشور به سر می برند. این نیروها در قالب 
توافق امنیتی بین عراق و آمریکا موسوم به »سوفا« 
در ع��راق حضور دارند. قرارداد یادش��ده به روابط 
امنیتی بین دو کشور، بازه زمانی و محدوده فعالیت 
نیروهای آمریکایی در عراق می پردازد. این توافقنامه 
در سال 2008 بین هوشیار زیباری، وزیر خارجه 
وقت عراق و رایان کروکر، س��فیر وقت آمریکا در 
بغداد امضا شد و از همان هنگام به عنوان جدول 
زمان بندی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور 

محسوب می شد.  
اع�زام 6 بمب افک�ن ب52 � به اقیانوس 

هند 
نیروی هوایی آمریکا شش بمب افکن به یک 
پایگاه نظامی در اقیانوس هند فرستاده است. پس 
از ترور س��پهبد قاسم سلیمانی توسط نیروهای 
آمریکایی در عراق تنش در منطقه خاورمیانه به 
ش��دت افزایش یافته است. همزمان با باال رفتن 
تنش می��ان ایران و آمریکا، نیروی هوایی آمریکا 
شش بمب افکن ب52 را به جزیره  ای در اقیانوس 

هند فرستاده است.
به گزارش فاکس نیوز، این تازه ترین اقدام نظامی 
آمریکا پس از آن است که گروه شبه نظامی کتائب 
ح��زب اهلل عراق در مورد حمالت تالفی جویانه به 
نیروهای آمریکایی هشدار داد. بر اساس این گزارش 
این بمب افکن ها از پایگاه هوایی بارکسدال در ایالت 
لوئیزیانا به جزیره دیه گو گارسیا در اقیانوس هند 
منتقل می ش��وند. این جزیره 3700 کیلومتر از 
جنوبی ترین نقطه ایران فاصله دارد. این جزیره که در 
اجاره آمریکاست یکی از مهم ترین پایگاه های نظامی 

این کشور در اقیانوس هند محسوب می شود.
هواپیما های ب52 دارای هش��ت موتور است 
و ب��رای حمل ی��ک انبار بزرگ س��الح از جمله 
موشک های کروز، بمب های هدایت شونده و بمب 

هسته ای ب61 قابل استفاده هستند.

پس لرزه های افشای نامه خروج نظامیان آمریکا از عراق

واشنگتن در تنگنا

جان بولتون، مش��اور س��ابق امنیت ملی دونالد ترامپ، 
رییس جمه��ور آمری��کا اعالم ک��رد که در ص��ورت دریافت 
احضاریه، برای ادای توضیحات و شهادت در ارتباط با استیضاح 
رییس جمهور آمریکا به مجلس س��نا ب��رود. بولتون یکی از 
چهار ش��اهد کلیدی است که دموکرات ها خواستار شهادت 
او هس��تند و به همین علت انتظار می رود اعالم آمادگی او 
فشار مضاعفی بر میچ مک کانل، رییس جمهوریخواه مجلس 
س��نا وارد کند که گفته تمایل ندارد شاهدی برای جلسات 

استیضاح دعوت شود.
همین موضوع به مشکل محوری میان مجلس نمایندگان 
و سنا در کنگره آمریکا بدل شده به طوری که با وجود تصویب 
استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان، نانسی پلوسی، رییس 
دموکرات ها در این مجلس هنوز الیحه اس��تیضاح را تقدیم 

سنا نکرده است.
بناب��ر قوانین آمری��کا، پس از تصویب طرح اس��تیضاح 
رییس جمهوری در مجلس نمایندگان این مجلس سناست 
که جلس��ات رسمی استیضاح را برگزار می کند و در نهایت 
100 س��ناتور این مجلس در قامت اعضای هیات منصفه به 

تبرئه یا گناهکاری رییس جمهوری رای می دهند.
با وجود این، قانون اساسی آمریکا اختیار چگونگی برگزاری 
جلسات استیضاح و همچنین روند تحقیقات مرتبط به آن را 
به صورت روشن مشخص نکرده و همین موضوع باعث شده 
میان روس��ای دموکرات و جمهوریخ��واه دو مجلس کنگره 
آمریکا بر س��ر س��اختار و نحوه برگزاری جلسات استیضاح 

بحث جدی در گیرد.
دموکرات ها که اکثریت را در مجلس نمایندگان در دست 
دارن��د در جریان تحقیقات اس��تیضاح ترامپ هم به دنبال 
ش��هادت جان بولتون بودند، اما بولتون و چند مقام ارش��د 
دیگر کاخ سفید از جمله میک مولوینی، رییس دفتر ترامپ، 
با استناد به دس��تور رییس جمهوری برای عدم همکاری با 
تحقیقات اس��تیضاح، از حضور در مجلس نمایندگان س��ر 

باز زدند.

اکنون ب��ا تصویب طرح اس��تیضاح ترام��پ در مجلس 
نمایندگان، دموکرات ها می گویند نوبت آن رسیده که شاهدان 
کلیدی چون جان بولتون و دیگر مقام های ارشد دولتی برای 
تنویر افکار عمومی در جلسات استیضاح حاضر شوند، اما در 
مقابل، میچ مک کانل، رییس جمهوریخواه این مجلس می گوید 
از آنجا که روند تحقیقات و تصویب طرح استیضاح در مجلس 
نمایندگان حزبی و سیاسی و ناکامل بوده، او هم بدون هیچ 
پرهیزی می خواهد جلسات استیضاح در مجلس سنا را به نفع 
جمهوریخواهان رقم بزند و در این راه با هماهنگی کاخ  سفید 

و ترامپ اقدام خواهد کرد.
ظهر دوشنبه گذشته، سخنگوی مک کانل از واکنش به ابراز 
تمایل بولتون برای شهادت در سنا، امتناع کرد. کاخ سفید هم 
هنوز واکنشی به سخنان بولتون نشان نداده، اما آن طور که 
از این اظهارات بر می آید بولتون اظهار تمایل خود را فارغ از 
خواست یا مخالفت کاخ  سفید طرح کرده است. او پیش تر هم 
گفته بود که همزمان با استعفا و خروجش از کابینه ترامپ، 

کاخ  سفید مانع اظهارنظر او در توئیتر شده بود.
ب��ا این حال، جمهوریخواه��ان می گویند دموکرات ها در 
جریان تحقیقات استیضاح فرصت احضار شاهدان را داشتند 
و چنانچه نتوانسته اند از مجاری قانونی شاهدان مورد نظر خود 
را ب��ه کنگره بیاورند باید مراتب اعتراض خود را به دادگاه و 
دیوان عالی ارجاع می دادند نه اینکه از مجلس سنا بخواهند 
شاهدان مورد نظر آنها را احضار کند چرا که به گفته آنها روند 
تحقیقات استیضاح به پایان رسیده و در جلسات استیضاح 
سنا تنها باید به دادخواست و دفاعیه ها پرداخت و در نهایت 
تصمیم گیری کرد که جایی برای ادامه تحقیقات و بررس��ی 
شواهد جدید نیس��ت. خبر آمادگی بولتون برای حضور در 
مجلس سنا دوشنبه گذشته که نخستین روز کاری کنگره 
پس از تعطیالت کریس��مس و سال نو میالدی است خیلی 

زود به صدر اخبار سیاس��ی آمریکا راه یافت چرا که پیش تر 
گزارش شده بود که یکی از دالیل جدایی جان بولتون از کاخ  
س��فید مخالفت او با نحوه عملکرد ترامپ در قضیه اوکراین 
بوده است. بولتون که سومین و نامی ترین مشاور امنیت ملی 
ترامپ بود، سال گذشته به طور ناگهانی از کاخ  سفید خارج 
شد و در حالی که ترامپ مدعی اخراج او بود، بولتون اصرار 
داشت که شخصا استعفا کرده است. استعفای او همزمان بود 
با لغو دیدار ترامپ با سران طالبان در کمپ دیوید که گفته 
شده جان بولتون را از کوره به در کرده بود. آن دیدار هرگز 
برگزار نشد، اما پس از علنی شدن رسوایی اوکراین، رسانه های 
آمریکایی گزارش کردند که بولتون در جریان معطل گذاشتن 
کمک مالی به اوکراین و همچنین فعالیت های رودی جولیانی، 
وکیل شخصی ترامپ در اوکراین هم با رییس جمهور آمریکا 

اختالف نظر جدی داشته است.

ترامپ: استیضاح، حقه بازی دموکرات ها  � 
 این در حالی است که  دونالد ترامپ با گفتن اینکه خواستار 
پایان سریع محاکمه مربوط به استیضاحش در مجلس سنای 
آمریکاست، دموکرات ها را متهم به راه انداختن یک حقه بازی 
به جهت تقویت شانس پیروزی خود در انتخابات سال 2020 
کرد. رییس جمهور آمریکا در یکس��ری توئیت مجددا به طرح 
استیضاحش حمله کرده و آن را کلک، دسیسه و عملیات شکار 
موهومات دانست. او همچنین گفت، اینکه دموکرات های آمریکا در 
زمان مشغولیت بسیار او همچنان متمرکز بر استیضاحش هستند 
غم انگیز است. ترامپ در یک توئیت نوشت: کلک استیضاح، فقط 
ادامه عملیات شکار موهومات است که قبل از آنکه من در انتخابات 

پیروز شوم شروع شد و باید سریعا پایان یابد.
او در ادامه توئیت هایش با اشاره به گفت وگوی تلفنی جنجالی 
ماه ژوئیه گذشته با همتای اوکراینی اش که به موجب آن فرآیند 
استیضاح او به اتهام تالش برای وادار کردن این رییس جمهور 
اوکراین به تحقیقات درب��اره جو بایدن به جریان افتاد، عنوان 
کرد: بروید متن های گفت وگوی تلفنی را بخوانید، بیانیه محکم 
رییس جمهور اوکراین را ببینید،  اعمال فش��اری در کار نبود، 
مساله را تمام کنید. ترامپ ادعا کرد: این یک حقه بازی از جانب 
دموکرات ها به هدف کمک به شانس ش��ان ب��رای پیروزی در 
انتخابات است. او با اشاره به رای دموکرات های مجلس نمایندگان 
آمریکا به اس��تیضاحش در ماه گذشته میالدی بدون حمایت 
جمهوریخواهان از این طرح تصریح کرد: این چیزی نیست که 

بنیانگذاران آمریکا در ذهنشان داشتند!
ترامپ این توئیت ها را بعد از بازگشت به واشنگتن از اقامت 
دوهفته ای خود در ملک تفریحی ماراالگو فرس��تاده که نشان 
می دهند موضوع استیضاح از دغدغه های بزرگ او است. نانسی 
پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا همچنان بندهای مربوط 
به استیضاح ترامپ را نزد مجلس سنا به منظور آغاز محاکمه 
او در ای��ن مجلس به این بهانه ک��ه از عادالنه عمل کردن این 
مجلس به سبب تسلط جمهوریخواهان بر آن مطمئن نیست، 

نفرستاده است.

ادامه فشار دموکرات برای استيضاح ترامپ 
جان بولتون آماده شهادت در کنگره 

بازتاب

تحليل

زمان خروج آمریکا از عراق و منطقه فرا رسیده
تحليلگر آمریكایی روزنامه یواس ای تودی، در مطلبی به دولت 
این کشور توصيه کرد به دنبال تشدید وخامت اوضاع برای نظاميان 
آمریكا در عراق و کليت خاورميانه، زمان آن رسيده که این نيروها 
منطقه را ترك کنند. بنجامين اچ.فریدمن، مدیر سياسی در انستيتو 
اولویت های دفاعی آمریكا در تحليلی در نش��ریه یواس ای تودی 
نوشت: با افزایش تبعات مستقيم اقدامات آمریكا در عراق احتمال 
حمالت گروه های مختلف از جمله نيروهای بسيج مردمی عراق عليه 
نظاميان آمریكا و دیگر پرسنل این کشور افزایش یافته است. این 
وضعيت با توجه به جنگ طلبی دولت دونالد ترامپ می تواند یك 
نزاع کلی تری را با ایران در پی داشته باشد. نيروهای آمریكایی باید 
تا همين االن خاك عراق را ترك کرده باشند. به مجرد شكست به 
اصطالح خالفت گروه تروریستی داعش در منطقه، ماموریت نظامی 

آمریكا در آنجا تيره و مبهم است.
بعد از آنكه دولت دونالد ترامپ، آمریكا را از توافق هسته ای 
برجام با ایران خارج ساخته و فشارهای اقتصادی را بر این کشور 
تش��دید کرد نيروهای آمریكای��ی در منطقه تبدیل به یك قطب 
جذب دردسر و طعمه ای برای یك جنگ فاجعه بار شدند تا اینكه 
بخواهند به عنوان ابزارهای امنيتی آمریكا مطرح باشند. در پی حمله 
پهپادی آمریكا که باعث به شهادت رسيدن سردار قاسم سليمانی و 
ابومهدی المهندس، معاون نيروهای بسيج مردمی عراق و چند تن از 
همراهان شان شد، مستقر ساختن نيروهای آمریكایی در عراق حتی 
نسبت به قبل نيز امری شكننده تر است. هم اکنون این احتمال 
وجود دارد که بسياری از نيروهای بسيج مردمی عراق که به طور 
عمده متشكل از نيروهای شيعه بوده و برخی برآوردها تعداد آنها 
را 500 هزار نيرو می دادند و در سال های اخير به جنگ با داعش 
همچون سردار سليمانی کمك کردند، هم اکنون قيام عليه نيروهای 
آمریكایی را به ویژه در صورت تداوم حضور این نيروها در عراق 
با وجود مطالبه خارج شدن آنها توسط دولت بغداد، آغاز کنند. این 
تحليلگر ادامه داده است: این نيروهای شبه نظامی صرف نظر از 
اینكه چه کيفيتی دارند با توجه به نيروی انسانی باالی آنها، یك 

تهدید قابل توجه به حساب می آیند.

هم اکن��ون خش��م مردمی از آمریكا در ع��راق نه فقط از بابت 
حمله پهپادی اخير و حمالت هوایی چند روز قبل از آن بلكه نشأت 
گرفته از اشغالگری ناشيانه این کشور توسط آمریكا و جنگ داخلی 
متعاقب آن غيرقابل اجتناب است. این وضعيت کار را برای آنكه 
هر گونه دولتی در عراق بخواهد از حضور نظاميان آمریكا حمایت 
کرده یا جلوی مقاومت ش��يعيان در براب��ر نيروهای آمریكایی را 

بگيرد، دشوار می سازد.
احتماال دور خشونت ها عليه نيروهای آمریكایی در عراق صرفا 
محدود به این نقطه از منطقه نخواهد شد. مقام های دولت ترامپ 
مدعی شدند که هر گونه حمالت شبه نظاميان در عراق عليه خود را 
از ناحيه ایران قلمداد می کنند. در حالی که اصال مشخص نيست که 
آیا آنها دستور تهران را اجابت می کنند یا خير. با این حال این نيروها 
هر چند به صورت غيرعمد شرایطی را به وجود آوردند که خطرات 
عليه نيروهای آمریكایی در عراق و سوریه افزایش یافته و ممكن 
است سبب شود که آنها به جنگی با ایران کشيده شوند. این البته 
سياست های ما بوده که ما را به این ورطه کشانده است. هيچ یك 

از اهداف امنيتی آمریكا این خطرات را توجيه نمی کنند.
این ای��ده که نيروه��ای آمریكایی باید برای شكس��ت دادن 
باقی مانده ه��ای گروه داعش همچنان در عراق باقی بمانند اراده 
آش��كار عراقی ه��ا برای آنكه ای��ن کار را خودش��ان انجام دهند، 
نادی��ده می گي��رد. همچنين این ای��ده ای��ن درس تاریخی را که 
نيروهای آمریكایی همواره به تحریك از س��رگيری شورش های 
عوامل ش��به نظامی به جای فروخواباندن آنه��ا کمك کرده اند، به 
ذهن متبادر می س��ازد. ادامه ماموریت نظامی در عراق حتی اگر 
دربردارنده ریسك یك جنگ زیان بار گسترده با ایران نباشد، یك 
ایده بد است. آمریكا به جای اعزام نيروهای بيشتر خود به منطقه 
برای اضافه شدن آنها به نيروهای قبلی در وضعيت آسيب پذیر 
باید نيروهایش را از عراق خارج کند و خروجش از کليت منطقه 
را آغاز کند. همان طور که تحوالت دو هفته گذشته این موضوع را 
برجسته کردند، پراکنده سازی نيروهای آمریكایی در منطقه هيچ 
دستاورد مفيدی در پی نداشته و عاملی برای کشيده شدن آمریكا 

به یك جنگ غيرضروری دیگر هستند.
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امیرحس�ام ذنوب�ی*- در چند 
س��ال اخیر پس از پیدای��ش رمزارزها 
در سال 2009 که با رونمایی از پروژه 
بیت کوین آغاز شد، بیش از پیش نیاز 
به جایگزینی یک سیستم مالی بر پایه 
ارزی غیر از دالر برای کاهش تس��لط 
و ح��ق وتوی آمریکا در جریانات پولی 
بین المللی احساس شد. پس از یک دهه 
از معرفی فناوری بالکچین و رمزارزها 
اهمیت سیس��تم های مل��ی آلترناتیو 
به قدری از اهمیت برخوردار ش��د که 
کمتر سیاستمدار تاثیر گذاری در دنیا 
از بیان حقایق و اهمیت این سیستم ها 

خودداری کند. 
در سفر اخیر روحانی رییس جمهور 
کش��ور به مالزی و دیدار با نخست وزیر 
آن کش��ور، در میان س��خنرانی وی از 
طرحی بزرگ که توس��ط کشور مالزی 
پیگیری می شد نام برده شد که گویای 
تالش کشورهای اسالمی جهت ایجاد 
یک ساختار مالی بر پایه شریعت اسالم 
برای رهایی از اس��تعمار مالی آمریکا بر 
جهان اسالم را نوید می داد، پروژه دینار 
اسالمی معروف به idinar با همکاری 
چند کشور اسالمی به عنوان یک واحد 
پولی با پشتوانه طال پس از هفت سال 
برنامه ریزی و پیاده س��ازی در نهایت به 
صورت رسمی توسط مسوولین دولتی 
سطح باال در این سخنرانی مورد تایید 
ق��رار گرفت. پس از جنگ جهانی دوم، 
درس��ت زمانی که دولت بریتانیا  پس 
از دو جنگ جهانی که موجب خرابی و 
هزینه های باال برای این کشور شده بود، 
به علت استقراض مقادیر مالی و بدهی 
سنگین به نظام پولی آمریکا، جایگاه پولی 
خود را از دست داد و واحد پولی رایج دنیا 
از پوند بریتانیا به دالر آمریکا تغییر یافت. 
در دوران جنگ آمریکا به واسطه تجارت 
تسلیحاتی و دوری از میادین جنگ به 
ثروتمندترین کشور دنیا بدل گشت و 
تمام کشور های درگیر جنگ با اعطای 
ذخایر طالی خود در ازای اسلحه، آمریکا 
را به مالک بزرگ ترین ذخایر طالی دنیا 

تبدیل کردند.

ب��ا افزایش بدهی دنیا به آمریکا در 
انتهای جنگ جهانی دوم، به واس��طه 
رکود حاصل از جنگ و مشکالت نظام 
پولی بین المللی جلس��ه ای معروف به 
برتون وودز در سال 1944 برگزار شد 
که کش��ورهای حاضر در این جلسه از 
جمله ایران به واسطه طرح پیشنهادی 
»کین��ز و وایت« تصمیم به ایجاد یک 
ساختار جدید مالی برای مراودات پولی و 
جایگزینی دالر با پشتوانه مقدار مشخص 
طال به جای پوند در معامالت بین المللی 
گرفتند که این تصمیمات بنیاد سیستم 

پولی حاکم بر جهان امروز را بنا نهاد.
در جلس��ه برتون وودز تصمیم به 
این گرفته شد تا با تشکیل 3 ساختار 
مالی بانک جهانی، صندوق بین المللی 
پول و س��ازمانی ک��ه پس از تغییر نام 
امروز به عنوان سازمان تجارت جهانی 
شناخته می ش��ود، س��ازوکار مالی و 
تجاری دنیا طراحی شود و اعضا از این 
به بعد با پایبندی به قوانینی که در این 
ساختارهای مالی تصویب می شود به 

تجارت و مراودات مالی اقدام کنند.
اگر چه پیشنهاد اولیه کینز طراحی 
یک سیس��تم مالی مستقل از اقتصاد 
آمریکا و نظ��ام ذخیره ارزی جایگزین 
دالر با نام bancor بود، اما در نهایت 
به علت برتری مالی و استراتژیک آمریکا 
در زمان  برتون وودز در نهایت با دخالت 
دولت آمریکا سیستم مالی که طراحی 
ش��د به واسطه س��از و کارهای تعریف 
شده در اساسنامه آن قدرت مطلق در 
جریان م��راودات پولی را از آن آمریکا 
کرد. به واسطه قوانین، اعضای صندوق 
جهانی پول )IMF( که به طور عمده از 
کشورهای آسیب دیده در جنگ جهانی 
بودن��د و برای ترمیم اقتصاد و صنعت 
کشورشان نیاز به منابع استقراضی جهت 
رفع مش��کالت خود بودند، زین پس 
باید با ایجاد جداول موازنه پرداخت ها 
می پرداختند و با در اختیار گذاش��تن 
آن به صورت شفاف به دست صندوق 
که آمریکا حکم ریاست آن را به عهده 
داشت، این کش��ور را از تمام مراودات 

مالی خود مطلع س��ازند. بانک جهانی 
یا هم��ان بانک بین الملل��ی ترمیم و 
توس��عه )IBRD( که بازوی دیگر این 
سیس��تم مالی بود نیز به واسطه چهار 
زیرمجموعه موسسه بین المللی توسعه 
)IDA(، موسس��ه مال��ی بین المللی 
)IFC(، آژانس تضمین سرمایه گذاری 
چندجانب��ه )MIGA( و مرک��ز حل 
 )ICSID( منازعات س��رمایه گذاری
با نظارت کامل بر م��راودات و جریان 
سرمایه گذاری های مالی بین المللی نقش 
آمریکا در نظام مراودات مالی را بیش از 
پیش پر رنگ کرده و موجب تسلط این 
کشور بر سیس��تم مراودات مالی بین 
کشور ها گش��ت که قدرت استفاده از 

اهرم تحریم را به این کشور داد. 
ب��ا توج��ه ب��ه اینکه در سیس��تم 
قانونگذاری استقراض پول )وام گرفتن( 
از صن��دوق بین المللی پول و مراودات 
مالی تحت نظارت سیستم بانک جهانی 
براساس تصمیمات برتون وودز، برای 
تصمیم گیری هر ی��ک از اعضا عالوه 
بر حق رای خود می توانستند با خرید 
س��هم از صندوق حق رای بیشتری به 
دست بیاورند، آمریکا به واسطه مالکیت 
بیش��ترین حق رای در صندوق از حق 
وتو برخوردار شد و این سرآغاز حاکمیت 
مالی آمریکا بر دنیای امروز شد. پس از 
آنکه در سال 1971 به دستور نیکسون 

دیگر طال به عنوان پشتوانه برای چاپ 
دالر نیاز نبود، قدرت تاثیر گذاری آمریکا 
به خاطر امکان چاپ دالر بی پش��توانه 
بیش از پیش افزایش یافت که موجب 
تبعات سنگینی در دنیای مراودات مالی 

و تجارت بین المللی شد.
در طول این س��ال ها کش��ورهای 
در حال توس��عه که در حال تبدیل به 
کشورهای توسعه یافته بودند به واسطه 
خرید اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا 
به عنوان امن ترین روش نگهداری پول 
اقدام کردند و همچنان به قدرت پولی 
آمری��کا که حاال به یک غول در دنیای 
مالی تبدیل شده بود، می افزودند، تا آنجا 
که دخالت های صندوق جهانی پول و 
بانک جهانی در نهایت جلوی توس��عه 
کشورهای خاور دور را گرفت و موجب 
ایجاد یک رکود اقتصادی بی سابقه در 
جهان شد. ترکیب قدرت دالر به عالوه 
دسترسی آمریکا به جزئیات معامالت 
روی سوئیفت نیز در سال های بعد توان 
بی سابقه ای به این کشور برای پایمال 
کردن حقوق کشور های در حال توسعه 
مانند کش��ور عزیزمان ایران را داد که 
آمریکا به واسطه تمام ابزارهای نامبرده 
اقدام به وضع تحریم های ظالمانه خود 
می کرد. پس از سال 2009 که فناوری 
بالکچین معرفی ش��د، کورسوی امید 
دوباره ای در دل کشورهای متضرر در 

نظام مالی بین المللی زنده شد، طرح های 
بس��یاری برای مراودات و نظام تسویه 
پول��ی بانکی به صورت آزمایش��گاهی 
پیاده سازی شد که از مهم ترین آنها که 
در حال حاضر در حال اجرا میان تعداد 
محدودی بانک است می توان به پروژه 
»ریپل« اشاره کرد. فناوری بالکچین 
برای اولین بار امکان ایجاد یک سازمان 
خودگران غیرمتمرکز مالی با فعالیت 
ش��فاف را برای جایگزینی نظام مالی 
حاکم فراهم کرد و به کشور های عضو 
ام��کان بهره وری از یک نظام هدفمند 

آزاد را داد.
پروژه idinar که به نظر می رسد به 
عنوان یک پروژه بزرگ با پشتیبانی چند 
کشور مهم اسالمی به عنوان یک ارز بر 
پایه شریعت اسالم با پشتوانه طال چند 
س��الی است در حال پیگیری و تالش 
برای اجرایی ش��دن در سطح اقتصاد 
کالن است، از ارزش باالیی برای بررسی 
برخوردار است. در این پروژه کشور های 
عضو با ایجاد خزانه های نگهداری طال و 
تخصیص یک idinar  به ازای هر گرم 
طال از لحاظ نظری می تواند جایگزین 
قسمتی از نظام مراودات مالی باشد، اما 
به واسطه عدم امکان پذیری تخصیص 
اعتب��ار و راه ان��دازی چرخ��ه بدهی از 
آنجا که کش��ور ها برای دس��تیابی به 
اهداف خود نیازمند استقراض هستند، 

نمی تواند تمام نیازهای اقتصاد وابسته 
به بدهی امروز را مرتفع کند. موفقیت 
این طرح وابسته به تجمیع میزان قابل 
توجهی طال برای ایجاد اعتبار است تا 
بتوان این ساختار را جایگزین آخرین 

مامن پول  )Last Lender( کرد.
اما صحبت های حسن روحانی در 
مالزی در باب ارز مشترک کشور های 
اسالمی س��یگنال و نوید از ایجاد یک 
نظام مالی دیگر را می دهد که فراتر از 
idinar عمل کند. این صحبت ها در بین 
فعاالن بازار رمزارزها سواالت بسیاری را 
مطرح کرد و کنجکاوی افراد بسیاری 
را برانگیخت، در سال های گذشته در 
کشور عزیزمان ایران طرح های بسیاری 
برای ایجاد رمزارز ها یا توکن های بهادار 
مطرح ش��د و ش��اید مهم ترین گزینه 
پیاده س��ازی شده عمومی در این بین 
پلتفرم ققنوس باش��د که به تازگی با 
معرفی توکن »آبپارس« اقدام به فروش 
س��هام یک تعاونی بزرگ کشور تحت 

فناوری بالکچین خواهد کرد.
اینکه چه پروژه ای برای ایجاد رمزارز 
کش��ورهای اس��المی در جریان است 
همزمان با ایجاد کمیسیون تحریمی ها 
در مجل��س 25 کش��ور تحت تحریم 
آمریکا گویای جدیت کشورهای اسالمی 
و کشورهای عضو این کمیسیون را برای 
اجرایی کردن این طرح اس��ت. اما باید 
گفت که ایجاد یک ساختار پولی تمام 
ماجرا نیست و این کشور ها نیازمند یک 
ساز و کار جایگزین برای تمام ارکان برتون 
وودز هستند تا بتوانند به سیاست های 
یک طرف��ه و ظالمانه آمریکا در تحریم 
و اس��تثمار فائ��ق آیند. جدی ش��دن 
صحبت ها از ایجاد چنین س��اختاری 
خبر خوبی برای تمام کشور هایی است 
که برای کنت��رل و مدیریت تجارت و 
مراودات پولی خود مجبورند هر چند 
س��ال یک بار با کاه��ش ارزش واحد 
پول ملی خود از تولید و صادرات خود 
حفاظت کرده اما تورم و فقر را به مردم 
خود تحمیل کنند و شاید در آینده ای 
نزدیک بتوان امید این  را داشت که به 
واسطه راه اندازی این نظام مالی سلطه 
آمریکا  بر بازار پولی جهان پایان یابد و 
دیگر دالر به عنوان ارز مرجع مورد توافق 

همگان نباشد.
* کاردار خانه اقتصاد و  استراتژیست 

بازارهای مالی بین المللی

تیم تحلیل بازارهای مالی خانه اقتصاد بررسی می کند

روز پنجم –  مزایای بورسبحران حاکمیت آمریکا بر نظام پولی جهان
همان طور که در روزهای گذشته با بازار بورس و جایگاه بورس در اقتصاد 
و بازارهای مالی آشنا شدید امروز به بررسی مزایای بورس خواهیم پرداخت. 
یکی از مزایای بورس به کار انداختن سرمایه های راکد و جذب پس اندازهای 
مردمی در جهت ارتقای فعالیت های اقتصادی کش��ور است. به بیان دیگر 
با جذب س��رمایه های مردمی صنایع قادر خواهند بود با گس��ترش صنعت 
و ارتقای س��طح کیفی خود موجب س��ودآوری برای خود و سرمایه گذاران 
ش��وند. از سوی دیگر رشد صنایع با س��رمایه های مردمی می تواند موجب 

رشد اقتصاد کشور شود.
به طور مثال اگر ش��ما سهام شرکتی را خریداری کنید. در ازای خرید 
خود در س��ود و ضرر آن ش��رکت تا زمانی که س��هامدار آن شرکت باشید 
س��هیم هس��تید. پس از آن ش��رکت با پول های تجمیع شده از خریداران 
سهامش، تالش خواهد کرد با استخدام نیروهای بیشتر، خریداری امالک و 
مستغالت بیشتر، خرید تجهیزات بیشتر و مواردی از این دست موجب رشد 
س��ودآوری شرکت شود که از یک سو با ایجاد شغل بیشتر موجب کاهش 
نرخ بیکاری کشور شده و از سوی دیگر در راستای گسترش فعالیت خود و 
خرید محصوالتی در این راستا موجب رونق بازارهای دیگر شود که همگی 

آنها موجب رونق اقتصادی بیشتر در اقتصاد کالن کشور خواهد شد.
یکی دیگر از مزایای بازار بورس، حذف واسطه گری و واسطه هاست. شما 
می توانید از طریق کارگزار خود س��هام یا اوراق یا کاالی خود را با قیمتی 
مشخص خریداری کنید و در زمان فروش نیازی به واسطه نداشته باشید.

در برخ��ی از بازاره��ای ب��ورس از جمله بورس ارز، باب��ت معامالت تان 
مالیات��ی پرداخ��ت نخواهید کرد و اغلب کارگزاری ه��ا بابت کارمزد خرید 
و ف��روش درص��دی را می گیرند. در بازار بورس ته��ران نرخ مالیات فروش 
س��هم در زمان های مختلف دس��تخوش تغییراتی بوده که اغلب کمتر از 

یک درصد است.
هزینه های پایین معامالت از دیگر مزایای بازار بورس است. همچنین در 
ب��ازار بورس هیچ کس نمی تواند بازار را در کنترل خود بگیرد. به طور مثال 
در بازار بورس تهران با قرار دادن سقف ثابت سود و ضرر و همچنین حجم 
معامالت اجازه کنترل بازار توس��ط افراد حقیقی و حقوقی گرفته می شود 
و در ب��ازاری همچون بازار ارز بین المللی )Forex(  به دلیل بزرگی حجم 
بازار و تعداد زیاد معامله گران هیچ شخص یا نهادی حتی بانک های مرکزی 

نمی توانند مدت زمان طوالنی کنترل قیمت بازار را به  دست بگیرند.
نقدینگی بازار بورس از دیگر محاسن این بازار است. شما در هر زمانی 
می توانید از طریق کارگزار خود درخواست برداشت پول خود را داشته باشید 
و در کمتر از 48 ساعت نسبت به بازاری که در آن فعالیت می کنید مبلغ 

خارج از سرمایه گذاری خود را دریافت کنید.
در برخ��ی از بازار ه��ا از جمل��ه Forex و CFD ضریب اهرمی را جزو 
محاس��ن دیگر بورس می دانند بدین معنا که شما با مبلغ پایین می توانید 
به معامله گری با مبالغ باال دس��ت یابید. به طور مثال اگر ش��ما 500 دالر 
در یک کارگزاری س��رمایه گذاری کنید با اهرم 1 به 50 می توانید تا 250 
هزار دالر س��هم، یا ارز یا هر آنچه که در آن بازار معامله می ش��ود اقدام به 

معامله کنید.
از مزیت های دیگر بورس می توان به رشد تولید ناخالص ملی، مهار تورم، 
استفاده از پس انداز های خرد و کوچک مردم و هدایت سرمایه های سرگردان 

و همچنین کمک به رشد صنعتی کشور اشاره کرد.
* تهیه شده در گروه آموزشی خانه اقتصاد

آگهی مزايده
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شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

 شركت بهره برداري 
راه آهن شهري تهران و حومه

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در نظر دارد مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.
 مساحت موضوعردیف

)متر مربع(
مدت قرارداد 

)ماه(
مبلغ سپرده )ریال(

تجدید مزایده ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 103 واقع در ایستگاه جانبازان با کاربری آزاد به 1
16/0651220/000/000جز اغذیه سرد، بدلیجات و زیورآالت، عطر و ادکلن، سوپرمارکت و کادویی

تجدید مزایده ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 116 واقع در ایستگاه امام خمینی با کاربری آزاد 2
381263/000/000به جز اغذیه، سوپرمارکت، کافی نت، کیف و کفش، امور مشترکین همراه اول

تجدید مزایده ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 120 واقع در ایستگاه حسن آباد )خانه فرهنگ( 3
251218/000/000با کاربری آزاد به جز اغذیه و سوپرمارکت

4
ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 111 واقع در ایستگاه  امام خمینی)ره( با کاربری آزاد به جز 
اغذیه گرم و سرد، بیمه، عطر و ادکلن، داروخانه، نان و شیرینی، موبایل، سوغات شهرستان، کیف، پوشاک 

و دفتر خدماتی
381263/000/000

5
تقسیم، جنب  امام خمینی)سالن  ایستگاه  واقع در  از فضای تجاری شماره 214  بهره برداری  ارائه مجوز 
کیوسك پلیس مترو( با کاربری آزاد به جز اغذیه گرم، سرد و نوشیدنی، بیمه، عطر و ادکلن، سوپرمارکت، 
داروخانه، سوغات، کافی شاپ، کافی نت، نان و شیرینی، کیف،کفش و محصوالت چرمی، قهوه، امور مشترکین 

و موبایل
31265/000/000

6
ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 209 واقع در ایستگاه صادقیه )سالن تقسیم، جنب غرفه 
بیمه( با کاربری آزاد به جز اغذیه گرم، سرد و نوشیدنی، عطر و ادکلن، سوپرمارکت، نان و شیرینی، خشکبار، 
امور  شکالت و پاستیل، محصوالت چرمی، عینك، ساعت، موبایل، بدلیجات، کافی نت، گل، کافی شاپ، 

مشترکین، بیمه و کیك گرم
4/51271/000/000

7
ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 209 واقع در ایستگاه تجریش)سالن منفی2-،دسترسی به 
خروجی امام زاده صالح( با کاربری آزاد به جز اغذیه گرم، سرد و نوشیدنی، کتاب، عطر و ادکلن،  سوپرمارکت، 
نان و شیرینی، موبایل، پوشاک، آرایشی و بهداشتی، کادویی، بدلیجات کیف و کفش و محصوالت چرمی، 

کافی شاپ، شکالت و پاستیل
4/51269/000/000

ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 203 واقع در ایستگاه مفتح با کاربری زیورآالت، صنایع دستی 8
7/412126/000/000و سوغات شهرستان، پوشاک، کانتر خدماتی به جز )بیمه(، لوازم تحریر و ملزومات اداری و اسباب  بازی

9
ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 125 واقع در ایستگاه صادقیه با کاربری آزاد به جز نان و 
شیرینی )به استثنای کیك گرم صنعتی(، پاستیل و شکالت، عینك، موبایل، بیمه، عطر و ادکلن، کافی نت، 

ساعت، عطاری، سوپرمارکت، کافی شاپ و اغذیه
7/581276/000/000

10
ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 201 واقع در ایستگاه میدان صنعت )ابتدای ورودی اصلی- 
فضای سمت راست ورودی( با کاربری آزاد به جز موبایل و لوازم جانبی، اغذیه سرد و گرم، خدمات بیمه ای، 

عطریات و کافی شاپ
51290/000/000

11
ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 202 واقع در ایستگاه میدان صنعت )ابتدای ورودی اصلی - 
فضای سمت راست دومین غرفه( با کاربری آزاد به جز موبایل و لوازم جانبی، اغذیه سرد و گرم، خدمات 

بیمه ای، عطریات و کافی شاپ
51290/000/000

12
ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره 204 واقع در ایستگاه دکتر شریعتی )سالن تقسیم - جنب 
غرفه محصوالت چرمی - روبه روی غرفه نان قدس رضوی( با کاربری آزاد به جز اغذیه گرم و سرد، کافی شاپ، 
خشکبار، پاستیل و شکالت، بیمه، محصوالت چرم، عطر و ادکلن، موبایل، پوشاک، کتاب، صنایع دستی و 

کانتر خدماتی ایرانسل
41276/000/000

ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری واقع در ایستگاه میدان آزادی )راهرو زیرگذر شهید لشگری- 33 13
185/5121/170/000/000غرفه( با کاربری بازارچه

14
فضای  جنب  تقسیم،  ولیعصر)سالن  میدان  ایستگاه  در  واقع  تجاری  فضای  از  بهره برداری  مجوز  ارائه 
تجاری موبایل( با کاربری آزاد به جز موبایل، عطریات، خدمات بیمه ای، نان و شیرینی، اغذیه سرد و گرم 

و کافی شاپ
4/651272/000/000

15
ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری واقع در ایستگاه  تهرانپارس )ورودی شمالی- جنب آسانسور سکوی 
شمالی( و ایستگاه  تهرانپارس )سالن فروش بلیت- جنب اتاق انتظامات( با کاربری آزاد به جز اغذیه، بیمه، 

کافی شاپ، عطر و ادکلن
712103/000/000

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد به منظور دریافت اوراق مزایده و کسب اطالعات بیشتر با واریز مبلغ 1/000/000 ریال بابت اس��ناد و پاکات م��خصوص مزایده به ح��ساب ج��اری 
700802749328 بانک شهر )شعبه امام خمینی)ره( کد 264( در وجه شرکت بهره  برداری راه  آهن شهری تهران و حومه تا ساعت 16:30 روز  شنبه مورخ 10/28/ 1398به نشانی: تهران- خیابان 
انقالب اسالمی- تقاطع حافظ - شماره956- طبقه پنجم- مدیریت امور قراردادها )مناقصات و مزایدات( مراجعه نمایند. تحویل اسناد مزایده تا ساعت 16:30 روز  دوشنبه مورخ 1398/10/30 

می باشد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت http://metro.tehran.irمراجعه شود.

- تاکید می گردد اسناد مزایده فقط به  صورت حضوری و برای اشخاص حقوقی با ارائه معرفی نامه رسمی، کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی قابل دریافت است. 
- این آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به چاپ رسیده و هزینه آن به عالوه هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

خانه اقتصادآموزش
مرکز مشاوره اقتصادی و بورس
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info@jahanesanat. ir4378  سال شانزدهم    چهار شنبه 18 دی 1398    شماره

 -   -  

    54022435240834897822024714330-10.941385915299
 54130748236827797118113-2.041793618880

  3311370868119219840868697-4.5486568999
  216284817360295822412117-2.9821172117

  )    533483737969025054120032-3.811978520794
    241281816878045233531157-2.543037132950

   2534109311434776285034915-4.993491136649
   2313161910217582977763-377637763

 1634165692665531440592033380.5432213419
   40463770187926106217086969240.7665297215

 25798842957305683702-2.9937023702
      3885347562112116322339497-3.493888042000

   229307204703092690022887-4.142268324370
350    .78033004242580765214178192.1672728036

    . 30812013885777971924348094-1.484735449450
  590211148552935849029218532160.4430423362

    5854014387173874194934331-1.9541974631
. .6656586838204877965383110-2.8730423319

   4745425388118746366392189-4.221712250
  51013823011609406583811643-3.271143612100

    26622401969518381216183076531.1873387790
    4485129867166103767423238-3.9232023428

79515783634021466688225479-4.152525227487
  3483377729872331491990166172-0.7659096450

   10292252612911426226292950724.9749505073
  7654190142349685471988345-4.4182948689

      239326119436133639013373-4.331328014000
   302130294853545644528-24452844528

  175154684337550847794913808-1.411330614670
  4437968426192623766242417-4.0123932560

    410166396288341017845309-4.8152995499
 4145822315339790345782748388-3.94783551000

  4982692613190595246247078-4.7170577428
  8755314555468292187358812-4.9388069200

     68512293393823623165431103-4.553095633497
 41245288631655769764936560.2235393757

  131174019037374672402148-1.221312217
354624552730706522611700-1.841132412319

   167725807451682454624632644-1.8626142774
    8488649072730078441428441-1.7581629010

 3009495812214528918423321-4.162311624800
  109826506874960725327918715-2.61825519850
   6325634134317033252398-55239852398

 74731429216775439952921558-4.132136223006
     1252411679911426772419683466-4.8634613568
   5668172804241542829322955-4.9529543000

  11125875389461281937417851-2.6476618300
 -    1393806779588360962251880.352484925351

 57836080614131535123111451-2.881120112099
 1046565397113418180004223732-4.952371924440
  579197726201063766956005380-553805380

 23646849766084369010087401434-3.56428455
   61187406198463803210590-2.641055110997

 273652450167432123266-4123266123266
  9963935452596802570790-0.686913573000
  45311351593113815633927431-2.072661228700
   .518241933327401671505113260.111074911879
  9707468987290081297163884-1.7537564140
  94026509329480152686935762-1.583451937000

   .58204378250730930412268-31226812268
 221381872185081103882228-2.9622282228

   3331933641243373088964302-3.656339966735
-    84643129829687019112901-3.11250013250

  7297300391631292540338647-4.8786369000
    435324838497579261813004-3.8129673190

    1266830640898458703.034455046748
 96451870347359530379913041.538650094424

 6168495526199528753870-3.8738253825
  132152810812495629453170-4.455286657000

  . 3781787715258180711284010394.9510191039
  5680753258280395231984-33198431984

     122257507607780713223602-4.382344824680
  3252357976572938972321618210-3.2180588570

   210778556951565499912222-4.571216712900
  281158858747103305647030-0.594589148729

 -   30  397582331599894437353.374315744427
    51108167177372246616398-31639816398

   15069828342835966449097-4.044860450500
  42639254362576390907365630.0964266688

  43711375961366217814312010-4.671197012550
   114926358913723798987814127-4.71408314640

   38790692080227154998846-4.888289218
 55889157122439093929127361.326472755

   3873912811370085840835015-4.683490036399
-   .  32999038486393938525-1.563712539420

 1315843290811603272253913760-3.451353914650
  259026436877922382030729967-4.752988730998

  146440111986655077499216591-4.081643317297
-   .  77614462090402314799990278190.122780127937

   38113291125288516911059-31105911059
   442081987265784843073-0.944144443966

    .188188145870547502723750-1.7337023900
(  )  20952399338425481845690710620-3.491045411300

  1924097931149501328028051-4.492790229139
   39047817465474557848811449-4.921144011999

  2411546485123257787077970-4.9279638375
      129153724369644730424046-52404624046
  4235828281333039316422872-4.472274523834

   183224373580976396153609-4.9836093609
-    21241589897677372251.183704437655

  .108113134715813231601398-0.8513821438
130278164041757335145303-4.44144456152000

   66937463348010937729221383-3.942114722500

   46091505718222235161186014767-0.811415015277
-  .  5587147424821593548748-14698049429

 10063625385273356952037540-4.3874917965
 .   3031402725981103604202032740-3.5626992887

      87211719984252879042836287-2.133522338900
  6759038092514357529327820-4.222759428960

   . 252111247881788394327352-3.2970507700
  2492336271303215701355782-0.745339056950

 26284402527717581486027339930.2837834181
     9707052197489132708586936-2.9967937370

  4497261052348263151432341-2.413148233500
   .  8202553045525616496915210034-1.351001410050
   127720064284324894510721555-2.362097222900

    51013323792757146440120693-4.942068021197
    114838083084604982405412092-0.391153312680

    272248545481630501019378-51937819378
    1866140961004351056216355-2.991635416534

-    .  7761028826461037880-2.773728938164
   73711589853318837249732751-4.7827452866
   289550922711619785413027-3.41281113208

 58789218861326007133077028210.6427192887
 100122094214199555461163-2.9211631163

  6618173112118189606668-9.466436992
 65221112500566084550997255469-3.2553715810

  11417286682103151802841141560.921374714307
     7166091625042107243789-337893789
     2699245131443594330415615-2.961528716091

    81921545703495261296816223-0.141543417058
    47011471892646935607723073-4.832303224000

    925324906345963579-4.9935793579
      205134041580013502643271-3.354253546499

     1946892171862953551027030-32703027030
    132620856987852554268134088-0.1539904130

   28895836102302358711067473.0299105108797
2727659799501212448149721838-4.5718301880

    8318403069443074496325273-4.8952675390
  328133381636123875770270831.182623227302

 92817933721874406980844876-4.9548745000
 4035762801110974720551926018881964

97205091411617637020070-52007020070
. .    27712336901829682426114831-2.751448815487

  11635903235194769665508-2.926410770790
13133194123707226227142-4.9971427142
8803062469293753786329592-4.72956410000

   88138807228897813109322928-4.962291923998
    149837549374767096477382043-4.820392146

     5152213307523321732.9921732173
   217472009635029700513454-4.841343313800

  4459575464558793309447609-1.494591250101
  223256807816188007131782-1.893077433500

    53511788872062100496917492-2.821710018499
  144446299887671559419890-4.151971420750

   115710716226588028822035487-1.7553065864
    239381456739643184019390-51939019390

  5475913385239308858584047-0.1739734135
 461101945316499642483161852.21583616627

   17181700543655832466543-1.586423170879
51220322053626514829117845-4.171769118798

     120182360273047628014973-51497314973
   221305546751612605424599-52459924599

  93322169424894831341322079-4.752202223135
 154417511184944693271428237-3.082767829808

   49815660174026617447225712-4.742564326799
    58812734283631514372528518-0.932734629500

 172618895084668092548423536-4.935333638
 8883883437387694924559983-4.8996210400

    106614092785378435589402685-2.1526072832
 980192858111304444010158615-1.835680061000

  10751038223911767243872-4.274353746500
    3577860218316104222.991042210422

   163335274966068557092517204-3.071686218276
   2296462670351057641631012286-2.6422782348
   2077158466558419852996953130.3850295557

 2713371904150073662134451-4.9144474678
 )  2593745511635258850143659-4.624348645500

 105493994556089045811257-51125711257
   108712251624326641139635315-2.963457236998

 )    153731466971564146492391793-4.6817871879
  3496828893721703721061162055-4.2920402120

111345919406524008811752-51175211752
     13189291554501750474705400-4.7653875600

     6719517618086209919267-2.7392429511
 197236268277952484813299-332993302

   1157053341312556040618609-51860918609
 10904698564398710352878486-2.3782588848
  6032451732232576111096565703-3.0355875995

 1245296966616642134-0.9721342134
    3186864071108641522016151-2.81578717000

  21388816858813719616349229-4.0491389570
       129326129566388234317367-51736717367

   44123190573687952288115903-3.581566916300
   37708575066984077151-371517151

    136332340150934669952216171996-3.219592099
 9197989414395689661774953146595149
  3469954299362103052408282204-1.7821322293

   714299988990571341328301922.672800230876
   241486417960171212083-4.991208312083

     46910689662588645891324216-1.362332325775
  4703870769124434640413215-1.3231613333
     49518138542029186413211187-2.991095611745

