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      سرمقاله

خروج از زیرسایه
دورانی بود که جهان به دوقطب 
اقتصادی  شیوه  دو  با  سیاسی 

از کشورهابه یک سو و  بود. تعدادی  متفاوت تقسیم شده 
تعدادی به سوی دیگر گرایش داشتند و شمار کشورهای 

غیر هم سوبایکی از این دو اردوگاه نیز اندک بود.
شرق  اردوگاه  به  جغرافیایی،  برمبنای  بندی  تقسیم  این 
وغرب مشهور بود و اروپا به اردوگاه غرب به رهبری آمریکا 
بلکه  بود  هماهنگ  سیاست هایشان  تنها  نه  داشت.  تعلق 
اقتصادشان نیز در هم تنیده بود به طوری که جدایی ناپذیر 

می نمود و همچنان جدایی ناپذیر مانده است.
و  چین  شامل  قدیم  قاره  بیشتر  تقریبا  که  دیگر  اردوگاه 
شوروی سابق و حواریون آن ها را در منطقه تشکیل می داد 
اردوگاه شرق  داشت،  در سیطره خود  را  اروپا  نیز شرق  و 
سیاسی  مشی  با  بود  کشورهایی  شامل  و  می شد  نامیده 
-- اقتصادی سوسیالیستی که در واقع مالکیت دولت ها بر 

منابع و سرمایه کشورها را تبلیغ می کرد.
به  بشر،  سرگذشت  از  تاریخی  برهه  یک  در  اردوگاه  این 

ناگهان ذوب شد و به زعم خیلی ها به تاریخ پیوست.
گرچه این فروپاشی در وهله نخست تصور جهان یک پارچه 
از  تصویر،  نیزباهمین  بسیاری  و  ایجاد می کرد  را در ذهن 
جهان  بودند  معتقد  و  می گفتند  سخن  جهانی  نوین  نظم 
روزگار  آن  سایه  زیر  بقیه  که  داشت  خواهد  کدخدا  یک 
متحده  جزایاالت  نیست  قدرتی  کدخدا  این  و  می گذرانند 
غبار  و  نشستن گرد  فرو  از  زمان -- پس  اما گذر  آمریکا! 
برای  را  دیگری  تصویر  شرق،  اردوگاه  اضمحالل  از  ناشی 

جوامع بشری ترسیم کردوآن جهان چند قطبی بود.
جهانی که از درون غبار فروپاشی، غول های تازه ای را خلق 
کرد، غول هایی که با اقتصادهای مشابه و اهداف متفاوت، 

سلطه گری آمریکا را به چالش کشاندند.
به هم  با آمریکا تصویر دو قلوی  اروپا هنوز  این میان،  در 
چسبیده را تداعی می کرد لیکن شتاب تغییرات، اروپا را به 
سمت یکپارچگی کشورها و کم کمک به سوی جراحی آن 

به هم چسبیدگی کشاند.
برون  برسیاست های  بتوان گفت شیوه کنونی حاکم  شاید 
مرزی آمریکابه ویژه در بخش های اقتصادی و در راس آن 
را  جراحی  این  برجام،  و  ایران  مساله   -- اغراق  بدون   --

ناگزیر کرده است.
حال بنظر می رسد با اجرای ساز و کار »اینس تکس« -- که 
اگر اجرایی شود و تداوم وگسترش یابد، یک حادثه تاریخی 
را در مسیر جدیدی هدایت خواهد  است که جهان  دیگر 
به هم  آن  برای جراحی  اتاق عمل،  در  برنده ای  تیغ  کرد، 

چسبیدگی و جداسازی کامل است!
آیا اروپا دارد از زیر سایه آمریکا -- که ازپایان جنگ دوم 

جهانی اسیرش بوده است، خارج می شود؟
چاره ای نیست جز این که؛ منتظر حوادث آینده باشیم.

                                             »مدیر مسوول«

تولید ساالنه ۲۵ میلیون تن انواع محصوالت سبزی و صیفی 
  باشگاه خبرنگاران جوان - یک مقام مسوول گفت: ساالنه ۲۵ میلیون تن انواع محصوالت سبزی و صیفی همچون 

کلم، کاهو، سبزیجات، هویج، سیب زمینی و گوجه فرنگی در کشور تولید می شود.
حسین اصغری مدیرکل دفتر محصوالت علوفه و جالیزی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی سطح زیرکشت 
کنونی سبزی و صیفی در کشور را ۸۰۰ هزار هکتار اعالم کرد و افزود: ساالنه ۲۵ میلیون تن انواع محصوالت سبزی 
و صیفی همچون کلم، کاهو، سبزیجات، هویج، سیب زمینی، گوجه فرنگی و... در کشور تولید می شود که این امر 

نشان دهنده تنوع غذایی باالی این بخش برای خانوار است.
وی افزود: سال گذشته، سه میلیون تن کاال در حوزه سبزی و صیفی با ارزش بالغ بر ۹۹۱ میلیون دالر به بازار های 
از انقالب صادراتی در این بخش نداشتیم و تنها میزان تولید در حد مصرف  هدف صادر شد، در حالی که قبل 
داخل بود. اصغری سطح زیر کشت دو محصول سیب زمینی و پیاز را در سال ۵۷ حدود ۵۸ هزار هکتار اعالم کرد 
و گفت: در سال ۵۷ مجموع تولید این دو محصول ۷۳۵ هزارتن و متوسط عملکرد ۱۲.۸ تن در هکتار بود در حالی 

که سال گذشته سطح زیر کشت سیب زمینی به ۱۴۱ هزار هکتار رسید.
این مقام مسوول با اشاره به این که سال گذشته ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید شد، بیان کرد: تولید چشمگیر سیب 
 زمینی در سال های بعد از انقالب بیانگر آن است که عملکرد در هکتار ۳ برابر و تولید بیش از ۶ تا ۷ برابر رشد داشته است.

وی با اشاره به این که محصول پیاز در سبد خانوار نقش اساسی دارد، اظهار کرد: براساس آمار، سطح زیر کشت 
پیاز از ۲۷ هزار هکتار سال ۵۷ به ۵۳ هزار و ۵۰۰ هکتار در سال گذشته رسید.

اصغری تولید پیاز در سال ۵۷ را ۳۹۲ هزار تن و متوسط عملکرد در هکتار را ۱۴.۱ تن اعالم کرد و افزود: این در 
حالی است که سال گذشته تولید پیاز به ۲ میلیون و ۴۲۰ هزارتن و متوسط عملکرد به ۴۵.۳ تن در هکتار رسید.

مدیر کل دفتر محصوالت علوفه و جالیزی معاونت امور زراعت با اشاره به دالیل افزایش محصوالت سبزی و صیفی 
تامین  آبیاری،  نوین  توسعه روش های  تکنیک های کشت،  عواملی همچون  بیان کرد:  انقالب  از  بعد  در سال های 
نهاده های با کیفیت، توسعه آبیاری میکرو، استفاده از بذور هیبرید و دسترسی کشاورزان به اطالعات فنی  مهم ترین 

دلیل افزایش تولید طی ۴۰ سال اخیر در این بخش به شمار می رود.
وی با اشاره به برنامه های پیش روی معاونت برای افزایش تولید و عملکرد در واحد سطح گفت: اگرچه معاونت امور 
زراعت برنامه مختلفی برای افزایش تولید محصول در بخش سبزی و صیفی دارد، اما افزایش بهره وری آب، انتقال 
محصوالتی همچون سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه و توسعه گلخانه ها را در دستور کار خود قرار داده است 

چرا که محصوالت تولیدی در فضای گلخانه از بازار پسندی بیشتری نسبت به فضای باز برخوردار است.
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تولید ساالنه ۲۵ میلیون تن 
 انواع محصوالت سبزی و صیفی 

 
 باشگاه خبرنگاران جوان - یک مقام مسوول گفت: 

ساالنه ۲۵ میلیون تن انواع محصوالت سبزی و صیفی 
همچون کلم، کاهو، سبزیجات، هویج، سیب زمینی و 

گوجه فرنگی در کشور تولید می شود.

 سرپرست کاوش باستان شناسی ری خبر داد:

کشفیاتی جدید در قلب 
شهر ری باستانی

در بازدید خبرنگاران از محوطه کاوش در بخش 
مسکونی شهر ری، از کشفیات جدید باستان شناسان 

 رونمایی شد.

 مدیرعامل زیرساخت خبرداد؛

  بهبود کیفیت اینترنت

ویترین فعالیت های مدیریت 
شهری رشت

در چهلمین بهار انقالب، رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت اظهار کرد: جشنواره 

فرهنگی - هنری انقالب اسالمی ویترین فعالیت های 
مدیریت شهری رشت است.

 تولیدات تازه نشر معیار
 کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان

 

لطفا برای سفارش با شماره ی 
09301837148 تماس حاصل فرمایید

 افت ناگهانی تجارت چین با ایران

18

بهرام شکوری - رییس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق ایران

کوچک سازی دولت؛ یک شعار دور از واقعیت
چه  و  توسعه یافته  کشورهای  در  چه  خصوصی سازی  به سوی  جهانی  گرایشی  که  است  دهه  چندین  از  بیش    
شرکت های  انباشته  زیان های  قبیل  از  مشکالتی  بروز  آن  دلیل  که  می شود  دیده  درحال توسعه  کشورهای  در 
از عملکرد شرکت های  ناشی  تولیدی  منابع  اتالف  و  تولیدی شرکت ها  پایین محصوالت  و کیفیت  دولتی، کمیت 

دولتی بوده است.
خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی مهم جهت نیل به کارایی باالتر سیستم های اقتصادی 
مورداستفاده قرار می گیرد. در ایران نیز طبق آمارهای اقتصادی دولت، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ کل واگذاری های 
دولت ۱۴۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که عمده این واگذاری ها مربوط به سهام عدالت و مطالبات پیمانکاران 
بوده است. پدیده خصوصی سازی و کوچک سازی دولت در صورتی پسندیده است که یک سیستم سالم به بخش 
خصوصی که همواره توان مالی کمتری نسبت به بخش عمومی دارد، تحویل داده شود نه آن که از سر ناچاری 

مجموعه ای زیان ده تحویل بخش خصوصی گردد که پیش تر جوهره ی آن کشیده شده است.
پدیده کوچک سازی دولت از طریق واگذاری مالکیت های دولتی با بند »ج« اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵ 

شکل قانونی به خود گرفت؛ اما آیا واقعاً این رویه آن طور که انتظار می رفت در حال پیگیری است؟
 ۱۷۰۳ بودجه  از  می اندازیم.  آن ها  بودجه  و  دولتی  شرکت های  تعداد  آمار  به  نگاهی  چالش،  این  به  پاسخ  برای 
هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۸، نزدیک به ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان )۷۴ درصد از بودجه کل( مربوط به منابع 
شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها است. بودجه شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۸، با 
۵۲ درصد رشد از ۸۳۹ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۷ به ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و تعداد شرکت ها 

نیز با اضافه شدن ۷ شرکت نسبت به سال قبل، به ۳۸۵ شرکت افزایش یافته است.

یادداشت
3
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و  فرانسه  آلمان،  انتظار،  ها  ماه  از  پس   - ها  رسانه 
با  اروپا  مالی  تبادل  منظور  به  شب  پنجشنبه  انگلیس 
 INSTEX ایران به صورت رسمی از ایجاد کانالی به نام
یا همان »ابزار پشتیبان فعالیت های تجاری« خبر دادند.

پاریس میزبان این کانال مالی است و »پر فیشر« رئیس 
ریاست   )Commerzbank( بانک  کومرتس  پیشین 
آن را بر عهده خواهد داشت. انگلیس هم رئیس هیات 
نظارت است و از هر کدام از این کشورها )آلمان، فرانسه 
حضور  خارجه  امور  وزارت  از  نفر  یک  هم  انگلیس(  و 
خواهد داشت و دیگر کشورهای اروپایی هم می توانند به 

این سه  کشور بپیوندند.
این نهاد جدید)new entity( به عنوان نوعی »شرکت 
که  مالی  نهادی   -Clearing house( وجوه«  تسویه 
قراردادها  تسویه  وظیفه  بانکی  و  مالی  سیستم های  در 
عمل  دارد(  برعهده  را  بهادار  اوراق  فروش  و  خرید  و 

می کند. ارز مبنا در آن نیز »یورو« است.
 barter( مبادله  قرارداد  نوعی  چنین  هم  نهاد  این 
arrangement( است که خارج از سیستم مالی جهانی 
تحت سلطه آمریکا عمل می کند. بر این اساس، در ابتدا 
انتظار می رود که تجارت صرفا در حوزه کاالهای اساسی 
همچون دارو، پزشکی و کشاوزی صورت گیرد و سپس 

مقیاس عملیات مالی آن گسترش یابد. 
وزیران  لودریان  ایو  ژان  و  هانت  جرمی  ماس،  هایکو 
اعالم  با  همزمان  نیز  فرانسه  و  انگلیس  آلمان،  خارجه 
موسوم  ایران  برای  اروپا  ویژه  مالی  سازوکار  اندازی  راه 
به INSTEX بیانیه ای مشترک در حمایت از برجام و 

بهره مندی اقتصادی ایران از آن منتشر کردند.

موفقیت SPV، به استقبال بخش خصوصی 
در ایران و اروپا وابسته است

شد  شروع  زمانی  از  مشکالت   - ایران  اتاق 
پابرجایی  و حاال  برجام خارج شد  از  آمریکا  که 
کشورهای  دیگر  و  ایران  تالش  مدیون  برجام 
باقی مانده در برجام است. سازوکار مالی اتحادیه 
اروپا )SPV( یکی از همین تالش ها برای احیای 

برجام و حفظ منافع ایران در آن است.
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بازتاب ایجاد کانال مالی 
 اروپا با ایران 

»اینس تکس« اروپایی؛  مقابله با 
آمریکا، و آغازه عمل به وعده

اروپا از زیر سایه خارج می شود!

دهه فجر و چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران مبارک

یادداشت - بهرام شکوری - رییس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق ایران
کوچک سازی دولت؛ یک شعار 

دور از واقعیت
  بیش از چندین دهه است که گرایشی جهانی 
کشورهای  در  چه  خصوصی  سازی  سوی  به  
توسعه  یافته و چه در کشورهای در حال  توسعه 
دیده می شود که دلیل آن بروز مشکالتی 
شرکت های  انباشته  زیان های  قبیل  از 

دولتی، ...
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یک هزار میلیارد تومان پروژه 
 نیمه تمام 

تسنیم - معاون وزیر راه گفت: تمام بخش ها از جمله 
دولت، نهاد های عمومی، مردم و جامعه حرفه ای باید در 

موضوع بافت های فرسوده به شکل حداکثری نقش داشته 
باشند.
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

]گردشگری؛ رونق و رفاه[

من آن پرنده نایاب 
را خورده ام

مریم سادات موسوی
با فصل زمستان به خصوص 

بهمن ماه، یاد میانکاله می افتم. 
شرقی  جنوب  در  جزیره ای  شبه 
دریای خزر در شمال شهر بهشهر 
واقع دراستان مازندران. این شبه 
زیادی  پرطمطراق  عناوین  جزیره 
را به خود اختصاص داده است: پناهگاه حیات وحش، تاالب 
بین المللی، ذخیره گاه طبیعی زیست کره، و از همه مهمتر؛ 
بار مسوولیتی  میراث جهانی ثبت شده! این آخری آنچنان 
به دوش این شبه جزیره می اندازد که همین روزهاست زیر 

فشار له شود و کم کم به زیر آب برود! 
شبه جزیره مذکور طی سال های فراوان مامنی برای انواع 
حیوانات بوده است؛ شغال، روباه معمولی، مرال، گاومیش 
فقط  امروز  که   -- مازندران  ببر  رفته؛  یاد  از  پستاندار  و 
نام او در تاریخ مانده -- از جمله حیوانات ساکن در این 
منطقه بوده  است. در روایات آمده که ظل السلطان پسر 
ناصرالدین شاه چند ده عدد از این حیوان را فقط در یک 
سفر شکار کرده است! حتما که صالح دانسته و جهان را 

از شر این گوشت خوار وحشی نجات داده است.
این روزها به دلیل همین لطف بشر به این شبه جزیره، 

تعداد گونه های جانوری آن رو به محوشدن می رود.
بسیار  منطقه ای  دارد،  مکان  این  که  دیگری  فضیلت 
فصل  در  که  پرندگانی  است.  پرندگان  برای  مهاجرپذیر 
سرد از مناطق شمالی به سودای گرمای بخش های میانی 
کره زمین قصد هجرت می کنند.این پرندگان بخت برگشته 
و  شهر  چند  در  و  می شوند  خسته  راه  میانه  در  الجرم 
استراحت گاه ها  این  از  یکی  می کنند.  استراحت  منطقه 
همین شبه جزیره میانکاله است. شاید که شهرت جهانی 
و این همه افتخاراتی که نصیب این مکان شده  بیشتر از 
جهت همین در مسیر مهاجرت قرار گرفتن باشد. مرغابی، 
گیالنشاه  و  پازرد  غاز  طاووسک،  فالمینگو،  وحشی،  غاز 

تنها برخی از گونه های این تاالب -- شبه جزیره هستند.

برای  یا  می کند  زندگی  منطقه  این  در  که  دیگری  گونه 
این  مخلوقات  اشرف  می کند،  سفر  جا  آن  به  روز  چند 
انقراض  خطر  در  کمتر  قوی،  گونه ای  پاست.  دو  انسان 
اطراف.  محیط  با  خود  سازگارکردن  در  توانمند  بسیار  و 
این گونه آنقدر قدرت دارد که نه تنها هر کار که دلش 
ادامه  برای  بلکه  انجام می دهد  این منطقه  می خواهد در 
رو،  همین  می گیرد.از  تصمیم  نیز  جانوران  سایر  حیات 
آورد  به شکار روی  این منطقه  در  انسان تصمیم گرفت 
که  باشند  گونه ها  بسیار  که  این  از  بهتر  شرایطی  چه  و 
در آسمان پرواز می کنند و به تیر رهاشده از کمان و یا 
گلوله در رفته از تفنگ از پرواز باز می ایستند و چرخ زنان 

به زمین می افتند.
بعد هم سر از تنشان جدا و در قابلمه زن خانه به خورشی 
برای  انسان  روزگاری  می شود.احتماال  تبدیل  خوشمزه 
تهیه خوراک شکار می کرد، ولی امروزه حتی برای تفریح 
به این امر می پردازد و شاید در منطقه ای مثل میانکاله 
این  هست،  دوشش  بر  جهانی  مسوولیت  همه  این  که 
در  روزها  این  که  چرا  نباشد.  شیرین  هم  چندان  مساله 
میانکاله تعداد گونه های پرندگان بسیار کم شده و برخی 

نیز از چرخه حیات خارج شده اند.
که  بودم  کرده  شرکت  کالسی  یک  در  پیش  سال  چند 
داشت.  تمرکز  گردشگری  در  پرنده نگری  موضوع  روی 
با تخصص  راهنمایان گردشگری  از  که  و مدرس  کالس 
داشت.  یادماندنی ای  به  و  فضای جذاب  بود،  پرنده نگری 
ساده ای  کار  ایران  در  پرنده  گونه های  همه  شناختن 
وقتی  تنها  نه  ما  می رفت  انتظار  کالس  این  در  نیست. 
آن  بلکه  بشناسیم،  می بینیم  کامل  شکلی  به  را  پرنده 
ها  آن  از  سایه ای  تنها  که  زمانی  یا  شب  در  را  عزیزان 
پیداست هم تشخیص دهیم. ماجرا این جا تمام نمی شد، 
باید وقتی آن پرنده دوست داشتنی چند ده متر باالتر از 
سر ما در هوا در حال پرواز و گشت  و گذار برای خودش 

بود هویتش برای ما آشکار می شد!
اسامی  یادگیری  کردن  آسان تر  برای  جوان،  مدرس 
خاطراتی  با  را  آن ها  معموال  پرندگان،  خصوصیات  و 

ازتجربیات خود ترکیب می کرد و به خورد ما می داد.
روز که راجع به منطقه مازندران و از قضا همین میانکاله 
از  پرنده نگری  برای  گفت؛  خاطره ای  می کرد،  صحبت 
از  پرندگان  شناختن  در  بسیار  که  پرنده  شکارچی  چند 
و  نوک  روی  از  پرواز،  در  تاریکی،  در  پهلو،  پشت،  جلو، 
می رود  منطقه  به  داشتند  تبحر  ها  آن  صدای  با  نهایتا 
که بتواند چندین گونه را از نزدیک ببیند و بشناسد. در 
می کرده،  ضبط  صدا  می گرفته،  عکس  پرنده ها  از  مسیر 
طرح می زده و در جلوی اسم هر پرنده ای که می دیده در 

دفترش تیک می کشیده است.
در آخر سفر، بسیار ناامیدانه از یکی از شکارچیان راجع 
این  با  انقراضی سوال می کند  پرنده کمیاب در خطر  به 
امید که شاید بتواند آن موجود عزیز را هم ببیند. سرخ 
و سفید می شود و می پرسد، جسارتا فالن پرنده را هرگز 
شانسم  خواستم  ولی  خطاست  سوالم  می دانم  دیده اید؟ 
و  می اندازد  غبغب  به  بادی  شکارچی  کنم.  امتحان  را 

می گوید: دیده ام؟ نه جانم خورده ام!
ناگهان قلبش به تپش می افتد و پرنده  مدرس جوان ما 
کم یاب عزیزش را در قابلمه زن شکارچی در خانه تصور 
می کند و چشمان پرنده که از قابلمه بیرون زده و به او 

نگاه می کند را هرگز از یادنمی برد!

استاندار هرمزگان:

مسائل مربوط به کارخانه 
آلومینیوم المهدی را با 
حساسیت دنبال  می کنیم 

و  نمایندگان  بنده،  اراده  گفت:  هرمزگان   استاندار 
مسوولین استان هرمزگان و شورای تأمین بر این است 
که مراقبت و حمایت جدی از کارخانه آلومینیوم المهدی 

صورت بگیرد و همین رویه نیز دنبال خواهد شد.

المهدی  آلومینیوم  کارخانه  کرد:  اظهار  همتی   فریدون 
یکی از صنایع بزرگ و مهم کشور است، بنابراین مراقبت 

از حال و هوای این کارخانه برای ما بسیار مهم است.
وی افزود: باید از کار و معیشت دو هزار و ۵۰۰ کارگری 
به کار هستند و جمعیتی  این کارخانه مشغول  که در 
که اشتغال شان به صورت غیرمستقیم با این مجموعه در 
ارتباط است؛ بسیار مراقبت کنیم و در رفتار و گفتارمان 
با این موضوع به گونه ای برخورد کنیم تا کارخانه را در 

معرض تهدید قرار ندهیم.
استاندار هرمزگان با تأکید بر این که به کارگران کارخانه 
حساسیت  با  که  می دهم  اطمینان  المهدی  آلومینیوم 
مراقبت  آن  از  و  دنبال  را  کارخانه  به  مربوط  مسائل 
مالک،  بین  حقوقی  مسائل  کرد:  تصریح  می کنیم، 
صنایع  و  معادن  امور  معاون  و  سازمان خصوصی سازی 
که  دارد  وجود  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  معدنی 

در این خصوص بحث و بررسی ها در حال انجام است.
این مسائل حاشیه  بنده  نظر  از  البته  داد:  ادامه  همتی 
است و اصل حیات، فعالیت و پایداری مشاغل کارخانه 

است.
جلسه ای  نمایندگان  مجمع  همراه  به  کرد:  عنوان  وی 
با وزیر اقتصاد داشتیم، دغدغه هایمان را منتقل کردیم 
جای  که  شد  گفته  و  داده  زمینه  این  در  قول هایی  و 
نگرانی نیست و روند تهیه و تأمین مواد اولیه و مایحتاج 
کارخانه هرروزه با حساسیت، مراقبت و پشتیبانی دنبال 

می شود.
استاندار هرمزگان با بیان این که امیدواریم کارگران با 
کرد:  اراده  خاطرنشان  دهند،  ادامه  را  خود  کار  قوت 
بنده، نمایندگان و مسوولین استان هرمزگان و شورای 
تأمین بر این است که مراقبت و حمایت جدی از کارخانه 
آلومینیوم المهدی صورت بگیرد و همین رویه نیز دنبال 

خواهد شد.

