ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﺻﺒﺢ ﺍﻳﺮﺍﻥ

روزنامهاقتصادیصبح ایران

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ
ﺍﺭﻓﻊ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ

ﻭﻳ

ﮋﻩ ﻣﻌﺪﻥ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻏﺪﻳﺮ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ:

ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﺯ ﺩﺧﺎﻟﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﺿﻌﻰ ﻭ
ﺷﺘﺎﺏﺯﺩﻩ

ﻣﺴﻴﺮﺗﻮﺳﻌﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻣﻌﺪﻧﻰﻭﺻﻨﻌﺘﻰﻧﺎﻣﺘﻮﺍﺯﻥﺷﺪﻩ
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www.jahanesanat.ir

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺮﻣﺪ:

رییسجمهور در جلسه ستاد مقابله
با کرونا اعالم کرد:

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻤﺶ
ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮﺭﺱ ﻫﺴﺘﻴﻢ

ویژ ه معدن

ﺗﻼﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺮﻣﺪ ﺍﺑﺮﻛﻮﻩ ﺑﺮﺍﻯ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﻛﺎﻳﺰﻥ
ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ،ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ
ﻧﺮﻡﺍﻓــﺰﺍﺭ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺟﺎﻣﻊ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ،ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯﻯ
ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼﻑ ،ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻤﺶ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻭ ﺧﻮﺩﻣﺼﺮﻑ...
3

صفحههای داخلی  1تا8

ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ

ﺩﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ
ﺑﺰﺭگ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

اقتصاد ما بهتر از آلمان

ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫــﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑــﺰﺭگ ﻛﺎﻫﺶ ﻣــﺎﺩﻩ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﻧﺮﺥﻫﺎ ﻭ
ﺳــﻬﻤﻴﻪﺑﻨﺪﻯﻫﺎﻯ ﺩﺳــﺘﻮﺭﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎﻻﻧــﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪﻫــﻢ ﻣﻰﺭﻳﺰﺩ.ﺩﻛﺘﺮ
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ »ﺟﻬﺎﻥﺻﻨﻌﺖ«
ﺿﻤﻦ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻛﻠﻰ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑــﺎ ﺍﻋﻼﻡ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ...
4
ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ

ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ

2

ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ  10ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ
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3

سال هفدهم شماره  8 4563صفحه  8+صفحه ویژهنامه قیمت 2000تومان
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ  12ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ

ﺳﺎﺧﺖ  29ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  300ﻗﻠﻢ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ

«جهانصنعت» تحلیل میکند

سرمقاله

اقتصاد ایران و تهدیدهای جهانی

بنبستتصمیمگیری

ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺖ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ
ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ ،ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ
ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ
ﻭ ﻣﻌــﺪﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ
ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴــﻚ ﻭ ﺿﺎﻣﻦ
ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺷﺮﻛﺖﻣﻌﺪﻧﻰﻭﺻﻨﻌﺘﻰﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ
ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ،
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ،ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎﻥ
ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ،ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ
ﻭ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻧــﺶ ﺑﻮﻣﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ
ﭘﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  50ﭘﺮﻭژﻩ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

محمدقلییوسفی*
نهادهای تصمیمگیر در
تالش برای کارآمد جلوه دادن
سیاستهای اقتصادیشان
هس��تند تا نش��ان دهند به
وظایف و مسوولیتهای خود
در قبال کش��ور آگاهاند و بر چگونگی اداره امور
سیاس��ی و اقتصادی اش��راف کام��ل دارند .این
موضوع اما نباید نادیده انگاشته شود که اهداف
و نی��ات خوب میتواند دس��تاوردهای متفاوتی
داشته باشد.

ﺍﺯ ﺍﺑﺘــﺪﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺷــﺮﻛﺖ
ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﺑﺎﻟــﻎ ﺑــﺮ  29ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ
 300ﻗﻠــﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻭﺯ
ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫــﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩ
ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨــﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻢ
ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎﻯ
ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﻋــﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﻫﺎ ﺩﻻﺭ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﺍﺭﺯﻯ
ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻰ
ﻛﻨﺪ.

 ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺳـﺘﺎﺩ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ
ﺷﺮﻛﺖ

3

ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1389ﺳــﺘﺎﺩ
ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷــﺪ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ،ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺑــﻪ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳــﻰ ،ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ
ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻫــﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ
ﺩﺍﺧﻠــﻰ ،ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ

ﻗﻄﻌﺎﺕ ،ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ
ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎ ﻭ
ﺩﺍﻧــﺶ ﻓﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ
ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ﺧــﻮﺩ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﻃﻰ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ ﺳــﺎﺧﺖ
ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮﺟﺒــﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻗﻔﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ
ﻓﺮﺳــﻮﺩﮔﻰ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﻓــﺮﺁﻭﺭﻯ
ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴــﺰ ﺍﺭﺗﻘﺎ
ﺑﺨﺸــﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻃــﻮﺭﻯ ﻛﻪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻨﺞ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ
ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
 500ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺑﻪ  10ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
 500ﻫﺰﺍﺭ ﺗــﻦ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﻨﺪﻟــﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪﺳــﺎﺯﻯ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺳــﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  400ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺑﻪ
ﺳــﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  600ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳــﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ
ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﻭ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ
ﺍﺯ ﭘﻴﺸــﮕﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺖ،
ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ
ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﺧــﻮﺩ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑــﺎ ﺍﺟــﺮﺍﻯ
ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺑﻴﺸــﻤﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳــﺎﺧﺖ
ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻰ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻰﻭﺗﻌﻴﻴﻦﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎﻯ
ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﺑﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ
ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻰ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ
ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﺍﺯ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﺠﺮﺏ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﺯﻣﻮﺩﻩ
ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.

«جهانصنعت» ابعاد طرح برق امید توسط
بدهکارترین وزارتخانه را بررسی میکند

به نام ملت به کام دولت

«جهانصنعت» -در حالی قرار اس��ت
طرح برق امید توسط وزارت نیرو از اول آبان
ماه اجرایی ش��ود که برخی از کارشناس��ان
معتقدند اجرای طرح برق امید نهتنها از لحاظ
اقتصادی نتیجه مطلوبی ندارد بلکه اینگونه
تصمیمات تاثیرات مستقیم و ...

ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ،
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻰ،
ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻣﻌﻜﻮﺱ ،ﺗــﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﺍﺟــﺮﺍ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻰ
ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﻧﻴــﺰ ﺭﺷــﺪ ﺗﻮﺍﻥ
ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳــﺮﻯ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻮﺩ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳــﺘﺎﺩ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﻧﻴﺰ
ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﻭ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﻭ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﻭ
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ
ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡﺑﺨﺸﻰ ﺍﻳﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﻭﺍﺣﺪﻯ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺷﺘﺎﺏ
ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﻳﺎﻓــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ،
ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﻧﻴــﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﻭ
ﻛﺎﺭﺁﻣــﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸــﻪﻫﺎﻯ ﺟﺰء
ﺑﻪ ﺟــﺰء ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫــﻰ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﻜﻮﺱ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ
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کارشناسان مذهبی در گفت و گو با «جهان صنعت»
تاکید کردند

امنیت حق همه است

آرزو فرش�ید -اهمیت تریبون جمعه و آثار
مطالبی که در آن بیان میش��ود به قدری واضح
اس��ت که نیازی به هیچ توضیح اضافه نیس��ت.
همچنین ضرورت برقراری امنیت در کشور و برای
همه شهروندان به اندازهای عیان است که نیازی به
تاکید بر آن نیست.

ادامه در همین صفحه

نقد روز

همتیمیریسد
نوبخت پنبه میکند

2

آقای نوبخت قدیمیترین یار وفادار حس��ن
روحان��ی در دولت به حس��اب میآید و روحانی
به اندازهای او را امین خود میداند که دستکم
س��ه وزیر را از کسانی که در س��ازمان برنامه و
زیردس��ت نوبخت بودند را البد با معرفی وی به
وزارت منص��وب کرد .محمدباقر نوبخت به نظر
میرس��د رییستر از ریی��س کل بانک مرکزی
و وزیرت��ر از وزیر اقتصاد باش��د و بداند که نباید
حرفهایی بزند ...

ساز و کارهای عرضه خودرو در بورس کاال
بررسی شد

قیمتگذاری در اتاق شیشهای

گ�روه بورس -پس از کش��مکشهای
فراوان میان ش��ورای رقابت ،خودروسازان و
نمایندگان مجلس بر سر شیوه قیمتگذاری
و عرض��ه خ��ودرو با هدف س��اماندهی بازار
این کاالی پرطرفدار ،به نظر میرس��د طرح
نمایندگان مجلس مبنی بر عرضه ...

ادامه در همین صفحه

3

ترامپ به علت مشکالت تنفسی به بیمارستان نظامی منتقل شد

شمشیر دولبه کرونا

یادداشت

الاقل کمتر اظهارنظر کنید

دیدگاه

چشمانداز اقتصاد ایران
در نیمه دوم سال

AFP

محمدجواد حقشناس*
س��خنان آقای روحانی به
عنوان رییسجمهور اغلب با
واکنشه��ا و حواش��ی همراه
میشودبنابراینبهآقایروحانی
توصیه میکنیم گزارش��ی از
بازخ��ورد س��خنان خ��ود به
خصوص در یکی دو سال گذشته را مطالعه کنند.
در هفت سال گذشته نیز نقدهایی به گروه مشاوران
ایشان وارد بوده و مطرح شده است .مثال در حوزه
ارتباط با رسانه که تا مدتها سخنگویی نداشتند تا
بتواند ارتباط دقیق و درستی بین رییسجمهور و
مردم از طریق رسانهها برقرار کند ،تذکرات بسیاری
داده شد و دولت از این نقض رنج برد اما در عین حال
توجهی هم به انتقادات نشد.
اینروزهانیزشاهدیمکهسخنانرییسجمهوربه
نحوی است که موجب تنزل جایگاه ریاستجمهوی
اس��ت و این اصال به نفع جامعه نیس��ت .برخی از
حرفهایرییسجمهورتوسطگروههاییکهمنتظر
فرصت هستند ،به سخره گرفته میشود و این امر
قطعا موجب رنجش همه مردمی است که دوست
ندارند رییسجمهور و جایگاه او آسیب ببیند .بیش از
آن نیز موجب رنجش آن 24میلیون نفری است که
پای صندوق رای آمده و به ایشان رای دادند و اصال
مایل نیستند از کار خود پشیمان شوند.
بر این اساس تصور میکنم که آقای روحانی باید
نظرات منتقدان و گروه مشاوران را در نظر گرفته و
واکنشها و بازتاب سخنان خود را جدی بگیرد .اگر
هم نمیتواند ای��ن کار را انجام دهد انتظار میرود
حداقل با کمتر ظاهر شدن در مألعام به ترمیم این
فضا و روابط خود با مردم کمک کند.
یک��ی از اقدام��ات اخی��ر آقای روحان��ی که با
واکنشهای جدی مواجه ش��د ،عدم حضور او در
مجل��س برای دف��اع از وزیری بود که برای تصدی
وزارت صمت پیشنهاد و معرفی کرده بود .این رویکرد
آقایرییسجمهوربابرخوردآنچنانیمجلسمواجهو
موجبرویکردتندمجلسشد.طرحبرخیکلماتو
جمالتآقایرییسجمهورنیزهمینطورموردتوجه
مخالفانقرارمیگیردواصالبهمصلحتنیست.براین
اساس به آقای رییسجمهور توصیه میکنیم که در
این رویه تجدیدنظر جدی داشته باشد و تا آن زمان
نیزازمقداراظهارنظرهایخودبکاهد.دراینوضعیت
هر قدر که کمتر اظهارنظر کند به نفع کشور و دولت
است چراکه ادامه رویه فعلی ایشان نتایج خوبی به
همراهندارد.مهمترینونگرانکنندهترازهمهاینکهبه
جایگاهحقوقیونهادانتخابیریاستجمهوریصدمه
وارد میشود .این امر ادامه همان رویکردی است که
در دولت قبل از روحانی نیز شاهد بودیم .انتظار این
بود که چهرهای مثل روحانی بتواند لطمات واردشده
به این جایگاه را ترمیم کند اما دیدیم که او هم -به
خصوص در دوره دوم ریاس��تجمهوری خود -در
همان مسیر قبلی و مورد نقد حرکت کرد و ادامه این
راه نیز هیچ ثمری غیر از از بین رفتن اعتبار جایگاه
وی نخواهد داشت.
* عضو شورای شهر تهران

ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰﺗﻜﻠﻴﻔﻰﺍﺳﺖﻛﻪﻫﻤﻪ
ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﻭ
ﻣﻜﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎﺟﺎﻳﮕﺎﻩﻭﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺍﺷﺨﺎﺹﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ...
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بنبستتصمیمگیری
همه ما میدانیم که حجم و اندازه مشکالت اقتصادی
کش��ور آنقدر زیاد ش��ده که تنها با خلق پول و افزایش
نقدینگی میتوان در برابر آن مقاومت کرد .از یک س��و
دولت گرفتار افت درآمدهای نفتی و مالیاتی ش��ده و از
سوی دیگر کاهش تولید منجر به باال رفتن هزینه زندگی
و کاهش قدرت خرید جامعه شده است .در این شرایط آیا
دولت راهی جز استقراض از سیستم بانکی و خلق پول
دارد تا افت درآمدیاش را جبران کند؟
از آنجا که فشارهای اقتصادی متوسط رشد نقدینگی
س��االنه  30درصدی را توجیه میکند ،اعالم نرخ رشد
 15درصدی ظرف مدت ش��ش م��اه نمیتواند چندان
امیدوارکننده باش��د .ضمن آنک��ه ضریب فزاینده پولی
یعنی دس��ت به دست ش��دن پول در کشور در اختیار
بانک مرکزی نیس��ت و نرخ باالی آن میتواند سیگنال

رشد نقدینگی باشد .بنابراین باید بدانیم که تنها با وجود
حجم باالی نقدینگی در اقتصاد است که تولید از صحنه
اقتصادی رخت برمیبندد و فعالیتهای واس��طهگری
و زودگذر همچون دادوس��تدهای بورس و س��که و ارز
رونق میگیرد.
با توجه به رابطه تنگاتنگ تورم با نقدینگی نیز (10
درص��د نقدینگی ،تورم را  6درصد باال میبرد) نمیتوان
تاثیر نقدینگی بر گرانیهای اخیر را انکار کرد .برای مثال،
اگر زمانی ارزش یک کیلو قند به یک ریال میرس��ید،
اکنون ارزش همان میزان کاال به  10هزار تومان رسیده
که  100هزار برابر بیشتر از ارزش اولیه آن است .بدیهی
است نه ماهیت یک کیلو قند عوض شده و نه وزن آن،
اما آن چیزی که باعث شده یک ریال به  100هزار ریال
برسد تجمیع نقدینگی در طول این سالهاست .بنابراین
این تنها حجم باالی نقدینگی است که باعث شده قیمت
پراید به  130میلیون تومان و قیمت هر متر مسکن به

 85میلیون تومان در دوره کنونی برسد.
بانک مرک��زی ابزارهایی در اختیار دارد که میتواند
آنها را در راس��تای کنترل نقدینگی و تورم به کار گیرد
اما تجربه س��الهای اخیر نشان میدهد که دیگر مردم
و جامعه اعتمادی به سیاس��تها و برنامههای اقتصادی
نهادهای تصمیمگیر که جانبدارانه و سیاسی است ،ندارند.
بنابراین در شرایط کنونی که مردم آگاه شدهاند خرید طال
و ارز بهترین و سادهترین راه برای کسب سود است چرا
باید مردم منابع را در سیس��تم بانکی سپردهگذاری و از
سیاستها و برنامههای اقتصادی مقامات تبعیت کنند؟
حتی اگر بانک مرکزی بخواهد با تغییر نرخ سود منابع را
از بازار سرمایه به سیستم بانکی هدایت کند این سیاست
نیز نتیجهای جز وارد ش��دن یک شوک جدید منفی به
بازار سرمایه نخواهد داشت.
به نظر میرسد مشکالت و چالشهای اقتصاد ایران
آنقدر گسترده و پراکنده شده که کنترل و حل آن از اراده

و قدرت دولتمردان خارج است .تجربه نیز نشان داده که
با دس��تور نمیتوان اقتصاد را بر مسیر دلخواه نهادهای
تصمیمگیر هدایت کرد .اگر مسائلی همچون نبود تعامل
سازنده با دنیا ،افت صادرات نفتی ،افت واردات کاالهای
سرمایهای و تکنولوژیکی ،کاهش تولید داخلی و کاهش
جذب س��رمایه ،افزایش بیکاری ،افزایش تورم و کاهش
قدرت خرید را هم به آن اضافه کنیم مشکالتی همچون
افزایش نرخ ارز و گران شدن واردات اجتنابناپذیر خواهد
بود .مجموعه این مسائل موجب شده اقتصاد ایران آبستن
بحرانهای زیادی شود که میتواند تبعاتی همچون افزایش
نارضایتیهای عمومی را به دنبال داشته باشد .بنابراین
مشخص میشود که بیتوجهی به هشدارهای کارشناسان
در س��الهای اخیر موجب شده مقامات دولتی قادر به
برونرفت از وضعیت کنونی نباشند و برای همین است که
به هر دری میزنند با درهای بسته مواجه میشوند!

* اقتصاددان

ادامه نقد روز

همتی میریسد
نوبخت پنبه میکند

 ...که مغایر با حرفهای دیگر فرماندهان اقتصاد است
اما این عضوهای یازدهم در سفرهای منظم استانی در
وعده دچار هیجان و احساس شده و برای اینکه نشان
دهد ایرانیان بردبار و شکیبا و سلحشورند میگوید :در
کشوری که  ۱۲۰میلیارد دالر درآمد ارزی برای تمشیت
آموزش صرف میش��د امروز با چند میلیارد دالر باید
مقاوم بماند و ادامه میدهد .امروز حتی اجازه واردات
یک کپسول دارو را به این ملت نمیدهند ،هیچ بانکی
حتی یک دالر هم با ما مبادله نمیکند .این حرفها

ع�لاوه بر اینکه با واقعیتهای دیگر و س��خنان دیگر
مقامهای اقتصادی تفاوت فاحش دارد به بازار ارز نیز
عالمت میدهد که باز هم در مس��یر افزایش قیمت
ارزه��ای معتبر میتوانید پیش بروی��د زیرا اگر روزی
روزگاری دالر قیمت پایینی داش��ت به این دلیل بود
که  120میلیارد دالر ارز به کشور وارد میشد اما حال
فقط چند میلیارد دالر آن هم اگر بانکهای خارجی
اجازه دهند که بنا به گفته نوبخت اجازه نمیدهند وارد
شود .این حرف نوبخت به تولیدکنندگان نیز یادآوری
میکند ممکن است در آینده همین میزان مواد اولیه
و کاالهای واسطهای که میآمد نیز ممکن است نیاید
و به این ترتیب به تولید صنعتی عالمت میدهد مراقب

کاالی واسطهای که دارید باشید.
این سخنان رییس سازمان برنام هوبودجه برخالف
سخنان رییس کل بانک مرکزی است که گفته است:
«صادرکنندگان هشت میلیارد دالر از تعهدات ارزی
ایفا نش��ده خود را به چرخه اقتصاد کش��ور آوردهاند،
بانک مرک��زی با تمرکز بر تامین کاالهای اساس��ی،
دارو و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی ،نیازهای
اساسی و ضروری کشور را با تمام سختیها به خوبی
و کفایت تامین کرده است ».همانطور که دیروز نیز
در همین س��تون نوشته شد انگار در دولت کسی به
کسی نیست و معلوم نیست کی باید چه حرفی را کجا
بزن��د و در مقابل کدام مدیر دیگر حرف او را تکمیل

کند و در تایید سخنان همکارش چیزی بگوید .وقتی
ناسازگاری در اندازههایی است که هر روز از درون دولت
س��خنان متناقض بیرون میآید باد بدون چون و چرا
پذیرفت یکی از دو نفری که درباره یک موضوع دوگونه
گوناگون حرف میزند اصوال حرفهای همکار خودش را
نمیشنود یا اینکه میشنود اما حرف خودش را میزند.
به نظر میرسد دستکم در حوزه اقتصاد چشم،چشم
را نمیبیند و هر مدیری در باالترین سطح ساز خود را
کوک میکند .حرفهای امروز نوبخت که باطلالسحر
حرفهای رییس کل بانک مرکزی بود ،نشان داد فشار
بر صادرکنندگان ب��رای آوردن ارز در یک دوره کوتاه
آنگونه که نوبخت میگوید کار آسانی نیست.

ادامه دیدگاه

چشمانداز اقتصاد ایران
در نیمه دوم سال

جهش نرخ ارز ،تعمیق کسری بودجه و انتظارات تورمی
دالیل و ریشههای مختلفی دارند که برخی از آنها داخلی و
ناشی از عملکرد دولت است و بخشی ناشی از عوامل بیرونی
و خارجی هستند بهطوری که نمیتوان نقش هیچیک را
نادیده گرفت .از دست رفتن درآمدهای نفتی ،دشوار شدن
صادرات عیرنفتی ،دشواری مبادالت ارزی که همگی ناشی از
تحریمهایبیسابقهبودهاندسببشکلگیریکسریبودجه
شدیدوتعمیقبیسابقهکسریبودجهدولتشدهاند.جهش
نرخ ارز و کسری بودجه شدید در کنار برخی عوامل دیگر
انتظارات تورمی را در جامعه ایجاد کردهاند.

در این ش��رایط با برطرف شدن یا کاهش تحریمهای
اقتصادی میتوان انتظار کاهش مشکالت اقتصادی را داشت.
حتی اگر با برطرف شدن تحریمهای نفتی و مالی ،بالفاصله
صادراتنفتایراناحیانشودانتظاراتتورمیبهشدتکاهش
یافته و بخشی از منابع ارزی کشور آزاد خواهند شد .در نتیجه
کاهش انتظارات تورمی و تسهیل مبادالت ارزی ،نرخ ارز در
کوتاهمدت با کاهش مواجه شده و افزایش قیمت در سایر
بازارها متوقف و یا حداقل کند خواهد شد.
بنابراین در نیمه دوم س��ال اگر ترامپ پیروز انتخابات
آمریکا نباشد و جو بایدن به وعده انتخاباتی خود عمل کند
میتوان انتظار کاهش مشکالت اقتصادی کشور را داشت .در
واقع کاهش نرخ ارز و در ادامه تثبیت آن مهمترین ارمغان
شکست ترامپ در انتخابات خواهد بود .بنابراین در پنج ماه
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پایانیسالحتیپیشازبازگشتبهبرجامنیزمیتوانشاهد
کاهش انتظارات تورمی و آرام گرفتن تورم بود.
البتهسناریویفوقدرصورتپیروزیترامپنیزبااحتمال
کمی امکان تحقق دارد زیرا به نظر میرسد او نیز به دنبال
توافق است و گزینه توافق اگرچه احتمال کمی دارد ولی دور
از ذهن نیس��ت و ممکن است در ماههای پس از انتخابات
نیز محقق ش��ود و از این کانال نیمه دوم س��ال متفاوت با
نیمه اول شود.
حال فرض کنیم هیچ یک از دو سناریوی فوق عملی
نشود یعنی ترامپ پیروز انتخابات شود و بر سیاست فشار
حداکثری خود همچنان ادامه دهد .ادامه شرایط فعلی در
سیاس��ت خارجی که اتفاقا احتمال تحقق باالیی هم دارد
میتواند به ادامه روند صعودی نرخ ارز و در نتیجه استمرار
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تورم باال در نیمه دوم سال منجر شود.
بنابراین دو روند کلی برای نیمه دوم سال متصور است که
احتمال تحقق آنها در هالهای از ابهام بوده و کسی نمیتواند با
اطمینان باالیی درباره آنها نظر دهد .این دو روند عبارتند از:
ادامه روندهای افزایش و بیثباتیهای نیمه نخست سال و یا
یک کاهش محسوس در نرخ ارز و برخی قیمتهای اساسی
و سپس تثبیت بازارها .با توجه به مشخص نبودن احتمال
تحققهریکازآنها،امکانپیشبینیدقیقرونداقتصادایران
در نیمه دوم سال وجود ندارد و صرفا میتوان دو روند کلی
احتمالی را بیان کرد .در شرایط نااطمینانی و عدم قطعیت،
مردم و فعاالن اقتصادی باید در تصمیمات خود به ریسک
ناشی از این دو سناریو توجه الزم را داشته باشند.
*تحلیلگراقتصادی

سعیدمسگری*
یکی از دشوارترین کارها
در عل��م اقتصاد پیشبینی
روندها و متغیرهای اقتصادی
اس��ت؛ امری که در اقتصاد
ایران به دلیل ش��رایط خاص آن دش��وارتر از سایر
اقتصادهاست.پیشبینیدراقتصادباوجوددشواری،
بسیار ضروری و کاربردی است .هم سیاستگذاران
و مدی��ران اقتصادی و هم فعاالن اقتصادی و مردم
عادی برای اتخاذ تصمیمات صحیح نیاز به داشتن
چشماندازی از آینده اقتصاد کالن دارند .اکنون که
اقتصاد ایران در یکی از دشوارترین برهههای تاریخ
معاص��ر خود ق��رار دارد برآورد و تحلیل صحیح از
گذشته،حال وآیندهاقتصادکشوراهمیتیدوچندان
یافته است .پس از گذشت حدود شش ماه از سال
 1399و تجربه تورم باال و ادامه بیثباتی در بازار ارز،
مسکن ،طال و ...بیم و امیدهای بسیاری برای نیمه
دومسالشکلگرفتهاست.باتوجهبهعملکرددولت،
به نظر نمیرسد تا پایان سال چشمانداز مثبتی برای
کاهش مشکالت اقتصادی در نتیجه سیاستها و
تصمیمات دولت وجود داشته باشد .با وجود اینکه
برخی ابزارها و سیاس��تها برای کاهش مشکالت
اقتص��ادی وجود دارد اما یا دولت نس��بت به آنها
بیتفاوت است و یا سرعت و دقت پایینی در اجرای
آنها دارد.به عنوان مثال ماههاست که کارشناسان
بر اصالح سیاستهای ارزی تاکید دارند اما پس از
رسیدن نرخ ارز به  27هزار تومان تازه برخی از آنها
اجراییشدندوبرخیدیگرهمچنانمغفولماندهاند.
در این شرایط تنها راه کاهش مشکالت اقتصادی
در کوتاهمدت ،بهبود در شرایط خارجی و کاهش
تحریمهاست.از بین عوامل مختلف آنچه بیش از هر
سیاست و تصمیمی میتواند نیمه دوم سال1399
را متاثر سازد نتیجه انتخابات آمریکاست .همانطور
که در یادداش��ت قبلی گفته شد نتیجه انتخابات
آمریکانمیتوانداثرملموسوقابلتوجهیبرعملکرد
بلندمدت اقتصاد ایران داشته باشد و این تصمیمات
و سیاس��تهای داخلی است که روند میانمدت و
بلندمدت اقتصاد کشور را مشخص میکند .اما این
انتخاب��ات میتواند تبعات کوتاهمدت مهمی برای
اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.اگرچه مشکالت
اصلی کشور در دو سال اخیر ناشی از تورم باال بوده
و ریشه اصلی تورم نیز رشد نقدینگی است اما باید به
سه نکته مهم توجه داشت؛ اوال این جهش نرخ ارز بود
کهسببحرکتنقدینگیبهسمتبازارهایمختلف
و تغییر در ترکیب نقدینگی شد .دوما کسری بودجه
شدید دولت در دو سال اخیر موتور خلق نقدینگی
را فعالتر از همیشه کرد و سبب شدت گرفتن رشد
پایه پولی و نقدینگی شد .سوما بخشی از مشکالت
فعلی کشور و بیثباتی بازارها ناشی از شکلگیری
انتظارات تورمی در جامعه است.
ادامه در همین صفحه
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هشدار ایران به آذربایجان و ارمنستان

تعرض به خاک ایران قابل تحمل نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :ضمن اعالم غیر قابل تحمل بودن هرگونه
تعرض از سوی هر یک از طرفهای درگیر در منطقه به خاک کشورمان ،به همه
طرفها در زمینه مراقبت الزم در این خصوص هشدار جدی میدهیم.
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران
در خصوص گزارشهای برخی تعرضات انجام شده به خاک جمهوری اسالمی
ایران در جریان درگیریهای اخیر بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان
اظهار کرد :تحرکات در مناطق مرزی کشورمان به طور جدی و با حساسیت
تمام از سوی جمهوری اسالمی ایران در حال رصد بوده و در این ارتباط ضمن
اعالم غیر قابل تحمل بودن هرگونه تعرض از سوی هر یک از طرفهای درگیر
در منطقه به خاک کشورمان ،به همه طرفها در زمینه مراقبت الزم در این
خصوص هشدار جدی میدهیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه بار دیگر بر لزوم احترام به تمامیت ارضی
جمهوری آذربایجان ،رعایت اصل عدم تعرض به غیرنظامیان ،توقف درگیریها
و آغاز گفتوگوهای جدی و زماندار تاکید کرد و آمادگی جمهوری اسالمی
برای کمک به نیل به این اهداف را اعالم کرد.
در ادامه پیگیریها درباره سقوط هواپیمای اوکراینی صورت میگیرد

گفتوگوی کانادا و اوکراین با ایران
پیش از دور بعدی مذاکرات

دولت کانادا اعالم کرده است یک تیم تحقیقاتی مستقل را برای انجام دادن
تحقیقات پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران تشکیل میدهد.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری اوکراین فورم گزارش داد که سرویس مطبوعاتی
وزارت خارجه اوکراین اعالم کرده اس��ت دمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین و
فرانسوا فیلیپ شامپاین همتای کاناداییاش درباره همکاری امنیتی و هماهنگی
عملکردها پیش از دور بعدی مذاکرات با ایران بر سر پرداخت غرامت از سوی
ایران برای سقوط هواپیمای اوکراینی گفتوگو کردند.
عالوه بر این خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که کانادا در حال تشکیل
تحقیقات قانونی و تیم ارزیابی خود برای تحقیق و بررسی پیرامون شواهد و
اطالعات مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی است که در دی ماه سال ۱۳۹۸
در ایران به اشتباه مورد هدف قرار گرفته و سقوط کرد.
وزیر خارجه اوکراین در گفتوگو با آسوشیتدپرس این اقدام را یک گام دیگر
در راستای آنچه آشکار کردن حقیقت و پاسخگو دانستن ایران برای دست یافتن
به حقیقت برای ارائه کردن به خانواده قربانیان ،میخواند عنوان کرد و گفت:
ما از هیچ تالشی از طرف خانوادههای قربانیان برای دستیافتن به حقیقت و
پایان ماجرا فروگذار نخواهیم کرد.

دستگیری عوامل حادثه تروریستی نیکشهر

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه خبر داد که با پیگیری و
انجام اقدامات ویژه اطالعاتی و عملیاتی رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی
سپاه عوامل اصلی حادثه مورخ  99/7/8که منجر به شهادت سه نفر از پاسداران
انقالب اسالمی و مجروح شدن یک نفر دیگر شده بودند ،دستگیر شدند.
بنا بر این گزارش ،دیگر عوامل مرتبط با اینکه حادثه نیز دستگیر شدند.
تا انتخابات

رییسی کاندیدا میشود؟

همین چند روز قبل بود که نقوی حسینی،از اجماع اصولگرایان روی سعید
جلیلی در صورت انصراف رییسی از کاندیداتوری خبر دارد .البته برخی از فعاالن
سیاسی نیز این خبر را رد میکنند و معتقدند که مجموعه اصولگرایی هنوز به
یک تصمیم قطعی و جمعی درباره کاندیدای خود نرسیده است .یکی از این
افرد محسن کوهکن ،فعال سیاسی اصولگراست که با تاکید بر اینکه همه خبرها
درباره کاندیداهای انتخابات آتی در حد گمانهزنی و احتماالت است ،گفت« :من
ترجیح میدهم که بر اساس احتماالت حرفی نزنم ،اما تا جایی که اطالع دارم
مجموعه اصولگرایان هنوز سازوکاری را تعریف نکرده است که براساس آن به
گزینه مشخصی رسیده و بگوید که مثال اگر آقای رییسی نیامد ،گزینه بعدی
جلیلی است و ...به عبارتی هرچند که نامها و افراد مطرح شده بسیار توانمند و
موثر باشند ،اما زمان بیان اسامی االن نیست».
به گزارش نامه نیوز ،وی در پاسخ به اینکه کاندیداتوری ابراهیم رییسی در
انتخابات آتی چقدر محتمل است؟ گفت« :من با توجه به شناختی که ایشان در
دستگاه قضایی دارند و برنامهریزیهایی که برای ارتقای این قوه کردهاند استنباط
میکنم که فعال در میانه راه هستند و معموال در چنین شرایطی افراد تصمیم
میگیرند که کار شروع کرده را تمام کنند .البته یک احتمالی هم وجود دارد.
به هرحال گاهی افراد خودشان تصمیم نگرفتهاند وارد رقابتها شوند ،اما برخی
دوستان ،آشنایان و حتی منتقدان سابق مراجعه کرده ،استدالل میکنند و نهایتا
در تصمیم فرد اثرگذار میشوند .این را فقط درباره آقای رییسی نمیگویم و
یک بحث کلی است .به طور کلی امکان دارد که فرد به این نتیجه برسد که
در جای دیگری بهتر میتواند خدمت کند .این دیگر به شرایط و زمان خاص
خود برمیگردد».
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد« :در مقطع فردی و با توجه به اطالعاتی
که دارم نظرم بیشتر به این سمت و سو است که ایشان در این انتخابات کاندیدا
نشوند .مگر اینکه عدهای دعوت کنند و از ایشان بخواهند که وارد این عرصه
ش��وند و ایش��ان هم به این نتیجه برسند که تکلیفشان حضور در انتخابات
ریاس��تجمهوری است نه ادامه کار در قوه قضاییه .میدانم که آقای رییسی
تکلیف محور عمل میکند».
این فعال سیاس��ی اصولگرا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال
کاندیداتوری الریجانی نیز گفت« :من دیروز در مالقاتی حضوری از ایشان در
این باره سوال کردم و تایید نکردند».

یک احمدینژادی دیگر وارد میدان شد

وزیر دولت احمدینژاد گفت :در این چند سال فرصتی بود که حسب تجارب
پیش آمده در دولت ،مجلس و نهادهای علمی و انقالبی ،با همراهی جمعی از
نخبگان و دلسوزان برنامههای قابل توجهی برای ایفای نقش دولتی مقتدر و
کارآمد مهیا کنیم.
به گزارش تس��نیم ،محمد عباسی ،عضو کابینه دولتهای نهم و دهم ،در
جمع گروهی از دانشجویان با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور گفته است:
برخی که برای مدیریت کشور برنامه مدون نداشته و با بیتدبیری اثر تحریمها
را چند برابر کردهاند ،میگویند دشمن مقصر وضعیت امروز است ضمن اینکه
عملکردها و شاخصها کامال نشان میدهد که بیتدبیری و ناکارآمدی مدیریتی
نتیجه وضع امروز است؛ چشم دوختن به دشمنی که شماها مقصر اصلی تلقی
میکنید ،حاصل سیاستهای غلط به کار گرفته است.
وی در پاسخ به سوال دانشجویی درباره احتمال کاندیداتوری وی در انتخابات
 ،۱۴۰۰گفت :امثال بنده متعلق به ملت و نظام اسالمیمان هستیم .پس در حد
توان و شرایط نباید از انجام هر خدمتی دریغ کنیم.
عباسی گفت :در این چند سال فرصتی بود که حسب تجارب پیش آمده
در دولت ،مجلس و نهادهای علمی و انقالبی ،با همراهی جمعی از نخبگان و
دلسوزان برنامههای قابل توجهی برای ایفای نقش دولتی مقتدر و کارآمد مهیا
کنیم اما برای کاندیدا شدن به نظر میرسد با این تعداد افرادی که به عنوان
داوطلب ذکر میشود فعال نیاز و ضرورتی برای کاندیداتوری نمیبینیم .مگر
اینکه شرایط به گونهای رقم بخورد که اقتضای حضور باشد.

«جهانصنع�ت» -وضع ما از آلمان هم
بهتر اس��ت! این ه��م از جدیدترین افاضات
آقای رییسجمهور است که دیروز در جلسه
س��تاد مقابله با کرونا مطرح شد و این گمانه
را ایجاد کرد که ایش��ان در دنیایی موازی با
ما زندگیمیکنند.
حسن روحانی دیروز در حالی از کوچک
ش��دن  5/2درصدی اقتصاد آلمانگفت که
فکر مردم کوچه و بازار درگیر نرخ تخممرغ
اس��ت که عنقری��ب 40هزار توم��ان را هم
فتح میکند.
آق��ای رییسجمه��ور در حالی به رش��د
مثبت در عی��ن تحریم مفتخر بود که مردم
هیچ نشانه و نمودی از این امر را در زندگی
روزمره نمیبینند .شیب تند نرخ دالر ،سکه،
مس��کن ،خودرو ،مواد خوراک��ی و هر آنچه
فک��رش را میکنیم پذی��رش حرفهای هر
روزه روحانی را س��ختتر و سختتر میکند
اما او و مش��اورانش ابدا توجهی به این مهم
نداشته و بر همان مدار سابق حرکت میکنند
و ب��ا اینگونه اظهارات نم��ک بر زخم مردم
میپاشند.
آقای روحانی -به قول اکبر عبدی در آن
ویدئوی کوتاهی که چندی قبل در شبکههای
اجتماعی پخش ش��ده بود -این روزها بیش
از هم��ه طنازان م��ا را میخنداند اما کاش
متوجه تلخی این خندهها نیز باش��د و بداند
که بهتر اس��ت در این اوضاع و احوال فعلی
که نارضایتیهای مردم روی هم انباشته شده
قدری کمتر از خود و دولتش تعریف کند.
خوبتر میشود اگر قدری هم کمتر مردم
را مقصر بداند.
مثال اگر در اوج کرونا امکان پاس��خگویی
به درخواست متخصصان و تعطیلی پایتخت
ی��ا حداق��ل افزایش دورکاریها نیس��ت ،از
طرحهای بیه��وده و آزمونپسدادهای مثل
جریمه و ...هم نگوید.
انتظار مردم آن است که آقای رییسجمهور
به جای ظاهر شدن در نقش معلم بهداشت
دوران دبس��تان و تذکر پیاپی درباره ماسک
زدن و  ...ب��ه فک��ر راهحل باش��د .مثال حاال
که بع��د از چند ماه دریافتهاند -انش��اءاهلل
که دریافته باش��ند -فاصلهگذاری اجتماعی
در اتوب��وس و مت��رو جوابگ��و نیس��ت و در
ازدحام جمعیت شروع و پایان ساعات کاری
ام��کان توجه به آن ضربدرهای زرد را ندارد،
ادارات و ش��رکتهای خصوصی را موظف به
دورکاری کند.
توق��ع مردم حت��ی خیلی کمت��ر از این
حرفهاس��ت .مث�لا همی��ن قدر ک��ه آقای
رییسجمهور کمتر سخن گفته و با اظهارات
عجیب و غریبش به شعور آنان توهین کند،
کافی است.

رییسجمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد

اقتصاد ما بهتر از آلمان

اهم اظهارات رییسجمهور در جلسه دیروز
ستاد مقابله با کرونا به شرح زیر است:
  از مردم ایران میخواهم از کادر درمان
در عمل تشکر کنند .تشکر ما حداقل استفاده
از ماسک است .اگر از ماسک استفاده ،فاصله
اجتماعی را رعای��ت و پروتکلها را مراعات
کنند ،این تشکر عملی است .همه میدانند
چه بار سختی بر دوش کادر درمان است.
  وضعی��ت اقتصادی آلم��ان منفی 5/2
اس��ت که اقتصادش��ان کوچک شده و رشد
اقتصادیشان منفی است .آلمان یک کشور
پیشرفته است که تحریم نیست .حتما اقتصاد
ما وضعیت بهتری از این رقم داش��ته و رشد
ما مثبت ش��ده یا اگر منفی شد ،وضعیت ما
بهتر از وضعیت آلمان باشد.
 عدهای میخواهند به طور مداوم مردم و
جامعه را بترس��انند و در جامعه بیاعتمادی
ایجاد کنند .این افراد میخواهند بگویند آمار،
روش درمان و دستورالعملها دقیق نیست تا
مردم هم نگران و هم هراسناک و بیاعتماد
ش��وند .ولی در مقابل ما باید در کشور ایجاد
همدلی ،هماهنگی و همافزایی کنیم.
  در نمودارهای��ی که امروز و در روزها و
هفتههای گذشته درباره این بیماری ترسیم
ش��ده ،میبینیم هر وقت از رعایت مس��ائل
بهداش��تی کاسته ش��ده ،به مدت دو تا سه

هفت��ه بعد ش��اهد افزایش رش��د بیماری و
گومیر هس��تیم .البته در سایر کشورها و
مر 
اروپا نیز پیکهای جدید بیماری را میبینید
که وقت آزادی عمل بیشتر میشود به همان
اندازه مش��کالت در روزه��ا و هفتههای بعد
افزایش مییابد.
  این یک بیماری عادی نیست و فقیر و غنی
یا سلطان و گدا نمیشناسد .این بیماری سبب
ابتالی مسووالن ،باالترین مقام کشور و دانشمند
میشود و حتی اگر یک ذره مراقبتهای کادر
درمان هم کاهش پیدا کند ،سبب ابتالی آنها
هم خواهد شد .بنابراین ما برای مقابله با کرونا
به یک عزم ملی با احساس مسوولیت اجتماعی
و اخالقی نیاز داریم.
  باید مراقبتها را باال ببریم ،نظارتها را
بیشتر کنیم یا حتی جریمههای جدید برای
بخش��ی از تخلفات وضع کنیم و چارهای جز
این نداریم .ما راهی جز تغییر سبک زندگی
نداریم و باید س��بک زندگ��ی را برای مدت
مدیدی تغییر دهیم و بدانیم که اگر انضباط
اجتماعی ما کاهش پیدا کند ما با مشکالت
بزرگتری مواجه میشویم.
 وزارت کشور و کمیته امنیتی -اجتماعی
برای جلوگی��ری از تخلفات برای هفته آینده
مقررات بیاورد ،این باالترین تخلف است .یک
وقتی کسی در خیابان ماسک نزده و سالم است

ولی تخلف کرده .باید با وی هم برخورد شود .اما
ممکن است کسی بیمار است و میداند مبتال
شده این شخص باید حداقل  ۱۴روز به قرنطینه
برود .اگر این شخص بیرون آمد یا به اداره رفت،
مخصوصا اگر صاحب مغازه یا خدمت بود و به
مغازه ،تاکس��ی یا اتوبوس خود آمد ،دیگران را
مبتال خواهد ک��رد و ما نباید از این بگذریم و
اینجا باید جریمه شدید برای کسی مقرر کنیم
که فهمیده مبتال به بیماری است و دستوری
که به وی برای  ۱۴روز داده ش��ده را مراعات
نکرده اس��ت ،قرنطینه را کنار گذاشته و حتی
اعالم نکرده و با همان وضعیت به اداره یا محل
کار خود آمده ،بنابراین این مورد ،بس��یار مهم
اس��ت که ما باید با افرادی که اینچنین رفتار
میکنند برخورد کنیم.
  آنچه در جلسه امروز درباره اقداماتی که
قرار بود نس��بت به تهران بزرگ انجام دهیم،
تصویب کردیم ،این است که همه کادر اداری
در کشور و چه دولتی و چه آنهایی که خدمات
عمومی غیردولتی ارائه میدهند ،تمام آنهایی
بوکار در اختیار دارند ،خودشان اگر
که کس 
مراعات نکنند ،باید با شدت با آنها برخورد کرد.
قبال مشخص ش��ده با یک فرد اداری چگونه
برخ��ورد کنیم .از تذکر گرفت��ه تا انفصال از
خدمت که تا یک س��ال از خدمت هم هست.
اصناف نیز باید خودش��ان رعایت کنند اما در

این بخش هم از دادن تذکر تا پلمب به مدت
یک روز تا یک ماه در نظر گرفته ش��ده و در
تهران مجازاتها شدیدتر است.
  مورد دیگر که قرار ش��د وزارت کشور و
وزارت بهداشت کمیتههای امنیت اجتماعی
و بهداش��تی س��تاد را با هم نهایی کنند این
است که نس��بت به فردی که از خانه خارج
میشود ممکن است کارمند اداری هم نباشد
یا صاحب کسبوکار هم نباشد باید مراعات
کند و اگر مراعات نکرد و ماس��ک نزد تاکید
داریم که باید جریمه شود.
  (نحوه جریمه کردن افرادی که در سطح
جامعه ماسک نمیزنند) اوال با خود فرد نباید
برخورد شود ،ممکن است در شناسایی از او
سواالتی پرسیده ش��ود ،فقط باید مشخص
شود که او کیست که این تخلف را انجام داده
و به وی اخطار داده و اعالم شود.
  برخی استانهای کشور وارد نقطه اوج سوم
کرونا شدهاند ،نقطه اول را گذراندهاند ،بعد نقطه
دوم ایجاد ش��ده و آن را نیز گذراندهاند ،اکنون
وارد سومین نقطه اوج بیماری شدهاند که نشان
میدهد شرایط استانها مانند یکدیگر نیست
که دالیل آن روشن است.
  اگرمیخواهیمازاینبیماریخطرناکفاصله
بگیریم و بتوانیم در کنار این بیماری زیست عادی
و زندگی معمولی و فعالیت اقتصادی انجام دهیم،
باید اصول بهداشتی را دقیقا مراعات کنیم و همه
در این زمینه دست به دست بدهیم.
  در مب��ارزه ب��ا کرونا هیچک��س و هیچ
دستگاهی نمیتواند به تنهایی گلیم خود را
از آب بیرون بکشد بنابراین همه باید در کنار
هم باشیم .بخش اقتصادی ،درمانی و انتظامی
و اقتصاد دیجیت��ال و تبلیغات همه باید در
کنار هم باشیم تا از بیماری عبور کنیم.
 هیچ رفتوآمدی برای راهپیمایی در عراق
وجود ندارد ،مرزهای کشور با عراق به طور کامل
بسته است .متاسفانه تعدادی توسط یکسری
افراد اغفال شدهاند که البته به «بلدچی» تعبیر
میکنند که ما به آن «قاچاقچی» میگوییم.
این قاچاقچیان پولی از افراد میگیرند و آنها را
به آن طرف مرز میبرند که پس از آن وس��ط
راه رها کردند و مشکالت و خطرات جانی برای
بعضی از آنها ایجاد کردهاند.
  هیچکس به س��مت مرزه��ای (غربی)
کش��ور حرکت نکند ،این کار قانونی نیست،
نی��روی انتظامی ،بس��یج ،س��پاه و نیروهای
مرزدار ،اس��تانداران و وزارت کشور همه در
این زمینه احساس مسوولیت و از جان مردم
حفاظت کنند.
  امس��ال راهپیمای��ی نمادین اربعین در
داخ��ل کش��ور نداری��م و عزاداریهای امام
حس��ین(ع) با رعایت پروتکلهای بهداشتی
انجام میشود.