  83151418666027214843986-54398643986
    771624466417000422225671.9925672567
    332779924643327975167030.161660016720
  . .200840084379947447834452364-0.9222672505

 149101962748177375754725-4.9947254725
-   .  221175578927609039052832-5.444650156000

  4577283841150161677215791-3.831559917200
     .294242983670999623282922-1.5228782990

 80719182212694415840914046-3.621384614750
       27732920321710377758821035544.6834113564

 4403468469225346239996497-4.4764616800
     . 181122469915428513324081907-4.6518002129

   282218640370802737193238-2.6532273345
  14984541993409678296529020-2.7988169458

    37662615673831179541673711920-4.881190612140
   862715167782669004286649.92715229800

 52715679631574525959410042-4.641000510531
 142638491895100532914019-4.991401914019

    41157176503118091383311325210.1223932643
  11175679928917289793821-338213821

  601011112644158541537091142672.311340114642
 104267779428349679615996-4.861597316309

    35224488751531736667262550.2960506420
   8745981822903534584981-549814981

 1979209314813476533157964384-1.196290067900
   220521304589358783686843929-0.774205846484

  4832141923286806557245-572457245
 6105289947346010359476541-4.364946956

)     1496308353191419202288304603-4.345704810
   61125604315075648420319823-3.351948520661

    96314236096523775115945826-0.374369648294
   31518576117282171577139202-4.993919741255
 4364800891431244029529812-1.92886931907
   16062368759219080659495-4.9994959495

   72220877953305619761515833-3.481558416450
   8351887240854265346419-54641946419

  115513158320348739393292650-3.526092820
%15 . .82860042900000001500000150000150000

    48815711422464402946515685-4.81565316450
  54783290902066082-360826082

     171394048261487234621-1.023450035600
   7966471688473050054857310-3.9372297600

   4685934575875511532391365897-4.8758906079
   59212465880436182881623499-4.6934883670

   5612926210156115347857-4.9978577857

 47323897552717494137811371-2.261105312215
 1713285823316579017551.9817551755

 66425757043764454033714615-4.921460415001
  3942024889176004618158692-4.8486788937

1    .  2531165069711669333653010016-1.571001210021
 917663941640006530621399-52139921400

  5095607560192590658373434-3.2433723680
    3002451111131613362346167-1.554455248200
    1227139019911133247-33324733247

  241101768890982132008940-4.9489359400
 125120979486204956140189-2.563918141647

  69424973244299551899317217-3.531695518400
     4321454742132100833189081-4.0889949461

  6111353482343100560207258771-0.0883409216
   9666345031274072936954319-4.4942964450

  62330193793784043118268-2.21114897114897
  40031891034676900838814665-4.71462015224

 76644165039109896251920627-4.172044822000
 1800336455353357910183232115893.2515001600
 323162642591579243075631-4.5356045880

  3214823621088744781522571-1.792183324125
 )      1661862301459684883978381-4.927831482435

  1765571991067036085019150-51915019150
 6017290853491009196686735-4.8667266951

 103818213833694648592233814-4.5337963963
  4050720289281095496185961521-3.4314971594

  80366050362023450010205-1.9798909890
     7956367162829687140044442-0.234231846772

    132583731574026825298343.4891239883
     17911230501360037572712110-4.951210312469

   2752173144315616222106390192-1.978740596500
  93715094695478036928443167-9.6731653331

  269178271194843437715320-4.9853205471
  5993632267029100828519-52851928519

 -  3982295205672441221689288270-4.1982018632
36218336143462754951718885-0.371857619334

    55981768159936839020779120835-1.672012922000
 110634382927917993433123029-2.82250924444

  5874993264370390755767418-4.874037700
  117445653184753594899710412-4.541036210880

     3541378889100378686647280-3.3671577645
 139156923023987543571529-2.9215281552

   7055449889279880040435136-3.7750715300
  1792265742101070682432834029-3.839794249

 1957803331121634844314374-3.821419815000
   2100078150007815578157815

 144427956104586231850016405-4.611633916990
   82671386714264222312972863045-0.229903112

  147244197308070007612218259-2.531779619500
  2232042244192101147349406-4.9394009770

   59104198214657509620601-2.862057221377
   4713503712797971129477-2.9994769501

 241428526921866528177503038-2.7229673231
       4837736332882980020637265-4.993726037400

99752141342464493569554992098-3.5420672209
    136123223195229706645622519-4.162232323397

   7533280730511745769168-2.9991689168
 43711774187337861799502870-1.2727623044

    .6754140179658176033184-33318433184
   57719487947470244161112413-524132413

-    .  116902069294780010040-0.011003010040
  221290663150501062441-2.9824412441

   4034771481428053094929929-3.732953431753
 3416857106095165162938-3.336250167708

     272876311098772581946173101240.081011610145
  16280368263177442027861-4.9978617861

   11831151602113546929387911764-3.671160212250
  .  10131363208579393104134250210.184099544499
    9356612389714053977848546620-7.8864687299

  2853246890562323785620599412-4.3993529845
   272171156365855804813848-3.7537994070

  1776252203514739734957018790.7518281902
   159911230894542206716284828-3.2947435049

-   .  211000110882000100800.21008010082
)   105812341932657844008455330-3.8452665649
  4452485886691408758911832899-2.4628243051

 3663956237169224291294277-1.6642054410
  2931721300125680863627302-4.8872947599

  1672886398512535437294700.262878230296
    .23165304064562938299887-2.73986110000

 36355056947102221236712900-4.851288013523
   6515359876157883237242946-4.5429323050
   6258342586250938500303008-3.429593177

    26357853805964230-1.8259642305964230
    9757159013390520315395455-1.352555797

  9855383151234500971864356-4.0743144646
 126715536303981276066866316-4.9163106465

    158342669895758369343713495-1.311299114199
  99419827507086486202535741-2.653487937889

    23952148378423593971551310982-4.881096811199
    10269112333083306107333837-2.953312435888

 34242462943924698104114110028-3.05982710850
  39231936584373566041913695-4.721365614373

     8231425710703593423406-2.9934063406
    91612269147833372378763846-3.116260467000

   9914751014720022909979-2.9999799979
 616532756944313251063-1.9410631063

   65115007192336340777115568-4.141542816220
   293710135844971223297049582-1.26921910189
  80022028204824700883921902-0.42089123000

  66213929815661490535640643-3.263991243600
    2274938801025705910320768-4.762071521720

6301744467563147393.991473914739
 6407814157573386892987338-1.1770547695

   .  . 8864088213317076232078-4.6420712140
 33858690422303130397380010.773658138843

  20211434891694656679114820-31482015271
  5129463018552612879482105643-2.9255235944

 2611789668149522880268355-2.3181268690
   .8292024635841600773895-0.5637224040

  4921239108122360717329875-3.53972510500
    986129055701012083542947842076008199

   64611009572185423125819850-4.61976820747
   142094456425230426941-32694126941

  12821918685896522735-32273522735
777390762761081282013156312.571447816000

 5251896806188349449719930-4.8991010400
   131611780805925714173950300-4.725015451911

   8085193392322513991186210-4.2161596474
    .  178296251557491468298194060.11938819457

     17431572704332175082829105210.121051910525
 7024180452132675431251015-1.214905954210
  56222970395058246017718-2.991771817718

   1226718741353024777420138-2.992013620998
   5027353170347143858724721-3.2846375047

  37711355186717577-31757717577
      54512384973235439960826124-4.792606627299

     61951608751023120223120231202
   3447465491488255055519935-2.591944120499

   . 9366065354177533356992927-6.3728143284
   43715392502330097203215138-4.741509815550
  362555890331689205639133331563-0.1915201612

       34538862004192373227410788-4.341071411277
  12424703188647607508-375087508

  117432495405080852698615636-4.171550216313
  49326275102648989002410082-4.911007310499

  3263006541145367436664835-2.2247974998
     131176490560690961631769-2.573163033580

   15776219332994665443689-1.994234646800
   4683979419143696820093611-2.9836113611

   79413628664468159080732785-2.83204534880
     . 674910291424501800029011-0.92900030000

 237953329168727753667533667536675
 242171776662990363068-2.9730683068

4835012313415388618298287-2.9282808440
 5622787313809103806060-2.9960606060

  318604968911756067415071-2.851473815980
    6572806156189133868846740-3.4266317190
   4462098301133403271516358-4.6663366588

    292422063218683375819613097-0.129453255
  434540162957566713867-2.991386713867

   4174587651158370336625250-4.392508826500
4593913176144461462563692-4.736813781

-    741188161632019828137360.31368713753
  7373542310174038538604913-3.9748615142

 )     13718736620570076552576525-4.6164986759

  56893166425315089371271721.022609127703
    184567273829296398714619-31461914619

203636386634498622899701.04967010064
 1977816741117241708547721110-1.962045722190

   3324369024421784441729864836-1.5746685040
   6708270756319660760153865-4.0738284150

  5073256774193724643745948-3.1758366426
    8635427502285858691395267-0.2350305542

  3029218751360952266314763-4.941475515058
    1226174120021482947969528517-2.7283189049

   . 4024192879154869232183694-2.9436263931
-  .  438904081787010493-1.61047810509

  45619024093856856123220274-3.471995321980
   238141639399376612527016-4.6269897345

     11470822008487646747-24674746747
   104121684214699249617644-31764417644
   202156061377008028468-52846828468

 4566746189182540921262706-3.9126762878
   14139056834053623928719-4.9987198719

 44465489101889023718728840.6628082922
  56811778044752196904340348-3.753982542500

   146512190580599394105064917-3.5948455200
91331021353968175429612792-4.731275613300

   1311709043212810510071218067-3.681782119190
%22  3   31501502250601001500-0.0410015001001501

   2853424437222703781913146370-4.8863636533
    33521483732311501069210759-2.151066611166

   5376928382054999227329661-4.122938931306
   49039719982008611536750570.5848785167

    .2903812931240323399132529-2.323230133230
   4574261101196336605728076-4.682798128890

   2268648613985955810946088-4.534586048199
  71015414552478536717616079-0.911574016712

-   .  212089632111856436101060.051009610110
68930143194882986808116199-4.51611517270

    37611643182990303312525683-1.842485627229
   133245763619937167525225-52522525225

 8351287964448375141256641256612566
  2850774467621834495240772369-4.923672444

  35314653911512025711785592.837500180000
  90141051190997159113541-51354113541

   3778854072025252577622874-4.522275924000
 15859116504451954685333-0.458314888280

   167249028464373841402585-2.9725852585
 172243370628503025025825-52582525825

  48014439231929605013613364-4.731332713600
    102614197517361133588892544-1.8124622680

   3432549439125729133964932-1.0448355080
 20196974286869488368958-589588958

    8520010213320019641-31964119641
  83329292503973228460713564-2.231318114280

    4164124232243370930325901-4.9959015901

   3164505511189851080126409-3.792607828300
  275551645686080886512437-51243712437

 2529590181373436097814321-4.51424715088
 1736285846414742806278651576-4.855149753999

   37176634306830921417371-51737117371
      .2441383839641441527207583756-0.9836363950

   65515918553791042494923815-1.462330024990
       10375552671464202502148360-0.2480008709

 55688412523536830610551343782.8242264470
-    .  4129594151974779751353-2.75058353110

      3137983511012415382312681-4.841266013180
    4368930951355396092015176-3.311491115910

    32316518197800557497-35749757497
   785925403584867000060500-1.916050060500
   858423233676571976607180922.061719618258

 2773192340146243695604581-545814593
   414870052119350035051.9835053505

    3895015832367205317487321-4.8173077555
  2197321534281143840606903557-2.8734793716
  107642604515381312647212631-1.481218013290

    1241124092629240064950074460.0371897780
    . 8706004348264081270604398-5.2241764900
   27093587352032703937616-3.263694039978

     3686343411448918494522841-2.722230624094
    621237239786967112912.991129111291

 113223563302212463413828-2.821351813518
    4143682814176867403164803-2.7746935000
   4877624592459765909932261-4.963224733000

     5211255462118198698699415-4.1293299950
   120419465095475871609022445-1.8924182540

   129172946314986549818213-51821318213
 65412565621350534925410748-3.331056311109

 2493739127042221860329353006-3.6829653268
   3955447051005695309199-2.9991999199

 8117675515018872358497-2.9984978497
-   .  84233744323596044775100950.071009110101

       5795921119383276612804-2.271244612446
     85021662372194375502210130-4.631009110499
     841175978391355095087337700-4.4476568120

   21532198999519936152491790660.786019453
 41656674723482217906414330.413920143327

     57012498898894358985147156-4.8771467500
  1612292032641107379554593792-4.737814000
  935278080357022910-52291022910

 )   2750642214262208407733773439-3.1533743660
    1924888512511863175551383-2.65012055000

 232375884497231749842587-3.7625542742
   105027716553410502015012305-4.31221612800

  158728812927741924985012575-3.9925492720
   228191643260233457763143-4.9931433143

  4581918523342742674881786551780017865
  -   2427498610714534179659629149-3.622873130849

  9188233095328288482983987-4.7839784100
 721824411492741528271125-2.611211180

   59111520683372254434229271-3.792890430630
  3766490017254155002595-2.9925952595

 51410957244313936559450.9959455945
   85164194350324318421336-52133621336
   11441081862211008536089310176-1.63982810650

   11647727567358110336544634-3.2245494800
 386507315990659601419528-1.391881420499

    66632440324504964051312.9951315131
   8760337295403918348959-34895948959
  283644470991780295615389-31507215860

  7510246096271133297073639542-3.56534571
 26067565859356236928785-4.4987399160

   347262188493076720503550-4.3135253710
  3708192941762550459721513-42129022900

216055713888190176780514700-4.071455815285
 2767553134204050210055660-0.275302157977

-   .  58203299312640236-4.513992640610
 5074978691276367137415551-555515551

  264111863564645916655779-2.9957795779
    92260271380147133114606-2.941459715000

  15031098031411079414245410090-3.6994410799
   249557680636725974311417-2.731115212080
   34874711554713818447323-3.4372047600

 64635558672469032741969440.2968556993
   161022168644547013054422468-0.824142559
  12048779647093884909654-4.9196459947
   74525736066084557877623642-3.842335624956

  2592601661149080334715730-3.656475989
  10819887494652856843826603-5.5563106847

   11274211214955891628966-2.382818930499
-    .  45512946813282932671249218530.142183621870

   3426287741858029718829550-3.912921630500
  10255394359113958428830211252.662019121606

     5439769001388915976693981-4.5639634100
 4374735751294248676127329-3.242683228244

   2905852851086288960018560-51856018560
   92516283696465452555422858-4.9628572963

  21119484720641709499105938-4.73105638110000
  130025203008401584018401
   5794804953170167841903542-2.9134663705

    192527225315946210017-1.671000210027
   8775641163180329321635-4.732157321573

  135811533786460573054833993-4.7739844100
     6874764279998656437451-53745137451

 69116355412162134203913220-1.711287813998
   10532611821110484875170423020.953981044000

  12925777725324012489824-598249824
 5083926105220285806865611-4.355705988

   125219742009662676460273357-4.8733533450
   .  871522954140347575271869.082700027300

  171929298897737280139072516-3.2324702650
    27615089321647753744010920-4.991092010920

      4686283212273901583236190-3.223552538652
      2655425626272854731545029-4.9950295029

     5246884691388167410120163-3.991995120995
     1748214566351209421944505637-4.8656295800

   4687413547321130649033012734-3.626952833
  4546252112908186139746515-4.374620949600

  426192390921540914683-31468314683
2853413426208833402686118-561186118

  4402246968124738772335551-3.8554855773
 80029362726223722131221196-52119621196

-   .  16535187224274426263738-1.856214866520
      8276143116484366645497885-3.5977718359

   12190628050497921605572-555725572
   .  453154490521981472644142288.211400014700

 6967610950830726670086550293-0.984825253330
  10805713210280253420664905-3.6948395100

   21439692409501205480-2.9954805480
  4105264921194662997222691-52269122691

  48407028453184975211134-51113411134
    .  2707110865675111044816527310016-1.541000910048

  7735207215684807604455-2.9844554455
  162467823951600632820341-4.852030921000

  4709609041888131510419650-3.951943720300
 59296850335915460011316-51131611316

  88632848470732564418989911432-0.221088912019
    .17606918261621030090-33009030090

      7566274956188248680003000-4.9730003000
       70627511573451948223509969160.1665847250

  180178050455409284483112-4.9831123112
    2955231807181714699202387397-0.472027670
   .37292189388523166510126310581-2.321029111200

   4446286356441916107124366691-0.8764137087
4037194741455198980620226-4.522012520940

-   .  323010421990453131.854531345313
  85730377773712203469312220-2.981221812413

    4674167087191693114434600-4.945964802
  39524375923430380921314073-4.31397114800

  1018847861873314573-2.9945734573
    89119111268834779994414368-2.542564580

-     4873226156508029955-1.762943030950
    7649795252353294273953607-1.534793845

1361815370010303846837312637-0.931211813392
   45201235522342359109341791909-4.519001970

2708853111589754969617957-4.581787918819
3569884142043070890620670-3.412033022222

  8223981430376266981299451-4.3593879849
 125122667245768819486743392-2.9533913448

  49519380411961561092810121-2.85989810795
   1345127214531106870803858701-4.5486608999

   42312512013957044560131626-2.643085933000
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ذره بين

در استان قم رقم خورد
تجلیل از فوالد غرب آسیا به عنوان مدیر نمونه 

کیفیت سال

در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استان قم که با حضور رییس مجلس 
شورای اسالمی، استاندار قم و رییس سازمان استاندارد برگزار شد مسعود 
پاک از ش��رکت فوالد غرب آس��یا به عنوان مدیر کیفیت نمونه استان قم 

در سال 1398 معرفی شد.
براساس این گزارش همایش تجلیل از واحد های تولیدی نمونه استاندارد 
اس��تان قم عصر پنجش��نبه 12دی با حضور علی الریجانی رییس مجلس 
ش��ورای اسالمی، خانم پیروزبخت رییس س��ازمان ملی استاندارد ایران و 
بهرام سرمست استاندار قم در سالن همایش های شهرداری این شهر برگزار 
شد.در این مراسم با تاکید بر اینکه تصویب قانون جدید تقویت و توسعه 
نظام اس��تاندارد را به همراه خواهد داشت از واحدهای نمونه و برگزیده و 
فعاالن عرصه اس��تاندارد و کیفیت تجلیل شد همچنین مهندس مسعود 
پاک از شرکت فوالد غرب آسیا به عنوان مدیر کیفیت نمونه استان قم در 

سال 1398 نیز معرفی شد.
گفتنی است شرکت فوالد غرب آسیا با ظرفیت تولید 550 هزار تنی در 
 Cold«س��ال سهم 14 درصدی از تولید ورق های سرد نورد دیده روغنی
Roll Mill «  را به خود اختصاص داده که به عنوان دومین تولید کننده 
ورق سرد روغنی بعد از فوالد مبارکه اصفهان در کشور شناخته می شود.

در نیمه نخست امسال محقق شد
احیای بیش از 5۰۰ واحد تولیدی 

ایسنا- آمارها نشان می دهد در نیمه نخست امسال 529 واحد غیرفعال 
مجددا راه اندازی و 9979 نفر در این واحدها مشغول به کار شدند.

آمار ارائه شده از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نشان می دهد 
که سه مشکل کمبود نقدینگی، فقدان بازار و اختالف شرکا به ترتیب بیشترین 

سهم را در توقف واحدهای تولیدی دارند.
براساس این آمار تا پایان شهریورماه امسال 10 هزار و 380 واحد صنعتی 
به بهره برداری رسیده، غیرفعال شدند که علت توقف تولید 77 درصد آنها یعنی 

8012 واحد، کمبود نقدینگی بوده است.
عام��ل بعدی که باعث تعطیل��ی 1672 واحد )16 درص��د کل واحدهای 
تعطیل شده( شده، نبود بازار است. اختالف شرکا، تامین مواد اولیه و نقصان 
ماشین آالت نیز به ترتیب باعث تعطیلی 3، 3 و 1 درصد کل واحدهای غیرفعال 

شده است.
طبق این آمار در نیمه اول سال جاری تولید 11 واحد صنعتی متوقف شده و 
تعداد کل واحدهای به بهره برداری رسیده غیرفعال تا پایان سال 1396 و 1397 

به ترتیب 10 هزار و 301 و 10 هزار 369 واحد بوده است.
 تعداد اش��تغال از دس��ت رفته این واحدها نیز تا پایان شهریور ماه امسال 
178 هزار و 628 نفر و تا پایان س��ال 1396 و 1397 به ترتیب 177 هزار و 
666 نفر و 178 هزار و 482 نفر بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت در 
نیمه اول س��ال جاری 146 شغل واحدهای به بهره برداری رسیده غیرفعال از 

دست رفته است.
این در حالی است که تعداد کل واحدهای به بهره برداری رسیده فعال در 
شهرک های صنعتی تا پایان شهریور ماه امسال 34 هزار و 52 واحد است که 

718 هزار و 944 نفر در آنها مشغول به کار هستند.
همچنین در نیمه اول امسال 529 واحد غیرفعال مجددا راه اندازی و 9 هزار 

و 979 نفر در این واحدها مشغول به کار شدند.

در سومین همایش HSEE  مطرح شد
تشکیل شورای ایمنی معادن برای نخستین بار 

»جهان صنع�ت«- رییس هیات عامل ایمیدرو از افزایش پنج میلیون 
ساعت فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی در شرایط کنونی اقتصادی 
کش��ور خب��ر داد. وی تاکید کرد: چنین امری در راس��تای رونق تولید و 
کاهش اثرات تحریم، با اس��تراتژی های این س��ازمان طراحی و عملیاتی 

شده است.
خ��داداد غریب پ��ور دی��روز در س��ومین همای��ش ایمنی، بهداش��ت، 
محیط زیست و انرژی )HSEE(  ایمیدرو با بیان این مطلب و ضمن تسلیت 
شهادت سپهبد سردار قاسم سلیمانی و تبریک به مردم ایران بابت استقبال 
ماندگار از تشییع سردار گفت: طی سال جاری، میزان ساعات کار و فعالیت 
بخش معدن و صنایع معدنی از 27 میلیون به 35 میلیون ساعت رسید که 

حاکی از حجم باالی کار تعریف شده در این حوزه است.
رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به تشکیل شورای ایمنی معادن برای 
نخس��تین بار در س��ال 98، تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی و ضروری 
بخش معدن و صنایع معدنی، موضوع ایمنی، بهداش��ت، محیط زیس��ت و 
انرژی )HSEE(  اس��ت که کم توجهی به آن می تواند خس��ارت بار باشد. 
وی افزود: با ش��ورای تشکیل شده، موضوع ایمنی در معادن واگذار شده، 

با نگاه حاکمیتی خواهد بود.
غریب پور با بیان اینکه امسال برای نخستین بار در منطقه سنگان، نگاه 
پیوست ایمنی را در انتخاب پیمانکار استخراج الزامی کردیم، گفت: بر این 
اس��اس، پیمانکار منطقه سنگان، از روز نخست موظف به رعایت موضوع 
HSE در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری استخراج و تولید است.رییس 
هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه ایمنی باید به عنوان زنجیره از ابتدا تا انتها 
در همه حوزه ها مورد توجه قرار گیرد، گفت: تالش ما، توجه ویژه به حوزه 
س��المتی، امنیت و محیط زیست در بخش معدن و صنایع معدنی است و 
برنامه های مدونی برای این حوزه در ایمیدرو داریم.وی افزود: خوشبختانه 
ایمیدرو در زمینه ایمنی، مش��کل تامین مال��ی و بودجه ای ندارد. در این 

زمینه، قانون و ساختار هم داریم. 
به گفته وی، در س��ال جاری گام مهمی برای تامین تجهیزات ایمنی 
ش��امل آمبوالنس، ماش��ین آتش نشانی، دستگاه شبیه س��از دامپ تراک و 
وسایل ایمنی برداشته شد.غریب پور با بیان اینکه متاسفانه 2 واحد تحقیق 
و آموزش و HSE در واحدهای تولیدی، کمتر مورد توجه قرار می گیرد، 
اظهار داشت: در نگاه اقتصاد خرد، سود بنگاه و باال رفتن ارزش شرکت ها 
مدنظر است و کمتر موضوع ایمنی مورد توجه است. به همین دلیل است 

که در برخی شرکت ها، حادثه ایجاد می شود.
وی افزود: خوشبختانه ایمیدرو به این دو حوزه توجه کرده و در ممیزی 
واحدهای HSE امس��ال، در بخش امتیازات، 20 درصد رش��د داش��تیم. 
همچنین در این حوزه، 4 میلیارد تومان پژوهش صورت گرفته و در بخش 

آموزش، 100 درصد رشد داشته ایم.

گروه صنعت- هزینه های حمل ونقل در 
ایران س��هم قابل توجهی از قیمت تمام شده  
تولید را  به خود اختصاص می دهد به گونه ای 
ک��ه برخی از آماره��ا از تحمیل هزینه 12 تا 
17 دالری بیش از س��ایر کش��ورهای جهان 
خب��ر می دهند. در واقع صنایع ایران با وجود 
برخ��ورداری از انرژی یاران��ه ای و همچنین 
سهولت در دسترس��ی به مواد اولیه به دلیل 
فراهم نب��ودن زیرس��اخت های حمل و نقلی 
و بن��دری در بس��یاری حوزه ها ب��ه کاهش 
رقابت پذیری در بازارهای جهانی مبدل شده 
است. در این رابطه کارشناسان معتقدند عالوه 
ب��ر ش��رایط تحریمی که در س��ال های اخیر  
ب��ه افزایش هزینه های صادراتی منجر ش��ده 
بخشنامه ها و قوانین محدود کننده ای که از آن 
به عنوان خودتحریمی نام برده شده و گاها با 
هدف حمایت از منافع گروه و صنعتی خاص 
از سوی برخی از مسووالن صادر می شود عمال 
امکان حضور در بازارهای جهانی را به جهت 
عدم صرفه اقتص��ادی فراهم می آورد. اگرچه 
ک��ه به اذعان برخ��ی از تحلیلگران جانمایی 
غیرکارشناسی  شده در برخی از صنایع و در 
حالی که وضعیت زیرساخت های حمل و نقلی 
و بندری مشخص بوده مزیدی بر علت است 
تا هم اکن��ون صادرات  محصوالت و کاالهای 
غیرنفت��ی به ویژه در ح��وزه معدن و صنایع 
معدن��ی که دولت رویکرد اصلی خود را برای 
کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی متوجه این 
حوزه کرده تحت الش��عاع هزینه های غیرقابل 
پیش بین��ی و گاه��ا فاقد توجی��ه حمل و نقل 

قرار گیرد.
عقب ماندن ایران از نظام لجستیك  � 

دنیا
حمل ونق��ل یکی از عوام��ل تاثیرگذار در 
هزینه تمام ش��ده تولید و صرف��ه اقتصادی 
محصول به ش��مار رفت��ه و در ب��ازار رقابتی 
بهره من��دی از کمترین هزین��ه حمل روش 
مهم��ی ب��رای موفقی��ت و افزایش حاش��یه 
سود تولیدکنندگان محسوب می شود. سهم 
حمل ونقل در قیمت تمام شده برای صادرات 
کااله��ای نیمه فرآوری ش��ده در ایران 18 تا 
25 درصد از کل قیمت تمام ش��ده و در مورد 
کااله��ای خ��ام همانند محص��والت معدنی 
ح��دود 30 تا 35 درصد اس��ت، در حالی که 
در کشورهای صنعتی حمل ونقل محصوالت 
خام حداکثر 18 درصد قیمت تمام ش��ده را 
به خ��ود اختصاص می دهد. این کش��ورها با 
امکان اس��تفاده از حمل ریل��ی و بهره گیری 
از روش ه��ای مکانی��زه بارگی��ری و تخلی��ه 
م��واد معدنی توانس��ته اند قیمت حمل ونقل 
محصوالت را کاه��ش دهند و از این کاهش 
در جهت افزایش سود و افزایش قدرت رقابت 

بهره ببرند.
با توجه به اینکه اغلب مواد معدنی حجیم 
هس��تند، حمل ونقل آنها دش��وار و هزینه بر 
است. در بس��یاری از کشورهای توسعه یافته 
این حمل با اس��تفاده از خطوط ریلی صورت 
می گیرد ام��ا در ایران از طرفی خطوط ریلی 
کشور سال هاست که رنگ توسعه را ندیده و 
از سوی دیگر کمبودهای متعددی در زمینه 
واگ��ن و لوکوموتیوهای اختصاصی نیز وجود 
دارد که عمال استفاده از این روش حمل ونقل 

را منتفی می کند. 
در این ش��رایط که حمل ونق��ل جاده ای 
بیش��ترین س��هم در لجس��تیک کاال را ب��ه 
خ��ود اختصاص می دهد ع��دم اجازه فعالیت 
ش��رکت های حمل و نقل بین المللی در کشور 
سبب شده تا شرکت های خاصی تصمیم گیر 
حمل ونقل جاده ای ش��ده و بتوانند به راحتی 

کنترل قیمتی را دردست بگیرند و برمشکالت 
بیفزایند.

زمان تخلیه و بارگیری محصوالت به کشتی 
در بن��ادر یک��ی از عواملی اس��ت که موجب 
افزایش هزینه های حمل دریایی و صادرات و 
واردات می شود. این زمان در بنادر ایران تفاوت 
بسیاری با بنادر بزرگ دنیا دارد. درحالی که 
زم��ان تخلیه و بارگیری در بندرعباس حدود 
چهار روز و 9 س��اعت ثبت شده که میانگین 
زمان تخلیه و بارگی��ری در بنادر بزرگ دنیا 
حدود 10 ساعت است. همچنین زمان تخلیه 
و بارگیری کشتی در تایوان پنج ساعت و 50 
دقیقه، در جبل علی امارات چهار س��اعت و 

مالزی سه ساعت اعالم شده است.
همچنین ظرفیت بن��ادر ایران به گونه ای 
است که امکان پهلوگیری کشتی های بزرگ 
را ندارند و حداکثر ظرفیت کش��تی هایی که 
می توانند در بنادر کشور پهلوگیری کنند 50 
تا 80 هزار تن اس��ت، درحالی که امروز بنادر 
دنیا ظرفیت پهلوگیری کش��تی های 200 تا 
400 هزار تنی را دارند و با بهره گیری از این 
ظرفیت توانسته اند هزینه های حمل دریایی 
به خص��وص در زمینه حمل م��واد معدنی را 

کاهش دهند.
هزینه ه�ای حم�ل، حاش�یه س�ود  � 

صادرکنندگان را از بین می برد
اکبریان رییس انجمن سنگ آهن درخصوص 
سهم بخش حمل ونقل در هزینه های تمام شده 
صادرات محصوالت معدنی به »جهان صنعت« 
گفت: در یک س��ال اخیر افزایش تحریم ها و 
وضع قوانین و بخش��نامه های متعدد موجب 
افزای��ش در هزین��ه تولید و ص��ادرات مواد 
معدنی شده به گونه ای که در برخی موارد به 
میزانی حاشیه سود تولیدکننده کاهش پیدا 
کرده که دیگر تولی��د از برخی معادن صرفه 

اقتصادی ندارد.
وی افزود: در حمل ونقل محصوالت معدنی 
برای صادرات چند هزینه تاثیرگذار است که 
یکی از مهم ترین هزینه ها مربوط به جابه جایی 
دریایی می شود. مباحث سیاسی و منطقه ای 
خلیج فارس و همچنین روابط ایران با س��ایر 
کش��ورهای دنیا و کش��ورهای طرف قرارداد 
ایران در هزینه های دریایی تاثیرگذار اس��ت 
به گونه ای که هزینه حمل هر تن محصول از 
بندر امام خمینی تا بنادر چین در مقایسه با 
حمل محصوالت از بندر صحار کش��ور عمان 
تا بنادر چین با وجود فاصله یکس��ان چیزی 

حدود 7 تا 10 دالر باالتر اس��ت. این اختالف 
هزین��ه میان دو بندر هم ت��راز به علت وقایع 
منطقه و سختگیری هایی است که برای تجار 
و بازرگان��ان ایرانی درنظر گرفته می ش��ود و 
به ش��دت بر کاهش سود تولیدکننده ایرانی 

اثرگذار است.
اکبریان گفت: یکی از علت هایی که باعث 
می شود کشتی های ش��رکت های بین المللی 
محصوالت تولیدی ایران را با قیمت باالتری 
حمل کنند مربوط به این است که شرکت های 
بیم��ه بین المللی حاضر ب��ه بیمه محصوالت 
ایرانی نیس��تند و همین امر س��بب می شود 
کشتی ها هزینه قابل توجهی را برای پذیرفتن 

ریسک کار با ایران دریافت کنند.
وی اف��زود: درکنار مش��کالت خارجی و 
تحریم ک��ه بر هزینه های حم��ل دریایی در 
صادرات افزوده است، از گذشته صادرکنندگان 
برای حمل دریایی با مشکالتی روبه رو بودند 
ک��ه هی��چ گاه دولت و مس��ووالن آنها را حل 
نکردند. به عنوان مثال زیرساخت بنادر کشور 
همچون بندر امام خمینی و بندر شهیدرجایی 
بس��یار قدیمی اس��ت و به آن  رسیدگی نیز 
نمی ش��ود و همین امر س��بب ش��ده به آن 
خدمات بارگیری کش��تی ها بس��یار ضعیف 
باشد. در نهایت نیز این خدمات ضعیف بنادر 
کشور سبب می شود کشتی ها در بنادر ایران 
زمان زیادی را معطل ش��ده و دموراژ بخورند 
ک��ه از این اتفاق به عنوان خدمات منفی یاد 
می شود. درواقع صادرکننده باید برای خدماتی 
که انجام نمی شود هزینه باالیی پرداخت کند 
و در ای��ران نیز هزینه برای خدمات منفی در 
ایران زیاد اس��ت و دولت نیز رسیدگی به این 

امر ندارد.
اکبری��ان گفت: صادرکنن��دگان گاه برای 
دموراژ مجبور به پرداخت هزینه های 100 تا 
500 هزار دالری می شوند. دموراژ زمانی اتفاق 
می افتد که به دالیل غیرقابل پیش بینی بندر 
نمی تواند کشتی های منتظر نوبت در لنگرگاه 
را پهلوگیری و بارگیری کند، همین امر سبب 
می شود کشتی های منتظر در لنگرگاه بیش 
از موعد مقرر منتظر شوند و باید جریمه این 
مان��دن در لنگرگاه از س��وی صادرکننده به 

کشتی  پرداخت شود.
وی افزود: یکی از بدترین دموراژهای پیش 
آمده برای صادرکنندگان مربوط به ش��هریور 
و مهر امس��ال بود. این دموراژ به علت مصوبه 
معاون محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت 

پی��ش آمد که طب��ق آن هر گون��ه صادرات 
محص��والت معدنی وابس��ته به گرفتن مجوز 
نهایی از این وزارتخانه بود. درواقع صادرکننده 
تمامی روند قانونی صادرات را انجام می داد و 
باید برای کسب این مجوز منتظر نظر معاون 
معدنی می ماند. در این میان اگر زمان صادرات 
ب��ه تعطیلی چن��دروزه می خ��ورد وزارتخانه 
صدور مج��وز را به هفته بعد موکول می کرد 
و بدی��ن ترتی��ب بس��یاری از صادرکنندگان 
مجبور می شدند هزینه های سنگینی را بابت 

دموراژ بپردازند.
 اکبری��ان درخص��وص هزینه های حمل 
محصوالت تا محل بندر نیز گفت: با توجه به 
اینکه اغلب محصوالت معدنی حجیم هستند 
و نس��بت به وزن خود ارزش پایینی دارند در 
بسیاری از نقاط دنیا استفاده از کامیون برای 
حم��ل این محصوالت توجیه اقتصادی ندارد 
و ب��رای حمل این محصوالت از خطوط ریلی 
استفاده می ش��ود که عالوه بر کاهش هزینه 
سبب می ش��ود آالیندگی ناش��ی از حرکت 
کامیون ها در جاده ها نیز کاس��ته شود. اما در 
ایران برای حمل ریلی حتی در مسیرهایی که 
خط ریلی وجود دارد نیز با مشکالتی همانند 
کمبود واگن، لکوموتیو مواجه هس��تیم و در 
نهایت نیز نرخ حم��ل ریلی برای محصوالت 
معدن��ی در برخی موارد گران ت��ر از کامیون 

می شود.
وی اف��زود: در زمین��ه حمل ج��اده ای با 
کامیون نیز قیمت ها روزانه دستخوش تغییر 
می ش��ود. درواقع حمل کامیونی کشور فاقد 
هر گونه اتحادی��ه و انجمن تصمیم گیر بوده 
و در هر منطقه ای ش��رکت های حمل و نقلی 
هستند که در رابطه با نرخ قیمت حمل ونقل 
ب��ا آزادی تصمیم گی��ری می کنن��د و با هر 
گونه افزایش ن��رخ ارز یا افزایش نرخ جهانی 
محصوالت معدنی، هزینه حمل محصوالت را 
باال می برند. این شرکت ها که در ابتدا با هدف 
نظم بخشی به سیستم حمل ونقل در مناطق 
مختلف شکل گرفته اند به مرور زمان تبدیل به 
پدرخوانده های حمل ونقل جاده ای شده اند که 
می توانند به هر اقدامی در زمینه تصمیم گیری 

برای حمل محصوالت دست بزنند.
وی افزود: درکنار افزایش هزینه های حمل 
دریایی با افزایش تحریم ها، سایر هزینه های 
صادرکنن��دگان همانند نقل و انتقال پول نیز 
بسیار پرریسک و هزینه بر شده و تمامی این 
موارد تولید و صادرات را با چالش روبه رو کرده 

است. هر چند تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ایرانی به شرایط موجود که تنها سبب می شود 
هزینه های آنها زیاد شود عادت کرده اند اما این 
عادت به معنی درست بودن این روش یا صرفه 

اقتصادی در این شرایط نیست.
توجه به جانمایی مناسب � 

محمد محیاپور مدیرعامل شرکت توسعه 
آهن و ف��والد گل گهر درخصوص هزینه های 
حمل ونق��ل در قیمت تمام ش��ده و صادرات 
محص��والت زنجیره فوالد به »جهان صنعت« 
گفت: هزینه های حمل و نقل یکی از موضوعات 
اصلی، مطرح و تاثیرگذار در تولید و صادرات 
هر محصولی به شمار می رود که سرمایه گذاران 
بای��د پی��ش از ش��روع کار و مطالعات فنی و 

اقتصادی آن را درنظر بگیرند.
وی افزود: تاثیر هزینه  های حمل ونقل در 
بخش های ابتدایی زنجیره تولید یعنی نزدیک  
به معدن بس��یار بیشتر از محصوالت میانی و 
نهایی اس��ت. در واقع هرچه قیمت محصولی 
افزایش یابد تاثیر هزینه حمل ونقل در قیمت 
تمام ش��ده آن کاهش می یابد. به عنوان مثال 
قیمت هر تن سنگ آهن در کشور حدود 250 
هزار تومان اس��ت، هزین��ه جابه جایی هر تن 
س��نگ آهن با کامیون برای فاصله حدودی از 
یک استان به استان دیگر نیز حدود 100 هزار 
تومان است. بنابراین اگر سرمایه گذاری بنا دارد 
واحد کنسانتره سازی تاسیس کند باید تاثیر 
فاصله در هزینه تمام ش��ده را در اولویت قرار 
دهد. اما هرچه ارزش ماده معدنی افزایش یابد 
تاثیر هزینه حمل بر قیمت تمام شده محصول 

کاهش پیدا می کند.
محیاپ��ور گفت: تاثیر هزینه حمل ونقل بر 
قیمت تمام ش��ده و قیم��ت فروش صادراتی 
در زمینه آهن اس��فنجی که در میانه زنجیره 
فوالد قرار دارد کمتر است. درواقع بیشترین 
سهم هزینه حمل ونقل در تولید آهن اسفنجی 
مربوط به تامین ماده اولیه می شود. به عنوان 
مثال قیمت هر کیلوگرم آهن اسفنجی حدود 
دو ه��زار تومان و قیمت حم��ل هر تن آهن 
اسفنجی برای فاصله حدودی از یک استان به 
استان دیگر حدود 100 تومان است. این رقم 
یعنی جابه جایی آهن اسفنجی با کامیون در 
فاصله بیان شده تنها موجب رشد 5 درصدی 

قیمت می شود.
وی اف��زود: درح��ال حاض��ر حم��ل آهن 
اسفنجی از انبار دپوی شرکت توسعه آهن و 
فوالد تا روی کشتی در بندرعباس هزینه ای 
معادل 18 دالر به ازای هر تن اس��ت. در این 
محاسبه حمل زمینی به  صورت جاده ای است 
اما اگر حمل زمین��ی به صورت ریلی صورت 
می گرفت موج��ب کاهش تا 50 درصدی در 
هزینه می شد. هزینه حمل دریایی نیز وابسته 
به نوع محصول و کشور مقصد متفاوت است اما 
برای حمل هر تن آهن اسفنجی از بندرعباس 
تا بندر عمان حدود 15 دالر هزینه پرداخت 
می شود که با توجه به مشکالتی که حمل آهن 

اسفنجی دارد این رقم منطقی است.
محیاپور گفت: با توجه به اینکه محل معادن 
و بنادر صادراتی مشخص و ناوگان حمل ریلی 
کشور نیز سال هاست از شرایط ثابتی برخوردار 
اس��ت، انتظار می رود سرمایه گذاران پیش از 
شروع هر فعالیتی، فاصله محل احداث واحد 
تولی��دی خود از مبادی تامی��ن ماده اولیه و 
همچنین بازار فروش را مدنظر داشته باشند. 
به عنوان مثال اگر شرکتی برای محصول خود 
برنامه صادرات دارد از ابتدا در نزدیکی بنادر 
صادرات��ی ی��ا در نزدیکی مح��ل تامین ماده 
اولیه احداث شود تا بدین ترتیب بتواند هزینه 

حمل ونقل خود را کاهش دهد.

گروه صنعت- پس از افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو در 
بازار با روند افزایشی همراه شده است. در واقع گرانی خودرو و فرار 
متولیان این حوزه از زیر بار مسوولیت به داستانی تکراری در طول 
این سال ها تبدیل شده است؛ داستانی که پس از هر گونه تغییر 
و نوسان در شرایط اقتصادی ابتدا مسووالن دولتی از عدم تغییر 
در قیمت ها و برخورد با مسببان آن خبر داده اما در نهایت و در 
حالی که به ظاهر خودروسازان دخل و تصرفی در بازار آزاد ندارند 
و برحسب اتفاق سعی دارند با افزایش میزان تولید و عرضه البته به 
روش پیش فروش و ثبت نام های اینترنتی گرانی های بازار را تعدیل 
بخشند شاهد قفل شدن سامانه های ثبت نامی و اظهارنظرهای 
مختلف کارشناسان و متولیان صنعت خودروسازی هستیم که 
انگشت اتهامی را به سمت دالالنی گرفته که از فضای ایجاد شده 
به واس��طه قیمت گذاری دستوری دولت باعث تحمیل گرانی بر 
مصرف کننده واقعی می شوند. فارغ از اینکه سهم اندکی از تنش های 
بازار خودرو به هدایت نقدینگی های سرگردان برمی گردد که بازارهای 
اینچنینی بهترین فضا برای کسب سودهای کوتاه مدت را برای آنها 
فراهم می کند اما در خالل این سال ها  تجربه نشان داده در حضور 
دالالنی که به گفته خودروسازان عامل نوسانات و گرانی قیمت ها 
هستند رد پای نمایندگی های مجاز و برخی مدیران خودروسازی ها 
قابل مشاهد بوده تا به نوعی از شکاف قیمتی خودساخته برای جبران 
زیان انباشت بهره گیری کنند؛ موضوعی که هم اکنون با گرانی بنزین 

مجدد بهانه تکرار این سناریوی نخ نما را رقم زده است.
هشدار وزیر به متخلفان � 

در این رابطه چندی پیش رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با تاکید بر اینکه افزایش قیمتی از سوی خودروساز ها اعمال 
نشده است، گفت: پیگیری می کنیم تا با عرضه بیشتر، اجازه افزایش 
قیمت در این حوزه را ندهیم. جلسه ای با خودروسازانی که مشکالت 
خاصی در شرایط جدید کشور دارند برگزار کردیم. در این جلسه 
به راهکارهای بهبود شرایط تولیدی و جایگزینی برخی خودروها یا 

مصالحه با مشتریان نیز صحبت کردیم.
او گفت: راهی غیر از مصالحه نیست و اگر در گفت وگو ها به 
نتیجه نرسند باید به دستگاه قضایی مراجعه و در نهایت به حکم 
دادگاه تمکین کنند. به خودروسازان توصیه می کنم هوای مشتری 
را داشته باشند که همین مشتری ها در مواقع غیربحرانی به دردشان 
می خورند. بازرسی ها و نظارت ها هم قطعا در آینده تداوم خواهند 

داشت تا افکار منفی در بین مردم کاهش پیدا کند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: قیمت ها باید کنترل شوند و 
تنها افزایش قیمت های منطقی توسط دستگاه های نظارتی پذیرفته 
می شوند اما با کسانی که بخواهند بی جهت قیمت ها را افزایش دهند 

و دنبال سوءاستفاده باشند برخورد جدی خواهد شد.
تاثی�ر ترخی�ص  5 � ه�زار خودروی دپو ش�ده در 

گمرکات
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تغییرات 
قیمت خودرو گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته، احتماال 
شاهد افزایش قیمت خودرو های خارجی خواهیم بود. عالوه بر این 
در ماه های پایانی سال همیشه با هجوم خریداران خودرو مواجه 

می شویم که باعث افزایش قیمت خودرو خواهد شد.
او ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت برای تولید کنن��دگان داخلی و 
وارد کنندگان خودرو اندیشه ای نکرده است، گفت: اکنون تعدادی 
خودروی دپو ش��ده در گمرکات مانده  است که اگر این خودرو ها 

ترخیص شوند می تواند در قیمت خودرو تاثیرگذار باشد.
دبیر انجمن وارد کنندگان خ��ودرو افزود: روند قیمت خودرو 
تاکنون صعودی بوده و احتمال اینکه همین رویه ادامه دار باشد بسیار 
زیاد است. اگر خودروسازی ها خودرو های تولیدی را به خریداران 
تحویل دهند بسیار در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود 
بدین معنا که اگر خودروسازی ها تا پایان سال خودرو های معوقه را 

تحویل دهند، شاهد تعادل قیمت خودرو خواهیم بود.
گرانی همگام با رشد تولید  � 

امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو گفت: در یک تا دو 
ماه گذشته به شدت قیمت  خودرو در بازار از عملکرد خودروسازی ها 
دور شده است.  وابستگی تولید خودرو به قیمت آن کم شده است، 
بدین معنا که در گذشته اگر خودروسازی کم کاری می کرد، قیمت 

خودرو از کارکرد آنها نشات می گرفت.
او بیان کرد: هم اکنون خودروسازی ها بیش از گذشته فعالیت 
می کنند، اما همچنان شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم. در دو تا 
سه هفته اخیر خودروسازی ها رکورد تولید خودرو را زده اند و باالی 
چهار هزار و 300 خودرو در روز تولید کردند، اما با وجود این تولیدات، 
مشاهده می شود که قیمت پراید روند افزایشی داشته و حتی تا 57 
میلیون تومان نیز رسیده که نشان دهنده مشکل در قسمتی از کار 

است. کاکایی افزود: اکنون اوضاع اقتصادی به گونه ای است که  دنبال 
سرمایه گذاری بوده و بخش ارزی به دالیل مختلف قفل شده است 

و نمی توان به آن به عنوان سرمایه گذاری نگاه کرد.
او گفت: بازار های مختلف از جمله مسکن اکنون فعال شده اند. با 
اینکه مدتی این بازار راکد بود اما اکنون فعال شده است. همچنین 
بازار بورس نیز بسیار فعال شده و بازار خودرو نیز تحت تاثیر آن 
فعال ش��ده اما تفاوت موجود بین آنها نوع سرمایه گذاری است. 
بازار خودرو نیاز به سرمایه گذاری زیادی ندارد و نسبت به مسکن 

سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد.
این کارش��ناس صنعت خودرو تش��ریح ک��رد: صحبت های 
مختلفی ناشی از اینکه قرار است بانک ها رفتار های جدیدی نسبت 
به سپرده گذاران نشان دهند، شنیده می شود. بحث های مالیاتی و 
ورود به حساب و کتاب های مردمی، باعث می شود بسیاری از مردم 

برای سرمایه های خود فکری کنند.
کاکایی با بیان اینکه برخی از خودرو ها به صورت جهشی و برخی 
به صورت تدریجی افزایش قیمت دارند، گفت: پیش بینی می شود 
در این هفته شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم چرا که ارز دچار 
نوساناتی شده و عالوه بر این قیمت نفت افزایش و حتی قیمت 
مابقی کاال ها نیز افزایش خواهد یافت. قیمت خودرو همچنان در 

این هفته باال خواهد رفت.
خودروسازان افزایش قیمتی نداده اند � 

احمد نعمت  بخش دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش درباره 
تاثیر کارخانجات خودروسازی در افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: 
هیچ گونه افزایش قیمتی از طرف خودروسازی ها صورت نگرفته 
اس��ت و عرضه خودرو کماکان با قیمت گذش��ته انجام می شود. 
خودروسازی ها در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و 
ادامه دار شدن این روند باعث افزایش روزافزون ضرر خودروسازها و 

افزایش بدهی آنها خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه خودرو ها با ضرر تحویل 
مشتریان می شود، گفت: یکی از عوامل موثر بر افزایش قیمت خودرو 
را می توان پول های س��رگردان در بازار خودرو در نظر گرفت. این 
مشکل مدت های طوالنی است که در کشور وجود دارد به طوری 

که در دهه 70 هم با آن دست و پنجه نرم می کردیم.

