
 ايران براي تقويت اقتص�اد و جذب ارز 
خارجي ظرفيت هاي مغفول و بالاستفاده 
زيادي دارد. اين ظرفيت ها در ارتباط با 
كشورهاي ثروتمند و مهمي كه در اطراف 
و اكناف ايران هستند آنقدر زياد و متعدد 
است كه بي اعتنايي به آنها در سال هاي 
اخير حتي تعجب فعاالن اين كشورها را 
نيز موجب شده است. لغو ويزاي روسيه 
براي سفر ايرانيان كه به عنوان رفع يك 
مانع مطرح بوده صرفاً يكي از اقداماتي 
اس�ت كه مي تواند آغاز ي�ك راه براي 
تقويت در زمينه ها و ابعاد مختلف باشد؛ 
موضوعي كه جنبه هاي مختلف فرهنگي 
و اقتصادي را پوشش مي دهد و از زواياي 
مختلفي براي ايران راهگشا خواهد بود.  
خبر اين اس��ت كه ويزاي ايران و روس��يه 
به زودي لغو مي ش��ود، اين موضوع از زبان 
وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي اعالم شده اس��ت. طبق گفته هاي 
وزير همزمان پروژه حضور در بازار روسيه 
را به يكي از شركت هاي تابعه سپرده ايم تا 
درآمد حاصل از لغو رواديد را براي تبليغ و 

معرفي ايران در روسيه خرج كند. 
    امضاي تفاهمنامه تا آخر سال 

ايس��نا در اينباره گزارش مي ده��د: ايران 
و روس��يه از س��ال ۱۳۹۳ مي خواس��تند 
رواديدشان را لغو كنند؛ اين آمادگي از سوي 
ايران بيشتر بود و اداره فدرال گردشگري 
روسيه آن را جدي پيگيري كرد تا اين كه 
در سال ۱۳۹۴ تفاهمنامه تسهيل اعطاي 
روادي��د مي��ان وزراي خارجه دو كش��ور 
امضا و در ادام��ه آن پروس��ه دريافت ويزا 
كوتاه تر ش��د.  پس از اين اقدام سفير ايران 
در روس��يه گزارش كرد س��فر شهروندان 
ايراني ۱۱۵درصد و س��فر اتب��اع روس به 
ايران ۴۰ درصد رش��د كرد.  گام بعدي دو 
كشور، لغو رواديد براي گروه هاي توريستي 
بود؛ پيش��نهادي كه از س��وي روس ها در 
سال ۱۳۹۵ مطرح شد و در آذرماه همان 
س��ال موافقتنام��ه اي با عنوان تس��هيل 
رواديد گردشگران گروهي ايران و روسيه 

به پاراف مديران كل كنس��ولي دو كشور 
رسيد. هرچند مفاد آن تا امروز اجرا نشده 
است. حاال علي اصغر مونسان، وزير ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خبر 
داده تا آخر سال تفاهمنامه اجرايي آن را به 
امضا مي رساند.  او گفته است: حذف رواديد 
با كشورهاي هدف كه منافع كشور را تأمين 
مي كنند از برنامه هاي اين وزارتخانه است. 

    تبليغ ايران در روسيه 
چن��د وقت پي��ش هم خش��ايار نيك��زاد، 
مديرعامل ش��ركت مادر تخصصي توسعه 
ايرانگ��ردي و جهانگردي در يك نشس��ت 
خبري با تكرار اين كه ويزاي گروهي ايران و 
روسيه به زودي لغو مي شود، گفت: »توافقي 
شده است و دس��تورالعملي وجود دارد كه 
مطابق آن براي تورهاي ورودي باالي پنج نفر 
از اتباع روسيه رواديد ايران لغو شود. از اين 
طريق درآمدي حاصل مي شود كه شركت 
مادر تخصصي موظف است آن را براي تبليغ 

ايران در كشور روسيه خرج كند.« 
وي در گفت وگ��وي ت��ازه اي ب��ه تش��ريح 
جزئيات اين طرح پرداخت و يادآور شد: »ما 
مي خواهيم ايران را در روس��يه تبليغ كنيم. 
متأسفانه وجهه و تصويري كه از ايران نشان 
داده شده است به ۵۰ سال پيش برمي گردد. 
گروه تبليغاتي حرفه اي روي موضوع روسيه 
كار مي كند. البته بايد مناب��ع مالي ايده ها و 
پروژه هاي تبليغاتي را مشخص كنيم. محل 
تأمين اين منابع، درآمدي اس��ت كه از لغو 
رواديد گروهي به دس��ت مي آي��د.«  نيكزاد 
براي روشن شدن موضوع به طور مثال گفت: 
»سفارت روسيه در ازاي رواديد از هر مسافر 
ايراني حدود ۱۲۰ دالر مي گيرد )در وب سايت 
سفارت روسيه قيمت ويزاي يك بار تردد ۸۰ 
دالر و نوع فوري۱۶۰ دالر درج شده است(، با 
لغو رواديد اين هزينه منتفي مي شود اما اگر 
ما از هر مسافر روسيه ۱۱۹ دالر بگيريم هم 
هزينه هاي تبليغ تأمين شده است و هم يك 

دالر به نفع مردم كار كرده ايم.« 
وي ادامه داد: »در جريان اين طرح آژانس ها 
را به سه دسته تقس��يم كرده ايم؛ گروهي 

كه فقط گردش��گر خارجي به اي��ران وارد 
مي كند ي��ا ورودي كار اس��ت، گروهي كه 
فقط گردش��گر از كش��ور خارج مي كند 
)خروجي كار( و دسته اي كه هم گردشگر 
وارد مي كند و هم مجري تور خروجي است. 
پيش بيني شده است از آژانس هاي خروجي 
 كار به ازاي هر نفر مسافر ايراني كه به روسيه 
مي فرستد ۳۰ دالر و از آژانسي كه همزمان 
تور خروج��ي و ورودي دارد به ازاي هر نفر 
مسافر خروجي به مقصد روسيه ۱۵ دالر 
گرفته شود.«  نيكزاد يادآور شد: »البته آن 
عدد ۳۰ تا ۱۵ دالر هنوز قطعي نشده است. 
بايد براساس برآوردي كه از هزينه تبليغات 
در اين كشور داريم مبلغي را تعريف كنيم و 
تعداد مسافران را درنظر بگيريم، چون سال 

