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2500 کارتن خواِب غیرمعتاد در تهران
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سلطاني فر، وزیر فوتبال مردان یا وزیر ورزش؟

از امروز موج اول تحریم های اقتصادی آمریکا علیه 
ایران که در پی حصول توافق هسته ای با ایران لغو 

شده بود، باز می گردد.
وزارت خزانه داری آمریکا پس از خروج از برجام 
دوره تنفــس ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه برای بازگشــت 

تحریم ها علیه ایران در نظر گرفته است.
به گزارش جامعه ایرانی، بر این اساس تحریم هایی 
که در پایان موعد ۹۰ روزه تنفس اعمال از دوشنبه 

۱۵ مرداد ۹٧ باز می گردند عبارتند از :
- خرید  و  فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دار 

از سوی دولت ایران
- خرید  و  فروش طا و سایر فلزهای گرانبها، خرید، 

تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت
- فلزات خام یا نیمه خام مانند آلومینیوم و آهن، 
زغال ســنگ و نرم افزارهای مورد استفاده از سوی 

صنایع ایران
- افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و 

مبادله ریالی با ارقام قابل توجه
- تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده 

از سوی دولت ایران
- خودروسازی ایران

- خرید  و  فروش و تامین قطعات هواپیما
- فرش و مواد خوراکی تولید شده در ایران

- فعالیــت بندرگاهــی، کشــتیرانی و صنایع 
کشتی ســازی ایران ازجمله خطوط کشــتیرانی 
 جمهوری اســامی ایران و کشــتیرانی جنوب و 

شرکت های وابسته

- مبادات نفتی و هر گونه خرید مواد پتروشیمی 
از ایران، شــرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی 

تانکرسازی ایران
- هــر گونه مبادله مالی بین موسســات مالی 
بین المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی 

ایرانی
- بخش انرژی

- همکاری بــا ایران در قالب تعهدات خدماتی، 
بیمه ای و بیمه اتکایی

تاثیر بازگشت تحریم ها بر مبادات ایران و آمریکا
از ســال ۱۳۹۰ و با پیچیده شدن ابعاد پرونده 
هسته ای ایران، کشــورهای غرب و به ویژه آمریکا 
تحریم های گسترده اقتصادی را علیه این کشور وضع 
کردند. از جمله بســیاری از شرکت ها و بانک های 
ایرانی و نیز بانک مرکزی این کشور از سوی آمریکا 

تحریم شدند.
به گــزارش یورونیوز، صادرات ایران به آمریکا 
به شــدت سقوط کرد و به ســاانه یک میلیون 
دار تنــزل کرد ولــی واردات از آمریکا به کمتر 
از ۱۰۰ میلیون دار در ســال نرسید. در واقع در 
آغاز چهارمین دهه روابط تجاری دو کشور پس از 
انقاب ۵٧، صادرات آمریکا به ایران بیشتر به دارو 
و تجهیزات پزشکی محدود شد و به همین دلیل 
در بحرانی ترین شرایط روابط دیپلماتیک دو کشور، 

تجارت دو کشور همواره برقرار ماند.

پس از حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 
کشورهای ۱+۵ از جمله آمریکا، تجارت میان دو کشور 
از سال ۱۳۹۴ بار دیگر سیر صعودی به خود گرفت 
و در سال ۱۳۹۶ رکورد صادرات ایران به آمریکا طی 
۴۰ ســال گذشته شکسته شــد و به بیش از ۱۳۳ 

میلیون دار رسید.
روند صعودی صادرات ایران به آمریکا موجب شد 
در سه ماهه نخست سال ۱۳۹٧ برای نخستین بار، تراز 

تجاری ایران در مقابل آمریکا مثبت شود.
با این وجود  از  ۱۵ مرداد ماه موج اول تحریم های 
اقتصادی آمریکا علیه ایران که در پی حصول توافق 
هســته ای با ایران لغو شــده بود، باز می گردد. این 
بازگشت در نودمین روز پس از اعام رسمی خروج 
آمریکا از برجام توسط دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا صورت می گیرد. از ۱۵ آبان ماه نیز موج دوم 
تحریم های آمریکا که بر مراودات مالی و تجارت نفت 

متمرکز است، آغاز خواهد شد.
بنا بر ادعای ترامپ، ایران از منافع توافق هسته ای 
در جهت توسعه طلبی منطقه ای و افزایش تنش در 
خاورمیانه بهره برده است و بر همین اساس مستوجب 
تحمل دوباره تحریم های اقتصادی گسترده است.در 
مقابل ایران همواره با رد این ادعا، آمریکا را به نقض 
غیرقانونی تعهد بین المللی خود در قبال ایران متهم 

کرده است.
در فاز اول تحریم ها که از ۱۵ مردادماه آغاز می شود، 

گذشته از وضع ممنوعیت عمومی معامله دار، طا، 
آلومینیوم، فواد و قطعات خودرو برای ایران، آمریکا 
مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدأ ایران را هم 
لغو خواهد کرد و فروش هواپیمای تجاری و قطعات 

آن را به ایران ممنوع خواهد کرد.
بدین ترتیب تجارت رسمی دو کشور بار دیگر به 
روال صدور یکجانبه دارو از سمت آمریکا به سوی ایران 
محدود خواهد شد و بازار ۱۰۰ میلیون داری فرش، 
زعفران و پسته آمریکا که طی دو سال گذشته به روی 

تجار ایران باز شده بود، بار دیگر بسته خواهد شد.
طی دو سال گذشته ساانه بیش از ۱۰۰ میلیون 
دار فرش، گلیم و گبه از ایران به آمریکا صادر می شد 
و در ســال ۱۳۹۶ برای نخستین بار ارزش صادرات 
زعفران ایران به آمریکا از مرز ٧۴۰ هزار دار گذشت. 
همچنین در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۶۰۰ هزار دار 

پسته ایرانی به آمریکا صادر شد.
البته اعمال مجدد تحریم های تجاری علیه ایران به 
معنای بسته شدن معبرهای ورود کااهای آمریکایی به 
ایران نیست  چرا که فارغ از آمارهای رسمی دو کشور 
در خصوص حجم و ارزش تجارت دو کشور، بازار ایران 
همواره جذابیت باایی برای ورود قاچاق محصوات 
آمریکایی داشته و هیچ گاه از حضور آنها خالی نشده 
اســت؛ محصواتی همچون تولیدات شرکت اپل و 
دل که رد پای آنها در آمار تجارت رسمی دو کشور 
دیده نمی شود ولی سود تجارت آنها برای تجار ایرانی 
دلچسب تر از تن دادن به توسعه تجارت رسمی میان 

دو کشور است.

کدام تحریم ها از امروز علیه ایران اعمال می شود 

 س�ازمان آگهی های روزنامه

 جه�ان   صنع�ت
021 -88534773
021 -88534774
021 -88534775
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روحانی کجاست 
محمد هدایتی

 این روزها  در میانه بحران  اقتصادی و در 
شرایطی که کشور صحنه اعتراضات است خبر 
چندانی از حسن روحانی نیست. تنها یکی دو 
روز پیش عکسی از وی منتشر شد که گویا 
در جلسه شورای عالی اقتصادی است، خندان، 
در کنار دیگر مسووان. عکسی که با خشم 
کاربران شبکه های اجتماعی هم مواجه شد 

که این گونه از ته دل خندیدن، در این شرایط، چیزی نیست جز به ریشخند 
گرفتن یک وضعیت اجتماعی نابسامان. آخرین حضور جدی روحانی در عرصه 
عمومی در جلسه سفرای کشورهای خارجی بود، در جلسه ای که روی دیگر 
سکه روحانی نمایش داده شد؛ چهره ای که از موضعی اقتداری و کمابیش 
امنیتی ترامپ را تهدید کرد که با دم شیر بازی نکند. خیلی ها بعد از آن جلسه 
گفتند این سخنان چه نسبتی با روحانی ای دارد که در این سال ها دیده بودیم. 
روحانی اما این روزها کمتر دیده می شود و کمتر سخن می گوید. خبر از تغییر 
کابینه است، برخی می گویند تغییر حداکثری، آن هم تنها یک سال پس از 

تشکیل آن. درباره این تغییرات هم چیزی نمی گوید.
روحانی گویا هنوز خطیر بودن شرایط را درک نکرده است، نمی داند 
چه بر سر اعتبار خود و حتی اصاح طلبی می آید. اگر امروز اصاح طلبان 
هم با فرسایش جدی سرمایه اجتماعی شــان روبه رو شده اند، اگر کار 
به جایی رســیده است که دیگر ســخت بتوانند مردم را به شرکت در 
انتخابات فراخوانند، دلیل را تا حدی باید در عملکرد روحانی جســت 
و البته حمایت غیرانتقادی اصاح طلبان از وی. در تمام این ســال ها 
معلوم نشد نسبت روحانی با اصاح طلبان چیست. این آخرها گویا آنها 
هم از وی قطع امید کرده اند و البته در نتیجه این وضعیت، مردم از هر 
دو  آنها. روحانی در این شرایط باید صحبت کند، مستقیم و با صداقت 
بیشتر. حواله دادن تمام و کمال مشکات به نیروهایی فراتر از دولت  و 
به قدرت هایی ناپاسخگو دیگر مجاب کننده نیست. پس جایگاه قانونی 
یک رییس جمهور، به عنوان پاسدار قانون اساسی و حافظ منافع ملت 
چه می شود؟ باید یک دم از ارائه آمارهایی که دیگر همه می دانیم تا چه 
حد با وضعیت عینی مردم فاصله دارند دست بکشد و با صراحت بگوید 
که ایران را چه می شود؟ کمترین انتظاری که مردم- دست کم کسانی 
که در دو نوبت پــای صندوق رفتند و به وعده ها دل خوش کردند- از 
رییس جمهور  به عنوان نفر اول اجرایی کشور دارند مگر این نیست که 
قدم پیش نهد و با مردم به زبان راستی سخن بگوید؟ وقت تنگ است 

آقای رییس جمهور، باید جوابگو باشید. 
hedayati.mohammad@yahoo.com

نگاه نخست
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ارزیابی اباغ و اجرای سیاست های جدید ارزی دولت

نوشدارو پس از مرگ سهراب
پاسخ وزارت ارشاد و توضیح »جهان صنعت«

به دنبال درج خبري در صفحه اول آن روزنامه 
در تاریخ ۹٧/۰۵/۱۴ با عنوان »لیست پرداختي ها 
در وزارت ارشاد خاک مي خورد، آقاي وزیر! یارانه 
مطبوعات کجاست؟ به  منظور تنویر افکار عمومي، 
خواهشمند است وفق قانون مطبوعات نسبت به 
انتشــار توضیحات زیر با همان تیتر و اندازه در 

همان صفحه اقدام فرمایید.

23 درصد جامعه کارگری هم به زیر خط فقر اضافه شده اند
بهبود معیشت رویای دست نیافتنی

»جهان صنعت«- در حال حاضر اقتصاد کشور 
روزهاي سختي را سپري مي کند. از یک سو خروج 
آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم ها موجب 
شده اقتصاد کشور روزهاي مبهمي را دنبال کند و 
از سوي دیگر مشکات به  وجود آمده در خصوص 
قیمت ارز، این نگراني را تشدید کرده و بي  ثباتي را بر 
اقتصاد تحمیل کرده است. در این میان رشد منفي 
سرمایه گذاري و خروج شرکت هاي بین المللي نیز بر 
عدم اطمینان از فضاي کسب وکار در کشور افزوده 
است. نااطمیناني مردم به آینده اقتصاد نیز تاثیر خود 

را بر بازارهاي مختلف نشان داده است. 

ایران، تحریم و تغییر رفتار 
مهدی رستاخیز*

 ایران دارای ذخایر 
غنی نفت، گاز، معادن، 
جنگل و منابع بی شمار  
دیگر اســت و از نظر 
ترانزیتی در منطقه ای 
اســتراتژیک واقــع 
شده است. ایران جزو ۱۰ کشور غنی ازنظر 
جاذبه های گردشــگری محسوب می شود؛ 
چهارفصل بوده و دارای هزاران کیلومتر نوار 
ساحلی با جزایر مختلف و گونه های مختلف 
گیاهی و جانوری است. ایران دارای بیش از 
۸۰ میلیون نفر جمعیت با بیشترین نیروی 
انسانی جوان تحصیلکرده آماده به کار در منطقه 
است. ایران هجدهمین اقتصاد دنیاست که 
سال هاست در معرض تحریم های مختلف قرار 
گرفته است و تاش می کند در اقام و مایحتاج 

خود به خودکفایی دست یابد.
شما در خانه تان تمام کارها را خودتان انجام 
نمی دهید. به عنوان مثال در خانه نان نمی پزید 
یا لباس نمی دوزید  یا روغن برای غذا تولید 
نمی کنید بلکه خیلی از این چیز ها را از بیرون 
می خرید؛ حاا تصور کنید اگر همه تحریم تان 

کنند آنگاه چه اتفاقی می افتد؟
شــما باید تمام این مایحتاج را خودتان 
در خانه تهیه کنید و خودکفا شوید اما چه 

اتفاقی می افتد؟
خودکفایی در ظاهر خوب اســت اما در 
واقعیت شما را فرسوده می کند و عقب می افتید 
چون ناچار هســتید زمان های رسیدگی به 
برنامه های مهم تان مثل تحصیات یا توسعه 
کســب وکارتان را کاهش دهید تا بتوانید به 
اموراتی رسیدگی کنید که قبا بیرون از خانه 
و به ســادگی و با هزینه زمانی و مالی کمتر 
توسط دیگران در دسترس شما قرار می گرفت. 
ازاین رو خودکفا شدن هزینه بسیار زیادی را به 
ما تحمیل و ما را از هدف های اصلی خودمان 

دور می کند.
بنا برایــن تحریم فرصــت ایده آلی برای 
خودکفایی نیســت اما اگر بخواهیم آن را از 
منظر هزینه- فرصت نگاه کنیم می شود گفت 
هزینه تحریم در بسیاری از موارد  به عنوان 
فرصتی برای خودکفایی انگاشته می شود اگر 
خودکفایی به صورت برنامه ریزی شده، هدفمند 
و با رعایت اصل پایش سرزمینی و با جلوگیری 
از هدررفت منابع ، به صورت کاما هوشمندانه 
و در تولید کااها و خدمات مهم پیاده سازی 
شود. در غیر این صورت خودکفایی به جای 
اینکه فرصت تلقی شود به عنوان یک دام ثانویه 
پــس از تحریم برای ما عمل خواهد کرد. به 
عنوان مثال هرچند خودکفایی در محصوات 
استراتژیک نظیر گندم قابل دفاع و البته الزامی 

یادداشت
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روحاني حقایق را مي گوید؟!

تنظیفتلخند??? تنها خبری که ملت ایران کم داشت!
جعبه سیاه

تجدید)آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران(
شماره فراخوان تجدید ارزیابی کیفی 200973007000022
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سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
طرح ایجاد زیربناهای ازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی 

سال پانزدهم    شماره  3979    16 صفحه    قیمت 1000 تومان دوشنبه 15 مرداد 1397   23 ذیقعده 1439   6 آگوست 2018

است اما عصر خودکفایی عمومی )خودکفایی در همه 
محصوات( پایان یافته است و توجیهی ندارد؛ به عنوان 
 مثال خودکفایی در محصواتی پر آب بر نظیر هندوانه و 
محصوات شبیه آن هیچ توجیه قابل دفاعی ندارد. عاوه 
بر این استفاده از روش های سنتی در بخش های صنعت 
و کشاورزی خود، باعث ایجاد بحران های آبی و انرژی و به 
مخاطره افتادن امنیت ملی خواهد شد. طبیعتا تاش دولت 
در راستای مکانیزه کردن بخش کشاورزی با رعایت منافع 
خرده مالکان و همچنین ارائه اطاعات مناسب در زمینه 
کاشت ، داشت و برداشت و آموزش مستمر کشاورزان و در 
اختیار گذاشتن بذرهای کم آب بر، باعث افزایش بهره وری و 

کاهش هدر رفت انرژی و آب می  شود.
تحریم شبیه کافی است که در ابه ای چرخ های 
محرکه یک کشور گیر می کند و هرچه آن کاف محکم تر 
و پیچیده تر باشد سرعت رشد نیز کاهش می یابد. در این 
دوره  منابع مهم کشور صرف مسایل کمتر مهم می شود و 

رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن اشتغال و 
نهایتا شاخص های درآمدی، رفاهی و بهداشتی و ... کاهش 
پیدا می کند. هرچند ممکن است در کوتاه مدت این اتفاق 
رخ ندهد اما بدون شک اگر حکومت هیچ برنامه ای نداشته 
باشد کشور در بلندمدت دچار مشکل خواهد شد چون 
منابع هر کشوری محدود است و باید بهینه مصرف شود. 
بر همین اساس ارتقای استانداردهای تولیدی و تدوین 
استراتژی های بهره وری و آموزش همگانی و مستمر، کمک 
بسیار زیادی به عبور موفقیت آمیز از این مرحله سخت 
می کند و مطمئنا نهادینه کردن ارزش های بهره وری و 
کیفیت در جامعه، عاوه بر ایجاد اعتماد عمومی، باعث 
ترغیب مردم به خرید کاای با کیفیت داخلی شده و رونق 
اقتصادی و حفظ ذخایر ارزی را نیز به دنبال خواهد داشت 
که با این الگو حتی پس از پایان عصر تحریم ها نیز کشور 
می تواند با سرعت بسیار زیادی در مسیر رشد و توسعه 
قرار گیرد. ازم به توجه است که بخش های حکومتی و 

وابسته به آن ، خود باید در رعایت اصول بهره وری و ارائه 
خدمات با کیفیت پیشگام باشند.

اما ســوال مهم این اســت که چــرا راحت تحریم 
می شویم؟

اساسا کشورهایی راحت تحریم می شوند که اثرگذاری 
کمتری بر اقتصاد کشورهای دیگر دارند یا اثرگذاری آنها 
قابل کنترل و نقش شــان دارای جایگزین است. در واقع 
هرقدر اقتصاد یک کشور قوی تر باشد و با جوامع بزرگ تر 
منطقه ای و بین المللی دارای منافع استراتژیک و راهبردی 

باشد به سختی تحریم می شود.
ما باید در استراتژی های ملی و منطقه ای خود بازبینی 
اساســی کنیم. حقیقت تلخ این است که ایران بیشتر 
به عنوان واردکننده خدمات و کاا شــناخته می شود و 
در اقتصاد بین الملل جایگاه و احترام زیادی برای ما قائل 
نیستند. درواقع ما باید بتوانیم استانداردهای رفتاری و 
تولیــدی خود را ارتقا دهیم و خود را از حالت تدافعی و 

انفعال خارج کنیم و کشورهای دیگر را از نظر اقتصادی 
به خودمان وابسته کنیم. هرقدر سایرین به ما وابسته تر 
شوند مطمئنا احترام بیشتری نیز برایمان قائل خواهند 
شد و آنگاه تحریم کردن ما هزینه های زیادی برای سایرین 
خواهد د اشت و این خود یک عامل بازدارنده و به عنوان یک 

پدافند غیرعامل عمل خواهد کرد.
طبیعتا منظور از ایجاد وابستگی، استفاده صرف از ابزاری 
همچون نفت، گاز و پتروشیمی نیست چون تمامی اینها 
توسط رقبای ما قابل جایگزین خواهد بود و برای ما برگ 
برنده بسیار بزرگی به ارمغان نخواهد آورد. هرچند اگر 
در تولید نفت و گاز هم بتوانیم سهم قابل توجهی از بازار 
بین المللی را اشغال کنیم نیز به ما کمک بسیاری خواهد 
کرد اما این کار هم نیاز به اســتراتژی های تهاجمی در 
بازار، تکنولوژی روز ، جلب اعتماد سرمایه گذاران و مدیران 

اجرایی قوی دارد.
ما باید بسیار عمیق تر ببینیم و سریع تر عمل کنیم و 

تاش سخت داشته باشیم تا نخبه پروری بر رابطه گرایی 
و منافع جامعه بر منافع خاص گروهی حاکم شود . در 
واقع باید از پنجره های متفاوتی به جهان پیرامون مان 
بنگریم و فرصت ها را تا دیر نشــده دریابیم. مطمئنا 
هــر اقدامی بــدون ایجاد وحدت ملــی به موفقیت 
منجر نخواهد شد اما می تواند به وجود آید اگر امروز 
چاره ای جدی برای مقابله با فساد و رانت بیندیشیم، 
استانداردهای خود را ارتقا دهیم، باب تعامل را باز نگه 
داریم، بهره وری را ســرلوحه تمام امور قرار دهیم و از 
شفافیت و آگاهی دفاع کنیم و در تعامات بین المللی 
با رویکرد دفاع از منافع واقعی ملی حاضر باشیم. برای 
رسیدن به چنین هدفی باید هرچه سریع تر اقدام کنیم 
و مهم ترین فاکتور برای اقدام، جلب اعتماد و حمایتی 
است که از بطن جامعه برمی خیزد و قطعا این اعتماد 

با شعار به دست نمی آید.
*کارشناس مدیریت آینده پژوهی
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رییس جمهور در نامه ای به دکتر اریجانی:
به مجلس می آیم و حقایق را بازگو می کنم 

پایگاه اطاع رسانی دولت- رییس جمهور در نامه ای به علی اریجانی 
رییس مجلس شورای اسامی با اعام اینکه »سوال تعدادی از نمایندگان، در 
چارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است«، تاکید 
کرد: اما برای جلوگیری از هر نوع اختاف بین قوا و احترام به مجلس شورای 
اسامی، در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد. در متن کامل نامه روحانی 
به اریجانی آمده است: احتراما؛ درست در سالروز تحلیف رییس جمهور دوره 
دوازدهم، سوال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی واصل 
شد. بی تردید سوال از رییس جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته می تواند 
مبارک باشــد؛ اوا در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیا در زمان و شرایط 
مناسب کشور اقدام شده باشد که متاسفانه هیچکدام از این دو حاصل نشده 
است اما برای جلوگیری از هر نوع اختاف بین قوا و احترام به مجلس شورای 
اســامی انشاءاه در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سواات پاسخ 
خواهم داد. البته این امر می تواند فرصت خوبی باشــد تا برخی از حقایق را 
برای مردم عزیز کشورم بازگو کنم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت 

من و شما نیز از آرای آنهاست.

تاکید سرلشکر جعفری بر تامین امنیت تنگه هرمز
تسنیم- ســردار شــریف از قدردانی فرمانده کل ســپاه از یگان های 
شرکت کننده در رزمایش اقتدار دریایی سپاه و تاکید وی بر ارتقای آمادگی های 
دفاعی برای مقابله با ماجراجویی های دشمنان خبر داد. در پی برگزاری رزمایش 
اقتدار دریایی سپاه که هفته گذشته در آب های نیلگون خلیج همیشه فارس 
برگزار شد، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسوول روابط 
عمومی کل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: این رزمایش با هدف کنترل 
و مراقبت از امنیت آبراه بین المللی و در چارچوب برنامه رزمایش های تقویمی 
ســاانه سپاه برگزار شد. وی افزود : این رزمایش با قدردانی سردار سرلشکر 
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه از یگان های نیروهای دریایی و هوافضای 
سپاه همراه شد و ایشان با ابراز رضایت از برگزاری موفق رزمایش اقتدار دریایی 
سپاه ، بر لزوم حفظ و ارتقای آمادگی های همه جانبه دفاعی برای تامین امنیت 
پایدار آبراه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و مقابله متناسب با تهدیدات و 

ماجراجویی های احتمالی دشمنان تاکید کردند.

طرح جدید برخی نمایندگان:
ممنوع الخروجی دوساله مسووان برای رسیدگی قوه 

قضاییه به عملکردشان 
ایرنا- نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: در حال جمع آوری امضا 
برای طرحی هســتیم که به موجب آن تمامی مسووان طراز اول کشور تا 
سطح استانداران و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسامی تا دو سال 
ممنوع الخروج می شوند تا قوه قضاییه عملکرد آنان را رسیدگی کند. ابوالفضل 
ابوترابی اظهار داشت: در حال جمع آوری امضا برای طرح قانون جذب حداکثری 
اجتماعی هستیم که براساس این طرح مسووانی که قانون را اجرا نمی کنند 
مجازات می شوند، ولی هم اکنون به صورت قانونی برای این موضوع ماده ای 
تعریف نشده است. ابوترابی اظهار داشت: بر اساس این طرح، همه مسووان 
طراز اول تا سطح استانداران، از جمله نمایندگان مجلس بعد از رفتن از محل 
خدمت شان به هر نحو از جمله استعفا، برکناری یا اتمام کارشان، تا دو سال 
ممنوع الخروج می شوند تا قوه قضاییه فرصت کافی داشته باشد تا به وضعیت 
عملکرد آنها رسیدگی کند و مشاهده کند که فسادی در پرونده آنان وجود 
دارد یا خیر. وی گفت: متاســفانه برخی از مسووان قانون را اجرا نمی کنند 
یــا این که می گویند اجرا می کنیم ولی اجرا نمی کنند، برطبق بیانات رهبر 
معظم انقاب مجلس باید عدم اجرای قانون توســط مسووان را تبدیل به 
جرم انــگاری کند که البتــه ما در این زمینه خأ قانونی داریم و با این طرح 

می خواهیم این خأ را بر طرف کنیم.

نقوی حسینی خبر داد:
تاکید فراکسیون نمایندگان وایی بر ترمیم کابینه

ایسنا- سخنگوی فراکسیون نمایندگان وایی مجلس شورای اسامی 
تاکید کرد که اگر دولت اراده ای برای ترمیم کابینه نداشته باشد این فراکسیون 
ورود خواهد کرد. سیدحســین نقوی حسینی در توضیح جلسه فراکسیون 
نمایندگان وایی گفت: مجلس به دولت برای تغییر و ترمیم در کابینه فرصتی 
داده اســت که با توجه به آن فراکسیون به بررسی عملکردها پرداخت. وی 
توضیح داد: اگر دولت اراده ای برای تغییر در کابینه نداشته باشد باید مجلس 
بــه این موضوع ورود پیدا کند. با توجه به اهمیت این موضوع فراکســیون 
نمایندگان وایی از بعد نظارتی بر ایفای نقش نظارتی خود بر دستگاه های 
اجرایی تاکید دارد. به گفته نقوی حسینی مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان 
وایی برای جمع بندی درباره موضوع ترمیم کابینه امروز تشــکیل می شود. 
ســخنگوی فراکسیون نمایندگان وایی در پایان گفت: تاکید فراکسیون بر 
این اســت که نمایندگان باید صدای ملت بوده و فریاد ملت را به مسووان 
برسانند. نمایندگان باید نقش خود را به عنوان ناظر ایفا کنند که این هم به 
معنای تقابل با دولت نیست بلکه به عنوان حمایت و کمک به دولت است. ما 

صرفا می خواهیم بعد نظارتی را تقویت کنیم.

عضو هیات رییسه مجلس:
روحانی تا 10 شهریور باید در مجلس حاضر شود

خانه ملت - اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رییسه مجلس، گفت: مجلس تا 
۱۶ مرداد جلسه علنی دارد و بعد از آن نمایندگان برای یک هفته به تعطیات 
می روند، سوال از رییس جمهور بعد از این ایام در دستور کار صحن قرار می گیرد. 
اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس در توضیح زمان قرار گرفتن سوال از رییس جمهور 
در دستور کار صحن مجلس، گفت: طرح سوال از رییس جمهور ۱0 مرداد ماه در 
صحن علنی مجلس اعام وصول شد، رییس جمهور طبق قانون آیین نامه داخلی 
مجلس تا ۱0 شهریور ماه فرصت دارد تا در صحن علنی مجلس برای پاسخ به 
سوال نمایندگان حاضر شود. نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسامی، 
تصریح کرد: مجلس شورای اسامی تا ۱۶ مردادماه جلسه علنی دارد و بعد از 
آن نمایندگان برای یک هفته به تعطیات می روند. عضو هیات رییسه مجلس 
شورای اسامی  یادآور شد: پس از تعطیات مجلس برای دو هفته جلسه علنی 
خواهد داشت لذا سوال از رییس جمهور بعد از تعطیات در دستور کار صحن 

علنی مجلس قرار می گیرد.  

کشته شدن یک شهروند و دستگیری 20 
اغتشاشگر در حوادث کرج

فارس- در اغتشاشــات روز جمعه کرج یک  نفــر به ضرب گلوله افراد 
ناشــناس کشته شد. در جریان اغتشاشات در برخی خیابان های شهر کرج 
یک شهروند به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده است. بررسی ها نشان 
می دهد ضارب از داخل خودرو 20۶ و با ساحی غیر سازمانی اقدام به شلیک 
کرده اســت. پیش از این و در اغتشاشات 7 دی نیز چندین فرد مسلح که 
وابستگی های گروهکی داشتند، توسط دستگاه امنیتی بازداشت شده بودند. 
طبق مشاهدات میدانی خبرنگاران فارس ، لیدرهای اغتشاش این بار اکثرا از 
زنان انتخاب شــده اند. همچنین بنابر گزارش خبرنگار فارس از منابع موثق 

حدود 20 نفر در این اغتشاشات بازداشت شده اند. 
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گروه سیاسی- یکی از مسایلی که به ویژه 
در سال جاری بخش های زیادی از جامعه را با 
خود درگیر کــرده، مباحث مربوط به افزایش 
یکباره نرخ ها در بازارها، افت ارزش ریال، کاهش 
ناگهانی قدرت خرید خانوار و بروز دشواری های 
جدید معیشــتی و اقتصادی خانوار است. این 
موضوعات ســبب شــد تا دولــت در ماه های 
گذشته تاش هایی را برای سروسامان دادن به 
تاطمات اقتصادی انجام داده که بخشی از آن، 
سیاســتگذاری های ارزی بوده است. از این رو 
مجلس شــورای اسامی هم دیروز به مدت دو 
ساعت در مورد التهابات بازار ارز جلسه غیر علنی 
تشکیل داد . در جلسه غیر علنی مجلس ضمن 
تشریح سیاست های جدید ارزی اعام شد که 
براساس این سیاست ها ارز ۴200 تومانی صرفا 
به کااهای اساسی و ضروریات اختصاص می یابد 
و نرخ ارز مسافرتی نیز تغییر خواهد کرد و رقم 
جدید برای آن تعیین می شود. به نظر می رسد 
براساس تصمیمات جدید نرخ ارز مسافرتی به 

نرخ ارز آزاد نزدیک خواهد شد.
حجت ااسام احد آزادی خواه نماینده مردم 
مایر در مجلس با اشــاره به نشست غیرعلنی 
مجلــس گفت: در این جلســه علی اریجانی 
گزارشی را از تصمیمات متخذه درباره مسایل 
اقتصادی کشــور در کارگــروه اقتصادی قوای 
سه گانه به نمایندگان ارائه کرد. وی افزود: رییس 
مجلس عنوان کرد که در جلسه قوای سه گانه 
بر برخورد با مفســدان اقتصادی تاکید شد و 
بنا شــد تا قوه قضاییه در این رابطه وارد عمل 
شــود. نماینده مردم مایر در مجلس شورای 
اسامی اظهار داشت: اریجانی همچنین گفت 
در جلسه قوای سه گانه در رابطه با پرداخت ارز 
دولتی به مســافران و گردشگرانی که به خارج 
سفر می کنند اقدام بسیار خوبی انجام شد و بنا 
شد تا فورا جلوی پرداخت ارز دولتی به مسافران 
گرفته شود. آزادی خواه خاطرنشان کرد: رییس 
مجلس شورای اسامی عنوان کرد که در جلسه 
قوای سه گانه راهکارهایی برای فروش نفت در 
صورت عدم خرید نفت از جمهوری اســامی 
ایران پیش بینی و در نظر گرفته شده تا کشور 
بتواند به راحتی نفت خود را به فروش برساند و 
بسته اقتصادی در این رابطه آماده است. وی در 
پایان گفت: اریجانی همچنین گفت در رابطه 
بــا خرید اقام ضروری اقدامــات ازم در حال 
انجام اســت و اقامی مثل دارو و تجهیزاتی از 
این قبیل خریداری شده و در حال تهیه است 

و مردم نگران نباشــند و هیچ مشکلی در این 
زمینه وجود ندارد.

سیده فاطمه ذوالقدر نیز اظهار کرد: در جلسه 
غیر علنی مجلس ضمن تشــریح سیاست های 
جدید ارزی اعام شد براساس این سیاست ها 
ارز ۴200 تومانی صرفا به کااهای اساســی و 
ضروریات اختصاص می یابد و نرخ ارز مسافرتی 
نیز تغییر خواهد کرد و رقم جدید برای آن تعیین 
می شــود. به نظر می رسد بر اساس تصمیمات 
جدید نرخ ارز مسافرتی به نرخ ارز آزاد نزدیک 
خواهد شــد. وی همچنین اظهار کرد: در این 
جلسه با اشاره به تاثیر سیاست های ارزی روی 
وضعیت بازار عنوان شــد که فروش نفت برای 
کشور در راستای جلوگیری از کسری بودجه در 
اولویت خواهد بود. همچنین گفته شد مذاکرات 

با اروپا مثبت بوده و ان شاءاه ادامه دارد.
اولین کارت زرد وزیر اقتصاد

 اما در جلسه علنی دیروز مسعود کرباسیان، 
وزیر امور اقتصــادی و دارایی اولین کارت زرد 

خود را از مجلس دریافت کرد. ســوال نماینده 
بروجن از وزیر اقتصاد درباره علت عدم اجرای 
پروژه ملی طرح جامع مالیاتی در جلسه علنی 
مجلس مطرح شد و پس از توضیحات وزیر،  این 
سوال به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان 
اعام کردند از پاسخ های وزیر قانع نشدند. بر این 
اساس مسعود کرباسیان اولین کارت زرد خود را 

از مجلس دریافت کرد.
خدیجه ربیعی در جریان طرح سوال خود از 
وزیر اقتصاد در خصوص علت عدم اجرای پروژه 
ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت ۱۱ سال و 
نقش شرکت های مشاور خارجی در این خصوص، 
گفت با وجود هزینه کرد 72۱ میلیارد تومان از 
بیت المال برای طرح جامع مالیاتی، این طرح با 
چالش جدی روبه رو است. وزیر اقتصاد در پاسخ 
از ضبط ضمانتنامه پیمانکار خارجی طرح جامع 
مالیاتی کشــور خبر داد و گفت: در قالب پروژ 
ملی طرح جامع مالیاتی افزایش رضایت مودیان 

و شناسایی مودیان جدید مالیاتی انجام شد.

در این جلســه همچنین محمود صادقی 
درباره خارج شدن و در دستور کار قرار گرفتن 
مجدد سوالش از وزیر اقتصاد در جلسه مجلس 
توضیــح داد و گفت: با تــاش زیاد مجددا 
ســوالم در دســتور کار مجلس قرار گرفت. 
وی در جریان سوال از وزیر اقتصاد، پرداخت 
سود به حســاب های قوه قضاییه را »حرام« 
دانســت و تامین حقوق قضات دادگستری 
از این پول را به چالش کشــاند. این سخنان 
نماینده مردم تهــران در مجلس اعتراضات 
تعدادی از نمایندگان و انتقادات حجت ااسام 
عبدالحمید خدری را در پی داشــت که در 
نهایت بــا عذرخواهی وی پایــان یافت. اما 
مسعود پزشکیان هم که ریاست اداره بخش 
پایانی جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، 
اظهارات محمود صادقی را حمله و اتهام زدن 
به قضات دانست و گفت: شما می توانید سوال 
کنید  اما نسبت به قضات چنین صحبت هایی 
کردن، درست نیست. شما کل قضات را زیر 

سوال می برید و این کار صحیح نیست.
حساب های قوه قضاییه قانونی است �

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال 
محمود صادقی، حساب های سپرده قوه قضاییه 
در طول 2۳ ســال گذشته را قانونی دانست و 
گفت از سال 7۸ تاکنون ۶۳ حساب بانکی برای 
سپرده گذاری قوه قضاییه افتتاح و بسته شده 

اســت که در هر دوره سه یا چهار حساب فعال 
بوده که این حساب ها همگی به نام قوه قضاییه 

با صاحب امضایی روسای قوه بوده است. 
اقتصادی  � هشدار رییس کمیسیون 

مجلس به دولت
در ادامه جلســه علنی مجلس محمدرضا 
پورابراهیمــی، رییس کمیســیون اقتصادی 
مجلس در نطق میان دستور در صحن علنی 
با اشــاره به نحوه تعامل دولت با مردم گفت: 
مــردم در ذهن خــود دغدغه های اقتصادی 
دارنــد و با توجه به شــرایط اقتصادی دولت 
باید ارتباط و تعامل با مردم داشــته باشــند 
کــه ما در چند هفتــه اخیر از طرف دولت و 
رییس جمهور ارتباطی را با مردم ندیده ایم و 
نداشته ایم. وی خطاب به رییس جمهور گفت:  
اولین درخواست ما این است که واضح و شفاف 
مسایل اقتصادی را تشریح کنید و آنجایی که 
مردم باید کمک کنند همان طور که در همه 
عرصه ها و مثل همیشه کمک کرده اند امروز 
هم ایســتاده اند. رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اسامی با اشاره به اظهارات 
ترامپ دربــاره اعمال تحریم ها گفت: ترامپ 
خواب آشفته دیده  اســت که با تحریم های 
یکجانبه بتواند اقتصاد ایران را دچار مشــکل 
کند. ایران کشوری با ظرفیت های بسیار است 
که دولت به عنوان پیشــقراول باید در عرصه 

اقتصادی حضور داشته باشد.
نماینده مردم کرمان تصریح کرد: آن مساله ای 
که امروز بر همه بازارها سایه افکنده و نگرانی های 
جــدی ایجاد کرده مشــکل ارز اســت. ما به 
دوســتان مان در دولت درباره این التهابات که 
ایجاد شده بسته طرح دوفوریتی ساماندهی بازار 
ارز را پیشنهاد دادیم که بازار ثانویه ارز ساماندهی 
صرافی ها و ایجاد سپرده های ارزی در آن پیشنهاد 
مطرح شده بود که بتواند با ضمانت بانک مرکزی 
اجرایی شود اما با پافشاری دولت بر تصمیمی 
غیرتخصصی آنچه بر ســر کشور آمد را دیدید 
و این قابل پیش بینی بود.رییس کمیســیون 
اقتصادی با تاکید بر اصاح ساختار بانک مرکزی 
عنوان کرد: آقای رییس جمهور اجازه دهید رییس 
بانک مرکزی با استقال کامل تصمیم گیری کند. 
نماینده مردم کرمان افزود: تیم اقتصادی دولت 
نیازمند ترمیم اساسی است و کسانی را که طی 
سالیان این آزمون را داده اند و عملکردشان قابل 
قبول نبوده نمی توانند ادامه راه دهند انتظار است 

که دولت در این باره تصمیم جدی بگیرد.

در نشست غیر علنی مجلس مطرح شد ؛

حذف  ارز مسافرتی

پرونده دیپلماسی

»جهان صنعت«- مذاکره ایران و آمریکا مدت هاست به 
موضوع داغ محافل سیاسی ایران و جهان بدل شده است. 
مقامات کاخ ســفید به ویژه دونالد ترامپ رییس جمهور 
این کشور مدام از تمایل برای گفت وگو با ایرانی ها سخن 
می گویند و از طرفی مقامات کشورمان هم با به کار بردن 
واژه »بی اعتمادی«، به خواســت آمریکایی ها بی اعتنایی 
می کنند. در حالی که امروز دور نخست تحریم های ثانویه 
آمریکا علیه ایران آغاز می شــود، از گوشــه و کنار جهان 
اخباری به گوش می رســد که امکان رد و بدل پیام های 
سیاسی میان مقامات دو کشور را قوت می بخشد. گزارشی 
در روزنامه کویتی الجریده منتشــر شــد مبنی بر اینکه 
ترامپ 7 شــرط ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا را 

پذیرفته است.
 براســاس گزارش این روزنامه عربی، یوسف بن علوی 
وزیر خارجه عمان این شــروط را در سفر به واشنگتن به 
مقامات آمریکایی داده و اتفاقا آنها نیز این شروط را قبول 
کرده اند. این شروط شــامل بازگشت واشنگتن به توافق 
هسته ای و اجرای تمامی تعهداتش، توقف تهدیدات نظامی 
آمریکا علیه ایران، ارائه تضمین در جهت عدم تاش آمریکا 
برای براندازی نظام، پایان دادن به اختاف افکنی میان ایران 
با کشورهای عربی توسط آمریکا، پایان دادن به تحریم های 
جدید اقتصادی، توقف فشارهای اقتصادی و توقف فشار به 

شرکت های اروپایی است.
این درحالی است که گمانه زنی ها درباره مبادله پیام های 
سیاســی میان مقامات ایرانی و آمریکایی از زمانی آغاز شد 
که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان تیرماه به 
عمان سفر کرد، سفری که رسانه های عربی آن را غیرمنتظره 
خواندند. از آنجایی که در طول ۴0 سال گذشته عمان نقش 
تاریخی در میانجیگری میان ایران و آمریکا بازی کرده است، 
این بار نیز عده ای این سفر را حاوی ارسال پیام های محرمانه 

برای آمریکا عنوان کردند.
 این درصورتی بود که مســووان ایرانی بارها در طول 
چند ماه گذشته اعام کرده اند حاضر به گفت وگو با آمریکا 
نیســتند. از سوی دیگر مقامات وزارت امور خارجه نیز از 

علل سفر وزیر خارجه عمان ابراز بی اطاعی کردند. بهرام 
قاســمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری 
هفته گذشته خود در پاسخ به خبرنگاران درباره سفر بن 
علوی به واشــنگتن برای میانجیگری بین ایران و آمریکا 
گفت: »من از محتوای مذاکرات و اهداف ســفر ایشان به 
آمریکا اطاعی ندارم. روابط ما به طور مستمر و متمادی 
با عمان روابط خوبی اســت و در تماس دائم هستیم.« در 
مقابل یوسف بن علوی نیز در مصاحبه ای با شبکه الجزیره 
خبر میانجیگری میان ایران و آمریکا را رد کرد، اما اعام 
کرد که حاضر است در این زمینه به دو کشور کمک کند. 
وی گفت: »حامل پیام از ســوی هیچ طرفی نیستم نه از 
سوی ایران و نه از سوی دولت آمریکا، معتقدم امکان آغاز 

گفت وگو وجود دارد.«
با وجود این سخنان، روز گذشته خبری منتشر شد که 
در آن یک مقام ارشد سازمان ملل در گفت وگو با یک رسانه 
صهیونیستی از احتمال دیدار روسای جمهور ایران و آمریکا 
در حاشــیه نشست مجمع عمومی ســازمان ملل که قرار 
است ۱۸ سپتامبر )۸ شهریور( برگزار  شود، خبر داد. روزنامه 
اورشلیم پست در این خبر نوشته است که یک منبع دیپلماتیک 
ارشد در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت که حسن روحانی 
و دونالد ترامپ روسای جمهور ایران و آمریکا ممکن است در 
حاشیه نشست ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر 
دیدار کنند. وی در ادامه گفته است: هنوز برای صحبت درباره 
این موضوع بسیار زود است اما ما بر این باوریم که تاش برای 
استفاده از این فرصت به منظور برگزاری نشستی میان سران 
دو کشــور ارزش دارد. با این حال تاش های واشنگتن برای 
مذاکره مستقیم با مقامات کشورمان همچنان ادامه دارد و 
شــاید گزارش روزنامه  های الجریده و اورشلیم پست هم در 

همین راستا نوشته شده باشد.
در چند روز گذشته ترامپ در نشست خبری با نخست وزیر 
ایتالیا اعام کرد: »حاضرم با ایرانی ها بدون شرط دیدار کنم.« 
اما درست چند ساعت بعد از سخنان ترامپ برای مذاکره بدون 

شرط با ایران، مایک پمپئو سخنان رییس جمهور را تصحیح 
و اعام کرد اگر ایران شروط آمریکا را بپذیرد، دونالد ترامپ 

آماده است با این کشور مذاکره کند.
ترامپ اما همچنان به دنبال هدف خود برای کشــاندن 
ایرانی ها پای میز مذاکره است. وی در جدیدترین اظهارنظر 
خود درباره کشورمان به وضعیت اقتصادی در ایران اشاره کرد 
و گفت دیدار با سران جمهوری اسامی به آنها بستگی دارد. 
دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشت: ایران و اقتصاد آن 
بسیار بد است و سریع پیش می رود! ممکن است من )با مقامات 

ایران( دیدار کنم یا نکنم، مهم نیست، بستگی به آنها دارد!
آغاز دور نخست تحریم های آمریکا �

پس از خروج ترامــپ رییس جمهور آمریکا از برجام در 
هجدهم اردیبهشت 97 و دستورش به نهادهای تحت امرش 
از جمله وزارت خزانه داری آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها 
علیه جمهوری اسامی ایران،  دو بازه زمانی 90 و ۱۸0 روزه 
برای این امر پیش بینی شــد. حاا دور اول این تحریم ها از 
امروز اعمال می شود. این تحریم ها به  گفته مقام های آمریکایی 
محروم کردن ایران از دسترسی به دار تا تجارت طا، خرید و 

دسترسی به برخی فلزات چون آلومینیوم و فواد است.
در واقــع با پایــان یافتــن دوره 90 روزه دولت آمریکا 
تحریم هایــی را که به موجب برجام رفع شــده بودند احیا 
خواهد کرد  از جمله تحریم های مربوط به خرید یا اکتساب 
اسکناس های دار آمریکا توسط حکومت ایران، تحریم های 
مربــوط به تجارت ایران با طا یا فلزات گرانبها، تحریم های 
مربــوط به فروش، عرضه، تامین یــا نقل و انتقال گرافیت، 
فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فواد و صادرات 
یا نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی به ایران؛ 
تحریم های مربوط به معامات خرید یا فروشــریال ایران یا 
نگهداری حســاب ها و وجوه عمده ای که در خارج از خاک 
ایران بر پایه ریال ایران نگهداری می شوند، تحریم های مربوط 
به خرید، پذیره نویسی یا تسهیل معامات دیون حاکمیتی 

ایران و تحریم های بخش خودروسازی ایران.

عاوه بر این  بعد از گذشــت ایــن دوره 90 روزه، دولت 
آمریکا مجوزهای برجامی صادر شده برای رفع تحریم های 
اولیــه را لغو خواهد کرد از جمله مجوز واردات فرش و مواد 
غذایی از مبدأ ایران به آمریکا و برخی مبادات مالی مرتبط 
با آنها ذیل مجوزهای مربوط به »قانون تحریم ها و مبادات 
ایران«، فعالیت های انجام شده وفق مجوزهای صادر شده برای 
صادرات و بازصادرات هواپیماهای تجاری مسافربری و قطعات 

و خدمات مربوطه به ایران.
ازم به ذکر است  اشخاصی که بعد از رفع تحریم های آمریکا 
علیه ایران وفق برجام وارد فعالیت های باا شده اند باید برای 
اجتناب از قرار گرفتن در فهرست تحریم های آمریکا تا ششم 

آگوست 20۱۸ این فعالیت ها را به تدریج کاهش دهند.
اما بعد از اتمام دوره ۱۸0 روزه محدود سازی فعالیت هایی 
که ۴ نوامبر 20۱۸ به پایان می رسد، آمریکا تحریم هایی 
شامل تحریم های مرتبط با خدمات در زمینه فعالیت های 
زیــر که در برجام رفع شــده بود را مجدد اعمال می کند 
از جملــه تحریم های مرتبط با اپراتورهای بندری، ناوگان 
دریایی و بخش های کشتی ســازی شامل خطوط ناوگان 
دریایی جمهوری اسامی ایران و خط ناوگان جنوبی ایران 
و وابسته های آنها، تحریم های مرتبط با معامات نفتی با 
شــرکت ملی نفت ایران، شرکت بین المللی نفت ایران و 
شــرکت ملی نفتکش ایران شامل خرید نفت، محصوات 
نفتی یا محصوات پتروشیمی از ایران، تحریم های مرتبط 
با معامات اقتصادی موسســات مالــی خارجی با بانک 
مرکزی ایران و موسسات مشخص مالی ایرانی تحت ماده 
۱2۴5 ایحه اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 20۱2،  
تحریم هــای مرتبط با خدمات تهیه پیام های مالی خاص 
برای بانک مرکزی ایران و موسســات مالی ایرانی لیست 
شده در ماده ۱0۴ تحریم جامع ایران و اقدام محروم سازی 
20۱0، تحریم های مرتبط با تهیه خدمات بیمه نامه، بیمه یا 

بیمه اتکایی و تحریم های مرتبط با بخش انرژی ایران.
به عاوه  آمریکا اختیارات نهاد های وابسته یا تحت کنترل 
خــود را لغو می کند تا فعالیت هــای خاص با دولت ایران یا 

اشخاص مورد صاحیت قضایی دولت ایران را محدود کند.

ادامه تاش های واشنگتن برای مذاکره با تهران

آیت اه آملی اریجانی:
حامیان غربی حقوق بشر از عده ای آشوبگر در ایران 

حمایت می کنند
رییس قوه قضاییه گفت: به لحاظ سیاسی، نظری و عملی با رویه ای در دنیا 
مواجه ایم که نه فقط ادعای کذب حمایت از حقوق انسان ها و حقوق بشر از 
ناحیه کشور های سلطه است  بلکه ابزار ساختن بحث حقوق بشر برای سرکوب 
حقوق بشر است. به گزارش ایلنا، آیت اه آملی اریجانی رییس قوه قضاییه در 
مراسم روز بزرگداشت حقوق بشر اسامی و کرامت انسانی با تاکید بر اینکه 
حقوق بشر برای مسلمانان و خصوصا برای نظام جمهوری اسامی مساله ای 
اساسی است، در تبیین این موضوع تصریح کرد: دلیل اینکه برای مسلمانان 
حقوق بشر مساله ای اساسی است، تکیه ادیان الهی و خصوصا اسام بر مساله 
حقوق انسان ها و تکریم این حقوق و همچنین کرامت انسانی است. آیت اه 
آملی اریجانی ادامه داد: در سنت پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( حقوق انسان ها 

یک مساله کاما مهم و موردتوجه است.
آیت اه آملی اریجانی با تاکید بر اینکه امروز راه و روشی که آمریکایی ها 
و غربی ها در سراسر دنیا پیش گرفته اند، جز نقض حقوق بشر چیزی نیست، 
ادامه داد: می توانید وضعی را که امروز مردم یمن دارند، مشاهده کنید. برحسب 
تعریف قرارداد های بین المللی و اعامیه ها و بیانیه های جهانی، در این کشور 
جنایات جنگی صورت می گیرد. حمله به بیمارستان ها، مساجد و آثار باستانی 
جزو جنایات جنگی است. رییس قوه قضاییه افزود: امروز بیماران، کودکان و 

زنان مورد هجمه عظیم قرار می گیرند. در همین چند روز اخیر بیمارستانی در 
حدیده مورد هجوم ائتاف سعودی قرار گرفت و 200 شهید داد که این مصداق 
جنایت جنگی است  لکن حامیان حقوق بشر اینجا چشمان و دهان شان بسته 
است  اما وقتی به جمهوری اسامی می رسند، از عده ای که در خیابان ها آشوب 
می کنند و ماشین ها و مغازه ها را به آتش می کشند، به عنوان حمایت از حقوق 
بشر حمایت می کنند و انسان واقعا از این همه تناقض در حیرت می ماند. وی 
تصریح کرد: حضور آمریکایی ها در عراق با بزرگ ترین فجایع حقوق بشر در عصر 
حاضر توام بود. به حقوق یک ملت تجاوز کردند، تمام زیرساخت های این کشور 
را از بین بردند تا اینکه امروز قرارداد های 25 ساله نفت امضا کنند برای گرفتن 
ثمن همان فجایعی که انجام دادند. آیت اه آملی اریجانی ادامه داد: کار هایی که 
آمریکایی ها در افغانستان انجام دادند و اقداماتی که در فلسطین به پشتوانه آمریکا 

انجام می شود  نیز نمونه ای دیگر از جنایات آنها علیه حقوق بشر است.
رییس قوه قضاییه خلق داعش را نمونه بزرگی از نقض حقوق بشر در دنیای 
معاصر دانســت و افزود: همین آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی به صراحت 
به عنوان یک امر مذموم علیه آقای اوباما و خانم کلینتون این موضوع را پیش 
کشید که شما داعش را خلق کردید. حال سوال اینجاست که این داعش مخلوق 
آمریکایی ها در زمان خود آقای ترامپ چه شد؟ اسما ائتافی علیه آن دارند، اما 
در واقع از آن حمایت می کنند و جمهوری اسامی که به حمایت مظلومین در 
عراق و سوریه شتافت، به نقض حقوق بشر محکوم است. آیت اه آملی اریجانی 
با اشــاره به اهداف آمریکایی ها برای خلق داعش به ماهیت حقوق بشر غربی 
اشاره و عنوان کرد: آمریکایی ها با خلق داعش دنبال این بودند که هم چهره 

اسام را مشوش کنند، هم کشور های مسلمان را مشغول کنند و پایگاهی برای 
خود درست کنند و لذا در تشکیل ائتاف علیه داعش گفتند که مقابله ما با 

آنها 20 سال طول می کشد.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: جمهوری اسامی با کمک به برادران 
خودش در عراق و سوریه توانست این غدد سرطانی را تقریبا از بین ببرد و این 
ماهیت حقوق بشر غربی است. وی با تاکید بر اینکه ما با حقوق بشر به نحوی 
که مغرب زمین ارائه، عمل و رفتار می کند، مسایل متعددی داریم. به اجمال به 
طرح سه مساله پرداخت و در بیان نکته اول گفت: یک مساله، مساله نظری، 
مبنایی و فلسفی است که فوق العاده مساله مهمی است و نقطه چالش ما با 

غرب است و آن اصل مساله حق بشر است.
آیت اه آملی اریجانی افزود: ما معتقدیم بدون داشتن چارچوب های اعتقادی 
و متافیزیکی و فلسفی نمی توانید حق بشر و کرامت ذاتی انسان را تصویر کنید. 
حق بشر و کرامت انسانی یک لفظ است که باید دید شما چه تفسیری از این 
حق دارید. رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بنده معتقدم دنیای غرب و بنیان 
فکری مغرب زمین نمی تواند حق بشری عادانه، معقول و عقانی تصویر کند؛ 
مگر اینکه یک اتخاذ مبنا کند. وی تاکید کرد: بســیاری از کسانی که حقوق 
بشر اسامی را مورد حمله قرار می دهند، ادعا می کنند که حقوق بشر اسامی 
ایدئولوژیک است و ما نمی خواهیم حق بشر ایدئولوژیک باشد؛ در حالی که به 
آنها عرض می کنیم مگر اصا می توانید حقوق بشر غیرایدئولوژیک داشته باشید؟ 
اگر مقصود از ایدئولوژیک بودن، معیاری بودن است، شما مجبورید اتخاذ مبانی 

ارزشی و معیاری کنید؛ مگر اینکه یک لقلقه لسانی داشته باشید.
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خبر

سكه هاي جديد در راه بازار
تسنيم- تحويل دو ميليون و ۵۸۰ هزار سكه پيش فروشي از ۱۷ مرداد آغاز و 
پيش بيني مي شود با ورود اين سكه ها به بازار روند كاهشي قيمت سكه شدت گيرد  . 
بانك مركزي اعام كرد در طرح پيش فروش سكه كه از تاريخ ۱۷ بهمن 96 آغاز شد 
و تا ۱6 ارديبهشت 9۷ ادامه داشت، در مجموع هفت ميليون و 6۰۰ هزار قطعه سكه 
پيش فروش شد كه از اين تعداد، يك ميليون و 6۱۰ هزار قطعه سكه در سررسيدهاي 
يك ماهه و سه ماهه )معادل بيش از 9۵ درصد تعهدات اين دو سررسيد( به متقاضيان 
تحويل داده شده است  . بر اين اساس بانك مركزي تاكنون ۷9۰ هزار قطعه سكه در 
سررسيد يك ماهه و ۸2۰ هزار قطعه سكه در سررسيد سه ماهه به خريداران تحويل 
داده است و تنها حدود پنج درصد از خريداران تاكنون براي دريافت سكه هاي خود 
به بانك عامل مراجعه نكرده اند  . همچنين تحويل سكه هاي پيش فروش شده در 
سررسيد شش ماهه از تاريخ ۱۷ مرداد آغاز مي شود و در مجموع دو ميليون و ۵۸۰ 
هزار قطعه سكه با سررسيد شش ماهه تا تاريخ ۱6 آبان تحويل خريداران خواهد شد  . 
ازم به ذكر است سكه هاي پيش خريدشده كساني كه تاكنون براي دريافت آنها به 
بانك مراجعه نكرده اند نزد بانك ملي ايران محفوظ است و خريداران مي توانند تا 
شش ماه پس از زمان سررسيد با مراجعه به شعب آن بانك و ارائه رسيد پيش خريد، 

سكه هاي خود را دريافت كنند  . 

