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رهبر انقالب: 
از تصميم سران قوا حمايت می کنم

سرمقاله یادداشت

تکرار يك سناريوی معمولی
حميد تهرانی- همين چند روز پيش برخی مقامات 
كش��ورمان از برخورد خشن نيروهای امنيتی- انتظامی 
فرانسه با معترضان موسوم به جليقه زردها انتقاد كردند 
و گفتند كه با اين كارنامه س��ياه، مقامات فرانسوی حق 
انتقادهای حقوق بشری از ساير كشورها را ندارند. در مواقع 
ديگر نيز در مورد برخورد پليس با معترضان اروپايی و يا 
ديگر كشورها، رسانه های دولتی ايران معموال خبر را با آب 
و تاب فراوان بازتاب می دهند و مقامات كشورمان زبان به 
نصيحت می گشايند كه الزم است حقوق بشر رعايت شود 
و حكومتی ها صدای اعتراض مردم را بشنوند و به آن احترام 
بگذارند. در تمام كشورها نيز معموال وقتی اعتراض های آرام 
تداوم پيدا می كند و پليس برای مقابله با اين اعتراض ها وارد 
عمل می شود، اعتراض ها به خشونت كشيده می شود و 
معترضان دست به تخريب اموال عمومی می زنند. نيروهای 
امنيتی نيز با سالح های گرم و سرد به اين اعتراض ها پاسخ 
می دهند و با شناسايی چهره های اصلی يا تكراری معترض، 
اقدام به بازداشت اين گونه افراد می كنند. اين روالی است كه 
تقريبا در تمام جهان وجود دارد و كشورهای دموكراتيك 
و غيردموكراتيك برای آرام كردن اوضاع به آن متوس��ل 
می شوند.در ايران نيز همين اتفاق به وقوع پيوسته است. 
عده ای از مردم با تصميم فعلی دولت برای افزايش نرخ بنزين 
يا ساير تصميم های دولت و به ويژه تصميم های اقتصادی 
آن مخالف بوده و هستند. اين افراد اكنون به خيابان آمده و 
اعتراض شان را اظهار می كنند. از آنجا كه دولت می خواهد 
همه جا امن باشد و دردسری پيش نيايد ابتدا با زبان و بعد 
با ابزار ديگر تالش می كند معترضان را راهی خانه كند اما 
معترضان به حرف دولت گوش نمی دهند و به همين دليل 
رابطه دو طرف به خشونت می گرايد و همان سناريويی كه 
در كشورهای ديگر رخ می دهد، در ايران نيز تكرار می شود. 
بنابراين جداسازی معترضان از مردم موافق دولت و متهم 
كردن ايشان به اينكه الزاما اين معترضان دست نشاندگان 
بيگانه يا هواداران گروه های مخالف حكومت در خارج از 
كشور هستند چندان عاقالنه نيست. چه، حتی كسانی كه 
دست به تخريب اموال عمومی می زنند ممكن است اصال 
ذات و اصل حكومت را هدف نگرفته باشند بلكه از اين طريق 
بخواهند تصميم دولت يا اقدام نيروهای امنيتی و انتظامی را 
تالفی كنند. از اين بابت شادمانی جمهوری اسالمی ايران از 
به خشونت كشيده شدن تظاهرات و اعتراض های جمعی در 
كشورهای غربی چندان قابل درك نيست. مخصوصا وقتی 
مقامات ايرانی به خويشتنداری در مقابل تظاهركنندگان 
توصيه و از منظر مصلح اجتماعی، رهبران كشورهای ديگر 
را موعظه می كنند اين ابهام به وجود می آيد كه آيا آنان 
اكنون به همان توصيه ها و موعظه های پيشين خودشان 
عمل و از توسل به خشونت در برابر تداوم اعتراض ها پرهيز 
می كنند؟ دست كم در موقعيت كنونی كه به طور رسمی و 
غيررسمی از كشته شدن برخی تظاهركنندگان در جريان 
اعتراض های اخير س��خن گفته می شود، چنين به نظر 
می آيد كه موعظه كنندگان به موعظه های خودشان عمل 
نكرده و نمی كنند. اگرچه در چند روز اخير برخی مخالفان 
خارج از كشور با ديدن اعتراض های مردمی خوشحال شده 
و طمع قدرت، از خود بيخودشان كرده اما هيچ حكومتی با 
اين اعتراض ها ساقط نشده است. حتی در هنگ كنگ كه 
نوعی خودمختاری دارد وقتی اركان حكومتی از حكومت 
مستقر حمايت می كنند بعيد به نظر می رسد كه اعتراض ها 
با هر عمق يا گستردگی به ساختار و استقرار يك حكومت 
لطمه بزند. به همين دليل است كه آينده روشنی در برابر 
مخالفان خارج نش��ين جمهوری اسالمی ايران قرار ندارد 
مخصوصا وقتی نيروهای امنيتی، نظامی و انتظامی كامال 

به حكومت مستقر وفادار هستند.

اثرات کوتاه مدت تورمی
وحيد شقاقی شهری*

 مقايس��ه عوامل تاثيرگذار 
داخلی و خارجی بر بازار اقتصادی 
كشور نشان می دهد كه تاثير 
عوامل بيرونی بر اقتصاد تخليه 
شده و كشور مصونيت نسبی در 
مقابله با وقايع و رويدادهای بيرونی پيدا كرده است. در 
اين خصوص می توان به احتمال شكل گيری جنگ 
نظامی با ورود ناوهای آمريكايی به خليج فارس اشاره 
كرد كه نتوانس��ت انتظارات بازار را به سمت افزايش 
قيمت ارز و افزايش سطح عمومی قيمت ها هدايت 
كند. از اين رو به نظر می رس��د بازار اقتصادی كشور 
در برابر رخدادهای سياسی و عوامل خارجی مصونيت 
 كامل پيدا كرده و انتظارات تورمی بازار را به نفع آنها 
تغيير نمی دهد.در عين حال بنزين به عنوان يك رخداد 
درونی و يك شاخص تاثيرگذار بر هزينه های مصرفی 
مردم، انتظارات تورمی بازار را به سمت ايجاد تكانه های 
موقتی و كوتاه مدت در ساير بازارها هدايت كرده است. 
انتظار بر اين است كه تكانه های ناشی از افزايش قيمت 
بنزين انتظارات تورمی بازار را به نفع افزايش س��طح 
عمومی قيمت ها به واكنش وادارد و اثرات تورم زايی بر 
اليه های مختلف اقتصادی داشته باشد. بازار ارز نخستين 
بازار اقتصادی اس��ت كه از آسيب های وارده از شوك 
قيمتی بنزين در امان نمانده و افزايش محسوسی در 
سطوح قيمت هايش را تجربه كرده است.بر اين اساس 
شوك ناگهانی وارده از كانال افزايش قيمت سوخت نيرو 
محركه انتظارات تورمی در اقتصاد شده و زمينه های 
تسری اين انتظارات به ساير بازارهای اقتصادی را نيز 
فراهم آورده است. افزايش قيمت ها در بازار ارز يكی از 
آنهاست. از همين رو با افزايش محسوس قيمت ها در 
بازار ارز و طال مواجه شده ايم كه به طور عمده به دليل 
جو روانی ناشی از اصالح قيمت سوخت است.به نظر 
می رسد سياست دولت در افزايش قيمت بنزين برگرفته 
از يك شوك حداكثری بوده كه تمام مصارف متعارف 
و متعادل سوخت را نيز در بر گرفته است. اين در حالی 
است كه سياستگذار می توانست با اعمال شوك حداقلی 
تنها هزينه های آن دست از مصارفی را تصاعدی كند 
كه از حداقل مصرف تعيين شده از سوی دولت عدول 
می كند.پيش بينی می شود افزايش قيمت بنزين تورم 
اقتصادی بازار را به ميزان س��ه تا پنج درصد افزايش 
دهد. با اين حال انتظار می رود انتظارات شكل گرفته به 
واسطه اصالح قيمت سوخت، اثر ماندگار و بلندمدتی 
بر بازار اقتصادی كشور نداشته باشد و بازار تنها به اثرات 
 كوتاه مدت و گذرای ناش��ی از افزايش قيمت بنزين

    * اقتصاددان
 اكتفا كند.                              

گزارش

مجلس

اختالالت گسترده اينترنت در پی اعتراضات مردمی
حق الناس  فدای مصلحت

صبا رضايی- اينترنت كشور دچار اختالالت 
شديد شده است. البته اگر اختالل كلمه مناسبی 
باشد برخی از كارشناسان عنوان می كنند كه طرح 
شبكه ملی اطالعات يا اينترنت ملی اجرايی شده 
و برخی ديگر می گويند اين اقدام هيچ ربطی به 

اينترنت ملی ندارد بلكه كامال موقتی است. 

 طرح های فوريتی برای لغو گرانی بنزين
 كنار گذاشته شد

تمکين  مجلس
گروه سياسی- مجلس در جلسه ای غيرعلنی 
و البت��ه بی فايده به بررس��ی طرح جديد بنزين 
پرداخ��ت؛ بی فاي��ده از آن جهت ك��ه پيش از 
تشكيل جلسه، رهبر انقالب به حمايت از طرح 
سهميه بندی بنزين و تصميم سران قوا پرداختند. 
با اين رويكرد، ط��رح لغو افزايش قيمت بنزين 
از دس��تور كار مجلس��ی ها خارج شد و طبيعتا 
عقب نشينی نمايندگان دل مردم را خالی كرد. 
تصميم سران قوا درخصوص افزايش قيمت بنزين 
در حالی اخذ ش��ده بود كه بهارستان نشين ها از 
اين موضوع ابراز بی اطالعی كردند و به مردم قول 
پيگيری و بررسی بيشتر اين طرح و حتی لغو آن 
را داده بودند اما بيانات رهبری فصل الخطابی به 
نمايندگان بود تا نسبت به طرح جديد بنزينی 

ورود پيدا نكنند. 

گشت امنيت ارزیگرانی دالر، رييس كل بانك مركزی را به خيابان فردوسی كشاند
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 بازار كاالهاي اساسي با وعده وعيد تنظيم نمي شود
غلبه هراس بر اطمينان

از اج��راي  بع��د  »جهان صنع�ت«- 
سياس��ت هاي دولت در زمينه اصالح قيمت 
بنزين، نگران��ي مردم از بابت افزايش قيمت 
كاالها به خصوص كاالهاي اساسي افزايش 
يافته است. اگرچه اين نگراني از نگاه مسووالن 
بي مورد است اما با توجه به نابساماني موجود 

در بازار استان هاي مختلف...
 ريزش ۴ هزار و ۵۴۲ واحدی شاخص بورس تهران

عملکرد »گارد بسته« بورس
گروه بورس- بازار س��رمايه در دومين روز 
پس از افزايش نرخ بنزين گارد خود را بست. روز 
گذشته اكثر نمادهای بورسی با تاثير از هيجانات 
سطح جامعه و وضعيت روانی معامله گران منفی 
ب��ود. افت س��نگين چهار ه��زار واحدی بورس 
اولين س��وغات اصالح ن��رخ بنزين برای فعاالن 

بازار سرمايه بود. 

 اعتراضات مردم در پی گرانی بنزين
حال ناخوش شهرها

ش�يدا ملکی- درگي��ری و اعتراض به 
افزاي��ش نرخ بنزين در  ش��هرهای مختلف 
كشور همچنان ادامه دارد. مردم بر اين باورند 
كه افزايش سه برابری نرخ بنزين در دايره توان 
جامعه  نيست و بايد اين افزايش نرخ به سرعت 
لغو شود. آنچه جامعه در اعتراضات چند روز 

اخير مطالبه می كند نه در رديف  ...
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دیدگاه

ناتوانی دولت در برقراری ارتباط با مردم 
ابراهيم جميلی*

 دولت تاكنون نتوانس��ته به 
زبان مش��تركی ب��ا آحاد مردم 
دست پيدا كند. به همين دليل 
است كه حتی قدم برداشتن در 
جهت اصالح ساختار اقتصادی 
كشور منجر به اعتراض اقشار مختلف جامعه می شود. 
در همين خصوص می توان به نارضايتی مردم از بابت 
اجرای سياس��ت های دولت در زمينه اصالح قيمت 
بنزين اش��اره كرد. در واقع اصالح ساختار قيمت ها 
در حوزه حامل های انرژی امری اجتناب ناپذير است 
اما از آنجا كه دولت با آزمون و خطاهای مختلف در 
حوزه های گوناگون منجر به افزايش فشار اقتصادی 
بر مصرف كنندگان شده است، فضای عدم اطمينان 
در خصوص تصميم گيری های دولت ش��كل گرفته 
اس��ت. اين در حالی اس��ت كه اگر دولت در حوزه 
جل��ب اعتماد مردم و همچنين مديريت بازار موفق 
بود، اين يقين برای مردم حاصل می ش��د كه حتی 
تصميمات ناگهانی دولتمردان نيز دارای پش��توانه 

كارشناسی است و در نهايت می تواند نفع آنها را نيز 
به دنبال داشته باشد.

در حال حاضر اگرچه تصميم دولت در خصوص 
سهميه بندی و اصالح قيمت بنزين اقدامی قابل قبول 
است اما منجر به ايجاد جو ملتهب و نگران كننده ای 
در بازار شده است تا جايی كه حتی قيمت دالر كه 
طی هفته های اخير با ثبات نسبی روبه رو شده بود 
بار ديگر با افزايش روبه رو شد؛ موضوعی كه می تواند 
در صورت غفلت دولت از كنترل اوضاع، بحران های 
جديدی را به همراه آورد. اگرچه قطعا بانك مركزی با 
اشرافی كه بر بازار ارز دارد، به زودی از افزايش قيمت 
ارز جلوگي��ری خواهد ك��رد. همان طور كه تاكنون 
سياست های رييس كل بانك مركزی مناسب ارزيابی 
می شود و توانسته در يك دوره زمانی عالوه بر كنترل 

قيمت ارز، از التهاب بازار نيز جلوگيری كند.
بنابراين با توجه به اينكه در شرايط فعلی با جو 
ملتهبی روبه رو هس��تيم، نمی توانيم اين شرايط را 
مالك و معيار قرار دهيم اما نكته قابل تامل اين است 
كه دولت بايد هر طور شده مردم را از بابت تصميماتی 
كه اتخاذ می كند، توجيه كند چراكه در صورت عدم 

همراهی مردم با دولتمردان، نه تنها التهابات كاهش 
پيدا نخواهد كرد بلكه با بحران جديدی نيز روبه رو 
خواهيم شد. مردم نيز در شرايط فعلی بايد از انجام 
اقداماتی نظير صف كشيدن در پمپ بنزين ها، خريد 
بي��ش از حد نياز كااله��ای پرمصرف و احتكار كاال 
خودداری كنن��د چراكه اين اقدامات تنها منجر به 
افزايش آشفتگی های بازار خواهد شد و سود كالنی 

را نصيب دالالن خواهد كرد.
واقعيت اين اس��ت كه در شرايط فعلی كه ايران 
با تشديد تحريم ها روبه رو است، چاره ای جز اصالح 
ساختار اقتصادی كشور وجود ندارد و در اين راستا 
بايد گفت اصالح ساختار قيمت ها در حوزه حامل های 
انرژی نيز ام��ری اجتناب ناپذير بود. اگرچه نظرات 
مختلفی در مورد زمان اجرای اين تصميم وجود دارد 
و عده ای معتقدند زمان فعلی، زمان مناس��بی برای 
اجرايی كردن اين تصميم نبود اما بايد اين موضوع 
را بپذيريم كه با رويه ای كه دولت تاكنون در پيش 
گرفته است، نمی توان به رشد و توسعه اقتصادی و 

در نهايت افزايش رفاه جامعه دست پيدا كرد.
از اي��ن رو بايد تالش كنيم همزمان با ش��رايط 

نامطلوبی كه كش��ور با آن روبه رو اس��ت در جهت 
اصالح س��اختار اقتصادی حركت كنيم. به عبارت 
ديگ��ر در حال حاضر بايد از فرار مالياتی جلوگيری 
شود. در برخی از معافيت های مالياتی تغيير ايجاد 
شود و حتی كاهش پيدا كند. همچنين بايد كاری 
كنيم كه ش��فافيت در اقتصاد ما افزايش پيدا كند. 
در اين خصوص بايد مبارزه با فساد واقعی تر شود تا 
راحت تر بتوان به شفافيت اقتصادی دست پيدا كرد. 
مهم تر از همه اينكه دولت بايد با مردم صادق باشد و 
منابع و هزينه ماليات ها را برای آنها مشخص كند تا 
به اين ترتيب مردم بدانند ماليات هايی كه پرداخت 
می كنند در چه حوزه هايی مصرف می شود. در رابطه 
با افزايش قيمت بنزين نيز دولت بايد زبان مردم را 
بداند و با آنها به درس��تی صحبت كند تا با حمايت 
مردم، اصالح ساختار اقتصادی كشور انجام شود. در 
غير اين صورت نمی توان توقع بهبود شرايط اقتصادی 
را داشت. در واقع تا زمانی كه دولت با مردم همراه 
نباشد، نمی تواند عملكرد موفقی داشته باشد و منجر 

به افزايش نارضايتی ها خواهد شد.
* رييس خانه اقتصاد ايران

كنترل اعتراضات با قطعی اينترنت
حميده حبيبی*

اينترنت كشور دچار اختالالت 
گسترده ای شده است و مشخص 
نيست دليل آن اجرای شبكه ملی 
اطالعات است يا اختالل به دليل 

كنترل اعتراضات مردمی.
البته بس��يار بعيد است كه اختالالت در اينترنت به 
دليل اجرای ش��بكه ملی اطالعات باشد چراكه شبكه 
ملی اطالعات با هدف قطع شدن ارتباط كاربران و مردم 
كشورمان با دهكده جهانی مطرح نشده بود. از سوی ديگر 
اگر اين طرح قابل اجرا 
بود تاكنون در ايران به 
صورت رس��می پياده 
ش��ده بود. به هر روی 
در صورت اجرای طرح 
اينترنت ملی يا همان 
شبكه ملی اطالعات نيز 
قرار نيست حتی گوگل 

قطع شود بلكه حداقل دسترسی به سايت های پركاربرد 
و مناس��ب امكان پذير است. اكنون دسترسی به گوگل 
و نرم افزارهای ضروری آن نيز قطع ش��ده است. تقريبا 
بيشتر فعاالن كسب وكارهای مجازی دسترسی به اينترنت 
ندارند و كسب و كارشان مختل شده است. البته سايت ها، 
نرم افزارها و استارت آپ هايی كه دارای سرورهای داخلی 
هستند دچار اختالل نشده اند و از همين رو بسياری از 
استارت آپ های كشورمان ناچار شده اند سرورهای خود 
را به سرورهای داخلی منتقل كنند. در واقع هيچ نهاد 
و سازمانی پاسخگوی اختالالت اينترنتی استارت آپ ها 
نيست. كسب وكارهای مجازی تنها دو راه دارند؛ تعطيل 
كنند يا اينكه س��رورهای خود را به س��رورهای داخلی 
منتقل كنند. اقدامی كه به نظر می رس��د روز گذش��ته 
بسياری از كسب وكارهای مجازی به منظور جلوگيری 
از تعطيلی فعاليت خود انجام داده اند. به طور مثال صبح 
روز گذش��ته تپسی مسدود شده بود اما از بعد از ظهر به 

بعد، كاربران به آن دسترسی داشتند. 
از سوی ديگر استارت آپ ها برای تداوم فعاليت خود 
تنها نياز به سرورها ندارند بلكه به ابزارها و نرم افزارهای 
بسياری نياز دارند كه همگی در خارج از كشور فعاليت 

می كنند مانند نرم افزارهای مرتبط با گوگل. اين نرم افزارها 
و ابزاره��ای مورد نياز اس��تارت آپ ها به ط��ور كامل از 
دسترس خارج شده اند و امكان خدمات رسانی مناسب 
به مشتريان وجود ندارد. بسياری از فعاالن كسب وكارهای 
مجازی تنها در ش��بكه های اجتماعی مانند اينستاگرام 
فعالي��ت می كنند يا اينكه در ش��بكه های اجتماعی به 
تبليغات و بازاريابی می پردازند و اگر اين شرايط ادامه يابد 
ناچار به تعطيل كردن كسب و كار خود می شوند. بسياری 
بر اين باور هستند كه اينستاگرام بيشترين كارآفرينی را 
در ميان شبكه های اجتماعی داشته و اكنون از دسترس 

خارج شده است.
 اين باليی اس��ت ك��ه هنگام فيلترين��گ تلگرام 
نيز بر س��ر بسياری از كس��ب و كارهای مجازی آمد و 
اكنون در حال تجربه مجدد آن هس��تيم. بسياری از 
شركت ها و كسب و كارها نيز با اينكه مجازی نيستند 
ام��ا برخ��ی از خدمات خود را در س��ايت ها و فضای 
مجازی ارائه می دهند ي��ا از طريق فضای مجازی به 
تبليغات می پردازند. بسياری از كسب و كارهای مرتبط 
با فناوری يا گرافيك هستند و اكنون در تداوم فعاليت 
خود با معضل مواجه ش��ده اند. از سوی ديگر با وجود 

ش��رايط كنونی كشور و اختالالت اينترنتی مردم نيز 
ديگر نيازی به خدمات رس��انی كسب وكارها ندارند. با 
وجود اين بی خبری در كش��ور دليلی ندارد كه مردم 
از كس��ب و كارها درخواست خدمات داشته باشند. در 
واقع اختالالت اينترنتی بس��يار بيش��تر از آنكه تصور 

می شود ضررهای اقتصادی به همراه دارد. 
با اين همه به نظر می رس��د اخت��الالت اينترنتی 
راهكار مناس��بی برای كنترل اعتراضات مردمی بوده 
است. مردم می توانند به جای شبكه های اجتماعی از 
تلفن و پيامك اس��تفاده كنن��د اما امكان رديابی آنها 
آسان تر می شود. همچنين بايد با تمام مخاطبان خود 
به صورت انفرادی تماس بگيرند و هماهنگ كنند در 
صورتی كه در شبكه های اجتماعی با انتشار يك پست 
می توانند بسياری را دعوت به اعتراض كنند يا اينكه 
در مورد اعتراضات خود خبررسانی كنند.  در صورت 
عدم دسترس��ی به اينترنت بسياری از تظاهرات ها و 
اعتراضات مردمی متوقف می شوند. از همين رو دولت 
تصميم گرفته به كسب و كارها ضرر بزند تا اعتراضات 

را كنترل كند.
* كارآفرين در زمينه كسب وكارهای مجازی

 هوالباقي
جناب آقاي دكتر وحيد محمودي

درگذشت مادر گراميتان را تسليت عرض 
نم��وده و از خداوند متعال براي آن مرحوم 
 آم��رزش و ب��راي بازماندگان ش��كيبايي 

مسالت داريم.
از طرف سيددادوش هاشمي، كورش هاشمي، 
افشين هاشمي، پژمان جعفري، پيمان 
جعفري، جواد حقيقي، محمدعلي جزي
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 وزارت اطالعات اعالم كرد
شناسايي عوامل اصلي اغتشاشات

 ايرن�ا- وزارت اطالع��ات با صدور بيانيه اي درباره مس��ائل پيش آمده 
پ��س از اجراي طرح مديريت مصرف س��وخت اعالم كرد كه عوامل اصلي 
اغتشاش��ات دو روز گذش��ته شناسايي و اقدام مناسب در حال انجام است. 
متن بيانيه وزارت اطالعات به اين شرح است: با توجه به بيانات ارزشمند 
مقام معظ��م رهبري مد ظله العالي در خصوص مس��ائل پيش آمده پس از 
اجراي طرح مديريت مصرف سوخت، به آگاهي ملت شهيدپرور مي رساند 
اين وزارتخانه ضمن نصب العين قرار دادن منويات معظم له و توجه دادن 
همه مسووالن امر به وظايف خود برخورد با اشرار را وظيفه خود مي داند و 
با هر گونه عوامل ناامني و بر هم زدن امنيت و آرامش ملت شريف، برخورد 
قاطع مي نمايد. ضمنا عوامل اصلي اغتشاش��ات دو روز گذشته شناسايي و 
اقدام مناس��ب در حال انجام اس��ت كه نتيجه آن متعاقبا به آگاهي ملت 

شريف خواهد رسيد.
يقينا دشمنان دلبسته به اين اغتشاشات همچون گذشته دستاوردي جز 
شرمندگي و سرافكندگي نخواهند داشت. برقراري امنيت و آرامش مردم شريف 
و مل��ت عزيز ايران را وظيفه ديني و ملي خويش مي دانيم و به رهبر فرزانه و 
مردم س��ربلند كشور اطمينان مي دهيم كه در اين راه از هيچ گونه مجاهدتي 

دريغ نخواهيم كرد.

مصوبه اختصاص اعتبار براي آبگيري سد نرماب 
گلستان ابالغ شد

پايگاه اطالع رساني دولت- هيات وزيران با تخصيص مبلغ هزار ميليارد 
ريال اعتبار به وزارت نيرو براي آبگيري سد نرماب گلستان از محل منابع قانون 
تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت موافقت كرد. دولت در جلسه ۲۲ آبان 
۱۳۹۸ مبلغ هزار ميليارد ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع 
ماده )۱۰( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي آبگيري سد نرماب 
گلستان اختصاص داد. اين تصميم با توجه به نقش موثر سد نرماب گلستان 
در كاهش اثرات مخرب سيل حوضه گرگانرود و جلوگيري از وقوع خسارات 
احتمالي در پايين دست اين سد و همچنين جابه جايي روستاي جنگل ده باال و 
استمالك اراضي به لحاظ نقش اين اقدام در پيشگيري از سيل هاي آتي و حوادث 
غيرمترقبه اخذ شد. مطابق اين تصميم وزارتخانه هاي كشور و نيرو موظفند ضمن 
نظارت فني و اجرايي بر روند انجام عمليات مذكور، گزارش عملكرد اعتبارات 

فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه وبودجه كشور ارسال نمايند.

فرماندار شهريار:
حدود ۶۰ نفر مجروح شده اند

ايسنا- فرماندار شهريار ضمن تكذيب شايعه تسخير بخش هايي از شهر 
توسط معترضان گفت: از ساعت ۱۲ شنبه شب تا االن شهر آرام و فضاي آن 
عادي است. نوراهلل طاهري فرماندار شهرستان شهريار استان تهران با بيان 
اينكه از ساعت ۱۲ شب روز ۲۵ آبان ماه شهر آرام و فضاي آن، عادي است، 
شايعه پخش شده مبني بر اينكه بخش هايي از شهر شهريار در دست برخي 
گروه ها افتاده است را تكذيب كرد و گفت: به ساختمان هاي مختلف شهر 
آسيب رسانده اند اما اينكه ساختمان هاي دولتي را تسخير كرده باشند دروغ 
است. وي با اشاره به تخريب هايي كه به بانك ها و شهرداري شهريار رسيده 
است، گفت: با سنگ و اشيای ديگر به ساختمان ها آسيب رسانده اند اما بعد 
از تخريب، فرار مي كردند و اين گونه نبود كه بمانند و مبارزه كنند. فرماندار 
شهريار با بيان اينكه آمار دقيقي از ميزان افرادي كه در درگيري ها زخمي 
ش��ده اند، ندارد و در حال جمع بندي آمار دقيقي از تعداد آس��يب ديدگان 
هس��تند، بيان كرد: حدود ۷۰- ۶۰ نفر مجروح ش��ده اند كه البته بايد آمار 
دقيق آن به دست بيايد تا ببينيم كه چند نفر از آنها افراد عادي و چند نفر 
از نيروهاي امنيتي و انتظامي بوده اند. طاهري با  اشاره به اينكه طبق آمار 
فعلي تعداد آسيب ديدگان نيروهاي امنيتي و انتظامي بسيار كم بوده است 
اظهار كرد: به دليل اينكه غرب استان تهران سه بيمارستان بيشتر ندارد و 
از شهرهاي اطراف از جمله فرديس، رباط كريم، مالرد و قدس نيز مجروحان 
را به شهريار فرستاده اند اين گمان برده مي شود كه همه اين افراد مربوط 
به شهر شهريار هستند. اين در حالی است كه شهريار كمترين آسيب ديده 

را دارد و ما در حال تفكيك آنها هستيم.

سرلشکر باقري:
 جانشين پروري يکي از مطالبات اصلي 

رهبر معظم انقالب است
مهر- س��ردار سرلشكر محمد باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در 
دهمين جشنواره »مالك اشتر« نيروهاي مسلح اظهار داشت: قدرداني از كساني 
كه با تالش و مديريت بيش��تر مي توانند براساس ارزيابي هاي دقيق رتبه هاي 
باالتري را كسب كنند رسم خوبي است وي افزود: مسووليت سنگيني بر عهده 
نيروهاي مسلح در جمهوري اسالمي ايران قرار دارد. نيروهاي مسلح در مساله 
مقابله با تهديدات نظامي و حفظ امنيت ملي و همچنين در برقراري امنيت داخلي 

كشور و توسعه و تعميق انقالب اسالمي مسووليت سنگيني را برعهده دارند.
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه اين فرصت بي نظيري براي 
ماس��ت تا خادم ملت ايران تح��ت فرماندهي نايب حضرت ولي عصر )عج( 
باش��يم ادامه داد: مساله اش��راف، جزو ابداعات شخص فرمانده معظم كل 
قواست و ايشان تاكيد كردند كه عالوه بر مسيرهاي ستادي، بايد براساس 
س��واالتي از خود فرمانده نقاط ضعف و قوت احصا ش��ود. سرلشكر باقري 
گفت: حتي در چند مورد فرمودند اگر چنين سيس��تمي در دولت برقرار 
مي شد وضعيت اشراف روساي دستگاه هاي اجرايي نسبت به مجموعه هاي 

تحت امر خود باال مي رفت.
وي با بيان اينكه در »اش��راف« انتظار اين است كه ابتدا اطالعات خود 
فرمانده نس��بت به س��رپنجه ها و عناصر عملياتي در خط مقدم باال برود، 
خاطرنش��ان كرد: ما شرعا و قانونا موظفيم اين گزارش را صادقانه، دقيق و 
ش��فاف تنظيم كنيم. البته نظارت و ارزيابي هاي ستادي و ميداني قرارگاه 
مركزي خاتم و ستاد كل نيروهاي مسلح مكمل گزارش هاي اشراف است. 
رييس س��تاد كل نيروهاي مس��لح عنوان كرد: ارزيابي ما اين است كه در 
مجموعه سازمان هاي كشور، نيروهاي مسلح در اين خصوص پيشگام هستند 
و اش��راف فرمانده معظم كل قوا نس��بت به نيروهاي مسلح قابل مقايسه با 

ديگر دستگاه ها نيست.
سرلشكر باقري با تاكيد بر اينكه گزارش هاي اشراف در دقت تصميم گيري 
و اس��تحكام ماموريت نقش اصلي را خواهد داش��ت بيان كرد: طبيعتا بايد 
اين گزارش ها بتواند زمينه هاي اجراي بهتر ماموريت را ايفا كند. از سويي 
برگزيدگان اين جشنواره ذخيره ها و سرمايه هاي نيروهاي مسلح هستند و 
به عنوان فرد و مجموعه الگو مس��ووليت سنگيني را برعهده دارند. رييس 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح با بيان اينكه جانشين پروري يكي از مهم ترين 
انتظارات رهبر معظم انقالب است، تاكيد كرد: با وجود اقدامات موثر انجام 
شده در حوزه جانشين پروري و همتاپروري هنوز با نقطه آرماني فاصله داريم. 
نسلي كه جنگ را تجربه كرده عمر خدمتي اش رو به پايان است و وظيفه 
فرماندهان اين است كه تالش خود را براي باز كردن فضاي مديريتي براي 
جوان ترها بيشتر كند چرا كه جوان گرايي و جانشين پروري از مطالبات اصلي 
فرمانده معظم كل قواست. وی در پايان با تاكيد بر اينكه نيروهای مسلح در 
اجرای بيانيه گام دوم انقالب مسووليت سنگين دارند، گفت: براي اجرايي 

شدن اين بيانيه نياز به فرماندهان شجاع و انقالبي داريم.

خبر

گروه سياس�ی- مجلس در جلس��ه ای 
غيرعلن��ی و البته بی فايده به بررس��ی طرح 
جديد بنزي��ن پرداخت؛ بی فايده از آن جهت 
كه پيش از تش��كيل جلسه، رهبر انقالب به 
حمايت از طرح سهميه بندی بنزين و تصميم 
س��ران قوا پرداختند. با اين رويكرد، طرح لغو 
افزايش قيمت بنزين از دستور كار مجلسی ها 
خارج ش��د و طبيعتا عقب نشينی نمايندگان 
دل م��ردم را خال��ی كرد. تصميم س��ران قوا 
درخصوص افزايش قيمت بنزين در حالی اخذ 
شده بود كه بهارستان نشين ها از اين موضوع 
ابراز بی اطالعی كردند و به مردم قول پيگيری 
و بررسی بيش��تر اين طرح و حتی لغو آن را 
داده بودند ام��ا بيانات رهبری فصل الخطابی 
ب��ه نمايندگان بود تا نس��بت به طرح جديد 
بنزين��ی ورود پيدا نكنن��د. ديروز نمايندگان 
تنها به جمالت شعاری اكتفا كردند و تذكرات 
بنزينی خود را به رييس مجلس و س��ران قوا 
دادند؛ اينكه مسووالن تمهيدات الزم را برای 
جلوگيری از افزايش قيمت ها بينديشند و يا 
اينكه ای كاش از قبل مردم برای طرح جديد 
آماده می ش��دند. يك نماينده مجلس هم از 
الريجانی به خاطر بی خبری از افزايش قيمت 

بنزين گاليه كرد.
به دولت كمك می كنيم � 

غالمرضا كاتب معتقد بود كه رييس مجلس 
باي��د نظرات آنان را به دس��تگاه های اجرايی 
منعك��س می كرد يا مقدس��ی ديگر نماينده 
مجلس عنوان كرد: م��ا بايد به قانون احترام 
می گذاش��تيم و در قالب برنامه طرح اصالح 
قيمت و سهميه بندی بنزين را به مجلس ارائه 
می كرديم، اما آن چيزی كه در صحن مجلس 
بي��ش از هر چيز توجه جلب می كرد تكاپوی 
مجتبی ذوالنور، نماينده قم برای جمع آوری 

امضا جهت استيضاح رييس مجلس بود.
ذوالنور كه دست به امضا جمع كردن خوبی 
دارد سعی داشت ديگر نمايندگان را متقاعد 
كند كه نامه استيضاح الريجانی را امضا كنند 
كه به گفته برخی از نمايندگان ۱۰ امضا نيز 

پای نامه اش جا خوش كرد.
در ادامه اسداهلل عباسی در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و ضمن بی اطالعی از افزايش قيمت 
بنزين در روز پنجشنبه گفت: ما اطالعی از اين 
نداشتيم كه چه زمانی قرار است بنزين گران 
شود. ما نماينده مجلس هستيم اما نمی دانيم. 
جلسه غيرعلنی هم به همين خاطر بود. آقای 
ش��مخانی مطالبی را مطرح كردند و سخنان 
رهبری قرائت شد. ما نيز از تصميم سران قوا 
حمايت و در جهت كنترل قيمت ها به دولت 

كمك خواهيم كرد.
عباس��ی در ادامه گفت: مصوبه س��ران قوا 
برای افزايش قيمت بنزين پس از تاييد رهبری 
الزم االجراست. پيش از اين هم مجلس شورای 
اسالمی قانون هدفمندی يارانه ها را مصوب كرده 

بود ولی دولت در نحوه اجرا تاخير داشت.
وی تاكيد كرد: در جلسه غيرعلنی تصميم 
گرفته ش��د كه كميس��يون برنامه و بودجه و 
مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی 
ايرادات��ی كه به ش��يوه اجرايی اين طرح وارد 
است را جهت كاهش فشار بر مردم بررسی و 
رفع اشكال كنند و از سوی ديگر قرار شد هر 
چه س��ريع تر درآمد حاصل از افزايش قيمت 

بنزين به حساب های مردم واريز شود.
عباس��ی ادامه داد: در ارتباط با نظارت بر 
قيمت ها، قوه قضاييه و س��اير دس��تگاه های 

نظارتی به همراه كميسيون اقتصادی و ساير 
كميس��يون های تخصصی مجلس ش��ورای 
اسالمی بررس��ی الزم را انجام خواهند داد تا 
افزايش قيمت بنزين به ساير كاالها تسری پيدا 

نكند و بازار نظارت و مديريت شود.
سخنگوی هيات رييس��ه مجلس شورای 
اس��المی نيز با اشاره به بيانات رهبری درباره 
افزاي��ش قيم��ت بنزين اظهار ك��رد: مجلس 
شورای اس��المی با توجه به فرمايشات مقام 
معظم رهبری در تالش است به نحو شايسته 
فواي��د اج��رای اين طرح را به نف��ع مردم در 
نظر بگيرد و از اين مساله حمايت كند. البته 
اشكاالت و ايراداتی كه وجود دارد بايد برطرف 

شود تا مردم دچار زيان و خسارت نشوند.
انتقاد از زمان اجرا � 

وی ب��ا بي��ان اينكه نمايندگان در جلس��ه 
غيرعلنی مجلس شورای اس��المی ايراداتی به 
زمان و شيوه اجرای طرح افزايش قيمت بنزين 
وارد می دانستند در پاسخ به سوالی درباره طرح 
سوال از رييس جمهور در اين زمينه اضافه كرد: 
بحثی درباره استيضاح مطرح نشد اگرچه ايراد و 
انتقاد به زمان اجرا و شيوه آن كه مناسب نبوده 
وارد شده اما در حال حاضر كه طرح اجرايی شده 
همه موظفند براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی از 
آن حمايت كنند و مسير را ادامه دهند البته در 
آينده اصالحاتی را در اين زمينه شاهد خواهيم 
بود كه به سود مردم است و مردم دچار ضرر و 

زيان نخواهند شد.
عباس��ی درب��اره طرح ه��ای دوفوريتی و 
س��ه فوريتی نمايندگان ب��رای توقف افزايش 
قيمت بنزين نيز اظهار كرد: جوانب مختلف اين 
موضوع مورد توجه قرار گرفت و پيشنهاداتی 
مطرح شد، اما طرح دوفوريتی يا سه فوريتی 
در اين زمينه اعالم وصول نش��ده و قرار است 
كميس��يون  های تخصصی درب��اره چگونگی 
اجرای بهتر قانون و آنچه به سود مردم است 

تصميم گيری كنند.

پس از پايان جلس��ه علنی، نمايندگان در 
صح��ن با خبرنگاران ب��ه گفت وگو پرداختند 
كه مهم ترين خبری كه نقل ش��د اس��تعفای 
محمود صادقی نماين��ده تهران بود. صادقی 
اس��تعفايش را در نوبت عص��ر در اعتراض به 
نادي��ده گرفتن مجل��س در تصميمات مهم 

تقديم هيات رييسه كرد.
اما تع��دادی از نمايندگان نيز در تذكرات 
جداگانه ای نس��بت به موضوع افزايش قيمت 

بنزين نظرات شان را مطرح كردند.
محمدرضا صباغيان، نماينده بافق و مهريز 
در جلسه مجلس شورای اسالمی اظهار كرد: 
ب��ا توجه به مباحث مطرح ش��ده در جلس��ه 
غيرعلنی درباره موض��وع بنزين، نمايندگان 
انتظ��ار دارند حداق��ل اين قان��ون با نظارت 
خيل��ی خوب اجرا ش��ود چون م��ردم تحت 

فشار هستند.
غالمرضا فاتح، نماينده گرمسار در مجلس 
شورای اس��المی در تذكر ديگری خطاب به 
ريي��س مجلس گفت: انتظ��ار نمايندگان آن 
اس��ت كه موضوعات مطرح ش��ده در مراكز 
تصميم گير كه رييس مجلس شورای اسالمی 
به نيابت از مجلس در آن حضور دارد، اطالع 
داده ش��ود. همچنين نظ��رات مجلس در آن 
اعمال ش��ود كه اين رويك��رد می تواند فوايد 
زي��ادی در تصميم گيری ه��ای نظام داش��ته 

باشد.
وی ادامه داد: تاكيد نمايندگان اين است 
كه قيمت ها به بهترين ش��كل كنترل شود و 
در اين راس��تا هم تذكرات الزم به دولت داده 

شود تا مردم آسيب كمتری ببينند.
احد آزادی خواه، نماينده مالير در مجلس 
شورای اس��المی نيز در تذكری با استناد به 
ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق 
قانون برنامه بايد دولت تغيير قيمت حامل های 
انرژی را در قالب اليحه بودجه مجلس شورای 
اسالمی پيشنهاد می داد تا مجلس درباره آن 

تصميم گيری كند. نمايندگان در جريان كار 
نبودن��د بنابراين اين كار خالف برنامه بوده و 

ما به آن اعتراض داريم.
س��يدجواد حس��ينی كيا نيز در تذكری با 
اش��اره به برخی اعتراضات به افزايش قيمت 
بنزي��ن گفت: هزينه های اي��ن اتفاقات را چه 
كسی می دهد؟ اين همه بانك ها و موسسات 
را آتش زدند. آيا رييس جمهور قرار است اين 
هزين��ه را بپردازد؟ رييس جمهور بايد در اين 

زمينه پاسخگو باشد.
نگرانی مردم � 

اما عل��ی الريجانی در آغاز جلس��ه علنی 
مجلس با اش��اره به جلسه غيرعلنی مجلس 
برای بررس��ی افزايش قيمت بنزين گفت: از 
س��اعت ۸ صبح درباره مباحثی كه اين روزها 
مطرح اس��ت و درباره بحث يارانه ها صحبت 
كرديم و آقای ش��مخانی دبير ش��ورای عالی 
امنيت ملی نيز در اين جلس��ه حضور داشت 
و گزارش��ی از وضعيت را ارائه كرد. همچنين 
نماين��دگان نيز نظراتی داش��تند كه مطرح 
كردن��د. رييس مجلس ش��ورای اس��المی بر 
همين اس��اس تصريح كرد: آنچه مهم اس��ت 
اين است كه اوال دولت منابعی را كه به عنوان 
مابه التفاوت در نظر گرفته شده در اسرع وقت 
به حس��اب مردم واريز كند و نشان دهد كه 
پای عهد خود ايستاده و كميسيون مربوطه نيز 

بايد حتما اين كار را پيگيری كند.
وی افزود: نگرانی مردم اين اس��ت كه اين 
تصميم تبعاتی برای س��اير قيمت ها داش��ته 
باش��د. در اي��ن زمينه كميس��يون اقتصادی 
جلساتی با س��تاد تنظيم بازار، تعزيرات، قوه 
قضاييه و مس��ووالن ذی ربط داش��ته باشد و 
نظارتی جدی كند كه قيمت ها كنترل شود.

الريجان��ی افزود: در زمينه اصالح روش ها 
هم مركز پژوهش ها و كميس��يون اقتصادی 
بررسی های الزم را داشته باشند. همه در اين 
زمينه بايد هم داستان باشيم تا آنچه فشار روی 

مردم است برداشته شود و به مردم كمك شود. 
دغدغ��ه اصلی نمايندگان هم همين اس��ت. 
رييس مجلس اضافه كرد: ان شاءاهلل در مسير 
بحث هايی كه روزهای بعد كميس��يون های 
مجلس دارند مش��كالت حل ش��ود. قطعا در 
فضای آرام اصالحات سامان خواهد يافت. ما 
هم احتياج داريم فضای آرامی برای تصميمات 

درست فراهم كنيم.
رفع نواقص � 

در نهاي��ت فاطمه س��عيدی، س��خنگوی 
فراكسيون اميد نيز با بيان اينكه دو طرح اين 
فراكسيون درباره لغو افزايش تدريجی قيمت 
بنزين و تك نرخی شدن آن به دليل تاكيدات 
مقام معظم رهبری از دس��تور كار خارج شد، 
گفت: اين فراكسيون از هيات رييسه مجلس 
خواس��تار حضور روسای قوا در مجلس برای 
همفكری جهت اجراي اين طرح و رفع نواقص 
آن ش��دند. س��عيدي تاكيد كرد: فراكسيون 
اميد طي درخواستي از هيات رييسه مجلس 
خواستار حضور روساي قوا در مجلس شد تا 
ضمن تعامل و همفكري با نمايندگان نقايص 

اين طرح برطرف شود.
اما در رابطه با روند مصوبه بنزيني شوراي 
هماهنگ��ي اقتصادي س��ران ق��وا، يك عضو 
كميس��يون برنامه وبودج��ه مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت كه طرح اين موضوع در اين شورا 

به يك سال و نيم پيش برمي گردد.
محمدرض��ا تاب��ش اظهار كرد: ب��ا توجه 
ب��ه مجموع��ه فع��ل و انفعاالت در كش��ور، 
ش��دت گرفتن تحريم ها و تحت فش��ار قرار 
گرفت��ن دولت ب��راي تامين مناب��ع و ايفاي 
مس��ووليت هايي ك��ه دارد و هدررفت انرژي، 
آلودگي هاي زيس��ت محيطي و تبعات س��وء 
آن موضوع از يك سال و نيم پيش در جلسه 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مطرح 
شده و كليات امر در خصوص ساماندهي نرخ 
بنزين به تاييد رهبري رس��يده و ايش��ان هم 
گفتند كه اين كار خوبي است و معنايي ندارد 
ك��ه ۱۰۵ ميليون ليتر بنزي��ن از آب ارزان تر 
باشد و انرژي هدر شود در حالي كه مي تواند 
هدفمند ش��ود و به نقطه هدف اصابت كند و 
صرف توسعه و پيشرفت كشور و رضايتمندي 
مردم ش��ود. نماينده مردم اردكان در مجلس 
ادامه داد: پس از تاييد كليات قرار ش��د براي 
اجرايي شدن آن طرح بياورند كه اين روند يك 
سال و نيم به طول انجاميد و حاال به مرحله 
اجرا رس��يده اس��ت. در اين باره چند جلسه 
تشكيل ش��ده و در جلس��ات نهايي تصويب 
ش��ده كه افزايش قيمت بنزين اجرايي شود 
و رهبري هم تاييد كردند. تابش يادآور ش��د: 
البته قرار بود مكانيسم هايي طراحي شود كه 
به نحو خوب و موثري اجرايي شود كه شايد 
در اين امر خصوصا در جهت اطالع رساني به 

مردم غفلت شده است.
و اي��ن پاي��ان كار مجل��س در خص��وص 
سهميه بندی بنزين بود. همان طور كه انتظار 
مي رف��ت ق��ول نماين��دگان در خصوص لغو 
افزايش قيمت بنزين تنها وعده اي پوش��الي 
بود چراكه اين تصميم نتيجه ش��ور سران قوا 
و شوراي هماهنگي اقتصادي است و حمايت 
رهب��ري نيز از اين طرح ها ب��ه امروز و ديروز 
برنمي گردد. از زمان دستور دادن ايشان براي 
تشكيل اين شورا حمايت رهبري از طرح های 
سران قوا وجود دارد چراكه طرح هاي مهم در 
نهايت مورد تاييد رهبر انقالب قرار مي گيرد.

طرح های فوريتی برای لغو گرانی بنزين كنار گذاشته شد

تمکين  مجلس

رهبر انقالب: 
از تصميم سران قوا حمايت می كنم

آيت اهلل خامنه ای در درس خارج فقه خود، سخنانی را درباره مديريت مصرف 
سوخت مطرح كرده اند. 

به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن كامل بيانات رهبر 
انقالب اسالمی در اين باره به شرح زير است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
و الحمدهلل رب العالمين و الصاله و السالم علی سيدنا محمد و آله الطاهرين 

و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعين.
قبل از اينكه بحث را شروع بكنيم، من عرض بكنم كه در اين يكی دو روز 
خب يك حوادثی به دنبال مصوبه س��ران كش��ور، سران قوا اتفاق افتاد، ديروز، 
ديشب، پريشب، در برخی از شهرهای كشور و متاسفانه مشكالتی هم درست 
شد، تعدادی جان باختند و مراكزی تخريب شد، از اين كارها هم شد در اين 

يكی دو روزه.
چند نكته را بايد توجه داش��ت؛ اوال وقتی يك چيزی مصوبه س��ران كشور 
هست، آدم بايد با چشم خوش بينی به او نگاه كند، بنده در اين قضيه سررشته 
ندارم يعنی تخصص اين كار را ندارم، گفتم هم به آقايان؛ گفتم من چون نظرات 
كارشناس ها هم در اين قضيه بنزين مختلف است، بعضی ها آن را الزم و واجب 
می دانند، بعضی ها مضر می دانند، بنابراين من هم كه صاحب نظر نيستم در اين 
قضايا؛ گفتم من صاحب نظر نيستم لكن اگر سران سه قوه تصميم بگيرند من 

حمايت می كنم.

م��ن اين را گفتم، حمايت هم می كنم، س��ران قوا، نشس��تند با پش��توانه 
كارشناسی يك تصميمی برای كشور گرفتند، بايد عمل بشود به آن تصميم؛ 

اين يك نكته.
نكته دوم اينكه خب بله، يقينا بعضی از مردم از اين تصميم يا نگران می شوند 
يا ناراحت می شوند يا به ضررشان است يا خيال می كنند به ضررشان است به 
هر تقدير ناراضی می شوند، لكن آتش زدن به فالن بانك اين كار مردم نيست، 

اين كار اشرار است؛ كار اشرار است، اين را بايد توجه داشت.
در يك چنين حوادثی معموال اشرار، كينه ورزان، انسان های ناباب وارد ميدان 
می شوند، گاهی بعضی از جوان ها هم از روی هيجان با اينها همراهی می كنند و 

اين جور مفاسد را به بار می آورند.
اين مفاسد هيچ مشكلی را درست نمی كند جز اينكه عالوه بر هر مشكلی كه 

هست، ناامنی را هم اضافه می كند. 
ناامنی بزرگ ترين مصيبت برای هر كشوری است، برای هر جامعه ای است، 

اينها قصدشان اين است.
ش��ما مالحظه كنيد در اين دو روز تقريبا يعنی دو ش��ب و يك روزی كه از 
اين قضايا گذشته همه مراكز شرارت دنيا عليه ما اين كارها را تشويق كردند، از 
خانواده منحوس خبيث خاندان پهلوی تا مجموعه خبيث و جنايتكار منافقين، 
اينها دارند مرتبا در فضای مجازی و در جاهای ديگر دارند تش��ويق می كنند، 

ترغيب می كنند كه اين شرارت ها انجام بگيرد.
من عرضم اين است هيچ كس به اين اشرار كمك نكند، هيچ انسان عاقل 
و شايس��ته ای كه به كش��ور خودش عالقه مند است، به زندگی راحت خودش 
عالقه مند اس��ت، به اينها نبايد كمك بكند؛ اينها اشرارند، اين كارها كار مردم 

معمولی نيست.مس��ووالن هم البته دقت كنند، مواظبت كنند، هرچه ممكن 
است از مشكالت اين كار كم كنند. حاال من ديروز ديدم در تلويزيون كه بعضی 
از مسووالن محترم آمدند گفتند كه ما مراقبيم كه اين افزايش قيمت موجب 
افزايش قيمت اجناس و كاالها نشود؛ خب بله اين مهم است، چون االن گرانی 
هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی خب اين برای مردم خيلی مشكالت درست 

می كند، بايد مراقبت كنند.
اين مراقبت ها را اينها بكنند، مسووالن حفظ امنيت كشور هم به وظايف شان 
عمل كنند، مردم عزيز ما هم كه خوشبختانه در قضايای گوناگون اين كشور 
بصيرت خودشان را، آگاهی خودشان را نشان دادند بدانند كه اين حوادث تلخ 
از ناحيه كيست و چگونه است، اين آتش زدن و خراب كردن و ويران كردن و 
دعوا كردن و ناامنی ايجاد كردن مال چه كسی است، اين را بفهمند توجه كنند 
كه می فهمند هم مردم ملتفتند و از اينها فاصله بگيرند. اين آن توصيه ماست، 

مسووالن كشور هم به وظايف شان به طور جدی عمل كنند.
باالخره وقتی يك تصميمی گرفته شد از ناحيه سران سه قوه، بحث دولت 
نيست، بحث يك وزارتخانه نيست، سران سه قوه كشور نشستند يك تصميمی 
گرفتند؛ به يك پش��توانه كارشناس��ی هم متكی است. گفتم من صاحب نظر 
نيس��تم در اين قضيه لكن به عنوان يك آدمی كه می بيند مس��ووالن كش��ور 

تصميم گرفتند.
زمان امام )رضوان اهلل عليه( هم همين جور بود، يك كارهايی را مسووالن، سران 
سه قوه تصميم می گرفتند و اجرا می شد، حاال هم همين جور است، اميدواريم 
ان شاءاهلل به كمك مردم، با همفكری و هم افزايی مسووالن و دلسوزی و پيگيری 

آنها و لطف الهی اين كار به بهترين وجهی پيش برود.
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رييس قوه قضاييه در مورد اجراي طرح مديريت مصرف 
سوخت و مسائل به وجود آمده در مورد آن بيانيه اي در پنج 

ماده خطاب به مسووالن قضايي صادر كرد.
به گزارش ايلنا، متن كامل بيانيه س��يدابراهيم رييس��ي 

بدين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
مسووالن محترم قضايي

با سالم
نظر به اينكه اجراي طرح سهميه بندي و اعالم نرخ جديد 
بنزين، موجب بروز برخي حوادث و نگراني ها در جامعه شده 

است، نكات زير مورد توجه و اهتمام قرار گيرد:
۱- نسبت به پيش��نهاد دولت محترم براي اجراي طرح 
سهميه بندي و اعالم نرخ جديد بنزين كه با استناد به تكاليف 
قانوني، به منظور ايجاد هماهنگي در شوراي اقتصادي سران قوا 

مطرح و مصوب شد، فارغ از نظرات مختلف كارشناسي موجود 
پيرامون اين طرح و شيوه اجراي آن كه مي توان در فضاي دور 
از التهاب و غيرهيجاني به آن پرداخت دستگاه قضايي خود را 
موظف مي داند براي رفع مشكالت احتمالي در فرآيند اجرا به 

وظايف قانوني خود عمل نمايد.
۲- در مقاط��ع مختلف حي��ات پربركت نظام جمهوري 
اس��المي هر زمان به مردم اعتماد ش��ده است، پشتيباني و 
حمايت آنها عامل اصلي اجراي تصميمات مهم و سرنوشت ساز 
بوده است. نظام تجربه اجراي تصميمات مشابه را داشته. در 
اين مورد هم سخن گفتن با مردم و تشريح داليل اين تصميم 
قب��ل و بعد از اجراي تصميم ضروري مي نمايد. لذا از طريق 

استانداران و مسووالن مربوطه پيگيري نماييد تا داليل اين 
تصميم به صورت شفاف براي مردم به ويژه اثرگذاران جامعه 
و نخبگان تبيين گردد و ديدگاه هاي نخبگان و دلسوزان مورد 

توجه قرار گيرد.
۳- به دادستان هاي محترم در سراسر كشور تاكيد مي گردد 
ضمن مراقبت نسبت به حفظ حقوق شهروندي و كرامت مردم 
در برابر هر گونه تعرض، در مورد اشرار، وابستگان به جريانات 
ضدانقالب و نفوذي هايي كه با اقدامات خرابكارانه در راستاي 
خواست دشمنان، امنيت مردم و جامعه را هدف قرار داده اند 
با همكاري نيروهاي انتظامي و امنيتي با قاطعيت اقدام قانوني 

معمول دارند.

۴- سازمان بازرسي كل كشور موظف است ضمن نظارت 
دقيق بر محل هزينه كرد درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت 
بنزي��ن و ايفاي وظايف دولت در جهت جلوگيري از افزايش 
قيمت ها، اجراي كامل تعهدات دولت در برابر مردم از جمله 
پرداخت به موقع و منظم يارانه ها را مستمرا پيگيري نمايد تا 

زمينه براي افزايش اعتماد مردم فراهم گردد.
۵- به معاون اول قوه قضاييه ماموريت داده مي ش��ود با 
تش��كيل كميته اي متشكل از دادستان كل، رييس سازمان 
بازرسي و رييس حوزه رياست و با دعوت از مديران ذي ربط، 
نس��بت به پيگيري موارد فوق و بررسي وضعيت حوزه هاي 
قضايي و گزارش هاي دريافتي و ارائه مش��ورت هاي الزم به 

نحو مقتضي اقدام نمايند.
عزت و اقتدار روزافزون نظام جمهوري اسالمي و سربلندي 

و توفيق مردم عزيزمان را از خداوند متعال مسالت دارم.