گذشته اين آمار كم شد.« 
مديرعامل شركت مادر تخصصي توسعه 
ايرانگردي و جهانگردي افزود: »بررسي هاي 
اوليه در روس��يه انجام شده است، حساب 
مستقلي ايجاد مي ش��ود و درآمد حاصله 
براي تبليغ و معرفي ايران در روسيه مصرف 
خواهد شد.«  وي در پاسخ به اين پرسش كه 
هزينه اوليه براي تبليغات و معرفي ايران در 
روسيه چقدر برآورد يا تخمين شده است؟ 
اظهار كرد: »حضور ذهن ندارم. قيمت هاي 
مختلفي استخراج ش��ده است و مشاوران 
درحال كار روي آن هس��تند. البته از حاال 
نمي توان هزينه اي را معين كند. بررسي ها 
نشان مي دهد ۲۰ هزار نفر به روسيه رفته اند. 

اين عدد مالك محاسبه ماست.« 
    يك سياست تشويقی 

مديرعامل ش��ركت مادرتخصصي توسعه 
ايرانگردي و جهانگردي در پاسخ به اين سؤال 
كه پيش از برنامه ريزي ب��راي درآمدزايي 
از محل لغو رواديد آيا درباره س��ليقه و نياز 
گردش��گران روس��يه مطالعه يا مشخص 
شده ايران كش��ور جذابي براي آنهاست و 
چه جامعه هدفي از گردشگران اين كشور 
را مي توان جذب كرد؟ گف��ت: »مطالعات 
ما نش��ان مي دهد توريس��ت هاي روس به 
اسكي، كوه و س��واحل آفتابي عالقمندند. 

اين مطالعات را شركت هاي تبليغاتي انجام 
داده اند و س��وابق موجود نيز اي��ن نتايج را 
تأييد مي كند. پيست هاي اسكي ايران در 
دنيا منحصر به فرد هستند. پيست اسكي 
ديزين نزديك ترين پيست به پايتخت بوده و 
مرتفع ترين هتل در آن مستقر شده است.« 
مديرعامل ش��ركت مادر تخصصي توسعه 
ايرانگ��ردي و جهانگردي در پاس��خ به اين 
يادآوري كه در گذشته ايران براساس همين 
مطالعات وارد بازار روس��يه شد اما موفقيت 
زيادي را در جذب گردشگر به دست نياورد، 
از طرفي روس ها اذعان كرده اند سواحل ايران 
مطابق با سليقه آنها نيست يا در بخش هايي 
از آن كشور پيست هايي به مراتب مجهزتر و 
ارزان تر از ايران وجود دارد، گفت: »اين بازار 
باز هم بررسي و مطالعه مي شود. بايد روي 
ظرفيت هاي كشور تبليغ و مخاطب جذب 
كنيم.«  نيكزاد درباره اين كه آيا از طرح هاي 
مشابه قبلي كه براي بازار گردشگري روسيه 
تعريف ش��ده اس��ت اطالع دارد، گفت: »از 
طرح هاي مشابه خبر ندارم. مي دانم آژانس ها 
براي ويزا ۱۲۰ دالر مي دهند كه در صورت 
اجراي اين طرح حدود ۹۰ دالر از آن كسر و به 
نفع شان مي شود.«  وي در پاسخ به اين سؤال 
كه به نظر مي آيد قرار است مردم براي سفر به 
روسيه ماليات تحميلي پرداخت كنند،  چون 
به هر حال آژانس ها اين مبلغ را روي نرخ سفر 
محاسبه و از مردم دريافت مي كنند، اظهار 
كرد: »ما از آژانس ه��ا اين پول را مي گيريم. 
باالخره م��ردم مي روند كه پول ش��ان را در 
كش��وري ديگر خرج كنند. توجه كنيد كه 
مسافر روسيه همين حاال حدود ۱۲۰ دالر 
بابت ويزا مي پردازد و اگر لغو شود ۹۰ دالر به 
نفعش تمام شده است. در واقع اين اقدام يك 

سياست تشويقي به حساب مي آيد.« 
وي درب��اره تأمين منابع مال��ي اين طرح 
تبليغي از محل بودجه ش��ركت توس��عه 
ايرانگردي و جهانگردي ي��ا وزارت ميراث 
فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي 
بيان كرد: »ما بودجه اي با عنوان تبليغات 
گردش��گري نداريم، اگر چنين اعتباري از 
وزارتخانه مي رسيد يا از قبل تعريف شده بود 

چنين طرحي را اجرا نمي كرديم.« 
مديرعامل شركت مادر تخصصي توسعه 
ايرانگ��ردي و جهانگردي با بي��ان اين كه 
دغدغه اصل��ي در جريان اين طرح تعريف 
مسير درست براي هزينه كرد درآمد حاصل 
شده از محل لغو رواديد است، گفت: »حتماً 
محل مصرف هزينه و بيالن آن را ش��فاف 
اعالم مي كنيم. اگر اين طرح درست اجرا 
ش��ود به نحوي كه ۲۰ درصد گردشگران 
روسيه را جذب كنيم، يقيناً بازتاب و رشد 
مثبتي براي صنعت گردشگري كشورمان 
خواهد داشت.«  نيكزاد افزود: »نفوذ به بازار 
گردشگري روسيه دستور مستقيم آقاي 
مونسان، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي است. تكليف كردند و ما بايد 
حتماً در روسيه انجام دهيم. دستورالعمل 
اجرايي اين طرح تهيه شده و نظر سايرين 
هم دريافت شده است. احتماالً اين سياست 
را با عمان و چين )كه ايران با آنها لغو رواديد 

