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جهانگيری:

شانگهای پیشگام چندجانبه گرایی در نظام بین الملل باشد

سرمقاله یادداشت

درهای بسته شانگهای برای ایران 
ن�ادر كريمی جونی- مقامات کش��ورمان 
نمی توانن��د ان��کار کنند که در پش��ت  درهای 
سازمان منطقه ای همکاری های شانگهای گیر 
افتاده اند، از یک سو برای دور زدن تحریم های 
ایاالت متحده و افزایش توان مقاومت در جنگ 
اقتصادی ایران به یکایک کش��ورهای عضو این 
سازمان، منطقه و سایر نهادهای مشابه احتیاج 
مبرم دارد و از دیگر س��و، کشورهای عضو این 
سازمان با وجود تقاضاهای مکرر تهران از تبدیل 
وضعیت کشورمان از عضویت ناظر به عضویت 
کامل امتن��اع می ورزند و مقام��ات ایرانی این 
بی مهری را نمی توانند پاس��خ دهند. شاید اگر 
این نیاز مبرم وجود نداش��ت اکنون تهران در 
برابر این بی توجهی و عدم همکاری کشورهای 
رای دهن��ده در ش��انگهای، تصمیم های بهتر و 
حتی رادیکال تری می گرفت؛ امری که حداقل تا 
چشم انداز مشخص امکان تحقق ندارد و ایرانی ها 
مجبور هستند با این ش��رایط مانند استخوان 
در گلو مدارا کنند. مقامات ارش��د کش��ورمان 
در مواضع رس��می خویش تصری��ح می کنند 
که خودش��ان تمایل زیادی به تبدیل وضعیت 
عضویت شان ندارند و همین عضویت ناظر هم 
می تواند نیازها و خواست های تهران را برآورده 
سازد. این ادعا البته می تواند درست باشد چراکه 
ایران ب��ا برخی از مهم ترین کش��ورهای عضو 
پیمان ش��انگهای ارتباط اقتصادی خوبی دارد 
و این ارتباط خوب از برخی ش��رایط ترجیحی 
و معافیت ه��ا نیز برخوردار اس��ت. از این بابت 
ممکن است این طور به نظر برسد که عضویت 
ناظر برای ایران کافی اس��ت و تبدیل وضعیت 
در واق��ع چیزی به منافع ایران اضافه نمی کند. 
همین دفاعیه باعث شده تا مقامات کشورمان 
در مقابل مخاطبان تصریح کنند که احتیاجی 

به تبدیل وضعیت کشورمان وجود ندارد. 
اما مس��اله کم��ی پیچیده تر اس��ت. پیمان 
شانگهای در واقع بر دو پایه اقتصادی و امنیتی 
بنا ش��ده و از این بابت حتی اگر همکاری های 
اقتصادی ایران با کش��ورهای عضو به س��قف 
ظرفیتش هم برس��د باز تنها یک��ی از دو پایه 
همکاری ها و ظرفیت این پیمان مورد استفاده 
قرار گرفته است. چه در این صورت ایران به طور 
کلی خارج از همکاری های دفاعی و امنیتی این 
پیم��ان قرار می گیرد. نکته مهم در این باره آن 
است که کشورهای عضو هم تمایل چندانی به 
برقراری یک رابطه امنیتی تمام عیار- حتی در 
قال��ب این پیمان- با جمهوری اس��امی ایران 
ندارند و از این بابت در ش��رایط فعلی، س��قف 
ارتباط کش��ورمان با این سازمان تنها نیمی از 

ماموریت های پیمان را در بر می گیرد.
گم��ان نمی رود که ای��ران از وضعیت فعلی 
خرسند باش��د هر چند که در موضع گیری ها ، 
مقامات ای��ران تصریح می کنن��د که وضعیت 
فعلی را کافی  می دانند، از یک سو ایران همواره 
بر تقاضای عضویت کامل در این سازمان تاکید 
ورزی��ده و از پیگیری درخواس��تش منصرف و 
خس��ته نشده است. این اصرار نشان از اهمیت 
تبدیل وضعیت عضویت برای ایران دارد. عاوه 
بر این در اجاس امسال تهران تصمیم گرفت 
س��طح حض��ور را از رییس جمهور ب��ه معاون 
اول تقلی��ل دهد که این کاهش ممکن اس��ت 
ناخرسندی کشورمان را از باقی ماندن در شرایط 

عضویت ناظر به تصویر بکشد.

تهران و تعقیب راهبرد 
چندجانبه گرایي در شانگهاي

 دكتر صالح الدين هرسني*
تاش��کند دی��روز 
میزب��ان هجدهمین 
اجاس نخست وزیران 
سازمان همکاري هاي 
شانگهاي بوده است. 
طبق انتظار ها، تهران با س��فر اسحاق 
جهانگیري معاون اول ریاست جمهوري 
به تاشکند، همچون اجاس سران این 
اتحادیه در ماه اکتبر، در این نشس��ت 
حضور یاف��ت. حال اگرچه ایران عضو 
اصل��ي این پیم��ان نیس��ت، اما پاي 
این پرس��ش به میان مي آید که دلیل 
حضور تهران در این نشس��ت چیست 
و اساس��ا تهران در حضور خود در این 
نشس��ت هاي شانگهاي، چه اهدافي را 

دنبال مي کند؟
 در نگاه نخست، دلیل حضور تهران 
در نشست هاي ش��انگهاي، قبل از هر 
چیز در ارتباط با ضرورت هاي راهبردي 
ای��ران در پي خروج آمری��کا از برجام 
و اقدام��ات کارافزایانه آن و همچنین 
بي عمل��ي اروپا در تعهدات برجامي در 
قبال تهران است. آن گونه که پیداست، 
تعقیب راهبرد چندجانبه گرایي براي به 
چالش گرفتن و بي اثر کردن رویکرد هاي 
یکجانبه گراي واشنگتن، هدف اساسي 
و اصلي تهران در این نشست هاس��ت. 
ب��ه این ترتی��ب تهران ت��اش دارد با 
تعقی��ب راهب��رد چند جانبه گرای��ي، 
همکاري هاي منطقه اي خود با اعضاي 
این اتحادیه را گسترش و افزایش دهد 
تا شاید پاسخي به اقدامات کار افزایانه 
و همچنین بي عملي اروپا داده باش��د. 
به واقع تهران با چنین حضور هدفمند 
و مستمري مي تواند به تدریج تغییري 
در کمی��ت و کیفیت عضویت خود در 
اتحادیه ش��انگهاي ایجاد کند، به این 
معني که وضعیت خود را از عضو ناظر 
به عضویت اصلي تغییر دهد. این تکاپو و 
تاش تهران موجب استقبال کشور هاي 
عضو پیمان ش��انگهاي نیز شده است، 
چراکه آنها ظرفیت هاي همکاري گرایي 
تهران در حوزه هایي چون ائتاف هاي 
بین الملل��ي و تامین منافع مش��ترك، 
تج��ارت آزاد، جری��ان آزاد تبادل کاال، 

دماسنج

منازعه

جریان نقدینگی در بازار سرمایه زیر ذره بين معامله گران 

هفته سرنوشت ساز بورس
خاصه بازار سرمایه مهرماه و هفته اول آبان ماه 
را می توان در چند جمله خاصه کرد؛ گاه آنچه 
ما را به حقیقت می رساند خود از آن عاری است 
زیرا تنها حقیقت است که رهایی می بخشد.  معنی 
کیفی این جمله را زمانی می توانید متوجه شوید 

که میزان تاثیر تزریق امید کاذب  ...

جنگ تجاری واشنگتن - پکن، پایان یا پيچيدگی بيشتر

رای WTO برای تحریم آمریکا
گ�روه جهان-  آمریکا و چین اعام کردند 
پیشرفت هایی در مذاکرات تجاری پس از 16 ماه 
به وجود آمده است. هدف از این مذاکرات پایان 
دادن به جنگ تجاری 16 ماهه ای اس��ت که به 
اقتصاد جهان آسیب رسانده است. مقامات آمریکا 
می گویند یک قرارداد تجاری در همین ماه امضا 
خواهد شد. وزارت بازرگانی چین اعام کرد این دو 
اقتصاد بزرگ جهان طی یک مکالمه تلفنی جدی 
و سازنده بین مذاکره کنندگان تجاری دو کشور، 
در مسائل اصولی به توافق رسیده اند. پس از اعام 
رسانه های چین مبنی بر اجماع پکن و واشنگتن بر 
سر توافق تجاری در پی گفت و گوی تلفنی مقامات 
دو کشور، سازمان تجارت جهانی به چین اجازه 
داد تا بیش از 3/5 میلیارد دالر تعرفه تافی جویانه 

بر کاالهای آمریکایی تحمیل کند.

كاهش شدید قيمت مسکن در تهران 

سقوط آزاد
11
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 امکان سنجی ظرفيت های پيدا و پنهان زنجيره فوالد

 غفلت از واحدهای کوچک
»جهان صنعت«- آمارهای منتشر شده 
از روند توس��عه سند چشم انداز فوالد نشان 
می ده��د در این ح��وزه ظرفیت های پیدا و 
پنهان زی��ادی وجود دارد  که عاوه بر ایجاد 
ارزش، از ارزآوری مناس��بی نیز برای کشور 
برخوردار اس��ت . با این حال فعاالن معدنی و 

صنعتی نمی توانند ...

 كاهش 70 درصدی صادرات گاز ایران به تركيه

آنکارا دندان ِگردی می کند
گ�روه انرژی- با وجود اینک��ه گاز ایران جزو 
تحریم هاي آمریکا علیه کشور به حساب نمي آید 
ام��ا در حال حاضر به جز صادرات گاز به ترکیه و 
عراق، متقاضي عمده دیگري ندارد و در این میان 
گزارش ها حاکي از آن است که صادرات گاز ایران به 
ترکیه نیز حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است.

حذف خودسرانه ساعات درس تاریخ در برخی مدارس

بی توجهی به ریشه ها
گ�روه جامع�ه- »هی��چ لزوم��ي ندارد 
ک��ه دانش آم��وزان گرایش عل��وم تجربي و 
ریاضي فیزیک براي مطالعه درس تاریخ زمان 
صرف کنند. مطالعه ای��ن درس فقط زمان 
مطالعه بهتر براي موفقیت در کنکور را از آنها 
مي گی��رد.« چنین جمله هایي را در مدارس 

غیردولتي و حتي مدارس دولتي خاص ...
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دیدگاه

اقتصاد ایران در تالش براي خروج 
از ركود تورمي

مجيد سليمي بروجني*
ح��دود یک دهه اس��ت که 
اقتص��اد ایران عملکرد مطلوبي 
را تجرب��ه نکرده و درگیر رکود 
و ت��ورم ب��وده اس��ت. اقتصاد 
کشورمان در دهه 90 دو رکود 
عمیق را تجربه کرد. در ظاهر فصل مشترك هر دو 
رکود، تحریم بود اما یک ویژگي مشترك دیگر نیز 
در هر دو رکود  قابل ماحظه اس��ت. نقش سرمایه 

در این دو بازه زماني بسیار مشهود است. 
حافظ��ه تاریخ��ي اقتصاد ایران حکای��ت از این 
دارد ک��ه پیش از دهه 90 وضعیت س��رمایه گذاري 
مطلوب بوده اس��ت. در اصط��اح رایج رکود زماني 
شروع مي ش��ود که نرخ رش��د اقتصاد از نرخ رشد 
بلندمدت کمتر ش��ود. روند بلندم��دت اقتصاد در 
دهه ه��اي اخیر در یک نگاه بدبینانه رش��د تولید با 
نرخ متوس��ط حدود دو درصد در س��ال بوده است 
بنابراین کاهش حدودا هفت درصدي تولید ناخالص 
داخلي در سال هاي 1391 و 1392 به معناي شروع 
رکود عمیق مي توانسته باشد. به اعتقاد کارشناسان 
علت اصلي دو رکود اخیر تاثیر همزمان تحریم هاي 
بین المللي بر عرضه و تقاضا بوده اس��ت. از س��وي 
دیگر تحریم باعث ش��د هزین��ه تولید افزایش یابد. 
تحریم نفت، خودروسازي و صنایع بزرگي همچون 
فلزات اساس��ي و پتروشیمي در کنار افزایش هزینه 
مبادالت بانکي به کاهش تولید این بخش ها منجر 
شد. از طرف دیگر تحریم براي تقاضا نیز پیام کاهش 
بازده سرمایه گذاري در تولید و کاهش درآمد خانوار 
در آینده را داش��ت. خانوارها براي در امان ماندن از 

نوس��انات مصرف در آینده تقاضاي مصرفي خود را 
کاهش دادند تا کمي پس انداز هم داش��ته باش��ند. 
بنگاه هاي اقتصادي نی��ز با آگاهي از تبعات تحریم 
خرید کاالهاي س��رمایه اي و س��رمایه گذاري را کم 
کردند. به بیان دیگر دو شوك منفي به عرضه و تقاضا 
که سال هاي 1391 و 1397 رکود توام با تورم را به 
دنبال داش��ت. این شرایط البته پایدار نخواهد ماند. 
رکود ناش��ي از ش��وك هاي منفي به عرضه و تقاضا 
بنابر تعریف گذرا و موقتي هستند. البته دوره گذار 
مي تواند خیلي طول بکشد ولي به هر حال اقتصاد 

به روند بلندمدت خود بازمي گردد. 
نگراني اصلي اما در مورد اثر ماندگار تحریم است 
که به کندي رش��د اقتصادي پس از دوران گذار و 
بلندمدت است. این در حالي است که باید بین رکود 
گذرا و کند شدن روند بلندمدت رشد اقتصادي تمایز 
قائل شویم. اثر ماندگار تحریم از جنس دومي است. 
روند بلندمدت اقتصاد به رشد جمعیت، رشد سرمایه 
و رشد بهره مندي عوامل تولید وابستگي دارد. تحریم 

مي تواند حداقل دو مورد اخیر را از نفس بیندازد.
 افزای��ش به��ره وري در اقتصاد به مواردي مانند 
ارتق��اي س��طح تکنولوژی��ک بهبود س��ازماندهي 
فرآین��د تولید و ارتق��اي دانش مدیری��ت پروژه ها 
و کس��ب  وکارهاي بزرگ وابسته اس��ت. تحریم به 
محدودیت ارتباطات اقتصادي با دنیا و کند ش��دن 
روند این بهبودها منجر مي شود. همین کاهش رشد 
بهره وري به کند شدن رشد سرمایه نیز مي انجامد. 
افزای��ش س��رمایه گذاري نیازمند اطمینان نس��بي 
ش��رکت ها از بازده باالي سرمایه گذاري است و آن 
هم نتیجه بهبود بهره وري است. سرمایه گذاري در 
نتیجه کند شدن رشد بهره وري کاهش مي یابد که در 
نهایت هر دو مورد به کند شدن نرخ رشد بلندمدت 

اقتصاد ایران منجر مي شود.

چند هفته پیش رییس کل بانک مرکزي رش��د 
تولی��د ناخالص داخلي غیرنفتي فصل بهار را مثبت 
0/4 اع��ام ک��رد. اما ب��راي آنکه بتوانی��م در مورد 
امیدوارکننده بودن نرخ رشد فصل اول قضاوت کنیم 

نیازمند اطاعات بیشتري هستیم.
 اولین موردي که باید به آن دقت کرد نرخ رشد 
بلندمدت اقتصاد ایران در س��ال هاي اخیر و فاصله 
آن با رشد فصل بهار است. اگر امیدواري را به معناي 
نزدیک شدن به روند بلندمدت اقتصاد یا در اصطاح 
خ��روج از رک��ود بدانیم در این ص��ورت به راحتي 
نمي توان این عدد رشد را امیدوارکننده یا نشانه اي 
براي خروج از رکود دانس��ت. سخنگوي دولت براي 
بهار 98 رشد بخش کشاورزي را 6/5 درصد و رشد 

بخش صنعت و معدن را صفر اعام کرد.
نرخ رش��د 0/4 درص��د تولی��د ناخالص داخلي 
غیرنفتي در کنار نرخ هاي رشد اعامي براي بخش 
کش��اورزي و نفت و معدن به این معناس��ت که در 
همین م��دت تولید بخش خدم��ات کاهش یافته 
است. خدمات حدود 65 درصد تولید ناخالص داخلي 
غیرنفتي را تش��کیل مي دهد. بنابراین بخش عمده 
تولید ناخالص داخلي غیرنفتي همچنان در فصل بهار 
98 در حال کاهش بوده اس��ت. احتماال رشد باالي 
بخش کشاورزي را نیز مي توان بیشتر ناشي از بهبود 

شرایط آب و هوایي و افزایش بارندگي ها دانست.
با توجه به دو نکته باال، تداوم افزایش عمق رکود 
و رشد مثبت تولید ناخالص داخلي در نتیجه شرایط 
مس��اعد آب و هوایي و رشد باالي بخش کشاورزي 
در فصل بهار، امیدواري به بهبود ش��رایط اقتصادي 
بخش غیرنفتي کشور کمي عجوالنه به نظر مي رسد. 
امیدواري به ش��رایط آینده بخش غیرنفتي اقتصاد 
کشور نیازمند نش��انه هاي قوي تري در بخش هاي 

صنعت و خدمات است.

 اما در مورد ادامه س��ال 98 چه چیزي مي توان 
پیش بیني کرد؟ برآورد فعلي این اس��ت که بخش 
کشاورزي در سال 98 رشد باالیي را تجربه خواهد 
کرد شرایط مناسب آب و هوایي و افزایش بارندگي ها 
عامل اصلي رشد باالي این بخش در ماه هاي پیش رو 
خواهد بود. ولي پیش بیني نیمه دوم س��ال 98 کار 
چندان س��اده اي نیست. از طرفي بازارهاي ارز، طا 
و س��که باثبات، شاخص بورس در حال رشد آرام و 

تورم کمي کاهش یافته است.
 از س��وي دیگر ت��داوم تحریم ها و افت صادرات 
نفت همچنان ادامه دارد و کس��ري بودجه دولت و 
محدودیت هاي تامین مواد اولیه و کاالهاي سرمایه اي 

وارداتي نیز تداوم خواهد داشت. 
تصور کنید کش��وري که حدود 10 سال با رکود 
تورمي دست و پنجه نرم کرده و همچنان با معضل 
تحریم ها درگیر بوده و دولتمردان هم برنامه جدي 
براي خروج از رکود تورمي و باال بردن رشد اقتصادي 
ندارند و براي عبور از تحریم ها نیز برنامه مدوني ارائه 
نکرده اند، چگونه مي تواند از این رکود س��نگین در 
کوتاه مدت خارج شود؟ اینکه دولتمردان تاش کنند 
به مردم نشان دهند که اوضاع امسال از سال گذشته 
باثبات تر شده کمکي به رونق اقتصاد نخواهد کرد.

 اي کاش ریی��س کل بان��ک مرک��زي آمارهاي 
تکمیلي و کامل چند س��ال اخی��ر را براي همگان 
رونمایي مي کرد که موجب ش��فافیت بیشتر براي 

مردم و کارشناسان شود.
 اقتصاد ایران براي خروج از این بن بست نیازمند 
برنام��ه اس��تراتژیک و اصول��ي و بلندمدت اس��ت؛ 
برنام��ه اي که ظاه��را با روحی��ات و محافظه کاري 
بی��ش از حد مدیران فعلي، نمي ت��وان به اجرایش 

امیدي داشت.
* تحليلگر اقتصادي
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حذف موانع گمرکي، حمل و  نقل و انرژي را فرصتي 
براي تکوین حیات این س��ازمان و رشد و توسعه 
همکاري هاي چندجانبه مي دانند. از طرف دیگر 
نگاه همه اعضاي اصلي و ناظر سازمان این است 
که این س��ازمان از ظرفیت بس��یار بزرگي براي 
همکاري هاي اقتصادي، سیاسي و امنیتي برخوردار 
اس��ت و کشورهاي عضو این سازمان مي توانند با 
اتکا به این ظرفیت ها، همکاري هاي في مابین را 

در حوزه هاي اقتصادي، تجاري و امنیتي گسترش 
دهند. در این ارتباط مس��کو به عنوان عضو برتر 
این س��ازمان، عضو شتابنده و کاتالیزور عضویت 
ته��ران از عضو ناظر ب��ه عضو اصلي و کلیدي در 

این پیمان است. 
اما مهم ترین هدفي که تهران از حضور خود 
در نشست هاي شانگهاي تعقیب مي کند، بیش 
از هم��ه در ارتباط با  برقراري نظام تحریم هاي 

واش��نگتن علیه تهران اس��ت. در شرایط فعلي 
تهران ب��ه جهت توس��عه فزاین��ده برنامه هاي 
موشکي بالستیک و همچنین رفتار هاي منطقه اي 
 در لیس��ت اول تحریم ه��اي واش��نگتن و غرب

 قرار دارد. 
حال این سیاست تحریمي واشنگتن در قبال 
تهران هم مي تواند موجب تقویت سیاست اتکا 
به ش��رق تهران و هم مي تواند موجب همگرایي 

بیش��تر آن با اعضاي شانگهاي در همکاري هاي 
اقتصادي باش��د. بنابراین در سایه این همگرایي 
و مناس��بات فزاینده با سازمان شانگهاي، تهران 
ه��م مي تواند روي همکاري هاي چندجانبه این 
سازمان حساب باز کند و هم مي تواند از طریق 
گس��ترش همکاري با اعضاي این اتحادیه، براي 

دور زدن تحریم هاي واشنگتن استفاده کند.
* كارشناس مسائل بين الملل



2
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

info@jahanesanat. ir

در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا بررسي شد
سياست هاي اصالح ساختار نظام مالياتي مبتني بر 

افزايش پايه مالياتي 
پايگاه اطالع رس�اني دولت- چهل و يكمين جلس��ه ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي س��ران سه قوه با حضور اعضا و سران سه قوه تشكيل 
شد. در ادامه مباحث پيرامون اصالحات ساختاري بودجه، رييس سازمان 
برنامه و بودجه گزارش��ي از اقدامات انجام ش��ده مطرح كرد. سياست هاي 
اصالح س��اختار نظام مالياتي مبتني بر افزايش پايه مالياتي و نسبت آن با 
درآم��د ناخالص ملي و تامين منابع پاي��دار و جهت گيري هاي مالياتي در 
حمايت از افزايش توليد و حمايت از اقش��ار كم درآمد، در اين جلسه مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگاني در ادامه جلسه گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه در حوزه واردات 
و صادرات ارائه كرد و مقرر شد ورود كاالهايي كه امكان توليد داخلي آن و 
تامين نيازهاي بازار وجود دارد، در حمايت از توليدگران داخلي و افزايش 

اشتغال ممنوع شود.

واكنش موسوي به تحريم هاي اخير
آمريكا دست از توهم بردارد و به اجراي تعهدات 

برجامي بازگردد
ايرنا- س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه گفت: اي��االت متحده به جاي 
تحريم هاي تكراري و غوغاس��االري كه قطعا آنها را به اهداف شان نخواهد 
رساند، از غوطه ور شدن هر چه بيشتر در توهمات خودساخته دست بردارد 
و به اجراي تعهدات خود در برجام بازگردد. سيدعباس موسوي در واكنش 
به تحريم بخش عمراني ايران توسط آمريكا اظهار داشت: اين گونه اقدامات 
نشانه ضعف و ناكارآمدي اين كشور در ديپلماسي است. وي افزود: متاسفانه 
دستگاه ديپلماسي آمريكا از انجام ابتكار و راهكارهاي ديپلماتيك و معقول 
ناتوان بوده و تنها اتكا آنها به زور و تروريس��م اقتصادي اس��ت. سخنگوي 
وزارت امور خارجه بيان كرد: ديپلماس��ي قلدرمآبانه اياالت متحده كه در 
ارتباط با ساير كشورها و حتي سازوكارهاي بين المللي و چندجانبه نيز به 
كار گرفته مي شود به يك معضل جهاني تبديل شده است. موسوي اظهار 
داشت: بهتر است اياالت متحده به جاي تحريم هاي تكراري و غوغاساالري 
كه قطعا آنها را به اهداف شان نخواهد رساند، از غوطه ور شدن هر چه بيشتر 
در توهمات خودس��اخته دس��ت بردارد و به اجراي تعهدات خود در برجام 
بازگردد. وزارت خارجه آمريكا روز جمعه ضمن تمديد معافيت هاي مربوط 
به همكاري هاي صلح آميز هسته اي با تهران اعالم كرد تحريم هاي جديدي 
عليه بخش عمران و مواد مرتبط با فعاليت هاي هسته اي، نظامي و موشك 

بالستيك ايران اعمال كرده است.

كدخدايي در توئيتر مطرح كرد
ترامپ با آباداني و سازندگي ايران مشكل دارد

گروه سياسي- سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به تحريم هاي جديد 
آمريكا در حوزه عمراني نوش��ت: اين تحريم به خوبي نشان داد كه ترامپ 
با آباداني و س��ازندگي ايران مش��كل دارد كه البته شكست آن نيز عاملي 
مي شود براي افسردگي بيشتر ترامپ! عباسعلي كدخدايي در حساب توئيتر 
خود نوشت: ناكارآمدي سياست فشار حداكثري موجب شد دشمني ترامپ 
يك بار ديگر علني ش��ود و با وضع تحريم در حوزه س��اخت و ساز، از سينه 
پركينه خود پرده برداري كند. اين تحريم به خوبي نشان داد كه ترامپ با 
آباداني و سازندگي ايران مشكل دارد كه البته شكست آن نيز عاملي مي شود 

براي افسردگي بيشتر ترامپ!

جزئيات راه اندازي سامانه ثبت اموال نمايندگان 
در مجلس

تس�نيم- عضو هيات رييس��ه مجلس از راه اندازي س��امانه ثبت اموال 
نمايندگان در پارلمان خبر داد. احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيات رييسه 
مجلس ش��وراي اسالمي از راه اندازي س��امانه ثبت اموال مسووالن در قوه 
مقننه خبر داد و گفت: شعبه اي از اين سامانه در مجلس براي اعالم اموال 
نمايندگان مستقر شد و ديروز نمايندگان قوه قضاييه مراحل نهايي راه اندازي 
اين س��امانه را انج��ام دادند. وي ادامه داد: فردا با بازگش��ت نمايندگان از 
حوزه هاي انتخابيه خود، وكالي ملت مي توانند اموال خود را در اين سامانه 
ثب��ت كنن��د، البته امروز خبر راه اندازي اين س��امانه را از طريق پيامك به 
نماين��دگان اعالم خواهيم كرد. نماينده مردم قم در مجلس با بيان اينكه 
تاكنون نماينده اي در اين س��امانه ثبت نام نكرده است، گفت: طبق مصوبه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام اطالعات اين سامانه محرمانه خواهد بود و 

تنها رييس قوه قضاييه به اين اطالعات دسترسي خواهد داشت.

درخواست حسام الدين آشنا از قوه قضاييه
گروه سياسي- مشاور رييس جمهور از قوه قضاييه خواست نام، مكان و 
اقدامي را كه براي ممانعت از تعطيلي ۵۰۰ كارگاه و مراكز توليدي شده را اعالم 
كند. حسام الدين آشنا مشاور رسانه اي رييس جمهور در توئيتر نوشت: »ميزان: 
با اقدامات قضات و دادستان ها در سراسر كشور از تعطيلي حدود ۵۰۰ كارگاه 
و مراكز توليدي جلوگيري شده است. لطفا؛ نام، مكان، علت در معرض تعطيل 
بودن، اقدامات مشخص دستگاه قضايي در هر مورد و وضعيت فعلي توليد هر 

مركز جهت تنوير افكار عمومي اعالن فرماييد.«

اعالم مخالفت دولت با طرح تعطيلي پنجشنبه ها
ايس�نا- معاون پارلماني رييس جمهور اعالم كرد دولت با طرح تعطيلي 
پنجشنبه ها مخالفت كرده است. حسينعلي اميري در ارتباط با اعالم مخالفت 
دولت با طرح تعطيلي پنجش��نبه ها طي گفت وگويي با صداوسيما در زنجان 
اظهار كرد: نمايندگان محترم طرحي تهيه كرده بودند كه روزهاي پنجشنبه در 
سراسر كشور تعطيل شود. اين طرح در دولت مطرح شد و به گمانم يك نفر 
بيشتر از اعضاي دولت، موافق آن نبود. وي ادامه داد: اين طرح آثار مالي منفي 
بسيار زيادي بر كشور دارد و منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي مي شود. بار 
مالي اين طرح بسيار باال بود. از سوي ديگر متاسفانه تعداد روزهاي تعطيلي 
در كشورمان خيلي زياد است، اين طرح به صالح كشور نيست. اميري گفت: 
دولت با احترام به نظر نمايندگان محترم در مجلس شوراي اسالمي با اين طرح 

اعالم مخالفت كرد.

محكوميت ۳ ميلياردي قاچاقچي كاال در استان مركزي
ايلنا- مديركل تعزيرات حكومتي استان مركزي از محكوميت ۳ ميليارد 
و ۳۴۰ ميلي��ون ريال��ي قاچاقچي كاال خب��ر داد. حميد القاصي مهر گفت: 
مامورين پليس آگاهي شهرس��تان ساوه در پي اخبار و اطالعات واصله در 
حين كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه كاميون مشكوك و ضمن 
متوقف كردن خودرو و بررس��ي مدارك، ۱۲۲ طاقه پارچه خارجي كشف 
كه در همين راس��تا پرونده به اداره تعزيرات حكومتي ساوه ارجاع شد كه 
شعبه اول ويژه رسيدگي به قاچاق كاال و ارز شهرستان ساوه پس از بررسي 
مدارك و مس��تندات پرونده، تخلف را مح��رز و متهم را به ضبط محموله 
مكش��وفه و پرداخت سه ميليارد و ۳۴۰ ميليون ريال جزاي نقدي در حق 

صندوق دولت محكوم كرد.

خبر

گ�روه سياس�ي- نزديك به ۱۵ س��ال از 
عضويت ايران به عنوان ناظر سازمان همكاري هاي 
ش��انگهاي مي گذرد. در اين م��دت ايران بارها 
عالقه من��دي خود را براي عضويت دائم در اين 
نشست اعالم داشت و اين مساله هم در دستور 
كار اين سازمان قرار گرفت اما تاكنون تغييري 
در اين روند حاصل نشده. اين در حالي است كه 
كشورهايي مثل هند و پاكستان در سال ۲۰۱۷ 
وضعيت ش��ان از ناظر به اصلي در اين سازمان 
تغيير كرده است. البته حضور ايران در وضعيت 
ناظر شامل طيف متنوعي از همكاري ها مي شود 
اما طبيعي اس��ت كه در صورت تغيير وضعيت 
به عنوان عضو اصلي اين همكاري ها بيش��تر از 
قبل مي شود. در اين سازمان طيف متنوعي از 
همكاري هاي مختلف در زمينه هاي سياس��ي، 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي انجام مي شود و 
اين مساله با توجه به حضور كشورهاي شرق آسيا 
براي ايران حائز اهميت است. مضاف بر اينها بعد 
امنيتي اين نشست قابل توجه است.  بحث مبارزه 
با تروريس��م، جدايي طلبي، افراط گرايي ديني، 
قاچاق مواد مخدر و پولشويي از موضوعاتي است 

كه در اجالس شانگهاي بررسي مي شود.
اما نكته مهم ديگر شرايط فعلي منطقه اي 
و بين المللي ايران اس��ت كه تحت تحريم هاي 
اقتصادي آمريكا ق��رار دارد. لذا مقامات تهران 
ب��راي فرار از وضعي��ت اقتصادي خود و خنثي 
ك��ردن تالش آمريكا براي ان��زواي ايران تالش 
مي كنند به عضويت دائم شانگهاي درآيند چرا 
كه اين موقعيت مي تواند نكته مثبت تر ديگري 
در سياست خارجي  ايران محسوب شود. الزم 
به ذكر است  در اين اجالس چين و روسيه به 
عنوان دو عضو اصلي اين سازمان از اعضاي دائم 
شوراي امنيت هستند و همچنين اين دو كشور 
از اعضاي ۱+۵ و از حاميان برجام حضور دارند 
و اين موارد اهميت حضور ايران در اين اجالس 

را بيشتر مي كند.
جمهوري اس��المي ايران همواره بر اين باور 
است كه راه توسعه و رفاه كشورهاي منطقه از 
مسير همكاري هاي اقتصادي و تجاري مي گذرد 
و آمادگي دارد با ابتكارات منطقه اي در اين زمينه 
همكاري الزم را داشته باشد. موقعيت جغرافيايي 
ايران امكان اتصال ترانزيتي كشورهاي مختلف در 
غرب و شرق و شمال و جنوب را فراهم مي سازد 
و كش��ورمان عالقه مند اس��ت از اين موقعيت 
راهبردي براي كمك به توس��عه پايدار و رشد 
كشورمان و همگرايي اقتصادي ساير كشورهاي 
منطقه به بهترين نحو استفاده كند. در همين 
راستا با سرمايه  گذاري هاي عظيم، كريدورهاي 
مختلف حمل و نقل و ترانزيت جاده اي و ريلي 

نظير كريدور ش��مال – جنوب، كريدور خليج 
فارس – درياي س��ياه، كريدور ش��رق ايران با 
محوريت توسعه بندر چابهار، كريدور هاي جاده اي 
و ريل��ي مصوب اكو و همچني��ن كريدورهاي 
هوايي براي تسهيل حمل ونقل ترانزيتي ايجاد 

شده است.
ديروز اس��حاق جهانگي��ري در هجدهمين 
اجالس نخست وزيران س��ازمان همكاري هاي 
ش��انگهاي حضور يافت و در مهم ترين سخنان 
خود اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران پس 
از خ��روج آمريكا از برجام، همواره ضمن اعالم 
آمادگي خود براي ادامه گفت وگوها با طرف  هاي 
ديگر برجام، پس از يك سال روند توقف اجراي 
تعهدات هسته اي را طبق برجام آغاز كرده و اعالم 
داشته است. در صورت عمل طرف هاي مقابل به 
تعهدات خود، اجراي تعهدات هسته اي خود را 
وفق برجام مجددا از س��ر خواهد گرفت. معاون 
اول رييس جمه��ور با تاكيد بر اينكه جمهوري 
اسالمي ايران جايگاه ويژه اي براي همكاري هاي 
منطقه اي قائل اس��ت، تصريح كرد: از آنجا كه 
سازمان هاي منطقه اي نقش مهمي در پيشبرد 
رويكرد چندجانبه گرايانه در نظام بين الملل دارند، 
سازمان همكاري هاي شانگهاي مي تواند در اين 

مسير پيشگام باشد.
جهانگي��ري در ادام��ه گفت: جه��ان ما با 
مسائل پيچيده، جديد و خطيري روبه رو است. 
نظام جهاني ناگزير اس��ت در مواجهه با مسائل 
نوظهور اقليمي، بين المللي و منطقه اي برپايه 
چندجانبه گرايي و همكاري هاي مشترك كليه 
اعضاي جامعه جهاني عمل كند. ضرورت دارد 
همه كشورها براساس مسووليت خود براي حفظ 
صلح و امنيت و نظم پايدار بين المللي در مقابل هر 

گونه اقدام يكجانبه گرانه مقاومت  كنند.
وي خاطرنشان كرد: بر اين اساس جمهوري 
اسالمي ايران جايگاه ويژه اي براي همكاري هاي 
منطقه اي قائل اس��ت. از آنجا كه سازمان هاي 
منطقه اي نق��ش مهمي در پيش��برد رويكرد 
چندجانبه گرانه در نظام بين الملل دارند، سازمان 
همكاري هاي شانگهاي مي تواند در اين مسير 

پيشگام باشد.
جهانگيري افزود: جمهوري اس��المي ايران 
همكاري هاي منطق��ه اي و بين المللي را براي 
مبارزه با تروريس��م و تضمي��ن صلح و امنيت 
بين المللي حائز اهميت مي داند و بر مقابله جمعي 
با اين پديده مجرمانه تاكيد دارد و تعهد مبارزه با 
تروريسم و تالش براي دستيابي به جهاني عاري 
از خش��ونت و افراطي گري را محصول خواست 

ملت خود مي داند.
معاون رييس جمه��ور در ادامه گفت: دولت 
جمهوري اسالمي ايران متاسف است كه تحت 
تاثير سياس��ت هاي زورگويان��ه دولت آمريكا، 
برخي س��ازمان هاي رسمي و موثر در مبارزه با 
تروريسم در كشورهاي مستقل در معرض اتهام 
نارواي تروريستي بودن قرار مي گيرند و مشمول 
معياره��اي دوگانه در سياس��ت هاي مبارزه با 
تروريسم مي شوند. وي گفت: برجام يك الگوي 
كارآمد و موفق ديپلماسي چندجانبه است كه در 
چارچوب مذاكرات دشوار و طوالني ايران با شش 
قدرت موثر جهان به نتيجه رس��يد و قطعنامه 
۲۲۳۱ ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد نيز 
پشتوانه آن شد اما دولت فعلي آمريكا در اقدامي 
بي سابقه از توافقنامه برجام خارج شد و درصدد 
برآمد كه با اعمال تحريم هاي مالي، بانكي، قوانين 
داخلي و تكنولوژي خود، راه همكاري اقتصادي 

تمامي كشورهاي جهان از جمله اعضاي متعهد 
به برجام را به روي ايران ببندد.

جهانگيري تاكيد ك��رد: اقدامات زورمدارانه 
و يكجانبه آمريكا در اعمال تحريم هاي ظالمانه 
عليه ملت ايران، مصداق بارز تروريسم اقتصادي 
و نقض فاحش اصول حقوق بين الملل و منشور 
ملل متحد است و از اين رو جامعه بين الملل در 
اين زمينه مسووليت دارد. وي ادامه داد: جمهوري 
اس��المي ايران پس از خ��روج آمريكا از برجام، 
هم��واره ضمن اعالم آمادگي خ��ود براي ادامه 
گفت وگوها با طرف هاي ديگر برجام، پس از يك 
سال روند توقف اجراي تعهدات هسته اي را طبق 
برجام آغاز كرده و اعالم داشته است در صورت 
عمل طرف هاي مقابل به تعهدات خود، اجراي 
تعهدات هسته اي خود را وفق برجام مجددا از سر 
خواهد گرفت. بديهي است استمرار برجام تنها با 
تعادل در اجراي تعهدات از سوي تمامي طرف ها 
و برخورداري جمهوري اسالمي ايران از مزاياي 

اقتصادي برجام مقدور خواهد بود.
جهانگيري گفت: امنيت دريانوردي به عنوان 
اصل شناخته شده حقوق بين الملل، همواره مورد 
تاكيد جمهوري اسالمي ايران بوده است. نظام 
دريانوردي در تنگه هرمز بر پايه »عبور بي ضرر« 
كليه ش��ناورها، بدون تبعيض بوده و جمهوري 
اسالمي ايران هر گونه اقدام الزم جهت حفاظت 
از امنيت اين تنگه و حراس��ت از مرزهاي آبي 
خود را جزو حق��وق حاكميتي خود مي داند و 
هر گونه اقدام در جهت امنيتي  سازي دريانوردي 

آزاد را نمي پذيرد.
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: طرح 
ابتكاري »صلح هرمز« كه توسط رييس جمهوري 
اس��المي ايران در اجالس اخير مجمع عمومي 

س��ازمان ملل متحد ارائه شد، فرصت مناسبي 
براي دستيابي به صلح پايدار، همكاري و مشاركت 
جمعي كشورهاي منطقه، تضمين امنيت انتقال 
انرژي و كش��تيراني و تبادالت تجاري جهان با 
منطقه است كه انتظار حمايت جامعه بين الملل 
و س��ازمان هاي منطقه اي از اين طرح را داريم. 
وي افزود: جمهوري اس��المي ايران بر اين باور 
است كه راه توسعه و رفاه كشورهاي منطقه از 
مسير همكاري هاي اقتصادي و تجاري مي گذرد 
و ايران آماده است با ابتكارات منطقه اي در اين 

زمينه همكاري الزم را داشته باشد.
جهانگي��ري خاطرنش��ان ك��رد: موقعيت 
جغرافيايي ايران امكان اتصال ترانزيتي كشورهاي 
مختلف در غرب و ش��رق و ش��مال و جنوب را 
فراهم مي سازد و ما عالقه منديم از اين موقعيت 
راهبردي براي كمك به توس��عه پايدار و رشد 
كشورمان و همگرايي اقتصادي ساير كشورهاي 

منطقه به بهترين نحو استفاده كنيم. 
در همين راستا با سرمايه گذاري هاي عظيم، 
كريدورهاي مختلف حمل و نقل و ترانزيت جاده اي 
و ريلي نظير كريدور ش��مال- جنوب، كريدور 
خليج فارس- درياي سياه، كريدور شرق ايران با 
محوريت توسعه بندر چابهار، كريدورهاي جاده اي 
و ريلي مصوب اكو و همچنين كريدورهاي هوايي 
براي تس��هيل حمل ونقل ترانزيتي ايجاد شده 
است. اخيرا موافقتنامه موقت ترتيبات تجارت 
آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا به امضا 
رسيده است كه با اجرايي شدن مرحله اول آن، 
ترتيب��ات تجارت ترجيحي بين ايران و اعضاي 
اتحاديه برقرار مي شود و در آينده اي نزديك به 
سمت تجارت آزاد منطقه اي حركت خواهيم كرد.
معان اول رييس جمهور در پايان گفت: به يقين 
تعامل و مش��اركت جمهوري اسالمي ايران در 
چارچوب سازمان همكاري هاي شانگهاي موجب 
تقويت اين ائتالف بين المللي براي ارتقاي صلح 
و همزيستي پايدار و كسب و خلق فرصت هاي 
جديد توسعه و ارتقاي سطح آسايش و رضايت 
مردم كشورهاي عضو و جهان مي شود. موقعيت 
ژئوپليتيك و ژئواكونوميك جمهوري اسالمي 
ايران و پتانس��يل ممتاز آن در منابع انساني و 
مادي به ويژه انرژي عناصري موثر و اعتباربخش 
به هرگونه همكاري و ائتالف بين المللي و تامين 

منافع مشترك است.
گفتني است اسحاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهوري در حاشيه هجدهمين اجالس 
نخست وزيران س��ازمان همكاري شانگهاي با 
»عبداهلل آريپوف« نخس��ت وزير ازبكس��تان و 
ابوالقاضي اف نخست وزير قرقيزستان نيز ديدار 

و گفت وگو كرد.

جهانگيری:

شانگهای پیشگام چندجانبه گرایی در نظام بین الملل باشد
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فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با اشاره به اينكه 
آمريكا در مارپيچ نزولي قدرت قرار گرفته است، گفت: ما به 
اندازه نياز موش��ك ذخيره كرده ايم اما ابتدا با منطق خود با 

جهان سخن مي گوييم.
به گزارش ايسنا، سردار حسين سالمي در مراسم رونمايي 
از ديوار نگاره هاي النه جاسوس��ي سابق آمريكا با بيان اينكه 
اين مكان سال ها مركز طراحي سياست هاي خصمانه آمريكا 
عليه ملت ايران بوده است، اظهار كرد: مي توان آمريكا را داراي 
هويتي متناقض تعريف كرد. در اكثر جنگ هاي بزرگ جهان و 
در تمام جنگ هاي چهل سال گذشته در جهان اسالم، آمريكا 
مستقيم يا با واسطه نقش مستقيم ايفا كرده است. بيش از 
هشت و نيم ميليون كشته حاصل مداخالت آمريكا در نقاط 

مختلف دنياست.
وي ادامه داد: آمريكا بزرگ ترين صادركننده اسلحه است اما 
روي كاغذ و در گفتار مقامات اين كشور، از امن شدن جهان 
سخن مي گويند. آمريكا از مقابله به توسعه سالح هاي كشتار 
جمعي صحبت مي كنند اما تنها كشوري هستند كه از بمب 
هسته اي استفاده كرده و صدها هزار نفر را در كسري از ثانيه 
كشت. اين كشور توانايي انهدام چند بار كره زمين را دارد اما 
مانع توسعه انرژي صلح آميز هسته اي براي ايران مي شود. از 

حقوق بشر صحبت مي كند اما شبانه به خانه هاي مردم عراق 
يا عروسي هاي افغانستان حمله مي كند.

فرمانده سپاه با اشاره به اينكه از ديد آمريكا همه جهان 
باي��د هزينه ابرقدرتي آمريكا را بپ��ردازد، تصريح كرد: همه 
دستگاه هاي شكنجه توسط آمريكا ساخته شده و به كشورهاي 
ديكتاتوري ارسال مي كند. از دموكراسي صحبت مي كند اما 
همه ديكتاتورها مهره هاي اين كشور هستند. طراحي بيشتر 
كودتاهاي جهان توسط آمريكا انجام شده است. آيا رژيمي كه 
طراح كودتاها و برانداز حكومت هاي دموكراتيك است، مي تواند 
حامي دموكراسي باشد؟ از مبارزه با تروريسم سخن مي گويد 
اما رييس جمهور فعلي آمريكا مي گويد كه اوباما خالق داعش 
است. آواره شدن مردم سوريه، ايجاد ناامني در عراق، سقوط 
هواپيماي مسافربري ايراني نشانه هايي از هويت آمريكا نيست؟ 
سردار سالمي همچنين بيان كرد: از ابتداي پيروزي انقالب 
اسالمي، آمريكا در فرسايش قدرت قرار گرفته است. نايبان 
اين كشور قادر نيستند از حمايت آمريكا حمايت كنند. آگاه 
شدن ملت ها و خيزش آنها عليه آمريكا، موجب شده است 

قدرت نظامي خود را گس��ترش دهند اما آمريكا در مارپيچ 
نزولي قدرت قرار گرفته اند و هرچه بيش��تر هزينه مي كنند، 
بيشتر شكست مي خورند. آمريكا هزينه مي كند اما دشمنان 
آمريكا موفق مي شوند. آمريكا در فلسفه سياسي خود شكست 
خورده است زيرا فلسفه آنها مبتني بر غارت منابع كشورهاست 
اما چنين فلسفه اي توليد مقاومت مي كند. اكنون مقاومت عليه 
آمريكا سازماندهي شده است و آمريكا نمي تواند از هزينه هاي 

خود، سود ببرد.
فرمانده سپاه با اشاره به اينكه آمريكا استراتژي براي ادامه 
حركت خود ندارد، گفت: آنها داراي قدرت هستند اما توانايي 
استفاده از آن را ندارند و اين يعني زوال قدرت. آنها قدرت هاي 
تروريس��تي را در افغانستان و سوريه درست كردند و سپس 
خودش��ان آنها را خراب كردند. در مقابل، دشمنان آمريكا با 
اعمال اندكي قدرت، به اهداف خود مي رس��ند و اين قدرت 
ماس��ت. دفاع ما از آزادي، كرامت انس��اني و عدالت موجب 

مي شود در ذهن افراد بازدارندگي ايجاد شود.
وي تاكيد كرد: آمريكا بايد در فلسفه خود بازنگري كرده 

و ارتباط��ي نوين با جه��ان برقرار كنند زيرا جهان بزرگتر از 
آمريكاست و آمريكا در هيچ زمينه اي اولين كشوري نيست و 
جهان امروز ديگر جهان سلسله مراتبي نيست كه يك كشور 
در راس هرم قدرت باش��د. ملت ايران در طاليي ترين دوران 
حي��ات خود زندگي مي كند. ايران به هيچ نقطه اي از جهان 
چشمداش��ت ندارد اما قلمرو قدرت خود را تا آنجا گسترش 
مي دهيم كه اگر دش��من بخواهد از هر نقطه اي عليه ايران 
عمليات كند، آن مبدا را نابود مي كنيم. ما توانايي فني اين كار 
را داريم.سالمي تصريح كرد: ما در تحريم ها و محاصره ها رشد 
كرده اي��م و صاحب قدرت بوده و توان اعمال قدرت را داريم. 
ديديد اقتصاد كشور در اثر تحريم ها نه تنها فرونپاشيد بلكه 
جان گرفت. اقتصاد ايران نه متكي به نفت است نه متكي به 
اقتصاد كشورهاي بزرگ. قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي ما 
به هم پيوند خورده و مي توانيم از ظهور قدرت نويني به نام ايران 
نام ببريم. اما ايمان حقيقي و باورهاي دروني ملت به موفقيت 
ايرانيان مردم ايران، مردم فاتح قله هاي دست نيافتني بوده و 
راه هاي سخت را ساده تر طي مي كنند. قدرت ما ناشي حمايت 
از مظلومان است. ما به اندازه كافي و بيش از نياز موشك ذخيره 
كرده ايم و اهداف ما هم مشخص بوده و نيروهاي ما هم آماده 

هستند اما اول با منطق خود با جهان سخن مي گوييم.

دس��تيار ارتباط��ات اجتماع��ي رييس جمه��وري و 
س��خنگوي دولت تاكيد كرد: متاسفانه بازنمايي ضعيفي 
كه رسانه ملي براي جايگاه انتخابات و نقش آن در ارتقاي 
قدرت ملي ارائه مي كند فاقد آن رويكرد تكاملي جمهور 
ملت ماست و عمدتا انتخابات را به سطح قطبي سازي هاي 
كاذب و غيرضرور تقليل مي دهد. علي ربيعي در يادداشتي 
نوشت:  رويكرد تكاملي رييس جمهوري به انتخابات و ارائه 
الگوي مجلس اول ريش��ه در همين ضرورت انكارناپذير 
مقاومت ملي در مقابل زورگويي امريكا داشت. متاسفانه 
بازنمايي ضعيفي كه رس��انه ملي براي جايگاه انتخابات 
و نق��ش آن در ارتقاي قدرت ملي ارائه مي كند فاقد آن 
رويك��رد تكاملي جمهور ملت ماس��ت و عمدتا انتخابات 
را به س��طح قطبي س��ازي هاي كاذب و غيرضرور تقليل 

مي دهد.
اكن��ون در موقعيتي قرار گرفته ايم كه چيزي به مراتب 
بيش��تر از آنچه كه برج��ام فراروي منافع ملي ق��رار داده 
بخواهيم. چيزي كه شايس��ته جايگاه ايران در جهان امروز 
است. ما نمي خواهيم ايران آن جزيره محاصره شده و جدا از 
جهان باشد كه آمريكا به شدت طالب آن است و تحريم ها و 
عمليات موسوم به »فشار حداكثري« را تبديل به پشتوانه آن 
جزيره سازي كرده است. ما به مثابه يك ملت نمي خواهيم 
جزيره شويم، مي خواهيم ايران بمانيم. اكنون ايران در آستانه 

انتخابات مجلس در شرايطي قرار گرفته كه نيرومندتر از هر 
زمان ديگر ايران بماند. ما اگر برجام را حداقلي مي دانيم و چيز 
بيشتري از آمريكا مي خواهيم، بايد نگاه خودمان را متوجه 
داخل و توده آگاه راي دهنده و تاس��يس گر نظام جمهوري 
اسالمي كنيم و به فرمول »جمهوريت بيشتر« روي آوريم. 
برج��ام بالترديد محصول ح��دي و درجه اي از جمهوريت 
جمهوري اس��المي بود كه مشاركت اين ملت در انتخابات 
۹۲ آن را ب��ه منصه ظهور درآورد. ما اگر خواهان چيزي به 
مراتب بيشتر از برجام هستيم بايد بر مبناي يك هماهنگي 
سه قوه اي همه شرايط را براي انتخاباتي به مراتب باشكوه تر، 
مشاركتي تر و فراگيرتر از همه انتخابات هاي پيشين فراهم 
كني��م به نح��وي كه قلمرو پوش��ش آن همه ملت با همه 
س��اليق و سبك هاي زيستي و تنوعات فرهنگي و سياسي 
را با همه كانديدا هايي كه مي توانند معرف آن تنوع عظيم 

ملي باشند شامل شود.
رويكرد تكاملي رييس جمهوري به انتخابات و ارائه الگوي 
مجلس اول ريشه در همين ضرورت انكارناپذير مقاومت ملي 
در مقابل زورگويي آمريكا داشت. متاسفانه بازنمايي ضعيفي 
كه رسانه ملي براي جايگاه انتخابات و نقش آن در ارتقاي 
قدرت ملي ارائه مي كند فاقد آن رويكرد تكاملي جمهور ملت 
ماست و عمدتا انتخابات را به سطح قطبي سازي هاي كاذب 

و غيرضرور تقليل مي دهد.

به عن��وان مثال داس��تاني كه اخيرا رس��انه ملي براي 
»اتم« مونتاژ كرده بود به طرزي ناش��يانه بر يك تحريف 
فاحش از نقش انتخابات اس��توار شده بود. در بخشي از 
اين داستان نويسي انتخاباتي اوباما را مي بينيم كه بخشي 
گزينش��ي از يكي از سخنراني هايش بر صفحه تلويزيون 
جمهوري اسالمي اكران مي شود. اوباما در اين فراز خطاب 
به بخش��ي از آمريكايي هايي كه فرق ميان احمدي نژاد و 
روحاني را س��طحي مي پندارند نهيب مي زند و مي گويد 
آنها آن شيفت و تغييري را كه در پيامد انتخابات ۹۲ در 
سياست ايران رخ داده نمي فهمند و دست كم گرفته اند. 
نقل قول و نمايش س��خنراني مذكور اوباما در »داس��تان 
اتم« به همين جا ختم و جمله بعدي او قيچي مي ش��ود 
كه در ادامه گفته بود اگرچه روحاني بخش��ي اس��ت از 
هس��ته سخت نظام و رويكرد ايدئولوژيك و خصم آلود به 
اسرائيل و آمريكا دارد، اما از سوي ديگر او شوق ايرانيان 
ب��راي تغيي��ر را نمايندگي مي كند و ما ب��ه مثابه آمريكا 
نبايد اين تغيير در رويكرد مردم ايران به تعامل جويي با 

جهان را ناديده بگيريم.
اين بخش از همان فراز سخنان اوباما به طرزي كامال 
معنادار حذف مي شود تا عامليت انتخاباتي انسان ايراني 
و نح��وه تاثيرگذاري تعامل جويي جهاني ايرانيان بر كاخ 
س��فيد به محاق رود و مورد پرده پوش��ي قرار گيرد. در 

گذر از اوباما به ترامپ شاهد آن گسست بزرگي هستيم 
كه در نگاه به مس��اله انتخابات و موضوع نمايندگي ملت 
ايران در آمريكا رخ مي دهد: ترامپ از همان لحظه روي 
كار آمدن در امتداد عمليات ضددولتي برخي جريان هاي 
ن��اآگاه داخلي، اصل دموكراس��ي و انتخابات در ايران را 
بالمره منكر مي ش��ود و آدم هاي ترامپ اين پرس��ش را 
كه »به واقع چه كس��اني اي��ران را نمايندگي مي كنند« 
به پيش مي كش��ند و پاس��خ آن را در بيرون از صندوق 

انتخابات مي جويند.
دي م��اه ۹۶ و در پيامد پيش بيني نش��ده آن، خروج 
آمريكا از برجام درس��ت در نقطه تالقي و همس��ويي آن 
ب��ا كم خردي هاي داخل��ي و آن عقالني��ت ضدبرجامي 
صهيونيس��تي رخ مي دهد. سخن آخر اينكه رخداد هاي 
اخي��ر عراق را بنگريم و ببينيم ك��ه نااميدي از صندوق 
انتخاب��ات چگون��ه مي تواند مطالبات برح��ق مردمي را 
مستعد سمت گيري به فراس��وي سامانه انتخاباتي كند. 
در ايران خوشبختانه آن ائتالف اعالم نشده ميان برخي 
جريان هاي تنگ نظر با منفعت جويي داخلي و هوشياري 
شيطاني صهيونيس��تي نتوانسته اميد مردم را ترور كند 
و م��ردم را از صندوق انتخابات مايوس و بركنار س��ازد. 
جمهوريت بيش��تر و بامعناتر ساختن انتخابات همچنان 
ك��ه در پيامد اصلي و بالفص��ل آن بر عيار مقاومت ملي 
در داخ��ل مي افزايد در پيام��د بيروني و جهاني آن چيز 
به مراتب بيش��تري از دستاورد هاي حداقلي برجام عايد 

منافع ملي خواهد كرد.

