
؛ کشور کاالهای بنجل به  ورود 

نفت می دهیم برنج و چای می گیریم! 

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

    تهاتر موضوع جدید و تازه ای نیست و در دوران مختلف، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم که صلح 
و آرامش در دنیا برقرار شد، مبادالت کاالیی میان کشورها صورت گرفت و نفت به عنوان یکی از اقالم 
مورد نیاز کشــورها در این روش، مورد توجه مبادله کنندگان قرار گرفت. تهاتر نفت با کاال، سیاســتی 

است که وزیر نفت دولت سیزدهم در روز کسب رای اعتماد از مجلس، آن را یکی از برنامه های اصلی 
خود عنوان کرد. جواد اوجی به تازگی نیز اعالم کرد که فروش نفت به صورت تهاتری و با استفاده از 

 | صفحه 3 ظرفیت وزارت خارجه، در دستورکار دولت قرار گرفته است...

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تشریح کرد؛

سفره بازنشستگان 
کوچک تر شد
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وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

قایان مجرد در سامانه  آ
ملی مسکن ثبت نام کنند

     وزیر راه و شهرســازی گفت: دوشــنبه 
هفتــه آینــده تصویــب خواهیم کرد که ثبت 
نام آقایان مجرد در ســامانه ملی مســکن 
قانونی شــود اما مجردها می توانند اقدام 

کنند...

 مشاور وزیر راه و شهرسازی 
در امور پروژه های عمرانی: 

 سالی ۲.۵ میلیون تن قیر 
در داخل مصرف می شود

     مشــاور وزیر راه و شهرســازی در امور 
پــروژه هــای عمرانــی گفــت: ســاالنه ۲.۵ 
میلیــون تــن قیــر در داخل مصرف و همین 

مقدار صادر می شــود...  | صفحه 4  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 فریاد ناامنی 
در بازار بزرگ تهران 

7

برای ایران طرح "ب" 
آمریکا همان طرح "آ" است

2

 عذرخواهی مردم
 »بی  دست و پا« 

از بهاره رهنما
8

آغاز فعالیت بزرگترین 
نیروگاه خورشیدی آبی 

شناور جهان
4

کرونا بازار شاغالن صنایع دستی را 
کساد کرد

  سید محمد عبداللهی 
رئیس اتحادیه فروشندگان اشیاء 

قدیمی و صنایع  دستی 
با شــدت گرفتن گسترش 
ویروس کرونا از اسفند سال 
۱۳۹۸ بســیاری از مشاغل 
و کســب و کارهــا بــه ویژه 
صنوف خدماتی آســیب دیــده و ماهها با رکود و 
تعطیلی مواجه شــدند، این امر به کاهش درآمد و 
بیکاری بخش اعظمی از نیروهای کار شــاغل در 
این مشاغل منجر شد.بیش از دوسال است که این 
ویروس منحوس بسیاری از مشاغل و فعالیت های 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی را تا تحت تاثیر 
قرار داده و با گرفتاری زیادی مواجه کرده است.

صنایع دســتی جزو آن دســته بخش هایی است 
کــه در مدت شــیوع کرونا از اثــرات آن در امان 
نمانده اســت.صنایع دســتی از جمله بخش های 
اشــتغالزا و درآمدزایی محســوب می شود که در 
صــورت حمایــت، ارزش افزوده و ارزآوری باالیی 
بــرای کشــور به ارمغان مــی آورد با این حال در 
دوران کرونا کســب و کار شــاغالن صنایع دستی 
مســاعد نبود و هتل ها، زائرســراها، مراکز اقامتی 
و بوم گردی و گردشــگری بی رونق بودند.تا قبل 
از کرونا گردشگران زیادی به شهرها سفر کرده و 
سوغات خریداری می کردند ولی کرونا باعث شد تا 
تعداد گردشگران و فروش سوغاتی کم شود.عالوه 
بر کرونا تورم هم ضربه مهلکی به صنایع دســتی 
زده و گــران شــدن مواد اولیــه مانند مس، نقره، 
برنج، لعاب و ســایر مواد و همچنین گران شــدن 
ابزارها باعث شــده تا بهای تمام شــده محصوالت 
باالتر برود در نتیجه  محصول، گران تر به دســت 

مصرف کننده برسد.
گردشگران مهمترین خریداران صنایع  دستی در 
کشور هستند. از اواخر سال ۱۳۹۸ با شیوع کرونا 
میــزان فروش در بــازار محصوالت این صنعت به 
حداقل رسید. قبل از کرونا، عده ای برای برگزاری 
مراسم های ملی مثل یلدا و نوروز ترجیح می دادند 
از صنایع دستی ایرانی استفاده کنند اما امروز عالوه 
بر اینکه دیگر مراســمی برگزار نمی شود وضعیت 

اقتصادی مردم هم این اجازه را نمی دهد.
بســیاری از هنرمندان از محــل خلق آثار هنری 
امرار معاش می کنند، هنگامی که فروشنده نتواند 
کاالی خود را بفروشــد طبعاً ســفارش جدید هم 
نــدارد و بــه همین ترتیب هنرمندان به مشــکل 

برمی خوردند. 
ایــن مشــکالت در کنار گرانی مــواد اولیه، ابزار، 
کارگــر و دیگــر عوامل به هنرمندان آســیب زده 
است.در دوران کرونا به فروشندگان صنایع دستی 
کمکی نشــد و بیمه و مالیات توجهی به تعطیلی 
فروشــندگان ندارند امــا هنرمندانی که به تائید 
وزارت میراث فرهنگی رســیده باشــند از مالیات 
و بیمه معاف هســتند.تعاونی ها و فعاالن بخش 
صنایع دستی و گردشگری در حوزه بیمه و تامین 
اجتماعی با مشــکالت زیادی مواجه هستند و در 
چند سال گذشته با بیمه های تفکیک شده و خرد 

توانستیم این بخش را حفظ کنیم.
صندوق حمایتی یا اعتبار مشخصی وجود ندارد که 
بــه صورت اضطراری به واحدهای تولیدی صنایع 
دســتی تزریق و بخشــی از ضرر و زیان وارده به 
کارگاههــای تولیدی ازاین طریق جبران شــود و 
صندوق ضمانت ســرمایه گذاری بخش تعاون در 
راستای حمایت از تعاونی ها تا سقف ۵۰۰ میلیون 
تومــان طرح هایی کــه دارای توجیه اقتصادی و 
قابل ســرمایه گذاری باشــند را ضمانت می کند.
بــرای کاهش زیان فعاالن بخش، فروش اینترنتی 
صنایع دســتی در دوران کرونا در دستور کار قرار 
گرفت تا فعاالن صنایع دســتی در بســتر شبکه 
هــای اجتماعی و ســایتهای اینترنتی بتوانند به 

فعالیت ادامه دهند.
داشــتن چنــد ویژگی صنایع دســتی را از دیگر 
صنایــع متمایز می کنــد از جمله اینکه با هزینه 
و سرمایه کم می تواند اشتغال گسترده ای ایجاد 
کنــد. ویژگی صادراتی بودن محصوالت و صنایع 
دستی باعث شده تا این صنعت عالوه بر ارزآوری، 
ارزش ســرمایه گذاری هم داشته باشد و به شرط 
شناسایی بازارهای هدف، تولیدات صنایع دستی 
ایرانــی را بــه اقصی نقاط جهــان معرفی و صادر 
کند. در دوران کرونا بازارچه ها ونمایشــگاههای 
صنایع دســتی که زمانی برپا بود و رونق داشــت، 
تعطیل شــد و بیشــتر شــاغالن صنایع دستی به 
دلیــل عــدم فروش بــا رکــود در فعالیت مواجه 
 شــدند و نبود درآمد معیشت آنها را دچار مشکل

 کرد.

یادداشت

رئیس قوه قضائیه در دیدار با سفرای 6۵ کشور: 

کنیم بیایید از حقوق بشر دفاع 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه 
قضاییه در جمع ســفرای بیش از ۶۵ کشــور جهان و 
همچنین روسای سازمان های بین المللی مقیم، گفت: 
بیایید دســت در دســت هم با دیپلماسی قضایی بی 

تاثیر از رفتارهای سیاسی، از حقوق بشر دفاع کنیم.
حجت االســالم والمســلمین محسنی اژه ای رئیس 
دستگاه قضا دیروز سه شنبه )۱۸ آبان( طی سخنانی 
در جمع سفرای بیش از ۶۵ کشور جهان و همچنین 
روســای ســازمان های بین المللی مقیم، با اشاره به 
ضرورت ایجاد درک و فهم مشترک پیرامون مسائل 
حقوق بشــری در راســتای رهنمون سازی انسان به 
سعادت و تکامل، اظهار کرد: مادامی که انسان وجود 
دارد بحث حقوق بشر نیز مطرح و مورد توجه می باشد 
چرا که موضوع و محتوای حقوق بشر، انسان است و 
برخالف بسیاری از موضوعات در حوزه های مختلف 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که تاریخ انقضاء دارند، 
حقوق بشــر موضوع و محتوایی اســت که مقطعی 

نمی باشد و مستمر و دائمی است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشــاره به تعالیم مکتب 
اسالم و در زمینه شناخت مبدأ و معاد و خالق هستی 
و رسیدن به سعادت و صلح طلبی از این طریق گفت: 
بر مبنای تعالیم متعالی اسالمی انسان ها باید از شرافت 
و انســانیت و کرامت و آزادی و وطن خود دفاع کنند 
و در صورت استطاعت در برابر متجاوزان به شرافت و 

انسانیت آزادی دیگران نیز مقابله کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر انسان حق خواه و 
عدالت طلب و صلح گرا نباشد نمی تواند داعیه استقرار 
صلح و عدالت در دنیا را داشــته باشــد و منادی آزادی 
و حقوق بشــر باشــد، گفت: انســان ها و سردمداران 
رژیم هــای سیاســی ای که از مســیر صلح طلبی و 
عدالت خواهی خارج شده اند نمی توانند منادی دفاع 

از حقوق بشر و پیام آور صلح و آزادی باشند.
محســنی اژه ای با بیان اینکه در آموزه های اســالمی 
کمک رســانی به همه آحاد بشــر فارغ از تمایزات و 
تفاوت هایشان مطرح است، گفت: طبق مکتب متعالی 
اسالم سعادتمندی انسان ها در گرو کمک رسانی آن ها 
به سایر مخلوقات و دیگر انسان ها می باشد و از منظر 
تعالیم اســالمی انســان به ماهوی انسان، ارزشمند و 
صاحب حقوق و آزادی و کرامت است و باید در مقابل 
متجاوزان و متعدیان به این حقوق ایســتادگی کرد. 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تبلور آموزه های متعالی 
مکتب اسالم در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
گفت: بر مبنای مکتب اسالمی دفاع از حقوق و کرامت و 
آزادی های همه انسان ها و هم نوعان بشر ضروری است 
و این امر در قانون اساسی و سایر قوانین کشور ما تبلور 
یافته است و ما باید در راستای نجات انسان ها و رفع 
ظلم و گرسنگی و سایر مصائب از آن ها تالش کنیم.

محســنی اژه ای در ادامه با طرح این پرســش که آیا 

دنیای کنونی یک دنیای عاری از خشونت و تبعیض 
می باشــد؟ گفــت: اکنون در عصر و دنیایی به ســر 
می بریم که برخی رژیم های خودکامه و تروریســتی 
به بهانه های واهی قریب به دو دهه کشــوری دیگر را 
اشغال می کنند و به کشتار و آواره کردن و تحقیر مردم 
آن کشور و انهدام زیرساخت های آن می پردازند و یا 
برخی رژیم های مســتکبر و مرتجع دیگر با تجاوز به 
سایر کشورها مردمان آن ها را به خاک و خون می کشند 
و حتی از انداختن بمب در مجالس عروســی و عزای 
آن ها نیز اجتناب نمی کنند و شــنیع ترین جنایات را 
مرتکب می شوند. رئیس دستگاه قضا با انتقاد از رویه 
کشورهایی که جنایات آشکار علیه جان مردمان دنیا 
را نادیده می انگارند و در مقابل در قبال مسائل خاص 
به هیاهو و غوغاساالری می پردازند، گفت: امروز جامعه 
بشری برای رفع انواع و اقسام ظلم هایی که به انسان ها 
در گوشه و کنار دنیا روا می شود باید به ادراک مشترکی 
نائل شود و پیشنهاد ما در این زمینه آن است که مقوله 
دیپلماسی قضایی تقویت شود تا بلکه با تاثیر نگرفتن 
از مسائل سیاسی حاکم بر دنیا با رویه حقوقی مستقل 

به کمک حقوق بشر بیاییم.
محســنی اژه ای با تشــریح مقوله دیپلماسی قضایی 
گفــت: طبق آنچه امروزه مرســوم اســت محتوای 
دیپلماسی بیشتر متضمن مسائل سیاسی و اقتصادی 
اســت لذا ضرورت دارد محتوای قضایی نیز وارد این 
عرصه شــود؛ بر همین مبنا قــوه قضاییه جمهوری 
اسالمی ایران آمادگی کامل دارد تا در راستای توسعه 
دیپلماسی قضایی به بسط ارتباطات حقوق بشری با 
سایر کشورهای دنیا بپردازد و با مطالعات مشترک و 
جلســات مداوم در راســتای رسیدن به ادراک و فهم 
مشترک در امر حقوق بشر با سایر کشورها و جوامع 
گام بردارد و از این طریق در جهت مقابله با انواع و اقسام 
ظلم های روا شده در دنیای کنونی و همچنین مقابله با 
مفاسدی نظیر جریانات تروریستی، کارتل های مواد 
مخدر، پولشویی و ... گام بردارد. محسنی اژه ای خاطر 
نشــان کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران 
در حال حاضر با تعدادی از کشــورها در زمینه های 
مختلف از جمله اســترداد مجرمان موافقتنامه های 
قضایی منعقد کرده اســت و این آمادگی را دارد این 
موافقتنامه ها را با سایر کشورها نیز منعقد کند و حتی 
در مواردی بدون انعقاد توافقنامه و به صورت مقطعی 
در جهت توســعه ارتباطات قضایی و حقوق بشر گام 
بردارد.رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بیایید دست در 
دست هم با دیپلماسی قضایی بی تاثیر از رفتارهای 

سیاسی، از حقوق بشر دفاع کنیم.
محســنی اژه ای گفت: امروز دستگاه قضایی آغوش 
خود را برای همکاری با دستگاه های قضایی کشورهای 
جهان در جهت مبارزه با همه مصادیق ظلم و تعدی به 

حقوق بشر باز نموده است.

گهی مناقصه عمومی آ

 اداره کل ارتباطالت و امور بین المل شهرداری اهواز 

ــر را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران دارای صالحیــت از معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری بــا مشــخصات و   شــهرداری اهــواز در نظــر دارد پــروژه ی زی
شــرایط زیــر واگــذار نمایــد.

از شــرکتهای واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آیــد. جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه اداره قراردادهــا بــه نشــانی : اهــواز – خیابــان انقــالب نبــش خیابــان غزنــوی – ســاختمان شــماره 
ســه شــهرداری – اداره قراردادهــا تلفــن 33774062-33799160 مراجعــه نماینــد.

رتبهمدت اجرای پروژهمبلغ ضمانتنامه )ریال(مبلغ اولیه )ریال(موضوعردیف

آسفالت معابر زیر سازی شده در سطح مناطق 1و3و7و8 شرق 1
 ۵ و راه وترابری 6 ماه98/۵6۲/664/1804/9۲8/133/۲09اهواز )نوبت اول(

آسفالت معابر زیر سازی شده در سطح مناطق ۲و4و۵و6غرب ۲
۵ راه و ترابری6 ماه118/۲۵1/784/۵۲0۵/91۲/۵89/۲۲6اهواز )نوبت اول(

هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
1-مهلــت قبــول پیشــنهاد نــرخ و پاســخ بــه مناقصــه از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت 10 روز اســت و تحویــل پــاکات بــه دبیــر خانــه محرمانــه حراســت مســتقر در آدرس فــوق الذکــر مــی باشــد.

) حداکثــر تحویــل پــاکات : پایــان وقــت اداری روز یــک شــنبه مــورخ 1400/9/7 مــی باشــد.(
2-شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مطابق جدول فوق می باشد که به یکی از سه طریق ذیل ارایه شود :
الف - فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0203994398001 شهرداری اهواز نزد بانک ملی بنام شهرداری اهواز 

ب - بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری اهواز و بمدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماهه 
ج - چک تضمین شده بانکی بنام شهرداری اهواز 

تبصــره : محــل اعتبــارات ایــن مناقصــه از بودجــه جــاری شــهرداری )منابــع داخلی(بــوده و فقــط ضمانتنامــه هــای معتبــر بانکــی بــا عنــوان شــرکت در مناقصــه مــورد قبــول مــی باشــد. در غیــر 
اینصــورت پــاکات ب و ج بازگشــایی نخواهــد شــد. ) ضمانتنامــه فراینــد ارجــاع کار مربــوط بــه آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــوده و مــورد قبــول نمــی باشــد.(

4- تاریــخ برگــزاری کمیســیون مناقصــه در ســاعت 10 روز دوشــنبه مــورخ 1400/9/8 در محــل اداره قراردادهــای شــهرداری بــه آدرس فــوق الذکــر مــی باشــد.حضور پیشــنهاد دهنــدگان 
در جلســه مجــاز مــی باشــد. 

