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الله افتخاري در گفت و گو با رسالت عنوان کرد:

رهنمايطريق
چند زيارت معتبر از ائم ه اطهار (ع) را
ذكر فرماييد.
زيارتاميناهلل،زيارتششماميرالمؤمنين(ع)
زيارت اول از زيارت مطلق ه امام حسين (ع) از
كتابمفاتيحالجنانشيخعباسقمي؛زيارت
جامعه كبيره و زيارت عاشورا.

كتابخانه

حديث

حضرت مهدى (عج) :من مايه امان اهل زمينم
چنان كه ستارگان مايه امان اهل آسمان اند.

ايستادهام

«ايستادهام» عنوان کتابي است که به بيان
خاطرات هادي صدقي از واحد اطالعات و
عملياتدرمبارزاتباضدانقالبدرجنگلهاي
گيالنميپردازدوخاطراتهشتسالجنگ
وي را بيان مي کند.اين کتاب با قلم حسين
گلدوست و تحقيق محمدعلي زمانيان در
 ۲۴۸صفحه مصور توسط انتشارات روايت
فتح به چاپ رسيده و راهي بازار نشر شده
است.چکيدهاي از کتاب« :آنقدر دويدم که از نفس افتادم و دقيقا به خط
اصلي دشمن برخوردم .يک سرباز عراقي نگهباني ميداد و وقتي رسيدم
پشتش به من بود .خودم را انداختم داخل کانال ،چشم از او برنميداشتم.
نفسم که چاق شد فکر کردم حاال چه کار کنم .خوشبختانه بولدوزري
صدمتر آن طرف تر کار ميکرد و باعث شده بود نگهبانها صداي دويدن
و پريدن ما را نشنوند و تمرکزشان کمتر بشود .دو نفر ديگر تيم ما داخل
کانالهاي ديگر رفته بودند و با همديگر هيچ ارتباطي نداشتيم .فقط
يک نفرمان دوربين داشت که در اين شرايط چندان به دردبخور نبود.
خودم را به ديواره کانال چسباندم ،چون سايه بود نگهبان من را نميديد.
با خونسردي تمام باالي سرم راه ميرفت .هرگز فکر نميکردند ما تا
اينجا آمده باشيم .آنقدر به من نزديک بود که جزئيات لباس و صورتش
را ميديدم»...انتشارات روايت فتح چاپ اول اين کتاب را در يک هزار و
 ۱۰۰نسخه با قيمت  ۲۳هزار تومان روانه بازار نشر کرده است.

نوستالژي
شماهايادتوننمياد،امامانسليهستيمکهبااين
کپسول هاي گاز خاطره هاي زيادي داريم .اون
موقع ها که مثل امروز خونه ها گازکشي نشده
بود براي پخت و پز و گرما از کپسول هاي گاز
استفادهميکرديمکهيکيدوتاشرکتمعروف
اون روزا اين گازها رو مي آوردن دم خونه ها و
مردم کپسول خالي رو مي دادن و کپسول پر
رو تحويل مي گرفتن .تازه زمان جنگ تحميلي که تهيه اين کپسول ها به
سختي انجام مي شد يه مدت زيادي تو صف واميستاديم تا بتونيم يک دونه
از اين کپسول هاي گاز رو بگيريم .تو مسيرهم باهاش بازي مي کرديم .مثل
بچه هاي امروز نبوديم که با اسکوتر ميرن سوپرمارکت ،ما قديما با کپسول
گاز خالي ميرفتيم با کپسول پر برميگشتيم.