شده است( نيز پيش ببريم.« 
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انجم�ن بازيگ�ران امري�كا ضم�ن انتخ�اب فيل�م 
»ان�گل« به عن�وان بهترين گ�روه بازيگ�ران، ديگر 
جوايز خ�ود را به خواكين فينيكس، رن�ه زلوگر، برد 
پي�ت و ل�ورا درن داد و از رابرت دني�رو تجليل كرد. 
به گزارش مهر به نقل از ورايتي، بيست وشش��مين دوره 
مراسم اهداي جوايز انجمن بازيگران سينما )SAG( در 
حالي برگزار شد كه براي نخستين بار يك فيلم خارجي زبان 
را به عنوان برنده جايزه اصلي خود برگزيد.  »انگل« در حالي 
جايزه بهترين گروه بازيگران فيلم سينمايي را از آن خود 
كرد كه »تاج« نت فليكس نيز بهترين سريال درام تلويزيوني 

و خانم »ميزل شگفت انگيز« بهترين كمدي تلويزيوني شد.  
»انگل« در كنار رقبايي چون »ايرلندي«، »روزي روزگاري 
در هاليوود«، »جوجو خرگوش« و »بامب شل« برنده جايزه 
اصلي شد و »خانم ميزل شگفت انگيز« پيروزي خود را با 
پشت سرگذاشتن سريال موفقي چون »فلي بگ« به دست 
آورد.  فيل��م موفق »پارازيت« يا »ان��گل« با فروش ۱۴۰ 
ميليون دالري در باكس آفيس جهاني خود يكي از رقباي 
بزرگ فصل جوايز امسال بوده است. اين در حالي است كه 
فيلم موفقي چون »۱۹۱۷« كه ديروز جايزه بهترين فيلم 
انجمن تهيه كنندگان را دريافت كرد، اصاًل براي كس��ب 

جايزه اصلي انجمن بازيگران نامزد هم نشده بود.  رنه زلوگر 
نيز براي بازي در سال هاي آخر زندگي نقش جودي گارلند 
در فيلم »جودي« جايزه بهترين بازيگر زن نقش اصلي را 
گرفت. او در اين فيلم بسياري از ترانه هاي اين شخصيت 
را نيز خوانده است. لورا درن نيز از فيلم »داستان ازدواج« 
موفق به كسب جايزه بهترين بازيگر زن نقش مكمل شد. او 
در نقش يك وكيل طالق در اين فيلم ظاهر شده است. وي 
از بروس درن و دايان الد تشكر كرد و گفت اگر آنها نبودند، 
اينجا نمي بود. در اين مراس��م جايزه يك عمر دستاورد 

انجمن بازيگران به رابرت دنيرو اهدا شد. 

ويزايسفرايرانيانبهروسيهبهزوديلغوميشود
   مليكا گل محمديلغو ويزاي روسيه را بايد گامي براي تسهيل و توسعه گردشگري ايران با كشورهاي دوست و همسايه قلمداد كرد

نمايش »كر« به كارگرداني و نويس��ندگي 
فريدون واليي با بازي رض��ا جهاني، مريم 
برومند، عادل عزيزنژاد، الهه نادري و صفورا 
خوش طينت يكي از دهها نمايشي است كه 
در حال حاضر بر صحنه تئات��ر تهران اجرا 
مي رود، با اين تفاوت كه نمايش��ي است با 
اشاره به ابعاد اجتماعي و روانشناختي يكي 

از معضالت حال حاضر جامعه بشري. 
اين نمايش قابي از سرمازدگي زندگي انسان 
معاصر، خودبيني و تك بعدي ش��دنش را 
در ۷۵ دقيقه مقابل دي��دگان ما به تصوير 
مي كشد.  نمايش »كر« يكي از پررنگ ترين 
معضالت اجتماعي روزگار ما يعني»كري« 
را با ظرافت خاصي در عين روشني و وضوح 
جلوي ديدگان مخاطب به تصوير مي كشد.  
با تماش��اي اين اثر ناخودآگاه به ياد رمان 
نمادين »كوري« ژوزه ساراماگو مي افتيم 
كه يك ش��هر دچار ك��وري ش��ده اند و در 
حقيقت بيماري آنها يك نابينايي ذهني و 
نگرشي است.  در نمايش واليي نيز شاهد 
همه گيري ويروسي به نام كري در خانواده 
كه بُعِد كوچكتري از جامعه است، هستيم.  
نمايش »كر« بازگويي اس��ت از رد و بدلي 
ديالوگ ه��اي روزمره ما با ه��م بدون آنكه 
حتي شنيده ش��وند. ما بعد از مدتي عادت 
مي كنيم به اين كنار ه��م زندگي كردن ها 
ب��دون ديدن يكديگ��ر، به ح��رف زدن ها 

بدون شنيدن صداي يكديگر. ماحصل اين 
نشنيدن ها هم چيزي جز سردي در روابط و 
شكل گيري فاصله ها نيست. فريدون واليي 
با به كارگي��ري نماده��اي مختلفي چون 
صداي زوزه باد در س��ير نمايش اين حس 
را به ما منتقل مي كند. بادي كه بدون آنكه 
ديده شود مي وزد و در پس اين وزيدن تمام 
گفت وگوهاي ميان ما و عزيزاِن زندگي مان 
كه شكل گرفته ، اما شنيده نشده است را با 
خود مي برد. عمر آدمي همچو باد مي گذرد، 
زماني به خود مي آييم كه باِد جاري در لحظه 
لحظه زندگي مان تمام خاطرات و انسان هاي 
با ارزش عمرمان را با خود همسفر كرده و 
تازه آن زمان است كه از اين خواب طوالني و 

كري بيدار مي شويم.  فريدون واليي در اين 
نمايشنامه به ما انسان هاي ماشيني يادآوري 
مي كند كه اين كري مادرزادي نيست، اتفاقاًً 
هرآنچه كه بخواهيم را خيلي خوب مي بينيم 
و مي ش��نويم. ممكن اس��ت درعين توجه 
و ديدِن تماِم اتفاقات ب��ا ارزش و بي ارزش 
محيطِ اجتم��اع در خانواده خود نس��بت 
به عميق ترين مش��كالت و احساسات هم 
بي توجه باشيم. او مي گويد انسان مدرنيسم 
دچار كري و كوري خودخواسته شده است.  
چرا ما براي شنيدن و همدردي نسبت به 
گرفتاري هاي يكديگ��ر مقاومت و انتخاب 