او ادام��ه داد: یکی از راهکارهای مناس��ب برای فرار از این 
مش��کل فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار است. در شرایط 
فعلی دالل های بسیاری برای سودآوری اقدام به ثبت نام خودرو 
و فروش آن در بازار آزاد می کنند که از تفاوت قیمت بین بازار 
و کارخانه ناش��ی می ش��ود. بدون شک افزایش قیمت در بازار 
خودرو به نفع دالالن خواهد بود بنابراین تمام تالش ش��ان را 
برای افزایش قیمت در هر موقعیتی خواهند کرد اما فروش در 
حاشیه بازار می تواند میزان سودآوری را به حداقل رساند و ما 

را با تقاضای واقعی مواجه کند.
نعمت بخش با اشاره به محدودیت های اعمال شده برای ثبت نام 
خودرو، بیان کرد: سیاستگذاری های متنوعی برای کنترل دالالن 
در بازار خودرو در نظر گرفته شده اما با این وجود فعالیت آنها ادامه 
داشته و نقش بسزایی در تنش های ایجاد شده در بازار خودرو دارد. 
عرضه خودرو در حاشیه بازار می تواند میزان سوددهی برای دالالن را 
به حداقل برساند تا در نهایت فقط متقاضیان واقعی اقدام به ثبت نام 

خرید خودرو از کارخانه کنند.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: به عنوان نماینده خودروساز ها 
اعالم می کنیم که حاضریم تفاوت سود ایجاد شده در فروش حاشیه 
بازار را مستقیما به خزانه دولت واریز کنیم، اما روش فروش مجدد 

به فروش در حاشیه بازار تبدیل شود.
او اف��زود: متصوری��م که در ش��رایط فعلی از ه��ر 100 نفر 
ثبت نام کننده برای خرید خودرو، حدود 70 نفر دالل و س��ودجو 
هستند و تنها 30 نفر مصرف کننده واقعی  ثبت نام در سامانه خرید 
خودرو هستند و این موضوع باعث ایجاد چنین مشکالتی می شود، 
خودروساز ها مالیات سود به دست آمده را پرداخت خواهند کرد و 
با رفع این مشکل کیفیت خودرو ها را افزایش خواهند داد، اما در 

شرایط فعلی جز دالالن همه افراد متضرر می شوند.
نعمت بخش تصریح کرد: میزان تولید و عرضه در چند روز اخیر 
ثابت بوده و تاثیری بر افزایش قیمت ها نداشته و حتی میزان عرضه 
در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده اس��ت، اما با توجه به مشکل 
نقدینگی که در این کارخانه ها وجود دارد با محدودیت هایی مواجه 
می شویم. در حال حاضر برخی کارخانه ها در شرایطی قرار گرفته اند 
که برای ترخیص قطعات مانده در گمرک با مشکل مواجه می شوند، 
اما تمام تالش خود را خواهند کرد تا با تولید مناسب مانع از افزایش 
قیمت خودرو در بازار شوند و امیدوار هستیم به زودی قیمت ها به 

سطح مناسبی برسد.

گرانی در بازار خودرو با وجود رکوردزنی در توليد ادامه دارد
داستان نخ نمای دالالن آشنا

گزارش
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بابک حمیدیان »پیر پسر« را تهیه می کند

مهر- بابک حمیدیان فیلم سینمایی »پیرپسر« به کارگردانی اکتای 
براهنی را تهیه می کند.

 فیلمنامه های »زودپز« به تهیه کنندگی منصور سهراب پور، کارگردانی 
برزو نیک نژاد و نویسندگی مهدی نادری نجف آبادی، »همراه با رگبارهای 
پراکنده« به تهیه کنندگی علیرضا شجاع نوری، کارگردانی و نویسندگی 
اسماعیل عفیفه و »پیر پسر« به تهیه کنندگی بابک حمیدیان، کارگردانی 
و نویس��ندگی اکتای براهنی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی 

را اخذ کردند.

بازیگر نقش »باب دیلن« معرفی شد

ایسنا- »تیموتی شاالمی« به عنوان بازیگر نقش »باب دیلن« خواننده 
و ترانه سرای برنده نوبل ادبیات در فیلم زندگینامه این ستاره موسیقی بازی 

خواهد کرد.
 »جیمز منگولد« پس از س��اخت فیلم »ف��ورد در مقابل فرای« 
قصد دارد فیلم زندگینامه »باب دیلن« خواننده و ترانه سرای مشهور 
و برنده نوبل ادبیات آمریکایی را به س��ینما بیاورد و برای این نقش 

س��راغ »تیموتی ش��االمی« رفته اس��ت.
این فیلم بر اساس کتابی با عنوان »دیلن الکتریک می شود« نوشته 
»الیجا والد« و با فیلمنامه ای »جی کاکس« س��اخته می ش��ود و به 
زندگی »باب دیلن« و گذر موس��یقی او از فولک به راک می پردازد. 
»ب��اب دیل��ن« تهیه کنندگی اجرایی این فیل��م را برعهده دارد و 
کمپانی فاکس س��رچ الیت نیز حق س��اخت این فیل��م را در اختیار 

گرفته اس��ت. 
»تیموتی شاالمی« هم اکنون با فیلم »زنان کوچک« به کارگردانی 
»گرتا گرویگ« در سینما حاضر است و قرار است در فیلم »تل ماسه« 
به کارگردانی »دنیس ویلنوو« که بازسازی فیلم »فرستاده فرانسوی« 

س��اخته »وس اندرس��ون« اس��ت نیز مقابل دوربین برود.
فیل��م زندگینامه »باب دیلن« از جدیدترین فیلم هایی اس��ت که 
درباره س��تاره های دنیای موس��یقی ساخته می ش��ود. سال گذشته 
فیلم »راپس��ودی بوهمی« درب��اره زندگی »فردی مرکوری« فروش 
جهانی 900 میلیون دالری را ثبت کرد و »رامی مالک« برای بازی 
در نقش اصلی این فیلم برنده اس��کار ش��د. روز گذشته نیز »تارون 
اگرت��ون« هم در نقش »الت��ون جان« در فیل��م »راکت من« برنده 

گلدن گلوب ش��د. 
همچنین قرار است فیلمی جدید درباره زندگی »مایکل جکسون« 
ب��ا تهیه کننده فیلم »راپس��ودی بوهمی« یعن��ی »گراهام کینگ« 

س��اخته    ش��ود.

شبی برای »نیما یوشیج«
ایسنا- »شب نیما یوشیج« )شاعر( 

برگزار می شود.
 این نشست با همکاری مجله بخار 
روز پنجشنبه)19 دی ماه( از ساعت 17 

در باغ کتاب برگزار می شود.
آیدین آغداش��لو، شمس لنگرودی، 
غالمرض��ا امام��ی و علی دهباش��ی از 
س��خنرانان این مراسم هس��تند. پیام 
تصویری ش��راگیم یوشیج- فرزند این 
شاعر- و نمایش فیلم مستند درباره او از 

دیگر برنامه های این نشست است.

دل نوشته عادل فردوسی پور برای سردار سلیمانی

ایسنا- عادل فردوس��ی پور با نگارش دل نوشته ای برای همشهری 
خود- سردار شهید قاسم سلیمانی- عالقه خود به قهرمان ملی کشورمان 

و غم و اندوهش از این اقدام تروریستی را ابراز کرده است.
عادل فردوس��ی پور اگرچه در یزد متولد ش��ده اما اصالتا اهل شهر 
رفس��نجان در اس��تان کرمان اس��ت.او همزمان با مراس��م تش��ییع و 
تدفین پیکر پاک س��ردار سلیمانی در شهر کرمان-  زادگاه آن شهید- 

دل نوشته ای را در چند سطر برای همشهری خود نوشته است.
»چو ایران نباشد تن من مباد

کرمان میزبان مردی است که رفتنش
ایران عزیز را به سوگ نشاند

همشهری به خانه خوش آمدی«

»فیتور« از مهم ترین نمایشگاه های بین المللی خبر
گردشگری در بین کشورهای التین زبان است. 
ای��ران سال هاس��ت در این نمایش��گاه حضور 
مس��تمر دارد. اخی��را مس��وولیت غرف��ه این 
نمایشگاه طی دستوری از سوی وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرکت 
مادرتخصصی توس��عه ایرانگردی و جهانگردی 
واگذار شده اس��ت در حالی که این مسوولیت 
پیش��تر با حکم همی��ن وزارتخانه ب��ه کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار شده بود. هر دو 
این شرکت ها زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی هستند.
این کانون حدود پنج دوره غرفه ایران را در 
نمایشگاه گردشگری اسپانیا برگزار کرده اما در 
شرایطی که تنها دو ماه به زمان برگزاری نمایشگاه 
سال 2020 باقی مانده بود، مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی توس��عه ایرانگردی و جهانگردی 
اعالم ک��رد:  »از س��وی معاونت گردش��گری، 
مسوولیت تمام نمایش��گاه های بین المللی به 
این شرکت واگذار شده است.« حتی اوایل این 
هفته جدول اسامی نمایشگاه هایی که ایران قرار 
اس��ت تا خردادماه در آنها حضور داش��ته باشد 
از س��وی این شرکت منتشر شد که مسوولیت 
اجرای غرف��ه ایران را به مزایده گذاش��ته بود. 
در ای��ن جدول نام »فیتور« اس��پانیا هم دیده 
می شد در حالی که همزمان کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی هم حضور ایران در این نمایشگاه 

را پیگیری می کرد.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی دیروز نشست 
هم اندیش��ی را با حضور تعدادی از آژانس های 
گردش��گری برگزار کرد تا به این ش��کل رسما 
اعالم کند مسوولیت این نمایشگاه به این شرکت 
سپرده ش��ده اس��ت. بالتکلیفی و ابهام درباره 
مجری نمایش��گاه های بین المللی گردشگری 
که برنامه ریزی ها را در ش��رایط حساس کشور 
تحت الش��عاع قرار می دهد مورد انتقاد بیش��تر 
مدیران آژانس های گردش��گری حاضر در این 

نشست قرار گرفت.
نمك روی زخم نپاشیم � 

علی غمخوار، عضو جامعه تورگردانان ایران 
با انتقاد از واگذاری مس��وولیت نمایشگاه های 
گردش��گری به ش��رکت مادرتخصصی توسعه 
ایرانگردی و جهانگردی، گفت: مسوولیت اصلی 
نمایشگاه ها با بخش دولتی است ولی نه تنها کاری 
انجام نمی دهد بلکه فضا را به سمت کسب سود 
پیش برده اس��ت. با این اتفاق حتما بین بخش 
خصوصی و دولتی فاصله می افتد. اگر قرار است 
هم��ه کارها را بخش خصوصی انجام دهد پس 

چه نیازی به بخش دولتی است.
محمدعلی واقفی، قائم مقام جامعه تورگردانان 
ایران نیز اظهار کرد: تا وقتی مجری نمایش��گاه 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی باشد خیال مان 
راحت است. یکی از گالیه های ما به واگذاری های 
اخیر اس��ت چرا که مجری تعیین شده تجربه 
بسیار بدی در نمایشگاه های آلمان و هلند داشته 
است. ضمن اینکه اعالم شده این شرکت اجرای 
غرفه ها را به مزایده می گذارد تا از این راه سود 
کسب کند. این شکل برگزاری، نمایشگاه ها را از 
حالت تخصصی خارج می کند. انتظار پیگیری و 

ساماندهی این وضعیت را داریم.
شفیعی ش��کیب، عضو هیات مدیره جامعه 
تورگردان��ان ایران ب��ا بیان اینک��ه »آزموده را 
آزمودن خطاست«، تجربه شرکت مادرتخصصی 
ایرانگردی و جهانگردی را در نمایشگاه های آلمان 
و هلند »تلخ« نامید و گفت: اگر حداقل کمکی 
نمی کنی��د دردی هم ب��ه دردهای دیگر اضافه 
نکنید. وقتی مجری نمایشگاه اسپانیا خوب است 

چرا مسوولیت آن را واگذار می کنید.  
او به وضعیت مبهم غرفه ایران در نمایشگاه 
آلمان اش��اره کرد و گف��ت: زمان زیادی تا آغاز 
این نمایش��گاه باقی نمانده، زمین آن را جامعه 
تورگردان��ان با هزار مصیب��ت تا به حال حفظ 

کرده و اکنون عربس��تان دنبال آن اس��ت و ما 
هنوز کاری نکرده ایم، چون مسوولیت آن طی 
یک نامه به یک ش��رکت دیگر واگذار شده که 
تازه در روزنامه آگهی مزایده منتشر کرده است. 
اگر مرهم نیستیم نمک روی زخم نپاشیم، بخش 

خصوصی مظلوم است.
نامه »فیتور« را نداده اند � 

حسین اربابی که کمتر از دو ماه است مدیریت 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی را با حکم وزیر 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
برعه��ده گرفته، در این باره گفت: هیچ نامه ای 
در ارتباط با مس��وولیت برگ��زاری غرفه ایران 
در نمایشگاه گردش��گری فیتور اسپانیا تا این 
لحظ��ه دریافت نکرده ایم اما کار آن را پیگیری 
کردیم تا حضورمان از جامعه بین الملل و ذهن 

سیاستگذاران فاصله نگیرد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه واگ��ذاری مس��وولیت 
نمایشگاه های بین المللی گردشگری به شرکت 
مادرتخصصی توس��عه ایرانگردی و جهانگردی 
اظهار کرد: با وجود نارضایتی هایی که در این باره 
وجود دارد، خوشحال بودم که این نمایشگاه ها 
از کانون گرفته ش��ده است. واقعیت این است 
که در فرهنگ نمی توان مشارکتی و دستوری 

کار کرد.
او ب��ا توجه ب��ه ترجیح برخ��ی آژانس های 
گردشگری برای ادامه کار نمایشگاه  فیتور اسپانیا 
در آینده با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اظهار 
کرد: می توان با تشکیل چند کمیته و تعیین بار 
مالی امور پیش��نهادی بسیاری از ایده ها را اجرا 
کرد. اما قبل از آن این س��وال پیش می آید که 
آیا جلس��ه با آژانس های گردشگری درباره این 
نمایش��گاه در طول سال هم برگزار می شود یا 
مثل مدارس که خردادماه هر سال برای اوقات 
فراغت برنامه ریزی می کنند ما هم نزدیک به آغاز 

نمایشگاه چنین جلسه ای را برگزار کرده ایم.
ما این کاره نیستیم � 

وی افزود: اگر همین حاال تکلیفی را دست کم 
برای نمایشگاه گردشگری اسپانیا مشخص کنید 
حاضرم تا 10 س��ال سند بنویسم که فیتور را 
م��ا برگزار می کنیم اما تبلیغات آن را به کانون 
نسپارید چرا که ما دولتی هستیم چه می دانیم 
تبلیغ چیست. اگر انتظار دارید به عنوان دولت 
تبلیغ کنی��م، بدانید که ما تبلیغ کننده خوبی 
نیستیم. اگر انتظار دارید افراد مورد نظر شما را 
به نمایشگاه دعوت کنیم، بدانید ما دعوت کننده 
خوبی هم نیس��تیم. ما این کاره نیس��تیم. اگر 

توقع تان این اس��ت که برای شما شعار طراحی 
کنیم، ما این کار را نمی توانیم انجام دهیم. شما 
)بخش خصوصی( کار را دست بگیرید، ایمان دارم 
خودتان بهتر می توانید این کارها را انجام دهید. ما 
حوزه اجرایی هستیم و حاضریم در اجرا با بخش 

خصوصی شریک شویم.
اربابی اضافه کرد: وزارتخانه هیچ گردشگری 
را مستقیم وارد کش��ور نمی کند. شما )بخش 
خصوصی( این کار را انجام می دهید. بس��یاری 
از چیدمان ما بر اس��اس سیاست ها، خواسته ها 
و نیازهای شماست. آقای مونسان وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کار دستی 
انجام داده اند. ش��ورای سیاس��تگذاری بخش 
خصوصی را تش��کیل داده و اطالع دارم هر ماه 
هم جلسه ای با آنها دارد. در کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی هم می توان چنین رویه ای داشت.
عمان برای یك کلی�پ 600 � هزار دالر 

خرج می کند، ایران 30 میلیون تومان
او در ادامه این بحث گفت: ما نمی توانیم مثل 
کشورهای دیگر برای تبلیغ گردشگری هزینه 
کنیم مثال عمان 1/8 میلیارد دالر هزینه تبلیغ 
در نمایشگاه فیتور اسپانیا کرده، طبیعتا چنین 
هزینه ای از عهده ما خارج است. ما برای فضای 
مج��ازی یک کلیپ طراحی کرده ایم که حدود 
20، 30 میلیون تومان هزینه داش��ته است در 
حالی که عمان ح��دود 600 هزار دالر )به نرخ 
روز دالر بی��ش از هش��ت میلیارد تومان( فقط 
برای یک کلیپ هزینه کرده است. هر چند که 
ما ادعایمان بیش��تر از بقیه است مثال بیش از 
30 شرکت اعالم کرده اند که می توانند کلیپی 
با اس��تانداردهایی فراتر از کره زمین بسازند اما 
نتیجه کارش��ان چیز دیگری است. ما که مثل 
عمان نمی توانیم هزینه کنیم اما دس��ت کم با 
هم��ان 30 میلیون توم��ان می توانیم خروجی 
بهتری داش��ته باشیم و آژانس ها در آن نقش و 

حضور داشته باشند.
مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
درباره تاثیر حضور دولت و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دس��تی در نمایشگاه های 
بین المللی که پرس��ش مدیرمس��وول یکی از 
نشریات گردش��گری بود، اظهار کرد: نمی دانم 
چه تاثیری دارد اما گاهی مسبب ریل گذاری هایی 
بوده است مثال سال گذشته حضور آقای مونسان 
در فیتور باعث دیدار پادشاه اسپانیا از غرفه ایران 
شد. شاید دیدار و صحبت با مسووالن در راس 
گردش��گری در جریان نمایشگاه امسال هم در 

گردشگری ایران موثر باشد.
وی درب��اره احتم��ال لغو حض��ور ایران در 
نمایشگاه فیتور اسپانیا با توجه به شرایط کشور 
تاکید کرد:  اگر از آس��مان سنگ ببارد ایران در 
نمایشگاه گردش��گری اسپانیا شرکت می کند. 
دیدگاه مان این است که فیتور بسترساز آینده 

گردشگری است.
ما در شرایط جنگ نیستیم � 

اربابان در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با 
توجه به خدشه دار شدن امنیت منطقه از سوی 
آمریکا و قبل از آن تعبیری که رییس جمهور از 
شرایط ویژه کشور و جنگ داشتند، استراتژی 
برای حضور در این نمایش��گاه های بین المللی 
چیس��ت، گفت: نمایش��گاه های گردش��گری 
پدیده هایی نیس��تند که از طریق آنها سریع به 
نتیجه برسیم. تا این نمایشگاه هم دو هفته بیشتر 
باقی نمانده. در این مدت نمی توان اس��تراتژی 
تعریف کرد. اگر اجازه دهند کانون نمایشگاه هایی 
مثل اسپانیا را اجرا کند، حتما نقشه راهی برای آن 
تهیه می شود. این مسائل در برنامه ریزی بلندمدت 

به نتیجه می رسد.
او ادامه داد: ما در ش��رایط جنگی نیس��تیم 
و لباس های خاکی نپوش��یده ایم. اتفاقا مفهوم 
گردشگری با جنگ در تناقض است. قرار نیست 
گردش��گری را با جنگ گره بزنیم. معتقدیم با 
گردش��گری می توانیم مانع بس��یاری از وقایع 

شویم.
اربابان گفت: اس��تراتژی ما این است که در 
شرایط بحران در نمایشگاه گردشگری اسپانیا 
شرکت کنیم و ایران را در اذهان جا بیندازیم تا 
وقتی بحران رفع شد، تعداد گردشگری ورودی 
افزایش یابد. تعبیر من از اس��تراتژی غیر از این 
نیست. آژانس ها در این نمایشگاه حاضر می شوند 

تا بستر حضور گردشگران را فراهم کنند.
نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا از دوم تا 
ششم بهمن ماه )22 تا 26 ژانویه( در شهر مادرید 
برگزار می شود. این نمایشگاه چهلمین دوره خود 

را امسال سپری می کند. 
در نمایشگاه سال گذشته بیش از 10 هزار 
کمپانی گردشگری از جمله آژانس های مسافرتی، 
شرکت های توریسم محلی، سازمان های رسمی، 
تورگردان ها، شرکت های حمل و نقل، هتل ها و 
اقامتگاه ها، شرکت های خدماتی و مراکز آموزشی 
حضور داشتند. 8433 روزنامه نگار و بالگر نیز این 

نمایشگاه را پوشش دادند.
ایران امس��ال با 18 آژانس مسافرتی همراه 

با س��ازمان منطقه آزاد و یک ش��رکت فروش 
صنایع دستی در این نمایشگاه حضور دارد. غرفه 
ایران 297 متر و در سالن خاورمیانه در همسایگی 

مصر، لبنان، فلسطین و اردن است.
دس�ت به دامن خبرگزاری اسپانیا در  � 

وقت کم ایران
عبادرض��ا اس��المی، مدی��ر گردش��گری و 
صنایع دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در 
این نشست توضیح داد که طراحی غرفه امسال به 
دلیل عدم تفاهم با طراح، آنچنان که باید مدنظر 
نبوده در نتیجه در نمایشگاه امسال از طرح های 
قدیمی اس��تفاده شده است. ضمن اینکه قطع 

اینترنت در این جریان بی تاثیر نبوده است.
او، چاپ دو نشریه تخصصی درباره ایران به 
زبان اسپانیایی، اجرای مسابقه به زبان اسپانیایی، 
نصب نمایشگر هشت متری در کنار غرفه ایران، 
اجرای گروه های موس��یقی آیینی و استفاده از 
جاذبه س��ینما در معرفی ای��ران و حضور یک 
اینفلوئنسر فرانسوی که قبال ویدئوی »به ایران 
س��فر نکنید« را تهیه ک��رده، از جمله اقدامات 
پیش بینی ش��ده برای نمایشگاه فیتور 2020 

ذکر کرد.
نمایشگاه فیتور 2020 اسپانیا بخش ویژه ای را 
به نوآوری ها، خالقیت و استعدادها اختصاص داده 
که برنامه های پیش بینی شده از سوی ایران در 
این مسیر طراحی نشده است و به نظر می رسد 
بالتکلیفی در تعیین مجری و از سویی محدودیت 
زمانی، مانع از اجرای ایده های خالقانه ش��ود، 
چنان که مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی در این نشست تایید 
کرد: در فرصت زمانی باقی مانده حتی نمی توان 
تولید محتوای ویژه یا تبلیغات محیطی داشت، 
چراکه بهترین مسیرها را کشورهای دیگر برای 
تبلیغ گرفته اند و آن زمان که ما باید وارد ماجرا 

می شدیم در خوف و رجاء بودیم.
وی با بیان اینکه بیشترین تمرکز ایران روی 
تبلیغات عمومی است، گفت: اعتراف می کنم برای 
جذب متخصصان به این نمایشگاه خیلی موفق 

نبوده ایم. شاید رویکرد اصلی مان نبود.
اسالمی که برگزاری مراسم شب ایرانی را در 
این نشست به نظرسنجی گذاشت اما با انتقاد 
ش��رکت کنندگان با توجه به تجربه سال های 
پیشین مواجه شد، مذاکره و قرارداد با خبرگزاری 
»افه« اسپانیا را به عنوان اقدامی عملی تر پیشنهاد 
کرد و گفت: هزینه شب ایران را می توان صرف 

تبلیغ در این خبرگزاری کرد.
رای�زن ایران ب�ه زودی عازم اس�پانیا  � 

می شود
محمدعلی کیان��ی، مدیرکل همکاری های 
فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اس��المی در این نشست با 
اعالم اینکه رایزن فرهنگی ایران به زودی به اسپانیا 
اعزام می ش��ود، درباره هم��کاری با آژانس های 
مسافرتی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دس��تی در جریان این نمایشگاه اعالم 

آمادگی کرد.
او افزود: این سازمان 85 نماینده در 65 کشور 

دارد که همه آنها فعال هستند.
محمدعلی واقفی، قائم مقام جامعه تورگردانان 
ایران ام��ا در ادامه این س��خنان گفت: اجرای 
فم تری��پ به برنامه ریزی بلندم��دت و پول نیاز 
دارد. بخش خصوصی توان تامین این هزینه ها 

را ندارد.
دیگر اعضای حاضر در این نشست بر ضرورت 
تعیین سیاستی مش��خص برای اصالح چهره 
ایران در موقعیت کنونی اظهارنظر کرده و با ذکر 
مصداق هایی از برخی کش��ورها همچون مصر 
و اندونزی که همواره محل مناقش��ه بوده اند اما 
برای جذب گردشگر استراتژی تعریف کرده اند، 
خواستار تمرکز بیشتر بر اصالح چهره ایران در 

شرایط حاضر شدند.

کش و قوس بر سر امتیاز مالکیت غرفه ایران در نمایشگاه گردشگری اسپانیا

گوشت قربانی گردشگری

»مجموعه آثار خوشنویسی میرزا غالمرضا اصفهانی« 
نتیجه 40 سال کار پژوهشی مرحوم دکتر مظفر بختیار 
در شب بخارا رونمایی شد تا بر حافظه تاریخی هنرهای 
سنتی ایران نور توجه بتاباند و »ملک در حال آب رفتن 

خوشنویسی« را نجات دهد.
دکتر مظفر بختیار )1322 تا 1394(، استاد ادبیات 
فارسی دانش��کده ادبیات دانشگاه تهران، ایران شناس، 
فرهنگ شناس، فارسی پژوه، نسخه شناس و مترجم بود 
و به حوزه های مختلفی از جمله هنرهای تجسمی و به 
ویژه هنر خوشنویسی و روابط فرهنگی فعالیت می کرد 

و عالقه داشت.
ش��ب میرزا غالمرضا اصفهانی شامگاه دوشنبه )16 
دی( به کوش��ش مجله بخارا با حضور آیدین آغداشلو؛ 
نقاش و گرافیس��ت، زروان بختیار؛ فرزند مرحوم دکتر 
مظفر بختیار، نویسنده و گردآورنده کتاب مجموعه آثار 
خوشنویسی میرزا غالمرضا اصفهانی، محمدرضا اصالنی 
هنرمند و هنرپژوه، کرمعلی شیرازی خوشنویس و دیگر 
هنرمندان در خانه اندیش��مندان علوم انس��انی برگزار 

ش��د. در این شب میرزا غالمرضا اصفهانی خوشنویس 
ماه شب های بخارا شد تا با رونمایی از کتابی نفیس از 
آثارش بر حافظه تاریخی هنرهای س��نتی ایران بتابد 
و آنچه به دس��ت فراموشی س��پرده شده را به یاد هنر 

معاصر بیاورد.
میرزا غالمرضا از خوشنویسان بنام و برتر تاریخ خط 
نس��تعلیق و شکسته اس��ت که در تاریخ خوشنویسی، 
برخ��ی او را تنه��ا کس��ی می دانند ک��ه در هر دو هنر 

نستعلیق و شکسته در مقام استادی مسلم است.
 یکی از وجوه تمایز آثار خوشنویسی میرزا غالمرضا 
این بود که شکسته نویس��ی اش رنگ و بوی نس��علیق 

داشت. 
میرزا غالمرضا ب��ه تمامی دانگ ها و قالب های رایج 
در خوشنویسی تسلط داشته و خصوصا در قالب سیاه 

مشق شیوه نو ایجاد کرده بود.

در پایان این مراسم از کتاب مجموعه آثار خوشنویسی 
میرزا غالمرضا اصفهانی به کوشش زنده یاد مظفر بختیار 
شامل آثار و پژوهش های زندگینامه این خوشنویس پس 
از 40 سال کار مداوم رونمایی شد که موضوع سخنرانان 
این برنامه بر اطالعات و اسناد این کتاب متمرکز بود. 
کتاب چاپ ش��ده اثر نفیسی است که تنها در 500 
نسخه به  صورت کلکسیونی منتشر و به مبلغ دو میلیون 
تومان برای فروش عرضه شده است. 100 نسخه از آن 
با جلد س��وخته و همانند چاپ دس��تی قدیمی عرضه 

خواهد شد.
 در ای��ن کت��اب در فصول سیاه مش��ق 145 قطعه، 
کتابت 47 قطعه، کتیبه و لوحه نگاری 17 قطعه، طرح 
مهر و واگیره 24 قطعه، شکس��ته 26 قطعه، تعلیمی و 
سطرنویسی 46 قطعه و مستندات هفت قطعه تابلو از 

میرزا غالمرضا به چاپ رسیده است.

40 سال کار برای نجات ميراث ملك خوشنویسی
حفظ دستخط »میرزا غالمرضا«

ميراث

داوران 10 رشته  هنری بخش مسابقه دوازدهمین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر با نام طوبای زرین، 
معرفی شدند  و به این ترتیب عالوه بر 10 دبیر این 
بخش، 31 هنرمند برای داوری رشته های مختلف 
هنری  به این جشنواره پیوستند که اسامی آنها به 

شرح زیر است:
در رشته تصویرسازی علی هاشمی شهرکی، علی 
خدایی و پیمان رحیمی زاده، در رشته  خوشنویسی 
غالمحسین امیرخانی، یداهلل کابلی و رضا بنی رضی 
و در رشته سرامیک نیز مجتبی  قربانی شاه کوچکی، 

ص��ادق باقری و هیرب��د هم��ت آزاد داوری آثار را 
به عهده دارند.

همچنین در رشته عکاسی کیارنگ عالئی، شهریار 
توکلی و س��یف اهلل صمدیان و در رشته  کاریکاتور 
کامبیز درمبخش، جمال رحمتی و علی درخشی 

آثار را داوری خواهند کرد.
مه��دی مهدیان، علی باق��ری و مهدی فاتحی 
داوری آثار رشته گرافیک،  هادی عرب نرمی، کامبیز 

 صبری و رضا قره باغی داوری آثار رشته مجسمه و 
رضا یساولی، امیر طهماسبی و رضا مهدوی  داوری 

آثار بخش نگارگری را به عهده دارند.
در رش��ته نقاش��ی، آنه محمد تاتاری، یعقوب 
عمامه پیچ، رضا افسری و داور یوسفی آثار را داوری 
 خواهن��د کرد و در رش��ته هنرهای جدید نیز امیر 
راد، فرید شاهس��وارانی و سعید بهنام داوری آثار را 

 برعهده دارند.

دبیران رش��ته های تصویرسازی، خوشنویسی، 
سرامیک، کاریکاتور، گرافیک، مجسمه، نگارگری، 
 نقاشی و هنرهای جدید نیز مهنوش مشیری، رضا 
رینه ای، فرزاد فرجی، رویین محتشم، کیارش  زندی، 
اونیش امین الهی، روح اهلل شمسی زاده، بهمن شریفی، 

رضوان صادق زاده و آزاده گنجی  هستند.
دوازدهمین جش��نواره هنرهای تجسمی فجر 
23 تا 30 بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی تهران 

  برگزار می شود.

اسامی داوران بخش طوبای زرین جشنواره تجسمی فجر اعالم شد
جشنواره
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دعوت برای شکایت ملی علیه اینستاگرام
مرکز فناوری اطالعات و رسانه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به منظور احقاق حقوق کاربران ایرانی 
در اینستاگرام، از صاحبان حساب ها و 
صفحات حذف شده در اینستاگرام تقاضا 
کرده است در پویش شکایت علیه این 

شبکه اجتماعی شرکت کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی مرکز فناوری اطالعات و رسانه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در پی شهادت سردار سپهبد قاسم 
سلیمانی، شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت به حذف مطالب کاربران ایرانی در 
این زمینه اقدام کرده و برخی از حساب های کاربران کشور را مسدود کرده یا 

پست های آنها را با مضمون شهادت این سردار ملی حذف کرده است.
بنابر این گزارش، این اقدام برای چندمین بار بر جریان یک سویه اطالع رسانی 
و ش��یوه جدید اعم��ال حکمرانی ایاالت متحده آمریکا از طریق ش��بکه های 
اجتماعی وابسته به این دولت آمریکا صحه گذاشت و نشان داد مدعیان جریان 
آزاد اطالعات و ارتباطات، در عمل برای آزادی و حقوق کاربران فضای مجازی 

ارزشی قائل نیستند.
بر همین اس��اس مرکز فن��اوری اطالعات و رس��انه های دیجیتال وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی ضمن محک��وم ک��ردن اس��تبداد و دیکتاتوری 
رس��انه ای حاکم بر ش��بکه های اجتماع��ی و به منظور فراهم ش��دن امکان 
مطالبه حقوق تضییع ش��ده کاربران ایران اس��المی، از صاحبان حس��اب ها 
 و صفحات حذف ش��ده در اینس��تاگرام تقاضا می کند با مراجعه به نش��انی
 https://www.farhang.gov.ir/fa/instagrammediaterror  در 
این پویش شرکت کرده و زمینه ساز طرح شکایت در مجامع حقوقی بین المللی 
باشند.این فراخوان با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی به منظور احقاق حقوق 

کاربران ایرانی و انجام پیگیری های حقوقی اعالم شده است.

 ابداع روش جدیدی برای تشخیص اکسیژن
 در سیاره های فراخورشیدی

محققان آمریکایی روش جدیدی برای تش��خیص اکس��یژن در اتمس��فر 
سیاره های فراخورشیدی ابداع کرده اند؛ وجود اکسیژن در سیاره فراخورشیدی 
می تواند نش��انه مهمی از وجود حیات 

بیگانه باشد.
ب��ه گزارش ایرنا به نق��ل از روزنامه 
دیلی میل، س��یاره های فراخورشیدی، 
س��یاره هایی خارج از منظومه شمسی 
هس��تند که به دور ستاره ای به غیر از 
خورش��ید می چرخن��د، در این روش 
محققان آمریکایی با استفاده از تلسکوپ »جیمز وب« سازمان فضایی آمریکا 
)ناسا( برای شناسایی تغییرات سیگنال های نوری ناشی از مولکول های اکسیژن 

در هنگام برخورد استفاده می کنند.
به گفته ناسا، تلسکوپ فضایی جیمز وب حساسیت باورنکردنی برای خوانش 
نور نسبت به نسل قبلی خود دارد که به منجمان مرکز UC Riverside در 
کالیفرنیا به ابداع این روش کمک کرده است. این سیگنال ها می توانند به محققان 
کمک کنند تا تفاوت میان سیاره های فراخورشیدی را که دارای حیات بیگانه 

هستند از بقیه تشخیص دهند.
ادوارد شویترمن از اعضای موسسه نجوم ناسا، گفت: اکسیژن یکی از مهیج ترین 
مولکول هایی است که به دلیل پیوند آن با حیات می توان آن را تشخیص داد اما 

هنوز نمی دانیم که آیا حیات تنها به دلیل وجود اکسیژن در جو است یا خیر.
وی افزود: این فناوری به ما اجازه می دهد تا اکسیژن را در سیاره های زنده و 
مرده کشف کنیم، زمانی که مولکول های اکسیژن با یکدیگر برخورد می کنند، 
قسمت هایی از طیف نور مادون قرمز را که توسط تلسکوپ مشاهده می شوند، 
مسدود می کنند. ستاره شناسان با بررسی الگوها در آن نور می توانند ترکیب جو 

سیاره و اینکه چه مقدار از آن از اکسیژن تشکیل شده را تشخیص دهند.
معموال اکسیژن در زمین توسط ارگانیسم های زنده مانند گیاهان، جلبک ها و 
سیانوباکتری ها تولید می شود؛ وجود اکسیژن در سیاره های دیگر می تواند نشانگر 
فعالیت اشکال مشابه حیات باشد. با این حال برخی محققان پیشنهاد می کنند که 

اکسیژن می تواند در جو سیاره و بدون هیچ گونه فعالیتی از حیات جمع شود.

ظرفیت ICT افغانستان برای سرمایه گذاری 
فعاالن ایرانی

یک فعال حوزه فناوری اطالعات با بیان اینکه بخش خصوصی افغانستان 
پتانسیل همکاری با شرکت های ایرانی حوزه فاوا را دارد، گفت: فضای فعالیت 

ایرانیان در حوزه نرم افزار در این کشور باز است.
به گزارش مهر به نقل از فدراسیون فناوری اطالعات و ارتباطات، بابک ندرخانی 
 ICT با تاکید بر اینکه کشور افغانستان فضای خوبی برای سرمایه گذاری فعاالن
است، اظهار داشت: اشرف غنی رییس جمهور افغانستان به شدت بر ایجاد شهر 
هوشمند، دیجیتال سازی و بسترهای الکترونیک در این کشور تاکید دارد و از 
سوی دیگر بخش خصوصی افغانستان کامال پتانسیل این را دارد که با ایران 

وارد همکاری شود.
وی با ذکر چند نکته برای فعاالن فناوری اطالعات که قصد حضور در بازار 
ICT افغانس��تان را دارند، گفت: هزینه ها و تجهیزات بسترهای الکترونیک را 
کش��ورهای اروپایی به طور خاص در افغانستان ارائه می دهند و در بسیاری از 
حوزه ها فعال فضایی برای حضور ایرانی ها وجود ندارد، البته این حوزه ها بیشتر 
به بخش دولتی مرتبط می شود. اما در بخش خصوصی این فضا اکنون وجود 
دارد. بخش خصوصی در افغانستان هزینه های خود را تامین می کند و ترجیح 
می دهد با ایران همکاری داشته باشد، چرا که آنها به ایران نزدیک هستند و دو 

طرف زبان و فرهنگ مشترک با یکدیگر دارند.
ندرخانی با بیان اینکه میزان قیمت تمام ش��ده محصوالت در افغانس��تان 
به شدت با داخل کشور متفاوت است، افزود: کسانی که عالقه مند به فعالیت 
در حوزه ICT افغانستان هستند باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که در 
افغانستان یک نرم افزار خوب حسابداری حدود 100 تا200 دالر قیمت دارد. 
این در حالی است که یک نرم افزار معمولی حسابداری ایرانی با قیمت یک تا دو 
میلیون تومان در بازار موجود نیست و نسخه های بسیار معمولی نرم افزارهای 

داخلی زیر سه تا چهار میلیون تومان به فروش نمی رود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی افغانستان کامال پتانسیل این را دارد که 
وارد همکاری با ایران شود، در مورد حوزه هایی که قابلیت فعالیت برای ایرانی ها 
وجود دارد، گفت: در حال حاضر فضای فعالیت در حوزه نرم افزار در این کشور 
بیشتر است، چرا که ایران تولید کننده عمده سخت افزار نیست و در مواردی 
هم که قابلیت آن وجود دارد به دلیل اینکه کمک هایی که افغانستان از اروپا 
و آمریکا دریافت می کند، اجازه مانور به محصوالت ایرانی داده نمی شود اما در 

حوزه نرم افزار فضا به مراتب باز تر است.
این کارشناس فناوری اطالعات با اشاره به اینکه در حوزه بانکی نیز فضا 
برای فعالیت زیاد اس��ت، افزود: هنوز مردم در افغانستان همگی حساب یا 
کارت بانکی ندارند و فروش دس��تگاه های پوز می تواند بس��یار موفق باشد. 
حتی بانکداری الکترونیک هم راه اندازی نش��ده و فضا در این زمینه کامال 
فراهم است. از سوی دیگر حوزه های خدمات ارزش افزوده مبتنی بر موبایل 
)وس( کامال موضوع جدیدی اس��ت و همچنین ساختارهای تلویزیون های 
اینترنتی و رسانه های مرتبط با آنها نیز از قابلیت باالیی برای سرمایه گذاری 

برخوردار است.

 CES2020 جهان صنعت«- نمایشگاه«
مانند هر س��ال مکانی است برای رونمایی از 
تازه تری��ن فناوری ه��ا و اختراعات جذابی که 
می توانند سبک زندگی مردم را به طور کامل 
تغییر دهند؛ از تاکسی پرنده گرفته تا ورزش 
با واقعیت اف��زوده، از درهای خالق گرفته تا 
می��ز کاری که به صفحه کلید تغییر می کند. 
م��ا در خاورمیانه همیش��ه ملته��ب، همواره 
بح��ران زده هس��تیم و مخترع��ان، غول های 
فناوری و افراد نخبه دنیا در تالش برای تسهیل 
زندگی انسان. هر بار که این نمایشگاه برگزار 
می شود شواهدی ارائه می شود مبنی بر تحول 
چشمگیر زندگی انسان. رییس جمهور آمریکا 
تهدید می کند آثار باس��تانی کش��ورمان را از 
میان خواهد برد و مخترعان از سراس��ر دنیا 
به الس وگاس می آیند تا فناوری را به خدمت 
انس��ان و اقتصاد درآورند. اینجا ممکن است 
با خاک یکس��ان ش��ود و آمریکا تاکسی های 
پرن��ده را در اختیار مردمش قرار دهد. به هر 
روی فناوری همواره در حال توس��عه اس��ت، 
خالقیت همیش��ه در خدمت انس��ان است و 
در عص��ر س��رعت، زندگی همیش��ه در حال 

تغییر است.
از تاکس�ی پرن�ده هیون�دای و اوبر  � 

رونمایی شد
دو ش��رکت هیوندای و اوبر در نمایش��گاه 
فناوری CES2020، از تاکسی پرنده ای که 

محصول همکاری آنهاست، رونمایی کردند.
ب��ه گزارش انگجت، تاکس��ی پرن��ده اوبر 
گامی دیگر به واقعیت نزدیک ش��ده اس��ت. 
 CES2020  اوبر و هیوندای در نمایش��گاه
از تاکسی پرنده ای رونمایی کرد که پیشتر در 
مورد آن صحبت شده بود. این تاکسی پرنده 
موس��وم به اس- ای1 قرار است در نهایت در 

سفرهای اوبر مورد استفاده قرار گیرد.
این تاکسی هوایی تمام  الکتریک می تواند 
به صورت عمودی از زمین بلند ش��ود و فرود 
بیاید و تا چهار مسافر را نیز در هر سفر جابه جا 
کند. سرعت حرکت تاکسی پرنده در هر سفر، 
به 290 کیلومتر بر ساعت می رسد و می تواند 
تا 96 کیلومتر را طی کند. اگرچه نخس��تین 
نمونه این تاکسی پرنده فعال با یک خلبان به 
نمایش درآمده اما در نهایت قرار اس��ت یک 

وسیله نقلیه خودران باشد.
تاکسی پرنده هیوندای مانند تاکسی های 
اوبر به سرویس پشتیبانی وسایل نقلیه خودران 
متصل خواهند شد. در این فرآیند همکاری، 
هیوندای قرار است تاکسی ها را بسازد و به کار 
بگیرد و اوبر نیز سرویس پشتیبانی هوایی را 

فراهم کند.
اب��داع این خودروی پرنده، تغییراتی را در 
برنامه موس��وم به »الوی��ت« که به اوبر تعلق 
دارد و انتظار می رود در سال 2023 راه اندازی 
ش��ود، اعمال خواهد کرد. این برنامه تا امروز 
با معرفی شرکت های سازنده هواپیما از جمله 

بل، بوئینگ و امبرائر همراه بوده است.
اوبر اشاره کرد که هیوندای، ساخت خودرو 
در مقیاس جهانی را تجربه کرده و این موضوع 
می توان��د به آغاز این طرح در س��طح جهانی 
کمک کند و هزینه های س��اخت تاکسی های 
پرنده را نیز کاهش دهد. هر دو ش��رکت باور 
دارند که صنعت حمل و نقل در حال تغییر است 

و قصد دارند در این زمینه، پیشرو باشند.
اس�تون مارتی�ن سیس�تم جدی�د  � 

دوربین های سه گانه را رونمایی کرد
در نمایشگاه CES2020، استون مارتین 
سیس��تم جدید دوربین سه گانه برای تبدیل 
آینه عق��ب به صفحه دیجیت��ال را رونمایی 

کرد.
استون مارتین به دنبال بهبود دید رانندگان 
خودروهای لوکس خود اس��ت. در  این  زمینه 
این خودروساز بریتانیایی با همکاری شرکت 
جنتکس سیس��تمی مبتنی بر دوربین تولید 
کرده است که آینه عقب را به صفحه  نمایشی 
تفکیک ش��ده ب��دل می کن��د. این سیس��تم 
بدون حذف آینه عقب خودرو با اس��تفاده از 

تکنول��وژی جدید و دوربین های تعبیه ش��ده 
روی س��قف و کنار خ��ودرو نمایی از عقب و 
اط��راف خ��ودرو را به صورت لحظ��ه ای روی 
آین��ه عقب نمایش می دهد. این ش��رکت در 
نمایشگاه CES2020این سیستم جدید را 

رونمایی کرده است.
استفاده از دوربین های جانبی و آینه های 
عق��ب دیجیتال مدتی اس��ت در خودروهای 
مختلف به کار می رود اما به نظر نمی رسد این 
سیس��تم ها بتوانند ب��ه  زودی جای آینه های 
معمول��ی را به طور کامل بگیرن��د. به همین 
 دلیل استون  مارتین با ترکیب تکنولوژی های 
جدید و آینه های معمولی تصمیم گرفته است 
راه حلی بینابین پیشنهاد دهد. آینه  عقب جدید 
استون مارتین که با همکاری جنتکس ساخته 
شده، می تواند به طور کامل به نمایشگر تبدیل 
ش��ود و نمایی همه جانبه از خودرو ارائه دهد. 
این آینه به سیستم خاموشی خودکار مجهز 
اس��ت که می تواند در زمان اس��تفاده  نکردن 
به عنوان نمایش��گر، به حالت عملکرد عادی 

به عنوان آینه الکتروکرومیک بازگردد.
ای��ن آینه به راننده اج��ازه می دهد حالت 
دلخواه خود از نمای دوربین ها را انتخاب کند. 
برتری این سیستم در مقایسه  با تکنولوژی های 
مش��ابه در این اس��ت که اس��تون مارتین با 
ادغام تکنولوژی جدی��د با آینه های معمولی 
جلوی ه��ر گونه ایراد فن��ی در دوربین ها یا 
کارکرد نامناس��ب در ش��رایط آب وهوایی بد 

را گرفته است.
 همچنین این سیس��تم به تنظیم کننده 
خودکار مجهز اس��ت که با تش��خیص تغییر 
زاویه آینه ها به وس��یله راننده می تواند زاویه 
دوربین ها را برای ایجاد نمای بهینه از اطراف 
خودرو تغییر دهد. به عالوه، آینه  عقب جدید 
استون مارتین می تواند در انواع صاف و خمیده 
تولید شود تا با استانداردهای محلی کشورهای 
مختل��ف هماهنگ باش��د. انتظار م��ی رود از 
این آینه در مدل های آینده اس��تون مارتین 

استفاده شود.
LG � از در ورودی هوشمند با قابلیت 

تشخیص چهره رونمایی کرد
LG در نمایش��گاه CES2020 از دری 
هوش��مند با قابلیت های جالب رونمایی کرد. 
در کن��ار بس��یاری از محص��والت رونمای��ی 
شده در نمایش��گاه LG ،CES2020 دری 
هوشمند رونمایی کرده است. دیوید پریست 
گزارش نوی��س cnet ای��ن در را »دری برای 
آینده« توصیف کرده اس��ت. او در بخشی از 
گزارش خود می نویس��د: این در برای سلیقه 

من کمی بیش از  حد خودنمایانه اس��ت. من 
که در مناطق متوس��ط غرب آمریکا زندگی 
می کنم، از این در برای منزلم استفاده نخواهد 
کرد. با وجود این، این محصول برای بسیاری 
از مشکالتی که تقریبا هر هفته با آنها مواجه 

هستم، راه حل هایی کاربردی دارد.
این در هوشمند بعد از اسکن چهره کاربر و 
تایید هویت او، به صورت خودکار باز می شود. 
همچنین محفظه هایی جداگانه برای دریافت 
بسته های مختلف دارد. یکی از این محفظه ها 
برای دریافت بس��ته های معمولی و محفظه 
دیگر برای دریافت بس��ته های ح��اوی مواد 

فاسدشدنی طراحی شده است.
محفظ��ه مخص��وص دریافت بس��ته های 
حاوی مواد فاسدشدنی مشکالت کاربرانی را 
برطرف می کند که در س��اعات مختلف مواد 
غذایی س��فارش می دهند. ای��ن محفظه در 
واقع یخچالی کوچک است که کاربر می تواند 
با خیال راحت محصول سفارش  داده شده را تا 

زمان رسیدن به منزل در آن نگهداری کند.
همچنی��ن با وجود ای��ن محفظه ها کاربر 
می تواند حت��ی در زمان حضور در منزل هم 
بدون خارج ش��دن از در، بس��ته های خود را 
تحویل بگیرد. ای��ن مزیت برای بیرون نرفتن 

در هوای نامساعد کاربرد دارد.
پریس��ت در بخش دیگری از گزارش خود 
می نویس��د: رونمایی از ای��ن محصول باعث 
می ش��ود محصوالتی مثل قفل های هوشمند 
ی��ا محفظه ه��ای تحویل خ��ودکار محصول 
کاربردی تر ش��وند. خانه های جدید واقعا در 

حال مفیدتر شدن هستند.
در قس��مت داخلی این در صفحه نمایشی 
ق��رار دارد که با کمک آین��ه، تمام اطالعات 
مورد نیاز کاربر را نشان می دهد. این اطالعات 
شامل وضعیت ترافیک بیرون، آب و هوا، مواد 
غذایی دریافت ش��ده و اطالعاتی از این دست 

می شود.
پریس��ت درباره این بخش می نویسد: من 
طرفدار این ایده نیستم که محصوالت مرتبط 
با منازل هوش��مند حتما باید صفحه  نمایش 
داش��ته باش��ند. به  همین  دلیل، در برخورد 
اول زیاد ب��ه آن توجه نکردم اما بعدا متوجه 
شدم داشتن آینه تمام قد که بیرون خانه ام را 
در داخل به من نش��ان دهد، چقدر می تواند 
کاربردی باشد. همیشه بیشتر از آنکه بخواهم، 
مجبورم با لباس خواب از خانه بیرون بروم و 
همیش��ه به من یادآوری می شود باید دستی 

به موهایم بکشم.
گزارش نویس cnet گزارش خود را درباره 

محصول جالب و جدی��د LG با این عبارات 
به پایان می برد:

متاسفانه دهه ها طول می کشد دستگاه هایی 
شبیه این به بیشتر خانه ها برسند. با وجود این 
زمانی ک��ه آماده ورود به آین��ده فناوری های 
هوش��مند خانگی باش��یم، این در منتظر ما 

خواهد بود.
فناوری  سامس�ونگ می�ز کار را به  � 

صفحه کلید تبدیل می کند
فن��اوری   نمایش��گاه  در  سامس��ونگ 
CES2020از یک صفحه کلید جدید رونمایی 

کرده که مبتنی بر هوش مصنوعی است.
ب��ه گزارش بیزینس  اینس��ایدر، ش��رکت 
سامس��ونگ در می��ان پروژه های جدید خود 
از ی��ک نرم افزار مبتنی بر ه��وش مصنوعی 
رونمای��ی کرده که به کارب��ر امکان می دهد 
یک صفحه کلید مجازی را روی س��طح خالی 

ایجاد کند.
این نرم افزار موس��وم به »سلفی تایپ« از 
دوربین س��لفی تلفن همراه، تبلت یا لپ تاپ 
کمک می گیرد تا حرکات انگش��تان کاربر را 
ردیاب��ی کند و آنها را ب��ه صفحه کلید انتقال 
دهد. س��لفی تایپ به هیچ تجهیزات اضافه ای 
نیاز ندارد و شاید بتواند یک جایگزین مناسب 

و قابل حمل برای صفحه کلید باشد.
افرادی که در محل کار خود، نیاز ضروری 
ب��ه صفحه کلی��د دارند و احس��اس می کنند 
صفحه کلیده��ای معمول��ی، بی��ش از اندازه 
سنگین هستند، می توانند سلفی تایپ را تهیه 
کنند. نرم افزاری مانند س��لفی تایپ می تواند 
مشکل این افراد را حل کند و هیچ برنامه ریزی 

پیشرفته ای را نیز از کاربر خود نمی طلبد.
با وجود این نرم افزار، دیگر نیازی نیست که 
کاربر همیشه به صفحه کلید خود نگاه کند و 

می تواند به راحتی به تایپ کردن بپردازد.
سامسونگ، نمونه های س��لفی تایپ را در 
نمایش��گاه فن��اوری CES2020به نمایش 

گذاشته است.
کمپان�ی TCL � از اولین گوش�ی های 

خود رونمایی کرد
 CES2020 در نمایشگاه TCL کمپانی
 TCL از اولین گوش��ی های خود ب��ا نام های
 5G 10 TCL 10 وL Pro، TCL 10

رونمایی کرد.
م��دل 5G 10 TCL ک��ه گل سرس��بد 
گوشی های TCL محسوب می شود، اینترنت 
5G را با قیمت ک��م به ارمغان می آورد. این 
مدل از پردازنده سری 7 اسنپدراگون )احتماال 

اسنپدراگونG 765(  نیرو می گیرد.