است:  آمده  آن ها  بیانیه  متن  در  صفحه1:  از  ادامه 
و  قاطع  تعهد  راستای  در  فرانسه  و  انگلیس  آلمان، 
اقدام  جامع  برنامه  حفظ  برای  خود  مستمر  تالش های 
شورای   ۲۲۳۱ قطعنامه  تایید  به  که  )برجام(  مشترک 
 INSTEX SAS ایجاد  رسیده،  ملل  سازمان  امنیت 
که سازوکاری ویژه با هدف تسهیل تجارت مشروع میان 

عوامل اقتصادی اروپا با ایران است را اعالم می کنند.
بهره  که  کنند  می  تاکید   )E۳( اروپایی  کشور  سه 
مندی های اقتصادی برجام مشروط بر پایبندی کامل ایران 
به تعهدات هسته ای خود شامل همکاری کامل و به موقع 

با آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
هانت وزیر امور خارجه انگلیس راه اندازی کانال پرداخت 
به  اروپا  اتحادیه  تعهد  عملی  نماد  را  ایران  و  اروپا  مالی 
توافق هسته ای با تهران عنوان کرد. هانت دیروز پس از 
بخارست  در  اروپا  اتحادیه  خارجه  وزیران  نشست  پایان 
افزود:امروز گام قابل توجهی را برای اجرای تعهداتمان در 
ایران  مردم  برای  تحریم ها  لغو  حفظ  برای  برجام  قالب 
برداشتیم. ما سه کشور اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( 
از فعال  اروپا را ثبت کردیم که پس  سازوکار ویژه مالی 
تسهیل  را  ایران  با  مشروع  تجاری  همکاری های  شدن، 

می کند.
ماه   ۶ در  هم  دیگری  افراد  فیشر،  از  است؛پیش  گفتنی 
اما به دلیل  گذشته برای این سمت کاندید شده بودند، 
خبرها  برخی  و   رفتند  کنار  پمپئو  مستقیم  تهدید های 
حاکی از آن است که فشار های ایاالت متحده و ممنوعیت 

سفر به این کشور در انتظار این  افراد  خواهد بود.
اجرای  در  تاخیر  دلیل  اروپایی  مقامات  گذشته  هفته 
و  بودند  کرده  ذکر  آمریکا  فشار های  را  کار  و  ساز  این 
این طور اظهار کردند که ساز و  مقامات کاخ سفید هم 
کار ویژه مالی اروپا با ایران تأثیری بر سیاست واشنگتن 
نهاد هایی  و  ندارد  تهران  بر  فشار حداکثری  اعمال  برای 
دارند  ایران مشارکت  با  فعالیت های تحت تحریم  که در 
با خطر اقدامات تنبیهی سخت از سوی واشنگتن مواجه  
هستند. با این حال نمایندگان انگلیس، فرانسه و آلمان 
تاکید کرده اند که ایجاد »اینس تکس« اولین گام کلیدی 
برداشته شده از سوی کشورهای گروه سه کشور اروپایی 
اینس تکس رویکردی تدریجی  بوده و  اجرای عملیاتی 

خواهد داشت.
گفته می شود این کانال ویژه دو شعبه در ایران و اروپا 
خواهد داشت و قرار است به عنوان یک نهاد واسط برای 
تسویه حساب شرکت های بدهکار و بستانکار در دو طرف 
عمل کند. به عنوان نمونه یک شرکت اروپایی بدهکار به 
و  می کند  پرداخت   INSTEX به  را  خود  بدهی  ایران، 
INSTEX هم به نمایندگی از ایران این پول را در قالب 
منتقل  شرکت هایی  به  اعتبار،  تخصیص  یا  وجه  انتقال 

می کند که به ایران کاال صادر کرده و طلبکار هستند.
گروه سه کشور اروپایی تالش هایشان برای حفظ ترتیبات 
اقتصادی برجام را به اجرای کامل تعهدات  هسته ای از 
آژانس  با  به موقع  و  ویژه همکاری کامل  به  ایران  سوی 
کردند  تاکید  و  کرده  مشروط  اتمی  انرژی  المللی  بین 
مشروع   اروپایی  تجاری  معامالت  از   » تکس  »اینس  که 
با ایران حمایت خواهد کرد و تمرکز آن در گام اول، بر 
اساسی ترین بخش ها برای مردم ایران همچون تولیدات 
تولیدات کشاورزی - غذایی  و  دارویی، کاالهای پزشکی 

خواهد بود.
 INSTEX نمایندگان سه کشور اروپایی هدف بلندمدت
ایران(  را گشایش کانال های  با  اروپا  )کانال تبادل مالی 
به  تمایل  که  دانستند  ثالثی  کشور های  برای  اقتصادی 
انگلیس،  هم  راستا  همین  در  و  دارند  ایران  با  تجارت 
چنین  به  که  می کنند  تالش  همچنان  آلمان  و  فرانسه 
تکس«  »اینس  با  راستا  همین  در  و  یابند  دست  هدفی 
به کار بر روی جزئیات ملموس و عملیاتی برای مشخص 
هم  و   داد  خواهند  ادامه  آن  کارکرد  چگونگی  کردن 
چنین با ایران هم  در جهت ایجاد نهادی سازگار، کارآمد 
و شفاف برای عملیاتی کردن این سازوکار تعامل خواهند 

داشت.
موضوع  این  به  اروپایی  کشور  سه  بیانیه  براین،  عالوه 
اشاره  کرده است که »اینس تکس« بر اساس شدیدترین 
پولشویی  با  مبارزه  زمینه  در  المللی  بین  استانداردهای 
رعایت  با  و   )AML/CFT( تروریسم  مالی  تامین  و 
تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد کار خواهد 

کرد.

اروپا  اتحادیه  فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی 
تبادل  (کانال   INSTEX بلندمدت  پیامی هدف  هم در 
برای  اقتصادی  کانال های  گشایش  ایران(  با  اروپا  مالی 
ایران  با  تجارت  به  تمایل  که  دانست  ثالثی  کشور های 
دارند و ۳ کشور اروپایی همچنان تالش می کنند که به 

چنین هدفی دست یابند.
بود  دیگری  اروپایی  دیپلمات  اتریش  خارجه  امور  وزیر   
که  از امیدواری بنگاه های مختلف اروپایی خبرداد و اعالم 
کرد که این بنگاه ها  به این امید هستند که با استفاده 
با ایران، جای چینی ها را  از کانال ویژه مبادالت تجاری 

بگیرند.
سباستین کورتس وزیر خارجه اتریش در صفحه توییتر 
تسهیل  در  مهمی  گام   ،INSTEX ایجاد  نوشت:  خود 
گفت  می توان  و  بوده  اروپا  و  ایران  میان  قانونی  تجارت 
که این امر مولفه ای قابل توجه در تالش های مشترک ما 
باید در  ایران است. برجام  با  برای حفظ توافق هسته ای 
امنیت باشد و توافق نامه های بین المللی باید مورد احترام 

واقع شوند.
واکنش های  و  رویکرد  شد  می  بینی  پیش  که  همانطور 
مثبت به اجرایی شدن »اینس تکس« به کاخ سفید راه 
نیافت و  وزارت خارجه آمریکا ساعاتی پس از راه اندازی 
گزارش ها  دقت  به  که  کرد  اعالم  و  صادر  ای  بیانه  آن 
جزئیات  تا  می کنند  دنبال  مالی  ویژه  کانال  درباره  را 

بیشتری درباره سازوکار آن به دست بیاورند.
در این بیانه هم چنین آمده است: همان طور که دونالد 
تحریم  فعالیت های  وارد  که  سازمان هایی  گفته،  ترامپ 
شده از سوی آمریکا با ایران شوند خودشان را در معرض 
پیامد های جدی از جمله دسترسی به نظام مالی آمریکا 
ایاالت متحده یا شرکت های آمریکایی  با  و توان تجارت 
می کنند و انتظار نداریم این کانال های ویژه به هیچ نحوی 

بر کارزار فشار حداکثری ما علیه ایران اثرگذار باشند.
واشنگتن پست  در ارزیابی که از راه اندازی »اینس تکس« 
قدرت  سازوکار،  این  اندازی  راه  با  که  کرد  تاکید  داشت 
مواجه  بزرگ  بسیار  چالشی  با  دنیا  در  آمریکا  اقتصادی 
با اشاره به راه اندازی  این  روزنامه آمریکایی  شده است، 
در  بزرگ  چالشی  را  آن  ایران  با  اروپا  ویژه  مالی  کانال 
این کشور  تحریم های  و  آمریکا  اقتصادی«  »قدرت  برابر 

توصیف کرد.
در  روسیه  نماینده  سیاسی،  واکنش های  ادامه  در 
سازمان های بین المللی در وین نیز اعالم کرد: مسکو با 
کشورهای اروپایی برای موفقیت سازوکار مالی ویژه اروپا 
ایران موسوم به INSTEX به صورت فعال همکاری  با 

خواهد کرد.
خبرگزاری  با  وگو  گفت  در  اولیانوف«  »میخاییل 
ریانووستی تاکید کرد: در مرحله اول همکاری ها سیاسی 

خواهد بود.
در آینده اگر این کانال را برای کشورهای ثالث بگشایند، 
از  توانست  از کشورها خواهند  بسیاری  زیاد،  احتمال  به 
این کاناِل محافظت شده برای انجام پرداخت های مالی 

استفاده کنند. 
آمریکایی ها نیز که بعداز خروج از برجام، در پی ایجاد 
توافق  این  برهم خوردن  برای  ایران  علیه  اجماع جهانی 
بین المللی بودند، در نخستین واکنش خود با عصبانیت 
اعالم کردند که راه اندازی سازوکار مالی ویژه اروپا تاثیری 

بر فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران ندارد. 
نخواست  که  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگویان  از  یکی 
به  اس.پی.وی  که  نداریم  انتظار  گفت:  ذکر شود،  نامش 
اقتصادی  حداکثری  فشار  کمپین  بر  تاثیری  وجه  هیچ 
خارجه  وزارت  مقام  این  بگذارد.  ایران(  علیه  )واشنگتن 
آمریکا افزود که واشنگتن گزارش های مربوط به سازوکار 
ویژه مالی اروپا موسوم به INSTEX را از نزدیک رصد 

می کند تا از جزئیات این مکانیسم مطلع شود.
خبرگزاری رویترز و برخی از رسانه های خارجی گزارش 
راه اندازی رسمی سازوکار مبادله مالی با ایران را بازتاب 

دادند. 
رویترز در این باره نوشت که هدف از این سازوکار مالی 

حفظ منافع اقتصادی ایران تحت توافق هسته ای است. 
رغم  به  است  کرده  تالش  اروپا  اتحادیه  اساس،  این  بر 
درباره  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ«  »دونالد  تصمیم 
ایران  به  را  خود  نیت  ای، حسن  هسته  توافق  از  خروج 

نشان دهد. 
ذکر  نامش  که  اروپایی  دیپلمات  یک  از  نقل  به  رویترز 

نشده است، ادامه داد: این یک پیام سیاسی مهم به ایران 
توافق جامع  است که نشان می دهد ما مصمم به حفظ 
اقدام مشترک هستیم.هم چنین این پیام رابه آمریکاانتقال 
مدهدکه ماباوجودتحریم های فرامرزی ازمنافع خوددفاع 

می کنیم.
که  داد  گزارش  چنین  هم  اسپوتنیک  روسی  خبرگزاری 
اعالم آمادگی سه کشور برای راه اندازی این کانال مالی به 
دنبال بیانیه »ماجا کوسیانچیچ« سخنگوی امور خارجی و 

سیاست امنیتی اتحادیه اروپا مطرح شد.
دیگر  توافق  از  خروج  در  آمریکا  یکجانبه  اقدام  وجود  با 
طرف های توافق، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و 
اتحادیه اروپا و ایران تعهد خود را نسبت به برنامه جامع 

اقدام مشترک )توافق هسته ای( نشان داده اند.
با  آلمان هم در ذیل گزارشی  وله  تارنمای شبکه دویچه 
با ایران  عنوان »اینس تکس«؛ اروپا کانال مبادالت مالی 
را راه اندازی کرد، نوشت: آلمان، فرانسه و انگلیس کانال 
مالی با ایران موسوم به اینس تکس را راه اندازی کرده اند 
تا به ادامه تجارت و دور زدن تحریم آمریکا کمک کنند. 

به  آمریکا  وله آمده است: دولت  ادامه گزارش دویچه  در 
اتحادیه اروپا درباره تالش برای دور زدن تحریم ها هشدار 

داده است. 
دویچه وله نوشت که این فرآیند پرداخت از شرکت های 
اروپایی در مقابل مجازات های مربوط به تحریم های آمریکا 
محافظت خواهد کرد. با این حال، شرکت های اروپایی و 
بانک هایی که با ایاالت متحده کار می کنند، ممکن است 
بعد از تجارت با تهران دچار مشکل شوند و با مجازات های 
از  بسیاری  پیشتر  چنانچه  شوند.  رو  روبه  واشنگتن 
شرکت های اروپایی در پاسخ به تحریم های آمریکا از ایران 
ابزار حمایتی، آن ها از همکاری  خارج شده اند. تحت این 
ایران درسیستم تحت سلطه آمریکا رها  با  بانکی و مالی 

می شوند.
اساسی  کاالهای  تجارت  تسهیل  بر  عالوه  ابتکار  این 
نیز  را  ایران  ارز خارجی  از مشکالت  برخی  دارد  احتمال 

برطرف کند.
اروپا  اتحادیه  یادآورشد که  نیز  ترکیه  آناتولی  خبرگزاری 
به منظور دور زدن تحریم های آمریکا اینستکس را ایجاد 
اتحادیه  پرقدرت  افزاید: کشورهای  این گزارش می  کرد. 
اروپا شامل آلمان و فرانسه و انگلیس تالش می کند توافق 
شرکت های  به  پیشنهاد  با  را  ایران  تاریخی  ای  هسته 
نگه  زنده  جایگزین  مالی  کانال  از  استفاده  برای  اروپایی 
برای  ترامپ  تصمیم  وجود  با  کرد:  اضافه  آناتولی  دارند. 
خروج از توافق هسته ای، سه کشور اروپایی تاکید دارند 

که این توافق به طور موثری عمل خواهد کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه نیز پس از اعالم ساز 
که  کرد  تاکید  توئیتی  در  ایران  با  اروپا  ویژه  مالی  کار  و 
با  متقابل  احترام  و  برابر  شرایط  در  سازنده  تعامل  آماده 

اروپا هستیم. 
وزیر خارجه کشورمان در این توئیت یادآورشد که »ایران 
از INSTEX )ساز و کار ویژه مالی اروپا و ایران( - گام 
بسیار پر تاخیر اول - در اجرای تعهدات می ۲۰۱۸ اعضای 
مندی  بهره  تضمین  با  برجام  حفظ  برای  برجام  اروپایی 
ایرانیان از مزایای این توافق پس از اعمال مجدد تحریم 
غیرقانونی آمریکا استقبال می کند. ما برای تعامل سازنده 

با اروپا با شرایط برابر و احترام متقابل آماده هستیم.«
این  به  بالفاصله  امور خارجه کشورمان  وزارت  سخنگوی 
کار  و  ساز  اعالم  از  استقبال  با  و  داد  نشان  واکنش  خبر 
اجرایی  خواهان  ایران  گفت:  اروپا  اتحادیه  جدید  مالی 
ترین  اروپا در کوتاه  اتحادیه  تعهدات  تمامی  شدن کامل 

زمان ممکن است.
اخیر  اقدام  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  قاسمی  بهرام 
اتحادیه اروپا برای ثبت و اعالم سازوکار ویژه مالی با ایران 
ایران  قبال  در  تعهدات خود  انجام  در  اروپا  گام  اولین  را 
مندرج در بیانیه ماه می ۲۰۱۸ )اردیبهشت ۱۳۹۶( وزرای 
خارجه ایران و سه کشور اروپایی دانسته و خواهان اجرایی 
ترین  اروپا در کوتاه  اتحادیه  تعهدات  تمامی  شدن کامل 

زمان ممکن است. 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  نژاد«  بعیدی  »حمید 
اطالعات  اساس  بر  که  کرد  تایید  توئیتی  در  نیز  لندن 
رسمی، ثبت کانال ارتباطات مالی آلمان، انگلیس و فرانسه 
با ایران به پایان رسیده است. بر اساس اطالعات رسمی، 
آن  رئیس  و  هستند  آن  سهامدار  اروپایی  کشور  سه  هر 

فردی آلمانی است.

 بازتاب ایجاد کانال مالی اروپا با ایران 

امیدواری برای بازگشت الواح 
هخامنشی به ایران 

تکمیِل  حاِل  در  شیکاگو  »دانشگاه   - ایسنا 
هخامنشی  لوح  هزار   ۳۰ حدود  بسته بندی 
تعداد  این  آینده  ماه  دو  یکی  تا  امیدواریم  است. 
مستردشود.« ایران  به  تاریخی  ارزشمند   لوح 

اداره کل حقوقی سازمان میراث   این  گفته های مدیر 
فرهنگی درباره این الواح  است.

آخرین خبرها درباره ی این الواح، حکایت از آن داشتند 
آمریکا  خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر   - »اوفک  که 
-« آخرین سدی است که سازمان میراث فرهنگی باید 
 ۸۳ که   را  تاریخی  الواح  این  بتواند  تا  بگذرد  آن  از 
مطالعه  برای  دولت،  وقت  مصوبه  براساس  پیش  سال 
از  تعداد کمی  دوره که  به جز چند  و  رفت  آمریکا  به 
این الواح را به کشور برگرداندند، به طور کامل به ایران 

برگرداند.
اواسط مهر امسال، محمدحسن طالبیان معاون میراث 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  فرهنگی 
اولیه  کارهای  آن که  وجود  »با  بود:  گفته  گردشگری 
است  شده  انجام  ایران  به  هخامنشی  الواح  استرداد 
انتظار جواب اوفک )دفتر  اما برای تحقق این مهم در 
کنترل دارایی های خارجی آمریکا( هستیم تا مجوزهای 

الزم برای بازگشت الواح هخامنشی را صادر کند.«
از آن صحبت ها،  از گذشت بیش ازسه ماه  اکنون بعد 
ابراهیم شقاقی، مدیر اداره کل حقوقی سازمان میراث  
فرهنگی درباره ی نتیجه ی پیگیری های سازمان میراث 
بازگشت  پیگیری  فرهنگی می گوید: همچنان در حال 
اتفاق  این  پیگیر  نیز  ما  ایران هستیم، وکالی  به  الواح 

هستند تا کارها جلو برود.
در حال  دانشگاه شیکاگو  اکنون  این که  بر  تاکید  با  او 
می دهد:  ادامه  است،  لوح  هزار   ۳۰ حدود  بسته بندی 
براساس اطالع این دانشگاه بسه بندی این تعداد از آثار 
تا یکی دو ماه  امیدواریم  در حال تکمیل شدن است، 

آینده ۳۰ هزار لوح هخامنشی به ایران استرداد شود.
وی هم چنین درباره ی »اوفک« اظهار می کند: در حال 
با توجه به رأی  باقی مانده که  این مساله  حاضر فقط 
دیوان عالی کشور برای استرداد اموال، چون نمی توانیم 
بدون بیمه، آثار را جابه جا کنیم، باید این بحث را برای 
که  شده  انجام  مذاکراتی  برسانیم.  نتیجه  به  استرداد 

امیدواریم زودتر اجرائی شوند.
شقاقی هم چنین به تحریم های امریکا برای ایران اشاره 
در  زمان،  این  در  تحریم ها  قطعا  می گوید:  و  می کند 

بازگشت آثار نقش دارند.

تکه ای از من، تکه ای 
 از زمین!
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

مفید برای همه فصول، 
اما زمستان بیشتر

گردآورنده: خدیجه فدایی زاده
به حبه های درشت خشک شده انگور سیاه، مویز گفته 
از نظر شکل ظاهری و  این نوع خشکبار در واقع  می شود. 
تا حدود  نظر خواص  از  ولی  متفاوت،  با کشمش  آن  رنگ 

زیادی شبیه آن است.
مویز نوعی خشکبار است که با خشک کردن انگور حاصل 
شاهانی  انگور  از  که  است  کشمش  نوعی  مویز  می شود. 
تهیه می شود. کشمش بیشتر برای انگور خشکیده کوچک 

استعمال می شود و مویزبرای انگور بزرگ.
مویز بر اثر خشک شدن خواص خود را از دست نمی دهد و 

حتی اثر نیرو بخش آن بیشتر می شود.
مانند  امالحی  و   E ، A ، B ویتامین های  از  مویز سرشار 

کلسیم، فسفر و پتاسیم است.
امگا ۶ می باشد. هم  و  امگا ۳  اسیدهای چرب  دارای  مویز 
نوع  پرخاصیت ترین  و  بهترین  که  داشت  اشاره  باید  چنین 

آن مویز پر گوشت، کم دانه یا بی دانه است.
مویز از ابتال به آلزایمر، سرطان و دیابت جلوگیری می کند.

ترکیبات مویز اثر بسیار قوی در جلوگیری از بروز اختالالت 
بیماری آلزایمر دارد. هر چه میزان آنتو سیانین )عامل رنگ 
سیاه مویز( بیشتر باشد، قدرت مویز در جلوگیری از آلزایمر 

بیشتر می شود.
می تواند  مویز  در  موجود  ترکیبات  که  شود  یادآوری  باید 
چسبندگی  و  رگ ها(  سخت  و  )سفت  شرایین  تصلب  از 
خون  غلظت  مویز،  خوردن  با  می کند.  جلوگیری  پالکت ها 
با خوردن  منبسط می شود  می یابد رگ های خونی  کاهش 
منبسط  می یابد. رگ های خونی  کاهش  غلظت خون  مویز 
می شوند و خون می تواند با سرعت بیشتر ی در بدن جریان 
یابد و در نتیجه مانع انباشته شدن پالکت های خون روی 

هم می شود و از لخته شدن خون پیشگیری می کند.
پایین  و  قلبی  بیماری های  کننده  درمان  مویز  طورکلی  به 
آورنده فشار خون است و برای بیماران دیابتی بسیار مفید 
می باشد. مویز می تواند به تقویت معده کمک کند و برای 
ناراحتی های گوارشی دارند مفید است از دیگر  افرادی که 
خواص مهم مویز می توان به اثرات ضد درد ،ضد باکتری و 
اثرات محافظت کنندگی از کبد قلب و سیستم ایمنی بدن 
میگرنی  از سردردهای  مویز هم چنین  کرد. مصرف  اشاره 

پیشگیری می کند و موجب کاهش شدت درد آن می شود.
قاشق  دو  و  می شود  طبقه بندی  میوه ها  گروه  در  مویز 
غذاخوری مویز معادل ۳۰ گرم حدود ۶۰ کیلوکالری انرژی 
دارد. مویز منبع انرژی است و افرادی که مبتال به یبوست 
هستند می توانند در رژیم غذایی خود از مویز استفاده کنند.

 B است ولی ویتامین C مویز سرشار از ویتامین های گروه
خود را از دست داده است  و دیابتی ها در مصرف میوه های 
خشک مانند مویز دقت کنند به دلیل این که قند این گونه 

میوه ها زیاد است.
در سال های اخیر، مویز در آجیل فروشی ها جایگاه ویژه ای 
آن  از  خانواده ها  اغلب  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
همراه با دیگر مغزها، برای افزایش توان و انرژی به ویژه در 
فصول سرد سال استفاده می کنند، اما سوال اینجاست که 
آیا مویز را می توان جایگزین انگور کرد؟ آیا افراد دیابتی و 

چاق می توانند از این میوه خشک استفاده کنند؟
انگور  یا  مجلسی  قرمز  انگور  از  شده  تهیه  مویز  معموال 

شاهانی بهتر است.
نوع  از  مویز  در  موجود  رنگ  قرمز  یا  سیاه  ترکیبات 
آنتوسیانین و پلی فنولیک است که دارای خواص ضدسرطان 
و ضدآلزایمر هستند. مقدار زیاد آنتوسیانین موجب شده که 
مراتب  به  کشمش  و  سبز  انگور  با  مقایسه  در  مویز  ارزش 

بیشتر و کامل تر باشد.
ترکیبات مویز اثر بسیار قوی در جلوگیری از بروز اختالالت 
بیماری آلزایمر دارند. هر چه میزان آنتوسیانین )عامل رنگ 
بنفش یا سیاه مویز( بیشتر باشد، قدرت مویز در جلوگیری 

از آلزایمر بیشتر می شود.
از سوی دیگر این میوه می تواند با تولید انرژی در روزهای 

سرد سال، بدن را گرم و پرانرژی کند.
مویز حاوی آنتوسیانیدها است که ارزش غذایی آن را افزایش 
می دهد. و رنگ تیره مویز به دلیل وجود همین آنتوسیانیدها 
است که مویز ضد سرطان، درمان کننده بیماری های قلبی 

و پایین آورنده ی فشار خون است.
است چرا  مفید  و کودکان  باردار، شیرده  مادران  مویزبرای 

که می تواند به عنوان میان وعده مصرف شود.
چنانچه هر فردی هر روز صبح ۲۱ عدد مویز را ناشتا مصرف 

کنند، موجب افزایش هوشیاری و قوت بدن می شود.
احساس  خواب،  از  شدن  بیدار  از  بعد  صبح  که  افرادی 
خستگی، ضعف و ناتوانی می کنند، با مصرف مویز به مدت 
۶ ماه ناشتا، بدن شان قوت زیادی می گیرد، مغزشان تقویت 

شده وسردی و بلغم از بدن آن ها خارج می شود.
مویز و بادام منبع غنی از کلسیم می  باشند و موجب تقویت 

و استحکام مفاصل نیز می شوند.
کدام کشمش بهتر است؟

به میوه رسیده و خشک شده ارقام مختلف انگور بی دانه یا 
خشک،  آفتاب  کشمش  می شود..  گفته  کشمش  دار،  دانه 
سایه خشک، تیزابی و انگوری از جمله کشمش هایی است 

که این روزها در بازار به فروش می رسد. 
*کشمش آفتاب خشک به کشمش پلویی هم معروف است 
و کیفیت و قدرت باال و طعم خوبی دارد. رنگ سرخ، مالک 

تشخیص این کشمش از انواع دیگر آن است.
آن  رنگ  که  است  کشمش  نوعی  خشک  سایه  *کشمش 
تغییر نکرده و سبز باقی می ماند. انگورعسگری به این روش 

خشک می شود و ارزش تغذیه ای آن باالست.
*کشمش تیزابی به وسیله تیزاب خشک می شود. این ماده 
آن  زیاد  دوز  و  می کاهد  کشمش  کیفیت  و  بو  و  طعم  از 
سرطان زاست. رنگ کشمش، زرد مایل به قهوه ای خرمایی 

است. 
این کشمش به دلیل روغن موجود در تیزاب، سطحی چرب 
برای تشخیص آن  این مالک مناسبی  براق دارد و  و نیمه 
گوگرد  دود  با  و  آغشته  تیزاب  به  انگوری  کشمش  است. 
قهوه ای  به  مایل  کهربایی  زرد  آن  رنگ  می شود.  خشک 
روشن است و به دلیل ترکیبات گوگردی فشار مضاعفی بر 

کلیه ها تحمیل کرده و برای سالمت مضر است.

کشور  محاسبات  دیوان  آذررئیس  عادل 
مانند  تشکیالتی  اسالمی  انقالب  از  قبل  که  این  بیان  با 
نظارت  گونه  این  گفت:  نداشت،  وجود  محاسبات  دیوان 
تنها در چند  دیوان محاسبات،  استقالل عمل همچون  با 

کشور وجود دارد.
استان  اداری  شورای  جلسه  یازدهمین  در  آذر  عادل 
هرمزگان، افزود: قبل از انقالب اسالمی تشکیالتی به مانند 
تشریفاتی  اداره ای  گرچه  نداشت  وجود  محاسبات  دیوان 
بود که قدرتی نداشت اما این گونه نظارت با استقالل عمل 

همچون دیوان محاسبات تنها در چند کشور 
ازجمله فرانسه وجود دارد.