گزارش

آرزو فرشید -اهمیت تریبون جمعه و آثار مطالبی
که در آن بیان میش��ود به قدری واضح است که نیازی
به هیچ توضیح اضافه نیست .همچنین ضرورت برقراری
امنیت در کشور و برای همه شهروندان به اندازهای عیان
اس��ت که نیازی به تاکید بر آن نیست .برای همین هم
وقتی از تریبون جمعه فرمانی مبنی بر ناامن کردن فضا
برای گروهی ولو قلیل از مردم صادر میشود ،همه متعجب
شده و به گوش و چشمهای خود شک میکنند که شاید
اشتباه شنیده یا خواندهاند.
ای��ن بار اما اش��تباهی در کار نیس��ت .سیدیوس��ف
طباطبایینژاد ،امام جمعه اصفهان با اش��اره به کش��ف
حجاب و هنجارش��کنی برخی از افراد گفته است« :باید
فض��ای جامع��ه را برای این عده که تع��داد آنها هم کم
است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابانها
و پارکها هنجارش��کنی کنند ».به گزارش تس��نیم ،او
خواس��تار تش��کیل ش��عبههای مخصوص رسیدگی به
پروندهه��ای ناهنجاریهای اخالقی در دادگاهها ش��د و
گفت« :نگاه قضات هم باید در جهت حمایت از آمران به
معروف و ناهیان از منکر باشد».
فقط این نیست و ابوالقاسم یعقوبی ،امام جمعه بجنورد
نیز فرمان مش��ابهی صادر کرده است! و این حرفها در
دو روز گذش��ته با واکنشها و انتقادات بس��یاری همراه
شده اس��ت؛ انتقاداتی که محور آن دفاع از بدحجابی و
هنجارشکنی نیس��ت .منتقدان این رویه از قضا بیشتر
متدینین و معممین هستند .همچنین گروهی که نگران
سوءاس��تفاده عناصر مغرض از برخی سخنان نسنجیده
شدهاند.

 فرصتسازی برای مغرضان

ائمهمحترمجمعهاحتماالقصد
تاکید بر سختگیری بیشتر در امر
اجرای قوانین مربوط به حجاب را
داشتهاند اما سخن به نحوی بیان
شده که زمینه برای سوءاستفاده
فراهم است؛ خاصه در اصفهان که
تجربه تلخ اسیدپاشیهای چند
سال قبل هنوز فراموش نشده است.
برای همین هم شاهدیم که منتقدان به سخنان مطرح
شده بر این نکته تاکید دارند که آقایان باید متوجه جایگاه
خود باش��ند .یک��ی از این منتقدان احم��د مازنی ،رییس
کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم است .او در گفتوگویی
با «جهانصنعت» به انتقاد از بیان برخی اظهارات از تریبون
جمعه پرداخت و گفت« :چند مساله است که باید درباره
موضوع حجاب یا پوش��ش اسالمی مورد توجه قرار بگیرد.
اوال یک مساله دینی است و مسلمانان در طول تاریخ نسبت
به آن حساس بوده و اهمیت میدادند .دوما بحث الزامآور
بودن یا نبودن حجاب است که اگرچه درباره آن بحثهایی
مطرح است ،در شرایط فعلی در کشور ما به صورت قانون

کارشناسان مذهبی در گفت و گو با «جهان صنعت» تاکید کردند

امنیت حق همه است

درآمده و ما به همان اندازه که به اجرای قانون اساس��ی و
قوانین در حوزههای مختلف تاکی��د داریم ،بر اجرای این
قانون نیز تاکید داریم».
وی افزود« :نکتهای که باید در ادامه به آن توجه داشت
این است که الزامات و واجبات شرعی و قانونی را با هم در
نظر بگیریم .اگر در جامعه ما روی حجاب حساسیت وجود
دارد ،بای��د روی عدالت اجتماع��ی ،آزادی -آزادی بیان،
آزادی قلم و ...یا اصل حاکمیت مردم در اداره کشور و...
نیز حساسیت وجود داشته باشد و تاکید شود .ائمه جمعه
و نمایندگان محترم ولیفقیه در استانها و تریبونداران
باید به همه این مس��ائل توجه کرده و مسائل ارزشی را
به ص��ورت یکپارچه ببینند .جامعه ب��ه آزادی ،عدالت،
ارزشهای دینی و ...در کنار هم نیاز دارد».
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد« :به نظر میرسد که
برخی روحانیون محترم بعد از گذشت چهل سال از پیروزی
انقالب و قرار گرفتن در جایگاههای رسمی مثل نمایندگی
ولیفقیه و ...هنوز تصور میکنند که همان روحانی منبری
قبل از انقالب هستند و برای یک جمعیت اندکی از متدینین
سخن میگویند و صدایشان در جایی شنیده نمیشود .در
حالی که االن دیگر اگر حتی در یک جمع خصوصی حرف
بزنند ،اظهاراتشان در قالب فایلهای متنی و صوتی منتشر
میشود.بنابرایناگرائمهجمعهونمایندگانمحترمولیفقیه
توصیهای در خصوص پوشش اسالمی داشته باشند ،باید
روی دو نکته تاکید کنند :اوال از بانوان به صورت اخالقی و
از موضع خیرخواهی درخواست کنند که این موضوع را به
عنوان یک امر شرعی ،دینی و قانونی رعایت کنند .دوما از
مسووالن درخواست کنند که مراقب رعایت قوانین باشند و

خدای ناکرده در اجرای قانون سهلانگاری نشود».
مازنی همچنین گفت« :امیدواریم که نقل قول درست
نباشد اما وقتی که گفته میشود باید فضا را ناامن کرد،
ذهنها به س��وی رفتارهای خشن افراد نادان و مغرض
که چهبسا به جریانهای خارج از نظام و انقالب اسالمی
وابس��ته باشند ،میرود .حتما در چنین مواردی دشمن
سوءاستفاده میکند و افراد نادان هم نمیفهمند که چه
باید کنند و در نتیجه ممکن است که اسیدپاشی ،تعرض
و حتی تقابل بخشی از جامعه با بخش دیگر پیش آید.
در واقع ممکن است یک مساله ارزشی ،اخالقی و انسانی
به یک مس��اله امنیتی تبدیل شود و ناامنی ایجاد کند.
ممکن است که خدایناکرده کشور به شرایطی برگردد
ک��ه برخی افراد با قتل ،ترور و ...به یکس��ری رفتارهای
نسنجیده به نام دین و ارزشهای اسالمی دست بزنند.
از این جهت معتقدم که حضرات باید مراقب باشند که
بیانات و خیرخواهیه��ای آنان موجب ایجاد ناامنی در
جامعه نشود».

 اشتباه آشکار

محمدتقی فاضلمیبدی ،عضو
مجمع محققان و مدرسین حوزه
علمی��ه قم نی��ز در گفتوگویی
با «جهانصنعت» ب��ه اظهارات
برخی ائمه جمعه مبنی بر ضرورت
ناامن ک��ردن فضای جامعه برای
بدحجاب��ان انتقاد ک��رد و گفت:
«سخنان امام جمعه اصفهان از نظر من بسیار نسنجیده
و ناموجه بود که از نظر ش��رعی و حقوقی هم بار منفی

و اش��کال داشت .ناامن کردن فضا خودش مساله خالف
شرع و قانون است».
وی با تاکید بر اینکه «سلب امنیت از مردم خود از جمله
مسائلی است که ارتکاب آن مستوجب مجازات است» گفت:
«ما حق نداریم از هیچکسی در جامعه سلب امنیت کنیم.
تعجب میکنم که چرا این حرف بیان ش��ده است .اشتباه
بودن این سخن به قدری آشکار است که نیازی به استدالل
ندارد .به هرحال اگر کسی قانون را رعایت نکرد ،باید بر اساس
قانون با او مواجه شد اما ناامن کردن جامعه بحث دیگری
است و اصال درست نیست .ثانیا هیچ مساله اخالقی با تهدید
و ارعاب در جامعه جا نمیافتد و ما تجربه کردهایم که این
نوع برخوردها با مساله حجاب نتیجه عکس دارد .اگر خیلی
دلشان میسوزد ،تذکر دهند و توصیه کنند».
این فعال سیاس��ی اصالحطلب در ادامه گفت« :از نظر
من مشکل جامعه ما همین آقایان هستند که مردم توجه و
اعتمادی به سخنان آنان ندارند .انتظارتی که مردم از روحانیت
و امامت جمعه داشتند ،چیز دیگری بود و االن چیز دیگری
میبینند .ما جامعهای داریم که یک جوان بدون امید به آینده،
امنیت شغلی ،تامین مالی و ...زندگی میکند ،نمیتوان به او
فشار آورد که فالن مساله دینی خود را درست کن بنابراین
این آقایان به جای توجه به این مسائل به دنبال رفع مشکالت
اساسی باشند که اقتصاد اینطور نباشد و گرانیها مردم را
تحت فشار قرار ندهد .هیچ منکری در جامعه باالتر از اقتصاد
ناسالمنیست.هیچمنکریبدترازفقر،گرانی،تفاوتطبقاتی،
اختالس و ...نیست».وی تاکید کرد« :جامعه دینی به معنی
جامعه مبارزه با بیحجابی نیست ،بلکه جامعهای است که
عدالت دینی در آن مشاهده شود؛ جامعهای که انسانها با
امید و بدون دغدغه معیشت زندگی کنند».
فاضل میبدی در توضیح آثار مخرب اینگونه توصیهها
از تریبون نماز جمعه گفت« :ممکن است فردا کسی از
روی غرض و مرض به صورت خانم اسیدپاش��ی کند یا
به یک خانمی چاقو بزند ،بعد هم بگوید که ش��ما گفته
بودید فضا را ناامن کنید .یعنی اگر سر سوزنی به کسی
آسیب برسد مس��وولیت آنان با کسانی است که فرمان
ناامن کردن جامعه را میدهند».
وی با تاکید بر اینکه «امنیت اجتماعی حق همه انسانها
است» گفت« :ممکن است یک فرد مسلمان نباشد ،مذهب
دیگری داشته باشد یا بدحجاب باشد ،این دلیل نمیشود که
از او سلب امنیت کنیم .این در هیچ جامعه و آیینی پذیرفته
نیست .اینکه امنیت را از آنان بگیریم ،واژه بسیار منفی و بدی
است زیرا پیام اسالم ایجاد امنیت و معیشت بود و اگر خالف
این بگوییم ،در واقع خالف اسالم گفته و عمل کردهایم».
خالصه کالم آنکه انتظار میرود ائمهجمعه و نمایندگان
ولیفقیه در استانها در بیان دغدغهها و نگرانیهای خود
دقت بیشتر به خرج داده و با بیان برخی از حرفها زمینه
را ب��رای بروز برخی معضالت اجتماعی همچون ناامنی
جامعه فراهم نیاورند.
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«جهان صنعت» -سرزمین و کشور ایران
در جای��ی از کره زمی��ن آرام گرفته که تاریخی
شگفتانگیز از آمد و شد ایلها ،قبایل و شهروندان
گرد ه��م آمده به دلیل زبان مش��ترک ،زادگاه
مش��ترک یا دین مش��ترک در این آبی خاک
زاد و رش��د کرده و باال و پایینهای بهتانگیزی
را دیدهاند .در یک س��ده تازه س��پری شده نیز
س��رزمین و کش��ور ایران با وجودی که هسته
مرکزی آن پایدار مانده است اما دگرگونیهای
شگرف برآمده از مناسبات درونی نیروهایی که
برای چیره شدن بر دیگران به میدان آمدهاند و نیز
یورشهای مادی و فکری برخاسته از کینهورزیها
و آزمندیهای دیگران را تجربه کرده است .انقالب
اسالمی ایران در اواخر دهه  1350شمسی و نیز
برافراشتن پرچم شکست از سوی اتحاد جماهیر
سوسیالیستی شوروی و نیز یورش تروریستی به
آمریکا و جنگهای آمریکا در افغانستان و عراق
و نیز رخدادهای مسهور به بهار عربی در همین
چهار دهه تازه س��پری شده پیرامون ایران را با
دگرگونیهای بزرگ همراه کرده است .هرکدام
از ای��ن دگرگونیه��ای رخ داده یادش��ده ایران
بر سیاس��ت خارجی ایران و نیز مناس��باتش با
همسایههای بالفصل ،همسایههای کمی دورتر و
در منطقه ونیز در پهنه جهان پیامدهای گسترده
و ژرف داشته و نیز این پیامدها ادامه دارد.
ایران اما برای اینکه بتواند از هرکدام از رخدادها
بهرهای برای گسترش منافع ملی و نیز نگهداری
از آب و خاک خود داشته باشد راههایی را که باز
کرده رفته و راههایی را نیز بسته است و برآیند
این باز و بسته شدن راهها و دادوستدها با دنیا،
منطقه و همسایهها این شده که خطرهایی برای
اقتصاد و زندگی شهروندان ایرانی از سوی دنیای
پیرامون پدیدار شده است .در پاییز سال گذشته
یک همایش بینالمللی در تهران از سوی انجمن
علوم سیاسی ایران برگزار شد که یکی از میزهای
آن به موضوع تهدیدهای ایران از سوی جهان با
راهبرد انتخاب شده ایران در گسترش نفوذ ايران
به فراس��وي مرزها بود .در این پانل دكتر امين
پرتو (دانشآموخته دانشگاه تهران و متخصص
مسائل سوريه) ،دكتر سيدمحمد كاظم سجادپور
(مشاور ارشد دكتر ظريف و مدير دفتر مطالعات
سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه) ،دكتر
حسين جمالي (استاد بازنشسته روابط بينالملل
در دانش��گاه مازندران) و دكتر مهدي ذاكريان
(اس��تاد حقوق و سياست بينالملل در دانشگاه
آزاد اس�لامي واحد عل��وم و تحقيقات تهران) و
دكتر ميترا راه نجات (دانشگاه عالمه طباطبايي)
سخن گفتند و دكتر مهدخت ذاكري (مدير امور
بينالمللهمايشسيزدهمانجمنعلومسياسي)
نیز پرسشگر پانل بود.
  رقیب و رفیق
در مقدمه کوتاهی که برای ارائه خالصه این
پانل تهیه شده آمده است :ايران به صورت طبيعي
نميتواند بينالمللي نباش��د .باره��ا و بارها اين
روندهاي بينالمللي بودند كه موقعيت و نيز رژيم
سياسي در ايران را تغيير دادهاند :اشغال ،تجاوز
به تماميت ارضي ،تحريم ،كودتا و ائتالفسازي
آشناترين روشهاي تحديد و تهديد ايران از ناحيه
فراملي بودهاند .به همين دلیل شرح دشواریهاي
ايران بدون توجه به تحوالت و تحركات قدرتهاي
رقيب و رفيق ايران ،قطعا ناقص خواهد بود.
این مساله راه را برای چینش سخنرانها و نیز
سخنهایی که باید گفته میشد سخت کرده بود.
اما پس از گفتوگوهای پرشمار ترکیبی دقیق از
سخنرانها برای طرح این موضوع انتخاب شد.
در ادامه نکات طرح شده از سوی این سخنرانان
را میخوانید:
دكتر مه��دي ذاکریان در ای��ن پانل درباره
دس��تاوردهای ش��گرف ایران در صورت آشتي
ايران با نمادهاي حقوق بش��ري سخن گفت و
تاکید کرد در كنار سه مبحث مفهوم ،مضمون و
محتوا ،مبحث سمبل يا نماد نيز اهميت شگرفي
دارد .به گفته وي تعارض با س��مبلهاي حقوق
بشري موجب ايجاد چالشهاي گسترده براي
يك نظام سياسي ميشود .بنابراين ،آشتي ايران
به عنوان كشوري مدعي در تاريخ حقوق بشر ،با
نمادهاي حقوق بش��ري كه در تعارض با قواعد
بنيادين ش��ريعت اسامي و آداب ايراني نيستند
ميتواند سبب دستاوردهاي بزرگي براي منافع
ملي ايرانيان شود.
دكترحسينجماليباتصریحبراینکهدشواری
اساسي ايران در عرصه بينالملل سياست خارجي
نامتعاملگرا و توس��عهنيافتگي در عصر جهاني
شدن است سخن گفت و به همراه تيم پژوهشي
همكارش یادآور شد« :يكي از اصليترين دشواری

«جهانصنعت» تحلیل میکند

اقتصاد ایران و تهدیدهای جهانی

حياتيايرانامروز،بحرانفزاينده«توسعهنيافتگي
در روند پرشتاب جهاني شدن» است .اين بحران،
حداقل ،در آسيبپذيري نظام اقتصادي ايران و
عدم پيوند آن با اقتصاد جهاني ،مشهود و آشكار
اس��ت .اما پرس��ش اساس��ي اين است كه چه
عامل تعيينكنندهاي ،موجب اين بحران شده
و راه برونرفت از آن چيس��ت؟ به نظر ميرسد
«چالشگري و مبارزهطلبي با نظام بينالمللي به
همراه تعامل محدود و موردي» موجب اختالل
جدي در روند توسعهگرايي ايران كنوني و البته
ايران بعد از انقالب ش��ده است .راه برونرفت از
اين وضعيت ،اصالح رفتار بينالمللي دولت  -ملت
ايران است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم،
مقوله توسعه را تحت تاثير قرار خواهد داد .راهحل
لوفصلهمهجانبهمسائلبينالمللي
مناسب«،ح 
استكهناظربر«رفتاربينالملليمتعاملفراگير»
است .توسعه در عصر جهاني شدن ،مقولهاي
«جهاني» اس��ت كه تنها ب��ا همگرايي و حتي
ادغام در اقتصاد جهاني به دست ميآيد .براساس
تجارب كشورهاي در حال توسعه و ايران ،رفتار
بينالمللي متعامل فراگير ،متناسب و متناظر با
اين همگرايي و ادغام اس��ت كه بس��تر و زمينه
كارآمدي سياستهاي توسعه را فراهم ميسازد.
هرگونه س��تيزهگري و مبارزهجويي با هنجارها
و قواع��د حاكم بر نظم بينالمللي مس��تقر ،در
تعارض با همگرايي و در نتيجه توس��عهگرايي
نوين (توس��عهگرايي در عصر جهاني ش��دن)
اس��ت .از اينرو ،تنها سياس��ت خارجي و رفتار
بينالمللي متعامل فراگير و نه تعامل س��ازنده
محدود و موردي ،امكان توس��عه در اين عصر را
فراهم ميكند.
  هزينههاونتيجههايسياستمنطقهاي
ايران
موضوع مقاله دكتر امين پرتو ،آوردهها و مخارج
سياست منطقه ايران بود .به روايت پرتو ،سياست
منطقهايايراندرخاورميانهبهخصوصهمسويي
ايران ب��ا گروههاي مقاومت حداقل هفت آورده
داش��تهاند كه عبارتند از :بازدارندگي ،مساعدت
به مذاكره احتمالي در آينده ،فرصتسازي براي
آزمايشسالحهايساختايران،شكستنخطوط
محاصره ،تقويت بلوك شيعي ،مقابله با تروريسم و
تربيت نسل جديدي از رزمندگان انقالبي.
اما سياست مزبور هزينههايي هم داشته كه
اهم آنها به زعم دكتر امين پرتو عبارتند از:
ي��ك .تحريمها :تحريمهاي يكجانبه آمریکا
عليه جمهوري اس�لامي ايران ،تا حد زيادي با
اجرايي شدن برجام كاهش يافت و بياثر شد .اما
با خروج آمریکا از برجام اين تحريمها به خصوص
در حوزه نفتي و بانكي به جاي خود بازگشت و
فشار اقتصادي سنگيني بر كشور وارد كرد .آمریکا
مجموعهاي از علل خروج خود از برجام را (به جز
مس��ائل داخلي برجام كه به موضوع هستهاي
مرتبط است) به اقدامات منطقهاي ايران مربوط
كرده اس��ت .سياست منطقهاي ايران در لبنان،
فلسطين ،عراق ،سوريه و يمن در راس سلسله
خواستهاي 12گانه آمریکا در قبال جمهوري
اسامي ايران براي رفع تحريم بوده است .منتقدان
سياس��ت منطقهاي جمهوري اس�لامي ايران،
مهمترين هزينه اين سياست را در حوزه اقتصادي
و بر اثر تحريمها ميدانند.
دو.هزينهاقتصادي:منتقدانسياستمنطقهاي

ايران،معتقدنداينسياستهزينهاقتصاديبسيار
سنگيني بر كشور تحميل كرده است.
سه .خطر جنگ و سايش نظامي :منتقدان
سياست منطقهاي ايران معتقدند اين سياست به
جاي امنتر ساختن ايران خطر درگيري نظامي
آن با اسراييل و عربستان و آمریکا را بيشتر كرده
اس��ت .براي مثال حمالت مكرر اسراييل عليه
اهداف ايراني در س��وريه و عراق و حتي درياي
سرخ سبب شهادت بسياري از نيروهاي مقاومت
و حتي نيروهاي مسلح ايراني شده است .در يمن،
در چند مورد شليك موشكهاي ضدكشتي از
سوي انصاراهلل به سوي ناوگان نظامي آمریکا هم
خطر درگيري نظامي ايجاد كرده بود.
چهار .توسعهخواه و قابل بهرهبرداري نبودن:
منتقدان سياس��ت منطقهاي اي��ران معتقدند
دستاوردهاي منطقهاي ايران به رغم قابل توجه
بودن ،چندان هم قابل بهرهبرداري نيس��تند .به
جز مورد عراق كه كشوري ثروتمند و مهم است
بقيه اعضاي محور مقاومت تنها براي كشور هزينه
دارند .يمن و سوريه كشورهايي ويرانه هستند كه
ثروتي ندارند .لبنان و فلسطين هم به همين گونه
هس��تند .در مورد عراق هم اين تصور كه از حد
مشخصي بتوان بيشتر از حضور در اين كشور بهره
جست ،زيادهروي و اغراق به نظر ميرسد .ايران
در بازار اقتصادي عراق رقباي نيرومندي دارد كه
در مورد بسياري كاالها و خدمات توان رقابت با
آنان را ندارد.
پن��ج .كوتاهمدت بودن :منتقدان سياس��ت
منطقهاي ايران برآنند که دستاوردهاي ايران در
منطقه به شدت كوتاهمدت است و پايدار نيست.
اين دستاوردها نيازمند مراقبت دايمي هستند و
بسيار شكننده بوده و به راحتي ممكن است از
دست بروند .به عالوه گاهي حفظ و نگهداري اين
دستاوردها هم بسيار پرهزينهتر از كسب آنهاست.
اكنون در عراق و لبنان ،اعتراضات وسيعي وجود
دارد كه بخشي از آن متوجه حضور و نفوذ ايران
اس��ت .در غزه ،با فشارهاي مصر ،حماس كمي
رواب��ط خود با ايران را دگرگون کرده و از درگير
شدن با اسراييل پرهيز ميكند .در سوريه با فشار
روسيه ،ايران حضور خود در اين كشور را محدود
کرده است.
شش.وجودمخالفتداخلي:منتقدانسياست
منطقهاي ايران بر وجود مخالفت بخشهايي از
جامعه ايران با اين سياس��ت تاكيد ميكنند .به
ادعاي آنان اگر در مورد اين سياست همهپرسي
ص��ورت گيرد ،بس��ياري به تغيي��ر در آن راي
ميدهند .اين مخالفان برخي شعارهاي اعتراضي
در حوادث ديماه  96را برجس��ته ميكنند كه
در آن برخ��ي عليه محور مقاومت و حمايت از
آن شعار دادند.
دكتر ميترا راه نجات عنوان کرد
  رقاب�ت با حاصل جمع صفر بين ايران
عربستان و تركيه در غرب آسيا
به گفته عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه
طباطبايي ،غرب آسيا بعد از فروپاشي شوروي
اهميت س��ابقش را تا حدي از دست داد .اما از
دوران ب��اراك اوباما مجددا اهميت غرب آس��يا
و با ظهور داعش عيان ش��د .به گفته اس��تاديار
دانش��گاه عالمه طباطبايي ،س��ه قدرت ايران،
عربستان و تركيه در س��ه حوزه بازاريابي براي
كاالها و خدمات (با موقعيت برتر تركيه) ،انرژي

و ترانزيت آن (با موقعيت برتر تركيه و عربستان)
و بازيگري به عنوان راهبر جهان اسالم (با بازي
هر سه قدرت در حوزههاي نفوذ) در رقابت كامل
هستند .اتفاقهايي كه در اين سه حوزه صورت
ميگيرند اهميت ژئواكونوميك دارند از جمله در
حوزه ديپلماسي خط لوله و تبديل شدن به معبر
انرژي از شرق به غرب و از شمال به جنوب .در
اين زمينه هنديها و روسها روي كريدور شمال
جنوب تاكيد دارند چون هزينه انتقال كاال بين
هند و روسيه و شمال اروپا را تا  30درصد كاهش
ميدهد .در همين راستا بين ايران (پروژه بندر
چابهار كه از سوي هنديها تامين مالي ميشود)
و پاكستان (توسعه تاسیسات بندري گوادر) رقابت
پنهان��ي وجود دارد .پروژه ديگري كه از نگاه راه
نجات اهميت دارد ورود اس��راييل به پروژههاي
انتقال انرژي منطقه به مديترانه است كه از جمله
آنها ميتوان به پروژه كاتز براي اتصال بندر حيفا
به دوبي هست كه با سرمايهگذاري امارات متحده
عربي و عربستان سعودي در حال انجام است.
سيدمحمدكاظمسجادپوردربارهفراگيرشدن
سياست خارجي و اتصال زندگي مردم عادي-
ديپلماسي ملي به همديگر سخن گفت.
دستيار ويژه ظريف در همان ابتداي بحث ،يك
سوال اساسي مطرح کرد .سوال سجادپور اين بود:
علوم سياسي چه نسبتي با سياست خارجي ايران
داشته است؟ ايشان با اشاره به تاريخ يكصد ساله
تاسیس مدرسه عالي علوم سياسي كه بعدها به
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
تغيير يافت تصريح کرد كه علم سياست ميتواند
به تعليم و تربيت ،توصيه و تجويز و باالخره به
توجيه يا تخطئه سياس��ت خارجي و نيروهاي
آن بپ��ردازد و اينگونه نيز بوده اس��ت .رييس
سابق هياتمديره انجمن علوم سياسي و استاد
روابط بينالملل دانشكده روابط بينالملل وزارت
امور خارجه در ادامه به شرح بنيادهاي متحول
و پوياي سيس��تم خارج��ي پرداخت و تصريح
کرد :سه عنصر مكان جغرافيايي ،زمان يا زمانه
وقوع تح��والت و باالخره توان و قدرت اعمال و
بازيسازي در سياست خارجي اهميت كليدي
دارن��د و علوم سياس��ي در اين مراحل نیز حائز
نقشي واضح است .سجادپور باالخره به روندهاي
پيشروي سياست خارجي و ضرورت همراهي
بيشتر علوم سياسي پرداخت و گفت :با توجه به
فراگيرشدنسياستخارجيوپيچيدگيرفتارها
و ظهور كنشگران متعدد الزم است اوال جامعه
نيز مانند ديپلماتها نسبت به پيچيدگيهاي
جهاني وقوف داش��ته باشد و از نگاه دوگانهساز
(س��ياه و سفيد) اجتناب کند .ثانيا در خصوص
پيچيدگيهاي پيشرو ،تحقيقات موثري صورت
گیرد تا اين تحوالت درك و دروني نيز بش��ود و
باالخره الزم است تعادلي بين نيازهاي سرزميني
ايران و مختصات ويژه محيط ايران (از جمله قرار
گرفتنايراندرمنطقهايخطيروهمسايگياشبا
كشورهاي بسيار پيچيده جهان) برقرار شود.
  پرس�شها و نكتههاي دكتر مهدخت
ذاكري
بعد از ارائه بحث س��خنرانان پنل ،پرسشگر
اين نشست ،از سجادپور در خصوص موانعي كه
پيشروي دسترسي دانشگاهيان به كانونهاي
سياست خارجي توضيح خواست و تاكيد كرد
كه رابطه منظم و موثري بين دستگاه ديپلماسي

در عمل وجود ندارد يا اين كار خيلي كم و دير
انجام میشود .ذاكري با اشاره به بحث امين پرتو
در باب دستاوردهاي سياست منطقهاي ايران ،دو
عبارت بازدارندگي و نيز مهار تحركات تروريستي
در منطقه را مورد ترديد قرار داد و تصريح کرد:
ظهور پديده ناركو تروريسم يا تروريسم هيبريدي
نشان ميدهد كه دستاوردهاي مزبور خيلي موفق
و پايا نبودهاند .تامل ذاكري در باب سخنان جمالي
اين بود كه اظهار مطالبي چون توسعه و ارتقاي
مناس��بات و اين قبيل تجويزها در نظر راحت
اس��ت اما مهمتر از اين رهنامهنويسي نظري و
آكادميك ،ترس��يم راهكار عملي و عيني است.
س��جادپور در پاس��خ به پرسشگر پنل اينگونه
پاس��خ داد كه متاس��فانه در دنيا هم فاصلهاي
بين تئوري و عمل پديدار ش��ده كه دامن ايران
را نيز گرفته و انتشار كتابي مهم با عنوان The
 End of Expertismشاهدي روشن بر اين
مقوله است كه بينيازي دستگاه ترامپ به نظر
متخصصان را بررسي کرده است .سجادپور اين
نكته را هم يادآور شد كه شخص وزير امور خارجه
ايران از طريق ايميل شخصي ،توئيت و جلسههاي
سهشنبههايش با استاداني كه انديشههاي كامال
متضاد با هم دارند سعي كرده اين دغدغه درست
شما را تدبير كنند.
  تهدیدهای امروز
به نظر میرس��د با توجه به نکات گفتهشده
در سخنان اندیش��مندان علوم سیاسی درباره
تهدیدهای ایران و نیز مقوله بسیار بااهمیت رقبا و
رفقای ایران در جهان و در منطقه و در همسایگی
باید با دقت تمام پیامدهای هر رخداد در این سه
سطح بر منافع ایرانیان و اقتصاد و کسبوکار و
آینده ایرانیان را در کانون توجه قرار داد.
  رقبا بیشتر از رفقا هستند
این یک واقعیت تلخ است که ایران بدبختانه
در جایی از کره زمین ایستاده است و رفتارهای
همسایههاورقبایمنطقهایومخالفانذاتینظام
سیاسی ایران به گونهای است که ایران دوستان
کمتری نسبت به رقبا و کشورهای مخالف دارد
و از ناحیه رقبا و دش��منان با تهدیدهای جدی
مواجه اس��ت و ای��ن تهدیدها اقتص��اد ایران و
زندگی و کسبوکار ایرانیان را با دردسر روبهرو
کرده است.
  جنگ قرهباغ
تازهتری��ن رخداد خارج��ی در همین روزها
در جریان اس��ت .ایران با کشورهای ارمنستان
و آذربایجان و نیز منطقهای که بر سر آن جنگ
در حال جریان است مرزهای قابل اعتنایی دارد.
حضور اس��راییل ،ترکیه و مزدورهای به جنگ
فرستاده به این جنگ در صورت ادامه میتواند
ایران را در شرایط نامساعدی قرار دهد .ارمنستان
یکی از کشورهایی است که ایران از آن کشور برای
مقاصد اقتصادی استفاده میکرد و حاال این روزنه
نیز بسته میشود.
به نظر میرسد رفتار و گفتار کاظمی نخست
وزیر تازه انتخاب شده در عراق به گونهای است
ک��ه باید در کانون توجه قرار گیرد .ایران اکنون
با صادرات گس��ترده انواع کاال به بازارهای عراق
درآمد ارزی قابل اعتنایی دارد و به نظر میرسد
این درآمد ارزی در مرکز توجه آمریکا قرار دارد و
آمریکا با ایجاد محدودیت واردات از ایران به ویژه
واردات حاملهای انرژی میخواهد راه را بر ایران
ببندد و باید در این بازی پیچیده که آمریکا راه
انداخته است بسیار با دقت رفتار کنیم .یادمان
باش��د عراق رقیب اصلی ایران در صادرات نفت
نیز هست.
  عربهای حاشیه خلیجفارس
ام��ارات و بحرین دو کش��ور کوچکند که
راه خ��ود را از ای��ران به ط��ور کلی جدا کرده
و با دس��ت دادن با اس��راییل یکسره خود را
در صف دش��من ایران قرار دادهاند .پیامدهای
حضور گسترده اسراییل در اقتصاد ،سیاست و
فرهنگ و س��ایر مسائل این دو کشور و احیانا
قطر و عربستان راه را برای ایران در حوزههای
گوناگون تنگ میکنند.
  آمریکا ،دشمن تاریخی و خطرناک
ایران بیشترین تهدیدها و تحدیدها را در چهار
دهه پس از اس��تقرار نظام جمهوری اسالمی از
سوی آمریکا تجربه کرده است .اکنون نیز در مرکز
دشمنی آمریکا قرار دارد .رهبران فعلی آمریکا و
کاخ سفید هر روز ساز ناجوری علیه ایران کوک
میکنن��د و با صدای بلند ب��ه ایران اخطارهای
هشداردهنده تند میدهند و باید با مدارا و تدبیر
راه را ب��ه گونهای باز کنیم که تیرهای آخر این
دولت مستقر آمریکا بر تن اقتصاد خسته ایران
بیش از این آسیب نرساند.

بورس

گروه بورس -پس از کشمکشهای فراوان میان شورای
رقابت ،خودروس��ازان و نمایندگان مجلس بر س��ر ش��یوه
قیمتگذاری و عرضه خودرو با هدف س��اماندهی بازار این
کاالی پرطرفدار ،به نظر میرس��د طرح نمایندگان مجلس
مبنی بر عرضه خودرو در بورس کاال برنده این نبرد بوده است.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت به تازگی
اعالم کرده شرکتهای خودروسازی به زودی ملزم به عرضه
محصوالت خود در بورس کاال میشوند .شفافیت و عبور از مانع
قیمتگذاری دستوری از مهمترین مزایایی است که برای این
شیوه از عرضه برشمرده میشود و بر همین مبنا ناظران بازار
خودرو امیدوارند از این پس این محصول با قیمتهای واقعی
عرضه و دست دالالن از این بازار کوتاه شود.
مدی��ر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اعالم
کرده اس��ت :ارائه خودرو در بورس کاال ،موضوعی اس��ت که در
طرح نمایندگان مجلس برای سازماندهی بازار خودرو مطرح و بر
اساس گزارشها و جلساتی که در کارگروه توسعه صنایع و معادن
برگزارشدهشرکتهاملزمبهعرضهخودروهایخودتنهاازطریق

ساز و کارهای عرضه خودرو در بورس کاال بررسی شد

قیمتگذاری در اتاق شیشهای

بورسهستند.سهیلمعمارباشیتوضیحدادهدراینروش عرضه،
بر اساس فرمول قیمتگذاری برای خودروها پایه قیمتی تعیین
میشود و پس از آن در بورس عرضه میشوند تا بر مبنای قانون
عرضه و تقاضا مورد رقابت قرار گیرند .او افزوده است که در نهایت
قیمت فروش مشخص میشود و خودروسازها محصوالت خود را
به آن قیمت به فروش میرسانند .این مقام مسوول تصریح کرده
بهالتفاوت قیمت کشفشده
است :همچنین قرار است در مورد ما 
در بورس و قیمت پایه که بهای تمامشده خودروسازان به عالوه
یک سود منصفانه خواهد بود ،تصمیمگیری شود تا از این منابع
جهت استفاده از توسعه ناوگان حملونقل عمومی و یا توسعه
فعالیتهای تحت توسعه در صنعت خودرو و توسعه محصوالت
جدید برنامهریزی شود.
 بهبود بازار خودرو
طرح عرضه خودرو در بورس کاال که اکنون در آس��تانه

اجرایی شدن قرار گرفته پیش از این نیز در برههای از زمان
تجربه شده بود .خرداد سال  ۱۳۹۶بود که شرکت سایپا برای
نخستین بار  ۵۰دستگاه خودروی سراتوی خود را با قیمت
پایه  ۸۷۲میلیون و  ۶۰۴هزار و  ۴۴۶ریال در بورس کاالی
ای��ران عرضه کرد .با این حال این عرضه که با هدف تامین
مالی از طریق انتش��ار اوراق سلف موازی برای این محصول
صورت گرفته بود در همان  ۵۰دستگاه خالصه شد تا فروش
محصوالت خودروسازها مجددا در بازار فیزیکی ادامه یابد .اما
با افزایش اختالف قیمت کارخانه و بازار خودرو در دو س��ال
گذش��ته مجددا ایده عرضه خودرو در بورس کاال از س��وی
نمایندگان مجلس مطرح شده است تا با گذر از قیمتگذاری
دس��توری و پایان دادن به عرضه دونرخی فس��ادزا ،خودرو
بتوان��د در قیمتهای واقعی و متعادل به خریداران فروخته
شود .تحلیلگران اقتصادی شفافیت در قیمتگذاری را یکی

از مهمترین مزایای عرضه خودرو در بس��تر بورس میدانند.
همچنین گفته میشود این عرصه شفاف ،زمینه رصد بازار
خودرو را بیش از شرایط کنونی فراهم میکند .کارشناسان
بازار خودرو عنوان میکنند که به دلیل کشف قیمت در بورس
و رس��یدن نرخها به سطح واقعی و تعادلی ،منافع خریدار و
فروشنده همزمان تامین و دست واسطهها از بازار خودرو کوتاه
میشود .اما در مقابل ،مخالفان این طرح مهمترین نقص عرضه
خودرو در بورس کاال را نهفته در عرضه محدود محصوالت
توسط خودروسازان میدانند و بر این باورند مادامی که عرضه
تا این حد محدود است ورود خودرو به بورس نه تنها نمیتواند
مشکل بازار را حل کند ،بلکه ممکن است با توجه به حجم
گسترده تفاضا ،قیمتهای باالتری در بورس کشف شود .به هر
روی تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که خودروسازان و
نمایندگان مجلس باید پیش از ورود خودرو به بورس تصمیم
خود را بگیرند و تمامی پیامدهای آن را نیز بپذیرند تا مبادا
تجربه بازار آتی سکه و بحثهای انحرافی پیرامون آنکه منجر
به تعطیلی این بازار شد مجددا تکرار شود.
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خبر

تب افزایش قیمت دالر فروکش کرد

گروه اقتصادی -بازار ارز هفته را کاهشی آغاز کرد به طوری که در هر دو
بازار رسمی و غیررسمی شاهد افت قیمت دالر بودیم .صرافیهای منتخب که
در روزهای اخیر دالر را با قیمت  28هزار و  700تومان هم فروخته بودند ،دیروز
نرخ فروش آن را  28هزار و  450تومان اعالم کردند .در بازار غیررسمی نیز که
دالر از مرز روانی  30هزار تومان عبور کرده بود دیروز به کاهش قیمت رضایت
داد و در کانال  29هزار تومان آرام گرفت .با توجه به عدم کفایت ذخایر ارزی
کشور و بیپاسخ ماندن تقاضای مصرفی ارزی پیشبینی میشود دالر به زودی
دور جدیدی از افزایش قیمت خود را شروع کند .با این وجود ارائه آمارهای اندک
امیدوارانه از وضعیت تجارت خارجی میتواند به برگشت ورق بازار ارز منجر شود
و دالالن را در شوک ناشی از افت قیمت دالر گرفتار سازد.
دیروز دالر در هر دو بازار رسمی و غیررسمی با کاهش قیمت همراه شد.
صرافیهای منتخب هر دالر را با نرخ  28هزار و  450تومان و معاملهگران بازار
آزاد هر دالر را با قیمت  29هزار و  900تومان به فروش رساندند .بازار طال و
سکه نیز وضعیت مشابهی را تجربه کرده به طوری که سکه بعد از ثبت رکورد
قیمتی  15میلیون تومانی با افت قیمت مواجه شد و در ایستگاه قیمتی 14
میلیون و  750هزار تومان متوقف ش��د .به نظر میرسد ریشه نوسانات باالی
قیمتی در بازار ارز و سکه در هفتههای اخیر تحوالت سیاسی و افزایش فشارهای
اقتصادی از ناحیه تحریمها بوده اس��ت .با این حال گشایش در بحث تجارت
خارجی و اعالم خبرهای امیدوارکننده در خصوص بازگش��ت ارز توانس��ته به
کاهش قیمتها در بازار کمک کند.
بر اساس آخرین آمار گمرک صادرات در ماه شهریور  21درصد و واردات
 10درصد بیش��تر از مرداد بوده که میتواند نش��اندهنده بهبود در وضعیت
تجارت خارجی در نتیجه باز شدن مرزها باشد .هرچند حجم تجارت خارجی
کش��ور در ش��ش ماهه امسال  -3/2میلیارد دالر اس��ت .با این حال بهبود در
وضعیت صادرات و واردات ش��هریور ماه میتواند امیدواری نس��بت به افزایش
تجارت خارجی را باال ببرد .در عین حال اعالم خبر بازگشت ارزهای مسدود
شده ایران در سایر کشورها از سوی رییس کل بانک مرکزی نیز میتواند بازار
را در وضعیت جدیدی قرار دهد تا شاهد افت قیمت دالر و سکه و ایجاد ثبات
نسبی در این دو بازار باشیم.
تلنگر

اهمیت اساسی نوسانگیری و معامالت الگوریتمی

در هفته گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار برای حمایت از بازار و سرمایهگذاران
خُ رددرپیاصالحعمیقچندماهگذشتهاقدامبهگرفتنتصمیمهایراهبردیجدید
در محدود کردن انواع معامالت برای کمک به رشد بازار سرمایه کرد .سازمان بورس
که در ماههای گذشته با تغییرات جنجالی در فرآیندهای حیاتی بازار همچون دو
زمانهکردنپنجرهزمانیمعامالتدستبهتصمیمگیریهاییازجنستغییرقواعد
بازی کرده است ،این بار با محدود کردن دو نوع اساسی از معامالت آنالین که اهمیت
بسیاری در کارایی بازار و نقدشوندگی معامالت داراییهای بازار مالی ایفا میکنند
تالش کرده تا بتواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند و با ممنوعیت نوسانگیری به
ایجاد انگیزه و رشد دوباره قیمتها کمک کند.
اگر از این واقعیت که این جنس از استراتژیهای حمایتی که به منظور مساعدت
به رشد بازار طراحی میشود معموال برعکس عمل خواهد کرد و مانند استراتژی
بستن صرافیها در بهار سال  97جهت جلوگیری از رشد قیمت ارز عالوه بر اینکه
موثرنخواهدبود،ازآنجاکهموجبایجادترسوهیجانبیشتردربازارمیشودنتیجه
حاصله با هدفگذاری قانونگذاران کشور فاصله زیادی خواهد داشت گذر کنیم و به
جایپرداختنبهابعادروانیواهمیتاصلاطمینانپذیریبهموضوعاتفنیبپردازیم؛
موضوعیکهدرتصمیماتجدیدسازمانبورسبسیارپراهمیتاست.بررسینقش
حیاتی معامالت الگوریتمی ،معامالت روزانه و نوسانگیری در حیات چرخههای
معامالتی بازارهای مالی موضوع بسیار پراهمیتی است که در بحثهای پرجنجال
هفتههایاخیربسیارمغفولماندهاست.
معامالتالگوریتمیبهمعامالتیگفتهمیشودکهکامپیوترهابراساسراهکارهای
از پیش تعیین شده هنگام پیشامد ش��رایط خاص یا بر اساس مدلهای ابداعی
اجرا میکنند؛ معامالتی که در سرعت و فرکانسی اجرایی میشود که با سرعت
تصمیمگیری انسان عملیاتی کردن آنها امکانپذیر نیست .این معامالت با در نظر
گرفتن پارامترهای مختلفی از جمله زمان ،قیمت ،حجم و ...همچنین تبدیل این
پارامترها و شرایط به مدلهای ریاضی ،فرصتی را فراهم میکنند که صاحبان این
مدلهاوالگوریتمهایمعامالتیبتوانندفرایتمامنقاطضعفانسانیهمچونغلبه
عواطف بر منطق به مقادیر قابل توجهی سود نهفته با کمترین مقدار ریسک ممکن
دربازاردستپیداکنند.بررسیهمهجانبهانواعمعامالتالگوریتمیبحثگستردهای
است ،اما آنچه ما در این مقاله به آن میخواهیم بپردازیم نقش چند مدل پراهمیتتر
از معامالت الگوریتمی است که از اهمیت حیاتی برای بازار برخوردار است.
«معامالتالگوریتمیبرایبازارگردانی»کهنقشیحیاتیدرنقدشوندگیوهرچه
نزدیکتر شدن شرایط یک بازار به یک بازار کارا را ایفا میکند در حال حاضر در
کشور خودمان که بازار با مسائل مهمی همچون عمق و حجم کم معامالت در بازار
مواجه است موجب اطمینانپذیری باالتر در هر دو سمت عرضه و تقاضا میشود و
همچنینازشکستمعامالتیامعضالتیهمچونپرنشدنحجممبنادرمعامالت
بازار جلوگیری به عمل میآورد .با توجه به سیاست افزایش هر چه بیشتر عرضه اولیه
شرکتهای جدید در بورس و افزایش هیجان در بازارهای مالی داخلی در دو سال
اخیر مهمترین مدل معامالت الگوریتمی که ممنوعیت آن در تمام بازههای زمانی
چه کوتاهمدت ،چه میانمدت و حتی بلندمدت ،موجب خسارت به بازار و آسیب
فراوان به چرخههای حیاتی در کارایی بازار میشود ،مدل معامالت الگوریتمی برای
بازارگردانی است .گرچه پیکان انتقاد منتقدان معامالت الگوریتمی بیشتر به سمت
معامالت الگوریتمی بوده است که صرفا با استفاده از محدوده نوسان و تغییر چند باره
جهتمعامالتوباایجادصفیاجمعکردنآندربازهیکروزکارینقدینگیهدایت
شده به سمت سهمها توسط سرمایهگذاران خُ رد را حبس میکنند اما ممنوعیت
کلی معامالت الگوریتمی همچون معامالت بازارگردانی ضربه بزرگی به چرخههای
حیاتی بازار وارد خواهد کرد.
در بازارهای مالی بینالمللی مخصوصا بازارهای دوطرفه مانند بازار جفت ارزها،
 80درصد حجم معامالت را معامالت الگوریتمی تشکیل میدهد و نقش اصلی در
پیادهسازی نظریه بازار کارا در نقاطی که بازار دچار ناکارامدی میشود را ایفا میکند.
نالمللی تعداد باالی الگوریتمهای فعال مخصوصا الگوریتمهای
در بازارهای مالی بی 
معامالت با بسامد باال در نقاطی که در بازار پنجره آربیتراژ به صورت یکتا یا مثلثی
ایجاد شده است محافظت کرده و اجرای این معامالت به کارایی هرچه بیشتر بازار
منتهیمیشود.
از طرف دیگر عامل موثر دیگری که در حوزه نقدشوندگی نقش مهمی را برعهده
داردمعاملهگرانیهستندکهبهنوسانگیریومعامالتکوتاهمدتروزانهاقداممیکنند،
این معاملهگران که نسبت به سرمایهگذاران بازارهای مالی تعداد بسیار بیشتری از
یزنند ،موجب گردش نقدینگی و نهایتا امکان سهولت در خرید و
معامالت را رقم م 
فروش دارایی توسط دیگر فعاالن بازار سرمایه میشوند که متاسفانه در ایران به این
نالمللی نقش
نوع از معاملهگران سفتهباز میگویند .در حالی که در بازارهای مالی بی 
فعالیت این سفتهبازان که با نام Speculator Tradersشناخته میشوند یکی از
حیاتیترین نقشها را در چرخش دارایی و نقدشوندگی بازار ایفا میکنند .همچنین
معامالتایندستهازمعاملهگرانباعثکاهشقابلتوجهوظایفبازارگردانداراییهای
مختلفوهزینههایعملیاتیآنهامیشود.
باتوجهبهواقعیتهایفوقواهمیتاساسینقشمعامالتالگوریتمیومعامالت
روزانه سفتهبازان در حیات و سالمت چرخه نقدینگی بازارهای مالی انتظار میرود که
مسووالن کشور در جهت حمایت از زیرساختارهای بازار سرمایه تالش دوباره خود
جهت احیای این نوع از معامالت و بازگرداندن محاسن آنها در این برهه حساس
کنونیاقدامکنند.
*تهیه شده در گروه اقتصادی خاس
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بودجه بی سابقه نظامی ژاپن

ایسنا -وزارت دفاع ژاپن بودجه  ۵۵میلیارد دالری را برای سال مالی ۲۰۲۱
درخواست کرده است و به دنبال تهیه انواع هواپیماهای ،F-35تحقیقات تسلیحات
مافوق صوت توسعهیافته و واحدهای جنگی الکترومغناطیسی است.
مقامات دفاعی ژاپن مبلغ بیسابقه  ۵۵میلیارد دالر برای بودجه ساالنه دفاعی
درخواست کردند -هشتمین سال متوالی که درخواست آنها از وزارت دارایی ،به
باالترین سطح رسیده است .این بودجه مربوط به سال مالی  ۲۰۲۱است که از
آوریل  ۲۰۲۱آغاز میشود .تحقیق ،یکی از محورهای این پیشنهاد است و مبلغ
 113/6میلیون دالر برای توس��عه فناوریهایی مانند رادار و ادغام سیستمهای
ماموریت برای پروژه جت جنگنده نسل ششم ژاپن و 555/8میلیون دالر نیز برای
بخشهای دیگر از سوی مقامات درخواست شده است.
مقدار تخمینی 218/6میلیون دالر نیز برای برنامه تحقیقاتی تسلیحات مافوق
صوت خواسته شده است .اخبار دفاعی گزارش کرد ،درخواست بودجه همچنین
شامل تامین مالی برای امور دفاعی کمتر سنتی ،مانند تحقیق و اجرای واحدهای
فضایی و سایبری و واحدهای جنگی جدید الکترومغناطیسی است.
این موضوع به دنبال تاسیس ناوگان عملیات فضایی توکیو در ماه مه مطرح
میشود -یک واحد نیروی پدافند هوایی ژاپن که وظیفه آن نظارت و حفاظت از
ماهوارههای ژاپنی در برابر حمالت دشمن یا زبالههای فضایی است.
درخواست وزارت دفاع چند هفته بعد از آن طرح میشود که وزارت خارجه
آمریکا ،به فروش بالقوه  23/11میلیارد دالری  ۱۰۵هواپیمای جنگنده  F -35و
تجهیزات مرتبط به ژاپن چراغ سبز نشان داد .با کهنه شدن ناوگان هوایی ،ژاپن
خواستار  ۶۳فروند هواپیمای  ۴۲ F -35 Aفروند هواپیمای  F -35 Bاست.
دستکم  308/5میلیون دالر و  249/8میلیون دالر از این بودجه ،به ترتیب
برای چهار فروند هواپیمای اضافی  F -35 Aدو هواپیمای اضافی  F -35 Bنظر
گرفته شده است .خرید کلی جنگندههای چندمنظوره از سوی توکیو به طور ویژه
ژاپن را به بزرگترین بهکارگیرنده  F -35در خارج از ایاالت متحده بدل میکند.
در حال حاضر دو ناو هلیکوپتربر کالس ایزومو نیروی پدافند دریایی ژاپن ،در حال
انجام بهروزرسانی هستند تا به کشتیها اجازه انتقال  F -35 Bرا بدهند که دارای
قابلیتهای برخاست کوتاه و فرود عمودی هستند.
مبلغ  218/6میلیون دالر در بودجه برای بهروزرسانیهای ضروری در طول
سال مالی پیش رو اختصاص داده شده است .این پیشنهاد ،نخستین درخواست
بودجه دفاعی است که از سوی دولت جدید یوشیهیده سوگا ،نخستوزیر ژاپن
صادر میشود .این پیشنهاد در حال انتظار برای تایید از سوی وزارت دارایی
این کشور است.