نمایش��گر ب��زرگ حفره دار، پنل پش��تی 
شیشه ای، حسگر اثر انگشت فیزیکی، دوربین 
چهارگانه و دو ماژول فالش LED دوگانه از 
دیگر ویژگی های 5G 10 TCL  هس��تند. 
جزئیات دوربین منتش��ر نشده، ولی با توجه 
ب��ه رندره��ا دوربین اصلی 64 مگاپیکس��لی 
خواهد بود. قیمت این مدل هنوز مش��خص 

نشده است.
گوش��ی L 10 TCL مدل پایه محسوب 
شده و به دوربین چهارگانه با دوربین اصلی 48 
مگاپیکسلی و حسگر اثرانگشت فیزیکی مجهز 
ش��ده و دوربین سلفی آن درون ناچ حفره ای 
قرار گرفته است. پنل پشتی شیشه ای آن نیز 

زیر نور خطوط مورب را نمایش می دهد.
مدل Pro 10 TCL شباهت های زیادی 
ب��ه م��دل5G 10 TCL  دارد با این تفاوت 
که نمایش��گر آن از نوع AMOLED است 
و دوربی��ن س��لفی آن درون ناچ جای گرفته 
اس��ت. پنل پشتی آن نیز با نمایش الگوهای 
درخشنده، گوشی وان پالس 7 پرو را در ذهن 

تداعی می کند.
این مدل برخالف مدل 5G 10 TCL، از 
دو فالش LED تکی بهره برده و دوربین اصلی 
آن نیز 64 مگاپیکسلی است. این مدل برخالف 
دو مدل ذکر ش��ده، از حسگر اثر انگشت زیر 

نمایشگر برخوردار است.
مربی ورزشی شخصی سامسونگ � 

سامس��ونگ س��ال قبل از لباس روباتیک 
GEMS رونمایی کرده بود که عالوه بر اصالح 
وضعیت بدن، به راه رفتن کمک می کرد. حال 
سامس��ونگ این وسیله بلندپروازانه را به یک 

مربی ورزشی شخصی تبدیل کرده است.
سامسونگ از عینک واقعیت افزوده خود نیز 
رونمایی کرد که به گوشی گلکسی متصل شده 
بود و کاربر می توانس��ت با آن باشگاه ورزشی 
دلخواه را انتخاب کرده و از راهنمای انگیزشی 

برای ورزش کردن کمک بگیرد.
اس��کلت خارجی GEMS حرکات کاربر 
را حین ورزش کردن دنبال کرده و راهنمای 
ورزش��ی عالوه بر ش��مارش تعداد حرکت ها، 
بازخوردهای��ی مث��ل »خوب��ه« و »توازنت را 
حف��ظ کن« می ده��د. پس از اتم��ام ورزش 
کارب��ر می تواند جزئیات عملک��رد خود را در 
اپلیکیشن موبایل تماشا کرده و ورزش کردن 

خود را بهبود دهد.
ب��ه عبارت کوتاه این سیس��تم ترکیبی از 
عینک واقعیت افزوده و بازی ویدئویی اس��ت 
که ورزش کردن را آسان می کند. هنوز معلوم 
نیس��ت سامس��ونگ چه زمانی این سیستم 
را وارد ف��از تجاری می کن��د ولی نمایش آن 
امیدوارکننده بود و اهداف سامس��ونگ را در 

حوزه ورزش نشان داد.
»بال�ی«؛ ت�وپ روباتی�ك جدی�د  � 

سامسونگ
ش��رکت نامی سامس��ونگ طی نمایشگاه 
CES2020 از روبات هوشمند خود موسوم 

به »بالی« رونمایی کرد.
به گزارش س��ی نت، این روبات هوشمند 
نه تنه��ا قادر ب��ه کمک به کارب��ران در انجام 
امور خانه است بلکه می تواند از خانه آنها نیز 

محافظت کند.
این روبات که ظاهری همانند توپ تنیس 
دارد می تواند یار بس��یار خوبی برای کاربران 
باش��د و همیش��ه به آنها در کار خانه کمک 

کند.
شرکت سامسونگ پس از رونمایی از این 
روب��ات اظهار کرد: روب��ات Ballie می تواند 
دوس��ت جدید بچه ه��ا و حیوان��ات خانگی 
کاربران باش��د و عالوه بر آن درون این روبات 
دوربینی تعبیه شده است که می تواند توسط 
آن عکسبرداری کند. از آنجایی که این روبات 
مجهز به فناوری هوش مصنوعی است می تواند 
دس��تیار خوبی برای کاربران در انجام اموری 

مانند ورزش کردن نیز باشد.
شرکت سامس��ونگ تاریخ عرضه و قیمت 

این روبات را اعالم نکرده است.

  CES 2020 تازه های تکنولوژی در نمایشگاه فناوری

رونمایی از تحول زندگی

قابلیت جدید یوتیوب ب��ه کاربران این امکان را داده 
که در حین تماشای ویدئو روی صفحه نمایش بزرگ تر، 
با اس��تفاده از فرمان صوتی به جست وجو در این شبکه 

اجتماعی بپردازند.
به گزارش ایتنا به نقل از وب س��ایت خبری تحلیلی 
Engadget، قابلیت های عرضه ش��ده برای یوتیوب در 
روزهای پایانی س��ال 2019 موجب تحول زیادی در این 

شبکه اجتماعی شده است.
گزارش ها نشان از آن دارند که کاربران نه تنها از این  پس 
در حین تماشای ویدئو در صفحه نمایش بزرگ تر می توانند با 
جست وجوهای خود در نرم افزار یوتیوب را با فرمان صورتی 
انج��ام دهند، بلکه می توانند این ویدئوهای HDR را روی 

پلی استیشن 4 و پلی استیشن 4پرو هم تماشا کنند.
عالوه بر این، قابلیت های مرتبط با تماشای ویدئو در 

این شبکه اجتماعی به اینجا ختم نمی شود.
وب سایت آلمانی SmartDroid به قابلیت جدیدی 
اش��اره کرده که در حال حاضر به صورت آزمایشی برای 
تعداد معدودی از کاربران اندروید فعال ش��ده است. این 
قابلیت به کاربران اجازه می دهد که هنگام تماشای ویدئو 
روی ی��ک صفحه نمایش دیگر، اف��زار یوتیوب را به یک 

دستگاه کنترل از راه دور تبدیل کنند.
در حال حاضر کاربرانی که نرم افزار خود را برای تماشای 

ویدئو به تلویزیون بزرگ تری متصل کرده اند، می توانند تنها 
از کلیدهای توقف، پخش و تنظیم صدا استفاده کنند.

با این  حال، قابلیت جدید یاد شده نرم افزار را به یک 
کنترل کنن��ده جدید تبدیل می کند ک��ه مرور ویدئوها، 
دسترسی سریع تر به کپشن ها و تنظیمات کیفیت پلی بک 

را آسان تر می کند.
در صورتی  که این قابلیت آزمایشی برای شما هم فعال 
شده، می توانید از طریق پنل صدایی که به با کلیک روی 
دکمه »cast« برایتان به نمایش درمی آید به این المان ها 

دسترسی پیدا کنید.

بلومبرگ طی گزارشی نوشت: جنگ دیجیتالی، ممکن 
اس��ت یکی از گزینه های ایران برای انتقام از آمریکا به دلیل 

شهادت سردار سلیمانی باشد.
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، در حالی که ایران 
وعده داده که انتقام حمله هوایی آمریکا به سردار سلیمانی را 
خواهد گرفت، به گفته ناظران، جنگ دیجیتالی ممکن است 
یکی از گزینه های حمله مستقیم ایران به منافع آمریکا باشد.
جیمی لوئیز، معاون مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در 
واشنگتن که در زمینه امنیت سایبری فعالیت می کند گفت: 
اطمینان دارم که هکرهای ایرانی فهرس��تی از عملیات های 
سایبری را )علیه منافع آمریکا( آماده کرده اند. اگر آنها بتوانند 
اهداف درست آمریکایی را شناسایی کنند، حمالت سایبری 

می تواند وسوسه انگیز باشد.

میالن پاتل، افسر ارشد فناوری بخش سایبری اف بی آی 
نیز می گوید نگران اس��ت ک��ه در گام بعدی چه رخ خواهد 
داد، زیرا ایران در گذش��ته نشان داده که به هدف قرار دادن 
زیرساخت های حیاتی عالقه مند است. حمله به نیروگاه های 
برق می تواند موجب بیش��ترین خس��ارت در دنیای واقعی 
شود.حمالت سایبری همچنین می تواند برای ایجاد تاثیرات 
مختل کننده ش��ود که بر زندگی میلیون ها آمریکایی تاثیر 
بگذارد. در دنیای متکی به رایانه، هکرها می توانند به راحتی 
موجب بس��ته ش��دن بنادر، ایجاد اختالل در ش��بکه های 

حمل و نقل و باز شدن سدها شوند.
بر اس��اس این گزارش ایران قبال نشان داده که تمایل به 

استفاده از این نوع حمالت دیجیتالی برای هدف قرار دادن 
برخی از بزرگ ترین بانک های جهان، بزرگ ترین تولید کننده 

نفت جهان و امپراطوری کازینویی سندز دارد.
شواهد حاکی از اقدامات تالفی جویانه سایبری ایران روز 
چهارم ژانویه و زمانی آش��کار شد که سایت اینترنتی برنامه 
کتابخانه فدرال آمریکا توس��ط هکرهای ایرانی هک ش��د و 
پیام هایی ضدآمریکایی روی آن قرار گرفت. این سایت از آن 

روز از دسترس خارج شده است.
در س��ال 2013، هکرهای ایرانی به سیستم کنترل یک 
سد کوچک در نیویورک نفوذ کرده بودند، هر چند نتوانستند 
کنترل دروازه ورودی را که میزان آزادس��ازی آب را تنظیم 

می کند در اختیار بگیرند. مش��خص نیست هکرهای ایرانی 
قصد داشتند آب سد را آزاد کنند یا خیر.

به گفته نورمن رول، مامور سابق سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )سیا( قطعا حمالت سایبری در ماه های آینده افزایش 
خواهد یافت. اس��تراتژی سایبری ایران به دنبال تحقق سه 
هدف خواهد بود: تنبیه آمریکا، بازدارندگی جهت جلوگیری 

از حمالت آینده آمریکا و تقویت وجهه ایران.
لوئیز افزود: اگر ایرانیان تصمیم به تالفی از طریق حمله 
س��ایبری بگیرند، احتماال هدفی چشمگیر و پرسر و صدا را 
انتخاب خواهند کرد. »س��وال اصلی اینجاست: آیا آنها یک 
هدف نمادین بانک ها را انتخاب می کنند؟ یا تالش خواهند 
کرد هدفی نمادین و در عین حال مختل کننده را بر گزینند.« 

باید منتظر ماند و دید.

افزوده شدن امکان جست وجوی صوتی در یوتیوب

بلومبرگ: آیا ایران انتقام شهادت سردار سلیمانی را از طریق جنگ سایبری هم می گیرد

نرم افزار

سایبری
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رکود غیرتورمی بازار مسکن تا نیمه اول سال آینده 
ادامه دارد

تس�نیم- نایب رییس اتحادیه امالک با اش��اره به اینکه بازار مس��کن 
یک بخش اقتصادی دیر تاثیرپذیر اس��ت، گفت: تا پاییز س��ال آینده رکود 
غیرتورمی بر بازار مس��کن حاکم است. حسام عقبایی با یادآوری اینکه در 
نیمه اول امس��ال  رکود تورمی بر بازار مس��کن حاکم بود،  اظهار کرد: در 
شش ماه اول سال جاری همواره میزان معامالت مسکن کاهشی همراه با 

افزایش قیمت ها بود.
وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته نیمه دوم بازار مسکن 
وارد  رکود غیرتورمی شد که شاهد رکود معامالت هستیم و دیگر خبری از 
افزایش قیمت ها نیست و در واقع نرخ ها در بازار مسکن ثبات دارد. وی با 
بیان اینکه رکود غیرتورمی بازار مسکن تا پایان سال همچنان ادامه خواهد 
داش��ت،  تصریح کرد: بازار مس��کن یک بخش دیر تاثیرپذیر است و بر این 
اساس نیمه اول سال آینده نیز رکود غیرتورمی برای این حوزه پیش بینی 
می شود. نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد: از این رو در شش 
ماه اول سال 99 میزان معامالت رشد چشمگیری نخواهد داشت و قیمت ها 

با ثبات نسبی همراه خواهد بود.

مقام مسوول سازمان هواپیمایی:
پروازهای عبوری از آسمان ایران محدودیت ندارد

تسنیم- مقام مسوول س��ازمان هواپیمایی با تاکید بر اینکه آسمان 
ایران جزو امن ترین مناطق پروازی است، گفت: هیچ تغییری در پروازهای 
عبوری از آسمان ایران روی نداده است.  مرتضی دهقان معاون هوانوردی 
و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه آسمان ایران 
امن است، تصریح کرد: هیچ تغییری در پروازهای آسمان ایران رخ نداده 
اس��ت و پرواز ها کمافی الس��ابق در حال انجام است. وی تاکید کرد: ایران 
یکی از کش��ورهایی است که بیش��ترین امنیت را برای پروازهای عبوری 
دارد. وی  ادامه داد: ایران مانند گذش��ته پرواز کش��ورهای دیگر را از فراز 
آسمان خود می پذیرد و تاکنون هیچ کشوری برای پرواز از آسمان ایران 

محدودیت ایجاد نکرده است.

انتقاد از کلنگی تلقی کردن ساختمان ۲۰ سال ساخت
وزارت راه وشهرسازی- مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه در ایران 
عرف اس��ت که پس از 20 س��ال ساختمان را کلنگی تلقی و آن را نوسازی 
می کنند گفت: با این اقدام هم سرمایه های ملی هدر می رود و هم حجم انبوهی 

نخاله ساختمانی وارد طبیعت می شود.
ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به اینکه صنعت ساختمان یکی از صنایعی 
اس��ت که س��هم زیادی در مصرف سوخت های فسیلی دارد، گفت: با وجود 
هزینه های سنگینی که برای ساخت وساز می شود، در ایران عرف این است 
که پس از 20 سال ساختمان را کلنگی تلقی و آن را نوسازی می کنند. وی 
ادامه داد: این در حالی است که با این اقدام هم سرمایه های ملی هدر می رود 
و هم حجم انبوهی نخاله ساختمانی وارد طبیعت می شود. از این رو باید به 
دنبال روش های اصولی برای افزایش عمر بنا و در عین حال کاهش هزینه های 

ساختمانی باشیم.
رحیمی انارکی با اشاره به اینکه سازنده های حرفه ای استفاده کننده از 
فناوری های نوین در حوزه ساخت و ساز، تسهیالت 170 میلیونی معادل 
2/5 برابر سنتی سازها را از  بانک مسکن دریافت می کنند، گفت: تنظیم 
سیاست های اعتباری بر مبنای روی آوردن به استفاده از فناوری های جدید 
رفته رفته اثر خود را نشان می دهد طوری که در هشت ماهه امسال، 2/2 
درصد تس��هیالت پرداختی از آن اس��تفاده کنندگان از فناوری های نوین 
ش��ده و 17/5 درصد نیز به س��ازنده های حرفه ای پرداخت ش��ده است. 
 با این حال همچنان سنتی س��ازها 80 درصد از تس��هیالت س��اخت را 

دریافت می کنند.
وی با اشاره به اینکه مباحث معماری پایدار جای خود را در صنعت ساختمان 
کشور باز کرده و به تدریج رایج می شود، اظهار کرد: این موضوع که دستورالعمل 
معماری متناس��ب با اقلیم تدوین شود، در دستور کار قرار گرفته و ذیل آن 

مباحثی که به کاهش مصرف انرژی منجر شود نیز لحاظ می شود.

شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خبر
در مناطق شهری در فصل پاییز امسال به عدد

162/8 رس��ید که نس��بت ب��ه فصل قبل 
7/2 درصد افزایش داش��ته اس��ت. بر اس��اس 
گزارش شاخص قیمت اجاره  واحدهای مسکونی 
خانوارهای ش��هری پاییز 1398 از سوی مرکز 
آمار در فصل پاییز 1398، شاخص قیمت اجاره  
واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 
162/8 رسید که نسبت به فصل قبل )151/9(، 

7/2 درصد افزایش داشته است.
در این فصل بیش��ترین ن��رخ تورم فصلی 
مربوط به استان همدان با 13/7 درصد افزایش 
و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی 

با 1/7 درصد افزایش است.
در حالی که متولی بخش مس��کن سرگرم 
ثبت ن��ام ط��رح ملی مس��کن اس��ت و برنامه  
کوتاه مدتی برای مهار ب��ازار اجاره وجود ندارد، 
مس��تاجران به دنبال دریافت وام جهت تامین 
ودیعه مسکن اجاره ای هستند. بازار اجاره مسکن 
در روزهای اخیر که بازار خرید و فروش مسکن در 
رکود به سر می برد، سیر صعودی در پیش گرفته 
و با توجه به اینکه متولی آن نیز مشخص نیست، 
امکان کنترل آن وجود ندارد. نتیجه اینکه به دلیل 
گرانی مسکن و ناتوانی دهک های یک تا هفت در 
خرید مسکن، این دهک ها باالجبار باید به بازار 
اجاره بها هدایت شوند که این اتفاق سبب شده 
برخالف بازار خرید و فروش مسکن که دست باال 
با خریدار است نه مالک، تعیین کننده اجاره بها، 

موجر باشد نه مستاجر.
گ��زارش بان��ک مرک��زی از وضعی��ت بازار 
اجاره به��ای مس��کن در آذرماه نی��ز اگرچه از 
افزای��ش 28/2 درص��دی اجاره به��ا در آذرماه 
امسال نس��بت به ماه مشابه سال گذشته )آذر 
97( حکایت دارد، اما می گوید این شاخص در 
مهرماه امسال با افزایش 35 درصدی نسبت به 
مهرماه س��ال گذشته در اوج قیمت ها بود اما از 
مهرماه به بعد روند نزولی در پیش گرفت و کاهش 
حدودا هفت درصدی در آذرماه نسبت به مهرماه 

امسال در اجاره بها ثبت شده است.
مرکز آمار ایران نیز اخیرا متوسط اجاره بها در 
تابس��تان را اعالم کرد که براساس آن، متوسط 
مبل��غ اجاره ماهانه به عالوه س��ه درصد ودیعه 
پرداختی ب��رای اجاره ی��ک مترمربع زیربنای 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در سطح کشور 135/011 ریال با میانگین 
مساحت 99 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 
سال بوده است که نسبت به فصل قبل 6/7 درصد 
و نسبت به فصل مشابه سال قبل 24/9 درصد 

افزایش داشته است.
نابس��امانی بازار اجاره بها و افزایش ناگهانی 
قیمت ها در ماه های اخیر س��بب شده موجران 
به مس��تاجرانی ک��ه خواهان تمدید ق��رارداد 
اجاره هستند، پیشنهاد افزایش ودیعه مسکن 
یا اجاره بها را بدهند که با توجه به اینکه تصور 
اکثر مستاجران این است که پول ودیعه مسکن 
در تملک آنها باقی می ماند ولی پولی که بابت 
کرایه مسکن به موجر پرداخت می شود، از جیب 
مستاجر رفته است، بنابراین خواهان پرداخت 
ودیعه )پول پیش( بیشتر هستند تا اینکه اجاره بها 

افزایش یابد.
این در حالی اس��ت که بسیاری از مشاوران 

ام��الک به مه��ر می گویند با توج��ه به اینکه 
مس��تاجران، امکان تامین رقم ودیعه مس��کن 
که از سوی موجر مطالبه می شود را ندارند، در 
نهایت به دلیل نداشتن زمان کافی برای یافتن 
واحد مس��کونی اجاره ای جدید، تن به افزایش 

کرایه ماهانه می دهند!
یکی از مش��اوران امالک واقع در منطقه 5 
تهران در گفت وگو با مهر درباره نابسامانی بازار 
اجاره بها گفت: به طور میانگین برخی موجران 
ت��ا 50 درصد خواهان افزایش اجاره بهای واحد 
مس��کونی خود از مستاجران شده اند. به عنوان 
مثال یک واحد مسکونی 60 متری سال گذشته 
به رقم 90 میلیون تومان رهن کامل داده شده 
بود که مالک این واحد از مستاجر خواست آن 
را ب��ه 130 میلی��ون تومان ره��ن کامل یا 80 
میلی��ون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک و نیم 
میلیون توم��ان - برای تمدید دوره زمانی یک 

ساله- تغییر دهد.
یک مشاور امالک در منطقه 3 نیز از افزایش 
بعضا تا 100 میلیون تومانی ودیعه مسکن برای 
واحدهای مسکونی 60 تا 80 متری در این منطقه 
در شش ماه اخیر خبر داد و گفت: در حالی که 
در تیر ماه امسال قرارداد اجاره واحد مسکونی 80 
متری در منطقه 3 تهران، 100 میلیون تومان 
ودیعه و 2/5 میلیون تومان اجاره ماهانه بود، در 
یک ماه گذشته موجران خواهان تغییر رقم ودیعه 
واحد مسکونی اجاره ای با همین مشخصات به 

دو برابر تا حدود 200 میلیون تومان یا افزایش 
رقم اجاره ماهانه به بیش از چهار میلیون تومان 
شده اند که س��بب کوچ بخش مهمی از اقشار 
متوسط به باال از منطقه 3 به مناطق 22، 5 یا 

8 شده است.
اگرچه این افزایش اجاره بها در مناطق جنوبی 
و مرکزی پایتخت کمتر از 30 درصد است، اما 
با توجه به درآمد اقشار ساکن مناطق 12 تا 20 
تهران، همین میزان افزایش نیز فشار سنگینی 
بر خانوارها تحمیل می کند. به عنوان مثال یکی 
از ساکنان منطقه 12 در گفت وگو با مهر گفت: 
در پایان زمان قرارداد اجاره واحد مسکونی، موجر 
خواهان افزایش 10 میلیون تومان ودیعه مسکن 
شده در حالی که بنده با حقوق حداقلی مصوب 
وزارت کار، در حال گذران زندگی هستم و توان 

پرداخت بیشتر برای اجاره بها یا ودیعه را ندارم.
موجران، متقاضیان ت�ازه وام ها 50 � تا 

100 میلیونی
نتیجه این فش��ارها سبب شده مستاجران 
در ماه های اخیر به سمت دریافت وام های بین 
50 تا 100 میلیون تومان متمایل شوند. این در 
حالی اس��ت که در سال های 94 و 95 بسیاری 
از افرادی که خواهان خرید مس��کن در تهران 
بودند، با دریافت وام های زیر 100 میلیون تومان 
ب��ه تکمیل آورده های نق��دی خود برای خرید 

مسکن پرداختند.
یک کارمند بانک در گفت وگو با مهر با تایید 

این موضوع گفت: در حال حاضر میزان تقاضای 
دریافت وام های زیر 100 میلیون تومان از سوی 
اقش��ار کارمند پس از یک دوره کاهش میزان 
تقاضا به دلیل گرانی ناگهانی مس��کن، افزایش 
یافته است چرا که در دو سه سال قبل متقاضیان 
اکثرا برای افزایش قدرت »خرید مسکن« از این 
وام ها اس��تفاده می کردند اما در چند ماه اخیر 
وقت��ی از متقاضیان س��وال می کنیم که برای 
چ��ه هدفی ای��ن وام را می خواهند، اکثرا اعالم 
می کنند برای تامین »ودیعه مس��کن« مجبور 
به دریافت تس��هیالت گران قیمت 50 تا 100 

میلیون تومانی هستند.
از س��وی دیگر این تسهیالت اگرچه با نرخ 
سودهای ظاهرا 18 درصد اعطا می شود، اما به 
دلیل بلوکه ش��دن بخشی از این تسهیالت در 
حساب وام گیرنده تا زمان اتمام اقساط آن، عمال 
به بیش از 23 درصد افزایش می یابد. در نتیجه 
اقساطی که ماهانه از سوی وام گیرنده پرداخت 
می شود، می تواند حتی به رقم اجاره همان واحد 
مسکونی در هر ماه که قرار بود از سوی مستاجر 

به موجر پرداخت شود، نزدیک شود.
از س��وی دیگ��ر وزارت راه و شهرس��ازی به 
عنوان متولی س��اماندهی بخش مس��کن تنها 
با راه اندازی طرح ملی مس��کن و احداث 400 
هزار واحد مسکونی، به حوزه ساخت وساز ورود 
کرده و حوزه اجاره مسکن را تقریبا به فراموشی 

سپرده است.

مهم تری��ن اقدام��ی که معاونت مس��کن و 
س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی در یک ماه 
اخیر ب��رای بخش اجاره بها در نظر گرفته، ارائه 
درخواست تغییر تعدادی از بندهای آیین نامه 
اجرایی قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مس��کن به کمیس��یون زیربنایی هیات 
دولت به ریاس��ت وزیر راه و شهرس��ازی است تا 
پس از تصویب در کمیسیون، به صحن هیات 

دولت ارائه شود.
یکی از مهم ترین تغیی��رات این آیین نامه، 
افزوده ش��دن امکان واگذاری اراضی دولتی به 
سازنده به صورت 99 ساله برای احداث واحدهای 

مسکونی اجاره ای ویژه اقشار کم درآمد است.
این در حالی است که اگرچه مشکل اصلی 
بازار اجاره بها در شهرهای بزرگ است، اما براساس 
اعالم محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، دولت 

در کالنشهرها زمین ندارد تا به سازنده بدهد!
همچنین از دیگر بندهای مهم دیگری که در 
آیین نامه پیشنهادی قرار است در صورت تایید 
کمیسیون زیربنایی دولت، افزوده شود، امکان 
واگذاری زمین دولتی برای س��اخت واحدهای 

اجاره به شرط تملیک حداکثر پنج ساله است.
گفتن��ی اس��ت در آیین نامه فعل��ی قانون 
ساماندهی مس��کن، برای میزان اراضی دولتی 
قابل واگذاری به ساخت مسکن اجاره ای، سقف 
تعیین شده که در آیین نامه پیشنهادی این سقف 

برداشته شده است.

افزایش 7/۲ درصدی نرخ رشد اجاره  در مناطق شهری

تشدید فشار مالی به مستاجران

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

گيالن

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد
 آمادگی برای جذب گردشگر در آستانه نوروز 

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در قوانین و 
مقررات مربوط به مناطق آزاد، قانون به صورت شفاف مباحث حاکمیتی را به صورت یک 
رویکرد بسیار قوی پیش بینی کرده اما در مسیر اجرا بعضا موازی کاری هایی پیش می آید. 
مجید فاتحی در حاشیه »نوزدهمین نشست مشترک معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری دبیرخانه شورای عالی و سازمان های مناطق آزاد تجاری � صنعتی کشور« 

که به میزبانی منطقه آزاد اروند برگزار شد، خاطرنشان کرد: یکی از موهبت های چنین اجالس هایی که در مناطق مختلف برگزار می شود 
این است که معاونین و مدیران فرهنگی مناطق آزاد به تشریک مساعی و تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف می پردازند و همچنین فرصت 
بسیار خوبی است تا ضمن آشنایی و اطالع از نقاط ضعف و قوت، تدابیر الزم را با اصالح آنها به کار بگیرند.  فاتحی ضمن اشاره به این مهم 
که در قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد، قانون به صورت شفاف مباحث حاکمیتی را به صورت یک رویکرد بسیار قوی پیش بینی 
کرده اما در مسیر اجرا بعضا موازی کاری هایی پیش می آید، افزود: خوشبختانه در جلسه امروز به این موضوع مهم پرداخته شد تا بتوانیم 
برنامه های الزم را به منظور رفع این موازی کاری ها اتخاذ کنیم و بتوانیم آنچه را که در ماده 65 احکام قانونی به خوبی به آن اشاره شده 
است عملیاتی و اجرایی کنیم. وی اذعان داشت: سازمان منطقه آزاد انزلی یکی از مناطق آزادی است که در راستای ایفای ماموریت های 
محوله اش در حوزه های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی و گردشگری برنامه های متنوعی را در دست اجرا دارد. یکی از این برنامه ها 

توسعه گردشگری است که به ایجاد زیرساخت های مناسب پرداخته است.

در 9 ماهه امسال صورت گرفت
 ترانزیت 175 هزار تن کاال از استان گیالن

نازک کار، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در نشست کارگروه ترانزیت گفت: 
طی 9 ماهه نخست سال جاری 175هزار و 95 تن کاال از استان ترانزیت شده است که از 
این مقدار 149هزار و 325 تن از مرز آستارا و 25 هزار و 770 تن  از مرز انزلي ترانزیت 
شده است.  این مقام مسوول افزود: طی این مدت 54 هزار و 402 تن  کاالی ترانزیتی  از 
مرزهای استان وارد و120 هزار و 693 تن کاالی ترانزیتی  از استان خارج شده که به ترتیب 
ترانزیت ورودی  استان 69 درصد کاهش و در ترانزیت خروجی از استان شاهد کاهش 45 
درصدی بودیم. وی در ادامه انواع پنبه، حبوبات، سیب زمینی و برنج را عمده  ترین کاالهای 
ترانزیت شده طي مدت یادشده  ذکر کرد. وي سپس خاطرنشان کرد: در این مدت 89 
هزار و 333 تن کاال از مرز آستارا وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

دو درصد کاهش داشته است. عمده کاالهاي وارداتي مرز آستارا در 9 ماهه سال جاري نیز انواع تخته-گوشت و نخود بوده است.
 نازک کار در ادامه با اشاره به میانگین تردد روزانه 217 دستگاه کامیون و شش دستگاه وسیله نقلیه مسافری از مرز آستارا افزود: 27 
هزار و 991 دستگاه کامیون طی این مدت به مرز آستارا  وارد و 30 هزار و 564 دستگاه کامیون نیز از این مرز خارج شده اند. همچنین 

طی این مدت 895 دستگاه وسیله نقلیه مسافری به مرز آستارا وارد و 905 دستگاه وسیله نقلیه مسافری از این مرز خارج شدند.

معاون بهره برداری آبفای گیالن هشدار داد
احتمال آلوده شدن آب با اتصال چاه های آب خانگی به شبکه انتقال 

معاون بهره برداری این شرکت در مورد گالیه برخی از مشترکین از کیفیت آب توضیح داد. مازیار غالمپور معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب 
استان گیالن با اشاره به اطمینان از سالمت آب شرب شهروندان گفت:  مشکالتی نظیر چاه های خانگی و اتصال آنها به شبکه آب شهری در منازل 
شخصی یا اتصال پمپ مستقیم روی شبکه توزیع توسط برخی مشترکین  وجود دارد که در مواردی منجر به تالطم شبکه توزیع و اعتراض مشترکین 
از کیفیت آب می شود. وی با یادآوری این مطلب که برای رفع مشکالت ناشی از استفاده همزمان از آب چاه یا نصب پمپ مستقیم روی شبکه 
آبرسانی،   نحوه صحیح استفاده از پمپ توسط بروشورها و به صورت حضوری توسط روابط عمومی و همکاران بهره برداری به مشترکین آموزش 
داده می شود، اضافه کرد: شرکت آب وفاضالب استان گیالن با تدوین و اجرای برنامه شست وشوی شبانه، نسبت به تخلیه رسوبات از شیر های تخلیه 
و شست وشوی شبکه نیز اقدام می کند.  غالمپور در مورد مشکالت آب شهر های منجیل، لوشان و رستم آباد نیز گفت: با توجه به اینکه آب این 
شهرها از منابع زیرزمینی تامین می شود و آب استحصالی به همراه سولفات است، این امر منجر به معترض بودن شهروندان از سنگین بودن آب 
شده به نحوی که به دلیل رسوب کربنات کلسیم )سختی موقت( در زمان جوشاندن آب، مردم گمان می کنند آب دارای گچ است، لیکن اطمینان 

می دهد  براساس نتایج آنالیز شیمیایی در سال های متمادی، تمامی پارامترها در حد مجاز استاندارد است.

اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح کرد
ارتباط دانشگاه و صنعت  دوسویه برقرار شود

 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در دیدار با ریاست و اعضای هیات رییسه واحد لنجان با تاکید بر ارتباط و تعامل 
دانشگاه و صنعت تصریح کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای حل مشکالت با ایجاد پیوندي نزدیک و مستمر 
بین مراکز علمي و صنعتي باید به ش��کل عملی و دوس��ویه برقرار شود. منصور یزدی زاده ایجاد ارتباط مستقیم و 
اثربخش بین واحدهاي صنعتي و دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان را به منظور اتخاذ سیاست صنعتي صحیح در 
جهت رس��یدن به اس��تقالل و خودکفایي صنعتي ضروری دانست و تصریح کرد: زمینه های بسیار خوبی برای کار 
مشترک بین شرکت سهامی ذوب آهن و دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد و با توجه به شناخت دقیق و مثبتی که 
از جناب دکتر داودی ریاست جدید دانشگاه آزاد لنجان داریم اعتماد ما به این واحد دوچندان شده و این تعامل 

بهتر از قبل برقرار خواهد شد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با عنایت به افزایش بودجه تحقیقاتی سال جاری خاطرنشان کرد: »علم و دانش 
یک توانایی بالقوه ای را شامل می شود که عملیاتی شدن آن در عرصه کار، تجربه، صنعت و کارخانه اتفاق می افتد. 
وی افزود: مسلما اقتصاد دانش بنیان را نمی توان به تنهایی از صنعت هدایت کرد، همچنین پیشرفت اقتصادی، فقط 
از طریق دانشگاه، نمی تواند به سرانجام برسد. بنابراین امروزه پیوند بین دانشگاه و صنعت و حوزه تولید موضوعی 

کامال مشخص و اجتناب ناپذیر است.
قزوین

در نیروگاه شهید رجایی قزوین محقق شد
بازگشت دوباره ۲5۰ مگاوات به ظرفیت شبکه سراسری تولید برق کشور

واحد ش��ماره 2 بخاری نیروگاه ش��هیدرجایی، دوباره به شبکه سراسری تولید برق پیوست. به گزارش »جهان صنعت« از 
قزوین، واحد شماره 2 بخاری این نیروگاه که به منظور انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید، خارج شده بود، پس از پایان 
برنامه تعمیرات آن، دوباره با شبکه سراسری پارالل شد. در بازدید دوره ای واحد شماره 2 بخاری، تعمیرات اساسی الکتروموتور 
 ،B-CPتعویض پکینگ  والوهای فشار قوی، تعویض اکسپنشن جوینت ،B-CWP تعمیرات اساسی الکتروموتور ،A-CWP
رفع گیر مکانیکی کنترل والو high range مسیر گاز، همچنین رفع نشتی از مکانیکال سیل B-CWP، رفع نشتی از پکینگ  
کنترل والو درین هیتر 6 به 5، انجام تست های الکتریکی و ابزار دقیقی و...، مهم ترین اقداماتی بود که از سوی متخصصان مکانیک، 
الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه و با تکیه بر ظرفیت های داخلی به انجام رسید. فعالیت های مربوط به تعمیرات واحدهای سیزده گانه 
نیروگاه به منظور کسب آمادگی تولید برق و برای کمک به پایداری شبکه سراسری، هر ساله در پایان شهریور، آغاز و تا پایان 

اردیبهشت سال آینده ادامه می یابد.

گلستان

افزایش سهم بازار اینترنت مخابرات در استان
مدیر مخابرات منطقه گلس��تان گفت: تعداد مش��ترکان فعال اینترنت پرسرعت در استان افزایش یافته است. 
غالمعلی ش��همرادی با تاکید بر شناس��ایی نیاز مشتریان گفت: با توجه به اختصاص بسته های  اینترنت برحسب 

خواسته مشتریان توانستیم مشترکان زیادی را جذب کرده و رضایت آنها را کسب کنیم.
وی افزود: کیفیت س��رویس اینترنت پرس��رعت مخابرات توانسته موجب افزایش رغبت و تمایل مشترکان به 
ادامه اش��تراک ش��ده و وفاداری مش��تریان را برای ما به ارمغان بیاورد. مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به 
تش��کیل کارگروهی جهت رس��یدگی به مشکالت مشتریان افزود: این کارگروه با تشکیل جلسات مستمر ، از نگاه 
مشتری ، مشکالت را بررسی کرده و آنها را رفع می کند. غالمعلی شهمرادی از افزایش سیزده درصدی مشترکان 
اینترنت نسبت به سال گذشته ابراز خرسندی کرد و گفت: افزایش سهم بازار اینترنت در استان گلستان نشان از 
خدمات دهی مناس��ب و با کیفیت اس��ت که موجب رضایت مشتریان و تمایل آنها برای خرید محصوالت متنوع و 

به صرفه مخابرات شده است.

مدیر امور آب وفاضالب آق قال خبر داد
3 هزار و  786 مورد آزمون کلرسنجی آب در 9 ماهه  سال جاری 

مدیر امور آب وفاضالب آق قال از س��ه هزار و 786 مورد آزمون کلرس��نجی در نه ماه گذشته در سال 98 خبر داد. سلیمان 
غفاری گفت: این اقدام به منظور باال بردن کیفیت آب مصرفی شهروندان و ارائه خدمات مطلوب تر آبرسانی انجام شده است. وی 
تصریح کرد: شست وشوی دو باب مخزن به حجم پنج هزار و 500متر مکعب،  65کیلومتر شست وشو شبکه توزیع و دو کیلومتر 
شست وشو خط انتقال  با هدف بهبود و حفظ شاخص های کیفی آب شرب و ارتقای سطح خدمات رسانی به مشترکین انجام 
شده است. غفاری افزود: 60فقره استاندارد سازی و تعویض انشعابات فرسوده،42مورد شناسایی و مرئی سازی شیرفلکه های سطح 
شهر و پیدا کردن شیرآالت مفقودی ،243مورد واگذاری و فروش انشعاب و بیش از یک کیلومتر اصالح و توسعه شبکه از دیگر 

اقدامات این امور در مدت یادشده بوده است.
  مدیر امور آبفای آق قال اظهار داشت: در این مدت رفع 695 مورد ترمیم حوادث و اتفاقات شبکه  و تعویض 181دستگاه 
کنتور خراب مشترکین با هدف کاهش هدررفت آب دیگر فعالیت های این امور بوده است.غفاری بیان داشت:284کیلومتر بازرسی 
دیداری و چشمی شبکه توزیع ، 20کیلومتر بازرسی دیداری و چشمی خط انتقال ، اجرای خط انتقال چاه مسکن مهر شهر آق قال  
به طول یک  کیلومتر  و خرید و نصب دو دستگاه کنتور 150الکترومغناطیسی روی چاه های آق قال و انبار الوم از دیگر اقدامات 

آب وفاضالب آق قال در نه ماه سال 98 بوده است .

خوزستان

استاندار خوزستان خبر داد
پایداری آب شرب 15۰ هزار نفر روستایی خوزستان در سال 98

استاندار خوزستان در حاشیه آیین افتتاح پروژه آبرسانی به شهرک امام رضا)ع( شهرستان اندیمشک از پایداری 
آب شرب 150 هزار نفر از اهالی شریف روستاهای خوزستان در طول سال 1398خبر داد. غالمرضا شریعتی با بیان 
این مطلب افزود: همه تالش و دغدغه ای که در اجرای پروژه های عمرانی وجود دارد، در تقسیم عادالنه اعتبارات 
و خدمت رسانی به مردم خوزستان است که توجه ویژه به روستاها به خصوص در زمینه تامین آب شرب پایدار نیز 

در راستای عدالت انجام می شود.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون 100 روستا با جمعیتی بالغ بر 43 هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره مند 

شده اند، که در این راستا باید از تالش های جهادی و شبانه روزی مجموعه آبفای روستایی خوزستان تقدیر کرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
 نصب بزرگ ترین ترانس های ۴۰۰ کیلوولت 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه پنج 
ترانس 400 کیلوولت وارد اس��تان ش��ده، گفت: این ترانس ها 
بزرگ تری��ن ترانس های قدرت در س��طح کش��ورند و در حال 
حاضر در پس��ت های پیروزان و  هاشمی در اهواز در حال نصب 
و آماده س��ازی هستند. محمود دش��ت بزرگ اظهار داشت: این 
ترانس ها از نوع 315 مگاولت آمپر با ولتاژ 400 کیلوولت هستند 
و باعث تکمیل و توسعه رینگ 400 کیلوولت استان و افزایش 

انعطاف پذیری و قابلیت مانور در شبکه می شوند.
وی با بیان اینکه آخرین ترانس خریداری شده نیز در حال 

تست و بارگیری به سمت خوزستان است، تصریح کرد: در حال حاضر دو ترانس در پست های 400 کیلوولت شهید 
 هاشمی و پیروزان اهواز در حال نصب هستند و قبل از تابستان 99 وارد مدار می شوند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان افزود: عملیات نصب سایر ترانس ها از جمله در پست 400 کیلوولت ارجان بهبهان نیز به تواتر با توجه به 

حجم باالی کار برای ورود آنها به شبکه در حال انجام است و قبل از تابستان 1400 وارد مدار می شوند.
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واریز سود سهام عدالت عقب افتاد
ایس�نا- سود سهام عدالت سال گذش��ته هنوز پرداخت نشده و تاکنون 
تاریخ های مختلفی برای واریز این سود به حساب مشموالن اعالم شده است. 
در حالی که پیش از این اعالم شده بود اوایل دی ماه این واریز انجام می شود، به 
دهه فجر موکول شد و اکنون هم آخرین اخبار حاکی از پرداخت در اسفندماه 
است. بر اساس اطالعاتی که از سوی مسووالن داده شده سود سهام عدالت در 
سال مالی 1397 نسبت به سال مالی قبلش حدود 50 تومان افزایش داشته 
است. به این ترتیب مشموالن سهام عدالت که یک میلیون تومان سهام دارند 
حدود 220 تا 230 هزار تومان سود خواهند گرفت. در سال 1396 کسانی که 
به ارزش یک میلیون تومان سهام عدالت داشتند بابت سود سال مالی 1395 

معادل 150 هزار تومان دریافت کردند.
با این حال زمان قطعی واریز هنوز در  هاله ای از ابهام قرار دارد و هر دفعه تاریخ 
جدیدی برای آن اعالم می شود. پیش از آغاز دهمین ماه سال اخباری مطرح 
شد مبنی بر اینکه »امسال سود به صورت یکجا و در هفته نخست دی ماه واریز 
خواهد شد«، با این حال این اخبار از سوی سازمان خصوصی سازی رد و اعالم 
شد که جزئیات مربوط به آغاز واریز سود سهام عدالت در سال جاری متعاقبا از 

مجاری ذی صالح اعالم خواهد شد.
البته این اتفاق در هفته نخست دی ماه نیفتاد و چندی بعد، علیرضا صالح، 
رییس سازمان خصوصی سازی به ایسنا گفت: این سازمان در نظر دارد با توجه به 
میزان سود مصوب مربوط به عملکرد سال 1397 شرکت ها، همزمان با آغاز دهه 
فجر بر مبنای میزان سود دریافت شده، نسبت به واریز سود به مشموالن سهام 
عدالت با اولویت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه تا پایان سال جاری اقدام 
کند. شرکت ها هشت ماه فرصت دارند پول را به حساب سازمان خصوصی سازی 

واریز کنند. در واقع سود را از شرکت های سرمایه پذیر جمع آوری می کنیم.
وی گفته بود سود سهام عدالت سال گذشته را قبل از سال 1399 محاسبه 
و به حساب مشموالن واریز می کنیم. با توجه به اینکه مجامع شرکت ها اکثرا 
در تیر ماه برگزار شده تا پایان اسفند فرصت دارند پول را واریز کنند و ما سعی 

می کنیم سود را قبل از سال جدید به حساب مشموالن واریز کنیم.
در حالی وعده دهه فجر برای واریز سود سهام عدالت داده شد که رییس کل 
سازمان خصوصی سازی اخیرا اعالم کرده سود سهام عدالت از اوایل اسفند به 
حساب مردم واریز می شود. بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
سهام عدالت، علیرضا صالح درباره میزان سود واریزی به حساب مشموالن گفته 
رقم دقیق این سود فعال مشخص نیست و باید ابتدا سود مدنظر از شرکت ها 

دریافت و سپس به حساِب دارندگان سهم واریز شود.