فرمانده سپاه:

 بيش از حد نياز موشك ذخيره كرديم

علي ربيعي:

صدا وسيما انتخابات را به سطح قطبي سازي هاي كاذب و غيرضرور تقليل مي دهد

توان دفاعی

نگاه دولت
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طال و سكه گران شد
با وجود ركود حاكم بر بازار خريد و فروش طال، روز گذشته شاهد رشد اندك 

قيمت سكه در بازار بوديم.
بر اساس اين گزارش، روز گذشته قيمت سكه تمام  بهار آزادي به سه ميليون 
و 939 ه��زار تومان و س��كه بهار آزادي ط��رح قديم به 3 ميليون و 938 هزار 

تومان رسيد.
هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي نيز 2 ميليون و 38 هزار تومان، ربع س��كه 
يك ميليون و 239 هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي 829 هزار تومان فروخته 

شد. قيمت طالي 18عيار هم 402 هزار و 400 تومان ارزش گذاري شد.
فعاالن بازار طال و سكه معتقدند حباب قيمت سكه تمام و نيم سكه با توجه 
به نبود تقاضا در بازار، به صفر رسيده است؛ آن طور كه محمد كشتي آراي، رييس 
كميسيون تخصصي طال و جواهر مي گويد: افزايش انس جهاني طال سبب رشد 

قيمت ها در بازار داخلي شده است.
در عين حال در بازار ارز نيز تقاضا براي ارز كم شده و فقط خريداران واقعي 
در اين بازار هستند. بازاري ها مي گويند تقاضاي كاذب ديگر براي دالر نداريم و 
با توجه به افت و خيزهايي كه در سال قبل داشت و آرامش نسبي ماه هاي اخير 

ديگر كسي به نيت سرمايه  گذاري وارد اين بازار نمي شود.
بر اين اساس روز گذشته صرافي هاي بانك ها قيمت دالر را براي فروش به 
مردم 11هزار و 250 تومان اعالم كردند. اين صرافي ها همچنين دالر را از مردم 
با قيمت 11 هزار و 150 تومان خريداري كردند، روز گذشته قيمت فروش يورو 
در صرافي هاي بانك ها 12 هزار و 550 تومان و قيمت خريد يورو نيز در اين 

صرافي ها 12 هزار و 450 تومان اعالم شد.

در ۶ ماه ابتداي 98 صورت گرفت
فروش ۳۰ ميليارد تومان سفته و برات در پايتخت

براساس آمار بانك مركزي بالغ بر 30 ميليارد و 40 ميليون تومان سفته و 
برات در شش ماه ابتداي سال در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره 

مشابه سال قبل 35/7 درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش ايبنا، براساس آمار بانك مركزي بالغ بر پنج ميليارد و 230 ميليون 
تومان س��فته و برات در  شهريورماه 1398 در شهر تهران فروخته شد كه در 
مقايس��ه با ماه قبل هفت درصد كاهش و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 37 

درصد افزايش داشته است.
همچنين در شش ماه اول سال 1398 بالغ بر 30 ميليارد و 40 ميليون تومان 
سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 

35/7 درصد افزايش نشان مي دهد.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در شهريورماه 1398 
معادل 400 برگ سفته و برات به مبلغي معادل 9 ميليارد و 70 ميليون تومان 
در شهر تهران واخواست شد. در اين ماه شاخص هاي تعداد و مبلغ سفته و برات 
واخواست شده به ترتيب به اعداد 48 و 49/2 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل از 
لحاظ تعداد و مبلغ به ترتيب 50/1 درصد و 32/3 درصد و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل به ترتيب 33/3 درصد و 7/2 درصد كاهش داشته است.
شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در شهريورماه 
1398 به عدد 102/4 رسيد. عدد شاخص مذكور در شهريورماه 1397 معادل 
73/6 بوده اس��ت. در ش��ش ماه اول س��ال 1398 معادل 3 هزار و 400 برگ 
س��فته و برات ب�ه مبلغي معادل 71 ميليارد و 570 ميليون تومان در ش��هر 

تهران واخواست شد.

مدیرعامل بانك مسکن:
 اعطاي تسهيالت 

به ساختمان هاي با بيش از ۲۵ سال عمر 
مديرعامل بانك مسكن جزئيات پرداخت تسهيالت مسكن به ساختمان هاي 
تا 25 و 30 سال قدمت را از محل اوراق حق تقدم در حالت انفرادي و زوجين 
در تهران، مراكز استان ها و شهرهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت اعالم كرد و 
گفت: براي ساختمان هاي تا 25 سال و 30 سال تسهيالت به صورت انفرادي و 

زوجين به متقاضيان با رقمي پايين تر از تسهيالت معمول ارائه مي شود.
به گزارش »جهان صنعت«، ابوالقاسم رحيمي اناركي، در خصوص تخصيص 
وام مسكن به واحدهاي مسكوني با قدمت 25 سال و 30 سال گفت: بانك مسكن 
پيش تر، تسهيالت خود را به واحدهاي تا 20 سال ساخت پرداخت مي كرد كه 
همچنان اين تسهيالت از محل اوراق حق تقدم در حالت انفرادي و زوجين با 

رقم حداكثري براي آن واحدها پرداخت مي شود.
مديرعامل بانك مسكن خاطرنشان كرد: با هدف خانه دار كردن اقشار متوسط 
و پايين بانك مسكن تدبير جديدي را در نظر گرفته و آن هم تخصيص تسهيالت 
به متقاضيان هدف به خانه هاي باقدمت تا 25 سال و 30 سال قدمت است كه 
البته رقم تسهيالت فوق از رقمي كه به واحدهاي تا 20 سال ساخت پرداخت 

مي شود كمتر است.
رحيمي اناركي يادآور شد: با افزايش قيمت هايي كه در يكسال اخير به وقوع 
پيوست عمال قدرت خريد بسياري از طبقه متوسط و كم درآمد، كاهش يافت و اين 

سياستگذاري با هدف خانه دار كردن اين اقشار طراحي و اجرايي شده است.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه سياستگذاري ارائه تسهيالت به واحدهاي 
مسكوني تا 25 و تا 30 سال قدمت براي فراهم كردن امكان بيشتر معامالت 
مسكن طراحي و اجرايي شده است، تصريح كرد: اين اقدام به طور غيرمستقيم 
موجب رونق در بازار معامالت مسكن خواهد شد و اقشار بيشتري را صاحب 

خانه مي كند.

گروه اقتص�ادي- بانك مرك��زي الگوي 
تامين مالي اقتصاد در نيمه نخست سال جاري 
را منتش��ر كرد. بر مبناي اين گزارش، در شش 
ماهه اول سال جاري در مجموع 3821/4 هزار 
ميليارد ريال تسهيالت از سوي نظام بانكي به 
بخش هاي مختلف اقتصادي اعطا ش��ده است. 
مقدار تس��هيالت اعطايي در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال قبل 26 درصد رشد نشان مي دهد 
كه بخش��ي از آن در نتيجه افزايش تورم اتفاق 

افتاده است.
مطابق جدول تسهيالت اعطايي، بانك مركزي 
اهداف نظام بانكي از اعطاي وام و تسهيالت به 
حوزه ه��اي مختلف اقتص��ادي را به حوزه هاي 
تامين سرمايه در گردش، تعمير، توسعه، خريد 
كاالي شخصي، خريد مسكن و ساير تقسيم بندي 

كرده است.
تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 
از سهم 55/3 درصدي را در ميان كل تسهيالت 
اعطايي داراس��ت. حوزه فعاليت تعمير س��هم 

3 درصدي، حوزه فعاليت توس��عه س��هم 9/7 
درصدي، حوزه فعاليت خريد كاالي ش��خصي 
سهم 11/6 درصدي، حوزه فعاليت خريد مسكن 
سهم 3/2 درصدي و ساير نيز سهم 6/5 درصدي 

از كل تسهيالت اعطايي برخوردار است.
تس��هيالت پرداخت��ي بانك ها طي ش��ش 
ماهه سال 1398 به بخش هاي اقتصادي مبلغ 
3821/4 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه 
با دوره مشابه س��ال 97 كه مبلغ 789/3 هزار 
ميليارد ريال است، معادل 26/0 درصد افزايش 
داشته اس��ت.گزارش عملكرد تسهيالت دهي 
بانك ها در 12 ماهه سال گذشته نشان مي دهد 
كل تسهيالت پرداختي بانك ها به بخش هاي 
اقتصادي مبلغ 773/7 هزار ميليارد تومان بوده 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال 96 كه مبلغ 
159/8 ه��زار ميليارد تومان اس��ت، 26 درصد 
افزايش داشته است. سهم تسهيالت پرداختي 
در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش هاي 
اقتصادي طي 12 ماه سال 97 نيز مبلغ 431/9 

هزار ميلي��ارد تومان و معادل 55/8 درصد كل 
تسهيالت پرداختي بوده است كه در مقايسه با 
دوره مشابه سال 96 كه مبلغ 53/1 هزار ميليارد 

تومان است، 14 درصد افزايش داشته است.
سهم باالي سرمایه در گردش � 

اما براساس اين گزارش، اهداف اصلي بانك 
مرك��زي از اعط��اي وام و تس��هيالت در نيمه 
نخست سال جاري بر تامين سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي معطوف ش��ده است. سهم 
تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش 
در تمام بخش هاي اقتصادي طي شش ماهه سال 
جاري، 2111/7 هزار ميليارد ريال يعني معادل 
55/3 درصد كل تسهيالت پرداختي است كه 
در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال قبل كه مبلغ 
250/5 هزار ميليارد ريال اس��ت، معادل 13/5 

درصد افزايش داشته است.
ميزان سرمايه در گردش بخش هاي مختلف 
اقتصادي به ترتيب 62 درصد به حوزه كشاورزي، 
72/8 درصد به حوزه صنعت و معدن، 26 درصد 

به حوزه مسكن و س��اختمان، 41/8 درصد به 
حوزه بازرگاني و 51/2 درصد به حوزه خدمات 
اختصاص يافته است.رش��د سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي باالخ��ص در حوزه صنعت 
و معدن، نش��ان مي دهد كه سياست دولت در 
سال جاري متوجه تحرك توليد در اقتصاد بوده 
اس��ت. از سوي ديگر نگاه عمده دولت معطوف 
به حوزه هايي است كه بيشترين اثرگذاري را در 

رونق اقتصادي برعهده دارند.
مطابق اين گزارش، سهم تسهيالت پرداختي 
بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و 
معدن در شش ماهه ابتداي سال جاري معادل 
862/0 ه��زار ميليارد ريال ب��وده كه حاكي از 
تخصيص 40/8 درصد از منابع تخصيص يافته 
به سرمايه درگردش تمام بخش هاي اقتصادي 

)مبلغ 2111/7 هزار ميليارد ريال( است.
صنعت و معدن در صدر جدول � 

مالحظه مي ش��ود از 1183/6 هزار ميليارد 
ريال تس��هيالت پرداختي در بخش صنعت و 

مع��دن معادل 72/8 درص��د آن )مبلغ 862/0 
هزار ميليارد ريال( در تامين سرمايه در گردش 
پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويت دهي به 
تامين منابع براي اين بخش توسط بانك ها در 
سال جاري است.همچنين تعداد 208084 فقره 
تسهيالت به بخش صنعت و معدن با ميانگين 
پرداختي هر فق��ره 5/7 ميليارد ريال پرداخت 
شده اس��ت. درضمن در بخش خدمات تعداد 
1745766 فقره تسهيالت با ميانگين پرداخت 

هر فقره 0/8 ميليارد ريال پرداخت شده است.
مقايسه عملكرد تسهيالت دهي بانك ها در 
نيمه نخست سال جاري با سال گذشته بيانگر 
كاهش سهم سرمايه در گردش در حوزه صنعت 
و معدن است، بر اين اساس تسهيالت پرداختي 
در قالب سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از 
78/7 در 12 ماهه سال گذشته به 72/8 درصد 

در شش ماهه سال جاري رسيده است.
اما عملكرد تس��هيالت دهي بانك ها بعد از 
س��رمايه در گردش، معط��وف به خريد كاالي 
شخصي شده است. بر اساس اين گزارش، سهم 
فعاليت خريد كاالي شخصي از كل تسهيالت 
اعطايي بانك ها مبلغ 441815 هزار ميليارد ريال 
و معادل 11/2 درصد از كل تسهيالت اعطايي 
است. رشد فعاليت خريد كاالي شخصي نشان 
مي ده��د كه بخش زيادي از اعتبارات بانكي به 

تقاضاي مصرفي بازار اختصاص يافته است.
فشارهاي تورمي � 

آنچه در گزارش تازه بانك مركزي مش��هود 
اس��ت، س��هم بيش از 50 درصدي سرمايه در 
گ��ردش واحدهاي توليدي از كل تس��هيالت 
اعطايي اس��ت. اين موضوع نش��ان مي دهد كه 
عمده تمركز سياستگذار متوجه تحرك توليد 
در اقتصاد و حمايت ويژه از فعاليت هاي توليدي 
شده است.به نظر مي رسد ادامه چنين روندي 
مي تواند با حفظ جايگاه كسب وكارها در اقتصاد 
همراه باش��د. در عين حال ادامه چنين روندي 
نيازمند سياست هاي ويژه دولت و توجه عمده به 
حوزه منابع و مصارف نظام بانكي است. آنطور كه 
در گزارش بانك مركزي نيز آمده است، در تداوم 
مس��ير جاري بايد مالحظات مربوط به كنترل 
تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت 
گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل 
در اقتصاد نيز بود.بر اين اساس ضروري است به 
افزايش ت��وان مالي بانك ه��ا از طريق افزايش 
سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش 
تسهيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير 
صحيح اعتباردهي بانك ه��ا، افزايش بهره وري 
بانك ها در تامين س��رمايه در گردش توليدي، 
پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك ها و 
ترغيب بنگاه هاي توليدي به سمت بازار سرمايه 
به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح هاي 

اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد.

از بانك

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
به منظ��ور اجرای پ��روژه احداث مرکز 
پشتیبانی و نگهداری خطوط لوله کیاسر 
قصد تص��رف قانونی قطع��ه زمینی به 
مساحت 1424/07 مترمربع را با استفاده 
از اختیارات حاصله از الیحه قانونی نحوه 
خری��د و تمل��ک اراضی و ام��اک برای 
اج��رای برنامه های عمومی و عمرانی و 
نظامی دول��ت مص��وب 1358/11/17 
شورای انقاب اس��امی مطابق کروکی 
ذیل را دارد. لذا بدینوسیله به کلیه اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی که مال��ک و متصرف 
عرصه موصوف می باشند اباغ می گردد 
که حداکثر ظرف مهلت 15 روزه از انتشار 
دومین آگهی با در دست داشتن اسناد و 
مدارک احراز عمومیت و مالکیت به نشانی 
تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به 
پل کریم خان زن��د- روبه روی پارکینگ 
بیمه البرز پاک 189 طبقه س��وم- امور 
حقوقی و تحصیل اراضی مراجعه نمایند. 
بدیهی اس��ت در ص��ورت عدم مراجعه 
اش��خاص ذی نفع در خال مدت مذکور 
وفق ضوابط و مقررات مربوطه نسبت 
به تحصیل و تملک قانونی اراضی مورد 

نظر اقدام خواهد شد. 

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

آگهی تملک اراضی
نوبت اول شماره مجوز:1398.4708شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

زهرا كاویان�ي*- در حالي  كه با 
كاهش نرخ ارز انتظار مي رفت نرخ تورم 
و ب��ه خصوص نرخ ت��ورم توليدكننده 
كاهش يابد، اما اين اتفاق به دليل وجود 
نااطمينان��ي موجود در محيط اقتصاد 

كالن رخ نداده است.
نرخ ارز در سال 1398 روند كاهشي 
در پيش گرفته است. در حالي كه نرخ 
ارز در مهرم��اه س��ال 1397 مقادي��ر 
كم سابقه اي را تجربه كرد و به ارقام 17 
هزار تومان در سامانه سنا نزديك شد 
و ب��ا وجود كاهش در پاييز،  مجددا در 
اسفند روند افزايشي در پيش گرفت، اما 
از ابتداي سال روند كم و بيش كاهشي 
را ادامه داده و هم اكنون در آبان 1398، 
هر دالر در سامانه نيما حدود 10 هزار 
و 600 تومان و در س��امانه سنا حدود 
11 هزار تومان معامله مي شود. در اين 
شرايط ممكن است اين سوال مطرح 
ش��ود كه چرا با وجود نرخ رشد منفي 
قيمت ارز، نرخ رش��د شاخص قيمت 
مصرف كنن��ده همچنان مثبت بوده و 
در آبان 1398 نسبت به اسفند 1397، 
شاخص قيمت مصرف كننده در حدود 
10 درصد رشد را نشان مي دهد؟ براي 
پاس��خ به اين سوال الزم است به چند 

نكته توجه داشته باشيم:
1- ع�دم كاه�ش ن�رخ ارز در 

سامانه نيما
اولين پاسخ به اين سوال اين است 
كه هر چند نرخ ارز در بازار آزاد كاهش 
يافته، اما واردات رس��مي كشور با نرخ 
سامانه نيما صورت مي گيرد و اتفاقا در 

بازه زماني فروردين تا آبان 1398، نرخ 
ارز در سامانه نيما افزايش داشته است 
به طوري كه از 8400 تومان در پنجم 
فروردين ماه به 10600 تومان در چهارم 
آبان ماه رسيده كه در حدود 26 درصد 
رشد را نشان مي دهد و حتي نرخ ارز در 
مردادماه 1398 به 11500 تومان نيز 
رسيده بود. بنابراين واردات رسمي كشور 
ك��ه با نرخ ارز در س��امانه نيما صورت 
مي گي��رد در اين بازه زماني با افزايش 

ريالي بهاي ارز مواجه بوده است.
2- كاهش ش�اخص قيمت در 
برخي زیرگروه هاي شاخص قيمت 

مصرف كننده
با وجود تداوم روند افزايشي شاخص 
قيمت مصرف كننده، برخي زيرگروه هاي 
كاالي��ي كه تاثير بيش��تري از نرخ ارز 
مي گيرند، در اين بازه زماني در برخي 
ماه ها رشد منفي را تجربه كرده اند. به 
عنوان مثال گروه كاالهاي بادوام كه در 
زمره گروه هايي است كه بيشترين تاثير 
از نرخ ارز را مي پذيرند، پس از رشدهاي 
قابل توجه در سال 1397، در مهرماه 
براي سومين ماه پياپي، نرخ تورم منفي 

را به ثبت رسانده اند.
ش��اخص كاالهاي بادوام نسبت به 
ش��اخص كل كاال، رابطه بيش��تري با 
نرخ ارز داش��ته و با افزايش نرخ ارز در 
شهريورماه 1397 بيشترين نرخ تورم 
ماهان��ه را ثبت كرده به گونه اي كه اين 
ش��اخص تنها در اين ماه 21/7 درصد 
رشد داشته است. در ادامه با كاهش نرخ 
ارز، شاخص اين گروه نيز روند كاهشي 

گرفته و در سه ماهه اخير همواره با نرخ 
رشد منفي مواجه بوده است. همان طور 
كه در نمودار 1 مشخص است، نرخ رشد 
شاخص قيمت مصرف كننده در سال 
1397، بيشتر از ناحيه شاخص كاال بوده 
و شاخص خدمت متناسب با آن رشد 
نكرده اس��ت. بنابراين در سال 1398 
در حال��ي كه كاهش ن��رخ ارز موجب 
كاه��ش ش��اخص كاال و به خصوص 
كاالهاي بادوام شده اما شاخص خدمت 
در حال تعديل به شاخص كاال بوده و 
موجب افزايش شاخص كل شده است. 
بنابراين اثر كاهش نرخ ارز بر شاخص 

كاال به خوبي نمايان است.
3- ت�ورم به عنوان یك پدیده 

پولي
هرچن��د نرخ ارز يك��ي از عوامل 
مه��م توضيح دهنده ن��رخ تورم بوده 
و تاثي��ر زي��ادي بر ش��اخص قيمت 
مصرف كنن��ده چه از جنبه انتظارات 
تورمي و چه از جنبه شاخص قيمت 
توليد كننده دارد، اما بايد توجه داشت 
كه افزايش ش��ديد ش��اخص قيمت 
مصرف كننده در س��ال 1397، تنها 
متاثر از افزايش ن��رخ ارز نبوده و در 
حقيقت عكس  العمل قيمت ها به رشد 
چندين ساله نقدينگي بوده است به 
طوري كه نقدينگي انباشت شده طي 
س��ال هاي 1394 تا 1397 از طريق 
افزايش سهم ش��به پول از نقدينگي 
به طور متناسب بر روي تورم تخليه 
نش��ده بود بنابراين ف��ارغ از موضوع 
اثر افزايش نرخ ارز بر روي ش��اخص 

قيمت ها، انتظ��ار افزايش قابل توجه 
شاخص قيمت مصرف كننده در سال 

1397 وجود داشت.
4- گذر نرخ ارز و نااطميناني

گ��ذر ن��رخ ارز بر روي ش��اخص 
قيمت توليد كننده با گذش��ت زمان 
رخ مي دهد. زماني كه نرخ ارز تغيير 
مي كند، تا زماني كه اين تغيير قيمت 
بر شاخص قيمت توليدكننده و پس 
از آن بر شاخص قيمت مصرف كننده 
منعكس شود نيازمند گذر زمان است 
كه اين مدت بسته به شرايط اقتصاد 
كالن مي تواند متفاوت باش��د. زماني 
كه نوسانات نرخ ارز باالست، افزايش 
نرخ ارز سريع تر بر روي شاخص قيمت 
توليدكننده و مصرف كننده منعكس 
مي ش��ود. در حالي كه با كاهش نرخ 
ارز انتظ��ار مي رفت كه ن��رخ تورم و 
ب��ه خصوص نرخ ت��ورم توليد كننده 
كاه��ش يابد، اما اي��ن اتفاق به دليل 
وج��ود نااطميناني موجود در محيط 
اقتصاد كالن رخ نداده است. بررسي ها 
نشان مي دهد با وجود آنكه نرخ تورم 
مصرف كننده روند كاهشي در پيش 
گرفت��ه اما چنين رون��دي براي نرخ 
تورم توليدكننده مشاهده نمي شود. از 
مهم ترين داليل اين امر، همان طور كه 
اشاره شد، مي توان به افزايش نرخ ارز 
در سامانه نيما و وجود نااطميناني در 
اقتصاد اشاره كرد. محيط اقتصاد كالن 
ايران همچنان در شرايطي نيست كه 
ب��ه توليدكنندگان اي��ن اطمينان را 
بدهد كه نرخ هاي ت��ورم باال مجددا 

تجربه نخواهند شد.
* كارشناس اقتصادي

گذر نرخ ارز و نااطميناني
www.jahanesanat.irیادداشت

جدول تسهيالت پرداختي به تفکيك بخش هاي اقتصادي و هدف از دریافت طي شش ماهه سال 1398 �
هدف از دریافت      

بخش اقتصادی
کل بخش هامتفرقهخدماتبازرگانیمسکن و ساختمانصنعت و معدنکشاورزی

سهم از مبلغسهم از کلمبلغسهم از کلمبلغسهم از کلمبلغ
کل

سهم از مبلغ
کل

سهم از کلمبلغسهم از کلمبلغ

61/36019/2120/92810/237/85713/328/8874/2160/37811/91363/7409/54510/7ایجاد

تامين سرمایه در 
گردش

197/64462/0861/95972/873/71226/0287/77341/8687/42151/23/17287/22/111/68155/3

1/5690/55/1700/460/54921/31/8540/346/2783/4451/2115/4663/0تعمير

28/8099/0147/18812/47/5332/763/4889/2124/0649/21704/7371/2539/7توسعه

6/1821/932/7832/81/8380/6290/31442/1110/6328/2651/8441/81511/6خرید کاالي شخصي

7970/25/5700/599/05834/92/4110/315/9351/2150/4123/7853/2خرید مسکن

22/3977/010/0470/83/2421/114/4322/1197/66714/7340/9247/8206/5سایر

318/759100/01/183/646100/0283/789100/0689/160100/01/342/375100/03/636100/03/821/365100/0جمع

بانک مرکزی از الگوی تامين مالی اقتصاد در 6 ماهه 98 رونمايی کرد

تحرك توليد با اهرم سرمایه در گردش
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معرفی پنجمین وزیر امنیت داخلی موقت آمریکا 
دونالد ترامپ، وزیر موقت جدید وزارت امنیت داخلی آمریکا را که پنجمین 

سرپرست موقت این وزارتخانه خواهد بود، معرفی کرد.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا اظهار کرد، چاد وولف، مقام کهنه کار 
وزارت امنی��ت داخلی آمری��کا، وزیر موقت جدید این وزارتخانه خواهد بود. او 
پنجمین شخصی است که از زمان آغاز به کار دولت فعلی آمریکا، تصدی این 

مقام را بر عهده می گیرد.
ترامپ این مس��اله را در پاس��خ به سوال خبرنگاری در خارج از کاخ سفید 
بیان کرد. چندین هفته درباره اینکه چه کسی وزیر آینده امنیت داخلی آمریکا 
خواهد شد، گمانه زنی هایی مطرح بوده است. کوین مک الینن، وزیر موقت فعلی 
امنیت داخلی آمریکا در تاریخ ۱۱ اکتبر از این سمت استعفا کرد اما پذیرفته 
است که موقتا در این جایگاه به فعالیت ادامه دهد. این وزارتخانه اما در ابتدا 
وولف را به عنوان وزیر بعدی خود تایید نکرد و اظهار کرد، تنها مک الینن وزیر 

موقت این وزارتخانه است.
هنگامی که یک خبرنگار به طور مستقیم از ترامپ درباره احتمال انتصاب 
وولف به عنوان وزیر آینده امنیت داخلی آمریکا سوال کرد، او در پاسخ گفت: او 

به طور موقت در این سمت خواهد بود و باید ببینیم چه پیش می آید.
ه��وگان گیدلی، س��خنگوی کاخ س��فید بعدا اظهار ک��رد: همان طور که 
رییس جمهوری گفت، کوین مک الینن عملکردی عالی داشته است. او پس از 
»روز کهنه سربازان« )۱۱ نوامبر( کناره گیری خواهد کرد و چاد وولف به عنوان 

وزیر موقت امنیت داخلی مشغول فعالیت خواهد شد.
وولف در دولت های دموکرات و جمهوریخواه فعالیت داشته و رییس دفتر 
کریس��تن نیلسن، وزیر امنیت داخلی سابق آمریکا بوده است. او با نیلسن در 
بسیاری از چالش برانگیزترین مسائل مهاجرتی دولت همکاری کرده اما پیش 
از استعفای نیلسن در ماه آوریل، از ریاست دفتر او کناره گیری کرد. برخی از 
هم��کاران وولف او را یکی از اعضای آگاه و مورد احترام  وزارت امنیت داخلی 

می دانند که می تواند دستورکار رییس جمهوری را اجرا کند.
تغییرات پی درپی در وزارت امنیت داخلی آمریکا از آشفتگی این وزارتخانه 
حکایت دارد که پس از حمالت ۱۱ سپتامبر برای حفظ امنیت کشور ایجاد شد. 
وزارت امنیت داخلی آمریکا از ماه آوریل که نیلسن از مسوولیت آن کنار رفت، 

هیچ سرپرستی که از طرف سنا تایید شده باشد، نداشته است.

بدهی آمریکا از مرز 23 تریلیون دالر گذشت
رویترز- وزارت خزانه داری آمریکا گزارش داد: بدهی عمومی دولت فدرال 

آمریکا برای اولین بار در طول تاریخ از مرز 23 تریلیون دالر عبور کرده است.
از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، کسری فزاینده بودجه، به سرعت افزایش 
بدهی عمومی در این کشور افزوده است. از زمان مراسم سوگند ترامپ بدهی 
این کشور افزایشی حدود ۱6 درصدی را به ثبت رسانده است. در زمان سوگند 
ترامپ بدهی آمریکا ۱9/9 تریلیون دالر بود. این رقم برای اولین بار فقط در ۱0 

ماه گذشته از 23 تریلیون دالر گذشت.
از 23 تریلی��ون بدهی آمریکا، کمتر از ۱6 تریلیون دالر آن در طبقه بندی 
بدهی عمومی قرار می گیرد که برای ارزیابی میزان بدهی دولت مفید است و 
از آن به طور معمول برای ارزیابی فشار بدهی یک کشور استفاده می شود. از 
این مقدار، شش تریلیون دالر دیگر ناشی از وام های گرفته شده توسط نهادهای 

دولتی است.
مایکل ای پترسون، مدیرعامل شرکت خدمات ملی بنیاد پیتر جی پترسون 
افزایش بدهی آمریکا به رقم 23 تریلیون دالر را نقطه عطف خطرناکی در اقتصاد 
آمریکا و نسل بعدی این کشور ارزیابی کرد و گفت، افزایش بدهی و رسیدن آن 

به این رقم در اقتصاد قوی ما امری غیرعاقالنه و غیرضروری است.
س��طح باالی بدهی ها می تواند هزینه های استقراض و نرخ بهره را افزایش 
دهد. همچنین استقراض باالی دولت وجوه قابل دسترس وام گیرندگان دولتی 

و بودجه را کاهش می دهد.

طراح معامله قرن برای همیشه از کاخ سفید رفت
یورونیوز- فرستاده رییس جمهور آمریکا در روند سازش در خاورمیانه اعالم 
کرد که برای همیشه کاخ سفید را ترک کرده و دیگر هیچ وقت بازنخواهد گشت. 
جیسون گرینبالت، مهندس طرح صلح آمریکا موسوم به معامله قرن جمعه در 
توئیتی تاکید کرد: امروز آخرین روز من در کاخ سفید است، تشکر از رییس 
ترامپ و تمامی کسانی که به من در دولت آمریکا اعتماد کردند، این برای من 

مایه افتخار بود که به کشور عزیزم خدمت کنم.
گرینبالت قبال یک بار از استعفای خود خبر داده بود اما بعدا اعالم کرد که 
استعفای خود را به بعد از رونمایی از معامله قرن موکول خواهد کرد. تحلیلگران 
و کارشناسان استعفای او را دلیلی بر شکست طرح صلح آمریکا می دانند. ترامپ 
تاکنون بارها زمان رونمایی از معامله قرن را به تعویق انداخته است و در حالی 
که قرار بود این طرح پس از انتخابات کنست رژیم صهیونیستی و تشکیل دولت 
جدید این رژیم اعالم شود، باز هم عدم تشکیل دولت صهیونیستی و بحران 

سیاسی کنونی اسراییل بهانه ای برای تعویق زمان رونمایی معامله قرن شد.

سفر محرمانه جورج بوش به عمان 
ایسنا- رییس جمهوری سابق آمریکا در سفری محرمانه به مدت سه روز 

به عمان رفته است.
به نوشته روزنامه »تایمز آو عمان«، جورج بوش، رییس جمهوری اسبق آمریکا 
یکشنبه 2۷ اکتبر وارد مسقط پایتخت عمان شده و روز سه شنبه 29 اکتبر این 
کشور را ترک کرده است. بوش در جریان این سفر از اماکن گردشگری عمان 

از جمله بازار تجاری نزوی بازدید کرده است.
شمس، صاحب مغازه شیرینی فروشی که بوش از آنجا بازدید کرده، گفت: 
ما ش��اهد حضور جورج ب��وش در مغازه مان در بازار مرک��زی نزوی بودیم. به 
نوشته این روزنامه عمانی، بوش همچنین از بازار خرمافروشان عمانی بازدید 
کرد و با بسیاری در آنجا عکس یادگاری گرفت. بسیاری از کاربران عمانی در 
شبکه های اجتماعی نسبت به مالقات بوش در کشورشان اظهار تعجب کردند 
در حالی که این سفر به طور رسمی اعالم نشد. بوش از سال 200۱ تا 2009 

رییس جمهوری آمریکا بود.

رقابت  دموکرات ها برای نامزدی در انتخابات 2020 آمریکا
بتو اوروک انصراف داد

BBC- یکی از کاندیداهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
2020 آمریکا از رقابت های مقدماتی این حزب کناره گیری کرد.  اوروک 4۷ 
ساله که سابقا در کنگره آمریکا نماینده ایالت »ال پاسو« بود در پیامی در توئیتر 
انص��راف خ��ودش را از رقابت های انتخاباتی اعالم کرد و گفت از هر فردی که 

بتواند نامزدی حزب را کسب کند، حمایت خواهد کرد.
بر اس��اس قوانین حزب، کاندیداها باید در انتخابات درون حزبی با یکدیگر 
رقابت کنند تا نهایتا یک نفر به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات 
2020 رو در روی نامزد حزب جمهوریخواه که احتماال  دونالد ترامپ  رییس جمهور 
کنونی آمریکا باشد، انتخاب شود. با خروج اوروک ۱۷ نامزد دموکرات دیگر در 

حال رقابت برای کسب نامزدی این حزب هستند.
اورو ک  بعد از آنکه در انتخابات مجلس س��نای آمریکا در س��ال 20۱8 در 
رقابتی بس��یار نزدیک با سناتور کهنه کار آمریکایی، تد کروز مغلوب او شد به 
چهره ای سرش��ناس تبدیل شد. دونالد ترامپ به کناره گیری این سیاستمدار 
واکنش نشان داد و آن را مسخره کرد. او در توئیتر نوشت: »اوه نه! بتو همین 
االن از رقابت برای ریاست جمهوری کنار کشید، با آنکه گفته بود که برای همین 

کار متولد شده است.«

گروه جهان-  آمریکا و چین اعالم کردند نگاه
پیشرفت هایی در مذاکرات تجاری پس از ۱6 ماه 
به وجود آمده است. هدف از این مذاکرات پایان 
دادن به جنگ تجاری ۱6 ماهه ای اس��ت که به 
اقتصاد جهان آسیب رسانده است. مقامات آمریکا 
می گویند یک قرارداد تجاری در همین ماه امضا 
خواهد شد. وزارت بازرگانی چین اعالم کرد این 
دو اقتصاد بزرگ جهان طی یک مکالمه تلفنی 
جدی و سازنده بین مذاکره کنندگان تجاری دو 

کشور، در مسائل اصولی به توافق رسیده اند.
پس از اعالم رسانه های چین مبنی بر اجماع 
پکن و واش��نگتن بر س��ر توافق تجاری در پی 
گفت و گوی تلفنی مقامات دو کش��ور، سازمان 
تج��ارت جهانی به چین اج��ازه داد تا بیش از 
3/5 میلیارد دالر تعرفه تالفی جویانه بر کاالهای 

آمریکایی تحمیل کند.
بنا بر تصمیم اتخاذ شده توسط نهاد داوری 
سازمان تجارت جهانی، چین حق برقراری تعرفه  
تالفی جویانه بر کااله��ا و خدمات آمریکایی را 
ب��ه ارزش بیش از 3/5 میلی��ارد دالر به دلیل 
نق��ض قوانین این س��ازمان از جمل��ه مقررات 
ضد دامپینگ، توس��ط ایاالت متحده آمریکا به 
دست آورد. واشنگتن از اقدام WTO در دادن 
مجوز به چین برای اعمال تحریم جبرانی ساالنه 
به ارزش بیش از 3/5 میلیارد دالر علیه آمریکا 

ابراز ناامیدی کرد.
اعالم این رای در حالی مطرح می شود  که دو 
اقتصاد بزرگ جهان در حال مذاکره برای نهایی 
کردن فاز اول توافق تجاری خود هس��تند. این 
پیروزی بزرگی برای چین محس��وب می شود. 
حاال پکن می تواند تعرفه های بیشتری را به طور 
قانونی بر کاالهای آمریکایی وضع کند و آزادی 
بیشتری در انتخاب کاالها و بخش های تجاری 
مورد هدف این تعرفه ها خواهد داشت. از سوی 
دیگر تمایل چین برای دریافت مجوز از سازمان 
تجارت جهانی، به جای تالفی سریع اقدام آمریکا، 
نش��ان می دهد که این کشور به دنبال اقدامی 

حساب شده در برابر آمریکا بوده است.
این در حالی است که جمعه شب گذشته در 
مذاکره تلفنی معاون نخست وزیر چین و مسوول 
مذاکرات تجاری این کش��ور با آمریکا و رابرت 
الیتیزر، نماینده تجاری و استیون منوچین، وزیر 
امور خزانه داری آمریکا دو طرف در مورد مسائل 
کلی توافق تجاری به اجماع نظر رسیده بودند. این 
گفت و  گوی تلفنی به درخواست نماینده تجاری و 

وزیر امور خزانه داری آمریکا انجام شد.
در مذاک��رات تلفنی، دو ط��رف بحث های 
جدی و س��ازنده ای را برای رس��یدگی صحیح 
به نگرانی های اصلی یکدیگر مطرح کردند و به 
اجماع اصولی رس��یدند. همچنین دو طرف در 

مورد زمان بعدی رایزنی ها گفت و گو کردند.
پیش از این گزارش ش��ده بود دو کشور در 
مورد توافق تجاری به اجماع رسیده اند و قرار است 
روسای جمهوری چین و آمریکا این توافق را در 
حاشیه نشست سران آپک در شیلی امضا کنند 
که این نشست به دلیل ناآرامی های شیلی لغو شد 

و امضای این توافق را هم زیر  سوال برد.
این در حالی است که پس از این گفت و گوی 
تلفنی، دونالد ترامپ دیروز اعالم کرد ممکن است 
توافقنامه تجاری با چی��ن در ایالت آیووا امضا 
ش��ود؛ ایالتی که بیشترین خسارت را از جنگ 
تجاری با چین متحمل شده و البته در انتخابات 
ریاست جمهوری س��ال 20۱6، بیشترین آرا را 

برای ترامپ داشت. دونالد ترامپ در کاخ سفید 
به خبرنگاران گفت: مرحله اول توافقنامه خوب 
پیش می رود و من و شی جین پینگ چند مکان 
را ب��رای امضای آن در نظر داریم. این کار حتی 
می تواند در آیووا انجام ش��ود. در حال گفت وگو 
درباره مکان ها هس��تیم اما  من دوست دارم که 

ابتدا به توافق برسیم.
انتظار می رفت  ترامپ و شی توافقنامه تجاری 
آمریکا و چین را در اجالس همکاری اقتصادی 
آسیا- اقیانوس آرام در سانتیاگوی شیلی در ۱6 
تا ۱۷ نوامبر امضا کنند اما  کناره گیری شیلی از 
میزبانی این نشست، برنامه های ترامپ و شی را 

دچار اختالل کرد.
امضا در آیووا � 

ترامپ خاطر نش��ان کرد  او و ش��ی ترجیح 
می دهند این توافقنامه در آمریکا امضا شود. آیووا، 
ایالت سرنوشت ساز در انتخابات ریاست جمهوری 
2020، مکان خوبی است. او اضافه کرد:  در حال 
صحب��ت کردن درباره آیوووا هس��تیم زیرا این 
ایالت بزرگ ترین جایگاه را برای کشاورزان دارد. 
از این رو  از نظر من، انتخاب آیووا منطقی است. 
من آیووا را دوست دارم. امکان امضای توافقنامه 

در آن وجود دارد.
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 20۱6 
در مقایس��ه ب��ا آرای 4۱/۷ درصدی هیالری 
کلینتون دموکرات، موفق به کسب 5۱/۱ درصد 
آرا در آیووا شد. البته  هنوز معلوم نیست چین 
ب��ا امضای توافقنامه در آمریکا موافقت خواهد 
ک��رد یا خیر. جنگ تج��اری ۱6 ماهه آمریکا 
و چی��ن باعث کاهش صادرات س��ویا و غالت 
آمریکا ش��ده اس��ت و ترامپ در طول دو سال 
گذش��ته با کمک 28 میلیارد دالری در قالب 
کمک تجاری درصدد جبران خسارت وارد به 
کش��اورزان برآمد و همچنان از حمایت جدی 

این قشر برخوردار است.
یافته های نظرسنجی نشریه تجاری »فارم 

ژورنال پالس« از  هزار و ۱53 کش��اورز نش��ان 
می دهد  می��زان مقبولیت ترام��پ در ژوئیه و 
آگوس��ت به ترتیب ۷9 و ۷۱ درصد بود. جنگ 
تجاری بین دو اقتصاد بزرگ دنیا با افزایش تعرفه 
گمرکی آمریکا بر واردات کاالهای چینی و اقدام 

متقابل پکن شروع شد.
از طرف��ی جمعه گذش��ته وزارت بازرگانی 
چین در بیانیه ای اعالم کرد با آمریکا در زمینه 
اختالفات تجاری به تفاهم رس��یده اس��ت. فاز 
نخست توافق تجاری بین چین و آمریکا شامل 
اختالف��ات مربوط به مالکیت معنوی، خدمات 
مالی  و صادرات محصوالت کشاورزی از آمریکا 
به چین می شود. چین توافق کرده ساالنه و در 
قالب این توافق 40 تا 50 میلیارد دالر محصوالت 

کشاورزی از آمریکا وارد کند.
چراغ سبز WTO � به چین برای تحریم 

آمریکا
این در حالی است که یک پنل سازمان تجارت 
جهانی اعالم کرد به دلیل امتناع آمریکا از حذف 
تعرفه های ضد دامپینگ، چین می تواند تعرفه های 
تالفی جویانه علیه واردات ساالنه آمریکا به ارزش 

3/5۷9 میلیارد دالر وضع کند.
این تصمیم همزمان ب��ا تالش دو ابرقدرت 
اقتص��ادی برای نهایی کردن فاز اول یک توافق 
تجاری اعالم شده است. لری کودالو، مشاور کاخ 
س��فید اظهار کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا و مذاکره کنن��دگان آمریکایی درباره به 
نتیجه رس��یدن این توافق بس��یار خوش بین 
هس��تند. طبق حکم پنل WTO که از سوی 
سه داور اعالم شده است، صادرکنندگان چینی 
در تجارتی به ارزش ساالنه 3/5۷9 میلیارد دالر 
ضرر کرده اند. چین ممکن است اکنون از نهاد 
حل اختالف WTO بخواهد با وضع تعرفه های 
تالفی جویانه علیه کاالهای آمریکایی به ارزش 

مشابه، چراغ سبز نشان دهد.
 WTO چین در سپتامبر س��ال 20۱8 به

اعالم کرد که به دلیل تعرفه های ضد دامپینگ 
آمریکا که در س��ال 20۱6 از س��وی یک پنل

WTO  غیرقانون��ی ش��ناخته ش��د، ۷/043 
میلیارد دالر ضرر س��االنه متحمل شده است و 
اجازه خواست تعرفه های واردات روی کاالهای 

آمریکایی را به میزان مشابه باال ببرد.
در حالی که دولت ترامپ به ارزش تعیین 
ش��ده اعتراض کرده اما این موضوع به داوری 
ارس��ال ش��ده اس��ت. این پرونده مربوط به 
تعرفه های ضد دامپینگ آمریکا علیه صنایعی 
همچون ماشین آالت و محصوالت الکترونیکی، 
صنعت فلزات و مواد معدنی و شیوه محاسبه 
می��زان دامپینگ- ص��ادرات چین��ی که به 
قیمت پایین ت��ر از قیمت کاالهای س��اخت 
آمریکا ارزش��گذاری ش��ده - از سوی  وزارت 
بازرگانی آمریکاست. شیوه محاسبه دامپینگ 
آمریکا س��طح تعرفه های ضد دامپینگ روی 
تولیدکنندگان خارجی را افزایش داده و مکررا 
در احکام صادره از سویWTO  غیرقانونی 

شناخته شده است.
ی��ک مقام دولت آمری��کا در واکنش به این 
تصمیم اعالم کرد آمریکا از تصمیم WTO که 
چین را برای وضع تعرفه روی واردات کاالهای 
آمریکایی ب��ه ارزش 3/5۷9 میلیارد دالر مجاز 
می شمارد، مایوس شده و تصمیم مذکور تاثیر 
تعرفه ه��ای آمریکا روی چی��ن را بیش از حد 

برآورد کرده است.
در این بین  پیتر ناوارو، مشاور بازرگانی کاخ 
سفید اظهار کرد آمریکا و چین در مسیر خوبی 
برای تکمیل ف��از اول توافق تجاری هس��تند 
اما به دو فاز دیگر نیاز اس��ت تا تمام مشکالت 
ساختاری چین را پوشش دهد. ناوارو به شبکه 
فاکس نیوز نت ورک گف��ت: نکته محوری این 
توافق، مکانیس��می اس��ت که به آمریکا اجازه 
می دهد بدون ت��رس از تالفی جویی چین، در 
صورت نقض توافق علیه پکن تعرفه وضع کند.

ناامیدی واشنگتن � 
واشنگتن از اقدام سازمان تجارت جهانی در 
دادن مجوز به چین برای اعمال تحریم جبرانی 
ساالنه به ارزش بیش از 3/5 میلیارد دالر علیه 
آمریکا ابراز ناامیدی کرد. این مقام آمریکایی اضافه 
کرد که دولت ترامپ به صورت فعال  به رایزنی 
با اعضای خود و سهامداران خواهد پرداخت تا  
نحوه پیشرفت به جلو را بررسی کند. بر اساس 
گفت��ه این مقام آمریکایی، این مورد تاثیری بر 
مذاکرات تجاری کنون��ی میان آمریکا و چین 

نخواهد گذاشت.
روند تحریم ها � 

از آغاز مذاکرات تجاری چین و آمریکا از فوریه 
سال 20۱8 به این سو، دو کشور در ۱3 نشست 
دوجانبه درباره اکثر مسائل مورد اختالف به توافق 
رسیدند اما مذاکرات بارها به خاطر عهدشکنی 
آمریکا دچار فراز و نش��یب شد. ماه مارس سال 
20۱8 یعن��ی ی��ک ماه پس از آغ��از مذاکرات 
تجاری دو کشور، دولت آمریکا گزارش بازرسی 
30۱ علیه کاالهای چینی را منتشر و اعالم کرد 
25 درصد بر تعرفه گمرکی 50 میلیارد دالری 

کاالی چینی می افزاید.
بر اساس این گزارش در ماه می 20۱8   یعنی 
فقط ۱0 روز پس از صدور بیانیه مش��ترک دو 
کشور مبنی بر عدم جنگ تجاری، دولت آمریکا 
بر خالف این توافق، ادامه اجرای افزایش تعرفه 
گمرکی بر کاالهای چینی را اعالم کرد. در ماه 
می س��ال 20۱9 آمریکا غیرمسووالنه چین را 
به عقب نشینی از موضع پیشین متهم و اعالم 
کرد تعرفه گمرکی بر 200 میلیارد دالر کاالی 
چینی را که قبال به ۱0 درصد ارتقا  داده بود، به 
25 درصد افزایش می ده��د و مراحل افزایش 
تعرف��ه گمرک��ی 300 میلی��ارد دالری کاالی 
چینی باقیمانده را آغ��از می کند. چین نیز در 
واکنش به این اقدامات تعرفه ای آمریکا تا کنون 
روی ۱20 میلیارد دالر از کاالهای آمریکا تعرفه 

اعمال کرده است.
دوازدهمین دور مذاکرات تجاری دو کشور 
هم روزهای 9 و ۱0 مرداد س��ال جاری بدون 

نتیجه در شانگهای برگزار شد.
 بع��د از ای��ن مذاک��رات بود ک��ه آمریکا 
تصمی��م گرف��ت ب��ر 300 میلی��ارد دالر از 
کااله��ای واردات��ی چین و پک��ن هم بر 50 
میلی��ارد دالر از کااله��ای وارداتی از آمریکا 
تعرفه جدید اعمال کنند، اما در سیزدهمین 
دور ای��ن مذاکرات که روزهای 9 و ۱0 مهر 
سال جاری در واشنگتن برگزار شد دو طرف 
در مس��ائل مربوط به کش��اورزی، حفاظت 
از مالکیت معنوی، ن��رخ ارز، خدمات مالی، 
همکاری تجاری، انتقال فناوری و حل دعاوی 

به پیشرفت هایی دست یافتند.
بر این اس��اس آمریکا پذیرفته است افزایش 
تعرفه 25 به 30 درصدی بر 250 میلیارد دالر 
از کااله��ای چینی را که ق��رار بود هفته آینده 
اجرایی کند متوقف کند. چین نیز پذیرفته است 
خریداران عمده این کشور به خرید محصوالت 

کشاورزی آمریکا ادامه دهند.

جنگ تجاری واشنگتن - پکن، پایان یا پیچیدگی بیشتر

رای WTO برای تحریم آمریکا

صدراعظم آلمان در سفرش به هند تاکید کرد که ظرفیت 
همکاری میان دو کشور از سطح کنونی بسیار بیشتر است. 
او همچنین عقد یک توافق آزاد تجارتی میان هند و اتحادیه 

اروپا را ضروری دانست.
آن��گال م��رکل در دی��دار از هند بر ضرورت گس��ترش 
 همکاری اقتصادی اتحادیه اروپا با این کشور بزرگ آسیایی 

تاکید کرد. 
مرکل در نشست اتاق بازرگانی دو کشور در دهلی نو گفت: 
ما به یک توافقنامه تازه در رابطه با تجارت آزاد نیاز داریم. او 
گفت که در این باره به تفصیل با نارندرا مودی، نخست وزیر 

هند، گفت وگو کرده است.
تسهیالتی برای مسافرت به آلمان � 

صدراعظم آلم��ان گفت که اقتصاد آلم��ان به نیروهای 
متخصص بیش��تری نیاز دارد. او دانشجویان و کارشناسان 
هندی را به تماس و همکاری با شرکت های آلمانی ترغیب 
کرد. در این راستا از مارس 2020 در کنسولگری های آلمان 
دفترهای ویژه ای برای مراجعه عالقه مندان تشکیل می شود 
تا با نظم و سرعت بیشتری برای نیروهای حرفه ای هند ویزا 

صادر کنند.

تا کنون شرکت ها و موسسات آلمانی بارها از روند پیچیده 
و وقت گیر در صدور ویزا برای داوطلبان هندی انتقاد کرده اند. 
مرکل گفت که کشور بزرگ هند، با حدود یک میلیارد و 300 
میلیون جمعیت، برای همکاری اقتصادی نس��بت به سطح 

کنونی از ظرفیت بسیار باالتری برخوردار است.
سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی � 

آلمان قصد دارد به توسعه و نوسازی حوزه های زیرساختی 
در هند کمک کند. در این راس��تا آلمان در پنج سال آینده 
یک میلیارد یورو برای نوسازی شبکه مسافربری شهری در 
هند سرمایه گذاری می کند. به گفته مرکل برای تحقق این 
پروژه حدود 500 اتوبوس برقی آماده و حدود 2000 اتوبوس 
گازوییلی تعویض می شوند. برای گسترش و مدرن سازی شبکه 

راه آهن هند نیز گفت وگوهایی در جریان است.
به گفته مرکل همکاری در عرصه های نوآوری دیجیتالی، 
پزشکی و کشاورزی نیز باید بیش از پیش گسترش یابد. دو 
کش��ور قصد دارند در حوزه انرژی های سالم در جهت حفظ 
محیط زیس��ت و همچنین تولید خودروهای برقی همکاری 
کنند. آنگال مرکل که در راس هیاتی بلندپایه به هند س��فر 

کرده بود، بامداد دیروز به آلمان برگشت.

در سفر آنگال مرکل به هند صورت گرفت 

گسترش همکاری اقتصادی اتحادیه اروپا با هند

بازتاب

اولتیماتوم اسالم گرایان پاکستان به عمران خان برای استعفا
دویچه وله- ده ها هزار نفر از حامیان یک حزب اسالم گرای پاکستانی دیروز  در ادامه تحصن شان در پایتخت این 

کشور، بار دیگر خواستار استعفای نخست وزیر شدند.
موالنا فضل الرحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسالمی پاکستان می گوید  عمران خان، نخست وزیر این کشور تا 
یکشنبه شب باید سمتش را ترک کند و استعفا دهد. او همچنین گفته که ممکن است رهبری جریان اعتراضی به 
سمت منطقه قرمز را که محل استقرار ساختمان های دولتی، وزارتخانه ها و پارلمان است به دست بگیرد تا نخست وزیر 

را مجبور کند استعفا دهد؛ عمران خان گفته که به فشارها تن نمی دهد.
گروه مردان حامی رهبر حزب جمعیت علمای اسالم از حضور زنان خبرنگار برای پوشش خبری این راهپیمایی و تحصن 
اعتراضی ممانعت به عمل آورده است. در همین حال ارتش پاکستان حمایت خود را از عمران خان و قانون اساسی اعالم 
کرده است. سخنگوی ارتش پاکستان در بیانیه ای گفت: به قانون اساسی و اجرای قوانین در کشور باورمندیم و از دولت 
منتخب و نه هر حزب دیگری حمایت می کنیم. رهبر حزب جمعیت علمای اسالم باید بداند که ارتش بی طرف است 
و نباید وارد سیاست شود. این در حالی است که اپوزیسیون می گوید، دولت عمران خان نامشروع است و دست نشانده 

ارتش و باید از صحنه سیاست خارج شود اما ارتش مداخله در سیاست پاکستان را رد می کند.
عمران خان که با وعده مبارزه با فس��اد و بهبود اوضاع بحران زده اقتصادی قدرت را در دس��ت گرفت تا کنون برای 
تحقق وعده هایش توفیق چندانی نداشته است. میزان تورم در پاکستان مدت هاست دو رقمی است و بهای مواد غذایی و 
مایحتاج عمومی مدام رو به افزایش است. در نیمی از دوران استقالل پاکستان )اعالم استقالل در سال ۱94۷( تا کنون 
قدرت دولتی در دست نظامیان بوده است. ژنرال های ارتش همچنین متهم می شوند که پشت پرده تمام سرنخ ها را در 

دست دارند تا دولت غیرنظامی را در مسیر مورد نظر خود هدایت کنند و در صورت لزوم به تضعیف آن بپردازند.

تظاهرات هزاران الجزایری برای انقالبی جدید
رویترز- سیاستمداران الجزایری به شدت زیر فشارند. با وجود کناره گیری رییس جمهور این کشور و اعالم برگزاری 
انتخابات جدید الجزایری ها جمعه برای تظاهرات اعتراضی به خیابان ها آمدند. شمار تظاهرکنندگان بیش از صدهزار نفر 
تخمین زده شد. در موج جدید اعتراضات ضد دولتی در الجزیره، جمعه گذشته بیش از صدهزار نفر به خیابان ها آمدند و 
علیه حاکمیت این کشور اعتراض کردند و خواستار پایان دخالت نظامیان در قدرت شدند. این اعتراضات، پرتعدادترین 
تظاهرات در میان تجمعاتی بود که در طول نه ماه گذشته هر جمعه در پایتخت الجزایر، الجزیره، برگزار شده است. 