علیاف :ارمنستان مسوول تشدید تنش
در قرهباغ است

یورونیوز-الهامعلیاف،رییسجمهوریآذربایجاندر مصاحبهباشبکهخبری
الجزیره،ارمنستانرامسوولتشدیدتنشدرمنطقهقرهباغوتدوامدرگیریهادراین
منطقه دانست و این کشور را به تالش برای حفظ مناطقی متهم کرد که قبال اشغال
کرده است.وی گفت :دلیل اصلی وقوع درگیری این است که ارمنستان خواستار
صلح نیست؛ چراکه میخواهد مناطقی را که به اشغال خود درآورده تا همیشه تحت
کنترل خود نگه دارد و نمیخواهد اوضاع تغییر پیدا کند .ارمنستان باید حسننیت
خود را با احترام گذاشتن به قطعنامههای بینالمللی نشان دهد.
علیاف افزود :در سال  ۱۹۹۳ارمنستان قرهباغ را اشغال کرد و شورای امنیت با
صدور چهار بیانیه خواستار عقبنشینی سریع و بیقید و شرط نیروهای ارمنستان
از این منطقه شد .گروه مینسک نیز برای تسهیل در اجرای این قطعنامهها تاسیس
شد.وی ادامه داد :دلیل دیگر وقوع این درگیری عدم پافشاری طرفهای میانجیگر
و عدم اعمال فشار بر ارمنستان برای آغاز اجرای قطعنامههای شورای امنیت است.
رییسجمهوری آذربایجان به شدت اتهامزنی ارمنستان به ترکیه مبنی بر اینکه
آنکارا نیروهای سوری را به آذربایجان فرستاده ،تکذیب کرده و گفت ،این اتهامات
دروغ است.وزارت خارجه ارمنستان روز جمعه آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات
آتشبس در قرهباغ با نظارت گروه مینسک وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا
اعالم کرد و از درخواست روسای جمهوری روسیه ،آمریکا و فرانسه برای برقراری
آتشبس در این منطقه استقبال کرد.

افزایش گمانهزنیها درباره ولیعهد بالقوه کویت

ایسنا -با وجود سوگند خوردن شیخ نواف االحمد الجابر الصباح به عنوان امیر
جدیدکویت،سواالتیدربارهعضوآیندهخاندانسلطنتیکهقراراستولیعهدشود،
مطرح شده است.امیر جدید کویت جایگزین شیخ صباح االحمد الجابر الصباح شد
که در سن  ۹۱سالگی و زمانی که در آمریکا تحت معالجه بود ،درگذشت .مطابق
اصل چهار قانون اساسی کویت ،امیر جدید ۸۳ساله این کشور یک سال وقت دارد
تا ولیعهدش را انتخاب کند .اگر امیر کویت ،چنان که در بند قانون قید شده ،کسی
را به عنوان ولیعهد جدید معرفی نکند ،سه شخصیت از خانواده سلطنتی را توصیه و
آنهارابهمجلسملیپیشنهادمیکندتااینمجلسیکیرابهعنوانولیعهدبرگزیند.
شیخ مشعل االحمد الصباح ۸۰،ساله ،برادر ناتنی امیر جدید کویت ،محتملترین
چهره برای بدل شدن به ولیعهد جدید است .دومین چهره محتمل برای ولیعهدی
کویت،محمدالصباحالسالمالصباح ۶۴،سالهونامزدشاخه«السوالم»است؛شاخهای
که برخالف شاخه االحمد -از زمان استقالل این کشور در سال  ۱۹۶۲و قبل از
آنکه امیر فقید با گماشتن شیخ نواف از شاخه االحمد به عنوان ولیعهد دست به
سنتشکنی بزند -حکومت در میان آن در گردش بود.
شیخناصرمحمداحمدالجابرالصباح۷۲،ساله،پسرامیرفقیداست.ویبعدازدو
چهره نخست ،در جایگاه سوم قرار میگیرد ،چراکه جایگاه معاون اول نخستوزیر و
وزیر دفاع را در آخرین دولت جابر مبارک الصباح برعهده داشت.

گروه جهان -ابت�لای رییسجمهور آمریکا
به کرون��ا در مقطع نزدیک ب��ه انتخابات 2020
واقع��های با تبعات مبهم و گیجکننده اس��ت که
مشخص نیس��ت آینده ریاستجمهوری آمریکا
را به کدام طرف هدایت کند .با وجود کمتوجهی
دونالد ترامپ به توصیههای بهداشتی ،خبر ابتالی
رییسجمهوری آمریکا و همس��رش به بیماری
کووید ۱۹آن هم در فاصله تنها یک ماه مانده به
انتخابات سوم نوامبر ،محافل رسانهای و سیاسی
را غافلگیر کرد.
رسانههای آمریکا از انتقال ترامپ به بیمارستان
نظامی والتر رید ،واقع در ش��مال واشنگتن خبر
دادند .رییسجمهور آمریکا ،توسط یک هلیکوپتر
متعلق به ایرفورس وان از ضلع جنوبی کاخ سفید
به این بیمارستان منتقل شد .این در حالی است که
انتقال یک رییسجمهور به بیمارستان با توجه به
وجود کادر درمانی و تجهیزات پزشکی کاخ سفید
پدیدهای استثنایی است .در گزارشهای منتشر
شده از سوی رس��انههای آمریکا ،عالئم ناشی از
ابتال به بیماری کووید ۱۹نزد دونالد ترامپ شدت
گرفته است .مشاور امور پزشکی کاخ سفید اعالم
کرده که میزان تب ترامپ افزایش یافته ،تنفس او
دشوارتر شده و احساس ضعف میکند.
این در حالی است که کاخ سفید اعالم کرده که
زمام امور به مایک پنس ،معاون او واگذار نشده و
قرار است ظرف روزهای آینده دفتری در بیمارستان
والتر رید برای ترامپ ایجاد شود.
ترامپ که تاکنون در پیکار انتخاباتی فعال بوده،
اینک ناگزیر است دستکم دو هفته در قرنطینه
بماند .پس از آن هم معلوم نیست مانند گذشته
در پیکار انتخاباتی فعال باشد .به باور تحلیلگران،
اگر ترامپ بتواند از این بیماری جان س��الم بهدر
بب��رد ،ابتالی او به کرونا میتواند یک شمش��یر
دو لبه برای او باش��د .از یکس��و گذر موفقش از
ای��ن بیم��اری میتواند برای او تبلیغ محس��وب
ش��ود ،کمااینکه ریگان پس از پشت سرگذاشتن
س��وءقصد ناموفق با افزای��ش محبوبیت در افکار
عمومی روبهرو شد.
از س��وی دیگر ابت�لای ترامپ به کرونا منجر
خواهد ش��د که در آس��تانه انتخابات موج شدید
انتق��ادات از او تا حدودی کمتر ش��ود .به عنوان
نمونه ،ستاد انتخاباتی جو بایدن انتشار تبلیغات
منفی علیه دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا را
متوقف کرد .اما از س��وی دیگر ابتالی او میتواند
نشاندهنده شکست او در مقابل بیماری کرونا و
مصیبتی باشد که تمام آمریکا را درگیر خود کرده
و حاال ترامپ را نیز به تخت بیمارس��تان کشانده
است .از سوی دیگر اگر وضعیت سالمتی متزلزلی
برای ترام��پ در اذهان آمریکاییها ثبت ش��ود،
میتواند افرادی را که قصد رای دادن به او داشتند
را به تردید افکند.

 انتقال به بیمارستان نظامی

در پی ش��دت گرفتن عوارض ابتال به بیماری
کووید ۱۹غروب جمعه گذشته ،تیم پزشکی کاخ
سفید تصمیم به انتقال ترامپ به بیمارستان نظامی
گرفت .در بیانیه کاخ سفید گفته شده که این اقدام
صرفا جنبه احتیاطی دارد.
یانان» در ادامه گزارش خود
شبکه خبری «س 
نوش��ته که ترامپ با پای خود و ماسک بر چهره،
بدون کمک کادر پزش��کی ،به سمت هلیکوپتر
رفته و پس از یک پرواز چنددقیقهای در محوطه
بیمارستان والتر رید از هلیکوپتر پیاده شده است.
این در حالی است که مالنیا ترامپ در کاخ سفید
مانده اس��ت .گفته میشود وضعیت جسمانی او
خ��وب اس��ت .دونالد ترامپ ،پس از رس��یدن به
بیمارس��تان نظامی والتر رید ضم��ن قدردانی از
زحمات کادر پزشکی اعالم کرده که حالش مساعد
اس��ت .دونالد ترامپ همچنین یک ویدئوی ۱۸
ثانیهای روی شبکه توئیتر منتشر کرده است.
شانکانلی،پزشکمعالجدونالدترامپ،اعالمکرده
که برای درمان بیماری کووید 19دونالد ترامپ ،پادتن
ریجنرون پلیکلونال تجویز شده است .افزون بر آن،
از داروی مقابله با پریشانخوابی ،یک عدد آسپرین
در روز ،ویتامی��ن دی و مالتونی��ن نیز برای درمان
رییسجمهوری آمریکا استفاده میشود.
به گزارش سیانان تجویز پادتن مونوکلونال به
ترامپ حکایت از جدی بودن میزان بیماری او دارد.
باید یادآور شد که این یک داروی آزمایشی است
و هنوز مجوز اس��تفاده از آن از سوی اداره فدرال
نظارت بر مواد خوراکی و دارو در آمریکا ()FDA
صادر نشده است.
از سوی دیگر پزش��کان آمریکایی ترکیبی از

ترامپ به علت مشکالت تنفسی به بیمارستان نظامی منتقل شد

شمشیر دولبه کرونا

 ادامه پیکار انتخاباتی در ابهام

نگاه
سیاستمدارانی که گرفتار کرونا شدند

ترامپ و شرکا

ترامپ سرشناسترین چهره سیاسیای است که به ویروس
جدید کرونا مبتال ش��ده اس��ت .او مدتهاس��ت که به خاطر
سیاستهایش در رابطه با پاندمی کرونا مورد انتقاد قرار دارد.
آمریکا با بیش از هفت میلیون و  ۳۳۳هزار مبتال و نزدیک به
 ۲۰۹هزار فوتی کووید ۱۹در صدر فهرست کشورهایی قرار
دارد که با پاندمی کرونا دستوپنجه نرم میکنند.
خبر ابتالی ترامپ و همسرش مالنیا به ویروس جدید کرونا
به محض انتشار در صدر اخبار رسانههای جهان قرار گرفت.
در حالی که ترامپ یک روز پس از انتشار این خبر برای درمان
به بیمارستانی نظامی منتقل شده ،بانوی اول آمریکا همچنان
در کاخ سفید در قرنطینه به سر میبرد و تحت مراقبتهای
ویژه است.
بولس��ونارو نی��ز از سیاس��تمدارانی اس��ت که پیوس��ته
کوشیدهاند خطر ویروس جدید کرونا را کماهمیت جلوه دهند.
او اوای��ل ژوئیه امس��ال اعالم کرد به کووید ۱۹مبتالس��ت.
بولس��ونارو پیش از آن پیوسته از استفاده از ماسک ایمنی
خودداری کرده و از کرونا به عنوان گریپ خفیفی سخن گفته
بود که زود رفع میش��ود .شایان ذکر آنکه شماری از اعضای
کابینه بولسونارو نیز طعم این بیماری را چشیدهاند.
بولس��ونارو نیز مانند ترامپ به خاطر سیاستهایش برای
مقابله با پاندمی کرونا با انتقادات شدیدی روبهرو بوده است.
در برزی��ل تاکنون بی��ش از چهار میلیون و  ۸۸۰هزار نفر به
ویروس جدید کرونا مبتال شدهاند و بیش از  ۱۴۵هزار نفر
جان خود را بر اثر ابتال به کووید ۱۹از دست دادهاند.
بوریس جانس��ون ،نخس��توزیر بریتانیا ،در آغاز پاندمی
پادتنها را که ش��رکت داروس��ازی «ریجنران»
تولید کرده اس��ت به دونالد ترامپ تزریق کردند.
ای��ن محصول ش��رکت «ریجن��ران» در مرحله
آزمایش بالینی است و استفاده از آن تایید نشده
است .گروهی از پزشکان نسبت به تزریق این دارو
ب��ه رییسجمهوری آمریکا اعتراض کردهاند .آنها
بر این باور هس��تند که تزریق این دارو به دونالد
ترام��پ در حالی ک��ه هنوز از اث��رات جانبی آن
اطالعات کاملی در دسترس نیست بیاحتیاطی
محسوب میشود.
این گروه از پزشکان همچنین تاکید میکنند
که با توجه به س��ن باالی دونال��د ترامپ تزریق
داروه��ای تایید نش��ده میتواند به ط��ور بالقوه
خطرناک باشد .کارال پریسینوتو ،متخصصی که
در دانش��گاه کالیفرنیا فعالیت میکند در اینباره
گفت :من در زمینه استفاده از داروهای آزمایشی
و تاییدنشده برای بیماران مسن به طور کلی بسیار
محتاط هستم.
 وضعیت اداره آمریکا در روزهای کرونایی
ترامپ
اخبار منتشر شده از سوی کاخ سفید حکایت
از آن دارد که دونالد ترامپ اداره امور کشور را به
مایک پنس ،معاون خود منتقل نکرده است .قرار

مذاکرات بر س��ر تحریم بالروس در
اتحادی��ه اروپا به دلیل مخالفت قبرس
بینتیجه مانده بود .اکنون قبرس اعالم
کرده از حق وتوی خود استفاده نخواهد
کرد .اتحادیه اروپا ۴۰تن از اعضای دولت
و نیروهای امنیتی ب�لاروس را تحریم
کرده است.
شامگاه پنجشنبه در نشست اتحادیه
اروپا در بروکس��ل ،قبرس از حق وتو در
برابر اقدامات تنبیهی برنامهریزیشده
علیه بالروس اس��تفاده نکرد و راه برای
وضع تحریمها علیه بالروس هموار شد.
تحریمها در روزهای آینده میتوانند از
سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا تصویب
و اجرا شوند.
اعض��ای اتحادیه اروپا پیشتر قصد
داشتند یکسری اقدامات تنبیهی علیه
اعضای دولت بالروس و نیروهای امنیتی
ت داشته و
که در سرکوب مخالفان دس 
دارند،اعمالکند.توافقکلیدراینزمینه
در ماه آگوست حاصل شده بود اما قبرس
به دلیل اختالفهای خود با ترکیه بر سر
اکتشافات گاز طبیعی در شرق مدیترانه

و واداشتن اتحادیه اروپا به تحریمها علیه
ترکیه از این اقدام جلوگیری کرده بود.
اکنون با کنار آمدن قبرس راه برای
اعمال ممنوعیت مس��افرتی و توقیف
اموال بیش از  ۴۰عضو دولت و نیروهای
امنیتی بالروس باز ش��ده است .شارل
میش��ل رییس ش��ورای اتحادیه اروپا
تحریمها را پیامی روشن برای حاکمان
ب�لاروس دانس��ت .اورزوال فوندرالین
رییس کمیس��یون اتحادیه اروپا نیز از
گشوده شدن راه تحریمها علیه بالروس
ابراز خشنودی کرد.
اتحادی��ه اروپا با اعم��ال تحریمها و
اقداماتتنبیهیقصدداردفشاربررهبری
بالروس را تش��دید کند و همبستگی
خ��ود را با مردم بالروس نش��ان دهد.
اعتراضات در بالروس پس از انتخابات
ریاستجمهوری در این کشور در نهم
آگوست آغاز شد .مخالفان ،لوكاشنكو
را به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری
متهم ک��رده و به اعتراضهای پیگیر و
گس��ترده خود علیه رییسجمهوری
 ۶۶س��اله ادامه میدهند .لوکاش��نکو

 ۲۶سال است که بر بالروس حکومت
میکند و به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا
شناختهمیشود.
جنبش دموکراسیخواه بالروس و
اتحادیه اروپا ریاستجمهوری لوکاشنکو
را به رسمیت نمیشناسند و پیروز واقعی
انتخابات ریاستجمهوری ماه آگوست
بالروس را سوتالنا تیخانوفسکایا ،رقیب
یدانند .تحریمهای اتحادیه
لوکاشنکو ،م 
اروپا شامل  ۴۰نفر میشود که به دست
داش��تن در تقلب انتخابات یا سرکوب
شدید اعتراضات مس��المتآمیز مردم
بالروس متهم هستند .نام لوكاشنكو به
دلیل احتمال پیچیده شدن تالشهای
دیپلماتیک ب��رای حل بحران بالروس
در فهرست تحریمشدگان قرار نگرفته
است.
  انتق�ادات ش�دید اردوغان از
اتحادیه اروپا
قبرس و یونان برنامهها و تالشهای
ترکی��ه برای اکتش��اف گاز در ش��رق
دریای مدیترانه را غیرقانونی میدانند و
مدتهاست ،از اتحادیه اروپا خواستهاند

واکنش تندتری نسبت به این برنامهها
نش��ان دهد .اتحادیه اروپا برای ترغیب
قب��رس برای خ��ودداری از وتوی خود
تهدی��دات تحریم��ی علی��ه ترکیه را
حفظ کرد.
اتحادیه اروپا اکنون اعالم کرده است،
در صورت اقدامات جدید یکجانبه ،از
همه ابزارها و گزینههای ممکن استفاده
خواه��د کرد .تنها پایبندی آش��کار به
تهدیدهای تحریم ترکیه بود که قبرس
را ترغیب کرد دست از مخالفتش بر سر
تحریم بالروس بردارد .موضع قبرس و
یونان در اتحادیه اروپا سبب انتقاد شدید
رج��ب طیب اردوغ��ان ،رییسجمهور
ترکیه شد.
اردوغ��ان در انتق��اد از اتحادیه اروپا
گف��ت :پررویی یونان و یونانیان قبرس
اتحادیه اروپا را به تشکیالتی بینفوذ و
سطحی و بدونآیندهنگری تبدیل کرده
است .رییسجمهور ترکیه اضافه کرد:
هیچ مشکلی در منطقه وجود نداشته
که اتحادیه اروپا توانسته باشد آن را حل
کند .برعکس ،هر بحرانی را که اتحادیه
اروپ��ا در آن دخالت کرده ،ابعاد دیگری
یافته است.

کرونا خطر ش��یوع این ویروس را ج��دی نگرفته بود اما خود
در اوای��ل ماه آوریل به کووید ۱۹مبتال ش��د و مدتی را حتی
در بیمارس��تان به سر برد .او سپس اقدامات متعددی برای
مقابله با کرونا انجام داد اما برخی تحلیلگران بر این باورند که
سیاستهای او در برخورد با پاندمی این ویروس با «نوسانات
زیادی» همراه بوده است.
سیلویو برلوسکونی ،نخستوزیر پیشین ایتالیا نیز یکی از
دیگر چهرههای سرشناس دنیای سیاست است که از ابتال به
کووید ۱۹در امان نماند .او که حتی  ۱۲روز در بیمارس��تانی
در میالن بستری بود و تحت مراقبتهای ویژه قرار داشت ،از
ابتال به ویروس جدید کرونا به عنوان بدترین تجربه زندگیاش
سخن گفته است .برلوسکونی از بیمارستان مرخص شده اما
همچنان در قرنطینه خانگی به سر میبرد.
برنو لومر که در راس وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه قرار
دارد ،در ماه سپتامبر به ویروس جدید کرونا مبتال شد و فورا
خود را هش��ت روز قرنطینه کرد .او به تازگی در مصاحبهای
رادیویی گفت که روند بیماری او بسیار شدید بوده و عالئم و
دردهای ناشی از کووید ۱۹با بیماریهای دیگر بسیار فرق دارد.
او شهروندان فرانسه را فراخواند تا از خودخواهی بپرهیزند و
دستورالعملها و موازین بهداشتی را رعایت کنند.
کارمن کالوو اواخر ماه مارس به ویروس جدید کرونا مبتال
شد و پس از اقامتی چند روزه در بیمارستان راهی قرنطینه
خانگی شد تا اینکه بهبود یافت .اسپانیا از کشورهای اروپایی
است که سنگینی پاندمی کرونا را بهشدت تجربه کرده است.
شماری از اعضای کابینه اسپانیا نیز به کووید ۱۹مبتال شدند.
تاکنون حدود  ۷۹۰هزار مبتال به ویروس جدید کرونا در این
کش��ور شناسایی شده و بیش از  ۳۲هزار نفر بر اثر ابتال به
کووید ۱۹جان باختهاند.

است در همان بیمارس��تان نظامی دفتری برای
دونالد ترامپ ایجاد شود .رسانههای آمریکا اعالم
کردهاند که ترامپ ظرف چند روز آینده و پس از
بهبود نسبی ،وظایف ناظر بر اداره کشور را برعهده
خواهد گرفت.انتقال ترامپ به بیمارستان نظامی
در شرایطی صورت میگیرد که پیش از آن کادر
پزش��کی کاخ س��فید اعالم کرده بود ،نشانههای
ابتالی رییسجمهوری آمریکا به بیماری کووید۱۹
خفیف بوده است.
 متمم  25قانون اساسی
چنانچه ترامپ نتواند به کار خود ادامه دهد ،خأل
مهمی پیش نمیآید .در ماده  ۲۵ضمیمه قانون
اساس��ی که به سال  ۱۹۶۷به تصویب رسید ،این
وضعیت را به روشنی تعریف کرده و گفته است که
وظایف رییسجمهور را معاون او به عهده میگیرد.
همین ماده قانونی تکلیف جانشین رییسجمهور را
در صورت مرگ یا کنارهگیری او روشن کرده است:
تمام اختیارات به معاون او واگذار میشود .بنابراین
در این مورد مایک پنس وظایف ریاستجمهوری
را به عهده میگیرد.
از بام��داد جمعه گذش��ته که خبر مثبت بودن
تس��ت کرونا رییسجمهوری آمریکا منتشر شده
بس��یاری از مردم این کشور شروع به جستوجوی

بازتاب

موافقت اتحادیه اروپا با تحریم بالروس

اما چنانچه نانس��ی پلوسی هم نتواند ریاست
دولت را به طور موقت در دست بگیرد ،نفر چهارم،
رییس موقت س��نای کنگره خواه��د بود؛ یعنی
چاک گرس��لی که  ۸۷سال دارد .هر چند این بار
دموکراتها بر سر وجاهت قانونی او برای به دست
گرفتن چنین مسوولیتی شبهه دارند و ممکن است
در صورت وقوع چنین وضعیتی این بار آنها کار را به
دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی بکشند.

متمم  ۲۵قانون اساسی در گوگل کردهاند؛ متممی
که به سلس��لهمراتب انتقال قدرت در وضعیتی که
رییسجمهوریبهعلتناخوشیشدیدقادربههدایت
امور نباشد ،پرداخته است .بنابر ماده سه و چهار این
متمم ،معاون رییسجمهوری نخستین کسی است
که ریاس��ت دولت را به دست خواهد گرفت .به این
ترتیب ،چنانچه برای مثال ترامپ در چند روز آینده
بهعلتپایینآمدناکسیژنخونیامشکالتتنفسی
بهآیسییومنتقلشودیاپزشکانتصمیمبگیرندکه
او را به دستگاه کمک تنفسی وصل کنند ،کاخسفید
با اعالم رسمی وضعیت به کنگره ،از به دست گرفتن
امور توسط مایک پنس خبر خواهد داد.
اما چنانچ��ه مایک پنس هم به علت بیماری
ش��دید نتواند ریاست دولت را ادامه دهد ،رییس
مجلس نمایندگان کنگره ،نفر سوم در سلسلهمراتب
قدرت است .این یعنی نانسی پلوسی ،قدرتمندترین
دموک��رات فعلی در بدنه حکوم��ت .البته برخی
از کارشناس��ان قانون اساسی میگویند در اینکه
پلوس��ی اکن��ون وجاهت قانونی برای در دس��ت
گرفتن ام��ور را دارد یا نه اختالفنظر وجود دارد
و ممکن اس��ت اگر چنی��ن وضعیتی پیش بیاید
اختالف میان حزب حاکم و دموکراتها به دیوان
عالی و دادگاه بکشد.

در حال حاضر رییسجمهور در قرنطینه است و
هیچ حضور عمومی نخواهد داشت .ترامپ تاکنون با
توش و توان فراوان در مراسم عمومی حاضر شده تا
به جمع هواداران خود شور و امید بدهد .احتمال
میرود از این پس او ،مانند رقیبش جو بایدن ،از
ش��یوهها و امکانات دنیای مجازی استفاده کند.
او ق��رار بود در  ۱۵اکتبر در دور دیگری از مقابله
تلویزیونی در برابر جو بایدن ظاهر شود که به این
ترتیب این موعد نیز لغو میشود.
باید منتظر ماند و دید ترامپ چگونه از ویروس
نجات مییابد .در صورتی که آسان و سریع بهبود
یابد ،میتواند بر موضع پیش��ین خود پافش��اری
کند که همیشه ویروس کرونا را خیلی خطرناک
ارزیابی نکرده بود اما در صورتی که عالئم بیماری
در او با ش��دت بیشتری ظاهر شود ،آنگاه رقیبان
او از حزب دموکرات سعی میکنند از ضعفهای
ذهنی یا جسمی او استفاده کنند.
مخالف��ان ترام��پ هم��واره او را ب��ه نادانی و
بیمباالت��ی در م��ورد ویروس کرون��ا ،که باعث
مرگومی��ر ب��اال در ایاالت متحده ش��ده ،متهم
میکنن��د .به نظر آنها تدابیر مقابل��ه با کرونا در
آمریکا چنان ضعیف است که حتی رییسجمهور
هم از ویروس ایمن نمانده است .چنانچه بیماری،
ترامپ را از پا بیندازد ،برایش فاجعهبار خواهد بود.
او نهتنها از رقابت انتخاباتی مناسب باز میماند بلکه
بیاعتباری دیدگاههای او از جمله در مورد پاندمی
کرونا بیش از پیش آشکار میشود.
در عین حال گفته میشود شماری از رهبران
جهان نیز با ارسال پیامهایی برای رییسجمهوری
آمریکا آرزوی سالمتی کردهاند .به استثنای امانوئل
ماکرون رییسجمهوری فرانسه و همسرش .کیم
جونگ اون نیز با ارس��ال یک پیام نوشته است از
«صمیم قلب» برای بازگش��ت سالمتی ترامپ و
همسرش آرزو میکند .در عین حال باراک اوباما و
میشل اوباما نیز با ارسال پیام مشابهی ابراز امیدواری
کردهاند که ترامپ و همسرش بهزودی سالمتی
کامل خود را بازیابند.
دونالد ترامپ جونیور پس��ر رییسجمهوری
توگو با ش��بکه
آمری��کا جمعه گذش��ته در گف 
فاکسنیوز گفته بود تلفنی با پدرش صحبت کرده
و او بیماری کووید ۱۹را جدی گرفته است .فرزند
دونالد ترامپ با این حال افزود که رییسجمهوری
ایاالت متحده به انج��ام وظایفش ادامه میدهد.
عالوه بر دونالد ترامپ ،شمار دیگری از چهرههای
حزب جمهوریخواه از جمله چند عضو این حزب
در مجلس سنا و همچنین کلیان کانووی مشاور
پیشین رییسجمهوری آمریکا طی ساعات گذشته
اعالم کردهاند به ویروس جدید کرونا مبتال شدهاند.
ستاد انتخاباتی جو بایدن هم اعالم کرد به دنبال
بستری شدن دونالد ترامپ در بیمارستان ،پخش
تمام��ی آگهیهای منفی درباره ترامپ را بهطور
موقت متوقف میکند.
  تعلیق توئیت کاربرانی ک�ه آرزوی مرگ
ترامپ را دارند
به دنبال تایید ابتالی رییسجمهوری آمریکا به
کووید،۱۹شبکهاجتماعیتوئیتراعالمکردپیامهایی
که حاوی آرزوی مرگ برای دونالد ترامپ باش��ند،
نقض سیاستهای آن است و ممکن است به تعلیق
کاربران منجر شود.
در شرایطی که دونالد ترامپ عازم مرکز درمانی
والتر رید شد ،بسیاری از کاربران توئیتری از جمله
جو بایدن ،رقیب دموکرات او ،آرزوی بهبودی سریع
برای او داشتند.
با این حال بس��یاری دیگر از کاربران هم برای
او آرزوی مرگ بر اثر ابتال به کرونا را داشتند .این
ویروس در دوران رهبری او جان بیش از  ۲۰۰هزار
تن را در آمریکا گرفته است در حالی که او مرتبا
شدت این بیماری را انکار میکرد.
شبکه اجتماعی توئیتر جمعه در پیامی تایید
کرد چنین اقداماتی نقض سیاستی است که مانع
از انتش��ار توئیتهایی میش��ود که آرزو یا امید
وارد آمدن ضربهای مهلک به ش��خص یا گروهی
از مردم را دارند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)یکمرحلهای اجرای دیوار سنگی ساحلی روستای مخین
شهرستان خوی استان آذربایجان غربی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی
حساب  100امام

نوبت اول

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) اجرای دیوار سنگی
ساحلی روستای مخین شهرستان خوی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1399/07/14میباشد.
ردیف

عنوان پروژه

رشته

شرح عملیات

1

اجرای دیوار سنگی
ساحلی روستای مخین
شهرستان خوی

راه

اجرای دیوار سنگی ساحلی به طول
 340متر طبق مشخصات و نقشههای
اجرایی منضم به اسناد مناقصه

برآورد اولیه براساس فهرست بهاء راه،
راهآهن و باند فرودگاه سال ( 99ریال)
22/038/380/207

مبلغ تضمین
(ریال)

1/101/919/011

 تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه و یا فیش واریزی به حساب  4055036807580469نزد بانك مرکزی بهنام بنیادمسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی
 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  8مورخ  1399/07/14تا ساعت  19عصر مورخ 1399/07/20 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  19عصر مورخ 99/08/05 زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی :ساعت  9صبح مورخ 99/08/06 زمان بازگشایی پاکتهای مالی :ساعت  9صبح مورخ 99/08/07اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار :در صورت نیاز با شمارههای  044 -33820160 -33851587 -33851586بنیاد مسکن انقالب اسالمی
آذربایجانغربی -امور قراردادها و کنترل پروژه تماس حاصل فرمایید.
 محل تحویل پاکتهای ارزیابی کیفی و الف :ارومیه – ابتدای بلوار شهید باهنر -بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی -دبیرخانهحراست
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934دفتر ثبتنام 88969737 :و ( 85193768اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبتنام/
پروفایل تأمینکننده /مناقصهگر» موجود است).
تاریخ انتشار نوبت اول1399/07/13:
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/16:

روابطعمومیبنیادمسکنانقالباسالمیآذربایجانغربی

روزنامهاقتصادیصبح ایران

ویژ
ه معدن

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر
ایرانیان:

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد
ارفع تصریح کرد

لزوم پرهیز دولت
از دخالتهای موضعی و
شتابزده

مسیرتوسعهفعالیتهای
معدنیوصنعتینامتوازنشده

6

5

r

i

.

t

a

n

a

s

e

n

a

h

a

j

.

w

w

w

www.jahanesanat.ir

مدیرعامل شرکت فوالد سرمد:

خواهان تامین شمش
از مسیر بورس هستیم

تالش شرکت فوالد سرمد ابرکوه برای
ورود به بازار فرابورس ،اجرای طرح کایزن
با هدف ایجاد انگیزه بیش��تر ،بهکارگیری
نرماف��زار جامع تولید (سیس��تم مدیریت
جامع) به منظور ایجاد ش��فافیت ،تشریح
وضعیت پروژهها همچون پروژه فوالدسازی
و پروژه تولید کالف ،لزوم ایجاد تعادل در
تامین شمش و ضرورت فروش محصول با
قیمتهای منطقی و خودمصرف...
3
مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
تشریح کرد

دو چالش مهم مجموعههای
بزرگ معدنی در ایران

ام��روز مجموعهه��ای بزرگ معدن��ی مانند
ش��رکت معدنیو صنعتی چادرملو با دو چالش
ب��زرگ کاهش م��ادهخام و وضعی��ت نرخها و
س��همیهبندیهای دس��توری مواجه است که
باالن��س عرضه و تقاضا را بهه��م میریزد.دکتر
حسین اطمینان ،مدیر بازرگانی شرکت معدنی
و صنعتی چادرملو در گفتوگو با «جهانصنعت»
ضمن تش��ریح فعالی��ت کلی معادن ب��ا اعالم
اینکه ...
4
مسوولیت اجتماعی ،پیشران توسعه پایدار

گامهای بلند چادرملو
در حوزه مسوولیت اجتماعی

مدیرعامل چادرملو تاکید کرد

تحقق جهش تولید با  10طرح توسعه
3

صرفهجویی  ۱۲هزار میلیارد ریالی با بومیسازی تجهیزات معدنی و صنعتی در چادرملو

ساخت  ۲۹هزار و  ۳۰۰قلم انواع قطعات صنعتی

به��رهوری جزء الینفک بخش
تولید و کار در هر واحد تولیدی و
صنعتی است .یکی از شاخصهای
به��رهوری ،برخ��ورداری از توان و
تخصص و نوآوریهای کارشناسان
و متخصصان داخلی برای طراحی
و ساخت تجهیزات و قطعات مورد
نیاز است .این امر در حوزه صنعت
و مع��دن به طور خاص از اهمیت
بیش��تری برخوردار است چراکه
اتکا به تکنولوژی س��اخت داخل
موجب کاهش ریس��ک و ضامن
تداوم فعالیت واحدهای معدنی و
صنعتی خواهد بود.
شرکتمعدنیوصنعتیچادرملو
با برقراری ارتباط تنگاتنگ با مراکز
تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهها،
صنعتگران ،مبتکران و مخترعان
کشور و حمایت از ایدهها ،نوآوران
و اتکا به دان��ش بومی همواره در
پی استفاده از ظرفیتهای داخلی
بوده و تاکنون نیز بالغ بر  50پروژه
تحقیقاتی و پژوهشی را اجرا کرده
و به اتمام رسانده است.

از ابت��دای فعالی��ت ش��رکت
تاکن��ون بال��غ ب��ر  ۲۹ه��زار و
 ۳۰۰قل��م تجهیزات صنعتی در
مجتمعهای معدن��ی و صنعتی
چادرملو بومیسازی شده است.
چادرملو تالش کرده عالوه بر
بومیسازی قطعات ،به علوم روز
و فناوریه��ای نوین جهانی در
بخشهای معدن و صنایع فوالد
نیز دسترس��ی پیدا کن��د و در
همین راستا توانسته بخش اعظم
پروژههای خود را با توانمندیهای
داخل��ی راهان��دازی و ع�لاوه بر
میلیونها دالر صرفهجویی ارزی
به اشتغال مولد نیز کمک شایانی
کند.

 تش�کیل س�تاد بومیسازی
شرکت

در س��ال  1389س��تاد
بومیسازی در چادرملو تشکیل
ش��د که هدف مهم آن ،رسیدن
ب��ه خودكفای��ی ،شناس��ایی
توانمند یه��ای ش��رکتهای
داخل��ی ،ایج��اد و تكمیل بانك

اطالعاتی در بخشهای طراحی،
ساخت ،برنامهریزی ،هزینهیابی،
مهندس��ی معكوس ،ت��دارك و
اج��را و در نهایت كنترل كیفی
و راهان��دازی و نی��ز رش��د توان
رقابتپذی��ری و اس��تفاده از
مزیتهای اقتصادی بود.
هر چند این ش��ركت قبل از
تشکیل س��تاد بومیسازی نیز
توجه ویژهای به امر بومیسازی و
تامین داخلی تجهیزات و قطعات
و انج��ام مهندس��ی معکوس و
تهیه نقشههای ساخت و نصب
و راهان��دازی طرحهای توس��عه
داش��ته اما با انسجامبخشی این
فعالیتها ،تحت هدایت و نظارت
واحدی مستقل ،این امر شتاب
بیش��تری یاف��ت و از آن پس،
این ش��ركت با تكیه بر پتانسیل
نی��روی انس��انی متخص��ص و
كارآم��د در زمینههای مختلف،
طراحی و تهیه نقش��ههای جزء
به ج��زء و كارگاه��ی به روش
مهندسی معكوس ،ساخت كلیه

قطعات ،تجهیزات و ماشینآالت
را ب��ا اس��تفاده از سیس��تمها و
دان��ش فنی موجود در كش��ور
در برنامهه��ای اجرای��ی خ��ود
قرار داد.
چادرملو طی س��الهای اخیر
با حمایت از س��ازندگان داخلی
و برنامههایی ک��ه جهت تامین
قطع��ات و لوازم یدکی س��اخت
داخل کش��ور انجام داده ،نهتنها
موجب��ات کاهش توقفات در اثر
فرس��ودگی قطع��ات وارداتی را
فراهم کرده بلکه شرایط افزایش
تولی��د در واحده��ای ف��رآوری
س��نگآهن خ��ود را نی��ز ارتقا
بخش��یده اس��ت به ط��وری که
ظرفیت پنج خط تولید کنسانتره
س��نگآهن را از هفت میلیون و
 500ه��زار تن به  10میلیون و
 500هزار ت��ن و ظرفیت تولید
گندل��ه در واحد گندلهس��ازی
مجتمع صنعت��ی چادرملو را از
س��ه میلیون و  400هزار تن به
س��ه میلیون و  600میلیون تن
افزایش داده است.
ش��ركت معدن��ی و صنعتی
چادرملو كه در حال حاضر یکی
از بزرگتری��ن تولیدكنن��دگان
س��نگآهن و كنسانتره كشور و
از پیش��گامان بومیسازی است،
پروژههای تحقیقاتی ،مطالعاتی
و پژوهشی را سرلوحه برنامههای
خ��ود ق��رار داده و ب��ا اج��رای
پروژههای متعدد ،موفقیتهای
بیش��ماری را در زمینه س��اخت
داخل کسب کرده است.
این شرکت به منظور شناسایی
قطعات یدكی و یافتن سازندگان
داخلیوتعییننیازهایمجتمعهای
معدنی و صنعتی چادرملو به لوازم
و قطعات یدکی ،كنترل و بازرسی
قطعات در حال ساخت و همچنین
بازرسی قبل از ارسال به کارخانهها و
بازرسی مجدد در محل کارخانهها،
از مش��اوران مجرب و کارآزموده
داخلی بهره میگیرد.

مسوولیتاجتماعیتکلیفیاستکههمه
اقشار یک جامعه نسبت به انجام آن موظف و
مکلف هستند ،حال نسبت ،میزان و نوع آن
متناسبباجایگاهوموقعیتاشخاصحقیقی
و حقوقی متفاوت است.هنگامی که هر یک از
افراد جامعه برای حمایت از نیازمندان یا در
امور زیستمحیطی مشارکت میکنند در
حقیقت به مسوولیت اجتماعی خود عمل
میکنند .بدیهی است...
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یک��ی از چالشهای��ی ک��ه هم��واره تمامی
معدن��کاران و فعاالن حوزه صنعت با آن روبهرو
هستند ،مباحث زیستمحیطی است که به نوعی
فعالی��ت این بخش را با مش��کل مواجه کرده و
در بس��یاری از موارد منجر به تعطیلی فعالیت
معادن شده است.
اما در این میان ش��رکتهایی هستند که با
برنامهریزیهای مدون و اختصاص بودجههایی
مش��خص برای حفظ محیطزیست توانستهاند
ضمن توجه به این مهم ،به توس��عه اقتصادی و
صنعتی منطقه نیز بپردازند.
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو از جمله
شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی کشور است
که توانسته به تعهدات اجتماعی و به ویژه الزامات
زیستمحیطی خود به خوبی عمل کند.
در ای��ن رابطه مهندس ناصر تق��یزاده که در
روزهای پایانی سال گذشته سکان هدایت شرکت
معدنی و صنعتی چادرمل��و را بر عهده گرفت در
توگ��و با «جهانصنعت» با اش��اره به اهمیت
گف 
حفظ محیطزیس��ت و مسوولیت سنگین جامعه
امروز در فراهم کردن زمینه زیس��ت سالم برای
نسلهای آینده گفت :سازمانهای مسوولیتپذیر
و متعه��د ،پیش از بروز معضالت و مش��کالت و
پیش از آنکه درخواستی از آنها شود باید بر مبنای
اصول تبیینشده در دورنمای توسعه خود ،در برابر
بحرانهای آتی که ممکن است جوامع را به مخاطره
بیندازد پیشبینیهای الزم و اقدامات عملی انجام
دهند .ما با اعتقاد راسخ در تحقق این امر از جمله
ارتقای شاخصهای زیستمحیطی ،نه تنها خود
را مکلف به رعایت الزامات مصرح در قانون برای
کاه��ش آالیندههای ناش��ی از فعالیت واحدهای
تولیدی و صنعتی خود میدانی م بلکه اعتقاد داریم
تدابی��ری فراتر از وظایفمان برای پیش��گیری از
بحرانهای آتی اتخاذ میکنیم.
این مدیر باس��ابقه صنعتی افزود :ازجمله این
اقدامات حیاتی ،پیشبینی بحران آینده کش��ور
به ویژه مناطق کویری در تامین آب بوده اس��ت.
همانطور که مطلع هستید پیشتر هم که به عنوان
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر مشغول
خدمتگزاری بودم ،عزم و اعتقاد راس��خ داشتم که
باید به فکر دغدغه ساکنین مناطق خشک کشور از
جمله کرمان و یزد باشیم .با همین انگیزه تصمیم
گرفتیم با مش��ارکت شرکتهای چادرملو و مس
سرچش��مه طرح شیرینسازی آب خلیجفارس و
انتق��ال به مناطق مرکزی ایران را به اجرا درآوریم
و خوشبختانه کار را هم شروع کردیم و پیشرفت
قابل مالحظهای نیز داشتهایم.