5- نتیجــه کمیســیون بــا رعایــت مــاده 18 قانــون اصــالح و تســری آییــن نامــه معامــالت شــهرداری تهــران بــه کالنشــهرها بــه برنــدگان اعــالم خواهــد شــد تــا مراحــل انعقــاد قــرارداد انجــام 
شــود.

، تضمیــن حســن  6- بــه اســتناد بنــد 5 مــاده 11 قانــون اصــالح و تســری آییــن نامــه معامــالت شــهرداری تهــران بــه کالنشــهرها از برنــده مناقصــه 10% درصــد مبلــغ پیشــنهادی پیمانــکار
انجــام تعهــدات اخــذ مــی گــردد.

7- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
8 -برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9- بــر اســاس مــاده 10 قانــون اصــالح و تســری آییــن نامــه معامــالت شــهرداری تهــران بــه کالنشــهرها ، شــرکت در مناقصــه و ارایــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط و تکالیــف شــهرداری 
مــی باشــد.

ــان واجــد شــرایط میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و یــا دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه مدیریــت قراردادهــا بــه نشــانی peymankar.ahvaz.ir  مراجعــه  10- کلیــه متقاضی
نماینــد.

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 
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سیاست 2

امیرعبداللهیان  در گفت و گوی تلفنی با وزیر خارجه فرانسه:

 با قدرت به افزایش توان دفاعی خود ادامه می دهیم
 وزیــر امــور خارجه،  برنامــه دفاعی ایران را حق 
حاکمیتی هر کشوری عنوان کرد و افزود: بی اعتنا 
به رفتار غیرســازنده تحریمی آمریکا بر افزایش 

توان دفاعی کشورمان با قدرت ادامه می دهیم.
 »حسین امیرعبداللهیان«  و »ژان ایو لودریان« 
وزیر خارجه فرانسه در گفت وگوی تلفنی درباره 
مناسبات دوجانبه و گفت وگوهای فراروی وین به 

بحث و رایزنی پرداختند.
در ابتدای این مکالمه وزیر خارجه فرانسه وضعیت 
سالمت و درمان وزیر امور خارجه را جویا شده و 
برای امیرعبداللهیان آرزوی بهبودی سریع کرد.

وزیر امور خارجه ضمن تشــکر از احوالپرســی 
وزیر خارجه فرانســه و با اشــاره به اینکه دولت 
جمهوری اســالمی ایران هم در روابط دوجانبه 
و هــم در گفــت و گوهای هســته ای رویکردی 
عملگرایانــه و نتیجه محــور دارد، ابراز امیدواری 
کرد که رایزنی های تهران و پاریس به پیشــبرد 
عملی همکاری ها میان دو کشــور منجر شــود.
امیرعبداللهیان همچنین با اشــاره به ظرفیتهای 
بزرگ ایران و فرانســه اظهار داشــت: جمهوری 
اســالمی ایران برای گسترش همه جانبه روابط 
دوجانبه بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک 

آمادگی دارد و می توان مناسبات را در حوزه های 
مختلف بیش از پیش گسترش داد.

در همین چارچوب طرفین با اشاره به ۲ بار تماس 
روسای جمهوری ایران و فرانسه، و همچنین گفت 
و گوی امیرعبداللهیان و ماکرون در حاشیه نشست 
بغــداد و نیز دیــدار حضوری اخیر وزرای خارجه 
دو کشــور، در مورد مناســبات دوجانبه و فرصت 

همکاری ها بحث و تبادل نظر کردند.  
وی با یادآوری مسوولیت آمریکا در بروز وضعیت 
کنونی برجام و نقش سکوت سه کشور اروپایی در 
زیاده خواهی آمریکا، تصریح کرد: ایران خواستار 
دســتیابی به یک توافق خوب اســت، اما این امر 
الزمه هایــی دارد از جمله بازگشــت طرف های 
مقابل به تعهدات کامل خود و لغو موثر تحریم ها.

امیرعبداللهیــان با اشــاره بــه تحریم های تازه 
آمریــکا علیــه ایران، این اقدام را تاییدی بر تداوم 
بی اعتمادی جمهوری اسالمی به آمریکا خواند و 
بر لزوم ارائه تضمین و انجام راســتی آزمایی موثر 
تاکید کرد.  وزیر امور خارجه برنامه دفاعی ایران را 
حق حاکمیتی هر کشوری دانست و افزود: بی اعتنا 
به رفتار غیرســازنده تحریمی آمریکا بر افزایش 

توان دفاعی کشورمان با قدرت ادامه می دهیم.

فرمانده کل ارتش:

نیروهای مسلح پشتیبان دیپلمات ها هستند
فرمانده کل ارتش با اشاره به تاثیر برگزاری رزمایش های 
نیروهای مســلح و ارتقای توان رزمی و دفاعی نیروهای 
مسلح در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران 
در عرصه دیپلماتیک تاکید کرد: مسئوالن دیپلماسی ما 
خودشان فرزندان و تربیت یافتگان دفاع مقدس هستند 
و می دانند که نیروهای مســلح با اقتدار ایســتاده اند و 
حامــی و پشــتیبان آنها در میدان های دیپلماســی و 
دفاع از حقوق ملت بزرگ هســتند. امیر سرلشکر سید 
عبدالرحیم موســوی   اظهار کرد: جمهوری اســالمی 
ایران در این ســال ها اثبات کرده اســت که با قدرت می 
تواند محور برقراری امنیت منطقه ای باشــد. با ائتالف 
و همکاری منطقه ای، کشــورهای منطقه می توانند با 
دست در دست هم گذاشتن، امنیت منطقه خود را حفظ 
کنند و به بیگانه اتکا نداشــته باشند چراکه تاریخ نشان 
داده است که بیگانگان برای هیچکس امنیت پایدار به 
ارمغان نخواهند آورد. سوغات بیگانگان، ناامنی وابستگی 
بیچارگی و زبونی ملت ها اســت.وی در پاسخ به پرسش 
دیگــری دربــاره تاثیر برگزاری رزمایــش هایی نظیر 
رزمایش مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش و ارتقای توان 
رزمی و دفاعی نیروهای مسلح در پیشبرد اهداف نظام 
جمهوری اســالمی ایران در عرصه دیپلماتیک، خاطر 
نشــان کرد: نظام ســلطه معموالً اهداف خود را با زور و 

قدرت نظامی پیش می برد، اما زمانی که شاخ زور به یک 
دیوار مســتحکم قدرت برخورد می کند، به ناچار زبان 
دیپلماسی و مذاکره باز می کنند؛ امروز می بینید که آنها 
زبان دیپلماسی و مذاکره باز کرده اند برای این است که 

به دیوار مستحکم قدرت برخورد کرده اند.
فرمانده کل ارتش تصریح کرد: مسئوالن دیپلماسی ما 
خودشان فرزندان و تربیت یافتگان دفاع مقدس هستند و 
می دانند که نیروهای مسلح با اقتدار ایستاده اند و حامی 
و پشتیبان آنها در میدان های دیپلماسی و دفاع از حقوق 

ملت بزرگ هستند.
سرلشــکر موســوی در پایان در پاسخ به این پرسش که 
آیــا ارتقای توانمندی نظامی جمهوری اســالمی ایران 
تهدیدی برای همسایگان محسوب می شود؟ گفت: به 
هیچ وجه اینگونه نیست و سابقه ما نشان داده است که 
اهل تجاوز و تهاجم نیستیم.  تالش های ما و رزمایش هایی 
که انجام می دهیم همه برای دفاع از آرمان ها و کشــور 
خودمان است، اما اشتباه نشود؛ دشمنان ما بدانند که اگر 
منافع ما را تهدید کنند پاسخ ما محدود به مرزها نخواهد 
بود؛ اگر منافع ما را تهدید کنند در هر کجا که الزم باشد 
منافع شان را تهدید می کنیم، اما برای کشورهای منطقه 
و بــرادران خودمان امنیت را به ارمغان می آوریم و برای 

خود و ملت ما آمادگی دفاع هستیم.

اخبار كوتاه

احتمال نمی رود تهران با واشنگتن کنار بیاید
 

برای ایران طرح "ب" آمریکا همان طرح "آ" است
 اصولگرایان به دنبال ایجاد یک اقتصاد 
مقــاوم در برابــر تحریم هــا از طریق 
تقویت صنایــع داخلی خود و برقراری 
روابــط جدید با قدرت های نوظهور در 
آسیا هســتند. رئیسی معتقد است که 
حتی در صــورت احیای برجام، امریکا 
به منزوی نگه داشتن ایران ادامه خواهد 
داد و از ایــن رو، تهــران بر تقویت نفوذ 
نظامی و اقتصادی خود متمرکز اســت. 
در واشــنگتن سخن از اجرای طرح ب 
علیه ایران اســت. اما برای ایران، طرح 

ب مانند طرح آ است.
ایــاالت متحده امریــکا و ایران خود را 
برای برگزاری مذاکرات پیرامون احیای 
توافق هســته ای آماده می کنند و این 
در حالــی اســت که ایــران در حال پی 
ریــزی یک سیاســت خارجی قاطعانه 
و جدیــد اســت. در تهران معتقدند که 
واشــنگتن دروغ گفته و نسبت به آنان 
بی احترامی کرده و برای برقراری اهرم 
هــای اقتصادی و نظامی علیه دشــمن 

دیرینه خود متمرکز شده است.
اخیرا، مذاکره کننده ارشــد هسته ای 
ایــران اعالم کرده که مذاکرات پیرامون 
احیــای توافق هســته ای در اواخر ماه 
نوامبر در وین از سر گرفته خواهد شد. 
اگرچــه، احتمال دارد، دولت رئیســی 
بخواهد، در مذاکرات شــرکت کند، اما 
احیای برجام، ســتون اصلی سیاســت 
خارجی آن نیســت. در دوره ریاســت 
جمهــوری جدید، مفهوم هســته ای 
جدیــدی بر اســاس دو اصــل در حال 
توســعه است: تقویت توانایی خود برای 
حملــه متقابل علیــه امریکا در صورت 
امتناع از اجرای تعهداتش و جدا سازی 
رفــاه اقتصادی ایــران از برجام با ایجاد 
یک نظام خود کفا – اقتصاد مســتقل و 

آسیایی محور.
در حالی که برنامه هســته ای ایران به 
نقطــه اوج نزدیک می شــود، برخی در 
واشــنگتن از هم اکنون، خواهان اجرای 
اقدامــات اقتصادی طرح ب و تهدید به 

زور در صورت امتناع تهران از بازگشت 
به توافق هســته ای هســتند. در حال 
حاضر، رئیســی باید به دنبال راه حلی 
بــرای مشــکالت جــدی اقتصادی در 
داخل کشور باشد که می تواند، عواقب 
ناخوشــایندی را برای نظــام به همراه 

داشته باشد.
بعید به نظر می رســد که ایران تســلیم 
چنین اجباری شود. اصولگرایان به دنبال 
ایجاد یک اقتصاد مقاوم در برابر تحریم 
هــا از طریق تقویت صنایع داخلی خود 
و برقــراری روابــط جدید با قدرت های 
نوظهور در آسیا هستند. رئیسی معتقد 
است که حتی در صورت احیای برجام، 
امریکا به منزوی نگه داشتن ایران ادامه 
خواهد داد و از این رو، تهران بر تقویت 
نفوذ نظامــی و اقتصادی خود متمرکز 
است. در واشنگتن سخن از اجرای طرح 
ب علیه ایران است. اما برای ایران، طرح 

ب مانند طرح آ است.
ایران معتقد است که برجام سمت گیری 
خاصی دارد. تعهدات ایران در راســتای 
محدود کردن فعالیت های هســته ای 
اســت. اما، هیچ فرمولی وجود ندارد که 

مزایای اقتصادی برای ایران را مشخص 
کنــد. در نتیجه، ایران از آن واهمه دارد 
که در صورت بازگشــت به برجام، اهرم 
هســته ای خود را بدون بهره مندی از 
مزایای وعده داده شده، از دست بدهد. 
ایــن دقیقا، همان چیزی اســت که در 
ســال ۲۰۱۵ میالدی رخ داد. مقامات 
امریکایی می گویند که آماده گفت وگو 
در مورد راه های مقابله با این مشکالت 
هســتند، اما نمی توانند تضمین کنند 
که پس از پایان دوره ریاست جمهوری 
جو بایدن، مجددا امریکا از برجام خارج 
نشــود.رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان 
تالش کرده اند، با حمایت از توافق هسته 
ای در بیانیه اخیر خود در اجالس گروه 
بیســت، از واهمه هــای ایران بکاهند و 
اعــالم کرده اند که از تعهد بایدن برای 
حفظ پایبندی کامل به توافق هسته ای 
حمایــت می کنند. بدین ترتیب، اولین 
اصل سیاســت خارجی رئیسی، ایجاد و 
حفظ اهرم هایی اســت که واشنگتن را 
از امتنــاع از هر گونه توافق و در نتیجه، 
ایجاد مجدد شوک اقتصادی برای مردم 

ایران باز دارد.

ایــران روی حمایــت از متحدانش در 
خاورمیانه تمرکز کرده اســت. ســردار 
قاســم سلیمانی سه ماه قبل از ترورش، 
گفته بود که شش ارتش ایدئولوژیک و 
مردمی نیرومند در سراســر خاورمیانه 
بــرای دفــاع از ایــران در برابر هر گونه 
حمله ای تشکیل یافته است. این نیروها 
شامل حزب اهلل لبنان، حماس، جنبش 
جهاد اســالمی فلسطین، حوثی ها در 
یمن، نیروهای هوادار ایران در ســوریه 
و نیروی بســیج مردمی عراق است. آنها 
محور مقاومت را تشــکیل می دهند. از 
آنجایی که ایران منتظر فشــار بیشتر از 
ســوی امریکاست، این اقداماتش نشان 

دهنده عزمش برای ادامه مسیر است.
اصل دوم دولت رئیسی جدا کردن اقتصاد 
کشور از مذاکرات پیرامون برجام است. 
دولت رئیســی مصمم است تا با تقویت 
روابط اقتصادی خود با چین، روســیه و 
همســایگانش، خــود را در برابر تحریم 
ها حفظ کند. دولت جدید مدعی است 
که ۴۰ درصد از فعالیت های سیاســت 
خارجی خود را به دیپلماسی اقتصادی 

و تجارت خارجی اختصاص می دهد.

احیای برجام می تواند، به روابط ایران با 
شرق چه در عرصه اقتصادی و چه امنیتی 
و به ویژه، پس از عضویت اخیر در سازمان 
همکاری های شانگهای تسهیل بخشد. 
اما، حتی بدون توافق هسته ای نیز ایران 
متحدان خود را به عنوان شرکای تجاری 
قابل اعتمادتر می داند. دولت رئیســی 
به دنبــال تقویت ظرفیت های صنعت 
داخلــی اســت. دولت رئیــس جمهور 
متشــکل از مشــاوران اقتصادی نسبتا 
جوانی اســت که معتقدند کارآفرینان 
ایرانی باید در واکنش به تحریم ها تولید 
کاالهــای با کیفیت را برای بازار داخلی 
افزایش دهند. آنان نگران هســتند که 
در صورت لغو تحریم ها، شــرکت های 
بزرگ خارجی دوباره کسب و کار تولید 
کننــدگان داخلی را کاهش دهند. آیت 
اهلل خامنه ای، رهبر انقالب ایران واردات 
لــوازم خانگی از کــره جنوبی را ممنوع 
کرده است. افزون بر تالش برای اقتصاد 
خود کفا، ایران قصد دارد نفوذ اقتصادی 
بیشتری را در خاورمیانه داشته باشد. به 
اعتقاد رئیســی، قدرت منطقه ای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی منافع سیاسی 
و اقتصادی محسوسی را به همراه دارد. 
بــه گفته امیر عبداللهیان، دولت با نهاد 
ســازی دستاوردهای محور مقاومت در 
عراق، لبنان، ســوریه و ســایر کشورها، 
به دنبال نقدینگی از نفوذ نظامی ســپاه 
است.استراتژی دولت رئیسی مبتنی بر 
دیدگاه بنیادیــن روابط ایران با امریکا 
اســت. بر اساس این نقطه نظر به خاطر 
وســعت، تاریخ، موقعیت ژئو راهبردی و 
منابع اقتصــادی، ایران در حال تبدیل 
شدن به قدرت منطقه ای و تهدید بالقوه 
برای متحدان امریکا در خاورمیانه است. 
از این رو، واشــنگتن مصمم است ایران 
را تحت فشــار اقتصــادی و نظامی نگه 
دارد. در نتیجــه، حتــی با احیای توافق 
هسته ای، واشــنگتن بدون تردید، راه 
هــای دیگری را برای تضعیف و منزوی 

کردن ایران در پیش خواهد گرفت.

خبر ویژه

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: باید حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه انجام شود. ثبات در 
بورس توقع و انتظار ما از وزارت اقتصاد و اموردارایی است.

 محمد باقر قالیباف در پایان و جمع بندی جلسه گزارش وزیر اقتصاد و اموردارایی درباره بازار سرمایه گفت: 
براساس سیاست های دولت قبل مردم به این بازار اعتماد کردند و ما شاهد این بودیم که تعداد سهامداران از 
چهار یا پنج میلیون به ۴۰ تا ۵۰ میلیون رسید که بسیاری از این سهامداران هم سهامداران خرد می باشند.