که  این  به  اشاره  با  مسوول  مقام  این 
استان ها  اجرایی  بخش  در  خوشبختانه 
کرد:  اظهار  دارد،  وجود  مشکالت  کمترین 
مشکالتش  و  المهدی  آلومینیوم  موضوع 
گردد  بازمی  سازی  خصوصی  سازمان  به 
استان  اجرایی  دستگاه های  با  ارتباطی  و 

هرمزگان نداشت.
یکی  هرمزگان  استان  که  این  بیان  با  وی 
مدیران  حوزه  در  کشور  پاک  استان های  از 
در  که  موقعی  کرد:  عنوان  است،  اجرایی 
یک  کردیم  کار  به  شروع  محاسبات  دیوان 
مالی  مستمر  نظارت  بر  مبنی  استراتژی 

و  ترسیم شد  برای آن  و مقتدرانه  پیشگیرانه، هدایتگرانه 
تالشمان پیاده سازی آن بر تمامی حسابگران بود.

بهبود  راستای  راهبرد سه عنصری در  این  داد:  ادامه  آذر 
تسریع  توسعه  مسیر  و  است  مردم  به  رسانی  خدمات 

می یابد و هیچگاه نمی خواهیم نظارت مانع توسعه شود.
زمینه  در  که  این  بیان  با  کشور  محاسبات  دیوان  رئیس 
پیشگیری باید آموزش الزم برای مدیران اجرایی عملیاتی 
شود، خاطرنشان کرد: بسته آموزشی تهیه شده و استان به 

استان و دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی ارائه می شود.

وی با بیان این که زمانی که برخی گزارش ها ارائه می شود، 
شائبه های اشتباهی ایجاد می شود، اظهار کرد:باید گزارش ها 
به صورت کامل و صحیح اطالع رسانی شود و بسیاری از 

گزارش ها به واسطه انحراف معیار شکل می گیرد.
آذر با بیان این که در ارزیابی ها، باالی ۹۸ درصد مدیران 
درک  و  معیار  انحراف  در  اشکال  تنها  و  بوده  پاک دست 
ناصحیح از قانون است، بیان کرد: اکثر مدیران انسان های 

با شرف و دست پاکی هستند.
با بیان این که در قضیه مدیران حقوق بگیر نجومی  وی 
نفر شامل  تنها ۳۹۷  و صدا  آن همه سر  با 
یعنی  هدایتگری  کرد:  خاطرنشان  شدند، 
مدیران دستگاه های اجرایی در حین تصمیم 
گیری و اجرا از کارشناسان دیوان محاسبات 

استانی بهره ببرند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به این 
و  سازی  پرونده  کنی،  کم  رو  دنبال  به  که 
باید  مدیران  کرد:  بیان  نیستیم،  گیری  مچ 
محاسبات  دیوان  و  باشند  داشته  جسارت 
دنبال  به  وجه  هیچ  به  و  بدانند  خود  یار  را 

ممانعت مدیران از تصمیم گیری نیستیم.
وی اضافه کرد: دغدغه هایم در هرمزگان به 
حال  در  مصادیقش  که  نیست  معنی  این 

حاضر ساری و جاری است.

 رئیس دیوان محاسبات کشور:
 طبق ارزیابی ها، باالی 98 درصد مدیران پاک دست اند

سالمت باشیم

خطرات مصرف بیش از حد 
آسپرین

  
دهد  می  نشان  انگلیسی  محققان  جدید  بررسی های 
مصرف روزانه آسپرین دارای خطرات زیادی است و حتی 

احتمال خون ریزی بدن انسان را افزایش می دهد.
دهند  می  هشدار  پژوهشگران  این  نیواطلس،  گزارش   به 
این خطرات آن قدر زیاد است که حتی می تواند مزایای 
مصرف آسپرین برای قلب و برخی اجزای دیگر بدن را به 

حاشیه براند.
بازمی  قبل  قرن  یک  از  بیش  به  آسپرین  داروی  تولید 
گردد، اما ماده اصلی تشکیل دهنده آن که از درخت بید 
گرفته می شود از هزاران سال قبل برای تسکین درد مورد 
استفاده بوده است. در اواسط قرن بیستم از آسپرین برای 
جلوگیری از وقوع حمالت قلبی استفاده شد و از اواخر دهه 
۸۰ میالدی پزشکان مصرف روزانه آن را برای افراد سالمند 

تجویز کردند.
اما در سال های اخیر مشخص شده که مصرف زیاد آسپرین 

می تواند خطر خون ریزی داخلی را افزایش دهد. 
در  دارو  این  مزایای  که  است  تابدان حد جدی  این خطر 

مقابله با بیماری های قلبی و عروقی را به حاشیه می راند.
این تحقیق بر مبنای انجام ۱۳ آزمایش و با استفاده از داده 
های جمع آوری شده از ۱۶۰ هزار نفر انجام شده و ثابت 
قطع موجب کاهش  به طور  آسپرین  اگر چه مصرف  کرد 
احتمال خطر وقوع بیماری های قلبی و عروقی می شود، اما 
زیاده روی در این کار افزایش موارد خون ریزی داخلی را 

در افراد مختلف به دنبال دارد.

در نشست مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی 
مقرر شد؛

اولویت بندی ۶ماهه 
پرداخت تسهیالت به 

 واحدهای تولیدی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که منابع 
ارزی و ریالی باید در اختیار صنایع اشتغال زا و صادرات 
تسهیالت  برنامه۶ماهه  یک  گیرد،گفت:طی  قرار  محور 
مورد نیاز این واحدها اولویت بندی و پرداخت می شود.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت،  رضا رحمانی 
با رییس و مدیران بانک مرکزی و  در نشست مشترک 
تأمین  نحوه  درباره  که  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 
نقدینگی و تخصیص ارز و سایر مشکالت صنایع برگزار 
شد، افزود: برای پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی 
باید اولویت بندی کرد و واحدهایی که در زنجیره تولید 
هستند، اشتغال زایی باالیی دارند یا تولید صادراتی، در 

اولویت قرار بگیرند.
با بیان این که تسهیالت  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در نظر گرفته شده نباید به واحدهایی پرداخت شود که 
محصوالت آن ها بازار ندارد، گفت: براساس مذاکراتی که 
با بانک مرکزی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی انجام 
ماهه  شش  برنامه  یک  در  کنیم  می  تالش  ایم،  داده 
را  این واحدها  نیاز  پایان خرداد ماه، تسهیالت مورد  تا 
براساس اولویت بندی تأمین کنیم تا تولید افت نکند و 
به اشتغال آسیب نرسد و همه معاونین و روسای سازمان 
های وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در همین راستا 

تالش کنند.
وزارت صنعت  به  باید  واحدها  این  یادآور شد:  رحمانی 
تعهد دهند که در صورت اخذ تسهیالت برای سرمایه در 

گردش، کاالیی را تولید می کنند که بازار دارد.
او با بیان این که هدف دولت از اعطای این تسهیالت به 
واحدهای تولیدی، حفظ و ایجاد اشتغال است، گفت: در 
براساس  را  آن ها  نیز  وارداتی  ارز کاالهای  تأمین  زمینه 
و  قطعات  اولیه،  مواد  که  کردیم  بندی  اولویت  نیاز، 

ملزومات خطوط تولید در اولویت است.
و  مرکزی  بانک  مدیران  و  معاونین  که  جلسه  این  در 
و  تسهیل  راهکارهای  داشتند  حضور  نیز  صمت  وزارت 
حمایت از تولید مورد بررسی و تأکید طرفین قرار گرفت 
تولید  از  حمایت  برای  را  خود  آمادگی  مرکزی  بانک  و 

اعالم نمود.

سال های  هریتیج  مانند  آمریکایی  بنیاد 
آزادی  شاخص  اساس  بر  را  جهان  کشورهای  گذشته، 
آزادی  هریتیج،  تعریف  طبق  کرد.  بندی  رده  اقتصادی 
کار  نیروی  کنترل  در  انسان  هر  حق  عنوان  به  اقتصادی 
و  مشاغل  آزادانه  انتخاب  در  اشخاص  حق  خود،  اموال  و 
حق تولید، مصرف و سرمایه گذاری به صورت آزادانه است.

تا  صفر  از  عددی  حسب  بر  که  اقتصادی  آزادی  شاخص 
صد )بسته ترین اقتصاد صفر و آزادترین صد( بیان می شود 
اموال،  )حقوق  قانون  حاکمیت  شاخص:  چهار  از  خود 

اندازه  قضائی(،  کارایی  دولت،  یکپارچگی 
سالمت  مالیاتی،  بار  دولت،  )مخارج  دولت 
مالی(، کارایی قوانین )آزادی کسب و کارها، 
آزادی بازار کار، آزادی بازار پول( و میزان باز 
در  آزادی  تجارت،  در  )آزادی  بازارها  بودن 
شده  تشکیل  مالی(  آزادی  و  سرمایه گذاری 

است.
نیمه  تا  اطالعات  امسال،  بندی  رده  در 
نخست سال ۲۰۱۸ مورد بررسی و تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته اند. شاخص آزادی ۲۰۱۹ 
جهان  کشور   ۱۸۰ اطالعات  بردارنده  در 
لیختن  لیبی،  عراق،  کشورهای:  و  است 
اشتاین، سومالی، سوریه و یمن در این رده 

بندی نیامده اند.
کشورهای دارای امتیاز ۸۰ تا ۱۰۰ جزو کشورهای دارای 
نظام اقتصادی آزاد، امتیاز ۷۰ تا ۷۹.۹ دارای نظام تقریباً 
تقریباً   ۵۹.۹ تا   ۵۰ آزاد،  نسبتاً   ۶۹.۹ تا   ۶۰ امتیاز  آزاد، 
اقتصادی تعریف  تا ۴۹.۹ دارای نظام بسته  غیر آزاد و ۰ 

می شوند.
امتیاز   ۹۰.۰۲ با  کنگ  هنگ  گذشته،  سال های  مانند  به 
به عنوان آزادترین اقتصاد جهان معرفی شده است و پس 
از این کشور، سنگاپور، نیوزلند، سوئیس، استرالیا، ایرلند، 

دهم  تا  دوم  رده های  در  تایوان  و  امارات  کانادا،  انگلیس، 
جای گرفته اند.

کره شمالی با ۵.۹ امتیاز به عنوان بسته ترین اقتصاد جهان 
معرفی شده است و پس از این کشور، ونزوئال، کوبا، اریتره، 
جزایر  بولیوی،  استوایی،  گینه  زیمباوه،  کنگو،  جمهوری 

تیمور، الجزایر و اکوادور قرار دارند.
ایران در رده بندی امسال با ۵۱.۱ امتیاز در بین کشورهای 
کشورهای  از  باالتر  بسته،  تقریباً  اقتصادی  نظام  دارای 
آنگوال، توگو و چاد و پایین تر از کشورهای لبنان، ماالوی و 
افغانستان در رده ۱۵۵ جهان قرار گرفته 
است. امتیاز ایران در مقایسه با سال قبل 
باالترین  است.  داشته  بهبود  درصد   ۰.۲
دولتی  مخارج  به  مربوط  ایران  امتیاز 
امتیاز  با  مالی  سالمت  و   ۸۹.۸ امتیاز  با 
۸۹.۵ و پایین ترین امتیاز مربوط به آزادی 
سرمایه گذاری با تنها ۵ امتیاز بوده است.

رده  در  آمریکا  امسال،  رده بندی  در 
آلمان در رده ۲۴، قطر در رده  دوازدهم، 
۲۸، کره جنوبی ۲۹، ژاپن ۳۰، اتریش ۳۱، 
عمان  ایتالیا ۸۰،  فرانسه ۷۱،  ترکیه ۶۸، 
۸۸، کویت ۹۰، عربستان ۹۱، روسیه ۹۸، 

چین ۱۰۰ و هند ۱۲۹ ایستاده اند.

 ایران؛ دارای نظام اقتصادی تقریبًا بسته

ادامه از صفحه1: اصغری با اشاره به این که 
توسعه گلخانه ها به عنوان سیاست اصلی برای 
دستیابی به بهره وری آب در دستور کار قرار 
گرفته است، اظهار کرد: با توجه به محدودیت 
تنش های  و  اقلیمی  مشکالت  آبی،  منابع 
زراعت  امور  معاونت  گرمایی،  و  سرمایی 
توسعه سطح  آب،  وری  بهره  به  برای رسیدن 
تغییر  صیفی،  و  سبزی  محصوالت  در  نشایی 
سیستم های آبیاری از روش های سنتی به نوین 
اولویت های  جز  را  گیاهان  تغذیه  مباحث  و 

اصلی خود قرار داده است.
نظر  در  معاونت  داد:  ادامه  مسوول  مقام  این 
دارد به جز محصوالت سبزی و صیفی، تمامی 
محصوالت را از طریق نشا، کشت کند چرا که 

کشت نشایی ۲۰ تا ۲۵ درصد صرفه جویی در مصرف آب 
را به همراه دارد.

مهم ترین  عنوان  به  گیاهان  تغذیه  مباحث  وی،  گفته  به 
پروژه بهره وری آب و به منظور دستیابی به پتانسیل تولید 

در حال پیگیری است.
امور  معاونت  جالیزی  و  علوفه  محصوالت  دفتر  مدیرکل 
زراعت درباره آخرین وضعیت صادرات سبزی و صیفی در 
تغییر  حوزه  در  که  اتفاقاتی  به  توجه  با  گفت:   ۹۷ سال 
صادرات  موارد  از  بسیاری  در  است،  افتاده  ارز  قیمت 
محصوالت سبزی و صیفی ارزش بیشتری پیدا کرده است.

وی با اشاره به این که هدف اصلی تولید، تامین بازار داخل 
متولی  عنوان  به  وزارت جهاد کشاورزی  کرد:  بیان  است، 
تولید، نسبت به تامین غذای مردم متعهد است و پس از 
تامین نیاز کشور باید اقدام به صادرات مازاد نیاز داخل به 

بازار های هدف کند.
با اشاره این که میزان صادرات سال ۹۷ با مدت  اصغری 
در  این  افزود:  داشت،  نخواهد  تفاوتی  قبل  سال  مشابه 
حالی است که به سبب نوسان نرخ ارز، میزان درآمد های 

صادراتی بیشتراز سال گذشته خواهدبود.
افزایش حجم  برای  این که  به  اشاره  با  مقام مسوول  این 
صادرات تاکیدی به صادرکنندگان نداریم، اظهار کرد: البته 
صادرات  جای  به  که  می کنیم  توصیه  صادرکنندگان  به 
محصوالت خام، محصوالت با ارزش افزوده باال و فرآوری 
در  کشور  برای  بیشتری  ارزآوری  که  کنند  صادر  را  شده 

بر دارد.
به گفته وی، با توجه به آن که محصوالت سبزی و صیفی 
کاهش  سبب  به  رو  این  از  هستند  خوری  تازه  بیشتر 
و کشورهایی  فارس  به کشور های حاشیه خلیج  ضایعات، 
صادر  دارند،  کوتاهی  مسیر  که  روسیه  و  عراق  جمله  از 

هدف  بازار  اروپا  تاکنون،  دیرباز  از  که  چند  هر  می شود. 
محصوالت سبزی و صیفی ایران بوده است.

به  هندوانه  صادرات  که  موضوع  این  تکذیب  با  اصغری 
امر  واقعیت  کرد:  بیان  است،  مجازی  آب  معنای صادرات 
آن است که هندوانه مظلوم واقع شده است چرا که تکنیک 

کشت عامل اصلی افزایش مصرف آب است نه خود گیاه.
مدیرکل دفتر محصوالت علوفه و جالیزی با اشاره به این 
که هندوانه همانند دیگر محصوالت نیاز آبی دارد، افزود: 
هندوانه در کشور به صورت نشایی کشت می شود که این 
ضمن  است،  مصرفی  آب  درصدی   ۲۰ کاهش  بیانگر  امر 
با  پوشاندن سطح خاک  و  مالچ  با  هندوانه  که کشت  آن 
از  آبیاری قطره ای میکرو یکی دیگر  پالستیک و سیستم 

روش های کاهش مصرف آب  به شمار می رود.
وی با اشاره به این که هندوانه در سبد غذایی خانوار نقش 
مالچ و  نشایی،  با کشت  اساس  براین  اساسی دارد، گفت: 
سیستم آبیاری میکرو عالوه بر تامین نیاز داخل می توان 
بخشی از هندوانه تولیدی را به بازار های هدف صادر کرد، 
این در حالی است که صادرات این محصول با این روش 

هیچ ضربه ای به منابع آبی کشور وارد نمی کند.
محصوالت  دیگر  زراعت،  امور  معاونت  داد:  ادامه  اصغری 
سبزی و صیفی همچون سیب زمینی، گوجه فرنگی، کاهو، 
آبیاری طیف کشت  و  نشایی  روش های  به  را  پیاز  و  کلم 
می  کند چرا که این تکنیک ما را به سمت و سوی کاهش 

مصرف آب می برد.
این مقام مسوول با اشاره به این که ذات محصوالتی نظیر 
هندوانه، پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی همانند برنج و 
نیشکر آب بر نیست، بیان کرد: براین اساس، تغییر روش 
کشت و آبیاری در این محصوالت نقش بسزایی در کاهش 

مصرف آب دارد.
وی با اشاره به این که توسعه کشت نشایی و آبیاری طیف 

انجام  حال  در  کشور  جنوبی  استان های  در 
امور  معاونت  کنونی،  شرایط  در  افزود:  است، 
زراعت به سبب افزایش بهره وری مصرف آب 

در صدد توسعه کشت نشایی محصول است.
اصغری درباره علل گرانی محصوالتی همچون 
... در یک  گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و 
مقطع از سال گفت: علی رغم آن که کشوری 
امکان  سال  از  برهه ای  در  اما  داریم،  فصل   ۴
کشت و عرضه محصوالت به بازار وجود ندارد. 
به عنوان مثال در ماه های آبان و آذر که امکان 
عرضه گوجه فرنگی به بازار وجود ندارد، شاهد 

نوسان قیمت این محصول در بازار بودیم.
جالیزی  و  علوفه  محصوالت  دفتر  کل  مدیر 
ادامه داد: با توجه به آن که سطح زیر کشت 
در فضای باز در فصول سرد سال دچار تنش سرما می شود، 
از این رو نیاز بازار از طریق محصوالت گلخانه ای و انباری 
سطح  زراعی  سال  یک  در  که  آن  ضمن  می شود،  تامین 
کشت  به  کشاورزان  رغبت  سبب  به  محصول  کشت  زیر 
محصولی ،افزایش و در سال بعد کاهش می یابد که تمامی 

این عوامل در قیمت محصوالت کشاورزی موثر است.
و  داد  خبر  زمینی  سیب  کشت  زیر  سطح  کاهش  از  وی 
زمینی،  سیب  کشت  زیر  سطح  کاهش  رغم  علی  گفت: 
برخی  در  که  طوری  به  است  کرده  پیدا  افزایش  تولید 
مواقع مازاد تولید ،بازار را دستخوش تغییر و تحوالتی قرار 
می دهد، از این رو مازاد محصول باید روانه صنایع تبدیلی 

و بازار های صادراتی شود.
 ۱۵۹ از  زمینی  سیب  کشت  زیر  سطح  اصغری،  گفته  به 
هزار هکتار سال ۹۳ به ۱۴۱ هزار هکتار در سال گذشته 

تقلیل یافت.
این مقام مسوول با اشاره به این که در تامین محصوالت 
سبزی و صیفی مورد نیاز وابستگی به خارج نداریم، بیان 
با توجه به اهمیت محصوالت سبزی و صیفی برای  کرد: 
نداریم،  به خارج  وابستگی  تنها هیچ  نه  نیاز کشور  تامین 
بلکه پتانسیل خوبی برای صادرات کاال به کشور های دیگر 

وجود دارد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت کاهش ضایعات محصوالت 
نامالیمات  و  مشکالت  تمامی  رغم  علی  افزود:  کشاورزی 
طبیعی از جمله کمبود منابع آبی، کاالیی تولید می کنیم 
که خیلی قابل قبول نیست چرا که بخش اعظم تولید در 
دچار  سفره  تا  مزرعه  از  مصرف  و  توزیع  برداشت،  هنگام 
میزان  که  کنیم  کاری  باید  بنابراین  می شود.  ضایعات 
ضایعات در بخش سبزی و صیفی به حداقل برسد چرا که 
این امر ضربه مهلکی به منابع پایه آب و خاک وارد می کند.

 تولید ساالنه ۲۵ میلیون تن انواع محصوالت سبزی و صیفی 



4
1397/11/13 - شماره 112

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

از محوطه کاوش در بخش مسکونی  بازدید خبرنگاران  در 
شهر ری، از کشفیات جدید باستان شناسان رونمایی شد.

عملیات  جریان  در  که  بود  جاری  سال  آذرماه  است؛  گفتنی 
عمرانی که در محدوده شهر ری خیابان محبتی نبش کوچه 
زحمتکش انجام شد بقایای معماری و دو عدد خمره سفالی 
به دست آمد و در مراحل اولیه توقف عملیات عمرانی از طرف 
استان  گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  کل  اداره 

تهران به مالک ابالغ شد.
از این رو کاوش های باستان شناسی با مجوز پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری در آن زمین آغاز و تاکنون ادامه دارد. 
در این میان خبرنگاران برای بازدید از این محوطه به شهر ری 
رفتند و در جریان روند کاوش قرار گرفتند. از آنجا که کاوش 
کشف  شاهد  تاکنون  دارد  ادامه  محوطه  این  در  همچنان 
بقایای معماری، کوزه، استخوان، شیشه و... بوده ایم. سازه های 
معماری مربوط به سیستم آب رسانی و فاضالب شهری مربوط 
داده  احتمال  که  معماری  اکنون  و  است  سلجوقی  دوره  به 

می شود مربوط به یک حمام باشد نیز کشف شده.
و  ری  شناسی  باستان  کاوش  سرپرست  سعادتی  محسن 
تهران  فرهنگی  میراث  کل  اداره  شناسی  باستان  کارشناس 
دراین خصوص گفت: باتوجه به کشفیات اخیر می توان گفت 
حاضر  درحال  ایستاده ایم.  باستانی  ری  شهر  قلب  در  اکنون 
آثار فراوانی مربوط به سفال،  شیشه  و حتی دو خمره بزرگ 
از  از خروج  بعد  که  کردیم  پیدا  را  دوره سلجوقی  به  مربوط 
سایت مرمت شده و برای کارهای مطالعاتی، نوشتن مقاالت و 

کتاب ها مورد استفاده قرار می گیرد.
به گفته او، آنچه که در این منطقه کشف می شود در پهنه بندی 
نقشه های ری جانمایی شده و اگر در آینده بخواهند در اطراف 
از  باید  باشند  داشته  گودبرداری  متر   ۲ از  بیش  منطقه  این 
پیدا  و  کشف  احتمال  چراکه  شود  استعالم  فرهنگی  میراث 

شدن آثار دیگر نیز وجود دارد.
در  جانوری  استخوان های  بقایای  کشف  به  اشاره  با  سعادتی 
با فضایی  از کاوش  از این کاوش گفت: در آن بخش  بخشی 
روبه رو شدیم که احتمال می دهیم یک چاه باشد و بقایایی از 
احتمال  و  شدیم  رو  به  رو  و...  شیشه  سفال،  خرده  تنبوشه، 
ری  در  می دانیم  چراکه  باشد  چاه  یک  بخش  آن  می دهیم 
دوره سلجوقی یک زلزله بزرگ اتفاق افتاد و آثار زلزله در این 

بخش مشهود است.
احتمال  داد:  ادامه  ری  شناسی  باستان  کاوش  سرپرست 
می دهیم استخوان های کشف شده مربوط به گاو یا سگ باشد 
و بقیه آنچه که پیدا کرده ایم که بیشتر آن ها سالم نیستند 
هنوز  اما  باشند  گرفته  قرار  بخش  این  در  اتفاقی  صورت  به 
این  در  بیشتری  تحقیقات  باید  و  نمی دانیم  را  نهایی  نتایج 
خصوص انجام شود. او در خصوص کشف سفال های سالم در 
این محوطه باستانی گفت: عالوه بر دو خمره بزرگ، پی سوز، 
چند کوزه و گلدان پیدا کردیم. بیشتر این آثار به دلیل فشار 
بافت شکسته اند اما قابل مرمت هستند. تعداد زیادی درپوش 
نیز پیدا کردیم. شیشه فراوان بود حتی چند مهره تزئینی نیز 

پیدا کردیم که در اصطالح به آن خرمهره می گویند. 