مي كنيم كر باشيم؟ 
فريدون واليي نقِش پررنگ فضاي مجازي 

در ع��دم اجتماع پذي��ري، فردگراي��ي و از 
دس��ت دادن حس همدردي و ب��ه عبارتي 
مبدل شدن انسان به روبات را بيان مي كند 
و به نوعي فضاي مج��ازي را به ميز محاكمه 
مي كشاند.  ماهيت انساني به گونه اي است 
كه نياز به محبت كردن، محبت ديدن و توجه 
در سرشتش گنجانده شده اس��ت، ولي در 
فضاي تصنعي دنياي مجازي تمام اين موارد 
به صورت غيرواقعي ابراز مي شود كه چيزي 
جز گول خوردن و باز ماندن از زندگي و عدم 
ابراز وجود در دنياي واقعي را در برندارد. اين 
اتفاق باعث شده است در گذش��ته و آينده 
سير كنيم و حال را از دست بدهيم.  انساني 
كه داراي روح و احساس��ات و عواطف است 
در مواجهه با ي��ك فضاي تصنعي نمي تواند 
با محيط همخوان شود و در نتيجه متحمل 
آسيب هاي روحي و اجتماعي مي شود.  اين 
انساِن بي روح زل مي زند اما نمي بيند، صحبت 
مي كند اما انگار بادي در گوشش در جريان 
است كه مانع شنيدن مي شود، حال نه بريدِن 
گوشي كه نمي شنود جايز است نه داد زدن 
در آن، تنها بايد پرده اي كه دنياي بي رحم و 
ماشيني بر چشم و گوش افكنده است را فرو 
افكند و واقعيت ها را آنگونه كه هست ديد و 
شنيد.  نمايش »كر« از ۸ دي ماه اجراي عموم 
خود را آغاز كرده اس��ت و تا ۷ بهمن ماه در 
سالن سايه تئاتر شهر هر روز ساعت ۱۷:۳۰ 

روي صحنه مي رود. 

محاكمه فضاي مجازي در صحنه نمايش
نگاهي به نمايش »كر« به كارگرداني فريدون واليي كه اين روزها مهمان تئاتر شهر است

در بيست  وششمين دوره مراسم اهداي جوايز انجمن بازيگران سينمای امريكا اتفاق افتاد

تاريخ سازي »انگل« در شب تجليل از دنيرو

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398

م الف: 839/ رئیس  ثبت اسناد و امالك شهرستان سرباز
سید حمیدرضا نظامی
تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/11/1 نوبت دوم 1398/12/1

دراجــراي مــواد 11 و 12 قانــون ثبــت و مــاده 59 آئیــن نامــه قانــون ثبــت اســامی اشــخاصی کــه نســبت بــه امــالك آنهــا پذیــرش ثبــت بــه عمــل آمــده و 
همچنیــن پرونده هایــی کــه در اجــراي قانــون تعییــن تکلیــف پذیــرش درخواســت ثبــت گردیــده اســت بــه شــرح ذیــل جهــت اطــالع عمــوم آگهــی می شــود.

ایجاد شـایعه پیرامون نهادهاي مالی کشـور 
مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه از دیر باز 
است که شایعات گوناگونی چون ورشکستگی 
بانک هـا، هک شـدن حسـاب هاي بانکـی، 
محدود سـازي دسـتیابی سـپرده گذاران به 
سپرده هایشان، سرك کشـی به حساب هاي 
بانکی براي اخذ مالیات، قرار گرفتن ایران در 
لیست سـیاه FATF متوجه بخش هاي مالی 
چون بانـک می باشـد و زمان نشـان داده که 
هیچ یک از این شایعه ها صحت نداشته است و 
نشر این شایعه ها یا شیطنتی فیک بوده است 
یا اینکه از سوي دشمنان طراحی شده است.
رئیس کل بانک مرکزي در صفحه فضاي مجازي 
ــانه ها، در مورد مطالب کذبی  ــت: رس خود نوش
ــب در فضاي مجازي  ــه نقل از اینجان که کراراً ب
می چرخد، سؤال می کنند، پاسخ مشترك بنده 
به سؤاالت این بوده است که: این شایعات نشانگر 
موفقیت تالش هاي بانک مرکزي در خنثی کردن 
ــازار پول و ارز و  تالش عوامل برهم زننده ثبات ب

اقتصاد کشورمان است. 
ــته باشیم که هدف   شاید در کشور بانکی نداش
ــاي مجازي و  ــال در فض ــایعه پراکن هاي فع ش
ــایعه ها و اخبار  ــند و ش حقیقی قرار نگرفته باش
فیکی چون ورشکستگی بانک ها آنقدر طی دهها 
سال گذشته تکرار شده است که امروزه مردم به 
ــایعه ها عبور می کنند، اما  سادگی از کنار این ش
ــایعه پراکن ها در رابطه با بانک هاي کشور که  ش
دانش و آگاهی سطحی هم در رابطه با وضعیت 
ــور و بافت خاص اقتصاد ایران و  بانک هاي کش
سیاست هاي پولی و مالی ندارند، هر چند وقت 
ــا بلکه به  ــوند ت یکبار به طور مجدد فعال می ش

اهداف خود برسند. 
ــایعه و اخبار دروغین  این بار تولید کنندگان ش
خود رئیس کل بانک مرکزي را هدف قرار داده اند 
تا بلکه بتوانند بدین واسطه دستاوردي براي خود 
ــت و پا کنند، غافل از آنکه همزمان با توسعه  دس
فضاي مجازي در کشور، سطح آگاهی مردم هم 
آنقدر رشد می یابد که اخبار نظام مالی کشور را 

از مراجع معتبر و رسمی یا اشخاص نزدیک مورد 
وثوق جست وجو کنند. 

