روزنامهاقتصادیصبح ایران

مهاجرت بیضایی  8ساله شد؛

سخنگوی وزارت امور خارجه:

فرا رکردم

زمان سفر ماکرون
تعیین نشده است
2

رکودتورمیتولید
سهشنبه  5دی  7 1396ربیعالثانی  26 1439دسامبر 2017
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سال چهاردهم شماره  16 3811صفحه قیمت 1000تومان

ارزیابی «جهان صنعت» از نوسان شدید قیمت مواد اولیه در کشور؛

روند افزايشی قيمت كاالهاي اساسي؛

بازار آژیر میکشد

انتشار نتایج مرکز آمار درباره اثر تورم بر جامعه؛

كمدرآمدها بیشتر آسیب می بینند

گروه بازرگاني -در حالي كه دولت همواره
از نرخ پايين تورم به عنوان يكي از دستاوردهاي
مثبت خود ياد ميكند اما واقعيت اين است كه
مردم هيچ گاه تورم تكرقمي را در زندگي خود
احساس نكردند چراكه هر روز با نوسانات جديد
در بازار كاالهاي اساسي روبهرو هستند12 ...
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دادستان کل کشور:

منکر ضعف در عملکرد دستگاههای منصوب
رهبری نیستیم
مقام رسمی سازمان بورس اعالم کرد؛

برخورد شدید با غیرشفافها

5

بررسی اقتصاد جهانی درگذار از  ۲۰۱۷به ۲۰۱۸؛

چشمانداز رونق

4

اظهارات جهرمی درباره افشای اطالعات کاربران رد شد؛

رییس در مقابل وزیر!

9

جا ماندن سازمان استاندارد از تاریخ

7

شوراي اقتصاد تصويب كرد؛

انتشار  ۴۰هزار ميليارد ريال اوراق مالي

وامی که طرفدار ندارد

تنظیف

گروه مسکن -با اینکه حدود  ۳۰ماه از زمان
راهاندازی صندوق پسانداز مسکن یکم میگذرد
و سررسید بسیاری از وامها فرا رسیده ،بررسیها
نشان میدهد ورودیهای این صندوق بیش از
پنج برابر خروجی آن است .پاییز امسال تقاضا برای
سپردهگذاری در صندوق پسانداز ...
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جعبه سیاه

نطق پيش از دستور!

با روحاني چه كنيم؟

16

نگاه نخست

10

حداقل دستمزد براساس تورم دهكي

یادداشت

رنگ رخساره خبر ميدهد

بهروز فیروزی

سجاد وجدانيان -يکي از ويژگيهاي
بارز عصر ارتباطات سرعت انتقال دادههاست.
اين شتاب اطالعاتي ســبب شده معاني و
مفاهيم تحت تاثير تعداد بيشتري از متغيرها
قرار گرفته و در نتيجه پيچيده شوند .يکي
از راههاي عملي بــراي کاربردي کردن هر
چه بيشــتر مفاهيم ،بيان آنها به زبان ساده
است .در همين رابطه و در اقدامي شايسته،
مرکز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق
بازرگاني در حال اجراي طرح «اقتصاد به زبان
ســاده» در قالب تهيه و ارائه بروشور است.
اين مرکز در شــماره جديد نشريه خود ،به
موضوع «بهرهوري» پرداخته و به زبان ساده
آن را شرح داده است .در اين شماره مفهوم،
اهميت و شاخصهاي بهرهوري توضيح داده
شده و ضمن بررسي تجربه موفق بهرهوري
در ساير کشورها ،وضعيت بهرهوري در کشور
را مطرح کرده اســت .بررسي شاخصهاي
بهرهوري در کشور نشان داده همانند ساير
شاخصها ،بهرهوري هم در وضعيت مناسبي
نيست .البته براي بيان وضعيت امروز اقتصاد
تنها چيزي که الزم نيست ،زبان است« :رنگ
رخساره خبر ميدهد از سر درون» .در اين
گزارش شــاخصهايي چون آموزش عالي
مرتبط با بهرهوري که نشــاندهنده ميزان
رقابتپذيري است و شاخص سرمايه انساني
که از جمع متغيرهاي اســتقرار نيروي کار،
چگونگي استفاده از مهارتهاي تخصصي،
توســعه آموزش و سطح تحصيالت حاصل
ميشود ،در سطح تاســفبرانگيزي پايين
است .جالب آنکه در شاخص سرمايه انساني
و از ميان  130کشور جهان ،ايران رتبه 104
را دارد در حالي که عربستان رتبه  82را دارد.
البته اگر غير از اين هم بود ،بايد در نتايج ترديد
ميکرد چراکه امکان ندارد اقتصاد در مرداب
رکود باشد ولي بهرهوري کل مناسب باشد .اين
گزارش در عين سادگي بيان داراي عناوين
قابل بحث هم هست .يکي از آنها تعريفي است
که از بهرهوري شده و از آن به مجموع کارايي
ِ
تعريف اشتباه
و اثربخشي ياد شده است .اين
قبال هم در دستورالعمل سنجش شاخصهاي
بهرهوري در بنگاههاي توليدي که توســط
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توقف تولید خودروهایی که در کشور تولید نمیشدند!

خودداری سپردهگذاران از خرید مسکن؛
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جهان

كرهشمالي:

ژاپن و كرهجنوبي در هماهنگي با آمريكا گور خود را كندهاند

مهر -كرهشــمالي اعالم كرد ژاپن و كرهجنوبي با
انجام اقدامات هماهنگ با آمريكا در راستاي افزايش
فشار بر اين كشور ،گور خود را كندهاند.
كرهشــمالي ديروز تهديد كرد كشــورهاي ژاپن
و كرهجنوبــي با انجام اقدامــات هماهنگ با آمريكا
در راســتاي افزايش فشــار بر اين كشور ،گور خود
را كندهاند.
بيانيه مذكور همچنين به ژاپن و كرهجنوبي درباره
افزايش تنشها در منطقه با اتخاذ مواضع مشترك با
آمريكا هشدار ميدهد.
بيانيه صادره از سوي كميته صلح آسيا -اقيانوسيه
كه از نهادهاي ذيل حزب حاكم اين كشــور بهشمار
ميآيــد در ادامه از چين و روســيه نيز به دليل راي
مثبت در صدور قطعنامه تحريمي اخير شوراي امنيت
سازمان ملل عليه پيونگيانگ انتقاد شده است.
الزم به ذكر اســت دونالــد ترامپ رييسجمهور
آمريكا  ۲۷دسامبر سالجاري ميالدي از اعالم سند
سازمان ملي بهرهوري تدوين شده،
آورده شده بود .مشخص نيست وقتي
هم سازمان ملي بهرهوري و هم اتاق
ايران تعريف درســتي از بهرهوري
ندارند ،چگونه ميخواهند آن را به
زبان ساده براي بقيه توضيح دهند!
ديگر موضــوع قابل بحث ،انتخاب
شــدن سال  90به عنوان سال پايه
براي محاسبه شاخصهاي بهرهوري
نيروي کار ،ســرمايه و کل عوامل
توليد آن هم در طــول دوره مورد
بررسي اســت .سال  90سالي بوده

از شمار خرد هزاران بيش
حسين شاهحسيني فرزند برومند ايران ،مليون و پيشگامان آزادي را تنها گذاشت
و به معبود پيوست.
درگذشت اين انسان مبارز ،با ايمان ،فرهيخته و بزرگوار را از طرف كانون علوم
اداري ايران به تمامي هموطنان با اندوده فراوان تسليت میگوییم.
پيكر آن مرحوم امروز ســاعت  8:30صبح در تقاطع تختطاوس شــريعتي
تشييع ميشود.
ضياء مصباح عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران و دبير كانون
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جديد راهبرد امنيت ملي اين كشور خبر داد و اعالم
كرد كه واشــنگتن بايد با مشكل فعاليتهاي نظامي
كرهشمالي برخورد كند.
اين در حالي است كه يك روز پيش از اين رويداد
يعني  ۲۶دسامبر نيز ديليتلگراف اعالم كرد :آمريكا
در حال برنامهريزي براي حل نظامي بحران كرهشمالي
بوده و به دنبال راههايي براي پايان دادن به برنامههاي
هستهاي و موشكي پيونگيانگ است.
در همين رابطه شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز
چند روز پيش قطعنامه پيشنهادي آمريكا براي تشديد
تحريمها عليه كرهشمالي را از تصويب گذراند.
دولت آمريكا پيشنويس اين قطعنامه را به بهانه
آخرين آزمايش موشك بالســتيك قارهپيما توسط
پيونگيانگ تهيه و به شوراي امنيت ارائه كرده بود.
گفتني اســت كرهشمالي پيشتر در توضيح آزمايش
اخير موشك قدرتمند بالستيك خود گفته بود اين كار
به دليل تهديد از جانب آمريكا انجام شده است.

با مشخصات رشد اقتصادي شش
درصد ،رشــد صنعــت  10درصد،
نــرخ تورم  23درصد و نرخ بيکاري
 11درصد .اين سال جزو ادوار رونق
اقتصادي محسوب ميشود .بديهي
است با مقايســه شاخصهاي اين
سال با سال  95که جزو ادوار رکود
اقتصادي بوده اســت ،تفاوتهاي
فاحشــي حاصل خواهد شد .براي
اقتصاد تکمحصولي و رانتي ايران که
نوسان در آن زياد است و به عنوان
مثال در حالي سال  ،90سال رونق

ميشود که دو سال بعد از آن و در
ســال  ،92رکود تورمي وجود دارد،
يک سال خاص نبايد به عنوان سال
پايه قرار گيرد بلکه سالي بايد انتخاب
شود که شاخصهاي آن نرمال شده
حداقل پنج ادوار تجاري در کشور
باشد .اين شاخص با محاسبات ساده
آماري قابل محاسبه است .اميدواريم
موضوع شماره بعدي« ،آمار به زبان
ســاده» باشــد تا در آن سال پايه
مناسب محاسبه شود.
s.vojdanian@chmail.ir

مراسم یاد بود
یک سال از رحلت عالم مجاهد

مرحومآیتاهللحاجشیخمحمدعلیشرعی
و فرزند ارجمند ایشان

مرحوم آقای حاج مصطفی شرعی
گذشت.به همین مناسبت مراسم یاد بود آن دو فقید بزرگوار

روزنامه

ی های
س�ازمان آگه صنع�ت
جه�ان

روز چهارشنبه  6دی ماه  1396بعد از نماز مغرب و عشاء
قم،خیابان صفائیه،حسینیه شهدا برگزار می گردد.

خاندان شرعی

هادي حقشــناس* -روز گذشته
براي اولينبار محاسبه تورم بر اساس تورم
دهكهــاي درآمدي اعالم شــد .تورم در
واقع افزايش سطح عمومي قيمت كاالها و
خدمات در طي يك سال است كه معموال
 12گــروه در قالب حدود  160قلم كاال با
وزنهاي مختلف روي محاسبه نرخ تورم
تاثيرگذار است.
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سال چهاردهم سه شنبه  5دی 1396
خبر

در احکام جداگانهای؛

ایرنا -رییسجمهور در احکام جداگانهای حسینعلی امیری را به عنوان
معاون امور مجلس و علی یونسی ،اکبر ترکان و رضا فرجی دانا را به عنوان
مشاوران خود منصوب کرد .حسینعلی امیری متولد 1345در شهر کرمانشاه
است .او پیش از این نیز معاون پارلمانی دکتر روحانی در دولت یازدهم بود.
روحانی اکبر ترکان را نیز به عنوان مشاور رییسجمهور در امور هماهنگی
نوسازی بافتهای فرســوده و ناپایدار شهری منصوب کرد .اکبر ترکان در
دولت یازدهم مشاور عالی رییسجمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد
تجاری-صنعتیوویژهاقتصادیبود.رییسجمهورهمچنیندرحکمیعلی
یونسیرابهعنوانمشاوررییسجمهوردراموراقوامواقلیتهایدینیومذهبی
منصوب کرد .حجتاالسالم علی یونسی متولد  1330در شهر نهاوند است
که در دولت یازدهم دستیار ویژه رییسجمهور اسالمی ایران در امور اقوام و
اقلیتهای دینی و مذهبی بود .همچنین روحانی در حکمی رضا فرجی دانا را
بهعنوانمشاورعلمیرییسجمهورمنصوبکرد.رضافرجیدانامتولد1339
از شهر قم ،دارای دکترای تخصصی در رشته برق است .وی پیش از این مشاور
رییسجمهور در امور علمی و آموزشی در دولت یازدهم بود.

دادستانکلکشور:

منکرضعفدرعملکرددستگاههایمنصوب
رهبرینیستیم

ایلنا -دادستان کل کشور خواستار تقویت روحیه بسیجی و انقالبی در
یوار ،روزبهروز به قوه
دستگاه قضایی شد و گفت :باید با تالش و همت بسیج 
قضاییهصددرصدانقالبینزدیکشویم.حجتاالسالممحمدجعفرمنتظری
در نشست معاونان عقیدتی سیاسی و جمعی از فرماندهان بسیج قوه قضاییه،
به برخی هجمهها و سخنان علیه دستگاه قضایی از سوی برخی افراد که امروز
نقش اپوزیسیون را دارند اشاره کرد و افزود :کسانی با بزرگبینی و دروغهای
مخربقصددارندبهدستگاهقضاییضربهواردکنند.عدهایهمماموریتدارند
دستگاههای منصوب رهبری را بکوبند .وی تاکید کرد :شما ببینید رسانههای
بیگانه چقدر دستگاههای منصوب رهبری را میکوبند و انواع و اقسام دروغها
و تهمتها را به این دستگاهها از جمله قوه قضاییه نسبت میدهند؟ منتظری
گفت:البتهنمیگوییمدرقوهقضاییهودستگاههایدیگریکهمنصوبرهبری
هستنداشکالوضعفنیستاماببینیدکهچگونهایندستگاههاراسیبلکرده
و آماج حمالت خود قرار دادهاند .دادستان کل کشور در پایان تاکید کرد :در
چنین شرایطیوظیفه شمابسیجیانبسیارسنگین استو باید تالشکنید
هرچقدر میتوانید مجموعه دستگاه قضایی را به سمت انقالبی بودن سوق و
روحیه بسیجی را توسعه دهید.

پیام وزیر کشور به مناسبت روز ملی ایمنی در
برابرزلزله

فارس -وزیر کشور و قائممقام رییس شورای عالی مدیریت بحران کشور
طی پیامی به مناسبت پنج دی ،ضرورت توجه مردم و مسووالن به روز ملی
ایمنیدربرابرزلزلهوبالیایطبیعیراتبیینکرد.درمتنپیامعبدالرضارحمانی
فضلی آمده است :نامگذاری پنجم دیماه سالروز زلزله دلخراش بم به عنوان
«روزملیایمنیدربرابرزلزلهوبالیایطبیعی»بهجهاتگوناگونیحائزاهمیت
بوده و ضروری است با یادآوری آن ،بیش از پیش راهکارهایی را که منجر به
کاهش اثرات بالیای محیطی بر افراد و جماعات انسانی میشود ،مورد توجه
جدی مردم و سیاستگذاران قرار گیرد .در شرایط کنونی ،که کشور در حال
گذار از مراحل رشد و پیشرفت است ،وقوع حوادث و بالیای محیطی به دلیل
تخریب و آسیبرسانی گسترده به زیرساختها و از دست رفتن سرمایههای
مادی و غیرمادی ،به عنوان یک تهدید جدی در فرآیند توسعه ملی است .در
این راستا نگاه متوازن و مسووالنه به اصول مدیریت ریسک حوادث و تقدم
اقداماتپیشگیرانهوکاهشاثراتنامطلوبحوادثبایددراولویتفعالیتهای
تاندرکارانومسووالنقرارگرفتهورابطهمیانحوادثوفرآیندهایتوسعه
دس 
اقتصادی و اجتماعی باید مورد توجه جدی سیاستگذاران و مسووالن اجرایی
کشور واقع شود .از آنجایی که تخریب بسیاری از بناها و زیرساختهای عمرانی
معطوف به ضعف سیستمهای نظارتی و استفاده از مصالح غیراستاندارد است،
ضروریاستتمامینهادهاودستگاههایذیربطنسبتبهبازنگریآییننامهها
ودستورالعملهاو..باهدفتحققنظارتبهینهوافزایشکارآمدیواثربخشی
سیستمهای کنترل و نظارت اقدام کنند.
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افزایش وام ازدواج و گرانی خرید سربازی

ایلنا -عضو هیاترییســه کمیســیون فرهنگی مجلس از موافقت
کمیسیون متبوعش با افزایش وام ازدواج به میزان  ۱۵میلیون تومان خبر
داد .فاطمه ذوالقدر در تشریح نشست کمیسیون فرهنگی مجلس ،گفت:
تبصرههای اجرایی در الیحه بودجه  ۹۷در مســایل فرهنگی و ورزشی
بررســی شد و پیشــنهادات در رابطه با این تبصرهها خوانده شد عضو
هیاترییسه کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد :پیشنهاد افزایش
وام ازدواج به میزان  ۱۵میلیون تومان در کمیسیون فرهنگی با توجه به
خواسته بیشتر مردم جامعه و تسهیل امر ازدواج رای آورد؛ این پیشنهاد
به کمیسیون تلفیق بودجه فرستاده میشود و پس از آن به صحن میرود.
همچنین در کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شد تا قیمت خرید خدمت
سربازی برای افراد دارای مدارک تحصیلی زیر دیپلم ،دیپلم ،فوقدیپلم و
لیسانس دو برابر شود .همچنین قیمت خرید خدمت سربازی افراد دارای
مدارک فوقلیسانس تا دکترای تخصصی رشتههای علوم پزشکی و باالتر
سه برابر شود.

رییس پارلمان اردن روابط با ایران را
خواستار شد

تسنیم -رییس پارلمان اردن در اشاره به روابط ایران و سوریه ،خواستار
آن شده است که دولت متبوعش مبنای گزینهها و ائتالفهایش در منطقه را
گسترش دهد .در شرایطیکه رسانهها از بروز اختالفات استراتژیک میان اردن
وعربستانسعودیوتنشیمخفیمیانایندوکشوردرپیاقدامتوجیهناپذیر
آمریکادربهرسمیتشناختنقدسبهعنوانپایتخترژیمصهیونیستیسخن
میگویند«،عاطفالطراونه»رییسپارلماناردنخواستارگسترشائتالفهای
کشورشدرمنطقهشدهاست.عاطفالطراونه،درنشستپارلمانگفت«:امروز
اهمیتداردکهاردنمبنایگزینههاوائتالفهایشراگسترشدهدبدونآنکه
تاثیریبرروابطاستراتژیکمانبابرادرانماندرخلیجفارستاثیربگذارد،همگان
باید نسبت به تداوم تهدیدها علیه قضیه فلسطین که در نتیجه سرگرم بودن
کشورها به مسایل (داخلیشان) است ،هشیار باشند؛ چرا که این امر میتواند
بحرانهای فراگیری در منطقه بهوجود بیاورد ».وی در اینباره همچنین به
موضوعقیمومیتدینیاردنبراماکنمقدسمسلمانانومسیحیاندرقدس
اشاره کرد؛ توافقی که میان اردن و اسراییل در سال ۱۹۹۴در چارچوب پیمان
صلح دوجانبه حاصل شده است که به موجب آن ،این کشور تنها طرفی است
که قیمومیت مقدسات دینی در این شهر اشغالی را برعهده دارد.

مبارزه با تروریسم در سایه همکاری با ایران
مثمرثمر خواهد بود
رییس مجلس شورای اسالمی با اعالم این خبر که نشست بعدی مبارزه با
تروریسم در تهران برگزار میشود ،گفت :الزم است همکاریهای امنیتی میان
کشورها توسعه یابد.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی در جریان سفر سه روزه خود به اسالمآباد
پاکســتان بعد از دیدارهای دوجانبه با روســای کشورهای حاضر در نشست
راهکارهای مبارزه با تروریســم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت :اینکه
کشــورهای مهم منطقه دور هم جمع شــوند تا در مورد حضور تروریسم در
منطقه تصمیم بگیرند ،نشان از عدم تحقق نتایج روشهای کشورهای بزرگ
برای تقویت تروریست در منطقه است .رییس مجلس شورای اسالمی افزود:

درخصوص زمینههای سرمایهگذاری در ایران توضیحات الزم ارائه شد لذا به نظر
میرسد این سفر فرصت خوبی بود که از ظرفیتهای پارلمانها برای توسعه
اقتصادی در راستای تصمیمات دولتها استفاده شود.
وی افزود :کشورهای منطقه از دور با موضوع تروریسم مواجه هستند و برخی
با ما درخصوص مبارزه با تروریسم همکاری کردند ،لذا به این نتیجه رسیدند که
با همکاری ایران و تجربیاتی که در گذشته وجود داشت میتوانیم با مکانیسم و
به اشکال مختلف با تروریسم برخورد کنیم.
رییس مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان اینکه الزم است بخشهای
امنیتی دو طرف همکاری داشــته باشــند ،خاطرنشان کرد :از این رو مجلس
شورای اسالمی ایران این رویکرد را پیگیری خواهد کرد تا بخشهای مرتبط با
موضوعات در دولت مورد توجه و حمایت قرارگیرد ضمن اینکه هرساله برای
حمایت از بنیه دفاعی کشور توجه ویژه داریم و امسال نیز در جریان تصویب
بودجه به این موضوع توجه میکنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه؛

زمان سفر ماکرون تعیین نشده است

«جهان صنعت» -روابط دیپلماتیک ایران
و پاکســتان اگرچه در ظاهر امر رابطهای مثبت و
مناسببهنظرمیرسدامادرعملپاکستانهمیشه
متحدآمریکا برای بهبود یا ارتقای این روابط ،حق
همسایگیرابهجانیاوردهاستوهرگزسیاستهای
خودرابراساسمنافعمشترکدوکشورتنظیمنکرده
اســت .با این حال دعوت ایران در نشست بررسی
راهکارهای مبارزه با تروریسم در اسالمآباد پایتخت
این کشور با حضور چهار کشور دیگر ضدآمریکایی
همچون ترکیه ،افغانستان ،روسیه و چین نشان از
آن دارد که تنها نقطه اشتراک سیاستهای ایران و
پاکستان عالوه بر مرزهای زمینی ،مبارزه با تروریسم
است .با این حال اشتیاق مقامات پاکستانی برای
حضور ایران در این نشست نشان میدهد که آنها
برای کاهش فشارهای بینالمللی ،نمایش مبارزه
با تروریســم به راه انداختهاند و حاال میخواهند
ایران هــم به عنوان وزنهای مهــم در منطقه در
این نمایش نقش ایفا کند؟ روزهای گذشته علی
الریجانی رییس مجلس شــورای اسالمی در این
نشست ها حاضر شده تا در کنار کشورهای دیگر
به دنبال راهکاری برای مبارزه با تروریسم بگردند و
احتماالهم مسووالنپاکستانیاز تجربیاتایرانیها
درمبارزهباتروریستهابهرهمندمیشوند.سوالمهم
این است که پاکستان که طی سالهای اخیر قدمی
موثربرایمبارزهباتروریسمبرنداشتهوحتیدربرخی
شرایطمامنیبرایشورشیانایرانیهمچونگروهک
ریگی در خاک خود بوده و از طرفی ایران را در اجرای
سیاستهای خارجی خود به حساب نیاورده است
چگونه ناگهان به فکر کمک گرفتن از ایران برای
مبارزه با تروریست شده است .این سوالی بود که
در نشست خبری روزگذشته سخنگوی وزارت امور
خارجه ،خبرنگار «جهان صنعت» آن را مطرح کرد.
بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ
بهاینسوالمبنیبراینکهپاکستانکارنامهخوبیدر
مهار یا مبارزه با تروریسم ندارد و تمام همسایگان آن
از جمله کشور خودمان از صدور و ترویج تروریسم
از سوی پاکستان آسیب دیدهاند ،این کشور نشست
ضدتروریسم برگزار و ایران در آن شرکت میکند
آیا ایران قصد حضور در این نمایش را دارد؟ گفت:
«این موضوعات به هم ربطی ندارد .پاکستان کشور
همسایه ماست ،شرایط خاص داخلی خود را دارد،
ما روابط حسنهای با پاکستان داریم و از هر فرصتی
و هر مکانی برای بیان دیدگاههای خود در زمینه
کمک به صلح و ثبات و مبارزه با تروریسم در منطقه
استفاده میکنیم .این یکی از نقاط مثبت جمهوری
اسالمی ایران است که به صورت فعال در حوزههای
مختلفدربحثدیپلماسیتالشجدیخودراانجام
میدهدوخوشبختانهتوانستیمبااینحضوربجاوبه
موقعدرمنطقهبهصلحوثباتبیشتردراینمجموعه
آشوبزده جهان کمک کنیم».

  سفر ماکرون به ایران به تاخیر نیفتاده
است
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه این نشست
درباره علت تاخیر سفر ماکرون به ایران گفت :سفر
امانوئل ماکرون ،رییسجمهور فرانسه به ایران در
دستور کار است .در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
آیاسفررییسجمهورفرانسهبهایرانبه تاخیرافتاده
است؟گفت:سفرآقایماکرونبهایراندردستورکار
روابط دو کشور است .تاریخی برای این سفر تعیین
نشده بود به همین دلیل تاخیری هم در آن نیفتاده
است.وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ایران
همبرایفرانسهپیششرطهاییبرایسفرقایلشده
است؟ افزود :هیچ شروطی در رفت و آمدها و تبادل
هیاتهاومذاکراتیکهبافرانسهداریمنهازجانبماو
نهازجانبآنهاوجودندارد.روابطدوکشورمثبتبوده
و تعامالت بسیاری بین دو طرف وجود داشته و این
تعامالتادامهپیداخواهدکردوفکرمیکنمصحبت
از داشتن شرط و شروط برای آمدن ،بحثی انحرافی
است و احتماال آنهایی که مطرح میکنند با نیات
خاصی این موضوع را مطرح کرده و هدف خاصی
را دنبال میکنند.قاسمی در پاسخ به سوال دیگری
درباره اینکه در سه ماه اخیر شاهد موضعگیریهای
بسیار شدیدی از سوی مقامهای فرانسوی در قبال
ایران بودهایم و همچنین تماس تلفنی ماکرون با
ملک سلمان و تاکید بر مقابله با آنچه فعالیتهای
بیثباتکننده ایران در منطقه ضروری خوانده شده
وهمچنیناتهامماکرونبهحمایتتسلیحاتیایران
از حوثیها ،ایران چه دورنمایی برای گفتوگوهای
منطقهای با کشورهای اروپایی داشته و در خصوص
موضوع حمایتهای تسلیحاتی که دائما از سوی
مقامات فرانسوی مطرح میشود چه برنامهای دارد؟

موضع قضایی

جعفری دولتآبادی گفت :احمد جاللی ،کارشناس پزشکی
هســتهای که به اعدام محکوم شده هشت نوبت با افسران
سرویس جاسوسی بیگانه مالقات کرده؛ او اطالعات سایتهای
انرژی اتمی را در اختیار موساد قرار داده است.
به گزارش ایسنا ،جلسه شورای معاونان دادسرای تهران با
حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران ،سرپرستان
دوایر نظارت بر زندانها و دادیاران تحقیق سه ناحیه از دادسرا،
به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
عباس جعفری دولتآبادی بــه موضوع فضای مجازی
پرداخت و اظهار داشــت :در هفته گذشته برخی اظهارات
پیرامون فضای مجازی منتشــر و به نحوی القا شد که گویا
کشــور در حوزه فضای مجازی به دو قطب موافق و مخالف
تبدیل شده و مخالفان گروهی هستند که علیاالطالق با این
فضا مخالفند .وی با ایراد به چنین اظهاراتی گفت :همانگونه
که در فضای حقیقی افراد با هویت فعالیت میکنند ،هرگونه
اقدام در فضای مجازی نیز باید با هویتهای مشخص و واقعی
صورت گیرد.
دادستان تهران گفت :قبول داریم که بابت یک تصادف
نباید بزرگراه مســدودشــود؛ اما در همان بزرگراه نیز تمام
خودروها دارای پالک انتظامی مشخصاند؛ دوربینهای متعدد
برای کنترل سرعت و تخلفات نصب شده و ماموران پلیس
نیز حضور فعال دارند .لذا مانند بزرگراهها ،در فضای مجازی
اشخاص باید هویت داشته باشند.
وی با انتقاد به عدم راهاندازی کامل شبکه ملی ارتباطات
به عنوان یکی از مطالبات جدی و چندینساله مقام معظم
رهبری اظهار داشت :چرا این مطالبه بحق ایشان اجرا نمیشود.
چرا دیگر کشورها موفق به مدیریت فضای مجازی شدهاند ،اما
ایران هنوز نتوانسته در این عرصه موفق باشد.
جعفــری دولتآبادی با انتقاد از اظهاراتی نظیر اینکه ما
نمیگذاریم بزرگراهها مسدود شود ،گفت :باید از موارد نقض

خاطرنشانکرد:منابعصحبتشماکجاست؟منبع
اولیه این خبر عربستان است .ما در پاریس و سایت
وزارت خارجه چیزی در خصوص این گفتهها نداریم
ولی در نهایت موافق هستم که در هفتههای اخیر
برخی سخنان نابجا و غلط همچنین غیرمنطقی از
جانببرخیمقاماتفرانسویدربارهبرخیموضوعات
مربوطبهایراندرمنطقهمطرحشدهاستکهالبتهما
در برابر این سخنان اعالم موضع کردیم و به صراحت
مواضعخودرابیاننمودیم.سخنگویوزارتخارجه
در ادامه نشست خود با اشاره به روابط دیرینه ایران
و فرانسه و تعامالتی که بین دو کشور وجود دارد،
اظهار کرد :دو کشور در برخی از مسایل دارای مواضع
مشترکی هستند و قطعا در برخی از حوزهها نظرات
یکسانی ندارند .مذاکرات و رفت و آمدها این فرصت
را فراهم میکند که دو کشور با دیدگاههای یکدیگر
از نزدیک آشنا شوند ،ما از این رفت و آمدها استقبال
میکنیم .سفر آتی وزیر خارجه فرانسه به تهران در
دستور کار دو کشور است و قطعا دستور کارهای
مشخصومفصلیبرایاینسفردرنظرگرفتهشده
است.عالوهبرمسایلدوجانبه،درحوزههایسیاسی،
اقتصادی،بانکیوفناوری،درموردمسایلمنطقهنیز
صحبتهایی با طرف فرانسوی خواهیم داشت.
  ماجرای پرداخت بدهی انگلیس به ایران
بهکجاکشید؟
قاســمی در مورد روند پرداخت بدهی 450
میلیون دالری انگلیس به ایران و آخرین فرآیندی
که این موضوع طی کرده اســت ،اظهار کرد :در
جریان سفر اخیر وزیر خارجه انگلیس به تهران
یکی از مباحث اساسی که در این ارتباط بحث و
گفتوگو شد همین موضوع بود .در جریان این
گفتوگوها دو طرف تاحدود زیادی توانســتند

گامهایی را برای حل و فصل این موضوع بردارند.
طرف انگلیسی اعالم کرد که در این زمینه برخی
از مسایل و مشکالت فنی وجود دارد و باید برای
حل آنها به لندن برگردد و از طریق خزانهداری
انگلیس و سایر دستگاههای مربوطه آن را پیگیری
کند .این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید بر اینکه
وصول این بدهی به جد مورد پیگیری ایران است،
ادامه داد :امیدواریم با حسن نیت از سوی انگلیس
هر چه زودتر این بدهی به ایران پرداخت شود و
این داستان قدیمی از میان برداشته شود.
  دربــاره روند حقوقــی پرونده زاغری
اظهارنظرنمیکنم
قاسمی در مورد اظهارات همسر نازنین زاغری
زندانی ایرانی و انگلیســی که دوران محکومیتش
را در ایران طی میکند مبنی بر اینکه همسر وی
زودتر از موعد مقرر از زندان آزاد خواهد شــد و او
این سخن را بر اساس چه منابعی مطرح کرده است
گفت :فکر میکنم شما باید این سوال را از همسر
خانم زاغری بپرسید .شاید ایشان منابعی در اختیار
داشته باشد که من در اختیار ندارم ولی من شما را
به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد این
پرونده ارجاع میدهم و به عنوان سخنگوی وزارت
امور خارجه در مورد روند حقوقی این پرونده ورود
نمیکنم و اظهارنظری ندارم.
  سفر آتی رییسجمهور به باکو و آسیانه
میانه
این مقام مسوول در وزارت امور خارجه در مورد
سفررییسجمهوربهکشورآذربایجاننیزگفت:طبق
برنامهریزیهاییکهدرحالانجاماسترییسجمهور
احتماال به باکو و یکی دو کشور آسیای میانه سفری
خواهندداشتوفکرمیکنماینسفردرابتدایسال

دادستان تهران خبر داد:

تکمیل تحقیقات پرونده امالک نجومی

حریم خصوصی افراد اجتناب کرد و این تکلیف قوه قضاییه
است .ما معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود و همانگونه
که گفته میشود برای بودجه کشور اتاق شیشهای درست
کنید ،ما نیز پیشــنهاد میکنیم بــرای فضای مجازی اتاق
شیشهای درست کنید.
دادســتان تهران اظهار داشــت :بحث حمایت از حقوق
شهروندی ابتدا در قوه قضاییه و با تنظیم و ابالغ بخشنامهای
در این خصوص در ســال  1383به عنوان مطالبهای جدی
مطرح شد که سرانجام شکل قانونی گرفت .لذا این گفته که
عدهای با حقوق شهروندی مخالفند و درصدد مسدود کردن
مســیرها و بزرگراههای اطالعاتی هستند ،امری پذیرفتنی
نیست .جعفری دولتآبادی شفافیت در فضای مجازی ،ایجاد
و راهاندازی شبکه ملی ارتباطات و مدیریت فضای مجازی را
تضمینکننده حقوق شهروندی دانست.
 تداوم مبارزه با فساد
دادســتان تهران با اشــاره به موضوع مبارزه با فساد در
جمهوری اسالمی اظهار داشت :اینکه گفته میشود در ایران
پدیده فساد امری سازمانیافته و سیستماتیک است را قبول
نداریم .مبانی نظام جمهوری اسالمی ضد پدیده فساد است .ما
نیز مانند دیگر کشورها ،در برخی حوزهها مشکالتی داریم اما
این امر به معنای سازمانیافته بودن فساد در کشور نیست.
وی با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی پروندههای متعددی
در حوزه مبارزه با فســاد تشکیل شده ،پیگیری آنها صورت
گرفته یا احکام صادره اجرا شــدهاست ،افزود :اولویت اصلی
دستگاه قضایی مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض با پدیده فساد
است؛ هر چند ممکن است در مقاطعی فرد یا افرادی تحت
تعقیب و پیگرد قضایی قرار نگیرن د اما دستگاه قضایی با مرتفع
شدن برخی موانع اقدام خواهد کرد.

جعفــری دولتآبــادی خطاب به معاونان دادســتان و
سرپرستان نواحی ،سیاست جمهوری اسالمی را مبارزه قاطع با
فساد دانست و اظهار داشت :شما خط مقدم این مبارزه هستید
و به همین ســبب مورد هجمه واقع میشوی د چرا که جاده
مبارزه با فساد ،جادهای سنگالخ است .ما این مسیر را ادامه
خواهیم داد هر چند هزینههای بسیاری را متحمل شویم.
 هشتنوبتمالقاتاحمدجاللیباافسرانسرویس
اطالعاتی
جعفری دولتآبادی همچنین با اشــاره به مالقات اخیر
خود با زندانی احمدرضا جاللی که بابت جاسوسی به اعدام
محکوم شده است ،اظهار داشت :نامبرده دارای دکترای حوادث
غیرمترقبه و کارشناس پزشکی هستهای است و همسرش از
کارشناسان ســازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از
خدمت منفصل شده است.
نامبرده در این بازدید به هشت نوبت مالقات با ماموران
سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده و در همین رابطه وجوهی
را اخذ کرده اســت .این زندانی عالوه بر اطالعات مربوط به
ی اسامی و اطالعات
پروژههای وزارت دفاع ،سازمان انرژی اتم 
تعدادی از مدیران ســازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع را به
افسران موساد تحویل داده است.
حســب اقرار متهم ،وی اطالعاتی در حوزه ســایتهای
انرژی اتمی ،نامهای مدیران ارشــد ســازمان انرژی اتمی،
وزارت دفاع ،ســازمانهای تابعه و طرحها و برنامههای آنها،
نقشــه و پالن ساختمانها را در اختیار ماموران موساد قرار
داده اســت .متهم به آلودهسازی سیستمها اقرار کرده که با
توجه به قرائن موجود و اظهــارات کارکنان وزارت دفاع در
همان مقطع ،حمله ویروسی به سیستمهای این مرکز انجام
شده و متهم اقرار کرده فلشهایی را که در اختیار داشته ،با

دیپلماسی منطقه ای

رییسجمهو رمعاونامورمجلسوسهمشاورخود
را منصوب کرد

علی الریجانی:

شاید برخوردی که در عراق و سوریه با داعش شد ،این ایده را بارور کرد که اگر
کشورهای منطقه خودشان متحد شوند ،توانایی مبارزه با تروریسم را خواهند
داشت و میتوانند ائتالف کنند البته نه ائتالفی که صرفا روی کاغذ باشد .وی
این اجالس را شروع خوبی برای طرح دیدگاههای مختلف درخصوص مبارزه با
تروریسم دانست و اظهار داشت :شاید دیدگاههای مختلفی مطرح شد ،اما گرایش
واحدی درخصوص مبارزه با تروریسم و همکاری در ابعاد مختلف اقتصادی و
امنیتی و تبادل اطالعات به طور یکسان مطرح شد؛ همچنین بیانیهای در این
زمینه با ابعاد وزین و مختلف صادر شد .الریجانی یادآور شد :اجالس بعدی در
حوزه مبارزه با تروریسم در سال آینده در تهران برگزار میشود که در این فاصله
تحوالت و راهکارهای بهتر نیز رصد و بررسی خواهد شد.
رییس قوه مقننه همچنین تصریح کرد :در حاشــیه اجالس نیز با روسای
مجالس ملی و سنای پاکستان ،روسیه ،ترکیه و افغانستان دیدار و درخصوص
روابط دوجانبه به ویژه درباره روابط اقتصادی و تجاری صحبتهایی شد؛ همچنین

شماره 3811

آتیشمسیوبعدازفراهمشدنمقدماتالزمصورت
میگیرد .وی در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر لغو
روادیدبینایرانوعماننیزبیانکرد:چنینبحثیدر
حالحاضروجودنداردوچنیناتفاقیرخندادهاست.
این مقام مسوول در وزارت امور خارجه همچنین در
مورداقداماخیریکیازنمایندگانپارلمانهلندمبنی
بر در سطل (آشغال) انداختن هدیهای که از سوی
سفارت ایران به وی به مناسبت فرا رسیدن سال نو
میالدی داده شده بود گفت:این یک اقدام بیادبانه،
غیرمتعارفواحتماالهماهنگشدهبایکسناریوی
مشخص در جهت ایرانهراسی بوده است.
قاسمی با بیان اینکه پاسخ الزم در این زمینه از
سوی سفارت ایران داده شد و ادعایی که وی مطرح
کرده بود دروغ و مردود بود ،اظهار کرد :مقامات کشور
هلند نیز در تماس با سفارت ایران از رخ دادن این
موضوع اظهار تاسف کردند و فکر نمیکنم در دولت
و حاکمیت هلند و همچنین مجموعه اتحادیه اروپا
کسی با این اقدام موافق بوده باشد .به نظر میرسد
یا این فرد دچار مشکل بوده یا یک سناریوی از قبل
مشخص بوده و میخواستند به ملت ایران هتک
حرمتکنند.
  اقدامات ایــران در واکنش به اظهارات
نیکیهیلی
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه طرح
مسایل منطقهای و موشکی و ...برای ناکارآمد کردن
برجام است ،ابراز داشت :اروپا باید هوشمندانه عمل
کند تا در این سوژه فریب دامهای آمریکا را نخورد.
آمریکا تالش میکند با طرح موضوعات جدید در
عرصههای دیگر اروپا و کشورهای جهان را به سمت
اجماع جلو ببرد اما از ســویی مشاهده میکنیم
تالشهای آمریکا از ناکارآمدی واشنگتن حکایت
میکند ولی هوشیاری اروپا ضروری است .قاسمی
درخصوصشکایتایراننسبتبهادعاینیکیهیلی
بیان کرد :در این باره هم در تهران و هم در نیویورک
اقداماتی انجام شد .اعتراضاتی صورت گرفت .سفیر
سوییس احضار و یادداشت اعتراضی ایران داده شد.
ما اقدامات بیشتری میکنیم .همگان به این واقف
هستند که با توجه به محاصره یمن امکان صدور
سالح و حتی مواد غذایی وجود ندارد .اینها اتهامات
یربطیاست.
ب
  نگارقدوسیوضعیتخوبیندارد
قاسمیدرموردآخرینوضعیتنگارقدسکنی
شهروند ایرانی که در زندانهای استرالیا در حبس
به سر میبرد و پیگیریهای وزارت امور خارجه
جهت حل این پرونده خاطر نشان کرد :دادگاه
خانم کنی برگزار شــد .ایشان فرزند خود را نیز
به دنیا آورده و با تالش سفارت ایران در استرالیا
و وزارت امــور خارجه تا حد زیادی توانســتیم
تسهیالت پزشکی و بهداشتی الزم را برای وی
فراهــم کنیم .وی با بیان اینکــه در مجموع از
وضعیت ایشــان نگران هستیم و فکر میکنیم
در وضعیت خوبی قرار ندارد ادامه داد :امیدواریم
دولت استرالیا با توجه به مسایل انسان دوستانه
و بشردوستانه در حل و فصل مساله پرونده خانم
کنی که به درازا کشیده است و تاکنون با مشکالت
زیادی مواجه شده اقدام کند تا هر چه زودتر این
پرونده مختومه شود.

پوشش انتقال دیتا به سیستمهای بسیاری از افراد مورد نظر،
وصل کرده است.
دادســتان تهران افزود :اهم اطالعات ارائه شده از سوی
نامبرده شــامل اطالعات کامل و مستند در خصوص سی
نفر از افراد شــاخص پروژههای تحقیقاتی ،نظامی ،دفاعی و
هستهای از جمله شهیدان علی محمدی و شهریاری است.
متهم همچنین به انتقال اطالعات مربوط به پروژههای به کلی
سری نظام در حوزههای تحقیقاتی ،نظامی ،دفاعی و هستهای
ّ
در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد
برای خود و خانوادهاش اقرار کرده است.
این پرونــده پس از اخذ آخرین دفاع و صدور قرار جلب
به دادرسی ،منتهی به صدور کیفرخواست شده و در شعبه
 15دادگاه انقالب اسالمی تهران با حضور متهم ،وکیل وی
و نماینده دادستان رسیدگی شده و دادگاه با استناد به ماده
 286قانون مجازات اسالمی ،نامبرده را به اعدام محکوم کرده
است که با ابالغ دادنامه به وکیل و اعتراض محکومعلیه و وکیل
نامبرده ،رای صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است.
جعفری دولتآبادی همچنین به موضوع پرونده امالک
نجومی پرداخت و اظهار داشت :تحقیقات این پرونده تقریبا
به اتمام رســیده اســت .وی اعالم کرد :تا هفته گذشته در
این پرونده از  196نفر تحقیق شده و تمام تحقیقات توسط
بازپرس رسیدگیکننده صورت گرفته و امر تحقیق به ضابطان
ارجاع نشده است.
دادستان تهران افزود :در این پرونده با پیگیریها و اقدامات
بازپرس 39 ،فقره قرارداد واگذاری امالک فسخ شده و مبلغ 7
میلیارد تومان مابهالتفاوت وجوه پرداختشده توسط ذینفعان
بر اســاس ارزیابی هیات کارشناسان رسمی دادگستری از
دریافتکنندگان چنین امالکی اخذ و به حســاب سپرده
واریز شده است .همچنین ارزیابی امالک توسط کارشناسان
رسمی دادگستری به عمل آمده و سعی بر این بوده است که
از کارشناسان متفاوت برای ارزیابی هر ملک استفاده شود.

سال چهاردهم سه شنبه  5دی 1396
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دستيار ويژه اقتصادي رييسجمهور:

نمايه

اعتبارات يارانه نظام مالي دولت را مختل ميكند
دســتيار ويژه اقتصادي رييسجمهور با اشاره به اينكه ماهانه هزار ميليارد
تومان براي پرداخت نقدي يارانهها كسري داريم اظهار داشت :موضوع اعتبارات
يارانههاي نقدي ،نظام مالي دولت را مختل كرده است.
مسعود نيلي دســتيار ويژه اقتصادي رييسجمهور در نشست بينالمللي
كنفرانس مديريت با اشاره به اينكه ماهانه هزار ميليارد تومان براي پرداخت نقدي
يارانهها كسري داريم اظهار داشت :در مجموع ساالنه  12هزار ميليارد تومان براي
پرداخت يارانه نقدي از محلهاي ديگري تامين اعتبار ميكنيم .وي افزود :يكي از
داليلي كه موجب اختالل در نظام اقتصادي شده است و بخشي از آن نظام مالي
دولت را مختل كرده ،موضوع اعتبارات يارانههاي نقدي است .نيلي با بيان اينكه
اوراق مشاركت دولتي ،بخشي در داخل بازار سرمايه و بخشي خارج از آن عرضه
ق موجود در داخل بازار سرمايه عرضه
شده است،گفت :تصميم گرفتيم تا تمام اورا 
شود كه اين فرآيند موجب شد با يك تحول مثبت مواجه شويم؛ با اتفاقاتي كه

در سال  93تا  95رخ داد و تحوالتي كه در نظام مالي دولت به وجود آمد ،نرخ
بازدهي اين اوراق افزايش يافت اما در سال  ،96كاهش در نرخهاي بازدهي اوراق
داشتيم .دستيار ويژه رييسجمهور با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ اوراق موجب شد
تا سرريز منابع به بخش مسكن واريز شود ،گفت :با وجود اينكه نرخ بازده مسكن
با نرخ بازده تامين مالي فاصله دارد اما با توسعه اين بخش ميتوانيم شاهد رونق
بخش مسكن و در ادامه آن صنايع وابسته باشيم .وي با ابراز اميدواري به اينكه
در بخش مسكن شاهد تحرك باشيم ،گفت :رشتههاي مختلف صنعتي با رونق
بخش مسكن به تحرك در ميآيند ،با كاهش نرخ سود و افزايش نرخ بازدهي
مسكن شكاف بين نرخ سود و نرخ بازدهي كاهش پيدا كرده است و تداوم اين
روند ميتواند سرمايهگذاري در بخش مسكن را نيز افزايش دهد .نيلي افزود :با
در نظر گرفتن مجموع شرايط نشانههايي براي اميدواري نسبت به احتمال آغاز
تحرك در بازار مسكن به چشم ميخورد .وي با اشاره به اينكه در سال 1396
روند نرخ ارز حقيقي براي مدت  5ماه بهطور متوالي بهبود پيدا كرده اســت و
همواره در آذر ماه هر سال شاهد رشد مقطعي و سينوسي نرخ ارز بودهايم و در
مجموع بهطور كلي روند كاهشي بوده است .دستيار ويژه رييسجمهور اقدام

بانك مركزي به منظور كنترل نرخ سود در شهريور ماه  1396را در جريان روند
متغيرهاي كالن اقتصادي و عاملي براي اثرگذاري در بخش مسكن اعالم كرد
و گفت :كنترل موسسات مالي غيرمجاز توسط بانك مركزي و برنامهريزي بر
مخارج دولت در سال  96و كنترل عدم قطعيت بودجه در سال  96ديگر عوامل
اثرگذار بر بخش مسكن بوده است .نيلي با بيان اينكه در سال  96متاثر از بهبود
در تقاضاي داخلي ناشي از كاهش نرخ سود و بهبود درآمد و همچنين بهبود در
نرخ سود حقيقي بخش واقعي اقتصاد بهبود پيدا كرده است ،گفت :با توجه به
عدم چشمانداز رشد در مخارج دولت ،استمرار تقاضا ،مستلزم تداوم كاهش نرخ
سود ،بهبود روابط بينالملل و حل مساله تنگناي اعتباري است .وي خاطرنشان
كرد :حل مساله تنگناي اعتباري و كاهش نرخ سود متاثر از اجراي سياستهاي
اصالحــي در خصوص نظام بانكي خواهد بود و عالوه بر اين ،حفظ چارچوب
مالي دولت به معناي عدم كسريهاي بزرگ در بودجه عمومي و يارانه نقدي
براي عدم اثرگذاري منفي بر نرخ سود ضروري است .وي استمرار تقاضا در نظام
اقتصادي را در كاهش نرخ سود بانكي عنوان كرد و گفت :در اين باره بايد ديد
كه نظام بانكي در سالهاي آتي چطور عمل خواهد كرد.