بيانيه ریيس قوه قضایيه خطاب به مسووالن قضایي
با اخاللگران اجتماعی برخورد قاطع شود

نمایه
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دیدگاه

پشت پرده يك بحران مالي بزرگ
مجتبي صدريا- در س��ال ۲۰۱۵ بحران مالي شديدي 
گريبانگير اتحاديه اروپا شد و عمال خطري جدي بقاي اتحاديه 
و حتي ماندن يورو را تهديد مي كرد و كشوري كه به نحوي 

شرايط مالي اش اين خطر را تشديد كرد يونان بود.
»كوستاو گاوراس« را حتما مي شناسيد، خودش يوناني است 
و برخي از فيلم هايش پيرامون يونان است و حال تصميم گرفته 
آستين ها را باال بزند و شرايط كشوري كه درگير ايدئولوژي هاي مختلف بود و 
مردمانش آنقدر عصباني بودند كه با حركت هاي اعتراضي شان منطقه يورو را به 
مرز از هم پاشيده شدن هل مي دادند، فيلمي بسازد با نام »بزرگساالن در اطاق«. 
هدف از ساخت و به روي پرده نمايش آوردن اين فيلم، كتاب پرفروش از »يانيس 
واروفاكيس« وزير دارايي آن زمان يونان است، او سعي كرده است در اين كتاب 

شش ماه خطرناك يونان در سال ۲۰۱۵ را مستند سازد.
آقاي واروفاكيس چالش بزرگي در سال ۲۰۱۵ براي خود تعريف كرده بود. 
اين ميلياردر چپ گراي يوناني سعي كرده بود طلبكاران يونان را كه مي كوشند 
از طريق تحميل دشواري هاي اقتصادي به مردم يونان وضع بد مالي اين كشور 
را تغيير دهند، با به اجرا درآوردن سياست تحمل و مدارا، مبارزات اجتماعي را 
كه عمال يونان را فلج كرده بودند تخفيف دهد و جلوي فشار بيشتر طلبكاران 
يونان را بگيرد.اما در مقابل، طلبكاران يونان وي را تهديد كردند كه يا اوضاع 
مالي كش��ور س��امان يابد و يا يونان از اتحاديه اروپا اخراج خواهد شد و در آن 
س��ال، خطر اخراج يا بيرون رفتن يونان از اتحاديه اروپا كامال جدي و ممكن 
مطرح شده بود.فيلم »كوستاو گاوراس« با استناد به نوارهاي صوتي غيررسمي 
ضبط شده توسط وزير دارايي وقت در جلساتش با بزرگان اتحاديه اروپاست كه 
بخش هايي از اين نوارها با مساله اصلي مورد اختالف بانك مركزي اروپا و صندوق 
جهاني پول با دولت وقت يونان را به اين شرح بيان مي كند: »رفاهي كه مردم 
يونان از آن بهره مند هستند نسبت به ثروتي كه مي آفرينند نامتناسب است و 
اين عدم تناسب فشارهاي شديدي به اوضاع مالي دولت يونان و در نتيجه يورو 
وارد مي كند و اين راه حل طبق نظر كارشناسان بانك مركزي و صندوق جهاني 
پول اعمال سياست اقتصادي سختگيرانه به منظور كم كردن ميزان مصرف و 
باال بردن ميزان پس انداز و تقويت اوضاع مالي يونان و يورو همزمان بود. دولت 
مترقي وقت يونان كه با اصل مطلب مخالفتي نداشت استدالل مي كرد وارد كردن 
چنين فشاري به طور ناگهاني به مردم به شكنندگي اجتماعي ما مي افزايد و اين 
كار نادرست است و دولت يونان با نپذيرفتن پيشنهادات بانك مركزي و صندوق 

جهاني پول ظاهرا در سال ۲۰۱۵ شكست خورد و سرنگون شد.«
نويسندگان، هنرمندان و فيلمسازان يونان كه سعي كرده اند بحران مالي سال 
۲۰۱۵ را مستند بسازند در تامين مالي براي ساختن فيلمشان يا چاپ كتابشان 
با مشكل مواجه شدند. اما آقاي گاوراس توانست با يك كمك مالي دو ميليون 
يورويي توسط اتحاديه اروپا و يك اعتبار ششصد و پنجاه هزار يورويي از جانب 

يكي از سازمان هاي دولتي يونان، حمايت مالي مورد نيازش را تامين كند.
براي فيلمي با چنين موضوعي و فضاهاي مربوط به آن مشخص است كه 
تهيه بودجه آن مشكل بوده است؛ »ليدا گاالنو« منتقد سينمايي كه خود نيز 
يوناني اس��ت، مي گويد: »گاوراس موفق شده است حرمت همه نقش آفرينان 

سال ۲۰۱۵ را رعايت كند.«
امروز جامعه يونان كماكان در اختالف نظر پيرامون خادمين و خائنين به 
يونان در آن بحران به سر مي برد و اين فيلم گاوراس همانند ديگر فيلم هاي وي 

كوشيده است تا حد ممكن واقعيت ها را برمال كند.
Modjtaba.sadria@yahoo.co.uk

معاون سازمان برنامه و بودجه:
تورم افزايش قيمت بنزين ۲ درصد است

معاون س��ازمان برنامه و بودجه گفت: براساس الگوهاي اقتصادي، تورم ناشي از 
افزايش قيمت بنزين بر س��طح عمومي قيمت ها، حدود دو درصد محاس��به شده 
است.به گزارش ايِبنا، سيد حميد پورمحمدي در اظهار كرد: پس از افزايش قيمت 
بنزين، براي رفاه حال مردم سهميه هايي براي تاكسي ها از جمله تاكسي هاي اينترنتي 
و سرويس هاي مدارس در نظر گرفته شد كه روي كرايه ها اثري نداشته باشد.وي 
ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه همه منابع حاصل از تفاوت قيمت ناشي از افزايش 
قيمت بنزين را در حس��ابي در نزد خزانه نگهداري مي كند و آن را عينا به حدود 
۶۰ ميليون نفر در قالب حدود ۱۸ ميليون خانوار تقديم مي كند.پورمحمدي درباره 
ميزان تورم احتمالي ناشي از افزايش قيمت بنزين با اشاره به اينكه نظرات مختلفي 
در اين باره مطرح شده است، گفت: با توجه به اختالف قيمت بنزين در كشورمان 
نسبت به منطقه، يارانه اي كه براي بنزين داده مي شود عادالنه توزيع نمي شود و از 
اين يارانه، دهك اول در مقايس��ه با دهك دهم، ۲۳ برابر بيشتر برخوردار مي شود 
بنابراين بسياري معتقد بودند كه بايد اين موضوع، اصالح و يارانه عادالنه توزيع شود.

وي ادامه داد: ديدگاه ديگر اين بود كه زماني كه تفاوت قيمت بنزين در كشورمان با 
كشور همسايه بيش از ۱۵ هزار تومان است طبيعتا قاچاق آن زياد مي شود و نبايد 
زمينه قاچاق را فراهم كنيم.پورمحمدي اضافه كرد: نظر ديگر اين بود كه با اصالح 
قيمت بنزين، استفاده از خودروهاي گازسوز و برقي، بيشتر و آلودگي هوا كم مي شود.
وي گفت: پس از انقالب ۱۵ بار افزايش قيمت بنزين داشتيم كه از اين تعداد هشت 
مرتبه هيچ اثر تورمي ملموس و افزايش سطح قيمتي كاالها نداشت و در پنج مرتبه 
هم تورم حدود يك تا دو درصد و در برخي موارد هم حتي كاهشي بوده است.معاون 
اقتصاد و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: از حدود ۲۴ ميليون خانوار ايران 
فقط شش ميليون خانوار به علت درآمد بااليي كه دارند از يارانه برخوردار نيستند 
و ۱۸ ميليون خانوار بقيه كه شامل طبقات متوسط و طبقه با درآمد كم هستند از 
اين يارانه برخوردار مي شوند به عبارتي تفاوت قيمت بنزين، كامال بين افشار ضعيف 

و طبقه متوسط توزيع مي شود.

گروه اقتصادي- تنها با گذشت چند روز از 
زمان اعالم تصميم دولت مبني بر اصالح قيمت 
س��وخت، بازار ارز روند افزايش قيمت خود را از 
سر گرفته و زمينه هاي مساعدي براي موج گيري 
قيمت ها فراهم آورده است. اگرچه گزاره جديد 
سياستگذار پولي بر ادامه روند منطقي بازار اصرار 
م��ي ورزد، با اين حال تكانه هاي ارزي بازار چيز 

ديگري مي گويند.
تابل��وي معام��الت ارزي ب��ازار از افزاي��ش 
خيره كننده قيمت ها در روزهاي گذش��ته خبر 
مي دهند. گزارش ميداني »جهان صنعت« حاكي 
از آن است كه قيمت دالر در صرافي هاي بانكي 
در فواصل زماني روزهاي شنبه و يكشنبه، افزايش 

قيمت ۶۰۰ توماني را تجربه كرده است.
بر اين اساس تابلوي معامالت صرافي ها روز 
گذش��ته نرخ ف��روش دالر را ۱۲ ه��زار و ۴۰۰ 
تومان و نرخ خريد آن را ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان 
اعالم كردند. اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد 
دالر در ابت��داي روز كاري هفته جاري ۱۱ هزار 
و ۶۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۱ هزار و ۸۰۰ 

تومان بود.
جهش دالر � 

در عين حال مقايس��ه روند قيمت ها در روز 
گذشته با آخرين روز كاري هفته گذشته نشان 
مي دهد ك��ه دالر با افزايش قيمت حدودا هزار 
توماني مواجه ش��ده و از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
در روز پنجشنبه به ۱۲ هزار و  ۴۰۰ تومان در روز 
گذشته رسيده است. بر اين اساس دالر سرانجام 
توانست مرزهاي رواني بازار را در هم بكوبد و در 

كانال ۱۲ هزار تومان جا خوش كند.
روند معام��الت ارزي بازار همچنين گوياي 
افزايش ۵۰۰ توماني قيمت يورو در بازار است، 
به طوري كه قيمت خريد يورو از ۱۲ هزار و ۸۰۰ 
توم��ان در ابتداي روز كاري هفته جاري به ۱۳ 
هزار و ۴۰۰ تومان در روز گذشته رسيد. قيمت 
فروش يورو نيز از ۱۳ هزار تومان به ۱۳ هزار و 

۵۰۰ تومان رسيد.
ام��ا در حالي كه تابلوي معامالت صرافي ها 
گوياي افزايش ۵۰۰ توماني قيمت ارز در فواصل 
روزهاي شنبه و يكشنبه است، اما صرافان بانكي 
مي گويند كه دالري براي عرضه به مش��تريان 
ندارند. بر اين اس��اس معامالت ارزي صرافي ها 

يك طرفه بوده و به خريد ارز محدود مي شود.
جوالن دالالن

در همان ح��ال خيابان فردوس��ي مملو از 
حضور دالالني اس��ت كه به دنبال تغيير روند 
معامالت ب��ازار به نفع خود هس��تند. گزارش 
ميداني »جهان صنعت« حاكي از تفاوت ۳۰۰ 
توماني  قيمت معامالتي آنان با صرافي هاي مجاز 

بانك مركزي است.
بر اين اس��اس قيمت فروش دالر از س��وي 
دالالن ۱۲ ه��زار و ۷۰۰ تومان و قيمت خريد 
دالر از س��وي آنان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم 
شد. در عين حال اين دالالن قيمت خريد يورو 

را ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و قيمت فروش آن را 
نيز ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم مي كنند.

صراف��ان ارزي بازار داليل افزايش قيمت ارز 
را به افزايش قيمت بنزين و نارآمي هاي پس از 
آن نسبت مي دهند. دالالن بازار نيز مي گويند 
افزايش قيمت سوخت سيگنال افزايشي به بازار 
ارز داده و زمينه هاي مساعدي براي رشد قيمت 
ارز فراهم آورده اس��ت. در عين حال تعدادي از 
صرافي هاي بازار مي گويند كه افزايش قيمت ارز 
به دنبال افزايش قيمت ها از سوي بانك مركزي 

اتفاق افتاده است.
گراني بنزين  � 

يكي از صرافان بانكي اما به روند رو به رشد 
قيمت ها از هفته گذشته اشاره كرده و مي گويد 
كه روند رو به رش��د قيمت ه��ا به قبل از اعالم 
افزايش قيمت س��وخت برمي گردد. وي دليل 
افزايش قيمت ارز را تبعيت بازار از بانك مركزي 
اعالم مي كند.در همين حال، دالالن ارزي بازار نيز 
افزايش قيمت بنزين و ناآرامي هاي شكل گرفته 
به دنبال اصالح قيمت سوخت را دليل منطقي 
افزاي��ش قيمت ها در ب��ازار ارز اعالم مي كنند. 
گمانه زن��ي دالالن همچنين بر ت��داوم افزايش 
قيمت ها در بازار داللت دارد، اين در حالي است 
كه صرافي هاي بانكي نظري در خصوص ادامه 
روند رو به رشد قيمت ها ندارند.تاثيرپذيري بازار 

ارز از رفتارهاي سياسي دولت در حالي است كه 
پيش��تر و به واسطه تنش هاي سياسي منطقه 
تغيير محسوس��ي در قيمت ارز ايجاد نش��د و 
سياست هاي بانك مركزي قادر به حفظ ثبات 
نسبي بازار بود. سياستگذار پولي در واكنش به 
شرايط فعلي بازار ارز نيز مي گويد كه جو فعلي 

بازار دوام نخواهد داشت.«
واقعيت بازار � 

از اين رو رييس بانك مركزي روز گذشته با 
حضور در خيابان فردوسي از نزديك در جريان 
روند بازار ارز و قيمت ها قرار گرفت و اعالم كرد: 
»بانك مركزي با ق��درت در بازار حضور دارد و 
اجازه سفته بازي مجدد در بازار ارز را نمي دهد. 
مردم بايد مراقب باش��ند سرمايه هاي خود را از 
دس��ت ندهند؛ هم اكنون در بازار فقط دالل ها 
به صورت لفظي قيمت ه��ا را تعيين مي كنند. 
جو بازار فقط توسط دالل ها ملتهب نشان داده 

مي شود و اصال واقعيت بازار اين طور نيست.«
عبدالناصر همتي در حالي واقعيت ش��كل 
گرفت��ه در ب��ازار ارز را انكار مي كند كه گزارش 
ميداني »جهان صنعت« گوياي ش��كل گيري 
ناماليمات ارزي در بازار اس��ت. بررسي ها نشان 
مي دهد كه مردم در ش��رايط فعلي تمايلي به 
فروش دالر به صرافي ها ندارند و از عرضه ارزهاي 
خانگي خود به بازار خودداري مي كنند. اين مهم 

مي تواند نيرو محركه رشد قيمت ها در بازار ارز 
ش��ود، چه آنكه اين موضوع امكان عرضه ارز از 
سوي صرافي ها را نيز محدود مي كند و بازار ارز 

را در تنگناي عرضه ارز قرار مي دهد.
كشش قيمتي ارز � 

شواهد نش��ان مي دهد كه افزايش ناگهاني 
قيمت بنزين محرك خوب��ي براي موج گيري 
قيمت ها در بازار ارز فراهم آورده اس��ت. اين در 
حالي است كه هيچ گونه رابطه منطقي و معقولي 
بين افزايش قيمت بنزين و افزايش ارز نمي توان 
متصور بود.از سوي ديگر مقايسه روند تغييرات 
قيمت ارز از ابتداي هفته گذشته نشان مي دهد 
كه دالر خود را براي عبور آرام از مرز رواني بازار 
آم��اده كرده بود، به ط��وري كه از ابتداي هفته 
گذشته تا انتهاي هفته گذشته با افزايش قيمت 
۲۵۰ توماني مواجه شد. گمانه زني ها حاكي از 
آن است كشش بازار ارز در مقابل سياست هاي 
تثبيتي پايين آمده و از اين رو ش��رايط را براي 
حركت بر مدار صعودي مساعد ديده است.اين 
مهم در حالي است كه سياستگذار از ابتداي سال 
جاري دست به اعمال سياست هاي تثبيتي در 
بازار ارز زده اس��ت تا مانع از اوج گيري قيمت ها 
همانند سال گذشته شود. از اين رو بازار ارز در 
نيمه اول سال جاري روند  باثباتي به خود گرفت 

و نوسانات  اندكي را تجربه كرد.

انتظارات بازار � 
سياس��تگذار نيز بارها بر ثبات شكل گرفته 
در بازار ارز تاكيد مي كرد و حضور مقتدرانه بازار 
ارز را مانع��ي جدي براي جوالن قيمت ها اعالم 
مي ك��رد. گزاره هاي سياس��تگذار پولي تنها به 
ماه هاي گذشته محدود نشده به طوري عبدالناصر 
همت��ي، رييس بانك مركزي اعالم كرده »طي 
روزهاي گذشته و امروز، همچنان بانك مركزي 
در بازار ارز حض��ور فعال دارد، چراكه مديريت 
بازار ايجاب مي كند كه به عنوان بازارساز اصلي 
نيازهاي واقعي را تامين كرده و مازاد عرضه ارز 
را نيز مطابق ماه هاي گذش��ته جمع آوري و به 
ذخاير كشور اضافه كند، مجموعه ذخاير بانك 
مرك��زي از محل خريد ارز صادرات غيرنفتي و 
ب��ازار ارز، اين اجازه را به ما مي دهد كه با رصد 
تحركات بازار ارز، هرگونه تالش براي سفته بازي را 
خنثي كرده و همزمان اجازه دهد كه روند عادي 
عرضه و تقاضاي ارز نرخ آن را تعيين كند.تجربه 
بيش از يك سال و  اندي گذشته بانك مركزي 
در مديري��ت علمي بازار ارز همچنان ادامه پيدا 
كرده و من اطمينان دارم شكل گيري انتظارات 
اي��ن چند روز، تاثير چنداني بر بازار ارز نخواهد 
داش��ت و همان روند گذشته و منطقي در بازار 
ادامه پيدا خواهد كرد.«تاكيد سياستگذار پولي بر 
حفظ ثبات قيمت ها در بازار ارز نشان مي دهد كه 
مسووالن از اعالم واقعيت هاي بازار به مردم اكراه 
دارند و در تالشند مقاوت خود را در برابر جوالن 
قيمت ها باال ببرند. با اين حال روند تغييرات نرخ 
ارز نش��ان مي دهد كه دالر سد مقاومتي خود 
را شكس��ته و خود را براي افزايش قيمت هاي 

جديدي آماده كرده است.
انتظار صعود دوباره  � 

از آنج��ا كه قيمت ارز محرك خوبي براي 
رش��د قيمت طال محسوب مي شود، بازار طال 
و س��كه نيز از جهش هاي قيمتي بازار ارز در 
امان نمانده و سوار بر مدار صعودي شده است. 
از اي��ن رو در تابلوي معامالتي صرافي ها نرخ 
فروش سكه چهار ميليون و ۲۵۰ هزار تومان 

اعالم شده است.
اين موضوع نش��ان مي دهد كه س��كه نيز 
مرز رواني س��ه ميلي��ون توم��ان را رد كرده و 
افزايش قيمت دالر را دليل موجهي براي رشد 
قيمت هايش مي داند. محمد كشتي آراي، رييس 
كميسيون تخصصي طال و جواهر نيز افزايش 
قيمت طال و س��كه در روزهاي اخير را ناشي از 
افزايش قيمت دالر مي داند.اما با وجود تالش هاي 
سياستگذار پولي مبني بر كنترل قيمت ها، به 
نظر مي رس��د انتظارات ش��كل گرفته توانسته 
از س��د مقاومتي بازار عبور كند و نيرو محركه 
افزايش قيمت ارز شود. پيش بيني مي شود ادامه 
تحركات ناشي از افزايش قيمت سوخت حركت 
ارز ب��ر مدار صعودي را هموارتر كند تا احتمال 
مواجهه با قيمت هايي باالتر از قيمت هاي كنوني 

تقويت شود.

گرانی دالر  رييس كل بانك مركزی را به خيابان فردوسی كشاند

گشت امنيت ارزی

خبر

حسين باستانزاد* - در كشورهاي 
مشمول تحريم، ضوابط و مقررات مكملي 
جهت گذار از تحريم ها طراحي شده تا 
مقوله عدم شفافيت اسناد بازرگاني و 
مال��ي بين المللي بخش هاي تحريمي 
توس��ط مقامات مميزي، حسابرسي و 

نظارتي مورد توجه قرار گيرد.
تحريم هاي يكجانب��ه، چندجانبه 
و ي��ا فراگير بين المللي به طور طبيعي 
هزينه هاي سربار مبادالت مالي- تجاري 
بين المللي كشورهاي مشمول تحريم را 
افزايش مي دهند. اين تحريم ها همچنين 
باعث افزايش عدم شفافيت مبادالت و 
ايجاد چالش هاي ناظر بر صحت، مميزي 
و حسابرس��ي مبادالت مالي-تجاري 
خارجي مي ش��وند. هزينه هاي مذكور 
از يك طرف تابعي از س��هم كشورهاي 
اعمال كننده تحريم در مبادالت مالي-

تجاري بين المللي به طور عام و كشور 
مش��مول تحري��م به طور خ��اص و از 
طرف ديگر متاثر از درجه باز بودن يك 
اقتصاد، ميزان درهم آميختگي مالي در 
ش��بكه هاي مرجع پرداخت و تسويه 
بين المللي و نيز  اندازه وابستگي بخش ها 
و صنايع مش��مول تحريم با مبادالت 

خارجي است.
در همي��ن راس��تا، افزايش س��هم 
مب��ادالت مالي-تجاري كش��ورهاي 
اعمال كننده تحريم در عرصه بين الملل 
عمال بر شدت همسوئي ساير اقتصادهاي 
جهاني با محدوديت هاي كش��ورهاي 

اعمال كننده تحريم موثر است.
محدوديت هاي تحريمي  مذكور در 
پنج دهه گذش��ته در مقاطع متفاوت 
زمان��ي ب��ر مب��ادالت مالي-تج��اري 
بين المللي كشورهاي مختلفي همانند 
عراق، كره شمالي، ميانمار، روسيه، ايران، 
كوبا، سوريه، آفريقاي جنوبي، يوگسالوي 
سابق، صربستان، زيمباوه، پاكستان، هند 
و غيره اعمال شده كه منبعث از مصوبات 
شوراي امنيت، گروه هفت، اتحاديه اروپا 
و يا تصميمات مستقل ملي يك و يا چند 

كشور خاص بوده است.
از  بس��ياري  مش��ترك  وج��ه 
تحريم هاي مذكور حول س��ه محور 
هدفمن��دي، تاثيرگذاري و انس��جام 
استوار بوده كه برخي از شمول ارتقا 
يافته آن در قالب ممنوعيت مبادالت 

مالي-تجاري ميان شركت هاي مادر 
و اقماري ثبت ش��ده در كش��ورهاي 
اعمال كنن��ده تحريم ب��ا اقتصادهاي 
مش��مول تحريم و ني��ز اقتصادهاي 
تخطي كنن��ده از تحريم، محدوديت 
سهامداري اشخاص مقيم و شهروندان 
كش��ورهاي اعمال كنن��ده تحريم در 
مالكي��ت ش��ركت هاي تامين كننده 
كااله��ا و تجهيزات براي اقتصادهاي 
مش��مول تحري��م، ممنوعيت عرضه 
و ف��روش كااله��ا و تجهيزات��ي كه 
بخشي از مواد اوليه آنها در كشورهاي 
اعمال كننده تحريم توليد و يا تامين 
ش��ده، ممنوعيت استفاده از اسعار و 
ش��بكه هاي پرداخت، عرضه خدمات 
مالي و تسويه كشورهاي اعمال كننده 
تحريم بر اقتصادهاي مشمول تحريم، 
همچنين ممنوعيت مبادالت س��هام 
و اوراق به��ادار ش��ركت هاي مقيم/

غيرمقيم هر دو كشور مشمول تحريم 
و ني��ز كش��ورهاي ط��رف مبادله با 
اقتصادهاي تحريمي  در بازارهاي مالي 
كشورهاي تحريم كننده طراحي شده 
است كه عمال موجب افزايش ريسك 
و نااطمينان��ي در فرآين��د مبادالت 
آزاد منطق��ه اي و جهاني به طور عام 
و ش��ركت هاي متوسط و چندمليتي 
طرف تجارت اقتصادهاي تحريمي  به 

طور خاص شد.
در ش��رايطي  مذك��ور  فرآين��د 
ك��ه هيات مديره و مدي��ران اجرايي 
)و خانواده ه��اي آنها( ش��ركت هاي 
غيرمقيم مشكوك به تخطي از تحريم، 
به عنوان اشخاص حقيقي در معرض 
ريس��ك هاي مضاعف��ي همانند منع 
دسترس��ي به رواديد كنسولي )ويزا-
س��فر( و عدم دسترس��ي به خدمات 
مال��ي و كارگ��زاري در كش��ورهاي 
اعمال كننده تحريم قرار داشته عمال 
موجب تش��ديد و گس��ترش ريسك 
مب��ادالت مالي-تجاري بين المللي با 
كشورهاي مشمول تحريم مي شود، 
به طوري كه نه تنها بخش ها و صنايع 
تحريمي  بلكه مب��ادالت بخش هاي 
غيرتحريمي  )صنايع دارويي، غذايي، 
فرهنگ��ي، آموزش��ي و...( ني��ز براي 

شركت هاي بين المللي ريسكي خواهد 
شد.

در ش��رايطي كه بس��ياري از مواد 
اوليه صنعتي، تجهيزات س��رمايه اي و 
كاالهاي واسطه اي بنا بر ماهيت مشابه 
فرآيندهاي صنعتي داراي كاربرد دوگانه 
بوده لذا طيف گس��ترده اي از مبادالت 
مالي-تجاري خارجي يك اقتصاد قهرا 
در ش��مول گستره تحريم قرار خواهد 

گرفت.
در چنين شرايطي به منظور حفظ 
پايداري چرخه فعاليت هاي اقتصادي 
در كشورهاي مشمول تحريم، طراحي 
راهبرد جامع و سازگار عبور و مديريت 
تحري��م اجتناب ناپذير اس��ت. راهبرد 
مذكور براي هر بخش اقتصاد، هر رشته 
فعاليت، هر صنعت و حتي هر فرآيند 
توليدي  باي��د به صورت مجزا طراحي 
و اجرا ش��ود. همچنين راهبرد مذكور 
كه مبتني بر عبور از تحريم بوده  بايد 
داراي دو مشخصه اساسي عدم شفافيت 
و پذيرش هزينه هاي سربار تحريم باشد 
كه در فرآيند سياس��تگذاري كالن و 

بخشي مورد توجه قرار گيرد.
راهبردهاي متعارف عبور از تحريم 
مبتني بر راهكارهاي مشابهي همانند 
شناس��ايي و هم��كاري با كش��ورها و 
ش��ركت هاي جديد ط��رف مبادالت 
مالي-تجاري بين المللي، تامين مالي 
هزينه ه��اي س��ربار تحري��م در قالب 
هزينه ه��اي حمل به دفعات- تخليه- 
بارگيري و انبارداري مجدد )در جرگه 
هزينه ه��اي م��ورد قب��ول مالياتي(، 
پيش بيني هزينه هاي مضاعف تامين 
كاالها و تجهيزات انحصاري از اشخاص 
واسطه، استفاده از قراردادهاي بلندمدت 
تجاري با ترك تشريفات متعارف مزايده 
و مناقصه ه��اي بين الملل��ي، طراحي 
قراردادهاي تهات��ري دو و چندجانبه 
با ش��ركاي خارجي )خصوصا در قالب 
عمليات هلدينگي(، جايگزيني اسعار 
با ثبات اقتصادهاي نوظهور در مبادالت 
مالي و فرآيند تسويه قراردادهاي تجاري 
)حتي در قراردادهاي مبتني بر حساب 
باز(، فروش و قيمت گذاري مبدأ براي 
قراردادهاي صادراتي، تسويه مدت دار 

فرآيند صادرات، تامين مالي و پذيرش 
ريسك هاي واردات در قالب قراردادهاي 
با پيش پرداخت باال، استفاده از خدمات 
ش��ركت هاي بازرگاني و مالي تراستي 
خارجي جهت تسهيل مبادالت مالي- 
تجاري بين المللي، تفكيك بخش هاي 
حمل و نقل و بيمه داخلي عرضه كننده 
خدمات به بخش هاي تحريمي  )مالكيت 
دولت��ي( و غيرتحريمي  و نهايتا حفظ 
اسرار هويتي و تجاري شركاي خارجي 
و حتي ش��ركت هاي تراستي اقماري 
ب��ه عنوان بخش��ي از راهب��رد گذار از 

تحريم هاي مقطعي تلقي مي شوند.
در همين راس��تا تنظي��م و مبادله 
اس��ناد متعارف بازرگاني، گواهي هاي 
رسمي  مبدأ، گواهي توليد، اسناد حمل 
مبتن��ي بر مبدأ- مقص��د واقعي كاال، 
صدور بيمه نامه، تصريح قيمت واقعي 
)در ش��رايطي كه كاالها و تجهيزات از 
طريق واسطه ها و شركت هاي تراستي 
كه ريس��ك پيگيري قضايي توس��ط 
كشورهاي اعمال كننده تحريم بر آنها 
متصور اس��ت( - مقدار- نام خريداران 
و فروش��ندگان كاال )در ش��رايطي كه 
حتي مواد اوليه صنايع دارويي نيز مورد 
تحريم قرار گرفته( در قالب فاكتورهاي 
واقعي فروش، تاييديه هاي س��وئيفتي 
حوالجات و تسويه وجوه مبادالت تجاري 
از درگاه ه��اي بانكي يا صرافي ها براي 
تامين كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي 
مش��مول تحريم نه تنها ميسر نبوده 
بلكه مستندس��ازي بعدي آنها نيز بر 
اساس ضوابط متعارف شفافيت، مالي- 
حسابرسي- مميزي و حاكميت شركتي 

عمال ممكن نخواهد بود.
در چنين شرايطي شبكه مبادالت 
مالي-تجاري بين المللي كشور با دوگانه 
غيرممكن��ي مواجه مي ش��ود؛ از يك 
 طرف س��اختار گ��ذار از تحريم جهت 
صيان��ت از فعاليت هاي داخلي اقتصاد 
عمال پذيرش هزينه هاي سربار و عدم 
ش��فافيت در مب��ادالت مالي-تجاري 
بين المللي كشور را اجتناب ناپذير ساخته 
و از ط��رف ديگ��ر مق��ررات و ضوابط 
ملي مميزي، حسابرس��ي، مالياتي و 
حاكميت ش��ركتي شفافيت و صحت 

اسناد مربوط به مبادالت مالي-تجاري 
خارج��ي بنگاه هاي اقتصادي را الزامي 
 دانسته و عدول از آنها را براي مديران 
بنگاه ها جرم انگاري كرده است. مقامات 
نظارت��ي نيز در قال��ب وظايف قانوني 
كه براي شرايط غيرتحريمي  طراحي 
شده در مواجهه با دوگانه مذكور غالبا 
درص��دد پايش مبادالت مالي-تجاري 
بين الملل��ي بر پايه اصول ش��فافيت و 
صحت فعاليت ها هس��تند.در همين 
راس��تا در كش��ورهايي همانند كوبا، 
ونزوئال، كره شمالي، روسيه و... ضوابط 
و مقررات مكملي جهت گذار و عبور از 
تحريم ها طراحي شده تا نه تنها بخشي 
از هزينه هاي سربار تحريم مورد پذيرش 
و پوشش عمومي  قرار گرفته بلكه مقوله 
عدم شفافيت اس��ناد بازرگاني و مالي 
بين المللي بخش هاي مشمول تحريم 
نيز توسط مقامات مميزي، حسابرسي و 
نظارتي مورد توجه و ادراك قرار گيرد.به 

عنوان نمونه ريسك هاي ناشي از نكول 
تعهدات ش��ركاي خارجي، هزينه هاي 
مضاع��ف مالي-تجاري، ريس��ك هاي 
ناش��ي از بلوكه ش��دن وجوه مبادالت 
مالي و نيز ريسك هاي ناشي از مبادالت 
تجاري با واسطه ها و اشخاص ثالث مورد 
پيش بيني و بعضا تحت پوشش بيمه اي 
قرار گرفته اس��ت. در خصوص اقتصاد 
ايران ك��ه بخش غالب تجارت كااليي 
)نفت و غيرنفت( آن مشمول تحريم هاي 
يكجانبه قرار گرفته عمال عدم پذيرش 
ريسك هاي مذكور در ساختار مميزي 
و نظارتي، مستقيما مديران و متعاقبا 
بنگاه ه��اي اقتصادي تح��ت مديريت 
آنها را به سمت انفعال، ريسك گريزي 
و ركود هدايت س��اخته كه نتيجه آن 
تضعيف فعالي��ت بنگاه هاي اقتصادي 
به طور عام و بنگاه ه��اي بزرگ به طور 

خاص خواهد شد.
* كارشناس اقتصادي

ضوابط و مقررات مکمل جهت گذار از تحريم ها
یادداشت

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

نظر اقدام خواهد شد. 

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

آگهی تملك اراضی
نوبت دوم شماره مجوز:1398.4708شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران
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نيويورک تايمز منتشر كرد
اسناد محرمانه دولتي چين درباره سين كيانگ 

نشريه آمريكايي نيويورك تايمز با استناد به آنچه كه افشاي كم سابقه و نادر اسناد 
دولتي چين خوانده است، جزئياتي درباره عمليات امنيتي پكن عليه مسلمانان منطقه 

سين كيانگ را منتشر كرد.
روزنامه نيويورك تايمز گزارش كرده كه به ۴۰۳ صفحه از اسناد داخلي دولت 
چين دست پيدا كرده كه جزئيات جديدي را درباره سياست ها و اقدامات به شدت 
محرمانه و مناقشه برانگيز حزب كمونيست چين عليه مسلمانان منطقه سين كيانگ 

اين كشور مشخص مي كند.
نيويورك تايمز نوشت، اين اسناد دربردارنده يك سري سخنراني هاي تاكنون منتشر 
نشده شي جين پينگ، رييس جمهور چين و همچنين دستورات و گزارش هايي درباره 
اقدامات تجسسي و كنترلي اعمال شده بر مسلمانان قوم اويغور بوده اند. اين اسناد در 
عين حال نشان داده اند كه در داخل حزب كمونيست چين نارضايتي هايي نسبت به 

اين عمليات سركوب اويغورها وجود داشته است.
نيويورك تايمز نوشت: اين اسناد از سوي يك عضو ناشناس تشكيالت سياسي چين 
به بيرون درز كرده و او اميدوار بوده كه اين افشاگري جلوي فرار رهبران چين از جمله 

شي  جين پينگ از محكوميت به سبب اجراي بازداشت هاي گسترده را بگيرد.
براس��اس اين گزارش، رييس جمهور چين در يك س��خنراني در سال ۲۰۱۴ 
خطاب به مقام هاي دولتش بعد از حادثه كشته شدن ۳۱ تن به دست شبه نظاميان 
اويغور در يك ايستگاه قطار در جنوب غرب اين كشور خواستار مبارزه تمام عيار با 
تروريسم، نفوذ و جدايي طلبي با استفاده از ارگان هاي ديكتاتوري و عدم نشان دادن 

هيچگونه رحم شده است.
طبق اين اسناد همچنين، كمپ هايي كه در استان سين كيانگ تحت عنوان 
كمپ هاي آموزش فني وحرفه اي براي استقرار مسلمانان قوم اويغور راه اندازي شده 
و رسانه هاي خارجي از آنها به عنوان كمپ هاي بازداشت دسته جمعي ياد كرده اند، 
بعد از استقرار چن كوانگوئو در سال ۲۰۱۶ به عنوان يكي از روساي جديد حزب 

كمونيست به سرعت گسترش يافتند.
او كه در داخل حزب كمونيست به خاطر مديريت گروه هاي اقليت شهرت دارد، 
پيش از آن سابقه رهبري سياست هاي مشت آهنين عليه مخالفان در تبت را داشته 
است. اين اسناد فاش شده، طبق گزارش نيويورك تايمز، شامل يك راهنماي پاسخ به 
پرسش هاي دانشجوياني است كه بعد از بازگشت به خانه خود در سين كيانگ متوجه 

مفقود شدن خانواده هايشان و يا در بازداشت قرار گرفتن آنها در كمپ ها مي شوند.
براساس اين اسناد، به مقام هاي چين دستور داده شده كه به اين دانشجويان 
بگويند، اعضاي خانواده آنها آلوده به ويروس تفكر افراطگري شده و الزم است قبل از 
آنكه يك بيماري كوچك تبديل به يك مشكل جدي شود درمان شود. در اين اسناد 
همچنين درباره مساله مجازات وانگ يونگژي، يك مقام حزب كمونيست صحبت 
شده است؛ مقامي كه در سالهاي ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به اتهام سرپيچي از فرامين حزب 

هدف تحقيقات قرار گرفت.
وانگ، كسي است كه با مسووليت خودش بيش از ۷۰۰۰ نفر را از كمپ هاي 
بازداشت دسته جمعي در سين كيانگ آزاد كرد. او براساس متن اعترافاتش كه سند 
آن به دست نيويورك تايمز رسيده گفته است: بازداشت اين تعداد بسيار باالي افراد 

به شكلي آگاهانه به نزاع دامن زده و نارضايتي ها را عميق تر مي كند.

جشن سي امين سالگرد انقالب مخملي در جمهوري چك 
يورونيوز- سي امين سالگرد انقالب مخملي در پراگ پايتخت جمهوري چك 

روز شنبه با اعتراض و راهپيمايي آرام همراه شده است.
حدود ۲۰۰ هزار نفر با تجمع عليه سياست هاي اقتصادي آندره بابيس دست به 
راهپيمايي آرام زدند. ميكوالس مينار، رهبر جنبش اجتماعي معترضين گفت: تجمع 
ما مخالف تضاد منافع بابيس تاجر و نخست وزير است. او يا بايد از هلدينگ آگروفرت و 

گروه هاي رسانه اي متعلق به او خالص شود يا از سمت نخست وزير استعفا دهد.
راهپيمايي آرام در شهر پراگ مصادف است با شروع جشن هاي اختصاص يافته 
به سي امين سالگرد انقالب مخملي كه به پايان حكومت حزب كمونيست منجر 
ش��د. معترضين بر اين باورند كه دادگاه اسلواكي، جايي كه بابز نخست وزير چك 
از آنجا بيرون آمده، به دليل همكاري با اطالعات كمونيستي، اتهامات عليه وي را 

تاييد نكرده است.
نخس��ت وزير چك نيز با اشاره به اعتراض هاي صورت گرفته گفت: ما آزادي و 
دموكراسي داريم، هركسي مي تواند در تظاهرات شركت كند. او اضافه كرد: اما من واقعا 
انگيزه هاي برگزاري اين راهپيمايي را نمي فهمم. به نظر من برگزاركنندگان قصد دارند 

از فضاي سي امين سالگرد وقايع نوامبر ۱۹۸۹  استفاده ابزاري و سياسي  كنند.

ژاپن: هيچ كس نمي تواند به كره شمالي خوش بين باشد
رويترز- وزير دفاع ژاپن در خصوص مذاكره با كره شمالي گفت: هيچ كس 

نمي تواند به پيونگ يانگ خوش بين باشد.
كره شمالي اعالم كرد، هنگامي كه مذاكره با آمريكا از سرگرفته شود، مسائل 
هسته اي مورد بحث قرار نخواهد گرفت مگر اينكه آمريكا از سياست خصمانه 

خود عقب نشيني كند.
در بياني��ه وزارت خارجه كره ش��مالي آمده، تصوي��ب قطعنامه هاي اخير 
س��ازمان ملل در خصوص حقوق بش��ر پيونگ يانگ، يك تحريك سياسي به 
سرپرستي آمريكا بوده است. كره شمالي پيش از اين، انتقادات سازمان ملل را به 

عنوان محصولي از سياست خصمانه آمريكا توصيف كرده است.
از طرفي تارو كونو وزير دفاع ژاپن ديروز به همتايان آمريكايي و كره جنوبي 
خود گفت: هيچ كسي نمي تواند نسبت به كره شمالي خوش بين باشد. كره شمالي 
در سال جاري بيش از ۲۰ موشك پرتاب كرده كه از جمله آن انواع جديدي از 

موشك هاي بالستيك و پرتاب موشك بالستيك از زيردريايي است.
دونالد ترامپ و كيم جونگ اون در سال ۲۰۱۸ و در كشور سنگاپور مذاكراتي 
را برگزار كردند كه نتيجه اي نداشت. پس از آن دور دوم مذاكرات رييس جمهور 
آمريكا و رهبر كره ش��مالي در  هانوي پايتخت ويتنام برگزار شد كه آن نيز به 
شكست ختم شد و واشنگتن در پي هر دو نشست، به هيچ عنوان حاضر به لغو 

تحريم ها عليه پيونگ يانگ نشد.
بار سوم، ترامپ و كيم در منطقه غيرنظامي در مرز دو كره ديدار كردند و از  
آن پس به بعد به دليل عدم پايبندي واشنگتن به تعهداتش در مقابل كره شمالي، 
هيچ گونه پيشرفتي در روابط دو كشور حاصل نشده و به دليل بي اعتنايي واشنگتن 
و سئول به هشدارهاي كره شمالي در خصوص برگزاري رزمايش، پيونگ يانگ 

نيز چندين بار آزمايش موشكي انجام داد.

آمريکا وزير كشور كوبا را ممنوع الورود كرد
رويترز- دولت ترامپ دومين مقام عالي رتبه كوبا را تحت تحريم مس��افرتي 

قرار داد.
مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا با اشاره به چيزي كه آن را مشاركت وزارت كشور 
كوبا در نقض زننده حقوق بشر در ونزوئال خواند، اظهار كرد، واشنگتن ورود خوليو 
سزار گانداريا برمجو، وزير كشور كوبا به آمريكا را منع مي كند. او از ديگر كشورها نيز 

درخواست كرد كه در بازخواست  هاوانا به آمريكا بپيوندند.
پمپئو در اعالم اين اقدام كه به طور عمده نمادين است، اظهار كرد، گانداريا برمجو 
مسوول دستگيري خودسرانه هزاران شهروند كوبايي و حبس غيرقانوني بيش از ۱۰۰ 
زنداني سياسي در كوباست پمپئو در بيانيه اي اظهار كرد، وزارتخانه اين مقام كوبايي 
نظارت بر شكنجه مخالفان، بازداشت شدگان و زندانيان سياسي و همچنين كشتار 

برخي از اين افراد از سوي پليس و نيروهاي امنيتي را برعهده داشته است.
واشنگتن در ماه سپتامبر تحريم هاي مسافرتي مشابهي را عليه رائول كاسترو 
رييس حزب كمونيست كوبا، رييس جمهوري سابق اين كشور و برادر كوچك تر فيدل 
كاسترو بر سر حمايتش از نيكوالس مادورو، رييس جمهوري ونزوئال و مشاركت در 
»نقض حقوق بشر« وضع كرد. وزارت خارجه آمريكا خاطرنشان كرد، عالوه بر گانداريا 
برمجو، ورود خوليو سزار گاندريا سارمينتو و آلخاندرو گاندريا سارمينتو، فرزندان او را 

هم به آمريكا منع خواهد كرد.

گ�روه جهان- شهادت هاي همكار نگاه
معاون ترامپ و عضو پيش��ين ش��وراي 
امنيت ملي آمريكا با آنچه كه ش��اهدان 
ديگر گفته اند همخواني دارد. آنها هم بر 
اين باورند كه ترامپ براي منافع شخصي 
خود از كمك نظامي به اوكراين جلوگيري 

كرده است.
شامگاه شنبه گذشته رونوشت شهادت 
جنيفر ويليامز همكار مايك پنس، معاون 
اول ترامپ و تيم موريسون عضو پيشين 
شوراي امنيت ملي اياالت متحده در برابر 
هيات تحقيق مجلس نمايندگان آمريكا 
براي استيضاح رييس جمهور اين كشور 
منتشر شد. تحقيق از آنها چند روز پيش 

و غيرعلني انجام شده بود.
اين دو شاهد از جمله افرادي هستند 
كه تماس تلفني دونالد ترامپ و ولوديمير 
زلنسكي، رييس جمهور اوكراين در روز ۲۵ 
ژوئيه )سوم مرداد( سال جاري را شنيده اند. 
براساس اظهارات ويليامز، از سخنان ترامپ 
برمي آمده است كه او براي منافع شخصي 
خود جلوي پرداخت كمك هاي نظامي به 
اوكراين را گرفته است نه براي پيشبرد 
اهداف سياست خارجي اياالت متحده. 
به گفته ويليامز، خواست رييس جمهور 
آمريكا از همتاي اوكرايني خود نامانوس و 

نامناسب بوده است.
تيم موريس��ون با تاكيد بر اينكه به 
اعتق��اد او گفت وگوي تلفن��ي ترامپ و 
زلنس��كي غيرقانوني نبوده، گفته است 
اين تماس تلفني نگراني او را برانگيخته 
است؛ نگراني از اينكه محتواي گفت وگوي 
تلفني به بيرون درز كند! همكار پيشين 
شوراي امنيت ملي آمريكا اذعان كرد كه 
او به همين دليل محدوديت دسترسي 
به محتواي گفت وگوي تلفني را توصيه 

كرده است.
موريس��ون هم در جلسه غيرعلني 
و محرمانه مجل��س نمايندگان آمريكا 
حضور يافت و قرار اس��ت هفته آينده او 
و جنيفر ويليامسون در جلسه علني اين 
مجلس براي تحقيقات استيضاح ترامپ 

حاضر شوند.
موريس��ون در جلس��ه غيرعلني به 
قانونگ��ذاران مجلس نمايندگان آمريكا 
درباره اين تماس تلفني ترامپ با همتاي 
اوكرايني و درخواست او از تحقيقات عليه 
بايدن ها گفته بود: من اصال به هيچ وجه 
با اين موضوع كه رييس جمهور زلنسكي 
اجازه دخالت يافتن در امور سياست ما را 
بيابد، راحت نبودم )با اين موضوع مشكل 

داشتم.«(
دستيار سابق ش��وراي امنيت ملي 
كاخ س��فيد در امور اروپا و روسيه، لحن 
صحبت هاي رييس جمه��ور اوكراين در 
تماس تلفني سوم مردادماه با ترامپ را 
بله قربان گويانه و چاپلوسانه خوانده است. 

موريسون در اين جلسه از اظهارنظر درباره 
اينكه آيا او صحبت هاي ترامپ با زلينسكي 
در اين تماس را غيرقانوني يا نامناس��ب 
مي داند، اجتناب كرده اما گفته كه از نظر 
او، صحبت هاي رييس جمهور آمريكا در 
اين تماس تلفني به روابط اين كشور با 

اوكراين آسيب مي زند.
اين عضو س��ابق شوراي امنيت ملي 
آمريكا همچنين مدعي ش��د كه بعد از 
انجام اين مكالمه تلفني ترامپ با زلنسكي 
خبردار شده كه آمريكا كمك نظامي خود 
به اوكراين را به انجام تحقيقات مد نظر 
ترامپ مشروط كرده است.  دموكرات هاي 
كنگره آمريكا و رس��انه هاي وابس��ته به 
مخالفان ترامپ بارها مدعي شده اند كه 
رييس جمهور اين كشور، كمك نظامي 
به اوكراين را به انجام تحقيقات عليه جو 
و  هانتر بايدن مش��روط كرد اما ترامپ و 

حاميانش اين ادعا را رد كرده اند.
حضور جنيفر ويليامسون در جلسه 
محرمانه و غيرعلني تحقيقات استيضاح 
مجلس نمايندگان آمريكا در ش��رايطي 
ص��ورت گرفته كه او يكي از افراد حاضر 
در اتاق محل برقراري تماس تلفني سوم 

مرداد ترامپ با زلنسكي بوده است.
همخواني با اظهارات شاهدان  � 

ديگر
براساس شهادت يك افشاگر سازمان 
سيا، رييس جمهور آمريكا در يك تماس 
تلفن��ي در ۲۵ ژوئيه همت��اي اوكرايني 

خود را تحت فش��ار گذاش��ته اس��ت تا 
علي��ه جو بايدن، رقيب احتمالي ترامپ 
در انتخابات رياس��ت جمهوري ۲۰۲۰ و 
پسرش  هانتر بايدن تحقيقاتي انجام دهد. 
 هانتر بايدن س��ال ها با يك شركت گاز 

اوكرايني همكاري كرده است.
گفته مي ش��ود ترامپ از كمك هاي 
نظام��ي آمريكا ب��ه ارزش ۴۰۰ ميليون 
دالر براي اوكراين، به عنوان اهرم استفاده 
كرده است. مجلس نمايندگان كه اكثريت 
آن را دموكرات ه��ا تش��كيل مي دهند، 
كميته اطالعاتي خود را مسوول بررسي 
اين موضوع كه به اوكراين گيت مشهور 
ش��ده، كرده اس��ت. اين كميته تاكنون 
ش��اهدان گوناگون��ي را دع��وت كرده و 
نتيجه گفت وگو ب��ا آنان، اين احتمال را 
شدت بخشيده كه اتهام فرد افشاگر عليه 
دونالد ترامپ بي اساس نبوده است. ديويد 
هولمز ديپلمات آمريكايي، ماري يوانوويچ 
سفير پيشين آمريكا در اوكراين، ويليام 
تيلور كاردار س��فارت اياالت متحده در 
اوكراين و جورج كنت مقام بلندپايه وزارت 
خارجه اياالت متحده از شاهداني هستند 
كه اظه��ارات آنها به زي��ان ترامپ بوده 
است. در صورتي كه مجلس نمايندگان 
به اين نتيجه برس��د كه اقدامات ترامپ 
به قصد سوءاس��تفاده از ق��درت و براي 
پيشبرد منافع شخصي بوده است، مي تواند 
ترامپ را اس��تيضاح كند. تصميم گيري 
نهايي درباره بركناري رييس جمهور در 

حوزه اختيارات مجلس سناست. در اين 
مجلس جمهوريخواهان اكثريت دارند و 
بعيد است رييس جمهور منتخب خود 

را بركنار كنند.
ترامپ بزرگ ترين تهديد براي  � 

دموكراسي 
ريي��س كميت��ه اطالعاتي مجلس 
نماين��دگان آمريكا دونالد ترامپ را يك 
ش��ارالتان و بزرگ تري��ن تهدي��د براي 
دموكراس��ي در كش��ورش دانست. آدام 
ش��يف از حامي��ان و هدايتگران فرآيند 
اس��تيضاح دونالد ترامپ، رييس جمهور 
آمريكاست. آدام شيف در سخنراني در 
يك مراسم مربوط به حزب دموكرات در 
شهر النگ بيچ ايالت كاليفرنياي آمريكا با 
اشاره به ترامپ گفت: بزرگ ترين تهديد 
عليه حيات و سالمت دموكراسي كشور 
ما از داخل س��ر برآورده است. او در ادامه 
صحبت هاي��ش وع��ده داد ترامپ را به 
همان جايي كه اول بود بفرستد، اما اين 
كار بايد با س��نت دموكراتيك يعني از 

طريق راي گيري انجام شود.
او ادامه داد: ما اين شارالتاني كه اكنون 
در كاخ سفيد است را به همان صندلي 
طاليي ك��ه اول كار در آن بود خواهيم 
فرستاد. مي دانيد چرا؟ چون ما راي گيري 
مي كنيم. ما چطور يك موج زيباي بزرگ 
ديگر را قرار است ايجاد كنيم؟ ما قرار است 

اين كار را با راي گيري انجام دهيم.
آدام شف رياست يكي از كميته هاي 

رهبري كننده جلس��ات اس��تماع عليه 
ترامپ را بر عهده دارد. فرآيند تحقيقات 
براي استيضاح ترامپ در پي مطرح شدن 
شكايت يك عضو افشاگر جامعه اطالعاتي 
آمريكا از وي به س��بب طرح اظهاراتي 
نگران كننده در يك گفت وگوي تلفني 
جنجالي در تاريخ ۲۵ ژوئيه با ولوديمير 
زلنسكي، رييس جمهور اوكراين از سوي 

دموكرات ها به جريان افتاد.
اين عضو جامع��ه اطالعاتي آمريكا 
ترام��پ را متهم كرده ب��ه اينكه در اين 
گفت وگوي تلفني به دنبال تحت فشار 
قرار دادن رييس جمهور اوكراين با هدف 
تحقيق درباره فساد احتمالي مربوط به 
رقيب انتخاباتي احتمالي اش يعني جو 

بايدن و همچنين پسر وي بوده است.
بايدن: امنيت آمريکا در خطر  � 

از طرف��ي آسوش��يتدپرس، معاون 
رييس جمهوري س��ابق آمريكا شامگاه 
شنبه گذشته هشدار داد تا زماني كه دونالد 
ترامپ رييس جمهوري آمريكاست، امنيت 
و آينده اياالت متحده هم در معرض خطر 
قرار دارد. جو بايدن در ايالت نوادا گفت: تا 
زماني كه او اينجاست، هر آنچه ما به عنوان 
شهروندان يك كشور به آن بها مي دهيم و 
مسائلي كه از نظرمان مهم هستند، معلق 
مي مانند. با توجه به اينكه كمتر از ۱۰۰ روز 
به راي گيري زودهنگام حزب دموكرات 
در نوادا زمان باقي مانده است، بايدن جزو 
نامزدهاي پيشتاز دموكرات  براي پست 
رياس��ت جمهوري آمريكاس��ت. يكي از 
حاميان بايدن گفت: »بايد اين كشور را از 
ترامپ پس بگيريم. عميقا معتقدم كه او 
)بايدن( تنها كسي است كه مي تواند ترامپ 
را شكست دهد. اين به دليل تجربه اوست. 
فكر مي كنم مردم مي دانند كه مي توانند به 

جو بايدن اتكا كنند.«

افش�اي ديدار خصوصي بولتون  � 
و ترامپ 

براس��اس اظهارات يك دستيار ارشد 
ش��وراي امنيت ملي آمري��كا خطاب به 
مسووالن تحقيقات براي استيضاح دونالد 
ترامپ، جان بولتون ماه آگوس��ت گذشته 
زمان��ي كه همچنان مش��اور امنيت ملي 
دولت بود، ديداري خصوصي با رييس جمهور 
آمريكا داشته تا او را در خصوص آزاد ساختن 
۳۹۱ ميليون دالر كمك امنيتي به اوكراين 
متقاعد كند. اين نشست ميان دونالد ترامپ 
و جان بولتون پيش از اين علني نشده بود 
و در اظهاراتي كه يك دستيار ارشد شوراي 
امنيت ملي آمريكا به مسووالن تحقيقات 
براي استيضاح ترامپ در ماه گذشته ميالدي 
مطرح كرده، فاش شده است. نشست مذكور 
در حالي برگزار شده بود كه بولتون به دنبال 
هماهنگ ك��ردن وزراي كابينه ترامپ و 
مشاوران ارشد امنيت ملي بود براي آنكه آنها 
ترامپ را متقاعد كنند آزادسازي و پرداخت 
اعتبارات امنيتي كمكي در نظر گرفته شده 
براي اوكراين به نفع آمريكاست. به نوشته 
نيويورك تايم��ز، در اين نشس��ت بولتون 
نتوانسته نظر ترامپ را تغيير دهد و پس از آن 
از اين دستيار خواسته به دنبال فرصت هايي 
جديد به منظور واداشتن مقام هاي دولت 
به متقاعد كردن و تغيير نظر ترامپ برود. 
براس��اس متن شهادت اين دستيار به نام 
تيموتي موريسون كه شنبه گذشته توسط 
دموكرات هاي مجلس نمايندگان آمريكا 
منتشر شد، او با اشاره به ترامپ گفته است: 
تا آنجا كه من به ياد مي آورم سفير بولتون 
خيلي س��اده گفت او براي اين كار آماده 
نيست. بولتون كه در ماه سپتامبر سمتش 
در دول��ت ترام��پ را ترك ك��رد، تاكنون 
سرش��ناس ترين فردي بوده كه به عنوان 
شاهد توسط مقام هاي مجري تحقيقات براي 
استيضاح ترامپ به كنگره فراخوانده شده اما 
از حضور نزد اين مقامات براي ايراد شهادت 
درباره ترامپ سر باز زده است. اين افشاگري 
جديد مي تواند اهميت شهادت هاي احتمالي 
او در آينده را دوچندان كند. صحبت هاي 
اين دس��تيار خبر از مشكالت پيش روي 
دموكرات هاي مجلس نمايندگان آمريكا 
براي پيشبرد فرآيند تحقيقات بدون شهادت 
بولتون مي دهد. چند روز پيش وكيل بولتون 
به بازرس��ان مجلس نماين��دگان آمريكا 
گفت موكل او مي تواند »درباره بس��ياري 
از نشس��ت ها و گفت وگوه��اي مربوط به 
تحقيقات آنها صحبت كند« اما او نمي خواهد 
بدون دريافت يك احضاريه و همچنين بدون 
دريافت حكمي از دادگاه براي ايراد شهادت 
در كنگره حاضر ش��ود. با افزايش انتش��ار 
شهادت هاي ش��اهدان فراخوانده  شده به 
مجلس نمايندگان آمريكا و افزايش فشار هاي 
سياسي، ممكن است بولتون مجبور به تغيير 
نظرش شود. اما فعال نشانه اي از اين تغيير 

ديده نمي شود.

رونوشت اظهارات دو شاهد ديگر در پرونده استيضاح  ترامپ منتشر شد

دومينوي افشاگري

تحول جديدي در پرونده آش��تي كشورهاي عرب حوزه 
خليج فارس قرار است رخ دهد.

خبرگزاري فرانسه به نقل از يك منبع آگاه اعالم كرد، قرار 
است يك هيات قطري متشكل از شخصيت هاي رسمي، طي 
روزهاي آتي وارد رياض شود. همچنين نشانه هاي ديگر احتمال 
حل وفصل بحران شوراي همكاري خليج فارس اين است كه 
مسوولي از اتحاديه عرب براي مشاركت در كنفرانسي در طول 
جام كشورهاي عرب حوزه خليج فارس وارد دوحه خواهد شد 
و همين عوامل، اميدها را براي موفقيت تالش هاي ميانجي گرانه 

به منظور حل بحران دوحه تقويت مي كند.
در همين راستا، پژوهشگر موسسه كشورهاي عرب حوزه 
خليج فارس در واشنگتن گفت: صلح يك شبه برقرار نمي شود 
اما شاهد يكسري ابتكارات ديپلماتيك قابل توجهي از سوي 
عربستان و هم پيمانانش با هدف دستيابي به راه هايي براي 

خروج از درگيري هاي دشوار منطقه اي هستيم.

او اضافه كرد: آنها در سياست هاي تحريم قطر، جنگ در 
يمن و وخامت شديد روابط با ايران به بن بست رسيدند. به نظر 
مي رسد در چنين شرايطي، ديپلماسي و آشتي به جاي استفاده 

از تاكتيك هاي خصمانه، گزينه روشن و بديهي است.
همچنين خبرگزاري بلومبرگ به نقل از مسوولي در يكي 
از كش��ورهاي عرب خليج فارس كه خواس��ت نامش فاش 
نش��ود، اعالم كرد، ميانجيگ��ري در حال حاضر روي اصالح 
روابط ميان قطر و عربستان متمركز است تا امارات در آينده 

نيز به آنها بپيوندد.
عربستان، امارات، بحرين و مصر پس از گذشت دو سال 
از قطع روابط ديپلماتيك و اقتصادي با دوحه، با مشاركت در 
جام كشورهاي عرب خليج فارس در قطر در ماه نوامبر موافقت 

كردند. »جام كشورهاي عرب حوزه خليج فارس« مسابقات 
چندجانبه فوتبالي است كه هر دو سال يك بار ميان كشورهاي 
عرب پيرامون خليج فارس برگزار مي ش��ود و در سال جاري 

ميالدي نيز قطر ميزبان اين مسابقات است.
شبكه »الحره« آمريكا پيش از اين به نقل از منبع آمريكايي 
اعالم كرد، در ميان تالش هاي آمريكا براي پايان دادن به بحران 
مس��تمر از ماه ژوئن ۲۰۱۷، آشتي كشورهاي عضو شوراي 

همكاري خليج فارس وارد مرحله پيشرفته اي شده است.
اين منبع كه خواست نامش فاش نشود، گفت: دونالد ترامپ 
)رييس جمهوري آمريكا(، جان ابي زيد س��فير كشورش در 
عربستان، ديگر ديپلمات ها در وزارت خارجه و نيز دو مسوول 
كاخ سفيد را مامور كرده تا خارج از كانون توجهات و به صورت 

محرمانه براي تحقق اين آشتي هماهنگي كنند.
اخبار روزهاي گذشته نيز از نشست هايي در سطوح عالي 
ميان عربستان و قطر حكايت دارند كه ممكن است به بحران 
شوراي همكاري خليج فارس خاتمه دهد. طبق اخبار منتشره، 
تيم هاي ملي فوتبال كشورهاي تحريم كننده اعالم كرده اند در 
جام كش��ورهاي عرب حوزه خليج فارس مشاركت داشته و 

مستقيما از پايتخت هاي خود به دوحه سفر خواهند كرد.
اين خبر پس از مذاكرات ميان مس��ووالني از كشورهاي 
عرب حوزه خليج فارس و قطر منتشر شد و در اين مذاكرات 
از ۱۳ بندي كه كش��ورهاي تحريم كننده اعالم كرده بودند 
ش��رط اوليه برقراري آشتي اس��ت، چشم پوشي شد. بحران 
شوراي همكاري خليج فارس از پنجم ژوئن ۲۰۱۷ آغاز شد 
و كشورهاي عربستان، امارات، بحرين و مصر روابط خود را با 
قطر به بهانه حمايت اين كشور از تروريسم قطع كردند؛ ادعايي 

كه دوحه بارها آن را تكذيب كرد.