يکبامودوهواي
مديريتحجابدرکشور

تقاطعسياستهايفرهنگيباهمديگرهميشه
مضر نيست .اما وقتي اين تقاطع بخواهد پازل
بزرگتري را تکميل کند که در نتيجه ،اثر هر دو خط
متقاطع خنثي شود ،صورت مسئله تغيير ميکند.
اينجا ديگر موضوع ،همپوشاني سياست ها نيست،
بلکه مسئله ،تضاد و تعارض مطرح مي شود .عملکرد
جزيره اي دستگاه هاي فرهنگي کشور همواره يکي
از عناوين مهم انتقادات در حوزه فرهنگ بوده و هست.
براي بررسي اين چندگانگي در زمينه مسئله حجاب
و عفاف ،با دکتر الله افتخاري نماينده سابق مجلس
به گفت وگو نشسته ايم .وي معتقد است بيشتر از 26
دستگاه مسئول در مصوبه حجاب و عفاف ،به وظايف
خود عمل نکرده اند .گفت وگوي ما با اين فعال حوزه
زنان پيش روي شماست.
*بعضابهنظرميرسدبخشهاييازدستگاههاي
رسمي حاکميت جمهوري اسالمي ،عمال بر ضد
فرهنگحجابفعاليتميکنند.عوارضاينرفتار
چيست و براي درمان آن چه بايد کرد؟
مطلبي که طرح مي کنيد ،متاسفانه يک واقعيت است
و عوارض روشني هم دارد .دوگانگي در سياست ها،
دوگانگيدرسطحاجتماع،سردرگمشدنمردمونهايتا
بي اعتبار شدن قوانين رسمي کشور در زمينه حجاب
و عفاف را در پي دارد .در زمينه مسئله حجاب ،بايد به
اينتوجهداشتهباشيمکهحجاب،هميکحرامشرعي
و قانون الهي است و هم قانون رسمي کشور ماست
و رعايت آن مانند تمام قوانين رسمي ديگر الزامي
است .ما غالبا در اين زمينه با غفلتي مواجه هستيم
که فراموش مي کند هر قانوني براي اجرا شدن نوشته
شده و بايد اجرا شود .ما مي بينيم که چنين عارضه اي
دامنگير برخي مسئولين و دستگاه هاي کشور است.
وقتي دستگاه هاي رسمي و مسئولين کشور در اين
زمينه اينگونه رفتار مي کنند ،نتيجه اين مي شود
که قلب واقعيت اتفاق مي افتد و برنامه ريزي دشمن
به اين سمت مي رود که جاي شاکي و متشاکي را در
مسئله حجاب عوض کنند .فرضا چطور مي شود در
کشوري که قوانين راهنمايي و رانندگي وضع شده
است ،برخي به جريمه شدن به خاطر عبور از چراغ
قرمز اعتراض کنند؟ يا کسي بخواهد با مشت و لگد
يا سالح سرد و گرم به ديگران آسيب بزند و اگر قانون
قصد برخورد با او را داشت ،به اين برخورد معترض
شود؟ همچنان که کسي حق ندارد نسبت به اجراي
اين قوانين اعتراض کند و اجراي آن الزم است ،قانون
حجاب هم الزم االجراست .مشکل در کشور ما اين

است که دشمن با برنامه ريزي و هدفگذاري مشخص
براي تخريب فرهنگ حجاب و مقابله با قانون حجاب
وارد شده و مي شود ،برخي مسئولين اما دست آشکار
دشمن را در اين زمينه نمي بينند و در جهت تکميل
پازل آنها حرکت مي کنند.
*مصاديق ديگري از اين چندصدايي دستگاه
هايحاکميتيدرخصوصمسئلهحجابوجود
دارد که نام بردن از آنها مهم باشد؟
فرضا برخي مسئولين فرهنگي در زمان انتخابات از
مسئله حجاب کوتاه مي آيند .مثل اينکه مثال ورود به
محدودهطرحترافيکرادرزمانانتخاباتآزادکنيميا
خيابانهاييکطرفهرادوطرفهکنيم.چنينچيزي
شدني نيست و اگر ما به اين سمت رفتيم ،در کوتاه
مدت و بلندمدت آسيب ايجاد خواهيم کرد .قوانين
براي رفاه ،امنيت ،آرامش و آسايش مردم وضع شده
اند و وجود و اجراي آنها در هر زماني ،الزمه برقراري
نظم در سطح جامعه است .اينجا مسئله قبول داشتن
يا نداشتن يک قانون مطرح نيست .نمي شود گفت
من از قوانين مربوط به فالن موضوع خوشم نمي آيد،
پس به آن عمل نمي کنم .هر فرد وقتي شهروند يک
جامعه شد ،مسئوليت هاي اجتماعي خاص خود را

انتظامي به عنوان مجري قانون مجبور است وارد
شود .گاهي مي بينيم در اين موضوع تنها نيروي
انتظامي و معدودي ديگر به وظيفه خود عمل مي
کنند و مابقي خود را در يک معافيتي از اجراي قانون
مي دانند .در حالي که در مصوبه عفاف و حجاب،
 26دستگاه مختلف مسئوليت دارند ولي متاسفانه
به مسئوليت اين دستگاه ها توجه نمي شود .لذا
در نهايت ،کسي که مجري قانون است ،مجازات
مي شود .مثل اينکه در يک کالس ،اکثريت دانش
آموزان در درس کم کاري کنند ،طبعا در اينجا آن
دانش آموزي که درسش را ميخواند و وظيفه اش
را انجام مي دهد ،محکوم مي شود .وقتي تسامح و
بي توجهي صورت گرفت ،جاي خاطي و وظيفه
شناس با همديگر عوض مي شود.