انتشار نتایج مرکز آمار درباره اثر تورم بر جامعه؛

كمدرآمدها بیشتر آسیب میبینند

گروه اقتصادي -براي اولينبار مركز آمار
روز گذشته تورم دهكهاي درآمدي را بررسي
كرده است .مركز آمار ايران روز گذشته تورم
دهكهاي درآمدي را بررسي كرده است كه
طبق آن بيشــترين عدد شاخص مربوط به
دهك اول بالــغ بر  111/5و كمترين مقدار
شاخص متعلق به دهك دهم بالغ بر 109/7
است و كمترين افزايش ماهانه شاخص كل
بــراي دهك دهم بالغ بر  0/6و بيشــترين
افزايش ماهانه شــاخص كل براي دهك اول
بالغ بر  1/3بوده است كه در مقايسه با تورم
ماهانه كل خانوارها در آذرماه  0/6واحد درصد
باالتر است.
مقايسه دهكهاي مختلف جامعه بر اساس
ميزان درآمد و هزينههاي مصرفي هر خانوار
نشــان ميدهد هر خانوار در كدام طبقه از
جامعه قــرار دارد .هرچه دهك (يكدهم از
خانوارهاي جامعه) باالتر باشد ،نشاندهنده
ثروتمندتر بودن آن بخش از خانوارهايي است
كه در آن دهك از جامعه قرار ميگيرند.
در ايــن بين ميزان درآمدها و هزينههاي
خانوارها تحت تاثير مستقيم نرخ تورم قرار
دارد .واضح اســت دهكهاي باالتر درآمدي
نرخ تــورم را به ميزان كمتري از دهكهاي
پايينتر درآمدي احساس ميكنند .بنابراين
تغيير ســال پايه براي تعديل الگوي مصرف
امري ضروري به نظر ميرسيد.
به همين منظور محاســبه نرخ تورم كه
تا پايان ســال  95بر اســاس سال پايه 90
محاسبه ميشد ،طبق گزارش مركز آمار با به
كارگيري يك روند جديد و استفاده از سال
 95به عنوان سال پايه در جهت تعديل الگوي
مصرف خانوارها ،اقدام به محاسبه نرخ تورم آن
هم نرخ تورم دهكهاي مختلف جامعه كرده
است .اين براي اولين بار است كه مركز آمار
اقدام به محاسبه تورم درآمدهاي دهكهاي
مختلف جامعه كرده است.
 تغيير الگوي مصرف
اين اقــدام را ميتوان از آن جهت مثبت
ارزيابي كــرد كه با توجه بــه تغيير الگوي
مصرف خانوارها و تغييرات عمده در درآمد
سرانه كشور ،لزوم تغيير سال پايه نمود پيدا
ميكند .اين اقدام همچنين ميتواند گامي
مثبت در جهت حمايت موثرتر از دهكهاي
پايين جامعه باشد تا بتوان با توجه به تغيير
الگوي زندگي ،الگوي مصرف آنها را بر اساس
نرخ تورم تعديل كرد.
بررسي نتايج قيمت مصرفكننده در گروه
خوراكيها ،آشاميدنيها و دخانيات بر اساس
دهكهاي هزينهاي هم نشاندهنده آن است
كه بيشترين عدد شاخص اين گروه در آذرماه
سال  ۱۳۹۶عدد  115/3متعلق به دهك دهم
و كمتريــن آن عدد  113/9متعلق به دهك
اول اســت .در حالي كه بيشــترين افزايش
ماهانه شــاخص اين گــروه معادل  ۳درصد
متعلق به دهــك اول و كمترين آن معادل
 2/1درصد متعلق به دهك دهم اســت .در

حداقل دستمزد براساس تورم دهكي

هادي حقشناس* -روز گذشته براي اولينبار محاسبه تورم بر اساس تورم دهكهاي درآمدي اعالم شد .تورم در واقع افزايش سطح عمومي
قيمت كاالها و خدمات در طي يك سال است كه معموال  12گروه در قالب حدود  160قلم كاال با وزنهاي مختلف روي محاسبه نرخ تورم تاثيرگذار
است .به عنوان مثال زماني كه نرخ تورم  9درصدي اعالم ميشود ،اين نرخ تورم براي دهكهاي كمدرآمد جامعه ممكن است بيش از دو برابر و براي
دهكهاي پردرآمد ممكن است كمتر از نصف يا يكسوم باشد .دليل اين موضوع آن است كه براي دهكهاي كمدرآمد جامعه ،مهمترين هزينهها،
هزينه اجاره مسكن ،هزينه حملونقل ،درمان ،آموزش و مسايلي از اين قبيل است ،اما براي دهكهاي پردرآمد جامعه كه صاحبان مسكن و خودرو
و ...هستند ،حتي هزينههاي درمان به دليل پرداخت هزينههاي پيشگيري كمتر است .بنابراين ميتوان همواره تورم را براي دهكهاي كمدرآمد
دردناكتر و براي دهكهاي پردرآمد كماثرتر دانست.
از طرفي ،جهش در درآمدهاي دهكهاي مختلف جامعه نيز بسيار متفاوت است؛ بهگونهاي كه دهكهاي پردرآمد جامعه گاها درآمدهاي چند
 10ميليون توماني دارند و نسبت هزينههاي آنها به درآمدشان ممكن است كمتر از  10درصد باشد اما در دهكهاي پايين درآمدي ،اين نسبت
ميتواند بيش از  100درصد باشد كه در اين صورت مابقي هزينههاي دهكهاي پايين جامعه از طريق استقراض ،عدم مصرف و يا به تعويق انداختن
مصرف تامين ميشود.
محاسبه تورم براساس تورم دهكي از سوي مركز آمار را در واقع ميتوان گامي مثبت براي سياستگذاران دانست كه بتوانند براي تعيين حداقل
دستمزد ،آن را بهگونهاي تعيين كنند كه پاسخگوي حداقل هزينهها باشد و حداقل هزينه خانوارها را پوشش دهد .براي محاسبه تورم دهكي و تغيير
سال پايه نيز كامال روشن است كه هرچقدر سال پايه تعيين شده جديدتر باشد ،بيانگر اين است كه اعداد و ارقام محاسبه شده به واقعيت نزديكتر
است و لذا ميتوان اقدام مركز آمار را در جهت تغيير سال پايه از سال  90به سال  95مثبت ارزيابي كرد.
*كارشناس اقتصادي

گروه غيرخوراكي و خدمات مصرفي بيشترين
مقدار شاخص در اين گروه عدد  109/7براي
دهك اول و كمترين مقدار شــاخص در اين
گروه عدد  108/5متعلق به دهك دهم است
در حالي كه بيشــترين افزايش ماهانه اين
شــاخص معادل  0/2درصد متعلق به دهك
دهم و براي دهك اول اين شاخص نسبت به
ماه گذشته تغييري نداشته است.
بر اساس گزارش منتشرشده مركز آمار،
تــورم دهك اول درآمدي  8/8درصد و تورم
دهك دهم درآمدي  7/4درصد اســت .اين
آمار نشــاندهنده سهم بيشــتر درآمدهاي
پايين جامعه از نرخ تورم است .بر اين اساس
آنچه از ســوي مركز آمار منتشر شده نشان
ميدهد افزايش قيمت در گروه خوراكيها،
آشاميدنيها و دخانيات كه سهم عمده سبد
مصرفي خانوارهــاي دهك پايين را به خود
اختصاص داده منجر به بروز فشــار تورمي

طبق مصوبه شــوراي اقتصاد به شركت ملي پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي ايران اجازه داده ميشــود اوراق
مالــي و اســامي ريالي به مبلغ  ۴۰هــزار ميليارد ريال
منتشر كند.
جلسه شــوراي اقتصاد ديروز به رياســت معاون اول
رييسجمهور برگزار شــد .اســحاق جهانگيــري در اين
جلسه با اشــاره به گزارش ارائهشــده در خصوص ايجاد
نيروگاه زغالســنگي طبس ،اجراي اينگونه طرحها را در
مناطق كمتر توسعهيافته نظير طبس مثبت ارزيابي كرد و
افزود :بايد با اجراي چنين طرحهايي به رونق اقتصادي و
اشتغالزايي در مناطق محروم كشور كمك كرد .جهانگيري
همچنين پس از ارائه گزارش وزارت نيرو درخصوص طرح
تكميل تاسيســات فاضالب غرب اهواز ،اجراي اين طرح
را گامي موثر در خدماترســاني به مردم اهواز برشمرد و
گفت :دولت نگاه ويژهاي به استان خوزستان دارد و براي
خدمترساني به مردم اين استان حداكثر تالش خود را به
كار ميگيرد .در اين جلسه كه وزراي نفت ،نيرو ،تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي ،امور اقتصادي و دارايي ،دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح ،رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ،معاون

بيشــتر در اين دهك نســبت به دهكهاي
باالتر شده است .همچنين بر اساس آماري كه
مركز آمار منتشر كرده ،سهم اقالم خوراكي در
محاسبه تورمي كاهش يافته است در حالي
اين اقالم سهم عمده سبد مصرفي دهكهاي
پايين جامعه را تشكيل ميدهد.
در همين خصوص آمارهاي بانك مركزي
نيز نشان ميدهد طي هشت ماهه سال جاري،
شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي نسبت
به دوره مشــابه سال قبل از آن (يعني سال
 )95معادل  9/8درصد افزايش داشته است.
همچنين ميزان نرخ تورم در  12ماهه منتهي
به آبان  96نسبت به  12ماهه منتهي به آبان
 95معادل  9/9درصد است.
بنابراين با وجود اقدام مثبتي كه در تغيير
سال پايه براي محاسبه تورم انجام شده ،الزم
است سهم اقالمي كه نقش بيشتري در سبد
مصرفي خانوارهــاي كمدرآمد جامعه دارند

مورد توجه جديتري از ســوي دولتمردان
قرار گيرد.
  تغيير سال پايه تورم را كاهش داد!
در همين زمينه معاون مركز آمار ايران با
بيان اينكه از اين پس تورم دهكها هم توسط
مركز آمار ايران اعالم ميشود ،بيان كرد :تورم
دهك اول  7/4درصد و تورم دهك دهم 8/8
درصد بوده اســت .جواد حسينزاده اظهار
كرد :دو دســتاورد بزرگ در مركز آمار ايران
وجود دارد كه اين دستاورد ،تغيير سال پايه
تورم از  ۱۳۹۰به  ۱۳۹۵در تورم و همچنين
به دست آوردن تورم دهكهاست .وي افزود:
بر اين اســاس در آذرماه تورم كل كشور به
عدد  8درصد رسيده كه شهري  7/8درصد و
روستايي  9/2درصد بوده است.
معاون مركز آمار افزود :شــاخص قيمت
درصد تغييــر ميانگين موزون قيمت كاال و
خدمات در مقايسه با سال پايه است كه سال

شوراي اقتصاد تصويب كرد؛

انتشار  ۴۰هزار ميليارد ريال اوراق مالي

علمي و فناوري رييسجمهور و رييس كل بانك مركزي نيز
حضور داشتند درخواستهاي برخي دستگاههاي اجرايي
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات الزم اتخاذ
شد .اصالح مصوبه شورا در خصوص سرمايه گذاري از محل
منابع داخلي شركت توسعه منابع انرژي توان (باطريسازي
نيرو) در خصوص طرح نوسازي ،اصالح و انتقال كارخانههاي
توليدي سرب و مس به محدوده خارج از شهر تهران كه به
درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مطرح
شــده بود مورد بررسي قرار گرفت و با اصالح اين مصوبه
در خصوص افزايش ميزان سرمايهگذاري براي اجراي اين
طرح موافقت شد .اصالح مصوبههاي طرحهاي هفتگانه
فوالد اســتاني و طرح زغالســنگ پرورده طبس نيز از
درخواســتهاي وزارت صنعت ،معــدن و تجارت بود كه
در اين جلســه بررسي و تصويب شد .اخذ هزينه خدمات
مستمر از مشتركين گاز طبيعي (آبونمان) و انتشار اوراق
مالي و اســامي ريالي به ميزان  ۴۰هزار ميليارد ريال نيز

از درخواســتهاي وزارت نفت بود كه در اين جلسه پس
از طرح موضوع از ســوي وزير نفت و ارائه گزارش ،با اين
دو درخواست موافقت شد .براساس اين مصوبه به شركت
ملــي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران اجازه داده
ميشــود كه اوراق مالي و اسالمي ريالي به مبلغ  ۴۰هزار
ميليارد ريال منتشر كند.
استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس) به منظور
بهسازي نيروگاه بخاري شهيد رجائي قزوين نيز از جمله
درخواستهاي وزارت نيرو بود كه در اين جلسه مطرح شد
و به تصويب رســيد .وزارت نيرو همچنين درخواستهاي
ديگري را نيز در اين جلسه مطرح كرد كه مطالعه و اجراي
نيروگاه زغال ســنگي طبس ،اصالح سيستم خنككننده
نيروگاه شــهيد مفتح همدان و مطالعــات نيروگاهي در
سطح كل كشــور با سرمايهگذاري از محل منابع داخلي،
از ديگــر درخواســتهاي اين وزارتخانه بود كه شــوراي
اقتصــاد با آن موافقت كرد .در اين جلســه همچنين در

پايه به  ۱۳۹۵تغيير يافته است .حسينزاده
ادامه داد :تورم شهري ،روستايي و كل كشور بر
اساس سال پايه  ۱۳۹۵محاسبه ميشود كه بر
اين اساس علت تغيير سال پايه به دليل تغيير
تكنولوژي توليد كاال ،حذف برخي اقالم از سبد
مصرفي و افزودن برخي ديگر ،تغيير در وزن
كاالها و مواردي از اين دست علت تغيير سال
پايه است .ضمن اينكه افزايش درآمد خانوارها،
الگوي مصرف را تغيير ميدهد و همين امر
تغيير سال پايه را رقم ميزند.
وي درباره تغيير سال پايه هم اظهار كرد:
بر مبناي سال پايه جديد ،تورم آذرماه كه 8
درصد اعالم شده بود  7/6درصد محاسبه شده
است .حسينزاده در ادامه سخنانش چنين
توضيح داد كه در محاســبه تورم دهكهاي
درآمــدي در دهــك اول وزن خوراكيها،
آشاميدنيها  43/3درصد و وزن غيرخوراكيها
 56/7درصد محاسبه ميشود .اين در حالي
اســت كــه در دهك دهــم وزن خوراكي و
آشاميدني  17/2درصد و وزن غيرخوراكيها
 82/8درصد محاسبه ميشود.
حســينزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا
در محاسبه تورم برنامهاي براي محاسبه تورم
به تفكيك استان وجود دارد ،يا خير توضيح
داد :محاســبه كل تورم ،به تفكيك اســتان
بررسي ميشــود ولي در محاسبه دهكها
چنين برنامهاي وجود ندارد.
به گفته وي ،اقالمي كه براي محاسبه تورم
در سبد قرار ميگيرند بايد داراي ويژگيهاي
خاصي باشند كه شــاخصهاي آن از سوي
مركز آمار لحاظ شده است .ضمن اينكه مرحله
بعد جمعآوري آمار مربوط به قيمت است كه
اين طرح هم به صورت ماهانه اجرايي ميشود
و از فروردين ســال  ٩٥شروع شد .البته بين
سال  ٩٠تا  ٢٦ ،٩٥قلم حذف و  ۳۰قلم اضافه
شده است و پايش در  ٤٧٥قلم كاال در مناطق
شهري و روستايي صورت ميگيرد.
  كاهشسهماقالمخوراكيدرمحاسبه
تورم
معــاون مركز آمــار ايران اظهــار كرد:
ســهم دخانيات و خوراكي و آشاميدني در
ســبد مصرفي خانوار كم شده و سهم مواد
غيرخوراكي بيشــتر شده است .وقتي سهم
خوراكي كم و غيرخوراكي بيشــتر ميشود،
نشان ميدهد خانوارها نيازشان به كاالهاي
خوراكي كمتر شده است.
حســينزاده در خصوص تورم دهكي و
داليل محاســبه آن بيان كرد :براي تجزيه و
تحليل دقيق علتها و معلولهايي كه منجر به
تغيير تورم در هر يك از دهكها ميشود نياز
است تورم دهكي را مورد محاسبه قرار دهيم
به خصــوص در حوزه مباحث مرتبط با فقر
مورد نياز است .بر اين اساس نتايج محاسبات
نشان ميدهد تورمي كه اقشار پردرآمد جامعه
با آن مواجه هستند كمتر از كمدرآمدهاست
بــه نحوي كه تورم دهك دهم در آذرماه ١٩
درصد كمتر از دهك اول بوده است.
وي اضافه كرد :اين تورم نشــان ميدهد
اقالم سبد مصرفي دهكهاي كمدرآمد بايد
مورد حمايت واقع شــود ،اين در حالي است
كه تــورم براي كم درآمدهــا كمتر از تورم
پردرآمدهاست كه دولت ميتواند برنامهريزي
الزم را در اين حوزه داشته باشد.
نمايه

ادامه بررســي درخواســتهاي وزارت نيرو ،مصوبه شورا
در خصوص اســتفاده از فاينانس براي طرح انتقال نيروي
برق مازندران ،دســتورالعمل تعرفه آب صنعتي خارج از
تاسيسات شــركتهاي آب و فاضالب و جدول دريافت و
بازپرداخت تســهيالت مالي خارجي طرحهاي ساختمان
ســد مخزني شــفارود و تكميل تاسيسات فاضالب غرب
اهواز نيز اصالح شدند.
همچنين در ادامه اين نشســت به درخواست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت موضوع بازنگري در وضع عوارض
صادراتي پوست خام ،وت بلو گاوي و پيه صنعتي مورد بحث
و بررسي قرار گرفت و پس از ارائه گزارش كميسيون شورا،
با تصميمات اتخاذشده در خصوص بازنگري در وضع عوارض
صادراتي اقالم فوقالذكر موافقت شد .در پايان اين جلسه
نماينده وزارت جهاد كشــاورزي درخواست تعيين قيمت
خريد تضميني محصوالت زراعي و باغي را مطرح كرد كه
مقرر شــد وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان برنامه و
بودجه كشور اين موضوع را در جلسهاي مورد بررسي قرار
دهند و تصميمات الزم را اتخاذ كنند.
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مذاكرات حقوقي ايران و روسيه براي اتصال
كارتهاي بانكي
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي از انجام مذاكرات حقوقي
ايران و روسيه براي اتصال كارتهاي بانكي خبر داد.
به گزارش ايبِنا داود محمدبيگي اظهار كرد :ايران در حوزه كارتهاي
اعتباري بينالمللــي هماكنون جديترين ارتباط را با روســيه دارد و
خوشبختانه در بحث تكنيكال كارهاي خوبي انجام شده است .وي با بيان
اينكه تستها در اين حوزه در حال انجام است ،اظهار داشت :البته در يكي،
دو ماه اخير مقداري از سرعت ،تستها به دليل مباحث حقوقي كاسته
شــده است البته هر ارتباطي بخواهد انجام شود ،بايد قراردادي بين دو
كشور و بانكهاي مركزي منعقد شود .مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك
مركزي با بيان اينكه سامانه مير روسيه بايد در دسامبر عملياتي ميشد،
افزود :متاسفانه اين امر به دليل مباحث حقوقي تاكنون انجام نشده است
چراكه تا زماني كه قرارداد منعقد نشود ،طرف روس براي عملياتي شدن
آن مشكالتي را بيان كرده است .محمد بيگي با تاكيد براينكه تغييرات را
براي طرف روس ارسال كردهايم ،ادامه داد :اما يكي از مباحث اصلي كشور
در بحث ارتباطات بينالمللي ،بحث استانداردهاي امنيتي و كسب و كاري
است كه متاسفانه در كشور با وجود تمام توسعههايي كه در حوزه بانكداري
الكترونيك داشتيم به دليل عدم ارتباط با جامعه بينالمللي خيلي بانكهاي
ما آماده اين حوزه نيستند .وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين كارتها
ارزي خواهند بود؟ افزود :خير ،اين كارتها ريالي هســتند و مشتري از
همين كارت در خارج از كشور استفاده ميكند به اين صورت كه با توجه
به نرخي كه با بانك توافق شده ،بانك مبلغ ارز را پرداخت كرده ولي از
حساب مشتري ريال برداشت ميكند.
از بانك

در عملكرد شاخصهاي عمومي وزارت اقتصاد؛

رتبه اول به بانك كشاورزي رسيد

بانك كشاورزي بر اساس ارزيابي ساالنه وزارت امور اقتصادي و دارايي
از بانكهاي دولتي و موسسات بيمهاي در شاخصهاي تدوين شده در
سال  ،1395رتبه اول را كسب كرد.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابطعمومي بانك كشاورزي ،اين
بانك بر اساس ارزيابي ساالنه وزارت امور اقتصادي و دارايي از بانكهاي
دولتي و موسســات بيمهاي در رابطه با اجراي ماده  81قانون مديريت
خدمات كشوري و عملكرد در شاخصهاي تدوين شده در سال ،1395
رتبه اول را كسب كرد .براساس اين گزارش ،ميزان تحقق عملكرد بانك
كشاورزي در شــاخصهاي عمومي مورد بررسي در اين ارزيابي شامل
مهندسي نقش و ساختار دولت ،دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري،
مديريت سرمايه انساني ،خدمات عمومي در فضاي رقابتي ،صيانت از حقوق
مردم و سالمت اداري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد برابر 85/09
درصد است كه مويد عملكرد خوب در اصالح نظام اداري و فعاليتهاي
پشتيباني است .شايان ذكر است بانك كشاورزي طي يك سال اخير با
سه پله جهش از مقام چهارم به مقام اول صعود كرده است.

از سوي بانك صنعت و معدن صورت گرفت؛

تامين  ۲۸۴ميليارد تومان تسهيالت ارزي
شعب بانك صنعت و معدن طي سه سال گذشته  ۱۴ميليون و ۵۰۰
هــزاردالر (معادل  ۵۲ميليارد تومــان) و  ۵۴ميليون يورو (معادل ۲۳۰
ميليارد تومان) تســهيالت ارزي براي طرحهاي كوچك و متوسط اين
بانك تامين كردهاند.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از پايگاه اطالعرساني بانك صنعت و
معدن تسهيالت دالري يادشده براي سه طرح صنعتي در تبريز ،سمنان
و يزد و تسهيالت يورويي به  ۶طرح صنعتي در اصفهان ،بوشهر ،خرمآباد،
رشت ،شيراز و يزد تخصيص يافته است.
تسهيالت ارزي يادشده  ۳۶درصد و تسهيالت ريالي  ۶۴درصد كل
تسهيالت قرارداد شده توسط شعب بانك صنعت و معدن براي طرحهاي
كوچك و متوسط بانك صنعت و معدن در سه سال گذشته را تشكيل
ميدهند.

تفاهمنامه بانك پارسيان با صندوق نوآوري
مراسم انعقاد تفاهمنامه همكاري صندوق نوآوري و شكوفايي با بانك
پارسيان براي حمايت از شركتهاي دانشبنيان در تاريخ  28آذر ماه در
محل اين صندوق برگزار شد.
بــه گزارش «جهان صنعــت» به نقل از روابــط عمومي بانك
پارسيان ،كورش پرويزيان ،مديرعامل بانك پارسيان در اين مراسم
با اشــاره به اهميت اقتصــاد دانشبنيان گفت :بنا به فرمايشــات
مقــام معظم رهبري و تاكيد ايشــان به حــوزه اقتصاد دانشبنيان
و سياســتهايي اقتصاد مقاومتي ،نقش بانكها نســبت به گذشته
پررنگتر شــده است و بانكها وظيفه دارند در جهت تحقق اهداف
اين مهم حركت كنند.
پرويزيان افزود :بانك پارسيان به عنوان يك نهاد مالي جامع كه
داراي مجوز از بانك مركزي ،ســازمان بورس و اوراق بهادار كشــور
اســت ،تمامي ابزارهاي الزم براي كسب وكار در حوزههاي مختلف
را فراهم كرده است.
همچنين اين بانك آمادگي ايجاد ابزارهاي نوين تســهيلكننده
كســب وكار به ويژه كسب وكار دانشبنيان را دارد .مديرعامل بانك
پارسيان خاطرنشان كرد :خوشــبختانه بانك پارسيان اين توفيق را
داشته كه منابع مناسبي در حوزه تسهيالت براي فعاليتهاي كوچك
و متوســط ،دانشبنيانها و صادراتگرا پوشش داده و به عنوان يك
نهاد مالي موثر در اين عرصهها كارنامه قابل قبولي داشــته است و با
ايجاد صندوقي با همكاري مجموعه رويان نخستين صندوق خطرپذير
را ايجاد كرده و در زمينههاي گوناگوني ،به عنوان نخستين نهاد مالي
حضور داشته است.

چارسوق

قیمت سکه و طال
طرح جدید

( فروش به تومان )

1399000

ربع بهار آزادی

طرح قدیم

1367000

سکه یک گرمی

267000

نیم بهار آزادی

684000

هر گرم طالی  18عیار

129920

نرخ ارز

404000

( فروش به تومان )

دالر آمریکا

4173

پوند انگلستان

5607

یورو

5027

درهم امارات

1152
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دویچهوله -گواتماال پس از آمریکا دومین کشوری است که روند انتقال
ســفارتخانهاش در اسراییل را به اورشلیم (بیتالمقدس) آغاز کرده است.
تاریخ دقیقی برای این انتقال تعیین نشده .نماینده اسراییل در سازمان ملل
از رییسجمهور گواتماال قدردانی کرده است .رییسجمهور گواتما ال یکشنبه
گذشته در توئیتر نوشت که به وزارت خارجه کشورش دستور داده است روند
انتقال سفارتخانه این کشور در اسراییل ،از تلآویو به اورشلیم را به جریان
بیندازد.روسایجمهورآمریکاوگواتماالهیچیکتاکنونزمانیمشخصبرای
انتقال سفارتخانههای کشورهای خود را به اورشلیم مشخص نکردهاند .هنوز
هیچ کشور دیگری نیز از انتقال سفارخانه خود در اسراییل سخن نگفته است.
اما جمهوری چک اما اعالم کرده در حال بررسی چنین اقدامی است.

سفیر چین:

مساله کرهشمالی راهحل نظامی ندارد

ایسنا -سفیر چین در روسیه گفت :مسایل کرهشمالی را نمیتوان
با ابزارهای نظامی حل و فصل کرد چراکه چنین گزینهای تنها به وخیم
شدن مشکالت موجود ختم میشود .لی هویی گفت :چین و روسیه اتفاق
نظر دارند که این مساله راهحل نظامی ندارد زیرا چنین گزینهای تنها به
تشدید مشکالت میانجامد و تبعات جدیای در پی خواهد داشت .نهتنها
در گذشته بلکه در آینده راهحل برای مشکالت از طریق ابزارهای نظامی
نباید به گزینه هیچ کشوری تبدیل شود .به گفته این دیپلمات ،الزم است
هراسهای توجیهپذیر هر طرف در مسایل امنیتی که به شرایط کرهشمالی
مرتبط است ،حل شود .او افزود :ریشه این مشکل در شبهجزیره کره فقدان
اعتماد متقابل است و هر طرفی باید اعتماد متقابل را ارتقا دهد.

برنی سندرز انتقاد کرد؛

طرح دولت ترامپ برای کاهش مالیات

ایسنا -سناتور برنی سندرز ،دونالد ترامپ را به خاطر طرح کاهش
مالیاتش مورد حمله قرار دا د و گفت :این طرح نهایتا موجب ثروتمندتر
شدن طبقه ثروتمند یک درصدی در آمریکا خواهد شد.
وی از اینکــه کاهش مالیات در این طرح برای آمریکاییهای طبقه
متوسط موقتی بوده اما برای شرکتهای بزرگ دائمی است ،انتقاد کرد.
این در حالی است که گزارش شده دونالد ترامپ ظاهرا در یک ضیافت
شام در تفرجگاه ماراالگو خطاب به مهمانهای ثروتمند خود گفته است:
شما خیلی پولدارتر شدید .سناتور سندرز اظهار کرد :در پایان  ۱۰سال
 ۸۳درصد مزایا نصیب طبقه یک درصدی میشود و  ۶۰درصد از مزایا
صرفا نصیب یک دهم اول طبقه یک درصدی شده در حالی که بالغ بر
 ۸۰میلیون آمریکایی در این میان مالیاتهای بیشتری خواهند پرداخت
و  ۱۳میلیون نفر خدمات بهداشت و درمانشان را از دست خواهند داد و
ما  1/4تریلیون کسری بیشتر به دست خواهیم آورد.

هشدار پادشاه اسپانیا به کاتالونیا:

از رویارویی بپرهیزید!

 -AFPفیلیپه ششم ،پادشاه اسپانیا در پیامی به مناسبت کریسمس
از قانونگذاران کاتاالن خواست به تنوع منطقه خودشان احترام گذاشته و
از رویارویی دیگر بر سر استقالل اجتناب کنند.
اظهارات فیلیپه سه روز پس از آن مطرح شد که احزاب جداییطلب به
رهبری کارلس پوجدمون ،رهبر معزول کاتالونیا اکثریت مطلق کرسیها در
انتخابات پارلمانی را کسب کرد .پادشاه اسپانیا گفت :پارلمان منتخب جدید
این منطقه ثروتمند واقع در شمالشرقی اسپانیا باید با مشکالتی که روی
تمام کاتاالنها اثر میگذارد مواجه شود آن هم با احترام به تعدد حزبی و
به یاد داشتن مسوولیت آنها روی اهداف مشترک .او افزود :مسیر پیشرو
در آینده نباید بار دیگر به رویارویی و محرومیت ختم شو د چرا که همه
میدانیم حاصلی جز اختالفنظر ،تردید و دلسردی نخواهد داشت.

استخدام بیش از 100000کارمند تازه در ترکیه

دویچهوله -دولت ترکیه میخواهد ســال آینده  ۱۱۰هزار کارمند
جدید در حوزههایی مانند آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان و وزارت
دادگســتری استخدام کند .ترکیه چند روز پیش بیش از  ۲۷۰۰تن از
کارمندان دولتی را اخراج کرده بود .پس از اخراجهای سراسری کارمندان
دولت در پی کودتای نافرجام ژوئیه  ۲۰۱۶در ترکیه ،دولت این کشــور
از استخدام  ۱۱۰هزار کارمند جدید خبر داده است .نخستوزیر ترکیه
شوپرورش،
گفته است استخدا م نیروهای تازه از جمله در بخشهای آموز 
پزشکی و قضایی خواهد بود.

حداقل ۱۳کشته در 2حمله تروریستی در افغانستان

دویچهوله -کابل و هلمند محل وقوع دو حمله تروریســتی دیروز
بودند .در جریان این دو حمله حداقل  ۱۳نفر کشته شدند .عامل حمله
انتحاری کابل یک نوجوان بوده است .صبح دیروز یک نوجوان در مرکز
توآمد خود را منفجر کرد .در جریان این حمله
کابــل و منطقهای پررف 
شش نفر به همراه این نوجوان کشته شدند .سه نفر نیز زخمی شدند .اکثر
کشتهشدگان سرنشینان خودرویی بودند که هنگام انفجار در حال عبور
از محل بود .هنوز مشخص نیست هدف اصلی عامل این حمله کجا بوده
است .این مکان اما در نزدیکی دفتر اداره اطالعات افغانستان  NDSبوده.
در این منطقه سفارت آمریکا و دفتر مرکزی ناتو نیز قرار دارند.

نیچروان بارزانی از العبادی درخواست کرد؛

آغاز مذاکرات رسمی

ایسنا -منابع کرد گزارش دادند نخستوزیر اقلیم کردستان در پیامی
به نخستوزیر عراق رسما خواهان آغاز مذاکرات شده است.
نیچروان بارزانی پیامی برای حیدر العبادی فرستاده و در آن اعالم کرده
که نمیشود از طریق کنفرانسهای خبری جواب یکدیگر را بدهیم .در این
پیام آمده است :در پایان کار ،باید مشکالت کنونی از طریق مذاکرات حل
شود .پیشتر هم فواد معصوم ،رییسجمهور عراق پیام مشترکی را برای
بارزانی و العبادی و دبیر کل سازمان ملل فرستاد و در آن خواسته خود را
برای آغاز هر چهسریعتر مذاکرات میان اربیل و بغداد مطرح کرد.

کرهشمالی:

سالحهای هستهای را کنار نمیگذاریم

آسوشیتدپرس -پیونگیانگ اعالم کر د اینکه آمریکا فکر میکند
کرهشمالی سالحهای هستهای خود را کنار خواهد گذاشت ،خیالی واهی
است .کرهشمالی همچنین تحریمهای اخیر سازمان ملل علیه این کشور
را که محدودیت شدیدی برای نفت وارد شده به این کشور اعمال میکند،
اقدام جنگی خوانده است .وزارت خارجه کرهشمالی در بیانیهای اعالم کرد:
اگر آمریکا میخواهد ایمن به سر برد ،باید دست از سیاست خصمانهاش
در قبال جمهوری دموکراتیک خلق کره بردارد و یاد بگیرد که با کشوری
که صاحب سالحهای هستهای است ،همزیستی داشته باشد.

دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل اعالم کرد ،درباره کاهش چشمگیر سهم
آمریکا از بودجه سازمان ملل در سال مالی پیشرو مذاکره کرده است.
براساس بیانیه منتشر شده توسط دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل،
سهم آمریکا از بودجه این سازمان برای سال  2018تا  2019میالدی نسبت به
دو سال گذشته  285میلیون دالر کاهش خواهد داشت.
این تصمیم آمریکا احتماال به دلیل تصویب قطعنامه مخالفت با تبدیل شدن
قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل است
که آمریکا یک بار آن را در شورای امنیت وتو کرده بود و به شدت از رای آوردن
آن در مجمع عمومی ناخرسند شد.
در بیانیه دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل آمده است :عالوه بر کاهش
برای نخستین بار بعد از بحران بزرگ اقتصادی
سالهای ۲۰۰۷و ۲۰۰۸میالدی ،چنین پیداست
که تقریبا تمامی مناطق پیشرفته و قدرتهای
نوظهــور پیامدهای دردناک آن را پشــت ســر
گذاشتهان د اما همزمان رودرروی چالشهای تازهای
قرار گرفتهاند که میتواند به همان اندازه یا شاید هم
بیشترخطرناکباشد.
چهار اقتصاد بزرگ جهان (آمریکا ،چین ،ژاپن
و منطقه یورو) ســال کم و بیش خوبی را پشت
ســر گذاشتند ،که به احتمال زیاد در سال آینده
میالدی تکرار خواهد شد .رشد اقتصادی ایاالت
متحده اســتوار به نظر میرسد و براساس آماری
که به تازگی انتشار یافته ،در سه ماهه پایانی سال
از شتاب بیشتری هم برخوردار شده است .چین،
دومین اقتصــاد جهان ،با وجود ابهامهایی که بر
آن سنگینی میکند ،همچنان نرخ رشدی نسبتا
چشمگیر خواهد داشت .در منطقه یورو ،تداوم رشد
در آلمان و رویدادهایی از جمله آغاز دوباره رونق
در فرانسه و مهار نسبی تنش مالی بر سر یونان،
چشمانداز امیدبخشی را به وجود آورده است .ژاپن
نیز با وجود نرخ رشد نسبتا پایین خود ،امیدوار به
نظر میرسد.
تحرکاقتصادینسبیدراقتصادهایپیشرفته
و نوظهور ،که برای نخستین بار در 10سال گذشته
دامنهای چنین گسترده دارد ،طبعا شماری دیگر از
مناطق اقتصادی دنیا را بینصیب نخواهد گذاشت.
گویا حدود هفتاد و پنج درصد کل اقتصادهای دنیا
از این تحرک تاثیر مثبت گرفتهاند .در مجموع ،نرخ
رشد اقتصادی جهان در سال  ۲۰۱۷پیرامون 3/5
درصد نوسان داشت و در سال آینده هم در همین
سطح یا کمی بیشتر تداوم خواهد یافت.طی هشت
سال گذشته قدرتهای بزرگ صنعتی برای خنثی
کردن تکانهای سخت ناشی از بحران مالی هزاران
میلیارددالرنقدینگیبهاقتصادتزریقکردند،عمدتا
ازراهاعمالسیاست«تسهیلمقداری»کهبراساس
آن بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی را میخرد یا
به عبارت دیگــ ر برای به راه افتادن چرخ اقتصاد
حجم نقدینگی را افزایش میدهد .پایین آوردن
چشمگیر نرخ بهره ،یکی دیگر از سیاستهایی بود
که از سوی بانکهای مرکزی قدرتهای بزرگ به
اجرا گذاشته شد.
در پی بهبود شــرایط اقتصادی ،بانک فدرال
آمریکاسیاستتسهیلمقداریراکنارگذاشتودر
سال ۲۰۱۷نیز سه بار نرخ بهره را باال برد؛ فرآیندی
که از قرار معلوم در سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹ادامه
خواهدیافت.دیگربانکهایمرکزیدرهمانمسیر
آمریکاگامخواهندگذاشتوسیاستهایحمایتی
خود را تعدیل خواهند کرد.

در سازمان ملل گفت :این کاهش بودجه اقدامی بزرگ در مسیری درست برای
آمریکاست و من به مسیر افزایش کارآمدی سازمان ملل ضمن حفظ منافعمان
ادامه خواهم داد .نیکی هیلی افزود :ناکارآمدی و ولخرجیهای سازمان ملل کامال
بارز و مشخص است .ما بیش از این اجازه نمیدهیم بخشندگی مردم آمریکا مورد
سوءاستفاده قرار گیرد یا کنترل نشده باقی بماند .این کاهش تاریخی بودجه در
کنار دیگر اقدامات مهم در راستای افزایش کارآمدی و مسوولیتپذیری سازمان
ملل یک گام بزرگ در مسیر درست است.
محافظهکاران آمریکایی مدتهاست که از سازمان ملل به خاطر عدم حفاظت
از منافع آمریکا انتقاد میکنند .پس از آنکه این سازمان جهانی به طور یکصدا
قطعنامهای را تصویب و با تصمیم ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به
عنوان پایتخت اسراییل مخالفت کرد ،بسیاری از آنها نگرانیهای خود را در این
زمینه ابراز کردند.

بررسی اقتصاد جهانی درگذار از  ۲۰۱۷به ۲۰۱۸؛

چشمانداز رونق

 بهبود اقتصادهای نوظهور
یکی از پیامدهای بهبود شرایط در اقتصادهای
نالمللی
پیشرفتهونوظهور،جانگرفتنبازرگانیبی 
اســت و نیز افزایش تدریجی بهای مواد اولیه که
نشانههای آن در سه ماهه آخر سال  ۲۰۱۷آشکار
شد و به احتمال فراوا ن در سال ۲۰۱۸ادامه خواهد
یافت .رشد بهای نفت در سالی که گذشت ،یکی از
مظاهراصلیاینتحولاستآنهمباوجودخطری
کهازسویتولیدکنندگاننفتشیلدرآمریکاعلیه
تولیدکنندگان متعارف شکل گرفته است .در این
میان تصمیم صادرکنندگان عضو و غیرعضو اوپک
در مورد تعیین سقف برای تولیدشان ،و به ویژه
اجرای کم و بیش دقیق این تصمیم ،در تحکیم
بهای نفت موثر بوده و همچنان موثر خواهد بود .با
توجه به همه این عوامل ،ناظران بینالمللی انرژی
پیشبینی میکنند بهای نفت برنت دریای شمال
سال آینده همچنان پیرامون هر بشکه  60دالر
نوسان خواهد کرد.
این انتظار وجود دارد که تحوالت اقتصادی سال
 ۲۰۱۷به گونهای کم و بیش مشابه در سال آینده
میالدیتداومیابند.تصویباصالحاتمالیاتیمورد

نگاه

در این گزارش نگاهی انداخته شــده است به مهمترین و
برجستهترین تحوالتی که در سال  ۲۰۱۷میالدی رخ داد.
  تشدید اوضاع با پیونگیانگ
سپتامبر کرهشمالی ششمین آزمایش هستهای خود را

سوم
انجامدادکهقویترینآزمایشدرسلسلهآزمایشهایموشکیای
بودکهاخیراشدتیافتهاست.دراواخرنوامبرکیمجونگاون،رهبر
کرهشمالیاعالمکردپسازیکآزمایشموفقموشکیکهمیتواند
به هر مکانی در ایاالت متحده ضربه بزند ،کشورش تبدیل به یک
کشور هستهای شده است .ترامپ نیز اینگونه تهدید کرد که اگر
مورد حمله قرار گیرد کرهشمالی را کامال منهدم میکند.
 پاکسازی نژادی روهینگیا
اواخر آگوست میانمار ،ارتش میانمار حمالتی به روستاهای
روهینگیا داشت .بیش از  ۶۵۰هزار تن از مسلمانان روهینگیا
از میانمار به بنگالدش گریختند .سازمان ملل این اقدام ارتش
ی نژادی» خواند و کمیساریای ارشد سازمان
میانمار را «پاکساز 
ملل نیز از کشتار دستهجمعی در میانمار صحبت کرد.
بازتاب

رهبر کاتولیکهای جهان در سخنرانی شب کریسمس خود
تاکید کرد هیچ انسانی نباید فکر کند جایی برای زندگی ندارد.
اسقف اعظم اورشلیم نیز تصمیم ترامپ درباره انتقال سفارت
آمریکا به اورشلیم را مورد انتقاد قرار داد.
مراســم دعا و نیایش شب کریسمس (شب تولد مسیح)
امســال رنگ و بویی سیاسی داشــت .پاپ فرانسیس رهبر
کاتولیکهای جهان در ســخنانش در این شب از وضعیت
پناهجویان یاد کرد و گفت هیچکس در دنیا نباید این حس
را داشته باشد که جایی برای زندگی ندارد.
او که به رســم هر سال در کلیســای سنپیتر واتیکان
ســخنرانی میکرد ،شب تولد مســیح را شب نوعدوستی و
مهماننوازی نامید و گفت :امروز میلیونها نفر مانند مریم و
یوسف مجبور به ترک وطن خود شدهاند چراکه از سرزمینشان
رانده شدهاند.
رهبر کاتولیکهای جهان گفت :در برخی موارد این عزیمت
به امید داشتن آیندهای بهتر است اما در بسیاری موارد دیگر
این حرکت تنها یک نام دارد؛ زنده ماندن.
پاپ فرانسیس  81ساله که خود فرزند یک مهاجر ایتالیایی
اســت و در آرژانتین به دنیا آمده است ،شب تولد مسیح را
زمان مناســبی برای آن دانســت که قدرت ترس به قدرت
عشق تبدیل شود.
پاپ تاکنون بارها از حقوق مهاجران دفاع کرده و خواهان

نظر دونالد ترامپ از سوی سنا و مجلس نمایندگان
آمریکا به احتمال زیاد نرخ رشد این کشور را باال
خواهد برد و این خود بر دیگر اقتصادها نیز تاثیر
مثبت خواهد داشت.
  ریشههای ترس
با وجود همه این نشانههای امیدوارکننده،
رونق اقتصادی کنونی ویژگیهایی دارد مساله
برانگیز و به همین دلیل ،ابهامهایی مهم بر آن
سنگینی میکند .به دلیل سیاستهای به اجرا
گذاشته شده در چند ســال گذشت ه از جمله
«تسهیل مقداری» و نرخ بهرههای بسیار پایین،
دســتیابی به تسهیالت مالی در بازارهای مالی
آمریکا و اروپا و دیگر کانونهای عمده اقتصاد
جهانی بسیار آسان است و سرمایهگذاران ،از این
لحاظ در وضعیتی استثنایی به سر میبرند .پیامد
این وضعیت ،جنب و جوش بیسابقهای است که
در شماری از بازارهای مالی دیده میشود.
بازارهای سهام در شهرهای بلندآوازه آمریکا و
اروپا و آسیا از اوجی به اوج دیگر میروند .همزمان
بخشی از گمانهزنهای سوداگر در جستوجوی
درآمدهای آسان به داراییهایی روی میآورند که

زیر تاثیر تحوالت تکنولوژیک به متقاضیان عرضه
میشوند ،به ویژه پولهای «رمزنهاد» که بیتکوین
نماد اصلی آنهاست .اینکه ارزش یک پول دیجیتال
بتواند تنها در فاصله یک سال از زیر هزار دالر تا
مرز  20هزار دالر پیش برود ،پیش از آنکه کمی
عقب بنشیند ،به خودی خود هشداردهنده است.
میان این نوسانهای شدی د و اقتصاد واقعی ،چه
رابطهای وجود دارد؟
ی همزمان باگذار از سال ۲۰۱۷
در شرایط کنون 
بــه  ،۲۰۱۸میتوان گفت اقتصــاد جهانی با دو
سلسلهچالش عمده روبهرو است.
 چالشهای اقتصادی
با کاهش تدریجی سیاستهای حمایتی بانک
مرکزی و افزایش دوبــاره نرخ بهره ،آنگونه که
در آمریکا شــاهد آن هستیم و به تدریج به دیگر
اقتصادهای پیشرفته نیز ســرایت خواهد کرد،
بازارهای مالی با وضعیت تازهای روبهرو خواهند
شــد .یکی از مهمترین خطرهایــی که در حال
حاضر بر اقتصادهای پیشرفته سنگینی میکند،
افزایش نجومــی بدهی دولتها ،شــرکتها و
خانوارهاست .تاکنون هیچگاه سابقه نداشته که در

مهمترین رخدادهای جهان در سال ۲۰۱۷
  همهپرسیکاتالونیا
همهپرسیاستقاللکاتالونیااولاکتبر ۲۰۱۷توسطحکومت
کاتالونیا در خصوص استقالل برگزار شد .فراخوان همهپرسی
در ژوئیه  ۲۰۱۷اعالم و در شــش سپتامبر  ۲۰۱۷تایید شد.
حامیان همهپرسی خواهان الزامآور بودن آن هستن د با اینکه
چنینهمهپرسیایدرچارچوبقانوناساسیاسپانیاغیرقانونی
است .دادگاه قانون اساسی اسپانیا 7سپتامبر فورا این همهپرسی
را معلق و حکومت کاتالونیا اعالم کرد .حکم دادگاه برای کاتالونیا
معتبر نبوده و رویه برای جمعآوری حمایت را ادامه داد ۲۷.اکتبر
پارلمان کاتالونیا به صورت یکطرفه اعالم استقالل کرد و مادرید
نیز اینگونه پاسخ داد که این اقلیم را تحت قیمومت خود درآورده
و دولت آن را برکنار و پارلمان منطقهای را منحل کرد و سپس
خواهان انتخابات زودهنگام در این اقلیم شد .در انتخابات محلی
کاتالونیا احزاب حامی استقالل این منطقه  ۷۰کرسی پارلمان
محلی یعنی دو کرسی بیشتر از اکثریت مطلق را به دست آوردند.

بخ


ش
پایان

ی

بنا بر قوانین کاتالونیا ،حزبی که بیشترین آرا را در انتخابات کسب
کند ،اجازه دارد برای تشکیل دولت محلی اقدام کند.
  سقوط موگابه در زیمبابوه
 ۲۱نوامبر رابرت موگابه  ۹۳ساله پس از  ۳۷سال حضور
در قدرت استعفا کرد .این اقدام وی پس از آن صورت گرفت
که ارتش و حزبش پشــت او را خالی کردند .پس از عملیات
امنیتی ارتش که در واکنش به برکناری معاون رییسجمهور
بود موگابه تحت فشارهایی قرار گرفت.
  داعش شکست خورده اما از بین نرفته است
بغداد نهم دسامبر پیروزی (عراق) بر داعش را اعالم کرد
اما نظامیان تاکید کردند این گروه همچنان خطری علیه عراق
است .در سوریه ،داعش بخش گستردهای از اراضی تحت تصرف
خود را از دست داد و اوایل دسامبر به استان ادلب بازگشت .در
کنار این دو کشور ،کشورهای بسیاری از جمله مصر و انگلیس
آماج حمالت خونین جدیدی توسط داعش قرار گرفتند.

پاپ فرانسیس در سخنرانی کریسمس خود تاکید کرد؛

دفاع از مهاجران و پناهجویان

همکاری کلیسای کاتولیک در حل مشکالت پناهجویان و
مهاجران شده است.
این پنجمین سالیاست که پاپ آرژانتینی ،بهعنوان رهبر
کلیسای کاتولیک ،در مراسم کریسمس سخنرانی میکند.
بیش از  1/2میلیارد نفر باورمند به کلیسای کاتولیک هستند
که بزرگترین شاخه از کلیسای مسیحی بهشمار میرود.

تلحم از تصمیم ترامپ
  انتقاد اسقف اعظم بی 
همزمان با نطق رهبر کاتولیکهای جهان در رم ،اسقف
اعظم اورشــلیم نیز در سخنرانی شب کریسمس از تصمیم
یکجانبه آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم (بیتالمقدس)
به عنوان پایتخت اسرایيل انتقاد کرد .اسقف پیزاباال به جای
نطق از پیشتنظیمشده خو د درباره تصمیم ترامپ در انتقال

زاویه

انتقالسفارتخانهگواتماالدراسراییلبهاورشلیم

کاهش  285میلیون دالری بودجه آمریکا از سازمان ملل

قابل توجه بودجه ،ما وظایف مدیریتی و اقدامات حمایتی سازمان ملل را کاهش
داده ،حمایت از اولویتهای اصلی آمریکا در سراسر جهان را تقویت کرده و مقررات
و مسوولیتپذیری بیشتری را به کل سیستم سازمان ملل تزریق کردیم.
یکــی از اهداف دولت دونالد ترامــپ ،رییسجمهور آمریکا کاهش میزان
مشارکتی بوده که آمریکا در برنامههای سازمان ملل دارد .براساس گزارش پایگاه
پلیتی فکت ،آمریکا در حال حاضر حدود  22درصد از بودجه ساالنه سازمان
ملل معادل حدود  3/3میلیارد دالر از بودجه ساالنه این سازمان بینالمللی را
تامین میکند.
مجمع عمومی سازمان ملل پیشتر بودجه عملیاتی 5/4میلیارد دالری را برای
سال  2016تا  2017میالدی تصویب کرده بود .بودجه عمومی جدا از بودجه این
سازمان برای عملیاتهای حفاظت صلح است که تنها در سال  2017میالدی
بودجهای برابر با  7/8میلیارد دالر را به خود اختصاص داده بود .سفیر آمریکا
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زمان صلح افزایش بدهی ابعادی چنین غولآسا
به خود بگیرد.
یباتوجهبهوجودحجمعظیمی
درشرایطکنون 
از نقدینگی در بازارهای جهانی و پایین بودن (یا
حتیمنفیبودن)نرخبهره،تحملاینبدهیهاهم
برای دولتها نسبتا آسان است و هم برای شرکتها
و خانوارها .اما با افزایش نرخ بهره که دیر یا زود اتفاق
خواهد افتاد ،بدهکاران بــه ویژه دولتها در چه
وضعیتی قرار خواهند گرفت و چگونه از پس انجام
تعهدات خود برخواهند آمد؟ همین خطر بازارهای
مالی را نیز تهدید میکند .آیا بازارهای سهام ،در
پی اوجگیری چشمگیر خود ،فرصت آ نرا خواهند
داشت که «فرود آرام» را تجربه کنند؟
یکیدیگرازمخاطراتاقتصادی،تضعیفآشکار
نهادهایی است که زمینه گفتوگو و رایزنی را برای
کشورهای پیشرفته فراهم میآوردند .نهادهای
بینالمللی همچون سازمان تجارت جهانی اقتدار
خود را از دست دادهاند و از گردهماییهایی چون
گروه هفت یا گروه بیست چندان صدایی به گوش
نمیرسد .تغییر سیاست کاخ سفید در رابطه با
این نهادها طبعا مسالهبرانگیز است ،به ویژه اگر
بحرانی مشابه آنچه 10سال پیش شاهد آن بودیم،
اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد .مشکل آنجاست
که بنیانهای حقوقی و نهادی نظام اقتصادی بعد
از جنگ جهانی دوم بیش از پیش تضعیف میشو د
بیآنکه نظام تازهای به تدریج جای آنرا پر کند و
برای روز مبادا ،زمینه چارهاندیشی را فراهم آورد.
  چالشهایژئوپلیتیک
در کنار ریســکهای اقتصادی ،مخاطرات
سیاسی و نظامی نیز بر اقتصاد جهانی سنگینی
میکند .حتی در اتحادیه اروپا ،یکی از شکوفاترین
مناطق اقتصادی دنیا ،تکانهای شدید سیاسی
را نمیتوان نادیده گرفت .در شماری از اعضای
این اتحادیه ،احزاب پوپولیست راست اهرمهای
قــدرت را در اختیــار گرفتهاند یــا در انتظار
نشستهاند ،از لهســتان و اتریش و مجارستان
گرفته تا فرانسه ،ایتالیا ،جمهوری چک و آلمان
و ...در همان ناحیه ،خطر پیشروی جنبشهای
تجزیهطلب ،از نوع آنچــه در منطقه کاتالونیا
جریان دارد ،میتواند با پیامدهای مهم اقتصادی
همراه باشد.
ی در عرصه ژئوپلیتیک،
ریسکهای مهم دیگر 
میتوانند بر آینده اقتصاد جهانی به شدت تاثیر
بگذارند؛ درگیریهای نظامــی در دریای چین،
برخورد آمریکا و کرهشمالی ،درگیری نظامی ایران
باآمریکایامتحداناینکشوردرخاورمیانه،حمالت
پردامنه سایبری و تروریستی و ...و این فهرست را
میتوان ادامه داد.

  همهپرسی استقالل کردستان عراق
همهپرســی برای استقالل کردستان عراق  ۲۵سپتامبر
 ۲۰۱۷برگزار شد که رای اکثریت به جدایی از عراق بود .نتایج
آن برای اقلیم کردســتان عراق الزامآور بود اما دولت فدرال
عراق آن را غیرقانونی دانست.
در پــی تهاجم داعش به شــمال عراق که در نتیج ه آن
پیشمرگهای کرد به طور غیررسمی کنترل برخی از مناطق
را که نیروهای تحت کنترل بغداد رهایشان کرده بودند ،در
دست گرفتن د و خواســتهها برای استقالل کردستان قوت
گرفت .با عملیات مشترک نیروهای کرد و حکومت مرکزی
عراق برای آزادسازی موصل ،همهپرسی بارها اعالم شد و به
تعویق افتا د ولی تا آوریل  ۲۰۱۷انتظار میرفت که زمانی در
سال  ۲۰۱۷برگزار شود 7 .ژوئن  ۲۰۱۷مسعود بارزانی رییس
اقلیم کردستان عراق در جلسهای با احزاب مختلف برگزاری
همهپرســی در تاریخ  ۲۵سپتامبر را تایید کرد که نهایتا به
اســتعفای وی از ریاست اقلیم و توزیع اختیارات او بین سه
قوه منجر شد.
سفارت آمریکا از تلآویو به اورشلیم سخن گفت و تاکید کرد:
اورشلیم شهر صلح است اما اگر یک نفر از آن بیرون رانده شود
دیگر صلحی باقی نخواهد ماند.
او اورشلیم را مادر ما نامید و گفت :وقتی یک مادر یکی از
فرزندانش را از دست میدهد دیگر آرامش نخواهد داشت .پس
برای اورشلیم دعا کنیم .در این مراسم که در شهر بیتلحم
برگزار میشد ،محمود عباس رییس تشکیالت خودگردان
فلسطین نیز با آنکه مسلمان است ،حضور داشت.
  اولین شب کریســمس در عراق و سوریه پس از
شکست داعش
در عراق و سوریه اقلیت مسیحیان اولین کریسمس را پس
از خروج داعش از این مناطق جشن گرفتند .در موصل ،دومین
شهر بزرگ عراق که سه سال در اشغال تروریستهای دولت
اسالمی بود ،دهها نفر در کلیسای سنتپاول با سرود ملی عراق
مراسم دعای شب کریسمس را آغاز کردند .کشیش این کلیسا
برای صلح و ثبات در موصل ،عراق و در تمام دنیا دعا کرد.
در حمص سوریه نیز برای اولین بار پس از بازپسگیری این
شهر از نیروهای داعش توسط ارتش سوریه ،شب کریسمس
جشــن گرفته شد .رقه که تروریستهای دولت اسالمی آن
را پایتخت خود خوانده بودند اما همچنان منتظر بازگشــت
مســیحیانی اســت که از آنجا رانده شدهاند .در این شهر دو
کلیسا توســط داعش مینگذاری شده بود که اکنون کامال
پاکسازی شدهاند.

سال چهاردهم سهشنبه  5دی 1396
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ذرهبین بازار

شاخصها از نگاه آمار

شاخص كل

98358/42

829/10

0/85

98373/72

97601/17

شاخص قيمت (وزني -ارزشي)

31524/43

265/73

0/85

31529/34

31281/73

شاخص كل (هموزن)

17992/64

()16/26

()0/09

18033/96

17992/58

شاخص قيمت (هموزن)

13567/31

()12/29

()0/09

13598/47

13567/26

شاخص آزاد شناور

106438/37

707/34

0/67

105798/82 106491/21

شاخص بازار اول

70559/40

728/61

1/04

70576/69

69898/62

شاخص بازار دوم

205797/06

1029/98

0/50

204832/15 205825/27

شاخص کل

عنوان شاخص

مقدار

تغيير

درصد

بیشترین

کمترین
نوع

حجم معامالت
ارزش معامالت
تعداد معامالت
ارزش بازار

شاخص  ۹۸هزار واحدی هم شد

برخورد شدید با غیرشفافها

شاخص بورس ،مالک سرمایهگذاری نیست
شــاخص بورس مالک صحیحی
برای سرمایهگذاری در تاالر شیشهای
نیست .حسن قالیبافاصل مدیرعامل
توگو با صداوسیما
شرکت بورس در گف 
افزود :بانکها هم باید گزارشهای مالی
خود را به بازار سرمایه ارائه کنند و هم
باید زودتر مجامع خود را برگزار کنند
تا امکان بازگشایی نمادشان در بازار
سرمایه فراهم شود .مدیرعامل شرکت
بورس درباره رونــد مثبت بازار طی
هفتههای اخیر گفت :در بازار سرمایه،
عرضه و تقاضا روند بازار را مشــخص
میکند .وی ادامــه داد :گزارشهای
شش ماهه مثبتی از شرکتها رسیده
و مقداری از روند مثبت بازار سرمایه
به خاطر این گزارشــات مثبت است.
قالیبافاصل گفت :عملکرد صنایع و

مورد نظر در دستورالعمل افشا را منتشر
نکردهاند .با توجه به اینکه از تاریخ االجرا
شدن دســتورالعملها ناشران مجاز به
افشای اطالعات پیشبینی عملکرد خود
نیســتند ،نماد معامالتی این دسته از
ناشران پس از انتشار اطالعیه شفافسازی
مورد بازگشایی قرار میگیرند .لکن گروه
سوم شامل شــرکتهایی است که به
علت ابهام در شــفافیت اطالعاتی آنها
متوقــف باقی میمانند و پــس از رفع
ابهام بازگشــایی میشــوند .وی افزود:
به عبارت دیگر درخصوص گروه ســوم
ســازمان مطابق «ماده  ۱۹مکرر یک»
دســتورالعمل نحوه انجام معامالت در
بورس و «ماده  ۱۲مکرر  »۴دستورالعمل
نحوه انجام معامالت در فرابورس با آنها
برخورد میکند .معاون نظارت بر بورسها
و ناشــران سازمان بورس ،ضمن عنوان
ایــن موضوع که اصالح دســتورالعمل
حدود یک ســال به طــول انجامید از
طراحی و پیادهســازی  ۶۵فرم در قالب
اطالعیه «افشای اطالعات بااهمیت» و
 ۲۵فرم در قالب اطالعیه شفافسازی
و کدگذاری کلیه اطالعیههای موجود
در سامانه کدال خبر داد .به گفته امیری،
جهت اجرای موثرتر اصالحات صورت
گرفته در دســتورالعملها و ایجاد یک
زبان مشترک میان کلیه ذینفعان بازار
سرمایه ،تمامی اطالعیههای موجود در
ســامانه کدال (شامل اطالعیههایی که

Sena

سایر استفادهکنندگان خواهد رسید .به
گفته امیری ،تغییربااهمیتدیگریکهدر
دستورالعمل افشا صورت گرفته ،بازنگری
در مصادیق اطالعات بااهمیت براساس
واقعیتهای تجاری چندساله اخیر بوده
است .جهت افشــای مصادیق موضوع
ماده  ۱۳دستورالعمل افشا (اطالعات با
اهمیت) حدود  ۶۵فرم در قالب اطالعیه
«افشای اطالعات با اهمیت» طراحی و در
سامانه کدال پیادهسازی شده است .عضو
هیاتمدیره سازمان بورس اظهار داشت:
با توجه به اینکه از تاریخ الزماالجرا شدن
دستورالعملها ،نماد معامالتی ناشران به
محض افشای اطالعات بااهمیت متوقف
میشــود ،ضروری است ناشران هرگونه
اطالعاتبااهمیتراصرفاازطریقاطالعیه
«افشای اطالعات با اهمیت» افشا کنند.
جزییات تازه دستورالعمل پذیرش
امیری درخصوص اصالحات صورت
گرفته در دســتورالعمل پذیرش اوراق
بهادار در بورس تهــران و فرابورس هم
گفت :اصالحات صــورت گرفته در این
دســتورالعمل ،موجب افزایش وظایف
نظارتی بورسها شده است .وی تصریح
کرد :مطابق اصالحات اعمال شده چنانچه
ناشر ،الزامات دســتورالعمل پذیرش را
رعایت نکند ،یا در مواعد تعیین شــده
در دســتورالعمل افشــا اقدام به افشای
اطالعات مدنظر نکند یا اینکه عملکرد
شرکت طی دو سال منجر به زیان شده
باشد ،بورس و فرابورس موظفند ضمن
اطالع به عموم ،نماد معامالتی ناشــر را
وارد فرآیند تعلیق کنند .امیری توضیح
داد :فرآیند تعلیق به تعبیر ساده یعنی
نماد معامالتی ناشر با درج عالمت تحت
احتیاط کنار آن در سامانه TSEو کدال،
موردمعاملهقرارمیگیردوچنانچهناشردر
مهلت ارائه شده توسط بورس یا فرابورس
اقدامات اصالحی را انجام دهد از شمول
آن خارج میشــود ،در غیر این صورت
نماد معامالتی ناشر تعلیق و وارد فرآیند
لغو پذیرش میشــود .معاون نظارت بر
بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق
بهادار خاطرنشان کرد :فهرست نمادهای
معامالتیناشرانیکهمشمولفرآیندتعلیق

میشوند ،به همراه دالیل ورود به فهرست،
اسامی اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل
ناشر در ســایت بورس و فرابورس قابل
مشاهده خواهد بود .امیری اظهارداشت:
در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار اصالح
شده و همچنین دستورالعمل معامالت
با دو واژه کلیدی «متوقف» و «تعلیق»
روبــهرو خواهیم بود کــه «متوقف» به
عنوان جلوگیری از انجام معامالت نماد به
مدت پنج روز کاری و «تعلیق» به عنوان
جلوگیری از انجام معامالت نماد به مدت
بیشتر از پنج روز کاری تعریف شده است.
 روشهای اطالعرسانی
عضو هیاتمدیره سازمان بورس یادآور
شــد :نکته مهمی که ناشران باید به آن
توجه داشته باشند این است که در صورت
عــدم رعایت الزامات ماده  ۷تا  ۱۲مکرر
دستورالعمل افشــا ،بورس و فرابورس با
آنها مکاتبه میکنند .لذا ضروری است
ناشران در خصوص موارد مربوط به الزامات
دستورالعمل پذیرش و ماده ۷تا ۱۲مکرر
دستورالعملافشابابورسهامکاتبهیاپاسخ
مکاتبهبورسهاراارسالکنند.ضمناینکه
کلیه مکاتبات فیمابین ناشران ،بورسها و
سازمان باید از طریق سامانه کدال صورت
پذیرد .معاون نظارت بر بورسها و ناشران
ســازمان نتایج واقعی به دست آمده از
اجرایدستورالعملاصالحشدهپذیرشدر
بورس و فرابورس را اینگونه تشریح کرد:
از مجموع شرکتهای بورسی حدود ۳۲
شرکت و از مجموع شرکتهای فرابورسی
حدود پنج شرکت مشمول فرآیند تعلیق
میشوند .فهرست شرکتهای فوق نیز
روی سایت بورس و فرابورس قابل رویت
خواهد بــود .به گفته امیری ،تعدادی از
شرکتهای بورسی و فرابورسی هم طی
چند سال اخیر مشــمول ماده «»۱۴۱
الیحه اصالحی قانون تجــارت بودهاند
که حداکثر ظــرف مدت یک ماه آینده
هیات پذیرش درخصوص آنها تصمیم
میگیرد .فهرست این دسته از شرکتها
نیز در ســایت بورس و فرابورس در کنار
شرکتهای مشمول فرآیند تعلیق قابل
مشاهده خواهد بود.
 نحوه انجام معامالت

شــرکتها هم تاثیرگذار بود و سبب
شــد نقدینگی به سمت بازار سرمایه
حرکــت کند .وی با اشــاره به اینکه
در حال حاضر فصل گزارش  ۹ماهه
شرکتهاست اظهار داشت :سهامداران
بر اســاس گزارشها ،سمت و سوی
خود را تعیین میکنند و بازار سرمایه
در حال حاضر و از ابتدای ســال در
مقایسه با بازارهای دیگر بازده خوبی
داشته است .همچنین قالیبافاصل با
اشاره به کاهش نرخ سود سپردههای
بانکی گفت :در صورتی که این روند
برای ســپردههای بانکی ادامه داشته
باشد هزینه تأمین مالی برای بنگاههای
اقتصادی کاهش پیدا امیکند و این
امر باعث میشود باز هم منابع مالی
به سمت بازار سرمایه بیاید .وی افزود:

از ابتدای امســال در مقایسه با سال
گذشــته کدهای معامالتی که صادر
شــده ،بســیار زیاد بوده و این اتفاق
نشــان میدهد در شرایطی که رونق
در بازار به وجود آمده سرمایهگذاران
هم تمایل بیشتری به بازار سرمایه پیدا
کردهاند .مدیرعامل شرکت بورس با
اشــاره به اینکه شاخص بورس فقط
یک عدد اســت و تنها وضعیت کلی
بازار را نشــان میدهد گفت :قاعدتا
ســرمایهگذاران نباید بر اساس عدد
شــاخص تصمیمگیری کند که وارد
بازار ســرمایه بشــود یا از آن خارج
شود زیرا تغییرات شاخص میانگین
تغییرات کلی بازار ســهام را نشــان
میدهد .وی ادامه داد :قاعدتا یکسری
از ســهام افزایش قیمت و یکسری از
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وقایعنگار بورس

مقام رسمی سازمان بورس اعالم کرد:

معاون نظارت بر بورسها و ناشــران
سازمان بورس و اوراق بهادار ،از آمادگی
کامل این نهاد ناظر برای عملیاتی کردن
دســتورالعمل جدید توقف و بازگشایی
نمادها و چند دســتورالعمل دیگر خبر
داد .حســن امیری دستورالعمل جدید
توقف و بازگشایی نمادها را حاصل عبور
از یک فرآیند چندمرحلهای دانست و سنا
گفــت :در رویه جدید ،هرگونه تاخیر یا
عدم ارائه اطالعات از سوی ناشر مشمول
برخوردهای انضباطی شدیدتر خواهد بود.
وی اظهارداشــت :همچنین طول دوره
توقفها کوتاه و تعــداد آن افزایش پیدا
کرده و از سوی دیگر تاخیر یا عدم ارائه
اطالعاتازسویناشرمستلزمبرخوردهای
انضباطی شدیدتر از گذشته شده و مراتب
به اطالع ســرمایهگذاران میرسد .عضو
هیاتمدیره سازمان بورس ادامه داد :به
این ترتیب ،توجه به صورتهای مالی و
گزارشهای میاندورهای و آمارهای تولید
و فروش ماهانه و گزارش تجزیه و تحلیل
مدیریت ضرورت یافته و سرمایهگذاران
بالفعل و بالقوه باید درجه تحلیل و توجه
به اطالعات را افزایش دهند .وی با اشاره به
رونداجراییدستورالعملجدیدگفت:پس
از تصویب این دستورالعمل در هیاتمدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار اجرای آن آغاز
س تهران ،فرابورس ،شرکترایان
شد و بور 
بورسوشرکتفناوریبایدزیرساختهای
مورد نیاز برای اجرای دستورالعملهای
جدید را راهاندازی میکردند .از ســوی
دیگر باتوجه به افزایش ســطح نظارتی
بورس و فرابورس تجهیز و آموزش نیروی
انسانی و همچنین تفکیک وظایف بین
بورسها و ســازمان انجام و اکنون آماده
عملیاتی کردن دستورالعملها هستیم.
امیری تمرکز اصالحات انجام شده را در
سه بخش دستورالعمل اجرایی افشای
اطالعات ،دســتورالعمل پذیرش اوراق
بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران و
دستورالعملنحوهانجاممعامالتدربورس
و فرابورس دانست.
  اصالحات دستورالعمل
معاون نظارت بر بورسها و ناشــران
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :متعاقب
اصالحات صورت گرفته در دستورالعمل
اجرایی افشــای اطالعات ،ناشران مجاز
به افشای پیشبینی عملکرد آتی خود
نیســتند؛ لکن با توجه به اینکه در حال
حاضر پیشبینی عملکرد ناشران روی
سامانه کدال قرار دارد ضروری است ناشران
هرگونهتغییربااهمیتدرپیشبینیخود
را از طریق افشــای اطالعات با اهمیت
منتشر کنند .در دســتورالعمل جدید
تاکید شــده است که ناشران برای سال
مالیبعدخوداطالعاتپیشبینیعملکرد
را منتشــر نکنند .وی تصریــح کرد :از
دیگر تغییرات با اهمیت در دستورالعمل
افشــا ،الزام ناشران به افشــای گزارش
تفسیری مدیریت به همراه صورتهای
مالی میاندورهای و ساالنه است .ضوابط
تهیه و راهنمای بــه کارگیری گزارش
تفسیری مدیریت ظرف روزهای آتی طی
ابالغیهای به اطالع ناشران ،حسابرسان و

رقم

واحد

عضو هیاتمدیره سازمان بورس در
ادامه بــه اصالحات صــورت گرفته در
دستورالعملنحوهانجاممعامالتدربورس
و فرابورس اشاره کرد و گفت :همانگونه
که در ابالغیه مــورخ  ۲۹آذر  ۹۶عنوان
شده ،هدف از اصالحات صورت گرفته در
دستورالعملها افزایش شفافیت اطالعات
ناشران و در عین حال بهبود نقدشوندگی
اوراق بهادار است .امیری افزود :بر اساس
این دیدگاه ،چنانچه قیمت سهام شرکت
طی پنــج روز کاری بیش از  ۲۰درصد
نوسان کند (مثبت یا منفی) ،نماد متوقف
میشود و ناشر باید اطالعیه شفافسازی
منتشــر کند .نماد متوقف شده در روز
معامالتی بعد با محدودیت دامنه نوسان
بازگشایی میشود .البته معیار فوق برای
شــرکتهای مندرج در بازار پایه معادل
 ۴۰روز خواهد بود .وی ادامه داد :چنانچه
قیمت سهام شرکت طی  ۱۵روز کاری
بیــش از  ۵۰درصد نوســان کند ،نماد
متوقف و ناشر باید کنفرانس اطالعرسانی
برگزارکند؛آنگاهنمادمعامالتیحداکثردو
روز کاری بعد با محدودیت دامنه نوسان
بازگشایی مورد بازگشایی قرار میگیرد.
امیری خاطرنشان کرد :همچنین نماد
معامالتیپسازافشایاطالعاتبااهمیت
نیز متوقف میشــود .سپس با توجه به
اینکه افشای اطالعات بااهمیت در گروه
«الف» یا گروه «ب» قرار داشــته باشد
بدون محدودیت دامنه نوسان (دامنه باز)
یا با محدودیت دامنه نوسان (دامنه نوسان
بسته)موردبازگشاییقرارمیگیرند.معاون
نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس
و اوراق بهادار تاکید کرد :بررسی اطالعات
با اهمیت افشا شده و انجام هرگونه مکاتبه
با ناشر در این خصوص در حیطه وظایف
و اختیارات سازمان است و ناشران باید با
سازمان در ارتباط باشند.
 تکلیف نمادهای متوقف شده
امیری درخصــوص تعیین تکلیف
نمادهای متوقف شده فعلی نیز عنوان
کرد :این نمادها به ســه گروه تقســیم
میشوند .گروه اول شــامل نمادهایی
است که ظرف روزهای آتی باز میشوند.
گروه دوم نمادهایی که بخشی از اطالعات
ذرهبین

سهام کاهش قیمت پیدا میکنند ولی
برآیند آن در آخر هر روز نشاندهنده
تغییرات کل بازار است .قالیبافاصل
گفت :در همین بازاری که شــاخص
آن رو به باالســت و قیمتها در حال
افزایش است بخشی از سهام شرکتها
ممکن اســت گران یا ارزان باشــد و
ســرمایهگذار باید با مطالعه دقیق و
بررسی گزارشهای شرکتها سمت و
سوی سرمایهگذاری خود را مشخص
کند .مدیرعامل شرکت بورس گفت:
به افرادی که تازهوارد هستند توصیه
میکنــم که به ســراغ صندوقهای
سرمایهگذاری یا نهادهایی که مدیریت
دارایی انجام میدهنــد بروند و یا از
شرکتهایی کارگزاری و یا مشاوران
امین کمک بگیرند تــا دچار ضرر و
زیان نشوند.