ویژه معدن

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تاکید کرد

تعهد به رعایت الزامات زیستمحیطی

وی گف��ت :چادرملو برای اج��رای این طرح
عظی��م ملی و اس��تراتژیک 15 ،ه��زار ميليارد
ریال سرمایهگذاری پیشبینی کرده که تاکنون
بخشی از آن را تامین و پرداخت كرده است.
مدیرعام��ل چادرمل��و با اش��اره ب��ه بازدید
چه��ار روزه خ��ود از قس��متهای مختل��ف
مجتمعهای معدنی و صنعتی چادرملو و دیدار
با مدیران ش��رکت و مسووالن استان یزد افزود:
در این دیدارها بر به ثمر رساندن این طرح عظیم
ملی تاکید داش��تم و در عین حال اعالم کردم

در صورت همکاری و همراهی دولت و مسووالن
استانی ،آمادگی ش��روع عملیات خط  2انتقال
آب خلیجف��ارس را هم داریم .مهندس تقیزاده
همچنین افزود :در بازدید از مجتمعهای صنعتی
و معدنی ش��اهد اقدامات ارزندهای در خصوص
حفظ محیطزیست بودم .نگاه من به امر توسعه
تنها مخت��ص به افزایش واحده��ای صنعتی و
میزان تولید نیست بلکه معتقد به توسعه متوازن
و پایدار و توجه به مس��وولیت اجتماعی و حفظ
محیطزیست هس��تم که مسلما تضمینکننده

مدیرعامل شرکت فوالد شاهرود خبر داد

توسعه قابلیتها برای تولید میلگرد و انواع محصوالت فوالدی

شرکت فوالد شاهرود با توجه
به ظرفیتهای ایجاد ش��ده خود
قادر است با یک خط نورد یکصد و
پنجاه هزارتنی و شمش القایی100
هزار تنی ،ان��واع میلگرد و برخی
محصوالت فوالدی را تولید کند.
در این رابطه مهندس سیدمحمد
میرحسنی ،مدیرعامل شرکت فوالد
شاهروددرگفتوگوبا«جهانصنعت»
با اعالم این مطلب گفت :این شرکت
در س��ال  1380با هدف تولید150
هزار تن میلگرد ک��ه در اداره ثبت
شرکتهای شاهرود ثبت شد ،پس
از انجام س��رمایهگذاریها و تالش
برای اتمام عملیات سرانجام در سال
 1385به بهرهبرداری رس��ید .این
ش��رکت هماکنون میلگرد  8تا 32
آج��دار و 20تا 40آلیاژی و 70cr2
جهت تولید ساچمه در سنگشکن
تولید میکند.
وی با اع�لام اینکه  30درصد
ماش��ینآالت فاز دوم ( 100هزار
تنی القایی) وارد کارخانه ش��ده و
پیشبینی میش��ود تا آخر س��ال
بقیه آن هم ارس��ال و نصب شود،
افزود :در حالحاضر سرمایه شرکت
 180میلیارد تومان اس��ت که به
زودی این میزان به  270میلیارد
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توم��ان خواهد رس��ید .همچنین
زیرس��اختها جه��ت انجام طرح
توسعه شامل  50هکتار زمین ،چا ه
آب  25لیتر در ثانیه 32 ،مگاوات
برق و ...آماده اس��ت و پیشبینی
میش��ود با هزینهه��ای عملیاتی
بالغب��ر ( 45میلی��ارد تومان) به
انجام برس��د .ضمن آنکه ظرفیت
تولید شمش نیز به  200هزار تن
خواهد رسید.
میرحسنی با اشاره به اینکه در
برنامه توس��عه ،طرحی برای خط
کالف درنظر گرفته شده ،تصریح
ک��رد :اعتقاد ایج��اد واحد ذوب و
ریختهگ��ری در کن��ار واحد نورد
را میت��وان از جمله قدیمیترین
خواس��تههای مدی��ران ش��رکت
دانس��ت ،چراک��ه س��ودآوری آن
ب��ه جه��ات مختلف اع��م از عدم
پرداخت کرایه حمل از کارخانجات
تولیدکننده شمش تا فوالد شاهرود،
امکان بازیافت ضایعات بخش نورد،
اشتغال بیش��تر و ...مدنظر است.
از ای��نرو هیاتمدی��ره ش��رکت
ضمن توجه خاص به تهیه شمش
و پیش��برد کارخانه نورد نس��بت
به بررس��یهای همهجانبه درباره
احداث واحد ذوب اقدام کرد و در

نهایت احداث کارخانه فوالدسازی
با ظرفیت نهایی  300هزار تن در
سال در برنامه شرکت قرار گرفت.
احداث فاز یک کارخانه فوالدسازی
با ظرفیت  100هزار تن در س��ال
به صورت رس��می در اردیبهشت
سمجلس،
ماه  94و با حضور ریی 
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت و
مس��ووالن شهرستان آغاز شد که
در نیم��ه اول آذرماه  1397مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت فوالد شاهرود
ب��ا اعالم اینک��ه در صورت تامین
ش��مش با کل ظرفی��ت فعالیت
خواهیم کرد ،گفت :در سال  97تا
 135هزار تن نیز تولید کردهایم،
اما در سال  98این میزان به علت
عدمتامین ش��مش و عد م کشش
بازار به  113هزار تن رسید.
به گفته میرحس��نی بخشی از
محصوالت این ش��رکت به دلیل
باالب��ودن کیفیت به کش��ورهای
افغانستان ،قرقیزستان و پاکستان
صادر شده است .وی همچنین با
تاکید بر اینکه این ش��رکت اساسا
شرکتی سودده بوده ،معتقد است
که باید با هدف تولید ماد ه اولیه به
فکر تولید آهناسفنجی بود.

مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد
ش��اهرود همچنین نوسان قیمت
را بزرگترین مش��کل امروز بازار
اعالم کرد و خواستار اتخاذ تدابیری
از سوی دولت با هدف جلوگیری از
فشار به تولیدکنندگان محصوالت
معدنی و صنعتی شد .وی همچنین
از افزای��ش س��رمایه و ورود ای��ن
شرکت به بورس تا پایان سال خبر
داد و اظه��ار امیدواری کرد که با
این کار بخش عمدهای از نیازهای
شرکت به نقدینگی مرتفع شود.
گفتنی اس��ت ،این ش��رکت با
س��رمایهگذاری  32میلیارد ریال
و با مش��ارکت بی��ش از  12هزار
س��هامدار ،فعالی��ت خ��ود را آغاز
کرده و در ادامه با مش��ارکت آهن
و فوالد غدیر ایرانیان سرمایه این
شرکت ابتدا به  400میلیارد ریال
و پس از آن با مش��ارکت شرکت
معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و به
هزار میلی��ارد ریال افزایش یافت.
هماکنون فاز یک کارخانه ذوب و
ریختهگ��ری با ظرفیت  100هزار
ت��ن در س��ال به اتمام رس��یده و
عملیات ساختمانی فازهای  2و 3
نیز آغاز شده است.
به گفت��ه میرحس��نی ،تعداد
نیروهای جذب ش��ده در فاز یک
نورد  150نفر و برای فاز یک پروژه
ذوب  180نفر اس��ت و پیشبینی
میش��ود با راهاندازی فازهای  2و
 3پروژه ذوب و ریختهگری ،زمینه
اشتغال مستقیم  240نفر دیگر و
اشتغال غیرمس��تقیم  1200نفر
فراهم شود.
ن ذکر است سهام کارخانه
شایا 
فوالد شاهرود که در  12کیلومتری
جاده دامغان به شاهرود واقع شده،
متعلق به فوالد غدیرایرانیان (53
درصد) ،چادرمل��و ( 35درصد) و
مابقی به سهامداران مردمی تعلق
دارد .همچنین این شرکت دارای
یک ایستگاه ریل در  7کیلومتری
کارخان��ه و یک پس��ت ب��رق 63
کیلوولت اختصاصی اس��ت .فوالد
شاهرود استاندارد ایزو و استاندارد
ملی  3132را داراست.

سالمتی و ایمنی نیروی انسانی است.
مهندس تقیزاده یکی دیگر از طرحهای بزرگ
و زیربنایی چادرملو در راستای حفظ محیطزیست
را پروژه احداث تصفيهخانه فاضالب شهر اردكان
و انتقال بخشی از آن به مجتمع صنعتي چادرملو
عنوان کرد و گفت :این طرح تاثیر قابل توجهی بر
ارتقای سطح بهداشت ساکنین شهر و نیز جلوگیری
از هدررفت آب ،تامین آب صنعتی از پس��ابهای
خانگی و صرفهجویی در مصرف آب شرب دارد که
ب��رای اجرای این ط��رح در اردکان حدود دو هزار

ميليارد ريال هزینه ش��ده و نبای��د فراموش کرد
منافع این پروژه زیربنایی برای عامه و اقدامی فراتر
از وظایف یک شرکت صنعتی است.
وی اف��زود :در مجتمع صنعت��ی چادرملو در
اردکان ی��زد بیش از  300هکتار باغ میوه و 218
هکتار درختکاری از گونههای غیرمثمر و مقاوم در
شرایط کویری ایجاد شده است .به دلیل استفاده از
تجهیزات غبارگير و فيلترهاي كيسهاي در کارخانه
گندلهسازی اردکان میزان ذرات آالینده به شدت
کاهش یافته و باالترین تمهیدات کاهش آالیندگی

اندیشیده شده است .مدیرعامل چادرملو همچنین
افزود :در بدو ورود به مجتمع معدنی ش��ما شاهد
محیطی سرسبز و شاداب هستید و تصور این فضای
آرامشبخش در دل کویر که رویش گیاه به سختی
انجام میشود تحسینبرانگیز است.
در این مجتمع بالغ بر  85هکتار فضای سبز با
گونههای مختلف درخت و گیاهان مقاوم در کویر
ایجاد شده و برای حفظ حیات وحش کویر نیز
اقداماتی چون ایجاد آبشخور ،ساخت ابنیه برای
محیطبانان پناه��گاه حیات وحش دره انجیر و
ن��ی باز ،همکاری در تامی��ن نیروی محیطبان
منطقه ،بهرهبرداری از آب ش��ور چاله س��اغند
و تصفی��ه آن و جایگزین با آب ش��یرین بهاباد،
اجراي برنامه جداسازي زبالههاي خانگي شامل
پسماندهاي آلي ،شيشه و كاغذ (ازمبدا توليد)،
استفاده از سیس��تم تر در کارخانجات فرآوری
س��نگآهن جه��ت کاه��ش ورود ذرات گرد و
غب��ار به محی��ط بیرونی و پایشه��ای دورهای
زیستمحیطی انجام شده است .
وی تصری��ح کرد :با توجه ب��ه فرآیند تولید و
ف��رآوری س��نگ آهن ،این مجتم��ع فاقد عوامل
آالینده زیستمحیطی است به طوری که باطلههای
حاص��ل از فرآوری (با وجود ع��اری بودن از مواد
شیمیایی) ،در حوضچههای متعددی به ظرفیت
 14میلی��ون مترمکعب جمعآوری میش��وند و
سطوح حوضچهها نیز با کاشت درخت َگز دارای
پوشش گیاهی است.
درمجتمع صنعتیچادرملوهمجهتجلوگیری
از انتشار آالیندههای صوتی ،هوا ،پساب و فاضالب
صنعتی و انسانی کارخانه گندلهسازی ،تجهیزات و
تاسیسات جانبی نصب و راهاندازی شده و برای باال
بردن غنا و تنوع گونههای مجموعه فضای سبز و
ایجاد چشماندازی زیباتر با گونههای جدید ،تغییر
ش��یوه آبیاری از جوی پشتهای به موضعی ،ایجاد
خزانه کشت گلهای فصلی و نگهداری نهالها و
باال بردن غنا و ایجاد تنوع در فضای سبز از جمله
اقدامات زیستمحیطی چادرملو بوده است.
مدیرعامل چادرملو در پایان بار دیگر بر اهتمام
خ��ود در انجام اقدامات زیس��تمحیطی بیش از
گذشته تاکید و آن را سرمایهای برای بهتر زیستن
آیندگان عنوان کرد.
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مدیرعامل چادرملو تاکید کرد

تحقق جهش تولید با  10طرح توسعه

مهن��دس ناصر تق��یزاده مدیرعامل
ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو با
بی��ان نقش واحدهای معدنی و صنعتی
در ثروتآفرین��ی کش��ور گف��ت :کویر
مرکزی ایران سرشار از کانیهای فلزی و
غیرفلزی است که به عنوان سرمایههای
الهی این منطقه و ایران اسالمی محسوب
میشوند و وظیفه ما به عنوان متولیان
صنعتی کش��ور بهرهبرداری مطلوب از
این ذخایر با هدف ایجاد ارزشافزوده و
پاسداشت نعمات الهی است.
وی افزود :بنابراین عزم خود را جزم
کردهای��م تا در س��ال جه��ش تولید و
عینیتبخش��ی به این شعار ،توان خود
را جهت توسعه فعالیتها ،گستردهتر از
پیش معطوف داریم.
مدیرعام��ل چادرمل��و با اش��اره به
ظرفیته��ای بالق��وه منطق��ه گفت :ما
ب��ر خود تکلی��ف میدانیم ت��ا عالوه بر
کمک ب��ه چرخش اقتصادی کش��ور با
رونقبخش��ی به تولید و ایجاد اش��تغال
برای جوانان مس��تعد ،آیندهای روشن
برای آنها ترسیم کنیم.
مهندس تق��یزاده با بیان طرحهای
توسعهبخش چادرملو از جمله:
 گندلهسازی ش��ماره  2با ظرفیت( 5میلیون تن)
 ادام��ه س��اخت واح��د ذوب وریختهگ��ری فوالد ش��اهرود با ظرفیت
( 100هزار تن)
 ادام��ه س��اخت واح��د ذوب وریختهگری فوالد سرمد ابرکوه با ظرفیت
( 650هزار تن)
 راهان��دازی خط تولیدکالف فوالدیسرمد ابرکوه با ظرفیت ( 450هزار تن)
 افزایش ظرفیت تولید واحد (ذوب وریختهگری شمش فوالدی) آهن و فوالد
ارفع به میزان ( 200هزار تن)
 افزایش ظرفیت تولید واحد (احیایمس��تقیم) آهن و ف��والد ارفع به میزان
( 250هزار تن)

مدیرعامل شرکت فوالد سرمد:

خواهان تامین شمش از مسیر بورس هستیم

تالش شرکت فوالد سرمد ابرکوه
برای ورود به ب��ازار فرابورس ،اجرای
ط��رح کایزن با ه��دف ایجاد انگیزه
بیش��تر ،بهکارگیری نرمافزار جامع
تولید (سیس��تم مدیریت جامع) به
منظورایجادشفافیت،تشریحوضعیت
پروژهها همچون پروژه فوالدسازی و
پروژه تولید کالف ،لزوم ایجاد تعادل
در تامین ش��مش و ضرورت فروش
محص��ول با قیمته��ای منطقی و
خودمصرف دانس��تن سرمد ابرکوه،
از سوی وزارت صمت بهدلیل وابسته
بودن به ش��رکت چادرملو از جمله
موضوعاتی بود ک��ه در گفتوگوی
مهندسنعمتمهدیا نزاده،مدیرعامل
شرکت فوالد سرمد ابرکوه مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه سرمد ابرکوه
با ورود به فرابورس از مزایای بیشتری
بهرهمند خواهد شد ،گفت :این شرکت
با تدابیر اتخاذ ش��ده درصدد ورود به
بازار فرابورس و عرضه سهام خود در
بازار یاد شده است.
مدیرعامل ش��رکت فوالد سرمد
ابرکوه ظرفیت تولی��د را  450هزار
تن در س��ال اعالم کرد و گفت :این
مجموع��ه طی چهار ماه اول س��ال
 99بال��غ بر  145هزار تن محصول،
طبق استاندارد روز دنیا تولید کرده
و در اختیار مصرفکنندگان داخلی

و خارجی قرار داده است ،ضمن آنکه
امسال بهطور قطع عالوه بر رسیدن به
ظرفیت اسمی به سوددهی بیشتر هم
خواهد رسید.
مهدیانزاده میزان تولید س��ال
گذشته را  360هزار تن اعالم کرد
و افزود :یکی از دالیل پایین بودن
تولید نس��بت به ظرفیت اس��می
ش��رکت ،کمبود ش��مش ب��ود که
البته امس��ال با اتخ��اذ تمهیداتی
سعی شده با مشکل کمبود شمش
به عنوان مادهاولیه تولید ش��رکت
مواجه نشویم.
وی با اشاره به اینکه خرید شمش
خارج از بورس برای ما گرانتر تمام
میش��ود و از حاشیه سود میکاهد،
گفت :ما خواهان تامین ش��مش از
طریق بورس هستیم.
مدیرعامل ش��رکت فوالد سرمد
ابرکوه با تاکید بر اینکه  100درصد
سهام ما متعلق به چادرملو و شرکت
سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات
است و این شرکت نیز باید به عنوان
یک شرکت «خودمصرف» محسوب
شود ،اظهار امیدواری کرد که شرکت
س��رمد ابرکوه هم مانند بسیاری از
شرکتهای وابسته ،باید خودمصرف
شود .طبیعی اس��ت درصورت رفع
محدودیتها و پذیرش وزارت صمت
بر خودمصرف بودن س��رمد ابرکوه،

این ش��رکت نی��ز ق��ادر خواهد بود
شمش مورد نیاز خود را از چادرملو
و یا شرکتهای وابسته تامین و عمال
از ات�لاف س��رمایه و کاه��ش تولید
جلوگیری کند.
مهدی��ا نزاده همچنی��ن در
ادام��ه موض��وع اج��رای طرحهای
توس��عه از جمله طرح فوالدسازی
و کارخانه تولید کالف را یادآور شد
و خاطرنش��ان کرد که این شرکت
درصدد اس��ت با اح��داث کارخانه
فوالدسازی با ظرفیت  600هزار تن
و خط  400هزار تنی تولید کالف بر
تنوع محصوالت خود بیفزاید .خرید
ماشینآالت طرح تولید کالف نهایی
شده و قرار است با هزینهای معادل
 250تا  300میلیارد تومان احداث
ش��ود و پیشبینی میشود در سه
ماه��ه اول  1400به تولید برس��د.
ش��ایان ذکر اس��ت ،یکی از دالیل
انتخاب تولید کالف ،نیاز بازارهای
داخل��ی و پتانس��یل صادراتی این
محصوالت عنوان شده است.
ویهمچنیندرخصوصپیشرفت
پروژه فوالدس��ازی نیز با اعالم اینکه
این طرح در حالحاضر از پیش��رفت
15درصدی برخوردار است،گفت:کوره
قوس و  LFخریداری شده و مابقی
نیز در حال خریداری است .مناقصه
این طرحها به زودی برگزار میشود

و پیمان��کاران ه��ر دو واحد انتخاب
میشوند و پس از تامین مالی از طریق
سهامداران و بانک روند ساخت آنها به
سرعت پیش خواهد رفت.
مدیرعامل ش��رکت سرمد ابرکوه
هزینه م��ورد نیاز ب��رای باقیمانده
طرح فوالدسازی را  1500تا 1700
میلیارد توم��ان و در نهایت مجموع
هزینه مورد نیاز دو طرح را  1800تا
 2000میلیارد تومان (ریالی و ارزی)
برآورد کرد.
مهدیانزاده م��دت اجرای طرح
فوالدس��ازی را سی ماهه اعالم کرد
و گفت :با اجرای طرح توس��عه فوق،
بی��ش از  500نفر به مجموعه 290
نفری فعلی افزوده میشود .به عبارت
سادهتر ،با اجرای طرحهای توسعه برای
بالغبر 800نفر به طور مستقیم ایجاد
اشتغال میشود .شایان ذکر است ،در
این پروژه بسیاری از زیرساختها از
جمله آب مورد نیاز نیز با دارا بودن دو
حلقه چاه تامین شده است.
ی کردن طرح
وی همچنین اجرای 
کای��زن در مجموعه با هدف حس
مش��ارکت ،ایجاد انگیزه و افزایش
بهرهوری و نیز آموزش پرس��نل را
یادآور ش��د و افزود :س��رمد ابرکوه
با تکمی��ل نرمافزاره��ای کارخانه
س��عی میکند تمام ام��ور مربوط
به تولی��د از خرید مواداولیه گرفته
تا فروش ،س��ود و زیان ،حملونقل
و ...را در قالب نرمافزار جامع تولید
که زمینه تحقق ( MISسیس��تم
مدیری��ت جامع) را فراهم میکند،
عملیاتی سازد.
مدیرعامل ش��رکت فوالد سرمد
ابرکوه هدف از انجام این کار را ایجاد
شفافیت ،زمینهس��ازی برای اتخاذ
تصمیمهای بهین��ه ،افزایش ایجاد
ارتباط با خارج از سازمان و ...دانست
و گفت :با نصب این سیس��تم حتی
از طریق س��ازمان راهداری میتوان
از موقعیت رانن��دگان و نیز از زمان
بارگیری و تخلیه آنان مطلع شد.
گفتنی است ،شرکت فوالد سرمد
ابرکوه با هدف گس��ترش صادرات،
نمایش��گاهی دائمی در ع��راق دایر
خواهد کرد تا میزان کیفیت ،چگونگی
تولید و انواع محص��والت خود را به
نمایش بگذارد.

 ت��داوم عملی��ات اجرای��ی ط��رحشیرینسازی و انتقال آب خلیجفارس
 تداوم اکتش��اف و بهرهب��رداری ازمعدن  D19و ش��روع عملیات اجرایی
آن و احداث کارخانه فروسیلیکو منگنز
با ظرفیت ( 50هزار تن) افزود :با ایجاد
واحد اکتش��اف و تمرکز جدی بر کشف
ذخای��ر جدی��د س��نگآهن امیدواریم
بتوانیم روند تولید و تامین نیاز واحدهای
فوالدی کش��ور را به مواد اولیه افزایش
دهیم.

 مدیرعام��ل ش��رکت معدنی و
صنعتی چادرملو :کویر مرکزی ایران
سرشار از کانیهای فلزی و غیرفلزی
است که به عنوان سرمایههای الهی
این منطقه و ایران اسالمی محسوب
میش��وند و وظیف��ه ما ب��ه عنوان
متولیان صنعتی کشور بهرهبرداری
مطلوب از این ذخایر با هدف ایجاد
ارزشافزوده و پاسداشت نعمات
الهی است

وی همچنی��ن در بخ��ش دیگری از
سخنان خود تصریح کرد :در عین حال
آمادگی داریم در ص��ورت واگذاری هر
گون��ه معدن جدی��د آن را تجهیز و در
کوتاهترین زمان به بهرهبرداری برسانیم.
همچنی��ن مایلیم در ص��ورت موافقت
ایمی��درو با ایجاد واحدهای کنس��انتره
و گندلهس��ازی در س��نگان مش��ارکت
داشته باشیم.
مدیرعام��ل چادرمل��و در خصوص
برنامهه��ای ای��ن ش��رکت در زمین��ه
مسوولیت اجتماعی و توجه به معیشت
و زندگی کارکنان و شهروندان ساکن
منطقه (شهرستان اردکان) نیز افزود:
مراح��ل س��اخت مجتم��ع فرهنگی،
ورزش��ی صنایع فوالد اردکان (شهید
حاج قاسم سلیمانی) را که در زمینی به
وسعت  43هکتار و با زیربنای  30هزار

مترمربع با پیشبینی س��رمایهگذاری
اولی��ه بال��غ ب��ر  500میلی��ارد ریالی
در حال س��اخت اس��ت ،به سرعت به
پایان خواهیم برد تا عالوه بر استفاده
کارگران ش��ریف و زحمتکش ،س��ایر
خانوادههای اردکانی نیز از امکانات این
مجتمع که دارای س��الن چندمنظوره
ورزش��ی با گنجایش ش��ش هزار نفر،
اس��تخر سرپوشیده با امکانات جانبی،
س��الن آمفیتئاتر با ظرفیت هزار نفر،
س��النهای پذیرایی با گنجایش بیش
از هزار نفر و محوطهسازی و فضاهای
تفریحی اس��ت بهرهمند ش��وند.
وی همچنی��ن اع�لام آمادگی کرد،
چادرملو در صورت تامین زمین مناسب
در منطقه مس��کونی ش��هر با مشارکت
کارکنان فاقد مسکن شاغل در مجتمع
صنعتی اردکان از طریق تاسیس شرکت
تعاون��ی ،دهها واحد مس��کونی احداث
کند.
مهن��دس ناصر تق��یزاده با یادآوری
اقدامات گس��ترده چادرمل��و در جهت
مقابله با همهگیر ش��دن ویروس کرونا
در مجتمعه��ای معدن��ی و صنعت��ی و
نقاط مختلف شهرس��تان اردکان گفت:
به تمام��ی کارگ��ران و کارکنان اعم از
ش��رکتی و پیمانکاری عالوه بر حقوق و
مزایا ،کمکهزینه معیشتی نیز پرداخت
میشود.
وی ب��ا اش��اره به دیداره��ای خود با
فرمان��دار و ام��ام جمع��ه اردکان و نیز
اس��تاندار و مدیرکل صنایع استان یزد
گفت :در این مالقاتها در زمینه تداوم
همکاری چادرملو با متولیان شهرستان و
استان در جهت ریشهکنی ویروس مهلک
کرون��ا و بازگرداندن آرام��ش و امنیت
بهداشتی اعالم آمادگی شد.
در عی��ن حال خواس��ته ش��د برای
اجرای طرحهای توسعه با شرکت معدنی
و صنعت��ی چادرملو همکاری وس��یع و
جدیتری مبذول داشته شود.
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امروز مجموعههای بزرگ معدنی مانند شرکت
معدنیو صنعتی چادرملو با دو چالش بزرگ کاهش
مادهخ��ام و وضعیت نرخها و س��همیهبندیهای
دس��توری مواجه اس��ت که باالنس عرضه و تقاضا
را بههم میریزد.
دکت��ر حس��ین اطمین��ان ،مدی��ر بازرگان��ی
ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و در
گفتوگ��و ب��ا «جهانصنع��ت» ضم��ن تش��ریح
فعالی��ت کل��ی مع��ادن با اع�لام اینک��ه چادرملو
از جمله ش��رکتهایی اس��ت که زنجیر ه فوالد از
معدن تا شمش را در اختیار دارد و همواره نگرش
مدیران ارشد س��ازمان در راستای ارزشآفرینی و
ایجاد ارزشافزوده در زنجیر ه فوالد اس��ت ،تصریح
کرد :آنچه مشخص است ذخایر فعلی چادرملو رو به
اتمام است و حداکثر تا سه سال آینده ذخیره دارد،
بنابراین یکی از وظایف ما شناسایی تامینکنندگان
سنگآهن از معادن کوچکمقیاس منطقه یا سایر
تامینکنندگان سنگ است.
وی با اش��اره به اینکه مدیریت جدید ش��رکت،
از ب��دو ورود دس��تور موک��د بر تهی��ه و خریداری
س��نگآهنهای موجود در ب��ازار و به ویژه معادن
کوچکمقیاس را داد ه و ما نیز ضمن فراخوان ،فاز
شناس��ایی را به اتمام رس��اندهایم ،گفت :هماینک
در حال مذاکره با فروش��ندگان س��نگ هستیم و
پیشبینی میش��ود بین سه تا پنج میلیون تن از
طریق منابع خارج از ش��رکت و ترجیحا از معادن
استان یزد تهیه شود ،ولی چنانچه صرفه اقتصادی
داش��ته باشد ،از سایر مناطق نیز خریداری خواهد
شد.
اطمینان افزود :البته چون کنس��انتره،گندله و
آهن اسفنجی را با نرخ مصوب به فروش میرسانیم،
بنابراین دستمان برای خرید سنگآهن به هر قیمتی
بسته است .این شرکت راهحلی در این زمینه تهیه
و بر اس��اس مکانیسمهای استاندارد قیمتگذاری،
مذاکرات خود را با چهار تا پنج ساپالیر اصلی آغاز
ک��رده و با برخی از ای��ن تامینکنندگان به توافق
رسیده و عملیات دریافت سنگ شروع شده است.
مدیر بازرگانی ش��رکت چادرمل��و همچنین از
دس��توری بودن نرخها و سهمیهها انتقاد کرد و آن
را مانعی بر س��رراه ایجاد باالنس عرضه و تقاضا در
صنایع معدنی کشور برشمرد.
وی معتقد اس��ت ،با نرخهای دس��توری توجیه
عرض��ه بس��یار پایین اس��ت و اگر قرار ب��ر اعمال
نرخ دس��توری برای کنس��انتره باشد ،شرکتهای
تولیدکننده کنسانتره نیز انتظار دارند خرید سنگ
هم دس��توری باش��د .در حالحاضر معدنداران و
فروشندگان سنگآهن در تالش هستند سنگآهن
خ��ود را به نرخجهانی بهفروش برس��انند ولی ما
موظ��ف به عرضه محصول با نرخ دولتی هس��تیم

ویژه معدن

مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تشریح کرد

دو چالش مهم مجموعههای بزرگ معدنی در ایران

ک��ه خود زمینه کاهش درآمدها و لطمه به صنایع
معدنی کشور است.
اطمینان با تاکید بر اینکه باید نرخها و ضرایب
اصالح ش��ود و راه دیگری متصور نیس��ت ،افزود:
امروز قیمت کنسانتره در ایران نسبت به قیمتهای
جهانی  10درصد ،گندله هفت درصد و اس��فنجی
سه درصد کمتر است ،بنابراین پیشنهاد ما اصالح
قیمته��ا به ش��کل منصفان��ه و پلکان��ی با هدف
جلوگیری از ورود شوک به بازار است.
مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
همچنین بحث تحریمهای فعلی و مش��کل خرید
تجهیزات را یادآور شد و تصریح کرد که نقطهقوت
ما بومیسازی است که تا حدود بسیار زیادی بحث
تحریمها را خنثی کردهایم .به عنوان مثال ،در بخش
کنس��انتره و برخی دیگر از بخشهای کارخانجات
مربوطه به خودکفایی کامل رس��یدهایم و تقریبا به
خارج وابسته نیستیم ،بنابراین شرکت چادرملو یکی
از پیشگامان موفق بومیسازی است.
وی با اع�لام اینکه چادرملو همواره محصوالت
خود را از طریق بورس عرضه میکند و اولویت را در
تامین نیازهای کارخانجات داخلی قرار داده ،گفت:
این شرکت در حال حاضر یک میلیون تن شمش
تولید میکند که تمامی فروش داخلی را از طریق
بورس به فروش میرس��اند و بخشی را نیز با هدف
تامین ارز به خارج از طریق مزایده صادر میکند.
او از برندسازی محصوالت این شرکت (ثبتجهانی
که در شرف تکمیل است) خبر داد و گفت :شمش
چادرملو در بازارهای جهانی با نام  CMICعرضه
میش��ود و صرفا نی��ز از طریق مزای��ده به فروش
میرسد .این شرکت از ابتدای سال تاکنون بیش از
 330هزار تن شمش به ارزش بیش از  118میلیون
دالر صادرات داش��ته است .ضمن آنکه چادرملو
در زمینه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات نیز یکی
از موفقترین ش��رکتهای معدنی و صنعتی کشور
محسوب میشود.
اطمینان افزود :این ش��رکت یکی از موفقترین
ش��رکتهای معدنی و صنعتی کش��ور اس��ت که
تاکنون به تمام تعهدات خود در خصوص تعهدات
برگشت ارز حاصل از صادرات و ثبت آن در سامانه
نیما عمل کرده و از اینکه در این ش��رایط بحرانی
توانس��ته بخشی از نیاز ارزی کشور را مرتفع سازد،
به خود میبالد.
مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

با اشاره به اینکه این مجموعه عالوه بر تولیدات خود،
سهامدار غالب شرکتهایی نظیر ارفع ،سرمد ابرکوه،
غدیر ایرانیان و ...است و نیز یکی از رسالتهای آن
حمایت از طرحهای توسعه شرکتهای زیرمجموعه
اس��ت ،گفت :سهام عمده ش��رکت سرمد ابرکوه با
تولید  400هزار تن میلگرد متعلق به این مجموعه
است که با حمایتهای مالی و فنی صورت گرفته
مقرر شده در آن شرکت طرح توسعه ذوب و تولید
کالفگرم که یکی از تکنولوژیهای جدید صنعت
فوالد محسوب میشود ،به مرحله اجرا درآید.

اقدامات چادرملو برای پیشگیری و مقابله با کرونا

مجتمعهای معدنی و صنعتی
چادرمل��و از آغاز اعالم ش��یوع
ویروس مهلک کرونا در کش��ور
با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه عالوه
بر تشکیل ستاد مقابله با کرونا و
اقدام جهت ضدعفونی واحدهای
صنعتی و معدنی ،اماکن عمومی،
سرویسهای رفت و آمد کارکنان،
وس��ایل نقلیه سبک و سنگین و
دفاتر کاری ،اقدام به توزیع بالغ بر
ل
 100هزار پک بهداشتی شام 
ماسک ،دستکش ،ژل و محلول
ضدعفونیکنن��ده بی��ن تمامی
پرسنل فعال خود کرده است .از
طرفی با استقرار تیمهای مجهز
پزشکی بعد از تعطیالت نوروزی
در ای��ن واحدها طرح غربالگری
تش��خیص احتمالی ویروس در
بین همه پرس��نل آغاز شد .طی
اج��رای این ط��رح بالغ بر هفت
هزار نفر در ش��ش مرحله مورد
آزمایش قرار گرفتند و این اقدام
تا ریش��هکنی کامل این ویروس
مهلک همچنان ادامه دارد .
ب��ر اس��اس همی��ن گزارش
از ابتدای ش��یوع ای��ن بیماری

دریافت ایدهها ،اخبار و رویدادهای اقتصادی
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 15تی��م بهداش��تی هم��راه با
تجهیزات و ماش��ینآالت اقدام
به ضدعفون��ی اماکن عمومی و
مراکز پرتردد شهرهای اردکان،
عقدا ،بهاباد و روستاهای مجاور
مجتمعهای صنعت��ی و معدنی
کردهان��د و عالوه بر آن  50تن
م��واد ضدعفونیکنن��ده مایع و
جامد و دهها هزار عدد ماسک و
دستکش بین شهروندان توزیع
ش��د.همچنین از دیگر اقدامات
چادرملو برای مقابله با گسترش
بیم��اری کرونا تجهیز نقاهتگاه
اضطراری ش��هر اردکان با 100
تخت و نقاهتگاههای مستقر در
مجتمعهای معدن��ی و صنعتی
ب��رای قرنطینه بیماران مبتال به
ویروس کرونا بوده است .
ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت
چادرمل��و در مجم��وع بیش از
 220میلیارد ریال کمک نقدی
و غیرنقدی برای مقابله با کرونا
به مراکز نظارتی و پزشکی استان
ی��زد و شهرس��تان اردکان اهدا
کرده است.
مهن��دس ناص��ر تق��یزاده

مدیرعام��ل ش��رکت معدن��ی و
صنعت��ی چادرملو ب��ا حضور در
جمع پرسنل فعال در امر مقابله
با همهگیر ش��دن ویروس کرونا
در واحده��ای صنعتی و معدنی
چادرمل��و و ش��هرهای مج��اور
این مراکز از تمامی پرس��نل به
ویژه داوطلبان و کادر پزشکی و
بهداشتی در دو مجتمع معدنی
و صنعتی چادرملو در استان یزد
که از ابتدای شیوع این بیماری
نزدیک به هشت ماه است با همه
توان خود در جهت مقابله با آن
در واحده��ای تولیدی معدنی و
صنعتی و نیز ش��هرها ،روستاها
و اماکن عموم��ی حوزه فعالیت
خود تالش شبانهروزی داشتهاند
تقدیر کرد.
وی ب��ا ابراز امی��دواری برای
س�لامتی هم��ه هممیهن��ان و
کارکن��ان و کارگران تالش��گر
در عرصه تولید کش��ور خواستار
ت��داوم اقدامات پیش��گیرانه در
جهت مقابله ب��ا ویروس مهلک
کرونا ش��د و اف��زود :اولویت اول
ما حفظ سالمتی یکایک پرسنل

جهادگر در این برهه حس��اس و
اولوی��ت بعدی ،ادامه به گردش
در آوردن چرخه��ای واحدهای
تولیدی برای توس��عه اقتصادی
کشور و تحقق شعار جهش تولید
در سال جدید است.
مهندس تقیزاده یادآور شد:
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
خود را متعه��د میداند با همه
امکان��ات و ت��وان تجهیزاتی و
نیروهای کادر درمانی ،ایمنی و
بهداشتی خود در جهت ریشهکنی
این بیماری تالش کند.
اضافه میشود ،شرکت معدنی
و صنعت��ی چادرمل��و هم��راه با
ش��رکتهای پیمان��کاری خود
ب��ا اج��رای تمام��ی اقدام��ات
پیش��گیرانه از ابتالی پرس��نل
خود در ردههای مختلف شغلی
و پیادهس��ازی پروت��کل ط��رح
فاصلهگی��ری اجتماع��ی ضمن
توجه ویژه به س�لامتی پرسنل
خود فعالیته��ای تولیدی خود
را لحظهای متوقف نکرده است و
به منظور محققسازی شعار سال
(جهش تولید) همچنان به روند
تولی��د مواد اولی��ه و محصوالت
فوالدی خود ب��ه عنوان کاالیی
اس��تراتژیک برای توسعه کشور
ادامه داده است .
گفتنی است طی دستورالعمل
ابالغی مدیرعامل چادرملو ،همه
پرس��نل اعم از کادر رس��می و
نیروه��ای پیمان��کاری هن��گام
بازگش��ت از مرخص��ی و پیش
از ش��روع کار ،مج��اب به انجام
آزمایش خون و معاینات پزشکی
هس��تند و در صورت س�لامتی
کامل ،اج��ازه ورود به مجتمعها
داده میش��ود و چنانچه عالیم
ویروس کرونا در آنها مش��اهده
ش��ود بدون اس��تثنا ب��ا هزینه
ش��رکت ،تح��ت درم��ان ق��رار
میگیرن��د .تمام��ی پیمانکاران
نیز مکلف شدهاند هزینه درمان
پرس��نل و خانواده آنها را متقبل
شوند.

وی تمرکز بر اکتش��اف بر پهنههای جدید را از
جمله مهمتری��ن اولویتها و دغدغههای مدیریت
ارش��د این شرکت دانس��ت و تصریح کرد که یکی
از اصول مهم در معادن در کنار استخراج ،موضوع
اکتش��افات است که در نوع خود موضوع تخصصی
و تکنیکال محس��وب میش��ود .ضمن آنکه چون
اکتشافات هزینهبر است و گاه جذابیت زیادی برای
بخشخصوصی ندارد ،بنابراین بهنظر میرسد که
باید دولت مشوقهای زیادی برای بخش خصوصی
در نظر بگیرد .مثال اگر پهنهای اکتشاف شد ،بخش

خصوصی هم در آن مشارکت کند و سهیم شود.
اطمین��ان در خصوص معدن  D19نیز با اعالم
اینکه هماینک برخی موضوعات میان این شرکت و
سازمان محیطزیست در حال حلشدن است ،اظهار
امیدواری کرد که با هماهنگی محیطزیست و سایر
ارگانها ،این پهنه نیز به فاز اجرایی برسد.
مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
در ادامه و در پاس��خ به این س��وال که اساسا چرا
معدنکاران وارد فاز تولید فوالد شدهاند ،مگر از ابتدا
وظیفه معادن بزرگ تامین مواد اولیه فوالدس��ازان

کشور نبوده است ،گفت :اگر در چرخ ه تولید فوالد،
تقس��یم عادالنه س��ود وجود داش��ت و قیمتها و
همچنین میزان عرضه و فروش محصوالت اجباری
ق ب��ر عرضه و تقاضا
نب��ود و در نتیجه بازار منطب 
ش��کل میگرفت ،ش��اید هیچ معدنکاری از حیطه
کار معدن خارج نمیش��د .وقتی ی��ک معدنکار با
احداث یک کارخانه اس��فنجی ،ش��مش و ...شاهد
کسب سودهای باالس��ت ،طبیعی است که به آن
سمت حرکتکند.
اطمینان معتقد اس��ت اگر سهمیهبندی وجود
نداشته و شرکتها براساس عرضه و تقاضا وظیفه
هماهنگی را برعهده میگرفتند ،بسیاری از معضالت
حل ،س��ود نیز عادالنه تقسیم و جلوی وارد شدن
زیان نیز گرفته میشد.
وی افزود :نتیجه این تصمیمات غیرکارشناسانه
و چرخه معیوب اس��ت که باعث میشود معدنکار
ب��ه فکر تولید فوالد و فوالدس��از نیز به فکر خرید
معدن بیفتد.
اطمین��ان با تاکید بر اینک��ه چادرملو در انجام
اکتش��افات در اقصی نقاط کش��ور پیشگام است و
انتظ��ار دارد اجازه عملیات اکتش��افی داده ش��ود،
اف��زود :امروز اگر از معادن و پهنههای جدید غافل
شویم ،چند سال دیگر شاهد اتمام ذخایر و در نهایت
کاهش تولید فوالد خواهیم بود که این یک تهدید
استراتژیک برای کشور است .بنابراین باید پهنههای
معدنی کش��ور در اختیار تیم اکتشافی معادن قرار
گیرد .این مه��م راه برونرفت از تهدیدهای فعلی
است.
مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
خاطرنشان کرد که متاسفانه هماینک تصمیمگیری
در کش��ور ما زمانبر اس��ت ،زیرا قرار بود امس��ال
قیمتگذاری و ضرایب قیمتی اصالح ش��ود که تا
بهحال عملی نش��ده اس��ت .طبیعی است ،در این
فرآیند سهامداران متضرر میشوند.
وی در پای��ان تاکید کرد که چکیده مباحث ما
آن است که باید اجازه دهند بازار بر اساس انتخاب
آزاد و رقابت آزاد ش��کل گی��رد و تقریبا راهی جز
این وجود ندارد.
گفتنی اس��ت که حسین اطمینان که دکترای
مهندس��ی مواد (متالورژی استخراجی) از دانشگاه
علمو صنعت دارد ،سابقه فعالیت در کارخانه ذوب
مس سرچشمه ،ریاست کارخانه گندلهسازی گلگهر
و مدیریت فروش آن را در کارنامه خود دارد.
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مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان:

مسیر توسعه فعالیتهای معدنی و صنعتی نامتوازن شده

مسیرتوس��عه فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی در
کشور باید پیوس��ته ،موزون و ارتباطی معنادار به لحاظ
حفظ توازن داشته باشد ولی متاسفانه در سالهای گذشته
به مانند یک تس��بیح پاره و با نخهای گرهخورده ،توازن
یادشده به هم خورده است.
ای��ن اولی��ن واژهای بود که مهندس اس��داله فرش��اد
مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در خصوص
توگو
تشریح وضعیت کلی صنایع معدنی کشور در این گف 
به زبان آورد.
وی ک��ه بیش از چهاردهه از عمر خود را در راس��تای
توس��عه صنایع فلزی و معدنی کش��ور گذرانده و تسلط
کامل بر این حوزه دارد ،معتقد اس��ت که سرانجام روزی
فرامیرس��د که نقشه آینده توسعه صنایع معدنی کشور
که موتور محرک توس��عه محس��وبمیشود ،نقش خود
را ب��ه موازات اتوبان اقتصاد نفت و پتروش��یمی تدوین و
ایفا خواهد کرد.
وی با اش��اره به اینکه امروز ش��رکتی مانند چادرملو
ک��ه زنجیرهتولید خود را با توس��عه فعالیتهای معدنی،
اس��تخراجی ،فرآوری و همچنین توس��عه خطوط تولید
کنسانتره ،گندلهسازی ،آهناسفنجی ،فوالد و نیز توسعه
همهجانبه فعالیتهای اکتشافی تکمیل کرده ،خاطرنشان
کرد :این مجموعه میتواند به عنوان الگویی برای توسعه
صنایع معدنی محسوب ش��ود؛ الگویی که بدونشک در
تمرکز روی کاس��تیها و شناسایی نقاط قوت و ضعف و
پیشرفت و ارتقای همهجانبه بهرهوری در صنایع فلزی و
معدنی ،بسیار مثمرثمر واقع شود.
مدیرعامل شرکت آهنو فوالد غدیر ایرانیان سپس در
تشریح بیشتر فعالیتهای این مجموعه با اعالم اینکه این
ش��رکت تا شهریور امسال وارد بورس خواهد شد ،گفت:
ش��رکت آهنو فوالد غدیر ایرانیان در راس��تای تحقق و
گس��ترش اهداف و نیز توسعه فعالیتهای خود ،اقدام به
س��رمایهگذاری در طرحهای مختلف ازجمله پروژه چهار
میلیونتنی گندلهس��ازی بهاباد کرده است .این شرکت
همچنین در توسعه آهنو فوالد گلگهر مشارکت کرده
و از طریق توس��عه فوالد قش��م در تشکیل شرکت و نیز
ن خلیجفارس
در توس��عه صنایع معدنی س��تار ه س��یمی 
مشارکت دارد.
به گفته وی ،آهن و فوالد غدیر ایرانیان در شرکت فوالد
شاهرود  53/6درصد سهام را دارا است و در افزایش سرمایه
جهت اجرای فاز دوم فوالدسازی کارخانه نیز اقدام کرده

اس��ت ،ضمن آنکه 75درصد سهام شرکت صنایع معدنی
نوظهور ش��اهرود را داراست .همچنین برای انجام برخی
فعالیتهای اکتشافی در معادن سنگآهن و در بخشهای
مختلف از جمله معدن مس شهرستان برداسکن و معدن
سنگآهن کدکن و معدن منگنز سورگاه جیرفت در استان
کرمان هم اقدام کرده است.
فرشاد با تاکید بر اینکه آهنو فوالد غدیر ایرانیان در
حال افزایش ظرفیت است که بر اساس مطالعات مهندسی
صورت گرفته ،این اقدام باعث افزایش ظرفیت از  800به
 1/2میلیون تن در دو فاز خواهد شد ،تصریح کرد که در
فاز مهندس��ی با همکاری شرکت ایرتیک CPG ،آلمان،
شرکت برسو و شرکت فناوران فوالد آبتین برای فاز طراحی

دورنمای طرحهای توسعهمحور در چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
در راستای طرحهای توسعهبخش خود،
پیشبینیکردهبهواسطهبرنامهریزیهای
صورتگرفته،ساختگندلهسازیشماره
 2اینمجموعهباظرفیتپنجمیلیونتن

محقق شود .همچنین در ادامه ساخت
واحد ذوب و ریختهگری فوالد شاهرود
با ظرفیت  100هزار تن ،ساخت واحد
ذوب و ریختهگری فوالد سرمد ابرکوه
با ظرفیت  650هزار تن ،راهاندازی خط

تولید کالف فوالدی فوالد سرمد ابرکوه
با ظرفی��ت  450هزار تن و نیز افزایش
ظرفیت تولید واحد (ذوب و ریختهگری
ش��مش فوالدی) آهن و فوالد ارفع به
میزان  200هزار تن در دستور کار این

در  5ماهه نخست امسال

تولید فوالد خام  7درصد افزایش یافت

میزان تولید فوالد خام و محصوالت
فوالدی ش��رکتهای فوالدساز بزرگ
کشور طی پنج ماهه نخست سال ۹۹به
ترتیب  ۷و  ۲درصد افزایش یافت.
ب��ه گزارش وزارت صنعت ،معدن و
تجارت  ۱۲ش��رکت بزرگ فوالدی از
ابت��دای فروردین تا پایان مرداد ۹ ،۹۹
میلیون و  ۲۳۸هزار و  ۵۰۳تن شمش
فوالدی تولید کردهاند.
از این میزان ،ش��رکتهای «فوالد

مبارک��ه» چهار میلی��ون و  ۸۹هزار و
 ۸۹۰ت��ن« ،ف��والد خوزس��تان» یک
میلی��ون و  ۶۵۵ه��زار و  ۱۹۲ت��ن،
«ذوبآهن اصفهان»  ۹۶۸هزار و ۴۴۴
ت��ن« ،کاوه جنوب»  ۴۳۳هزار و ۷۳۹
تن« ،فوالد خراسان»  ۳۹۵هزار و ۲۰۶
تن« ،چادرملو»  ۳۹۳هزار و  ۵۱۴تن،
«جهان فوالد س��یرجان»  ۳۴۱هزار و
 ۹۲۱ت��ن« ،ارف��ع»  ۳۳۹هزار و ۱۸۲
تن« ،میدک��و»  ۲۳۹هزار و  ۲۰۵تن،

«فوالد آلی��اژی»  ۲۰۲هزار و  ۲۶تن،
«ف��والد بناب»  ۱۴۵ه��زار و  ۲۷۵تن
و «گ��روه ملی»  ۳۴ه��زار و  ۹۰۹تن
تولید کردهاند.
میزان تولید این ش��رکتها در ماه
مرداد ،یک میلیون و  ۷۵۶هزار و ۶۷۶
تن بود که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ،دو درصد رشد داشت.
همچنین  ۱۱شرکت بزرگ فوالدی
شامل فوالد مبارکه ،ذوبآهن اصفهان،

گام دوم ایمیدرو و بورس برای تقویت بازار سهام معدنیها
امی��ر صب��اغ مدی��ر اقتص��ادی و
س��رمایهگذاری ایمیدرو خب��ر داد :به
زودی کمیتهای برای پیگیری تشکیل
صندوق بازارگردانی شرکتهای معدنی
و صنایع معدنی ایجاد میشود.
صباغ با یادآوری نشست ایمیدرو،
بورس و ش��رکتهای ب��زرگ معدن و
صنایع معدنی تصری��ح کرد :نماینده
ایمی��درو در این کمیته عباس نعیمی
قائممقام و عضو هیات عامل و نماینده
بورس نیز عل��ی صحرایی مدیرعامل
شرکت بورس اوراق بهادار تهران است.
به گفته وی ،قرار است با صندوقهای

حمایت از بازار همچون «صندوق ثبات
بازار» نیز هماهنگی صورت گیرد.صباغ
اف��زود :هماینک در حال صدور احکام
اعضای کمیته فوق هستیم .وی با اعالم
اینکه کمیته مورد اشاره به دنبال نشست
ایمیدرو ،سازمان بورس و شرکتهای
بزرگ معدن و صنای��ع معدنی ایجاد
میشود ،گفت :در این کمیته مدیران
عامل ش��رکتهای فوالد مبارکه ،ملی
مس ،فوالد خوزستان ،صنعتی و معدنی
گلگهر ،صنعت��ی و معدنی چادرملو،
فوالد خراسان و سرمایهگذاری معادن
و فلزات حضور دارند.