مابايداينرابرايجامعهتبيينکنيمکهدس�تدش�منيک
جا مي آي�د و در بحث اقتصاد وارد مي ش�ود و ي�ک جا در بحث
فرهنگي در قالب عفاف و حجاب و ديگر مباحث فرهنگي ورود
پيدا مي کند .اگر چنين تبييني صورت گرفت ،دس�ت دشمن
کوتاه مي ش�ود .اجراي دقيق قانون و مق�ررات ،مطالبه مردمي
براياجرايقوانين،تبييننقش�ههايدش�منوتبيينمزاياي
حجاببرايجامعه،راهياستکهبايدآنراطيکنيم
در قبال آن جامعه دارد که از مهم ترين و ابتدايي ترين
آنها ،رعايت قوانين رسمي آن است .مسئولين ما
متاسفانهتوجهنميکنندکهحجاب،يکقانوناست
و بايد اجرا شود ،درست مثل ديگر قوانين.
*دستگاه هاي مسئول در اين زمينه کدامند و
راهکار حل اين معضل چيست؟
در مصوبه عفاف و حجاب 26 ،دستگاه مختلف
مسئوليت دارند .همه دستگاه ها اعم از سازمان
تبليغات ،دستگاه هاي دولتي ،مجلس ،قوه قضائيه،
صداوسيما ،حوزه هاي علميه و بقيه مسئوليت
دارند 90 .درصد اين مصوبه ايجابي است ،ولي چون
بقيه به وظيفه خود عمل نمي کنند ،نهايتا نيروي

*راهکار حل اين مسئله چيست؟
اوال،مسئوليننبايدبرخوردهايفصليباقوانينحجاب
داشتهباشند.ثانيا،مطالبهمردميدراينزمينهصورت
بگيرد .يعني بايد هم نظارت مردم باشد ،هم نظارت
ناظران باشد و هم اجراي دقيق صورت بگيرد .اينکه
مسئولين امر در اين حوزه گاهي منفعالنه برخورد
ميکنندياگاهيقوانينرامقطعياجراميکنند،نقض
غرض است ،هر چند خودمان متوجه نباشيم .ما بايد
اين را براي جامعه تبيين کنيم که دست دشمن يک
جا مي آيد و در بحث اقتصاد وارد مي شود و يک جا در
بحث فرهنگي در قالب عفاف و حجاب و ديگر مباحث
فرهنگي ورود پيدا مي کند .اگر چنين تبييني صورت

گرفت،دستدشمنکوتاهميشود.اجرايدقيققانون
و مقررات ،مطالبه مردمي براي اجراي قوانين ،تبيين
نقشههايدشمنوتبيينمزايايحجاببرايجامعه،
راهي است که بايد آن را طي کنيم.
*البتهدربرخيجاهاتوليداينچندصداييتعمدي
استوآنرانميتوانناشيازغفلتدانست.فرضا
نمايندهمجلسيکهخودقانونگذاراستوعضويک
دستگاه بسيار مهم حاکميت محسوب مي شود،
علنا بر ضد قانون حجاب موضع مي گيرد.
بله .برخي نمايندگان مجلس که بايد حافظ اسالم
باشندوبراياينموضوعسوگنديادکردهاند،بهتعهد
خود در اين مسئله پايبند نيستند .سوگند ياد کرده
اند تا در چارچوب اسالم و منافع نظام حرکت کنند،
ولي قانون رسمي کشور در حوزه حجاب را زير سوال
مي برند .اينجا طبعا مسئله ،ضعف نظارت مجلس و
دستگاه هاي نظارتي مثل شوراي نگهبان است .با
افرادي که حرمت قانون رسمي کشور را مي شکنند
بايد برخورد شود .فردي که زير پا گذاشتن يکي از
قوانين رسمي کشور را با افتخار اعالم مي کند ،نه
صالحيت قانونگذاري دارد و نه صالحيت نظارت بر
اجراي قوانين .قانون البته در اين زمينه نبايد وارد
مصداق شود .فردا مصداق ديگري داريم يا همين
امروز ممکن است مصاديق متعددي موجود باشند.
ما بايد يک قانون کلي در اين زمينه داشته باشيم که
در صالحيت کساني که در طول فعاليت سياسي،
اجتماعي و اقتصادي خود قوانين رسمي و مصوب
کشور را زير پا مي گذارند ،با ديده شک و ترديد
نگاه شود .از طرفي ،بايد با کساني که از بيحجابي
و بدحجابي به عنوان يک جذابيت سياسي و
اقتصادي استفاده مي کنند ،برخورد شود  .برخي
چهرههاي سياسي ،متاسفانه قوانين رسمي کشور
در زمينه حجاب را وجه المصالحه منافع سياسي
زودگذر خود مي کنند .نفس وجود اين افراد ،اعالم
چندصدايي دستگاه هاي حاکميتي در مسئله
حجاب است و در جامعه هم همين پژواک ،توليد و
بازتاب پيدا مي کند.