قبال پیادهسازی شده بودند و فرمهایی
که اخیرا اضافه شدهاند) کدگذاری شدهاند.
وی در خصوص جزییات این اطالعیهها
و کدگــذاری آن افــزود :اطالعیههایی
که توسط ناشــران افشا میشود با کد
«ن» مشخص شدهاند .مانند اطالعات
و صورتهای مالی که با کد «ن»۱۰ -
تعریف شده است .این عضو هیاتمدیره
سازمان بورس همچنین اظهار داشت:
اطالعیههایی که توســط بورس تهران
افشا میشود با کد «ب» مشخص شدهاند.
مانند اطالعیه شفافسازی در خصوص
عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق
بهادار که با کد «ب »۱-تعریف شده است.
امیری توضیح داد :اطالعیههایی هم که
توسط شرکت فرابورس افشا میشود با کد
«ف ب» مشخص شدهاند .مانند اطالعیه
تعلیق ورقه بهادار ناشر به علت عدم رعایت
الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
که با کد «ف ب »۲ -تعریف شده است.
بهگفتهامیری،همچنیناطالعیههاییکه
توسط سازمان افشا میشود با کد «س»
مشخص شــدهاند .مانند اطالعیه عدم
پاسخگوییناشردرخصوصشایعهمنتشر
شــده که با کد «س »۴ -تعریف شده
است .معاون نظارت بر بورسها و ناشران
سازمان بورس در پایان افزود :بورس تهران
و فرابورس ایران بــا برگزاری دورههای
آموزشی مشروح اصالحات صورت گرفته
در دستورالعملها را برای ناشران تشریح
کردهاند که اســتفادهکنندگان محترم
میتوانند دستورالعملهای اصالحشده را
با مراجعه به آدرس http://cmr. seo.
( irپایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه
ایران) دریافت کنند.

گروه بورس  -شاخص بورس در سومین روز معامالتی هفته با ۸۲۹واحد
صعود ،کانال ۹۸هزار واحدی را هم فتح کرد .در حالی که عادت به تغییر محدوده
شاخص در هفتهها و روزهای اخیر در بازار سهام به یک روال عادی در تاالر
شیشهای تبدیل شده ،روز گذشته نماگر اصلی بورس با  ۸۲۹واحد رشد به ۹۸
هزار و  ۳۵۸واحد رسید تا بازهم یک تاریخسازی دیگر در این بازار رقم بخورد.
آمار دا دوستدهای روز گذشته بورس مشخص کرد که شاخصهای معامالتی
با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص کل با  ۸۲۹واحد صعود به ۹۸
هزار و  ۳۵۸واحد ،معادل  0/85درصد ،شاخص قیمت «وزنی -ارزشی» با ۲۶۵
واحد رشد به  ۳۱هزار و  ۵۲۴واحد ،معادل  0/85درصد ،شاخص کل «هم
وزن» بــا ( )۱۶واحد کاهش به  ۱۷هزار و  ۹۹۲واحد ،معادل ( )0/09درصد،
شــاخص قیمت «هم وزن» با ( )۱۲واحد افزایش ،معادل ( )0/09درصد به
 ۱۳هزار و  ۵۶۷واحد ،شاخص آزاد شناور با  ۷۰۷واحد صعود معادل 0/67
درصد به  ۱۰۶هزار و  ۴۳۸واحد ،شاخص بازار اول با  ۷۲۸واحد معادل 1/04
درصد رشد به  ۷۰هزار و  ۵۵۹واحد و شاخص بازار دوم با  ۱۰۲۹واحد صعود
معادل  0/50درصد ،به  ۲۰۵هزار و  ۷۹۷واحد رسید .از سویی دیگر آمارهای
معامالتی نشان میدهد امروز ۷نماد «فوالد با ۱۴۸واحد ،شبندر با ۹۰و فملی
با  ۸۲واحد ،فارس با  ۷۶واحد ،وغدیر با  ۷۰واحد ،کگل با  ۶۲واحد و شتران با
 ۵۳واحد» بیشترین تاثیر مثبت را در رشد شاخص کل بورس از خود برجای
گذاشتند .افزون بر این صنایع بورسی روز گذشته با اندکی نوسان مواجه بودند
به طوری که شاخص «بازارهای مالی با دو واحد رشد معادل  4/13درصد به
 ۶۹واحد ،کانه فلزی با  ۵۲۰واحد افزایش معادل  2/57درصد به  ۲۰هزار و
 ۷۹۸واحد ،فرآورده نفتی با  ۹۱۲۹واحد افزایش معادل  2/53درصد به ۳۶۹
هزار و  ۹۸۱واحد ،محصوالت کاغذ با ( )۲۳۵واحد افت معادل ( )1/91درصد
به  ۱۲هزار و  ۷۵واحد ،ذغالسنگ با ( )۲۷واحد کاهش معادل ( )1/97درصد
به یک هزار و  ۳۹۰واحد ،خودرو با ( )۴۹۵واحد ریزش معادل ( )2/49درصد
به  ۱۸هزار و  ۵واحد و انتشار و چاپ با ( )۱۰۵۴۵واحد افت معادل ()4/66
درصد به  ۲۱۵هزار و  ۵۳۳واحد» رسید .در همین حال ،طی معامالت روز
گذشــته نماد معامالتی شرکتهای «پتروشیمی جهرم ،تولید فیبر ایران،
سیمان هگمتان ،سرمایهگذاری مسکن شمال غرب ،مواد ویژه لیا» از سوی
ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معامالتی شرکتهای «کالسیمین،
نفت سپاهان ،کشت و صنعت آبشیرین ،صنایع پتروشیمی تخت جمشید،
نوسازی و ساختمان تهران ،ایرانارقام» متوقف شدند .روز گذشته قیمت سهام
 ۱۴شرکت بیشترین و کمترین رشد را تجربه کردند به طوری ک ه قیمت سهام
نمادهای «فالمی ،رتکو ،شخارک ،امید ،سکرما ،خوساز و کروی» با رشد قیمت
بین  4/83تا  ۵درصد ،و هفت نماد «کدما ،ثاباد ،چافست ،ساراب ،سرود ،کلوند
و خچرخش» با افت بها بین ( )4/15تا ( )93/4درصد بیشترین کاهش قیمت
را در دا دوستدها تجربه کردند .به این ترتیب در پایان معامالت روز گذشته
تاالر شیشهای ،در  ۹۱هزار و  ۲۱نوبت معامالتی ،یک میلیارد و  ۱۸۰میلیون
اوراق بهادار به ارزش  ۳۳۵میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش به ۳۹۳
هزار و  ۵۰۶میلیارد تومان رسید.

3811 شماره


1022000
843
1000910
4900
3501
4100
4040
570
3195
2910
2360
13390
1421
11880
11034
2110
8200
7800
4390
2250
1747
3554
5179
8065
5300
1074000
11600
10600
7300
6349
3537
5400
5409
3669
3194
17000
754
1175
6640
5200
3820
3999
2890
2610
5839
2010
10000
12265
4000
900
1198
4720
888
2900
2589
5449
1900
8840
1025
6666
2854
15270
3661
2134
1230
1945
1480
2320
3572
2800
1615
13624
12740
5400
1128
845
8981
11850
10050
9073
14583
10100
12620
10128
10159
18595
12541
11650
14380
11655
17100
16660
6140
5231
2440
4129
5110
1311
2749
3068
3938
7800
7662
2700
7649
1900
6000
14605
2815
3890
1040
4890
5825
5862
1799
3675
2729
1609
3124
2280
3131
1840
3279
3097
26198
5899
4660
9400
6020
4800
2449
3084
5850
3000
4285
2210
5700
6300
2297
4870
721
620
2980
2500
5579
1738
2775
4398
5750
4400
7692
2318
1562
4030
2650
2060
965
1011
12350
1362
3495
6726
4264
4435
4252
1390
1546
3850
2049
2450
3129
11800
14451
5129
2470
8072
2250
1171
1154
3513
2100
2169
2539
1789

2570
3394
3880
4690
16950
24950
4800
7477
1467
1500
3550
2800
4800
6147
1933
1517
6574
1080
1089
1075
1490
9292
1131
1595
7415
835
5210
1946
2300
1300
7000
15889
5520
12850
11010
14288
3553

    
1022000
810
1000260
4670
3485
3900
4040
570
3080
2830
2250
12517
1421
11450
11034
2070
8000
7605
4389
2182
1700
3355
4702
7310
5216
1055000
11377
8922
7160
6100
3350
5380
5324
3600
3037
15948
718
1090
6525
5200
3700
3832
2850
2490
5287
1920
10000
12265
3300
900
1123
4630
872
2701
2510
5300
1810
8560
1011
6663
2715
15116
3653
2094
1201
1890
1423
2302
3391
2731
1550
12700
12571
5169
1081
840
8840
11303
10037
8750
14581
10093
12601
10105
10159
18577
12228
11620
14373
11655
17100
16660
5810
4875
2420
4001
4880
1266
2623
2833
3751
7330
7662
2657
7467
1823
5700
13900
2789
3888
997
4800
5710
5862
1740
3620
2641
1609
3020
2180
3080
1730
3180
2999
24900
5800
4472
9152
6000
4670
2352
3000
5530
3000
4050
2160
5250
6300
2180
4711
701
620
2940
2377
5401
1651
2667
4300
5562
4300
6960
2230
1521
3784
2500
2060
931
976
12350
1260
3451
6720
3550
4200
4050
1360
1526
3570
1980
2380
3071
11500
13075
4910
2420
7779
2170
1120
1124
3400
2100
2020
2416
1789

2510
3188
3681
4636
16650
24504
4451
7363
1410
1464
3450
2751
4400
5980
1900
1460
6574
1040
1061
1060
1451
8510
1084
1534
7328
802
5201
1938
2235
1274
6653
15300
5380
12501
10956
13749
3390

-1.56
-2.98
-0.04
-0.17
0.26
-3.68
8.05
0
-0.51
1.7
-1.3
-4.67
9.98
5.38
0
-0.95
1.67
0.64
2.43
0.91
0.18
-3.29
-2.08
-9.54
1.95
0.7
-0.61
5.5
-1.32
-0.89
-1.84
0.52
0.15
-1.12
-3.66
-7.78
-3.33
2.33
0.29
-0.59
-1.72
-2.12
-0.62
-0.24
-2.81
-1.31
0
0.27
-17.08
0
0.35
-0.36
-0.11
-0.79
0.83
1.15
7.52
-1.52
0
-2.69
2.42
0.01
-7.42
-0.94
-1.07
1.16
0.49
-0.43
-2.8
-2.81
-0.88
0.11
-0.27
0.91
-2.14
-0.83
-0.48
-2.68
-0.01
4.76
0.04
-0.16
0.17
-0.02
0.13
0.04
0.64
0.04
0.19
2.99
5.33
0.31
-1.32
0
0.33
-0.02
-3.1
0.78
-1.11
2.56
1.99
1.1
-0.06
-1.33
0.17
-2.17
-2.17
1.4
0.37
-1.1
-0.59
-0.16
-2.96
-0.05
0.68
-0.03
0.79
-2.19
2.62
1.27
-0.83
0.84
-0.68
2.9
-2.06
1.8
1.75
0.05
0.02
-0.95
-1.32
-0.75
-3.26
0
-2.4
-0.14
-1.49
-0.05
0.09
-0.06
-2.34
2.48
4.39
-4.52
-0.75
-0.17
0.77
1.05
-1.04
-1.13
-1.01
-0.88
-1.98
-0.3
3.04
0
1.94
-2.96
5
-2.02
1.35
0.01
0.05
-3.03
-2.67
-0.15
-0.39
-0.88
0.2
-2.91
0.32
0.3
0.04
-1.73
-2.48
-0.73
0.27
-0.44
1.16
-1.15
0
-2.11
-4.88
5.24
1.96
-3.4
-0.88
-0.43
0.05
-0.02
-0.13
5
-1.03
-1.4
1.66
-0.07
7
0.55
-0.42
4.22
9.99
-2.59
-0.46
-0.09
0
7.3
-3.09
2.4
-1.52
0.85
-6.27
4.91
0
1.02
-0.63
4.76
-2.21
0.07
-4.93
3.81
2.45

1022000
815
1000438
4762
3499
3929
4040
570
3113
2876
2282
12560
1421
11606
11034
2088
8112
7646
4389
2222
1706
3415
4906
7347
5282
1059798
11436
10455
7189
6224
3414
5236
5399
3632
3079
16340
726
1143
6558
5265
3712
3876
2898
2547
5473
1955
10000
12265
3325
900
1160
4667
879
2778
2561
5364
1887
8640
1018
6666
2788
15161
3654
2099
1206
1916
1449
2310
3469
2768
1578
12991
12679
5214
1095
840
8955
11398
10040
9052
14582
10100
12617
10118
10159
18583
12379
11633
14376
11655
17100
16660
5976
5055
2418
4017
4968
1286
2678
3010
3852
7694
8053
2667
7468
1850
5826
14390
2691
4047
1011
4848
5803
6161
1768
3772
2694
2498
3093
2225
3095
1795
3208
3056
25265
5784
4602
9266
5960
4706
2388
3039
5631
3000
4101
2187
5437
6554
2220
4804
708
620
2972
2389
5451
1734
2736
4341
5600
4306
7252
2255
1533
3971
2641
2060
948
985
12350
1307
3457
6703
4002
4230
4115
1375
1531
3719
2018
2403
3100
11670
13769
4930
2436
7913
2207
1142
1130
3431
2098
2084
2419
1789

2550
3241
3718
4641
16481
24707
4607
7477
1436
1476
3499
2812
4707
6030
1908
1506
6574
1051
1078
1067
1459
9065
1098
1577
7363
830
5202
1945
2270
1292
6814
15853
5435
12743
10963
14130
3475



71540000
732840561
15606840720
1226090555
245307227
100965020
1010000
570570
42229100
119853115
31388593762
2834194381
426300000
5401648186
462170124
965049176
6080471360
246720138
23609780
271443642
286165567
930984770
26661568
1141100482
587541982
3004526328
576594007
1087298
399264940
2634094035
2993535725
76048139
5039867580
972194875
137350404273
412919566
10999008305
3925839696
1079299650
157440400
707205832
6631675036
134327182
79945444
279145557
1731712906
245629870000
1226500
26460700
13500000
1685208684
659289974
1166409766
10935135
991981971
21071449542
6595036
6500281735
1469924409
228015447
3343951492
63725408254
46956045
1578638757
3271881608
1577680489
3857013369
965107780
647707089
2177577326
8586444438
223002517
489967233
36256063022
3659290629
3117119435
232572779
35400818
15066176175
42452812132
62909876055
214008920
1597008223
8124590387
20318000
284147707830
56078000
2420811708
66217888
11655000
79258500
29105020
350827927
30608077
965553215
560152332
470333524
1347732964
2354577053
832476109
4431879728
718084222
16090200
250292498
55852186
6199638095
6763576605
16383102257
74563097
105656629
2368659181
33618766374
323717111
17586000
3897824114
38413350
23999485286
191831416
242875364486
9935235439
1031409628
4502301662
547649622
857287068
747881616
391496098
2116275038
419448438
9732400
427582402
325838263
1907989966
23234341588
48420000
665086984
1210827052
5767347615
7333200
4854757594
357852751
6393947984
424998840
2221248460
8678057559
300573890
23603911
1339758907
5102153071
1175629090
264992428
1400459103
4352313812
858432795
2303080320
161732473
15450000
15693240558
3751287197
1286919400
30263484247
685100832
21751479
4470148
1651087088
22232701132
2968783313
1928273514
780369991
65464490489
874673548
3595934283
5444539915
16633049
59215128
212441330
17774785071
38678233060
9682929467
563102967
1879858818
67309200
2639902227
1545998018
949323905
20310119513
15081441627
640926587
914126690
45266640
286483670
341625600
940188653
3447073115
1631764420
2000126522
39459360
90476289
3612008850
924398573
4153850084
62755404
19541450636
245176905
857732683
396458012
11889762074
11455154941
1103682582
466368799
116927520
284217444
1940660983
30236439763
94417615
22610396605
12597405460
1693240121
211759074
1088433221
14728959445
79456224745
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70
899363
15600
257462
70113
25700
250
1001
13566
41670
13757367
225655
300000
465434
41886
462130
749568
31953
5379
121231
167731
272586
5434
155312
111231
2835
50417
104
55538
423186
876893
14107
932777
267655
44608083
25270
15146104
3434568
164580
30277
190540
1710798
47112
31789
51000
885671
24562987
100
7959
15000
1452862
141253
1327665
3936
387402
3928230
3495
752347
1444493
34206
1194139
4203132
12850
751997
2711998
823466
2661533
417885
186705
786569
5439906
17142
38729
6953037
3341208
3709994
26115
3106
1500584
4690012
4314271
21190
126577
803003
2000
15290510
4530
208091
4606
1000
4635
1747
58703
6045
396851
139443
94674
1048004
879360
276548
1150395
93333
2100
93846
7351
3351645
1160957
1138526
26503
27171
2342285
6934903
55789
3000
2204433
10580
8907322
119224
78531773
4466263
333269
2508517
170697
280482
29601
67177
459908
45246
1620
91047
137566
629134
4125955
16140
162172
553737
1060771
1164
2187105
74560
9026314
685482
747427
3632690
55419
14024
489743
1175319
209933
61536
193115
1930463
559788
585740
61236
7500
16560767
3807242
104204
23158626
197108
3236
1117
390331
5402893
2168097
1259975
213937
32435189
363995
1160086
466545
1167
12011
87209
2246226
17526910
8480528
495977
547912
32052
1266852
639061
530645

7966286
4653038
172394
196983
2702
11642
74188
125751
2399856
1105703
571645
14160
19223
599040
484594
2757429
9546
18592920
228496
804130
271701
1311661
10429587
699771
63340
140807
54639
997936
13318385
73091
3317985
794648
311550
16567
99283
1042368
22865284



1
108
74
80
27
16
21
8
12
2481
76
7
139
15
78
70
7
3
14
81
108
10
87
41
30
63
2
58
376
183
11
91
68
3386
54
953
501
53
8
78
487
15
14
21
137
874
51
5
210
66
165
9
77
219
4
497
177
15
149
3061
4
163
913
211
291
124
73
201
675
25
39
397
341
306
23
10
223
705
302
8
27
87
1
547
8
36
7
1
1
5
43
7
87
46
58
129
214
57
299
17
1
30
5
562
249
417
18
21
234
457
28
1
301
11
914
20
3863
507
140
379
51
78
43
48
169
43
2
56
48
119
874
5
88
131
351
1
289
8
757
62
68
267
52
12
123
173
46
42
69
335
123
91
35
3
1298
484
36
2024
66
12
4
126
671
155
151
56
1010
79
86
64
5
11
34
273
751
499
110
197
6
306
125
39

650
617
61
32
12
22
37
30
312
235
162
15
19
181
200
262
4
1166
49
89
25
503
821
131
60
16
22
139
445
21
1233
207
136
10
40
406
1370

 

203


   




 20

 
 



 

 
   

 

   




   





 
 




 


   



 
 

  

  



 



 


 
 



 

  

 



  
 .

    .
.

 


 
  
  ..


   
 
 

  

  



 
 
 

  

    

  





 






    






     

-   . 
    . 
    . 
   . 
-   . 
-  . 
-  . 
  . 
-  . 
-. 
-  . 
-  
  
 
 
 
     
   

 
  
   
  
  


    

 


 
  
 
  
 
   
 
  
  
 
  
 
    
  
 
 



 
   
 
 
  
   
  
  



  
   
 
 
 
    
 
  
     
    
     
 
   
  

  


   
 



   
 .  
  
  
    
    
  
  
()   
 
  
( )  
    




    
   
  

    




 
  

 


 
  

   
 
 
  



    . 
  

  
   
   

 
    
 
 

  
 
   
    

1022000
1120
1000910
4600
375
4100
135
570
480
2910
1495
13390
4830
11034
2747
2198
8200
73
4390
1852
3554
2307
8065
3746
1074000
1840
3750
10600
23000
3537
7518
5409
3521
3194
10169
754
7138
17397
5200
4399
3999
1550
2610
5800
2010
2114
4000
3780
1198
18500
18299
888
1510
2589
18950
8840
17348
6666
2675
15270
8130
3459
1230
4286
1480
4120
3572
3038
1615
3050
5400
6143
2700
845
1628
11850
3071
9073
958
751
5418
1739
2650
5900
820
3590
2897
3888
1496
1870
1660
6150
29000
3133
1805
1050
815
905
1360
5459
14500
2579
3330
2688
4510
4400
2658
2495
779
2145
1130
1075
1640
1018
1600
930
5360
2435
1401
1700
1226
1095
1145
4215
2050
5820
2886
1417
840
937
1431
2200
3377
2230
948
745
1531
1496
1800
771
1200
1677
990
1045
5245
1630
1030
1625
1425
730
905
5037
14460
1604
4274
2586
1109
872
13623
848
1271
2178
1220
21400
899
2110
1369
715
2754
12398
944
1320
2949
3690
4500
2160
17100
4599
2236
1206
6555
762
1350
1035
2180
2969
2570
1625
12420
2163
1965
4135
5040
3910
6143
13926
5396
3450
1605
5002
1398
5999
1800
4321
4450
18400
2434
4900
1134

    
1022000
1090
1000260
4210
350
3900
126
570
449
2830
1418
12517
4830
11034
2400
2053
8000
70
4389
1852
3355
2271
7310
3556
1055000
1770
3750
8922
22101
3350
7518
5324
3340
3037
10149
718
7016
17000
5200
4333
3832
1530
2490
5613
1920
2012
3300
3610
1123
17855
17900
872
1480
2510
18938
8560
16231
6663
2635
15116
7853
3320
1201
4050
1423
3950
3391
2916
1550
2957
5169
5880
2566
840
1570
11303
2881
8750
921
725
5229
1609
2534
5600
810
3382
2751
3780
1449
1759
1601
5989
29000
3133
1800
1000
785
880
1323
5192
13938
2489
3250
2533
4051
4400
2588
2400
747
2131
1080
1050
1570
980
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سال چهاردهم سهشنبه  5دی 1396

گروه صنعت  -درحالی که سازمان
اســتاندارد اعالم کرده است با اجرای
فاز اول اســتانداردهای جدید اجباری
خودرو از اول دیماه تولید  ۲۵خودروی
غیراستاندارد سبک و سنگین متوقف
شده است ،شرکتهای خودروساز اعالم
کردند تولید بسیاری از خودروهای ذکر
شده از قبل متوقف شده است .
سازمان استاندارد با اجرای فاز اول
استانداردهای جدید اجباری خودرو از
اول دیماه  ،۱۳۹۶تولید و واردات 25
خودروی غیراستاندارد را متوقف اعالم
کرد .این درصورتی اســت که بسیاری
از ایــن خودروها مدتهاســت تولید
نمیشدند.
از اینرو مشــخص نیست سازمان
استاندارد بر چه اساسی دستور به توقف
تولید خودروهایی که شــاید از متوقف
شــدن خطوط تولید آنها یک ســال
میگذرد داده است.
دراین حال مدیرکل نظارت بر اجرای
اســتاندارد صنایع فلزی سازمان ملی
استاندارد ایران از توقف تولید و واردات
 ۲۵خودروی غیراستاندارد از اول دیماه
 ۹۶خبر داد.
پیمان پیرایش ،مدیرکل نظارت بر
اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان
ملی اســتاندارد ایران با اعالم این خبر
گفت :با شــروع اجرای استانداردهای
جدید تایید نوع خودرو ،تولید تعدادی
از خودروهایی که نتوانســتند الزامات
استانداردهای اجباری مربوطه را رعایت
کنند خاتمه یافت و از این پس شاهد
تولید این خودروها نخواهیم بود.
پیرایــش با تاکید بــر اینکه برنامه
اجرای استانداردهای جداگانه اجباری
ایمنی عملکردی خودرو مطابق با آخرین
تغییرات اتحادیه اروپا روزآمد و ابالغ شده
است گفت :سازمان ملی استاندارد ایران
در انجام رسالت خود مبنی بر تدوین و
به روزرسانی مستمر استانداردها ،همواره
تالش دارد در تدوین اســتانداردهای
حوزه خودرو از اســتانداردها و مقررات
فنی مورد استفاده در کشورهای پیشرو
و صاحــب فناوری در صنعت خودرو و
نیز اســتانداردهای معتبر بینالمللی و
منطقهای استفاده کند.
وی بــا بیان اینکه اســتانداردهای
تایید نوع خودرو از اول دیماه ،1396
بــرای تمامی تولیدات و واردات خودرو
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توقف تولید خودروهایی که در کشور تولید نمیشدند!

جا ماندن سازمان استاندارد از تاریخ
الزماالجراســت افــزود :اجــرای این
اســتانداردها برای تولیدکنندگانی که
پیش از این از ســازمان ملی استاندارد
ایــران گواهینامه تأیید نــوع دریافت
کردهاند ،مطابق برنامه زمانبندی تعیین
شده ،در دست اقدام است و با توجه به
این زمانبندی الزامات اســتانداردهای
مــورد نظر در چارچــوب کنترلهای
تطابق تولید( ،)COPتوسط سازمان
ملی استاندارد ایران آغاز شده است.
به گزارش تسنیم پیرایش ادامه داد:
گواهینامه تایید نوع خودرو آن دســته
از خودروسازانی که در تولید محصول
خود الزامات اســتانداردهای جدید را
رعایت نکنند ،تمدید نخواهد شــد .در
حال حاضر تولیــد  25مدل خودروی
سواری و سنگین ،با توجه به عدم امکان
انطباق آنها با اســتانداردهای اجباری،
متوقف شده است که خودروهای سواری
 M V M 3 1 5ســد ا ن ،
 ،MVM 550تیگــو  ،۵ســایپا ۱۳۱
و ســایپا  ۱۳۲دوگانهسوز ،سایپا ۱۴۱
بنزینی و دوگانهســوز ،آریــو ۱۵۰۰
سیســی ،پژوپارس با موتور ،XUM
وانــت تککابین و دو کابیــن مزدا و
کارا (۱۷۰۰بنزینی و دوگانهسوز) ،آسا
 ،F ۵۰ Bلیفــان  ،۶۲۰لیفــان،50X
لیفان ،60Xجک ،5Jهیوندای  10 iو
برخی از خودروهای سنگین جادهای از
این جملهاند .پیرایش خاطرنشان کرد:
سازمان ملی استاندارد ایران خواستار ارائه
برنامه دقیق خودروسازان درباره اقدامات
الزم برای ارتقای مدلهای خودرویی و
انطباق آنها با الزامات استانداردهای جدید
است و اجرای این برنامهها را به منظور
بررسی دقیق تطابق مدلهای تولیدی
یا وارداتی با استانداردهای تایید نوع به
صورت جدی پیگیری خواهد کرد.
  واکنش خودروسازان
درایــن خصوص مدیــران خودرو،
سایپا ،ایرانخودرو ،بهمن و کرمانموتور
به اعالمیه ســازمان ملی اســتاندارد
ایران مبنی بر توقف تولید خودروهای
غیراستاندارد این شرکتها واکنشهای

شیداملکی -روند سقوط تولیدکنندگان داخلی و حرکت
بخش خصوصی به سمت ورشکستی بسیار سریعتر از آن است
که آمار و ارقام نشان میدهد .صنعتگران بخش خصوصی به
دشواری و در شرایطی کامال بحرانی فقط در باتالق بیبرنامگی
اقتصادی تالش به حفظ بقا میکنند .این حفظ بقا تا چه زمانی
ادامه پیدا خواهد کرد قابل پیشبینی نیست.
اما آنچه واضح است گسترش بیرویه سقوط تولیدکنندگان
داخلی است؛ موضوعی که گویا وزارت صنایع به عنوان متولی
اصلی تصمیم بررسی آن را ندارد .در حالی که ارتزاق بخش
گســتردهای از جامعه پیرو از همگسیختگی کارخانههای
کوچک دچار مشکل میشود و بر تعداد بیکاران جامعه افزوده
میشود و همین موضوع خود زنجیرهای است که باید هرچه
زودتر حلقههای آن از هم گسیخته شود.
این زنجیره معیوب خطرنــاک با خرد کردن چرخهای
صنعت داخلــی و تند کردن حرکت بیثباتی بازار عرضه و
تقاضا ناامیدی را در ذهن تولیدکنندگان تقویت کرده است
و صنعت را به ســویی سوق میدهد که ثمرهای نیروبخش
برای سیستم اقتصادی کشور ندارد .اما حاصل کالبدشکافی
آسیبهای چالشهای صنعت کشور چیست؟
 بیثباتــی بازار و اثر مســتقیم بر برنامهریزی
تولید
حسین ساســانی ،کارشناس اقتصادی در حوزه صنعت
درباره تغییراتی که نوسانات ارز و عدم ثبات اقتصادی بر صنایع
توگو با «جهان
کوچک وموقعیت بازار ایجاد میکند در گف 
صنعت» گفت :این نوسانات قبل از تاثیرگذاری روی رکود یا
تورم بیشتر بر سیستم برنامهریزی صنعتگران تاثیر میگذارد.
صنعتگران در چنین شرایطی امکان برنامهریزی هدفمند در
جهت مبادالت خود در بلندمدت را ندارند.
به اعتقاد ساسانی ،آشفتگی و بیثباتی بازار موجب میشود
صنعتگر تصمیم به هر برنامهریزیای که داشته باشد به گونهای
دچار مشکل شود .از سویی نه امکان برنامهریزی در راستای
نوسازی را دارد و نه امکان قیمتگذاری بر اساس اصول اولیه
را .ایــن موضوع حتی خرید مواد اولیه را نیز برای صنعتگر
دچار مشکل میکند.

متفاوتی نشان دادند.
در ایــن زمینه بابک صدرایی ،مدیر
ی گفت :تولیــد امویام
بازاریابــی چر 
 ۵۵۰را خودمــان متوقف کرده بودیم.
تولید اموی ام  ۳۱۵ســدان نیز از یک
سال پیش متوقف شده و هماکنون تنها
مدلهاچبک این خودرو تولید میشود.
منظور استاندارد از توقف تولید تیگو ۵
نیز مدل قدیمی این محصول بوده که
تولیــد آن را نیز متوقف کرده بودیم و
هماکنون تیگو  ۵جدید فیسلیفیت در
حال تولید است.
گروه خودروسازی سایپا نیز با صدور
اطالعیهای اعالم کرد که خودروی سایپا
 ۱۴۱از چند سال پیش متوقف شده و
سایپا  ۱۳۱و  ۱۳۲دوگانهسوز نیز تولید
نمیشود .مجوز شمارهگذاری آریو۱۵۰۰
نیز تا دیماه  ۱۳۹۷اخذ شده و تولید این
خودرو متوقف نشده و ادامه دارد.
موضع گروه صنعتــی ایرانخودرو
در این رابطه نیز پیگیری شــده و این
شرکت اعالم کرد که تولید پژو پارس با
موتور  XUMاز ابتدای امسال متوقف
شده است.
یکی از مدیران گروه خودروســازی

بهمن اعالم کرد که سه مدل خودرویی
که اســتاندارد توقف تولید آن را اعالم
کرده اســت خطوط تولیدشان قبال از
سوی این شرکت متوقف شده و دیگر
تولید نخواهند شد.
همچنین در پیگیری صورت گرفته
یکی از مدیران کرمانموتور نیز اعالم کرد
که تاکنون ابالغیهای مبنی بر توقف تولید
برخی محصوالت به دست این شرکت
نرسیده و تولید محصوالت طبق برنامه
از پیش تعیین شده ادامه دارد.
تولید  ۲۵خودروی سواری و سنگین
جادهای با اجرای فاز اول استانداردهای
جدیــد اجباری خودرو کــه از ابتدای
دیماه ســالجاری کلید خورده است،
متوقف شد.
به گزارش ایســنا ،با اجرای فاز اول
اســتانداردهای جدید اجباری خودرو
از اول دیمــاه  ،۱۳۹۶تولید و واردات
برخی از خودروهای غیراســتاندارد از
جمله خودروهای  MVM 315سدان،
 ، MVM 550تیگو  ،۵سایپا  ۱۳۱و
سایپا ۱۳۲دوگانهسوز،سایپا ۱۴۱بنزینی
و دوگانهسوز ،آریو  ۱۵۰۰سیسی ،پژو
پارس با موتور  ،XUMوانت تککابین

و دوکابین مزدا بنزینی و دوگانهســوز،
کارا ( ۱۷۰۰بنزینی و دوگانهسوز) ،آسا
 ،F ۵۰ Bلیفــان  ،۶۲۰لیفان ،50 X
لیفــان  60 Xو جــک ،5Jهیونــدای
 10 iاز دستور کار خودروسازان خارج
شده است.
عــاوه بــر خودروهای ســواری
اعالمشده ،خودروهای سنگین کشنده
نیمهتریلر آکســور مــدل ،LS ۱۸۴۳
کامیون فاقــد اتاق بار دانگفنگ مدل
،S۱۰۵۱Kکشندهنیمهتریلراسکانیامدل
 ،LA ۴۴۰ Rکشــنده نیمــه
تریلــر اســکانیا مــدل ، LA ۴۶۰ R
کشــنده نیمــه تریلــر  FAWمدل
 ،۴۲۵۰- CA۶ Jکشــنده نیمه تریلر
 FAWمدل  ۴۱۸۰-CA ۶ Jو اتوبوس
بینشهری درسا ،خودروهای سنگینی
هستند که از ابتدای آذرماه سالجاری
بر اساس مصوبه مربوط به توقف خط
تولید خودروهای غیراستاندارد با توقف
خط تولید روبهرو شدهاند .اسفندماه سال
گذشته بود که سازمان ملی استاندارد
ایران از افزایش تعداد اســتانداردهای
خودرویــی از  ۵۵به  ۸۵مورد خبر داد
و اعالم کرد که بر اساس تفاهمنامهای

ارزیابی «جهان صنعت» از نوسان شدید قیمت مواد اولیه در کشور؛

رکود تورمی تولید

 بیاعتمادی بازار تامینکننده
حسینساسانیباتاکیدبراهمیتویژهاعتمادبازارتامینکننده
کاال معتقد است :بیثباتی بازار موجب میشود تولیدکننده در
میــزان خرید مواد اولیه و تامین نیازهای صنعت دچار تزلزل
شود و در دورههای مختلف میزان خرید خود را بر اساس توانایی
مالیاش برنامهریزی کند .حال آنکه این روش موجب میشود
تعمینکنندگاناعتمادخودرانسبتبهتولیدکنندهایرانیازدست
بدهند .این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه از دست دادن
اعتماد تامینکننده مواد اولیه خود به معنی هزینه گزافی است
که در آینده باید از سوی تولیدکننده برای جلب اعتماد دوباره
انجام شود ،گفت :از دست رفتن اعتماد به معنی از دست رفتن
سرمایهای است که سالیان سال برای دستیابی به آن باید زمان
هزینه شود .ادامه این روند موجب کاهش کیفیت محصول و در
ادامه کاهش مصرفکنندگان داخلی و در نهایت از دست دادن
بازار هدف خواهد شد.
 بیانگیزه شدن تولیدکننده داخلی
ساسانیباابرازتاسفازآنچهدربخشخصوصیصنعتکشور
میگذرد تاکید کرد :در شرایط بیثباتی و ناتوانی تولیدکننده در
برنامهریزی و کسب سود اقتصادی هر چه میگذرد به ناامیدی
تولیدکنندگاننزدیکترمیشویم.تولیدکنندهزمانیکهسودکافی
کسبنمیکندوسرمایهاشدچاررخوتمیشودانگیزههایخود
را از دست داده و از روند تولید خارج میشود.
درادامهخروجتولیدکنندهداخلیازچرخهتولید،مصرفکننده
نیز تصمیم به مصرف کاالی خارجی میگیرد .کاالهای بیمایه،
ارزانقیمت و بیکیفیت در این شرایط هرچه بیشتر در جامعه
افزایشپیدامیکنندونتیجهاینروندچیزینیستمگرسقوط
موقعیتاقتصادیکشور.
 چرخهای تولید داخلی کند شده است
احسانمتقی،تولیدکنندهوصادرکنندهمحصوالتپالستیکی
درباره مشکالت حاصل از بیثباتی قیمت ارز و تاثیرات آن بر روند
توگو با «جهانصنعت» گفت :متاسفانه عدم ثبات
تولید در گف 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تربت جام به شناسه ملی  14002966971برابر نامه شماره
 1396/04/08-96/309482و به موجب دو برگ استشهادیه شهادت شهود تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
نوبت اول موازی ششــدانگ پالک یک فرعی از  -709اصلی واقع در اراضی شــهر تربت جام بخش  13مشهد
حوزه ثبت ملک تربت جام را نموده ومدعی اســت که ســند مالکیت مزبور به دلیل جابجایی مفقود گردیده
اســت که به حکایت ســامانه مدیریت کشــوری امالک مالکیت آن ذیل ثبت  34488صفحه  251دفتر  202به
نام اداره حج و اوقاف شهرســتان تربت جام ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم گردیده پرونده ثبتی و دفتر
امالک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا به اســتناد تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هرکس
نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود است بایستی ظرف
 10روز از تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا سند مالکیت رسمی
به این اداره تســلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض
بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به
متقاضی اقدام خواهد شد.
مالک فعلی :اداره اوقاف و امور خیریه تربت جام به شناسه ملی 14002966971
نوع ملک :ساختمان اداری
مالف -731سید مجتبی جوادزاده -اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام
آگهی ابالغیه
به موجب پرونده كالســه  9609986661500122به شــماره بايگاني  960138شــعبه بازپرســي دادسراي
عمومي و انقالب ازنا آقاي چاســب سكيني فرزند گباش مجهولالمكان حسب شكايت خانم بلقيس بيات فرزند
باقر تحت عنوان اتهامي خيانت در امانت يك دســتگاه خودرو ســمند به شماره انتظامي  436ط  88ايران 14
تحت تعقيب ميباشد.
لذا در اجراي مواد  115و  180قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1393به نامبرده ابالغ ميگردد كه جهت
دفاع از اتهام وارده در وقت مقرر سهشــنبه  1396/11/10ساعت اداري در اين شعبه حاضر شود .در صورت
عدم حضور غيابا به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
 15692مالف -مدير دفتر شعبه بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ازنا

قیمت ارز وضعیت تولید را به شدت دچار چالش کرده است.
وضعیت فعلی به گونهای است که با افزایش قیمت  40تا 50
درصدی مواد اولیه مواجه شدهایم و این موضوع چرخهای تولید
را بسیار کند کرده است .این افزایش قیمت 50درصدی در مواد
اولیه موجب مشکالت قابل پیشبینی و گستردهای میشود
که سادهترین آنها ضعیف شدن تولیدکنندگان داخلی است .اما
واکنش تولیدکنندگان در پی این ضعف چگونه باید کنترل شود
و چه عواقبی بر بازار تولیدات داخلی خواهد داشت.
بهگفتهمتقی،اولینراهکاردراینشرایطغیرقابلپیشبینی،
کاهش هزینهها از سوی تولیدکننده است .کاهش هزینهها نیز
ممکن نخواهد بود مگر با کاهش تعداد کارگرها و حتی در پی
آن کاهش تولید .از آنجایی که در حال حاضر بازار مصرف بسیار
ضعیف است ،در نتیجه فشار مالی بیش از پیش بر شانههای
تولیدکننده داخلی وارد میشود.
 تولیدکنندگانناامید
این تولیدکننده با اشاره به ناامید شدن تولیدکنندگان از ادامه
کار خود و تالش بینتیجهشان افزود :در شرایط فعلی هیچ امیدی
به گسترش تولید نیست و فقط بر مداری حرکت میکنیم که
ادامهبقادهیم.مشکالتتولیدکنندگانگسترشپیداکردهاست
و کارخانههایی که از رانتهای دولتی برخوردار نیستند هر روز در
یاند.
حالتعطیلیوورشکستگ 
به گفته وی در حال حاضر یک بازار رقابت کاذب در صنایع
خرد ایجاد شــده است که بر اساس آن تولیدکنندگان تالش
میکنند تا جای ممکن قیمت محصوالت خود را کاهش دهند.
اینکاهشقیمتمحصوالتبراساسقوانینتجارینیستبلکه
بر اساس قانون بقای نانوشتهای است که به علت تضعیف تولید
رواج یافته است .متقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنعتگران
خرد به شــیوههای سنتی مشغول به کار هستند ،افزود :هیچ
چشماندازی برای گسترش تولید وجود ندارد .این موضوع که
اظهاراتی مبنی بر حمایت دولت از تولیدکنندگان وجود دارد تا
امروز برای تولیدکنندگان عادی مشهود نبوده است و فقط شاهد

آگهي مفقودي
اصل سند كمپاني پژو پارس مدل 84رنگ بژ متاليك پالك 518-75ب 12شماره موتور 12484044983شاسي19309402
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.
سيرجان
آگهي مفقودي
اصل سند كمپاني و كارت پژو پارس مدل 93رنگ خاكستري پالك 172-75ص 29شماره موتور 124K0301862شاسي
 NAAN01CA5DH906439مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.
سيرجان
آگهي مفقودي
اصلسندكمپانيوبرگسبزپيكانمدل 79رنگسفيدپالك 389-65د 75شمارهموتور 11127940508شاسي79443463
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.
سيرجان
آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139660319012003238هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سندرسميمستقردرواحدثبتيحوزهثبتملكسيرجانتصرفاتمالكانهبالمعارضمتقاضيآقايمحمدجوادپرنفرزند
علي به شماره شناسنامه  1103صادره از سيرجان در شش دانگ يك باب خانه به مساحت  261/56مترمربع پالك 516
فرعي از 194اصلي واقع در بخش 36كرمان به آدرس سيرجان شريفآباد شهرك جديد خريداري از مالك رسمي آقاي
علي پورجعفرآبادي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالكيتصادرخواهدشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/10/05:تاريخ انتشار نوبت دوم1396/10/20:
2886مالف -عباس ملكي -رئيس ثبت اسناد و امالك سيرجان

بین این سازمان و وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت ارتقای این اســتانداردها از
نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛
موضوعی که بر اســاس مصوبه شورای
سیاســتگذاری خودرو با حضور وزیر
وقت صنعــت ،معدن و تجارت ،رییس
سازمان ملی استاندارد ،خودروسازان و
قطعهســازان در دستور کار قرار گرفته
است.
براســاس زمانبندی صورتگرفته
باید تا ابتدای دیماه امســال  ۶۱مورد
استاندارد خودرویی اجرایی شود و پس از
آن تا ابتدای تیرماه سال  ۱۳۹۷دو مورد
به  ۶۱استاندارد قبلی اضافه میشود و در
نهایت با اضافه شدن  ۲۲مورد استاندارد
خودرویی دیگر تا دیماه ســال آینده
( ،)۱۳۹۷تعداد استانداردهای اجباری
خودروهای سواری به  ۸۵مورد افزایش
مییابد .طبق این تصمیم اعالم شد اگر
خودرویی نتواند تا ابتدای دیماه امسال
 ۶۱مورد استاندارد تعیینشده را رعایت
کنــد در اولین مرحله از اجرای مصوبه
مربوطــه با توقف خط تولیــد روبهرو
میشــود .همچنین قرار شد دو مورد
اســتاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱
مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه
شود که در غیر این صورت خودروهای
مربوطه در صورت عدم رعایت  ۶۳مورد
استاندارد مربوطه با توقف خط تولید در
آن مقطع زمانی روبهرو میشوند.
بنابراین با شروع اجرای استانداردهای
جدید تایید نوع خودرو ،تولید تعدادی
از خودروهایی که نتوانســتند الزامات
استانداردهای اجباری مربوطه را رعایت
کنند خاتمه یافت و از این پس شاهد
تولید این خودروها نخواهیم بود تا تولید
 ۲۵مدل خودروی ســواری و سنگین،
با توجه به عدم امــکان انطباق آنها با
اســتانداردهای اجباری ،متوقف شود
که خودروهای ســواریMVM 315
ســدان ، MVM 550 ،تیگو  ،۵سایپا
 ۱۳۱و ســایپا  ۱۳۲دوگانهسوز ،سایپا
 ۱۴۱بنزینی و دوگانهسوز ،آریو ۱۵۰۰
سیســی ،پژوپارس با موتور ،XUM
وانــت تککابین و دو کابیــن مزدا و
کارا (۱۷۰۰بنزینی و دوگانهسوز) ،آسا
 ،F ۵۰ Bلیفــان  ،۶۲۰لیفان ،50 X
لیفان  ،60 Xجک  ،5 Jهیوندای 10 i
و برخی از خودروهای سنگین جادهای
از این جملهاند.
گزارش 2

آنیم که هر روز بحران جدیتر از گذشته میشود.
  کاهش حجم صادرات تولیدات داخلی
این صادرکننده محصوالت پالســتیکی با اشاره به حجم
صادرات کارخانه خود در سالهای اخیر گفت :سال  92عراق به
عنوانیکیازکشورهایهدفصادراتانواعکلمنهایپالستیکی
 35کانتینر خرید مستقیم داشت ،سال گذشته این خرید بهپنج
کانتینر کاهش پیدا کرد و امسال به سختی میتوانیم دو یا سه
کانتینر از کلمنهای پالستیکی را به عراق صادر کنیم.
در شرایط فعلی تولیدکنندگان به دلیل نوسانات سریع و
غیر قابل پیشبینی بهای ارز در کشور دچار چالشهای جدی
شدهاند .دقیقا در لحظهای که نیاز جدی به حمایتهای دولتی از
سوی تولیدکنندگان مطرح است ،وزارت صنایع به عنوان بخشی
از دولت که موظف به حمایتی جدی از این الیه صنعت است در
مقام سکوت برآمده است.
 عدالتی که در بخش خصوصی رنگ باخت
ســکوت دولت اما نه تنها مشکالت تولیدکنندگان را حل
نمیکند ،بلکه در این بین حتی امید را نیز از آنها دریغ میکند.
این موضوع بســیار ساده است .تولیدکننده با حجم باالیی از
سرمایهگذاری نسبت به بازگشت سرمایه اولیه خود و کسب
سود از سرمایهگذاریهای بلندمدت در بخش تولید ناامید شده
و تصمیم به خروج از این بازار میگیرد.
خروجگستردهتولیدکنندگانازبازارتولیدمنجربهضعفاین
مجموعه و در نتیجه گسترش رفتارهای اقتصادی داللگرایانه
میشود .تولیدکنندگان امروز معتقدند اگر بنا باشد سرمایه خود
را در بازار تولید داخلی از دست دهند و در مقابل شاهد طیف
گستردهای از داللهایی باشند که در جهت کسب سود قدمی
برنمیدارند مگر معامالت گسترده و خارج از چارچوب ،باید در
اولین فرصت از دایره تولید خارج شوند.
متقی در این باره معتقد است :هیچ عدالتی در حوزه تولید
وجودندارد.تولیدکنندگانخردزیرذرهبینهمهنهادهایمالیاتی
و مالی قرار دارند و در مقابل این داللها هستند که خارج از دایره
تولیدایستادهاندوگاهیباورودحجمزیادیازتولیداتخارجیبه
بازار کشور سرنوشت تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار میدهند.