مدی��ر اقتصادی و س��رمایهگذاری
ایمی��درو تاکید کرد :مقرر ش��ده این
کمیته جلسات خود را به صورت هفتگی
برگزار کند.
به گفته صباغ ،شرکتهایی که دارای
بازارگردان نیس��تند ،تقاضای تشکیل
صندوق را به س��ازمان ب��ورس و اوراق
به��ادار ارائه میدهند و ش��رکتهایی
که دارای بازارگردان هس��تند نسبت
ب��ه تقویت اعتب��ارات صن��دوق اقدام
میکنند.
شامگاه  23شهریور جاری ،نشستی
ب��ا حضور خ��داداد غریبپ��ور رییس

و مهندسی اقدام شده ،ضمن آنکه برای تامین تجهیزات
داخلی و خارجی نیز اقدامات الزم به عمل آمده است.
به گفته وی ،تم��ام مدولهای ایرانی 800 ،هزار تنی
میدرکس هستند که این شرکت برای اولینبار با اجرای
ای��ن طرح ،میزان ظرفیت را ب��ه  1/2میلیون تن خواهد
رس��اند .در حالحاضر ت��دارکات داخل و خ��ارج در دو
بخش مهیا ش��ده ،به طوری که هماینک تمام تجهیزات
اصلی و فرآیندی مانند کمپرسورها ،ریفرمرها و تیوپها،
کاتالیس��تها ،نس��وزهای کوره و ...خریداری و عملیات
اجرایی از اول مرداد  1399آغاز شده است.
مدیرعامل ش��رکت آهن و ف��والد غدیر ایرانیان اظهار
امی��دواری کرد که در پانزدهم ش��هریور فاز اول افزایش

ش��رکت قرار دارد .الزم به ذکر است در
راس��تای افزایش ظرفیت تولید واحد
احیای مس��تقیم آهن و فوالد ارفع به
می��زان  250هزار تن ت��داوم عملیات
اجرایی طرح شیرینسازی و انتقال آب
خلیجفارس و تکمیل خط تا چادرملو نیز
محقق شود .از جمله دیگر برنامههای این
شرکتدرجهتتوسعهفعالیتهایخود
میتوان به تداوم اکتشاف و بهرهبرداری
از معدن  D19و شروع عملیات اجرایی،
احداث کارخانه فروس��یلیکو منگنز با
ظرفی��ت  50ه��زار تن و ایج��اد واحد
اکتشاف و تمرکز جدی بر کشف ذخایر
جدید سنگآهن اشاره کرد.
از س��وی دیگر این ش��رکت اعالم
کرده قادر است در صورت واگذاری هر
گونه معدن جدید تجهیز آن را حداکثر
ظرف مدت چهار ماه به پایان رس��انده
و در ص��ورت موافقت ایمیدرو در ایجاد
واحدهای کنس��انتره و گندلهسازی در
سنگان مشارکت کند.
فوالد آذربایجان ،فوالد خراسان ،فوالد
آلیاژی ایران ،جهان فوالد س��یرجان،
نورد و لوله اهواز ،گروه ملی فوالد ،فوالد
اکس��ین ،ورق چهارمحال و بختیاری
و ف��والد بناب طی پنجماهه نخس��ت
امسال حدود شش میلیون و سه هزار
و  ۹۸۰ت��ن انواع محص��والت فوالدی
تولید کردند.
میزان تولید ش��رکتهای یاد شده
در م��اه م��رداد ،یک میلی��ون و ۲۰۷
ه��زار و  ۸۱تن بود که در مقایس��ه با
ماه مرداد پارس��ال ،چهار درصد رشد
نشان میدهد.
هیات عامل ایمیدرو و معاونان ،حسن
قالیبافاصل رییس س��ازمان بورس و
اوراق به��ادار ،محمدرضا پورابراهیمی
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس
ش��ورای اس�لامی و مدی��ران عام��ل
ش��رکتهای بزرگ مع��دن و صنایع
معدنی برگزار ش��د .طی آن جلس��ه
ایجاد صندوق بازارگردانی مورد تاکید
ق��رار گرفت و ایمیدرو به عنوان راهبر
بازارگردانی این شرکتها تعیین شد.
با برگزاری نشست فوق و ایجاد امید
در بازار بورس ،شاخص کل با افزایش
همراه شده و سهام شرکتهای معدنی و
صنایع معدنی مورد استقبال سهامداران
قرار گرفته است.

ظرفیت از  800هزار تن به یک میلیون تن انجام و پس
از نصب و تکمیل دو دس��تگاه کمپرسور و رکوپراتورهای
جدید در سال ( 1400مرحله دوم افزایش ظرفیت) تا 1/2
میلیون تن عملیاتی شود.
فرشاد این اقدام را نوعی نوآوری در طراحی دانست و
اظهار امیدواری کرد که سایر شرکتها نیز با الگو قراردادن
این عملیات بتوانند تولی��دی با ارزشافزوده باالتر ایجاد
کنن��د .او تصریح کرد این عزم مهمی اس��ت که با توقف
ی داخل و بومیسازی
 1/5ماهه کارخانه و با اتکا به مهندس 
آن ،پس از  10سال از گذشت تولید مستمر بهطور کامل
توسط متخصصان در حال انجام است.
مدیرعامل ش��رکت آهنو ف��والد غدیر ایرانیان گفت:

هش��ت پیمانکار حرفهای که تجربه خوبی در مدولهای
احیای مستقیم کشور داشتهاند ،انتخاب شدهاند و هماینک
 440نفر در کارخانه مشغول به کار هستند که با هزینهای
معادل  28میلیون یورو و  90میلیارد تومان ،افزایش 400
هزار تنی ظرفیت را رقم خواهند زد.
وی در خصوص وضعیت کارخانه گندلهسازی بهاباد نیز
با اعالم اینکه  100درصد پروژه فوق توس��ط این شرکت
انجام خواهد ش��د و طی آن ی��ک کارخانه چهار میلیون
تنی احداث و تمام زیرس��اختها ب��رای پنج میلیون تن
نیز پیشبینی ش��ده است ،اظهار کرد :در این پروژه همه
قراردادهای خارج��ی منعقد ،پیشپرداختهای خارجی
انج��ام و از حداکثر توان و س��اخت داخل نیز بهرهگیری
خواهد شد.
همچنین کل پروژه توسط کنسرسیوم پامیدکو و CPG
آلمان انجام ش��ده بهگونهای که تا پای��ان خرداد 1399
معادل 35/6درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .در این
پروژه ،زیرس��اختهای ریلی انجام ،آبرسانی کامل شده،
مخازن  26هزار مترمکعبی آبگیری ش��ده ،اجرای انتقال
برق  132کیلوولت از پس��ت  400کیلوولت نخلستان به
محل اصلی کارخانه بهطور اختصاصی برای پروژه انجام
شده و عملیات انتقال  110کیلومتر گاز از بافق به سایت
نیز به سرانجام رسیده است.
فرشاد با اشاره به اینکه با اجرای این پروژه برای 400
نفر به طور مس��تقیم و حدود ش��ش برابر غیرمستقیم
ایجاد اش��تغال میش��ود ،تاکید کرد که این پروژه ملی
منطقه بهاباد را متحول خواهد کرد ،زیرا س��االنه چهار
میلیون تن گندله تولید و به فروش میرسدکه به قیمت
امروز س��االنه بیش از هشت هزار میلیارد تومان فروش
خواهد داشت.
گفتنی اس��ت ،این پروژه در زمینی به مساحت 150
هکتار در  135کیلومتری ش��رق ی��زد و  38کیلومتری
شمالش��رق شهرستان بهاباد استان یزد ( 30کیلومتری
مجتمع معدنی چادرملو) واقع شده است.
ش��ایان ذکر است ،بخش معدنی شرکت آهن و فوالد
غدیر ایرانیان نیز فعالیتهای اکتشافی و تجهیز معادن و
فعالیتهای استخراجی در معادن متعلق به خود را توسعه
داده و همراه با شرکت سنگآهن مرکزی ایران و توسعه
ع معدنی کویر بافق
صنایع و معادن غدیر در شرکت صنای 
برای تجهیز ،اس��تخراج و بهرهب��رداری و احداث کارخانه
تولید کنسانتره سنگآهن مشارکت کرده است.
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مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع تصریح کرد

لزوم پرهیز دولت از دخالتهای موضعی و شتابزده

اگر متولیان خواستار بهبود شرایط باشند
باید در ابتدا با انجام مطالعهای جامع و دقیق به
ریشهیابی مشکالت بپردازند و تنها در صورت
نی��از مبرم به دخالته��ای حاکمیتی باید با
دید کلینگر ،تمام فرآیند و زنجیره را در نظر
بگیرند و مسوولیت دخالتهای انجامشده را
عهدهدار باشند.
مهندس علیرضا خیاط مدیرعامل شرکت
توگو با «جهانصنعت»
آهن و فوالد ارفع در گف 
با اعالم این مطلب گفت :تجربههای اخیر نشان
داده جزئینگ��ری و دس��تکاری ی��ک نقطه
از فرآین��د و رهاکردن مش��کالت و عوارض
ایجادشده در نقاط دیگر بهحال خود ،نه برای
متولیان ،نه برای مصرفکنندگان و نه برای
تولیدکنندگان فایدهای در بر نداشته است.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه این
شرکت در راستای گسترش فعالیتهای خود،
با چه مشکالت احتمالی مواجه است و شما
چه راهحلهایی برای آن پیش��نهاد میکنید
گفت :صرفنظر از بیثباتی بازار که ناشی از
نوسانات شدید اقتصادی است و تقریبا همه
فعاالن اقتصادی با این مشکل مواجه هستند،
مهمترین مش��کل پیشروی فوالدسازان در
حالحاضر ،تامین مطمئن مواد اولیه مورد نیاز
با قیمتهای عادالنه است .با توجه به کمبود
س��نگآهن در س��الهای اخیر ،این مشکل
در حالحاضر گریبانگیر اکثر فوالدس��ازانی
ش��ده که به حلقههای باالتر زنجیرهفوالد در
مجموعههای خود دسترسی ندارند.
ن و ف��والد ارفع
مدیرعام��ل ش��رکت آه 
در پاس��خ ب��ه این س��وال که چ��را در مورد
س��همیهبندی مواد اولیه فوالد مانند گندله
و آهناس��فنجی انتقادات زیادی وجود دارد
و برخ��ی از کارخانجات مصرفکننده اظهار
میکنن��د که باید از صده��ا کیلومتر دورتر
س��همیه خود را دریافتکنن��د در حالی که
در مس��افتهای نزدیکت��ر ،کارخانهه��ای
تولید گندله و اس��فنجی وجود دارد ،گفت:

متاسفانه تاکنون ،عمدتا دریافت سهمیههای
تخصیصدادهشده ،چه از نظر مقدار و چه از
نظ��ر قیمت برای این ش��رکت طبق جداول
س��همیهبندی وزارتخانه اتفاق نیفتاده است.
ص
مض��اف بر اینکه در س��همیههای تخصی 
دادهش��ده مزیتهای منطقهای لحاظ نشده
و ضمانت اجرایی مشخصی هم برای پیروی
عرضهکنندگانازسهمیههایتخصیصیوجود

ندارد.خی��اط تاکید کرد که با توجه به موارد
فوق و مش��کالت تبعی دیگر به نظر میرسد
اگر بازار به حال خود رها ش��ود تا براس��اس
نظام عرضهوتقاضا و برمبنای تس��هیم مزایا
بین خریدارو فروش��نده عمل کند ،اوضاع با
سامان بهتری نسبت به وضعیت فعلی به انجام
خواهد رسید.
وی خاطرنش��ان س��اخت ک��ه صنع��ت

ایجاد منطقه جدید صنعتی چادرملو

کارگران و کارکنان سهامدار شرکت تازه تاسیس میشوند

مهن��دس ناص��ر تق��یزاده
مدیرعام��ل و عض��و هیاتمدیره
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
در جلسه مشترک با مدیران عامل
ش��رکتهای عضو خانواده بزرگ
چادرملو با اشاره به اشباع ظرفیت
توسعه صنایع فوالدی کشور گفت:
ش��رکت عظیمی چون چادرملو
نمیتواند تنه��ا متکی به فعالیت
در حوزه معدن و فوالد باش��د از
این رو طرح مدونی تدوین ش��ده
که مسیر توسعه این شرکت مهم
بورس��ی را برای  10س��ال آینده
برنامهریزی کرده است.
مدیرعامل ش��رکت معدنی و
صنعتی چادرملو اف��زود :در نظر
داری��م ب��رای اج��رای طرحهای
پاییندستی صنعت فوالد و سایر
صنایع مرتب��ط ،منطقه صنعتی
چادرملو را در محور یزد به طبس
اجرا کنیم و برای پیادهسازی این
طرح بسیار مصمم هستیم و الزمه
آن ایجاد هماهنگی و هماندیشی
با س��ایر ش��رکتهایی است که
بخش عمده سهام آنها متعلق به
چادرملو است.

وی ضم��ن تش��کر از همراهی
و حمایت مس��ووالن استان یزد از
برنامههای توسعه بخش چادرملو
گفت :در این منطقه صنعتی که قرار
است با سرمایهگذاری چادرملو انجام
ش��ود در فاز اول ،ساخت سه واحد
صنعتی بزرگ از جمله واحد سوپر
مگامدول احیای مستقیم ،کارخانه
فروسیلیس و کارخانه آجرنسوز در
دستور کار قرار گرفته و به موازات
آن ،شرکت اکتشافات معدنی و چند
واحد تامینکنن��ده مواد مورد نیاز
صنایع فوالدی نیز احداث میشود.
مهندس تقیزاده افزود :این منطقه
صنعتی که قادر اس��ت چند هزار
شغل جدید ایجاد کند ،تضمینی
برای س��ودآوری شرکت و امنیت
خاطر سهامداران حقیقی و حقوقی
در درازمدت خواهد بود و به گونهای
طراحی میش��ود که نیاز کشور و
استان یزد برای توسعه صنعت تا ۵۰
سال آینده را پاسخگو باشد.
مدیرعامل چادرملو در ادامه به
ضرورت توجه به رفاه و معیش��ت
کارگ��ران و کارکن��ان پرداخت و
گف��ت وظیفه م��ا در کنار تولید،

توجه به نیازهای اساسی پرسنل
است و نباید از آن غفلت کرد .وی
تصریح کرد :تامین مسکن کارگران
فاقد مس��کن از برنامههای مهم
ماست که با همکاری و مشارکت
شرکتهای تابع و تشکیل تعاونی
مسکن انشاءاهلل در آینده نزدیک
محقق میشود.
مهندس تق��یزاده همچنین
در خص��وص اقدام��ات چادرملو
در راس��تای مسوولیت اجتماعی
گف��ت :یکی از تکالی��ف ما توجه
ب��ه نیازهای توس��عه پای��دار در
مناط��ق تحت فعالیت اس��ت که
در این راس��تا نی��ز اقدامات قابل
توجهی در دس��ت اقدام داریم از
جمله ط��رح تصفیه و انتقال آب
خلیجفارس به استان یزد ،ساخت
مجتمع ب��زرگ فرهنگی ،ورزش
شهید قاسم س��لیمانی (صنایع)
در اردکان ،ایج��اد کمربند س��بز
در حاش��یه جاده اردکان تا عقدا،
تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی،
ساخت مراکز علمی و آموزشی و
چندین طرح رفاهی ،اجتماعی و
فرهنگی دیگر.

گفتنی اس��ت در این جلس��ه
هماندیشی ،مدیران شرکتهای
عضو خانواده چادرملو با تقدیر و
تشکر از اندیشههای توسعه بخش
مدیرعامل چادرملو ،آمادگی خود
را برای همراهی و یکپارچهسازی
طرحها و برنامههای کالن شرکت
با حضور در کارگروههای تخصصی
اعالم کردند.
مدیرعامل ش��رکت معدنی و
صنعت��ی چادرمل��و همچنین در
جلس��ه هفتگی خود با مدیران و
سرپرستان ارشد مجتمع معدنی
چادرمل��و گفت :یک��ی از اهداف
مدیریت چادرملو عالوه بر افزایش
راندمان و بهرهوری تولید و تداوم
طرحهای توس��عه خ��ود ،تامین
هزینه زندگی و آیندهنگری برای
تمام��ی پرس��نل ش��اغل در این
ش��رکت و زیرمجموعهه��ای آن
اس��ت .وی افزود :طرح س��اخت
مسکن برای کارگران و کارکنان
را در دو شهرس��تان اردکان و
بهاب��اد در دس��تور کار داری��م و
امروز هم با افتخار اعالم میکنم
ط��رح دیگری را برای درآمدزایی
و آیندهنگری کارکنان و کارگران
در دس��تور کار قرار دادهایم .وی
گف��ت :به همین منظ��ور در نظر
داریم ش��رکت س��هامی خاص با
مشارکت شرکتهای زیرمجموعه
و تمام��ی کارگ��ران و کارکن��ان
چادرمل��و تاس��یس کنیم و همه
پرس��نل به نسبت مش��ارکت در
امر تولید میتوانند س��هامدار آن
ش��وند .مهندس تقیزاده افزود:
این اقدام میتواند عالوه بر تداوم
بخش��یدن به روند توسعه و رشد
شرکت ،تضمینی برای درآمدزایی
و رفاه پرسنل نیز باشد .مدیرعامل
چادرملو تصریح کرد در اولین گام
برای ش��روع فعالیت این شرکت
فن��ی و مهندس��ی ب��ا حمای��ت
چادرمل��و ،عملی��ات بهرهبرداری
و ف��رآوری س��نگآهن از معادن
کوچک را به این ش��رکت واگذار
میکنیم.

فوالدنسبت به صنایع دیگر از بنیانهای قوی
و ریش��هداری در کش��ور برخوردار است و با
وجود نابسامانیهای جاری ،چنانچه با منطق
صحی��ح صنعتی با چالشه��ای این صنعت
برخورد ش��ود ،مانند دهههای گذش��ته قادر
به ایفای نقش مثبت و ادامه روند پیش��رفت
خود خواهد بود.
ن و فوالد ارفع در ادامه
مدیرعامل شرکت آه 

موضوع قیمتگذاری محصوالت فوالدی و مواد
اولیه نظیر آهناس��فنجی ،شمش و ...را یادآور
شد و تصریح کرد که از نظر شرکت آهن و فوالد
ارفع که یک شرکت فعال در حلقه میانی زنجیره
فوالد یعنی تولید آهناسفنجی و شمش است و
بهحلقههایباالترزنجیرهیعنیگندله،کنسانتره
و سنگآهن دسترسی ندارد ،قیمتهای مواد
اولیه براساس توافقات انجام شده در سالگذشته

که برمبنای درصدی از قیمت ش��مش فوالد
خوزستان وض ع شده ،مناسب و منطقی است.
هرچند این ش��رکت به دلیل اضط��رار و برای
جلوگیری از توقف یا کاهش تولید خود ،عمال
موفق به خرید بر اساس نسبتهای توافقشده
نمیش��ود و عمدتا مجبور میشود مواد اولیه
خود را با نسبتهای باالتر و متاسفانه از طریق
واسطهها تامین کند.
خیاطهمچنیندرخصوصطرحهایتوسعه
و میزان پیشرفت آنها نیز با اعالم اینکه شرکت
آهنو فوالد ارفع در امر توسعه و برنامهریزیهای
آینده ،طرحهای توسعه زیر سقف خود را در سال
 98پیگیری کرده ،افزود :هدف شرکت ،افزایش
ظرفیت کارخانه احیای مستقیم به میزان 50
درصد و افزایش ظرفیت شمش فوالدی به میزان
حداقل  25درصد است .برای رسیدن به اهداف
فوق  55میلیون یورو و  2000میلیارد ریال ( با
نرخ تسعیر ارز سال  )98بودجه در نظر گرفته
شد که تاکنون  35میلیون یورو و  250میلیارد
ریال آن هزینه شده است.
به گفته او با اتمام این سرمایهگذاری ،ظرفیت
تولیدآهناسفنجیشرکتدرسال 1400بهیک
میلیون و  200هزار تن و ظرفیت تولید فوالد
مذاب به یک میلیون و  100هزار تن و ظرفیت
تولید شمش فوالدی به یک میلیون و  50هزار
تن در سال خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع میزان
فروش ش��رکت را نیز مورد اش��اره قرار داد و
گفت :ش��رکت آهن و فوالد ارفع در سال 98
با تولید  862هزار تن ش��مش فوالدی قابل
فروش برای س��ومین س��ال متوالی به تولید
بیش از ظرفیت اس��می خود دس��ت یافت.
تولید س��ه سال گذشته ارفع به ترتیب 803
هزار تن 853 ،هزار تن و  862هزار تن بوده
که تولید س��ال  98به میزان هش��ت درصد
بیشتر از ظرفیت اسمی است.
همچنین در سال  98شرکت به میزان 852
هزار تن فروش داش��ته که  229هزار تن آن
برای کمک به درآمد ارزی کشور در شرایط
تحریم و رفع نیاز ارزی خود ش��رکت ،سهم
صادرات بوده است ،ضمن آنکه  623هزار تن
آن نیز برای رفع نیاز تولیدکنندگان محصوالت
نوردی در داخل کشور توزیع شد.
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مسوولیت اجتماعی ،پیشران توسعه پایدار

گامهای بلند چادرملو در حوزه مسوولیت اجتماعی

مسوولیت اجتماعی تکلیفی است که همه اقشار
یک جامعه نس��بت به انجام آن موظف و مکلف
هستند ،حال نس��بت ،میزان و نوع آن متناسب
با جایگاه و موقعیت اش��خاص حقیقی و حقوقی
متفاوت است.
هنگامی که هر یک از افراد جامعه برای حمایت
از نیازمندان یا در امور زیس��تمحیطی مشارکت
میکنند در حقیقت به مسوولیت اجتماعی خود
عمل میکنند .بدیهی اس��ت این تکلیف در ابعاد
بزرگتر آن بر دوش دستگاهها ،نهادها ،واحدهای
خدماتی و تولیدی و صنعتی که به نوعی از منابع
عامه بهره میگیرند سنگینتر است.
در واقع مس��وولیت اجتماع��ی تنها مختص
س��ازمانهای بزرگ و س��ودآور نیست بلکه همه
افراد جامعه را به نسبت برخورداری آنها از منافع
عمومی نیز دربر میگیرد.
«مسوولیت اجتماعی شرکتها» تکلیفی است
بوکار خود
که آنها را مجاب میسازد در فضای کس 
به آن عمل کنند تا پاس��خگوی انتظارات جامعه
باش��ند ،از طرفی نباید فراموش کرد ش��رکتها
مس��وولیتهای بزرگ��ی نیز در قب��ال کارکنان،
سهامداران ،مش��تریان ،تامینکنندگان و تمامی
ذینفع��ان برعهده دارند و باید نس��بت به هر دو
بخش به تعهدات خود عمل کنند.
در بحران اخیر ناش��ی از شیوع بیماری کرونا
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو از  10آذر ماه
سال  1398همزمان با شیوع بیماری آنفلوآنزا در
کشور و همهگیر ش��دن بیماری کرونا در چین،
اقدامات آموزشی برای پیشگیری از فراگیر شدن
این بیماریه��ا در واحدهای  HSEمجتمعهای
معدن��ی و صنعتی چادرملو را آغاز و پس از اعالم
ورود این ویروس در کشور در سریعترین زمان و
ب��دون فوت وقت و ب��ا تاکید مدیران هر بخش با
تشکیل ستاد مقابله با بحران در هر واحد اقدام به
آموزش و تدابیر ایمنی و بهداشتی برای مقابله با
این بیماری به صورت گسترده کرد.
در بحرانهای گذش��ته از جمله سیل و زلزله
در کشور ،چادرملو با پرداخت دهها میلیارد ریال
کمکه��ای نقدی و غیرنقدی به یاری هموطنان
شتافته است.
ه��ر س��ازمانی ملزم اس��ت ت��ا در جهت حل
مهن��دس ناصر تق��یزاده مدیرعامل ش��رکت
توگویی با اشاره
معدنی و صنعتی چادرملو در گف 
به ضرورت اتخاذ تدابیری برای دوران پساکرونا و
راهکارهای برونرفت از بحران اقتصادی ناشی از
آن ،به تشریح طرحها و برنامههای این شرکت و
ض��رورت حذف موانع بازدارنده توس��عه در حوزه
معدن و صنایع فوالدی پرداخت .
وی گفت :اگر به دنبال توسعه و تحقق جهش
تولید هس��تیم هیچ راهی جز دس��تیابی به مواد
اولیه جدی��د نداریم .تقیزاده ب��ا گالیه از برخی
تصمیمگیرندگان و دیوانساالری موجود که موجب
جلوگی��ری از بهرهبرداری ذخایر شناساییش��ده
گردیدهاند هش��دار داد :چنانچه هر چه سریعتر
نس��بت به اس��تخراج از ذخایر شناساییش��ده و
اکتشافات جدید معادن س��نگآهن اقدام نشود،
بس��یاری از واحدهای فعلی فوالدسازی کشور در
خطر تعطیلی و یا کاهش تولید قرار میگیرند.
مهن��دس تق��یزاده تاکی��د ک��رد :ب��رای ما
تولیدکنن��دگان و مس��ووالن و متولیان کش��ور
تکلیف اس��ت تا با اتخاذ تدابیر اثربخش در تحقق
توسعه همهجانبه کشور تالش کنیم .وی تصریح
کرد :جایگزین کردن معادن به جای نفت با شعار
محقق نمیش��ود .این امر نیاز به ع��زم و ارادهای
قوی و مدیران جس��ور و کارآمد دارد .مدیرعامل
چادرمل��و افزود :امروز فوالد کاالیی ارزش��مند در
جهان اس��ت و مش��خص نیس��ت همین روند تا
چند س��ال آینده وجود داش��ته باشد .بنابراین تا
فرصت باقی اس��ت باید بهترین بهرهبرداری را از
ای��ن صنعت کرد .تقیزاده یادآوری کرد :چادرملو
این آمادگی را دارد که با سرمایهگذاری در معادن
جدید همچنان نقش ارزشمند خود را در صنعت
س��نگآهن و فوالد کش��ور حفظ کند و گامهای
عملی برای توسعه بردارد .
وی گفت :براساس اطالعات و آمارهای موجود،
در طرح جامع ف��والد در افق  1404برای تولید
 55میلیون تن فوالد نیاز به حدود  80میلیون تن
کنسانتره سنگآهن داریم .ظرفیت تولید تا پایان
سال  1398نیز به مقدار  59میلیون تن بوده است.
از طرفی برآوردهای انجام شده نشان میدهد که
در اف��ق  1404باید  162میلیون تن س��نگآهن
خام اس��تخراج شود در صورتی که درسال 1397
مقدار استخراج سنگآهن  87میلیون تن و درسال
 1398حدود  93میلیون تن بوده است .
تقیزاده افزود :ذخایر زمینشناسی سنگآهن
در ایران حدود پنج میلیارد تن محاسبه و ذخیره
قطعی آمارهای اعالم ش��ده متفاوت و بین  2/5تا
 3/3میلیارد تن اس��ت .بنابرای��ن چنانچه ذخایر
جدیدی کش��ف نش��ود ،تامین سنگآهن صنایع
ف��والد تا پس از  1404کمت��ر از دو دهه خواهد
ب��ود .البته با فرض آنکه  80درصد از ظرفیت 55
میلیون تنی فوالد تولید کنیم (این ضریب در جهان
در س��ال  2018حدود  76/5درصد بوده اس��ت)،

مشکالت ،مسائل و بهبود کیفیت زندگی کارکنان
و به س��هم خود ،رفع برخ��ی نیازهای اجتماعی،
فرهنگی و زیستمحیطی جامعه متاثر از فعالیتش
همت گمارد .در این خصوص نیز شرکت چادرملو
ت�لاش کرده عالوه ب��ر انجام تعه��دات خود در
چارچوب قوانین کار نس��بت به کارکنان ،اعم از
کارگران و کارشناسان و مدیران ،بخشی از نیازهای
رفاه��ی و اجتماعی و فرهنگی آنها را تامین کند
به طور نمونه در فروردین ماه به تمامی پرس��نل
شاغل در چادرملو (بالغ بر هفت هزار نفر) مبلغ 10
میلیون ریال کمکهزینه معیشت پرداخت شد .از
طرفی این شرکت طی سالها فعالیت در شهرستان

اردکان با تمام توان خود با مشارکت سازمانها و
نهادهای اجتماعی و فرهنگی در جهت رفع نیازها
و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و با رعایت الزامات
قانونی عمل کرده و ساالنه میلیاردها ریال صرف
بهبود اوضاع اجتماعی این منطقه در زمینههای
علمی آموزش��ی ،بهداش��تی ،فرهنگی ،مذهبی،
ورزشی ،محرومیتزدایی ،خدمات و فعالیتهای
اجتماعی کمکهای بالعوض به مراکز فرهنگی،
هیاتهای ورزش��ی ،صندوقهای قرضالحسنه،
مساجد ،مدارس ،انجمنهای خیریه ،مراکز علمی
و آموزش��ی ،کمیته امدام امام خمینی و سازمان
منابع طبیعی میکند.

سازمانهای مس��وولیتپذیر و متعهد پیش
از ب��روز معضالت و مش��کالت و پی��ش از آنکه
درخواستی از آنها شود باید برمبنای اصول تبیین
شده در دورنمای توسعه خود ،در برابر بحرانهای
آتی که ممکن است جوامع را به مخاطره بیندازد
پیشبینیهای الزم و اقدامات عملی انجام دهند.
شرکت چادرملو با اعتقاد راسخ در تحقق این
امر از جمله ارتقای شاخصهای زیستمحیطی
نهتنها ب��ا رعایت الزامات مصرح در قانون برای
کاهش آالیندههای ناش��ی از فعالیت واحدهای
تولیدی و صنعتی خود اقدام کرده بلکه تدابیری
فراتر از وظایف برای پیشگیری از بحرانهای آتی

را نی��ز اتخاذ کرده اس��ت .ازجمله این اقدامات
حیاتی ،پیشبینی بحران آینده کش��ور به ویژه
مناط��ق کویری در تامین آب بوده اس��ت .این
ش��رکت همراه ب��ا دو ش��رکت گلگهر و مس
سرچش��مه با تدبیری دوراندیشانه از چند سال
پیش اقدام به عملی ساختن طرح شیرینسازی
آب خلیجف��ارس و انتق��ال ب��ه مناطق مرکزی
ایران از جمله اس��تان یزد و شهرستان اردکان
کرده است.
چادرملو ب��رای اجرای این طرح عظیم ملی و
استراتژیک 15 ،هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری
پیشبینی کرده که تاکنون بخشی از آن را تامین
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و پرداخت كرده است.
یکی دیگر از اقدامات چادرملو که با هزینه بیش
از  13میلیارد ریالی اجرا شده ،ساخت نیروگاه 500
مگاواتی س��یکل ترکیبی در شهرستان اردکان با
هدف تامین نیاز برق مصرفی واحدهای صنعتی
مستقر در این منطقه و سایر مصرفکنندگان کشور
بوده که به اتمام رسیده و در حال حاضر در مدار
شبکه سراسری برق قرار گرفته است.
همچنی��ن یکی از طرحهای بزرگ و زیربنایی
توسعه بخش چادرملو پروژه احداث تصفیهخانه
فاضالب ش��هر اردكان و انتقال بخش��ی از آن به
مجتمع صنعتی چادرملو اس��ت .این طرح تاثیر
قابل توجهی در ارتقای س��طح بهداشت ساکنان
ش��هر و نیز جلوگی��ری از هدررفت آب دارد ،این
در حالی است که چادرملو برای اجرای این طرح
در اردکان مبلغ  1939میلیارد ریال هزینه کرده
است .نباید فراموش کرد این پروژههای زیربنایی
ک��ه منافع آن برای عامه اس��ت اقداماتی فراتر از
وظایف یک شرکت صنعتی است.
بخشی از اقدامات زیستمحیطی شرکت:
 ایج��اد بیش از 300هکتار باغ میوه مجتمعصنعتی چادرملو در اردکان یزد
 چندی��ن هکت��ار درخت��کاری از گونههایغیرمثمر و مقاوم در ش��رایط کویری در مجتمع
صنعتی چادرملو در اردکان یزد
 اس��تفاده از تجهیزات غبارگیر و فیلترهایكیسهای در کارخانه گندلهسازی اردکان به منظور
کاهش میزان ذرات آالینده محیطزیست
 ایجاد  85هکتار فضای س��بز با گونه مختلفدرخت و گیاهان مقاوم در کویر در مجتمع معدنی
چادرملو.
 ایجاد آبش��خور برای حیوانات و حیاتوحشدر کویر
 س��اخت ابنیه ب��رای محیطبان��ان پناهگاهحیاتوحش دره انجیر -نیباز
 بهرهبرداری از آب شور چاله ساغند و تصفیهآن و جایگزین با آبشیرین بهاباد
 همکاری در تامین نیروی محیطبانان منطقهخرید و نصب ایس��تگاه کامل سنجش آلودگی
هوا در شهر اردکان
 اجرای برنامه جداسازی زبالههای خانگی شاملپسماندهای آلی ،شیشه و كاغذ (از مبدأ تولید)
ارائهپروژههایمرتبطباحفاظتازمحیطزیستدر بخش تحقیق و توسعه ()R&D
 استفاده از سیستمتر در کارخانجات فرآوریس��نگآهن جهت کاهش ورود ذرات گردوغبار به
محیط بیرون.

مهمترین اولویتهای چادرملو در سال جهش تولید

دستیابی به ذخایر جدید سنگآهن و حذف موانع توسعه

س��نگآهن خام مورد نیاز به مقدار  130میلیون
تن و با فرض رشد سالیانه  1/5درصد ذخایر قطعی
کشور ،طی سالهای آتی مشکل تامین سنگآهن
نداریم .لیکن در هر صورت توجه به امر اکتشافات و
استمرار آن با حمایتهای دولت و بخش خصوصی
باید در سرلوحه برنامههای کشور قرار گیرد .با توجه
به اینکه مزیت اصلی زنجیره تولید فوالد در کشور،
وجود ماده اولیه اصلی مصرفی آنها یعنی سنگآهن
است و با توجه به پراکندگی کارخانههای فوالد در
کشور و مسائل حملونقل ریلی ،نباید روی واردات
سنگآهن تمرکز کنیم .از طرفی همگام با اجرای
طرحهای اکتش��افی و دسترس��ی به منابع جدید
سنگآهن ،توسعه واحدهای پاییندستی نیز باید
به صورت متوازن انجام شود .البته احداث واحدهای
فوالدسازی جدید در س��واحل جنوبی کشور که
هدف اصل��ی از اجرای آنها ص��ادرات محصوالت
تولیدی است در دستور کار شرکتهای بزرگ از

جمله چادرملو اس��ت .یکی از این طرحها در بندر
چابهار اس��ت و تامین سنگآهن آن هم از کشور
استرالیا در نظر گرفته شده است .
مدیرعامل چادرملو همچنین با اشاره به اینکه
شرکت چادرملو در سال جاری (  )1399که سال
جهش تولید نامگذاری شده تمام توان خود را برای
پیادهس��ازی اهداف تولیدی و برنامههای توسعه
بخش خود معطوف خواهد داشت افزود :هیچیک
از واحده��ای معدنی و صنعت��ی چادرملو در ایام
محدودیتهای کاری ناشی از شیوع بیماری کرونا
تعطیل نبوده و با تدابیری پیش��گیرانه و اقدامات
بهداشتی و ایمنی شدید در تمامی واحدها ضمن
توجه به سالمت کارکنان و کارگران ،خطوط تولید
با تمام ظرفیت مشغول به کار بودهاند.
مهندس تقیزاده سپس به طرحهای در دست
اجرا و برنامههای آتی این ش��رکت اش��اره کرد و
گفت :مهمترین طرح در دس��ت اجرای شرکت،

اکتش��اف ،تجهیز و بهرهبرداری از آنومالی D19
ب��ا پیشبینی س��رمایهگذاری  19ه��زار میلیارد
ريال اس��ت .طرح دیگر در دس��ت اج��را ،احداث
یک واحد نی��روگاه خورش��یدی  10مگاواتی در
جوار نیروگاه س��یکل ترکیبی در مجتمع صنعتی
چادرملو با سرمایهگذاری  1000میلیارد ريال است.
همچنین طرح احداث کارخانه گندلهسازی  2به
ظرفیت تولید س��االنه  5میلیون تن با پیشبینی
س��رمایهگذاری  21ه��زار میلی��ارد ري��ال نیز از
مهمترین طرحهای در دست اقدام است .
وی در ادامه س��اخت واحد ذوب و ریختهگری
فوالد ش��اهرود ب��ا ظرفی��ت  100هزارتن ،ادامه
ساخت واحد ذوب و ریخته گری فوالد سرمد ابرکوه
با ظرفیت  650هزارتن ،راهاندازی خط تولید کالف
فوالدی س��رمد ابرکوه با ظرفی��ت  450هزارتن،
افزای��ش ظرفیت تولید واحد (ذوب و ریختهگری
ش��مش فوالدی) آه��ن و فوالد ارف��ع به میزان

 200هزارتن ،افزایش ظرفیت تولید واحد احیای
مستقیم آهن و فوالد ارفع به میزان  250هزارتن
و احداث کارخانه فروسیلیکو منگنز با ظرفیت 50
هزار تن را از جمله طرحهای توسعهای چادرملو
در سال جاری عنوان کرد .
تقیزاده در ادامه با تاکید بر اهمیت اکتش��اف
در امر توسعه گفت :در نظر داریم با ایجاد واحد
اکتش��اف و تمرکز جدی بر کش��ف ذخایر جدید
س��نگآهن ،روند تولید و تامین نی��از واحدهای
فوالدی کش��ور را ب��ه مواد اولی��ه افزایش دهیم.
از طرف��ی اهتمام داری��م با اتمام ف��از اول پروژه
شیرینس��ازی و انتق��ال آب خلیجف��ارس که با
مش��ارکت شرکتهای گلگهر ،مس سرچشمه و
چادرملو در حال اجراس��ت ،صنایع و س��اکنین
مس��تقر در استانهای کرمان و یزد از آب شیرین
منتفع شوند .
وی محل تامین مالی طرحهای توسعه شرکت
را از مناب��ع داخل��ی ش��امل آورده س��هامداران
(افزایش س��رمایه) و اخذ تس��هیالت از سیستم
بانکی کش��ور عنوان کرد و افزود :شرکت به نرخ
تاریخی تاکنون مبلغ  48500میلیارد ريال بهطور
مستقیم در اجرای طرحها و مبلغ  26513میلیارد
ريال به صورت مش��ارکت و خرید س��هام س��ایر
ش��رکتهای تولیدی و کال مبلغ  75000میلیارد
ريال سرمایهگذاری کرده است.
مدیرعامل چادرملو یکی دیگر از اقدامات اساسی
برای رونق اقتصادی را ایجاد تس��هیالت و فراهم
کردن زمینه صادرات محصوالت فوالدی دانست و
گفت :از نظر تولیدکنندگان سنگآهن ،خامفروشی
یعنی صادرات سنگآهن خام استخراجی از معدن
که در کل کشور تاکنون چنین کاری انجام نشده
است .سنگآهن جهت مصرف در صنایع فوالد به
طور عمده به روش کورهبلند و احیای مس��تقیم
به ترتیب به صورت دانهبندیش��ده در اندازههای
 0-10میلیمتر ( )Fine Oreو  10-25میلیمتر
( ،) Lump Oreپرعیارس��ازی ب��ه صورت پودر
کنس��انتره س��نگآهن قاب��ل تبدیل ب��ه گندله
( )Pellet Feedتولید و به بازار عرضه میشود.
در ایران بیش از  85درصد صنایع فوالد به روش
احیای مس��تقیم بوده که مصرفکننده کنسانتره
س��نگآهن با عیار  Feبیش از  67درصد است و
تنها مصرفکننده سنگآهن دانهبندی ،ذوبآهن
اصفهان است و چنانچه قیمتگذاری سنگآهن
واقعی شود مطمئنا تولیدکنندگان داخلی ترجیح
میدهند محصول خود را در داخل کش��ور عرضه

کنند .وی تاکید کرد :واقعی شدن قیمت سنگآهن
و سایر محصوالت فوالدی هم به نفع تولیدکننده
است و هم مصرفکننده زیرا در آن صورت پس
از اشباع بازار داخلی میتوان مازاد تولیدات را هم
صادر و درآمد ارزی کسب کرد.
این فع��ال حوزه س��نگآهن و ف��والد افزود:
تولیدات معادن کوچک و کمعیار مازاد بر مصرف
داخلی اس��ت .این تولیدکنندگان دو راه پیش رو
دارن��د؛ یا باید محصول خود را صادر کنند تا قادر
ب��ه ادامه تولید و اش��تغالزایی باش��ند و یا معادن
را تعطی��ل کنند .راه س��ومی هم وج��ود دارد که
سرمایهگذاران (دولت یا بخش خصوصی) کارخانه
فرآوری احداث و سنگآهن را از معادن خریداری و
محصوالت با عیار مناسب تولید و عرضه کنند .این
امر هم به علت پراکندگی این معادن در کل کشور
و توجیهپذیر نبودن طرح از طرف سرمایهگذاران
مورد استقبال قرار نمیگیرد .البته قرار است این
اقدام با تشکیل کنسرسیومهایی عملی شود .
تق��یزاده تصری��ح ک��رد :بهطور کل��ی موافق
ص��ادرات مواد اولیه نیس��تم لیکن اگر موجودی
مازاد بر مصرف داخلی داش��ته باش��یم بهتراست
بدون وض��ع عوارض آن را ص��ادر کنیم تا ضمن
ارزآوری و اج��رای طرحهای توس��عه ،از تعطیلی
و توق��ف تولید معادن و بیکاری (با توجه به اینکه
عمده معادن در مناطق دورافتاده است) جلوگیری
کنیم .پیشنهاد تولیدکنندگان سنگآهن آن است
که دولت در مسائل مربوط به شرکتهای خصوصی
سنگآهن و تولیدکنندگان معادن کوچک از قبیل
ی و عوارض صادراتی
قیمتگذاری ،س��همیهبند 
دخالت نکند .قادر هس��تیم با فوالدس��ازان توافق
کنیم نه اینکه دولت برای بخش خصوصی مبنای
قیمت تعیین کند ،قیمتها را آزاد کند ،ما خودمان
بازار داخل و صادرات را در کنار هم حفظ میکنیم
و نیازی به وضع عوارض صادراتی نیست.
الزم به ذکر است هماکنون دو شرکت معدنی
و صنعت��ی چادرملو و گلگهر ح��دود  54درصد
کنس��انتره س��نگآهن کش��ور را تولید میکنند
و اولوی��ت اول آنه��ا تامی��ن کنس��انتره مصرفی
گندلهسازیهای کشور است.
همچنین این دو ش��رکت ک��ه در دهه 1370
خصوصی شده و بدون اتکا به دولت و بودجههای
عمرانی طرحهای افزایش تولید و توس��عه خود را
اجرا کردند ،لیکن در س��الهای اخیر با مس��ائل
مربوط ب��ه قیمتگذاری و به��ره مالکانه ،مواجه
هستند.
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کاهش  43درصدی مصرف آب
در واحد فوالدسازی چادرملو

مدیر مجتمع فوالدس��ازی اردکان گفت :مص��رف آب در مجتمع
فوالدسازی چادرملو کاهش  43درصدی داشته است.
محم��ود مصرینژاد در جری��ان بازدید خبرنگاران اس��تان یزد از
واحده��ای جوارمعدن��ی چادرملو و تأسیس��ات تصفیهخانه فاضالب
اردکان در نشس��ت خبری با اشاره به فعالیت 18ساله چادرملو اظهار
داش��ت :ظرفیت تولید  10/5میلیون تن کنس��انتره در این مجتمع
وجود دارد.
وی با اش��اره به تاسیس��ات زیربنایی که توسط چادرملو راهاندازی
ش��ده ،افزود :از درآمدهای این مجتمع یک واحد نیروگاهی تاسیس
و بهرهبرداری خواهد ش��د و برق مازاد اس��تفاده مجموعه به اس��تان
تزریق میشود.
مصرین��ژاد با بیان اینکه چادرملو در بدترین ش��رایط تحریم نیز
توانست وسایل مورد نیاز را وارد و از آنها در مسیر تولید استفاده کند،
عنوان کرد :این شرکت خصوصی نیست و متعلق به تمام کشور است
و هر فردی که اراده کند میتواند با خرید س��هام چادرملو در بورس،
سهامدار و به نحوی صاحب این شرکت باشد.
مدیر مجتمع فوالدسازی اردکان در مورد اشتغالزایی این مجتمع
نیز بیان کرد :در مجموعه تأسیسات نظیر نیروگاه و مجموعه واحدهای
جوارمعدنی در کل پنج هزار نفر مشغول فعالیت هستند که این میزان
تا هفت هزار نفر نیز قابل افزایش است.
مصرینژاد خاطرنشان کرد 70 :هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم
ب��ا این مجتمع همکاریک��رده و معاش خانوادهه��ای خود را تامین
میکنند .وی یادآور ش��د :در این مجموعه اش��تغال مولد ایجاد شده
ضمن اینکه مجموعه چادرملو توانس��ته بس��یاری از مردم اردکان که
به دلیل نبود ش��غل به س��ایر استانها مهاجرت کرده بودند را به این
شهرستان بازگرداند.
مصرینژاد با اشاره به اهتمام و توجه ویژه چادرملو به فضای سبز
اظهار داش��ت :این صنعت خواهناخواه آلودگی ایجاد میکند و تالش
داریم آالیندگی این صنعت را با ایجاد فضای سبز ،استفاده از فیلترها
و ...برطرف کنیم و آمادگی داریم تا کسانی که نسبت به این موضوع
نگرانی دارند را به بازدید از فعالیتهای زیستمحیطی دعوت کنیم.
مدیر مجتمع فوالدس��ازی اردکان ادام��ه داد :تاکنون  480هکتار
فضای سبز توسط چادرملو در منطقه ایجاد شده و این در حالی است
که زمین مناس��بی برای ایجاد فضای سبز وجود ندارد و اغلب اراضی
گچی ،دارای آهک و آب شور است.
وی ادامه داد :صنایع مس��تقر در جوار معدن چادرملو در هر حال
انرژیبر و آبخواه هس��تند و هیچیک از شرکتهای فوالدی بینیاز از
آب و انرژی نیس��ت اما تالش شده مصرف آب به حداقل میزان الزم
برس��د و تاکنون نیز  43درص��د در مصرف آب صرفهجویی و کاهش
صورت گرفته است.
مصرینژاد خاطرنش��ان کرد :در مصرف برق نیز راهکارهایی برای
صرفهجویی اتخاذ ش��ده ،به عنوان نمونه محصول داغ را قبل از سرد
شدن به مرحله بعدی انتقال میدهیم تا نیاز به برق اضافه برای داغ
کردن فوالد نداشته باشیم.
وی عنوان کرد :در حوزه آب طی س��ه س��ال بیش از  130میلیارد
تومان برای ایجاد ش��بکه تصفیهخانه فاضالب هزینه شد تا بتوانیم از
پساب تصفیهخانه برای صنایع فوالدی استفاده کنیم.
مصرینژاد این اقدامات را هم برای صنایع و هم برای مردم ش��هر
موثر دانست و افزود :عالوه بر اینکه زیرساختهای مجتمع صنعتی و
معدنی چادرملو با استفاده از احداث نیروگاه و ایجاد شبکه تصفیهخانه
فاضالب تامین میشود ،نیاز مردم شهرستان اردکان نیز در این زمینهها
برطرف خواهد شد.