 وی گفت: مردم ســرمایه اضافی خود را وارد بورس نکردند بلکه ســرمایه های ضروری خود را فروختند 
و به بورس آوردند؛ بنابراین دولت و مجلس در قبال ســرمایه های مردم در بورس مســئول هســتند و باید 

پاسخگو باشند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی اظهار داشــت: بازار بورس در کشــور ما بازار مستقلی نیست و تحت تأثیر 
سیاســت های اقتصادی دولت در بازار پول و ســرمایه اســت تا سیاست های دولت اصالح نشود، مشکالت 
بازار بورس حل نمی شود. تصمیمات بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی در بازار 

بورس تأثیر گذار است.
قالیباف تصریح کرد: رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد قول داد برنامه های اقتصادی روشن خود را به 
مجلس ارائه خواهد کرد. در آستانه ارائه الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ توقع مجلس این است که سیاست های 

اقتصادی دولت به صورت شفاف و روشن اعالم شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به خاندورزی گفت: باید حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه 
انجام شود. ثبات در بورس توقع و انتظار ما از وزارت اقتصاد و اموردارایی است.وی با بیان اینکه نقدشوندگی 
و شفافیت باید مدنظر بورس قرار گیرد، بیان داشت: از همه مهمتر بازار بورس برای رونق تولید و توسعه زیر 
ساخت های کشور است و سوال این است که امروز بورس چقدر به سمت زیر ساخت ها پیش می رود؟رئیس 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ما از مسئولین بورس و از آقای عشقی توقع داریم که در بحث نظارت 
و روابط و رانت هایی که در این بخش وجود دارد و باعث می  شــود عده ای بهره مند شــوند و عده ای آســیب 
ببندد جلوگیری کنند لذا این دیگر مستقیم به مدیرت بورس باز می گردد که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

حمایت از سهامداران ُخرد در بازار سرمایه انجام شود

 کارشناس مسائل بین الملل 
بررسی می کند؛

 نگرانی صهیونیست ها 
 در پی شکست سیاست 

کثری فشار حدا
 دیدارهای اخیر مقامات اسرائیلی با مقامات 
اروپــا و آمریکایی ها و تهییج غرب در برابر 
کاهش قدرت ایران نشــان از نگرانی های 
شــدید صهیونیست ها در پیروزی ایران با 
وجود تحریم ها و مشکالت و سنگ اندازی 
های بیشمار منطقه ای و بین المللی دارد.
 جعفر قناد باشــی، کارشناس مسائل بین 
الملــل در تحلیل دیدارهای اخیر  مقامات 
رژیم صهیونیســتی با مقامات آمریکایی و 
بحث هایی پیرامون ایران در این به »راهبرد 
معاصــر« گفــت: دو دلیل مختلف ســبب 
تحــرکات اخیر رژیم صهیونیســتی، رفت 
و آمدهــا، مذاکــرات و رایزنی ها با مقامات 
اروپایی و آمریکایی شــده است.  یک دلیل 
این است که سرکردگان رژیم صهیونیستی 
در طول تاریخ صهیونیســت ها خط مشی 
را دنبال میکردند که خواسته هایشان را از 
طریق بســیج کردن قدرت های دیگر رفع 
کنند یعنی سعی می کردند قدرت ها را بازی 
بدهند و آنها را در مسیر  خواستشان به کار 
بگیرند. کما اینکه جنگ آمریکا علیه عراق 
به نوعی با وساطت آریو شارون نخست وزیر 
اســبق و مرده رژیم صهیونیستی و تبلیغ و 
ترغیــب او صــورت گرفت و آمریکایی ها را 
تشــویق  کرد جنگ اول  و دوم عراق را  راه 

بیندازند.
وی با تاکید بر خط مشی صهیونیست ها در 
رسیدن به اهدافشان با همراه ساختن دیگر 
قدرت ها در این مســیر گفت: دیپلماســی 
صهیونیســت ها به طور کلی  مبتنی بر  به 
کارگیــری، تهدید و ترغیب قدرت ها برای 
حرکت کردن در مسیر خواست آنها و تحقق 
اهدافشان است که این یک مسئله و راهبرد 

و برنامه کلی آنها است.
قناد باشی تحرکات اخیر صهیونیست ها را 
ناشی از نگرانی های آنها دانست و گفت: آنها 
نگران این هستند که دولت جدیدی که در 
ایــران  روی کار آمــده با وجود عملکردش 
که هیچگونه عقب نشــینی از خود نشــان 
نداده به سمت و سوی پیروزی پیش رود و 
آمریکایی ها به دلیل ضعف هایی که دارند 
عقب نشــینی کنند یا اروپایی ها در ادامه 
مواضــع خصمانه خود در برجام  از مواضع 

قبلی خود دست بکشند.
وی افزود: رژیم صهیونیســتی برای پایان 
دادن به این نگرانی کوشش می کنند علیه 
ایران جنجــال راه بیندازند و آمریکایی ها 
را ترغیــب به تهاجم، مخالفت و دشــمنی 
بــا ایران و تشــویق و به کوتــاه نیامدن در 
برجــام کنند و این هدف اصلی آنهاســت 
و تمام سیاســت های مختلف را به کار می 
گیرند و حتی سیاست "قتل با هزار چاقو یا 
هــزار زخــم"  هم در همین چارچوب بود و 
آنهــا در این خصوص به آمریکایی ها گفته 
بودند شما در  برجام کوتاه نیایید ما قدرت 
ایران را از طریق اســتراتژی قتل هزار چاقو  
کاهش می دهیم شــما نگران قدرت ایران 
نباشــید و احتیاجی به نرمش نیســت. در 
قضیــه کوتاه نیامدن هم امروز زمزمه هایی 
از واشنگتن و پاریس شنیده میشود که آنها 
ناگزیر هستند در قضیه برجام کوتاه بیایند 
و به تحریم ها پایان دهند و اســرائیلی ها 

نگران همین هستند.
این کارشناس مسائل بین الملل گفت: بانی 
اصلی فشار حداکثری علیه ایران که توسط 
عربســتان و از طریق صادرات بیشتر نفت 
تامین و حمایت شــد و در راســتای به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران بودند، اسرائیلی 
ها هســتند و آنها حاال نگران شکســت این 
سیاست هستند و به مجرد اینکه تحریم ها 
بشکند آن سیاست هم شکسته خواهد شد.
وی با اشــاره به نگرانی رژیم صهیونیستی 
از شکســت سیاست فشار حداکثری اظهار 
داشــت: اســرائیل  نگران است که ایران در 
این مصاف بزرگ و نبرد چند ساله اراده ها 
به قول و فرمایش مقام معظم رهبری موفق 
شود و مقاومت مردم ایران در برابر سختی ها 
نتیجه بدهد و آمریکایی ها ناگزیر تحریم ها 
را بشــکنند. لذا پیوسته در واشنگتن تبلیغ 
می کنند و از خطر ایران میگویند و ایران را 
متهم به حمایت از تروریست و دست زدن 
به ســاخت ســالح هسته ای میکنند و این 
کار همیشگی آنهاست و این اتهامات برای 
راندن و تشــویق آمریکا به سمت مخالفت 
و خصومت ورزی بیشــتر با ایران و ترغیب 
آنها برای اینکه از برجام کوتاه نیایند، است.
این کارشناس مسائل بین الملل هدف رژیم 
صهیونیستی از تحرکات اخیر را تالش آنها 
برای اســتفاده از قدرت سایر کشورها برای 
تحقــق اهداف خــود و جلوگیری از عقب 
نشینی آمریکا در کاهش تحریم ها دانست 
و گفت: آمریکایی ها بیش از این نمی توانند 
هزینــه های تحریم های ســنگین تحریم 

علیه ایران را بپردازند.

ح شد؛ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مطر

وزارت جهاد کشاورزی روزانه 
کی را اعالم کند قیمت اقالم خورا

جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه 
به ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی برگزار و 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی 
گزارش هــای جداگانه ای از تالش برای تنظیم بازار و 
قیمــت کاالهــا ارائه کردنــد. در این گــزارش لزوم 
هماهنگی بیشتر و تقسیم کار جدید بین دستگاه های 
مسئول مطرح و مقرر شد در امر نظارت بر قیمت اقالم 
خوراکــی در بازار از همــه ظرفیت های درون دولت، 
ســازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و بســیج اصناف 
اســتفاده شــود تا نظارت و کنترل قیمت ها به صورت 
عینی و عملی توســط وزارت جهاد کشاورزی تحقق 
یابد.همچنین بر اساس تصمیم امروز ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت مقرر شــد وزارت جهادکشــاورزی به 
صورت روزانه قیمت اقالم خوراکی را از طریق رسانه ها 
اعالم کند و مردم و مصرف کنندگان نیز با خرید اقالم 
به قیمت اعالم شــده  راســا بر نرخ ها نظارت کنند و با 
هرگونه تخلف برخورد شود.در جلسه امروز همچنین 
با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور به استان بوشهر، 
موضوع تجارت ملوانی یا اصطالحاً » ته لنجی « بررسی 
و طرح جدیدی با هدف ســاماندهی این نوع تجارت 
ارائه شد. پس از تبادل نظر درباره این طرح مقرر شد 
دســتگاه های مربوطه این طرح را با مشارکت مراجع 

ذی صالح نهایی کنند.

موافقت مجلس با ارجاع گزارش 
استنکاف روحانی از اجرای قانون 

به قوه قضاییه
نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش اســتنکاف حسن 
روحانی از اجرای قانون توســعه پتروپاالیشــگاه ها به 
قوه قضائیه موافقت کردند. گزارش کمیسیون انرژی 
مجلس شــورای اســالمی در مورد استنکاف حسن 
روحانی و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون 
حمایت صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی در جلسه علنی امروز 
مجلس شورای اسالمی قرائت شد.بعد از قرائت گزارش 
کمیســیون انرژی از سوی سخنگوی این کمیسیون 
و بحث و بررســی این موضوع درنهایت نمایندگان با 
ارجــاع این گزارش به قوه قضائیه به منظور بررســی 
چرایی اســتنکاف حســن روحانی و سازمان برنامه و 
بودجه از اجرای قانون توسعه پتروپاالیشگاه ها موافقت 
کردنــد.۱۸۴ نماینده مجلس با ارجاع این گزارش به 
قوه قضائیه به منظور بررسی استنکاف حسن روحانی 
و ســازمان برنامــه و بودجه از اجــرای این قانون رأی 

موافق دادند.

نماینده مردم مراغه:

ح رتبه بندی  دولت برای طر
معلمان می نالد

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلس مشکلی برای رتبه بندی معلمان ندارد و دولت 

است که می نالد و می گوید اعتبار الزم را ندارد.
علی علیزاده در جلسه علنی  مجلس شورای اسالمی 
در تذکر شــفاهی، گفت: مجلس مشــکلی برای رتبه 
بندی ندارد و دولت اســت که می نالد و می گرید که 
اعتبار الزم را ندارد.وی بیان کرد: البته ناهماهنگی در 
پرداخت ها شامل همه سازمان ها و نهادها می شود و 
پرداخت ها کامال ناعادالنه است و این مجلس نیست 
که باید آن را سامان دهد و باید دولت الیحه ای برای 

نظام پرداخت هماهنگ را ارائه کند.

 درخواست نمایندگان 
 برای علنی شدن رای گیری

ح شفافیت" " طر
عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اسالمی از 
جمــع آوری امضا برای علنی شــدن رای گیری 
طرح شــفافیت آرای نمایندگان خبر داد. جالل 
رشــیدی کوچــی، عضو هیئت رئیســه مجلس 
شــورای اســالمی، با اشــاره به جمع آوری امضا 
برای علنی شــدن رای گیری طرح شفافیت  آرای 
نماینــدگان گفــت: بر اســاس آیین نامه داخلی 
مجلــس،  نماینــدگان می توانند بــا جمع آوری 
امضا خواســتار علنی شدن رای گیری یک طرح 
را داشــته باشند.وی افزود: بر همین اساس بنده 
به همراه جمعی دیگر از نمایندگان با جمع آوری 
امضا از در صحن مجلس در تالشیم تا با رساندن 
امضاها به حد نصاب قانونی، زمینه رای گیری طرح 
شفافیت آرای نمایندگان به شکل علنی را فراهم 
کنیم.رشــیدی خاطرنشان کرد: پس از اینکه کار 
جمع آوری امضا به پایان رســید، درخواســت آن 
تقدیم هیئت رئیســه خواهد شــد و اعضای این 
هیئت هستند که در نهایت تصمیم می گیرند که 
رای گیری به شکل علنی انجام شود یا خیر.  عضو 
هیئت رئیســه مجلس عنوان کرد: تاکنون حدود 
۳۵ امضا برای علنی شدن رای گیری طرح شفافیت 
آرای نمایندگان جمع آوری شده و انتظار می رود با 
توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان خواستار علنی 
شدن رای گیری برای این طرح هستند، تعداد قابل 
توجهی امضا برای این موضوع جمع آوری شود. .

بین  الملل
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3اقتصاد

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی 
تهران به موضوع تعیین حقوق و دســتمزد 
سال آینده اشاره و با تاکید بر اینکه متناسب 
با تورم و ســبدواقعی، هزینه خانوار تعیین 
شود و براساس تورم دستوری نباشد گفت: 
ســفره ما بازنشســتگان در پنج ماه ابتدایی 
سال به اندازه دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان 

کمرنگ شده است.
 علــی دهقان کیــا در واکنش به زمزمه های 
پیرامون خصوصی ســازی و واگذاری بانک 
رفاه اظهار کرد: حدود ســال ۹۵ و ۹۶ این 
شــعار را نوشــته بودند که "بانک رفاه، بانک 
همه" و ما اعتراض کردیم که بانک رفاه بانک 
همه نیســت و متعلق به بیمه شدگان است. 
۹۷.۲ درصد سهام بانک رفاه متعلق به بیمه 
شــدگان اســت و مدیرعامل بانک رفاه نیز 
توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
معرفی و حکمش از سوی وزیر اقتصاد صادر 

می شود.
وی افزود: در گذشــته و در تامین اجتماعی 
ســه بنگاه اقتصادی داشتیم، شستا، بانک 
رفاه و خانه سازی؛ این سه بنگاه پشتوانه ای 
بودنــد که اگر زمانــی در پرداخت حقوق و 
یا هزینه های درمان دچار مشــکل شــدیم 
کسری اعتبارات از محل درآمد های حاصله 
از این ســه محل تامین شــود. متاسفانه در 
دوره وزارت شریعتمداری، شستا را از ما جدا 
کردند و زیرنظر وزیر رفاه اداره می شــد در 
حالی که تاکید داریم سرمایه شستا و بانک 
رفاه، متعلق به بیمه شدگان است و باید در 

تامین اجتماعی بماند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی 
تهران با بیان اینکه متاســفانه دولت قبل به 
دنبــال واگذاری بانک رفاه کارگران بود، در 
حالی که این بانک اندوخته روز مبادای بیمه 
شدگان است گفت: با توجه به اینکه مهلت 
قانونــی دولت قبل برای واگذاری بانک رفاه 
در قالب اصالحیه قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ در شرف اتمام است، درخواست 
مســتثنی شــدن بانک رفاه را از شمول این 
قانون داریم. برای رهبری، روســای جمهور، 
قوه قضائیه و مجلس نیز نامه نوشتیم و تاکید 
کردیم که اگر قرار باشــد زمانی سهام بانک 
رفاه در بورس واگذار شــود تامین اجتماعی 
هــر مــاه برای تامین حقوق دچار مشــکل 

خواهد شد.

دهقان کیــا افزود: تامیــن اجتماعی ماهانه 
حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان کســری دارد 
کــه از طریق بانک رفاه تامین می شــود. به 
همین دلیل حساسیت داریم که بانک رفاه 

باید در تامین اجتماعی بماند.
وی همچنیــن دربــاره مباحــث مطــرح 
شده هفته های گذشــته پیرامون احتمال 
بازپس گیــری ســهام واگذارشــده دولت 
به ســازمان تامین اجتماعــی جهت تهاتر 
مطالبــات بیمه  ای ســازمان مزبور از دولت 
و همچنین اجرای طرح متناســب ســازی 
مســتمری ها که در دولت قبل انجام شــده 
بــود گفت: پایان ســال ۱۳۹۹ مجلس در 
حین تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۸۹ 
هــزار میلیارد تومان را از محل بدهی دولت 

به ســازمان تامین اجتماعی برای متناسب 
ســازی درنظر گرفت. این در حالی است که 
تا کنون و پس از گذشت هشت ماه از سال، 
دولت هنوز پولی به سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت نکرده اســت و ما به شدت به بانک 
رفــاه بدهکاریم. انتظار ما از دولت و مجلس 

این است که این هزینه را تامین کنند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی 
تهــران افزود: حال در کمیســیون تطبیق 
قوانیــن مجلس این موضوع مطرح شــده 
که بر اســاس جزء ۴ بند ۶ اصل ۴۴ قانون 
اساســی دولت نمی تواند بدهی اش را تهاتر 
کند که این قانون مربوط به سال ۹۳ است. 
در قانون برنامه ششــم توسعه دولت مکلف 
شده بدهی اش را با سازمان تامین اجتماعی 

تســویه کند که تا کنون محقق نشده است. 
اگر این ۸۹ هزار میلیارد تومان هم به تامین 
اجتماعی پرداخت نشــود، اجرای متناسب 

سازی با مشکل مواجه خواهد شد.
سفره بازنشستگان حدود 3 میلیون 

تومان کمرنگ شده
دهقــان کیا بــه موضوع تعییــن حقوق و 
دســتمزد سال آینده نیز اشاره و با تاکید بر 
اینکه متناســب با تورم و سبدواقعی، هزینه 
خانوار تعیین شود و براساس تورم دستوری 
نباشد گفت: سفره ما بازنشستگان در پنج ماه 
ابتدایی سال به اندازه دو میلیون و ۹۵۰ هزار 
تومان کمرنگ شده است. این عدد و رقمی 
است که آخر مرداد ماه به آن رسیدیم. تورم 
باال رفته و قدرت خرید بازنشســتگان فقط 
در بخــش تامین خوراک یک میلیون و ۷۲ 
هزار تومان کاهش پیدا کرده اســت. هزینه 
خوراک حدود ۳۶.۶ کل حقوق را تشــکیل 
می دهد. اگر تورم در بخش های دیگر نظیر 
مســکن، درمان و حمل و نقل را نیز همین 
میزان درنظر بگیریم ســفره ما دومیلیون و 

۹۵۰ هزار تومان کمرنگ شده است.
وی تاکید کرد: حداقل انتظار ما این است که 
حداقل بین حداقل دستمزد و سقف حقوق ها 
در سال آتی شکاف ایجاد نشود. شورای عالی 
کار باید تا کنون یکی دو جلسه برای تعیین 
حقوق و دستمزد تشکیل می داد. از وراتخانه 
و شــورای عالی می خواهیم که جلســات را 
تشــکیل بدهند و میــزان افزایش حقوق و 
دســتمزد را بــا توجه به نــرخ تورم واقعی و 

سبد هزینه واقعی خانوار تعیین کنند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تشریح کرد؛

سفره بازنشستگان کوچک تر شد

شکل گیری کاسبی جدید در بازار ارز

سود یک میلیونی دالالن از خرید سهمیه ارزی
برخی دالالن با پرداخت ۴۵۰ هزار تومان به هر فرد، ســهمیه ارزی 
۲۲۰۰ دالری ســاالنه آنها را می خرند و به طور متوســط با خرید هر 

سهمیه، ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان سود به دست می آورند.
 بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز در قالب اولویت ۲۴ به هر کارت 
ملی در طول یک سال ۲۲۰۰ دالر سهمیه ارز اختصاص داده است.