آگهی حصروراثت
آقای افشین ساالروند فرزند علی دارای شناسنامه به شماره  457محل صدور شناسنامه ازنا به شرح دادخواستی
به کالسه پرونده  9609986710200673از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده که شادروان علی
ساالروند فرزند راه علی شناسنامه به شماره  10و محل صدور شناسنامه ازنا و تاریخ تولد  1319/10/30و در
تاریخ  1396/6/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن منحصر است به:
 -1نام و نامخانوادگی آمنه ساالروند شماره شناسنامه  71تاریخ تولد  1367/6/10صادره از ازنا نسبت فرزند
 -2نام و نامخانوادگی مهناز ساالروند شماره شناسنامه  442تاریخ تولد  1355/1/1صادره از ازنا نسبت فرزند
 -3نام و نامخانوادگی زینب ســاالروند شــماره شناســنامه  6تاریخ تولد  1364/6/31صادره از ازنا نســبت
فرزند
 -4نام و نامخانوادگی زهرا ســاالروند شــماره شناســنامه  352تاریخ تولد  1352/9/10صادره از ازنا نسبت
فرزند
 -5نام و نامخانوادگی ســکینه ساالروند شــماره شناســنامه  445تاریخ تولد  1358/4/1صادره از ازنا نسبت
فرزند
 -6نام و نامخانوادگی حمزه ســاالروند شــماره شناســنامه  4210080780تاریخ تولد  1369/6/30صادره از
ازنا نسبت فرزند
 -7نام و نامخانوادگی مهدی ســاالروند شماره شناسنامه  484-009121-8تاریخ تولد  1371/12/15صادره
از ازنا نسبت فرزند
 -8نام و نامخانوادگی کبرا ســاالروند شــماره شناســنامه  443تاریخ تولد  1356/2/1صادره از ازنا نســبت
فرزند
 -9نام و نامخانوادگی فاطمه ســاالروند شماره شناســنامه  208تاریخ تولد  1335/2/29صادره از ازنا نسبت
همسر
 -10نام و نامخانوادگی افشــین ساالروند شماره شناســنامه  457تاریخ تولد  1365/4/1صادره از ازنا نسبت
فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کســی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
15696مالف -شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ازنا

خبر

با مصوبه هیات دولت کلید خورد؛

معافیتمشروط۲سالهحقبیمهکارفرمایان
بر اساس مصوبه هیات دولت ،کارفرمایان کارگاههای تولیدی در صورت
جذب فارغالتحصیالن دارای مدرک لیسانس و باالتر ،تا دو سال از پرداخت
حقبیمهسهمکارفرمامعافمیشوند.هیاتوزیرانکلیهکارگاههایتولیدی
و خدماتی دارای مجوز کسبوکار را در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک
لیسانس و باالتر که در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبتنام کردهاند به مدت
دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف کرد .این گروه از کارفرمایان
در صورتی مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه میشوند که لیست بیمه
ارسالیآنهابهسازمانتامیناجتماعیبعدازاستخدامنیرویکارجدیدنسبت
به قبل از استخدام فارغالتحصیالن دانشگاهی افزایش یافته باشد .به گزارش
مهر ،نرخ بیکاری جمعیت فارغالتحصیل یا در حال تحصیل دورههای عالی
کشور در سال  ۹۵به  ۲۰درصد رسید که نسبت به سال  ۱۳۹۴معادل 1/5
درصد رشد داشته است .این نرخ برای فار غالتحصیالن یا افراد در حال تحصیل
نیز در گروه مردان  14/1درصد و در گروه زنان  31/1درصد اعالم شد .بر این
سازسهمیلیونو ۲۰۰هزارجمعیتبیکارکشور(تاپایان)۹۵یکمیلیون
اسا 
و ۳۰۰هزار نفر را فار غالتحصیالن یا دانشجویان تشکیل میدهند .بررسی آمار
از مقایس ه وضعیت اشتغال فار غالتحصیالن آموزش عالی حاکی از آن است که
در سال  ۹۵نسبت به سال  ۹۴بیش از  ۳۴۰هزار نفر به جمعیت شاغالن و
بیش از  ۲۰۰هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد؛

اجرا نشدن ۲۵حکم قانون بهبود مستمر محیط
بوکار بعد از ۵سال
کس 
بوکار مورد
محتوای 25حکم اجرانشده قانون بهبود مستمر محیط کس 
بررسی،دربردارندهمهمترینوموثرتریناحکامبرایبرقراریشفافیتاقتصادی،
بوکار کشور است .مرکز
تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود محیط کس 
پژوهشهایمجلسشورایاسالمیدرگزارشینظارتیازاجرایقوانینمربوط
بوکار
بوکاربهبررسیعملکردقانونبهبودمستمرمحیطکس 
بهمحیطکس 
بوکار 16بهمن
پرداخته است .بر اساس این گزارش ،قانون بهبود محیط کس 
سال  90به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است و مهمترین اهداف
بوکار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها ،برقراری
آن تسهیل کس 
شفافیت اقتصادی بیشتر به منظور کاهش فساد اقتصادی ،ایجاد سامانههای
پنجره واحد معامالت بخش عمومی و تجارت فرامرزی و همچنین رفع موانع
تولید و سرمایهگذاری به ویژه برای بنگاههای خُ رد و کوچک بوده است .این
گزارش که به درخواست کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای
اسالمی تهیه شده نشان میدهد پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از
تصویب قانون یادشده ،صرفا حدود یکپنجم از مفاد قانون مذکور اجرا شده
س محتوای
و حدود نیمی از احکام قانون اساسا اجرا نشده است .بر این اسا 
 25حکماجرانشدهقانونموردبررسی،دربردارندهمهمترینوموثرتریناحکام
برایبرقراریشفافیتاقتصادی،تسهیلفعالیتهایاقتصادیوبهبودمحیط
بوکارکشوراست.یکیازبندهایاجرانشدهمربوطبهجلوگیریازفعالیت
کس 
موازی تشکلها در فعالیتهای صادرات غیرنفتی است .بند دیگری که اجرای
آن بر زمین مانده ،قرار گرفتن مصوبات شورای گفتوگو در دستورکار هیات
وزیران ظرف مدت  30روز است .یکی از احکام بر زمین مانده ،آمادهسازی
مکانهایی برای عرضه کاالهای ایرانی ،دسترسی تولیدکنندگان کوچک و
متوسط ایرانی به بازار و ایجاد امنیت برای فروشندگان کمسرمایه است که باید
از سوی شهرداریها ،وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اجرا میشد .به گزارش فارس ایجاد پایگاه معامالت بخش عمومی و انتشار
اطالعات کلیه معامالت متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید ،فروش،
اجارهبهتفکیکدستگاهوموضوعونیزبهتفکیکشهرستان،استانوملینیز
که تکلیفی برعهده سازمان برنامه و بودجه بوده ،بر زمین مانده است.

فوالدگر:

خودروهای بیکیفیت و فرسوده یکی از عوامل
تشدیدآلودگیهواست
رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی با تاکید بر
لزومجایگزینیخودروهایباکیفیتبهجایخودروهایفرسودهوبیکیفیت،
گفت :این مهم به نظارت دستگاههای متولی و افزایش استانداردهای خودروها
در کنار وجود سوخت استاندارد خودرو بستگی دارد .حمیدرضا فوالدگر در
گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه ذرات معلق یکی از عوامل بروز آلودگی هواست،
گفت :مهم آن است که بدانیم ذرات معلق از کجا ایجاد شده که نتیجه آن
افزایش آالیندگی در هوا و تشدید آلودگی در کشور است .وی نوع سوخت
خودروها ،وسایل گازسوز و نفتسوز و یکسری از معادن را به عنوان عوامل
بروز ذرات معلق و به دنبال آن تشدید آلودگی هوا عنوان و اظهار کرد :برخی از
معادنبهدلیلعملکردبعضانادرستباعثتشدیدآلودگیهواوتولیدریزگرد
میشوند ولی اولویت اول در ایجاد آلودگی ،غیراستاندارد بودن سوختها یا
سیستمهایسوخترسانیغیراستاندارددراتومبیلهاست.بهگفتهفوالدگر،
سوخت غیراستاندارد در کنار سیستمهای نادرست سوخترسانی خودروها و
تجهیزات موتوری بیشترین سهم را در افزایش آلودگی دارد .بعد از آن نوبت
به صنایعی میرسد که به دلیل رعایت نکردن استانداردهای زیستمحیطی
آلودگیراتشدیدمیکنند.سوختغیراستاندارددرکنارسیستمهاینادرست
سوخترسانیخودروهاوتجهیزاتموتوری،بیشترینسهمرادرافزایشآلودگی
دارد .این عضو کمیسیون صنایع و معاد ن احتراق ناقص در وسایل گازسوز و
نفتسوزدرکنارعملکردنادرستبرخیازمعادنرابهعنوانعواملدیگرایجاد
آلودگیدانستوبااشارهبهترددخودروهایفرسودهدرکشور،گفت:خودروهای
فرسوده با سیستمهای سوخترسانی معیوب در کنار صنایع آالینده و معادن
و صنایعی همچون کارخانههای آجر ،سیمان ،شن و ماسه و وسایل گازسوز
و نفتسوز حتی بخاری خانگی با احتراق ناقص سوخت همگی با هم ذرات
معلق و در نهایت آلودگی را تشدید میکند .این عوامل با کاهش باد و باران و
در کنار سرمای هوا پدیده وارونگی و آلودگی را به دنبال دارند.

آگهی حصروراثت
آقای حامد پناهنده دارای شناسنامه شماره  2958به شرح دادخواست به کالسه  303/96از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی پناهنده شهرکی به شناسنامه  39در تاریخ
 96/5/5اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1خانم پروین رحیمی طالقانکی به شش  9متولد  1339زوج متوفی
 -2آقای ایمان پناهنده شهرکی به شش  1325متولد  1367فرزند متوفی
ش  54متولد  1353فرزند متوفی
 -3آقای احمد پناهنده شهرکیبه ش 
 -4آقای حامد پناهنده شهرکی بهشش  2958متولد  1360فرزند متوفی
ش  3323متولد  1362فرزند متوفی
ش 
 -5آقای عابد پناهنده شهرکی به 
 -6خانم عفت پناهنده شهرکی به شملی  461-0153149متولد  1361فرزند متوفی
 -7خانم مریم پناهنده شهرکی به شش  1334متولد  1359فرزند متوفی
 -8خانم نجمه پناهنده شهرکی به شش  1677متولد  1364فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کســی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف شماره  18شهر کیان
آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
درخصوص پرونده اجرائی کالســه  950352اجرای احکام مدنی شعبه ســوم حقوقی تالش به محکوم علیه نادر
بهاری سلطانآباد فرزند محمدحسن مجهولالمکان ابالغ میگردد که با توجه به اینکه شما حسب دادنامه شماره
 1394/11/24 -9309971825301692محکوم به اخذ پایان کار و تفکیک و الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی
انتقال یک واحد آپارتمان احداثی بر روی پالک ثبتی  4685سنگ اصلی  9بخش  28گیالن در حق محکومله خانم اقدس
پورمیرزا طوالرود شدهاید و به موجب آن مستندا به ماده  73قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی با انتشار این آگهی در یک نوبت و در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار جهت مالحظه نظریه کارشناسی
و اظهارنظر هر مطلبی نفیا و اثباتا در این اجرا حاضر شوید و چنانچه اعتراضی دارید ظرف سه روز پس از انتشار
این آگهی اعتراض خود را اعالم نمایید در غیر این صورت وفق مقررات قانونی اقدام خواهد گردید.
کمالی -دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری تالش
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ویژه تولد  79سالگی بهرام بیضایی
کتابشناسی

  سفر به شب
«سفر به شب» عنوان آخرین نمایشنامه بهرام بیضایی است که توسط
انتشارات روشنگران به چاپ رسیده است .بیضایی این فیلمنامه را سال ۱۳۶۸
پس از بازگشت به ایران نوشت ،اما تا اردیبهشت  ۱۳۹۶منتشر نشد .به گفته
شهال الهیجی ،انتشارات روشنگران پس از چند سال کار آمادهسازی توانست
متن و طرح جلد را به تایید بیضایی ،که در این سالها در آمریکا به سر میبرد،
یاُمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برساند.
برساند و کتاب را به س 
آخرین اثر بیضایی در  ۸۵صفحه با شمارگان  ۳۰۰۰نسخه و قیمت ۷۰۰۰
تومان منتشر شده است.
 شب هزارویکم
شب هزارویکم کتابی است با سه نمایشنامه تکپردهای همنام پیدرپی،
یا سه پرده از یک نمایش بلند ،از بهرام بیضایی .به گفته بیضایی در نمایش
نخستین «شب هزارویکم» نمونه پیشین و گم شده افسانه ضحاک (اژدهاک)
بازسازی شده؛ داستان گفته نشده شاه ضحاک و همسرانش شهرناز و ارنواز
که نویسنده فکر میکند سرچشمه اصلی داستان پایهای و بنیادین کتاب نابود
شده هزارافسان است « .نمایش دوم» داستان گفته نشده مترجم گمنامی
است که هزارافسان را از پارسی به عربی برگرداند و نام آن را الف لیله و لیله
گذاشت؛ کتابی که قرنها بعد در بازگرداندن دوباره به پارسی نام هزارویک
شب گرفت .و نمایش سوم نیز حتما چند دهه پس از تاریخ چاپ بازگردان
هزارویک شــب به فارســی ۱۲۸۰-ه .ق -میگذرد و به روزگار ما نزدیکتر
است؛ و داستان گفته نشده سرانجام زنی است که هزارویک شب خواند .این
کتاب نخستین بار سال  ۱۳۸۲توسط انتشارات روشنگران به چاپ رسید .در
چاپهای بعدی عکسها و اطالعات اجرای نمایش به کتاب پیوست شد .سه
نمایش شب هزارویکم نخستین بار به کارگردانی بیضایی از  ۲۶شهریور تا ۱۷
آبان  ۱۳۸۲هر شب هر سه نمایش پیدرپی مانند سه پرده از یک نمایش در
تاالر چهارسوی تئاتر شهر در تهران بر صحنه رفت.
  نمایش در ایران
کتاب نمایش در ایران یکی دیگر از آثار بهرام بیضایی است که به تاریخ
نمایش ایران میپردازد .مقاالت «نمایش در ایران» در دوره سوم مجله موسیقی
س در سال
از شــماره  ۶۲تا  ۷۷به سالهای  ۱۳۴۱و  ۱۳۴۲چاپ شد .سپ 
 ۱۳۴۴مجموع این چهارده مقاله در کتابی به نام نمایش در ایران :با شصت
تصویر و طرح و یک واژهنامه به چاپ رسید .این کتاب سالها نایاب بود و به
صورت غیرقانونی تکثیر میشد ،تا اینکه سرانجام دوباره در سال  ۱۳۷۹توسط
نشر روشنگران تجدید چاپ شد.
 مرگ یزدگرد
مرگ یزدگرد یا مجلس شاهکشی نمایشنامهای دیگر از بهرام بیضایی ،درباره
مرگ یزدگرد سوم است .بیضایی نخستین بار این نمایشنامه را با نام مرگ
یزدگرد (مجلس شاه ُکش) در شماره پانزده کتاب جمعه نوشت .در سال ۱۳۵۹
انتشارات روزبهان در تهران آن را منتشر کرد و پس از آن انتشارات روشنگران
آن را تجدید چاپ کرد« .مرگ یزدگرد» نخستین بار از یکم مهر تا بیستم آبان
 ۱۳۵۸به کارگردانی بیضایی در تاالر چهارسوی تئاتر شهر اجرا شد.
  روز واقعه
«روز واقعه» فیلمنامهای از بهرام بیضایی است که شهرام اسدی بر اساس
آن فیلمی با همین نام ساخته است.
روز واقعه در ســال  ۱۳۶۱نوشته شد و کتابش نخستین بار در سال
 ۱۳۶۳درانتشــارات ابتکار به چاپ رســید .پس از آن این کتاب توسط
انتشارات روشنگران تجدید چاپ شد .محمد رحمانیان نیز نمایشنامهای
با همین نام نوشتهاست .بیضایی درباره این نمایشنامه گفته است« :سالها
پیش خیال داشــتم فیلمی بسازم بر زمینه تعزیه .راجع به دستهای که
میکوشند تعزیهای بازی کنند و آنچه میان آنان از برخورد و کشمکش
میگذرد و آنچه بر سکوی تعزیه میگذرد .اگر نشد دلیلش بیشتر ترسهای
رایج بود .جز این دیگر هرگز نخواستهام مستقیما به تعزیه بپردازم ،جز این
اواخر که روز واقعه را نوشتم و در واقع بخشی از حسابی را که با گذشته
کاریام داشتم صاف کردم ،اگر نه همه آن را».
  آرش
آرش نوشتهای است از بهرام بیضایی .نویسنده آن را «برخوانی» نامیده
است و در چاپهای متاخر در کتاب سه برخوانی ( )۱۳۷۶همراه دو برخوانی
دیگر به نامهای «اژدهاک» و «کارنامه بندار بیدخش» چاپ کرده است .آرش
پیشتر در سال  ۱۳۵۶جداگانه چاپ شده بود.
  آینههای روبهرو
بیضایی فیلمنامه «آینههای روبهرو» را ســال  ۱۳۵۹نوشت ،اما هیچگاه
امکان ساختهشدن این فیلم فراهم نشد .این فیلمنامه دو بار توسط انتشارات
دماوند به چاپ رسید و سپس توسط انتشارات روشنگران تجدید چاپ شد.
داســتان «آینههای روبهرو» در سالهای منتهی به انقالب ایران میگذرد و
در ذات خود یکی از عاشقانهترین آثار بیضایی است .محمد رحمانیان پس
از  ۳۷ســال ،شهریور  96فیلمتئاتر «آینههای روبهرو» را در تاالر وحدت به
روی صحنه برد.
بیضایی در بخشی از مقدمه مفصل این کتاب در سال  ۵۹نوشته« :هر نوع
برداشت اعم از نمایش ،نمایش رادیویی ،فیلم سینمایی ،فیلم کوتاه ،فیلم تئاتر
و ...منحصرا تا ابد در انحصار نویسنده است ».فیلم تئاتر «آینههای روبهرو»
مرداد و شهریورماه  ۹۶در تاالر وحدت به روی صحنه میرود.

او بیش از هر کس ایرانی است

سال چهاردهم سهشنبه  5دی 1396

شهال الهیجی -یکبار دیگر پنجم دیماه فرخنده زادروز بیضایی فرا رسید و من این خوشبختی را دارم
که از سوی خودم و تما م دوستداران و پیروان و شاگردان بهرام بیضایی این مبارکروز فرخنده را به خودش
و مژده عزیز؛ همسر و همراه و یار همیشگی زندگی و نیاسان عزیز دلبندش شادباش و شادزی بگویم و باز به
خود و دیگران یادآوری کنم که هرچند بهرام بیضایی چند سالی است که در کنار ما نیست اما به یمن آثار بینظیرش حضور او همیشه
و هر لحظه و نه فقط در پنجم دیماه هر سا ل بلکه در باقی سیصد و شصت و چهار روز سال با ماست و در کنار ماست.
در اندوه مرگ سیاوش و سهراب میگرییم و از شجاعت و زنانگی زنان قهرمانش بر خود میبالیم و هرگز از بودن خود در این
سرزمین دیرسال شرمنده نیستیم .اگر بیضایی امروز در کنار ما نیست دستهای ناپاک ،او را به غربت پرتاب کرد وگرنه او بیش از هر
ِ
کس ایرانی است .از بیش از سی و پنج سال کار نشر و پژوهش بیش از سی سالش را اگرنه همپا اما در پی او پیمودهام .در این سالهای
بسیار ،هر دو موی سیاه را سپید کردهایم .از اولین آثاری که از او منتشر کردم تا امروز که تعداد آثارش از مرز چهل کتاب گذشت ه او
پیوسته در آسمان فرهنگ و ادب ایران چون ستاره درخشیده و من از اینکه ناشر آثار او بودهام بر خود بالیدهام.
امروز نیز با آنکه دور از سرزمین مادری است آثار شگفتیبرانگیزی از او بر صحنه آمده یا بر سفیدی بیجان کاغذ ،جان بخشیده و
جان ابدی یافته و من باز هر روز و هر سال از آن لحظه مبارک که او را شناختم بر خود میبالم.
بیضایی نهتنها هدیهای است بر سینما و تئاتر ایران بلکه بر ادب و فرهنگ سرزمین ما .او بیش از هر کس ما را به خودمان شناساند
و راز پایداری و سختجانی مردم ایران دیرسال را .او ما زنان را بیش از هر کس به خودمان شناساند که از زن بودن به خود ببالیم و
شرمنده نباشیم و همچنین مردانمان که دستپرورده خود ما هستند و سیهدالن بسیار کوشیدند که ما را رودرروی هم قرار دهند.
بیضایی به مرد و زن ایرانی آموخت که فضیلت ما در کنار هم بودن است تا همصدا فریاد برآوریم سیاهی دور باد .آینه روبهرو است
و اگر نور آگاهی به آن تابیده شود جهان ما سراسر روشنی میگیرد.
آثار او یکی از یکی درخشانتر بر تارک ادبیات نمایشی ایران میدرخشد و صحنه نمایش.
از تابش آثارش آبرو میگیرد و تابان میشود.
و امروز که باز زادروز فرخنده اوست با فریادی رسا از سراسر ایرانزمین میگوییم :آقای بهرام بیضایی چه خوب است که هستی و
خوبتر که بمانی با شادی و سرزندگی و همینگونه که هستی با سرفرازی.
آرزو داریم در این روز خوش ،شادمانیت افزون و ایدون و ناکامی و غم از تو دور باد.

گروه فرهنگ« -من برای ساخت هر کدام از
فیلمهایم ،بیشترین کوششم را کردم و «نیروهای
بازدارنده» ه م بیشترین کوشش خود را کردند و
طبق معمول ،آنها موفق بودند و حاال سالهاست
که من فیلمی نساختهام».
اینهــا گفتههای بهرام بیضایــی در کتابی
با عنوان «گفتوگو با بیضایی» نوشــته زاون
قوکاســیان است .بیضایی هشت سال است به
خاطر مساعد نبودن شرایط کار در ایران مهاجرت
کرده و امروز اســتاد مدعو دانشگاه استنفورد
است .هشت ســال یعنی دو نسل دانشگاهی
از دانشجویان ایرانی نتوانستند حضور استادی
ماننــد بیضایی را درک کنن د هرچند در زمانی
که بیضایی مهاجرت نکرده بود هم شرایط برای
حضور او در دانشگاه مساعد نبود.
تاریخ تئاتر و نمایشنامهنویسی ایران را که زیر
و رو کنیم به نام چند نفر میرســیم؛ اکبر رادی،
عباس نعلبندیان ،علی نصیریان ،غالمحســین
ساعدی ،محمود استاد محمد ،جمشید مشایخی
و نامی دیگر که بیشــتر از همه تکرار شده است،
بهرامبیضایی.
بیضایی را بای د اعجوبه تئاتر ایران بخوانیم؛ کسی
که در  18سالگی نمایشنامه «آرش» را نوشته و
توانستهنامشرابهعنواننابغهتئاتردرتاریخنمایش
ایران جا بیندازد .او در سالهای فعالیتش در ایران با
مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم کرد اما هیچگاه
بیکارننشست.آنزمانکهمیشدنمایشنامهنوشت
و چــاپ کرد و روی صحنه برد .زمانی که برایش
مشکل ایجاد کردند به تدریس روی آورد .وقتی آنجا
نیز جلویش را گرفتند به سراغ فیلمسازی رفت .در
سینماها به رویش بسته شد و او اینبار به پژوهش
روی آورد و به همین ترتیب هیچگاه سانســور و
توقیف نتوانست او را متوقف کند.
بیضایی امروز  79ساله میشود و دوستدارانش
در غیاب او میالدش را جشن میگیرند.
 خیال نمیکنم از دوستانم دورم
بهرام بیضایی زمانی که شرایط را سختتر از
همیشهیافتمهاجرتکرد.مهاجرتاوهشتساله
شده و گویا باز هم ادامه خواهد داشت .او در این در
توگو با رسانههای گوناگون دالیل مهاجرتش را
گف 
شرح داده است.
بیضایی همچنین در مورد آغاز فعالیتش در
تئاتر و شروع نمایشنامهنویسی و نگارش «آرش»
گفته است:

«آرش» واکنشــی بود به منظومه سیاوش
کســرایی و بازاندیشــی آن .یادتان هست که
روشنفکری به شناخت زبان و فرهنگ و اساطیر
کهن ایرانی زخم زبان میزد و هم تفکر سنتی و
هم بخش مهمی از تفکر چپ یککالم ضدآن
بود .برای خیلی ظاهرا امروزیشدهها هم معیار
امروزی شدن ،از بن فراموش کردن کل هویت
و این حرفهای صد تا یک غاز بود و بســیاری
هم میگفتند درود بر ندانستن! بسیار مهم بود
که سیاوش کسرایی ،آرش کمانگیر را ساخت و
از تنگنای چپ و سنتی و راست و امروزی سربلند
درآمد .اما درست شاید برای خالصی از همین
تنگنا ،به نظرم تصویرش از مردم و قهرمان هر
دو فراآرمانی بود .یک روز منتظر نتیجه امتحان
آخر سال ،هممدرسهایام ،نادر ابراهیمی «آرش
در قلمرو تردید» خودش را برایم تعریف کرد.
نــادر ابراهیمی کوهنورد هم بود و همه طنز و
واقعیتگراییاش را گذاشته بود برای آرش .در
داستان او در پایان آرش از باالی کوه برمیگشت
و خبر میداد که از آن بلندی میان سرزمینها
مرزی نیست.
پیامی بسیار روشن و مترقی و در عین حال
بهترین شیوه برای ننوشتن اسطوره و بالتکلیف
گذاشتن دو طرف جنگی که دو سه هزاره پیش
اتفــاق افتاده .نمیدانم چرا جرات کردم بگویم
من هم آزمایشی کردهام و ناچار شدم بخوانمش.
حسابی زد توی ذوقم که واقعی نیست و من هم
که نمیخواســتم نویسنده شوم ،خیال راحت
انداختمش کنار».
توگوبامجلهاندیشهپویادرمورد
بیضاییدرگف 
چرایی مهاجرتش گفته بود« :من فرار کردهام؛ هم
از بینش مرگبار سنتی و هم از غربی شدن .نمایش
یونانی (بازنمایی یونانی اساطیر ایرانی) عالی است و
برآمده از جهانی که در آن گفتوگو هست؛ چه کار
دارد به سرزمین اهورایی ما که سرزمین تکگویی
است یا در دل خود دزدانه حرف زدن یا همان حرف
با خود را هم نزدن؟»
او در مورد دوری از ایران گفته اســت« :خیال
نمیکنمبهواسطهترکایرانامکانمهمیداشتهام
که از دست دادهام .فیلم و صحنه بله ،اگر راهی به
دلخواهی بود ،ولی پشــیزی نمیارزد به از دست
دادن آنچه من از دست دادم؛ به عمری در نوبت نه
شنیدن،ازکارهایدیگریماندن!استراحتیدادمبه
کسانی که در واقع هم کاری جز استراحت نداشتند

از رگبار تا طرب نامه

مسعودسلیمی -در سالهای میانی دهه هفتاد میالدی و در هنگامه گران شدن نفت ،غرب به ویژه اروپاییها
از این بابت دچار گرفتاری شدند .یکی دو سال پس از این داستان ،در پاریس درس میخواندم ،یادم میآید
ماموران اداره گاز و برق برای وارسی اینکه درجه حرارت از میزان مقرر باالتر نرفته باشد ،به در خانهها میآمدند.
در آن هنگام یکی از خوانندههای فرانسوی ،ترانهای با مضمون «اگر نفت نداریم ،فکر و نظر و فرهنگ داریم» خواند که هنوز هم در زمره
پرطرفدارترین آهنگهای این کشور به حساب میآید .به عبارت دیگر ،آنها ثروت را فقط در زیر زمین ،آن هم در شرایطی که به طور
طبیعی و تصادفی حاصل میشود ،نمیدانند ،بلکه آنچه که با فرهنگ و هنر ،در یک کالم با تفکر انسانها سر و کار دارند را هم بخشی
از ثروت مملکت به حساب میآورند.صدالبته در سایه چنین تدبیری است که راهبران فرهنگ و هنر هر کشوری میتوانند ،مانند حتی
باالتر از منابع طبیعی ،عامل و آفریننده ثروت باشند و صدالبته کار دشوار از همین جا آغاز میشود ،به این معنا ،کشف و حفظ و فرآوری
چنین ثروتی ،آن هم به خاطر مبنای انسانی آن بسیار دشوار خواهد بود .نمونه آن را در کشور خودمان شاهد هستیم؛ عمری است که به
لطف و یمن ثروت طبیعی ،یعنی نفت و گاز روزگار میگذرانیم ،غافل از این که ثروتی هم به نام فرهنگ و هنر و میراث باستانی کشور
وجود دارد که خیلی آسان-چه از سر عمد و چه سهوی -آن را از دست داده و میدهیم .امروز سالروز تولد یکی از بزرگان پهنه فرهنگ
و هنر ایران زمین ،یعنی بهرام بیضایی است؛ اگر قائل به این باشیم که هر انسان جدا از زندگی شخصی خود ،واجد مشخصههایی است
که میتواند و باید قابل نقد و نظر باشد ،بیتردید در مورد استاد بیضایی هم میتوان قائل شد ،اما با نگاهی گذرا به آنچه او در سالهای
عمر گرانقدرش برای فرهنگ و هنر کشور در زمینههای متعدد و متنوع انجام داده ،بدون ورود به جزییات و بحث و نقد آنها به این نتیجه
میرسیم که نگاه سلیقهای ،جناحی ایدئولوژیکی به فرهنگ و هنر ،یکی از ثروتهای کشور را به سوی هجرتی ناخواسته کشانده است .به
مانند استاد بیضایی نهتنها در فرهنگ و هنر که در زمینههای دیگر هم ،نخبگان ایرانی ،در خارج از کشور آنقدر ،قدر میبینند و آنقدر مولد
و ثروتآفرین هستند و میشوند که انگار باید از اصل و نسب ،مال جای دیگری باشند غیر از ایران .بهرام بیضایی آنقدر اثر در زمینههای
گوناگون هنری دارد که ذکر آن در این مختصر نمیگنجد ،اما من او را با اجرای نمایش روحوضی سلطان مار ( )1348شناختم و با وجود
اینکه در نوشتهای در تهرانمصور ،اندکی با ایشان اختالف داشتم ،اما چه باک باعث شد تا امروز کم و بیش ،کارهایش از دور و نزدیک را
دنبال کنم ،مثال «رگبار» فیلمی که هیچگاه از یادم نمیرود و «طرب نامه» که فیلمی از اجرای آن در دانشگاه استفورد .دیدم و دریافتم
به قول معروف هنوز دود از کنده بلند میشود .اما حیف و صدحیف که ما ایرانیها ،داخل کشور از نعمت دیدن و بارها دیدن و شنیدن
و خواندن آثار ایشان باید محروم باشیم ،اما میتوان و باید امیدوار بود ذخایر فرهنگی و هنری و علمی و ...سرانجام روزی به خاک وطن
massoudmehr@yahoo.fr
برگردند؛ عمر بهرام بیضایی بلند باد.

مهاجرت بیضایی  8ساله شد؛

فرا رکردم

و آمدم پی شغلی جای دیگری از جهان و درست
 30سال پس از آنکه از دانشگاه بیرونم گذاشتند
به دانشگاه برگشتم .آخرین اجرای صحنهای من
«افــرا یا روز میگذرد» بود که به دلیل تعمیرات

فیلمشناسی

 سگکشی
سگکشی فیلمی ساخته بهرام بیضایی به سال
 ۱۳۷۸و  ۱۳۷۹خورشیدی است؛ که سال  ۱۳۸۰به
نمایش درآمد .کتاب فیلمنامه سگکشی نیز به سال
 ۱۳۸۰به قلم بیضایی چاپ شدهاست.
فیلمنامه سگکشی را بیضایی تابستان سال۱۳۷۱
نوشت .درباره چگونگی سفارش گرفتن فیلمنامه و
نگارش آن ،بیضایی میگوید :سفارشدهنده کلکی را
که از کسی یا کسانی راجع به کالهبرداریهای مالی
و دا دوستدها و ...شنیده بود تعریف کرد و بعد طرحی
را که بر اساس آن فکر کرده بود در چهار ،پنج سطر
خوانــد ...کلک اصلی خیلی زنده بود ،و طبعا من به
آن برگشتم که به من امکان میداد حقایقی درباره
لیال دختر ادریس پس از جنگ بنویسم؛ یا حتی یک
اشغال معاصر ....من فیلمنامه را نوشتم و نام موقتی
«سگکشی» هم بر آن گذاشتم .او آمد گرفت برد و
خواند و نخواست و کلی هم به من پرید که این صریح
است و اجازه نمیگیرد و گران است و سخت است و....
نوشته روی دستم ماند.
  مسافران
مسافران دهمین فیلم بهرام بیضایی و هشتمین
فیلم بلند سینمایی اوســت که سال ( ۱۳۶۹اواخر
سال سپسین ،کتاب
ســال) و  ۱۳۷۰ساخته شد؛ و ِ
فیلمنامهاش که نوشته فیلمســاز است چاپ شد.
بیضایی تا  ۱۰سال پس از مسافران فیلم بلند نساخت.
طرح فیلمنامه را بیضایی سال  ۱۳۵۴نگاشت .سال
 ۱۳۶۸فیلمنامه مســافران را نوشت که بهار ۱۳۷۱
پیش از نمایش همگانی فیلم در انتشارات روشنگران
چاپ ش د و در چاپهای بعدی عکسهایی از فیلم به
کتاب پیوست شد.
مسافران نخستین بار در دهمین جشنواره فیلم
فجر به سال  ۱۳۷۰به نمایش درآمد .به دلیل اعمال
جرح و تعدیلها و آزارهای متعددی که خود بیضایی بر

آقای بیضایی من و شما بیحسابیم

رامبد خانلری -آقای بیضایی من اولین قرار عاشقانهام را در سینما گذاشتم و عشق آن روزگارم را برای تماشای فیلم «سگکشی»
به سینما بردم .دانشجوی سال اول رشته مهندسی پتروشیمی بودم و زیاد از هنر سر درنمیآوردم .کتاب میخواندم اما فکرش را هم
نمیکردم که روزی نویسنده بشوم و از راه نوشتن زندگیام را بچرخانم .آن روزها آیندهام را در عسلویه میجستم و وقت تماشای فیلم مدام
با خودم تصور میکردم که من و این دخترخانم با هم تشکیل زندگی میدهیم و من بعد از دو هفته کار در عسلویه به خانه برمیگردم
و دو هفته استراحتم را با عشق و عالقه در کنار او زیر سقف خانهمان زندگی میکنم .فیلم که تمام شد دوستم در چشمانم نگاه کرد و
گفت که از من ممنون است چون برای تماشا فیلم بسیار خوبی را انتخاب کردهام .حقیقت ماجرا این بود که انتخابی در کار نبود چون من دانشجوی دانشگاه آزاد
ن را نشان میداد و سینمای دیگر فیلم
اراک بودم و در آن روزگار اراک دو سینما بیشتر نداشت .یکی از این سینماها فیلم «من کی هستم؟» با بازیجکی چا 
«سگکشی» شما را .حق بدهید که فیلم جکی چان برای اولین قرار عاشقانه انتخاب مناسبی نیست .من آن شب «سگکشی» را از روی اجبار انتخاب کرده بودم.
دوستم از من تشکر کرد و گفت عاشق کارهای شماست ،عاشق «باشو غریبه کوچک» ،عاشق «شاید وقتی دیگر» ،عاشق «چریکه تارا» و من تازه فهمیدم که شما
ی را میشناختم .قرار شد دوستم را به خوابگاه برسانم و بعد به خانه خودم بروم .در مسیر سینما تا
چه کسی هستید .من از تمام سینمای ایران فقطامین حیای 
خوابگاه دوستم اینقدر با ولع و اشتیاق از «سگکشی» حرف زد که بعد از رساندن او به خوابگاه دوباره به سینما برگشتم و برای سانس بعد بلیت گرفتم تا فیلم را
ببینم .فیلم را دیدم ،زیاد خوشم نیامد اما مدام به خودم گفتم فیلم خوبی است .من فیلم خوبی را دیدم که دوستش نداشتم .وقتی به خانه برگشتم دوستم زنگ
زد و گفت بعد از رساندن او به کجا رفتهام چون مدام شماره خانه من را گرفته و من جواب ندادهام .گفتم با فالنی بودهام و او گفت که اتفاقا به فالنی هم زنگ زده
و او از من خبر نداشته است .شاید اگر «سگکشی» اینقدر طوالنی نبود اوضاع بهتر میشد و من زودتر به خانه میرسیدم در هر صورت همان رابطهای که را که
فیلم شما داشت آنرا قدرتمند میکرد به واسطه فیلم شما از میان رفت یعنی از میان نرفت اما توی سراشیبی افتاد و من و شما با هم بیحساب شدیم .هر وقت
اسم شما میآید یاد آن شب میافتم .هرکجا که هستید سرتان سالمت و دلتان شاد ،راستی تولدتان هم مبارک.
آن تاکید داشته است ،نمایش فیلم در سال ۱۳۷۱
دچار مشکل شــد و وی نامهای در اعتراض نوشت.
او بــه طور خاص در ایــن نامه به زیانهای روحی و
مالیای که طی سالیان پیش از آن متحمل شده را
یادآور شد و در رد هرگونه اعمال جرح و تعدیل اجبار
شده ،سخن گفت:
«هدف فهرست جدید حذفیهای شما هیچ نیست
جز آنکه مایلید من بگویم ن ه و بتوانید اعالم کنید خود
بیضایی مایل به نمایش فیلم نیست .من میگویم نه
و بر عکس به شما معترضم که چرا حق نمایش فیلم
مرا به وقتش زیر پا گذاشتید؟»
 شاید وقتی دیگر
شاید وقتی دیگر فیلمی سینمایی ساخته بهرام
بیضایی با بازی سوسن تسلیمی و داریوش فرهنگ
به ســال  ۱۳۶۶است که از روی فیلمنامهای به نام

وقت دیگر ،شــاید ...کا ِر بیضایی ساخته شده است.
داستان فیلم درباره مدبر ،گوینده گفتار متن فیلمهای
تلویزیونی،درنماییازیکفیلممستندهمسرشکیان
را در سواری مرد ناشناسی میبیند .با کمک کارگردان
و تدوینگر مرد بیگانه را که عتیقهفروش است و حقنگر
نام دارد میجوید .در دیدار با حقنگر درمییابد که زنی
که در فیلم دیده ویداست که خواهر دوقلوی کیان
و همسر حقنگر است .مدبر به بهانه ساختن فیلمی
درباره آثار عتیقه همراه همکارانش به خان ه حقنگر
راه یافته و از کیان میخواهند که به جمع ایشــان
بپیوندد .کیان پس از دیدار ویدا پی میبرد که پدرشان
در کودکی مرده و مادر نیز کیان را از س ِر تنگدستی
سر راهی گذاشته و او را زن و مردی دیگر پروردهاند.
کیان پس از ترک خانه حقنگر آســوده میشود که
خود را بازیافته است.

شماره 3811

  باشو غریبه کوچک
باشو غریبه کوچک فیلمی است به کارگردانی و
نویسندگی بهرام بیضایی در سال  .۱۳۶۴این فیلم در
سال  ۱۳۶۹پس از پنج سال توقیف بر پرده رفت .این
فیلم سه دهه پس از ساخت در بهار  ۱۳۹۴هم دوباره
اکران شد .بهرام بیضایی در مصاحبهای با «ماهنامه
سینمایی فیلم» درباره چگونگی شکلگیری ایده اولیه
فیلم میگوید که در جریان سالهای جنگ ،هرگاه به
شمال کشور سفر میکرده و پناهندگان و مهاجران
جنگی را که از جنوب کشور بدانجا مهاجرت کرده
بودند ،میدیده؛ از خود میپرسیده که اولین جنوبی
که به شمال آمده ،چه احساسی داشته ،چه افکاری
در ذهن او گذشته ،چگونه حرفهایش را به دیگران
منتقل کرده و چطور با آن محیط سازش پیدا کرده
است؟ وی در همان مصاحبه میگوید که ایده اصلی

ناگهانی و حیرتآور تئاتر شــهر نه در جای خود
که پس از یک ماه و نیم بالتکلیفی در یخبندان
دی و بهمن  1386در تاالر رودکی (وحدت) اجرا
شد! من خود را سیاسی نمیدانم اما هرگز کسی

فیلم «باشو غریبه کوچک» متعلق به سوسن تسلیمی
است که مضمون اولیه فیلم باشو غریبه کوچک را در
طرح کوتاهی ،با بیضایی در میان میگذارد و بیضایی از
او میخواهد که خودش داستان آن را بنویسد .سوسن
تسلیمی داستان کوتاهی مینویسد که تفاوتهایی با
فیلمنامه فعلی داشته و از جمله ،تاکید بیشتری بر
وقایع جنگ جنوب داشت .بیضایی که تصور میکرده
در آن برهه ،نیازی به چنین داستانی نیست ،بر اساس
همان طرح اولیه ،داستان دیگری مینویسد و به کانون
پرورش میدهد که مورد تصویب واقع میشود.
 چریکه تارا
چریکه تارا فیلمی از ساختههای بهرام بیضایی
فیلمســاز ایرانی است .این فیلم که از ساختههای
برجسته وی است پس از انقالب  ۵۷توقیف شد و
هیچگاه به نمایش عمومی در نیامد .این نخستین
فیلم توقیفی پس از انقالب و نخستین فیلم ایرانی
در فستیوال کن است .چریکه تارا در بخش «نوعی
نگاه» سال  ۱۹۸۰در این فستیوال به نمایش درآمد.
بیوهزنی به نام تارا (سوســن تسلیمی) همراه دو
کودک کمسن و سالش (گلبهار اسالمی و قربانعلی
فالحــی) از ییالق به کومهاش بازمیگردد .در راه
میشنود که پدربزرگش مرد ه و در جاده جنگلی به
مردی غریب (منوچهر فرید) برمیخورد که جامه
تاریخی پوشیده و شتابان میگذرد .تارا میان میراث
پدربزرگ شمشیری مییابد که نمیداند با آن چه
كند؛ تارا میکوشد شمشیر را به جای داس درو به
کار گیرد؛ اما شمشــیر به این کارها نمیآید و تارا
آن را بــه رودخانه میاندازد .تارا از نو مرد تاریخی
را ،که ســرداری از تبار جنگجویان منقرض شده
است ،میبیند ،که از آنها جز شمشیر پدربزرگ هیچ
نشانی نماند ه است .مرد تاریخی ناپدید میشود و
تارا در موقع جزر دریا شمشــیر را مییابد و آن را
به مرد تاریخی میدهد؛ اما او که عاشــق تارا شده
است قادر نیست به دنیای خود بازگردد.

را هم از برداشت سیاسی آثارم باز نداشتهام؛ و مگر
شغل من بازداشتن مردم از تفسیر سیاسی است؟
اما از طرفی موکول کردن ارزش هر اثری به جنبه
سیاسی به نظرم نادرست است .ارزشها متغیرند
و در همین سینمای خودمان من گاهی فیلمی
را تحسین کردهام که از نقطهنظر فکری نفیاش
میکردهام.
خیالنمیکنمازدوستانمدورموخیالنمیکنم
دوستی مرزی دارد .سال گذشته خانمی از تهران
برای من شالگردنی فرستاد که با دست خودش
بافته بود .امیدوارم بداند که به یادش هستم و اما
دستاورد .همانم که بودم .مینویسم ،به همان زبان
و فرهنگ خودم یعنی سرزمینی که با خودم آوردهام
و هر از گاهی که دست دهد الیههای فرهنگی ایران
را معناشناسی میکنم آنطور که میفهمم .دور
و برم مهربانی موج میزند و تشــنگی است برای
گفتوگو در خودشناسی فرهنگی و تاریخی .اینجا
خارج از درس موظف دانشگاهی و جلسات فوق
برنامهفارسی،توانستمباپشتیبانی«مرکزمطالعات
ایرانشناسی دانشگاه استنفورد»« ،جانا و بالدور»
را روی صحنه ببرم .ســایهبازی؛ هنری که هفت
قرن پیش از ما گم شد و اگر این هم میخواست
در قالبهای مالوف باشد اصال باید نمیبود و پا به
هستینمیگذاشت.
ش رساندم آنجا حتی فکر هم
کاری که به انجام 
نمیکردم و با کم و بیشی که در ایرانیان پراکنده
دیگر جهان میشناسم شاید هیچ کجای دیگر
هم احتمال اجــرای آن نبود .خیلی رویایی بود.
در غیبت هفت قرن تجربهای که از ما دریغ شده،
داوطلبانی جمع شدند تا همه چیز را از درون این
فرهنگ و از نو خلق کنیم .دو بازیگر /خواننده زن
و مرد ،دو نوازنده و پنج پیکرکباز« .جانا و بالدور»
طومار سایهبازی که در چهار دهه دو بار بازنگری
کرده بودم ســرانجام نهایی شد و به چشم آمد و
دیدیم که پس میشود و من بار سنگینی را زمین
گذاشتم .همچنین و به دنبال همین و این بار در
یکی از تاالرهای استنفورد ،روخوانی دونفرهای از
«آرش» نشــان دادیم ،با دو بازیگر /خواننده زن و
مرد و باالخره پس از بیش از پنج دهه ،صدای این
برخوانی درآمد و من مطمئن شدم که اولین تصورم
از اجرای آن وقت نوشتنش ،خیاالت نبوده است و به
خوبی شدنی است .خوشحالم تجربهای که راهی به
یدادند اینجا اتفاق افتاد و امیدوارم ضبط اینها
آن نم 
به دستتان برسد».

  کالغ
کالغ فیلمی از بهرام بیضایی با بازی حســین
پــرورش ،منوچهر فرید و پروانه معصومی اســت
ساختن فیلم
که -پس از کوشــش نافرجام برای
ِ
حقایق درباره لیال دختر ادریس -در سال ۱۳۵۵
ساخته شد .در خالصه داستان فیلم آمده :اصالت
(حسین پرورش) در جستوجوی موضوعی برای
ساختن یک برنامه تلویزیونی است که یک آگهی
در روزنامه عصر میبیند که نوشــته دختر جوانی
گم شده و یابنده با نشانی مندرج در آگهی تماس
بگیرد .عکس دختر گمشــده به نظر اصالت آشنا
میآید و میکوشــد به یاد آورد که او را کجا دیده
است .شبهنگام آسیه (پروانه معصومی) به دوره
هفتگی همکاران میرود و موضوع دختر گمشده
را به طور شــوخیآمیز به میان میآورد .آســیه
آموزگار مدرسه کر و اللهاست و در منزل خاطرات
خانواده اصیل و

مادرشوهرش را مینویسد ،که از
متجددی بوده است .اصالت به نشانی داده شده در
آگهی میرود و متوجه میشود که نشانی مربوط
به سی سال پیش است .آسیه نیز به موضوع دختر
گمشده عالقه نشان میدهد .همکاران اصالت موفق
میشوند با یک تلفن دروغین او را به تهیه گزارشی
از آلودگی هوا بکشانند.
بازگفتن خاطراتش آسیه را به دورهای
مادر در
ِ
دور میبــرد ،به دیدار جاهــا و مردمی که دیگر
نیستند .مادر در جوانی نامزدش را از دست داده و
به ازدواجی کوتاه و بیعشــق تن در داد ه و اصالت
را ،که فرزندخواندهاش اســت ،در شــلوغی زمان
جنگ در بیمارستان یافته است .چندی بعد مادر با
شنیدن خبر دروغ پیدا شدن دختر گمشده منقلب
میشو د و آسیه که بو برده که همه این مسایل با
هم مربوط است به جستوجو میپردازد و در اتاق
مادر عکس دختر گمشده را مییابد و میفهمد که
گمشده همانا جوانی مادر است.

سال چهاردهم سه شنبه  5دی 1396
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رييس كميته ارتباطات كميسيون صنايع:

نخست

اختالل در تلفنهمراه هنگام وقوع زلزله ميتواند
بحران ديگري ايجاد كند
رييس كميته ارتباطات كميسيون صنايع مجلس گفت :سيستم مخابراتي
كشــور امكان فراهمآوري زيرســاختها و ظرفيت چنــد برابري در ترافيك
تلفنهاي همراه را دارد اما چون زلزله قابل پيشبيني نيست انجام اين كارها
هزينهبر است.
رمضانعلي سبحانيفر درباره اينكه اختالل تلفنهمراه هنگام وقوع حوادثي
مانند زلزله چه آسيبهايي را ميتواند به دنبال داشته باشد ،گفت :مانند بحران

گروه فناوری -وزير ارتباطات چندي پيش
با تاكيد برضرورت صيانت از حريم شــخصي
مــردم در نگهداري از اطالعات مشــتركين،
خطاب به معاونانش گفت :مواردي مشــاهده
شده از جمله اينكه شخصي هنگام ورود به شهر
جديدي اطالعات شهرســتان براي او پيامك
ميشود كه اين موضوع ممكن است نشانهاي از
افشاي اطالعات برخي از مشتركين باشد.
اين در حالي است كه با وجود ارائه اطالعات
كاربران از ســوي اپراتورها به شركتهاي غير
و تاييد آن توسط وزير ارتباطات ،معاون وزير
ارتباطات ميگويد :هنوز در اينباره چيزي ثابت
نشده است اما شواهد نشان ميدهد كه برخي
اطالعات به مشتركين پيامك ميشود كه اين
شائبه را ايجاد كرده است.
گاليه از پيامكهاي تبليغاتي مدت زيادي
اســت كه باعث آزار كاربران تلفنهمراه شده
اســت و اين پيامكها از سوي شركتها با در
اختيار داشــتن اطالعات افراد از جمله سن،
جنسيت ،شهر و محل سكونت و ...به تناسب
اين اطالعات و خصوصيات هر فرد ،تبليغاتي را
برايشان ارسال ميكنند .صرفنظر از مزاحمت
پيامكهاي ارسالي متعدد ،در اختيار داشتن
اطالعات هر كاربر نقض حريم خصوصي تلقي
ميشود كه دولتهاي ديگر اقدامات سلبي را
در مقابل اپراتور خاطي انجام ميدهند.
 برخورد شديد با متخلفان
حسين فالحجوشقاني ،معاون وزير و رييس
ســازمان تنظيم مقررات ارتباطات در اينباره
گفت :اين موضــوع را پيگيري خواهيم كرد.
در اين زمينه شخص وزير دستور دادهاند و ما
پيگير اين مساله هستيم.
وي گفت :هنوز در ايــن باره چيزي ثابت
نشده است اما شواهد نشان ميدهد كه برخي
اطالعات به مشتركين پيامك ميشود كه اين
شائبه را ايجاد كرده است.
معاون وزير ارتباطات افــزود :اما درباره
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زلزله اين مساله هم ميتواند يك بحران ديگري را ايجاد كند .به نظر ميرسد در
ساعات اوليه وقوع زلزله  ۵۰درصد كشور براي برقراري ارتباط فعال ميشوند و
اين ارتباطات در نقطهاي كه زلزله رخ داده متمركز ميشود.
وي تصريــح كرد :عالوه بر مردم ،دســتگاهها و مســووالن هم براي نحوه
امدادرساني و كمك به ناچار از خطوط تلفنهمراه استفاده ميكنند و همين
مساله حجم ترافيك سنگيني را ايجاد ميكند.
اين عضو كميسيون صنايع مجلس درباره اينكه آيا زيرساختهايي را ميتوان
براي جلوگيري از اين مساله فراهم كرد؟ گفت :امكان فراهمآوري زيرساخت وجود
دارد در واقع كل كشور به ظرفيت چند برابري مجهز ميشوند كه تا اتفاقي رخ
نداده قابليت استفاده از اين تجهيزات و ظرفيتها وجود ندارد.

رييس كميته ارتباطات كميسيون صنايع مجلس همچنين به ايسنا بيان
كــرد :همانطور كه ميدانيم در مناســبتهاي مختلف كه ترافيك خطوط
ارتباطي وجود دارد سيستمهاي سياري پيشبيني ميشود كه بتوانند ارتباطات
را تسهيل كنند اما با توجه به اينكه زلزله قابل پيشبيني نيست امكان برقراري
چنين سيستمهايي هزينهبر است.
سبحانيفر در ادامه بيان كرد :خوشبختانه سيستم مخابراتي كشور به گونهاي
است كه تا كمتر از  ۲۴ساعت پس از وقوع چنين حوادثي امكان عادي شدن
شرايط در خطوط ارتباطي وجود دارد اما شايد بهتر باشد آموزشهاي الزم به
مردم داده شود تا به نحو مطلوبتري از تلفنهاي همراه استفاده كنند و امدادگران
بتوانند بيشتر تماس برقرار كرده و شرايط را تحت كنترل درآورند.

اظهارات جهرمی درباره افشای اطالعات کاربران رد شد؛

رییس در مقابل وزیر!