  کذابان به جاى همتى حرف مى زنند
در همین راستا عبدالناصر همتی در فضاي مجازي 
نوشت: «رسانه ها، در مورد مطالب کذبی که کراراً 
ــب در فضاي مجازي می چرخد،  به نقل از اینجان
سؤال می کنند، مطالبی نظیر: اگر مجبور بشویم، 
سپرده هاي مردم را بلوکه می کنیم! یا قرار است 
از سپرده هاي مردم در بانک هاي کشور خمس و 
ــخ مشترك بنده به سؤاالت  زکات برداریم؟! پاس
این بوده است که این شایعات نشانگر استیصال 
آنها و موفقیت تالش هاي بانک مرکزي در خنثی 
کردن تالش عوامل برهم زننده ثبات بازار پول و 

ارز و اقتصاد کشورمان است.» 
رئیس بانک مرکزي تصریح کرد: «مردم اطمینان 
ــند که بانک مرکزي محکم و استوار،  داشته باش
ــات بخش خود را  ــت هاي پولی و ارزي ثب سیاس

پیش می برد.» 
این سخنان رئیس کل بانک مرکزي در شرایطی 

مطرح می شود که طی هفته هاي اخیر و در آذر 
ــد بهاي ارز و فعال شدن مجدد  ماه به دنبال رش
ــایعه پراکن ها، بانک مرکزي در  سفته بازان و ش
یک روز چنان در بازار قدرت نمایی کرد که بهاي 
ــقوط  ــاره بیش از یک هزار تومان س ارز به یکب
ــتی در  ــقوط همتی پس آزاد کرد و بعد از این س
ــت، مبنی بر آنکه مردم  اینستاگرام خود گذاش
ــزي را در بازار  ــفته بازان قدرت بانک مرک و س
ارز دست کم نگیرند و دارایی خود را در معرض 

ریسک بانک ارز قرار ندهند. 
مداخله قابل مالحظه بانک مرکزي در نیمه دوم 
ــوك آور بود که  ــاه 98 در بازار ارز چنان ش آذر م
بازار تقریباً از آن تاریخ تا کنون روند کم نوسانی 
ــیاري از  ــت، در این میان بس ــه کرده اس را تجرب
کارشناسان اقتصادي معتقدند که مداخله بانک 
ــیار  ــان هاي آذرماه بازار ارز بس مرکزي در نوس
ــاالن با هویت  ــده زیادي از فع بجا بود؛ چراکه ع
نامشخص در توییتر و فضاي مجازي در روزهاي 
ماقبل از مداخله بانک مرکزي شایعات فراوانی را 
ــزي در کنترل بخش  پیرامون ناتوانی بانک مرک
پولی و ارزي کشور مطرح کرده بودند که نیاز بود 
ــود در بازار به  بار دیگر بانک مرکزي با حضور خ

شکل عملی شایعات را تکذیب کند. 
ــایعه پراکنان با دست گرفتن  به نظر می رسد ش
برخی از متغیرهاي پولی کالن و صورت هاي مالی 
بانک ها در تالش هستند زمینه ساز نگرانی در بین 
سپرده گذاران و سهامداران بانک ها شوند یا اینکه 
جریان نقدینگی را به بازار دلخواه هدایت کنند، اما 
در واکنش به این اشخاص باید گفت که نظام مالی 
ــاي متعدد و  ــوري صاحب ابزاره و پولی هر کش
متنوعی است که مدیران و تصمیم گیران از طریق 
ــت هاي صحیح پولی و مالی می توانند هر  سیاس
ــن وضعیت را کنترل  وضعیتی حتی بحرانی تری
ــور  کنند، حال بماند که وضعیت نظام مالی کش
ایران به مراتب از بسیاري از کشورها بهتر است و 

ظرفیت هاي کالنی براي توسعه دارد. 
ــور اعم  ــد نظام مالی کش در پایان به نظر می رس
ــرمایه و بیمه باید بیش از پیش  از بخش پول، س
ــازي و اطالع رسانی پیوسته  در راستاي شفاف س
فعالیت کنند تا از این رهگذر مجالی براي جوالن 
ــازان باقی نماند هر چند مردم در  دادن شایعه س
حوزه استفاده از فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطاتی 
و فضاي مجازي به این بلوغ رسیده اند که هر خبري 
را نمی توان در چنین فضایی صحیح پنداشت و باید 

اخبار را از مراجع رسمی دنبال کرد.
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فعالیت شایعه سازان و دروغ پردازان علیه بانک  مرکزى! 
 همتی در واکنش به اخبار کذبى که مدعى شده اند بانک مرکزى مى خواهد از سپرده هاى مردم خمس و زکات بردارد،
گفت که مطالب کذب شایعه سازان نشانه استیصال آنها و موفقیت بانک مرکزى در ثبات بازار ارز و پول است

 واردات گندموحید حاجى پور
با وجود تولید داخلى

عضو کمیسیون کشاورزي گفت: تصمیم اشـتباه دولت و شوراي 
اقتصـاد در تعیین نـرخ خرید تضمینـی گندم به رغم برداشـت 
13 میلیـون تنی، کشـور را بـه واردکننـده تبدیل کرده اسـت. 
جالل محمودزاده در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص آغاز واردات یک 
میلیون تن گندم از کشورهاي روسیه و آلمان گفت: در زمینه واردات 
گندم در درجه اول دولت و سپس شوراي اقتصاد را مقصر می دانم، در 
ــته با توجه به میزان تولید گندم امکان صادرات این  سال زراعی گذش

محصول استراتژیک نیز وجود داشت. 
این نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمی با تأکید بر اینکه محصول 
ــمت  ــاورزان یا در انبارهاي آنها باقی مانده و به س گندم تولیدي کش
دامداري ها هدایت می شود یا از مرزهاي کشور به صورت قاچاق خارج 
ــوراي اقتصاد با تعیین قیمت پایین  شده است، عنوان کرد: دولت و ش
خرید تضمینی گندم باعث شدند تا گندم در سه مسیر از چرخه مصرف 

خارج شود. 
ــا قیمت هر کیلوگرم  ــت به جاي واردات گندم ب وي با بیان اینکه دول
ــی از این میزان اعتبار را در اختیار  4 هزار تا 4 هزار 500 تومان بخش
ــود، تصریح کرد: دولت  ــاورزان قرار می  داد تا مجبور به واردات نش کش
در سال زراعی جاري نیز با قیمت خرید تضمینی 2 هزار و 200 گندم 
ــود و براي تأمین نیاز داخلی باید اقدام به  ــکل می ش مجدداً دچار مش

واردات این محصول استراتژیک کند. 
........................................................................................................................