تظاهرات روز جمعه به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد استقالل این کشور از استعمار فرانسه برگزار شده است.
افزایش تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات ضددولتی این جمعه   در الجزایر در پی درخواست اپوزیسیون از مردم 
در شبکه های اجتماعی بود. خواسته های تظاهرکنندگان بر محوریت انتخابات ریاست جمهوری آینده قرار دارد. آنها 
خواستار حاکمانی جدید هستند و نمی خواهند انتخابات را حاکمان فعلی برگزار کنند که از نظر آنها فاسد و غیر قابل 
دسترس هستند. معترضان خواستار انقالبی جدید هستند و به دلیل غیرشفاف و ناعادالنه بودن نظام سیاسی فعلی با 
برنامه دولت برای برگزاری انتخابات در ماه آینده مخالفت کردند. این سی و هفتمین جمعه ای است که این کشور واقع 
در آفریقای شمالی شاهد تظاهرات وسیع مردم است. تظاهرات الجزایر در ماه فوریه آغاز شد و در آغاز ماه آوریل به 
کناره گیری رییس جمهور بوتفلیقه انجامید. ارتش قدرتمند الجزایر هم که 20 سال پیش و همراه با قدرت گیری بوتفلیقه 

به قدرت رسیده بود به دلیل فشار تظاهرات مردمی مجبور به فاصله گیری از بوتفلیقه شد.
انتخابات جدید ریاست جمهوری قرار بود در تابستان برگزار شود، اما به تعویق افتاد و قرار است در ماه دسامبر مردم 
به پای صندوق های رای فرا خوانده شوند. انتظار می رود کمیسیون انتخابات طی روزهای آینده فهرست نهایی نامزدهای 

انتخاباتی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کند.

چالش
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۳۵۰۰  ميليارد تومان معامالت هفتگي در بورس كاال
ايرنا- مديرعامل بورس كاالي ايران گفت: ميزان معامالت هفتگي اين بورس حدود 
سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است كه رونق اين بازار را به خوبي در كشور نشان 
مي دهد. حامد سلطاني نژاد افزود: بورس كاال يكي از فعال ترين و پيشروترين بازارهاي 
بورس كشور است كه امسال نيز شاهد رشد معامالت خواهيم بود. وي با اشاره به 
اينكه در حال حاضر چهار بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژي و كاال در كشور 
فعال است، اضافه كرد: اين بورس از سال ۱۳۸۶ به طور رسمي فعاليت خود را آغاز 
كرد و سال به سال شاهد رشد معامالت و ارزش آنها در اين بورس هستيم. مديرعامل 
بورس كاالي ايران ادامه داد: ريسك عدم اطمينان در بورس كاال به حداقل مي رسد 
و نوسان هاي قيمتي نيز از اين طريق پوشش داده مي شود. سلطاني نژاد اظهار داشت: 
كاالهاي صنعتي، معدني، پتروشيمي، نفتي و كشاورزي مهم ترين كاالهاي عرضه شده 
در اين بورس به شمار مي رود و اميدواريم با راه اندازي تاالر بورس در آذربايجان غربي، 
سهم كاالهاي كشاورزي در اين بورس روز به روز افزايش يابد. وي بيان كرد: بررسي هاي 
آماري بورس به طور معمول در پايان سال احصا مي شود و در طول سال گذشته ارزش 

كل معامالت اين بورس در كشور ۱۷۸ هزار ميليارد تومان بود.

عرضه دو محموله نفت سفيد در بورس
ايسنا- دوشنبه دو محموله ۱۰ هزار تني نفت سفيد در رينگ بين الملل بورس 
انرژي عرضه مي شود. دوشنبه )۱۳ آبان سال جاري( دو محموله ۱۰ هزار تني نفت 
س��فيد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در رينگ بين الملل در رينگ 
بين الملل بورس انرژي ايران عرضه مي شود. محموله اول ساعت ۱۲ عرضه خواهد 
شد كه قيمت پايه هر تن از اين محموله ۵۰۵ دالر است. همچنين محموله دوم نيز 
ساعت ۱۳ عرضه خواهد شد كه براي هر تن از اين محموله ۵۱۰ دالر قيمت پايه 
گذاشته شده است. هر دو محموله از نوع نقدي است و تسويه به صورت اسناد خارج 

از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد.
مبناي واريز مبلغ ۱۰ درصد پيش پرداخت نرخ تسعير ارز براساس ميانگين نرخ هاي 
خريد و فروش نقدي دالر در سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانك مركزي است.

در راستاي حمایت از شركت هاي بورسي
قوانين مالياتي در بازار سرمايه تغيير نمي كند

سنا- رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، زمزمه هاي مطرح شده در فضاي مجازي 
در خصوص وضع ماليات جديد بر سود سهام شركت هاي بورسي و فرابورسي را تكذيب 
كرد. وي اظهار داشت: بنا بر مذاكرات صورت گرفته با وزير امور اقتصادي و دارايي، هيچ 
گونه تغييري در ماليات سود سهام شركت هاي بورسي و فرابورسي صورت نخواهد 
گرفت در صورتي هم كه مقررات مالياتي جديدي وضع شود بنا به اعالم وزير، اين 
ماليات بايد در راستاي حمايت از شركت هاي بورسي كاهش يابد تا شفافيت مورد 

تشويق قرار گرفته و توليد و صادرات كشور تقويت شود.
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنين در خصوص شايعاتي مبني بر 
وضع ماليات عايدي سرمايه تصريح كرد: همان گونه كه در مصاحبه هاي قبلي هم 
اعالم شده بود، مخالفت سازمان بورس با وضع چنين مالياتي بر بازار سرمايه به وزارت 
امور اقتصادي و دارايي اعالم شد و وزير محترم نيز بر عدم وضع چنين مالياتي تاكيد 
داشته اند. محمدي اطمينان داد: جاي هيچ گونه نگراني درخصوص تغيير مقررات 
مالياتي مرتبط با بازار سرمايه نيست و  در صورت تغيير، به گونه اي خواهد بود كه 

بازار سرمايه بيش از پيش مورد حمايت قرار گيرد .
فرهاد دژپس��ند وزير اقتصاد  اخيرا در حاش��يه نشست هيات دولت در جمع 
خبرنگاران در خصوص معافيت مالياتي تجديد بر ارزيابي ها هم اعالم كرد: درصدد 
هستيم كه دولت آيين نامه مربوط به معافيت مالياتي تجديد بر ارزيابي ها را هر چه 

سريع تر تصويب كند تا به رونق بيشتر بورس كمك شود.

گروه بورس- ش��اخص ب��ورس در جريان 
معامالت ديروز بازار سرمايه با افت ۹۳۱ واحدي 
روبه رو شد. در حالي كه بسياري از معامله گران 
بازار روز گذش��ته را مثبت ارزيابي مي كردند با 
وجود قدرت خريد مناسب در اوايل صبح، فشار 
فروش رفته رفته بيشتر شد و تمامي معادالت 
را بره��م زد. وضعيت ش��اخص ك��ه برخالف 
پيش بيني ها رقم خورده است پيش بيني براي 
روزهاي آينده را سخت تر كرد. فعاالن بازار سرمايه 
كه پس از اصالح سنگين شاخص در ماه گذشته 
براي جبران ضررهاي خود چشم به شاخص كل 
دوخته اند با اصالح روز گذشته دچار سردرگمي 
شدند. در جريان دادوستدهاي ديروز بازار سرمايه 
سه ميليارد و ۶۶ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 
۱44۲ميليارد توم��ان در 4۹۸هزار نوبت مورد 
دادوستد و شاخص بورس با افت ۹۳۱ واحدي 

در ارتفاع ۳۰۸هزار و ۷۳۰واحد قرار گرفت.
بيشترين اثر منفي بر افت دماسنج بازار سهام 
در روز جاري به نام نمادهاي بانك ملت، فوالد 
مباركه اصفهان و گروه مديريت سرمايه گذاري 
اميد شد و در مقابل نمادهاي معامالتي گسترش 
نفت و گاز پارس��يان، صنايع پتروشيمي خليج 
فارس و سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران 
با رش��د خود مانع افت بيش��تر شاخص بورس 
شدند. در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله 
۱۱4۹ميليون ورقه به ارزش ۹۰۸ميليارد تومان 
در ۲۹۲هزار نوبت، آيفكس ۱۱واحد افت كرد و 

در ارتفاع ۳۹۱۶واحد قرار گرفت.
در معامالت ديروز بيش از سه ميليارد و ۶۶ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۱4 هزار و 4۲۳ ميليارد ريال داد و س��تد شد. 
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با ۵۳4 واحد 
افزايش به ۸۵ هزار و ۹۶ واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با ۳۵۷ واحد رشد به ۵۶ هزار و ۹۰۳ 
واحد رسيدند. شاخص آزاد شناور نيز با هزار و 
۱4 واحد افت ب��ه رقم ۳۵۲ هزار و ۷4۷ واحد 
رسيد، شاخص بازار اول هزار و ۱۵۶ واحد كاهش 

و شاخص بازار دوم ۲۶۸ واحد افزايش داشت.
در اولي��ن روز معامالت بورس تهران در اين 
هفته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس 
تهران با باز شدن معامالت با روند افزايشي مواجه 
شد اما از حدود ساعت ۹:۲۰ روند كاهشي را آغاز 
كرد و در نهايت نسبت به آخرين روز معامالتي 
هفته گذشته با ۹۳۱ واحد كاهش مواجه شد. 
در عين حال شاخص كل هم وزن توانست ۵۳4 
واحد رشد كند هرچند شاخص آزاد شناور نيز 
با ۱۰۱4 واحد كاهش تا رقم ۳۵۲ هزار و ۷4۷ 
پايين رفت. گروه محصوالت شيميايي با معامله 
۱۳۶ ميلي��ون س��هم به ارزش بي��ش از ۱۷4 

ميليارد تومان بيش��ترين ارزش معامالت را از 
آن خود كرد. گ��روه محصوالت دارويي پس از 
شيميايي ها شاهد بيش��ترين ارزش معامالت 
بودن��د به طوري كه در اين گروه ۱۵۹ ميليون 
سهم به ارزش بيش از ۱۵۱ ميليارد تومان مورد 
معامله قرار گرفت. در اين گروه اكثر سهم ها با 

رشد قيمت روبه رو بودند.
فعاالن بازار سرمايه ديروز شاهد كاهش قيمت 
در بيشتر سهم هاي نفتي بودند. البته بيشتر اين 
كاهش ها كمتر از يك درصد بود. در گروه بانك ها 
و موسسات اعتباري نيز بيشتر نمادها يك تا دو 
درص��د افت قيمت را تجرب��ه كردند. در بورس 

تهران ۱۷۹ سهم با رشد قيمت و ۱۶4 سهم با 
افت قيمت روبه رو شدند.

در بي��ن تمام��ي نمادها، گس��ترش نفت و 
گاز پارس��يان )پارس��ان( با ۱۱۵ واحد، صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس )فارس( با ۹۰ واحد، 
س. صنايع شيميايي ايران )شيران( با ۵۹ واحد، 
مس ش��هيد باهنر )فباهنر( با 4۸ واحد و گروه 
صنعتي پاكشو )پاكشو( با 4۶ واحد بيشترين تاثير 

مثبت را بر شاخص كل داشتند.
در مقابل بانك ملت )وبملت( با ۱۷۶ واحد، 
فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با ۱۵۶ واحد، گروه 
مديريت سرمايه گذاري اميد )واميد( با ۱۳۶ واحد، 

س. نفت و گاز پتروشيمي تامين )تاپيكو( با ۱۱۶ 
واحد و پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با ۸۸ 
واحد از جمله گروه هايي بودند كه افت شاخص 
بورس را رقم زدند. در بين نمادهاي ديروز نماد 
بان��ك تجارت، بانك ملت، مس ش��هيد باهنر، 
سايپا، بانك اقتصاد نوين، فوالد مباركه اصفهان 
و بانك صادرات ايران در گروه نمادهاي پربيننده 

قرار داشتند.
گروه شيميايي در معامالت ديروز صدرنشين 
برتري��ن گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه 
۱۳۶ميليون و ۷۰۳ هزار برگه سهم به ارزش يك 

ميليارد و ۷4۱ ميليون ريال داد و ستد شد.
آخرين وضعيت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نيز ديروز ۱۱ واحد افت 
داش��ت و بر روي كانال س��ه هزار و ۹۱۶ واحد 
ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 
۱4۹ ميليون برگه سهم به ارزش بيش از ۹ هزار 
و ۸۳ ميليارد ريال داد و ستد شد. در بين تمامي 
نمادها، توليد نيروي برق دماوند )دماوند( و س. 
توسعه و عمران استان كرمان )كرمان( بيشترين 
تاثير مثبت را بر ش��اخص اين بازار داشتند. در 
مقابل نماد پتروشيمي مارون )مارون(، هلدينگ 
صنايع معدني خاورميانه )ميدكو(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، توس��عه مولد نيروگاهي جهرم 
)بجهرم( و پتروش��يمي زاگرس )زاگرس( مانع 
از رشد بيشتر اين شاخص شدند. در فرابورس 
ايران نيز تعداد نمادهاي مثبت به ۱۰۶ و تعداد 
نمادهاي منفي به ۹۹ رسيد. ارزش كل معامالت 
بورس تهران تا رقم ۱44۲ ميليارد تومان باال رفت 
و حجم معامالت بازار عدد سه ميليون سهم و 
اوراق مالي را پشت سر گذاشت. تعداد معامالت 

اين بازار نيز عدد 4۹۸ هزار و ۷۱ رسيد.
آيفكس نيز ب��ا ۱۱ واحد افت تا تراز ۳۹۱۶ 
پايين رف��ت. ارزش معامالت فرابورس ايران به 
رق��م ۹۰۸ ميليارد تومان رس��يد كه اين رقم 
ناشي از دست به دست شدن بيش از ۱/۱ سهم 

و اوراق مالي بود.

شاخص بورس عقب نشيني كرد

سردرگميمعاملهگران

ذره بین بازار

تجدیدآگهیمناقصه
رفتوروب،تنظیف،جمعآوریوحملپسماندورفعتخلفاتشهریشهرداریرشت

مورخه  ۹۸/۳۹/ش  شماره  مجوز  استناد  به  رشت  شهرداری 
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ شورای محترم اسالمی شهر رشت در نظر دارد مناقصه 
عمومی يك مرحله ای واگذاری عمليات رفت و روب، تنظيف، جمع آوری 
و حمل پسماند و رفع تخلفات شهری مناطق پنج گانه سطح شهر رشت 
تداركات  سامانه  طريق  از  را  شرايط  واجد  پيمانكاری  شركت های  به 

الكترونيكی دولت برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی 
و  شد  خواهد  انجام   WWW.SETADIRAN.IR آدرس:  به  دولت 
الزم است مناقصه گران دارای گواهی نامه صالحيت از اداره كل كار، تعاون 
و رفاه اجتماعی با داشتن اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه در صورت عدم 
عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای 

الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ می باشد. 

لغايت   ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت 
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱4:۳۰

مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ لغايت ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ تا ساعت  
 ۱4:۳۰

تاریخ بازگشایی: راس ساعت ۱4:۳۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ در 
دفتر كار امور مالی شهرداری رشت به نشانی رشت ميدان گيل ساختمان 
مركزی شهرداری قرائت می شود.  )حضور شركت كنندگان در جلسه مزبور 

بالمانع است(

* مبلغ سپرده شركت در مناقصه می بايست براساس جدول فوق به صورت 
ضمانتنامه بانكی )مدت اعتبار از تاريخ بازگشايی به مدت سه ماه( يا واريز وجه 
نقد به حساب سپرده به شماره حساب 0104858268000 به نام سپرده 

شركت در مناقصه شهرداری رشت ارائه گردد. 
يا سپرده شركت  بانكی و  شركت كنندگان می بايست اصل ضمانتنامه 
در مناقصه را ضمن بارگذاری در سامانه ستاد در پاكت الف قرار داده و 
در موعد مقرر به دبيرخانه شهرداری رشت به نشانی فوق الذكر تحويل 

نمايند.
 الزم به ذكر است كه ارائه پول يا چك های مسافرتی و يا چك تضمين به 

عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد.
*مدت قرارداد: به مدت يك سال و در صورت رضايت قابل تمديد تا يك 

سال ديگر 
شرایط شركت كنندگان در مناقصه: ۱- از سابقه تاسيس شركت حداقل 
۵ سال گذشته باشد ۲- ارائه گواهی نامه صالحيت از اداره كل كار، تعاون 
از طرف  ارائه پيشنهاد قيمت  و رفاه اجتماعی ۳- شركت در مناقصه و 
برنده  لكن  بالمانع می باشد  پنج گانه  برای كليه مناطق  شركت كنندگان 
مناقصه موظف است برای هر منطقه نسبت به تجهيز كارگاه مستقل و به 

كارگيری ماشين آالت مستقل اقدام نمايد.
 4- اعالم توان مالی شركت در دو سال گذشته كه توسط بانك مهر و امضا 

شده باشد شامل:
الف( نام بانك، ب( شماره حساب بانكی، ج( تاريخ گردش حساب به تفكيك ساليانه، 

د( جمع گردش بستانكار هر سال )تا سقف مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال(

۵- ارائه گزارش  صورت های مالی حسابرسی شده )سال ۱۳۹۷( به استناد 
آيين نامه راهكارهای افزايش ضمانت اجرايی و تقويت حسابرسی مصوبه 

شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ 
۶- سابقه اجرايی حداقل در يك كالنشهر به مبلغ ۲۰ ميليارد ريال.

۷- اجرای پروژه خدمات شهری طی سه سال گذشته حداقل به ارزش ريالی 
۱۰ ميليارد تومان

۸- داشتن حداقل ماشين آالت برای هر منطقه با ارائه سند مالكيت: ۱- 10 
دستگاه خودروی پرس زباله ۲- يك دستگاه نيسان واتر جت يا دستگاه 

مشابه
 ۳- يك دستگاه ماشين جدول شوی مجهز به واتر جت 4- دو دستگاه خاور 

رو باز
* در صورت برنده شدن در بيش از يك منطقه می بايست اسناد مالكيت 

جداگانه ای از ماشين آالت مذكور برای هر كدام از پيمان ها ارائه گردد.
بازرسی  و  اداره حراست  و  از منطقه مربوطه  ارائه رضايت نامه كتبی   -۹
شهرداری مركز و شهردار رشت توسط شركت كنندگانی كه دارای قرارداد 
با شهرداری رشت می باشند الزامی می باشد. در صورت عدم ارائه، پاكت 

پيشنهادی آنان بازگشايی نخواهد شد. 
* پيمانكاران می بايست توان مالی پرداخت حداقل ۳ ماه حقوق كارگران خود 

بدون دريافت صورت وضعيت را داشته باشند. 
* چنانچه نفرات اول و دوم )با رعايت تبصره ۱ ماده ۲۰ آيين نامه معامالت 
شهرداری( پس از ابالغ، حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتيب 

به نفع شهرداری رشت ثبت خواهد گرديد.
* هزينه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

* ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 
* شهرداری در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

* بديهی است شركت  در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط 
شهرداری رشت می باشد.

در  بيشتر  اطالعات  دريافت  مناقصه گزار جهت  دستگاه  تماس  اطالعات 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف: آدرس رشت- ميدان گيل 

ساختمان مركزی شهرداری رشت تلفن: ۳۳۶۱۶۳۲۵ 
ناصر حاج محمدی شهردار رشت

نوبت اول

مبلغ تضمین شركت در مناقصه به ریالبرآورد به ریالنام منطقه
142/191/931/6257/109/596/582منطقه یک
127/434/625/1306/371/731/257منطقه دو
118/802/473/1695/940/123/659منطقه سه

126/774/637/4936/338/731/875منطقه چهار 
85/015/801/0134/250/790/051منطقه پنج 

بر
خ

ركوردشكنيمجددوالاستریت
اش��تغالزايي نيرومند و نزديك ش��دن آمريكا به توافق 
تجاري جديد با چين با اس��تقبال گس��ترده معامله گران 

وال استريت مواجه شد.
به گزارش آسوشيتدپرس، شاخص هاي بورسي در آخرين 
روز از معامالت هفتگي تحت تاثير اخبار مربوط به اقتصاد 
آمريكا قرار گرفتند: با وجود اعتصابات گسترده در جنرال 
موتورز، اشتغالزايي خوبي در بازار كار آمريكا صورت گرفت و 
از طرف ديگر چين و آمريكا نيز به رسيدن به توافق تجاري 
نزديك تر شده اند. اس��تيون منوچين- وزير خزانه داري و 

رابرت اليت هايرز- وزير بازرگاني آمريكا با ليو هه- معاون 
نخس��ت وزير چين گفت وگو كردند تا مراحل امضاي فاز 

نخست توافق تجاري را نهايي كنند.
جفري  هالي- استراتژيس��ت ارشد بازارهاي جهاني در 
موسسه »اواندا« - گفت: توافق تجاري بين چين و آمريكا 
حتي اگر موقتي باشد مي تواند يك لحظه سرنوشت ساز براي 
اقتصاد كالن و بازارهاي جهاني باشد. مساله دوم مهم موافقت 
بانك مركزي آمريكا با كاهش مجدد نرخ بهره خواهد بود كه 

مي تواند نيروي محركه جديدي براي رشد باشد.
در وال اس��تريت ش��اخص ها  همگي صعودي بودند تا 
جايي كه ش��اخص »داوجونز ايدانس��تريال اوريج«  ۱/۱۱  

درص��د پرش كرد و به ۲۷ هزار و ۳4۷.۳۳  واحد رس��يد، 
شاخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۰/۹۷ درصد صعود تا سطح  
۳۰۶۶/۹۱ واحدي باال رفت و به باالترين سطح تاريخ خود 
رسيد و ديگر شاخص مهم بورسي يعني »نزدک كامپوزيت« 
با جهش ۱/۱۳ درصدي در سطح ۸۳۸۶/4۰ واحدي بسته 

شد و ركورد قبلي خود را جابه جا كرد.
در اروپا، مجلس انگليس كه پيشتر به كليات اليحه  خروج 
اين كشور از اتحاديه اروپا راي مثبت داده بود با درخواست 
دولت اين كشور براي انحالل پارلمان و برگزاري انتخابات 
زودهنگام در ماه دسامبر موافقت كرد. از سوي ديگر اتحاديه 
اروپا با درخواس��ت انگليس ب��راي تمديد مجدد برگزيت 

موافقت و اعالم كرد كه تاريخ برگزيت به ژانويه سال ۲۰۲۰ 
موكول شده است.

در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص ها عملكرد 
مشابهي داشتند تا جايي كه شاخص »فوتسي ۱۰۰« بورس 
لندن با افزايش ۰/۷۵ درصدي تا ۷۳۰۲/4۲ واحد باال رفت، 
شاخص »كك 4۰« بورس پاريس با افزايش ۰/۵۶ درصدي 
در سطح ۵۷۶۱/۸۹ واحد بسته شد و شاخص »دكس ۳۰« 
ب��ورس فرانكفورت در آلمان با افزاي��ش ۰/۷۳ درصدي و 
ايستادن در سطح ۱۲ هزار و ۹۶۱/۰۵ واحدي به كار خود 
خاتمه داد. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« حدود ۰/۷۶ 

درصد باال رفت و به ۹۳۲۸  واحد رسيد.

بر
خ
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  10124181506055041212831212812128
 8127002885275022720.4422402280

 243620969463494624965312359-0.8423202409
7910111376149311675314.9873527532

 353073933592501991115633.881168711687
   1422420508899130513367662.743551036857

1288448756252369634602116704.961150011674
14705816736956459545295459545

    85074044972981351990940264.8739514030
   727188914791880642057632057620576

 19202251030285489509411.974895750955
  744164835427438269805166464.521561016722

  3615131950799908309113175092.1473817699
  333321122151E1.56754 +1174213.3172707536

  5447702279328758616634.9916631663
   1701505833836120394254752.072496126194

  18379107041463255408865087350115145
 3841695055106483355106282562826282

 72619962751522540223276273.3274017751
 151162910728460092261.9992209226

  94733918268467204436584.9936583658
. .1101252000250271476119994.9919981999

 18717280933228840281922951920019229
  297199507328233789266141524.991410014152
  143936051630548566467364.9465716739

 2811570229527150425522.9925522552
67154856812954185849236154.552301023716

  38918722301239121300466183.2463716730
     2404101453705259685435051843.6250845253

    6130001273090009793297939793
    931742912799581055160634.91570016077

835229280734353120882149832.551475715299
  4505303973812345455615321.5914791538

  2202320081837134728086722292.5321522255
  7604759984422516511.9816511651

 15891427102577E2.00995 +11471-0.63467478
 2511598407624375780638811.0238523960

 58354297151538120745628332.2728002853
 8044710953237744111912.9411881191

 3722705112641105949623581.0323392410
 2246330283273493324982010581.6310351061

  7570208291330E1.14846 +11551-0.9546559
   29927442827721.9927722772

   2212164666729787532033292.8432413394
 2301995076339091646917000.5916651722

 550551589639E3.00506 +1158250.5457885891
  618067989062E2.13435 +1131394.7430563146

  1540125303933869486505230881.9830453145
     73534139137273723025702.9625702570

  3575100688968047618175073.211700017811
  52814446291052692729272872.3971177399

-   .  135238204623975756237100650.131004710072
-   .  5815432865464345560822.475547357136

-    63380113458450335680.743345733569
 -   30  20461917489798337865-0.963675038150

  281514018107227685352086152085020861
   4361309932157027152042.721450415245

  384930829692826405674433.6970217511
 563127357614841746610116542.461150011900
  56334926382559012217973274.9371157332

     10022300448601491762179432179421794
 2083435399361612286272512.872670027286

     466645018867813002839452839428394
  591160721043039452032267793.582620127099

   85484783342398054931428281.2227882898
   55343261041062066139524552.5924002510

  2118143900523195902770161194.621574616177
   52212113421185039834597830.7296589919

 539155665916692299055107234.251050210800
     1152123054131470945194604.991945519461

   908660027358328953159210.193010431609
      1161960302416291840121513.491225012328
     1105977219055313603188053188031880

   6824383878882669354440.753402036898
  46632644892910281237989154.9989118915

    22487374211567660586132394.981300313241
   42419701110594777460537780.865300054477

   1202621383065703910115563.741169511695
    76749771632052102608643980.016395065699

 731114821205885601108173.81070010942
 1361224529389032863331774.9931773177

  110846564374114893694088370.4387808898
  21296185590693681887631887618876

 1761621232196176798135170.21339313700
  73851553753039437487158964.3456535933

 1632026133281733128160420.461600016767
   87030321081766952122358270.2257605890

 169354715141477816190.6216021641
  524947515122E2.19154 +1146120.8545844639

  8923312750200303690866046-0.5459006199
  2651929441635605431032944.0131673325

 33136042815974231459443204.714399744444
     92864742063301563170751004.7750005111

  407114190816062933520140674.571348014124
    16026417449E1.47411 +11229704.942260022982

    741087501397220000128484.991284812848
  4317377016595035009550395509550

  561096311229621296110483.431121611216
  1712102763983188453189434.911830018959

  193262779347338297613218-1.621316713689
 152724762393119826329144.413152633101
 5834674808701702225651.582332323323

  629126007614169699903112452.611105511499

   39443072321688865667239214.9839213921
   134292664151884669027559924.425400056304
  305044148413271895982.9995989598

   629203558133319805987163694.791600016402
    10247684968308619251432551432514325

     22455382276922276922769
    66300315945005015350155015

    269735497591809247080464.5579648080
  2833594248539569982237594.692321223829

   100971271328504920133825.9532873385
  67460512100843728021901.9621502190
   163580721330229959571.9959575957

  5111334389302949777703.5478797879
   23505409004711801781751781717817
   103237243195356005582344.9980018235

    30363000159611100043971.9943974397
     14847823100601943021038-0.012054021456

   10710043528628996752850552850528505
   104431355148278281253437553437534375

   644178367119011702192106594.811033910678
     1492770263207535597115784.971154011581

    279643194100799423911567251566815672
     31752305810141406610193894.811900019423

   48981082215306569600188784.921870118892
   29718573771750575126094252.9994209425

       93250540218177996312359672.363500036797
     37115355691341502531287364.9787008738

     91659119712601340732244004.6643004414
    522129028417670118878136950.981318013968

   106319741581914982006997004.6294209735
  63883496013509744067161803.871578616345
 85638439215217786933712.9933713371

   2724106619486134996052857543.456125827
  31163322110375813025163869.661568916473

251142816943947126076-1.9260726259
     35839435671042935289226454.9626002646
  69924661681250892910550720.6749525244
   508233008338446989575165004.981620216503

   95992208092839517640330792.7730073085
 54017680581215463311168753.9566606944

15136926643045064721165751165011657
31020112026601098321098310983

 7820140610738967925332-0.9853325332
    328624972656E2.15137 +1186154.383008673
 .   153097386832351131143124142.8123812430
   4652614637729336333027890.6527062848

  1301313967575648942742932.8843814381
  229863429568319435465193.7964526595

    47622189281080455590048694.847504878
    664823118465E1.61725 +1169955.2768007180
    143650625378482775658172.9657725819

    3421170097751879042764262.4463006560

  38723137116688435437721281.327100074744
 )      21166451016959565586770.846109761097

   148110790855268675531592490-0.424502550
  117224427114607220851072.9648805108

   66132252031517379458147054.9346004708
(  )  132669330516135429074188502.3887058990

    4293036651202430081736666-0.4565996743
  62852765761059777726320081.7719912050

   3141374882370937941426983.2126282744
   2102081854601930499218443.552186122149

   590157089017934626476114172.741104011668
 1100003301000033016.4833013301

   76639452771504333183038134.7836423820
   115053829362578058104.9958105810

  4223179810539371634547243804547
    87076103444720033990262020.3261316300

    194561289115650484984292193.2889819360
    27491766315673681284351284312843

 2185378888960848828510160603.851555516237
 7111484546463990104045854045840458

    1335116626742204751136361884.923550236216
      1221105222280517672206344.952001720644

 2723096553957560239424.812398523985
   62268006092556253488537594.9737053760

 1180347470638379596203110454.331070011116
 16945121056927696111834.991118311183

   117939773476493418369934.783680037072
     93489611028571751331751317513

 -    5708115499886121889-0.962188122000
    1410358475240312150203112454.791100011267

   3902474836606287425524504.8424002453
 43949087931125330126422924.7522352297

 107160546236407629376297629
   681136234372778476236420394.419872050

  8275940432715124324308543084308
 302120007748600003655536553655

   57858333851224688168720994.920802101
    . 456124135953348223069429762.914140043011

 37914228061256518760388314.8486028844
     403036286960772027898922128-0.1420902189

   19799204256496791905695556955695
  3081726424980493477288493.832835129167

    627115874913159851951113574.51090011411
   50763172131876121617282.9817281728
   781681982399450592142660.311400014647

   9220844119399993979307-1.9592089600
  97674783872697133814236074.7335303616

 125284860323318337836239100.1338983930
     16433193351703315983251314.9751005132

. .    647114904914226190337123811.781217712713
  9745140171131769581575851575815758

   89234420928400636723825104.788100582686

  40759073815010079573254094.692480025484
      46638103513892840276364612.633511437289

  113445312643308043593594.825700059462
   478101201617133675795169303.971596717097

    134563682254395756592469030.0768796957
  18639409120484787039925152-0.2551395220

      725102202126637410395260634.382506026217
       2491174804609421794656853900.1353685421

      2922156586121250622283841.832755028649
  2532141754423485944219774.7719641981

    1713045063185891169104624.691038910492
    67277105220298475079504.9979507950

 110175900175901.991759017590
  10321510276197716235421.935003545

  4224709714793697395987559875987
    50019918571529577307276794.9876007680

   84443755162410554106655093.0953005600
 65283444915534415308186163.531830018879

  11586759244075042784278
 397631222799841054512671-0.711246212900

   56511003662413601986221935-1.32111422299
   5759817671582541469616119-0.011532516450

 32511266611006393127889334.5887008969
 336377578777168299119392400.790959400

  6935058614738635444204542044204
   3239189649261327212571.9512571257

   688820452416219530.082303223032
   1441476398418115913628324.9728322832

  19264643064795841158131158111581
   5091079365496444744644599444583046430

 561040681212522948116512.911132311661
  43301487164370712453843.6854525452
 31899051548793435167762.251722717227

957164205724422811623148739.71450015175
  84644862202248867936250134.948905017
   395749219976745243474753474734747

    130346380169446862448920.848704910
 67616959549101127389003.3986258947

   55371864139709304837572.9937573757
 4535805411955423063339533393339

 14114814943613433613436134
1375223877140677754803181703.521755218428

  43619571011228728239262784.9762006280
  1222117893317852082154143.31534815668

  65517383413537627659772.996500065982
   1064276034386029402266311664.993090131170

  2534782618708616241182094.841750018236
  1597973636378014149799910.0476328013

  5743755256273044663767271572717271
   9425614763652529502485052485024850

   285583722110971389421901151901119011
   61018079841310270706272474.5470057278

  496726912310227001830051830018300
    490926573857190761792512.9791609253

   12432610242784711074451-57445174451
     23915406931283243174783294.9983288329

       13347226865569689121388451388413884
  239660908593236375789763.8686509074
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ذره بین

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی:
 دسترسی معدن کاران به تسهیالت بانکی

 تسهیل می شود
ایسنا- طبق اعالم مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدن��ی، با توجه به اینکه بانک ها پروانه بهره برداری را به  عنوان وثیقه 
برای دریافت وام نمی پذیرند، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی، معدن و محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه پذیرفته و بیمه را 

تحویل می دهد تا معدن کاران بتوانند تسهیالت اخذ کنند.
فری��د دهقانی در رابطه ب��ا گالیه مع��دن کاران از نپذیرفتن پروانه 
بهره برداری توسط بانک ها به عنوان وثیقه برای دریافت وام، اظهار کرد: 
بر اساس ماده ۳۱ قانون معادن، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی به  منظور حمایت از معادن کوچک بخش خصوصی تشکیل شده 
که کارکرد آن پوش��ش ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف است. 
بنابراین س��عی کرده ایم دسترسی معدن کاران و فرآوری  کنندگان را به 

منابع بانکی تسهیل کنیم.
او افزود: با توجه به اینکه تمام دارایی های معدنی شامل ماشین آالت 
مش��غول به کار در س��ایت و پروانه بهره برداری معدن اس��ت  لذا تمام 
س��رمایه معدن کار در بخش خصوصی همین دو مورد اس��ت  که البته 
ای��ن دارایی ها از نظر بانکی قابل  قبول نیس��تند  بنابراین صندوق بیمه 
س��رمایه گذاری در اینجا ورود کرده و برای حل مشکل، طرح توسعه یا 
فرآوری را بررسی کرده و سپس بیمه  نامه اعتباری یا ضمانتنامه بانکی 

به بانک ارائه می دهد.
وی افزود: در این روند، گزارش فنی، اقتصادی و پیش فاکتورهایی که 
توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی تهیه و تایید می شود، قابل 

قبول برای بانک ها خواهد بود.
 ب��ه عبارت��ی ما تمام اموری که در زمینه اخ��ذ منابع از بانک انجام 
می شود را بر عهده می گیریم و معدن کار دیگر طرف بانک نیست. البته 
از مع��دن کار می خواهیم موارد اعتباری، مالی و چک برگش��تی را که 
بر اساس عرف بانک و مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، 
لحاظ کند. با این کارکرد، صندوق دسترسی معدن کاران به منابع مالی 

بانک را تسهیل می کند.
مدیرعام��ل صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی ادامه 
داد: البته کار بانک واسطه گری مالی است و به این دلیل که منابع آن 
برای دیگران بوده و فقط واسطه ای بین سپرده گذاران و دریافت کننده 
تس��هیالت است، سودآوری و کاهش ریس��ک آن در اولویت قرار دارد. 
به دلیل این مش��کل، صندوق برای ارائه تسهیالت، واسط بین بانک و 

معدن کار شده است. 
در این  بین ش��ورای  عالی معادن نیز به ما این اختیار را داده اس��ت 
که به عنوان یک بخش حاکمیتی، این مسوولیت را قبول و نقش واسط 

را ایفا کنیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا بانک ها پروانه بهره برداری معدن را به عنوان 
وثیقه قبول نمی کنند، گفت: قانون به صراحت بانک ها را موظف کرده 
است که پروانه های بهره برداری را به عنوان وثیقه قبول کنند اما بانک ها 
ب��ه دالی��ل حقوقی این موضوع را نمی پذیرن��د. از نظر حقوقی بانک ها 

استدالل هایی دارند که برای معدن کاران قابل قبول نیست.

»جهان صنعت«- آمارهای منتشر شده از روند 
توسعه سند چشم انداز فوالد نشان می دهد در این 
حوزه ظرفیت های پیدا و پنهان زیادی وجود دارد  
که عالوه بر ایجاد ارزش از ارزآوری مناسبی نیز برای 
کشور برخوردار است . با این حال فعاالن معدنی و 
صنعتی نمی توانند از تمامی بازارهای مطمئن برای 
فروش محصوالت خود استفاده کنند. به ویژه در 
سال های اخیر که مصرف داخلی فوالد به دلیل رکود 
در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی کاهش 
داشته، تعدادی از تولیدکنندگان که امکان صادرات 
محصول خ��ود و بازاریابی در بازارهای خارجی را 
داشته اند به صادرات روی آورده اند، ولی این امکان 
عمدتا برای شرکت های کوچک که هزینه تولید 
هر واحد محصول در آنها باالتر است و نمی توانند 
محصول خود را با قیمت رقابتی در بازارها به فروش 
برس��انند وجود ندارد، بنابراین به ناچار به سمت 
کاهش تولید حرکت کرده اند. به  نظر می رسد برای 
دستیابی به اهداف سند ۱404 برنامه ریزی جدی 
و بلندمدت برای ورود به بازارهای صادراتی باید در 

اولویت قرار بگیرد.
شرایط رو به رشد � 

 با وجود اهمیت فوالد و چشم انداز شش ساله 
آین��ده برای تولید ۵۵ تنی این صنعت راهبردی 
باید خأل های زنجیره ای در این بخش برطرف شود. 
البته بررسی آمار تولید فوالد کشور نشان می دهد 
در دوره ۱۳۹۷- ۱۳۹۱ رش��د ۷۲ درصدی تولید 
تحقق یافته که در واقع به طور متوس��ط ساالنه 
بیش از ۱0 درصد بوده اس��ت  در حالی که حدود 
۶۵ کشور جهان رشدی بسیار کمتر از ایران را به 
ثبت رسانده اند که در دامنه های سه تا پنج درصد 
بوده است. فوالد سازان کش��ور در حالی در سال 
گذشته میزان تولید خود را به نزدیک ۲۵ میلیون 
تن رساندند که ظرفیت این بخش ۳۵ میلیون تن 
بود و امسال هدف 40 میلیون تنی پیش بینی شده 
است. عالوه بر این یکی از موضوع های مورد توجه 
در بخش فوالد، سرانه مصرف است که به عنوان 
یکی از شاخص های توسعه یافتگی در سطح جهان 
به شمار می رود و آمارهای موجود گویای آن است 
که در س��ال ۲0۱۸ میالدی سرانه مصرف فوالد 
ایران حدود ۲0۱ کیلوگرم بوده و با مقایسه نسبت 
به متوسط این رقم در منطقه خاورمیانه که ۱۸0 
کیلوگرم است، تفاوت خود را نشان می دهد بنابراین 
اینطور به نظر می رسد که باال رفتن میزان مصرف 
و نمود بازار بیشتر باعث رشد سرمایه گذاری تولید 
و در نتیجه شرایط صادراتی بیشتر شده است. در 
کنار این آمار باید به اهمیت تامین مود اولیه تولید 
و سیاس��تگذاری در زنجیره تولید بیش از پیش 
توجه کرد. در این رابطه کارشناسان معتقدند برای 
فراهم کردن زیرساخت ها نیازمند ۱۳ میلیارد یورو و 
برای احداث کارخانه ها به لحاظ تجهیزاتی به هشت 
میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز است تا بتوان ساالنه 

بیش از ۸0 میلیون تن کنسانتره، نزدیک به ۸۲ 
میلیون تن گندله و ۱۶۲ میلیون تن سنگ آهن 
تولید کرده و به ۵۵ میلیون تن تولید و ظرفیت 
فوالد هدفگذاری شده تا افق ۱404 دست یافت 
به همین جهت در آماده سازی زیر ساخت ها باید 

کارهای عظیمی انجام شود.
ظرفیت ارزآوری صنعت فوالد � 

سمیه خلوصی، مدیر برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی س��ازمان توس��عه مع��ادن و صنایع 
معدنی ایران معتقد اس��ت: ح��دود ۱۷درصد 
اقتص��اد کش��ورهای جهان به م��واد معدنی و 
صادرات مواد معدنی وابس��ته هستند و اقتصاد 
کش��ورهای توس��عه یافته بیش��تر به صادرات 
خدمات و محصوالت صنعتی وابس��ته است  از 
ای��ن رو ایران هم برای صنعتی ش��دن باید به 
سمت توسعه صنایع با ارزش افزوده باال به ویژه 
صنایع��ی که می توانند مث��ل صنایع معدنی و 
صنایع پایین دس��تی آنها ارزش اف��زوده ایجاد 
کنند، پیش برود. البته از نظر صادرات در چند 
سال گذشته بیش از ۲0 درصد ارزش صادرات 
غیرنفتی به بخش معدن و صنایع معدنی تعلق 
داش��ته است  بنابراین نش��ان می دهد با وجود 
اینک��ه معدن و صنایع معدن��ی پنج درصد در 
تولید ناخالص داخلی نقش دارند اما می توانیم 

۲0 درصد ارزآوری داش��ته باش��یم. این بخش 
ظرفیت خوب��ی برای تامین ارز دارد و می تواند 
س��هم بیشتری از صادرات کل کشور را به خود 

اختصاص دهد.
مزیت قیمت رقابتی � 

مهدی کرباس��یان، کارشناس اقتصادی که 
س��ابقه مدیریت بر مجموعه ایمیدرو را نیز در 
کارنامه کاری خود دارد معتقد اس��ت: از جمله 
مزیت های تولید ف��والد در ایران، بازار مصرف 
ب��زرگ و رو به رش��د منطق��ه ای و واردات ۳4 
میلیون تنی فوالد کشورهای این منطقه است. 
تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر از اهداف 
صنعت فوالد کش��ور اس��ت که در این مسیر، 
تولید ریل ملی در شرکت ذوب آهن شروع شده 
و خبر خوبی برای صنعت فوالد کش��ور است؛ 
در این میان گش��ایش های مالی، تامین اعتبار 
و س��رمایه گذاری خارجی در طرح های بخش 
معدن و صنایع معدنی از قبیل فوالد آلومینیوم 
جنوب، سرب و روی مهدی آباد در کنار بازگشت 
شرکت های معتبر جهانی از جمله دستاوردهای 
یک سال گذشته است. البته ایران دارای ذخایر 
مطلوب سنگ آهن بوده و فوالدسازان کشور از 
مزیت قیم��ت برخوردارند که یک فرصت ویژه 

برای فوالد سازان ایرانی محسوب می شود.

چالش نوسانات تصمیم گیری � 
مهرداد اکبریان فعال صنایع معدنی در گفت وگو 
با »جهان صنعت« گفت: فعاالن صنایع معدنی با 
وجود ظرفیت های مناسب تولیدی از طرفی درگیر 
فضای روانی حاکم بر بازار هستند و از جانب دیگر 
اختالف قیمت های داخلی و خارجی آنها را مجبور 
به جل��و انداختن برنامه ه��ای صادراتی می کند. 
همچون اتفاقی که در ماه های ابتدایی امسال شاهد 
آن بوده ایم. به عبارتی نوسان تصمیم گیری های 
دس��توری دامنه فعالیت صنعتگران معدنی را با 
چالش روبه رو می کند. از این رو به نظر می رس��د 
برای استفاده از تمامی ظرفیت های موجود باید 
به غیر از باز گذاشتن فضای رقابتی بعد حمایتی 
از مع��دن کاران و صادرکنندگان با رهیافت های 

ثبات بخش تقویت شود.
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن اتاق 
ایران نیز در گفت وگو با »جهان صنعت« به اهمیت 
عقالنیت زمینه ای بر استفاده از ظرفیت های صنعت 
فوالد تاکید کرد. وی گفت ما همه نوع امکانات در 
اختیار داریم تنها رویکرد برنامه  ریزی نداریم که باید 

در سیاستگذاری های دوره ای به آن توجه شود.
چالش های توسعه صنعت فوالد � 

زمانی که از ظرفیت های خوب و مثبت تولید 
و صادرات فوالد سخن گفته می شود به طور قطع 

باید چالش های این بخش را نیز از نظر  گذارند  چرا 
که برطرف کردن این نقاط ضعف و چالش می تواند 
زمینه فرصت ها و ظرفیت ه��ای دیگری را برای 

معدن کاران و صنعتگران فوالدی به وجود آورد.
از جمله چالش های پیش روی صنعت فوالد 
ایران، فناوری قدیمی است. بهره وری صنعت فوالد 
ایران در مقایس��ه با رقبا نیاز به افزایش داشته و 
در این مس��یر، به کارگیری فناوری های نوین در 
اولویت قرار دارد. کشور ایران در مسیر حرکت به 
سمت خشکسالی بوده و ژاپنی ها پیشتر پیشنهاد 
کاهش 40 درصد مصرف آب را در تولید احیا ارائه 
داده ان��د. به عالوه مصرف گاز و الکترود گرافیتی 
در این صنعت نیز می تواند کاهش یافته و س��ایر 
کوره ه��ای قوس نیز بزرگ تر ش��ود که منجر به 

کاهش هزینه می شود.
چالش دیگر، مکان یابی اس��ت. بر اساس طرح 
جامع فوالد، بهترین مکان توسعه در کنار دریاهای 
جنوبی کشور بوده که ایمیدرو بدین منظور در حال 
توسعه مناطق ویژه در نواحی بندرعباس، پارسیان 
و چابهار است. این موضوع به تامین آب مورد نیاز 
کمک کرده و به کاه��ش هزینه تجارت فوالد و 
سنگ آهن در آینده کمک شایانی می کند. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باید در ارائه مجوزات، به 

این موضوع توجه ویژه کند.
چالش سوم، کمبود زیرساخت است. کمبود 
زیرس��اخت به وی��ژه در بخش ریل��ی معدن و 
صنایع معدنی مشهود است و هزینه تامین آن 
باالست. البته قرار است دولت طی برنامه ششم 
با اعمال تعرفه ۱00 تومانی به ازای هر کیلوگرم 
واردات ف��والد، مناب��ع الزم به منظور توس��عه 
زیرساخت ریلی را فراهم سازد. افزون بر این، در 
بخش زیرساخت ها، با چالش های جدی مواجه 
هس��تیم و با توجه به افزایش ظرفیت و تولید 
فوالد و محصوالت فوالدی طی سال های آینده، 

زیرساخت های فعلی جوابگو نیست.
نکته دیگر اینکه ما در اکتشاف کم کار کرده ایم؛ 
بدیهی اس��ت دولت بای��د در این عرصه از بخش 
خصوصی حمایت ویژه را داش��ته باشد تا آنها در 
کار بیایند. به عالوه اینکه جدا از تامین مواد اولیه و 
توازن زنجیره تولید باید از فرصت های نمایشگاهی 
و ارتباط��ات معدنی و صنعتی گفت که در قالب 
رویکردهای فناورانه می تواند ظرفیت های بالقوه 

صنعت فوالد را زنده و بالفعل کند.
نکت��ه دیگر اینکه دولت باید از ش��رکت های 
کوچک مقیاس معدن��ی حمایت کند تا آنها نیز 
بتوانند تولیدات خود را در ظرفیت تعیین ش��ده 
نگه دارند. به عبارتی برای تحقق چشم انداز شش  
ساله آینده باید ظرفیت های کوچک مقیاس ها به 
تناس��ب بزرگ مقیاس ها در ترازوی حمایت قرار 
دهد. این نکته ای اس��ت که معدن کاران و فعاالن 

صنایع معدنی به آن تاکید نیز می کنند.

امکان سنجی ظرفیت های پیدا و پنهان زنجیره فوالد

غفلت از واحدهای کوچک

»جهان صنعت«- در نشس��ت 
کمیته اکتشاف که با حضور مدیران 
حوزه اکتشاف وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و فعاالن بخش خصوصی 
در حاش��یه پانزدهمین نمایش��گاه 
معدن و صنایع معدنی ایران برگزار 
ش��د با عنوان اینکه س��االنه حدود 
۲0 ه��زار درخواس��ت ب��رای صدور 
پروانه اکتش��افی تقاضا می ش��ود از 
برنامه ری��زی برای کاهش ریس��ک 
س��رمایه گذاران ح��وزه اکتش��افات 
معدنی به عنوان اولویت سیاست های 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت نام 

برده شد.
اسداهلل کش��اورز، مدیرکل دفتر 
اکتش��افات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نشس��ت کمیته اکتشاف 
در حاش��یه پانزدهمین نمایش��گاه 
معدن و صنایع معدنی ایران با بیان 
اینکه امسال، س��ال انقالب معدنی 
اس��ت، گف��ت: یک��ی از اقدامات در 
راستای تحقق این موضوع، واگذاری 
پهنه های اکتشافی به کنسرسیومی 
تش��کیل تازگ��ی  ب��ه  ک��ه   ب��وده 

 شده است.
وی افزود: اوایل س��ال ۹۲  بحث 
پهنه های اکتش��افی مطرح شده و تا 
ب��ه امروز ادامه پیدا کرده اس��ت که 
در ای��ن زمین��ه، ۱۷0 پهنه تعریف 
ش��د که مطالعات نهای��ی ۸0 مورد 
آن، به اتمام رس��یده اس��ت. ضمن 
اینکه عالوه بر سیاس��ت ذکر ش��ده 
و در راس��تای شفاف سازی، اقدامی 
دیگر در حوزه کاداس��تر انجام ش��د 
به نحوی که سیستم کاداستر از ۱۶ 
اس��فند ۹۳ نهایی شده و امروز کل 
کشور تحت پوشش این سامانه قرار 

گرفته است.
کش��اورز  از اقدام��ات دیگری که 
توسط وزارتخانه صورت انجام شده 
اس��ت همگن کردن کلیه اطالعاتی 
ک��ه توس��ط س��ازمان های دولتی و 
خصوص��ی جم��ع آوری ش��ده بود، 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: بر این 
اساس  می توان جمع آوری اطالعات 
را یکی از دستاوردهای سال ۹۸ ذکر 
کرد. ضمن اینکه س��االنه حدود ۲0 
هزار درخواس��ت برای صدور پروانه 
اکتش��افی داری��م که می��زان قابل 

توجهی است.

کمب�ود اطالع�ات پهنه های  � 
اکتشافی

همچنی��ن در ادامه این نشس��ت  
وحید صائب فر، عضو کمیته اکتشاف 
خان��ه معدن ایران نیز اظهار داش��ت: 
در ارتباط با پهنه ها سال هاست درباره 
آنها بحث می شود و در واقع  اطالعات 
موجود کافی نیست. بر همین اساس  
دلیل اینکه نتوانستیم معادن بزرگ تری 
داشته باشیم، این است که مشکلی در 

روند کارها وجود دارد.
وی افزود: امروز کنسرسیوم دولتی 
با منابع مالی نامحدود تش��کیل شده 
اس��ت  اما اگر بخواهد مس��یری را که 
دیگر شرکت ها طی کرده اند برود، به 
نتیجه ای نخواهد رسید  چراکه بخش 
خصوصی کارهای خود را بدون منابع 

مالی نامحدود انجام می دهد.
صائب فر از وزارت صنعت درخواست 
کرد در اکتش��افات، اس��تانداردی را 

تعریف کند و به آن پایبند باشد.
مع�ادن کوچ�ک در اختی�ار  � 

بخش خصوصی قرار گیرد
همچنی��ن منص��ور قربانی، عضو 
کمیته اکتش��اف خانه مع��دن ایران 
اظهار داش��ت: بهتر است شرکت های 
بزرگ به دنبال معادن ژرف باشند. به 
عنوان مث��ال ذخیره چادرملو تا چند 

سال دیگر به پایان می رسد.
وی ادامه داد: جواب آینده صنایع 
معدنی ایران را چه کسی خواهد داد. 
پس بهتر اس��ت معادن کوچک را در 

اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
همچنین س��ید احمد مش��کانی، 
کارش��ناس معدن نیز در این نشست 
گف��ت: مس��یر اکتش��اف در این 40 
س��ال صحیح نبوده و بای��د بازنگری 
شود. این در حالی است که در جهان 
س��ازمان های دولتی اطالعات پایه را 
تهیه می کنند و این وظیفه در ایران بر 

عهده سازمان زمین شناسی است.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی 
نی��ز س��ه حال��ت دارد ک��ه بخ��ش 
کوچک مقیاس یکی از این بخش هاست 
که با تخصص خود محدوده ها را کشف 
می کند و در مرحله بعد ش��رکت های 
میانی وارد عمل می شوند و این مسیر 
ادام��ه پیدا می کند. نبای��د اجازه داد 
پهنه ها بلوکه ش��وند. ای��ن در حالی 
اس��ت که تا کنون تنها پنج درصد از 

ذخای��ر کش��ور را اکتش��اف کردیم و 
باید ذخایر عمقی و بزرگ را به بخش 

دولتی بسپاریم .
آسیب پذیری معادن کوچک � 

نایب  همچنین س��جاد غرق��ی، 
رییس کمیس��یون معدن اتاق ایران 
گف��ت: پن��ج اولویت ب��رای حصول 
نتیج��ه انتخاب کردیم ک��ه اولویت 
دوم در کمیس��یون معدن و صنایع 
معدنی تنقیح قوانین اکتشافی بوده 
اس��ت. ع��دم تمرک��ز در فرآیندها 
و شفاف س��ازی حق��وق دولت��ی و 
حکمران��ی، عمده بحث ه��ای ما در 

زمینه معادن کوچک مقیاس است.
وی اظهار داشت: ما ذخایر بزرگی 
در اختیار داریم و اکنون آنچه بخش 
معدن نیاز دارد تداوم توس��عه در این 
بخش اس��ت. زنجیره ها تکمیل شده 
و اکنون آنچه نیاز است، تداوم توسعه 

است.
غرقی گفت: نگاهی که در کش��ور 
مغفول مانده این است که سیستم ما 
در کشور از نوع ستادی است. در سال 
۷۷ قانون معادن اصالح و زمینه ورود 

سرمایه گذاران به کشور فراهم شد.
وی اظهار داش��ت: معادن کوچک 
به دلیل کوچک بودن و آس��یب پذیر 
بودن و عدم حمایت تعطیل شده اند. 
باید ش��رایطی ایجاد کرد که انباشت 
س��رمایه در معادن کوچک و متوسط 
اتفاق بیفتد. بخش معدن اکنون متهم 
به خام فروشی است لذا نگاه مثبتی به 
ای��ن بخش وجود ندارد و دولت از آن 

حمایت نمی کند.
غرقی گفت: منابعی که می تواند این 
بخش را توسعه دهد ورود سرمایه گذار 
خارجی، استفاده از تسهیالت بانکی، 
توسعه صادرات و فروش داخل است 
که ورود سرمایه گذار خارجی به دلیل 
تحریم و اس��تفاده از تسهیالت بانکی 
نیز به سادگی امکان پذیر نیست. بخش 
معدن را به خام فروشی متهم می کنند 
و نگاه مثبتی به این بخش وجود ندارد 
و دولت نیز حمایت��ی از ما نمی کند. 
توس��عه صادرات و فروش داخلی باید 

مورد توجه قرار گیرد.
در ادام��ه  امی��د اصغ��ری عض��و 
هیات رییس��ه کمیته اکتشاف خانه 
معدن ایران گفت: در بحث اکتش��اف 
می بینیم که کشورهای پیشرو بیشتر 

با بحث حفاری و داده های مغناطیس 
و الکترو مغناطیس فعال هس��تند تا 
مدل س��ازی کنند. بر این اساس  این 
کنسرس��یوم اکتش��افی که تشکیل 
ش��ده توانایی مالی دارد. در این میان 
سازمان زمین شناسی نیز می تواند به 
این س��مت حرکت و مجموعه دیتاها 
را جمع کند و اکتش��افات را از سطح 

به عمق ببرد .
وی ادام��ه داد: س��والی که مطرح 
ش��ده این است که چرا نتوانستیم در 
چند سال گذشته به معادن در کالس 
جهانی برسیم چون تنها به اکتشافات 
س��طحی پرداختیم. پ��س باید یک 
مرکز تاسیس ش��ود و مجموعه ای از 
کارشناسان داخلی و خارجی را داشته 
باشد تا تحولی در عرصه اکتشاف رخ 
دهد و به نتیجه مطلوب برسیم. یونیدرو 
دانشگاه تهران برای ورود به این عرصه 

آمادگی دارد.
انتشار دومین اطلس معدنی � 

همچنین علیرضا شهیدی، معاون 
وزیر صنعت، معدن، تجارت و رییس 
س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات 
معدن��ی کش��ور در نشس��ت کمیته 
اکتش��اف خان��ه معدن ای��ران گفت: 
فعالیت های اکتش��افی و اطلس های 
پتانس��یل معدن��ی که در س��ال های 
اخیر در این س��ازمان تولید شده، در 
جهت کاهش ریسک سرمایه گذاران 

بوده است
اطل��س  دومی��ن  اف��زود:  وی 
توانمندی ه��ای معدنی که از س��وی 
س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات 
معدنی کشور به چاپ رسیده ، ۱0 برابر 

دقیق تر از اطلس قبلی است.
همچنی��ن میر صالح میرمحمدی 
عضو کمیت��ه اکتش��اف خانه معدن 
ایران در ادامه پنل گفت: چالش های 
اکتش��اف تنها مختص ایران نیست. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ۳0 درصد 
ذخایر در دنیا اتفاقی کش��ف ش��ده و 
۱۸ درصد توسط شرکت های دولتی و 
۵۲ درصد نیز توسط بخش خصوصی 
کشف شده است. البته در هیچ جای 
دنیا مشکلی به نام معارض محلی در 
اکتش��اف وجود ندارد  اما در ایران این 

بحث پررنگ است.
وی اف��زود: کجای کار ما در حوزه 
اکتشاف، استخراج و بهره برداری با دنیا 
همخوانی دارد  درحالی که کشورهای 
اروپای��ی در زمین��ه محیط زیس��ت 

سختگیرانه تر عمل می کنند؟

در نشست کمیته اکتشاف نمایشگاه ایران کان مین مطرح شد

برنامه ریزی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری

گزارش
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»ليدي گاگا« در ماجراي يك قتل خانوادگي
»ليدي گاگا« خواننده معروف پاپ 
به پروژه س��اخت فيل��م ماجراي قتل 
»مائوريزيو گوچي« نوه مالك كمپاني 
گوچي به تهيه كنندگي »ريدلي اسكات« 
پيوس��ت. به گزارش ايس��نا به نقل از  
هاليوودريپورت��ر، »ليدي گاگا« پس از 
اولي��ن تجربه بازيگري خ��ود در فيلم 
»ستاره اي متولد شده است« كه نامزدي 
جايزه اسكار بازيگري را براي او به ارمغان 

آورد در يك فيلم جديد در نقش همسر »مائوريزيو گوچي« نوه به قتل رسيده 
مالك اسبق كمپاني معروف »گوچي« بازي خواهد كرد.