را  هنوز جنس سنگ  که  از جنس سنگ هستند  خرمهره ها 
در  پراکنده  صورت  به  مهره ها  خر  این  نکرده ایم.  شناسایی 
محوطه پیدا شده اند. با وجود آن که برخی عنوان کرده بودند 
که در این محوطه سکه پیدا شده اما ما اعالم می کنیم تاکنون 

هیچ سکه ای در این محوطه تاریخی پیدا نشده است.
شده  پیدا  که  خمره هایی  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  سعادتی 
شکسته است و یکی دیگر از خمره ها با اندود سفید پوشیده 
شده است چراکه ترک بزرگی برداشته  بود که باید مراقب آن 
بود. از این رو اطراف آن را با گچ و پالستیک بسته نگاه داشتیم. 
در ادامه نیز این آثار به پایگاه میراث فرهنگی شهرری انتقال 
یک  که  زمانی  تا  گیرند  قرار  مرمت  مورد  تا  می شوند  داده 
خواهد  نگهداری  جا  آن  در  راه اندازی شود  در شهرری  موزه 
شد. باتوجه به آن که کاوش را الیه الیه انجام دادیم متوجه 
شدیم این خمره ها در کف دفن شده اند. این باستان شناس با 
اشاره به سازه های معماری کشف شده در این بخش از شهر 
ری گفت: در طول کاوش ها سازه هایی از معماری کشف شد 
که احتمال داده می شود متعلق به یک حمام دوره سلجوقی 
رنگی  زیادی شیشه های خرد شده  تعداد  باشد. درعین حال 

پیدا کردیم.
دوره  به  محوطه  این  دادن  احتمال  چرایی  درخصوص  او 
سلجوقی گفت: ما دو نوع تاریخ گذاری، نسبی و مطلق داریم 
و  سفال ها  معماری،  نوع  و  شده  کشف  پالن  به  باتوجه  که 
شیشه های کشف شده احتمال می دهیم  این محوطه به دوره 
سلجوقی برسد. با توجه به آن که هنوز آزمایش های الزم روی 
داده ها انجام نشده تاریخ دقیق را به صورت مطلق نمی توانیم 

اعالم کنیم.
کار  دیگر  روز   ۱۰ تا  هفته  یک  باستان شناس،  این  گفته  به 
کاوش در این محوطه پایان خواهد یافت ولی با توجه به آن 
که میزان یافته ها از سفال و آثار بسیار زیاد است بعد از پایان 
کاوش نیاز است تا حدود ۳ ماه روی داده ها تحقیق و بررسی 
شود. از آن جا که این محوطه در راستای رساله دکترای من 
است می توانم به صورت تخصصی روی این حوزه کار کنم. اما 
است  نامشخص  فعالیت  یک  باستان شناسی  که  جایی  آن  از 
چه  با  کاوش ها  ادامه  در  است  ممکن  که  بگوییم  نمی توانیم 

چیزهایی روبه رو شویم.
ممکن  بکنیم  که  را  ری  شهر  جای  هر  شد:  یادآور  سعادتی 

است به یک بنا یا اثر تاریخی برخورد کنیم. 
همچنان  بنا  این  از  بخشی  در  اکنون  که  دیواره هایی  به  اگر 
دیده می شود نگاه کنیم شاهد آن خواهیم بود که معماری در 

زیر خانه های اطراف نیز ادامه دارد.
او تصریح کرد: بعد از پایان کار به اداره کل میراث فرهنگی 
این مرکز است که در خصوص  تهران اطالع داده می شود و 
ادامه روند کار اعالم نظر می کند. البته برای انجام کاوش ها با 
مالک خصوصی این منطقه به تعامل رسیده ایم.  به نظر من؛ با 
توجه به آن که آثار شاخصی در این محوطه کشف نشده نیاز 
نیست که این بخش تبدیل به سایت موزه شود بلکه می توان 
یک سایت مجازی و نقشه سه بعدی از آن تهیه کرد و محوطه 

را به مالک تحویل داد تا کار ساخت و ساز را ادامه دهد.

 سرپرست کاوش باستان شناسی ری خبر داد:

 کشفیاتی جدید در قلب شهر ری باستانی

 این زمین و آسمان ملک خداست
 این مه و پروین همه میراث ماست

 اندرین ره هر چه آید در نظر
 با نگاِه محرمی او را نگر

 چون غریبان در دیار خود مرو
 ای ز خود گم، اندکی بی باک شو

 این و آن حکم ترا بر دل زند
 گر تو گوئی این مکن آن کن ،کند

 نیست عالم جز بتان چشم و گوش
 این که هر فردای او میرد چو دوش

 در بیاباِن طلب دیوانه شو
 یعنی ابراهیم این بتخانه شو

 چون زمین و آسمان را طی کنی
 این جهان و آن جهان را طی کنی

 از خدا هفت آسمان دیگر طلب
 صد زمان و صد مکان دیگر طلب

 بی خود افتادن لب جوی بهشت
 بی نیاز از حرب و ضرب خوب و زشت

 گر نجات ما فراغ از جستجوست
 گور خوشتر از بهشت رنگ و بوست

 ای مسافر جان بمیرد از مقام
 زنده تر گردد ز پرواز مدام

 هم سفر با اختران بودن خوش است
 در سفر یک دم نیاسودن خوش است

 تا شدم اندر فضاها پی سپر
 آنچه باال بود ، زیر آمد نظر

 تیره خاکی برتر از قندیل شب
 سایه من بر سر من ای عجب

 هر زمان نزدیک تر، نزدیکتر
 تا نمایان شد کهستاِن قمر

 گفت »رومی از گمان ها پاک شو
 خوگِر رسم و رِه افالک شو

 ماه از ما دور و با ما آشناست
 این نخستین منزل اندر راه ماست

 دیر و زود روزگارش دیدنی است
 غارهای کوهسارش دیدنی است

 آن سکوت آن کوهسار هولناک
 اندرون پر سوز و بیرون چاک چاک

 صد جبل از خافطین و یلدرم
 بر دهانش درد و نار اندر شکم

 از درونش سبزه ئی سر بر نزد
 طایری اندر فضایش پر نزد

 ابر ها بی نم ، هوا ها تند و تیز
 با زمین مرده ئی اندر ستیز

 عالم فرسوده ئی بی رنگ و صوت
 نی نشان زندگی در وی نه موت

 نی به نافش ریشه نخل حیات
 نی به صلب روزگارش حادثات

 گرچه هست از دودمان آفتاب
 صبح و شام او نزاید انقالب

 گفت رومی »خیز و گامی پیش نه«
 دولت بیدار را از کف مده

 باطنش از ظاهر او خوشتر است
 در قفار او جهانی دیگر است

 هر چه پیش آید ترا ای مرد هوش
 گیر اندر حلقه های چشم و گوش

 چشم اگر بیناست هر شی دیدنی است
 در ترازوی نگه سنجیدنی است

 هر کجا رومی برد آنجا برو
 یک دو دم از غیر او بیگانه شو«

 دست من آهسته سوی خود کشید
تند رفت و بر سر غاری رسید

ایلنا - رئیس مرکز انتظام نیروی انتظامی از فعالیت ۷۵۰ 
شرکت مجوزدار در حوزه مراقبتی و حفاظتی در سراسر 
کشور خبر داد و گفت: فقط سه گروه از افرادی که در این 

شرکت ها فعالیت می کنند، اجازه حمل سالح دارند.
سردار سیروس فتحی رئیس مرکز انتظام نیروی انتظامی 
گفت:  مراقبتی  و  حفاظتی  شرکت های  فعالیت  درباره 
تشکیل   ۸۳ سال  در  حفاظتی  و  مراقبتی  های  شرکت 
رسمی  به صورت   ۸۸ سال  در  این شرکت ها  آیین نامه  و 

مصوب شده است.
خدمات  حاضر  حال  در  که  موسساتی  داد:  ادامه  وی 
حفاظتی و مراقبتی ارائه می دهند به صورت تخصصی در 
افراد دارای  این  این که  این حوزه فعالیت دارند و ضمن 
آموزش های  هستند،  انتظامی  و  نظامی  امور  در  سابقه 
الزم در این خصوص به آن ها ارائه شده است و در عین 
حال نظارت و کنترل قوه قضاییه و نیروی انتظامی بر این 

موسسات نیز به صورت مداوم وجود دارد.
فعالیت  درباره  انتظامی  نیروی  انتظام  مرکز  رئیس 
مراقبتی  و  اقدامات حفاظتی  که  هایی  غیرقانونی شرکت 
که  این  دلیل  به  گذشته  در  گفت:  می دهند،  انجام 
شرکت های تخصصی حفاظتی و مراقبتی وجود نداشتند، 
شرکت های خدماتی نیز به ارائه خدمات در حوزه مراقبت 
تخصصی  سمت  به  که  امروز  پرداختند؛  می  حفاظت  و 
شدن پیش می رویم، الزم است شرکت های خدماتی دیگر 
در این حوزه فعالیتی نداشته باشند و موسسات حفاظتی و 
مراقبتی که دارای تجربه الزم در این خصوص هستند به 

امر حفاظت و مراقبت بپردازند.
که  بودند  موسساتی  گذشته  در  داد:  ادامه  فتحی  سردار 
فعالیت می کردند  نیز  این خصوص  به طور غیرقانونی در 
این  بیشتر  با  شده  انجام  پیگیری هایی  و  تذکرات  با  و 
از  اندکی  تعداد  حاضر  حال  در  و  شد  برخورد  موسسات 

با  می کنیم  تالش  ما  که  هستند  فعالیت  حال  در  آن ها 
پیگیری های زیاد این موسسات نیز دیگر در این خصوص 
این است  البته مهمترین موضوع  باشند،  نداشته  فعالیتی 
حفاظتی  خدمات  انجام  برای  مردم  سازی  فرهنگ  با  که 
از  و  نکرده  استفاده  خدماتی  شرکت های  از  مراقبتی  و 
می کنند،  فعالیت  این حوزه  در  که  تخصصی  شرکت های 

خدمات دریافت کنند.
در  حفاظتی  و  مراقبتی  شرکت های  فعالیت  درباره  وی 
سراسر کشور تصریح کرد: بیش از ۷۵۰ موسسه مجوزدار 
در سراسر کشور فعالیت می کنند و بیش از ۴۰۰۰ هیات 
مدیره در سطح موسسات فعال هستند. هم چنین بیش از 
۱۰۰ هزار نفر امروز در سراسر کشور در لباس نگهبان و 

در امور حفاظتی و مراقبتی فعالیت دارند.
حمل  خصوص  در  انتظامی  نیروی  انتظام  مرکز  رئیس 
سه  شد:  یادآور  افراد  این  توسط  آن  استفاده  و  سالح 
گروه  نخستین  دارند.  استفاده سالح  و  اجازه حمل  گروه 
بسیجیان آموزش دیده هستند که زیر نظر سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی آموزش دقیق و کاملی دیده اند، گروه دوم 
خود  دوران خدمت  در  که  هستند  بازنشسته ای  نظامیان 
حق حمل سالح داشتند. هم چنین گروه سوم کارکنان 
که  هستند  انتظامی  نیروی  ویژه  به  و  مسلح  نیروهای 
و  حفاظتی  موسسات  در  خود  فراغت  )نوبت(  شیفت  در 

مراقبتی، اشتغال به کار دارند.
نظر  زیر  باید  گروه ها  این  همه  داد:  ادامه  فتحی  سردار 
پلیس پیشگیری آموزش های الزم را بار دیگر سپری کنند 
احراز صالحیت  و  آموزشی  دوره  یک  گذراندن  از  پس  و 
الزم اعم از صالحیت تخصصی تیراندازی و سالمت روانی 
و روحی، مجوز حمل استفاده از سالح به آن ها داده می 
سالح  از  می توانند  هم   ۱۲۹ آیین نامه  اساس  بر  و  شود 

استفاده کنند.
وی هم چنین در خصوص استفاده 
پایین  محالت  در  محله  نگهبان  از 
می کنیم  تالش  گفت:  تهران  شهر 
خصوص  این  در  شهر  شورای  با 
بتوانیم  تا  کنیم  برگزار  جلساتی 
نگهبانی  خصوص  در  الزم  اعتبارات 
شهر  مختلف  نقاط  در  محالت 
که  شهر  جنوب  و  شمال  از  اعم 
هستند  انتظامی  خالءهای  دارای 
از  استفاده  با  نیازمندی ها  اساس  بر 
این اعتبارات شرکت های مراقبتی و 
بتوانند در آن جا خدمات  حفاظتی 

ارائه دهند.

 فعالیت 7۵0 شرکت انتظام در کشور

لحظاتی با شعر

کشورهای  از  شرکت خصوصی   ۴۱ گفت:  یزد  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
مختلف متقاضی راه اندازی نیروگاه خورشیدی در یزد هستند.

محمدحسن صباغ زادگان در نشستی خبری با بیان این که یزد دارای یکی از پایدارترین 
شبکه های برق کشور است، اظهار داشت: بیشترین تعداد نیروگاه های خورشیدی کشور در 

یزد مستقر شده یا در حال احداث هستند.
وی با بیان این که در استان یزد هفت نیروگاه خورشیدی با تولید ۵۸.۵ مگاوات نیروی برق 
در حال بهره برداری هستند و در این زمینه یزد رتبه اول را در سطح کشور دارد، بیان کرد: 

امیدواریم این میزان تولید برق تا پایان سال جاری به ۷۰ مگاوات برسد.
مدیرعامل برق منطقه ای یزد عنوان کرد: استان یزد در سال دارای ۳۳۰ روز آفتابی است 
و وجود عرصه های طبیعی و هموار برای احداث نیروگاه خورشیدی، متقاضیان بسیاری را 

ترغیب به سرمایه گذاری کرده است.
از کشورهای مختلف  در حال حاضر ۴۱ شرکت خصوصی  صباغ زادگان خاطرنشان کرد: 
از جمله ایتالیا، آلمان و ... متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی در یزد هستند ضمن این 
که با ۲۳ شرکت برای تولید ۳۴۵ مگاوات برق قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله برق امضا 

شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که ۷۳ درصد انرژی الکتریکی استان 
یزد در حوزه صنعت مصرف می شود، افزود: در حال حاضر ۲۶ مشترک بزرگ با مصرف 
باالی هفت مگاوات در سطح استان داریم که این آمار در کشور شامل ۳۲۷ مشترک است.

میلیارد   ۹ از  بیش  را  گذشته  سال  اول  ماهه   ۹ در  یزد  استان  برق  تولید  صباغ زادگان 
کیلووات ساعت اعالم کرد و اظهار داشت: این میزان در ۹ ماهه امسال به ۱۱ میلیارد و 
۲۲۸ میلیون کیلووات رسیده و رشد ۲۳ درصدی در تولید برق استان یزد طی یک سال 

اتفاق افتاده است.
وی، میزان مصرف انرژی در استان یزد را نیز دارای رشد ۱۲ درصدی اعالم کرد و یادآور 
شد: اوج نیاز و مصرف استان یزد در تابستان امسال و در ۱۱ تیرماه بوده که میزان افزایش 

نسبت به پیک بار مصرف سال گذشته ۹.۲ درصد افزایش داشته است.
صباغ زادگان هم چنین به مقایسه میزان تولید، فروش و مصرف برق در استان یزد طی 
چهار دهه گذشته پرداخت و گفت: میزان تولید برق در استان یزد در سال ۷ حدود ۱۷۹ 
میلیون  و ۴۸۳  میلیارد  به ۱۱  در سال ۹۶  میزان  این  که  بوده  کیلووات ساعت  میلیون 

کیلووات رسیده به این معنا که میزان تولید برق در استان یزد ۹۴ برابر شده است.
وی، میزان مصرف برق در سال ۵۷ را نیز ۱۶۸ میلیون کیلووات ساعت اعالم کرد و یادآور 
شد: این میزان در سال ۹۶ به ۸ میلیارد و ۴۲۸ میلیون کیلووات ساعت رسیده و دارای 

رشد ۵۰ برابری بوده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان یزد، اوج مصرف برق در استان یزد در سال ۵۷ را 
۴۵ مگاوات و در سال ۹۶، هزار و ۴۰۸ مگاوات اعالم کرد و افزود: این میزان در طول ۴۰ 

سال ۳۱ برابر شده است.
وی هم چنین از بهره برداری پروژه های متعدد در حوزه تامین برق استان خبر داد و اظهار 
داشت: در سال جاری ۳۱۵ میلیارد تومان پروژه توسط بخش دولتی و خصوصی در استان 
افتتاح شده که ۲۳۰ میلیارد تو مان از این میزان مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی 
بوده و از مهمترین آن ها می توان به پست ۴۰۰ کیلوولت شهید سامعی و خطوط اتصال آن 

اشاره کرد.
صباغ  زادگان عنوان کرد: در دهه 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  فجر 
پروژه  دو  نیز  اسالمی  انقالب 
منطقه ای  برق  شرکت  توسط 
شامل  که  می شود  بهره برداری 
توسعه پست ۶۲ به ۲۰ کیلوولت 
افزایش  و  فوالد  شهرک  پست 
ظرفیت  هادی ۶۳ کیلوولت است.

متقاضیان راه اندازی نیروگاه خورشیدی 
 در یزد 
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ جزییات 
مصوبه این کمیسیون درباره تعیین سقف معافیت مالیاتی 

کارمندان را تشریح کرد.
بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
۹۸ در گفت وگو با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره 
سقف معافیت مالیاتی در سال آینده، گفت: سقف معافیت 
مالیاتی برای سال آینده ساالنه مبلغ سیصد و سی میلیون 

)۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰( تعیین شد.
وی تصریح کرد: بر این اساس. سقف معافیت مالیاتی برای 

کارمندان دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان 
)۲۷۵.۰۰۰.۰۰( در نظر گرفته شد.

مصوبه  این  کرد:  اظهار  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
دولتی  کارکنان  درآمد  کل  بر  مالیات  نرخ  درباره 
و  فوق العاده  مزایای  و  حقوق  از  اعم  دولتی  غیر  و 
کارانه، به استناد تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون 
مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی آن، با رعایت 
به  مربوط  مقررات  از  پاره ای  اصالح  قانون   ۵ ماده 
با   ۱۳۸۸  /۱۲/۱۶ مصوب  علمی  هیات  اعضای 

اصالحات و الحاقات بعدی آن بود.
نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد: مازاد بر مبلغ 

مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۰ 
درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر 
دو  مازاد  به  نسبت  و  درصد   ۱۵ سالیانه  مالیات  مشمول 
 ۲۰ ساالنه  مالیات  مشمول  آن  برابر  چهار  تا  برابر  نیم  و 
درصد و نسبت به مازاد ۴ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد 

می شود.
معافیت  میزان  اظهار کرد:  بودجه  تلفیق  عضو کمیسیون 
مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های 

مستقیم ساالنه مبلغ ۲۱۶ میلیون ریال تعیین می شود.

روزهای بد بنگاه های خصوصی 
در سال 98

چشم انداز تاریک اقتصاد ایران بر اثر تحریم ها و ابهام 
در تأمین منابع درآمدی بودجه سال ۱۳۹۸، آینده کسب  و 
با کاهش  نظر می رسد  به  و  را پیش بینی ناپذیر کرده  کارها 
مصرف بخش خصوصی و اُفت صادرات، عمق رکود بیش از 

همیشه خواهد شد.
بنگاه ها و شرکت های خصوصی اگرچه طی چهار دهه گذشته 
به دلیل سیاست های غلط ایران همواره در شرایط مبهم، پر 
اقتصاد  اکنون  اما  داشته اند؛  قرار  پیش بینی ناپذیر  و  ریسک 
و  ریسک  ابهام،  که  شده  گرفتار  پیچ وخم هایی  در  ایران 

پیش بینی ناپذیری را دوچندان کرده است.
هم اکنون اغلب قریب به اتفاق بنگاه های خصوصی به دلیل 
سیاست  از  متأثر  عمدتاً  که  کشور  اقتصاد  سریع  تحوالت 
به  رسد  چه  هستند  عاجز  کوتاه مدت  برنامه ریزی  از  است، 
برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت که در شرایط کنونی، 

امری کاماًل ناممکن به نظر می رسد.
و  شرکت ها  فعالیت  چیز  هر  از  بیش  که  مساله ای  دو  اما 
داد،  خواهد  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  خصوصی  بنگاه های 
سال  بودجه  و  ایران  علیه  آمریکا  ایاالت متحده  تحریم های 
این که دسترسی  بر  ۱۳۹۸ است. تحریم های آمریکا عالوه 
به مواد اولیه تولید را دشوارتر می کند، به طور قطع صادرات 
ایران را هم کاهش داده است و کشور با کسری تراز تجاری 

شدیدی روبه رو می شود.
پر  از  یکی  نیز  ایران  تومانی  میلیارد  هزار   ۴۳۳ بودجه 
محسوب  اسالمی  جمهوری  تاریخ  بودجه های  ریسک ترین 
می شود. میزان مالیات ها در این بودجه رشد ۱۲ هزار میلیارد 
تومانی داشته ۵۵و به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است 
که با توجه به ُکند شدن چرخ های اقتصاد ایران، بسیار بعید 
به نظر می رسد، این میزان مالیات محقق شود. عدم تحقق 
خواهد  رو  روبه  بودجه  کسری  با  را  آینده  سال  مالیات ها، 
کرد و این کسری، بر مصارف بودجه عمرانی که به ۶۵ هزار 

میلیارد تومان رسیده است، تاثیر منفی خواهد گذاشت.
تاثیر  عمرانی،  بودجه  تأمین  عدم  می دهد،  نشان  تجربه 
و  می گذارد  خصوصی  بخش  فعالیت های  بر  عمیقی 
مساله،  این  پی  در  می کند.  مواجه  رکود  با  را  کسب وکارها 
مصرف بخش خصوصی )سطح تقاضا( نیز کاهش می یابد و 

نرخ بیکاری باالتر می رود.
در   ۹۸ بودجه  در  مالیات ها  تومانی  میلیارد  هزار   ۱۲ رشد 
حالی است که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است 
که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ میالدی با رشد منفی ۳.۶ 
درصدی روبه رو خواهد شد. مرکز پژوهش های مجلس ایران 
نیز طی گزارشی هشدار داده است که »رشد اقتصادی ایران 
خواهد  درصد«   ۳.۸ منفی  به  حالت  خوش بینانه ترین  در 

رسید.
خواهد  تالش  قیمتی  هر  به  ایران  شرایط  این  در  بنابراین، 
کرد مالیات های مورد نیاز خود را محقق کند و این ممکن 
نخواهد بود مگر این که بنگاه ها و شرکت های خصوصی را 
تحت فشار بگذارد. طی شش سال گذشته که رکود عمیقی 
بنگاه های  از صاحبان  بسیاری  ایران حاکم شده،  اقتصاد  بر 
برای  خود  فعالیت  به  مالیاتی  فشارهای  اثر  بر  خصوصی 
بر بخش خصوصی  اگر فشار  بنابراین،  پایان دادند؛  همیشه 
ادامه داشته باشد، بعید نیست سال آینده هم تعداد زیادی 

از کسب وکارهای خرد و کالن برای همیشه تعطیل شوند.
عالوه این که تردید فراوانی در تحقق مالیات های سال آینده 
وجود دارد، سهم ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی 
در بودجه سال آینده نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. ایران 
حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از صادرات نفت 
تحریم های  وجود  با  ولی  است؛  کرده  پیش بینی  خود  برای 
بانکی علیه ایران، مشخص نیست این درآمد نفتی قرار است 

چگونه وارد کشور شود.
بنابراین، ابهام در تحقق درآمدهای مالیاتی و مشخص نبودن 
شرایط فروش نفت و جذب درآمدهای آن، تصویر تاریکی را 
چنین  در  می کند.  ترسیم  آینده  سال  در  ایران  اقتصاد  از 
کاهش  خصوصی  بخش  تقاضای  سطح  دشواری،  وضعیت 
می یابد و در پی آن نیز بسیاری از بنگاه ها و شرکت ها از سطح 
فعالیت های خود خواهند کاست. تبعات قرار گرفتن ایران در 
تنگنای مالی، چیزی جز باال رفتن نرخ تورم، تعمیق رکود 
 وافزایش بیکاری نخواهد بود.روزهای سختی در پیش است

منبع: مجمع فعاالن اقتصادی

حمید مزرعه

ماهی خسته از پاشوره 
بیرون افتاده

سه شنبه ای که گذشت، 
فریدون  تولد  روز  بهمن  نهم 
فروغی، صدای غریب و ماندگار 

موسیقی ایران بود.
به همت نشر ایجاز، مراسم 
صدا،  آشیل  کتاب  رونمایی 
هم  بداغی،  حجت  قلم  به 

زمان با تولد فریدون، در پردیس باغ  کتاب جشن گرفته 
با این کتاب، بار دیگر زنده شود،  شد، تایاد و خاطره اش 
یار دبستانی که در تنهایی نوشت، آهنگ ساخت، شیاد را 

خواند و مرد.
فروغی در سال ۱۳۲۹ در شهرستان بوئین زهرا در استان 
علوم  دیپلم  مدرک   ۱۳۴۷ سال  در  او  شد..  متولد  قزوین 

طبیعی را گرفت و موسیقی را بدون استاد  آموخت.
را  نوازنده، موسیقی  با همراهی گروهی  درسن ۱۶سالگی، 
به صورت جدی شروع کرد و در اواخر دهه ی چهل، او به 
و  قدیم  تهران  شبانه  کلوپ های  ی  بلندآوازه  ی  خواننده 

کافه های معروفی چون مارکیز و کاکوله بدل شد.
درسال ۱۳۵۰، دو ترانه به نام های »آدمک« و »پروانه من« 
برای  واال،  اشعار لعبت  شعبان خانی و  موسیقی تورج  با  را 
فیلم خسرو هریتاش اجرا کرد  این دو ترانه گل کرد و بر 

سر زبان ها افتاد و فریدون فروغی به شهرت  رسید.
فتنه ی چکمه پوش ساخته ی همایون بهادران دومین فیلم 
آن  تیتراژ  برای   ۱۳۵۱ سال  در  فروغی  که  بود  سینمایی 

ترانه ای را به همین نام اجرا کرد.
ملودی های  نادری با  امیر  ۱۳۵۲، تنگنا ساخته ی  سال  در 
شورانگیز و تکان دهنده ی منفردزاده، صدای فروغی را بر 

تیتراژ داشت.
از  شعری  با  بود  فریدون  ترانه ی  شاخص ترین  »نماز« 
شهیار قنبری و موسیقی منفرد زاده، ترانه ای که منجر به 

بازخواست هر سه نفر از طرف ساواک شد.
در سال پنجاه و سه ترانه ی »همیشه غایب« را با شعری از 
شهیار قنبری، موسیقی ویلیام خنو و تنظیم واروژان اجرا 
نام  با  و  ویلیام خنو  از  با شعری  ترانه، پیش تر  این   - کرد 

»ماهی خسته« اجرا شده بود.
فروغی اولین آلبوم خود را با نام »زندون دل« به بازار عرضه 
به  نام »یاران« در سال ۱۳۵۴  با  را  آلبومش  کرد. دومین 
بازار عرضه می کند و در همین سال به علت اجرای ترانه ی 
دو  مدت  شاهنشاهی به  طرف حکومت  از  قحطی«  »سال 

سال از فعالیت منع می شود. 
توسط  سیاسی  باز  فضای  اعالم  از  پس   ،۱۳۵۶ سال  در 
کاری سومین  ممنوعیت  دو سال  از  بعد  فروغی  حکومت، 

آلبوم خود را با نام سال قحطی به بازار عرضه می کند.
ایران،  سیاسی  اوضاع  شدن  وخیم  با   ،۱۳۵۷ درسال 
آلبوم  انتشار  کشور، با  اوضاع  به  را  خود  اعتراض  فروغی 
نام  به  ترانه ای  سال  همین  در  و  می دارد  بت شکن اعالم 
»روسپی« را اجرا می کند که هرگز مجوز پخش نمی گیرد.