 جزئیات صادرات ایران به عراق 
پس از ناآرامی ها

رئیـس اتـاق مشـترك ایـران و عراق بـا تأکیـد بر اینکـه جاي 
نگرانـی بـراي وضعیت تجـارت ایـران و عـراق نیسـت، گفت: 
ایـن وضعیـت گذراسـت،اما باید بـراي توسـعه روابـط تجاري 
بـه سـرمایه گذاري مشـترك بیـن دو کشـور توجـه شـود. 
ــه صادرات 13  ــاره ب ــحاق در گفت وگو با «فارس» با اش یحیی آل اس
ــالوه بر این،  ــته افزود: ع ــال گذش میلیارد دالري ایران به عراق در س
ــراق حتماً  ــن ایران و ع ــارت 20 میلیارد دالري بی ــذاري تج هدف گ
امکان پذیر و دست یافتنی است. در حال حاضر اگرچه میزان صادرات ما 
به جنوب عراق کاهش یافته، اما میزان صادرات ایران به اقلیم کردستان 

عراق افزایش یافته است. 
آل اسحاق با اشاره به اهمیت صادرات به کشور عراق بیان داشت: سال 
گذشته ایران 13 میلیارد دالر به عراق صادرات داشته، در شش ماهه 
ابتداي امسال میزان صادرات ما به عراق به ارزش 5 میلیارد دالر و در 
9 ماهه ابتداي امسال میزان صادرات ما به این کشور بیش از 8 میلیارد 

دالر برآورد می شود. 
ــور  ــت که میزان صادرات ایران به 18 کش وي افزود: این در حالی اس
اروپایی در سال گذشته فقط 470 میلیون دالر بوده است. آل اسحاق با 
بیان اینکه تا 15 سال آینده بازار عراق یکی از بزرگ ترین بازارها براي 
ایران به شمار می رود، گفت: این کشور داراي 46 میلیون نفر جمعیت 

است و بنابراین از ظرفیت خوب صادراتی برخوردار است. 
وي گفت: ضمن اینکه در حال حاضر این کشور 4 میلیون بشکه نفت 
صادر می کند و در حال برنامه ریزي براي افزایش آن به 10 میلیون بشکه 

نفت است، لذا مشکل مالی ندارد. 
........................................................................................................................

شرایط جدید بازنشستگی کارمندان
رئیس سـازمان اداري و اسـتخدامی در بخشـنامه اي، خواستار 
تعیین تکلیف بازنشستگی کارمندان با 30 و 35 سال سابقه شد. 
ــنامه اي به  ــاري در بخش ــید انص ــنیم»، جمش ــزارش «تس به گ
دستگاه هاي اجرایی، با اشاره به ضرورت کاهش حجم و اندازه دولت 
و همچنین به منظور ایجاد ظرفیت الزم براي اجراي تدابیر دولت 
ــان و جوانان براي تصدي  مبنی بر بهره گیري از توانمندي هاي زن
پست هاي مدیریت حرفه اي و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت 
اجرایی کشور بر اساس بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات 
کشوري که تأکید دارد «دستگاه هاي اجرایی می توانند کارمند خود 
را با حداقل 30سال سابقه خدمت براي مشاغل غیر تخصصی و 35 
سال براي مشاغل تخصصی با تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر 
با درخواست کارمند براي سنوات بعد از 30 سال بازنشسته نمایند» 
ــود تا با استفاده از اختیارات حاصل  مقتضی است ترتیبی اتخاذ ش
ــته کردن کارمندان داراي مدرك  از بند مذکور نسبت به بازنشس
تحصیلی کارشناسی و پایین تر در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی 
با 30 سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرك 
تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر با 30 سال سابقه خدمت دولتی 
در صورت تقاضاي ذینفعان و 35 سال سابقه خدمت دولتی و با هر 
ــتخدم آنان در سامانه  سنی اقدام الزم معمول و سپس شماره مس

کارمند ایران ابطال گردد.

مردي که همه چیز را وارونه می کند!
اسحاق جهانگیري، معاون اول رئیس جمهور در جدیدترین اظهارات خود 
در هفته گذشته به موضوع تحریم ها اشاره کرد که فروش نفت در شرایط 
ــت. همه افتخار دولت به «صفر نشدن»  ــخت شده اس کنونی بسیار س
ــده هر چند که جهانگیري رسماً اعالم  میزان صادرات نفت خالصه ش
ــدت کاهش یافته است. حاال چند ده هزار  کرد صادرات نفت ایران به ش
بشکه اي که صادر می شود، تبدیل به افتخاري شده است که پاستور آن را 
نشانه کارآمدي خود می داند. آقاي جهانگیري البته درست می فرمایند 
زیرا همین صادرات نفتی که امروز وجود دارد، مرهون همان قراردادهایی 

است که همین دولت و چهره هاي نفتی اش به آن می تاختند. 
حتماً آقاي جهانگیري نمی داند یا به وي نگفته اند، نفتی که چینی ها از 
ایران می خرند و در آمار رسمی خود اعالم می کنند، از تبعات قرارداد 
توسعه میادین نفتی است که در دولت گذشته منعقد شد و در دولت 