كاهش۱۰۰۰ داري ارزش بيت كوين 
ايسنا- ارزش بيت كويــن مجددا به كانال زير ۷۰۰۰ دار سقوط كرد كه 

كمترين سطح قيمتي آن از اواسط ماه ژوئيه است  . 
ارزش بيت كويــن در بازار مبادات ارزهاي ديجيتالي »كوين دســك« به 
6933/۰9 دار رسيد  . طبق آمارهاي منتشر شده توسط اين وب سايت تنها در 

يك روز ارزش بيت كوين 6/۵ درصد كاهش يافته است  . 
بيت كوين در ژوئن 2۰۱۸ با رسيدن به سطح ۵۷۸۵/43 دار به پايين ترين 
سطح خود در سال جاري رسيده بود اما پيش از آنكه در مبادات جديد به زير 
۷۰۰۰ دار برسد موفق شده بود بخشي از كاهش هاي خود را جبران و حتي تا 
سطح ۸4۷9/33 داري باا رود  . برخي از فعاان بازار معتقدند بيت كوين وارد 
روند معكوس شده و كاهش آن ادامه خواهد داشت  . به گفته مرون گارسون، 
مدير اجرايي اموله، دوره بيت كوين سر آمده است  . چارلز تورنگرن، مديرعامل 
موسسه نوبل الترنيتيو اينوستمنت نيز گفت جذابيت بيت  كوين رو به كاهش 
است  . گفتني اســت تداوم روند كنوني كاهش ارزش بيت كوين مي تواند اين 
بي ثباتي ها را تشــديد و برخي از معامله گران را به خروج سرمايه هاي خود از 

اين بازار تشويق كند  . 

گروه اقتصادي- موضوع آن است كه 
هر كسي بخواهد در فضاي تصميم گيري 
سياستگذاري هاي پولي كشور وارد شود، 
تنها چندصباحي بر صندلي رياســت 
بانــك مركزي تكيــه مي زند و مجري 
اوامر دولتي مي شــود، پس نه مي توان 
خشنود از راه حل ها و بسته هايي بود كه 
بانك مركزي براي به ثبات رساندن بازار 
ارائه مي دهد و نه مي توان مانع از اجراي 

سياست هاي دولتي در آن شد.
ماه هاســت كه دولت براي در دست 
گرفتن فرمان بازار ارزي كشــور خود را 
بــه آب و آتش مي زند تا باز هم مجري 
سياســت هاي پولي كشــور باشد؛ از 
سياست هايش براي تك نرخي كردن ارز 
در بازار گرفته تا هدايت بازار در مســير 
بازگشت سياســت هاي به بار ننشسته 

ارزي اش. 
روند كاهشي قيمت هاي بازار �

هرچنــد روزهاي گذشــته فضاي 
ارزي كشــور در انتظار بــراي رونمايي 
از سياســت هاي جديد ارزي مقداري 
رنگ آرامش به خود گرفته و قيمت ها 
هم روند كاهشي داشته اند، با اين حال 
شايد اين هم تنها جو رواني اي باشد كه 
نمونه مشــابه اش را در ماه هاي گذشته 
بسيار به چشم ديده ايم. با اين حال در 
چند روز گذشــته شاهد اين بوديم كه 
معامات ارزي در بازار كم شــد و مردم 
و بازاري ها دســت از خريد و فروش ارز 

و سكه كشيدند.
اما داســتان ناتواني دولت در اجراي 
سياســت هاي ارزي ســر دراز دارد و 
ماه هاســت بازار در فضاي پرآشــوب و 
ملتهــب ارزي كه دولت به بــار آورده 
غوطه ور شده است. اين داستان پرماجراي 
ارزي كشــور كار را به جايي رسانده كه 
امروز نگراني از كمبود ذخاير ارزي كشور 
از يك طرف و بازگشت مجدد تحريم هاي 
آمريكا از سوي ديگر هنوز آن آرامشي را 

كه بايد، به اقتصاد بازنگردانده است.
در گير و دار همين تاطمات ارزي بود 
كه بانك مركزي به خيالش آمد دستي به 
سر و روي سياستگذاری های پولي بانك 
مركزي بكشد و بخواهد در ابه اي اين 
جست وخيزهاي ارزي بازار خودي نشان 
دهد. براي همين بود كه رييس جديدي 
را بر رياست بانك مركزي گمارد تا از اين 
پس وي مجري سياست هاي پولي بانك 
مركزي آن هم در پشــت سياست هاي 

دستوري دولت باشد.
از همان بدو ورود رييس كل جديد 
اما وي صراحتا اعام كرد كه شبانه روز 
تاش مي كند تا بهترين تصميم و برنامه 
ارزي را مهيا كند از اين رو سياست هاي 
ارزي اش را با تاييد دولت در اختيار عموم 
قرار خواهد داد. همين يك جمله كافي 
بود تا بدانيم وكالت تام ااختيار اجراي 
سياســت هاي پولي در دســتان دولت 
قرار دارد و رياست بانك مركزي نمادي 

بيش نيست.
با اين حال آن طور كه به نظر مي رسد 
حتي اگر براي دوره كوتاهي هم باشــد 
بســته ارزي جديدي كه بانك مركزي 
رونمايــي كرده مي تواند به كار بازار آيد 
و كمي از آشفتگي هاي چند وقت اخير 
در آن بكاهد آن هم بعد از آنكه رنگ به 
رخسار بازار نمانده بود و ديگر حتي سنگ 

روي سنگ هم بند نمي ماند. 
رونمايي از بسته جديد ارزي �

با همه اينها شب گذشته رييس كل 
بانك مركزي از بسته جديد ارزي دولت 
رونمايي و جزييات آن را اعام كرد آن هم 
به دنبال آنچه معاون اول رييس جمهور 
پيرو بازگشت تحريم هاي سه ماهه آمريكا 
اعام كرد و گفت: شرايط جديد اقتصاد 
كشور نيازمند تصميمات جديد و بازنگري 

در سياست هاي قبلي بوده است.
بنابراين بر اســاس سياســت هايي 
جديــدي كه بانك مركزي اعام كرده، 
ارز رسمي 44۰۰ توماني كه تا چندي 
پيش به همه كااها اختصاص داشت، از 
اين  پس فقط به كااهاي اساسي و حياتي 
اختصاص مي يابد و ساير صادركنندگان و 
واردكنندگان با ورود به بازار ثانويه و با نرخ 
توافقي معامات خود را انجام مي دهند. 
پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس نيز قبا گفته بود همتي با تقويت 
بــازار ثانويه موافقت كرده بنابراين بازار 
ثانويه بايد بعد از رونمايي بسته جديد، به 
شكلي متفاوت و كامل تر از شرايط كنوني 
به فعاليت خود ادامه دهد. در اين شرايط 

تامين برخي ارزها از جمله ارز مسافرتي 
نيز به طور كامل به بازار ثانويه منتقل شده 
و يارانه دولتي آن نيز قطع مي شود كه روز 
گذشته برخي از نمايندگان مجلس نيز به 

اين موضوع اشاره داشتند.
اما نكته مهم در رابطه با بسته جديد 
ارزي به نحوه فعاليت مجدد صرافي ها 
برمي گردد كه عما مي توان گفت فضاي 
امنيتي چند وقت اخيــر بازار ارز ديگر 
باقي نخواهد مانــد. در حدود چهار ماه 
گذشــته و در جريان اجراي سياست 
جديد ارزي دولت، سازوكار بازار متفاوت 
شده و صرافي ها عما از هرگونه معامله 
اسكناس ارز منع شده بودند زيرا دولت و 
بانك مركزي بازار آزاد ارز را به رسميت 
نشــناخته و آن را قاچــاق اعام كرده 
بودند. فعاان بازار پيش بيني مي كنند 
با آزاد شدن خريد و فروش دار، عاوه 
بر دارهاي صادركنندگان، حجم زيادي 
از دارهاي خانگي نيز روانه بازار شود و 
همين امر به كاهش قيمت ارز در بازار 

كمك مي كند.
در روزهاي گذشته و پيش از رونمايي 
از بســته جــدي ارزي نيــز خبرهاي 
تاييدنشده اي از بسته جديد ارزي دولت 
اعام مي شــد كــه ارز دولتي از 44۰۰ 
تومان فعلي بــه ۸۵۰۰ تومان افزايش 
پيدا مي كند. ايــن احتمال موجب آن 
شــده بود تا برخي از صرافي ها بگويند 
دار در بازار غيررســمي هم با تصميم 
دولــت كاهش پيدا مي كند و به رقمي 
نزديك ۸۵۰۰ تومان مي رسد. بر همين 
اساس مردم و بازاري ها با اين تصور كه 
قرار است نرخ دار در بازار غيررسمي به 
۸۵۰۰ تومان برســد از خريد و فروش 
ارز دست برداشتند و در انتظار كاهش 
قيمت ها و البته اعام جزييات بســته 

جديد ارزي بودند.
فضاي رانتي بازار �

اما پيش از اين و با وجود سياست هايي 
كه دولت براي در دست گرفتن التهابات 
بازار ارز به حيطه اجرا گذاشــته بود، در 
گوشه و كنار بازار از فعاليت هاي رانتي 
ارزي پرده برداري مي شد؛ رانت خواري هاي 
گسترده اي كه به پر شدن جيب يك عده 
خاص و بانفوذ در اقتصاد منجر شــد و 
شــفافيت معامات ارزي را به كمترين 

مقدار خود در بازار تقليل داد. 
در همين اثنا كه كار از كار گذشت 
دولت به اين فكر افتاد از راهي ديگر به 
جنگ نابساماني هاي ارزي برود. بر همين 
اساس و با تغيير رييس كل بانك مركزي 
دست به طراحي سياست هاي جديدي زد 
كه از مدت ها پيش مطالبه اصلي عده اي 

در بازار شده بود. 
در پاسخ به همين مطالبات ارزي بود 
كه دولت بازار ثانويه ارزي را طراحي كرد 
تا شايد جلوي رانت خواري هاي بيشتر 
ارزي را بگيرد. اما در ابتداي امر هم اين 
بازار از شــفافيت ازم برخوردار نبود و 
از قيمت هــاي توافقي بازار پرده برداري 
نشــده بود. در ادامه اين سياست هاي 
پشت پرده اي دولت، بسته جديد ارزي 
طراحي شــد تا بتواند بسته اي جامع از 

سياســت هاي ارزي بازار باشد تا هم از 
فسادهاي فزاينده ارزي جلوگيري كند 
و هم بتواند آرامش از دست رفته بازار را 

به آن بازگرداند.
در طراحي اين بسته جديد ارزي هم 
بارها يادآوري شد كه دولت براي اين كه 
بتواند به نتيجه اي كه انتظارش را دارد 
برسد، سياست هاي شكست خورده قبلي 
را در پيش نگيرد و به دنبال آن باشــد 
كه اين بار بــه گونه اي جديد گرداننده 
سياست هاي ارزي بازار باشد؛ آن هم بعد 
از آزمون و خطاهاي زيادي كه بازار ارزي 

كشور متحمل شد. 
نكات مغفول مانــده در پس  �

سياست هاي ارزي
اما موضوعي كه همچنان مهم جلوه 
مي كند تعيين تكليف ارز پتروشيمي ها 
در بــازار ثانويه ازري اســت، چه آنكه 
پتروشيمي هاي بازار چنان به سياست 
ارزي جديــد دولــت دلواپســانه نگاه 
مي كنند كه خيال مي كنند عرضه ارز 
آنها در اين بــازار مي تواند موانع جدي 
براي سازوكار ارزي شان باشد . پيش از اين 
نيز پتروشيمي ها از عرضه ارزهايشان در 
سامانه نيما جلوگيري كردند و آن طور كه 
به نظر مي رسد بايد منتظر عقب نشيني 

عرضه آنها در بازار ثانويه هم باشيم . 
يكــي از فعاان حوزه پتروشــيمي 
مي گويــد: از زماني كــه خبر رونمايي 
از بســته جديد ارزي به گوش رسيده 
تقريبا شــركت هاي پتروشيمي از ارائه 
ارز خود در سامانه نيما امتناع مي كنند 
و منتظر هستند تا جزييات بسته جديد 
ارزي مشخص شود  زيرا برخي شنيده ها 
حاكي از آن است كه قرار است به جاي 
اينكه ارز صادراتي پتروشيمي ها با نرخ 
42۰۰ توماني معامله شود، طبق بسته 
جديد ارزي با نرخ ۷۰۰۰ يا 9۰۰۰ توماني 

معامله شود.
از سوي ديگر احمد مهدوي، دبيركل 
انجمن صنفــي كارفرمايــي صنعت 
پتروشيمي با تاكيد بر اينكه هنوز كاما 
از محتواي بســته جديــد ارزي مطلع 
نيستيم، گفت: براساس شنيده ها در اين 
حد مي دانم كه قرار است در بسته جديد 
ارزي تصميماتي گرفته شود كه رانت و 
فساد را از بين ببرند زيرا در حال حاضر 
از ارز پتروشيمي ها سوء استفاده مي شود 
و ارز پتروشــيمي ها يا بــه افراد خاص 
تعلق مي گيرد يا با قيمت هاي ديگري 

توافق مي شود.
پيش از اين، شــرط شــركت هاي 
پتروشيمي براي ارائه ارز صادراتي خود 
در ســامانه نيما كاهش قيمت خوراك 
بود كه به نظر مي رســد اين موضوع در 
بسته جديد ارزي تغييراتي داشته باشد . 
در همين راستا مهدوي مي گويد ظاهرا 
نرخ خوراك افزايش خواهد يافت . البته 
مشخص نيست به چه ميزان و تحت چه 
شرايطي زيرا اگر مطابق با ارز بازار باشد هر 
روز يك قيمت خواهد داشت و محاسبات 
سخت خواهد شد و در نتيجه واحدهاي 

پتروشيمي دچار مشكل مي شوند . 
اما آن طور كه حسين ساح ورزي، 

نايب رييــس اتاق بازرگانــي ايران در 
توضيح اين بسته جديد ارزی مي گويد، 
انتظار فعاان اقتصــادي از دولت آن 
است كه اين بار، بسته اي ارائه دهند كه 
قابليت اجرا براي مدت چندين ماه در 
راستاي عبور از وضعيت فعلي اقتصاد 
ايران را داشــته باشد؛ به اين معنا كه 
اگر سياســتي اعام مي شود، اجراي 
آن پايدار باشد نه اينكه مجدد دولت 
در قالب بخشنامه هاي متعدد، فضاي 
كســب و كار را براي فعاان اقتصادي 
غيرقابل پيش بيني كند. به اعتقاد وي، 
بسته جديد سياست هاي ارزي بايد يك 
بار براي هميشه براي فعاان اقتصادي 
قابل اتكا باشــد و بتوانند بر روي آن 
حساب كنند يعني سياست هاي جديد 
به صورت لحظه اي تغيير نكرده و كاما 
شفاف و تعريف شده، مسير عقاني را 

طي كند.
ســاح ورزي ايــن را هم گفت كه 
بندهاي در نظر گرفته شده براي بسته 
جديد سياســت هاي ارزي، بايد بدون 
ابهام بوده و مكانيسم اجرايي آن نيز با 
جزييات مشخص شود به نحوي كه يك 
فعال اقتصادي نحوه حضور و استفاده 
خود از مفاد اين بســته را به خوبي و 
در شفافيت كامل بداند، چه آنكه تنها 
در اين صورت است كه حفره اي براي 
رانت  وجود نخواهد داشــت و خطر به 
حاشيه رفتن سياست هاي اصلي كمتر 

مي شود. 
محمد اهوتي، عضو كميته ارزي 
اتاق بازرگاني ايران نيز معتقد است كه 
امكان مانور و تغيير جهت در اين بسته 
به شكل فزاينده اي وجود ندارد؛ اما بايد 
براي تصويب و تدوين آن، دولت چند 
نكته را در نظر گرفته باشد؛ اول اينكه 
ارز حاصــل از صادرات و نيز ارز مورد 
نياز واردات كشور تقريبا باانس است 
و حدود ۵۰ ميليارد دار ارز صادراتي 
وجود دارد كه در قبال آن، ۵۰ ميليارد 
دار ارز براي واردات مورد نياز است، به 
نظر مي رســد كه توازن در اين عرضه 
و تقاضــا وجــود دارد، ضمن اينكه با 
مجموعه سياست هاي مديريت واردات 
كه دولت اعام كرده، به نظر مي رسد 

كه واردات كاهش يابد.
وي افزود: بر اين اساس، ارز حاصل 
از صادرات، مازاد است و اگر فرض را بر 
اين بگذاريم كه ســر به سر باشد، بايد 
دولت ارز موســوم به 42۰۰ توماني را 
فقط به كااهاي اساســي و دارو كه در 
مصرف مستقيم مردم تاثير دارد، بدهد 
و بقيه واردات اعم از كاا و خدمات بايد 
از محل ارز حاصــل از صادرات در بازار 

توافقي تامين شود.
به گفته رييس كنفدراسيون صادرات 
ايــران، ارائــه ارز ارزان قيمت دولتي به 
كااهايي غير از كااهاي اساسي و دارو 
كــه البته بايد واردات و توزيع آن نيز به 
دست شــركت هاي تخصصي دولتي از 
جمله شركت بازرگاني دولتي ايران باشد، 
حتما تقاضاي زيــادي را در پي خواهد 
داشت و همان اتفاقي را رقم خواهد زد كه 

در ماه هاي اخير شاهد آن بوديم، بنابراين 
بايد ارز دولتي فقط به كااهاي اساسي و 
دارو اختصاص داده شده و دولت نيز روي 

آن نظارت دقيقي داشته باشد.
اهوتي در ادامه بــراي كارآمدتر 
كردن بسته سياست هاي ارزي دولت 
پيشنهاد داد كه بازار ثانويه بايد تمام 
تقاضاها اعم از دانشــجويي، درماني و 
مسافرتي را پوشش دهد. عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اين را 
هم گفت كه صرافي ها بايد بازگشايي 
شــده و عمليات خود را تحت نظارت 
بانك مركزي انجــام دهند، بنابراين 
خريد و فــروش فيزيكي ارز بايد آزاد 
شود و منابع مازاد دولت نيز بايد براي 

كنترل آن به كار گرفته شود. 
همچنين عبــاس آرگــون، عضو 
كميســيون بازار پول و ســرمايه اتاق 
بازرگانــي تهران مي گويد كه بســته 
سياستي بانك مركزي بايد با همفكري 
و نظرات بخش خصوصي در بخش هاي 
مختلف تدوين شده باشد تا كارايي ازم 
را به جاي بگذارد. ضمن اينكه بايد نگاه 

بلندمدت در آن در نظر گرفته شــود، 
چراكه در غير اين صورت تنها به صورت 
يك ُمسكن عمل خواهد كرد و بازار دوباره 

راه خود را در پيش خواهد گرفت.
دستوري نبودن نرخ ارز �

به اعتقــاد وي، هيچ نرخي نبايد از 
سوي دولت براي اين بازار در نظر گرفته 
شود، چراكه هر نرخي ممكن است ضرر 
و زيان زيادي را به همراه داشته باشد و 
مجدد نرخ سوم ديگري را شكل دهد؛ اين 
در حالي است كه بايد بازار ارز را بر اساس 
عرضه و تقاضا مديريت كرد؛ به نحوي كه 
فعاليت هاي اقتصادي بر اثر تصميمات 
غلط ارزي، قفل نشوند. آن طور كه آرگون 
بيان مي كند، اگر بسته جديد سياستي 
ارزي در پشت درهاي بسته تدوين شده 
باشد و نظر فعاان اقتصادي در آن كسب 
نشده باشد، به طور قطع دوباره با مشكل 
مواجه شــده و نرخ ارز باا مي رود. پس 
اولين گام اين است كه نرخ ارز به صورت 

دستوري تعيين نشود.
بنابراين نظر به اهميت بســته هاي 
سياستي ارزي دولت، نبايد از اين نكته 
مغفــول ماند كه تا زمانــي كه وكالت 
تام ااختيار اجراي سياســت هاي پولي 
كشور در دست دولت باشد، شايد نتوان 
چندان به بهبود فضاي ارزي و اقتصادي 
كشور اميدوار بود، ضمن آنكه هر آنچه 
تا به امروز در حوزه سياستگذاري ارزي 
هم به حيطه اجرا درآمده تنها نشانه اي 
از اجراي دســتورات سياســتي دولتي 

بوده و بس!
با ايــن اوصــاف و در پــس همه 
چشــم انتظاري هايي كه در بازار ارزي 
كشور به چشم مي خورد، آنچه اهميت 
دارد تاثير مســتقيم افزايش قيمت ارز 
دولتي بر معيشت خانوارهاست . بر اين 
اســاس هرقدر نرخ ارز در بازار افزايشي 
مي شــود، اين افزايش نرخ ارز، قدرت 
خريد خانوارهاي كشور را تحت الشعاع 
قرار مي دهد و ســقوط بيشتر زندگي 
اجتماعي مردم را موجب مي شود . بنابراين 
سياست هاي ارزي دولت تنها نوشدارويي 
بعد از مرگ ســهراب اســت كه نه به 
كار بــازار مي آيد و نه به تقويت زندگي 
اقتصادي اقشــار درآمدي مردم كمك 
مي كند . پس موضوع اصلي تنها يك چيز 
است؛ تنزل بيشتر معيشت مردم آن هم 
در پس سياست هاي به ظاهر مثبت دولت 
براي بازاري كه افسارش مدت هاست از 

دست اقتصاد كشور رها شده است.

ارزيابی اباغ و اجرای سياست های جديد ارزی دولت

نوشدارو پس از مرگ سهراب

900000ربع بهار آزادی3800000طرح جدید
500000سکه یک گرمی3350000طرح قدیم

281471هر گرم طای 18 عیار1800000نیم بهار آزادی

12820پوند انگلستان10200دار آمریکا
2684درهم امارات11404یورو

قیمت سکه و طا ) فروش به تومان (

نرخ ارز ) فروش به تومان (

تجدید)آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران(
شماره فراخوان تجدید ارزیابی کیفی 200973007000022

موضوع : احداث زيربناهاي معادن ) برق رساني(
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان دستگاه اجرایی طرح ایجاد 
ذیل  بشرح  مناقصه  موضوع  دارد  نظر  در  معدنی  مناطق  و  بزرگ  معادن  در  ازم  زیربناهای 
کننده  تامن  به  و  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  عمومی  صورت  به  را 
ارائه  تا  کیفی  ارزیابی  اسناد  دریافت  از  مناقصه  مراحل  ماید.کلیه  واگذار  شرایط  واجد 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد 
دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irاجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران 
امضای  گواهی  دریافت  و  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل  قبلی،  عضویت  عدم  صورت  در 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد ارزیابی کیفی در 

سامانه روز چهارشنبه مورخ 1397/05/17می باشد.
 با ذکر اين نکته که مناقصه گران عاوه بر ارسال مدارک از طريق سامانه مي بايست عینًا 

فیزيک پاکت ها را در مهلت مقرر به مناقصه گزار حويل دهند.

مهلت و محل دريافت اسناد:
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   10 ساعت  از  سایت  از  کیفی  ارزیابی  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 

1397/05/17 لغایت ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/05/23 می باشد.
مهلت ارائه پیشنهادات :

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 10 صبح روزشنبه مورخ1397/06/10 می باشد.
نشانی دريافت اسناد و شماره ماس دستگاه مناقصه گزار:

– نرسیده به بهار، شماره 154 ، طبقه ششم،  طرح ایجاد زیر بناهاي  تهران– خیابان طالقانی 
ازم در معادن بزرگ و مناطق معدني تلفن: 88324004-5 -021

اطاعات ماس سامانه ستاد جهت اجام مراحل عضویت در سامانه:  021-4193

رتبه و رشته پیمانکاریمدت و محل اجراموضوع مناقصه

تامن سیم هاي (فازهاک،محافظ مغزي هاک 
ومحافظ حاوي فیبرنوري) خط 132 کیلوولت 

دومداره پست 400 کیلوولت گلشن 
طبس- پست 132 کیلوولت زغالسنگ 

پروده طبس.

6ماه-استان خراسان جنوبی،شهرستان 
طبس

تامن کننده می بایست در آخرین 
»فهرست واجدان صاحیت توانیر« 

وجود داشته باشد.

1447/م الف

وزارت صنعت، معدن و جارت

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
طرح ایجاد زیربناهای ازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی 

 نايب رييس مجلــس از پرداخت 
مطالبات ۱6 هزار نفر از سپرده گذاران 
موسســات مالي به ميزان حدود 6۰۰ 

ميليارد تومان خبر داد  . 
به گزارش ايبنا،مسعود پزشكيان در 
تشريح آخرين نشست نمايندگان سران 
سه قوه، گفت: حدود هزار نفر ديگر از 
سپرده گذاران تا ســقف يك ميليارد 
تومان براي دريافت ســپرده هاي خود 
به بانك هاي عامل مراجعه كرده اند كه 
تعداد مراجعه كنندگان به ۱6 هزار نفر 

رسيده است  . 

نايب رييس مجلس شوراي اسامي 
افزود: تاكنون حــدود 6۰۰ ميليارد 
تومان از ســپرده هاي سپرده گذاران 
موسســات مالي و اعتباري پرداخت 
شــده كه حدود 2۰۰ ميليارد تومان 
از اين رقم هفته گذشــته پرداخت 

شده است  . 
وي با بيان اينكــه برخي بانك ها 
در پرداخت مطالبات موسسات مالي 
و اعتباري تاخير داشته اند گفت: افراد 
مي توانند از طريق تماس با شماره هاي 
مشخص شده در بانك مركزي مشكات 

در پرداخت ها را عنوان كنند  . 
پزشــكيان يادآور شــد: مشكات 
و تاخيرها بيشــتر از ســوي روساي 
موسســات متخلف ايجاد مي شود كه 
مقرر شد در اين باره تذكري داده شود 
تا روند پرداخت ها را با سرعت بيشتري 

عملياتي كنند  . 
نايب رييس مجلس با بيان اينكه 
برخي افــراد حدود يك ماه اســت 
اطاعات حســاب خــود را به بانك 
عامــل داده اند اما پــس از يك ماه 
اطاعات آنها به بانك مركزي ارجاع 

داده شــده كه ايــن اقدامات مردم 
را ناراضي كرده اســت، افزود: تغيير 
و تحول در بانــك مركزي تا حدود 
كمي موضوع پرداخت ســپرده ها را 
تحت تاثير قرار داده و سبب تاخير در 
پيگيري فرآيند اجرايي شده لذا تاكيد 
شد كه بانك هاي عامل مدارك را از 
سپرده گذاران دريافت كنند تا سپرده 

آنها پرداخت شود  . 
وي خاطرنشــان كرد: مقرر شده 
درباره افرادي كه حساب مشترك دارند 
همان گونه كه تا ســقف 2۰۰ ميليون 
تومان پرداخت شد، سقف يك ميليارد 

تومان نيز پرداخت شود  . 

پرداخت 6۰۰ ميليارد توماني مطالبات سپرده گذاران موسسات 
نمایه
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سال پانزدهم   دوشنبه  15 مرداد 1397    شماره  3979

ششگزينهچينبرايمقابلهباآمريكادرجنگتعرفهها
اختافات گمركي ميان آمريكا و چين باا گرفته است . دولت چين اعام 
كرد اين كشور در نظر دارد در صورت وضع تعرفه هاي جديد آمريكا روي 
كااهاي چين، روي كااهاي وارداتي اين كشور از آمريكا ۶۰ ميليارد يورو 

تعرفه جديد وضع كند . 
دولت آمريكا تهديد كرده كه جنگ تجاري خود را با چين تشديد خواهد 
كرد . در تاريخ ۶ ژوئيه آمريكا روي بخشي از كااهاي چيني به ارزش ۳۴ 
ميليــارد دار تعرفه هايي وضع كرد و تنها چند روز بعد اعام كرد كه يك 
رشته از كااهاي ديگر چيني به ارزش ۲۰۰ ميليارد دار را مشمول تعرفه 
خواهد كرد . دونالد ترامپ گفته كه ارزش كااهاي مشمول تعرفه، در جمع 
بيش از ۵۰۰ ميليارد دار يعني تقريبا معادل ارزش كل كااهاي صادراتي 
چين به آمريكا در سال گذشته خواهد بود . از آنجا كه ارزش واردات چين به 
آمريكا حدود چهار برابر صادرات آمريكا به چين است، اقدامات تافي جويانه 
چين از راه هاي بازرگاني محدود است . بنابراين چين مي تواند از شش حربه 

ديگر با تعرفه هاي وضع شده آمريكا مقابله كند . 
اقدام�عليه�شركت�هاي�آمريكايي��

جولين اونز- پريچارد، از شــركت كاپيتــال اكونوميكز مي گويد ميزان 
فروش شــركت هاي آمريكايي در داخل چين نزديك به ۳۰۰ ميليارد دار 
است، به همين جهت اين شركت ها مي توانند يك هدف بالقوه براي چين 
باشند . او به شركت هايي مانند اَپل اشاره مي كند كه فروش و فعاليت هاي 

قابل توجهي در چين دارند . 
به گفته اونز-پريچارد، چين مي تواند كار را براي شركت هاي آمريكايي 
مشكل كرده و با كند كردن روند ترخيص كااهاي وارداتي اين شركت ها 
از گمرك، تاخير در دادن يا ندادن ويزا و بازرســي از لحاظ سامتي و بي 
خطر بودن كااهاي وارداتي، فعاليت هاي يك شركت را به طور موقت تعطيل 
كند . جوليا ونگ، از بانك اس اچ بي سي، مي گويد گزينه هاي ديگري هم 
كه كمتر محسوس خواهند بود، وجود دارد . شركت هاي آمريكايي ممكن 
است در مقايسه با شركت هاي اروپايي و ژاپني كمتر از اقدامات چين براي 
آزادي استفاده از بخش خدمات اين كشور )در بخش هايي مانند امور مالي 

و خدمات پزشكي( بهره مند شوند . 
گي هافبوئر، از انســتيتوي پيترســون براي اقتصــاد بين المللي، در 
واشــنگتن مي گويد: چين شــركت هاي آمريكايي را كه از آنها چندان 
حمايتي نمي شــود انتخاب مي كنــد و آنها را مشــمول انواع مقررات 
بوروكراســي قرار مي دهد . اما او اضافه مي كند از آنجا كه شــركت هاي 
آمريكايي به رشــد اقتصادي چين كمك مي كنند، چنين سياســتي به 

ضرر اقتصاد چين تمام خواهد شد . 
محدود�كردن�سفر�گردشگران�چيني�به�آمريكا��

اگر چه آمريكا داراي كسري قابل توجه تراز بازرگاني با چين است، ارزش 
خدماتي كه به چين مي فروشــد بيشــتر از مقداري است كه از اين كشور 
خريداري مي كند . مازاد تراز اين خدمات در سال ۲۰۱۶ معادل ۳۸ ميليارد 
دار بود . بخشي از اين مازاد، به دليل پولي است كه توريست هاي چيني در 
خارج از كشور خرج مي كنند . در سال ۲۰۱۶ بيش از ۱۳۰ ميليون چيني 
به خارج ســفر كردند . اين توريست ها كه به كشورهاي دوردست از جمله 

آمريكا رفته بودند، حدود ۲۶۰ ميليارد دار خرج كرده بودند . 
از اين رو چين مي تواند سفر اتباع خود به آمريكا را محدود كند . اين اولين 
باري نخواهد بود كه چين دست به چنين اقدامي خواهد زد . سال گذشته 
چين در اعتراض به كره جنوبي كه اجازه اســتقرار سيستم دفاع موشكي 
آمريكا را در خاكش داده بود، فروش تورهاي مســافرتي به كره جنوبي را 
براي آژانس هاي هواپيمايي ممنوع كرد، اما بعضي ها معتقدند اجراي چنين 
تصميمي بيش از حد مختل كننده خواهد بود . آقاي  هافبوئر مي گويد چيني ها 

از اين تدابير لطمه سنگيني خواهند خورد . 
كاهش�ارزش�پول�رايج��

كاهش ارزش يوآن، واحد پول چين به افزايش صادرات اين كشور كمك 
خواهد كرد زيرا براي كشورهاي وارد كننده، كااهايي كه از چين مي خرند 
ارزان تر تمام خواهد شــد و جبران افزايش قيمت هاي ناشي از تعرفه هاي 
آمريكا را خواهد كرد . به باور تحليلگران اين واقعيت كه در جريان سقوط 
اخير يوآن، بانك مركزي چين مداخله نكرد، نشان مي دهد كه اين بانك در 
حال حاضر همه چيز را به نيروي بازار واگذار كرده . اين تحليلگران اضافه 
مي كنند از آنجا كه ارزش يوآن در برابر دار طي يك ســال به پايين ترين 
ســطح رســيده بود، بانك مركزي دليلي براي مداخله نديده است . اوانز- 
پريچارد مي گويد به طور واضح تمايلي براي تضعيف يوآن ديده مي شود تا 
از تاثير تعرفه ها كاســته شود ولي در حال حاضر نبايد انتظار كاهش قابل 

ماحظه ارزش يوآن را داشت . 
فروش�اوراق�قرضه�دولتي�آمريكا��

چين صاحب بيش از يك تريليون دار از اوراق قرضه دولتي آمريكاست 
كه ســبب شده عده اي نگران نفوذ چين بر اقتصاد آمريكا شوند  اما فروش 
مقدار زيادي از اين اوراق به چين لطمه خواهد زد چون سبب خواهد شد 
ارزش بخشــي از دارايي هايش كه مقدارش قابل توجه است، كاهش يابد 
و ناچار شــود به آن دســته از بازارهاي خارجي اوراق قرضه كه نقدينگي 

كمتري دارند، روي آورد . 
عــاوه بر اين، تاثير منفي اين فروش بر آمريكا احتماا محدود خواهد 
بود چون اوراق قرضه آمريكايي را كه چين فروخته ساير كشورها خريداري 
خواهند كرد . نومارا، در يك گزارش پژوهشي مي نويسد بعيد به نظر مي رسد 
كه چين در صدد فروش اين اوراق برآيد . كاهش ارزش اوراق قرضه آمريكايي 
به ضرر چين تمام خواهد شد چون سرمايه گذاري مجدد دارهاي به دست 

آورده به نحو معقول، برايش بسيار دشوار خواهد بود . 
اخال�در�مذاكرات�با�كره�شمالي��

ترامپ گفته اســت كه ممكن اســت چين در تاش هاي آمريكا براي 
برچيدن تســليحات هسته اي كره شمالي مداخله كند . او اخيرا در توئيتي 
نوشت شخص او به اينكه كيم جونگاون به توافقي كه با آمريكا كرده احترام 
خواهد گذاشت اعتماد دارد اما اضافه كرد: از طرف ديگر چين ممكن است 
به دليل موضع ما در قبال تجارت با چين، فشــار منفي بر اين توافق وارد 
كند . اميدوارم اين طور نباشد . انستيتوي پيترسون براي اقتصاد بين المللي 
اخيرا نوشــت كه چين در جنگ تجارتي داراي ســاح هاي مهمي است و 
مي تواند در جاهايي خارج از دنياي اقتصادي از اين اهرم ها اســتفاده كند . 
 هافبوئر، از پژوهشگران اين انستيتو مي گويد اين كارتي است كه چين به 
آساني مي تواند بازي كند؛ اينكه به كره شمالي بگويد مذاكرات را به تاخير 
بينــدازد . ولي او اضافه مي كنــد كه عيب بزرگ چنين اقدامي تبديل يك 

مناقشه بازرگاني به يك مناقشه ژئوپليتيك در ابعاد نامعلوم است . 
تمركز�بر�اقتصاد�داخلي��

به نوشته بی بی سی چين مي تواند با مطمئن شدن از اينكه ابزار ازم 
براي رشد اقتصادي در شرايط دشوارتر را دارد و نيز گسترش روابط بازرگاني 
و سرمايه گذاري با ساير كشورها، بر رشد اقتصادي داخلي خود تمركز كند . 
اوانز- پريچارد مي گويد براي چين بهترين گزينه آمادگي براي تكيه كردن 
بر اقتصاد است . او خاطرنشان مي سازد نشانه هايي ديده شده مبني بر اينكه 
اقدامات قبلي براي آهسته كردن آهنگ رشد وام ها و مهار ميزان بدهي ها 
هم اكنون در حال تغيير است . جوليا ونگ از بانك اچ اس بي سي، مي گويد 
چين براي توسعه بازرگاني با كشورهاي ديگري كه جايگزين آمريكا خواهند 
شد، تاش خواهد كرد . اخيرا چين ميزبان مقامات اتحاديه اروپا بود و درباره 
تجارت آزاد با اين مقامات گفت وگو كرد . جوليا ونگ مي افزايد: به نظر من 
چين از چند سال قبل درصدد متنوع بودن روابط تجاري و سرمايه گذاري 
با كشــورهايي جز آمريكا بوده و ترديدي نيســت كه اكنون اين تاش ها 

افزايش خواهد يافت . 

نگاه

یه
زاو

معرفی داسيلوا به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري برزيل
حزب كارگران برزيل، رييس جمهور سابق اين كشور را كه اكنون در زندان 

به سر مي برد به عنوان نامزدش در انتخابات ماه اكتبر معرفي كرد . 
هيات هــاي ايــن حزب چپ گرا نامزدي لوئيس ايناســيو لوا داســيلوا، 
رييس جمهور سابق برزيل را براي انتخابات ماه اكتبر تاييد كردند . داسيلوا بين 
سال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رييس جمهور برزيل بود . با اين حال اين احتمال وجود 
دارد كه ديوان انتخابات برزيل اين مقام را از شركت در انتخابات منع كند . اين 
رييس جمهور سابق برزيل از ماه آوريل به اتهام فساد زنداني شده است اما تمامي 

اتهامات را رد كرده و آنها را سياسي مي داند . 

داسيلوا با اختاف زيادي در نظرسنجي ها پيشتاز است و نتايج نشان مي دهد 
كه چنانچه او نتواند در انتخابات نامزد شود، راي دهندگان از يك نامزد ديگر حزب 
كارگران برزيل حمايت خواهند كرد . انتظار نمي رود كه اين حزب تا پيش از روز 

دوشنبه گزينه ديگري براي معاونت رييس جمهور معرفي كند . 
داسيلوا در پيامي ضبط شده براي گردهمايي حزبش گفت: آن كساني كه مرا 
زنداني كردند در دروغ حبس شده اند . برزيل به احياي دموكراسي خود نياز دارد 
تا بار ديگر رضايتمندي ايجاد شود . شايد آنها مرا زنداني كرده باشند، مرا خاموش 

كرده باشند اما من اميدم را به مردم برزيل از دست نخواهم داد . 
پس از تاييد نامزدي داســيلوا پيام ديگري از او خوانده شد كه نوشته بود: 

آنها رييس جمهوري را محبوس كردند كه منتخب است و حال آنها مي خواهند 
حق انتخاب مردم براي رييس جمهور آينده را وتو كنند . آنها مي خواهند يك 

دموكراسي بدون مردم را اختراع كنند . 
در همين حال ساير نامزدها از داسيلوا و حزب او انتقاد كردند . سيرو گومز، 
نامزد حزب چپ گراي كارگر دموكراتيك مي گويد: دردآور است اما اكنون انتظاري 
از آنها نمي رود . جرالدو آلكمين محافظه كار كه از سوي حزب سوسيال دموكراسي 
نامزد پست رياست جمهوري برزيل شده است، مقصر ۱۳ ميليون بيكاري را به 
گردن آنها انداخت و گفت: اين دروغ ها و افراطي گري است كه زنجيره تحواتي 

را به وجود آورده است كه ميراث ويرانگر حزب كارگر شده است .

در جريان يك مانور نظامي در كاراكاس يك هواپيماي 
بدون سرنشــين و مجهــز به مواد منفجــره در نزديكي 
رييس جمهور اين كشور منفجر شــد . به مادورو آسيبي 

نرسيده است . 
دولت چپ گراي نيكاس مادورو كه خود را جانشــين 
هوگو چاوس مي داند مدعي اســت با امپرياليسم مبارزه 
مي كند؛ امپرياليسمي كه مي خواهد سوسياليسم را نابود 
كند و منابع نفتي اين كشور را در اختيار گيرد . ونزوئا در 
پنج سال گذشته با بحران اقتصادي شديدي دست و پنجه 
نرم مي كند و مردم اين كشور همچنان براي تامين خوراك 
روزانه خود با مشكات بسيار روبه رو هستند . كارشناسان 
صندوق بين المللي پول به تازگي اعام كردند تورمي يك 

ميليون درصدي در كمين اقتصاد ونزوئاست . 
خورخه رودريگز، وزير اطاع رساني ونزوئا اين رويداد را 
تاش براي حمله به رييس جمهور اين كشور قلمداد كرد و 
گفت كه مادورو و ساير اعضاي دولت در جريان اين حمله 
آسيبي نديده اند . به گفته اين مقام ونزوئايي، در پي انفجار 

اين پهپادها، هفت سرباز زخمي شدند . 
پخش زنده سخنراني مادورو در ميانه اين سخنراني قطع 
و تصاويري از سربازاني پخش شد كه در حال دويدن بوده اند . 
در تصاوير مخابره  شده از اين مراسم پيداست كه مادورو حين 
سخنراني توقف مي كند و او و ديگر افراد كنارش در جايگاه 
به جايي در آسمان نگاه مي كنند . صداي مراسم هم در اين 

مقطع قطع مي شود . 
با اين حال شــماري از آتش نشــاناني كــه به محل 
رفته اند اظهارات متناقضي از ديده هاي خود بيان كرده اند . 
آسوشيتدپرس به نقل از سه مقامي كه نام شان فاش نشده 
مي گويد واقعه ناشي از انفجار يك كپسول گاز داخل يك 

خانه بوده  است . بنا بر گزارش ها از پنجره خانه اي در نزديكي 
محل واقعه دود بيرون مي آمد . رويترز اظهارات يك شهروند 
در نزديكي محل را نقل كرده كه مي گويد صداي دو انفجار 

را شنيده  است . 
رودريگز با بيان اينكه اين رويداد تاشي ناكام براي ترور 
رييس جمهور ونزوئا بوده است، تصريح كرد: در حال حاضر 
مادورو مشكلي ندارد و حالش خوب است . وزير اطاع رساني 
ونزوئا اعام كرد مادورو به زودي سخنراني ديگري خواهد 
داشت . به گفته او، پس از اين رويداد رييس جمهور ونزوئا با 

وزرا و فرماندهان نظامي جلسه داشته است . 
ديوسدادو كابلو، قائم مقام رهبر حزب حاكم سوسياليست 
و رييس مجلس موسسان ونزوئا در واكنش به اين رويداد در 
توئيتر خود نوشت: راست گرايان مي خواهند جايگاهي را كه 
نتوانستند از طريق انتخابات به دست آورند، از طريق خشونت 
به دست آورند . برادر و رييس جمهور ما و عالي ترين سران 

سياسي و نظامي در اين حمله تروريستي آسيبي نديدند . 
در همين حال رسانه هاي محلي گزارش داده اند، برخي از 
پهپادهاي حامل مواد منفجره به مقصد احتمالي خود نرسيده  
و در منطقه اي مسكوني در مركز كاراكاس منفجر و باعث 
آتش سوزي شده اند . اين واقعه در حالي رخ داد كه ونزوئا 
درگير بحران اقتصادي و انساني گسترده اي ا ست . مخالفان، 
مادورو او را متهم كرده اند در حال گسترش نفوذ و قدرت 
خود و سركوب مخالفان است و در انتخابات زودهنگام آن 

كشور تقلب كرده  است . 
انتخابات مجلس موسسان، نهادي كه قرار است قانون 
اساسي ونزوئا را بازنويسي كند، اعتراضات گسترده اي را در 
پي داشته و دولت براي مقابله با اين اعتراضات ده ها هزار سرباز 
را به خيابان ها فرستاد . درگيري ها به كشته شدن شماري از 

شهروندان انجاميد . اياات متحده تحريم هايي عليه كاراكاس 
و نيكاس مادورو وضع كرده  است . 

مادور راست هاي افراطي، كلمبيا و آمريكا را متهم كرد
رييس جمهور ونزوئا در يك سخنراني تلويزيوني دو ساعت 
بعد از اختال در سخنراني اش در يك مراسم نظامي با شنيدن 
صداي انفجار، نسبت به اين رخداد واكنش نشان داد . مادورو 
با متهم كردن كلمبيا و راست هاي افراطي به دست داشتن 
در سوءقصد ناكام عليه وي از دونالد ترامپ خواست به وي 

در مبارزه با اين گروه هاي تروريستي كمك كند . 
مقام هاي ونزوئا گفتند پهپادهاي انفجاري در نزديكي مقر 
استقرار رييس جمهور اين كشور منفجر شده اند و اين تاشي 
ناكام براي سوءقصد به جان او بوده است . مادورو درخصوص 
اين حادثه گفت يك شيء پرنده روبه روي او منفجر شده است . 
مادورو گفت: فكر كردم كه اين ناشي از آتش بازي است و در 
عرض چند صدم ثانيه انفجار دوم در سمت راست من اتفاق 
افتاد . بعد از آن ديديد كه مردم شروع به فرار كردند چون 

موج انفجار را احساس كردند . 
به گفته مادورو تحقيقاتــي درباره اين حادثه به راه 
افتاده و برخي از مظنون ها دستگير شده اند . رييس جمهور 
ونزوئا مخالفان راست افراطي و عوامل خارجي را متهم 
اين رخداد دانست . او گفت: ترديدي ندارم كه همه چيز 
نشان دهنده دست داشتن راست هاي افراطي ونزوئا در 
ائتاف با راست هاي افراطي كلمبياست و شخص خوزه 
مانوئل سانتوس، رييس جمهور كلمبيا پشت اين حمله 

بوده است . 
مادورو همچنين مدعي شد: اولين نتايج تحقيقات نشان 
مي دهند تعدادي از كساني كه براي انجام اين حمله پول 
پرداخت كرده اند در فلوريداي آمريكا ســاكن هستند و از 

دونالد ترامپ خواست به دستگيري اين عوامل كمك كند . 
گفتني است فلوريداي آمريكا بسياري از پناهندگان مخالف 
دولت ونزوئا را در خود جاي داده اســت . او وعده داد اين 
حمله او را مصمم تر از قبل به منظور ادامه راه بازيابي، رشد 
و موفقيت اقتصادي خواهد كرد و اين موجب متحول شدن 

اقتصاد ونزوئا خواهد شد . 
سربازان�فانل�مسوول�حمله���

در عين حال يك جنبش مخفي موسوم به سربازان فانل 
ديروز مسووليت اين سوءقصد را بر عهده گرفته است . اين 
گروه در توئيتر خود نوشت: اين عمليات از طريق به پرواز 
درآوردن دو پهپادي كه در آنها ماده منفجره C۴ كارگذاري 
شده بود به سمت تريبون سخنراني رييس جمهور ونزوئا به 
اجرا درآمد. تك تيراندازهاي گارد تشريفات اين پهپادها را 
قبل از آنكه به هدف برسند، هدف گرفتند . در حال حاضر 
آنها آسيب پذير هستند و هدف عملي نشد اما عملي شدن 

آن نياز به زمان دارد . 
جنبش ســربازان فانل آن طور كه گزارش شده در 
ســال ۲۰۱۴ تاسيس شده و با اســكار پرز، مقام ارشد 
سابق پليس ونزوئا كه در ماه ژوئن ۲۰۱7 با هليكوپتر 
به ســاختمان هاي دولتي در شهر كاراكس حمله كرد،  
مرتبط اســت . ماه ژانويه گذشــته گزارش شد كه او به 
دست نيروهاي امنيتي ونزوئا كشته شده است . همچنين 
به دنبال اتهامي كه مادورو به رييس جمهور كلمبيا وارد 
كرد، وزير خارجه كلمبيا دست داشتن سانتوس در اين 

سوءقصد را رد كرد . 
از سوي ديگر رييس جمهور بوليوي ديروز حمله عليه 
رييس جمهور ونزوئا را محكــوم و ادعا كرد كه آمريكا و 
متحدانش پشت پرده اين اقدام شكست  خورده براي قتل 
مادورو قرار دارند . مورالس در توئيتر خود نوشت: ما به شدت 
حملــه بزدانه اخير عليه رييس جمهور نيكواس مادورو 
و كشــور بوليواري را محكوم مي كنيم . امپراتور )آمريكا( و 
نوكرانــش پس از تاش براي بركناري مــادورو از راه هاي 
دموكراتيك، اقتصادي، سياســي و نظامي، حاا جان او را 

تهديد كرده اند . 
اين در حالي است كه طارق ويليام صعب،  دادستان كل 
ونزوئا ديروز گفت: تحقيقاتي درباره اين تاش براي سوءقصد 
عليه مادورو به جريان افتاده است . وي در صحبت هايي در 
تلويزيون ونزوئا گفت: اعام مي كنم كه دادستاني كل ونزوئا 
تحقيقات را درخصوص اين حادثه آغاز كرده و سه دادستان 

براي انجام اين تحقيقات منصوب شده اند . 
در عين حال يك كارشــناس ونزوئايي درباره اين 
حادثه گمانه زني كرد كه ممكن اســت مادورو به دنبال 
آن بوده باشــد كه به بهانه يك ســوءقصد عليه جانش 
مقام هــاي غيروفادار را تصفيه كرده و آزادي ها را هرچه 
بيشتر ســركوب كند . ديويد اسمايلد،  كارشناس دفتر 
آمريكاي اتين واشنگتن گفت: مادورو با استفاده از اين 
حادثه تاش خواهد كرد قدرت خود را متمركز كرده و 
هرچه بيشتر آزادي ها را محدود كند و دست به تصفيه 

در ميان نيروهاي دولتي و مسلح ونزوئا بزند . 
از سوي ديگر وزارت خارجه اياات متحده در پيامي اعام 
كرد: گزارش هايي را كه از ونزوئا مي رسد شنيده ايم . وضعيت 

موجود را به دقت پيگيري مي كنيم . 

سوءقصدبهجانرييسجمهورونزوئاباپهپادهايبمبگذاريشده

تاش ناكام براي ترور مادورو
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وزير خارجه آمريكا گفت واشنگتن پرداخت هاي احتمالي 
صندوق بين المللي پول )IMF( به پاكستان را زير نظر دارد . 
مايك پمپئو همچنين به اسام آباد هشدار داد از كمك هاي 
مالي صندوق بين المللي براي بازپرداخت بدهي اش به چين 
استفاده نكند .  مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا اخيرا گفته 
است پاكستان تنها در شرايطي مي تواند از كمك هاي مالي 
صندوق بين المللي پول استفاده كند كه اين ثروت بادآورده را 

براي پرداخت بدهي اش به چين هزينه نكند . 
پمپئو در گفت وگو با سي ان بي ســي تاكيد كرد: اشتباه 
نكنيد. ما اقدامات IMF را زير نظر داريم . منطقي نيست پول 
اين صندوق كه از پول ماليات دهندگان و نهادهاي وابسته و 
دارهاي آمريكايي تشكيل مي شود، براي پرداخت بدهي به 

چين يا سهامداران چيني مورد استفاده قرار گيرد . 