تحولي غيرمنتظره در حل بحران شوراي همكاري خليج فارس
هيات قطري عازم رياض مي شود

رویداد

انصراف الصفدي از تصدي پست نخست وزيري لبنان 
ايسنا- وزير سابق و تاجر لبناني از پذيرش منصب نخست وزيري لبنان انصراف داد. 
محمد الصفدي، وزير سابق و تاجر لبناني كه توسط احزاب سياسي اين كشور براي 
تصدي پست نخست وزيري تعيين شده بود از پذيرش اين منصب انصراف داد. وي 
پس از ديدار با جبران باسيل، وزير خارجه دولت مستعفي لبنان تصميم به انصراف از 
پذيرش اين منصب گرفت. الصفدي همچنين حمايت خود را از تعيين سعد حريري 
براي تصدي پست نخست وزيري لبنان را اعالم كرد. او تصريح كرد: ۳۰ روز بعد از 
حضور مردم در خيابان ها براي درخواست پيش پاافتاده ترين خواسته هايشان وضعيت 

ديگر قابل تحمل نبوده و ديگر وقت رايزني هاي اضافه نيست.
الصفدي تاكيد كرد چند روز بعد از ابراز تمايل سعد حريري براي تشكيل دولت 
جديد از سوي من مي گذرد و من حمايت كامل خود را از عملكرد تيم او اعالم مي كنم.  
من به عنوان فردي مسوول خطر اين مرحله را احساس مي كنم. بايد سلسله رايزني هايي 
با طرف هاي سياسي انجام شود. او خاطرنشان كرد آخرين رايزني هاي او شب گذشته 
با حريري براي بررسي نحوه تشكيل دولت متحد در جهت پاسخگويي به خواسته هاي 
بحق مردم بود و به نظر او لبنان در مرحله اي خاص از تاريخ خود كه مستلزم درايت 
و آگاهي است، به سر مي برد. طبق گزارش شبكه »LBCI« لبنان، انصراف الصفدي 
پس از آن صورت گرفت كه وي بر موضع خود درباره تشكيل دولت افراد متخصص 

و كارآمد براي برآورده ساختن خواسته هاي ملت لبنان پافشاري كرد.
اخي��را حزب اهلل، جنبش أمل و جريان آزاد ملي با حريري براي انتخاب محمد 
الصفدي، وزير و نماينده سابق به عنوان نامزد سمت نخست وزيري توافق كردند. 
انتخاب الصفدي بعد از آن صورت گرفت كه حريري بر موضع خود درباره تشكيل 
دولت پافشاري كرد. او تاكيد داشت كه اگر براي تشكيل دولت جديد انتخاب شود 
اين دولت يك دولت كوچك تكنوكرات خواهد بود اما حزب اهلل و أمل چنين دولتي 

را قبول ندارند و خواهان دولتي تكنو- سياسي هستند.
از سوي ديگر جبران باسيل اعالم كرد كه محمد الصفدي، وزير دارايي سابق با 
تصدي پست نخست وزيري لبنان در صورت موافقت گروه هاي سياسي اصلي موافقت 
كرده و قرار است مذاكرات در اين خصوص دوشنبه شروع شوند. منابع نزديك به 
جريان آزاد ملي در لبنان جمعه اعالم كردند كه به صورت اوليه با نامزدي الصفدي 

براي سمت نخست وزيري موافقت شده است.

گزينش يك معاون ضد چين براي انتخابات رياست جمهوري تايوان
رويترز- رييس جمهوري تايوان، يكي از نخس��ت وزيران سابق اين منطقه را به 
عنوان معاون خود در انتخابات ۲۰۲۰ معرفي كرده است. اين شخص سال گذشته با 
حمايت از استقالل رسمي اين جزيره خشم چين را برانگيخت و يك روزنامه اصلي 

چين هم خواستار بازداشت او شد.
تايوان خودمختار و دموكراتيك مورد ادعاي چين است كه آن را يك استان 
شورشي خودش مي داند و حساس ترين و مهمترين مساله ارضي حزب كمونيست 
چين اس��ت. چين تهديد كرده اس��ت در صورتي كه تايوان اقدامي در راستاي 
استقالل انجام دهد، به آن حمله مي كند. ويليام الي تا ژانويه نخست وزير تايوان 
بود و بعد از شكس��ت حزب حاكم دموكراتيك مترقي در انتخابات منطقه اي 
نوامبر گذشته، از مقامش كناره گيري كرد. رهبري تايوان ديروز در كنفرانسي 
مطبوعاتي اعالم كرد: او اكنون قرار است به عنوان نامزد معاونت تساي اينگ-ون 

)رييس جمهوري تايوان( منصوب شود.
ويليام الي آوريل سال گذشته، زماني كه هنوز نخست وزير بود در جلسه پارلمان 
خودش را نيروي استقالل تايوان معرفي كرد و موضع خودش را در راستاي حفظ 
حاكميت و استقالل كشور تايوان دانست. روزنامه دولتي گلوبال تايمز چين در واكنش 
به اين تحوالت، گفت پكن بايد يك حكم بازداشت بين المللي براي او صادر كند تا 

طبق قانون ضدجدايي ۲۰۰۵ تحت محاكمه قرار بگيرد.
تس��اوي اينگ- ون با پذيرش نامزدي ويليام الي، اشاره اي به مبحث استقالل 
نكرد اما گفت اين جزيره بايد مقابل فشار چين ايستادگي كند و راه را به هنگ كنگ 
تحت حاكميت چين كه ماه هاست درگير اعتراضات ضددولتي است، نشان دهد.  
ويليام الي در سخناني تاكيد كرد: در مواجهه با چيني كه در هر مرحله بسته عمل 
مي كند و عالئم هشداردهنده از هنگ كنگ، حزب دموكراتيك مترقي در جنگ مهم 
انتخاباتي سال آينده به مردم تايوان چه مي تواند بدهد؟ آيا مهمترين ماموريت ما 

اتحاد و دفاع از تايوان نيست؟
او اضافه كرد: تصميم گرفته ام تا دعوت رييس جمهور تساي را بپذيرم و به عنوان 
معاون او براي شركت در انتخابات مبارزه كنم و در اين تاريك ترين دوره براي متحد 
كردن و دفاع از تايوان مشاركت داشته باشم و همچنان پرتوي چراغ دموكراسي و راه 

را براي هنگ كنگ نشان دهيم و جهان را روشن كنيم.

جدي تر شدن طرح هنگ کنگ در سناي آمريکا 
يورونيوز- با گذشت يك هفته از تشديد اعتراضات در هنگ كنگ، سناي آمريكا 
اقدام به تسريع روند تصويب طرحي كرده كه راه را براي تحريم افرادي باز خواهد كرد 

كه به نظر مي رسد در حال سركوب آزادي ها در اين بخش از چين هستند.
اين اقدام اما همچنان بايد مانع كاخ سفيد را پشت سر بگذارد؛ جايي كه تالش 
براي دستيابي به توافقي تجاري با چين مي تواند نگراني ها بر سر حقوق بشر در اين 

دولت شهر را ناديده بگيرد.
اين طرح كه نسخه اي از آن در مجلس نمايندگان به اتفاق آرا تصويب شد، آغاز 
تغييري قابل توجه در روابط آمريكا و هنگ كنگ خواهد بود. اين طرح بررسي ساالنه 
روابط ويژه هنگ كنگ با آمريكا را الزامي مي كند كه اجازه مي دهد روابط آمريكا با 
هنگ كنگ وضعيتي متفاوت نسبت به روابط اين كشور با چين داشته باشد و از 
موقعيت اين منطقه به عنوان يك قطب تجاري بين المللي حمايت مي كند. حاال 
سوال اينجاست كه آيا دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا در دفاع از هنگ كنگ اقدام 
خواهد كرد يا خير. او اخيرا حتي با تشديد اعتراضات در هنگ كنگ درباره وضعيت 

اين شهر نه اظهارنظري كرده و نه توئيتي نوشته است.
جيم مك گاورن، نماينده دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا در مصاحبه اي اظهار 
كرد: سكوت او )ترامپ( قابل توجه و بسيار ناراحت كننده است. همه ما خواستار روابط 
اقتصادي خوب با چين هستيم. در اين باره جاي سوال نيست اما اين مساله نبايد به 

اين معنا باشد كه تعهدهايمان در قبال حقوق بشر را فدا مي كنيم.
به گفته يك مقام وابسته به كنگره، ميچ مك كانل، رهبر اكثريت سنا احتماال از 
سوي كاخ سفيد براي به تاخير انداختن راي گيري در خصوص اين طرح تحت فشار 
است و دليل اين اقدام نگراني از تاثير تحت فشار قرار دادن پكن بر سر هنگ كنگ 
بر دستيابي به توافق تجاري ميان آمريكا و چين است. دفتر مك كانل اما به تاخير 
انداختن راي گيري در خصوص اين طرح به دليل نگراني هاي كاخ سفيد را تكذيب 

كرده است.
به دنبال تشديد اعتراضات هنگ كنگ طي روزهاي گذشته كه در پي كشته شدن 
يك دانشجو در عمليات پليس صورت گرفت، سناتورهاي آمريكايي روز چهارشنبه 
نشس��تي را براي تصميم گيري درباره تسريع روند تصويب اين طرح در خصوص 

هنگ كنگ برگزار كردند.

بازتاب
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گردش صندوق ها بر مدار بازار سهام
بورس نيوز- شواهد موجود حاكی از آن است كه به سبب انتظارات 
تورمی احتماال شاهد خروج پول از صندوق های درآمد ثابت و سپرده های 
بانكی باشيم. افزايش قيمت بنزين انتظارات از رشد قيمت ها را باال برده و 
فع��االن اقتصادی حداقل در كوتاه مدت اثرات تورمی آن را بر بازار س��هام 

مثبت می پندارند.
به دليل اثر ژانويه و انتظارات تورمی، دالر نيز مسير صعودی اما ماليم 
خود را آغاز كرده و كانال ۱۲ هزار تومان را لمس كرد و برآورد می شود اين 
رشد تا پايان هفته ادامه يابد. نفت نيز حركت كم شتاب خود را آغاز كرده 
و وارد كانال ۶۳ دالر شد. به عالوه، اهالی بازار سرمايه همچنان در انتظار 
تصويب آيين نامه افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابی دارايی ها از 

سوی هيات دولت هستند.
در يك نظرسنجی از ۳۹۸۹ نفر شركت كننده در پاسخ به اين سوال كه 
»با توجه به جهش دالر تا كانال ۱۲ هزار تومان، تورم ناشی از افزايش قيمت 
بنزين و احتمال تصويب آيين نامه تجديد ارزيابی دارايی ها در دولت، نقدينگی 
موجود در صندوق های با درآمد ثابت چه رفتاری خواهد داشت؟« ۵۱ درصد 
معتقدند كه »از اين صندوق ها خارج و وارد بازار سهام می شود.« ۲۰ درصد 
افراد گزينه »عدم تغيير نقدينگی موجود در صندوق های فيكس« را انتخاب 
كردند و تنها شش درصد رای به گزينه »خروج نقدينگی از بازار سهام و ورود 
به صندوق های فيكس« داده اند. شواهد موجود حاكی از آن است كه مطابق با 
نتيجه نظرسنجی انجام شده به سبب انتظارات تورمی احتماال شاهد خروج 
پول از صندوق های درآمد ثابت و سپرده های بانكی باشيم اما اينكه نقدينگی 

صندوق ها كدام بازار را نشانه گيری كند، جای بررسی بيشتر دارد.

دولت تركيه خواستار تقويت كيفيت پسته از طريق 
بورس شد

كاال خبر- دولت تركيه به بورس كاالی »قازيان تپ« ماموريت ويژه 
داد تا ارتقای اس��تانداردهای پسته تركيه از دريچه بورس كاال انجام شود. 
دولت تركيه به بورس كاالی قازيان تپ ماموريت داده تا با استفاده از دانش 
روز كشاورزی، علوم گياهی و بررسی بازار جهانی به كمك فعاالن بازار اين 
محصول، استانداردهای پسته تركيه را از نظر كمی و كيفی ارتقا دهد. پسته 

يكی از كاالهای پررونق اين بورس تركيه است.
تركيه واردات پسته هم دارد ولی به منظور حمايت از توليد داخلی تعرفه 
۴۳ درصدی را برای واردات به اين كشور تعيين كرده است. سال گذشته 
نيز با توجه به تنش های ميان اين كشور و آمريكا ۲۰ درصد به نرخ قبلی 
اضافه شد تا پسته اياالت متحده با تعرفه ۶۳ درصدی وارد بازار تركيه شود. 
اهميت دادوستد پسته در تركيه به گونه ای است كه دولت در اين كشور 
مسووليت امور پسته را برعهده بورس كاالی قازيان تپ نهاده است. بورس 
كاالی قازيان تپ محصول پسته را پذيرش و معامله می كند و پسته يكی 
از كاالهای پررونق اين بورس است. نوع پسته تركيه از نظر ظاهر كوچكتر 
از پسته ايرانی و مغز آن سبزتر است و تركيه به دنبال باال بردن كيفيت و 
اندازه پسته خود است.  در همين راستا بورس كاالی قازيان تپ اعالم كرده 
در پيگيری همين برنامه، دولت به بورس ماموريت داده تا با ايجاد مركزی 
علمی با استفاده از دانش روز كشاورزی و علوم گياهی و بررسی بازار جهانی 
استانداردهای پسته تركيه را از نظر كمی و كيفی ارتقا دهد. پسته به عنوان 
دردانه صادرات غيرنفتی ايران نيز به تازگی در بورس كاالی ايران به شكل 
معامالت گواهی سپرده و قرارداد آتی معامله می شود و آمارها از استقبال 

خوب فعاالن بازار پسته از اين معامالت حكايت دارد.

گروه بورس- بازار سرمايه در دومين روز پس 
از افزايش نرخ بنزين گارد خود را بست. روز گذشته 
اكثر نمادهای بورس��ی با تاثير از هيجانات سطح 
جامعه و وضعيت روانی معامله گران منفی بود. افت 
س��نگين چهار هزار واحدی بورس اولين سوغات 
اصالح نرخ بنزين برای فعاالن بازار س��رمايه بود. 
در اين ميان بسياری از معامله گران با خوش بينی 
بيش��تری معتقدند تاثيرات منفی اتفاقات جامعه 
بر بازار بورس موقت و زودگذر اس��ت. اين دس��ته 
از س��هامداران همچنان بر حض��ور در بازار بورس 
تاكيد می كنند. با اين وجود دسته ای ديگر در بازار 
ترجيح دادند از بازار خارج شوند و همين موضوع 
صف فروش سنگينی در برخی نمادها ايجاد كرد. 
افزايش ابطال واحد در صندوق های سرمايه گذاری 
طی روزهای گذشته اما خبر از خروج نقدينگی از 
سرمايه گذاری های كم ريسك و ورود قريب الوقوع 
آن به بازارهای سرمايه گذاری می دهد. در اين ميان 
ممكن است بازار سرمايه در كوتاه مدت پذيرای اين 
حجم از نقدينگی نباشد اما كارشناسان معتقدند در 
نهايت ابطال واحد صندوق ها با نفع بازار س��رمايه 

خواهد بود. 
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان 
معامالت روز گذشته با ۴۵۴۲ واحد ريزش همراه 
شد. شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران، ديروز نيز 
با ريزش قابل توجهی مواجه شده و با كاهش ۴۵۴۲ 

واحد به رقم ۳۰۲ هزار ۳۴۳ واحد رسيد.
ش��اخص كل با معيار هم وزن با كاهش ۲۷۸۰ 
واحد به رقم ۸۵ هزار و ۴۳۷ واحد رس��يد. ارزش 
روز ب��ازار در ب��ورس اوراق بهادار تهران به بيش از 
يك ميلي��ون و ۱۰۲ هزار ميليارد تومان رس��يد. 
ديروز معامله گران بورس بيش از ۳/۲ ميليارد سهام 
حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۳۸ هزار معامله و به 

ارزش ۱۳۱۲ ميليارد تومان دادوستد كردند.
به گفته كارشناسان، دليل ريزش شاخص كل 
بورس در روز جاری و روز گذشته بيشتر به خاطر 
عوامل روانی ناشی از افزايش قيمت بنزين و جو روانی 
در بازار برای فروش س��هام نزد مردم است. ديروز 
شاخص قيمت با معيار وزنی- ارزشی ۱۲۱۶ واحد 
افت كرده و به رقم ۸۱ هزار واحد رس��يد. شاخص 
قيمت با معيار هم وزن با كاهش ۱۸۵۹ واحد به رقم 

۵۷ هزار و ۱۲۷ واحد رسيد.
شاخص آزاد شناور با كاهش شش هزار و ۷۶۹ 
واحد به رقم ۳۵۰ هزار و ۲۵۶ واحد رسيد. شاخص 
بازار اول بورس با كاهش ۲۷۸۵ واحد به رقم ۲۱۹ 
هزار و ۵۹۷ واحد رسيد و شاخص بازار دوم بورس 
با كاهش ۱۱ هزار و ۵۶۴ واحد به رقم ۶۱۵ هزار و 

۴۹۹ واحد رسيد.
ديروز نمادهای بانك ملت، گروه مپنا، ايران خودرو، 
پااليش نفت بندرعباس و سايپا در تقويت شاخص 
بورس اثرگذار بودند و نماد توسعه معادن و فلزات و 

صندوق سرمايه گذاری اميد بيشترين اثر تقويتی در 
شاخص بورس را داشته اند.

نمادهای پربيننده در بورس شامل بانك ملت 
به قيمت هر سهم ۵۳۴۸ ريال، بانك تجارت ۴۳۳ 
ريال، سايپا ۱۹۳۹ ريال، ايران خودرو ۷۵۵۶ ريال، 
بانك اقتصاد نوين ۲۶۸۳ ريال، صنايع شيميايی 
ايران ۱۳ هزار و ۳۸۸ ريال و پااليش نفت اصفهان 
۵۴۵۲ ريال بوده  اس��ت. به گ��زارش فارس، در 
فرابورس ايران نيز ش��اخص كل ديروز كاهشی 
بوده و ۸۳ واحد افت كرده و به رقم ۳۸۵۱ واحد 

رسيد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بيش 
از ۲۲۰ هزار ميليارد تومان رسيد.

دي��روز معامله گ��ران فرابورس بي��ش از ۹۲۳ 
ميليون س��هام حق تق��دم و اوراق مال��ی در قالب 
۱۴۹ ه��زار معامله و به ارزش ۶۶۹ ميليارد تومان 

دادوستد كردند.
ديروز نماد پتروش��يمی مارون بيش��ترين اثر 
تقويتی در شاخص فرابورس را داشته و نمادهای 
ذوب آهن اصفهان، نيروگاه جهرم، فوالد هرمزگان 
جنوب، پااليش نفت الوان، پااليش نفت ش��يراز و 

برق عسلويه مپنا بيشترين اثر كاهشی در شاخص 
فرابورس را داش��ته اند. دي��روز نمادهای پربيننده 
در فرابورس ش��امل صنايع كاغذ پارس، ذوب آهن 
اصفهان، بانك دی، توسعه مولد نيروگاه جهرم، جنرال 
مكانيك، داروسازی آوه سينا و توسعه و عمران استان 

كرمان بوده اند.
در جري��ان معامالت ديروز تعدادی از نمادها با 
پيام ناظر متوقف شده، تعدادی بازگشايی و برخی 

نيز مشمول حراج يا وقفه معامالت شده اند.
از جمله می توان به توقف نماد معامالتی سيمان 

شرق، قند مرودشت، ريخته گری ايران اشاره كرد. 
همچنين بازگشايی نماد صنايع آذرآب به دليل 
به حدنصاب نرسيدن مجمع عمومی عادی فوق العاده 
آذرآب و بازگش��ايی تايدواتر خاورميانه، بازگشايی 

حق تقدم داروسازی دكتر عبيدی، روی داد.
در پي��ام ديگ��ری از ناظر ب��ازار توقف نماد 
ايران ارقام به علت افش��ای اطالعات با اهميت 
گروه »ب« روی داد. بازگشايی نماد نيرومحركه، 
بازگش��ايی نماد آلومراد، نوسازی و ساختمان 
تهران، سرمايه گذاری توكا فوالد، كارخانه های 
لوازم خانگی پارس الكتريك و هلدينگ نفت و 
گاز پتروش��يمی تامين، تاپيكو روی داد.حراج 
مجدد حق تقدم داروپخش، وقفه معامالتی نماد 

توليدی مواد غذايی مهرام روی داد.
در پيام ديگری توقف نماد سيمان اصفهان، وقفه 
معامالتی نماد مهندسی نصيرماشين، توقف نماد 
معامالتی اختيار فروش تبعی نفت و گاز و پتروشيمی 

تامين، توقف نماد تاپيكو روی داد.
بازار در موضع پاس�خ دهی به محركات  � 

پيش رو
عملك��رد اي��ن روز ه��ای ب��ازار مش��خص 
بوده و نس��بت ب��ه محركاتی، چ��ون نرخ ارز، 
اصالحات پيش رو يا سياست های كلی سازمان 
عكس العمل هايی را پيش رو خواهد داشت، اما 

در حقيقت، پايانی را نمی توان متصور بود.
 محمدرضا س��رافراز يزدی، كارشناس بازار 
سرمايه به بورس نيوز گفت: با توجه به گزارشات 
ارسالی ش��ركت ها براس��اس عمليات صورت 
گرفته و نزديك ش��دن بسياری از قيمت ها به 
جايگاه��ی با ارزندگی الزم و وضعيت توليدی 
و بني��ادی آنها، قدرت پيش بينی ش��اخص تا 
جايگاه��ی كه در آن ق��رار دارد، امری بديهی 
ب��وده و توقع حركت از جايگاه به مراتب باالتر 

آن هم با قدرت وجود نداشت.
وی ادامه داد: برای مثال ۳۰ يا ۳۲ هزار واحد در 
شاخص، مقداری قابل تصور بود با اينكه نرخ ارز طی 

دوره ای بلندمدت، بدون تغيير بوده است.
اين كارشناس بازار سرمايه عالوه بر نرخ ارز به 
نرخ هزينه مانده يا سود سپرده بانكی اشاره داشت 
و اف��زود: در اين م��ورد اتفاقی رخ نداده بود و برای 
عملكرد ش��ركت های در نرخ های فروش يا حجم 
مواد، محركی وجود نداشت بنابراين حجم معامالت 
با شرايط ذكر شده امری طبيعی بوده و نمی توان از 

ورود به فاز ركود صحبت كرد.
س��رافراز يزدی در رابطه با رويكرد بازار گفت: 
عملكرد اين روز های بازار مش��خص بوده و نسبت 
به محركاتی چون ن��رخ ارز، اصالحات پيش رو يا 
سياست های كلی س��ازمان عكس العمل هايی را 
پي��ش رو خواهد داش��ت، اما در حقيقت پايانی را 

نمی توان متصور بود.

ريزش ۴ هزار و ۵۴۲ واحدی شاخص بورس تهران

عملکرد »گارد بسته« بورس
ذره بين بازار

دیدگاه

ترس از بازار
عليرضا محمدی زیوه* - بيست وششم آبان ماه بازار سهام در 
پی حواشی نرخ جدید بنزین و همچنين اخبار ضد و نقيض، اوضاع 
منفی را پشت سر گذاشت. در همين فضا، قدرت عرضه از تقاضا 
بيشتر بود و همين موضوع عقب نشينی 4544 واحدی شاخص کل 
را در پی داش��ت. شاخص کل بورس اوراق بهادار روز گذشته از 
حوالی ارتفاع 307 هزار واحدی مجبور به عقب نش��ينی تا ارتفاع 
302 هزار و 340 واحد شد. شاخص هم وزن نيز با 3/15 درصد 
کاهش، اوضاع نامناس��ب تری را نسبت به شاخص کل تجربه کرد 
و ب��ا 2780 واحد کاهش، رقم 85 ه��زار واحدی را برای آخرین 

یكشنبه آبان ماه ثبت کرد. 
در جریان دادوس��تدهای روز گذشته، در بورس اوراق بهادار 
تهران تعداد هفت ميليارد و 730 ميليون سهم به ارزش 1385 
ميلي��ارد تومان در 238 هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت. در 
معامالت روز گذشته قيمت پایانی 308 نماد بورسی در محدوده 
منفی بسته شد. در مقابل تنها قيمت پایانی 39 نماد در موقعيت 
مثبت بس��ته شد. همراس��تا با منفی بودن 89 درصدی نمادهای 
بورسی، فرابورس نيز فضای مشابهی را تجربه کرد و قيمت پایانی 

76 درصد نمادهای این بازار در محدوده منفی به کار خود پایان 
دادند. عرضه س��هام و اوضاع منفی در سراس��ر گروه ها و صنایع 
س��بب ش��د تا دماس��نج بورس تهران در روزهای س��رد آبان ماه 
کمتری��ن مقدار خ��ود را ثبت کند. البته که ای��ن رقم تا کمترین 
مق��دار فصل پایيز فاصله حدودا هزار واحدی دارد. در معامالت 
روز گذشته نمادهای ومعادن، واميد و فملی بيشترین تاثير مثبت 
را در ش��اخص کل داش��تند. البته که قدرت جو منفی بازار بيش 
از ای��ن بود و نمادهای ش��بندر، خودرو، رمپنا، وبملت، خس��اپا و 
حكشتی بيشترین تاثير منفی را در شاخص کل داشتند. همچنين 
صنایع خودرو، بانك، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، شيميایی 
و داروی��ی به ترتيب بيش��ترین ارزش معامالت را رقم زدند. دو 
گروه بانك و خودرو همچنان بيشترین حجم معامالت را در اختيار 
دارند و روز گذشته حدود 22 درصد از حجم معامالت را به خود 
اختصاص دادند. گروه بانكی به تنهایی یك ميليارد از حجم معامالت 
را در اختيار داشت. در شرایط فعلی که حواشی نرخ جدید بنزین 
در صدر اخبار قرار گرفته و با توجه به جهش های اخير در نرخ ارز، 
می توان گفت سهامداران یا قصد خروج از بازار را دارند یا به دید 

بلندمدت خود پایبند هستند.
* تحليلگر بازار سرمایه
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    .  131123961723294459421187920.131872018817

1    .  304544574564562408100440.061004110044
   .  315789396479280720296100430.091003910049

-   .  141630021663733564446101160.151011510125
-    .  142718602734932100100600.391006010062
-   .  505298621081954604800274440.082740227500

-   .  120007251200036256-0.093625636256

   4564579041034890322222601-0.082168023400
   972228368429058563728127241.541242713130

  141328573513907718911513676-0.751320014200
    79866263918389088964277512.92707028210

  1278137012043548159034425904.2325102609
  5772151538949243251544122.9944104412

  15085243037149277394358-0.2143034430
  1981017923288025826328303.9727312858

 1365124802423790871779630371.8829603100
 123410805608685349152826343-3.5462486599

 58582744582510089949430342.529803108
 32616362111309663609180040.0478898099

  54147367251297016273427382.8527002741
 1133976275771555905145152.991451514515

  368184876434294572201855318551855
 15435529096298513694815399-1.1751905618
  592126515572143125327116946.0116451694

 75538914822023849651152014.0649245247
 381239412443462193991815-1.3117991868

 533731848196867582196-0.2721572260
 586389305647434620022121844.191160012278
 472177856164511585943627-0.7135633705
 6293188649174675043295478-0.6954005580
 70888589951630009181818403.2517521871
 286219071946829013832138-2.1521002199

   113125118698943331957908-2.9879078127
        36191090776239088568370-2.9681948695

   137112510967259414531772073-0.5820402120
   1187114679527499143637239790.032322224500

  4182208191077469321148794-4.644861150990
  309145998553651437623281416-0.5613951446

  1893782751154913115330531-1.043015131100
   232197722515675280726081-1.082570526900

  198611939921155581455343130304.691250013068
  148921211775841494192774.281889819410

3084455686446094267144670.841415014734
 47611249861375188998112224-0.631208012443

  22349731469524323071695388-0.753655465
  126252374909434537640518013-0.481790018300

  38141074113784236322335590.073230034000
  175356889433070224880153970.1753695450
  3302366601093830483046219-2.054602047885
  2553103191201842056638729-0.033830039000

   404055113986850923449223449234492
 78126970221087644517413-2.81737717990

 108810827268172182668591590-2.8115871609
 638432505239111779985528515400056000
 6027663451833822883423929-0.422382024200

 197433991864233819198412455-2.21209912888
 31229245172223992824760-0.13756771

   70275901015141206036199490.061987119999
 87222325415454955418768-0.311861018950

 36838764433001631111774-0.64769795
 55823261015147220326651190.226490065898
 6271404261109014597447763-0.4577377948
 5271295884935013758772151.0171437300
 348294437047673476861619-1.3416021679

 291315150325298709128030795819
 2071135628723905436767180.717600077490
 4612677774762845270528492.0427552875
 1892016150215367940710681.5210481073

 17163709266800425041878-1.634150043000
 52043560864079330620893651.6492149497
 71476106114093923223962.9223602397

 2176157053555430703768352940.223480035420
 31011983861155400776996410.3495509800

 50988596976639484148650-1.5785508880
 18878368142303515457027527-0.232726428000

   49291307010867881273119032.321163612071
 13755424404854025831-0.9858315831
  75240208681695677142842170.9641774283
    9322107581150165306754573-0.335251256999

   458282295745040353126392-3.262593027398
   5682102566127313163106055-2.2359906290

77229303241014093952134612.733013525
  70956553862716281895848032.9848034803

  -   12898425072231170014626483-0.482640026900
     444960839915483188895284.2993229592

  485657852592839957190122.5889009048
  87751127145710093919240.3119231966

   314167244452996082123183-131373249
  5372839621962475793533890.2733693430

      482232544642418842197182410.051780618900
  2314164628334932020001.4219602020

   133066362022707197852940792.0339014150
   552109332914790399829135283.021300413699

  56184822920229484179238492.342262324002
  954157888318162958004115042.961105011728

90356121713941975543970241.9367727097
64978365735824118263474324.9974227432

   4401691439812441786448030.3146784996
   911621642140485399132002.251258713296

  1232720257045979481344329518-2.52927830200
   305121124168915395915690-1.6856145810

     341276833345189890512469-3.061221913000
    6698066461777210095022032-1.012154722498

)     4482990242115615081733866-0.2638003950
   3091037117882695706585113.680678625

       18237178729019565057867-0.4977048000
    35516413401184706333372180.4771707342
   978731617028800268303692531-0.3925072578

   127711442734315047013142753-3.6727162850
   164886195253792241239544001.2743874435

   38837057610457647421282201.712703029131

195468599046423561619093640.4691009647
  11363396719272867943040-1.3930223143

    40567351331680998490470384.764510047146
   870228996432432552626141631.231377514590

   1280115365221401430094185512.41790018790
     64279989167105163274223274232742
   696905928312118234099734099740997
   324177272811671229045787-1.14452046980
   1954122762321733341564177040.331700017960

   2824886398391192206171730.851690617281
143242565225011608892760.0888409695

  6717424981572954212821185-2.862090022400
  66315372361829115972311899-0.731181112000

    1444436053635492444168379136594.961345013663
     23829361652556225249087064.9987068706

  1862176643832480103552.991035510355
     232302505548455385218130-1.871800018750
    4266956289212109-0.9921092109

  1291572216881209602437684.864250043824
 44371426112676576982177483.811685417950
 78337226538105455642795145932.971395114880

8699960258337778311173391-0.2133453498
    . 2561603150339829651221200.8620162251

   . 981157341682682817145390.641390514998
     . 72320925611465778505870051.2365537231

    . 34166500001559425000023459.9923452345
   . 10975706108547262814338101433814338

  . 72194172106581010854892.9854895489
  .21452602735834305406812-3.1367027000

    .13566713319625684802942-0.4429212989
    .924698726617051452075244062.4524252500
    .17521366581424082557066654.9966656665

 26502759081814880121415753934.8652665400
      196812687399350531145872763-2.0927302827

  )    4959439492208712646323399-1.592270024097
  2296418395858976293525140964.421360014173

   3064276255909398610138192.551320113880
  3617191931118339363815550-0.331526015769
      11833256116492958035029-1.573414036620

 -  207382319306708148147681490.8380018250
   356988246821662534183141.6977718570

 )  3816072772291954316637741-3.973733839999
   5104538531229133373727082-2.032650028798

   3775303917468801888140820.651383014292
  251240410843745418235096-1.83490036463

   83710437531281095807312274-2.481210012680
  18067197385137317836490190791.891780019662
  12164828241382418241

  17585295413379157185497160-2.870907455
    67217824701715052229496224.3894029678

  44290668479576784398777-0.3484039098
   1318236908524557627127103661.081000110698
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در نيمه نخست سال محقق شد
 افزايش ۲۰ درصدی توليد كنسانتره 

مجتمع فسفات
»جهان صنعت«- ميزان توليد كنسانتره مجتمع فسفات اسفوردی در 

شش ماهه نخست امسال ۲۰ درصد افزايش يافت.
مجتمع فسفات اسفوردی از ابتدای فروردين تا پايان شهريور ۹۸، حدود 
۵۲ هزار و ۲۰۵ تن كنسانتره فسفات توليد كرد. اين رقم در مدت مشابه 

سال گذشته، ۴۳ هزار و ۵۰۴ تن بود.
ميزان توليد اين ش��ركت نس��بت به برنامه )۲۹ هزار و ۱۰۰ تن(، ۷۹ 

درصد رشد نشان می دهد.
همچنين در ش��ش ماهه نخست امسال، ۱۷ هزار و ۶۲۸ تن كنسانتره 
فس��فات توسط مجتمع فس��فات اسفوردی ارسال ش��د كه در مقايسه با 
 رقم مدت مش��ابه س��ال گذشته )س��ه هزار و ۱۲۱ تن(، ۴۶۵ درصد رشد

 نشان می دهد.
همچنين ميزان استخراج ماده معدنی توسط اين شركت در مدت يادشده، 
۱۳۳ هزار و ۳۹۲ تن بود. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۷۱ هزار 

و ۷۹۳ تن بود كه حاكی از كاهش ۲۲ درصدی است.
بنا به اين گزارش، مجتمع فس��فات اس��فوردی از جمله ش��ركت های 
زيرمجموعه ش��ركت تهيه و توليد مواد معدنی وابس��ته به ايميدرو در ۳۵ 

كيلومتری شهرستان بافق در استان يزد واقع شده است.

سرپرست معاونت مجلس وزارت صمت منصوب شد
»جهان صنع�ت«- مدي��ركل حوزه وزارت��ی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( با حفظ س��مت؛ سرپرس��ت معاون��ت حقوقی، مجلس و 
اس��تان های وزارت صمت شد.رضا رحمانی، وزير صمت در حكمی افشار 
فتح اللهی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و 
استان های وزارت صمت منصوب كرد. وی جايگزين سيدشريف حسينی 

در اين سمت شد.

ثبت نام از سرمايه داران و معدنکاران برای 
فعال سازی معادن كوچك

»جهان صنعت«- فراخوان ثبت نام متقاضيان برای شناسايی سرمايه داران 
و معدنكاران جهت فعال سازی معادن كوچك مقياس اعالم شد.

ش��ركت تهيه و توليد مواد معدنی ايران ب��ه نمايندگی از ايميدرو و به 
عنوان مجری و هماهنگ كننده طرح احيا، فعال س��ازی و توس��عه معادن 
كوچك مقياس در نظر دارد نسبت به ثبت نام متقاضيان به منظور شناسايی 

سرمايه گذاران و معدنكاران )به عنوان سرمايه پذيران( اقدام كند.
عالقه مندان برای كسب اطالعات بيشتر و تهيه فرم های مربوطه می توانند 

به آدرس اينترنتی http://ssmines.impasco.gov.ir مراجعه كنند.

عضو كميسيون اقتصادی مجلس:
مجمع تشخيص طرح حذف سود مركب را تعيين 

تکليف كند
خانه ملت- عضو كميسيون اقتصادی مجلس گفت: در بحث تسهيالت 
كالن كه بيشتر توس��ط توليدكنندگان دريافت شده بايد تصميم جدی و 
بزرگی گرفته ش��ود كه آن حذف س��ود مركب از تسهيالت مربوطه است 
بنابراين مجمع تش��خيص مصلحت نظام بايد هرچه س��ريع تر طرح حذف 

سود مركب را تعيين تكليف كند.
حمداهلل كريمی، عضو كميس��يون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی 
ضمن اشاره به مصوبه مجلس درباره حذف سود مركب از تسهيالت بانكی 
گفت: يكی از موانع اصلی در راه رونق توليد كش��ور، دريافت س��ود مركب 
از تس��هيالت بانكی است. متاسفانه توليدكنندگان مجبور هستند كه سود 

كالنی را به بانك ها پرداخت كنند.
نماينده مردم شهرستان بيجار گروس در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: به طور حتم مجلس و دولت بايد زمينه ای را فراهم كنند تا توليدكننده 
به راحتی فعاليت كند. به نظر من در بحث دريافت س��ود تس��هيالت بايد 
ق��رارداد اولي��ه ميان بانك و وام گيرنده مالك قرار گرفته و تنها از متقاضی 

سود ساده دريافت شود.
كريمی تصريح كرد: يكی از داليلی كه توليدكنندگان ما قادر به رقابت 
با توليدكنندگان خارجی نيس��تند، بحث هزينه ه��ای باالی حوزه توليد 
اس��ت. حال يكی از اين موضوعات، بحث ميزان سود تسهيالت و مسائل 
مرتبط با آن از جمله دريافت سود مركب است اما در كشورهای خارجی 
توليدكنندگان با كمترين س��ود، تسهيالت دريافت كرده و محصول خود 

را توليد می كنند.
وی گفت: البته مجلس در مصوبه اخير خود، بانك ها را مكلف به حذف 
جريمه ديركرد و س��ود مركب در تسهيالت معوق زير ۱۰۰ ميليون تومان 
كرده كه اين مس��اله می تواند بخش عمده ای از مش��كالت وام گيرندگان را 

حل كند.
كريم��ی ادامه داد: اما در بحث تس��هيالت كالن كه بيش��تر توس��ط 
توليدكنن��دگان دريافت ش��ده بايد تصميم جدی و بزرگی گرفته ش��ود 
كه آن حذف س��ود مركب از تس��هيالت مربوطه اس��ت تا از اين طريق 
توليدكنن��دگان ضم��ن پرداخت اصل وام و س��ودی منطق��ی بتوانند به 

فعاليت خود ادامه دهند.
عضو كميس��يون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به اينكه در ش��رايط 
كنونی طرح حذف س��ود مركب در مجمع تش��خيص مصلحت نظام قرار 
دارد، اي��ن انتظار از اعضای مجمع می رود كه هر چه س��ريع تر اين طرح 
تعيين تكليف ش��ود زيرا امروز مهم ترين اولويت كش��ور حمايت و تقويت 
بخش توليد بوده كه اين امر بدون حذف سود مركب از تسهيالت بانكی 

مسير نيست.

نايب رييس انجمن توليدكنندگان فوالد:
نرخ بنزين تاثيری بر قيمت فوالد ندارد

ايسنا- نايب رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران گفت: هزينه های 
تولي��د فوالد متاثر از برق و گاز طبيعی اس��ت و تاثيرپذيری از نرخ بنزين 

ندارد.
بهادر احراميان اظهار كرد: افزايش قيمت بنزين اثری روی قيمت فوالد 
نداش��ته اس��ت و تاثيری هم نخواهد گذاش��ت چراكه فوالد كااليی است 
ك��ه پارامترهايی كه تاثيرگذار بر هزينه های توليد آن هس��تند، برق و گاز 

طبيعی است.
وی ادامه داد: حمل ونقل فوالد نيز با گازوئيل است. فوالد و بنزين تعامل 
چندان��ی با يكديگر ندارند و اثرپذيری كمی روی هم دارند بنابراين واقعا 

افزايش قيمت بنزين روی قيمت توليد فوالد تاثيرگذار نخواهد بود.
نايب رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران ادامه داد: قاعدتا براساس 
اس��تدالل ها و تحليل هايی كه صورت می گيرد، كامال مش��هود است جايی 
كه بنزين و فوالد بخواهند تاثيرپذير از هم باشند، بسيار كم و نامحسوس 

خواهد بود.
وی تاكيد كرد: بازار فوال ايران بيشتر صادراتی است بنابراين بايد تمام 
ت��الش را برای روی پا نگه داش��تن اين صنع��ت روی باز ماندن كانال های 

صادراتی متمركز كنيم و استمرار جريان صادرات را داشته باشيم.

»جهان صنعت«- ترخيص خودروهای 
دپو ش��ده در حال��ی همچنان در  هاله ای از 
ابه��ام ق��رار دارد كه در چند روز گذش��ته 
برخی اخب��ار از توافقات ص��ورت گرفته و 
دستور مستقيم وزير صنعت، معدن و تجارت 
برای ترخيص اين خودروها خبر داده است. 
در واقع زمزمه احتمال آزاد س��ازی واردات 
خودرو پس از آن مطرح شد كه گمرك در 
بخشنامه ای مقررات واردات خودرو از سوی 
ايثارگران و جانب��ازان را اعالم كرد. پس از 
آن ني��ز وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز 
از توافق��ات صورت گرفته ب��رای ترخيص 
مابق��ی خودروهای وارداتی دپو ش��ده خبر 
داد كه روزنه امي��دی را برای خريداران به 
همراه داشت؛ موضوعی كه به نظر می رسد 
به واس��طه عدم صدور مجوز ثبت س��فارش 
خودرو حت��ی برای جانب��ازان و ايثارگران 
نشان دهنده قدرت باالی اعمال سياست های 
بانك مركزی بوده كه اساسا با تامين منابع 
ارزی واردات خ��ودرو از ه��ر طريق مخالف 
است و در نهايت به ورود مسووالن نظارتی 
در راستای بررسی بيشتر داليل صدور اين 
مجوز منجر شده است. اما در اين ميان آنچه 
بيش��ترين نگرانی را برای واردكنندگان به 
همراه داشته اجرای ماده ۲۴ قانون گمركی 
بوده كه محصوالتی كه بيش از س��ه ماه در 
گمرك باقی بماند به عنوان كاالی متروكه 
به سازمان اموال تمليكی واگذار خواهد شد 
بنابراين به نظر می رسد ترخيص خودروها 
به مناقشه ای بين صاحبان خودرو و سازمان 
اموال تمليكی تبديل ش��ده كه برنده آن از 

پيش تعيين شده است.
دستوری كه اجرايی نشد � 

در اين رابطه بررس��ی ها نش��ان می دهد 
ط��ی روزهای گذش��ته گمرك اي��ران در 
بخشنامه ای، مقررات واردات خودرو از سوی 
ايثارگ��ران و جانبازان را اعالم كرده كه اين 
موضوع زمينه برخی زمزمه های آزادسازی 
واردات خودرو را در پی داش��ته اس��ت. اما 
دول��ت اعالم كرده كه اجازه ثبت س��فارش 
برای واردات خودرو به هيچ يك از كاربران 
داده نشده و گمرك نيز در اطالعيه خود بر 
عدم صدور مجوز ثبت سفارش واردات خودرو 

تاكيد كرده است. 
در اي��ن ميان اما با وجود اينكه دولت از 
سال گذشته كه بحران های ارزی در اقتصاد 
كش��ور بروز كرد، واردات خودرو را ممنوع 
اع��الم كرد ت��ا اين لحظ��ه، فراز وفرودهای 
بس��ياری بر س��ر راه واردات خودرو صورت 

گرفته اس��ت ب��ه نح��وی كه بس��ياری از 
واردكنن��دگان ب��ا انبوه��ی از خودروهای 
واردات��ی خود در گمركات مواجه هس��تند 
كه اجازه ترخيص آنها از س��وی دولت داده 
نمی شود. در واقع از حدود دو سال قبل كه 
ممنوعي��ت ثبت س��فارش و واردات خودرو 
اعالم شد حدود ۱۲۲۶۱ دستگاه خودروی 
سواری به دليل مسائل قانونی و ارزی امكان 
ترخيص پيدا نكردند تا اينكه با تصميم هيات 
دولت از دی ماه سال قبل و در دو زمان چهار 
و دو ماهه فرصتی تعيين ش��د تا صاحبان 
خودروهای دپو شده نسبت به ترخيص آن 
اقدام كنند. مهلت تمام شد و طی آن حدود 
هفت هزار دستگاه از اين خودروها ترخيص 
ش��د. اين در حالی بود كه ۱۰۴۸ دس��تگاه 
از اي��ن خودروها با وجود طی كردن عمده 
فرآيند ترخي��ص و پروانه گمركی به دليل 
اتمام مهلت در نيمه ارديبهشت ماه امسال، 
امكان خروج پي��دا نكردند كه اين تعداد با 
خودروهای موجود در گمركات، مناطق آزاد 
و بنادر جنوبی در مجموع ۵۱۰۸ دس��تگاه 
را تشكيل می دهند كه بالتكليف مانده اند. 
به هر حال از حدود دو هفته قبل توافقاتی 

برای ترخيص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی دپو 
ش��ده با دستور مستقيم رضا رحمانی، وزير 
صنع��ت، مع��دن و تجارت مطرح ش��د كه 
همزمانی آن با صدور بخش��نامه گمرك كه 
مقررات واردات خودرو از سوی ايثارگران و 
جانبازان را اعالم می كرد باعث شد تا مجدد 
بحث ش��يرين واردات خودرو مطرح شود. 
اگرچه تاكنون اين اتفاق رخ نداده و براساس 
اعالم يكی از مسووالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت توقف ترخيص از سوی دستگاه های 
نظارتی صورت گرفته اس��ت. البته شايعات 
مطرح ش��ده مبنی بر اينك��ه اين خودروها 
مربوط به ش��ركتی خاص و چهار ش��خص 
دارنده كارت بازرگانی بوده مزيدی بر علت 
بوده تا به ورود سازمان نظارتی برای بررسی 

دليل چنين دستوری منجر شود.
قدرت نفوذ بانك مركزی � 

البت��ه اي��ن تمام ماجرا نب��وده و به نظر 
می رس��د در پ��س تم��ام اي��ن موضوعات، 
سياس��ت های بانك مركزی نيز نهفته است 
چراك��ه عبدالناصر همت��ی، رييس كل اين 
بانك مخال��ف اصلی واردات خ��ودرو بوده 
و تاكيد او بر به رس��ميت ش��ناخته شدن 

سياس��ت های خاص او در مديريت بازار ارز 
از س��وی دولت به واس��طه موفقيت رييس 
كل در كنت��رل هيجانات بازار باعث ش��ده 
امكان چانه زنی نيز وجود نداش��ته باشد. در 
واق��ع همتی بارها ب��ر مخالفت خود مبنی 
ب��ر واردات خودرو بدون انتق��ال ارز تاكيد 
كرده و اعالم كرده بود به هيچ عنوان اجازه 
نخواه��د داد كه ارزی بدون منش��أ بانكی و 
مش��خص وارد سيستم وارداتی كشور شود 
از سوی ديگر اجازه تامين ارز برای كاالهای 
لوكس و غيرضروری همچون خودرو را هم 
از محل منابع بانكی و ارز صادراتی نخواهد 
داد بنابراي��ن واردات خودرو تا اطالع ثانوی 

از تامين ارز محروم خواهد بود.
نگرانی از واگذاری به سازمان اموال  � 

تمليکی
در اين رابطه رييس انجمن واردكنندگان 
خودرو می گويد: شركت هايی كه پيش از اين 
در قال��ب نمايندگی اقدام به واردات خودرو 
می كردند از سال گذشته تمامی محصوالت 
ثب��ت قانون��ی خ��ود را از گم��ركات خارج 
كردند. اين در شرايطی است كه خودرو های 
باقيمانده به نمايندگی های غيررسمی تعلق 

دارد و اين واردكنن��دگان نيز چندان توان 
چانه زن��ی برای خروج محص��والت خود از 

گمركات را ندارند. 
وی در ادام��ه اف��زود: آنچ��ه هم اكنون 
واردكنندگان غيررس��می را نگ��ران كرده 
تحويل خودرو های وارداتی آنها به سازمان 
اموال تمليكی است. اما ظاهرا دولت پيشتر 
نيز ب��ه اين موضوع فكر كرده چراكه مجوز 
س��وم ترخيص با زمزمه تحويل خودرو های 
دپويی به س��ازمان اموال تمليكی همزمانی 
پيدا كرده است. به گفته وی، ماده ۲۴ قانون 
امور گمرك��ی در اين زمينه تاكيد دارد كه 
مدت زمان مجاز نگه��داری كاال در اماكن 
گمرك��ی از تاريخ تحويل كاال به اين اماكن 
س��ه ماه اس��ت و به تقاضای صاحب كاال يا 
ش��ركت حمل و نقل و وج��ود علل موجه به 
تشخيص گمرك با پرداخت هزينه انبارداری 
حداكثر تا دو ماه قابل تمديد است. در ادامه 
اين قانون آمده اس��ت در صورتی كه ظرف 
مدت مقرر صاحب كاال برای انجام تشريفات 
گمركی اقدام نكند كاال مش��مول مقررات 

متروكه می شود.
ريي��س انجم��ن واردكنن��دگان خودرو 
می گويد: در صورتی كه خودرو يا هر كااليی 
از طريق گمرك به عنوان كاالی متروكه به 
س��ازمان اموال تمليكی معرفی ش��ود، اين 
س��ازمان موظف به دريافت مجوز های الزم 
جهت تعيي��ن تكليف كاال ي��ا خودرو های 
مانده در گمركات است. ماده ۲۴ قانون امور 
گمركی مدت هاست كه از سوی گمرك به 
مسووالن صنعتی و هيات دولت گوشزد شده 
حال آنكه پس از مجوز دوم هيات دولت كه 
تعدادی از خودرو ها امكان ترخيص يافتند و 
خودرو های ديگری پشت در گمرك ماندند، 
ظاه��را تصميم نهاي��ی در اين زمينه اتخاذ 

نشده است.
در ه��ر حال اينكه چه گروه و افرادی از 
متروكه شدن اين خودرو نفع می برند اگرچه 
حائز اهميت اس��ت اما آنچه مشخص است 
مجوز سوم ترخيص به نوعی برای جلوگيری 
از متروكه شدن ۱۰۴۸ خودرويی است كه 
از سوی وزير صنعت، معدن و تجارت صادر 
شده است. رحمانی دليل عدم ترخيص اين 
گ��روه از خودروها را حج��م موتور بيش از 
۲۵۰۰ سی سی و برخی ضوابط فنی عنوان 
كرده بود. حال بايد منتظر شد و ديد با ورود 
سازمان های نظارتی و توقف اجرای دستور 
وزير، برنده اين مناقش��ه خودرو خواهد بود 

يا سازمان اموال تمليكی.

بررسی احتمال واگذاری خودروهای دپو شده به سازمان تمليکی

جدال نابرابر

ايرنا- س��خنگوی انجمن صنفی تاي��ر ايران گفت: با 
تاييد نش��دن افزايش قيمت تايرهای وانتی از سوی وزير 
صنعت به نظر می رسد بازار همچنان با كمبود اين دسته 

از تايرهای پرمصرف مواجه باشد.
مصطف��ی تنها افزود: در ماه های گذش��ته قيمتی كه 
س��ازمان حمايت از حقوق مصرف كنن��ده و توليدكننده 
بابت تايرهای وانتی اعالم كرده بود، مورد تاييد و رضايت 

كارخانجات توليدی قرار نگرفت.
به گفته وی، بر اين اس��اس كارخانه ها ظرفيت توليد 
تايرهای وانتی شان را كاهش داده و به سمت ساير تايرها 

كه سود معقولی داشتند سوق دادند.
اين مق��ام صنفی بيان داش��ت:  نتيج��ه اين تصميم 

تايرس��ازان، كمب��ود تاير وانتی در تابس��تان بود كه اين 
فصل س��ال، زمان و نياز به جابه جايی ميوه و تره بار، اوج 

مصرف اين دسته از الستيك هاست.
وی اظهار داشت: در نهايت طی مذاكره هايی كه بين 
دو طرف در تابستان انجام شد، كارخانه ها اعتراض خود 
را با دليل، س��ند و مدرك اعالم و تفاهم ش��د قيمت هر 
جفت تاير وانتی ۱۰۰ هزار تومان افزايش داشته باشد تا 

توليد آنها برای كارخانه ها به صرفه شود.
س��خنگوی انجمن صنفی تاير ايران يادآور شد:  از آن 

زمان تاكنون اجرايی ش��دن اين تصميم مرتب به تعويق 
افت��اد و در نهايت هفته گذش��ته مس��ووالن قول دادند 
افزايش قيمت اين دسته از تايرها را ابالغ كنند اما ديروز 
شنيده شد كه وزير صنعت مصوبه يادشده را باطل كرده 
اس��ت.وی گفت: ابطال مصوبه مذكور به معنای بازگشت 
تولي��د ب��ه روال قبلی و كاهش ظرفي��ت توليد تايرهای 
وانتی اس��ت و البته اين مساله هيچ ارتباطی به موضوع 

سهميه بندی و افزايش قيمت بنزين ندارد.
وی خاطرنش��ان كرد:  اكنون وضعيت توليد در س��اير 

تايره��ا به روال ع��ادی ادام��ه دارد و در عمده تايرهای 
پركشش بازار افزايش توليد داشته ايم.

وی بيان داش��ت: كارخانجات توليدی با رصد مستمر 
بازار و عالئمی كه از خريداران دريافت می كنند، به تنظيم 
توليد و عرضه تايرها می پردازند و به طور نمونه تاير پرايد 
در ماه های گذشته با افزايش ۲۲ درصدی و تاير سمند با 

كاهش سه تا پنج درصدی همراه شد. 
براس��اس اين گزارش مطابق آمارهای منتشره وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت، از ابتدای امس��ال ت��ا پايان 
ش��هريورماه با ثبت كاهش ۱۱/۶ درصدی در مقايس��ه 
با نيمه نخس��ت سال گذش��ته، ۸۹ هزار و ۲۰۰ تن تاير 

توليد شد.

سخنگوی انجمن صنفی تایر:
افزايش قيمت تايرهای وانتی تاييد نشد

توليد

براساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شد
افزايش ۴ درصدی صدور گواهی كشف معدنی

»جهان صنعت«- صدور جواز تاسيس، پروانه بهره برداری صنعتی و صدور گواهی كشف در شش ماه 
نخست امسال، به ترتيب افزايش ۱۸/۲، ۸/۵ و ۴ درصدی داشته است.

بر اس��اس گزارش ارائه ش��ده معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، همچنين صدور پروانه بهره برداری 
نرم افزار، افزايش ۱۲۰ درصدی و جواز تاس��يس مركز پژوهش های صنعتی و معدنی، افزايش ۶۰ درصدی 

داشته است.
همچنين در شش ماه نخست امسال، ۱۲ هزار و ۷۰۴ جواز تاسيس صنعتی صادر شده كه با احتساب 

۱۰ هزار و ۷۴۵ جواز تاسيس صنعتی در مدت مشابه سال ۱۳۹۷، افزايش ۱۸/۲ درصدی داشته است.
همچنين ميزان اش��تغال پيش بينی ش��ده برای اين جواز ها ۲۹۹ هزار و ۹۱۲ نفر بوده كه با توجه به 
پيش بينی اشتغال جواز های صادره در شش ماهه اول ۱۳۹۷ به ميزان ۲۵۹ هزار و ۸۶ نفر، افزايش ۱۵/۸ 

درصدی داشته است.
در بخش صدور پروانه بهره برداری صنعتی نيز در شش ماه ابتدايی امسال، دو هزار و ۹۲۶ پروانه صادر 
شد كه با در نظر گرفتن پروانه های بهره برداری صنعتی در مدت مشابه سال گذشته )۲ هزار و ۶۹۸ فقره( 

با افزايش ۸/۵ درصدی مواجه بوده است.
همچنين در حوزه معدن و با اهتمامی كه وزارت صمت به موضوع اكتشافات جديد دارد، تعداد گواهی های 

كشف صادر شده در شش ماه نخست امسال افزايش چهار درصدی نيز داشته است.
در اين مدت ۲۳۶ فقره گواهی كش��ف صادر ش��ده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۷ فقره 

بوده است.
گفتنی اس��ت، هزينه عمليات اكتش��افی برای اين گواهی های كشف نيز افزايش ۶۹/۳ درصدی داشته، 
چراكه اين هزينه در ش��ش ماهه اول امس��ال ۵۱۳ ميليارد ريال و در ش��ش ماهه اول س��ال گذشته ۳۰۳ 

ميليارد ريال بوده است.
در حوزه تجارت خارجی نيز در اين مدت سه هزار و ۵۵۸ كارت بازرگانی صادر شد كه با توجه به صدور 

سه هزار و ۴۷۵ فقره كارت بازرگانی در مدت مشابه سال گذشته با افزايش ۲/۴ درصدی مواجه بوديم.
در ح��وزه تجارت الكترونيك نيز تعداد گواهی های امضای الكترونيكی صادره با افزايش ۵۷/۷ درصدی 
روبه رو بوده است. در شش ماهه نخست سال، ۷۴ هزار و ۵۸۶ گواهی صادر شد كه اين رقم در مدت مشابه 

سال گذشته ۴۷ هزار و ۲۸۲ فقره بوده است.
از س��وی ديگ��ر در بخش نرم افزار نيز، صدور پروانه های بهره برداری ب��ا افزايش ۱۲۰ درصدی و ميزان 

اشتغال پيش بينی شده آنها افزايش ۴۲۱/۱ درصدی داشته است.
بر اين اساس در شش ماه ابتدايی امسال، ۱۱ فقره پروانه بهره برداری نرم افزار به پيش بينی اشتغال ۸۶۵ 

نفر و در شش ماهه ابتدايی سال گذشته پنج فقره به ميزان اشتغال ۱۶۶ نفر صادر شد.
همچنين در اين مدت ۱۵۰ فقره جواز خدمات فنی و مهندسی و در شش ماهه ابتدايی سال گذشته 

۱۳۰ فقره جواز صادر شد كه با افزايش ۱۹/۲ درصدی روبه رو بوده است.
از سوی ديگر تعداد جواز تاسيس مركز پژوهش های صنعتی و معدنی در شش ماهه اول امسال هشت 

فقره و در مدت مشابه سال گذشته پنج فقره بوده كه افزايش ۶۰ درصدی داشته است.
همچنين در ش��ش ماه نخست امس��ال، ۷۹ پروانه تحقيق و توسعه و در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ 

پروانه صادر شد و در اين حوزه با افزايش ۱۱/۳ درصدی روبه رو بوديم.