یازدهم به مرحله تولید رسیده است. 
ــی از ایران نفت  ــت چینی ها در دوره فعل آقاي جهانگیري معتقد اس
ــان می داند.  نمی خرند و به نوعی این اقدام چین را مؤید کارشکنی ش
محض اطالع آقاي معاون اول و ژنرال هاي نفتی دولت باید گفت چین 
ــوراي امنیت، اتحادیه اروپا و تحریم هاي  در همان دوره تحریم هاي ش
ــکه از ایران خریداري کرد و کار به  ثانویه امریکا بیش از 500 هزار بش
جایی رسید که با هشدار جدي شوراي امنیت مواجه شد، اما با این حال، 
خرید نفت از ایران به شکلی که امریکایی ها می خواستند کاهش نیافت. 
اگر دولتی ها کاهش خرید نفت چینی ها از ایران را نشانه خیانت پکن 
ــته  ــخ نمی دهند که پکن در دوره گذش می دانند، چرا به این ابهام پاس
ــوم  ــتري اصلی نفت ایران بود، ولی در دوره فعلی یک س تحریم ها مش
همان نفت را نیز نمی خرد؟ همان نفتی را نیز که وارد می کند بر حسب 

قراردادهایی است که در دولت گذشته امضا کرده است. 
ــدم همکاري آنکارا با  جهانگیري، ترکیه را نیز به میان می آورد و از ع
تهران گالیه می کند به گونه اي که آدمی متحیر می ماند که آیا معاون 
ــین تحریم ها،  ــت جمهوري نمی داند ترکیه در دوران پیش اول ریاس
ــتاد و نقش بی نظیري را در دور زدن تحریم ها ایفا  روبه روي اوباما ایس
کرد؟ قطعاً جهانگیري بر این مهم آگاه است که در دوره پیشین نقش 
ــا چگونه بود و در نهایت این  ترکیه و هالک بانک در دور زدن تحریم ه
ــط امریکا جریمه و  ــور توس بانک ترکیه اي و وزیر وقت اقتصاد آن کش

زندانی شدند. 
هالک بانک که در حوزه نقل و انتقاالت ارز نقش پررنگی را در معادالت 
ایفا می کرد، بیش از 37 میلیارد دالر جریمه شد و مدیرعامل آن ماه ها در 
امریکا بازداشت بود؛ ترکیه اي که از آن گله سر می دهید همان کشوري 
است که وقتی بارا ك اوباما از اردوغان خواست واردات گاز از ایران را قطع 
کند، رسماً اعالم کرد این اقدام با منافع ملی کشورش در تضاد است و به 
ادامه واردات گاز از ایران و پرداخت گازبهاي وارداتی اقدام می کند. 

ــورها نیست، مشکل از دولتی  بله آقاي جهانگیري، مشکل از این کش
است که وقتی برجام امضا شد، همه دوستان گذشته خود را فراموش 
کرد و چیزي جز غرب را ندید؛ محل اشکال در اندیشه  اي نهفته است که 
موجب دور شدن متحدان و شرکاي استراتژیک شد و امروز براي فرار 
ــایرین را متهم می کند که دیگران به ما پشت  از مسئولیت امروزي، س
کردند و گاهی نیز خنجري می زنند. فهم دولت در درك روابط سیاسی 
به اندازه اي قابل تأمل شده است که آقاي جهانگیري در فرازي از بیانات 
ــتقلی» مثل هندوستان هم خرید  خود فرمودند که حتی کشور «مس

نفت از ایران را متوقف کرد! 
اینکه کشور هندوستان را کشوري مستقل بدانیم در نوع خود یک ابداع 
بی نظیر در روابط بین الملل و جهان دیپلماسی است که افتخار آن به 
آقاي جهانگیري می رسد؛ موضوع وابستگی شدید دولت هندوستان به 
ــتی یکی از بدیهی ترین مسائل جاري  امریکا و به ویژه رژیم صهیونیس
جهان است که تکرار آن، خسته کننده شده است، ولی آقاي معاون اول 
بسیار تأکید دارند که دهلی نو یک کشور مستقل با سیاست هاي خاص 
خود است. وقتی دولت دوازدهم، از درك ساده ترین مسائل بین المللی 
ــان دهد تا به  ــعی دارد شرایط را سخت نش عاجز است و مذبوحانه س
ــت  ــده، کاري اس همگان ثابت کند همین که صادرات نفت صفر نش
کارستان، باید به گوشه اي نشست و دعا کرد تا زمان باقیمانده تا پایان 

دولت به سرعت طی شود!

ساختمان هاي بتنی مقاوم تر در برابر زلزله
رئیـس مرکـز تحقیقـات بتـن گفـت: واحدهـاي بتنـی در 
برابـر زلزلـه مقاومـت بیشـتري بـه سـازه هاي فلـزي دارنـد. 
ــؤال که  ــخ به این س ــارس»، مصطفی احمدوند در پاس به گزارش «ف
ــبت به  ــاز نس ــاخت و س ــتفاده از بتن براي س چه مزیت هایی در اس
ــود  ــاختمان هاي فلزي وجود دارد،  گفت:  اول اینکه باید اذعان ش س
اجراي واحدهاي مسکونی بتنی ارزان تر و مقاوم تر از واحدهاي فلزي 
خواهد بود، اما باید گفت که پیشتر تولید مسکن فلزي با سازه هاي فلزي 
ــازندگان به دلیل همانا ارزان تر بودن و  ــوم بوده، اما این روزها س مرس
مقاوم بودن سازه هاي بتنی به سمت تولید مسکن بتنی رفته اند. 