می ماند  ایران  در  فروغی  انقالب،  از  بعد   ،۱۳۵۸ سال  در 
در  را  کنسرت  این  ترانه های  که  می کند  اجرا  کنسرت  و 
دلیل  و  می دهد  نو جای  آغازی  در  فروغی  فریدون  آلبوم 
نام گذاری آلبوم به این نام، وجود ترانه های ریتمیکی مانند 
»حقه« و»مشتی ماشااهلل« و »شیاد« است که در کارنامه ی 
فروغی مانند آن ها وجود نداشت. بعد از انتشار این کاست، 
در سال ۱۳۵۹، فروغی ترانه ی یار دبستانی را برای فیلم از 
فریاد تا ترور به کارگردانی منصور تهرانی اجرا می کند که 
می دهند  تهرانی خبر  به  می شود.  استفاده  فیلم  تیتراژ  در 
که باید صدای فروغی را از تیتراژ فیلمش حذف کند. در 
نتیجه جمشید جم خواندن این ترانه را به عهده می گیرد. 

ممنوعیت  مورد  در  زمزمه هایی  که  است  زمان  همین  در 
ترانه ی  سال  همین  در  او  می شود.  شنیده  فروغی  فعالیت 

»کوچه شهر دلم« را می خواند.
برگزاری  به  موفق   ۱۳۷۷ سال  اسفندماه  در  فروغی 
علی رغم  کیش می شود.  حافظ دانشگاه  تاالر  در  کنسرتی 
برگزاری  برای  دیگر  شهرستان های  از  که  درخواست هایی 
برگزاری آن در شهرستان های  با  ارسال می شود،  کنسرت 
پائیز  و   ۷۸ تابستان  در  فروغی  و  نمی شود  موافقت  دیگر 
در  برنامه  اجرای  به  و  بازمی گردد  کیش  به  دوباره   ۷۹
 ۱۳۷۹ سال  فروردین  در  می پردازد.  کیش  آنای  هتل 
به  و  پور )کارگردان(  آشتیانی  پیشنهاد حمیدرضا  به 
از نیما  شعری  با  را  مهتاب«  »می تراود  مجوز،  اخذ  امید 
شرایط  اما  تندر می خواند  بنام  فیلم دختری  یوشیج برای 
فیلم  انتهای  در  فروغی  ترانه ی  گرچه  نمی کند.  تغییری 
این  از  پیش  می شود.  فجر پخش  فیلم  در جشنواره ی 
هم کیومرث پوراحمد نمی تواند مجوز حضور او را به عنوان 

بازیگر برای پروژه فیلم گل یخ بگیرد.
 ۵۰ سن  در   ۱۳۸۰ ماه  مهر  سیزدهم  جمعه،  روز  در  وی 
روستای قورقورک بوئین  در  و  می شود  جاودانه  سالگی 
کوهی  ی  سایه  در  کوچک،  برکه ای  کنار  در  زهرا قزوین 
بزرگ در آرامشی که سال ها انتظارش را می کشید به خاک 

سپرده شد.
او   مرگ  مورد  در  فریدون  قدیمی  دوست  قنبری  شهیار 
می گوید: فریدون فروغی برای دومین بار می میرد. نخستین 
بار وقتی مرد که نتوانست بخواند و دومین بار وقتی مرد که 
می خواست بخواند. فریدون را فراموشی و خاموشی کشت.

*از کتاب آشیل صدا در شماره های آینده هفته نامه بیشتر 
خواهم نوشت.

آبگیری ۶هزار هکتار از  سقف معافیت مالیاتی کارمندان 
تاالب بند علیخان 

در آستانه فرا رسیدن روز جهانی تاالب ها، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان تهران از تاالب بندعلیخان 

در جنوب ورامین و در حاشیه کویر بازدید کرد.
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  کالنتری  کیومرث 
بندعلیخان  تاالب  از  بازدید  حاشیه   در  تهران  استان 
یکی  بندعلیخان  تاالب  داشت:  اظهار  ورامین  جنوب  در 
ورامین  شهرستان  ارزشمند  و  بکر  اکوسیستم های  از 
محسوب می شود که درحال حاضر آبگیری شده و حیات 

مجددی در آن جریان یافته است.
از  هکتار  هزار   ۶ حدود  اکنون  هم  که  این  بیان  با  وی 
بهترین  تاالب  این  افزود:  است،  آبگیری شده  تاالب  این 
که  است  آبزی  کنار  و  آبزی  پرندگان  برای  فرودگاه 

می تواند یکی از مناسبترین زیستگاه های جانوری باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به 
تاالب های  منزلت  قدرو  به  باید  تاالب ها  روز  در  که  این 
و  کشور  میانه  در  مستقر  تاالب های  بخصوص  کشور 
این  گفت:  باشیم  داشته  بیشتری  توجه  کویری  حواشی 
بیشتری در  اکوسیستمی  پایداری  باعث می شود که  امر 

این مناطق و مناطق مرکزی کشور ایجاد گردد.
مظلومترین  جزو  کوه ها  و  تاالب ها  داد:  ادامه  کالنتری 
و  تعرض  مورد  عمدتا  که  هستند  کشور  اکوسیستم های 

تخریب قرار می گیرند.
بندعلیخان درداخل  وی تصریح کرد: خوشبختانه تاالب 
منطقه حفاظت شده کویر استان تهران قرار گرفته و یکی 
از زیستگاه هایی است که از دست اندازی و تخریب مصون 

مانده است.
اصلی  مشکل  که  این  بر  تاکید  با  پایان  در  کالنتری 
اظهار  است  آن  آبه  حق  تامین  و  اب  کمبود  تاالب  این 
امیدواری کرد تا با همکاری وزارت نیرو، تامین حق آبه 
می تواند  که  ارزشمند  اکوسیستم  و  تاالب  این  مناسب 
خدمات بسیار شایانی را برای کاربری های اطراف فراهم 

نماید، به بهترین شکل محقق شود.
و  ورامین  جنوب  در  علیخان  بند  تاالب  است  گفتنی 
محل  پیش  سال های  در  که  دارد  قرار  کویر  حاشیه  در 
زمستانی گذران پرندگان بسیار زیادی بود که متاسفانه به 
دلیل تامین نشدن سهمیه آب از رودخانه شور و شیرین 

با مشکالت عدیده ای مواجه شده است.

   

افقی:
۱- پادشاهان- روزی که در آن هستیم- سخن ۲- زبونی- از درختان جنگلی- فضاپیمای روسی ۳- مادر عرب- سرزمین باستانی بین سمرقند و چین- عقب- دادنی رسواگر ۴- فیلمی با 
هنرمندی جین بارت ۵- پرچم- پایتخت چین- فالنی ۶- میوه گلو- طبل بزرگ- نحس- سرپرست ۷- زحمت کش- نایب وزیر مختار ۸- محکم نمودن- گشوده- هالوژن مایع- طایفه- عیب 
و عار ۹- واحدی در پول- از اقوام اسالو اروپایی۱۰- الهام- میوه بهاری- تراب- از صفات خداوند ۱۱- پایین آمدن- ماه پرتاب کردنی- اثری از دکتر شریعتی ۱۲- زیست شناس انگلیسی 
و برنده نوبل ۱۹۲۲میالدی ۱۳- آب بند- وسطی- سقف دهان- ضمیر وزنی ۱۴-همانند- قوم همیشه در حال کوچ- بیخ ریواس ۱۵- کشور آفریقایی- نوعی موسیقی جنوبی- ماه پاییزی 

عمودی:
۱- خود را به خطر انداختن- اپرایی از فریتس کرایسلر ۲- رنگ- تور کاهکشی- میدانی درتهران-  خلیجی در عربستان ۳- گشوده- زاری- رسا- عدد ماه ۴- بزرگواری- نهرکوچک- مداوا 
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کافه شهر

تمام  گفت:  راه  وزیر  معاون   - تسنیم 
عمومی،  نهاد های  دولت،  جمله  از  بخش ها 
موضوع  در  باید  حرفه ای  جامعه  و  مردم 
بافت های فرسوده به شکل حداکثری نقش 

داشته باشند.
با  اندیشی  هم  نشست  در  پژمان  محمد 
جامعه حرفه ای شهرسازان و معماران  گفت: 
موضوعیت  فرسوده  بافت های  که  زمانی  از 
پیدا کرد توجه به این بافت ها در برنامه های 
و  یافت  انعکاس  کشور  توسعه  ساله  پنج 
این  به  خاص  قوانین  و  بودجه  قوانین  در 
موضوعات پرداخته شد، اما در حال حاضر با 
ارزیابی عملکرد خود متوجه می شویم توفیق 

زیادی به دست نیاورده ایم.
وی با تاکید بر این که باید علت عدم توفیق 

شود،  بررسی  توسعه  برنامه های  اهداف  به  دستیابی  در 
گفت: قرار بود در اجرای برنامه های چهارم و پنجم، ساالنه 
بازه  این  در  و  شود  احیا  فرسوده  بافت های  از  درصد   ۱۰
زمانی احیا این بافت ها پایان یابد، اما حاال که برنامه ششم 
در حال اجراست می بینیم که اقدامات مناسب نبوده است.

که  است  این  اول  درجه  در  اساسی  چالش  افزود:  پژمان 
موضوع را به درستی نشناخته و دقیق با آن برخورد نکرده 
ایم. هم چنین از حضور جامعه حرفه ای مهندسان مشاور 

هم به اندازه کافی بهره نبرده ایم.
به  توجه  بر  تاکید  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
بازآفرینی شهری،  ظرفیت های مردمی در خصوص برنامه 
گفت: تجربه نشان داده که توجه به ظرفیت های مردم و 
نخبگان معجزات فراوانی در پی دارد، اما متاسفانه از این 

ظرفیت های بزرگ در کشور غفلت می کنیم.
در  مشاور  مهندسان  حضور  دنبال  به  امروز  از  گفت:  وی 
متن فعالیت ها هستیم و تصمیم داریم با حضور مستقیم 

آن ها برنامه را پیش ببریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: شهرنشینی در ۷۰ سال 
درصد جمعیت   ۷۵ حاضر  حال  در  و  یافته  افزایش  اخیر 
افزایش  می شود،  بینی  پیش  و  شده  شهرنشین  ما  کشور 

پیدا کند.
پژمان با اشاره به این که طی دهه های اخیر در نظام برنامه 
ظرفیت  شهر  که  ایم  رسیده  نتیجه  این  به  شهری  ریزی 
محدودی دارد، گفت: بنابراین برای کسی که با برنامه های 
افرادی  نیستیم.  قائل  جایگاهی  باشد  نداشته  مطابقت  ما 
از  و  مجازات  غیرمجاز می کنند  بنای  احداث  به  اقدام  که 
خدمات زیرساختی و خدمات شهروندی محروم می شوند.

به گسترش حاشیه  اشاره  با  راه و شهرسازی  معاون وزیر 

متوقف  موضوع  این  گفت:  فرسوده  بافت های  و  نشینی 
نشده و به شدت در حال ادامه یافتن است؛ بنابراین باید 
افراد را حفظ کند برای آن  رویکرد های نرمی که کرامت 

در پیش بگیریم.
پژمان گفت: مناطقی را که مردم در حاشیه شهر سکونت 
دارند، بافت های حاشیه ای و عرصه هایی را که افراد بدون 
اجازه مستقر شده اند، سکونتگاه های غیررسمی و نقاطی 
را که منازل فرسوده وجود دارد، بافت فرسوده نام گذاری 

کرده ایم.
این  از  عرصه هایی  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
جنس بالغ بر ۱۴۰ هزار هکتار است که برای این تنوع باید 

تعریف مشخص و دقیقی ارائه شود.
 پژمان افزود: در زمینه اقدامات نیز انبوهی از عناوین مانند 
احیا بافت، بهسازی، نوسازی، بازسازی، بازآفرینی، باز زنده 

سازی، توانمندسازی و ... شکل گرفته اند. 
در این بخش هم باید مشخص شود که دقیقا کدام اقدام 

مد نظر ماست و چه فعالیتی باید انجام شود.  
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که هم اکنون 
ریزدانگی،  مولفه های  با  محدوده هایی  عمدتا  محدوده ها 
ماده  کمیسیون  در  و  انتخاب  ناپذیری  نفوذ  و  ناپایداری 
فعالیت  اقدام  این  از  بعد  گفت:  اند،  ۵ شورا مصوب شده 
محدود  بسیار  شده  انجام  اقدامات  و  نشده  انجام  خاصی 

است.
وی گفت: اگر جامعه شهرسازان و معماران کشور با کمبود 
کار مواجه هستند می توانیم این نوید را به آن ها بدهیم که 

برنامه بزرگی در دستور کار است.
مشاوران  و  نیستیم  واحد  نسخه  دنبال  ما  گفت:  پژمان  
اقلیمی،  اقتضای مسائل جمعیتی،  به  باید در هر نقطه ای 

فرهنگی، اجتماعی و الزامات دیگر طرح را تهیه کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون مشوق های فراوان، 
تسهیالت  و   پروانه  تخفیف  رایگان،  تراکم 
با  اما  می شود،  ارائه  نوسازی  برای  رایگان 
این فعالیت ها احتماال فقط مساله ناپایداری 
نظیر  دیگر  مولفه های  و  می کنیم  حل  را 
و  زیرساخت ها  خدماتی،  سرانه های  کمبود 
رو بنا ها که کیفیت زندگی را تعیین می کند، 
مغفول می ماند در حالی که با این اقدامات 
تراکم  آن  تبع  به  و  ساختمانی  تراکم  فقط 
نامطلوب  و شرایط  اضافه می شود  جمعیتی 

زندگی تشدید خواهد شد.
هزینه های  کاهش  لزوم  بر  تاکید  با  پژمان، 
کمیسیون  رئیس  گفته  به  بنا  گفت:  مردم، 
تومان  میلیارد  هزار   ۶۰۰ مجلس  عمران 
پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد، اما با 
تعدیل قیمت ها، به نظر می رسد امروز نزدیک به هزار هزار 
میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود داشته باشد 

که به طور میانگین حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته اند.
میلیارد  هزار  هزار  گفت:  شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون 
تمام  نیمه  طرح های  درگیر  مردم  سرمایه های  از  تومان 
با این همه تنگنا برای کشور  است بنابراین در زمانی که 
مواجه هستیم نباید وارد طرح هایی شویم که با اولویت ها 

تطبیق ندارد.
ایران افزود: حدود ۴  بازآفرینی شهری  مدیرعامل شرکت 
هزار میلیارد تومان از بودجه یک میلیارد دالری در اختیار 
شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفته است که از این 
میزان  ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت منابع بانکی 
برای  مردم  به  درصد   ۹ سود  با  قیمت  ارزان  تسهیالت  و 

ساخت و ساز ارائه می شود.
وی با بیان این که مقرر شده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
از بودجه را به اجرای طرح ها اختصاص دهیم، گفت: این 
و  تعریض  روبنایی،  زیرساختی،  حوزه های  صرف  بودجه 
ایجاد  تا گشایشی در زندگی مردم  اصالح شبکه می شود 

شود.
به  نیز  مسکن  ودیعه  تومان  میلیارد   ۱۵۰ داد:  ادامه  وی 
نوسازی  به  افرادی که تصمیم  به جایی موقت  منظور جا 

منازل خود دارند، در نظر گرفته می شود.
کردن  اجرایی  شهری،  بازآفرینی  برنامه  در  افزود:  پژمان 
بنا  و  ادامه می دهیم  آن ها  به جزئیات  توجه  با  را  طرح ها 
و  کنیم  محدود  را  کسی  اختیارات  و  مسوولیت ها  نداریم 
به  برنامه ها  اگر  و  نداریم  را  کار ها  توقف  بنای  چنین  هم 
تجدیدنظر و اصالح نیاز دارد حین ادامه کار این اصالحات 

اعمال می شود.

 یک هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام 
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

آثار  در  تازگی  به  که  باستانی  ای  کتیبه 
از  است،  شده  کشف  رستم  نقش  تاریخی 
فرانسه،  کشور  مقیم  المللی  بین  شناس  باستان  یک  منظر 

اتفاقی بی نظیر در نیم قرن اخیر است.
و  جلبک ها  زیر  سال   ۲۵۰۰ بر  افزون  که  تاریخی  کتیبه 
رسوبات در نقش رستم فارس پنهان مانده بود، توسط تیم 
ایرانی کشف، خوانده و شامگاه سه شنبه در آیینی در تاالر 

شورای اسالمی شهر شیراز رونمایی شد.
کشور  مقیم  و  المللی  بین  شناس  باستان  هنکلمن‹  ›وتر 
نام  به  که  کتیبه  این  کشف  گفت:  مراسم،  این  در  فرانسه 
D.N.F )دی ان اف( نامگذاری شده است، از اهمیت زیادی 
باستان  زبان شناسی  باستان و  ایران  در حوزه پژوهش های 

برخوردار و در ۵۰ سال اخیر بی سابقه است.
هنکلمن که از طریق ارتباط زنده اینترنتی با حاضران در این 
مراسم به صورت زنده صحبت می کرد، اظهار داشت: هنوز 
این امید وجود دارد که در محوطه ای مانند نقش رستم که 
در ده ها سال گذشته به صورت مداوم در آن کاوش صورت 
گرفته است، باری دیگر چنین کتیبه های ارزشمندی کشف 

شود.
این  کشف  گفت:  هخامنشیان  و  عیالمیان  تاریخ  پژوهشگر 
کتیبه اطالعات بسیار خوبی درباره حلقه نزدیکان و مشاوران 

شاه هخامنشی در اختیار باستان شناسان قرار می دهد.
وی با اشاره به این که کشف این کتیبه در حوزه زبان شناسی 
باستان نیز اهمیت ویژه ای دارد، اضافه کرد: این کتیبه حاوی 
اطالعات ارزشمندی در خصوص بایگانی های تخت جمشید 
و  جدید  کشفیات  بر  و  می دهد  قرار  متخصصان  اختیار  در 

دانش قبلی ما درباره هخامنشیان خواهد افزود.
درباره  جزئیاتی  کتیبه  این  کشف  کرد:  تاکید  هنکلمن 
خانواده های  شناسی  نام  و  شناسی  شجره  هخامنشیان، 

اشرافی آن دوران در اختیار باستان شناسان قرار می دهد.
گفتنی است؛این کتیبه که باالی سر یکی از نقوش برجسته 

و  رسوبات  و  داشت  قرار  رستم  نقش  در  داریوش  آرامگاه 
جلبک های چند هزارساله آن را از دیدگان پنهان کرده بود 
به صورت اتفاقی در حین عکس برداری از این محوطه کشف 

شده است. 
به گفته باستان شناسان، این کشف در حوزه زبان باستان در 
۵۰ سال گذشته بی نظیر است و با کشف این کتیبه باستان 
شناسان پی برده اند که شخصی از سران دربار هخامنشیان 
بنام پَتی شووریش در حال انجام یک حرکت آئینی به سمت 

داریوش شاه است.
سهیل دلشاددانشجوی دکتری ایران شناسی دانشگاه برلین 
در ادامه این مراسم گفت: با دادن مجوز دسترسی به اسناد 
بنیاد پژوهش پارسه و  از سوی  مرمت و نگهداری کتیبه ها 
پاسارگاد مشخص شد که این کتیبه تا سال ۱۳۸۰ زیر الیه 

ای از رسوبات،خزه و گل سنگ پنهان شده بود.
سهیل دلشاد افزود: در سال ۸۰ و در پی مرمت نقوشبرجسته 
این محوطه و پاک سازی رسوبات و ... این نقش برجسته از 
زیر الیه ای که آن را پوشانده بوده بیرون آمد اما به دلیل 
دارا بودن ابعاد کوچک و قرار داشتن در دامنه کوه، کماکان 

از دیدگان پنهان ماند.
زمان  در  رستم  نقش  های  کتیبه  که  این  به  اشاره  با  وی 
بوده  آمیزی شده  آبی الجوردی رنگ  به رنگ  هخامنشیان 
است، گفت: به دلیل پنهان ماندن این کتیبه در زیر الیه ای 
از رسوبات، خوشبختانه هنوز آثار اندکی از رنگ آمیزی کهن 

در آن وجود دارد.
دلشاد تاکید کرد: بخش کمی از این کتیبه که نام یکی از 
بین  از  بوده  بسته  نقش  قسمت  آن  در  هخامنشی  بزرگان 
رفته اما خوشبختانه قسمتی که لقب آن شخص درج شده 

سالم مانده است.
او  درباره  کتیبه  این  که  شخصی  لقب  داشت:  اظهار  وی 
از  یکی  نظر  به  که  دارد  نام  شووریش  پَتی  شده  نوشته 

بزرگان و مقامات امپراتوری هخامنشیان بوده است.

برلین عنوان  ایران شناسی دانشگاه  این دانشجوی دکتری 
کرد: براساس اصل تقارن این احتمال وجود دارد که کتیبه 
این  پایینی  B N G در قسمت  نام اختصاری  با  ای دیگر 
نقش برجسته وجود داشته باشد که در این باره باید بررسی 

بیشتری صورت گیرد.
باستان،  ایران  فارسی  زبان  به سه  این کتیبه  دلشاد گفت: 
عیالمی و بابلی نوشته شده است و از جنبه زبان شناسی نیز 
اهمیت ویژه ای دارد چون فعل های تازه ای به هر سه زبان 

باستان که به آنها نوشته شده می افزاید.
و  فرهنگ  حوزه  در  مستقل  پژوهشگر  درودی  مجتبی 
زبان های باستانی ایران و کاشف این کتیبه، در بخش پایانی 
این مراسم اظهار داشت: در گذشته اغلب کتیبه های نقش 
رستم و سایر میراث این محوطه را باستان شناسان خارجی 
کشف کرده اند اما کتیبه دی - ان- اف توسط تیم ایرانی 
اثر  این  مساله  این  و  است  رونمایی شده  و  کشف، خوانده 

تاریخی را متمایز می کند.
البته در خواندن و بررسی این  مجتبی درودی اشاره کرد: 
جهان  مطرح  شناسان  باستان  گذشته  درروزهای  کتیبه 
ایرانی  تیم  فرایندتوسط  تمام  اندامادرنهایت،  نیزنظرداده 

انجام شده است.
گفت:  و  پرداخت  کتیبه  این  کشف  نحوه  بیان  به  درودی 
در حدود سه هفته گذشته برای عکاسی از نقوش برجسته 
یکی  نژاد  مصلی  محمدعلی  همراه  به  رستم  نقش  محوطه 
بودم و  این محل رفته  به  فارس  استان  از فعاالن فرهنگی 
در روزهای بعد ،با بررسی عکس هایی که از این محوطه با 
استفاده از دوربین و لنز حرفه ای گرفته بودم متوجه وجود 

یک کتیبه در دامنه کوه شدم.
نظر  پرسیدن  و  دقیق تر  های  بررسی  با  داد:  ادامه  وی 
متخصصین امر در داخل و خارج از کشور پی بردم که این 

کتیبه تاکنون در هیچ محلی ثبت نشده است.
او اضافه کرد: روز دوشنبه هشتم بهمن ماه جاری نیز برای 
میراث  مسووالن  همکاری  با  کتیبه  این  از  برداری  عکس 
فرهنگی و با استفاده از جرثقیل تا نزدیکی این اثر تاریخی 
اندازه دقیق آن  و  اندازه گیری مختصات  به  اما موفق  رفتم 

نشدیم.
بخش پایانی این نشست به پرسش و پاسخ اختصاص داشت 
که در آن از غیبت مسووالن حوزه میراث فرهنگی در این 

آیین انتقاد شد. 
زنگی آباد  روستای  در  باستانی  مجموعه ای  نام  رستم  نقش 
در  که  است  فارس  استان  مرودشت  شهرستان  در  واقع 

فاصله حدود ۶ کیلومتری تخت جمشید قرار دارد.
این محوطه باستانی یادمان هایی از عیالمیان، هخامنشیان 
سال  حدود  از  و  داده است  جای  خود  در  را  ساسانیان  و 
توجه  مورد  تا ۶۲۵ میالدی همواره  میالد  از  پیش   ۱۲۰۰

بوده است. 
آرامگاه چهار تن از پادشاهان هخامنشی، نقش برجسته های 
متعددی از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای کعبه زرتشت و 
نقش برجستهٔ ویران شده ای از دوران عیالمیان در این مکان 

قرار دارند.

*اوایل که تلگرام پیدا شده بود یه بنده خدایی می گفت 
تو  پیام  یه  از گاهی  تو یه گروهی عضو کردند هر  منو 

گروه می اومد که مثال:
عباس ترک کرد .
عسکر ترک کرد .

اعتیاد داشتن  منم فکر می کردم مثال عباس و عسکر 
حاال ترک کردن. منم یه پیام می ذاشتم :

مخدر  مواد  هرچی  ریشه  ایشاهلل   مبارکه،  سالمتی،  به 
هست خشک بشه و روزی برسه که دیگه شاهد یک نفر 

معتاد تو جامعه نباشیم

***
نمی  رو  نصفش  تومن،  هزار   ۲۰ خرید  می  *ساندویچ 

خورید؟!
زمین  افتاد  کاهوش  بودم  تومنی خریده  دو  فالفل  من 

ورداشتم فوت کردم خوردم!!!

***
*یه گز خریدم ... روش نوشته بود:

تقی   تولیدی حاج رضا، حاج علی، حاج حسین، حاج 
و برادران ... 

. 
 . 
 . 

به خدا راضی نبودیم واسه یه گز این همه حاجی بیوفتن 
تو زحمت ..!!

حاجیا مچکریم...
***

*می دونید چرا طرفدار های حافظ از سعدی بیشترن؟
چون سعدی می گه:

»برو کارمی کن، مگو چیست کار«
ولی حافظ می گه:

»بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین«
خیلی آقایی حافظ!!!

***
 *بابام رفته بود شیرینی بخره ولی دست خالی برگشت

یه  و  رسیدن  هم  مهمونامون  بابام،  رسیدن  با  همزمان 
بسته شیرینی برامون آورده بودن.