مدتی است برخی دالالن بازار ارز با سوءاستفاده از این امکان، به افراد 
پیشــنهاد می کنند ارز ســهمیه ای آنها هر فرد را به ارزش ۴۵۰ هزار 
تومان می خرند. به همین واســطه برخی افراد به مراجعه به صرافی و 

خرید ارز، ۴۵۰ هزار تومان سود از دالل دریافت می کنند.
برخی از دالالن حتی هزینه خرید ارز را به جای فرد داده و در نهایت 

فقط ۴۵۰ هزار تومان به دارنده سهمیه ارز می دهند.
بــه گزارش فارس، امــروز صرافی بانک ملی نرخ فروش دالر ۲۷ هزار 
و ۵۲۱ تومان تعیین کرده و قیمت دالر در بازار آزاد ۲۸ هزار و ۱۳۰ 
تومان اســت. بنابراین دالالن به ازای دریافت ســهمیه ۲۲۰۰ دالری 
هر فرد یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان به دســت می آورد که با کســر 
۴۵۰ هــزار تومان ســود پرداختی به صاحــب کارت ملی، ۸۹۰ هزار 

تومان سود به دست می آورد.
البته در این صورتی است که دالل، ارز خریداری شده از هر فرد در 
همان روز بفروشــد. در صورتی که ارز دریافتی در روزهای آینده و 
با نرخ های متفاوت فروخته شود، درآمدها و محاسبات انجام شده 

تغییر خواهد کرد. 
به گزارش فارس، به نظر می رســد راهکار کنترل این سوءاســتفاده 
ارزی برخی دالالن، قطع سهمیه نیست چرا که این اقدام باعث دو 
عالمت منفی به بازار می شود. اول، نشانه ای برای وجود محدودیت 
در منابع و موجودی ارزی کشــور و دوم، ورود بخشــی از تقاضاها 

به بازار آزاد است. 
در همین راستا بانک مرکزی سال گذشته سهمیه ارز ۲۲۰۰ دالری را 
برای مدتی حذف کرد اما این اقدام به یکباره موجب افزایش بهای ارز 
در بازار شد و به همین خاطر در مدت کوتاهی بانک مرکزی نسبت به 

این تصمیم تجدید نظر کرده و سهمیه ها مجددا برقرار شد.

 رییس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها خواست در پرداخت 
وام های خرد به اشــخاص دارای رتبه اعتباری مناســب تسهیلگری 
کنند. »علی صالح آبادی« در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانک ها، 
افزود: یکی از مطالبات مردم از شــبکه بانکی، تســهیل در اعطای 
تسهیالت است و در این راستا انتظار می رود شبکه بانکی با توجه به 
رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل تری را درباره سازوکار اعطای 
تسهیالت خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب در نظر بگیرد. 
وی در خصوص تدوین الیحه بودجه ســال آینده، گفت: مفروضات 
طرح شده برای تدوین قانون بودجه سال آینده توسط دولت، مطلوب 
است و پیش بینی می شود شاهد بهبود در شرایط اقتصاد کالن کشور 

باشیم.  رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: باید این موضوع مورد توجه 
قرار گیرد که تکالیف قانونی که برای بانک ها در نظر گرفته می شود، 
قابلیت اجرا داشــته و بانک ها بتوانند به طور کامل تکالیف مربوطه را 
اجرا کنند تا رضایت ذی نفعان از عملکرد شــبکه بانکی بهبود یابد و 
در این راستـــا، مشارکت فعاالنه شبکه بانکی در کنار بانک مرکزی 
ضروری است. وی با اشاره به ناترازی برخی بانک ها، تاکید کرد: بانک 
مرکزی نســبت به موضوع اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی، 
همواره حساسیت داشته و رفع این مشکل که درباره برخی بانک ها 
به ناترازی مزمن تبدیل شــده اســت را در دســتور کار دارد و در این 
زمینه، اهتمام ویژه بانک های ذی ربط ضروری اســت. رییس شورای 

پول و اعتبار با اشاره به ضرورت تقویت بازار پول و سرمایه و هم افزایی 
هرچه بیشتر بین این دو بازار در راستای رفع نیاز بنگاه های اقتصادی 
به منابع مالی، تصریح کرد: بازار سرمایه در کنار شبکه بانکی، می تواند 
نقــش قابــل توجهی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایفا کند و از 
ایــن رو، همــکاری و هم افزایی بازار پول و بازار ســرمایه باید تقویت 
شــود. وی با اشــاره به شرایط ارزی کشور، گفت: ارزش معامالت ارز 
در ســامانه نیما در هفت ماهه امســال معادل کل ســال ۹۹ بوده و در 
بازار متشــکل ارزی نیز حجم معامالت تاکنون معادل ۱.۱ میلیارد 
دالر بوده که نشــان از بهبود شــرایط ارزی کشــور است و پیش بینی 
می کنیم همین روند رو به رشد تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی:

بانک ها پرداخت تسهیالت ُخرد را روان کنند

خبر
ورود کاالهای بنجل به کشور؛

 نفت می دهیم
برنج و چای می گیریم! 

 تهاتــر موضوع جدید و تازه ای نیســت و 
در دوران مختلــف، به ویــژه پس از جنگ 
جهانی دوم که صلح و آرامش در دنیا برقرار 
شد، مبادالت کاالیی میان کشورها صورت 
گرفــت و نفت به عنوان یکی از اقالم مورد 
نیاز کشــورها در ایــن روش، مورد توجه 
مبادله کننــدگان قرار گرفت. تهاتر نفت با 
کاال، سیاســتی اســت که وزیر نفت دولت 
ســیزدهم در روز کســب رای اعتمــاد از 
مجلــس، آن را یکــی از برنامه های اصلی 
خود عنوان کرد. جواد اوجی به تازگی نیز 
اعالم کرد که فروش نفت به صورت تهاتری 
و با اســتفاده از ظرفیت وزارت خارجه، در 
دســتورکار دولت قرار گرفته اســت. طی 
روزهــای اخیر نیز، خبرهایی از تهاتر نفت 
با برنج پاکســتانی و چای هندی و برخی 
دیگر از کاالهای اساسی شنیده می شود.

در چنین شــرایطی، رئیس کمیســیون 
انرژی و محیط زیســت اتاق تهران، معتقد 
اســت که اگر دولت به دنبال پیاده ســازی 
فــروش نفــت از طریق تهاتر اســت، این 
روش تنها در کوتاه مدت جوابگو اســت و 
دولتمردان به دنبال آن نباشــند که از این 
مکانیزم به صورت دائمی استفاده کنند. به 
گفته رضا پدیدار، تهاتر نفت با کاال، شاید در 
مقاطعی نیازهای مصرفی کشور را برطرف 
کند، اما اگر به ســیاق ادوار گذشــته، نفت 
در ازای دریافت کاالهای بنجل و مصرفی 
هندی و چینی به طرف های خارجی داده 
شود، عاقبتی جز تخریب اقتصاد ملی برای 

کشور به همراه نخواهد داشت.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، 
تهاتر موضوع جدید و تازه ای نیســت و در 
دوران مختلف، به ویژه پس از جنگ جهانی 
دوم که صلح و آرامش در دنیا برقرار شــد، 
مبــادالت کاالیی میان کشــورها صورت 
گرفــت و نفت به عنوان یکی از اقالم مورد 
نیاز کشــورها در ایــن روش، مورد توجه 

مبادله کنندگان قرار گرفت.
بــه گــزارش روابط عمومی اتــاق تهران، 
پدیــدار از جملــه الگوهــای موفق تهاتر 
نفت در عرصه جهانی را، پیاده ســازی این 
روش میــان ایاالت متحده آمریکا و برخی 
کشــورهای آمریکای جنوبی در برهه ای از 
تاریخ عنوان کرد که به این ترتیب، آمریکا 
در ازای ســرمایه گذاری در این کشورها، 

اقدام به دریافت نفت خام می کرد.
وی از ایــن رو، اجرای تهاتر نفت از ســوی 
ایران در ازای دریافت ســرمایه گذاری در 
طرح های توســعه ای نفت و گاز در کشور 
را راهکاری مناســب بــرای بهره مندی از 
مزایای این سیســتم دانســت و گفت: در 
مدل قراردادهای IPC که در دولت یازدهم 
مــورد توجه قرار گرفت، ســرمایه گذاری 
خارجی ها در بخش باالدستی صنعت نفت 
ایران و در ازای استهالک سرمایه گذاری در 
این بخش، اعطای نفت خام یا گاز طبیعی 
به سرمایه گذاران در دستورکار قرار گرفت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ادامه 
افزود: با این حال، در دولت های نهم و دهم 
نیز تجربه ناخوشــایندی از تهاتر نفت در 
برابر کاال نصیب کشور شد و با سیاستی که 
دولــت وقت در آن زمان، در پیش گرفت، 
ســیل کاالهای عمدتا نامرغوب از هند و 

چین به ایران سرازیر شد.
پدیدار افزود: روش تهاتر نفت در برابر کاال، 
آن هم محصــوالت مصرفی، عمال قدرت 
انتخاب کشور در خرید کاالها را به شدت 
کاهش می دهد و ما مجبور می شــویم هر 
کاالیی که مشــتری نفــت ایران تحمیل 
می کنــد، خریداری کنیــم. بنابراین در 
صورتــی که کماکان سیاســت تهاتر نفت 
در برابر کاالهای مصرفی، از ســوی دولت 
کنونی در پیش گرفته شــود، قدرت ایران 
برای انتخاب کاالها در ضعیف ترین حالت 

ممکن قرار خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با تاکید 
بر اینکه روش و سیاست تهاتر نفت با کاال، 
باید موقتی و نه دائمی باشد، گفت: به طور 
کلی روش تهاتر نفت با کاال، مدل چندان 
مطلوبی نیست. مگر آنکه به مانند دو دولت 
گذشــته، که قراردادهای IPC پیش بینی 
شد، طرح های توسعه ای میادین نفت و گاز 
در کشور را در مدل تهاتر نفت قرار دهیم و 
به ازای برداشت محصول نفت خام یا گاز به 
واسطه استهالک این سرمایه گذاری، نفت 
خام و گاز تحویل داده شــود. در این روش 
می توان طی دوره اجرای قرارداد IPC، روی 
تهاتر نفت با ســرمایه گذاری اتکا کرد. اما 
اگر قرار باشــد که در برابر نفت، کاالهای 
مصرفــی و بنجــل را دریافت کنیم، باعث 

تخریب اقتصاد ملی کشور می شود.

گزارش

 حرکت سازمان ملی استاندارد 
به سمت استفاده از سوت زنی

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان 
ملی استاندارد گفت: بحث سوت زنی در این سازمان 
با مشارکت تمام دستگاه های اجرایی در حال تدوین 
است و هدف از تدوین آن که در بحث افشاگری و سوت 
زنی کیفیت ها را رعایت کنیم.خبرگزاری میزان - علی 
سعادتی گفت: کیفیت یک مفهوم عام است اصلی ترین 
و مهم تریــن تعریف کیفیت پاســخگویی به نیاز ها و 
انتظارات مشــتری است و ارائه کننده خدمات زمانی 
موفق بوده که نیاز های پنهان مشــتری را کشف و در 
این خصوص برنامه ریزی کند.وی افزود: بحث سوت 
زنی در جامعه خیلی باب شده است و زمانی که آقای 
رئیســی در مقام رئیس قوه قضائیه بودند بحث سوت 
زنی را مطرح کردند و در حال حاضر که در مقام رئیس 
جمهور قرار دارند این بحث را پیگیری می کنند تا این 
معقولــه را انجام دهند.مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت 
کاال و خدمات سازمان ملی استاندارد بیان کرد: تدوین 
ملی بحث ســوت زنی به دبیری بنده در سازمان ملی 
اســتاندارد با مشــارکت تمام دستگاه های اجرایی در 
حال تدوین اســت و هدف از تدوین اســتاندارد این 
اســت که در بحث افشاگری و سوت زنی کیفیت ها را 
رعایــت کنیم و ایــن کیفیت هم در محتوای گزارش 
سوت زن است و هم در حفظ، حراست و صیانت خود 
افشاگر و سوت زن مطرح می شود ذهن را معطوف به 
کاال و خدمــات در حــوزه کیفیت نکنیم، زیرا کیفیت 
گســترده تر شده و در حوزه های اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگی و... نیز بحث کیفیت مطرح است.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

قایان مجرد در سامانه ملی  آ
مسکن ثبت نام کنند

وزیر راه و شهرسازی گفت: دوشنبه هفته آینده تصویب 
خواهیم کرد که ثبت نام آقایان مجرد در ســامانه ملی 
مسکن قانونی شود اما مجردها می توانند اقدام کنند. 
رســتم قاســمی در حاشیه سیزدهمین همایش قیر و 
آسفالت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نهضت ملی 
مسکن فرصت مناسبی برای خانه دار شدن است، گفت: 
ایجــاد بانــک زمین را ابالغ کرده ایم و تاکنون در ۹۰۰ 
شهر بانک زمین شکل گرفته است. در سامانه ای که راه 
اندازی کرده ایم، می دانیم در کجا زمین داریم، کاربری 
آن چیســت و تا یک ماه آینده کل بانک زمین تکمیل 
می شود.وی افزود: برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین 
تهیه کردیم و تا امروز حدود ۹۰۰ هزار نفر در ســامانه 
ســمن ثبت نام کردند و اگر در همه شــهرها ثبت نام 
آغاز شود باالی ۴ میلیون متقاضی مسکن داریم.قاسمی 
تصریح کرد: ساخت مسکن متقاضی محور است و اگر 
در هر شهری همه افراد متقاضی باشند برای آنها زمین 

تأمین خواهیم کرد.

 قیمت کارخانه ای خودرو 
تغییر نکرده است

آخرین تغییرات قیمتی شورا برای خودرو در چارچوب 
دســتورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه 
اول ســال ۱۴۰۰ بوده است.از آنجاییکه هرگونه اظهار 
نظر اشــخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با 
وضعیــت بازار خودرو و نحــوه قیمت گذاری و فروش 
خودرو های داخلی و انحصاری، لزوما بایستی منطبق 
بــر قوانیــن مصوب و با تاکیــد بر مالحظات مربوط به 
حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و 
پرهیز از آثار و تبعات منفی آن صورت گیرد، قطعا طرح 
مباحث غیر مصوب و یا اظهارات غیر مسئوالنه می تواند 
موجب بروز تبعات ســوء در بازار خودرو و نهایتا منجر 
به تالطم در بازار و تشــدید برخی عدم تعادل ها شــود.

متاسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، 
موجب ایجاد تالطم در بازار و بعضا افزایش قیمت انواع 
خودرو در کشور گردیده است؛ لذا به اطالع هم میهنان 
عزیز می رساند:خودروسازان کماکان موظف هستند که 
خودرو های مورد تعهد را براســاس جدول و زمانبندی 
تعهد شده و با قیمت های مصوب شورای رقابت تحویل 
خریداران کنند و کلیه مصوبات شــورا بایستی توسط 
خودروســازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظِر معطوف 
به افزایــش قیمت خودرو های انحصاری طبق قانون، 
منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.

حجم نقدینگی از مرز 4000 هزار 
میلیارد تومان عبور کرد

 براساس داده های آماری بانک مرکزی میزان نقدینگی 
در شهریورماه امسال چهار هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان 
شــد که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۵ 
درصد رشــد داشــته است.حجم نقدینگی در شهریور 
ســال گذشــته ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان و در 
اسفند ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.