وي با اشاره به اینکه تهران روي گسل احداث شده،  گفت: این موضوع 
ــازه هاي بتنی سوق  ــتفاده از س ــتر به اس ــازندگان را بیش می تواند س
ــارت مالی و جانی کمتري در پروژه هاي  دهد؛ چراکه در اثر زلزله خس
ــا بیان اینکه  ــس مرکز تحقیقات بتن ب ــاهد خواهیم بود. رئی بتنی ش
ــازي در پروژه هاي  ــتفاده وزارت راه و شهرس رویه هاي بتنی مورد اس
ــب پارکینگ ها و باراندازها است، گفت: بهتر است که  راهسازي مناس
بگویم استانداردهاي بتن در آزاد راه تهران شمال رعایت نشده است. 
احمدوند ادامه داد: عمر مفید آسفالت پنج سال است و رویه هاي بتنی 
ــال بنابراین هزینه هاي رویه هاي بتنی در ایران ارزان تر  حداقل 30 س
ــت و حدود 45 درصد ارزان تر بوده و می تواند  از رویه هاي آسفالت اس
مصرف بنزین را کاهش دهد. احمدوند گفت: بر اساس سرشماري نفوس 
و مسکن 1390 از سوي مرکز آمار ایران سهم واحدهاي مسکونی داراي 
ــکلت فلزي 25/9 درصد، بتن آرمه18/2درصد، و سایر 55 درصد  اس
ــاس این آمار 31/7 درصد واحدهاي مسکن شهري  ــت. بر اس بوده اس

داراي اسکلت فلزي و 20/7 درصد آنها نیز بتن آرمه  بودند. 

هادي غالمحسینی

حامد   ملکپور   |     تسنیم

رئیـس هیئـت 
مدیـره انجمـن 
صنفـی گاوداران ایران با تأکیـد بر اینکه در 
شـرایطی که با انباشـت دام روبه رو هستیم 
واردات گوشت یخی اشتباه بزرگ اقتصادي 
اسـت، گفت: اگر دولت مخالف صادرات دام 
زنده اسـت، اجازه خرید تضمینی گوشت به 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور از دامداران 
داخلی را بدهد تا مردم به جاي مصرف گوشت 
یخـی وارداتی گوشـت تازه تولیـد داخل را 

مصرف کنند. 
ــی در گفت وگو با «ایلنا» با اشاره به  احمد مقدس
تداوم انباشت دام در دامداري هاي کشور اظهار کرد: 
در شرایطی که هر روز بر انباشت دام در دامداري ها 

افزوده می شود، ادامه واردات گوشت خارجی اشتباه 
بزرگ اقتصادي است. به جاي هزینه واردات گوشت 
قرمز یخی خارجی، خرید تضمینی از دامداران که 

دچار انباشت هستند، جایگزین شود. 
مقدسی با بیان اینکه دولت براي این اقدام می تواند 
از شرکت پشتیبانی امور دام کشور کمک بگیرد، 
ــتیبانی امور دام کشور وظیفه  افزود: شرکت پش
ــراي ورود به خرید  حمایت از دامداران را دارد و ب
تضمینی دام هاي انباشت شده کافیت دولت اجازه 

آن را صادر کند. 

به گفته وي در حال حاضر 60 هزار دام سنگین 
آماده کشتار در دامداري ها وجود دارد که براي 
به تعادل رسیدن تولید و کاهش انباشت حداقل 
یک سوم آن باید خرید تضمینی شود. در صورتی 
که حداقل 20 هزار رأس از دام هاي انباشت شده 
از دامداري ها دام سنگین خارج شود مشکالت 
ــور مرتفع  پیش آمده در صنعت دامپروري کش
می شود. وي هزینه تمام شده تولید هر کیلوگرم 
ــداران را 31 هزار  ــراي دام ــنگین ب دام زنده س
تومان اعالم کرد. مقدسی قیمت مصرف کننده 

ــنگین داخلی  ــت تازه دام س هر کیلوگرم گوش
ــزار تومان  ــده را 74 تا 75 ه ــراي مصرف کنن ب

برآورد کرد. 
 رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران 
در توضیح نحوه برآورد قیمت مصرف کنند، گفت: 
با توجه به هزینه تمام شده تولید (هر کیلوگرم دام 
زنده 31 هزار تومان) قیمت هر کیلوگرم الشه 62 
ــت، بر این مبلغ 22 درصد هزینه  هزار تومان اس
افت تولید اضافه می شود به این ترتیب قیمت هر 
کیلوگرم گوشت به 75 هزار تومان می رسد، سپس 
درصدي براي آالیش از آن کسر شده که حدود 69 
هزار تومان می شود، در نهایت با هزینه بسته بندي و 
آماده سازي براي عرضه، قیمت براي مصرف حدود 

74 تا 75 هزار تومان خواهد بود.

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 
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امالك واقع در قطعه دو از بخش چهار بلوچستان شهر خاش
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هیئت مدیره

نخستین توربین 
کالس F تکمیـل  
شـده بـا تـوان داخلی صبـح دیـروز با 
خودروهاي مخصوص حمل فوق سنگین از 
محـل کارخانـه تـوگا راهـی نیـروگاه 

اندیمشک شد. 
به گزارش «تسنیم»، این توربین حدود یک ماه 
و نیم در مسیر خواهد بود تا به نیروگاه اندیمشک 
برسد. با بهره برداري از این نوع توربین، راندمان 
39/5درصد در سیکل ساده گازي و 59 درصد 
ــیکل ترکیبی حاصل می شود.  استفاده از  در س
ــوخت  ــبب مصرف س توربین کالس F مپنا، س
کمتر و سازگاري زیست محیطی بیشتر در تولید 
برق حرارتی خواهد بود.  نیروگاه سیکل ترکیبی 

ــک، در کیلومتر 15 جاده سد  دوکوهه اندیمش
کرخه در استان خوزستان واقع شده است. این 
نیروگاه در قالب مجموعه قرارداد 5000 مگاوات 
ــرکت  نیروگاه هاي کالسF، بین گروه مپنا و ش
مادرتخصصی تولید برق حرارتی احداث می شود 
و شامل یک واحد توربین گازي 307مگاواتی، 
یک بویلر بازیافت حرارتی سه فشاره، یک واحد 
بخار به ظرفیت 141 مگاوات و سیستم خنک کن 

هوایی است. 
ــعه پروژه هاي ویژه مپنا  شرکت  احداث و توس
(توسعه 3) به نمایندگی از گروه مپنا، پیمانکار 
اصلی پروژه نیروگاه دوکوهه اندیمشک، به عنوان 
دومین سیکل ترکیبی کالسF پس از نیروگاه 

هنگام بندرعباس است.
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