اينكه اين موضوع ســاماندهي شده است يا
اپراتورهــا اين كار را انجام دادهاند به چنين
نتيجهاي هنوز نرسيدهايم كه اگر در اينباره
به قطعيت برسيم با متخلفان برخورد شديد
خواهيم كرد.
رييس رگوالتوري تاكيد كرد :ممكن است
اين موضوع بدون اطالع اپراتورها نيز باشد كه
در حال بررسي موضوع هستيم.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1395/11/12 -139560318019006532هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای سیاوش تندرو لمر فرزند محمدقلی به شماره شناسنامه  44صادره از تالش در ششدانگ یک
باب خانه و محوطه به مساحت  1588/96مترمربع پالک فرعی  1156از  79اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  279واقع در قریه لمرعلیا بخش  27گیالن خریداری از مالک رسمی آقای محمدقلی تندرو لمر محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/9/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/10/5 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم نام :بانک انصار ثبتشده به شماره  374538طبق وکالتنامه  14330مورخ
 1393/3/31با مدیریت آقای رحمتاهلل کریمی نشــانی :استان چهارمحال و بختیاری -شهرستان شهرکرد-
شهرکرد -خیابان شریعتی -جنب دفتر امام جمعه نبش کوچه  51ساختمان بانک انصار
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم
 -1نام :ثریا نام خانوادگی :موالیی نام پدر - :نشانی :مجهولالمکان
 -2نام :محمدرضا نام خانوادگی :موالیی نام پدر - :نشانی :مجهولالمکان
 -3نام :سیاوش نام خانوادگی :موالیی نام پدر - :نشانی :مجهولالمکان
 -4نام :یوسف نام خانوادگی :موالیی نام پدر - :نشانی :مجهولالمکان
محکوم به:
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه  9609973810900777محکوم
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  300000000ریال به نحو تضامنی به انضمام مطلق خسارت دادرسی و
حقالوکاله وکیل طبق تعرفه (هزینه دادرسی مبلغ  11354000ریال) و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک
مورخ  96/5/1لغایت اجرا (بالمناصفه) در حق محکومله مبلغ  15000000ریال نیم عشر دولتی.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی)  -2ترتیبی برای پرداخت
محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه
اموال منقول و غیرمنقول ،به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست
اعســار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت میشود (مواد  8و  3قانون نحوه
اجــرای محکومیت مالــی  -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از
ق.م.ا
اجــرای حکــم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد(ماده  34قانــون اجرای احکام مدنی و ماده  20
و مــاده  16قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشــود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی .)1394
سعدان حسنزاده -مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرستان شهرکرد
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی
تجدیدنظر خواه بانک انصار با مدیریت آقای رحمتاله کریمی دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت شما
نسبت به دادنامه شــماره  9609973810400749در پرونده کالسه 960216ح 4/تقدیم که طبق موضوع
ماده  73و  346قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهولالمکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل
لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگــردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید .در غیر این صورت پس از
انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.
ربیعی -مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای منتشره درجراید بدینوسیله به اشرف فلندرآبادی که مجهولالمکان میباشد ابالغ میشود
طبق اجرائیه صادره از 159درپرونده کالسه 960242به موجب دادنامه شماره 9609977503600516مورخ
1396/5/31صادره از شعبه 159محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  95/000/000ریال بابت اصل خواسته
دوفقره چک به شــماره  862113مورخ  96/3/2و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ
 96/3/2لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ  3/005/000ریال بابت خســارت ناشــی از هزینه دادرسی
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله بدوی در حق محکوم له میباشــد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز
هزینههای اجرائی بر عهده محکوم علیه میباشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباشد
لــذا مفــاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73آ.د.م و مــاده  9قانون اجرای احکام مدنی دریکی از
جراید کثیراالنتشــار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام
گــردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نســبت به اجــرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه
اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -50339شعبه 159شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای سجاد رستگار که مجهولالمکان میباشد
ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 9609977504401129صادره از شــعبه  172درپرونده شماره
960587محکوم به یک فقره چک عهده بانک سپه شعبه جنت به شماره و تاریخ و مبلغ -96/3/17-032928
 63/000/000ریال به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 63/000/000ریال بابت اصل خواســته و مبلغ  2/065/000ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یومالوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له آقای سعید
عظیمی یزدی و نیم عشر دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد
اجرائیــه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات باهزینه
اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -50338شعبه  172شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

 فروش سيمكارتهاي فعال در بازار
به نام خارجيها
حســين فالحجوشــقاني معــاون وزيــر
ارتباطــات و فناوري اطالعــات با بيان اينكه
اغلب سيمكارتهاي فعالي كه در بازار به فروش
ميرســند به نام خارجيهاست ،گفت :عمده
سيمكارتهاي ثبت شده به نام خارجيها كه
به عنوان سيمكارت فعال فروخته ميشود در

كارهاي خالف مورد استفاده قرا ميگيرد.
به گزارش فــارس،وي ادامه داد :كمترين
تخلفات از طريق سيمكارتهاي فعال ،قاچاق
ترافيك است كه بهطور ماهانه با هفت تا هشت
هزار ســيمكارت فعال در كار قاچاق برخورد
ميشــود و عالوه بر اين تخلــف امكان بروز
تخلفهاي ديگري نيز وجود دارد.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات

آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه خانم فاطمه آذریان مقدم که مجهولالمکان
میباشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 9609977504401189صادره از شعبه  172درپرونده
شماره 960791محکوم به پرداخت مبلغ  38/000/000ریال بابت اصل خواسته چک شماره  6075423مورخ
 1396/03/20ومبلغ  1/420/000ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت
یومالوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له آقای مرتضی جالیری و نیم عشر دولتی شدهاید
ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت
دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -50337شعبه  172شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای قبلی به خانم مریم عامل عیدی فعال مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد در مورد دادخواست
عباس احسان پور به طرفیت شما به خواسته مطالبه خسارت به موجب حکم شماره 9609977504400711در
پرونده کالســه  960470محکوم شدهاید به پرداخت مبلغ  8/500/000ریال اصل خسارت و مبلغ بابت افت
قیمت خودرو ومبلغ  1/500/000ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و مبلغ  845/000ریال بابت تمبر دادرسی
بابت اصل خواسته در حق خواهان راصادر مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی واز
تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مالف -50336شعبه  172شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهها آقایان سید سعید صالحی و عباس صفدری گوکانی و
تیمور علی زاده بند که مجهو لالمکان میباشند ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره9609977504400908صادره
از شعبه 172درپرونده شماره960250محکوم به پرداخت تضامنی مبلغ 20/000/000تومان بابت اصل خواسته یک
فقرهچکبهشمارهوتاریخ 95/10/25-593/565074/25عهدهبانکملتومبلغ 568/000تومانبابتهزینهدادرسی
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  95/10/25الی یوم االداء که بر مبنای نرخ
تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له آقای مهدی شعبانی و نیم عشر دولتی
شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -50335شعبه  172شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای قبلی به علیاصغر کریمی فعال مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد در مورد دادخواست مجید
خطیبزاده نسری به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977504400647در
پرونده کالســه  172/960353پرداخت مبلغ  80/000/000ریال اصل خواســته و مبلــغ  2/360/000ریال
هزینه دادرســی و مبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت درج آگهی روزنامه وپرداخت خســارت تاخیر تادیه از
تاریخ سررســید لغایت یومالوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان راصادر مراتب بدینوسیله
در روزنامــه درج میگردد رای صادره غیابی واز تاریــخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی
در این شورا است.
مالف -50334شعبه  172شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای جعفر باغستانی که مجهولالمکان میباشد
ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 9609977504400871صادره از شــعبه  172درپرونده شماره
960344محکوم به پرداخت مبلغ 31/700/000ریال بابت 3فقره چک به شمارههای  94/12/21-671299به
مبلغ  10/000/000ریال و  10/000/000 – 94/9/11 -22870ریال و  11/700/000-95/1/25-67130ریال
جمعا به مبلغ  31/700/000ریال عهده بانک صادرات شعبه امام خمینی بابت اصل خواسته و مبلغ 2/600/000
ریال هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید الی
یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم شــاخص بانک مرکزی در حق محکوم له آقای حســین رحمانی و نیم عشر
دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در
غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -50333شعبه  172شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای قبلی به مرتضی علی ساری فعال مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد در مورد درخواست رجب
خاکشورتیرگانی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977503301042در
پرونده کالسه  960442پرداخت مبلغ  15/000/000تومان محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج
میگردد رای صادره غیابی واز تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است .
مالف -50332شعبه 150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای قبلی به حامد نوریزاده فعال مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد در مورد درخواست حسن
شیخزاده کرمانی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9609977503301030در
پرونده کالســه  960690پرداخت مبلغ 29/720/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  760/000ریال هزینه
دادرسی و مبلغ  45/000تومان هزینه آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یومالوصول
محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی واز تاریخ درج در روزنامه
در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مالف -503310شعبه 150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای قبلی به زهرا غفاریان چوبدار فعال مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد در مورد درخواست
حسن قاسمیان بقمچ به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977503301065
در پرونده کالسه  960659پرداخت مبلغ  3/500/000تومان بابت اصل خواسته ومبلغ  91/500تومان بابت
هزینه دادرســی و  45/000تومان هزینه آگهی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید لغایت
یومالوصول محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی واز تاریخ درج
در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مالف -50330شعبه 150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای قبلی به اکبر تقوی یامچلو فعال مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد در مورد درخواست صادق رجب
پورصنعتی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره9609977503301060در پرونده کالسه
 960728پرداختمبلغ30/000/000ریالبابتاصلخواستهومبلغ 770/000ریالبابتهزینهدادرسیو 45/000تومان
هزینه آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یو مالوصول محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در
روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی واز تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مالف -50329شعبه 150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

راديويــي گفت :ايــن موضوع در جلســات
كميســيون تنظيم مقررات ارتباطات بررسي
شــده و در چارچوب قوانيــن موجود اعمال
محدوديتهايي براي مديريت اين موضوع در
دستوركار اســت .وي خاطرنشان كرد :عالوه
بر اين اپراتورهــاي موبايل موظف به برخورد
با دفاتر متخلف در زمينه فروش ســيمكارت
فعال هســتند و در اين باره با دفاتر متعددي
نيز برخورد و دفاتر متخلفان مسدود شده است
اما با وجود اين برخوردها هنوز اين تخلف در
بازار ديده ميشود.
 مشتركين سيمكار تهاي احتمالي
اضافي را بسوزانند
وي از مشتركين موبايل خواست در سامانه
 mobilecount.cra.irتعداد سيمكارتهاي
ثبتشــده به نام خود را بررسي كنند كه در
اين سامانه تعداد سيمكارت بدون ذكر شماره
سيمكارت اعالم ميشود.
فالح گفت :مشتركين بايد سيمكارتهاي
احتمالي اضافي را بسوزانند و اين زحمتي است
كه متخلفان بر گردن مردم انداختهاند.
فالح دربــاره اظهارات اخير وزير ارتباطات
مبنــي بر ضرورت صيانت از حريم شــخصي
مــردم در نگهداري از اطالعات مشــتركين
موبايل گفت :مواردي مشــاهده شده از جمله
اينكه شــخصي هنگام ورود به شهر جديدي
اطالعات شهرســتان براي او پيامك ميشود
كه اين موضوع ممكن است نشانهاي از افشاي
اطالعات برخي مشتركين باشد.
وي گفــت :اما درباره اينكــه اين موضوع
ساماندهي شده اســت يا اپراتورها اين كار را
انجام دادهاند به چنين مطلبي نرسيدهايم كه
اگر در اين باره به قطعيت برســيم با متخفان
برخورد شديد خواهيم داشت.
وي گفت :ممكن است عدهاي بدون اطالع
اپراتور سوءاســتفادههايي كرده باشند كه در
حال بررسي هستيم.

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شــماره  139660319012003368هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي آقاي داود علیزاده شریفآبادی فرزند حسن به شماره شناسنامه  2صادره از سیرجان در ششدانگ
یک قطعه باغ به مساحت  1768/71مترمربع پالک  3فرعی از  6531اصلی واقع در بخش  37کرمان به آدرس
ســیرجان محمودآباد حسین صفر نرسیده به دولتآباد کفه خریداری از مالک رسمی ماه بیبی حمزه پور
محرز گرديده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود در
صورتي كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/10/05 :تاريخ انتشار نوبت دوم1396/10/20 :
2883مالف -عباس ملکی -رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهی ابالغ اجرائیه
آگهی ابالغ اجرائیه کالســه 9600384 :علیه متعهد :جعفر حشــمتی رفسنجانی و علی اسمعیلی ترشابی و امیر
بلوردی -متعهد له :پست بانک بدینوسیله به جعفر حشمتی رفسنجانی ،نام پدر :قاسم ،شماره شناسنامه،1393 :
شــماره ملی ،3178794166 :متولد ،1356/3/10 :به نشانی :سیرجان بلوار سید جمالالدین کوچه  8پالک 4
و به علی اســمعیلی ترشابی ،نام پدر :منوچهر ،شماره شناســنامه ،856 :شماره ملی ،3051392510 :متولد:
 ،1363/3/28به نشانی :سیرجان خیابان ولیعصر کوچه  4پالک  2و به امیر بلوردی ،نام پدر :محمدرضا ،شماره
شناسنامه ،3060089361 :شماره ملی ،3060089361 :متولد ،1369/6/3 :به نشانی :سیرجان خیابان ابوریحان
خیابان برزخ کوچه  2بدهکاران پرونده کالســه  139604019067000366/1که برابر گزارش 96003881
شــناخته نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر قرارداد بانکی  94845964527مورخه  1394/9/15بین شما و
پســت بانک شعبه ســیرجان مبلغ  280000000ریال بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار
درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح
میباشد لذا طبق ماده  18/19آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر میگردد ظرف
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
صالح آزادی -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان
آگهی ابالغ اجرائیه
آگهي ابالغ اجرائيه كالســه 9600240 :عليه متعهد :مرتضي شاهمرادي فريدوني و اعظم آذرپيرا و صديقه
پورسيديحيي-
متعهدله :ســپه بدينوسيله به خانم صديقه پورسيديحيي ،نام پدر :سيدرضا ،شماره شناسنامه ،4 :شماره ملي:
 ،3071536232متولد ،1341/02/09 :به نشاني :سيرجان حجتآباد و به آقاي مرتضي شاهمراديفريدوني،
نام پدر :محمد ،شماره شناسنامه ،141 :شماره ملي ،3071446160 :متولد ،1361/04/09 :به نشاني :سيرجان
روستاي باســفهرجان كوچه سعدي بدهكار پرونده كالسه  9600240كه برابر گزارش  96003797شناخته
نگرديدهايد ابالغ ميگردد كه برابر قرارداد بانكي  188701654مورخ  1386/04/17بين شــما و بانك سپه
شعبه سيرجان مبلغ  45229089ريال اصل طلب و مبلغ  9863867ريال بابت سود و مبلغ  12487535ريال
بابت خسارت تاخير تاديه و مبلغ  280ريال بابت خسارت تاخير روزانه بدهكار ميباشيد كه بر اثر عدم پرداخت
وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين
اجرا مطرح ميباشد لذا طبق ماده  18/19آييننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ ميگردد از تاريخ
انتشــار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محســوب است فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر ميگردد
ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آگهي ديگري
عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
 3019م الف -صالح آزادي -مسئول واحد اجراي اسناد رسمي سيرجان
آگهی ابالغ اجرائیه
آگهي ابالغ اجرائيه كالســه 9400044 :عليه متعهد :محمدرضا پورشهســواري و عيســي عباســلو و فيروز
شهسواريپور-
متعهدله :ســپه بدينوسيله به بدهكار پرونده كالسه مذكور كه برابر نامه  139604919067002823مورخ
 1396/09/21شــناخته نگرديدهايــد ابالغ ميگردد كه برابر ســند قرارداد شــماره  189094986مورخ
 1390/10/22متعهد :محمدرضا پورشهســواري و عيسي عباسلو و فيروز شهسواريپور مبلغ 106451984
ريال به شرح :مبلغ  84500000ريال اصل طلب و مبلغ  17005548ريال سود و مبلغ  4946436ريال خسارت
تاخير تاديه و مبلغ  555ريال خســارت تاخير روزانه بدهكار ميباشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار
درخواســت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح
ميباشد لذا طبق ماده  18/19آييننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ ميگردد از تاريخ انتشار اين
آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر ميگردد ظرف مدت
ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي
طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
 3028م الف -صالح آزادي -مسئول واحد اجراي اسناد رسمي سيرجان
آگهی ابالغ اجرائیه
آگهي ابالغ اجرائيه كالســه 9400063 :عليه متعهد :معصومه ايراننژادپاريزي و ســكينه عيسيپور و محمد
جانيپور-
متعهدله :ســپه بدينوسيله به بدهكار پرونده كالسه مذکور كه برابر نامه  139604919067002825مورخ
 1396/09/21شــناخته نگرديدهايــد ابالغ ميگردد كه برابر ســند قرارداد شــماره  188505234مورخ
 1385/06/20متعهد :معصومه ايراننژادپاريزي و ســكينه عيسيپور و محمد جانيپور -متعهدله :سپه مبلغ
 85955862ريال به شرح :مبلغ  50000000ريال اصل طلب و مبلغ  13854166ريال سود و مبلغ 22101696
ريال خسارت تاخير تاديه و مبلغ  1918ريال خسارت تاخير روزانه بدهكار ميباشيد كه بر اثر عدم پرداخت
وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين
اجرا مطرح ميباشد لذا طبق ماده  18/19آييننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ ميگردد از تاريخ
انتشــار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محســوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر ميگردد
ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آگهي ديگري
عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
 3029م الف -صالح آزادي -مسئول واحد اجراي اسناد رسمي سيرجان

خبر

روباتها احترام به حريم شخصي انسانها را
ميآموزند
محققان در حال ارائه آموزشهاي ضروري به روباتها هستند
تا آنها بياموزند چگونه به حريم شخصي انسانها احترام بگذارند
و فاصله ضروري را با افراد حفظ كنند.
ارتقاي فهم و درك روباتها توسط پژوهشگران موجب ميشود
آنها حين تعامل با انســانها برخوردي با كســي نداشته باشند و
گفتوگو و همراهي با هر شــخصي را به شــكلي محترمانهتر و
مناسبتر انجام دهند.
محققان دانشگاه ملي سانخوان در آرژانتين ميگويند در جريان
تعامالت مختلف با هر فردي ،وي حريم شخصي خاص خود را دارد
كه بايد توسط ديگران محترم شمرده شود.
اين حريم بر حسب موقعيت و وظايف برنامهريزي شده ،توقعات
فرهنگي ،اولويتهاي فرد ،شرايط اجتماعي و ...متفاوت است.
به گزارش مهر به نقل از آســين ايج ،به گفته اين دانشمندان
روباتها بايد به حريم شخصي انسانها احترام بگذارند تا به تدريج
در جامعه انساني پذيرفته شوند لذا سيستمهاي كنترلي جديدي
براي آنها طراحي شده كه تحركات و تعامالت روباتها را با دقت
بيشتري تنظيم ميكند.
براي طراحي سيستم يادشده از الگوي تعامل يك رهبر و افراد
تابع وي در محيطهاي مختلف الگو گرفته شــده و انتظار ميرود
برنامهنويســيهاي ضروري و اقدامات سختافزاري در اين زمينه
ظرف چند ماه آينده انجام شود.

تالش  ۱۰۰گروه هكري دولتي براي سرقت
اطالعات حكومتي انگليس
نهادهاي اطالعاتي انگليس مدعي شدهاند رد  100گروه هكري را
كه قصد سرقت اطالعات حساس حكومتي را دارند ،زدهاند.
سياران مارتين مدير مركز ملي امنيت سايبري انگليس ))NCSC
به ســانديتايمز گفت :گروههاي هكري از روسيه ،چين ،كره شمالي
و ايران با لشــكر هزار نفري در تالشــند با سرقت ديتاي حساس به
اقتصاد انگليس ضربه بزنند.
وي در مصاحبه خود مدعي شــد زيرســاختها و سيستم مالي
انگليس در خطر قرار دارد.
به گزارش خبرآنالين ،سياران گفت :از ابتداي سال ميالدي جاري
بيش از  750حمله ســايبري را از ســوي اين كشورها دفع كرده كه
در اين حمالت ســعي كردهاند از اطالعات ســرقتي و ديتاي جعلي
استفاده كنند.
پس از آســيب سيستمهاي بهداشت و درمان انگليس از باجافزار
واناكراي ،دولت اين كشــور حساسيت خود را دوچندان كرده است.
در آن حمله  48بيمارســتان در انگليس و اســكاتلند آسيب ديده و
برنامههاي پزشكي خود را به تعويق انداختند.
انگليس گناه را به گردن كرهشمالي انداخت و آنها نيز در جواب،
اظهارات انگليس و آمريكا را مضحك خواندند.

آگهی اجراییه
مشــخصات محکوم له /محکوم لهم نام :محمود نامخانوادگی :قویدل مالســرائی نام پدر :غالم نشــانی :اســتان
گیالن -شهرســتان رشت -شهر رشت -رشتیان -خیابان شــهید رجایی -کوچه احمد مصیبی -ساختمان محمد
پارسا -طبقه 1
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم
نام :رخساره نام خانوادگی :محمدپور نام پدر - :نشانی :گیالن -رشت گلسار خیابان  126پ 8
مشخصات نماینده یا قائممقام قانونی محکومله /محکوم علیه
محکوم به:
به موجب درخواســت اجرای حکــم مربوطه به شــماره  9610091324201219و شــماره دادنامه مربوطه
 9609971324200638محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ  15/000/000ریال (پانزده میلیون ریال)
بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ  342/500ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
( )1396/5/1لغایت اجرای حکم در حق محکومله .چنانچه محکو م علیه در فرجه قانونی مدلول حکم را اجرا ننماید
وفق مقررات هزینه اجرایی از وی اخذ میگردد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی)  -2ترتیبی برای پرداخت
محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قیمت همه اموال منقول و
غیرمنقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست
محکوم له بازداشت میشود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 .)1394خودداری محکوم علیه از
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد(ماده  34قانون
ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری
اجرای احکام مدنی و ماده  20
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود( .ماده  21قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه يا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی .)1394
5777مالف -مریم آذری خجسته -مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف رشت
سهراب حسینجانزاده -قاضی شورای حل اختالف رشت
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان خانم فريبا برخورداري دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي محسن مسرور به خواسته الزام به تنظيم
ســند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه  9509982667200447شعبه  4دادگاه عمومي
حقوقي شهرستان مالرد ثبت و وقت رسيدگي مورخ  1396/12/6ساعت  9تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ نشر آگهي به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مالف 4989 :شفاعي – منشي دادگاه حقوقي شعبه  4دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مالرد
استان تهران -شهرستان مالرد -جاده مالرد ـ بلوار رسول اكرم
آگهی ابالغیه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای حسین شیرخانی فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست
آقای احمد اگاهی نســب علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شــماره  9609977516100669در
پرونده کالســه  262/960448به حکم بر محکومیت خوانده (حسین شیرخانی) به پرداخت مبلغ 26/000/000
ریال بابت اصل خواسته و جبران (پرداخت) خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 94/12/29
الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ  780/000ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 450/000
ریال جهت تودیع هزینه درج آگهی در حق خواهان (احمد آگاهی نسب) صادر و اعالم میدارد محکوم شدهاید
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل
واخواهی در این شورا است .
مالف -41180منشی شعبه  262شورای حل اختالف مجتمع شماره  5شهرستان مشهد
آگهی ابالغیه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای محمد برزگر یردوقی فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست
آقای حسن حسینی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره  9609987509800304در پرونده
کالسه  960305به پرداخت مبلغ نه میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ  2/620/000ریال بابت هزینه دادرسی
و درج آگهی روزنامه در حق خواهان محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره
غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مالف -41171منشی شعبه  259شورای حل اختالف مجتمع پنج شهرستان مشهد
آگهی موضوع کد  914مجموعه بخشنامههای ثبتی
برابر درخواســت وارده شــماره  1396/9/30-25/96/1736اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تربت جام به
عنوان متولی موقوفه نصراهلل صارم کاللی مبنی بر تهیه نقشه و تعیین متراژ ششدانگ پالک  – 51اصلی بخش 15
مشــهد موسوم به عرب آباد در روز چهارشنبه مورخه  1396/10/13ساعت  9:30صبح در محل انجام خواهد
شــد ؛ لذا با عنایت به مشــخص نبودن آدرس مالکین مشاعی و مجاورین بدینوسیله مراتب در اجرای کد 914
مجموعه بخشنامههای ثبتی جهت اطالع مجاورین و مالکین مشاعی آگهی گردد تا چنانچه هریک از مجاورین و یا
مالکین مشاعی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ملک مذکور حقی برای خود قائل میباشند؛ در موعد مقرر در
محل وقوع ملک حضور یابند .بدیهی است عدم حضور مانع از انجام عملیات تعیین طول و متراژ و صدور سند
به نام متقاضی نخواهد بود.
د
مالف -730علی حیدری دشت بیاض -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک صالح آبا 
آگهی ابالغ اجرائیه
محکوم له /محکوم لهم :شرکت تعاونی میزان در حال تصفیه به نشانی :مشهد ،نبش میدان جانباز
محکوم علیه /محکوم علیهم ها -1 :علی دادفر فرزند غالم حسن به نشانی عبدالمطلب  30پالک  -2 71فرشته
رجایی فرزند محمد علی به نشانی اندیشه  42پالک  -3 12مهدی یخکشی فرزند محمد جعفر به نشانی چهارراه
مقدم کاوه  4سمت راست پالک  -4 121میالد محمود آبادی فرزند علی به نشانیهاشمیه  35پالک  -5 2منصور
مومنیان اصفهانی فرزند مهدی به نشانی قاسمآباد فالحی  47پالک 7
محکوم به :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309977579801169
محکوم علیهما متضامنا محکوم هستند به پرداخت هفتصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ
 23/610/000ریال هزینه دادرسی آن و زیان قراردادی تا روز باز پرداخت در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر
دولتی در حق صندوق دولت.
مالف -46951مرادنیا -مدیر دفتر شعبه  16حقوقی مشهد
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رییسشاخهایرانموسسهبینالمللیبتنآمریکا:
تسنیم -رییس شاخه ایران موسسه بینالمللی بتن آمریکا با بیان اینکه
زلزله احتمالی تهران فاجعهبار خواهد بو د گفت :مقاومتترین بتن دنیا به
موسسه بینالمللی بتن آمریکا ( )ACIمعرفی ش د اما تا امروز کسی به این
دستاورد نگاه هم نکرده است .جواد برنجیان در بیستمین همایش بتن و
زلزله اظهار کرد :از تجربه سایر کشور در حوزه زلزله باید الگوبرداری کنیم.
در ژاپن به زلزله بهعنوان پدیده نگاه میکنند اما در ایران به آن بال میگویند.
تتصریحکرد:چرامدیریت
ویبابیاناینکهبایدببینیمدردنیاچهخبراس 
کالن دانشگاهها ،وزارت راهوشهرسازی و ...را به مسیر معینی برای مقابله با زلزله
هدایت نمیکند .برنجیان با بیان اینکه آدم از نوشتن برنامهها لذت میبرد و به
عنوان مثال تا سال 1400در حوزه بتن باید کیفی کار کنیم ،افزود :قرار است
مقاومت بتن سال 97به35مگاپاسکال و در سال 1400به 500مگاپاسکال
نالمللیبتنآمریکا ()ACIشاخهایرانباطرح
افزایش یابد.رییس موسسهبی 
این سوال که چه برنامه و چه کار دانشجویی در رابطه با مباحث مربوط به زلزله
در کشور انجام شده است ،گفت :در دنیا کیفی و عملکردی کار میکنند .در
آمریکا در حال تغییر آییننامههای ساخت و ساز هستند و عملکرد بتن را
برای این کار در نظر میگیرند .برنجیان با بیان اینکه دنیا در حال کنار گذاشتن
اعداد و ارقام مربوط به بتن است و به صورت عملکرد در حال طراحی کارها
هستندگفت :عملکرد 50مگاپاسکال مقاومنیست.
وی خطاب به مسووالن وزارت راهوشهرسازی که تدوین برنامهها در کشور
نالمللیبتنآمریکا()ACI
عالیاست،گفت:مقاومترینبتندنیابهموسسهبی 
معرفی شد اما تا امروز کسی به این دستاورد نگاه هم نکرده است .برنجیان
با تاکید بر اینکه دانشگاهیان کار خودشان را انجام میدهند .مهم نیست چه
کسی میآید و چه کسی میرود و باید در این حوزه منسجم باشیم ،گفت:
اگر زلزله در تهران بیاید فاجعه به بار میآید .در این رابطه مســووالن چه
برنامهای دارند .امیدواریم مسایل سیاسی کنار گذاشته شود و فقط به فکر
خدمت به مردم باشند.

در نامه آخوندی به استانداران تاکید شد؛

برگزاریمنظمجلساتستادبازآفرینی

وزارت راه -وزیر راهوشهرسازی طی ارسال نامهای به استانداران سراسر
کشورضمنتاکیدبربرگزاریمنظمجلساتستادبازآفرینیبهتشریحاهداف
ورویکرداینسیاستپرداخت.عباسآخوندیطیارسالنامهایبهاستانداران
سراسرکشوربهتشریحمحورهایاصلیسیاستبازآفرینیشهریپرداخت.در
بخشی از این نامه آمده است« :از آنجا که موضوع بازآفرینی شهری از جلسه
سیاستهای مورد اولویت ریاست محترم جمهور و دولت است ،در اجرای
آن ،برنامه تهیهشده ابالغ میگردد .سپاسگزار خواهم بود چنانچه جلسات
ستاد بازآفرینی استان را به طور مرتب و حداقل ماهانه شخصا تشکیل دهید
و مطابق ماموریت ستاد ،هماهنگی الزم را در استان بین مدیران استانی به
عمل آورید .جهت مزید استحضار جنابعالی ،در راستای اجرای سیاستهای
بازآفرینی شــهری ،دولت در تاریخ مهرماه سال  ۱۳۹۳تشکیل ستاد ملی
بازآفرینی را به تصویب رساند .البته این ستاد مسبوق به سابقه بود و در سال
 ۱۳۸۳باعنوانستادملیتوانمندسازیوساماندهیسکونتگاههایغیررسمی
تشکیل شده بود».

جابهجایی ۱۸میلیون مسافر از فرودگاه مهرآباد
ایسنا -ارزیابــی امکان بهرهبرداری نهایی از باند  ۲۹راست فرودگاه
مهرآباد با حضور معاون هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی و
نماینده ســازمان هواپیمایی انجام شد .علی رستمی مدیرکل فرودگاه
بینالمللی مهرآبا د با اعالم این خبر گفت :بیش از یکســال است که
عملیات عمرانی باند  ۲۹راست این فرودگاه با تالش کارکنان فرودگاه
مهرآباد در قسمتهای عملیاتی ،فنی و مهندسی و همچنین تسهیالت
فرودگاهی در حال اجراست.رستمی تصریح کرد :به طور متوسط روزانه
 ۴۰۰نشستوبرخاستدرفرودگاهمهرآبادانجاممیشودوهمزمانیعملیات
اجرایی نوسازی این باند با این حجم از نشست و برخاست با حساسیت زیادی
همراه است .ساالنه بیش از ۱۸میلیون مسافر از طریق فرودگاه مهرآباد تهران
جابهجا میشوند و بهرهبرداری از باند ۲۹راست نشست و برخاست هواپیماها
را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.
خوزستان

مدیرعاملشرکتحفاریتاکیدکرد؛

نقش بومیسازی فناوری در توسعه اقتصادی
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت
ملی حفاری ایران گفت :بومیسازی قطعات
و تجهیزات و تولید فناوری نقش مهمی در
توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند .سپهر
سپهری در آیین گشــایش پانزدهمین
نمایشگاهتخصصیساختتجهیزاتصنعت
حفاری در اهواز افزود :بومیسازی در ایجاد
ارزش افزوده به مفهوم اقتصادی آن در تمامی فعالیتهای اقتصادی نقش اساسی
دارد.وی اظهار کرد :در شرکت ملی حفاری ایران در خصوص بومیسازی فعالیتهای
سازمانیافتهایدرراستایسندچش ماندازشرکت،ماموریتوبرنامههاواهدافسازمان
درتمامیجنبههایسختافزاریونرمافزاریصورتمیگیرد.سپهریدرپیوندبااین
مطلب گفت :این فعالیتها به طور کلی تکنولوژی و دانش فنی ساخت ،به کارگیری
و نگهداری تجهیزات ،ماشینآالت و کاربست ابزارآالت را از هر دو جنبه نرمافزاری
و سختافزاری شامل میشود و از همه مهمتر بومیسازی آموزشهای تخصصی و
دورههای آموزش و تجهیز نیروی انسانی است.

قائم مقام وزیر نفت مطرح کرد؛

تداوم کوهزایی زاگرس و البرز
به دلیل حرکتهای درونی زمین

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه؛ مســکن و شهرســازی ،درباره علل
زلزلههای اخیر کشور که با وسعت ،شدت و فراوانی غیرقابل انتظار در حال رخ دادن
است ،گفت :فعالیت گسلها به دلیل نیروها و تنشهای تکنوتیکی (زمینساخت
صفحهای) است ،که در اصطالح علمی ،صفحات عربستان و صفحات هند در حال
فشار و حرکت به سمت فالت ایران هستند و آن را تحت فشار قرار میدهند و علت
کوهزایی زاگرس و البرز نیز همین حرکتهای درونی زمین و فشارهایی است که به
کل پوسته ایران وارد میشود.
علی بیتاللهی رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی در
گفتوگوباپایگاهخبریوزارتراهوشهرسازیدربیانجزییاتجلسهایکهباشرکت
یزاده رییس مرکز ،در ستاد بحران شهرداری تهران به ریاست
وی و محمد شکرچ 
محمدعلی نجفی برگزار شد به ارائه نکاتی پرداخت.
در ابتدا بیتاللهی بر جایگاه آموزشهای عمومی تاکید کرد و گفت :راهکارهایی
برای عموم شهروندان از جمله آموزشهای عمومی برای آمادگی در هنگام زلزله
از طریق رسانه ملی ،انجام مانورها ،آشنایی مردم برای خروج از مناطق مسکونی و
یافتن مکانهای امنی برای اسکان اضطراری که به صورت نقشههای رنگی تهیه
شده و از سوی شهرداری تهران و ستاد بحران در اختیار مردم قرار میگیرد ،از

بــا اینکه حدود  ۳۰مــاه از زمان راهاندازی
صندوق پسانداز مســکن یکــم میگذرد و
سررسید بسیاری از وامها فرا رسیده ،بررسیها
نشان میدهد ورودیهای این صندوق بیش از
پنج برابر خروجی آن است .پاییز امسال تقاضا
برای سپردهگذاری در صندوق پسانداز مسکن
یکم (خانهاولیها) در حالی رشد  ۵۸درصدی
را نسبت به ســال قبل تجربه کرده که هنوز
تعداد وامگیرندگان با ســپردهگذاران تناسب
ندارد .هماکنون ماهیانه بیش از  ۲۰هزار نفر به
منظور دریافت وام در این صندوق سپردهگذاری
میکنند ،اما تســهیالت پرداختــی کمتر از
یکپنجم این میزان است؛ در حالی که زمان
سررسید بسیاری از تسهیالت فرا رسیده است.
بازار مسکن شهر تهران آماده ورود به شرایط
پیش رونق شده است .در آذرماه امسال میانگین
قیمت مسکن شهر تهران به متری چهار میلیون
و  ۹۶۶هزار تومان رسید که  13/6درصد نسبت
به ماه مشابه ســال قبل افزایش یافت .تعداد
معامــات نیز  ۱۷هــزار و  ۹۸۵مورد بود که
رشــد  ۵۲درصدی را نسبت به آذرماه پارسال
نشان داد.
یکی از دالیل این افزایش ،استفاده شهروندان
تهرانی از تسهیالت مسکن یکم و اوراق حقتقدم
«تسه» عنوان میشود .این در حالی است که
هنوز بخش عمدهای از ســپردهگذاران اقدام
به خرید مســکن نکردهاند .برآوردها حاکی از
آن اســت که از زمان افتتاح صندوق پسانداز
مسکن یکم در  ۱۸خرداد  ۱۳۹۴بیش از ۳۰۰
هزار نفر در این صندوق سپردهگذاری کردهاند
اما برآوردها نشــان میدهد تعداد تسهیالت
پرداختــی کمتر از  ۳۰هزار فقره بوده اســت.
بررسیها از علت این عدم تناسب به باال بودن
قیمت خانه نسبت به وام ،ناتوانی در تهیه مبلغ
تکمیلی برای خرید و البته انتظار برای کاهش
قیمت مسکن میرسد.
بــا این وجود ،تقاضا بــرای این نوع وام هر
روز بیشــتر میشود .بنا بر اعالم بانک مسکن،
سال گذشته در هر ماه به طور متوسط حدود

واقع برای بنده نیز این تنش و این جنبش زمین که ما آثار و عالئم آن را به صورت
زلزلههای بزرگ ،متوسط و کوچک در اقصی نقاط کشور را میبینیم جای شگفتی
دارد و این وضعیت را تاکنون شاهد نبودم.این استاد زلزلهشناسی کشور ادامه داد:
ویژگی زلزلههای اخیر ،ناپایداری ،وسعت فراوان و توزیع مکانی گسترده است .در
مجموع واقعیتی که وجود دارد این است که بعد از چند سال سکون و آرامش نسبی
لرزهایدرکشور،فعالیتگسلهابهدلیلنیروهاوتنشهایتکتونیکی(زمینساخت
صفحهای) فعال شدهاند.وی افزود :اصطالحا میگوییم صفحات عربستان و هند در
حال فشار و حرکت به سمت فالت ایران هستند و فالت ایران را تحتفشار قرار
میدهند که علت کوهزایی زاگرس و البرز نیز همین حرکتهای درونی زمین و
فشارهایی است که به کل پوسته ایران وارد میشود.
بیتاللهی گفت :پس از چندین سال سکون نسبی در زمینه فعالیت گسلها
و لرزهخیزی ،زلزله کرمانشاه با بزرگای  7/3ریشتر که در حدود دو ماه گذشته رخ
داد و پسلرزههای فراوانی نیز داشــت شاهد سه زلزله بزرگ در هجدک کرمان،
کوهبنان کرمان و لنگرود بودیم .وی یادآور شد :طی ۲۰سال گذشته تا قبل از زلزله
چهارشنبهشب ( ۲۹آذرماه) در استان البرز حدود ۱۰۰زلزله ثبت شده بود .اما ظرف
دو ماه اخیر که مصادف با زلزله کرمانشاه است و چند روز قبل از آن ،تاکنون بیش از
 ۵۰زلزله در منطقه کرج ،مالرد و مارلیک ثبت شده که نشان میدهد باالخره منطقه
از نظر بیهنجاری و جنبش لرزهای فعالیت بیشتری از خود نشان میدهد .این امر
ت لرزه زمینساختی
در نقاط مختلف کشور محسوس است و دلیلاش نیز خصل 
کل کشور ایران است که در معرض تنش مستمر و دائمی است.

خودداری سپردهگذاران از خرید مسکن؛

وامی که طرفدار ندارد

 ۱۲تــا  ۱۵هزار نفر اقدام به افتتاح حســاب
و ســپردهگذاری در صنــدوق پسانداز یکم
میکردند؛ در واقع به طور میانگین پارسال در هر
روز حدود  ۵۰۰نفر در این صندوق سپردهگذاری
و ثبتنام کردهاند این در حالی است که پاییز
امسال در هر ماه بیش از  ۲۰هزار نفر اقدام به
افتتاح حساب در صندوق یکم کردهاند؛ ثبتنام
ماهانه بیــش از  ۲۰هــزار متقاضی دریافت
تسهیالت یکم در صندوق مختص تسهیالت
خانهاولیها به منزله افزوده شدن روزانه حدود

 ۸۰۰نفر از خانهاولیها به آمار صاحبان حساب
و متقاضیان دریافت تسهیالت خانهاولیهاست.
مهر ماه امســال مجموعا  ۲۰هزار و ۸۱۰
نفر در صندوق پسانداز مسکن یکم ثبتنام
کردند که این میزان در آبانماه به  ۲۰هزار
و  ۴۵۸نفر رسید؛ در مهرماه متقاضیان خرید
مسکن در شهرهای کوچک (با جمعیت کمتر
از  ۲۰۰هزار نفر) مجموعا  ۳۷۲۷حســاب،
متقاضیان خانهاولی تهرانی شش هزار حساب
و متقاضیان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰

هزار نفر و مراکز استانها نیز  ۱۱هزار و ۸۳
حســاب برای دریافت تسهیالت از صندوق
پسانداز یکم افتتاح کردند.
این آمار در آبانماه به افتتاح حساب از سوی
 ۳۶۴۴متقاضی خانهاولی در شهرهای کوچک (با
جمعیت کمتر از ۲۰۰هزار نفر) ۶۱۵۴،متقاضی
خانهاولی در شــهر تهــران و  ۱۰هزار و ۶۶۰
متقاضی خانهاولی در مراکز استانها و شهرهای
با جمعیت بیش از  ۲۰۰هزار نفر رسید.
آمار پرداخت تســهیالت از محل صندوق

زمینلرزه

زلزلهاحتمالیتهرانفاجعهباراست

دالیل زلزلههای اخیر در پوسته فالت ایران تشریح شد؛

جمله تصمیماتی بود که در جلسه فوق در مورد آن جمعبندی نهایی صورت گرفت.
وی همچنین گفت :هماکنون وضعیت بحرانی و خطرآفرین پایتخت از نظر زلزله
و لرزهخیزی از وضعیت قرمز یا بحران به وضعیت زرد رسیده است .رییس بخش
زلزله مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد :مقرر شد
که وضعیت قرمز که برای آمادهباش ۱۰۰درصدی است به آمادهباش کامل به دلیل
جلوگیریازخستگیوفرسایشنیروهایامدادیوهمینطوریکنوعحالتآرامش
که مورد نیاز جامعه است تنزل یابد و هماکنون وضعیت لرزهخیزی تهران و آمادهباش
نیروهای امدادی زرد اعالم شده است.
بیتاللهی با تاکید بر این مطلب که زلزله قابل پیشبینی نیست و دادهها و آمار
ت گفت :روند پسلرزهها و
و روند پسلرزهها مالک تخمین آینده زلزله احتمالی اس 
دادههای دستگاههای شتابنگار و لرزهنگار نشان میدهد در منطقه حالت سکون
و آرامش نسبی برقرار شده است .همچنین با توجه به اینکه پسلرزهای در منطقه
رخ نداده است ،این احتمال داده میشود که آرامش نسبی برقرار شود .اما باز تاکید
میکنم که واقعا پیشبینی مطلق وجود ندارد و ما براساس دادههای موجود اظهار
نظر میکنیم .وی همچنین در پاسخ به این پرسش که دالیل زلزلههای پشت سر
هم و بدون وقفه که عموما پسلرزههای فراوانی نیز به همراه دارند و تقریبا در کشور
پراکنده شدهاند ،چه میتواند باشد و با توجه به آنکه پیشتر با آمدن یک زلزله در
یک منطقه برای سایر مناطق به نوعی مصونیت به وجود میآمد ،گفت :از زلزله
منجیل و رودبار که سال  ۶۹رخ داد تا حال حاضر که برای اغلب زلزلههای رخ داده،
گزارش تهیه و روند رخداد پسلرزهها و زلزلههای مختلف را مورد توجه قرار دادیم به

شماره 3811

پسانداز مســکن یکم نیز نشاندهنده رشد
قابلتوجه پرداخت تســهیالت به خانهاولیها
نســبت به دورههای قبلی است؛ هماکنون با
فرارســیدن موعد دریافت تسهیالت از سوی
برخــی از خانهاولیهــا پس از سپریشــدن
دوره ســپردهگذاری آنها در حساب مربوط به
تسهیالت یکم (گذشت معموال  ۱۸ماه از زمان
ســپردهگذاری) ،روزانه حدود  ۱۵۰تسهیالت
خرید مسکن به مشموالن دریافت تسهیالت از
محل صندوق پسانداز یکم پرداخت میشود؛
پاییز امســال حجم تســهیالت پرداختی به
متقاضیان واجد شــرایط کــه موعد دریافت
تسهیالت آنها فرا رسیده است به بیش از ۳۷۰۰
پرداخت ماهانه افزایش یافت؛ در مهرماه ۳۱۵۰
فقره تسهیالت مختص خانهاولیها به ترتیب به
میزان  ۴۹۲فقره تسهیالت در شهرهای کوچک
با جمعیت کمتر از  ۲۰۰هزار نفر ۱۰۱۰ ،فقره
در شهر تهران و  ۱۶۴۸فقره در مراکز استانها
و شــهرهای با جمعیت باالتر از  ۲۰۰هزار نفر
مجموعا معادل  ۳۱۵۰فقره تسهیالت در کل
کشور پرداخت شد.
آمــار در آبان ماه به پرداخــت  ۵۵۹فقره
تســهیالت خرید مسکن مختص خانهاولیها
در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از ۲۰۰
هزار نفر ،هزار و  ۲۷۸فقره تسهیالت در شهر
تهران و  ۱۹۱۲فقره تسهیالت در شهرهای با
جمعیت باالتر از  ۲۰۰هزار نفر و مراکز استانها
مجموعا معادل سه هزار و  ۷۴۹فقره تسهیالت،
افزایش یافت.
این در حالی اســت که با فرا رسیدن موعد
دریافت تســهیالت از ســوی خانهاولیهای
ســپردهگذار در صندوق پسانداز مسکن یکم
برآوردها نشان میدهد تعداد تسهیالت پرداختی
در هر ماه افزایش خواهد داشــت؛ همچنین با
توجه به روند سپردهگذاری متقاضیان جدید در
صندوق یکم و همچنین وضعیت بازار مسکن
پیشبینی میشود حجم سپردهگذاری ماهانه
در صندوق نیز از سوی متقاضیان طی ماههای
پیشرو افزایش یابد.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور

گیالن

پروژه فاضالب آستانه اشرفیه بررسی شد
در دیدار مدیرعامل این شــرکت با
فرماندار آستانه اشــرفیه نحوه اجرای
پروژههای فاضالب بهداشتی شهرستان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در این
نشست محسن حسینی رییس هیات
مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با حضور
در فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه
با تشریح روند اجرای پروژههای شهرستان اظهار داشت :طرح مطالعات فاضالب
بندر کیاشهر در دستور کار است و مساعدت فرمانداری در جذب اعتبارات الزم
بسیار حائز اهمیت است .سپس رحیم حیدری فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره
به مشکالت منطقه مصطفی دوست و شهید زنده دل تصریح کرد :اجرای پروژه
فاضالب بهداشــتی در رفع مشکالت این مناطق ضروری است و همچنین به
منظور ارتقای کیفیت آب شهروندان تعویض لولههای فرسوده و اصالح شبکه
نیز باید انجام شود.
گفتنی است فرماندار آستانه اشرفیه تالش ارزشمند مجموعه آبفای گیالن در
خدماترسانی و حضور مستمر و جهت رفع مشکالت حوزه آبرسانی را شایسته
تقدیر و تشکر دانست .شهردار رشت :در مقابل جان شهروندان مسوولیم؛ نردههای
خط ویژه اتوبوس جمعآوری شود.

دردیدار مدیران شهری با مدیرعامل منطقه آزاد مطرح شد؛

تشکیلکارگروهتوسعهاقتصادی

رضا مســرور ،رییس هیــات مدیره
و مدیرعامــل ســازمان در این دیدار با
بیان اینکه مناطق آزاد با کارکرد ملی و
بینالمللی ،محدودهای با قوانین خاص
جهت کمک به اقتصاد کشــور هستند
اضافه کرد :شهر انزلی دارای ظرفیتهای
باالیی به ویژه در حوزههای گردشگری و
ترانزیتی است که میتوان با طراحی یک مدل کسب و کار دقیق باعث پیشرفت
و رونق این شهر شد .وی با تصریح براینکه بنادر کاسپین و انزلی مکمل یکدیگر
در جهت فعالسازی مسیر کریدورهای بینالمللی هستند؛ گفت :با فعالسازی
کریدورهای بینالمللی شمال -جنوب و چین -آکتایو -انزلی حجم مبادالت
تجاری این دو بندر افزایش فراوانی خواهد داشت که منجر به اشتغالزایی مناسب
در سطح شهر و منطقه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه تاالب انزلی در محدوده منطقه
آزادقرارنداردومسووالنشهریبایدازاینظرفیتمنحصربهفرداستفادهکنندتاکید
کرد :با طراحی و اجرای پروژههای گردشگری و زیستمحیطی در تاالب بینالمللی
انزلی میتوان باعث جذب گردشگر شد که این خود عامل ایجاد اشتغال گسترده
برای شهروندان در انزلی خواهد بود.

تشریحنقشسازندگانداخلی
در تامین نیازهای صنعت نفت

شهردار رشت:

قائممقام وزیر نفت گفت :ســازندگان
داخلی نقش بســیار مهم و اساسیای در
تامین نیازهای صنعت نفت دارند .مرضیه
شاهداییدرآیینافتتاحپانزدهمیننمایشگاه
تخصصیساختتجهیزاتصنعتحفاری
در اهواز افزود :مجموعه شرکتهای تابع
وزارت نفت هر کدام بر اساس نیازها ،برنامهریزی مدونی در زمینه استفاده از ظرفیتها
و توانمندیهای داخلی در موضوع ســاخت قطعات ،تجهیزات و زیرساختها در
مجموعههایتحتمسوولیتخودترسیمکردهاند.ویبااشارهبهاینکهحجمعظیمی
از قطعات و تجهیزات کاربردی در صنعت نفت از جمله شرکت ملی حفاری ایران در
زمانحاضرازسویسازندگانوصنعتگرانداخلیبومیسازیودرچرخهعملیاتقرار
دارد ،اظهار کرد :وزارت نفت حامی سازندگان داخلی است.شاهدایی گفت :در همین
حال انتظاراتی از سازندگان وجود دارد که از جمله توجه بیش از پیش به کیفیت و
کمیت تولیدات ،زمان تحویل قطعات و تجهیزات با هدف جلوگیری از وقفه در اجرای
پروژهها و ارائه خدمات و پشتیبانی است.

روندهای اداری قابلیت بازنگری دارند

مدیرعامل شرکت گاز گیالن خبر داد؛

شهردار رشت با تاکید بر ضرورت
به روزرســانی دائمی و چابکسازی
روند اداری اظهار داشــت :قرار نیست
فرمی تعریف شود و سالیان متمادی
از همان فرم استفاده شود .باید با توجه
به شرایط روز تغییرات الزم اعمال شود
تا مردم در روند اداری اذیت نشــوند.
نصرتی با بیان اینکه همه مسایل قابلیت بازنگری و اصالح دارند تصریح کرد:
مدیران شهرداری باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و از پاسخگویی ترسی
نداشته باشــند و بنده هم آمادگی خود را برای پاسخگویی اعالم میکنم.
شــهردار رشت ضمن بررسی ســه موضوع دارایی ،بیمه و مبایعهنامهها در
بخشــی دیگر از اظهارات خود گفت :اگر قرار است به طور دائم از اقدامات
خود بازخورد مناسبی داشــته باشیم باید در راستای پاسخگویی شفاف و
ی برداریم.
صحیح به ارباب رجوع گامهای موثرتر 

حسین اکبر ،مدیرعامل شرکت گاز
استان گیالن از اجرای  186کیلومتر
عملیــات شــبکهگذاری گاز در پاییز
امســال خبر داد .وی با اعالم این خبر
افزود :این مقدار شبکهگذاری در 89
روستای استان انجام شده و در حدود
 10کیلومتر از ایــن میزان مربوط به
اجرای حفرات خالی شــهرها و روستاهاست.مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن اظهار داشــت :عملیات شبکهگذاری گاز در گیالن نسبت به مدت
مشابه سال گذشته کاهش یافته است که این مساله به علت نزدیک شدن
به پایان عملیات گازرسانی در استان است .اکبر ادامه داد :هماکنون شبکه
گاز به تمام نقاط گیالن کشــیده شــده است و مجموع طول شبکه گاز در
اســتان به  20هزار کیلومتر رســیده است .وی در پایان با اشاره به افزایش

احداث 1000کیلومتر شبکه گاز در گیالن

تعداد مشترکین گاز در استان و به تبع آن افزایش میزان مصرف ،از مردم
فهیم اســتان درخواست کرد تا با صرفهجویی و استفاده از پوشش مناسب
در فصل زمســتان امکان بهرهمندی پایــدار از گاز طبیعی را برای تمامی
مشترکین عزیز فراهم کنند.
گلستان

آمادگی شرکت چینی برای سرمایهگذاری
درمنطقهویژهاقتصادیگلستان
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان از آمادگی یک شرکت
چینی برای سرمایهگذاری  ۴۵۰میلیون دالری در منطقه ویژه اقتصادی گلستان(
اترک) خبر داد .حجتاله خلیلزاده در نشســت با سرمایهگذاران چینی اظهار
داشت :این سرمایهگذاری در  ۳فاز به مساحت  ۳۰هکتار در منطقه ویژه اقتصادی
گلستان ایجاد خواهد شد .وی با اشاره به اینکه براساس اعالم سرمایهگذار چینی،
عمده محصوالت تولیدی این واحد صنعتی ،صادراتی خواهد بود ادامه داد :این
سرمایهگذاری در زمینه تولید فرآوردههای معدنی استرانسیوم نظیر کربنات و
نیترات استرانسیوم است .مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان از
آمادگی کامل این شرکت در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی در منطقه ویژه
اقتصادی اترک با تامین امکانات زیربنایی خبر داد و گفت :شرکت شهرکهای
صنعتی استان گلستان ،تمامی امکانات و تالشهای خود را برای استقرار این
واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی به کار خواهد گرفت .همجواری با مرز
اینچهبرون ،نزدیکی به ایســتگاه راهآهن قزاقستان -ایران ،فرودگاه بینالمللی
گرگان و قرار داشتن در کریدور شمال -جنوب و نزدیکی به کشورهای  sisاز
مهمترین مزایای منطقه ویژه اقتصادی گلستان( اترک) است.

احداث فیدر جدید در پست 63/20شهید غفاری
شهرستانآزادشهر
مدیر مدیریت توزیع نیروی برق شهرســتان آزادشهر گفت :با هدف تعادل بار
فیدرهای فولبار ،کاهش خاموشیها و افزایش پایداری شبکه فشار متوسط ،با نصب
فیدرجدیددرداخلپست 63/20شهیدغفاریآزادشهرواحداثشبکهفشارمتوسط
به طول 5کیلومتر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ،فیدر جدید با
نام شهرک کارگران راهاندازی شد .صفری افزود :با احداث این فیدر جدید ،افزایش
بار دو فیدر فولبار زیتون و گلزار روی فیدر جدید شهرک کارگران بارگذاری شد .وی
با اشاره به تقویت شبکه برق روستایی در راستای حرکت جهادی کاهش تلفات افزود:
با هدف توسعه و تقویت شبکههای توزیع برق روستایی مبلغی بالغ بر یک میلیارد و
هشتصد میلیون ریال برای نصب ترانس برق و احداث شبکه توزیع روستاعای قره سو
و اکبرآباد از بخش مرکزی شهرستان آزادشهر پروژه اجرا شده است.
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عملكرد  6ماهه داروسازي امين

بازار سرمايه ابزار كنترل نوسان ميشود؛

گام تازه انتشار اوراق ارزي در بورس

عضو كميته فقهي بورس از بررسي چارچوب
انتشار اوراق ارزي در اين كميته خبر داد و گفت:
پايه اين اوراق يورو و دالر خواهد بود .سيد عباس
موسويان در گفتوگو با ايبِنا ،در خصوص انتشار
اوراق ارزي اظهار داشت :با توجه به اينكه اوراق
بهادار منتشر شــده در ايران عمدتا ريالي است
و كاركــرد داخلــي دارد و در مقابل پروژههاي
ســرمايهگذاري دولت معموال نياز بــه ارز دارد،
كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي
چارچوب اوراق ارزي را آغاز كرد تا انتشار اوراق
بهادار اســامي توسط دولت جمهوري اسالمي
ايران اجرايي شود .وي در ادامه افزود :بر اين اساس
انتشار اوراق ارزي در كميته فقهي سازمان بورس
در دســتور كار قرار گرفت و بعد از بررسيهاي
مختلف كميته فقهي ســازمان بورس با انتشار
انواع اوراق مشاركت ،اوراق مرابحه ،اوراق اجاره،
اوراق سلف و حتي اوراق اسناد خزانه اسالمي به
صورت ارزي و ريالي موافقت كرد.
 پايه اوراق
عضو كميته فقهي ســازمان بورس و اوراق
بهادار دربــاره پايه اين اوراق گفت :پايه اوراق
ارزي قطعا بر اساس ارز خواهد بود كه ارزهايي
همانند يورو و دالر ميتوانند مورد استفاده قرار
گيرند .همچنين سرمايهگذاران ميتوانند با دو
شيوه ارزي و ريالي در اين اوراق سرمايهگذاري
كنند به اين صورت كه يا از مسير پرداخت ارزي
اوراق را بخرنــد يا قيمت روز ريالي اين اوراق
را پرداخت كنند تا مالك اوراق ارزي شــوند.
موسويان در ادامه افزود :دولت سود اين اوراق
را تضمين ميكند و متعهد است در سررسيد
عالوه بر اصل سرمايه ،سود اوراق مورد نظر را به

صورت ارزي يا ريالي و به قيمت روز به صاحبان
اوراق بپردازند .وي اظهارداشت :افرادي كه در
ايران ارز در اختيار دارند ميتوانند در اين اوراق
سرمايهگذاري كنند چراكه عالوه بر اين موضوع
كه اين اوراق امنيت و تضمين دولت را به عنوان
پشتوانه در اختيار دارد ،تغييرات و نوسان نرخ
ارز را نيز پوشش ميدهد .عضو كميته فقهي
ســازمان بورس و اوراق بهادار درباره تســويه
اوراق ارزي اعالم كرد :بر اساس ساز و كارهاي
تعريفشده ،صاحبان اوراق ارزي در سررسيد
يــا ارز تحويل ميگيرند يا به قيمت روز ،ريال
ارز را بــه همراه ســود آن دريافت ميكنند.

رشــد بازار طبيعي و بر پايه عوامل بنيادي اســت و
نميتوان ادعايي مبني بــر حبابي بودن بازار و افزايش
قيمت غيرعادي در شــرايط فعلي كــرد .محمودرضا
خواجهنصيري مديرعامل تامين ســرمايه تمدن با بيان
مطلب فوق به پايگاه ســنا ،گفــت P/E :بازار باال رفته
اما اين افزايش متناسب با كاهش نرخ سود بانكي است
و مازاد بر آن نيست ،البته عوامل ديگري چون انضباط
مالي بانكها ،افزايش قيمتهاي جهاني و قيمت ارز در
رشــد بازار تاثير چشمگيري داشتند .وي با بيان اينكه
بازار شــرايط موجود را به فال نيك گرفته است ،اظهار
داشت :عمده سهمهايي كه در اين دوره مورد معامله قرار
گرفتند ،بنيادي اســت و به عبارتي بازار يكدست رشد
نكرده بلكه در صنايع پرپتانسيل اين رشدها محقق شده
است .اين فعال بازار سرمايه تصريح كرد :شيوه دادوستدها
در اين مدت نشــانگر اين است كه نقدينگي موجود در
بازار كامال هوشمند اســت و ورود آن هيجاني نيست.
خواجهنصيري با بيان اينكــه جريان نقدينگي به بازار
سرمايه مثبت است ،اظهار داشت :اكثر سهمهايي كه از
ابتداي سال رشد كردند ،تعديلهاي مثبتي در سودهاي
خود داشتند و همين موضوع نشان ميدهد كه تحليلها
درخصوص شــرايط صنايع و نمادها از واقعيت بازار دور
شركتهاي پذيرش شده هميشه بايد اصول و قواعد
بازار ســهام را رعايت كنند.به گزارش سنا ،مديرعامل
فرابورس در واكنش به برخي حاشيههاي مطرح شده
پيرامون يك عرضه اوليه و ابهاماتي كه از سوي برخي
فعاالن بازار نسبت به آن مطرح شده ،به پذيرش اصل
«شفافيت» از سوي شــركتهاي پذيرش شده اشاره
كرد و گفت :شــركتهاي بخش خصوصي تا پيش از
ورود به بورس و فرابورس ممكن اســت اصول و قواعد
الزم در خصوص معيارهاي شــفافيت را رعايت نكرده
باشــند ،اما پس از ورود به بازار سرمايه اين اطمينان
وجود دارد كه شرط بقاي آنها در اين بازار ،رعايت اصول
شفافيت است .امي ر هاموني با بيان اينكه شركتها در
هيات پذيرش معموال از دو نگاه بررســي و پس از آن
پذيرش ميشــوند ،افزود :اولين موضوع اين است كه
بازار ســرمايه ايران ظرفيــت اوراق بدهي كه در
بودجه ســال  ۱۳۹۷ديده شده را دارد چراكه انتشار
اين اوراق روي بازار ســهام تاثيري ندارد و جنس اين
دو ســرمايهگذاري متفاوت اســت .به گزارش ايسنا،
عليرضا ســيري ،مديرعامل تامين ســرمايه ســپهر
گفت :همه ميدانيم دغدغه اصلي اقتصاد كشــور در
حال حاضر قفل شــدن سيستم بانكي است .بانكها
با توجه به اتفاقهايي كه در دورههاي گذشــته افتاد،
تســهيالتي پرداخت كردنــد كــه در بازپرداختش
مشــكالتي به وجود آمد .وي ادامه داد :سياســت ما
ايــن بود كه بتوانيم با توجه به پتانســيلي كه داريم

موسويان با اشاره به اينكه خريداران اين اوراق
تنها مختص به داخل ايران نميشــوند اظهار
داشت :با توجه به اينكه نرخ بازدهي در ايران
نسبت به ساير كشورهاي ديگر مناسبتر است،
اين اوراق فرصت ويژهاي براي ايرانيان خارج از
كشور براي سرمايهگذاران ايجاد ميكند تا با
خريد آن سود مناسبي را كسب كنند .وي در
ادامه گفت :سرمايهگذاري در اوراق ارزي به نفع
دولت نيز تمام ميشود چراكه دولت ميتواند
از منابع ارزي ايرانيان داخل و خارج از كشور
به نحو بهينهتري در تامين مالي و برنامههاي
توسعهاي در بخش اقتصادي استفاده كند.