»ليدي گاگا« در نقش »پاتريزيا رجياني« همسر »مائوريزيو گوچي« بازي 
مي كند كه به نقش داشتن در قتل همسرش محكوم شد.

»ريدلي اسكات« به همراه همسرش »جيانينا اسكات« تهيه كننده اين فيلم 
خواهد بود و احتماال كارگرداني آن را نيز بر عهده بگيرد. »ريدلي اس��كات« 
سال هاست ساخت اين پروژه سينمايي را در سر دارد و در برهه اي نيز قرار بود 

»آنجلينا جولي« نقش »پاتريزيا رجياني« را بازي كند.
پيشتر نام »وونگ كارواي« كارگردان نامدار هنگ كنگي نيز به عنوان كارگردان 
اين پروژه سينمايي مطرح بود. »ليدي گاگا« براي بازي در فيلم »ستاره اي متولد 
شده است« به كارگرداني »بردلي كوپر« نامزد اسكار بازيگري شد و توانست 

جايزه اسكار بهترين ترانه اصلي را نيز دريافت كند.

»مايكل كانلي«  بار ديگر پرفروش شد

فهرست هفتگي رمان هاي پرفروش نشريه نيويورك تايمز درحالي منتشر 
شده كه رمان جديد »مايكل كانلي«، نويسنده پرفروش آثار جنايي در جايگاه 

اول به چشم مي خورد.
رمان »آتش شب« نوشته »مايكل كانلي«  كه در اولين هفته از حضورش در 

رتبه اول فهرست پرفروش هاي  داستاني بخش جلد سخت
 )hard cover( قرار گرفته، جديدترين س��ري از مجموعه داستان هاي 
» هري بوش«  است. »كانلي« پيش تر 21 رمان ديگر درباره داستان هاي »هري 
بوش« نوشته بود. تاكنون بيش از  60 ميليون نسخه از آثار مختلف اين نويسنده 

آمريكايي در سراسر دنيا فروخته شده  است.
در رتبه دوم اما رمان »محافظين« اثر »جان گريشام« ديگر نويسنده پرفروش 
هميشگي نشريه نيويورك تايمز قرار گرفته است. رمان جديد »گريشام«  كه درباره 
درگير شدن وكيلي به نام  »كالن پست« با چندين قاتل بي رحم است،  هفته 
گذشته در صدر فهرست قرار داشت.  »گريشام« را مي توان به عنوان يكي از 
پردرآمدترين نويسندگان جهان كه آثارش بارها مورد اقتباس سينمايي قرار 

گرفته اند، معرفي كرد.
رمان »جايي كه خرچنگ ها آواز مي خوانند« نوشته »دليا اوئنز« كه به يكي از 
رمان هاي ثابت اين فهرست تبديل شده است، در شصتمين هفته حضورش در 
فهرست پرفروش هاي داستاني نيويورك تايمز در جايگاه سوم به چشم مي خورد. 
»جايي كه خرچنگ ها آواز مي خوانند« داستان دختري به نام »كيا« و حوادث 
پيچيده اي را كه به دنبال كشف جنازه مرد جواني در شهر محل زندگي اين 

دختر مشهور به »دختر مرداب« به وقوع مي پيوندد روايت مي كند.
در رتبه چهارم اين فهرست نيز  اثري جديد از »نلسون دمايل« و » الكس 

دمايل«  با عنوان »فراري« قرار گرفته است.
همچنين در جايگاه پنجم، »مامور« اثر جديد »جان لوكاره« نويسنده مشهور 

رمان هاي جاسوسي ديده مي شود.

آغاز هفته  تصويرگري در خانه هنرمندان
هفت��ه تصويرگ��ري ۹۸ با 
اهداي نشان آبان )نشان حرفه اي 
تصويرگري( از روز جمعه )10 
آبان م��اه( در خانه هنرمندان 

ايران آغاز به كار كرد.
به نقل از روابط عمومي خانه 
هنرمندان ايران، علي بوذري � 

مدير عامل انجمن تصويرگران ايران � در آيين افتتاحيه نمايشگاه هفته تصويرگري 
در سخناني اظهار كرد: در اين دوره در نمايشگاه »ما تصويرگر هستيم«، آثار 
اعضاي انجمن تصويرگران ايران با موضوع »يادداشت هاي روزانه يك تصويرگر« 
به نمايش و فروش گذاشته شده است. همچنين نمايشگاهي از آثار تصويرگري 
علي اكبر صادقي، كريم نصر و مريم محمودي مقدم- منتخبان نشان آبان سال 

گذشته- نيز برپا شده است.
ب��وذري درباره برگزاري نمايش��گاهي از آثار يك��ي از هنرمندان قديمي و 
پيشكسوت تصويرگري ايران نيز بيان كرد: نمايشگاهي از آثار محمد بهرامي، 
هنرمند تاثيرگذار در تصويرگري با تقدير از وي در گالري هاي نامي و بهار خانه 

هنرمندان ايران همزمان با آغاز هفته تصويرگري افتتاح شد.
اين هنرمند تصويرگر با اشاره به برگزاري نشست هاي تخصصي در هفته 
تصويرگري گفت: از برنامه نظام نامه و تعرفه انجمن رونمايي خواهد شد و دومين 
همايش كتاب هاي تصويري هم برگزار مي شود. همچنين مجمع عمومي انجمن 
تصويرگران با برنامه پرسش و پاسخ با حضور اعضاي هيات مديره انجمن برگزار 

خواهد شد.
او درباره بخش همايش اين رويداد گفت: بخش همايش كتاب هاي تصويري 
هر دو س��ال يك بار برگزار مي شود كه دو سال پيش دوره اول آن با استقبال 
خوبي برگزار شد و كتاب آن هم به چاپ رسيد؛ به طوري كه اين كتاب اكنون 
جزو معدود منابع كتاب هاي تصويري محسوب مي شود و با توجه به اين تجربه 

موفق، امسال دومين دوره آن را برگزار خواهيم كرد.
بوذري درباره اهميت جايزه براتيسالوا نيز توضيح داد: اين جايزه در سال 
1۹6۵ به صورت يك جايزه ملي تاسيس شد و در سال 1۹6۷ وجهه بين المللي 
پيدا كرد. ايران اولين جايزه براتيسالوا را توسط فرشيد مثقالي در سال 1۹6۹ 
دريافت كرد، اين جايزه جزو قديمي ترين جوايز تصويرگري در دنياس��ت كه 
اهميت زيادي دارد و مورد رصد همه تصويرگران جهان است. ۹ تا 11 داور از 
كشورهاي مختلف آن را داوري مي كنند و من نيز به عنوان داور در اين رخداد 
بين المللي س��عي كردم از هنر در خاورميانه صحبت كنم، هر چند هميش��ه 
آثار ايراني در عرصه تصويرگري پيش��رو بوده اند، با اين حال در اين جشنواره 
پتانسيل هاي خوبي براي برنده شدن دارند، چون هنرمندان ايراني اين عرصه 

اصول حرفه اي را رعايت مي كنند.
او در پايان با اشاره به دريافت جايزه براتيسالوا توسط حسن موسوي بيان 
كرد: خوشحالم كه اين جايزه دوباره به ايران آمده است چون تصويرگرهاي ايراني 
بعد از اين بيشتر ديده مي شوند و با اين جايزه به همه نشان مي دهيم كه چه 

استحقاقي در تصويرگري و تصويرگران ايران وجود دارد.
هفته تصويرگري ۹۸، از 10 تا 21 آبان در خانه هنرمندان ايران داير است.

خبر

»زلزله« نخس��تين تلنگر را ب��ه متوليان 
بناهاي تاريخي وارد كرد، كس��اني كه گويا تا 
وقوع زلزله چند ريش��تري در شب يلداي دو 
سال قبل آشنايي چنداني با كلمات مديريت 
بحران در بناهاي تاريخي نداش��تند. تا مدتي 
بعد كه نوبت به آتش سوزي در بناهاي تاريخي 
رس��يد و در نهايت س��يل كه سراغ شهرها و 

روستاها رفت.
با وج��ود احتمال وقوع هر كدام از بالياي 
طبيعي در كش��ور و در ه��ر زماني، اما آتش 
در چند س��ال اخير همچنان رتبه نخس��ت 
تلنگرهاي��ي را دارد ك��ه گاهي س��بب خير 
برگزاري برخي برنامه ها و جلس��اتي مي شود 
كه از ديد همان متوليان و كارشناسان ميراثي، 
كاري تكراري اس��ت. اقدامي كه  بدون هيچ 
برنامه ريزي و برداش��تن قدمي مناسب فقط 
برگزار مي ش��وند، تا شايد روزي به نتيجه اي 

عملي برسند.
هر چند ميراث فرهنگي در كشور تاكنون 
در كنار چند زلزله تاريخي در س��ال هاي دور 
و يكي دو زلزله دو س��ال اخير كه تلنگرها را 
براي حفاظت از آث��ار تاريخي تكان دهنده تر 
كرده، قدري هوشمندتر از قبل عمل مي كند 
و دست كم به فكر راهِ چاره اي براي جلوگيري 
از آسيب در زمان بحران مي افتد، شايد يكي 
از مهم ترين نكات در رس��يدن به اين راه هاي 
چاره، بررسي اتفاقات رخ داده در زمان وقوع 

هر بحران در بناهاي تاريخي باشد.
نخستين نشست تخصصي »بناهاي تاريخي 
و خطر آتش سوزي« كه در پژوهشگاه ميراث 
فرهنگي و گردش��گري برگزار شد، به بررسي 
زم��ان وقوع آتش س��وزي در بناهاي تاريخي 

پرداخت.
چرا اطفاء حریق مسجد جامع ساري به  � 

موقع انجام نشد؟
عصر پنجشنبه 21 تير كه شعله هاي آتش 
بر قلب مس��جد جامع تاريخي هزار ساله اين 
ش��هر زبانه كش��يد و امروز جاي آن، مسجد 
جامعي بازس��ازي ش��ده از تاريخ صدها سال 

گذشته اين شهر نشسته است.
مه��دي ايزدي-  مع��اون ميراث فرهنگي 
اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي استان مازندران با اشاره به آتش سوزي 
مس��جد جامع ساري در تير سال گذشته كه 
بر اثر اتصال سيس��تم تاسيس��ات سرمايش 
و گرماي��ش آت��ش گرف��ت و به ط��ور كامل 
سوخت، اظهار مي كند: اصل اين بناي تاريخي 
متعلق به س��ده دوم هجري و از دوره خالفت 
 هارون الرش��يد است كه در دوره فتحعلي شاه 

بازسازي و مرمت شد.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اعتب��اري در س��ال 
۹0 ب��راي مرمت و س��اماندهي اين مس��جد 
تاريخي تخصيص داده ش��ده بود، مي افزايد: 
 تعيين حريم اين بناي تاريخي در س��ال ۸0 

انجام شد. 
همچنين با انجام عمليات مستندنگاري بنا، 
نخستين كارها براي حفاظت از آن در دستور 
كار قرار گرفت و براساس تصاوير به دست آمده 
موجود در فضاي اينترنت و اس��ناد توانستيم 

مرمت مسجد را انجام دهيم.
او در بخشي از صحبت هايش درباره داليل 
اطفا نش��دن مناسب حريق در مسجد جامع 
س��اري مي گويد: از يك سو مديريت مسجد 
برعهده هيات امناي مس��جد بود و از س��وي 
ديگر اين مسجد پنج امام جماعت دارد، در اين 
شرايط وضعيت اين بنا مشخص است، حتي 
ميراث فرهنگي مجبور ش��ده بود در دوره اي 
به دليل نصب سيستم تاسيساتي گرمايش و 
س��رمايش و نورپردازي و سيم هاي كابلي كه 
متوليان و مديريت مسجد انجام داده بودند، 
در چند س��ال گذشته از هيات امناي مسجد 

شكايت كند.
ايزدي اما علت كندي كار در اطفاي حريق 
مسجد جامع س��اري را، وضعيت كوچه هاي 
باري��ك منتهي به اين مس��جد تاريخي بيان 
مي كند و مي افزايد: از خيابان اصلي تا مسجد 
كه مساحتي باريك دارد، چيزي حدود 120 
مت��ر فاصله بود، مس��ير آدم رو، نه ماش��ين 
رو، ب��ه همي��ن دليل حضور آتش نش��انان با 
تجهيزات ش��ان در كنار مس��جد به سختي و 

كندي انجام شد.
او حض��ور بيش از حد م��ردم در نزديكي 
مسجد و در مكان آتش سوزي را عامل ديگري 
مي داند ك��ه مانع حضور ب��ه موقع نيروهاي 
امدادي به مس��جد در حال سوختن شده بود 
و اضافه مي كند: نيروي انتظامي در آن زمان 
مجبور شد تا در صحنه حضور داشته باشد و 
مردم را براي رسيدن خدمات آتش نشاني به 

مسجد متفرق كند.

تاكنون براي مسجد جامع ساري چه  � 
كرده اند؟

وي با تاكيد بر حضور دائم ش��هرداري براي 
تكميل پروژه و جمع بندي س��اماندهي مسجد 
جامع س��اري در طول 1۳ م��اه، بيان مي كند: 
آواربرداري، رفع خطر و تجهيز مسجد از مهمترين 
اقداماتي است كه به عنوان بخش اصلي كار هنوز 
انجام نشده اند. او همچنين از تدبيرهايي كه در 
زمان بازسازي و ساماندهي مسجد براي اطفاي 
حريق هاي احتمالي بعدي در اين بناي تاريخي 
برنامه ريزي شده را ايجاد كانال و عبور لوله هاي 
اطف��اي حريق در زيِر زمين مس��جد مي داند و 
اضافه مي كند: با اين وجود هنوز عمليات تكميل 
پروژه سيس��تم اطفاي حريق تجهيز نشده اند. 
وي با تاكيد بر اينكه بايد در بخش دسترسي به 
بناهاي تاريخي جدي تر عمل كرد، اضافه مي كند: 
آتش سوزي شوخي ندارد، در عرض نيم ساعت 
همه مسجد تاريخي س��اري در آتش سوخت، 
آن هم درست در زماني كه نيروهاي آتش نشاني 
تالش مي كردند خود را به ساختمان برسانند، در 
حال حاضر نيز براي ساماندهي مسجد تاسيسات 
روي ديوار جمع آوري شده و كانال هاي تاسيساتي 
در داخل مس��جد ايجاد شده اند، همچنين يك 
موتورخانه مركزي پشت حياط مسجد در حال 

ايجاد است.
تفاوت هاي آتش سوزي سال 1388 � با 

سال 1398 در بازار جهاني تبریز
بازار جهاني تبريز 1۸ ارديبهش��ت امسال و 
همزمان با دهمين س��الگرد آتش سوزي سراي 
»ايكي قاپيل��ي« يا »س��راي دو دري« بار ديگر 
آتش گرفت، آتشي كه نخست هيچ كس متوجه 
گرمايش نشد تا كوهنوردان تبريزي از باالي كوه 
با آن روبه رو شدند و از سوي ديگر يگان حفاظت 
ميراث فرهنگي پايگاه بازار جهاني تبريز در حين 
گش��ت زني با آن مواجه شده و خبر را به گوش 
آتش نش��انان رس��اند و از نيمه شب نخستين 
تصاوير و خبرها از آن در فضاي مجازي دس��ت 

به دست شدند.

حت��ي به گفته خبرن��گاران محلي، اصناف 
فعال در اين بازار تاريخي، به محل ورودي هاي 
منتهي به س��راي دو دري رس��يدند و تا صبح 
شاهد خاكستر شدن سرمايه شان بودند، آن هم 
درست در نقطه اي كه 10 سال قبل هم با ُهرم 
آتش اتصالي برق ها، زندگي ش��ان دود شد و به 

هوا رفت!
حسين اسماعيلي سنگري مدير پايگاه ميراث 
جهاني بازار تبريز در صحبت درباره راهكارهاي 
حفاظت از بازار در مواجهه با بحران هاي طبيعي 
مانند آتش سوزي در يك دهه اخير، نخست  به 
بروز دو آتش سوزي در يك دهه و به فاصله 10 
ساله در سال هاي 1۳۸۸ و 1۳۸۹ اشاره مي كند 
و مي گويد: تبريز، بزرگ ترين بازار سرپوشيده دنيا 
با 2۷0 هزار مترمربع مساحت است كه هنوز نوع 
و تكنيك س��اخت برخي از طاق هاي آن براي 
بس��ياري از مردم مشخص نيست و اكنون در 
حال بررسي راه هايي براي بررسي ميزان تنوع 
طاق هاي هستيم كه در طول 200 سال گذشته، 

ساخته شده اند.
او بازار تبريز را در مساحتي 2۷0 هكتاري با 
160 عنصر معماري مانند ۳0 مسجد، مغازه و 
ديگر عناصر مختلفي كه همه آنها در فهرست 
ميراث جهان��ي و با نام »ب��ازار تبريز« جهاني 
ش��ده اند، مي داند و ادامه مي ده��د: 16 درصد 
مالكيت عمومي، 66 درصد مالكيت خصوصي 
و 16 درصد مالكيت وقفي و دو درصد مالكيت 

دولتي براي اين محوطه جهاني وجود دارد.
وي با اش��اره به اينكه در آتش س��وزي سال 
۸۸، پاي��گاه ميراث فرهنگي بازار تبريز در حال 
تهيه پرونده ثبت جهاني اي��ن بازار بود، اظهار 
مي كند:  نخستين آتش سوزي ساعت 1۷ در 1۳ 
آبان س��ال ۸۸ رخ داد كه اطفاي آن حدود 1۳ 
ساعت طول كشيد و در اين مدت زمان چيزي 
حدود هزار متر مربع در آتش سوخت؛ اتفاقي كه 
با سهل انگاري يكي از كسبه رخ داد و به مدت 
۴0 دقيقه آن بخش از بازار در آتش مي سوخت 
و كسي متوجه آن نبود. مرمت بازار نيز در طول 

1۸ ماه انجام شد اما دومين آتش سوزي بعد از 
افطار و درس��ت زماني رخ داد كه هيچ كس در 
بازار حضور نداش��ت و اطفاي حريق فقط سه 

ساعت طول كشيد.
وي ب��ا بيان اينكه در دومين آتش س��وزي 
فقط در و پنجره ها و كاالهاي مغازه ها در آتش 
سوخت اما هيچ آسيبي به كالبد و بنا وارد نشد، 
ادامه مي دهد: با توجه به اينكه بعد از سال ۸۸ 
در نخستين قدم، بازار مستندنگاري شده بود، به 
حدي كه امروز ۹۵ درصد بازار نقشه مشخصي 
دارد و فقط پنج درصد باقيمانده به داليلي مانند 
نب��ود مالك و تعطيل ب��ودن مغازه ها در طول 
سال هاي مختلف و دسترسي نداشتن به برخي 

از نقاط بازار، بررسي نشدند.
او اضافه مي كند: پيش بيني تشكيل كارگروه 
وي��ژه براي س��تاد بحران ب��ازار تبريز با حضور 
سازمان هاي مختلف مانند هالل احمر، نيروي 

انتظامي و بيمه در دستور كار قرار گرفت.
تصميم شان براي نجات بازار تبریز بعد  � 

از آتش سوزي ها چه بود
وي به تحقيق هاي انجام شده براي بررسي 
رابطه عوامل آتش س��وزي در فضاي بازار تبريز 
اشاره مي كند و توضيح مي دهد: در بررسي هاي 
انجام شده تصميم گرفته شد سيستم گرمايش 
مركزي جمع آوري و دپو كردن كاال در سراهاي 
بازار به عنوان انبار ممنوع شود، وسايل استفاده 
از كپس��ول هاي آتش نش��اني در بازار تعبيه و 
ش��يرهاي هيدرانت آتش نش��اني در سراس��ر 
بازار نصب ش��ود. او احداث يك ايس��تگاه 10۴ 
آتش نشاني مختص مجموعه بازار تبريز در فاصله 
۵0 متري و تجهيز آن را از ديگر برنامه هاي در 
دست انجام بعد از آتش سوزي مطرح مي كند و 
مي افزايد: از س��وي ديگر تمهيدات آتش نشاني 
قبل از نصب كپس��ول هاي آتش نشاني صورت 
گيرد،  همچنين وسايل نقليه موتوري مخصوص 
بازار از ايتاليا خريداري ش��د و حدود ۹۵ درصد 
كس��به، مغازه هاي خود را تحت پوشش بيمه 

حوادث قرار دادند.

به دليل اعتراض هاي زیادم از حضور در  � 
جلسات شهري محروم شدم

اسماعيلي سنگري همچنين با نشان دادن 
تصاويري از اسناد و نامه نگاري هاي انجام شده 
با دستگاه هاي مختلف دولتي براي ساماندهي 
ب��ازار تبريز مانند جابه جايي س��يم هاي برق يا 
ساماندهي لوله هاي آب، بيان مي كند: با توجه 
به اعتراض هايي كه در جلسات مختلف دولتي 
نس��بت به بي توجهي اين دس��تگاه ها در برابر 
خواسته هاي ميراث فرهنگي داشته ام، از حدود 
سه ماه قبل ورود من به جلسات استاني ممنوع 
ش��ده است. به نظر مي رس��د اين اتفاق به آن 
دليل رخ مي دهد كه وظايف خود را در بناهاي 
تاريخ��ي به خصوص بازار تبريز به خوبي انجام 

نمي دهند.
وي همچنين به بي توجهي نيروي انتظامي 
در طول دو سال و نيم گذشته براي گشت زني 
در پشت بام بازار تبريز اشاره مي كند و مي گويد: 
نيروي انتظامي انجام نش��دن اين كار را به اين 
دلي��ل مطرح مي كند كه هزينه گش��ت زني ها 
از سوي ش��هرداري به اين دس��تگاه پرداخت 
نمي شود، اين در حالي است كه معتقديم تامين 
امنيت وظيفه نيروي انتظامي است. زماني كه 
نگهبان و نيروي انتظامي يا س��رايدار در چنين 
مكان هايي نداريم قطعا سيس��تم اعالم حريق 

نيز وجود ندارد.
او در توضي��ح چگونگ��ي مطلع ش��دن از 
آتش س��وزي بازار تبريز در ماه رمضان امسال، 
اظهار مي كند: در زمان آتش سوزي دوم در بازار 
تبريز، يكي از يگان هاي گشت ميراث فرهنگي، 
در حال گشت زني بوده كه متوجه بوي سوختگي 
مي شود. در همان زمان چند نفر كه روي كوهي 
مش��رف به بازار تبريز بودند، ش��عله هاي آتش 
را مي بينند و با س��ازمان آتش نش��اني تماس 
مي گيرند، آنها نخس��ت فكر مي كنند كه آتش 
متعلق به بازارِ ديگري است و تجهيزات خود را 
به آن نقطه مي برند اما بعد از حضور در آن مكان 
متوجه مي شوند موقعيِت آتش سوزي متعلق به 

اين بازار است.
وي با اشاره به اينكه حجم آتش سوزي در 
سال ۹۸ بيشتر از سال ۸۸ بود، ادامه مي دهد: 
اتصال ترانس برق داخل سرا در سال ۹۸ باعث 
آتش سوزي شده بود؛ علتي كه اداره برق آن را 
قبول ندارد. حدود ۳0 مغازه در آتش سوخت 
و ي��ك هفته مغازه هاي آن س��را، مهر و موم 
ش��دند تا با توجه به ش��كايت اداره برق علت 
دقيق آتش س��وزي مشخص ش��ود. با انجام 
آسيب شناس��ي ها از ابعاد كالبدي، كاربردي، 
س��اختاري و منظري نتاي��ج آن براي تهران 
فرس��تاده ش��د. اكنون نيز حدود ۷0 درصد 
مغازه ه��ا احيا و راه اندازي ش��ده اند و در بقيه 
مغازه ه��ا نيز كار نازك كاري و كف س��ازي در 

حال انجام است.
مهم ترین علت آسيب پذیري بناهاي  � 

تاریخي در زمان بحران چيست
عضو هيات علمي پژوهشگاه ميراث فرهنگي 
و گردش��گري، اصلي ترين علِت آسيب پذيري 
بناهاي تاريخي در زمان آتش سوزي را »ضعف 
در اع��الن حري��ق« مي داند و ادام��ه مي دهد: 
دست كم در بازار تبريز با چنين مشكلي مواجه 
هستيم كه بايد براي برطرف كردن آن به دنبال 

راه چاره باشيم.
او يكي از بهترين راه هاي چاره را استفاده از 
سيستم اينترنت اشيا بيان مي كند و مي گويد: 
مي توانيم مش��كل را با نمونه سيس��تم اعالن 
حريق هوش��مند برطرف كنيم. در حال حاضر 
اين سيستم اعالن حريق به صورت پايلوت در 
پايگاه ميراث فرهنگي بازار جهاني تبريز نصب 
شده است كه اگر نقطه اي آتش بگيرد، از طريق 
اپراتور تلفن هاي همراه مانند همراه اول، ايرانسل 
و تلفن ثابت مي توانيم آتش س��وزي رخ داده را 
اعالم كنيم. حتي از كسبه درخواست كرده ايم 
اين سيس��تم را براي مغازه هاي خود خريداري 
كنند. اين سيستم توانايي دارد تا مغازه ها را به 
صورت اسم مشخص كند كه براي كدام چنين 

اتفاقي رخ داده است.
اسماعيلي سنگري با تاكيد بر لزوم ضرورت 
پيگي��ري و آمادگي در مقابل آتش س��وزي با 
اس��تفاده از سيس��تم اعالم حريق هوشمند 
بيان مي كند: استفاده از سيستم نگهبان هاي 
شبانه روزي در سراها و تيمچه ها، استفاده از 
پست ش��بانه روزي آتش نشاني در بخش هاي 
مختلف بازار، حضور گش��ت ش��بانه ماموران 
ني��روي انتظام��ي در پش��ت بام هاي ب��ازار و 
نص��ب سيس��تم اطفاي حري��ق در فضاهاي 
مختل��ف بازار از جمله راهكارهايي هس��تند 
ك��ه از بناهاي تاريخي كه از نظر مس��احت و 
گس��تردگي امكان كنترل يكپارچه را ندارند، 

محافظت مي كنند.

آسيب شناسي آتش سوزي هاي اماكن تاريخي در سال هاي اخير

از ساري تا تبريز

نامه اعتراض آميز »خانه سينما« به رييس قوه قضاييه

قانون بدون تفسيرهای يكسويه حاكم شود
خانه سينما روز شنبه طی نامه ای خطاب به آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي آورده 
است: مطلع هستيم كه حضرتعالي در دوره كوتاه مسووليت رياست قوه قضاييه با 
دشواري هاي جدي مواجه هستيد. آيا مطلع هستيد كه سينماي ايران در مقام 

بازتاب دهنده صدا و تصوير مردم ايران با چه دشواري هايي روبه رو است؟
خانه سينما در ادامه اين نامه تصريح كرده است: ما با اين پرسش بي پاسخ 
روبه رو هستيم كه چه دست هايي مانع از اين است كه جامعه فرهنگي- هنري 
و خصوصا فيلمسازان احساس آرامش كنند؟ و چه دست هايي در پي گسترش 
و تشديد دوگانگي در حاكميت فرهنگي كشور است؟ در اين نامه با تاكيد بر 
اينكه سينماگران خواهان حاكميت قانون بدون تفسيرهاي يكسويه هستند، اين 
سوال را مطرح كرد: مرجع قانوني تاكنون، قوانين حاكم بر تاسيس و اداره وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده و ما براساس آن عمل كرده ايم. آيا اين مرجعيت از 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براساس »گزارش ناظران« به قوه قضاييه منتقل 
شده است؟ خانه سينما در خاتمه اين نامه ضمن درخواست ديداري حضوري 
و فوري با رياس��ت قوه قضاييه اعالم كرد: مي خواهيم در يك محيط متكي بر 
صدق بر حيثيت سينماي ايران تاكيد كنيم و در پناه قانون خادم توسعه كشور 

و مانع گس��ترش تلقي دوقطبي در فضاي 
فرهنگي و هنري كشور باشيم. هفته گذشته 
فيلم سينمايي »خانه پدري« با حكم و ابالغ 
دستور قضايي بازپرس شعبه 16 دادسراي 
فرهنگ و رسانه تهران در تاريخ ششم آبان ماه 
جاري به سازمان سينمايي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي توقيف شد. فيلم سينمايي 
خانه پدري به كارگرداني كيانوش عياري كه 
از روز چهارشنبه گذشته )يكم آبان 1۳۹۸( 
براي بار دوم در س��ينماهاي سراسر كشور 

روي پرده رفته بود پيش از اين و در دي ۹۳ نيز اين فيلم براي نخستين بار در 
گروه هنر و تجربه اكران شد كه تنها يك روز دوام آورد و از پرده سينماها پايين 
كشيده شد. اين فيلم كه قصه اتفاق هاي يك خانه قديمي را از سال 1۳0۸ )اواخر 
دوره قاجار( تا 1۳۷۹ روايت مي كند با بازيگراني همچون متين كتكي، مهدي  
هاش��مي، شهاب حسيني و مهران رجبي، 
ناصر  هاشمي، مينا ساداتي، نازنين فراهاني 
و... در چند اپيزود س��اخته شده و مسائل و 
مشكالت زنان ايران را در هفتاد سال اخير 

به تصوير كشيده  است. 
در اين فيلم ناصر  هاشمي )نقش جواني( 
و مهدي  هاشمي )نقش ميانسالي( كاراكتر 
اصل��ي اين فيلم را، كه روايت زندگي اش از 
پانزده تا هش��تاد سالگي به تصوير كشيده 

شده، بازي مي كنند.

ژه
وی
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خبر

شبکه 5G رسما وارد چین شد
شرکت های مخابراتی چین از برقراری و راه اندازی رسمی شبکه نسل 
پنجم اینترنت همراه در این کشور خبر دادند. به گزارش ایسنا، با توجه به 
اینکه در سال های اخیر محبوبیت و استقبال از شبکه نسل پنجم اینترنت 
 در جهان به میزان قابل توجهی افزایش یافته اس��ت، کشورهای مختلف 
با همکاری و عقد قرارداد با ش��رکت های مخابراتی و اپراتورهای معروف 
س��عی دارند به توسعه و برقراری زودهنگام زیرساخت های الزم برای این 

شبکه اینترنتی بپردازند.
سه ش��رکت مخابراتی چاینا تلکام، چاینا یونیکام و چاینا موبایل که در 
طول یک س��ال اخیر فعالیت های بسیاری در خصوص توسعه و برقراری 
ش��بکه نس��ل پنجم اینترنت همراه کرده اند، اعالم کرده اند که کاربران و 
مش��ترکان چینی از امروز قادر خواهند بود از خدمات اینترنت پرسرعت 

5G بهره مند شوند.
این ش��رکت های مخابراتی چینی به همراه هوآوی، در چند ماه اخیر 
به شدت در تالش بودند از برقراری و راه اندازی رسمی شبکه نسل پنجم 

اینترنت  در این کشور پهناور خبر بدهند.
چن��د ماه پیش بود ک��ه در برخی از کش��ورهای اروپایی و ایالت های 
آمریکا اعالم ش��د ش��بکه اینترنت 5G در دس��ترس و اختیار کاربران و 
مشترکان قرار گرفته است ولی چین تاکنون راه اندازی رسمی این شبکه 

را خبررسانی نکرده بود.
بر اس��اس گزارش وب س��ایت  gsmarena، این سه اپراتور مخابراتی 
چین��ی بس��ته های مقرون به صرفه و ارزان قیمت��ی را برای بهره مندی از 
اینترنت پرسرعت شبکه 5G به کاربران و مشترکان خود پیشنهاد داده اند 
 4G که قیمت آن ش��باهت زیادی به بسته های اینترنت نسل قبل شبکه
دارد که با این اوصاف، به عقیده کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه 
فناوری همین امر موجب خواهد ش��د خیل عظیمی از افراد به خریداری 

و استفاده از بسته های اینترنت شبکه 5G روی بیاورند.
با اعالم خبر برقراری رس��می شبکه اینترنت همراه 5G در چین، این 
کش��ور عنوان بزرگ ترین میزبان ش��بکه نسل پنجم اینترنت همراه را به 

خود اختصاص خواهد داد.
مقامات چینی پیشتر از برنامه های خود برای راه اندازی و استقرار بالغ 
بر 5۰ هزار ایستگاه اصلی و محوری برای شبکه 5G در شهرهای بزرگ 
این کش��ور خبر داده بودند که از جمل��ه مهم ترین آنها می توان به پکن، 

شانگهای و گوانگ ژو اشاره کرد.
 )ITU( اوایل سال ۲۰۱۲ میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات
تحت نظر سازمان ملل برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین المللی 
موبایلی )IMT( برای افق ۲۰۲۰ و فرای آن )۲۰۲۰IMT-( آغاز کرد.

در نتیجه رس��ما یک مس��ابقه جهانی برای تعیین نس��ل پنجم شبکه 
موبایل ش��روع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای 
اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان هستیم که هر یک به دنبال برقراری 
و راه اندازی نس��ل جدید و پرسرعت اینترنت 5G در کشورهای مختلفی 
همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و... هستند 

و از توانایی ها و برنامه های خود در این زمینه رونمایی می کنند.
کشورهای بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا، 
استرالیا، چین، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و... با همکاری 
بزرگ ترین اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل پنجم اینترنت همراه هستند 

و در این زمینه فعالیت های گسترده ای را انجام داده اند.
بس��یاری از بزرگ ترین ش��رکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در 
جهان نظیر نوکیا، اریکس��ون، هوآوی، ال جی، اس��پرینت و... به شدت در 
حال رقابت برای راه اندازی نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم 
هس��تند. نسل پنجم ش��بکه تلفن همراه ، استانداردهای پیشنهادی برای 
نسل جدید ارتباطات سیار است که پس از نسل چهارم شبکه تلفن همراه 

فعلی ارائه می شود.

تلگرام کیف پول رمزارز گرم را منتشر کرد
با وجود مخالفت سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا با رمزارز گرم، تلگرام 

نسخه آزمایشی کیف پول آن را منتشر کرد.
به گزارش دیجیاتو، تلگرام که از یک پیام رس��ان به اس��تارت آپی در حوزه 
بالکچین تبدیل شده، مصمم است رمزارزگرم را به راهی برای تبادالت مالی 
بین کاربران تبدیل کند. هرچند ماه گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا 
هر گونه فعالیت رمزارز گرم در بازار این کشور را ممنوع کرد اما تلگرام کیف 

پول ویژه این توکن را ارائه کرده است.
کاربران با مراجعه به س��ایت رسمی TON می توانند نسخه های ویندوز، 
لینوکس وMacOS  کیف پول گرم را دانلود و کلیدهایش��ان را هم از طریق 
پلتفرم آزمایشی شبکه باز تلگرام )TON( دریافت کنند. پس از نصب ۲4 کلمه 
 Seed ویژه بازیابی کلید خصوصی و دسترسی به کیف نمایش داده می شود که
نام دارد و کاربر باید آنها را بر اساس ترتیبی که دارند ذخیره کند. بعد از این 
انتخاب رمز عبور، کیف پول گرم آماده استفاده است و پیامی با این مضمون 
به کاربر نمایش داده می شود: حاال کیف پولی دارید که بدون دخالت واسطه یا 

بانک و تنها توسط خودتان کنترل می شود.
ای��ن کمپانی قبال تاکید کرده بود که مس��وولیت مدیریت و حفظ امنیت 
اطالعات هویتی بر عهده خود کاربر قرار دارد و در صورت مفقودی آنها امکان 
بازیابی این اطالعات توسط تلگرام وجود ندارد، در نتیجه دسترسی فرد به کیف 

پول برای همیشه از بین می رود.
کارب��ران ب��رای آزمای��ش کی��ف می توانن��د آدرس والت را در ب��ات ویژه

TestTonBot  وارد و تقاضای خود را برای دریافت 5 تا ۲۰ واحد رمزارز گرم 
ثبت کنند. این تراکنش آزمایشی تنها یک دقیقه طول کشیده و سپس رمزارزها 

به کیف متقاضی ارسال می شوند.
تراکنش های آزمایش��ی را می توان در جس��ت وجوگر پلتفرم آزمایش��ی با 
جزئیات��ی نظیر زمان، مقدار، آدرس کیف TestTonBot و آخرین تراکنش 

ثبت شده مشاهده کرد.
تلگرام دو ماه قبل بستر تست شبکه TON و نرم افزار مدیریت نود آن را 
راه اندازی کرد. آن طور که تسترهای این سیستم گفته اند، سرعت تراکنش در 

شبکه بالکچین تلگرام فوق العاده باالست.

»جهان صنعت«- س��ازمان صدا و سیما 
 VOD تمام��ی ش��بکه های  ب��ر  نظ��ارت 
کش��ور را برعهده گرفته اس��ت. با این اقدام، 
صدا و سیما می تواند اطمینان داشته باشد که 
انحصارگرایی اش از میان نمی رود. س��ازمان 
صدا وسیما، یک سازمان کامال انحصاری است 
اما فضای مجازی این انحصارگرایی را شکسته 
 IGTV است. اینستاگرام با ایجاد تکنولوژی
و پیام رس��ان های بین المللی با ایجاد قابلیت 
به اش��تراک گذاری ویدئوها انحصارگرایی را 
از صدا و س��یما گرفته اند. با اینکه نتفلیکس و 
پارامونت تحریم و فیلتر هستند، اما راه اندازی 
ش��بکه های VOD مانند فیلیم��و، آپارات و 
استارت آپ های مشابه در کشورمان به شکسته 
شدن انحصارگرایی صدا و سیما کمک کرده اند. 
صدا و س��یما هم نس��بت به فضای مجازی و 
هم اس��تارت آپ های VOD همواره شکایت 
داشته است اما اکنون به نظر می رسد مشکل 
صدا و سیما با تحت نظارت درآوردن شبکه های 
VOD رفع شده است. به نظر می رسد اتفاقی 
مشابه رخدادی که برای تاکسی های اینترنتی 
 VOD رخ داده اس��ت را در مورد شبکه های
شاهد هستیم. در واقع سرنخ زنجیره اتفاقات 
رخ داده ط��ی روزهای گذش��ته به حفاظت 
از انحصار صدا و س��یما می رس��د. فیلتر شدن 
س��ایت های منتش��رکننده فیلم و سریال از 
یک س��و  و تحت نظارت گرفتن ش��بکه های

VOD از س��ویی دیگ��ر می توانن��د بیانگر 
تالش صدا و س��یما برای انحصارگرایی باشد. 
با این همه حتی اگر راه های مشاهده فیلم و 
سریال های خارجی نیز به طور کامل مسدود 
شوند، صدا و س��یما نمی تواند جذب مخاطب 
کند. این سازمان برای جلب مخاطب همواره 
از سیاس��ت حذف رقیب استفاده کرده و این 
اق��دام در رابطه با یک س��ازمان انحصارطلب 

عجیب نیست.
چندی پیش گفته ش��د مسوولیت صدور 
مجوز تولید آثار در VODها )مثل فیلیمو و 
نماوا( هم از این پس به معاونت فضای مجازی 
صداوسیما محول شده و حاال مدیر این اداره 
ضمن تایید ش��ایعات، به بخشی از دغدغه ها 

پاسخ داده است.
VOD ها باید از صدا و سیما مجوز بگیرند 
علی اکب��ر محمودی مهری��زی، مدیر اداره 
کل تامی��ن و تولید تلویزیون تعاملی معاونت 
فضای مجازی طی مصاحبه ای با رس��انه های 
رس��می، به صورت رس��می تایید کرد مجوز 
محتوای پخش شده از  VODها به صداوسیما 
رس��یده اس��ت. از طرفی این اداره فراخوانی 
برای دریافت فیلمنامه نیز داده و قرار اس��ت 

س��ریال هایی را به صورت تعاملی و با نظارت 
کامل صداوسیما بسازد.

وی در پاس��خ به این پرسش که دریافت 
مج��وز برای پخ��ش محتوا در س��امانه های 
ویدئوی آنالین درخواستی یا همانVODها 
ش��امل نظارت صداوسیما بر چه بخش هایی 
می ش��ود و اینکه افراد پیش از تولید باید به 
چه کسی مراجعه کنند گفت: در مورد نظارت 
بر سامانه های ویدئویی و VODها، سازمان 
تنظیم گر صوت و تصویر فراگیر مسوول است 
که مجوزه��ای متعددی را ه��م صادر کرده 
اس��ت اما این اداره کل بازبینی پیش از تولید 
 VOD فیلمنامه  ها برای پخش در سامانه  های

را بر عهده دارد.
محمود ی مهری��زی در رابط��ه ب��ا زم��ان 
عملیاتی ش��دن نظارت انحصاری صداوسیما 
بر فرآینده��ای تولید محتوای حرفه ای برای 
انتشار در س��رویس هایVOD و IPTVها 
گفت: این اتفاق از همین االن مقدور اس��ت 

و به طور معم��ول این نوع فعالیت در فضای 
مج��ازی بر عهده س��ازمان ص��وت و تصویر 
فراگیر در س��ازمان صداوسیما است. از طرف 
دیگ��ر نظارت بر فرآینده��ای تولید محتوای 
  VODحرفه ای برای انتشار در سرویس های
و IPTVه��ا نیز به طور انحصاری در اختیار 
صداوسیما قرار دارد. وقتی این موضوع اعالم و 
ابالغ شد، مجموعه هایی در این زمینه فعالیت 
می کردند و در مقطعی این بحث مطرح شد که 
این مجموعه ها باید زیر نظر نظارت س��ازمان 

صداوسیما هدایت شوند.
وضعیت نمایش خانگی � 

از این پس هر تهیه کننده و کارگردانی برای 
تولید و انتشار محتوای خود در سرویس های

VOD بای��د ب��ه اداره کل تولی��د و تامی��ن 
صداوس��یما مراجعه کند. او در رابطه با اینکه  
آیا ممکن اس��ت این تغییر کاربری، تغییری 
در محتوا، سوژه ها و رویکردهای سریال های 
ش��بکه نمایش خانگی به وجود آورد یا خیر 

بیان کرد: برخی ضوابط در صداوسیما وجود 
دارد و تا وقتی که س��ریال، فیلم، مس��تند و 
دیگر برنامه ها تولید می ش��وند، از این ضوابط 
پیروی می شود. اما به واسطه اینکه به بعضی 
از موضوعات و ژانرها در صداوسیما پرداخته 
نمی شود یا محدودیت وجود دارد )و همچنین 
وقتی ما محتوایی را برای مخاطب گس��ترده 
در تلویزی��ون پخش می کنی��م، افراد زیادی 
در تقس��یم بندی  های مختلف سنی، جنسی، 
تحصیالت و... را در بر می گیرد و درگیر می کند 
در حالی که در سینما یا در ویدئو رسانه، افرادی 
با تعداد بس��یار کمت��ر و با برنامه ریزی قبلی، 

مخاطب یک محصول قرار می گیرند.
او اف��زود: دقت الزم در رعایت ضوابط باید 
صورت گی��رد( موضوعاتی مانند خش��ونت، 
فیلم های ترس��ناک یا مس��ائلی از این دست 
هستند، به راحتی قابلیت پرداخت در تلویزیون 
را ندارند و نمی توانید حتی ساعت ۱۲ شب هم 
در تلویزی��ون پخش کنید اما چنین کاری را 

می توان با در نظر گرفتن سن و سال مخاطب 
در فضای مجازی تولید و پخش کرد.

مهریزی در ادامه بی��ان کرد: اینکه ما در 
یک قصه ملودرام یا اکش��ن ضوابط را جابه جا 
کنیم، به مشکل برمی خوریم. به طور مثال ما 
معتقد نیس��تیم که بدحجابی یا آرایش زیاد 
می تواند برای مخاطب جذابیت ایجاد کند تا 
برای تماشای یک اثر جلب شود، این جذابیت 
به قصه یک اثر تعلق دارد و یک بازیگر حتی 
اگر چهره جذابی هم نداش��ته باش��د با بازی 
حرفه ای، کارگردان��ی خوب مخاطب خود را 
پیدا می کند. ضمن اینکه ضوابط مربوطه در 
صداوسیما خاس��تگاه قانونی و شرعی دارد و 

بر اساس عرف است.
VOD � ه�ا برنامه های بهت�ری تولید 

می کنند
او تاکید کرد: با این حال اینگونه نیست که 
تصور شود هر آنچه را که پیش از این بیرون از 
صداوسیما ساخته می شد دیگر تولید نمی شود 
یا ممنوعیتی نسبت به آن وجود دارد، به طور 
مثال در حوزه مباحث سیاس��ی ما تا حدودی 
می  توانی��م در تلویزیون ب��ه آن ورود کرده و 
سریال بسازیم. سریال  های اخیر به گونه ای بود 
که واکنش وزارتخانه  ها را در پی داشت اما در 
خارج از صداوسیما درVODها خیلی بهتر و 

دقیق تر می توان برنامه را تولید کرد.
مهری��زی به خصوص با اش��اره به واکنش 
VOD نتفلیکس ب��ه فعالیت های یک��ی از
های کش��ور نیز مدعی ش��د که این اتفاق و 
نظارت صداوسیما بر این سامانه ها تاثیری در 
فرآیند پخش فیلم ها و س��ریال های خارجی 

نخواهند داشت.
او گف��ت: به جز برنامه های��ی که به رژیم 
صهیونیس��تی تعلق دارد و کشور ما آن را به 
رسمیت نمی شناسد محدویت دیگری وجود 
ندارد. ما حتی آمادگی داریم به هر تعداد فیلم 
و سریال قابل انتشار وجود دارد با وی اودی ها 
یکجا طی سال آماده سازی کنیم و در ترجمه، 
دوبله و ... مشارکت داشته باشیم تا هم هزینه ها 
کاهش پیدا کند و هم تدارکی برای عرضه در 

طول سال دیده شود.
مهری��زی بیان کرد: ما رویکردی با عنوان 
اصالح تصویر داریم که برای محتواهایی است 
که برای ما ساخته نمی شود و صحنه هایی دارد 
که ممکن اس��ت با عرف کش��وری هماهنگ 
باش��د اما با عرف ما منطبق نیس��ت. در این 
فیلم و س��ریال ها هم با همین رویکرد اصالح 
تصاویر، تولیدات روی خروجی قرار می گیرند. 
اکن��ون هم در آی پی تی وی ها به وفور فیلم و 

سریال های خارجی داریم.

VODها تحت نظارت صداوسیما قرار می گیرند

توسعهانحصارطلبی

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح وی پی ان قانونی 
در دست بررسی کمیته فیلترینگ است، گفت: دسترسی به 
اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی و اجتماعی کاربران 

از دالیل اجرای این طرح است.
 VPN به گزارش مهر، حمید فتاحی با بیان اینکه طرح
قانونی در س��ال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت 
مطرح ش��ده بود و هم اکنون این شرکت مسوولیتی در این 
باره ندارد گفت: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه طبق تقسیم کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام 

داده، متولی و مسوول این موضوع است.
وی گف��ت: ه��دف از اج��رای این طرح آن اس��ت که به 
نحوی برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقش��ار مختلف مردم که 

با توجه به شرایط ش��غلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی 
برای دسترس��ی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این 

دسترسی استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: برای 
مثال طبق این طرح اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و 
اقشار مختلف جامعه می توانند دسترسی های خاص خودشان 

را به اینترنت داشته باشند.
فتاح��ی اضافه کرد: هم اکن��ون کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای محرمانه در حال کار روی این موضوع است و شرکت 

ارتباطات زیرساخت مسوول و متولی VPN قانونی نیست.
معاون وزیر ارتباطات درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: 
شاید VPN قانونی عبارت درستی نباشد و عبارت درست تر 
آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر 

بنا بر مقتضیات شغلی.
فتاحی گفت: به عنوان مثال یک اس��تاد دانشگاه نیاز به 
دسترسی به یک سری از سایت های علمی دارد که به دلیل آنکه 
ما را تحریم کردند یا بنابر هر دلیلی فیلتر شده است و نمی تواند 
از سایت های مورد نظر استفاده کند یا یک پزشک، نیاز دارد به 

خاطر مطالب مدنظر پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته 
باشد.وی ادامه داد: اینکه بخواهیم برای کل اینترنت کشور یک 
قاعده یکسان بگذاریم و دسترسی یک کودک هشت ساله را 
با یک استاد دانشگاه یکسان کنیم این اصول منطقی نیست. 
براین اس��اس نیاز است ساماندهی دسترسی به اینترنت به 
نحوی انجام شود تا افراد براساس مقتضیات و نیازشان بتوانند 

دسترسی های متفاوتی به اینترنت داشته باشند.
فتاحی با بیان اینکه در این زمینه به ما ابالغی برای تغییر 
و طبقه بندی دسترسی کاربران نشده و فعال موضوع در دست 
بررسی کارگروه فیلترینگ است، خاطرنشان کرد: سازوکار فنی 
این طرح باید پیش بینی شود و پس از آن در صورت ابالغ از 

سوی زیرساخت انجام می شود.

اینترنت ملی روس��یه از روز گذش��ته به طور آزمایش��ی 
راه اندازی شد.

ب��ه گ��زارش مهر به نقل از یورونیوز، روز گذش��ته قانون 
»اینترن��ت ملی« در روس��یه اجرایی و به طور آزمایش��ی از 
اینترنت کل جهان جدا شد.طبق این قانون یک شبکه اینترنت 
مستقل برای روس��یه ایجاد شده است.به گفته قانونگذاران 
روس، اینترنت ملی برای محافظت از  Runet)اینترنت این 
کشور( در خصوص حمالت سایبری یا تهدیدهای خارجی 

طراحی شده است.
قانون »اینترنت ملی« به س��ازمان نظارت بر مخابرات و 
رسانه های روسیه این کش��ور )Roskomnadzor( اجازه 
می دهد در صورت حمله سایبری، Runet  را از شبکه اینترنت 
جهانی مجزا کند.الکس��اندر ژاروف رییس سازمان نظارت بر 
مخابرات و رس��انه های روسیه نیز اعالم کرد فقط در شرایط 

اضطراری اینترنت جهانی مسدود می شود یا سرویس مورد 
نیاز از طریق تهیه کنندگان خاصی ارائه خواهد شد.

طب��ق این قان��ون باید تجهیزات خاصی نصب ش��ود تا 
تهیه کنندگان اینترنت بتوانند ترافیک را فیلتر و دسترسی 
به اطالعات غیر قانونی را محدود کنند. حال آنکه هرچند این 
قانون اجرایی شده اما تجهیزات جدید و مورد نیاز آن تکمیل 

نشده اند.به گفته کارشناسان هزینه اجرای این قانون بالغ بر 
۳۰ میلیارد روبل ) معادل 4۲4 میلیون یورو( می شود که از 
این میزان ۲۰/8 میلیارد روبل)۲۹4 میلیون یورو( صرف خرید 
تجهیزات جدید می شود.آنتون فیشرمن یکی از مدیران پروژه 
در شرکت امنیت س��ایبریGroup-IB  معتقد است این 
قانون توجیه دارد. او در این باره می گوید: با توجه به شرایط 
ژئوپلتیکال و ریسک های احتمالی از جانب کشورهای دیگر این 

قانون برای محافظت از کشور طراحی شده است.