افتتاح فاز اول پروژه انتقال آب از خلیجفارس به
سیرجان با حضور رییسجمهوری

عالیترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان از افتتاح فاز اول
پروژه انتقال آب از خلیجفارس به س��یرجان در  ۲۴مهرماه توسط
رییسجمه��ور خبر داد و بیان کرد :امیدواریم فاز  ۲و  ۳این پروژه
که انتقال آب به مجتمع مس سرچشمه و چادرملوی یزد است تا
پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
دکتر «محمدجواد فدایی» در حاشیه بازدید از پروژه انتقال آب
از خلیجفارس به سیرجان در جمع خبرنگاران گفت :روز گذشته به
صورت آزمایشی آب شیرین شده خلیجفارس وارد مخزن  ۴۵هزار
مترمکعبی شرکت صنعتی معدنی گلگهر سیرجان شده که از این
مخزن تا شرکت گلگهر  ۱۵کیلومتر فاصله است.
وی با بیان اینکه این آب به صورت آزمایش��ی به تاسیسات گل
گهر منتقل میش��ود اظهار کرد :س��االنه از طریق این خط انتقال،
 ۱۳۰میلیون مترمکعب آب از خلیجفارس توسط  ۱۱ایستگاه پمپاژ
به سیرجان منتقل میشود.
عالیترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان از افتتاح این پروژه
در  ۲۴مهرماه توسط رییسجمهور خبر داد و بیان کرد :امیدواریم
فاز  ۲و  ۳این پروژه که انتقال آب به مجتمع مس سرچش��مه و
چادرملوی یزد است تا پایان سال جاری به بهرهبرداری رسد.
فدایی با اش��اره به نقاط قوت این پروژه گفت :اجرای این پروژه
ب��ا  ۸ه��زار میلیارد تومان منابع ریال��ی و  ۲۵۰میلیون یورو منابع
ارزی در اوج دوران اعمال محدودیتها و تحریمها بر کش��ور اجرا
ش��ده اس��ت و در طول اجرای این پروژه به صورت متوسط حدود
 ۱۰هزار نفر مش��غول به کار بودند و همچنین حدود  ۲۰۰شرکت
پیمانکاری در اجرای این پروژه همکاری داشتند و به جرات میتوان
عن��وان کرد که این پ��روژه میتواند الگویی برای اجرای پروژههای
مشابه خود شود.
اس��تاندار کرمان در پاسخ به این سوال که برخیها میخواهند
پروژه انتقال آب از خلیجفارس به س��یرجان را به نام خودش��ان به
ثبت برسانند ،تاکید کرد :نباید به این رقابتها دامن زد .این پروژه
حاصل تالش همه بوده و مرهون همت باالی افرادی اس��ت که از
یک س��و با ش��هامت و شجاعت آن را آغاز کردهاند و از سوی دیگر
مرهون کس��انی است که در طول اجرای این پروژه موانع را از سر
راه اجرای این پروژه برداشتهاند.
وی ادام��ه داد :اینکه یک نفر بخواهد بیان کند که نقش مهمی
در اجرای این پروژه داش��ته و س��همبندی در این راستا بکند ،کار
درس��تی نیست و همه باید بدانند سهمبندی مغایر با توسعه است
و توسعه نیازمند همدلی و همکاری است.

ویژه معدن
مدیرعام��ل مجتم��ع معدنی و صنعتی
چادرملو از سرمایهگذاری  ۷۵هزار میلیارد
ریال��ی چادرملو در ح��وزه معدن و فوالد
کشور خبر داد.
ناص��ر تق��یزاده اظهار کرد :ش��رکت
معدن��ی و صنعتی چادرملو به عنوان یکی
از بزرگترین شرکتهای معدنی قصد دارد
در سال جهش تولید اقدامات گستردهای
را در جهت توسعه فعالیتهای خود انجام
دهد که از آن جمله میتوان به پیشبینی
استخراج  ۱۵میلیون تن سنگآهن ،تولید
 9/5میلی��ون ت��ن کنس��انتره آهن۵۰۰ ،
هزار تن سنگآهن دانهبندی3/7 ،میلیون
تن گندله 1/5 ،میلیون تن آهناس��فنجی
و تولی��د ی��ک میلیون تن ش��مش فوالد
اشاره کرد.
وی در گفتوگ��و ب��ا خبرگ��زاری مهر
افزود :این شرکت به نرخ تاریخی تاکنون
مبل��غ  ۴۸ه��زار و  ۵۰۰میلی��ارد ریال به
طور مس��تقیم در اج��رای طرحها و مبلغ
 ۲۶ه��زار و  ۵۱۳میلی��ارد ریال بهصورت
مش��ارکت و خرید سهام سایر شرکتهای
تولیدی و در مجموع مبلغ  ۷۵میلیارد ریال
سرمایهگذاری کرده است.
تقیزاده در مورد تامین مالی طرحهای
توسعهای بیان کرد :تمام طرحهای شرکت
از مح��ل منابع داخلی اس��ت که ش��امل
آورده سهامداران (افزایش سرمایه) و اخذ
تسهیالت از سیستم بانکی کشور است.
  تولیدکنن�دگان س�نگآهن خ�ام
فروشینمیکنند
مدیرعام��ل مجتم��ع معدنی و صنعتی
چادرملو در مورد اصالح عوارض صادراتی
برای سنگآهن و تعریف مشخص از مقوله
خامفروش��ی در کش��ور نیز عنوان کرد :از
نظر تولیدکنندگان سنگآهن ،خامفروشی
یعنی صادرات سنگآهن خام استخراجی
از معدن که در کل کش��ور تاکنون چنین
کاری صورت نگرفته است.
وی ادامه داد :س��نگآهن برای مصرف
در صنای��ع فوالد به ط��ور عمده به روش
کوره بلن��د و احیای مس��تقیم به ترتیب
ب��ه صورت دانهبندی ش��ده در اندازههای
 ۰-۱۰میلیمت��ر ( )Fine Oreو ۱۰-۲۵
میلیمتر ( ،) Lump Oreپرعیارس��ازی
به ص��ورت پودر کنس��انتره س��نگآهن
قاب��ل تبدیل به گندل��ه ()Pellet Feed
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مدیرعامل چادرملو:

موافق صادرات مواد اولیه نیستیم

 اکتش�افات معدن�ی باید اس�تمرار
پیدا کند

تولی��د و به بازار عرضه میش��ود.تقیزاده
اف��زود :در ایران بیش از  ۸۵درصد صنایع
ف��والد به روش احیای مس��تقیم بوده که
مصرفکننده کنسانتره سنگآهن با عیار
( )Feبیش از  ۶۷درصد اس��ت .همچنین
تنها مصرفکننده س��نگآهن دانهبندی
ذوبآهن اصفهان است.
وی ادامه داد :از طرفی تولیدکنندگان
کنس��انتره س��نگآهن حدود  ۱۰شرکت
بزرگ هستند که  ۸۵درصد تولیدات کشور
توس��ط آنها صورت میگی��رد و همچنین
صادرات کنسانتره سنگآهن به علت نیاز
صنایع فوالد داخل صادرات کنسانتره آهن
صورت نمیگیرد.
تق��یزاده تصری��ح کرد :به ط��ور کلی،

موافق صادرات مواد اولیه نیستیم لیکن اگر
موجودی مازاد بر مصرف داخلی داش��تیم
بهتر است بدون وضع عوارض آن را صادر
کنیم تا ضمن ارزآوری و اجرای طرحهای
توسعه ،از تعطیلی و توقف تولید معادن و
بیکاری (با توجه به اینکه عمده معادن در
مناطق دورافتاده است) جلوگیری کنیم.
وی در مورد آینده صنعت س��نگآهن
در کشور در ارتباط با تولید ،عرضه ،تقاضا،
تامین مواد اولیه و مصرف داخلی و جهانی
آیندهنگری آن گفت :بر اساس اطالعات و
آمارهای اعالم ش��ده در طرح جامع فوالد
ب��رای تحقق  ۵۵میلیون تن فوالد در افق
 ۱۴۰۴نی��از ب��ه ح��دود  ۸۰میلیون تن
کنسانتره سنگآهن داریم.

تقیزاده یادآور ش��د :ظرفی��ت تولید تا
پایان سال  ۱۳۹۸به میزان  ۵۹میلیون تن
بوده است و از طرفی برآوردهای انجام شده
نش��ان میدهد که در افق  ۱۴۰۴باید ۱۶۲
میلیون تن سنگآهن خام استخراج شود در
صورتی که در س��ال  ۱۳۹۷مقدار استخراج
سنگآهن  ۸۷میلیون تن و در سال جاری
حدود  ۹۳میلیون تن بوده است.وی گفت:
ذخایر زمینشناس��ی س��نگآهن در ایران
حدود  ۵میلیارد تن محاسبه شده و ذخیره
قطعی آمارهای اعالم ش��ده متفاوت و بین
 2/5تا  3/3میلیارد تن است بنابراین چنانچه
ذخایر جدیدی کشف نشود ،تامین سنگآهن
صنایع فوالد تا پس از  ۱۴۰۴کمتر از دو دهه
خواهد بود.

مدیرعام��ل چادرملو ادام��ه داد :البته
با ف��رض آنکه  ۸۰درص��د از ظرفیت ۵۵
میلیون تن��ی فوالد را تولی��د کنیم (این
ضری��ب در جهان در س��ال  ۲۰۱۸حدود
 76/5درصد بوده اس��ت) ،سنگآهن خام
مورد نیاز به مق��دار  ۱۳۰میلیون تن و با
فرض رشد سالیانه  1/5درصد ذخایر قطعی
کشور ،طی س��الهای آتی مشکل تامین
سنگآهن نداریم.
تق��یزاده اظه��ار کرد :در ه��ر صورت
توجه به امر اکتش��افات و اس��تمرار آن با
حمایتهای دولت و بخش خصوصی باید
در س��رلوحه برنامههای کشور قرار گیرد
و ب��ا توجه به اینکه مزی��ت اصلی زنجیره
تولید فوالد در کش��ور ،وج��ود ماده اولیه
اصلی مصرفی آنها یعنی س��نگآهن است
و با توجه به پراکندگی کارخانههای فوالد
در کش��ور و مسائل حملونقل ریلی نباید
روی واردات سنگآهن تمرکز کنیم.
وی ادام��ه داد :البته احداث واحدهای
فوالدسازی جدید در سواحل جنوبی کشور
که ه��دف اصلی از اج��رای آنها صادرات
محصوالت تولیدی اس��ت در دس��تور کار
شرکتهای بزرگ از جمله چادرملو است
که یکی از این طرحها در بندر چابهار است
و تامین سنگآهن آن هم از کشور استرالیا
در نظر گرفته شده است.
تق��یزاده عنوان ک��رد :تولیدکنندگان
سنگآهن پیشنهاد کردهاند که دولت در
مس��ائل مربوط به ش��رکتهای خصوصی
سنگآهن و تولیدکنندگان معادن کوچک
از قبی��ل قیمتگ��ذاری ،س��همیهبندی،
عوارض صادراتی دخالتی نکند .وی تصریح
کرد :ما توانایی داریم با فوالدسازان توافق
کنیم نه اینکه دولت برای بخش خصوصی
مبنای نرخ تعیین کن��د ،قیمتها را آزاد
نماید ،ما خودم��ان بازار داخل و صادرات
را در کن��ار هم حفظ میکنیم و نیازی به
وضع عوارض صادراتی نیست.

چشم انداز

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت :این سازمان به
دنبال صفر کردن حوادث ناش��ی از اقدامات غیرایمن
در معادن و صنایع معدنی با توس��عه آموزش ،مهارت
و استفاده از روشهای نوین آموزشی است.
خ��داداد غریبپ��ور پنجش��نبه هفته گذش��ته در
مراس��م افتتاح «پروژه بومیسازی و ساخت شبیهساز
رانندگی دامپتراک» ضمن تبریک هفته دفاع مقدس
و گرامیداشت شهدا ،جانبازان و مجاهدان راه حق در
هش��ت سال اظهار کرد :امروز با بومیسازی و ساخت
شبیهس��از رانندگی دامپتراک ،ش��اهد یک موفقیت
علمی در بخش معدن و صنایع معدنی هس��تیم .ورود
شبیهساز رانندگی دامپتراک به معادن ،جامعه معدنی
را وارد مرحل��ه جدیدی میکند .جا دارد این موفقیت
را به جامعه معدنی کش��ور ،دانشگاههای کشور ،دکتر
یزداندوس��ت (رییس دانش��گاه خواجهنصیر) ،بخش
خصوص��ی انجامدهنده پ��روژه و هم��کاران ایمیدرو
تبریک بگویم.
ریی��س هیات عامل ایمیدرو ب��ا بیان اینکه گرچه
ساخت شبیهساز رانندگی دامپتراک ،موضوع کوچکی
به نظر میرسد اما بخش قابل توجهی از حوادث معادن
روباز مربوط به حوادث ترافیکی اس��ت ،تصریح کرد:
با س��اخت و استفاده از این دستگاه در معادن ،شاهد
کاهش هزینههای مربوط به تلفات انس��انی در بخش
یادش��ده خواهیم بود و ضریب تکرار و شدت حوادث
به حداقل میرسد.
وی افزود :اجرای این پروژه ،جزو افتخارات دانشگاه
خواجهنصیر اس��ت و البته این دانشگاه در بخشهای
دیگر خودروی س��واری و اتوبوس نیز اقدامی مش��ابه

رییس هیات عامل ایمیدرو:

بهدنبال پایان بخشیدن به اقدامات غیرایمن در معادن هستیم

را اجرایی کرده اس��ت .با رییس دانشگاه خواجهنصیر
توافقات��ی صورت گرفت��ه و تفاهمنام��ه همکاری در
زمینههای مهندسی مواد و مکانیک منعقد میکنیم.
برای س��ال جاری ۵۰۰ ،میلیون دالر بومیسازی در
بخش معدن و صنایع معدنی هدفگذاری شده است.
در فوالد قائنات ،تجهیزات بس��یار مهمی بومیسازی
شده که اطالعرسانی خواهد شد.

نمایه

از ابتدای سال جاری تاکنون محقق شد

احیا ،فعالسازی و توسعه  ۵۸معدن

طبق گزارش منتشرش��ده توس��ط وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت (صمت) از ابتدای س��ال  ۱۳۹۹تا
سهشنبه هفته گذش��ته (هشتم مهر ماه) ۵۸ ،معدن
احیا ،فعال و توس��عه پیدا کردهاند .ضمن اینکه برای
 ۱۵۰مع��دن نیز اقدام��ات کلینیک��ی در حال انجام
است.
براس��اس این گزارش از ابتدای امس��ال تا هشتم
مهرماه ۶۶۰ ،معدن در راستای طرح احیا ،فعالسازی
و توسعه معادن کوچکمقیاس شناسایی و اولویتبندی
ش��ده که از این تعداد ب��رای  ۵۸معدن ،هدف محقق
شده است.
روی  ۱۵۰مع��دن اقدامات کلینیکی انجام ش��د و
راهحلهای مختلفی ارائه ش��ده است .ضمن اینکه در
این مدت اقدامات الزم جهت احداث  ۱۲واحد فرآوری
نیز به انجام رسید.

همچنین پایش  ۲۲معدن از  ۱۴۶معدن احیا شده
س��ال  ،۱۳۹۸از دیگر اقدامات در این بازه زمانی بوده
اس��ت .در همین راس��تا بیش از  ۵۲جلس��ه کارگروه
اس��تانی از طریق ویدئوکنفرانس یا حضور در اس��تان
برگزار ش��ده که بیش از  ۱۷جلس��ه با حضور طرفین
تفاهمنامه سرمایهگذاری نیز شده است.
به گزارش ایس��نا ،برگ��زاری مناقصه برای انتخاب
مش��اور به منظور بررس��ی محدودههای اکتشافی ۱۶
استان و عقد قرارداد با سازمان نظام مهندسی ایران به
منظور تکمیل  ۳۰۰۰فرم پرسشنامه مشکالت معدن
از دیگر اقدامات بوده است.
در این مدت فراخوان عمومی سرمایهگذاری به منظور
احداث واحد فرآوری گچ استان کهگیلویهوبویراحمد
نیز اعالم شده و جلسات فعالسازی معادن مس کشور
با کمک شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد.

رش��د بس��یار پایین حوادث در مقابل افزایش ۳۰
درصدی تولید
غریبپور ضمن اش��اره به اینکه توجه به س�لامت
کارکنان و منابع انسانی در اولویت برنامههای ایمیدرو
ق��رار دارد ،گفت :خوش��بختانه با وج��ود افزایش ۳۰
درصدی تولید بخش معدن و صنایع معدنی در س��ال
 ،۱۳۹۸ح��وادث معدنی رش��د بس��یار پایینی (کمتر

از پنج درصد) داش��ته اس��ت .ایمیدرو توجه و تمرکز
خود را به حفظ منابع انس��انی به عنوان باارزشترین
منابع س��ازمانی معطوف ک��رده و پس از آن به حفظ
ماش��ینآالت معدنی کش��ور توج��ه دارد .اکنون در
س��یمان ،مس ،فوالد ،آلومینی��وم و اغلب محصوالت
ای��ن حوزه م��ازاد تولید داریم که اق��دام به صادرات
خواهیم کرد.
ریی��س هیات عامل ایمی��درو با بی��ان اینکه این
س��ازمان تنها به دنب��ال افزایش تولید نیس��ت بلکه
درصدد کیفیسازی تولید است ،گفت :در کنار تولید،
ارتقای بهرهوری در برنامه ایمیدرو قرار دارد و اکنون
با دانش��گاه امیرکبیر در زمینه به��رهوری پروژه اجرا
میکنی��م .ضمن اینکه بهدنبال نوآوری در بخشهای
اکتشاف ،استخراج و فرآوری هستیم.
وی ادامه داد :تامین ماش��ینآالت معدنی از دیگر
اولویتهای ایمیدرو اس��ت و اکنون با شرکت هپکو و
یک ش��رکت خودروساز برای ساخت دامپتراک  ۳۵و
 ۱۲۰تن��ی در حال مذاکره هس��تیم که اگر به نتیجه
برسد ،نقش بسیار مهمی در تامین ماشینآالت معدنی
خواهد داشت.
بن��ا بر این گزارش ،شبیهس��از رانندگی دامپتراک
با مش��ارکت سهجانبه سه بخش دولتی ،دانشگاهی و
خصوصی ساخته ش��د.در این مشارکت ،دو دستگاه
شبیهساز توسط دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی
با حمایتهای مش��ترک ایمیدرو (با همکاری مجتمع
سنگآهن سنگان و پیمانکاران آن شامل کنسرسیوم
اپال کانی و آسفالت طوس) و شرکت صنعتی و معدنی
گلگهر (و آرمانگهر سیرجان پیمانکار آن) ،برای اولین
بار در کشور بومیسازی و ساخته شد.

سال هفدهم یکشنبه  13مهر 1399شماره 4563
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چشمانداز مینی LNGها در جهان

نمایه
خبر

ی اند ادوایز از زیرمجموعههای مخزن
سه سال پیش موسسه مشاوره استراتژ 
فکری پرایس واتر هوس گزارشی منتشر کرد که براساس آن پیشبینی شده
بود پروژههای کوچک  LNGیا مینی LNGها در سالهای آینده با استقبال
زیادی روبهرو خواهد شد.
این پروژههای کمهزینه نسبت به واحدهای عظیم تولید  LNGدر مقیاس
باال ،به سرمایهگذاری بسیار کمتری نیاز دارند و میتوانند در مناطق دورافتاده
نیز فعالیت کنند.
در این گزارش اعالم شده واحدهای مینی  LNGبا وجود داشتن سهم بازار
کوچک ،از سودآوری قابلتوجهی برخوردار بوده و فرصتهای زیادی برای توسعه
آن وجود دارد .این طرحها میتوانند با کارایی بیشتر ،تقاضای رو بهرشد بازار
نظیر کشتیها و کامیونها را تامین کنند .این سوخت در مقایسه با نفت کوره و
گازوییل دوستدار محیطزیست است.
واحده��ای مین��ی  LNGدر نیروگاههای دورافتاده تولید برق تاسیس��ات
صنعتی و شهرهای کوچک فاقد اتصال به شبکه سراسری نیز از کارایی باالیی
برخوردار هستند.
با توجه به اینکه گاز طبیعی از سایر سوختهای فسیلی پاکتر است ،میتواند
به عنوان سوخت مصرفی صنعت کشتیرانی استفاده شود .نفت کوره مصرفی

«جهانصنعت» -در حالی قرار است طرح
برق امید توسط وزارت نیرو از اول آبان ماه اجرایی
ش��ود که برخی از کارشناسان معتقدند اجرای
طرح برق امید نهتنها از لحاظ اقتصادی نتیجه
مطلوبی ندارد بلکه اینگونه تصمیمات تاثیرات
مستقیم و آسیبزایی را به جنبههای اجتماعی
و فرهنگی و حتی در بلندمدت به اقتصاد جامعه
وارد خواهد کرد.
صنع��ت برق طی  ۴۰س��ال اخی��ر بهطور
متوس��ط با  7/1درصد رشد مصرف روبهرو بود
که باالترین میزان در مقایسه با متوسط جهانی
است و پاس��خگویی به چنین رشدی نیازمند
دو برابر ش��دن تاسیسات نیروگاهی ،خطوط و
پستها و اختصاص ساالنه نزدیک به  ۱۰۰هزار
میلیارد تومان س��رمایهگذاری است که از نظر
منابع امکانپذیر نیست هر چند به لحاظ فنی از
توانمندی الزم برخورداریم.
از س��وی دیگ��ر محدودیت مناب��ع انرژی
موضوع مهمتری است بهطوری که سال گذشته
محدودی��ت س��وخت گاز که س��وخت اصلی
نیروگاهها محس��وب میشود ،صنعت برق را به
اس��تفاده از  ۱۰میلیارد لیتر گازوییل به ارزش
چهار تا پنج میلیارد دالر مجبور س��اخت و این
میزان براب��ر با  ۱۵درصد از کل انرژی مصرفی
نیروگاههاست.
این در ش��رایطی است که هر سه کیلووات
س��اعت کاهش مصرف برق با صرفهجویی در
مصرف یک لیتر گازوییل برابر است ۳۳ .درصد
انرژی در بخش خانگی مصرف میش��ود و این
بخش سهم ۵۰درصدی در پیک نیز دارد بنابراین
سرمایهگذاری در بخش خانگی در هر دو بخش
پیک و انرژی حائز اهمیت است.
در همین راس��تا و برای تشویق مشترکان
به مصرف بهینه طرح برق امید در دس��تور کار

این کشتیها ،بسیار آالینده است .این بازار برای مینی LNGها ،بسیار جذاب
و سودآور خواهد بود .مدیران صنعت کشتیرانی دریافتهاند باید با مصرف نفت
کوره وداع کنند .آنها خواهان تغییر و به صورت فعال در حال یافتن گزینههای
پاکتر هستند.
شرکتهای دارای طرحهای مینی  LNGباید از شرایط کنونی برای کسب
س��هم بازار و تثبیت جایگاه خود بهره ببرند .در گزارش موسسه استراتژیاند
ادوایز آمده اس��ت :با گرم ش��دن بازار  ،LNGمدیران واحدهای مینی LNG
باید به سرعت خود را برای رقابت و نقشآفرینی مهیا کنند .در حوزه سوخت
کشتیها و نیروگاههای برق مناطق دورافتاده ،واحدهای مینی  LNGجذابیت
زیادی دارند.اما باید راهبردهای تجاری مناسبی نیز توسط این پروژهها در پیش
گرفته ش��ود مثال همکاری با اعضای زنجیره تامین  LNGیک ضرورت برای
واحدهای مینی  LNGبه شمار میرود .کارشناسان معتقدند برای فراگیری این
فناوری نوظهور باید واحدهای کوچک تولید  LNGاز انعطافپذیری خود به
عنوان برگ برنده یاد کنند.
سرینیواسا پاچیپولوسو از کارشناسان حوزه  LNGو گاز طبیعی میگوید:
زنجیره تولید و توزیع و مصرف  LNGباید به صورت کامل پیادهسازی و عملیاتی
شود .این زنجیره ارزش از تولید گاز طبیعی آغاز شده و پس از پاالیش ،مایعسازی
و صادرات از طریق مخازن و تانکرهای ویژه تا مخازن نیروگاهها و کامیونها تداوم
مییابد.هماکنون سه سال از انتشار این گزارش میگذرد و تعدادی از بازیگران

بزرگ بازار انرژی به این موضوع توجه کردهاند .مثال در آمریکای شمالی ،مینی
LNGها با رشدی چشمگیر در حال توسعه هستند .وبگاه گسورد در گزارشی
اعالم کرده آمریکای ش��مالی دارای بیشترین ظرفیت پروژههای مینی LNG
در حال ساخت در دنیاست .در افق سال  ۲۰۲۴رشد ظرفیت این طرحها ۳۷
درصد پیشبینی شده است.
در گزارش موسسه گلوبال دیتا اعالم شده در پنج سال آینده ،ساالنه 7/270
میلیون تن به ظرفیت پروژههای مینی  LNGآمریکای شمالی افزوده خواهد
ش��د .بخش��ی از این پروژهها به صورت کامل راهاندازی شده و تعدادی نیز وارد
پیشراهاندازی خواهند شد.
گفته میشود  ۲۶پایانه مینی  LNGدر پنج سال آینده در آمریکای شمالی
افتتاح خواهد شد .هفت پایانه در حال ساخت و  ۱۹پایانه دیگر در مرحله مطالعه
و برنامهریزی است .پایانههای براون تون یک و دو ،مهمترین پایانههای در حال
ساخت با ظرفیت  2/120میلیون تن هستند.
میدانهای گاز کوچک و گاز شیل بهترین گزینه برای توسعه مینی LNG
هستند.
کارآفرینان توسعهدهنده میادین گاز شیل با دهها میلیاردها دالر از این فناوری
میتوانند برای توسعه بازار خود بهره ببرند .تقاضای گاز طبیعی در حال افزایش
است و مینی LNGها باید برای تداوم حضور در بازار و رشد سهم خود تالش
کنند .عصر رقابت آغاز شده است.

«جهانصنعت» ابعاد طرح برق امید توسط بدهکارترین وزارتخانه را بررسی میکند

به نام ملت به کام دولت

قرار گرفته است .بر اساس این طرح حدود 8/5
میلیون مش��ترک که در دسته کممصرف قرار
دارند ،از تخفیف صددرصدی بهرهمند خواهند
ش��د و مشترکان خوشمصرف هم میتوانند با
رعایت نکاتی ساده ،خود را به جرگه کممصرفها
برس��انند و از تخفی��ف صددرصدی بهای برق
مصرفی بهرهمند شوند.
در این میان اما س��والی که مطرح میشود
این است که با وجود مشکالت بودجهای دولت
منابع مالی این طرح از کجا تامین خواهد شد و

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
ش��ش دانگ آپارتمان مس��کونی تحت پالک باقیمانده 23فرعی از  -3184اصلی بخش  4قزوین ذیل ثبت 45618
صفحه 261دفتر  178ملکی آقای س��یدهادی حاجیمیری به مس��احت  182/15مترمربع با حدود اربعه :ش��ماال در
15قسمت که قسمتهای  2و  6و10و 14شرقی و  4و  8و  12غربیاش پنجره و دیواریست به فضای کوچه ،شرقا
اول به راه پله مشاعی دیوار فاصل اشتراکی است دوم به صورت پخی درب و دیواریست به راه پله مشاعی مزبور
سوم در دو قسمت که قسمت اول به صورت پنج و قسمت دوم شمالی است به راهپله مشاعی دیوار فاصل اشتراکی
اس��ت چهارم دیواریس��ت به پالک 292فرعی پنج در سه قسمت که قسمت اول جنوبی و سوم شمالی است پنجره
و دیواریست به بوگیر مشاعی ششم دیواریست به پالک آپارتمان 292فرعی ،جنوبا در 13قسمت که قسمتهای
2و6و 10شرقی و 4و8و 12غربی است پنجره و نرده و دیواریست به فضای حیاط مشاعی ،غربا دیواریست به پالک
10فرعی ،حدود انباری :شماال اول دیواریست به محوطه مسقف مشاعی دوم به توالت مشاعی فاصل اشتراکی است،
شرقا دیوار به دیوار پالک 292فرعی ،جنوبا به قطعه سوم این طبقه دیوار فاصل اشتراکی است ،غربا درب و دیواریست
به محوطه مسقف مشاعی پیلوت.
پالک فوق بنا به نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده 10335مورخ  1398/07/13واقع در قزوین
کوچه لطافت پالک 50طبقه سوم -به انضمام انباری قطعه 2تفکیکی به مساحت  11/60مترمربع واقع در همکف با
قدرالسهم از مشاعات و مشترکات طبق قانون آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن .ساختمان مذکور با نمای سنگ
به صورت پیلوت و3طبقه مسکونی است قدمت بنا حدود 22سال میباشد واحد دارای درب چوبی دارای هال و
پذیرایی با کف پوش طرح چوب و دیوار نقاشی آشپزخانه با کف سرامیک و دیوار کاشی و کابینت چوبی دارای
 3اطاق خواب با کف سرامیک و دیوار نقاشی و نرده چوبی پیلوت کف سنگ و دیوار تا  1/5متر سنگ و مابقی
نقاشی دارای انشعابات آب و برق و گاز است .با توجه به موقعیت متراژ و دسترسی و قدمت بنا و دیگر عوامل
موثر میزان ارزش کل واحد شامل عرصه اعیان و سهم از مشاعات و مشترکات مطابق قانون تملک آپارتمانها
و انشعابات کال برابر  11/625/000/000ریال تعیین و اعالم گردید .ملک بنا به اعالم بستانکار در ید مالک میباشد
و برابر اسناد رهنی شماره  49450و  56002مورخ  1378/12/23و  1384/02/11دفتر اسناد رسمی شماره
126تهران در رهن بانک رفاه کارگران قرار دارد و به موجب پرونده نیابتی کالسه  9500551در اجرای اسناد
قزوین در حال اجرا میباشد .شش دانگ ملک موصوف در اجرای پرونده فوق از ساعت 9صبح الی 12ظهر هر
روز یکشنبه مورخ  1399/07/27محل اداره اجرای اسناد رسمی قزوین -به نشانی قزوین خیابان پادگان جنب
کوچه زاکانی از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از
طرف خریدار فروخته میشود فروش کال نقدی میباشد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت نزد بانک مرکزی به شماره حساب IR480100004077013207910608
با شناسه واریز بانک مرکزی به شماره  967108577101321400020745400001و حضور خریدار یا نماینده
قانونی او در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز
از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به
حس��اب س��پرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل اس��ترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .بدهی
های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها
باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده و انتقال سند اعم از اینکه رقم قطعی آنها
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد
در روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد.
تاریخ انتشار1399/07/12 :
حسن کیایی -رییس اداره اجرای اسناد رسمی قزوین
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20و
برابر رای شماره  139960306005005018مورخ  99/07/01هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ثبتی نیشابور ،تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمدرضا شفیعیزاده فرزند علیاصغر نسبت به شش دانگ یک
باب ساختمان به مساحت  285مترمربع از پالک شماره  777فرعی مجزی شده از  57فرعی از  3اصلی واقع در اراضی
ده جیلوگر بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز شده است.
بنابراین به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین
نامه مربوط ،این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و
در روستاها رای هیات الصاق میشود تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک ،تسلیم و رسید اخذ کنند .معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت میکند و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول99/07/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/07/28 :
 858مالف -علی امینی -رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور م��واد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1390/09/20و برابر رای ش��ماره  139960306005005198مورخ  99/07/07هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیش��ابور ،تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم معصومه بندانیمقدم فرزند
غالم نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  74/90مترمربع از پالک شماره  24فرعی از  3اصلی
واقع در اراضی گذر ده جیلوگر بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمدکاظم
عراقی فرزند محمدعلی محرز شده است.
بنابراین به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آییننامه
مربوط ،این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در
روستاها رای هیات الصاق میشود تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک،
تسلیم و رسید اخذ کنند .معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت میکند و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول99/07/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/07/28 :
 865مالف -علی امینی -رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

این طرح چه هزینهای برای وزارت نیرو به عنوان
بدهکارترین وزارتخانه دولت خواهد داشت؟
در این راس��تا حمیدرض��ا صالحی رییس
کمیس��یون ان��رژی ات��اق بازرگانی ای��ران به
«جهانصنع��ت» گفت :این طرح بیش از آنکه
طرحی اقتصادی و کارآمد باشد ،طرحی سیاسی
و فرهنگی اس��ت که قدرت ای��ن را دارد که در
شرایط فعلی اقتصاد ،فضای دلگرمکنندهای را
برای برخی از مشترکین ایجاد کند.
به گفته وی با توجه به اینکه طرح برق امید

درگاه مصرف بسیار کمی را در جدول مصرف به
خود اختصاص میدهد بنابراین تاثیر بسزایی در
بازار انرژی نخواهد داشت و قاعدتا در معادالت
ب��ازار مصرف انرژی خصوصا در حوزه اقتصادی
ملموس نخواهد بود.وی با بیان اینکه تاثیر طرح
برق امید بر اقتصاد برق ایران بسیار جزیی است
اف��زود 8/5 :میلیون خانواری که در این طرح از
تخفیف صددرصدی برخوردار خواهند شد ،سهم
باالیی در درآمد دولت ندارند بنابراین این طرح
از لحاظ مالی هزینهای را به وزرات نیرو تحمیل
نخواهد کرد.صالحی معتقد است که دولتها با
رایگانپردازی س��عی در جلب افکار عمومی و
به نوعی حکمرانی توسط خرج کردن از جیب
مردم به نفع جبران اعتماد از دس��ت رفته ملی
دارند .همانطور که در دوره قبل با پرداخت یارانه
افکار عمومی را جلب و آرای مردمی را از آن خود
کردند این بار هم میخواهند با طرح برق رایگان
به سمت توسعه اعتماد ملی حرکت کنند.
به گفته رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
ای��ران اگرچه نباید بازار مص��رف را به دریافت
خدمات رایگان عادت داد اما هزینهای که توزیع
برق رایگان برای کشور خواهد داشت در مقابل
هزینههایی که بابت فساد و سوءمدیریتها در
کشور متحمل شدیم بسیار ناچیز است و جای
بحثی نمیگذارد.
حمیدرضا صالحی ب��ا بیان اینکه این طرح
بیشتر جنبه سیاسی و اجتماعی دارد گفت :اما

بزایی
اینگونهتصمیماتتاثیراتمستقیموآسی 
را به جنبههای فرهنگی و اجتماعی و همچنین
در بلندمدت به اقتصاد جامعه وارد خواهد کرد.
در این رابطه سپهر برزیمهر دبیر سندیکای
صنع��ت برق ایران نیز معتقد اس��ت برق امید
میتوان��د به یک چالش برای صنعت برق بدل
شود؛ مگر اینکه پیش از عرضه هیجانی امید به
اقشار کمدرآمد یا روستایی ،برای تامین منابع
مالی مورد نیاز آن چارهای اندیشیده شود.
ی کردن یک طرح
به گفته برزیمهر ،اجرای 
جدی��د برای ارائه برق به عنوان خدمتی رفاهی
به اقش��ار کمدرآمد ،فارغ از ابعاد اجتماعی آن
مشمول پیشنیازهایی حیاتی است که تامین
نقدینگی مهمترین آن است.همچنین برزیمهر
معتقد است که کوتاهترین و در دسترسترین
ی کردن ط��رح برق امید،
راه��کار ب��رای اجرای 
واقعیکردن قیمت برق برای صنایع پرمصرف با
حاشیه سود باالست.
اگر این صنایع قیمت واقعی برق را پرداخت
کنند و بهای این کاالی استراتژیک برای سایر
بخشها هم با یک شیب مالیم منطقی به سمت
واقعیشدن حرکت کند ،آنوقت دولت میتواند
از طریق عرض��ه برق رایگان به یکی از وظایف
ذاتی خود که حمایت از اقشار کمدرآمد است،
تا حدی عمل کند.
به گفته برزیمهر ،سیاستهای حمایتگرانه
دولت باید در س��اختار یک برنامه هدفمند ،با
پیشبینی منابع مورد نیاز شکل بگیرد ،در غیر
این صورت مانند همه سالهای گذشته ،پیشبرد
اهداف کالن صنعت برق باید از محل منابع بخش
خصوصی انجام گیرد.البته که فعاالن این صنعت
هم برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای
پروژهها چارهای جز اخذ تسهیالت گرانقیمت
بانکی ندارند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور م��واد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1390/09/20و برابر رای ش��ماره  139960306005005024مورخ  99/07/01هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیش��ابور ،تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمدحسین بهادری فرزند
محمدمهدی نس��بت به ش��ش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  69/52مترمربع از پالک شماره  197فرعی
از  232اصلی واقع در اراضی نجفآباد بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه
لگزی محرز شده است.
بنابراین به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آییننامه
مربوط ،این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در
روستاها رای هیات الصاق میشود تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک،
تسلیم و رسید اخذ کنند .معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت میکند و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول99/07/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/07/28 :
 839مالف -علی امینی -رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20
و برابر رای شماره  139960306005005209مورخ  99/07/07هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر
در واحد ثبتی نیش��ابور ،تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم س��کینه افروزمنش فرزند محمدحسین نسبت به شش
دانگ یک باب ساختمان به مساحت  103/25مترمربع از پالک شماره  111فرعی از  13اصلی واقع در اراضی گذر
شوری بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای سیدحسن نژادحسینی فرزند سیدابراهیم
محرز شده است.
بنابراین به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین
نامه مربوط ،این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و
در روستاها رای هیات الصاق میشود تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک ،تسلیم و رسید اخذ کنند .معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت میکند و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول99/07/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/07/28 :
 866مالف -علی امینی -رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور م��واد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1390/09/20و براب��ر رای ش��ماره  139960306005005037م��ورخ  99/07/01هی��ات اول موضوع ماده
یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیش��ابور ،تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم معصومه طاهری فرزند
عبدالحسین نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  47/10مترمربع از پالک شماره ( 1/2یک دوم)
فرعی از  10اصلی واقع در اراضی گذر جهانآباد بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی
آقای رجبعلی عنبری فرزند حسن محرز شده است.
بنابراین به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آییننامه
مربوط ،این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در
روستاها رای هیات الصاق میشود تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک،
تسلیم و رسید اخذ کنند .معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت میکند و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول99/07/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/07/28 :
 860مالف -علی امینی -رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860318603012579مورخ 1398/10/25هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض خانم شهربانو
صحتبرمچه فرزند جمشید به شماره شناسنامه  1028صادره از رشت در قریه گرفم در شش دانگ یک قطعه زمین
مشتمل بر ساختمان به مساحت 13779مترمربع پالک فرعی 564از اصلی 83مفروز مجزی از پالک 3از اصلی 83واقع
دربخشچهاررشتخریداریازمالکرسمیآقایجمشیدصحتبرمچهمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموم
مراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهيميشوددرصورتيكهاشخاصنسبتبهصدورسندمالكيتمتقاضياعتراضي
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرفمدتيكماهازتاريختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاييتقديمنمايند.بديهياستدرصورتانقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/13 :
 1616مالف -حسین اسالمیکجیدی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20
و برابر رای شماره  139960306005005023مورخ  99/07/01هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر
در واحد ثبتی نیشابور ،تصرفات مالکانه و بالمعارض خانوم عذرا کریمی فرزند علی محمد نسبت به شش دانگ یک
باب ساختمان به مساحت  91/25مترمربع از پالک شماره  30فرعی از  15اصلی واقع در اراضی فاروب رومان بخش
 5حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای احمد سکاکی فرزند صفرعلی محرز شده است.
بنابراین به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آییننامه
مربوط ،این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در
روستاها رای هیات الصاق میشود تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک،
تسلیم و رسید اخذ کنند .معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت میکند و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول99/07/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/07/28 :
 863مالف -علی امینی -رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20
و برابر رای شماره  139960306005005276مورخ  99/07/07هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر
در واحد ثبتی نیشابور ،تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای سیدمهدی رباطی فرزند سیدرضا نسبت به شش دانگ یک
باب ساختمان به مساحت  100مترمربع از پالک شماره  81فرعی از  41اصلی واقع در اراضی کاظم آباد بخش 12
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی حاجیه خانم مختاری محرز شده است.
بنابراین به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آییننامه
مربوط ،این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در
روستاها رای هیات الصاق میشود تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک،
تسلیم و رسید اخذ کنند .معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت میکند و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول99/07/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/07/28 :
 99/105مالف -علی امینی -رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139960318603007653مورخ  1399/06/05هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه دو رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض
آقای منصور رجبینژاد چوبری فرزند مختار به شماره شناسنامه  4286صادره از رشت در قریه شالکو در شش دانگ
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  203/75مترمربع پالک فرعی  39506از اصلی  77مفروز مجزی
از پالک  253از اصلی  77واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای محمد واحدیمقدسی اصلی
محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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 اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/13 :
 1543مالف -حسین اسالمیکجیدی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
آگهی حصر وراثت
خانم گلبهار پرکانش��مسآبادی دارای شناس��نامه شماره  1007به شرح دادخواست به کالسه  276/99از این
ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بمانخانم شاهینیشمسآبادی
ب��ه شناس��نامه  183در تاری��خ  99/6/22اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حینالفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -1نام و نامخانوادگی :گلبهار پرکان شمسآبادی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  1007فرزند متوفی
 -2نام و نامخانوادگی :زیبا پرکان شمسآبادی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  18فرزند متوفی  -3نام
و نامخانوادگی :شیرین پرکان شمسآبادی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  23فرزند متوفی  -4نام و
نامخانوادگی :طوبی پرکان شمسآبادی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  10فرزند متوفی.
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را يك مرتبه آگهي مينمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و
يا وصيتنامه از متوفي نزد اوباش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف شماره  18شهرکرد
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139960318603007001مورخ  1399/05/25هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه  2رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض
آقای سیاوش اقدسیمازندرانی فرزند حاجیآقا به شماره شناسنامه  790صادره از آمل در قریه شالکو در سه
دانگ مش��اع از ش��ش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  195متر مربع پالک فرعی 39557
از اصلی  77مفروز مجزی از پالک  347از اصلی  77واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای
محمدعلی هدایتیش��الکوهی محرز گردیده اس��ت ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشود .در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند
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.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/07/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/28 :
 1735مالف -حسین اسالمیکجیدی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
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خبر

سقوط قیمت نفت با شیوع کرونا در کاخ سفید

قیمت هفتگی نفت به دنبال موج دوم کرونا در جهان و مثبت شدن تست کرونای
رییسجمهوری آمریکا با کاهش همراه شد.
قیمت نفت هفته گذشته را در ادامه روند کاهشی خود طی کرد .هر چند این
کاه��ش در ابتدای هفته کم نوس��ان بود ام��ا روز جمعه و بعد از اعالم خبر ابتالی
رییسجمهوری آمریکا به کرونا،شدت گرفت .تا آنجا که در یک روز طالی سیاه
حدود چهار درصد از ارزش خود را از دست داد.
در کن��ار این موضوع،نگرانیه��ا به عدم پایبندی اعضای اوپکپالس به توافق
کاهش تولید در سال آینده میالدی نیز فشار مضاعفی بر قیمت نفت آورده است.
جان کیلداف ،تحلیلگر بازار نفت در موسسه اگین کپیتال در نیویورک گفت« :هفته
سختی بوده است و اکنون خبر ابتالی رییس جمهوری به کرونا یک شوک دیگر
به بازارها وارد کرده است ».وی افزود« :همهگیری کرونا بیش از همه بازارها بر بازار
نفت تاثیر گذاشته است».این هفته آمار قربانیان کرونا از مرز یک میلیون نفر گذشت
و چندین کشور اقدام به تشدید محدودیتهای اجتماعی کردند.بر اساس این گزارش،
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در پایان معامالت روز جمعه با یک دالر و
 66سنت معادل  4/1درصد کاهش به  39دالر و  27سنت رسید .قیمت نفت برنت
در این هفته هفت درصد افت داشت .قیمت نفتخام آمریکا نیز در پایان معامالت
روز گذشته با یک دالر و  67سنت معادل  4/3درصد افت به  37دالر و پنج سنت
رس��ید و افت هفتگی هش��ت درصدی را به ثبت رساند.بر اساس اعالم وزارت کار
آمریکا روند ترمیم بازار کار این کشور در ماه سپتامبر کند شده و تعداد فرصتهای
شغلی ایجاد شده در بخش غیرکشاورزی این کشور با  661هزار مورد افزایش مواجه
شده است .این در حالی است که در ماه آگوست  1/49میلیون شغل جدید ایجاد
شده بود.مثبت شدن تست کرونای دونالد ترامپ در فاصله یک ماه مانده تا انتخابات
ریاستجمهوری این کشور ،عالوه بر آنکه کاهش قیمت نفت را رقم زد همچنین
باعث شد تا بازارهای مالی نیز با ریزش ارزش سهام مواجه شوند.