اظهارات پمپئو در شرايطي مطرح شد كه آمريكا به تازگي 
از صندوق توسعه اقتصادي مشترك ۱۱۳ ميليون داري براي 
كشورهاي واقع در حاشيه اقيانوس هند و آرام رونمايي كرده 
است . اين صندوق تاش مشترك آمريكا، استراليا و ژاپن است 
كه به طرح بلندپروازانه يك كمربند يك جاده  چين به چشم 
تهديدي استراتژيك مي نگرند . با اين حال كارشناسان اقتصادي 

تهديدات پمپئو را توخالي توصيف مي كنند . 
اندرو اسمال، كارشناس مسايل چين و پاكستان و عضو 
انديشكده صندوق مارشال آلمان واقع در واشنگتن مي گويد: 
فكر مي كنم اظهارات پمپئو به اين معنا نيســت كه آمريكا 
نمي خواهد وام صندوق بين المللي پول منتقل شود يا اينكه 

آنها بخواهند چين مسووليت مالي را تقبل كند  بلكه اين فقط 
يك هشــدار است .   به گفته كارشناسان، مشاركت پكن در 
پروژه هاي زيرساختي مهم پاكستان منجر به سقوط ارزش 
روپيه شده و نرخ تبادل ارز ملي اسام آباد نسبت به دار ۱۹ 
درصد كاهش نشان مي دهد و علت آن، واردات ماشين آات 
چيني است كه منجر به ايجاد شكاف عميقي ميان نرخ هاي 
تبادل رســمي و نرخ بازار سياه شده است . از آنجا كه امكان 
داشت سيستم مالي اسام آباد به شدت بي ثبات شود، پاكستان 
مجبور به دريافت كمك خارجي شد . براساس گزارش سوث 

چاينامورنينگ پست، آي ام اف تنها يك گزينه است . 
اسد عمر، وزير دارايي پاكســتان مي گويد: اكنون تمام 

گزينه ها روي ميز است . دريافت كمك از صندوق بين المللي 
پول يا دوســتان دوجانبه پاكستان به تصميم كابينه جديد 
بستگي خواهد داشت و پس از روي كار آمدن كابينه فورا درباره 
آن تصميم گيري مي شود .  چنانچه آي ام اف پولي به پاكستان 
قرض دهد، اين سرمايه به طور حتم به چين مي رسد و تهديد 
آمريكا تعجب كارشناسان را برانگيخته است . مايكل كاگلمن، 
از كارشناسان انديشكده مركز ويلسون گفت: به نظر مي رسد 
اين تقاي ناآزموده كاخ سفيد براي اعمال فشار باشد . تهديد 
پمپئو عجيب است .  اندرو اسمال، عضو انديشكده صندوق 
مارشال آلمان مي گويد: فكر نمي كنم در مرحله اي باشيم كه 
تاش قاطعي براي تحت فشار قرار دادن پاكستان به لحاظ 
مالي وجود داشته باشد . اگر آنها )پاكستان( چنين تصميمي 

بگيرند، آمريكا گزينه هاي ديگري دارد . 

نگرانيكارشناسانازتهديدماليپمپئوعليهپاكستان

بازتاب

مشــاور امنيت ملي عراق و يكي از رهبران ائتاف النصر 
اعام كرد نخست وزير كنوني كانديداي اين ائتاف براي كسب 
دوباره اين منصب است .  فالح الفياض طي گفت وگو با شبكه 
روداوو اعام كرد كانديداي ما در ائتاف النصر براي كســب 
منصب نخست وزيري حيدر العبادي، نخست وزير كنوني است 
و قطعا ائتاف هاي ديگر نيز افرادي را معرفي خواهند كرد . 
وي افزود: همچنان گفت وگوها ميان ائتاف هاي مختلف براي 
تشكيل فراكسيون بزرگ تر در پارلمان در جريان است و ما بر 
اين عقيده ايم كه اين فراكسيون پس از اعام نتايج شمارش 
دستي آرا مشخص خواهد شد .  اين در حالي است كه مقتدا 
صدر، رهبر جريان صدر ۳۱ ژوئيه برنامه سياسي دولت آينده 
عراق را اعام و به شروطي كه بايد نخست وزير آينده داشته 
باشد، اشــاره كرد كه از جمله آنها مستقل بودن و خارج از 
پارلمان بودن فرد مورد نظر بود . صدر افزوده بود نخست وزير 
آينده نبايد دوتابعيتي باشد، همچنين مورد قبول در سطح 
ملي بوده و مواضع ملي داشته باشد، همچنين اختيارات كامل 
داشته و بدون مداخله احزاب كار كند .  صدر تاكيد كرده بود،  
فرد مورد نظر براي اين پست نبايد براي انتخابات آينده نامزد 
شود و وجهه خوبي داشته و به چند زبان مسلط باشد . از سوي 
ديگر، يك منبع در دفتر العبادي شنبه گفت كه العبادي به 
كسب دوباره منصب نخست وزيري نزديك شده است، البته اين 

موضوع بستگي به موافقت مرجعيت ديني در نجف دارد . 
وي مدعي شــد: العبادي درباره تشكيل دولت جديد از 

يك طرف با نوري مالكي، رهبر ائتاف دولت قانون و  هادي 
العامري، رهبر ائتاف الفتح و از سوي ديگر با دو حزب اصلي 

كردها به تفاهماتي دست يافته است . كردها تاكنون نه تنها 
با نخســت وزيري دوباره حيدر العبادي هيچ گونه مخالفتي 
نكرده اند بلكه اتحاديه ميهني كردستان عراق تمايل زيادي 

را براي نخست وزيري وي نشان داده است . 
اين منبع ادعا كرد: توافقات به خوبي به نفع حيدر العبادي 
پيــش مي رود و پس از توافق صورت گرفته در ميان احزاب 
شيعه براي تشكيل دولت جديد تحت رهبري العبادي شرط 
شد كه دولت جديد با مخالفت مرجعيت ديني روبه رو نشود . 
اين منبع تصريح كرد: احزاب سياســي عادت كرده اند 
كه مخالفت مرجعيت ديني را به صورت كتبي و يا شفاهي 
دريافت كنند، همانطور كه در رابطه با نخست وزير اسبق 
اتفاق افتاد، امــا اين بار تاكنون هيچ گونه مخالفتي با اين 
امر ديده نشده خصوصا اينكه مرجعيت ديني مشخصاتي 
را براي نخســت وزير آينده عراق اعام كردند كه مي تواند 
بر چند شــخص مطابقت كنــد .  اين منبع در ادامه تاكيد 
كرد: رويكرد نخســت وزير آينده را اين خصيصه ها مشخص 
مي كند . عبدالمهدي الكربايي،  نماينده آيت اه العظمي سيد 
علي سيستاني،  مرجع عاليقدر شيعيان اخيرا در خطبه نماز 
جمعه صفاتي را براي نخست وزير آينده عراق ترسيم كرده 
بود كه اعضاي حزب الدعوه ااســاميه بر اين عقيده اند كه 

اين توصيفات بر شخصيت العبادي صدق مي كند . 

حيدرالعباديكانديدايائتافالنصربراينخستوزيريعراق
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سقف تازه شاخص کل بورس
گروه بورس- شــاخص کل بورس روز گذشــته با رشــد بیش از 
۴۰۰۰ واحدی برای اولین بار به کانال ۱۲۸ هزار وارد شــد تا ســقف 
تازه ای برای بازار ســهام ایجاد شود. در حالی که همه در انتظار اعام 
جزییات بسته ارزی هستند، روز گذشته نماگر اصلی تاار شیشه ای با 
کمک پتروشیمی ها،  کانی ها و مواد معدنی و رشد ۴۰۹۴ واحدی فضای 
پر هیجانی را در این بازار برای سهامداران شکل داد. بر اساس آمارهای 
معاماتی، روز گذشته شاخص های بورس با نوسان مواجه شدند به طوری 
که شاخص کل با ۴۰۹۴ واحد صعود معادل 3/۲۹ درصد به ۱۲۸ هزار 
۴۴۸ واحد، شاخص قیمت »وزنی - ارزشی« با ۱۲۰۰ واحد رشد معادل 
3/۲۹ درصد به 3۷ هزار ۶۶۱ واحد، شاخص کل »هم وزن« با ۱۰۰ واحد 
افزایش معادل ۰/۵3 درصد به ۱۸ هزار و ۸۸۵ واحد، شاخص قیمت »هم 
وزن« با ۷۱ واحد رشــد، معادل ۰/۵3 درصد به ۱3 هزار و 3۶۶ واحد، 
شاخص آزاد شناور با ۴۰3۱ واحد صعود، معادل 3/۰3 درصد به ۱3۶ 
هزار و ۹۹۷ واحد، شــاخص بازار اول با ۲۹۹۶ واحد رشد معادل 3/3۲ 
درصد به ۹3 هزار و ۲۴۶ واحد و شاخص بازار دوم با ۸۲۴۸ واحد صعود 
معادل 3/۲۵ درصد، به ۲۶۲ هزار و ۴۱۴ واحد رسید. از سو ی دیگر روز 
گذشته ۷ نماد »فارس با ۴۷۶ واحد، فواد با ۴۲3 واحد، فملی با ۲۵۴ 
واحد، پارس با ۲۵۴ واحد، کگل با ۲۴۸ واحد، پارسان با ۱۸۱ واحد و 
تاپیکو با ۱۷۹ واحد« افزایش بیشــترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل 
بورس بر جای گذاشــتند. این گزارش می افزاید، روز اکثر شاخص های 
صنایع تاار شیشه ای با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع 
»تامین آب، برق و گاز با ۱۴ واحد رشــد معادل ۴/۹۹ درصد به 3۱3 
واحد، شیمیایی با ۴۲۵ واحد افزایش معادل ۴/۷۹ درصد به ۹ هزار و 
3۰۰ واحد، چند رشته ای صنعتی با ۶۲3 واحد رشد معادل ۴/۶۶ درصد 
به ۱۴ هزار و ۱۷ واحد، فنی مهندسی با ۲۸ واحد افزایش معادل ۴/۶۱ 
به ۶۵۵ واحد، کانه فلزی با ۱۶3۶ واحد صعود، معادل ۴/۵۱ درصد به 
یک هزار و 3۷ هزار و ۹۰۵ واحد، فلزات اساسی با ۴۰۲3 واحد افزایش 
معادل ۴/۴۵ درصد به ۹۴ هزار و 3۵۶ واحد، فرآورده های نفتی با ۲۰۵۶۷ 
واحد صعود معادل ۴/۲۸ درصد به ۵۰۰ هزار و ۶۲۷ واحد« رسید. در 
عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی روز گذشته بازار سهام مشخص 
می کند: قیمت سهام نمادهای »فسپا، پارسان، شدوص، شبریز، شفن، 
شخارک و بفجر« بیشترین افزایش قیمت و نمادهای »خشرق، خلنت، 
سخزر، کپارس، دلر، کهمدا و خکار« بیشترین کاهش قیمت را در بازار 
ســهام رقم زدند. به این ترتیب، در پایان معامات روز گذشته بورس، 
در ۱۵۴ هــزار و ۸۶۵ نوبت معاماتی، دو میلیارد و ۸۵3 میلیون برگه 
اوراق بهادار به ارزش ۹۶۵ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش 

بازار به ۴۹۰ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان رسید. 
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معامله ارز صادراتی در بازار سرمایه 
به دلیل نبود راهکار نقل و انتقال آن 
امکان پذیر نیســت. شاپور محمدی 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما 
اعام کــرد : از ابتدای ســال بورس 
تهــران ۲۹ درصــد و فرابورس 3۰ 
درصد رشــد داشــته اند. وی با بیان 
اینکه بازار سرمایه تنوع خوبی دارد 
گفت: سود شــرکت های بورسی در 
سال گذشته ۴۶ هزار میلیارد تومان 
بود که اکنون بــه ۶۲ هزار میلیارد 
تومان رســیده است. رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار کشــور افزود: 
افزایش سود آوری شرکت های بورسی 
و شــفاف بودن آنهــا موجب جذب 
نقدینگی کشور به سمت بازار سرمایه 
بوده اســت. محمدی شــرکت های 
بورسی و فرابورســی را شفاف ترین 
شرکت های کشــور دانست و گفت: 
این شرکت ها افزون بر ایجاد اشتغال 
و جذب ســرمایه موجب حمایت از 

کااهای ایرانی می شوند. 
افزایش سرمایه گذاری  �

محمدی افزود: چشم انداز و سود 
شــرکت های بورسی موجب افزایش 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه شده 
است. رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار کشور گفت: شرکت های بزرگ 
بورس ۲۰ تا 3۰ درصد افزایش سود 
داشته اند و سود خوبی به سهامداران 
پرداخــت کرده اند. وی افزود: اکنون 
حجــم معامات در بــورس تهران 
۵۰۰ تــا ۷۰۰ میلیــارد تومان و در 
فرابورس ۴۰۰ میلیارد تومان در روز 
است و بیشتر اشخاص حقیقی وارد 
بازار سرمایه شده اند در حالی که در 
ســال گذشته حجم معامات روزانه 
3۰۰ میلیارد تومان در بورس و ۲۰۰ 
میلیارد تومان در فرابورس بود. وی 
گفت: در سال ۹۴ حجم معامات در 
بــورس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در 
ســال ۹۵، یکصد و ۹۵ هزار میلیارد 
تومان و در ســال ۹۶، دویست و ۴۷ 
هزار میلیارد تومان بود، اما در چهار 
ماه نخســت امسال این رقم به ۱۴۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده و معادل 
نیمی از معامات سال گذشته است. 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
کشــور افزود: این رشد معامات به 
دلیل حجــم معامات اســت، زیرا 
بــا افزایش این حجــم روند قیمتی 
حمایت می شــود و حرکت واقعی و 
قابــل تداوم در بازار ســرمایه ایجاد 
می شــود. محمدی گفت: شــاخص 
موزون و شاخص هم وزن در مقاطع 
بســیاری هر دو مثبــت بوده اند که 
نشــان می دهد حرکت بازار سرمایه 
واقعی اســت. وی افزود: البته، چون 
شاخص ها رشد خوبی کرده اند ممکن 
اســت تصحیح هایی را نیز در خود 
ببینند. رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار کشــور گفت: با توجه به وضع 
خوب صادرات افزایش جهانی قیمت 
نفت، محصوات پتروشیمی و معدنی 
شــرکت های بورســی و فرابورسی 

تقویت شده اند. 
برخورد با مدیران متخلف �

محمدی با بیان اینکه ســازمان 
بورس در دو سال گذشته تاش کرده 
است با مدیران متخلف شرکت های 
بورسی برخورد کند افزود: البته هدف 
ما پیشــگیری از بروز تخلف است، 
امــا اطاعاتی که در بــورس درباره 
شــرکت ها ارائه می شــود به وسیله 
مدیران آنها تهیه شــده اســت. وی 
گفت: ۱۰ میلیون کد سهامداری در 
سازمان بورس وجود دارد که با الحاق 
سهام عدالت به آن این تعداد به ۵۰ 
میلیون کد می رسد.  رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار کشــور افزود: 
سازمان بورس مدیران شرکت هایی 
کــه اطاعــات شرکت هایشــان را 
نمی دهند یا در ارائه آن تاخیر دارند 
جریمه می کنــد. محمدی گفت: بر 
این اساس شفافیت در ارائه اطاعات 

شرکت ها افزایش و از 3۹ روز تاخیر 
در آن به سه روز کاهش یافته است. 
وی افزود: در ســال ۹۵، 3۰ تا ۴۰ 
شرکت در ارائه اطاعات خود تاخیر 
داشته اند، اما اکنون این تعداد به چهار 
یا پنج شــرکت رسیده است. رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار کشور 
آنها  گفت: ســهامدارانی که حقوق 
ضایع شــده است می توانند از طرف 
مقابل در ســامانه »سمتا« شکایت 
کنند و ســازمان بورس این شکایت 
را رسیدگی می کند. محمدی افزود: 
۵۰۰ تا ۶۰۰ پرونده پرداخت نشدن 
سود به سهامداران از طرف شرکت ها 
تشــکیل شده که در بسیاری از آنها 
نبود نقدینگی دلیل این اتفاق است. 
وی گفت: البته ســازمان بورس این 
مســاله را به شــرکت ها اعام کرده 
و مطالبــات ســهامداران را وصول 

کرده است. 
سهام عدالت معامله نمی شود �

رییس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار کشور افزود: سود سهام عدالت 
با تاش سازمان خصوصی سازی واریز 
می شود، اما تاکنون این سهام قابلیت 
معامله نیافته است. محمدی گفت: 
سازمان بورس تاش می کند بر اساس 
روش هایی سهام عدالت را قابل معامله 
و نقد شدن کند. وی افزود: سود سهام 
عدالت به دلیل تنوعی که از بانک ها، 
پتروشیمی ها، معادن و . . . برخوردار 
اســت ریســک کمی دارد. رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار کشور 
گفت:  البته صندوق ســرمایه گذاری 
نیز ریسک سهام را کاهش می دهد. 
محمدی افزود: حدود ۶۰ شــرکت 
در موضوع ســهام عدالت قرار دارند 
که ســود تک تک آنها محاســبه و 
تجمیع شده و به ســهامداران داده 
می شــود. وی گفت: دولت در حال 
تهیه ایحه ای بــرای تعیین تکلیف 

سهام عدالت است. 
سهام سپر تورم است �

رییس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار کشور با بیان اینکه بازده بازار 
ســرمایه متاثر از صادرات شرکت ها 
و سودآوری آنهاست افزود: اگر نرخ 
ارز افزایــش یابد بازار ســرمایه نیز 
رشد خواهد داشت، زیرا شرکت های 
بورسی صادر کننده هستند و بازارهای 
ســرمایه با تورم رابطه مثبت دارند. 
محمدی گفت: سهام سپر تورم است 
و ارزش دارایی هــا را در مقابل تورم 
حفــظ می کند. وی افــزود: معامله 
ارز صادراتــی در بازار ســرمایه به 
دلیــل نبود راهــکار نقل و انتقال آن 
امکان پذیر نیست، زیرا این نقل و انتقال 
در صرافی هاســت. رییس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار کشور گفت: بازار 
پول آمادگی دارد ارز صادر کنندگان را 
برای معامله با واردکنندگان و تعیین 

نرخ رقابتی پیگیری کنند. 

وضعیــت نــرخ خــوراک  �
پتروشیمی ها

محمدی دربــاره تاثیر تعیین نرخ 
خوراک پتروشــیمی ها بر اساس نرخ 
آزاد در بازار ســرمایه افزود: با توجه به 
اینکه بیشتر سود پتروشیمی ها به دولت 
و سهام عدالت باز می گردد نرخ خوراک 
باید مناسب باشد. وی گفت: با تعیین 
نرخ مناســب خوراک، سرمایه گذاری 
در پتروشــیمی ها در زمینه پژوهش 
و بهبود فناوری هــا افزایش می یابد و 
محصوات آنها رقابت پذیر می شــود. 
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
کشــور افزود: ممکن است نرخ باای 
خوراک، درآمد دولــت و وزارت نفت 
افزایش یابــد  اما به بازار ســرمایه و 
رقابت پذیری شرکت های پتروشیمی 
ضربــه می زند. محمدی با بیان اینکه 
نرخ خوراک پتروشیمی ها باید حمایتی 
تعیین شود گفت: سهامداران نیز زمانی 
که سهام پتروشیمی ها را می خریدند 
کسی به آنها نگفت ارز پتروشیمی ها 
را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می خرد و این 
مساله رعایت نکردن حقوق سهامداران 
است. وی با بیان اینکه سازمان بورس 
ابزار مناســبی را برای افزایش خرید و 
فروش ســهام دارد افزود: برای جذب 
سرمایه ها به بازار سرمایه نیاز به سواد 

مالی و فرهنگ سازی است. 
تقویت سود آوری شرکت ها �

رییس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار کشور گفت: دولت برای حمایت 
از معامات سهام، مالیات این معامات 
را از نیــم به یک دهم درصد کاهش 
داد و افزایش ســرمایه شرکت های 
بورســی را مشمول نرخ صفر درصد 
مالیاتی کرد که به ســود آوری این 
شــرکت ها کمک می کند. محمدی 
افزود: دولت در حــال آماده کردن 
صندوق قابل معاملــه با پنج یا ۱۰ 
هــزار میلیارد تومان اســت و تا ۲۰ 
درصــد را برای جــذب نقدینگی به 
عموم مردم ارائه می دهد. وی گفت: 
از ابتدای ســال تاکنون شرکت های 
دولتی، وزارتخانه هــا و بانک ها پنج 
تا شــش هزار میلیارد تومان سهام 
در بازار فروخته اند. رییس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار کشــور با بیان 
اینکه ۵۷۸ شــرکت بورســی داریم 
افزود: پتروشــیمی پارس با ۱۸ هزار 
میلیارد تومان ارزش برای کمک به 
جذب نقدینگی وارد بازار سرمایه شده 
اســت. محمدی گفت: عرضه اولیه 
سهام شرکت های چند هزار میلیارد 
تومانی نیز برای جذب نقدینگی، ثبات 
بازار و تعادل بخشــی بــه اقتصاد در 
دست اقدام است. وی افزود: در دنیا 
۷۰ تا ۸۰ درصد معامات بورس در 
کشورهای پیشرفته الگوریتمی است 
و افراد خرید و فروش سهام را تحلیل 
نمی کنند بلکه این تحلیل بر اساس 

برنامه های رایانه ای انجام می شود. 

معامات  � محدودیت هــای 
الگوریتمی

رییس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار کشــور با بیان اینکه معامات 
الگوریتمــی بــا نیم درصــد مالیات 
اکنون  نیســت گفــت:  امکان پذیر 
ســازمان بورس کارمــزد معامات 
ســهام را برای افزایش این معامات 
کاهش داده اســت. محمدی افزود: 
الگوریتمــی موجب عمق  معامات 
یافتن بازار، منحرف نشــدن آن در 
زمان شــایعات و کمــک به افزایش 
حجــم و جذابیت معامات ســهام 
می شود. وی درباره مالیات بر عایدی 
ســرمایه نیز گفت: بازار سرمایه تنها 
جایی است که مالیات خود را دقیق و 
شفاف پرداخت می کند و شرکت های 
بورســی سالی چهار بار صورت مالی 
و ماه به مــاه تولید و فروش خود را 
افشا می کنند. رییس سازمان بورس 
و اوراق بهادار کشور افزود: اگر بخش 
غیر شــفاف، زیر زمینی و ســایه ای 
اقتصاد مشــمول مالیات شود بخش 
بازار ســرمایه می تواند رقابت کند. 
محمــدی گفت: دولت با گذاشــتن 
مشــوق های مالیاتی در حال تقویت 
بازار سرمایه است. وی افزود: فروش 
اســتقراضی، خرید اعتباری، اختیار 
خرید و فروش و بازار گردان ها ساز و 
کار ثبات بازار سرمایه هستند. رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار کشور 
گفت:  البته در کشور ما این ساز و کارها 

آنچنان شکل نگرفته اند. 
عملکرد صندوق تثبیت بازار  �

سرمایه
محمدی افزود: صندوق مشترک 
سرمایه گذاری و صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه نیز به ثبات این بازار کمک 
بازار گردانی  می کنند و صندوق های 
که ســازمان بورس بــه آنها مجوز 
می دهد عملکرد بسیار مثبتی برای 
ثبات بازار ســرمایه داشــته اند. وی 
گفت: اکنون فروش استقراضی نهایی 
شــده و خرید اعتباری جاری است 
البته ممکن اســت ریســک را برای 
کارگــزاران بورس افزایــش دهند. 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
کشور افزود: صندوق های بازار گردانی 
نیز باید نقد شوندگی سهام را افزایش 
ارزش صندوق های  دهند. محمدی 
مشترک سرمایه گذاری را ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان اعــام و اضافه کرد: 
در گذشته حدود ۸۰ درصد سرمایه 
این صندوق ها ســپرده گذاری بانکی 
می شــد یا به خریــد اوراق با درآمد 
ثابت اختصاص می یافت. وی گفت: 
بر اســاس تصمیم ســازمان بورس 
این صندوق ها می توانند حداکثر ۵۰ 
درصد سرمایه خود را سپرده گذاری 
کنند و پنج تا ۱۵ درصد صرف خرید 
اوراق با درآمد ثابــت کنند. رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار کشور 

افزود: اکنون بیشــتر این صندوق ها 
فقط پنج درصد ســهام را خریده اند 
در حالی که ســهام شــرکت ها در 

صندوق ها بهتر مدیریت می شود. 
توافق با بیمه مرکزی برای ایجاد  �

ابزارهای مالی و اوراق
محمدی گفت: بــا بیمه مرکزی 
برای ایجاد ابزارهای مالی مشــترک و 
اوراق تامین مالی مشــترک به توافق 
رسیده ایم. وی افزود: در مقطعی حدود 
۷۰ نماد در ســازمان بورس بسته بود  
اما با اصاح دستورالعمل های سازمان 
بورس نماد یک شرکت حداکثر 3۰ روز 
بسته می ماند. رییس سازمان بورس و 
اوراق بهادار کشور با بیان اینکه تعداد 
نمادهای بســته اکنون بــه ۱۰ نماد 
کاهش یافته است گفت: نماد بانک ها 
و آلومینیوم ایران بیش از یک ســال 
بسته بودند که اکنون دیگر این مساله 
وجود ندارد. محمدی افزود: اگر شرکتی 
پرونده قضایی نیز داشته باشد نماد نباید 
بیشتر از چهار ماه بسته باشد. وی گفت: 
این دســتور العمل در ســه ماه آینده 
تکمیل می شود. رییس سازمان بورس 
و اوراق بهادار کشــور افزود: با وزارت 
نفت جلســات متعددی برای معامله 
نفت خام در بورس انرژی داشــته ایم. 
محمدی گفت: از نظر بازار سرمایه تعداد 
خریداران نفت خام محدودیتی ندارد و 
همه می توانند در این زمینه اقدام کنند. 
وی افزود: البته موضوع حمل و نقل آن 

باید حل شود. 

سرانجام فروش نفت خام �
رییس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار کشــور گفــت: در فروش 
نفت خام مکانیســم حراج رقابتی 
در بازار سرمایه است. محمدی با 
بیان اینکــه بورس کاا در تعیین 
قیمــت پایــه حد نوســان و نرخ 
دار هیچ نقشــی ندارد افزود: هر 
قیمت پایه ای را که مراجع مربوط 
تعیین کنند بورس کاا می پذیرد. 
وی گفت: اگر حد نوسان محدود 
تعیین شود بازار سرمایه حتماً به 
ســمت خرید یا فروش یک طرفه 
می شــود. رییس ســازمان بورس 
و اوراق بهادار کشــور افزود: بازار 
مالــی انعطــاف، کنترل پذیری و 
شفافیت بهتری نسبت به بازارهای 
دیگر دارد. محمدی گفت: بورس 
کاا شــفاف و اصاح پذیر است و 
اگر دولــت می خواهد برای برخی 
کااها محدودیت ایجاد کند بورس 
کاا این امــکان را برای به تعادل 

رسیدن بازار دارد. 
مدیریت نوسان �

وی با بیان اینکه در بازار سهام 
دامنه نوسانات پنج درصدی وجود 
دارد افزود: اگر این نوسانات بخواهد 
به ســهامدار آســیب برساند باید 
مدیریت شــود. رییس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار کشور گفت: 
بازار کنترل شــده نسبی بهتر از 
بازار رها شــده اســت. محمدی 
افزود: دولت و مردم به سود  آوری 
شــرکت های بورسی کمک کنند، 
زیرا این شــرکت ها شفاف هستند 

و اشتغال خوبی دارند. 

رییس سازمان بورس رسما اعام کرد :

معامله ارز صادراتی در بورس منتفی شد

ذره بین بازار

وقایع نگار بورس

این آغوشى است که به پشتوانه شما ساالنه براى حمایت از 2000 کودك جدید گشوده تر مى شود.  
بى شک بدون همراهى خیرخواهانه تان، ادامه این راه ممکن نخواهد بود.
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بازسازي ۱۲ واحد صنعتي در استان سمنان
مهر- رييس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اعطاي 
۱۶۷ ميليارد ريال تسهيات رونق توليد به ۱۲ واحد توليدي صنعتي استان 

گفت: اين واحدها بازسازي و نوسازي مي شوند.
بهروز اسودي در حاشيه يكصد و هفدهمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد اســتان سمنان اظهار داشت: به منظور رفع موانع توليد 
و بهبود فضاي كسب وكار ۱۲ واحد صنعتي توسط بانك هاي ملت، صنعت 
و معدن، كشــاورزي، صادرات و تجارت مبلغ ۱۶۷ ميليارد ريال تسهيات 

دريافت كرده اند.
وي با اشاره به اهميت تسهيات در رونق توليد و رفع موانع توليد خاطرنشان 
كرد: بازســازي و نوســازي واحدهاي توليدي و اجراي طرح هاي نيمه تمام و 
تامين سرمايه در گردش واحدها از مهمترين دغدغه هاي كارگروه تسهيات 

در استان است.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به سهميه 
۹هزار ميليارد ريالي استان در تسهيات سال ۹۶ تاكنون ۸۹۹ واحد توليدي 
بيش از پنج هزار و ۵۷۰ ميليارد ريال تسهيات رونق توليد را دريافت كرده اند 

كه حدود ۶۲درصد از سهم پرداختي كل استان است.
اسودي با اشاره به دستور ديگر كارگروه افزود: در اين نشست مشكات بانكي، 

ماليات و تامين اجتماعي سه واحد توليدي بررسي شد.
وي تاكيد كرد: در بخش رفع موانع توليد كارگروه تاكنون مشكات ۶۰۷ 
واحد توليدي اســتان بررســي و براي رفع موانع يك هزار و ۴۶۲ مصوبه به 
تصويب اعضاي كارگروه رسيده است كه ۷۱ درصد مصوبات اجرايي و مابقي 

در دست اجراست.

 ثبت نام از كارگران و كارفرمايان براي
 سامانه جامع روابط كار 

فارس- معاون روابط كار وزير تعاون گفت كه از امروز كارگران و كارفرمايان 
مي توانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان براي عضويت در سامانه جامع روابط كار 

ثبت نام كنند.
احمد مشيريان، معاون روابط كار وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي اعام 
كرد: كارگــران و كارفرمايان از امروز )۱۵ مــرداد( مي توانند با مراجعه به 
دفاتر پيشــخوان در استان تهران براي استفاده از سامانه جامع روابط كار 

ثبت نام كنند.
وي دربــاره تاخير چند باره اعام زمان ثبت نام گفت: باتوجه به اينكه ازم 
بود ارتباط سامانه جامع با ساير سامانه ها مانند ثبت احوال برقرار شود تا بعد از 
ثبت نام تاييديه از سازمان هاي ذيربط و احراز صاحيت اطاعات دريافت شود 

اين سامانه از فردا شروع به كار مي كند.
به گفته وي در يك هفته گذشته سامانه با ثبت نام از كارگران فعال در دفاتر 
پيشخوان و همچنين زيرمجموعه هاي وزارت كار به صورت آزمايشي كار خود 
را آغاز كرده اســت و از فردا فاز جديد آن با امكان ثبت نام در دفاتر پيشخوان 

استان تهران رسما آغاز به كار خواهد كرد.
بر اســاس مصوبه كميســيون تنظيم مقررات ارتباطات تعرفه ثبت نام از 
كارفرمايان حقيقي و حقوقي در اين سامانه شش هزار تومان و از كارگران پنج 

هزار تومان تعيين شده است.
اين ســامانه 3۰ زيرســامانه در حوزه روابط كار دارد كه در مرحله اول دو 
زيرســامانه ثبت الكترونيك دادخواســت كارگران و ثبت قرارداد نيروي كار 

راه اندازي مي شود.
به گفته مشيريان يك هفته پس از ثبت نام كارگران و كارفرمايان استان تهران 
در اين سامانه از طريق مراجعه به دفاتر پيشخوان امكان ثبت نام در۴ استان البرز، 

قزوين، سمنان و اردبيل نيز فراهم مي شود.
وي گفت: بعد از انجام كار و ثبت نام از كارگران و كارفرمايان در اين پنج استان 

فعاليت سامانه به صورت سراسري در كشور انجام خواهد شد.

۲ شركت خودرويي مردود شدند
ايسنا- دو شركت »افرا موتور« و »آرين موتور تابان« در ارزيابي وضعيت 

خدمات پس از فروش خودرو در طول سال ۱3۹۶، مردود شده اند.
هر ساله عملكرد خودروسازان و واردكنندگان خودرو در حوزه خدمات 
پس از فروش ارزيابي شده و شركت هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش 

خودرو براساس امتياز دريافتي، در رتبه هاي ۱ تا ۴ رده بندي مي شوند.
در اين ارزيابي شركت هايي كه بين ۸۵ تا ۱۰۰ امتياز را كسب كنند در رتبه 
يك رده بندي قرار مي گيرند با اين حال تاكنون هيچ شركتي موفق به كسب 

رتبه يكم خدمات پس از فروش خودرو نشده است.
شركت هايي كه بين ۷۰ تا ۸۵ امتياز كسب كنند هم در رتبه دوم رده بندي 
قرار مي گيرند. شركت هايي كه بين ۵۵ تا ۷۰ امتياز كسب كنند نيز در رتبه 
سوم قرار مي گيرند. شركت هايي كه كمتر از ۵۵ امتياز كسب كنند اما در رتبه 

چهام قرار گرفته و مردود شناخته مي شوند.
براين اساس چندي پيش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران گزارش 
ارزيابي عملكرد شركت هاي خدمات پس از فروش خودرو در طول سال ۱3۹۶ 

را، منتشر كرد.
بررسي اين گزارش نشان مي دهد كه دو شركت افرا موتور )خدمات پس از 
فــروش ولوو( و آرين موتور تابان )خدمات پس از فروش DS( در رتبه چهارم 

رده بندي قرار گرفته و مردود شده اند.
در اين شــرايط وزارت صنعت، معــدن و تجارت به عنوان نهاد ناظر بر 
عملكرد شركت هاي خودروساز و واردكننده خودرو، به شركت هايي كه در 
ارزيابي ساليانه شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از وضعيت خدمات 
پس از فروش خودرو، مردود مي شوند چند ماه فرصت مي دهد تا اصاحات 

ازم را انجام دهند.
اين شــركت ها بايد حداقل به رتبه سوم خدمات پس از فروش خودرو 

ارتقا يابند.

تحويل استيك و خدمت پنچرگيري در سبد خدمات 
امداد خودرو ايران

خبرخودرو- شــركت امدادخــودرو ايران به عنوان بزرگترين شــركت 
امدادخودرويي كشور با هدف توسعه خدمات امدادي به هموطنان، »تحويل 
استيك و خدمت پنچرگيري« توسط امدادگران را به سبد خدمات گسترده 

خود اضافه كرده است.
ارائه اين خدمت با هدف افزايش رضايت مشتريان گروه صنعتي ايران خودرو 
از خدمات پس از فروش صورت گرفته و در ســبد خدمات امدادگران سراسر 

كشور تعريف شده است.
در مدت زمان سپري شده از ارائه اين خدمات، بانوان، افراد گروه سني 
باا يا هموطناني با محدوديت هاي حركتي، از آن استقبال كرده اند. همچنين 
بارها اتفاق افتاده است كه هموطنان استيك زاپاس يا ساير تجهيزات مورد 
نياز براي رفع پنچري را به همراه نداشته و از اين خدمت جديد امدادخودرو 
ايران براي خريد استيك يا دريافت خدمت پنچرگيري استفاده كرده اند.

به گفته رســول رمضاني اين اقدام، در كنار ساير خدمات امدادي شركت 
امدادخودرو ايران در تمام روزهاي هفته و به صورت شبانه روزي در تمام نقاط 

كشور انجام مي شود.
وي افــزود: تحويل اســتيك و ارائه خدمت پنچرگيري از جمله خدمات 
عمومي امدادي است كه در صورت ضرورت به دارندگان محصوات غيرايران 

خودرويي نيز ارائه مي شود.

خبر »جهان صنعت«- در حال حاضر اقتصاد كشور 
روزهاي سختي را سپري مي كند. از يك سو خروج 
آمريكا از برجام و بازگشت دوباره تحريم ها موجب 
شده اقتصاد كشور روزهاي مبهمي را دنبال كند و 
از سوي ديگر مشكات به  وجود آمده در خصوص 
قيمت ارز، اين نگراني را تشديد كرده و بي  ثباتي را 

بر اقتصاد تحميل كرده است.
 در اين ميان رشد منفي سرمايه گذاري و خروج 
شركت هاي بين المللي نيز بر عدم اطمينان از فضاي 
كسب وكار در كشــور افزوده است. نااطميناني 
مردم به آينده اقتصاد نيز تاثير خود را بر بازارهاي 
مختلف نشان داده است. در اين بين اقتصاد كشور 
متاثر از همه اين عوامل بار ديگر در شرايط بسيار 
سختي قرار گرفته است. در شرايطي كه بسياري 
از كارشناسان تاكيد دارند، سال ۹۷، سال سختي 
براي اقتصاد كشور است بنابراين دولتمردان بايد 
تصميمات عقايي را اتخاذ كنند اما همچنان شاهد 
تصميماتي از سوي دولت هستيم كه بر تنش هاي 

موجود در بازار كشور اضافه مي  كند.
در نهايــت به دليل آنكه خبرهاي مختلف 
تاثيرات متفاوتي در بازار ايجاد مي كند بنابراين 
بهتر است سياستگذاران و تصميم گيران دولتي 
با دقت نظر بيشتري به تصميم گيري بپردازند 
چرا كه در شــرايط كنونــي تصميمات دولت 
تاثير جدي در فضاي اجتماعي كشــور دارد؛ 
موضوعي كه به نظر مي رســد دولت آن را به 
دست فراموشي سپرده است و توجه جدي به 
آن ندارد. دولتمردان و سياستمداران به جاي 
اينكه با اقدامات خود از تنش بكاهند بر حجم 
تنش هاي موجود مي افزايند؛ موضوعي كه به 
نظر مي رسد نيازمند ورود جدي مقامات بااتر 
است تا موجب بروز مشكات ديگري در اقتصاد 

كشور نشود.
تمام اين فراز و نشــيب ها به نيروي انساني و 
مشكاتي كه بر سر آنان ويران مي شود برمي گردد.
در اين برهه از زمان اشتغال و حفظ سرمايه انساني 
كار بسيار سختي است و اين نگراني قشر كارگر را 
نسبت به قبل چند برابر مي كند . از سويي گراني ها 
و ناامني هاي اقتصادي گريبان اين قشر را گرفته و 
از سوي ديگر عدم حفظ كار، معيشت و اشتغال 
دو مقوله اي است كه همواره نگراني مردم و اقشار 

آسيب  پذير را تشديد مي كند . 
اين در حالي است كه با توجه به شرايط حاكم 
بر اقتصاد كشور ، در بهار ۹۷ سهم جمعيت بيكار 
فارغ التحصيل آموزش عالي از كل بيكاران 3۹ درصد 
بوده است. اين سهم در بين زنان نسبت به مردان 
و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بااتر 
است. اين شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 

۰/۱ درصد كاهش داشته است
 با وجود تصميم گيري شــوراي عالي كار 
مبني بر تشــكيل فوري كميته دستمزد براي 
بررسي پيشــنهادهاي كارگران، كارفرمايان و 
دولت براي حفظ معيشت كارگران اما با گذشت 
بيش از ۱۰ روز هنوز خبري از تشكيل كميته 

دستمزد نيست.
بعد از آنكه گروه هاي كارگري با بررســي 
وضعيت سبد معيشت كارگران در اثر گراني هاي 
اخير پيشنهاد تشكيل جلسه شوراي عالي كار و 
بررسي سه جانبه اين موضوع از سوي گروه هاي 

كارگــري، كارفرمايي و دولت را داشــتند اين 
نشست 3 مرداد برگزار شد؛ آنچنان كه اسماعيل 
ظريفي آزاد مديركل روابط كار و جبران خدمات 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي درباره جزييات 
آن جلســه گفته بود در آن نشست گروه هاي 
كارگري و كارفرمايي نظرات خود را بيان كردند 
و نظر گروه هاي كارگري اصاح دستمزد نبود 
بلكه آنها پيشنهاد حمايت هاي اجتماعي دولت 

از كارگران را داشتند.
به گفته اين مقام مســوول در وزارت كار در 
آن جلسه مقرر شد كميته دستمزد شوراي عالي 
كار مجــددا فعال و ظــرف يكي دو هفته آينده 
پيشنهادهاي كارگران و كارفرمايان در اين كميته 

بررسي شود.
 او حتي تاكيد كرده بود اين موضوع بيشتر از 
يك ماه طول نخواهد كشيد و شوراي عالي كار در 
اين زمينه تصميم گيري خواهد كرد. حاا اما ۱۱ 
روز از آن تصميم مي گذرد اما هنوز خبري از تشكيل 

كميته دستمزد نيست.
نمايندگان كارگري اين موضوع را اولويت دار 
دانسته و تاكيد مي كنند زماني براي تشكيل جلسات 
متعدد و بررسي هاي زمانبر وجود ندارد و در اين 

زمينه بايد به سرعت تعيين تكليف شود.
لزوم بازنگري در مزد و سبد معيشت �

فرامرز توفيقي نماينده 
كارگران در شوراي عالي 
كار با اشــاره به دايل 
بازنگري  طرح پيشنهاد 
در مزد و سبد معيشت 
گفت: با افزايش دستمزد 
ســال ۹۷ اميدوار بوديم بتوانيم چهار درصد 
جامعه كارگري را از زير خط فقر باا بكشــيم 

اما با اين افزايش سبد معيشت در واقع ۵/۲3 
درصد جامعــه كارگري به زير خط فقر اضافه 
شده اند و اين حاصل بي تدبيري  وزارتخانه هاي 
موثر در مســايل اقتصادي است و اين موارد را 
پيش بيني نكرده اند. ادامه اين روند براي جامعه 
كارگري قابل تحمل نيست و به همين دليل ما 
پيشنهاد تشكيل جلسه شوراي عالي كار را داديم 
تا دغدغه هايمان را با دو ضلع اجتماعي يعني 
كارفرماها و دولت كه هر دو كارفرما هســتند، 

مطرح كنيم. 
وي با اشاره به پيشنهادهاي گروه هاي كارگري 
كه در نشست 3 مرداد شوراي عالي كار مطرح شد 
به مواردي از جمله كاهش يا حذف ماليات بر مزد 
كارگران، كاهش برخي مخارج دولتي كارفرماها 
و واريز آن به حســاب مزدي كارگران، ايجاد بن 
كارگري و اعام برخي سبدهاي اختصاصي براي 

جامعه كارگري اشاره كرد.
وي تاكيد كرد: ما به موازات پيشنهادهاي 
بازنگري در سبد معيشت و دستمزد، نگراني خود 
را از ركود تورمي ايجاد شــده نيز اعام كرديم 
چــرا كه تداوم ركود تورمي روي صنعت تاثير 
مي گذارد و همين نيز بر زندگي جامعه كارگري 
تاثيرگذار اســت چرا كه با حذف اضافه كارها، 
امتيازات و مزاياي كارگري مواجه خواهيم بود 
كه يقينا شكاف بين دستمزد و سبد معيشت 

را بيشتر مي كند. 
حاا نزديك به دو هفته از تشكيل جلسه شوراي 
عالي كار مي گذرد و در حالي كه قرار بود نشست 
كميته دستمزد طي يكي دو هفته بعد از نشست 
اول برگزار شــود اما هنــوز گروه هاي كارگري و 
كارفرمايي دعوتنامه اي براي نشست كميته دستمزد 

دريافت نكرده اند.

رفع مشكل بيكاري حرف نمي خواهد،  �
عمل كنيد 

اســداه عباسي ، عضو 
كميســيون آمــوزش و 
تحقيقــات مجلس گفت: 
حل مشكل بيكاري نيازمند 
راهكارها و راهبردهاي اساسي 
اســت. بايد جلوي قاچاق 
محصوات كشاورزي نظير چاي و برنج را گرفت . 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در 
نطق ميان دستور جلسه علني روز گذشته بيان كرد:  
مشكل بيكاري با گزارش هاي مختلف گفتاردرماني 
حل نخواهد شد بلكه بايد راهكارها و راهبردهاي 
اساسي براي آن تعريف شود. شوراي عالي اشتغال 
و قرارگاه اقتصاد مقاومتي چه راهكارهايي را براي 
ايجاد اشتغال تعريف كرده اســت؟وي در ادامه 
بيان كرد:  باا رفتن سن ازدواج و شرايط سختي 
كه برخي از دستگاه هاي دولتي براي استخدام در 
نظر گرفتند و تغيير در رويه پرداخت تسهيات در 
سيستم هاي بانكي، افراد را در تنگنا قرار دادند و امروز 
كسي به داد توليد كنندگان نمي رسد. بايد نسبت به 
جلوگيري از واردات بي رويه كاا و قاچاق كاا به 
ويژه محصوات كشاورزي نظير چاي و برنج اقدام 
شود. مشخص نيست برنج و چايي كه وارد كشور 
مي شود به چه ميزان از مبادي قانوني وارد كشور 
مي شود. برنج كاران امروز پس از ماه ها انتظار خواستار 
تدبير دولت درخصوص قيمت خريد و جلوگيري از 
واردات غيرقانوني هستند.نماينده مردم رودسر در 
مجلس ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان حداقل 
كاري كه مي تواند براي جوانان انجام دهد اين است 
كه بستر مناسبي براي فعاليت هاي ورزشي جوانان 
ايجاد كند تا شاهد شكوفايي استعدادهاي جوانان 

باشيم.وي با خطاب قرار دادن وزير بهداشت بيان 
كرد:  در گذشــته بسياري از بيماري هاي مسري 
جان انسان ها را به خطر انداخته بود. امروز نيز انواع 
سرطان و بيماري هاي غيرواگير جان انسان ها را به 
خطر انداخته است. طرح تحول سامت با بيش 
از ۱۰۰هزار ميليارد تومان هزينه به نتيجه موفقي 
نرسيده است. اين طرح نتوانسته مشكات مردم را 
حل و فصل كند. ما كماكان با پديده تاجر پزشك 
مواجه هستيم. مردم محروم ما در مراكز استان ها 
و تهران به دنبال پزشك معالج هستند. تا كي بايد 

اين شرايط اسفناك ما شاهد باشيم؟
فرار نيروهاي سرمايه اي از كشور  �

رحيم بناموايي رييس 
اتــاق بازرگاني البرز گفت: 
نخبگان از سرمايه و امكانات 
اين نظام استفاده مي كنند 
و به مرحلــه بهره وري كه 
مي رسند حمايت نمي شوند 
و ترجيح مي دهند اســتعدادها و توان خود را در 
جايي خرج كنند كه قدرشان را مي دانند.رييس 
اتاق بازرگاني البرز اظهار كرد: نيروي انســاني به 
خصوص نخبگان مهم ترين سرمايه هر كشور است 
ولي شــرايط به گونه اي شده كه اان كشورهاي 
ديگر از اين سرمايه ما بهره مند مي شوند.وي ادامه 
داد: طي چند سال گذشته شاهد افزايش آمار فرار 
مغزها در كشور بوده ايم ولي متاسفانه توجه خاصي 
به اين تهديد نمي شود و مسووان در اين خصوص 
برنامه اي ندارند. بدون شك اگر برنامه اي براي حفظ 
سرمايه هاي خود نداشته باشيم، فرار مغزها هم در 
آينده نزديك به يكي از بحران هاي كشور تبديل 
مي شود.رييس اتاق بازرگاني البرز خاطرنشان كرد: 
طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ بنا بود تا هفت سال 
آينده به رتبه اول اقتصادي در خاورميانه تبديل 
شويم. با توجه به شرايط موجود و با آينده اي كه 
از وضعيت اقتصاد كشور پيش بيني مي شود، تحقق 
اين بخش از سند شــوخي اي بيش نيست.وي 
افزود: در كشــوري كه قيمت ارز و طا ساعت به 
ساعت كه نه، دقيقه به دقيقه تغيير مي كند چطور 
مي توان انتظار ثبات و تبديل شدن به قطب اقتصادي 
منطقه را داشت؟وي توضيح داد: در سند چشم انداز 
۱۴۰۴ براي تبديل ايران به قطب اقتصادي منطقه 
الگوهايي تعريف شده ولي هيچ يك از اين الگوها 
به درستي پايش نشده و عملياتي شدن آنها جاي 
سوال دارد.اين مسوول ابراز كرد: بايد قبول كنيم 
تصميم گيري ســه قوه در خصوص سند ۱۴۰۴ 
درست نبوده و همين باعث شده بسياري از موارد 
اين سند از مرحله كاغذ و تئوري فراتر نرود.رييس 
اتاق بازرگاني البرز به هدررفت مهم ترين سرمايه 
كشور كه همان نيروي كار جوان است اشاره كرد و 
گفت: 3۰ ميليون نفر از جمعيت كشور را افراد زير 
3۵ سال تشكيل داده اند ولي به دليل اينكه برنامه اي 
براي اشتغال و ... آنها نداريم، استعدادها و ظرفيت هاي 

آنان مسكوت مانده است.

۲3 درصد جامعه كارگری هم به زير خط فقر اضافه شده اند

بهبودمعیشترویایدستنیافتنی

بازار

خودرو

فارس- رييس اتحاديه فروشندگان خودرو با اشاره به اختاف 
۷۵ درصدي قيمت خودرو از كارخانه تا بازار گفت: كاهش عرضه و 
فروش خودروي كارتكسي توسط شركت هاي خودروسازان زمينه 

افزايش قيمت ها را ايجاد كرده است.
ســعيد موتمني با اشاره به اختاف شديد قيمت خودرو از 
كارخانه تا بازار گفت: اوضاع بــازار خودروهاي داخلي چندان 
خوب نيســت و در ۲۰ روز گذشــته خودروسازان خودروهاي 

چنداني تحويل نداده اند. 
رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو با 
اشاره به اينكه از اواخر هفته گذشته تاكنون تاحدودي قيمت 
خودرو كاهش يافته اســت، افزود: به طور متوســط در ۲۰ روز 
گذشته خودروهاي زير ۴۵ و بااي ۴۵ ميليون تومان 3۵ درصد 

افزايش قيمت داشته اند. 
فروش كارتكسي خودرو عامل واسطه گري و دالي �

موتمني بــا تاكيد بر اينكه علت گراني خودرو كاهش عرضه 
خودرو توسط خودروسازان است، گفت: كارتكس فروشي خودرو 
و قراردادهاي صلح در فروش خودرو منجر به واسطه گري و دالي 
در بازار خودرو شده است و پيشنهاد ما به عنوان فعال اين بازار اين 
است كه شركت ها خودروها را با سند و به صورت پاك شده به 

خريداران تحويل دهند. 

وي افزود: يك خودروي كارتكســي ممكن اســت ۲۰ دست 
جابه جا شــود تا بااخره ســند زده شود و همين اتفاق منجر به 

افزايش قيمت مي شود.
عرضه خودرو توسط كارخانه ها كم شده است �

موتمني با بيان اينكه خودروهاي كارتكسي از كانال كارخانه ها به 
نمايندگي ها واگذار مي شوند، گفت: خودرو با عرضه محدود توسط 
كارخانه ها به برخي نمايندگي ها به صورت كارتكسي داده مي شود و 

دست نمايندگي در فروش اين خودروها با هر قيمتي باز است. 
افزايش 75 درصدي قيمت خودرو از كارخانه تا بازار �

رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو اظهار 
داشت: از ۲۰ فروردين ماه امسال تاكنون قيمت خودروهاي توليد 
داخلي از كارخانه تا بازار ۷۵ درصد گران تر شده استوي با انتقاد از 
اينكه خودروسازان هجوم پول هاي سرگردان به بازار خودرو را دليل 
گراني خودرو عنوان مي كنند، اظهار داشت: دليل گراني خودرو، 
محدوديت عرضه است اگر خودروسازان به اندازه كافي خودرو به بازار 
عرضه كنند مشكلي نخواهيم داشت. موتمني با بيان اينكه داان 
با كاهش عرضه وارد بازار خودرو مي شوند گفت: هر زمان كه عرضه 

يك خودرو كاهش مي يابد اختاف قيمت آن خودرو از كارخانه تا 
بازار افزايش مي يابد و در اين مواقع داان براي اينكه سودي عايدشان 

شود وارد بازار خودرو مي شوند. 
خودروسازان مشكلي براي تامين قطعات خودروهاي  �

چيني ندارند
رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو بيان 
داشت: برخي خودروسازان دليل افزايش قيمت ها را كمبود قطعه 
عنوان مي كنند در حالي كه هيچ مشــكلي براي تامين قطعات 
خودروهاي چيني وجود ندارند و خودروسازان با ارز رسمي مي توانند 

قطعات خودروهاي چيني را وارد كنند. 
وي افزود: در حالي كه قيمت خودروهاي پژو و سمند افزايش 
يافته است، قيمت خودروهاي چيني هم در ۲۰ روز گذشته 3۵ 

درصد افزايش يافته است. 
اختاف قيمت كارخانه تا بازار تقاضاها را افزايش داده  �

 است
موتمني با اشــاره به ثبت نام مزدا 3 و اتمام فروش اين خودرو 
طي چند دقيقه گفت: اختاف قيمت اين خودرو از كارخانه تا بازار 

حدود ۱۰۰ ميليون تومان بود بنابراين در اين شرايط ممكن است 
خودروساز نحوه ثبت نام را شفاف سازي نكند. 