  اوراق بينالمللي اسالمي
عضو كميته فقهي سازمان بورس و اوراق
بهادار درباره چشــمانداز ايــن اوراق گفت:
انتشار اوراق ارزي در بلندمدت زمينه انتشار
اوراق بينالمللي اسالمي را فراهم ميكند و
دولت جمهوري اســامي ايران ميتواند با
اســتفاده از اين ابزار در كشورهاي منطقه،
كشورهاي اسالمي و غيراسالمي اين ابزار را
منتشــر كند و با توجه به سود مناسبي كه
اين اوراق دارد قطعا مورد توجه و استقبال
ســرمايهگذاران در ساير كشورهاي دنيا نيز
قرار خواهد گرفت.

تخليه هيجان بورس با عرضههاي اوليه

نبوده و همزمان با رشــد قيمت ،سودشان نيز باال رفته
است .اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه نگراني در
خصوص افزايش قيمتها و شاخص وجود ندارد گفت:
البته با وجود اينكه رشد بازار در پي عوامل بنيادي رقم
خورده است ،عرضههاي اوليه ميتواند كمي از هيجانات

را كم و فضاي بازار را به سمت تعادل هدايت كند .وي
در ادامه به رشد  20درصدي شاخص بورس اشاره كرد و
گفت :از اين رشد نميتوان به عنوان يك رشد باال ياد كرد
چون تمركز شاخص كل روي شركتهاي بزرگ است و
به عبارتي همهجانبه نيست .بنابراين آنچه ما بايد در آينده

مديرعامل فرابورس:

اجازه باجخواهي و سوءاستفاده نميدهيم

ابهام در اطالعات شــركت نباشد كه به بحث شفافيت
بازميگردد و دومين مورد هم بحث حاكميت شركتي
اســت و در خصوص ابهاماتي كــه در زمينه مبادالت
تجاري عطرين نخ قم مطرح شــده بايــد تاكيد كرد
اين موضوع در نتيجه فعاليتهاي گذشته اين شركت
بوده كه به قبل از زمان پذيرش اين شــركت در بازار
فرابورس ايران بازميگردد .هاموني يادآور شــد كه به
بهانه شفافيت نبايد شــاهد باجخواهي و سوءاستفاده
برخي از فعاالن بازار براي دستيابي به مقاصد ديگري
در پس شفافيت مطرح شده از سوي آنان باشيم چراكه
اين موضوع هرگز زيبنده بازار سرمايه نبوده و نيست.

وي با تاكيد بر اينكه شــركتي كه قدم در راه پذيرش
در بورس و فرابــورس ميگذارد صرفنظر از آنچه كه
پيشتر در نحوه ارائه گزارشهاي مالي و حسابرسي اين
شركتها رخ ميداد پذيرفته است بايد تمامي معيارهاي
شفافيت را رعايت كند ،ادامه داد :بازار سرمايه نيز بايد
در برابر پذيرش اين اصل مهم از سوي شركتها با آنها
متواضعانه برخورد كــرده و همواره اين موضوع را مد
نظر قرار دهد كه با ورود طيف وسيعتري از بنگاههاي
اقتصادي به فضاي شفاف بورسها نه تنها بازار سرمايه
بلكه اقتصاد ملي منتفع خواهد شد .مديرعامل فرابورس
با اشاره به اينكه افزايش دامنه جذب شركتها به بورس

بازار سرمايه تامين مالي را تسهيل ميكند
و به واسطه ســهامداري بانكهايي كه سهامدارمان
هســتند همراستا با سياســتهاي دولت پيش رويم
اگر به بودجه دولت نگاه كنيم دولت هر ســاله سهم
تامين مالياش را از طريق انتشار اوراق بدهي بيشتر
و بيشتر ميكند ،بهطوري كه با توجه به بودجه سال
 ۱۳۹۷قرار است  ۸۴هزار ميليارد تومان اوراق بدهي
منتشر شود .اين رقم در سالجاري  ۷۹هزار ميليارد
تومــان بود كه تاكنون  ۴۳هزار ميليارد تومان از اين
اوراق منتشر شده است .دولت در برنامه ششم ميتواند
ايــن بازار را به  ۳۰۰هزار ميليارد تومان برســاند .ما

سعي كرديم براي انتشــار اوراق بدهي بازوي دولت
باشــيم.وي افزود :نقش اول ما در انتشار اوراق بدهي
بازارگرداني اســت و اين نقش به همراه تجهيز منابع
صــورت ميگيرد .ما در حال حاضر صندوق پارند كه
يك صندوق  ETFبورسي است را داريم .اين صندوق
از نظر حجم معامالت در حال حاضر به رتبه يك بازار
سرمايه رسيده البته اين صندوق قرار است بزرگتر هم
شود.مديرعامل تامين سرمايه سپهر در پاسخ به اينكه
آيا فكر نميكنيد انتشار زياد اوراق بدهي به بازار سهام
ضربه وارد ميكنــد ،گفت :دولت در اين مورد كامال

 شرط راهاندازي صندوق ارزي
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان
اينكــه به محض توافق بانكها با بانك مركزي
صندوق ارزي راهاندازي ميشود گفت :بازگشايي
نمادها باعث افزايش سرمايهگذاري روي سهام
شفاف ميشود .شاپور محمدي درباره آخرين
تصميمــات براي راهاندازي صنــدوق ارزي در
بازار سرمايه در گفتوگو با ايلنا ،اظهار داشت:
مقررات صندوق ارزي در هياتمديره سازمان
بورس به تصويب رسيده و ابالغ هم شده است.
وي با بيان اينكه متقاضيان براي تاسيس صندوق
ارزي بايد مجوز بانك مركزي را داشته باشند،
ادامــه داد :اغلب متقاضيان تاســيس صندوق
ارزي بانكها هســتند كه براي راهاندازي اين
صندوقهــا بايد مجوز بانك مركزي را دريافت
كنند و به محض اينكه بانكها با بانك مركزي
به تفاهم برســند ،صندوقهاي ارزي تاسيس
ميشــوند .رييس سازمان بورس و اوراق بهادار
تاكيــد كرد :براي ورود متقاضيان غيربانكي به
تاســيس صندوقهاي ارزي هيچ محدوديتي
وجود ندارد .سخنگوي سازمان بورس همچنين
درباره تحوالت بازار ارز با تشكيل صندوقهاي
ارزي گفت :بهطور قطع تاسيس صندوقها در
بازار ارز تاثير مثبتي ميگذارد ،البته بايد توجه
داشته باشيم كه صندوقها درصد كمي از ارز
بازار را دارنــد و رقم آن كمتر از  ۱۰۰ميليارد
تومان اســت .وي همچنين درباره باز شــدن
نمادهاي شركتها در بازار سرمايه اظهار داشت:
سهامداران بايد با قدرت تحليل وارد بازار سرمايه
شوند و ميتوانند از مشــاوره كارشناسان اين
حوزهها استفاده كنند .رييس سازمان بورس و
اوراق بهادار افزود :اگر در اطالعات يك شركت
فعال در بازار سرمايه ابهاماتي وجود داشته باشد
نبايد حق قانوني سهامداران و متقاضيان ورود
به بازار سرمايه را براي خريد و فروش سهام آن
شركت محدود كنيم و اين را بايد به عنوان يك
اصل بپذيريم.
تحليل

بازار ببينيم تداوم اين رشــد است كه اصليترين عامل
اين رشد تداوم انضباط مالي در نظام پولي بانكهاست.
خواجهنصيــري بيان كرد :با توجه به اينكه اراده دولت،
ممانعت از رشد بازارهاي سفتهبازانه و همچنين جلوگيري
از افزايش نرخ ارز است ،خاستگاه اصلي منابع آزادشده
بانكها ،بازار ســرمايه خواهد بود .بنابراين روند فعلي
نگرانكننده نيســت .مديرعامل تامينســرمايه تمدن
دربــاره عوامل موثر بر تداوم روند فعلي بازار گفت :يكي
از كارهايــي كه ميتواند به تداوم شــرايط فعلي كمك
كند ،مقرراتزدايي در سازوكار عملياتي بازار است يعني
محدوديتهايي مثل دامنه نوسان ،حجم مبنا يا توقف
بازگشايها به حداقل برسد كه روند بازار و نقدشوندگي
را افزايش دهد.وي به جايگاه سازمان بورس در اين روند
پرداخت و گفت :مســيري كه سازمان بورس در جهت
افزايش شــفافيت و نظارت در كنار محدوديتزداييها
در پيش گرفته ،گام موثري در ادامه اين روند است .به
عبارتي با تسهيل در ريزساختارها ،حبس نقدينگي به
واسطه كاهش دوره توقف نمادها از بين ميرود و افزايش
ســرعت جريان اطالعات كمك خواهد كرد كه جريان
نقدينگي بازار تقويت شود.
هشدار

و فرابورس ضمن افزايش دامنه نظارت نهادهاي ناظر
موجب افزايش قدرت چانهزني بازار سرمايه در مقابل
ساير حوزهها بهواسطه افزايش سهم اين بازار در اقتصاد
كشور ميشود ،گفت :از منظر اقتصاد ملي نيز اين امر
به شفافسازي هرچه بيشــتر اطالعات از طريق ارائه
در ســامانه اطالعاتي جامع و يكپارچه ،واقعيتر شدن
اطالعــات اقتصادي ،بورس محور شــدن تامين مالي
بنگاهها ،افزايش سرمايهگذاري خصوصي و كاهش اندازه
دولت و نيز افزايش شــفافيت مالياتي و افزايش درآمد
دولت از مالياتها كمك شاياني ميكند كه بنا بر اين
مزاياي بيشــمار بايد از جذب حداكثري شركتهايي
كه دو اصل مهم «شفافيت» و «حاكميت شركتي» را
بهطور كامل رعايت ميكنند حمايت كرد.
نگاه

شــفاف است و ميگويد كه از كدام منبع تامين مالي
ميكند .كاري كه دولت در مورد انتشار اوراق بدهي
انجام ميدهد ،در باقي دولتها در كشورهاي ديگر هم
انجام ميشود .در كشورهاي ديگر هم سرمايهگذاراني
كه در اين اوراق سرمايهگذاري ميكنند ،انتظار ندارند
كه بــه يكباره بازده آن يك پرش مثال چهاردرصدي
داشته باشــد .به نظرم بازار سرمايه ما ظرفيت خريد
اوراق بدهــي را دارد و اين موضوع روي بازار ســهام
تاثيري ندارد چراكه جنس اين دو ســرمايهگذاري با
يكديگر متفاوت است و كسي كه اوراق بدهي ميخرد،
انتظار ندارد سود  ۵۰درصدي داشته باشد.

شركت داروسازي امين اطالعات و صورتهاي مالي دوره ششماهه
منتهي به  31شهريورماه  96را حسابرسيشده و با سرمايهاي معادل 829
ميليارد و  400ميليون ريال منتشر كرد .اين شركت داروسازي امين با
انتشار صورتهاي مالي ششماهه خود اعالم كرد در دوره ياد شده مبلغ
 103ميليارد و  683ميليون ريال سود خالص كسب كرد .بر اين اساس اين
شركت مبلغ  125ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه
با دوره مشابه سال مالي قبل معادل دو درصد كاهش داشت .گفتني است
اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ  123ريال سود به ازاي هر
سهم اختصاص داده است .به سود خالص دوره نيز زيان انباشته ابتداي
سال اضافه شد و در نهايت مبلغ  228ميليارد و  542ميليون ريال سود
انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

«سفانو» اطالعات  6ماهه داد

شركت سيمان فارس نو اطالعات و صورتهاي مالي دوره ششماهه
منتهي به  31شهريور ماه  96را حسابرسيشده و با سرمايه معادل 350
ميليارد ريال منتشر كرد .اين شركت سيمان فارس نو با انتشار صورتهاي
مالي ششماهه خود اعالم كرد در دوره ياد شده مبلغ  66ميليارد و 409
ميليون ريال سود خالص كسب كرد .بر اين اساس اين شركت مبلغ 190
ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال
مالي قبل معادل  34درصد كاهش داشت .گفتني است اين شركت در
دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ  287ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص
داده است .همچنين «سفانو» به سود خالص دوره نيز زيان انباشته ابتداي
سال اضافه شد و در نهايت مبلغ  193ميليارد و  660ميليون ريال سود
انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

«ديران»  172ريال سود كنار گذاشت

شركت ايراندارو با سرمايه ثبتشده  300هزار ميليارد ريال پيشبيني
درآمد هر ســهم سال مالي منتهي به پايان شــهريور  96را به صورت
حسابرسيشده براي دوره ششماهه پايان شهريور  96منتشر كرد .اين
شــركت ايراندارو پيشبيني درآمد هر سهم براي سال منتهي به پايان
اسفند  96را مبلغ  369ريال بهطور خالص پس از كسر ماليات اعالم كرد.
«ديران» سود هر سهم پس از كسر ماليات را براي دوره ششماهه منتهي
به پايان شهريور  96را در حالي  172ريال اعالم كرده است كه در دوره
ششماهه سال مالي قبل به ازاي هر سهم  207ريال سود محقق كرده
بود« .ديران» در دوره ششماهه امسال  47درصد پيشبينيها را پوشش
داد .اين شركت در  12ماهه سال مالي قبل به ازاي هر سهم  570ريال
سود محقق كرد .همچنين سود خالص پس از كسر ماليات اين شركت
براي  12ماهه امسال  110ميليارد و  700ميليون ريال پيشبيني شده
كــه در  6ماهه  51ميليارد و  738ميليــون ريال معادل  47درصد آن
محقق شده است.

عملكرد  6ماهه «قاسم»

اين شركت در  12ماهه منتهي به پايان اسفند  95به ازاي هر سهم
 51ريال سود پوشش داد .از داليل تغييرات واقعي دوره منتهي به پايان
شهريور شركت قاسم ايران با سرمايه ثبتشده  600هزار ميليارد ريال
اطالعات و صورتهاي مالي مياندورهاي ششماهه منتهي به پايان شهريور
امسال را منتشر كرد« .قاسم» در ششماهه سال مالي قبل به ازاي هر
ســهم  173ريال زيان محقق كرده بود كه در  6ماهه امسال اين رقم را
يك درصد افزايش داده اســت .اين شركت در  12ماهه منتهي به پايان
اسفند  95به ازاي هر سهم  51ريال سود پوشش داد .از داليل تغييرات
واقعي دوره منتهي به پايان شهريور امسال اين نماد ميتوان به درآمد
سرمايهگذاريها اشاره كرد كه شامل مبلغ هفت ميليارد و  510ميليون
ريال آن مربوط به سود سپرده بانكي و مبلغ  2ميليارد و  912ميليون
ريال درآمد سرمايهگذاريها مربوط به سود سهام دريافتي از شركتها
و مبلغ چهار ميليارد و  219ميليون ريال آن درآمد سود تضمين شده
اوراق مرابحه دريافتي در ازاي مطالبات معوق از مراكز درماني وابسته به
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است.

پيشبيني سود «ثشرق»

شركت مسكن شمالشرق با سرمايه ثبتشده  900هزار ميليارد ريال
پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به پايان شهريور  97را به
صورت حسابرسيشده منتشر كرد« .ثشرق» سود هر سهم پس از كسر
ماليات براي دوره  12ماهه منتهي به پايان شهريور  97را در حالي 40
ريال پيشبيني كرده كه براي دوره  12ماهه منتهي به پايان شهريور 96
به ازاي هر سهم  118ريال سود محقق كرد .شركت مسكن شمالشرق
سود خالص پس از كسر ماليات را  35ميليارد و  638ميليون ريال براي
دوره  12ماهه منتهي به پايان شهريور  97پيشبيني كرد .اين در حالي
اســت كه براي دوره  12ماهه ســال مالي گذشته  106ميليارد و 276
ميليون ريال زيان انباشته محقق كرده است« .ثشرق» سود خالص پس
از كسر ماليات را براي سال مالي منتهي به پايان شهريور سال آينده 26
درصد كاهش داده است.

تحقق  32درصدي « EPSزمگسا»

شركت كشاورزي و دامپروري مگسال با سرمايه ثبتشده  120هزار
ميليون ريال پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به پايان اسفند
 96دوره  6ماهه را منتشــر كرد .شركت كشاورزي و دامپروري مگسال
پيشبيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به پايان اسفند  96را
مبلغ  951ريال بهطور خالص پس از كسر ماليات اعالم كرد« .زمگسا»
اعالم كرده است در ششماهه منتهي به پايان شهريور امسال به ازاي هر
سهم  305ريال معادل  32درصد از پيشبينيها را پوشش داد .شركت
كشــاورزي و دامپروري مگسال در دوره  12ماهه سال مالي منتهي به
پايان اسفند  95به ازاي هر سهم 2هزار و  483ريال سود محقق كرد .اين
شركت در  6ماهه سال مالي قبل يك هزار و  775ريال معادل  71درصد
پيشبينيها را پوشش داده بود .گفتني است سود خالص پس از كسر
ماليات «زمگسال» براي سال مالي منتهي به پايان اسفند امسال 114
ميليارد و  93ميليون ريال پيشبيني شده است كه در دوره ششماهه 36
ميليارد و  600ميليون ريال معادل  32درصد محقق شده است.

عملكرد قند نقشجهان

شركت قند نقشجهان با سرمايه ثبتشده  139هزار ميليون ريال
گزارش فعاليت ماهانه يك ماهه منتهي به پايان آبان امســال را منتشر
كرد .شــركت قند نقشجهان در يك ماهه منتهي به پايان آبانماه 27
هزار و  460تن انواع محصول را توليد كرد .شكر سفيد حاصل از چغندر و
يارانه شكر توليدي از چغندر هركدام با توليد  10هزار و  640تن بيشترين
حجم توليد قند نقشجهان را در آبان ماه داشتند .همچنين مبلغ فروش
قند نقشجهان در آبان ماه 138ميليارد و  223ميليون ريال بود .گفتني
است اين شركت در هشت ماهه ابتدايي امسال  121هزار و  664تن انواع
محصول را توليد كرد.
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گاليه خوانساري از تصميمات نادرست اقتصادي دولت؛

بخش خصوصي از بس داد زد ،صدايش گرفت
تسنيم-بهدنبالتصميماتاقتصادياخيردولتكهبازاررادچارآشفتگي
و نابساماني كرده است ،رييس اتاق بازرگاني تهران گفت :بخش خصوصي از
بسنسبتبهسياستگذاريهاينادرستدادزدهصدايشگرفتهاست.مسعود
خوانساري تصريح كرد :ما مدافع واردات نيستيم اما اگر قانوني در كشور وجود
دارد بايد براي همه اجرايي شود .دولت اگر طبق قانون اجازه ممنوعيت ندارد
نبايد ممنوع كند بلكه بايد با تعرفه سياستگذاريها را انجام دهد .اما متاسفانه
دولت خودش قانون را رعايت نميكند.
وي با اشاره به اينكه مشروبات الكلي ،اسلحه و مواد مخدر جزو كاالهاي
ممنوعه در بخش واردات بهشمار ميآيند ،اظهار داشت :براساس قانون در
مورد واردات مابقي كاالها بايد برخورد تعرفهاي صورت گيرد .وي با بيان اينكه
از دولت انتظار داريم اگر درصدد تغيير تعرفه كااليي است اين تصميمات را
فيالبداهه نگيرد ،افزود :ممنوعيت ثبت سفارش واردات خودرو كار اشتباهي
بود زيرا نياز ساالنه كشور به واردات خودرو بيشتر از  70تا  80هزار دستگاه
نيست .بر همين اساس اگر روال گذشته ادامه پيدا ميكرد ،بيشتر از اين رقم
وارد نميشود .نايبرييس اتاق ايران گفت :بستن سايت ثبت سفارش خودرو
باعث افزايش قيمت خودروهاي وارداتي شده و حتي اثراتي را هم بر قيمت
خودروهاي داخلي خواهد گذاشت .وي با تاكيد بر اينكه اصل رعايت قانون
بايد مورد توجه سياستگذاريها باشد ،اضافه كرد :كال واردات خودرو بين پنج
تا شش درصد توليد داخلي بوده و افزايشي هم پيدا نكرده است.

تاكيد اصناف بر اصالح برخی قوانين

«جهانصنعت» -رييس اتاق اصناف ايران در نشست ديروز كميسيون
اقتصادي مجلس كه با حضور وزير صمت و روســاي اتاقهاي بازرگاني و
تعاون برگزار شد ،نسبت به اصالح فوري قوانين و مقررات براي حمايت از
توليد داخلي تاكيد كرد.
عليفاضليگفت:كسينميتواندمشكالتموجوددربخشتوليدوتوزيع
را انكار كند و پيشنهاد بنده اين است كه مشكالتي كه در اين حوزه وجود دارد
را با برگزاري جلسات مشترك بين مجلس ،دولت و روساي سه اتاق به نتيجه
برسانيم.رييس اتاق اصناف ايران افزود :در بيرون از اين اتاق فعاالن اقتصادي
بسيار نگران هستند و شما نمايندگان و مسووالن بيشتر بر علل اين نگراني
واقف هستيد و بايد مسايل را به صورت شفاف به بحث گذاشت .وي گفت:
بنده در تمام نشستها دغدعهها و مشكالت جدي اصناف را مطرح كردهام و
در جلسه هفته قبل در حضور معاون اول رييسجمهور عرض كردم كه بايد
به فوريت به مشكالت اصناف رسيدگي كرد .وي گفت :قطعا براي حل اين
مشكل وزارت صنعت ،معدن و تجارت و روساي سه اتاق تجربيات بسياري
در اختيار دارند و انگيزههاي آنان براي عبور از شرايط فعلي بسيار قوي است.
فاضلي افزود :مشكالت اقتصادي باعث نگراني در حوزه بازرگاني داخلي شده
اســت كه بايد به جد به آن پرداخته شود و نبايد با يكسري صحبتهاي
غيرمسووالنه سعي در تضعيف دولت داشت چراكه با اين كار تنها تيشه به
ريشه نظام ميزنيم و به جاي آن بايد اقدامات موثرتر وگامهاي مثبت برداريم.
وي درباره افزايش نرخ حاملهاي انرژي در اليحه بودجه گفت :حداقل ۱۹
رسته بزرگ صنفي تحت تاثير افزايش قيمتهاي انرژي هستند و بايد براي
آن انديشه كرد .فاضلي همچنين تصريح كرد :نسبت به مساله بودجه نيز كه
بسيار مساله مهمي است ،بحث زيادي دارم كه در جلسه ديگر بيان خواهم
كرد و بايد در كميسيون مشترك مجلس و دولت و سه اتاق اين مباحث
مطرح و حل شود .وي تاكيد كرد كه دولت نسبت به پرداخت بودجه حوزه
نظارتوبازرسيكهدربودجههايساالنهتصويبميشود،اقدامكندتاتنظيم
بازار به درستي صورت گيرد.

پشت پرده آشفتگي بازار نهادههاي دامي
مهر -در پي نابسامانيهاي ايجادشده در بازار نهادههاي دامي و تداوم اين
شرايط ،رييس انجمن صنايع خوراك دام از احتمال ادغام شركت پشتيباني
امور دام در شركت بازرگاني دولتي خبر داد و گفت :به نظر ميرسد اين شرايط
سبب شده شركت پشتيباني از ذخاير خود براي تنظيم بازار استفاده نكند.
مجيد موافققديري اظهار كرد :نگاهي به بودجه پيشنهادي دولت در
سال  ٩٧براي شركت پشتيباني امور دام تا حدودي مشخص ميكند كه
شرايط از چه قرار است .ضمن اينكه امروز با تغيير و تحوالتي كه قرار است
در اين مجموعه و شركت بازرگاني دولتي ايران رخ دهد و اين دو شركت
با هم ادغام شوند ،توقعات و تصورمان را بايد از رسالتهاي حمايتي شركت
پشتيباني امور دام كشور تغيير داده و به اين مجموعه كهنهسوار مانند يك
شركت بازرگاني آن هم از نوع خصوصي نگاه كنيم .وي با بيان اينكه با توجه
به شرايط ايجادشده به نظر ميرسد شركت پشتيباني امور دام ذخاير كافي
براي تنظيم بازار را در اختيار ندارد يا از ذخاير خودش جهت كاهش نوسانات
قيمت نهادهها استفاده نميكند ،اضافه كرد :واقعيت اين است كه مجموعه
شركتهايوابستهبهشركتپشتيبانياموردامدردستوركارواگذاريسازمان
خصوصيسازي تا پايان سال  ٩٦قرار گرفتهاند و اين مهم ميتواند يكي از
داليل كمرنگ شدن اين شركت در تنظيم بازار محصوالت پروتئيني حيواني
باشد .رييس انجمن صنايع خوراك دام ،طيور و آبزيان تصريح كرد :بخش
دامپرورينيازمندسرمايهگذارياصوليوايجادفضايكسبوكارمناسبوپويا
براي نقشآفريني بخش خصوصي و تعاوني است نه سياستهاي ترحمآميز
و مقطعي بنابراين دولت بايد فضاي مناسب براي شكوفايي بخش را ايجاد و
از اتخاذ سياستهاي تبعيضآميز خودداري كند.

گرانترين نان دنيا در ايران
تسنيم -به گفته مشاور سازمان ملي استاندارد ،ايران گرانترين نان دنيا
را دارد چراكه نان در تهران بين  3400تا  6هزار تومان فروخته ميشود در
حالي كه آرد آن كيلويي  800تومان خريداري شده است.
غالمرضا كاظمپور گران شــدن نان را بيعلت اعالم كرد و گفت :طبق
برنامهريزيهاي انجامشده نان بايد بهصورت كيلويي عرضه شود .وي با بيان
اينكه حذف خمير ترش و روند تخمير آرد و جايگزين شدن جوش شيرين
در نان سبب بيكيفيتي اين محصول است ،گفت :مخلوط كردن چند نوع
آرد گندم براي توليد نان و انجام غيراستاندارد مراحل توليد آرد و انتقال آن به
نانواييها و تبديل آن به نان از ديگر داليل عمده توليد نان بيكيفيت است.
وي با اشاره به اينكه طبق اعالم وزارت بهداشت ،سبوس مخلوط در آرد ماده
مغذي و مفيد است ،گفت :برداشت اشتباه نانوايان باعث شده بهنحوي آرد
سبوس كه بهدليل وجود كپك و فلزات سنگين حتي براي خوراك دام نيز
مناسب نيستروي نان پاشيده شود .مشاور سازمان ملي استاندارد با اشاره
به اينكه مكلف نشدن نانوايان به تخمير نان مانع افزايش كيفيت آن خواهد
شد گفت :درصد نانواييهاي سنتي بهداشتي  8/16درصد است .كاظمپور
افزود :از بيش از  80هزار نانوايي در سراسر كشور 1/50 ،درصد نمك را در
حد مجاز استفاده ميكنند 43 ،درصد فاقد مواد افزودني غيرمجاز هستند،
فقط  2/17درصد بهداشت فردي و  5/15درصد بهداشت ابزار و تجهيزات را
رعايت ميكنند .مشاور سازمان ملي استاندارد قيمت خريد تضميني گندم را
از سوي دولت  1400تومان اعالم كرد و گفت :اين رقم در دنيا  700تومان
براي هر كيلوگرم است .كاظمپور با اشاره به هزينه حمل و ذخيرهسازي گندم
و هزينه تبديل آن به آرد از سوي دولت ادامه داد :هر كيلو آرد بدون اعمال اين
هزينهها در هر كيلوگرم 800تومان به نانوا فروخته ميشود.

گروه بازرگاني -در حالي كه دولت
همواره از نرخ پايين تورم به عنوان يكي
ازدستاوردهايمثبتخوديادميكنداما
واقعيت اين است كه مردم هيچ گاه تورم
تكرقمي را در زندگي خود احساس
نكردند چراكه هر روز با نوسانات جديد
در بازار كاالهاي اساسي روبهرو هستند.
بر اساس گزارش مركز آمار ايران كه براي
اولين بار تورم خانوارهاي كل كشور را
برحسب دهكهاي هزينهاي در آذرماه
محاسبه كرده ،تورم ساالنه خوراكيها،
آشاميدنيها و دخانيات براي دهك اول
 11/1درصد و براي دهك دهم 13/2
درصد اعالم شده است .بر اين اساس نرخ
تورم در گروه خوراكيها دورقمي اعالم
شده در حالي كه با توجه به وضعيت
معيشتي خانوارها و همچنين براساس
برنامهها بايد تورم تكرقمي ميشد.
واقعيت اين اســت كــه عالوه بر
گرانيهاي متعدد كاالهاي اساسي در
 9ماهه سال  ،96اين روزها شاهد موج
جديدي از افزايــش قيمتها در بازار
هستيم بهطوريكه عالوه بر كاالهايي
همچون گوشــت ،مرغ و برنج ،حتي
تخممرغ نيز روزبهروز گرانتر ميشود تا
جايي كه در حال حاضر قيمت هر شانه
آن به 21هزار تومان رسيده در حالي كه
به گفته رييس هياتمديره اتحاديه مرغ
تخمگذار استان تهران ،اگر بيماري حاد
تنفسيكنترلنشودوروندمعدومسازي
مرغتخمگذارادامهيابد،قيمتتخممرغ
بازهمافزايشخواهدداشت.ايندرحالي
است كه به دليل افزايش سرماي هوا و
زنجيره نامنظم توليد تا توزيع ،قيمت
ميوه و ســبزيجات نيــز طي ماههاي
اخير روند صعودي به خود گرفته و با
توجه به اينكه قيمت نهادههاي دامي
نيز افزايش يافته ،هزينههاي توليد شير
خام نيز بيشتر شده تا جايي كه دامداران
براي افزايش قيمت خريد شــير خام
درخواستهايي را نيز دادهاند .اما نكته
جالب توجه در اين ميان اين است كه
اگرچههنوزشركتهايلبنيبهافزايش
قيمت خريد شير خام از دامداران ملزم
نشدهاند اما به اين بهانه ،قيمت بسياري
ازمحصوالتخودرابهصورتزيرپوستي
در بازار افزايش دادهاند.
  تخممرغ ،يكساله  ۵۳درصد
گران شد

در ايــن ميــان گزارشهاي بانك
مركزي نيز حاكي از آن اســت كه در
هفته منتهي به يكم ديماه ،متوسط
قيمت خُ ردهفروشي گروههاي تخممرغ
 9درصــد ،برنج  0/2درصد ،ميوههاي
تازه  2/2درصد ،ســبزيهاي تازه 0/5
درصد و مرغ 0/9درصد نسبت به هفته
قبل از آن افزايش داشــت .همچنين
قيمت خردهفروشي گروههاي لبنيات،
حبوب ،گوشت قرمز ،قند و شكر ،چاي
و روغننباتي ثابت ماند.
همچنين در هفته منتهي به يكم
ديماه متوســط قيمت خردهفروشي
لبنيات  4/3درصــد ،تخممرغ 53/7
درصد ،برنــج  2/2درصد ،حبوب 3/2
درصد ،ميوههاي تــازه  24/3درصد،
ســبزيهاي تازه  42درصد ،گوشت
قرمز  14/4درصد ،مــرغ  7/5درصد،
چاي 19/5درصــد و روغننباتي 2/2
درصدنسبتبههفتهمشابهسالگذشته
افزايشداشت.همچنينمتوسطقيمت
قند و شكر  12/7درصد در دوره زماني
يادشده كاهش داشته است.
  اقداماتنامتناسبدولت

گرانيكاالهاياساسيدرحالياست
كه دولت به جاي انجام اقدامات كنترلي

شماره 3811

روند افزايشی قيمت كاالهاي اساسي در کشور؛

ميدهد .در حال حاضر دامپزشكي و
بيمه هم پولي براي انجام اقدامات الزم
ندارند و دولت هم اقدامي نميكند.

بازار آژیر میکشد

  دولت مديريت بحران را از دنيا
يادبگيرد

نبيپوردرادامهگفت:دولتازدنياياد
بگيرد كه چطور اين بحران را مديريت
كرده است .اين بحران در اروپا و آمريكا
كنترل شده است .دولت امسال را حل
كند ،سال بعد را چطور ميخواهد پيش
ببرد؟ سال  95در كل سال  13ميليون
مرغ معدوم شــدند اما امسال در 90
روز  15ميليون مرغ معدوم شــدهاند
سالهاي 97و 98را چگونه ميخواهند
مديريتكنند؟
وي خاطرنشان كرد :دولت بايد هواي
توليدكنندگانراداشتهباشد.اگربخواهد
با واردات روي اين مشــكل سرپوش
بگذارد در سالهاي بعد توليدكنندهاي
نميماند كه مرغ توليد كند و قيمت
از اين هم باالتر خواهد رفت .يك شانه
تخممرغ در فروردين و ارديبهشت پنج
هزار تومان هم نبود اما آن زمان هيچ
كس به فكر مرغداران و فصل سرما نبود.
به محضافزايشقيمتهمهصدايشان
درميآيد و مهم ميشويم اما تدبيري
انديشيدهنميشود.
  گرانتر از شانهاي  ۱۲۶۰۰تومان
نخريد

براي آرامش بازار ،هرازگاهي تصميماتي
را در بازار اعمال ميكند كه نهتنها جلوي
نوســان قيمتها را نميگيرد بلكه به
آشفتگيها نيز دامن ميزند .حدود يك
ماه پيش بود كه وزارت جهاد كشاورزي
با اين استدالل كه ميزان واردات برنج
خارجي به كشور طي سالجاري بسيار
چشمگيربوده،خواستارممنوعيتثبت
سفارش واردات اين محصول شد و بر
اين اساس ثبت سفارش واردات متوقف
شــد .طبق اعالم وزارت كشاورزي در
هفت ماهه امســال يك ميليون و ۶۰
هزار تن برنج خارجي وارد كشور شده
كه اين عدد در مدت مشابه سال قبل
 ۶۰۹هزار تن بوده بنابراين واردات در
هفت ماهه سالجاري حدود ۴۰درصد
رشد داشت ه است.
بــه دنبال ايــن اســتدالل وزارت
كشاورزي كه منجر به ممنوعيت ثبت
سفارش واردات برنج شد ،شواهد بازار
حاكي از آن اســت كه موج تازه گراني
برنج خارجي كليد خورده بهطوريكه
دســتاندركاران بازار از افزايش دوباره
 ۱۰درصدي قيمت برنج خبر ميدهند.
اين در حالي است كه به نظر ميرسد
وزارت جهاد اقدامي براي تنظيم بازار اين
محصول انجام نداده است.
  برنج باز هم ۱۰درصد گران شد

در پي توقف ثبت سفارش واردات،
قيمت برنج هندي حدود دو هفته قبل
نزديك به  ۱۰درصد افزايش يافت .اين
درحالياستكهبهگفتهمحمدآقاطاهر
رييس اتحاديه بنكــداران مواد غذايي
تهران ،قيمت برنج هندي به ميزان ۱۰
درصد در سطح عمدهفروشيها افزايش
داشته است.
ويبابياناينكهقيمتعمدهفروشي
برنج هندي طي  ۱۰روز اخير مجددا
حدود  ۱۰درصد گران شــده اســت،
گفت:واردكنندگانفرآيندترخيصبرنج
موجود در گمركات را به كندي انجام
ميدهند و در محمولههاي جديدي كه
به عمدهفروشان تحويل دادهاند ،دوباره
افزايش قيمــت  ۱۰درصدي را لحاظ
كردهانــد ،بنابراين قيمت برنج هندي

همین اطراف

در شرايطي كه بازار كاغذ با مشكالت متعدد گراني
دســت و پنجه نرم ميكند ،آمارهاي ارائه شده گوياي
آن اســت كه در شــش ماهه اول سالجاري در حوزه
صادرات كاغذ و محصوالت كاغذي از نظر وزني 111/6
درصد رشد داشتهايم.
بر اســاس آمارهايــي كه از ســوي وزارت صنعت،
معدن و تجارت منتشــر شده است ،در شش ماهه اول
سالجاري بالغ بر  ۵۸هزار تن كاغذ و محصوالت كاغذي
به كشــورهاي مختلف صادر شده است؛ عددي كه در
مقايسه با توليدات كمتر از  ۲۸هزار تني شش ماهه اول
ســال گذشته از نظر وزني  111/6درصد رشد را نشان
ميدهد .همچنين از نظر ارزش ،صادرات اين بخش به
رقمي حدود  45/7ميليون دالر رسيده كه اين رقم در
قياس با ارزش  26/6ميليون دالري صادرات اين بخش
در شــش ماهه اول ســال  ۱۳۹۵رشدي بالغ بر 71/9
درصد را نشان ميدهد.
در حوزه انتشار ،چاپ و تكثير رسانههاي ضبط شده
نيز از نظر ارزش در شــش ماهه اول سالجاري شاهد
 0/2درصد رشد بودهايم .البته صادرات در اين حوزه از
نظر وزن  3/5درصد كاهش داشته است .بدين ترتيب
در بخش انتشــار ،چاپ و تكثير رسانههاي ضبط شده
بالغ بر  ۶۸۸تن كاال با ارزشي بالغ بر  45/7ميليون دالر

  درهفتهمنتهيبهيكمديماهمتوسطقيمتخردهفروشيلبنيات
 4/3درصد ،تخممرغ  53/7درصد ،برنج  2/2درصد ،حبوب 3/2
درصــد ،ميوههاي تازه  24/3درصد ،ســبزيهاي تازه  42درصد،
گوشت قرمز  14/4درصد ،مرغ  7/5درصد ،چاي 19/5درصد و
روغننباتي 2/2درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزايش
داشت .همچنين متوسط قيمت قند و شكر  12/7درصد در دوره
زماني يادشده كاهش داشته است

با افزايش  ۱۰درصدي كه قبال تجربه
كرده بود در مجمــوع طي حدود ۲۰
روز اخير  ۲۰درصد گران شده است كه
اين افزايش قيمت به تدريج به سطح
خردهفروشيها تسري پيدا ميكند و
خردهفروشــيها در خريدهاي جديد
خودازعمدهفروشان،باقيمتهايجديد
مواجه خواهند شد.
آقاطاهر در مورد قيمت ساير انواع
برنج خارجي اظهار كرد :از نرخ برنجهاي
خارجي ديگر (پاكســتاني ،اروگوئه و
تايلندي)فعالاطالعيندارموبرنجايراني
هم نوسان قيمتي نداشته است.
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي
تهراندربارهدليلگرانيبرنجهنديطي
هفتههاياخيرافزود:علتاينامرتنشي
است كه در پي ممنوعيت ثبت سفارش
واردات برنج به بازار وارد شده و براي رفع
اين تنش بايد سريعتر برنجهاي موجود
در گمرك را ترخيص كنند كه اين كار
با كندي انجام ميشود.
  نرخهايجديد

آقاطاهر با بيــان اينكه قيمت هر
كيلو برنج هندي حدودا  ۵۰۰۰تومان
بود كه بعد قيمت آن به  ۵۵۰۰تومان
رسيد ،گفت :در حال حاضر قيمت هر
كيلوگــرم از اين محصول به  ۶۰۰۰تا
 ۶۲۰۰تومان در عمدهفروشي رسيده و
نرخهركيسه ۱۰كيلوييازاينمحصول
در بازار عمدهفروشي بين  ۶۰هزار تا ۶۲
هزار تومان است.
وي با اشاره به اينكه اين قيمتها،
جديد و مربوط به دو ،سه روز گذشته
است ،اظهار كرد :برنجهايي كه اخيرا از
گمرك ترخيص شدهاند با اين نرخهاي
جديد عرضه در حال عرضه به بنكداران

هســتند .آقاطاهر اضافه كــرد :البته
برنجهاي موجــود در گمرك مدتها
قبل با قيمت مشــخصي وارد كشور
شدهاند و دليلي ندارد كه قيمتشان
باالتر رود ،سودجويي باعث اين مساله
شده است.

  بيتوجهي وزارت كشاورزي

افزايش ۲۰درصدي قيمت طي يك
ماه اخير نشــان ميدهد وزارت جهاد
كشاورزي ظاهرا برنامهاي براي تنظيم
بازار اين محصول ندارد و مشــخص
نيست چرا اين وزارتخانه ميزان عرضه
برنج به بازار را مديريت نميكند تا برخي
لآلودماهي
واردكنندگاننتوانندازآبگ 
بگيرند .بيتوجهي وزارت كشــاورزي
به بازار نابسامان محصوالت كشاورزي
در حالي است كه چندي قبل معاون
توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزير
جهاد با بيان اينكه برنج توليد داخل و
وارداتي به ميزان كافي در كشور وجود
دارد ،گفت :در نظام توزيع با مشكالتي
مواجه هستيم كه با چنين مسايلي در
بازار مواجه شدهايم و در حال بررسي اين
موضوعهستيمضمناينكهمانگفتهايم
واردات برنج خارجي يا هندي ممنوع
است بلكه با توجه به اينكه برنج به اندازه
كافي توليد و وارد شده ،ثبت سفارش
واردات را موقتــا متوقف كردهايم و در
حال بررسي شرايط هستيم .علياكبر
مهرفرد افزود :ممكن است زماني كه
جوابمطالعاتمانراگرفتيمدوبارهثبت
سفارش را برقرار كنيم .احتمال هم دارد
اين كار را انجام ندهيم.
  گراني تخممرغ ادامه دارد

افزايش قيمــت  20درصدي برنج
در بازار عمدهفروشــي در حالي است

كه قيمت تخممــرغ نيز طي روزهاي
اخير همواره افزايشــي بوده و به نظر
ميرســد همچنان ادامه داشته باشد.
در همين راســتا و با وجود اينكه در
حال حاضر قيمت هر شانه تخممرغ
در خردهفروشــيها به  20تا  21هزار
تومان رسيده است ،رييس هياتمديره
اتحاديهمرغتخمگذاراستانتهرانگفت:
اگر بيماري حاد تنفسي كنترل نشود و
روند معدومسازي مرغ تخمگذار ادامه
يابد ،قيمت تخممــرغ باز هم افزايش
خواهد داشت.
ناصر نبيپــور در خصوص افزايش
ناگهاني قيمت تخممرغ تا مرز 21هزار
تومان اظهار كــرد :زماني كه بيماري
طيور در ماههاي ســرد ســال توسط
دامپزشكي پيشبيني شد تخممرغ در
كشور كيلويي دو هزار و 800تا سه هزار
تومان بود اما به خاطر عدم ذخيرهسازي
در حال حاضر به شانهاي 21هزار تومان
رسيده است .وي افزود :در حال حاضر
جلوي در مرغداري هركيلو تخممرغ
هفت هزار تا هفت هزار و 100تومان به
فروش ميرسد .علت اصلي اين افزايش
قيمت ناگهاني معدوم شدن مرغها در
مرغداريهاست كه كاهش توليد شديد
را به همراه داشته است.
نبيپور در رابطه با بيماري شايعشده
در مرغداريها خاطرنشــان كرد :اين
بيماري هنوز اسم خاصي ندارد اما گفته
شده مرغها به بيماري فوق حاد تنفسي
دچار شدهاند كه دستگاه تنفسي آنها
مختل شده و بسيار واگيردار است .وي
با اشاره به ميزان بسيار باالي تلفات در
سه ماهه پاييز تصريح كرد :در اين 90
روزگذشتهباالي 15ميليونمرغمعدوم
شدند كه  23درصد از گلههاي مرغ را
تاكنون شامل شده است.
وي با بيان اينكه دولت هيچ اقدامي
برايپيشگيريياحتيذخيرهتخممرغ
انجام نداده است ،تاكيد كرد :سازمان
دامپزشكي در فروردين به دولت اعالم
كرددرپاييزوزمستاناينبيماريشدت
ميگيرد اما نه در آن زمان دولت كاري
انجامدادنهدرحالحاضرواكنشينشان

گراني كاغذ در كشور و افزايش  ۱۱۱درصدي صادرات

به كشورهاي مختلف صادر شده است.
البته بايد اشاره كرد كه آمارهاي اعالم شده به تفكيك
نبوده و مشخص نيست وضع صادرات كاغذ به چه شكل

بوده اما در مجموع آمارهاي اعالم شده در زمينه صادرات
كاغذ و محصوالت كاغذي اينگونه اعالم شده است.
اما افزايش صــادرات كاغذ و محصوالت كاغذي در

بازار نابســامان كاالهاي اساسي
در حالي ادامــه دارد كه معاون وزير
كشاورزي در واكنش به بازار آشفته
تخممرغ اعالم كرد :توزيع تخممرغ
وارداتي آغاز شده و بر اين اساس هر
شانه تخممرغ بايد به قيمت مصوب
 ۱۱هــزار و  ۶۰۰تومان و هر شــانه
تخممرغ شيرينگپك (بستهبندي
شده) بايد  ۱۲هزار و  ۶۰۰تومان در
بازار مصرف فروخته شود.
مهرفرد در پاسخ به سوالي مبني بر
اينكه چرا تا امروز اين محصول وارد
نشــده بود و برخي معتقدند وزارت
جهاد كشــاورزي نظارت مناسبي بر
روند اجــراي مجوز واردات تخممرغ
نداشته است و همين عامل گراني اين
محصول شد ،گفت :هيچ محدوديتي
براي واردات نداشته و نداريم و تنها
بايد اين محصول را از كشــورهايي
كه سالم و پاك هســتند ،وارد كرد
كه قيمت آن نيز بايد در همان دامنه
تعريفشــده براي تخممرغ داخلي
باشــد اما اينكه گفته ميشود تاخير
در واردات تخممرغ سبب گراني اين
محصول شــده است ،درست نيست
چراكه بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد
پرندگان كه در سال گذشته رخ داد،
معموال در فصل تابســتان فروكش
پيــدا ميكند اما اين بــار اين اتفاق
نيفتاد و چنين بيماريها و پيامدها
و آســيبهاي احتمالي آن غيرقابل
پيشبيني و محاسبه است.
وي تصريح كــرد :مرغداريهايي
كه با بيماري مواجه نيستند و توليد و
عرضه تخممرغ در آنها ادامه دارد ،نبايد
ايــن محصول را باالتر از نرخ مصوب
بفروشند و اجحاف كنند كه قيمت
مصوب (مصرفكننده) براي يك شانه
تخممرغ شيرينگپك (بستهبندي
شده)  ۱۲هزار و  ۶۰۰تومان و براي
يك شــانه تخممرغ شــيرينگپك
نشده  ۱۱هزار و  ۶۰۰تومان است و
در اين ميان دستگاههاي نظارتي بايد
نسبت به اجراي اين مصوبه كارگروه
تنظيم بازار انجام وظيفه كنند و اجازه
گرانفروشي ندهند.

شرايطي رخ ميدهد كه در ماههاي گذشته بازار كاغذ
در داخل كشــور با گراني مواجه شــده و بنابر آنچه از
سوي فعاالن اين عرصه عنوان ميشود ،افزايش قيمت
كاغذ در ســطح بينالملل دليل اين گراني بوده است
با اين وجود محصــوالت صادراتي ايران در اين بخش
اگرچه از نظر وزني حدود  ۱۱۲درصد رشــد داشتهاند
اما افزايش ارزشي آنها به  ۷۲درصد هم نميرسد .همين
مساله گوياي اين است كه در حوزه كاغذ و محصوالت
كاغذي در بخش بينالملل افزايش قيمت با افزايش وزن
همخواني چنداني نداشته و اين دو عدد به طور متناسب
با يكديگر رشد نكردهاند.
الزم به ذكر اســت در هفتههاي گذشته با طرح اين
موضوع كه قرار اســت به جاي ارز مبادلهاي ارز آزاد به
كاغد تعلق گيرد ،شــاهد افزايش جــدي قيمتها در
اين بازار بودي م اما تنشهاي ايجاد شــده در بازار كاغذ
كه انتقادات بســياري را به ويژه از ســوي رســانهها و
روزنامههاي كشور به همراه داشت در نهايت موجب شد
ستاد تنظيم بازار به اين بخش ورود كند و پنج راهكار
براي كاهش قيمت در نظر گيرد .بر همين اساس نه تنها
قرار بر استمرار تخصيص ارز مبادلهاي شد بلكه تسهيالت
ديگري نيز براي اين بخش در نظر گرفته شــد .با اين
وجود همچنان در بازار كاغذ شاهد افزايش  ۲۰درصدي
قيمتها نسبت به ماههاي قبل هستيم.

سال چهاردهم سه شنبه  5دی 1396
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دیدگاه

افزايش قيمت حامل های انرژي
در تضاد با اشتغالزايي
دولت دوازدهم در اليحه بودجه سال  1397بيش از  17هزار ميليارد تومان
درآمد جديد از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي در نظر گرفته است .در
تبصره  18اين اليحه عنوان شده كه تمام مابهالتفاوت قيمت حاملهاي انرژي
در سال  ،97صرف توليد ،اشتغالزايي ،آموزش و ...خواهد شد.
اين در حالي اســت كه افزايش قيمت بنزين در اليحه بودجه  97با انتقاد
بسياري مواجه شد.
در همين حال يك استاد دانشگاه گفت :دولت به جاي ايجاد اشتغال جديد
بايد به دنبال حفظ اشــتغال موجود باشد كه ظاهرا مشخص است برنامهاي
براي آن ندارد زيرا اگر برنامه داشت تصميم به افزايش قيمت حاملهاي انرژي
نميگرفت.
مهدي تقوي با اشاره به اليحه بودجه سال  97كل كشور گفت :من همين
ابتدا بايد تكليف يك موضوع را روشن كنم و رسما بگويم كه اگر دولت بخواهد
قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد حتي با كمترين قيمت بايد عواقب آن
كه تورم واقعي و انتظاري اســت را تحمل كند .وي ادامه داد :حال ببينيد اگر
دولت بنزين را از  1000تومان به  1500تومان برساند و قيمت ديگر نهادههاي
انرژي مثل برق و گازوييل و غيره نيز باال رود چه تاثيري بر زندگي اقتصادي
مردم خواهد گذاشت .تقوي با اشاره به اينكه دولت از تغيير قيمت حاملهاي
انرژي به دنبال افزايش اشتغال است و اين سياست با تحقيق مركز پژوهشهاي
مجلس كه اعالم كرده با افزايش قيمت شاهد افزايش بيكاري در جامعه خواهيم
بود در تناقض است ،گفت :دولت به جاي ايجاد اشتغال جديد بايد به دنبال حفظ

اشتغال موجود باشد كه ظاهرا مشخص است برنامهاي براي آن ندارد زيرا اگر
برنامه داشت تصميم به افزايش قيمت حاملهاي انرژي نميگرفت.
* اين استاد دانشگاه در گفتوگو با فارس ادامه داد :گران كردن نهادههاي
انرژي موجب رشد قيمت تمامشده كاال ميشود و اين دقيقا همان اشتباهي است
كه دولت دهم انجام داد زيرا شرايط اقتصادي جامعه را نديد و چنين تصميمي
گرفت .تقوي خاطرنشان كرد :وقتي بنزين گران ميشود اوال تورم واقعي كه اكنون
به گفته مركز آمار و بانك مركزي كمتر از  10درصد است افزايش خواهد يافت و
دو رقمي خواهد شد و از طرفي تورم انتظاري نيز وجود خواهد داشت و از همه
بدتر اين است كه دولت سياستي براي كنترل قيمتها ندارد و مشخص نيست
قيمتها تا چه حدي باال خواهد رفت .اين استاد دانشگاه تصريح كرد :دولت بايد
براي هميشه تكليف قانون هدفمندي يارانهها را روشن كند زيرا اين قانون منافع
ملت را در شرايط فعلي اقتصاد در نظر نميگيرد و اثرات اجتماعي فراواني را در
جامعه ايجاد ميكند .وي در پايان خاطرنشان كرد :دولت دقيقا همان اشتباهي
را ميكند كه دولت دهم كرد و نتيجهاش بدتر شدن شرايط اقتصادي در كشور
خواهد شد .بهروز نعمتي نيز درباره تاثيرات بودجه در معيشت خانوارها گفت:
در حال حاضر اظهارنظر درباره تاثير بودجه سال  ۹۷در معيشت خانوارها سخت
است چرا كه بايد به چند مولفه مهم در اين زمينه همزمان توجه كرد .سرانجام
موضوع هدفمندي يارانهها در اقتصاد و معيشت خانوارها مهم است البته در اين
رابطه تيم اقتصادي دولت همچنان سردرگم است و در اين زمينه عنوان ميكند
دولت بانك اطالعاتي ندارد كه موضوع غيرقابل قبولي است.
وي ادامه داد :رييس ســازمان برنامه و بودجه اظهار داشته بانك اطالعاتي
براي موضوع هدفمندي ندارند و از طريق شناسايي افراد زيرمجموعه نهادهاي
حمايتي كشور ،به موضوع شناسايي يارانهبگيران ،توجه ميشود كه اين روش

خبر

تخصيص  ۱۶۰ميليون مترمكعب گاز
به نيروگاهها

اشتباه بوده چرا كه به گفته فتاح ،رييس كميته امداد امامخميني(ره) بخشي از
مستمريبگيران كميته امداد ،واجد شرايط دريافت حقوق نيستند.
طبق گفته اين نماينده مردم اينكه بهطور مثال هزينه عوارض خروج از كشور
به يكباره چند برابر شود تقريبا تصميم بدون مطالعهاي است.
نعمتي با بيان اينكه با افزايش قيمت بنزين مخالف هستم ،ادامه داد :رشد
نرخ بنزين عالوه بر تاثيرات اقتصادي كه بر قيمتها خواهد داشت ،باعث ميشود
قيمت كاالها و خدمات به صورت كاذب نيز گران شود .چنانچه بعد از انتشار
اخبــار افزايش قيمت بنزين تا  ۱۵۰۰تومان ،نرخ كاالهايي مانند مواد لبني و
پروتئيني با رشد روبهرو شود.
سخنگوي هياترييسه مجلس شوراي اســامي يادآور شد :اگر در بحث
هدفمندي يارانهها و رشد قيمت حاملهاي انرژي و اشتغالزايي مالحظات رعايت
نشود اقتصاد و معيشت خانوارها با مشكل جدي روبهرو ميشود.