رييس هيات  مديره انجمن لوازم صوتی تصويری خبر داد:
بازگشت آرامش نسبی به بازار

ايرنا- رييس هيات مديره انجمن لوازم صوتی و تصويری ايران درخصوص التهابات بازار در ماه های گذشته می گويد: 
اكنون بازار آرام و باثباتی را در لوازم خانگی شاهد هستيم، قيمت ها به تعادل رسيده و عرضه و تقاضا در مقايسه با 

ماه های گذشته، خود را بهتر در بازار پيدا كرده است.
عليرضا موسوی مجد افزود: اكنون مشكلی بابت عرضه كاالها وجود ندارد و توليدكنندگان هر آنچه توليد می شود 

را به بازار عرضه می كنند.
وی بيان كرد:  در مقايسه با ماه های گذشته تقاضای كاذب كمتری را در بازار شاهد هستيم و افرادی كه مصرف كننده 

واقعی هستند برای خريد يا تامين جهيزيه مراجعه می كنند.
اين مقام صنفی در عين حال گفت: كاالهای قاچاق و لوازم خانگی با نام بانه همچنان در بازار موجود است و 
در سايت ها و فضای مجازی تبليغات وسيعی در مورد آنها انجام می شود هرچند سهم اين دسته از كاالها در بازار 

رو به كاهش است.
وی پيش بينی كرد تا چند ماه آينده و حتی برای ايام پايانی سال به ويژه با ورود محصوالت و برندهای جديد نيز 

شرايط خوبی را در بازار شاهد باشيم.
موسوی مجد ادامه داد: قيمت لوازم خانگی توليدی شركت ها در سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود 
است و استقبال خوبی نيز از سوی مردم از كاالها وجود دارد.مرتضی ميری،  رييس اتحاديه صنف توزيع كنندگان 
لوازم خانگی نيز ضمن تاييد ثبات بازار لوازم خانگی خاطرنشان كرد:  قيمت ها از حدود ارديبهشت و خردادماه امسال 
تغييری نداشته است.اين مقام صنفی گفت: برخی توليدكنندگان بزرگ تخفيف های خوبی برای محصوالت خود 
قرار داده اند و به طور نمونه تلويزيون های ۵۰ اينچی با متوسط قيمت چهار ميليون تومان، اين روزها با ۲۰ درصد 
تخفيف عرضه می شود.وی يادآور شد:  با توجه به اينكه دولت بابت واردات پنل های تلويزيون، ارز نيمايی در اختيار 

توليدكنندگان قرار می دهد، قيمت تلويزيون به حد مطلوب و قابل قبولی رسيده است.
ميری بيان داشت:  برندهای كره ای ال. جی، سامسونگ و دوو كه در ماه های گذشته از بازار كشورمان خارج 
ش��ده بودند، در حال بازگش��ت هس��تند، به طوری كه دوو توليد خود را از سر گرفته و دو برند ديگر با شعار 
»دوباره برمی گرديم« به زودی قرار است تحت نام و برند جديد به توليد بپردازند.وی خاطرنشان كرد:  اكنون 
توليد لباسشويی در شركت های يادشده به حد انبوه رسيده، به زودی توليد يخچال و سايد را آغاز می كنند و 
تا آخر سال ظرفشويی های توليدی آنها نيز وارد بازار می شود.رييس اتحاديه صنف توزيع كنندگان لوازم خانگی 
ادامه داد:  با توجه به ثبات قيمت ارز نيمايی، كمترين حباب را در قيمت اين كاالها ش��اهديم و رقابت بين 
توليدكنندگان به ويژه با بازگشت برندهای كره ای می تواند اندك حباب موجود را تخليه كند. وی گفت:  اكنون 
كاال به اندازه كافی در فروشگاه ها موجود است و كمبودی وجود ندارد و با افزايش رقابت شركت ها در هفته ها و 
ماه های آينده، حتی كاهش قيمت ها را در ايام پايانی سال و شب عيد شاهد باشيم.براساس اين گزارش بررسی 
آمارهای منتش��ره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكی از توليد ۵۹۵ هزار و ۵۰۰ دس��تگاه يخچال و فريزر 
در نيمه نخست امسال و رشد ۱۳/۶ درصدی آن در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است.برپايه آمارهای 
يادشده از ابتدای امسال تا پايان شهريورماه ۲۹۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشين لباسشويی توليد شد. اين آمار 
در مقايس��ه با ۲۵۶ هزار و ۹۰۰ دس��تگاه توليد نيمه نخست سال گذشته ۱۳/۴ درصد رشد را نشان می دهد.
در اين مدت ۵۶۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه كولر آبی نيز توليد شد كه حاكی از رشد ۲/۱ درصدی آن در مقايسه 
با دوره شش ماه نخست سال گذشته است.در مدت ياد شده اما توليد تلويزيون رشد منفی را تجربه كرد و با 

افت ۹ درصدی در مقايسه با نيمه نخست سال گذشته به ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسيد.

زار
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زمان بليت فروشي كنسرت كيهان كلهر تغيير كرد
ش��ي  و بليت فر
كيه��ان  كنس��رت 
كلهر كه ق��رار بود از 
روز يكش��نبه بيست 
و شش��م آب��ان آغاز 
شود، به زمان ديگري 

موكول شد.
كيهان كلهر قصد 
دارد كنسرت »شهر 

خاموش« را از هفتم دي ۱۳۹۸ در تاالر وحدت به صحنه ببرد.
قرار بود بليت فروشي اين كنسرت از ديروز ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ و از ساعت 
۱۵  آغاز شود، اما اين كار به زمان ديگري موكول شد. زمان دقيق شروع 
بليت فروشي به زودي اعالم مي شود. در كنسرت »شهر خاموش« كوارتت 

مينياتور، كلهر را همراهي مي كند.
كيهان كلهر در فروردين و خرداد امسال هم كنسرت »شهر خاموش« را 
در تهران برگزار كرد. اين در حالي بود كه ساري، اصفهان، شيراز، همدان، 
كرمانشاه و سنندج شهرستان هايي بودند كه در سال جاري ميزبان كنسرت 

»شهر خاموش« شدند.

دستورالعمل اجرايي تجارت اموال فرهنگي، تاريخي 
و هنري تصويب شد

ب��ه گ��زارش ايلنا، 
در  وزي��ران  هي��ات 
جلس��ه ۸ آبان ۱۳۹۸ 
ب��ه پيش��نهاد وزارت 
 ، هنگ��ي ث فر ا مير
و  ي  ش��گر د گر
در  و  صنايع دس��تي 
آيين نام��ه  اج��راي 

مديري��ت، س��امان دهي، نظارت و حماي��ت از مالكان و دارن��دگان اموال 
فرهنگي تاريخي منقول مجاز، دستورالعمل اجرايي تجارت اموال فرهنگي، 

 تاريخي و هنري منقول مجاز را تصويب كرد.
اين دستورالعمل كه چارچوب هاي تجارت آثار فرهنگي- تاريخي و هنري 
منقول مجاز را ترس��يم مي كند، نقش قابل توجهي در حمايت از تجارت 
اموال فرهنگي-تاريخي و هنري منقول مجاز با تاكيد بر حفظ ميراث ملي 

و تاريخي ايرانيان دارد.
همچني��ن، در اي��ن دس��تورالعمل تالش ش��ده با تبيين مق��ررات و 
صالحيت هاي الزم براي خريد و فروش و نگهداري اين اموال، آس��يبي به 

آنها وارد نشود.
اين دستورالعمل به استناد مواد مربوط به فصل چهارم آيين نامه »مديريت، 
سامان دهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي  تاريخي 
منقول مجاز« از سوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 

تهيه و در هيات وزيران تصويب شد.

هشدار شوراي صنفي نمايش نسبت به يك اتفاق در سينماها
ش��وراي صنف��ي 
نس��بت  ي��ش  نما
ب��ه رعايت نش��دن 
س��انس هاي نمايش 
فيلم هاي سينمايي در 

سينماها هشدار داد.
طبق اعالم غالمرضا 

فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش در جلسه روز يكشنبه ۲۶ آبان ماه اين 
شورا، درباره عدم رعايت سانس هاي نمايشي برخي فيلم ها صحبت كرد و 
تاكيد شد: سينماهايي كه در چرخه اكران حسب حواله شورا رعايت سانس 
نمايش هر فيلم را نكنند، در مرحله اول تذكر و در مرحله بعد به صورت 
مكتوب تذكر مي گيرند و در صورت عدم اجراي صحيح سانس چرخشي با 

تصويب شوراي صنفي از صدور حواله براي آنها جلوگيري مي شود.
همچنين او درباره مصوبات ديگر اين جلسه اظهار كرد: كف فروش فيلم ها 
بررسي مي شود و نمايش آنها ادامه دارد، البته از چهارشنبه ۲۹ آبان فيلم 
»معكوس« پوالد كيميايي در س��رگروه سينمايي »آستارا« به جاي فيلم 
»مسخره باز« به نمايش درمي آيد و اكران »مسخره باز« همايون غني زاده 

هم در سينماهاي زير گروه ادامه خواهد داشت.

روستاي اصفهك طبس به فينال جايزه »TO DO«  راه يافت

طرح گردشگري بافت قديمي روستاي »اصفهك« شهرستان طبس به 
فينال جايزه فستيوال »TO DO« راه يافت.

مع��اون ميراث فرهنگ��ي اداره كل مي��راث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دس��تي خراسان جنوبي گفت: روستاي اصفهك به لحاظ شاخص 
مشاركت هاي مردمي به مرحله نهايي فستيوال »TO DO«  راه يافته و 

يكي از گزينه هاي دريافت اين جايزه است.
علي شريعتي  منش ديروز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه 
روستاي اصفهك طبس در زلزله سال ۵۷ به طور كامل تخريب شده بود 
اظهار داشت: بعد از آن روستاي جديدي در كنار محل قديم با مشاركت 
مردم س��اخته ش��د كه اكنون تعمير و تبديل به خانه ه��اي بوم گردي و 

گردشگري شده است.
وي وجود حمام قديمي خزينه دار و صنايع دستي متعدد را از شاخصه هاي 
اين روستا عنوان كرد و افزود: ميراث فرهنگي نيز در بحث مردم به مردم 
اين روس��تا كمك كرده تا اصفهك اولين روس��تاي ثبت ملي در شاخص 
معماري باشد. معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي خراسان جنوبي عنوان كرد: ارزش جايزه »TO DO« اين 
است كه روستاي منتخب در آن به لحاظ جهاني، الگوي مشاركت مردمي 
مي شود كه افزايش تعداد گردشگران را در پي خواهد داشت.وي يادآور شد: 
هفته گذشته نيز ارزياب آلماني اين فستيوال بازديدي از روستاي اصفهك 

داشت و اين روستا يكي از هفت فيناليست جايزه »TO DO« است.

»ايران و ايتاليا ۶۰ سال همكاري در ميراث خبر
فرهنگي« در حالي يكشنبه ۲۶ آبان كار خود 
را در موزه ملي ايران آغاز كرد كه ۵۲ پوستر 
اطالعات��ي از همكاري هاي اين دو كش��ور در 
حوزه  مرمت، باستان شناسي و حفاظت از آثار 
تاريخ��ي و ۶۰ اثر تاريخ��ي فرهنگي، حاصل 
همكاري هاي مشترك باستان شناسان ايراني 
و ايتاليايي در كاوش هاي محوطه هاي ش��هر 
س��وخته ، چل��و، تل آج��ري  و دهانه غالمان 
به نمايش در آوردند و همايش��ي يك روزه از 
كاوش هاي مش��ترك باستان شناسان ايران و 

ايتاليا در اين فضاي موزه اي برگزار مي شود.
جوزپ��ه پرون��ه، س��فير ايتالي��ا، برگزاري 
نمايش��گاه »ايران و ايتاليا ۶۰ سال همكاري 
در مي��راث فرهنگ��ي« را زيربن��اي يك عمر 
كاوش هاي باستان شناسي تيم هاي مشترك 
كاوش اين دو كشور و به دست آمدن اطالعات 
و آثار به دس��ت آمده در آنها دانست و افزود:  
اين نمايش��گاه ب��ا هدف جش��ن گرفتن ۶۰ 
سالگي همكاري باستان شناسان، كارشناسان 
و محقق��ان ايران و ايتاليا برگزار ش��د تا اين 
همكاري ه��ا در اكتش��افات مرمت و حفاظت 
از آث��ار تاريخي را نمايش دهند. كارهايي كه 
جزو هسته اصلي كار باستان شناسان ايتاليايي 

بوده است.
او با اشاره به ايجاد شركت ايزمئو در سال 
۱۹۵۹ ميالدي توسط پروفسور »توچه« و آغاز 
همكاري هاي فرهنگي تاريخي اين شركت با 
اي��ران از همان زمان بيان كرد: ديديم كه در 
اين ۶۰ س��ال چه كارهاي فوق العاده اي انجام 
دادن��د، به خصوص در ده��ه ۷۰ ميالدي كه 
مرمت مس��جد جامع اصفهان و شهر سوخته 
آغاز ش��د و اكتشفاتي به دست آمد كه امروز 

مي توانيم نتيجه بررسي آنها را ببينيم.
وي با بيان اينكه پس از انقالب اس��المي 
گس��ترش همكاري ه��اي اي��ران و ايتاليا در 
زمينه هاي فرهنگي و تاريخي رخ داده، گفت: به 
مرور اين همكاري ها يكپارچه شده و به صورت 
چند تيم و پروژه ادامه دار شدند، به خصوص 
در زمينه  حفاظت، مرمت و س��اماندهي آثار 

تاريخي، حتي در حوزه دانشگاه ها.
سفير ايتاليا در تهران، با بيان اينكه امروز 
فقط جش��ن ۶۰ سال همكاري ايران و ايتاليا 
نيست، افزود: بايد به اين فكر  كنيم كه حوزه  
فرهنگ اي��ران و ايتاليا ميراث داران تاريخ دو 
كشور هستند، مسووليتي مشترك كه بتوانيم 
اين ميراث را حفظ كنيم و ترويج دهيم و آن را 
به صورت مشترك براي نسل جوان و نسل هاي 

بعدي نمايش دهيم.
پرونه با تاكيد بر اينكه اقدامات انجام شده 
تاكنون، ماندگارند نه گذار، گفت: ايران و ايتاليا 
در زمينه هنرهاي ظريف، سينما و ديگر موارد 
همكاري هايي دارند اما باستان شناسان گوهر 
و جوه��ر همكاري ها را به حالت گذش��ته تا 
امروز نش��ان مي دهند چيزي كه به تاريخ ما 

برمي گردد.
۶۰ س��ال همكاري ايران و ايتاليا، ميراث 

ناملموس اين دو كشور
جبرئي��ل نوكن��ده- مدير كل م��وزه ملي 
اي��ران- نيز در آيين افتتاح اين نمايش��گاه و 
همايش گفت: نمايش��گاه ۶۰ سال همكاري 
ايران و ايتاليا  بيانگر تبادالت فرهنگي عميق 
است كه در گذشته هاي دو كشور ايران و ايتاليا 
و صاحبان فرهنگ كهن و ميراث غني ريشه 
دارد. رويدادي كه باعث استمرار و تقويت اين 

تعامالت مي شود.
او با بيان اينكه ۶۰ سال همكاري در ميراث 
فرهنگي امروز يك ميراث ناملموس ارزشمند 
براي دو كشور بزرگ ايران و ايتالياست كه بايد 
در حفظ و پاسداش��ت آن كوشا باشند، افزود: 
اي��ن همكاري ها بخش مهم��ي از تاريخ چند 
هزاره ساله باستان شناسي جهان را رقم مي زند 
كه نگاهش به سمت ناشناخته ها از گذر تمدن 
در سرزميني است كه بهشت باستان شناسان 

لقب گرفته است.
وي اين نوع رابطه دو ملت را پايدارترين شكل 
دوستي دانست كه دولت ها و سياستمداران به 
آن ب��ه دي��ده احترام نگاه مي كنن��د و افزود: 
اين رابطه چش��م انداز خوش��ايندي در روابط 
همه جانبه دو كشور است كه مي تواند الگوي 

خدشه  ناپذير براي ديگر جوامع باشد.
مديركل م��وزه ملي ايران ب��ا بيان اينكه 
در اين پروژه كميت��ه علمي با هدف معرفي 
ب��ر  تاثي��ر آن  ماموريت ه��اي مش��ترك و 
همكاري هاي حرفه اي چارچوبي از فعاليت هاي 
پژوهشگران در نظر گرفته تا تصويري مشخص 
از اقدامات انجام ش��ده ارائه دهد، اضافه كرد: 
از س��وي ديگر با برگزاري اين نمايش��گاه به 
هم��ه پروژه ه��اي فعال فرصتي داده ش��د تا 
به نمايش كارش��ان بپردازند، اما دسترس��ي 
نداش��تن به منابع تصويري ام��كان نمايش 
فعاليت ه��اي قبل از انق��الب را از ما گرفت، 
بنابراين با نمايش ۵۲ پوستر به زبان فارسي و 
ايتاليايي كه متن آنها به همكاري هاي مشترك 
باستان شناسان ايتاليايي و ايراني پرداخته و 
دس��تاورهاي اين همكاري هاي پژوهش��ي را 
ارائه مي دهند، مطلب مهمي است كه به آن 

پرداخته شده است.
نوكنده همچنين از نمايش ۶۰ اثر تاريخي 
فرهنگ��ي حاص��ل همكاري هاي مش��ترك 
باستان شناس��ان ايراني و ايتاليايي در كاوش 

محوطه هاي شهر سوخته ، چلو، تل آجري  و 
دهانه غالمان خبر داد.

ت��دوام فعاليت ه��اي  ب��راي  امي��دواري 
باستان شناسي ايران و ايتاليا در آينده

روح اهلل ش��يرازي- ريي��س پژوهش��كده 
باستان شناس��ي ني��ز در صحبت هايي گفت: 
فعاليت هاي باستان شناسي در دشت سيستان 
در ۱۹۵۹ ميالدي توس��ط ايران و ايتاليا آغاز 
شد كه نتايج ارزشمند آن كشفياتي مانند شهر 
مهم دهانه غالمان و بررسي هاي باستان شناسي 
در شهر سوخته، كوه خواجه و حتي كاوش در 

مسجد جامع اصفهان بود.
او همچني��ن ب��ا اش��اره ب��ه فعاليت هاي 
باستان شناسي زيادي كه در قالب هيات هاي 
مش��ترك اي��ران و ايتالي��ا در محوطه ه��اي 
مختلف تاريخي ايران انجام ش��ده يا در حال 
اجراس��ت، نمونه  اين اقدامات را »كاوش هاي 
باستان شناسي در تُل اجري كه يافته هاي هيات 
اطالعاتي از نخستين روزهاي شكل گيري شهر 
هخامنشي اين محوطه به دست مي دهد« يا 
»كاوش در حوزه خراس��ان بزرگ در محوطه 
»چلو«« يا »فعاليت هاي مش��ترك كاوش در 
محوطه  كش��ف مرد شمي از دوره اشكاني در 

ايذه« دانست.
وي تاكي��د ك��رد: ام��روز ب��ا هم��كاري 
باستان شناس��ان و كارشناس��ان ايراني شاهد 
تداوم فعاليت ها هس��تيم ك��ه اميدواريم اين 
فعاليت ها توسط دو تيم مشترك در آينده در 

حوزه باستان شناسي ادامه دار باشد.
محمدحسن طالبيان)معاون ميراث فرهنگي 
وزارت ميراث فرهنگي( نيز در اين همايش طي 
س��خناني گفت: ه��ر گاه در حوزه حفاظت و 
مرمت از همكاري خبري منتشر شده، هميشه 
خبرهاي خوبي بوده، چون همه همكاري ها در 

قالب همكاري هاي مشترك انجام مي شوند.
او ب��ا تاكيد بر اهميت فعاليت هاي مرمتي 

كه ايتاليايي ها در ايران داش��ته اند، افزود: ما 
همچنان به منش��ور و قطعنامه ونيز در حوزه 
مرمت پايبنديم و روش مشترك ايران و ايتاليا 
را در ح��وزه بناها، محوطه ه��ا و تزئينات آثار 
تاريخ��ي داريم، چون معتقديم مرمت بايد از 

اصل بنا قابل تشخيص باشد.
وي با اشاره به اينكه ايتاليايي ها در مواقع 
بح��ران از زلزله در بم و مرمت ارگ بم گرفته 
تا س��اير اقدامات م��ورد نياز مرمتي به كمك 
ايراني ه��ا آمده ان��د، ادامه داد: آنه��ا كارهاي 
حفاظتي در پاسارگاد و روي انسان بالدار انجام 
دادند، حتي تجهيزات و لوازم آزمايش��گاهي 
به پاس��ارگاد هدي��ه كردند. از س��وي ديگر 
مقاوم سازي تكيه معاون الملك در حال حاضر 
و مقاوم سازي موزه ايران باستان در سال هاي 
گذشته از اقدامات مشترك ايران و ايتاليا در 

حوزه  حفاظت از آثار تاريخي است.
طالبي��ان ب��ا تاكي��د ب��ر ل��زوم برگزاري 
نمايش��گاهي از همكاري هاي مشترك ايران 
و ايتاليا در حوزه  مرمت بيان كرد:  ايتاليايي ها 
از ۱۹۳۰ پاي��ه آكادميك مرم��ت را در ايران 
بنيان گذاش��ته اند و اين اتفاق هميشه ادامه 

داشته است.
او با اشاره به اينكه دانش علمي و آكادميك 
مرمت تحت  تاثير همكاري ايران و ايتاليا بوده 
است، افزود: نگاه ما از مرمت به حفاظت نزديك 
شده است. آن را مي توان در مرمت كاخ كسري 
و شورا شاهد بود كه الگويي حرفه اي از استفاده 

از ابزار نوين و مواد جديد در ايران است.
درخواس��ت از ايتاليايي ه��ا براي كمك به 

بازسازي موزه ملي ايران
محمدرضا كارگر - مدير اداره كل موزه ها و 
اموال منقول تاريخي نيز در سخناني گفت: از 
۶۰ سال قبل تا امروز هيچ گاه همكاري هاي مان 
با كشور ايتاليا قطع نشده، هرچند در مواردي 
و بنا به شرايط خاص هر دو كشور مجبور به 

كاهش همكاري ها ش��ده ايم، اما آن بار ديگر 
به وضعيت مناس��ب خود بازگش��ت، اتفاقي 
كه به واس��طه خاطرات خوب سال هاي قبل 

از آن رخ داد.
او با تاكيد بر اينكه هر دو كش��ور ايران و 
ايتاليا تالش مي كنند تا فعاليت هايشان را در 
همه حوزه ها گسترش دهند، اظهار كرد: اين 
تالش پس از انقالب اسالمي افزايش بيشتري 

پيدا كرده است.
وي همچني��ن به ن��گاه جديد و جدي در 
حوزه باستان شناس��ي اش��اره ك��رد و افزود:  
ايران در ح��وزه باستان شناس��ي به نقطه اي 
رس��يده كه ديگر نبايد بگويي��م »اميدواريم 
همكاري ها گس��ترش پيدا كن��د«، بلكه بايد 
بگوييم »همكاري ها بايد گسترش پيدا كند«. 
در واقع در همه حوزه ها نياز جدي به اين نوع 

برخورد داريم.
مدي��ر اداره كل موزه ه��ا و ام��وال منقول 
تاريخ��ي در بخش ديگ��ري از صحبت هايش 
با بيان اينكه همكاري هاي موزه اي بخشي از 
همكاري هاي بين ايران و ايتاليا بوده و هست، 
گفت: در اين حوزه با فضاي روش��ني مواجه 
هس��تيم. با نمايش��گاه هاي مختلفي كه بين 
ايران و ايتاليا مانند پنه لوپه برگزار شده است 

مي توان اين بحث را نشان داد.
او همچنين به طراحي موزه  ايران باستان 
كه س��ال ها قبل و به مدت دو س��ال توس��ط 
ايتاليايي ها انجام ش��د اش��اره و بيان كرد: در 
آن پروژه طرح ها و مطالعات انجام و نتايج آن 
اعالم شدند. امروز مديركل موزه ملي ايران بايد 
تالش كند همان پروژه با افرادي كه نخستين 
س��اماندهي ها را در دستور كار داشتند براي 

موزه ايران باستان اجرايي شود.
كارگر با اش��اره به همراهي ايتاليايي ها در 
زمان ساماندهي موزه ايران باستان اظهار كرد: 
در آن دوره ايتالي��ا همكاري و هزينه هايي را 
ب��ا ايران داش��ت. اكنون نيز از س��فير ايتاليا 
درخواس��ت مي كنيم به بازسازي موزه ايران 

باستان كمك كند.
فعاليت هاي مشترك، عامل ارتقاي كيفيت 

ميراث فرهنگي
به��روز عمراني رييس پژوهش��گاه ميراث 
فرهنگي و گردش��گري نيز در سخناني اظهار 
ك��رد: بي ترديد يك��ي از حوزه ه��اي ميراث 
فرهنگ��ي و ارتباطات مش��ترك، مرمت آثار 
تاريخي اس��ت كه از حفاظ��ت پس از كاوش 
محوطه هاي در دس��ت اقدام ت��ا مرمت آثار 
برجس��ته جهان��ي مانند مجموعه پارس��ه و 

پاسارگاد را شامل مي شود.
او استفاده از تجربه هاي همكاران ايتاليايي 
در مستندسازي، ثبت و تالش براي حفاظت 
از ميراث جهاني ايران به عنوان ميراث مشترك 
بشريت را نمونه اي از اين همكاري ها دانست 
و ادامه داد: چشم انداز مورد انتظار پژوهشگاه 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از 
فعاليت هاي مش��ترك، تعميق بيش از پيش 
فعاليت هاي باستان ش��ناختي با كاربرد علوم 
ميان رش��ته اي و انتش��ار دس��تاوردهاي آن، 
توسعه امر آموزش به باستان شناسان جوان تر 
در مقاط��ع تحصيل��ي، تكميلي رش��ته هاي 
باستان شناس��ي و مرم��ت آث��ار و همچنين 
برگزاري نمايشگاه هايي از يافته هاي اين گونه 
فعاليت ه��ا و جاذبه هاي تاريخي – طبيعي به 
منظور جلب و ترغيب گردشگران ايتاليايي به 

بازديد از ايران است.

آيين افتتاح نمايشگاه و همايش »ايران و ايتاليا، ۶۰ سال همکاري در ميراث فرهنگي« برگزار شد

پيوند 6۰ ساله

بيست و هفتمين جشنواره بين المللي فيلم »كمراايمج« 
لهس��تان كه مهم ترين رويداد سينمايي جهان در عرصه 
هنر فيلمبرداري است جايزه اول خود را به فيلم »جوكر« 

ساخته »تاد فيليپس« داد.
ب��ه نق��ل از  هاليوودريپورتر،  در بخ��ش رقابتي اصلي 
جش��نواره »كمراايمج« فيل��م »جوكر« ب��ا فيلمبرداري 
»الورن��س ش��ر«، در رقابت ب��ا آثار مهمي چ��ون »مرد 
ايرلن��دي« ب��ه كارگردان��ي »مارتين اسكورس��يزي« و 
فيلمب��رداري »رودريگو پيترو«، »بروكلي��ن بي مادر« به 
كارگرداني »ادوارد نورتون« با فيلمبرداري »ديك پاپ«، 
»يك افس��ر و جاسوس« س��اخته »رومن پوالنسكي« با 
فيلمبرداري »پاول اِدلمن«، »سايه« ساخته »ژانگ ييمو« 
با فيلمبرداري »ژيائودينگ ژائو«، »فورد در مقابل فراري« 
از »جيمز منگولد« ب��ا فيلمبرداري »فدون پاپاميكائيل« 

و »آخرين سياهپوس��ت در سانفرانسيسكو« ساخته »جو 
تالب��وت« با فيلمب��رداري »آدام نيوپورت-برا« در نهايت 

توانست جايزه اصلي قورباغه طاليي اين رويداد سينمايي 
را به خود اختصاص دهد.

همچنين قورباغه نقره اي و برنزي بهترين فيلمبرداري 
اي��ن جش��نواره نيز ب��ه ترتيب به دو فيل��م »دو پاپ« به 
كارگردان��ي »فرناندو ميرالس« و با تصويربرداري »س��زار 
شارلون« و »پرنده رنگ شده« ساخته »واسالو مارهول« با 

فيلمبرداري »والديمير اسموتني« رسيد.
انجمن بين المللي منتقدان )فيپرشي( هم فيلم »پرنده 
رنگ شده« با فيلمبرداري »والديمير اسموتني« را به عنوان 
فيلم برگزيده خود معرفي كرد و جايزه بهترين فيلم از نگاه 

مخاطبان نيز به »جوكر« اعطا شد.
امسال »ادوارد نورتون« بازيگر برنده اسكار و كارگردان 

آمريكايي نيز كه با فيلم »بروكلين بي مادر« در بخش اصلي 
جشنواره حضور دارد، جايزه دستاورد سينمايي »كريشتف 

كيشلوفسكي« را از اين جشنواره دريافت كرد.
 مس��تند »خان��ه اي براي ت��و« ب��ه كارگرداني مهدي 
بخشي مقدم و فيلمبرداري محمد حدادي در بخش رقابتي 
آثار مستند و فيلم »رونا، مادر عظيم« )محصول مشترك 
ايران و افغانس��تان( به كارگرداني جمش��يد محمودي و 
فيلمب��رداري كوهي��ار كالري نيز در بخش »س��ينماي 
معاصر جهان« به نمايندگي از سينماي ايران در جشنواره 

كمراايمج حضور داشتند.
 بيس��ت و هفتمين جش��نواره فيل��م »كمراايمج« كه 
مهم تري��ن روي��داد س��ينمايي جه��ان با تمرك��ز بر هنر 
فيلمبرداري است از تاريخ ۹ تا ۱۶ نوامبر )۱۸ تا ۲۵ آبان( 

در لهستان برگزار شد.

»جوكر« برنده قورباغه طاليي جشنواره »كمراايمج« شد
سينمای جهان

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
استان گلستان اعالم كرد: بخش دوم سيزدهمين جشنواره 
بين المللي فرهنگ اقوام ايران زمين از عصر ديروز با حضور 
هزار هنرمند از تمامي اس��تان هاي كش��ور در شهرس��تان 

گنبدكاووس آغاز  شد.
ابراهيم كريمي ديروز يكشنبه در نشست خبري برگزاري 
اين رخداد فرهنگي در گنبدكاووس اظهار داشت كه هنرمندان 
حاض��ر در بخش دوم جش��نواره بين الملل��ي فرهنگ اقوام 
ايران زمين با همان تركيب و نفرات حاضر در بخش نخست 
اين جشنواره كه از ۲۱ تا ۲۴ آبان در گرگان برگزار شد، در 

گنبدكاووس هم حضور مي يابند.
وي گفت: اين هنرمندان در س��ه بخش موسيقي اقوام، 
صنايع دستي و سوغات و گردشگري روستايي به مدت چهار 
شب از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در گنبدكاووس اجراي برنامه خواهند 
داشت كه يك ساعت از زمان برنامه هاي آنها از طريق شبكه 
سيماي گلستان و نيز سيماي برخي استان هاي همجوار به 

صورت مستقيم پخش مي شود.
كريمي اضافه كرد: مراسم افتتاحيه بخش دوم سيزدهمين 
جش��نواره بين المللي فرهن��گ اقوام ايران زمين در ش��هر 
گنبدكاووس ديروز  با حضور استاندار گلستان، برخي مديران 
كل استان و مديران شهرستان هاي شرق گلستان به همراه 

اقشار مختلف مردم منطقه برگزار  شد.
وي تصريح كرد: مديركل حوزه ديپلماس��ي گردشگري 
وزارت امورخارجه كشورمان به همراه مدير دفاتر گردشگري 
قزاقستان و سركنسول اين كشور در گلستان از مهمانان ويژه 
سيزدهمين جشنواره بين المللي فرهنگ اقوام ايران زمين در 

گنبدكاووس هستند.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 

گلستان همچنين با ابراز رضايت از برگزاري سيزدهمين 
جشنواره بين المللي فرهنگ اقوام در گرگان گفت: اين 
جش��نواره ب��ه دليل باالبودن س��طح كيفي بخش هاي 
مختلف آن، امسال با استقبال خوب مردم استان مواجه 
شد و گروه هاي مختلف مردم و رسانه ها هم از اين جهت 

ابراز رضايت كردند.
كريمي افزود: كيفيت حض��ور هنرمندان در بخش 
دوم اين جشنواره فرهنگي كه عاملي براي معرفي بيشتر 
فرهنگ اقوام ايران زمين و ايجاد نشاط اجتماعي است، در 
گنبدكاووس نيز همچون گرگان خواهد بود كه اميدواريم، 
رضايت مردم اين شهرستان و ديگر شهرهاي واقع در شرق 

گلستان، از اين جشنواره حاصل شود.

وي همچني��ن از ف��روش ۲۴ ميلي��ارد ريالي غرفه هاي 
سوغات و صنايع دستي جشنواره امسال در گرگان خبر داد 
و اضافه كرد: اين ميزان فروش ۷۰ درصد بيشتر از جشنواره 

سال قبل بود.
كريمي همچنين با اش��اره به مكان برگزاري جش��نواره 
بين المللي فرهنگ اقوام درگنبدكاووس اضافه كرد: اين مكان 
براي برگزاري چنين رخداد بزرگ فرهنگي مناسب نيست و 

بهتر است مسووالن شهرستان مكاني مناسب همانند گرگان 
براي برگزاري اين جشنواره انتخاب و آماده كنند.

رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
گنب��دكاووس هم در اين نشس��ت با بيان اينكه جش��نواره 
بين المللي فرهنگ اقوام ايران زمين گلستان براي سومين سال 
پياپي در اين گنبدكاووس هم برگزار مي شود، گفت: در بخش 
گردشگري روستايي، شش خانه روستايي، ۱۵ چادر عشايري 

و ۱۲ آالچيق تركمني برپا مي شود.
مري��م آق آتاباي افزود: بخش صنايع دس��تي اين رخداد 
فرهنگ��ي در گنبدكاووس امس��ال ۷۳ غرفه با حضور 
۱۱۰ هنرمند از سراس��ر كش��ور و بخش س��وغات آن 
هم ۴۷ غرفه خواهد داش��ت ك��ه آماده بازديد و خريد 

عالقه مندان است.
وي اضافه كرد: در مراسم افتتاحيه اين جشنواره نيز 
كارناوال شادي با حضور هنرمنداني از شش قوم تركمن، 
سيس��تاني، آذري، كرد، لر و قزاق به اجراي برنامه هاي 
هنري از جمله حمل كجاوه عروسي تركمن در بخشي 

از مسير شهر تا مكان جشنواره خواهد پرداخت.
شهرس��تان گنبدكاووس با ۳۵۰ هزار نفر جمعيت 
متش��كل از اقوام و مذاهب اس��المي درش��رق استان 

گلستان واقع است.

آغاز جشنواره فرهنگ اقوام در گنبدكاووس
ميراث فرهنگی
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خبر

بانك مركزی سکوت كرده است
كارت به كارت ۴۰ ميليونی در يك روز!

در حالی كه برخی كارمندان بانكی نيز از كسر مبالغی از حساب های بانكی 
شگفت زده شده اند، بانك مركزی هيچ گونه واكنش رسمی به اين اتفاقات ندارد 

و مالباختگان نيز به جواب قابل قبولی نمی رسند.
به گزارش ايس��نا، هفته گذشته برخی مشتريان از هك شدن حساب های 
بانكی و خالی ش��دن حساب هايی با ارقام چندين ميليونی خبر دادند كه اين 
بانك اعالم كرده اس��ت هيچ هكی صورت نگرفته و موضوع به اختالالتی در 
س��رويس حواله اينترنتی آن مربوط بوده و تمامی ارقام به حساب های ش��ان 

بازگشت داده شده است.
پيش از اين نيز شنيده هايی مبنی بر سرقت از كارت های بانكی يا كالهبرداری 
به شيوه های مختلف از سوی مشتريان به گوش رسيده بود و مسووالن مربوطه 

نيز درصدد بوده اند تا اين تخلفات را به حداقل برسانند.
ريي��س پليس فت��ای تهران نيز در اين زمينه گفت��ه بود كه موضوع هك 
حساب های بانكی نيست بلكه برداشت های غيرمجاز از حساب های مردم مربوط 

به كالهبرداری از طريق كارت های بانكی است.
كاظمی افزود: برخی افراد مدعی كسر از حساب هايشان هستند و دليل را هك 
شدن اعالم می كنند اما بايد بدانند موضوع هك و نفوذ به سيستم بانكی نبوده و 
برداشت غيرمجاز از طريق روش فيشينگ و استفاده از درگاه های جعلی انجام 

شده كه دليل كسر از حساب آنها سرقت اطالعات بانكی با فيشينگ است.
در فيشينگ، اطالعاتی نظير كلمه كاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر 
بانك، رمز دوم و cvv۲ از طريق ابزارهای الكترونيكی ارتباطات به سرقت رفته 

و مورد سوءاستفاده قرار می گيرد.
پيگيری  ها از بانك مركزی نيز حاكی از آن است كه پديده فيشينگ همواره 

وجود داشته و آمار و ارقام آن نيز نسبت به گذشته افزايش نداشته است.
اما اين معضل جايی جدی تر می شود كه به گفته برخی مشتريان بانكی از 
حساب آنها رقمی خارج شده در حالی كه اصال برای برداشت پول اقدامی نكرده 
بودند يا پيامك »رمز كارت وارد شده اشتباه بوده است« دريافت كرده اند در حالی 

كه اصال برای دريافت مبلغ از كارت بانكی خود اقدام نكرده اند.
وی در عين حال اين ادعا را هم مطرح كرده كه اين موضوع مربوط به او نيست 
و افراد ديگری هستند كه رمز دوم نيز نداشته اند و حدود ۴۰ ميليون تومان از 

كارت شان در طول يك روز از طريق كارت به كارت كسر شده است.
هرچند پليس فتا معتقد است كه موضوع هك حساب های بانكی منتفی 
است اما در صورتی كه اين اقدام از طريق فيشينگ اتفاق افتاده باشد، قاعدتا 

امكان انتقال وجه بيشتر از سه تومان امكان پذير نيست.
در اين راستا، چندی پيش بود كه جاللی، رييس سازمان پدافند غيرعامل 
در اين رابطه هشدارهايی داشته و پايداری سامانه های بانكی پايداری را مورد 
توجه قرار داده و گفته بود كه با توجه به اينكه بخش زيادی از سامانه های بانكی 
در بانك مركزی وابسته به سامانه های خارجی است، آسيب پذيری هايی در اين 

زمينه وجود دارد.
وی افزود: در بانك های كوچك تر معموال استفاده از سامانه های داخلی مورد 
توجه قرار گرفته و ما آنها را كنترل می كنيم با اين وجود از نظر سازمان پدافند 
غيرعامل، آسيب پذيری در بانك مركزی و در حوزه سامانه های بانكی جدی بوده 

و بايد مورد توجه قرار گيرد.

درآمد اپل ۵ برابر می شود
محققان به تازگی برآورد و اعالم كرده اند كه درآمد اپل تا سال ۲۰۲۵ 

ميالدی به ۱۱ ميليارد دالر خواهد رسيد.
به گزارش ايس��نا، به تازگی محققان، كارشناسان و تحليلگران فعال در 
ش��ركت جی پی مورگان پيش بينی و اعالم كرده اند كه راه اندازی سرويس 
پخش آنالين فيلم و س��ريال اپل تی وی پالس و ارائه س��اير س��رويس های 
محبوب و پرمخاطب، به احتمال زياد اين امكان را برای شركت آمريكايی 
اپل ايجاد خواهد كرد كه درآمد ساالنه آن تا سال ۲۰۲۵ پنج برابر شده و 

به مرز ۱۱ ميليارد دالر برسد. 
مدت��ی پيش اپل تصميم گرفت ك��ه به منظور رقابت با نتفليكس، يك 
سرويس استريم و پخش آنالين فيلم و سريال تحت عنوان اپل تی وی پالس 
راه اندازی كند تا عالوه بر افزايش درآمدزايی و سودآوری، نظر و توجه خيل 

عظيمی از كاربران را به سمت و سوی خود جلب كند.
بر اساس گزارش وب سايت Cult of Mac، حاال تحليلگران و محققان 
ش��ركت جی پی مورگان اخيرا عنوان كرده اند كه اپل با ارائه اين س��رويس 
استريم آنالين قادر خواهد بود درآمدهای ساالنه خود را افزايش دهد و به 
اين ترتيب به رقابت با نتفليكس، بزرگ ترين پلتفرم سرويس استريم آنالين 

محتوای ويدئويی، فيلم و سريال بپردازد.

پيش بينی حمله صرع با هوش مصنوعی
محققان سيس��تمی مبتنی بر هوش مصنوعی ابداع كردند كه احتمال 
حمله صرع را تا يك ساعت پيش از وقوع با دقتی ۶/۹۹ درصدی پيش بينی 

می كند.
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اينترنتی انگجت، پيش��تر دستبندهای 
هوش��مندی با قابليت پيش بينی حمالت شبانه صرع ساخته شده بود اما 
حال محققان سيس��تمی مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته اند كه حمالت 
صرع را تا يك ساعت پيش از وقوع، با دقتی بسيار باال، پيش بينی می كند. 
پيش بينی زودهنگام اين حمالت زمان الزم را در اختيار افراد می گذارد تا 

با مصرف دارو خود را برای حمله آماده كنند.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی، نزديك به ۵۰ ميليون نفر در جهان 
به بيماری صرع مبتال هستند و ۷۰ درصد از اين بيماران می توانند با دارو 

حمالت خود را كنترل كنند.
اين سيس��تم جديد كه به دس��ت محققان دانشگاه لوئيزيانا ابداع شده 
اس��ت، پيشرفتی عمده در روش های پيش بينی موجود محسوب می شود. 
تكنيك های ديگری كه در زمان حاضر برای اين منظور مورد استفاده قرار 
می گيرند با نوار مغزگيری فعاليت مغزی را تحليل كرده و سپس يك مدل 
پيش بينی كننده را بر اين مبنا ارائه می دهد. اين سيستم جديد با استفاده 
از يك الگوريتم يادگيری عميق كه از فعاليت مغزی نقشه برداری می كند 
و الگوريتم��ی ديگ��ر كه می تواند كانال ه��ای الكتريكی كه طی يك حمله 
صرع روش��ن می ش��وند را پيش بينی كند، ه��ر دو كار را به طور همزمان 

انجام می دهد. 
از آنجا كه تيم سازنده هنوز در حال كار روی چيپ ِستی )تراشه ای( است 
كه به پردازش الگوريتم های ضروری كمك می كند، ورود به مرحله استفاده 
فراگير و گس��ترده از اين تكنيك زمان می برد. با اين حال س��اخت چنين 

سيستمی می تواند زندگی بيماران مبتال به صرع را متحول كند. 

صب�ا رضاي�ی- اينترن��ت كش��ور دچار 
اختالالت ش��ديد شده است. البته اگر اختالل 
كلمه مناس��بی باش��د برخی از كارشناس��ان 
عنوان می كنند كه طرح شبكه ملی اطالعات 
ي��ا اينترنت ملی اجرايی ش��ده و برخی ديگر 
می گوين��د اين اقدام هي��چ ربطی به اينترنت 
ملی ندارد بلكه كامال موقتی است. پس از تمام 
تكذيب ها و انكارهای دولتمردان و مس��ووالن 
فيلترين��گ و وزارت ارتباط��ات و وزير جوان 
وزارت ارتباطات، ثابت شد شبكه ملی اطالعات 
به معنای سانسور، محدوديت و مسدودسازی 
ارتباط كاربران كشورمان با جهان است. شما 
به راحتی می توانيد وارد سايت ها و نرم افزارهای 
داخلی شويد كه دارای سرورهای داخلی هستند 
اما هر سايت و نرم افزاری كه سرورهای خارجی 
دارند مسدود شده اند و شبكه های اجتماعی كه 
فيلتر نبودند نيز قابل دسترس نيستند. پس از 
درگيری ه��ای چند روز گذش��ته و اعتراضات 
گسترده مردم بر س��ر گرانی بنزين، اينترنت 
دچار اختالالت گس��ترده شده و دسترسی به 
ش��بكه های اجتماعی غيرممكن شد. البته نه 
برای افراد VIP و دولتمردان. شنيده ها حاكی 
از آن اس��ت كه به دارندگان اس��تارت آپ ها و 
كس��ب وكارهای مجازی روز شنبه اطالع داده 
ش��د كه اينترنت كش��ور به مدت ۲۴ ساعت 
دچار اختالل می شود و سپس به حالت عادی 

برمی گردد. 
به كره شمالی خوش آمديد � 

محمدج��واد آذری جهرمی، وزير ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات هم��واره دم از حق الناس 
م��ی زد، ادعا می كرد كه از حق و حقوق مردم 
دف��اع می كند و رابين ه��ود وار مدعی بود حق 
مردم را از ظالمان باز می ستاند. يكی از حقوق 
بشر، حق الناس مردم و كاربران دسترسی آزادانه 
به اينترنت اس��ت. از سوئی ديگر كارشناسان 
وزارت ارتباطات در گفت وگو با »جهان صنعت« 
ادعا كرده اند كه دس��تور از ش��ورای امنيت و 
مقامات باال بوده است. همواره عنوان می شود 
آذری جهرم��ی يكی از گزينه ه��ای انتخابات 
رياست جمهوری اس��ت. وزيری كه حتی در 
وزارت خود هيچ اختي��اری ندارد چگونه قرار 
است كشور را اداره كند؟ پايگاه اطالع رسانی و 
روابط عمومی خود وزير نيز قطع شده است. او 
همواره در توئيتر خبرها و گزارش اقدامات خود 
را منتشر می كرد و با اين شرايط هيچ كس قادر 

به اتصال به فيلترشكن ها نيست. 
دسترسی به سرورهای داخلی � 

يكی از كارشناس��ان ش��اتل در گفت و گو 
با خبرن��گار »جهان صنعت« اظه��ار كرد كه 
اختالالت اينترنتی سراس��ری بوده و از طرف 
ش��ركت ارتباطات زيرساخت رخ داده است. او 

گف��ت كه اين اختالالت در تمامی اپراتورهای 
اينترنتی چه موباي��ل و چه اينترنت ثابت رخ 
داده و هي��چ اپرات��وری از آن مص��ون نمانده 
اس��ت. به گفته اين كارشناس، رفع اختالالت 
اينترنتی از عه��ده اپراتورهای اينترنت خارج 
بوده و تنها شركت ارتباطات زيرساخت می تواند 
اخت��الالت پيش آمده را رفع كن��د. او عنوان 
كرد كه تنها س��رورهای خارجی و شبكه های 
اجتماعی بين المللی از دسترس خارج شده اند 
اما س��رورهای داخلی و نرم افزارهای بومی در 
دس��ترس هس��تند. به گفته او اينترنت ملی 

اجرايی شده است. 
عدم پاسخگويی وزارت ارتباطات � 

كارشناسان شركت رگوالتوری اعالم كردند 
قطع��ی اينترنت ربطی به آنها ندارد و تصميم 
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت بوده است اما 
كارشناس��ان ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت 
حاضر به پاسخگويی نش��دند. آقای آخوندی 
از كارشناسان شركت ارتباطات زيرساخت در 
گفت و گو با »جهان صنعت« اظهار كرد: مگر شما 
در اين كشور زندگی نمی كنيد؟ مگر نمی دانيد 
در كشور چه خبر است؟ واقعا توقع داريد من به 
شما توضيح واضحات بدهم؟ واقعا دليل قطعی 

اينترنت را نمی دانيد؟

او از ادامه صحبت خودداری كرد  � 
يك��ی از مدي��ران روابط عموم��ی وزارت 
ارتباطات نيز اعالم كرد كه در مرخصی به سر 
می برد و هيچ اطالعی از اقدامات انجام شده در 

جهت محدودسازی اينترنت ندارد. 
بازار بورس از دسترس خارج شد � 

اختالالت اينترنتی روی كس��ب وكارهای 
اينترنت��ی تاثي��رات منفی بس��ياری بر جای 
می گذارد. عالوه بر اختالالتی كه استارت آپ ها 
ب��ا آنها مواجه هس��تند، فعاالن ب��ازار بورس 
نيز نمی توانند به سيس��تم آنالين وصل شده 
و دسترس��ی به پرتفوی خود داش��ته باشند. 
بس��ياری از مردم سرمايه های ميلياردی خود 
را وارد بورس كرده اند تا ش��ايد بتوانند ارزش 
دارايی خود را حفظ كنند اما حتی نمی توانند 

وارد نرم افزارهای مربوطه شوند.
اختالالت در استارت آپ ها � 

 بس��ياری از استارت آپ ها به دليل كيفيت 
خدمات و س��رعت بهتر از سرورهای خارجی 
اس��تفاده می كنند و اين اس��تارت آپ ها عمال 
قادر به فعاليت نيس��تند. با اين همه بسياری 
از نرم افزاره��ای بومی مانند كافه بازار، فيليمو، 
آپارات، تاكس��ی های اينترنتی و بس��ياری از 
اس��تارت آپ های مع��روف به خوب��ی در حال 

فعاليت هستند. ماجرا آنجا جالب می شود كه 
شما می توانيد از طريق آپارات و فيليمو يك فيلم 
دوساعته را بدون هيچ اختاللی به صورت كامل 
مشاهده كنيد اما نمی توانيد يك عكس ساده را 

در واتس آپ، اينستاگرام و تلگرام باز كنيد. 
محدوديت دسترسی با تصويب شورای  � 

امنيت رخ داده است
يك مس��وول مطلع در وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات به ايسنا خبر داد كه محدوديت 
دسترسی به اينترنت از شب گذشته با تصويب 

شورای امنيت كشور انجام شده است.
يك مس��وول مطل��ع در وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات درخص��وص محدوديت 
دسترسی به اينترنت مطلع شد كه با تصويب 
شورای امنيت كشور )شاك( و ابالغ دبيرخانه 
آن به اپراتورهای اينترنت از ش��ب گذشته به 

مدت ۲۴ ساعت محدود شده است.
اين مسوول مطلع افزود: پيگيری های زيادی 
از سوی وزارتخانه در حال انجام است تا با رايزنی 
با دبيرخانه شاك مجوز الزم برای برقراری مجدد 

ارتباطات و ابالغ آن به اپراتورها رخ دهد.
تعطيلی بسياری از استارت آپ ها � 

به استارت آپ ها خبر داده اند از شنبه به مدت 
۲۴ ساعت شاهد اختالالت اينترنتی خواهيم 

بود. اين امر منجر به آن ش��د كه بس��ياری از 
اس��تارت آپ ها روز گذشته تعطيل كنند، روز 
شنبه نيز بيش��تر استارت آپ ها تعطيل بودند 
و كسب وكارهای اينترنتی كه دارای سرورهای 

خارجی هستند با مشكل مواجه شده اند. 
محمود محمدی، مش��اور كسب وكارهای 
مجازی در گفت و گو با »جهان صنعت« اظهار 
ك��رد: اختالالت رخ داده موقت بوده و به هيچ 
عنوان قرار نيست به صورت دائمی ادامه داشته 
باشد. اين اقدام اينترنت ملی نبود و موقت بود.
وی تاكيد كرد: روز گذشته به استارت آپ ها خبر 
داده اند كه اين اختالالت تنها تا ۲۴ ساعت ادامه 
خواهد داشت و سپس رفع می شود. از همين 
رو از روز شنبه بسياری از فعاالن استارت آپ ها 
به ويژه آن گروهی كه از س��رورهای خارجی 
استفاده می كنند تعطيل كردند. روز شنبه حتی 
امكان تردد در سطح شهرها نيز وجود نداشت. 
البته روز يكش��نبه بس��ياری از استارت آپ ها 
مانند تاكس��ی های اينترنتی و پيام رسان های 
بومی فعال بودند اما بسياری ديگر چاره ای جز 

تعطيل كردن نداشتند. 
محم��دی در ادامه بيان كرد: از س��اعت ۹ 
شنبه شب به بسياری از فعاالن كسب وكارهای 
مجازی خب��ر دادند كه اخت��الالت اينترنتی 
تا ۲۴ س��اعت ادامه خواهد داش��ت و فعاالن 
اس��تارت آپ ها اميدوارند پس از گذش��ت ۲۴ 
س��اعت اي��ن اخت��الالت رفع ش��وند. در غير 
اين صورت ب��ه ناچار برای مدتی بايد فعاليت 

كسب وكار خود را متوقف كنند. 
وی با اش��اره به اينك��ه اختالالت اينترنتی 
اش��تباه بود تاكيد كرد: بس��ياری از رويدادها 
و همايش ه��ا به دليل همي��ن اختالالت لغو 
شدند. افرادی كه بخواهند فيلم و عكس برای 
شبكه های خارج از كشور ارسال كنند راه اين 
كار را پي��دا می كنند و اختالالت اينترنتی نيز 
حريف آنها نمی شود. محمدی با اشاره به اينكه 
در هفته كارآفرينی با اختالالت گس��ترده در 
اينترنت و در نتيجه كس��ب وكار مردم مواجه 
شده ايم، بيان كرد: بسياری از رويدادهای مرتبط 

با هفته كارآفرينی نيز لغو شده است. 
سخن آخر � 

حتی اگر اينترنت كشور به مدت دو روز نيز 
قطع شده باشد باز هم بسياری از كسب وكارهای 
مج��ازی، فعاالن بازار بورس و اس��تارت آپ ها 
متضرر شده اند و ناچار به تعطيلی كسب وكار 
خود و تحمل ضرر ش��ده اند. دسترسی آزادانه 
به اينترنت از حقوق بش��ر و حقوق شهروندی 
مردم به شمار می رود. وزيری كه حتی يك روز 
اينترنت را برای مردم قطع می كند، حتی اگر 
دستور از مقامات باال بوده باشد، حق ندارد دم 

از حق الناس بزند.

اختالالت گسترده اينترنت در پی اعتراضات مردمی

حق الناس  فدای مصلحت

دسترسی به س��ايت های داخلی و خدمات آنالين بومی 
به دليل وجود زيرساخت های شبكه ملی اطالعات با وجود 
محدوديت به وجود آمده در دسترسی به شبكه اينترنت كشور 

برای كاربران ممكن است.
به گزارش مهر، شبكه ملی اطالعات مطابق با سند »ضرورت 
تبيين الزامات شبكه ملی اطالعات« كه به تصويب شورای عالی 
فضای مجازی رس��يده، شبكه ای متشكل از زيرساخت های 
ارتباطی با مديريت مستقل كامال داخلی، شبكه ای حفاظت 
شده نسبت به اينترنت و شبكه ای با امكان عرضه انواع محتوا 

و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است.
در اين سند بر ايجاد شبكه ای با قابليت برقراری ارتباطات 
امن و پايدار ميان دستگاه ها و مراكز حياتی كشور و ميزبانی 
داخلی در صورت نبود ش��بكه جهانی اينترنت تاكيد ش��ده 

است.
حال با توجه به قطعی های پيش آمده در شبكه اينترنت 
كش��ور از روز شنبه، استفاده از مزايای شبكه ملی اطالعات 

بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و شواهد نشان می دهد 
سرويس هايی كه بر بستر شبكه ملی اطالعات شكل گرفته اند 
هم اكنون بدون اختالل در دسترس كاربران قرار داشته و به 

فعاليت خدمات رسانی خود ادامه می دهند.
به نحوی كه در حال حاضر امكان اس��تفاده از موتورهای 
جس��ت وجوی بومی كه زيرساختی مستقل از گوگل دارند، 
برای كاربران وجود دارد. دسترسی به اغلب سايت های ايرانی 

كه در داخل كشور ميزبانی می شوند و نيز امكان استفاده از 
اغلب پيام رسان های بومی فراهم است. حتی شنيده ها حاكی 
از آن است كه ميزان مراجعات به پيام رسان های بومی افزايش 

يافته است.
در همين حال بررس��ی ها نش��ان می دهد ك��ه عالوه بر 
س��رويس های داخل��ی همچون س��رويس های حمل ونقل 
اينترنتی و فروشگاه های آنالين داخلی، شبكه شتاب بانكی 
و شبكه خدمات رسانی بانك ها نيز بدون اختالل به فعاليت 

خود ادامه می دهند.

در حالی كه اس��تخراج رمزارزها در ايران شكل قانونی به 
خود گرفته و وزارت نيرو تعرفه برق مورد اس��تفاده آن را نيز 
اع��الم كرده اما هنوز معامله و توليد آنها ممنوع اس��ت و در 
عين حال كسانی كه استخراج های غيرقانونی رمزارز را اطالع 

دهند، پاداش می گيرند.
به گزارش ايسنا، ارزهای ديجيتال چند سالی می شود كه در 
ايران شناخته  شده اند اما از سال گذشته ورود به عرصه توليد و 
استخراج اين رمزارزها رواج بيشتری يافت به طوری كه پيش نويس 
آيين نامه  فعاليت رمزارزها نيز از س��وی بانك مركزی به صورت 

اوليه برای آنها منتشر شد. 
اين موضوع در همان حد پيش نويس باقی ماند، تا اينكه در 
ماه های اخير توجه دولت و ساير نهادهای مسوول به استخراج اين 
رمزارزها به ويژه بيت كوين جلب شد چراكه واردات دستگاه های 
ماينر و استفاده از آنها برای كسب درآمد توسط مردم با افزايش 

چشمگيری روبه رو شد.
با توجه به اينكه هنوز ساز وكار مشخصی برای صنعت ماينينگ 
وجود نداشت و اين دستگاه ها برق زيادی را مصرف می كند و در 
عين حال برخی از افراد نيز از برق های صنعتی و كشاورزی برای 

استخراج بيت كوين استفاده می كردند، نهادهای مسوول به ماجرا 
ورود كرده و اقدام به توقيف تعدادی از اين دستگاه ها كردند.

همين موضوع سبب شد دولت در اين زمينه جديت بيشتری 
به خرج دهد و آن طور كه گفته می شود، سازوكار توليد رمزارز در 

كميسيون اقتصادی دولت تصويب شد.
آيين نامه هيات وزيران � 

در نهايت معاون اول رييس جمهور در ۱۳ مردادماه، آيين نامه 
اجرايی استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده در كشور 
را به منظور ايجاد بس��تری امن، كم هزينه، ش��فاف و پرسرعت 
برای تبادالت اقتصادی و به كارگيری با رويكرد تس��هيل فضای 

كسب وكار را ابالغ كرد.
در اين آيين نامه ضمن قانونی ش��مردن فعاليت ماينرها در 
ايران، حق و حقوقی برای آنها در نظر گرفته و شرط و شروطی 
نيز برايشان گذاشته شد كه يكی از مهم ترين بندهای اين آيين نامه 
ضمن اين كه استخراج رمزارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد 
به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد كه براساس آن مقرر 

شد تامين برق متقاضيان استخراج رمزارزها صرفا يا با دريافت 
انشعاب برق از شبكه سراسری يا با احداث نيروگاه جديد خارج 

از شبكه سراسری صورت گيرد.
بيت كوين كمك حال شرايط تحريمی � 

اين در حالی است كه برخی كارشناسان از نحوه برخوردهای 
چندگانه با بيت كوين گاليه می كنند به طوری كه نيكزاد، عضو 
هيات مديره انجمن فناوران زنجيره بلوك در اين باره گفته است: 
هيات دولت در مصوبه خود ماينينگ بيت كوين را به رسميت 
شناخته يعنی طبق قانون بايد مصوبه اجرا شود و ماينرها مانند 
همه صنايع ديگر مجوز زمين، زيرساخت، برق و انشعابات ديگر 

را دريافت كنند.
وی افزود: اين اتفاقی است كه متاسفانه در وزارت نيرو استنكاف 
می شود اما و اگر می آورند و بيان می كنند كه برق زياد مصرف 
می شود در حالی كه آلومينيوم و فوالد از بيت كوين بيشتر برق 
مصرف می كنند و زمانی كه از آنها در اين زمينه سوال می شود، 
سكوت می كنند زيرا صنايع بزرگی هستند كه رانت های بزرگی در 

اين سازمان هاست بنابراين معموال كسی با آنها مخالفت نمی كند 
با وجود اينكه صنعت آلومينيوم ايران آالينده و از استاندارد خارج 
است.نيكزاد اضافه كرد: بانك مركزی دو بيانيه در طول سه سال 
گذشته صادر كرده و در آن دادوستد بيت كوين و معامله با آن را 
ممنوع اعالم كرده است. دو سال پيش معامله با بيت كوين برای 
همه نهادهای مالی ممنوع اعالم شد اما امسال برای همه ممنوع 
كردند كه اين اتفاق عجيبی اس��ت زيرا آن زمان برای نهادهای 
مال��ی ممنوع اعالم كرده بودند ك��ه در واقع نهادهای مالی را از 
اين فرصت دور می كرد.وی بيان كرد: س��ازمان های مالی رو به 
ورشكستگی ايران اميدوار بودند كه با چنگ زدن به اين فناوری 
و رشد خوب اقتصادی آن بتوانند وضع بد خود را خوب كنند. 
بانك مركزی آنها را از نظام بانكی محروم كرد كه به بيانيه از سمت 
شورای مبارزه با پولشويی استناد كرده بود.به گفته عضو هيات 
مديره انجمن فناوران زنجيره بلوك، بيت كوين در زمان تحريم ها 
كمك زيادی به معامالت می كند و تقريبا كشوری وجود ندارد 
كه در آن استفاده از بيت كوين ممنوع باشد. در واقع ممنوعيت 
در جايی وارد شده كه از حدود اختيارات قانون اساسی خودش 

فراتر رفته و جای شكايت و پيگيری دارد.