حجم نقدینگی در شهریور ماه امسال برابر چهار هزار 
و ۶۷ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با شهریور 
سال گذشته ۴۰.۵ درصد رشد داشته است. همچنین 
نقدینگی در شهریورماه امسال در مقایسه با اسفند سال 
گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.مقدار نقدینگی 
نباید آن قدر باال باشــد که نتوان ارتباطی منطقی بین 
آن و شــاخص های کالن اقتصای همچون »نرخ رشد 
اقتصادی« برقرار کرد.دولت ها همواره ســعی می کنند 
رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت 
کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن 
را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت 
کند، می تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، 
افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.

وزیر اقتصاد:

برنامه دولت لغو انحصار در بازار سرمایه است
»سید احسان خاندوزی« با حضور در جلسه علنی مجلس در مورد شرایط 
بازار بورس و برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره بازار سرمایه 
بــه نماینــدگان گفت: اقتصاد ایران در یکی از مهمترین نقطه های تحولی 

قرار دارد.
وی افزود: بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی سابقه 

مزمن، بخش عمده بنگاه ها را با چالش تامین مالی مواجه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بازار سرمایه با توجه به موقعیت 

خود باید نقش بی بدیلی در غلبه بر چالش تامین مالی تولید ایفا کند.
خاندوزی ادامه داد: سوء مدیریت گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد 
بی منطق و حبابی شــاخص بورس در نیمه نخســت ســال ۹۹ و در پی آن 
کاهش ۴۵ درصدی شاخص در نیمه دوم همان سال شد،  زیان،  ناراحتی 
و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد به بازار را به دنبال داشت.

وی با اشاره به انتخاب ریاست جمهوری گفت: با انتخاب دولت سیزدهم و 
بازگشت خوش بینی به بازارها شاخص بورس از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تاکنون 

حدود ۳۰۰ هزار واحد رشد کرده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بورس کاال که رکن مهمی در معامالت اقتصادی 
و شــفافیت اقتصادی اســت در سال جاری ۳۸ میلیون تن انواع محصوالت 
مختلف معامله شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۴ 

میلیون تن بوده شاهد وضعیت بهتری بودیم.عضو کابینه دولت سیزدهم 
با اشــاره به اینکه حرکت قیمت ها در بازارهای ســرمایه در جهان همواره 
نوســان دارد، افزود: بررســی ها نشان می دهد که بازدهی بازار سرمایه در 
اقتصاد ایران در بازه بلندمدت ۱۰ ساله بیش از همه بازارهای رقیب همچون 
طال، مسکن و ارز بوده است و این موضوع آینده روشنی را به سرمایه گذاران 

بلندمدت نشان می دهد.
وی درباره برنامه های خود در حوزه بازار سرمایه، گفت: افزایش نقش بازار 
ســرمایه در تامین مالی تولید، متنوع کردن ابزارها و محصوالت، حذف 
قیمت گذاری های غیرضروری، سپردن موضوع قیمت به ساز و کار رقابتی 
بورس کاال و انرژی، لغو انحصارها و تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام از 
برنامه های در دست اجراست.خاندوزی اصالح نظام حکمرانی شرکتی و 
مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و عمده را از دیگر برنامه های 
وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: باید سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار 
ســرمایه را تشــویق کنیم تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت 
بازار سرمایه تطبیق دهد و افراد با اطالعات کم با سهامداری غیرمستقیم 

و سپردن کار به تامین سرمایه های متخصص وارد بازار شوند.
وی اظهارداشــت: در نظــم طبیعی بازار ســرمایه، وزارت اقتصاد متولی 
شــفافیت، نظارت، نقدشــوندگی، زیرساخت های سالم بازار و موارد دیگر 

اســت.وزیر اقتصاد با بیان اینکه علت افت یا رشــد روزانه شــاخص، به یک 
وزارتخانه بازنمی گردد، گفت: حتی اظهارنظرهای مقامات دولت و مجلس 
و چهره های موثر سیاســی بیرون از دولت و مجلس نیز بر نوســانات کوتاه 
مدت بازار موثر است.خاندوزی گفت: ثبات قوانین و مقررات برای فعاالن 
بازار ســرمایه و فعاالن اقتصادی، اهمیت زیادی دارد، به طوری که نباید 
هر چند ماه یکبار، شــاهد تغییر فرمول های مصوب در مقررات دولت، یا 
بودجه های ســنواتی سالیانه نباشیم.عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح 
کــرد: اگــر بین وزارتخانه های متعدد اقتصــادی و مجلس همکاری الزم 
فراهم شــود می توانیم نوید شــرایط اقتصادی قابل پیش بینی را به فعاالن 

اقتصادی و بازار سرمایه بدهیم.
وی با بیان اینکه فعاالن بازار از ضعف های نظارتی ناراضی هستند، گفت: 
ساز و کار نظارت بر بورس، مدرن، شفاف، منصفانه و عادالنه نیست، بنابراین 
برنامه دولت، ساماندهی و نظارت است.خاندوزی خاطرنشان کرد: از سازمان 
بورس و اوراق بهادار می خواهم که تا پایان امسال پروژه عدالت و نوسازی 

نظارت بر بورس را به پایان برساند و گزارش آن را هم به مردم بدهد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی بدخواهان که پس از تغییر دولت، متضرر 
شدند، مشغول پروژه بدنام کردن مسووالن اقتصادی هستند که با هوشیاری 

نخبگان این حرکت ها به سرانجام نمی رسد.

كوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

بر اساس  آمارها ؛

کجا پیش رفت؟ کتشافات نفتی تا  ا
 از دستـاوردهای مدیریت اکتشاف در چند دهـه اخـیر می توان کشف 
ابر میادین نفت و گاز نظیر آزادگان و پارس جنوبی و همچنین عسلویه، 
یــادآوران، تابناک، مدار، ســپهر، خیــام، چنگوله، کیش، خارتنگ، نام 
آوران و ارم را ذکر کرد. در یک جمله می توان گفت مدیریت اکتشــاف 
با کشــف خود در حال حاضر دارای رتبه ۱ ذخایر گاز جهان و رتبه ۴ 
ذخایر نفت دنیا را به خود اختصاص داده اســت.در این میان مدیریت 
اکتشــاف با اولویت بندی توان اکتشــافی هیدروکربنی سراسر ایران از 
اولویت ۱ تا ۷، تمرکز عملیات اکتشــاف که هزینه نســبتاً باالیی دارد را 
در اولویت ۱ تا ۳ گذاشته و همزمان در مناطق با اولویت ۴ تا ۷ مطالعات 

جامع و سیستماتیک خود را که شامل تهیه نقشه های زمین شناسی، 
ژئوشیمیایی و مطالعات ژئوفیزیکی است، دنبال می کند. در این راستا 
مطالعات جامعی در دشت مغان، مکران، تایباد و طبس و بخش هایی از 
ایران مرکزی، در مراحـل اولـیه صـورت گـرفته است و تاکنون تعداد ۶ 
مطالعه جامع در حوضه های رسوبی کشور و بیش از ۲۳۰ برگ نقشه زمین 
شناسی رقومی تهیه شده است. این نقشه ها می توانند عالوه بر تأمین 
و پشتیبانی مطالعات جامع، در تمامی کارهـای عـمرانی و تحقـیقاتی 
سایر سازمان های کـــشور به کـــار گرفـته شوند.بر اساس این گزارش 
حجم نفت و گاز کشف شده در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ آن چنان بود 

که مقام نخســت نفت و گاز در ســال ۲۰۱۹ در میان تمامی کشورهای 
جهــان بــه ایران تعلق گرفت؛ همچنین در مدت زمان مورد اشــاره در 
مجموع ۱۹ میدان مشتمل بر ۴۸ افق مخزنی جدید همچون نام آوران 
و یلدا و میادین گازی پازن و ارم کشــف شــد که حجم نفت خام قابل 
استحصال این کشفیات ۳۳۰۳ میلیون بشکه و حجم گاز خشک قابل 
استحصال ۷۲۸۷۴ میلیارد فوت مکعب تخمین زده می شود.هم اکنون 
هفت دکل روی موقعیت های اکتشــافی در حال حفاری هستند، چهار 
پروژه لرزه نگاری عملیاتی و چهار پروژه پردازش اطالعات در حال اجرا 

بوده و ۱۱ پروژه مصوب ژئوفیزیکی در مرحله مناقصه است.

کرد :   رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی اظهار 

صادرات ۴۰ هزار تن سوخت تقطیری، معطل کد استانداردسازی

كوتاه از انرژی

بین الملل

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد ؛ 

 آغاز فرایند تحقیق  وتفحص 
از شرکت ملی پاالیش و پخش

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به 
محور های اصلی تحقیق و تفحص از شرکت ملی 
»پاالیش و پخش فرآورده های نفتی کشــور« 
گفــت: یکــی از محور های اصلی این تحقیق و 
تفحــص موضوع صــادرات فرآورده های نفتی 
است که گزارشات متعددی درباره بروز برخی 
تخلفات در این بخش به دست ما رسیده است.
مصطفــی نخعی ، با اشــاره به دالیل تحقیق و 
تفحــص از مجموعه شــرکت ملی »پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی کشــور«، گفت: این 
تحقیق و تفحص بسیار مهم است و ما در چند 
بخش این موضوع را پیگیری می کنیم.وی با بیان 
اینکه این تحقیق و تفحص چند محور اساسی 
دارد، بیان داشت: یکی از محور های اصلی این 
تحقیــق و تفحص صادرات فرآورده های نفتی 
است که گزارشات متعددی درباره بروز برخی 
تخلفات در این بخش به دست ما رسیده است و 
طبیعتاً ما از جایگاه نظارتی مجلس این موضوع 
را دنبال خواهیم کرد.نخعی با بیان اینکه یکی 
دیگــر از محور هــای ایــن تحقیق و تفحص به 
مســئله گازســوز کردن خودرو های عمومی 

بازمی گردد، تأکید کرد: زمانی مســئوالن امر 
مصوبه گازسوز کردن خودرو های عمومی را در 
اختیار داشتین منتها در اجرای این مسئله یک 
سری اتفاقاتی برخالف قانون و طبق گزارشاتی 
که به ما رســیده، رخ داده و نیاز اســت روی 
این مسئله هم تحقیقات مدنظر قرار گیرد.وی 
ادامه داد: همچنین در موضوع قراردادگاه های 
پژوهشــی و حمــل و نقل بــه ویژه حمل ونقل 
دریایــی و موضوعات مربوط به منابع انســانی 
اشــکاالتی وجــود دارد .نخعی بیان داشــت: 
همچنیــن در این تفحص می کوشــیم به امور 
مربوط به شرکت های تأمین فرآورده های نفتی 
که در حال حاضر واسط بین شرکت ملی پخش 
و جایگاه ها هستند رسیدگی کنیم لذا ما اعتقاد 
داریم این شرکت ها ارزش افزوده ای برای کشور 
ایجــاد نکردند و یک منابعــی به ازای هر لیتر 
فرآورده به حســاب آن ها واریز شده است آنهم 
بدون اینکه این شرکت ها ارزش افزوده ای ایجاد 
کرده باشند.با این حال در حال حاضر منتظریم 
این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شــود 
و نمایندگان نسبت به آن تصمیم گیری کنند.

مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر خبر داد؛

ح بهینه سازی 10 هزار چراغ معابر   طر
با مشارکت بخش خصوصی

مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر با اشاره به طرح 
تعویض ۱۰ هزار چراغ LED کم مصرف با چراغ های 
جیــوه ای گفت: تامین منابع این طرح از طریق 
مشــارکت سرمایه گذاران و از محل صرفه جویی 
انرژی فراهم می شــود. مسعود صادقی، مدیرکل 
دفتــر نظارت بر توزیع توانیــر گفت: با توجه به 
اینکه در آســتانه ورود به فصل ســرما هستیم و 
با توجه به اهمیتی که به جهت تأمین ســوخت 
گاز بــرای نیروگاه ها وجــود دارد، صرفه جویی 
برای همه زمینه های ممکن ضروری اســت.وی 
بــا بیان اینکه یکی از زمینه های صرفه جویی در 
شــبکه های برق، روشــنایی معابر و بین شهری 
است، اضافه کرد: شبکه های روشنایی معابر و بین 
شهری کشور چیزی حدود ۱۰ میلیون چراغ را 
شامل می شود که باری معادل هزار مگاوات است. 
یکــی از ظرفیت هایی کــه می توانیم در کاهش 
مصرف مورد تاکید قرار دهیم، طرح های تعدیل 
روشــنایی معابر اســت.وی تشریح کرد: تعدیل 
روشنایی معابر به طور سنتی به این معناست که 
چراغ های روشنایی داخل شهر را به صورت یک 
در میان درمیاورند و این مهم زمانی که کشور با 

محدودیت تأمین انرژی مواجه می شــود موجب 
کاهش مصرف انرژی شــبانگاه می شود.صادقی 
با اشــاره به تنظیم راهکارهای مناســب و علمی 
برای تعدیل روشــنایی ادامه داد: شرکت توانیر 
در این زمینه رویکردی تحول گرا را در دســتور 
کار قرار داده اســت که یکی از آن موارد استفاده 
از فنــاوری چراغ هــای فوق کم مصرف شــامل 
چراغ هــای ال ای دی و اس ام دی اســت که در 
این رابطه دســتورالعمل های دقیق و مشخصات 
فنی کاماًل منطبق بر اســتانداردهای بین المللی 
تهیه و تنظیم شــده و جهت توســعه بکارگیری 
این فناوری در اختیار شرکت های توزیع نیروی 
برق قرار گرفته اســت.وی ادامه داد: محور دوم 
مسئله کنترل پذیری چراغ های روشنایی معابر 
شهری است که این کنترل پذیری امکان قطع و 
وصل شبکه های روشنایی را از راه دور در ساعت 
کم تردد نیمه شب فراهم می کند، همچنین در 
شرایط اضطراری یا زمان مضایق و دشواری های 
خاص شبکه این فناوری اجازه می دهد که شرکت 
توزیع شبکه های روشنایی را در شرایط مورد نیاز 

و اضطراری قطع نماید .

خبر ويژه

رئیــس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی ایران 
)ســاتبا( از ســاخت ۹ نیروگاه زباله سوز در کشور خبر داد. کمانی 
گفت: برای نیروگاه های زباله سوز باید  یک کار جدی صورت گیرد، 
در واقع  مشکلی که ما داریم خرید تضمینی است به طوری که با 
این نرخی که ما از نیروگاه های زباله ســوز داریم کفاف هزینه ها را 
نمی دهد به طوری که هزینه سرمایه گذاری به نسبت نیروگا های 

بادی و خورشیدی به تبع بیشتر است.
او ادامه داد: ما یک نیروگاه ۳ مگاواتی زباله سوز در نوشهر احداث 
کــرده ایــم که کار های آن ۱۰۰ درصد انجام شــده فقط اتصال به 

شبکه مانده که این خیلی زمان بر نیست که ظرفیت ۲۰۰ تن زباله 
در روز را دارد یک نیروگاه زباله ســوز دیگر هم در ســاری و رشــت 
اســت که این دو نیروگاه زباله ســوز در حال ســاخت است.کمانی 
بیان کرد: ظرفیت زباله ســوزی ما در کل کشــور روزانه چیزی بالغ 
بر ۵۰ تا ۶۰ هزار تن اســت که باید این ظرفیت نیروگاه زباله ســوز 
احداث شــود باید از محل شــهرداری ها  یک رقمی تحت عنوان از 
بین بردن بهداشــت زباله تخصیص داده شــود که اگر این از محل 
شــهرداری ها این امکان وجود داشــته باشد خرید برق با اولویت از 

آن ها خریداری می شود.

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر خبر داد؛

کشور ساخت 9 نیروگاه زباله سوز در 

خبر ویژه

آغاز فعالیت بزرگترین 
نیروگاه خورشیدی آبی 

شناور جهان
 ســازمان تولیــد برق دولتــی تایلند 
اعالم کــرد این مزرعه خورشــیدی 
در محدوده ســیریندهورن در حدود 
۶۶۰ کیلومتری شــرق شهر بانکوک، 
پایتخــت تایلند قرار دارد و بزرگترین 
سیستم هیبریدی خورشیدی شناور-

آبی جهان اســت کــه دو روش تولید 
برق را ترکیب کرده اســت. ۱۴۵ هزار 
پنــل خورشــیدی در روز نیرو تولید 
کرده و ســه توربین در شب از جریان 
آب نیرو تولیــد می کنند.این مزرعه 
خورشیدی ۳۴ میلیون دالری در ۳۱ 
اکتبر به شــبکه نیروی تایلند متصل 
شد و نخستین پروژه از ۱۶ پروژه برنامه 
ریزی شده در محدوده سیریندهورن 
است که جمعا ۲.۷ گیگاوات نیرو تولید 
مــی کنند. این پروژه ها در راســتای 
حرکت تایلند به ســمت منابع انرژی 
تجدیدپذیــر به منظــور کاهش اتکا 
بــه گاز طبیعی دنبال می شــوند. در 
حــال حاضر گاز طبیعــی بزرگترین 
منبع تولید برق در این کشــور است.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، نخست 
وزیــر تایلنــد در کنفرانس تغییرات 
اقلیمی ســازمان ملــل متحد که ماه 
میالدی جاری برگزار شــد، اعالم کرد 
این کشــور تا ســال ۲۰۵۰ به سطح 
کربــن خنثی خواهد رســید. تایلند 
برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه 
ای و رساندن آنها به صفر تا سال ۲۰۶۵ 
هدف گذاری کرده اســت. گاز طبیعی 
منبع تولید حدود دو سوم از برق تایلند 
در سال گذشته بود در حالی که سهم 
برق آبی، خورشــیدی و بادی کمتر از 

۱۰ درصد بود.