روستاهای تشنه در انتظار بودجه 97؛

نیاز  300ميليون دالری شبکه آبرسانی

گروه انرژی -در اليحه بودجه  ۹۷رقمي
در حدود  ۳۰۰ميليون دالر از منابع صندوق
توسعه ملي براي تسريع و تكميل طرحهاي
آبرســاني در نظر گرفته شده همچنين طبق
برنامهريزي صورت گرفته عوارضي به ازاي هر
مترمكعب آب براي سرعترساني به آبرساني
روستايي نيز پيشبيني شده است.
بر اساس وعدههاي وزارت نيرو قرار شده
 ۵۵هزار هكتار شــبكه آبياري و زهكشي به
شــبكههاي قبلي اضافه و  ۲۰۰۰روســتا تا
انتهاي امســال آبرساني شــوند كه تا امروز
يكهزار و  ۴۸۶روستا از آب مناسب برخوردار
شــدهاند .پس از اجراي طرحهاي آبرســاني
روستايي حدود هزار روستا از آمار روستاهايي
كه با تانكر آبرساني ميشدند كم شد كه اين
بهجز صرفهجويي در ســوخت ،سبب شد تا
هزينــه زيادي نيز از دوش دولت برداشــته
شود زيرا آبرساني تانكري با توجه به مسافت،
براي دولت بين  ۱۵تا  ۳۰هزار تومان در هر
مترمكعب هزينه دربر داشته است.
اين در حالي اســت كه تا پيش از دولت
يازدهــم هيــچ رديف ملي بــراي طرحهاي
آبرســاني روســتايي وجود نداشت و دولت
اميد براي نخســتين بار آن را در دستور كار
خود قرار داد.
تا سال  ۱۳۹۲هيچ رديف بودجه آبرساني
روســتايي وجود نداشــت و در سال ۱۳۹۳
براي اولينبار  ۲۰۰ميليارد تومان و در سال
 ،۱۳۹۴اعتبار  ۳۰۰ميليارد تومان براي اين
طرحها در نظر گرفته شــد ،در سال گذشته
اعتبــار  ۳۳۰ميليارد تومان در رديف بودجه
آبرساني روستايي لحاظ شد كه اين ميزان در
ســال جاري تا  ۱۱۰۰ميليارد تومان افزايش
داشته است.
در ســال  ۱۳۹۵حــدود  ۳۰۰۰روســتا
آبرساني شد بهطوريكه دو ميليون نفر تحت
پوشش آب پايدار و مستمر قرار گرفتند ولي
همه مشكالت آب روستايي كشور حل نشده
و با يك ششم اعتبار مورد نياز تنها يك سوم
مشكل حل شده است.
از ســوي ديگر در زمان حاضر در ســطح
كشــور در قالب مجتمعهاي آبرساني ،حدود
 ۴۰۰۰روستاي غيربرخوردار و فاقد شبكه و
 ۳۳۰۰روستاي سطح دو كه با مشكالت شبكه
مواجه هســتند تحت پوشش شبكه آبرساني
روستايي نيســتند لذا بايستي حدود  ۸هزار
روستا آبرساني شود تا تمامي روستاهاي كشور
تحت پوشش شبكه آبرساني سالم و بهداشتي

قرار گيرند و براي تحقق اين امر ،اعتباري بالغ
بر  ۱۰هزار ميليارد تومان نياز است.
در حال حاضر  ۲۵درصد كشور در انتظار
آب هستند و گرچه دولت اميد توجه مناسبي
به مساله آبرساني روستايي داشته و اقدامات
خوبي نيز در اين راستا انجام شده اما بديهي
اســت تا عدم تخصيص اعتبار پيشــنهادي
شركتهاي آبوفاضالب نميتوانند ادامه كار
را پيش ببرند لذا با توجه به اهميت آبرساني
و حياتي بودن اين نياز براي مشتركين الزم
اســت كه دولت توجه و عنايت بيشــتري به
اين مهم داشــته باشد .برهمين اساس دولت
در اليحه بودجه  1397كل كشــور پيشنهاد
كرده اســت  300ميليون دالر و  10هزار و
 500ميليــارد ريال از ورودي ســال 1397
صندوق توســعه ملي براي اجراي طرحهاي
آبرســاني روستايي و توســعه شبكههاي آن
هزينه كند.
اين پيشنهاد عزم دولت را براي ادامه روند
آبرساني روستايي نشان ميدهد.
بر پايه آمارها ،در طول فعاليت دولتهاي
نهم و دهم به ترتيب در ســال 157 ،1385
روســتا ،در سال  189 1386روستا ،در سال

تمديد توافق كاهش توليد اوپك ،بازار نفت را در مســير
دستيابي به تعادل در ســال ميالدي آينده قرار داده اما اگر
ايــن گروه به هدف محدود كردن عرضه دســت پيدا كند،
اعضاي آن ممكن اســت شــروع به تقلب كنند و در نتيجه
توافق بههم بخورد.
مطمئنا ابهام زيادي نسبت به روند كاهش سطح ذخاير نفت
جهاني وجود دارد .آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني كرده
ميزان ذخاير در نيمه اول ســال  ۲۰۱۸رو به افزايش خواهد
گذاشت .چنين دورنمايي خطر افت دوباره قيمتها را ايجاد
ميكند .در چنين سناريويي ،اوپك به سختي تالش خواهد
کرد بازار را متعادل كند و ممكن است ناچار شود مجددا كاهش
توليد را تمديد كند .در واقع برخي از تحليلگران ريسك نزولي
را بسيار بزرگتر از ريسك صعودي ميبينند و به اين ترتيب
بازار نفت بايد براي قيمتهاي پايينتر آماده شود.
اما نگاه خوشبينانه هم وجود دارد .ميزان مازاد ذخاير امسال
كاهش چشمگيري داشته و تا اكتبر به بيش از  ۱۰۰ميليون
بشكه باالي متوسط پنج ساله رسيد كه نشان ميدهد مازاد
ذخاير بيش از دوســوم نسبت به ابتداي سال  ۲۰۱۷كاهش
يافته است .اما روند كاهش ذخاير در واقع در نيمه دوم امسال
آغاز شد و اين روند سريع كاهش با رشد چشمگير قيمتها
همزمان شد.
در اين بين پايبندي اوپك به توافق كاهش توليد در نوامبر
به باالترين سطح رسيد كه ميزان ذخاير را تا چند ماه آينده

 252 ،1387روســتا و در سال 271 ،1388
روستا از آب بهرهمند شدند.
همچنين آبرساني به  314روستا در سال
 580 ،1389روســتا در سال  1390و 415
روستا در سال  1391انجام شد.
در سال  1392و آغاز به كار دولت يازدهم
اين روند ســرعت گرفت و به  476روستا با
جمعيت  362هزار و  743نفر رسيد .در سال
 1393به  824روستا با جمعيت  695هزار و
 554نفر و در ســال  1394به  942روستا با
جمعيت  825هزار و  493نفر آبرساني شد و
باالخره اين ميزان در سال  1395به دو هزار
و  958روستا با جمعيت يك ميليون و 943
هزار و  217نفر رسيد.
 آب شرب شهري و شبكه فاضالب
عالوه بر آبرســاني به روســتاها ،افزايش
جمعيت زير پوشــش آب شــرب شهري و
همينطور گسترش شبكه فاضالب از جمله
اقداماتي اســت كه در دستور كار دولت اميد
قرار گرفته است.
در اين ارتباط ،دولت در نظر دارد جمعيت
زير پوشــش آب شرب شــهري را از 99/31
درصــد بــه  99/80درصد برســاند؛ يعني

هدفگذاري شــده است تا پايان برنامه ششم
توسعه ،بخشي از جمعيت شهري كه اكنون
به آب شــرب سالم و پايدار دسترسي ندارند
از اين نعمت برخوردار شوند.
افزايش جمعيت زيرپوشش شبكه فاضالب
شــهري از  45/5درصد كنوني به  51درصد،
اجــراي برنامــه ايمني آب شــرب و اجراي
نظامنامه جامع كيفيــت منابع آب ،از ديگر
اقدامهايي اســت كه در دستور كار دولت و
وزارت نيرو قرار دارد.
 استفاده از طالي خاكستري
از سوي ديگر استفاده از پساب در شرايط
بحران آب ايران از ديگر وعدههايي است كه
وزير نيرو براي گسترش استفاده از پساب در
كشور داده است.
در جهان بيش از  ۸۰درصد پســابهاي
توليدي توسط جامعه بدون تصفيه و استفاده
مجدد به اكوسيستم برميگردند.
در حال حاضر اكثر شهرهاي كشورهاي
در حال توسعه از زيرساخت و منابع مناسبي
براي مديريت پسابها با روشي موثر و پايدار
برخوردار نيســتند .رضا اردكانيان ،وزير نيرو
معتقد است كه دولت براي استفاده از پساب،

احتمال فروپاشي توافق كاهش توليد اوپك در سال 2018

تحت فشــار قرار خواهد داد .اگرچه آژانس بينالمللي انرژي
انتظار دارد افزايش ذخاير بازار را مايوس كند اما تحليلگران
ديگر به چنين سناريويي چندان بها نميدهند .بانك آمريكايي
گلدمنساكس بر اين باور است كه رشد ذخاير در سه ماهه
نخست سال  ۲۰۱۸بسيار كمتر از رشد معمول براي اين وقت
از ســال خواهد بود و ميزان ذخاير در سه ماهه دوم مجددا
كاهش پيدا ميكند.
اختالالت غيرمنتظره در عرضه ممكن اســت به محدود
شدن بيش از انتظار عرضه در بازار منجر شود بهخصوص كه
وضعيت توليد ونزوئال مشخص نيست.
گلدمنساكس انتظار دارد بازار تا اواسط سال ۲۰۱۸متعادل
شود و به خروج تدريجي اوپك و روسيه از توافق كاهش توليد
تا پايان نيمه دوم سال ميالدي آينده منتهي شود.
بــه عبارت ديگر اوپك ماموريتش را كامل خواهد كرد يا
حداقل در زمان نشســت رسمي خود در ژوئن ،به اتمامش
نزديك ميشود .پس از آن با توجه به افزايش قيمتها و حذف
مازاد ذخاير ،كاهش توليد اوپك ديگر توجيهي ندارد و اعضاي
اين سازمان براي نقض توافق وسوسه خواهند شد.
به گفته اولههانسن ،مدير استراتژي كاال در ساكسوبانك ،در
واقع پيش از رسيدن به چنين نقطهاي ،قيمتهاي باالتر نفت،
براي تقلب در توافق وسوسهكننده خواهند بود.

روسيه يكي از بزرگترين عالمت پرسشهاست .مقامات
روسي پيش از تمديد اخير توافق كاهش توليد ،ترديدهايي
نشان دادند و براي خروج هر چه سريعتر از توافق به محض
حذف مازاد عرضه ابراز اشتياق كرده بودند.
داليل معدودي براي افزايش انگيزه تقلب به موازات رشد
قيمتها وجود دارد .در وهله نخست ،همواره ثابت شده كه
قيمتهاي باالتر وسوسهانگيز هستند زيرا هر بشكه بيشتر،
درآمد بيشتري را به همراه خواهد آورد .دوما ،در سال ۲۰۱۸
ميزان ذخاير كاهــش خواهد يافت و قيمتها افزايش پيدا
ميكنند .اعضاي اوپك ميدانند كه زمان پايان توافق چندان
دور نيست بنابراين چرا زودتر دست به كار نشده و به توليد
باالتر بازنگردند؟
ســوما ،اعضاي اوپك به اين حقيقت واقف هســتند كه
قيمتهاي باالتر ،خطر واقعي براي ســهم بازار آنهاست زيرا
ممكن است باعث واكنش جديتري از سوي توليدكنندگان
شيل آمريكا شود .ايبه كاچيكوو ،وزير نفت نيجريه در گفتوگو
با والاســتريتژورنال با اشاره به نگرانيها نسبت به افزايش
سرمايهگذاري و توليد شيل آمريكا گفته بود :قطعا نميخواهيم
قيمتها به روند صعودي ادامه دهند.
ساير مقامات اوپك زماني كه قيمت برنت اوايل ماه جاري
به  ۶۵دالر در هر بشكه نزديك شد ،ابراز نگراني كردند .يك

برنامههاي خوبي دارد و با توجه به اينكه در
دنيا لغت فاضالب حذف شــده و همه اينها
به نامهاي ديگــر و در رنگهاي مختلف ياد
ميشــود ،مانند آب خاكستري كه بايد پس
از تصفيــه ،اســتفاده مجــدد در بخشهاي
مختلف شود.
به گفته وي اين مفهوم بدين معناســت
كــه به جاي اينكه آب را از نقاط دور منتقل
كنيم بايد به فكر نحوه استفاده از آب موجود
باشيم.
اگر به اين موضوع نپردازيم آبهاي جديد
براي مدتي ميتوانند پاسخگو باشند ولي پس
از مدتي مشكالت فعلي با ابعاد بزرگتري خود
را نشان خواهد داد.
بــه طور كلي بايد به پســابها به عنوان
يك منبع به جاي يك بار دور انداخته شده،
نگاه شود .در همين راستا ايران سعي دارد با
توســعه استفاده از پساب وضعيت منابع آبي
خود را سروسامان دهد.
طبق گفتههاي رحيم ميداني معاون وزير
نيرو بزرگترين پروژه بازيافت آب در مشهد
آغاز شده و در حال مطالعه است و براي اينكه
از تجربه همه دنيا استفاده كنيم ،با همكاري
آلمانيها مطالعات اين طرح را پيش ميبريم
كه با آب كشــاورزي جايگزين كنيم .البته از
آنجا كه پســابها هميشــه منطبق با زمان
آبياري نيست ،بخشي را نيز بايد به سفرههاي
زيرزميني تغذيه كنيم.
وي بــا بيان اينكه از آنجا كه اســتفاده از
پساب براي مصرف كشاورزي استانداردهاي
خــود را دارد و اســتانداردهاي ملي در اين
زمينه نداريم ،استانداردهاي نحوه استفاده از
پساب در كشورهاي آلمان ،آمريكا و اسپانيا
را اخذ كرديم و ممكن است اين استانداردها
را به استاندارد ملي تبديل كنيم ،اظهار كرد:
اين پروژه قادر اســت ســاالنه  ۱۰۰ميليون
مترمكعب توان بازيافت پساب را در اين شهر
داشته باشيم.
ايــن طرح در حال مطالعه اســت و پس
از اتمــام فــاز مطالعاتي ،وارد فــاز اجرايي
ميشود.
با توجه به گســترش روزافــزون صنايع
آببر ،به نظر ميرسد استفاده از پساب يكي
از بهترين راهكارها براي كاهش معضل كمبود
آب باشــد .همچنين به علــت كمبود منابع
آبي در ســالهاي آتي چــارهاي جز تفكيك
آب مصرفي بخشهاي مختلف از آب شــرب
باقي نميماند.
از آب تصفيه شــده صنايع ميتوان براي
آبياري فضاي ســبز استفاده و به اين ترتيب
از بهرهبرداري از منابع آبهاي زيرزميني كم
كرد .همچنين استفاده از پساب صنايع ،عاله
بر كنترل آلودگيهاي زيستمحيطي ،حفظ
منابع آبــي موجود ،از لحــاظ اقتصادي نيز
مقرون به صرفه است.
نمایه

مقام اوپك در اين باره به والاستريت ژورنال گفت :با رسيدن
قيمتهاي نفت به ميانه محدوده  ۶۰دالر ،شما براي خودتان
مشكل ايجاد ميكنيد .اوپك در اين سطح قيمت واهمه دارد
كه شيل آمريكا موجي از عرضه جديد را اضافه خواهد كرد.
اگر قيمتها براي ساير توليدكنندگان جذاب باشد ،ما به جاي
اول برميگرديم.
مشكل اوپك اين است كه تعادل بازار مساله بسيار ظريف
اســت و روشن نيســت پنجره قيمتي كه نيازهاي اعضاي
اوپك را تامين كند ،به اندازه كافي پايين خواهد بود تا مانع
سرمايهگذاري جديد شيل شود.
در حقيقت ،آژانس بينالمللي انرژي و خود اوپك افزايش
چشمگير عرضه از سوي شيل آمريكا را پيشبيني كردهاند.
آژانس پيشبيني كرده كه آمريكا در ســال  ۲۰۱۸به ميزان
 ۸۷۰هزار بشكه عرضه جديد خواهد داشت در حالي كه اوپك
رشد شيل آمريكا را بيش از يك ميليون بشكه در روز برآورد
كرده است .به نظر ميرسد بهترين نتيجه براي اوپك ،ادامه
ثبــات قيمتها خواهد بود كه امكان ميدهد ذخاير كاهش
پيدا كنند و ميزان عرضه شــيل آمريكا اندكي اما نه چندان
زياد ،افزايش پيدا كند.
اما حتي در چنين سناريويي نيز ،اوپك از خودگذشتگي
ميكند زيرا نتيجه نهايي ،ســهم بازار كوچكتر براي اوپك
است.

سخنگوي شركت ملي گاز گفت :با توجه به كاهش مصرف در بخش
خانگي به دليل افزايش دماي هوا در برخي نقاط كشور ،بيشترين مصرف
گاز در روز يكشنبه (سوم ديماه) به بخش نيروگاهي اختصاص يافت.
به گزارش شركت ملي گاز ،مجيد بوجارزاده اعالم كرد :با توجه به گرم
شدن نسبي هوا و كاهش مصرف در بخش خانگي ۱۶۰،ميليون مترمكعب
گاز يعني بيشترين مقدار به بخش نيروگاهي اختصاص داده شد و اين در
حالي است كه در همين بازه زماني ۹۱ ،ميليون مترمكعب گاز به صنايع
عمده اختصاص يافته است.
وي در ادامه با بيان اين كه مصرف در بخش خانگي ،تجاري و صنايع
غيرعمده نيز روز يكشنبه ،در مجموع به  ۳۸۰ميليون مترمكعب رسيد،
گفت :اين در حالي است كه مصرف خانگي در روز دوم ديماه با كاهش
قابل مالحظهاي همراه بوده اســت و از  ۴۸۵ميليون مترمكعب به ۳۹۵
ميليون مترمكعب رسيد.
رييس روابطعمومي شركت ملي گاز افزود :در همين بازه زماني ،حجم
صــادرات  ۳۶ميليون مترمكعب و جمع مصرف گاز در همه بخشها به
 ۶۳۰ميليون مترمكعب رسيد.

توليدبنزينسبزدرپااليشگاهآبادانكليدخورد
با راهاندازي مرحله نخست واحد الكيالسيون شركت پااليشگاه آبادان،
توليد سوخت بنزين سبز از روز گذشته اغاز شد.
به گزارش شــركت ملي پااليش و پخــش فرآوردههاي نفتي ايران،
اصغر رمضاني ،رييس هياتمديره شركت پااليش نفت آبادان اعالم كرد:
دستاورد راهاندازي واحد راهبردي الكيالسيون ،توليد بنزين باكيفيت با
اكتان  ۹۶است.
وي با بيان اينكه در پي بروز مشكل مكانيكي در واحد بازيافت اسيد
سولفوريك پااليشگاه و نبود امكان بازيافت اسيد مصرفي واحد الكيالسيون
از چهار سال گذشته واحد الكيالسيون نيز به اجبار از سرويس خارج شد،
افــزود :از زمان خريد تجهيزات اين واحد بيش از  ۶ســال ميگذرد كه
متاســفانه تاكنون بدون استفاده مانده بود اما پس از تغييرات مديريتي
در شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ،معاون وزير نفت طي
حكمي به بنده ماموريت ويژه دادند كه با حضور مستمر در پااليشگاه آبادان
اين واحد را به مرحله توليد برسانيم.
وي ادامه داد :با همكاري و همفكري بينظير همه مديران ،متخصصان
و به ويژه كاركنان زحمتكش و خدوم بخشهاي مختلف پااليشگاه آبادان
با بحث و بررســيهاي الزم و نــگاه به منابع موجود ابتدا برنامه مدوني
جهت راهاندازي اين واحد تهيه و بر اساس برنامه و نظارتهاي مستمر و
حمايتهاي معاون وزير نفت از اين پروژه از ديروز اين واحد وارد مدار توليد
شد .رمضاني اظهار كرد :اين واحد هماكنون عملياتي شده و روزانه ۵۵۰
هزار ليتر بنزين الكيليت با اكتان ( ۹۶بنزين سبز) توليد ميكند.
رييس هيات مديره شــركت پااليش نفت آبادان تاكيد كرد :با توليد
اين فرآورده با ارزش C۴ ،موجود در محصول گاز مايع تبديل به بنزين
ميشــود و افزون بر آن ارتقاي جنبههاي زيستمحيطي نيز از اهداف
موردنظر در اين طرح است.
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مدنی دادگاههای عمومی و انقالب در اور مدنی مصوب  1379و مواد  307و  309و  310و 311
و  313و  314قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ  44/000/000ریال بابت اصل خواسته
مبلغ  620/000ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر شاخص ساالنه
از زمان سررسید تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران با لحاظ ماده  522قانون مزبور که احتساب آن موقع پرداخت با واحد محترم اجرای
احکام مدنی خواهد بود مجموعا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید خسارت تأخیر از تاریخ
 95/6/30محاسبه گردد رأی صادره غیابی و ظرف  20روز از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در
شورا تجدیدنظر در مراجع ذیصالح عمومی حقوقی تهران می باشد .
قاضی شعبه 356شورای حل اختالف م ش  8تهران
128772
آگهی ابالغ رای
تاریخ رسیدگی  94/6/4 :شماره پرونده  61510019 :مرجع رسیدگی  :حوزه  6157شورای
حل اختالف  33تهران خواهان  :بانک قوامین خواندگان  :محمد حاجی قاسمی  ،محمدحسین
ساریخانی  ،قلعه باباخانی خواسته  :مطالبه وجه قرارداد به شماره  01586/1000778به مبلغ
 85/156/907ریال گردشکار  :خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت خواندگان
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در
وقت مقرر به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده
پس از اخذ نظریه کتبی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور
رأی می نماید .
رأی شورا
در خصوص دعوی خواهان  :بانک قوامین بطرفیت  :خواندگان فوق الذکر بخواسته مطالبه
وجه بابت قرارداد شماره  1586/1000778به مبلغ  85/156/907ریال و خسارت تاخیر و
هزینه دادرسی با توجه به مفاد دادخواست و مستندات و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ در
جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده و مستندات مصون از تعرض ایراد و
انکار باقی مانده است و با توجه به نظریه کتبی اعضاء شورا دعوی وارد تشخیص مستندا به
ماده  522و ماده  198آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت
مبلغ  85/156/907ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم
دادخواست تا زمان وصول بر مبنای تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی تعیین می
گردد وفق مقرارت که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم مینماید رای صادره
نسبت به خواندگان فوق الذکر غیابی است و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این شورا میباشد و پس از آن ظرف  20روز قابل اعتراض در دادگاه های حقوقی عمومی
تهران میباشد .
قاضی حوزه  6157شورای حل اختالف م  33تهران
128782
آگهی ابالغ رای
تاریخ رسیدگی  96/6/29 :شماره پرونده  96/615900071 :شماره دادنامه 9601609 :
مرجع رسیدگی  :حوزه  6159شورای حل اختالف  33تهران خواهان بانک قوامین بنشانی تهران
سیدخندان خ سهروردی شمالی خ شهید مدنی غربی نبش ک  26پ  47خوانده  :سکینه فرجی
مجهول المکان خواسته  :مطالبه وجه گردشکار  :خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به
طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکالسه فوق و اجرای تشریفات
قانونی در وقت مقرر به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات
پرونده پس از اخذ نظریه کتبی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به
صدور رأی می نماید .
رأی شورا
در خصوص دعوی خواهان بانک قوامین بطرفیت سکینه فرجی بخواسته مطالبه وجه بابت
بخشی از قرارداد رهنی شماره  1410به مبلغ یکصد و نود و نه میلیون و نهصد و سی و هفت
هزار و هشتاد ریال و خسارت تأخیر تادیه و هزینه های دادرسی با توجه به مفاد دادخواست
و مستندات و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاعی نیاورده و
مستندات مصون از تعرض ایراد و انکار باقی مانده است و با توجه به نظریه کتبی اعضای شورا
دعوی وارد تشخیص مستندا به ماده  522و ماده  198آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و نود و نه میلیون و نهصد و سی و هفت هزار و هشتاد هزار
ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان
وصول بر مبنای تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد وفق مقررات که
توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت
 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا می باشد و ظرف مدت  20روز پس از آن قابل
اعتراض در دادگاههای عمومی حقوقی تهران میباشد .
قاضی حوزه  6159شورای حل اختالف  33تهران
128778
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انتقاد از ناهماهنگي بين دستگاهها براي رفع آلودگي هوا؛

ايلنا -رييس اداره محيطزيســت شهر تهران بخش عمده آلودگي هواي
تهران را تردد خودروهاي ديزلي و فعاليت موتورخانههاي ساختمانهاي اداري
عنوان كرد.
محمدحسينبازگيربااشارهبهكميتههماهنگيواجراييكاهشآلودگيهواي
تهران به رياست فرماندار تهران گفت :بخش عمدهاي از آلودگي هواي تهران به
دليل تردد خودروهاي ديزلي است .حدود  90هزار نوع خودروي ديزلي در تهران
در حال تردد هستند .اتوبوسها ،كاميونها و خودروهاي عمراني و راهسازي از اين
دست خودروهاي ديزلي هستند .او با اشاره به اينكه سن مصوب براي اين خودروها
تعيين شده است گفت :همچنين تكاليفي برعهده متوليان اين خودروهاست كه
در صورت فرسودگي بايد اين خودروها را از چرخه ترافيك خارج كنند .همچنين
بايد صافي دوده و معاينه فني داشته باشند .رييس اداره محيطزيست شهر تهران
خاطرنشانكرد:دراينكميتهدرحالبررسيهستيمتامشخصشوداين 90هزار
خودرو در اختيار كدام سازمانها و ارگانهاست و متولي اين خودروها چه كساني
هستند تا بتوانيم از اين طريق تحقق تكاليف و وظايف آنها را پيگيري ميكنيم.
بازگير تصريح كرد :به عنوان مثال از اين تعداد حدود شش هزار دستگاه اتوبوس
شركت واحد شهرداري هستند و نزديك به هزار دستگاه نيز نفتكشهاي شركت
نفت هستند و تعدادي نيز سرويسهاي نهادها و ارگانهاي دولتي و غيردولتي،
خودروهاي جمعآوري زباله و خودروهاي پخشكننده مواد غذايي هستند.
او يادآور شد :يكي ديگر از منابع آالينده هواي تهران فعاليت تعداد بسيار زيادي
موتورخانه و سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي ساختمانهاست كه آمار و ارقام
متفاوتيازاينساختمانهادراختيارداريم.دراينكميتهنيزبهبررسياينموضوع
ميپردازيمكهاينساختمانهادراختيارچهارگانهاوسازمانهاواشخاصحقيقي
و حقوقي است .رييس اداره محيطزيست شهر تهران با بيان اينكه در حوزه قانون
نيز مصوبات دولت و قوانين كارگروههاي ملي نيز وجود دارد خاطرنشان كرد :در
حوزه اجراي اين قوانين ناهماهنگيهايي وجود دارد .براي اينكه اين هماهنگيها
صورت گيرد فرماندار تهران ورود پيدا كرده و سعي دارد همه دستگاههاي متولي
را براي برطرف كردن آلودگي هوا پاي كار بياورد.

انتقاد فعال حقوق زنان:

چه موضوعي مهمتر از رسيدگي به امنيت
زنان و كودكان است

ايسنا-يك فعالحقوقزنانبااشارهبهضرورت تصويب اليحه«منعخشونت
عليه زنان» گفت :در حال حاضر مسايل زنان و كودكان در ميان مسايل سياسي
ناديده گرفته ميشود.
ليال ارشد عنوان كرد :در حال حاضر با لوايحي در مجلس روبهرو هستيم كه
 10سال است بدون بررسي باقي ماندهاند .سوال اصلي اينجاست كه چه موضوعي
مهمتر از وضعيت زنان و كودكانمان داريم؟ لوايح مربوط به حمايت از كودكان يا
منع خشونت عليه زنان سالهاست در دستور كار مجلس باقي ماندهاند.
مديرعاملموسسه«خانهخورشيد»درادامهاظهاركرد:بايدازمسووالنپرسيد
چه موضوعي از امنيت زنان و دختران جوانمان و بهبود وضعيت كودكانمان در
كشور مهمتر است كه سالهاست نوبت رسيدگي به آنها نرسيده است؟
وي با انتقاد از وضعيت مسايل اجتماعي و آمارهاي مربوط به آسيبها در اين
حوزه تصريح كرد :افزايش روزانه آمار مربوط به آسيبهاي اجتماعي وضعيت اين
حوزه را نشان ميدهند .اين در حالي است كه ضعف در تهيه اطالعات كامل باعث
ميشود آمار مربوط به آسيبهاي اجتماعي تنها بخشي از ميزان واقعي باشد كه
در رسانهها منتشر ميشود .چرا بايد وضعيت به دليل نبود حمايتهاي قانوني
اينطور باشد؟ ارشد با اشاره به جاي خالي قوانين حمايتي در حوزه آسيبهاي
اجتماعي ادامه داد :تصويب اليحه حمايت از حقوق كودكان و همچنين منع
خشونت عليه زنان گام درستي در راستاي احقاق حقوق اين قشر آسيبپذير
جامعه است .اميدوارم اين اليحه هرچه زودتر به صحن علني بيايد ،راي بياورد و
وضعيت زنان و دخترانمان را بهبود بخشد.

شيوعسرطانتخمدانورحمدرميانزنانايراني

ايلنا -عضو هياتعلمي دانشــگاه علوم پزشــكي شهيد بهشتي سرطان
تخمدان ،رح م و دهانه رحم را بهعنوان شايعترين سرطانهاي زنان در بين زنان
ايراني دانست.
فرح فرزانه درباره شايعترين سرطانها در زنان گفت :بين سرطانهاي شايع
زنان،سرطانتخمدانهشتمين،رحميازدهمينودهانهرحمسيزدهمينسرطان
است كه در سالهاي اخير شيوع اين سرطانها رو به افزايش است.
او با بيان اينكه تاكنون علت دقيق بروز ســرطان تخمدان در بين زنان
شناخته نشده عنوان كرد :تاكنون عوامل محيطي و ژنتيكي بسياري از جمله
نازايي ،چاقي و ...در بروز اين سرطان نقش دارد .متخصص زنان و نازايي تصريح
كرد :سرطان تخمدان داراي عالمت مشخصي نيست اما در برخي موارد با
عالئم گوارشي به خصوص نفخ شكم بروز پيدا ميكند .البته تنها بروز نفخ
را نميتوان دليلي براي ابتالي فرد به سرطان تخمدان محسوب كرد .فرزانه
بيان كرد :سرطان جسم رحم شايعترين عالمت خونريزيهاي غيرطبيعي
است و معموال عواملي چون چاقي و پريودهاي دير به دير و فشارخون باال
و ديابت ميتوانند از عوامل خطر باشند .تشخيص اين بيماري با نمونهگيري
از داخل رحم بوده و درصورت تشــخيص زودرس درمان قطعي امكانپذير
است .عضو هياتعلمي دانشگاه علومپزشكي شهيد بهشتي درباره سرطان
دهانه رحم خاطرنشان كرد :سرطان دهانه رحم در مراحل اوليه به صورت
خونريزي بعد از نزديكي خود را نشــان ميدهد اما ميتوان قبل از آن در
مرحله ضايعات پيشسرطاني با انجام ويزيت زنان و پاپاسمير دورهاي اين
بيماري را تشخيص داد و درمان كرد .او با اشاره به سرطان دهانه رحم گفت:
عامل اصلي اين سرطان يك ويروس شناختهشده است كه عمدتا از طريق
رفتار نامناسب جنسي ،ازدواج زير  16سال ،استعمال سيگار و قليان فرد را
درگير ميكند .براي تشخيص به موقع سرطان دهانه رحم به زنان متاهل
باالي  ۲۱ســال توصيه ميشود حداقل هر ســه سال پس از ازدواج تست
پاپاسمير را انجام دهند.
دومين كنگره بينالمللي چالشهاي باليني در مامايي ،زنان و نازايي ۲۵تا۲۷
نالمللي دانشگاه شهيد بهشتي (سالن
ن سالجاري در مركز همايشهاي بي 
بهم 
ابوريحان) با محورهايي همچون مامايي ،ژنيكولوژي ،پريناتولوژي ،اندومتريوزيس،
يائسگي ،بيماريهاي مقاربتي ،سندرم تخمدان پليكيستيك و ...با حضور اساتيد
و صاحبنظران برجسته داخل و خارج از كشور برگزار خواهد شد.

گرد و غبار هواي اهواز  55برابر حد مجاز شد

ميزان -گردو غبار با بيش از شش برابر حد مجاز بار ديگر استان خوزستان
را فرا گرفت .احمدرضا الهيجا نزاده مديركل محيطزيست خوزستان ،ميزان گرد
و غبار موجود در هواي اهواز را  6915ميكروگرم بر مترمكعب اعالم كرد و گفت:
اين ميزان را  55برابر حد مجاز است.
كوروش بهادري با بيان اينكه اين امر سبب تعطيلي مدارس اهواز ،رامشير،
ماهشهر ،باوي ،حميديه و شهرستان كارون در شيفت عصر شد ،گفت :به علت
وزش بادهاي قابل مالحظه به نسبت شديد ،روز گذشته كانونهاي داخلي گرد
و خاك فعال شد و اين امر موجب كاهش ديد افقي و افزايش غلظت آالينده در
اهواز و حومه و نيز مناطقي از جنوب و غرب استان شد .بهادري بيان كرد :بررسي
نقشههاي پيشيابي و خروجي مدلهاي عددي نشاندهنده گذار امواج ناپايدار از
فراز استان است كه سبب افزايش ابرناكي و بارشهاي پراكنده و تندبادهاي موقتي
بعضا رعدوبرق خصوصا در ارتفاعات و شرق استان طي بعدازظهر امروز تا اواخر
وقت چهارشنبه خواهد شد .وي ادامه داد :همچنين با جنوبي شدن جريانات جوي
شاهد افزايش رطوبت در اوايل صبح در نوار ساحلي و مركزي و بعضا شرقي استان
از اوايل صبح امروز تا صبحگاه چهارشنبه هفته جاري خواهيم بود.

پوشش آموزشي 5000سوادآموز زن
طي دو سال اخير

ايسنا -مشاور رييــس سازمان نهضت سوادآموزي در امور زنان و خانواده به روند
مشاركت با ساير دستگاهها و امضاي تفاهمنامه با معاونت امور زنان رياست جمهوري
اشــاره و اظهار كرد :در همين راســتا و در دو سال گذشته دو طرح حمايت از زنان و
دختران عشاير و روستايي اجرا شد و هزار آموزشدهنده ،پنج هزار سوادآموز دختر و
زن را تحت پوشش قرار دادند.
خديجه رسولي در نشست همانديشي مشاوران وزراي امور زنان و خانواده و مديران
كل دفاتر امور زنان و خانواده استانداريها كه در سازمان نهضت سوادآموزي برگزار شد
با بيان اينكه نخستين كالسهاي آموزش «اكابر» در ايران در سال 1315داير شد گفت:

ريحانه جواليي -احتماال براي شما هم كه
اين گزارش را ميخوانيد شــيرينترين روزهاي
زندگيتان ،همان روزهاي بيخيال و سرخوش
كودكي است؛ روزهايي كه دغدغههاي زندگي
تنها انتخــاب رنگ لباس و كفش بــود و دنيا
برايمان به اندازه همان خانه و محله و كوچهاي
بود كه عصرهاي تابستان با دوستان و بچهمحلها
ساعتها صرف بازي ميشد.
اگر شما هم كودكي شيرين و به ياد ماندني
داشــتهايد و اين اتفاق براي كودكان شــما هم
ميافتد از خوششــانسهاي روزگار به حساب
ميآييــد چراكه خيلي از افــراد از اين موهبت
بيبهره بودهانــد و هنوز هم اين چرخه معيوب
ادامه دارد و چه بسا افرادي كه در اين چرخه به
دنيا آمدند و رشد كردند هر روز بيشتر ميشوند.
كافي است كمي به دور و اطراف خود نگاه كنيد،
ســر چهارراهها ،در برخي كارگاهها ،در شهرها و
روستاهايي كه فقر بيداد ميكند و كودكان راه
ديگــري جز كار كردن ندارنــد .همه اين افراد
شامل كودكاني ميشوند كه به اندازه ما از روزهاي
شيرين كودكي لذت نميبرند و تا هميشه غمي
گوشه دلشان جا خوش ميكند .غمگينترين نوع
از ناديده گرفتن كودكي بچهها ازدواج زودهنگام
و خارج از ســن عرفي و شرعي دختران است.
دختراني كه يكراســت وارد دنياي بزرگسالي
ميشــوند و شانههاي نحيفشان زير بار همسر
و مــادر بودن خم ميشــود .مادراني كه روزگار
ميانسالي و پيري بيشك چيزي در وجودشان
كم خواهند داشت .آمار ازدواج كودكاني كه پيش
از رسيدن به بلوغ فكري و ذهني ازدواج ميكنند
از گســتردگي اين پديده در ايران حكايت دارد.
ســن ازدواج در ايران بر مبناي «بلوغ جنسي»
تعيين شــده در حالي كه به گفته كارشناسان،
بلوغ جنسي تنها بخشي از ابعاد بلوغ كامل انسان
است .رشد ،آگاهي ،آموزش و آزادي در انتخاب
اساسيترين و انسانيترين شروط براي تشكيل
خانواده است.
  خبرهاي بد از ازدواج در سن پايين
روزهاي اول همين هفته به نقل از مديركل
ثبت احوال خراسان شمالي خبري منتشر شد
مبني بر ازدواج سه دختر زير  10سال كه اين آمار
تنها مربوط به هشت ماه گذشته سال 96ميشود.
علي زاهدينيا اظهاركرد :طي هشت ماهه امسال
شش هزار و  418واقعه ازدواج در خراسان شمالي
ثبت شده كه از اين تعداد در ميان خانمها 797
مورد در گروه سني  10تا  14ساله بود.
وي ادامه داد :طي مدت زمان مذكور در گروه
ســني  15تا  19ساله نيز دو هزار و  252واقعه
ازدواج 20 ،تا  24ساله هزار و  651مورد و  25تا
 29ساله  901مورد ثبت شده است.
زاهدينيا تعداد ازدواجهاي ثبتشده در ميان
دختران  11ساله را  15مورد 12 ،ساله  40مورد،
 13ساله  334مورد و  14ساله را  401مورد عنوان
و اظهاركرد :در هشت ماهه امسال  39خانم باالي
 50ســال نيز ازدواج كردند .اين خبر در حالي
منتشر شد كه كوروش بهادري ،مديركل ورزش و

از زنان و دختران عشاير و روستايي اجرا شد و هزار آموزشدهنده ،پنج هزار سوادآموز
دختر و زن را تحت پوشش قرار دادند.
يزاده معاون سازمان نهضت سوادآموزي نيز به مروري بر اهداف و عملكرد مراكز
مهد 
يادگيريمحليپرداختوگفت:امسال 300مركزيادگيريمحليفعالداريموبايدتالش
كنيم اين مراكز نهادينه شود كه ميتواند بسياري از خألهاي آموزشي را جبران كند.
وي بيان كرد :مركز يادگيري مجموعهاي است كه در برخي نقاط روستايي و محلي
با مشاركت مقامات محلي تشكيل و در آن نيازسنجي انجام و خدمات آموزشي ارائه
ميشود .اين مراكز فرصتي براي كمسوادان است.
يزاده ادامه داد :مادري را سراغ ندارم تا پنج كالس هم سواد داشته باشد و اجازه
مهد 
ندهد فرزندانش درس بخوانند .ولي برعكس پدران تحصيلكردهاي سراغ دارم كه اجازه
ندادهاندفرزندشانتحصيلكند.مادرانمهارتهايزندگيراآسانتربهفرزندشانمنتقل
ميكنند و بايد روي آنها سرمايهگذاري كرد.

دخترانی که پیش از بلوغ سر سفره عقد مینشینند؛

ازدواج کودکانه

نگاه

 طاهر پژوهش به عالقه دختران شهرستانها براي ازدواج در سنين كم ميگويد:
در قشــم خودم شــاهد اين بودم كه دختران با سن  14يا  15سال خودشان را به
اصطالح ترشيده ميدانستند ،اين نشاندهنده فرهنگ اشتباهي است كه در اين
مناطق حاكم شده و دختران ،خودشان به اين نوع ازدواجها تن ميدهند ،اما از عوارض
و مشكالتي كه ازدواج در سن پايين برايشان ايجاد ميكند ،اطالعي ندارند

جوانان استان پيشتر اعالم كرده بود طبق آمار اداره
كل ثبت احوال استان سال گذشته شش ازدواج
زير  10سال و يك هزار و  102ازدواج بين  10تا
14سال ثبت شده است .طبق گفتههاي بهادري
به دليل اينكه خراسان شمالي داراي قوميتهاي
كرمانج ،ترك ،تات ،تركمن و اقليت بلوچ است
در برخي از اين قوميت ازدواج دختران در سنين
پايين انجام ميشود.
 ثبت احوال آمار دقيق ارائه نميدهد
يكي از فعاالن حقوق كودك با انتقاد از سن
پايين ازدواج كودكان به «جهانصنعت» ميگويد:
ثبت احوال به صورت ساالنه يكسري آمار از ازدواج
و طالق كودكان در اختيار ما قرار ميدهد ،اما با
توجه به ديدههاي ما اين اطالعات خيلي درست
و قابل اعتنا نيستند .در بخشهايي از خراسان،
قشم ،سيستان و بلوچستان يا روستاهاي همدان
ازدواج دختران در ســنين پايين مسالهاي قابل
توجه است .اين موضوع براي اين مناطق تبديل
به عرف شده و برخالف سني كه قانونگذار براي

دختران  13سال و براي پسران  15سال تعيين
كرده ،با كاهش اين سن مواجه هستيم و بعد از
ازدواج شاهد جدايي اين افراد پیش از رسیدن به
 18سال هستيم .طاهره پژوهش با اشاره به اليحه
باال بردن سن ازدواج ميگويد :در ابتداي امر بايد
بگويم كه با اين اليحه مخالفت شــده است .در
كنوانسيون بينالمللي حقوق كودكان،كه ايران
نيز عضو اين معاهده است و در بسياري موارد به
مفاد آن عمل نميكند 18 ،سالگي به عنوان سن
پايان كودكي شناخته شده و بهتر است ازدواج
بعد از اين سن صورت گيرد و تصويب شدن اليحه
يكي از چالشهاي اصلي ما در صحن علني مجلس
است كه حالل بزرگ مشكالت براي ازدواج در
سن پايين كودكان محسوب ميشود.
  صداوسيما در خصوص ازدواج كودكان
سكوت كرده
پژوهش با انتقاد از سكوت رسانهها و صداوسيما
اضافه ميكند :ازدواج كودكان هيچ وقت به صورت
رسانهاي مطرح نشده و كسي روي اين موضوع كار

بهداشت و درمان

دعــوا و درگيري بين قبيلهها در برخي مناطق
معامله ميشــوند كه اين اسفبارترين نمونه از
نقض حقوق اين كودكان است.
  نظر پزشــكان در رابطه با ازدواج در
سن پايين
يكي از شــايعترين مسايلي كه اين كودكان
به واسطه ازدواج زودهنگام با آن دست و پنجه
نرم ميكنند موضوع بارداري اســت .دكتر الله
صادقي ،متخصص زنــان و زايمان در اين مورد
به «جهانصنعت» ميگويد« :سن بارداري زير
 ١٩سال به عنوان حاملگي پرخطر دستهبندي
ميشــود .براي حاملگي سنين  ١٥تا  ١٩سال
اصطالح بــارداري نوجواني به كار ميرود .نكته
مهم اين اســت كه نوجوانان باردار در مقايسه با
زنان باالي  ٢٠ســال در معرض خطر باالتر كم
خوني ،زايمان زودرس ،پره اكالمپسي (مسموميت
حاملگي) قرار دارند .مادران باردار در بازه سني ١٥
تا  ١٩سال بهطور جدي در معرض خطر مرگ نيز
قرار دارند .در اين سنين احتمال سقط جنين هم
بهطور قابل توجهي باال ميرود».
دكتــر مصطفــي وفايي اقــدم ،متخصص
راديولوژي هم در اين رابطه اضافه ميكند«:يكي
از خطرات جدي براي جنينهاي مادران زير ١٩
سال وزن پايين و رشد ناكافي جنين در داخل
رحم( )IUGRاست .اين جنينها معموال با وزن
پايين به دنيا ميآيند و يا به علت زايمان زودرس
ثانويه به سن مادر فرصت كافي براي رشد ندارند.
زايمان زودرس ،وزن كم و عدم رشــد كافي در
داخل رحم ،جنين را در معرض خطراتي چون
عفونت ،كاهش سطح اكسيژن خون جنين و حتي
زايمان جنين مرده قرار ميدهد .جنينهايي از
اين دست كه زنده به دنيا ميآيند بيشتر اوقات
نياز به بستريهاي طوالنيمدت در بخش ويژه
نوزادان دارند».
دكتر الميرا اليق ،روانپزشك هم با اشاره به
اين موضوع به ما بيان ميكند :ازدواج به عنوان
يكي از مهمترين رخدادهاي زندگي نيازمند بلوغ
جسمي ،جنسي ،رواني و عاطفي است .قطعا سن
در رسيدن به اين توانمنديها نقش مهمي ايفا
خواهد كرد .مهمترين اثر رواني ازدواج كودكان از
دست دادن لذتها و تجارب كودكي و نوجواني
خواهد بود .از آنجا كه مبناي اكثريت اين ازدواجها
جبر و اراده سرپرســت خانواده است ،منجر به
محروميت تحصيلــي و القاي حس حقارت در
كودك شده كه نهايتا تاثير آن در ساختار ضعيف
اعتماد به نفس كودكان خود را نشان خواهد داد.
او ادامه ميدهد :شروع رابطه جنسي در سني كه
فرد درك درستي از آن ندارد ميتواند منجر به
اختالالت روانپزشكي از اختالل استرس پس از
سانحه تا افسردگي و اضطراب و ...شود .همچنين
الزم به ذكر اســت شروع بارداري در سن پايين
جدا از عوارض جسماني به فاجعهاي ختم خواهد
شد كه در آن شاهد مادراني ناتوان و بيكفايت
خواهيم بود .اينها در شرايطي است كه رسيدن
به يك نسل توانمند ،مستلزم حضور مادراني است
كه اقتدار و آگاهي مادرانه دارند.

شهرگرد

سخنگويوزارتبهداشت:
برخيمناطقباجمعيت ۵۰۰هزارنفر،بيمارستانندارند

ســخنگوي وزارت بهداشــت در خصوص وضعيت مناطق
پرجمعيتــي كه حتي يك بيمارســتان ندارند گفت :مناطقي
در ايــران وجود دارند كه با وجود جمعيــت  500هزار نفري
بيمارستان ندارند.
به گزارش ايلنا ،ايرج حريرچي درباره اصول كليدي منشور
حقوق شهروندي گفت :در نظام سالمت هيچ كاري را نبايد انجام
دهيم مگر اينكه فقرا از آن بهرهمند شوند .اگر فقرا از خدمات ما
بهره ببرند باقي اقشار نيز بهرهمند خواهند شد .در بيمه سالمت
هر كس به اندازه توانش بايد پرداختي داشته باشد و به اندازه
نيازش خدمات دريافت كند .بنابراين كســي كه درآمد بااليي
دارد بايد پرداختي بيشتري نسبت به فقرا داشته باشد.
او ادامه داد :در برخي از كشورها اقشار ثروتمند و شهرنشين
بسته خدمتي بيشــتري را دريافت ميكنند .هر كشوري بايد
بيمه پايه و خدمات ســامتي را براي خود تعريف كند تا همه
شهروندان از آن بهرهمند شوند.
حريرچــي توصيه كرد :براي صيانت از حقوق شــهروندي
پرداخت زمان دريافت خدمت را بايد به صفر يا حداقل رســاند
و پرداختي به صورت بيمه و پيشپرداخت باشد.
ســخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به پرداختيها به مردم
گفت :در ســال  38/7 ،93درصد و در ســال  38/1،94درصد
پرداختي از جيب مردم كاهش پيدا كرد.
مدلهاي مختلفي براي پرداختي از جيب مردم وجود دارد.
اگر فردي  40درصــد از هزينههاي غيرخوراكي يا  25درصد
از كل درآمــد خود را صرف ســامت كنــد ،دچار هزينههاي
كمرشكن شده اســت .البته دهكهاي باال دچار اين هزينهها
ميشوند اما فقرا نميشوند.
در واقع در كشور ما  31درصد از افرادي كه دچار هزينههاي
كمرشــكن درمان ميشــوند يعنــي  40درصــد هزينههاي
غيرخوراكي را صرف ســامت ميكنند جزو دهك باال و حدود
 20درصد جزو دهك پايين هستند.

نكرده است در صورتي كه ريشه اين موضوعات
بيشتر فرهنگي است و با كمي وقت گذاشتن اين
معضل ميتواند كمرنگتر شود .اين اطالعرساني
بايد زنجيروار باشد ،يعني روزنامهها از يك سو،
صداوسيما با ساخت سريال از سوي ديگر روي اين
موضوع كار كنند و فرهنگ ازدواج در سن مناسب
را ترويج دهنــد .وي در ادامه به عالقه دختران
شهرستانها براي ازدواج در سنين كم ميگويد:
در قشم خودم شاهد اين بودم كه دختران با سن
 14يا  15سال خودشان را به اصطالح ترشيده
ميدانستند ،اين نشاندهنده فرهنگ اشتباهي
اســت كه در اين مناطق حاكم شده و دختران،
خودشــان به اين نوع ازدواجها تن ميدهند ،اما
از عوارض و مشــكالتي كه ازدواج در سن پايين
برايشان ايجاد ميكند ،اطالعي ندارند.
 دولت آمار دقيق ازدواج و طالق كودكان
را ارائه دهد
پژوهش در آخر به اين موضوع اشاره ميكند
كه دولــت بايد آمار دقيقــي از ازدواج و طالق
كودكان ارائه دهد تا بتوانيم اين موضوع را درست
و دقيق بررسي كنيم و به آسيبهايي كه اين نوع
ازدواجها به جسم و روح كودكان ميزند از جمله
افسردگيهاي شديد و روابط زناشويي سخت و
خشن توجه اساسي داشته باشيم .با اين وجود
براي رســيدن به شــرايط مطلوب راه سخت و
طوالني در پيش داريم.
الزم به ذكر است بسياري از كودكان به دليل

آموزش

خودروهاي ارگانهاي دولتي از عوامل اصلي
بروز آلودگي

مشاور رييس سازمان نهضت سوادآموزي در امور زنان اعالم كرد؛

تنها مردان در اين كالسها شركت ميكردند اما از 1315تا 1325فعاليتهايي در زمينه
سوادآموزي انجام شد .در آن دوره از هر  100زن ،يك زن با سواد بو د اما سال ،1355
 48/5درصد جمعيت زير  50سال كشور باسواد بودند .مشاور رييس سازمان نهضت
سوادآموزي در امور زنان و خانواده با بيان اينكه در سال  ،1355اختالف سطح سواد
زنان و مردان در مناطق شهري  23/4درصد و در روستاها  34/9درصد بود .رسولي با
اشاره به اينكه با پيروزي انقالب اسالمي ،فرصت خوبي براي سوادآموزي زنان ايجاد شد،
عنوان كرد :با صدور فرمان تاريخي امامخميني(ره) در سال ،1358سازمانيافتهترين و
گستردهترين شكل فعاليتهاي سوادآموزي شكل گرفت ،به گونهاي كه در سال1365
سطح سواد در گروه سني كمتر از  50سال به  55درصد ،در سال  1375به  80درصد،
در سال  1385به  88/8درصد و در سال  95به  93/4درصد افزايش يافت.
وي به روند مشــاركت با ساير دستگاهها و امضاي تفاهمنامه با معاونت امور زنان
رياستجمهوري اشاره و اظهار كرد :در همين راستا و در دو سال گذشته دو طرح حمايت
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 درباره تعيين سقف دفترچههاي بيمه تصميمگيري
نشده است

سخنگوي وزارت بهداشت درباره تعيين سقف براي دفترچههاي
بيمه گفت :سازمان بيمه سالمت در حال بررسي اين موضوع است.
يكي از مشكالت اصلي ارائهكنندگان خدمات سالمت اين است كه
سازمانهايبيمهگرخدماتراميخرندامازمانتحويلاعتبارميگويند
محدوديت داريم .اين موضوع نياز به تصميمگيري كلي دارد .برخي از
مسووالنمعتقدندهزينههايسالمتباالست.منتقداندرخواستدارند
هزينهها كاهش پيدا كند و حق بيمه كم شود .همه اين موارد نياز به
تامين اعتبار و بررسي دارد.
  شرايطحالحاضربيمارستانهايدولتيبحرانياست
حريرچي درباره ميزان بودجه ســال  97وزارت بهداشــت گفت:
درخواست ما اين است كه نقش بودجه كامال مشخص به منابع پايدار
متصل باشد و طبق زمانبندي مشخص تعلق گيرد .اگر بودجه سال93
را هم به ما بدهند طرح تحول سالمت را اداره ميكنيم.
سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به وضعيت بيمارستانها در زمان
وقوعزلزلهگفت:بيمارستانهايپالسكوييوتختهايفرسودهدرتهران
بسيار زياد است .از13هزار و 441تخت دولتي و دانشگاهي در تهران11
هزار و  701تخت فرسوده وجود داشت .در اين مدت تعداد تختهاي
موجود در تهران در سال 95به 13هزار و 895رسيده است كه 10هزار
و  419تخت فرسوده هستند كه اين رقم بسيار زيادي است.
ســخنگوي وزارت بهداشــت تاكيد كرد :با توجه به اينكه اكثر
بيمارستانها در نقاط مركزي شهر قرار دارند در زمان وقوع زلزله براي
انتقال مجروحان قطعا به مشكل برخورد ميكنند البته پيشبينيهاي
الزم و تقسيم وظايف صورت گرفته تا در صورت وجود بحران ،مشكالت
كمتري داشته باشيم .حريرچي در پايان با اشاره به اينكه مناطقي در
ايران وجود دارند كه با جمعيت 500هزار نفري بيمارستان ندارند گفت:
هماكنوناكثرتختهايبيمارستانهايدولتيتهرانتاحدود 85درصد
اشغال هستند كه اين ميزان خود به معناي بحران است .در حال حاضر
در بيمارستانها بحران داريم.

پنجره تهران را باز كنيد

شيدا ملكي -صــداي شهر را بايد شنيد .روزهاي
پاييز تمام شد و هر روز دود سياه كالنشهرها را خفه كرد،
زلزله آمد و خانهها ويران شــد و باران نباريد و برگها
فقط زرد شــد و هيچ خبري از ديگر پاييزهاي تهران و
ديگر شهرهاي اين سرزمين نبود .اين پاييزي كه گذشت
شهر غمگينتر از هر فصل ديگري بود.
پيادهروهاي اين شــهر چنان با دست برهنه گدايي
خو گرفته اســت كه عابران ديگر برهنگي چشــمان
دختربچههاي دســتفروش را هم باور ندارند .سادهتر
بگوييم شهروندان ديگر نميتوانند هيچ نگاهي را باور
كنند .شهر پر است از دروغهايي تكراري كه رنگ عوض
ميكنند .شهر پر است از دود سياه و غليظي كه ديگر
نفس كشيدن روح را هم دشوار كرده است.
خســتگي در چشم شــهروندان موج ميزند و باور
پويايي در صبح شهروندان طلوع نميكند .زن كهنسال
در حالي كه در تاكســي نشســته و كيسههاي خريد
ميــوهاش را روي زانوهايــش جابهجــا ميكرد گفت:
«ديگه اين زندگي ارزشــي نداره .دلم ميخواد هر چه
زودتر تموم بشه اين زندگي كه هيچ دلخوشياي توش
نيســت .قديما دلمون خوش بود به اينكه يه باروني از
آسمون بباره و خدارو شكر كنيم .اين روزا هيچي نيست
واسه دلخوشي».
راننده تاكســي كه تقريبا  50ساله به نظر ميرسيد
با هر دو دست محكم روي فرمان كوبيد و آه بلندي از
ته دل كشــيد و گفت« :اي خانم .قبال دردمون گروني
و نداري بود .حاال هرشب وقت خواب بايد دلواپس اين
باشيم كه صبح چه حالي داريم .اصال زندهايم يا زير آوار
خونه خودمون خفه شــديم و همه چي تموم شده .اي
خان م ...اين زلزله هم واقعي نيســت معلوم نيست چي
داره سرمون ميا د»...