معاون وزیر ارتباطات:

VPN قانونی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بررسی می شود

اینترنت ملی روسیه راه اندازی شد

رویداد

نگاه 

ضربوشتمبیماردریکبیمارستان
از بیمارستانی در رضوانشهر کلیپی منتشر شده است که در آن ساعت 
یک بامداد یک بیمار قلبی به بیمارستان مراجعه می کند اما تمامی پرسنل 
این بیمارستان خواب بوده اند و پس از اعتراضات مداوم بیمار و همراهش، 
حراست بیمارستان به همراه پرستاران و دیگر پرسنل، با بیمار و همراهش 
برخورد فیزیکی شدید کرده و آنها را از بیمارستان بیرون می کنند. یکی از 
خبرهایی که این روزها واکنش های بسیاری از کاربران را به همراه داشته 
اس��ت، خبر احداث یک مدرس��ه غیرانتفاعی برای پسر حداد عادل است. 
بسیاری از کاربران همچنان نگران ویران شدن جنگل های هیرکانی در اثر 

انتقال آب دریای خزر به سمنان هستند.

شبکه های اجتماعی

آگهي تغييرات ش��ركت س��رمايه گذاري حمل ونقل آذر كوهسار خوي با مسووليت 
محدود به ش��ماره ثبت 2393 و شناسه ملي 10861839743 به استناد صورتجلسه 
مجم��ع عمومي فوق العاده مورخ 1398/04/26 و مجوز ش��ماره 21773/57 مورخ 
1398/05/13 اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان آذربايجان غربي تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1- شركت سيصدوچهار حمل ونقل سامان بار شمس خوي به شماره ثبت 
2022 و شناسه ملي 14000036338 به نمايندگي آقاي بالل محمودزاده به كدملي 
2899749285 با دريافت كليه سهم الشركه خود به مبلغ سه ميليون ريال از صندوق 
ش��ركت ، از شركت خارج گرديد و هيچ حق و حقوقي در شركت ندارد. 2- شركت 
حمل ونقل جاده اي داخلي كاالي توانمند آذرابادگان با مسووليت محدود به شماره ثبت 
2325 به نمايندگي آقاي علي اصغر نادرعلي به كد ملي 2800888598 با دريافت كليه 
سهم الشركه خود به مبلغ سه ميليون و سيصد هزار ريال از صندوق شركت ، از شركت 
خارج گرديد و هيچ حق و حقوقي در شركت ندارد. 3- سرمايه شركت از مبلغ چهل و 
دو ميليون و سيصد هزار به مبلغ سي و شش ميليون ريال كاهش يافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه شركت به شرح فوق اصالح گرديد. اسامي شركاء و ميزان سهم الشركه: 
1- شركت حمل ونقل جاده اي داخلي كاالعليلو بارخوي سهامي خاص به شماره ثبت 
2599 داراي سه ميليون ريال سهم الشركه 2- شركت حمل ونقل بارباران سيه باز با 

مسووليت محدود به شماره ثبت 2528 داراي سه ميليون ريال سهم الشركه 3- شركت 
راه بران ترابرخوي با مسووليت محدود به شماره ثبت 1631 داراي سه ميليون ريال 
سهم الشركه 4- شركت حمل ونقل مسعودبارخوي سهامي خاص به شماره ثبت1452 
داراي سه ميليون ريال سهم الشركه 5- شركت حمل ونقل داخلي سامان بارخوي سهامي 
خاص به شماره ثبت 1377داراي سه ميليون ريال سهم الشركه 6- شركت حمل ونقل 
ترمينال كاميون داران شهرستان خوي با مسووليت محدود به شماره ثبت 109داراي سه 
ميليون ريال سهم الشركه 7- شركت حمل ونقل اسكان پره بار سهامي خاص به شماره ثبت 
1551داراي سه ميليون ريال سهم الشركه 8- شركت حمل و نقل خوي بار با مسووليت 
محدود به شماره ثبت 701 داراي سه ميليون ريال سهم الشركه 9- شركت حمل ونقل 
ظفركاران خوي سهامي خاص به شماره ثبت 653 داراي سه ميليون ريال سهم الشركه 
10- شركت حمل ونقل جاده اي قيزيل بار با مسووليت محدود به شماره ثبت 596 داراي 
سه ميليون ريال سهم الشركه 11- شركت حمل ونقل معين بارخوي با مسووليت محدود 
به شماره ثبت 778 داراي سه ميليون ريال سهم الشركه 12- شركت تعاوني كاميونداران 

خود راننده به شماره ثبت 377 داراي سه ميليون ريال سهم الشركه
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربي
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري خوي )647949(

آگهي ثبتي

سازمان قطار شهري تبريز و حومه در نظر دارد انجام عمليات با اطالعات 
عمومي به شرح ذيل را از طريق مناقصه دو مرحله اي و پس از ارزيابي كيفي 

به شركت واجد شرايط و صالحيت دار واگذار نمايد:
1- كارفرما: سازمان قطار شهري تبريز و حومه

2- عنوان مناقصه: خريد، حمل، نصب، تست، راه اندازي و آموزش سيستم 
  )backbone( دوربين مدار بسته امنيتي طرح جديد به همراه بستر ارتباطي

خط يك قطار شهري تبريز
3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: طبق آيين نامه تضمين 
معامالت دولتي )مصوبه شماره 123402/ ت 50659 ه� مورخ 94/9/22 

هيات وزيران(
4- محل تامين اعتبار: اعتبارات عمراني

5- محل و زمان فروش اسناد ارزيابي كيفي: اسناد ارزيابي كيفي از تاريخ 
1398/8/12 لغايت 1398/8/18 )در س��اعات اداري( به فروش مي رسد. 

واجدين شرايط جهت خريد اسناد با ارائه معرفي نامه كتبي و رسيد واريز 
مبلغ 300/000 ريال به حساب جاري 9100065 به نام سازمان قطار شهري 
تبريز نزد بانك سپه شعبه 29 بهمن تبريز )كد 518( به آدرس تبريز بلوار 
29 بهمن س��ازمان قطار ش��هري تبريز و حومه- دفتر قراردادها )تلفن: 

33290427- 041( مراجعه نمايند.
6- محل و زمان تحويل اسناد تكميل شده ارزيابي: محل تحويل 
اسناد به آدرس تبريز- بلوار 29 بهمن دبيرخانه سازمان قطار شهري 
تبريز و حومه و حداكثر تا س��اعت 14 روز ش��نبه م��ورخ 1398/9/2 

مي باشد.
7- مدت اعتبار پيشنهادها: 180 روز از آخرين مهلت تسليم پيشنهادها.

ضمنا اين آگهي در سايت سازمان به نشاني www.Tabrizmetro.ir  درج 
مي گردد و هزينه درج 2 نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شناسه آگهی:646724
سازمان قطار شهري تبريز و حومه

آگهیفراخوانارزیابيكیفيمناقصهعموميتامینكنندگان
نوبت دومشماره )98-465(
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وام جدید ۲۰ میلیون تومانی برای متقاضیان مسکن مهر
مدیرعامل شرکت عمران پردیس از پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ 
درصد به خریداران عرصه مسکن مهر خبر داد. مهدی هدایت با اشاره به اینکه تاکنون 
عرصه )زمین( ۱۰5۰۰ واحد مسکن مهر پردیس به ارزش حدود 35۰ میلیارد 
تومان واگذار شده است، اظهار کرد:  همه خریداران عرصه مسکن مهر پردیس که 
جزو مشتریان خوش حساب باشند، می توانند پس از خرید عرصه از تسهیالت ۲۰ 
میلیون تومانی از محل اوراق حق تقدم استفاده کنند. وی ادامه داد: این تسهیالت 
برای خرید عرصه مسکن مهر جعاله )تعمیر( بوده که سود آن ۱۸ درصد است. وی 

تاکید کرد: این وام فرصتی برای خریداران عرصه مسکن مهر خواهد بود.

ایتالیا شرکت هواپیمایی ماهان را تحریم کرد
مهر- یک روزنامه ایتالیایی روز جمعه از تصمیم دولت این کشور مبنی بر 
ممنوعیت پرواز یک شرکت هواپیمایی ایران به ایتالیا خبر داد. در پی سفر اخیر 
وزیر خارجه آمریکا به رم، یک روزنامه ایتالیایی روز جمعه از تصمیم دولت این کشور 

مبنی بر ممنوعیت پرواز یک شرکت هواپیمایی ایران به ایتالیا خبر داد.
بر اساس این گزارش، روزنامه ایتالیایی )ال استامپا( گزارش داد که دولت ایتالیا 
مانند دیگر کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان تحت فشارهای آمریکا پرواز 
شرکت هواپیمایی ماهان به این کشور را ممنوع کرده است. این روزنامه لغو مجوز 
پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به ایتالیا را از جمله مهم ترین موضوعات مطرح در 
سفر اخیر  مایک پمپئو  وزیر خارجه آمریکا به این کشور طی ماه گذشته اعالم کرد. 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به رم 

تا ۱5 دسامبر )۲۴ آذر( ادامه خواهد داشت.
مقصود اسعدی سامانی درباره علت تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی 
ایتالیا اظهار داشت: آمریکایی ها در راستای ادامه تحریم هایی که روی شرکت های 
هواپیمایی ایرانی داشته، اخیرا به ایتالیا فشار آورده تا جلوی پروازهای ماهان را 
بگیرد. وی افزود: ماهان در گذشته به بسیاری از کشورهای اروپایی پرواز داشته 
که در حال حاضر انگلیس این شرکت هواپیمایی را تحریم کرده، تنها به 3 کشور 
اروپایی پرواز دارد. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی یادآور شد: قرار است تا ۱5 
دسامبر )۲۴ آذر( پروازهای ماهان به رم و میالن ادامه داشته باشد و پس از آن 

دیگر هواپیماهای این شرکت هواپیمایی به ایتالیا نخواهد رفت.

آزادراه باکو به رشت و اردبیل احداث می شود
وزارت راه- وزیر راه و شهرسازی گفت: قرار است اتوبان باکو- آستارا به رشت 
و اردبیل متصل شود. محمد اسالمی درخصوص دستاوردهای اجالس کشورهای 
غیرمتعهد در کشور آذربایجان اظهار داشت: در حاشیه اجالس کشورهای غیرمتعهد 
که رییس جمهوری ایران نیز در آن حضور داشت، مذاکراتی با همتایان خود در آن 
کشورها داشته ایم. وی افزود: به نظر می رسد سطح ارتباطات ایران با کشور آذربایجان 
به بهترین سطح خود رسیده و این جزو پیشرفت های دیپلماسی کشور است. سطح 
تعامالت ارتقا یافته و تفاهمات و توافقات دو کشور در حیطه همکاری های فضایی بهتر 
و صمیمی تر شده است. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران در 
سه فصل با کشور آذربایجان گفت و گو کرد که یکی از موارد موضوع تعامالت ریلی 
است که آستارای ایران به کشور آذربایجان متصل شود. این مسیر تا رشت ادامه یافته 
و در حال حاضر آنها خواهان تداوم این خط ریلی از رشت به آستارا هستند و اینکه 
سریع تر انجام شود. وی ادامه داد: در این زمینه روی ترمینالی به نام آستارا- آستارا 
کار شده بود که بار تا آستارا ایران رسانده شود و از آنجا توسط قطارهای کشور 
آذربایجان حمل شود. در حاشیه ای اجالس بر گسترش این ترمینال توافق شد که 

یکی از پروژه های مشترک ما با کشور آذربایجان به شمار می آید.

در شرایطی که قیمت مسکن شهر تهران در خبر
مهرماه رشد ناچیز ۰/۴ درصد را تجربه کرد، تورم 

ملک در ۱۰ منطقه جنوبی تهران منفی شد.
مهرماه امس��ال تورم بازار مس��کن در اغلب 
مناطق جنوبی ش��هر تهران منفی شد. مطابق 
پیش بینی ها پس از کاهش قیمت مس��کن در 
مناطق شمالی تهران، روند افت قیمت به مناطق 
جنوبی سرایت کرد. مهرماه ۱3۹۸ قیمت مسکن 
در ۱۰ منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران 
شامل مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱5، ۱۶، ۱۸ 
و ۲۱ و چهار منطقه واقع در نیمه شمالی شهر 
ش��امل مناطق ۴، 5، ۷ و ۲۱ کاهش پیدا کرد. 
بیشترین افت قیمت در منطقه ۲۱ با ۱۸ درصد 
کاه��ش ماهیانه رخ داد. همچنین مناطق ۱5، 
۱۶ و ۲۲ به ترتیب ۱۱ درصد، ۷/5 درصد و ۱۱ 

درصد کاهش ماهیانه قیمت را تجربه کردند.
مناط��ق ۴ و 5 به عنوان کانون معامالت به 
ترتیب با کاهش ۱/5 و ۶/5 درصد قیمت نسبت 
به شهریورماه مواجه شدند. هم اکنون میانگین 
قیمت آپارتمان در مناطق ۴ و 5 به ترتیب ۱3 
و ۱۴/۶ میلیون تومان در هر متر مربع اس��ت. 
بررسی ها نشان می دهد تورم مسکن در مناطق 
مصرفی تهران منفی شده و نمی توان رشد ۰/۴ 
درصد معدل کل را به تمام مناطق تعمیم داد. 
مهرماه امسال قیمت خانه در مناطق یک تا سه 
پایتخت به ترتیب ۷/۶، ۹ و 5/3 درصد افزایش 
یافت که در رشد میانگین قیمت کل تاثیرگذار 
بود. اما با توجه به حجم پایین معامالت در کل 
ش��هر تهران، افزایش یا کاهش قیمت ماهیانه 
نمی توان��د مالکی ب��رای ارزیابی وضعیت کلی 

بازار تلقی شود.
میانگین قیمت مسکن در ۱۰ منطقه جنوبی 
تهران در مجموع ش��ش درصد در مقایس��ه با 
شهریور ماه کاهش یافت که این میزان کاهش 
قیمت مسکن در یک ماه آن هم در شرایطی که 
حجم معامالت خرید مسکن افزایش یافته است 
به نوبه خود قابل توجه و نشان دهنده یک پیام 
مهم برای بازار مسکن است مبنی بر اینکه فعال 
بازار مسکن حتی در صورت افزایش محسوس 
حجم معامالت خرید آپارتمان، ظرفیتی از بابت 
رش��د محس��وس قیمت ها ندارد. این درحالی 
است که عمده معامالت مصرفی مسکن در این 
۱۰ منطقه متمرکز ش��ده و این موضوع نشان 
می ده��د به رغم افزای��ش ۰/۴ درصدی قیمت 
مس��کن در مهرماه در کل شهر تهران، قیمت 
واحدهای مس��کونی در مناطق کانون تقاضای 
مصرفی واحدهای مس��کونی برای سومین ماه 

پیاپی کاهشی بوده است.
مطابق گزارش بانک مرکزی تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 3۴۰۰ فقره 

رسید که نسبت به ماه قبل ۲۲ درصد افزایش 
و نسبت به ماه مش��ابه سال قبل ۶3/۷ درصد 
کاهش نشان می دهد. متوسط قیمت یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده نیز ۱۲ 
میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰/۴ و ۴۷/۷ 
درصد افزایش نش��ان می دهد. در بین مناطق 
۲۲ گانه ش��هر تهران، مطابق معمول بیشترین 
متوسط قیمت به منطقه یک معادل ۲۶ میلیون 
و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع و کمترین آن 
با 5 میلیون و 5۲۰ هزار تومان در هر متر مربع 
به منطقه ۱۸ اختصاص داشته است. ارقام مزبور 
نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴3/۷ و 

5۲/۷ درصد افزایش نشان می دهند.
پیش بینی کارشناسان از بازار مسکن � 

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، 
افزایش تعداد معامالت مسکن در کنار کاهش 
نرخ تورم را دو موضوع امیدوارکننده در اقتصاد 
ایران دانست. همچنین مصطفی قلی خسروی، 
رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت: در شش 
ماهه دوم س��ال پیش بینی می کنیم معامالت 
مسکن به تدریج افزایش پیدا کند اما رشد قیمت 

نخواهیم داشت.
حسن محتش��م، عضو هیات مدیره انجمن 
انبوه س��ازان تهران نیز با بیان اینکه کس��ادی 
معامالت مسکن تا شب عید ادامه خواهد داشت، 
گفت: رکود فعلی بی سابقه نیست و در سال های 

۱3۶۴ و ۱3۶5 نی��ز ب��ا توجه به افت ش��دید 
معامالت 3۰ تا ۴۰ درصد برگشت قیمت داشتیم 
اما هم اکنون نمی توان انتظار داش��ت قیمت ها 
بی��ش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ در حالی 

که جهش حدود ۲۰۰ درصد بوده است.
همچنین سلمان خادم المله، کارشناس بازار 
مس��کن، ثبات بازارهای رقی��ب از یک طرف و 
سیاس��ت های انبساطی دولت را منجر به رونق 
نس��بی بازار مسکن در مهرماه دانست و گفت: 
حداقل تا سه سال آینده نمی توان انتظار تحول 
جدی در معامالت مس��کن داشت و قیمت ها 

جهش نخواهد کرد.
قیم�ت مس�کن در منطق�ه 1 � تهران 

4۰درصد ارزان شد
همچنین نایب ریی��س اتحادیه امالک با رد 
گ��زارش وزارت راه درباره بازار مس��کن  گفت: 
در منطق��ه یک تهران ن��ه تنها افزایش قیمت 
نداش��ته ایم، بلکه قیمت ه��ا ۴۰ درصد کاهش 

یافته است.
حسام عقبایی در گفت وگو با تسنیم با طرح 
این س��وال که منبع آمار وزارت راه و شهرسازی 

برای قیمت بازار مسکن چه بوده که از افزایش 
۱3 درصدی قیم��ت در منطقه یک خبر داده 
است، اظهار کرد: آمار سامانه امالک و مستغالت 
چنین چیزی را تایید نمی کند. وی ادامه داد: از 
سال ۹۴ تا امروز قرار بوده وزارت راه و شهرسازی 
سامانه ملی اسکان و امالک را راه اندازی کند اما 
تاکنون این اتفاق نیفتاده اس��ت. از سوی دیگر 
مرکز آمار ایران نیز چنین آماری از بازار مسکن 

را در اختیار ندارد.
وی تاکی��د ک��رد:  بر خالف گ��زارش وزارت 
راه و شهرس��ازی ک��ه در آن از افزای��ش حدود 
۱3/5 درصدی متوسط قیمت مسکن منطقه 
ی��ک تهران خبر داده، بای��د به این نکته توجه 
شود که بیشترین واحدهای بزرگ، الکچری و 
گرانقیمت ایران در منطقه یک واقع شده و اتفاقا 
این واحدها بیشترین افت قیمت را طی ماه های 

اخیر تجربه کرده اند.
سرچ وزارت راه در آمار سامانه کد رهگیری

نایب ریی��س اتحادی��ه مش��اوران امالک با 
اش��اره به اینکه کاهش قیمت واحدهای بزرگ 
متراژ، الکچری و گرانقیمت منطقه یک تهران 

بیش از ۴۰ درصد بوده اس��ت، ادامه داد: وزارت 
راه و شهرسازی از اتحادیه مشاوران امالک آماری را 
نگرفته اند و احتماال در سامانه امالک و مستغالت 
به اصطالح »سرچ« کرده و گزارش های ماهانه را 

بر اساس آن منتشر می کنند.
وی با اعالم اینکه بخشی از قراردادهای بازار 
مس��کن تهران به خص��وص در منطقه یک در 
سامانه کد رهگیری ثبت نمی شود، تصریح کرد: 
منطقه یک شامل خیلی از نقاط تهران است که 
اگر لواسان را حساب کنیم،  شمیرانات را نیز شامل 
می شود. اما چنانچه منطقه یک شهرداری تهران 
را در نظر بگیریم باز هم بخشی از معامالت در 

سامانه کد رهگیری ثبت نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه آمارها نسبی بوده و مبین 
رش��د حدود متری چهار میلیون تومان قیمت 
مسکن در منطقه یک نیست، اضافه کرد: با توجه 
ب��ه اینکه قیمت امالک منطقه یک با توجه به 
بزرگی  متراژ )۲۰۰ تا 5۰۰ مترمربع( و الکچری 
بودن بسیار باالست و به همین دلیل قدرت خرید 

هر کسی به این واحدها نمی رسد.
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به این مس��اله نیز 
این واحدها بیشترین شکست و افت قیمت را 

داشته اند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک میزان 
کاهش قیمت مسکن در منطقه تهران را بیش 
از ۴۰ درصد اعالم کرد و با بیان اینکه بررس��ی 
کف بازار مس��کن حاکی از آن اس��ت که آمار 
وزارت راه و شهرس��ازی با واقعیت ها نمی خواند، 
گفت:  کاهش قیمت در همه مناطق روی داده 
است، البته در برخی ساختمان های خاص مانند 
برج ه��ا و مجتمع ها مال��کان واحدهای خود را 
خالی نگه داشته اند. این واحدها قبل از گرانی ها 
به قیمت متری میلیون 5۰، در دوره گرانی متری 
۷۰ میلیون و االن با قیمت متری ۱۰۰ میلیون 
تومان عرضه می شود که هیچ مشتری ای ندارد.

عقبایی یادآور شد: واحدهایی را در شمیرانات 
س��راغ داریم که با وجود کاهش قیمت، مالکان 
آنها قصد فروش ندارند و می خواهند سوداگری 
کنند و قصدی برای خروج از بازار مسکن ندارند. 
وی تاکید کرد: مالکان این قبیل واحدها آنها را 
از سال ۹۷ خالی گذاشته و اوایل سال گذشته 
آن را به ازای هر مترمربع ۷۰ میلیون ، در تیرماه 
۹۰ میلی��ون و امروز هم ب��ا رقم ۱۰۰ میلیون 
تومان قیمت گذاری کرده اند. این واحدهای نه 
خریداری دارد و نه اینکه معامله در این واحدها 

انجام می شود.
وی بیان ک��رد: اگر وزارت راه و شهرس��ازی 
)دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن( این نوع 
قیمت ها را وارد آمار خود کرده باشد به هیچ وجه 

پذیرفتنی نیست. 

کاهش شدید قیمت مسکن در تهران 

سقوط آزاد

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران:
اولویت اصلی وزارت بهداشت، تجهیز اورژانس های کشور است

وزی��ر بهداش��ت در آیی��ن افتت��اح اورژانس مرکز 
دانشگاهی رازی رشت در جمع خبرگاران اولویت اصلی 
را در تجهیز اورژانس های موجود در کش��ور دانست و 
خاطر نشان کرد: در استان گیالن نیز، با وارد شدن این 
اورژانس در چرخه س��المت استان، بار بزرگی از دوش 

اورژانس های قدیمی برداشته شد. 
مق��ام عالی وزارت بهداش��ت، از نوس��ازی س��ایر 
اورژانس ه��ای اس��تان در آینده ای نزدی��ک خبر داد و 
افزود: با تمام توان در تالش هس��تیم بیمارستان ۴۰۰ 
تختخوابی را تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری برسانیم و 
این مهم در کنار همکاری رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن و نماینده های استان محقق خواهد شد. نمکی 

در پایان  با تصریح عدم کمبود دارو در سطح کشور، گفت: با وجود تحریم های موجود و شرایط کنونی، همان طور که در ابتدای 
قبول مسوولیت به مردم شریف ایران قول داده بودم، اجازه نخواهیم داد کمبود دارو در کشور وجود داشته باشد.

فضای کنونی، بهار لوازم خانگی ایرانی محسوب می شود
سعید شیرکوند، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی 
و زیربنایی معاون اول رییس جمهور در سفر به گیالن به 
اتفاق معاون امور اقتصادی استانداری و رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان گیالن طی بازدید از 
واحدهای صنعتی شهرستان رشت از نزدیک در جریان 

مشکالت زیربنایی بخش تولید قرار گرفت.
سعید شیرکوند به رفع مشکل واحدهای صنعتی 
س��لولزی و تولید کننده اوراق فش��رده چوبی از طریق 
کشت صنعتی چوب و همچنین واردات چوب با پوست 
اشاره کرد و گفت: مشکالت به صورت دسته بندی شده 
در قال��ب یک پروژه تعریف و راهکار آن نیز به معاونت 
ریاست جمهوری پیشنهاد و ارس��ال شود تا در اسرع 

وقت اقدامات مرتبط انجام شود. 
وی در ادامه خاطر نش��ان کرد: در راس��تای حل این مش��کل برای برخی کارخانجات استان مازندران مجوز واردات چوب با 
پوس��ت صادر ش��ده که با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهاد های مرتبط می توانیم این امکان را در چارچوب قانونی 

برای گیالن فراهم کنیم.
شیرکوند در بخش  دیگری از سخنان خود در حاشیه بازدید از شرکت تولیدی پارس زرآسا، به فضای مناسب ایجاد شده جهت 
رشد و توسعه این صنعت در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به جلوگیری از قاچاق بی رویه محصوالت لوازم خانگی خارجی و 

افزایش تعرفه گمرکی این محصوالت، هم اکنون بهار تولید برای لوازم خانگی ایرانی محسوب می شود.

معاون هماهنگی نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهوری:
مجوز واردات چوب با پوست برای گیالن هم می تواند صادر شود

معاون هماهنگی نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون 
اول رییس جمهوری، استاندار گیالن و مدیرعامل شرکت 
ش��هرک های صنعتی گیالن از دو واحد صنعتی تالک 
ایرانیان و آرین تخته و آرین مریم مس��تقر در شهرک 

صنعتی سفیدرود رشت بازدید کردند.
معاون هماهنگی نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون 
اول رییس جمهوری در بازدید از چند واحد صنعتی که 
با حضور استاندار گیالن انجام شد، گفت: امکان واردات 

چوب با پوست را برای گیالن فراهم می کنیم.
 سعید شیرکوند به رفع مشکل واحدهای صنعتی 
سلولزی و تولید کننده اوراق فشرده چوبی از طریق کشت 

صنعتی چوب و همچنین واردات چوب با پوست اشاره کرد و گفت: مشکالت به صورت دسته بندی شده در قالب یک پروژه تعریف 
و راهکار آن نیز به معاون رییس جمهوری پیشنهاد و ارسال می  شود تا در اسرع وقت اقدامات مرتبط انجام شود.

وی در ادامه خاطر نش��ان کرد: در راس��تای حل این مش��کل برای برخی کارخانجات استان مازندران مجوز واردات چوب با 
پوست صادر شده است که با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط می توانیم این امکان را در چارچوب های 

قانونی برای گیالن نیز فراهم کنیم.

انتصاب رییس کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب گیالن
طی حکمی از سوی معاون وزیر در آب و آبفا، مدیرعامل 
ش��رکت آبفای گیالن به عن��وان رییس کارگروه اجرایی 
مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان گیالن منصوب شد. 
براساس مصوبه کارگروه سیاستگذاری در راهبری مدیریت 
جامع کیفیت منابع آب وزارت نیرو با حکم تقی زاده خامسی 
معاون وزیر در آب و آبفا، سید محس��ن حسینی سالکده 
رییس هیات مدی��ره و مدیرعامل آبفای گیالن به مدت 
دو سال به عنوان رییس کارگروه اجرایی مدیریت جامع 

کیفیت منابع آب استان گیالن منصوب شد.

بازدید معاون وزیر نیرو از تاسیسات آبرسانی شهرستان آستارا
تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو از تاسیسات 
آبرسانی شهری و روستایی شهرستان آستارا بازدید کرد. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن در این بازدید با اشاره به 
اینکه از ۴۴ روستای باالی ۲۰ خانوار شهرستان آستارا 3۶ روستا از 
نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردارند، گفت: طرح آبرسانی 
به ۱۴ هزار نفر در سطح ۲۰ روستای این شهرستان با ظرفیت 

تامین آب ۱5۰ لیتر بر ثانیه در مرحله مطالعات است.
محب علی رنج ور افزود: اجرای این طرح به اعتبارات ملی نیاز 
دارد که پس از اتمام مطالعات، جهت دریافت مجوزهای الزم برای 
اجرا اقدام می شود. معاون وزیر دیروز از پروژه های در دست اجرا و 

پیشنهادی جهت رفع کمبود آب شرب شهر آستارا و ۲۰ روستای بخش مرکزی این شهرستان دیدن کرد.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو در سفر به شهرستان های غرب گیالن:
سدهای الستیکی مورد استقبال دولت است

تقی زاده خامس��ی معاون آب و آبفای وزارت نیرو در سفر به 
شهرستان های غرب استان گیالن از طرح سد الستیکی خانه های 
آسیاب آس��تارا بازدید کرد. تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای 
وزارت نیرو که برای بازدید از چند طرح و پروژه آبرسانی و عمرانی 
آب وارد شهرستان های غرب استان گیالن شده بود، اظهار داشت: 

سدهای الستیکی مورد استقبال دولت و وزارت نیرو است.
مع��اون آب و آبف��ای وزارت نیرو تاکید کرد: تالش ما بر این 
است که مشکل آب شهرستان آستارا را در بلند مدت به طور پایدار 
حل کنیم و در حال حاضر خطی طراحی شده که امیدواریم از 
طریق اعمال ماده 5۶ این طرح را شروع کنیم و به اتمام برسانیم. 

تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو روند ساخت سد الستیکی خانه های آسیاب آستارا را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار 
داشت: با توجه به اینکه دولت اعتبارات خوبی را برای سدهای الستیکی در نظر گرفته، امیدواریم این طرح در موعد مقرر به اتمام 
برسد. وحید خرمی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن نیز در این بازدید بیان کرد: هدف از اجرای سد 
الستیکی خانه های آسیاب آستارا، توسعه و بهبود آبیاری حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزارهای منطقه ، تامین آب شرب و کشاورزی 

روستاهای محدوده سد با حجم ماهانه 5۰۰هزار متر مکعب و فراهم آوردن جاذبه گردشگری مناسب برای منطقه است.

در راستای ارائه خدمات الکترونیک صورت گرفت 
تفاهمنامه پست گیالن با اداره کل بنادر استان

تفاهمنامه اداره کل پس��ت اس��تان ب��ا اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان گیالن در راستای ارائه خدمات الکترونیک به 
امضا  رسید. با حضور حمیدرضا آبایی  مدیر کل بنادر و دریانوردی 
استان گیالن و مهدی فخر بین سبحانی  مدیر کل پست استان 
قرارداد انجام خدمات پستی در ارتباط با صدور گواهینامه، ثبت و 

تغییر مالکیت قایق موتوری و جت اسکی به امضا  رسید.
قبول، کنترل مدارک، تکمیل فرم های مورد نیاز و ارسال 
پرونده های متقاضیان صدور گواهینامه، ثبت و تغییر مالکیت 
قایق و جت اسکی به موسسه رده بندی دریافت گواهینامه های 
صادره توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن و توزیع 

به نشانی درخواست کننده با استفاده از سرویس پست پیشتاز در محدوده استان گیالن از جمله موضوعات این قرارداد است.

گلستان

پیروزی شهرداری گرگان برابر شهرداری بندرعباس در لیگ برتر بسکتبال
تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته نخست رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور موفق شد تیم بسکتبال 
شهرداری بندرعباس را شکست دهد. به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، تیم بسکتبال شهرداری گرگان 
در نخستین دیدار لیگ برتر امسال بسکتبال باشگاه های کشور در بندرعباس به مصاف شهرداری این شهر رفت که با نتیجه ۷۲ 
بر 5۶ به پیروزی رسید. شهرداری گرگان در هفته دوم این رقابت ها پنجشنبه ۱۶ آبان ماه در گرگان به مصاف شهرداری تیم 
بسکتبال نیروی زمینی خواهد رفت. تیم بسکتبال شهرداری گرگان در فصل گذشته موفق شد با حمایت مدیران، هواداران، اهالی 

رسانه و تالش بازیکنان و کادر فنی در جایگاه نایب قهرمانی بایستد.

معرفی رییس جدید مخابرات شهرستان بندرترکمن
طی حکمی از سوی غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ، رییس جدید مخابرات شهرستان بندرترکمن معرفی 
شد. در جلسه ای که با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان، مدیر دفتر مدیریت منطقه، مدیر منابع انسانی و روسای ادارات 
حراست ، روابط عمومی و تعدادی از کارکنان مخابرات شهرستان بندرترکمن برگزار شد، محمد علی قائمی به عنوان رییس جدید 
مخابرات شهرستان بندرترکمن معرفی شد. مدیر مخابرات منطقه گلستان با بیان اهداف خود در زمینه های دایری تلفن ثابت ، 
ADSL، الوصولی، رفع خرابی های به موقع، نظارت و کنترل و سالمت کاری، مشتری مداری و رضایتمندی مردم را از اهداف 

اولیه و همیشگی شرکت مخابرات دانست .

ایالم

مدیر زراعت جهاد کشاورزی ایالم خبر داد 
توزیع ۲۶ هزار تن بذر اصالح شده در ایالم

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان ایالم از توزیع ۲۶ هزار تن بذر گندم اصالح شده در ایالم خبر داد. به گزارش خبرنگار 
»جهان صنعت« حشمت زرین جوب با اشاره به توزیع ۲۶ هزار تن بذر گندم اصالح شده در ایالم گفت: این میزان بذر اصالح شده 
در سطح استان تولید و به نرخ مصوب دولتی توزیع می شود. مدیر زراعت جهاد کشاورزی ایالم هدف از توزیع این نوع بذر را باال 
بردن ارزش کیفی و کمی محصوالت کشاورزی دانست و بیان کرد: بذر زمانی ارزش دارد که دارای صفات ارزشمند زراعی بوده 

و ارزش یک محصول گیاهی نیز به میزان قابل مالحظه ای به کیفیت بذر بستگی دارد.
وی اضافه کرد: ۱۰۰ درصد کش��ت گندم آبی و بیش از ۴۰ درصد کش��ت گندم دیم اس��تان ایالم از بذر اصالح شده است. 

زرین جوب ادامه داد: استان ایالم رتبه دوم کیفیت گندم تولیدی در سال زراعی گذشته را کسب کرد.

خوزستان

در 7 ماه سال جاری اتفاق افتاد 
تخلیه بیش از 1۰ میلیون کاالی اساسی در بندر امام خمینی)ره(

اهواز- لیال زرگانیان - تخلیه انواع کاالی اساسی در هفت ماهه سال جاری در مجتمع بندری امام خمینی)ره( با ۴۲ درصد 
رشد به بیش از ده میلیون تن رسید. عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر 
امام خمینی)ره( هشتم مهرماه سال جاری با اشاره به تخلیه ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کاالهای اساسی در بازه زمانی مذکور 
بیان داشت: از مجموع ۲۷ میلیون و 5۰۰ هزار تن تخلیه و بارگیری انواع کاالی نفتی و غیرنفتی در این مجتمع بزرگ بندری، 
نزدیک به ۱۲ میلیون تن از آن را کاالی غیرنفتی تشکیل می دهد. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره(، ذرت، جو، 
کنجاله، سویا، دانه روغنی، شکر، روغن خوراکی و برنج را از جمله کاالهای اساسی برشمرد که در بازه زمانی مذکور تخلیه شده 
است . وی در ادامه افزود: ذرت با پنج میلیون تن بیشتر حجم کاالهای اساسی را در بین کاالهای تخلیه شده به خود اختصاص 

می دهد که رشدی 3۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می دهد.

معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد 
رونق صادرات به عراق

اهواز- لیال زرگانیان - معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد ارون��د گفت: ناآرامی های اخیر در عراق نه تنها تاثیر منفی 
در روند صادرات از مرز ش��لمچه نداشته بلکه میزان صادرات از 
این مرز به کشور عراق رو به افزایش است. علی موسوی با بیان 
اینکه در مهرماه س��ال جاری یک میلیون و ۱۲5 هزار کیلو گرم 
آبزیان از مرز بین المللی شلمچه به عراق صادر شده است افزود: 
صادرات آبزیان هفت میلیون دالر ارز آوری برای منطقه به همراه 
داشته است. وی افزود: سایر اقالم صادراتی طی این مدت از مرز 
شلمچه شامل مصالح ساختمانی، صیفی جات، مواد غذایی، لبنیات 
و مواد فوالدی بوده است. معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار 

سازمان منطقه آزاد اروند خاطر نشان کرد : به همت صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی منطقه و کشور فعالیت صادراتی در مرز شلمچه 
همچنان پا برجاست. علی موسوی در پایان گفت : مرز بین المللی شلمچه یکی از فعال ترین مرزهای تجاری کشور محسوب می شود 

که روزانه ۸۰۰ دستگاه کامیون شامل انواع مایحتاج کشور عراق از این مرز به کشور عراق صادر می شود.
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افت و خیز پاییزی
علیرضا محمدی زیوه- در ادامه جو مثبت حاکم شده بر معامالت از چهارشنبه 
گذشته، بورس اوراق بهادار، صبح روز گذشته را در شرایط خوبی آغاز کرد و شاهد 
رشد 1800 واحد شاخص کل و ایستادن در میانه ارتفاع 311 هزار واحد دماسنج 
بورس بودیم. اما در ادامه، سمت و سوی معامالت تغییر جهت داده و در نماد گروه های 
بزرگ شاهد کاهش قیمت به کف روزانه بودیم. این اتفاق تاثیر خود را بر نماگرهای 
مهم بازار هم داشت. تا جایی که روز گذشته در برابر افت شاخص کل، شاخص هم وزن 
با 534 واحد افزایش در قله 85 هزار واحدی استاد. همچنین  این تغییر جهش، در 
نهایت شاخص کل را مجبور به 931 واحد عقب نشینی و توقف در نزدیکی کانال 
309 هزار واحدی کرد. جهش مثبت شاخص هم وزن در برابر شاخص کل، نشان 
از مثبت بودن عمومیت نمادها در برابر نماد گروه های بزرگ داشت. در جریان داد و 
ستدهای روز گذشته، در بورس اوراق بهادار تهران تعداد سه میلیارد و 66  میلیون 
سهم به ارزش 1442 میلیارد تومان در 498 هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت. 
نمادهای پارسان، فارس، شیران، فباهنر و پاکشو بیشترین تاثیر مثبت در شاخص 
را داشتند. البته که در مقابل  این تاثیر مثبت، نمادهای وبملت، فوالد، وامید، تاپیکو، 
شبندر و خودرو در مجموع 753 واحد تاثیر منفی در شاخص را عهده دار بودند. 
در واقع 80 درصد افت شاخص کل توسط این نمادها صورت گرفت. همچنین 
روز گذشته صنایع شیمیایی، مواد دارویی، فلزات اساسی،  خودرو و بانک به ترتیب 
بیشترین ارزش معامالت را داشتند. در دومین شنبه آبان ماه، ارزش معامالت نسبت 
به رقم نخستین روز معامالتی این ماه 33 درصد رشد کرد. این نکته مهمی است که 

می توان با رصد کردن آن، سمت و سوی معامالت در پاییز را حدس زد.
از جمله اخبار مرتبط با بازار سرمایه می توان به این نکته اشاره کرد که رییس 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است: »بنا بر مذاکرات صورت گرفته با وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، هیچ گونه تغییری در مالیات سود سهام شرکت های بورسی و 
فرابورسی صورت نخواهد گرفت؛ در صورتی هم که مقررات مالیاتی جدیدی وضع 
شود  بنا به اعالم وزیر، این مالیات باید در راستای حمایت از شرکت های بورسی 
کاهش یابد تا شفافیت مورد تشویق قرار گرفته و تولید و صادرات کشور تقویت شود. 
این خبر و همچنین معافیت مالیاتی سهامداری در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، 

می تواند به جذابیت و رونق بورس و بازار سرمایه کشور بینجامد.

تصویب سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در 
بازار سرمایه

سنا- با تصویب »سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه« 
در شورای عالی بورس، تمرکز و اولویت جدی سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشگیری 
و ارتقای سالمت بازار سرمایه ارتقا می یابد. جعفر جمالی با اشاره به تصویب و تایید 
»سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه« در جلسه اخیر 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار بیان داشت: با تصویب این سند در شورای عالی 
بورس، تمرکز و اولویت جدی سازمان بورس و اوراق بهادار بر پیشگیری و ارتقای 

سالمت بازار سرمایه خواهد بود و سالمت و شفافیت بازار سرمایه ارتقا  می یابد.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سند برای اجرا در یک 
دوره سه ساله ابالغ شده است و سازمان با تصویب آن بر پیشگیری از ناهنجاری های 
بازار سرمایه تمرکز خواهد کرد.جمالی با بیان اینکه تدوین و اجرای این سند به 
ابتکار اداره پیشگیری و ارتقای سالمت بازار سرمایه در دستور کار قرار داشت، گفت: 
»سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه« با محوریت اداره 
مذکور پس از بررسی های کارشناسی و اخذ نظر صاحبنظران و فعاالن بازار سرمایه 
و ارکان نظارتی کشور نهایی و پس از طی مراحل قانونی در شورای عالی بورس و 
اوراق بهادار مطرح و تصویب شد.وی ادامه داد: »سند پیشگیری از وقوع جرائم و 
تخلفات در حوزه بازار سرمایه« به مثابه میثاق نامه جمعی در پیشگیری از وقوع جرائم 
و تخلفات است و همانگونه که در متن سند اشاره شده، با مشارکت تمامی واحدهای 
نظارتی و اجرایی سازمان، ارکان بازار سرمایه و کلیه تشکل های خود انتظام، اجرا 
خواهد شد. بر اساس سند مذکور، ارتقای سالمت و شفافیت بازار سرمایه با همکاری 

و تعامل همه ارکان و فعاالن پیگیری و محقق می شود.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سند مذکور که با دو هدف 
کلی ارتقای سالمت و بهداشت محیط کسب و کار بازار سرمایه کشور و از بین بردن 
زمینه های بروز تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه و همچنین حفظ نظم بازار 
سرمایه از طریق به کارگیری راهکارهای پیشگیری کیفری و غیر کیفری با اولویت 
پیشگیری غیر کیفری از جمله پیشگیری های وضعی و اجتماعی، تدوین شده است 
دارای 20 فرآیند و راهکار است که طیف وسیعی از اقدامات راهبردی پیشگیرانه را 
شامل خواهد شد.وی افزود: کاهش انگیزه ارتکاب تخلفات و جرائم، کاهش زمینه ها، 
ابزارها و فرصت های ارتکاب تخلفات و جرائم، افزایش امنیت و مطلوبیت سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی در بازارها و زمینه های مرتبط و جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، 
شفاف س��ازی و ارتقای شرایط سرمایه گذاری از طریق آموزش و فرهنگ سازی و 
گسترش سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعاالن بازار، ارتقای سالمت و بهداشت 
محیط کسب و کار بازار سرمایه  از جمله نتایج و کاربردهای مورد انتظار از سند خواهد 
بود.معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در انتها از عزم جدی این سازمان در 
پیشگیری و ارتقای سالمت بازار سرمایه با مشارکت تمام واحدهای نظارتی و اجرایی 

سازمان، ارکان این بازار و کلیه تشکل های خود انتظام خبر داد.

تحلیلگر بازار سرمایه:
با انتشار گزارش های ماهانه عملکرد شرکت ها، بازار 

کاراتر می شود
سنا- یک تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که انتشار گزارش های عملکرد ماهانه 
شرکت ها و قرار گرفتن آن در دسترس عموم از طریق سایت کدال به تحلیل دقیق تر 
صورت های مالی منجر می شود. انتشار این گزارش ها موجب افزایش کارایی اطالعاتی 
بازار می شود. مهدی کارنامه حقیقی، تحلیلگر سهام و مشاور مالی در خصوص روند 
بازار س��رمایه اظهار داشت: رشد فزاینده و پرشتاب شاخص سهام مستلزم ورود 

نقدینگی جدید به بازار است.
این مدرس دانشگاه فاکتورهایی چون کسری بودجه دولت، احتمال انتشار اوراق 
بدهی و به تبع آن جذابیت بازار بدهی، سیاست های بانک مرکزی، تصویب یا عدم 
تصویب لوایح مبارزه با پولشویی، وضعیت بازارهای رقیب همچون بازار ارز،  سکه و 

مسکن را از جمله عوامل مرتبط بر وضعیت بازار سهام توصیف کرد.
کارنامه حقیقی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد بازار 
سهام به  سوی آرامش بیشتر و کاهش التهاب پیش برود می افزاید: کاهش هیجان 
و الته��اب در ب��ازار را می توان با رصد ارزش و حجم معامالت دنبال کرد. در چند 
ماه اخیر بازار به شدت تحت تاثیر معامالت هیجانی بود به گونه ای که میزان نوسان 
روزانه قیمت سهام و حتی شاخص کل طی آن دوره بیشتر از دوره های گذشته 
محاسبه می شد. در آن دوره هیجانی، ما با دو ویژگی مواجه بودیم: یکی افزایش 
ارزش معامالت به نسبت ارزش بازار )ورود نقدینگی جدید( و دیگری کاهش متوسط 
ارزش ه��ر معامل��ه. این دو ویژگی با هم رفتار بازار را در آن دوره توضیح می دهد. 
با افزایش ورود نقدینگی به بازار تقاضا افزایش پیدا می کند و با فرض ثبات مقدار 
عرضه در کوتاه مدت، طبیعی است که قیمت سهام افزایش پیدا می کند و در نتیجه 
با افزایش ارزش بازار مواجه خواهیم شد.وی ورود نقدینگی جدید به بازار را از سوی 
افرادی با سرمایه خرد پیش بینی می کند و با بیان نحوه آرایش و رفتار معامله گران 
بورسی می افزاید: سرمایه گذاران خرد عموما دید کوتاه مدت دارند و بیشتر تحت تاثیر 
جو عمومی بازار قرار می گیرند. به همین علت شاهد نوسان بیشتر در بازار بودیم. 
اما اکنون با کاهش ارزش معامالت شاهد کاهش نوسان در بازار هستیم که تداوم 
آن می تواند به ثبات بیشتر بازار بینجامد.این مدرس اقتصاد مالی در دانشگاه معتقد 
است که پیش بینی اینکه نقدینگی جدیدی که وارد بازار شده در آینده چه رفتاری 
از خود نشان می دهد دشوار است اما می توان گفت که وضعیت بازارهای رقیب از 

لحاظ ریسک و بازده می تواند در رفتار آن موثر باشد.

خالص��ه ب��ازار س��رمایه مهرماه و 
هفت��ه اول آبان ماه را می توان در چند 
جمله خالص��ه کرد؛ گاه آنچه ما را به 
حقیقت می رس��اند خود از آن عاری 
است زیرا تنها حقیقت است که رهایی 
می بخش��د.  معنی کیف��ی این جمله 
را زمانی می توانید متوجه ش��وید که 
میزان تاثیر تزریق امید کاذب به بازار 
سهام را به خوبی رصد کنید. از ابتدای 
مهرماه با وج��ود ارائه امیدهای کاذب 
توسط بازیگردانان و بخشی از حقوقی ها 
وابسته به ارگان های خصولتی و دولتی 
این بازار، هر روز شاهد خروج پرحجم 

پول حقیقی بوده است.
در این رابطه آمارها  نشان می دهد 
برآیند ورود و خروج پول حقیقی به  کل 
بازار در اولین روز مهرماه س��ال جاری 
285/8 میلیارد تومان بوده که این رقم 
در 8 مهرماه به 513/8 میلیارد تومان 
و در 8 آبان ماه به رقمی حدود 168/3 
رس��ید. این آمارها در حالی ارائه  شده 
که بازگش��ت پول حقیقی به چرخه 
بازار سرمایه از ابتدای مهرماه تاکنون 

بسیار اندک بوده است.
اگرچه برخی از کارشناسان با اقتباس 
از یک اعتقاد کالسیک معتقدند مقصر 
اصل��ی فرار نقدینگی از بازار س��رمایه 
اصالح 30 درصدی و ترس از ورود به 
بازار به جهت ضرر و زیان های احتمالی 
اس��ت اما تجربه به خوبی نشان داده 
ارائ��ه امید کاذب و ایمان به اعتقادات 
کالس��یک نمی تواند به صورت واضح 
چهره اصلی بازار سرمایه را در روزهای 

آتی نشان دهد.
واقعیت ه�ای ب�ازار س�رمایه  � 

چیست 
برای کش��ف واقعیت بازار سرمایه 
باید نگاه عمیقی به وضعیت این بازار 
در مهرماه و هفته اول آبان ماه داش��ته 

باشیم.
چنانچه گفته شد از ابتدای مهرماه 
وضعیت بازار سرمایه به واسطه خروج 
متعدد نقدینگی ها قرمز شد. این مساله 
را می ت��وان از دو زاوی��ه دالیل ورود و 
خروج نقدینگی ها و اعضای تاثیرگذار 
بررسی کرد. برای دالیل ورود و خروج 
نقدینگی می توان س��ه علت مبرهن 
را تحلیل کرد. این س��ه دلیل ش��امل 
ورود پول هوش��مند، افزایش ریسک 
س��رمایه گذاری بلندمدت در بورس و 

عدم شفافیت فضای موجود است.
برخی از کارشناسان مقصر اصلی 
ورود و خ��روج نقدینگی ه��ا را ب��ه 
صراح��ت به پول هوش��مند بس��ط 
می دهن��د اگرچه این دیدگاه ممکن 
اس��ت از لحاظ فن��ی و تاکتیکی به 
م��ذاق تحلیلگران حرف��ه ای خوش 
نیاید اما به نظر می رس��د عنوان آن 
ضرری نداش��ته باشد. پول هوشمند 
عمدت��ا در م��وج ابتدای��ی وارد بازار 
ش��ده و هیجانات��ی را در آن ایج��اد 
می کند ک��ه خود موج��ب تحریک 

ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی 
می شود که این نیز همگام با خروج 
مرحله به مرحله پول های هوشمند در 
بازار صورت می گیرد و الیه های آخر 
خریداران نیز عموما بازنده این بازی 
هس��تند. پس ورود این سرمایه ها را 
نمی توان با عنوان استراتژی برد- برد 

نام برد.
از دیدگاه این عده پول هوش��مند 
زمانی وارد بازار می شود که بازار سرمایه 
نامس��اعد بوده و بارقه های ناامیدی بر 
تمامی س��هامداران مس��تولی شده و 
فش��ار فروش باال بوده یا قیمت ها در 
پایین ترین سطح قرار داشته باشد. در 
این برهه زمانی است که تقاضایی برای 
سهام شرکت ها وجود ندارد. درست در 
همین برهه زمانی اس��ت که بر خی از 
بازیگران در نقش س��وپرمن وارد بازار 
شده و با خرید سهم ها یک موج قوی 
را در سهام شرکت ها ایجاد می کنند. 
این مورد تا زمانی صورت می گیرد که 
قیمت ها 10 درصد رشد کند. بالطبع 
با رش��د سهم یک ش��رکت بازیگران، 
ادامه بازی را به بازیگران ثانویه و خرد 
تحویل داده و خ��ود را کم کم از بازی 

خارج می کنند.
در صورت صحیح بودن این تحلیل 
می توان عملکرد پول های هوشمند را 
به وضوح در ریزش ه��ای متوالی بازار 

سرمایه در مهرماه مشاهده کرد.
معموال سرمایه گذاران ثانویه و خرد 
متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی 
نمی ش��وند و از آنج��ا   ک��ه حجم هم 
در ریزش های قیمتی باال س��ت پیش 
خود می گویند که »حجم ها باالس��ت 

و ب��ه نظر این اصالح قیمتی اس��ت و 
انتظار رش��د قیمت س��هم در آینده 
وج��ود دارد«. در صورتی که این تفکر 
اشتباه است و کاهش قیمت به همراه 
حجم های سنگین در واقع قسمتی از 
بازی هوشمندانه پول هوشمند است. 
این مورد را می توان با وضوح امید کاذب 
خواند؛ امیدی که اگر سهامداران خرد و 
حقیقی به دقت آن را بررسی کنند به 

حقانیت کذب بودن آن پی می برند.
یکی از س��یگنال هایی که تعیین 
می کند ورود نقدینگی به بازار سرمایه 
اتف��اق افتاده اس��ت یا خی��ر، ارزش 
معام��الت روزان��ه بازار اس��ت. ارزش 
معامالت یک شرکت معموال از ضرب 
حجم معامالت روزانه سهم در قیمت 

آن به دست می آید.
در ای��ن می��ان برخ��ی دیگ��ر از 
کارشناسان حوزه بازار سرمایه وضعیت 
کنون��ی را مربوط به افزایش ریس��ک 
سرمایه گذاری بلندمدت می دانند. به 
باور ای��ن عده زمانی که س��هامداران 
خرد و غیرمتخصص به صورت روزانه 
اقدام به خرید و فروش می کنند عمال 
بازار سهام را به چالش می کشانند. این 
تنش به مرور زمان به بخش سهامداران 
کهنه کار نیز تسری می یابد و فضای بازار 

سهام را وارد فاز استرسی می کند.
ای��ن عملیات روزانه و سینوس��ی 
خودبه خ��ود باع��ث افزایش ریس��ک 
سرمایه گذاری بلندمدت می شود. این 
م��ورد در کنار جری��ان اصالحی بازار 
باعث شده شاهد وضعیت ناهنجاری 

در بازار سرمایه باشیم.
بنابراین توصیه می شود سهامداران 

با سعه صدر بازار سرمایه را به صورت 
روزانه قم��ار نکنند. ام��ا یکی دیگر 
از دالیل خ��روج نقدینگی ها مربوط 
به عدم ش��فافیت فض��ای اقتصادی 
اس��ت. به نظر می رس��د انتظار رفتار 
غیر هیجان��ی در فضایی که آکنده از 
فضای مبهم و غبارآلود اس��ت بسیار 
مشکل باشد. اگرچه بخشی از ایجاد 
فض��ای غبارآلود مربوط به س��خنان 
مسووالن اس��ت به طور مثال همتی 
رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته 
در مورد وجود فشار برای افزایش نرخ 
ارز از س��وی برخ��ی از افراد ایراداتی 
داش��ته   که این مورد می تواند فضای 
مبه��م اقتص��ادی را تاریک ت��ر کند. 
نباید فراموش ش��ود فض��ای کنونی 
اقتصاد در کشور به هیچ عنوان فضای 

ثابتی نیست.
در این خصوص به باور اقتصاددانان، 
فضای کنونی اقتصاد کشور شبیه فنر 
فش��رده اس��ت که ب��ه زودی این فنر 
آزادش��ده و صدمات زیادی به اقتصاد 
کالن کشور و همچنین بازارهای موازی 
وارد خواه��د کرد. ب��ه اعتقاد این عده 
دولت باید طی ماه های آتی دس��ت به 
اصالحیه اقتصادی بزند و خود به صورت 

کم کم فشار فنر را کم کند.
اعض�ای تاثیرگ�ذار ب�ر روند  � 

خروج و ورود نقدینگی ها
برای تحلیل ای��ن مورد باید گفت 
وضعیت کنونی بازار سهام دستاورد بازی 
غیرحرفه ای حقیقی ها ، سهامداران پایه و 
حقوقی های طمعکار است. حقیقی ها  با 
فروش مستمر و بدون فکر، سهامداران 
پایه با ف��روش  و خریدهای بی ضابطه 

و حقوقی ها با عملکرد ریاکارانه باعث 
شدند بازار سهام را به نقطه ترس و تردید 
بکشانند.به هر روی به نظر می رسد در 
روزهای آتی شاهد بازی های تازه ای در 
بازارهای موازی باشیم  اما توصیه بزرگان 
به سهامداران حقیقی و سالم بازار این 
اس��ت که همزمان با ایجاد اتحاد برای 
در مصون مان��دن از بازی های مافیای 
بورس با شناسایی شرکت های ارزنده 
و دارای تعداد س��هام پایین دید خود 
را از نوسان گیری به سمت سهامداری 
و ب��رای پول ه��ای بزرگ ت��ر تصاحب 
شرکت ها تغییر دهند و از مشارکت در 
خرید شرکت های شاخص ساز به شدت 
بپرهیزند  چراکه شرکت های دولتی و 
خصولتی شاخص ساز و سنگین فقط 
مناسب صندوق ها و سرمایه گذاری های 
مرتبط با سازمان هاست. با این عملکرد 
کد به کدهای حقوقی و حقیقی در کف 
و س��قف قیمتی فارغ از بحث تعارض 
مناف��ع و عملکردهای به ظاهر مطابق 
آیین نام��ه و در باطن خالف قانون به 
زودی روش��ن خواهند شد، به باور این 
بزرگان باید حقیقی ها و سهامداران پایه 
از دام ذهنی در وابستگی به سهم هایی با 
حقوقی های خاص یا سهم های لیدر و... 
فاصله بگیرند  چراکه آمارها در روزهای 
آتی نشان می دهد سرمایه گذاران خرد 
از طریق سرمایه گذاری بدون تمرکز و بر 
اساس هیجان و تبلیغات دروغ سودهای 

مطلوبی را برای عده ای ایجاد کردند.
هفت�ه  آب�ان،  دوم  هفت�ه  � 

سرنوشت ساز
ب��رای تحلیل وضعی��ت هفته دوم 
آبان ماه باید نگاهی به بازار سرمایه در 
هفته اول آبان ماه داشته باشیم. بورس 
اوراق بهادار در هفته  نسبتا تعطیلی که 
پشت سر گذاش��ت، توانست بازدهی 
منفی هفته پیشین خود را جبران کند 
و با رشد  1/2 درصدی، پایانی مثبت را 
رقم بزند. همچنین شاخص کل بورس 
اوراق بهادار در هفته  نسبتا تعطیلی که 
پشت سر گذاش��ت، توانست بازدهی 
منفی هفته پیشین خود را جبران کند 
و با رشدی 1/2 درصدی، پایانی مثبت 

را رقم بزند.
در آخری��ن روز معام��الت پرونده 
بازار س��رمایه با ش��اخص کل بورس 
ب��ا مح��دوده309/660/80 و تع��داد 

معامالت 383/16 بس��ته شد. حجم 
معام��الت در ای��ن روز 2/11 و ارزش 
معامالتی آن 829/47 بوده که از لحاظ 
حجم معام��الت و ارزش معامالت با 
کاهش چشمگیری روبه رو شد.شاخص 
کل در فرا بورس نیز  3/927/65 ، تعداد 
معام��الت 220/16، حجم معامالت 
501/95 س��هم و ارزش معام��الت 
301/77 ب��وده که هم��ه فاکتورهای 
فرا بورس با رش��د چشمگیری روبه رو 
شد.بر اساس آمارها شاخص کل بورس 
تهران از چهارم و هشتم آبان ماه روند 

صعودی و چشمگیری داشته است.
برآینِد هفته ابتدایی بازار س��رمایه 
در آبان ماه  نشان می دهد بازار بورس از 
محدوده هراس خارج شده است اگرچه 
آماره��ا هنوز هم در بازار بورس منفی 
است اما این هراس در هفته اول آبان 

به مرور روند کاهشی گرفته است.
اگرچه هنوز هم معامله گران در دو 
سمت عرضه و خرید با چاشنی احتیاط 
به دادوس��تد می پردازند ام��ا به نظر 
می رسد زهر این چاشنی با ریزش های 

متوالی کمتر شده است.
با توجه به مباحث ذکرشده بازار 
س��رمایه در روزهای آتی ش��اهد دو 
س��ناریوی مثبت یا منف��ی خواهد 
ب��ود. برای تحلیل س��ناریوی مثبت 
بای��د گفت اگر س��هامداران حقیقی 
به دنبال حاشیه سود اندک باشند و 
خود را وارد تنش های بزرگان نکنند 
می ت��وان انتظار داش��ت ب��ا افزایش 
حجم بازار سرمایه وارد فاز صعودی 
خواهد شد وگرنه اگر ارزش معامالت 
همچنان در سطح پایین باشد نباید 
امیدی به بازگش��ت ب��ازار به دوران 

رونق داشت.
 اما به گفته کارشناس��ان حرفه ای 
با این حج��م معامالت و ارزش پایین 
معامالت از صف فروش های ساختگی 
و اصالح شدید بازار خبری نخواهد بود و 
بازار به راستی قابلیت سبز شدن و مثبت 
قوی را دارد و درس عبرتی برای کسانی 
خواهد شد که اعتقاد به شاخص یک 
میلیونی داشتند ولی با چند روز منفی و 
اصالح بازار حاال اعتقاد به اصالح شدید 

بازار و شاخص دارند.
پ��ول قدرتمندی ک��ه وارد بازار 
شده به این س��ادگی خارج نخواهد 
ش��د اگر قرار بر خ��روج این پول از 
ب��ازار بود االن باید صف فروش هایی 
سنگینی تشکیل و منجر به برداشتن 
حجم مبنا می شد به هر روی به گفته 
متخصصان حال بازار خوب اس��ت و 

احساسی خرید و فروش نکنید.