مامانم که فکر کرده بود شیرینی رو بابام خریده، چید 
تو ظرف و آورد تعارف کرد به مهمونا!

حاال هی می گه تورو خدا ببخشید ما هیچ وقت از این 
شیرینی آشغالیا نمی خریدیم!!!

***
گاو  که  می کنم  فکر  اش  همه  دکتر!  آقای  *مریض: 

شده ام. 
دکتر: از کی چنین احساسی داری؟

مریض: از وقتی که گوساله بودم!

***
* یک نفر ُدم سگ خودش رو بریده بود. 

همسایه ازش پرسید؛ چراسگ ات ُدم نداره؟
گفت...چون هروقت مادرزنم خانه ی ما می آمد از خوشی 

زیاد ُدمش روتکان می داد!

***
*شخصی از حافظ غزلی برای بزرگی خواند.

گشود تحسین  به  لب  شنیدن  از  بعد  فرد   آن 
و گفت شعر قشنگی  است ولی گوینده حافظ است.

و  است.  مال من  قربان  با دستپاچگی گفت؛ خیر  مرد 
حافظ آن را دزدیده است

بزرگ گفت؛ مردحسابی! آن وقت که حافظ این شعر را 
سروده تو که هیچ، پدرت هم در دنیا نبود.

مرد گفت: درست است، اما اگر من می بودم حافظ که 
هیچ، پدرش هم نمی توانست شعر مرا بدزدد!

***
می کرد،  نمایی  هنر  صحنه  روی  که  باز  شعبده  *یک 
خطاب به تماشاچیان گفت: حاال یک خانم روی صحنه 

بیاید، من کاری می کنم که غیب شود !
مردی دفعتاً از جایش برخاست و با صدای بلند گفت: 

چند لحظه صبر کنین من مادرزنم را می اورم

***
*شخصی میره خواستگاری

می خونه درس  فعلن  ما  دختر  میگه؛  دختر   پدر 
بعد  ساعت  یک  می رم  من  است.  درست  میگه  طرف 

می آیم

                                        
                                       

                                        گردآورنده: مریم نباتی 

 کشف جدید در نقش رستم طی نیم قرن اخیر بی نظیر است

زنگ تفریح

خبرگزاری مهر - مدیرعامل شرکت 
برای  تصمیم  از  زیرساخت  ارتباطات 
بالاستفاده  نوری  تارهای  آزادسازی 
فیبرنوری  شبکه  در  )فیبرتاریک( 
را  آن  و  داد  ارتباطی خبر  زیرساخت 
تصمیمی برای بهبود کیفیت اینترنت 

داخلی عنوان کرد.
صادق عباسی شاهکوه از ابالغ مصوبه 
مقررات  تنظیم  کمیسیون  جدید 
ارتباطات برای واگذاری »فیبرتاریک« 
کشور  زیرساخت  ارتباطات  شبکه 
از  پیشنهاد  این  گفت:  و  داد  خبر 
ساخت  زیر  ارتباطات  شرکت  سمت 
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی ارائه شد و هفته گذشته در 
ارتباطات،  مقررات  تنظیم  کمیسیون 

به تصویب رسید.
فیبر  واگذاری  که  این  توضیح  با  وی 

آزادسازی  معنای  به  ارتباطی  اپراتورهای  به  تاریک 
تارهای نوری در کابل هایی است که در شبکه ارتباطی 
مصوبه  این  طبق  گفت:  مانده اند،  بالاستفاده  زیرساخت 
دو سر کابل نوری از سوی زیرساخت در اختیار اپراتور 
قرار می گیرد و اپراتور می تواند سیستم انتقال پهنای باند 

اینترنت را روی این فیبرها پیاده سازی کند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اجرای این مصوبه 
را یکی از راه حل های کمک به بهبود کیفیت شبکه ملی 
اطالعات و خدماتی عنوان کرد که از طریق اپراتورها به 

کاربران اینترنت داخلی ارائه می شود.
عباسی شاهکوه گفت: تا پیش از این، استفاده از ظرفیت 
شبکه فیبرنوری کشور تنها در اختیار شرکت ارتباطات 
از  استفاده  برای  ارتباطی  اپراتورهای  و  بود  زیرساخت 
ظرفیت شبکه انتقال ناگزیر به پرداخت هزینه باال بوده 
و یا این که مجبور بودند که در داخل شهرها فیبرکشی 
کنند که با توجه به لزوم سرمایه گذاری باال، از این اقدام 

منصرف می شدند.
وی افزود: اما هم اکنون با مصوبه آزادسازی ظرفیت های 
بال استفاده شبکه فیبرنوری کشور، دو سر فیبر در داخل 
هر استان در اختیار اپراتورها قرار می گیرد و اپراتورها 

نیازمند کابل کشی و صرف هزینه نخواهند بود.
که  این  بیان  با  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  مدیرعامل 
هر فیبرنوری شامل ۴۸ و یا ۲۴ کِر )core( فیبر است 

که تنها تعداد کمی از این ها استفاده شده و مابقی قابل 
واگذاری است، ادامه داد: برخی تارهای داخل کابل های 
زیرساخت  ارتباطات  شرکت  استفاده  مورد  که  نوری 
به  دارد،  استفاده  قابلیت  استان ها  داخل  در  و  نبوده 

اپراتورهای متقاضی واگذار می شود.
جاده  و  راهی  بین  BTS های  استفاده  به  اشاره  با  وی 
ارتباطات  سرویس  از  موبایل  های  شبکه  به  متعلق  ای 
در  رادیویی  سرویس های  کرد:  خاطرنشان  رادیویی، 
صورت ظرفیت باال، با مشکل مواجه می شوند و استفاده 
جاده ای  ارتباطات  برقراری  برای  روش  بهترین  فیبر  از 

محسوب می شود.
واگذاری  قانون،  طبق  که  این  بیان  با  شاهکوه  عباسی 
در  باید  و  است  غیرمجاز  استانی  بین  فیبرنوری  شبکه 
اما  افزود:   ، باشد  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  انحصار 
است.  مجاز  استان ها،  داخل  در  فیبرتاریک  واگذاری 
شبکه  در  اپراتورها  هزینه  اقدام،  این  با  ترتیب  این  به 
انتقال زیرساخت کاهش می یابد و اپراتورها می توانند با 
کیفیت بهتری شبکه سازی کنند و منتظر توسعه شرکت 
اختیارشان  در  تا ظرفیت  نباشند  و مخابرات  زیرساخت 

قرار گیرد.
وی با اشاره به این که حدود ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری 
کشور  در  روستا  هزار  چندین  و  شهر   ۴۰۰ حدود  در 
گفت:  می آید،  حساب  به  ملی  سرمایه  و  شده  کشیده 
اپراتورهای ارتباطی که مطابق مجوز فعالیت خود اجازه 

شبکه سازی دارند و شامل اپراتورهای 
می شوند،  مخابرات  و   FCP موبایل، 
فیبرتاریک  خرید  به  نسبت  می توانند 
شبکه  برای  زیرساخت  شرکت  از 
کوچک،  شهرهای  روستایی،  انتقال 
و  استان  داخل  و  بین شهری  ارتباط 

نیز آنتن های موبایل اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت 
نیازمند  فیبرکشی  که  این  بیان  با 
قابلیت  و  است  کالن  گذاری  سرمایه 
هزار   ۲۰ از  تاریک  بخش  واگذاری 
کشور  فیبرنوری  شبکه  از  کیلومتر 
وجود دارد، اضافه کرد: در این صورت 
و با توجه به عدم سرمایه گذاری کالن 
ارتباط بهتر و  اپراتورها، شاهد  توسط 
بهبودیافته  کیفیت  روستاها،  برای  یا 

در خدمات اینترنت خواهیم بود.
وی با اشاره به این که در این مصوبه 
به  اما  نبوده  زیرساخت  شرکت  برای  درآمدزایی  هدف، 
اپراتورهای  گفت:  می شود،  درآمد  کسب  سبب  هرحال 
ارتباطی  شبکه  ظرفیت  این  از  استفاده  برای  ارتباطی 
شروط  تا  دهد  تحویل  را  خود  تقاضای  باید  زیرساخت، 
مدنظر از جمله این که از ظرفیت فیبر تنها برای ارتباطات 

بین استان استفاده شود، مورد ارزیابی قرار گیرد.
عباسی شاهکوه درمورد مبنای قیمت گذاری استفاده از 
فیبرتاریک گفت: قیمت گذاری طبق مصوبه کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات، بر مبنای هر متر تعیین شده 
که به صورت پلکانی محاسبه می شود؛ به این معنی که 
باالتر و به صورت کاهشی  پایین قیمت  برای متراژهای 
یک  هر  ازای  به  مثال  برای  است،؛  شده  تعیین  قیمت 
کیلومتر فیبر زیر ۲۰ کیلومتر، ۲۰۰ هزار تومان، برای ۲۰ 
تا ۴۰ کیلومتر به ازای هر یک کیلومتر ۱۲۵ هزار تومان 
و برای باالی ۴۰ کیلومتر هم به ازای هر کیلومتر متری 

۱۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شد.
ظرفیت  از  استفاده  در  قیمتی  مقایسه  کرد:  تاکید  وی 
هزینه  که  می دهد  نشان  اپراتورها  توسط  انتقال  شبکه 
ماهانه  کیلومتری  فیبرتاریک یک مسیر ۴۰  از  استفاده 
قیمت  معادل  که  می شود  محاسبه  تومان  میلیون   ۱۲
تاریک  فیبر  که  تفاوت  این  با  است.   stm۴ ظرفیت 
ظرفیت بسیار باالتری دارد و این مساله کیفیت سرویس 

را افزایش می دهد.

 مدیرعامل زیرساخت خبرداد؛

  بهبود کیفیت اینترنت
فرماندار رشت مطرح کرد:

افتتاح ۲98 پروژه با اعتبار ۵08 
میلیارد تومان

  
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:

انقالب اسالمی، نشست خبری  در آستانه چهل سالگی 
میرشمس مومنی زاده فرمانداررشت در محل سالن اجتماعات 

فرمانداری رشت برگزار شد.

دکتر میرشمس مومنی زاده با بیان این که چهلمین سالگرد 
 -- خبرنگاران  با  که  است  فرصتی   اسالمی  انقالب  پیروزی 
که حلقه واسط بین مردم و مسووالن هستند، نشستی برای 
به  اجرایی  تمام مسووالن  و  دولت  عملکرد  و  تبیین خدمات 
مردم برگزارکنیم، به بیان خالصه ای از خدمات دولت برای 
 ۳۳۶ امسال  کل  افزود:در  و  پرداخت  جاری  سال  فجر  دهه 
پروژه عمرانی اعم از طرح های عمرانی اقتصادی به بهره برداری 
می رسد که ۲۹۷ پروژه از این تعداد در ایام دهه فجر افتتاح 

خواهد شد.
وی عنوان کرد:۳ پروژه از ۲۹۸ پروژه قابل افتتاح در دهه فجر 
در قالب مراسم کلنگ زنی صورت گرفته که این طرح های 
داخلی  منابع  جمع  از  سرمایه گذاری  از  استفاده  با  اقتصادی 
 ۵۰۸ خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  و  استانی  اعتبارات  و 
دائم  شغلی  فرصت   ۲۰۳۹ توانست  که  است  تومان  میلیارد 

و موقت ایجاد کند.
فجر  دهه  در  که  این  بیان  با  زاده  مومنی  میرشمس  دکتر 
ورزشی  و  هنری  و  فرهنگی  و  مذهبی  برنامه   ۲۵۰۰ امسال 
توسط دستگاه های اجرایی برگزار می شود،خاطر نشان کرد:در 
که  داریم  پروژه  ما هشت  مدارس،  نوسازی  و  آموزش  بخش 
حدود یک میلیارد تومان اعتبار کسب کرده است و هم چنین 
در حوزه برق منطقه، ۱۵ پروژه با ۸۶ ریز پروژه به مبلغ ۵۹ 

میلیارد تومان در مرحله بهره برداری است.
وی با بیان این که در حوزه سالمت و بهداشت ودرمان چهار 
پروژه با اعتبار یک میلیارد تومان قابل بهره برداری است ادامه 
داد: در بخش حمل و نقل جاده ای ۵۲ پروژه با ۱۴ میلیارد 
اعتبار و در حوزه تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۵ پروژه با اعتبار 

۲ میلیارد تومان قابل بهره برداری است.
با اشاره به این که در بخش عمران روستایی  فرماندار رشت 
۲۳ پروژه با اعتبار ۴ میلیارد هزینه شده است، اضافه کرد: در 
با اعتبار ۱۶۸ میلیارد و در  بخش عمران شهری ۱۶۷ پروژه 
حوزه آب و فاضالب شهری و روستایی ۵ پروژه به مبلغ یک 

میلیارد تومان به مرحله بهره برداری رسیده است.
یافته به ۱۲ پروژه بخش  اعتبار تخصیص  از ۵۲ میلیارد  وی 
جهاد کشاورزی و شیالت ،۳۶ میلیارد به تعداد ۲۰ پروژه در 
حوزه گردشگری و هم چنین ۲ میلیارد در بخش پروژه های 
اوقافی و ۵ پروژه به اعتبار ۳ میلیارد در حوزه ورزش و جوانان 

خبرداد.
میرشمس مومنی زاده هم چنین در زمینه اعتبارات اختصاص 
یافته به بخش های تابع شهرستان ها گفت: بخش خشکبیجار 
۱۴ پروژه با دو میلیارد اعتبار، بخش خمام ۳۵ پروژه با ۴۹ 
میلیارد اعتبار، لشت نشا ۹ پروژه و به مبلغ دو میلیارد اعتبار، 
بخش کوچصفهان ۲۷ پروژه ۷۸ میلیارد اعتبار، بخش سنگر 
۲۰ پروژه و هفده میلیارد اعتبار، بخش مرکزی ۳۷ پروژه و ۸۸ 
میلیارد اعتبار و درآخر رشت با ۱۹۸ پروژه ۲۴۶ میلیارد تومان 

اعتبار را به خود تخصیص داده است.
وی با بیان این که سیاست ما در مدیریت شهرستان این است 
نیازمندی های  رفع  در جهت  موجود  ظرفیت های  همه  از  که 
مردم استفاده کنیم اضافه کرد: رشت به عنوان مرکز استان 
گیالن تاریخ، فرهنگ و سوابق درخشانی داردو در صد سال 
گذشته از شهرهای پیشروی کشور بوده و در ۵۰ سال اخیر 
بوده  ظرفیت  ها  از  استفاده  در  اول  رتبه  شهرستان های  جزء 

است.
فرماندار رشت با اشاره به این که در ۴۰ سال بعد از انقالب در 
حوزه های مختلف خدمات گوناگونی به مردم ارائه شده،عنوان 
کرد:در چند سال اخیر خدمات متعددی اعم از ایجاد راه های 
مواصالتی آسفالت شده، خدمات برق ،گاز و تلفن به روستاییان 
ارائه شده که ما را در رده شهرستان و استان سبز قرار می دهد.

گام  اهمیت  تاکیدبر  ضمن  زاده  مومنی  میرشمس  دکتر 
برداشتن به سمت توسعه و تعالی و تامین نیازمندی های مردم 
گفت: برای دستیابی به نقطه مطلوب کارهای زیادی داریم که 

این ها در سایه کار و تالش و تأمل انجام می شود. 
توسعه  در  رسانه  اصحاب  تأثیرگذار  نقش  به  چنین  هم  وی 
از  این است که  جامعه اشاره وتصریح کرد:رسالت خبرنگاران 
وصادقانه  بینانه  واقع  باید  انتقاد  این  اما  کنند  انتقاد  مدیران 

باشد به طوری که باعث ایجاد خلل نشود.
فرماندار رشت هم چنین به موضوع شورای شهر و شهرداری 
شهر  که  این  سبب  به  رشت  افزود:شهر  و  کرد  اشاره  رشت 
مدیریت  از  باید  و  دارد  زیادی  پیچیدگی های  است  بزرگی 
کارآمد برخوردار باشد که این توجه جدی مدیریت شهری را 
می طلبد و شورای شهر رشت باید در انتخاب شهردار نهایت 

دقت را به خرج دهد.
پسماند های رشت  زاده در خصوص  مومنی  میرشمس  دکتر 
گفت: بحث پسماند شهر رشت از مشکالت جدی ما است که 
متاسفانه در طول ۴۰ سال اخیر به خاطر جمع آوری و دفع 
غیر اصولی زباله مشکالت بهداشتی را در استان به ویژه در 

سراوان به وجود آورده است.
وی خاطرنشان کرد:ما باید اداره کشور را به جوانان و نسل بعد 
بسپاریم و از جوانان و بانوان در عرصه های مختلف استفاده 

کنیم.
مومنی زاده هم چنین در خصوص قطار شهری اظهار داشت: به 
دلیل این که ترافیک مساله مهمی در شهر است قطار شهری نیز 
ضرورت ماست که خوشبختانه این طرح کد دار شده و هرسال 
 اعتباری دریافت می کند تا در زمان قابل قبول به اجرا برسد.

در این مراسم همچنین اصحاب رسانه به طرح سوواالت خود 
از فرماندار و معاونین وی پرداختند.
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سیاوش بهبودی

زیان های حیثیتی شدن 
 رقابت های ورزشی

      
غول های  که  حالی  در 
نیمه  به  حتی  آسیا  فوتبال 
نهایی نرسیدند، و تقریبا اخبار 
جوامع،  آن  از  شده  منعکس 
غیرعادی  جو  از  اطالعاتی 
ما  به  دوستان  فوتبال  میان 
نمی دهد، باخت دور از انتظار 
تیم فوتبال کشورمان در برابر 

تیم پرتحرک ژاپن، فضای ورزشی جامعه ما را ملتهب کرده 
وفرصتی دراختیارافرادقرارداده است که مکنونات قلبی یا 
موضع گیری های موقعیت شناسانه خودشان را عرضه کنند 

و توپ است که از هرطرف شلیک می شود!
در این که پس ازسال هامشخص است که حیثیتی کردن 
رقابت های عادی ورزشی زیانش بیش از سودش هست قابل 
انکارنیست زیرا این عمل بیشتر یک کار عوام فریبانه است 
که رسانه ها برای جلب مخاطب بکار می برند و بدون تردید 
اهمیت  ورزش  به  واقعی  معنی  به  که  جامعه ای  زیبنده 
می دهد نخواهد بود. با این وصف هنوز در جامعه رسانه ای 
ما هوادارانی دارد که جو ملتهب توام با افسردگی درمیان 

طرفداران فوتبال محصول این جانبداری است.
در این میانه، پیام وزارت ورزش آرامش بخش است واین 
امیدواری را می دهد که فضا را از عوارض این باخت معمول 

اماحیثیتی شده دور نگهدارد.
وزارت  پیام،  ابتدای  همان  در  که  هست  این  کار  حسن 
ورزش و جوانان از تالش های تیم ملی فوتبال ایران تشکر 
باخت یک  و  برد  رقابت های ورزشی  یعنی در  کرده است 
بروز  امر طبیعی است و مهم تالشی است که ورزشکاران 
می دهند تا بهتر از دیگری باشند ولی گاهی پیش می آید 

که به دالیلی دیگری بهتر عمل می کند. همین و بس!
در بخشی از این پیام آمده است : 

تیم ملی فوتبال ایران بعد از نمایش دلپذیر در جام جهانی، 
در عرصه جام ملت ها تمام توان خود را بکار برد ولی تقدیر 

ما این گونه بود.

در این دوره از پیکارهای فوتبال ملت های آسیا، تیم ملی 
ایران با حمایت گسترده مردم و هواداران فوتبال و تدارک 
همه جانبه وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال به 

میدان رفت.
در جام ملت های آسیا تیم های بزرگی مانند کره جنوبی و 
استرالیا در مرحله حذفی از دور بازی ها کنار رفتند و تیم 
ملی ایران توانست بعد از پانزده سال به جمع چهار تیم برتر 

آسیا راه پیدا کند.
ما در کنار جوانان ایران هستیم و امیدوارم در آینده نزدیک 
با درخشش مجدد تیم ایران، در راهیابی به المپیک آینده، 

کام مردم ایران شیرین شود، خدا قوت و خسته نباشید.

انتخاب به عنوان شرکت پیشرو 
ایرانی در سال 1397

 ،۱۳۷۷ سال  از  ایران،  صنعتی  مدیریت  سازمان 
ساله)۱۰۰-  هر  را  ایران  برتر  شرکت های  رتبه بندی 
IMI( انجام داده است. این رتبه بندی، با فراهم نمودن 
آمار و اطالعات شفاف و بررسی مستندات مربوط؛ ضمن 
ترسیم فضای روشن تر از اقتصاد کشور، شناخت و درک 
دقیق تری از مقیاس، ساختار و سالمت مالی و اقتصادی 

بنگاه های بزرگ کشور را ارائه می دهد.
مدیریت  سازمان  رتبه بندی  سال  یکمین  و  بیست  در 
صنعتی ایران در سال ۱۳۹۷، بانک آینده موفق شد؛ به 
مانند سال ۱۳۹۶، براساس روند رشد چهار ساله اخیر؛ 
ایران،  در  پیشرو  شرکت های  از  یکی  به  عنوان  مجدداً 
انتخاب گردد. مضافاً این که از نظر شاخص میزان فروش 
و درآمد، به رتبه هشتم )۸( در سال جاری ارتقا یافته 
بانک  )سهم  افزوده  ارزش  شاخص  نظر  از  هم چنین  و 
از تولید ملّی و میزان اثرگذاری آن در اقتصاد کشور(، 
رتبه چهارم )۴( را در بین صد شرکت برتر ایران، کسب 

نماید.
در مراسمی که به همین منظور توسط سازمان مدیریت 
در   ۱۳۹۷/۱۱/۸ تاریخ  به  دوشنبه  روز  در  صنعتی، 
بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ایران،  سالن همایش های 
با حضور جمعی از مسووالن و مدیران شرکت های برتر 
برگزار گردید؛ لوح و تندیس مربوط به بانک آینده، اهدا 

شد.

اتاق ایران - آمارهای اداره کل گمرک چین نشان می دهد 
که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های این 
کشور علیه ایران، مراودات تجاری چین با ایران به میزان 

قابل توجهی افت کرده است.
که   - ایران  علیه  آمریکا  ثانویه  تحریم های  برقراری مجدد 
روابط تجاری سایر کشورها با ایران را محدود می کند-باعث 
شد ارزش صادرات چین در ماه های پایانی سال ۲۰۱۸ به 
میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند و از ۱.۲ میلیارد دالر 
تنها ۴۰۰ میلیون دالر در  به  اکتبر )مهر ۱۳۹۷(  ماه  در 
به عبارتی صادرات چین  برسد.  )آذر ۱۳۹۷(  ماه دسامبر 
کاهش  درصد   ۷۰ حدود  ماهه  دو  بازه  یک  ایران طی  به 

یافته است.
 Bourse &( بازار  اند  بورس  تحلیلی   - خبری  پایگاه 
Bazaar( در گزارشی ویژه به بررسی ابعاد کاهش روابط 
فرآیند صنعتی شدن  بر  آن  تأثیر  و  ایران  با  تجاری چین 
وابستگی  شدن  صنعتی  برای  ایران  است:  پرداخته  ایران 
زیادی به ماشین آالت و فناوری های وارداتی دارد. از سوی 
دیگر ،عدم دسترسی کافی به منابع مالی خارجی موجب 
شده که ایران برای تأمین ارز جهت وارد کردن ماشین آالت 
و تجهیزات الزم برای فرآیند صنعتی شدن کاماًل به درآمد 
صادراتی خود )به ویژه درآمد حاصل از صادرات نفت( متکی 
صنعتی  فرآیند  و  نفت  فروش  بین  مستقیم  ارتباط  باشد. 
شدن، ایران را در معرض ریسک سیاسی قابل توجهی قرار 
داده و به همین دلیل این کشور تالش کرده تا از طریق 
و  با کشورهای غربی  روابط تجاری خود  بین  توازن  ایجاد 

شرقی، از شدت این ریسک بکاهد.
تا سال ۲۰۱۱ ایران بیشتر ماشین آالت و تجهیزات صنعتی 

مورد نیاز خود را از کشورهای اروپایی تأمین می کرد. در 
همان سال کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷.۷ میلیارد دالر 
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی به ایران صادر کرده بودند 
ایران  به  بود صادرات خود  توانسته  نیز  آن سو چین  از  و 
)در این گروه کاالیی خاص( را به ۷.۲ میلیون دالر برساند 
که نسبت به رقم ۴۲۶ میلیون دالری آن در سال ۲۰۰۱ 

جهش بزرگی محسوب می شد.
تحریم های آمریکا و متحدانش علیه ایران در سال ۲۰۱۲ 
باعث شد که چین در زمینه صادرات کاالهای سرمایه ای 
به ایران از اتحادیه اروپا پیشی بگیرد زیرا به موجب تصمیم 
راهبردی دولت چین برای حفظ روابط تجاری این کشور 
چین  نفت  ملی  شرکت  به  وابسته  کانلون  بانک  ایران،  با 
و  بر عهده گرفت  را  ایران  و  وظیفه تسویه معامالت چین 
نفت  گسترده  واردات  به  توانستند  چینی  پاالیشگاه های 
واردات  برای  کافی  ارز  نیز  ایران  تا  دهند  ادامه  ایران  از 
کاالهای چینی در اختیار داشته باشد. اما بانک های اروپایی 
ایران  با  روابط خود  تداوم  به  تمایل چندانی  زمان  آن  در 
حتی در حدی که چارچوب تحریم ها به آن ها اجازه می داد، 
اروپا  به  ایران  نفت  صادرات  چشمگیر  کاهش  نداشتند. 
باعث شد که ایران نتواند به اندازه گذشته از اروپا کاالهای 

سرمایه ای وارد کند.
تبدیل شدن چین به بزرگترین شریک تجاری ایران از یک 
تا  از تحریم های غرب موجب شد  ناشی  سو و چالش های 
بخش دولتی و بخش خصوصی ایران به این نتیجه برسند 
به شرق  باید  توسعه ای خود  اهداف  به  برای دستیابی  که 
اقتصادی  ابرقدرت  دو  به عنوان  هند  و  چین  بیاورند.  روی 
تکنولوژیکی  و  مالی  لحاظ  از  را  ایران  بودند  قادر  نوظهور 
برای  غربی  کشورهای  مانند  که  این  بدون  کنند،  حمایت 

ایران شرط و شروط سیاسی بگذارند.
ایجاد توازن بین شرق و غرب را می شد در  ایران به  عزم 

در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  به  کشور  این  رویکرد 
سال های پس از امضای برجام به خوبی مشاهده کرد. 