E c o n o m y

تپه اکروپل شوش

تپ ه باستاني اکروپل ،که قدمت آن به دوران
هخامنشيان برميگردد ،در شهرستان
شوش قرار دارد .اکروپل واژه يوناني است
که به بلندترين منطقه شهر گفته ميشود.
در زمان قاجاريه ،روي تپه باستاني اکروپل،
قلعه شوش به دست هيئت باستانشناسي
فرانسوي (سال  )۱۸۹۷ساخته شده است.
تپه اکروپل بيش از  ۱۲۰سال است که وزن
قلعه شوش را تحمل ميکند و در باالترين نقطه اراضي شهرستان شوش قرار دارد .در اين تپه آثار
سکونت از زمانهاي گذشته به خصوص عيالميان و قبل از آن ديده ميشود .در اين تپه حدود ۲۷
اليه يا طبقه باستانشناسي ديده شده است که نشان ميدهد اين تپه  ۲۷بار دستخوش دگرگوني
شده و از طبقات تاريخي اسالمي ،ساساني ،اشکاني ،سلوکي ،هخامنشي ،و عيالمي و قبل از آن
تشکيل شده است.مجسمه معروف ملکه ناميراستون ،لوح قانون نامه حمورابي و ليوان مشهور
سفالي شوش به رنگ نخودي ونقش بزکوهي ،از مهم ترين آثار به دست آمده از تپه آکروپل است.
تپه باستاني اکروپل در سال  ۱۳۸۰توسط سازمان ميراث فرهنگي با شماره  ۴۱۳۰در فهرست آثار
ملي ايران به ثبت رسيد .اکروپل واژه ايست که غربي ها به بلندترين بخش تپه هاي شوش اتالق
کرده اند اين تپه که قلعه باستان شناسي نيز روي آن ساخته شده به همراه تپه آپادانا ،قديمي ترين
استقرار شوش را در خود جاي داده و فرانسوي ها در اوايل قرن  ۲۰ميالدي بيشتر توان خود را صرف
حفاري و خاکبرداري بخش هاي عظيمي از اين تپه به سوداي يافتن اشيا نفيس نمودند که موفق نيز
بودند و اشيا فراوان و مهمي همچون قانون نامه حمورابي  ،سنگ يادبود نرامسين( که نشانه پيروزي
اکدي ها بر لولوبي ها بود ) و پيکره مفرغي ناپيراسو همسر اونتاش ناپيراشا پادشاه دوره ايالم ميانه
( و بنيانگذار چغازنبيل ) در قرن  ۱۳پيش از ميالد و ظروف سفالين منقوش مربوط به اواخر هزاره
پنجم قبل از ميالد و بسياري اشيا ارزشمند ديگر را در اين تپه يافتند .در بخش پاياني هزاره پنجم
قبل از ميالد و بسياري اشيا ارزشمند ديگر را در اين تپه يافتند .در بخش پاياني هزاره پنجم پيش از
ميالد پس از مسکوني شدن شوش سکويي يادماني و مذهبي در دو طبقه در کنار گورستان شوش
در اکروپل ايجاد کردند  .اين قبرستان يکي از قديمي ترين گورستانهاي دنياست.

عکس نوشت

مهدي مريزاد /فارس

تابستاندومينفصلسال،فصلگرماوآغازتعطيليدانشآموزانوهنگامهفراغتاست.دراينفصل
گرم سال کودکاني که به همراه والدين شان به بوستان آب و آتش در منطقه گردشگري عباس آباد
تهران آمده اند،از فرصت استفاده مي کنند و به آب بازي در پارک مي پردازند .گرماي هواي اين
روزهاي تهران به اندازه اي است که هيچ چيز مثل آب بازي به تن اين کودکان نمي چسبد.

كاريكاتور

مينا غالمرضايي  /رسالت

ماهانه  600ميليون ريال تجهيزات برقي در استان البرز سرقت مي شود

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M

خبر

كارشناسان در گفتوگو با رسالت فرآيند خصوصي سازي در ايران را تبيين كردند :

خصوصيسازي برایخواص!