جریان نقدینگی در بازار سرمایه زیر ذره بین معامله گران 

هفته سرنوشت ساز بورس
ذره بین بازار

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139860318603004657 مورخ 1398/06/31 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ملك ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه بالمعارض آقاي امين 
اميني دافچاهي فرزند يحي به شماره شناسنامه 355 صادره از رشت در قريه شالكو در شش دانگ اعيان به انضمام دو دانگ 
از شش دانگ عرصه يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 122/38 مترمربع پالك فرعي 38442 از اصلي 77 
مفروز مجزي از پالك 166 از اصلي 77 واقع در بخش چهار رشت خريداري از مالك رسمي آقاي سيدمحمود حسين پور 
سادات نصب محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/27
3571 م الف- حسين اسالمي كجيدي- مدير  واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

آگهی ابالغيه
آگهي ابالغ اخطاريه ماده 101- مورد وثيقه كالس��ه: 9700050 عليه متعهد: ش��ركت ساختماني و راه سازي تنگ زاغ و 
مهين دخت سعيدي و شهين دخت سعيدي- متعهدله: بانك تجارت بدين وسيله به بدهكار پرونده كالسه مذكور كه برابر 
نامه 97005967 مورخ 1397/07/11 شناخته نگرديده ايد در روزنامه آگهي و ابالغ مي گردد كه تاريخ انتشار تاريخ ابالغ 
محسوب مي گردد در خصوص پرونده اجرايي كالسه فوق له بانك تجارت عليه شركت ساختماني و راه سازي تنگ زاغ و 
مهين دخت سعيدي و شهين دخت سعيدي طبق گزارش مورخ 97/3/2 كارشناس رسمي دادگستري پالك ثبتي فرعي 
3464 از پالك اصلي  2312 در بخش: 35 كرمان مورد وثيقه سند رهني شماره 172311- 151390- 176403 تنظيمي 
دفترخانه اسناد رسمي شماره 2 شهر كرمان استان كرمان به مبلغ 7976750000 ريال ارزيابي گرديده. لذا چنانچه به مبلغ 
ارزيابي پالك مذكور معترض مي باشيد، اعتراض كتبي خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه 
فيش بانكي دستمزد كارشناس تجديد نظر به مبلغ 5000000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضي كه 

خارج از موعد يا فاقد فيش بانكي دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
539 م الف- صالح آزادي- مسوول واحد اجراي اسناد رسمي سيرجان

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139860301051002289 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قرچك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي بابائي فرزند 
غيب اله به شماره شناسنامه 25636 صادره از تهران در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 45/67 مترمربع پالك 2252 
فرعي از 49 اصلي واقع در قرچك خريداري در ازاي سهم مشاعي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
9393 م الف- رضا النچري- رييس ثبت اسناد و امالك قرچك

آگهي حصر وراثت
آقاي صنم ايرانشاهي فرزند محمدطاهر داراي شناسنامه به شماره 254 محل صدور شناسنامه اليگودرز به شرح دادخواستي 
كه به كالسه 9409986710300226 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده كه شادروان محمدطاهر ايرانشاهي 
فرزند سهراب شناسنامه به شماره 35 و محل صدور شناسنامه ازنا و تاريخ تولد 1302/11/05 در تاريخ 1353/03/12 در 

اقامتگاه دائمي خود بدرود گفته ورثه آن منحصر است به:
1- نام و نام خانوادگي صنم ايرانشاهي شماره شناسنامه 254 تاريخ تولد 1334/01/01 صادره از ازنا نسبت فرزند 2- نام و 

نام خانوادگي علي ايرانشاهي شماره شناسنامه 2 تاريخ تولد 1336/01/02 صادره از ازنا نسبت فرزند
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 

وصيت نامه از متوفي نزد او مي  باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
17790 م الف- شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان ازنا

آگهي مفقودي 
GLX XU7   مدل 1396 به رنگ خاكستري متاليك به شماره پالك ايران38-  CNG برگ سبز سواري پژو 405 تيپ

451ص28 و شماره موتور: 124K1108909  و شماره شاسي :NAAM11VEXHK009659  به نام عباداله ولي پور آوارسي 
فرزند يداله به شماره ملي :1670155358 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

ورامين

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139760318021000893 مورخ 1397/11/14 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كوچصفهان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
شهربانو سوري چليكي فرزند گداعلي به شماره شناسنامه 311 صادره از رشت در شش دانگ يك باب خانه و محوطه به 
مساحت 138/31 مترمربع پالك 518 فرعي از 43 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 43 اصلي واقع در قريه 
رودباركي بخش 10 گيالن خريداري از مالك رسمي آقاي محمد طاهري محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/07/28

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/12
3431 م الف- رييس ثبت اسناد و امالك گيالن

آگهي ابالغ اخطاريه ماده 102 
احتراما در رابطه متعهد: شركت ساختماني و راه سازي تنگ زاغ و مهين دخت سعيدي و شهين دخت سعيدي- متعهدله: بانك 
تجارت اعالم مي دارد نظر به اينكه راهن نسبت به ارزيابي اوليه ملك مورد وثيقه اعتراض نموده است و با عنايت به ماده 
102 آيين نامه اجراي ثبت اسناد كارشناس منتخب به قيد قرعه مهندس محمدرضا شكوهيان انتخاب گرديده لذا شايسته 

است همكاري الزم را به عمل آوريد.
538 م الف- صالح آزادي- مسوول واحد اجراي اسناد رسمي سيرجان
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روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دومرحله اي
نوبت اول شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي 
تامين نمايد:

شماره تقاضا: 3422897339 شماره مناقصه: 98/055شماره تقاضا و مناقصه
خرید jet machineشرح مختصر اقالم درخواستي

پس از اتمام مرحله ارزیابي صالحیت، مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار به میزان مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار
3/535/000/000 ریال مي باشد.

نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار به صورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 
1234202/ ت 50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران مي باشد.

تبصره: در صورت ارائه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار به صورت وجه نقد، مبلغ نقدي مي بایست 
به شماره حساب 0106240624006 بانك ملي شعبه عسلویه كد 7725 به نام شركت مجتمع گاز 

پارس جنوبي واریز و فیش واریزي ارائه گردد.
70/700/000/000 ریالمبلغ برآوردي مناقصه

1398/11/05آخرین مهلت ارائه پیشنهادات1398/10/08تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط
1398/12/13تاریخ گشایي پاكات مالي1398/11/15تاریخ گشایش پاكات فني
استان بوشهر، عسلویه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، فاز دو و سه ساختمان ستاد، مدیریت بازرگاني، آدرس و تلفن مناقصه گزار

اتاق 217 )گروه خرید مکانیك عمومي( -07731312246
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفن 07731312246 و 07731312218 تماس 

حاصل فرمایند.

شماره مجوز: 4820. 1398

یک کارشناس بازار سرمایه، رشد 
این بازار را در شرایط کنونی نیازمند 
محرک های مختل��ف از جمله اخبار 
بازار جهانی، تجدید ارزیابی دارایی ها 
و انتش��ار گزارش های صنایع بورسی 
ارزیاب��ی کرد و اخبار سیاس��ی را نیز 
فاکت��وری اثرگذار بر رون��د بازارهای 
منطقه دانست. حمید میرمعینی در 
ارزیابی آرایش و رفتار فعلی معامله گران 
بازار س��رمایه به پایگاه خب��ری بازار 

سرمایه )سنا(  گفت: بعد از دوره رشد 
پرشتاب ش��اخص که در اکثر نماد ها 
اتفاق افت��اد، بازار به اس��تراحت نیاز 
داش��ت، ضمن اینکه بازار برای ادامه 
روند رو به رشد خود به اخبار جدید و 

مثبت نیاز دارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه، با 
اش��اره به ناکافی بودن اخبار منتشره 
فعل��ی برای ایجاد توان حرکت بعدی 
ش��اخص گفت: در حال حاضر اغلب 

گزارش های شش ماهه منتشر شده، 
اما ای��ن گزارش ها ب��رای تامین نظر 
فعاالن بازار سرمایه کافی نبوده است. 
بنابراین شاید بازار زمان بیشتری را به 
استراحت اختصاص دهد تا محرک های 
جدید رش��د پدی��دار ش��وند. در این 
میان پیش بینی می ش��ود که بازار به 
اصالح قیمت معنادارتر و بیشتر خود 

ادامه دهد.
وی واکن��ش س��هامداران خرد را 

در این ش��رایط محتاطان��ه خواند و 
اف��زود: خری��داران قبل��ی و صاحبان 
نقدینگی ه��ای جدیدال��ورود به بازار 
فعال دس��ت نگه داش��ته اند و در حال 
کسب اطالعات و مشاوره درباره ورود 
با اطمینان تر به سهام هستند، چراکه 
می دانند بازار با شتابی که در ماه های 
اخیر شاهد آن بودیم حرکت نخواهد 
کرد و روند آرام تری را در پیش گرفت. 
مگر اینکه اتفاقی مهم رخ دهد که از آن 
جمله می توان به اخبار خوب سیاسی 
و امکان کاهش محدودیت های ناشی 

از تحریم اشاره کرد.

کارشناس بازار سرمایه:

رشد شاخص در انتظار افزایش تقاضای بازار جهانی
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روند ارسال كاال به عراق كند شده است
ایلنا- ناآرامي هاي موجود در عراق اگرچه هنوز صادرات ايران به اين كشور را 
تحت تاثير قرار نداده اما برگزاري نمايشگاه بين المللي در بغداد را به تعويق انداخت. 
در همين خصوص عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: با توجه به شرايط پيش آمده 
قابل پيش بيني بود كه زمان برگزاري نمايشگاه بغداد به تاخير خواهد افتاد هر چند 
رييس اتاق مشترك و دبير آن اصرار داشتند كه اين نمايشگاه در موعد مقرر برگزار 
خواهد شد اما در نهايت اعالم شد تاريخ آن ديرتر خواهد بود. علي شريعتي تصريح 
كرد: خوشبختانه تاكنون هيچ گزارشي مبني بر تعدي و يا تخريب اموال تاجران به 
خصوص تاجران ايراني منتشر نشده است و اميدواريم هر چه زودتر ثبات به اين كشور 
بازگردد.به گفته وي،  اگر ناآرامي ها در عراق ادامه داشته باشد تمام كسب وكارها را 
تحت الشعاع خود قرار خواهد داد و حتي امكان دارد باز هم زمان برگزاري نمايشگاه 

بغداد به تعويق بيفتد زيرا غير از ايران 40 كشور در اين نمايشگاه پاويون دارند.
ش��ريعتي بيان كرد: در روزهاي اخير درگيري ها گسترش پيدا كرده و براي 
افرادي كه كار اقتصادي مي كنند شرايط اصال مناسب نيست. وي در خصوص 
كاهش صادرات و امكان ممنوعيت ورود كاالهاي ايراني به اين كشور در روزهاي 
آينده گفت: با توجه به بافت اقتصادي و ضريب مصرف بحث ممنوعيت واردات از 
ايران اصال مطرح نيست اما جاده ها و مسير ارسال مهم است كه اكنون باعث شده 
روند ارسال بار كمي كند شود اما در صورت ادامه وضع موجود امكان بدتر شدن 
اوضاع دور از تصور نيست. در واقع  فعال ناآرامي ها مانند افغانستان نشده و به سمت 

تخريب اموال بخش خصوصي نرفته است.

افزايش قيمت ۴۰ درصدي در بازار گل
باشگاه خبرنگاران جوان- بازار گل با افزايش قيمت ۳0 تا 40 درصدي روبه رو 
شده به طوري كه در حال حاضر گل ليليوم، شاخه اي ۶0 هزار تومان در بازار به فروش 
مي رسد. رييس اتحاديه فروشندگان گل درباره بازار گل اظهار كرد: هم اكنون افزايش 
نرخ ۳0 تا 40 درصدي را در بازار گل شاهد هستيم. اين در حالي است كه مي توان 

علت اين افزايش قيمت را در سايت ها و فضاي مجازي جست وجو كرد.
اكبر شاهرخي تصريح كرد: هم اكنون پياز گل در بازار وارد نمي شود و اگر هم در 
بازار يافت شود با دالر فعلي خريداري مي شود و همين امر مي تواند تاثير خود را در بازار 
داشته باشد. شاهرخي در ادامه از قيمت گل هاي پرمصرف در بازار خبر داد و افزود: 
گل رز ۱۵ هزار تومان، گل آنتريوم ۱۵ هزار تومان، گل داوودي دسته اي ۱۵ تا ۲0 
هزار تومان، گل ميخك ۱0 تا ۲0 هزار تومان و گل ليليوم شاخه اي ۶0 هزار تومان 
در بازار به فروش مي رسد.رييس اتحاديه فروشندگان گل با اشاره به اينكه هم اكنون 
قيمت خاك و كود و سم گران شده است، تصريح كرد: زماني كه زيرساخت هاي 
پرورش و واردات گل افزايش پيدا كند، به طور قطع مي تواند تاثير خود را  بر قيمت 
گل  داشته باشد. شاهرخي با بيان اينكه متعلقات گل، ۳00 تا 400 درصد گران 

شده است، افزود: هم اكنون عرضه گل، در بازار كاهش پيدا كرده است.

راه اندازي ميز صادراتي براي اصناف
مهر- با تاكيدات صورت گرفته در راستاي توسعه صادرات صنايع كوچك و 
متوسط و به خصوص واحدهاي صنفي، ميز صادراتي صنوف توليدي و خدماتي به 
زودي در سازمان توسعه تجارت راه اندازي خواهد شد. معاون وزير صنعت با بيان 
اين مطلب گفت: يكي از وظايف سازمان هاي توسعه اي و نهادهاي دولتي، حمايت از 
صنايع كوچك و متوسط است كه بر اين اساس، با توجه به اينكه بخشي از بنگاه هاي 
كوچك و متوسط كشور در صنوف طبقه بندي شده اند، حمايت از صنوف توليدي و 
خدماتي به منظور رشد و توسعه صادرات غيرنفتي كشور مدنظر قرار گرفته است.

حميد زادبوم تصريح كرد: بسياري از صنوف توليدي و خدماتي كشور توانايي 
صادرات دارند و مي توانند با صادرات هر چند كوچك خود، در شكل گيري آمار 
توسعه صادرات غيرنفتي كشور نقش داشته باشند به همين دليل با وجود اينكه 
در طبقه بندي هاي قبلي سازمان توسعه تجارت صنوف ديده نشده بودند، اكنون با 
تاكيد قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر حمايت از صنوف و صادرات 
واحدهاي صنفي، يكي از ميزهاي كااليي اين سازمان در معاونت توسعه صادرات 
كاال و خدمات، به صنوف توليدي و خدماتي اختصاص خواهد يافت. به گفته زادبوم، 
بر اين اساس قرار است كه اصناف نيز در ارتباط ببيشتر با سازمان توسعه تجارت از 
خدمات اين سازمان به منظور توسعه صادرات كاال و خدمات خود استفاده كرده و 
در جايي كه با مشكل در صادرات مواجه هستند، مسائل را جهت حل به سازمان 

توسعه تجارت ايران ارجاع دهند.

عدم استقبال مردم از بازار كفش 
فارس- اگرچه شرايط بازار كفش نسبت به سال گذشته و اوايل امسال بهتر شده 
اما هنوز مشكل تامين نقدينگي و ركود بر بازار حاكم است.   در همين خصوص رييس 
اتحاديه توليد كنندگان كفش چرم دست دوز تهران با اشاره به ركود بازار گفت: تنها 
راه رونق توليد و خروج از ركود، توسعه بازارهاي صادراتي است. بنابراين بايد اقدامات 

الزم براي توسعه صادرات محصوالت توليدي در اين بخش انجام شود.
رس��ول شجري با بيان اينكه در حال حاضر ساالنه ۱00 ميليون دالر كفش 
چرم دست دوز صادر مي شود، گفت: اما اين مقدار كافي نيست و بايد بيشتر شود.  
رييس اتحاديه توليد كنندگان كفش چرم دس��ت دوز تهران بيان كرد: در حال 
حاضر محصوالت كفش چرم دست دوز به كشورهاي عراق، افغانستان، آذربايجان 
و روسيه صادر مي شود اما قطعا در راستاي رونق توليد بايد بازارهاي هدف صادراتي 

هم افزايش يابد.
شجري با اشاره به سياست دولت در جلوگيري از واردات محصول نهايي بيان 
داشت: دولت بايد  در راستاي حمايت از توليد اين سياست را ادامه دهد. وي افزود: 
وضعيت واردات مواد اوليه توليد بهبود يافته اما هنوز هم مشكالتي وجود دارد كه 

وزير صنعت، معدن و تجارت قول رفع آنها را داده است.
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بازار

گ�روه بازرگاني- با اينكه س��ال گذش��ته ارز 
صادراتي به موضوعي جنجالي براي كشمكش بين 
صادركنندگان و بانك مركزي تبديل شده بود، در حال 
حاضر شاهد اين هستيم كه رييس كل بانك مركزي 
از ميزان بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به كش��ور 
اظهار رضايت مي كند. اين در حالي است كه به گفته 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران، اينكه بانك مركزي 
صراحتا اعالم مي كند »صادرات«، پاسخگوي نيازهاي 
ارزي كشور است يك تعارف نيست چرا كه بر اساس 
آمارها حدود ۱0/۳ ميليارد دالر ارز صادراتي در سامانه 
نيما عرضه شده و از اين ميزان بيش از 8/۳ ميليارد 
دالر براي واردات استفاده شده است. با اين حال اگرچه 
به نظر مي رسد ارز صادراتي پاسخگوي نيازهاي ارزي 
كشور بوده است اما با توجه به اينكه زيرساخت هاي 
مناسب براي افزايش صادرات به بازارهاي هدف آماده 
نيست، نمي توان خيلي به درآمدهاي ارزي حاصل از 
صادرات اميد داشت. اين در حالي است كه به دليل 
تشديد تحريم ها و همچنين واهمه كشورهاي خارجي 
از جريمه هاي آمريكا، روابط بانكي ايران با بسياري از 
كشورها به مشكل جدي خورده است كه در نهايت 
تجارت خارجي را تحت الشعاع قرار مي دهد. از طرفي 
شاهد اين هستيم كه وعده وعيدهاي اروپا در مورد 
اينس��تكس نيز به واقعيت نپيوسته به طوري كه 
حتي برخي كارشناسان از جمله محمد الهوتي بر 
اين عقيده هستند كه بايد از اينستكس قطع اميد 
و تمام تمركز را روي كشورهاي همسايه، سوريه و 

چين متمركز كرد.
تراز تجاري به نفع واردات  � 

به عقيده صاحب نظران اقتصادي ، در حال حاضر 
تعامل بانك مركزي با تجار تا حدي بهبود پيدا كرده 
است اما با اين حال بايد دولت دست از بي توجهي به 
صادركنندگان بردارد و با مش��ورت با فعاالن بخش 
خصوصي، شرايط را براي توسعه تجارت خارجي مهيا 
كند. در غير اين صورت با توجه به كاهش درآمدهاي 
نفتي و همچنين حضور هر چه بيشتر رقبا در بازارهاي 
هدف، نمي توان چندان به بهبود صادرات اميدوار بود. 
نكته قابل تامل اينكه در شرايط فعلي اگرچه خود 
دولتمردان بر اين عقيده هستند كه صادرات، اولويت 
اصلي اقتصاد كشور در شرايط تحريم است اما امسال 
براي اولين بار شاهد اين بوديم كه مراسم روز ملي 
صادرات با داليلي غيرقابل توجيه برگزار نشد. اين 
مراس��م اگرچه به گفته كارشناسان چندان سودي 
براي تجار نداشت اما دست كم بهانه اي براي حمايت 
از صادرات و قدرداني از زحمات صادركنندگان اسم و 
رسم دار كشور بود كه مورد بي توجهي قرار گرفت. اين 
در حالي است كه غافل شدن دولت از تجارت خارجي 

مي تواند ضربه سنگيني به اقتصاد كشور وارد كند.
بر همين اساس رييس كنفدراسيون صادرات ايران 
با ارائه آماري از تجارت خارجي و صادرات كشور طي 
نيمه نخست امسال اظهار كرد: در نيمه نخست امسال 
صادرات كشور اگرچه از نظر ارزي كاهش داشته است 
ولي از نظر حجمي، ۲۲ درصد افزايش را به نسبت 

مدت مشابه سال قبل ثبت كرده است.
محمد الهوتي با بيان اينكه تراز تجارت ايران در 
اين مدت منفي ۲7۳ ميلي��ارد دالر به نفع واردات 
است، گفت: در حال حاضر پنج كشور چين، عراق، 

تركيه، امارات و افغانستان پنج مقصد نخست صادراتي 
هستند و با توجه به حذف شدن كشور هند از اين 
ليس��ت بعد از بازگشت تحريم هاي آمريكا، به نظر 
مي رسد اين كشور سياست هاي سختگيرانه اي را در 
اين شرايط پيش گرفته است. وي با اشاره به ميانگين 
ارزش كاالهاي صادراتي گفت: بر اس��اس آمارهاي 
ارائه شده، ارزش ميانگين كاالهاي صادراتي معادل 

۲9۵ دالر است.
الهوتي با ابراز خرسندي از بازگشت 7۱ درصد ارز 
صادراتي به چرخه اقتصادي كشور كه از سوي رييس 
كل بانك مركزي اعالم شد، بيان كرد: نزديك شدن 
نرخ ارز نيمايي به نرخ ارز آزاد و همچنين تعامل بانك 
مركزي با صادركنندگان باعث ش��ده 7۱ درصد ارز 
صادراتي به كشور بازگردد كه البته با توجه به مهلت 
چهار ماهه سررسيد ارزي صادرات، حدود ۱0 تا ۱۵ 
درصد ديگر نيز هنوز سررسيد نشده اند و بخش بسيار 

كمي از ارز صادراتي به كشور بازنگشته است.
ش�رط تبدیل س�وریه به بازار اصلي  � 

صادرات ایران
رييس كنفدراسيون صادرات ايران همچنين در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا سوريه مي تواند به 
مقصد صادراتي اصلي براي ايران تبديل شود، گفت: 
سوريه بازار جديدي است كه در آينده نزديك مي تواند 
به شريك تجاري اصلي ايران تبديل شود ولي تحقق 
اين هدف نيازمند تحقق دو مساله اساسي است. وي 
اضافه كرد: نكته اول اين است كه با توجه به اينكه 
ايران جزو كشورهاي اتحاديه عرب نيست و تعرفه هاي 
صادراتي كاالهاي ايران براي صادرات به سوريه، تعرفه 
بااليي به نسبت كشورهاي عرب است، اين انتظار وجود 
دارد كه با توجه به روابط سياسي خوب ايران و سوريه 
و همراهي كشورمان در طول هشت سال جنگ در اين 
كشور، وزارت امور خارجه و مشخصا معاونت اقتصادي 
اين وزارتخانه، تالش كند تعرفه كاالهاي صادراتي ايران 

به اين كشور به حداقل ممكن و به صفر برسد.
الهوتي گفت: نكته دوم نيز آن است كه تجارت 
ايران با س��وريه و ساير كشورها، نيازمند يك كانال 
مالي براي بازگش��ت ارز صادراتي اس��ت چراكه ما 

همين امروز براي بازگشت ارز صادراتي از كشورهاي 
عراق و افغانستان نيز با مشكل مواجه و براي توسعه 
تجارت با سوريه نيز نيازمند تدابيري براي بازگشت 
ارز هستيم بنابراين پيشنهاد ما اين است كه يا كانال 
مالي مخصوص راه اندازي شود و يا با سياست هايي از 
قبيل استفاده از پول ملي دو كشور و يا تهاتر، راهي 

براي حل اين مشكل در نظر گرفته شود.
عمان نمي تواند جایگزین امارات  شود � 

وي در پاسخ به سوالي درباره تغيير جايگاه امارات 
در س��بد صادراتي ايران گفت: امارات متحده عربي 
در حال حاضر در رده چهارم مقاصد عمده صادراتي 
كااله��اي ايران ق��رار دارد در حالي كه پيش از آغاز 

تحريم ها، اين كشور در رتبه دوم قرار داشت.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: اين 
كاه��ش صادرات از يك ط��رف به دليل تنش هاي 
سياسي امارات با ايران است و از طرف ديگر به دليل 
تحت تاثير بودن بانك هاي اماراتي از سياست هاي 
تحريمي آمريكاست ولي گرچه در هفته هاي گذشته 
امارات بخشي از پول هاي ايران را آزاد كرد و به نظر 
مي رس��د از تنش هايش با ايران تا اندازه اي كاسته 
ولي بعيد مي دانم امارات بتواند به جايگاه قبلي خود 

بازگردد.
الهوت��ي در واكنش به اينكه آيا عمان مي تواند 
كش��وري جايگزين امارات در روابط با ايران باش��د 
نيز گفت: اين موضوع چندان به انتخاب ما يا عمان 
بس��تگي ندارد بلكه امارات به اين دليل توانست به 
نوعي تبديل به »هاب« منطقه شود كه سرمايه گذاري 
خارجي هنگفتي در بخش هاي مختلف آن از جمله 
زيرساخت هاي حمل ونقل و بانكي آن صورت گرفت 
بنابراين بعيد به نظر مي رسد حداقل در كوتاه مدت، 
عمان يا هر كش��ور ديگري بتواند جايگزين امارات 

شود.
تعليق 150 � كارت بازرگاني 

رييس كنفدراسيون صادرات ايران در ادامه درباره 
آمار صادركنندگاني كه ارز صادراتي خود را به كشور 
ب��از نگردانده اند و نحوه برخورد با اين تخلف گفت: 
بانك مركزي مكاتباتي با اتاق هاي بازرگاني دارد و در 

اين مكاتبات، ليست افرادي كه ارز صادراتي خود را 
بازنگردانده اند اعالم مي كند؛ اتاق هاي بازرگاني نيز با 
دعوت از اين صادركنندگان، چرايي عدم بازگشت ارز 

صادراتي را پيگيري مي كنند.
الهوتي تاكيد كرد: در صورتي كه مسجل شود 
صادركننده اي قص��د بازگرداندن ارز صادراتي اش را 
به كشور ندارد، قطعا براساس قانون با اين متخلفان 
برخورد خواهد شد و ما نيز خواستار برخورد جدي 
با چنين تخلفي هس��تيم چراكه عدم بازگش��ت 
ارز صادراتي به كش��ور، نخس��تين ضربه را به همه 

صادركنندگان مي زند.
وي ب��ا بيان اينكه در صورت عدم بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات، كارت بازرگاني صادركننده متخلف 
تعليق خواهد شد، درخصوص آمار اين تخلف گفت: 
ب��ا توجه به آمار رييس كل بان��ك مركزي، درصد 
بااليي از صادركنندگان، ارز صادراتي خود را به كشور 
بازگردانده اند و آمارهاي موجود نشان مي دهد كمتر از 
۱۵0 كارت بازرگاني تعليق شده است كه اين عدد در 

مقابل كل صادركنندگان، رقم ناچيزي است.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران همچنين با 
اش��اره به آمار ارز صادراتي عرضه شده به بازار نيما 
و ميزان واردات انجام ش��ده ب��ا ارز صادراتي گفت: 
براس��اس آمار بانك مركزي، ح��دود ۱0/۳ ميليارد 
دالر ارز صادراتي در سامانه نيما عرضه شده و از اين 
ميزان بيش از 8/۳ ميليارد دالر براي واردات استفاده 

شده است.
دالیل غيرقابل توجيه تعویق مراسم  � 

روز صادرات 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران در خصوص 
چرايي تعليق مراسم روز ملي صادرات نيز گفت: ما 
ب��ه غير از موضوعاتي كه در اطالعيه وزارت صمت، 
براي تعليق اين مراس��م ذكر شد، اطالعات ديگري 
نداريم ولي معتقديم كه اين داليل از جمله همزماني 
اين مراسم با ماه صفر، داليل قابل توجيهي نيست 
چراكه اوال در سنوات قبل هم اين مراسم مصادف با 
ماه هاي عزا برگزار مي شود و در ثاني قرار نبود در اين 
مراسم، اتفاقاتي صورت بگيرد كه شئونات اين ماه را 

زير سوال ببرد.
الهوتي ادامه داد: در چنين شرايطي شايد بهتر 
باش��د كه اتاق بازرگاني ايران، ب��ه جاي آنكه تنها 
برگزاركننده اين مراسم باشد، مسووليت صفر تا ۱00 
اين مراسم به اين اتاق سپرده شود و نحوه امتيازدهي 
به صادركنندگان و انتخاب صادركنندگان نمونه نيز 

در اختيار اتاق بازرگاني قرار گيرد.
آمار صادرات واقعي شد � 

رييس كنفدراس��يون صادرات ايران در ادامه در 
واكنش به سوالي درباره كاهش تعرفه هاي صادراتي 
پس از اعمال تحريم هاي آمريكا گفت: هميشه اين 
ابهام وجود داشت كه آيا حجم صادرات كشور همان 
چيزي است كه در آمارها آمده و يا اينكه چه ميزان 
ارز صادراتي به كشور بازمي گردد ولي بعد از بازگشت 
تحريم هاي آمريكا، اين اتفاق مثبت افتاد كه تعرفه هاي 
صادراتي واقعي شد و آمار صادرات به يك آمار واقعي 
تبديل شد. همچنين روش هاي بانك مركزي براي 
بازگشت ارز صادراتي، ابهام درباره ميزان بازگشت ارز 

صادراتي را برطرف كرد.

وي در واكنش به اينكه آيا ارز صادراتي مي تواند 
جايگزين ارز نفتي در كش��ور شود نيز گفت: اينكه 
بانك مركزي صراحتا اعالم مي كند كه »صادرات«، 
پاس��خگوي نيازهاي ارزي كشور است يك تعارف 
نيست چراكه بانك مركزي مسوول سياست هاي ارزي 
كشور است و به نظر ما، هيچ سالي مثل سال 98 نبوده 
كه به جز ارز كاالهاي اساسي، حتي يك دالر هم ارز 
نفتي براي واردات كاالهاي غيراساسي تخصيص داده 
نشود و اين نشان مي دهد كه ارز صادراتي مي تواند 

مايحتاج ارزي كشور را پاسخ دهد.
وي با بيان اينكه اين مساله يك دستاورد براي همه 
كشور است، ابراز اميدواري كرد كه با برطرف شدن 
مشكالت ناشي از تحريم، اين دستاور حفظ شود و به 

رويه هاي سابق بازنگرديم.
قطع اميد از اینستکس  � 

الهوتي در ادامه اين نشست درباره ميزان اميدواري 
به اينستكس براي صادرات به اروپا گفت: بعد از خروج 
آمريكا از برجام، اروپايي ها متعهد شده بودند كه ايران 
از منافع برجام برخوردار شود ولي نتوانستند به اين 
تعهد خود عمل كنند. وي ادامه داد: در حال حاضر نيز 
با وجود اجرايي نشدن اينستكس و كانال مالي وعده 
داده شده اروپايي ها، تجارت سنتي ايران با اتحاديه اروپا 
همچنان ادامه دارد ولي اروپايي ها حتي در ليست ۱0 

مقصد صادراتي اصلي ايران نيز قرار ندارند.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: به هر 
حال اين انتظار وجود داشت كه با راه اندازي اينستكس، 
اي��ن كانال مالي بتواند مراودات ايران با همه دنيا به 
غير از آمريكا را تحت پوشش قرار دهد ولي اجرايي 
نشدن اين كانال نشان مي دهد كه بايد از اينستكس  

قطع اميد كرد.
الهوتي خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد در شرايط 
فعلي بايد به تجارت با ۱۵ كشور همسايه و كشور 

سوريه توجه بيشتري داشته باشيم.
مشکل صادرات خدمات مهندسي  � 

رييس كنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به 
سوالي درباره تحريم هاي اخير آمريكا عليه برخي 
ش��ركت هاي فني و مهندس��ي نيز گفت: به نظر 
مي رس��د آمريكايي هايي كه قبال سپاه پاسداران 
را تحري��م ك��رده بودند، با تحريم ش��ركت هاي 
زيرمجموعه آن، هدفي جز جو رواني ندارند و اين 
تحريم ها بر صادرات خدمات فني و مهندس��ي، 

تاثيري نخواهد داشت.
وي اضافه كرد: مشكل اصلي شركت هاي فني و 
مهندسي براي صادرات اين خدمات به كشورهاي 
ديگر، موضوع ضمانت نامه هاي بانكي براي شركت 
در مناقصات و اخذ تعهدات آنهاست كه متاسفانه 
سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران نيز كفاف 
اين ضمانت نامه ها را نمي دهد. الهوتي گفت: البته 
اميدواري��م با افزايش س��رمايه صندوق ضمانت 
ص��ادرات به دنبال تاكيد قائم مقام وزير صنعت و 
تبديل سرمايه ريالي اين صندوق به سرمايه ارزي، 
فضا براي حضور شركت هاي فني و مهندسي در 
بازارهاي خارج كشور فراهم شود چراكه در حال 
حاضر پتانس��يل چهار ميلي��ارد دالري صادرات 
خدمات فني و مهندسي در كشور وجود دارد ولي 

قادر به صادرات اين سرمايه نيستيم.

رييس كنفدراسيون صادرات بر ضرورت تقويت صندوق ضمانت تاكيد كرد

معطلی پتانسیل 4 میلیارد دالری صدور خدمات مهندسی

کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

آگهی  مناقصه
یک مرحله ای با ارزیابی ساده

نوبت دوم
شرکت ملی حفاری ایران

)سهامی خاص(
شرکت ملی نفت ایران

  P/F “GEO-DATA”MUD LOGGING UNITSموضوع مناقصه: خرید قطعات مربوط به
-  مشخصات مناقصه:

شماره ثبت شماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار
در پایگاه ملی 

مناقصات

 مبلغ برآورد 
)ریال/ ارز(

شركت ملی حفاری 
ایران

--Tender No :FP/04 -98/086
Indent No : 08 -22 -9745020

3/218/18211/220/000/000

- روش ارزیابی کیفی مناقصه گران:

روش 
ارزیابی

به صورت ساده بر اساس ارائه جواز كسب/ مدارک حقوقی )اساسنامه / آگهی تاسيس تا آخرین 
تغييرات( معتبر متناسب با موضوع تامين كاال مناقصه در جلسه گشایش پيشنهادها انجام می شود.

1- مناقصه گرانی كه بيش از چهار )4( قرارداد در حال اجرا با شركت ملی حفاری ایران داشته باشند 
مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.

2- مناقصه گرانی كه بيش از دو )2( قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه )صرفا همان موضوع( با 
شركت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود.

-  نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه:

توزیع 
اسناد 
توسط 
شركت

تاریخ شروع 
دریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 
 ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.

 )آخرین مهلت دریافت اسناد 98/08/26(

اهواز- بلوار پاسداران-  باالتر از ميدان فرودگاه-  شركت ملی محل دریافت
حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملياتی- طبقه اول- سالن 113- 

اداره تداركات خارجی كاال-آقای موگهی 0613-4148253 

نحوه دریافت
1- ارائه فيش  واریزی به مبلغ  510/000 ریال  به حساب 
شماره 4001114004020491  نزد بانک مركزی جمهوری 

اسالمی ایران به نام شركت ملی حفاری ایران ) شماره شبا 
  )IR 520100004001114004020491

2- درخواست رسمی متقاضی )با ذكر نام دقيق( مبنی بر دریافت 
اسناد  مناقصه 

تحویل 
اسناد به 
شركت 

آخرین مهلت
35 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد )آخرین مهلت تحویل 

پاكات به كميسيون 98/09/30(
گشایش پاكات در تاریخ 98/10/01   ساعت 9:15 صبح

محل تحویل
اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه- شركت ملی حفاری 
ایران- ساختمان پایگاه عملياتی- طبقه اول پارت B- اتاق 107- 

 دبيرخانه كميسيون مناقصات- شماره تماس:
34148580 -061-34148569 

- تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

561/000/000 ریال / 11/860 یورومبلغ تضمين

انواع تضامين قابل قبول

*ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از 
موسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز فعاليت از 

سوی بانک مركزی
* اصل فيش واریز وجه نقد به حساب شماره 

4001114006376636
نزد بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران تحت 

عنوان تمركز وجوه سپرده شركت ملی حفاری ایران 
) IR 350100004001114006376636 شماره شبا (

90 روز ) و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اوليه مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين
قابل تمدید باشد.(

http://sapp.ir/nidc  pr          www.nidc.ir
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/11     تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/12

  شماره مجوز:  1398.4655

شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد قطعات 
ابزار دقيق مورد نياز خود را از طریق مناقصه عمومي خریداري 
نماید. لذا مناقصه گران مي توانند با رعایت نكات درج ش��ده در 
سایت هاي  HTTP//IETS.MPORG.IR   )پایگاه ملي مناقصات( 
و پرتال بهره برداري نفت و گاز گچساران- بخش مزایده و مناقصات   
)gsogpc.nisoc.ir( نسبت به دریافت و تكميل اسناد ارزیابي کيفي، 
مطابق برنامه زمان بندي شده ذیل اقدام و مدارك مربوطه را به 
آدرس  گچس��اران – شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران 

دبيرخانه کميسيون مناقصات اتاق 24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي: 98/09/13

تاریخ گشایش پاکات ارزیابي کیفي: 98/09/17
الزم به ذکر است برنامه زمان بندي و تحویل اسناد مناقصه پس 
از ارزیابي کيفي براي شرکت هایي که حداقل نمره اعالم شده را 
کسب نمایند طي دعوتنامه اطالع رساني خواهد شد. در ضمن ارائه 
تصویر برابر با  اصل آخرین تغييرات صاحبان امضاء مجاز درج شده  
در روزنامه رسمي الزامي بوده و امكان ارائه 25 % پيش پرداخت 

مقدور نمي باشد.
طب��ق قانون حمایت از توليدکنندگان داخل��ي، در صورت وجود 
سازندگان/ توليدکنندگان داخلي، مش��روط به تایيد فني کاالي 

پيشنهادي اولویت خرید با آنها مي باشد.

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

آگهی فراخوان ارزیابي کیفي مناقصه خرید )دو مرحله اي(
به شماره درخواست )9800258( شماره مناقصه 1553/ ج غ/98

نوبت اول
شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران)سهامی خاص(

شماره مجوز 1398.4790

روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب وفاضالب خوزستان

آگهي مناقصات مندرج در جدول ذیل در سامانه تدارکات الكترونیكي دولت
نوبت اول شرکت آب وفاضالب خوزستان

شرکت آب وفاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را به شرکت هاي واجد شرایط با ظرفيت آزاد بر اساس بخشنامه شماره  
94/30593 مورخ 94/03/05 و با اطالعات عمومي مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت واگذار نماید.

کليه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكي دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شماره

مناقصه در روزنامه
شماره فراخوان در سامانه 

مبلغ تضمين شركت در عنوان مناقصهتداركات الکترونيکي دولت 
فرآیند ارجاع كار

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از طریق 

سایت ستاد

تاریخ و ساعت گشایش 
پاكت هاي مناقصه از طریق 

سایت ستاد

98/30272098005744000126
خرید الکترو پمپ لجن كش فاضالبي 18/5 كيلووات با پمپ 8 اینچ به 
تعداد 4 دستگاه، الکترو پمپ لجن كش فاضالبي 7/5 كيلووات با پمپ 
4 اینچ به تعداد 3 دستگاه، خرید الکترو پمپ لجن كش فاضالبي 15 

كيلووات با پمپ 6 اینچ به تعداد 2 دستگاه، الکترو پمپ لجن كش فاضالبي  
30 كيلووات با پمپ 12 اینچ تعداد  1 دستگاه

تا مورخ 152/000/000
98/08/16

98/08/28
ساعت 10:00

خرید لوله چدني نشکن )داكتيل ( قطر 800 م م به مقدار 700 متر )طرح 98/30292098005744000127
اصالح شبکه آب آبادان(

تا مورخ 875/000/000
98/08/16

98/08/28
ساعت 11:00

98/30222098005744000123
خرید لوله پلي اتيلن تک جداره 75 م م به مقدار 500 متر ، لوله پلي اتيلن 

تک جداره 63 م م به مقدار 300 متر، لوله پلي اتيلن 400 م م به مقدار 4000 
متر، لوله پلي اتيلن تک جداره 110 م مقدار 2600 متر، لوله پلي اتيلن تک 

)pn 10 -pe 100 جداره 90م م به مقدار 1000 متر )كليه اقالم

تا مورخ 1/121/000/000
98/08/16

98/08/28
ساعت 12:00

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 021-41934 
اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت مي باشد و بر اساس زمان بندي قيد شده در سامانه ستاد، پس از تكميل توسط مناقصه  گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل 

خواهد شد. 
تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه مي باشد. 

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 09:00 روز گشایش پاکت ها مي باشد.
محل تحویل پاکت )الف( اسناد مناقصه: عالوه بر ارائه تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد،  مناقصه گر مي بایست اصل تضمين را در یك پاکت مناسب با 
عنوان پاکت »الف« قرار داده و الك و مهر نماید. روي »پاکت الف«، عنوان و موضوع مناقصه، نام و مشخصات مناقصه گران، ذکر گردد و طبق برنامه زماني اعالم شده به شرکت 

آب وفاضالب خوزستان به آدرس اهواز- کيانپارس - فلكه اول - شرکت آب وفاضالب خوزستان - طبقه پنجم دبيرخانه حراست و امور محرمانه، تحویل دهد.
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت  در دفتر مدیریت قرار دادهای این شرکت مي باشد و حضور پيشنهاددهندگان در جلسه گشایش، بالمانع است

آدرس پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور: http://iets.mporg.ir   و سایت اینترنتي شرکت: www.abfakhz.ir  مي باشد. 

سودجويان به دنبال صادرات دام 
باشگاه خبرنگاران جوان- در حال حاضر هر كيلو گوشت شقه گوسفندي بدون دنبه 
با نرخ 8۶ تا 88 هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱0 درصد سود معادل 9۶ تا 98 
هزار تومان به مشتري عرضه مي شود. اين در حالي است كه به گفته رييس اتحاديه 
گوشت گوسفندي، اين قيمت ها با احتساب كاهش ۱0 هزار توماني قيمت گوشت طي 
سه هفته اخير اعالم مي شود.  علي اصغر ملكي گفت: اگر چه با آغاز فصل سرما مصرف 
پروتئين افزايش مي يابد، اما به سبب كاهش قدرت خريد افراد، نمي توان انتظار داشت 
كه قيمت گوشت در بازار مجدد افزايش يابد.ملكي بيان كرد: با وجود كاهش ۱0 هزار 
توماني نرخ گوشت گوسفندي و ۲0 هزار توماني گوشت گوساله در هفته هاي اخير 
همچنان انتظار افت مجدد قيمت در بازار را داريم.رييس اتحاديه گوشت گوسفندي 
ادامه داد: با توجه به پشت سر گذاشتن عيد قربان و ايام محرم و صفر كه تقاضا براي 
دام سبك بيشتر بود از اين رو داشته هايمان رو به تقليل است كه با اين وجود اظهارنظر 
برخي افراد مبني بر انباشتگي دام در واحد هاي دامداري صحت ندارد. وي  در واكنش 
به اظهارنظر برخي مسووالن در مورد صادرات دام بيان كرد: برخي افراد سودجو با بيان 
اظهاراتي مبني بر انباشتگي دام به دنبال دريافت مجوز صادرات هستند در حالي كه با 

آغاز صادرات، مجدد شاهد تالطمات قيمت در بازار خواهيم بود.
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 ارائه تضمين به بخش خصوصي
 براي بازگشت سرمايه

مدير پژوهش��گاه نيرو از تضمين اين پژوهش��گاه به بخش خصوصي براي 
بازگشت سرمايه خبر داد و گفت: اگر سرمايه بازنگشت، پژوهشگاه به بخش 

خصوصي كه سرمايه به آر انددي وارد كرده، خسارت پرداخت مي كند.
به گزارش ايسنا، محمدصادق قاضي زاده با تاكيد بر اينكه هدف پژوهشگاه 
تس��هيل كردن امور براي بخش خصوصي كش��ور در حوزه توسعه فناوري و 
آر انددي اس��ت اظهار كرد: در تالشيم كه در شركت هاي خصوصي واحدهاي 
آر اند دي ش��كل گيرند يا ش��ركت هاي خصوصي با شركت هاي دانش بنيان 

راهبري داشته باشند.
وي ادامه داد: در اين راس��تا با سنديكاي تجهيزات برق تفاهمنامه اي امضا 
كرديم تا با همكاري يكديگر با شركت هاي بخش خصوصي ارتباط برقرار كنيم 
و شركت هاي دانش بنيان را حمايت و بخش خصوصي و شركت هاي دانش بنيان 

را به يكديگر متصل كنيم.
مدير پژوهش��گاه نيرو در ادامه در مورد رويكرد اين پژوهشگاه توضيح داد: 
ماموريت پژوهش��گاه نيرو بررسي آينده و تدوين ره نگاشت در همه حوزه هاي 
فناوري اس��ت كه در بازار ش��انس خواهند داشت. در اين راستا ره نگاشت هاي 

طرح هاي توسعه فناوري تعريف شد و آغاز به حمايت كرد.

 وصول يك ميليارد دالر مطالبات برقي ايران 
از همسايگان

مديرعامل ش��ركت توانير با بيان اينك��ه مطالبات برق ايران از عراق در 
حال دريافت است، گفت: طي يك سال گذشته بالغ بر يك ميليارد دالر از 

مطالبات خود را از كشورهاي همسايه وصول كرده ايم.
محمدحس��ن متولي زاده در حاش��يه نوزدهمين نمايش��گاه بين المللي 
صنعت برق، تابس��تان س��ال جاري را در مقايس��ه با تابستان سال گذشته 
گرم تر دانست و اظهار داشت: به دليل اين افزايش دماي نسبي، نگراني هايي 
امسال براي تامين برق داشتيم كه خوشبختانه با همكاري مردم و همچنين 
اجراي طرح هاي تش��ويقي توانس��تيم پيك بار مصرف در س��ال جاري را 
مديريت كنيم كه با توجه به ثمره مثبتي كه از روش هاي امسال گرفتيم، 
به احتمال زياد س��ال آينده نيز براي مديريت پيك مصرف برق از همين 
روش ها استفاده مي كنيم و طرح هاي تشويقي براي كشاورزان و صنعتگران 

را ادامه مي دهيم.
وي افزود: امسال بالغ بر ۱۵۰ ميليارد تومان پاداش همكاري در راستاي 
اجراي طرح مديريت مصرف پيك بار پرداخت كرده ايم. در اين راستا ۱۲۰ 
هزار مشترك در بخش هاي صنعت و كشاورزي براي مديريت مصرف برق 
در تابس��تان با شركت توانير همكاري كرده اند كه پاداش مذكور را به آنان 

پرداخت كرديم.
مديرعامل ش��ركت توانير، يكي از اهداف اجرايي اين شركت براي پيك 
بار سال آينده را كاهش ۱۰۰۰ مگاوات مصرف در بخش خانگي و تجاري 
عنوان كرد و گفت: براي اجراي چنين طرحي، مشوق هايي را در نظر داريم 
كه اين مش��وق ها از طريق ش��ركت هاي استارت آپي كه با مردم در ارتباط 
هس��تند، پرداخت مي ش��ود و در تالش هستيم كه با طراحي ايده هايي، از 

استارت آپ ها در اين زمينه بهره ببريم.
به گفته متولي زاده، بخش خصوصي مي تواند با اس��تفاده از قراردادهاي 
دوجانبه و بورس، برق توليد ش��ده خود را بفروشد. همچنين در اين حوزه 
محدوديتي براي عرضه و تقاضاي برق در بورس وجود ندارد چرا كه دولت 

در تالش است نقش خود در توليد و فروش برق را كاهش دهد.
وي درب��اره پرداخ��ت مطالب��ات برق اي��ران از عراق ني��ز توضيح داد: 
تفاهمنامه اي كه ديروز با عراق امضا ش��د، چندين محور داشت كه شامل 
تمديد قرارداد، سنكرون س��ازي شبكه ها و پرداخت مطالبات بود در حالي  
ك��ه طرف عراقي طي اين مدت به خوبي تعه��دات خود را اجرا كرده و ما 
مطالب��ات خود را درياف��ت كرديم البته دريافت مطالبات به  طور كلي يك 
مقوله جاري است كه هر ماه ادامه دارد و طي يك سال گذشته بالغ بر يك 
ميليارد دالر از مطالبات خود را از كل كشورهاي همسايه كه صادرات برق 

به آنها داريم، وصول كرديم.
مديرعامل ش��ركت توانير با اش��اره به اينكه افزايش نرخ تعرفه هاي برق 
تاثير چنداني در كاهش مديريت مصرف و تغيير الگوي آن نداش��ته است، 
اظهار داش��ت: مردم توجه بيش��تري به مصرف ب��رق در الگوهاي مصرفي 

تعيين شده دارند. 
در نتيجه اين توجه مردمي امسال نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد به 
مشتركيني كه در حد الگو، مصرف مي كردند، اضافه شد و حتي بيش از سه 

ميليون مشترك امسال مصرف خود را به زير الگو كاهش داده اند.
به گفته متولي زاده، از ۳۰ ميليون مشترك خانگي، هشت ميليون مشترك 
زي��ر الگو مصرف كرده و مصرف خود را كاهش داده اند كه براس��اس طرح 
تشويقي كه در نظر داشتيم، پاداش ها به آنها پرداخت شد. به طور كلي ۸۵ 
درصد مردم )۲۵ ميليون مشترك( در حد الگو و ۱۵ درصد مردم بيش از 

الگوي تعيين شده، برق مصرف مي كنند.
وي خاطرنش��ان كرد: طبق مطالعاتي كه انجام ش��ده، مي توانيم بدون 
كاهش سطح رفاه خانوارها، مصرف برق را تا ۳۰ درصد مديريت كنيم در 
حالي  كه امسال نيز ۳۸۰۰ مگاوات مصرف برق در ايام پيك كاهش يافته و 
۳۵۰ ميليارد تومان براي اين صرفه جويي به مشتركيني كه شامل اين طرح 
مي شدند، پرداخت شد، حتي اگر اين اتفاق نمي افتاد، بايد نيروگاه، احداث 

و ۶۰۰۰ ميليارد تومان براي خريد برق پرداخت مي شد.