وي افزود: شرايط اختاف ۱۰۰ ميليون توماني از كارخانه تا بازار 
را چه كسي ايجاد كرده است؟ چند ماه پيش اختاف قيمت خودرو 
مزدا 3 از كارخانه تا بازار ۹ ميليون تومان بود اما اكنون با كاهش 
عرضه اين اختاف قيمت ايجاد شده و طبيعي است كه با شروع 

ثبت نام هزاران نفر متقاضي خريد باشند.
رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو بيان 
داشت: اختاف قيمت خودرو پژو پارس از كارخانه تا بازار 3۰ ميليون 
تومان است در حالي كه اگر بر عملكرد خودروسازان نظارت وجود 
داشته باشد اين اتفاقات نمي افتد زيرا خودروسازان عاوه بر اينكه به 
دنبال افزايش قيمت خودرو هستند هميشه به دنبال حاشيه بازار 

خودرو هم بوده اند. 
وي اظهار داشــت: خودروهاي كارتكسي با قيمت بازار آزاد در 
نمايندگي ها به فروش مي رود در حالي كه نمايندگي ها بايد خودروها 

را با قيمت مصوب بفروشند. 
مؤتمنــي اظهار داشــت: وقتي قيمت دار اضافه مي شــود 
مشــتريان هــم عاقــه چنداني بــه خريــد خــودرو ندارند 
 و هميشــه مشــتريان در شــرايط ثبــات قيمت هــا خودرو 

خريداري مي كنند.

دليل اختاف 75 درصدي قيمت خودرو از كارخانه تا بازار
جابه جايي كارتكسي ها تا ۲۰ دست!
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خبر خودرو- در حالي خبر از توقف شماره گذاري ۴۲ مدل موتورسيكلت 
به دليل عدم رعايت استانداردهاي ۲۵ گانه به گوش مي رسد كه نايب رييس 
سنديكاي قطعه سازان موتورسيكلت كشور مي گويد تيراژ توليد موتورسيكلت 
از يك ميليون دستگاه در سال به ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار دستگاه كاهش يافته 

است و هم اكنون زمان مناسب براي اعمال اين فشارها نيست.
حبيب اه محمودان تصريح كرد: شرايطي كه در آن به سر مي بريم زمان 
مناسبي براي ارتقاي نظام كيفي و افزايش استانداردهاي موتورسيكلت 
نيست چرا كه در حال حاضر كشور درگير مشكات اقتصادي كان تري 
مانند كمبود مواد اوليه است و قطعه سازان به شدت تحت تاثير اين مشكل 
هستند و موتورسيكلت ســازان به علت ريزش اقتصادي اي كه داشته اند 
نمي توانند از پس افزايش استانداردها برآيند.وي اظهار داشت: در شرايط 
فعلي دست توليد كنندگان براي ايجاد ارتباطات خارجي بسته است و تا 
زماني كه شرايط ثبات نسبي نيابد، توليد كنندگان نمي توانند به مذاكره 
بپردازند لذا بايد همه اين تصميم گيري ها را براي يك دوره زماني متوقف 
ساخت تا زماني كه شرايط مهيا شود.وي در ادامه افزود: جاي بسي تعجب 
است كه چرا سردمداران كشور شرايط موجود را در نظر نمي گيرند و اگر 

مي خواهيم مشكلي را حل كنيم چرا واقع بينانه نمي انديشيم.
وي با اشاره به كيفيت قطعات ساخت داخل و توان بومي سازي تصريح 
كرد: تا مدتي مي توان موتورهاي استاندارد را وارد كشور كرد اما پس از آن 

بايد داخلي سازي شود كه ما توان انجام اين كار را در داخل كشور داريم 
اما در شرايط فعلي براي توليد مشترك و رفع اين نياز توليدكنندگان با 

مشكل تحريم ها روبه رو هستند.
وي با اشاره به مشكات صنعت موتورسيكلت اظهار داشت: چنانچه 
بتوانيم بازار ارز ثابتي ايجاد كنيم آنگاه مي توان در ساير موارد نيز اقدامات 
ازم را انجــام داد امــا در اين كارزار به هم ريخته نبايد از توليدكنندگان 
داخلي انتظارات غيرواقعي داشــت و آنها را تحت فشار قرار داد چراكه به 

صاح كشور و اقتصاد نيست.
وي تاكيد كرد: زماني كه شرايط فراهم بود و  بايد سياست هاي ارتقاي 
كيفيت اعمال مي شــد اين اتفاق رخ نداد اما اكنون كه توليدكنندگان با 
كمبود مواد اوليه و مشكات بين المللي مواجه هستند آنها را براي پاس 

كردن استانداردهاي جهاني تحت فشار قرار داده ايم.
نايب رييس سنديكاي قطعه سازان موتورسيكلت كشور با انتقاد از جريان 
افزايش استانداردها گفت: متاسفانه با اعمال فشار براي افزايش استانداردها 
زمينه فساد زياد مي شود چرا كه توليدكنندگان مي خواهند به هر قيمتي 

كه شده موتورسيكلت هاي توليد شده را شماره گذاري كنند.
به گفته محمودان بهتر است تصميم گيري هاي اقتصادي براي صنوف 
مختلف با حضور دلسوزان آن صنايع انجام گيرد تا بهترين تصميم ها در 

حوزه هاي مختلف اتخاذ شود.

وضعیتفعليبازارخودرورضایتبخشنیست
خانه ملت- عضو هيات رييسه كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس گفت: اينكه 
برخي از مسووان صحبت از ثبات در بازار خودرو به ميان آورند و به دنبال تلقين مديريت 

اين بازار پس از نوسانات اخير به جامعه باشند نشان از عمق بي خيالي آنها دارد.
 امير خجسته در واكنش به اظهارنظر برخي از مسووان مبني بر رضايت از وضعيت 
فعلي بازار خودرو، اين سخنان را ناشي از عمق بي خيالي مسووان تلقي كرد و گفت: 
اينكــه برخي از مســووان صحبت از ثبات در بازار خــودرو به ميان آورند و به دنبال 
تلقين مديريت اين بازار پس از نوسانات اخير به جامعه به ميان آورند، نشان از عمق 

بي خيالي آنها دارد.
عضو هيات رييسه كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسامي افزود: 
در ســال گذشــته بارها در مورد وجود تخلف در خصوص ثبت سفارشات خودرو ها و 
انباشــت هزاران خودرو قاچاق در گمركات كشــور تذكر داده شد اما مسوولين هر بار 
با تكذيب يا توجيه در مورد اين مســاله به دنبال پاك كردن صورت مســاله از اذهان 
عمومي جامعه بودند.نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسامي ضمن 
ابراز تاســف از اتفاقات اخير به وجود آمده در وضعيت قيمت ها در بازار خودرو، گفت: 
متاسفانه ظرف مدت كمتر از ۲۰ روز انواع خودرو ها با افزايش ۵۰ درصدي قيمت ها شوك 
بزرگ اقتصادي به جامعه وارد كردند و اين مساله صرفا ناشي از ضعف و سوءمديريت 

مجموعه وزارت صنعت و معدن و حتي شخص وزير است.
 وي در پايان خاطرنشان كرد: چرا بايد بازار پرسود خودرو صرفا در انحصار پنج خانواده 

باشد و نتيجه اين امر نيز عدم كنترل بر قيمت ها يا توليد جنس بي كيفيت باشد.

كاهشتولیدموتورسیكلتازیكمیلیونبه160هزاردستگاهدرسال
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»شاه کش« آماده نمایش شد
با پایان یافتن صداگذاری توسط محمدرضا دلپاک، فیلم سینمایی »شاه ُکش« 
آماده نمایش شــد. این فیلم سینمایی هم اکنون آماده نمایش و در انتظار پروانه 
نمایش است. همچنین فرید فصیحی طراحی جلوه های ویژه رایانه ای فیلم را بر 

عهده داشته است.
»شاه ُکش« دومین ساخته سینمایی وحید امیرخانی به تهیه کنندگی عباس 
نادران اســت که فیلمبرداری آن طی ماه های آبان و آذر ســال گذشته انجام شد. 
هم اکنون فیلم جهت صدور پروانه نمایش به معاونت نظارت و ارزشیابی ارائه شده 
است. این فیلم که در لوکیشن های متنوعی فیلمبرداری شده است در دسته بندی 

ژانر تریلر - معمایی قرار می گیرد.
مهناز افشار،  هادی حجازی فر، فرید سجادی حسینی، علیرضا کمالی نژاد، مهدی 

کوشکی و مجید صالحی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
در خاصه داستان »شاه ُکش« آمده است: »گوزن قرمز از پشِت صخره  یخ زده، 
نگاهی به مرد شکارچی که سیگاری دود می کند می اندازد. گرگ، مچاله از سرما 
سرفه ای می کند. گوزن قرمز: می خواد چی کار کنه؟ گرگ: نمیدونه می خواد چی کار 

کنه. گوزن قرمز: اینایی که نمی دونن می خوان چی کار کنن خطرناک ترن.«

پلنگ ویژه لوکارنو به مگ رایان بازیگر آمریکایی رسید
مگ رایان بازیگر فیلم هایی چون »بی خوابی در سیاتل« با دریافت جایزه پلنگ 
کلوپ لوکارنو که از جوایز ویژه این جشنواره معتبر سینمایی است، تجلیل شد. این 
بازیگر که اکنون در حال آماده کردن یک سریال کمدی نیم ساعته بر مبنای ایده ای 
از خودش با تمرکز بر شخصیتی در میانسالی است، در مراسم لوکارنو حضور یافت.

جایزه پلنگ کلوپ لوکارنو پیشتر به بازیگرانی چون فی داناوی، میا فارو، اندی 
گارسیا، استفانیا ساندرلی و آدرین برودی اهدا شده است. این جایزه برای گرامیداشت 

فعالیت حرفه ای رایان به وی اهدا شد.
رایان پروژه های دیگری نیز در دست دارد که اقتباسی از »کتاب« یک کمدی 

رمانتیک که در دنیای نشر می گذرد از جمله آنهاست.
این بازیگر در جشنواره لوکارنو تاکید کرد این روزها بیشتر به عنوان یک کارگردان 
فعال است و این به معنی آن است که باید ۱۰۰ تا چیز را به دیوار بچسباند و امیدوار 
باشد همان جا بمانند. در هر حال هر چند وی ممکن است اکنون بیشتر به عنوان 

کارگردان فعالیت کند اما فیلم های وی از یاد دوستدارانش نمی روند. 
رایان که بازیگر فیلم هایی چون »وقتی هری سالی را ماقات کرد«، »یک میل 
دریافت کرده ای« و »بی خوابی در سیاتل« بوده به عنوان ملکه کمدی رمانتیک یاد 

می شود و یکی از بااترین بازیگران  هالیوود از نظر دریافت دستمزد بوده است.

»زندانی ها«ی مسعود ده نمکی در مرحله جلوه های ویژه
تازه ترین ساخته مسعود ده نمکی پس از پشت سر گذاشتن مرحله تصویربرداری، 

این روزها مرحله جلوه های ویژه را پشت سر می گذارد.
تازه ترین ساخته مسعود ده نمکی پس از پشت سر گذاشتن مرحله تصویربرداری، 
این روزها مرحله جلوه های ویژه را پشت سر می گذارد.فیلم سینمایی »زندانی ها« 
تازه ترین ساخته مسعود ده نمکی که چندی پیش مرحله فیلمبرداری را پشت سر 

گذاشته است، به تازگی وارد مرحله جلوه های ویژه شده است.
از جلوه های ویژه این فیلم می توان به صحنه های زمستان که در گرمای 4۰ درجه 
تصویربرداری شده و ریزش »بهمن« از کوه اشاره کرد. فیلم سینمایی »زندانی ها« 
پس از انجام جلوه های ویژه، مراحل صداگذاری و موسیقی را آغاز می کند. بنابر این 
گزارش، تصویربرداری فیلم سینمایی »زندانی ها« به کارگردانی مسعود ده نمکی از 

روزهای ابتدایی تیرماه آغاز شده بود.
هدایت   هاشمی، برزو ارجمند، بهنام تشکر، هومن برق نورد، بهاره افشاری، بهنوش 
بختیاری، اصغر نقی زاده، رسول نجفیان و امیر نوری بازیگران این فیلم سینمایی 
هستند. عوامل این فیلم عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان: مسعود ده نمکی، مجری 
طرح: علیرضا نجف زاده، مدیر تولید: امیر ابراهیمی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: 
امید جزینی، مدیر فیلمبرداری: فرشــاد گل سفیدی، طراح صحنه و لباس: بهزاد 
جعفری، طراح گریم: شهرام خلج، صدابردار: فرشید احمدی، مدیر تدارکات: جواد 
قاسمی، تدوین: خشایار موحدیان، جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، جلوه های 

ویژه بصری: سعید خلیلی، عکاس: حسن شجاعی

قی
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در فستیوال موسیقی صوفیه
کیخسرو پورناظری و همایون شجریان برای اولین بار روی صحنه می روند

گروه موسیقی »شمس« به سرپرستی و آهنگسازی کیخسرو پورناظری 
اوایل دی ماه سال ۹۷ به خوانندگی همایون شجریان کنسرتی را در فستیوال 
موسیقی »صوفیه« قونیه برگزار می کند. این برنامه نخستین اجرای همایون 
شــجریان با همراهی گروه »تنبور شــمس« بوده و قرار است آثاری جدید از 

ساخته های کیخسرو پورناظری در این فستیوال اجرا شود.

حســین رضایی نیا، آزاد میرزاپور، آیین مشکاتیان، کاوه گرایلی، کیمیا 
جمشــید، دنیا کمالی و سپهر رامین گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل 

می دهند.
گروه موسیقی »شمس« از جمله گروه های موسیقی اصیل ایرانی است 
که از ســال  ۱۳۵۹ به سرپرستی کیخسرو پورناظری فعالیت های خود را 
شروع کرده و تاکنون آثاری چون »صدای سخن عشق«، »مطرب مهتاب 
رو«، »حیرانی«، »پنهان چو دل«، »افســانه تنبور« و »بر سماع تنبور« را 

منتشر کرده است.

خبر

بانک مرکزی در زمان ولی اه سیف از ارائه 
ریز آمار ارز مسافری خود داری می کرد. در برخی 
رســانه ها رقمی معادل یک میلیارد و دویست 
میلیون یورو مطرح بود و همین رقم باعث شد 
بسیاری از مسووان نظام نسبت به پرداخت ارز 

مسافری حساس شوند.
رقمی که بارها از ســوی ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری تکذیب شد. مونسان 
چند بار از بانک مرکزی خواست آمار تفکیکی 
مسافران خارجی و ارز مسافری را اعام کند اما با 

بی اعتنایی سیف و همکارانش مواجه شد.
این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که عده ای از 
حذف کامل ارز مسافری صحبت به میان آوردند. 
تصمیمی که باز هم تکذیب شد و حاا قرار است 
وضعیت ارز مسافری در بسته جدید اقتصادی 
دولت تعیین تکلیف شود. صحبت از باابردن 
قیمت ارز مسافری و نزدیکی اش به قیمت بازار 
اســت. دولت می خواهد خرج های به اصطاح 
اضافه اش را کم کند و به نظر می رسد ارز مسافری 

نیز از همان دست خرج های اضافی است.
ارز��4200تومانی�صرفا�برای�کااهای���

اساسی
سیده فاطمه ذوالقدر )نماینده مردم تهران( 
در خصوص بســته جدید ارز مسافرتی که در 
نشست غیرعلنی مجلس شورای اسامی درباره 
آن بحث شده بود؛ گفت: براساس صحبتی که 
قبل از شروع جلسه علنی داشتیم؛ درخصوص 
ارز مسافرتی این تصمیم گرفته شد که دیگر به 

این صورت نباشد.
او با بیان اینکه هنوز بســته پیشنهادی به 
مجلس ارائه نشده، ادامه داد: در بسته جدیدی که 
بانک مرکزی می خواهد در تعریف خود ارائه دهد؛ 
نرخ ارز تغییر خواهد کرد و به نرخ آزاد نزدیک 
می شــود و ارز 4۲۰۰ تومانی صرفا به کااهای 

اساسی و ضروریات اختصاص می یابد.
این نماینده در پاســخ بــه  اینکه مقدار ارز 
مســافرتی چقدر تعیین شــده، بیان کرد: در 
جلسه ای که ما داشتیم؛ درباره مقدار ارز مسافرتی 
صحبتی نشــد و بنده هم فکر نمی کنم در این 

مورد بحث باشد.
ذوالقدر در پاسخ به این پرسش که آیا براساس 
این توضیحات می توان این طور نتیجه گرفت 
که ارز مسافرتی حذف شــده و به این صورت 
هرکســی قصد سفر خارجی داشت با نرخ آزاد 
اقدام به خرید کند، گفت: بله همین طور است. 
چون دیگر صرافی هــا ارز مورد نیاز را خواهند 
داشت و فروش انجام می شود. البته هنوز بسته 

نیامده و قرار است بانک دولتی در بسته جدید 
خود این موضوع را اعام کند و شاید برای آن 
مقدار کمتری هم تعیین شود ولی در صحبتی 
که ما داشتیم فعا در خصوص قیمت آن بحث 
شد و نتیجه این بود که دیگر به این صورت یعنی 

با قیمت 4۲۰۰ نباشد.
شفاف�سازی�درباره�ارز�مسافرتی�خارج���

شده�از�کشور
معاون رییس جمهور گفت: در آمارها گفته 
می شود ســاانه یک  میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
یورو ارز از کشور توسط مسافران ایرانی خارج 
می شود، درحالی که این عدد درست نیست، 
بر اســاس آنچه بانک مرکزی اعام کرده در 
سال گذشته ۲4۲ میلیون یورو از این طریق 

خارج شده است.
علی اصغر مونســان با شفاف ســازی درباره 

برخی ابهام های مرتبط با ارز مسافرتی، گفت: 
بر اساس آمارها ســاانه حدود ۹ میلیون نفر 
گردشگر خروجی داریم که برخی ها به اشتباه در 
نظر می گیرند هر گردشگر خروجی هزار دار 
ارز از کشور خارج می کند، درحالی که این گونه 
نیست، چراکه اوا از این ۹ میلیون نفر ۵۰ درصد 
به انگیزه زیارت از کشور خارج می شوند که ارز 
زیادی خارج نمی کنند و دو میلیون نفر نیز در 
ایام اربعین از کشور خارج می شوند که این نیز 
باعث خروج ارز از کشور به شکل قابل ماحظه ای 
نمی شود، بنابراین آمار ارائه شده در این خصوص 

قابل قبول نیست.
او سپس با اشاره به بسته جدید ارزی که با 
تغییراتی در ارز مسافرتی همراه است، یادآور شد: 
بسته جدید ارزی دوشنبه اباغ خواهد شد که در 
این بسته وضعیت تبدیل ارز گردشگران ورودی و 

خروجی به کشور نیز تعیین تکلیف می شود.
مونسان که در یک برنامه تلویزیونی گفت وگو 
می کرد، به اهمیت سفرهای داخلی و اجتناب از 
سفرهای خارجی غیرضروری اشاره کرد و افزود: 
مقام معظم رهبری و نیز رییس جمهور بر اجتناب 
از ســفرهای خارجی غیرضروری تاکید دارند، 
بنابراین با توجه به داشته های فراوان فرهنگی 
تاریخی، جاذبه های بی نظیر گردشــگری و نیز 
آداب و رسوم زیبا و طبیعت بکر در سراسر ایران 
تا جایی که امکان دارد باید از سفرهای خارجی 
غیرضروری اجتناب شــود و با سفر به مناطق 
مختلف کشور، زیبایی های خدادادی و مواهب 
زیبای طبیعی در کشــور خودمان را ببینیم. 
معاون رییس جمهور با بیان اینکه زیرساخت های 
گردشگری نسبت به گذشته مناسب تر تامین 
شده و بستر برای رونق انواع گردشگری ازجمله 

گردشگری طبیعی فراهم شده است، اظهار کرد: 
اعتقاد من بر این است که ارزش سفرهای داخلی 

کم از سفرهای خارجی نیست.
کم�کاری�در�حوزه�تبلیغات�مهم�ترین���

ضعف�در�حوزه�گردشگری�است
این مقام مســوول در ادامــه با انتقاد از 
ضعف تبلیغات در حوزه گردشگری تصریح 
کــرد: »اطاع رســانی ضعیــف و کم کاری 
در حــوزه تبلیغــات مهم تریــن ضعف در 
حوزه گردشــگری است، موضوعی که برای 
جبران آن دســت به اقداماتــی زده ایم اما 
اعتقاد داریم بایــد جاذبه ها و ظرفیت های 
کشور به شکل مناســب تری تبلیغات شود، 
پورتال جامع گردشــگری کشور راه اندازی 
شــده و ایــن پورتــال در نوروز امســال 
موردتوجه گردشــگران داخلی قرار گرفت، 
در این پورتال به آدرس visitiran.ir تمام 
قابلیت های گردشگری نقاط مختلف کشور 
معرفی شــده است و به زودی صنایع دستی 

نیز به این پورتال اضافه می شود.«
مونســان در ادامه گفت: »خوشبختانه در 
دولت تدبیر و امید اتفاقات بسیار خوبی در حوزه 
گردشگری رخ داده و حمایت های ویژه ای از این 
صنعت می شود و شخص رییس جمهور بر توسعه 
و رونق این صنعت و رفع مشکل اشتغال با توجه 

به گردشگری تاکید دارد.«
در�تبدیل�سازمان�میراث�فرهنگی�به���

وزارتخانه�به�ابزارهای�جدید�توجه�شود
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری سپس به تصویب طرح تبدیل سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 
وزارتخانه اشاره کرد و افزود: »نمایندگان محترم 
عاقه مند هستند تا با ایجاد تغییراتی در ساختار 
این سازمان به رونق صنعت گردشگری کمک 
کنند، با تصویب این طرح، دولت موظف شده 
است تا ظرف یک سال ساختارهای جدید این 
وزارتخانه را فراهم کند. گردشگری یک حوزه 
فرابخشــی است و امیدواریم در ساختار جدید 
این وزارتخانــه، ابزارهای جدید نیز موردتوجه 

قرار گیرد.«
او در ادامه با بیان اینکه گردشگری می تواند، 
درآمد ایجاد کند، به ایجاد شغل کمک کند و 
باعث رونق اقتصادی و نشــاط اجتماعی شود 
تصریح کرد: »بر همین اساس طرح تعطیات 
زمستانی را مطرح کرده ایم که در صورت اجرای 
این طرح، شاهد تحول و موج دوم سفرها در نیمه 

دوم سال خواهیم بود.«

گمانه زنی درباره سرنوشت ارز مسافرتی در بسته جدید اقتصادی دولت؛

گردشگری با دار آزاد

سال پانزدهم   دوشنبه  15 مرداد 1397    شماره  3979

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1396603170070001699 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی 
آقای مرتضی فرخ نژاد فرزند فتح اله به شناسنامه شماره 771 صادره از بهبهان به شماره ملی 1861211627 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 275/05 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 5618 اصلی واقع 
در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی اسماعیل خاکساریان احدی از ورثه عیسی محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/5/30

8/286 م الف- کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: 9402171
اباغ شونده: سیاوش ساعی فر

بدینوسیله به آقای سیاوش ساعی فر فرزند غامعلی شماره ملی 0051660490 ساکن اهواز کیانپارس 
خیابان 8 شرقی مجتمع یکتا پاک 29 بدهکار پرونده کاسه 139404017063001981/1 که برابر گزارش 
مامور شناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر سند رهنی و شرطی 13925- 93/11/08 تنظیمی دفترخانه 
182 اهواز بین شما و تعاونی اعتبار ثامن اائمه مبلغ 2/780/000/000 ریال به عاوه حقوق دولتی بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کاسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی به شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است که فقط یک نوبت 
در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 

صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
5/1087 م الف- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مرغداری نوید اتحاد جام به شماره ثبت 
386 و شناسه ملی 10380058671 به استناد صورتجلسه هیات مدیره 
مورخ 1397/3/10 و نامه شماره 2519 مورخ 97/4/2 اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعی تربت جام تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای 
هیــات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای فرزادپاک نژاد کد ملی: 
0730080242 به ســمت رییس هیات مدیره و آقای شاهد پاک نژاد 
کدملی: 0731787951 به سمت نائب رئیس هیات مدیره وخانم حلیمه 
سروری کدملی : 0731442636 به سمت منشی هیات مدیره و آقای 
فیض محمد پاک نژاد کد ملی0731618750 به سمت مدیرعامل شرکت 
تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند 2 - کلیه قراردادها و اسناد 
رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، ســفته و بروات و اوراق بهادار با 
امضای فیض محمد پاک نژاد )مدیرعامل( وفرزاد پاک نژاد)رییس هیات 
مدیره( و در غیاب ایشــان شاهد پاک نژاد)نائب رییس(و مهر شرکت 
دارای اعتبار اســت و اســناد عادی و نامه ها با امضای آقای فرزاد پاک 

نژاد)رییس هیات مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )204077(

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کاشمرحامد سهامی خاص به شماره ثبت 277 
و شناسه ملی 14000192338 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1394/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای 
مدت دو سال عبارتند از : مصطفی خیابانی به شماره ملی 0900131934 راحله فیاض 
به شماره ملی 0901197841 منیر فانی اله آبادی به شماره ملی 0900158247 ملیحه 
عطاری به سمت بازرس اصلی و متین عطاری به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )204081(

آگهی ثبتی
آگهی انحال شرکت ماهان شرق رسپینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
35570 و شناسه ملی 10380510230 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1397/3/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : انحال شرکت به تصویب 

رســید و آقای علی اصغر زهانی به شماره ملی 1060824817 به سمت مدیر 
تصفیه برای مدت دوســال انتخاب شــدند. آدرس مدیرتصفیه ومحل تصفیه 
استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد- محله 
شهیدقربانی- خیابان طبرسی شمالی 17- خیابان خداشناس 2- پاک 49- طبقه 

همکف- کدپستی 9156773599 تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )204080(

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شــرکت صنایع شیر فجر آســاک قوچان شرکت 
سهامی خاص به شــماره ثبت 718 و شناسه ملی 10380087767 به 
استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1397/3/3 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای احمد ابراهیمی به کد ملی 2030967734 به سمت رئیس 
هیات مدیره آقای سلطانعلی ابراهیمی به کد ملی 5319564201 به 
ســمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمود ابراهیمی به کد ملی 
4889734181 به سمت عضو اصلی هیات مدیره آقای حمیدرضا سمیعی 
پا قلعه به کد ملی 6249313958 به سمت مدیر عامل)خارج از اعضا 
و سهامداران( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسامی با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی ) رئیس هیات مدیره ( و یا 
با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی )نائب رئیس هیات مدیره ( 
و محمود ابراهیمی ) عضو اصلی هیات مدیره ( متفقا همراه با مهر شرکت 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیات 

مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )204079(

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع صنعت چاپ خراسان 
شــرکت تعاونــی به شــماره ثبــت 2200 و شناســه ملی 
10380171102 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397/1/27 و نامه شماره 52711 مورخ 
1397/3/20 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید با 52 ماده 
و 29 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصاح گردید. - تبصره ماده 21 و بند 4 ماده 46 
اساســنامه به شرح صورتجلسه اصاح گردید. - بند 4 ماده 
46 اساسنامه حذف گردید. - تعداد اعضای علی البدل هیات 
مدیــره از یک نفر به دو نفر افزایش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )204078( 

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علیرضا حصاري فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمي ثبت شده به 
کاسه 9709983485800422 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان محمد فائزیان در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:
1- علي اکبر حصاري فرزند محمد ش ش 34 ت ت 1343 فرزند متوفي 2- فاطمه حصاري فرزند محمد 
ش ش 2293 ت ت 1364 فرزند متوفي 3- علي رضا حصاري فرزند محمد ش ش 118 ت ت 1355 فرزند 
متوفي 4- فرخنده حصاري فرزند محمد ش ش 10 ت ت 1352 فرزند متوفي 5- بتول حصاري فرزند 

محمد ش ش 1246 ت ت 1350 فرزند متوفي 6- عباسعلی حصاری فرزند محمد ش ملی 3071142161 
ت ت 1359 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي 
دارد و یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشــد از تاریخ نشــر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
3909 م الف- سیمین ذاکري افشار- رئیس شوراي حل اختاف شماره 8 شهرستان سیرجان

آگهي حصر وراثت
خانم  فاطمه سرلک داراي شناسنامه شماره 0410441007 به شرح دادخواست از این شعبه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید سرلک به شناسنامه شماره 33319 در 

تاریخ 97/1/1اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
1- متقاضي مشــخصات فوق الذکر فاطمه سرلک/ ش ش 0410441007/ متولد سال 1374/ دختر 
متوفي 2- قدرت اله ســرلک/ ش ش 9/ متولد ســال 1329/ پدر متوفي 3- فرنگ شریفي/ ش ش 671/ 

متولد سال 1332/ مادر متوفي
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او  باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شعبه شوراي حل 

اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد و گواهي صادر خواهد شد.
8112 م الف- رئیس شعبه يك شوراي حل اختاف شهرستان قرچك

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1397603186000714 - 97/4/19 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضی آقای حمید پیک طلب کار فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 437 صادره از رشت در 
قریه سلیمانداراب در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 169/95 مترمربع پاک فرعی 29726 
از اصلی 14 مفروز و مجزی شده از پاک فرعی 2485 از اصلی 14 واقع دربخش 4 رشت خریداران از مالک 
رسمی مجتبی اسدی و غیره محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/5/30
2648م الف- حسین اسامی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه 2 رشت

آگهی اجرايیه
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709972922400093 
محکوم علیه رحمن شریف زاده پریخانی محکوم است به: 1- به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 
یک قطعه زمین به پاک ثبتی 20278 فرعی از 42/602 اصلی موضوع مبایعه نامه عادی به شماره 572679 
مورخ 1389/2/27 به نام مهدی آزادی فرزند اســداله و پرداخت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل 

2- پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
محکوم علیه رحمن شریف زاده پریخانی مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 

1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 
دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اا به درخواست 
محکوم له بازداشــت می شــود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  4- خودداری 
محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20ق . م .ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالــی 1394( 5- انتقــال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود  )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(.
8097م الف - شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچك

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول
احترامــا نظر به اینکــه در پرونده شــماره 962138 اجراي احکام شــوراها محکوم علیه قزبس 
شیباني تذرجي محکوم به پرداخت به مبلغ 5/250/000 تومان در حق محکوم له اصغر میرزایی و مبلغ 
270/000 تومان در حق نیم عشر دولت محکوم گردیده محکوم له لوازم خانگي یک تشک دو نفره فنري 
15 عدد هرکدام 25/000 و بوفه بزرگ 4 عدد هرکدام 400/000 هزار تومان معرفي که توســط 
کارشناس مبلغ 53/500/000 ریال تعیین قیمت شده مال معرفي شده 1397/05/24 در روز چهارشنبه 
به تاریخ 1396/11/11 ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجراي احکام مدني به فروش مي رسد. 
مزایده از قیمت کارشناسي شروع و برنده مزایده کسي است که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید. 10 
درصد قیمت پیشنهادي في المجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه هاي اجرایي 
مابقي به حساب درآمدهاي دولت واریز مي گردد. متقاضیان مي توانند پس از بازدید از لوازم خانگي 
در منزل محکوم له واقع در امیرآباد شول پیشنهادهاي خویش را به انضمام فیش 10% مبلغ پیشنهادي 
)که باید شماره حساب سپرده دادگستري 2171293825007 نزد بانک ملي واریز گردد( داخل پاکت 
در بسته حداکثر تا قبل از زمان برگزاري مزایده از طریق پست سفارشي به این اجرا ارسال یا تحویل 

دفتر اجراي احکام شــوراها نمایند و روي پاکت قید نمایند مربوط به مزایده روز چهارشــنبه مورخه 
1397/05/24 مي باشــد و در صورت برنده شــدن و انصراف 10 درصد واریزي به نفع دولت ضبط 

مي شود. مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید مي گردد.
3903 م الف- عباسلو- مدير اجراي احکام شوراهای سیرجان

آگهي مفقودي
  124K0887504 برگ ســبز پژو پارس مدل 95 رنگ ســفید پاک 75- 229 ص 21 شماره موتور

شاسي NAAN01CEXGH913209 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان

آگهي مفقودي
کارت بازرگاني متعلق به آقاي مجتبي شاهمرادي پور به شماره کارت 3071106629 به تاریخ انقضا 

97/6/23 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای شهرام ستاری خواهان شهرداری قرچک دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای شهرام ستاری به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده دعوی به پرداخت وجه یک فقره 
چک به مبلغ 140/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی و هزینه های مرتبط اعم از خسارت موضوع تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون چک و حق الوکاله وکیل با نماینده حقوقی مستندا به بخشنامه شماره 1/85/10769 مورخ 
1385/6/13 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982922400307 بایگانی )970312( 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/8/6 ساعت 9:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
8088م الف- محمد فخاری- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچك

آگهی احضاريه
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشار این 
آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی خانم اطهرحسن پور به لحاظ مجهول المکان بودن اباغ 
احضاریه به وی ممکن نشده است، اظهار می شود تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار با حضور در شعبه از اتهام 
انتسابی در پرونده به شماره کاسه 961171 که متهم است به افترا و فحاشی از خود دفاع نماید در صورت 

عدم حضور متهمه یا عدم اعام عذرموجه تصمیم مقتضی مناسب اتخاذ خواهد شد.
2634م الف - مجتبی نوروزی- ريیس شعبه 4 دادگاه عمومی بخش خمام

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760318001000668 مورخه 97/3/30 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضی آقای گل آقا وقاری باقی به شناسنامه شماره 1 کد ملی 5189784681 صادره از 
رشت فرزند جعفر در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 301/43 مترمربع به شماره پاک 835 
فرعی مفروز از پاک شماره 39 و 71 متصل به هم فرعی از اصلی 6 واقع در بازار محله خشکبیجار بخش 
9 گیان حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/15 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/30 
2482م الف- محسن ابراهیم زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه يك رشت

آگهی حصر وراثت
در کاسه پرونده 970259 حوزه 1 شورای حل اختاف تالش خانم زهرا سیفی کریم سرا فرزند علیرضا 
دارای شماره شناسنامه 3 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده است که 
مرحوم علیرضا سیفی کریم سرا در تاریخ 1386/3/8 در شهرستان تالش اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- خانم صغری شکری احمد سرائی دارای سند سجلی شماره 1569 صادره از حوزه 3 شفت همسر 

متوفی
2- آقای عقیل ســیفی کریم سرا دارای سند سجلی شــماره 2621360095 صادره از حوزه 3 تالش 

پسر متوفی
3- خانم فیروزه سیفی کریم سرا دارای سند سجلی شماره 5 صادره از حوزه 3 تالش دختر متوفی

4- خانم زهرا سیفی کریم سرا دارای سند سجلی شماره 3 صادره از حوزه 3 تالش دختر متوفی
5- خانم صدیقه سیفی کریم سرا دارای سند سجلی شماره 265 صادره از حوزه 3 تالش دختر متوفی

6- خانم عاطفه ســیفی کریم سرا دارای سند سجلی شــماره 2620210062 صادره از حوزه 3  تالش 
دختر متوفی

7- خانم نازنین ســیفی کریم سرا دارای سند سجلی شماره 2620473594  صادره از حوزه 3  تالش 
دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور را در یک نوبت به مدت یک ماه آگهی می نماید تا کسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف 
حوزه 7 تالش واقع در خیابان طالقانی دادگستری سابق تقدیم دارد واا گواهی صادر و وصیت نامه جز سری 

و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
محمد تقی عباسی- قاضی شورای حل اختاف حوزه 7 تالش  
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پيشخوان مشاوره كسب وكار به شركت هاي 
دانش بنيان ارائه مي شود

با حمايت معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري مشاوره هاي ازم در 
حوزه كسب وكار و تحليل ريسك در قالب پيشخوان هاي مشاوره تخصصي، به 

شركت هاي دانش بنيان ارائه مي شود . 
بــه گزارش مركز روابط عمومي و اطاع رســاني معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري مركز شــركت ها و موسســات دانش بنيان معاونت علمي 
به منظور برنامه ريزي استراتژيك و توسعه كسب وكار شركت هاي دانش بنيان، 
اقدام به راه اندازي پيشخوان مشــاوره در 18 سرفصل با استفاده از مشاورين 

خبره كرده است . 
راه اندازي هر كسب وكار جديد، نيازمند تهيه طرح كسب وكار جامعي است، 
كه اموري مانند مدل كسب وكار، تخصيص منابع، تمركز بر روي نقاط كليدي 
موفقيت، كسب آمادگي براي برخورد با تهديدها و بهره برداري از فرصت ها را 
مورد بررسي قرار دهد .  طرح كسب وكار در واقع راهنماي مسير تجاري سازي و 
بيان كننده نقاط ضعف و قوت طرح است . عاوه بر اين مي توان از طرح كسب وكار 
به عنوان ابزاري ارتباطي براي انتقال اطاعات به طيف وســيعي از افراد مانند 

سرمايه گذاران، شركاي تجاري آينده، كاركنان و مديران نيز استفاده كرد . 
بر اساس اين گزارش، شركت هاي داراي تاييديه دانش بنيان از طرف معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري مي توانند به صورت رايگان از خدمات مشاوره 
صادرات بهره مند شون . سقف استفاده رايگان از خدمات پيشخوان مشاوره، براي 

هر حوزه دو جلسه مشاوره در ماه است . 
عنوان�سرفصل�ها���

ارجاع كار و معامات دولتي )مناقصات(، اســتراتژي و توسعه كسب وكار، 
بازاريابي و فروش، تامين مالي و سرمايه پذيري حقوقي، گمرك و واردات، مالياتي 
و مديريت و ساختار سازماني، منابع انساني و آسيب شناسي، همچنين بيمه 
تامين اجتماعي از عناوين سرفصل هاي پيشخوان مشاوره كسب وكار هستند 

كه مي توان به آن اشاره كرد . 
تحقيقات بازار، استقرار در مراكز رشد و پارك ها، مشاوره استقرار در فضاهاي 
صنعتي و نيمه صنعتي استان تهران، مشاوره ورود به بورس و فرابورس، مشاوره 
قيمت گذاري محصول و طراحي صنعتي و بسته بندي محصوات، همچنين 
پيشخوان مشاوره توسعه فني محصوات در حوزه فناوري اطاعات و ارتباطات 
و مشاوره مالكيت فكري از ديگر عنوان هاي اين پيشخوان به شمار مي روند كه 

مي توان به آن اشاره كرد . 

ثبت سفارش گوشي تلفن همراه از سر گرفته شد
فارس- از امروز امكان ثبت ســفارش واردات گوشــي تلفن همراه دوباره 
فراهم شده اما ثبت ســفارش  كنندگان بايد ارز مورد نياز خود را از بازار ثانويه 

تامين كنند . 
در روزهاي گذشته فرآيند ثبت سفارش واردات گوشي تلفن همراه متوقف 

شد اما امروز مجددا ثبت سفارش واردات اين كاا آغاز شده است . 
طبق تصميم اتخاذ شده، اين كاا به گروه سوم منتقل شده و در صورت تمايل 
واردكنندگان اين كاا مي توانند ارز مورد نياز خود را از بازار ثانويه تامين كنند . 
پيش از اين وزارت ارتباطات قصد داشت گوشي تلفن همراه را به دو بخش 
زير ۳۰۰ دار و بااي ۳۰۰ دار تقسيم كند تا ارز گوشي هاي زير ۳۰۰ دار را 

در گروه دوم و ارز گوشي هاي بااي ۳۰۰ دار در گروه سوم تامين شود . 
بر اين اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دليل ابهامات، ثبت سفارش 

را متوقف كرد يا ثبت سفارش هاي انجام شده را تاييد نكرد . 
فعاان بازار گوشي تلفن همراه نرخ 1۰ هزار توماني فعلي بازار ثانويه را براي 
واردات گوشي تلفن همراه نامناسب و بسيار باا دانستند تا جايي اگر امكان ثبت 

سفارش هم فراهم شود، كسي تمايل به دريافت ارز با چنين نرخ هايي ندارد . 

انتقاد فعاان حقوق بشر از احتمال سانسور نتايج 
جست وجوي گوگل

ايسنا-�بسياري از فعاان حقوق بشر در اياات متحده آمريكا از تصميم 
گوگل مبني بر احتمال همكاري با دولت چين براي سانسور نتايج جست وجوي 

اين موتور جست وجو به شدت انتقاد كرده اند . 
به گزارش cnbc، چند روز پيش بود كه خبري مبني بر احتمال بازگشت 
گوگل به بازار چين و همكاري با دولت اين كشور منتشر شد تا اين غول تكنولوژي 
آمريكايي بتواند با حذف و سانسور برخي از نتايج جست وجو بار ديگر در اين 

كشور پهناور حضور داشته باشد . 
با توجه به وســعت كشور چين و جمعيت بااي آن، بسياري از غول هاي 
تكنولوژي همواره نظر و توجه خاص و ويژه اي به آن دارند و حضور در بازار اين 

كشور براي آنها به معناي موفقيت و دستاوردهاي بزرگي خواهد بود . 
چند سال پيش شركت آمريكايي گوگل تحت تاثير قوانين محدودكننده 
و سختگيرانه دولت چين، اعام كرد كه ديگر با اين كشور همكاري نمي كند 
و به همين دليل نيز بسياري از سرويس هاي خود را در اين كشور از دسترس 

خارج كرد . 
حاا بسياري از سياســتمداران آمريكايي، فعاان حقوق بشر، حاميان 
آزادي بيــان و اينترنت در كنار بســياري از كارمندان شــركت گوگل از 
تصميم اين شركت براي همكاري با دولت چين و خودسانسوري به شدت 

انتقاد كرده اند . 
به گفته آنها، اين اقدام گوگل تودهني محكمي بر آزادي بيان و اينترنت در 
جهان به شمار مي رود و براي بسياري از كشورهاي ديكتاتوري در جهان تجربه 
موفقيت آميزي مي شود تا بتوانند با اعمال فشار روي شركت هاي تكنولوژي آنها 

را وادار به همكاري، خودسانسوري و فيلترينگ كنند . 
كشــور چين يكي از معدود كشــورهايي اســت كه قوانيــن و مقررات 
محدودكننده اي براي اســتفاده از خدمات اينترنتي و آناين وضع كرده است 
و به سانسور و فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها در جهان معروف 

است . 
به نظر مي رسد كه گوگل نظرش تغيير كرده و مي خواهد بار ديگر به بازار 
فعال و پر شور كشور چين بازگردد تا بتواند عاوه بر جلب نظر ميليون ها كاربر 

چيني، به افزايش سرويس دهي و درآمدزايي خود بپردازد . 
ظاهرا گوگل درصدد بازگرداندن موتور جست وجوي خود در چين است كه 
البته بايد تحت نظارت قوانين اين كشور يعني سانسور برخي از نتايج جست وجو 

عمل كند تا بتواند باري ديگر وارد بازار چين شود . 
گوگل در سال ۲۰1۰ ميادي در اعتراض به تاش چين براي محدود 
كردن استفاده آزادانه شهروندانش از اينترنت، بسياري از سرويس هاي خود 
را در اين كشــور قطع كرد البته هنوز اطاعات و جزييات دقيقي از سوي 
هيچ يك از طرفين منتشر نشده و صحت اين خبر هنوز تاييد نشده است، 
اما يك منبع ناشناس اسنادي را به وب سايت اينترسپت ارائه داده است كه 
نشــان مي دهد گوگل از اوايل سال گذشته ۲۰1۷ ميادي در حال تاش 
براي بازگشــت به چين و توسعه نسخه سانسور شده موتور جست وجوي 

خود بوده است . 
گفته مي شود نسخه سانسور شده اين موتور جست وجو قرار است به صورت 
يك اپليكيشــن اندرويدي توسعه داده شود و در دسترس كاربران چيني قرار 
گيرد؛ بســياري از كمپين هاي حمايت از حقوق كاربران اينترنت در چين در 
سال هاي اخير تاش هاي زيادي كرده اند تا دولت اين كشور را متقاعد كنند كه 
استفاده آزادانه از خدمات آناين حق تمامي شهروندان است و بايد با انتخاب 
آگاهانه آنان صورت گيرد و دخالت سران دولتي تاثيري در كاهش محبوبيت 

شبكه هاي اجتماعي و سرويس هاي اينترنتي نخواهد داشت . 

اد
ید

رو

روش جديد متخلفان براي دور زدن سامانه گوشي مسافري
فارس- فعاان بازار تلفن همراه مي گويند عليرغم رفع باگ سامانه گمركي 
گوشي مسافري و الزامي شدن ثبت يك گوشي روي هر پاسپورت اما اين سامانه 

باگ ديگري دارد و همچنان راهي براي دور زدن آن وجود دارد . 
پس از مسدود شدن راه سوءاستفاده متخلفان از سامانه اظهارنامه گمركي 
گوشــي هاي مســافري كه منجر به ورود محموله هاي بزرگ گوشي به اسم 
گوشي مسافري شده بود، به نظر مي رسيد آرامش به بازار گوشي هاي مسافري 

راه يابد . 
به دليل وجود تخفيف هاي قانوني از جمله معافيت 8۰ داري روي هر گوشي 
و 4 درصد عوارض واردات كمتر، گوشي  مسافري جذابيت هايي دارد كه گاهي 

اسباب سوءاستفاده مي شود . 

پيش از اين، با وجود الزام قانوني ثبت يك گوشي به نام هر نفر در سامانه 
اظهارنامه گمركي گوشي  مسافري در عمل سوءاستفادگران تعداد بيشتري گوشي 
را روي هر پاسپورت ثبت و وارد مي كردند . اما حتي اكنون نيز گزارش هاي متعدد 
از آشفته بودن بازار گوشي هاي مسافري، از وجود اشكاات احتمالي ديگري در 
اين بازار حكايت دارد . در پيگيري ها فعاان بازار تلفن همراه از تداوم نابساماني 
و آشفتگي در بازار گوشي هاي مسافري خبر مي دهند . آنها مي گويند عليرغم 
الزامي شدن ثبت يك گوشي روي هر پاسپورت اما همچنان سامانه اظهارنامه 
گمركي گوشــي مســافري باگ ديگري دارد و راه ديگري براي دور زدن اين 

سامانه وجود دارد . 
به گفته فعاان بازار، سوءاستفاده كنندگان اكنون با ثبت يك گوشي روي 
هر شماره پاسپورت محموله هاي گوشي را از سامانه گمركي گوشي مسافري 

وارد مي كنند . آنها به جاي شماره پاسپورت حتي يك شماره جعلي به تعداد 
ارقام شماره هاي اصلي پاسپورت وارد مي كنند كه حتي اين شماره پاسپورت 
وجود خارجي ندارد و اصالت اين شماره بررسي نمي شود . ثبت يك گوشي روي 
يك پاسپورت مشمول معافيت هاي قانوني است . در پيگيري ها از كميته اجرايي 
رجيستري اين مشكل ناشي از عدم اتصال سامانه گمركي گوشي مسافري به 
سامانه ناجا و بررسي نشدن اصالت پاسپورت ها و صحت سنجي ورود و خروج ها به 
كشور اعام شد . مجريان طرح رجيستري اعام كردند: »مرجع صدور پاسپورت 
در كشور ناجاست و بدون اتصال سامانه گمركي گوشي مسافري به سامانه ناجا، 
راهي براي تشخيص اصالت شماره پاسپورت اعامي يا در سفر بودن يا نبودن 
صاحب پاســپورت وجود ندارد . البته نيروي انتظامي وعده داده اين مشكل را 

ظرف يك هفته حل كند .«

خبر

صبا�رضايی-�دوشنبه هشتم مردادماه 
خبري به گوش رســيد كه مي تواند براي 
كاربران اينترنتي به ويژه طرفداران تلگرام 
تا حدودي نگران كننده باشد؛ مخابرات ايران 
IPهاي تلگرام را  هاي جك كرد؛ خبري كه 
به گفتــه محمدجواد آذري جهرمي نياز به 
بررسي و رسيدگي داشته تا صحت آن تاييد 
شــود و در صورت تاييد اين شركت  بايد با 
جريمه سنگيني روبه رو شود اما اين تمام 
ماجرا نيست . اين اتفاق جرم بزرگي به شمار 
رفته و مي تواند عواقب بين المللي براي ايران 

به دنبال داشته باشد .
 بــه گفته كارشناســان تغيير مســير 
دسترســي به تلگرام تنهــا كاربران داخل 
ايران را از اســتفاده اين پيام رسان محروم 
نمي كند بلكه با توجه به سرقت IP ها، فراتر 
از مرزهاي ايران مي تواند تاثيرگذار باشــد . 
به طور كلي اتفاقي كه افتاده مانند اين است 
كه فردي با فريب دادن اداره پست، نشاني 
خودش را به جاي نشــاني فرد ديگري جا 
بزند تا بسته هاي پستي به جاي آنكه تحويل 
مقصد واقعي شود، به مقصد آن فرد تحويل 
داده  شــود . به گفتــه آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطاعات  هاي جكينگ 
فقــط مربوط به تلگرام نبوده بلكه بيش از 
1۰۰ ســرويس در شــبكه مخابرات ايران 
ادورتايز )مسيريابي( شده به شبكه دنيا كه 

البته افكار نسبت به تلگرام حساس ترند . 
به تازگي ســازمان تنظيــم مقررات و 
ارتباطات راديويي گزارشي از نتيجه بررسي 
احتمال سرقت IP هاي تلگرام منتشر كرده 
است . در اين گزارش آمده است: علت مرتبط 
با عمليات تغيير توپولوژي و تجميع شبكه 
استاني در استان هاي شيراز و بوشهر توسط 
مخابرات ايران در ساعات 4 تا ۶ تشخيص 

داده شده بود . 
 BGP Hijacking، دادن  رخ  بــا 
Preixهاي متعددي كه از سوي شركت 
مخابرات ايران )استان خراسان شمالي( با 
دستور قضايي جهت فيلترينگ و جلوگيري 
از مسيريابي ترافيك هاي مربوطه، به روش 
  NULL بــه اينترفيس Static Route
مسيريابي شــده بودند، از طريق پروتكل 
BGP در شبكه بين الملل منتشر مي شوند . 
 Preix Filtering با آگاهــي از موضوع
مربوطه مجددا توســط تيم كارشناســي 
بازگردانده شد و رخداد متوقف و شبكه به 
شــرايط قبل از رخداد بازگردانده مي شود 
و كل اين اختاات حدود ســه دقيقه به 

طول انجاميد . 
در اين گزارش آمده است كه شواهدي 
دال بر اراده و تصميمي ســازمان يافته به 

دست نيامد. 
با اين همه با توجه به شــواهدي مبني 
بر حذف مســتندات سيســتمي تغييرات 
)LOG( و اهميت اين اطاعات در رديابي 
رخــداد و همچنين حساســيت موضوع و 
احتمال عمدي بودن و دستكاري هدفمند 
در فقره اخير و وجود برخي ابعاد غيرفني، 
اشخاص مرتبط به همراه مستندات توسط 
شركت مخابرات ايران براي بررسي هاي ازم 
به مراجع ذي صاح امنيتي معرفي شدند . 

�هاي�جكينگ��BGPچيست��

بســياري ممكــن اســت بــا مفهوم   
هاي جكينگ آشنا نباشند . به زبان ساده در   
هاي جكينگ ديتا و ترافيك كاربران روي 
تلگرام به جاي اينكه به ســمت سرورهاي 
تلگرام ارسال شود ، به سرور هاي مخابرات 

فرستاده مي شود . 
در ايــن ميــان مخابرات ايــران از اين 
حمات  هاي جكينگ استفاده كرده و خود 
را به عنوان مقصد ديتاسنتر براي يوزر هاي 
تلگرام معرفي مي كند به طوري كه كاربر و 
سرور مقصد از حضور آن بي اطاع باشد و 

بتواند به كنترل سيستم تلگرام بپردازد . 
حمــات  هاي جكينگ تنها مكان هايي 
قابل اجراســت كه دسترسي به كل شبكه 
اينترنت ميسر باشد مثل يك حكومت كه 
دسترســي به شبكه اينترنت يك كشور را 

در اختيار دارد . 
حمات  هاي جكينگ، عواقب ســختي 
داشته و بايد منتظر تحريم و جرايم شديدي 

براي مخابرات ايران باشيم!
اين حمات مي تواند عواقب بدي مثل 
قطع اينترنت يك كشور، همانند تحريمي 
كه قبا در مورد عراق انجام شــد را در پي 

داشته باشد . 
مخابرات�در�صورت�تاييد،�جريمه���

سنگين�مي�شود
وزيــر ارتباطات در پاســخ بــه آرش 
كريم بيگــي، مديرعامل شــاتل موبايل در 
شــبكه اجتماعي توئيتر كــه مدعي بود 
»مخابرات ايران در يــك خطاي فاحش، 
IPهاي تلگرام را  هاي جك كرده اســت«، 
اعام كرد كــه در صــورت تاييد خطاي 
شــركت مخابرات ايران در اين خصوص، 
چه سهوي، چه عمدي، اين شركت جريمه 

سنگيني خواهد شد . 
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات 
و فنــاوري اطاعات در واكنش به گزارش 
كريم بيگــي، چنين پاســخ مي دهد: بنابر 

گزارش هايــي كه تاكنــون دريافت كردم، 
مخابرات ايران روز هشتم مردادماه از ساعت 
4 تــا ۶ بامداد، درگيــر تغيير توپولوژي و 
تجميع شبكه استاني خود در شيراز و بوشهر 
بوده است . در صورت تاييد خطا، چه سهوي، 
چه عمدي، مخابرات ايران جريمه سنگيني 
خواهد شد . سازمان تنظيم مقررات، مامور 

رسيدگي شده است . 
بررسي�درباره�احتمال�دزدي�IPهاي���

تلگرام
ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطات 
راديويي با انتشار گزارشي، به دايل ايجاد 
اختال در مسيريابي بين الملل در بيش از 

perix 1۰۰ پرداخت . 
با توجه بــه اختااتي كه در چند روز 
گذشته در برخي از IPهاي تلگرام در ايران 
رخ داد وزير ارتباطات و فناوري اطاعات، 
دستور پيگيري ســريع در اين مورد را به 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 

اباغ كرد . 
محمدجواد آذري جهرمي در اين باره با 
بيان اينكه  هاي جكينگ )سرقت IP( اتفاق 
افتاده در شبكه مخابرات ايران بوده، گفته 
بود روز دوشــنبه هشتم مرداد از ساعت 4 
تا ۶ بامداد يك تغيير توپولوژي و بهسازي 
زيرساخت هاي شبكه در شركت مخابرات 
ايران بوده اســت . اگر بخواهــم به لحاظ 
فني اين موضــوع را توضيح دهم، موضوع 
  OSPf اين اســت كه مخابرات از پروتكل
در مســيريابي دروني شبكه خود استفاده 
مي كرده و يكي از اين تغييرات بر اين بوده 
 BGP است كه پروتكل لبه شبكه خود را به

تغيير دهد . 
وي ادامه داد: از آنجا كه دستور قضايي 
براي فيلتر تلگرام صادر شده بود مخابرات در 
جدول مسيريابي اطاعات IP هاي مختلفي 
را به سمت نايل صفر شبكه هدايت كرد و 
اين امر موجب بروز برخي اختاات شــد . 