|راضيه فراهاني|
چنديپيشعلياکبرکريميعضوناظرمجلس
در هيئت واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي از
توقف واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي
خبر داد .نمايندگان مردم در خانه ملت بارها طي
تذکراتي درباره تخلفاتي كه در حوزه شرکتهاي
دولتي به افرادي واگذار شده بود توضيحاتي را مطرح
کرده بودند .اما گويي اين شرکتها تنها براي برخي
افرادمورداستفادهقرارگرفتتادرکناراينموضوعات
تنها به غارت اموال بيتالمال و کارخانههاي بزرگ
بپردازند و حتي به اندازه يک پر قو هم براي رونق
آنها تالشي نکنند.
نمايندگان مجلس معتقدند که قوه قضائيه بايد به
اين موضوع به عنوان مدعيالعموم ورود کرده و به
اهليتها ،قيمتگذاريها و رانتها رسيدگي کند تا
شرکتها مجددا به دولت بازگردند .اهليتها به اين
معنا است ،هنگامي قصد واگذاري کارخانهاي را به
شخصي دارند نخست اين فرد را به عنوان شخص
پاکدست شناسايي کرده و مطمئن باشند که در کنار
اين موضوعات هيچ گونه اختالس يا فساد اقتصادي
انجام نميشود.
بسياري از کارشناسان و نمايندگان مردم در مجلس
معتقدند افرادي که کارخانهها را ميخرند به جهت
آنکه «اهليت» نداشتند توانايي اداره بنگاه و تخصص
الزمبرايادارهآنرانيزنداشتهاند؛ضمناينکههدفاز
واگذاريشرکتهايدولتي،تقويتاينشرکتها،ارتقاي
بهرهوري ،پرداخت بموقع حقوقها و ...است اما شاهد
هر روز ضعيفتر شدن شرکتها يا کارخانهها بوديم
که مشکالت زيادي را با خود به همراه داشت.

گردشگري

واگذاريها نبايد با فساد همراه باشد
ابوالفضل ابوترابي عضو فراکسيون واليي
مجلس درباره اين موضوع در گفتوگو با
«رسالت» اظهار داشت :اين فراکسيون دو الي
سه بيانيه درباره فساد در واگذاريها صادر کرده
است .پااليشگاه کرمانشاه ،کشتارگاه اردبيل،
آلومينيوم المهدي ( آقاي احمد توکلي از دوره
قبل در مجلس پيگير بودند) و نيشکر هفت تپه
از جمله فسادهايي که اتفاق افتاده و مي توان
به آن اشاره کرد .اعضاي فراکسيون واليي مجلس
طياينبيانيههاييازقوهقضائيهدرخواستکردند
تا به اين موضوع ورود پيدا کند.
نماينده مردم نجفآباد در مجلس ادامه داد:
واگذاريها به نوعي در کشور رخ دادند که باعث ايجاد
افزايش هزينه و فساد شد .ما معتقديم واگذاريها
در بخش خصوصي بايد صورت پذيرد اما نبايد با
فساد همراه باشد.
او با تاکيد بر اين که با اصل واگذاريها هيچ مخالفتي
ندارد،افزود:اينموضوعحتيبرايکشورالزامياست.
تمام کشورهاي دنيا اين مسير را طي ميکنند اما نه
به سبکي که با رانت عظيم مواجه شوند.
ابوترابي با بيان اين که در حال حاضر موضوع
فساد «بهروز ريختهگران» در دادگاه مفاسد
اقتصادي مطرح است ،تصريح کرد :اين شخص
با سوء استفاده از اصل  ۴۴قانون اساسي درباره
خصوصيسازي ،سهام برخي از شرکتها از جمله
پتروشيمي اصفهان و بيستون را خريداري کرد که
در حال حاضر به وضعيتش در دادگاههاي مفاسد
اقتصادي پيگيري ميشود.

مديرعامل شرکت نيروي برق حرارتي:

 410مگاوات به ظرفيت توليد برق کشور
اضافه خواهد شد

مديرعامل شرکت برق حرارتي گفت 410 :مگاوات به ظرفيت توليد برق کشور اضافه خواهد
شد .وي افزود :از افتتاح واحد يک و دو بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبي شيروان با حضور رئيس
جمهور خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت برق حرارتي ،محسن طرزطلب مديرعامل
شرکت نيروي برق حرارتي در نشست خبري در جمع خبرنگاران از وارد مدار شدن واحدهاي
يک و دو واحد بخار نيروگاه سيکل ترکيبي شيروان طي هفته آينده با حضور رئيس جمهور خبر
داد و گفت :ظرفيت واحد اول و دوم بخار اين نيروگاه مجموعا  320مگاوات است و  90مگاوات
ديگر نيز از طريق افزايش واحدهاي گازي به روش مديا به ظرفيت اين نيروگاه افزوده مي شود که
مجموعاً ظرفيت  410مگاوات افتتاح خواهد شد .وي هزينه دو واحد بخار را  260ميليون يورو
اعالم کرد و افزود :با وارد مدار شدن اين دو واحد بخار  250ميليون متر مکعب در سال در مصرف
سوخت صرفهجويي ميشود.طرزطلب همچنين افزود :واحد سوم بخار نيروگاه شيروان نيز تا
پايان سال افتتاح خواهد رسيد.وي يادآور شد :نيروگاه سيکل ترکيبي شيروان يکي از بزرگترين
پروژهها در شمال شرق کشور است که داراي  6واحد گازي  159مگاواتي است که جمعا 954