امکان دسترسی به سايت ها و خدمات بومی مستقل از شبکه اينترنت

استخراج غيرقانونی رمزارز ممنوع/ لو بدهيد پاداش بگيريد!

نگاه

ارز مجازی

آگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
نظر به اینکه در اجراي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي 2085-1398  مورخ 
98/07/22 تصرفات مالکانه سیدرحیم صالحي شماره شناسنامه 76  صادره از مسجدسلیمان فرزند سیدرجب داراي کدملي 
شماره 1970663804 ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 19625 مترمربع در قسمتي از ششدانگ پالک 54 در بخش 6 
اهواز ،  اخبار خروجي به نام محمد فرج پور )شاپور فرج پور و ناطقه نواصراحدي از ورثه مرحوم( ،   برابر ماده 3 قانون مزبور 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهي مي گردد تا هر کس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت 
ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و 
امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
به مقامات قضایي تقدیم و گواهي تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهي است در صورت عدم 

وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/27
5/1999 م الف- نصرت اله- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 اهواز

آگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
نظر به اینکه در اجراي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي 1398-1905  
مورخ 98/7/3 تصرفات آقاي کاظم مراونه صادره از اهواز فرزند سعید داراي کدملي شماره 1756302286 نسبت 
به یک باب ساختمان به مساحت 186/96 متر مربع در قسمتي از ششدانگ پالک ثبتي 2684/9 در بخش 2 اهواز اخبار 
خروجي به نام سعید حشوش  به صدور راي گردیده  برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز جهت اطالع عموم آگهي مي گردد تا هر کس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم 
و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات 
قضایي تقدیم و گواهي تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهي است در صورت عدم وصول 

اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/27
5/1974 م الف- نصرت اله- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو  اهواز

 آگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
برابر راي شماره 139860717007002896 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي حبیب اله رشادي 
فرزند خلیفه به شناسنامه شماره 906 صادره از بهبهان به شماره ملي 1861003161 در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 172/65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 5640 اصلي واقع در بخش یک بهبهان خریداري از مالک 
رسمي یوسف و جمشید و شیروان عباسي و جهانگیر و مسعود و تاجماه و نسرین و کنیز و زهرا شهرتین آقاجري و 

عزت شیري دخت ورثه محمدعلي و ولي آقاجري محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضي مورد تقاضا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراض داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 

است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/08/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/08/27
8/352 م الف- کاظمي- رییس ثبت بهبهان

آگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139860318603004657 مورخ 1398/06/31 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقاي امین امیني دافچاهي فرزند یحي به شماره شناسنامه 355 صادره از رشت در قریه شالکو در شش دانگ اعیان 
به انضمام دو دانگ از شش دانگ عرصه یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 122/38 مترمربع پالک 
فرعي 38442 از اصلي 77 مفروز مجزي از پالک 166 از اصلي 77 واقع در بخش چهار رشت خریداري از مالک رسمي 
آقاي سیدمحمود حسین پور سادات نصب محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/27
3571 م الف- حسین اسالمي کجیدي- مدیر  واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860317007003273 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امین شعاعی فرزند 
حاجتی به شماره شناسنامه 148 و شماره ملی 1861351550 صادره از بهبهان در شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 178/82 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5029 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک 
رس��می احس��ان صراف به موجب سند قطعی ش��ماره 79581- 91/3/18 و 79318- 91/4/5 دفترخانه 12 بهبهان 
احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع 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: 98/08/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/09/11

م الف 8/362- کاظمی- رییس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860317007003280 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای شمس اله دهقان 
فرزند نوراله به شماره شناسنامه 1124 و شماره ملی 1860362370 صادره از بهبهان در شش دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 163/27 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5664 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک 
رسمی یاسمن بهادر قنواتی احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع 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: 98/08/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/09/11
م الف 8/361- کاظمی- رییس ثبت بهبهان

آگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139860317007003080 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي بهمن پور مسیري 
فرزند محمدحسین به شناسنامه 68 شماره ملي 1860386695 صادره از بهبهان در شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 192/93 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 5655 اصلي واقع در بخش یک بهبهان خریداري از مالک 
رسمي محمود خورده بین احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضي مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراض داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/08/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/09/11
8/360 م الف- کاظمي- رییس ثبت بهبهان  
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قيمت قير 3۰ درصد كاهش يافت
مهر- براساس گزارشات آماری از معامالت بورس كاال در هفته منتهی به 
۲۵ آبان ۱۶۴ هزار تن قير در بورس كاال عرضه شد كه هر تن، دو ميليون و 
۶۰۵ هزار تومان كشف قيمت شده است. براساس گزارشات اعالمی از بورس 
كاال در هفته منتهی به شنبه ۲۵ آبان، ۱۶۴ هزار و ۱۳۵ تن قير عرضه شد كه 
نس��بت به هفته قبل از آن كه ۱۲۷ هزار و ۲۲ تن قير معامله ش��ده بود، رشد 

۳۷/۰۷ درصدی داشته است.
ارزش كل معامالت قير در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۵ آبان، ۴۲۷ ميليارد و ۷۱۹ 
ميليون و ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود كه نسبت به هفته قبل از آن كه ارزش كل 
معامالت اين كاالی استراتژيك، ۳۴۸ ميليارد و ۵۲۵ ميليون و ۵۵۳ هزار و ۲۰۰ 
تومان بود، رشد ۲۲/۷۲ درصدی در ارزش ريالی اين معامالت را داشته است. 
بنابراين ارزش هر تن قير در هفته منتهی به ۲۵ آبان، دو ميليون و ۶۰۵ هزار و 
۹۰۰ تومان بود كه نسبت به ارزش اين كاال در مرداد ماه امسال كه سه ميليون 

و ۲۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان بود، كاهش ۱۹/۲ درصدی داشته است.
همچنين VB وكيوم باتوم )ماده اوليه توليد قير( نيز در هفته گذشته معادل 
۱۱۶ هزار تن در بورس كاال عرضه شد اين در حالی است كه در هفته قبل از 
آن، ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تن وكيوم باتوم در اين بازار به فروش رسيد كه افزايش 
۵/۸۵ درصدی رش��د داشته است. ارزش كل معامالت VB در هفته گذشته 
۲۵۴ ميليارد و ۱۳۷ ميليون و ۳۳۲ هزار تومان بود كه در مقايسه با هفته قبل 
از آن ك��ه ۲۵۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون و ۲۰۵ هزار تومان حجم كل معامالت 

وكيوم باتوم بود، كاهش ۱/۲ درصدی داشته است.
با اين حساب هر تن VB در معامالت هفته گذشته بورس كاال دو ميليون 
و ۱۹۰ هزار و ۸۳۹ تومان خريد و فروش ش��د كه نس��بت به قيمت مردادماه 
اين كاال كه سه ميليون و ۱۲۳ هزار و ۵۵۶ تومان در هر تن بود، كاهش ۲۹/۸ 

درصد داشته است.

بهترين ايرالين های جهان در ۲۰۱۹ معرفی شدند
مهر- به تازگی فهرستی از بهترين ايرالين های جهان منتشر شده است 
كه نشان می دهد قطرايرويز توانسته با يك پله صعود، جايگاه نخست را به خود 

اختصاص دهد. 
موسس��ه تحقيقاتی اسكای تركس كه در حوزه حمل و نقل هوايی فعاليت 
می كند و هر سال درباره بهترين شركت های هواپيمايی مناطق مختلف جهان 
گزارش های متعددی تهيه و منتش��ر می كند به تازگی گ��زارش جديدی از 
رتبه بندی بهترين ايرالين های جهان در سال جاری ميالدی منتشر و ارائه كرده 
است كه نشان می دهد قطرايرويز با رقابت تنگاتنگ و شديدی با رقيب آسيای 
ش��رقی خود، سنگاپورايرالينز، موفق شده است رتبه دوم خود را تحويل اين 

شركت دهد و خود در جايگاه نخست بايستد.

طرح ملی مسکن تاثيری بر كنترل قيمت ندارد
فارس- نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به اينكه طرح اقدام 
ملی مسكن برخالف اظهارات معاون وزير هيچ تاثيری در كنترل قيمت مسكن 
نخواهد داش��ت، گفت: ساخت ۴۰۰ هزار مسكن ملی تا سال ۱۴۰۰ به اتمام 

نمی رسد و به دولت بعدی منتقل خواهد شد.
حسام عقبايی با اشاره به اينكه دولت شش سال به بخش مسكن توجهی 
نكرد و هيچ كار عملياتی برای آن نداش��ت، گفت: از همان روزهای نخس��ت 
دولت يازدهم وقتی وزير س��ابق راه و شهرسازی با مسكن مهر مخالفت كرد و 
گفت افتخار می كنم يك مسكن مهر افتتاح نكردم مشخص شد كه به بخش 

مسكن كم توجهی خواهد شد.
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك اظهار داشت: از همان روزهای نخست 
بی توجهی به بخش مس��كن باعث ش��د فاصله تعادل ميان عرضه و تقاضا در 
بخش مسكن بيشتر شود. وی افزود: وزارتخانه عظيم راه و شهرسازی نيازمند 
يك برنامه ريزی قوی و كوتاه مدت و بلندمدت است اما متاسفانه تغيير پی در پی 
معاونان بخش مسكن وزارت راه و شهرسازی نشان داد كه برنامه ريزی چندانی 

برای بخش مسكن نبايد متصور بود.
عقبايی با تاكيد بر اينكه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
شناخت عميقی از بازار مسكن ندارد، گفت: ساخت يك ساختمان چهار طبقه 
تك واحدی ۲۰ ماه زمان می برد حال چطور و چگونه از زبان وزير راه و شهرسازی 
و معاون مسكن او اعالم می شود كه ۴۰۰ هزار طرح اقدام ملی مسكن تا سال 
۱۴۰۰ به اتمام می رسد؟ وقتی چنين چيزی می شنويم بايد به شناخت و اطالع 

آنها از بخش مسكن شك كرد.
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك اظهار داشت: طرح اقدام ملی مسكن 
به دليل باال بودن اقساط بازپرداختی و آورده برای قشر متوسط و پايين جامعه 
مناسب نيست. و وقتی طرح اقدام ملی مسكن مصوبه مجلس ندارد اگر در دولت 
دوازدهم به پايان نرسد و به دولت بعدی منتقل شود اتمام واحدهای مسكونی 

به مشكل خورده و به دست سوداگران خواهد افتاد. 
وی با بيان اينكه در مجموع طرح اقدام ملی مسكن را طرح موثری نمی بينم، 
اظهار داشت: اينكه معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازی اعالم می كند 
طرح اقدام ملی مسكن طرحی است كه موجب كنترل قيمت می شود، نشان 

می دهد كه اين فرد از بازار مسكن شناختی ندارد.

قطار مسافری تهران- استانبول راه اندازی می شود
مديرعامل راه آهن با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقالب در توسعه راه آهن 
گفت: در بخش مسافری با راه اندازی قطارهای تهران- وان و تهران- آنكارا درصدد 

توسعه آن تا استانبول هستيم.
 سعيد رسولی با اشاره به تردد واگن های ايران به كشورهای CIS و بالعكس 
درخصوص پروتكل های چندجانبه در اين شورا كه منجر به ترانزيت راحت تر 
كاال خواهد شد، اظهار كرد: عالوه بر رفع موانع شبكه داخلی راه آهن در تعامل 
با ديگر كشورها شرايطی بايد فراهم شود تا آنها بتوانند از بازارهای حمل ونقلی 
استفاده كنند. به عنوان مثال تفاهمنامه دوجانبه ای با تركيه در حوزه مسافری 

و باری امضا شد.
وی ادامه داد:  در بخش مسافری با راه اندازی قطارهای تهران- وان و تهران- 
آنكارا درصدد توسعه آن تا استانبول هستيم. در حوزه باری هم برای جا به جايی 

بار و كاال بين ايران و تركيه تفاهمنامه ای به امضا رسيده است.
وی تصريح كرد: در اين خصوص بخشی از كار در حوزه باری و در تمام بخش 
مسافر كار عملياتی شده است. همه اقدامات الزم از جمله تفاهمنامه مربوط 
به تعرفه و سيستم های اتوماسيون و ديگر مسائل برطرف شده و هم اكنون بار 
غالتی را قرار است از قزاقستان به تركيه منتقل كنيم كه همه اين موارد در 

قالب همين تفاهمنامه انجام می شود.
مديرعامل راه آهن با اشاره به ساير تفاهمنامه با ديگر كشورها در حوزه ريلی 
گفت: تفاهم ها با ساير كشورها در حوزه ريلی نيز به همين صورت است. با عراق 
و سوريه در نشست سه جانبه ای كه حدود سه ماه گذشته در تهران برگزار شد، 
سندی امضا شد. با اين سند شاهد اتصال راه آهن شلمچه به بصره خواهيم بود 
كه به اين شكل بندر امام خمينی)ره( از طريق شبكه ريلی به بندر الذقيه متصل 

می شود كه يك اتفاق خوب در تزانزيت كاال در اين كريدور خواهد بود.
رسولی يادآور شد: در بحث توسعه ديگر كريدورها در مرز خسروی هم اكنون 
شبكه ريلی آن در دست احداث بوده و كار خط راه آهن چابهار- زاهدان با قدرت 
در حال انجام است. همچنين مسير خاف و هرات هم كار در حال اتمام بوده و 
اينها مسيرهای جديد ريلی بين المللی را به وجود می آورند. مزيت های حمل ونقل 
ريلی باعث شده كه اين نوع حمل ونقل انتخاب اول جمهوری اسالمی ايران و 
ساير كشورها باشد، به همين خاطر درصدد هستيم كه اين ظرفيت ها با سرعت 

برای مبادالت ايجاد شود.

در پی درخواست رييس  اتحاديه سواری خبر
كراي��ه كش��ور مبنی بر افزايش س��هميه و 
قيمت بنزين رانن��دگان عضو اين اتحاديه، 
مديركل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای اعالم كرد كه برای در نظر 
گرفتن سهميه سوخت اين وسايل حمل ونقل 
عمومی پيگيری های الزم صورت گرفته و به 
تاييد دستگاه های متولی نيز رسيده است اما 

هيچ گونه افزايش قيمتی نخواهيم داشت.
رحم��ت حاج محمدعلی، رييس  اتحاديه 
س��واری كراي��ه ضم��ن انتق��اد از تعيي��ن 
س��هميه ماهانه ۶۰ ليتری برای اعضای اين 
اتحاديه گفت: برای تعيين سهميه مناسب 
سوخت ۱۵۰۰ تومانی برای رانندگان مان با 
دستگاه های مسوول مذاكره می كنيم و با اين 
وجود تقاضای ما افزايش ۱۰ تا ۲۰ درصدی 

نرخ كرايه سواری های بين شهری است.
در همي��ن رابط��ه، داري��وش باقرجوان 
مديركل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای در گفت وگو با ايس��نا 
اظهار كرد: با اتحاديه مورد نظر مذاكرات الزم 
صورت گرفته و بر اين اساس سهميه سوخت 
ناوگان سواری كرايه پالك عمومی در دستور 
كار قرار گرفته اس��ت و اين ناوگان به زودی 

مشمول سهميه مناسب خواهد شد.
وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اينكه آيا 
سهميه سوخت در نظر گرفته شده متناسب 
با پيش��نهاد ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ ليتری اتحاديه 
سواری كرايه است، افزود: آخرين سهميه بندی 
بنزين برای اعضای اين اتحاديه ۷۵۰ ليتر بود 
كه البته در گذشته اين سهميه ۱۲۰۰ ليتر در 
زمان آغاز اجرای طرح هدف مندی يارانه ها بود 
كه به تدريج كاهش پيدا كرد اما توانستيم با 
مذاكرات مان دستگاه های متولی در اين زمينه 
را متقاعد كنيم كه سوخت الزم برای اين ناوگان 

را در نظر بگيرند.
مدي��ركل حمل ونقل مس��افر س��ازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای با اش��اره به 
ناوگان ۳۵ هزار دستگاهی سواری های كرايه 
فعال در كشور گفت: تا اطالع ثانوی هيچ گونه 
افزايش نرخ كرايه ای برای هيچ يك از ناوگان 
حمل ونقل عمومی شامل اتوبوس، مينی بوس 
و سواری اعمال نخواهد شد و رانندگان بايد 
با همان نرخ های كرايه موجود، مسافران شان 

را جابه جا كنند.
مدي��ركل حمل ونقل مس��افر س��ازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای با اش��اره به 
جزئيات س��هميه بندی بنزين تاكسی های 
بين شهری براساس پيمايش گفت: سهميه 
براس��اس ميزان پيمايش ناوگان س��وخت 

اختصاص می يابد و تعيين ميزان پيمايش 
بناب��ر فعالي��ت و كاركرد ن��اوگان در حوزه 
جابه جايی مسافر كه تركيبی است از صورت 
وضعي��ت برخطی كه درياف��ت می كنند و 
اطالع��ات سيس��تم جی پی اس��ی كه روی 

خودروها نصب می شود.
داريوش باقرجوان درباره س��هميه بندی 
سوخت ناوگان سواری كرايه- تاكسی های 
بين شهری- اظهار داش��ت: سهميه بنزين 
حمل و نقل بين شهری ۷۵۰ ليتر برای ناوگان 
تك سوز و ۴۵۰ ليتر برای ناوگان دو گانه سوز 
خواهد بود. اگر چه ناوگان دوگانه در سطح 
جاده ها كم است و اغلب اين ناوگان در سطح 

شهر مشغول به كار هستند. 
وی ادام��ه داد: اين س��هميه ت��ا دو ماه 
اختصاص پي��دا خواهد كرد و بعد از دو ماه 
س��ازمان راهداری نس��بت به تعيين ميزان 
پيمايش هر خودروي��ی اقدام می كند و در 
نهايت براساس ميزان پيمايش ناوگان سوخت 
ارائه می ش��ود. تعيين ميزان پيمايش بنابر 
فعاليت و كاركرد ناوگان در حوزه جابه جايی 
مسافر كه تركيبی است از صورت وضعيت 
برخط��ی كه دريافت می كنن��د و اطالعات 

سيس��تم جی پی اس��ی ك��ه روی خودروها 
نصب می شود.

مدي��ركل حمل ونقل مس��افر س��ازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای افزود: براساس 
اين موضوعات سهميه بنزين مورد نياز هر 
خودرويی مشخص می شود. باقرجوان با بيان 
اينك��ه به ناوگانی كه هي��چ فعاليتی ندارند 
تعهدی برای ارائه سوخت سهميه ای نخواهيم 
داشت، گفت:  فعال سقف ارائه سوخت با توجه 
به پيمايش مشخص نشده است اما به ميزان 
مصرف هر خودرويی س��وخت س��هميه ای 

تخصيص می يابد.
وی با اش��اره به تعداد ناوگان فعال كرايه 
سواری اظهار داشت: بانك اطالعاتی سازمان 
راهداری نشان می دهد كه ۴۵ هزار ناوگان 
كرايه س��واری وجود دارد ك��ه از اين تعداد 
۱۱ هزار دس��تگاه خودرو سواری غيرفعال 
هس��تند كه ممكن اس��ت تعويض پالك يا 
اسقاط شده باشند. در حال حاضر ۳۵ هزار 
دستگاه خودرو برای سهميه بنزين به وزارت 

نفت معرفی شده است.
مدي��ركل حمل ونقل مس��افر س��ازمان 
راه��داری و حمل ونق��ل ج��اده ای افزود:  با 

توج��ه به اين س��هميه بندی ها، اين ناوگان 
به هيچ وجه مجاز به افزايش قيمت نيس��ت 
و ناوگان اتوبوس��ی هم كه مصرف گازوييل 
دارند نبايد قيمت بليت اين ناوگان افزايش 
ياب��د. باقرجوان تاكيد ك��رد:  با متخلفان و 
گران فروشان برخورد بسيار جدی خواهيم 
داش��ت و نظارت بازرس��ان هم شبانه روزی 

خواهد بود.
وی درباره شارژ ۹۰۰ ليتری اظهار داشت: 
۹۰۰ ليتر مجموع روزهای باقی مانده آبان 
و ماه آينده اس��ت ك��ه در آذرماه اختصاص 
می يابد. هرچند روز آبان ضرب در ۲۵ ليتر 
خواهد شد كه حاصل آن به سهميه ۷۵۰ ليتر 
آذرماه اضافه می شود. از آنجايی كه شركت 
نفت اعالم كرده از اختصاص سهميه قبل از 
آذرماه ناتوان است بنابراين سهميه آبان همراه 

با سهميه آذر ارائه می شود.
مدي��ركل حمل ونقل مس��افر س��ازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای درباره احتمال 
سوءاستفاده از سهميه سواری كرايه گفت:  
برای جلوگيری از اين سوء اس��تفاده ها هم 
صورت وضعيت ها و هم سامانه مورد نظر را 
مالك عمل رانندگان قرار می دهيم عالوه بر 

صورت وضعيت، مسير پيموده شده را توسط 
جی پ��ی اس مورد ارزيابی ق��رار می دهيم تا 
محلی برای سوء استفاده و تخلف باقی نماند 
بنابراين ضريب خطا بسيار كم خواهد بود. 
باقرجوان ادامه داد: ممكن است بسياری از 
رانندگان كارت س��وخت نداشته باشند اما 
سهميه آنها محفوظ اس��ت و هرچه زودتر 
بايد نس��بت به صدور كارت س��وخت خود 

اقدام كنند.
در همين حال معاون حمل و نقل سازمان 
راه��داری و حمل و نقل ج��اده از اختصاص 
س��هميه ماهانه ۴۵۰ ليتری تاكس��ی های 
بين شهری دوگانه سوز و ۷۵۰ ليتری تك سوز 
ت��ا اول آذر خبر داد. مه��ران قربانی گفت: 
سهميه سواری های كرايه عمومی بين شهری 
با پالك »ع« ماهانه ۷۵۰ ليتر برای ناوگان 
تك سوز و ۴۵۰ ليتر برای ناوگان دوگانه سوز 

اختصاص يافت.
وی ب��ا اعالم اي��ن خبر افزود: س��هميه 
روزهای باقی مانده آبان ماه و همچنين آذرماه 
اين ناوگان تا ابتدای آذرماه امسال در كارت 

سوخت آنها شارژ می شود.
مع��اون حمل و نقل س��ازمان راه��داری و 
حمل و نقل ج��اده ای يادآور ش��د: س��ازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای در روزهای اخير 
موضوع سهميه سوخت ناوگان سواری عمومی 
بين ش��هری را در كميته بررسی موارد خاص 
وزارت كشور پيگيری كرد و اين مصوبه اخذ شد. 
عضو هيات عامل سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای با بيان اينكه اين س��هميه پايه است، 
ادامه داد: با توجه به پيمايشی كه سواری های 
عمومی بين شهری خواهند داشت متناسب با 
اين پيمايش سهميه نهايی سوخت اين ناوگان 

در كارت سوخت آنها شارژ می شود.
قربانی تاكيد كرد: سياس��ت بر اين است 
كه س��واری كراي��ه عمومی بين ش��هری و 
وانت ها براس��اس پيمايش واقعی س��هميه 
نهايی س��وخت دريافت كنن��د. وی افزود: 
اگر خودرويی از ناوگان س��واری كرايه واقعا 
پيمايش داشته باشد و مسافر جابه جا كند 
و نياز به سوخت بيشتری داشته باشد قطعا 
متناسب با اين پيمايش سوخت بيشتری هم 
به آن اختصاص می يابد. معاون حمل و نقل 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تصريح 
كرد: فعال اين ۷۵۰ ليتر برای س��واری های 
كرايه بين شهری تك سوز و سهميه ۴۵۰ ليتر 
برای ناوگان دوگانه سوز اختصاص می يابد و 
سعی می كنيم از ماه آينده با هماهنگی های 
انجمن صنفی مقدمات نصب پيمايش سنج ها 

روی اين ناوگان فراهم شود.

درخواست افزايش قيمت ۲۰ درصدی  كرايه ناوگان بين شهری 

اولين ترکش گرانی بنزين

تنه��ا چند روز مانده به آغ��از ثبت نام طرح اقدام ملی 
مسكن در شهرهای جديد گزارش ها حاكی از اين است كه 
اجرای اين طرح دستخوش يك اختالف نظر ميان معاونان 

وزير راه و شهرسازی شده است. 
در طرح اقدام ملی مس��كن اح��داث ۴۰۰ هزار واحد 
مسكونی طی امسال و سال آتی در دست انجام است كه 
۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جديد و از سوی شركت 
عمران شهرهای جديد، ۱۰۰ هزار واحد آن توسط شركت 
بازآفرينی ش��هری ايران در بافت های فرسوده و ناكارآمد 
و ۱۰۰ هزار واحد آن نيز در شهرهای زير ۱۰۰ هزار نفر 

توسط بنياد مسكن انقالب اسالمی انجام خواهد شد.
بيش��ترين تعداد ساخت مس��كن در طرح اقدام ملی 
مسكن در شهرهای جديد و توسط شركت عمران شهرهای 

جديد اجرايی خواهد شد.
اگرچه در طرح اقدام ملی مسكن اكثر شهرهای جديد 
حضور دارند اما در فاز نخست شهرهای مهمی مثل پرديس 

و انديشه ثبت نام نخواهند داشت.
نكته حائز اهميت در اين طرح اين اس��ت كه از ۲۰۰ 
هزار واحد مسكونی مزبور تعداد زيادی در قالب مشاركتی 
احداث خواهد ش��د و اتفاقا در برخی ش��هرها اين برنامه 

آغاز شده است.
اما اختالف ديدگاه مديران شهرهای جديد با معاونت 
مسكن و س��اختمان وزير راه و شهرس��ازی باعث شده تا 
ثبت نام در شهرهای جديد در زمان مقرر كه همانا آذرماه 

اعالم شده در  هاله ای از ابهام قرار گيرد.
ثبت نام مسکن  ملی تا پايان آذرماه ادامه  دارد � 

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خبر 
داد كه تا پايان آذرماه ثبت نام مسكن ملی تمام استان ها 

انجام می شود و گفت: زمان دقيق ثبت نام تهرانی ها در اين 
طرح به زودی اعالم می ش��ود.  محمود محمودزاده گفت: 
ثبت نام مس��كن ملی در تمام اس��تان های كشور تا پايان 

آذرماه انجام می شود.
وی در خصوص زمان دقيق ثبت نام تهرانی ها در طرح 
مس��كن ملی گف��ت: امكان ثبت نام ب��رای هفته اول آذر 
ب��رای تهرانی ها وجود ن��دارد. زمان دقيق به زودی اعالم 
می ش��ود كه پيش بينی می ش��ود تا پاي��ان آذرماه امكان 

ثبت نام فراهم شود.
محمودزاده توضيح داد كه نام نويسی متقاضيان طرح 
اقدام ملی مسكن از روز سه شنبه )۲۱ آبان( در چهار استان 
شروع شده و قرار است هر سه روز در سه تا چهار استان 
ثبت نام آغاز شود. بر اساس اظهارات محمودزاده، ثبت نام 
مسكن ملی در استان های گلستان، كردستان و كهگيلويه 
و بويراحمد از ساعت ۱۰ صبح شنبه )۲۵ آبان( آغاز شده 
است و بعد از پايان مهلت ثبت نام از روز سه شنبه ثبت نام 

در سه شهر جديد آغاز خواهد شد.
متقاضي��ان ثبت نام در طرح اق��دام ملی و افراد تحت 
تكف��ل باي��د فاقد زمين مس��كونی يا واحد مس��كونی از 
روز اول فروردين م��اه ۸۴ به بعد باش��ند و پس از انقالب 
اسالمی از امكانات نهادهای عمومی غيردولتی مربوط به 
تامين مسكن ش��امل زمين، واحد مسكونی يا تسهيالت 
يارانه ای خريد يا س��اخت واحد مسكونی استفاده نكرده 
باشد. به عبارتی فرم ››ج‹‹ در استعالم از سامانه مربوطه 

بايد سبز باشد.
شرط ديگر متاهل يا سرپرست خانوار بودن است. البته 

زنان خودسرپرس��ت مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال 
سن می توانند در اين طرح نام نويسی كنند. داشتن حداقل 
پنج سال سابقه سكونت در پنج سال اخير در شهر مورد 

تقاضا از ديگر الزامات است.
 س��ابقه سكونت در شهر جديد مورد تقاضا يا در شهر 
مادر حداقل پنج سال خواهد بود. نداشتن منع قانونی برای 
دريافت تس��هيالت بانكی نظير چك برگشتی، تسهيالت 
معوقه و...، توانايی تامين هزينه س��اخت مسكن مازاد بر 
تسهيالت بانكی و امكان سپرده گذاری حداقل ۳۰ درصد 
هزينه س��اخت مازاد بر تس��هيالت بانكی از جمله ديگر 

شروط اعالم شده است.
حبي��ب اهلل طاهرخان��ی، مديرعامل ش��ركت عمران 
ش��هرهای جديد در گفت وگو با ف��ارس از تفاوت ديدگاه 
ب��رای چگونگی آغ��از ثبت نام ملی در ش��هرهای جديد 
خب��ر داد و گفت: سياس��تی وجود دارد ك��ه ثبت نام در 
شهرهای جديد استانی انجام شود اما ديدگاه ما اين بود 
كه ثبت نام طرح ملی مسكن در شهرهای جديد از هفته 
اول آذر انجام شود اما معاونت مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی اعالم می كنند كه ثبت نام طرح ملی مسكن 

استانی انجام شود.
وی ادامه داد: يعنی اگر ثبت نام مسكن ملی در استان 
تهران آغاز شد شهر جديد پرند هم شامل آن شود و اگر 
در اس��تان البرز ثبت نام آغاز شد در هشتگرد هم ثبت نام 
انجام شود. تفاوت ديدگاه وجود دارد و در حال مذاكره با 

معاونت مسكن و ساختمان هستيم.
طاهرخانی با اش��اره به اينكه تفاوت ديدگاه اين هفته 

نهايی و تصميم الزم اتخاذ می ش��ود،  گفت: در طرح ملی 
مس��كن ۲۰۰ هزار واحد مسكونی در شهرهای جديد در 
قالب اين طرح احداث خواهد شد اما به هر حال بايد ديد 
كه آيا شهرهای جديد متقاضی موثر دارند يا خير. چون 
اجرای اين طرح منوط به اين است كه متقاضی موثر داشته 
باشد. اما استقبالی كه از طرح برای ثبت نام شده است به 

نظر می رسد كه متقاضی موثر داشته باشد.
وی در پاس��خ به اين س��وال كه تفاوت ديدگاه به چه 
شكلی اس��ت، گفت:  بحث معاونت مس��كن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازی اين اس��ت كه مثال اگر در استان 
تهران ثبت نام ش��روع ش��د شهر پرند هم آغاز شود اما ما 
اعالم می كنيم ۱۵ شهر جديد داريم كه قرار است ثبت نام 
كنيم يك بار اعالم رس��می كنيم كه ثبت نام انجام شود 
به همين دليل در حال برگزاری جلس��ات هستيم تا اين 

مشكل برطرف شود.
از س��وی ديگر محمود محمودزاده، معاون مس��كن و 
س��اختمان وزير راه و شهرس��ازی می گويد: در هر استانی 
كه اعالم شد ثبت نام صورت گيرد اگر شهر جديد در آن 

استان بود ثبت نام صورت گيرد.
حال با توجه به اينكه محمد اسالمی، وزير راه و شهرسازی 
اعالم كرده كه  ثبت نام تهرانی ها در طرح اقدام ملی مسكن 
از پايان آذرماه خواهد بود به نظر می رس��د اين اختالف 
ديدگاه ميان معاونان وزير راه به نفع محمودزاده، معاون 
مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازی تمام شود. يعنی 
از پاي��ان آذرماه با آغاز ثبت نام در اس��تان تهران ثبت نام 
تنها در يك ش��هر جديد آن هم در شهر جديد پرند آغاز 
ش��ود. در فاز نخست ش��هر جديد پرديس ثبت نام انجام 

نخواهد شد.

اختالف مسووالن درباره ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن
مسكن

به گفته يك كارشناس، نوسانات بازار مسكن بيشتر 
در چرخه های رونق و ركود اتفاق می افتد كه هم اكنون 
وارد چرخه ركودی شده ايم بنابراين افزايش نرخ سوخت 

تاثيری بر قيمت مسكن نخواهد داشت.
مهدی س��لطان محمدی اظهار كرد: افزايش قيمت 
بنزي��ن طبيعتا در هزينه حمل و نقل اثرگذار خواهد بود. 
اگر در مواد غذايی تاثير می گذارد به اين دليل است كه 
بخشی از هزينه مواد غذايی مربوط به حمل و نقل است. 
ش��ايد افزايش اندكی در قيمت كاالهای مصرفی ايجاد 
ش��ود اما با توجه به اينكه ن��رخ گازوييل افزايش نيافته 
تاثي��ر افزايش قيمت بنزين روی قيمت كاالها از جمله 

مصالح ساختمانی چندان زياد نخواهد بود.
وی افزود: قيمت تمام شده مصالح ساختمانی، ارتباط 
مستقيم و كوتاه مدتی با قيمت ها در بازار مسكن ندارد. 
اگر نرخ ساير حامل ها مثل گاز، برق يا گازوييل افزايش 
يابد قيمت مصالح ساختمانی مثل فوالد، سراميك، آجر 
و... تح��ت تاثير قرار می گيرد اما لزوما نمی تواند به تورم 

مجدد در بازار مسكن منجر شود.

سلطان محمدی در گفت وگو با ايسنا ضمن بيان اينكه 
افزايش قيمت بنزين ممكن است منجر به ايجاد فاصله 
قيمتی بين ش��هرهای بزرگ با شهرهای اقماری شود، 
گفت: رشد قيمت بنزين ممكن است در قيمت های نسبی 
مسكن اثراتی داشته باشد. به اين مفهوم كه قيمت خانه 
در حاشيه شهرها و شهرهای اقماری با توجه به باال رفتن 
هزينه جابه جايی بين مركز و حاشيه، ممكن است تحت 
تاثير قرار بگيرد و مطلوبيت حاشيه نسبت به مركز كاهش 
پيدا كند بنابراين قيمت درون شهرها نسبت به شهرهای 
اطراف تقويت خواهد شد. وی تاكيد كرد: نوسانات قيمت 
مسكن، بيشتر در چرخه های رونق و ركود اتفاق می افتد 

كه االن وارد چرخه ركودی شده ايم.
اين كارش��ناس بازار مس��كن با اشاره به افزايش ۰/۴ 
درصدی قيمت و افزايش ۲۲ درصدی معامالت مسكن 
شهر تهران در مهرماه ۹۸ نسبت به شهريورماه گفت: در 
بررسی تغييرات قيمت در بازار مسكن، بازه های زمانی كه 

مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد ترجيحا بهتر است سه 
ماهه باشد؛ چراكه در بازه های ماهانه ممكن است نوسانات 
نامتعارفی را مشاهده كنيم كه بيان كننده روند نيست. 
در بازارهای خودرو و سهام نيز اين مساله اتفاق می افتد 
كه روند بازار به سمت كاهش يا افزايش می رود و ممكن 
است در نقطه ای به ثبات برسد اما مجددا به حركت خود 
ادام��ه می دهد. وی افزود: كاهش قيمت خانه در ش��هر 
تهران از تابستان آغاز شد و انتظار داريم اين روند برای 
مدتی تداوم داشته باشد. افزايش ۰/۴ درصدی قيمت در 
حدی نيست كه بتوان از آن با عنوان رشد قيمت نام برد 
و بيش��تر ثبات قيمت بوده است. به نظر نمی رسد روند 
تضعيف بازار مسكن كه از ابتدای تابستان شروع شده و 
يك دوره ركودی را رقم زده در ماه های آتی تغيير كند 
و احتماال چش��م انداز بازار مسكن به سمت ركود بيشتر 

خواهد بود.
اين كارش��ناس بازار مس��كن درباره تاثير طرح اقدام 

ملی در كنترل بازار مسكن گفت: بعيد است اين برنامه 
اثرات چندانی در بازار ايجاد كند. نياز ساالنه مسكن در 
كش��ور حدود ۹۰۰ هزار واحد است در حالی كه دولت 
جمعا ۴۰۰ هزار واحد را طی دو سال تعريف كرده و اگر 
با توجه به تجربيات قبلی، اين پروژه چهار س��ال طول 
بكشد س��االنه ۱۰۰ هزار واحد می ش��ود. اين تعداد به 
اندازه ای نيس��ت كه بتواند اثرگذار باش��د. اگر دولت هم 
اين پروژه را اجرا نمی كرد با توجه به جانمايی واحدها در 
شهرهای جديد در حالت طبيعی هم بخشی از آن وارد 
عرصه ساخت وس��از می شد. مسكن مهر نيز كه ابعادش 
بسيار گسترده تر از طرح اقدام ملی بود نتوانست در روند 

بازار تغييری به وجود آورد.
سلطان محمدی خاطرنشان كرد: طی حدود دو سال 
اخير بيشترين افزايش قيمت مسكن در تهران و شهرهای 
بزرگ بوده است اما طرح اقدام ملی در شهرهای بزرگ 
نيس��ت و اساسا دولت در شهرهای بزرگ زمينی ندارد. 
اين پروژه در ش��هرهای كوچك و شهرهای جديد است 

كه تحت فشار شديد تقاضا قرار ندارند.

نرخ سوخت تاثيری بر قيمت مسکن ندارد
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 بورس انرژي ميزبان 
عرضه انواع فرآورده پااليشي و پتروشيمي

بورس انرژي- رينگ داخلي بورس انرژي ايران، ديروز ميزبان عرضه انواع 
فرآورده هيدروكربوري بود. رينگ داخلي اين بورس، روز گذشته شاهد عرضه 
كاالهاي آيزوريسايكل پااليش نفت اصفهان، آيزوريسايكل، حالل ۴۰۲، نفتاي 
س��بك و نفتاي س��نگين پااليش نفت تهران، بنزول خام و قطران ذوب آهن 
اصفهان، حالل ۴۰۴ شركت نفت ستاره خليج فارس و ميعانات گازي پااليش 

گاز ايالم بود.
روز شنبه كاالهاي آيزوريسايكل پااليش نفت بندرعباس، برش سنگين و 
گاز مايع صنعتي پتروشيمي بندر امام، حالل ۴۰۰ و حالل ۴۱۰ پااليش نفت 
اصفهان، حالل ۴۰۲ پااليش نفت تبريز، ريفورميت پتروشيمي بوعلي سينا، 
متانول پتروشيمي زاگرس و نفتاي سبك پااليش نفت آبادان در رينگ داخلي 
بازار فيزيكي بورس انرژي ايران معامله ش��د. در اين روز بيش از ۱۰/۵۲۶ تن 
فرآورده هيدروكربوري به ارزش بيش از ۵۴۹ ميليارد و ۱۴۵ ميليون ريال در 

بازار فيزيكي بورس انرژي ايران دادوستد شد.

۲۰ هزار تن نفت سفيد در راه بورس
ايسنا- امروز نفت سفيد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران دو بار 
و هر بار ۱۰ هزار تن عرضه مي شود. عالوه بر اين ۱۵۰۰ تن گاز مايع پااليش 

نفت الوان نيز در بورس عرضه خواهد شد.
امروز نفت س��فيد ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در رينگ 
بين الملل در دو نوبت عرضه مي شود. عرضه اول ۱۰ هزار تن است و در ساعت 
۱۲:۳۰ انجام مي شود و عرضه دوم نيز همان مقدار ۱۰ هزار تن است و ساعت 

۱۳ عرضه خواهد شد.
در عرضه اول، قيمت پايه براي هر تن نفت سفيد ۵۰۰ دالر و قيمت پايه 
براي عرضه دوم ۵۰۵ دالر است. تحويل عرضه اول انبار نفت اصفهان و مقصد 
تمامي مقاصد خشكي است. حداقل مقدار خريد ۵۰۰ تن و ضريبي از آن است. 

محل تحويل عرضه دوم انبارنفت شازند اراك است.
تس��ويه به صورت اس��ناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تس��ويه نقدي 
وجود ندارد. واريز ۱۰ درصد پيش پرداخت نيم ساعت قبل از شروع عرضه 

الزامي است.
 نرخ تسعير ارز براساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش نقدي دالر در 
سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به 
دو روز كاري قب��ل از عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي 
خريد و فروش روزانه اسكناس دالر در سامانه مذكور يك روز كاري قبل از 

عرضه جهت محاسبه كارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.
همچنين در اين روز ۱۵۰۰ تن گاز مايع پااليش نفت الوان نيز در بورس 
انرژي عرضه خواهد شد كه هر ليتر آن ۵۰ دالر و نوع معامله كشف پريميوم 

است. محل تحويل از انبار نفت الوان به مقاصد دريايي خواهد بود.
تس��ويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود 
ندارد. نرخ تسعير ارز براساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش نقدي دالر در 
سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران دو روز 
كاري قبل از روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و 
فروش نقدي دالر در سامانه مذكور در روز عرضه جهت محاسبه كارمزدها قرار 

خواهد گرفت.

 عرضه فوالد، آلومينيوم، سرب، روي، مس و طال 
در بورس كاال

بورس كاال- روز گذش��ته تاالر محصوالت صنعتي و معدني بورس كاالي 
ايران ميزبان عرضه ۳۰ هزار تن شمش بلوم، هفت هزار و ۸۹۸ تن سبد ميلگرد، 
چهار هزار و ۵۰۰ تن شمش هزار پوندي و هزار تن بيلت آلومينيوم، ۵۰ تن 
شمش سرب، ۳۰۰ تن شمش روي، ۱۶۰ تن سولفورموليبدن، ۳ هزار تن مس 
كاتد، ۲۰ هزار تن مس كم عيار و ۳۰ كيلوگرم شمش طال بود. همچنين ۲۶ 
هزار و ۸۶ تن قير، ۱۰۰ تن عايق رطوبتي و ۶ هزار تن گوگرد در تاالر صادراتي 

بورس كاالي ايران عرضه شد.

ناظر بازار سرمايه از اعمال سقف خريد 
۱۶۰ برگه در هر معامله اوراق تس��هيالت 
مس��كن از س��وي هر كد معامالتي خبر 
داد. براس��اس اعالم جديد فرابورس ايران، 
براي خريد و فروش اوراق گواهي حق تقدم 
تسهيالت مس��كن براي دو بانك ملي و 
مسكن كه با نمادهاي معامالتي به ترتيب 
»تملي« و »تس��ه« در بازار سرمايه عرضه 
مي شود، محدوديت هاي جديد تعيين شده 
است. بر اين اساس ناظر بازار فرابورس در 
آخرين روز كاري هفته جاري اعالم كرد با 
توجه به مصوبه ش��وراي پول و اعتبار در 
۲۸ مهر، خريداران اوراق گواهي حق تقدم 
استفاده از تسهيالت مسكن بانك مسكن 
تا چهار ماه از زمان خريد اين اوراق امكان 
ف��روش آن را ندارند.با اين حال ناظر بازار 
براي آن دسته از خريداران اوراق تسهيالت 
مسكن بانك مسكن با نماد معامالتي تسه 
كه تنها چهار ماه به زمان انقضاي تاريخ اعتبار 
آن نماد معامالتي باقي مانده، اين محدوديت 
را استثنا قائل شده است. بنابراين نمادهاي 
معامالتي تس��ه ۹۶۰۹، تسه ۹۶۱۰، تسه 
۹۶۱۱ و تس��ه ۹۶۱۲ كه مربوط به اوراق 
تسهيالت مس��كن صادره در ماه هاي آذر 
تا اسفند سال ۱۳۹۶ هستند، از محدوديت 

فروش معافند.
هر معامله گر چند برگه تس�ه  � 

مي تواند خريداري كند
از ديگر محدوديت هايي كه براي اوراق 
تس��هيالت مس��كن در نظر گرفته شده، 

تعيين سقف خريد ۱۶۰ برگه براي دارنده 
هر كد معامالتي در هر جلسه خريد است. 
براساس اعالم ناظر بازار فرابورس، تخطي 
از اي��ن محدوديت ها منجر به ابطال كليه 
معامالت، حذف سفارش هاي انجام شده و 

ارجاع تخلف به مرجع رسيدگي به تخلفات 
در س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار خواهد 
ب��ود. دارندگان برگه هايي كه تاريخ اعتبار 
آنها به پايان رسيده، تا يك ماه پس از آن 
تاريخ مي توانند با مراجعه به شعب بانك 

مسكن نسبت به اخذ تسهيالت مسكن 
اقدام كنند.

محدوديت هاي معامالتي اوراق  � 
تسهيالت مسکن بانك ملي

ناظر فراب��ورس در خصوص معامالت 

اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت 
مسكن بانك ملي با نماد معامالتي »تملي«، 
محدوديت زماني فروش را حذف كرده و 
دارنده اين اوراق مي تواند از پانزدهم همان 
م��اه تا دو س��ال اقدام به خري��د و فروش 

اوراق كند.
همچنين محدوديت حجمي نيز براي 
اوراق تم��اي افزايش يافته و تقريبا تا ۸۰ 
درصد بيشتر از اوراق تسه امكان خريد اوراق 
تملي و تا س��قف ۲۴۰ برگه در هر جلسه 

معامالتي با يك كد بورسي وجود دارد.
كارشناسان بازار سرمايه معتقدند احتمال 
دارد محدوديت ه��اي حجم��ي جديد به 
افزايش قيمت اوراق تسهيالت مسكن بانك 
مسكن با نماد »تسه« و استقبال بيشتر از 
تسهيالت مسكن بانك ملي با نماد »تملي« 

منجر شود.
هم قيمت تسه رشد داشت، هم  � 

ميزان استقبال خريداران
اگرچه اطالعيه ناظر بازار در آخرين 
دقايق آخرين روز كاري هفته گذش��ته 
اعالم شد، اما در بازار اين اوراق از صبح 
شنبه ۲۵ آبان به عنوان اولين روز كاري 
هفته ج��اري تا حدودي افزايش قيمت 
رخ داد و بيشتر نمادهاي معامالتي تسه 
و تملي سبزپوش بودند به گونه اي كه در 
معام��الت ديروز اوراق گواهي حق تقدم 
اس��تفاده از تسهيالت مسكن در بيشتر 
نمادهاي معامالتي، كف قيمت ها كمتر 
از ۳۸ ه��زار تومان نب��ود. در چند نماد 

ني��ز باالترين قيمت ت��ا ۴۵ هزار تومان 
مي رسيد.بيشترين ميزان فروش نيز با 
ح��دود ۲۷ هزار برگه به نماد معامالتي 
تس��ه ۹۸۰۷ )اوراق تس��هيالت مسكن 
صادره در مهر امس��ال( تعلق داش��ت. 
در س��اير نمادهاي معامالتي نيز ميزان 
عرضه برگه ها به دو تا هشت هزار برگه 
مي رس��يد. ميانگين قيمتي نماد تس��ه 
۹۸۰۷، ۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان كش��ف 
قيمت شده و اين بازه قيمتي در حدود 

۱۸ نماد معامالتي تكرار شده بود.
همچنين صف خريد متقاضيان دريافت 
اوراق تسهيالت مسكن به تدريج در حال 
افزايش بود و در بيشتر نمادهاي معامالتي 
استقبال خوبي از خريد اين برگه ها صورت 
گرفت.نمادهاي تملي )اوراق تس��هيالت 
مسكن بانك ملي( نيز در معامالت ديروز 
با اندكي افزايش به حدود ۱۹ هزار تومان 
رسيد كه نسبت به هفته هاي گذشته كه 
به كمتر از ۱۴ هزار تومان كاهش داشت، از 

رشد نسبتا مناسبي برخوردار شد.
به نظر مي رس��د افزايش سقف سني 
بنا براي اختصاص سقف تسهيالت خريد 
مسكن )۱۴۰ ميليون تومان براي زوجين 
و ۹۰ ميليون تومان براي متقاضيان فردي 
در تهران( از س��وي بانك مسكن از ۲۰ به 
۲۵ سال و همچنين اختصاص بخشي از 
اين تسهيالت به واحدهاي مسكوني ۲۵ تا 
۳۰ ساله، تاثير بسزايي در افزايش استقبال 

از دريافت وام مسكن داشته است.

محدوديت ۱۶۰ برگه اي خريد اوراق تسهيالت مسکن

تسه گران شد
خبر

آگهي قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

براب��ر آراء ص��ادره هیات/ هیات هاي موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي شهرستان لنگرود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضابه 
منظ��ور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله15روز در روزنامه هاي 
محلي و سراسري آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات س��ند مالکیت صادر خواهدشد صدور سند مالکیت مانع از 

مراجع متضرر به مراجع ذیصالح قضایي نمي باشد.
شهر

1- خانم زري مجیدي چافي فرزند عبدالمجید به صورت ششدانگ 
عرص��ه یک باب س��اختمان به مس��احت 88/582 مترمربع به پالک 
12فرعي از 477 اصلي مفروز. از اصلي مذکور واقع در شهر لنگرود 

بخش 15 گیالن
2- خان��م حواء کریمي پور بارکوس��رائي فرزند علي به صورت یک 
قطعه زمین مش��تمل برساختمان به مساحت 135/32 متر مربع به 
پ��الک یک فرع��ي از 544 اصلي مفروز از اصلي 543 و 544 واقع در 

شهر لنگرود بخش 15گیالن
3- آقاي محمد خادم نخجیري فرزند جعفر به صورت سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 16،44 شش دانگ مترمربع 
به پالک یک فرعي 1580 اصلي مفروز از اصلي مذکور واقع در شهر 

لنگرود بخش 15 گیالن
4- آقاي س��یدمحمد میرموسوي بارکوسرایي فرزند سیدحسین به 
صورت ش��ش دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بریک باب ساختمان به 
مساحت 112/67 متر مربع به پالک 139 فرعي از 1799 اصلي مفروز 

از 48 و 51 و 52 و 53 تجمیعي واقع در شهرلنگرود بخش 15 گیالن
قریه درب مسجدسنگ اصلي یک

1- آقاي علي اکبرزاهدي شلماني فرزند محمدرضا به صورت شش 
دانگ یک قطعه زمین مشمل بر ساختمان با حق عبور از پالک 308 
فرعي از سنگ اصلي یک به مساحت 29/32 مترمربع به پالک 2967 
فرعي از یک اصلي مفروز ازیک اصلي مذکور واقع درش��هرلنگرود 

بخش 15گیالن
قریه لیالکوه سنگ اصلي هفت

1- آقاي سیدمحمد میرسیار فرزند سیدابوطالب به صورت شش 
دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان به مس��احت 119/51 
مترمربع به پ��الک 2449 فرعي از7 اصلي مفروز ازپالک 798 واقع 

در قریه لیالکوه بخش 15 گیالن
2- آقاي ابوالفضل لطفي فرزند رمضانعلي به صورت ش��ش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 405/93 مترمربع 
ب��ه پ��الک 2456 فرعي از 7 اصلي مفروز از پ��الک 11واقع در قریه 

لیالکوه بخش 15گیالن
قریه دکانبرک سنگ اصلي هشت

1- آقاي حسین صفري راد فرزند مهدي به صورت شش دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر یک باب ساختمان به مساحت 9237، مترمربع 
به پالک 2914 فرعي از هشت اصلي مفروز از پالک 5 واقع در قریه 

دکان برک بخش 15گیالن
قریه کومله سنگ اصلي چهارده

1- آقاي رضا اس��ماعیلي فرزند اسماعیل به صورت شش دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل برس��اختمان به مساحت 293/16 مترمربع به 
پ��الک 5323 فرعي از14اصلي مف��روز ازپ��الک 489 واقع درقریه 

کومله بخش 15گیالن
2- آقاي عظیم قانع مالطي فرزند صفر و خانم کبري صدیقبیجار پس 
فرزند علي)مشاعا و بالسویه( فرزند علي به صورت شش دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل برس��اختمان به مساحت 183/71 مترمربع به 
پ��الک 5336 فرعي از 14 اصلي مفروز ازپالک 2141 واقع در قریه 

کومله بخش 15گیالن
قریه دریاسر سنگ اصلي پنجاه ویک

1- آقاي فریدون نوین دریاسري فرزند مختار به صورت شش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 134/43 مترمربع 
به پالک 5747 فرعي از 51 اصلي مفروز ازپالک 730 واقع در قریه 

دریاسر بخش 15 گیالن 
2- آقاي حس��ین میررضا فرزند عطااله به صورت ش��ش دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 356 مترمربع به پالک 
5762 فرعي از 51 اصلي مفروز از پالک 730 واقع در قریه دریاسر 

بخش 15گیالن
قریه کیاکالیه سنگ اصلي پنجاه وسه

1- آقاي محمد اکبردوست فرزند قربان به صورت شش دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 175 مترمربع به پالک 
5977 فرع��ي از53 اصلي مفروز ازپالک 205 واقع در قریه کیاکالیه 

بخش 15گیالن
2- خانم مرضیه فداکار فرزند حس��ین به صورت ش��ش دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر س��اختمان به مساحت 196/41مترمربع به 
پ��الک 5978فرعي از 53 اصلي مفروز از پ��الک 221 واقع در قریه 

کیاکالیه بخش 15 گیالن
قریه چالکیاسر سنگ اصلي پنجاه و چهار

1- آقاي رامین حس��ن نیا رودپش��تي فرزند محمد علي به صورت 
شش دانگ قسمتي از یک باب ساختمان جهت الحاق به پالک 1103 
به مساحت 43متر مربع به پالک 7968 فرعي از 54 اصلي مفروز از 

پالک 116 واقع درقریه چالکیاسر بخش 15 گیالن.