البته چنين اتفاقي نبايد مي افتاد؛ فقط هم 
تلگــرام نبوده، بيش از 1۰۰ ســرويس در 
شبكه مخابرات ايران ادورتايز )مسيريابي( 
شده به شبكه دنيا كه البته افكار نسبت به 

تلگرام حساس ترند . 
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات افزود: 
اين مشــكل برطرف شــده و بعيد است 
اختاات تلگرام مربوط به آن باشــد چون 
اين اتفاق شامگاه دوشنبه هشتم مرداد رخ 
داده و ارتباطي هم به اين مساله ندارد . در 
هــر حال چه خطاي فني و چه عمدي، ما 
سازمان تنظيم مقررات را مامور كرديم كه 
بــا جديت پيگيري كننــد. اين هم خاف 
پروتكل هاي بين المللي و هم داخلي است 
و بــا مجموعه مخابرات بابت اتفاقي كه رخ 
داده برخورد خواهد شد . ما منتظر گزارش 
نهايي هستيم و بايد موضوع را بررسي كنيم . 
در سازمان رگواتوري هم جلسه گذاشتند 

و جوانب موضوع اعام مي شود . 
نتايج�بررسي�عملكرد�مخابرات��

روز گذشــته پس از گذشــت پنج روز 
از انتشــار خبري درباره احتمال  هاي جك 
شــدن IPهاي تلگرام توســط مخابرات، 
ســازمان تنظيم مقررات راديويي گزارش 
بررســي خود را در اين زمينه را منتشر و 
اعام كرده كه در بررسي ابتدايي، با دستور 
فوريت بااي وزير بررســي هاي بيشتري با 
حضــور متخصصان اين حوزه به عمل آمد 
كه علت مرتبط با عمليات تغيير توپولوژي 
و تجميع شبكه استاني در استان هاي شيراز 
و بوشهر توسط مخابرات ايران در ساعات 4 

تا ۶ تشخيص داده شده بود . 
 BGP Hijacking، دادن   رخ  بــا 
Preixهاي متعددي كه از سوي شركت 
مخابرات ايران )استان خراسان شمالي( با 
دستور قضايي جهت فيلترينگ و جلوگيري 
از مسيريابي ترافيك هاي مربوطه، به روش 
  NULL بــه اينترفيس Static Route

مسيريابي شــده بودند، از طريق پروتكل 
BGP در شبكه بين الملل منتشر مي شوند . 
شركت مخابرات ايران در چندين نقطه 
با ساير اپراتورها روي پروتكل BGP جهت 
انتقال ترافيك بين الملل )اينترنت( داراي 
همسايگي است و عاوه بر آن شركت مذكور 
 Preix iltering در اين نقــاط داراي
جهت جلوگيري از شكل گرفتن سناريوهاي 
BGP Hijacking بوده اســت . در زمان 
 Preix ،رخداد در يكي از اين چند نقطه
Filtering فــي مابين با وارد كردن يك 
كامند غيرفعال شده اســت كه در اثر آن 
 BGP از طريق پروتكل Static مسيرهاي
به همسايه BGP انتشــار مجدد يافته و 
متعاقبا به لينك بين الملل ارسال مي شود . 
اين امــر موجب اختال در سيســتم 
روتينگ بين الملل شده و بافاصله تمامي 
مسيرياب هاي بين الملل جداول مسيريابي 
خود را به روزنمايــي كنند و ترافيك هاي 
غيرمرتبط به شــبكه شــركت مخابرات 
ايران و به روتر اســتان خراســان شمالي 
 مســيريابي شــود . با آگاهــي از موضوع 
 Preix Filtering مربوطه مجددا توسط 
تيم كارشناســي بازگردانده شد و رخداد 
متوقف و شبكه به شــرايط قبل از رخداد 
بازگردانــده مي شــود و كل اين اختاات 

حدود سه دقيقه به طول انجاميد . 
بنا بر اين گزارش در ادامه بررســي هاي 
انجام شده شواهدي دال بر اراده و تصميمي 
ســازمان يافته به دســت نيامــد اما اقدام 
نادرســت كارشناس مســوول محرز است 
ولي با توجه به شــواهدي مبني بر حذف 
 )LOG( مستندات سيســتمي تغييرات
و اهميت ايــن اطاعات در رديابي رخداد 
و همچنين حساســيت موضوع و احتمال 
عمدي بودن و دستكاري هدفمند در فقره 
اخير و وجود برخي ابعاد غيرفني، اشخاص 
مرتبط به همراه مستندات توسط شركت 
مخابرات ايران براي بررســي هاي ازم به 

مراجع ذي صاح امنيتي معرفي شدند . 
روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري 
اطاعات اعام كرده اســت كه در آينده، 
نتايج بررسي ها توسط مراجع نام برده شده 

را به اطاع عموم مي رساند . 
بنابراعام اين وزارتخانه شركت مخابرات 
ايران به عنــوان يكي از اپراتورهاي دارنده 
پروانه از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي نســبت به تعهدات پروانه اي خود 
مســووليت دارد و با توجه به ابعاد اهميت 
اين موضوع و تاكيد وزير و همچنين با وجود 
عدم احراز مشكل سازماني، اين موضوع در 
كميته تخلفات اپراتورهاي سازمان تنظيم 
مقررات طرح مي شود و نسبت به رسيدگي 
كامل و حسب مورد جرايم مربوطه، مطابق 

مفاد پروانه اپراتور، اقدام مي شود . 
به اميد آنكه ســازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويــي و وزارت ارتباطات و 
فناوري اطاعات بــه وظايف و وعده هاي 
داده شــده عمل كنند و وزير جوان كابينه 
دولت تدبير و اميد، شعار را به مرحله عمل 

برساند . 

سازمان تنظيم مقررات، كارمندان مخابرات را مقصر دانست 

های جکینگ سرورهای تلگرام

گزارش 2

علمي

ايسنا�- درحالي كه بازار تلفن همراه طي هفته هاي 
گذشته با افزايش بي ســابقه  قيمت مواجه شده و مردم 
براي خريد اين كاا ســردرگم هســتند، رييس اتحاديه 
فروشــندگان تلفن همــراه اعــام كرد كه مــردم فعا 
گوشــي نخرند، چرا كه تا يك هفته آينده وضعيت بهتر 

مي شود . 
طــي ماه هاي اخير و با افزايش و نوســان نرخ ارز در 
بازار، قيمت كااهاي مختلف وارداتي نيز با افزايش روبه رو 
شد به گونه اي كه در اين بازه زماني شاهد افزايش قيمت 

بي رويه و كم سابقه اي در بازار تلفن همراه بوده ايم . 

البته با وجود انتشــار ليست شركت هايي كه از دار 
4۲۰۰ توماني براي واردات گوشي موبايل استفاده كرده 
بودنــد و بايد ايــن كاا را با قيمــت ارز دولتي در بازار 
عرضه مي كردند، قيمت تلفن همــراه كاهش پيدا نكرد 
و روزبه روز بيشــتر شــد تا جايي كه به عنوان مثال يك 
دســتگاه گوشي تلفن همراه با برندي چيني كه تا حدود 
يــك ماه پيش قيمتي تقريبا يــك ميليون و 8۰۰ هزار 
تومان داشــت، امروز به بيش از سه ميليون و ۷۰۰ هزار 

تومان رسيده است . 
ابراهيم درســتي، رييس اتحاديه فروشــندگان لوازم 
صوتــي، تصويري و تلفن همراه گفت: هم اكنون ديگر ارز 
دولتي 4۲۰۰ توماني براي واردات گوشي اختصاص پيدا 
نمي كند و بخشي از اين نوسان قيمت به اين دليل است، 
اما توصيه مي شود فعا گوشي تلفن همراه نخريد، چرا كه 

در آينده نزديك شاهد كاهش قيمت آن خواهيم بود . 
وي افزود: حدود 1۳۰ هزار تلفن همراه كه با ارز دولتي 

وارد شده بود و هم اكنون توقيف شده است، به زودي رفع 
توقيف و در بازار با همان نرخ ارز دولتي عرضه مي شــود 
كه ســبب كاهش قيمت خواهد شد؛ بنابراين مردم بهتر 

است فعا دست نگه دارند تا اوضاع بهتر شود . 
در اين ميان مشــخص نيســت كه چه اتفاقي براي 
ايــن بازار مي افتد، چرا كه پيش از اين نيز بســياري از 
شــركت ها ارز دولتي گرفته بودند، اما تاثيري در قيمت 
و بازار تلفن همراه نداشــت، اما دستگاه هاي نظارتي بايد 
بــا جديت به بازار ورود پيدا كنند و اجازه ندهند عده اي 

سودجو منافع شخصي خود را ببينند . 

ايرنا- پژوهشگران دانشگاه صنعتي اميركبير موفق شدند 
به كمك چاپگرهاي سه بعدي، داربست هاي استخواني طراحي 
كنند كه افزون بر كاربرد در مهندسي بافت، همزمان مي تواند 
به كمك روش گرمادرماني به منظور درمان سرطان استخوان  

در مجاورت بافت پيوندي به كار گرفته شود . 
يكي از روش هاي شناخته شده در درمان سرطان، روش  
هايپرترمياي مغناطيسي يا همان گرمادرماني است كه روشي 
مناسب در كنار ساير شيوه هاي درماني از قبيل شيمي درماني 

و راديوتراپي به شمار مي رود . 
در اين روش، با باا بردن درجه حرارت بافت هاي بدن تا 
دماي 4۲ تا 45 درجه سانتيگراد، به طور موضعي و از طريق 

استفاده از انرژي الكترومغناطيسي، طي يك دوره  زماني تعريف 
شده، سلول هاي سرطاني از بين مي روند . درجه حرارت باا نه 
تنها مي تواند باعث مرگ سلول هاي سرطاني شود، بلكه باعث 
حساسيت بيشــتر به راديوتراپي و شيمي درماني و افزايش 

كارآيي آنها نيز مي شود . 
پژوهشگر دانشگاه صنعتي اميركبير در خصوص كار انجام 
شده در اين طرح تحقيقاتي عنوان كرد: ما با كمك ابزار دقيق و 
سريع چاپگر سه بعدي، داربست استخواني بايو- نانوكامپوزيتي 
دو كاره اي )زيست سازگار و از بين برنده  سلول هاي سرطاني( 
ساختيم . همچنين، با استفاده خواص مكانيكي استخراج شده 

توسط آزمايشات صورت گرفته، رفتار ارتعاشات يك ايمپلنت 
اســتخواني ساخته شده از اين داربست به صورت تحليلي و 
تحت شــرايط بارگذاري گوناگون مدل شده و مورد بررسي 

قرار گرفته است . 
سعيد ســهماني، ساخت اين داربســت با استفاده از 
چاپگرهاي ســه بعدي و از تركيب و ســنتز بايوسراميك 
)برديجيــت( و نانوذرات مغناطيســي )مگنتيت( صورت 
گرفته است . در نتيجه، داربست توليد شده زيست سازگار 
بوده و خواص بيولوژيكي و مكانيكي مشــابه با استخوان 
طبيعي دارد و از تخلخل ازم به منظور رشــد سلول هاي 

استخواني جهت ترميم و بازسازي يك بخش صدمه ديده  
استخوان برخوردار است . 

ايــن محقق معتقد اســت از اين داربســت مي توان در 
بخش مهندسي پزشكي، جهت ترميم و بازسازي بخش هاي 
صدمه ديده  استخواني بهره گرفت . از طرفي به دليل دارا بودن 
نانوذرات مغناطيسي )مگنتيت( اين قابليت را دارد كه با قرار 
گرفتن در يك ميدان مغناطيســي AC، گرما توليد كرده 
و ســبب افزايش درجه حرارت بافت اطراف خود شــود . در 
نتيجه تمامي سلول هاي سرطاني موجود در اطراف داربست 
جاي گذاري شده در بافت، توسط  هايپرترميا )گرمادرماني( 

از بين مي روند . 

تا هفته آينده موبايل نخريد!

ساخت داربست هاي استخواني با استفاده از چاپگرهاي سه بعدي

سال پانزدهم   دوشنبه 15 مرداد 1397    شماره  3979



t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی 10info@jahanesanat. ir

مدیرعامل سامانه سازه 118:
نیازفعاانساختمانوصنایعرابهحداقلمیرسانیم

»جهان صنعت«- اکبر قره باغ، مدیرعامل سامانه سازه 118 با اشاره به جایگاه 
مهم صنایع و ساختمان در اقتصاد کان کشورها گفت: »امروزه صنایع مختلف و 
ساختمان دارای جایگاه ویژه ای در اقتصاد است، این بخش ها به نوبه خود شاخه ها 
و صنایع مختلف دیگری را در بر گرفته که این موضوع دلیل ارزش و اهمیت این 
بخش عظیم است. ما به جهت اهمیت این موضوعات و با توجه به نیاز جامعه به 
روشن سازی فضای صنایع و ساختمان، تصمیم به راه اندازی این سامانه گرفتیم. این 
سامانه، سامانه ای جامع در حوزه صنایع و ساختمان است که بسیاری از نیازهای 

فعاان ایران را رفع می کند.«
 وی افزود: »افرادی که اکنون در حوزه صنایع و ساختمان ایران فعال هستند 
دغدغه  فروش، خرید، استعام، بازاریابی و تبلیغات هدفمند و ... را دارند. امروزه یک 
مدیر صنعتی با چنین مسایلی مواجه است. سامانه سازه 118 با هدف پاسخگویی 
به این مسایل و با توجه به خواسته های مدیران صنعتی فعالیت خود را آغاز کرده 
است. در حال حاضر بالغ بر 14 هزار عضو )تولیدکننده و وارد کننده و شرکت های 
بازرگانی و اطاعات تعداد زیادی از فعاان ساختمان و صنایع ایران( در سامانه ثبت نام 
کرده اند که این میزان رقم، برای افرادی که قصد دارند در صنایع مختلف و ساختمان 

ایران فعالیت سود ده داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است.«
مدیر عامل سامانه سازه 118  با اشاره به ویژگی های سامانه گفت: »وجود بازار 
مناسب و مشتریان واقعی از جمله ویژگی های سامانه است. فعاان بخش صنایع و 
ساختمان ایران می توانند درخواست خود را همراه با جزییات مد نظر )به عنوان مثال 
خرید ابزار آات و محصوات ساختمانی و صنعتی( در سایت درج کنند. شرکت های 
موجود در سامانه که در این بخش خاص )ابزار آات و محصوات( فعال هستند این 
درخواست را مشاهده می کنند. در نهایت هر شرکت با توجه به شرایط درج شده، وارد 

تعامل خواهد شد و این گونه یک معامله در شرف اجرایی شدن قرار می گیرد.«
مدیر عامل سامانه سازه 118 تصریح کرد: »با ثبت نام در سامانه، هم از خدمات 
رایگان آن می توان بهره برد و هم در فعالیت خود در صنایع و ســاختمان ایران، 

می توان مطمئن تر عمل کرد.«

ترددکامیونهایایرانیدرمرزترکیهعادیاست
تسنیم- سازمان راهداری اعام کرد، تردد تمامی کامیون های ایرانی و وسایل 
نقلیه ای که از سمت جمهوری اسامی ایران قصد عزیمت به کشور ترکیه را دارند، 
بدون هیچ گونه مانع و محدودیتی در جریان است. سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اعام کرد در پی انتشار خبری از روز گذشته در برخی رسانه ها در خصوص 
تشکیل صف طوانی از کامیون ها در مرز بازرگان، رصد و بررسی وضعیت ترددها در 
مرز بازرگان حاکی است صف کامیون ها در مرز بازرگان مربوط به جمهوری اسامی 
ایران نیست.صف احتمالی مربوط به خروجی هایی است که از سمت ترکیه به ایران 
می آیند و مربوط به توافقاتی است که ترکیه با کشورهای CIS مانند قزاقستان دارد.

برخی کشورها برای تردد ناوگان باری دیگر کشورها در خاک خود، توافقات دو جانبه 
داشته و به شکل برابر اقدام به صدور پروانه تردد برای کامیون های دو طرف می کنند، 
لذا صف شکل گرفته مربوط به همین کامیون ها و مشکلی است که دولت ترکیه 
در تامین این مجوزها داشته است و هیچ گونه ارتباطی با کشورمان ندارد و صرفا 
این کامیون ها به شکل ترانزیتی از خاک جمهوری اسامی ایران عبور می کنند. در 
حال حاضر عاوه بر کامیون های حامل مواد غذایی فاسدشدنی که دارای اولویت 
تردد هستند، سایر کامیون های ایرانی نیز بدون صف طوانی وارد ایران می شوند و 

اوضاع در مرز برای ایرانی ها کاما عادی است.

برقیسازیراهآهنبندرعباس-تهران
بااعتبار3میلیارددار

در دیــدار وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل راه آهن با نمایندگان مجلس به 
موضوعاتی نظیر سوق یافتن حمل بار از جاده به سمت ریل، افزایش سرعت خطوط،  
مشوق های جذب صاحبان کاا و نحوه مناسب فروش واگن های تولید داخل مباحثی 
مطرح شد. اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بعد از ظهر امروز در ساختمان 
راه آهن جمهوری اسامی با وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن دیدار و گفت وگو 
کردند.وزیر راه و شهرسازی گفت:  در ناوگان بار و مسافر شرایط ما مناسب است اما 
مشکل مالی داریم. آخر سر باید مدلی برای تامین مالی داشته باشیم. آخوندی گفت: 
در توسعه معادن در 10 سال بیش از 200 میلیون تن افزایش بار خواهیم داشت 

که این بار ریل پسند است و نباید به سمت جاده ها سوق یابد.
وی گفت: اگر مسیر ریلی بندرعباس- تهران در پنج سال آینده برقی شود اتفاق 
بزرگی است. این پروژه 3 میلیارد دار اعتبار می خواهد و سرعت قطار را به 200 
کیلومتر در ساعت می رساند. در حال حاضر سرعت مسافری در این پروژه 160 

کیلومتر و باری 65 تا 70 کیلومتر در ساعت است.

خبر

گروه حمل و نقل- پنج فروند هواپیمای جدید 
ATR ایران ایر که پول خرید آنها دو روز پیش نقدا 
پرداخت شــده بود، دقایقی قبل در باند فرودگاه 
مهرآباد به زمین نشستند. صبح دیروز اولین هواپیما 
از مجموع پنج فروند ATR جدید ایران ایر در باند 
فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. قرار است چهار 
فرونــد ATR دیگر به فاصله حدود 10 دقیقه ای 
وارد فرودگاه مهرآباد شوند. مهرماه سال گذشته و 
چند روز پس از موافقت هیات دولت با تکیه زدن 
فرزانه شرفبافی بر صندلی مدیرعاملی ایران ایر، دو 
فروند هواپیمای ATR تحویل هما شد. در ادامه 9 
دی ماه سال گذشته نیز دو فروند این نوع هواپیمای 
توربوپراپ به هواپیمایی جمهوری اسامی ایران 

تحویل شده بود.
با احتساب پنج فروند هواپیمای امروز تاکنون 13 
فروند ATR از مجموع قرارداد خرید 20 فروند از 
این هواپیما به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسامی 
ایران تحویل شده است. فخریه کاشان، مشاور وزیر 
راه و شهرسازی گفته بود پول پنج فروند هواپیمای 
جدید ایران ایر را به صورت نقدی و در فاصله 48 
ســاعت تا تحویل آن پرداخــت کرده اند. به نظر 
می رســد با توجه به اعمال تحریم ها و تشدید آن 
از ســوی آمریکا، هفت فروند ATR باقیمانده بر 
اساس قرارداد ایران ایر و کمپانی ATR دیگر امکان 
تحویل پیــدا نخواهد کرد. از مجموع 100 فروند 
قرارداد خرید هواپیما با کمپانی ایرباس نیز تاکنون 
3 فروند تحویل ایران ایر شده که به احتمال فراوان 
به سرنوشت هواپیماهای باقیمانده ATR دچار 
خواهد شــد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
تحویل هواپیماهای جدید نشانه پایبندی اروپا به 
برجام اســت، گفت: کسانی که فضای ناامیدی و 
عدم قطعیت را در کشور حاکم کردند اکنون باید 
پاسخگوی مرم باشند. عباس آخوندی در مراسم 
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران با اشاره به 
خروج یک جانبه آمریکا از برجام اظهار داشت: امروز 
جهان با پدیده جدیدی روبه رو است. قماربازی که 
هر لحظه جهان را با عدم قطعیت و تصمیم های 

نامشخص روبه رو می کند.
وی ادامه داد: بســیار مهم است که ما در این 
شرایط چگونه عمل کنیم و آینده ای پر از امید را 
در مقابل مردم ایران قرار دهیم. آخوندی با اشاره 
به لزوم پایبندی ایران به برجام گفت: از روز نخست 
نظر من این بود که باید بدون فوت وقت از تداوم 
برجام دفاع کنیم و با باقی کشورهایی که متعهد به 
برجام هستند کار را ادامه دهیم. اکنون ثابت شده 

است که باید این اتفاق رخ می داد.

وی افزود: کســانی که فضا را بافاصله پس از 
خروج آمریکا از برجام گل آلود و بیشــتر به فضا 
تنــش وارد کردند اکنون باید به مردم پاســخگو 
باشــند. متاسفانه بســیاری از این افراد پوستین 
وارونه به تن کردند. همان کسانی که بافاصله از 
روی ناآگاهی یا منافع شخصی یا هر علت دیگری 
بیشــترین همکاری را با آمریکا کردند که فضای 
عدم قطعیت و ناامیدی در ایران حاکم شود اکنون 

طلبکار دولت شده اند.
آخونــدی ادامه داد: آن کســانی که همراه و 
پشتیبان موسسات مالی و اعتباری بودند که پول 
مردم و بیت المال را حیف و میل کردند اکنون در 
صــف مدعیان دولت قرار گرفته و به ظاهر حامی 
ملت شده اند. حال آنکه خود کسانی هستند که 
این وضعیت را ایجاد کردند. وزیر راه و شهرسازی از 
تداوم تاش ها در راستای برجام خبر داد و گفت: 
ما ایران و ملت ایران را دوست داریم. به هیچ وجه 
یک لحظه درنگ نخواهیم کرد و پای منافع ملت 

ایران و جمهوری اسامی خواهیم ایستاد.
وزیر راه و شهرســازی، با اشاره به این نکته که 
بــا تعامل مثبت با دنیا، آمریکا را منزوی کرده ایم 
گفت: همراه با این هواپیماها معادل پنج میلیون 

یورو قطعات یدکی اعم از ساخت آمریکا و ساخت 
اروپا نیز وارد کشور شده است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه 
مراسم ورود هواپیماهای برجامی به ایران، در جمع 
خبرنگاران گفت: اتفاقــی که رخ داد از دو جهت 
اهمیت داشت. بعد از خروج آمریکا از برجام، این 
اتفاق نتیجه گفت و گو های مســتمری بود که ما 
با اروپایی ها داشتیم و موفق شدیم با وجود تمام 
ســختی شرایط این قرارداد را به نتیجه رسانده و 
هواپیماها را در ایران به زمین بنشانیم. وی ادامه 
داد: همراه با این هواپیماها معادل 5 میلیون یورو 
قطعات یدکی اعم از ساخت آمریکا و ساخت اروپا 
نیز وارد کشور شده است که بتوانیم از بهره برداری 

مطمئن هواپیماها اطمینان داشته باشیم.
آخوندی تحویل این هواپیماها را نشانه پایبندی 
اروپا به برجام دانست و گفت: این یک اتفاق بسیار 
بزرگی بود که توســط تیم فنی هما با همکاری 
بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و سایر نیروهای 
دست اندر کار انجام شد. من این حرکت را به عنوان 
یک گام از ســوی اتحادیه اروپــا در جهت انجام 
تعهــدات برجامی خود قلمداد می کنم. وی ادامه 
داد: امیدواریم بتوانیم در آینده نیز این همکاری ها 

را با اروپا داشته باشیم و فضای مثبتی را در سطح 
بین المللی ایجاد کنیم. این نشانی است از اینکه اگر 
بتوانیم تعامل سازنده با جهان داشته باشیم، حتی 
می توانیم آمریکا را  منزوی کنیم، همچنان که این 

کار را انجام دادیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مساله کارایی 
هواپیمای ATR در آسمان ایران پرداخت و گفت: 
علتی که ما از ابتدا به دنبال هواپیماهای کوچک 
بودیم، توجه به توسعه مناطق بود. وی افزود: پیش از 
این هواپیماها عمدتا میان مراکز استان ها و پایتخت 
و همچنین مقاصد بین المللی پرواز می کردند. من 
بسیار تمایل داشــتم که فرودگاه های کوچک و 

فرودگاه های منطقه ای را فعال کنیم.
ایــن عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: حســن 
ناوگانی که انتخاب کردیم این است که می توانیم 
به نقاط دور افتاده و فرودگاه های کوچک تر نیز پرواز 
داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم شبکه پروازی هما 
را به تمام مناطق ایران توســعه دهیم و فضایی را 
فراهم کنیم که تمام مناطق کشور از پرواز بهره مند 
شوند. حضور هواپیما در مناطق مختلف، توسعه 
 آینده آن منطقه را رقم می زند و امکانات را به آن 

مناطق جلب می کند.

وی افزود: این اتفاق نشــانه ای از تدبیر، تعامل 
سازنده جهان و یک نشانه مثبت از اتحادیه اروپا 
برای پایبندی به برجام اســت. در این شرایط که 
آمریکا با سیاست های درست جمهوری اسامی 
ایران در جهان منزوی شــده است باید بتوانیم با 
حمایت ســایر قدرت های جهانی مانند روسیه، 
چین، اتحادیه اروپا، ترکیه، هند و سایر همسایگان 
ایران از این شرایط سخت عبور کرده و لبخند را 
بر لب مردم بیاوریم. فرزانه شرفبافی نیز در مراسم 
 ATR 600-72 استقبال از پنج فروند هواپیمای
تازه وارد هما گفت: توانســتیم این پنج فروند را با 
تاش تیم مذاکره کننده وزارت راه و شهرســازی، 
وزارت امور خارجه و هواپیمایی جمهوری اسامی 
ایران مستقیما از تولوز فرانسه با خلبانان ایرانی به 
تهران بیاوریم و این کار ما به جهانیان ثابت کرد که 
ما می توانیم. وی ادامه داد: وقتی تحریم ها اعام شد، 
عده ای مدام به من می گفتند »چه کار می خواهی 
بکنی؟ مگر می توانی مشکل را حل کنی؟«؛ من 
گفتم »یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم 
یافت« و امروز اقدامات ما به نتیجه رسیده است. 
رییس هیات مدیره هما با اشاره به فرمایشات رهبر 
انقاب مبنی بر اینکه راه نظام جمهوری اسامی، 
بن بســت ندارد«، گفت: این راه را نشان دادیم و 
توانستیم در شرایط ویژه اجتماعی سیاسی کشور، 

پنج فروند هواپیما وارد کنیم.
احتمال تحویل مابقی ATRها �

شرفبافی با بیان اینکه  ATRها منجر به توسعه 
کشور به خصوص مناطق کمتر برخوردار می شود، 
گفت: از 18 اردیبهشت تا 15 مرداد امسال مهلت 
10 روزه از ســوی وزارت خزانــه داری آمریکا به 
شــرکت های اروپایی داده شده بود تا قراردادهای 
خود را با ایران به نتیجه برســانند. ما نیز با وجود 
ابطال مجوز فروش هواپیما به ایران، توانستیم با 
مذاکرات طوانی با مقامات اروپایی به ویژه ایتالیایی 
و فرانسوی و نیز مدیران ATR، مجوز ورود این پنج 
فرونــد را به ناوگان هما دریافت کنیم. همچنین 

امیدواریم هواپیماهای بیشتری تحویل بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد فرانسه نیز برای 
ورود این هواپیماها به ایران تاش زیادی انجام داد و 
از همه مهم تر مقاومت مردم ایران بود که پای عهد 
خود ایستادند. اعطای این مجوز خاص به این پنج 
فروند هواپیما نشان داد اگر اروپا بخواهد، می تواند 
از همه شرکت های سرمایه گذار اروپایی در ایران 
حمایت کند. این مقام مسوول با اشاره به بهره برداری 
یکساله اخیر هما از ATR افزود: مدیران شرکت 
ایتالیایی- فرانسوی ATR نیز از بهره برداری مناسب 
هما تمجید کرده اند و ما قصد داریم تا این هواپیماها 
را برای توسعه عدالت سفرهای هوایی به کار ببریم. 
اگر شرکت ATR مجوزهای ازم را دریافت کند، 
می توانیم بقیه ATRهای مشمول قرارداد را نیز 
دریافــت کنیم؛ ضمن اینکه تیم حقوقی هما نیز 
توانست برای تسریع در تحویل هواپیماها، فرمت 

قرارداد را نیز اصاح کند. 

وزیرراهوشهرسازیدرمراسمتحویل5فروندهواپیماتشریحکرد
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مدیرعامل آبفای هرمزگان :
مردم20درصدصرفهجوییکنند
نوبتبندینخواهیمداشت

مدیرعامل آبفای هرمزگان در جلسه شورای 
اداری استان گفت: با توجه به محدودیت شدید 
منابــع آبی و در صــورت عدم صرفه جویی به 
میزان 20 درصد توسط مشترکین، در روزهای 
آتی بخش عمده ای از مناطق شهر بندرعباس 
به صورت نوبت بندی، آب دریافت خواهند کرد. 
 امین قصمی  با اشاره به وضعیت منابع آبی شهر 

بندرعباس گفت: در شــرایط فعلی 15 درصد آب شرب این شهر از منابع سطحی و 85 
درصد از منابع زیرزمینی )چاه های دشت شمیل و نیان( تامین می شود. وی افزود: با توجه 
به کاهش ذخیره سد استقال میناب و ادامه این روند، در ماه های پیش رو از ظرفیت منابع 
آبی سطحی کاسته خواهد شد و این میزان به 10 درصد می رسد که آن هم استفاده از 

حجم غیرمفید سد استقال خواهد بود.

طرحجامعساماندهیمشاغلشهریدراصفهان
تدوینمیشود

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان ، 
در خصوص علت تغییر نام »سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری« به 
»سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی« اظهارکرد: دلیل تغییر نام 
ضرورتی بود که وزارت کشور احساس نیاز کرد ماموریت اصلی سازمان باید ساماندهی مشاغل 
شهری باشد، از این رو عنوان سازمان به »ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی« 
تغییر یافت.محمد مجیری با بیان اینکه  در شهر اصفهان به دلیل عدم استقرار مناسب واحدهای 
صنفی مشکاتی وجود دارد که باید اصاح شده و بازنگری صورت گیرد، اذعان کرد: از این رو 
طرح جامع ساماندهی مشاغل شهری در دست انجام است و پس از آن یک طرح تفصیلی 

برای طرح جامع پیش بینی شده تا مشاغل به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس خبر داد 
دستگیریعامانقرعهکشیغیرمجاز

فرمانده انتظامی شهرستان قدس گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر کاهبرداری از 
تعدادی از شهروندان در پوشش قرعه کشی غیر مجاز خانگی در شهرستان قدس، پیگیری 
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. شاهپور فاحی افزود: با مراجعه 17 
نفر از شکات تحقیقات اولیه انجام و با هماهنگی قضایی دو نفر از عامان برگزاری این 
قرعه کشی شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار قرار گرفت.وی تصریح کرد: متهمان 
دستگیر شده که دو نفر هستند در پوشش پرداخت وام خانگی ضمن جمع آوری مبلغ 

دو میلیارد و 500 میلیون ریال اقدام به ارتکاب جرم کردند.

طرحگازرسانیبه12روستایصعبالعبورلنگرودافتتاح
میشود

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیان 
از گازرســانی به 12 روستای صعب العبور و 
کوهستانی شهرستان لنگرود تا هفته دولت 
امسال خبر داد. حسین اکبر با اعام این خبر 
اظهار داشت: برای گازرسانی به 12روستای 
پنو، ماز گوابر، سوگوابر، لموش پشت، اشکان، 

کهلبون، فتحعلی گوابر، خرما، بندر محله، چالدشت، زرگوش و اته در دو خوشه خرما 
و بلوردکان بیش از 11 میلیارد ریال هزینه شده است.مدیرعامل گاز گیان ادامه داد: 
تاکنون بیش از 30 کیلومتر عملیات شبکه گذاری در این روستاها صورت گرفته و 56 
انشعاب گاز نصب شده است. اکبر بیان کرد: هم اکنون 127 روستای لنگرود با جمعیتی 
بالغ بر 13 هزار و 500 خانوار از نعمت گاز برخوردارند و طبق تعاریف وزارت نفت اگر 
بیش از 95 درصد سوخت شهرستانی از طریق گاز طبیعی تامین شود آن شهرستان به 
عنوان شهرستان سبز به لحاظ گازرسانی معرفی می  شود و هم اکنون شهرستان لنگرود 
با پوشش صد درصدی خانوارهای شهری و 96 درصدی خانوارهای روستایی از نعمت 

گاز، به عنوان یکی از شهرستان های سبز استان است.

تودیعومعارفهمدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعی
استانگیان

مراسم تودیع محمود ایزددوست و معارفه 
عباس علیزاده مدیران کل سابق و فعلی اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور محمد امین 
سازگارنژاد معاون امور مجلس و استان های 
وزارت کار و مصطفی سااری استاندار گیان 
در سالن همایش  های بانک ملی رشت برگزار 
شد. محمود ایزددوست مدیرکل سابق اداره 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: »از اعتمادی که آقای دکتر نجفی در سال 93 به 
من کرد سپاسگزارم و امیدوارم ایق این انتخاب بوده باشم. از مهم ترین اقدامات دوران 
مدیریت خود در این اداره می توانم به شناسایی و به کارگیری نیروهای توانمند و ایق 
و همچنین بانوان خاق اشاره کنم. از استاندار محترم جناب آقای سااری عذر خواهی 

می کنم که بیش از این مجال خدمت به مردم در کنار ایشان را نیافتم.

استحصالبیشاز17000لیترفرآوردهنفتیازنفتکش
واژگونشدهدراستانمرکزی

بیش از 17 هزارلیتر فرآورده نفت گاز از نفتکش واژگون شده در محور مواصاتی 
اصفهان- دلیجان استحصال شد. رییس شرکت پخش فراورده های نفتی ناحیه دلیجان 
گفت : روز یکشــنبه مورخ 97/4/9 نفتکش با محتوای فــرآورده نفت گاز در محور 
اصفهان- دلیجان)رمپ خروجی شهرک صنعتی دلیجان( واژگون شد. حمید بنی اسدی 
به امداد رسانی مسووان منطقه و کارکنان ناحیه دلیجان اشاره کرد و گفت : با دریافت 
خبر فوق تیم امدادرسان ناحیه دلیجان با همکاری و مساعدت دیگر نهادها و ارگان های 
شهر دلیجان با استفاده از یک دستگاه نفتکش بیش از 17 هزار لیتر فرآورده جهت 
تخلیه به انبار نفت اصفهان عودت داده شد . مهندس عبداله گیتی منش نیز به نقش 
  HSEاقدام در شرایط بحران اشاره کرد و گفت امید است با ارائه آموزش های مستمر
برای کلیه زنجیره های تامین سوخت شاهد چنین حوادثی نباشیم و در صورت مواجه 

شدن بتوان بر اساس رعایت شرایط ایمن آن ر ا به خوبی مدیریت کرد.

بهرهبرداریازطرحگازرسانیفازشرقیشهرکصنعتی
مامونیهدراستانمرکزی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی از اتمام عملیات گاز رسانی به فاز 
شرقی شهرک صنعتی مامونیه به مساحت 250هکتار خبر داد. مصطفی آمره مدیرعامل 
گفت : طرح  گازرسانی به فاز شرقی شهرک صنعتی مامونیه به مساحت 250 هکتار برای 
600 قطعه زمین صنعتی به بهره برداری رسید . مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان مرکزی با اشاره به اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال اجرا شده 
است، اظهار داشت: طول شبکه توزیع این طرح گازرسانی با فشار PSI 60 بالغ بر 16 
کیلومتر و همچنین طول خط تغذیه قبل از ایستگاه تقلیل فشار 4/5 کیلومتر برای دو 

ایستگاه تقلیل فشار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب خوزستان خبر داد
تامیناضطراریآبایذهازسدکارون3

اهواز- لیا زرگانیان- مدیرعامل شرکت آب و فاضاب خوزستان با بیان اینکه 
مشکل کم آبی شهرستان های ایذه و دهدز تا پایان خردادماه سال آینده حل خواهد شد، 
گفت: به صورت اضطراری از سد کارون 3 آب مورد نیاز شهرستان ایذه تامین خواهد 
شد. همچنین طرحی مدنظر است تا از دریاچه کارون 3 آب مورد نیاز دهدز برای پنج 

یا شش سال آینده تامین شود.
صادق حقیقی پور با اشاره به تاش برای حل مشکل کم آبی در شهرهای ایذه 
و دهدز اظهار کرد: جلســه ای برای حل مشکات آب در شهرهای ایذه و دهدز 
برگزار شد و در این جلسه طرح  های بسیار خوبی برای حل مشکات کم  آبی در 
این دو شــهر تصویب شد. وی افزود: برای شهرستان ایذه یک طرح بسیار خوب 
مصوب شد تا این طرح به صورت فوری اجرایی و مشکل کم آبی در این شهرستان 

به صورت موقت حل شود.

حضور44واحدصنعتیقزویندربزرگترین
نمایشگاهتوانمندیهایصنایعکوچكایران

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان قزوین از برگزاری بزرگ ترین نمایشگاه 
توانمندی های صنایع کوچک ایران با حضور 
44 واحد صنعتی از استان قزوین از 21 تا 23 

مردادماه خبر داد.
به گزارش »جهان صنعت«  حمیدرضا 
خانپور مدیرعامل شــرکت شهرک های 

صنعتی استان قزوین گفت: اولین نمایشگاه بزرگ صنایع کوچک ایران با هدف 
حمایت از محصوات ایرانی، تسهیل فرصت های زنجیره تامین بازار از طریق نمایش 
محصوات و خدمات، نشست های تجاری  B 2 B و با حضور 44 واحد صنعتی برتر 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان از 21 تا 23 مردادماه برگزار خواهد شد.

خانپور افزود: این نمایشــگاه با هدف ایجاد ارتبــاط بین بنگاهی، به نمایش 
گذاشتن توان و اهمیت نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور از یک 
سو ، حمایت از کاای ایرانی و نیز هماهنگی پیاده سازی برنامه های توسعه صنایع 
کوچک و متوسط میان دستگاه های دولتی و غیردولتی که به هر نحوی با صنایع 
کوچک در ارتباط هستند توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

ایران برنامه ریزی شده است.

رییس اداره بهزیستی نیشابور خبر داد 
محدودیتقانونیدرنگهداریکودکانکار

رییس اداره بهزیســتی نیشابور گفت: بخشی از خانواده ها و کودکان هستند 
که نمی خواهند در قالب حمایت بهزیســتی قرار  گیرند و ما برای اقدامات بعد از 
جمع آوری آنها محدودیت قانونی داریم. علی صدر افزود: درخصوص جمع آوری 
کودکان کار و متکدیان با مشکات متنوعی روبه رو هستیم، کودک کاری را آوردیم 
تا با امکانات خوبی زندگی کند و تربیت شود اما کودک با مادر هماهنگ شده و 
فرار کرده است. رییس اداره بهزیستی نیشابور با بیان اینکه سعی داریم وام های 
کارآفرینی برای معلوان را از مشاغل سنتی چون کشاورزی و دامداری خارج کنیم، 
اطاع داد: متاسفانه شاهد عدم پرداخت اقساط برخی وام های کشاورزی اعطایی به 
معلوان به خاطر شرایط خشکسالی هستیم و به همین خاطر آنها را با کمک مراکز 

فنی و حرفه ای به سمت مشاغل خدماتی و فنی هدایت می کنیم.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور
 هرمزگان

اصفهان

تهران

مرکزی

خراسان رضوی

گیان

خوزستان

قزوین رونمایيازنرمافزارپيوبدرآبفايگیان

به گزارش دفتر روابط عمومي شــرکت آب وفاضاب اســتان  گیان، مهندس 
سیدمحسن حسیني، مدیرعامل آبفاي گیان در آیین رونمایي از نرم افزار )پي وب( 
برآورد، پیمان و صورت وضعیت با اشاره به اینکه با راه اندازي »پي وب« شفاف سازي 
بهتر و سریع تري در فعالیت پیمانکاران و مشترکین آبفاي گیان صورت مي گیرد 
گفت: به منظور شفاف ســازي در صورت وضعیت فعالیت هــاي آبفاي گیان و 
رضایتمندي حداکثري شهروندان در فعالیت هاي شرکت آبفاي گیان و توسعه و 
اصاح شبکه ها امروز با حضور مدیر کل محترم برنامه و بودجه و خانم میرسیدي 

مدیر کل دفتر فني استانداري گیان این سامانه افتتاح مي شود . 
وي افزود: سرعت در فعالیت ها و جلوگیري از فساد اداري از دیگر اهداف راه اندازي 
سامانه پي وب است. وي با تاکید بر اینکه از ابتداي تاسیس شرکت حدود 800 
پیمانکار با شــرکت آبفاي گیان همکاري داشته اند گفت: از ابتداي سال 1371 
تاکنون 2 هزار و 955 پیمان و قرارداد با پیمانکاران منعقد شده است که در این 

راستا ده ها تن کاغذ با راه اندازي پي وب حذف مي شود . 
مدیرعامل آبفاي گیان همچنین از انعقاد هشتاد و چهار قرارداد در سال 96 و 
61 قرارداد در سال جاري با پیمانکاران خبر داد و گفت: با راه اندازي سیستمیا سامانه 
پي وب حجم زیادي از بوروکراســي هاي اداري و کاغذ کاهش مي یابد و مدیریت 
زماني مناسبي در اجراي پروژه ها ایجاد مي شود لذا امیدواریم با راه اندازي این سیستم 

حرکت جدیدي در خدمت به مردم بازگشایي شود . 
سید محسن حسیني در ادامه با اشاره به راه اندازي سامانه 122 در مرداد سال 
گذشته در آبفاي گیان اظهار امیدواري کرد با راه اندازي پي وب نرم افزار خوب و 
مناسب و ساده اي در اختیار شرکت و شهروندان قرار گیرد و کار نظارت سازمان هایي 
همچون برنامه و بودجه، استانداري، سازمان حسابرسي ، دیوان محاسبات، سازمان 

بازرسي در فعالیت هاي شرکت با سرعت بهتر و بیشتري پیگیري شود .
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روزهاي سبز بورس كمتر شد
آمارهاي منتشر شده بورس تهران نشان مي دهد كه در تير ماه سال جاري 
شــاخص بورس در حالي ۱۰ روز مثبت معاماتي را به ثبت رســانده كه اين 
آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ روز مثبت براي اين نماگر بوده است . به 
گزارش ايبنا، در تيرماه امسال بازار سرمايه ۲۱روز معاماتي را به خود ديد كه 
از اين تعداد شاخص بورس ۱۰روز معاماتي را مثبت سپري كرد . اين در حالي 
است كه اين آمار در ۱۹روز معاماتي تيرماه سال ۹۶، اين تعداد ۱۴روز مثبت 
براي شاخص بورس بوده است . همچنين در خرداد امسال بازار سرمايه ۱۸روز 
معاماتي داشت كه از اين تعداد شاخص بورس ۱۳روز معاماتي را مثبت سپري 
كرد . اين در حالي است كه اين آمار در۲۱روز معاماتي خرداد سال ۹۶، هفت 
روز مثبت براي شاخص بورس بوده است . اين گزارش مي افزايد در ارديبهشت 
امسال بازار سرمايه شاهد ۲۲روز معاماتي بود كه از اين تعداد شاخص بورس 
۱۴روز معاماتي را مثبت سپري كرد . اين در حالي است كه اين آمار در۲۱روز 
معاماتي ارديبهشت سال ۹۶، معادل ۱۷ روز مثبت براي شاخص بورس بوده 
است . افزون بر اين، در فروردين امسال نيز بازار سرمايه ۱۵ روز معاماتي را به 
خود ديد كه از اين تعداد شاخص بورس ۹ روز معاماتي را مثبت سپري كرد . 
اين در حالي است كه اين آمار در ۱۷روز معاماتي فروردين سال ۹۶، حدود 
۱۶ روز مثبت و يك روز منفي براي شــاخص بورس بوده اســت . اين گزارش 
مي افزايد از ابتداي امسال تا پايان تيرماه نيز بازار سرمايه ۷۶ روز معاماتي را به 
خود ديد كه از اين تعداد شاخص بورس ۴۶روز معاماتي را مثبت سپري كرد . 
اين در حالي است كه اين آمار در مدت مشابه پارسال براي ۷۸روز معاماتي، 
۵۴روز مثبت براي شــاخص بورس بوده است . گفتني است در سال ۹۶ بازار 
سرمايه ۲۴۱ روز معاماتي را پشت سر گذاشت كه از اين تعداد، شاخص بورس 
۱۶۳روز مثبت بوده كه اين آمار در ۲۴۲روز معاماتي در ســال ۹۵، ۱۴۶ روز 

مثبت براي شاخص بورس بوده است . 

چشم انداز بازار سهام
روند حركت بورس تحت تاثير عوامل اقتصادي سياسي و اجتماعي و همچنين 
نوسان بهاي كاموديتي ها )مواد پايه و معدني( در بازارهاي جهاني و تعيين تكليف 
نرخ ارز قرار دارد . احسان رضاپور كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه هرگونه 
رخداد مهم در اين بخش ها روند حركت بورس را تحت تاثير قرار مي دهد، اضافه 
كرد: در صورتي كه شاهد ريسك هاي جديد سياسي و اقتصادي در داخل و خارج 
نباشيم و قيمت دار با افت زيادي مواجه نباشد، مي توان انتظار داشت كه روند 
رشد بازار سرمايه تشديد شده و شاهد رونق بيشتري در اين بازار باشيم . وي افزود: 
همچنين هرگونه اخبار نامطلوب كه نشان دهنده افزايش ريسك هاي سياسي و 
اقتصادي و نارضايتي ها و نامايمت هاي اجتماعي باشد نيز باعث گرايش به بازار 
ارز و طا شده و به تبع آن سرمايه گذاران از بازار بورس فاصله بيشتري خواهند 
گرفت . اين كارشناس بازار سرمايه يادآور شد: هرچند با نزديك شدن به زمان 
اعمال تحريم هاي آمريكا در نيمه مردادماه به پيچيدگي هاي بازار سرمايه افزوده 
شده است . وي به وضعيت بازار ارز اشاره كرد و ادامه داد: ارز از مهم ترين عناصر 
در تعيين وضعيت فروش محصوات و شركت هاي بورسي و ارزيابي درآمد آنها 
محسوب مي شود كه هم اكنون وجود باتكليفي در نحوه تخصيص ارز به ويژه 
ارز صادراتي و نوع محاسبه آن در نرخ گذاري فروش داخلي آنها باعث شده نوعي 
ابهام در ميان اين شركت ها شكل بگيرد . اين كارشناس بازار سرمايه به نقدينگي 
سرگردان در جامعه اشاره كرد و گفت: اين نقدينگي سرگردان به بهانه هاي مختلف 
به دنبال فرصت هاي جديد سرمايه گذاري مي گردد. در واقع دارندگان پول تاش 
مي كنند با سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف از جمله ارز و طا قدرت خريد 
خود را حفظ كنند . رضاپور اضافه كرد: اين پول سرگردان در ماه هاي اخير به طور 
پيوسته در حال گردش در بازارهاي مختلف بوده كه در اغلب موارد باعث افزايش 

و بعضا حبابي شدن قيمت ها شده است . 

صدور كد معاماتي در بورس آني شد
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اعام كرد: براي نخستين 
بار در تاريخ بازار سرمايه، صدور كد معاماتي به صورت آني انجام مي شود . به 
گزارش ســمات، با توجه به بهره برداري سامانه جامع ثبت اطاعات مشتريان 
»سجام«، كارگزاران از اين پس مي توانند كد معاماتي آني براي مشتريان خود 
صادر كنند كه اين امر تحول بزرگي در ارائه خدمات به فعاان بازار ســرمايه 
فراهم مي كند . پيش از اين، اشخاص حقيقي براي دريافت كد معاماتي بايد به 
يك شركت كارگزاري مراجعه و پس از احراز هويت و تكميل فرم هاي مربوطه، 
۲۴ تا ۴۸ ساعت منتظر صدور كد معاماتي خود مي شدند  اما در روش جديد، 
اين اشخاص مي توانند با ثبت نام در سامانه »سجام« و دريافت كد پيگيري به 
نزديك ترين شركت كارگزاري مراجعه و به صورت آني كد سهامداري خود را 
دريافت كنند . بر اساس اين گزارش، »سجام« يك سامانه زيرساختي در بازار 
سرمايه است كه تمام فعاان اين بازار اعم از سرمايه گذاران، مشتريان و مديران 
نهادها در اين ســامانه، فقط يكبار براي هميشه اطاعات خود را در آن ثبت 
خواهند كرد . بر اساس اين گزارش، از طريق اين سامانه اطاعات هويتي،  شماره 
حساب، شماره موبايل، آدرس الكترونيكي و اقامت دايمي فرد ثبت مي شود . از 
آن به بعد هيچ نهاد مالي نيازي به دريافت دوباره اطاعات آن سهامدار را ندارد . 
در اطاعيه شركت سپرده گذاري مركزي آمده است: تمامي فعاان بازار سرمايه 
»بازار اوراق بهادار و بورس هاي كاا« اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، ايراني 
و خارجي مكلف هستند ظرف شش ماه با مراجعه به سامانه »سجام«، ثبت نام 

خود را در آن انجام دهند . 
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گروه بورس- شركت بيمه نوين به زودي 
پس از طي شدن مراحل پذيرش و گشايش 
نمــاد از بازار پايه »ب« به بازار دوم فرابورس 
ارتقا خواهــد يافت . حســين كريم خان زند 
مديرعامل شركت بيمه نوين در سي وهشتمين 
نشســت خبري يك ديدار، يــك عرضه در 
فرابورس با اعام انتقال شــركت از بازار پايه 
»ب« به بازار دوم فرابورس در پاسخ به سوال 
خبرنــگار »جهان صنعت« درباره اينكه بيمه 
نوين در بين ســاير شــركت هاي بيمه اي از 
چه سهم بازاري برخوردار است و اين ميزان 
چقدر در ســوددهي و بازدهي شركت موثر 
بوده اظهار داشت: بر اساس آخرين آمارها ۱/۶ 
درصد ســهم بازار بيمه كل كشور به شركت 
بيمــه نوين تعلق دارد كه تاثيرات مثبتي در 
ارزش آفريني ســود سهام شركت داشته و با 
اعمال طرح هاي جديد كه تا پايان سال حداقل 
۳ طرح جديد اجرايي خواهد شد انتظار داريم 
تا ســود و بازدهي سهام شركت افزايش پيدا 
كند . كريمخان زند در ادمه با بيان اينكه كل 
ماليات شركت تا پايان سال ۹۵ تسويه شده 
اعام كرد: آخرين وضعيت صورت هاي مالي 
شركت نشــان مي دهد كه سود خالص بيمه 
نوين در سال ۹۶ با رشد ۲۲۱ درصدي مواجه 
شــده و حاشيه سود شركت نيز در سال ۹۶ 
نسبت به سال ۹۵ افزايش را به ثبت رسانده 
است . مديرعامل شركت بيمه نوين اضافه كرد: 
جزييات صورت هاي مالي بيمه نوين نشــان 
مي دهد كه زيان انباشته شركت در سال ۹۶ 
با كاهش ۳۸ درصدي مواجه شده است . وي 
در ادامه افزود: هزينه هاي عملياتي بيمه نوين 
در سال ۹۶ به ميزان ۳/۷۰۰ ميليون ريال بوده 

كه نسبت به سال ۹۵ كه ۳/۱۹۱ ميليون ريال 
در صورت هاي مالي درج شده شاهد رشد ۱۵ 
درصدي هستيم . كريمخان زند گفت: پرتفوي 
شــركت نيز در پايان دوره ۱۲ ماهه سال ۹۶ 
با افزايش ارزش همــراه بوده به طوري كه بر 
اســاس صورت هاي مالي تاييد شده، ارزش 
پرتفوي شركت در سال ۹۶ به ميزان ۴/۴۲۹ 
ميليون ريال بوده كه در مقايســه با سال ۹۵ 
كه ارزش اين پرتفوي ۳/۶۵۲ ميليون ريال به 
ثبت رسيده، يك رشد ۲۱/۳ درصدي را شاهد 
هستيم . مديرعامل شركت بيمه نوين اظهار 

كرد: ارزش ســهام و روند سوددهي شركت 
با سياســت هايي كه تبيين شــده در مسير 
صحيحي قــرار دارد و با اين راهبرد عاوه بر 
اينكه جلوي زيان دهي گرفته شده در سوي 
ديگر روند سوددهي شركت با رشد همراه بوده 
است . كريمخان زند در ادامه با بيان اينكه ۶/۸ 
درصد سهام بيمه نوين در مالكيت سهامداران 
حقيقي قرار دارد گفت: حق بيمه صادر شده 
شــركت در سال ۹۶ به ميزان ۴/۴۲۹۰۵۴۳ 
ميليون ريال بوده كه نســبت به سال ۹۵ به 
ميزان ۲۱ درصد رشد به ثبت رسيده است .  