جبران کاهش صادرات نفت امارات
با افزایش فروش عربستان

افزایش صادرات نفت عربستان سعودی در ماه سپتامبر ،صادرات کمتر امارات
متحده عربی را که درصدد جبران مازاد تولید ماه آگوست بود ،جبران کرد و فروش
تولیدکنندگان خاورمیانهای اوپک را برای سومین ماه تقریبا ثابت نگه داشت.
به گزارش ایسنا ،صادرات نفت عربستان سعودی در ماه سپتامبر بیش از ۴۸۰
هزار بشکه در روز افزایش یافت و تقریبا کاهش صادرات امارات متحده عربی را جبران
کرد .صادرات نفت کویت و عراق به میزان اندکی افزایش داشت.
بررسی آمار رهگیری نفتکشها توسط بلومبرگ نشان داد این چهار کشور ماه
میالدی گذشته مجموعا  13/61میلیون بشکه در روز نفت و میعانات صادر کردند
که  ۱۶۴هزار بشکه در روز در مقایسه با آگوست افزایش داشت.
جریان صادرات این چهار کشور که بیش از  ۷۰درصد از تولید اوپک را تشکیل
میدهند ،به کرهجنوبی افزایش یافت اما به سایر خریداران از جمله چین کاهش
داشت.عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و کویت صادرات نفت به کرهجنوبی
را در س��پتامبر مجموعا  ۳۵۰هزار بش��که در روز افزایش دادند که بیش از دو برابر
میزان کاهش صادرات عراق بود.مجموع صادرات نفت از منطقه خلیج فارس به هند
در سپتامبر کاهش داشت زیرا فعالیت پاالیشگاهی در این کشور در بحبوحه شیوع
ویروس کرونا و ضعیف ماندن تقاضا برای دیزل ،پایین ماند .صادرات حدود  ۴۶۰هزار
بشکه در روز یا معادل  ۱۷درصد کمتر از میانگین مشاهده شده در  ۱۲ماه گذشته
ت��ا آوریل بود.ص��ادرات به آمریکا هم به روند نزولی ادامه داد و به پایین  ۲۵۰هزار
بشکه در روز رسید .تنها یک نفتکش سوئزمکس که حامل یک میلیون بشکه نفت
بود ،ماه گذشته عراق را به مقصد آمریکا ترک کرد .صادرات از عربستان سعودی در
سپتامبر به  ۱۸۳هزار بشکه در روز در مقایسه با  ۲۴۲هزار بشکه در روز در آگوست
کاهش یافت.افزایش صادرات از سوی عراق و کویت به چین با فروش کمتر عربستان
س��عودی و امارات متحده عربی به این کشور کامال جبران شد و برآوردهای اولیه
نشان میدهد حجم نفتی که از منطقه خلیج فارس به چین ارسال شد ۱۰۰ ،هزار
بشکه در روز در مقایسه با آمار آگوست کاهش داشته است.صادرات نفت و میعانات
تولیدکنندگان این منطقه به ژاپن در سپتامبر کاهش داشت و افزایش  ۱۰۰هزار
بشکه در روز صادرات کویت با کاهش مشابه صادرات عربستان سعودی و امارات
متحده عربی جبران شد .مجموع صادرات به ژاپن  ۷۰۰هزار بشکه در روز معادل
 ۳۰درصد پایین سطح سه ماهه اول ماند که ویروس کرونا هنوز شیوع پیدا نکرده
و تقاضا را کاهش نداده بود.بر اساس گزارش بلومبرگ ،این آمار شامل صادرات نفت
از شمال عراق که از طریق بندر سیهان ترکیه انجام میشود و صادرات نفت امارات
متحده عربی از ساحل اقیانوس هند و بنادر دریای سرخ عربستان سعودی نبوده است.
آمار صادرات به هر کدام از مقصدها ممکن است دستخوش تغییر شود به خصوص
زمانی که کشتیها از نقاط ترانزیتی مانند سنگاپور و کانال سوئز میگذرند.
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  139960318603006998مورخ  1399/05/25هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه  2رشت ،تصرفات مالکانه
بالمعارض آقای ناصر وهابی املشی فرزند صادق به شماره شناسنامه  31صادره از املش در قریه شالکو در سه
دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  195مترمربع پالک فرعی 39557
از اصلی  77مفروز مجزی از پالک  347از اصلی  77واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای
محمدعلی هدایتیشالکوهی محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند
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.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/07/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/28 :
1737مالف -حسین اسالمیکجیدی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13986031860318603003038مورخ 1398/05/17هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض خانم
معصومه نوروزی بداغی فرزند رجب به شماره شناسنامه 776صادره از خمام در قریه کیژده در سه دانگ مشاع از شش
دانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانبهمساحت 102/8مترمربعپالکفرعی 3713ازاصلی 78مفروزمجزیازپالک
 41از اصلی 78واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای حسین مقدمکیژدهی محرز گردیده است ،لذا به
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهيميشود.درصورتيكهاشخاصنسبتبهصدورسندمالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/07/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/28 :
 1716مالف -حسین اسالمیکجیدی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
آگهی دادنامه
آقای بهرام نادریبنی فرزند علی مجهولالمکان همسر شما برابر دادنامه شماره  9809973834400357شعبه اول
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن با بذل مقداری از مهریه تقاضای ثبت طالق نموده است لذا الزم است ظرف مدت
یک هفته پس از انتشار آگهی در این دفترخانه به آدرس شهرستان بن خیابان ملت فرعی 6طبقه زیرین بانک رفاه حاضر
شوید در غیر این صورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد.
مسعود فروزندهجونقانی سردفتر ازدواج  37و طالق  21شهرکرد
آگهی مفقودی
برگه سبز ،سند کمپانی ،کارت ماشین وسیله نقلیه پژو  ،206تیپ206 TU3 :
مدل ،1396 :به رنگ مشکی متالیک ،به شماره موتور165 A0115966 :
شماره شاسی  ،NAAP03EE0HJ087045 :وشماره انتظامی :ایران  788 -20ص ،11
همگی بهنام خانم پریسا شیریسقرلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
ضمنا وکالتنامه شماره  32165بهنام آقای حسین اسکندری به خانم پریسا شیری سقرلو و وکالتنامه شماره 33069
بهنام خانم پریسا شیریسقرلو به خانم زهرا علی کاهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا
میشود با شماره  09120162283تماس حاصل نماید .
ورامین
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139860318603003039مورخ  1398/05/17هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه  2رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض
آقای مصطفی داب فرزند ناصر به ش��ماره شناس��نامه  107صادره از رش��ت در قریه کیژده در سه دانگ مشاع از
شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  102/8مترمربع پالک فرعی  3713از اصلی  78مفروز
مجزی از پالک  41از اصلی  78واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای حسین مقدمکیژدهی محرز
گریده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود .در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/07/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/28 :
1718مالف -حسین اسالمیکجیدی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
آگهی مفقودی
س��ند کمپانی وانت خودرو مزدا تیپ  1600مدل  1369به رنگ زیتونی متالیک به ش��ماره شاسی  69605707و به
شماره موتور  188896و به شماره پالک 82471ب 96به نام عبدالخالق ابراهیمی ناغانی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
شهر کرد
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تشدید محدودیتهای کرونایی در پایتخت

خبر

 ۳۵۲۳ابتال و  ۱۷۹فوتی جدید کرونا

میانگینسنقربانیانکرونا

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت :میانگین سن فوت
بیماران مبتال به کرونا در بیمارستانهای تامین اجتماعی ۶۹سال است.
ابوالفضل آفریده افزود :بر اساس آخرین آمار ،شمار مبتالیان به ویروس کرونا تا
نیمه اول شهریور سال ،۹۹پنج هزار و ۷۵۹نفر برآورد شده که از این تعداد ،نزدیک
به چهار هزار و  ۵۰۰نفر از پرسنل تامین اجتماعی بودهاند.
وی با بیان اینکه ۲۶نفر از پرسنل تامین اجتماعی نیز به دلیل ابتال به کرونا جا ن
باختهاند ،خاطرنشان کرد :در حال حاضر روند ابتال به بیماری و همچنین بستری
در مراکز بهداشت و درمان افزایش یافته و روزانه به طور متوسط بیش از  ۲۰۰نفر
از شهروندان در سراسر کشور در بیمارستانهای تامین اجتماعی بستری میشوند.
بیش از ۷۷درصد از مرگومیر بیماران مبتال به کرونا مربوط به سالمندان باالی۶۰
سال است که  ۵۷درصد را مردان و  ۴۳درصد را زنان تشکیل میدهند.

ابتالی ۵معلم کرمانی به کرونا

شوپرورش استان کرمان با اشاره به ابتالی پنج نفر از معلمان
مدیرکل آموز 
شهر کرمان به کرونا افزود ۱۲ :هزار معلم در شهر کرمان داریم و با توجه به رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،به نظر بنده این افراد در مدارس مبتال به کرونا نشدهاند.
احمد اسکندرینسب ظهر دیروز  ۱۲مهرماه در جلسه استانی ستاد مدیریت
کرونا اظهار کرد :در مدارس استان کرمان هیچ موردی از ابتالء دانشآموزان به کرونا
نداشتهایم و رعایت پروتکلها در مدارس خیلی سختگیرانه است.
وی با اشاره به ابتالی پنج نفر از معلمان شهر کرمان به کرونا افزود ۱۲ :هزار
معلم در شهر کرمان داریم و با توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی به نظر بنده
این افراد در مدارس مبتال به کرونا نشدهاند .در کل استان کرمان چهار نفر معلم
بستری مبتال به کرونا داریم.
شوپرورش استان کرمان با اشاره به اینکه  ۶۶۰هزار دانشآموز
مدیرکل آموز 
در استان داریم ،گفت :حدود  ۲۵۰هزار از این دانشآموزان امکانات الکترونیکی و
ابزار استفاده از آموزش مجازی را ندارند.

ابتالی 2نفر در شورای شهر تهران به کرونا

سخنگوی شورای شهر تهران در رابطه با آخرین وضعیت ابتالی کرونای اعضای
شورای شهر تهران توضیح داد.علی اعطا در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه فردای
شورای شهر تهران برگزار خواهد شد ،اظهار کرد :تا این لحظه بنایی بر عدم برگزاری
جلسه شورای شهر نیست و طبق برنامه جلسه شورا برگزار خواهد شد.
وی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت اعضای مبتال شده به کرونا خاطرنشان
کرد :روز گذش��ته که با خانم زه��را صدراعظم نوری صحبت میکردم وضعیت
جسمانیشان همچنان طی روزهای گذشته تغییری پیدا نکرده است .همچنین
خانم نژادبهرام نیز فکر میکنم تستشان مثبت بوده ولی وضعیت جسمی ایشان
حادنیست.
سخنگوی شورای شهر تهران در رابطه با وضعیت سایر اعضای شورای شهر نیز
گفت :یکی ،دو نفر دیگر مشکوک بودند که تست دادند و مشخص شد که مبتال به
کرونا نیستند و تنها همین دو عضو شورا به کرونا مبتال شدهاند.

مهدیه بهارمست -با گذشت
نزدیک به هش��ت ماه از گسترش
کووید 19در ایران تا لحظه نگارش
این گزارش و طبق آمارهای رسمی
 ۲۶هزار و  ۷۴۶تن بر اثر این ابتال
به این ویروس جان باختند .تاکنون
 216کش��ور درگی��ر کروناویرس
ش��دهاند ک��ه براس��اس آمارهای
س��ازمان بهداش��ت جهانی تعداد
کل مبتالیان سراسر جهان به 34
میلیون تن رسیده و بیش از یک
میلیون تن فوت کردهاند .با توجه به
این شرایط هر دولتی برای کنترل
کرونا تمهیداتی را اندیشیده است.
بهطور مثال کشور ترکیه از همان
روزه��ای ابتدایی حداقل به مدت
یک هفته کالنشهرها را قرنطینه
کام��ل ک��رد و اکنون اگ��ر فردی
در خیابان ماس��ک نداشته باشد
باید جریمه ه��زار لیری پرداخت
کند .البته این جریمه در صورتی
اعمال ش��د که از هم��ان روزهای
ابتدایی گسترش کرونا در ترکیه،
دول��ت برای هر خانواری به تعداد
افراد ماس��ک و مای��ع ضدعفونی
به ص��ورت رایگان ب��ه در منازل
فرستاد .سایر کشورهای دیگر هم
از تجارب یکدیگر استفاده کردند
و با زیرساختهای مناسب و حل
مش��کل کمبود و گرانی ماس��ک
مجازاتهای نق��دی برای افرادی
که پروتکلهای بهداشتی را رعایت
نمیکنند در نظر گرفتند .همین
ام��ر موجب ش��د در کش��ورهای
دیگر نس��بت به ایران کرونا کمی
مهار شود.
حال رییس س��تاد فرماندهی
مقابله با کرونا در کالنشهر تهران
در برنامه ب��دون تعارف از جریمه
افراد بدون ماسک خبر داده و گفته
درباره طراحی جرایم استفاده نکردن
از ماسک و عدم رعایت پروتکلها
جلسهای خواهیم داشت .انشاءاهلل
در هفتههای آینده از ستاد ملی به
عنوان پایگاه از تهران بزرگ نحوه
وضع جرائم شکل بگیرد .این جرایم
قطعی است .اگر کسی ماسک نزند
و پروتکلها را رعایت نکند جریمه
میش��ود.به گفته زالی در مراحل

«جهان صنعت» در گفتوگو با نعمت احمدی ،حقوقدان به بررسی جریمه افراد بدون ماسک پرداخت

طرحی ناکارآمد

اول جریم��ه نق��دی و در مرحله
بعد محرومیته��ای اجتماعی و
در مرحله س��وم برای کسی که با
جان مردم بازی میکند و توجهی
ب��ه دغدغههای مردم ن��دارد باید
جریمه بازدارنده بیشتری در نظر
گرفته شود.
 وض�ع قوانین در صالحیت
ستاد نیست
در همی��ن
راس��تا نعمت
ا حم��د ی ،
وکیل پایه یک
د ا د گس��تر ی
درباره چگونگی این طرح و بازخورد
آن در جامع��ه به «جهانصنعت»
گف��ت :صرف نظر از اینکه س��تاد
ملی مقابله با کرونا قانونی را اعمال
کرده ابتدا باید این نکته را بررسی
کرد که آیا ستاد میتواند قانونی را
وضع و در حوزه اختیارات مجلس
ورود کند! اگر ستاد توانایی وضع
قوانین را دارد پس ماده یک قانون

مدنی را زیر پا گذاش��ته است .در
ماده یک قانون مدنی آمده است:
«مصوبات مجلس شورای اسالمی
و نتیجه همهپرس��ی پس از طی
مراحل قانونی ب��ه رییسجمهور
ابالغ میش��ود .رییسجمهور باید
ظ��رف مدت پن��ج روز آن را امضا
و به مجریان ابالغ نماید و دستور
انتش��ار آن را صادر کند و روزنامه
رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲
ساعت پس از ابالغ منتشر نماید».
در تبصره همی��ن ماده آمده« :در
صورت استنکاف رییسجمهور از
امضا یا ابالغ در مدت یادش��ده در
این ماده به دستور رییس مجلس
ش��ورای اس�لامی روزنامه رسمی
موظف است ظرف مدت  ۷۲ساعت
مصوبه را چاپ و منتش��ر نماید».
فرض کنید س��تاد مقابله با کرونا
توانایی وضع ماهیت قوانین را دارد
اما باید از نظر شکلی مصوباتی که
جنب��ه قانونی دارد را بدون گذر از
روند تشریفات اجرایی کند .بهطور

اخص ستاد باید روند شکلی وضع
قوانین یعنی اصول مسلم حقوقی یا
انتشار متن قانون را به جهت اطالع
عمومی رعایت کند.
این حقوقدان افزود :البته تمام
قوانین��ی که وضع میش��ود باید
توانایی اجرایی ش��دن را داش��ته
باشند و حاکمیت نمیتواند اراده
خودش را تحت عن��وان قانون بر
مردم جامع��ه تحمیل کند .وقتی
قوانین عمومی تصویب میش��ود
ابتدا نحوه برخورد ب��ا افرادی که
از قانون س��رپیچی میکنند این
است که حتما فرد جرمی را انجام
داده اس��ت .بر همین اساس جرم
دو جنب��ه دارد؛ یک��ی عمومی و
دیگری خصوصی است .اگر جنبه
خصوصی دارد یعنی نیازمند شاکی
خصوصی است و اگر جنبه عمومی
دارد دادستان یا مدعیالعموم باید
ب��ه پرونده ورود کند .حال در این
موضوع ب��ر این باورن��د که جرم
مشهود است .ستاد مقابله با کرونا

برای خودش ای��ن اختیار را قائل
شده اس��ت که اس��تفاده نکردن
افراد از ماسک را در منظر عمومی
جرم مشهود تلقی کنند و به نظر
بنده فقط پلیس باید مداخله کند.
حال تنها کاری که پلیس میتواند
در ای��ن خصوص انجام دهد تذکر
به فرد اس��ت .در اصل مش��خص
نیست این طرح قابل اجراست یا
خیر زیرا جایگاه دادستان ،ضابط
و جرم مشهود معلوم نیست .اصال
چه کسی میتواند گزارشدهنده
وقوع جرم شود.
احمدی در ادامه گفت :به عقیده
بنده با اعم��ال این طرح اختالف
و درگیرییه��ای بین م��ردم رخ
میدهد .صداوس��یمای ملی بارها
هش��دار میدهد ک��ه رانندههای
تاکس��ی از س��وار کردن مسافران
بدون ماس��ک خ��ودداری کنند.
این رفتار تنها نزاعهای خیابانی را
گس��ترش میدهد .مردمی که در
حال حاضر درگیر مشکالت مالی

ویژه

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۳۵۲۳مورد جدید کووید 19در کشور
خبر داد و گفت :از این تعداد ،هزار و  ۴۰۱تن در بیمارس��تانها و مراکز درمانی
کشور بستری شدند.
سیما سادات الری گفت :از روز پنجشنبه تا دیروز و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،سه هزار و ۵۲۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شدند
که هزار و ۴۰۱نفر از آنها بستری شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به۴۶۸
هزار و ۱۱۹نفر رسید .در طول ۲۴ساعت گذشته ۱۷۹،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۲۶هزار و  ۷۴۶نفر رسید.
به اذعان الری ۴۱۲۷ ،نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند .تاکنون چهار میلیون و  ۹۵هزار و  ۱۶۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
الری در توضی��ح اس��تانهای در وضعیت قرمز بیماری گفت :اس��تانهای
تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجانشرقی ،خراسانجنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان،
اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلوی هوبویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم،
خراسانرضوی ،مازندران ،چهارمحا لوبختیاری ،البرز ،آذربایجانغربی ،مرکزی،
کرمان ،خراسانشمالی ،همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.
الری ادامه داد :استانهای کردستان ،هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در وضعیت
هشدار قرار دارند.

معاون��ت امنیت��ی انتظامی اس��تانداری تهران آخری��ن جزئیات اعمال
محدودیته��ای کرونای��ی در اس��تان ته��ران برای یک هفت��ه پیش رو را
تشریح کرد.
حمیدرضا گودرزی درباره مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که
دیروز به دس��تگاههای اجرایی ملی و استانی و نهادهای عمومی غیردولتی
از جمله شهرداریهای مستقر در استان تهران ابالغ شده است ،گفت :در

ابالغ امروز با توجه به نامه نهم مهر ماه معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور
و رییس کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
مبنی بر اعمال محدودیت به تفکیک استان و شهرستانهای هدف محدودیت
و تعطیلی برخی مراکز به مدت یک هفته از تاریخ  ۱۲لغایت  ۱۸مهر ماه از
سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمدید شده است.
وی اف��زود :در ای��ن ابالغیه دانش��گاهها ،مدارس ،مدارس ش��بانهروزی،
حوزهه��ای علمی��ه ،آموزش��گاههای فنی و حرفهای ،زبانس��راها و س��ایر
آموزشگاهها و کتابخانهها ،مساجد و مصلیها ،سینما ،تئاتر و مراکز مشابه،

موزه و باغموزهها ،تاالرهای پذیرایی ،آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی
در این یک هفته تعطیل خواهند بود.
وی ادام��ه داد :برگزاری هر گونه مراس��م اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی
و همایشها ،باش��گاههای ورزشی ،ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی،
کاراته ،جودو و موارد مش��ابه ،کافه ،قهوهخانهه��ا و چایخانهها ،باغوحش
و ش��هربازیها ،مراکز تفریحی آبی ،اس��تخرهای سرپوشیده و باشگاههای
بدنسازی و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در این ابالغیه مورد تاکید
قرار گرفته است.

و گرانی هستند را نباید وارد چنین
مس��ائلی کرد .متاس��فانه این نوع
دستورالعملها باعث درگیریهای
خیابانی بین افرادی میش��ود که
هیچ دشمنی با هم ندارند اما دولت
اسباب و وسایل دشمنی را تحت
عنوان مصوبات ستاد مقابله با کرونا
در اختیار مردم قرار میدهد.
ای��ن وکی��ل دادگس��تری در
خصوص مرحله دوم این طرح که
ش��امل محرومیتهای اجتماعی
افراد خاطی اس��ت ،اظهار کرد :به
عقیده م��ن محرومیت اجتماعی
در ای��ن ب��اره برای اف��راد خاطی
ش��امل کسر از حقوق کارمندان و
عدم حضور در تجمعات است ولی
بهطور کلی بعی��د میدانم چنین
طرح��ی اجرایی باش��د و این هم
مانند دیگر طرحها به فراموش��ی
سپرده میشود چرا که قانونگذاری
را به یک مرجع غیرتخصص واگذار
کردن��د و خروجیاش بهتر از این
نخواهد شد .با وضع چنین قوانینی
هرج و مرج خیابانی در کش��ور به
وجود میآید.
احمدیبااشارهبهاینکهکشورهای
اروپایی در اعمال جریمه نقدی برای
استفاده مردم از ماسک موفق بودند،
گفت :کشورهایی که در این زمنیه
موفق بودند ابتدا زیرس��اختهای
آن را در بی��ن مردم فراهم کردند و
بعد ب��رای خاطیان جریمه در نظر
گرفتند .در حال حاضر حقوق یک
کارگر دو میلیون و  800هزار تومان
است با توجه به اینکه خط فقر 10
میلیون تومان است .نیمی از مردم در
فقر مطلق بهسر میبرند .یک خانواده
چهار نفره در تهران توانایی خرید هر
روز ماس��ک یکبار مصرف را ندارد.
دولت و وزارت بهداشت برای وضع
چنین قوانینی ابت��دا باید مقداری
ماس��ک برای اف��راد کمبضاعت در
نظ��ر بگیرند و بعد جریمه نقدی را
اعمال کنند .اگر دولت ماس��ک را
در اختیار همگان قرار داد و باز آنها
استفاده نکردند آن زمان باید جریمه
نقدی در نظر بگیرند .هزینه چرخه
معیوب اقتصاد نباید از جیب مردم
تامین شود.

گزارش نمایندگان «جهان صنعت» از سراسر کشور
گیالن

دیدار مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گیالن با فرماندار رشت

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گیالن با
فرماندار رش��ت دیدار کرد .در این نشست مدیر منطقه
گیالن در قالب گزارش��ی عملکرد ش��رکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه گیالن در زمینه سوخترسانی
در اس��تان به ویژه سوخترس��انی به نیروگاهها و روند
اجرای��ی توزی��ع الکترونیکی نفت س��فید و گاز مایع و
همچنین دوگانهسوز کردن رایگان خودروهای عمومی
را نیز به سمع و نظر فرماندار رساند .
فتحیاللهی ضمن تبریک انتصاب به باالدست و آرزوی
موفقیت برای وی از عملکرد مجموعه پخش فرآوردههای
نفتی منطقه گیالن در امر سوخترسانی تقدیر و تشکر کرد.
در این دیدار معاون بازرگانی ،رییس برنامهریزی و رییس ناحیه مرکزی منطقه نیز حضور داشتند .

سرپرست شهرداری رشت:

ساماندهی رودخانههای رشت تنها وظیفه شهرداری نیست

سرپرس��ت شهرداری رش��ت در جلسه ساماندهی
رودخانههای رش��ت گفت :حل مشکالت و ساماندهی
رودخانههای رشت تنها وظیفه شهرداری نیست و باید
برای نجات این رودخانهها یک همگرایی بیندستگاهی
را به نمایش بگذاریم .عطایی سرپرست شهرداری رشت
در جلسه س��اماندهی رودخانههای رشت که در سالن
اجتماعات فرمانداری رشت برگزار شد اظهار کرد :نجات
رودخانههای زرجوب و گوهررود و مش��کالت شهری،
نیازمند همگرایی بیندستگاهی است.
سرپرست ش��هرداری رشت تصریح کرد :شهرداری
رشت در سنوات گذشته بخشی از رودخانههای زرجوب و گوهررود را ساماندهی ،بهسازی و آزادسازی کرده که
کافی نیست .عطایی با تاکید بر اینکه احیا و ساماندهی رودخانههای گوهررود و زرجوب تنها وظیفه شهرداری
نیست بیان داشت :این دو رودخانه سرمایه استان گیالن هستند و باید با عزم استانی و ملی مشکل این دو رودخانه
را حل کنیم.
سرپرس��ت ش��هرداری رشت خاطرنشان کرد :س��اماندهی رودخانههای زرجوب و گوهررود را اقدام مشترک
بیندستگاهی تلقی کرده و یک اقدام بیندستگاهی را به نمایش بگذاریم .وی اظهار داشت :حل مشکل رودخانههای
زرجوب و گوهررود اراده و عزم ملی را میطلبد و انشاءاهلل با همدلی و تعامل دستگاهها بتوانیم این رودخانهها را
احیا و ساماندهی کنیم .سرپرست شهرداری رشت در پایان خاطرنشان کرد :شهرداری رشت آمادگی کامل جهت
همکاری و ساماندهی رودخانههای رشت را با افتخار اعالم میکند .رمضانپور رییس شورای اسالمی شهر رشت نیز
در این جلسه تاکید کرد :حل مشکل رودخانههای رشت نیازمند عزم ملی است.

شركت گاز استان گيالن خبر داد

نصب  5هزار انشعاب در ششماهه ابتدای سال

ش��ركت گاز استان گيالن در ش��ش ماه اول سال جاري
توانست پنج هزار و 326انشعاب گاز را در مناطق مختلف استان
نصب کند .حسين اكبر مديرعامل شركت گاز گيالن با اعالم
اجراي  190كيلومتر شبكه گاز در نيمه اول امسال در گيالن
اظهار داشت :با اجراي اين عمليات ،مجموع طول خطوط گاز در
استان به بيش از 21هزار و دويست كيلومتر رسيده است .وي با
بيان اين موضوع اظهار داشت :شركت گاز استان گيالن با وجود
حركت به سمت كيفيسازي خدمات ،گازرساني به روستاهاي
باقيمانده را وظيفه مهم خود دانسته و براي تحقق آن تالش
مينمايد و اجرای  97درصد از شبكهگذاري انجام شده امسال
در روستاها ،گواه اين مدعاست .اكبر در ادامه از نصب بيش از پنج هزار و سيصد انشعاب گاز در بهار و تابستان امسال در
گيالن خبر داد و گفت :با نصب اين تعداد انشعاب ،مجموع انشعابات گاز در استان گيالن به بيش از  600هزار عدد افزايش
يافته است .مديرعامل شركت گاز استان گيالن با بيان اينكه نصب اين تعداد انشعاب ،سبب بهرهمندی  22روستاي ديگر از
نعمت گاز طبيعي شده ،گفت :با افزایش تعداد مشتركين گاز طبيعي در استان ،لزوم نگهداري و بازرسي مستمر تاسيسات
و خطوط گاز مهمتر و ضروريتر از گذشته است .وي در پايان با اشاره به شروع فصل سرما از همه مشتركين گاز درخواست
کرد تا با رعايت مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي ،هزينه كمتري را به اقتصاد خانوار تحميل نمايند.
اصفهان

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه میتواند التهاب بازار را ساماندهی کند

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در نشست مشترک با انجمن تولیدکنندگان لولههای فوالدی و پوشش خطوط انتقال،
بر اهمیت تعامل بیشتر میان این دو بخش ،بررسی راهکارهای رفع مشکالت خریداران ورقهای فوالدی و تامین مواد
اولیه این شرکتها که همگی جزو مشتریان بزرگ فوالد مبارکه اصفهان هستند ،تاکید کرد .حمیدرضا عظیمیان در این
نشست که معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه نیز در آن حضور داشت ،با بیان اینکه بر اساس قانون جاری در کشور،
مدیریت توزیع و قیمتگذاری بر عهده فوالد مبارکه نیست تصریح کرد :تنها مسوولیتی که بر عهده بزرگترین فوالدساز
کشور قرار گرفته ،تولید است .وی در ادامه افزود :اکنون شاهدیم که به دلیل دخالتهای برخی نهادها و دستگاههای
ذیربط در بازار فوالد ،شرایط نامساعد شده است .به گفته عظیمیان ،فوالد مبارکه برای رفع این مشکل ،طرحهای خود را
به دولت و مجلس پیشنهاد داده و حتی دستگاه قضایی را در این زمینه توجیه کرده تا مدیریت واحد بر توزیع بازار توسط
این شرکت انجام شود ،هرچند فوالد مبارکه بهطور مشخص هیچ مسوولیت قانونی در توزیع و قیمتگذاری ندارد.
وی تاکید کرد :این مسوولیت با این تعهد که نیاز عمده همه واحدها تامین شود و بازار به ثبات حداکثری برسد ،از
سوی فوالد مبارکه اعالم شده است .ضمن اینکه عرضه در مچینگ و بورس نیز به صورت همزمان باشد به نحوی که در
ِ
نسبت عرضه ورق گرم که موردنیاز واحدهاست  75درصد و در بورس کاال  25درصد باشد .در مورد ورقهای
مچینگ،
سرد نیز  90درصد عرضه در مچینگ و  10درصد در بورس کاال انجام شود.
وی ادامه داد :ما بر این باوریم که اگر فوالد مبارکه به تنهایی مسوول توزیع بازار باشد و نیازها را تامین کند ،این التهاب
قیمتی از بین میرود زیرا میبینیم سامانه بهینیاب ناکارآمد است و عدهای بیش از سهمیه خود محصول دریافت میکنند
و در بازار آزاد با قیمت بیشتر میفروشند .حال اگر بتوانیم نیاز را حداکثری کنترل و آن را تامین کنیم ،از التهابات بازار
کاسته میشود و کمتر با افزایش قیمت و نبود محصول در بازار مواجه خواهیم شد.

خوزستان

بومیسازی طراحی چراغهای دریایی بندرامام

اهواز-لیال زرگانیان -با هدف قطع وابستگی به شرکتهای تولیدکننده خارجی و صرفهجویی ارزی ،فرآیند
طراحی چراغهای دریایی با بهرهگیری از توان و دانش داخلی به همت کارشناسان دریایی بندر امامخمینی(ره)
بومیس��ازی شد.عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر
امامخمینی(ره) با اشاره به اهتمام کارشناسان دریایی این مجتمع بزرگ بندری به کاهش هزینهها در فرآیند تهیه
و تامین قطعات چراغهای دریایی از شرکتهای تولیدکننده خارجی و به منظور تحقق شعار سال جاری ،بیان
کرد :با توجه به هزینه هنگفت تامین و تهیه قطعات چراغهای دریایی و به منظور نیل به خودکفایی در این زمینه،
مطالعات مرتبط به بومیسازی طراحی چراغهای دریایی انجام شد.

برگزاری نشست هماندیشی شورای فرهنگی و دینی
صنعت آب و برق خوزستان

نشسته ماندیشیشورایفرهنگیودینیصنعتآب
و برقاستان خوزستان با محوریت توسعه و ترویج فرهنگ
نماز و امر به معروف و نهی از منکر در س��الن جلس��ات
گیت بوستان صنعت آب و برق خوزستان در اهواز برگزار
شد.نشسته ماندیشیشورایفرهنگیودینیصنعتآب
و برقاستان خوزستان با محوریت توسعه و ترویج فرهنگ
نماز و امر به معروف و نهی از منکر در سالن جلسات گیت بوستان صنعت آب و برق خوزستان در اهواز برگزار
شد .این جلسه با حضور مسووالن امور فرهنگی و دینی و پایگاه مقاومت بسیج ،سازمان آب و برق خوزستان ،برق
منطقهای خوزستان ،شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ،شرکت توزیع نیروی برق اهواز ،شرکت آبفای خوزستان
و اهواز ،نیروگاه رامین ،نیروگاه زرگان ،شرکت آب جنوب شرق ،مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق
خوزستان ،شرکت کرخه و شاوور ،شرکت بهرهبرداری سد و نیروگاه مارون ،شرکت ساب ،شرکت سد و نیروگاه
دز ،شرکت عمران نیرو خوزستان صبا ،شرکت سد و نیروگاه کارون ۳برگزار شد.

دیدار مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب با کارکنان نفت و گاز آغاجاری

اهواز -لیال زرگانیان -همزمان با برگزاری جلسه پیشبینی پنج ساله بهرهدهی چاههای شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز آغاجاری ،مهندس احمد محمدی با کارکنان این شرکت دیدار کرد .محمدی ضمن تقدیر از تالشهای
متعهدانه کلیه کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری ،دیدار و گفتوگو با کارکنان ستاد و شرکتهای
تابع مناطق نفتخیز جنوب را از اهم برنامههای خود دانست و گفت :از آغاز مسوولیتم به عنوان مدیرعامل ،همواره
دیدارهای چهره به چهره با کارکنان را مدنظر قرار دادهام چرا که تکریم و شنیدن بیواسط ه مسائل مربوط به
این عزیزان از زبان خود یا نمایندگانشان ،تحقق اولویت ما یعنی افزایش سطح رضایتمندی کارکنان را سرعت
میبخشد.وی پیگیری رفع مسائل ساختار سازمانی و افزایش تخصیص امتیاز منازل سازمانی به کارکنان عملیاتی
را از اهم برنامههای خود در حوزه منابع انسانی برشمرد.
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وقت��ی صحب��ت از کاخه��ا و آث��ار دوره
هخامنش��یان ب��ه میان میآید نخس��تین
تصویری که در ذهن تداعی میشود کاخهای
تختجمش��ید و آثاری است که در شوش
وج��ود دارد .ای��ن در حالی اس��ت که آثار
متعددی از دوره هخامنش��ی در دیگر نقاط
کش��ور کشف شده که از آن جمله میتوان
به مجموعه کاخهای س��هگانه هخامنش��ی
شهرستان دشتستان اشاره کرد.
در محدوده شهرستان دشتستان عالوه بر
سه کاخ بر جا مانده از دوره هخامنشی ،سه
معدن س��نگ ،بیش از  30محوطه باستانی
پراکنده و بنای سنگی فاخری موسوم به «گور
دختر» کشف و ثبت شده که در مجموع پهنه
این شهرستان را به بستری غنی و قابل توجه
از آثار قابل انتساب به دوره هخامنشی تبدیل
میکند .شاخصترین آثار این مجموعه بقایای
سه کاخ چرخاب ،بردک سیاه و سنگ سیاه
بوده که بنا به نظر پژوهشگران متعلق به دوره
اول هخامنش��ی و قبل از پادشاهی داریوش
بزرگ اس��ت و میتوان تاریخ ساخت آنها را
هم دوره با مجموعه پاسارگاد در استان فارس
دانست که قطعا از کاخهای تخت جمشید،
قدیمیتر هستند.
ی��داهلل ذکاوتزاده مدیر پای��گاه میراث
فرهنگی کاخهای هخامنش��ی شهرس��تان
دشتستان با اشاره به تاسیس رسمی پایگاه
از خ��رداد م��اه س��ال  ۱۳۹۶و محدودیت
اعتبارات تخصیصی تاکنون اظهار داش��ت
ک��ه فعالیت عمل��ی و میدانی این مجموعه
در حوزه حفاظت ،مرمت و پژوهش از سال
 ۱۳۹۷آغاز شده است.
ذکاوتزاده در ادام��ه با اش��اره به وجود
مجموعه آثار هخامنشی شهرستان دشتستان
ازجمله سه کاخ چرخاب ،بردک سیاه و سنگ
س��یاه افزود :کاخ چرخاب که در فاصله یک
کیلومتری جبهه غربی ش��هر برازجان قرار
گرفته هرچند در س��ال  ۱۳۵۰کشف شده
بود و مورد کاوش قرار گرفته بود ،مجددا در
طول س��الهای دهه  ۱۳۸۰الیروبی شد و
دامنه کاوشهای آن توسعه یافت .کاخ بردک
سیاه که در حدود  ۱۲کیلومتری شمال غربی
کاخ چرخاب قرار گرفته سال  ۱۳۵۶کشف و
طی همان سال و سالهای ۱۳۸۳ -138۴
مجموعا در سه فصل مورد کاوش قرار گرفته
و بخش��ی از بقایای کاخ از زیر خاک بیرون
کشیده شد.
کاخ س��نگ س��یاه نیز که در حدود پنج
کیلومت��ری کاخ بردک س��یاه ق��رار گرفته
همزمان با کاخ چرخاب در سال  ۱۳۵۰کشف
شد و در سال  ۱۳۵۶مورد کاوش قرار گرفت.
سه بنای مزبور که در کنار یکدیگر سبک و
سیاق مشخصی از معماری دوره هخامنشی
را ب��ه نمایش میگذارن��د ،موضوع محوری
فعالیتهای پایگاه را تش��کیل میدهند .با
این همه وجود آثار فاخر دیگری مانند بنای
سنگی گور دختر ،سه کانسار و سی و چند
محوطه هخامنش��ی در ح��وزه جغرافیایی
فعالیته��ای پایگاه ،دامن��ه کار را به میزان
قابل توجهی توسعه میبخشد.
او در خص��وص اه��داف کوتاهم��دت
پایگاه میراث فرهنگی کاخهای هخامنشی
شهرستان دشتستان گفت :اهداف کوتاهمدت
بر سه محور حفاظت و مرمت ،ساماندهی و
استانداردس��ازی محوطهها و فراهم کردن
زمینهه��ای پژوهش��ی و مطالعات تکمیلی
متمرکز اس��ت .در این راستا توسعه فرآیند
حفاظت فیزیکی (ب��ه قید اضطرار) ،مرمت
و پیش��گیری موثر از عوامل مخرب (به قید

ج د و ل 1 7 8 2

اضطرار) ،توسعه زیرساختهای حراستی و
حفاظت فیزیکی مجموعهها ،س��اماندهی و
الیروبی کاخهای هخامنشی چرخاب و بردک
سیاه ،ساماندهی و احیای بنای تخریبشده
کاخ هخامنش��ی سنگ س��یاه ،مدیریت و
هدفمندس��ازی طرحهای پژوهشی مرتبط
با آث��ار مجموعه ،تجمیع نتای��ج حاصل از
پژوهشهای ماضی ،جمعآوری و ساماندهی
یافتههای منقول بهدست آمده از کاوشهای
صورت گرفته در مجموعه و جلب همکاری
موسسات معتبر دانش��گاهی و انجمنهای
فع��ال در حوزه می��راث فرهنگی به منظور
توس��عه فعالیتهای پژوهش��ی و اجتماعی
ب��ا هدف معرفی آثار مجموع��ه را در برنامه
قرار دادهایم.
مدی��ر پایگاه می��راث فرهنگی کاخهای
هخامنشی شهرستان دشتستان ادامه داد:
نقش پررنگ عوامل محیطی ازجمله جریانات
سیالبی در فصول پرباران سال ،رطوبت فصلی
و زه باالی منطقه نقش��ی پررنگ در تشدید
آسیبهای وارده به مجموعه آثار هخامنشی
شهرستان داشته و امیدوار هستیم با تامین
اعتبارات الزم و تدارک زیرساختهای مورد
نیاز ،اقدامات موثری در خصوص حفاظت این
آثار انجام شود.
وی یادآور ش��د :طی ی��ک دهه اخیر با
همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی استان
و نهادهای انتظامی و امنیتی ،در محدوده آثار
شناساییش��ده حفاری غیرمجازی صورت
نگرفته اس��ت .با این وجود سایر نقاط و به
ویژه نواحی پیرامون آثار از این معضل در امان
نبوده و بارها مورد تعرض حفاران غیرمجاز و
قاچاقچیان آثار فرهنگی قرار گرفته است.
مدی��ر پایگاه می��راث فرهنگی کاخهای
هخامنشی شهرستان دشتستان در خصوص
اه��داف بلندمدت پایگاه می��راث فرهنگی
کاخهای هخامنش��ی شهرستان دشتستان
گف��ت :ثبت مجموع��ه کاخهای س��هگانه
شهرستان دشتس��تان و آثار و محوطههای

وابسته به آن تحت عنوان «منظر هخامنشی
خلیجفارس» در فهرس��ت می��راث جهانی
یونسکو ،ایجاد پارکها و مجموعههای میراث
فرهنگی و گردشگری با محوریت کاخهای
سهگانه ،توسعه فرآیند حفاظت پایدار و مرمت
پیوسته آثار مجموعه و توسعه و پیشبرد پروژه
پژوهش��ی کاخهای هخامنشی شهرستان
دشتستان ازجمله اهداف بلندمدت ماست.
 کاخ چرخاب
کاخ چرخ��اب اث��ری باس��تانی از دوره
هخامنشیان در یک کیلومتری جنوب غربی
برازجان و  ۶۵کیلومتری شهر بوشهر است.
کاخ چرخاب از کاخهای زمستانی کوروش
بزرگ بودهاست و همراه کاخ سنگ سیاه و
کاخ بردک سیاه کاخهای سهگانه هخامنشی
این منطقه را تشکیل میدهند .این کاخ را
که در فاصله  ۷۰کیلومتری خلیجفارس قرار
دارد به عنوان اصلیترین سند معماری برای
اثب��ات اینکه خلیجفارس از دوران باس��تان
متعلق به ایرانیان بودهاست میشناسند .در
این محوطه باستانی یک لوح تاریخی به خط
پارسی باستان در رابطه با کنترل هخامنشیان
بر خلیجفارس کش��ف شده است .در اطراف
این اثر تاریخی فنسکشی انجام شده و جهت
مواظبت از آفتاب و بارانهای شدید پاییزی
منطقه ،به وسیله ورقهای پلیتی تا حدودی
مسقف شده است .با این وجود هنگام فصل
پاییز و زمس��تان و بارشهای ش��دید باران
محوطه این کاخ به زیر سیل میرود و همین
امر باعث آسیب به این اثر ارزشمند ملی شده
است .باستانشناسان معتقدند کاخ چرخاب
اثر ناقصی اس��ت که هرگز مس��کونی نشد.
س��اخت این کاخ به فرم��ان کوروش بزرگ
آغاز ش��د و احتماال با م��رگ او ناتمام ماند.
بخش��ی از دروازه شاهی این کاخ که ناتمام
مانده برخالف تاالر اصلی با لعابی از جنس
سیلیس کفسازی شده است ۱۰ .پایه ستون
کوچک در تاالر اصلی کاخ پیدا شده که شبیه
پایه ستونهای پاسارگاد هستند.

 -6مرز آبی ایران و کش��ور جمهوری آذربایجان -جزیرهای
در اقیانوس آرام -آگاه نصف شده
 -7کوشا -حلقهای بر زین -سران و بزرگان
 -8تیره و تار -فاقد ارزش و اهمیت زیاد -لنز دوربین
 -9جالی رویه کفش -طایفه س��رگردان و بیابانگرد -قاره
کهن
 -10ماهی کنس��روی -لقب موروثی اشرافی در اروپا -ابزار
شکار بومیان استرالیا
 -11دیوار بلند دژها -اطالعیه بازرگانی
 -12پرنده افسانهای -سم مار و عقرب -بها و قیمت -مکان

و محل
 -13جوشیدن چشمه -یک مرحله زمانی -پایهگذار
 -14س�لاح خمیده -تش��کر و امتنان -موس��یقیدان عهد
خسرو پرویز
 -15طریق��ه و روال -آنک��ه اثر نیکیه��ای خود را با یک
عمل بد از بین ببرد
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کاخ هخامنشی چرخاب و شهر تائوکه والتر
هینتس ایرانشناس آلمانی در کتاب خود به
نام داریوش و ایرانیان (تاریخ فرهنگ و تمدن
هخامنشیان) درباره این کاخ میگوید« :در
ماه می  ۱۹۷۱میالدی در اثر سیلی ناگهانی
در نزدیکی برازجان امروزی در نخلس��تانی
س��تون پایههایی از مرمر روش��ن و تیره به
س��طح زمین آمدند .باستانشناسان ایرانی
به سرپرس��تی علیاکبر س��رافراز بیدرنگ
اختصاص��ی را از زیر
 ۱۲س��تون پای��ه کاخ
ِ
خاک بیرون آوردند که روزگاری بر رویشان
ستونهایی چوبی قرار داشتهاند .دیوارهای
گلی کلفت و همچنین ِ
کف کاخ سفیدکاری
شده بودند .اس��تفاده از مرمر روشن و تیره
و س��طح چهارگوش نشان میدهند که این
س��اختمان از زی��ر خاک بی��رون آمده ،کار
کوروش بزرگ اس��ت .استرابون جغرافیدان
دوران باس��تان از کاخ هخامنشی در تائوکه
ی��اد میکند .این آبادی را که در الواح خزانه
درب��ار داریوش به صورت توکا آمدهاس��ت،
سِ رماکس مالوان تیزبینانه با برازجان امروزی
یکی دانسته است».
 کاخ بردکسیاه
«کاخ بردک سیاه» کاخ زمستانی داریوش
اول ،مربوط به عصر هخامنش��ی است و در
 ۱۲کیلومتری شمال ش��هر برازجان میان
نخلس��تانهای روس��تای درودگاه و محل
تالقی دو رودخانه شاپور و دالکی قرار دارد و
بعد از کاخ کوروش بنا شده و فاقد ظرافتها
و ترکیب خاص رنگهای س��یاه و س��فید
کاخهای برازجان و پاس��ارگاد اس��ت .ظاهر
کاخ سنگ سیاه از لحاظ سبک هنر معماری
و ترکیب رنگهای سیاه و سفید و مشخصات
ظاهری آن نشان میدهد که این کاخ بعد از
کاخ برازجان ساخته شده است.
ت��االر مرکزی ای��ن کاخ ش��بیه به کاخ
آپاداناست و دارای ( ۱۰به قولی  )۳۶ستون
است ،در دو ردیف پنج تایی که به سبک و
پالن و نقشههای هخامنشی ساخته شده و
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جانمایی تندیسهای جهانی سینمای مستند

 در مراس��می که برخی از اعضای انجمن صنفی کارگردانان س��ینمای
مس��تند ،مدیران و کارشناسان موزه س��ینما حضور داشتند ،تندیسهای
جهانی مستندسازان در جایگاهی مشخص جانمایی شد.
پیرو نشستهای مشترک میان مدیران موزه سینما و هیاتمدیره انجمن
صنفی کارگردانان سینمای مستند مقرر شد جایگاه سینمای مستند در موزه
سینما در دو مرحله اجرا شود که در مرحله نخست جانمایی تندیسهای
جهانی سینمای مستند در تاالر بینالمللانجام شد و در مرحله بعد اتاق
سینمای مستند در موزه سینمای ایران راهاندازی خواهد شد.
س��از و کار راهاندازی اتاق مس��تند سینمای ایران در آیندهای نزدیک با
همکاری مشترک انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و موزه سینما
تعیین و مشخص میشود.
در این مراس��م که با رعایت پروتکلهای بهداش��تی برگزار ش��د برخی
اعضای انجمن همچون منوچهر مش��یری ،ارد زند ،مهوش شیخاالسالمی،
هوش��نگ میرزایی ،محمدرضا وطندوست ،فتحاهلل امیری ،نیما عسگری،
آرش الهوتی ،آرش اسحاقی و محسن استادعلی و مدیرعامل موزه سینما
مهران عباسی حضور داشتند.
همچنین مقرر ش��د امکان بهرهبرداری از س��ایر امکانات و ظرفیتهای
مجموع��ه م��وزه از جمل��ه اکران ویژه فیلم ،نقد و بررس��ی ،نشس��تهای
تخصصی و بزرگداش��ت و ساخت تندیس پیشکس��وتان سینمای مستند
نیز فراهم شود.
در این رویداد به دلیل شیوع بیماری کرونا شرایط حضور سایر اعضای
انجمن صنفی کارگردانان مس��تند مقدور نبود و هرکدام از اعضای انجمن
با هماهنگی هیاتمدیره انجمن و موزه سینما میتوانند تندیسهای خود
را به موزه سینما اهدا کنند.