شرکت های ایرانی اعم از خصوصی یا دولتی در این سال ها 
شرکت های  با  را  خود  روابط  هم زمان  که  کرده اند  تالش 
پای  حال  عین  در  و  بخشند  بهبود  اروپایی  و  چینی 
شرکت های هندی، ژاپنی و کره ای بیشتری را نیز به ایران 

باز کنند.
قالب  در  توانست  توتال  فرانسوی  شرکت   ۲۰۱۶ سال  در 
کنسرسیومی که شرکت ملی نفت چین )CNPC( نیز در 
آن عضویت داشت، یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران منعقد 
کند. کار مشاوره فنی و مهندسی پروژه راه آهن سریع السیر 
تهران-اصفهان که شرکت مهندسی راه آهن چین درحال 

احداث آن بود،به یک شرکت ایتالیایی محول شد.
نیز  سایپا  و  ایران خودرو  یعنی  ایران  بزرگ  دو خودروساز 
هم زمان با از سرگیری روابط خود با خودروسازان اروپایی 
ازجمله رنو، پژو سیتروئن، ولوو و دایلمر، برای تقویت روابط 
در  که   - دانگ فنگ  و  ِچری  نظیر  چینی  شرکت های  با 
دوران تحریم ها توانسته بودند سهم خود از بازار خودروی 

ایران را افزایش دهند نیز، دست به کار شدند.
البته در این میان حوزه های مهمی نیز هستند که در آن ها 
امکان ایجاد توازن بین شرق و غرب برای ایران وجود ندارد. 
پزشکی،  تجهیزات  و  دارویی  فرآورده های  حوزه  در  مثاًل 
یک  از  چینی  رقبای  برابر  در  اروپایی ها  قابل توجه  برتری 
در  که   - فکری  مالکیت  حقوق  به  مربوط  مسائل  و  سو 
رعایت  بیشتری  با جدیت  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  حوزه 
در  نباشد  قادر  عماًل  ایران  که  است  شده  باعث  می شود- 
این حوزه خاص بین تأمین کنندگان اروپایی و چینی توازن 

برقرار کند.
 )۱۳۹۷ )اردیبهشت  میالدی  گذشته  سال  می  ماه  در 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج کشورش از برجام 
را اعالم و فرمان بازگشت تحریم های یک جانبه علیه ایران 

طی یک ضرب االجل شش ماهه را صادر کرد. 
بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران، موانع تازه ای 

را پیش روی شرکای تجاری ایران قرار داد.
جانبه گرایی  یک  خطر  که  اروپایی  رهبران  میان  این  در 
ترامپ را درک کرده بودند و استقالل سیاسی و اقتصادی 
تصمیم  می دیدند،  تهدید  معرض  در  را  اروپا  اتحادیه 
تداوم روابط تجاری  برجام و  برای حفظ  گرفتند گام هایی 
اولین  در  بردارند.  ایران  با  اتحادیه  این  عضو  کشورهای 
فعال  دیگر  بار  را  مسدودسازی  قانون  اروپا  اتحادیه  قدم، 
کرد؛ قانون نمادینی که همراهی با تحریم های تعیین شده 
از سوی سایر کشورها را برای شرکت های اروپایی ممنوع 
می کند. دیگر اقدام مهم اتحادیه اروپا نیز طراحی یک ساز 
معامالت  بانکی  پردازش  برای   )SPV( مالی  ویژه  کار  و 

شرکت های اروپایی با طرف های ایرانی بود.
طی این مدت سران چین نیز چندین بار حمایت خود از 
از  قبل  یعنی کمی  اکتبر  ماه  در  داشته اند.  ابراز  را  برجام 
چونینگ  هوآ  ایران،  علیه  آمریکا  تحریم های  رسمی  آغاز 
وزیر امور خارجه چین با اعالم این که کشورش همواره با 
تحریم های یک جانبه و دخالت در روابط بین سایر کشورها 
مخالف بوده است، تصریح کرد: »همکاری چین با ایران در 
چهارچوب قوانین بین المللی یک همکاری منطقی، مشروع 

و قانونی است که باید به آن احترام گذاشت«.
اما به رغم تالش های مقامات سیاسی کشورهای اروپایی و 
تجاری شان  روابط  سطح  کاهش  از  جلوگیری  برای  چین 
از جریمه های  اروپایی  ایران، ترس شرکت های چینی و  با 
سنگین دولت آمریکا به دلیل نقض احتمالی تحریم ها علیه 

ایران، کاماًل در آمارهای تجاری مشهود است. چنان که در 
اروپا  اتحادیه  صادرات  می شود،  مشاهده  نیز  نمودارارائه 
به شدت  پایانی سال ۲۰۱۸  های  ماه  در  ایران  به  و چین 

کاهش یافته و به کف چهارساله خود رسیده است.
پس از آن که آمریکا هشت کشور که نام چین نیز در بین 
آن ها بود را به مدت شش ماه از اجرای تحریم های نفتی 
دوباره  ایران  از  نفت چین  واردات  کرد،  معاف  ایران  علیه 
سیر صعودی به خود گرفت اما این بازگشت روند با افزایش 
بانکی  دشواری های  نشد.  همراه  ایران  به  چین  صادرات 
دور  در  که   - چین  کانلون  بانک  سیاست  تغییر  از  ناشی 
داشت  برعهده  را  ایران  با  معامالت  تسویه  تحریم ها  قبلی 
اما اکنون مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است - احتماالً 

مهم ترین عامل کاهش صادرات چین به ایران بوده است.
از سال ۲۰۱۴ تا پایان سال ۲۰۱۷ صادرات چین به ایران 
ماهانه به طور متوسط ۷.۵ میلیون دالر بیش از واردات از 
ایران بوده است اما در سال ۲۰۱۸ این روند تغییر یافته 
این  به  کند،  وارد  کاال  چین  از  که  این  از  بیش  ایران  و 
باید  را  تغییر جهت  این  که  است  کرده  کاال صادر  کشور 
در  چین  به  ایران  نفت  صادرات  از جهش  ناشی  حدی  تا 
فصل تابستان )قبل از نزدیک شدن به ضرب االجل آمریکا( 
از  درآمد حاصل  مانند گذشته کل  ایران  اما چرا  دانست. 
صادرات نفت خود به چین را صرف واردات از این کشور 

نکرده است؟
طی دو ماه آخر سال ۲۰۱۸ سهم وسایل نقلیه و تجهیزات 
حمل ونقل از کل صادرات چین به ایران، از ۱۹ درصد )قبل 
از اجرای تحریم ها( به ۳.۵ درصد کاهش یافته است و افت 
که  اینجاست  جالب  می شود.  محسوب  قابل توجهی  بسیار 
ثانویه  تحریم های  اقالم مشمول  کاالها جزو  از  این دسته 
چشمگیر  کاهش  با  چینی  شرکت های  و  هستند  آمریکا 
آمریکا  تحریم های  به  عماًل  ایران  به  اقالم  این  صادرات 

گردن نهاده اند.
)حداقل  ایران  و  چین  تجاری  روابط  سطح  فاحش  افت 
شرایطی  در  هم  آن  واردات(  و  صادرات  ارزش  لحاظ  از 
علیه  آمریکا  تحریم های  مخالف  همواره  چین  دولت  که 
کرده  تأکید  برجام  از  حمایت  ضرورت  بر  و  بوده  ایران 
در  می شود.  قلمداد  غیرمنتظره  کاماًل  اتفاقی  است، 
استراتژیک  منافع  راستای  در  همچنان  چین  که  حالی 
منزوی  از  جلوگیری  و  برجام  از  حمایت  به  مصمم  خود 
رسداین  می  نظر  به  است،  آمریکا  توسط  ایران  شدن 
 کشوربرای نقض آشکارتحریم های ثانویه آمریکاعلیه ایران

با تردیدهایی مواجه است و تمایل ندارد به مانند گذشته 
این رویکرد چینی ها  این تحریم ها عبور کند.  از  مستقیماً 
می تواند ناشی از چند عامل باشد که از جمله آن ها می توان 
به این موارد اشاره کرد: جنگ تجاری آمریکا و چین: در 
جنگ  این  تشدید  از  جلوگیری  برای  چین  که  شرایطی 
نظر  به  است،  نشسته  مذاکره  میز  پای  آمریکا  با  تجاری، 
می رسد فدا کردن روابط تجاری با ایران در راستای جلب 
نظر دولت ترامپ می تواند برای چین یک گزینه کم هزینه 
باشد. ظاهراً این بار چینی ها قصد ندارند آشکارا به خواست 
های دولت آمریکا در مورد ایران بی توجهی کنند و شاهد 
نفتی سینوپک چین  است که شرکت  این  مدعایی  چنین 
ایران  نفتی  میادین  در  دالر  میلیارد   ۳ دارد  قصد  که 
وزارت  اطالع  به  را  خود  تصمیم  این  کند،  سرمایه گذاری 

امور خارجه آمریکا رسانده است.
سوی  از  شده  افشا  اطالعات  اروپایی ها:  اقدام  برای  انتظار 
نشریه آمریکایی نیویورک تایمز حاکی از این است که »لی 
ککیانگ« نخست وزیر چین طی دیداری که در ماه جوالی 
با »دونالد توسک« رئیس شورای اروپا داشته، به او اعالم 
ایجاد یک  برای  کرده است که چین به صورت یک جانبه 
در  ایران  با  تجاری  روابط  تسهیل  جهت  مالی  کار  و  ساز 
دوران تحریم اقدام نخواهد کرد. اما حال که اتحادیه اروپا 
یک ساز و کار ویژه مالی را برای این منظور طراحی کرده 

است، شاید چین نیز مایل به همراهی با اروپایی ها باشد.
نگرانی شرکت های چینی از پیامدهای ارتباط با ایران: در 
جایگاه  به  بزرگ چینی  برخی شرکت های  اخیر  دهه  یک 
باالیی در بازارهای جهانی دست پیدا کرده اند و اکنون این 
شرکت ها نگرانند که مبادا ارتباط با ایران موجب به خطر 
افتادن این جایگاه شود. به گفته مدیر یکی از شرکت های 
صنعتی ایران که روابط تجاری گسترده ای با چینی ها دارد، 
بین  در  نامشان  نمی خواهند  چینی  بزرگ  تأمین کنندگان 
که  می دانند  زیرا  باشد  ایران  بازار  در  فعال  شرکت های 
آمریکا به شدت پیگیر این قضیه است و گاهی یک یا چند 
شرکت شناخته شده را مجازات می کند تا رعب و وحشت را 

بر سایر شرکت ها مستولی سازد.

 افت ناگهانی تجارت چین با ایران

دو کلمه حرف ورزشی

این بار؛ خداحافظی 
در موقعیت ویژه!

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه 
ای ضمن تاکید بر پایان حضورش در کشورمان، اعالم 
کرد: در مدت هشت سال گذشته، تمام تالش و هدفم 

شادی مردم ایران زمین بود.
بیانیه  از  دربخشی  فوتبال؛  فدراسیون  گزارش  به 
کارلوس کی روش که شب گذشته با پایان قرار دادش 
پس از هشت سال از هدایت تیم ملی کناره گیری کرد، 
ضمن تشکر از روسای سابق و الحق فدراسیون فوتبال 
آمده است:... این یک سفر بود که با تمامی قوا تالش 
ایران باشم و مسیر  کردم در خدمت منافع تیم ملی 
خودم را بروم، البته همیشه با تعهد حرفه ای کامل و 
توام بوده  به اهداف تیم ملی  وفاداری بی چون و چرا 
است و هر آنچه در تجارب و دانش خود داشته ام را 

ارائه داده ام.
خود  کلمات  عمیق ترین  اینجاست،  پایان  که  اکنون 
بابت  ایرانی  بی نظیر  همیشه  بازیکنان  به  تقدیم  را 
یک  و  حرفه ای  پاییندی  شخصیت،  سخاوتمندی، 
اشتیاق بسیار منحصر به فرد برای پیشرفت و خدمت 

به تیم ملی ایران می کنم.
ادامه،  در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
ضمن تشکر از همکاران خوددرتیم ملی و نیز مربیان 
به  خطاب  را  خویش  بیانیه  تیم ها،  سایر  در  بازیکنان 
هواداران تیم ملی این چنین تمام کرده است: در پایان 
به  همیشه  ما  که  این  خاطر  به  چیز،  همه  از  فراتر  و 
خاطر شما بازی کردیم، می خواهم مراتب تقدیر خود 
را تقدیم به تمام هواداران ایرانی نمایم. همیشه تالش 
کرده ام تا با کمال فروتنی و احترام در خدمت مردم 
کشور  افتخار  و  خوشحالی  باعث  بتوانم  و  باشم  ایران 

شوم. 
حمایتشان  بخاطر  ایران  مردم  تمام  مقابل  متواضعانه 
سر تعظیم فرود می آورم. همیشه تالش کرده ام بهترین 
را انجام دهم تا بتوانم از این کشور بزرگ دفاع کنم، تا 
با کمال افتخار از طریق فوتبال به جهانیان آن احترام 
و تقدیری را که مردم ایران در طول هزاران سال در 

تاریخ داشته اند را نشان دهم.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت 
ارشاد:

ایران 10 هزار نویسنده نما 
دارد

ایمنا - مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی 
با اشاره به ضعف فرهنگ کتاب خوانی در ایران، گفت: 
و  هستند  نویسنده نما  ما،  نویسندگان  از  نیمی  حداقل 

ادای نویسنده ها را در می آورند.
جواد مرادی نیا در اختتامیه بیست و چهارمین جشن دو 
ساالنه کتاب اصفهان، اظهار کرد: در مورد کتاب خوانی 
در ایران، باید گفت آنچه که عیان است چه حاجت به 
بیان است؛ جامعه ای که کتابخوان باشد، نشانه های آن در 
سطح جامعه دیده می شود؛ مهربانی مردم، رعایت حقوق 
کم  زیست،  محیط  از  پاسداری  احترام،  رعایت  یکدیگر، 
نشانه های  از  بیشتر  نشاط  و  اجتماعی  بودن آسیب های 

یک جامعه کتابخوان است.
وی افزود: هر زمان ما توانستیم این نشانه ها را به شکل 
ملموس در جامعه ایران ببینیم، آن وقت می توان گفت 

که در جامعه ای کتابخوان زندگی می کنیم.
مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ 
دارد،  وجود  کتاب  نوع  دو  داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و 
یکی کتاب های عمومی که فرهنگ عمومی جامعه بر پایه 
که  تخصصی  کتاب های  دیگری  و  می گیرد  شکل  آن ها 

متخصصان به آن رجوع می کنند. 
در ایران، در هر دو زمینه ضعیف عمل کرده ایم.

فارغ  دانشگاه  از  کسی  هر  که  این  بیان  با  مرادی نیا 
فراموش  را  تخصصی  مطالعه  به  نیاز  می شود،  التحصیل 
ساز  کتاب  اما  نه،  کتابخوان  ما  کرد:  تصریح  می کند، 
نفعی  نتایج مطالعه در جامعه  از  و نمی خواهیم  هستیم 

ببریم.
وی ادامه داد: در کشور ایران بیش از ۲۱ هزار نویسنده 
به جرات می توان گفت حداقل ۱۰  داریم که  ثبت شده 

هزار نفر از آن ها نویسنده نما هستند و نه نویسنده.
مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، افزود: ما داریم ادای جوامع کتابخوان 
را در می آوریم، بدون این که به الزامات آن واقف باشیم. 
حاصل  انتشار  به  افرادی  شده  باعث  ظاهرسازی  این 

زحمات دیگران به نام خودشان، روی بیاورند.
گفت:  سازی  کتاب  مخرب  اثر  دیگر  درباره  مرادی نیا 
یک نتیجه دیگر این امر در جامعه، عوض شدن جایگاه 
با  هستند  اندیشمند  و  نویسنده  واقعا  که  است  افرادی 
آن هایی که ادای نویسنده ها را در می آورند و این معضل، 

زمینه ساز بی عدالتی است.
وی با بیان این که چنین تقلب هایی در جامعه روز به روز 
گسترش یافته است، اظهار کرد: پدیده دیگری که با آن 
مواجه هستیم، »پخته خواری« است. افرادی هستند که 
آثاری  ناشران دیگر را بررسی می کنند و به دنبال  آثار 
می گردند که موفقیت های خوبی در فروش داشته باشند.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی ادامه داد: این افراد، کتاب های موفق را 
عیناً با همان جزئیات و با قیمت کمتر چاپ کرده و به 
فروش می رسانند. نمونه هایی از این کتاب ها را به سادگی 
می توان در خیابان انقالب تهران پیدا کرد، کتاب هایی که 

صنعت نشر را در ایران ویران کرده اند.
مرادی نیا افزود: حدود یک سال است که وزارت ارشاد 
گرفته  طمع کار  پخته خواران  این  با  برخورد  به  تصمیم 
است. اواخر سال ۱۳۹۶ بود که به درخواست وزیر ارشاد، 
نیروی  نمایندگان  قضائیه،  قوه  نمایندگان  با  جلسه ای 
انتظامی، نمایندگان صنف نشر و دیگر افراد مرتبط با این 

موضوع تشکیل شد.
وی درباره خروجی این جلسه گفت: در نتیجه آن، یک 
کارگروه برای برخورد با قاچاق کتاب تشکیل شد که تا 
کرده  کشف  را  کتاب  جلد  میلیون  یک  از  بیش  امروز 
است. شده  برخورد  قضائیه  قوه  توسط  آن  عوامل  با   و 

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با ابراز نارضایتی از تصمیم اخیر مجلس، 
تصریح کرد: در جلسه مجلس شورای اسالمی درباره این 
موضوع از دکتر صالحی سوال و به ایشان کارت زرد داده 
گرفته  صورت  عملی  چنین  چرا  نیست  مشخص  و  شد 

است.

تسنیم - بر اساس گزارش سازمان ملل 
متحد، جمهوری اسالمی ایران در ۴۰ سال گذشته با ۵۰ 
رتبه صعود در شاخص توسعه انسانی، عنوان سریع ترین 
رشد شاخص توسعه انسانی را بین تمام کشورهای دنیا به 

خود اختصاص داد.
معتبرترین  و  مهمترین  از  یکی  انسانی  توسعه  گزارش 
که  است  جهان  در  اجتماعی  و  اقتصادی  گزارش های 
 )UNDP( هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد
انسانی  این گزارش، شاخص توسعه  منتشر می شود و در 
)HDI( کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، 
کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از 
عدد صفر تا یک محاسبه می شود که هرچه این شاخص 
به عدد یک نزدیک تر باشد، نشان از توسعه یافتگی بیشتر 
اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  های  شاخص  تمامی  است. 
از  یکی  به عبارتی  و  است  دخیل  شاخص  این  برآورد  در 
کشورها  توسعه یافتگی  مقایسه  برای  معیارها  جامع ترین 
های  سازمان  و  دولت ها  تمامی  البته  که  می  رود  به شمار 
اصلی  معیار  به عنوان  شاخص  این  از  تحقیقاتی  و  علمی 

مقایسه کشورها استفاده می کنند.
بر اساس جدیدترین گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۸ که اوایل 
به  ایران  انسانی  توسعه  شاخص  شد،  منتشر  جاری  سال 
۰.۷۹۸ از یک رسید که در مقایسه با نمره ۰.۴۳۷ ایران 
در قبل از پیروزی انقالب اسالمی بیش از ۰.۳۶۱ درجه 

افزایش نشان می دهد.
ترین  تازه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  چنین  هم 
شاخص  با  کشورهای  به  ورود  آستانه  در  گزارش، 
است. گرفته  قرار  باال  خیلی  انسانی   توسعه 

از سال  بین ۱۰۵ کشور دنیا که  است که  این در حالی 

۱۹۸۰ میالدی شاخص توسعه انسانی برای آن ها محاسبه 
می شد، ایران طی این ۴ دهه باالترین رشد را در شاخص 
توسعه انسانی داشته است. پس از ایران، چین و ترکیه در 

رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
جهانی  رتبه  ملل،  سازمان  گزارش  اساس  بر 
رده   ۵۰ دهه   ۴ این  در  هم  ایران  اسالمی  جمهوری 
 ۱۹۷۹ سال  در   ۱۱۰ جایگاه  از  و  داشته  صعود 
است. یافته  ارتقا  گذشته  سال  در   ۶۰ جایگاه   به 

محاســبات ریاضــی شــاخص های انســانی کمــی پیچیــده 
زندگــی  طوالنــی،  عمــر  ماننــد  عناصری  امــا  اســت، 
ســالم از نظــر بهداشــتی، شــاخص آمــوزش و تحصیــالت 
داخــل  در  آبرومندانــه  زندگــی  یــک  اســتاندارد  و 

شــاخص های انســانی مــد نظــر اســت.
مجمــوع ایــن پارامترهــا عــددی را بدســت می دهنــد کــه 
ایــن  می شــود.  نامیــده  انســانی  توســعه  شــاخص  عــدد 
بــرای  ملــل  ســازمان  توســعه  دفتــر  توســط  شــاخص ها 
ســنجش کیفیــت زندگــی ملت هــای مختلــف جهــان بــه 

کار گرفتــه شــده است.

 صعود پنجاه رتبه ای...



ویترین فعالیت های مدیریت 
شهری رشت

  
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:

فرهنگی،  سازمان  رییس  انقالب،  بهار  چهلمین  در 
اظهار کرد: جشنواره  ورزشی شهرداری رشت  و  اجتماعی 
فعالیت های  ویترین  اسالمی  انقالب  هنری   - فرهنگی 

مدیریت شهری رشت است.
به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های 
شهرداری رشت، علیرضا حسنی با بیان مطلب فوق افزود: 
فرهنگ و هنر از دیرباز در خدمت اشاعه فرهنگ انقالب 
و ترویج ارزش های آن بوده و اکنون که در چهلمین بهار 
انقالب اسالمی قرار داریم، این مقوله مقدس بیشترین تأثیر 
انقالب  مختلف  های  جنبه   کردن  نهادینه  در  را  گذاری 

اسالمی دارد.
وی با بیان این که بی شک هنر و هنرمند در بالندگی این 
شکل   در  هنر  مهم  نقش  به  دارند،  بسزایی  نقش  جریان 
گیری اندیشه  ها اشاره و اظهار کرد: هنر می تواند زمینه  ساز 

شکل گیری اندیشه  های بزرگ در هر جامعه  ای شود.
و  اندیشه  ها  می توان  هنر  زبان  با  که  این  بیان  با  حسنی 
نمایش  به  جامعه  در  را  ایران  اسالمی  انقالب  آرمان های 
گذاشت، گفت: هنرمندان ما در چهل سال گذشته با ارائه 
انقالب  آرمان های  اشاعه  در  مهمی  نقش  خود،  طرح های 

اسالمی ایران ایفا کرده  اند.
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  ریاست 
حماسه  های  و  حوادث  بارها  هنرمندان  کرد:  تأکید  رشت 
مختلف انقالب و دوران دفاع مقدس را به تصویر کشیده و 

به نسل آینده انتقال داده  اند.
فرهنگی،  سازمان  مختلف  برنامه  های  به  اشاره  با  وی 
سال  چهلمین  در  رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
پیروزی انقالب، گفت: برنامه های گسترده  ای در بخش های 
مختلف چه به  صورت مستقل و چه با مشارکت سازمان ها 
و نهادها در حال انجام است که جشنواره فرهنگی - هنری 

ارشاد  اداره کل فرهنگ و  با مشارکت  انقالب اسالمی که 
ویترین  نوعی  به  است،  برگزاری  حال  در  گیالن  اسالمی 

فعالیت های سازمان در این مقوله است.
آن  بودن  تولیدی  را  جشنواره  این  بارز  ویژگی  حسنی، 
اثر در   ۵ پوستر،  زمینه  در  اثر  کرد: ۴۰  عنوان  و  دانست 
زمینه فیلم و نما هنگ، ۴۰ اثر در زمینه شعر و ۱۰ اثر در 

زمینه موسیقی در این جشنواره تولید شده است.
جشنواره فرهنگی - هنری انقالب اسالمی ی استان گیالن، 
با هدف بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
ایران و پاسداشت و انتقال فرهنگ انقالبی به نسل حاضر 
عکس،  نماهنگ،  فیلم،  موسیقی،  قرآنی،  بخش های  در 
شعر، پوستر، شب های خاطره، تکریم خانواده های شهدای 
سال  بهمن  ماه  لغایت  آذر  از  بخش شهرستانی،  و  انقالب 
جاری به همت اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و 
با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

رشت در گیالن برگزار می شود.