افزايش ۴۱ درصدي حجم معامات �
اين گزارش مي افزايد: حجم معامات فرابورس 
با افزايش ۴۱ درصدي نسبت به روز گذشته به يك 
ميليارد و ۴۳ ميليون ورقه بهادار و ارزش كل آن 
افزون بر ۵ هزار و ۹۸۱ ميليارد ريال شد . شاخص 
كل فرابورس در حالي  كه پس از چند روز صعود 
و ثبت ركوردهاي جديد روز شنبه افت ۹ واحدي 
را تجربه كرده بود روز گذشــته  بار ديگر با ۵۴ 
واحــد افزايش در ارتفاع تاريخي ۱۴۷۳ واحدي 
قرار گرفت . حجم معامات فرابورس با افزايش 
۴۱ درصدي نسبت به روز گذشته به يك ميليارد 

و ۴۳ ميليــون ورقه بهادار و ارزش كل آن افزون 
بر ۵ هزار و ۹۸۱ ميليارد ريال شد كه اين حجم 
از معامات بيشترين مقدار از ۴ تير ۹۷ تاكنون 
محسوب مي شود . بازارهاي اصلي سهام فرابورس 
يعني بازار اول و دوم در مجموع ميزبان جابه جايي 
بيش از ۸۸۴ ميليون سهم به ارزش ۲ هزار و ۳۵۴ 
ميليــارد ريال بودند كه نماد »زاگرس« با ارزش 
معاماتي بيش از ۵۳۲ ميليارد ريال بيشترين 
ارزش معامــات را در اختيار گرفت و با خريد 
و فروش نزديك به ۲۹۷ ميليون ســهم در نماد 
»ذوب« اين نماد بيشترين حجم معاماتي را به 
خود اختصاص داد . در ادامه معامات ســهام در 
فرابورس، سه تابلو بازار پايه نيز در مجموع شاهد 
دادوستد ۱۳۲ ميليون سهم به ارزش ۲۳۶ ميليارد 
ريال بودند . از طرف ديگر، معامات اوراق بدهي 
در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل اوراق 
با درآمد ثابت، صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( و اوراق گواهي استفاده از تسهيات 
مسكن در روز گذشته با معامله ۲۶ ميليون ورقه 
بهادار به ارزش سه هزار و ۳۸۰ ميليارد ريال در ۹ 
هزار و ۱۹۲ نوبت معاماتي پيگيري شد . بررسي 
نمادهاي فرابورسي در پايان معامات روز گذشته  
بيانگر اهرم مثبت بيش از ۱۷ واحدي از جانب 
نماد »مــارون« بر صعود ۳/۸ درصدي آيفكس 
اســت كه به دنبال مارون نمادهاي »زاگرس«، 
»ميدكو« و »ذوب« نيز بيشترين تاثير مثبت را بر 
شاخص كل فرابورس برجاي گذاشتند . همچنين 
نمادهاي »شراز«، »ثالوند« و »ريشمك« شاهد 
بيشترين افزايش قيمت تا سقف ۱۰ درصد در 
معامات روز گذشته بودند و نمادهاي »ذوب«، 
»زاگرس« و »شــغدير« به عنوان پُربازديدترين 

نمادهاي معاماتي شناخته شدند . 

بعد از گشايش نماد صورت مي گيرد:

انتقال يك شركت بيمه اي به بازار دوم فرابورس

سال پانزدهم   دوشنبه  15 مرداد 1397    شماره  3979

فرم اشتراك روزنامه

    شرايط اشتراك :
ساعات تحويل روزنامه از 6 الى 11 صبح

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

لطفاً كپى فيش بانكى را تا پايان اشتراك نزد خود نگهدارى فرمائيد .
در صورت عدم تحويل روزنامه حداكثر تا ساعت 14 همان روز مراتب را با تلفن   88731981  اعالم فرمائيد .

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

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

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

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

 « فقط تهران بزرگ »
يكساله6 ماههدوره اشتراك

750/0001/500/000هزينه اشتراك (ريال)

كليه متقاضيان محترم مى توانند هزينه اشتراك خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدول ذيل : 
 به حساب جام بانك ملت به شماره 78/ 463983  به نام روزنامه جهان صنعت 

 واريز و اصل سند بانكى مربوطه را به همراه فرم تكميل شده به دفتر امور مشتركين روزنامه جهان صنعت ارسال نمائيد . 
آدرس : ميدان آرژانتين- بلوار بيهقى- خيابان  دهم غربى- پالك 10- واحد 2 و يا ارسال از طريق نمابر : 88731431

با توجه به اينكه توزيع روزنامه جهان صنعت توسط موسسه اطالعات انجام می شود از مشتركان شهرستانی تقاضا می شود جهت دريافت اشتراك به دفاتر نمايندگی روزنامه اطالعات در سراسر كشور مراجعه نمايند.

3/000 /000 1/5 00/000

منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد  تهیه و طبخ غذا و اداره  رستوران های 
تاسیسات تقویت فشــار گاز پتاوه و دوراهان را پس از ارزیابی كیفی به 
پیمانكاران دارای صاحیت واگذار نماید، لذا متقاضیانی كه واجد شرایط اعام شده 
باشند، می توانند درخواست كتبی خود را به همراه مدارك مورد نیاز جهت اعام 
آمادگی حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر امور 

پیمان های منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند.
اطاعات مناقصه:

1( دســتگاه مناقصه گزار:  شــركت انتقال گاز ایران-منطقه دو عملیات 
انتقال گاز

2( مدت اجرای پیمان: 12 ماه  شمسی
3( مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: 2.383.450.000  ریال  

4( پیمانكار بایستی توانایی ارایه ضمانتنامه های انجام تعهدات و شركت در فرآیند 
ارجاع كار )مطابق با یكی از موارد درج شده در آیین نامه تضمین معامات دولتی 
به شــماره 123402/ت50659 هـ . مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران( را 

دارا باشد.
5( محل دریافت فرم های استعام ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه: كیلومتر 
17 جاده اصفهان- نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز- امور پیمان ها- تلفكس: 

 031-36281413
6( مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 97/5/27 به مدت 3 روز 

7( زمان عودت فرم های استعام ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه: ساعت 
12روز 97/6/12

8( زمان گشایش پیشنهادها: 97/6/27
9( محل گشایش پیشنهاد قیمت : كیلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد منطقه 

دو عملیات انتقال گاز 
10( فرآیند مناقصه: عمومی- یك مرحله ای- ارزیابی كیفی

11( مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل 3 ماه شمسی 
12( قیمت ها متناسب با كاای ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارایه گردد.

)اســناد ارزیابی كیفی و پیشــنهاد مالی همزمان توزیع و جمع آوری 
می گردد(

ضمنا هزینه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
شرایط و مدارك مورد نیاز متقاضیان

- ارایه گواهینامه معتبر اصل/ برابراصل شامل: تایید صاحیت از وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی در رشته امور آشپزخانه و رستوران و یا پروانه معتبر از 
مراجع صاحیت دار در زمینه خدمات موضوع پیمان- گواهی صاحیت ایمنی 

پیمانكاران 
- كد اقتصادی و شناسه ملی

- گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 
- گواهی امضاء مجاز و تعهد آور صاحبان امضاء براساس آگهی آخرین تغییرات 

معتبر 
- صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1396 

- مدارك ارزیابی كیفی شامل: توان مالی، تجربه مرتبط، حسن سابقه كافی، توان 
تجهیزاتی، توان فنی-برنامه ریزی 

و الزامات HSE برای اجرای موضوع پیمان 
ضمنا آگهی فوق در سایت های ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.

 WWW. SHANA.IR
 WWW. NIGC-NIGTC. IR
WWW. NIGC-DIST2 .IR 

http://iets.mporg.ir  
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/05/15  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/16

آگهی مناقصه و شناسايی و ارزيابی كيفی پيمانكاران 

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

شماره آگهی : 87370007                شماره مجوز: 1397.2094 شركت انتقال گاز ایران
نوبت اولمنطقه دو عملیات انتقال گاز
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گروه بورس- رييس سازمان خصوصي سازي اعام 
كرد: شركت كشت و صنعت مغان به قيمت مصوب هيات 
واگذاري و توسط بخش خصوصي واقعي خريداري شده 
است . ميرعلي اشرف پوري حسيني در خصوص واگذاري 
شــركت كشت و صنعت مغان گفت: سهام اين شركت 
پس از بررســي هاي انجام شــده و كارشناسي بر روي 
دارايي هاي اين شركت، در نهايت قيمت پايه اين شركت 
براي عرضه به تصويب اعضاي هيات واگذاري رســيده 
است . وي با اشاره به اينكه مرجع اصلي تعيين قيمت پايه 
شركت هاي قابل دولتي براي عرضه هيات واگذاري است 
گفت: اين هيات متشكل از اعضاي مختلف از جمله وزير 
اقتصاد، وزير دادگستري، رييس اتاق تعاون و رييس اتاق 
بازرگاني است كه حق راي داشته و بر اساس مستندات 
كارشناسي شده، با تصويب و نظر آنها قيمت شركت ها 
براي واگذاري مشــخص مي شــود . رييس كل سازمان 
خصوصي سازي افزود: بر اين اساس در خصوص واگذاري 
شركت كشــت و صنعت مغان نيز پس از بررسي هاي 
انجام شده و كارشناسي بر روي دارايي هاي اين شركت، 
در نهايت قيمت پايه اين شركت براي عرضه به تصويب 
اعضاي هيات واگذاري رســيده اســت . وي با تاكيد بر 
اينكه شــركت كشــت و صنعت مغان در قالب مزايده 
واگذار شده است اضافه كرد: طبق قانون در مزايده هاي 
سازمان خصوصي ســازي، بااترين قيمت پيشنهادي 

ماك واگذاري يك شركت قرار گرفته كه در خصوص 
شركت كشت و صنعت مغان نيز بااترين قيمت پيشنهاد 
شده از ميان پيشنهادهاي مختلف انتخاب شده است . 
پوري حسيني با بيان اينكه بااترين قيمت پيشنهادي 
براي اين شركت از بخش خصوصي واقعي است گفت: از 
سال گذشته تاكنون، چندين نوبت مزايده شركت كشت و 
صنعت مغان برگزار شده كه خريداران تمايلي براي خريد 

اين شركت از خود نشان ندادند تا اينكه پس از بررسي 
و كارشناســي صورت گرفته و تسهيل شرايط واگذاري 
و همچنين برگزاري مزايده در شرايطي كاما رقابتي و 
شفاف اين شركت به بخش خصوصي واقعي واگذار شد . 
وي با بيان اينكه تا پيش از اين واگذاري، ۵ نوبت مزايده 
واگذاري شركت كشت و صنعت مغان به نتيجه نرسيده 
بود در پاسخ به انتقادات وارده در خصوص واگذاري اين 

شركت گفت: سازمان خصوصي سازي بنا بر وظايف قانوني 
خود اقدام به واگذاري اين شركت كرده و در صورتي كه 
برخي افراد با واگذاري اين شركت مخالف هستند بايد در 
مجلس توسط نمايندگان قانون منع واگذاري اين شركت 
به تصويب رسيده و به سازمان خصوصي سازي اباغ شود . 
رييس كل سازمان خصوصي سازي افزود: بر اساس قانون 
واگذاري هاي دولت بايد در سال ۹۳ پايان مي يافت و در 
حال حاضر با تاخير چهار سال در اتمام واگذاري ها روبرو 
هستيم . بر اين اساس جاي تعجب بسيار است كه چرا 
برخي افراد سازمان خصوصي سازي را متهم به تعجيل 
در واگذاري ها مي كنند . وي همچنين در خصوص موضوع 
ارزان فروشي در واگذاري سهام شركت كشت و صنعت 
مغان اظهار داشت: امور مربوط به قيمت گذاري سهام اين 
شركت مطابق قانون و بر اساس كارشناسي صورت گرفته 
توســط كارشناسان مورد تاييد انجام شده است . ضمن 
اينكه هيات واگذاري نيز پس از ساعت ها بحث و بررسي 
و نيز كارشناسي قيمت قطعي واگذاري اين شركت براي 
مزايده را تاييد كرده اند . پوري حسيني گفت: بر اين اساس 
واگذاري سهام شركت كشت و صنعت مغان بر مبناي 
قيمت گذاري كارشناسي شده و همچنين در محيطي 
كاما شفاف به همراه مستندات به مزايده گذاشته شده 

و خريدار آن نيز بخش خصوصي واقعي است . 

جزييات واگذاري كشت و صنعت مغان
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افزایشقیمت۱۰گروهخوراکیدرهفتهمنتهیبه5مرداد
گرانی 61 درصدی میوه در یک سال

مهر- به دنبال افزایش قیمت گوشــت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و ... که 
طی روزهای اخیر در بازار تشــدید شده اســت، بانک مرکزی نیز با ارائه 
گزارش جدید خود از متوسط قیمت ُخرده فروشی برخی از مواد خوراکی، 

گرانی های بازار را تایید کرد. 
بر این اساس در هفته منتهی به پنجم مردادماه، قیمت ۱۰ گروه افزایش و 
یک گروه کاهش داشته است. بر این اساس نرخ لبنیات ۰/2 درصد، تخم مرغ 
7/6 درصد، برنج ۰/2 درصد، میوه های تازه ۰/3 درصد، سبزی های تازه ۰/9 
درصد، گوشــت قرمز ۰/۱ درصد، مرغ 5/6 درصد، قند و شکر ۰/2 درصد، 
چای ۰/3 درصد و روغن نباتی ۰/7 درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش 

و نرخ حبوب ۰/5 درصد کاهش یافت.
همچنین طبق اعام بانک مرکزی، قیمت خرده فروشی لبنیات در هفته 
منتهی به پنجم مردادماه نســبت به هفته مشابه سال قبل ۱2/5 درصد، 
تخم مرغ 33/4 درصد، برنج ۱۰/۱ درصد، حبوب یک درصد، میوه های تازه 
6۱/2 درصد، سبزی های تازه 2۰/2 درصد، گوشت قرمز 25/6 درصد، مرغ 
6/6 درصد، قند و شکر ۱/9 درصد، چای ۱9/2 درصد و روغن نباتی ۱۰/5 

درصد رشد داشت.

سودجویان بازار لبنی به بستنی هم رحم نکردند 
ایسنا- مشخص نیست مسوولیت افزایش قیمت ها و تخلفات مکرر در 
بازار لبنیات برعهده چه کسی است و چرا مسووان و متولیان این بازار در 

بخش خصوصی و دولتی پاسخگوی مشکات به وجود آمده نیستند.
 در پی افزایش قیمت شــیرخام و لبنیات، قیمت انواع بســتنی نیز از 
ســوی کارخانه های لبنی 2۰ تا 3۰ درصد افزایش یافته که البته مجوزی 
از ســوی سازمان حمایت در این راستا اعام نشده و مشخص نیست این 
افزایش قیمت با کدام مصوبه قانونی و بر چه اساسی اعمال شده است. بر 
این اساس قیمت بستنی هایی که در گذشته 5۰۰ و 6۰۰ تومان بود، طی 
روزهای اخیر با قیمت ۱۰۰۰ تومانی در بازار عرضه شــده و بستنی هایی 
که ۱۰۰۰ و ۱5۰۰ قیمت داشتند به ترتیب با نرخ ۱5۰۰ و 2۰۰۰ تومان 

عرضه شدند.
همچنین افزایش قیمت برخی مدل های دیگر بستنی از 2۰۰۰ و 25۰۰ 
تومان به 3۰۰۰ تا 4۰۰۰ تومان مشاهده می شود. بستنی های کیلویی نیز از 
4۰۰۰ به 5۰۰۰ تومان تغییر قیمت داده و برخی بستنی های کیلویی ۸۰۰۰ 

تومانی نیز با قیمت ۱۰ هزار تومان در بازار عرضه می شوند. 
این در حالی است که با وجود پیگیری های مکرر از دستگاه های نظارتی 
مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هیچ یک از مسووان 
حاضر به پاسخگویی نشدند و از سو ی دیگر رضا باکری دبیر انجمن صنفی 
صنایع لبنی نیز که متولی بخش خصوصی و تولید در این بخش به شمار 

می رود، رسما اعام کرد: »هیچ مصاحبه ای با رسانه ها نمی کنم.«

هجوم رانت خواران ارزی برای دریافت کارت بازرگانی
تسنیم- سیاست های ارزی اخیر دولت شرایطی را در بازار رقم زده که 
به دنبال آن تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی به شدت افزایش یافته چرا 

که رانت خواران به دنبال دریافت ارز دولتی هستند.
 در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران از هجوم رانت خواران ارزی 
برای دریافت کارت بازرگانی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ممکن بود 
شرایطی ایجاد شود که سوءاستفاده هایی نیز شکل گیرد، اتاق تهران تصمیم 

گرفت کار پایش مجدد را آغاز کند. 
مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه همواره تمام مراحل قانونی صدور و 
تمدیدکارت بازرگانی در این اتاق به طور کامل اجرا شده است گفت: در این 
پایش مجدد، تمام افرادی که دارای کارت بازرگانی بوده اما آدرس یا شماره 
تلفن و سایر مدارک ارائه شده توسط آنها با واقعیت تطبیق نداشته باشد، 
به فوریت مسدود خواهد شد و در صورت مشاهده هر تخلفی، متخلفان به 

مراجع ذی ربط معرفی خواهند شد.
رییس اتاق تهران همچنین با اشاره به محدودیت هایی که به تازگی از 
ســوی دولت برای کاربرد کارت بازرگانی اعمال شده است، تاکید کرد که 
پایش این مساله در حیطه مسوولیت های اتاق نیست مگر اینکه اطاعات 
مربوط به تخصیص های صورت گرفته از ابتدای سال در اختیار اتاق قرار گیرد. 
بر این اساس خوانساری از بانک مرکزی درخواست کرد کلیه گشایش هایی 
که از ابتدای ســال صورت گرفته، به اتاق تهران اعام شود تا برابر مصوبه 
دولت مبنی بر محدودیت در ســقف کارت های یک ســاله و دوساله اقدام 

مقتضی صورت گیرد.

داان مواد اولیه بازارآب معدنی را به هم ریختند
 ایسنا- به دلیل زیاده خواهی و طمع تولید کنندگان مواد اولیه بطری، 
میزان تولید آب معدنی و آشــامیدنی بسته بندی در بازار کاهش یافته به 
طوری که بسیاری از کارخانه ها در حال تعطیلی هستند. بر همین اساس 
دبیر انجمن تولیدکنندگان آب بسته بندی با بیان اینکه میزان آب بسته بندی 
در بازار 4۰ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: پریفرم فروشان با وجود 
توافق انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت لجبازی کردند و پریفرم 

را به بازار عرضه نمی کنند.
پیمان فروهر با بیان اینکه پریفرم فروشــان هر کیلو پت را از بورس به 
مبلغ 7۰۰۰ تومان خریداری کرده و به مبلغ 22 هزار تومان می فروشــند، 
گفت: فقط تولید کنندگان پریفرم می توانند از بورس خریداری کنند و در 
صنعت آب بسته بندی تنها ۱9 کارخانه هستند که هم تولیدکننده پریفرم 

و هم تولیدکننده آب بسته بندی هستند.
 دبیر انجمن تولید آب بسته بندی با اشاره به پیشنهادی که قرار است 
از سوی تولید کنندگان به وزارت صنعت به منظور قطع دست داان مواد 
اولیه بطری ارائه شود بیان کرد: با این پیشنهاد دست سودجویان بازار مواد 
اولیه بطری قطع خواهد شد و امیدوار هستیم شرایطی در بازار پیش آید 

که دیگر شاهد چنین مسایلی نباشیم.

هشدار به سوء استفاده چی های نهاده های کشاورزی
تسنیم- معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت کشاورزی 
به رانت خواران ارزی نهاده های کشــاورزی هشــدار داد. بر این اساس این 
معاونت از انجمن های واردکننده کااهای اساسی و محصوات کشاورزی 
خواست تا نسبت به درج قیمت خوداظهاری استفاده کنندگان از ارز رسمی 
در پایگاه اطاع رســانی قیمت کاا و خدمات ir.۱24.www اقدام کنند  
چــرا که برخی از وارد کنندگان نهاده های کشــاورزی با وجود دریافت ارز 
دولتی برای واردات محصواتی مثل نهاده های دامی حاضر نشــده اند آنها 
را با قیمت های مصوب در بازار عرضه کنند و حتی مستنداتی نیز در این 
ارتباط به سازمان های مربوطه از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولید کنندگان ارائه نداده اند.
پیــرو این موضوع، علی اکبر مهرفرد معاون توســعه بازرگانی و صنایع 
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به انجمن های واردکننده 
کااهای اساسی و محصوات کشاورزی، با اشاره به نامه مدیرعامل سازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان مبنی بر لــزوم درج قیمت 
خوداظهاری اســتفاده کنندگان از ارز رسمی در پایگاه اطاع رسانی قیمت 
کاا و خدمات ir.۱24.www بر ضرورت اقدام واردکنندگان در این زمینه 

تاکید کرد.

زار
با

ازسروتهنانمیدزدند
با اینکه بررسی ها در مورد درخواست نانوایان برای افزایش قیمت نان به پایان 
نرســیده اما شاهد این هستیم که افزایش قیمت ها توسط نانوایی ها به شکل 
دیگری و در قالب کوچک کردن چانه نان صورت گرفته که با این کار به بافت 
نان، بهداشت و کیفیت آن نیز آسیب وارد شده است. در همین خصوص رییس 
کانون صنایع غذایی با بیان اینکه کوچک کردن چانه توسط نانوایان نشان دهنده 
افزایش پنهانی قیمت نان است، تاکید کرد: نانوایان چاره ای جز این اقدام برای 

تامین هزینه های خود ندارند.
محمدرضا مرتضوی با بیان اینکه بررســی ها در خصوص قیمت نان ادامه 
دارد، افزود: نسخه افزایش قیمت نان به یارانه کااهای کشاورزی گره خورده 
است  هرچند افزایش قیمت ها توسط نانوایی ها به شکل دیگری صورت گرفته 

است. وی ادامه داد: باید قیمت نان واقعی شود و این مساله با متناسب سازی 
چانه نان و قیمت آن رخ می دهد که در این راستا مسووان باید هرچه سریع تر 
در راستای واقعی سازی قیمت نان اقدام کنند. مرتضوی افزود: در گذشته نیز 
هر زمانی که نانوایان تحت فشــار بودند با تعامل با دولت وزن چانه را کاهش 
می دادند و این گونه افزایش پنهان قیمت ها را رقم می زدند  اما دولت باید نسبت 
به اصاح این روند اقدام کند.گفتنی است به دنبال تفاهمنامه ای که بین شرکت 
مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و بانک سپه به امضا رسیده، قرار است ماهانه 
دو هزار فقره تسهیات تا سقف ۱5 میلیون تومان با نرخ ۱5 درصد به نانوایان 
پرداخت شــود. براساس این تفاهمنامه مدت بازپرداخت این تسهیات برای 
نانوایان نیز ۱2 تا 36 ماهه خواهد بود. همچنین ســامانه »آرد« نیز راه اندازی 
می شود که برای حمایت مالی نانوایان برای نوسازی و بهسازی و تامین سرمایه 

در گردش آنها در نظر گرفته شده است.

خبر

گروهبازرگانی- با اینکه قرار اســت امروز 
جزییات بســته جدید ارزی دولت اعام شود اما 
باتکلیفی فعــاان اقتصادی و مردم باعث وقوع 
پدیده های جدیدی در بازار شده است. هجوم مردم 
به فروشگاه ها برای خرید اقام اساسی بیش از نیاز 
معمول در حالی است که بسیاری از فروشندگان 
و تولید کنندگان بــرای فروش محصوات خود 

محدودیت هایی را ایجاد کرده اند .
اگرچه قدرت خرید مردم طی سال های اخیر 
به شــدت کاهش یافته اما به دنبال هرج و مرج  
ایجاد شده در بازار، تقاضا برای خرید برخی کااها 
به خصوص مواد غذایی افزایش یافته است. نگاهی 
به وضعیت قیمت ها طی هفته های اخیر نشان 
می دهد که برخی کااها با افزایش قیمت ۱۰ تا 4۰ 
درصدی روبه رو شده اند.   اما نکته قابل توجه در این 
میان این است که به دلیل نگرانی تولیدکنندگان 
و فعاان اقتصــادی از آینده بازار و وضعیت نرخ 
ارز، عرضه و فروش کااها به مصرف کنندگان نیز 

محدود شده است.
به عنــوان مثال در برخی از فروشــگاه های 
زنجیره ای خرید برخی کااها به تعدادی مشخص 
محدود شده است و بیش از آن مقدار انجام پذیر 
نیست. از این رو تا زمانی که بسته جدید ارزی دولت 
این اطمینان را به فعاان اقتصادی ندهد که اوضاع 
سر و سامان می یابد، بازار همچنان در باتکلیفی 
به سر خواهد برد. البته در این میان به گفته برخی 
فعاان بازار ، تولید بسیاری از کااها به دلیل افزایش 
قیمت ارز کاهش یافته و منجر به گرانی و کمبود در 
برخی کااهاست. این در حالی است که به گفته 
رییس اتاق اصناف ایران ، در زمینه کاا های اساسی 
و استراتژیک به هیچ عنوان کمبودی در عرضه و 
ذخیره سازی وجود ندارد بلکه بخشی از مشکات به 
وجود آمده به دلیل تحریم ها و بخشی نیز به دلیل 
عدم ثبات ارز است. به گفته علی فاضلی، اگر کاا 
در بازار کم است باید دید در خط تولید واحد های 
صنعتی چه مشکاتی به وجود آمده است چرا که 

قبل از عید این مسایل مطرح نبود.
تولیدکنندگانفعادستنگهداشتهاند�

در این خصوص همچنین نایب رییس اتاق 
بازرگانی ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان فعا 
دست نگه داشته اند، به ایسنا گفت: باتوجه به 
التهاباتی که در بازار ارز ایجاد شــده و هزینه 
تولیــد و واردات کااها را افزایش داده اســت، 
تولیدکننــدگان فعالیت خــود را به صورت 
مقطعی متوقــف کرده اند. به گفته عاء الدین 
میر محمــد صادقی، افزایش تقاضا برای خرید 
ارز، توهم در بازار و اقتصاد ایجاد کرده و باعث 
شده تولیدکنندگان به دلیل هماهنگ نبودن 
قیمت کاای نهایی با هزینه تمام شده، تولید را 
کم یا فعا متوقف کنند.وی اظهار کرد: باتوجه 
به نوساناتی که در بازار ارز ایجاد شده، هر کس 
سعی دارد پولش را به ارز تبدیل کند و منفعتی 
ببرد؛ لذا این میزان تقاضا، توهم و جو روانی در 
بازار ایجاد کرده اســت. این در حالی است که 
ارقامی که معامله می شــود محدود است. وی 
همچنین اظهار کرد: این شرایط تولید را سخت 
کرده است، چراکه برای تولیدکنندگان تامین 

مواد اولیه بــا ارز ۱2 هزار تومانی اصا مقرون 
به صرفه نیست؛ لذا مجبورند صبر کنند که اگر 
قیمت محصوات تولیدی به میزان افزایش نرخ 
دار، افزایــش پیدا کرد آنها هم به تولید ادامه 
دهند.به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، در 
حال حاضر قیمت کااها تقریبا ۱۰ تا 2۰ درصد 
افزایش یافته است و از سوی دیگر به دلیل رکود 
در بازار کسی خرید نمی کند. میرمحمد صادقی 
همچنین درباره انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان 
رییس کل بانک مرکزی گفت: این انتخاب بر این 
مبنــا بوده که وی مدت ها در بانک ملی فعالیت 
داشته  و عاوه بر این این گونه نقل می شود که در 
مسایل ارزی نیز مسلط است. البته نمی شود امروز 
وی را قضاوت کرد که چقدر کارایی دارد چرا که 
رییس کل جدید بانک مرکزی در موقعیتی خاص 

منصوب شده است.
بستهجدیدارزیبایدقابلاتکاباشد�

همانطور که گفته شد، فعاان اقتصادی منتظر 
اعام جزییات بسته جدید ارزی دولت هستند تا بر 
مبنای آن بتوانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند. 
به گفته کارشناسان، بسته جدید سیاست های ارزی 
باید یک بار برای همیشه برای فعاان اقتصادی قابل 
اتکا  باشد و بتوانند روی آن حساب کنند. به گفته 
آنها، همچنین بسته جدید سیاست های ارزی نباید 
خیلی متفاوت از پیشنهادات گذشته ای باشد که 
فعاان اقتصادی به دولت اعام کرده اند. این در 
حالی است که دولت به هیچ عنوان نباید در قالب 
بسته سیاستی جدید، نرخی را برای ارز اعام کند، 
چراکه یک بار این تصمیم را گرفته و آثار سوء آن 

را نیز شاهد بودیم.

هجوممردمبرایخریدروغنوبرنج�
گشــت و گذاری در بازار نشــان می دهد که 
تولیدکننــدگان و فعاان اقتصادی ، به شــدت 
فعالیت های خود را کاهــش داده اند و از عرضه 
برخی کااها به مردم خودداری می کنند. این در 
حالی است که مردم نیز به نوعی دچار وسواس 
خرید شده اند. از این رو با هجوم به فروشگاه های 
زنجیــره ای ، خرید خود را افزایش داده اند چرا که 
نگران افزایش مجدد قیمت ها به دلیل بی ثباتی های 

اقتصادی در بازار هســتند. افزایش تقاضا برای 
خرید کااهای اساسی در حالی است که برخی 
فروشگاه های زنجیره ای نیز در روزهای گذشته 
محدودیت های فروش تعیین کرده اند که اعتراض 

خریداران را به دنبال داشته است.
در همین خصوص یکی از مشتریانی که برای 
تهیه مواد غذایی به یکی از فروشگاه های بزرگ 
شهر مراجعه کرده بود، گفت: طی روزهای اخیر 
فروشگاه های زنجیره ای با هجوم مردم روبه رو شده 
به طوری که بیشــتر آنها روغن، برنج و ماکارانی 
خریداری می کنند. این در حالی است که 9۰ درصد 
قفسه روغن خالی شده و مسووان فروشگاه به هر 

نفر بیشتر از سه روغن نمی دهند.
محدودســازیبــرایمقابلــهبا�

سودجویان
در این زمینه همچنین نایب رییس اول اتحادیه 
فروشــگاه های زنجیره ای اظهار کــرد: در تامین 
کااهای اساسی فروشگاه ها مشکلی نداریم و فقط 
درمورد برخی لوازم خانگی مشکاتی رخ داده است. 
به گفته منصور عالی پور، احتکار مواد غذایی از سوی 
خود مردم رخ می دهد  زیرا در این روزها شاهدیم 
برخی سودجویان با مراجعه به فروشگاه ها بیش از 
حد معمول کاا می خرند. این در حالی است که 
فروشگاه ها برای مقابله با این افراد به محدودسازی 
فروش برخی اقام دست زده اند تا از سودجویی این 
افراد جلوگیری شود. وی سخنان و شایعات بی اساس 
را عامل افزایش اشتهای خرید مردم دانست و گفت: 
اینکه کاایی در فروشگاه بماند و عرضه نشود به 
صورت سیستمی امکان پذیر نیست  بنابراین وقتی 
کاایی تولید می شود باید وارد چرخه فروش شود.

نمیفروشیم،چندهفتهایصبرکنید!�
این اوضاع در حالی است که سه راه امین حضور 
به عنوان بورس لوازم خانگی که تا همین چند وقت 
پیش یکی از پر ترددترین و شلوغ ترین محل های 
تهران به شمار می رفت و کوچه ها و خیابان های 
اصلی و فرعی اش غیر از ماشین و عابر پر از کارگران 
حمل بار با بود، حاا به بازار سوت و کوری تبدیل 
شده که دیگر کمتر شــاهد جابه جا شدن بار و 
ایــن طرف و آن طرف رفتن چرخ دســتی های 
کوچک و بزرگ کارگران در آن هستیم. از این رو 
زمانی که برای خرید »جهیزیه« هم به مغازه ها و 
نمایندگی های رسمی مراجعه می کنید، تا دل تان 
بخواهد »نداریم، نمی فروشیم، موجود نیست و چند 

هفته ای صبر کن« از فروشندگان می شنوید.
در این خصوص یکی از فروشندگان لوازم خانگی 
گفت: قبا کارخانجات تولیدکننده و شرکت های 
واردکننده کااهای خود را به صورت اعتباری در 
اختیار بنکداران و فروشندگان قرار می دادند اما 
در حال حاضر کااهای خود را به صورت نقدی 
یا مدت بسیار کم به فروش می رسانند. به گفته 
وی، فروشنده ها مقصر شرایط فعلی ایجاد شده در 
بازار نیستند. احمدی افزود: ما فروشنده ها مقصر 
نیستیم، وقتی دار هشت هزار تومان می شود و از 
فردا خبری نداریم، چه انتظاری از فروشنده دارید؟ 
عاوه بر این با همان نرخ دار کااهای مورد نیاز 
این بازار وارد شده و با این شرایط طبیعی است که 

گرانی و افزایش قیمت داشته باشیم.
نمیتوانیممثــلقدیمراحتخرید�

کنیم
کاسب دیگری که برندهای معروف لوازم خانگی 
را می فروخت، گفت: هیچ کدام از این برندها بدون 
مشکل نیستند و همه شان با افزایش نسبی قیمت 
مواجه شدند و به عنوان مثال یک یخچال فریزر 
از هفته گذشته تا امروز حدود 2۰۰ تا 4۰۰ هزار 
تومان بسته به مدل های مختلف گران تر شده 
اســت یا آنکه به عنوان مثال یک ظرفشویی با 
همین مارک با گارانتی اصلی که قیمتی حدود 
ســه میلیون و ۸۰۰ هزار تومــان در بازار دارد، 
موجود نیســت و اگر بخواهی از طریق دیگری 
آن را تهیه کنی، پنج میلیون و 5۰۰ هزار تومان 

قیمت پیدا می کند.
 از این رو ما هم مثل قدیم راحت نمی توانیم 
به هر میــزان می خواهیم خرید کنیم چرا که 
شرکت در قبال ثبت سفارش با کد ملی مشتری 
از کارخانه جنس به ما می دهد و می گویند برای 
کنترل بازار از احتکار کاا حتی پس از فروش، 

پیگیر نصب کاا هم می شویم.
بنابر آنچه گفته شد، فروشندگان لوازم خانگی 
از ترس افزایــش نرخ ارز، انبارهــای خود را پر 
از لوازم خانگــی کرده اند و جنس به مشــتری 
نمی فروشند. در این میان فروشندگان مواد غذایی 
هم به صــورت محدود کااهای خود را به مردم 
عرضه می کنند. این ممانعت از فروش در بسیاری از 
صنوف و بازارهای دیگر هم مشاهده می شود چرا که 
به گفته فعاان اقتصادی، وضعیت نرخ ارز مشخص 
نیست و باید دید بر اساس بسته جدید ارزی دولت، 

در آینده چه در انتظار بازار خواهد بود.

نگرانی تولیدکنندگان و فروشندگان از نحوه اجرای بسته جدید ارزی؛ 

بازارزیربارمیرود؟

گزارش 2 

با توجه به اینکه سیاســت های اخیر دولت منجر به بروز 
افزایــش قیمت های عجیب و غریــب در بازار و همچنین 
سودجویی و رانتخواری عده ای خاص شده ، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت قصد دارد نظارت و بازرسی در بازار را بیشتر کند. 
محمد شریعتمداری در همین رابطه ، گفت: تاش دولت این 
است که بازار تولید و توزیع را دولتی و تعزیراتی نکند لیکن با 
تامین اعتبارات مورد نیاز، به زودی تشکیات نظارت و بازرسی 
را در حوزه های استانی تقویت می کنیم و نظارت جدی تری بر 
تولید و توزیع انجام می گیرد. محمد شریعتمداری در نشست 
ستاد تنظیم بازار استان کرمان اظهار کرد: دولت متناسب با 
شرایط روز تصمیماتی را در حوزه اقتصاد می گیرد و نظام با 

ثبات ارزی را ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: استانداران می توانند از نیروی اداری موجود برای 
نظارت و کمک به اتاق اصناف استفاده کنند و حقوق و اضافه 
کار آنها به صورت کامل تامین و پرداخت می شود تا آرامش 
به بازار استان برگردد. شریعتمداری گفت: در چندماه اخیر 
کشوری با اخال گری در حوزه همکاری ها و توافقنامه های 
بین المللی تاش کرده تا عدم قطعیتی را در سیاست خارجی 

کشور ما پمپاژ کند و مشکاتی را ایجاد کند که در واقع تاش 
دشمنان نظام سلطه علیه ایران است.

وی با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه باید کمک کنند 
تا این بهمن بزرگتر نشــود، بیان کرد: اگر افراد به اندازه نیاز 
خرید کرده و پول خود را تبدیل به پول خارجی نکنند، این 
بهمن قوی تر نمی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با 
بروز این اتفاق و شرایطی که پیش خواهد آمد، دولت باید در 
حوزه تولید و توزیع برنامه های ویژه ای را داشته باشد که این 

برنامه ریزی ها در دولت انجام شده است.
شریعتمداری با بیان اینکه فشار ایجاد شده بر حوزه ارز، 
فشــار اقتصادی نبوده و ناشــی از عوامل برون زا بوده است، 
خاطرنشان کرد: در حوزه تولید و توزیع باید نظامات را پایدار 
کنیم. در یک زمانی نیز با گرفتاری هایی در حوزه تولید مواجه 
شدیم که در مدت زمان کوتاهی به حل مشکات اقتصادی 
کشور بر می گردیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: 

تامین و توزیع کاا های اساســی مردم مورد کنترل جدی 
دولت قرار می گیــرد و در این حوزه هم کاا های وارداتی و 
هــم کاا های تولید داخل مورد نظارت قرار خواهد گرفت و 
ســایر کاا ها نیز به تدریج به بازار ثانویه واگذار می شود. وی 
گفت: هر کســی با نرخ دولتی برای صادرات کاا اقدام کند 
باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بر گرداند، زیرا در دنیا 
هیچ کشوری در این مورد شوخی ندارد و ما نیز هم در این 
رابطه با کسی شوخی نداریم. شریعتمداری خاطرنشان کرد: با 
توجه به شرایط موجود نباید اجازه داد واحد هایی سوء استفاده 

کرده و مشکاتی را ایجاد کنند.
وی یادآور شــد: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تمام 
امکانات مورد نیاز برای نظارت را در اختیار اتاق های اصناف قرار 
دهد تا بازرسان صنفی بتوانند اصناف را از هر گونه حرف های 

نادرستی که درباره آنان می شود، پاک کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکات ایجاد شده 

بــرای مطبوعات نیز گفت: در رابطه با محصوات مرتبط با 
مطبوعات نیز کمیسیونی در تهران با مسوولیت وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسامی تشکیل شده تا این حوزه را بررسی و رفع 
مشــکل کند و در این راستا نیز با هرگونه تخلف با جدیت 
برخورد خواهد شــد. وی در ادامه ســخنان خود در پاسخ 
به انتقادی درباره فروشــگاه های زنجیــره ای نیز گفت: این 
فروشــگاه ها در گذشته به شــکلی بی ثبات در کشور ایجاد 
می شد که با توجه به اهمیت موضوع، این روند اصاح شده و 
شکل گیری تمامی این فروشگاه ها باید بر اساس ضابطه های 

تعیین شده انجام گیرد.
وی درباره مشــکات ایجاد شــده برای اعمال رشد ۱۰ 
درصدی قیمت ها، گفت: نرخ تورم انتظاری در کشــور ۱۰ 
درصد بوده است و در شرایط کنونی استانداران متناسب با 
نرخ تورم انتظاری می توانند تصمیم گیرند که این درصد چه 
میزان باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه نان 
نیز تصمیم اتخاذ و اختیار به استانداران و فرمانداران واگذار 
شده است و البته در این حوزه نیز تصمیم گیری ها باید متکی 

به نرخ انتظاری باشد. 

وعده وزیر صنعت برای تقویت نظارت و بازرسی در حوزه های استانی؛
نظارت جدی تر بر تولید و توزیع بازار
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فعاان اقتصــادی منتظر اعام  �
جزییات بســته جدید ارزی دولت 
هســتند تا بــر مبنــای آن بتوانند 
برای آینده خود برنامه ریزی کنند. 
به گفته کارشناسان، بسته جدید 
سیاست های ارزی باید یک بار برای 
همیشه برای فعاان اقتصادی قابل 
اتکا  باشد و بتوانند روی آن حساب 
کنند. به گفته آنها، همچنین بسته 
جدید سیاست های ارزی نباید خیلی 
متفاوت از پیشنهادات گذشته ای 
باشد که فعاان اقتصادی به دولت 
اعام کرده اند. این در حالی اســت 
که دولت به هیــچ عنوان نباید در 
قالب بسته سیاستی جدید، نرخی 
را بــرای ارز اعام کند، چراکه یک 
بار این تصمیم را گرفته و آثار سوء 

آن را نیز شاهد بودیم

همین اطراف

 در حالی که مرغداران افزایش قیمت خوراک مرغ را 
عامل گرانی مرغ می دانند و قیمت این محصول را تا ۱۱ 
هزار و 5۰۰ تومان هم افزایش داده اند، مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام این موضوع را رد کرد و گفت: خوراک 
دام و طیور گران نشــده لذا فــروش مرغ با نرخ بیش از 
۸2۰۰ تومان مصوب، تخلف است. این در حالی است که  
در راســتای کاهش قیمت، مرغ تازه و منجمد به قیمت 

دولتی عرضه می کنیم.
حمید ورناصری گفت: متوسط قیمت مرغ در استان 
تهران حــدود 95۰۰ تومان بوده و با افزایش قیمت های 
غیرقانونی برخورد می شود. همچنین اگر چنین مساله ای 

صحت داشته باشــد که اتحادیه قیمت ۱۱ هزار و 5۰۰ 
تومان را تعیین کرده باشد، تخلف محسوب شده و با آن 

برخورد می شود.
وی همچنین در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
مرغداران نسبت به باابودن قیمت نهاده های تولیدشان 
گایه دارند و آن را افزایش قیمت ها می دانند، به ایسنا 
گفت: این مســاله به هیچ وجه تایید نمی شود، چرا که 
واردات خــوراک دام و طیور با ارز 3۸۰۰ تومانی انجام 
شده اســت و هم اکنون هیچ مشکلی در قیمت و بازار 

این محصوات اساســی وجود ندارد. ورناصری اظهار 
کرد: گرچه قیمت های جهانی افزایش پیدا کرده است، 
اما هم اکنون با توجه به نرخ های جهانی و ارزی که در 
اختیار واردکنندگان قرار گرفته قیمت نهاده های تولید 
در بازار مناســب است و کارگروه تنظیم بازار نرخ های 
مصوب را برای فروش این محصوات اعام کرد؛ بنابراین 
هر تولیدکننده ای که احساس می کند نهاده ها را گران 
می خرد باید به دستگاه های نظارتی آن را اباغ کند که 

مسلما قابلیت پیگیری و برخورد دارد.

وی با بیان اینکه به وفور گوشت مرغ گرم و منجمد 
در بازار عرضه می شود، تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم 
گوشــت مرغ منجمد در تمام فروشگاه های زنجیره ای 
و ســازمان های میوه و تره بار 675۰ تومان بوده و هر 
کیلوگرم گوشت مرغ گرم و تازه در این نقاط 799۰ تا 
۸۱۰۰ تومان عرضه می شود. بنابراین از مردم می خواهیم 
هرگونــه افزایش قیمت غیرقانونی را به دســتگاه های 
نظارتــی اعام کنند. وی اظهار کــرد: هم اکنون هیچ 
مشکلی در تامین، توزیع و بازار گوشت مرغ وجود ندارد 
و سیستم های نظارتی قطعا با متخلفان و گرانفروشان 

برخورد می کند.

فروش مرغ باای ۸۲۰۰ تومان تخلف است
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معاون وزیر نفت خبر داد
مدارک گازی ایران و ترکمنستان به داوری رفت

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با اشــاره به اینکه در زمستان سال ۱۳۹۵ 
ترکمنستان شیر گاز خود را بر خاف قرارداد روی ایران بست، در مورد آخرین وضعیت 
اختاف پیش آمده بین دو کشور توضیحاتی را ارائه کرد.حمیدرضا عراقی با بیان اینکه 
اختاف پیش آمده به مرحله داوری رسیده است، اظهار کرد: طرف ایرانی و طرف 
ترکمنی هرکدام وکیل و داور انتخاب کرده اند و هر رای ای که از سوی داوری داده 
شود برای دو طرف ازم ااجراست.وی با تاکید بر اینکه در این داوری بحث محکومیت 
هیچ کشوری مطرح نیست، توضیح داد: بحث مقداری که ما طلب داریم و مقداری که 
آنها ادعا دارند و مقداری که آنها طلب دارند و مقداری که ما ادعا داریم است. در نهایت 
بر اساس دفاعیات هر دو کشور یک مبلغی تعیین شده و رای صادر می شود. بحث 
این است که در نهایت چقدر از ادعاهای ما و چقدر از ادعاهای آنان منطقی است.به 
گزارش ایسنا ، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به این سوال که آیا تاریخی برای اعام 
نتیجه از سوی داور تعیین شده است یا نه، پاسخ داد: مدارک ارائه شده است و زمان 

را داوری تعیین می کند اما معموا به یک تا دو سال زمان نیاز دارد.
بر اساس این گزارش، ترکمنستان طبق توافقی در سال ۱۹۹۷، به ایران گاز صادر 
کرده اما تقریبا هر سال در طول زمستان گاه و بیگاه قیمت های خود را افزایش داد. 
این کشور در سال ۲۰۰۶ صادرات به ایران را متوقف کرد و خواستار افزایش ۹ برابری 
قیمت شد و ایران برای مدت کوتاهی قیمت های بااتر را پذیرفت. اقدامی که زمستان 
سال ۱۳۹۵ نیز توسط ترکمن ها صورت گرفت اما این بار با ایستادگی ایران رو به رو 
شدند و تعامل گازی دو کشور قطع شد. از آنجایی که قطع گاز جزو بندهای قرارداد 
بین ایران و ترکمنستان نبود شرکت ملی گاز ایران ضمن اینکه اقدام به آماده سازی 
مدارک ازم برای ارائه به داوری بین المللی کرد اعام کرد ترجیح می دهد این اختاف 

با مذاکره برطرف شود.

جهش ۵ هزار مگاواتی اوج مصرف برق
پیک مصرف برق کشور در روز یکشنبه در مدار باای ۵۵ هزار مگاوات گزارش 

شده است و نسبت به اولین روز هفته جهش پنج هزار مگاواتی را داشت.
 بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق در روز 
شنبه سیزدهم مرادماه، به میزان ۵۵ هزار و ۶۴۶ مگاوات گزارش شد که در سال 

گذشته در همین زمان پیک مصرف ۴۷ هزار و ۱۳۹ مگاوات بود.
همچنین میزان مصرف برق صنایع در اولین روز از هفته جاری چهار هزار و ۵۰۵ 
مگاوات گزارش شد که در مقایسه با روز پنجشنبه که میزان آن چهار هزار و ۷۶۳ 

مگاوات بود، مصرف برق این بخش قدری افزایش داشته است.
با توجه به اینکه همچنان هوای گرم در کشور پایدار است، وزارت نیرو از مشترکین 
درخواست کرده است که نسبت به ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق اهتمام ازم 

را داشته باشند و از به کارگیری وسایل پرمصرف در ساعات پیک خودداری کنند.

 افزایش ارزآوری پتروشیمی ها به دنبال تولید
 ۵ گرید استراتژیک

مدیر عامل پتروشیمی جم با تشریح استراتژی سال ۹۷ و رونمایی از پروژه های جدید 
و بهره برداری از پروژه های در حال اجرا اظهار کرد: تا پایان سال جاری هر ماه یک پروژه 

در پتروشیمی جم به بهره برداری خواهد رسید یا اجرایی خواهد شد.
سید حسین میرافضلی مهم ترین پروژه های سال جاری شرکت پتروشیمی جم 

را این چنین تشریح کرد:
۱-  تولید پنج گرید گرانبها استراتژیک و ویژه با کاربردهای گسترده جهت رفع 
وابستگی، افزایش تولید صنایع پایین دستی و افزایش ارز آوری که در جهان تنها دو 

کشور برخی از آن را تولید می کنند.
۲- طرح افزایش ظرفیت کوره های واحد الفین که ارزش افزوده بسیاری برای 

شرکت به همراه دارد.
HD و BD ۳- طرح بازیافت ترکیبات ارزشمند فلرینگ واحدهای

۴- خلق دانش بدیع و بسیار با ارزش در خصوص افزایش بهره وری کوره های 
مایع برای اولین بار در جهان 

۵- خلق دانش جدید در کنترل و هدفمند سازی افزایش تولید محصوات ارزشمند 
کوره ها در فرآیند کراکینک با سود آوری ده ها میلیارد تومان در سال

۶- بهره برداری از فاز اول پروژه  ABS در ۲۲ بهمن سال ۹۷
PDH/PP ۷- شروع عملیات اجرایی پروژه بزرگ ملی

نایب رییس هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم هشتمین پروژه مهم و استراتژیک 
شرکت را این طور توضیح داد: پروژه طرح جدا سازی ترکیبات c۳+ منطقه، این طرح 
در اوایل مهر سال جاری به بهره برداری می رسد و در کنار سایر اصاحات و ابداعاتی 
که در مهر ماه ۹۷ به بهره برداری می رسد، قابلیت افزایش حاشیه سود بین ۵ تا ۱۰ 
درصد در سال فراهم می  شود با اجرای این طرح از سوختن موردی این ترکیبات 
ارزشمند در فلرها خصوصا با افزایش تحریم تردد خطوط کشتیرانی به مقصد ایران 

جلوگیری خواهد شد. 
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۵9 درصد مخازن سدهای استان تهران خالی است

در حالی به نیمه تابستان سال جاری رسیده ایم که از میان ۱۷۷ سد بزرگ 
موجود در شــش حوضه آبریز اصلی کشور 8۰ سد بزرگ از جمله زاینده رود، 

شهیدرجایی، ساوه و ماصدرا کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند.
به  گزارش وزارت نیرو کاهش بی سابقه بارش ها در سال گذشته و در پی آن 
افت روان  آب ها موجب شده تا با وجود رشد ۱۲ درصدی بارش ها در فصل بهار 
امســال، حجم ذخیره آب سدهای موجود در شش حوضه آبریز دریای خزر، 
خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فات مرکزی،  هامون و سرخس به ۲۳/۴۰ میلیارد 
مترمکعب برسد که در مقایسه با سال گذشته آب موجود در مخازن سدهای 

کشور کاهش ۱۵ درصدی پیدا کرده است.
ورودی و خروجی آب از سدها نیز متاثر از افت نزوات جوی با کاهش های 
محسوسی مواجه شده اند به طوری که ورودی به این سازه های آبی ۳۳ درصد و 

خروجی از آنها نیز نسبت به سال گذشته ۲8 درصد افت داشته است و هم اکنون 
به طور میانگین ۴۷ درصد مخازن سدهای یاد شده دارای منابع آبی است.

در حالی به نیمه تابستان سال جاری رسیده ایم که از میان ۱۷۷ سد بزرگ 
موجود در این شــش حوضه آبریز، 8۰ سد بزرگ کشور از جمله زاینده رود، 

شهیدرجایی، ساوه و ماصدرا کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند.
کاهش ارتفاع و ذخیره آب سدهای دارای نیروگاه برق آبی موجب شده این 
مراکز نیز با کاهش تولید انرژی روبه رو شوند به طوری که انرژی تولیدی ۵۳ 
نیروگاه  برق آبی کشور از ابتدای امسال تا پنجم مردادماه به چهار هزار و ۳۲۳ 
گیگاوات ساعت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹/۶ درصد 

کاهش داشته است.
در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای پنجگانه استان تهران 
)ار، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملو( به ۷8۳ میلیون مترمکعب رسیده است 

و در شرایط فعلی ۵۹ درصد مخازن این سدها خالی است.
بررسی این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که کاهش بی سابقه بارش ها در 

سال گذشته موجب شده حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته باشد و ورودی آب به 
سدهای پنجگانه اســتان با یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون مترمکعب، افت ۳۲ 

درصدی را تجربه کنند.