تالش جدید 
جمهوریخواهان برای تحریم 

خط لوله گازی روسیه
شــش نماینــده کنگــره آمریکا که 
در راس آنهــا جیــم ریش، ســناتور 
جمهوریخــواه در کمیتــه روابــط 
خارجی ســنا قرار دارد، این تحریمها 
را بــه عنوان متمم برای "قانون اجازه 
دفاع ملی" پیشنهاد کردند.جو بایدن، 
رییــس جمهور آمریکا و آنگال مرکل، 
صدراعظــم آلمان اوایل امســال به 
توافقــی رســیدند که بــه اجازه می 
دهد این خط لوله که گاز روســیه را 
مســتقیما به آلمان منتقل می کند، 
فعالیت کند و آلمان هشــدار داد اگر 
روســیه از انرژی به عنوان یک سالح 
علیه اوکراین استفاده کند، با اقدامات 
تالفی جویانه روبرو می شود.اوکراین 
مدتها مخالف ســاخت این پروژه ۱۱ 
میلیارد دالری بوده زیرا برای مســکو 
ایــن امــکان را فراهم مــی کند که 
ارسال گاز از خاک اوکراین را متوقف 
کنــد و اوکرایــن را از میلیاردها دالر 
درآمــد ترانزیــت گاز محروم کرده و 
امنیتــش را به مخاطره می اندازد. در 
مقابل روســیه می گوید نورد استریم 
۲ ظرفیــت ســاالنه صادرات گاز این 
کشــور از دریای بالتیــک را دو برابر 
کرده و به ۱۱۰ میلیارد متر مکعب می 
رساند و می تواند به بازار گاز اروپا که با 
بحران عرضه محدود و جهش سرسام 
آور قیمتها دست و پنجه نرم می کند، 
کمک کند.بر اساس گزارش رویترز، 
شــرکت گازپروم روســیه و شرکای 
غربــی اش در ســاخت این خط لوله 
تعجیــل کــرده اند تا گاز طبیعی را از 
طریق دریای بالتیک به اروپا برسانند. 
اپراتور خط لوله نورد استریم ۲ اعالم 
کرده که نخســتین خــط از دو خط 
ایــن پروژه با گاز تکنیکال پر شــده 
و آمــاده دریافــت مجوز بــرای آغاز 
فروش به اروپاســت. رگوالتور انرژی 
آلمــان اعالم کرده که چهار ماه برای 
تکمیل تایید فعالیت خط لوله جدید 
زمــان نیاز دارد. رگوالتور آلمان باید 
اطمینان حاصل کند که نورد استریم 
مطابق با مقررات اتحادیه اروپاست و 
وقتی به آبها و خاک ســرزمین آلمان 
می رســد، مالــکان آن باید از تامین 
کنندگان گاز جدا باشند. نورد استریم 
۲ ظرفیــت ســاالنه صادرات گاز این 
کشــور از دریای بالتیــک را دو برابر 
کرده و بــه ۱۱۰ میلیارد متر مکعب 

می رساند.

عضو کمیسیون اقتصادی خبر داد؛

موافقت وزیر نفت با احداث 
کارخانه پتروشیمی کنگاور

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی از موافقــت وزیــر نفت بــا احداث 
کارخانه پتروشــیمی کنــگاور خبر داد. علی 
رضایی با اشــاره به حضــور جواد اوجی وزیر 
نفت در جلســه کمیسیون اقتصادی مجلس 
اظهار کرد: در جلســه کمیسیون اقتصادی، 
پــس از ارائه دالیل توجیهی لزوم احداث این 
کارخانه پتروشــیمی به وزیر نفت از ســوی 
اینجانــب، وزیرنفت موافقت خــود را اعالم 
کرد.نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای 
اسالمی ضمن قدردانی از تالشهای انجام شده 
در مســیر اخذ این مجــوز گفت: امیدوارم از 
ظرفیــت فارغ التحصیالن بومی در این عرصه 
در جهت توسعه شرق استان کرمانشاه استفاده 
شود.رضایی یادآورشد: امیدوارم با احداث این 
کارخانه بتوانیم از ظرفیت نیروهای متخصص 
بومی استفاده کنیم و موجبات توسعه هرچه 
بیشتر شرق استان کرمانشاه را فراهم آوریم.

 مشاور وزیر راه و شهرسازی 
در امور پروژه های عمرانی: 

 سالی ۲.۵ میلیون تن قیر 
در داخل مصرف می شود

مشــاور وزیر راه و شهرســازی در امور پروژه 
های عمرانی گفت: ســاالنه ۲.۵ میلیون تن 
قیر در داخل مصرف و همین مقدار صادر می 
شود. سید حسین میرشفیع  در سیزدهمین 
همایش قیر و آســفالت با اشــاره به اسرافی 
کــه در زمینــه مدیریت مصــرف قیر داریم، 
گفــت: اختصاص قیر باید به صورت مداوم به 
پروژه های عمرانی صورت گیرد. ما در ســال 
۲.۵ میلیــون تــن مصرف داخلی قیر داریم و 
مابقــی آن را که حدود همین مقدار اســت، 
صــادر می کنیــم.وی افزود: قیرســازان در 
شرایطی هستند که ۳۰ درصد محصول خود 
را ارزان تر از بازارهای خلیج فارس می فروشند 
که خسارت زیادی به آنها وارد می کند.مشاور 
وزیر راه و شهرسازی در امور پروژه های عمرانی 
یادآور شــد: شدت مصرف انرژی اعم از نفت، 
گاز و برق در کشــور باالســت و به سرعت در 
حال مصرف انرژی هســتیم که ســبب شده 
بهره وری تولیــد فرآورده های نفتی از جمله 
قیر کاهش یابد. این در حالی است که توانایی 
فنی انواع قیر را در کشور داریم و با اصالح آنها 
و افزایــش کیفیت قیر، مصرف این محصول 
کاهش می یابد.میرشفیع به اهمیت مدیریت 
مصرف قیر در ارتقای کیفیت آســفالت اشاره 
کــرد و افــزود: کنترل کیفیــت قیر در همه 
مراحل از زمان تولید تا مصرف در پروژه را آغاز 
کرده ایم. در همه کارخانه های قیر و آسفالت، 
آزمایشــگاه کنترل کیفیت راه اندازی شــده 
است. همچنین برای اپراتورهای شرکت های 
قیرســاز، دوره های آموزشی برگزار کرده ایم.
وی با اشــاره به فرســوده بــودن تجهیزات 
کارخانه های تولید قیر که ســهم بسزایی در 
کاهــش کیفیت محصول دارند، یادآور شــد: 
اگــر اپراتور کارخانه قیــر و همچنین اپراتور 
فینیشــینگ قیر در سر پروژه از دانش کافی 
برخوردار نباشــند، تمام پروتکل های کاهش 

مصرف قیر را زیر سوال خواهند برد.

از سوی انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران 
صورت گرفت ؛

 اعطای جایزه ملی 
 انرژی های تجدیدپذیر 

به تولیدکنندگان برتر
 جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر از ســوی 
انجمــن انرژی های تجدیدپذیر ایران با هدف 
ایجاد بســتری مناسب برای معرفی الگوهای 
برتر در زنجیره توسعه انرژی  های تجدیدپذیر 
کشــور طراحی شــده اســت که با حمایت 
وزارت نیرو، ســازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی برق )ساتبا( و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری به برترین های این 
حــوزه اعطا خواهد شــد.همزمان با برگزاری 
ششــمین کنفرانس و نمایشگاه بین  المللی 
انرژی های تجدیدپذیر ایران ســومین دوره 
اعطــای این جایزه به فعاالن برتر و منتخبین 
این حوزه اعطا می شــود."پروژه برتر انرژی -
های تجدیدپذیر"، "تولیدکنندگان تجهیزات 
انرژی های تجدیدپذیر"، "شرکت های توانمند 
EPC )کوچــک مقیــاس و بزرگ مقیاس("، 
"شــرکت های برق منطقه ای و شــرکت  های 
توزیع برق"، "سازمان های عمومی و دولتی"، 
"شــخصیت علمی تأثیرگذار"، "پژوهشــگر 
جوان برتر" و "شهرداری ها" از جمله حوزه های 
اعطای این جایزه به شمار می رود.ایجاد انگیزه 
و تحرک برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، 
ترویــج و ارتقــای آگاهی جامعــه در حوزه 
انرژی هــای تجدیدپذیر، تقدیر از نمونه  های 
موفق کشوری توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
و کمک به شــکل گیری و تکمیل اکوسیستم 
انرژی های تجدیدپذیر با حضور نقش آفرینان 

این حوزه از دیگر اهداف این جایزه است.

ابوالقاســم هاشــمی رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
)اوپکس( ، در رابطه با مشــکالت موجود در زمینه 
تدوین استاندارد فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، 
اظهار کرد: کاال ها معموال دو نوع استاندارد اجباری 
و تشــویقی دارند. بخشــی از کاال ها نیز در کشور ما 
اســتانداردی برای آن ها تدوین نشده، در حالی که 
در دنیا وجود دارد.او تصریح کرد: آن دسته از کاال ها 
که استاندارد آن ها قبال تدوین شده و استاندارد ملی 
اجباری است، مسئله مشخصی دارند. کاال هایی که 
اســتاندارد تشــویقی دارند نیز به همین نحو است 
و کمی ســاده تر با آن ها برخورد می شــود و سخت 
گیــری کمتری وجود دارد. عمده ترین مشــکل ما 
مربوط به کاال هایی است که استاندارد آن ها تعریف 
نشــده که نشان می دهد، ســازمان استاندارد برای 
ایــن کار اقدامــی نکرده است.هاشــمی با بیان این 
که اگر قرار اســت کاالیی تجارت شــود ابتدا باید 
قوانین آن مشخص باشد، توضیح داد: استاندارد باید 
یک قدم پیش باشد؛ یعنی به نظرات و پیشنهادات 
فعاالن اقتصادی بها دهد. این سازمان به مرور زمان 
استاندارد های اعالم شده قبلی را ارتقا می دهد که در 
این زمینه اطالع رسانی و نظرخواهی می کند که به 
ندرت پیش می آید نیاز به تجدید نظر داشته باشد، 
اما همانطور که گفته شــد، مشــکل عمده در رابطه 
با کاال هایی اســت که استاندارد تدوین شده ندارند.

او افزود: صاحبان این کاال ها باید ابتدا خوداظهاری 
کرده و ســپس اســتانداردی را تعریف و به سازمان 

ملی استاندارد معرفی کنند. این سازمان نیز پس از 
دریافت آن، باید بررسی های الزم را انجام داده و کد 
استاندارد سازی آن را تعریف کند و اجازه صادرات 

بدهد، اما در این زمینه مشکالت زیادی داریم. 

 16 هزار دالر سوخت تقطیری 
در انبارها مانده است

او همچنین گفت: کاری را که می شــود یک ماهه 
انجام داد، ممکن است دو سال طول بکشد. به طور 
مثال، در رابطه با استاندارد روغن سوخت تقطیری، 
اداره اســتاندارد ســال گذشته یک نامه ای را ارسال 
کــرده که تا تاریــخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰، صادرات 

این محصول به رویه قبل مجاز است، اما پس از این 
تاریخ، باید حتما کد اســتاندارد سازی داشته باشد.

هاشــمی در ادامه بیان کرد: در این نامه یک جمله 
آمده مبنی بر این که روش استانداردســازی را به 
شــما ابالغ خواهیم کــرد، اما با وجود این که هنوز 
روش استانداردسازی ابالغ نشده، صادرات کاال های 

ما در گمرک به مشکل خورده است. 
ضمن این که پس از ابالغ شدن روش استانداردسازی، 
باید حداقل ۳ تا ۴ ماه فرصت داده شــود مگر این 
که خود این ســازمان یک ضرب االجل اعالم کند؛ 
یعنی، بگوید شما نمونه را بیاورید و اگر ما به موقع 
پاســخ ندادیم، مجاز به صادرات هســتید.این فعال 

اقتصــادی گفــت: پس از آن نیز مهلت ۴ ماهه داده 
شد تا استاندارد سازی صورت بگیرد، اما این اتفاق 
رخ نداد و اکنون حدود یک ســال گذشــته اســت. 
یک تولیدکننده چگونه می تواند کاالی خود را یک 
ســال به دلیل یک نامه انبار کند، آن هم فقط برای 
این که یک نهاد، مســئولیت خود را به نهاد دیگری 
داده اســت؟او بــا بیان این کــه حداقل ۴۰ هزار تن 
ســوخت تقطیری در انبار ها موجود اســت که هر 
تــن آن، ۴۰۰ دالر ارزش دارد، گفــت: این کاال یک 
ســوخت درجه دو اســت که از فرآیند تولید روغن 
به دست می آید و قیمت آن معموال از سوخت های 
اصلی حدود ۱۰۰ دالر پایین تر است و همیشه هم 
بــازار آن وجــود دارد. مجوز های مربوط به صادرات 
این محصول در ســال ۹۲ یک بار اصالحیه داشته، 
در سال ۹۴ تکمیل شد و از آن زمان تا پایان شش 
ماهه ابتدایی ۹۹، صادرات این سوخت بدون مشکل 
در حال انجام بود که متاســفانه این مصوبه، دوباره 
صادرات آن را دچار مشکل کرد.رئیس هیئت مدیره 
اتحادیه اوپکس درباره خطرات این تاخیر بیان کرد: 
به ســتاد بحران نامه ای نوشــتیم و اعالم کردیم که 
چهــار کانون تولیدکننــدگان تصفیه دوم در ایران 
داریم. این کانون ها در قزوین، اشــتهارد، گرمسار و 
جنت آباد یعنی استان های قزوین، البرز، سمنان و 
تهران هســتند که اگر هر کدام از آن ها دچار آتش 
سوزی شود، با وجود حداقل باد در منطقه، اگر تمام 
آتش نشــانی های کشور هم جمع شوند نمی توانند 

آتش آن را خاموش کنند.
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معاون اداره کل بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران گفت: متقاضیان تسهیالت 
دانش بنیان می توانند با ثبت نام در سامانه غزال، تسهیالت با نرخ های ترجیحی 
دریافت کنند.ناصر غالمی در وبینار آموزشــی تخصصی امور بانکی که با حضور 
جواد عباســی معاون ارزی شــعبه مرکزی، انیســی رییس شعبه قزوین، معینی 
رئیس شــعبه یاســوج ، نفیســی معاون شــعبه زاهدان و تعدادی از مشتریان و 
فعاالن اقتصادی اســتان های قزوین، سیســتان و بلوچســتان و کهگیلویه و بویر 
احمد برگزار شد، افزود: با استفاده از منابع تلفیقی با صندوق توسعه ملی امکان 
کاهش نرخ ســود وجود دارد.وی با بیان آنکه امکان پرداخت این تســهیالت قبل 
و بعد از صدور کاال فراهم اســت، درباره چگونگی ارایه این نوع تســهیالت، اضافه 
کرد: این تســهیالت هم برای آماده کردن و حمل کاالی صادراتی ارائه می شــود 

و هم اگر کاال صادر شــده و مشــتری منتظر برگشــت پول باشــد، سرمایه در گردش الزم در اختیارش 
قرار می گیرد.وی درباره خدمات قابل ارایه از ســوی بانک توســعه صادرات، گفت: این بانک در بحث 

خدمات و تســهیالت به مشــتریان به عنوان تامین کننده مالی و تســهیل کننده 
تجــارت در حــوزه های صــادرات و واردات عمل می کند و تامین مالی در حوزه 
صادرات و پس از آن واردات با کمترین هزینه ممکن در اولویت های سیاستگذاری 
ایــن بانــک قــرار دارد.وی در خصوص محل تامین منابع الزم با هدف حمایت از 
صادرکنندگان، گفت: تســهیالت این بانک از محل منابع داخلی بر اســاس نرخ 
های سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود.غالمی تاکید کرد: بانک 
توســعه صادرات ایران خدمات ارزی و ریالی نظیر صدور انواع ضمانت نامه ها، 
اســتفاده از ابزارهای پرداخت بین المللی و گشــایش اعتبارات اسنادی داخلی، 
با اســتفاده از شــبکه شــعب خود در سراسر کشور و همچنین ظرفیت موجود در 
شــرکت های زیرمجموعه بانک ارایه می کند.وی در پایان متذکر شــد: همکاران 
ما درشعب بانک توسعه صادرات مسلط به آخرین قوانین و مقررات ارزی و ریالی هستند و مشتریان 

می توانند با مراجعه به شعب بانک مشکالت احتمالی خود را حل و فصل کنند.

معاون اداره کل بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران خبر داد؛

خ های ترجیحی به دانش بنیان ها ارائه تسهیالت با نر

خبر ویژه

5
در سال 1400صورت گرفت؛

 باز شدن چتر امنیت بیمه معلم 
بر جامعه دانش آموزی

مدیرعامــل بیمــه معلم پیامی به مناســبت روز 
دانش آموز صادر کرد .در عین حال برخی اقدامات 
بیمه معلم در ســال ۱۴۰۰ برای آینده سازان ایران 
زمین اطالع رسانی گردید.محمدابراهیم تحسیری، 
مدیرعامــل بیمــه معلم در پیامــی صمیمی روز 
دانش آموز را به آینده سازان ایران زمین تبریک گفت 
ضمن اینکه برخی اقدامات جدید بیمه معلم برای 
جامعه دانش آموزی در ســال ۱۴۰۰ اطالع رسانی 
گردیــد. در پیــام مدیرعامل بیمه معلم خطاب به 
دانش آموزان آمده اســت : ایران زمین بر شانه های 
مقتدر و گام های پر قدرت شما استوار است؛ چراکه 
افراشــتن پرچم علم تنها راه توسعه و اقتدار است.