کارشناس بازار سرمایه:
نقدشوندگی، مهم ترین مزیت فعلی بازار 

سنا- به گفته محمد وطن پور، مساله مهم در نوسانات اخیر بازار سرمایه، 
نقدشوندگی و حمایت از بازار است که با تدابیر مناسب به شکلی حرفه ای برقرار 

است و ادامه دار نیز خواهد بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به حادثه تروریستی اخیر اظهار کرد: 
حمله تروریستی ارتش آمریکا به کاروان فرماندهان مقاومت در زمره اتفاقات 
مهم و ویژه در سال های اخیر است، اما آثار هیجانی آن بر بازار سرمایه کشور با 
توجه به برنامه ریزی مناسب کلیه فعاالن بازار طی دو روز گذشته تا حد مناسبی 
کنترل شده و اکنون رفتارهای هیجانی در سطح نمادهای بزرگ و دارای بنیان 
اقتصادی از بین رفته است.محمد وطن پور اضافه کرد: به یاد آوردن روندهای 
اصالحی که پس از اتفاقاتی به مراتب ساده تر در بازار سرمایه رخ داده، سطح 
حمایت و قوت بازار در مقطع فعلی را بیش از پیش به چشم می آورد. همچنین 
ارزیابی های اقتصادی نیز بر ارزندگی بازار سرمایه به عنوان محلی مناسب جهت 

سرمایه گذاری با مزیت نقدشوندگی تاکید دارند.
وی در ادامه به افزایش ثبات در بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: در روزهای 
آتی هیجانات رفته رفته رنگ خواهند باخت و بازار سرمایه به مسیر معمولی و 
رشد آرام خود باز خواهد گشت. در کنار حادثه تاسف بار اخیر باید این مساله 
را نیز به خاطر داشته باشیم که شاخص و بازار سرمایه در هفته های گذشته 
رشدهای خیره کننده ای را در بازه زمانی کوتاه تجربه کرده بود و مشاهده روندهای 

اصالحی- فارغ از علت آن- برای فعاالن بازار تعجب برانگیز نیست.

هزینه وام مسکن افزایش یافت
ایسنا- قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن به طور متوسط در آبان  
امس��ال مقداری افزایش یافته که بر این اساس زوجین تهرانی برای تهیه وام 
240 میلیون مسکن و جعاله، باید 21 میلیون و 120 هزار تومان بپردازند در 
حالی که این هزینه در هفته قبل 20 میلیون و 160 هزار تومان بود. همچنین 
بهای وام مسکن مجردهای تهرانی هم 11 میلیون و 560 هزار تومان بود که 

اکنون 12 میلیون و 220 هزار تومان شده است.
امتیاز تسهیالت مسکن در سال جاری افزایش یافته و بین 40 تا 44 هزار 
تومان متغیر است به طوری که تسه فروردین ، اردیبهشت، خرداد، مرداد و شهریور 
س��ال جاری به ترتیب 42 هزار و 900، 43 هزار و 200، 43 هزار و 200، 43 
هزار و 300 و 42 هزار و 800 دادوستد می شود در حالی که تسه آبان ماه 44 

هزار تومان قیمت دارد.
در این میان قیمت هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن فروردین 
سال 1397 معادل 42 هزار و 700 تومان و مرداد، آذر و دی همین سال نیز به 
ترتیب از حدود 40 هزار تا 42 هزار تومان قیمت دارد. همچنین اوراق خردادماه 
سال 1396 معادل 43 هزار و 600 تومان و اوراق تیرماه همین سال 41 هزار 
و 100 تومان اس��ت در حالی که این قیمت برای آبان  و دی ماه س��ال 1396 
معادل 32 هزار و 400 تومان و 35 هزار و 300 تومان است. بنابراین هزینه وام 
مسکن در این گزارش بر اساس قیمت اوراق آبان ماه سال جاری که 44 هزار 

تومان قیمت دارد محاسبه شده است. 

گروه بورس- باالتر از سیاهی رنگی نیست. 
اکثر سهامدارانی که سهام خود را پس از سه روز 
صف فروش متوالی همچنان نگهداری می کنند 
به این جمل��ه فکر می کنند. آنها معتقدند که 
ممکن نیست سهامشان بیش از این ارزش خود 
را از دس��ت بدهد. رشد چشمگیر شاخص کل 
بورس تا پیش از ریزش های سنگین بسیاری از 
سهامداران را نسبت به بازگشت قدرتمند بورس 
همچنان امیدوار نگه داشته است. این موضوع 
باعث شده تا آنها در صف های فروش قرار نگیرند. 
در عین حال دسته دیگری از سهامداران شرایط 
را برای حضور در بازار سرمایه مناسب نمی دانند 
و با ایجاد فش��ار فروش حمایت حقوقی ها در 

تابلوی معامالت را بی اثر می کنند.
این وضعیت در بورس تهران حالتی را تداعی 
می کند که در  ادبیات اقتصادی اصطالحا به قوی 
سیاه مشهور است؛  اصطالحی که به حالتی از 
معامالت هیجانی در اثر حادثه ای غیرمنتظره 

اطالق می شود.
روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران در پایان معامالت با 6972 واحد کاهش 
همراه ش��د. بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت روز سه شنبه همچنان به خاطر رفتار 
هیجانی برخی س��هامداران حقیقی با کاهش 
شاخص روبه رو شده و شاخص کل امروز با افت 
6972 واح��د به رقم 358 ه��زار و 843 واحد 
رسید. شاخص کل با معیار هم وزن 3551 واحد 
افت کرده و به رقم 109 هزار و 600 واحد رسید. 
ارزش روز ب��ازار در بورس اوراق بهادار تهران به 

بیش از هزار و 308 تریلیون تومان رسید.
روز گذشته معامله گران بورس بیش از 5/1 
میلیارد س��هام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 
393 هزار نوبت معامله و به ارزش 2411 میلیارد 
تومان دادوستد کردند. دیروز نماد مخابرات ایران، 
بیشترین اثر افزایشی در شاخص کل را داشته و 
نمادهای مپنا، بانک ملت، پاالیش نفت اصفهان، 
سرمایه گذاری غدیر، پاالیش نفت تهران، فوالد 
خوزستان بیشترین اثر کاهشی در شاخص کل 
بورس را داشته اند. نمادهای پربیننده مربوط به 
بانک ملت با قیمت هر سهم 5469 ریال، بانک 
تجارت 434 ری��ال، پاالیش نفت بندرعباس، 
پاالیش نفت اصفهان، بانک اقتصاد نوین، سایپا، 
س��رمایه گذاری سایپا، س��رمایه گذاری صنایع 
شیمیایی ایران، ملی مس ایران بوده اند. در پایان 
معامالت فرابورس ایران شاخص کل 112 واحد 
افت کرده و به رقم 4630 واحد رس��ید. ارزش 
روز ب��ازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 

266 تریلیون تومان رسید.
پس از اق��دام نظامی آمریکا علیه س��ردار 
ش��هید سلیمانی در عراق و موضع گیری ایران 
برای انتقام گیری نسبت به این اقدام بورس های 
ایران نیز به همراه دیگر بورس ها در سراسر جهان 
با ریزش شدید مواجه شد؛ ریزشی که ناشی از 
رفتار هیجانی برخی سهامداران حقیقی است 

که به خاطر مس��ائل سیاسی و امنیتی منطقه 
اقدام به فروش سهام خود می  کنند.

پیش بینی آینده پیچیده است � 
در این میان سوال بسیاری از فعاالن بازار 
س��رمایه این است که چه واکنشی نسبت به 
ش��رایط موجود در بازار نشان دهند. با وجود 
اینک��ه اکثر کارشناس��ان به بازگش��ت بازار 
امیدوارند اما واقعیت این است که پیش بینی 
رون��د بورس ب��ا هیچ فرضی��ه ای امکان پذیر 
نیس��ت. در این ارتباط یک کارش��ناس بازار 
س��رمایه روند حرکت بورس را مبهم می داند 
و می گوید: پیش بینی وضعیت حاکم در بورس 
با هیچ فرضیه ای امکان پذیر نیس��ت اما فقط 
می توان گفت افراد ریس��ک پذیر می توانند از 
بازدهی معقولی در آینده برخوردار شوند اما 
احتمال افزایش ریسک و زیان آنها نیز وجود 
دارد.حمید میرمعینی با بیان اینکه مس��ائل 
سیاس��ی، تاثیرگذاری خاصی را بر بازارهای 
سرمایه گذاری خواهد گذاشت، می گوید: »اگر 
گزارش تنش خاصی در کشور منتشر نشود 
بازار تغییر مس��یر می دهد و به س��مت روند 
صعودی و تعادل پیش خواهد رفت. از شدت 
وحشتی که س��هامداران بورس را فراگرفته 
بود کاس��ته ش��ده و به نظر می رس��د هرچه 
زودتر در بازار ش��اهد خروج ترس و وحشت 
سهامداران و روند مثبت معامالت بازار سرمایه 
باشیم.«میرمعینی درخصوص احتمال ورود 
س��رمایه های در اختی��ار س��رمایه گذاران به 

ب��ازار ارز و طال می گوید: در این زمینه همه 
چیز بس��تگی به آینده سیاس��ی دارد، اصول 
ارزش��گذاری بازار نیازمند منافع آتی اس��ت 
ک��ه این موضوع مبنای ارزش��گذاری قیمت 

تلقی می شود.
این کارشناس بازار معتقد است در صورت 
قرار گرفتن منافع تحت تاثیر هر گونه عامل 
سیاسی و اقتصادی، ارزشگذاری دچار نوسان 
می شود که این موضوع می تواند زمینه تغییر 
قیمت ها را فراهم کند و متناسب با ارزشگذاری 
جدید تعیین شود. این مسائل تابع ارزشگذاری 
آتی اس��ت که می تواند مثبت یا منفی باشد 
و منجر به افت ارزش سهام شود.او می گوید: 
در ای��ن برهه از زم��ان و با توجه به وضعیت 
حاکم در بورس نمی توان به س��رمایه گذاران 
پیشنهادی مبنی بر ماندگاری در بورس داد، 
زی��را فقط زمانی که قادر به پیش بینی آینده 
هستیم می توان سرمایه گذاران را برای اقدام 
به سرمایه گذاری و حفظ سرمایه های خود در 
ای��ن بازار راهنمایی کرد.به گفته میرمعینی، 
هر کسی متناسب با ریسک پذیری و متناسب 
ب��ا می��زان بازدهی که انتظ��ار آن را دارد در 
این بازار ریس��ک خواهد کرد. این کارشناس 
بازار معتقد اس��ت که بازار سرمایه همیشه با 
ریسک های متعدد همراه بوده که این عوامل 
باعث همراهی همیشگی بازار سرمایه با نوسان 
شده اس��ت. او با تاکید بر اینکه نوسان ذات 
س��رمایه گذاری در بازار سرمایه است، گفت: 

هر کس��ی که در این بازار ماندگار است باید 
ریس��ک موجود در بازار را بپذیرد و متناسب 
با ریسکی که با وجود تنش ها افزایش می یابد 

اقدام به سرمایه گذاری کند.
جهت گی�ری بازار نیازمن�د اطالعات  � 

بیشتر 
در س��وی دیگر یوسف  هاشمی، کارشناس 
بازار سرمایه نیز معتقد است در روزهای آتی با 
مشخص شدن ابعاد واقعه و همچنین بازخورد 
کشورهای مختلف، روند بازار می تواند سمت و 
سویی معقوالنه به خود گیرد. در واقع تحلیلگران 
اطالعات بیش��تری به دست می آورند که قابل 
تحلیل باشد.هاشمی با بیان اینکه واقعه رخ داده 
اقتصادی نیس��ت، می گوید: ب��ه همین دلیل 
نمی توان تاثیر آن را روی تک تک شرکت های 
اقتصادی دید. می توان گف��ت از آنجا که بازار 
در ح��ال حاضر اطالعات ن��دارد، این واقعه را 
ب��ه وقایع اقتصادی مرتبط می داند و به همین 
دلیل عقب نشینی کرده است. زمانی که بازار به 
اطالعات مناسب دست پیدا می کند، می بیند که 
ش��اید در این مورد اشتباه کرده و روند دیگری 
در پی بگیرد. وی با تاکید بر اینکه بازار نیاز به 
فرص��ت دارد می گوید: در هم��ه بازارهای دنیا 
زمانی که یک اتفاق سیاس��ی در این ابعاد رخ 
دهد ریزش بازار دور از ذهن نیس��ت و باید به 
بازار فرصت داد. پس از آن بازار از فروش هیجانی 

عقب نشینی می کند.
هاش��می به این س��وال که چه زمانی بازار 
بورس روند صعودی خ��ود را در پیش خواهد 
گرفت می گوید: قطعا زودتر از یک ماه تکلیف 
بازار مش��خص خواهد شد زیرا در حال حاضر 
شرایط اقتصادی طوری است که روند صعودی 
به نفع بازار است و قطعا بازار دوباره به نقطه اوج 

خود باز می گردد.

خوش بینی به آینده � 
یک فعال دیگر بازار سرمایه اما با خوش بینی 
بیشتری به وضعیت بازار سرمایه نگاه می کند. 
علی خسروشاهی با اشاره به موقتی بودن ریزش 
شاخص بورس می گوید: به زودی مجددا شرایط 
بس��یار پایدار و معامالت روان ت��ری را فارغ از 
جهت حرکت سهم ها روی تابلوهای معامالتی 

خواهیم دید.
وی می گوی��د: معامالت بازار نش��ان دهنده 
رکورد جدیدی در تغییرات ش��اخص کل بود، 
اما توجه داشته باشید که این تجربه افت، بدون 
باقی ماندن صف های فروش طوالنی و حجیم 
که در سهم ها به خصوص در سهم های بزرگ 
بازار ایجاد ش��ده بود، معامله شد. خسروشاهی 
می گوید: احتمال اینکه بازار سرمایه طی یکی دو 
روز آینده، باز هم شرایط محدودی را تجربه کند، 
وجود دارد اما توجه داشته باشید این موضوع به 
هیچ وجه جای نگرانی ندارد زیرا معامالت از نیمه 
دوم بازار روز گذشته تا معامالت امروز نشان داد 
که اگر سرمایه گذاری به دالیلی )که در باال اشاره 
ش��د(، نیاز داشته باشد که از سهام خود خارج 

شود، می تواند به راحتی آن را انجام دهد.
تصمیمات عجوالنه ممنوع � 

در این ش��رایط پاس��خ به این پرس��ش که 
سهامداران در صف های فروش قرار بگیرند یا با 
سهام خود باقی بمانند به یک دغدغه در میان 
آنها تبدیل شده است؛ دغدغه ای که کارشناسان 
به آن پاس��خ می دهند. بک کارشناس��ان بازار 
سرمایه می گوید: حرفه ای بودن و سرمایه گذاری 
درست در بازار مالی به معنای تحلیل منطقی و 
انتخاب زمان مناسب معامالت است.امیر تقی خان 
تجریش��ی گفت: در روز ش��نبه بیش از 3 هزار 
میلیارد تومان حجم معامالت را ش��اهد بودیم 
که از این میزان حقیقی  ها دو س��وم سهام خود 
را نقد کردند و از بازار خارج شدند، این واکنش 
هر چند طبیعی ولی عجوالنه بود زیرا با تحلیل 
بازارهای موازی شاهد آن هستیم که سایر بازارها 
نیز در رکود قرار دارند.این کارشناس بازار سرمایه 
می گوید: با توجه به این موضوع باید سهام ارزنده 
و فرصت های بازار سرمایه را شناسایی کرد، چراکه 
واکنش این بازار نسبت به تحوالت اقتصادی و 
سیاسی طبیعی است اما آن فردی کسب سود 
خواهد کرد که نگاه بلندمدت با سرمایه گذاری های 
منطقی متناس��ب با ریس��ک موجود را داشته 
باشد. سهم هایی که نرخ پایین تر از ارزش ذاتی 
خ��ود دارند هنوز هم بخ��ش جذاب تر این بازار 
نسبت به بازار ارز و طالست. عضو هیات مدیره 
شرکت بورس تهران می گوید: تحلیل مناسب 
برای خرید در زمان مطلوب اقدامی اس��ت که 
حقوقی ها مورد توجه دارند به همین علت آنان 
حامیان همیشگی بازار سرمایه در شرایط سخت 
هستند. تصمیم منطقی در زمان درست یعنی 
حرفه ای بودن و تصمیمات احساسی جایی در 

بازاری مانند بورس ندارد.

بورس تهران در ایستگاه تردید سیاسی

النه »قوی سیاه« 

ذره بين بازار

آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا ش��كوهی قهفرخی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواس��ت به كالسه 712/98 از اين شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اميرحسين شكوهی قهفرخی به شناسنامه 
4610656485 در تاري��خ 98/9/3 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:
1- نام و نام خانوادگی محمدرضا شكوهی قهفرخی فرزند منصور ش ش 3 پدر متوفی
2- نام و نام خانوادگی حميرا ماندگار قهفرخی فرزند حياتقلی ش ش 205 مادر متوفی

والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيت نامه از متوفي نزد او   باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
رييس شورای حل اختالف شماره 20 فرخ شهر

آگهی حصر وراثت
آقای قلی صادقی قهفرخی دارای شناسنامه شماره 116 به شرح دادخواست به كالسه 711/98 از اين شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رجبعلی صادقی قهفرخی به شناسنامه 4173 در تاريخ 

98/10/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ن��ام و نام خانوادگ��ی كبری صادق��ی فرزند عبداله ش ش 11 همس��ر متوفی 2- ن��ام و نام خانوادگی مرواريد 
صادقی قهفرخ��ی فرزند رجبعل��ی ش ش 4622360799 فرزند متوفی 3- نام و نام خانوادگی قلی صادقی قهفرخی 
فرزند رجبعلی ش ش 4622449315 فرزند متوفی 4- نام و نام خانوادگی معصومه صادقی قهفرخی فرزند رجبعلی 
ش ش 4622519811 فرزند متوفی 5- نام و نام خانوادگی زهرا صادقی قهفرخی فرزند رجبعلی ش ش 4622608871 
فرزند متوفی 6- نام و نام خانوادگی گل ياس صادقی قهفرخی فرزند رجبعلی ش ش 4622438216 فرزند متوفی 
7- نام و نام خانوادگی بهمن صادقی قهفرخی فرزند رجبعلی ش ش 4622495988 فرزند متوفی 8- نام و نام خانوادگی 

هوشنگ صادقی قهفرخی فرزند رجبعلی ش ش 4622558432 فرزند متوفی
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيت نامه از متوفي نزد او   باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
رييس شورای حل اختالف شماره 20 فرخ شهر

آگهی مفقودی
1- پروانه بهره برداری معدن آفتاب به شماره 75432 مورخ 86/8/9 واقع در استان همدان، شهرستان همدان، بخش 

مركزی، دهستان سنگستان- روستای دينگله كهريز، به نام حميد احمدی مفقود گرديده است.
2- تذكر: هركس نسبت به پروانه بهره برداری فوق مدعی می باشد، ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان همدان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل پروانه تسليم نمايد. در 
صورتی كه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل پروانه ارائه نشود سازمان استان المثنی 

پروانه را طبق مقررات به نام آقای حميد احمدی صادر و به ايشان )دارنده پروانه( تسليم خواهد كرد.
1601 م الف- حميدرضا متين- رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

آگهی ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9504804
بدينوس��يله به آقای محمدرضا خازنی رضوی )به عنوان بدهكار( مديون س��ند رهنی 8704 - 92/08/30 تنظيمی 
دفترخانه 203 مش��هد ابالغ می گردد كه موسس��ه مالی و اعتباری فرشتگان موسسه اعتباری كاسپين( اجرائيه ای به 
كالسه 9504804 عليه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد ، آدرس شما مورد شناسائی 
واقع نگرديده ، لذا بدينوسيله به شما ابالغ می گردد كه بدهی شما بابت سند مذكور به مبلغ1/920/000/000 ريال 
)يك ميليارد و نهصد و بيست ميليون ريال( تا تاريخ تقاضا می باشد و ساير هزينه های قانونی تا روز پرداخت نيز به 
آن اضافه می گردد و طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می ، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش��ما 
منتشر و از زمان انتشار در روزنامه ، اجرائيه ابالغ شده محسوب ، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه ، عمليات اجرايی جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از : 
ششدانگ پالك ثبتی بيست هزار و سيصد و چهل فرعی از دو هزار و هفتصد و پنجاه و دو فرعی از يكصد و هشتاد 
و دو اصلی بخش ده مشهد می باشد ، طبق مقررات از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد و به جز آگهی مزايده ، 

آگهی ديگری منتشر نخواهد شد .
316 م الف- محمدرضا اجتهادی عرب- رييس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاريه ارزيابی كالسه 9400448
بدينوسيله به خانم مريم پور صفری ابالغ می گردد كه ششدانگ يك واحد آپارتمان به شماره پالك بيست و سه 
هزار و بيست و چهار )23024( فرعی از سه هزار و هشتصد و هشتاد و نه )3889( فرعی از يكصد و هشتاد و سه 
)183( اصلی بخشنده مشهد به مبلغ چهار ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون )4/350/000/000( ريال ارزيابی گرديده 
اس��ت كه مورد وثيقه س��ند رهنی 9058 – 92/09/03 دفترخانه 200 مش��هد له تعاونی اعتبار فرشتگان عليه شما 
می باشد. چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضی داريد طبق ماده 101 آيين نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ 
انتش��ار آگهی مهلت داريد اعتراض خود را كتبا به انضمام مبلغ س��ه ميليون ريال بابت هزينه كارشناسی به صورت 
علی الحساب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمنا به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناسی 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
318 م الف- عليرضا لعلی- رييس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

 
آگهی ابالغ اجرائيه كالسه: 9801439

بدينوس��يله به آقای محمد باغدارحس��ينی نام پدر: حس��ن تاريخ تولد: 1355/06/15 ش��ماره ملی 0933227752 
شماره شناسنامه: 86383 بدهكار پرونده كالسه فوق الذكر كه آدرس شما برابر گزارش مامور پست در مورخه 
1398/06/04 شناخته نگرديد، ابالغ می گردد كه به استناد: شماره چك: 197509 ، تاريخ چك 1397/04/03 ، و شماره 
چك: 197505 ، تاريخ چك : 1391/03/06 به عهده بانك سينا اجرائيه ای تحت كالسه 9801439 به مبلغ 600/000/000 
ريال به آقای اسكندر كاظمی نام پدر: برجعلی بدهكار می باشيد كه براثر عدم پرداخت، بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده و پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 
آيين نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب می شود 
كه فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 

غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
320 م الف- اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

 

آگهی ابالغ اخطاريه ارزيابی كالسه 9301692 
بدينوس��يله ب��ه آقای جعفر حاجی زاده فرزند حس��ين به ش��ماره مل��ی 0828727031 و غالمرضا حاجی پور 
فرزند محمدباقر به ش��ماره ملی 0933846215 و حس��ين س��االری اخلمد فرزند محمدرضا به شماره ملی 
0943058902 اب��الغ می گ��ردد كه شش��دانگ اعيان يك باب منزل به ش��ماره پالك ثبتی س��ه هزار و نهصد 
و ش��صت و يك )3961( فرعی از پنج )5( اصلی بخش نه مش��هد به مبلغ هش��ت ميليارد و دويس��ت ميليون 
)8/200/000/000( ريال ارزيابی گرديده اس��ت كه مورد وثيقه س��ند رهنی 8340 - 92/06/05 و 6884- 
91/09/07 دفترخانه 203 مش��هد له تعاونی اعتبار فرش��تگان موسس��ه اعتباری كاس��پين عليه شما می باشد. 
چنانچ��ه ب��ه مبلغ فوق الذكر اعتراضی داريد طبق ماده 101 آيين نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ 
انتش��ار آگهی مهلت داريد اعتراض خود را كتبا به انضمام مبلغ 5/460/000 ريال بابت هزينه كارشناس��ی به 
صورت علی الحساب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمنا به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه 

كارشناسی ترتيب اثر داده نخواهد شد.
317 م الف- محمدرضا اجتهادی عرب- رييس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

 
آگهی ابالغ اخطاريه ارزيابی كالسه 9202216

بدينوس��يله به آقای مهدی ذوالفقاری فرزند حس��ن به ش��ماره ملی 1934008639 و آقای  هادی ذوالفقاری 
فرزند حس��ين به ش��ماره ملی 0828727031 ابالغ می گردد كه شش��دانگ اعيان يك باب منزل كه عرصه آن 
موقوفه آس��تان قدس رضوی می باش��د دارای پالك ثبتی 4067 فرعی از 10 اصلی واقع در بخش نه مشهد به 
مبلغ شش��صد و پنجاه ميليون 650/000/000 ريال ارزيابی گرديده اس��ت كه مورد وثيقه سند رهنی 5303- 
90/10/12 دفتر خانه 203 مش��هد له تعاونی اعتبار فرش��تگان )موسس��ه اعتباری كاس��پين( عليه شما می باشد. 
چنانچ��ه ب��ه مبلغ فوق الذكر اعتراضی داريد طبق ماده 101 آيين نامه اج��رای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ 
انتشار آگهی مهلت داريد اعتراض خود را كتبا به انضمام مبلغ 300/000/000 ريال بابت هزينه كارشناسی به 
صورت علی الحساب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمنا به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه 

كارشناسی ترتيب اثر داده نخواهد شد.
319 م الف- محمدرضا اجتهادی عرب- رييس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

 
آگهی ابالغ ارزيابی پرونده اجرايی 8800768 شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد

پيرو اجرائيه صادره كالسه 8800768 متعهد: شركت توليدی مواد غذايی ترالن شرق و شركت شهرك های 
صنعتی خراسان متعهدله: بانك صادرات بدينوسيله به شركت توليدی مواد غذايی ترالن شرق ابالغ می گردد 
كه در خصوص پرونده اجرايی كالسه فوق الذكر به موجب گزارش وارده به شماره 9189 – 1398/07/20 
كارشناس رسمی دادگستری ، پالك ثبتی 48479 )چهل و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و نه فرعی از 32851 
)سی و دو هزار و هشتصد و پنجاه و يك( فرعی از 4 )چهار( اصلی بخش 9 مشهد به مبلغ 8/000/000/000 
ريال )هشت ميليارد ريال ارزيابی گرديده است لذا چنانچه به مبلغ ارزيابی پالك مذكور معترض می باشيد، 
اعت��راض كتب��ی خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه )انتش��ار آگهی( به ضميمه فيش بانكی 
دستمزد كارشناس تجديد نظر به مبلغ5/360/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضی كه 

خارج از موعد يا فاقد فيش بانكی دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
312 م الف- محمدرضا اجتهادی عرب- رييس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده اجرايی كالسه 9806555
بدينوسيله به آقای اميد يوسفی نام پدر: محسن تاريخ تولد: 1370/06/12 شماره ملی 0921492146 شماره شناسنامه: 0921492146 
ابالغ می شود خودرو سواری پرايد نسيم دی ام مدل 1382 به شماره انتظامی 883ب 93 ايران 36 متعلق به شما در قبال طلب خانم 
مهديه معزز بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجرای مراتب به شما اخطار می شود ضمنا هرگونه نقل وانتقالی از طرف 
شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمی شود. همچنين در تاريخ 1398/10/01 بابت بدهی به خانم مهديه 

معزز از كشور ممنوع الخروج گرديده ايد.
315 م الف- محمدرضا اجتهادی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

 
آگهی اخطاريه ماده 87 پرونده اجرايی كالسه 9805409

بدينوسيله به آقای سيدعلی تشكری فر نام پدر: سيدمحسن تاريخ تولد: 1344/05/01 شماره ملی 0934474826 شماره شناسنامه: 
7349 ابالغ می شود خودرو سواری پژو پارس ای ال ايكس مدل 1384 به شماره انتظامی 652ن 46 ايران 12 متعلق به شما و منافع يك 
قطعه زمين از پالك 121 اصلی بخش 7 مشهد نزد اداره موقوفات سادات رضوی متعلق به شما در قبال طلب خانم هديه محمدزاده 
الری بازداشت گرديده است. لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجرای مراتب به شما اخطار می شود ضمنا هرگونه نقل وانتقالی از طرف شما 

نسبت به  مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمی شود.
314 م الف- اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائيه پرونده اجرايی كالسه 9805409
بدينوسيله به آقای سيدعلی تشكری فر نام پدر: سيدمحسن تاريخ تولد: 1344/05/01 شماره ملی 0934474826 شماره شناسنامه: 
7349 ابالغ می شود كه خانم هديه محمدزاده الری جهت وصول هشتاد عدد سكه بهار آزادی به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج: 
شماره سند : 8401، تاريخ سند : 1369/04/09 ، دفترخانه صادر كننده : دفترخانه ازدواج شماره 39 شهر مشهد استان خراسان رضوی 
عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايی به كالسه 9805409 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/07/17 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك 
مرتبه در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب 

می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايی جريان خواهد يافت.
313 م الف- اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر 
رای شماره 139860306005005395 مورخ 98/09/13 هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی نيشابور 
تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم زهرا سادات سليمانی فرزند سيدحسن نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 133/55 
مترمربع از پالك شماره 68 فرعی از 10 اصلی واقع در اراضی جهان آباد  بخش 12 حوزه ثبت ملك نيشابور خريداری از مالك رسمی 
آقای محمدهاشم دست بسته محرز شده است. بنابراين به موجب  ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آيين نامه مربوط، اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی كثيراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصاق می شود تا در صورتی كه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك، تسليم و 
رسيد اخذ كنند. معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل كند و 
گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است 
و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره 

ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می كند و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/10/03         تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/18

21116 م الف- علی امينی- رييس ثبت اسناد و امالک نيشابور

بورس های منطقه کماکان تحت تاثیر وقایع اخیر ریزشی 
هستند. روند معامالت در نقاط مختلف جهان تحت تاثیر 
ریسک های مختلفی قرار گرفت. تنش ها بین آمریکا با ایران 
و متحدانش در منطقه بیش از پیش افزایش یافته اس��ت. 
پس از آنکه پارلم��ان عراق به خروج نظامیان آمریکایی از 
این کش��ور رای داد، پنتاگون اعالم کرد که فعال برنامه ای 
برای عقب نش��ینی از عراق ندارد. از س��وی دیگر به دنبال 
تصمیم ایران برای کنار گذاش��تن محدودیت های برجامی 
تا زمان بازگش��ت طرف مقابل به انجام تعهدات خود، قرار 
اس��ت آلمان، فرانسه و انگلیس در نشست روز جمعه خود 

این موضوع را بررسی کنند.
در حوزه جنگ تجاری ترامپ گفته اس��ت فاز نخس��ت 
توافق تجاری روز پانزدهم ژانویه امضا خواهد شد. قرار است 
نخست وزیر چین به زودی راهی واشنگتن شود تا فاز نخست 
توافق را امضا کند. عالوه بر آن، آمریکا با کانادا و مکزیک نیز 
پیمان جدید تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به »نفتا« 
را امضا کرده اس��ت که این پیمان آزاد تجاری رای موافق 
کنگره را نیز کسب کرد. از سوی دیگر اما اختالفات تجاری 
آمریکا با اروپا مجددا ش��عله ور شده است و پس از جریمه 
سنگین گوگل در فرانسه و »تحریم پروژه نورد استریم 2« 
توسط آمریکا که قرار است گاز روسیه را به آلمان برساند، 

تنش های بین اروپا و آمریکا شدت گرفته است.
به گزارش سی ان بی س��ی، در بی��ن بورس های منطقه، 
شاخص »بیست 100« بورس استانبول با دو درصد کاهش 

به 111 هزار و 412 واحد رسید. در امارات شاخص بورس 
دوبی با 0/64 درصد کاهش به 2710/55 واحد رسید و در 
عربستان ش��اخص بورس ریاض با 0/15 درصد کاهش به 

8206/13 واحد رسید.
جان چوا، استراتژیست بانک »سیتی گروپ« گفت: هر 
چند ریسک تشدید تنش ها و پاسخ متقابل به حمله هوایی 
آمریکا به قوت خود باقی مانده است اما معامله گران امیدوارند 

پاسخ ایران به گونه ای باشد که به یک تقابل نینجامد.
در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی 
که هر سه شاخص مهم بورسی در سطح باالتری از روز قبل 
خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با 
0/24 درصد افزایش نس��بت به روز قبل و در س��طح 28 
هزار و 703/38 واحد بسته شد. شاخص »اس اند پی 500« 
ب��ا 0/35 درص��د افزایش تا س��طح 3246/28 واحدی باال 
رفت و دیگر ش��اخص مهم بورس��ی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با صعود 0/56 درصدی در س��طح 9071/47 

واحدی بسته شد.
معامله گ��ران همچنین منتظر مش��خص ش��دن زمان 
برگزاری جلسه استیضاح دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
در مجلس س��نا هستند. پیش تر کنگره که اکثریت آن در 
اختیار دموکرات هاست ترامپ را به دو اتهام سو ءاستفاده از 
قدرت و سنگ اندازی در کار کنگره مقصر دانسته و پرونده 

وی را برای استیضاح به سنا فرستاده است. ترامپ خواهان 
رسیدگی سریع به پرونده خود شده اما بیشتر سناتورهای 
دموکرات خواهان به تعویق افتادن جلس��ه تا زمان دریافت 
مدارک بیش��تر هس��تند. به نظر نمی رس��د که با توجه به 
اکثریت جمهوریخواهان در مجلس سنا، استیضاح ترامپ 
رای آورد.از سوی دیگر، بورس های اروپایی با افزایش احتمال 
اتخاذ موضع سرسختانه تر توسط دولت انگلیس در جریان 
مذاکرات با اتحادیه اروپا، دچار روند ریزش��ی شدند. اکنون 
دولت محافظه کار با توجه به اکثریت قاطع خود در مجلس 
می خواهد تا امتیازات بیش��تری از بروکسل بگیرد و همین 
مساله احتماال باعث تمدید بیشتر دوران گذار خواهد شد. در 
فرانسه نیز تداوم اعتصابات در اعتراض به الیحه پیشنهادی 
دولت برای اصالح نظام بازنشستگی ادامه دارد و این مساله 
باعث افزایش نگرانی از رکود در سومین اقتصاد بزرگ اروپا 
شده است. در آلمان نیز با وجود وضعیت خوب بازار کار، نرخ 

تورم و رشد اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص ها عملکرد 
بدی داش��تند تا جایی که شاخص »فوتسی 100« بورس 
لندن با 0/62 درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح 
7575/34 واحد بسته شد. شاخص »کک 40« بورس پاریس 
با ریزش 0/54 درصدی در سطح 6013/59 واحد بسته شد 
و شاخص »دکس 30« بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش 

0/7 درصدی و ایستادن در سطح 13 هزار و 126/99 واحدی 
به کار خود خاتمه داد. در مادرید ش��اخص »ایبکس 35« 

0/47 درصد پایین رفت و به 9600/90 واحد رسید.
از س��وی دیگر در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها 
عملکرد کامال بهتری داشتند تا جایی که شاخص »نیک کی 
225« بورس توکیو ژاپن با جهش 1/6 درصدی تا سطح 23 
هزار و 575/72 واحدی باال رفت و شاخص » هانگ سنگ« 
ب��ورس هنگ کنگ با صعود 0/37 درص��دی به 28 هزار و 

329/50 واحد رسید.
در چین شاخص »شانگهای کامپوزیت« با افزایش 0/58 
درصدی در س��طح 4152/30 واحد بسته شد. در استرالیا 
ش��اخص »اس اند پی اس اند ایکس 200« بورس سیدنی با 
1/35 درصد افزایش و ایستادن در سطح 6826/44 واحدی 
ب��ه کار خ��ود خاتمه داد. در بین دیگر ش��اخص های مهم 

آسیایی، شاخص »تاپیکس« ژاپن صعودی بود.
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها ریزشی بود. هر بشکه 
نفت »وس��ت تگزاس اینترمدییت« با 0/85 درصد کاهش 
ب��ه 62/73 دالر رس��ید و نفت خام برنت دریای ش��مال با 
کاه��ش 0/97 درصدی به ازای 68/24 دالر در هر بش��که 

مبادله شد.
همچنی��ن در بازار فلزات گرانبه��ا، بهای هر اونس طال 
ب��رای تحویل فوری با افزایش 0/08 درصدی به 1566/96 
دالر رسید. هر اونس نقره با افزایش 0/34 درصدی به ازای 

18/24 دالر مبادله شد.

ادامه ریزش بورس های منطقه و اروپا
بين الملل
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ممنوعیت در تجارت تصمیم  درستی نیست
ایسنا- در شرایط فعلی، کاالهایی که توان تولید آنها در داخل کشور وجود 
دارد، نباید وارد شوند اما چگونگی برنامه ریزی دولت برای این کار اهمیت زیادی 
دارد. رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب گفت: 
با توجه به تحریم ها و محدودیت هایی که علیه اقتصاد ایران وضع شده، حمایت از 
تولید ملی و تالش برای رشد و توسعه صنایع تولیدی مهم است. به گفته محمد 
جعفری، جهت حرکت واردات نیز باید به سمت حمایت از واحدهای تولیدی تعریف 
شود و کاالهایی به کشور بیایند که به تامین مواد اولیه یا واسطه ای تولید کمک 
می کنند یا کاالهای ضروری باشند که در حال حاضر توان تولید آنها در داخل کشور 
وجود ندارد.رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران درباره واردات چادر مشکی 
اظهار کرد: این حوزه نیز باید مانند دیگر بخش ها مورد بررسی دقیق و همه جانبه 
قرار گیرد. در اینکه کشور ما نیاز قابل توجه به این کاال دارد، شکی نیست و قطعا 
باید برای تامین نیاز برنامه ریزی الزم انجام شود. وی با تاکید بر اینکه محدود کردن 
واردات باید از طریق وضع تعرفه انجام شود، بیان کرد: ممنوعیت در تجارت تصمیم  
درستی نیست اما برای حرکت به سمت اولویت های در نظر گرفته شده، می توان 
تعرفه واردات را در محصوالتی که تولید داخلی دارند، باال برد و از این طریق بازار را 

در اختیار تولیدکننده های داخلی قرار داد.

افزایش صادرات خرما نسبت به ماه های قبل
میزان- امسال تولید خرما حدود 20 
درصد رش��د داشته است. این در حالی 
است که در شرایط فعلی بحث صادرات 
تا حدودی سرو سامان گرفته و قیمت ها 
منطقی شده است. در همین خصوص 
رییس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره 
به وضعیت مطلوب تولید خرما در کشور 
گفت: سال زراعی خوبی را برای محصول 
خرما پشت سر گذاشتیم به طوری که 

نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد تولید خرما افزایش یافته است. محسن 
رشیدفرخی تاکید کرد: بر اساس آمار ها امسال حدود یک میلیون تا یک میلیون و 

150 هزار تن خرما در کل کشور تولید شده است.
رییس انجمن ملی خرمای ایران با اش��اره به اقدامات وزارت صمت گفت: در 
جلسات تشکیل شده بین مسووالن وزارت صمت و انجمن ملی خرما پیشنهاد شد 
که واگذاری برخی وظایف وزارتخانه به انجمن خرمای ایران صورت گیرد که تحت 
قالب یک طرح و چند ماده تهیه و امضا شده و پس از امضای اسحاق جهانگیری به 
عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی ابالغ می شود.رشیدفرخی درباره قیمت محصول 
خرما گفت: سال گذشته به دلیل کمبود محصول و افزایش صادرات به دلیل تغییرات 
قیمت ارز شاهد جهش قیمت خرما در بازار بودیم که خوشبختانه در حال حاضر 
بحث صادرات تا حدودی سروسامان گرفته و قیمت ها تا حدودی منطقی شده است. 
رییس انجمن ملی خرمای ایران تصریح کرد: عرضه محصول های در انبار مانده باعث 
شد قیمت ها تا حدودی واقعی شود و سبب افزایش صادرات خرما نسبت به ماه های 
قبل شد که در مجموع امیدواریم تا پایان سال وضعیت صادرات نسبت به ابتدای 
امسال بهتر شود. وی در ادامه به مشکالت صادرات خرما اشاره کرد و گفت: در 
کنار مشکالتی که برای صادرات محصول خرما وجود دارد خأل های مدیریتی نیز 

در برخی موارد مشکالتی ایجاد کرده است.

صادرات گندم آمریکا به مشکل خورد
فارس- صادرات گندم در آمریکا با احتمال افزایش  تنش ها در منطقه خاورمیانه 
با مشکل مواجه می شود. افزایش تنش ها در منطقه خاورمیانه تهدید جدی برای بازار 
صادراتی آمریکا به ویژه گندم است. تولیدکنندگان آمریکا خود را آماده شرایط سختی 
برای صادرات می کنند که با احتمال افزایش تنش ها در خاورمیانه ایجاد شده است.
نگرانی از تالفی اقدام اخیر آمریکا در ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی باعث تهدید جدی بازار گندم آمریکا در منطقه خاورمیانه 
شده و تولیدکنندگان این محصوالت را بیشتر نگران کرده است. آنها معتقدند در 
صورت ایجاد هر گونه تنش، کشاورزان آمریکا دسترسی به بازار منطقه خاورمیانه 
را از دست خواهند داد. این در حالی است که خاورمیانه بازار بزرگی برای مقصد 

صادرات گندم آمریکاست.

تسهیل صدور مجوز واردات برای تعاونی های مرزنشین 
مهر- فرآیند صدور مجوز واردات برای تعاونی های مرزنشین تسهیل شد. بر 
همین اساس رییس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان با اشاره به تفویض اختیار 
مجوز واردات تعاونی های مرزنشین به کارگروه ماده 12 قانون مبادالت مرزی، از 

تخفیف10 درصدی سود بازرگانی بازارچه های مرزی غرب کشور خبر داد.
یاسر فیضی با اشاره به تصویب نامه هیات وزیران درباره صدور مجوز واردات برخی 
کاالها توسط بازارچه های مرزی و تعاونی های مرزنشینان اظهار کرد: در مصوبه ای 
که یازدهم دی ماه توسط هیات وزیران به تصویب رسید، در وهله نخست اختیارات 
هیات وزیران در خصوص تصویب اقالم مجاز برای واردات توسط این تعاونی ها به 
کارگروه ماده 12 قانون مبادالت مرزی تفویض شد. وی افزود: اتفاق خوبی که رخ 
داد این است که با پیگیری های اتاق تعاون و مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت 
به عنوان دبیر کارگروه ماده 12، اختیارات و مجوزهای واردات برای تعاونی های 
مرزنشینان و بازارچه های مرزی مستقیما به این کارگروه تفویض اختیار شد به 
عبارتی تشریفات اداری مازاد که منجر به طی فرآیند طوالنی تایید پیشنهادات 
می شد، حذف شد.فیضی اظهار کرد: مصوبه دیگر هیات وزیران اعطای مجوز واردات 
قطعات یدکی، مواد اولیه و ملزومات تولید به تعاونی های مرزنشینان بود که منوط به 
تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تایید بانک مرکزی واردات آنها 
توسط این تعاونی ها بالمانع است. وی گفت: سومین بند مصوب هیات وزیران در 
خصوص اصالح تصویب نامه واردات کاالها توسط تعاونی های مرزنشینان، این بود که 
کاالهایی که از طریق بازارچه های مرزی غرب کشور وارد کشور می شوند مشمول 
10 درصد تخفیف در سود بازرگانی شدند. البته در گذشته برخی از بازارچه های 
مرزی مشمول این تخفیف بودند که این بند دیگر برای آنها صادق نیست و فقط 

مشمول بازارچه های مرزی غرب کشور می شود.

 حذف سود بازرگانی ماشین آالت وارداتی
 به نمایشگاه ها

ایس�نا- حذف س��ود بازرگانی ترخیص ماش��ین آالت وارداتی برای ورود به 
نمایشگاه ها با موافقت هیات دولت مواجه شد. در همین رابطه مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی ایران اظهار کرد: براساس مصوبه ای که به تایید هیات دولت 
رسیده، آن بخش از ماشین آالتی که به صورت موقت برای نمایش در نمایشگاه های 
بین المللی وارد کشور می شوند، در صورت آنکه امکان ساخت داخلی آنها وجود نداشته 
باشد و وزارت صمت این موضوع را تایید کند، از پرداخت سود بازرگانی معاف خواهند 
شد. به گفته بهمن حسین زاده، این معافیت در صورت طی کردن مراحل اجرایی و 

دریافت مجوزهای الزم در زمان ترخیص قطعی نیز اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران با بیان اینکه این پیشنهاد از سوی 
این شرکت به هیات دولت ارائه شده بود، افزود: هدف از این مصوبه تسهیل در ورود 
و ترخیص تجهیزات و کاالهای مورد نیاز صنایع داخلی است که در نمایشگاه های 
بین المللی به نمایش گذاشته می شوند و می تواند به واحدهای تولیدی ایران کمک 
کند. به گفته وی، در کنار مصوبه اخیر فعال کردن گمرک شرکت نمایشگاه ها نیز 
گام دیگری است که در راستای تسهیل ورود کاالها و محصوالت نمایشگاهی اجرایی 
شده و این امید وجود دارد که با استفاده از این برنامه ها، شرایط ورود محصوالت 

مورد نیاز به کشور تسهیل شود.