2- حسین محمدي نژاد رودباري فرزند رحمان به صورت شش دانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل برساختمان به مساحت 145/39مترمربع 
ب��ه پالک 7969 فرع��ي از 54اصلي مفروز ازپ��الک 9 واقع در قریه 

چالکیاسر بخش 15گیالن
3- آقاي محسن نجفي چالکیاسري فرزند محمد به صورت شش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 110/64 مترمربع 
ب��ه پالک 7970 فرع��ي از 54 اصلي مفروز از پالک 19واقع در قریه 

چالکیاسربخش 15گیالن
قریه موبندان سنگ اصلي پنجاه وشش

1- خانم مریم بامداد فرزند اکبر به صورت ش��ش دانگ یک قطعه 
زمین مش��تمل برساختمان به مس��احت 150/57مترمربع به پالک 
4419 فرع��ي از س��نگ اصل��ي 56 مفروز از پ��الک 8 واقع در قریه 

موبندان بخش 15 گیالن
2- آقاي اسماعیل تودمند فرزند محمدتقي به صورت شش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 98/49 مترمربع به 
پالک4420فرعي از سنگ اصلي 56 مفروز از پالک 39 واقع در قریه 

موبندان بخش15گیالن
3- آقاي مهران صادق نیا فرزند محمدکاظم به صورت شش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 183/53مترمربع به 
پالک 4421 فرعي از سنگ اصلي 56 مفروز از پالک 39 واقع در قریه 

موبندان بخش 15 گیالن
4- خانم صغري دلس��وز دیوشلي فرزند محمد رمضان به صورت 
شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب ساختمان به مساحت 
107/48 مترمربع به پالک 4422 فرعي ازس��نگ اصلي56 مفروز از 

پالک30 واقع در قریه موبندان بخش 15گیالن.
5- آقاي سعید جهانشاه وش فرزند علي حسین به صورت شش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 169/81 مترمربع به 
پالک 4423 فرعي ازسنگ اصلي 56 مفروز از پالک 11 واقع در قریه 

موبندان بخش15گیالن 
قریه بازارده سنگ اصلي پنجاه و هفت

1- آقاي حسین حسني در گاهي فرزند ابراهیم به صورت شش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 84/97 مترمربع به 
پالک 954 فرعي از سنگ اصلي 57 مفروز از پالک پنج واقع در قریه 

بازارده بخش 15 گیالن
قریه متعلق محله سنگ اصلي شصت و چهار

1- آقاي قاسم متولي نالکیاشري فرزند امیرعلي به صورت شش دانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل بریک باب ساختمان به مساحت 118/11 
مترمربع به پالک 1547 فرعي از سنگ اصلي 64 مفروز ازپالک 109 

واقع در قریه متعلق محله بخش 15گیالن
2- آقاي قاسم متولي نالکیاشري فرزند امیرعلي به صورت شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 103/75مترمربع به پالک 1548فرعي 
ازس��نگ اصلي 64 مف��روز ازپالک 109 واق��ع در قریه متعلق محله 

بخش 15 گیالن

3- آقاي اس��معیل نوروزي پیشکلجان فرزند محمدعلي به صورت 
شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 150/51 
مترمربع به پالک 1549 فرعي ازسنگ اصلي 64 مفروز از پالک 35 

واقع در قریه متعلق محله بخش 15گیالن
4- موسي مداح فرزند علي به صورت شش دانگ یک قطعه زمین 
مش��تمل برساختمان به مس��احت 156/92مترمربع به پالک 1550 
فرع��ي ازس��نگ اصلي 64 مفروز از پ��الک 133واقع در قریه متعلق 

محله بخش 15گیالن
قریه درویشانبر سنگ اصلي شصت و پنج

1- آق��اي مهدي پژمان الکمه س��ري فرزند محمدرضا به صورت 
شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 113/47 
مترمربع به پالک 3798 فرعي از سنگ اصلي 65 مفروز از پالک یک 

واقع در قریه درویشانبر بخش 15 گیالن
2- خانم مریم قدرتي دیزبني فرزند حس��ین به صورت شش��دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 72/93 مترمربع به 
پالک  3799 فرعي از سنگ اصلي 65 مفروز ازپالک یک واقع درقریه 

درویشانبر بخش 15 گیالن
3- آقاي علي اکبرطوافي فرزندحس��ن و خان��م مریم اصغرپور بار 
کوس��رائي فرزند حسین )مشاعا وبالس��ویه( به صورت شش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 02/128 مترمربع 
به پالک 3800 فرعي از سنگ اصلي 65 مفروز از پالک یک واقع در 

قریه درویشانبر بخش 15 گیالن
قریه چاف سنگ اصلي یکصدهشتادو چهار

1- خانم پدیده و پرنیان جملگي بلوري زاده فرزندان عبدالحس��ین 
)مشاعاوبالسویه( به صورت شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 769/8 مترمربع به پالک 5294 فرعي از سنگ 

اصلي 184 مفروزاز پالک 30 واقع در قریه چاف بخش 15 گیالن 
2- خانم آرزو فارابي فرزند پرویز به صورت شش دانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بریک باب ساختمان به مساحت 679/48 مترمربع به 
پالک 5559 فرعي از س��نگ اصل��ي 184مفروز از پالک یک واقع در 

قریه چاف بخش 15گیالن 
3- آقاي حسین خوشحال رودپشتي فرزند ولي به صورت شش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 228/26 مترمربع 
به پالک 5560 فرعي از سنگ اصلي 184 مفروز از پالک یک واقع در 

قریه چاف بخش 15گیالن 
4- آقاي حسن فرهمندپور فرزند حسین به صورت شش دانگ یک 
قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 909/94 مترمربع به 
پالک 5561 فرعي از س��نگ اصل��ي 184مفروز از پالک یک واقع در 

قریه چاف بخش 15 گیالن
تاریخ انتشار نوبت اول: روز دوشنبه مورخ 1398/08/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه مورخ 1398/08/27
 محمدرضا فروهي - رییس ثبت اسناد و امالک

 شهرستان لنگرود 

يك كارشناس بازار سرمايه گفت: شركت هاي صادرات محور 
همچنان جا براي رشد دارند و در صورت رعايت موازين حاكم در 

بورس همسو با بازار رشد خواهند كرد.
مهدي كباري به روند حاكم در معامالت بورس اش��اره و بيان 
كرد: شاخص بورس در بازار سرمايه از ابتداي سال تا زماني كه به 
كانال ۳۳۰ هزار واحد ورود كرد حدود ۸۰ درصد رشد داشت و با 

بازدهي مثبت همراه شد.
وي به داليل متعددي كه بر اين رخداد مهم اقتصادي تاثيرگذار 
بود تاكيد كرد و گفت: ركود حاكم در بازارهاي موازي مانند مسكن، 
طال، ارز و خودرو به ش��دت بر روند بازار سرمايه موثر است. دولت 
با ورود همتي )رييس بانك مركزي( قادر به كنترل قيمت ارز بود 
كه اين موضوع بالطبع زمينه كنترل قيمت طال و سكه كنترل را 

فراهم كرد.
كباري با بيان اينكه قوه قضاييه در رش��د قيمت دالر و سكه 
نقش مثبتي را ايفا كرد، اظهار داشت: ورود رييس قوه قضاييه به 
بازار دست افراد و نهادهايي كه مبناي نگاه شان به بازار سوداگري 

بود را كوتاه كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: بازار مسكن و خودرو 
در چند ماه گذشته به حدي با رشد قيمتي همراه بودند كه بازار 
ديگر بيش از اينها كشش افزايش قيمت را ندارد و انتظار اين است 

كه تا پايان سال شاهد كاهش قيمت مسكن در بازار باشيم.
وي گفت: رشدي كه تا چند وقت گذشته در ساير بازارها شاهد 
بوديم در بازار سرمايه رخ نداد و حجم گسترده اي از نقدينگي بنا بر 

داليل مختلفي به سمت بازار سرمايه ورود كرد.
كباري افزود: در ابتدا ارزش جايگزيني شركت ها به دليل افزايش 
نرخ دالر باعث جذابيت ورود سرمايه هاي در اختيار سرمايه گذاران 

به اين بازار شد.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: زماني كه سرمايه گذاران جديد 
اقدام به خريد سهم در بورس مي كنند ورود پول هاي جديد به بازار 

سرمايه مي تواند بر روند بازار تاثيرگذار باشد.
رشد پرش�تاب ش�اخص بورس در 6 � ماه نخست 

سال
كباري با تاكيد بر هدايت ورود نقدينگي هاي سرگردان به بورس 
گفت: رشد ۸۰ درصدي شاخص بورس در شش ماه نخست سال 
پرشتاب بود كه اين امر باعث شد تا سرمايه اكثر مردم در اقصي نقاط 

كشور وارد بازار سرمايه شود.
وي موضوع تجديد بر ارزيابي دارايي شركت ها از ديگر عوامل 
تاثيرگذار بر روند شاخص بورس و توجه مردم به اين بازار دانست 
و اظهار داشت: براساس صحبت هاي صورت گرفته گروه خودرو و 
بانكي ها با افزايش سرمايه همراه خواهند شد كه تحقق اين موضوع 
عالوه بر كاهش قيمت سهام باعث جذابيت سرمايه گذاران براي 

خريد سهم مي شوند.
اين كارشناس بازار سرمايه توصيه خود به سهامداران را اينگونه 
بيان كرد: افرادي كه براي نخستين بار به بازار ورود پيدا مي كنند اگر 
علم به اين كار را ندارند و فقط مي خواهند براي كوتاه مدت در بازار 
سرمايه گذاري كنند بهتر است سرمايه هاي خود را وارد صندوق هاي 
سرمايه گذاري يا شركت هاي سبدگردان كنند كه توسط افراد حرفه اي 

مديريت مي شوند.
وي معتقد است افرادي كه مي خواهند به صورت بلندمدت در 
بازار سرمايه حضور داشته باشند بايد مقدمات سرمايه گذاري در 
اين بازار را آموزش ديده باشند، نبايد تحت تاثير هيجانات موجود 
در بازار قرار بگيرند و فقط از طريق شايعات اقدام به سرمايه گذاري 

در يك سهام نكنند.
به گفته كباري، سرمايه گذاران بهتر است پول خود را در صنايع 
مختلف سرمايه گذاري كنند و نبايد كل سرمايه هاي خود را وارد 

يك صنعت خاص كنند.

رشد 107 درصدي شاخص بورس در سال 92 �
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در سال ۹۲ شاهد 
رشد و بازدهي ۱۰۷ درصدي شاخص بورس بوديم اما بعد از آن 
بازار در يك ركود چند ساله قرار گرفت و پول هايي كه به صورت 
غيرعلمي وارد سرمايه گذاري در برخي سهام ها شدند ضررهاي 

هنگفتي را به سرمايه گذاران وارد كردند.
وي معتقد است بازار سرمايه بازار كوتاه مدت نيست بلكه سود 

به صورت بلندمدت در اختيار سهامداران قرار مي گيرد.
كب��اري دليل اقبال كم س��هامداران براي س��رمايه گذاري 
در صندوق هاي س��رمايه گذاري را اينگون��ه بيان كرد: با توجه 
به اينكه تبليغات چندان موث��ري براي اين صندوق ها صورت 
نگرفت��ه بنابراين براي صاحبان صندوق جذابيت چنداني براي 

ورود مشتري به اين صندوق ها وجود ندارد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: به دليل مديريت اين 
صندوق ها توس��ط تحليلگران زبده رشد و بازدهي خوبي را در 
اختيار سهامداران قرار مي دهند، اما به دليل كمبود مديريت، اين 

صندوق ها چندان بين مردم جا نيفتاده است.
وي گفت: با ورود مردم به سمت صندوق هاي سرمايه گذاري 
تاح��دودي از ورود هيجان��ي م��ردم به بازار س��رمايه و ايجاد 

هيجان هاي كاذب در بازار كاسته خواهد شد.
كباري اظهار داش��ت: با توجه به نظارت س��ازمان بورس و 
نهادهاي سرمايه گذاري بر نحوه سرمايه گذاري در اين صندوق ها، 
سرمايه ها فقط در يك صنعت خاص سرمايه گذاري نمي شوند كه 

اين امر موجب افزايش بازدهي سرمايه افراد خواهد شد.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اگر مردم سرمايه هاي خود 
را به س��مت اين صندوق ها بياورند ديگر شاهد رفتار هيجاني 

سرمايه گذاران در زمان ركود و اوج بازار نخواهيم بود.

كباري بيان كرد: اگر ثبات در بازار س��رمايه حاكم ش��ود و 
معامالت از هيجان به دور باشند به طور حتم فرهنگ سهامداري 

در كشور قوت خواهد گرفت.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه اگر دولت قادر 
به كنترل بازارهاي موازي باش��د خواه ناخواه افس��ار وضعيت 
نقدينگي كشور به سمت بازار سرمايه مي آيد، گفت: نكته اي كه 
به وضعيت بازار سرمايه و رشد شاخص بورس بهبود مي بخشد 
بحث تنش هاي سياسي است كه اگر تنش و تحريم ها كاهش يابد 

شركت هاي صادرات محور رشد خوبي را تجربه خواهند كرد.
وي گفت: صنايع پتروش��يمي، پااليش��ي و فلزات اساسي 
درص��د بااليي از معامالت ب��ازار را به خود اختصاص دادند كه 
طبق محاس��بات صورت گرفته ح��دود ۷۰ درصد از بازار را به 

خود اختصاص داده اند.
توجه به حفظ نقدينگي در بازار سرمايه � 

كباري اظهار داش��ت: اگر بحث تنش سياس��ي و تحريم ها 
كاهش يابد به طور حتم ش��اخص ب��ورس به كانال ۴۰۰ هزار 

واحد ورود پيدا مي كند.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: جذب نقدينگي مهم 
است اما حفظ نقدينگي در اين بازار از ديگر مسائل مهمي است كه 
بايد به آن توجه كرد، بازار بايد به حدي براي مردم جذاب باشد كه 

به دنبال سرمايه گذاري كوتاه مدت در اين بازار نباشند.
وي خاطرنشان كرد: نهادهاي مالي و سازمان بورس بايد وقت 
بگذارند تا از طريق جلوگيري از رشد هيجاني سود معقولي از 

معامالت در اختيار مردم قرار گيرد.
كباري با بيان اينكه در صورت وجود شفافيت اطمينان مردم 
به بورس بيشتر خواهد شد، افزود: شفافيت از جمله مسايل مهم 
در بازار تلقي مي شود كه سازمان بورس به دليل تجربيات تلخي 
كه در اين زمينه داش��ته اكنون ب��ه خوبي عمل كرده تا ديگر 

شركت ها اطالعات نادرست را به بازار ارائه ندهند.

دورنمای مثبت شركت هاي صادرات محور در بورس 
دیدگاه
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تعطيلي مغازه هاي بازار بزرگ تهران 
فارس- بسياري از مغازه هاي بازار بزرگ تهران ديروز تعطيل شد. در همين 
خصوص دبيركل جامعه انجمن هاي اسالمي بازار و اصناف كشور گفت: كسب وكار 
احتياج به آرامش دارد و اگر آرامش نباشد و وضعيت مبهم باشد، صاحبان كسب وكار 
ترجيح مي دهند كه فعاليت خود را تعطيل كنند. اين در حالي است كه بازاريان هيچ 
اعتراضي ندارند و در كنار نظام و واليت هستند اما نگران امنيت خود به دليل حضور 
افراد بيگانه و خرابكار هستند.احمد كريمي اصفهاني با بيان اينكه بيش از ۵۰ درصد از 
مغازه هاي بازار بزرگ تهران باز است و فعاليت عادي و روزانه خود را ادامه مي دهند، 
اظهار كرد: حدود ۴۰ درصد از مغازه هاي بازار بزرگ تهران از فعاليت امتناع كردند 
چرا كه اين كسبه و بازاريان نگران امنيت خود هستند و به همين دليل مغازه هاي 
خود را تعطيل كرده اند. اين در حالي است كه قطعا در صورتي كه اطمينان كامل 
از امنيت خود براي ادامه فعاليت به دست آورند مغازه ها را باز و فعاليت روزانه خود 
را آغاز مي كنند. دبيركل جامعه انجمن هاي اسالمي بازار و اصناف كشور با اشاره 
به حضور تعدادي بيگانه و اغتشاشگر در بازار كه امنيت مردم و كسبه را به خطر 
انداخته اند، گفت: بازاريان از اين وضعيت و خسارات وارد شده ناراضي هستند  و 

آن را محكوم مي كنند.

واردات مرغ كليد خورد
ايلن�ا- با وجود توان توليد ۸۰۰ ه��زار تني مرغ براي صادرات، وزارت صمت 
واردات ۴۵ ه��زار تن از اين محص��ول را مصوب كرد. نايب رييس كانون انجمن 
صنفي مرغداران كشور  با بيان اين مطلب گفت: وزارت صمت اعالم كرده است كه 
نيازمند ۷۰ هزار تن مرغ براي تامين ذخاير استراتژيك هستيم.  حبيب اسداهلل نژاد 
در پاسخ به سوالي درباره اينكه وزارت صمت، توليد ناكافي داخلي را دليل تصويب 
واردات مرغ عنوان كرده است، گفت: بي برنامگي در توليد و عرضه موجب شده 
بازار مرغ هميشه دچار نوسان و ناهماهنگي باشد.وي با تاكيد بر اينكه اقدام به 
صادرات، پاك كردن صورت مساله است، افزود: وزارت صمت هميشه به جاي حل 
مساله، صورت مساله را پاك كرده  است و اين موضوع درباره بخش كشاورزي بيشتر 
خود را نشان مي دهد. اسداهلل نژاد خريد مرغ با قيمت مناسب براي تامين ذخاير 
استراتژيك را راهكار جايگزين واردات دانست. اسداهلل نژاد دليل خودداري مرغداران 
از تحويل مرغ خود به شركت پشتيباني را قيمت غيرواقعي خريد و قراردادهاي 

غيرمنصفانه عنوان كرد.

كاهش قراردادهاي تجاري با تصويب اليحه تجارت
فارس- به گفته برخي از اقتصاددانان، اليحه تجارتي كه تصويب شده هيچ 
توجهي به مباحث اقتصادي و تجاري نداشته است و ادامه بررسي آن بايد متوقف 
شود. در همين رابطه اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا گفت: اين اليحه 
باعث مي شود قراردادهاي تجاري به حداقل برسد و حجم فعاليت هاي اقتصادي در 
جامعه كاهش يابد.حسين راغفر در واكنش به تصويب كتاب اول اليحه تجارت در 
مجلس گفت: قانون تجارت، قانوني است كه حاوي سنت هاي تجاري يك كشور 
اس��ت بنابراين نمي شود تغيير اين سنت ها را يك شبه و يا در يك يا دو جلسه 
چند ساعته تصويب كرد.  وي در ادامه با بيان اينكه بررسي هاي اين اليحه دقيق 
نبوده است، اظهار كرد: در بعضي موارد، اين اليحه عمدتا ترجمه قوانين تجارت 
خارجي است كه معلوم نيست اينها امكان تحقق در داخل دارد يا خير. همچنين 
اين اليحه اي كه تصويب شده هيچ توجهي به مباحث اقتصادي و تجاري نداشته 
و بيشتر از جنبه حقوقي به آن نگاه كرده است.به گفته وي، اين اليحه بسياري از 
مباحث مورد اختالف بين طرفين يك قرارداد را مسكوت گذاشته و آنها را به نظر 
قاضي واگذار كرده است. اين موجب مي شود كه شكايات گسترده اي بين طرفين 
رخ داده و امكان سوءاستفاده فراهم شود. عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا با اشاره 
به ايجاد شدن دعاوي فراوان، پس از اجرا شدن اليحه تجارت گفت: با اجرا شدن 
اين اليحه در شرايط كنوني اقتصادي، تعداد پرونده هاي دستگاه قضايي چندين 
برابر خواهد شد و با توجه به اينكه قوه قضاييه در شرايط كنوني با مشكل مواجه 
است اين سبب خواهد شد كه بسياري از قوانين نقض شود، قراردادهاي تجاري به 

حداقل برسد و حجم فعاليت هاي اقتصادي در جامعه كاهش يابد.

معافيت ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد حذف نشود
ايرنا- موضوع حذف معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در روزهاي اخير 
بر سر زبان ها افتاده است. در همين خصوص  معاون توليد، صادرات و فناوري مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي بيان كرد: گويي بعضي مسووالن در ديگر دستگاه هاي اجرايي موفقيت 
در حوزه فعاليت خود را به هر قيمت در اولويت قرار داده و با كنار گذاشتن تفكر جامع، 
زمينه هاي نارضايتي هاي اجتماعي را ايجاد مي كنند. اكبر افتخاري گفت: همان طور كه 
مي دانيم، ماليات بر ارزش افزوده مستند به قانوني دريافت مي شود كه در سال ۱۳۸۷ به 
تصويب رسيده و در بند سوم از ماده ۵۲ همين قانون، مناطق آزاد مستثني از پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده شده اند.به گفته وي در خصوص حفظ يا حذف معافيت از ماليات 
بر ارزش افزوده، توجه به كل اين قانون به صورت يكپارچه مي تواند راهنماي خوبي براي 
تصميم گيري باشد. افتخاري ادامه داد: اگر به لحاظ حقوقي معافيت از ماليات بر ارزش 
افزوده مناطق آزاد مخالف با بند ۹ اصل سوم قانون اساسي است، آيا ساير معافيت هاي 
مندرج در همين قانون مغاير با اين بند نيستند؟معاون توليد، صادرات و فناوري مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي معتقد است اگر به نظر برخي كارشناسان مشكالت گمركي در 
اين حوزه به وجود آمده، حل آن در حوزه اختيارات سازمان هاي منطقه آزاد نيست زيرا 
تشكيالت سازماني آنها با گمرك ايران متفاوت است و براساس قانون وظايف متفاوتي 
دارند. وي با اشاره به سياست هاي اعمال شده در ديگر كشورها به ويژه كشورهاي همسايه 
اظهار كرد: در اين كشورها شاهد اعمال معافيت ها و مزيت هاي به مراتب بيشتر هستيم 
كه اين مساله مويد جهانشمول بودن چنين سياست هايي در تشويق سرمايه گذاران به 

خصوص در كشورهاي در حال توسعه است.

»جهان صنعت«- بعد از اجراي سياست هاي خبر
دولت در زمينه اص��الح قيمت بنزين، نگراني 
مردم از بابت افزايش قيمت كاالها به خصوص 
كاالهاي اساسي افزايش يافته است. اگرچه اين 
نگراني از نگاه مسووالن بي مورد است اما با توجه 
به نابساماني موجود در بازار استان هاي مختلف، 
اين نگراني اصال عجيب به نظر نمي رس��د. در 
واقع بازار كاالهاي مورد نياز مردم طي ماه هاي 
اخير به بهانه هاي مختلف از جمله افزايش قيمت 
دالر با چنان تكانه هاي عجيب و غريبي روبه رو 
شده است كه به طور حتم افزايش قيمت بنزين 
نيز مي تواند گراني هاي جديدي را در اين بازار 
با خود به همراه بياورد. نكته قابل تامل اينكه با 
توجه به تنش هاي ايجادشده طي يكي دو روز 
اخير دالر نيز بار ديگر با روند افزايش��ي روبه رو 
ش��ده و به ۱۳ هزار تومان رسيده است. بر اين 
اساس نمي توان از تاثير تغييرات پيش آمده در 

بازار چشم پوشي كرد.
 اين در حالي اس��ت كه گفته مي ش��ود  با 
تمهيدات انديشيده شده به اندازه كافي كاالي 
اساسي به كشور وارد شده و كمبودي از لحاظ 
تامي��ن كاال هاي موردنياز مردم وجود ندارد. اما 
آنچه انتقاد مردم را به دنبال داش��ته اس��ت، به 
آش��فتگي موجود در بازار برمي گ��ردد. در واقع 
هر اندازه كه مسووالن به متخلفان و دالالن در 
حوزه افزايش قيمت كاالها هشدار بدهند فايده 
چنداني ن��دارد و در نهايت تغيير قيمت اتفاق 
خواهد افتاد چرا كه بنيان اقتصاد در كشور ما با 
مشكل مواجه است و آن طور كه خود كارشناسان 
مي گويند، بگير و ببند و جريمه هاي در نظر گرفته 
شده براي مقابله با گراني تاكنون كارايي زيادي 
نداشته است.  به گفته صاحب نظران اقتصادي، 
بازار تنها در شرايطي مي تواند به تعادل برسد كه 
بدون دخالت دولت در قيمت گذاري و بر محور 
عرض��ه و تقاضا پيش رود. اما با توجه به اينكه 
بازار كاالهاي اساس��ي طي س��ال هاي گذشته 
با كنترل هاي دس��توري بي نتيجه پيش رفته 
اس��ت، در حال حاضر با بازاري روبه رو هستيم 
ك��ه بي هدف به راه خ��ود ادامه مي دهد و ضرر 
و زيان مصرف كننده و توليدكننده را به دنبال 

داشته است.
نگراني مردم  � 

به همين دليل است كه تصميم ناگهاني دولت 
در زمينه اصالح قيمت بنزين انتقادهاي فراواني 
را از سوي مصرف كنندگان به دنبال داشته است. 
اگرچه برخي كارشناسان  معتقدند سهميه بندي 
سوخت اقدامي بجا و مناسب بوده كه بايد خيلي 
زودتر از اينها انجام مي شد اما با توجه به اينكه 
ب��ازار مطابق وعده وعيدهاي مس��ووالن پيش 
نمي رود، نگراني هاي زيادي طي روزهاي گذشته 
ايجاد شده كه چندان بيراه هم نيست. گشت و 
گذاري در بازار نشان مي دهد كه نابساماني هاي 
جديدي در بازار كاالهاي اساسي شكل گرفته 
اس��ت. آنطور كه مردم مي گوين��د، اين روزها 
فروشندگان از مصرف كنندگان مي خواهند كه 
كاالهايي مثل برنج و روغن را به ميزان بيشتري 
بخرند چراكه افزايش قيمت بنزين به طور حتم 
سبب افزايش قيمت اين كاالها و حتي كمبود 

آن خواهد شد.
بنابراين با وجود اينكه گفته مي شود در حالت 
طبيعي قيمت بنزين نبايد روي قيمت ساير اقالم 
تاثيري داش��ته باشد اما با توجه به بي حساب و 

كتاب بودن بازار كاالهاي اساسي در كشور ما و 
همچنين جو رواني پيش آمده طي روزهاي اخير، 
رويارويي با گراني هاي جديد بسيار نزديك به نظر 
مي رسد.  بر همين اساس رهبر معظم انقالب در 
اين خصوص به مسووالن هشدار داد و اعالم كرد: 
»مسووالن هر چه مي توانند دقت و مراقبت كنند 
تا مشكالت اين طرح ]سهميه بندي بنزين[ براي 
مردم هر چه ممكن است كم شود. حاال من در 
تلويزيون ديدم كه بعضي از مس��ووالن آمدند 
گفتن��د كه ما مراقبيم ك��ه اين افزايش قيمت 
موجب افزايش قيمت اجناس و كاالها نش��ود. 
خب بله اين مهم اس��ت، چون در حال حاضر 
گراني هست. بنا باشد باز اضافه بشود ، اين براي 
مردم خيلي مشكالت درس��ت مي كند و بايد 

مراقبت كنند.«
تالش براي تثبيت قيمت ها  � 

در همين راستا وزير صنعت، معدن و تجارت 
با بيان اينكه  هر گونه افزايش قيمت كاال به بهانه 
افزايش نرخ بنزين تخلف است، گفت: در حال 
حاضر از حيث وجود كاالهاي مصرفي و مورد نياز 
كش��ور در شرايط خوبي به سر مي بريم و قطعا 
كمبودي وجود ندارد و جاي نگراني براي مردم 
نيست. رضا رحماني اظهار كرد:  در حوزه صنعت 
بيشترين تاثيرپذيري از يارانه حامل هاي انرژي به 
گازوييل مربوط مي شود كه خوشبختانه دولت 

افزايشي براي آن در نظر نگرفته است.
رحماني تصريح كرد: براي صيانت از حقوق 
مردم و جلوگيري از سوءاس��تفاده گري برخي 
س��ودجويان، پس از اصالح ن��رخ بنزين مقرر 
كرده ايم كه هيچ افزايش نرخي در كاالها نبايد 
داشته باشيم و با اين حال هر گونه افزايش قيمت، 

تخلف محسوب مي شود.
وزي��ر صمت گف��ت: اقتصاد كش��ور دچار 
مشكالت س��اختاري است و در حوزه كاالهاي 
اساس��ي واردات زي��ادي داش��ته ايم. رحماني 

خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر ۲۵ درصد از 
رديف كاالهاي وارداتي به كشور ممنوع شده و 
آن هم به دليل بي كيفيت بودن نسبت به توليدات 
داخلي اس��ت.وزير صمت افزود: سياست كالن 
ما، كنترل واردات، مبارزه با قاچاق و ممنوعيت 
واردات كاالهايي اس��ت كه مشابه آن در داخل 
توليد مي شود.رحماني گفت: اگر جايي كااليي 
به ميزان كافي توليد شود و واردات آن را ممنوع 
نكرديم مردم مي توانند به ما اطالع بدهند و در 
صورت اثبات، از واردات آن جلوگيري مي شود.

اين مقام مسوول افزود: برنامه تثبيت قيمت ها 
ادامه دارد و مهمترين كار ما اين است كه جلوي 

دالل بازي را بگيريم.
افزايش قيمت نداشتيم  � 

در اين خصوص همچنين رييس س��ازمان 
صمت استان تهران با بيان اينكه در هيچ كااليي 
افزايش قيمت نداش��ته ايم، گفت:  اجازه گراني 
نمي دهيم.  يداهلل صادقي در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: نظ��ارت ويژه بر فرآيندهاي تامين، 
توزيع و فروش كاال برقرار بوده و بر ش��بكه هاي 

فروش و خرده فروشان نظارت مي كنيم.
وي ادام��ه داد: اين نظارت ها همچنان ادامه 
داشته و به محض آنكه گزارشي دريافت و تغيير 
قيمت كااليي احساس شود، فورا به آن رسيدگي 
شده و اجازه افزايش قيمت به آن نخواهيم داد. 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران تاكيد كرد: تاكنون تغيير قيمتي در سطح 
بازار گزارش نش��ده است. در واقع هيچ افزايش 
قيمتي در كاالهاي اولويت دار كه حدود ۱۰۰ قلم 

و مايحتاج مردم هستند ايجاد نشده است.
وي خاطرنش��ان ك��رد: ب��ه ان��دازه كاف��ي 
ذخيره س��ازي كاال ص��ورت گرفت��ه و در هيچ 
كاالي��ي كمب��ود وجود ندارد ضم��ن اينكه در 
ص��ورت نياز و براي كنترل بازار اين ذخاير وارد 

بازار خواهد شد.

توليدكنن�دگان ح�ق افزايش قيمت  � 
ندارند

همچنين در راس��تاي جلوگيري از افزايش 
نابساماني هاي موجود در بازار، هرگونه افزايش 
قيمت براي توليدكنندگان ممنوع شد. در همين 
خصوص  قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت 
در امور بازرگاني گفت: با ابالغيه سازمان حمايت 
هرگونه افزايش قيمت كاال براي توليدكنندگان 
ممنوع شد. اتاق بازرگاني نيز از اين طرح حمايت 

مي كند.
حسين مدرس خياباني اظهار كرد: به دنبال 
برگزاري سومين جلسه ويژه ستاد تنظيم بازار 
با تمرك��ز بر مبادي توليد و تامي��ن كاال، قرار 
ش��د كه با مصوبه هيات رييس��ه اتاق بازرگاني 
به تم��ام توليدكنندگان و تامين كنندگان كاال 
ابالغ ش��ود كه از هرگون��ه افزايش قيمت كاال 
خودداري كنند، ضمن آنكه س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز اين موضوع 

را ابالغ كرده است.
بر اين اساس دبير كانون انجمن هاي صنايع 
غذايي با اش��اره به جلسه توليدكنندگان براي 
كنترل قيمت كاالها گفت: درگيري ها آسيبي 
به مراكز صنعتي وارد نكرده است. كاوه زرگران 
اظهار كرد: در اين جلس��ات تاكيد ش��د كه بر 
قيمت گذاري و توزيع كاالها و همچنين سامانه 

انبارها نظارت جدي صورت گيرد.
وي گفت: در اين جلسه بر كنترل قيمت ها 
تاكيد شد، هر چند بنزين در بسياري از محصوالت 
به عنوان يك مولفه توليدي يا توزيعي محسوب 
مي شود و در واقع تغيير قيمت بنزين در قيمت 

تمام شده كاالها موثر خواهد بود.
زرگران تصريح كرد: بايد ببينيم دولت چه 
راهكاري را در اين زمينه اتخاذ مي كند، ممكن 
است دولت از يك طريقي افزايش قيمت تمام 
شده را براي توليد كننده جبران كند و يا اينكه اين 

مساله به مصرف كننده منتقل شود. بايد منتظر 
بمانيم تا مش��خص شود كه سياست دولت در 

اين زمينه چيست.
وي ادامه داد: درست است كه بخش زيادي از 
حمل ونقل كاال با استفاده از ناوگان گازوئيل سوز 
صورت مي گيرد ولي بنزين هم تاثيرگذار است؛ به 

ويژه در زمينه بازاريابي و انجام امور پشتيباني.
ت�داوم تخفي�ف در فروش�گاه هاي  � 

زنجيره اي 
ريي��س اتحاديه كش��وري فروش��گاه هاي 
زنجيره اي نيز ط��ي اظهاراتي خيال مردم را از 
بابت قيمت كاالها راحت كرد.  اميرخسرو فخريان 
از عدم تاثيرپذيري قيمت كاالهاي عرضه شده 
در فروش��گاه هاي زنجيره اي از افزايش قيمت 
بنزين خبر داد و گفت: عرضه كاالها با تخفيف، 
در اين فروشگاه ها ادامه خواهد يافت. وي اظهار 
ك��رد: با توجه به اينكه تمامي تدابير الزم براي 
كنترل قيمت و حمل ونقل كاالهاي مورد نياز 
م��ردم از س��وي دولت، صورت گرفته اس��ت، 
فروشگاه هاي زنجيره اي با هماهنگي كامل در 
اجراي سياس��ت هاي دولت، وارد عمل شده و 
همراهي الزم را با توليدكنندگان و تامين كنندگان 
كاال جهت رفاه حال شهروندان خواهند داشت.

وي در ادام��ه با اش��اره ب��ه فعاليت بيش از  
۵۰۰۰ ش��عبه فروشگاهي در كل كشور كه در 
رسته هاي مختلف مشغول به فعاليت هستند، 
افزود: با سرلوحه قرار دادن كاهش قيمت براي 
مصرف كنن��ده نهايي، تمام ت��وان خود را براي 
افزايش سطح رفاه اقتصادي بين عامه مردم به 

كار مي گيريم.
فخريان همچنين از ادامه دار بودن طرح هاي 
تخفيفي در ش��عب تحت پوشش اعضاي اين 
اتحاديه خبر داد و گفت: طي نامه اي از اعضا اين 
اتحاديه خواسته شده است طرح هاي تخفيفي  
موج��ود را ادامه دهن��د. وي در ادامه گفت: ما 
همچون گذشته در اجراي هماهنگ سياست هاي 
دولت در س��اماندهي و ايجاد آرامش و ثبات در 

بازار ، گام برمي داريم.
گسترش فضاي نااطميناني  � 

براس��اس آنچ��ه گفته ش��د، ب��ا اينكه از 
نظر مس��ووالن هيچ گونه افزايش قيمتي در 
اس��تان هاي مختلف قابل پذيرش نيس��ت اما 
اين واقعيت بر هيچ كسي پوشيده نيست كه 
راهكاره��اي دولت براي كنترل و تنظيم بازار 
تاكنون نتيجه بخش نبوده و همين عامل باعث 
ش��ده كه مردم از گراني ه��اي جديد در بازار 
مايحتاج مورد نياز خود گاليه كنند. در واقع 
اصالح قيمت در برخي حوزه ها همچون بنزين 
امري ضروري به نظر مي رسد اما از آنجايي كه 
دولت نتوانسته طي سال هاي اخير بازار را به 
طور مناسب مديريت كند، اين تصميم از طرف 
مصرف كنندگان پذيرفته نيست و نگراني قابل 
توجه آنها را به دنبال داشته است چرا كه مردم 
در ش��رايط فعلي نمي توانند به سياست هاي 
دولت اطمين��ان كنند و از آينده خود واهمه 
دارند. موضوعي كه بيش از ۹۰ درصد جامعه 
با آن روبه رو هستند و معتقدند ديگر نمي توان 
با درآمدهاي فعلي از پس هزينه ها بر آمد. چه 
برسد به اينكه گراني هاي جديدي نيز در بازار 
كاالهاي اساس��ي اتفاق بيفتد. بر اين اساس 
ضروري اس��ت اقدامات الزم ب��راي كنترل و 

نظارت بر قيمت ها انجام شود.

بازار كاالهاي اساسي با وعده وعيد تنظيم نمي شود

غلبه هراس بر اطمينان

موضوع فراخوان: خدمات ش��هری )فضای سبز و نظافت 
عمومی(

به اطالع کلیه شرکت های فعال در زمینه خدمات شهری 
می رس��اند، شرکت فوالد هرمزگان جنوب در نظر دارد 
در راستای تکمیل بانک اطالعاتی خود، نسبت به شناسایی 
پیمانکاران خدمات شهری )فضای سبز و نظافت عمومی( 
اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های توانمند که در 2 سال 
اخیر حداقل یک قرارداد کاری دسته اول با موضوع پیمان 
ذکر ش��ده با شرکت های بزرگ صنعتی داشته اند دعوت 
می گردد چنانچه در این زمینه فعالیت  ها تمایل به همکاری 
دارند، از طریق س��امانه ارتباط با تامین کنندگان، ثبت نام 

نمایند.
)chrome روش های ورود به سامانه )مرورگر پیشنهادی

روش اول:
ورود به سایت فوالد هرمزگان، https://hosco.ir قسمت 

سرویس ها و سامانه ها/ سامانه ارتباط با تامین کنندگان 
روش دوم:

https://srm.hosco.ir/SRM درج آدرس
مراحل ثبت نام به شرح زیر می باشد:

* مطالعه »راهنمای سامانه ارتباط با تامین کنندگان«
* درخواس��ت عضوی��ت در »س��امانه مدیری��ت ارتباط با 
تامین کنندگان« و 1- انتخاب زمینه فعالیت از زیرشاخه 
خدمات عمومی با عنوان بهینه و نگهداری فضای سبز    
2- انتخاب زمینه فعالیت نگهداری و تعمیرات با زیرشاخه 

نظافت عمومی و دریافت کد کاربری و رمز عبور
* ورود به »سامانه مدیریت ارتباط با تامین کنندگان« با استفاده 
از کد کاربری و رمز عبور دریافت شده، فرم های خوداظهاری 
را تکمیل و مستندات مربوطه را در سیستم پیوست نموده و در 

انتها جهت ارسال مدارک، کلید ثبت نهایی را انتخاب نمایند.
 * مهل��ت ثبت ن��ام، تکمی��ل و ثب��ت نهای��ی ت��ا پای��ان 

وقت اداری 98/09/02
* ثبت نام در این سامانه، هیچ حقی برای ثبت نام کننده ایجاد 
نخواهد کرد و در صورتی که پس از انجام ارزیابی  های الزم 
امتیاز به حدنصاب الزم رسید، در لیست منابع زمینه فعالیت 
مربوطه، جهت همکاری های احتمالی آینده قرار می گیرد. 
 در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن های ذیل با 

پیش شماره 076 تماس حاصل فرمائید.
44848632 -44843196 -44848757 -44848996

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

آگهی فراخوان شناسايی پيمانکاران
شرکت فوالد هرمزگان جنوب

وقایع نگار بورس

نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: ش��رکت گاز استان خراس��ان جنوبی )سهامی 
خ��اص(- بیرجن��د- س��ایت اداری- بلوار پیامب��ر اعظم )ص(- ابتدای خیابان ش��هدای 
نیروی انتظامی- ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی- طبقه اول- اتاق 121- امور 
قراردادها- کدپس��تی: 9719866838 - تلف��ن:  32392000-056، نمابر قراردادها:  

056-32400523
موضوع مناقصه: پروژه احداث ساختمان عملیاتی شهر اسالمیه به صورت قیمت سرجمع 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به 

شماره فراخوان )2098091444000032(
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین های اعالم شده در آیین نامه 
تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ 
تضمین 600/000/000 ریال )ششصد میلیون ریال(- ارائه هرگونه چک به عنوان تضمین 

شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
نکته: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه 
در سامانه ستاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای 

شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد.
محل تامین اعتبار پیمان: اعتبارات س��رمایه ای )منابع داخلی - طرح های غیرعمرانی( 

شرکت گاز استان خراسان جنوبی 
شرایط متقاضیان:

* دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ابنیه
* ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط

* ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی 
نکته 1: ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االش�اره در زمان بازگش�ایی 

پیشنهادها الزامی است.
نکته 2: در فرآیند ارزیابی فنی و کیفی، امتیاز تشویقی مجریان و پیمانکاران فلزی دارای 
گواهینامه ایزو 3834 معتبر در بخش فنی 5 و در بخش کیفی 5 امتیاز از صد امتیاز کل 

لحاظ می گردد و در آینده اجباری خواهد شد.

برنامه زمانی مناقصه:
* مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 98/08/26 لغایت ساعت 15:00 روز 

شنبه مورخ 98/09/02 
* آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 15:00روز شنبه مورخ 98/09/16  

* اعالم نتایج ارزیابی کیفی: 98/09/23 
* مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 98/09/23 لغایت ساعت 15:00روز سه شنبه 

مورخ 98/09/26 
* آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت 13:30 یکشنبه مورخ 98/10/08 

* زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت 15:00روز یکشنبه مورخ 98/10/08- سالن 
جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
 و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
)www.setadiran.ir(  انجام خواهد شد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
الزم به ذکر اس�ت اس�ناد از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد 
مناقصه و ارزیابی کیفی، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از 
طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید شده در 
ارزیابی کیفی می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت تا مهلت تعیین شده فوق الذکر )ساعت 13:30روز یکشنبه مورخ 
98/10/08 ( به صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست 

شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.
ضمناً ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه، هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت 

در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 
 www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir، http://iets.mporg.irاین آگهی در س��ایت های

قابل رویت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزيابی کيفی
)مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1398.5093(

نوبت دوم 
شرکت ملی گاز ايران

شرکت گاز استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(

شماره مجوز: 1398.5093

توس��عه اقتصاد و نرخ سرمايه گذاري خارجي در گرجستان 
مولفه هايي است كه در كنار قرابت فرهنگي اين كشور با ايران ، 
فرص��ت ويژه اي را ب��راي فعاالن اقتصادي دو كش��ور رقم زده 
اس��ت تا مبادالت تجاري خ��ود را بيش از پيش افزايش دهند. 
بر همين اساس شالوا كينكاوليزه رييس گروه دوستي پارلماني 
گرجستان- ايران با غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران ديدار 

و گفت وگو كرد.
رييس اتاق ايران در اين ديدار با اش��اره به پيش��ينه روابط 
اقتصادي و سياسي ايران و گرجستان خاطرنشان كرد: توسعه 
اقتصاد آزاد در گرجستان طي سال هاي اخير با سرعت مناسبي 
دنبال ش��ده است و گرجستان ازجمله كشورهايي است كه در 
اصالح محيط كسب وكار، جزو كشورهاي موفق منطقه محسوب 
مي شود. شافعي با تاكيد بر اين نكته كه زمينه هاي همكاري ايران 
و گرجستان بسيار متنوع است، همكاري هاي ترانزيتي دو كشور در 

منطقه را مهم برشمرد و خاطرنشان كرد: ايران از طريق ارمنستان 
و گرجستان مي تواند به درياي سياه دسترسي پيدا كند. عالوه 
بر اين با راه اندازي راه آهن ايران به آس��تارا و آذربايجان، فرصت 

همكاري هاي پيش رو بيشتر خواهد شد.
توسعه همكاري هاي بنگاه هاي كوچك و متوسط و گردشگري 
از ديگ��ر م��واردي ب��ود كه رييس ات��اق ايران به عن��وان محور 
همكاري هاي ايران و گرجستان به آنها اشاره كرد و افزود: نگاه 
ايران براي توس��عه همكاري با اين كشور صرفا بر پايه جمعيت 
گرجستان نيست؛ گرجستان با چين و اتحاديه اروپا موافقتنامه 
تجارت آزاد دارد كه همين براي فعاالن اقتصادي ايراني جذابيت 

محركي است تا به توسعه همكاري ها فكر كنند.
حل محدوديت هاي بانكي و تهاتر كاال از ديگر مواردي بود كه 

رييس اتاق ايران به منظور افزايش سرمايه گذاري ها بين ايران و 
گرجستان مورد توجه قرار داد.جواد قوام شهيدي سفير ايران در 
گرجستان نيز  به تشريح فرصت هاي همكاري ايران و گرجستان 
پرداخت و در همين زمينه »كشت فراسرزميني« را به عنوان يكي 
از مهم ترين فرصت هاي همكاري بين فعاالن اقتصادي ايران و 

گرجستان مورد توجه قرار داد.
شهيدي، تحقق فرصت هاي همكاري ايران و گرجستان را در 
گ��روي ايجاد يك برنامه  جامع و حمايت از بخش خصوصي دو 
كشور دانست و افزود: در حال حاضر فعاالن اقتصادي ايراني در 
گرجستان به صورت پراكنده فعاليت مي كنند كه الزم است تحت 
مديريت واحد اين امر كنترل شود و هم دولت ايران و هم دولت 
گرجستان از فعاالن اقتصادي نيز حمايت كنند. سفير ايران در 

گرجستان با توجه به توانايي ايراني ها دركشت فراسرزميني به ويژه 
در حوزه گندم، ذرت و دانه هاي روغني خواهان تخصيص زمين 

بزرگ از سوي گرجستاني ها به فعاالن اقتصادي ايراني شد.
شالوا كينكاوليزه رييس گروه دوستي پارلماني گرجستان- 
ايران نيز  زمينه هاي همكاري ايران و گرجستان را در سه محور 
مجلس، دولت و بخش خصوصي مورد بررس��ي قرار داد و خبر 
داد كه در ماه آينده مذاكرات دولت ها براي برنامه ريزي و توسعه 
همكاري ها صورت خواهد گرفت. وي با تاكيد بر اين موضوع كه 
تحريم ها در حال حاضر براي تقويت همكاري ايران با ساير كشورها 
مشكل ساز شده اس��ت، افزود: اطمينان دارم كه اين مشكل ها 
برطرف خواهد ش��د و نتيجه به نفع اي��ران رقم خواهد خورد. 
كينكاوليزه همچنين  با اشاره به كاهش حجم سرمايه گذاري هاي 
ايران و گرجستان در طول سال هاي اخير، خواستار بررسي علل 

اين موضوع شد.

كاهش حجم سرمايه گذاري هاي ايران و گرجستان
تجارتخانه 
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بين الملل

سدهاي خوزستان آماده مهار سيالب هاي احتمالي
مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب معاونت مطالعات پايه سازمان آب و برق خوزستان 
گفت: در حال حاضر س��دهاي اس��تان خوزستان آمادگي مهار كامل سيالب هاي 

ورودي را دارا هستند.
به  گزارش وزارت نيرو، »داريوش بهارلويي« با بيان اينكه ميزان آب در رودخانه هاي 
استان حالت عادي داشته و به منظور جلوگيري از تداخل جريان خروجي آب سد با 
روان آب هاي احتمالي حاصل از بارش در پايين دست، خروجي آب كاهش داده شده 
است، افزود: سد دز با ظرفيت يك ميليارد و ۵۲۲ ميليون مترمكعب و سد كرخه با 
دو ميليارد و ۳۶۰ ميليون مترمكعب حجم خالي، از فضاي كافي براي مهار موج 
سيل احتمالي برخوردار بوده و در حوضه كارون اين رقم به چهار ميليارد و ۷۷۳ 

ميليون مترمكعب مي رسد.
وي خاطرنش��ان كرد: نقش��ه هاي بارش، شدت بارندگي ها را در نواحي جنوبي 
استان نشان مي دهند كه در اين منطقه نيز سد مارون با ظرفيت خالي ۷۲۵ ميليون 

مترمكعب كنترل كننده جريان سيل احتمالي خواهد بود.
بهارلويي با بيان اينكه به طور طبيعي هنگام بارش، در رودخانه هاي استان خوزستان 
نوس��ان هاي ميزان و س��طح آب رخ مي دهد كه بايد در اين خصوص احتياط الزم 
را به عمل آورد، افزود: نزديكي به محل هاي عبور آب، انهار، كانال هاي انتقال آب و 
رودخانه ها مي تواند همراه با خطر باشد كه  بايد هموطنان در هر نقطه كشور اين نكته 

را در نظر گرفته و در مواقع بارش فاصله مطمئن و ايمن را رعايت كنند.
مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب معاونت مطالعات پايه سازمان آب و برق خوزستان، 
از رصد مداوم شرايط منابع آبي سدها و رودخانه در مركز مانيتورينگ سازمان آب و 
برق خوزستان خبر داد و گفت: اين رصدها به صورت برخط و لحظه اي در حال انجام 
بوده و براي هرگونه تغيير احتمالي، واكنش مناسب و ايمن براي مناطق پايين دست 

در دستور كار قرار خواهد گرفت.

آمريکا در آينده نفت عراق جايي ندارد
ب��ا وجود ناآرامي هاي اخير در عراق كه باعث خروج بس��ياري از ديپلمات هاي 
خارجي به دليل نگراني هاي امنيتي شده، روسيه اهميتي نداده و سفارت خود را 
همچنان باز نگه داشته است و حتي وزير خارجه اين كشور ماه گذشته از بغداد و 

اربيل ديدار كرد.
ديدار سرگئي الوروف از عراق يك سفر ديپلماتيك معمولي نبود. طي ديدار وزير 
خارجه روسيه از عراق، هيچ توافق رسمي امضا نشد و به نظر مي رسيد سياست، 
سوريه و تروريسم در درجه اهميت بعدي قرار داشتند و ديپلمات ها در حداقل بودند. 
در حقيقت عمده كساني كه به همراه وي حضور داشتند بازرگاناني شامل نمايندگان 
شركت هاي نفت و گاز مانند گازپروم نفت، روس نفت، سويوزنفت گاز و لوك اويل بودند. 
همچنين نمايندگان شركت تكنوپرومكس پورت كه سازنده تاسيسات انرژي است و 
سرويس فدرال همكاري نظامي-فني روسيه حضور داشتند. به گفته يك منبع آگاه 
در دولت نخست وزير عراق كه مايل نبود نامش فاش شود، در اين ديدارها تنها روابط 
تجاري دوجانبه مورد بحث قرار گرفتند. يك منبع آگاه ديگر در دولت منطقه اي 
كردستان كه مقر آن در اربيل است نيز اظهار كرد: روس ها مايل بودند اطمينان حاصل 

كنند در خصوص پروژه هاي شركت هاي انرژي روسيه اوضاع مرتب است.
با توجه به سرمايه گذاري بيش از ۱۰ ميليارد دالر در بخش انرژي عراق كه طي 
۹ سال اخير انجام شده، مايه تعجب نيست كه منافع روسيه در اين كشور عمدتا 
بر نگراني هاي تجاري متمركز است.شركت هاي روسي در ميان شركت هاي نفتي 
خارجي در عراق هستند و به دليل ماهيت بلندمدت قراردادهاي نفت و گاز، سهم 
بازار روسيه به مرور زمان افزايش پيدا مي كند. به عنوان مثال شركت لوك اويل در 
سال ۲۰۰۹ يكي از نخستين قراردادهاي نفتي را در دوران پس از جنگ عراق برنده 
شد كه براي پروژه توسعه ميدان كرناي غربي ۲ در بصره بود. اين پروژه ۲۵ سال 
زمان خواهد بود و توليد ۸۰۰ هزار بشكه در روز تا پايان سال ۲۰۲۴ را هدف گذاري 
كرده است. اكنون اين پروژه تنها حدود ۴۰۰ هزار بشكه در روز نفت توليد مي كند 

اما در ۹ درصد از توليد نفت و ۱۲ درصد از صادرات نفت عراق سهم دارد.
قراردادهاي ديگر از سال ۲۰۱۱ شامل قرارداد ۲.۵ ميليارد دالري سرمايه گذاري 
توسط گازپروم و شركايش در مركز عراق و منطقه كردستان است. گازپروم سه ميليون 
بشكه نفت از ميادين سرقاله در گرميان توليد و چندين پروژه اكتشاف در ميادين 
حلبچه و شكال راه اندازي كرده است. درست در سپتامبر شركت روسيه »استروي 
ترانس گاز« برنده يك قرارداد ۳۴ساله براي اكتشاف نفت و گاز در استان انبار عراق 
شد كه به گفته يك منبع آگاه در دفتر نخست وزيرعراق، الوروف در سفرش بابت 

اين قرارداد از عراق تشكر كرد.
روسيه تنها به ميادين نفتي عالقه مند نيست. روس نفت ۶۰ درصد در خط 
لوله نفت كردستان كه خط لوله صادرات اصلي عراق است، سهم دارد. روس نفت 
در بهار سال ۲۰۱۸ امضاي توافقي با وزارت منابع طبيعي منطقه كردستان براي 
توسعه زيرساخت نفت و گاز اين منطقه از جمله يك خط لوله گازي جديد به 
ظرفيت انتقال ساالنه حداكثر ۳۰ ميليارد مترمكعب گاز را اعالم كرد. اين ميزان 
معادل حدود ش��ش درصد از تقاضاي گاز اروپاس��ت. به گفته يك سياستمدار 
عراقي، روس��يه قدرت سياسي زيادي در عراق پيدا كرده است. نفت حدود ۹۶ 
درصد از صادرات عراق را تشكيل مي دهد اما بدون خط لوله براي صادرات آن، 
نفت هيچ ارزشي براي اين كشور نداشت. بنابراين اكنون روسيه عمال صادرات 

اين كشور را كنترل مي كند.
روسيه همواره در بخش نفت و گاز عراق حضور نداشت. پس از سقوط حكومت 
صدام حسين در سال ۲۰۰۳ و پس از آن اشغال عراق، شركت هاي روسي در اين 
كشور غايب بودند اما با مناقشات فزاينده داخلي در سال ۲۰۰۹ همه چيز تغيير كرد. 
آن زمان، بسياري از شركت هاي نفتي غربي مانند اكسون موبيل و شورون به دليل 
نگراني هاي امنيتي به صورت موقت يا كامل اين منطقه را ترك كردند و شركت هاي 

روسي كه مشتاق ريسك بودند، جاي آنها را گرفتند.
ورود روسيه به عراق مورد استقبال قرار گرفت يكي از سران منطقه كردستان به 
فارين پاليسي گفت: مدت ها پيش از بحران سياسي، امنيتي و مالي اخير، در اوايل 
سال ۲۰۱۲ روس ها به عنوان يك سرمايه گذار بين المللي قوي وارد منطقه كردستان 
شدند. در آن زمان نيازي به روس ها نبود زيرا آمريكايي ها حضور قوي داشتند. اما 
اندكي بعد كه سران كرد از آمريكايي ها نااميد شدند، روس ها قوي تر و دوستانه تر به 
نظر آمدند. باور متداول در كردستان اين بود كه داشتن قرارداد تجاري با روسيه، 

مزاياي سياسي و امنيتي نيز به همراه خواهد داشت.
به نظر مي رسد حتي تحريم ها هم مانعي براي روس ها يا عراقي ها ايجاد كرد. برخي 
از شركت هايي كه در توسعه بخش نفت عراق حضور دارند شامل گازپروم و روس نفت 
به دليل ارتباط با الحاق شبه جزيره كريمه و دست داشتن روسيه در مناقشه شرق 
اوكراين، در ليست تحريم هاي آمريكا قرار دارند. اما مقامات عراقي نگراني خاصي 
ندارند. يك منبع آگاه در اين باره گفت: مدت هاست كه عراق با شركت هاي روسي 
تحت تحريم آمريكا، همكاري دارد و تاكنون اين قراردادها واكنش شديدي از سوي 

دولت آمريكا نداشته اند بنابراين ما مشكلي نمي بينيم.
دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا ممكن است دوست داشته باشد ادعا كند 
كه آمريكا هنوز در بخش نفتي اين منطقه دستي دارد. به عنوان مثال در توئيتي 
درباره س��وريه نوشت: ميادين نفتي كه در سخنراني من درباره تركيه و كردها 
مورد بحث قرار گرفتند، در دست داعش بودند تا اين كه آمريكا با كمك كردها 
آنها را پس گرفت. ما هرگز اجازه نخواهيم داد داعش بازس��ازي ش��ده بخواهد 
دوباره اين ميادين را داشته باشد و در ديدار با رجب طيب اردوغان، رييس جمهور 
تركيه گفت: »ما نفت را نگه مي داريم. ما نفت را داريم. نفت مطمئن اس��ت.« 
رييس جمهور آمريكا درباره عراق تاس��ف خورده كه آمريكا پس از جنگ عراق 
كنترل ذخاير اين كشور را به دست نگرفت. درست است ميادين نفت اين منطقه 
هرگز دوباره تحت كنترل داعش قرار نمي گيرند اما بعيد اس��ت كه آمريكا هم 
بزرگ ترين نقش را ايفا كند. به جاي آن روسيه حضور خواهد داشت. حتي به 
زودي ممكن است دالر در مبادالت دوجانبه حذف شود. روسيه و عراق سرگرم 
مذاك��ره ب��راي پرداخت پول به روبل يا دينار به جاي دالر به منظور اجتناب از 

استفاده از سيستم آمريكا هستند.
براساس گزارش فارين پاليسي، نفوذ روسيه بر نفت عراق و سوريه تنها يك ضربه 
اقتصادي بلندمدت به آمريكا نيست بلكه يك ضربه سياسي هم محسوب مي شود. 
نفت ارز اصلي در اين دو كشور است بنابراين هر كسي كه آن را كنترل كند، از قدرت 

اظهارنظر در مسائل ژئوپليتيكي منطقه برخوردار خواهد بود.

گروه انرژی- مصرف افسارگسيخته بنزين  و 
رشد گسترده قاچاق اين فرآورده در نهايت سبب 
ش��د طرح سهميه بندی و افزايش قيمت كه از 
مدت ها پيش مطرح شده بود كليد بخورد. اين 
در حالی است كه تحليلگران مهمترين مشكل 
امروز سبد سوخت كشور را نبود يك استراتژی 
و چش��م انداز روشن برای هر يك از حامل های 

انرژی می دانند .
اگرچه افزايش قيم��ت ارز ، بهای بنزين در 
كشور را در مقايسه با كشور های همسايه بسيار 
ارزان كرده بود اما كارشناسان معتقدند به دليل 
پايين بودن متوسط درآمد ماهانه مردم در ايران 
اين مقايسه منطقی نبود و بايد برای كنترل اوضاع 

سياست ديگری در پيش گرفته می شد.
به گفته تحليلگران با توجه به افزايش بيش 
از دو برابري ظرفيت توليد گاز طبيعي در ايران 
و س��اخت نزديك به ۴۰ هزار كيلومتر خطوط 
لوله فشارقوي گاز در چهارگوشه كشور امكان 
 CNG بهره گيري از گاز طبيعي و توسعه صنعت
در كشور  در جهت كاهش سهم بنزين در سبد 

سوخت خودروها مهيا بود.
از اين  رو ظرفي��ت باالي توليد گاز در كنار 
ش��بكه گس��ترده انتقال و توزيع گاز طبيعي 
بهترين فرصت براي توسعه صنعت CNG در 
 CNG كشور به حساب می آمد.توسعه صنعت
يعني كاهش انحصار و س��هم بنزين در س��بد 
س��وخت خودروهاي كشور و هر چه سهم گاز 
در س��بد سوخت خودروها كمتر باشد در كنار 
دستاوردهاي زيست محيطي مي توان با گاز در 
هزينه هاي چند ميليارد دالري ساخت و توسعه 
پااليشگاه ها براي اقتصاد كشور صرفه جويي كرد.از 
سويي مصوبه افزايش حدود ۱۰ درصدي قيمت 
CNG كه ابالغ ش��د، زمين��ه را  براي افزايش 
تقاضاي بنزين و كاهش مصرف CNG فراهم 
كرد. كارشناس��ان مي گويند مهم ترين مشكل 
امروز در سبد سوخت كشور نبود يك استراتژي و 
چشم انداز روشن براي هر يك از حامل هاي انرژي 
بوده و اين ضعف، گازهاي ترش پارس جنوبي را 
قرباني كرده اس��ت؛ گازهايي كه بايد در مخزن 
خودروها به عنوان سوخت CNG مصرف شود.
در همين حال رييس هيات مديره انجمن صنفی 
جايگاه داران CNG با بيان اينكه در حال حاضر 
جايگاه های عرضه CNG با ۶۰ درصد ظرفيت 
كار می كنند، ابراز اميدواری كرد با افزايش قيمت 
بنزين استقبال بيشتری از CNG شود.اردشير 
دادرس درباره استقبال از CNG با توجه به تغيير 
نرخ بنزين اظهار داشت: با توجه به اين افزايش 
قيمت بنزين، بهای CNG ۲۰ درصد قيمت آن 
می شود، بنابراين استقبال بهتری از اين سوخت 
خواهد ش��د.رييس هيات مديره انجمن صنفی 
جاي��گاه داران CNG تصري��ح كرد: نكته مهم 
اينكه هزينه حمل و نقل مسافر و كاال روی دوش 
CNG است و قاعدتا افزايش هزينه های مسافر و 
كاال را برای حمل ونقل عمومی و كاالها نخواهيم 
داشت.وی گفت: ما حدود ۲۵۰۰ جايگاه عرضه 
CNG در كشور داريم كه همه فعال هستند و 
۲۴ ساعته با ظرفيت ۴۰ ميليون مترمكعب در 

شبانه روز فعاليت دارند كه از اين ميزان ظرفيت 
اكن��ون ۲۰ ميلي��ون مترمكعب فع��ال و بقيه 
ظرفيت خالی است.دادرس يادآور شد: قيمت هر 
مترمكعب CNG ۴۶۰ تومان است كه معادل 

بنزينی آن ليتری ۲۰۰ تومان می شود.
وی در ادامه با اشاره به پيشنهادی در مورد 
يارانه ها گفت: در اين ش��رايط پيشنهاد ما اين 
است كه دولت يارانه ۴۵ هزار تومان را به ۱۸۰ 
هزار تومان يارانه گاز تبديل كند و ۴/۵ ميليون 
سرپرس��ت خانوار از يارانه گاز بهره مند شوند. 
ب��ه عبارت ديگر به جای ۴۵ هزار تومان يارانه، 
۱۸۰ ه��زار تومان گاز رايگان برای مصرف يك 
ماه توزيع ش��ود.در ح��ال حاضر بالغ  بر ۲۴۷۰ 
ب��اب جايگاه CNG در كش��ور وجود دارد. بنا 
بر آخرين گزارش شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي هم اكنون معادل ۵۰ ميليون 
مترمكعب براي عرضه و توزيع CNG در كشور 
ظرفيت سازي شده است. با اين حال بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه مصرف بنزين در شش ماه 
نخس��ت امسال بالغ بر ۹۰ ميليون ليتر در روز 
بوده. متوس��ط مصرف CNG در محدوده ۱۹ 
ت��ا ۲۰ ميليون مترمكع��ب در روز )معادل ۱۹ 
تا ۲۰ ميليون ليتر بنزين( گزارش ش��ده است.
در طول دو دهه گذش��ته تاكنون، ۸۰ ميليارد 
دالر صرف توسعه پارس جنوبي شده است. در 
ح��ال حاضر ظرفيت توليد گاز اي��ران به مدد 
توسعه اين ميدان مشترك با قطر، از مرز ۸۰۰ 
ميليون مترمكعب در روز گذشته و پيش بيني ها 
حكاي��ت از آن دارد كه ب��ا بهره برداري از طرح 
توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبي و پااليشگاه بيدبلند 
امسال ظرفيت توليد گاز كشور به ۹۰۰ ميليون 
مترمكعب مي رس��د. با تكميل ساير طرح هاي 
توسعه صنعت گاز اين ظرفيت قرار است به بيش 
از يك ميليارد مترمكعب در روز افزايش يابد.با 
ظرفيت توليد روزانه يك ميليارد مترمكعب توليد 
گاز در كشور چه كار مي توان كرد؟ گزينه هاي 
مختلفي براي مصرف گازهاي ترش پارس جنوبي 
روي ميز است؛ گازرساني به نيروگاه ها، صنايع، 
پتروشيمي ها، تزريق و ذخيره سازي در مخازن 
زيرزميني، صادرات، گازرساني به شهر و روستاها 
و... اما مرور تمامي ظرفيت سازي ها براي مصرف 
گاز در كشور نشان مي دهد سهم سبد سوخت 
خودروه��ا همواره از مص��رف گاز حداقلي بوده 
است. هيچ گاه موفق نشده ايم از اين ظرفيت به 
 CNG طور كامل براي جايگزيني گاز در قالب
و LNG با بنزين و گازوييل در س��بد سوخت 
خودروها و حتي ش��ناورها و كشتي ها استفاده 
كني��م. نتيجه اي��ن غفلت تاريخ��ي منجر به 
وابستگي شديد سبد سوخت خودروهاي كشور 
ب��ه فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين و گازوييل 
ش��ده و ساالنه بايد دس��ت كم يك پااليشگاه 
نفت يا ميعانات گازي در كش��ور احداث ش��ود 
تا پاسخگوي تراز عرضه و تقاضاي فرآورده هاي 
نفتي در سبد سوخت خودروها باشيم. در نهايت 
هم برای مديريت افزايش مصرف بنزين دست به 
دامن  سهميه بندی و افزايش قيمت بنزين شويم 

و مردم را ناراضی تر كنيم.