«ريختهگران»بهدنبالتوسعهنيشکرهفتتپه
نبود
اين نماينده مجلس با بيان اين که اين سبک واگذاري
بسيار خطرناک است ،گفت :اصالحيهاي در اصل 44
قانون با توجه به موضوع اهليت آورده شد اما براي اين
اهليت هيچ تعريفي وجود نداشت و همين موضوع باعث
شد تا اهليت را به دولت و بخش خصوصيسازي بسپاريم.
اين عضو فراکسيون واليي مجلس افزود :با توجه به اين
مصوبه واگذاريها تنها به صاحبان اهل اتفاق ميافتد تا
اشخاصي مانند «ريختهگران» که هيچ اطالعي درباره
پتروشيميندارندبرسرکارنيايندومشکليايجادنکنند.
او ادامه داد :شاهد بوديم که شرکت نيشکر هفتتپه را به
جواني واگذار کردند که هيچ ايده و تفکري براي احياي
آن نداشته و حتي به نام اين شرکت متاسفانه وامي با ارز
4200تومانياخذکردهکهبههيچعنوانمشخصنيست
با آن چه کرده است؟ اين فرد متاسفانه به جاي آن که
پيگير توسعه و نجات کارخانه نيشکر باشد طبق اخباري
که به ما رسيده تنها به دنبال کشف عتيقه بوده و توسعه و
رونق کارخانه برايش اهميت نداشته است.
بخش خصوصي تنها به دنبال غارت است
نه توليد
ابوترابيبابياناينکهبخشخصوصيتنهابهدنبالغارت
است نه توليد ،افزود :علت اين موضوع آن است که اهليت
افرادشناسايينميشودوبهآسانيکارخانهبهآنهاواگذار
ميشود.ازسويديگرهمواگذاريبهبخشخصوصيدر
کشور بسيار ضروري است يعني هرچيزي که به دولت
واگذار ميشود در آينده مشاهده ميکنيم که با اختالس
مواجه شده يا از بيتالمال هزينه کردهاند.
اودرپايانگفت:مشکلمادرکشورايناستکهقانون

يک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي:

فقط  ۳۰درصد معامالت مسکن
در سامانه امالک ثبت م يشود

وجود دارد اما دولتيها اين قانون را اجرا نميکنند.
برخي از خصوصيسازي ،سوءاستفاده کردند
همچنينمحمدرضامنصوريعضوکميسيونصنايع
و معدن در اين زمينه به «رسالت» گفت :اين موضوع
مغاير با اصل  44قانون اساسي است و بايد گفت که
خصوصيسازي در کشور به هيچ عنوان متوقف نشده
است .هيچ شخصي نميتواند خالف قانون اساسي
سخن بگويد حتي فرمايشات مقام معظم رهبري
هم در جمع دانشجويان در اين زمينه بود که ايشان
تاکيد ويژهاي بر خصوصيسازي به نحو احسن و
صحيح داشتند.
نمايندهمردمساوهدرادامهگفت:اگرازانجامايناقدام
جلوگيريشدهاستتنهابهآنجهتبودکهواگذاريها
براساسروشهايناسالميدراينبخشانجامميشد.
او با بيان اين که اصل خصوصيسازي تنها راه نجات
کشوردرشرايطسختاقتصادياست،افزود:برخيبا
سوءاستفادهازموضوعخصوصيسازيبهدنبالآنبودند

مگاوات توليد برق مي کنند .بخش بخار نيز جمعا ظرفيت  480مگاوات را دارد و به طور کلي
بخش بخار و گاز نيروگاه  1434مگاوات توليد برق دارد و با سيستم خنککاري هواي ورودي
که  90مگاوات است مجموعا  1514مگاوات توليد نهايي برق از اين نيروگاه خواهيم داشت.
طرزطلب با اشاره به درصد پيشرفت پروژه تصريح کرد :واحد اول بخار  8/99درصد ،واحد دوم
بخار  16/96درصد ،واحد سوم بخار  56/89درصد ،مشترکات بخش بخار  34/96درصد و در
مجموع کل نيروگاه در بخش بخار  96درصد پيشرفت داشته است.وي در ادامه بيان کرد :واحد
اول بخش بخار سنکرون و تحويل موقت انجام شده و آماده افتتاح است .واحد دوم بخار نيز پس
از سنکرون در مرحله افتتاح قرار گرفته و واحد سوم پيشبيني ميشود که تا پايان سال جاري
وارد مدار شود.طرزطلب درباره داليل تاخير در تکميل پروژه توضيح داد :در سال  90تا  92اين
پروژه به سهام عدالت واگذار شد و در نتيجه پيمانکاران از نيروگاه خارج شده و  760روز تاخير
داشتيم .دليل ديگر طوالني شدن تکميل پروژه عدم تامين نقدينگي بوده است.وي درباره تامين
مالي پروژه اظهار داشت :سرمايهگذاري توسط منابع داخلي دولت و فاينانس خارجي و بخشي
نيز از منابع عمومي صورت گرفته است.وي درباره برنامه تبديل واحدهاي گاز نيروگاهها به سيکل
ترکيبي اظهار داشت :تاکنون پنج واحد بخار که در اختيار بخش خصوصي بوده وارد مدار شدهاند
و تا اواخر امسال پنج واحد جديد مربوط به بخش خصوصي به اين ظرفيت اضافه خواهد شد که
از جمله آنها واحد اول نيروگاه بخار گلگهر ،واحد دوم نيروگاه پرند ،نيروگاه عسلويه و فردوسي
در فصل پاييز و نيروگاه سبالن تا پايان زمستان به مدار خواهند آمد.وي يادآور شد :اين  10واحد