گروه بازرگانی- در حالی که با اجرای کامل خبر
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی دولت 
می توان بسیاری از مشکالت کسب و کارهای کوچک 
و بزرگ را حل کرد اما در حال حاضر ش��اهد این 
هستیم که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
بعد از گذشت هفت سال هنوز اجرا نشده است. بر 
اساس آنچه سهیال جلودارزاده، عضو کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی در مجلس اعالم کرده از 59 
حکمی که در قانون مربوط به بهبود مستمر فضای 
کسب و کار وجود دارد، تنها 10 حکم اجرایی شده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در سال 92، قانون 
بهبود مس��تمر محیط کسب و کار جزو شعارهای 
مهم روحانی بود اما اکنون با گذشت چندین سال 
هنوز حتی نیمی از این قانون به درس��تی اجرایی 

نشده است.
واقعیت این است که این قانون، یکی از مهم ترین 
و موثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، 
تس��هیل فعالیت های اقتص��ادی و بهبود محیط 
کس��ب وکار کشور اس��ت اما به دالیلی همچون 
ناکارآمدی یا سس��تی دستگاه های اجرایی، مورد 
اج��را قرار نگرفته یا اینکه ب��ه طور ناقص اجرایی 
شده اس��ت. از این رو اگرچه از دیدگاه بسیاری از 
کارشناسان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
یکی از مهم ترین دستاوردهای محمد نهاوندیان در 
دوران ریاس��ت وی بر اتاق بازرگانی ایران است اما 
در حال حاضر شاهد این هستیم که فعاالن بخش 
خصوص��ی در اتاق بازرگانی ایران همچنان بعد از 
گذش��ت این همه سال از اجرای ناقص این قانون 
گالیه مند هس��تند. بر همین اساس نود ودومین 
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
با محور انتقاد از دولت از بابت اجرایی نش��دن این 
قانون برگزار شد. در این نشست روند اجرای حکم 
ماده 7 قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار 
و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تش��کیل کمیته 
ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به 
واحدهای تولیدی و راه اندازی سامانه مربوط و اجرایی 
نشدن بند )پ( ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه 

مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته صاحب نظران اقتصادی در شرایط فعلی 
که اقتصاد کشور با بحران های زیادی روبه رو است، 
نه تنها قوانین موجود به درستی اجرایی نمی شود 
بلکه آیین نامه ها، بخشنامه ها یا قوانینی به تصویب 
 می رس��د که به طور عمده بدون مش��ورت بخش 
خصوصی است و فعاالن اقتصادی پس از آن باید با 
زحمت بسیار در پی رفع اشکاالت آنها باشند. این در 
حالی است که دولت چندان توجهی به توصیه های 
کارشناسان ندارد و همچنان مسیر اشتباه خود را 

دنبال می کند.
توق�ف رفت وآم�د زائد دس�تگاه های  � 

دولتی 
بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در این نشست با بیان اینکه این وزارتخانه سامانه ای 
را برای اجرای ماده 7 قانون بهبود مستمر فضای 
کسب و کار طراحی کرده است، گفت: رفت و آمدهای 
زائد نمایندگان دس��تگاه های دولتی به واحدهای 
تولیدی متوقف می شود.رضا رحمانی با بیان اینکه 
ماده 7 قانون بهبود مس��تمر کسب و کار در قالب 
ایجاد سامانه ای پیگیری خواهد شد، گفت: اجرای 
این ماده اراده ای فراتر از یک وزارتخانه می خواهد 
و همه دس��تگاه ها باید پنجره واحد را برای بهبود 
فضای کسب و کار بپذیرند. این در حالی است که 
در شرایط جدید، یکی از راه های مقابله با تحریم و 

جنگ اقتصادی، تسهیل امور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اجرای ماده 7 
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دقیقا راهکار و 

قدم موثری در تسهیل امور مرتبط با تولید در کشور 
به شمار می رود. این در حالی است که از نظر وزارت 
صنعت، هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده 
وجود ندارد و حتما اجرای آن، ضروری است. به گفته 
رحمانی، وزارت صنعت از حیث ایجاد سامانه ها هیچ 
مشکلی ندارد و زیرساخت آن فراهم است اما باید 

همه دستگاه ها پنجره واحد را بپذیرند .
واردات برنج با ارز 4200 � تومانی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید 
بر اینکه ارز واردات برنج در بودجه سال 99، همان 
4200 تومان در نظر گرفته شده و قرار است برنج 
با همین ارز وارد شود، گفت: در مورد شکر دقیقا 

حضور ذهن ندارم.
رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا ارز 4200 
تومانی با توجه به گفته های سرپرست وزارت جهاد 
کشاورزی برای واردات شکر و برنج حذف می شود،  
گفت:  من صحبت ایشان را ندیده و نخوانده ام اما 
معتقدم این گونه مسائل را باید بر اساس تصمیم 
مراجع اصلی اعالم کرد. در واقع این مس��ائل را یا 
دولت یا ستاد اقتصادی باید تصمیم گیری کند. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در بودجه 
سال 99 ارز 4200 تومانی برای واردات برنج در نظر 
گرفته ش��ده است، بیان کرد: تا امروز هم صحبت 
اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات این کاالست. 
بنابراین تشکیک ایجاد کردن درست نیست مگر 

اینکه در مورد آن تصمیم گرفته شود.
جدیت بخ�ش  خصوصی در ص�ادرات  � 

غیرنفتی
در این نشس��ت همچنین وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی با بیان اینکه بخش خصوصی در حوزه 
صادرات و واردات نقش ویژه ای دارد، گفت: تامین 
مالی بخش خصوصی از نهاد های خارجی می تواند 
به صورت فاینانس یا به صورت جذب سرمایه گذاری 
خارجی از طریق سرمایه گذاری مشترک باشد که 
اگر این اتفاق در اتاق بازرگانی بیفتد، می توان شکاف 
بازار سرمایه را در تامین مالی  کاهش داد و به تقویت 
و بهبود سرمایه گذاری در کشور و تقویت و رونق 
تولید کمک کرد.فرهاد دژپسند اظهار کرد: اگر چه 

مقررات زدایی می تواند در رفع مشکل تولید نقش 
زیادی داشته باشد اما وجه دیگر برای رونق تولید، 
تامین مالی است که شاید بتوان با بازار سرمایه این 
کار را انجام داد. اما بخش خصوصی با مختصاتی که 
دارد می تواند در سرمایه گذاری هم نقش آفرین باشد. 
بنابراین بخش خصوصی باید خود تامین مالی را از 

نهاد های مالی خارج از کشور جذب کند.
وی اضافه کرد: اینکه در تجارت خارجی، ما با 
رشد وزنی 20 درصدی مواجه ایم شرایط قابل قبولی 
است و نشان جدیت بخش خصوصی در صادرات 

غیرنفتی است.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از دغدغه هایی که ممکن 
است تاثیر نامطلوبی برای آینده داشته باشد تامین 
سرمایه در کشور است. بنابراین اگر همان طور که 
گام های مثبتی در رشد صادرات غیرنفتی برداشته 
ش��د در حوزه تامین س��رمایه ه��م گام برداریم، 
نشان دهنده اولویت ما برای رشد سرمایه گذاری در 

کشور خواهد بود.
نیازمند کمك اتاق بازرگانی هستیم � 

دژپس��ند در ادامه گفت: اگ��ر در تامین مالی 
با مشکل مواجه ش��دیم، نباید اجازه دهیم سایر 
قوانین و موانع، سدی بر سر راه این چابکی بخش 

خصوصی شود.
وی با بیان اینکه هی��ات مقررات زدایی در دو 
جلسه اخیر خود مصوبات خوبی به ویژه در حوزه 
زمین داش��ت، گفت: این مصوبات دو دسته است 
که بخش��ی از آن اعالم شده و بخشی دیگر را به 
دولت فرستاده ایم که مصوبه دولت ابالغ می شود. 
وزیر اقتصاد ادامه داد: با وجود اینکه مصوبات هیات 
مقررات زدایی می تواند مقبول باشد اما برای اینکه 
بتواند نتیجه بخش و موثر باشد نیازمند کمک اتاق 
بازرگانی هستیم.وزیر اقتصاد گفت: در این باره باید 
به لغو مقررات زائد سرعت ببخشیم و کمک کنیم 
که فعالیت های اقتصادی به ویژه توس��ط بخش 

خصوصی سرعت گیرد.
 � CFT تداوم حمایت دول�ت از الحاق به

و پالرمو
دژپسند همچنین در ادامه این نشست در پاسخ 

به سوالی مبنی بر اینکه آیا هنوز موضوع بررسی 
FATF در دس��تور کار قرار دارد، گفت: دو الیحه 
قانونی پالرمو و CFT به پیشنهاد دولت در دستور 
کار مجمع تشخیص قرار دارد. البته بحث امروز من 
در جلسه شورای گفت وگو ناظر بر این موضوع نبود 
بلکه ناظر بر این موضوع بود که این نهاد که ادعا دارد 
به دنبال آن است که با تامین مالی تروریسم مقابله 
کند، چرا به صحبت های رییس جمهور کشوری 
ک��ه به صورت آش��کار اعالم ک��رده که بودجه ای 
برای اعمال تروریس��تی می گذاریم و می خواهیم 
استفاده کنیم، واکنش نشان نمی دهد.وی با تاکید 
بر اینکه این کار برخالف قوانین بین المللی است و 
همه نهادها از جمله FATF باید به آن اعتراض و 
برخورد کنند، گفت: بنابراین، این موضع ربطی به 
روند بررسی پالرمو و CFT ندارد زیرا این موضوع 
در دستور کار مجمع است و ما هم به عنوان دستگاه 
اجرایی ذی ربط دعوت می ش��ویم و در آن جلسه 

شرکت می کنیم.
وزیر اقتصاد با وجود اذعان به اینکه استانداردهای
FATF  در مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی 
دولت آمریکا نقض می شود از تداوم حمایت دولت از 

الحاق به کنوانسیون هایCFT  و پالرمو خبر داد.
وی گفت: وقت��ی در FATF به دنبال مقابله 
با تامین مالی تروریسم هستیم نباید جای دوری 
برویم. همین هیات حاکمه آمریکا از محل بودجه 
این کشور، تروریسم دولتی را ترویج می دهد. این 
در حالی است که سپهبد سلیمانی به دعوت رسمی 
دول��ت عراق به این کش��ور رفته بود. وزیر اقتصاد 
اظهار کرد: ایاالت متحده آمریکا به ویژه ش��خص 
ترامپ لباس تروریست به تن کرده و می گوید این 
همه هزینه کردیم برای چنین شرایطی و بدتر از 
آن اینکه یک کشور را به تخریب 52 نقطه تهدید 
می کن��د در حالی که به خیالش که این اقدامات 

بدون پاسخ می ماند.
معطلی 7 � ساله اجرای یك قانون 

رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با 
انتقاد از اجرا نشدن ده ها قانون مصوب مجلس، گفت: 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بعد از گذشت 

هفت سال هنوز اجرا نشده است. غالمحسین شافعی 
با اشاره به بررسی اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود 
مستمر محیط کس��ب و کار گفت: حدود شش تا 
هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط 
کسب و کار می گذرد اما هنوز اجرا نشده است.رییس 
اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خواهش می کنیم که 
قانون اجرا شود، گفت: عدم اجرای قوانین مصوب 
فقط مربوط به این قانون نیست و ده ها مورد قانون 
مصوب در مجلس وجود دارد که هنوز اجرا نشده 
در حالی که امروز التماس می کنیم که قانون بهبود 

مستمر محیط کسب و کار اجرا شود.
وی اف��زود: م��ا خواس��تار این هس��تیم که با 
س��ازمان هایی که در رابطه ب��ا قوانین مصوب به 

وظایف خود عمل نکرده اند، برخورد شود.
شافعی اظهار کرد: اتاق بازرگانی روی این مساله 
کار کرده اما کسی که باید آن را دریافت و به اجرا 
درآورد، غایب است. خواهش من این است که اگر 
قانون اشکال دارد، آن را تغییر دهند و در صورت نیاز 
به آن تبصره اضافه کنند. اما قانون حتی اگر اشکال 
داشته باشد، باید اجرا شود و عدم اجرای قانون باید 

عقوبت داشته باشد.
تشکیل کمیته ساماندهی � 

در ادامه این نشست اجرای حکم ماده 7 قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار و آیین نامه اجرایی 
آن مبنی بر تش��کیل کمیته ساماندهی مراجعه 
نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی 
و راه اندازی سامانه مربوط مورد بررسی قرار گرفت. بر 
اساس اظهارات نایب رییس اتاق ایران، هیات وزیران، 
آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را در مرداد 95 به 
تصویب رساند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن 
و تجارت موظف اس��ت با همکاری دستگاه های 
اجرایی ذی ربط و اتاق ها و با نظارت و تایید کمیته 
ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه ها به واحدهای 
تولیدی طی شش ماه پس از تاریخ الزم االجرا شدن 
این آیین نامه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه 

اقدام کند.
حسین سالح ورزی ادامه داد: طبق پیگیری های 
انجام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده 
به دلیل عدم تشکیل جلسات این کمیته، سامانه 
هنوز وارد فاز عملیاتی نشده، هر چند زیرساخت های 

آن آماده است.
وی همچنین در ادامه از تفاهم سازمان استاندارد 
و سازمان دامپزشکی در مورد یکپارچه سازی روند 
نمونه برداری از محموله ه��ای وارداتی نهاده های 
دامی خبر داد. بر اس��اس اظهارات او اقدام موازی 
این دو سازمان در برخورد با نهاده های دامی، روند 
تجارت را طوالنی تر می کرد و مدت ها بود که این 
مساله مورد انتقاد بخش خصوصی بود. خوشبختانه 
با پیگیری های دبیرخانه ش��ورای گفت وگو و در 
قالب کارگروه های تخصصی توانستیم به این تفاهم 

دست پیدا کنیم.
وی در ادامه به موضوع اصالح شرایط عمومی 
پیمان و تهیه پیش نویسی با اعمال نظرات بخش 
خصوصی توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه اشاره 
و تصری��ح کرد: این موضوع در هش��تاد ویکمین 
جلسه شورای گفت وگو بررسی و قرار شد سازمان 
برنامه تا پایان دی ماه س��ال 97 نس��خه اصالحی 
پیش نویس ش��رایط عمومی پیمان را به شورای 
هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای 
داده و نقطه نظرات آنها را تا پایان 25 اس��فند 97 

دریافت کند.
سالح ورزی گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز باید 
نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان جدید را تا پایان 
اردیبهشت 98 ابالغ کند. هر چند تا به امروز هنوز 

نسخه نهایی تهیه نشده است.

وزیر صنعت به بخش خصوصی در اجرای ماده 7 قانون بهبود مستمر کسب وکار وعده داد

رفع موانع تولیدکنندگان 

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
موضوع مناقصه : پيمان خدمات فني منطقه خليج فارس به صورت حجمي 

مبلغ برآورد مناقصه : 52/129/387/848 ريال
1- مح��ل و م��كان اجراي كار: مس��ير خط لولهً 26 بندرعباس/ رفس��نجان و مراكز انتقال نفت مهرآران/ 

قطب آباد/ بندرعباس و عسلويه
2- مدت اجراي كار: 12 ماه شمسي 

3- نام دستگاه نظارت:  امور اداري منطقه خليج فارس  
4- قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ  2/700/000/000 ريال به صورت يك يا تركيبي 
از ضمانتنامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح، خ ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتي به 
ش��ماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هيات محترم وزيران يا تضمين وجه نقد  مي بايس��ت به شماره 
ش��با 320100004101046871202043 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران واريز گردد ضمنا  تصوير 

ضمانتنامه يا رسيدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد.
- درج كد اقتصادي و شناس��ه ملي جهت اش��خاص حقوقي )الزامی( در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه 

ستاد.
- ارائه گواهينامه تعيين صالحيت معتبر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه هاي تعمير و نگهداري 

ساختمان و امور تأسيسات  الزامي مي باشد.
- گواهي تاييد صالحيت ايمني )از اداره كار(

 - ارائ��ه تائيدي��ه از س��ازمان حراس��ت ش��ركت )جه��ت كس��ب اطالع��ات، تماس ب��ا واحد حراس��ت به

 شماره تلفن 61630070 -021(
زمان و نحوه  خريد اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت 16:00  روز شنبه 
 www.setadiran.ir  مورخ 98/11/5 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به نشاني

نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.
الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد 
ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در س��امانه ستاد، نسبت به ثبت نام و اخذ 
گواهي امضاء الكترونيكي  اقدام نمايند و جهت  عضويت با پش��تيباني س��امانه ستاد با شماره 02141934 

تماس حاصل فرمايند.
زمان و مهلت تكميل و بارگزاري پيشنهادات در سامانه : شركت كنندگان مي بايست تا ساعت16:00 
روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك 
دولت )ستاد(  و تحويل اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار( الك و مهر شده به دفتر 

كميسيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه اقدام نمايند.
زمان و محل گش�ايش پاكات : پيش��نهادهاي واصله در ساعت 13:45 روز شنبه مورخ 98/11/26 
در محل كميس��يون مناقصات به آدرس:  تهران- خيابان س��پهبد قرني- نرس��يده به خيابان س��پند- 
پالك 188-  طبق��ه  هش��تم از طريق س��امانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( بازگشايي و خوانده 
خواهد ش��د. حضور ش��ركت كنندگان در مناقصه  در محل كميس��يون مناقصات در روز بازگش��ايي 

پاكات الزامي مي باشد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 6311050-0917 تماس حاصل فرماييد .

www.shana.ir                                    www.setadiran.ir                                 www.ioptc.ir

روابط عمومي

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي)209800۱۱0500002۱(
نوبت اول  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شماره مجوز  6251. 1398 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

گزارش 2 

در حالی که قیمت کاالهای اساس��ی طی ماه های اخیر روند 
افزایشی را طی می کند در حال حاضر شاهد این هستیم که بعد از 
افزایش قیمت بنزین این گرانی ها بیشتر شده است. این در حالی 
است که دولتمردان به مردم قول داده بودند با هر گونه افزایش قیمت 
به بهانه گرانی بنزین مقابله کنند. اما متاسفانه سیستم ضعیف نظارتی 
و در اصل روش ناصحیح در مقابله با سودجویان باعث شده که مردم 
همواره چوب سیاست های نسنجیده دولت را بخورند. نکته قابل تامل 
اما این است که دولت برنامه ای برای جبران اشتباهات گذشته ندارد و 
حتی در بودجه ریزی سال آینده نیز توجهی به هشدارهای مسووالن 
نکرده است. از این رو به نظر می رسد که حتی قرار است در سال آینده 

نیز کسری بودجه دولت از جیب مردم جبران شود.
در همین خصوص عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران 
خاطرنشان کرد: از منظر علم اقتصاد، حامل های انرژی یک کاالی 
بدون کشش یا کم کشش است. یعنی اینکه افزایش قیمت آن تا 
سطح اندکی روی میزان تقاضا و مصرف تاثیر می گذارد. مگر آنکه 
افزایش قیمت در سطح و میزانی باشد که دیگر خرید یا مصرف آن 
مقرون به صرفه نباشد یا اینکه تولید کننده و رقیب دیگری آن را با 

قیمت پایین تر عرضه کند.
مهدی کریمی تفرشی گفت: سال گذشته وقتی بحث افزایش نرخ 
ارز مطرح شد دولت وعده داده بود که کاالهای اساسی با دالر 4200 
تومانی وارد شود اما با این حال شاهد افزایش قیمت کاالهای اساسی 
و رشد تورم بودیم. در آبان ماه امسال به دنبال افزایش سه برابری نرخ 
بنزین و اغتشاشات بعد از آن باز هم وعده داده شد که افزایش قیمت 

در هیچ کاالیی نخواهیم داشت. ولی متاسفانه باز هم شاهد افزایش 
قیمت ها در بازار به خصوص در مورد کاالهای اساسی هستیم.

به گفته وی، قیمت اقالمی همچون برنج، حبوبات، مواد شوینده، 
لبنیات و ... با نوساناتی در بازار روبه رو شده است. اگرچه در این میان 
بازار برخی دیگر از اقالم اساسی به سبب کاهش قدرت خرید خانوار 
در رکود به سر می برد. به عالوه در محصوالت پروتئینی، سلولزی، 

بهداشتی و پالستیکی هم  افزایش قیمت اتفاق افتاده است.
افزایش قیمت 50 � درصدی میوه و تره بار 

 ریی��س هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان 
تهران گفت: قیمت میوه و تره بار بین 25 تا 50 درصد رشد داشته 
و بنابراین به طور غیرمستقیم بر هزینه تولید و در نهایت قیمت 
مصرف کننده تاثیر گذاشته  است. سیب، پرتقال و موز بیشترین 
گرانی را در میوه ها داشتند که اغلب این گرانی ها را به افزایش 
هزینه حمل و نقل میوه ها نسبت می دهند. برخی وانت بارها هم 
بدون هیچ دستورالعمل و بخشنامه ای، کرایه حمل بار را به بهانه 
سهمیه بندی بنزین باال برده اند. این مساله، قیمت تمام شده میوه 
و صیفی جات را برای میوه فروشان افزایش داده و موجب شده آنها 
نیز نرخ های خود را تغییر دهند. هر چند 80 درصد کامیون های 

حمل میوه، گازوییلی هستند.
وی افزود: متاسفانه این افزایش قیمت ها در محصوالت پروتئینی 

مانند مرغ و گوشت هم اتفاق افتاده و این موضوع بر میزان تقاضای 
مردم اثر گذاشته است. لوازم پالستیکی و فلزی افزایش قیمت بیش 
از 40 درصدی را تجربه کردند. مردم به واسطه افزایش قیمت بنزین 
تحت فشارند و اگر بخواهیم نرخ کاالهای اساسی را هم تغییر دهیم، 
قیمت این کاالها حدود صددرصد افزایش می یابد و درآمد مردم 

پاسخگوی این افزایش قیمت نیست.
ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی 
کشور گفت: با توجه به افزایش بی رویه قیمت اقالم مواد غذایی در 
بازار و سودجویی دالالن، مسووالن باید تمهیداتی بیندیشند تا در 
پی افزایش قیمت ها و درآمدهای حداقلی مردم، بیش از پیش بر 
اقشار کم درآمد جامعه به واسطه تامین مایحتاج سبد خانوار فشار 

وارد نشود.
وی افزود: اینکه اثر افزایش قیمت حامل های انرژی روی بهای 
تمام شده هر کاال یا خدمت چقدر است، به طور عینی می تواند به 
میزان مصرف انرژی، سطح تکنولوژیک یک بنگاه، سازوکار عرضه و 
تقاضای یک محصول، همچنین رقابتی بودن یا نبودن بازار محصول 

و خدمت مورد نظر بازگردد.
نایب رییس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران افزود: 
طبق فرمول مرکز آمار درباره شاخص قیمت مصرف کننده، ضریب 
اهمیت )وزن و اهمیت یک کاال در کل سبد خانوارها( حمل ونقل 

نزدیک 10 درصد اس��ت. طبق بررس��ی های مرکز آمار کشور در 
خصوص نرخ تورم مصرف کنن��ده آبان ماه، تورم حمل ونقل جزو 

باالترین نرخ ها در میان گروه های کاالیی بوده است.
فقدان مکانیسم های کنترل  � 

تفرشی ادامه داد: افزایش نرخ حامل های انرژی )سوختی( به طور 
مستقیم روی قیمت ها یا قیمت نسبی تمامی فرآیندهای فرآوری، 
تولید، خدمات و بازرگانی تاثیر دارد. به بیان ساده تر، با افزایش قیمت 
سوخت، رابطه برابری قیمت یک محصول با سایر محصوالت همسان، 
کاهش یا افزایش می یابد. به همین دلیل است که سیاستگذار باید 
رابطه بلندمدتی میان قیمت انرژی با نرخ ارز و یارانه های پرداختی و 

حمایت های تعرفه ای برقرار کند.
مشاور عالی در کمیته فناوری های نو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس به ایلنا گفت: منشأ تورم ساختاری در اقتصاد ایران بیش از 
آنکه تابع مطلق نرخ بنزین و سایر حامل ها باشد، متاثر از فقدان 
مکانیس��م های کنترل روی هزینه دائمی شده تراز بودجه کشور، 
تعهدات دولت، هزینه های جاری دولت و جبران کسری بودجه با اتکا 

به منابع پولی است بنابراین بنزین متهم اصلی تورم نیست.
به گفته این فعال اقتصادی، عدم ساماندهی معافیت های مالیاتی، 
عدم وضع مالیات بر عایدی سرمایه و اجرا نکردن مالیات بر درآمد 
باعث ش��ده تا دولت ساده ترین راه را برای افزایش درآمد و جبران 
کسی بودجه انتخاب کند یعنی افزایش قیمت حامل های انرژی 
و متاسفانه باز هم هزینه کس��ری بودجه را باید اقشار متوسط و 

ضعیف تر جامعه بپردازند.

افزایش قيمت کاالهای اساسی و رشد تورم در بازار
هزینه کسری بودجه را مردم می دهند

ش�ركت ملی صنايع مس ايران در نظر دارد انجام 
عملي�ات مهندس�ی و طراحی، تهيه نقش�ه، تامين، 
اج�را و احداث تونل انتقال س�رباره و محل نصب 
سنگ ش�كن ب�ه ص�ورت EPC  در مجتم�ع م�س 
سرچشمه را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد 

صالحيت واگذار نمايد.
جه��ت كس��ب اطالعات بيش��تر به وب س��ايت رس��می 
آدرس: ب��ه  اي��ران  م��س  صناي��ع  مل��ی   ش��ركت 

WWW.NICICO.COM 
 WWW.sarcheshmeh.NICICO.COM و

و http://dargah.nicico.com مراجعه نماييد.

آگهی مناقصه شماره 2۱982727 
شرکت ملی صنایع مس ایران

نوبت اول
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سقوط ۲۰۰ میلیارد دالری ارزش آرامکو در یک روز
بازارهای جهانی از ابتدای سال 2020 روند صعودی و نزولی را تجربه کرده اند، 
اما شرکت آرامکوی عربستان سعودی از زمان عرضه اولیه عمومی سهام خود در 

اواخر سال 2019 میالدی، سیر نزولی را در پیش گرفته است.
به گزارش نفت خبر از سی ان ان بیزینس، ارزش شرکت دولتی نفت عربستان 
سعودی روز دوشنبه نزدیک به 10 درصد کاهش یافته است. با اینکه کمتر از 
یک ماه پیش عرضه اولیه عمومی این شرکت صورت گرفت، اکنون ارزش این 

شرکت نزدیک به 200 میلیارد دالر کاهش یافته است.
در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی توسط پهپاد آمریکایی در عراق، قیمت 
نفت خام برنت و وس��ت تگزاس همچنان در حال افزایش اس��ت. در حالی که 
سرمایه گذاران همچنان نسبت به انتقام سخت ایرانیان و سایر مسائل ژئوپلیتیک 

محتاط و نگران هستند، قیمت سهام آرامکو روند نزولی به خود گرفته است.

تولید نفت اوپک کاهش یافت
به طور متوسط 14 کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( 
در ماه گذشته میالدی 29/5 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده اند که این 

رقم 50 هزار بشکه کمتر از ماه نوامبر است.
به گزارش تسنیم، نتایج تحقیق جدید رویترز نشان می دهد در حالی که 
میزان پایبندی نیجریه و عراق به توافق کاهش تولید افزایش یافته و عربستان 
در آس��تانه سال جدید میالدی تولید نفت خود را بیش از پیش کاهش داده، 

تولید نفت اوپک در ماه دسامبر کاهش یافته است.
براس��اس این گزارش، به طور متوسط 14 کشور عضو سازمان کشورهای 
صادر کننده نفت )اوپک( در ماه گذشته میالدی 29/5 میلیون بشکه در روز نفت 

تولید کرده اند. این رقم 50 هزار بشکه کمتر از ماه نوامبر است.
قیمت نفت در روزهای آغازین سال 2020 میالدی و تحت تاثیر شهادت 
سردار سلیمانی در عراق به باالی 70 دالر رسید و رشد 23 درصدی سال 2019 
میالدی را تداوم بخشید. این نگرانی در بازار وجود دارد که وقوع رویارویی نظامی 

می تواند عرضه نفت خاورمیانه را بیش از پیش کاهش دهد.
اوپک، روس��یه و دیگر متحدانش موس��وم به گروه اوپک پالس توافق کرده 
بودند که در سال 2019 تولید خود را 1/2 میلیون بشکه کاهش دهند. سهم 
اوپک از این کاهش 800 هزار بشکه بود که توسط 11 عضو این سازمان اجرا 
شد. ایران، لیبی و ونزوئال از این توافق مستثنی بودند. اوپک پالس در نشستی 
در ماه دسامبر توافق کردند که تولید خود را از ابتدای سال 2020 نیم میلیون 

بشکه دیگر کاهش دهند.
در ماه دس��امبر، نیجریه و عراق هر دو تولید خود را بیش��تر از قبل کاهش 
داده اند. در ماه دسامبر میزان پایبندی به این توافق از 153 درصد در ماه نوامبر 
به 158 درصد افزایش یافت. میزان کاهش تولید نیجریه در ماه گذش��ته 80 
هزار بشکه در روز بوده است. همچنین عربستان و عراق هر کدام 60 هزار بشکه 
از تولید خود کاسته اند. میزان تولید نفت ایران و لیبی نیز که از توافق کاهش 

تولید مستثنی بوده اند در ماه دسامبر شاهد کاهش بوده است.

آخرین وضعیت بارش ها در کشور
بارش های کشور در حالی تا 16 دی ماه به رقم 104/9 میلیمتر رسیده که 
استان های شمالی کشور مانند گیالن بیشترین بارش را تجربه کرده و در عین 
حال استان های مرکزی مانند یزد کمترین میزان بارش را تجربه کرده و سایر 

استان ها هم به تناوب بارندگی داشته اند.
بارش 104/9 میلیمتری کل کش��ور در یکصد و ششمین روز سال آبی 
ج��اری )مهرماه98 تا انتهای ش��هریور99( درحالی رخ داده که این میزان 
بارش نسبت به دوره مشابه سال گذشته که 107/8 میلیمتر بارندگی داشت 
با رشد منفی سه درصدی روبه رو شده است. درعین حال این وضعیت در 

کل استان های کشور روند متفاوتی دارد.
روند متفاوت بارندگی در  کشور به گونه ای است که استان گیالن بارش 
426/4 میلیمتری داشته که در عین حال میزان بارش های آن نسبت به سال 

گذشته که 492 میلیمتر بارندگی داشت رشد منفی را نشان می دهد.
اس��تان مازندران هم تا شانزدهم دی ماه 301/3 میلیمتر بارندگی را به 
خود دیده که این میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته )268/9 

میلیمتر(رشد مثبت 12 درصدی دارد.
کهگیلوی��ه و بویراحم��د تا ش��انزدهمین روز دی ماه امس��ال درحالی 
براس��اس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ش��رکت مدیریت 
مناب��ع آب ای��ران بارندگی 247/95 میلیمتری را پشت س��رنهاده که رقم 
بارندگی این اس��تان نسبت به دوره مشابه سال گذشته )477/8 میلیمتر( 

رشد منفی  دارد.
میزان بارش ها در اس��تان بوش��هر هم تا یکصدو ششمین روز سال آبی 
جاری به رقم 247/5 میلیمتر رس��یده که در مقایس��ه ب��ا بارش های این 
اس��تان در س��ال آبی سال گذش��ته که 174/5 میلیمتر بود با رشد 48/1 

درصد مثبت است.
میزان بارندگی ها در استان لرستان تا روز شانزدهم دی ماه به رقم 234 
میلیمتر رسید، در عین حال بارش های آن نسبت به سال گذشته )433/7 
میلیمتر( رشد منفی 46 درصدی دارد.استان فارس هم در این مدت 211/4 
میلیمتر بارش را تجربه کرده که نس��بت به دوره مش��ابه سال گذشته که 

99/2 میلیمتر بارندگی داشت رشد مثبت را دارد.
استان یزد تا یکصد و ششمین روز سال آبی جاری درحالی 26/2 میلیمتر 
بارندگی داشته که در دوره مشابه سال گذشته فقط 17/5 میلیمتر بارندگی 

داشت که حکایت از رشد بارش ها در این استان دارد.

گروه انرژی- طی روزهای اخیر منطقه 
خاورمیانه تحوالت شدیدی را از سر گذرانده 
اس��ت. ترور یکی از بلندمرتبه ترین مقامات 
نظامی ایران از سوی آمریکا، احتمال جنگ 
میان این دو کشور را بیش از هر زمان دیگری 

بیشتر کرده است.
ایران قسم خورده که انتقام بگیرد. ترامپ 
نیز مدعی ش��ده که پاسخ هر اقدام ایران را 
حت��ی اگر به قیمت ارت��کاب جنایت جنگی 
باش��د، خواه��د داد. ایران تقریب��ا از توافق 
هس��ته ای 2015 خارج شده است. عراق نیز 
در حال اعمال فشار بر آمریکا برای خروج از 
کشورش است. ترامپ هم در واکنش، عراق 
را به تحریم های بی سابقه تهدید کرده است. 
این تحوالت قیمت  نفت را تا مرز 70 دالر باال 
برده   و حاال همه می پرس��ند افزایش قیمت 

نفت تا کجا ادامه خواهد داشت.
در این میان کارشناسان معتقدند اگر اخاللی 
در عرضه نفت پیش نیاید، باال ماندن قیمت نفت 
بعید به نظر می رسد.  همچنین اوپک نیز این 
توانایی را دارد که بالفاصله دو میلیون بش��که 
نفت در روز روانه بازار کند تا کمبود در عرضه 

احتمالی نفت را جبران کند.
بانک گلدمن ساکس نیز در تحلیل اوضاع 
کنونی نوش��ته اس��ت که بعید است اخالل 
عمده ای در عرضه نفت رخ دهد و در نتیجه 
در غیاب چنین اخاللی احتماال قیمت نفت 
طی هفته ه��ای آینده ب��ه وضعیت طبیعی 
خ��ود بازمی گردد. بنابرای��ن افزایش کنونی 
قیمت ها واکنش��ی اس��ت به ترس ناشی از 
وق��وع اخالل در عرضه نفت. در نتیجه نباید 
از افزایش قیمتی که اکنون پدید آمده است، 

شگفت زده شد.
برخ��ی از تحلیلگران نیز  انتظارات ش��ان 
در خص��وص وقوع یک منازعه گس��ترده را 

تعدیل کردند.
الچ��الن ش��او، مدیر تحقیق��ات کاال در 
بانک ملی استرالیا اظهار کرد: بازار به شکل 
روش��نی نگران مختل شدن عرضه است اما 
فع��ال هیچ روند روش��نی وجود ن��دارد. این 
مس��اله سناریوهایی اس��ت که ممکن است 
روی تولی��د نفت تاثیر بگذارند یا نه بنابراین 
به نظر می رس��د بازار در 24 تا 36 س��اعت 
گذش��ته درب��اره برخ��ی از ای��ن احتماالت 
تجدیدنظر کرده است. شرکت مشاوره گروه 
اوراس��یا هم پیش بین��ی کرد در صورت یک 
اقدام تالفی جویان��ه، احتماال اهداف نظامی 
آمری��کا به ج��ای اهداف ان��رژی هدف قرار 

خواهند گرفت.
نفت 80 � دالری در راه است؟

از س��وی دیگر اما برخی تحلیل ها مدعی 
هستند که ایران برای تالفی ترور فرمانده اش، 
می تواند به تاسیسات نفتی حمله کند. وزارت 

خارجه آمریکا نیز نس��بت به حمله موشکی 
یا پهپادی به تاسیس��ات نفتی در عربستان 
هش��دار داده است. به تانکرهای نفتکش در 
خلیج فارس نیز هشدار داده شده که ممکن 
اس��ت هر اتفاقی برای آنها بیفتد. همه اینها 
سبب شده قیمت نفت برنت با 4 دالر افزایش 

همراه شود.
باب مک نل��ی از گروه انرژی راپیدین هم 
گفته اس��ت که اگر ایران بخواهد تالفی کند 

باید منتظر نفت 70 تا 80 دالری بود.
موسس��ه جی بی س��ی نیز گفته است که 
اگ��ر قیمت نف��ت باالت��ر رود، ج��ای هیچ 
تعجبی نیس��ت. کامرزبانک نیز نوشته است 
که اگر عراق وارد بحرانی دیگر ش��ود، تولید 
چهار میلیون بش��که نف��ت در روز با اخالل 
مواج��ه خواهد ش��د. حتی بعید اس��ت که 
عربس��تان بتواند چنین خألی��ی را پر کند. 
بنابراین خطراتی جدی متوجه نفت اس��ت. 
وال اس��تریت ژورنال نیز نوش��ته اس��ت که 
ش��رکت های نفتی اقدام��ات امنیتی خود را 

افزایش داده اند.
وزارت خارجه آمریکا نیز از اتباع کشورش 

که در عراق مشغول هستند خواسته این کشور 
را ترک کنند. به همین دلیل ش��رکت شورون 
همه کارمندان غیرعراقی خود را که در اقلیم 
کردستان مشغول به کار بودند، موقتا از عراق 

خارج کرده است.
نگرانی مشتریان نفت عراق � 

بر همین اس��اس خریداران نفت در آسیا 
ب��ه میزان فزاین��ده ای نگران مختل ش��دن 
تامین نفت عراق در پی تهدید رییس جمهور 
آمریکا برای وضع تحریم های شدید علیه این 

کشور هستند.
 منابع آگاه که مایل نبودند نام شان فاش 
ش��ود به بلومبرگ اظهار کردند حداقل پنج 
خریدار از چین گرفته تا عراق اعالم کرده اند 
از دست دادن نفت عراق به دلیل محدودیت 
ش��دید عرضه که در بازار برای این نوع نفت 
وجود دارد، بسیار چالش برانگیز خواهد بود.

ع��راق طی پنج س��ال گذش��ته تولیدش 
را ح��دود 50 درص��د افزای��ش داده و یکی از 
مطمئن ترین صادرکنندگان نفت خاورمیانه به 
آسیا بوده است اما در روزهای اخیر پس از اقدام 
تروریستی هوایی آمریکا در به شهادت رساندن 

سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاس��داران اسالمی در فرودگاه بغداد، در 

کانون التهاب ژئوپلیتیکی قرار گرفته است.
نفت س��بک بصره عراق یک گرید نفتی 
پرتقاضا میان پاالیشگاه های آسیایی است که 
ب��ه دلیل تحریم های آمریکا، از دریافت نفت 
ایران محروم شده اند. نفت سنگین بصره هم 
به دلیل تحریم های آمریکا علیه نفت ونزوئال، 

طرفدار زیادی دارد.
طبق آماری که توسط بلومبرگ گردآوری 
شده است، عراق در ماه میالدی گذشته 3/82 
میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرد و چین، 
هند، کره جنوبی و ژاپن از جمله مشتریان بزرگ 
این کشور بودند. خریداران آسیایی در بررسی 
بلومبرگ اعالم کرده اند نمی توانند به طور کامل 

از خرید نفت عراق دست بکشند.
بنا بر آمار وزارت بازرگانی و صنعت هند، 
این کش��ور در فاصله ژانویه تا نوامبر 2019 
یک چهارم نفت مورد نیازش را از عراق وارد 
و 17 درصد بیشتر از این کشور در مقایسه با 

عربستان سعودی نفت خریداری کرد.
براساس گزارش بلومبرگ، چین در نوامبر 

5/8 میلی��ون تن نفت خام از عراق خریداری 
کرد که س��ومین صادرکنن��ده بزرگ به این 
کش��ور پس از عربستان س��عودی و روسیه 
بود. این کش��ور آس��یایی 547 هزار و 758 
تن نفت از ایران خرید که یک سوم میانگین 
نیمه اول س��ال 2019 ب��ود و هیچ نفتی از 

ونزوئال خریداری نکرد.
پیام�د خروج آمریکا از صنعت نفت  � 

عراق 
در همین راستا بهروز نامداری کارشناس حوزه 
انرژی  درباره وضعیت عرضه نفت عراق در صورت 
بروز تنش نظامی در این کش��ور اظهار داش��ت: 
موضوع اول اینکه اگر اپراتور تولید در تاسیسات 
دس��ت نیروهای عراقی باشد در روند تولید این 
کش��ور خللی وارد نمی شود و مادامی که جنگ 
گ��رم رخ ندهد عرضه کماکان ادامه دارد. اما اگر 
کاربر تاسیسات تولیدکننده نفت غیرعراقی باشد 
اوضاع فرق می کند و ممکن است تحت  تاثیر تنش 

ایران و آمریکا قرار گیرد.
وی افزود: طی هفته های گذشته تعدادی 
از کارکن��ان آمریکایی و غرب��ی میدان های 
نفتی عراق را ترک کردند یا دیدیم روبه روی 
شرکت هایی مثل شورون در عراق تظاهرات 
رخ داد و مردم خواس��تار خروج آمریکایی ها 

از منطقه شدند.
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: 
اگر کاربر تولید کننده از آمریکا یا کش��ورهای 
غربی باشد و عراق نیروی بومی جایگزین نداشته 
باشد قطعا در بازار نفت تاثیر منفی می گذارد و 

عرضه و قیمت را دچار اختالل می کند.
وی تاکی��د کرد: اگر طی هفته های آینده 
س��طح تنش ها باال رود، میادین نفتی دچار 
آس��یب ناشی از جنگ شوند یا در راه صدور 
نفت خلل وارد و آبراه های خلیج فارس دچار 
مش��کل شود، نه تنها صادرات عراق بلکه کل 

منطقه تحت تاثیر قرار می گیرد.
وی ادام��ه داد: اکن��ون آمریکا ش��اهد این 
اس��ت که ایران نفوذ خ��ود را در عراق حفظ 
می کن��د بنابراین تالش می کند کرکوک را به 
اقلیم کردستان برگرداند. دولت مرکزی عراق 
هم اصرار دارد آمریکا از عراق خارج شود. این 
درگیری ها برای استقالل کردستان به ترکیه هم 
کشیده خواهد شد و سطح تنش ها را باال می برد.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: اگر تنش 
لفظی ایران و آمریکا به جنگ گرم تبدیل شود 
روی عرضه کل منطقه تاثیر می گذارد و قیمت 

نفت را می تواند  تا 80 دالر باال ببرد.
در نتیج��ه برای تحلی��ل آینده بازار نفت  
بای��د همه احتمال ه��ا را در نظر گرفت چرا 
که همه این رویدادها توانایی افزایش قیمت 
نف��ت را دارند ام��ا  در نهایت باید دید ایران 
انتقام اقدام تروریستی آمریکا را کی و چگونه 

می گیرد.

ترس از بحران در خاورمیانه کمرنگ شد

فروکش التهاب بازار

به نظر می رسد بازار LNG در سال 2020 به نقطه ای بحرانی برسد و طبق انتظار 
کارشناسان با مازاد عرضه قابل توجهی در بازار LNG مواجه شود که برخی آن را 
اشباع بازار این محصول نامیده اند که تاثیر منفی بر تجارت LNG خواهد گذاشت. 
در این باره طی ماه های اخیر نیز تبدیل مجدد به گاز افزایش قابل مالحظه ای یافته 

و رشد آن از رشد تقاضای گاز پیشی گرفته است.
انتظار می رود توسعه استارت آپ ها برای توسعه صنعت گاز در آینده نقش قابل 
 LNG توجه��ی برای افزایش ظرفیت تولی��د و تبدیل مجدد به گاز را در صنعت
ایفا کنند و این امر نیز مجددا باعث افزایش ظرفیت و عرضه این محصول در بازار 
خواهد شد. مطابق آمارهای منتشره، در سال 2019 ظرفیت های جدیدی معادل 
20  میلیون تن  LNG ایجاد شده است و انتظار می رود تا اواسط سال 2020 نیز 

ظرفیت صادراتی معادل 30 میلیون تن در سال نیز اضافه شود.
در عی��ن ح��ال کاهش قیمت محموله ه��ای LNG به افزای��ش تقاضا برای 
محموله های LNG در مقایس��ه با گازی که از خط لوله تامین می ش��ود منجر 
ش��ده است و به نظر می رسد ساختار تجارت گاز در سال 2020 بیشتر به سمت 

محموله های LNG سوق پیدا کند.
عالوه  بر این، در حالی که عرضه کنندگان LNG امیدوار بودند با احداث شرکت 
جدید خط لوله ملی چین و در دسترس قرار گرفتن آن توسط سایر واردکنندگان 
خصوصی، واردات LNG چین افزایش یابد اما به نظر می رسد این امر به دالیلی 
محقق نشود. براساس اعالم دست اندرکاران بخش صنعت چین، برخالف انتظار، 
اولین هدف این شرکت افزایش ایمنی عملیات بهره برداری و نه کمک به افزایش 

تقاضا اعالم شده است.
به  گزارش ایسنا، طبق اعالم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، 

در سال 2018 تقاضای گاز چین تحت تاثیر سیاست های این دولت برای کاهش 
آلودگی و جایگزینی گاز با زغال سنگ در بخش نیروگاهی، باعث شد تا تقاضای 
گاز این کش��ور نسبت به سال 2017 به میزان 17/5 درصد رشد کند و منجر به 
افزایش واردات LNG به میزان 40  درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل شود. 
اما در سال 2019 با تغییر سیاست های دولت برای کند شدن روند جایگزینی گاز 
با زغال سنگ، کاهش رشد اقتصادی و تنش های تجاری با آمریکا، مصرف گاز چین 

نسبت به سال 2018 تنزل یافته است.
در حالی که طی سال های 2017 و 2018، کاهش قابل مالحظه دمای هوا در 
زمستان محرک اصلی افزایش مصرف گاز بوده است، اما پیش بینی زمستانی معتدل 
مانع از رشد قابل مالحظه واردات LNG این کشور طی فصل سرما که تا پایان 

ماه مارس است، خواهد شد.
بهره برداری از خط لوله »پاور آو س��یبریا« از ماه س��پتامبر و افزایش واردات به 
38 میلیارد مترمکعب تا سال 2025 بر واردات LNG چین تاثیر منفی خواهد 
گذاشت و سبب بروز مازاد عرضه محموله های LNG در منطقه شمال شرق آسیا 

خواهد شد.
همچنین با عملیاتی ش��دن خط چهارم خط لوله آس��یای مرکزی و واردات 
30 میلیارد مترمکعب گاز در سال از ترکمنستان از مسیر کشورهای ازبکستان، 
تاجیکستان و قزقیزستان که احداث آن از سال 2018 آغاز شده است، پیش بینی 
می شود عرضه کنندگان محموله های LNG احتماال تا سال 2030 همچنان با مازاد 

عرضه در این بازار مواجه باشند.
از سوی دیگر افزایش تولید داخلی گاز چین عامل دیگری برای کاهش واردات 

LNG  چین اس��ت. در 9 ماه ابتدای س��ال 2019 تولید داخلی گاز چین نسبت 
به زمان مشابه سال قبل با 10/4 درصد افزایش به 164 میلیارد مترمکعب رسیده 
است که 7 درصد آن از منابع گاز شیل تامین شده است و براساس گزارش موسسه 
»وودمکنزی« ، سرمایه گذاری چین برای توسعه منابع گاز شیل این کشور در سال 
2019 به میزان 41 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش یافته و تا سال 
2040 تولید گاز این کش��ور از منابع گاز شیل به 88 میلیارد مترمکعب در سال 

افزایش خواهد یافت.
همچنین براساس پیش بینی شرکت »سینوپک« تقاضای گاز چین در فصل 
زمستان تحت تاثیر اعتدال دمای هوا نسبت به سال گذشته با رشد قابل مالحظه ای 

مواجه نخواهد شد.

پیش بینی بازار جهانی LNG در سال ۲۰۲۰
نمایه

کارشناسان معتقدند راهکار موثر برای مقابله با تحریم عبور از خام فروشی است 
و باید نفت را به جای صادرات به شکل خام، در پتروپاالیشگاه های داخلی تبدیل 

به فرآورده کنیم و فرآورده های پتروپاالیشی صادر کنیم.
جهت گیری امروز کشورهای پیشرفته دنیا نیز  به سمت ساخت واحدهای پترو 
پاالیشی معطوف شده که از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از مزایای ایجاد آن 
می توان به افزایش حاشیه سود فرآوری نفت، کاهش آلودگی، کاهش هزینه های 

تامین خوراک، مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان واحدها اشاره کرد.
براس��اس گ��زارش »اظهارنظر کارشناس��ی درب��اره ط��رح افزایش ظرفیت 
پاالیش��گاه های میعانات گازی و نفت خام با اس��تفاده از سرمایه گذاری مردمی« 
که توس��ط مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی منتشر شده است این 
طرح از جنبه های مختلف مانند جلوگیری از خام فروش��ی، بی اثر کردن تحریم، 
ارزش افزوده و رونق اقتصادی منجر به توسعه و رشد صنعت نفت کشور می شود. 
نتایج این گزارش نش��ان می دهد که پتروپاالیشگاه ها در مقایسه با پاالیشگاه ها 
حاش��یه س��ود باالتری دارند. در ایران نیز با هدف تکمیل زنجیره نفت و گاز و 
ارزش آفرینی بیشتر، تعدادی از مجتمع های پتروشیمی در مجاورت مجتمع های 

پاالیشی ایجاد شدند.
در این راس��تا کمیس��یون انرژی مجلس در پاییز 1397 طرحی را با عنوان 
»احداث پتروپاالیش��گاه ها با استفاده از س��رمایه گذاری مردمی و روش تنفس 
خوراک« پیشنهاد داد که در صحن علنی مجلس بررسی و در تیرماه سال جاری 

به تصویب رسید.
اما با گذشت حدود پنج ماه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی 
است که 3 آبان ماه سال جاری وزیر نفت درباره آخرین وضعیت تدوین آیین نامه 
احداث پتروپاالیش��گاه ها گفته بود : حدود یک ماهی اس��ت که این آیین نامه را 
تدوین کرده و به دولت فرس��تاده ایم؛ در این آیین نامه تمام نکات را مدنظر قرار 
داده و رعای��ت کردیم. به هر ح��ال این موضوع هم اکنون در مرحله نظرخواهی 

است تا تایید شود.