خبر

گروه انــرژی - تنش هــای تجاری و 
سیاسی اخیر بر بازار سایه افکنده و موجب 
نگرانی از کاهش تقاضا برای انرژی شده است 
و تحلیلگران اعام کرده اند که بازار نفت در 
آستانه شــوک عرضه قرار دارد و این شوک 

می تواند قیمت ها را به اوج برساند.
نگرانی اصلی این اســت که چه مقدار از 
صادرات نفت ایران به واســطه تحریم های 

آمریکا مختل خواهد شد؟
جیم ریترزبــوش، تحلیلگر بازار نفت در 
این باره می گوید: »با توجه به نامعلوم بودن 
میزان تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران و 
تاثیر نامشخص تعرفه ها، احساس نگرانی در 
بازار وجود دارد  اما این احساس به اندازه ای 
نیست که موجب نوسانات عمده ای در بازار 

شود.«
از ســوی دیگر برخی تحلیلگران صنعت 
نفت معتقدند نگرانی درباره احتمال کاهش 
شــدید تولید نفت ایران می تواند قیمت آن 
را به زودی به باای ۹۰ دار برای هر بشکه 

برساند.
همچنیــن امیــن عزالدین، کارشــناس 
مسایل سیاســی معتقد است اگر این بازی 
ادامــه یابد و تهران تهدید خود در خصوص 
بســتن تنگه هرمز را عملی کند قیمت نفت 
می تواند به ۲۵۰ دار برای هر بشکه برسد؛ 
وضعی بحرانی که می تواند اقتصاد جهان را 
تخریب کند و چالش های بسیاری برای مردم 

کشورهای فقیر بیافریند.
در همین حال ســرمایه گذاران بازار نفت 
عوامل باا برنده قیمت نفت، همچون احتمال 
اختال در تولید نفت ایران را در کنار عوامل 
پایین آورنده قیمــت  همچون افزایش تولید 
برنوک،  ارزیابی می کنند.استفن  اوپک  نفت 
تحلیلگر نفتی موسســه پــی وی ام  در یک 
گزارش پژوهشــی گفته است : بمب ساعتی 
فروپاشــی صنعت نفــت ونزوئــا در کنار 
بازگشت صنعت نفت ایران به دوران تحریم، 

همگی زمینه را برای یک شوک عرضه شدید 
فراهم می کند.وی معتقد است: موج روزافزون 
اختــال در تولید نفت جهــان، امیدواری 
طرفداران رشــد قیمت را بیشتر می کند و 
نمی توان احتمال یک جهش قیمت دیگر را 
منتفی دانســت.افزایش تولید نفت روسیه و 
برخی از اعضای اوپک، اکنون تا حدی رشد 

قیمــت نفت را مهار کرده اســت و آن را از 
اوج 8۰ دار در ماه می امسال، پایین آورده 
است. جهش قیمت نفت در آن زمان  ناشی 
از تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمهور  آمریکا، 

برای خروج از برجام بود.
کارشناســان بانک مریل لینچ آمریکا نیز 
در یادداشــتی اعام کردند  تشدید مستمر 

جنگ تجاری، خطر افت شدید تقاضای نفت 
را ایجاد می کند  اما ما همچنان بیشتر نگران 

تحریم های آمریکا ضد ایران هستیم.
در این یادداشت آمده است: در فرض های 
گوناگــون، عرضه نفت ایران می تواند حدود 
8۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و به ازای 
هر یک میلیون بشکه کاهش در عرضه روزانه 

نفت، انتظار داریم قیمت شاخص نفت خام 
برنت ۱۷ دار افزایش یابد.البته این در حالی 
است که نگرانی ها از اینکه تقاضای چین برای 
خرید نفت ممکن است کاهش یابد، اکنون 
موجب افت قیمت نفت شــده است. شرکت 
سینوپک چین روز شنبه خرید نفت خود را 
از آمریکا کاهش داده اســت. سه منبع آگاه 
گفتند  شرکت یونیپک، بازوی تجاری شرکت 
سینوپک به دلیل افزایش تنش های تجاری 
میان پکن و واشنگتن، خرید نفت از آمریکا 

را به حالت تعلیق در آورده است.
وارن پترســون، تحلیلگر بــازار نفت در 
این باره می گوید: »تقاضای پاایشــگاه های 

مستقل چینی نیز پایین آمده است.«
چین نیز گفته است  طرح هایی برای وضع 
تعرفه بر ال ان جی وارداتی از آمریکا دارد. این 

خبر نیز نگرانی هایی را بر انگیخته است.
روز جمعه  چین تعرفه های تافی جویانه ای 
را علیــه ۶۰ میلیــارد دار کاای وارداتی 
از آمریکا اعام کرد و هشــدار داد اقدامات 
بیشتری در راه است. این اقدام نشان می دهد 
پکن قصد ندارد در جنگ تجاری با واشنگتن 

پا پس بکشد.
وضع تعرفه علیه واردات انرژی از آمریکا 
می توانــد به سیاســت دولــت ترامپ برای 
افزایش حضور این کشــور در بــازار انرژی 

جهان لطمه بزند. 
دولت ترامپ بارها اعام کرده قصد دارد 
عرضه ســوخت های فسیلی به متحدانش را 
افزایش دهد. واشــنگتن همچنین در حال 
تسهیل مقررات داخلی آمریکا برای تشویق 

تولید بیشتر نفت و گاز است.
در هر حال اکنون توپ در زمین آمریکاست 
و به نظر می رســد اگر سیاست های خود را 
تغییر ندهد بازار انرژی با کمبود عرضه مواجه 
خواهد شــد و تعادل بازار از بین می رود. در 
افزایش چشمگیری خواهد  نتیجه قیمت ها 

داشت.

نگرانی از برهم خوردن توازن عرضه و تقاضای نفت 

سایهشوکبرسربازار

نمایه

 مدیرعامــل پاایشــگاه ســتاره 
خلیج فارس با تاکید بر اینکه در تامین 
بنزین مشکلی نداریم و حتی می توانیم 
افزایش ظرفیت هم داشــته باشــیم، 
تصریح کرد: ما در تولید بنزین مصمم 
هستیم و حتی منابع داخلی برای تامین 
لوازم یدکی را نیز شناســایی کرده ایم، 
خوراک ارسال فرآورده هم از خودمان 
است به همین دلیل برای این پاایشگاه 

نیازی به شکستن تحریم ها نداریم.
 محمدعلی دادور  اظهار کرد: فاز سوم 
این پاایشگاه با برگرداندن مسدودکننده 
مســیر خط فلر که در حال راه اندازی 
واحد تقطیر آن هستیم، با تاش تمامی 
کارکنان اولین واحد از ترین سومش 

راه اندازی می شود.
وی با بیان اینکــه در واحدی که 
آماده بهره برداری است، ۱۲۰ هزار بشکه 
دریافت میعانات گازی از میدان مشترک 
گازی پارس جنوبی تثبیت می شــود، 
افــزود: به این معنی که خوراک ما به 
۳۶۰ هزار بشکه می رسد و می توانیم 
روزانه ۳۶۰ هزار بشکه میعانات گازی 
که از میدان مشترک گازی پارس جنوبی 

استحصال می شود را پاایش کنیم.
مدیرعامــل پاایشــگاه ســتاره 
خلیج فارس با اشــاره به اینکه رآکتور 
اصلی واحد تصفیه هیدروژنی نفتال را 
هم ظرف دو ماه آینده تا اواخر مهرماه 
وارد مدار می کنیم، تصریح کرد: با به 

مدار آمدن این واحد ما می توانیم نفت 
شیرین را در اختیار شرکت های متقاضی 

قرار دهیم.
دادور اضافــه کــرد: همچنین با 
افزایشــی که در واحدهای ترین یک 
و دو می دهیــم و ۱۰ درصــد مازادی 
که می توانیم استفاده کنیم می توانیم 
ظرفیت پاایش خودمان را افزایش داده 
و بیش از ۳۰ میلیون لیتر بنزین به سرانه 

سوخت کشور تزریق کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
فازهای اول و دوم پاایشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس ۲۶ میلیون لیتر بنزین به 

سبد سوخت کشور تزریق می کند.
به گزارش ایسنا ، مدیرعامل پاایشگاه 
ستاره خلیج فارس با بیان اینکه کلیه 
فرآورده بنزین این پاایشگاه از لحاظ 
زیســت محیطی دارای مشخصه های 
ازم برای تثبیت شرایط کشور از لحاظ 
زیست محیطی هســتند، عنوان کرد: 
آروماتیک، بنزن و گوگرد ســه مولفه 
بسیار مهم برای محیط زیست هستند، 
در حال حاضر کلیه بنزینی که به انبار 
نفت کشــور توزیع می شود مطابق با 

استانداردهای یورو ۵ است.
دادور ادامــه داد: آروماتیک طبق 
استاندارد یورو ۵ باید حداکثر ۳۵ درصد 

باشد که آروماتیک بنزین شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس زیر ۳۰ درصد است، 
بنزن طبق استاندارد یورو ۵ باید یک 
درصد باشــد ولی کلیه فرآورده های 
بنزینی این شرکت تقریبا ۰/۶ درصد 
اســت، همچنین میزان گوگرد طبق 
استاندارد یورو ۵ باید ۱۰ پی پی ام باشد 
که فرآورده های پاایشگاه نفت ستاره 

خلیج فارس نیم پی پی ام است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
مصرف بنزین حدود ۱۲۵ میلیون لیتر 
است، بیان کرد: پاایشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس دارد ۲۶ تا ۲۷ میلیون لیتر 
بنزین به ســبد سوخت کشور تزریق 
می کنــد که فعــا یک پنجم مصرف 
سوخت کشور اســت، امیدوارم مردم 
ایران با مدیریتی که در مصرف سوخت 
خود اعمال می کننــد بتوانند بهینه 
مصــرف کنند تا میزان مصرف بنزین 

کشور کاهش یابد.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر 
درصد پیشــرفت پاایشگاه به حدود 
۹۵ درصد رسیده است، اظهار کرد: با 
این وضعیت عما پاایشگاه ما تحریم 
نمی شود، البته خواه ناخواه تحریم ها 
اثرات سوء خود را دارند و امیدوارم که 
هرچه زودتر سردمداران ظالم آمریکا 

ســر عقل بیایند ولی تحریم ها عما 
برای ما مشکلی به وجود نمی آورد؛ ما 
در تولید بنزین مصمم هستیم و حتی 
منابع داخلی برای تامین لوازم یدکی را 
نیز شناسایی کرده ایم، خوراک ارسال 
فرآورده هم از خودمان است به همین 
دلیــل برای این پاایشــگاه نیازی به 

شکست تحریم ها نداریم.
مدیرعامــل پاایشــگاه ســتاره 
خلیج فارس با اشاره به اینکه شرکت های 
تولیدکننده داخلی خوبی را در زمینه 
قطعات لوازم یدکــی داریم، بیان کرد: 
به تازگی داریم با دانشگاه صنعتی شریف 
تفاهمنامه ای به امضا می رسانیم تا در 
زمینــه ماشــین آات دوار که یکی از 
اجزای بسیار مهم برای حفظ استمرار 
عملیات تولید پاایشگاه است، نقشه 
راهی را آماده کنیم تا بتوانیم در راهبری 

پاایشگاه به مشکلی برنخوریم.
دادور با بیــان اینکه اجزای اصلی 
تولید بنزین مثل کاتالیست هایی که 
برای تولید استفاده می شود، در داخل 
ساخته می شود، افزود: ما در پاایشگاه 
نفت ســتاره خلیج فــارس مهم ترین 
کاتالیست های موردنیاز خود از جمله 
کاتالیست واحد کاتالیستی با احیای 
مــداوم را هم در فــاز اول هم در فاز 
دوم داخلی خریدیم و کاتالیست های 
موردنیاز فاز ســوم را هم می توانیم از 
داخل تهیه کنیم و هیچ نگرانی برای 

تولید بنزین از این لحاظ نیست.
وی ابراز کرد: امیدواریم مردم هم در 
مدیریت مصرف این فرآورده نفتی به ما 
کمک کنند، چرا که نفت از ذخایری 
اســت که باید به نسل های آینده هم 
برسد و امیدوارم به مشکلی برنخوریم 
البته مشــکلی را هــم در حال حاضر 

پیش بینی نمی کنیم.
مدیرعامــل پاایشــگاه ســتاره 
خلیج فارس با تاکید بر اینکه در تامین 
بنزین مشکلی نداریم و حتی می توانیم 
افزایش ظرفیت هم داشــته باشــیم، 

تصریــح کرد: این خبــر خوش را هم 
می دهم که فاز چهارم این پاایشــگاه 
نیز در حال کلنگ زنی است و با توجه 
به سرعتی که در سال های اخیر به این 
پروژه دادیم مطمئن هستم می توانیم 
در ظرف کمتر از دو سال آینده فرآورده 
ترش بهتری را به ملت ایران عرضه کرده 
و ۵۰۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی 
اســتحصالی از میدان مشترک گازی 
پارس جنوبی را در همین پاایشــگاه 
تصفیه و پاایش کرده و به سبد سوخت 

کشور تزریق کنیم.

مدیرعاملپاایشگاهستارهخلیجفارس:
نگرانی برای تولید بنزین نداریم

سال پانزدهم   دوشنبه 15 مرداد 1397    شماره  3979

نوبت دومآگهيمزایدهعمومي
شماره مزايده: 47575
شماره مجوز 1397/2059

مزايده گزار : شركت گاز مازندران     
نشاني: ساري- بلوار طالقاني ساختمان مركزي شماره 2 امور تداركات و عمليات كاا

خاصه موضوع تجديد مزايده: آلومينيوم اسقاطي، آهن آات اسقاطي، لوله و سر لوله فوادي اسقاطي، كجكي و مهره و پايه تلسكوبي اسقاطي 
شركت گاز مازندران در نظر دارد آلومينيوم اسقاطي، آهن آات اسقاطي، لوله و سر لوله فوادي اسقاطي، كجكي و مهره و پايه تلسكوبي را از طريق مزايده عمومي به پيشنهاد دهندگان واجد 

شرايط به فروش برساند.
موضوع تجديد مزايده: آلومينيوم اسقاطي، آهن آات اسقاطي، لوله و سر لوله فوادي اسقاطي، كجكي و مهره و پايه تلسكوبي اسقاطي

مبلغ تضمين فرآیند اجراي كارمبلغ برآورد به ریالتعدادموضوع مزایدهجدول

آلومينيوم اسقاطي، آهن آات اسقاطي، لوله و سر لوله 2
252/915/000 ریال5/058/300/000 ریال312850 كيلوگرمفوادي اسقاطي، كجكي و مهره و پایه تلسكوبي اسقاطي 

نماينده دستگاه مزايده گزار: امور تداركات كاا و عمليات كاا
تضامين :

1- مبلغ تضمين شركت در مزايده: 5 درصد كل مبلغ برآورد به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا رسيد واريز وجه نقد به شمار حساب 2174635014005 نزد بانك ملي به نام شركت 
مزايده  گزار

شرايط و مدارك ازم جهت شركت در مزايده:
- اشخاص حقوقي: مدارك ثبتي شركت حاوي تصاوير مصدق )كدپستي، شناسنامه ملي، كد اقتصادي، تكميل تعهد نامه رعايت مبارزه با پولشويي، اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات اساسنامه 
شركت ، آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي، صورتجلسه مجمع عمومي، كارت ملي صاحبان امضاء، مشخصات اعضاي هيأت مديره و سهم داران بااي 10 درصد حسابرسان و نشاني 

اقامتگاه آنها )در صورت نياز ارائه صورت هاي مالي  و حسابرسي) ارائه گواهي صحت امضاء از دفترخانه اسناد رسمي).
- اشخاص حقيقي: كد ملي و آدرس )ارائه كپي كارت ملي يا شناسنامه ، گواهي كسب، كدپستي) ارائه گواهي صحت امضاء از دفترخانه اسناد رسمي، تكميل تعهدنامه رعايت مبارزه با پولشويي.

محل تحويل اسناد: از افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا 97/05/21 پس از انتشار آخرين آگهي، اعام آمادگي خود و مدارك فوق الذكر را كتباً در اتوماسيون 
اداري اين شركت ثبت و ارائه نمايند. بديهي است پس از بررسي و تأئيد مدارك دريافتي، اسناد مزايده فقط به اشخاصي كه در مدت مقرر اعام آمادگي نمودند، داده مي شود. متقاضيان 

مي توانند جهت كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن01133204091 تماس حاصل نمايند. 2357 داخلي-90 الي 011-33204081

97/5/13تاریخ انتشار آگهي
97/5/21 ) به عبارتي بایستي آمادگي خود را كتبًا اعام و نسبت به ثبت در اتوماسيون اداري اقدام نمایند(آخرین مهلت اعام آمادگي

97/5/27 الي 97/7/28 ساعت 10 الي 12تاریخ بازدید از اجناس
97/5/22 الي 97/5/29 ) ضمن واریز وجه مربوط به خرید اسناد مزایده به حساب جاري شركت گاز در تاریخ مقرر آخرین مهلت دریافت اسناد

اعامي(
97/06/07مهلت عودت اسناد

97/06/11تاریخ بازگشایي پاكات
مبلغ 100/000 ریال به شماره سيباي 2174635008003 نزد بانك ملي به نام شركت گاز استان مازندرانهزینه دریافت اسناد

توضيحات مهم: جهت كسب اطاعات بيشتر به سایت 
 شركت گاز استان مازندران به آدرس 

www.nigc-mazandaran.ir و پایگاه ملي اطاع رساني 
مناقصات كشور به آدرس http://lets.mporg.ir مراجعه 

فرمائيد.

 حد نصاب تعداد مزایده گران در این مرحله از مزایده به هر تعداد مزایده گر مي باشد.- 1
2- ضمنًا كليه كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، عوارض، مفاصا حساب تأمين اجتماعي، 

هزینه بارگيري و غيره بر عهده برنده مزایده مي باشد.

شركت گاز استان مازندران
)سهامی خاص(

درصد ميزان 
پرشدگی

درصد از تعداد تعداد
كل سدها

درصد از ظرفيت كل 
مخازن

20114بيشتر از 90 درصد
7023139 تا 90درصد
50352053 تا 70 درصد
4019114 تا 50 درصد

804530كمتر از 40 درصد
177100100جمع

نام و نشانی مناقصه گـذار : پژوهشـگاه صـنعت نفـت بـه نشـانی 
تهـران، بلـوار غربـی مجموعـه ورزشـی آزادي كد پستی 13111-

14856 صندوق پستی 14665-137
2- موضوع مناقصه : ارائه خدمات  پذيرايی ، تشــريفات و 

امور تنظيفاتی
3- مبلغ ســپرده شــركت در مناقصه :   )در صــورت قرار 
گرفتـــن در فهرسـت كوتـاه و دريـافـت دعوتـنامه)  تـوان ارائه  
5/450/000/000 ريال، به صورت ضمانتنامه بانكی با اعتبار 3 ماهه 

و يا واريز وجه نقد به حساب پژوهشـگاه صنعت نفت 
4- مبلغ پيش پرداخت  : ندارد
5- مدت و محل اجراي كار:

طی يك ســال شمسی  از اباغ شــروع به كار در محل پژوهشگاه 

صنعت نفت 
6- مهلت، نحوه دريافت و ارسال اسناد مناقصه:

واجدين شرايط می توانند با مراجعه به پورتال پژوهشـگاه صـنعت 
نفـــت به نشانیWWW.RIPI.IR قسمت همكاري  ها- مناقصه و 
مزايده، نسبت به تهيه اوراق استعام ارزيـابی كيفـی اقـدام نموده و 
حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه  97/05/29 نسبت 
به تكميل و الحاق مـدارك در خواسـتی و    تحويل آن با ذكر موضوع 
و شماره مناقصه در پاكت در بسـته اك و مهـر شـده بـه دبيرخانـه 
كميسـيون مناقصات پژوهشگاه صنعت نفت به نشانی مناقصه گذار تحويل 

و رسيد دريافت دارند.
 * بديهی است به مدارك واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.

دبيرخانه كميسيون مناقصات

فراخواناستعامارزیابیکیفیمناقصهعمومی
نوبت اول)يک مرحله اي( شماره 1294

شماره مجوز 2120. 1397
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اساتید بازنشسته دیگر نمی توانند تدریس کنند
ایلنا- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی با اشاره به 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: شرایط بازنشستگی اساتید دانشگاه متفاوت 
است. آنها می توانند در فعالیت های علمی حضور داشته باشند ولی نمی توانند تدریس 
کنند و اگر بخواهند سمت مدیریت را بر عهده گیرند، این موضوع نیز امکان پذیر 
نیست. محمد قمی با اشاره به اینکه آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل 
حال معلمان بازنشسته می شود یا خیر گفت: قانون سه دسته از افراد را از این مساله 
مستثنی کرده است مثل آنهایی که در بازنشستگی قانون خاص دارند مانند اساتید 
دانشگاه که تا یک سن خاصی بازنشسته نمی شوند وگرنه این قانون مربوط به همه 

از جمله معلمان و سایر اقشار می شود. 
او ادامه داد: فلسفه این قانون نیز همین بوده که بازنشسته ها کنار بروند و نیروهای 
جوان جایگزین آنها شوند و از این طریق دولت برای جوانان اشتغالزایی کند، بنابراین 
به کارگیری بازنشستگان غیر از آن چند بندی که مجلس مشخص کرده، به کارگیری 

بقیه افراد در هر شرایطی و تحت هر عنوانی ممنوع است و نباید انجام شود. 
قمی در خصوص اینکه چه کسانی شامل این قانون نمی شوند، گفت: شورای 
نگهبان، رییس جمهور، وزرا و معاونان وزرا از این قانون مستثنی هستند. همچنین 
کسانی که قانون بازنشستگی خاصی دارند مثل برخی از اساتید دانشگاه که تا ۷۵ 

سالگی می توانند به کارشان ادامه  دهند، شامل این قانون نمی شوند. 
او در ادامه بیان کرد: معلمان بازنشسته شامل این قانون خواهند شد و طبیعتا پس 
از 30 سال بازنشسته می شوند اما شرایط بازنشستگی اساتید دانشگاه متفاوت است 
آنها می توانند در فعالیت های علمی حضور داشته باشند ولی نمی توانند تدریس کنند 
و اگر بخواهند سمت مدیریت را بر عهده گیرند این موضوع نیز امکان پذیر نیست. 

رییس سازمان مدیریت بحران کشور:
فقط ۱۵درصد در مقابل زلزله آمادگی داریم

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه فقط ۱۵ درصد در مقابل 
زلزله آمادگی داریم، گفت: تهران روی هشت گسل است و ممکن است هرلحظه 

حادثه ای در تهران رخ دهد. 
اسماعیل نجار در حاشیه برگزاری جلسه شورای مدیریت بحران شهر تهران در 
جمع خبرنگاران گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده استان های معین در زمان بحران 

برای هریک از مناطق تهران انتخاب شده اند. 
او ادامه داد:۲00 بیمارستان صحرایی با امکانات ازم در مرکز مدیریت بحران 

کشور در مجاورت حرم امام )ره( پیش بینی شده است. 
نجار با اشاره به اینکه ما تنها ۱۵ درصد در مقابل زلزله در تهران آمادگی داریم، 
گفت: تهران روی هشت گسل است و ممکن است هرلحظه حادثه ای در تهران رخ 

دهد و زلزله مارد نشان داد مردم تهران آمادگی ازم را در مقابل زلزله ندارند. 

ایراد قوه قضاییه به ماده ۱۰ ایحه حمایت از کودکان
فارس- معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۱0 ایحه حمایت از حقوق 
کودکان گفت: این ایحه بنا بر اعمال برخی تغییرات در مراحل مختلف قانونگذاری، 
تفاوت هایی با ایحه تدوین شده توسط قوه قضاییه دارد از جمله اینکه در ماده ۱0 
ایحه با وجود پیش بینی مجازات برای آزار جنسی اطفال و نوجوانان، تعریفی معین از 
این نوع آزار در ایحه ارائه نداده به گونه ای که روشن نیست آیا منظور از آزار جنسی، 
تعابیر موجود در فقه و قانون مجازات اسامی است یا مفهوم دیگری مدنظر است. 

بنابراین بدیهی است که این ماده از سوی قوه قضاییه با ایراد مواجه شود. 
او ادامه داد: در تعریف خطر شدید و قریب الوقوع در این ایحه گفته شده است 
وضعیتی که حیات یا سامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و 
در معرض آسیب قرار گیرد و برای حادث شدن این وضعیت در موارد بعدی آثاری 
پیش بینی شده است اما برای آسیب جسمی یا روانی مصداقی معرفی نشده است. 
خداییان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به این مهم که آسیب دارای درجات 
بوده و حدود این آسیب جسمی و روانی مشخص نشده این موضوع تفسیربردار 

است. بالطبع با تغییراتی از این دست موافق نیستیم. 

هشدار رییس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده 
به فکر زنان ایرانی کارگران اتباع خارجی که از کشور 

می روند، باشیم
پانا - رییس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده می گوید که رشد خروج 
کارگران افغان از ایران در سال جاری میادی بیشتر شده و باید به فکر خانواده این 

افراد در ایران باشیم. 
فاطمه اشرفی، فعال حقوق زنان و کودکان به تاثیر اوضاع اقتصادی بر وضع زندگی 
مرزنشینان و ساکنان روستاها و مناطق محروم اشاره کرد و گفت: ازم است به 
فکر مناطق مرزی و روستاییان هم باشیم که تاثیرات اقتصادی چطور خواسته یا 
ناخواسته آنها را محروم تر از گذشته می کند، امکانات کمتری به آنها تعلق می گیرد، 

مشاغل بیشتری را از دست می دهند و معیشت شان سخت تر می شود. 
اشرفی به وضع مهاجرانی که در ایران زندگی می کنند هم پرداخت و گفت: 
 این افراد هم که به دلیل نداشــتن تابعیت ایران از بیمه و یارانه و ... محرومند،  با 
اوضاع اقتصادی موجود در موقعیت نامناســب تری از قبل زندگی می کنند و در 
این میان، بیشترین تاثیر بر زنان و کودکان این افراد وارد می شود که قدرت مالی 
کمتری دارند، از دانش و مهارت کمتری برخوردارند و  امکان رها شدن آنها از سوی 

سرپرست وجود دارد. 
در طول سال های گذشته با موارد زیادی از اتباع خارجی مواجه بودیم که با 
دختران ایرانی ازدواج کرده  اند و بعد با بی مسوولیتی به کشورشان بازگشتند و آنها را 
با فرزندان شان تنها گذاشتند. این زنان باید مورد توجه و حمایت های دولتی و قانونی 

قرار بگیرند و در بین تصمیم گیری ها جایی هم برای آنها باشد. 
رییس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده گفت: با توجه به اینکه 
بیشــتر مهاجران افغان به دلیل اشــتغال به ایران آمده اند، حاا با کم شدن 
پروژه های عمرانی، ساخت وسازها و افزایش بیکاری،  این کارگران انگیزه های 
اقتصادی شــان را از دست داده اند و بعضی از آنها تصمیم می گیرند به کشور 
خودشان برگردند یا به کشورهای اروپایی مهاجرت کنند. کشورهای اروپایی 
از سال ۲0۱4 با موج مهاجرت از افغانستان، سوریه و آفریقا مواجه شدند اما 
با تغییر سیاست های مهاجرپذیری و قوانین سختگیرانه ای که در نظر گرفتند، 
حاا افغانستانی هایی که برای رفتن به اروپا به ایران آمده بودند و همچنین 
آنهایــی که در ایران زندگی می کنند چاره ای جز این ندارند که یا در همین 
وضع بمانند یا به کشور خودشان برگردند. مهاجرت به ترکیه از طریق ایران 
هم بیشــتر از قبل شده اما این کشور هم موانعی را در نظر گرفته که کار را 

برای متقاضیان مهاجرت سخت تر کرده است. 
روزانه بین دو تا ۲۵00 نفر از مرزهای شرقی وارد ایران و بین ۷00 تا ۱000 

نفر خارج می شوند.
اشرفی ادامه داد: هنوز نمی توانیم بگوییم اگر افغان ها ایران را ترک می کنند به 
دلیل مسایل اقتصادی است هرچند که به هر حال ارزش پولی که در ازای کارشان 
دریافت می کنند به مراتب کمتر شده است، همچنین هنوز نمی توانیم بگوییم این 
مهاجرت ها روند به شدت فزاینده ای داشته چون آمارها نشان می دهند همچنان 
روزانه بین دو تا ۲۵00 نفر از مرزهای شرقی وارد ایران و بین ۷00 تا ۱000 نفر خارج 
می شوند اما چیزی که مشاهده می شود این است که گزارش هایی از این بازگشت ها 
وجود دارد و باید به فکر زنان ایرانی باشیم که با مردان افغان ازدواج کرده اند و ممکن 

است در چنین وضعی همراه با فرزندان شان در ایران رها شوند. 
او همچنین ادامه داد: در طول ســال های گذشته با موارد زیادی از اتباع 
خارجی مواجه بودیم که با دختران ایرانی ازدواج کرده  اند و بعد با بی مسوولیتی 
به کشورشان بازگشتند و آنها را با فرزندان شان تنها گذاشتند. این زنان باید 
مورد توجه و حمایت های دولتی و قانونی قرار بگیرند و در بین تصمیم گیری ها 

جایی هم برای آنها باشد. 

ریحانه جوایی- جاده باریک و کوهستانی به خبر
»چنارلیق« می رسد. آفتاب داغ اواسط مرداد هیچ 
گیاه سبزی باقی نگذاشته و تا چشم کار می کند 
همه جا زرد و خشک است. به ندرت ماشینی در 
جاده دیده می شود و استیک های ماشین ما در 
جاده های خاکی که تا به حال رنگ آســفالت را 
به خودش ندیده توفانی از خاک برپا می کند. از 
خلخال تا چنارلیق، روستای کوچک و محرومی 
که به قول خودشان زمانی نیمی از فرش های کل 
ایران را تامین می کردند، بیش تر از سه ساعت راه 
است. بر خاف تصورم مردم روستا به طرز عجیبی 
مهمان نواز هستند و از غریبه ها استقبال می کنند. 
اینجا، در این روستای دورافتاده استان اردبیل شغل 
همه یکسان است. فرقی ندارد دختر ۱0ساله باشد 
یا پیرمرد ۷0 ساله، در چنارلیق همه مردم قالیبافی 
یاد گرفته اند و در حیاط های کوچک و محقرشان 
بوته های خیار دارند. همین خیارهای تازه هم تنها 

وسیله پذیرایی از مهمان است. 
بافندگان فرش بازنده می شوند �

وارد خانه که می شوم قبل از هر کاری سراغ 
دارهای قالــی را می گیرم. بعضی خانواده ها تازه 
فرش هایشان را پایین آورده اند و خانه های دیگر 
نصفه و نیمه در حال بافتن هستند. در سال های 
اخیر بسیاری از مردم شغل آبا و اجدادی خودشان 
را کنار گذاشــته اند و مردها بــرای کارگری به 
روستاهای دیگر یا خلخال می روند چون قالیبافی 
برایشان ســودی ندارد. نه اینکه قالی ها ارزان به 
فروش برسد، داال اجازه نمی دهند سودی به 
زندگی آنها سرازیر شود. زمانی نه چندان دور تمام 
۲30 خانوار ساکن در روستا، ساعت ها پشت قالی 
می نشستند و نقش های قم و زنجان را با ابریشم و 
پشم گره می زدند اما این سال ها تنها ۲0 خانه دار 
قالی دارند. مثل همیشه تحریم ها گلوی محرومان را 
فشار می دهد و زندگی را به کام شان تلخ تر از گذشته 
می کند، این مشکات اجازه نمی دهد قالیبافان 
سفارش بگیرند تا ااقل خرج خورد و خوراک شان 
تامین شود. هر خانوار در خوشبینانه ترین حالت و 
در صورتی که تمامی اعضای خانواده ۱۲ ساعت در 
روز کار کنند می توانند ۲ قالی 6 متری ببافند و در 
ازای هر قالی مبلغ اندکی می گیرند و برای همین 
مبلغ اندک باید یک یا دو سال برای وصول کردن 
چک هایشان تاش کنند. یکی از ساکنان چنارلیق 
می گوید: شش ماه برای قالی وقت گذاشتیم و آخر 
کار قالی را شش میلیون از ما خریدند و تاریخ وصول 
چک یک سال و نیم بعد بود. بعد از درگیری های 
زیاد با کسی که قالی را خریده بود در نهایت توانستم 
با چهار میلیون و ۵00 هزار تومان قضیه را تمام کنم 
و پولم را بگیرم؛ کمی بعد فهمیدم همان قالی را 30 

میلیون تومان در تهران فروخته است. 
یکی دیگر از ساکنان چنارلیق هم دل خوشی 
از چک های داان ندارد. او هم برای وصول شدن 
چک 8 میلیون تومانی اش شش میلیون تومان 
دریافت کرده بود. به گفته او بعضی قالی های ابریشم 
تا ۷ سال هم طول می کشد و برای این ۷ سال بین 
۷0 تا ۱00 میلیون تومان دستمزد می گیرند اما اگر 
قالی معمولی باشد و ابریشم نباشد مبلغ به زیر یک 
میلیون تومان نزول پیدا می کند و ازم به ذکر است 
مدت زمان بافت هم کمتر می شود، در حدود 6 یا ۷ 
ماه. بعد از اتمام قالی اگر کسی آن را سفارش داده 
باشد با همین مبالغ اندک آن را می خرد و اگر سر 
قیمت به توافق نرسیدند قالی را می برند »شورای 
مزد« در قم یا زنجان و آنجا قیمت گذاری می شود 

که عمدتا قیمت ها پایین تر هم می آید. 
از رنجی که می برند �

ســختی های زندگی قالیبافان زیاد است و 
مشکاتی که به واسطه این شغل برای آنها ایجاد 
می شــود هم قابل توجه است. چشم هایی که 
سال ها، ۱0 تا ۱۲ ساعت خانه های ریز روی نقشه 
را می شــمارد و دست هایی که با سرعت نخ ها را 
گره می زند و از کمرهای خم شده و آسیب دیده 
هم بهتر است چیزی نگویم. در اکثر روستاها نه 
خانه های بهداشــت وجود دارد و نه پزشکی که 
دردشان را بفهمد. قالیبافی سوی چشمان زنان و 
مردان را گرفته و کسی هم نیست که به دادشان 
برسد. پول رفتن به شهر و خرج دکتر و دارو را هم 
ندارند  و در روستاهای اطراف هم اگر شانس یارشان 

باشد شاید پزشک عمومی تازه کاری پیدا شود و آن 
هم در موارد تخصصی مثل مشکات چشم و دندان 
کاری از دستش بر نمی آید؛ بنابراین با ضعف چشم 
و درد مچ و کمر می سازند تا برایشان عادت شود 
و یادشــان برود این همه سال، سخت کار کردن 
برایشان هیچ چیز جز محرومیت و ناتوانی نداشته 
است. زهرا در چنارلیق ۲8 سال است کاری جز 
فرشبافی نمی کند، خندان است و در روز به تنهایی 
۱0 ساعت فرش می بافد. چشمانش ضعیف شده و 
کمرش درد می کند فقط برای بهبود چشم هایش 
یک بار به خلخال رفت و از آن به بعد عینکی شد 
اما چند ماهی است که با همان عینک هم چشمش 
خوب نمی بیند. او که دست تنها فرش می بافد برای 
یک فرش سه سال زمان می گذارد و دست آخر بعد 
از سه سال کار کردن 30 میلیون تومان نصیبش 
می شود. روزهای او فقط پشت دار قالی نمی گذرد، 
در روز چند ساعت هم در باغچه اش وقت می گذراند 

و خیار می چیند. 
آرزوهایی که به باد می روند �

فاطمه و علی با هم خواهر و برادر هســتند و 
به همراه پدر و مادرشــان هر روز قالی می بافند. 
تابستان ها که فاطمه مدرسه ندارد هر روز با پدر و 
مادر و علی، از ۷ صبح پشت دار قالی می نشینند و 
می بافند تا ساعت ۱۲ ظهر. بعد از کمی استراحت 
دوباره از ساعت ۲ عصر تا 6 مشغول می شوند و در 
زمانی که مدرسه می روند تنها چند ساعت به پدر 
و مادرشان کمک می کنند. فاطمه ۱3 ساله است 
و یک سالی می شود بافتن فرش را از مادرش یاد 
گرفته و حاا شــده کمک خرج خانواده و علی 
برادرش هم یک سال از او بزرگتر است. علی برای 
ادامه تحصیل در رشــته مکانیک از مهر امسال 
می رود خلخال تا درس بخواند اما شــاید فاطمه 
از سال بعد خودش یکی از اصلی ترین بافنده های 
این خانه کاهگلی زهوار در رفته باشد چون پدرش 
می گوید احتماا امسال آخرین سالی است که 
مدرسه می رود؛ روستا فقط یک مدرسه ابتدایی 
دارد و تا خلخال هم راه برای یک دختر تنها زیاد 
است و از پس هزینه های مدرسه شبانه روزی هم 
بر نمی آیند. آرزوی فاطمه اما دندانپزشک شدن 
است نه قالیبافی. شرایط زندگی فاطمه نسبت به 
سایر دختران روستا خیلی بد نیست، چون فقط 
فرش ابریشم می بافند اما با این حساب هنوز زندگی 
برایشان سخت است و به قول مادر خانه کسی که 
این فرش را در خانه و زیر پا می اندازد نمی داند در 
کجا تولید می شود و بافنده با چه سختی هایی برای 
ادامه زندگی اش دست و پنجه نرم می کند. افرادی  

که فرش های صدمیلیون تومانی زیر پا می اندازند از 
خانه و زندگی ما خبر ندارند از خانه های کاهگلی 
چیزی نمی دانند.نبود ضامن شانس وام گرفتن را از 
بین می بردبرخی از خانواده های روستا روستا برای 
قالیبافی از کمیته امداد وام می گیرند و بیشتر افراد 
نمی توانند از این امکان استفاده کنند چون یکی از 
اصلی ترین ملزومات، یعنی ضامن را ندارند و همین 
امر باعث شده بسیاری از خانواده ها در فقر زندگی 
کنند. موضوع نداشتن ضامن تنها مختص کمیته 
امداد نیست و به نقل از خود افراد روستا، در تمام 
روستاهای منطقه که بیش از 40 روستاست، 40 
کارمند هم وجود ندارد تا ضامن آنها شود و هیچ 
کس بدون داشتن ضامن حاضر نیست به این افراد 
مبلغی به عنوان وام دهد تا سرمایه ای برای بهبود 

شرایط و اوضاع زندگی فراهم کنند. 
بیمه قالیبافان طرحی ناکام �

یکی از دلخوشی های قالیبافان در سال های 
اخیر بیمه قالیبافی بود که آن هم در اوایل راه و 
بعد از پنج سال با شکست رو به رو شد. بسیاری از 

قالیبافان در سراسر کشور پنج سالی به سازمان 
تامین اجتماعی مبلغی را پرداخت می کردند تا 
بعد از بازنشستگی و سال های استراحت بتوانند 
زندگی آسوده ای داشته باشند. با حمایت نمایندگان 
مجلس و تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه تامین 
اجتماعی قالیبافان در ســال 88 ، قالیبافانی که 
گواهی آموزش فنی و حرفه ای قالیبافی دارند و از 
ادارات صنعت، معدن و تجارت معرفی نامه داشته 
باشند می توانستند از مزایای بیمه تامین اجتماعی 
برخوردار شوند که با طی این فرآیند حدود 4۷0 
هزار نفر معرفی و مشمول بیمه قالیبافان شدند. از 
سال 94 به بعد با توجه به پایش و بازرسی هایی 
که سازمان تامین اجتماعی به علل مختلف از جمله 
عدم تامین اعتبار انجام داد این تعداد به حدود 3۲0 
هزار نفر تا سال 96 کاهش یافت. یعنی در واقع ۱۵0 
هزار نفر بعد از اینکه حداقل 6 سال بیمه پرداخت 
کردند از شمول بیمه خارج شدند و افراد جدید و 
واجد شرایط هم جایگزین نشدند. حاا یکی دیگر از 
مشکات و ناکامی های قالیبافان که دوست دارند به 

گوش مسووان برسد همین است. آنها می خواهند 
زودتــر تکلیف پول هایی که به عنوان حق بیمه 

داده اند مشخص شود و به آنها بازگردد. 
تناقض آشکار بین زنان روستا �

اما تمام دختران و زنان شرایط شــان سخت 
نیست. به گفته آقایی یکی از اعضای روستا، دختران 
آینده نگر روستا پول هایی را که از این راه به دست 
می آوردند را سرمایه گذاری کردند. آن سال ها که 
فعالیت های قالیبافی خوب بود و بیشتر مردم فرش 
می بافتند پول هایشــان را در حساب شان جمع 
می کرند و حاا بعضی از دختران در حساب شان 40 
تا ۲00 میلیون تومان پول دارند و این موضوع یکی 
از عجیب ترین تناقضاتی بود که در این روستا به 
چشم می آمد. برخی از این دختران به دلیل وضعیت 
مالی که دارند روستا را ترک کرده اند و در شهر برای 

خودشان زندگی مرفهی ترتیب داده اند. 
روستاییان همیشــه در محرومیت  �

می مانند
استان اردبیل، منطقه خلخال یکی از مناطقی 
است که با محرومیت های زیادی مواجه شده و 
این محرومیت ها بیشتر شامل موضوعات اقتصادی، 
معیشتی و فرهنگی است. بعد از خشکسالی های 
گســترده ای که تمام ایران با آن درگیر اســت، 
کشاورزی رونق خود را از دست داده و در برخی 
از بخش ها آب شرب مردم هم با مشکل رو به رو 
شده اســت؛ برخی از روستاها به دلیل نداشتن 
آب کافی مجبورند از رودخانه آب بیاورند و برخی 
روستاهای دیگر هم ناچارند از آب رود »قزل اوزن« 
استفاده کنند که نمک زیادی دارد. نبود پزشک 
و امکانات پزشکی از جمله خانه های بهداشت از 
دیگر مشکات این منطقه است و همین امر باعث 
شده تا ساکنان روستا با مشکات و بیماری های 
متعددی رو به رو شوند تا جایی که چشم چند تن 
از افراد روستاها تخلیه شده و کسی به این افراد 
رسیدگی نمی کند. جاده های خاکی و صعب العبور 
و جای خالی مــدارس هم در این مناطق باعث 
می شود بیشــتر دختران قید ادامه تحصیل را 
بزنند و بعد از اتمام دوره دبستان در خانه بمانند یا 
همین جاده های ناایمن جان بسیاری از هموطنان 
ما را می گیرد و کسی هیچ ترتیب اثری نمی دهد. 
بیشتر مردان در این مناطق از نبود کار مناسب رنج 
می برند و برای یک حقوق بخور و نمیر باید ماه ها 
از خانواده دور باشند و به شهرهای اطراف، تهران 
و کرج کوچ کنند تا زن و فرزندان شان کمی طعم 

زندگی را بچشند. 
ازم به ذکر است این گزارش اولین بخش از 
سلسله گزارش های »جهان صنعت« از مناطق 
محروم و روســتاهای دور افتاده استان اردبیل و 

خلخال است. 

گزارش »جهان صنعت« از مشکات قالیبافان مناطق محروم خلخال

بافتن نقش رنج

تلنگر

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اعام عدم 
پذیرش حدود چهار هزار معتاد متجاهر از سوی نهادهای مسوول 
به دلیل ابتا به بیماری های خطرناک گفت: اگر معتاد متجاهری 
مبتا به ایدز، هپاتیت، بیماری های عفونی و . . . باشد، باید سازمان 
بهزیستی و وزارت بهداشت آنها را در مراکز درمانی پذیرش و 
معالجه و درمان کنند  اما متاسفانه هیچ اقدامی انجام نمی شود 
و این افراد با وجود بیماری های خطرناکی که دارند، دوباره در 
جامعه رها می شوند.  سرهنگ محمد بخشنده در گفت وگو با 
ایلنا درباره سهم اعتیاد در وقوع سرقت های خرد گفت: حدود 
۲0 هزار معتاد متجاهر در تهران حضور دارند که از خانه، کاشانه، 
خانواده، جامعه و. . . جدا شده اند و به صورت کارتن خوابی در شهر 

تهران زندگی می کنند. 
او با بیان اینکه حدود هزار و ۵00 نفر از این تعداد زن هستند، 
خاطرنشان کرد: از این حدود ۲0 هزار کارتن خواب بیش از سه 
هزار و ۵00 تا چهار هزار نفر در مراکز بازپروری و کمپ  ها دارای 
منع پذیرش هســتند. این افراد شامل کسانی هستند که به 
انواع بیماری های مسری و خطرناک مانند ایدز، هپاتیت، سل 
و بیماری های عفونی مبتا هســتند و برخی از آنها نیز بیمار 
روانی، دو جنسه، معلول جسمی و حرکتی و سالخورده هستند 
و هیچ کمپ و مرکز نگهداری ای آنها را پذیرش نمی کند و پس 
از جمع آوری توسط پلیس و غربالگری، دوباره به سطح خیابان 

باز می گردند و موجب آزار و اذیت مردم می شوند. 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با انتقاد از دیگر 
سازمان های متولی در زمینه مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: مردم 
درخصوص نگهداری معتادان متجاهر از پلیس مطالبه دارند  در 
حالی که نگهداری و پذیرش این افراد بر عهده سازمان بهزیستی 

و با همکاری ســازمان هایی چون شهرداری، وزارت بهداشت، 
سازمان فنی وحرفه ای، کمیته امداد، وزارت کار و دانشگاه های 
علوم پزشکی است و این سازمان ها باید در این زمینه پاسخگو 
باشند و از رسانه ها می خواهیم از این سازمان ها وضعیت رسیدگی 

به معتادان متجاهر را مطالبه کنند. 
اگــر معتاد متجاهری مبتا به ایدز، هپاتیت، بیماری های 
عفونی و... باشــد، باید وزارت بهداشــت و دانشگاه های علوم 
پزشکی با حمایت بیمه سامت آنها را در مراکز درمانی پذیرش 
و معالجه و درمان کنند اما متاسفانه هیچ اقدامی انجام نمی شود 
و این افراد با وجود بیماری های خطرناکی که دارند، دوباره در 

جامعه رها می شوند. 
سازمان های مســوول دیگر به وظایف خود عمل  �

نمی کنند
بخشنده خاطرنشان کرد: ۱6سازمان و وزارتخانه در زمینه 
مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از وقوع اعتیاد مسوولیت داشته 
و بودجه دریافت می کنند. آخرین سازمان در این خصوص پلیس 
است  اما در حال حاضر رسانه ها و مردم هیچ مطالبه ای در این 
خصوص از ۱۵ سازمان و وزارتخانه مسوول دیگر در این زمینه 

ندارند و همه پلیس را می شناسند. 
او ادامه داد: نیروهای پلیس کاما آماده اند و اطاعات و اشراف 
کاملی نسبت به پاتوق ها و معتادان و خرده فروشان مواد مخدر 
دارند. همچنین پلیس توانایی جمع آوری همه معتادان ظرف 
مدت یک هفته را نیز دارد  اما مشکات ما برون سازمانی است 

و متاسفانه خأ و ضعف های قانونی در این زمینه وجود دارد و 
قانون در بسیاری موارد بازدارنده نیست. همچنین سازمان های 

دیگر به وظایف خود عمل نمی کنند. 
۲۵00 کارتن خواب در تهران وجود دارد در حالی که این افراد 
اصا معتاد نیستند  بلکه تنها کارتن خواب هستند و به صورت 
ظاهر بسیار کثیف و پلشت در تهران زندگی می کنند و سازمان 

بهزیستی برای این افراد نیز هیچ اقدامی انجام نداده است. 
هیچ اقدامی برای کارتن خواب ها انجام نمی شود �

او با تاکید بر اینکه اولویت پلیس خدمت به مردم است، ادامه 
داد: یکی از وظایف اصلی سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت 
این است که پس از اینکه معتادان متجاهر جمع آوری و برای 
غربالگری به مراکز منتقل می شوند، اگر فردی از بین آنها مبتا 
به ایدز، هپاتیت، بیماری های عفونی و. . . باشد، باید در یک مرکز 
درمانی آنها را پذیرش و معالجه و درمان کنند  اما متاسفانه هیچ 
اقدامی انجام نمی شود و این افراد با وجود بیماری های خطرناکی 

که دارند، دوباره در جامعه رها می شوند. 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خاطرنشان کرد: 
۲۵00 کارتن خواب در تهران وجود دارند در حالی که این افراد 
اصا معتاد نیستند، بلکه تنها کارتن خواب هستند و با ظاهر بسیار 
کثیف و پلشت در تهران زندگی می کنند و سازمان بهزیستی برای 
این افراد نیز هیچ اقدامی انجام نداده است. البته شهرداری چند 
گرمخانه دارد که برخی از این افراد به آنجا مراجعه می کنند  اما این 

گرمخانه ها پاسخگوی ۲۵00 کارتن خواب غیرمعتاد نیست. 

انهدام ۲۴ باند قاچاق مواد مخدر در ۴ ماهه نخست  �
سال جاری

بخشنده در بخش دیگری از صحبت هایش با تاکید بر اینکه 
بیشترین انرژی پلیس باید برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر 
صرف شــود، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر برعکس 
شــده و پلیس مبارزه با مواد مخدر بــه جای اینکه بتواند 
بیشترین تمرکز را بر کارهای اطاعاتی و شناسایی باندهای 
قاچاق مواد مخدر داشته باشد، بیشترین انرژی خود را برای 
جمع آوری معتادان مصرف می کند. او با اشاره به کشفیات 
مواد مخدر در سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
هفت تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است و بیش از 40 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش کشفیات 
داشتیم. همچنین 300 قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۲۵ 

باند قاچاق مواد مخدر منهدم شده اند. 
حضــور ۱۵۰ نیروی پلیس در شــوش، هرندی و  �

مولوی
او همچنین در خصوص پاکسازی مناطق شوش، مولوی و 
هرندی نیز گفت: ۱00خانه پلمب شده اند و تعداد بسیاری نیز 
شناســایی شده اند  اما در تعدادی از این خانه های پاک قرمز 
خانــواده حضور دارد و تا زمانــی که زن و بچه در این خانه ها 
زندگی می کنند، نمی توانیم نسبت به پلمب خانه ها اقدام کنیم. 
هماهنگی های ازم با مراجع قضایی انجام شده، در صورتی که 
بهزیســتی با ما همکاری ازم را داشته باشد و این خانواده ها 
را ساماندهی کند، قطعا تکلیف این خانه های پاک قرمز نیز 
مشخص خواهد شــد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۵0 نفر از 

نیروهای پلیس در این منطقه مستقر هستند. 

معتادانمتجاهربیمارازسویوزارتبهداشتوبهزیستیپذیرشنمیشوند
وجود ۲۵۰۰ کارتن خواِب غیرمعتاد در تهران

سال پانزدهم   دوشنبه 15 مرداد 1397    شماره  3979
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سلطاني فر، وزير فوتبال مردان يا وزير ورزش؟

در حالي كه دوماه از قهرماني تيم ملي فوتســال بانوان ايران در آســيا 
مي گذرد اما خبــري از وعده ديدار وزير ورزش با اعضاي اين تيم كه قرار 

بود يك هفته بعد از قهرماني باشد، نيست!
دختران فوتسال ايران در دوبار حضور خود در رقابت هاي آسيا دو عنوان 
قهرماني را كسب كردند  . وزير ورزش قرار بود يك هفته پس از بازگشت اين 
قهرمانان ديداري با دختران فوتسال قهرمان آسيا داشته باشد اما همچنان 
خبري از ديدار نيست؛ ديداري كه فرشته كريمي، ستاره فوتسال زنان ايران 

و آسيا حدود يك سال پيش هم خواستار آن بود اما تحقق نيافت!
حتي پس از قهرماني دوباره در آســيا هم محقق نشد! در زمان افتتاح 
سالن ورزشي به نام بهترين بازيكن آسيا نيز از وزير دعوت شد اما باز هم 
وزير نيامد؛ وزير ورزشــي كه دو بار براي تماشــاي بازي هاي تيم ملي به 
روســيه رفت و اين تيم در مرحله مقدماتي حذف شــد اما وزير از تاش 
مردان فوتباليست راضي بود و به اميد قهرماني فوتباليست ها در قاره آسيا 
نشســته است؛ اميدي كه دختران فوتساليست دو بار آن را تكرار كرده اند  . 
جالب است كه دختران شايسته ايران هنوز پاداش هاي خود براي قهرماني 
در آسيا را نيز نگرفته اند در حالي كه مردان فوتباليست براي انجام بازي هاي 

خوب در جام جهاني بافاصله پاداش هم دريافت كردند!
با اين تفاسير آيا بايد وزير ورزش را وزير همه رشته ها دانست يا بايد او 
را وزير فوتبال مردان بدانيم؟ ستاره فوتسال بانوان ايران تنها يك ديدار و 
نشســت با وزير مي خواهد تا بتواند حرف هايش را بزند اما وزير فعا زمان 

مناسبي براي اين ماقات به او نداده است  . 
ورزش بانوان توجهات واقعي را مي طلبد، پرچمداري در ميادين بين المللي 
خوب اســت اما كافي نيســت  . آنها نياز به دريافت به موقع پاداش هايشان 
دارند چرا كه بســياري از اين دختران كمك خرج خانواده هايشان هستند  . 
زحمات آنها نيز زحمت اســت، حتي شايد اين دختران مضاعف نيز تاش 
مي كنند  ؛ تاشي مضاعف براي از ميان برداشتن موانع بر سر راه و درخشش 

در ميادين بين المللي  . 
تاشي كه حتي رسانه ملي، پخش كردن مسابقات  هاكي را به آن ترجيح 
داد  . اين دختران با پوشش كامل رقابت مي كنند و تنها خواسته آنها پخش 
ضبط شده فيلم مسابقات شان به اميد جذب اسپانسرهاست تا پس از دوبار 
قهرماني در آســيا دغدغه تيم براي حضور در ليگ برتر را نداشته باشند  . 
شهرزاد مظفر، سرمربي تيم ملي فوتسال بانوان پس از درخشش در آسيا 
نااميد اســت و مي گويد: تنها چيزي كه مي توانم بگويم اين اســت كه در 
مرحله اي قرار داريم كه فكر مي كرديم پس از بازگشت از مسابقات قهرماني 
آسيا، اتفاقات خوبي رخ دهد اما واقعيت اين است كه پس از ۱۵ سال حضور 
در ليگ، در سخت ترين، پيچيده ترين و نااميدكننده ترين نقطه ممكن قرار 
داريم  . وي ادامه مي دهد: ۱۵ تا 20 سال همه ما زحمت كشيده ايم، موهاي 
خود را ســفيد كرده و همه جور باا و پايين را ديده ايم اما باز در پايان هر 
ليگ و آغاز مجدد آن، بايد اين همه دردسر بكشيم و به ما بي حرمتي شود  . 
آيا واقعا ارزش يك قهرمان همين است؟ با تمام سختي هايي كه مي كشيم، 

باز در نقطه اول قرار داريم و اين بسيار دردناك است  . 
به نوشته مهر، تيم فوتسال بانوان براي نخستين بار، ۴ مهرماه سال ۹۴ 
عنوان قهرماني در آسيا را كسب كرد و چهار روز پس از قهرماني ديداري 
با محمود گودرزي، وزير وقت ورزش داشــت  ؛ ديداري كه بيشــتر از نظر 
معنــوي براي آنها قابــل ارزش بود، حال اين تيم بار ديگر فرصتي را براي 
بيان درددل هايش با وزير مي خواهد؛ ديداري كه حتي روابط عمومي وزارت 
ورزش بافاصله پس از قهرماني دختران اعام كرد ظرف يك هفته آينده 
محقق خواهد شــد اما تا امروز و پس از گذشت حدود دو ماه هنوز خبري 

نيست و آن يك هفته نرسيده است!