گروه انرژی- با وجود اينكه گاز ايران جزو 
تحريم هاي آمريكا عليه كشور به حساب نمي آيد 
اما در حال حاضر به جز صادرات گاز به تركيه 
و ع��راق، متقاضي عمده ديگري ندارد و در اين 
ميان گزارش ها حاكي از آن اس��ت كه صادرات 
گاز ايران به تركيه نيز حدود يك س��وم كاهش 

پيدا كرده است.
آمار اداره تنظيم ب��ازار انرژي تركيه كه روز 
جمعه ۱۰ آبان )اول نوامبر( منتش��ر شد نشان 
مي دهد كه  ميزان گاز وارداتي تركيه از ايران در 
ماه آگوست امسال در قياس با مدت مشابه سال 

قبل تا يك سوم كاهش پيدا كرده است.
اين آمار نشان مي دهد در ماه آگوست ايران 
فق��ط روزانه ۱۶۰ ميليون مترمكعب گاز صادر 
كرده اس��ت در حالي كه طبق قراردادي كه با 
تركيه بس��ته بايد به طور متوسط ماهانه ۸۳۳ 

ميليون مترمكعب گاز صادر مي كرد.
روسيه ۵۰ � درصد از گاز تركيه را تامين 

مي كند 
اصل اساس��ي سياس��ت ملي انرژي تركيه 
تنوع بخش��ي به منابع انرژي اس��ت. اين كشور 
بي��ش از ۹۰ درصد نف��ت و گاز مورد نياز خود 

را وارد مي كند.
روسيه بزرگ ترين تامين كننده گاز طبيعي 

تركيه است و حدود ۵۰ درصد گاز اين كشور 
را تامي��ن مي كند. اي��ران و آذربايجان ديگر 
كش��ورهاي تامين كننده گاز تركيه هستند و 
در بخش ال ان جي نيز قطر، الجزاير و آمريكا 
نقش عم��ده اي در ب��ازار گاز طبيعي تركيه 

بازي مي كنند.
ايران در تامين گاز تركيه دومين جايگاه را 
دارد. طب��ق آمار اداره تنظيم بازار انرژي، تركيه 
در سال ۲۰۱۸ بيش از ۵۰ ميليارد مترمكعب 
گاز وارد كرد كه سهم روسيه بيش از ۲۳ ميليارد 
مترمكعب بود و سهم ايران حدود ۸/۷ ميليارد 
مترمكعب و س��هم آذربايجان نيز ۷/۵ ميليارد 

مترمكعب بوده است.
اميد ش��كري  تحليلگر ان��رژي در ارتباط با 
كاهش صادرات گاز ايران مي گويد: بررسي آمار 
اداره تنظيم بازار انرژي تركيه نش��ان مي دهد 
كه اين كش��ور در راستاي امنيت انرژي خود با 

افزايش واردات گاز از روسيه و همچنين افزايش 
واردات ال ان ج��ي )گاز طبيعي مايع( از آمريكا 
مي تواند جايگزيني براي گاز ايران در بازار انرژي 

خود بيابد.
به باور اين كارش��ناس، تركيه در تنش بين 
ايران و آمريكا به فكر امنيت انرژي  و اقتصاد رو 
به رشد خويش است. در اين بين افزايش تعداد 
صادركنندگان گاز به تركيه اين امكان را براي 
تركيه فراهم مي كند كه با قراردادهاي كوتاه مدت 
و قيمت مناسب تر گاز وارد كند و همچنين از 
حق ترانزيت گاز پروژه هاي تاناپ و ترك استريم 
بهره گيرد و در امنيت انرژي اروپا نيز نقش مهمي 

را برعهده گيرد.
شكري مي گويد: در طول سال هاي گذشته 
تحوالت مهم��ي در عرصه تامين گاز و امنيت 
ان��رژي تركيه به وجود آمده اس��ت. تركيه در 
راستاي سياست تنوع بخشي به منابع انرژي اقدام 

به انعقاد قراردادهاي متعددي براي واردات نفت و 
گاز از منابع مختلف كرده است.

به گفته اين كارشناس سال قبل پروژه تاناپ 
افتتاح شد كه گاز ميدان شاه دنيز آذربايجان را به 
تركيه مي رساند. انتطار مي رود پروژه ترك استريم 
كه گاز روسيه را به تركيه و اروپا خواهد رساند 
نيز تا پايان س��ال جاري به بهره برداري برسد. 
افزاي��ش واردات گاز از اين دو كش��ور در كنار 
افزاي��ش واردات ال ان ج��ي از آمريكا به معناي 
افزايش رقابت بين كشورهاي عمده توليد كننده 

گاز در بازار تركيه است.
سهم ایران از بازار گاز تركيه � 

تركيه در س��ال ۱۹۹۶ ب��راي واردات گاز از 
اي��ران قراردادي را امضا كرد كه طبق آن ايران 
بايد ساالنه ۱۰ ميليارد مترمكعب گاز به تركيه 

صادر مي كرد.
شكري در ادامه صحبت هاي خود با دويچه وله 

ضمن اشاره به مشكالت صادرات گاز ايران گفت: 
»قيم��ت و كيفيت گاز واردات��ي ايران هيچ گاه 
مطلوب تركيه نبود. اين كشور به خاطر قيمت 
باالي گاز ايران در قياس با گاز روسيه و آذربايجان 
بارها از ايران به ديوان بين المللي داوري شكايت 
كرده است. قطع جريان گاز صادراتي به تركيه در 
ماه هاي سرد سال هم عامل ديگري بود كه ايران 

تامين كننده مطمئني براي تركيه نباشد.«
اين كارشناس درباره دورنماي قرارداد گازي 
ايران و تركيه همچنين توضي��ح داد: »قرارداد 
ص��ادرات گاز اي��ران به تركيه در س��ال ۲۰۲۶ 
به پايان مي رس��د و مذاكرات براي تمديد اين 
قرارداد تاكنون به نتيحه نرسيده است. شنيده ها 
حاكي است كه تركيه از ايران درخواست كرده 
قيمت گاز را كاه��ش دهد. در عوض ايران هم 
خواستار دو برابر ش��دن ميزان صادرات گاز به 

تركيه شده است.«
با خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم عليه 
صادرات نفت ايران، كش��ورهاي عراق و تركيه 
كه مقصد عمده صادرات گاز ايران هس��تند از 
تحريم ها معاف شدند. تركيه گاز وارداتي از ايران 
را در مناطق جنوب شرقي و شرق اين كشور به 
مصرف مي رساند. هواي اين مناطق در زمستان 

سرد است.
اگر سيس��تم گازرساني و زيرساختار انرژي 
تركيه يكپارچه ش��ود اين كش��ور مي تواند گاز 
وارداتي از روسيه و آذربايجان را در مناطق شرق 
و جنوب شرقي اين كشور به مصرف برساند و به 
اين ترتيب نياز اين كش��ور به گاز ايران به مرور 

مي تواند كاهش يابد.
آمريكا نيز  از سال ۲۰۱۶ به تركيه ال ان جي 
صادر مي كند. طبق آمار اداره اطالعات انرژي 
آمري��كا اين كش��ور در س��ال ۲۰۱۶ حدود 
۵۳/۳ ميلي��ارد مترمكعب ال ان جي به تركيه 
ص��ادر كرد. اي��ن ميزان در س��ال ۲۰۱۸ به 
۳۸/۵ ميلي��ارد مترمكعب رس��يد. اين ارقام 
نشان مي دهد كه همه ساله صادرات ال ان جي 
آمريكا  به تركيه در حال افزايش اس��ت و با 
توجه به س��رمايه گذاري عظي��م تركيه براي 
افزايش س��هم ال ان جي در سبد انرژي خود 
بايد ش��اهد افزايش واردات ال ان جي به ويژه 

از آمريكا بود.
اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند 
در شرايط تحريم، ايران به عنوان بزرگ ترين 
دارنده ذخاير گاز دنيا بايد از اين پتانسيل براي 
جبران كاهش درآمد هاي نفتي كشور استفاده 
كند.اما بر اساس اين گزارش و با توجه پرونده هاي 
گازي نيمه تمامي كه سال هاست خاك مي خورد 
به نظر مي رس��د ايران در پازل بازار جهاني گاز 

جايگاهي ندارد.

کاهش 70 درصدی صادرات گاز ايران به ترکيه

آنکارادندانِگردیمیکند

قيمت انواع نفت خام به داليل بنيادي از قبيل افزايش شاخص 
بهبود توليد در چين، رشد شاخص اشتغال در آمريكا و احتمال 
تمديد كاهش توليد اوپك براي شش ماه ديگر، با رشد ۳ درصدي 

در حوالي سقف ماهانه متوقف شد.
در آخرين معامالت روز گذشته نفت در بازارهاي جهاني، تمام  
شاخص ها تحت تاثير انتشار اخبار مثبتي از سمت عرضه و تقاضا 

به طور چشمگيري تقويت شدند.
در اين ميان هر بش��كه نفت برنت با رشد ۳/4۷ درصدي به 
محدوده س��قف ماهانه خود نزديك شده و در قيمت ۶۱ دالر و 

۶۹ سنت به كار خود پايان داد.
همچنين هر بشكه نفت خام وست تگزاس اينترمدييت آمريكا 
نيز با جهش ۳/۷۳ درصدي به رقم ۵۶ دالر و ۲۰ سنت رسيد كه 

 اندكي پايين تر از سقف ماهانه اين شاخص نفتي بود.
گفتني است در ميان عوامل افزاينده قيمت نفت، رشد شاخص 
PMI چين كه نش��ان دهنده بهبود تولي��د در حوزه بنگاه هاي 
متوسط و كوچك است بيشترين تاثير را داشته است. اين عدد در 
ماه اكتبر برابر با ۵۱/۷ بود كه باالتر از پيش بيني ها گزارش شد.

از س��وي ديگر شاخص اشتغال آمريكا در ماه اكتبر نشان از 
اش��تغالزايي ۱۲۸ هزار نفري داشته كه بيش از انتظار ۸۹ هزار 
نفر اقتصاددان بوده و باعث اوج گيري شاخص هاي بورس آمريكا 
شامل S&P و نزدك شده است. البته كاهش ارزش دالر به دليل 
افت ۲۵/۰ درصدي نرخ بهره در آمريكا نيز در رشد قيمت نفت 

بي تاثير نبوده است.
در حوزه عرضه نيز اخبار مساعدي منتشر شد كه مهم ترين 
آنها كاهش دكل هاي نفتي آمريكا و توافق احتمالي اوپك بود. به 

گزارش بيكرهيوز تعداد حلقه چاه نفت آمريكا در هفته گذشته با 
كاهش پنج حلقه اي به ۶۹۱ رسيده كه كمترين سطح ۳۱ ماه اخير 

است و مي تواند روند شتابان توليد نفت آمريكا را متوقف كند.
همچنين تحليل گران بر اين باورند كه اوپك توافق محدوديت 
عرضه نفت را در ماه دسامبر براي شش ماه ديگر تمديد خواهد 

كرد.
به گفته تحليلگران، عامل ديگري كه از رشد بهاي معامالت 
نفت پشتيباني كرد، اخباري بود كه براساس آن، مقامات چيني 
اع��الم كردند به توافق كل��ي در زمينه تجارت با آمريكا نزديك 

شده اند.
فيليپ فالين، تحليلگر ارشد شركت پرايس فيوچرز با اشاره 
به گزارش هاي روز پنجشنبه كه به نقل از مقامات چيني نوشته 
بودند آنها نس��بت به توافق بلندمدت با آمريكا بدبين هستند، 
گفت: لحن مقامات چيني درباره توافق با آمريكا نسبت به روز 

قبل فرق كرده بود.
مقامات آمريكايي گفته اند مذاكره كنندگان گفت وگوي تجاري 

سازنده اي داشتند و اين مذاكرات ادامه پيدا خواهد كرد.
رشد بهاي نفت در اوايل معامالت جمعه پس از انتشار گزارش 
وزارت كار آمريكا روي داد كه نشان داد اقتصاد اين كشور در اكتبر 
۱۲۸ هزار شغل ايجاد كرده كه باالتر از برآورد ۷۵ هزار شغل جديد 
از سوي اقتصاددانان بود اما نرخ بيكاري همان طور كه پيش بيني 
شده بود، به ۳/۶ درصد رشد كرد. آمار اقتصادي مطلوب تر كمك 

كرد نگراني ها نسبت به چشم انداز تقاضا براي نفت رفع شود.
تحليلگران همچنين رشد قيمت نفت را تاحدودي تحت تاثير 
آماري دانستند كه نشان داد شاخص مديران خريد بخش توليد 

كايشين چين، در ماه ميالدي گذشته به ۵۱/۷ واحد صعود كرده 
كه باالترين حد در ۳۲ ماه گذشته بود. اين آمار برخالف شاخص 
مديران خريد بخش توليد بود كه از سوي دولت چين منتشر شد 
و در اكتبر به 4۹/۳ واحد كاهش پيدا كرده بود كه پايين ترين حد 
در هشت ماه اخير بود.براساس گزارش ماركت واچ، انتظار مي رود 
نگراني ها پيرامون وضعيت عرضه همچنان رشد قيمت هاي نفت را 
محدود نگه دارد. نظرسنجي رويترز نشان داد اوپك كه متشكل 
از ۱4 عضو است، تحت تاثير بهبود سريع توليد نفت عربستان 
سعودي، در اكتبر ۲۹/۵۹ ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده 
كه ۶۹۰ هزار بش��كه در روز باالتر از آمار بازبيني شده سپتامبر 

بوده است. توليد اين گروه در سپتامبر به پايين ترين حد از سال 
۲۰۱۱ سقوط كرده بود.

كارستن فريتچ، تحليلگر كاالي كومرس بانك در يادداشتي 
نوش��ت: اگرچه بهبود توليد نفت اوپك تعجب برانگيز نبود زيرا 
عربستان سعودي موفق شد سطح توليد خود را پس از اختالالت 
به وجود آمده در سپتامبر به وضعيت عادي برگرداند اما توليد 
نف��ت اوپك حدود ۱/4 ميليون بش��كه در روز باالت��ر از برآورد 
آژانس بين المللي انرژي درباره توليد اوپك در نيمه اول س��ال 
۲۰۲۰ قرار گرفت كه ضرورت كاهش بيش��تر توليد اين گروه 

را نشان مي دهد.

جهش 3  دالري نفت
نمایه

فرم اشتراك روزنامه

    شرايط اشتراك :
ساعات تحويل روزنامه از 6 الى 11 صبح

شروع اشتراك ( متقاضيانى كه درخواست خود را به طور كامل تحويل نمايند ) اول و شانزدهم هر ماه مى باشد. 
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كليه متقاضيان محترم مى توانند هزينه اشتراك خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدول ذيل : 
 به حساب جام بانك ملت به شماره 78/ 463983  به نام روزنامه جهان صنعت 

 واريز و اصل سند بانكى مربوطه را به همراه فرم تكميل شده به دفتر امور مشتركين روزنامه جهان صنعت ارسال نمائيد . 
آدرس : ميدان آرژانتين- بلوار بيهقى- خيابان  دهم غربى- پالك 10- واحد 2 و يا ارسال از طريق 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.

در حال��ي ك��ه اي��ران و ونزوئال 
همچن��ان زير ض��رب تحريم هاي 
نفت��ي آمريكا قرار دارند اما اعضاي 
اوپك مجموعا ۶۹۰ هزار بش��كه به 
توليدات نفتي خود به نس��بت ماه 

پيش افزوده اند.
به گ��زارش اويل پرايس، ميزان 
توليد نفت كش��ورهاي عضو اوپك 
در ماه اكتبر و پس از افت شديد در 
ماه سپتامبر با افزايش قابل توجهي 

روبه رو بود.
در ماه سپتامبر، كمترين ميزان 
توليد نفت از س��ال ۲۰۱۱ به اين 
سو از سوي كشورهاي عضو اوپك 

به ثبت رسيد.
حمالت اواس��ط ماه سپتامبر به 
تاسيسات نفتي در شرق عربستان 
باعث شد تا نيمي از ظرفيت توليدي 
اين كش��ور دچار اخالل شود و اين 
مهمترين دليل براي كاهش توليد 
نفت اعضاي اوپك در ماه سپتامبر 

گزارش شده است.

آمارها نشان مي دهد كه ميزان 
توليد نفت دولت هاي عضو اوپك با 
۶۹۰ هزار بشكه افزايش در روز به 
رقم ۲۹/۵۹ ميليون بش��كه در ماه 

اكتبر رسيده است.
عربستان در ماه اكتبر در قياس 
با ماه قبل ۸۵۰ هزار بشكه نفت در 
روز به صادرات خود افزوده و ميزان 
كل صادرات خود را به ۹/۹ ميليون 

بشكه نفت در روز رسانده است.
با وجود چنين افزايشي در ميزان 
تولي��د و صادرات نفت عربس��تان 
ام��ا اين كش��ور هن��وز 4۰۰ هزار 
بشكه نفت كمتر از حد مجاز توليد 

مي كند. 
اعضاي اوپك پيش از اين موافقت 
كرده بودند كه براي تثبيت بازار نفت 

از ميزان توليد خود بكاهند.
 طب��ق اي��ن توافق عربس��تان 
مي توان��د روزان��ه ۱۰/۳۱ ميليون 
بش��كه نف��ت در روز تولي��د كند. 
آمارهاي موجود حاكي از آن است 

كه عربستان در حال حاضر به  اندازه 
زمان قبل از حمالت ماه س��پتامبر 

نفت توليد مي كند.
در اثر اين حمالت ۵/۷ ميليون 
بشكه نفت از ظرفيت توليد عربستان 
يعني معادل ۵ درصد توليد كل نفت 

جهان دچار اخالل شد. 
اين حمالت باعث شد تا ميزان 
تولي��د نفت اعضاي اوپ��ك در ماه 
س��پتامبر به رق��م ۲۸/4۹ ميليون 

بشكه نفت در روز كاهش يابد.
نبايد فراموش كرد كه اكوادور نيز 
در ماه اكتبر توانسته بخشي از توليد 

نفتي خود را بازيابد. 
توليد نف��ت اين كش��ور در اثر 
اعتراض هاي گس��ترده ضددولتي 

متوقف شده بود.
نيجريه و عراق اما از ميزان توليد 
نفت خود در ماه اكتبر كاسته اند با 
وج��ود اين هر دوي اين كش��ورها 
هنور بييش��تر از سقف مجاز نفت 

توليد مي كنند.

ايران، ليبي و ونزوئال نيز از توافق 
كاهش نفت استثنا شده اند اما آنها 
افزايشي در ميزان توليد نفت خود 

نداشته اند.
 ايران و ونزوئال تحت تحريم هاي 
نفت��ي دولت ترامپ قرار دارند و در 
نتيج��ه نمي توانند بيش��تر از آنچه 
در ماه س��تامبر نف��ت فروخته اند، 

صادراتي داشته باشند.
با وجود اين ونزوئال موفق ش��ده 
اس��ت كه ۵۰ هزار بشكه در روز به 
توليدات خود به نسبت ماه سپتامبر 

بيفزايد.
در ماه اكتبر دولت ونزوئال ۶۵۰ 
هزار بشكه نفت در روز توليد كرده 
اس��ت و گزارش ها نش��ان مي دهد 
كه اين كش��ور آمريكاي التين در 
ماه آينده به اين ميزان نيز خواهد 
افزود. ليبي نيز اگرچه موفق ش��ده 
با برقراري آرامش در مناطق حومه 
چاه هاي نفتي خود، به توليد نفتش 
سر و س��اماني بخش��د، اما ميزان 
توليدش هنوز ب��دون تغيير مانده 

است.

پشت پرده افزايش صادرات نفت اعضاي اوپك
زاویه
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گ�روه جامع�ه- »هي��چ لزوم��ي ندارد 
ك��ه دانش آم��وزان گرايش عل��وم تجربي و 
رياضي فيزيك براي مطالعه درس تاريخ زمان 
ص��رف كنند. مطالعه اي��ن درس فقط زمان 
مطالعه بهتر براي موفقيت در كنكور را از آنها 
مي گي��رد.« چنين جمله هايي را در مدارس 
غيردولتي و حتي مدارس دولتي خاص زياد 
مي ش��نويد. مدير مدرسه در جلسه اي كه با 
دبيران مدرس��ه برگ��زار مي كند تصميم به 
حذف درس اختياري تاريخ مي گيرد؛ حذف 
درس��ي كه تاثيري در كنك��ور دانش آموزان 
ن��دارد. تاريخ هرچند به نظر مدارس��ي كه 
بناس��ت ژست موفقيت در ورود به كنكور را 
بگيرند بي اهميت است اما تاريخ، اصلي ترين 
درسي اس��ت كه تفكر و  انديشه انسان ها را 

تغذيه مي كند.
ح��ذف تاري��خ يعني حذف ريش��ه هاي 
زندگي انسان ها. يك نخبه رياضيات را تصور 
كنيد كه هيچ ذهنيتي از پيش��ينه تاريخي 
كش��ور خود ندارد. بدت��ر از آن عدم آگاهي 
نس��بت به گذش��ته و تاريخ جامعه جهاني 
اس��ت. همين ناآگاه��ي و بي بهره ماندن از 
سواد عمومي است كه جامعه را دچار شكاف 
كرده. هنگامي كه دانش آموزان از آنچه بايد 
بدانند محروم مي ش��وند ديگر چه انتظاري 
است كه سال ها بعد مديراني توانمند، آگاه 

و مسلط تصميم گيري كنند.
 آنچه ب��ر گريبان جامعه چنگ مي زند و 
هر روز بر دردهاي آن مي افزايد بي س��وادي 
و ناآگاهي اس��ت. تاري��خ را مديران مدارس 
در راس��تاي دس��تيابي به مناف��ع مالي ذبح 
كردن��د. ادامه مس��ير هم به مس��لخ ادبيات 
توس��ط تصميم گيران برنامه ريزان درس��ي 

تبديل شد.
بي تفاوتي والدين و حتي رضايت شان از 
ح��ذف درس تاريخ در برنامه درس��ي خود 
ب��ه تنهاي��ي موضوعي نگران كننده اس��ت. 
اي��ن بي تفاتي در س��ال هاي گذش��ته خود 
موجب آن ش��ده كه مدي��ران برنامه ريزي 
آموزش��ي كش��ور بر حركت خود در مسير 
ح��ذف اس��توارتر گام بردارن��د. گروهي از 
مسووالن آموزش��ي بر اين باورند كه منابع 
درس��ي محتوايش��ان بايد ديگرگونه باشد. 
همين مي شود كه قلم قرمزي برمي دارند و 
هر آنچه به مذاق ش��ان خوش نيست را زير 
خط قرمز قرباني مي كنند. نكته عجيب در 
اين ميان آن اس��ت كه بس��ياري از آگاهان 
حوزه آموزش��ي اين تصميم ناآگاهانه را به 

نقد كشيده اند.

نيت نامعلوم مس�ووالن در حذف آثاِر  � 
شعرا و نويسندگان نامي كشور

محمد قم��ي، عضو كميس��يون آموزش 
و تحقيق��ات مجلس ش��وراي اس��امي در 
واكن��ش به ح��ذف برخي مباحث درس��ي 
از جمل��ه رباعي��ات خي��ام، داس��تان حاج 
تذكره االوليا، اش��عار مهت��اب و داروگ نيما 
يوشيج و جايگزيني آنها با اشعار فاضل نظري 
و اميري اسفندقه گفت: بعضي از شعرا و افراد 
سرشناس مانند سعدي، حافظ، خيام و... در 
ادبيات ما يك برند ادبي محسوب مي شوند و 
مطرح هستند. اشعار و سروده هاي اين دست 
از شعرا هميشه نو بوده و همواره حاوي پيام ها 

و مطالب عميقي است.
وي ادامه داد: به نظر من تا امروز كس��ي 
نتوانس��ته به لحاظ شعر و ادبيات فارسي به 
سطح اشعار سعدي و حافظ يا فردوسي برسد، 
حاال اينكه به چه نيتي مي خواهند اش��عار و 
داستان هاي ش��عرا و نويسندگان سرشناس 
ادبيات فارسي را حذف كنند و اشعار ديگري 
را جايگزين كنند، مش��خص نيس��ت. البته 
براي آشنايي دانش آموزان با شعراي امروزي 

اش��كالي ندارد كه يك يا دو مورد از اش��عار 
شاعران جديد در كتب درسي باشد، اما لزومي 

ندارد اشعار قبلي را حذف كنند.
عض��و كميس��يون آم��وزش و تحقيقات 
مجلس شوراي اس��امي با بيان اينكه اصل 
ادبيات فارسي ما در ايران همان اشعار سعدي، 
حافظ، فردوسي و خيام است، گفت: اين شعرا 
هميشه بايد زنده باشند و آثار آنها مورد توجه 
قرار بگيرد، زيرا اصل ادبيات فارسي در كشور 
ما اين اشخاص برجسته هستند. مقام معظم 
رهبري نيز همواره بر ادبيات فارسي و توجه 
به آن تاكيد داش��ته اند. ما اش��عاري قوي تر، 
عميق تر، سليس  تر و با محتواتر از اين اشعار 
نداري��م و بچه هاي ما براي اينكه با ادبيات و 
اُدباي ايران آشنا شوند، بايد آثار اين شاعران 

برجسته را مطالعه كنند.
قم��ي تاكيد كرد: در اين ميان اگر برخي 
افراد نظرشان اين است كه دانش آموزان بايد 
با اشعار جديد و يا برخي شعراي امروزي آشنا 
شوند ايرادي ندارد، ولي اين به آن معنا نباشد 
كه نويسندگان و شعراي فاخر از كتاب درسي 
ادبيات فارسي حذف شوند زيرا اُمهات ادبيات 

فارسي ايران در اش��عار شعراي برجسته اي 
چون خيام، سعدي و حافظ خاصه مي شود 
پس بايد اين ش��عراي بزرگ هميش��ه زنده 
بمانند تا در گرو آن ادبيات فارس��ي  و زبان 

فارسي زنده بماند.
وي در ادامه اف��زود: حتي افرادي كه در 
كش��ورهاي ديگر مي خواهند با ادبيات ايران 
آشنا شوند، حتما دنبال اشعار خيام، سعدي،  
حافظ و... هستند و در كشورشان اشعار آنها 
را به روش هاي مختلف آموزش مي دهند. ما 
بايد در راستاي ترويج اين ادبيات با تمام قوا 
بكوشيم، از طرفي به جهت اينكه مدارس و 
دبيرستان ها پايه فكري دانش آموزان در آنجا 
شكل مي گيرد، بايد در اين مساله كوشا باشند 
و دانش آموزان ما بايد به اين ادبيات مس��لط 
شوند و اس��تخوان  بندي و چارچوب ادبيات 

فارسي را از اين طريق بياموزند.
منافع مالي حرف آخر را مي زنند � 

اگر از تصميم گيري هاي آموزش و پرورش 
مبني بر حذف بخش هايي از كتب درس��ي 
بگذريم. اين تصميمات به هر دليلي هم باشد، 
تصميم مدارس مبني بر حذف دروس��ي كه 

وزارت آموزش وپرورش خود تعيين كرده اند به 
گفته فعاالن حوزه آموزشي به طور مستقيم 
در راستاي منافع مالي است. مهدي بهلولي، 
كارش��ناس آموزش��ي و عضو كانون صنفي 
معلم ه��ا در اي��ن باره به »جه��ان صنعت« 
مي گويد: آنچه بر بحران هاي آموزشي كشور 
دامن مي زند چيزي نيس��ت مگر آزمون هاي 
مكرر از قبيل المپيادها، كنكور و توجه جدي 
به رتبه بحراني جدي است كه برخي مدارس 
با برنامه ريزي هاي هوشمندانه از آن بهره وري 

به نفع خود مي كنند.
بهلولي همچنين معتقد است تنها روشي 
كه اين كارزار را تعديل مي كند يا تغييراتي 
در آن ايجاد خواهد ك��رد آگاهي خانواده ها 
نسبت به موضوع و البته مطالبه دانش آموزان 
از مدارس است. دانش آموزان نبايد اين اجازه 
را بدهن��د كه برخي با س��ودجويي تمام به 
مانن��د كاال با آنها برخ��ورد كنند و فقط در 
مسير بهره وري مالي با دانش آموزان برخورد 
كنند. نظام ارزشيابي كنوني مدارس سنتي و 
كمي است. يكي از عواملي كه تغيير در نظام 
ارزشيابي سنتي را اجتناب ناپذير مي ساخت، 
وجود آسيب ها و كاستي هاي موجود در نظام 

تحصيلي بود.
آسيب های فراموش شده �

برخ��ي از اين آس��يب ها و كاس��تي هاي 
موج��ود در نظام ارزش��يابي تحصيلي دوره 
ابتدايي عبارتند از: حافظه پروري و كم توجهي 
به حيطه ها  و س��طوح مختل��ف يادگيري، 
تحميل اضطراب  نامطلوب به دانش آموزان، 
افزاي��ش تكرار پايه تحصيلي، هدف ش��دن 
امتحان ب��ه جاي يادگي��ري، كم توجهي به 
بهداش��ت رواني محي��ط ياددهي يادگيري، 
كم توجهي ب��ه پرورش خاقي��ت و روحيه 
پرسش��گري، حاكميت امتحان هاي پاياني و 
توجه اندك به تاش و پيش��رفت همه جانبه 
دانش آموزان، سنجش كمي و بي اهميتي به 
سنجش كيفي و استفاده محدود و ناچيز از 
ابزاره��ا و روش هاي س��نجش جايگزين كه 
البته بايد اذعان كرد آس��يب هاي ذكر شده 
به صورت يكجا، مصداق نداشته و آموزگاران 
گرام��ي با به كارگيري روش ه��ا و ابزارهاي 
جدي��د، ب��ا نگرش ن��و ت��اش كرده اند اين 
آسيب ها به حداقل برسند. اگرچه حاكميت 
ديدگاه هاي س��نتي، نس��بت به سنجش و 
ارزشيابي و عدم بازنگري در قوانين، مقررات و 
آيين نامه ها اين فرصت را به طور كامل فراهم 
نكرده و راه رسيدن به آرمان شهر سنجش و 

ارزشيابي را دور و دراز كرده است.

حذف خودسرانه ساعات درس تاریخ در برخی مدارس

بیتوجهیبهریشهها

سال شانزدهم   پنجشنبه 9 آبان 1398    شماره  4321

پایان محاكمه پرونده فعاالن محيط زیستي
آخرين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان محيط زيستي در شعبه ۱۵ دادگاه 
انقاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. به گزارش ايرنا سيدكاظم حسيني، وكيل 
مدافع متهمان پرونده معروف به فعاالن محيط زيستي، از اخذ آخرين دفاعيات و 
پايان محاكمه متهمان خبر داد و گفت: منتظر صدور رأي دادگاه هستيم. دادگاه در 
اخذ آخرين دفاع، به تمام متهمان ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسامي را تفهيم كرده 
است كه اين ماده مقرر مي دارد: »هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به  
نحوي عليه جمهوري اسامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته 

نشود  به يك تا ۱۰ سال حبس محكوم مي شود.«
پرونده فعاالن محيط زيستي بازداشت شده، هشت متهم دارد كه اتهام چهار 
نفر از آنها اخيرا از افساد في االرض به »همكاري با دولت متخاصم آمريكا و رژيم 
صهيونيستي عليه جمهوري اسامي ايران جهت جاسوسي به  نفع سيا و موساد« 
تغيير پيدا كرد.مراد طاهباز، سام رجبي، اميرحسين خالقي، هومن جوكار، سپيده 
كاشاني، نيلوفر بياني، طاهر قديريان و عبدالرضا كوهپايه متهمان اين پرونده هستند 

كه همگي در بازداشت به سر مي برند.

فوت ۲ نفر بر اثر مصرف الكل در بجنورد
مصرف مشروبات الكلي فصل تازه اي از مرگ ومير و مسموميت را باز كرده است. 
علت عمده مرگ هاي حاصل از مصرف الكل وجود ناخالصي هايي از متانول يا همان 
الكل چوب است. برخي از سازندگان در اين نوشيدني ها داروهايي مانند ترامادول، 
ديازپام و متادون نيز اضافه مي كنند كه مصرف هم زمان الكل با اين داروها احتمال 
مرگ را افزايش مي دهد.به گزارش ايلنا پيمان فيضي، مدير روابط عمومي و امور 
بين الملل دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در ارتباط با مسموميت هشت نفر 
از اهالي اين استان به علت مصرف مشروبات الكلي گفت: از ششم ماه جاري تا 
االن،  مراجعه كنندگان مسموميت با الكل به هشت نفر رسيده اند و تاكنون نيز دو 
نفر از اين تعداد فوت كرده اند.وي ادامه داد: دو نفر از مسمومان نيز تحت درمان 
دياليز قرار گرفته اند و يك نفر از اين افراد حال وخيمي دارد. سه نفر باقي هم در 
بيمارستان بستري هستند و نسبت به ديگران شرايط بهتري دارند. در ابتداي امر 
مشخص بود كه سه نفر از اين افراد خواهند ُمرد اما فعا دو نفر فوت كرده اند و يك 
نفر هم به احتمال زياد فوت خواهد شد. اين مسموميت ها به علت متانول موجود 

در مشروبات الكلي بوده است.

احداث مركز جدید دفن زباله هاي ویژه در استان 
تهران

درباره دفن پسماند صنعتي و بيمارستاني در مركز مجزايي در استان تهران تاكنون 
جلسات مختلفي در خصوص مديريت پسماند بيمارستاني در استان تهران برگزار 
شده است. با توجه به اينكه تاكنون براي پسماندهاي صنعتي و ويژه در استان تهران 

محل مناسبي وجود نداشته، مقرر شد محلي مخصوص اين زباله ها احداث شود.
به گزارش فارس، انوشيرواني محسني بندپي، استاندار تهران از احداث مركز جديد 
دفن زباله هاي ويژه در استان تهران خبر داد و گفت: اين مركز به وسعت 7۰ هكتار 
در محيطي دور از زندگي مردم است. در حال حاضر مكاني كه بايد اين سايت دفن 
و تفكيك زباله هاي بيمارستاني احداث شود، مشخص شده كه در دورترين نقطه از 
محل سكونت مردم است و از نظر زيست محيطي بررسي و مطالعات الزم صورت 

گرفته و آماده سازي آن در حال انجام است.
استاندار تهران گفت: حدود 4۵ روز آينده اين مركز افتتاح خواهد شد و منابع آن 
نيز تامين شده است. اين مركز ويژه زباله هاي صنعتي و بيمارستاني 7۰ هكتار است 
و در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا پسماندهاي ويژه اعم از پزشكي، 

صنعتي و معدني را بي خطرسازي كرده و براي دفن بهداشتي آن اقدام كند.

پول ماليات بر دخانيات كجا خرج مي شود 
در بودجه س��نواتي امس��ال ماليات بر مصرف مواد دخاني را به سه وزارتخانه 
اختصاص داده اند.  در حال حاضر عوارض توتون خام و وارداتي ۱۰ درصد، توتون 
فرآوري شده وارداتي ۳۵ درصد،   سيگار، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي ۶۵ درصد، 
سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي ۲۵ درصد، سيگار، توتون پيپ و تنباكوي 
توليد داخلي با نشان بين المللي كه هر سال از سوي وزارت صمت تهيه و با تصويب 
هيات وزيران اباغ مي شود 4۰ درصد است كه در هر يك از اين موارد ميزان سهم 
دولت محاسبه شده و به نسبت 4۰، 4۰، ۲۰ بين سه وزارتخانه بهداشت، ورزش و 
جوانان و آموزش وپرورش تقسيم مي شود. بايد توجه كرد كه ميزان سهم دولت از 

محل ماليات بر دخانيات براساس نوع فرآورده و ميزان ماليات آن متفاوت است.
به گزارش ايسنا، كريم همتي معاون حقوقي و پارلماني وزارت بهداشت با اشاره 
به نحوه هزينه كرد ماليات بر مواد دخاني گفت: طبق قانون كل سهم دولت از محل 
ماليات بر دخانيات بايد در جهت كنترل، پيشگيري و كاهش مصرف دخانيات و 
درمان بيماري هاي ناشي از آن هزينه شود. قانون گذار در بند سه ماده ۲۸ آيين نامه 
و اليحه اي كه وزارت بهداشت در حوزه ماليات بر دخانيات به مجلس تقديم كرد 
و به تصويب رسيد، اعام كرده است كه كل سهم دولت از مالياتي كه بر سيگار و 
مواد دخاني مترتب است، از طريق رديف هاي بودجه اي كه در بودجه سنواتي آمده، 
در جهت كنترل، پيشگيري و كاهش مصرف دخانيات و درمان بيماري هاي ناشي از 

مصرف دخانيات كه به عنوان عوارض آن شناخته مي شود، هزينه شود.
وي افزود: بر اين اس��اس از ۱۰۰ درصد كل س��هم دولت از محل ماليات بر 
دخانيات، 4۰ درصد به وزارت بهداشت، 4۰ درصد به وزارت ورزش و جوانان و ۲۰ 
درصد هم به آموزش وپرورش اختصاص مي يابد. طبق قانون هزينه كرد اين اعتبار 
در بخش هايي جز كنترل، پيشگيري، كاهش مصرف دخانيات و درمان بيماري ها 
و عوارض ناشي از آن ممنوع است. بنابراين هر وزارتخانه اي بايد مصاديق مرتبط با 

اين موضوع را در حوزه خودش درآورده و برنامه هايش را اعام كند.

آمار مرگ با قرص برنج در كشور
بسياري از موارد مرگ ناشي از قرص برنج در اثر تنفس گاز سمي آزاد شده از 
كيسه هاي حاوي غات يا حبوبات بوده است. اين موارد دانسته يا ندانسته براي دفع 
آفات، در داخل كيسه قرص برنج قرار داشته و در داخل منزل نگهداري شده است. 
به گزارش مهر يسنا به منش، رييس گروه تجويز و مصرف منطقي و اطاع رساني 
فرآورده هاي سامت سازمان غذا و دارو گفت: قرص برنج كاالي ممنوعه به شمار 

مي رود و واردات آن از شبكه قاچاق صورت مي گيرد.
وي با بيان اينكه تعداد مرگ ناشي از قرص برنج روند صعودي داشته است، 
اظهار كرد: براساس آمار پزشكي قانوني كشور، در سال ۹۶ تعداد ۶4۰ مورد ، در 
سال ۹7 تعداد ۸۲۵ مورد و در پنج ماه نخست سال ۹۸، تعداد ۳4۶ مورد مرگ 
ناشي از قرص برنج ثبت شده است. مرگ بر اثر مسموميت با قرص برنج در مردان 
دو برابر زنان بوده و نيمي از مرگ و ميرها ناشي از سموم دفع آفات، به دليل تماس 
با قرص برنج بوده است. مسموميت هاي ناشي از قرص برنج كه به بيمارستان هاي 
كشور مراجعه شده است، در سال ۹۶ ، يك درصد، در سال ۱۳۹7 ، ۱/44 درصد و 

در نيمه نخست سال ۱۳۹۸ ، ۱/۲ درصد را شامل مي شود.
به منش با تاكيد بر اينكه توزيع و خريد و فروش اين سم در سطح كشور ممنوع 
است و فسفيد آلومينيوم به شكل قرص از فهرست رسمي سموم مجاز كشور از 
سال ۱۳۸4 حذف و هر گونه واردات، توزيع و فروش آن ممنوع اعام شده است، 
عنوان كرد: از سال ۱۳۹۰  قرص برنج از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، كاالي 
ممنوعه به شمار مي رود و خريد و فروش و استفاده آن مشمول مجازات است، اما 
متاسفانه قاچاق قرص برنج همچنان ادامه دارد و بي اطاعي و بي توجهي خانواده ها 
نسبت به خطرات ناشي از مصرف خانگي اين سم، موجب شده كه متاسفانه كشور 
ما يكي از معدود كشورهايي باشد كه در سطح دنيا مرگ ناشي از اين سم در آن 
گزارش شده است. همچنين بيشتر مسموميت ها با قرص برنج در رده سني ۲۰ 

تا 4۰ سال رخ داده است.

خبر

شركت گاز استان زنجان در نظر دارد در جهت اجراي پروژه 
گازرساني به صنايع و مجتمع هاي مسكوني سال 98 در سطح 
استان زنجان )مرحله سوم( با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي 

به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد:
الف( شرح مختصر كار:

- گازرساني به صنايع و مجتمع هاي مسكوني استان زنجان 
- مدت انجام كار 360 روز مي باشد

ب( پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد
پ( شرايط متقاضي : 

- دارا بودن رتبه 5 )پنج( و باالتر در رشته تاسيسات و تجهيزات  
يا رتبه 5 و باالتر در رشته نفت و گاز.

- برآورد اوليه قرارداد: 30/000/000/000 ريال )به حروف: سي ميليارد 
ريال(

- تبصره: طبق نامه شماره 51103/97 مورخ 97/2/10 »قيمت ها 
متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه شود.«

ت( محل، زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك:
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود با مراجعه به سايت 

WWW.nigc-zanjan.irشركت گاز استان زنجان به آدرس
)بخش مناقصه و مزايده( نسبت به اعالم آمادگي، دريافت و تكميل 

اسناد ارزيابي كيفي طبق زمانبندي زير اقدام فرمايند.
- مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي: 98/08/09 لغايت98/08/13

- مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي: تا ساعت12 روز دوشنبه مورخ 
 98/08/27

ث( مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
33146225-024 واحد تنظيم پيمان ش��ركت گاز استان زنجان 

تماس حاصل فرمايند .
* ضمنا هزينه درج آگهي )هر دو نوبت( به عهده برنده مناقصه 

مي باشد .
** مناقصه گران ابتدا ارزيابي كيفي ش��ده و پس از كسب حداقل 
امتياز الزم در فرآيند ارزيابي كيفي در مراحل بعدي مناقصه شركت 

مي نمايند.
بديهي است تكميل و ارائه مدارك مناقصه هيچ گونه حقي را براي 

متقاضيان ايجاد نخواهد نمود .
توضيح: اين آگهي در ش��بكه اطالع رساني نفت و انرژي ))شانا(( به 
آدرس www.shana.irو ش��بكه اطالع رساني شركت گاز استان 
زنج��ان ب��ه آدرس www.nigc–zanjan.irو پاي��گاه مل��ي اطالع  
رس��اني مناقصات به آدرس  http:iets.mporg.irكش��ور درج 

گرديده است.

روابط عمومي شركت گاز استان زنجان

آگهيارزیابيكيفيمناقصهگران
نوبت دوم عمومي يك مرحله اي  شركتگازاستانزنجان

)سهامیخاص(

شماره مجوز: 1398.4670

كنكور به تنهايي معيار سنجش 
توانايي دانش آموزان نيست. در يك 
آزمون چهار س��اعته هيچ ظرفيتي 
بررسي و ش��ناخته نمي شود، بحث 
شناخت و بررسي ظرفيت داوطلب از 
يك سو و بحث پرحاشيه و هميشگي 
ان��واع س��هميه در كنكور از س��وي 
ديگر چه��ره نامطلوبي از اين آزمون 
سرنوشت س��از در كشور ايجاد كرده 
اس��ت. هر س��ال پس از اعام نتايج 
كنكور موجي از اعتراضات داوطلبان 
كارشناسي و كارشناس��ي ارشد در 
خصوص بي عدالتي و اعمال سهميه ها 
شكل مي گيرد كه امسال نيز اين موج 
اعتراض��ات قابل توج��ه بوده و بعضا 
برخي مس��ووالن نيز نس��بت به آن 

واكنش نشان دادند.
در كنار اينها بحث امتيازدهي و يا 
حتي ارائه سهميه به فرزندان هيات 
علمي است. طرح بومي گزيني يكي 
از امتيازاتي بود كه به اعضاي هيات 
علمي داده ش��د به اي��ن منظور كه 
اگر فرزندان آنها پس از ش��ركت در 
كنكور در ش��هري به جز شهري كه 
والدين ش��ان در آنجا هستند، قبول 
شدند مي توانند به محل خدمت پدر 
و مادرش��ان بروند و در همان رشته 
ادامه تحصيل دهند، اما اخباري كه 
اخيرا منتشر شده نشان مي دهد امتياز 
به فرزندان اعضاي هيات علمي فراتر از 

طرح بومي گزيني پيش رفته است.
به گزارش ايلنا چندي پيش احمد 
توكلي، رييس هيات مديره ديد ه بان 
ش��فافيت و عدال��ت در نام��ه اي به 
علي اكبر واليتي، رييس هيات امناي 
دانشگاه آزاد اسامي از تحصيل ۱۳4 
نفر از فرزندان اعضا و برخي مديران 
دانش��گاه آزاد در رش��ته هايي غير از 
رشته قبولي خود خبر داده و خواستار 
جلوگي��ري از »رانت تحصيلي« آنها 
ش��ده ب��ود. البته در پ��ي آن معاون 
حقوقي وزارت بهداشت از لغو دستور 
موقت ديوان عدالت درباره جابه جايي 
دانشجويان دامپزشكي به رشته هاي 

پزشكي لغو خبر داد.
سهميه ايثارگران مصوبه قانوني 
مجل��س را دارد و براي هر تغييري 
در اين س��هميه ها نيز مجلس بايد 
وارد ش��ود.به گفته رييس دانش��گاه 
علوم پزش��كي مشهد، رتبه ۲ و رتبه 

۸7۹4۸ همكاسي هستند و هر دو 
در رشته پزش��كي درس مي خوانند 
كه دانش��جوي اولي بدون س��هميه 
و دانش��جوي دومي با س��هميه ۲۵ 
درص��دي ايثارگران در اين رش��ته 
مشغول تحصيل هستند. همچنين 
به گفته بشير خالقي عضو كميسيون 
بهداشت و آموزش پزشكي مجلس 
ش��وراي اسامي امس��ال حدود 7۰ 
درصد از دانشجويان دندانپزشكي با 

سهميه در دانشگاه پذيرفته شدند.
منصور غامي وزير علوم، تحقيقات 
و فناوري بعد از اين حواشي چندي 
پيش در واكنش به اختصاص سهميه 
براي فرزندان هي��ات علمي به ايلنا 
گفت: اين موضوع طبق مصوبه شوراي 
عالي انقاب فرهنگي است و چندين 
سال است كه اجرا مي شود. وزير علوم 
همچنين درباره تغيير رشته اين افراد 
تصريح ك��رد: در اين مي��ان افرادي 
كه از اين امتياز اس��تفاده مي كنند، 
تعداد كمي تغيير رش��ته داشته اند. 
سال گذش��ته ۱۵۰۰ دانشجو از اين 
امتياز اس��تفاده كردند ك��ه اغلب از 
استاني به استان ديگر جابه جا شده 
 و ۶۰۰ نف��ر ني��ز از اي��ن ۱۵۰۰ نفر 

تغيير رشته داشته اند.
او با ابراز تاسف از اينكه اين مساله 
در جامع��ه كمي بزرگنمايي ش��ده 
اس��ت، گفت: برخي در كشور اغلب 
به دنبال اين هس��تند ك��ه در موارد 
مختلف ايرادها و اشكاالتي پيدا كنند. 
اين مساله طبق مصوبه شوراي عالي 
انقاب فرهنگي است و چندين سال 
است كه اجرا مي شود. اين سهميه در 
واقع حداقل كمك به فرزندان اعضاي 
 هيات علمي اس��ت كه در دانش��گاه

 قبول مي شوند.
مهدي گلشني، عضو شوراي عالي 
انقاب فرهنگي و عضو هيات علمي 
دانشگاه صنعتي شريف در گفت وگو 
با ايلنا، درباره پذيرش فرزندان هيات 
علمي در دانش��گاه هاي برتر كشور 
گفت: پيش��تر قانوني )بومي گزيني( 
ب��ود كه اگر فرزند هي��ات علمي در 
شهرستاني قبول مي شد و پدر و مادر 
در جاي ديگري بودند، مي توانست به 
محل اشتغال پدر و مادر منتقل شود، 
اما بايد از نظر نمره و امتياز، سقف مورد 
نياز را كسب مي كرد و نمي توانست به 

هر رشته اي كه مي خواهد، تغيير رشته 
دهد، مگر اينكه امتياز و نمره مورد نظر 
را كس��ب مي كرد و اين امتياز براي 
فرزندان اعضاي هيات علمي اس��ت، 
زيرا امتيازات زيادي براي آنها در نظر 
گرفته نش��ده، ضمنا اين حق كشي 
نيست كه اگر  شخصي در شهرستان 
قبول شده بخواهد براي ادامه تحصيل 
در همان رشته به يك دانشگاه ديگر 
برود. اگر به همين شيوه پيش بروند 
خوب است، اما من با امتيازات بيش 

از اين موافق نيستم.
وي ادام��ه داد: قان��ون قبل��ي و 
امتيازي كه براي اعضاي هيات علمي 
دانش��گاه ها در نظر گرفته شده بود، 
معتدل بود ولي اكنون اين طور نيست، 
زيرا يكسري اقدامات تعادل را به هم 
زده و وضعيت دانشگاه ها را به شدت 

با چالش مواجه مي كند.
گلشني در واكنش به صحبت هاي 
رييس دانشگاه علوم پزشكي كه گفته 

ش��ده بود رتبه ۲ و رتبه ۸7 هزار هر 
دو در رشته پزشكي تحصيل مي كنند 
و همكاسي هستند و البته رتبه ۸7 
هزار با سهميه ۲۵ درصدي ايثارگران 
توانسته در كنكور قبول شود، گفت: 
اين اقدام كاما اش��تباه است و من 
اصا با آن موافق نيستم. اينكه يك 
دانش��جوي فوق العاده ضعيف را در 
كنار يك دانش��جوي قوي بنشانند، 
موجب ضعيف شدن كاس هاي درس 
مي شود و من موافق اين اقدام نيستم 
و حتي اين مدل به مجموعه پزشكي 

هم آسيب مي زند.
جواد محمدي، دبير هيات عالي 
جذب شوراي عالي انقاب فرهنگي 
و عضو هيات علمي دانش��گاه تهران 
در گفت وگ��و با ايلن��ا، در واكنش به 
پذيرش سهميه اي فرزندان اعضاي 
هي��ات علمي در دانش��گاه هاي برتر 
كشور گفت: تصويب طرح بومي گزيني 
براي اين بود كه دانشجويان بتوانند 

در كنار خانواده شان باشند، از طرفي 
هرگز سهميه اي براي خانواده اعضاي 
هيات علمي در نظر گرفته نشده است. 
آن چيزي كه االن وجود دارد، به اين 
صورت اس��ت كه اگر فرزند يكي از 
اعضاي هيات علمي در جايي قبول 
شد، بتواند فقط در همان رشته و در 

كنار خانواده اش تحصيل كند.
محم��دي بيان كرد: اين طرح در 
واقع سهميه نيست، مثل اين است 
كه بگوييم ما در يك رشته پنج نفر 
ظرفيت داريم و با وجود فرزندان هيات 
علمي ظرفيت اين پنج نفر به شش نفر 
برسد نه اينكه بگوييم از اين پنج نفر، 
يك نفر بايد از فرزندان هيات علمي 
باشد، چرا كه اين پنج نفر سر جاي 
خودش��ان هستند و فقط يك نفر از 
فرزندان هي��ات علمي به آنها اضافه 
خواهد ش��د، آن هم به ش��رطي كه 
۸۰ درصد امتياز دانشگاه مربوطه را 
كسب كند نه اينكه شخص ضعيف 

باشد و بدون آوردن امتياز به راحتي 
وارد دانشگاه شود.

وي ادام��ه داد: اگر اس��اتيد ما به 
كشورهاي ديگر بروند، معادل چند 
ه��زار دالر حق��وق دريافت خواهند 
كرد، در حالي ك��ه در ايران ۳۰۰ تا 
4۰۰ دالر درياف��ت مي كنن��د. من 
برداشتم اين است كه اين امتياز در 
واقع تس��هياتي براي ايش��ان است 
تا كمك كن��د اعضاي هيات علمي 
شريف كشور ايران اسامي در كشور 
ماندگار ش��وند و فرزندان شان نيز به 
فكر خارج رفتن نباشند. بومي گزيني 
نيز به دنبال تحصيل فرزندان در كنار 
خانواده هايش��ان است و با اين طرح 
هم راستاس��ت. بايد مراقب بود با زير 
سوال بردن شأن اعضاي هيات علمي 
س��بب دلسردي آنان نشويم. نتيجه 
اين دلسردي خوشحالي دشمنان و 
سوءاستفاده آنان خواهد شد. بايد تمام 
تاش مان بر حفظ اساتيد در كشور و 
كمك آنان به پيش��رفت و بالندگي 

علمي و فناوري در كشور باشد.

حاكم شدن پارتي بازي و رفاقت بازي در برخي دانشگاه ها
رویكرد روز
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قراردادهای عجیب و بدهی ۳۰ میلیاردی پرسپولیس
بی تدبیری مس��ووالن باشگاه پرسپولیس در پرداخت به موقع 
سرمربی پیش��ین خود و جذب دو بازیکن بی کیفیت دردسری را 
برای این باشگاه ایجاد کرده که در صورت برطرف نشدن مشکل، 

اوضاع را بحرانی خواهد کرد.
باش��گاه پرسپولیس پس از شکایت یک میلیون یورویی برانکو 
ایوانکوویچ با شکایت ۵۰۰ هزار یورویی ماریو بودیمیر روبه رو شد. 
بازیکنی که تنها پنج ماه در پرسپولیس بود و با کمترین اثرگذاری 
در هت تریک قهرمانی سرخ ها تصمیم گرفت این تیم را ترک کند 
تا با تعلل مدیران وقت باشگاه، شکواییه ای را تنظیم کرده و بابت 

مطالبات خود اعالم شکایت کند.
پرسپولیس که در شوک این شکایت بود حاال باید با مهاجم فعلی 
خود نیز در زمستان تسویه حساب کند تا جونیور برانداو نیز به صف 
شاکیان این باشگاه در کمیته انضباطی فیفا اضافه نشود. حساب 
سر انگشتی میزان بدهی باشگاه پرسپولیس به خارجی های طلبکار 
رقم هنگفتی را نشان می دهد که پرسپولیسی ها باید در کوتاه ترین 

زمان ممکن آن را جبران کنند.
تیمی که برای تامین هزینه های فعلی اش با مشکالت فراوانی 
دست و پنجه نرم می کند باید پاسخ طلبکارانی را بدهد که نزدیک 

به ۳۰ میلیارد تومان پول می خواهند.
پرسپولیس در حالی با بدهی میلیاردی دست و پنجه نرم می کند 
که نگاهی مختصر به قراردادهای مالی قبلی طلبکارانش گواه اختالف 

فاحشی است که توسط برخی واسطه ها ایجاد شده است.
بودیمیر در کرواسی ماهانه ۱۵۰۰ یورو می گرفت اما با قرارداد 
۵۰۰ هزار یورویی برای یک فصل و نیم به پرسپولیس آمد. مهاجمی 
که س��طحش همان مقدار ناچیز در کرواس��ی بود چرا که وی در 
بازگشت به لیگ کشور خود باز هم همین مبلغ را به عنوان دستمزد 

ماهانه دریافت می کند.
حیف و میل پول های کالنی که بی هیچ حساب و کتابی برای 
خارجی های بی کیفیت در نظر گرفته می شود اما بی توجه به پرداخت 
آنها مدیریت ناصحیح خود را ادامه دادند تا پرسپولیس بار دیگر یکی 

از باشگاه های پرونده دار در کمیته انضباطی فیفا شود.
امضاهایی که در دوران مدیریت محمدحس��ن انصاریفرد پای 
برگه قراردادها نخورده اس��ت اما او در مقام مدیرعامل موظف به 

تسویه آنهاست.
خارجی ه��ای طلبکار پرس��پولیس طبق همی��ن قراردادها 
یوروهای خ��ود را خواهند گرفت تا باز هم پولی که باید صرف 
خوش��حالی هواداران پرسپولیس ش��ود پایه و اساس نگرانی را 
در دل آنهای��ی که تلخی محرومیت از حضور در نقل و انتقاالت 
را با ش��اهکار علی اکبر طاهری و مهدی طارمی زیر زبان دارند 
بکارند. تیمی که الفبای باشگاهداری را مدیرانش یاد نگرفته اند 
ام��ا خیلی خوب بلدند پ��ای قراردادهای چند صد هزار یورویی 

تمرین امضا کنند.
حیف و میل مشهود ارزی در باشگاه پر طرفداری که مدافع عنوان 
قهرمانی است حاال بالی جان آنها شده است تا این تیم با چنین 

اشتباهات فاحش مدیریتی در مسیر سراشیبی قرار گیرد.