حدود یک ماه بعد، در تاریخ 11 آذرماه س��ال جاری نیز  یک مقام آگاه در 
گفت وگو با درباره آخرین وضعیت آیین نامه اجرایی احداث پتروپاالیشگاه ها گفت: 
آیین نامه اجرایی پتروپاالیشگاه ها چهارشنبه 13 آذر ماه سال جاری از کمیسیون 

اقتصادی هیات دولت به هیات وزیران ارسال می شود.
به گفته وی  البته آیین نامه پس از بررسی و تصویب در هیات وزیران، باید به 

تایید رییس مجلس شورای اسالمی هم برسد.
این تعلل در حالی است که به گفته معاون سابق وزیر نفت و مدیرعامل اسبق 
شرکت ملی پتروشیمی پاالیشگاه های موجود در کشور دارای تکنولوژی قدیمی 
اس��ت. تولید نفت کوره ما خیلی زیاد اس��ت که این هم نتیجه س��هل انگاری و 
بی اعتقادی به توسعه و بهینه سازی صنایع پاالیشی بوده است. 29 تا 30 درصد 
نفت خام تبدیل به نفت کوره می  ش��ود و این فاجعه است زیرا قیمت نفت کوره 
نصف قیمت نفت خام اس��ت. ما 600 هزار تن نفت کوره در روز تولید می  کنیم 
که این نماد حماقت ماس��ت. امروز پاالیش��گاه  های دنیا 4 تا 8 درصد نفت کوره 
تولید می  کنند. بنابراین ما باید پاالیشگاه  های خود را به روز رسانی کنیم تا نفت 
کوره را تبدیل به فرآورده  های با ارزشی مثل بنزین، گازوییل، سوخت هواپیما و 

جت فیول و غیره شود.
به گفته اصغر ابراهیمی اصل برای پاالیشگاه سازی در دنیا چهار سطح تکنولوژی 
وجود دارد. ما تا سطح دوم را در کشور داریم. سطح سوم را هم با کمک گرفتن 
خارجی ها می توان انجام داد. امروز دنیا به س��مت پتروپاالیش��گاه رفته اس��ت. 
پتروپاالیش��گاه یا در واقع process plant به این گونه است که خوراک را در 
فرآیندی به 80 نوع محصول تولید کند که به طور عمده بنزین، گازوییل، سوخت 

هواپیما، نفت سفید، ال.پی.جی، حالل های نفتی و دیگر مواد است.
وی تاکید کرد: پتروپاالیش��گاه ها ش��ش هزار نوع محصول تولید می کند که 
محصوالتش خوراک صنایع پایین دس��تی پتروشیمی است. ارزش افزوده ای که 

پتروپاالیشگاه ها خلق می کند 3 برابر یک پاالیشگاه معمولی است و IRR یا همان 
نرخ بازگشت سرمایه گذاری آن 43 درصد است در حالی که IRR پاالیشگاه ها 

حدود 12 تا 18 درصد است. در نتیجه از سودآوری باالیی برخوردار است.
ابراهیمی اصل با بیان اینکه در حال حاضر کشورها در حال برنامه ریزی برای 
ساخت پتروپاالیشگاه هستند به فارس گفت:  پتروپاالیشگاه 630 هزار بشکه ای 

کویت در سال جاری میالدی )2020( وارد مدار می شود.
 یک پتروپاالیشگاه در امارات، یکی در عربستان، 2 تا در هند، 2 تا در چین و 
یکی هم در آمریکا در حال احداث هستند. در پتروپاالیشگاه  ها دیگر فرآیند روی 
کاتالیست  های نانو انجام می شود و طراحی به گونه ای است که با هزینه آپریشن 
و با ضایعات کم و زیرو فیول )تولید صفر نفت کوره( هس��تند یعنی دیگر نفت 

کوره تولید نمی کنند.
وی در خصوص نقش پتروپاالیشگاه ها در بازدارندگی اعمال تحریم ها و کاهش 
تولید نفت گفت:  آمریکا 62 میلیارد بشکه و روسیه 96 میلیارد بشکه نفت قابل 
استحصال دارد. در حالی که ایران 200 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال دارد. 
یعنی 153 تا پیش از این بوده و حدود 50 بش��که هم اخیرا کش��ف شده است. 
آمریکا با 60 میلیارد بش��که نفت قابل استحصال، روزانه نزدیک به 20 میلیون 

بشکه تولید دارد. 
روسیه هم روزی 11 میلیون بشکه ولی ایران که از مجموع ذخایر قابل برداشت 
آمریکا و روسیه رقم بیشتری دارد، فقط 3/5 میلیون بشکه تولید می کند که هیچ 

منطقی پشت سر این نیست.
وی اظهار داش��ت: این در حالی اس��ت که ما می توانیم به جای 3/5 میلیون 
بشکه هفت یا هشت میلیون بشکه تولید کنیم. می توانیم ظرفیت پتروپاالیشگاهی 
ایجاد کنیم و در صنایع پایین دس��تی پتروشیمی استفاده کنیم که هم اشتغال 
ایجاد می کند، هم تحریم پذیر نیست. درآمدش هم حداقل سه تا چهار برابر کار 

پاالیشی و چند 10 برابر کار خام فروشی است.
ابراهیمی اصل با بیان اینکه هدف از س��اخت پتروپاالیشگاه، خاتمه دادن به 
خام فروش��ی اس��ت افزود: حدود 18 ماه پیش این مس��اله را در کمیسیون های 
مختلف مجلس پیگیری کردیم. در ابتدا با مخالفت ش��دید وزارت نفت روبه رو 
شدیم که این کار اقتصادی نیست، اما در نهایت کمیسیون های مختلف مجلس 
تصویب کردند که در سواحل ایران پتروپاالیشگاهی با استفاده از منابع مردمی و 
صندوق توسعه ملی با ظرفیت دو میلیون بشکه در روز احداث شود. این قانون 

بسیار هوشمندانه است.
 در ش��رایطی که کار چندان بزرگی در این دوره از مجلس شاهد نبودیم اما 

این قانون بسیار خوب تدوین شده است.
وی یادآور شد: این قانون 6 بند دارد که در ماده چهار  آن ذکر شده که منابعی 
که از داخل و خارج جمع کردید، وزارت نفت باید بازپرداخت شان را تضمین کند. 
یک بند دیگر هم این اس��ت که بعد از احداث پاالیش��گاه، هزینه سرمایه گذاری 
را تقسیم بر قیمت خوراک می کنیم، بدین صورت به پاالیشگاه تنفس خوراک 
می دهیم. دوره تنفس آن حدودا 500 روز می ش��ود که در آن 500 روز، وزارت 
نفت تنفس خوراک را به صورت نسیه به پاالیشگاه می دهد و پول نمی گیرد. یعنی 
نفت را به صورت قرض الحسنه تحویل می دهد. بعد از آن دوره تنفس، پاالیشگاه 
باید پول وزارت نفت و صندوق توسعه را برگرداند. اگر هم این پول را ندهد باید 

به میزان همان پول از پتروپاالیشگاه سهم به آنها داده شود.
اصغر ابراهیمی معتقد است  اصل این دو ابزار، مشوق های خوبی است تا دو هزار 
میلیارد تومان نقدینگی مازاد جامعه را جذب کند و هم سرمایه خارجی با نرخ 43 
درصد وارد پروژه شود. با 43 درصد سود، 17 ماهه اصل پول و سود برخواهد گشت 

و آن را هم تضمین کرده اند که یا پول می دهند یا نفت خام با تخفیف.
با این حال با گذش��ت پنج ماه هنوز دول��ت ،  آیین نامه این قانون مجلس را 
تصویب نکرده است. در حالی که قانون مکلف کرده وزارت نفت باید ظرف دو ماه 

آیین نامه اجرایی را به تصویب هیات دولت برساند.

ارزش افزوده 3 برابری  پتروپاالیشگاه  نسبت به  پاالیشگاه 
گزارش 2
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مهدیه بهارمس�ت- س��ال 2019 
براي اس��ترالیا با گرماي بي سابقه  ای آغاز 
ش��د. با افزایش دمای ه��وا به 40 درجه 
سانتیگراد در ایالت های مختلف استرالیا، 
آتش سوزی  ای که از سه ماه پیش در این 
کشور آغاز شده بود از کنترل خارج شده  
است. از زمان شروع آتش سوزی ها تاکنون 
دست کم 25 نفر کشته شده  و هزاران خانه 
به همراه نیم میلیارد جانور در جنگل های 
این کشور که زیستگاه هایی از 244 گونه 

جانوری است، از بین رفتند.
از م��اه اکتبر تا کنون دم��ای هوا در 
استرالیا به شدت افزایش یافت. به گزارش 
سازمان هواشناسی استرالیا، متوسط دمای 
هوا در ش��بانه روز گذشته نزدیک به 41 
درج��ه بود و در بعضی نقاط از 45 درجه 
هم باالتر رفته است. تاکنون باالترین دمای 
ثبت شده در استرالیا 43 درجه و مربوط 
به سال 2013 بوده است اما اخیرا با ورود 
یک جبهه هوای گرم به این کشور، دمای 
هوا به 48 درجه هم رسیده است.تاکنون 
آتش سوزی جنگلی مساحتی به وسعت 
کشور سوییس را سوزانده است. همچنین 
سیاست های محافظه کارانه دولت استرالیا 
در زمین��ه آب و ه��وا و کاه��ش بودجه 
سازمان های مربوطه موجب شده تا امروز 
نتوان��د این بحران را حل کند. در همین 
رابطه اخیرا نخست وزیر استرالیا گفته برای 
خاموش کردن آتش و بهبود وضعیت به 
دو میلیارد دالر بودجه نیاز است که اخیرا 
اسکات موریس��ون، نخست وزیر استرالیا 
ی��ک میلی��ارد و 400 میلی��ون دالر به 
بازس��ازی مناطق آسیب دیده در دو سال 
آینده اختصاص داده است.نخس��ت وزیر 
استرالیا هشدار داده که این وضعیت ممکن 
اس��ت ماه ها طول بکشد. او که از صنایع 
زغال سنگ استرالیا حمایت می کند زیر 
شدیدترین انتقادهاست برای اینکه حین 
بحران آتش برای تعطیالت به  هاوایی رفته 
و گرم شدن هوای زمین را جدی نمی گیرد. 
منتقدان می گویند استرالیا نه سیاستگذاری 
مل��ی در زمینه انرژی دارد و نه در زمینه 
تغییر اقلیم. به زودی تابستان در استرالیا 
آغاز می شود و پیش بینی هواشناسی حاکی 

از یک تابستان خشک و گرم است.
ایران در جایگاه هشتم � 

کارشناسان محیط زیست می گویند از 
10 مورد دمای استثنایی ثبت شده از زمان 
آغاز گزارش های هواشناسی در استرالیا، 9 
مورد از سال 2005 به این سو ثبت شده که 

احتماال با گرمایش زمین ارتباط دارد.
با افزایش گرما در این کش��ور، دامنه 
آتش س��وزی ها گسترده شد و میلیون ها 
هکتار نیز از ماه سپتامبر تا امروز در آتش 
سوخته است. این گرمای بی سابقه نتیجه 
افزایش گازهای گلخانه ای و گرم ش��دن 
زمین است اما کشورهایی که بیشتر از همه 
باعث گرمایش زمین شدند تا امروز هیچ 
کمکی به مهار این فاجعه زیست محیطی 

نکردند.
مطابق با اطالعات ارائه ش��ده توسط 
بانک اطالعات انتشار کمیسیون اروپا، با 
نگاه به کشورهایی که در طول سال های 
1990 تا 2017، بیشترین میزان سرانه 
تولید گازه��ای گلخان��ه ای در جهان را 
داش��ته اند، کشورهایی که در شبه جزیره 
عربس��تان قرار دارند، در صدر لیست به 
چشم می خورند، اما در مجموع کشورهای 
آس��یایی، بزرگ ترین مقصران در انتشار 

گازهای گلخانه ای بوده اند.
گفتنی است که کش��ورهایی مانند 
عربستان سعودی، عمان و کویت، سهم 
باالیی را در میزان س��رانه انتشار گازهای 
گلخانه ای، به دلیل ارزانی و در دس��ترس 
بودن نفت و گاز به صورت ساالنه به خود 
اختص��اص داده اند.همچنین کره جنوبی 
در جایگاه چهارم این لیس��ت و باالترین 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای را در میان 
کش��ورهای آس��یایی به خود اختصاص 
داد ام��ا همچنان چی��ن، ایاالت متحده 
 آمریکا و اتحادی��ه اروپا به ترتب در صدر

 جدول هستند.

ش��ایان ذکر است که ایران در جایگاه 
هشتم کشورهایی که به صورت ساالنه، 
بیشترین میزان گازهای گلخانه ای را تولید 

می کنند قرار گرفته است.
خسارت آتش سوزی � 

اس��ترالیا امس��ال یک��ی از بدتری��ن 
آتش س��وزی های تاریخ خ��ود را تجربه 
می کند که محصول گرمای بی س��ابقه و 
ماه ها خشکسالی است. تا به حال 6 ایالت 
در کش��ور  اس��ترالیا  درگیر آتش سوزی 
شدند. در ملبورن شعاع دید در بخش های 
بزرگی از شهر و حومه آن به یک کیلومتر 
کاهش یافته است. تاکنون شش میلیون 
هکتار از جنگل های جنوب شرقی استرالیا 
طعمه حریق ش��ده اس��ت. ب��ا این حال 
کارشناسان می گویند با توجه به پیشروی 
جبهه های آتش، احتمال دارد ابعاد فاجعه 

از این هم گسترده تر شود.
ش��دت این آتش س��وزی به اندازه ای 
است که دولت استرالیا از حدود هزار نفر 
از سکنه مناطقی که با تهدید آتش روبه رو 
هس��تند خواسته اس��ت تا برای در امان 
ماندن از شعله های سوزان خانه های خود 

را ترک کنند.
به گفته کارشناسان حیوانات بزرگی 
مانند کانگوروها و بسیاری از پرندگان قادر 
به فرار کردن و دور شدن از آتش هستند 
اما گونه های جان��وری که کمتر تحرک 
دارند و به جنگل وابسته هستند بیشتر 
در معرض خطر هستند. همچنین تا به 
امروز طبق آمارها تقریبا )480 میلیون( 
حیوان در آتش س��وزی کش��ته شده اند. 
بیشترین آتش سوزی ها در ایالت ویکتوریا 
بوده و افزایش دما، بادهای قوی و گردباد 
وضعیت خطرناکی را در این ایالت ایجاد 
کرده اس��ت.ایالت نیو س��اوت ولز، یکی 
از ایالتی اس��ت که س��یدنی در آن واقع 
است، با بیش از 100 آتش سوزی بدترین 
بخش از استرالیاس��ت که دچار آس��یب 
شد. شهر بالمور در جنوب غرب سیدنی 
در 22 دسامبر کامال تخریب شده است. 
بیشترین آتش سوزی ها در ایالت ویکتوریا 
بوده و افزایش دما، بادهای قوی و گردباد 
وضعیت خطرناکی را در این ایالت ایجاد 
کرده است.فضانوردان »ایستگاه فضایی 
بین المللی« هم زمانی  ک��ه بر فراز 269 
مایلی از زمین و دریای »تاسمان« بودند، 
تصاویر تکان دهنده ای از این آتش سوزی 
منتشر کردند.دریای »تاسمان« بخشی از 
آب های اقیانوس آرام جنوبی است که در 
بین کرانه های جنوب شرقی استرالیا، شرق 
جزیره تاسمانی و غرب سواحل نیوزیلند 

واقع شده  است.

جزیره کانگوروها در آتش  � 
آتش سوزی در جزیره کانگورو با رعد 
و برق در پارک ملی فلیندرز چیس آغاز 
شده است. دو نفر در آتش سوزی در جزیره 
160 کیلومتری کشته شده اند و صنعت 
کشاورزی و جهانگردی آن به کلی نابود 
شده است. آتش سوزی در این جزیره، در 
جنوب اس��ترالیا ، تاکنون یک سوم از کل 
منطقه این جزیره را در نوردیده اس��ت. 
آتش سوزی در مناطق غربی غنی از تنوع 
زیستی متالشی ش��ده است.دنیایی که 
عاش��ق کانگوروها و کواالهاست. اکنون 
همگان شاهد غرق شدن آنها هستیم. در 
پی آتش سوزی در جزیره کانگورو وحشت 
ش��دید برای دوستداران محیط زیست و 
حیات وحش به ارمغان آورده و در آن جزیره 
دست کم 50 درصد از جمعیت کواال ها از 

بین رفتند. ارتش استرالیا می گوید کاال، 
نیرو و خودرو به جزیره کانگورو فرستاده 
است. این جزیره به شدت در آتش سوخته 
و هفته پیش دو نفر در آنجا کشته شدند.

نگرانی ها برای حیوانات منحصر به فرد و در 
معرض خطری مانند موش براق سیاه و 
س��فید  که هر دو مناطق گس��ترده ای از 

زیستگاه بحرانی آنان سوخته است.
جمعیت جزیره س��یاه و سفید براق 
در معرض خط��ر ، که یک گونه خاص و 
منحصر به فرد است - موضوع دو دهه کار 
در زمینه حفاظت از جامعه بوده است تا 
بتوان��د در آخرین دهه ها تعداد آنها را به 
کمت��ر از 150 در دهه 1990 و حتی در 
400 مورد برساند.دانیال تیزیرا ، دانشمند 
تحقی��ق در مورد پرندگان در دانش��گاه 
کوئینزلند  گفت: »بسیاری از مناطق مهم 
تغذیه و پرورش در ساحل شمالی ]جزیره 

کنگارو[ از بین رفته اند.«
داده های ماهواره ای ناسا نشان دهنده 
افزایش چشمگیر تعداد آتش سوزی ها در 
نوامبر و دس��امبر در مقایسه با سال های 
گذشته است. ماهواره ها با اندازه گیری اشعه 

مادون قرمز ساطع شده توسط لکه ها ، نقاط 
مهم آتش را تشخیص می دهند.

در س��ال های گذش��ته ، هر سال بین 
دس��امبر بی��ن 2000 ت��ا 3000 چنین 
کانون گرم در جنوب شرقی ثبت می شد، 
در حالی که در سال 2019 این تعداد به 

227 هزار رسید.
آسمان نارنجی � 

آتش سوزی دو روز گذشته به اوج رسید، 
صدها خانه سوختند و آسمان شهرها و 
روستاها نارنجی شد و دود و خاکستر فضا 
را پر کرد. کیفیت هوای کانبرا پایتخت اخیرا 
یکی از بدترین ها در دنیا ارزیابی شده است. 
این آتش سوزی ها تاثیرات فاجعه آمیزی بر 
حیات وحش محلی داشته و باعث کشته 
شدن میلیون ها حیوان و تهدید بقای کل 

گونه ها شده است.
سایمون اتکینسون خبرنگار بی بی سی 
در عدن در ایالت نیوس��اوت ولز می گوید 
شنبه شب که آسمان نارنجی و تهدید آتش 
بیشتر شد، بسیاری از مردم از خانه هایشان 

فرار کردند تا به جایی امن تر بروند.
ستون های دود حتی برای کسانی که 
مایل دورتر از آن زندگی می کنند تهدیدی 
جدی برای سالمتی محسوب می شود ، زیرا 
باد هوای آلوده را به س��یدنی و کانبرا و تا 

نیوزیلند منتقل می کند.
دود آتش سوزی شامل گازهای سمی 
مانند مونوکسیدکربن و ذرات ریز شناخته 
شده به عنوان PM2.5 است که از روی 
ریه ها عبور می کند و می تواند تقریبا به هر 

عضو بدن بدن آسیب برساند.
یک س��ایت نظارتی در حومه موناش 
در کانبرا ش��اخص کیفیت هوا را در روز 
جمعه 5 هزار و 185 مورد سنجش قرار 
داد که بیش از 20 برابر سطح خطرناک 
است. پایتخت استرالیا میزان بی سابقه ای از 

آلودگی هوا را تجربه کرده است.
شاخص کیفیت هوا در موناش ،  � 
کانبرا اندازه گیری ش�د؛ سال 2019 

گرم ترین سال استرالیا بود
 پانل بین المللی تغییرات آب وهوایی 
)IPCC( بی��ش از یک دهه قبل نتیجه 
گرفت که گرمایش جهانی ناشی از انسان 
برای افزایش شدت و دفعات آتش سوزی 

در استرالیا »تقریبا مطمئن« است.

دکتر Joëlle Gergis  می گوید: »به 
عنوان یک دانشمند هواشناسی ، چیزی 
که واقعا من را وحش��ت زده می کند این 
است که ش��رایط آب وهوایی که مطابق 
با اس��تانداردهای امروز بس��یار شدید به 
نظر می رس��د در آین��ده کمرنگ به نظر 

می رسد.«
»آنچه اکنون آشکار می شود ، صرفا طعم 

طبیعی است.«
دود عظیم آتش سوزی های � 

کارشناسان هواشناسی در کشورهای 
آمریکای جنوبی در گزارشی اظهار داشتند: 
دود ناش��ی از آتش س��وزی های جنگلی 
گسترده در استرالیا از فاصله بیش از 12 
هزار کیلومتری و در شیلی و آرژانتین قابل 

مشاهده است.
کارشناس��ان هواشناس��ی در شیلی 
)دوش��نبه( اعالم کردند: در ساعات اولیه 
ای��ن تاثیر در خورش��ید و از طریق رنگ 
قرمز مشاهده شد. این تاثیر از ابرهای دودی 
ناشی می شود که به دلیل وقوع حریق در 

هوا پخش شده اند.
ابرهای دود ناشی از این آتش سوزی ها 

به ارتفاع 6000 متری باالتر از سطح دریا 
رسیده و هیچ دلیل هواشناسی برای اینکه 

به زمین بازگردد وجود ندارد.
همچنین سرویس هواشناسی آرژانتین 
تصاویر ماهواره ای از ابرها منتشر کرده که 
نشان می دهد آنها از طریق سیستم های 
جوی پیش رو که از غرب به شرق حرکت 

می کند جابه جا می شوند.
آماره��ای دولت��ی نش��ان می ده��د 
آتش س��وزی های جنگل��ی فاجعه بار که 
مناطق گسترده ای از استرالیا را در برگرفته 
موجب شده منطقه ای به بزرگی جزیره 

ایرلند تخریب شود.
ژاپن تودی نوش��ت: به گفته مقامات 
استرالیایی در جریان این فاجعه دست کم 
25 ت��ن جان خ��ود را از دس��ت داده و 
هفته ه��ا یا ماه ها زمان نیاز اس��ت تا این 

حادثه پایان یابد.
همچنین ش��بکه خبری بی بی سی 

در گزارش��ی اعالم کرد از ماه سپتامبر 
در ماراتن آتش س��وزی های جنگلی در 
اس��ترالیا حدود 2000 واحد مسکونی 
تخری��ب و میلیون ه��ا حی��وان تل��ف 

شده اند.
بهبود وضعیت آب وهوایی طی روزهای 
گذشته به نیروهای آتش نشان کمک کرد 
ت��ا در مهار ش��عله های آتش در منطقه 
جنوب- ش��رق استرالیا پیشرفت کنند. 
هر چند طبق پیش بینی ها دمای هوا از 
روز جمعه مجدد افزایش پیدا می کند و 
این نگرانی وجود دارد که دو حریق فعال 

یک ابرحریق را ایجاد کنند.
اخی��ر  ماه ه��ای  در  لیا  اس��ترا
آتش س��وزی های جنگلی بی س��ابقه ای 
را تجرب��ه ک��رده ک��ه افزای��ش دم��ا و 
خشکسالی های گسترده در تشدید آن 

نقش داشته است.
باران، آتش را مهار نکرد � 

طی یکی دو روز گذشته در بخش هایی 
از استرالیا، باران باریده و دمای هوا کمتر 
ش��ده اما هن��وز دود آلودگی هوا زیاد و 
خطرناک اس��ت و مقام های این کشور 
هشدار می دهند که شعله های آتش به 

زودی زبانه خواهند کشید.
ام��روز در هی��چ جا هش��دار آتش 
داده نش��ده و وضعیت در نیوس��ات ولز 
به پایین تر حد هشدار تنزل کرده است 
اما مقامات هشدار داده اند که دمای هوا 
افزایش خواه��د یافت و دو آتش بزرگ 
در ایالت ه��ای ویکتوریا و نیوس��ات ولز 
ممکن اس��ت به هم برس��ند و آتش��ی 

عظیم به پا شود.
دستگیری 24 � نفر در استرالیا به 

جرم آتش افروزی های عمدی
با تداوم آتش س��وزی های بزرگ در 
سراسر اس��ترالیا، مقامات این کشور از 
دستگیری 24 نفر از ماه نوامبر به اتهام 

آتش افروزی های عمدی خبر دادند.
تاکن��ون 183 نفر در ایاالت مختلف 
اس��ترالیا با اتهام��ات مختلف مرتبط با 
آتش افروزی ه��ا مواجه ش��ده اند که از 
این می��ان 24 نفر به دلیل جدی بودن 
اتهامات دستگیر شده و با 53 نفر دیگر 
به دلیل عدم رعایت ممنوعیت روش��ن 
کردن آتش و 47 نفر دیگر به دلیل رها 
کردن سیگار یا کبریت روشن روی زمین 

برخورد قانونی شده است.
ب��ه گفت��ه مقام��ات اس��ترالیایی، 
آتش افروزی عمدی و بی توجهی به آن  
می تواند جریمه هایی به اندازه 21 سال 
حبس در پی داش��ته باشد. برخوردها با 
این 183 نفر از هش��دار تا مجازات های 

کیفری متفاوت است.

به زمین کمك کنیم  � 
وجود انس��ان یکی از تاثیرگذارترین 
دالیل گرمایش زمین اس��ت. تحقیقات 
نش��ان می دهد ش��روع گرم شدن زمین 
مصادف است با ش��روع انقالب صنعتی 
در ایاالت متحده و اروپا و در اواسط قرن 
19 میالدی حدود دو قرن پیش. امروزه 
کشورهای توسعه یافته با شناخت مضرات 
گاز ه��ای گلخانه ای س��عی دارند جلوی 
صنعتی س��ازی بی رویه غول های صنعت 
را بگیرند، کشورهای کوچک تر و در حال 
توسعه تازه شروع کردند به صنعتی سازی 

که در آینده فاجعه آمیز خواهد بود.
اگر بشریت با همین نرخ به سوزاندن 
سوخت های فسیلی ادامه دهد، در سال 
2050 از فضا به راحتی می توانید تغییر 
زمین را مش��اهده کنید. زمین به عنوان 
س��یاره ای آبی رنگ شناخته می شود که 
سال 1972 مشاهده شد. یخ های قطبی 
تقریبا هر سال آب می شوند، جنگل های 
سبز آمازون، کنگو و گینه نو تا حد زیادی 
کوچک شده  و احتماال در دود هستند و 
احتماال در نیمه ش��مالی کره زمین یک 
حلقه بیابانی تشکیل شده است.با افزایش 
سطح آب اقیانوس ها به اندازه  30 سانتیمتر، 
شکل ساحل ها تغییر کرده اند، هنگام جزر 
و مدها و طوفان های شدید دیگر مرز بین 
آب و خش��کی از بین می رود و جاده های 

ابرشهرها را شبیه کانال ونیس می کند.
در خشکی ها افزایش دما دیگر با فیزیک 
و شیمی قابل توجیه نیست. افزایش دما 
منجر به نابودی روابط اجتماعی ش��ده، 
اقتصاد، سیاست و سالمت مردم هم از این 
بحران آسیب می بیند. حاال دیگر نسل گرتا 
به دوره میانسالی خود رسیده اند و فرزندان 
آنه��ا بیش از هر زمانی ب��ا ترس نابودی 
تم��دن  مواجه ش��ده اند. آنها با اضطراب 
زندگی می کنند که اجدادشان تصور آن 
را ه��م نمی کرد.جهان در س��ال 2050 
خصمانه تر، بی ثمرتر، شلوغ تر و متنوع تر 
است. در مقایس��ه با سال گذشته تعداد 
درختان بیشتر اما تعداد جنگل ها کمتر 
است. ثروتمندان در پناهگاه هایی با سیستم 
تهویه که دیوارهای بلندتری دارند زندگی  
می کنند. فقیران و دیگر گونه ها در معرض 
خطرات بسیار سختی قرار گرفته اند. همه 
از گرانی، درگیری، اس��ترس و افسردگی 

رنج می برند.
10 م�ورد از دالیل انس�انی برای 

گرمایش زمین
1- صنعتی سازی 2- سفر و حمل و نقل 
3- جنگل زدایی 4- کش��اورزی صنعتی 
5- مصرف گرایی6- پرورش دام و طیور 7- 
استفاده بیش از حد از برق 8- ماهیگیری 
بیش از حد 9- استفاده از ذرات معلق در 
صنعت 10- عدم تغییر در سبک زندگی.

چند مورد از کارهای موثر در جهت 
جلوگیری از گرمایش زمین:

1- تا حد ممکن برای سفر از هواپیما 
استفاده نکنید، سعی کنید از وسایل نقلیه 

عمومی برای سفر استفاده کنید.
2- اقالم مصرفی را بازیافت کنید.

3- زباله های خانگی را به جای ریختن 
در سطل زباله کمپوست کنید.

4- از آب با  بطری پالستیکی استفاده 
نکنید.

5- مص��رف گوش��ت را تا حد امکان 
کاهش دهید.

6- دوشاخه برق وسایل خانه را بعد از 
استفاده از برق جدا کنید.

7- م��واد غذایی را از بازار های محلی 
خرید کنید نه  هایپرمارکت ها.

8- کیس��ه پارچ��ه ای را جایگزی��ن 
پالستیک کنید.

باید همگان دست در دست هم برای 
جلوگیری از بی��ن رفتن زمین عزیزمان 
تالش کنیم، چرا که زمین ارث پدری هیچ 
دولتی نیست و ما باید به بهترین نحو از آن 
استفاده کنیم تا بچه های ما هم در آینده از 
آن بهره ببرند. نه اینکه مانند فیلم مشهور 
Interstellar  به کارگردانی کریستوفر 
نوالن در آینده نه چندان دور به دنبال یک 
سیاره قابل سکونت در کهکشان حیران 

شویم. ما در قبال زمین مسوولیم.

بیش از نیم میلیاردحیوان از گونه های مختلف در استرالیا تلف شدند

حیات وحش بی پناه

سال شانزدهم    چهار شنبه 18 دی 1398    شماره  4378

ماجرای تخریب ساحل بندر ُمقام چه بود
مدی��رکل دفتر حفاظت زیس��ت بوم های دریایی و س��احلی س��ازمان 
محیط زیس��ت با تکذیب اخبار تخریب ساحل بندر ُمقام اظهار داشت: این 

ساحل محل زادآوری الک پشت پوزه عقابی نیست.
تصویری از یک ساحل بکر و زیبا در فضای مجازی دست  به  دست می شود 
و در شرح آن عنوان شده که این ساحل بخشی از بندر بکر ُمقام در استان 
هرمزگان است که با واگذاری آن به یک سایت پرورش میگو نه تنها ساحل 
زیبایش تخریب شده که زیستگاه الک پشت های پوزه عقابی که در ساحل 

آن تخم گذاری می کرده اند هم از بین رفته است.
وی سایت جزیره هرمز، سایت جزیره شیدور، جزیره هنگام، جزیره الوان، 
کیش، قش��م  و بخش��ی از سواحل استان هرمزگان را از جمله سایت هایی 

برشمرد که الک پشت پوزه عقابی در آنها تخم گذاری می کنند.
داود میرش��کار مدیرکل دفتر حفاظت زیست بوم های دریایی و ساحلی 
س��ازمان محیط زیست این مساله را شانتاژهای خبری  دانست و گفت: به 
هیچ عنوان تخم گذاری الک پشت های پوزه عقابی در ساحل این بندر ثبت 

نشده است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از سواحل بکر کشورمان دستخوش توسعه 
ناپایدار شده اند، خاطرنشان کرد: سایت پرورش میگویی که عنوان می شود 
موجب تخریب این ساحل زیبا شده مجوز 19گانه ای از ارگان های ذی ربط 

حتی وزارت میراث فرهنگی و محیط زیست را دریافت کرده است.
مدی��رکل دفتر حفاظت زیس��ت بوم های دریایی و س��احلی س��ازمان 
محیط زیست  فعالیت این سایت را مبتنی بر قوانین زیست محیطی عنوان 
کرد و گفت: فعالیت این س��ایت خارج از محدوده ممنوعه 60 متری خط 

ساحلی است.
میرشکار با اشاره به اینکه بر اساس استعالم مسووالن استان هرمزگان، 
این سایت تاکنون هیچ گونه تخلفی انجام نداده و در حال تولید الرو میگو 
اس��ت، ابراز داش��ت: پرورش میگو در خط ساحلی جنوبی به دلیل قابلیت 

اراضی به صورت گسترده انجام می شود.
مدی��رکل دفتر حفاظت زیس��ت بوم های دریایی و س��احلی س��ازمان 
محیط زیست با تاکید بر اینکه هر صنعتی که قابلیت فعالیت و توسعه فعالیت 
داش��ته باشد براس��اس قانون با در نظر گرفتن ارزیابی های زیست محیطی 
می تواند به فعالیت بپردازد و ما برابر ضوابط و مقررات باید به صدور مجوز 
اقدام کنیم گفت: بر همین اس��اس اگر متقاضیانی در حوزه گردش��گری 
می خواهند روی این پهنه های بکر سرمایه گذاری کنند باید  برای دریافت 

مجوزهای قانونی اقدام کنند.

 نامگذاری پاسگاه مرز خسروی
 به نام شهید حاج قاسم سلیمانی

در مراس��می با حضور مسووالن شهرستان قصرش��یرین و فرماندهان 
نظامی و انتظامی، پاس��گاه مرز رسمی خسروی به نام شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی نامگذاری شد.
 مرزبان درجه یک و فرمانده هنگ مرزی قصرش��یرین در این مراس��م 
گفت: به نمایندگی از تمامی مرزبانان کش��ور، ش��هادت مالک اشتر زمان 
س��پهبد حاج قاسم سلیمانی را تس��لیت می گویم و امید است که همه ما 

پیرو راه این شهید باشیم.
سرهنگ حجت اله کریمی افزود: با توجه به تدبیری که فرمانده مرزبانی 
کش��ور و فرمانده مرزبانی اس��تان کرمانشاه داشتند پاسگاه نقطه صفر مرز 
خس��روی در مس��یر زائران کربال به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

نامگذاری شد.
وی اظهار داشت: هم اکنون امنیت کامل در مرزهای ما با حضور مرزبانان 
برقرار است و ما پیرو مرزبان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هستیم که 

40 سال از عمر بابرکت خود را مرزبان بود.
فرماندار قصرشیرین نیز گفت: امسال در بازگشایی مرز رسمی خسروی 
سردار دل ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نقش بسزایی داشت که امروز 

دل های ملت ایران اسالمی امروز عزادار سفر ایشان هستند.
تاتار اظهار داشت: به پاس مجاهدت های این شهید واالمقام پاسگاه مرز 

خسروی به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.

رکورد مترو شکسته شد
رییس ش��ورای شهر تهران با اش��اره به حضور میلیونی مردم تهران در 
مراس��م تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی گفت: در شرایط سخت آینده، 
این وحدت و همدلی بزرگ ترین نیاز و س��رمایه و س��الحی است که برای 

مقابله با دشمنان کشور به آن نیاز داریم.
محسن  هاشمی در ابتدای جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه ابتدا 
از ش��کوه حماسه بی نظیر مردم ایران در بدرقه سردار سرافراز شهید حاج 
قاسم سلیمانی، تقدیر می کنیم گفت: حماسه ای که در خوزستان، تهران، 
قم و هم اکنون در کرمان خلق می شود، رساترین پاسخی است که توسط 
میلیون ها تن از ایرانیان به اقدام تروریستی دولت آمریکا داده شد و موجب 

شگفتی جهان از وحدت و یکپارچگی مردم ایران شد.
رییس شورای شهر با اشاره به اقدامات روز گذشته شهرداری برای پوشش 
این مراسم گفت: از مجموعه همکارانم در شهرداری تهران و سایر نیروهای 
خدماتی که روز گذش��ته بس��تر حضور میلیونی مردم تهران در تشییع و 
بدرقه حاج قاسم را فراهم کردند و رکورد جابه جایی مسافر توسط سیستم 

حمل ونقل عمومی و مترو تهران شکسته شد نیز قدردانی کنم.

خبر

فرم اشتراك روزنامه

    شرایط اشتراك :
ساعات تحویل روزنامه از 6 الی 11 صبح

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

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

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

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

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

شماره فيش بانكی : ........................................ بانك : .........................................   تاریخ واریز فيش : ....................................................

 » فقط تهران بزرگ «
یكساله6 ماههدوره اشتراك

3/000/0006/000/000هزینه اشتراك (ریال)

کليه متقاضيان محترم می توانند هزینه اشتراك خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدول ذیل : 
 به حساب جام بانك ملت به شماره 78/ 463983  به نام روزنامه جهان صنعت 

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

با توجه به اينكه توزيع روزنامه جهان صنعت توسط موسسه اطالعات انجام مى شود از مشتركان شهرستانى تقاضا مى شود جهت دريافت اشتراك به دفاتر نمايندگى روزنامه اطالعات در سراسر كشور مراجعه نمايند.
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سه احتمال پیش روی رابطه کالدرون- پرسپولیس
اینکه گابریل کال��درون به تهران بازگردد یا نه، ابهامی 
است که پاسخ آن در رفتار اداره کنندگان باشگاه پرسپولیس 

خواهد بود.
تی��م فوتبال پرس��پولیس نی��ز مثل دیگ��ر تیم های 
غیرخصوصی لیگ برتر در ایران اردوی آماده س��ازی خود 
را برگزار خواهد کرد و برخالف سال های گذشته، خبری از 
کمپ اسپایر و شهر واراژدین و... نخواهد بود. این در حالی 
است که گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی این تیم، پیش از 
سفر به بوینس آیرس در مصاحبه تلویزیونی و جلسه حضوری 
با محمدحسن انصاری فرد، این نکته را به او متذکر شد و بر 

لزوم برگزاری اردوی خارجی تاکید کرد.
حاال در حالی که هواداران پرسپولیس )و شاید سرمربی 
این تی��م( گمان می کردند که برخالف تابس��تان، اردوی 
زمستانی س��رخ ها این بار شکیل تر برگزار می شود و بازی 
دوس��تانه نیز در آن گنجانده خواهد شد اما این بار اوضاع 
به شکلی عجیب تغییر یافت تا اردو به طور کلی لغو شود 
تا آینده نیمکت سرمربیگری تیم صدرنشین لیگ و مدافع 
عنوان قهرمانی، به حالت ابهام بازگردد. در این بین اما شاید 
این سه پیش بینی، احتمال پررنگ تری را به خود اختصاص 

داده  و احتمال وقوع آنها بیشتر است:
معجزه مالی و بازگشت بی سروصدای کالدرون � 

اکنون شرط های گابریل کالدرون برای بازگشت را همه 
به خوبی می دانند؛ پرداخت حقوق معوقه بازیکنان، برگزاری 
اردوی خارجی، خرید دو بازیکن داخلی، تغییر سرپرست 
تیم و واریز قسط دوم قرارداد خود. همان طور که مشخص 
است، برای اجابت مطالبات کالدرون، به اعتباری حدود 20 
میلیارد تومان نیاز است که تامین آن از عهده مدیریت فعلی 

)مدیرعامل و هیات مدیره( خارج است.
ام��ا یک احتم��ال بعید این اس��ت ک��ه انصاری فرد و 
هیات مدیره دست به معجزه بزنند و عالوه بر پرداخت حقوق 
بازیکنان و کالدرون، دو بازیکن که حاال همه اسم ش��ان را 
می دانند را هم به خدمت بگیرند تا کالدرون راضی شود بدون 
انجام تغییرات در پست سرپرستی نیز بدون هیچ حاشیه ای به 
تهران بازگردد و از خیر اردوی تدارکاتی هم بگذرد. هر چند 
که ممکن است با توجه به لغو اردوی تدارکاتی، کالدرون بر 
تغییر سرپرست اصرار بیشتری بورزد او این مطالبه را نیز در 

کنار مسائل مالی به شکلی جدی تر پیگیری کند.
بازگشت کالدرون با توافق سطح باال � 

این که شخصی پیدا شود و یک روزه 20 میلیارد تومان 
به خزانه باش��گاه پرس��پولیس واریز کند، امری نزدیک به 
محال است! بنابراین شاید بهتر باشد هواداران این تیم نیز 
با فراموش��ی این خوش بینی حداکثری، به چیزی زمینی 
مثل یک توافق سطح باال بیندیشند. از بین درخواست های 
کالدرون، تنها تغییر سرپرست و جذب دو بازیکن داخلی 
است که به هزینه زیادی احتیاج ندارد اما می تواند زمینه ساز 

بازگشت سرمربی تیم شود.
شاید الزم باشد برای منافع تیم، انصاری فرد حداقل تا 
پایان فصل دوست صمیمی خود افشین پیروانی را از روی 
نیمکت بردارد تا با توجه به ناکامی در تامین هزینه های مالی، 
به این شکل کالدرون را به بازگشت راضی کند. البته حتی در 
صورتی که انصاری فرد مرخصی شش ماهه به پیروانی بدهد و 
دو بازیکن هم برای کالدرون بخرد، باز هم باید برای پرداخت 
حقوق بازیکنان و کادرفنی توافقی معتبر با سرمربی اش انجام 

دهد و زمان دقیق واریز را به او بگوید.
احتمال جدی؛ کالدرون برنمی گردد! � 

قرار بود سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به قطر بیاید تا 
آنجا مذاکرات انجام شوند و توافق به سرانجام برسد. همچنین 
شنیده ها از این حکایت داشت که انصاری فرد، پیروانی را به 
دوحه نمی برد تا کالدرون راضی به بازگشت شود اما با توجه 
به لغو اردوی قطر، حاال تمام برنامه های مدیران پرسپولیس 
روی هواست! با توجه به اینکه مدیریت پرسپولیس از تامین 
20 میلیارد در چند ماه اخیر ناکام بوده و در هفته های اخیر 
نیز نتوانسته رضایتنامه دو بازیکن مدنظر کالدرون را بگیرد 
و مدیرعامل نیز قصد تغییرات درخواستی کالدرون را ندارد، 
هیچ بعید نیست که گابریل کالدرون هرگز به تهران برنگردد. 
اما نکته مهم این اس��ت که او تمایل بیشتری برای کار در 
ایران نسبت به ویلموتس و استراماچونی دارد و اگر مدیران 
پرسپولیس بخواهند، همان طور که گفته شد حتی با یک 
توافق سطح باال و برآورده کردن مطالبات غیرمالی، بازگشت 

کالدرون ممکن خواهد بود.

احتمال تمدید قرارداد نیمار با پاری سن ژرمن � 
ستاه برزیلی پاری سن ژرمن ممکن است خود را برای مدت زمان بیشتری 

به این باشگاه فرانسوی متعهد کند.
باشگاه پاری سن ژرمن به دنبال تمدید قرارداد دو ستاره خط حمله خود 
یعنی نیمار و کیلیان امباپه است که به ترتیب مورد توجه دو باشگاه بارسلونا 
و رئال مادرید قرار دارند. بر اس��اس گزارش نش��ریه فرانس��وی »پاریزین«، 
نیمار که در ماه دس��امبر به پیش��نهاد پاری سن ژرمن برای تمدید سه ساله 
قراردادش پاسخ منفی داده بود، ممکن است به پیشنهاد جدید این باشگاه 
برای تمدید قرارداد پاسخ مثبت بدهد، البته این مساله بستگی به نتایجی 
دارد که این تیم می تواند در رقابت های مختلف فصل جاری به خصوص در 

لیگ قهرمانان اروپا بگیرد.
چند روز پیش بود که رسانه های اسپانیایی مدعی شدند این ستاره برزیلی 
در پایان فصل جاری، پاری سن ژرمن را به مقصد بارسلونا ترک خواهد کرد و 
قصد دارد پروژه نیمه تمامش را تکمیل کند. پیش از این گفته شده بود که 
باشگاه بارسلونا خود را آماده مذاکره با پاری سن ژرمن در پایان فصل جاری 

بر سر نیمار با پیشنهادی 180 میلیون یورویی می کند.
نیمار 27ساله تابستان اخیر پس از دو فصل حضور در پاری سن ژرمن در 
فکر بازگشت به بارسلونا بود و حتی مذاکرات سطح باالیی هم بین مدیران 
دو باش��گاه انجام ش��د اما در نهایت با اصرار ناصر الخلیفی، رییس باشگاه 
پاری سن ژرمن این انتقال عملی نشد. این مهاجم برزیلی که تابستان 2017 
در ازای 222 میلیون یورو از بارسلونا جدا و به پاری سن ژرمن پیوست، در 
تابس��تان اخیر همچنین مورد توجه دو باشگاه رئال مادرید و یوونتوس هم 
قرار داش��ت. نیمار که قرارداد فعلی اش با پاری سن ژرمن تا پایان ماه ژوئن 
2022 اعتب��ار دارد، این فصل در 12 ب��ازی از رقابت های مختلف، آمار 9 

گل زده و شش پاس گل را به نام خود به ثبت رسانده است.
میالن به دنبال هافبك تیم ملی الجزایر � 

هافب��ک الجزای��ری ش��الکه در تی��ررس میالن ق��رار گرفت. ش��بکه 
اسکای اس��پورت خبر داد که نبیل بن طال��ب، هافبک ملی پوش الجزایری 
ش��الکه در آستانه ترک این باشگاه به صورت قرضی است. میالن مشتری 
اصلی هافبک 25 س��اله مسلمان اس��ت ولی کریستال پاالس نیز به دنبال 
او اس��ت. البته گزارش ها حاکی از آن اس��ت که دو باشگاه فرانسوی نیز به 

دنبال جذب او هستند.
بن طالب با باشگاه آلمانی از فصل گذشته دچار چالش شده و از ترکیب 
اصلی کنار گذاش��ته شده اس��ت. این هافبک ملی پوش الجزایری به دنبال 
جدایی از ش��الکه اس��ت. میالن برای تقویت خط میانی در نیم فصل دوم 
می خواهد این هافبک را به صورت قرضی تا پایان فصل به خدمت بگیرد.