ستايش�آلگري�از�رئال�لوپتگي��
سرمربي يوونتوس بعد از شكســت برابر رئال مادريد به ستايش از حريف 
پرداخت و آينده درخشاني را براي تيم لوپتگي پيش بيني كرد  .  يوونتوس در 
ديداري دوستانه به مصاف رئال مادريد رفت و با نتيجه  ۳ بر يك تن به شكست 
داد  . آلگري، سرمربي يوونتوس بعد از بازي گفت : برابر تيم بسيار بزرگي تن به 
شكست داديم  . نتايج ديدارهاي دوستانه زياد مهم نيست و مهم آمادگي تيم ها 
در اين ديدارهاست  . آينده درخشاني در انتظار رئال مادريد با ستاره هايي همچون 
آسنسيو، واسكس و وينسيوس است  .  او درباره كار كردن با رونالدو هم گفت : 
براي من افتخار بزرگي است كه با كريستيانو رونالدو كار كنم  . او بازيكن بسيار 
بزرگي است و بدون شك جايگاه و اعتبار رقابت هاي سري A را باا خواهد برد  . 

حمله�دوباره�بكن�باوئر�به�اوزيل��
فرانتــس بكن باوئر انتقــاد ديگري از مســوت اوزيل داشــت و بار ديگر 
مسووليت پذيري اين بازيكن را زير سوال برد  .  بعد از حواشي زياد ايجاد شده 
براي مسوت اوزيل كه از قبل جام جهاني ايجاد و منجر به خداحافظي زودهنگام 
او از تيم ملي شد، فرانتس بكن باوئر اسطوره فوتبال آلمان به انتقاد از رفتارهاي 
اين بازيكن پرداخت و گفت: يكي از دايل افت فوتبال آلمان كه در جام جهاني 
ديديم اين بود كه بعضي از بازيكنان و چهره هاي شاخص انگيزه كافي نداشتند  . 
به همين خطر به بازيكناني نياز است كه از اين ويژگي برخوردار باشند  . خواندن 
سرود ملي از اهميت زيادي برخوردار است و تعيين كننده به نظر مي رسد  . بايد 

با خواندن سرود ملي خود را خالي كرد نه اينكه آدامس جويد  . 
هر چند بكن باوئر نامي از بازيكن خاص به زبان نياورد ولي همه رســانه ها 
مخاطب او را اوزيل مي دانند  . اوزيل خود در واكنش به اين صحبت ها گفته بود: 
من ترجيح مي دهم قبل از بازي دعا بخوانم و اين كار به من آرامش و قدرت 
مي دهد  . تيم ملي آلمان اميدوار است با تغيير چهره بتواند در ادامه براي يورو 

2020 و جام جهاني آينده تيم متفاوت و جواني داشته باشد  . 
پيروزي�رئال�و�شكست�بارسلونا�در�ديدارهاي�دوستانه��

در شبي كه بارسلونا با يك گل برابر ميان تن به شكست داد رئال مادريد 
توانست با نتيجه  سه بر يك يوونتوس را از پيش رو بردارد  . 

در ديدارهاي دوستانه جام اينترنشنال چمپيونز كاپ دو ديدار برگزار شد  . ابتدا 
رئال مادريد و يوونتوس به مصاف هم رفتند  . در اين ديدار رئال توانست با نتيجه  
سه بر يك به پيروزي برسد  . ستاره رئالي ها در اين ديدار مارك آسنسيو بود كه 
توانست دو گل به ثمر برساند  . ديگر گل رئال را گرت بيل به ثمر رساند و تك گل 

يوونتوس هم گل به خودي بود و روي اشتباه مدافع رئال به ثمر رسيد  . 
البته يوونتوس در اين ديدار كريستيانو رونالدو گران ترين بازيكن تاريخ خود را 
در اختيار نداشت   و اما در ديگر ديدار دوستانه ميان توانست با يك گل بارسلونا را 
از پيش رو بردارد  . تك گل اين ديدار را آندره سيلوا در  دقيقه ۹۳ به ثمر رساند  . 

منچستر�خواهان�معاوضه�مارسيال�و�ويليان�با�چلسي���
منچستريونايتد پيشنهاد معاوضه مارسيال با ويليان را به چلسي مي دهد  . در 
فرصت محدود باقيمانده تا پايان پنجره تابستاني نقل وانتقاات، منچستري ها 

در تدارك واگذاري آنتوني مارسيال هستند  . 
براســاس اعام ديلي ميرر، ژوزه مورينيو با آگاهي از اين نكته كه مهاجم 
فرانسوي تيمش، رغبتي به ادامه حضور در اولدترافورد نشان نمي دهد،  درصدد 
است تا اين بازيكن را به چلسي پيشنهاد داده و در عوض ويليان، وينگر برزيلي را 
درخواست كند  .  مطابق آنچه اين نشريه عنوان كرده، ارزش هر يك از دو بازيكن 
7۵ ميليون پوند تخمين زده شده است  . بنابراين در صورت توافق و انتقال، رقمي 
پرداخت نخواهد شد  . مورينيو از ابتداي پنجره تابستاني همواره خواهان ويليان 

بوده و اميدوار است از اين راه بتواند به گلزن مورد نظرش برسد  . 
مالديني�در�آستانه�بازگشت�به�ميان��

پائولو مالديني، اسطوره باشگاه ميان تنها يك گام با بازگشت به اين تيم در 
پستي اجرايي فاصله دارد  . 

اسكاي ايتاليا مدعي شده كه مدافع سابق تيم ملي ايتاليا كه بيش از ۹00 بازي 
براي ميان بين سال هاي ۱۹8۴ تا 2008 انجام داده و 7 قهرماني ليگ ايتاليا و ۵ 

چمپيونزليگ در كارنامه اش دارد، قصد بازگشت به تيمش را كرده است  . 
او كه پس از بازنشستگي رابطه خوبي با خانواده برلوسكوني نداشت و همچنين 
به مالكان چيني باشگاه نيز اعتماد نكرد، همكاري با باشگاه نداشت  . حال با حضور 
گروه آمريكايي كه مالكيت ميان را برعهده دارند و جذب بازيكناني مثل ايگواين 
و كالدارا، به نظر مالديني نيز انگيزه ازم براي حضور در ميان را پيدا كرده و به 
زودي به كادر مديريتي باشگاه اضافه خواهد شد  . در حقيقت اسكاي مدعي شده 

كه موضوع حضور مالديني در ميان، ممكن است به زودي نيز اعام شود  . 

باشگاه شهرداري تبريز منحل شد
زوال نماد بومي گرايي 

شوراي حل اختاف استان راي به انحال تمامي 
تيم هاي ورزشي شهرداري تبريز داد  . باشگاه شهرداري 
تبريز شامل 28 تيم حرفه اي كه در تمام رشته ها با 
نفرات بومي فعاليت مي كند با حكم فرمانداري راي به 
انحال گرفت  . باشگاه شهرداري كه از آتش نشاني تغيير 
نام يافته است اولين باشگاه حرفه اي شمال غرب كشور 

به شمار مي رود و ديروز راي انحال آن صادر شد  . 
اين باشــگاه كه اكنون در ليگ يك فوتبال، ليگ 
برتر واليبال، ليگ برتر بسكتبال و دوچرخه سواري از 

مدعيان به شمار مي رود در باتكليفي قرار گرفته است  . 
تيم دوچرخه سواري اين باشگاه كه قهرماني سريالي در 
آسيا به شمار مي رود با انحال ضربه جبران ناپذيري را 

به اين رشته در حوزه ملي خواهد زد  . 
باشگاه شهرداري تبريز در سال هاي اخير با روي 
آوردن به بومي گرايي توانســته بــود خانه اي براي 
ورزشكاران تبريزي باشد و در سال ۹7 و به مناسبت 
تبريز 20۱8 چندين فستيوال ورزشي و ليگ محات 
در رشته هاي مختلف را در اين شهر برگزار كرد و نفرات 

منتخب را براي تيم هاي حرفه اي خود معرفي كرد  . 
خبر انحال باشــگاه تبريــزي در فضاي مجازي 
بــا واكنش منفي شــهروندان مواجه بوده اســت و 
پيشكسوتان ورزش اين شهر نيز اعتقاد دارند كه انحال 
اين باشگاه باعث نابودي فوتبال بومي و بازيكن سازي در 
اين شهر شده و رشته هاي غيرفوتبالي را نيز با تعطيلي 

مطلق مواجه خواهد كرد  . 
دكتر باهر شهردار كانشهر تبريز و دكتر رحيمي 
رييس سازمان ورزش با عملكرد مثبت خود در حوزه 
ورزش محات از مخالفان اين حكم هستند و در شوراي 

شهر نيز با دو سوم آرا باشگاه شهرداري تبريز راي به 
ادامه حيات گرفت، اما شنبه گذشته فرمانداري تبريز 

راي به انحال داد  . 
به نظر مي رســد فوتبالي هاي تبريز قرار نيست 
ســال بي تنشي را پشت ســر بگذارند و بعد از اينكه 
محمدرضا زنوزي ســه تيم حرفه اي اين شهر را وارد 
بخش خصوصي خود كــرد فرمانداري تبريز راي به 
انحال تنها تيــم بومي محور گرفته كه باعث ايجاد 
موجي از نااميدي و ناراحتي در بين جوانان ورزشكار 

اين شهر شده است  . 
در تمامي استان ها و كانشهرها مسووان تاش 
در گسترش ورزش همگاني دارند و يكي از اصل هايي 
است كه بايد رعايت و سرمايه گذاري شود ولي متاسفانه 
در شهر تبريز كه قطب بزرگ ورزش كشور به شمار 
مي رود در كمال تعجب با بي برنامگي و كج انديشــي 
راي به انحال تاريخ ورزش اين شهر داده شده است  . 
با واكنش هاي مردمي در فضاي مجازي اين اميد هست 
كه اين راي در روزهاي آتي شكسته و شهرداري تبريز 

به بقاي خود ادامه دهد  . 

آخرين اخطار كميته اخاق به علي كفاشيان
رييس سابق فدراسيون احضار شد

كميته اخاق فدراسيون فوتبال به نايب رييس فدراسيون فوتبال بابت پرونده حق 
پخش تلويزيوني بازي هاي مقدماتي جام  جهاني آخرين اخطار را داد  .  پرونده ناپديد 
شدن حق سيگنالي كه در زمان رياست فدراسيون علي كفاشيان با يك شركت 
تايلندي به نام MP&silva بسته شده همچنان در كميته اخاق باز است و هنوز 
تكليف اين پرونده و پولي كه معلوم نيست به حساب چه كسي واريز شده مشخص 
نيست  . در اين مدتي كه كميته اخاق به اين پرونده ورود كرده، علي كفاشيان و 
عباس ترابيان در چند نوبت در كميته اخاق حاضر شده اند و در آخرين جلسه اي 

كه گذشت قرار بر اين شده بود كه نايب رييس فدراسيون فوتبال در جلسه بعدي 
مدارك خود را تحويل كميته اخاق دهد  .  در همين راســتا كميته اخاق تا روز 
چهارشنبه هفته جاري به علي كفاشيان فرصت داده است تا آخرين دفاعيات خود 
را بابت پولي كه به دست فدراسيون فوتبال نرسيده انجام دهد  . حق پخش مذكور 
مربوط به بازي هاي مقدماتي جام جهاني 20۱۴ است و به دليل تحريم ها فدراسيون 
طي توافقي با شركت تايلندي شماره حساب يك فرد معتمد در تايلند را به آنها 
مي دهد تا پول از اين طريق به دست فدراسيون برسد و درحالي كه شركت فوق 
مدعي است كه اين پول را پرداخت كرده اما كفاشيان و ترابيان مسووان وقت آن 
زمان فدراسيون مدعي هستند كه چنين پولي به دست شان نرسيده است  . بايد ديد 

تا روز چهارشنبه كفاشيان چه دفاعياتي از خود به كميته اخاق تحويل مي دهد  .

چالش
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يك حكم شــوكه كننده از كميته اخاق براي دو حرف و حدیث
باشگاه ذوب آهن و سپيدرود رشت ارسال شده است  . 
محسن مسلمان بار ديگر ممنوع از بازي شده است  . او 
كه در ادوار مختلف ليگ برتر حاشيه هاي زيادي داشته، 
اين بار با جدايي از پرسپوليس و رفتن به ذوب آهن، 
پس از اينكه گفته مي شد احتماا مي خواهد دوباره به 
اوج برگردد، حاا از سوي كميته اخاق ممنوع الفعاليت 

شده است  . 
حسين كعبي بازيكن باسابقه سپيدرود هم ديگر 
بازيكني است كه فعا اجازه بازي ندارد  . كميته اخاق 
معموا در پرونده هايي حكم صادر مي كند كه براي 
خارج از مستطيل سبز فوتبال باشند و بايد ديد دليل 
اين حكم موقت براي اين بازيكنان چيست اما مسووان 

ذوب آهن هم از اين حكم شوكه هستند و مي گويند 
تاششان براي يافتن مسووان فدراسيون فوتبال 

فعا بي نتيجه بوده است  . 
كميته اخاق طي دو بيانيه و گفت وگو همچنان 

شائبه در خصوص دايل محروميت محسن مسلمان را 
افزايش داده تا بازار شايعات در اين خصوص داغ شود  . 
محسن مسلمان و حواشي ادامه دار اين بازيكن حتي 
بعد از جدايي از پرسپوليس، او را به تيتر يك رسانه ها 

تبديل كرده است  . 
خبر عجيب و شبانه شنبه شب گذشته به محروميت 
او و البته حســين كعبي اختصاص داشت  . در مورد 
محسن مسلمان اما شايعات به شدت افزايش يافت  . از 
ماجراي خالكوبي او تا شايعاتي باورنكردني در فضاي 
مجازي درباره شرط بندي و پرونده سابق اين بازيكن 
در دادسرا! شايعاتي كه با توجه به بيانيه پرابهام كميته 
اخاق همچنان رو به افزايش است و هيچ سرنخي از 
آن موجود نيســت تا به طور قطع بتوان درباره آن به 

پاسخ روشني دست يافت  . 
خالكوبي��

اولين شايعه درباره دليل اين محروميت به خالكوبي  
هافبك ذوب آهن مربوط است ؛ جايي كه روي دستانش 
بعد از فوت  هادي نوروزي عدد 2۴ را ثبت كرد و بعد 
از آن به تعداد آن افزود به نام اقوام و  .  .  . هم رســيد  . با 
اين حال بعيد اســت دليل اين محروميت خالكوبي 
برترين  هافبك از حيث پاس گل باشــد  . در همين 
ليگ از فصول گذشــته اپيدمي خالكوبي بازيكنان 
افزايش يافته و تقريبا هيچ تيمي نيست كه بازيكني 
با خالكوبي نداشته باشد  . سهل گرفتن سازمان ليگ و 
كميته انضباطي هم باعث شد تا طي ديدارهاي اخير 
كاما اين موضوع عادي شود و حتي سوژه اي جذاب 

براي عكاسان هم تلقي نشود  . 
شكايت�امير�قلعه�نويي��

حســين كعبي اما خيلي زود نسبت به اين حكم 
واكنش نشــان داد و گفت تنها دليلي كه به ذهنش 
مي رسد به ماجراي درگيري لفظي با امير قلعه نويي 
و شــكايت اين مربي از او مربوط اســت  . ســال ۹۳ 
حسين كعبي بازيكن اسبق پرسپوليس و تيم ملي، 
اظهاراتي را عليه قلعه نويي ســرمربي وقت استقال 
مطرح كرد  . كعبي كه هم اكنون در ســپيدرود رشت 
توپ مي زنــد، پس از اظهارات جنجالي جواد نكونام 
در آن زمان عليه قلعه نويي، گفته بود: حرف هاي جواد 
عين واقعيت است و غير از قلعه نويي، هشت نفر ديگر 
از مربي گرفته تا مديرعامل باشگاه، دارند به فوتبال 

ايران ظلم مي كنند  . 
به دنبال انتشار اظهارات كعبي، قلعه نويي از او به 
دادســراي فرهنگ و رسانه شكايت كرد و پرونده در 
دست رسيدگي و بررســي شعبه دوم بازپرسي قرار 
گرفت  . نهايتا كعبي اسفند سال ۹۳ به دنبال احضار به 
دادسرا، در شعبه بازپرسي حضور يافت و توضيحات 
خود را در خصوص اين شكايت كه تحت عناوين اتهامي 

افترا، توهين و نشر اكاذيب مطرح شده بود، ارائه كرد  . 
شعبه بازپرسي پس از استماع توضيحات كعبي، براي 
او قرار تامين مناسب صادر كرد و كعبي هم با توديع 

قرار صادره، آزاد شد  . 
شرط�بندي��

غيرباورترين موضوع و شايعه در خصوص محروميت 
اين بازيكن و حسين كعبي در فضاي مجازي، دست 
داشتن آنها در ماجراي شرط بندي است! خبري كه 
به راحتي مي تــوان آن را رد كرد  . هرچند بحث داغ 
شــرط بندي طبق چند وقت اخير و خصوصا بعد از 
صحبت هــاي علي دايي داغ شــده و حتي در فصل 
گذشته با نتايج عجيب و غريب صباي قم اين مساله 
بار ديگر به بحث اصلي فوتبال ايران تبديل شده بود، 
با اين حال بعيد و غيرقابل باور است كه ستاره سابق 
پرسپوليس و  هافبك كنوني ذوب آهن در اين مساله 
نقشي داشته باشد و كاما اين موضوع مردود است  . 

ماجراي�فرحزاد�و�فريادهاي�مسلمان!��
ابتداي ليگ گذشته بود كه شايعاتي در خصوص 
دستگيري چند فوتباليست در يكي از سفره خانه هاي 
شــمال تهران داغ شد  . بعد از آن اسامي مخففي كه 
»م – م« هــم يكي از آنها بود به ميان آورده شــد ؛ 
اســم مخففي كه همه را به سمت محسن مسلمان 
مشكوك كرد  . هافبك مورد اعتماد آن روزهاي برانكو 
و پرسپوليس دقايقي بعد از جدال با سايپا روبه روي 
خبرنگاران قرار گرفت و تنها به گفتن اين جمات براي 
مبرا كردن خود اكتفا كرد: گفته اند »م  . م« را در يك 
سفره خانه گرفته اند  . هركسي گفته من به سفره خانه 
رفته ام و چنين كاري كرده ام، جرات داشته باشد و اسم 
بگويد  . عادت كرده ام كه هميشه قبل از فصل و قبل از 
بازي ها اين مسايل را درباره ام مطرح كنند  . قبل از بازي 
هم گفته بودند ذوب آهن براي من مشكل ايجاد كرده 
و نمي توانم بازي كنم اما ديديد كه امروز بازي كردم  . 
در ســايت ها هم نوشته بودند در يك مهماني م - م، 
ك - د، پ -ص و  .   .   . را گرفته اند  . گفته اند كه ميم ميم 
من هستم اما آمدم كه بگويم كساني كه اين موضوع 
را مطرح كرده اند، وجود داشته باشند و اسم بگويند  . 
هر كسي يا هر سايت و خبرگزاري اي كه آمده و اين 

حرف را زده، بگويد منظورش چه كسي بوده است  . 
اين ماجرا اما مربوط به ابتداي ليگ شانزدهم است 
و شايد تاريخ آن با حكم كنوني كميته اخاق همخواني 

نداشته باشد  . اما بيانيه كميته اخاق شنبه شب گذشته 
و كدهايي كه در آن وجود داشته، قديمي بودن ماجرا 
را تاييد مي كند: »به دليل عدم توجه به احكام صادره 
اين كميته و همچنين عدم توجه به قوانين و تذكرات 
و اخطارهاي كميته هاي قضايي كه نقض آشكار قوانين 
اخاقي محسوب مي شــود و همواره با ضمانت اجرا 
همراه است به اطاع مي رساند درخصوص تخلفات 
سابق آقايان محسن مسلمان و حسين كعبي احكامي 
صادر گرديده كه متاسفانه باوجود چند نوبت اخطار به 
اين دو بازيكن، توجهي نكرده اند  . لذا نامبردگان از يوم 
جاري تا اطاع ثانوي، از حضور و شركت در مسابقات 

رسمي محروم هستند  .«
در اين حكم اشاره به »تخلف سابق« و »بي توجهي 
به اخطارها در چند نوبت« شايد كليدواژه هايي باشد كه 
موضوع را به همان اتهام قبلي مرتبط كند  . با اين حال 
همچنان هر دو بازيكن از دليل اين محروميت اظهار 
بي اطاعي مي كنند و به دنبال راهي براي دستيابي به 

دليل حكم هستند  . 
قليان�گيت�در�امارات!��

دليل پاياني اما مربوط به فصل گذشته است  ؛ جايي 
كه عكسي از ستاره هاي استقال و پرسپوليس به طور 
همزمان در حال كشيدن قليان منتشر شد  . وريا غفوري 
و محسن مسلمان به كميته اخاق و انضباطي رفتند و 
بعد از نوشتن ندامت نامه و جريمه مالي از محروميت 
نجات يافتند  . با اين حال گفته مي شود كميته اخاق 
جريمه اي ۳0 ميليون توماني براي اين بازيكنان در 
نظر گرفته بود  . مسلمان به خيال اينكه اين جريمه 
توسط باشگاه پرسپوليس پرداخت مي شود نسبت به 
آن بي تفاوت ماند و گفته مي شود اكنون اين مساله 
منجر به محروميت او شــده است و با پرداخت اين 

مبلغ محروميت او كان لم يكن خواهد شد  . 
اين در حالي اســت كه كميته اخاق فدراسيون 
فوتبال درباره محروميت محسن مسلمان و حسين 
كعبي اطاعيه جديدي را صادر كرد  . در اين اطاعيه 
آمده اســت: »جهت تنوير افــكار عمومي به اطاع 
مي رساند موضوع محروميت نامبردگان هيچ ارتباطي 
به شايعات مطرح شده در فضاي مجازي نظير خالكوبي 
و شرط بندي ندارد  . لذا پرونده مربوط به اين دو بازيكن 
به صورت محرمانه در كميته اخاق فدراسيون فوتبال 

قرار دارد  .«

محروميت مسلمان و كعبي از بازي تا اطاع ثانوي

گمانه زني درباره حكم كميته اخاق
كوتاه از جهان
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اخراج خواهران منصوريان از راديو به علت پوشش نامناسب!
ايسنا- خواهران منصوريان كه شنبه شب گذشته براي مصاحبه به سازمان 
صداوسيما دعوت شده بودند، به دليل پوشش نامناسب از پخش راديو اخراج شدند  .  
ساعت 20:۳0 شب شنبه شب گذشته خواهران منصوريان )سهيا و شهربانو( 
براي مصاحبه ورزشي و با دعوت رسمي به يكي از برنامه هاي راديو ورزش دعوت 
شده بودند كه نامبردگان پس از حضور در استوديو و سالن انتظار پخش راديو 

با دستور حراست سازمان صداوسيما و با ادعاي پوشش نامناسب از ساختمان و 
محوطه صداوسيما اخراج شدند  .  شهربانو منصوريان با انتقاد از اين موضوع اظهار 
كرد: لباس هاي ما مشكلي نداشت و با بي احترامي مسووان حراست از ساختمان 
اخراج شديم  . ما به دليل اينكه در برنامه راديو ورزش با لباس ورزشي رفته بوديم 
ما را اخراج كردند  . او مي گويد كه آنها را از سالن انتظار ساختمان راديو به بيرون 

هدايت كرده اند و اجازه حضور در برنامه راديويي را نداده اند  . 

بدون شرح



حمله متفقين به ايران
ششم آگوســت 1941 )15 امرداد 1320(، پس از رسيدن 
افراد لشكر 9 هند مركب از نظاميان انگليسي و هندي به بصره 
و 18 روز پس از صدور التيماتوم هاي لندن و مســكو خطاب به 
ايران، انتوني ايدن وزير خارجه وقت انگلستان پارلمان اين كشور 

را براي حمله نظامي به ايران )تلويحا( توجيه كرد . 
ايدن كه در اين روز در جلسه پارلمان حاضر شده بود گفت 
ايران به ســنگرگاه ستون پنجم آلمان تبديل شده و گروهي از 
آلماني ها با برنامه و طرح ويژه به ايران اعزام شده اند و خودرا براي 
ضربه زدن به منافع حياتي و ديرين انگلســتان آماده مي كنند، 
بســياري از ايرانيان از جمله برخي مقامــات دولتي را با خود 
همراه ســاخته اند و ايرانيان فارغ التحصيل مدارس عالي آلمان 
هم با آنان هستند . ايران كه طبق گزارش هاي دريافت شده، با 
هيتلر ساخت و پاخت هاي نظامي محرمانه دارد به صورت يك 
مركز نظامي و جنگ نامرئي عليه ما درآمده اســت . ايدن بدون 
وارد شدن به جزييات )زيرا جلسه پارلمان علني بود( خطاب به 
نمايندگان گفت: تنها به اين رقم توجه و روي آن تامل كنيد كه 
در ســال جاري )1941(، دانشكده افسري ارتش ايران يك هزار 

فارغ التحصيل داشته است.
مورخــان تاريخ جنگ جهانــي دوم عموما در تاليفات خود 
نوشته اند كه با وجود انتشار مذاكرات جلسه پارلمان انگلستان 
در روزنامه هاي اين كشور كه بايد مقامات دولت ايران آن را يك 
هشدار تلقي و كشور را آماده دفاع مي كردند، در تهران حركتي 
مشاهده نشد و امور حالت عادي را از دست نداد و اين وضعيت 
دال بر آن است كه مقامات مربوط، جزييات اظهارات ايدن و منظور 
از آن را به رضاشاه كه فرمانده كل قوا نيز بود منتقل نكرده بودند! . 
روزنامه هاي تهران كه عمدتا اخبار خارجي خود را از خبرگزاري 
تحت كنترل دولت )آژانس پارس( دريافت مي كردند، از انتشار 
مشروح مذاكرات پارلمان انگلستان غفلت كرده بودند و يا تعمد 
داشتند كه راه خيانت بازماند و افراد ارتش انبوه ايران زماني كه 
به آنان نياز بود مرخص شدند و به خانه هايشان رفتند و كشور 
بزرگ و كوهســتاني ايران توسط چند هزار نظامي درجه دوم و 
فرسوده خارجي و بدون مقاومت چشمگير اشغال شد و مسير 

تاريخ آن تغيير كرد . 

روحاني حقايق را مي گويد؟!
محمدرضا ستوده

متن احتمالي ســخنراني روحاني در 
مجلس؛

سام به ملت و نمايندگان ملت 
بنا به خواســت شما نمايندگان مردم 
امروز به مجلس آمدم تا حقايقي را براي شما 

و ملت ايران كه نمايندگان برومندي چون شما دارند بيان كنم.
ملت ايران و نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسامي

وضع اقتصادي كشور مساعد نيست. بازار ارز متاطم است. بازار 
سكه و طا ملتهب است. قدرت خريد مردم پايين آمده. نرخ تورم 
باا رفته. مردم اميد به زندگي ندارند. آينده براي ملت ايران مبهم 
است. فقر بيداد مي كند. كارخانجات يك به يك در حال تعطيلي 
هستند. بيكاري به بااترين حد خود رسيده. از همه جاي كشور 
همه چيز قاچاق مي شــود. آب نداريم. برق نداريم. باران نداريم. 
ارز نداريم. پول نداريم. ضعيف ترين پول ملي در جهان را داريم. 
مردم از اوضاع شان راضي نيستند. نخبه ها از كشور رفته اند. فقط 
آقاي محسن رضايي باقي مانده. پوشك و شيرخشك ناياب است. 
سيگار مارلبرو »گلدتاچ« پاكتي 22 هزار تومن. ريمل 80 هزار 
توماني 200هزار تومان. تخمه آبليمويي سنجابك از 1700 تومان 
به 3500 تومان رسيده. تخم مرغ شانه اي 20 هزار تومان. تخم 
بلدرچين، تخم كفتر، تخم شترمرغ، تخم كدو، تخم هندوانه، تخم 
شربتي، چهارتخمه و همه تخمه ها ناياب و گران شده. تنها تخمي 

كه فراوان و ارزان است، تخم فساد است!
 فســاد در بين مســووان، در جمع مسووان، در دورهمي 
مسووان، در مهماني مسووان، در خانه مسووان، در خانواده 
مسووان، در عروس ها، دامادها، بزرگان فاميل و خرد و كان، در 

دفتر مسووان و در حساب مسووان بيداد مي كند. 
نمايندگان مجلس: اينها را كه خودمان مي دانيم. شما گفتيد 

كه مي خواهيد حقايق را با ما و مردم در ميان بگذاريد!
روحاني: اينها هم حقايق بود ديگر... آيا چيزي جز حقيقت بر 
زبان راندم؟! من گفتم حقايق را با مردم در ميان خواهم گذاشت 

كه در ميان گذاشتم!
نمايندگان: به راستي كه شما انساني راستگو اما ناقا هستيد. 

شما ما را گول زديد اما دروغ هم نگفتيد.

واكنش شهرام ناظري به اقدام شجريان؛
با كنسرت  خياباني دار ارزان مي شود؟

شــهرام ناظري گفت: »به شخصه با هر رويداد و اتفاقي كه 
باعث خوشحالي مردم شود موافق هستم اما سوال من اين است 
كه آيا با برگزاري اين كنسرت ها در خيابان مشكات مردم حل 
مي شود .«به گزارش ايســنا، شهرام ناظري نيز مانند بسياري 
از هنرمندان ديگر حوزه موســيقي به برگزاري كنسرت هاي 
خياباني واكنش نشان داد . ناظري اعتقاد دارد هر حركتي كه 
بتواند مردم را خوشــحال كند مثبت اســت اما آيا با برگزاري 
كنســرت هاي خياباني يورو و دار ارزان مي شــود و وضعيت 
معيشتي مردم بهبود مي يابد . وي در واكنش به درخواست براي 
برگزاري كنسرت هاي خياباني از سوي برخي خوانندگان گفت: 
»به شــخصه با هر رويداد و اتفاقي كه باعث خوشحالي مردم 
شود موافق هستم اما سوال من اين است كه آيا با برگزاري اين 
كنسرت ها در خيابان مشكات مردم حل مي شود . آيا مي توانيم 
با برگزاري چنين مراسمي حال مردم را خوب كنيم؟ اميدوارم 

اين اتفاق خوب رخ دهد .«
ناظري ادامه داد: »البته پيشقدم نخواهم شد . پيشنهاد مي دهم 
جوانان اين كار را شروع كنند . اگر جواب داد و عملي بود، ما هم 
در فرصت مناسب در خدمت مردم خواهيم بود . سوال ديگر من 
اين است كه اين مراسم در كدام مناطق شهر تهران عملي است؟ 
يا اينكه اگر اين اتفاق رخ دهد يورو و دار ارزان مي شود؟ مخالف 
نيستم اما سعي مي كنم كه كمي با دقت بيشتري به موضوع نگاه 

كنم اميدوارم بهترين اتفاق رخ دهد .«

از اين بهتر ديگه نمي شه!
مجيــد عابديني راد- تــوي چند روز اخيــر خبر خيلي 
خشنودكننده، يكي حرف از بي شرطي ترامپ بود كه خيلي كيف 
داد و يكي هم حرف نماينده ويژه سازمان ملل در امور يمن كه 
تاريخ 6 سپتامبر رو براي مذاكره صلح در ژنو تعيين كرد . تو دلم 
يه آفرين گفتم و دعا كردم كه اين اقدام براي يك آتش بس سريع 
به كمك آمريكا خيلي زود به ثمر برسه! چون اطاعيه اين نماينده 
ساعت 3 نيمه شب به دستم رسيد كمي ناجور بود كه برم پيش 
آقا رضا و اجبارا تا صبح سعي كردم دوام بيارم . آخرش ساعت 6 
و نيم صبح نون و بساطي گرفتم و رفتم سمت مسافرخونه اي كه 

آقا رضا اونجا كار مي كنه . 
 تازه يكي از مسافرها رو راه انداخته بود كه با خوشرويي اومد 
به استقبالم و گفت: عابد تو انگار به كل خواب و قرارت رو از دست 
دادي!؟ به حتم از قيافه ت معلومه كه شب زنده داري كردي، نه؟ 

گفتــم به جاي اين حرفــا دو تا چايي بيار تا يك ميز مفصل 
بچينيم . برات خبرهاي خوش دارم!

رضا گفت هنوز هيچي نشده نشونه هايي گير آوردي كه ثابت 
مي كنه فكر صلح يمن قطعي است . 

صبر كردم تا چايي ها رو روي ميز بگذاره و بنشينه و بعد گفتم: 
رضا قضيه رفت توي سازمان ملل و اصا تاريخ مذاكره هم روشن 

شد . امسال ديگه به نتيجه خواهد رسيد!
رضا خنده اي ســر داد و گفت: پس بگذار برم از اون شيريني 
كرمانشاهي ها هم برات بيارم كه صبحونمون شاهانه بشه! و قبل 
از بلند شــدن گفت: پس ترامپ از اين راه جواب ظريف رو داده 
كه بهش و به قول هاش نمي شه اعتماد كرد! يك جرعه از چاييم 
رو نوشيدم و گفتم: حاا خيلي تند نرو! ظريف اان يك نشون از 
طرف عربستان براي قبول آتش بس رو مي خواد . يعني آخرش اون 

داستان فشار روي بن سلمان به قوت خودش باقيه.
 رضا وقتي با جعبه شيريني برگشت و نشست گفت: بااخره 
عابد هر جور پيش بره تا يه ماه ديگه مذاكره صلح برقرار مي شه . 
اين خيلي خبر خشنودكننده اي است! كمي شيريني در سكوت 
به همراه چايي خورديم و بعد من گفتم: از همه مهم تر اينكه اقدام 
مشترك ايران و آمريكا براي اولين بار داره به نتيجه مي رسه . هم 
براي دولت ايران كه ابتكار عمل رو داشته يك پيروزي بزرگ هست 
و هم براي ترامپ كه بي چون و چرا روي ايراني ها سرمايه گذاشته و 
پيروز از گود داره بيرون مياد . ترامپ عزيزم عاشق پيروز شدنه! چون 

خودش رو بزرگترين كارگزاري مي دونه كه خدا آفريده!
رضا شــروع كرد به بريدن طالبي و پرپر كردن يه قاچ از اون 
و خيلي سر كيف گفت: آره خود اين اقدام مشترك اولين زمينه 
دوستي براي ترامپ به تلقي در مي اد و شايد بند تحريم ها رو هم 
شل و ول نگه داره، تا بره سراغ حل بقيه گره ها! هر كدوم يه پر 
طالبي خورديم و من كمي هم پنير رو خالي به دهان گذاشتم و 
گفتم: رضا من فكر مي كنم ترامپ اول شيفته اول ظريف شده بعد 
هم آقاي روحاني! بن ســلمان و نتانياهو هم بيچاره ها اان شدن 

نظاره گر كه فردا چه بايي ترامپ مي خواد سر اون ها بياره.
رضــا حرفم رو قطع كرد و همين طور كه ملچ و ملوچش به 
هوا بود گفت: عابد تحريم ديگه بي تحريم! تا يك ماه ديگه ترامپ 
بن سلمان رو هم با آقاي روحاني آشتي مي ده و سفارت عربستان 
هم دوباره در تهران داير مي شه! آخه اون بدبخت ها هم ديگه توان 

جنگ نداشتن! اقتصادشون از ما هم داغون تره!
رضا ســكوت كرد و من گفتم: با اين حســاب بهترين وقته 
كه حرف هاي مقدماتي براي بازگشــت بي قيد و شــرط آمريكا 
به برجام زده بشــه . وقتي يه نشون مســاعدي دريافت شد هر 
دو طرف براي تنظيم يه صلح نامه و بازگشــت آمريكا به برجام 

بشينن پشت ميز!
 رضا كه از شنيدن اين حرف توي پوستش بند نمي شد گفت: 
پس نهايتا تا دو ســه ماه ديگه اوضاع شديدا مي ره رو به بهبود، 
نه؟ و بعد گفتم: خنديد و گفت: پس عابد افتاديم توي يك راه در 

دسترس  يعني از اين بهتر ديگه نمي شد!
 

تنها خبری كه ملت ايران كم داشت!
هومن جعفری- وسط اين همه خبر 
گرانی و تحريم و تجمع و ممنوعيت تردد 
در بعضی شهرها و خبر مذاكره احتمالی 
ترامپ و روحانی در حاشيه مجمع سازمان 
ملل و قصه خبر روزنامه كويتی از پذيرش 
هفت پيش شرط ايران برای مذاكره توسط 
ترامپ و قضيه  گران تر شدن كااها و نداشتن قطعه و زمينگير شدن 
50 هزارخودرو در كارخانه های سايپا و ايران خودرو و قصه سوال از 
رييس  جمهور در مجلس و استيضاح وزير رفاه و آغاز تحريم ها از 
امروز و كاهش قيمت دار در روز گذشته و نقش يك وزير كابينه 
در استيضاح وزير ديگر و حذف دار مسافرتی و اضافه شدن پنج 
فروند هواپيمای جديد به ناوگان هوايی كشور و درخواست اردوغان 
از مردم تركيه برای خريد لير و لبيك گفتن ايرانيان به ايشان و اعام 
خبر ساخته شدن يك ويای بزرگ وسط باغ وحش مشهد و خبر 
ادعای بی گناهی متهمان ثامن الحجج ، مملكت فقط اين را كم داشت 
كه بشنود خواهران منصوريان را به جرم پوشيدن لباس ورزشی برای 
حضور در يك برنامه راديويی از صداوسيما بيرون كردند! گفتيم 
تشكری از دوستان داشته باشيم كه ستون امروز ما را هم پر كردند. 

يعنی وسط اين هاگير واگير فقط اين را كم داشتيم.

سخنگوی قوه قضاييه:
معاون ارزی بانک مركزی بازداشت شد

سيد احمد عراقچی،  معاون ارزی بانك مركزی بازداشت شد.
به گزارش فارس، حجت ااســام محســنی اژه ای در ادامه 
رسيدگی به پرونده اخالگران در نظام پولی و بانكی كشور پرونده 
سه نفر از كسانی كه تكميل شده بود با صدور كيفر خواست به دادگاه 

ارسال شد و ان شاء اه به زودی دادگاه آنها شروع خواهد شد.
او ادامه داد: امروز )روز گذشته(چند نفر از جمله معاون ارزی 
بانك مركزی )شنيدم اخيرا كنار گذاشته شده بود(، يك نفر از 
كارمندان يكی از معاونان رييس جمهور و چهار نفر از داان ارزی 
كه در اين خصوص فعاليت غيرمجاز داشتند، تحت تعقيب قرار 
گرفتند و بازداشت شدند.محسنی اژه ای افزود: همچنين يك صراف 
غير مجاز نيز احضار و پس از تحقيقات و تفهيم اتهام با قرار بازداشت 

موقت روانه زندان شد.

جهانهايكتابخانهبهترين
جهانهايكتابخانهزيباترينوترينقديميازتصاويري،جهانمختلفنقاطبهسفربا،ايتالياييعكاس،ليستريماسيمو
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تقويمتاريخ

مديرمسئول محترم روزنامه »جهان صنعت«
به دنبال درج خبري در صفحــه اول آن روزنامه در تاريخ 
97/05/14 با عنوان »ليست پرداختي ها در وزارت ارشاد خاك 
مي خورد، آقاي وزير! يارانه مطبوعات كجاست؟ به  منظور تنوير 
افكار عمومي، خواهشمند است وفق قانون مطبوعات نسبت به 
انتشار توضيحات زير با همان تيتر و اندازه در همان صفحه به 

شرح ذيل اقدام فرماييد:
1- به منظور كاهش التهاب در بازار كاغذ، كارگروه كاغذ با 

برگزاري جلسات مستمر تصميمات زير را اتخاذ كرده است:
- تمامي كاغذهاي مربوط به حوزه چاپ و نشــر شامل 
كاغذهاي چــاپ و تحرير، كاغذهاي گاســه و همچنين 
كاغذهاي بالكي مشمول تخصيص ارز حمايتي مصوب براي 
واردات شدند. قابل توجه است تمامي كاغذهايي كه بعد از 
تاريخ 97/2/1 به گمركات كشــور انتقال يافته اند، مشمول 
ارز حمايتي مورد اشــاره بانك مركزي شــده اند و در مورد 
كاغذهايــي هم كه قبل از اين تاريخ وارد گمركات كشــور 
شــده اند، از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي تمهيداتي 
انديشيده شد تا مشمول ارز گمركي حمايتي مذكور شوند. لذا 
از تاريخ 97/3/29 كاغذ بدون واسطه و با ارز حمايتي مصوب 
وارد بازار شده است. ضمن اينكه تعرفه گمركي واردات كاغذ 
اعم از مطبوعات و نشر به منظور حمايت از مصرف كنندگان 

به ميزان 5 درصد به مدت دو سال ثابت ماند.
- براساس بند 5 جلسه مورخ 97/05/03 كارگروه كاغذ 

مقرر شــد به دليل محدوديت هاي موجــود با معرفي اين 
وزارتخانه، روزنامه هاي بزرگ و موسســات مرتبط با حوزه 
مطبوعات و نشــر، راسا به تامين كاغذ مورد نياز خود اقدام 
كنند ضمن اينكه مذاكره گســترده بــا بانك ها براي حل 
مشكات نقدينگي واردكنندگان و تسهيل دريافت ارز مورد 

نياز اقدام مقتضي صورت پذيرفت.
2- در تاريخ مذكور در جلســه فوق العاده كارگروه كاغذ با 
حضور انجمن واردكنندگان كاغذ، نمايندگان حوزه مصرف و 
نماينده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و به منظور ثبات 
بازار كاغذ براي نخستين بار نسبت به نرخ گذاري انواع كاغذ چاپ 
و تحرير، اقدام شد. اين اقدام موجب جلوگيري از سير صعودي 
قيمت كاغذ شــد و در غير اين صورت امروز شاهد قيمتي به 

مراتب بااتر بوديم.
3- از ابتــداي امســال تــا پايــان تيرمــاه، مبلــغ 
165/483/000/000 ريــال بابــت يارانه مطبوعات به اين 
وزارتخانه تخصيص داده شــده اســت كه براساس ترتيب 
ليست هاي ارسالي از معاونت امور مطبوعاتي، مبلغ مذكور 
در مســير پرداخت قرار گرفته اســت. بخشي از اين مبلغ 
مربوط به بدهي هاي گذشته است و مرحله اول پرداخت به 
روزنامه ها طي چند روز آينده محقق خواهد شــد. پرداخت 
مطالبات ماه هاي پيش رو نيز پس از تخصيص اعتبار ازم از 

سوي خزانه انجام مي شود.
4- موضــوع مديريت بــازار كاغذ و تخصيص ارز حمايتي 

به آن از ابتدا دغدغه وزير محترم فرهنگ و ارشــاد اسامي و 
دســت اندركاران وزارتخانه بوده است، به  طوري كه در ابتداي 
امسال با تصويب هيات وزيران، كاغذ مانند مواد غذايي و دارو، 

در شمار كااهاي حمايتي قرار گرفت. 
 توضيح »جهان صنعت«

در جوابيه ای كه توسط مركز روابط عمومی و اطاع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی به روزنامه »جهان صنعت« 
ارسال شده متاسفانه جای چند نكته خالی است كه به اختصار 

به آن اشاره می شود.
1- از اواخر فروردين ماه امســال وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی بودجه ای را به صورت علی الحساب برای پرداخت به 
رسانه ها دريافت كرده است؛ بودجه ای كه مشخص نيست چرا 
با گذشــت بيش از پنج ماه از سال جديد هنوز به مطبوعات 

اختصاص نيافته است.
2- در توضيح مركز روابط عمومی و اطاع رسانی صحبت 
از بدهی به ميان آمده اما اشــاره نشده به كدام رسانه و به چه 

مبلغی.
3- بيش از سه ســال است كه بودجه يارانه مطبوعاتی 
صرف طرح شكســت خورده اشتراك شــده و در اين ميان 
ســهم مطبوعات مستقل از بين رفته اســت. متاسفانه در 
شــرايطی كه قيمت كاغذ سر به فلك كشيده، هيچ كدام از 
عملكردهای ادعايی وزارت ارشاد و كارگروه كاغذ مثمر ثمر 

واقع نشده است.  

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري اواخر تيرماه اعام كرد يك ميليون و 
440 هزار نفر در بهار امسال به ايران سفر كردند كه 
اين آمار نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 
30 درصد رشد داشته است ؛ عددي كه با توجه 
به رشد منفي سال 96 و اظهارات تورگردان ها 
درباره  افزايش تعداد تورهاي كنسل شده پس 
از اعتراضات زمستان گذشته و خط و نشان هاي 
ترامپ عليه ايران، دور از انتظار است . محب خدايي 
مي گويد عراقي ها بهار امسال 75 درصد بيشتر به 
ايران سفر كردند آن هم با انگيزه  تجارت، درمان 
و زيارت . با اين شرايط به نظر مي رسد بي ثباتي 
بازار ارز در ايران دست كم به مذاق همسايه غربي 

خوش آمده است . 
محمدمحب خدايي، معاون گردشــگري 
كشور اين آمار را چندان دور از انتظار و عجيب 
ندانســته و به ايسنا گفته است: ما آمار ورود 
مسافران خارجي را از پليس مهاجرت و اتباع 
خارجي مي گيريم، اين آمارها اصا در اختيار 
ما نيست كه بخواهيم بسازيم .  او توضيح داده 

اســت: آمارهايي كه پليس مهاجرت و اتباع 
خارجي در اختيار ســازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشــگري قرار داده نشان 
مي دهد در سه ماه نخست امسال عراقي ها 75 
درصد، از جمهوري آذربايجان و افغانستان به 
ترتيب 30 و 28 درصد و از تركيه 24 درصد 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بيشتر 
به ايران سفر كردند . معاون گردشگري در عين 
حال گفت: سفر اروپايي ها در اين مدت به ايران 
نيز 24 درصد كمتر شده است كه مشكاتي در 
بيمه اين مسافران به خاطر تحريم ها وجود دارد 

كه دنبال راه حلي براي اين مشكل هستيم . 
آمارها براساس تعريف سازمان جهاني  �

جهانگردي است
خدايي در واكنش به غيرواقعي دانستن رشد 
ســفر خارجي ها در بهار امسال، توضيح داده 
است: »با وجود آنكه سال 95 سفر گردشگران 

خارجي به ايران منفي بود اما در پايان ســال 
96 چهار درصد در ورود رشد داشتيم كه سه 
ماه ابتداي امسال به 30 درصد رسيد . درمان 
و تجارت همچنان جذاب ترين شاخص براي 

كشورهاي همسايه است .«
او در پاســخ به اين پرسش كه با توجه به 
تردد آزاد و بدون ويزا براي عراقي ها در منطقه 
آزاد اروند كه گاه به نيم روز مي رســد، آيا اين 
گروه نيز جزو آمار گردشگران حساب شده اند، 
گفته است: »تعريف سازمان جهاني جهانگردي 
از گردشگر كاما مشخص است و آمارهايي كه 
اعام مي شود دقيقا بر آن اساس است . بااخره 
آن عراقي كه براي خريد به منطقه آزاد اروند 
سفر مي كند انگيزه تجارت دارد و پولي را به 
چرخه و زنجيره اقتصادي كشــور وارد كرده 

است، پس مي توان آن را گردشگر دانست .«
او ســپس به آمار سال 96 و سفر بيش از 

پنج ميليون و 140 هزار گردشــگر به ايران 
اشاره كرده و گفته: »يك ميليون و 100 هزار 
تن از اين آمار نيروي كار بوده اند كه مجموعا 
4 درصد رشد را در ورود گردشگر براي سال 

گذشته به همراه داشته اند .«
خدايي همچنين درباره نحوه محاسبه 10 
ميليارد دار درآمد گردشگري ايران در سال 
گذشته با وجود خأ حساب اقماري و مشخص 
نبودن هزينه كرد گردشگران خارجي در ايران 
توضيح داد: »متوسط هزينه كرد هر گردشگر 
خارجي بر اســاس تعريف شــوراي اقتصاد 
جهاني 680 دار است كه اين مبلغ به صورت 
غيرمستقيم 1340 دار است كه با توجه به 
سفر 5 ميليون و 140 هزار گردشگر خارجي 
به ايران، ميزان درآمد حاصل شــده مشخص 
خواهد شد . به هر حال اين يك زنجيره كامل 
است كه متاسفانه برخي فقط قسمت هتل آن 
را درنظر مي گيرند و به درآمدي كه از اين طريق 
در حمل و نقل و ساير بخش ها ايجاد مي شود، 

توجهي ندارند .«

حسن وارسته نويسنده سريال هاي طنز 
درباره شوخي هاي اســتندآپ كمدي هاي 
»خندوانه« مي گويد اين شــوخي ها حتي 
براي خلــوت و دورهمي هاي زنانه و مردانه 

نيز مناسب نيست . 
وي در گفت وگو با مهر با اشاره به برنامه 
»خندوانــه« و اســتندآپ هاي »خنداننده 
شــو« كه از شبكه نسيم روي آنتن مي رود، 
بيان كرد: برخي از اين استندآپ ها تبديل 
به خاطره گويي صرف شده است و چيزي از 

كمدي و طنز در آنها وجود ندارد . 
او با اشــاره به هــدف خنداندن در اين 
استندآپ ها گفت: در برخي از شوخي هاي 
»خنداننده شــو« به شكل غيرمستقيم به 
فضاي اروتيك اشــاره مي شود درحالي كه 
به هر قيمتي خنداندن درســت نيست . اگر 
قرار بود كمدي ها به اين شكل باشد ما هم 
مي توانيم در سريال هاي نمايشي سراغ چنين 
رويكردي برويم و به راحتي مردم را بخندانيم 

اما اين كار درست نيست . 
اســتفاده از شــوخي هايي كه در  �

دورهمي هاي زنانه و مردانه هم مناسب 
نيست

نويســنده فصــل دوم، ســوم و چهارم 
»پايتخت« اظهار كرد: ما نوعي هنجارهاي 
عرفي و شرعي داريم كه اين هنجارها اجازه 
نمي دهد به هر قيمت به ســمت خنداندن 

مخاطــب برويم اما گاهي در شــوخي هاي 
نوجوانان و جواناني كه براي اســتعداديابي 
در زمينه اســتندآپ كمدي به »خندوانه« 
مي آيند، مي بينيم از لطيفه ها و كنايه هايي 
استفاده مي شود كه در خلوت زنانه و مردانه 

هم كاربردشان مناسب نيست . 
او با اشاره به شوخي هاي اين برنامه يادآور 
شد: ابتذال يعني »بيش از اندازه« و از بذل 
مي آيــد و در »خندوانه« روي بعضي نكات 
تاكيد »بيش از اندازه« مي شــود كه همين 
تاكيد مخاطب را نسبت به يك واژه به تعابير 
ديگري سوق مي دهد . تاكيد به گونه اي روي 

يك كلمه صورت مي گيرد كه ذهن تحليل 
مي كند حتما شخص از به كارگيري اين واژه 

منظوري داشته است . 
نويسنده »دودكش« با اشاره به ظرافت 
طنز عنــوان كرد: مــا در محدوديت هاي 
رسانه اي قرار داريم ولي همين محدوديت 
باعث خاقيت هاي ما شــده است به طور 
مثال دوره اي موســيقي هاي لس آنجلسي 
گوي ســبقت را از جامعه ما ربوده بود اما 
حاا در دل محدوديت ها، موســيقي هايي 
ساخته شد كه قوي تر از آثار لس آنجلسي 

است . 

بچه هايي كه استندآپ كمدي هاي  �
»خندوانه« را اجرا مي كنند چارچوب هاي 

اخاقي را نمي شناسند
او با اشاره به اينكه عوامل برنامه »خندوانه« 
بايــد به بچه ها آموزش بدهنــد، عنوان كرد: 
بچه هايي كه براي اجراي اســتندآپ كمدي 
به »خندوانه« مي آيند چارچوب هاي اخاقي 
رسانه ملي را نمي شناسند و اين خط قرمزها 
را بايد به آنها توضيح داد . اين نويسنده اضافه 
كرد: البته ما گاهي مي بينيم خود عوامل برنامه هم 
سخناني مي گويند و به مسايلي اشاره مي كنند كه 

باعث تعجب بيشتر است .
 من آدم دگمي نيستم ولي به هرحال برنامه 
توليدي است و كار طنز ظرافت هايي نياز دارد 
كه مهارت مي خواهد و اينجاســت كه اهميت 
نويسنده كه متن كاري را مي نويسد مشخص 
مي شود كه چقدر مي تواند روي لبه تيغ راه برود 
و مرزها را رد نكند . او در پايان با اشاره به تاش 
عوامل »خندوانه« بيان كرد: عوامل »خندوانه« 
تاش مي كنند و زحمت مي كشند تا برنامه اي 
بسازند كه مخاطب آن را دوست داشته باشد 
اما كيفيت دارد فداي كميت مي شود . اين برنامه 
توانسته هنرمندان و افراد جديدي را وارد عرصه 
طنز كند و اين خوب است و ما نبايد يادمان 
برود كه در مراحل كودكي استندآپ هستيم 
و خوب است از همين مراحل چارچوب ها را 

رعايت كنيم . 
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