تا کارخانههايي از جمله ماشينسازي را بسيار آسان
واگذار کنند که در ادامه اين موضوع تبعات بسياري
از جمله فساد اقتصادي به دنبال داشت.
اهليت افراد در واگذاريها مشخص شود
منصوري درباره چرايي اين سوءاستفاد هها در
واگذاريها گفت :برخي از واگذاريها و مديريتها
در بخش خصوصيسازي با مشکل روبهرو شد ،به آن
معنا که به درستي انجام نشد و بايد مانع آنها شد اما
به طور کل نبايد روند اصل خصوصيسازي ناديده
گرفته شود.
اوادامهداد:درگذشته«اهليت»افراددرنحوهواگذاري
اثبات نميشد بنابراين در حال حاضر به اين موضوع
رسيديم که بايد اهليت افراد مشخص شود .در اين
زمينه از دستگاه قضائي و سازمان بازرسي درخواست
ورود به اين مسئله را داشتيم تا با مفسدان برخورد
کنند تا در آينده با نگاه ويژه و نظارت دقيقتري بر
خصوصيسازي ،واگذاريها انجام شود.

نيروگاهي يک درصد راندمان نيروگاههاي کشور را افزايش ميدهند.وي همچنين گفت :در بخش
دولتي نيز دو فاز نيروگاه شيروان وارد مدار خواهند شد.وي با بيان اينکه قرار است  7500مگاوات
در قالب بيع متقابل طرح تبديل نيروگاهها به بخش بخار اجرايي شود ،اظهار داشت :پنج واحد
بخار مجموعا  1600مگاوات تا پايان سال سنکرون ميشوند و تا پيک  3500 ،1400مگاوات
ديگر نيز اضافه خواهد شد.وي درباره بازنشستگي و فرسودگي نيروگاهها اظهار داشت :در حال
حاضر  3500مگاوات نيروگاه فرسوده در کشور وجود دارد که کم کم بايد بازنشسته شوند .هفته
آينده يک واحد  25مگاواتي نيروگاه طرشت با شبکه برق سنکرون ميشود و سال آينده اين
نيروگاه  60ساله  40مگاواتي که مصرف آب بااليي دارد با يک نيروگاه  40مگاواتي ديگر جايگزين
خواهد شد .همچنين نيروگاه مهم و قديمي ري قرار بود با استفاده از منابع ژاپن بازسازي شود
که فعال به علت تحريمها اين امکان وجود ندارد و قرار شده که هفته آينده قراردادي با پيمانکار
پروژه امضا شود .مراحل اخذ قانوني در حال پيگيري است و مقرر شده که در مقابل تبادل نفت،
پروژه اجرا شود .ميزان سرمايهگذاري مورد نياز براي اين پروژه  500ميليون يورو است.وي
درباره طرحهاي در دست احداث اظهار داشت 19 :هزار مگاوات طرح در حال احداث داريم که
پيشرفتهاي متفاوتي دارند و به تدريج به شبکه سراسري تزريق ميشوند .از اين ميزان نزديک
به  2000مگاوات تبديل به سيکل ترکيبي خواهد شد.وي درباره ميزان صادرات برق نيز گفت:
در حال حاضر روزانه  1400مگاوات صادرات داريم که نسبت به سال گذشته رقم آن افزايش
داشته و ميزان واردات کم شده است.

مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي گفت :فقط  ۳۰درصد
معامالت در سامانه امالک و مستغالت ثبت ميشود که اميدواريم بتوانيم تعداد معامالت
ثبتي را در سامانه افزايش دهيم.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سيما ،عباس
فرهاديه گفت :سامانه بازار امالک در سال  ۹۱راه اندازي و در سال  ۹۴-۹۵آغاز به کار کرد
که بر اساس آن بنگاههاي امالک داراي مجوز با دريافت کد رهگيري معامالت را در سامانه
ثبت ميکردند که با دستور ديوان عدالت اداري لزوم دريافت اين کد براي مشاوران امالک
برداشته شد که با توجه به تخلفات صورت گرفته تالش ميکنيم کد رهگيري تبديل به قانون
شود.وي ادامه داد :در سامانه امالک و مستغالت وزارت راه و شهرسازي  ۳۰درصد معامالت
ثبت ميشود که اميدواريم با همکاري مشاورين امالک بتوانيم تعداد معامالت ثبتي را در اين
سامانه افزايش دهيم تا مردم با رصد سامانه ،کشف قيمت کنند.مديرکل دفتر برنامه ريزي
و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به تشکيل کميته تعيين قيمت اجاره گفت:
همه کارشناسان و متخصصين در امر مسکن معتقدند که با افزايش قيمت مسکن ،قيمت
اجاره افزايش پيدا نميکند و قيمت اجاره در بازه زماني طوالني صورت ميگيرد .بانک مرکزي
و نمايندگان مجلس به عنوان تيمهاي اين کميته ،بازار را رصد ميکنند و با پشتوانه تخصص
و ظرفيتهاي خود وارد بازار مسکن ميشوند.وي ادامه داد :معافيت مالياتي ميتواند ابزاري
براي تشويق موجران براي افزايش مدت زمان اجاره باشد.

رئيس کل بيمه مرکزي:

ارزيابي خسارت از کليديترين
فرآيندهاي صنعت بيمه به شمار م يرود

بورس ،بانک و بيمه در مبادالت مالي ،سه ضلع مثلث رشد و توسعه اقتصادي به شمار
ميروندکهتناسبايناضالعميتواندتحوالتويژهايرادربخشهايتوليدي،خدماتي
و بازار سرمايه را رقم بزند.به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه
مرکزي ،دکتر غالمرضا سليماني که در گردهمايي سراسري هيئت مديره استانها
و اعضاي کميته هاي تخصصي و کارشناسان رسمي قوه قضائيه سخن مي گفت ،با
تاکيد بر اهميت عملکرد ارزيابان خسارت هاي بيمه اي ،افزود :نظر کارشناسان ارزيابي
خسارت براي بيمه گران ،بيمه گذاران و محاکم قضائي فصلالخطاب است و ميتوان
با تربيت کارشناسان خبره در اين حوزه به بحث سرمايه هاي صنعت بيمه کمک کرد.
رئيس کل بيمه مرکزي به اهميت حضور کارشناسان رسمي دادگستري در اختالفات
بين بيمهگران و بيمهگذاران اشاره کرد و افزود :موضوع ارزيابي خسارت از کليدي ترين
فرايندهاي صنعت بيمه است؛ دقت ،صحت و سرعت آن ميتواند از ضرر و زيان صنعت
بيمه يا بيمه شدگان پيشگيري کند.وي در بخش ديگري از سخنان خود از پرتفوي ۴۵
هزار ميليارد توماني صنعت بيمه در سال  ۹۷خبر داد و پيشبيني کرد که تا پايان سال
اين رقم از  ۶۰هزار ميليارد تومان عبور کند.رئيس شوراي عالي بيمه با اشاره به اين
مطلب که بعد از تحريمهاي ظالمانه آمريکا تمامي ريسک ها در داخل کشور نگهداري
مي شود ،خاطرنشان کرد :تحريم ها ريسک پذيري صنعت بيمه را به شکل محسوسي
افزايش داده اما خوشبختانه با درايت و مديريت صحيح توانستهايم اين ريسک ها را در
داخل کشور نگهداري کنيم.وي از صنعت بيمه به عنوان ضمانتنامه سرمايهگذاري ياد
کرد و افزود :پوشش ريسک هاي بخش توليد و خدمات در کنار بيمه هاي انفرادي از
ماموريتهاي اصلي صنعت بيمه به شمار مي رود.رئيس کل بيمه مرکزي از زمينه سازي
کافي براي تصويب اليحه تاسيس صندوق بالياي طبيعي براي پوشش حوادث
 30ميليون واحد مسکوني در کشور خبر داد و ابراز اميدواري کرد با تصويب نهايي اين
اليحه و تاييد شوراي نگهبان ،مشکالت مردم در اين حوزه برطرف شود.شايان ذکر
است در اين همايش حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه،
ميرمحمدصادقي معاون مجلس شوراي اسالمي و تني چند از مسئوالن بلندپايه کشور
نيز به ايراد سخن پرداختند.