لوکاکو رکورد اسطوره اینتر را شکست � 
مهاجم بلژیکی اینتر رکورد اسطوره این باشگاه را شکست. روملو لوکاکو، 
مهاجم بلژیکی اینتر در این مدت کوتاه، موفق شد رکورد گلزنی کریستین 
ویری، اسطوره نراتزوری را بشکند. لوکاکو دوشنبه شب گذشته در دیدار اینتر 
با ناپولی دبل کرد و تیمش با نتیجه سه بر یک برنده این بازی شد. مهاجم 
تیم ملی بلژیک در 18 هفته سری آ موفق شد 14 گل بزند که از این حیث 

رکوردی تاریخی به نامش در تاریخ باشگاه ایتالیایی ثبت کرد.
پی��ش از ای��ن ویری با زدن 13 گل در 18 هفته ابتدایی س��ری A در 
س��ال 2000 از این حیث رکورددار بود اما لوکاکو رکورد اس��طوره اینتر را 
شکس��ت. همچنین زوج لوکاکو و مارتینز از آغاز فصل تاکنون 16 گل به 
ثمر رس��اندند ک��ه از این حیث بهترین زوج خط حمل��ه پنج لیگ معتبر 

اروپایی به شمار می آیند.
پدیده برزیلی در تیررس بارسلونا � 

بارسلونا به دنبال جذب هافبک 21ساله پالمیراس است.
شبکه گلوبو اسپورت برزیل خبر داد که باشگاه بارسلونا به دنبال جذب 
ماتیوس فرناندز، هافبک پالمیراس است. این هافبک 21ساله سال گذشته 
با مبلغ 3/5 یورو به پالمیراس آمد. قرارداد او باشگاه برزیلی تا سال 2023 
است. او 11 بازی برای پالمیراس در این فصل بازی کرده بود. همچنین او 
سابقه بازی در تیم ملی برزیل در رده های زیر 17 و 21 سال را دارد. او از 
سال 2016 تا 2018 برای بوتافوگو 76 بازی انجام داده و در این مدت دو 

گل به ثمر رساند و دو پاس گل داد.
نایکی اسپانسر لیورپول شد � 

شرکت نایکی با قهرمان اروپا قرارداد همکاری امضا کرد. باشگاه لیورپول 
اعالم کرد که با شرکت البسه نایکی قرارداد همکاری امضا کرده است. قرار 
اس��ت از ابتدای فصل 2021- 1010 لک لک ها با پیراهن این شرکت وارد 

زمین بازی شوند.
بیلی هوگان، مدیر اداری لیورپول بعد از این قرارداد گفت: پیراهن های 
تیم همیشه جزو مهمی از تاریخ و هویت باشگاه بوده است. به شرکت نایکی 
به خاطر ورود به خانواده لیورپول تبریک می گوییم. او اضافه کرد: به عنوان 
اسپانسر تجاری، نایکی وظیفه انتشار بلندپروازی های ما را دارد. امیدواریم با 
همکاری یکدیگر هواداران مان نهایت استفاده را کنند. این شرکت آمریکایی 

قرار است ساالنه 30 میلیون پوند به قهرمان اروپا پرداخت کند.
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در حالی برگزاری اردوی خارجی تیم های حرف و حدیث
باشگاهی ایران بنا بر تصمیم  سازمان بازرسی 
کل کش��ور ممنوع اعالم ش��ده که به نظر 
این تصمیم اثرات زیادی بر ورزش کش��ور 

خواهد داشت.
در حالی که قرار بود اردوهای خارجی سه 
باشگاه پرسپولیس، سپاهان و شهرخودرو به 
ترتیب در کش��ورهای قطر، ترکیه و امارات 
برگزار ش��ود به دنبال نامه سازمان بازرسی 
کل کش��ور لغو شد هر چند ابتدا به صورت 
غیررسمی اعالم شد که علت لغو این اردوها 
به دلیل مس��ائل امنیتی بوده اما پس از آن 
س��ازمان بازرسی کل کشور به طور رسمی 
اعالم کرد این تصمیم هیچ ارتباطی به مسائل 
امنیتی نداشته و در راستای مدیریت منابع 

ارزی بوده است.
موضع رس�می س�ازمان بازرسی  � 

کل کشور
رواب��ط عمومی س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور در پی انتش��ار خبری در رسانه ها 
مبنی بر نامه سازمان بازرسی کل کشور به 
تیم های باشگاهی در راستای لغو اردوهای 
خارجی به دلیل مباحث امنیتی،  اعالم کرد 
این سازمان از ابتدای سال به تمام تیم های 
باشگاهی پیشنهاد کرده بود که در راستای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی 
ارزی، اردوهای آمادگی خود را داخل کشور 
برگزار کنند و حتی در خصوص خرید البسه 
تیم نیز از تولیدات داخلی اس��تفاده کنند. 
در خصوص باشگاه سپاهان هم حدود سه 
هفته پیش در مکاتبه با این باشگاه، بر این 
موضوع تاکید شد و نامه سازمان بازرسی هیچ 
ارتباطی به بحث های امنیتی نداشته است. 

پرسپولیس
بر اساس ابالغ سازمان بازرسی کل کشور، 
باشگاه پرسپولیس اردوی آماده سازی خود 
را در قطر لغو کرد. این باش��گاه بر اس��اس 
درخواست سرمربی آرژانتینی خود، مقدمات 
برگ��زاری اردویی 10 روزه را در قطر فراهم 
ک��رده و قرار بود روز پنجش��نبه )19 دی( 
عازم دوحه ش��ود ولی اعالم کرد بر اساس 
ابالغ سازمان بازرسی کل کشور در راستای 

مدیریت منابع ارزی، اردوی تیم فوتبال خود 
در قط��ر را لغو می کن��د. با این وجود هنوز 
تکلیف اردوی نیم فصل باشگاه پرسپولیس 
معلوم نیست و در این رابطه تصمیم گیری 

نشده است!
سپاهان � 

باشگاه سپاهان هم در اطالعیه ای مدیریت 
منابع ارزی کشور را یکی از دالیل لغو اردوی 
تدارکاتی این تیم اعالم کرد و یادآور شد این 
موضوع از دغدغه های مهم سازمان بازرسی 
کل کشور و مورد تاکید سازمان مبنی بر لغو 

اردوهای خارج از کشور بوده است.
تی��م فوتبال س��پاهان پ��س از پایان 
رقابت ه��ای نیم فص��ل برگ��زاری اردوی 
تدارکاتی درکشور ترکیه را در دستور کار 
خود قرار داده ب��ود که به دلیل مدیریت 
منابع ارزی کش��ور ای��ن اردو را لغو کرد 
و س��پاهانی ها ق��رار اس��ت برنامه ه��ای 
آماده س��ازی تیم برای حضور پرقدرت در 
مسابقات پیش رو را در ایران سپری کنند. 
گفتنی است تیم فوتبال سپاهان مسابقات 
لیگ باشگاه های ایران، جام حذفی و لیگ 

قهرمانان آسیا را پیش رو دارد.

شهر خودرو � 
تیم شهر خودرو نیز به دنبال لغو اردوی 
آماده س��ازی که قرار بود از دیروز در امارات 
برگزار شود، راهی اصفهان شد. این در حالی 
است که تمامی اقدامات برای برگزاری اردوی 
امارات ش��هرخودرویی ها از س��وی مالک و 
مدیران باشگاه فراهم و حتی ویزای اعضای 
تیم نیز اخذ ش��ده ب��ود که با توجه به نامه 
سازمان بازرسی کل کشور این اردو لغو شد. 
طبق اعالم این باشگاه هم اکنون با برنامه ریزی 
جدید صورت گرفته از سوی کادر فنی شهر 
خودرو، ش��اگردان یحیی گل محمدی قرار 
است از روز چهارشنبه هفته جاری اردویی 
چند روزه را در اصفهان برگزار کنند و بر این 
اساس با توجه به هماهنگی های صورت گرفته 
با باشگاه سپاهان، تیم شهر خودرو روز جمعه 
در اصفهان در یک بازی دوستانه به مصاف 
تیم سپاهان خواهد رفت و پس از آن راهی 
مشهد می شود. باشگاه شهر خودرو همچنین 
اعالم کرد این تیم برنامه های آماده سازی خود 
را در حالی برای حضور پرقدرت در پلی آف 
آسیا و لیگ برتر دنبال می کند که شرایط 
سخت تمرینی از نظر کیفیت زمین تمرین 

همچنان مش��کل اصلی این تیم است و در 
حال حاضر زمین تمرینی منزل آباد مشهد 
با توجه به ش��رایط آب و هوایی و جلسات 
پرتعداد ش��هر خودرویی ها در این مکان در 
طول فصل با وضعیت عجیب و غریبی روبه رو 
است و زمین ورزشگاه های ثامن االئمه )ع( و 
امام رضا)ع( نیز در نوبت های بسیار محدودی 

در اختیار این تیم قرار می گیرد.
بررس�ی زوای�ای لغ�و اردوه�ای  � 

خارجی
این مساله را باید از چند بعد مورد بررسی 
قرار داد و به نظر می رسد باید بیش از پیش 
نسبت به آن توجه کرد. اینکه کشور در برهه 
زمانی کنونی در تنگنای اقتصادی قرار دارد و 
باید نسبت به صرف منابع ارزی توجه جدی 
شود، به طور حتم باشگاه های فوتبال نیز باید 
با حساس��یت در این خصوص از هدر رفت 
حتی یک دالر از منابع ارزی کشور جلوگیری 
کنند و همانند سایر دستگاه ها و مردم با عمل 
به مقوله مقاومتی نسبت به هزینه کرد ارزی و 

ریالی خود دقت عمل داشته باشند.
موضوع دیگری که باید مورد بررسی قرار 
گیرد این است که لغو اردوی خارجی تیم ها 
بر کیفیت آنها تا چه حد تاثیر گذار است و 
چه اثر نامطلوبی را در پی خواهد داشت؟ اگر 
واقعا این اثرگذاری غیرقابل چشم پوشی است 
و نسبت به آن چاره اندیشی شود. در غیر این 
صورت همان بهتر که تیم های فوتبال با توجه 
به شرایط اقتصادی موجود، اردوهای خود را 

در داخل کشور برگزار کنند.
سومین نکته اما بحث استفاده از اسپانسر 
است و به طور مثال اگر هزینه های برگزاری 
اردوهای خارجی تیم های باشگاهی فوتبال 
ایران از سوی بخش خصوصی تامین شود آیا 
باز هم باید از برگزاری اردوی تیم ها در خارج 
از کشور ممانعت به عمل آورد؟ مساله دیگری 
که در همین رابطه می توان به آن اشاره کرد 
برگزاری اردوهای خارجی تیم های غیردولتی 
فوتبال ایران است و اگر یک باشگاه خصوصی 
بخواهد اردوی پیش فصل یا نیم فصل خود را 
خارج از کشور برگزار کند رویکرد صحیح در 

این خصوص چیست؟

بررسی زوایای تصميم سازمان بازرسی مبنی بر لغو اردوهای خارجی 

پیامدهای یک تصمیم 
کوتاه از جهان

پیروزی آسان والیبال ایران مقابل چین تایپه 
گامی محکم در راه المپیک

باالخره انتظارها به پایان رسید و از دیروز مسابقات انتخابی المپیک 2020 برای شاگردان 
کوالکوویچ آغاز شد. همان طور که سرمربی و کاپیتان تیم ملی در نشست خبری دیروز خود عنوان 
کردند این آخرین شانس والیبال ایران برای المپیکی شدن است و با توجه به اینکه فقط تیم قهرمان 

سهمیه حضور در توکیو را کسب می کند،  معروف و یارانش راهی جز قهرمانی ندارند.
ایران که در سال 2016 برای اولین بار به المپیک ریو راه پیدا کرد، در دور گروهی مقابل 
تیم های چین تایپه، قزاقستان و چین قرار می گیرد و در دور بعدی احتماال با رقبایی همچون 
کره جنوبی و استرالیا روبه رو است. تیم ملی والیبال ایران با نمایشی مقتدرانه توانست سه بر صفر 

از سد چین تایپه عبور کند.
ست اول: 16 - 25 � ایران

تایپه ای ها که عملکرد خوبی در دریافت ها داشتند، تا امتیاز 6-7 از ایران پیش بودند اما در 
نهایت این تیم ایران بود که دو امتیاز متوالی را کسب کرد تا دو تیم در امتیاز 7-8 به سود ایران 
راهی وقت استراحت فنی اول شوند. با شروع مجدد بازی، سرویس های شفیعی دریافت های 
چین تایپه را دچار مشکل کرد تا با دو آبشار فیاضی و یلی، نتیجه 12-9 به سود ایران شود. دو 
تیم در حالی در امتیاز 16-12 راهی وقت استراحت فنی دوم شدند که روی کار سرعتی معروف 

و موسوی، اختالف به چهار امتیاز افزایش یافت.
با ورود دو تیم به زمین، عملکرد ایران در خط سرویس با درخشش فیاضی بهتر شد تا شاگردان 
کوالکوویچ اختالف را به هشت پوئن رسانده و 12-20 پیشی بگیرند. با درخشش موسوی پشت 
خط سرویس، اختالف به 10 امتیاز افزایش یافت اما با سرویس های »چن« دریافت ایران به 
معروف نرسید تا اختالف به هشت امتیاز کاهش یابد. در نهایت این تیم ایران بود که 25-16 

پیروز ست نخست بازی شد.
ست دوم: 17-25 � ایران

در این ست نیز میالد عبادی پور روند خوب سرویس های ایران را ادامه داد تا نتیجه دو بر صفر 
شود. در حالی که بازی به صورت یکطرفه ادامه داشت، در امتیاز 3-8 به سود ایران دو تیم راهی 
وقت استراحت فنی اول شدند. به کار گیری سرعت در خط حمله ایران حرف اول را می زد و 

دفاع چین تایپه بارها و بارها جا ماند تا در نهایت اختالف به هفت امتیاز افزایش یابد. ایران توانست 
9- 16 وقت استراحت فنی دوم را از آن خود کند. برتری ایران با شروع بازی ادامه داشت و با 
تک دفاع عبادی پور و آبشار موسوی، اختالف به هشت پوئن افزایش یافت تا چین تایپه در امتیاز 
12- 20 تقاضای وقت استراحت کند. در حالی که اواخر این ست میرزاجانپور وارد زمین شد، 

ایران توانست 17- 25 پیروز ست دوم بازی شود.
ست سوم: 14- 25 � ایران

در این ست نیز ایران شروع بهتری داشت و 1- 3 پیش افتاد، اما روی اشتباه میرزاجانپور در 
زدن آبشار، چین تایپه دومین امتیاز را به دست آورد. با بیرون رفتن آبشار بازیکن چین تایپه، وقت 
استراحت فنی اول 5- 8 به سود ایران ثبت شد. با درخشش فیاضی پشت خط سرویس و علی 
شفیعی در دفاع روی تور، اختالف به شش پوئن افزایش یافت تا ایران 7- 13 پیشی بگیرد. در 
حالی که حمالت ایران با موفقیت تبدیل به امتیاز می شد، دو تیم در امتیاز 9- 16 به سود ایران، 

راهی وقت استراحت فنی دوم شدند. 
با شروع مجدد بازی، روی چند ضربه دوبل وسط از سوی فیاضی اختالف به 9 پوئن رسید تا 
در امتیاز 9- 18 به سود ایران، جواد کریمی جایگزین سعید معروف شود. در ادامه هم عابدینی 
و شریفی به ترتیب جایگزین موسوی و فیاضی شدند. شریفی در خط سرویس سه امتیاز متوالی 

را کسب کرد تا ایران خیلی راحت ست سوم را نیز 14- 25 با پیروزی پشت سر بگذارد. 

توپ و تور

زمان پیشنهادی: 20 دقیقه

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

نباید تکرار شود. 
2- در ه��ر مربع 3×3 اعداد یک تا 9 باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پیشنهادی: 40 دقیقه

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

کشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی:
1- وزیر ملکش��اه س��لجوقی و مؤلف سیاست نامه در اخالق و 

آیین کشورداری
2- دریاچه ای در سوئد- فرم صفحه آرایی در مطبوعات- طریقه 

و روال
3- بدگمانی- کالم غیرآش��کار- شخص و فرد- گیاهی برای 

تقویت مو
4- ذوق ذاتی- ضربه به توپ ورزش��ی- پش��یمان- محصول 

مرداب
5- تفنگ ویژه دام گستران- از القاب اروپایی- یکصدم دالر

6- پدربزرگ- از جهت های جغرافیا - مار زهرآگین
7- س��طح ناصاف تایرها- پیش��وای زرتش��تی- خودداری از 

پذیرفتن انجام کاری
8- محلی در مکه- دوس��ت صمیمی- دلتنگ و بی حوصله- 

دارای حرارت زیاد
9- از ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا- اولین روزنامه فکاهی 

کشورمان- حرف انتخاب
10- گل خوش��ه ای بلند- عنوان هن��ری لئوناردو داوینچی- 

کمترین
11- ذکاوت- رفع مزاحم- در مسیر حرکت کسی

12- پیش شماره- نوعی پارچه نخی نازک- رونوشت برداری- 
شیرینی جشن تولد

13- جاده فوالدین- چای انگلیسی- سرآغاز مکالمه تلفنی- 
شامه نواز

14- وی��ران و نابودکننده- گل معط��ر و زینتی در رنگ های 
مختلف- نوعی چسب

15- این ضرب المثل فارس��ی می گوید آنکه به اقتضای وضع 
روز تغییر عقیده می دهد

افقی:
1- واحد انگور- پایتخت ساحل عاج

2- عکس العمل- ساکن در شکم مادر- محاسب و قاضی
3- زمان اندک- عضو عمده- میوه هندی و از انواع ترشی- از 

قمرهای سیاره برجیس
4- س��تون دیوار- جمل��ه ای از قرآن کریم- روش و رفتار- 

واحدی در وزن 
5- نفس خسته- سرخرگ ها- سختی و صالبت

6- فلز رخساره- زنجبیل شامی- قسمتی از گیاه
7- تاریکی- از دروس ریاضی- آینه خیاطان- ش��هری در 

شهرستان شهرکرد
8- نشانه و ردپا- نوشته معتبر- شیرینی سنتی کرمانشاه- 

توده رقیق آب 
9- م��ن و جنابعال��ی- نهی از رفت��ن- جذابیت- گل رس 

سفت شده 
10- تکیه کردن کالم- ایالت اس��تقالل طلب اسپانیا- انبار 

ماشین آالت سنگین

11- یک ششم- حرفه ای در دریا- جدید
12- درختچه ای در گرمسیر- واحد قدیم پول روسیه- نام 

افزودن- باد سرد
13- از خودراض��ی- جنگ افزار آتش��ین- رنگ ناخن- ناله 

درد
14- حف��ر کردن- ب��ه دور از چیزی یا فاق��د آن- بازیکن 

دفاع آزاد
15- گستره آبی جنوب کشورمان- زمین شوره زار
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روزی که مظفرالدین شاه قاجار درگذشت
مظفرالدین شاه قاجار هشتم ژانویه 1907 )هجدهم دی ماه 
س��ال 1285 خورش��یدی( و 10 روز پس از امضای نظام نامه 
مشروطیت )قانون اساسی که به طور عمده از قانون اساسی بلژیک 
ترجمه شده بود( در 54 سالگی، ظاهرا از بیماری سل درگذشت 
و ده روز بعد پسرش محمدعلی میرزا تاجگذاری کرد و شاه شد؛ 
بدون این که از نمایندگان مجلس شورای ملی برای شرکت در 

این مراسم دعوت به عمل آورد.
مظفرالدین شاه که مانند پدرش و به طور عمده با استقراض 
پول با بهره س��نگین از بیگانه )روس��یه و انگلستان( سه بار )در 
سال های 1900، 1902 و 19005( به سفر اروپا رفته بود! دارای 
شش پس��ر و 18 دختر بود. وی پس از قتل پدرش ناصرالدین 
ش��اه به دست میرزارضای کرمانی در س��ال 1896 میالدی به 

شاهی رسیده بود.
مظفرالدین شاه قاجار 35 سال ولیعهد بود و در تبریز می زیست 
و در نتیجه به دور از بازی های سیاس��ی تهران و کس��ب تجربه 
در زمان س��لطنت او نیز که مردی چندان کارآمد نبود مقامات 
کشوری و لشکری همان ها و از همان خانواده های انگشت شمار 
بودند که در زمان ناصرالدین شاه و پدر او محمدشاه بر کرسی 
ریاست می نشستند؛ واجد شرایط الزم برای مدیریت سازمان های 
عمومی نبودند، دلواپسی وضعیت مردم )عوام الناس( و دلسوزی 
برای کشور نداشتند، دارای حرمسرا و امالک شخصی و تشریفات 
بودند و بیشتر وقت خود صرف آن امور و رقابت و دشمنی با یکدیگر 
می کردند، دارای خصلتی خودخواه و مستبد بودند، امتیاز طبقاتی 
و داشتن مقام و منزلت را یک حق طبیعی برای خود می پنداشتند، 
زیر نفوذ دولت های استعمارگر وقت قرار داشتند و مرعوب آنها 
بودند و به همین دالیل وضعیت کشور- در جهانی که چهار نعل به 
پیش می رفت، همیشه در حالت پسرفت بود. قرارداد انحصار نفت 
با »دارسی« برای مدت 60 سال در زمان مظفرالدین شاه امضا شد 

که نفت ما بعدا دربست در اختیار انگلستان قرار گرفت.

یک گورستان منحصربه فرد رومی در انگلستان 
کشف شد

آرامگاه بیش از 50 بزرگس��ال و کودک در گورس��تان رومی 
غیرمعمولی در جریان ساخت وس��از برای مدرسه ای جدید در 

یکی از شهرهای انگلستان کشف شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، باستان شناسان می گویند 
این اکتش��اف بزرگ که در شهر »سامرست« رخ داده، جزئیات 
جدیدی درباره زندگی مردم جنوب غربی بریتانیا در دوره پس از 
تاخت و تاز رومی ها ارائه می دهد. اغلب افرادی که در این گورستان 
بریتانیایی- رومی دفن شده اند از مقام باالیی برخوردار بوده اند. 
نحوه قرارگیری جمجمه یکی از زنانی که در این گورستان دفن 
شده، نشان می دهد س��ر او به صورت عمدی هنگام دفن روی 

بالش قرار داده شده بود.
اما آنچه بیش از هر چیز موجب حیرت باستان شناسان شده، 
ساختار گورهای این گورستان است. در ساخت اغلب قبرهای این 
گورستان از سنگ های محلی و برای مهر و موم کردن آنها از همان 
تخته سنگ هایی استفاده شده که حدود دو هزار سال پیش در 

ساخت سقف خانه های این منطقه به کار می رفته است.
در یکی از قبرهای این گورس��تان تازه کشف شده، از همان 
تخته سنگ ها برای ساخت سازه ای شبیه به یک چادر روی قبر 
استفاده شده است.از جمله یافته های دیگر باستان شناسان در 
این محل می توان به لوازم و اموال شخصی که در قبرها قرار داده 
می شوند از جمله ظروف سفالین و جواهرات اشاره کرد. یکی از 
این ظرف های سفالین درحالی در این مکان کشف شد که بال های 

مرغ در آن قرار داشت.
یک س��که متعلق به دوران امپراطور »وسپاسیان« نیز که از 
سال 69 میالدی تا 79 میالدی حکومت می کرد، در کنار ابزاری 
حکاکی شده از جنس استخوان که به نظر می رسد دسته یک 

چاقو باشد، نیز در این منطقه کشف شد.
استیو ممبری که باستان شناس ناظر بر تیم کاوشی این اکتشاف 
بوده بیان کرد: »این گورستان یک اکتشاف منحصربه فرد محسوب 
می شود. بر اساس شواهد حاضر در این گورستان می توان نتیجه 

گرفت که افراد دفن شده از مقام باالیی برخوردار بوده اند.«
این باستان شناس معتقد است افرادی که در این گورستان دفن 
شده اند در گذشته در نزدیکی یک دهکده رومی زندگی  می کرده اند 

با این حال این دهکده هنوز کشف نشده است.
قرار است تحقیقات بیشتری با استفاده از DNA افراد دفن 
شده در این گورستان صورت بگیرد. به نظر می رسد این افراد در 
حقیقت بریتانیایی هایی بودند که پس از هجوم رومی ها به سبک 

آنها زندگی کرده اند.

 سیاست  دوگانه در تعطیلی سینما و تئاتر
 در شب های عزاداری

سالن های سینمایی و تئاتری به مناسبت شهادت حضرت زهرا 
)س( و آغاز ایام فاطمیه تعطیل می شوند.

طبق اعالم غالمرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش 
سینماهای سراسر کشور روز پنجشنبه، 19 دی ماه تا ساعت 17 

تعطیل خواهد بود.
همچنین تئاترها نیز به همین مناسبت تعطیل می شوند و در 
پیگیری ایسنا، اداره کل هنرهای نمایشی نیز اجراها را در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه )18 و 19 دی ماه( تعطیل اعالم کرده  است.
تعطیلی دو روزه تئاترها در حالی برنامه ریزی شده که در روزهای 
گذشته هم به مناسبت سه روز عزای عمومی تمام اجراها تعطیل 
بودند و روز دوشنبه، 16 دی ماه هم نمایش های کمدی تعطیل 
شدند. حال پس از یک روز اجرا، نمایش های روی صحنه دوباره 
با دو روز تعطیلی مواجه هستند در شرایطی که همیشه روال بر 
توقف اجرا از اذان مغرب شب شهادت تا اذان مغرب روز بعد بود 
اما در ماه های اخیر تئاتر وضعیتی کامال متفاوت از سینما داشته 
و با وجود مخاطبان محدودتر به لحاظ کمی، میزان تعطیلی هایش 

از سینما بیشتر بوده است.
این اتفاق به نبود سیاس��تی واحد برمی گردد و تعطیلی های 
بیشتر در اداره کل هنرهای نمایشی سبب اعتراض برخی گروه های 
تئاتری در فضای مجازی هم شده، به ویژه آنکه بیشتر گروه ها بدون 
حمایت دولت در سالن های خصوصی نمایش خود را اجرا می کنند 
و تعطیلی های مکرر و بیش از روال مرسوم سبب خسارت های 

مالی زیادی به آنها شده است.

رونمایی از پوستر فیلم سینمایی کامیون
 درخشش فیلم ایرانی 

در جشنواره بین المللی پنج قاره 

فیلم سینمایی »کامیون« به نویسندگی و کارگردانی کامبوزیا 
پرت��وی هفته آینده در جش��نواره بین المللی پنج قاره کلکته 

هندوستان به نمایش درمی آید.
این فیلم در جشنواره های بین المللی آمیانز فرانسه، دهوک 
کردستان و فجر توانست جایزه بهترین فیلم و فیلمنامه را از آن 

خود کند و در بخش های متعددی کاندیدا شود.
بهروز چاهل مجری طرح این فیلم با اشاره به اینکه جشنواره 
بین المللی پنج قاره توسط شورای عالی روابط فرهنگی هندوستان 
ICCR برگزار می ش��ود اعالم کرد: قرار اس��ت روز 22 دی ماه 
نشس��ت خبری به صورت تخصصی پیرامون این فیلم ایرانی با 
حضور مدیر خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو و 

اینجانب در شهر کلکته هندوستان برگزار شود.
در 23 دی ماه نیز در نشست خبری دیگری در دهلی ، داوران 

بین المللی سینما به تحلیل این فیلم خواهند پرداخت.
بازی بس��یار متفاوت سعید آقاخانی و تکنیک پرتوی برای 
به تصویر کش��یدن روند فیلم در یک کامیون در شرایط سرد 
زمستان و همچنین فیلمنامه جذاب آن، از ویژگی های بارز این 

فیلم بلند است.
سعید آقاخانی، نیکی کریمی، تروسکه جوال )بازیگر زن کرد(، 

یعقوب پرسا و رامین راستاد بازیگران اصلی این فیلم هستند.
مدیریت فیلمبرداری فیلم »کامیون« برعهده تورج اصالنی 

بوده و تدوینش را مجتبی خرقه پوش برعهده  گرفته است.
همچنین از دیگر عوامل اصلی فیلم می توان به سمیرا شجایی 
مدیر هماهنگی، بابک اسکندری طراح گریم، بابک صبحی طراح 

صحنه و میالد موحدی اشاره کرد.
مجری و سرمایه گذار فیلم کامیون هومن احمدی توفیقی، 
مدیریت محترم موسسه خط سوم است و دیگر سرمایه گذاران 

کامبوزیا پرتوی و محمود آسوده هستند.
گفتنی است کامبوزیا پرتوی پیش از »کامیون« فیلم های 
سینمایی متعددی همچون »ماهی«، »گلنار«، »بازی بزرگان«، 
»کافه ترانزیت« و »پرده« را کارگردانی کرده و با این آثار جوایز 
متعدد داخلی و بین المللی را از آن خود کرده است. وی همچنین 
نویسندگی فیلمنامه های دیگری همچون »محمد رسول اهلل«، 
»ش��یرک«، »دایره«، »ایستگاه متروک«، »هر شب تنهایی«، 
»دیشب باباتو دیدم آیدا«، »من ترانه 15 سال دارم«، »خیابان های 

آرام« و ... را برعهده داشته است.

بازگشت بنای یادبود سیدجمال الدین اسدآبادی 
به کاربری اصلی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان از بازگشت 
بنای یادبود سیدجمال الدین اسدآبادی به کاربری اصلی اش 
خبر داد و گفت: این بنا با هدف زنده نگه داش��تن یاد و نام 
این مصلح بیدارگر س��اخته ش��د اما از مسیر اصلی کاربری 

فاصله گرفته بود.
احمدرضا احس��انی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: بنای یادبود سیدجمال الدین اسدآبادی به سبک معماری 
قاجاری س��ال ها پیش س��اخته شد و ش��امل موزه، کتابخانه، 

کارگاه های آموزشی و سینمای روباز است.
وی افزود: این بنای ارزش��مند با ه��دف اجرای برنامه های 
فرهنگی با محوریت ترویج افکار و اندیشه های این مصلح بیدارگر 
احداث شد اما در سال های گذشته دانشگاه علمی و کاربردی در 

مکان بود که خسارت های زیادی به این بنا وارد کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان خاطرنشان کرد: 
بخش هایی از این بنا توس��ط دانشگاه یاد شده تغییر کاربردی 
داده و بسیاری از طرح های اسلیمی و طاق ضربی های این بنا 
از بین رفته که در اندیش��ه بازسازی و بازگشت به حالت اولیه 
آنها هستیم.احسانی گفت: کتابخانه تخصصی سیدجمال الدین 
اسدآبادی در طبقه فوقانی این بنا راه اندازی شده و بخشی از این 
ساختمان به انجمن های ادبی و هنری شهرستان اسدآباد برای 
انجام فعالیت های فرهنگی واگذار ش��د.وی با اشاره به استقرار 
موزه مردم شناسی در قسمتی دیگر از این بنا گفت: در سال های 
گذشته میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان این 

موزه را دایر کرده که با ابقای آن موافقت کردیم.

مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

ميراث فرهنگي

سينما

اکتشاف

سينما

تقویم تاریخ

آکادمی فیلم بریتانیا فهرس��ت نامزدهای 
جوای��ز خود را در لندن اعالم کرد و فیلم های 
»جوکر«، »مرد ایرلندی« و »روزی روزگاری 
در  هالیوود« بیشترین تعداد نامزدی را به خود 

اختصاص دادند.
در هفتاد و سومین دوره جوایز آکادمی فیلم 
بریتانیا )بفتا( فیلم »جوکر« به کارگردانی »تاد 
فیلیپس« توانست در 11 شاخه نامزد کسب 
جایزه شود و پس از آن دو فیلم »مرد ایرلندی« 
از مارتی��ن اسکورس��یزی و »روزی روزگاری 
در  هالیوود« ساخته کوئنتین تارانتینو با 10 

نامزدی قرار گرفتند.
درام جنگی »1917« به کارگردانی س��ام 
مندس نیز که روز گذشته در جوایز گلدن گلوب 
جایزه بهترین فیلم درام و کارگردانی را گرفت 

در جوای��ز آکادمی فیلم بریتانیا در 9 ش��اخه 
شانس کسب جایزه دارد.

مارگ��و رابی نیز در ش��اخه بهترین نقش 
مکمل زن برای دو فیلم »بمب شل« و »روزی 
روزگاری در  هالی��وود« نام��زد جایزه در این 

رویداد شده است.
همچنین مریم مهاجر سینماگر ایرانی نیز 
با فیلم »پدرب��زرگ رمانتیک بود« محصول 
انگلس��تان در شاخه بهترین انیمیشن کوتاه 

جوایز بفتا حضور دارد.
فهرست نامزدهای جوایز فیلم بفتا 2020 

از این قرار است:
بهترین فیلم: 1917، مرد ایرلندی، جوکر، 

روزی روزگاری در  هالیوود، اَنگل
بهترین فیلم بریتانیایی: 1947، طعمه، برای 

سما، راکن من، متاسفیم جا ماندی، دو پاپ
بهترین فیلم غیرانگلیس��ی: خداحافظی، 
برای س��ما، درد و شکوه، اَنگل، پرتره یک بانو 

در آتش
بهترین مستند: کارخانه آمریکایی، آپولو 11، 

دیه گو مارادونا، برای سما، هک بزرگ
بهترین انیمیش��ن: منجم��د 2، کالوس، 
داس��تان فارماگ��دون،  ناق��ال:   گوس��فند 

 اسباب بازی 4
بهترین کارگردانی: سام مندس )1917(، 
مارتی��ن اسکورس��یزی )مرد ایرلن��دی(، تاد 
فیلیپس )جوک��ر(، کوئنتین تارانتینو )روزی 

روزگاری در  هالیوود(، بونگ جون هو )اَنگل(
بهتری��ن فیلمنامه اصلی: بوس اس��مات، 
چاقوکشی، داس��تان ازدواج، روزی روزگاری 

در  هالیوود، اَنگل
بهترین فیلمنامه اقتباسی: استیو زایلیان 
)مرد ایرلندی(، تایکا وایتیتی )جوجو ربیت(، 
تاد فیلیپس و اس��کات سیلور )جوکر(، گرتا 
گرویگ )زن��ان کوچک(، آنتونی مک کارتن 

)دو پاپ(
بهترین نقش اصلی زن: جسی باکلی )ُرز 
وحشی(، اسکارلت یوهانسن )داستان ازدواج(، 
سیرش��ا رونان )زنان کوچ��ک(، چارلیز ترون 

)بمب شل(، رنی زلوگر )جودی(
بهترین نقش اصلی مرد: لئوناردو دی کاپریو 
)روزی روزگاری در  هالی��وود(، آدام درای��ور 
)داس��تان ازدواج(، تارون اگرتون )راکت من(، 
واکین فینیک��س )جوکر(، جانات��ان پرایس 

)دو پاپ(
بهترین نقش مکمل زن: الرا درن )داستان 

ازدواج(، اس��کارلت یوهانسن )جوجو ربیت(، 
فلورنس پ��و )زن��ان کوچک(، مارگ��و روبی 
)بمب ش��ل(، مارگو روبی )روزی روزگاری در 

 هالیوود(
بهترین نقش مکمل مرد: تام هنکس )یکم 
روز زیبا در محله(، آنتونی  هاپکینز )دو پاپ(، آل 
پاچینو )مرد ایرلندی(، جو پشی )مرد ایرلندی(، 

برد پیت )روزی روزگاری در  هالیوود(
بهترین موسیقی متن: 1917، جوو ربیت، 
جوکر، زنان کوچک، جنگ ستارگان: خیزش 

اسکای واکر
بهترین فیلمبرداری: 1917، مرد ایرلندی، 

جوکر، فورد در مقابل فراری، فانوس دریایی
بهترین تدوین: مرد ایرلندی، جوجو ربیت، 
جوکر، فورد در مقابل فراری، روزی روزگاری 

در  هالیوود
بهترین طراحی لباس: مرد ایرلندی، جودی، 
جوجو ربیت، زنان کوچ��ک، روزی روزگاری 

در  هالیوود
بهترین چهره پردازی: 1917، بمب ش��ل، 

جوکر، جودی، راکت من
بهترین صدا: 1917، جوکر، فورد در مقابل 
ف��راری، راکت من، جنگ س��تارگان: خیزش 

اسکای واکر، ویلسون
بهتری��ن جلوه های ویژه بص��ری: 1917، 
انتقامجویان: آخر بازی، مرد ایرلندی، شیرشاه، 

جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
مراسم اعالم برندگان و اعطای جوایز هفتاد 
و سومین دوره جوایز آکادمی فیلم بریتانیا )بفتا( 
روز دوم فوریه )13 بهمن( در رویال آلبرت  هال 

لندن برگزار می شود.

گروه فرهنگ و هنر- واکنش ها به تهدید نظامی دونالد 
ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن اماکن فرهنگی ایران همچنان 
در صدر اخبار جهانی قرار دارد و ارگان ها و نهادهای داخلی و 
بین المللی همچنان آن را مذمت می کنند. اما س��والی که در 
اینجا مطرح می ش��ود این اس��ت که دونالد ترامپ چرا چنین 
اظهارات غیرمنطقی و غیرعقالنی را مطرح می کند و روی آن 
نیز پافشاری می کند که چنین واکنش های منفی گسترده ای 
را در سطح جهان متوجه خود سازد؟ آیا این را باید نابخردی 
او در عرصه سیاس��ی قلمداد کرد ی��ا او قصد و نیتی خاص را 

دنبال می کند؟
درخواست ایران از ایکوموس جهانی � 

رییس کمیته ملی ایکوموس در ایران درخواست کرد افراد و 
نهادهای مسوول در حوزه جهانی فرهنگ، موضعی مناسب در 

قبال تهدید رییس جمهور آمریکا بگیرند.
مهدی حج��ت در نامه ای به مدی��رکل ایکوموس جهانی 
و روس��ای کمیته ه��ای ملی نوش��ت:  »مطلع هس��تید اخیرا 
رییس جمهور آمریکا در توئیتی ایران را تهدید کرده است: »52 
نقطه ایران را نشانه گرفته ایم، برخی با اهمیت بسیار زیاد برای 
ایران و فرهنگ ایرانی، و این هدف ها و خود ایران به سرعت و به 
سختی مورد حمله قرار خواهند گرفت«. اگرچه این تهدید آشکارا 
خالف قوانین بین المللی و معاهدات یونسکو است، انتشار این 
توئیت و اصرار رییس جمهور آمریکا بر آن در توئیت های بعدی 

خود، توجه و نگرانی جهانی را برانگیخته است.
این گونه اظهارات ناگزیر پیامدهای فاجعه باری برای فرهنگ 
و میراث فرهنگی بشر در پی خواهد داشت، بنابراین الزم است 
کلیه افراد و نهادهای مس��وول موضعی مناس��ب در قبال آن 

اتخاذ کنند.«
ترامپ در نخستین توئیت خود نوشته بود:  »ایران با جسارت 
زیاد درباره حمله به منافع آمریکا سخن می گوید. اگر ایران به 
هر آمریکایی یا منافع آمریکایی حمله کند، 52 سایت ایران با 
ارزش باال و با اهمیت برای فرهنگ ایران- به نمایندگی از 52 
گروگان آمریکایی که سال ها پیش توسط ایران گروگان گرفته 

شدند- هدف قرار می گیرند.«
او یک روز بعد تهدید خود را با این جمالت تکرار کرد: »آنها 
مجاز به کش��تن مردم ما هستند. آنها مجاز هستند که مردم 
ما را ش��کنجه کرده و مورد آزار و اذیت قرار دهند. آنها مجاز 
به اس��تفاده از بمب های کنارجاده ای و منفجر کردن مردم ما 
هستند اما ما اجازه نداریم مراکز فرهنگی آنها را لمس کنیم؟ 

نه این طور نمی شود!«
بیانیه مشترک »ایکوم« و »ایکوموس« � 

در پی تهدید ترامپ برای حمله به مراکز فرهنگی ایران دو 
نهاد ایکوم )شورای بین المللی موزه ها( و ایکوموس جهانی )شورای 

بین المللی بناها و اماکن( بیانیه ای مشترک منتشر کردند.
متن این بیانیه به ش��رح زیر اس��ت: ایکوم و ایکوموس هر 

گونه تخریب عمدی میراث فرهنگی را به طور مشترک محکوم 
می کنند. در درگیری های مسلحانه و تحوالت سیاسی از زمان 
آغاز هزاره، میراث فرهنگی به طور فزاینده ای مورد هدف قرار 
گرفته شده است. همواره میراث فرهنگی به منظور تامین مالی 
جنگ یا تاثیر بر هویت و اعتماد به نفس دشمنان، غارت یا به 

عمد نابود شده است.
در بخش دیگر بیانیه آمده است: موزه ها و همچنین اماکن 
فرهنگی در بسیاری از کشورهای جهان تحت تاثیر قرار می گیرند. 
شورای بین المللی موزه ها )ICOM( و شورای بین المللی بناها 
و اماکن )ICOMOS( به عنوان نمایندگان جامعه میراث در 
جهان بسیار نگران این تحول و به ویژه تحوالت اخیر هستند. 
ایک��وم و ایکوم��وس به همه طرفین درگیری های مس��لحانه 
کنوانسیون الهه در سال 1954 برای حمایت از اموال فرهنگی 
در صورت درگیری مسلحانه یادآوری می کنند، در آنجا دولت های 
عضو، موافق هستند که خسارت به میراث فرهنگی متعلق به هر 
قوم و به معنای آسیب رساندن به میراث فرهنگی همه بشریت 
اس��ت، زیرا هرکس سهم خود را در فرهنگ جهان می گذارد. 
ایاالت متحده آمریکا کنوانسیون الهه را در سال 2009 و ایران 

در سال 1959 تصویب کرد.
به گزارش میراث آریا، در این بیانیه آمده است: هر دو کشور 
همچنین کش��ورهای عضو کنوانسیون میراث جهانی 1972 
هستند که ایاالت متحده آمریکا اولین کشوری بود که در سال 
1973 تصویب و نقش مهمی در ارتقای آن ایفا کرد. ایران مکان 
24 میراث جهانی یونسکو با اهمیت فرهنگی و طبیعی بسیار 
مهم، نه تنها برای ایرانیان، بلکه بش��ریت و حافظه جمعی آن 
است. عالوه بر این، در سال 2017، شورای امنیت سازمان ملل 
متحد قطعنامه 2347 را به اتفاق آرا تصویب کرد که در آن آمده 
است: هدایت حمالت غیرقانونی علیه سایت ها و ساختمان های 
اختصاص داده ش��ده به مذهب، آم��وزش، هنر، علم یا اهداف 
خیرخواهانه، یا بناهای تاریخی ممکن است تحت شرایط خاص 
و مطابق با قوانین بین المللی تشکیل شود. یک جنایات جنگی 

را قانون و عامالن چنین حمالتی را باید محاکمه کنید.
موزه متروپولیت�ن تهدیدهای ترامپ را ش�رم آور  � 

خواند
م��وزه هن��ر متروپولیتن نیوی��ورک در اقدامی کم س��ابقه 
صحبت های رییس جمهور آمریکا در هدف قرار دادن محوطه های 

فرهنگی در ایران را شرم آور توصیف کرد.
»مکس هولین« رییس و »دنیل ویس« مدیرعامل موزه هنر 
متروپولیتن نیویورک نیز به جمع چهره های فرهنگی و روسای 
موزه ها و س��ازمان هایی پیوستند که از تهدید اخیر ترامپ در 
هدف قرار دادن 52 محوطه که برای ایرانی ها و فرهنگ ایرانی 
حائز اهمیت است، به شدت انتقاد کردند و در یک اقدام سیاسی 
کم سابقه با انتشار بیانیه ای مشترک نوشتند: »هدف قرار دادن 
میراث فرهنگی جهان برای ارزش های جمعی جامعه شرم آور 

است. دنیای ما دقیقا می داند محافظت از محوطه ها و مکان های 
فرهنگی چه چیزی را برای ما به ارمغان می آورد و از سوی دیگر 

چه چیزی با تخریب و غلبه هرج و مرج از دست می رود.
در ای��ن زمان چالش  برانگیز باید اهمیت جهانی حفاظت از 
مکان های فرهنگی را به خودمان یادآور شویم؛ اشیا و مکان هایی 
که از طریق آن افرد، جوامع و ملت ها با تاریخ و میراث شان پیوند 
می خورند. رهبران و ش��هروندان امروز مسوولیت های خطیِر 
بس��یاری دارند که ش��امل محافظت از جان افراد و همچنین 
محافظت از میراث ارزش��مند به جای مانده از نسل های قبلی 
است، چرا که از طریق این مکان های مشترک و میراث فرهنگی 
است که ما آگاهی الزم برای تضمین آینده ای امن تر و بهتر را 

به دست می آوریم.«
درخواست بی جوابی که تهدید ترامپ را پیش بینی  � 

کرده بود
در ای��ن میان دبیر انجمن دوس��تداران میراث فرهنگی و 
گردشگری ایذه »تاریشا« با اشاره به ارسال نامه ی دو ماه قبل 
این انجمن به کمیسیون ملی یونسکو با محوریت هشدار آسیب 
به محوطه های تاریخی در زمان جنگ گفت: متاسفانه هنوز هیچ 

پاسخی از سوی این کمیسیون به این نامه داده نشده است.
دبیر انجمن دوس��تداران میراث فرهنگی ایذه گفت: دوماه 
قبل انجمن دوس��تداران میراث فرهنگی ایذه برای تش��کیل 
ش��ورای راهبردی میراث فرهنگی خاورمیانه )ایران فرهنگی/
حوزه جشن نوروز( در مقابل جنگ ها و احتمال آسیب بیشتر به 
محوطه های تاریخی باستانی به دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو 
ایران نامه ای نوشت، اما طبق گفته  وی هنوز هیچ پاسخی به این 

نامه داده نشده است.
در نامهی دو ماه قبل این انجمن میراث فرهنگی خطاب به 
حجت اهلل ایوبی، مدیرکل کمیسیون ملی یونسکو در تهران آمده 
بود: »با توجه به وضعیت بحرانی و بسیار نامطلوب در خاورمیانه 
و خطرات ناشی از جنگ های پی در پی در این منطقه، آنچه 
واضح و مبرهن است تعدی و تجاوز به آثار باستانی و محوطه های 
تاریخی منطقه است. از آنجا که خاورمیانه به ویژه »میان رودان« 
مهم ترین گواه تمدن بشری است، هر روز شاهد تخریب بخشی 
از شناسنامه بشریت هستیم. آنچه در پالمیرا سوریه، موزه های 
عراق، حفاری های گسترده داعش در محوطه های باستانی عراق 
و مجس��مه های بودا در افغانستان رخ داده، حکایت از آن دارد 
که نیازمند تصمیم فوری و تاریخی از سوی دولت های منطقه 
و س��ازمان های غیردولتی برای حفاظت و نگهداری از مواریث 
بشر هس��تیم.بنابراین کشور ایران به عنوان یکی از غنی ترین 
و مهم ترین کشورهای منطقه خاورمیانه، می تواند ابتکار عمل 
را به دس��ت گیرد و از خس��ارت های بیشتر به آثار باستانی و 
محوطه های تاریخی منطقه جلوگیری کند. بنابراین توجه به 
اهمیت موضوع و حساسیت های جهانی نسبت به آثار تاریخی 
باستانی که متعلق به همه انسان هاست، پیشنهاد می شود شورایی 
متشکل از سازمان های غیردولتی و دولت های منطقه زیرنظر 
سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو وسازمان ملل متحد، 
تحت عنوان »شورای راهبری میراث فرهنگی خاورمیانه« برای 
دفاع و حفاظت از کلیه مناطق باستانی تشکیل شود تا مطالبات 
خود را در عرصه بین المللی با قدرت بیشتر پیگیری کند و مانع 
از تخریب بیش��تر توسط ستیزه جویان و کشورهای متخاصم 
و قاچاقچیان آثار باس��تانی شود.بنابراین خواهشمند است در 
صورت موافقت دستور فرمایید اقدامات الزم برای تشکیل این 

شورا به عمل آید.«
پاسخ اتحادیه  موزه های آمریکا به تهدید فرهنگی  � 

ترامپ
اتحادی��ه موزه ه��ای آمری��کا )AAM(  هدف ق��راردادن 
محوطه های فرهنگی با هدف تخریب آنها را محکوم می کند. 
ملت ما سابقه ای طوالنی در حفاظت از منابع فرهنگی به ویژه در 
کشورهایی دارد که ناآرامی های سیاسی یا درگیری های مسلحانه 
را تجربه می کنند. حمله به محوطه های فرهنگی در هر جایی از 
جهان تهدیدی علیه میراث جهانی مان و در تعارض با معاهده 
امضا شده توسط ایاالت متحده آمریکاست که برای محافظت از 
میراث فرهنگی بشری در کنوانسیون 1954 الهه، برای حفاظت 
از ام��وال فرهنگی در زمان جنگ و همچنین خالف قطعنامه 
2347 شورای امنیت سازمان ملل و کنوانسیون 1972 یونسکو 

در رابطه محافظت از میراث ملی و فرهنگی جهان است.

سينمای جهان

زاویه

هفتاد وسومين دوره جوایز »بفتا« نامزدهایش را شناخت

پیشتازی »جوکر«

واکنش ها به اظهارات جنجالی ترامپ به تهدید اماکن فرهنگی ایران ادامه دارد

اعتراض جهانی

توزیع صحیح روزنامه یکی از علل موفقیت رسانه های 
کاغذی است. در این امر متولیان توزیع یعنی دکه های 
روزنامه فروشی نقش مهمی ایفا می کنند. به همین 
سبب روزنامه »جهان صنعت« مراتب سپاس خود را 
از تالش و توجه ویژه کیوسک های روزنامه فروشی ذیل 

جهت توزیع و عرضه خوب شان تقدیم می دارد.

1- جنت آباد جنوبی نرسیده به میدان چهار باغ 
نبش خیابان قماشی آقای محمد رضا آریان پور

2-  آیت اهلل کاشانی نبش خیابان 200 دستگاه 
آقای مسعود میرزاخانی

3- خیابان قائم مقام نبش خیابان مشاهیر کد 050   
آقای جهانی 

تشکر از دکه های روزنامه فروشی

روزنامه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۱2 جمادی االولی 1441      8  ژانویه 2020 ۱8 دی 1398

شماره  4378

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیر دولتی و تعاونی مطبوعات
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