اربیل یا کشور ثالث میزبان ایران و بحرین
سایت اخبار الریاضیه بحرین خبر داد که فدراسیون جهانی 
فوتبال فردا حکم رسمی خود درباره میزبانی عراق در بصره 
در مسابقات انتخابی جام جهانی قطر مقابل ایران و بحرین 
را اعالم می کند. فدراسیون بحرین پیش از این اعتراض خود 
را به میزبانی عراق به فیفا ارائه داده بود. بحرینی ها به خاطر 
نبود امنیت در این کشور به خاطر تظاهرات های اخیر خواهان 

برگزاری این بازی در کشور ثالث شدند.
البته عراقی ها برای کس��ب رضایت بحرینی ها پیش��نهاد 
دادند که حاضرند بازی تیم ملی این کش��ور با بحرین را از 
بص��ره به اربیل منتقل کنند. در ش��رایط کنونی فیفا حکم 
نهایی را خواهد داد و گزینه های اربیل یا کش��ور ثالث روی 
میز فیفا وجود دارد و همچنین می تواند برگزاری این بازی ها 

در بصره را ابقا کند.
محمدرضا ساکت، سرپرست تیم ملی ایران به همراه هیاتی 
از فدراسیون فوتبال کشورمان روز گذشته به بصره رسید تا 
شرایط میزبانی ورزشگاه بصره برای دیدار با تیم ملی عراق را 
بررسی کند. تیم ملی فوتبال کشورمان نیز باید در چهارمین 
ب��ازی خود در مرحله انتخابی جام جهانی قطر در تاریخ ۲۳ 
آبان در بصره به مصاف عراق برود. دیدار عراق با بحرین نیز 

در تاریخ ۲۸ آبان برگزار می شود.

میلیونیوروخریدبعدیرئالمادرید؟ آزمونبا�۳۵
یک سایت روسی از قیمت گذاری باشگاه زنیت روی سردار آزمون خبر داد 

و اعالم کرد این بازیکن در رویای حضور در رئال است.
مش��کالت رئال مادرید در خط حمله ممکن اس��ت باعث شود تا این تیم 
اسپانیایی به سراغ سردار آزمون بازیکن ایرانی زنیت برود. زنیت روی این بازیکن 
۳۵ میلیون یورو قیمت گذاشته و حاضر نیست در زمستان او را بفروشد ولی در 
تابستان ممکن است پیشنهادات برای او را بررسی کند. پیش تر تیم هایی نظیر 
التزیو، اورتون و کریستال پاالس برای جذب این بازیکن ایرانی تمایل خودشان 
را نشان داده بودند. سردار از کودکی عالقه زیادی به حضور در تیم رئال مادرید 
داشت و اکنون می تواند این رویای بازیکن ایرانی به حقیقت بپیوندد و او به آرزوی 
کودکی خود برسد. با این حال پیوستن آزمون به رئال مادرید تنها به عالقه این 
بازیکن خالصه نمی شود و زین الدین زیدان و پرس نیز باید خواستار این انتقال 
باشند. سردار آزمون در این فصل لیگ روسیه هشت گل به ثمر رسانده و شش 

پاس گل نیز ثبت کرده است.
نکته دیگر اینکه سردار ۲۴ سال دارد و می تواند پیشرفت بیشتری داشته 
باشد و این برای باشگاه بعدی خود نکته حائز اهمیتی است. همچنین یوویچ و  
هازارد بعد از سه ماه تنها یک گل به ثمر رسانده اند و به همین خاطر احتماال 
در تابستان، رئال به دنبال تقویت این تیم خواهد بود.  آزمون قرار نیست فقط به 
خاطر پول به سانتیاگوبرنابئو برود چون او از کودکی آرزوی حضور در رئال مادرید 

را داشته است.

فرجامخواهیناپولیبرایلغومحرومیتآنچلوتی �
باشگاه ناپولی نسبت به محرومیتی که برای سرمربی این تیم در نظر گرفته 

شده به فدراسیون فوتبال ایتالیا اعتراض کرد.
مدیران باشگاه ناپولی کارت قرمزی که در بازی اخیر این تیم مقابل آتاالنتا به 
کارلو آنچلوتی نشان داده شد و او را از بازی بعدی این تیم محروم کرد، ناعادالنه 
می دانند و به همین دلیل با اعتراض به فدراسیون فوتبال ایتالیا خواهان لغو 
این محرومیت شده اند. در جریان تساوی خانگی ۲- ۲ اخیر ناپولی، آنچلوتی 
که نسبت به تصمیم داور مسابقه پیرو جاکوملی برای عدم بررسی یک صحنه 
مشکوک به خطای پنالتی با استفاده از VAR اعتراض داشت و به همین دلیل 

کارت قرمز گرفت و به رختکن تیم فرستاده شد.
جینتولی، مدیر ورزشی باشگاه ناپولی در این باره به رادیوی ایتالیا گفت: من 
و آنچلوتی فقط داشتیم بازیکنان را آرام می کردیم و منتظر پایان مسابقه بودیم. 
نمی شود به کسی که اینقدر دارد همکاری می کند کارت قرمز داد. به همین دلیل 

من وظیفه خود دانستم که نسبت به این وضعیت واکنشی نشان دهم.

اطمینانبایرنازجذبسانه �
بایرن مونیخ اطمینان دارد که در تابس��تان می تواند س��انه را جذب کند تا 

جایگزین خوبی برای آرین روبن انتخاب کند.
لروی سانه در فصل نقل و انتقاالت تابستانی بازیکن مورد عالقه بایرن مونیخ 
بود. باشگاه بایرن برای انتخاب جایگزین شایسته برای روبن تالش زیادی کرد 
تا سانه را جذب کند اما این بازیکن دچار پارگی از ناحیه رباط صلیبی شد و 
همین هم باعث شد این انتقال صورت نگیرد. اسکای اسپورت نوشت که بایرن 
از جذب سانه در تابستان اطمینان دارد و به نظر می رسد این بازیکن آلمانی در 

نهایت با ۸۰ میلیون پوند راهی بایرن خواهد شد.
قرارداد سانه با سیتی تا تابستان ۲۰۲۱ است و با توجه به اینکه این بازیکن 
هم دوست دارد به فوتبال آلمان برگردد سیتی چاره ای جز فروش او در تابستان 
ندارد. در غیر این صورت اگر او را نفروشد می تواند به صورت مجانی دو فصل 
دیگر جدا ش��ود و سیتی هم دوس��ت ندارد این اتفاق بیفتد و بهتر است این 

انتقال صورت گیرد.

صعودشاگردانقطبیبهسوپرلیگچین �
ش��اگردان افش��ین قطبی در تیم فوتبال ش��یجیاژوانگ اوربرایت چین به 
رقابت های س��وپرلیگ این کش��ور راه یافتند. شاگردان افشین قطبی در تیم 
فوتبال ش��یجیاژوانگ اوربرایت چین در مسابقات لیگ دسته اول این کشور، 
دیروز موفق شدند با برتری دو بر صفر مقابل ژینجیانگ تیانشان، به مسابقات 
سوپرلیگ چین صعود کنند. با این پیروزی، شیجیاژوانگ اوربرایت با کسب ۵6 
امتیاز، در جایگاه دوم جدول رده بندی لیگ دس��ته اول چین قرار گرفت و به 
همراه کیندائو هوانگهای ۵7 امتیازی، به سوپرلیگ چین راه یافت. البته شاگردان 
قطبی خوش شانس بودند که حریف آنها در راه صعود به سوپرلیگ یعنی تیم رده 
دومی گویژو هنگ فنگ، با نتیجه یک بر صفر از بیجینگ اسپورت یونیورسیتی 

شکست خورد تا در پایان مسابقات، در جایگاه سوم جدول قرار گیرد.

پیراهنویژهرئالمادریدبرایسالنوچینی �
رئال مادرید به مناسبت سال نو  چینی پیراهن ویژه ای را بر تن خواهد کرد.

آدیداس به مناسبت سال جدید چینی یک پیراهن جدید برای رئال مادرید 
طراحی کرده است. این پیراهن جدید، مشکی است که تکه های طالیی زیادی 
سطحش را پوشانده است. این طراحی برای افراد زیادی یادآور جشن های سال 
جدید است. باید یادآوری کرد این چهارمین پیراهن مادرید در این فصل است 
که آدیداس طراحی کرده است. پیراهن نخست، سفید است. دومین پیراهن آبی 
تیره است که نوشته هایش طالیی است و پیراهن سوم تیم، سبز است. پیراهن 
جدید مادرید یقه هفت است و در تصاویر منتشر شده آرم، نوشته ها ولوگوی 

آدیداس به رنگ سفید دیده می شود. 
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حرف و حدیث

خبر

دیدار تراکتور و اس��تقالل با وجود تمام 
جذابیت هایی که داش��ت خالی از شعارها و 
حرکات تحریک آمیز نبود و باز هم سکوهای 
یادگار تبریز در مصاف با یکی از تیم های بزرگ 
پایتخت محل ش��عارها و پرچم کشورهای 

همسایه شد.
تراکتور و استقالل در هفته نهم رقابت های 
لیگ برتر فوتبال یکی از زیباترین دیدارهای 
لیگ را تا به اینجای فصل رقم زدند. این زیبایی 
البته فقط مختص مستطیل سبز بود، چرا که 
در دقایقی از بازی روی س��کوهای ورزشگاه 
یادگار امام تبریز )ره( اتفاقات ناخوشایندی 
رخ داد؛ اتفاقاتی که پیش زمینه آن از برخی 
کانال های هواداری تراکتور نشات گرفته بود.

گفتنی است رس��انه های کشور ترکیه 
دیروز با انتشار برخی از تصاویر و کلیپ های 
منتشر شده از ورزشگاه یادگار، مدعی شدند 
تماشاگران تراکتور در بازی برابر استقالل از 
ترکیه حمایت کرده اند. این در حالی  اس��ت 
که ترکیه به دلیل حمله به کردهای شمال 
سوریه تحت فشار جهانی قرار گرفته است و 
حتی برخی از بازیکنان این کشور به دلیل 
حمایت از حمله ارتش ترکیه از باشگاه های 

خود اخراج شده اند.
فدراس��یون فوتبال پی��ش از آغاز لیگ 
نوزدهم و ب��ا توجه به اتفاقات تلخی که در 
فصول گذش��ته به خصوص لیگ هجدهم 
رق��م خورده بود، از برخورد جدی و قاطع با 
هر گونه تخلف و بی اخالقی خبر داد. رییس 
فدراس��یون فوتبال ه��م از برخورد قاطع با 
باشگاه ها و تماشاگران متخلف صحبت کرد. 
حتی صحبت از این به میان آمد که کانال های 
هواداری باید بسته و کانال های هواداری زیر 
نظر باشگاه ها اداره شوند که چنین مساله ای 
هم عمال رخ نداده تا هر هفته شاهد اتفاقات 

تلخ تری باشیم.
در ای��ن فصل از رقابت ه��ای لیگ برتر، 
کمیته انضباطی برخوردهای خود را ابتدا با 
نفت مسجدسلیمان، استقالل و پرسپولیس 

آغاز کرد. محرومیت یک جلسه ای این تیم ها 
از همراهی هواداران شان در دیدارهای خانگی 
که مورد نقد نیز قرار گرفت، اما به هر ترتیب 
نفت مسجدسلیمان در دیدار مقابل سپاهان، 
استقالل مقابل گل گهر سیرجان و پرسپولیس 
هم مقابل پیکان از همراهی تماشاگران خود 

محروم شدند.
کمیت��ه انضباط��ی البت��ه در خصوص 
تخلف��ات ه��واداران تیم تراکت��ور در دیدار 
مقابل پرسپولیس هم رای به محرومیت یک 
جلسه ای آنها داد که این رای را نیز با توجه به 
تخلفات فصل گذشته آنها، قطعی اعالم کرده 
بود؛ محرومیتی که به مرحله اجرا نرسید و 
اسماعیل حسن زاده، رییس کمیته انضباطی با 
توجیهاتی که منطقی نبود، اعالم کرد هواداران 

تراکتور محروم نیستند! 
ب��ا این ح��ال اتفاقات تل��خ هفته نهم 
به ش��کلی رقم خورد ک��ه انتظار برخورد 
قاطع از س��وی رکن قضایی فدراس��یون 
فوتبال وجود دارد. در دیدار پرس��پولیس 
و ماشین سازی در ورزشگاه آزادی، از روی 
سکوها فحاش��ی هایی به رسول خطیبی، 
سرمربی تیم مهمان انجام شد؛ اتفاقی که 
ریشه در دیدار جام حذفی دو تیم داشت که 
رفتارهای خطیبی در کنار زمین باعث شد 
پیش از شروع مسابقه هواداران پرسپولیس 
در اقدامی ناپس��ند ش��عار علیه او را آغاز 
کنند. پس از اعالم پنالتی پرسپولیس در 
دقیقه ۸9 و بار دیگر واکنش تحریک آمیز 
سرمربی ماشین سازی رو به هواداران تیم 
میزبان، شدت شعارها و فحاشی ها از روی 
س��کوها را بیش��تر کرد تا پایان این دیدار 

تلخ باشد.
فدراسیون فوتبال پس از اتفاقات دیدار 
پرسپولیس و ماشین سازی، در اقدامی نادر 
اطالعیه ای صادر و ش��عارها علیه رس��ول 
خطیبی را محکوم کرد؛ از آن دست اقدامات 
که تا به حال از سمت فدراسیون دیده نشده 
بود. وزارت ورزش و جوانان هم نسبت به این 

مساله واکنش نشان داد و در نهایت باشگاه 
پرسپولیس با صدور اطالعیه ای فحاشی به 

خطیبی را محکوم کرد.
این البته پایان ماجرا و اتفاقات تلخ هفته 
نهم نبود. در دیدار جمعه شب گذشته تراکتور 
و استقالل اتفاقاتی که روی سکوها رقم خورد، 
همان طور که گفته شد برعکس زیبایی اتفاقات 
مستطیل سبز بود. با وجود محکومیت حمله 
اخیر ترکیه به خاک سوریه و کشتار کردهای 
این کشور، اقداماتی که روی سکوهای یادگار 
امام )ره( رخ داد بسیار تلخ بود؛ از فریاد زدن 
نام ترکیه و دادن سالم نظامی هنگام تالوت 
قرآن در مراسم آغازین بازی- اقدامی که در 
رس��انه های دیروز ترکیه نیز بازتاب داشته 
است و آنها از این موضوع استقبال کرده اند. 
همچنین سر دادن شعارهایی که رنگ و بوی 

قومیت گرایی داشت.
انواع تخلفات در دیدار تراکتور و استقالل 
رقم خورده که باید دید آیا فدراسیون فوتبال 
واکنشی به این اتفاقات نشان خواهد داد یا 
نه. همان طور که فدراسیون اقدام به صدور 
اطالعیه در خصوص اتفاقات دیدار پرسپولیس 
و ماشین س��ازی کرد، باید منتظر واکنش 
فدراسیون فوتبال نسبت به این اتفاقات باشیم 
که به مراتب تلخ تر بود؛ اتفاقاتی که بر اساس 
بندهای صریح قان��ون در آیین نامه کمیته 

انضباطی نیاز به برخورد جدی دارد.
چشمپوش�یس�ازمانلی�گو �

فدراسیونفوتبال
نکت��ه عجیب، رویکرد س��عید فتاحی، 
مسوول کمیته برگزاری مسابقات است که 
پس از این بازی گفته بود هواداران تراکتوری 
حاضر در ورزشگاه سنگ تمام گذاشته اند و 

باید الگوی دیگر تیم ها باشند!
فتاحی که درگیری ها و حواش��ی اش در 
س��ال های اخیر بارها ب��ا انتقاد فوتبالی ها و 
رسانه ها مواجه ش��ده بار دیگر این شعارها 
را نادیده گرفته اس��ت و مشخص نیست تا 
کی فدراسیون فوتبال و نهادهای باالدستی 

می خواهند از این مسائل چشم پوشی کند؟
آیا هم��ان طور ک��ه توهین ه��واداران 
پرسپولیس به رسول خطیبی در کمتر از ۲۴ 
ساعت مورد توجه فدراسیون قرار گرفت، این 
مسائل و شعارهای نژاد پرستانه در ورزشگاه 
یادگار هم مورد توجه مسووالن قرار می گیرد؟ 
فدراس��یون فوتبال پ��س از یک هفته امیر 
قلعه نویی را به دلیل اظهارات تند و عجیبش 
احضار کرده اما انتظار می رود برخورد قاطعی 
در قبال شعارهای تند و حمایت از کشورهای 
دیگر در ورزشگاه تبریز صورت بگیرد تا دیگر 

شاهد این مسائل نباشیم.
بخش بزرگی از هواداران تراکتور قطعا فقط 
به فکر این تیم هستند و به مسائل غیرورزشی 
کاری ندارند و در همه شهرها به دنبال تیم 
محبوب خود هستند و از آنها حمایت می کنند 
اما این عده جو ورزشگاه را در سال های اخیر به 
هم ریخته اند و شعارهایشان در ورزشگاه های 
دیگر هم ش��نیده شده و عجیب آنکه هیچ 
برخوردی با عوامل معلوم الحال این اتفاق ها 

نمی شود.
همان طور که مسووالن فوتبالی آذربایجان 
شرقی بالفاصله پس از شعارهای تند در تهران 
واکنش نش��ان می دهند و خواهان برخورد 
قاطع با مسببان هستند، بد نیست نگاهی هم 
به ورزشگاه یادگار و شعارهای این افراد داشته 
باشند که چگونه جو ورزشگاه ها را مسموم 
کرده اند. سوال اصلی اینجاست که چرا هیچ 
نهادی نسبت به این شعارهای جدایی طلبانه 
و نژادپرستانه واکنش نشان نمی دهد؟ این 
مصونیت آهنین از کجا می آید؟ منتظر بیانیه 

فدراسیون فوتبال می مانیم.
در بن��د یک و دو م��اده 67 آیین نامه 

انضباطی آمده است:
۱- هر شخص مشمول این مقررات که 
ارزش های انس��انی یک ش��خص یا گروه را 
از طری��ق الفاظ تحقیر آمیز یا به دلیل رنگ 
پوست، نژاد، زبان یا قومیت، مذهب و مواردی 
از این قبیل مورد خدشه و تعرض قرار دهد 
چنانچه بازیکن، یکی از مقامات رس��می یا 
یکی از مقامات رسمی مسابقه باشد متحمل 
محرومیتی به میزان حداقل پنج مس��ابقه 
و حداق��ل ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی 

خواهد شد.
۲- اگر تماشاگران منتسب به یک باشگاه، 
به هر تعداد که باش��ند مرتکب اعمال فوق 
گردند، باشگاه مذکور به برگزاری حداقل دو 
مسابقه  بدون حضور تماشاگران یا محرومیت 
از برگزاری مس��ابقه در ورزش��گاه خاص یا 
برگزاری مس��ابقه در ورزش��گاه بی طرف به 
ع��الوه حداقل ۳۰۰ میلی��ون ریال جریمه 
نقدی محکوم می گردد. البته شعارها و اقدامات 
هواداران تراکتور در دیدار با اس��تقالل، تازه 
نیست و فدراسیون فوتبال پیش از این هم 
بارها از اقدامات آنها چشم پوشی کرده است؛ 
چشم پوشی از اقداماتی که باعث شد در دیدار 
جمعه ش��ب گذشته شعارها و اقدامات آنها 
شدت بگیرد. باید دید فدراسیون فوتبال این بار 
چه اقدامی انجام خواهد داد و آیا بیانیه می دهد 

یا واکنشی دیگر نشان خواهد داد.

استقبال ترکیه ای ها  از شعارهای نژادپرستانه تماشاگران تراکتور در بازی مقابل استقالل

سکوت مرگبار مسووالن
کوتاه از جهان

قرارداد علی اکبری با شرکت آمریکایی فسخ شد
رزمی کار حرفه ای کشورمان به دلیل وجود تحریم های اقتصادی مجبور به فسخ قرارداد 

خود با شرکت آمریکایی UFC شد.
دلیل فسخ قرارداد امیر علی اکبری با شرکت آمریکایی UFC، تحریم های آمریکا بر ضد 
ایران و مس��ائل مالی مربوط به آن از س��وی برخی منابع خبری نزدیک به این سازمان اعالم 
شده است.  یو اف سی زیر نظر کمیسیون ورزشی ایاالت متحده آمریکا بوده و مشمول قانون 
ظالمانه تحریم هاست. بر همین اساس نمی تواند ویزای کار بگیرد، همین موضوع باعث به وجود 
آمدن چنین مشکلی برای علی اکبری شده که تا کنون نمونه اش وجود نداشته است. یکی از 
خبرنگاران وابسته به این سازمان در توئیتر مدعی شده که امیر در صورت برد هیچ امکانی 
برای دریافت پاداش و س��هم پیروزی و انتقال این پول به داخل ایران ندارد و همین مس��اله 

مهم ترین عامل جدایی مبارز ایرانی بود.

مسووالن این سازمان هم مدعی شدند که علی اکبری در اوکتاگون مبارزه نخواهد کرد و 
به عنوان یک ورزشکار آزاد می تواند با سایر سازمان های برگزار کننده ام ام ای قراردادی جدید 
ثبت کند. علی اکبری ۳۱ ساله تا به حال ۱۰ برد در مبارزات رزمی ترکیبی کسب کرده و تنها 

شکست او نیز در برابر میرکو فیلیپوویچ )ملقب به کرو کاپ( بوده است. 
هرچند مبارزینی مثل رضا مددی، حمید )آکیرا( خراس��انی، کمال شعله روز و بنیل 
داری��وش زودت��ر از امیرعی اکبری پا به قفس UFC گذاش��ته اند اما طرفداران مبارزات 
رزمی در ایران، عقد قرارداد او با یو اف سی را به عنوان یک نقطه عطف درخشان در ام 
ام ای ایران به شمار می آوردند. شایان ذکر است پیش از این اعالم شده بود که امیر به 
دلیل ش��کایت سازمان روس��ی ACA ، اجازه نبرد در یو اف سی را ندارد اما این بار دلیل 
این اتفاق تحریم های چندجانبه دولت ایاالت متحده آمریکا و مسائل ناشی از آن اعالم 
ش��ده است. تصمیمی که بی ش��ک در روزها و ماه های آینده حواشی و بحث های زیادی 

را به همراه خواهد داشت.

چالش

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

قانونهایحلجدولسودکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا 
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سالروز ایجاد شهر قزوین به تصمیم شاپور یکم 
شاه ساسانی ایران

سوم نوامبر سال 245 میالدی شاپور یكم شاه وقت ایران از 
دودمان ساسانی كه در دوران زمامداری خود ایران را ابرقدرت اول 
جهان كرده بود دستور بنای شهر قزوین را صادر كرد. كار ایجاد 
این شهر سه سال طول كشید و در اكتبر )در جریان جشن های 
مهرگان( سال 248 میالدی پایان یافت. نام قزوین از طایفه ای به 
همین نام گرفته شده و یونانیان و رومیان باستان و اینك جهانیان 
دریای مازندران را به نام این طایفه دریای »كاسپین« می خوانند، 
زیرا كه منطقه محل سكونت این طایفه آریایی تا دیلمان، گیالن 

و سواحل غربی آن دریا امتداد داشته است.
شاپور یكم در طول حكومت خود چند شهر تازه ساخت كه 
نام او با پیشوند و پسوندهایی بر آنها گذارده شد اما دستور داد 
كه شهر تازه ساز به نام طایفه ای كه در آن منطقه سكونت داشت 
»َكسپین« نامیده شود كه این نام به مرور زمان و تهاجمات، به 
صورت قزوین در آمده اس��ت. در كتب قرون وسطی هم دریای 
مازندران را دریای قزوین نوشته اند. قزوین در سال 644 میالدی 
به تصرف عرب مس��لمان درآمد و در قرن 16 میالدی پایتخت 
ایران شد و شاه طهماسب صفوی عمارات فراوان در آنجا ساخت، 
تا اینكه شاه عباس در سال 1598 میالدی پایتخت را از قزوین 
به اصفهان � شهر مركزی ایران- منتقل كرد.یكی از علل انتقال 
پایتخت از قزوین به اصفهان این بود كه در آن شهر، سران قزلباش 
مادر شاه عباس را كشته و جسدش را به بیابان افكنده بودند و 
اقامت در قزوین باعث می شد هر لحظه قتل فجیع مادر در ذهن 
او تداعی شود و وی را متأثر كند.قزوین در جریان دو جنگ جهانی 
اول و دوم به اشغال خارجی ها درآمد و در سپتامبر 1941 توسط 
هواپیماهای شوروی بمباران شد. رضاخان میرپنج )سرتیپ( از 
همین شهر عزم تسخیر تهران و برانداختن دولت وقت را كرد. این 

شهر تاریخی اخیرا مركز استانی به همین نام شده است.

گنجینه فرعون طالیی به لندن رسید
نمایش��گاه بزرگ »گنجینه مقبره  توت عنخ آمون« پس از 
پایان نمایش موفقیت آمیزش در »پاریس«، این بار در لندن برگزار 
می شود.به نقل از رویترز، مجموعه ای عظیم از آثار مقبره » توت 
عنخ آمون« - فرعون مشهور مصر- در ادامه تور جهانی كه برای 
نمایش این مجموعه در سراسر جهان ترتیب داده شده است، در 
لندن نمایش داده می شود. قرار است پس از اتمام این تور نمایشی، 
مجموعه آثار مقبره » توت عنخ آمون«  برای همیشه به »موزه بزرگ 

مصری« در نزدیك اهرام » جیزه« منتقل شود.
پیش از لندن، پاریس میزبان بیش از 15۰ اثر باستانی مقبره 
این فرعون بود. طبق آخرین گزارش ها، بیش از 1/3 میلیون بلیت 
این نمایش��گاه در پاریس به فروش رفت و ركورد پربازدیدترین 
نمایشگاه تاریخ فرانسه كه پیش تر به یكی از نمایشگاه های هنری 
»لود مونه« تعلق داشت، به نام نمایشگاه مصر باستان ثبت شد.

یك سپر چوبی، مجسمه ای بزرگ از مجسمه نگهبان، تابوت 
مینیاتوری طال كاری شده، تخت طالكاری شده چوبی با پایه های 
حكاكی شده به شكل شیر و جواهرات گوناگون از جمله آثار مهم 
این مجموعه باس��تانی هستند. به گفته مدیران نمایشگاه، این 
نخستین بار است كه مسووالن مصری با خروج این تعداد آثار 
باستانی از كشورشان موافقت كرده اند. بیش از 6۰ اثر این مجموعه 

برای نخستین بار در جایی خارج از مصر نمایش داده می شود.
لندن پس از پاریس و لس آنجلس سومین شهری است كه 
میزبان این نمایشگاه بزرگ است. نمایشگاه »گنجینه مقبره فرعون 
طالیی« پس از لندن در هفت ش��هر مختلف دیگر به نمایش 
گذاشته خواهد شد. فعالیت این نمایشگاه تا تاریخ سوم می  سال 

2۰2۰ در لندن ادامه خواهد داشت.

 کنسرت گروه آلمانی »شیلر« 
با اجرای قطعات ایرانی

كنسرت گروه موسیقی آلمانی »شیلر« در روزهای 16 و 1۷ 
آبان با اجرای قطعاتی از آلبوم »صبح دم« در سالن وزارت كشور 
برگزار خواهد شد.گروه »شیلر« در سبك موسیقی الكترونیك كار 
می كند و پیش از این نیز در آبان ماه س��ال 96 در ایران به روی 
صحنه رفته است.این گروه با نوازندگان و خوانندگان مختلفی در 
دنیا كار كرده و لزوما اعضای ثابتی ندارد. همچنین این گروه بیشتر 
به خاطر سبك موسیقی خود شناخته شده است.گروه موسیقی 
»شیلر«، آلبوم »صبح دم« را به سرپرستی و آهنگسازی كریستوفر 
فون دایلن، روز دوم فروردین  )ماه( س��ال جاری از سوی كمپانی 
»سونی موزیك« در برلین رونمایی و به شكلی جهانی منتشر كرد.

این آلبوم تابستان سال 9۷ ساخته شد و طی آن پیروز ارجمند با 
نوازندگی دف و نی، پویا سرایی با نوازندگی سنتور در قطعات »برلین- 
تهران« و »عشق«، یلدا عباسی با نوازندگی دوتار و موسیقی مقامی 
خراسانی و نیلوفر پارسا با دكلمه غزلی از حافظ در قطعه »دروازه 
طالیی« حضور داشتند. این كنسرت سومین اجرای این گروه در 
ایران است.همچنین نشست خبری كنسرت گروه »شیلر« سه شنبه 

)14 آبان ماه( در سالن وزارت كشور برگزار خواهد شد.

نکوداشت صدمین سالروز تولد علی تجویدی 
برگزار می شود

 آیین نكوداشت صدمین سالروز تولد علی تجویدی )آهنگساز 
و نوازنده صاحب نام موسیقی ایران( ساعت 21:3۰ روز پنجشنبه 
شانزدهم آبان ماه به همت موسسه فرهنگی هنری »راد نواندیش« 
به مدیریت بردیا صدرنوری و مش��اركت بنیاد فرهنگی هنری 
رودكی در تاالر وحدت تهران برگزار می شود. در این مراسم كه 
با حضور تعدادی از هنرمندان شاخص و پیشكسوت موسیقی 
كش��ورمان برگزار می ش��ود، روزبه كالنتری نوازنده ویولن و از 
ش��اگردان تجویدی به همراه داود یاسری نوازنده پیشكسوت 
تمب��ك به اجرای دو نوازی می پردازند.در ادامه این برنامه بردیا 
صدرنوری نوازنده پیانو نیز بر اساس آثاری از استاد تجویدی به 
بداهه نوازی پیانو می پردازد و در پایان هم »اكسترملی مهر« به 
رهبری ناصر ایزدی و خوانندگی محمد صرفه جو چند اثر از این 
هنرمند سرشناس را اجرا خواهد كرد.در این برنامه نماهنگی نیز 
درباره زندگی و آثار استاد علی تجویدی پخش می شود كه در 
آن خانواده زنده یاد تجویدی و چند هنرمند برجسته موسیقی 
سخن خواهند گفت.آیین نكوداشت صدمین سال تولد استاد 
علی تجویدی ساعت 21:3۰ روز پنجشنبه 16 آبان ماه در تاالر 
وحدت برگزار خواهد شد و عالقه مندان برای حضور در این برنامه 
می توانند از طریق موسسه فرهنگی و هنری »رادنواندیش« با 
شماره 8852814۷ و 88528148 اقدامات الزم را جهت دریافت 

كارت حضور در برنامه انجام دهند.

اجرای نخستین نمایش  فارسی در مرکز 
هنرهای نمایشی واشنگتن

نمایش »خانه« به نویسندگی نغمه ثمینی و كارگردانی نیكو 
ممدوحی، هفدهم آبان جاری برابر با هشتم نوامبر سال 2۰19 
میالدی در س��الن فمیلی تئاتر مركز هنرهای نمایشی كندی 
)Kennedy centre( یكی از مهم ترین مراكز نمایشی آمریكا 

واقع در واشنگتن دی سی اجرا می شود.
تئاتر خانه نخستین نمایش فارسی زبان است كه در این مركز 

مهم تئاتر دنیا روی صحنه می رود.
گروه تئاتر آلما با هدف فراهم كردن عرصه ای برای فعالیت 
هنرمندان ایرانی و ساختن پلی برای ارتباط میان فرهنگ ها از 
س��ال 2۰18 شكل گرفت و نخستین تجربه این گروه اجرای 
نمایش »گم گشته در میان موج دریا« در بهار سال 2۰19 و در 

آریانا استیج واشنگتن دی سی بوده است. 
نغمه ثمینی در این اجرا همراه گروه خواهد بود.

سایر عوامل نمایش عبارتند از بازیگران: امیرعباس اكبرزاده، 
غزل بازرگان، حسن حسن زاده، المیرا جعفری، كامران جوادیه، 
الناز پیغاله و زهرا رجبی، آهنگس��از: پدرام بابایی، گرافیس��ت: 

میثم خاوری.

دو تریلی سیار تئاتر به روستاها می روند
مدیركل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان اس��تان 
همدان گفت: كانون با دو تریلی س��یار تئاتر ارمغان آور شادی 

برای كودكان مناطق مختلف خواهد بود.
بهناز ضرابی زاده خبر داد: براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته، امس��ال كانون پرورش فكری ك��ودكان و نوجوانان در 
جشنواره با دو تریلی سیار حضور دارد و تریلی ها از 16 تا 21 آبان 

در شهرستان های استان به اجرای نمایش  می پردازند.
ضرابی زاده همچنین تصریح كرد: كودكان و نوجوان مناطق 
محروم، روستاها و شهرستان ها امكان تماشای تئاتر ندارند و شاید 
نتوانند در سالن ها حضور داشته باشند؛ كانون پرورش فكری سعی 
كرده شرایطی فراهم كند تا بخش قابل توجهی از این كودكان از 

برنامه های جشنواره بهره مند شوند.
او به تولید آثار نمایشی در كانون برای حضور در بیست و ششمین 
جشنواره بین المللی تئاتر كودک و نوجوان اشاره كرد و افزود: 
امس��ال چند گروه نمایشی از كانون پرورش فكری استان های 

مختلف در جشنواره حضور خواهند داشت.
ضرابی زاده با اشاره به فعالیت كانون در طول سال در بخش 
تئاتر، خاطرنشان كرد: بر اساس سیاست های كانون پرورش فكری، 
كارگاه های نمایش با تدریس مربیان متخصص و حضور اعضا، 
در طول سال برگزار می شود.او خاطرنشان كرد: نتیجه برگزاری 
كارگاه ها این است كه هر سال دو تا سه نمایش خوب در حوزه 

كودک و نوجوان، توسط اعضای كانون تولید و اجرا می شود.
بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر كودک و نوجوان 
همدان از 16 تا 21 آبان با شعار »تئاتر، كودک، طبیعت« برگزار 

خواهد شد.

شناسایی ۲۹ محوطه تاریخی در مسیر طرح 
آبرسانی شهرهای آذربایجان غربی

سرپرست هیات باستان شناسی گفت: 29 محوطه تاریخی 
در مسیر طرح پایدار آبرسانی شهرهای نقده، محمدیار، اشنویه 
و نالوس آذربایجان غربی شناسایی شد كه از این تعداد باید ۷ 
محوطه در طرح آبرسانی به صورت ویژه توجه شود تا با تعیین 

حریم یا تغییر مسیر كانال آب، دچار آسیب نشوند.
نرگ��س احمدی ب��ا اعالم این خبر گفت: در پی اس��تعالم 
شركت آب منطقه ای آذربایجان غربی از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در خصوص شناسایی محوطه های 
باستانی موجود در مسیر »طرح پایدار آبرسانی شهرهای نقده، 
محمدیار، اشنویه و نالوس« با هدف تامین، تصفیه و انتقال آب 
شهرهای یاد شده و 59 روستا، بررسی باستان شناسی این مسیر 

62 كیلومتری  انجام شد.
وی با بیان اینكه فعالیت های میدانی بررسی باستان شناسی 
مس��یر كانال آب شهر های اشنویه، نالوس، نقده و محمدیار 
به اتمام رس��یده تصریح كرد: مس��یر كانال از س��د اشنویه 
)چپر آباد( آغاز ش��ده و به تصفیه خانه ای در مجاورت ش��هر 
نالوس می رس��د و از آنجا نیز از یك طرف به سمت ایستگاه 
پمپاژ و ش��هر اشنویه و از طرف دیگر به سمت شهر نقده و 

محمدیار حركت می كند.
احمدی اظهار داش��ت: به صورت كلی مس��یر مشخص 
ش��ده كانال آب، در امتداد جاده های اصلی آسفالته و دقیقا 
از كنار آنها و از میان باغ های كشاورزی، زمین های زراعی و 
روستاها عبور می كند اما در چند نقطه، جهت ایجاد مخازن 
از جاده های اصلی خارج ش��ده و از میان زمین هایی زراعی 

طی مسیر می كند.
این باستان شناس گفت: بررسی های باستان شناسی این مسیر 
در دو سطح؛ محدوده یك و نیم كیلومتر و محدوده 2۰۰ متری 
از هر طرف، انجام گرفت بنابراین ابتدا محوطه های موجود در 
محدوده طرح، مورد شناسایی قرار گرفته سپس وضعیت آنها 

نسبت به مسیر كانال آب، ارزیابی شد.

مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

ميراث

نمایش

تقویم تاریخرویداد

ميراث جهانی

موسيقی

محمد پارسانسب كه از مولفان كتاب های 
درس��ی اس��ت با بیان اینكه در جریان كامل 
حذف متون كتاب های درسی نیست، می گوید: 
هر بالیی می خواهند س��ر كتاب های درسی 

می آورند و برایشان مهم نیست.
این استاد دانشگاه و مولف كتاب های درسی 
زبان و ادبیات فارس��ی در گفت وگو با ایس��نا، 
در پی انتش��ار فهرس��تی با عنوان »حذفیات 
كتاب های درسی ادبیات فارسی« كه در فضای 
مجازی دست  به دست می شود و از حذف شعر 
و داستان هایی از ادبیات كالسیك و معاصر و 
جایگزینی متن ها و نام هایی دیگر حكایت دارد، 
با بیان اینكه به صورت كامل در جریان نیست و 
از طریق مطالبی كه در فضای مجازی منتشر 
شده مطلع شده است، اظهار كرد: ما آن زمان 
فقط كتاب را تالیف كرده ایم و دیگر ارتباطی با 
سازمان پژوهش  و برنامه ریزی آموزشی نداریم. 
به تعبیر خودشان كتاب را خریده اند و هر بالیی 
كه دل شان می خواهد سر آن می آورند. آنها به 
صورت صفحه ای ب��رای تالیف كتاب قرارداد 
می بستند و بعد رابطه مولف با سازمان پژوهش 
قطع می شد. خودمان چندین بار به آنها گفته ایم 

این شیوه غلط است.
او در ادامه متذكر ش��د: درس��ت است كه 
كتاب ه��ا به اصالح و بازنگری نی��از دارند، اما 

بهترین كس��ی كه می تواند كتاب ها را اصالح 
كند، مولف آن اس��ت  كه ای��ن اتفاق نیفتاده 
اس��ت. كتاب ها را دست یكسری افراد كه به 
عنوان كارشناس هس��تند، داده اند و آنها هم 
هر كاری دل شان خواسته با كتاب ها كرده اند. 
اخیرا حتی عنوان كتاب ها را هم عوض كرده  و 
كتاب دیگری ساخته اند. ما مولفان در جریانش 
نیستیم. البته من به سهم خودم در جریانش 
نیستم، زیرا هیچ ارتباطی با سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی ندارم. نه از ما می پرسند و 

نه نظرخواهی می كنند و نه اطالع می دهند.
پارسانس��ب درباره آسیب های حذف این 

شعرها و داستان های ادبیات كالسیك و معاصر 
بیان كرد: كتاب درسی مجموعه ای منسجم 
است كه با هدف خاصی نوشته می شود. ابتدا 
اهداف تعریف و جهت ها مشخص می شود و 
بر اساس این اهداف، متون انتخاب و درس ها 
چیده می شود. تنظیم متون كتاب درسی از یك 
نظم صوری و درونی پیروی می كند. طبیعتا 
زمانی كه درس ها را جابه جا یا حذف می كنند 
قائل به این نظم و نظام نیس��تند و هر اتفاقی 
بیفتد فرقی نمی كند و باالخره وقت دانش آموز 

به نحوی پر می شود.
او خاطرنشان كرد: زمانی كه كتاب درسی 

را می نوش��تیم برای تنظیم فصل ها قاعدتا به 
مجموعه تاریخ ادبیات و سیر تاریخ ادبیات توجه 
داشتیم. زمانی كه این موضوع حذف می شود 
معلوم نیست چه بالیی سر كتاب می آید. اگر 
خود مولفان حذف كنند باز این نظم را در نظر 
دارند و جایگزینی برای آن می یابند، اما زمانی 
كه این نباشد، می شود شیر بی یال و دم و اشكم. 
حدف ادبیات كالس��یكش یك جور اس��ت و 
حذف ادبیات معاصر هم جور دیگری. این همه 
متن زیبا را به یك بهانه سست حذف كرده اند؛ 
اینكه اسم این آدم نباشد یا فالن متن شایسته 

نیست، استدالل های قوی ای نیست.
این اس��تاد دانشگاه و مولف كتاب درسی 
در پایان تاكید كرد: متن هایی را برایم ارسال 
كرده بودند كه چه چیزهایی حزف شده است. 
واقعا دقیق در جریان نیستم و نمی دانم. باید 
كتاب هایمان به روز ش��ود، اما این به روز بودن 
به معنای بی نظمی، ش��لختگی و پریش��انی 
نیست. به روز بودن یعنی اقتضائات زمانه را در 
نظر گرفتن، اما مثال شعر و ادبیات كالسیك 
را نمی ت��وان كنار گذاش��ت. بای��د متن هایی 
تولید شود. وقتی متن های جایگزین را دیدم 
موجه ش��دم به كسانی متعلق است كه هنوز 
تمرین نوشتن می كنند و كتابی ننوشته اند و 
متن هایشان در كتاب ها آمده كه این متن ها 
جالب نیست. ما باید فرهنگ و پیشینه فرهنگی 
خودمان را به بچه ها منتقل كنیم. اما نمی دانم 
راهش كجاست و بچه ها كجا باید سراغش بروند 

و با آن آشنا شوند.

بیش از 2۰۰ س��ینماگر با امضای بیانیه ای 
مشترک اعتراض خود را به نبود امنیت شغلی، 
ممیزی های زیاد، روند طوالنی دریافت مجوز، 
قاچاق فیلم ها، ورود س��رمایه های مشكوک و 
سوءاس��تفاده از ارزش ها به بهانه   فیلم ارزشی 

مطرح كردند.
متن این بیانیه كه س��ینماگرانی همچون 
بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز 
كیمیاوی، جعفر پناهی، رخش��ان بنی اعتماد، 
مسعود جعفری جوزانی، ابوالحس��ن داوودی، 
خسرو معصومی، محمد رسول اف، حسن برزیده، 
عزیز اهلل حمیدنژاد، علی مصفا، سعید روستایی، 
رویا تیموریان، مسعود رایگان، فردین خلعتبری، 
جمال ساداتیان، نیكی كریمی، حمید فرخ نژاد، 
نوید محمدزاده و مهتاب نصیرپور امضا كرده اند، 

به شرح زیر است:
ما سینماگران، گروهی نویسنده، كارگردان، 
تهیه كننده، بازیگر و طیفی از نیروی انسانی با 
تخصص های گوناگون و دس��ت اندركار هنر و 
صنعت سینما هس��تیم كه برای آفریدن یك 
اثر در قالب فیلم مستند، داستانی یا انیمیشن 
فعالیت می كنیم. اما س��ال های سال است كه 
موقعیت حرفه ای ما مورد هجوم و آسیب قرار 

گرفته است.
1- م��ا امنیت ش��غلی نداریم، بس��یاری 
از هم��كاران م��ا ب��ه دلی��ل سیاس��ت های 
تصمیم گیران، همواره با بیكاری های درازمدت 
روبه رو بوده و هس��تند. برخی فیلمسازان به 
خاطر ساختن اثری انتقادی، محكوم به زندان، 
ممنوعیت خروج از كشور یا با ممنوعیت  كار 
روبه رو شده اند. تبعیض های آشكار در توزیع 
فرصت ها و امكانات ، اختناق و سانسور، موجب 
مهاجرت ناخواسته   ش��ماری از سینماگران 

شده است.
2- م��ا نه تنها امنیت نداری��م كه ایده ها و 
فیلم هایمان نیز به علت نداشتن قانون جامع و 
كامل در زمینه   حق مالكیت فكری امنیت ندارند 
و توس��ط كاربران ناآگاه و دزدان در اینترنت و 
در برخی شبكه های ماهواره ای و خانگی مورد 

سوءاستفاده قرار می گیرند.
3- فیلم های ما نه تنها از دس��ت دزدان در 
امان نیستند بلكه طی سالیان متمادی با تعدد 
مراكز تصمیم گیر  برای سینما روبه رو بوده ایم و 
همواره از طرف قوای مجریه، مقننه و قضاییه و 
نیز نهادهای صاحب نفوذ و جریان ها و افراد به 
 اصطالح خودسر، فیلم های بسیاری توقیف و 

سانسور شده اند.
4- سانس��ور و مراحل دریافت مجوز برای 
هر بار ساختن فیلم، تبدیل به دیواره ای مرگبار 
ش��ده است. ش��وراهای پروانه ساخت و پروانه 
نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه ای 
و ایدئولوژیك، فیلمسازان را پیش و پس از تولید، 
ناگزیر به دستكاری در شكل و محتوای آثارشان 
می كنند. این آثار  ماه ها و س��ال ها در چنگال 
توقیف و سانسور گرفتار می شوند و گاه به حبس 

سرمایه های معنوی و مادی سینماگران تا زمان 
نامعلومی می انجامد. برخی آثار با وجود داشتن 
پروانه س��اخت و حتی پروانه نمایش، توقیف 
می شوند. سیاست های كنترل محتوا تا جایی 
اس��ت كه صاحبان  س��رمایه امنیت الزم برای 

سرمایه گذاری در صنعت سینما را ندارند.
5- ما در عرضه  فیلم هایمان هم امنیت نداریم. 
برخی نهادها اغلب سالن های سینما را در اختیار 
دارند و همواره فیلم ها را با دیدگاه سلیقه ای و 

رانتی به نمایش  درمی آورند.
6- مقررات، مصوبات و آیین نامه های دولتی 
طوری تنظیم شده اند كه اشتغال به كسب و كار 
سینمایی را نه یك حق انسانی كه یك امتیاز به 
شمار آورده است. بهره برداری از این  شیوه، سلب 

حقوق انسانی فیلمسازان است.
۷- دخالت آش��كار و پنهان دولت   و دیگر 
نهادها در زیرساخت  و عملكرد اصناف سینمایی، 
باعث شده است فعالیت های صنفی سینماگران 
فاقد استقالل الزم باشند، تداخل و تشتت در 
حوزه های تصمیم گی��ری و دخالت برخی قوا 
در عملكرد مجری قانون، ناتوانی قوه   مجریه را 

دوچندان كرده است.
8- حمایت دولت و نهادهای سینمایی در 
زیرمجموع��ه وزارت ارش��اد و دیگر ارگان های 
خاص از آثار س��ینمایی به گونه ای بوده است 
كه فیلم هایی با محت��وای نازل یا پروپاگاندای 
خاص سهم بیشتری در اشغال پرده های سینما 
داشته  و كمتر جایی برای آثار دیگر سینمایی 

باقی می ماند.
9- سرمایه های مشكوک از طریق اشخاص 
و گاه با حمایت برخی نهادها وارد سینما شده 
و موازنه اقتصاد طبیعی میان دو سوی تولید و 
عرض��ه را بر هم زده و تهیه فیلم را در انحصار 
گروهی خاص درآورده اس��ت. در این ش��رایط  
نهاده��ای نظارتی در دولت های گوناگون تنها 

نظاره گرند.
 1۰- سوءاستفاده از ارزش ها به بهانه فیلم 
ارزشی و به قصد تصاحب سرمایه های عمومی 
و ایج��اد رانت های هنگفت برای نهادها و افراد 
خاص، اغلب محل درآمد  برای كس��انی است 
كه تنها خود و افكارشان را ارزشمند می پندارند. 
این دست افراد و نهادها برای گرفتن رانت های 
بیشتر، به تخریب و زدن انگ های ایدئولوژیك به 
فیلم های مستقل روی می آورند تا آن  فیلم ها را 

از چرخه تولید و اكران بیرون كنند.
سینمای ایران بنابر همه این محدودیت ها و 
موانع از درخشش در عرصه های جهانی بازمانده 
و در داخل هم با ریزش مخاطب روبه رو است. 
ما بیزاری خود را از سیاست های تفتیش شكل 
و محتوا به هر نحوی اعالم می كنیم و خواهان 

آزادی بیان و اندیشه هستیم.
اسامی امضاكنندگان بیانیه بر اساس حروف 

الفبا به شرح زیر است:
مسعود آب پرور، عبد آبست، سپیده ابطحی، 
پرویز آبنار، طهورا ابوالقاسمی، امیر اثباتی، داوود 

آجرلو، نسیم احمدپور، امراهلل احمدجو، محمد 
احمدی، بهرام ارک، محسن استاد علی، آرش 
اسحاقی، الهام اسحقی، سیاوش اسعدی، نگار 
اسكندرفر، الله اس��كندری، مهرداد اسكویی، 
محمد اسماعیلی، اشكان اشكانی، محمد اطبایی، 
رویا افشار، مهناز افضلی، حسن آقا كریمی، مجید 
آقایی، مینا اكبری، جلیل اكبری صحت، مصطفا 
آل احمد، مصطفی امامی، حسین امیری دوماری، 
محسن امیریوس��فی، كامیاب امین عشایری، 
مسعود امینی تیرانی، محمدجعفر باقری نیا، حببب 
باوی ساجد، روح اهلل برادری، مجید برزگر، حسن 
برزیده، شیرین برق نورد، رخشان بنی اعتماد، 
ایمان به��روزی، مهدی بوستانی ش��هر بابكی، 
بهرام بیضایی، فرزاد پاک، ژینوس پدرام،  جعفر 
پناهی، امیر پوریا، ناصر تقوایی، فرهاد توحیدی، 
امیر توده روستا، رویا تیموریان، یلدا جبلی، مانی 
جعفر زاده، حمید جعفری، زهرا جعفری، محمد 
جعفری، مس��عود جعفری منجیل��ی،  روناک 
جعفری، مسعود جعفری جوزانی، محمدرضا 
جهان پناه، پوریا جهانش��اد، ستار چمنی گل، 
عزیزاهلل حاجی مشهدی، شادی حاجی مشهدی، 
روح اهلل حجازی،  س��یروس حس��ن پور،  آتبین 
حسینی، پیمان حقانی، منیژه حكمت، محمد 
حمزه ای، عزیزاهلل  حمید نژاد،  فرهنگ خاتمی، 
محسن خان جهانی، سهراب خسروی، اشكان 
خطیبی،  فردین خلعتبری، فرزاد خوشدست، 
نوید دانش ، ابوالحسن داودی، شاهرخ دستورتبار، 
فرید دغاغله، محمد رضا دلپاک، محمد راسخ، 
امیر راضی، عباس رافعی،  مسعود رایگان، مهدی 
رحمانی، محمد رحمانی��ان، جمال رحمتی، 
عباس رزیجی، جمیل رستمی،  رئوفه رستمی، 
محمد رسول اف، ناهید رضایی،  سیدرضا رضوی، 
امیر شهاب رضویان، محسن رمضان زاده،  امید 
رنجبر، سعید روستایی،  محمدرضا روشن قیاس، 
احسان روناسی، علی رویین تن، مرجان ریاحی، 
آرش رئیسیان، مونا زاهد، علی زمانی عصمتی، 
حمیدرضا زینالی، جمال س��اداتیان، س��امان 
سالور، رضا سبحانی، محمدعلی سجادی، كاوه 
سجادی حس��ینی،  كامران سحرخیز، هومن 
سیدی، میثم شاه بابایی، محمد شاهوردی، مژده 
شمسایی، كتایون شهابی، شهنام شهباز زاده،  

ش��اهپور شهبازی، ابراهیم ش��یبانی، مهوش 
شیخ االسالمی، محمد شیروانی، مصطفی شیری، 
ویدا صالحی، جعفر صانعی مقدم، ناصر صفاریان، 
بهتاش صناعی ها، احمد طالبی نژاد، سیدعلیرضا 
طباطبایی، محس��ن ظریفی پور، امیر عابدی، 
علی عابدی، رضا عاطفی، سعید عالم زاده، نیما 
عباس پور، نسرین عبدی، محمدرضا عرب، فائزه 
عزیز خانی، بهرام عظیم پور، سیدعلیرضا علویان، 
پدرام علیزاده، مرجان علیزاده، فرود عوض پور، 
نازنین فراهانی، آذرخش فراهانی، حمید فرخ نژاد، 
فرید فرخنده كیش، علیرضا فرخنده كیش، مهدی 
فرد قادری، سهیال فرزاد، مرتضی فرشباف، امیر 
فرض اله��ی، كاوه فرنام، اصغ��ر فرهادی، علی 
فرهمند، داود فروغی، مهرداد فرید، اسماعیل 
فالح پور، محمد فیضی، حجت قاسم زاده اصل، 
فرهاد قدسی، محسن قرایی، مرتضا قیدی، 
محم��د كارت، بهرام كاظمی، بهمن كامیار، 
مهدی كرم پور، واروژ كریم مس��یحی، نیكی 
كریمی، بابك كریمی، كیوان كریمی، شكوفا 
كریمی، ابوالفضل كریمی اصل، علی كالنتری، 
علیرض��ا كهن دیری، پرویز كیمیاوی، مجید 
گرجیان، احمدرضا گرشاس��بی، هوش��نگ 
گلمكانی، رضا گوران، رامتین لوافی، سودابه 
مجاوری، سید هادی محقق، نوید محمدزاده، 
فرش��اد محمدی، مهناز محم��دی، ابراهیم 
مختاری، شمیم مستقیمی، ایران مسعودی، 
مجیدرض��ا  مصطف��وی، علی مصفا، س��حر 
مصیبی، بهمن معتمدیان، خسرو معصومی، 
مریم مقدم، شهرام مكری، اسماعیل منصف، 
آذر مهرابی، فرهاد مهرانفر، حس��ین مهكام، 
فره��اد مهندس پور، وحید موس��ائیان، امیر 
موسوی،  گراناز موسوی، كاظم موالیی، میثم 
مویینی، محمدرضا مویینی، هدی مویینی، 
مجتبا میرطهماس��ب، مزدک میرعابدینی، 
اسماعیل میهن دوست، مهدی نادری، محسن 
ناظری، سارا نامجو، قربان نجفی، محمدرضا 
نجفی، مهتاب نصیرپ��ور، رایا نصیری، بهزاد 
نعلبن��دی، نقی نعمت��ی، پریدا ن��وری زاده، 
سید ضیاء هاش��می، مرتضی هرندی، مرضیه 
وفامهر، محمود یار محمدلو، اصغر یوسفی نژاد 

و  هارون یشایایی.

ادبيات

سينما

واکنش یک مولف کتاب درسی به حذفيات کتاب ها

هربالییمیخواهندسرکتابهایدرسیمیآورند

اعتراض سينماگران به مشکالت صنفی

یکسروهزارسودا

موکب پذیرایی از زائران پاکستانی در خراسان جنوبی

عمق ميدان
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روزنامهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی
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