مرد جواني كه تقريبا  30ساله به نظر ميرسيد و روي
صندلي كنار راننده نشسته بود ،رو به راننده كرد و چند
لحظه بعد زن ميانسال را نگاه كرد .چند ثانيهاي سكوت
كرد و انگار حرف مهمي در گلويش مانده باشد ،در حالي
كه به خيابان نگاه ميكرد گفت« :زلزله كه زلزله است.
اين چيزا توجيه و توضيح علمي داره .الزم نيست براي هر
موضوعي يك دليل عجيب پيدا كنيد .زلزله كه شوخي
نداره .همه جاي دنيا اين اتفاق ميافت ه»...
سه نسل ،سه نگاه و هزاران تفكر و تجربه متفاوت ،از پاييز
سختي كه بر تهران گذشت در كمتر از نيمساعت هممسير
شدهاند و باران زمستان اينبار شيشههاي تاكسي را خيس
كرده است .راننده برفپاككن را ميزند و شيشه تاكسي
تميز ميشود .شيشه كنار خود را كمي پايين ميكشد و
بوي باران به داخل تاكسي ميخزد .هواي اين جمع نگران
پنج نفره هم كمي آرام ميگيرد.
تهران هم اي كاش يك تاكسي بزرگ زردرنگ بود
و مديران شــهري شبيه راننده تاكسي كمي پنجره را
باز و شيشه را پاك ميكردند تا هواي شهر آرام گيرد
و ذهن شهروندان نااميد و دلواپس به بهبود احوال اين
روزهايشان خوش شود.
sheidamaleki.journalist@gmail.com

سال چهاردهم سهشنبه  5دی 1396
حرف و حدیث

تخلفات انتخاباتی در کمیته ملی المپیک
دیروز ثبتنام کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک وارد سومین
روز خود شد اما برخالف آنچه آییننامه به آن تاکید دارد ستاد نظارت
بر انتخابات ،هنوز تشکیل نشده است.
تشکیل ســتاد نظارت بر انتخابات و برگزاری انتخابات کمیته
ملــی المپیک یکــی از موارد مورد تاکیــد در آییننامه انتخاباتی
این کمیته اســت .براســاس آنچه در بخش اول (ستاد نظارت بر
انتخابات -الف :ســاختار ســتاد) آییننامه انتخاباتی کمیته ملی
المپیک به آن اشــاره و تاکید شده است ،باید به منظور نظارت بر
فرآیند ثبتنام و برگزاری انتخابات براساس مفاد اساسنامه کمیته،
ستادی پنج نفره تشکیل شود.
دبیر کل ،مدیر حراست و مشاور حقوقی کمیته ملی المپیک همراه
با دو عضو هیات اجرایی از میان روسای فدراسیونها ،ترکیب اعضای
پنج نفره ســتاد نظارت بر انتخابات را تشکیل میدهند .آنچه مسلم
است سه عضو این ستاد براساس جایگاه تعیین شده ،مشخص هستند
اما دو عضو دیگر هنوز معرفی نشدهاند و در مجموع برای هیچ یک از
اعضا حکمی جهت اطالع و آغاز به کار زده نشده است.
این در حالی اســت که در همان بخــش اول آییننامه انتخاباتی
کمیته ملی المپیک ،تاکید شــده است که ستاد نظارت بر انتخابات
باید بالفاصله پس از تعیین تاریخ انتخابات ،تشکیل شود!
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در نشســت  ۲۰آبانماه خود،
تصمیم به برگزاری انتخابات این کمیته در تاریخ  ۲۵دیماه گرفت.
از روز شــنبه هــم ثبتنام از کاندیداها به صورت رســمی در محل
کمیته ملی المپیک آغاز شــد اما هنوز ستاد نظارت تشکیل نشده تا
آغاز به کار کند.
ایــن اولین تخلف در روند انتخابات کمیته ملی المپیک نیســت.
پیش از این هم در معرفی کارشناسان خبره انتخابات تخلفاتی صورت
گرفته بود چراکه طبق اساسنامه خبرگان ورزشی مجمع کمیته ملی
المپیک باید از میان کارشناســان خبره بــه امور بازیهای المپیک
انتخاب شــوند اما در تصمیمگیری برای معرفی پنج خبره ورزشــی
این فاکتور لحاظ نشد.
انتخابات کمیته ملی المپیک مهمترین انتخابات ورزش کشور است
که نتیجه آن در رویدادهای مهمی مثل المپیک و بازیهای آسیایی
تاثیرگذار بوده و به نوعی نمره ورزش کشــور را مشخص میکند .با
این اوصاف چنین تخلفاتی سالمت برگزاری انتخابات را درهالهای از
ابهام قرار داده است .شاید بجا باشد نهادهای نظارتی ورود الزم را در
این زمینه داشته باشند تا بعد از این روند برگزاری انتخابات حداقل
طبق اساسنامه و آییننامه انتخاباتی پیش برود.
چالش

دوپینگ فوتبالیست ایرانی مثبت اعالم شد
نتیجه آزمایش کنترل دوپینگ در مورد بازیکن لیگ یکی به واسطه
استفاده از داروی ممنوعه بولدونون مثبت اعالم شد.
دکتر غالمرضا نوروزی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیر ستاد
ملی مبارزه با دوپینگ ،در نامهای به مهدی تاج ،رییس فدراسیون فوتبال
از مثبت بودن تست دوپینگ بازیکن ایرانی خبر داد.
در این نامه آمده است :بر اساس گزارش آزمایشگاه آکردیته کلن ،نتیجه
آزمایش کنترل دوپینگ در مورد بازیکن لیگ یکی به واسطه استفاده از
داروی ممنوعه بولدونون مثبت اعالم شد .نامبرده از  ۲دیماه تا زمان صدور
رای قطعی در حالت تعلیق موقت به سر میبرد .این حکم به بازیکن مورد
نظر ابالغ شده و حق اعتراض برای او محفوظ است.
تلكس

  برانکو:پیشنهادالغرافهنهبهدردپرسپولیسمیخورد،نهطارمی
  هشدارناینگوالنبهبازیکنانرمدربارهقهرمانی
  غیبترافائلنادالدرمسابقاتابوظبیبهدلیلآسیبدیدگی
  رومنیگه :این بایرن از تیم دهه 70هم بهتر است
  حسینکالنی:تعویضهایبرانکواشتباهبود
  محمدصالحدرسبدخریدزمستانیرئالمادرید

(منبع :خبرگزاریهای داخلی)

تصمیم عجیب برای هافبک پرسپولیس؛

آب پاکی روی دست نوراللهی

مسووالن سازمان نظاموظیفه عمومی با درخواست چندبارههافبک پرسپولیس
مخالفت کردند.
احمد نوراللهی برای آنکه بتواند مجوز حضور در بازیهای نیم فصل دوم لیگ
برتر را با پیراهن پرسپولیس بگیرد بار دیگر به سازمان نظاموظیفه عمومی مراجعه
کرد .این بازیکن قصد دارد بی آنکه دوره آموزشی خود را در پادگان بگذراند برای
سرخپوشان پایتخت بازی کند اما سازمان نظاموظیفه
عمومی بار دیگر با این درخواست مخالفت کرد.
آنها ب ه هافبک پرســپولیس اعــام کردهاند تا
زمانی که دوره آموزشی خود را نگذراند نمیتواند
برای پرســپولیس به میدان برود .به همین دلیل
نوراللهی فعال نمیتواند پرسپولیس را در بازیهای
لیگ برتر همراهی کند .نوراللهی که توانسته بخشی
از کس ر خدمت خود را به واسطه سابقه حضور فعال
در بسیج دریافت کند ،به نظر میرسد طبق همین
مســاله میتوانسته دوران آموزشی خود را کان لم
یکن کند و به واسطه مدت زمانی که در بسیج بوده و مراحل آموزشی و اردویی
را پشت سر گذاشته این دوران را نادیده بگیرند .اما مشخص نیست چه گرهی
همکاری باشگاه پرسپولیس با تراکتورسازی

در این میان وجود دارد که با وجود

سایت فرانسوی  CNews Matinمنتشر کرد؛

ترکیب تیم ملی ایران در جا م جهانی ۲۰۱۸
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وقتی اخراج ،چاره کار بحرانزدهها میشود؛

تردید مسووالن یونایتد برای تمدید با مورینیو؛

شوک بسیار مثبت

زمزمههای اخراج آقای خاص

ماه گذشــته بود که اخباری در مورد برنامه مدیران
یونایتد برای تمدید با ژوزه مورینیو منتشر شد اما به نظر
میرسد که حاال تردیدها در این زمینه قوت گرفته اند.
شکســت خانگی یونایتد برابر سیتی و تساوی برابر
لسترسیتی باعث شده تا فاصله شیاطینسرخ با سیتی
در صــدر جدول به  13امتیاز افزایش پیدا کند و تقریبا
دیگر شانسی برای قهرمانی وجود ندارد.
در باشگاه یونایتد حاال در اینکه مورینیو بتواند یونایتد
را پس از دوران الکس فرگوسن ،به قهرمانی لیگ جزیره
برساند تردیدهایی جدی وجود دارد و به نظر میرسد که
سبک بازی شیاطینسرخ با آقای خاص نیز چندان مورد
عالقه مدیران باشگاه نیست .مورینیو تا  2019با یونایتد
قرارداد دارد و زمزمههایی مبنی بر نشستن او روی نیمکت
پیاسجی در فصل آینده شنیده میشود.
درگیری لفظی مورینیو با بازیکنانش هم خبر از باال
گرفتن بحــران در یونایتد میدهد ،چندی پیش آقای
خاص با لوکاکو درگیری لفظی پیدا کرد .ستاره بلژیکی
یونایتد در تابستان با  75میلیون پوند از اورتون جدا شد
و به منچستریونایتد پیوست و در ابتدای حضورش در
یونایتد ،عملکرد خوبی داشت و در  10بازی 11 ،گل به
ثمر رساند .با این حال او ناگهان دچار افت شد و در 12
بازی بعدیاش ،تنها  1گل به ثمر رساند و از لحاظ روحی
و روانی نیز دچار افت شد.
این عملکرد ضعیف باعث شده تا مورینیو دائما با او

درباره جاگیریها صحبت کند و نشریه سان مدعی شد
که مورینیو در اوایل ماه جاری میالدی به او گفته بود که
از اینکه درباره جاگیری با او صحبت کند ،خسته شده
است .گفته میشود این درگیری باعث شده تا لوکاکو به
خودش بیاید و در چهار بازی بعدی پس از آن ،سه گل
به ثمر برساند.
 ناتوانی در جلوگیری از انتقال د خیا
نشریهدیلیاستارمدعیشدکهباشگاهمنچستریونایتد
و ژوزه مورینیو ،قــادر به متوقف کردن انتقال دخیا به
رئالمادرید نخواهند بود.
دخیــا در طول چند فصل اخیــر نزدیک به حضور
در رئال بوده اســت .سال  2015تاخیر در ارسال فکس
مانع انجام این انتقال شد؛ ولی گلر اسپانیایی همچنان
به دنبال بازگشت به مادرید است .دخیا در فصل جاری
نیز عملکرد بسیار خوبی داشته و بارها شیاطینسرخ را از
کسب نتایج ضعیف نجات داده و جدایی او ضربه سختی
به این تیم خواهد زد.
حال دیلیاســتار مدعی شد که یونایتد توان اینکه
جلوی این انتقال را بگیرد ،نخواهد داشت .مورینیو عالقه
زیــادی دارد که گلر اســپانیایی به حضورش در جمع
شــاگردانش ادامه دهد؛ ولی او قادر نخواهد بود جلوی
این انتقال را بگیرد .باید دید که رئالمادرید در تابستان
بــه دنبال جذب او خواهد بود یا نه و روند این انتقال به
کجا خواهد رسید.

مرتضی یاسرینیا -این جمله که
«اخراج مربی یک تیم ناموفق میتواند
شوک مثبتی به تیم وارد کند» شاید
در نگاه اول کلیشهای باشد اما وقتی
به لیگ برتر انگلیس نگاه میکنیم،
کاربردی بودن این نظر را درمییابیم؛
جایی که پنــج تعویض مربی در پنج تیم در نیمفصل اول
تحوالتی اساسی به وجود آورد و باشگاههای در آستانه فروپاشی
را به ثباتی نسبی رساند.
 معجزه هاجسون
کریســتالپاالس پس از چهار شکست در چهار بازی
ابتدایی ،فرانک دیبوئر هلندی را از ســمتش اخراج و روی
هاجسون باتجربه را جایگزین او کرد .هاجسون در  15بازی
بعدی چهار پیروزی برای تیمش رقم زد ،ویلفرد زاها را به اوج
برگرداند ،اسپرونی را در دروازه جانشین هنسی کرد و حاال
تیم در رده شانزدهم به بقا میاندیشد.
 مورد جالب لسترسیتی
قهرمان فصل 2015-2016لیگ برتر انگلیس ،شکسپیر
را به دلیل کسب یک پیروزی در  8بازی و قرار گرفتن در رده
هجدهم اخراج کرد .پس از حضور «آپلتون» در یک بازی به
عنوانسرمربیموقت،کلودپوئل،سرمربیسابقساوتهمپتون
هدایت تیم را به عهده گرفت و با پنج پیروزی در  10بازی،
روباهها را به رده هشتم جدول رساند .محرز الجزایری با چهار
گل و دو پاس گل نقش مهمی در این تحول داشته است.
 تیم ویران کومان
اورتــون با تنها یک پیــروزی در  9بازی ابتدایی در رده
هجدهم قرار داشت که سران باشگاه تصمیم گرفتند کومان
هلندی را اخراج و آالردایس پرحاشیه را جایگزین کنند .در
این فاصله ،آنثورث ،سرمربی موقت دو پیروزی در پنج بازی
و رده سیزدهم را برای تیم به ارمغان آورد و در ادامه سکان
به دست آالردایس سپرده شد .سه پیروزی و دو تساوی در
پنج بازی اول تحت هدایت سرمربی سابق تیم ملی انگلیس،
اورتون را در رده نهم قرار داده و حاال با اوجگیری کاپیتان وین
رونی هر اتفاقی ممکن است!
 روزهای پرامید
دو پیروزی در  11بازی و رتبه هجدهم ،پایان تلخی برای
اسالون بیلیچ ،سرمربی کروات وستهام رقم زد .دیوید مویس
به عنوان سرمربی جدید هر چند به طور کلی تیم را تکان
نداده اما عملکرد مطلوبی داشته و با دو پیروزی در هشت بازی
و سرو سامان دادن به اوضاع دفاعی ،امید باشگاه رده هفدهمی
برای بقا را به باالترین میزان رسانده است.
 نشانههای امیدواری
وستبروم رده هفدهمی خیلی زود در خروج را به تونی
پولیس نشان داد؛ مردی که در  12بازی با تیمش تنها دو برد
دشت کرد .اوضاع ،تحت نظر گری مگسون ،سرمربی موقت
هم چندان خوب نبود تا اینکه آلن پاردو سرمربی دائم شد و هر
چند در شش بازی اول پیروزی به دست نیاورد اما نشانههایی
از امیدواری را به وجود آورده است.

صدرنشینهای بالمنازع لیگهای
بزرگ اروپایی

ت خود لذت خواهند برد.
به تیم دوم از تعطیال 
بارســلونا ماننــد بایرنمونیخ ،منچسترســیتی و
پاریسنژرمن درخشید و با فاصله زیادی نسبت به تیم
دوم در صدر جدول قرار دارد .الکالســیکو شنبه هفته
جاری باعث شد شاگردان ارنستو والورده سه امتیاز دیگر
کسب کنند و در ۱۷هفت ه بتوانند ۴۵امتیاز به دست آورند.
آبیاناریها فاصله خود را با رئالمادرید که با  ۳۱امتیاز در
جایگاه چهارم قرار دارند ،بیشتر کردند .همچنین با تیم
دوم یعنی اتلتیکومادرید فاصلهشان را به  ۹امتیاز رساندند.
شاگردان دیگو پابلو سیمئونه نخستین شکست فصل خود
را برابراسپانیول تجربه کردند.
این فاصله مشابه میان پاریسنژرمن و موناکو در لیگ
فرانسه وجود دارد .البته در  ۱۹هفت ه این اتفاق افتاده است.
شاگردان اونای امری به همراه MCNبه نظر میرسد برای
قهرمانی کامال آماده هستند و تاکنون  ۵۰امتیاز کسب
کردنــد .تیم دوم جدول تنها  ۴۱امتیاز دارد .لیون نیز با
امتیاز مشابه در جایگاه سوم است.

در آلمان اختالف تیم اول با دوم کمی بیشــتر است
و فاصلــه یازده امتیازی آنها را از هم جدا کرده اســت.
بایرنمونیخ در  ۱۷هفت ه  ۴۷امتیاز به دست آورده و باالتر
از شالکه  ۳۰امتیازی است .جالب اینجاست که چهار تیم
بعدی یعنی دورتموند ،لورکوزن ،الپیزیگ و مونشنگالدباخ
 ۲۸امتیازی هستند.
  برجستهترینصدرنشیندرلیگبرترانگلیس
اگر تیمی وجود داشــته باشد که تقریبا قهرمانیاش
مشخص شده باشد آن منچسترسیتی نام دارد .شاگردان
پپ گواردیوال در کنار بارسلونا تنها تیمهایی هستند که
تاکنون شکست را در لیگهایشان تجربه نکردند.
سیتی همه بازیهایش را با پیروزی پشت سر گذاشت
و تنها تساویاش برابر اورتون در آگوست اتفاق افتاد .این
تیم با  ۵۵امتیاز صدرنشین لیگ برتر است.
تعقیبکننده سیتی ،منچستریونایتد ژوزه مورینیو
است که فاصله زیادی با همشهریاش دارد .اختالف دو
تیم  ۱۳امتیاز است.

صدرنشینهای لیگهای بزرگ اروپایی اختالف زیادی
با تعقیبکنندگان خود دارند.
ب ه نوشته مارکا ،هنوز به پایان لیگهای اروپایی چند ماه
ی مانده است و بازیهای زیادی باید انجام شود .در این
باق 
مدت تیمهای زیادی پیروز خواهند شد یا شکست خواهند
خورد .دیدارهای مهم ،بازیهای نزدیک و شگفتی دیگر
ی مانده است .هنوز خیلی زود است تا تیمی را به
حریفان باق 
عنوان قهرمان لیگ کشورش بنامیم و منتظر باشیم تا جام
قهرمانی را باالی سر ببرد .با این حال تعطیالت سال نو در
لیگهای اروپا فرا رسیده است و تیمهای صدرنشین فاصله
زیادی با تعقیبکنندگان خود دارند .این تیمها در شروع به
خوبی کار کردند و اکنون با خیال راحت به کار خود ادامه
خواهند داد .تیمهای صدرنشین چهار لیگ بزرگ قاره اروپا
دراسپانیا ،آلمان ،فرانسه و انگلیس با یک فاصله زیاد نسبت

كوتاه از جهان

  راز موفقیت بارسلونا از نگاه اکیپ
روزنامه سرشــناس فرانســوی به ســتایشهافبک برزیلی بارسلونا
پرداخت.
بارسلونا در فصل جاری با هدایت ارنستو والورده عملکرد درخشانی از خود
نشان داده است .آبیاناریها چند روز پیش در برنابئو توانستند رئالمادرید
را تحقیر کنند و با سه گل پیروز بازی شوند تا با اقتدار به صدرنشینی خود
در جدول اللیگا ادام ه دهند.
روزنامه اکیپ در گزارشی به ستایشهافبک برزیلی بارسلونا پرداخت و
او را دلیل اصلی موفقیت تیم والورده دانست .در گزارش اکیپ آمده است:
پائولینیو ،اصلیترین دلیل موفقیت تیم والورده بوده است .این بازیکن برزیلی
تاثیرگذار و خطرناک بازی میکند و فراتر از انتظار ظاهر شده است .پائولینیو
در دیدار برابر رئال بارها دروازه حریف را تهدید کرد .او روی پنالتیای که باعث
اخراج بازیکن رئالمادرید شد تاثیر داشت و از بهترینهای میدان بود.
 عالقه جدی یوونتوس به جذب استروتمن
یووه عالقهمند استهافبک هلندی رم را به خدمت گیرد.
یوونتوس به شــدت در پی تقویت خطهافبک خود اســت و اگرچه
بحثهایی درباره انتقال امره جان به تورین مطرح شده و گفته میشود او در
ن هافبک آلمانی تنها گزینه بیانکونری
تابستان راهی یوونتوس میشود ولی ای 
ط هافبک نیست .اسکای ایتالیا گزارش داده است کوین استروتمن
برای خ 
که با رهایی از بند مصدومیت دوباره به شرایط خوبش بازگشته است ،یکی
دیگر از گزینههای آلگری برای تقویت کمربند میانی یوونتوس است.
استروتمن بند فسخ قرارداد  ۴۵میلیون یورویی دارد و شاید یوونتوس
بتواند همچون پیانیچ ،با پرداخت رقم فسخ قرارداد به طور کامل ،این بازیکن
را از رقیب مستقیم خود در سری  ،Aجذب کند.
 فروش  61درصد بلیتهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸
مسووالن برگزاری بازیهای المپیک زمستانی  ۲۰۱۸اعالم کردند ۶۱
درصد از بلیتهای موجود بازیهای المپیک فروخته شده است .مسووالن
پیونگچانگ  ۲۰۱۸اعالم کردند  ۶۱درصد از بلیتهای المپیک زمستانی
ن در حالی است که اخیرا نگرانیهایی
 ۲۰۱۸به فروش رســیده است .ای 
درباره به فروش نرسیدن بلیتهای بازیها وجود داشت .در دو ماه گذشته
فروش بلیتها افزایش یافته که دلگرمی برای مسووالن بازیهای المپیک
ل حاضر  ۶۵۵هزار بلیت از یک میلیون و ۷۰
زمستانی بوده است .در حا 
هزار بلیت بازیها فروخته شده است .در ماه اکتبر تقریبا نیمی از این تعداد
فروخته شده بود.
مسابقات اسکی پیش از مسابقات دیگر مورد استقبال واقع شده است.
 ۸۱درصد بلیتهای مسابقات اسکی فروش رفتهاند .بعد از مسابقات اسکی،
ت مســابقات آلپاین و کراس کانتری بیش از دیگر مســابقات فروش
بلی 
رفتهاند .بلیت مسابقات اسکیت سرعت مسیر کوتاه نیز  ۷۴درصد فروش
رفته اســت .دو ورزشی که فروش بلیتهای آنها کم و نگرانکننده است،
ورزشهای دوگانه و نوردیک تلفیقی هستند .بلیتهای این دو ورزش ۴۱
و  ۴۷درصد فروش رفتهاند .بلیت مراسم افتتاحیه بازیها که در استادیوم
ن در
المپیک پیونگچانگ برگزار میشود ۶۷ ،درصد فروخته شده است .ای 
حالی است که بلیت مراسم اختتامیه  ۳۵درصد فروش رفته است .بلیت
بازیهای پارالمپیک زمســتانی  ۲۰۱۸تنها  ۳۷درصد فروش رفته است.
بازیهای المپیک زمستانی  ۲۰۱۸از  ۹تا  ۲۵فوریه و بازیهای پارالمپیک
زمستانی از  ۹تا  ۱۸مارس برگزار میشوند.
 حضور ســرنا ویلیامز بعد از یک سال غیبت در مسابقات
تنیس
سرنا ویلیامز بعد از دوری طوالنیمدت از مسابقات تنیس هفت ه آینده
در مسابقات ابوظبی شرکت خواهد کرد.
اوکه به دلیل بارداری حدود یک سال از میادین تنیس دور بود ،هفته
آینده در مسابقات ابوظبی حضور پیدا میکند و در بازی اول خود با یلنا
اوستاپنکو ،تنیسور شماره  7جهان بازی خواهد کرد.
سرنا ویلیامز  ۳۶ساله ۲۲ ،قهرمانی در گرنداسلم را در کارنامه خود دارد.
فرزند او در ماه ســپتامبر به دنیا آمد .ویلیامز آخرین بار در ماه ژانویه در
مسابقات اوپن استرالیا شرکت کرده بود .مربی او در ماه نوامبر اعالم کرده
بود که هنوز هیچ برنامهای برای حضور ویلیامز در مسابقات تنیس وجود
ندارد .با این حال چندی پیش مسووالن برگزاری مسابقات اوپن استرالیا
اعالم کردند که ویلیامز برای شرکت در این بازیها ثبتنام کرده است .رافائل
نادال ،استن واورینکا و میلوش رائونیچ به دلیل شرایط نامساعد جسمی از
مسابقات ابوظبی کنارهگیری کردند.
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بدون شرح

که نوراللهی مدتی در آن برای خدمت سربازی حضور داشته ،این باشگاه خبر
میدهد مانع از این بازگشت شده تا شماره  8محبوب و بیحاشیه سرخها یکی
از برزخیترین روزهای خود را پشت سر بگذارد.
نکته عجیب اینجاست که هیچ کدام از بازیکنانی که برای خدمت سربازی طی
مدت اخیر راهی ملوان یا تراکتورســازی شدهاند ،دورانی دوماهه برای پشت سر
گذاشتن دوره آموزشی را طی نکردهاند و حضور آنها در پادگان یا منطقه نظامی که
امریه برای آنها صادر شده تنها به حضور کوتاه و پر کردن فرمهای اداری و عکس
نظامی مربوط بوده که نمونه آخر آن مهدی شریفی
است که بالفاصله بعد از اینکه موعد سربازیاش فرا
رسید راهی تراکتور شد و بعد از آن نیز بدون مانعی
مجوز بازگشت به سپاهان را دریافت کرد.
نوراللهی اما به عنوان بازیکن بدشانس این روزهای
فوتبال ایران که در نیمفصل لیگ شانزدهم با جدایی
از پرسپولیس به دنبال پایان دادن به دوران سربازی
خود بود ،با محرومیت تراکتورسازی شرایط سختی
را پشــت سر گذاشت و به دنبال آن نیز در بازگشت
اکنون با این موانع همراه شده و امیدوار است مسیر
مشخص و واضحی برای بازگشتش در نظر گرفته شود
هرچند تا امروز تنها با یک جمله مواجه شده و به او اعالم شده تا زمانی که دوران
آموزشی را پشت سر نگذارد حق بازی کردن نخواهد داشت!
فوتبال ایران

او با حضور در مسابقات جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۵کار بینالمللی خود را آغاز کرد.
ل حاضر در تیم روبینکازان روسیه بازی میکند.
آزمون در حا 
افتخارات تیم ملی ایران :تی مملی فوتبال ایران چهار بار در سالهای ،۱۹۷۸
 ۲۰۰۶ ،۱۹۹۸و  ۲۰۱۴به جام جهانی راه یافته است .البته این تیم هیچ وقت از
دور اول صعود نکرده است.
لقب تیم ملی :تی م ایران به «تی مملی» ( )Team Melliمعروف است.
چگونگی انتخاب تیم ایران برای جام جهانی  :۲۰۱۸ایران بدون اشتباه در صدر
گروه خود به جام جهانی راه یافت.
ترکیــب احتمالی  ۱۱نفره ایران در جام جهانی :بیرانوند ،غفوری ،حســینی،
پورعلیگنجــی ،حاجصفی ،عزتاللهی ،جهانبخــش ،ابراهیمی ،امیری ،طارمی،
آزمون
گروه ایران :ایران در گروه  Bجام جهانی قرار دارد و با پرتغال،اسپانیا و مراکش
همگروه است.
امید تیم ایران در جام جهانی  :۲۰۱۸ایران با قهرمانان اروپا همچون پرتغال
واسپانیا همگروه شده است .بنابراین این تیم وظیفه سنگینی بر عهده دارد .ایران و
مراکش با هم رقابت میکنند تا در گروه آخر نشوند .پس این دو تیم تالش خواهند
کرد کار را برای دو تیم بزرگ همگروه خود سخت کنند.

افقي:
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 -2لهجه و طرز گفتار -با شتاب بسيار رفتن و نوعي ورزش -پيشكش
 -3مردم يك ســرزمين يا قوم -گاز مرداب -دارنده اســتقامت و پايداري و برادر افراســياب در
شاهنامه حكيم فردوسي
 -4معتمدان -جثه -دودمان -زايده پشت حيوان
 -5هجوم ناگهاني -ترشحات غدد درونريز
 -6شيريني عروسي -شديدتر از نسيم -سيخ آهني باالي تنور -زمستان تازي
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 -9شاعر ،نويسنده و محقق -مظلوم -پاياننامه تحصيلي
 -10سوره  92قرآنكريم -لقب مردان -گريختن -انديشه و عقل
 -11ساختمان خراب شده -نام اختصاري سازمان جهاني كار
 -12پراكندگي -حرف اضافه براي مبدا -اراده قوي -سرودهاي از نيما يوشيج
 -13شهري در استان گيالن -هيات رهبري سياسي يك كشور -زنبورعسل
 -14الهه عشق در يونان باستان -ماركي براي خودرو -خجالتي و با شرم
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طراح :محمودکیمیایی

سایت فرانسوی CNews Matinدر گزارشی به بررسی شرایط تی مملی فوتبال
ایران در جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه پرداخت .در گزارش این سایت به اطالعاتی
درباره تی مملی فوتبال ایران و پیشبینی از عملکرد این تیم در جام جهانی روسیه
اشاره شده است .تی مملی فوتبال ایران بدون هیچ اشتباهی در انتخابی جام جهانی
 ۲۰۱۸روســیه به این مسابقات راه پیدا کرد .این تیم در حالی که در صدر گروه
خود قرار داشت راهی جام جهانی شد .ایران در گروه  Bجام جهانی قرار گرفت.
این چهارمین بار در تاریخ فوتبال ایران است که به جام جهانی میرود.
مربی تیم ایران :کارلوس کیروش که از نظر تکنیکی بسیار باتجربه است ،تیم
ملی فوتبال ایران را هدایت میکند .او در سال  ۲۰۱۰با کشور خود پرتغال و در
سال  ۲۰۱۴با تی مملی فوتبال ایران به جام جهانی رفته است و جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه سومین حضور او به عنوان مربی در جام جهانی خواهد بود .تحت مربیگری
کارلوس کیروش تی مملی ایران به عنوان اولین تیم آسیایی راهی جام جهانی شد
و این تیم تقریبا هیچ اشتباهی در دور انتخابی نداشت.
ستاره تیم ملی ایران :سردار آزمون که به نظر از وارثان علی دایی است در تیم
ملی فوتبال ایران حضور دارد .تکنیک این بازیکن مورد تحسین قرار گرفته است.

15

جشنواره

اعالم اسامي فيلمهاي جشنواره فجر تا 10دي ماه

دبيرجشــنواره فيلم فجر
گفــت :اســامي فيلمهــاي
بخش ســوداي ســيمرغ تا
دهم ديماه اعالم ميشــود.
«ابراهيم داروغــهزاده» دبير
سيوششمين جشنواره فيلم
فجر در گفتوگو با ايسنا گفت :اعضاي هفت نفره هيات انتخاب
مشغول بازبيني آثار رسيده به سي و ششمين جشنواره فيلم
فجر هستند و با توجه به برنامهريزي انجام شده اميدواريم نهايتا
تا دهم ديماه اسامي  22فيلم نهايي اعالم شود.
او در ادامه ،بار ديگر با تاكيد بر اينكه هيچ گروهي غير از اعضاي
هفت نفره هيات انتخاب ،فيلمهاي اين دوره جشنواره را بازبيني
نميكنند ،اظهار كرد :گفتهاي از جايي مطرح ميشود و بدون
هيچ پيگيري از آن شخص ،بر اساس آن ،مطالبي منعكس و حتي
روي آن تحليل هم ميشود .داروغهزاده تاكيد كرد :سازمانها و
ارگانها تنها در بخش تجلي اراده ملي امكان مشاركت دارند و
ميتوانند با طي كردن مقررات جشنواره از بين  22فيلم نهايي
آثار منتخبشان را انتخاب كنند.
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   صاحب امتیاز و مدیر مسوول  :محمدرضا سعدی
   قائم مقام مدیر مسوول :محمدرضا عدل
   سردبیر :مسعود سليمي
   تلفن ویژه مدیر مسوول88766151  :
   تلفن تحریریه88731916  ،  88731952 ، 88731981 :

مهمان امروز :شيون فومني

ميراحمد سيدفخرينژاد متخلص به شيون فومني از شاعران محبوب و مشهور خطه شمال در ۳
دي سال  ۱۳۲۵در شهرستان فومن ديده به جهان گشود .او تحصيالت ابتدايي و سهساله اول خود
را در رشت سپري كرد و بعد از آن به كرمانشاه كوچ كرد و سهساله دوم دبيرستان را تا اخذ ديپلم
طبيعي در آنجا گذراند .شيون در سال  ۱۳۴۶وارد سپاه دانش در طارم زنجان شد و يك سال بعد
به استخدام اداره آموزش و پرورش استان مازندران درآمد .در سال  ۱۳۴۸وارد زندگي زناشويي شد.
او عهدهدار مديريت و تدريس در يكي از مدرسههاي فوالدمحله ساري شد و تا سال  ۱۳۵۱عاشقانه
به رسالت خود كه تعليم و تربيت بود پرداخت و پس از آن نيز در ديگر نقاط گيالن به اين شغل
شريف ادامه داد .اين شاعر در سال  ۱۳۷۴به بيماري نارسايي كليه مبتال شد و يك سال بعد براي
درمان اين نارسايي به وسيله دياليز به تهران كوچ كرد .در همين سال با وجود بيماري موفق به اخذ
فوقديپلم (تجربي) از دانشگاه تربيت معلم شد .شيون در سال  ۱۳۷۶پس از سالها تدريس و تعليم
و تربيت فرزندان اين خاك بازنشســته شد و در شهريورماه  ۱۳۷۷پس از يك دوره بيماري مزمن
كليوي و انجام پيوند كليه در يكي از بيمارســتانهاي تهران از دنيا رفت .آرامگاه شيون فومني در
بقعه سليمانداراب رشت بنا به وصيتش در كنار سردار بزرگ ميرزا كوچك جنگلي واقع شده است.
شيون فومني به عنوان يكي از شاعران موفق دوزبانه در حوزه شعر بومي و محلي ،گويش گيلكي را
كه داشت در محاق فراموشي قرار ميگرفت اشاعه داد و از سوي ديگر در حوزه شعر فارسي با انتشار
مجموعههاي شعر فارسي و ارائه قالبهاي معمول و مرسوم شعر فارسي از شاعران تاثيرگذار و تواناي
شعر معاصر به شمار ميرود.
ترانهسرايي يكي از جنبههاي ادبي و هنري شيون است كه با مهارت ،چيرگي و تسلط بر موسيقي،
آواها و ملوديهاي محلي و فارسي از او شاعر ترانهسراي موفقي را ساخته و در اين حوزه ترانههاي
متعددي از او به وسيله خوانندگان نامور خوانده شده است.

تنظیف

نطق پيش از دستور!

هومن جعفري -نماينده محالت مجلس
در نطق خود از شــفاف نبودن اموال و ثروت
برخي مقامات بهويژه وزراي دولت انتقاد كرد.
او در اين باره گفت« :شــفاف بگوييد دارايي
باالي هزار ميلياردي برخي از كجا آمده؟ اگر
در  38سال گذشته ماهي 1ميليارد هم درآمد
داشتند بايد االن  456ميليارد تومان پول داشته باشند .چطور
اموال برخي مقامات هزاران ميليارد تومان است؟»
مــا واقعا از چنين نمايندهاي تعجــب ميكنيم! اوال كه به
صرف تئوري ايشــان 456 ،ميليارد تومان خودش پول كمي
نيست .شما همين پول را براي سي و هشت سال بگذار بانك،
ببين به سود هزاران ميلياردي ميرسد يا خير! بعد هم باالخره
زمين دولتي زير قيمت هم هست ،ارز به نرخ دولتي هم هست،
مزايده و مناقصههاي دولتي هم هست ،مشاركت با ديگر مسووالن
محترم در پروژههاي سودده هم هست! شما چرا اينقدر از مسايل
اقتصادي كماطالعي؟ تازه سهم ژن برتر را هم بايد حساب كني.
همه اينها هزاران ميليارد نميشود؟ تازه بايد دست برخي مسوالن
را هم بوسيد كه خزانه را جارو نميكنند و ميگذارند سر ماه يك
حقوقي به مردم پرداخت شود .ما از مسووالن محترم بابت اين
نطق نماينده محالت عذرخواهي ميكنيم و از آنها ميخواهيم
دلسرد نشوند و به كار خود ادامه دهند!

نقاشي و مجسمههاي شمسالدين غازي در
گالري گلستان

   نمابر88731431 :
   تلفن سازمان آگهیها88534773 -4 -5 :
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   روابط عمومی88731235 :
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1 3 8 @y
3 ahoo.com

jahan

www.jahanesanat.ir

   شماره پيامك30008388 :

كافه شعر

بخوان تا رودباران را زالل آوا كني آخر
گرانخوابان سنگين سايه را دريا كني آخر
ت...اي
بخوان چيزي به صبح روشن فردا نمانده اس 
بخوان تا روشنم از مژدهي فردا كني آخر
بخوان از مردميها گرچه كام مردمان تلخست
دهن شيرين مگر از گفتن حلوا كني آخر
مزن بر سينه سنگ اين و آن تا با تو سر دارم
چرا از همچو من ديوانهاي پروا كني آخر
به ساز برگ ميرقصم كه پيش از خندهي خورشيد
مرا چون روح شبنم آسمانپيما كني آخر
منم آن قاصدك پرواز از روياي طفالن دور
كه ميآيد شبي از من حكايتها كني آخر
چنين كز بال پروانه سبكتر ميدمي در من
چه ترسم آتش از خاكسترم برپا كني آخر

را فنسكشي و حفاظت ميكنند.
تپه پيسا ،درگاه ورودي شهر سفال ايران
زنديهمچنينبهپيشنهاديكهدوستداران
ميراث فرهنگي استان همدان درباره توجه به
اين محوطه تاريخي به زهرا احمديپور ،رييس
سابق سازمان ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و
گردشگري داشتهاند اشاره كرد ،كه «تپه پيسا
درگاه يا ورودي جاده شهر سفال اللجين است
و سفالهايي كه در اين تپه به دست آمدهاند
به اعتقاد باستانشناسان بين پنج تا هفتهزار
سال قدمت دارند» ،حال اگر يك موزه سفال
در حاشيه اين تپه ايجاد شود ،عالوه بر حفظ
سفالهاي به دست آمده از اين تپه ،يك نشاني
و تبليغ براي شــهر اللجين نيز رخ ميدهد،
يعني ميتــوان در كنار اين پارك ،يك موزه
نيز در نظر گرفت.
 تپه پيسا ،پتانسيل تبديل به محور
گردشگري همدان را دارد
عباس مترجم ،باستانشناسي كه سه فصل
كاوش باستانشناسي در تپه پيسا انجام داده
است ،نيز به ايسنا توضيح ميدهد :سال ۸۳
يك كار اليهنگاري با همكاري ميراثفرهنگي
در اين محوطه انجام شد ،پس از آن در سال
 ۸۶و  ۸۷يك فصل كاوش گسترده در محوطه
رخ داد ،سال  ۸۹نيز فصل سوم كاوش در اين
محوطه انجام شد .در واقع سه فصل كاوش
در اين منطقه حدود هفت هكتاري با دوبخش
تاريخي غربي و شرقي انجام شد.
او با تاكيد بر اينكه تپه تاريخي پيسا از دوره
مفرغ قديم تا دوره اشكاني به طور مداوم مورد
سكونت بوده اســت ،ادامه ميدهد :در دوره
اسالمي و حتي در اواخر دوره قاجار نيز يكسري
استقرارهاي پراكنده روي اين بخش از محوطه
انجام شــده اســت ،تا دوره قاجار نيز به اين
محوطه «باغ روسي» گفته ميشد اما در اواخر
قاجار با ايجاد كمپهايي براي افرادي جذامي،
تپه به «تپه پيسا» تغيير نام ميدهد.
اين باستانشناس با اشاره به تاريخچه اين
محوطه تاريخي نيز توضيــح ميدهد :براي
نخســتينبار و در جنگ جهاني اول «شارل
دوفوسه» در اين محوطه كاوش ميكند ،او در
آن زمان فكر ميكند آنجا همان تپه باستاني
هگمتانه  -پايتخت مادها -است كه هرودوت
در كتاب تاريخ خود از آن نام برده است ،حتي
جاي ترانشه آن هنوز در عكسهاي ماهواراهاي
مشخص است ،اما فوسه بعد از مدتي كاوش
چون چيز زيادي در اين منطقه پيدا نميكند،
كار را ادامه نميدهد.
به گفت ه او براساس كاوشها ،مشخص شد
از ســه دوره مفرغ قديم ،ميانه و جديد بدون
هيچ وقفهاي ،براي مدت حدود  ۱۲۵۰ســال
حكومت دائم وجود داشته است.

قديميترينسكونتگاههمدان،پاتوقمعتادها

برخي كشــاورزان از خــاك تپه تاريخي
«پيســا» براي كود استفاده ميكنند ،برخي
ديگر با مسطح كردن محوطه ،به زمينهاي
خود اضافه كردهاند .عبور لولههاي آبرساني
به همدان نيز يكي ديگر از اين تهديدهاست.
حاال دو روايت از نشســت خبري «شــوراي
هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان همدان»،
وضعيت محوط ه تاريخي «پيسا» در همدان را
در شرايطي كامال متغير قرار داده است .يك
روايت خبر از تخريب احتمالي محوطه تاريخي
«پيسا» دارد و روايت دوم اين محوطه تاريخي را
در بهترين شرايط ممكن قرار ميدهد.
اســتفاده از كلماتي توســط محمدناصر
نيكبخت ،استاندار همدان با اين مضمون كه
«قصد گودبرداري نداريم ،تپه را مسطح كرده
و ساختوساز ميكنيم» ،باعث انتشار اين خبر
شد« :استاندار همدان دستور تبديل تپه پيسا
به پارك را صادر كرد»؛ تپهاي تاريخي در ضلع
شمال غربي شــهر و در حاشيه بلوار آيتاهلل
نجفي در همدان.
اين جملهها در حالي روز شنبه  -دوم دي
ماه  -ازسوي نيكبخت در نشستي خبري كامال
غيرمرتبط با ميراث فرهنگي مطرح شدند كه از
چند روز قبل از برگزاري اين نشست ،بار ديگر
خبرهايي از هجوم معتــادان به تپه تاريخي
مطرح شده بود ،كه البته دوستداران ميراث
فرهنگي آن اتفاق را تاييد نكردند.
اما دومين روايت از صحبتهاي استاندار
همدان ،اينگونه بود« :تملك و تغيير كاربري
محدوده اطراف تپه پيسا و تبديل به پارك و
فضاي سبز پيگيري شود ،يكسوم هزينه اين
كار را استانداري تقبل ميكند».

انتشــار روايــت دوم از اين صحبتهاي
اســتاندار همدان از اهميت محوط ه تاريخي
يادشده نميكاهد؛ محوطهاي تاريخي كه حتي
برخي از باستانشناسان در نخستين فصلهاي
كاوشهايش تا امــروز اين احتمال را مطرح
ميكنند كه امكان دارد شهر باستاني هگمتانه
در همين نقطه از شهر باشد.
تپهاي تاريخي كه هرچند تاكنون سه فصل
كاوش به خود ديده ،اما هنوز آنقدر نسبت به
آن بيتوجهي ميشود كه ديگر تهديدهاي از
بين رفتن اين محوط ه تاريخي را ميتوان به
اندازه انگشتان دو دست دانست.
 معتادان بخــش كوچكي از عوامل
تهديد تخريب تپه
حسين زندي ،فعال ميراث فرهنگي استان
همدان در اين زمينه ميگويد :بعد از انتشار
خبرهايــي مبني بر تخريب محوطه تاريخي
پيسا با تجمع معتادان در حدود يك سال قبل
و پاكســازي محوطه توسط نيروي انتظامي،
معتــادان حدود  ۵۰۰متر از اين تپه تاريخي
فاصله گرفتند و با ايجاد گودالي و ســاخت
اتاقــك درون آن ،در آن نقطه زندگي كردند،
كه احتماال منظور آقاي نيكبخت از ايجاد پارك
در اين نقطه است .او با اشاره به صحبتهاي
پيشين استاندار همدان مبني بر لزوم حفاظت
از  ۱۸۰۰محوطه استاني همدان ادامه ميدهد:
از كسي كه اين صحبتها را مطرح ميكند و
بر حفاظت اين تعداد از تپههاي تاريخي تاكيد
دارد ،بيان چنين حرفي كه تپه تاريخي پيسا
به پارك تبديل شود ،عجيب است.
وي با اشاره به پيگيريهايي كه براساس
صحبتهاي اســتاندار همدان انجــام داده،

بيان ميكند :در صحبتهايي كه با نماينده
شهردار ،ميراث فرهنگي و ديگر دستگاههاي
متولي داشتم ،گفتند هر كدام از اين دستگاهها
پيشنهادهايي داشتهاند كه يكي از پيشنهادها
نيز تبديل محوطه قرار گرفته در اطراف تپه
باستاني «پيســا» (جايي كه امروز معتادان
زندگي ميكنند) به پارك بود كه اســتاندار
آن را قبــول كرد ،امــا هنوز هيچ چيز نهايي
نشده است.
زندي در ادامه با تاكيد بر اين نكته كه فقط
يك اتفاق تپه پيسا را تهديد نميكند ،ميگويد:
تهديد اصلي اين است كه در طول سال غير از
زمستان ،عشاير يا عشايرنماها مدتي روي تپه
تاريخي چادر ميزنند و بعد از رفتن از منطقه،
نشانههايي از حفاريهاي غيرمجاز به وضوح
مشــاهده ميشود .او «تپهخواري» را از ديگر
تهديدهاي «پيسا» ميداند و ادامه ميدهد:
برخي كشاورزان از خاك منطقه به عنوان كود
استفاده ميكنند و برخي ديگر از كشاورزان
كه در نزديكي تپه هستند ،با تسطيح محوطه،
به زمينهاي خود اضافه ميكنند .همچنين
عبورلولههايسيستمآبرسانيبهشهرهمدان
كه از دشت بهار منتقل ميشود يكي ديگر از
اين تهديدهاست.
وي ايجاد سازههاي گردشگري در نزديكي
حريم تپه پيسا را تهديد ديگر ميداند و بيان
ميكند :مراكز صنعتي و ساختماني فعال ،از
جمله كارگاه بلوكزني دقيقا در عرصه تپه پيسا
قرارگرفتهاند،همچنينكشاورزانعاملديگري
در تخريب اين محوط ه تاريخي هستند.
  ۲۰۱۸پايتخت گردشگري كشورهاي
آسيايي ،عامل حفاظت از تپه تاريخي
اين فعال ميراث فرهنگي تجمع معتادان
در ايــن منطقه را آخرين موردي ميداند كه
به واسط ه تمركز آنها در  ۵۰۰متري اين تپه
تاريخي ميتواند اين محوط ه تاريخي را تهديد
كند و ادامه ميدهد« :معتقدم بايد همهجانبه به
وضعيت اين محوطه نگاه كرد .سال آينده يعني
 ۲۰۱۸همدان پايتخت گردشگري كشورهاي
آسيايي است،بنابراين قطعا همه مديران شهري
دوست دارند همه آثار و محوطههاي تاريخي
اين اســتان حفاظت و ساماندهي شوند و در
بهترين وضعيت ممكن باشــند ».به گزارش
ايسنا ،او با اشاره به وضعيت مناسب اين محوطه
تاريخي در حال حاضــر اظهار ميكند :اين
محوطه اكنون در وضعيت خوبي به سر ميبرد،
از سوي ديگر در صورتي كه محدوده اطراف تپه
تاريخي پيسا به پارك تبديل شود ،قطعا دور آن
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دهميــن نمايشــگاه
انفــرادي شــمسالدين
غازي در گالري گلســتان
تا ششم ديماه در گالري
گلســتان برپا خواهد بود.
اين نمايشــگاه نگاهي بر
مجموعههاي مختلف اين
هنرمند است كه طي ده
سال اخير در ايران و ديگر كشورها به نمايش در آمدهاند.
مجموعه شــير ژيان از ســري كارهاي جديد شمسالدين
غازي اســت كه در گالري گلستان به نمايش درآمده است .در
اين مجموعه اتومبيل ســيتروئن  cv2كه در ايران به نام ژيان
معروف است موضوع كار اين هنرمند قرار گرفته .اين مجموعه
از تركيببنديهاي نقوش گياهي و جانوري ،كاشيكاريهاي
دوران زنديه در شيراز تاثير گرفته و در آنها اتومبيل همچون
موجودي زنده و اسطورهاي مركز توجه قرار گرفته ،كه به عنوان
پلي بين دنياي تصويري گذشته و معاصر ايران بيانگر خاطرات
ايراني است .دهمين نمايشگاه انفرادي شمسالدين غازي آثار اين
نمايشگاه از مجموعههاي شير ايراني ،شير و خورشيدها ،خروس و
خاطرات ايران ،اسبهاي ايراني و شير ژيان و مجسمههاي آهنين
انتخاب شدهاند .اين آثار شامل تجربيات و مطالعات هنرمند روي
ويژگيهاي تصويري و مفهومي مكتبهاي نگارگري شيراز در
دورههاي مختلــف و در ادامه تلفيق آنها با ويژگيهاي معاصر
هنر ايران و جهان اســت كه همواره از ارزش خطوط و استفاده
از خوشنويسي تا كاليگرافيتي و همچنين تضاد رنگي شديد و
استفاده از رنگهاي شفاف و تزيينات زياد بهره ميبرد .نمايش
آثار اين هنرمند تا پايان ششم ديماه در گالري گلستان به نشاني
دروس ،خيابان شهيد كماسايي ،شماره  34ادامه خواهد داشت.
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تخريب تپه تاریخی «پیسا»؛

اتفاقهاي ناگوار در گردشگري سالمت

تجسمي

تبریز

شیراز

زنجان

میراث فرهنگی

گردشگري

معاون رييسجمهور از وقوع اتفاقاتي ناگوار در گردشگري
سالمت كه نارضايتي برخي گردشگران خارجي را در پي داشته
سخن گفت و از كاهش آمار اين گردشگران در شش ماه نخست
امسال خبر داد.
علياصغر مونسان در گفتوگو با ايسنا به هماهنگيهايي
كه با وزارت بهداشت براي ساماندهي گردشگري سالمت شده
اشاره كرد و گفت :متاسفانه شايد هم سازمان ميراث فرهنگي
و هم وزارت بهداشت ،گردشگري سالمت را خوب ساماندهي
نكردهاند .ما يكدفعه با هجوم گردشگران سالمت مواجه شديم
كه گرفتار داللها شدند و اتفاقات بدي رقم خورد.
او افزود :داللها به چند براب ِر مبلغ واقعي ،پول ميگرفتند و
پزشكهايي را به گردشگران معرفي ميكردند ،در حالي كه آنها
را به مكان و پزشك همنام ديگري منتقل ميكردند .گردشگري
سالمت به اين خاطر آسيب ديد و آمار مراجعهكنندگان آن به
ايران در شش ماه اول امسال كاهش داشت.
معاون رييسجمهور اذعان كرد ،گردشگري سالمت در ايران
ساماني نداشت و حوزهاي رها شده بود كه آسيبهايي را وارد
كرد و گلهگذاريهايي را در پي داشت.
او ادامه داد :معاون گردشگري ماموريت دارد اين وضعيت را
ساماندهي و چند آژانس ويژه را مامور كند كه روي اين موضوع
كنترل داشــته باشند .قرار است به عراق سفري انجام شود تا
در پي بحثهايي كه در كميته فني ايران و عراق مطرح شده،
توافقهايي شود .ما از آن كشور ميخواهيم اجازه ندهد گردشگران
سالمت رها وارد ايران شوند و از طريق آژانسهايي كه ما معرفي
ميكنيم به ايران سفر كنند .اين آژانسها تحت كنترل سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري هستند و به ميزان
پولي كه ميگيرند ،موظفاند خدمات بدهند.
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 سالروز زمين لرزه ويرانگر شهر تاريخي بَم
ســاعت  5:26دقيقه بامداد
روزي چــون امــروز در ســال
 26( 1382دســامبر )2003
يك زمينلرزه به شدت  6/6در
مقياس ريشتر شهر بَم در استان
كرمان را ويران ساخت و طبق
آماري كه انتشــار يافت بيش از
 26هزار نفر را كشــت و دهها هزار انســان ديگر را زخمي كرد.
زلزله بم شدت حداكثر ( 10ريشتر) نداشت و قاعدتا نبايد تلفات
آن به اين سنگيني بود .ساختمانهاي كهنه و با خشت خام باعث
اين تلفات سنگين بود.
اين زمينلرزه به ارگ تاريخي بم و نواحي اطراف آن نيز آسيب
وارد ساخت .بم كه خرماي آن در جهان معروف است در دوران
حكومت اشكانيان در مقياس جغرافيايي به صورت شهر درآمده
است .طبق افسانههاي ايراني ،بهمن پسر اسفنديار پس از غلبه بر
فرامرز ،در محل پيروزي خود شهري با يك دژ نظامي مستحكم
بساخت و نام خود را بر آن گذارد كه به مرور زمان ،واژه بهمن به
«بَم» تبديل شده است .فردوسي شرح نبرد رستم زال با اسفنديار
(پدر بهمن) را در شاهنامه آورده است.
 تولد «مائوت ِِســه تون ْ
ْگ» رهبــر و بنيانگذار چين
كمونيست (1945م)
مائو تســه تونگ (مائو زدونگ ،يا مائو تســه دون نيز تلفظ
ميشود) تئوريسين ماركسيسم لنينيسم و سياستمدار انقالبي
كمونيست بود .او جمهوري خلق چين را در سال ۱۹۴۹با شكست
دادن نيروهاي چيانگ كاي شك ،رييسجمهور وقت چين بنيان
گذاشت .او تا پايان عمر در راس حكومت جمهوري خلق چين قرار
داشت و اين كشور جهان سومي را به يكي از مهمترين كشورهاي
دنيا در عرصه سياست و اقتصاد تبديل كرد گرچه روشهايي كه او
در پيش گرفت مورد انتقاد برخي است .برداشت مائو از ماركسيسم
كه به نقش برجسته دهقانان و روستاييان در انقالب كارگري ايمان
داشت و بر اهميت فرهنگ به عنوان عنصري كه ميتواند بر اقتصاد
سوسياليستي تاثير گذارد تاكيد ميكرد به مائوئيسم معروف است.
از او به عنوان يكي از تاثيرگذارترين و مهمترين شخصيتهاي
سياسي دنيا در قرن بيستم نام برده ميشود.
جعبه سیاه

با روحاني چه كنيم؟

محمدرضا ستوده -اين روزها لحظه به
لحظه ارتفاع امواج انتقادات به حسن روحاني
بيشتر ميشود؛ از راه نيافتن زنان به ورزشگاه و كابينه گرفته تا
معطل ماندن بعضي از اصول قانون اساســي و بيكاري و فقر و
خودكشي و گراني بنزين و تخممرغ و عوارض خروج از كشور .اما
به راستي حاال بايد چه كرد؟ با اين آقاي روحاني چه بايد كرد؟
راههاي پيشنهادي
 -1معاملــه با روحاني :همانطور كه اين روزها همه دارند با
روحاني معامله ميكنند ما هم معامله كنيم .مثال به او بگوييم :يا
همين االن زنان را به استاديوم راه ميدهي يا در انتخابات بعدي
به جاي اسم كانديداي مورد حمايتت ،توي برگهها راي مينويسيم:
كيم كارداشيان! آن وقت است كه كساني كه در اين  40سال هم
پاي صندوق نيامدهاند در انتخابات شركت ميكنند .آن موقع ستاد
انتخابات وزارت كشور دو راه دارد؛ يا اينكه مجبور است بگويد كيم
كارداشيان  40ميليون راي آورده و پيروز انتخابات شده يا بگويد
آراي باطله با  40ميليون در انتخابات پيروز شده است!
 -2عبور از روحاني :عبور از روحاني كار آساني است .بسيار حال
ميدهد خيلي هم هيجان دارد .اما اگر عبور كنيم بعدش بايد چه
كار كرد .من به شخصه عالقهمند عبور از روحاني هستم اما اگر
كسي برنامهاي براي بعد از عبور دارد حتما من را خبر كند.
 -3بسازيم و بسوزيم :من با اين گزينه موافق نيستم .چون
روحاني فكر ميكند ما بَبو هستيم و اگر قاليباف را معاون اول
خودش بكنــد هم صدايمان درنميآيد .انفعــال اين گزينه را
دوست ندارم.
 -4روي روحاني بايستيم :اين گزينه بهتر از عبور است .روي
او ميايستيم ولي خيلي پايمان را فشار نميدهيم .هر چند روز
يكبار هم پايمان را بلند ميكنيم تا يك نفسي بكشد! اينطوري
هم پاي رايمان ايستادهايم ،هم روحاني را تحت فشار قرار دادهايم
و او را متوجه كردهايم هر چقدر به وعدههايش عمل نكند ما بيشتر
روي او ميايستيم!
یادداشت

انساني پاكدامن و آزاده

ضياء مصباح -انساني سختكوش ،پاكدامن و منزه از هر گونه
آلودگي ،پيرو راستين مصدق بزرگ ،از ميان مليون وطن رخت
بربست .او همچون شادروانان بازرگان ،سحابيها ،اديب برومند و
ديگر بزرگان ماندگار عالم سياست ايرانزمين و متفكران ملي يك
عمر همراه و همگام با ديگر پيشكسوتان ،رهروان جبهه ملي ايران
و نهضت آزادي را با همه موانع ،ناماليمات و مشكالت آن هم در
اين شرايط پرآب و چشم با ديدگاههاي متفاوت مديريتي واقعبينانه
داشت .اين مبارز ديرين وطنمان سالها مشاور و پناهگاه فرزندان
قهرمانان شجاع كشــورمان فروهرها بود و ياور هميشگي اين
ماندگاران ادامهدهنده راه پدر و مادر مظلومشان.
ياد و نام حسين شاهحسيني جاودانه خواهد ماند ،او از هر گونه
خطا مبرا و از همه پيرايهها به دور ماند و خود را نيالود .حكومت
بايد شرايط بهتري براي برخورداري از امكانات اجتماعي و پزشكي
در مسير ماندگاري بيشتر و نقشآفريني اينگونه پيشكسوتان
فراهم ســازد .شــادروان با همه ناتواني جسمي به دليل حمله
فيزيكي كه او را زمينگير كرد ،لحظهاي در كمك به همفكران
دريغ نداشت و فعاالنه در جلسات مشاركت داشت .اين انسان
وارسته آگاه و شريف نميخواست و راضي نبود بعد از درگذشت
همسر فداكارش بر خانواده و فرزندانش كه سخت شيفته اين
پير دير سياست و ورزش كشور هستند ،مزاحمتي افزون سازد.
شاهحسيني با شخصيتي متين ،اميدوار و استوار پيوسته رهبري
و مشاورت فعاليتهاي اجتماعي و مبارزه اصولي در مسير منافع
ملي را عهدهدار بود و همه سياستپيشگان اين ملك و ملت به
خوبي با رفتار و ديدگاههاي متعادل او آشنايند و اقرار دارند كه
اميد و كوشش در راه پيروزي و غلبه حق بر باطل پيوسته باور
و مالك عمل ماندگار او بود .حضور انبوه جوانان ،انديشمندان،
پيروان و همراهان ملي -سياسي و همفكران او و تاييدكنندگان
ســامت نفس ،ميهندوستي و پندار نيك را در مراسم تشييع
و يادبود او شــاهد خواهيم بود .اين فرزند برومند و پيرو مصدق
هميشه در صحنه سياست مورد مشورت جوانان كنجكاو و طرف
مصاحبه مطبوعات پيشرو بود .چند جلد خاطرات او با عنوان 70
سال پايداري با همت موسسه اطالعات با كوشش آقاي طيراني
چهره فعال مدني و مساعدت موثر جناب محمود دعايي مدير
روزنامه ،گردآوري و چاپ شده در دسترس است.
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