است  حالی  در  این  صفحه1:  از  ادامه 
که درآمد ناشی از مالکیت دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ 
تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ حال آن که 
درآمد دولت از محل اخذ مالیات در بودجه سال ۱۳۹۸، 
ارزش  که  است  پیش بینی شده  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵۳
۶.۱ برابری، نسبت به درآمد حاصل از مالکیت دولت دارد 
و سهم ۳۷.۵ درصدی از ۴۰۷.۷ هزار میلیارد تومان منابع 
عمومی را به خود اختصاص داده است که این مبالغ مبین 
درآمدزایی  به  نسبت  مالیات  درآمد زایی  اهمیت  میزان 
این  به  باید  است. درحالی که  برای کشور  مالکیت دولت، 
نکته توجه داشت که وابستگی درآمدهای دولت به مالیات، 
زمانی مقتدرانه  است که این افزایش ناشی از گسترش و 
شناسایی پایه مالیاتی تعریف شود، نه افزایش نرخ مالیات. 
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اگر نرخ مالیات افزایش پیدا 

کند رکود در اقتصاد تشدید خواهد شد. 
با این حال دولت برای سال آینده که سال بسیار دشواری 
است، بدون گسترش پایه های مالیاتی، درآمد مالیاتی ۱۵۳ 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. درحالی که انتظار 
به  دولتی  واحدهای  اصولی  واگذاری  های  با  دولت  می رود 
بخش خصوصی، پایه مالیاتی را گسترش دهد. هم چنین 
با توجه به این که از بخش خصوصی انتظار می رود سود 
محقق  کم تر  هزینه  و  بیشتر  درآمد  غالب  در  را  بیشتری 
سازد، بنابراین مالیات پرداختی این شرکت ها نیز افزایش 
این طریق در طرف »مصارف« شاهد  به  تا  یافت.  خواهد 
کاهش »جبران خدمات کارکنان« دولت باشیم و در طرف 
پایه  گسترش  دلیل  به  مالیات  افزایش  شاهد  نیز  منابع 

مالیاتی و سود این شرکت ها باشیم.
بودجه ۱۳۹۸ کشور، شاهد کاهش  درحالی که در الیحه 
۳.۵ درصدی درآمدهای دولت، در کنار رشد ۹ درصدی 
درصد   ۲۹ از  بیش  که  هستیم  دولت  جاری  هزینه های 
دولت  کارکنان  خدمات  جبران  رشد  به  مربوط  آن 
ثابت  دولت  عمرانی  هزینه های  که  حال آن  است  بوده 
درآمدهای  افزایش ۴۱ درصدی  بنابراین  است؛  باقی مانده 
درآمدهای  درصدی   ۸.۱ افزایش  کنار  در  دولت  نفتی 
و  عمران  مسیر  در  بیش تر  که  آن  به جای  دولت  مالیاتی 
دستمزد  و  حقوق  پرداخت  صرف  شود،  هزینه  آبادانی 
۴۴قانون  اصل  ماهیت  با  که  می شود  دولت  پرسنل 
دولت  سازی  وکوچک  سازی  برخصوصی  مبنی  اساسی 
می رفت انتظار  که  است  درحال  این  دارد.   منافات 

بخش  به  دولتی  بنگاه های  واگذاری  تحقق  صورت  در 
و  حقوق  پرداخت  در  دولت  هزینه ای  بار  از  خصوصی 

دستمزد پرسنل کاسته شود.
بحث  که  درمی یابیم  گفته شده  ارقام  به  استناد  با  لذا 
شعاری  صرفاً  دولت  کوچک سازی  و  مالکیت  واگذاری 
بیش نیست و دولت هرساله بزرگ و بزرگ تر شده است 
درحالی که دولت می تواند به یاری بخش خصوصی بشتابد 
با همراهی این بخش جریان مالی را در جهت درست  و 
و سازنده هدایت نماید. نیاز امروز کشور ایران، جایگزینی 
بخش خصوصی به جای بخش دولتی نیست چراکه هرگز 

بخش خصوصی توان مقابله با بخش های دولتی را ندارد. 
را به خود  این اختیار  با عنوان حاکمیت  دولت ها همواره 
وارد  خصوصی  بخش  به  را  فشار  هرگونه  تا  می دهند 
بدهکار بخش  بزرگ ترین  سازند درحالی که همواره دولت 
همواره  و  است  بوده  بانک ها  و  پیمانکاران  خصوصی، 
با  همکار  خصوصی  بخش  فعاالن  و  پیمانکاران  مطالبات 
برای دریافت  از دیگر سو  و  تعویق می اندازد  به  را  دولت 
و  دولتی  حقوق  عوارض،  اجتماعی،  تأمین  بیمه  مالیات، 
جرائم و ... چندجانبه به بخش خصوصی فشار می آورد، هم 
نقدینگی موردنیاز  تأمین  برای  نیز  برخی دولت ها  چنین 
خود دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی می کند 
بار  به  کشور  برای  را  جبرانی  غیرقابل  گاهی  نتایج  که 

می آورند.
صورت   ۱۳۹۷ سال  مهرماه  انتهای  تا  که  برآوردی  طبق 
دولتی  و شرکت های  دولت  بدهی های  است حجم  گرفته 
است؛  بوده  تومان  میلیارد  هزار   ۲۹۷ بانکی  سیستم  به 
منابع  داشتن  دست  در  باوجود  خود  که  دولتی  بنابراین 
به  و  است  ناتوان  خود  برنامه های  مالی  تأمین  از  عظیم، 
استقراض از سیستم بانکی روی می آورد، تمام فشار را به 
بخش خصوصی وارد می کند تا بلکه برخی ضعف های خود 
تمام  نماید.  مناقصات، جبران  برگزاری  لوای  در  بتواند  را 
»ج«  بند  اجرای  و  دولت  کوچک سازی  شعار  با  دولت ها 
نشد  کوچک  نه تنها  دولت  متأسفانه  اما  آمدند،  کار  روی 
بلکه طبق آمارهای ذکرشده، تنومندتر هم شد. بر مبنای 
از  دولت  نقش  تغییر  باید  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  ج  بند 
و  سیاست گذاری  به  بنگاه ها  مستقیم  مدیریت  و  مالکیت 
بخش های  توانمندسازی  و  بیفتد  اتفاق  نظارت  و  هدایت 
خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت ازآن جهت رقابت 
اساس  بر  لذا  گیرد.  انجام  بین المللی  بازارهای  در  کاالها 
و  قانون  مطابق  کشور  در  خصوصی سازی  باید  اصل،  این 

به طورجدی پی گیری شود و تنها به تغییر مالکیت ختم 
با  می توان  دهد.  قرار  هدف  را  مدیریت  انتقال  و  نشود 
بخش  به  دولت  اقتصادی  واحدهای  مدیریت  برون سپاری 
اول ازهمه  شد  منتفع  دوجانبه  واگذاری ها،  از  خصوصی، 
که  خصوصی  بخش  توانایی های  و  تجربه  از  می توان 
خود  قامت  است  توانسته  محدود  بودجه های  با  همواره 
نگاه دارد،  ایستاده  بین المللی  و  بازار آشفته داخلی  را در 
این  از  مالیات  اخذ  با  می توان  چنین  هم  نمود.  استفاده 
درآمدهای  به  نسبت  را  قابل اطمینان تری  درآمد  واحدها، 
مستلزم  درآمد  این  اما  آورد  ارمغان  به  دولت  برای  نفتی 
و  نحیف  بدنه ای  که  خصوصی  بخش  با  دولت  همراهی 
کاهش  کانال  از  ،واگذاری  بنابراین  است.  دارد،  شکننده 
که  واحدهایی  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  و  هزینه ها  در 
مقرر بود واگذاری شوند، توان دولت را در تأمین بودجه 
به  دسترسی  با  درنتیجه  می کند،  تأمین  خود  موردنیاز 
بهبود  و  برنامه ریزی دقیق تر  امکان  قابل وصول تر،  درآمد 
صورت  تولیدی  واحدهای  احیای  و  زیرساخت ها  توسعه 
پایدار  نیز رشد  تولیدی  ارتقای واحدهای  و  احیا  می گیرد. 
تک قطبی  حالت  از  را  اقتصاد  و  می آورد  پدید  را  اقتصاد 
بهبود  پایه  بر  واگذاری ها  اگر  عبارتی  به  می کند.  خارج 
داخلی صورت  زیرساخت های  و  سیاسی–اقتصادی  فضای 
مالکیت دولت  از  ناشی  ازدست رفته  نه تنها درآمد  پذیرد، 
بیشتری  درآمدهای  انتظار  می توان  بلکه  جبران می گردد 
نیز داشت. به واقع دولت برای پوشش هزینه های خود  را 
نیازی به فروش مالکیت واحدهای اقتصادی خود ندارد و 
بر  آمدن  فائق  بر  نیز، عالوه  مدیریت  واگذاری  در صورت 
مشکالت مدیریتی درآمد و هزینه  بنگاه ها، با این رویکرد 
بیشتر بخش  برای مشارکت هرچه  را  فضا  حمایتی خود، 

خصوصی تلطیف می کند.
منبع: اتاق ایران
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کوچک سازی دولت؛ یک شعار دور از واقعیت

بهره برداری از ۲0طرح 
توسعه ای صنعت پاالیش

  
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  با  همزمان 
بیش از ۲۰ طرح شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی به ارزش تقریبی ۳۵ هزار میلیارد ریال و ۸۶۱ میلیون 

یورو به بهره برداری می رسد.
گازی  میعانات  پاالیشگاه  سوم  فاز  نفت،  وزارت  گزارش  به 
ارتقا  و  تولید  ظرفیت  افزایش  طرح  خلیج فارس،  ستاره 
از  زدایی  بندرعباس، گوگرد  نفت  پاالیشگاه  بنزین  کیفیت 
نفت گاز پاالیشگاه نفت تبریز، تامین آب مصرفی مورد نیاز 
طرح  چنین  هم  و  بهمنشیر  رودخانه  از  آبادان  پاالیشگاه 
مهمترین  از  بخشی  ماهشهر  صادراتی  بندر  ساماندهی 

طرح های آماده بهره برداری در دهه  فجر امسال هستند. 
و  ری   - کاشان   - نایین  اینچ   ۲۰ لوله  خط  ساخت  طرح 
پروژه  و  تهران   - اراک   - اهواز   - آبادان  لوله  ساخت خط 
تقطیر سوم و گاز مایع پاالیشگاه اصفهان از دیگر طرح های 
سالروز  چهلمین  با  همزمان  بهره برداری  آماده  پاالیشی 

پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی است.
پاالیشگاه  سوم  فاز  از  بهره برداری  با  گزارش،  این  برپایه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس، ۱۲ میلیون لیتر به آمار 
تولیدی  بنزین  افزوده شده و  بنزین یورو پنج کشور  تولید 
در این پاالیشگاه  هم اکنون وارد چرخه توزیع سوخت کشور 

شده است. 
نفت سفید،  تولید  لیتری  هزار  و ۱۰۰  میلیون  یک  افزایش 
لیتری نفت  گاز و ۸۴۰ مترمکعبی گاز مایع  چهار میلیون 
از دیگر دستاوردهای بهره برداری از فاز سوم این پاالیشگاه 

است.
پروژه ساخت خط لوله ۲۰ اینچ نایین - کاشان- ری به طول 
۴۳۰ کیلومتر و قطر ۲۰ اینچ در سال ۱۳۹۱ آغاز شد و با 
پاالیشگاه های  در  تولیدی  فرآورده های  آن،  از  بهره برداری 
ستاره خلیج فارس و بندرعباس و نیز فرآورده های وارداتی 

به مرکز و شمال کشور منتقل می شود.
 ۱۵۰ میزان  به  نفتی  فرآورده های  انتقال  ظرفیت  افزایش 
هزار بشکه در روز و انتقال فرآورده های وارداتی به میزان 
۲۰۰ هزار بشکه در روز از مهمترین دستاوردهای این طرح 

است. 
افزایش  منظور  به  ماهشهر  صادراتی  بندر  ساماندهی  طرح 
بازسازی  بندری کشور،  تنی ظرفیت صادراتی  میلیون   ۴۰
ماهشهر  صادراتی  بندر  در  موجود  تاسیسات  نوسازی  و 
پایانه های جهان  قبول  قابل  استانداردهای  و  برپایه   ضوابط 
واردات  برای  بندر   استثنایی  این  از  بهره گیری  هدف  با 
و  گازوئیل   ،)MTBE( اتر  بوتیل  ترشیاری  متیل  بنزین، 
گازوئیل،  گازی،  میعانات  سفید،  نفت  کوره،  نفت  صادرات 
بنزین وغیره در سال ۱۳۸۶ آغاز به کار کرد. متیل ترشیاری 
به عنوان مکمل سوخت اکسیژن دار   )MTBE( اتر بوتیل 
برای بهسوزی و باال بردن عدد اکتان در غلظت ۱۵ درصد 
منظور  به  و  سرب  اتیل  تترا  جایگزین  عنوان  به  حجمی 
آالینده های  انتشار  کاهش  نیز  و  بهتر  احتراق  به  دستیابی 
احتراق  از  حاصل  آلی  محصوالت  و  اتومبیل ها  از  خروجی 
به بنزین و گازوئیل اضافه می شود. به گزارش وزارت نفت، 
الیروبی و قابلیت پهلودهی کشتی های ۸۰ هزار تنی، ایجاد 
 ۶ بازسازی  )بانکرینگ(،  کشتی ها  سوخت گیری  تسهیالت 
سیستم های  به  جدید  اسکله های  تجهیز  و  موجود  اسکله 
کنترل پیشرفته، نوسازی و افزایش ظرفیت مخازن ذخیره، 
افزایش بازوهای بارگیری از ۳۲ به ۴۹ عدد و تغییر سیستم 
house pipe به سیستم هیدرولیکی، افزایش ذخیره سازی 
تغییر  بشکه،  میلیون  چهار  میزان  به  نفتی  فرآورده های 
سیستم  به  غیراتوماتیک  حالت  از  حریق  اطفای  سیستم 
کردن همه سیستم های  مکانیزه   و  فوم  و  آب  با  اتوماتیک 

کنترلی از مهم ترین دستاوردهای این طرح است.
طرح افزایش ظرفیت تولیدوارتقای کیفیت بنزین پاالیشگاه 
ایام  در  که  است  طرح هایی  از  دیگر  نیزیکی  عباس  بندر 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  این  می دهد.  نتیجه  فجر  دهه 
در  خودکفایی  هدف  با  کشور  پاالیش  صنعت  طرح های 
تامین بنزین مورد نیاز کشور که هزینه ریالی اجرای آن ۱۱ 
هزار و ۸۵ میلیون ریال و رقم ارزی ۳۱۳ میلیون یورو اعالم 
نفت  هیدروژنی  تصفیه  واحد  پروژه های  شامل  است،  شده 
 گاز، تصفیه نفتای سبک، ایزومریزاسیون، تصفیه گاز ترش با 
آمین، تصفیه آب ترش، بازیافت گوگرد، ساخت ۱۷ دستگاه 
مخزن استوانه ای و کروی ذخیره سازی مواد نفتی، دانه بندی 
گوگرد، تولید آب شیرین از دریا، تولید ازت صنعتی، تولید 

برق با استفاده از توربین گازی می شود.
مختلف  واحدهای  و  آغاز   ۱۳۸۶ سال  از  طرح  این  اجرای 
به  امسال  فجر  و در دهه  است  راه اندازی شده  بتدریج  آن 

بهره برداری کامل می رسد.
پروژه های تقطیر سوم و گاز مایع پاالیشگاه نفت اصفهان هم 
ازپروژه هایی است که با هدف برطرف کردن کسری خوراک 
تثبیت ظرفیت پاالیش روزانه ۳۶۰  بنزین سازی،  واحدهای 
هزار بشکه ای، بهبود فعالیت تصفیه خانه ایستگاه پمپاژ این 
پاالیشگاه با هدف صرفه جویی ۱۵۰ مترمکعب آب در ساعت 

و تامین آب شرب ۱۸ هزار نفر از سال ۱۳۹۵ آغاز شد.
،به  هم  تبریز  پاالیشگاه  نفت گاز  از  گوگردزدایی  طرح 
منظور کیفی سازی و کاهش آالینده های زیست محیطی از 
روزانه  طرح  این  اجرای  با  است،  شده  آغاز   ۹۳ اسفندماه 
در  پنج  و  چهار  یورو  استاندارد  با  نفت گاز  بشکه  هزار   ۳۰
پاالیشگاه تبریز تولید می شود. پروژه ساخت خط لوله آبادان 
هزار   ۲۴۰ روزانه  انتقال  هدف  با  تهران   - اراک   - اهواز   -
بشکه فرآورده های نفتی شامل بنزین، گازوئیل و نفت سفید 
تولیدی پاالیشگاه های آبادان، اراک و کرمانشاه برای مصارف 
و  شد.تکمیل  آغاز   ۱۳۸۹ سال  از  کشور  مرکزی  شهرهای 
بهره  برداری از این خط لوله سبب جلوگیری از تردد روزانه 
مسیر  در  نفتی  فرآورده  های  حمل  تانکر  هزار   ۲ دستکم 
شامل  طرح   ۲ قالب  در  پروژه  این  می شود.  اهواز  آبادان- 
ساخت خط لوله جدید آبادان به اهواز به قطر ۲۶ اینچ و به 
طول تقریبی ۱۳۵ کیلومتر و ساخت خط لوله جدید اراک 
به ری به قطر ۲۶ اینچ و به طول تقریبی ۲۹۰ کیلومتر و با 
بهره  گیری از ۱۵۰ نفر سرمایه انسانی از سال ۸۹ آغاز شد 

و در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

شد  شروع  زمانی  از  مشکالت   - ایران  اتاق 
که آمریکا از برجام خارج شد و حاال پابرجایی 
و دیگر کشورهای  ایران  مدیون تالش  برجام 

باقی مانده در برجام است. 
از  یکی   )SPV( اروپا  اتحادیه  مالی  سازوکار 
حفظ  و  برجام  احیای  برای  تالش ها  همین 

منافع ایران در آن است.
پایگاه خبری  با  حسین سلیمی، در گفت وگو 
آمریکا  خروج  زمان  »از  می گوید:  ایران  اتاق 
از برجام تا به امروز بخش خصوصی در کنار 
حفظ  برای  ظرفیتی  و  فرصت  هر  از  دولت 
برجام بهره گرفته و به طور مستمر در دیدار با 
هیات های تجاری اروپایی، از اهمیت مراودات 

اقتصادی کشورهای اروپایی و ایران گفته است.«
به گفته سلیمی از همان اول کشورهای اروپایی با توجه 
به این که ایران تاکید کرده ماندنش در برجام منوط به 
این است که منافعش تأمین شود به دنبال راه حلی بودند 
تجربه ای   SPV است.  راه حل ها  از همین  یکی   SPV و 
است که برای اولین بار مطرح شده و برای همین بیشتر 
نپذیرفتن  زدند.  آن سرباز  میزبانی  پذیرفتن  از  کشورها 
و  بلژیک  فرانسه،  طرف  از  مالی  سازوکار  برای  میزبانی 

اتریش در این قالب معنادار است.
بر اساس گزارش های غیررسمی، قرار است نهاد مدیریت 
کننده SPV در فرانسه تأسیس شود و یک مدیر آلمانی 
به عنوان یکی  انگلیس هم  اداره آن منصوب شود.  برای 
این شرکت  برجام، سهامدار  باقی مانده در  از کشورهای 
که  است  شرکتی  عمل  در   SPV بود.  خواهد  حقوقی 
ایران  به  بدهکار  شرکت های  میان  تسویه حساب  وظیفه 

و طلبکار از ایران را بر عهده خواهد داشت.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
کشاورزی ایران می گوید: »هنوز جزئیات و نحوه اجرایی 
شدن SPV مشخص نیست و برای همین ما نمی توانیم 
داشته  دقیقی  اظهارنظر  آن  شدن  اجرایی  روند  درباره 

باشیم و گفته های ما بر مبنای گمانه زنی ها است.«
طی هفته های اخیر، تردیدها در ایران درباره »سازوکار 
ویژه مالی« اتحادیه اروپا )SPV( افزایش یافته است. این 
است   SPV راه اندازی  در  تأخیر  دلیل  به  هم  تردیدها 
از دلسردی به خاطر تحلیل هایی که نشان  و هم ناشی 
ایران  فعاًل صادرات نفت  این مکانیسم، احتماالً  می دهد 

اروپا را مدیریت نخواهد کرد و به مبادالت کاالهای  به 
بشردوستانه محدود خواهد بود؛ مکانیسمی که از آن با 
عنوان »سازوکار ویژه مالی بشردوستانه« )H-SPV( یاد 

می شود.
 H-SPV شدن  اجرایی  چقدر  که  این  درباره  سلیمی 

به عنوان گام نخست می تواند به SPV کمک کند؟
مراودات  است  ممکن  حاضر  شرایط  »در  می گوید: 
پذیرش  مورد  الگوی  با  یا  و  اعتباری  یا  تهاتر  به صورت 
با  سرمایه ای  کاالی  واردات  شود.  انجام  طرفین  دیگر 
از  هم  حاضر  شرایط  در  ما  البته  است.  رو  روبه  مشکل 
کاالهای بشردوستانه استفاده می کنیم و گفته می شود 
گام  این  در  باید  ولی  نیست.  تحریم  دارو  و  غذا  که 
دستگاه ها، تکنولوژی ها و مواد اولیه ای که در حوزه غذا 
و دارو مورد استفاده قرار می گیرد هم مورد گفت وگو و 

مذاکره باشد.«
سلیمی درمورداین که آیا ممکن است آمریکا در مسیر 
بیاورد؟ پاسخ  وجود  به  را  H-SPV مشکالتی  و   SPV
سه  و  اروپا  اتحادیه  پیشنهاد  منتظر  »آمریکا  می دهد: 
کشور بزرگ اروپایی در قبال سازوکار مالی اتحادیه اروپا 
با ایران است. اگر متوجه باشد که این سازوکار به دنبال 
مانع تراشی  آن  برابر  در  حتماً  تحریم هاست  زدن  دور 

می کند.«
اروپایی  بانک های  دیگر  مساله  »البته  می دهد:  ادامه  او 
است. اگر آن ها فکر کنند که این همکاری درنهایت آن ها 
باز  سر  همکاری  از  می کند،  مواجه  باالیی  ریسک  با  را 

می زنند.«
او می گوید: »نوع واکنش وزارت خزانه داری آمریکا هم در 

برابر SPV مهم است. باید کشورهای اروپایی 
بتوانند   SPV و  اروپا   اتحادیه  آن  و در رأس 
تعامل خود را از طریق گفت وگو با اوفک حفظ 
اتحادیه  که  بود  افتاده  اتفاق  هم  قباًل  کنند. 
ایران نظر  به  اروپا برای اخذ مجوز صدور کاال 

موافق اوفک را جلب کرده بود.«
آن  نیازمند   SPV موفقیت  معتقدند  برخی 
وارده  و  صادرکننده  شرکت های  که  است 
اروپاوارداین  اتحادیه  و  ایران  طرف  از  کننده 
استفاده  فرصت  سازوکارشوندوبخواهندازاین 

کنند.
اگر  واقعی  سلیمی می گوید: »بخش خصوصی 
شاید  بود  فعال  هم  گذشته  در  امروز  به اندازه 

اثرات و ابعاد تحریم ایران تا به این اندازه نبود.«
برای  عمل  در  مالی  ویژه  سازوکار  سلیمی،  گفته  به 
و  ایرانی  بنگاه های کوچک و متوسط  تا  تدوین شده  این 
بخش  عمل  در  ولی  باشند  داشته  تعامل  باهم  اروپایی 

خصوصی ایران با مشکالتی مواجه است.
او ادامه می دهد: »این مشکالت بیشتر به شرایط داخلی 
ایران برمی گردد. دخالت دولت در اقتصاد و تنگ شدن 
عرصه فعالیت بر بخش خصوصی مانع بزرگی بر سر راه 
بخش خصوصی است. مساله دوم موانع و مشکالت ارزی 

است.«
او معتقد است: »دولت باید زمینه فعالیت بخش خصوصی 

و فعالیت کارپردازهای ارزی را فراهم کند. 
در گذشته همین کارپردازها فرصت خوبی برای فعالیت 
بخش خصوصی و صادرکننده ها بودند. ولی در شرایط 
خارج  بانک های  با  آن ها  ارتباط  و  فعالیت  زمینه  حاضر 

قطع  شده است.«
بانک هایی  که  کنیم  کاری  نباید  »ما  می گوید:  سلیمی 
تحریم  که  مالی  موسسه  هر  یا  خاورمیانه  بانک  مثل 
نیست مشمول ریسک باال شود. باید دولت جلوی برخی 
از  را  فرصت ها  این  تا  بگیرد  را  ریسک پذیر  اقدامات  از 

دست ندهیم.«
او موفقیت SPV را در این می داند که صنایع و بنگاه های 
کوچک و متوسط بتوانند با همتای اروپایی خود تعامل 
کنند و باید جلوی هر نوع مانع تراشی گرفته شود؛ اقدامی 
که به همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادها 

نیاز دارد.

موفقیت SPV، به استقبال بخش خصوصی در ایران و اروپا 
 وابسته است

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

دورخیز برای کسب جایزه 
اسکار ۲019

تهیه کننده فیلم »کتاب سبز« در جشنواره »جوایز 
را  مراسم  این  فیلم  بهترین  جایزه  کنندگان«  تهیه  صنفی 
از آن خود کرد و احتمال دارد جایزه اسکار ۲۰۱۹ را هم 
بگیرد. به گزارش ورایتی، فیلم سینمایی »کتاب سبز« که در 
جشنواره های بسیاری از جمله »گلدن گلوب« برنده بهترین 
فیلم و نقش مکمل مرد و هم چنین نامزد بهترین بازیگر 
مرد شده بود، در جشنواره »جوایز صنفی تهیه کنندگان« 
»ستاره ای  فیلم های  مانند  شایسته ای  رقیبان  حضور  با 
این  جایزه   برنده  »سوگلی«  و  »معاون«  می شود«،  متولد 
جشنواره شد. این جشنواره در حدود ۸۲۰۰ عضو دارد.از 
نکات جالب این جشنواره این است که از ۲۹ نامزدی که 
درتاریخ این جشنواره جایزه گرفته اند، ۲۰ فیلم در همان 
سال، جایزه اسکار را دریافت کرده اند. فیلم »شکل آب« از 
جمله فیلم هایی است که سال گذشته جایزه بهترین فیلم 
اسکار را گرفته بود. پیتر فارلی، تهیه کننده فیلم »کتاب 
سبز«، به نمایندگی از دیگر تهیه کنندگان این فیلم جایزه 
را دریافت کرد و در این جشنواره اعالم کرد: »من به این 
جوایز نیازی ندارم! اما باز هم خیلی از شما بابت این جایزه 
ممنونم.« از صحبت های این تهیه کننده این طور برداشت 
می شود که آن ها این فیلم را برای دریافت جایزه در اسکار 
آماده کرده اند. ماهرشاال علی، بازیگر درخشان این فیلم با 
دریافت  برای  زیادی  شانس  گلوب،  گلدن  جایزه  دریافت 

جایزه در اسکار امسال را دارد.

یادداشت