بررسی راهکارهای حمايتی دولت برای جبران گرانی بنزين

اعطای يارانه گاز به خانوار

مصرف داخلي گاز سال به سال افزايش مي يابد در حالي كه 
صادرات گاز طبيعي از چنين رشدي برخوردار نيست.

در بهار امسال ۶۰۳/۷ ميليون مترمكعب در روز توليد گاز 
سبك صورت گرفته كه ۱۱۴/۱ ميليون مترمكعب در روز مربوط 
ب��ه بخش خانگي، ۱۶/۹ ميليون مترمكعب در روز مربوط به 
بخش تجاري و عمومي، ۶/۳ ميليون مترمكعب در روز مربوط 
به بخش كشاورزي، بخش پتروشيمي ۵۶/۰ ميليون مترمكعب 
در روز، بخش صنعت و نيروگاه ۲۹۹/۰ ميليون مترمكعب در 
روز و بخش حمل ونقل ۱۹/۴ ميليون مترمكعب در روز مصرف 

داخلي بوده است.
اين در حالي است كه طبق آمار اعالمي وزارت نفت، توليد 
گاز سبك نسبت به دوره مشابه سال قبل، صفر درصد، در بخش 
خانگ��ي ۲۳ درصد، در بخش تجاري و عمومي ۱۳/۴ درصد، 
در بخش كشاورزي ۲۸/۶ درصد و در بخش پتروشيمي ۲۱/۷ 
درصد افزايش داشته و در دو بخش صنعت، نيروگاه و حمل ونقل 

به ترتيب ۶/۱ درصد و ۶/۳ درصد كاهش داشته است.
عالوه  بر اين براساس ترازنامه هيدروكربوري كشور، جمع 
مصارف داخلي گاز طبيعي در كشور در دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۵ از 
۱۰۳ هزار و ۳۷۶ ميليون مترمكعب در سال ۱۳۸۵ به ۱۸۳ هزار 
و ۸۹۷ ميليون مترمكعب در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است. 
بدين ترتيب رشد باالي مصرف گاز به ميزان ميانگين ساالنه 

۵/۹۳ درصد براي دوره مذكور اتفاق افتاده است.
گسترش گازرسانی � 

توجه به بررس��ي شاخص هاي توس��عه گاز در بخش هاي 
مختلف نش��ان مي دهد كه در اين س��ال ها س��رعت توسعه 
شبكه هاي اصلي و فرعي گاز به نحوي بوده كه در دوره زماني

 ۱۳۹۰-۱۳۹۵ تعداد انشعابات گاز از ۸/۷۳ ميليون انشعاب تا 
پايان سال ۱۳۹۰ با متوسط رشد ساالنه ۴/۱۹ درصد به حدود 
۱۰/۷۲ ميليون انشعاب در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته و همچنين 
تعداد مصرف كنندگان گاز طبيعي در بخش هاي خانگي/تجاري 
و صنعتي تا پايان س��ال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۴/۶۸ ميليون مصرف 
كننده بوده كه با متوس��ط رشد ساالنه ۷/۵۴ درصد در سال 
۱۳۹۵ به ۲۱/۱۱ ميليون مصرف كننده رس��يده كه از رش��د 

مصرف در دوره زماني يادشده بيشتر است.
به گزارش ايس��نا، در عين حال متوس��ط رشد توليد گاز 
سبك در دوره زماني ۱۳۹۰-۱۳۹۵ برابر با ۴/۴۶ درصد بوده 
كه نشان دهنده هماهنگي روند گسترش گازرساني در كشور 
در مقايسه با توسعه طرح هاي توليد گاز در سال هاي اخير است. 
همچنين ميزان مصرف در س��ال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل 
۷/۰۶ درصد افزايش يافته اس��ت كه مي توان آن را به افزايش 
رش��دهاي قابل توجه ۲۰/۱۲ در بخش كشاورزي، ۱۰/۲۱ در 
صنايع عمده و كوچك، ۵/۳ درصدي مصرف گاز در نيروگاه ها، 
رش��د ۶/۶۲ درصدي خوراك پتروش��يمي و رشدهاي ۸/۱۹ 

درصدي بخش هاي خانگي و تجاري نسبت داد.
همچنين براس��اس گزارش عملكرد ساالنه شركت ملي 
گاز اي��ران كه براس��اس تحويل گاز به ش��ركت هاي توزيع و 
مصرف كنندگان عمده تنظيم مي ش��ود،  مصارف گاز طبيعي 

كش��ور در س��ال ۱۳۹۵ مجموعا به ميزان ۱۹۳ هزار و ۵۰۸ 
ميليارد مترمكعب بوده اس��ت كه مصارف خانگي، تجاري و 
صنايع غيرعمده با مصرف ۹۷ هزار و ۸۸۱ ميليارد مترمكعب، 
گاز مصرفي نيروگاه ها )به جز نيروگاه هاي صنايع عمده( با مصرف 
۶۰ هزار و ۹۴۰ ميليارد مترمكعب و گاز مصرفي صنايع عمده 
با ۳۴ هزار و ۶۸۸ ميليارد مترمكعب به ترتيب با سهم ۵۰/۶ 
درص��د، ۳۱/۵ درصد و ۱۷/۹ درصد اجزاي اصلي مصرف گاز 

طبيعي در كشور را تشكيل مي دهند.
اين در حالي است كه گزارش تجزيه فروش گاز طبيعي به 
زيربخش هاي مختلف كه براساس اندازه گيري فروش گاز به 
مشتركين مختلف خانگي، تجاري، صنايع، نيروگاه ها و غيره 
تنظيم مي شود، درمجموع ۱۸۱/۳۱۳ ميليارد مترمكعب مصارف 
گاز طبيعي در كشور را گزارش مي كند. اين اختالف آماري در 
مي��زان تحويل گاز به مراكز توزيع و ميزان فروش نهايي گاز، 
 Unaccounted-for در اصطالح به »گاز قرائت نش��ده« يا
Gas  مش��هور است و در اكثر سيستم هاي گازرساني در دنيا 

وجود دارد.
اختالف سيستم های توزيع � 

داليل اين اختالف معموال در دو گروه از عوامل مشكالت 
سيستم هاي اندازه گيري و وجود نشتي و تخليه گاز در برخي 
از سيستم هاي توزيع گاز بررسي مي شود. در اين ميان، يافتن 
ميزان دقيق گاز قرائت نشده ناشي از اختالفات در سيستم هاي 
اندازه گيري كه س��هم عمده اي در گازهاي قرائت نشده دارد، 
بسيار زمانبر و دشوار است، چرا كه معموال اندازه گيري در مبدأ 
و مقصد در شرايط متفاوتي از دما و فشار صورت مي گيرد كه 
خود اين عوامل نيز مرتبا در حال نوسان و تغيير هستند، به عالوه 
كنتورهاي اندازه گيري متفاوتي با طول عمر، فناوري و دقت هاي 

مختلف در سيستم هاي توزيع وجود دارد.
از سوي ديگر در سال ۱۳۹۵ سهم مصرف گاز طبيعي در 
بخش خانگي در كش��ور ۲۶ درصد از كل مصرف گاز بود كه 
مص��رف آن از ۴۶۵۷۴ ميليون مترمكعب در س��ال ۱۳۹۴ با 
حدود ۸/۰۸ درصد رشد به ۵۰ هزار و ۳۳۹ ميليون مترمكعب 
در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است. در دوره ۱۱ ساله ۱۳۸۴-

۱۳۹۵ تعداد مصرف كنندگان خانگي تحت پوش��ش از ۹/۲ 
ميليون مصرف كننده در س��ال ۱۳۸۵ با متوسط رشد ساالنه 
۸/۶ درصدي به بيش از ۲۱/۱۱ ميليون مصرف كننده تا پايان 
سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است كه بيش از رشد متوسط ساالنه 

مصرف گاز در دوره زماني مذكور است.
اين ناهماهنگي نمايانگر اين است كه گاز در اين دوره به 
بخش خانگي بدون محدوديت عرضه ش��ده است. چنان كه 
مالحظه مي ش��ود با اجراي تعرفه هاي باالي پلكاني گاز براي 
دهك هاي هشتم تا دهم كه داراي مصرف نسبتا زيادي هستند 
و همچنين اعمال قانون هدفمندي يارانه ها در س��ال ۱۳۹۳، 
مصرف در بخش خانگي رش��د افزايشي ۳/۱۶ درصدي را در 

اين بخش تجربه كرد.

مصرف گاز طبيعي در بخش تجاري شامل مصرف بخش هاي 
عمومي، ادارات، مدارس، هتل ها، رستوران ها، ساختمان هاي 
دولتي، بيمارستان ها و اماكن مشابه است. مصرف گاز طبيعي 
كشور در بخش تجاري در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۴۹۵۰ ميليون 
مترمكعب بوده كه در دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۹۵ با متوس��ط 
رشد ساالنه ۳/۱۶ درصد، در سال ۱۳۹۵ با سهم ۳/۹ درصد از 
كل مصرف گاز، به ۷۶۲۲ ميليون مترمكعب رسيده كه در اين 
دوره ۱۰ س��اله تقريبا هماهنگ با رشد مصرف گاز در بخش 

خانگي بوده است.
اين امر نمايانگر عرضه بدون محدوديت گاز همانند بخش 
خانگي به اين بخش در اين دوره زماني است. مصرف گاز در 
اين بخش نيز در سال ۱۳۹۵ به علت عدم اعمال محدوديت 
در عرضه گاز به اين بخش و داليلي كه در مورد بخش خانگي 
پيشتر ذكر شد، نسبت به سال قبل با افزايش ۸/۸۸ درصدي 

مواجه شده است.
مصارف غير انرژی � 

گاز طبيعي به عنوان س��وخت و خوراك در بخش صنعت 
استفاده مي شود؛ گاز طبيعي خوراك كه تحت عنوان مصارف 
غير انرژي زا تلقي مي شود، در بخش مصرف نهايي در جدول 
ترازنامه انرژي در رديف جداگانه اي گزارش مي شود. مصرف گاز 
طبيعي بخش صنعت شامل مصرف گاز پااليشگاه هاي نفت و 
گاز، تلمبه خانه  ها و خوراك گاز واحدهاي هيدروژن و خوراك 

پتروشيمي در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است.
اين بخش از مصرف كه در س��ال ۱۳۹۴ با س��هم ۲۷/۸۲ 
درصد، از مصرف كل گاز در آن سال معادل ۵۱/۱۷۲ ميليون 
مترمكعب بوده با افزايش ۸/۳ درصدي نسبت به سال قبل و با 
سهم حدود ۲۸/۱ درصد از كل مصرف گاز به ۵۴۳۷۳ ميليون 
مترمكعب در سال ۱۳۹۵ رسيده است. بدين ترتيب رشد مصرف 
صنعت به تنهايي )بدون در نظر گرفتن مصرف سوخت گاز و 
خوراك كارخانه هاي هيدروژن سازي پااليشگاه هاي نفت و گاز 
خوراك پتروشيمي و سوخت پااليشگاه هاي گاز و ايستگاه هاي 
تقويت فشار( با رشدي معادل ۶/۲۵ درصدي مواجه بوده است.

گاز طبيعي در بخش كش��اورزي اغلب در كارخانه هاي بزرگ 
كشت و صنعت و ساير صنايع وابسته، مرغداري ها، كشت هاي 
گلخانه اي و... در نقاط مختلف كشور به عنوان سوخت مصرف 
مي شود. مصرف گاز طبيعي در اين بخش در سال ۱۳۹۵ با سهم 
يك درصد از مصرف كل گاز در آن سال معادل ۱۹۷۰ ميليون 
مترمكعب بوده كه به علت كنترل ش��ديد عرضه عمده ترين 
س��وخت مايع اين بخش )نفت گاز( و قيمت نه چندان باالي 
عرضه گاز نسبت به ساير بخش ها و گازرساني بهتر به صنايع 
اين بخش، با رش��د ۲۰/۱۲ درصدي نس��بت به سال ۱۳۹۴ 

افزايش يافته است.
مصرف گاز طبيعي فشرده )CNG( در بخش حمل ونقل 
عمومي از س��ال ۱۳۸۰ آغاز شد و به  تدريج با گازسوز كردن 
خودروهاي سواري عمومي و اتوبوس هاي شهري مقدار آن از 

حدود هفت ميليون مترمكعب در سال ۱۳۸۲، به حدود ۷۶۴۹ 
ميليون مترمكعب در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته  است.

با شروع اعمال سهميه بندي در عرضه بنزين موتور در سال 
۱۳۸۶، از گازس��وز كردن خودروها استقبال بسيار زيادي به 
عمل آمده به طوري كه در دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۹۵ مصرف 
گاز طبيعي فشرده از رشد متوس��ط افزايشي ۳۰/۸۰ درصد 
برخوردار بوده ليكن در س��ال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با اجراي 
 CNG قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش قابل مالحظه قيمت
و كاهش استقبال مصرف كنندگان در مورد عملكرد مصرف 
CNG در خودروها و مسائل كمبود جايگاه هاي سوختگيري 
و به خصوص پراكندگي آنها، روند افزايشي مصرف به  شدت 

كاهش يافت.
رشد مصرف گاز � 

اين در حالي بود كه رش��د مصرف گاز برخالف سال هاي 
گذشته در اين بخش كه با حدود ۶۱ تا ۹۹ درصد افزايش نسبت 
به سال هاي قبل مربوطه در نوسان بوده، به طور قابل مالحظه اي 
به ترتيب با رشدهاي افزايشي ۱۲/۶۸ و ۱۰/۷۴ در سال هاي 
۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نسبت به سال هاي قبل مربوطه رو به افزايش 
گذاش��ت و در سال۱۳۹۲ عمدتا به دليل قطع گاز جايگاه ها، 
رشد كاهشي ۳/۶ درصد داشت. در سال هاي ۱۳۹۵-۱۳۹۴، 
با بهبود مديريت عرضه گاز و توسعه تدريجي جايگاه ها تقاضاي 
گاز طبيعي در بخش حمل ونقل به ترتيب رشد افزايشي ساالنه 

۴/۱۹ و ۳/۹ درصدي را نشان داد.
همچنين با بهره  برداري از واحدهاي جديد نيروگاه هاي گازي 
و سيكل تركيبي در كشور و جايگزيني سوخت هاي مايع با گاز 
طبيعي، خصوصا با اعمال سياست تخصيص حداكثري گاز به 
بخش نيروگاهي توسط وزارت نفت از سال ۱۳۹۲ به بعد، مصرف 
گاز در اين بخش نيز رو به رشد بوده به طوري كه با وجود اعمال 
محدوديت در دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۵، مصرف در س��ال ۱۳۸۵ از 
۳۴۷۰۱ ميليون مترمكعب با متوسط رشد ساالنه ۵/۷۶ درصد 
در س��ال ۱۳۹۵، به ۶۰۹۴۰ ميليون مترمكعب افزايش يافته 
است.متوسط رشد ساالنه مصرف گاز طبيعي در دوره مذكور 
در نيروگاه هاي برق كمتر از رشد توليد برق حرارتي بوده كه 
مي توان آن را به اعمال محدوديت عرضه گاز به اين بخش و 
در نتيجه استفاده از سوخت هاي مايع جايگزين كمبود گاز در 
فصل سرد سال نسبت داد. در اين رابطه در سال ۱۳۹۵ رشد 
مصرف گاز در بخش نيروگاهي نسبت به سال ۱۳۹۴ با افزايش 
۰۳/۵ درصدي روبه رو بوده كه داليل آن را مي توان به تامين 
مناسب گاز طبيعي در سال ۹۵ و پيگيري سياست تخصيص 

گاز حداكثري در اين سال نسبت داد.
مصرف گاز در استان هاي مختلف كشور در سال ۱۳۹۵ نشان 
مي دهد كه در استان هاي سيستان وبلوچستان، آذربايجان غربي، 
اردبيل، قزوين، گلس��تان، مازندران، يزد و كرمان رش��د قابل 
 مالحظه بيش از ۱۰ درصد را نسبت به سال داشته اند. سرانه 
مصرف خانگي در استان هاي كشور كشور كامال با گرمسير- 
سردسير بودن هر يك از استان ها و ميزان دسترسي به شبكه 

گاز طبيعي نسبت مستقيم دارد.

نگاهي به مصرف گاز در ايران
نمایه

دیدگاه

توسعه استفاده از ظرفيت های بخش  CNG �   کشور
مه��دی مهرانپور*- اولين تجربه اس��تفاده از خودروهای 
CNG س��وز در کشور مربوط به سال 1356 برای تاکسی های 
ش��يراز اس��ت. اما بهره برداری از این سوخت به دليل گرانی 
هزینه ها و نبود امكانات در کشور به وادی فراموشی سپرده 
ش��د تا اینكه در س��ال 1379 وزارت نفت در راستاي اجراي 
سياس��ت هاي راهبردي در بخش انرژي، اقدام به تاس��يس 

»شرکت بهينه سازي مصرف سوخت کشور« نمود.
این اقدام با هدف تمرکز فعاليت ها در زمينه بهينه سازي 
مصرف انرژي صورت گرفت و تحولي قابل مالحظه در ابعاد کمي 

و کيفي مصرف انرژي در کشور به وجود آورد.
 مراحل ابتدایی این برنامه ها در سال 1382 به طور جدی با 
هدف گذاری احداث 2500 باب جایگاه عرضه CNG آغاز شد و 
منجر به رفع قسمتی از دغدغه های متوليان امر شد تا بخشی 
از مصرف سوخت کشور را در بخش حمل ونقل به سوی این 
 CNG منبع پاك سوق دهد. سهمی که به گفته دست اندرکاران
حدود20 درصد از س��بد سوخت کشور در بخش حمل ونقل 
کشور را تشكيل می دهد.البته این سهم در استان هایی مثل 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مياندوآب، اردبيل، مشهد و 
اهواز حدود 30 تا 33 درصد و در شهرهای بزرگی مثل تهران 
و کرج بين 13 تا 16 درصد است.به هر تقدیر پتانسيل بالفعل 
کشور در این زمينه در سطح قابل قبولی است و در صورتی  که 
خودروی CNGسوز وجود داشته باشد امكان سوخت رسانی 
به آنها وجود دارد.نگاهی به آمارها نشان می دهد که در سال 
1383 تعداد 72 باب جایگاه CNG در کشور فعال بوده است. 
این رقم در سال 1392 به 2181 باب و تا پایان شهریور سال 

جاری به 2400 باب جایگاه رسيده است. 
متوسط مصرف CNG کشور حدود 21 ميليون مترمكعب در 
روز است. حال آنكه جایگاه ها بيش تر از 40 ميليون مترمكعب 
در روز ظرفيت اس��می دارند. یعنی چي��زی نزدیك به نصف 
ظرفيت موجود در کش��ور به صورت بالاس��تفاده باقی مانده 
است.هر مترمكعب CNG معادل حدود یك ليتر بنزین محاسبه 
می شود. به عبارت دیگر در حال حاضر امكان آن وجود دارد که 
روزانه ميزان 20 ميليون ليتر از مصرف بنزین در کشور کاسته 
شود.نكته بسيار مهم این است که متاسفانه فضاسازی های 

کامال غلطی پيرامون ایمنی خودروها و مخازن CNG در ميان 
مردم پدید آمده است. مراجعه به سوابق نشان می دهد که در 
طول سال ها  هيچ گونه حادثه ای (به عنوان مثال اینكه تصادفات 

منجر به سانحه شود) گزارش نشده است.
آالیندگی خودروهای »پایه گازسوز« از آالیندگی بنزین یورو 
5 هم کمتر است. طبق مستندات فنی، آالیندگی یك مترمكعب 

CNG چيزی حدود یك چهارم آالیندگی بنزین است.
اکن��ون مهم آن اس��ت که صنعت CNG به س��طح تعادل 
خود برس��د. از یك س��و  پتانس��يل گازی و تامين گاز و لوازم 
و تاسيس��ات اس��ت و از س��وی دیگر نيز خودروها و صنعت 
اتومبيل سازی کشور قرار دارد.  اما این تعادل نباید از طریق 
تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز انجام شود زیرا این 
ش��يوه، فقط یك »اقدام مقطعی« است که نمی تواند راهكار 
مناسبی برای تمامی ادوار  تلقی شود. در یك نگاه  درازمدت 
باید مخازن CNG  خودروهای کشور در پلتفرم تعبيه شوند 
و کيفيت موتور به نحوی باشد که بازدهی خوبی (یعنی حداقل 
400 کيلومتر کارکرد)  را به دست آورند. این در حالی است که 
هم اکنون 24 درصد از ناوگان حمل و نقل کشور گازسوز بوده و 
برای افزایش آن به 35 درصد، برنامه ریزی هایی صورت گرفته 
و  بنابراین جا دارد شرکت های داخلی به صادرات نگاهی داشته 
باشند. از حيث قيمتی نيز سياستگذاران بخش دولتی به این 
نتيجه رسيده اند که قيمت کنونی CNG نرخ جذابی نيست. 
مهم آن است که نباید رابطه مستقيم و خطی فی مابين قيمت 
بنزین و قيمت CNG وجود داشته باشد بدین معنی که فارغ 
از هر تصميمی که برای بنزین گرفته شود نباید تا چند سال 
قيمت CNG  را افزایش داد. دستيابی به چنين اهدافی کامال  
قابل حصول است. توسعه طرح  CNG  و کاهش مصرف بنزین، 
درواقع یك طرح ملی است. لذا این ضرورت احساس می شود 
که تمامی ظرفيت  بخش های مختلف اجرایی و فنی کشور در این 
راس��تا  فعال ش��ده تا روند افزایشی مصرف بنزین به شيوه 
مناسبی تحت کنترل متغيرهای کامال درون زای داخلی درآید. 
این مقوله از نظر مدیریتی بدین معناست که باید تجهيزات و 
خدمات فنی مهندسی و کاالهای مورد نياز کشورهای عضو بدون 

هيچ محدودیتی در اختيار یكدیگر قرار گيرد.
* کارشناس انرژی
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شيدا ملکی- درگيری و اعتراض به افزايش 
نرخ بنزين در  شهرهای مختلف كشور همچنان 
ادامه دارد. مردم بر اين باورند كه افزايش سه برابری 
نرخ بنزين در دايره توان جامعه  نيست و بايد اين 
افزايش نرخ به س��رعت لغو شود. آنچه جامعه در 
اعتراض��ات چند روز اخي��ر مطالبه می كند نه در 
رديف مطالبات سياسی است و نه خواسته ای دور 
از ذهن و دست نيافتنی. گرسنگی همه آن چيزی 

است كه مردم را دلواپس كرده است. 
مطالبات مردمی اين بار از مناطق كمتربرخوردار 
و البته فقيرنشين آغاز شده و اين موضوع خود بيانگر 
آن است كه اعتراضات جامعه كامال معيشتی است؛ 
اعتراض��ی برای مطالبه ن��ان و نه هيچ چيز ديگر. 
مدت ها بود كه بيكاری، رگ های حياتی زندگی را 
برای قشر متوسط جامعه مسدود كرده بود. بعد از 
مسدود شدن شريان های اصلی زندگی، تنها راه برای 
نجات زندگی در شرايط دشوار معيشتی چيزی نبود 
مگر مسافركشی با خودرو شخصی. حاال به بركت 
افزايش س��ه برابری نرخ بنزين، همان آب باريكه 
هم  بند آمده اس��ت. آدم هايی كه در خيابان های 
شهرقدس، ش��هريار، فرديس، اصفهان، شيراز و... 
با عصبانيت فرياد می زنند دلواپس از دست دادن 

آخرين راه نجات زندگی شان هستند. 
دلواپس آينده � 

راه های ارتباطی جهان توس��عه يافته از جمله 
اينترنت قطع شده اما خطوط تلفن همچنان صدا 
را به گوش می رساند. نماينده »جهان صنعت« در 
شيراز خبر از شرايط امنيتی حاكم بر شهر می دهد. 
به گفته وی، هليكوپترها بر فراز شهر پرواز می كنند. 
خط ارتباطی بين ش��مال تا جنوب شيراز به طور 
جدی وضعيت امنيتی دارد و شهروندان همچنان 
در خيابان ه��ا اعتراضات خ��ود را اعالم می كنند. 
عملكرد بانك ها به طور كلی در شيراز مختل شده 
و به نظر می رسد يكی از داليل اين اختالل، قطع 
اينترنت اس��ت. قطعی اينترن��ت به هر دليلی كه 
انجام شد در نهايت نتيجه ای نداشت مگر نارضايتی 

عمومی بيشتر. 
نماين��دگان روزنام��ه »جهان صنع��ت« در 
شهرستان های مختلف خبر از جو امنيتی و حضور 
گس��ترده ماموران يگان ويژه در شهرها داده اند. 
البته تعطيل��ی بی دليل مدارس و دانش��گاه ها، 
خود موضوعی اس��ت كه انتظ��ار می رود دولت 
نسبت به آن پاسخگو باشد. چند روز قرار است 
شهر در حالت نيمه تعطيل فريز شود و مردم را 
به بهانه های مختل��ف در خانه حبس كرد. اين 
موضوع كامال روش��ن است كه تعطيلی مدارس 
در روز گذشته به دليل برودت هوا يا بارش برف 
نبوده و چنين تصميماتی مردم را نسبت به آنچه 
در جامعه در حال ش��كل گيری است حساس تر 
می كند. ساده ترين راهكاری كه می توان شرايط 
را به نفع جامعه تغيير داد گفت وگوي بی واسطه 
با مردمی است كه به نظر می رسد ترس عميقی 
درباره گران��ی بنزين دارند. برخی ش��هروندان 
در گفت وگو ب��ا »جهان صنعت« نگرانی خود را 
نسبت به سهميه ای كه دولت اعالم كرد در پی 
افزايش قيمت بنزين به مردم اختصاص خواهد 
داد بي��ان كردند. برخی بر اين باورند كه تزريق 
اين نقدينگی به جامعه نه تنها گرهی از سيستم 
معيشتی مردم باز نمی كند بلكه مانند نقدينگی 
حاصل از يارانه ها آشفتگی اقتصادی را در جامعه 
چند برابر خواهد كرد. چنين نگرانی هايی بيانگر 
آن است كه مردم به طور جدی نيازمند شفافيت 
اقتصادی هستند. عدم شفافيت موجب دلواپسی 

بيشتر مردم شده است. مردم عادی مطالبه شان 
روشن است؛ »كاهش نرخ بنزين و بازگشت نرخ 

آن به قبل«.
اجازه اخالل و ناامنی به فرصت طلبان  � 

نمی دهيم
سردار حسين اشتری فرمانده نيروی انتظامی 
با بيان اينكه در پی اتفاقات روز گذش��ته و ايجاد 
خساراتی به اموال عمومی و مردمی، پليس بالفاصله 
در صحنه حاضر شد و با سعه صدر ماموريت خود را 
انجام داد، گفت: پليس بالفاصله هر جا كه اخاللی 
در روند تردد مردم و انجام كارهای روزانه شان ايجاد 
شده بود برطرف كرد. همان طور كه استحضار داريد 
س��ران محترم قوا مصوبه ای در خصوص سوخت 
)بنزين( تصويب كردند و بايد همه براساس قانون 
موضوع��ات را دنبال كنند. م��ردم ما هرگز اجازه 

نمی دهند كسانی از احساسات پاكشان و اين فضا 
سوء استفاده كنند. ما نيز اجازه اخالل و ناامنی به 
اخاللگران و فرصت طلبان نمی دهيم. فرمانده نيروی 
انتظامی اضافه كرد: مطمئنا نيروی انتظامی در كنار 
مردم و در خدمت امنيت مردم است چراكه »امنيت 
مردم« و »حفاظت از اموال عمومی و مردمی« خط 
قرمز ماس��ت. بحمداهلل پلي��س وظايف خود را به 
خوبی انجام داده و اعالم می كنم كساني كه قصد 
اخالل، بی نظمی و تعدی به حقوق مردم را دارند 
يا قانون گريز هستند، بدانند كه براساس قانون با 
آنه��ا محكم برخورد خواهد ش��د. ط��ی روزهای 
اخير به هم��ت همكارانم، تعدادی از اخاللگران و 
فرصت طلبان شناسايی شدند و برخورد الزم با آنها 
صورت گرفته است و بحمداهلل وضعيت نسبت به 
روز گذشته بهتر است و اينجا به مردم عزيز تاكيد 

می كنم صف خود را از صف تعداد معدودی كه به 
دنبال اخالل و بی نظمی هستند، جدا كنند. به گفته 
وی، ايجاد هر گونه اخالل و تخريب اموال عمومی 
كشور از مصاديق بارز جرم است و پليس بر اساس 
وظيف��ه ذاتی و قانونی خود با افرادی كه جرمی را 
مرتكب می شوند برخورد می كند. اجازه نخواهيم داد 
روند آ رامش و امنيت بسيار خوبی كه امروز در كشور 
حاكم است دچار اخالل شود و خدای ناكرده كسانی 
بتوانند از اين فضا سوء استفاده كنند. بررسی های ما 
حاكی از خط دهی سازمان های ضدانقالب و منافقين 
در پس پرده اين تحركات است. نهادهای امنيتی 
و انتظامی كشور، اين افراد را شناسايی و ان شاءاهلل 
در موعد مقرر به سزای اعمال خود خواهند رساند. 
امكانات خوبی در اختيار پليس است و می توانيم 
برای اش��راف اطالعاتی از اين امكانات استفاده و 

بهره برداری كنيم. الزم است همه به قانون تمكين 
كنند و بدانند كه پليس مجری قانون است و هر 
كس بخواهد به حقوق مردم تعدی كند يا س��عی 
در اخالل نظم و امنيت داشته باشد حتما نيروی 

انتظامی برخورد می كند. 
جايی ب�رای اعت�راض م�ردم فراهم  � 

نشده
حجت نظری، عضو شورای شهر تهران با بيان 
اينكه مردم بايد اعتراضات احتمالی خود را به شيوه 
مسالمت آميز مطرح كنند، گفت: پيشتر شورای شهر 
مصوبه ای داش��ت كه براساس آن ايجاد فضاهايی 
برای تجمع پيش بينی شده بود كه اين مصوبه در 
هيات تطبيق رد شد و اتفاقات روز گذشته نشان 
داد كه الزم است هرچه زودتر فكری به حال اين 
محل های تجمع كنيم. نرخ بنزين افزايش يافته و 
اعت��راض و انتقادات مردم در اين زمينه را بايد به 
رسميت ش��ناخت اما مردم نيز بايد با شيوه های 
دموكراتيك اعتراض كنن��د. اتفاقات اين گونه به 
هيچ وجه نمی تواند به نفع مردم باشد و مردم بايد 
اعتراضات احتمالی خود را به شيوه مسالمت آميز 
مطرح كنند. پيشتر شورای شهر مصوبه ای داشت كه 
براساس آن ايجاد فضاهايی برای تجمع پيش بينی 
شده بود كه اين مصوبه در هيات تطبيق رد شد و 
اتفاقات حوادث اخير نشان داد كه الزم است هرچه 
زودتر فكری به حال اين محل های تجمع كنيم. نبود 
هيچ محل از پيش تعيين ش��ده ای برای اعتراضات 
مردمی از موضوعاتی اس��ت ك��ه موقعيت فعلی 
بيش از گذش��ته فقر جامعه را نسبت به مطالبات 
مدنی روشن می كند. پيگيری مطالبات شهروندی 
موضوعی است كه در جوامع مختلف اجتناب ناپذير 
است و نمی توان يكسره خط قرمزی بر آن كشيد و 
فراموشش كرد. اين روزها اما هيچ محل مشخصی 
برای طرح اين مطالبات وجود ندارد و حضور مردم 
در خيابان ها هم واقعيتی اس��ت كه بايد به دنبال 
راه��كاری قانع كننده درباره آن بود. حذف صورت 
مساله هميشه بهترين راهكار نيست. شرايط فعلی 
جامعه هرچند نگران كننده است اما همين شرايط 
را می توان به فرصتی مناسب تبديل كرد تا يك بار 
برای هميشه درددل مردمی كه دلواپس معيشت 

خود هستند را شنيد. 
گسترش آتش  � 

نماين��دگان روزنام��ه »جهان صنع��ت« در 
شهرقدس، تبريز، اسالمشهر و البرز اعالم كردند 
كه تعداد قابل توجهی بانك در اين ش��هرها به 
آتش كش��يده ش��ده و چند پمپ بنزين نيز در 
آتش سوخته است. تعداد كشته شدگان در اين 
درگيری ها تعدادی از مردم نيز كشته شدند كه 
آمار دقيقی درباره آن در دس��ت نيس��ت اما از 
آنجايی كه آمار دقيق در دس��ت نيست بايد در 
انتظار آمار رسمی بود. همچنين برخی شاهدان 
عينی اعالم كردند كه عصر روز گذشته خيابان 
بهارستان به سمت خيابان سعدی بسته شده و 
درگيری بين معترضان و ماموران جدی اس��ت. 
از س��وی ديگر ميدان وليعصر تهران نيز شاهد 
درگيری جدی بين مردم و ماموران امنيتی است. 
اين در حالی اس��ت كه ش��ركت های خصوصی 
روز گذشته چند ساعت زودتر از روزهای عادی 
تعطيل شدند و پاساژها و مغازه های اصلی اطراف 
خيابان نيز تعطيل شدند. سرانجام اين اعتراضات 
همچنان روشن نيست. بوی دود و آتش همچنان 
در شهر پيچيده و مطالبات مردم مبنی بر كاهش 
نرخ بنزين ادامه دارد. هرچند تمييز و تشخيص 

نوع درگيری ها كار دشواری است. 

اعتراضات مردم در پی گرانی بنزين

حال ناخوش شهرها

سال شانزدهم    دوشنبه 27 آبان 1398    شماره  4334

شهردار ناحيه ۴ منطقه يك تهران عزل شد
اعضاي ش��وراي شهر در جلسه هم انديشي با شهردار تهران به وي پيشنهاد 
كردند با افراد خاطي در اتفاقات روز شنبه در حد عزل برخورد كند اما اسمي از 

شخصي برده نشد.
به گزارش ايرنا، علي اعطا، سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران با تاكيد بر 
اينكه بخشي از موضوع هاي روز شنبه به عدم آمادگي شهرداري تهران در مواجهه 
با بارش برف بر مي گشت گفت: اما همه موضوعات و مشكالت ترافيكي مربوط به 
عدم آمادگي شهرداري نبود و برخي از مسدودي ها به واسطه اعتراضاتي بود كه در 
شهر ايجاد شده بود. اين دو مساله همزمان شده بود. شهرداري اعالم كرد كه فكر 
نمي كردند در اين فصل برف سنگين ببارد و آماده نبودند. اين دليل از سوي شوراي 

شهر پذيرفته و قابل دفاع نيست.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه در مركز كنترل ترافيك حضور داشتند 
افزود: مساله اعتراضات براي افزايش قيمت بنزين در مركز كنترل ترافيك قابل 
مشاهده بود و پراكندگي ترافيك به دليل بارش برف و اعتراضات ديده مي شد. اين 

دو عامل دست به دست هم داده بودند كه در شهر وضعيت ترافيكي ايجاد شود.
همچنين روز گذشته با حكم شهردار منطقه يك تهران، محمد كجوري از سمت 

شهرداري ناحيه ۴ در اين منطقه بركنار و ابوالفضل پاشانژاد جايگزين وي شد.
سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سوال كه شنيده مي شود قرارداد 
شهرداري تهران با پيمانكاران ماشين آالت برف روب تمام شده بود و به اين علت 
تا ساعت ها برف در خيابان مانده بود، گفت: من هم اين مساله را شنيده ام اما هنوز 
بررسي نكرده ام. درباره نتيجه فعاليت كميته ويژه بررسي حذف نام شهدا از معابر نيز 
گزارش نهايي آماده و در اختيار هيات رييسه قرار گرفته است كه اكنون در رابطه 

با جزئيات آن سخن نمي گويم.

 پرداخت هزينه معافيت پزشکي 
برعهده مشموالن است

حدود دو سال گذشته مجلس شوراي اسالمي يك اصالحيه را در مورد معافيت 
تحصيلي تصويب كرد. پيش از تصويب اين اصالحيه مشموالن بعد از اخذ ديپلم براي 
ادامه تحصيل مي توانستند به خارج از كشور اعزام شوند اما با تصويب اين اصالحيه از 
اين پس مشموالني كه قصد دارند براي ادامه تحصيل به ساير كشورها اعزام شوند بايد 
حتما مدرك ليسانس خود را اخذ و بعد براي گرفتن معافيت تحصيلي اعزام به خارج 
از كشور اقدام كنند. در واقع مقطع تحصيلي اعزام به خارج از ديپلم به ليسانس افزايش 
يافت.به گزارش ايرنا، سردار تقي مهري، رييس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي 
اعالم كرد: پرداخت هزينه معاينات پزشكي براي اخذ معافيت از خدمت سربازي 
بر عهده مشموالني است كه قصد دارند از معافيت پزشكي استفاده كنند. برابر قانون 
تمام افرادي كه قصد دارند از معافيت پزشكي استفاده كنند بايد هزينه هاي مرتبط 
را بپردازند.رييس سازمان وظيفه عمومي در پاسخ به سوال ديگري كه آيا متقاضيان 
بايد براي دريافت معافيت پزشكي حتما به بيمارستان و مراكز درماني نيروهاي مسلح 
مراجعه كنند، افزود: اينكه گفته مي شود متقاضيان بايد در بيمارستان هاي سازمان 
نيروهاي مسلح معاينه شوند، مطلق نيست و براساس آيين نامه و مقررات موجود، 
متقاضيان در همه شهرستان ها مي توانند از پزشكان مورد اعتماد نيروهاي مسلح و 

غيرنيروهاي مسلح در سطح كشور استفاده كنند.

تازه ترين هشدارها درباره آنفلوآنزا 
اگر مردم عالئمي چون آبريزش بيني، تب، بدن درد و... دارند از رفتن به محل 
كار يا فرس��تادن كودك داراي اين عالئم به مدرس��ه، به مدت دو تا سه روز جدا 
خودداري كنند. دست ندهند، روبوسي نكنند، اگر آبريزش بيني دارند از دستمال 
كاغذي يك بار مصرف استفاده كنند و بالفاصله دست شان را با آب و صابون بشويند. 
بايد توجه كرد كه شست وشوي مكرر دست ها منجر به قطع زنجيره عفونت هاي 
ويروسي مي شود.به گزارش ايسنا، مسعود مرداني، عضو كميته كشوري آنفلوانزا 
درباره وضعيت بروز و شيوع آنفلوآنزا در كشور  گفت: بروز موارد جديد آنفلوآنزاي 
فصلي از نوع H۱N۱ با تابلوی حاد و شديد باليني ديده شده و حتي متاسفانه 
در مواردي منجر به مرگ شده است. افراد در معرض خطري كه تاكنون واكسن 
آنفلوآنزا تزريق نكرده اند، حتما هرچه سريع تر با مراجعه به پزشك نسبت به تزريق 
واكسن آنفلوآنزا اقدام كنند. بايد توجه كرد كه تزريق واكسن همچنان هم موثر 
است.مرداني ادامه داد: افراد در معرض خطر شامل افراد باالي ۶۰ سال، زنان باردار، 
مبتاليان به ديابت يا بيماري هاي تضعيف كننده سيستم ايمني، بيماران قلبي-ريوي، 
مبتاليان به نارسايي كليه، بيماران پيوندي، بيماران اچ آي وي مثبت و كاركنان مراكز 

درماني و پرسنل پزشكي هستند.

مصرف ۱۶ برابري آنتي بيوتيك در ايران 
مصرف بي رويه آنتي بيوتيك در ايران ۱۶ برابر استاندارد جهاني است. ما يكي از 
بدترين كشورها در اين زمينه محسوب مي شويم. اين موضوع غير از هزينه بااليي 
كه براي دولت دارد جان مردم را به خطر مي اندازد. بايد هر كاري مي توانيم بكنيم 
تا سونامي مصرف آنتي بيوتيك ها را از بين ببريم. بايد تاكيد كنم كه اين سونامي در 

حال حاضر وجود دارد و اين طور نيست كه در آينده براي ما اتفاق بيفتد.
به گزارش ايلنا مينو محرز، رييس مركز تحقيقات ايدز ايران در نشست خبري 
هفته اطالع رس��اني مصرف صحيح آنتي بيوتيك گفت: نباي��د داروهاي عفوني 
بيمارستاني تنها با تجويز پزشك عمومي در دسترس مردم قرار گيرد. ديده شده 
كه پزشكان براي مصارف ناملزوم ۸۰ قرص بيمارستاني تجويز مي كنند. ما ميلياردها 
تومان هزينه مي كنيم تا نسل بعدي خود را از بين ببريم. اين با هيچ منطقي قابل 
توجيه نيس��ت و با عقل جور درنمي آيد. كنترل روي داروخانه ها تنها با نس��خه 

الكترونيكي امكان پذير است كه اميدواريم هرچه سريع تر به جريان بيفتد.

خبر

فرم اشتراك روزنامه

    شرایط اشتراك :
ساعات تحویل روزنامه از 6 الی 11 صبح

شروع اشتراك ( متقاضيانی که درخواست خود را به طور کامل تحویل نمایند ) اول و شانزدهم هر ماه می باشد. 
مبلغ مندرج در جدول فوق بابت روزانه یك نسخه اشتراك می باشد .

لطفاً کپی فيش بانكی را تا پایان اشتراك نزد خود نگهداری فرمائيد .
در صورت عدم تحویل روزنامه حداکثر تا ساعت 14 همان روز مراتب را با تلفن   88731981  اعالم فرمائيد .

 نام و نام خانوادگی : ..................................... شرکت / موسسه : ................................... کدپستی : ........................ تلفن :.......................

فاکس : ................................  تعداد درخواستی :......................................  مدت اشتراك:  6 ماهه                   یك ساله

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

شماره فيش بانكی : ........................................ بانك : .........................................   تاریخ واریز فيش : ....................................................

 » فقط تهران بزرگ «
یكساله6 ماههدوره اشتراك

3/000/0006/000/000هزینه اشتراك (ریال)

کليه متقاضيان محترم می توانند هزینه اشتراك خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدول ذیل : 
 به حساب جام بانك ملت به شماره 78/ 463983  به نام روزنامه جهان صنعت 

 واریز و اصل سند بانكی مربوطه را به همراه فرم تكميل شده به دفتر امور مشترکين روزنامه جهان صنعت ارسال نمائيد . 
آدرس : ميدان آرژانتين- بلوار بيهقی- خيابان  دهم غربی- پالك 10- واحد 2 و یا ارسال از طریق نمابر : 88731431

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

افرادي ك��ه دانش آم��وزان را 
مورد تنبي��ه بدني قرار مي دهند، 
در ه��ر جايگاهي كه باش��ند اعم 
از مدير مدرس��ه، معاون، معلم يا 
دانش آموزان ديگر حتما مجازات 

خواهند شد.
به گزارش ايلن��ا، زهرا مظفر، 
و  ارزياب��ي عملك��رد  مدي��ركل 
پاس��خگويي به ش��كايات وزارت 
آموزش و پرورش درباره تنبيه بدني 
در م��دارس گف��ت: تنبيه بدني 
و روان��ي ك��ودكان تح��ت هيچ 
ش��رايطي نه تنها پذيرفته نيست 
بلك��ه به عنوان عملي اس��ت كه 
در قواني��ن و مق��ررات داخلي و 
بين المللي تخلف و جرم محسوب 
مي شود و از اين رو به شدت مورد 
نكوهش قرار خواهد گرفت. تنبيه 
بدني همچنين از س��وي مراجع 
نظارتي و هيات هاي رسيدگي به 
تخلف��ات اداري و مراجع قضايي 

قابل پيگرد است.
مدي��ركل ارزيابي و عملكرد و 

پاس��خگويي به ش��كايات وزارت 
آموزش و پرورش ضمن اش��اره به 
افرادي كه دانش آموزان  مجازات 
را م��ورد تنبي��ه ق��رار مي دهند، 
توضي��ح داد: مرتك��ب اين عمل 
در ه��ر جايگاهي كه باش��د اعم 
از مدير مدرس��ه، معاون، معلم يا 
دانش آم��وزان ديگ��ر حتما مورد 
مواخ��ذه و مجازات ق��رار خواهد 

گرفت.
مظفر تنبي��ه دانش آموزان )نه 
تنبيه بدني( را در ش��رايطي الزم 
دانس��ت كه دانش آموز در انجام 
وظايف خود كوتاهي كرده باش��د 
و در اي��ن زمين��ه توضيح داد: در 
نظ��ام آموزش و پ��رورش ايران در 
مواردي كه قصور و س��هل انگاري 
از سوي دانش آموز نسبت به انجام 
وظايف خود صورت بگيرد، تخلف 
محسوب مي شود و تنبيه را تحت 
ش��رايطي مجاز ش��مرده، اما اين 

نوع تنبيه به هيچ عنوان بدني يا 
رواني نيست.

وي اضافه ك��رد: در آيين نامه 
اجراي��ي مدارس، بخش��ي تحت 
عنوان تنبيه ذكر شده كه اولياي 
مدرس��ه قبل از انجام آن بايد از 
موضوع و موقعيت محصل آگاهي 
يابند و در جس��ت وجوي انگيزه 
و علت تخل��ف برآيند. همچنين 
تنبي��ه بايد توجه دانش آموز را به 
اشتباه خود جلب و زمينه مناسب 
براي ايجاد رفتار مطلوب در وي را 

فراهم كند.
مظفر درخص��وص روش هاي 
مختل��ف تنبيه ك��ه در مدارس 
مي توان��د ب��ه جاي تنبي��ه  بدني 
مورد اس��تفاده قرار بگيرد، گفت: 
تذك��ر و اخطار ش��فاهي به طور 
خصوصي، تذكر و اخطار شفاهي 
در حض��ور دانش آم��وزان كالس 
مربوط��ه، تغيي��ر كالس، اخطار 

كتبي و اطالع به ولي دانش آموز، 
اخراج موقت از مدرس��ه با اطالع 
قبلي ولي دانش آموز حداكثر براي 
مدت س��ه روز، انتقال به مدرسه 
ديگر از جمله تنبيه هايي اس��ت 
كه مي تواند جايگزين تنبيه بدني 
ش��ود. الزم به ذكر اس��ت اعمال 
هرگونه تنبيه ديگر از قبيل اهانت، 
تنبيه بدني و تعيين تكاليف درسي 

ممنوع است.
مدي��ركل ارزياب��ي عملك��رد 
ش��كايات  ب��ه  پاس��خگويي  و 
وزارت آموزش و پ��رورش درب��اره 
شكايت هايي كه والدين در سال 
ج��اري در اين زمينه داش��ته اند، 
گفت: گزارش هاي رسيده از اقصي 
نقاط كشور حاكي از اين امر است 
كه در سال تحصيلي جديد نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل آمار 
ش��كايات ناش��ي از تنبي��ه بدني 

كاهش يافته است.

اعالم شيوه هاي جايگزين تنبيه بدني در مدارس
آموزش و پرورش

محمدعلي نجفي، شهردار اسبق تهران 
خرداد امسال ميترا استاد همسر دوم خود 
را به قتل رس��اند و از س��وي ش��عبه نهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست 
قاضي كشكولي به قصاص محكوم شد اما 
ديوان عالي كشور در تحقيقات اين پرونده، 
نقص هاي��ي مطرح ك��رد و در نتيجه قرار 
شد محاكمه مجدد تكرار شود. اولياي دم 
مرحوم ميترا استاد البته از قصاص نجفي 
گذشتند اما عمدي يا غيرعمدي بودن قتل 
در ميزان مجازات ناشي از جنبه عمومي 

جرم تاثير دارد.
وكيل محمدعلي نجف��ي از برگزاري 
دادگاه موكل��ش در تاريخ ۶ آذر خبر داد و 
گفت: ۱۷ ابهام به نظريه جديد كارشناسي 
وارد است و چنانچه قتل شبه عمد تاييد شود، 
يك تا س��ه سال حبس در انتظار شهردار 

اسبق تهران خواهد بود. نظريه كارشناسان 
نسبت به نظريات قبلي بهتر بوده و همراه با 

تغييراتي است. 
به گزارش فارس، حميدرضا گودرزي 
درباره شرايط جديد موكل خود افزود: در 
نظريه قبلي كارشناسان معتقد بودند شليك 
گلوله مستقيم به قفسه سينه اصابت كرده 
اما اكنون معتقدند »شليك غيرمستقيم« 
اصابت ش��ده است. همچين كارشناسان 
معتقدند گلوله ابتدا به دست و سپس خارج 
شده و به صورت »زاويه دار« به قفسه سينه 
خورده است و اين داليل درها را براي دفاع 

قتل شبه عمد باز مي كند. 
وكيل شهردار اسبق تهران گفت: جلسه 
مجدد دادگاه، ششم آذرماه برگزار مي شود 

و چنانچه قتل شبه عمد تاييد شود، حداقل 
يك سال و حداكثر سه سال مجازات در نظر 

گرفته خواهد شد.
وي با اش��اره به اينكه پرونده ابهامات 
زيادي دارد،  گفت: تقاضاي رفع اين ابهامات 
را داده ايم، ما ۱۷ نقطه ابهام را مشخص و 
تعريف كرده ايم چرا كه معتقديم بايد زوايا 

روشن شود.
گودرزي گفت: ما معتقد بوديم كه گلوله 
دفرمه شده اما كارشناسان اين موضوع را 
نپذيرفتند و در نظريه جديد معتقدند دفرمه 
شدن گلوله به دليل اصابت به دست بوده 
نه اصابت به سطوح ديگر بنابراين تغييرات 
بنيادي در نظريه جديد اتفاق افتاده است. 

اين وكيل دادگستري ادامه داد: به عنوان 

نمونه ۶ كارش��ناس شامل سه كارشناس 
اسلحه و سه كارشناس پزشك قانوني در اين 
پرونده بايد راي و نظر خود را بدهند در حالي 
كه يكي از پزشكان قانوني نظريه خود را اعالم 
نكرده است يا به طور غيرتخصصي امضا ها ر 
انجام داده و مشخص نيست كه كارشناس 
اسلحه نظر داده يا كارشناس پزشكي قانوني.

گودرزي تصريح كرد: همچنين كارشناسان 
در نظريه خود معتقد بودند شليك گلوله 
در داخ��ل وان بوده يعني مرحوم »ميترا 
استاد« به عقب رفته و داخل وان افتاده و 
بعد گلوله به بدنش اصابت كرده در حالي 
ك��ه اگر چنين بود داخل وان بايد از خون 
پر مي شد اما اين گونه نبوده و نشان مي دهد 
گلوله خارج از وان اصابت كرده اس��ت.وي 

گفت: يكي ديگر از نقاط ابهام مطرح شده 
اين بوده كه گلوله زير استخوان ترقوه چپ 
اصابت كرده و نشان مي دهد گلوله به صورت 
كج از باال خورده و بايد پزشكي قانوني نظر 
بدهد؛ اگر گلوله از دست خارج و به قفسه 
سينه اصابت مي كرد به دليل قدرت شليك 
از آن طرف بدن خارج مي شد در حالي كه 
اين نشان مي دهد گلوله ابتدا به يك جاي 
سفتي برخورد كرده و فشار و قدرتش گرفته 
ش��ده و به صورت كج از باال زير استخوان 

ترقوه چپ خورده است.
اين وكيل دادگستري گفت: از طرفي 
ديوان عالي كشور خواسته بود كه تصوير 
روش��ني كه كارشناسان نسبت به اينكه 
گلوله به دست و سپس به قفسه اصابت كرده 
ارائه دهند چراكه در پرونده تصوير روشني 
وجود نداش��ت و بايد مستنداتي بدهند، 

دادگاه نيز در اين خصوص از كارشناسان 
خواس��ت تا صراحتا در اين خصوص نظر 
بدهند اما در اين نظريه جديد مستندات 

ارائه نشده است. 
وي گفت: بنابراين در دادرسي كه قرار 
است انجام شود، نمي توان تمام موارد را ارائه 
كرد چرا كه اگر دادگاه از كارشناس سوال 
كند او بايد ابتدا مشاوره انجام دهد و بعد نظر 
دهد و در نتيجه دادرسي مشكل دار مي شود. 
دادگاه ابهامات ما را به كارشناس��ان ابالغ 
نكرده در نتيجه فقط وقت رسيدگي صادر 
شده و چون در جلسه محاكمه نمي توان 
في البداهه پاسخ داد در نتيجه ابهامات هم 
برطرف نخواهد شد و اين موضوع با عرف 
قضايي ما نيز تطابق ندارد. چنانچه قتل عمد 
ثابت شود سه تا ۱۰ سال حبس در انتظار 

موكلم خواهد بود.

احتمال يك تا 3 سال حبس براي »نجفي« 
رویداد روز

 اطالعيه

ناجا در اطالعيه ای اعالم كرد
با برهم زنندگان نظم و امنيت مماشات نمی كنيم

س��ردار احمد نوریان، س��خنگوی نيروی انتظامی جمهوری 
اس��المی ایران در اطالعي��ه ای اعالم کرده اس��ت: ناجا ضمن 
احترام به حقوق عامه ملت بدون تسامح، هيچ گونه مماشاتی با 
برهم زنندگان نظم و امنيت نداشته و با شناسایی سرکردگان 

و عوامل ميدانی آنها با قاطعيت برخورد خواهد کرد.
 در پی اجراي طرح مدیریت مصرف سوخت و اصالح قيمت 
بنزین، اعتراضاتی از سوی بخشی از مردم صورت گرفت که 
بدیهی اس��ت با تدبير مس��ووالن مربوطه ابعاد و جزئيات آن 
با رعایت حقوق و منابع عمومی تبيين و اطالع رس��انی خواهد 
ش��د. در این اطالعيه آمده اس��ت: در این شرایط عناصری با 
هدایت معاندین خارج از کشور و منفعت طلبان داخلی اقدام 
به سوءاس��تفاده از مطالبات مردم کرده و با برهم زدن نظم و 

امنيت عمومی و با رفتارهای تخریب گرایانه به اموال عمومی و 
خدمات شهری همچنين کسب وکار مردم آسيب رسانده و باعث 
خسارت های جانی و مالی و رعب و حشت در جامعه شده اند که 
نتيجه ای جز خوشحالی دشمنان قسم خورده جمهوری اسالمی به 
همراه ندارد. در پی تماس های مكرر و مطالبات مردمی از پليس 
مبنی بر بازگشت آرامش به جامعه و برخورد با تامين کنندگان 
و اختاللگران نظم و امنيت، نيروی انتظامی براس��اس وظایف 
ذات��ی و قانونی خود ب��ا این تحرکات مذبوحان��ه به طور قاطع 

برخورد خواهد کرد.
سردار نوریان در این اطالعيه افزود: انتظار دارد مردم عزیز 
با هوش��ياری و درایت ضم��ن طرد عناصر فرصت طلب و خود 
فروخته در برقراری نظم و آرامش عمومی، پليس خدمتگزار 
خ��ود را یاری کنند. الزم به ذکر اس��ت نيروی انتظامی ضمن 
احترام به حقوق عامه ملت بدون تسامح هيچ گونه مماشاتی را 
با برهم زنندگان نظم و امنيت نداشته و با شناسایی سرکردگان 

و عوامل ميدانی آنها با قاطعيت برخورد خواهد کرد. 
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ويلموتس در مسير جالل طالبی
۲۰ سال بعد از جام جهانی ۱۹۹۸ با جالل طالبی سرمربی وقت تيم  ملی 
نشسته بودم به مرور خاطرات. پرسيدم اگر به آن روزها برگرديد چه تصميمی 

می گيريد كه آن زمان نگرفتيد؟
با همان لحن آرام و شمرده گفت: »وقتی به عنوان سرمربی منصوب شدم، 
دو نفر از بازيكنان قديمی كه االن از اسطوره ها هستن اومدن اتاقم. گفتن برای 
اينكه بازيكن ها از شما حساب ببرند، توی رختكن سر ما داد و بيداد كنيد. اين 
طور از بقيه هم زهر چشم می گيريد! من از اين حرف خجالت كشيدم. گفتم 
شما نماينده خانواده و مردم ايران هستيد برای من خيلی محترم هستيد. من 
هيچ وقت اين طور جسارتی نمی كنم به شما و نكردم. اصال در شأن و شخصيت 
من و بازيكن ملی پوش نبود. اما االن فكر می كنم كه اگر يك نفر كنارم بود كه 

آن زبان را می دانست احتماال خيلی از مشكالت را نداشتيم.«
بعد از شكس��ت تيم  ملی ايران مقابل عراق، روزنامه خبرورزش��ی نوشت: 
»ملی پوشان از سرمربی تيم ملی ناراحت هستند و معتقدند او ابهت ندارد و جنگ 
روانی كنار و بيرون زمين را می بازد و همين موضوع روی بازيكنان تاثير دارد. 
اتفاقی كه در دوران كی روش برعكسش اتفاق می افتاد و با روحيه ای كه كی روش 

به بازيكنان می داد، آنها با شرايطی متفاوت تر راهی ميدان می شدند.«
ف��ارغ از ل��زوم اقتدار مربی، در كنار و خارج از زمين برای دفاع محترمانه از 
تيم به نظر می رسد بازيكنان هم چندان به حرف او گوش نمی دهند و حساب 
نمی برند وگرنه كسی مثل مسعود شجاعی كه به عنوان مربی داخل زمين توپ 
می زد، مسووالنه تر رفتار می كرد. باقی بازيكنان هم جدی تر مبارزه می كردند و 
حداقل مثل بازيكنان كشور جنگ زده عراق تا آخرين ثانيه و آخرين نفس بازی 
می كردند. اينكه هنوز بازيكنانی كه در فوتبال حرفه ای توپ می زنند و معتقد 
هستند كه شايستگی بازی در فوتبال سطح يك اروپا را دارند، نيازمند كسی 

هستند كه آنها را با رفتارهای قهرآميز سر جايشان بنشاند و مهارشان كند.
اتفاقا در كنار جالل طالبی هم بيژن ذوالفقارنسب بود كه يك ورزشكار قديمی، 
تحصيلكرده و محترم است، درست مثل وحيد  هاشميان همكار ارشد ويلموتس 
كه او هم جنتلمنانه برخورد می كند. به همين خاطر هيچ بعيد نيست كه بعدها 
ويلموتس عين همان جمله جالل طالبی را به زبان آورد، اينكه »اگر يك نفر 

كنارم بود كه آن زبان را می دانست احتماال خيلی از مشكالت را نداشتيم.«
هنوز هم برخی از كارشناسان و روزنامه نگاران و حتی فوتباليست های دهه ۶۰ 
معتقدند كه رفتار علی پروين و شخصيت كاريزماتيك او بر هوش مربيگری اش 
می چربيد و چنان زهرچشمی از بازيكنان می گرفت كه نفس نمی كشيدند و 
كسی جرات اعتراض نداشت. بازيكن ها برايش جان می دادند چون می دانستند اگر 
اين كار را نكنند به راحتی حذف می شوند. اما هرچه زمان گذشت و نسل عوض 
شد، سركشی ها بيشتر شد و در آخرين سال های حضورش، چند نفر حرفش را 
نخواندند و عصيان كردند گرچه هنوز هم هر جا باشد تا لب تر كند يكی دو جين 

از بازيكنان آن نسل به خط می شوند و به حضور »سلطان« می رسند.
رگه هايی از اين سبك از رفتار مقتدرانه را برخی در امير قلعه نويی می بينند 
كه خودش هم شيفتگی اش به علی پروين را انكار نمی كند. او هم معموال با 

قاطعيت بازيكنان را مهار می كند و مثل موم توی دستش هستند.
اينكه آدمی به خودی خود ميل به بی نظمی دارد كشف تازه ای نيست اما از 
بازيكنان ملی پوشی كه می دانند، تيم  ملی تنها دلخوشی ميليون ها ايرانی است 
انتظار می رود قواعد و قوانين حرفه ای را رعايت كنند و نيازی نباشد كه حتما 
كسی به آنها دستور بدهد و تلخی كند و سرشان داد بكشد تا فرمان پذيری كنند. 
اگر »ابهت« به معنای رفتار پرخاشگرانه است، بازيكن ايرانی بايد ياد بگيرد كه 

»احترام«، احترام می آورد و هيچ چيزی به اندازه رفتار موقرانه باابهت نيست.
انتقال اين مفاهيم و نهادينه شدن آنها بايد از مدارس فوتبال آغاز شود. آيا 
مربيان به فوتباليست های نونهال و نوجوان »احترام متقابل« را ياد می دهند يا 
با داد و فرياد فقط »اطاعت« می خواهند؟ بازيكنی كه از ابتدا ياد بگيرد فقط 
فريادهای مربی را بشنود و تن به فرمان بدهد، وقتی بزرگ تر شد هم تنها اين 
راه را می شناسد. اينكه مطيع باشد و به محض اينكه سرمربی به جای فرياد به 

او لبخند زد و نرم رفتار كرد، سركشی كند و حرفش را نخواند!«

شوک به ذوب آهن ادامه دارد
۴ بازيکن ديگر در آستانه اخراج!