قانونهای حل جدول سودکو:
 -1در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا
 9نوشته شود .بدیهی است که هیچ عددی
نباید تکرار شود.
 -2در ه��ر مربع  3×3اعداد یک تا  9باید
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید
تکرار شود.
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در موزه سینمای ایران انجام شد
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وضعیت موزههای تهران در ایام کرونا

اینبار هیچ محدودیتی برای ورود به کاخموزهها نیست ،تفاوتی هم ندارد
چه کاخ «احمدشاهی» باشد چه «کتابخانه» سلطنتی یا کاخموزه «اصلی»
نیاوران .تنها وظیفه اصلیشان گوشزد کردن به بازدیدکنندگان برای استفاده
از ماسک است ،نه حتی رعایت فاصله اجتماعی!
با وجود ش��یوع موج س��وم کرونا اما بازدیدکنندگان مثل همیش��ه
برای گرفتن عکسهای یادگاری ،ماس��ک از ده��ان برمیدارند و حتی
ترجیح میدهند در بقیه مسیر بازدید در فضای سربسته کاخها ماسک
نزنند و تا وقتی با راهنمایان موزه مواجه نش��دهاند بار دیگر ماس��ک را
ب��ه ده��اننزنن��د.
در دور دوم ش��یوع ویروس کرونا و با باز ش��دن موزهها از خرداد ،برخی
موزههای تهران اس��تفاده ار تبسنج و لزوم استفاده از دستکش و ماسک
را جزو دس��تورات اولیه از زمان ورود به موزهها اعالم میکردند ،اما به نظر
میرسد هرقدر زمان میگذرد این قوانین جای خود را از دست میدهند؛
حاال در ورودی کاخموزه نیاوران هم مانند دو کاخموزه دیگر نه از تبسنج
خبری هست و نه از مواد ضدعفونیکننده در ورودی مجموعهها یا دستکم
در فضای باز موزهها.
بخش کوچکی از س��قف متحرک کاخ اصلی را باز گذاش��تهاند
هر چند
ِ
ش��اید برای رد و بدل ش��دن هوایِ فض��ای داخل کاخ ،اما آی��ا این اقدام
تاثیرگذار است؟
با وجود کم بودن بازدیدکنندگانی که در فضای سربست ه کاخها ماسک
اس��تفاده نمیکنند ،اما جمعیت زیا ِد بازدیدکنندگان در فضای کاخ اصلی
و رعایت نش��دن فاصله اجتماعی آنقدر زیاد است که برخی مخاطبان در
زمان خروج به راهنماها و مراقبان کاخ که در کنار در ورودی دور یکدیگر
تجمع کردهاند ،معترض میشوند.
یکی از بازدیدکنندگان که نسبت به این شلوغی معترض است ،میگوید
«مگر قرار به نوبتگذاری برای حضور تعداد کم بازدیدکنندگان در فضای
م��وزهای نیس��ت ،چرا اجازه ورود ای��ن تعداد زیاد را ب��ا یکدیگر به فضاها
میدهید؟» جواب میدهند «کس��ی به ما چنین دستوری نداده است ،هر
تعداد که بلیت ورودی داش��ته باشند ،میتوانند وارد موزه شوند؛ فقط باید
مراقب استفاده از ماسک توسط آنها باشیم».
میپرس��م برای س��عدآباد و گلس��تان و موزه ملی که چنین دستوری
داده ش��ده ،چطور هنوز به شما نرسیده است؟ اما هنور حرفم تمام نشده،
بازدیدکننده معترض دیگری میگوید «دیروز در س��عدآباد بودم ،شبیه به
همینجا بود ،هیچکس در نوبت نمیایستاد و هر کس با بلیت ورودی هر
زمان میخواست میتوانست وارد کاخموزهها شود».
وقتی نس��بت به سالمتی خودش��ان بیتوجهند ،فکر کردن به سالمتی
موزهداران و اینکه آثار تاریخی به نمایش درآمده در کاخموزهها از کتابهای
نفیس کتابخانه گرفته تا نقاشیهای جهاننما و حتی آثار به نمایش درآمده
ِ
در کاخه��ای احمدش��اهی و اصلی هم به مراقب��ت و جلوگیری از هر نوع
آسیبی نیاز دارند ،حتی آلودهشدنشان به ویروس ،کار بیهودهای است .به
همین دلیل هم فقط میتوان خدارا شکر کرد که دستکم «صاحبقرانیه»
تعطیل است.

سودوکو ساده
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سودوکو
س��ودوکو  Sudokuی��ک واژه ترکیبی
ژاپنی به معنای عددهای بیتکرار است و
امروزه به جدولی از اعداد گفته میشود که
به عنوان یک سرگرمی رایج در نشریات
کشورهای مختلف به چاپ میرسد.
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سودوکو سخت

طراح :محمودکیمیایی

عمودی:
 -1صبح بسیار زود -دارای ذهن کند و اندیشه نارسا
 -2گل صحرایی -نیروی بازدارنده از بدی در وجود آدمی -کتابی
از ایوان تورگنیف
 -3مراقب و نگهبان -آماده کردن اسباب کار -میبارد و زمین
را سیراب میکند
 -4از ورزشه��ای گروهی -نفس دردمند -آس��مان اعراب-
قطبی در برق
 -5واحد تزریق واکس��ن -از ملزومات نقاشی ساختمان -دانه
مخصوص طیور
 -6نمایشنامهای از مولیر -ناپسند شرعی -عامل هاری
 -7بستهبندی کاال در محیط بدون هوا -صفت اسب گریزان -اثر
حرکت بر زمین
 -8چی��ن پوس��تی -کربنات دو س��دیم -حرف��ی در الفبای
فارسی
 -9برج آرامگاهی در دماوند ،از آثار دوره سلجوقیان -گشادگی
میان کوهها و تپهها -پیشخدمت رستوران
 -10واحد پولی در آس��یا -صمغی با خاصیت الکتریس��یته-
سود بانکی
 -11کبوتر خاکستری -خارشتر -صدایی در موسیقی
 -12متولی وقف -درخت تسبیح -ناخن ستور -دامدار گله
 -13این شهر در استان خراسانشمالی قرار دارد -قطعی برای
کتاب -تیرانداز شاهنامه
 -14عالمت و س��مبل -س��د و ش��هری در مصر -غیراصلی
و فرعی
 -15آهسته و منظم -نوعی هواپیمای تمرینی بدون موتور

کاخهای هخامنشی در انتظار ثبت جهانی

حل سودوکو ساده

افقی:
 -1به نشانه فروتنی و تواضع ،هنگام دعوت کردن کسی به
خانه گفته میشود -زیبا
 -2پایتخ��ت بولیوی -عنصر اصلی در ش��یمی آلی -مادر
به لفظ جنوبی
 -3مرگ در اثر حادثه -وهم و پندار -بزرگوار و بخشنده
 -4عدد ش��روع بازی -جهت معین -در مرحله نخستین-
نیکویی در رفتار و گفتار
 -5خاطری آسوده دارد -غرش سهمناک درندگان

مخصوصا قابل انطباق با پاسارگاد و برازجان
است ،اما در رعایت رنگ پایه ستونها با این
دو محل تفاوت دارد و استفاده از بستهای
دمچلچلهای روی یکی از پایه ستونهای این
کاخ قدمت آن را بعد از پاسارگاد و برازجان
نشان میدهد .همچنین این کاخ ظرافت کاخ
کوروش در پاسارگاد و برازجان را ندارد.
ای��ن کاخ در س��ال  ۱۳۵۴از زی��ر خاک
بیرون آورده ش��د .در این منطقه همچنین
دو کاخ چرخاب و کاخ س��نگ س��یاه نیز از
دوره هخامنشی وجود دارد .به علت گسترش
نیروی دریایی در زمان هخامنشی و اشراف بر
آبراههای دریایی به دالیل نظامی و اقتصادی
عامل برپایی این کاخها بوده اس��ت .در کاخ
بردک سیاه کاوشگران عالوه بر بقایای کاخ
اش��یایی همچون یک خنجر زنانه از عاج و
چند قطعه ابزار تزیینی برخوردند که نشان
از سکونت زنان در کاخ است .عالوه بر آن ۴
قطعه سنگین طال کال باالی سه کیلوگرم که
به نظر میرس��د از مصالح در یا سنگ بنای
کاخ بوده کش��ف شده اس��ت .همچنین در
سال  ۸۴نقش برجسته حکاکی شده از شاه
و مالزم وی همراه با سنگنوشته خط میخی
و زبان بابلی نو وج��ود دارد .در میان قطعه
طالهای اکتشافی از این کاخ ،قطعهای کشف
شده است که به گفته کارشناسان احتماال
قسمت باالی یک جام زرین هخامنشی است
که خطی س��اده زیر لبه آن حک شده است
و همچنی��ن گفته میش��ود قطعات طالی
هخامنشی کاخ بردک س��یاه حالتی چین
خ��ورده دارد که در جنب پایه س��تون تاالر
مرکزی کشف شده است.
 سنگ سیاه
بقای��ای کاخ س��نگ س��یاه از مجموع
کاخهای س��هگانه امپراطوری هخامنشیان
در برازجان بوش��هر قرار دارد .در شهرستان
برازجان آثار و بقایای  3کاخ هخامنش��ی به
نامهای کاخ چرخاب ،کاخ سنگ سیاه (که
در بین اهالی به کاخ نظرآقا شهرت دارد) و
کاخ بردک سیاه وجود دارد.کاخ سنگ سیاه،
تقریبا در شمال خاوری بندر بوشهر و 110
کیلومتری جنوب باختری کازرون ،بر س��ر
راه آس��فالت شیراز به بوشهر ،در شهرستان
دشتستان به مرکزیت برازجان قرار دارد.
این کاخ که در حاش��یه رودخانه اس��ت
بزرگی و عظمت کاخ ش��وش را داش��ت اما
ب��ه دالیل نامعلومی نیمه تمام ماند .پس از
آن معماران هخامنش��ی تصمیم میگیرند
در فاصله  30کیلومتری آن کاخ کوچکتر و
زیبای بردک سیاه را بسازند.
این کاخ دربرگیرنده یک تاالر گسترده
میانی و چهار ایوان در چهار سوی آن است.
ظاهر کاخ سنگ سیاه از لحاظ سبک هنر
معماری و ترکیب رنگهای سیاه و سفید
و مش��خصات ظاهری آن نش��ان میدهد
ک��ه این کاخ بعد از کاخ برازجان س��اخته
شدهاست.
کاخ س��نگ سیاه دارای تاالری مرکب از
 ۱۰ستون است ،در دو ردیف پنج تایی که به
سبک و پالن و نقشههای هخامنشی ساخته
ش��ده و مخصوصا قابل انطباق با پاسارگاد و
برازجان است.اشیای مختلفی تاکنون از این
کاخ کش��ف شده است که میتوان به نقش
برجس��ته داریوش اول ،دس��ته خنجرزنان
هخامنشی ،یک کتیبه خط میخی و چندین
قطعه ظروف طال اشاره کرد .کاخ سنگسیاه
در س��ال  1380توس��ط س��ازمان میراث
فرهنگی و گردش��گری با شماره  4043در
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
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روزنامه  اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

شماره  4563

ادبیات جهان

اعالم نامزدهای مرحله دوم جایزه «فمینا»

دوازده رمان خارجی و  ۱۰رمان فرانسوی به مرحله دوم جایزه
ادبی «فمینا» راه یافتند.
به گزارش فیگارو« ،میراث» نوشته «میگل بونفوی»« ،باروکو
بوردلو» اثر «تیری کلرمون»« ،خیاط غلیزان» اثر «اولیویا الکیم»،
«طبیعت انس��ان» اثر «سرج ژانکور»« ،واژگونی» نوشته «لوال
الف��ون» در کنار آثاری از «هوگو لیندنبرگ»« ،دایان مظلوم»،
«ل��وران پتیمانژین»« ،اوری��ان ژانکور گالیانی» و «ماری هلن
الفون» به عنوان برگزیدگان مرحله دوم جایزه فیمنا در بخش
رمانهای فرانسوی معرفی شدند.
«پسران نیکل» از «کلسن وایتهد»« ،غبار آمریکایی» نوشته
«جنینکامینز»«،قلمروبرتر»نوشته«یاگیاسی»«،الیت،زندگی
نرمال» نوش��ته «ماریا کاردوسو»« ،بخشیدهشدهها» از «کران
میلوودهارگریو»« ،آریا» اثر «نازنین حضار»« ،هزین ه زندگی کردن
و آنچه نمیخواهم بدانم» به قلم «دبورا لوی»« ،آپیریگون» اثر
«کلوم مککن»« ،بتی» نوشته «تیفانی مکدنیل» در کنار آثاری
از «اس��خول نوو»« ،ریچارد روسو» و «ادواردو فرناندو وارال» در
فهرست برگزیدگان مرحله دوم بخش رمانهای خارجی فمینا
قرار گرفتند.برگزیدگان نهایی این رقابت ادبی در س��وم نوامبر
مش��خص خواهند شد.جایزه «فمینا» در سال  ۱۹۰۴از سوی
گروهی از نویسندههای زن فرانسوی با همکاری مجل ه «فمینا»
راهاندازی شد« .آنتوان دوسنت اگزوپری» سرشناسترین نویسنده
برنده این جایزه اس��ت که در سال  ۱۹۳۰برای «پرواز شبانه»
موفق به دریافت آن شد.

  13مهر1399

 16صفر1442

عضو انجمن صنفی روزنامههای غیر دولتی و تعاونی مطبوعات
آیین نامه اخالق حرفهای:

 4اکتبر2020
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طلوع خورشید 05 :59
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تلفن ویژه مدیر مسوول88766151 :
تلفن تحریریه88731916 ، 88731952 ، 88731981 :
نمابر88731431 :
تلفن سازمان آگهیها88534773 -4 -5 :
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شماره پيامك30008388 :
روابط عمومی88731235 :
لیتوگرافی و چاپ :ایرانچاپ

سینمای جهان

کلینت ایستوود  ۹۰ساله باز هم فیلم میسازد

کلینتایستوودتهیهکننده،
کارگردان و بازیگر یک فیلم
درام ماجراجویانه شد.
به گزارش ورایتی ،کلینت
ایس��توود فیل��م «گریه کن
ماچو» را برای کمپانی برادران

وارنر میسازد.
وی ع�لاوه بر اینک��ه کارگردان و بازیگر این فیلم اس��ت،
تهیهکننده آن هم خواهد بود.
این فیلم با اقتباس از رمانی از ریچارد نش که سال ۱۹۷۵
منتش��ر شده ساخته میشود و خود نش همراه با نیک شنِک
فیلمنامه را نوشتهاند.این پروژه در جشنواره کن  ۲۰۱۱مطرح
شد و همان زمان نیویورکتایمز خبر داد که آرنولد شوارتزنگر
برای بازی در فیلم انتخاب شده است .آن زمان برد فورمن برای
کارگردانی فیلم انتخاب شده بود و قرار بود فیلم در نیومکزیکو
فیلمبرداری شود .ایستوود یک بار دیگر برای ساخت این فیلم
عالقه نش��ان داده بود اما آن را برای بازی در «استخر مرده» و
ایفای نقش هری کاالهام که به امضای وی در سینما بدل شد،
کنار گذاشت.حضور شوارتزنگر در این پروژه هم هیچگاه عملی
نشد«.گریه کن ماچو» داستان یک تعلیمدهنده اسب است که
روزگارش به سر آمده و قصد دارد با ربودن یک پسر مکزیکی
از مادرش در ش��هری در مکزیک و تحویل دادن او به پدرش،
 ۵۰هزار دالر دربیاورد.

اکران «جیمز باند» باز هم به تعویق افتاد

بیس��توپنجمین قسمت از سری فیلمهای اکشن «جیمز
باند» که قرار بود نوامبر امسال اکران شود به آوریل سال آینده
میالدی موکول شد.
به گزارش ورایتی« ،زمانی برای مردن نیست» طبق برنامه
قرار بود از  ۱۲نوامبر در بریتانیا و از  ۲۰نوامبر در آمریکا اکران
عمومی خود را آغاز کند اما با ادامه بحران جهانی شیوع ویروس
کرونا ،سازندگان این فیلم سینمایی تصمیم گرفتند آن را از دوم
آوریل  ۲۰۲۱اکران جهانی کنند«.جیمز باند :زمانی برای مردن
نیست» اولین فیلم مهم قربانی شیوع ویروس کرونا بود و تاریخ
اصلی اکران آن آوریل امسال بود که به نوامبر تغییر یافت و حاال
بار دیگر با ادامه شرایط بحران کرونا به آوریل سال آینده تغییر
یافته اس��ت.تغییر مجدد تاریخ اکران فیلم «زمانی برای مردن
نیست» ضربه دیگری بر پیکره سینمای جهان است که امسال
به دلیل شیوع ویروس کرونا شرایط دشواری را تجربه میکند
و سینماها در مناطق مختلف جهان با زیانهای فراوانی روبهرو
شدهاند.بیستوپنجمین«جیمزباند»بهکارگردانی«کریفوکانا»
پس از فرآیند تولید پرحاشیه که با کنارهگیری «دنی بویل» از
کارگردانی ،آسیبدیدگی«دنیل کریگ» در صحنه فیلمبرداری
و وقوع یک انفجار در حین ساخت فیلم همراه بود ،باالخره آماده
اکران شده است .این فیلم آخرین حضور «دنیل کریگ» در نقش
مامور  ۰۰۷خواهد بود و وی در کنار «رامی مالک» بازیگر برنده
اسکار و «لئا سیدو» مقابل دوربین رفت ه است.
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اسطورهشناسی

بررسی نظرات مرحوم «مهرداد بهار» بنیانگذار اسطورهشناسی ایران در آستانه ایام «مهرگان»

«بهار» تاریخ فرهنگی ایران را  ۵هزار ساله میدانست

معرفی برگزیدگان مرحله دوم جایزه «مدیسی»

هیات داوران جایزه «مدیس��ی» آثار فرانس��وی و خارجی
راهیافته به مرحله دوم را به همراه فهرس��ت اولیه برگزیدگان
بخش غیرداستانی این جایزه ادبی معرفی کردند.
به گزارش ویکلی بوکس ۱۰ ،رمان فرانس��وی و هفت رمان
خارجی به عنوان برگزیدگان مرحله دوم جایزه ادبی «مدیسی»
معرفی شدند و  ۱۴اثر نیز به مرحله اولیه بخش غیرداستانی این
جایزه ادبی راهیافتند.
به این ترتیب «قلب مصنوعی» اثر «کلوئه دلوم»« ،سرگیجه
ب��زرگ» اثر «پییر دوک��روزت»« ،دختر پدر» نوش��ته «لوری
گوریگر»« ،نامتعارف» به قلم «هرو لو تلیر»« ،دباغی» اثر «سیلیا
لیوای»« ،احمقهای من» نوشته «ژان پیر مارتین»« ،یک استخر
شنا در صحرا» اثر «دایان مظلوم»« ،داستانهای شب» نوشته
«لوران موینیه»« ،کمدیهای فرانسوی» اثر «اریک راینهارت»
و «تیسیس ،زندگی جدیدش» اثر «کامیل د تولدو» به عنوان
 ۱۰اثر برگزیده فرانس��وی مش��خص شدند.همچنین «خاک
منجمد» نوش��ته «اوا بالتازار»« ،نیمه دیگر تو» نوشته «بریت
بنت»« ،اپپروگون» نوشته «کلوم مککن»« ،یک فرد در میان
جمع» نوش��ته «آنتونیو موناز مولینا»« ،پسران عشق» نوشته
«قاضی ربیحاوی»« ،نور تابستان» اثر «جان کالمان استفانسون»
و «فضای ش��هرچینی» نوشته «چارلز یو» به عنوان هفت اثر
خارجی ترجمهشده این مرحله معرفی شدند.سال گذشته جایزه
بهترین رمان فرانسوی رقابت ادبی «مدیسی» به رمان «وسوسه»
نوشته «لوک النگ » رسید.برندگان نهایی جایزه مدیسی ۲۰۲۰
در ششم نوامبر معرفی خواهند شد.جایزه ادبی «مدیسی» در سال
 ۱۹۵۸راهاندازی شد تا نویسندگان خالق را با وجود ناشناخته
بودنشان در دنیای ادبیات مورد تقدیر قرار دهد .این جایزه در
سالهای اولیه تنها ویژه بهترین رمان فرانسوی بود ،اما از سال
ش رمان خارجی و س��پس در س��ال  ۱۹۸۰بخش
 ۱۹۷۰بخ 
مجموعه مقاالت (آثار غیرداستانی) نیز به آن افزوده شد.
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این روزها که در تقویم باس��تانی ایران،
نام مهرگان را بر خود دارد ،با زادروز یکی از
بزرگترین ایرانشناسان و اسطورهشناسان
ایرانی همزمان ش��ده است؛ پژوهشگری که
هنوز بعد از  ۶۰س��ال از انتش��ار نخستین
آثارش ،حرفهای تازهای برای گفتن دارد.
مهرداد به��ار ( ۱۰مهر  ۲۲ -۱۳۰۸آبان
 )۱۳۷۳یک��ی از مهمتری��ن اندیش��مندان
ادبیات ،ادیان و اسطورههای ایرانی است که
آثار ارزش��مندی چون از اسطوره تا تاریخ،
پژوهشی در اساطیر ایران و تصحیح متونی
چ��ون بنده��ش را از خود بر جا گذاش��ته.
روایت��ی کوت��اه را میخوانیم از ابوالقاس��م
اسماعیلپور عضو هیات علمی دانشگاه شهید
بهشتی ،اسطورهشناس و شاگرد مهرداد بهار،
ش��اگردی که بیشتر آثار استاد را گردآوری
و تنظی��م کرده و راه بهار را در پژوهشهای
مانوی خود ادامه داده است.
  ایدههای تازه بهار ،او را در تاریخ علم
و ادب ماندگار کرد
ابوالقاس��م اس��ماعیلپور درب��اره علت
ماندگاری آثار و اندیش��ه مهرداد بهار گفت:
ویژگ��ی خاص مهرداد به��ار ایدههای نویی
اس��ت که در حوزه اسطورههای ایرانی و به
طور کلی در حوزه ایرانشناس��ی داشت .او
درباره اس��اطیر ایران تحقیق و کتاب بسیار
ماندگار پژوهشی در اساطیر ایران را عرضه
کرد .خوب است بدانید نخستین چاپ این
کتاب سال  ۱۳۵۱و نام نخست آن اساطیر
ای��ران بود اما بیش از  ۲۵س��ال بعد از آن،
باز ه��م روی موضوعات این کتاب پژوهش
ک��رده بود که پس از اضافات در س��الهای
بعد ،عنوان پژوهش��ی در اس��اطیر ایران را
بر آن نهاد.
این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد :وسواس
علمی بهار منتج از عمق نگاه او به فرهنگ،
اس��طورهها و آیینه��ا و همینط��ور ادیان
ایرانی اس��ت .برخالف دیگر ایرانشناسان،
او اس��اطیر ای��ران را در پهنه ب��زرگ ایران
فرهنگی نگاه میکرد و این حوزه تمدنی را
فقط در محدوده جغرافیایی امروز نمیدید.
بهار معتقد بود فرهنگ ایرانی به طور کلی
و اس��اطیر ایرانی به طور اخص ،در بس��تر
فرهنگی بزرگی رشد کرده که شامل آسیای
صغیر ،بینالنهرین ،ایران ،محدوده دره رود
سند ،هند و آسیای مرکزی است .امروز همه
میدانیم که فرهنگ ایران باس��تان بس��یار
گسترده است.
اس��ماعیلپور با بیان اینکه نگاه بهار به
فرهن��گ ایرانی ،کلنگر بوده اس��ت ،اظهار
داشت :نگاه تازه مرحوم بهار به جشن سده
و مقالهای که درباره آن نوشته ،نشان میدهد
وی آنچه دیگران در سالهای گذشته مطرح
ک��رده بودن��د را لحاظ میکن��د اما نظرگاه
جدی��دی هم بر آن میافزای��د .بهار معتقد
نبود که جشن سده از عدد صد گرفته شده
و چون  ۵۰روز و ش��ب به نوروز مانده است
آن را س��ده میگویند .او معتقد بود جشن
س��ده از ریشه َس َده اوستایی به معنی ظاهر
ش��دن و طلوع کردن میآید ،و این جش��ن
ظاهر ش��دن میتراست که ش��ب یلدا تولد
اوست و  ۴۰روز بعد از تولدش ،جشن سده
را ب��رای ظهور او برگزار میکردند .این یک
نمونه از نظرگاههای خاص روانشاد مهرداد
بهار است.
 بهار معتقد بود فرهنگ ایران از تمدن
عیالم و پیش از آریاییها آغاز میشود
این اسطورهشناس اضافه کرد :بهار معتقد
ب��ود باید به فرهنگ بومی ایران باس��تان و
همینطور فرهنگ میانرودان توجه ش��ود.
هن��د و ایرانی��ان که در قال��ب آریاییها به

ایران کوچ کردند و وارد نجد ایران ش��دند،
دارای فرهنگ مهاجر بودند اما پیش از ورود
آریاییها به ایران ،از س��ه هزار سال قبل از
میالد مسیح ،ما در خوزستان فرهنگ بومی
اصیل عیالمی را داشتهایم که نمیشود آن
را از تمدن ایران جدا کرد و فقط از فرهنگ
هند و ایرانی سخن گفت.
اسماعیلپور با بیان اینکه فرهنگ عیالمی
پیش از ورود آریاییها به ایران بسیار اهمیت
دارد ،افزود :بهار معتقد بود ما باید تاریخمان
را از آن زمان آغاز کنیم .تاریخ ایران از دوره
عیالمی که در آن دوره حتی خط و نگارش
هم داش��تیم ،آغاز میشود .کتیبههای این
حوزه متعلق به  ۵۰۰۰س��ال پیش اس��ت
در حالیکه آریاییها س��ه هزار سال پیش
وارد ایران ش��دند .ما باید این مس��اله را به
دقت مورد بررس��ی قرار دهی��م .در کتاب
تخت جمش��ید مهرداد بهار ،تاریخ ایران را
در کم��ال جرات از پنج هزار س��ال پیش و
فرهن��گ عیالمی آغاز کرده اس��ت .مذهب
آنان ،پرس��تش این شوش��یناک ،به عنوان
خدای بزرگ بوده و خط و نگارش داشتهاند،
عیالمیها با باالترین فرهنگها و قویترین
تمدنه��ای آن زمان ک��ه در بینالنهرین،
یعنی بابل و آشور بودند ،تبادالت فرهنگی
و اجتماعی و سیاسی داشتند ،این نکات را
نمیتوان از فرهنگ ایرانی منفک کرد.
 قبل از بهار هیچ اثر مستقلی درباره
اسطورههای ایرانی نداشتیم
این اس��تاد مانیشناسی ،مهرداد بهار را
بنیانگذار اسطورهشناس��ی ایرانی دانست و
بیان کرد :قبل از آثار او هیچ کتابی به طور
مستقل در حوزه اسطورههای ایرانی نداشتیم
و بهار اولین کس��ی اس��ت که اسطورههای
ایران��ی را پژوهش و ب��ا نظریهپردازیهای
مدرن و به روز زمانه خود تحلیل کرد .او از
اسطورهشناسانی است که صاحب مکتب و
رویکرد است.
وی در توضیح مکتب مهرداد بهار گفت :بهار
معتقد بود اسطورههای ایرانی را باید در بستر
آسیای غربی و تحت تاثیر بینالنهرین مطالعه
کرد .پیش از انقالب اسالمی ،بیشتر پژوهشگران
با این نظریه بس��یار مخال��ف بودند اما بهار با
میزگردهایی که برگزار کرد و بحثهای علمی
که به راه انداخت ،استداللهای خود را مطرح
کرد و بعدها معلوم ش��د حق با او بوده است.
نظریات او را که بیش از  ۵۰سال پیش مطرح
ش��ده بود ،اکنون ایرانشناسان بزرگ جهان
تایید میکنند و دانش��گاههای طراز اول دنیا
معتقدند فرهنگ ایرانی تحتتاثیر بینالنهرین
قرار گرفته است .از جمله اهورامزدا که ایزد خرد
نزد ایرانیان است ،تحت تاثیر انکی بینالنهرین
که خدای خرد و آگاهی بوده یا آیین سیاوشان
یا سووشون تحتتاثیر اسطوره دوموزی ،ایزد
رستنیها در سومر و بعدها بابل قرار گرفته و
برگزار شده است.
اسماعیلپور اضافه کرد :بهار معتقد است
اگر ایرانیها تحتتاثیر فرهنگ بینالنهرین
قرار گرفتهاند ،باعث شکوفایی فرهنگ ایران
شده و دلیلی بر کوچک شمردن آن نیست.
در جه��ان فرهنگه��ا در تعامل با یکدیگر
هس��تند و فرهنگی پویاس��ت که بتواند از
فرهنگهای پیشرفته همجوار خود استفاده
کند .س��ومر و بابل ،س��ه هزار سال پیش از
میالد ،ب��ه خط و نگارش ،ستارهشناس��ی،
فلس��فه و علوم دیگر رسیدند و ایرانیان که
همجوار آنها بودند باید از آن بهره میگرفتند.
چه بسا که پایتخت ایران تیسفون ،در حوزه
بینالنهری��ن و ع��راق امروزی ق��رار گرفته
بنابراین تاثیر و تاثر فرهنگها نه تنها اشکالی
ندارد بلکه باعث غنای فرهنگی کشورها نیز

میش��ود.حتی در س��ال  ۱۳۵۰هم جامعه
روش��نفکری ایران ،اسطورهشناسی را علم
نمیدانست.
اسماعیلپور در پاسخ به این سوال که امروز
اسطورهشناسی ایرانی در جهان چه جایگاهی
دارد ،گفت :این حوزه دانش ،از س��ال ۱۳۵۰
جایگاه بسیار رفیعی پیدا کرده است .پیش از
دهه ۵۰هیچ کتاب مستقلی درباره اساطیر و به
طور کلی اسطورهشناسی ایرانی به جز تالیفات
اوستاشناسی استاد ابراهیم پورداوود نداشتیم
اما این آثار نیز تنها درباره اوستا هستند و تنها
به اسطورههای اوستایی اشاره میکنند .در آغاز
دهه ۵۰مرحوم مهرداد بهار ،کتاب اساطیر ایران
را به انتش��ارات فرانکلین برد که آن را منتشر
کند ،با آن مخالفت کردند و گفتند اسطوره،
خرافات اس��ت یعنی دقیقا در س��ال ۱۳۵۰
جامعه روشنفکری ایران ،اسطورهشناسی را علم
نمیدانست و با آن مخالفت میکرد .مصاحبه
مهرداد بهار درباره این کتاب در دسترس است.
بهار نزد پرویز ناتلخانل��ری ()1292-1369
رفت و این اس��تاد ادبیات فارسی ،این کتاب
را منتشر کرد.
وی افزود :از سال  ۵۰تا امروز ،به ویژه بعد
از انقالب اسالمی و در دهه  60تا  ،۷۰بهترین
دوران معرفی اسطورهشناسی بوده است ،ترجمه
و تالیفات جالل ستاری ،انتشار دیگر آثار مهرداد
بهار و همینطور آثاری از دیگر پژوهش��گران
که من نیز در حوزه ادبیات و اس��اطیر مانوی
ادامهدهن��ده راه مهرداد بهار بودم ،چون او در
اسطورههای ایرانی از اساطیر مانوی یاد نکرده
و من راهش را ادامه دادم.
اس��ماعیلپور اظهار داش��ت :در این دهه
مترجمان بسیار الیقی کار خود را آغاز کردند.
این تالشها باعث ش��ده ام��روز از نظر منابع
اسطورهشناسی ،تالیف ،تحقیق و ترجمه در
موضوع اساطیر ایران ،در جایگاه بسیار بلندی
قرار داریم و در این  50سال تالشهای بسیار
خوبی شده است و حتی تحقیقات بینالمللی
قابل توجهی انجام ش��ده که در سطح جهان
نیز مطرح هستند.این مولف و مترجم اضافه
کرد :خود ما باید درباره اسطورههای ایرانی به
زبانهای غربی آثاری بنویسیم و معرف خودمان
باش��یم نه اینکه آنقدر سکوت کنیم که یک
ایرانشناس ایتالیایی درباره میترا کتاب بنویسد
به گونهای مساله را مطرح کند که انگار ایزد مهر
رومی بوده است و حتی ریشههای ایرانی او را
انکار کند .محققان ایرانی اکنون به جایگاهی
رسیدهاند که میتوانند در سطوح بینالمللی
آثار علمی دقیق خود را معرفی کنند .در این
ح��وزه به طور ویژه باید از مرحوم پروفس��ور
احمد تفضلی ( )۱۳16-۱۳75که آثار جهانی
آفرید و آثارش در فرانسه و انگلستان منتشر
شده ،یاد کنیم و همینطور ژاله آموزگار که از
شخصیتهای رفیع اسطورهشناسی ایران است.
در کنار آنها دانشجویانی هستند که رسالههای
خوبی را ارائه میدهند و اینگونه میتوان گفت
اسطورهشناس��ی در ایران غنی شده و نه تنها
در حوزه داخلی بلکه تاکید دارم در حوزههای
بینالمللی باید گامهای شایستهای برداریم.
  اسطورههای اوس�تایی ،باید دوباره
مدون شود.
اسماعیلپور در پاسخ به این سوال که جای
چه پژوهشهایی را در اسطورهشناسی ایرانی
خالی میبیند ،گفت :متاسفانه تدوین ،ترجمه
و تفس��یر جدیدی از همه بخشهای اوس��تا
نداریم و هنوز باید به اوستاشناس��ی پورداوود
متکی باش��یم که بیش از  ۶۰سال از نگارش
آن میگذرد .ترجمههای بعد از آن به صورت
گزیده آثار خوبی هستند اما این خالء بسیار
بزرگی برای اسطورهشناسی ایرانی است .وقتی
میخواهم ترجمه اوستا را به دانشجو معرفی

کنم ،بهترین ترجمه گاهان متعلق به هفتاد
سال پیش است و مجبورم یک انگلیسی که
متعلق به هلموت هومب��اخ ()1921 -2007
است را معرفی کنم؛ البته او نیز  ۴۰سال روی
اوس��تا کار کرده اما باید اثری فارس��ی وجود
داشته باشد .اسطورههای اوستایی ،باید دوباره
مدون شود.
این اسطورهشناس اضافه کرد :نکته دیگر
تدوین دورههای مختلف اسطورهشناسی است
که من معتقدم جدا از اسطورههای ایران باستان
که همیشه جای خود را دارند ،تدوین و تحلیل
اسطورههای بعد از اسالم نیز باید جایگاه خود را
پیدا کند .مثال سیمرغ و عطار اسطوره است و
باید تفاوت آن با سیمرغ پیش از اسالم مطالعه
شود .بسیاری از متون فاخر ادبیات کهن ما از
سهروردی تا عطار و تا شاعران و نویسندگان
دیگر و نیز همه رساله الطیرهایی که نوشته شده
جایگاه مطالعه اسطورهشناسی دارند.
وی افزود :ما نباید تصور کنیم که اسطورهها
همه به دنیای باستان و یا ادبیات کهن تعلق
دارند؛ در دنیای امروز ادبیات مدرن یا ادبیات
معاصر هم به تحلیل و نقد اسطورهشناس��ی
نیاز دارد که جای آن واقعا خالی است .برخی
کارهای خوب و شایسته انجام شده اما در برابر
پژوهشهای جدید دنیا ،ما این خأل را داریم که
امیدواریم نسل جوان آن را پر کند.
 جلال س�تاری و مهرداد به�ار ،دو
نظریهپرداز مهم اساطیر ایران هستند
اسماعیلپور نظریههای پدیدارشناسی را
بهترین روشهای مطالعه اساطیر ایران دانست
و اظهار کرد :نظریه پدیدارشناسی اسطوره که
متعلق به میرچا الیاده است را بیشتر از دیگر
نظریهپردازانبرایمطالعهوتحلیلاسطورههای
ایرانی میپس��ندم .دیدگاههای دیگری چون
روانکاوی اس��طوره و جامعهشناسی اساطیر
نیز بس��یار مناسب هستند اما بستگی به آن
دارد که محقق هر بخش��ی از اس��طورههای
ایران را که میخواهد مطالعه کند باید از این
نظریههای معتبر استفاده کند .بستگی دارد
که ش��ما بخواهید روانکاوانه تحلیل کنید یا
پدیدارشناسانه یا دینشناسانه ،هر کدام از این
موارد در جای خود بسیار ارزشمند است.
وی درباره نظریههای ایرانی برای پژوهش
اساطیر گفت :در این پنجاه سال تنها دو نظریه
ایرانی در اسطورهشناس��ی داش��تهایم ،یکی
نظریه مهرداد بهار اس��ت که پیشتر توضیح
دادم او تاثیر فرهنگی بینالنهرین بر اساطیر
ایران را مطرح میکند .نظریه دیگر مربوط به
جالل ستاری است که به نظریه اسطوره زنده
معتقد شناخته میشود و میگوید آن بخش
از اس��طورهها که ام��روز زندهاند باید مطالعه
شوند .این یک نظریه کامال بومی است؛ مثال
اسطوره ش��هادت در فرهنگ ما یک اسطوره
زنده است ،نمیتوانیم بگوییم میترا برای سه
هزار سال پیش است .اسطوره انتظار و منجی
نیز در جامعه ما هنوز زنده است و نگاه به این
نکته که در رس��تاخیز چه خواهد ش��د برای
فرهنگ ما اهمی��ت دارد .این دو مفهوم را در
هی��چ کجای دنیا اینگون��ه تحلیل نکردهند،
جالل س��تاری اولین کسی بود که با مطالعه
آثار عرفانی و تمثیلی گذشته ،بر اساس دیدگاه
اسطورهشناسی نظریاتی را مطرح کرد که بسیار
دقیق ،خاص و وطنی است.
اس��ماعیلپور در پایان گفت :نسل جدید
باید به اسطورهها بپردازد و دیدگاههای جدید
بیافریند ،خود من که در سالهای طوالنی نزد
استادان فرهیخته ش��اگردی کردهام ،به این
نکته رسیدم که عرفان ایرانی تحت تاثیر عرفان
مانوی و عرفان گنوس��تیک است و این نکته
جایگاه بسیار وسیعی برای پژوهش و مطالعه
دارد .اگر کسی بخواهد دوباره ادبیات عرفانی
ما را تحلیل و بازنگری کند ،باید به ریشههای
مانوی و گنوستیک آن بپردازد و بر اساس آن
فلسفه ،این آثار را بازنگری و بازخوانی کند.
روانشاد مهرداد بهار ،دهم مهر ماه ۱۳۰۸
چشم به جهان گش��ود .وی پنجمین فرزند
ملکالشعرا محمدتقی بهار بود .او در دانشکده
ادبیات دانشگاه تهران ،در رشت ه ادبیات فارسی
به تحصیل پرداخت و در سال  ۱۳۴۴مدرک
فوقلیسانس خود در رشت ه ایرانشناسی را از
مدرس ه زبانهای شرقی و آفریقایی انگلستان
دریافت کرد اما پس از آن به ایران بازگش��ت
و پ��س از فاصل��های در تحصی��ل ،دکترای
رشت ه زبانشناس��ی با گرایش زبانو ادبیات
ایرانباستان را از دانشگاه تهران گرفت .سازمان
امنیت با اس��تخدام او در دانشگاهها موافقت
نک��رد و بهار عمر خ��ود را به کارمندی بانک
مرکزی گذراند.
در س��ال  ۱۳۵۱در فرهنگس��تان زب��ان
به فعالیت پرداخت و پژوهش��کده زبانهای
ایران میانه و باستان را شکل داد و طی هفت
سال فعالیت در این فرهنگستان با همکاری
پژوهشگران ،که برخی از ایشان زبان پهلوی
را از او آموخت��ه بودند ،متونی را برای چاپ و
انتشار آماده ساخت.
بهار از س��ال  ۱۳۵۲به صورت عضو هیات
علمی مدعو در دانش��گاه ته��ران به تدریس
پرداخت.مهرداد به��ار ،در  ۲۲آبان  ۱۳۷۳در
پی ابتال به بیماری خونی در  ۶۵س��الگی در
تهران چشم از جهان فروبست.

تجسمی

تابلوی ارزانقیمت ،اثر «ونگوگ» از آب درآمد

احتمال میرود یک تابلو که به
قیمت تنها چند دالر در استرالیا
به فروش رفته بود ،با قلم «ونسان
ونگوگ» نقاش بزرگ هلندی
خلق شده باشد.
به گ��زارش روزنام��ه آبزرور،
چندی پیش یک خریدار ناشناس
در ایالت ویکتوریای اس��ترالیا تابلویی را تنها به قیمت  ۶۰دالر
خریداری کرد که حاال احتمال میرود یکی از آثار ونسان ونگوگ،
نقاش بزرگ هلندی ،باشد.
این تابلوی نقاشی در حال حاضر در شهر ملبورن به دست اندرو
مککنزی کارشناس تاریخ هنر در حال بررسی است .مککنزی
معتقد است اگر این نقاشی واقعا یکی از آثار ونگوگ باشد احتماال
توسط جان پیتر راسل هنرمند استرالیایی که از دوستان وی بود،
به این کشور آورده شده است.
این نقاش��ی عالوه بر به تصویر کش��یدن یک آسیاب بادی،
شباهتهای مشخصی با آثار تایید شده ونگوگ دارد .مککنزی
این تابلو را برای بررسیها بیشتر به کارشناسان موزه ملی ویکتوریا
و دانشگاه موناش ملبورن نیز سپرده است تا با استفاده از تجهیزات
عکاسی ماکرو نیز آنالیز شود.
به گفته مککنزی اثبات اینکه این تابلو با قلم ونگوگ خلق
شده ،آن را به یکی از ارزشمندترین آثار هنری استرالیا تبدیل
میکند.
سال جاری میالدی سالی پرماجرا برای پژوهشهای مربوط
به ونگوگ بود .ووتر ون در وین مدیر علمی موسس��ه ونگوگ
ماه ژوئیه (تیر-مرداد  )۹۹از کشف موقعیت مکانی منظرهای که
در آخرین اثر این هنرمند به تصویر کشیده شده بود ،خبر داد.
این راز به کمک یک کارت پستال از اور سور اواز فرانسه متعلق
به اوایل قرن بیستم میالدی کشف شد که به آخرین اثر هنری
ونگوگ قبل از خودکشی ،شباهت بینظیری داشت.
سينماي ايران

فیلمهای ایرانی مسافر آمریکا شدند

فیلمه��ای مرضی��ه
ریاح��ی ،تق��ی امیرانی،
سعید روستایی و مسعود
بخشی به سی و چهارمین
جش��نواره جهانی فیلم
«واشنگتن دی سی» آمریکا راه یافتند.
این جش��نواره بزرگترین و قدیمیترین جشنواره فیلم در
منطقه واشنگتن دی سی آمریکاست؛ که ضمن نمایش فیلمهایی
تفکربرانگیز از سراس��ر جهان در پایتخت آمریکا متفکران را به
بح��ث و گفتوگو پیرامون پیش��روترین عقاید و مکاتب هنری
دعوت میکند.
فیلم کوتاه :کالس رانندگی ساخته مرضیه ریاحی ،مستند:
کودتای  ۵۳س��اخته تقی امیرانی محصول مش��ترک انگلیس،
آمریکا و ایران و فیلمهای س��ینمایی :متری ش��یش و نیم به
کارگردانی س��عید روستایی و یلدا به کارگردانی مسعود بخشی
محصول مشترک ایران ،فرانسه ،آلمان ،لوگزامبورگ و لبنان در
جشنواره رقابت میکنند.
سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم «واشنگتن دی سی»
آمریکا  ۲تا  ۱۱اکتبر برگزار میشود.

«تا ابد» با فروش  76میلیونی
به اکران آنالین میرسد

فیلم «تا ابد»پس از هشت هفته اکران در سینما ،تا چند روز
دیگر به صورت آنالین هم نمایش داده میشود.
«تا ابد» به کارگردانی امیدامین نگارشی ،از نیمه مردادماه در
سینماها و به سرگروهی سینما «ایران» اکران شد که در هفته
هشتم اکران با فروش  6412بلیت ،به فروش  76میلیون تومانی
رسیده است.
این فیلم از  ۱۴مهر ساعت  20در پلتفرمهای فیلیمو و نماوا
اکران آنالین میشود.
محمد نجفیزاده (تهیهکننده فیلم) اعالم کرده است :هدف
م��ا از اکران آنالین ،فراهم کردن فرصتی برای تماش��ای فیلم
توس��ط مخاطبانی اس��ت که به هر دلیل نتوانستند فیلم را در
سینما تماشا کنند.
محسن کیایی ،مهرداد صدیقیان ،بهرنگ علوی و ترالن پروانه
با معرفی هلیا راجی و حس��ن خان محمدپور و با حضور میالد
کیمرام بازیگران اصلی این فیلم هستند.
در خالصه داستان فیلم آمده است :پول برای ما دو حالت دارد:
یا ما را میبوسد یا میکشد.
س��ایر عوامل فیلم س��ینمایی «تا ابد» عبارتن��د از :مجری
طرح :سعید کیوانفر ،نویسندگان فیلمنامه :امیدامین نگارشی و
امیرحسین دواتگر ،مدیر فیلمبرداری :امید امین نگارشی ،طراح
صحنه و لباس :پیام اس��کندری ،طراح گریم :محسن دارسنج،
مدیر صدابرداری :منصور ش��هبازی ،صداگذار حسن مهدوی و
رضاگدازگر ،تدوین :مهرداد نصیری دهقان ،جلوههای ویژه میدانی:
آرش آقابیگ ،جلوههای ویژه رایانهای :ایمان کارجو ،عکاس :محمد
بدرلو ،آهنگساز :آرش فالحی و فرید کولیوند ،مدیر تولید :فریبا
ساداتخلیلی ،برنامهریز و دستیار اول :کارگردان ایمان توکلی،
س��رمایهگذاران :س��عید کیوانفر و محمد نجفیزاده ،جانشین
تهیهکننده :علی بیات.
کتاب

آغاز طرح «پاییزه کتاب  »۹۹از  ۵آبان

مدیرعاملموسسهخانهکتاب
و ادبی��ات ای��ران از اجرای طرح
«پایی��زه کت��اب  »۹۹از پنجم
آبانماه خبر داد.
ب��ه گ��زارش روابطعمومی
موسس��ه خانه کت��اب و ادبیات
ایران ،ایوب دهقانکار گفت :با مساعدت معاونت امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،طرح «پاییزه کتاب  »۹۹از دوشنبه (۵
آبانماه) تا دوشنبه ( ۱۲آبانماه) به مدت هشت روز همزمان در
سراسر کشور در کتابفروشیهای عضو طرح برگزار میشود.
او ب��ا تاکید بر اینکه در پانزدهمی��ن دوره طرح توزیع یارانه
کتاب از طریق کتابفروشیها ،سقف مجاز برای هر خریدار افزایش
۲۵درصدی خواهد داشت ،گفت :در این دوره هر خریدار میتواند
تا سقف  ۲۰۰هزار تومان کتاب بخرد.
مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران افزود :همهگیری
ویروس کرونا ،باعث آس��یب به کتابفروش��ان و ناشران شده که
امیدواریم اجرای طرحهای فصلی به رونق کتابفروشیها و ترغیب
ب با صرف هزینه کمتر کمک کند.
مردم به تهیه کتا 