باشگاه ذوب آهن در نظر دارد عالوه بر زبير نيك نفس و محمدباقر صادقی، 
چهار بازيكن ديگر تيم فوتبال اين باشگاه را اخراج كند.

تغييرات در تيم فوتبال ذوب آهن بعد از جلسه پنج ساعته هيات مديره اين 
باش��گاه كه عليرضا منصوريان هم در آن حضور داشت از چند روز پيش آغاز 
شد. ابتدا حسن استكی و محمد صلصالی به عنوان مربيان جديد به كادر فنی 
تيم ذوب آهن اضافه شدند و در ادامه عذر محمدباقر صادقی و زبير نيك نفس 

دو بازيكن اين تيم برای ادامه كار در اين تيم خواسته شد.
ذوبی ها كنار گذاشتن بازيكنان اين تيم را محدود به نيك نفس و صادقی 
نمی كنند و احتمال دارد به زودی چهار بازيكن ديگر هم از جمع سبزپوشان 
اصفهانی اخراج شوند. وحيد محمدزاده و مسعود ابراهيم زاده دو بازيكن داخلی و 
باكر و ماكالی كريستيانو دو بازيكن خارجی ذوب آهن هم از جمله نفراتی هستند 
كه با توافق باشگاه ذوب آهن با عليرضا منصوريان از اين تيم كنار گذاشته خواهند 

شد تا اين تيم با شوك اين تغييرات بتواند در ليگ برتر نتيجه بگيرد.

بارسلونا برای جذب نيمار دست به دامان فيفا  � 
بارس��لونا برای جذب ستاره برزيلی پاری س��ن ژرمن می خواهد در آخرين 
مرحله به فيفا رجوع كند. نشريه موندودپورتيوو اسپانيا خبر داد اريك آبيدال، 
مدير فنی باشگاه بارسلونا اشاره كرد كه باشگاه در صورتی كه نتواند در قضيه 
نيمار، پاری سن ژرمن را راضی كند به فيفا شكايت خواهد كرد. آبيدال درباره اين 
موضوع گفت: نيمار جزو بهترين بازيكنان دنياست و فلسفه بارسلونا هميشه به 
دنبال جذب بهترين های دنياست. او هميشه يكی از گزينه های ماست. فصل 
طوالنی ای پيش رو داريم. اگر نيمار به اين شكل عمل كند، نمی گويم گزينه 

اول ما خواهد بود بلكه يكی از گزينه های ماست.
وی افزود: اگر باشگاه پاری سن ژرمن در فروش اين ستاره از قيمت نامتعارف 
اس��تفاده كند، ما مجبور می شويم اين پرونده را به فيفا ارجاع دهيم تا انتقال 
غيرمتعارفی صورت نگيرد. نيمار در تابستان ۲۰۱۶ با مبلغ ۲۲۰ ميليون يورو از 

بارسلونا به پاری سن ژرمن منتقل شده بود.
گرت بيل قربانی جديد رئال؟ � 

باش��گاه رئال مادريد می خواهد س��تاره ولزی خ��ود را برای جذب هافبك 
منچستريونايتد قربانی كند. نشريه سان انگليس خبر داد كه باشگاه رئال مادريد 
می خواهد از گرت بيل، ستاره ولزی خود برای تسهيل جذب پل پوگبا، ستاره 
فرانسوی منچستريونايتد استفاده كند. شياطين سرخ تابستان گذشته تمام 
پيشنهادهای رئال مادريد برای جذب مرواريد سياه را رد كردند. مسووالن باشگاه 
رئال مطمئن هستند كه می توانند بيل را به منچستر بدهند و پوگبا را جذب 
كنند. مسووالن مادريدی خيلی خوب می دانند كه منچستريونايتد به شدت به 
دنبال جذب بيل است تا بتواند در فصل آينده نتايج بهتری بگيرد. بيل در ماه 
گذشته به خاطر مصدوميت در تركيب رئال قرار نگرفته است. برخی از رسانه ها 
اعالم كردند بيل از عدم اعتماد زيدان به خودش عصبانی شده و اردوی رئال را 

ترك كرده است اما بعدها اين موضوع از سوی سرمربی رئال تكذيب شد.
حضور دوناروما در مناطق سيل زده ايتاليا � 

دروازه بان تيم ملی فوتبال ايتاليا و ميالن از مناطق سيل زده در كشورش بازديد 
كرد. گروهی از اعضای تيم ملی فوتبال ايتاليا از جمله جان لوئيجی دوناروما، 
دروازه بان اين تيم با حضور در شهر ونيز از مناطق سيل زده بازديد كردند. سيل 
ويرانگر در ونيز باعث شده اين شهر با وضعيت بحرانی روبه رو شود. وضعيت در 
اين ش��هر طوری است كه ۸۰ درصد زير آب رفته و دولت ايتاليا نيز وضعيت 
بحرانی اعالم كرده اس��ت. دوناروما و ويالی از جمله افراد حاضر در اين هيات 
اعزامی بودند. اين دروازه بان درباره حضور خود در بين افراد سيل زده گفت: به 
نمايندگی از تيم ملی فوتبال ايتاليا در بين افراد سيل زده حاضر شديم و پيام 
هم��دردی خودمان را به آنها اعالم می كنيم. ويالی نيز گفت: در اين موقعيت 
سخت بايد كنار مردم خودمان باشيم چون ما الهام بخش اين عزيزان هستيم 
و بايد نش��ان دهيم از چه مسووليتی برخورداريم. ايتاليا در بازی آخر خود در 

انتخابی يورو ۲۰۲۰ بايد فردا شب برابر ارمنستان قرار گيرد.
مهاجم ليورپول در رادار پاری سن ژرمن � 

باشگاه فرانسوی پاری سن ژرمن به دنبال يك گزينه جانشين مطمئن برای 
جانشينی ادينسون كاوانی است. آدام الالنا در رادار پاری سن ژرمن است. به دنبال 
شايعاتی مبنی بر جدايی ادينسون كاوانی و حضور او در ليگ حرفه ای فوتبال 
آمريكا، مسووالن پاری سن ژرمن به دنبال يك گزينه مطمئن هستند. كاوانی جای 
خالی زالتان ابراهيموويچ در لس آنجلس گلكسی را پر می كند و همين، جايی برای 
حضور الالنا باز خواهد كرد. ستاره قرمزها كه طی ۱۲ ماه گذشته با مصدوميت 
دست وپنجه نرم كرده است، تابستان آينده قراردادش به پايان می رسد و آزادانه 
قادر به مذاكره درباره معامله سنگين با باشگاه فرانسوی خواهد بود. در حال حاضر 

الالنا برای هر فصل هفت ميليون پوند از ليورپول دريافت می كند.
صعود مقتدرانه آلمان به يورو  � 

اتريش، آلمان، هلند و كرواسی نيز به جمع تيم های صعودكننده به يورو ۲۰۲۰ 
اضافه شدند. در ادامه ديدارهای انتخابی يورو ۲۰۲۰ شنبه شب گذشته چند 
ديدار برگزار شد كه در يكی از بازی ها تيم ملی فوتبال آلمان توانست با چهار گل 
بالروس را شكست دهد. در اين ديدار تونی كروس هافبك رئال مادريد توانست دو 
گل برای تيمش به ثمر رساندند. ماتياس گينتر و لئون گورتسكا نيز ديگر گل های 
مانشافت را در اين ديدار به ثمر برساند. همچنين بالروس يك ضربه پنالتی را در 

اين ديدار از دست داد تا آلمان با ۱۸ امتياز قاطعانه راهی يورو شود.
همچنين هلند نيز به ديدار ايرلند شمالی رفت كه اين ديدار گلی دربر نداشت 
و با تساوی بدون گل به پايان رسيد. البته ايرلندشمالی يك ضربه پنالتی را در 
نيمه نخست از دست داد تا هلند بتواند با يك امتياز اين ديدار صعود خود را به 
يورو قطعی كند. تيم ملی كرواسی نايب قهرمان جهان با پيروزی سه بر يك مقابل 
اسلواكی در گروه E صدرنشين شد تا صعود شاگردان داليچ به يورو قطعی شود. 
والسيچ پتكوويچ و پريشيچ در اين ديدار برای كروات ها گلزنی كردند. همچنين 
اتريش نيز با برتری دو بر يك برابر مقدونيه توانست صعود خودش را به يورو 
۲۰۲۰ قطع��ی كن��د. آالبا و الينر ديگر گل های اتريش را در اين ديدار به ثمر 
رساندند. در يك ديدار مهم نيز بلژيك كه صعود خود را به يورو قطعی كرده بود 
توانست با نتيجه چهار بر يك روسيه را شكست دهد تا روند نتايج خوب اين 
تيم ادامه يابد. ادن هازارد دو بار، تورگان هازارد و روملو لوكاكو ديگر گل های 
بلژيك را در اين ديدار به ثمر رساندند تا شاگردان مارتينس تيم اول رده بندی 

فيفا همچنان به قدرت نمايی خود ادامه دهند.
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حرف و حدیث

خبر

معصومه پهلوانی- بررسی ليست 
كش��ورهايی كه فدراس��يون می گويد 
پيش��نهاد ايران برای بازی دوستانه را 
نپذيرفته اند، ادعاهای آنها را زيرس��وال 
می برد. كمتر از يك سال پس از پايان جام 
ملت های آسيا، اوضاع اطراف تيم ملی آن 
قدر پرحاشيه شده كه فدراسيون، وادار به 
انتشار بيانيه شود. مسير ايران برای صعود 
به جام جهانی با چالش های جدی روبه رو 
است و از دست دادن چهار فيفادی در 
يك س��ال، موضوع قابل تحملی برای 
طرفداران تيم ملی نيست؛ مساله ای كه 
آماده س��ازی ايران را با مشكالت زيادی 

روبه رو می كند.
ريي��س فدراس��يون پ��س از رفتن 
ك��ی روش، ادعا كرده ب��ود از اين پس 
جلوی موسسه ها و ايجنت ها را می گيرد 
و مستقيما، بازی های دوستانه توسط 
فدراسيون هماهنگ می شوند؛ سياستی 
كه باعث شده بازی های دوستانه با تركيه، 
الجزاير، تونس، ازبكس��تان، سيرالئون، 
ليتوانی، بوليوی، ترينيداد، فلسطين و قطر 
در سال ۲۰۱۸ به فقط دو بازی دوستانه 

با س��وريه و كره جنوبی در سال ۲۰۱۹ 
تبديل شود. فدراسيون در بيانيه اش، اعالم 
كرده با ۹ كشور برای بازی های دوستانه 
وارد مذاكره شده اند كه رقم درخواستی، 
محل برگزاری و عدم تمايل آنها باعث 
ش��ده اين تالش ها به سرانجام نرسند. 
بررسی اين ۹ كشور، ترديدهای زيادی 

به اين بيانيه وارد می كند.
هند، يكی از كشورهايی كه فدراسيون 
از آن نام برده، چند روز بعد در انتخابی 
جام جهانی مهمان عمان خواهد بود و 
عمال، امكان برگزاری دوس��تانه با آنها 
وجود نداشته كه فدراسيون با اين كشور 
وارد مذاكره شود. ژاپن هم، مدت هاست 
برنامه ای برای بازی دوستانه با تيم های 
آسيايی ندارد. از طرفی امتياز برگزاری 
بازی های دوس��تانه آنها به يك شركت 
سازنده مشروبات الكلی فروخته شده و 
ايران، امكان بستن قرارداد با اين شركت 

را ندارد.
بعضی از ديگر كشورها مثل امارات، 
گرجستان، ليبريا، چين و حتی استراليا 
در رده بندی فيفا فاصله ای جدی با ايران 

دارند و عمال، تيم ملی نبايد برای بازی 
با آنها مبل��غ چندانی به جز هزينه های 
جاری پرداخت كند. به خصوص كه به جز 
گرجستان، هيچ كدام از آنها مسابقه ای در 

فيفادی آينده برگزار نمی كنند.
تنها تيم هايی كه با تعريف فدراسيون 
سازگار هستند، برزيل و پاراگوئه محسوب 
می ش��وند؛ دو تيمی كه اتفاقا با دو تيم 
آس��يايی كره جنوبی و عربستان بازی 
خواهند ك��رد. اينكه تيم ه��ای بزرگ 
آمريكای جنوبی برای بازی های دوستانه 
مبالغ زيادی دريافت می كنند موضوع 
تازه ای نيس��ت. اينكه ايران هم در حال 
حاضر، توانايی پرداخت چنين مبالغی را 
ندارد هم چيز تازه ای به حساب نمی آيد. 
بنابراين قرار دادن اين دو كشور در بيانيه 
فدراسيون هم، بيشتر جنبه تزئينی دارد و 
سال هاست، همه می دانند ايران نمی تواند 
هزينه بازی با چنين تيم هايی را پرداخت 
كند. برای ايران، كشورهايی مثل ونزوئال 
هم در دسترس بودند كه ژاپن در روزهای 

آينده مقابل آن به ميدان خواهد رفت.
س��وال اينجاس��ت كه فدراسيون، 
غيرممكن ب��ودن بازی با ژاپن و هند را 
نمی دانس��ته كه با آنها برای اين تاريخ 
وارد مذاكره شده؟ امارات، ليبريا، چين و 
استراليا كه سه تای آنها از لحاظ سياسی 
هم روابط خوبی ب��ا ايران دارند، حاضر 

بودند فيفادی را بدون بازی دوس��تانه 
تمام كنند اما بدون پرداخت پول روبه روی 
ايران قرار نگيرند؟ يا اين اس��امی، فقط 
چند نام برای فرار فدراس��يون از فاجعه 

اخير بوده اند؟
ی  حبه ه�ا مصا ر  نتش�ا ا � 

هماهنگ شده
فدراسيون فوتبال كه بعد از باخت تيم 
ملی مقابل عراق حتی يك عذرخواهی 
هم انجام ن��داد، امروز در مصاحبه های 
هماهنگ شده از برنامه های پشتيبانی 
خود دفاع كرد و اين گونه به حمايت از 

مهدی تاج پرداخت!
تيم مل��ی فوتبال اي��ران در حالی 
پنجش��نبه گذش��ته در مرحل��ه دوم 
انتخابی جام جهان��ی ۲۰۲۲ و انتخابی 
جام ملت های ۲۰۲۳ برابر عراق شكست 
خورد كه بعد از اين باخت انتقادات زيادی 
به فدراسيون فوتبال و كادر فنی تيم ملی 

از سوی كارشناسان مطرح شد.
فدراسيون جمعه گذشته بيانيه ای 
را صادر كرد و در آن به بيان مش��كالت 
آماده س��ازی تيم ملی پرداخت كه اين 
بياني��ه هم به خاطر ع��دم عذرخواهی 
فدراس��يون، انتقادات زي��ادی را در پی 

داشت.
با گذش��ت چن��د روز از باخت تيم 
ملی، فدراس��يون فوتبال حاال اقدام به 
انتشار مصاحبه هايی »هماهنگ شده« با 
مسووالن بخش های مختلف خود كرده 
است. اين مصاحبه ها در واقع با هدف آرام 
كردن فضا و كاهش فشار روی فدراسيون 
به خاطر پشتيبانی های ضعيف از تيم ملی 
و عملكرد فنی مارك ويلموتس منتشر 

شده است.
بر هيچ كس پوشيده نيست كه مارك 
ويلموتس در ابتدای راهش با تيم ملی 
فوتبال اي��ران ق��رار دارد و هماهنگی 
بازيكنان تيم ملی با افكار او به خصوص 
ب��ا اين وضعيت بازی ه��ای تداركاتی و 
از دس��ت رفتن فيفادی ها زمان زيادی 
می برد اما بخش عم��ده ای از انتقادات 
كارشناسان و دلسوزان فوتبال برخوردها 
و بی برنامگی هايی است كه فدراسيون 
فوتبال در پيش گرفته و می تواند باعث 

تداوم بحران در تيم ملی شود.

ادعاهای عجيب فدراسيون درباره فيفادی 

مذاکرات خيالی

کوتاه از جهان

فينال تور جهانی تنيس 2۰۱9، ايستگاه پايانی فصل
در اين دوره از رقابت های فينال تور جهانی ATP راجر فدرر و رافائل نادال ۲ 
اسطوره تنيس جهان در بازی های اول خود شكست خورده اند. نادال كه با مصدوميت 
وارد اين رقابت ها شده بود، در بازی اول خود مقابل الكساندر زورف با نتيجه ۲-۶، 

۶-۴ شكست خورد.
رقابت بزرگان تنيس دنيا هر سال با مسابقات فينال تور جهانی ATP در بخش 
مردان و فينال تور جهانی WTA در بخش زنان پايان می يابد. در اين مسابقات هشت 

تنيس باز برتر فصل در بخش انفرادی و دو نفره با يكديگر به رقابت می پردازند.
فينال تور جهانی تنيس مردان � 

تور جهانی تنيس مردان از ۴۸ سال قبل يعنی از سال ۱۹۷۰ آغاز به كار كرد. 
در سال های ابتدايی اين تورنمنت در شهرهای مختلف برگزار می شد اما از سال 
۱۹۷۷ به مدت ۱۳ سال نيويورك ميزبان اين رقابت ها بود. در سال ۲۰۰۹ ميزبان 
دور جديد اين رقابت ها لندن اعالم شد. امسال يازدهمين دوره ای است كه فينال 
تور جهانی مردان در لندن برگزار می شود. اين رقابت ها در مجموعه O۲ شهر لندن 
برگزار می شود. اين مجموعه ورزشی با ۱۷۵۰۰ نفر گنجايش، بعد از استاديوم آرتور 

اش در نيويورك بزرگ ترين استاديوم تنيس جهان به شمار می رود.
مسابقات ش��امل دور گروهی و دور 
حذفی اس��ت. در دو بخ��ش انفرادی و 
دو نف��ره ش��ركت كنندگان در دو گروه 
چهارنفره/تيم��ی بازی می كنند. نفرات 
اول و دوم هر گروه در مرحله نيمه نهايی 
به صورت ضربدری مقابل يكديگر قرار 
می گيرند تا فيناليست ها مشخص شوند.

در رقابت های فينال تور جهانی مردان ۲۰۱۹ تنيس بازهای برتر جهان در دو 
گروه با هم به رقابت پرداختند. در گروه آندره آغاسی، رافائل نادال، دنيل مدودف، 
استفانوس سيتسيپاس و الكساندر زورف با هم رقابت كردند. در گروه ديگر با نام 
گروه بيون بورگ، نواك جوكوويچ، راجر فدرر، دومينيك تيم و متيو برتينی با يكديگر 
مسابقه دادند. نادال موفق شد با كسب امتياز الزم به صدر رنكينگ تنيس جهان 
بازگردد اما نتوانست از مرحله گروهی صعود كند.  در مرحله نيمه نهايی سيتسيپاس 
موفق شد با شكست راجر فدرر به فينال صعود كند. رقيب سيتسيپاس دومينيك 

تيم است كه با شكست الكساندر زورف به فينال صعود كرد.
فينال تور جهانی زنان  � 

مسابقات فينال تور جهانی WTA، چهل وهشتمين دوره خود در بخش انفرادی 
و چهل وچهارمين دوره از اين رقابت ها در بخش دو نفره را هفته گذشته پشت سر 
گذاشت. ميزبان اين دوره از رقابت ها شهر شنژن چين بود. شنژن برای ۱۰ سال 
آينده ميزبان فينال تور WTA خواهد بود. در اين مسابقات هشت تنيس باز برتر 
تني��س زنان در فص��ل ۲۰۱۹ در دو گروه به مصاف يكديگر رفتند. در گروه قرمز 
اشلی بارتی، نائومی اوساكا، پترا كويتورا و بليندا بنچيچ با هم به رقابت پرداختند و 
در گروه بنفش كارولينا پليشكوا، بيانكا آندريسكو، سيمونا  هالپ و الينا اسويتولينا به 
مصاف يكديگر رفتند. از اين دو گروه اشلی بارتی، 
كارولينا پليشكوا، الينا اسويتولينا و بليندا بنچيچ به 
نيمه نهايی صعود كردند. اشلی بارتی و الينا اسويتولينا 
موفق به صعود به فينال شدند و در مسابقه فينال 
اشلی بارتی كه قبل از آغاز اين رقابت ها بخت نخست 
قهرمانی به حساب می آمد موفق شد با نتيجه ۴-۶، 
۶-۳ اسويتولينا قهرمان سال گذشته را شكست دهد 

و عنوان قهرمانی را از آن خود كند.

رویداد

زمان پيشنهادی: ۲۰ دقيقه

قانون های حل جدول سودكو:
۱- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 
۹ نوشته شود. بديهی است كه هيچ عددی 

نبايد تكرار شود. 
۲- در ه��ر مربع ۳×۳ اعداد يك تا ۹ بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددی نبايد 

تكرار شود.

زمان پيشنهادی: ۴۰ دقيقه

سودوكو 
س��ودوكو Sudoku ي��ك واژه تركيبی 
ژاپنی به معنای عددهای بی تكرار است و 
امروزه به جدولی از اعداد گفته می شود كه 
به عنوان يك سرگرمی رايج در نشريات 

كشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی:
۱- عنوان خطابی احترام آميز برای مقام های مذكر كليسا- 

برنده مسابقه و فاتح
۲- نوع��ی تكنولوژی- پای بند به ق��ول و قرار- بنای حفظ 

خاطره
۳- عدد روس��تا- تپش قلب- عضو اس��تراق سمع- چاقوی 

مطبخی
۴- والده محترمه- مته نجاری- پدر بزرگ

۵- خوب ترين وضع ممكن- سنجيدن- كنسرو ماهی
۶- نم��و و روي��ش- خبرگزاری رس��می كش��ورمان- ابزار 

شطرنج
۷- خرس فلكی- مهارت پرندگان- بلوا و فتنه

۸- قطع��ی ب��رای كت��اب- جايگزي��ن واژه فاك��س- واحد 
حجم مايعات

۹- دستور محكم و قطعی- بزرگواری و بخشش-  شالوده
۱۰- راه رفتن و گشتن بی هدف- مدح و ثنا- بهشت

۱۱- مظهر سبكی- پايتخت توگو- مصب رودخانه
۱۲- كاش��ف تغيير ان��دازه فلز بر اثر مغناطيس��ی- دائم و 

همواره- مركز قرقيزستان
۱۳- دوباره خوانی اجمال��ی- درس نياموخته- ارزش كاال- 

حرف شرط كوتاه
۱۴- از پهلوانان ش��اهنامه كه با رس��تم به نبرد پرداخت- 

خدعه- واحد شمارش كتاب
۱۵- ماه هفتم از س��ال س��ريانی و نوع��ی اتومبيل باری- 

نخستين سلسله پادشاهان داستانی ايران

 

افقی:
۱- نصيحت- افسرده و غمگين است و نامی برای آقايان

۲- ش��كاف كوه- س��ياهی كه از دور به نظر می رس��د- از 
انواع ماهی

۳- رود و ش��هری در فرانسه- چغندر حرارت ديده- سدی 
در شمال شرقی تهران- تجملی و زيبا

۴- در حال رفتن- كوچك ترين واحد تشكيل دهنده تصوير 
مانيتور و تلويزيون- سود حرام پول

۵- پرس��تار كارآموز- نامی كه در تورات به خداوند اطالق 
شده- خودرو مسافربر پرظرفيت

۶- استخر كوچك خانه- فهم و ادراك- تماس پيداكننده 
۷- كلمه انزجار و نفرت- سياره مريخ- هم بهره

۸- بی خب��ر و غاف��ل- ادب و رفت��ار پس��نديده- از دروس 
دبيرستانی

۹- كبوتر ماده خاكستری- فلز خاكواره- نوار الستيكی
۱۰- نوعی رنگ س��بز- در معرض نگاه قراردادن- تيررس 

گلوله
۱۱- از اندام ه��ای حركتی بدن- حاش��يه كت��اب يا نامه- 

شبيه و مانند 
۱۲- زاپاس- آسانی- بداقبالی

۱۳- كت��اب داس��تان- پ��روردگارا- خيز برداش��تن- نام 
پيشين اصفهان 

۱۴- نمايش��نامه ای مركب از قطعات گوناگون- پسوند جا 
و مكان- مال التجاره

۱۵- ندامتگاه- عبادت

397246158
586917324
241538967
635729481
412683579
879154632
954862713
123475896
768391245

126875349
893124756
574693281
317452968
462981537
985736124
739248615
658317492
241569873

جواب جدول شماره  1561

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
كسولمموسروبادا1
ونابدكاندشكرل2
اجرهـلغديپكوت3
رادروليسيولغي4
هـبنينبهـدالقم5
يتشاهـمركمبدا6
پتالغراتكننت7
رشانينابرنيجو8
ياهـناورارگام9
دنسكباتاسيسخ10
ردنويرتسيناهـ11
يوراهـيگنادگنل12
افكشمياهـسردا13
يوبارحسيباداش14
يرتمويدواروشنم15



آغاز نمايش فيلم كيميايي از اين هفته در سينماها
 سخنگوي ش��وراي صنفي نمايش از اكران فيلم سينمايي 

»معكوس« به كارگرداني پوالد كيميايي از اين هفته خبر داد.
غالمرضا فرجي ديروز در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا 
درباره آخرين مصوبات جلس��ه ديروز ش��وراي صنفي نمايش، 
اظهارداشت: اكران فيلم معكوس به كارگرداني پوالد كيميايي از 
چهارشنبه ۲۹ آبان ماه در سرگروه آستارا به جاي مسخره باز به 

كارگرداني همايون غني زاده آغاز مي شود.
وي با بيان اينكه نمايش مسخره باز البته همچنان در زيرگروه 
ادامه دارد، افزود: كف فروش ديگر فيلم هاي در حال اكران بررسي 

مي شود و به نمايش خود ادامه خواهند داد.
سخنگوي شوراي صنفي نمايش، خاطرنشان كرد: سينماهايي 
كه در چرخه اكران بر حسب حواله شورا رعايت سانس نمايش هر 
فيلم را نكنند در مرحله اول تذكر، مرحله بعد مكتوب و در صورت 
اجرا نشدن صحيح سانس چرخشي با تصويب شوراي صنفي از 

صدور حواله براي آنها جلوگيري مي شود.

اعالم نظر هيات منصفه مطبوعات در مورد سايت 
»نفتي ها« و »مخبرنيوز«

در جلسه ديروز دادگاه 
مطبوعات استان تهران، 
هيات منصفه مطبوعات 
در مورد سايت »نفتي ها« 
و »مخبرنيوز« اعالم نظر 

كردند.
به گ��زارش ايلنا، در 
جلس��ه دي��روز دادگاه 

مطبوعات استان تهران، مديرمسوول سايت نفتي ها و مديرمسوول 
سايت مخبرنيوز، هر دو به اتهام نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير 
با اكثريت آرا مجرم شناخته شدند.همچنين مديرمسوول سايت 
نفتي ها در اين پرونده مستحق تخفيف دانسته شد، اما مديرمسوول 
سايت مخبرنيوز مستحق تخفيف دانسته نشد.مديرمسوول سايت 
نفتي ها در پرونده ديگري نيز به اتهام نشر اكاذيب به قصد اضرار 

به غير با اكثريت آرا مجرم شناخته نشد.
الزم به توضيح است كه به اين پرونده هاي مطبوعاتي در شعبه 

۶ به رياست قاضي شقاقي رسيدگي شد.

 حضور در نمايشگاه هاي گردشگري 
متناسب با جايگاه ايران باشد

وزير ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري با اشاره به 
ظرفيت جاذبه هاي ايران در كشورهاي هدف گردشگري گفت:  
حضور در نمايشگاه هاي گردشگري بايد متناسب با شأن و جايگاه 

ايران باشد.
علي اصغر مونسان در سومين جلسه شوراي سياست گذاري 
صنعت گردشگري با اشاره به اهميت تعامل با كشورهاي هدف 
گردشگري و معرفي ظرفيت ها و جاذبه هاي ايران در اين كشورها 
گفت: حضور در نمايشگاه هاي گردشگري بايد متناسب با شأن و 
جايگاه كشور باشد، آماده سازي محتوا، مجله و بسته هاي تبليغاتي 

براي عرضه در اين نمايشگاه ها هم بايد به طور ويژه دنبال شود.
مونس��ان اضافه كرد: در سال هاي گذش��ته حضور ايران در 
نمايش��گاه هاي گردشگري ضعيف بود، اما خوشبختانه در چند 
سال اخير با در اختيار گرفتن فضاي مناسب و طراحي غرفه هاي 
متناسب با جايگاه ايران، حضوري فعال و پرانرژي در نمايشگاه هاي 

گردشگري داشته ايم.
به گزارش ميراث آريا، وي يادآور شد: تبليغات مناسب پيش از 
ورود هيات ايراني به چين و روسيه نيز از ديگر مواردي است كه 
بايد به آن توجه شود، برپايي نمايشگاه صنايع دستي و برنامه هايي 
كه معرفي ظرفيت هاي متنوع ايران را شامل مي شود هم بايد در 

برنامه ريزي اين سفرها دنبال شود.
براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته وزير ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي و هيات همراه با مشاركت جدي 
بخش خصوصي گردش��گري ايران در س��ومين اجالس وزراي 
مجمع تمدن هاي كهن شركت خواهند كرد، معرفي ظرفيت هاي 
گردشگري و جاذبه هاي متنوع كشور، ارائه بسته هاي گردشگري، 
بر گزارش نشست هاي رو در رو با حضور فعاالن گردشگري ايران 
و چين و امضاي تفاهمنامه گردش��گري بي��ن ايران و چين از 
برنامه هاي اين سفر است.در سفر چين كه از ۶ تا ۱۰ آذر خواهد 
بود، بيش از ۶۰ نفر از فعاالن صنعت گردشگري سراسر كشور، 
وزير ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي را همراهي 
مي كنند، بنا بر برنامه ريزي ها بخش خصوصي گردشگري ايران با 
۸۰ نفر از فعاالن گردشگري چين ديدار رودررو خواهند داشت 
و به معرفي ظرفيت ها مي پردازند. در اين نشست برنامه هاي سفر 
به روسيه و حضور در نمايشگاه گردشگري اين كشور مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت.حضور شركت ها و فعاالن حوزه گردشگري 
در نمايشگاه گردشگري روسيه، تهيه بروشور و محتوا براي عرضه 
در اين نمايشگاه، جانمايي غرفه مناسب با شأن و جايگاه ايران در 
اين نمايشگاه، تهيه فيلم و كليپ براي معرفي ظرفيت هاي كشور و 
تبليغات پيش از حضور هيات ايراني در اين نمايشگاه از مواردي بود 

كه در اين نشست مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

لغو جشن نوشتار سينماي ايران 
برگزاري جش��ن نوش��تار س��ينماي ايران به زمان ديگري 

موكول شد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي منتقدان و نويسندگان 
آثار سينمايي، با توجه به اعالم سازمان هواشناسي در خصوص 
ادامه بارش برف و همچنين ش��رايط و محدوديت هاي ترافيكي 
ديروز برگزاري ششمين جشن نوشتار سينماي ايران به تعويق 
افتاد.ششمين جشن نوشتار سينماي ايران كه قرار بود امروز در 
فرهنگسراي ارسباران برگزار شود لغو و به زمان ديگري كه متعاقبا 

اعالم مي شود موكول شد.
سازمان هواشناسي براي امروز افزايش شدت بارش ها در تهران 

را پيش بيني كرد.

6 پژوهش فلسفي در شعر سهراب سپهري منتشر شد
»دويدن تا تِه بودن«

كتاب »دويدن تا تِه بودن« 
مجموعه شش پژوهش فلسفي 
پگاه مصلح عضو هيات علمي 
پژوهش��گاه علوم انس��اني و 
مطالعات فرهنگي منتشر شد.
سهراب سپهري با سپهر 
انديشه اي متفاوت و سبك و 
سياق خيال انگيز شعرهايش 
كم دستمايه تحقيق و پژوهش 
نبوده است. گواه اين ادعا نتيجه 
يك جست وجوي س��اده در 
فضاي واقعي و مجازي كتاب و پژوهش هاي دانش��گاهي است. 
حال يا اين مساله به قابليت اشعار سپهري بازمي گردد كه وجوه 
مختلف قابل بررسي و پژوهش است و يا حال خوش خواندن 
اشعارش و سير در مفاهيم انساني و عرفاني دنيايش نظر محققان 

و پژوهشگران ادبي را به خويش مي خواند.
پگاه مصلح به تعبير آنچه در مقدمه اثر تازه انتش��اريافته 
دويدن تا تِه بودن، نوشته، در اين اثر متشكل از شش پژوهش 
فلسفي كوشيده تا »برخالف روال معمول بيشتر نوشته هاي 
پيشين در مورد سهراب سپهري، گرفتار آن نگرش كليشه اي 
كه بوديسم يا انواع عرفان را در سراسر زندگي او به يك ميزان 
جاري مي بيند«، نش��ود. وي كه با فلسفه آشناست و آثاري 
چون  نخبه گرايي مشاركتي، براساس بازسازي مفهوم نخبه 
در گفتمان دموكراتيك، تصحيح نس��خه خطي هدايت نامه 
اث��ر رضاقلي خان هدايت، با مقدمه و پي نوش��ت پژوهش��ي 
و ترجمه ديالكتيك هگل: مقاله هايي از مجموعه »فلس��فه 
نوين«، نوش��ته  هانس گئورگ گادام��ر را از متن آلماني در 
كارنامه خود دارد، در شش پژوهش نگاهي فلسفي به اشعار 

سهراب سپهري داشته است.
نويس��نده كت��اب دويدن تا ت��ِه بودن همچني��ن يكي از 
پژوهش ه��اي خود را در برابر آنچ��ه »نگاه و قضاوت تكراري و 
تقليدي« و تاكيد برخي بر غيرسياس��ي بودن اشعار سپهري 
خوانده است به »نسبت »سياست« و »امر سياسي« در خوانش 
ادبيات« اختصاص داده است. اين نگاه آن هم از سوي پژوهشگري 
دانش آموخته علوم سياسي، قابل تامل و نويدبخش اين مطلب 
است كه نگاه به اشعار سپهري از منظري تازه و تخصصي صورت 

گرفته باشد.

رييس كتابخانه ملي:
 بايد به مطالبه نسل جوان توجه كنيم

 رييس س��ازمان اسناد و كتابخانه ملي توجه به خواست و 
مطالبه نس��ل امروز را يك ضرورت دانس��ت و گفت: بخشي از 
خواست اين نسل، سرعت عمل در كسب مطالعه است كه آنها 

را به سمت سامانه هاي اينترنتي سوق مي دهد.
اش��رف بروجردي ديروز در آيين رونمايي از س��امانه آذرسا 
كتابخانه مركزي دانشگاه الزهرا)س( كه همزمان با هفته كتاب 
و كتاب خواني در س��الن نور مركز همايش هاي بين المللي اين 
دانشگاه برگزار شد، افزود: طبق مطالعات پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات ۲۰ درصد مطالعه كشور از طريق منابع غيركتابي 
انجام مي شود و اين موضوع حاكي از آن است كه جامعه در حال 
حركت به سمتي است كه دانسته هاي خود را از طريق فضاي 

مجازي به دست مي آورد.
وي اظهار داشت: كتابخانه ها موظف هستند مكتوبات خود 
را عرضه كنند و در اختيار ديگران قرار دهند. اگر از اين موضوع 

غفلت شود از ديگران عقب خواهيم ماند.
رييس س��ازمان اس��ناد و كتابخانه ملي به موضوع اتصال 
كتابخانه ها به يكديگر و شبكه واحد كتابخانه اي كشور اشاره كرد 
و يادآور شد: اين موضوع مدت هاست مطرح شده و در دستور 

كار كتابخانه ملي قرار گرفته است.
بروج��ردي با اظهار اميدواري از اينكه امس��ال طرح اتصال 
كتابخانه هاي بزرگ كشور به يكديگر اجرايي شود، ادامه داد: اين 
اق��دام نياز به مقدمه اي دارد كه آن هم ديجيتالي كردن منابع 

است و از سنوات قبل آغاز شده است.
وي خاطرنش��ان كرد: در كتابخانه ملي ح��دود ۲۰۰ هزار 
پايان نامه و بيش از ۴۰ هزار منابع خطي به صورت ديجيتالي 

درآمده است و در اختيار متقاضيان قرار داده مي شود.
مع��اون رييس جمهوري با يادآوري اينكه ميزان مراجعه به 
اسناد براي كار تحقيقاتي كم است، گفت: اين موضوع حاكي از 
آن است كه محققان به نقش اسناد در صحت گذاري و پايداري 

منابع تحقيق خود كمتر توجه دارند.

رييس اتحاديه ناشران و كتاب فروشان:
از كتاب فروشان غفلت كرده ايم

ريي��س اتحادي��ه ناش��ران و كتاب فروش��ان حماي��ت از 
كتاب فروشي هاي محلي را اولويت فعلي اتحاديه ناشران اعالم 
كرد و گفت: هميش��ه كتاب فروشان ناديده گرفته شده اند و از 

آنان غفلت كرده ايم.
هومان حسن پور در نشست خبري عصر ديروز به مناسبت 
هفته كتاب درباره حمايت اتحاديه از كتاب فروشي هاي محلي 
گفت: ما دائم از كتاب فروش صحبت مي كنيم چون از آنها غفلت 
شده است، چه در كل فروشي و چه در جِزءفروشي مشكل دارند. 
هر جا قرار بود از كتاب فروشان حمايت كنيم، خودمان رقيب 
آنها ش��ديم و كتاب فروشي با همه امكانات دولتي و غيردولتي 

به راه انداختيم.
وي افزود: همه كمك هايي كه در اين سال ها انجام شده براي 
ناشران بوده است و بخش توزيع و كتاب فروشان ناديده گرفته 
شده اند. ما يك بازو را قوي كرديم اما بازوي ديگر ضعيف است. 
كتاب فروشان سال هاست روي پاي خودشان ايستاده اند اما ما 
به جاي حمايت مي آييم نزديك كتاب فروشي چادر مي زنيم و 
كاري به سرمايه  چند ميليوني كتاب فروش كه مشغول كار است 
نداريم. ويترين كتاب بايد دائمي باشد و اين ويترين متعلق به 

كتاب فروشان است.
رييس اتحاديه ناشران، كتاب فروشي را افتخار صنف دانست و 
ادامه داد: هر كتاب فروشي كه سرپا مانده باشد، نشانه اميدواري 
است و بايد براي اداره راحت تر فروشگاه از او حمايت كرد. من 
با كتاب فروشي بزرگ مخالف نيستم اما فراهم كردن زيرساخت 
براي كتاب فروشي بزرگ سخت تر است. شما ترجيح مي دهيد 
يك كتاب فروش��ي بزرگ داشته باش��يد يا چند كتاب فروشي 
كوچك؟ كتاب فروشي بزرگ يك مركز تفريحي به شمار مي رود 
ك��ه به مخاطب پيام مي دهد كتاب ب��ه جاي كااليي ضروري، 

كااليي تفريحي است.

مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

کتابخانه ملي

کتاب

ادبيات

رسانه ها

گردشگری

حاشيه

سينمای ایران

همزمان با استقبال مردم از سريال هاي 
بلند خارجي توجه به سريال هاي داخلي 
كاه��ش پيدا كرد. همين موضوع س��بب 
شد تا مسووالن تلويزيون، بازنگري را در 
سياس��ت هاي توليد فيلم و س��ريال خود 
انج��ام دهند. به اين ترتي��ب چند وقتي  
است كه توليد سريال هاي بلند در دستور 
كار تلويزيون قرار گرفته و اغلب با استقبال 
مخاطب��ان هم همراه مي ش��ود. اما وقتي 
داس��تان اين مجموعه ها را با سريال هاي 
گذشته تلويزيون مقايسه مي كنيم، متوجه 
ضعف شديدي در فيلمنامه هاي آنها شده 
ك��ه غالبا به دليل طوالني كردن بي مورد 

داستان رخ داده است.
بهرن��گ ملك محم��دي )مدير فيلم و 
س��ريال مركز س��يما فيل��م( در رابطه با 
توليد ميني س��ريال هايي ك��ه به نوعي از 
لحاظ كيفي موفق تر از س��ريال هاي بلند 
تلويزي��ون هس��تند و اغلب با اس��تقبال 
مخاطب��ان هم مواجه مي ش��وند، به ايلنا 
گف��ت: قرار بر اين اس��ت كه رنگ آميزي 
س��ريال ها متفاوت باش��د. ما در دوره اي 
تنها هفته اي يك ش��ب س��ريال داشتيم 
چ��ون جهان به اين ص��ورت بود اما االن 

كنداكتور شبكه هاي مختلف دنيا ديگر به 
اين صورت نيست. يعني آنها حجم زيادي 
سريال توليد مي كنند، بنابراين تلويزيون ما 
هم بايد كنداكتورش را با استاندارد جهاني 
هماهنگ كند كه مي شود هر شب. البته 
اكنون پخش شبكه هاي مختلف تلويزيون 
اين موضوع را رعايت مي كنند كه دو شب 
پخش نداشته باشند. به نوعي آخر هفته ها 
يك شب خالصه قسمت هاي هفته پخش 

مي شود و يك شب آف هستند.
وي درباره دليل زياد شدن قسمت هاي 
مجموعه هاي مختلف نيز بيان كرد: اساسا 
ساخت سريال به صورت انبوه يك اتفاق 
جهاني اس��ت، يعني شما س��ريال هايي 
ك��ره اي، تركيه اي را هم ك��ه نگاه كنيد، 
شاهد مجموعه هايي با فصل هاي مختلف 
هستيم. آنها هم روز اول به سريال هاي با 
كيفيت در اين زمينه نرسيده اند. بر همين 
اساس ما هم در حال انجام اين كار هستيم. 
به عنوان مثال سريال ستايش در سه فصل 
توليد شد. مجموعه كيميا نيز از جمله آثار 

بلند تلويزيون به شمار مي آيد.
ملك محمدي در ادامه اظهار داش��ت: 
همين االن براي توليد سريال هاي باالي 

۱۰۰ قس��مت در تلويزي��ون برنامه ريزي 
شده است. منتها ساخت اين آثار بودجه، 
هماهنگي و زم��ان مي خواهد. بايد قبول 
كني��م ك��ه ميني س��ريال ها زودبازده تر 
هستند. به عنوان مثال مجموعه »گيله وا« 
اگر ۶۰ قسمت بود، اينقدر زود به نتيجه 
نمي رسيد. ولي سريال هاي حول و حوش 

۱۰ قسمت خيلي سريع آماده مي شود.
مدير فيلم و سريال مركز سيما فيلم در 
ادامه افزود: اكنون رنگ آميزي توليدات سيما 
به گونه اي اس��ت كه تركيب مجموعه هاي 
كوتاه و بلند را ش��اهد باش��يم. در گذشته 
يك سري عدد مطرح مي شد و براساس آن 
سريال ها ۲۶ يا ۳۲ قسمتي بودند، ولي االن 
اين عددها جابه جا شده و براساس ظرفيت 
مجموعه ها ميزان قسمت هاي آنها مشخص 
مي شود. اكنون ما هر جايي احساس كنيم 
كه قصه تمام است، مجموعه را تمام مي كنيم. 
به عنوان مثال مجموعه »پناه آخر« قرار بود 
۱۳ قسمت باشد ولي ما به شكل عامدانه آن 

را ۱۰ قسمت كرديم.
وي در بخ��ش ديگري از صحبت هايش 
درب��اره اينك��ه چرا ديگ��ر مجموعه هاي با 
كيفيتي همچون »ليلي با من اس��ت« در 
تلويزيون توليد نمي شود، توضيح داد: »ليلي 
با من است« محصول يك دوره اي است. ما 
االن هم مجموعه هاي خوبي داريم. به نوعي 
سريال هايي داشتيم كه انواع و اقسام انتقادات 
به آنها مي شود كه چرا تلويزيون اينقدر باز 
برخورد كرده و همه چيز را نشان مي دهد. 
ليلي با من اس��ت محصول يك دوره بوده 

و س��ريال هاي االن محص��ول دوره كنوني 
هستند. اكنون وقتي سايت هاي مختلف را 
رصد مي كنيم، مي گويند كه چرا صداوسيما 
فالن موضوع را نشان داد و چرا اين مورد را 

رعايت نكرد.
ملك محمدي همچنين در رابطه با عدم 
همكاري با كارگردانان موفق س��ال هاي 
نه چندان دور تلويزيون همچون محمدرضا 
هنرمند نيز بيان كرد: آقاي هنرمند قرار 
بود س��ريالي )مجموعه الف ويژه( را براي 
تلويزيون آماده كند كه حال بنا به داليلي 
اتفاق نيفتاد. ولي در كل هيچ كدام از اين 
افراد با تلويزيون قطع همكاري نكردند و 

همواره با رسانه ملي كار مي كنند.
مدير فيلم و سريال مركز سيما فيلم در 
بخش پاياني صحبت هايش درباره توليدات 
تازه سيما فيلم گفت: اكنون دو سريال در 
دست توليد داريم. سريال »زير خاكي« به 
كارگرداني جليل سامان و تهيه كنندگي 
رضا نصيري نيا ك��ه اكنون تصويربرداري 
آن در تهران در حال انجام اس��ت. اين اثر 
۲۶ قسمتي بوده و پژمان جمشيدي، ژاله 
صامتي،  هادي حجازي فر در آن به ايفاي 
نقش مي پردازند. البته فكر مي كنم زمان 
پخش اين مجموعه س��ال آينده باش��د. 
همچنين الزم است بگويم كه يك فصل 
اين سريال تاريخي بوده و در سال ۵۷، ۵۸ 
روايت مي شود. عالوه بر اين سريال ديگري 
به نام »ايلدا« نيز در دست توليد داريم كه 
آن هم براي سال ۵۸، ۵۹ و ابتداي جنگ 
بوده و در حال تصويربرداري در خرم آباد 
است. راما قويدل كارگردان اين مجموعه 
ب��وده و س��يدعليرضا س��بط احمدي هم 

تهيه كنندگي آن را برعهده دارد.

مراسم تشييع پيكر رضا عبدي، هنرمند 
برنامه هاي »صبح جمعه با شما« و »جمعه 
ايراني« ديروز يكشنبه )۲۶ آبان  ماه( با حضور 
جمع��ي از هنرمندان اين برنامه ها از جمله 
منوچهر آذري، مهران اماميه، رضا جاويدنيا، 
بيوك ميرزايي، اصغر سمس��ارزاده، عباس 
محبي، حس��ين تبريزي، الهام صفوي زاده، 
سعيد توكل و حس��ين  هاشمي )نويسنده 

صبح جمعه با شما( برگزار شد.
در اي��ن مراس��م همچني��ن حميدرضا 
ش��اه آبادي )مع��اون ص��دا(، محمدصادق 
رحمانيان )مدير راديو فرهنگ(، حميدرضا 
افتخ��اري )مدي��ر راديو نماي��ش(، محمد 
جعفرزاده )مدير راديو ايران(، شهرام مالزاده 
)مدير راديو پيام و آوا(، پيمان طالبي )گوينده 
راديو(، منوچهر والي زاده )گوينده و دوبلور(، 
حسن خجس��ته، محمدحس��ين صوفي، 
حميدرضا خزايي، هرمز شجاعي مهر و اردالن 

شجاع كاوه حضور داشتند.
در ابتداي اين مراسم، عليرضا جاويدنيا 
كه اجراي اين مراس��م را برعهده داشت، با 
بيان اينكه ساليان سال از رضا عبدي درس 
گرفتي��م، گفت: رضا عبدي مردي با ايمان 
بود نه اينكه در بين ما نيس��ت و بخواهيم 
درباره اش سخن بگوييم، نه ... هر عزيزي و 
هر كسي كه ساليان سال از ۳۰ سال پيش 
تاكنون به هر دليل و طريقي با زنده ياد رضا 
عب��دي مأنوس بود، جز مهرباني از او نديد. 
چق��در با رضا عبدي زندگي كرديم و امروز 
اين هديه الهي كه پيش ما بود با كمك هم 

تقديم خداوند بزرگ مي كنيم.
جاويدني��ا از هنرمندان »صبح جمعه با 
شما« در ادامه گفت: سال پيش بود كه به 
اتفاق جوانان گروه براي عيادت به منزل شان 

رفتيم. مرحوم عبدي خيلي خوشحال شدند 
و در آن ش��رايط نامناس��ب جسمي، براي 
ايش��ان كاري را بداهه انجام داديم و ضبط 
كرديم كه قرار اس��ت جمعه هفته جاري از 

راديو پخش شود.
وي با اش��اره به اينكه ضبط اين برنامه 
كوتاه انبساط خاطري هم براي مرحوم رضا 
عبدي و هم براي خانواده ايشان ايجاد كرد، 
گفت: از همسر ايشان قدرداني مي كنيم كه 

عاشقانه در كنار ايشان بودند.
در بخش ديگري از مراس��م حميدرضا 
شاه آبادي- معاون صدا- در سخناني گفت: 
س��خت اس��ت در كنار عزيز از دست رفته 
درباره او صحبت كنيم. مردي كه شادي آور 
ب��ود و آث��ارش لبخند بر لب��ان مخاطبان 
مي نشاند. رضا عبدي ساليان سال در راديو 

خدمت كرد.
وي با اشاره به دشواري ساخت برنامه طنز 
در راديو گفت: تمام دوس��تاني كه در راديو 
برنامه سازي مي كنند، زحمت مي كشند اما 
دوستاني كه در حوزه طنز كار مي كنند كار 
مضاعف و توان مضاعفي را تحمل مي كنند. 
مرحوم عبدي از جمله كساني بود كه چندين 
ده��ه براي مردم نقش هاي ماندگاري خلق 
كرد و امروز او را در ميان جمعي از همكاران 

و دوستان بدرقه مي كنيم.
ش��اه آبادي ادامه داد: هنرمن��دان راديو 
هميش��ه تالش كردن��د در هر حالي حتي 
اگر وضعيت و حال خوبي نداش��تند، حال 
مخاطب را خوب كنند، خودشان را ناديده 
گرفتند و براي مخاطبان دلسوزانه اثر ضبط 
كردند. همه اينها سرمايه هاي معنوي مرحوم 
رضا عبدي است آن هم زماني كه در مقابل 
پ��روردگار الهي قرار مي گي��رد و آثارش را 

عرضه مي كند. اميدوارم نس��ل جديد راديو 
از ازخودگذش��تگي هاي اي��ن چهره ه��اي 
فرهيخته درس بگيرند. نس��ل جديد بايد 
بدانند پيشكسوتان در چه برهه اي زندگي 

و اثر خلق كردند.
مع��اون صدا ي��ادآور ش��د: در دهه هاي 
گذشته و در دوران دفاع مقدس هنرمندان 
»صبح جمعه با شما« دلسوزانه كار كردند و 

امروز نسل جديد بايد از آنها بياموزند.
او در پاي��ان صحبت هايش گفت: گويي 
نسلي از پيشكسوتان راديو ما را ترك مي كند 
و اين براي اصحاب راديو س��خت است اما 
اميدوارم نسل بعدي و شاگردان اين استاد و 
همه كساني كه تالش كردند تا به امروز راديو 
به اينجا برس��د، كمك كنيم براي اصحاب 

راديو شرايط بهتري فراهم شود.
در بخش ديگري از اين مراس��م سعيد 
توكل، سردبير سابق برنامه »جمعه ايراني« 
در سخناني گفت: اين سازمان اسم جالبي 
دارد؛ »ص��دا« و »س��يما« ك��ه مظلوم آن 
صداس��ت، اس��تاد عبدي هم نمون��ه اي از 
اين مظلوميت اس��ت. هنرمنداني كه براي 
ش��اد كردن مخاطبان زحمت كشيدند، از 
طرف مردم تشكرشان را گرفته اند. اميدوارم 
مس��ووالن، هم همساالن اس��تاد عبدي را 

دريابند.
او گفت: ز حق توفيق خدمت خواستم، 
دل گفت پنهاني، چه توفيقي از اين بهتر كه 
خلقي را بخنداني. ما اين شعار را در ۴۰ سال 
فعاليت و در برنامه »جمعه ايراني« سرلوحه 
كارمان قرار داديم. متاس��فانه در طول اين 
س��ال ها هنرمندان بس��ياري را در راديو از 
دست داديم. سال گذشته صادق عبداللهي 
را از دست داديم. وقتي در قطعه هنرمندان 

ق��دم مي زنم اكثر هنرمندانمان را در راديو 
مي بينم كه آنجا آرميده اند.

اين سردبير قديمي راديو در پايان درباره 
رضا عبدي گفت: او استاد ادب، نظم و متانت 
و خانواده مح��ور بود. در تمام اين س��ال ها 
ي��ك كالم خ��ارج از عرف از اي��ن بزرگوار 
نشنيدم. ايشان ۴۰ سال براي مردم آميرزا 
شدند. هركس كه لبي را بنمايد خندان، از 
جمله ي نيكان جهان ياد شود. رضا عبدي 
از جمله  نيكان جهان بود. اميدوارم قدر بقيه 

هنرمندان را بيشتر بدانيم.
توكل به مصاحبه اخيرش با ايسنا اشاره 
كرد و در اين زمينه يادآور شد: خاطرم هست 
ك��ه پس از پايان دوران جنگ تحميلي در 
دي��داري كه ب��ه اتفاق دس��ت اندركاران و 
هنرمندان »صبح جمعه با ش��ما« در دفتر 
مقام معظم رهبري حضور به هم رسانديم، 
ايشان ده ها نكته جالب و راهگشا درخصوص 
برنامه داشتند. ما ۱۳ سال در »جمعه ايراني« 
با هم زندگي كرديم و توانستيم ۸۰ سالگي 
استاد را جشن بگيريم و اين افتخاري براي 

ما بود.
در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن مراس��م 
حسين هاش��مي، نويسنده »صبح جمعه با 
شما« در سخناني كوتاه گفت: متاسفانه ما 
ه��ر كدام از اين هنرمندان را كه از دس��ت 
مي دهيم به يك غم بزرگ مبتال مي شويم. 
اما معتقدم ما به دو غم بزرگ مبتال مي شويم؛ 
يك غم براي از دست دادن آنها و غم ديگر 
اينكه مطلقا هيچ جايگزيني براي آنها پيدا 
نكرده ايم. براي مثال وقتي منوچهر نوذري 
از مي��ان م��ا رفت، چه كس��ي را جايگزين 

ايشان كرديم؟
 به گزارش ايسنا، در بخشي از اين مراسم 
عليرضا جاويدنيا به خاطراتي از مراسم تولد 
رضا عبدي كه سال ها پيش در برنامه »جمعه 
ايراني« براي اين هنرمند برگزار شد، اشاره 
كرد و گفت: روز مراسم تولد مرحوم عبدي 
كيكي براي ايش��ان سفارش داديم كه قرار 
ش��د با آقاي توكل برويم و هزينه كيك را 
پرداخ��ت كنيم اما كس��ي كه اين كيك را 
درست كرده بود زماني كه متوجه شده بود 
تولد رضا عبدي است با عشق و عالقه كيك 
را براي ايشان درست كرده بود و بدون هيچ 
هزينه اي اين كيك را تقديم ايشان كرده بود. 
به خاطر شادي و عشقي كه رضا عبدي بر 
لب��ان آنها آورده بود و اين يكي از خاطرات 

خوب ما بود.
به گزارش ايسنا، پس از سخنراني ها نماز 
مي��ت بر پيكر مرحوم رض��ا عبدي خوانده 
ش��ده و پيكر اين هنرمند بر دوش جمعي 
از دوستدارانش، اهالي راديو و خانواده  او به 

سمت بهشت زهرا تشييع شد.
رض��ا عب��دي، هنرمن��د پيشكس��وت 
رادي��و و برنامه ه��اي به يادماندن��ي »صبح 
جمع��ه با ش��ما« و »جمع��ه ايراني« كه با 
نق��ش »آميزعبدالطمع« براي بس��ياري از 
عالقه مندان به راديو ش��ناخته  شده بود، به  
دليل كهولت سن و كسالت پنجشنبه )۲۳ 

آبان ماه( درگذشت.

تلویزیون

درگذشت

مدیر فيلم و سریال مرکز سيما فيلم مطرح کرد

برنامه ريزي براي توليد سريال هاي باالي ۱۰۰ قسمت در تلويزيون

مراسم تشييع »رضا عبدي« بازیگر و گوینده پيشكسوت رادیو برگزار شد

 لبخند آخر
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