شما عزیزان به عنوان پرچمداران علم و اخالق در 
سالهای کرونایی نیز نشان دادید که بر دانش افزایی 
و کسب علم ثابت قدم هستید چراکه تالش بی وقفه 
شما در کسب کرسی های برتر دانشگاهی بر این امر 
صحه می گذارد. جهان مدیون علم است و بی شک 
شیوع کرونا و تالش بی وقفه دانشمندان آن را ثابت 
کرد… اینجاســت که پیشــرفت ایران اسالمی در 
سایه علم اندوزی و تخصص گرایی شما عزیزان رقم 
می خورد.بیمه معلم نیز طی سال های اخیر با انعقاد 
قرارداد بزرگ خود با وزارت آموزش و پرورش تالش 
کرده تا با شــما همگام باشــد و چتر امنیت خود را 
بر شما آینده سازان ایران بزرگ بگشاید. امید دارم 
که این امنیت در طی طریق شما را حمایت کند و 

آرامش و آسایش خاطر به ارمغان آورد. 
محمدابراهیم تحسیری، مدیرعامل بیمه معلم:

اقدامات جدید بیمه معلم به 
مناسبت روز دانش آموز  بر اساس 

اعالم معاونت فنی اشخاص و 
مسئولیت بیمه معلم

• تعهدات بیمه معلم در قبال دانش آموزان به صورت 
میانگین تا ۶۰ درصد افزایش داشته است.

• پرداخــت کمــک هزینه عینــک جهت ۲۰۰۰ 
دانش آمــوز در مناطق محــروم از اقدامات جدید 

بیمه معلم می باشد.
• پرداخت ۳ برابر تعهد قرارداد ، به والدین شــهید 
علــی لندی دانش آموز فــداکار ایذه ای نیز از دیگر 

اقدامات موثر بیمه معلم در سال ۱۴۰۰ می باشد.
دیگر اقدامات بیمه معلم

• انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانش آموزی در سال 
تحصیلی ۱۴۰۱ـ۱۴۰۰ و ارائه خدمات بیمه ای به 
بیــش از ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ نفر دانش آموز و فرهنگی 
نشــان می دهد که بیمه معلــم و وزارت آموزش و 
پــرورش همکاری دوجانبه مطلوبــی با یکدیگر 

داشته اند.
• تجهیز مدارس مناطق محروم کشــور به وسایل 
سرمایشــی، تجهیز زمین ورزشی برخی مدارس 
کشــور به چمن مصنوعی )به منظور پیشگیری از 
آســیب حین بازی دانش آموزان( از دیگر اقدامات 

موثر بیمه معلم می باشد.
• مشــارکت بیمه معلم در ســاخت مدرســه در 
مناطق کم بهره مند کشــور، حرکتی در راه بهبود 

حوزه آموزش در کشور بوده است.
• به جهت توسعه سالمت اجتماعی و فرهنگی، تولید 
بازی بیمه ای برای گروه سنی ۷ تا ۱۲ سال نیز طی 
سالهای اخیر در دستورکار بیمه معلم قرار گرفت.

• قابل ذکر اســت که اهدا تعداد قابل توجه دستگاه 
تبلت بــه دانش آموزان مناطق محروم کشــور از 
مهمترین اقدامات این شــرکت بیمه ای در دوران 

کرونا محسوب می شود.

توسط بانک توسعه صادرات؛ 

 تسهیالت اعطایی 
 به شرکت های دانش بنیان 
هزار و 700 میلیارد ریال شد

بانــک توســعه صــادرات ایران از ابتــدا تا پایان 
شهریور ۱۴۰۰ مبلغ یکهزار و ۷۷۹ میلیارد ریال 
به شرکتهای دانش بنیان تسهیالت پرداخت کرد.
تسهیالت پرداخت شده به شرکتهای دانش بنیان 
در شــش ماه اول ســالجاری بیش از ۲ درصد کل 
تسهیالت اعطایی بانک را به خود اختصاص داده 
است.براســاس این گزارش رقم تسهیالت بانک 
توسعه صادرات در پایان سال ۹۹ به این شرکتها 
دو هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال بوده است که نسبت 
به سال قبل آن بیش از ۱۴ درصد رشد داشته است.

الزم به ذکر اســت که شــرکتهای دانش بنیان در 
پایان سال ۱۳۹۸ توانستند یکهزار و ۸۵۱ میلیارد 
ریال از تسهیالت بانک توسعه صادرات را با رشد 
۲۲ درصدی نسبت به سال ۹۷ به خود اختصاص 
دهند. این درحالیســت که رقم یاد شــده در سال 

۹۷، یکهزار و ۵۱۴ میلیارد ریال بود.

اخبار

اخبار

بانک اقتصاد نوین یک مدرسه 
به دانش آموزان روستای 

سیل زده جلگه خلج تقدیم کرد
مدرســه بانک اقتصادنوین در روســتای سیل زده 
جلگه خلــج، شهرســتان پلدختر واقع در اســتان 
لرســتان افتتاح شــد.این مدرســه طی مراسمی با 
حضور مدیرعامل بانک، برخی از مدیران اســتانی، 
دانش آموزان و اهالی روستای جلگه خلج افتتاح شد 
و در اختیار هم وطنان ساکن این روستا قرار گرفت.

علیرضــا بلگوری، مدیرعامــل بانک اقتصادنوین در 
مراســم افتتاحیه این مدرســه گفت: دانش آموزان 
به ویژه در مناطق کمتر برخوردار ثروت اصلی کشور 
هستند که اگر در مسیر درست خودشان قرار گیرند 
و امکانات الزم برای رشد و شکوفایی استعدادهایشان 
فراهم شود، آینده کشور تضمین خواهد شد.او با اشاره 
به اینکه ساخت مدرسه یکی از اهداف مهم بانک در 
حوزه مسئولیت اجتماعی است، افزود: وظیفه اصلی 
ما به عنوان بانک، حمایت از تولید، کمک به رشــد و 
شکوفایی اقتصاد و افزایش رفاه آحاد جامعه است اما 
در کنار این رسالت حرفه ای تالش کرده ایم به عنوان 
عضوی از جامعه مسئولیت اجتماعی خود را نیز ایفا 
کنیم. در این راســتا بانک اقتصادنوین تاکنون اقدام 
به ساخت ۴۳ مدرسه کرده که ۳۲ واحد آن تکمیل 
و به دانش آموزان این مرز و بوم تقدیم شــده اســت. 
هشــت مدرســه دیگر نیز در حال ساخت است که 
به زودی تکمیل شده و به بهره برداری می رسند. سه 
مدرسه دیگر نیز به تازگی در دستور کار قرار گرفته 
و عملیات اجرایی ســاخت آن ها آغاز شــده اســت. 
تمامی دغدغه ما از ســاخت مدرسه این است که در 
ایــن مدارس دانش آموزانی به بلوغ و ظهور برســند 
کــه بــا نقش آفرینی در تولید، فردای ایران را به نحو 
شایسته ای رقم بزنند. تحقق چنین آرزویی، افتخاری 
بزرگ برای بانک اقتصادنوین و کشور عزیزمان ایران 
خواهد بود.او در پایان اظهار امیدواری کرد که بساط 
ویروس کرونا هر چه سریع تر از کشور برچیده شود 
و آموزش وپرورش به دلیل مزایای ویژه آن دوباره به 
شــکل قبلی خود به صورت حضوری و رودررو ادامه 
پیــدا کند.بانک اقتصادنوین بــا رویکرد حمایت از 
هم وطنان آســیب دیده از سیل در فروردین ماه سال 
۱۳۹۸، ســاخت این مدرســه را طی تفاهم نامه ای با 
ســازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از تیرماه 
همان ســال آغاز و آن را بعد از اتمام به کودکان این 

خطه تقدیم کرد.

کرد؛ ح و برنامه بانک مسکن تشریح  معاون طر

جزئیات تسهیالت حساب پس انداز مسکن جوانان
معاون طرح و برنامه بانک مسکن جزئیات دریافت 
تسهیالت از محل حساب پس انداز مسکن جوانان 
را تشــریح کرد.محمد حسن مرادی با بیان اینکه 
موضــوع تأمین مســکن برای اقشــار گوناگون 
جامعــه از موضوعات اساســی و مهم مورد توجه 
در تمامی کشــورها است، اظهار داشت: بهترین 
راه حــل در این خصوص هم افزایی ظرفیت های 
پس انداز متقاضیان، حمایت دولت ها و همچنین 
حمایت بازارهای مالی و بانک ها است.وی افزود: 
بانــک مســکن به عنوان بانــک تخصصی بخش 
مســکِن کشــور در نقــش یک واســطه وجوه، 
همواره ســعی در تجمیع و ســوق پس اندازهای 
خرد در جهت اعطای تســهیالت کالن تر از محل 
 همین پس اندازها، برای رفع نیاز مســکن افراد را 

داشته است.
عضــو هیات عامل و معاون طــرح و برنامه بانک 
مســکن، با بیان اینکه انواع حساب های صندوق 
مسکن در همین راستا طراحی شده است، ادامه 
داد: در همین راســتا در سال ۱۳۷۹نیز، حساب 
پس انداز مســکن جوانان با هدف تکمیل ســبد 
تســهیالتی بانک و تشویق آحاد جامعه باألخص 
جوانــان به آینده نگــری و پس انداِز حتی مقادیر 
کــم، و بــه منظور تقویت توان مالــی آنان برای 
تهیه مســکن طراحی شد.مرادی در ادامه گفت: 
در این حســاب، افــراد می توانند با انتخاب یکی 
از روش های ســپرده گذاری متناسب با وضعیت 
درآمدی خود، مبالغی را به حســاب واریز کرده 
و پــس از طــی یک دوره زمانی حداقل ۵ ســاله 
از مزایای حســاب مذکور که در قالب تســهیالت 
پرداخت می شود، جهت خرید و یا ساخت مسکن 

استفاده کنند.
این مقام مســئول در بانک مســکن با اشــاره به 
اینکه ســقف تســهیالت قابل پرداخت از محل 
حســاب جوانان هر ســاله توسط بانک مسکن به 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد و 
پس از تأیید به شبکه ابالغ می شود، تاکید کرد: 
تا پیش از این هر ســاله مقادیر کمی به ســقف 
تســهیالت اضافه شــده و در سال جاری به دلیل 
جهش قیمتِی اخیِر مســکن، این سقف نسبت به 
سال قبل به میزان قابل توجهی معادل ۲.۵ برابر 

افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این امر حاکی از این موضوع است که 
بانک در مواجهه با تغییرات محیطی در حد توان، 
واکنش مناسبی بروز داده و متناسب با نیاز بازار، 
ســقف تسهیالت خود را افزایش داده است.عضو 
هیات عامل و معاون طرح و برنامه بانک مسکن، 
با بیان اینکه تسهیالت متعلقه به این حساب برای 
دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ســاله با نرخ ســود ۶ 
درصد و برای دوره تقســیط بیشــتر از ۵ سال )تا 
حداکثر ۲۰ ســال( با نرخ سود ۹ درصد پرداخت 
می شــود، افزود: این امر نشان دهنده منحصر به 
فــرد بودن ایــن محصول اعتباری و دارا بودن دو 
خصیصه »نرخ ســود کــم« و »دوره بازپرداخت 
طوالنی« اســت.به گفته مرادی، میزان قســط 
تســهیالت یک میلیــارد تومانی با نرخ ۹ درصد 
و مــدت بازپرداخت ۲۰ ســاله، حدود ۹ میلیون 
تومان خواهد بود که در ۱۵ سال آینده، رقم زیادی 
به حســاب نمی آید.مرادی اظهار داشت: بررسی 
روند تغییرات حداقل مزد ماهانه کارگران طی ۱۵ 
ســال گذشــته، حاکی از این موضوع است که در 
این بازه زمانی، حداقل دستمزد بیش از ۲۰ برابر 
افزایش یافته و با فرض تداوم همین روند، حداقل 
دستمزد کارگران در ۱۵ سال آینده، مبلغی حدود 
۵۳ میلیــون تومــان پیش بینی می گردد. همین 
موضوع، این تســهیالت را در اســتطاعت گروه 
هدف بانک، حتی گروه های کم درآمد جامعه قرار 
می دهد.عضو هیات عامل و معاون طرح و برنامه 
بانک مســکن تاکید کرد: عــالوه بر دو خصیصه 

مذکــور، بایــد این ویژگی را هــم در نظر گرفت 
که مقادیر پس اندازی افراد در حســاب، چندان 
عــدد قابل توجهــی نبوده و برای مثال جمع کل 
واریزی های مشتری برای بهره مندی از تسهیالت 
 یک میلیارد تومانی در تهران، از ۷۰ میلیون تومان 

تجاوز نمی کند.
وی ادامه داد: یعنی تنها ۷ درصد مقدار تسهیالت 
که آن هم به صورت تدریجی و مقادیر کم ماهیانه 
)۵ سال اول ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، ۵ سال دوم 
ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و ۵ ســال ســوم ماهانه 
۴۰۰ هزار تومان( در حســاب تودیع می شــود.

مرادی با بیان این موضوع مهم که حساب پس انداز 
مسکن جوانان، تنها محصول اعتباری بانک نبوده 
و مخاطــب خاص خود را دارد، گفت: در مقطعی 
ســایر انواع صندوق های پس انداز مسکن که نیاز 
به تودیع مبالغ بیشتری داشته، پاسخگوی سالیق 
مختلف بوده و در حال حاضر به دلیل توقف فعالیت 

صنــدوق، هم میهنان عزیز می توانند حتی بدون 
ســپرده گذاری و بدون گذشت زمان، اما با صرف 
هزینه بیشــتر، نســبت به خرید اوراق تسهیالت 
ممتــاز از بــازار اقدام و از تســهیالت بانک جهت 
خرید، ســاخت و یا تکمیل واحد مسکونی خود، 

استفاده کنند.
عضــو هیات عامل و معاون طــرح و برنامه بانک 
مســکن افزود: با عنایت به موارد ذکر شــده، در 
بانــک مســکن بــا توجه به توان مالی مشــتری 
در پس انــداز مقادیــر کم، پس انــداز مبالِغ باال و 
همچنین بدون هر گونه پس اندازی، انتخاب های 
متنوعی جهت استفاده از تسهیالت مسکن، پیِش 
روی مردم عزیز کشــور قرار داشــته که می تواند 
مورد اســتفاده قرار گیرد و بانک با همین ابزارها 
و ســایر طرح های حمایتی دولت، توانسته حدود 
۳۰ درصد واحدهای مســکونی موجود کشــور را 

تأمین مالی کند.

اداره کل روابط عمومی بانک سپه اعالم کرد؛

همراه بانک سپه را فقط از وب سایت بانک و کافه بازار تهیه کنید
اداره کل روابط عمومی بانک سپه از همه مشتریان این بانک درخواست کرد 
تا برنامه همراه بانک ســپه را فقط از وب ســایت رســمی بانک سپه و کافه بازار 
دانلود کنند.اخیراً برنامه همراه بانک جعلی به نام بانک سپه و چند بانک دیگر 
کشور بر روی فروشگاه نرم افزاری Google Play  قرارگرفته است که در صورت 
نصب آن برای انجام خدمات، از مشــتری درخواســت ارتقاء به نسخه کامل و 
پرداخــت وجــه می کند ودرنهایت بدون ارائه هیچگونه خدمتی، اطالعات کارت و رمز مشــتریان را 
دریافت و موجب ســوء اســتفاده از آنها خواهد شــد.در پایان توصیه می شود از دانلود و نصب هرگونه 
نرم افزار موبایلی منتشــر شــده در کانالها و گروه های غیررسمی در شبکه های اجتماعی، خودداری 

کنند.

ازسوی بانک توسعه تعاون انجام شد؛

 حمایت 31 میلیاردی از محصوالت شرکت رخش خودرو دیزل 
در استان بوشهر  

در راستای حمایت از تولید داخلی و به منظور 
نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشــور و 
پیرو تفاهم نامه منعقد شــده بین بانک توسعه 
تعاون و شرکت رخش خودرو دیزل ، مبلغ ۳۱ 
میلیارد ریال تســهیالت بــه متقاضیان خرید 
محصوالت این شرکت در استان بوشهر پرداخت 
شــد. نظر به تاثیرات و نقش مهم حمل و نقل 
کاال وبــار بــر اقتصــاد و با توجه به تاکید مســئوالن نظام مبنی بر حمایت از تولید داخلی تفاهم نامه 
همکاری فروش محصوالت با شــرکت رخش خودرو دیزل به امضاء رســیده و  دراین  بانک اجرایی 
شده است . شرکت رخش خودرو دیزل که از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را رسما  آغاز نموده  از لحاظ 
مســاحتی  دومین کارخانه بزرگ مســتقر در شــهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز به شمار رفته و 
هم اینک بالغ بر ۸۰ نفر در این کارخانه به صورت مستقیم فعالیت داشته  و انواع خودروهای کشنده 
سنگین کاماز با تکنولوژی مرسدس بنز آلمان تولید شده و به بازار داخل عرضه می گردد . گفتنی 
است بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال در شعب گناوه و دیلم توسط بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان 
بوشهر  تسهیالت به متقاضیان خرید محصوالت شرکت رخش خودرو دیزل  پرداخت شده است .

گهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( آ

 رحیم جافری-  شهـردار دورود   

ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری دورود بــا اســتناد بــه بخشــنامه شــماره 32948 مــورخ 93/11/20 
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور و نامــه شــماره 83/42/49516  مــورخ 96/10/12 مدیــر کل محتــرم دفتــر 
امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری لرســتان، در نظــر دارد کلیــه امــورات مربــوط بــه حفــظ و نگهــداری را بــه مــدت یــک 
ســال بــه صــورت حجمــی از طریــق مناقصــه عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی، حقوقــی و یــا شــرکتهای خدماتــی واجــد شــرایط 
طبــق شــرایط موجــود در مناقصــه واگــذار نمایــد. لــذا کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد، ارائــه پیشــنهاد و 
بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس )setadiran.ir( انجــام خواهــد شــد.

 میزان سپرده فرایند شرکتهای ذیصالحمحل اعتباراتعنوان پروژهردیف
ارجاع کار )ریال(

کلیه امورات جاری  مربوط به حفظ 1
خدماتی دارای جاریو نگهداری فضای ســبز شهری

4/4۵0/000/000صالحیت

ــا فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره  ــد ارجــاع کار می بایســتی بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی و ی ــزان ســپرده فراین 1- می
0105936886002 نــزد بانــک ملــی شــعبه بلــوار معلــم بــه نــام شــهرداری دورود باشــد. ضمانتنامــه مــی بایســت از یکــی 
ــر بــوده و همچنیــن ضمانتنامــه و یــا فیــش واریــزی می بایســتی بنــام شــرکت باشــد. بــه ســپرده هــای  از بانکهــای معتب

، چــک شــخصی، ســفته و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. ر کمتــر از میــزان مقــر
2- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 3- هــرگاه برنــده اول و دوم و ســوم مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند، ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط 
خواهد شد.

4- متقاضیان می بایست دارای گواهی صالحیت و گواهی ایمنی و بهداشت باشند.
5- برنده مناقصه می بایستی توان پرداخت حداقل سه  ماه حقوق را داشته باشد.

ــوخت،  الت )س ــین آ ــه ماش ــن کلی ــن تامی ــه و همچنی ــای تابع ــش ه ــبز و بخ ــای س ــه فض ــوط ب ــای مرب ــه ه ــه هزین 6- کلی
ــد. ــی باش ــه م ــده مناقص ــده برن ــه عه الت ب ــزار آ ــره( و اب ــتهالک و غی اس

7- حد نصاب شرکت کنندگان در مناقصه، حداقل سه پیشنهاد قابل بررسی می باشد.
8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- زمــان انتشــار آگهــی، توزیــع و تکمیــل اســناد از روز ســه شــنبه مــورخ 1400/8/18 تــا روز دوشــنبه مــورخ 1400/8/24 
خواهــد بــود و زمــان ارائــه پیشــنهاد از روز ســه شــنبه مــورخ 1400/8/25 آغــاز و تــا روز پنجشــنبه مــورخ 1400/9/4 

ادامــه خواهــد داشــت و متقاضیــان می بایســت پیشــنهادات خــود را در آدرس setadiran.ir بارگــذاری نمائیــد.
10- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات روز پنجشنبه مورخ 1400/9/4 می باشد.

11- جلسه بازگشایی راس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/9/6 می باشد.
12- ارائه پیشنهاد به منزله قبول تمامی شرایط مناقصه از طرف شهرداری می باشد.

13- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف

آدرس: لرستان، دورود، میدان والیت، شهرداری دورود - شماره تماس : 066-43238013-15

خ 1400/8/۲4 خ 1400/8/18         تاریخ دومین انتشار روز دوشنبه مور تاریخ اولین انتشار روز سه شنبه مور   

 نوبت اول



w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

روزنامه اقتصادی صبح ایران
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شهردار اهواز:

کار قرار دارد آسفالت در دستور  ح های ضربتی  طر
خوزستان / گروه استانها :شهردار اهواز گفت: یکی از مشکالت 
آسفالت شهر مربوط به زیرساخت هایی مثل شبکه های فرسوده 
فاضالب و دفع آبهای سطحی است که بهبود این زیرساخت ها 
کمک بزرگی به نگهداشــت آســفالت و معابر شهر می کند اما با 
این حال طرح های ضربتی آســفالت با همکاری قرارگاه خاتم 
االنبیا، ســازمان عمران، معاونت عمران و کمیســیون عمران 

شورای شهر در دستور کار قرار دارند.
رضا امینی در برنامه تلویزیونی شــبکه اســتانی خوزســتان در 
خصوص وضعیت آسفالت و معابر شهری اهواز اظهار کرد: اهواز 
هشتیمن کالنشهر کشور با یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
است که سومین سطح محدوده شهری بعد از تهران و مشهد را 
دارد و مفهوم این عدد گســتردگی شــهر در سطح بجای ارتفاع 
یا اصطالحاً در مدیریت شــهری رشــد افقی بجای رشد عمودی 
در شــهر اســت.وی افزود: این گســتردگی باعث شده که شهر 
بــا اتفاقاتی مواجه شــود که درمان ایــن اتفاقات انرژی و زمان 
بندی خاص خود را بطلبد که از جمله این  اشــکاالت می توان 
به مشــکل معابر شهری اشــاره کرد.شهردار اهواز گفت: شبکه 
معابر شــهر اهواز عریض، گســترده و با بافت های متنوع است. 
همچنیــن منابــع طبیعی مانند رودخانــه کارون فرصتی را در 
این شهر ایجاد کرده که حول این محور، نعمت های خدادادی 
زمینه رشد و توسعه شهر را فراهم کند.وی ادامه داد: در حاشیه 
شــهر مشــاهده می کنیم که وضعیت زندگی ها مطلوب نبوده و 
محرومیت ها واتفاقات مختلفی به شــهر تحمیل شــده که در 
برنامه ریزی های مدیریت شــهری باید با یک برنامه زمانبندی، 
به مرور، اما با دقت و سرعت مطلوب آن ها را مرتفع کنیم.امینی 
در خصوص معابر شــهری عنوان کرد: آســفالت یکی از ضروری 

ترین نیازهای زندگی شــهری اســت که در معابر اصلی و فرعی 
باید به آن پرداخته شود، ولی شهروندان باید بدانند این شبکه 
عریض با ســطوح بســیار گسترده ای که نسبت به جمعیت دارد 
با بالی دیگری به اســم شــبکه فاضالب شــهری و دفع آب های 
سطحی درگیر است.شهردار اهواز اضافه کرد: مادامی که فاضالب 
شــهری و شــبکه دفع آب های سطحی که اجرای آن از وظایف 
آبفا و شــهرداری است برطرف نشود، هرچقدر در شهر آسفالت 

ریخته بشود رضایت مردم را فراهم نمی کند.
امینی تصریح کرد: این نوع وظایف در قانون پیش بینی شــده 
و باید با احداث شــبکه های فاضالب و دفع  آب های ســطحی 
به مرور آســفالت را به شــهروندان هدیه کنیم تا عبور و مرور 
آســان شــده و به حد مطلوب و استاندارد مورد نظر برسیم.وی 
ادامــه داد: البتــه طرح هایی فوریتی برای لکه گیری وجود دارد 
که کارخانه آســفالت ســازمان عمران شهرداری اهواز، معاونت 
عمرانی و کمسیســون عمران شورای شهر در تالش هستند در 

وهله اول چاله های شــهر را پر کرده تا عبور و مرور خودروها در 
شهر به کیفیت مورد نظر برسد.شهردار اهواز یادآور شد: خراش  
و برش هایی که در مسیرهای طرح های عمرانی که برای تسهیل 
عبور و مرور در ادوار گذشته پیش بینی شده، با احداث کامل و 
تکمیل عملیات اجرایی شبکه فاضالب و دفع آب های سطحی، 
آســفالت و روکــش با کیفیتی در اختیار مــردم قرار می گیرد.
امینی افزود: در بخش های محروم شهر، شهرداری قراردادی با 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا منعقد کرده که عمده این قرارداد 
به زیرســازی و آســفالت در محالت و مناطق کم برخودار مانند 
ســیاحی، عین۲، کوی علوی، کمپلو، مالشــیه و سایر محالت 
اولویت داده شده که به موجب آن آسفالت به عنوان اولین نیاز 
شــهری در این محالت تامین می شــود.وی بیان کرد: در مورد 
فضای ســبز طبق برداشــتی که از شهر داشتیم، مزدم مشارکت 
خوبی با شهرداری دارند و به همان میزانی که در شهرهای دیگر 
شــاهد توســعه و احداث فضای سبزی محلی و شهری هستیم 
در اهواز هم به همان ســبک دیده ایم اما متاســفانه نگه داری آن 
مطلوبیت الزم را ندارد و از همین حیث مردم با فضای ســبز با 
نشــاط، خرم و با صفا مواجه نیستند.شــهرداری اهواز در پایان 
گفت: بهبود زیر ســاخت هایی مثل مبلمان شهری، فضای سبز 
و روشــنایی پارک ها در برنامه قرار دارد، اما در بحث نگهداشــت 
این زیرساخت ها تنها همدلی و مشارکت شهروندان به موفقیت 
این طرح ها کمک می کند.امینی عنوان کرد: امیدواریم هرچه 
زودتر به شرایطی برسیم تا شهرداری نواقص را برطرف و مردم در 
بهره برداری و نگهداشت زیرساخت ها کمک کرده تا هزینه های 
نگه داری به حداقل رسیده و هزینه های مازاد در طرح های دیگر 

عمرانی استفاده شود.

کشور خبرداد؛ مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های اوقاف 

کمک ۲۱۴ میلیاردی سازمان موقوفات در تامین هزینه های درمانی
مشــهد /  گروه اســتانها : مدیرکل امور 
اجتماعی و مشــارکت های ســازمان 
اوقــاف گفت : فعالیت های ســازمان 
اوقاف و نهاد وقف در حوزه درمان بسیار 
زیاد است و فقط در بحث اجرای نیات 
واقفین در یک سال و نیم اخیر ، ۲۱۴ 
میلیــارد تومان بــه ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ 
نفر کمک هزینه درمانی پرداخت شد.

رضا معممی مقدم در مراسم افتتاحیه 
سومین مرحله از هشتمین دوره طرح 
زائران رضوی که در مجتمع آموزشــی 
امامت برگزار شد؛ بیان کرد: در راستای 
اجرای امینانه نیات واقفین خیراندیش، 
هشتمین مرحله طرح زائران رضوی با 
هــدف تکریم و تجلیل از کادر درمانی 
و بهداشــتی و مبلغان جهادی عرصه 
ســالمت در قالب چهار دوره سه روزه 
با حضور ۱۴۰۰ نفر در مجتمع فرهنگی 

امامت طراحی کردیم.
مدیــرکل امور اجتماعی و مشــارکت 
هــای ســازمان اوقاف و امــور خیریه 
گفت: ســه دوره اول این طرح که ویژه 
کادر بهداشــت و درمان است، از ۱۰ تا 
۱۹ آبــان ماه و دوره چهارم در آذرماه 
ویژه مبلغان جهادی عرصه ســالمت با 
حمایت اداره کل اوقاف اســتان برگزار 
می شــود.وی در خصوص برنامه های 
در نظر گرفته شــده برای کادر درمان 
طی این ســه روز در مشــهد مقدس؛ 

افزود: مراسم افتتاحیه، زیارت جمعی 
در رواق کوثــر، تدارک غذای حضرت، 
هدیه سوغات مشهد، عکس یادگاری 
از کادر درمان، مســابقه کتابخوانی با 
موضوعات آشــنایی و شــرایط زیارت 
و آشــنایی با ظرفیت های بهداشــتی 
و درمانــی موقوفــات و اهدای کارت 
۲۰۰ هــزار تومانی بــه قید قرعه به ۸ 
نفر و حواله ســفر به کربال با قید قرعه 
بــه ۸ نفــر از برنامه های در نظر گرفته 
شده برای شما کادر بهداشت و درمان 

می باشــد.معممی مقدم با بیان اینکه 
رویکرد ما ایجاد آرامش و بهره بردن از 
این سفر زیارتی است؛ گفت: فعالیتهای 
ســازمان اوقاف و نهــاد وقف در حوزه 
درمان بسیار زیاد است، در بحث اجرای 
نیات واقفین در یک سال و نیم اخیر ما 
برای ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ نفر ۲۱۴ میلیارد 
 تومــان کمک هزینــه درمانی تقدیم 

کردیم.
وی افــزود: مســاحت رقبــات با نیت 
بهداشــت و درمــان ۱۰ میلیون متر 

مکعب در کشــور اســت و به تعبیری 
۲۵ درصد ظرفیت های بیمارســتانی 
و درمانی کشور موقوفه است.مدیرکل 
امور اجتماعی و مشارکت های سازمان 
اوقاف و امور خیریه گفت: در کل کشور 
۲۰۷ هــزار موقوفه داریــم که از این 
تعداد موقوفه ۳۱۳۶ موقوفه مرتبط با 
سالمت، ۱۷۰۵ موقوفه مرتبط با دارو 
و درمان، ۶۷۸ موقوفه مرتبط با مراکز 
درمانــی اســت و ۷۵۳ موقوفه مرتبط 
با مراکز درمانی خاص و آسایشــگاهی 

است.وی افزود: از این تعداد رقبات ۲۹۷ 
هــزار و ۴۱۴ رقبه مربوط به موقوفات 
مربتط با عرصه ســالمت و ۱۶۲ هزار 
رقبه برای موضوع دارو و درمان اســت 
و بیــش از ۶۷ هــزار رقبه برای مراکز 
درمانــی و بیش از ۶۷ هزار رقبه برای 
مراکــز درمانی خاص و آسایشــگاهی 
وقف شــده است.معممی مقدم گفت: 
مجاهدت های کادر بهداشت و درمان 
در حافظه تاریخی مردم ایران ماندگار 
شــد. ما یک گزاره ای به نام ســرمایه 
اجتماعــی داریم، ســرمایه اجتماعی 
بــه نام کادر بهداشــت و درمان امروز 
در باالتریــن رنکینگ و مرتبه در بین 
مردم ایران اســت و امروز بیش از هر 
زمان دیگری سالمت و بهداشت مردم 
ایران وامدار تالش های شما است.وی 
افزود: یکی از دســتاوردهای به وجود 
آمــده در طرح زئــران رضوی در دور 
اول و دوم این بود که کادر بهداشــت 
و درمــان به صورت خودآگاه مشــوق 
و مروج ســنت حســنه وقف شــدند.
مدیــرکل امور اجتماعی و مشــارکت 
های ســازمان اوقاف و امور خیریه در 
پایــان با تاکید بر توجه مســئولین در 
حوزه معیشت کادر بهداشت و درمان؛ 
گفت: امروز مســئولین باید نسبت به 
تامین حوزه معیشتی و رفاهی مدافعان 

سالمت اقدام نمایند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 بازدید شبانه مدیرعامل 
 شرکت ملی حفاری ایران 

از دکل های حفاری

دکتر حمید رضا گلپایگانی مدیرعامل شــرکت 
ملی حفاری ایران در بازدید از دکل های حفاری 
که تا پاســی از شــب ادامه داشت ضمن بررسی 
نحوه ارائه خدمات غذایی در اردوگاه دســتگاه 
های حفاری ۵۶ و ۵۳ فتح و نشســت صمیمی 
با متخصصان و کارکنان این دکل ها در جریان 
رونــد عملیــات حفاری، کار پروژه ای و تعمیر و 
تکمیــل دو حلقه چاه نفت در حال حفاری قرار 
گرفــت.وی در گفــت و گو با کارکنان اقماری و 
نوبــت کار بخش های مختلف عملیاتی با عرض 
خــدا قــوت از زحمات و تالش های ارزشــمند 
آنان در راســتای پاسخگویی به نیازهای صنعت 
نفــت و حفظ و نگهداشــت تولید نفت و گاز در 
شــرایط کرونایی و محدودیــت ها قدردانی به 
عمل آورد.گلپایگانی ضمن پاســخ به ســواالت 
همــکاران عملیاتی، صدور دســتور برای حل 
مشــکالت آنان و تاکید بر پیگیری درخواســت 
هــای مجموعه کارکنان تصریــح کرد: همه ما 
خدمتگزار نظام و مردم هســتیم و وظیفه داریم 
نهایــت تالش خــود را در جهت توجه به منابع 
انســانی و رضایتمندی همکاران، حفط سرمایه 
هــای ملی و صیانت از تولید بکار گیریم .در این 
بازدید مدیر خدمات، مســئول هماهنگی دفتر 
مدیر عامل، روسای ادارات کمیسیون مناقصات 
و حراســت و روسای دستگاه های حفاری ۵۶و 

۵۳ فتح حضور داشتند.

کید کرد؛ تولیت آستان قدس رضوی تأ

لزوم برنامه ریزی و هماهنگی 
دستگاه های اجرایی برای 

میزبانی از زائران نوروزی
مشــهد /  گروه اســتانها  :تولیت آســتان قدس 
رضــوی بــر لــزوم برنامه ریــزی و هماهنگــی 
دســتگاه های اجرایی استان برای خدمت رسانی 
شایســته به زائران در نــوروز ۱۴۰۱ تأکید کرد.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در جلسه 
مشورتی خدمات سفر نوروز ۱۴۰۱ استان خراسان 
رضوی که با حضور نماینده ولی فقیه و مسئوالن 
ارشد دستگاه های اجرایی استان و شهر مشهد به 
میزبانی آستان قدس رضوی در تاالر والیت حرم 
مطهر امام رضا)ع( برگزار شــد، بر لزوم آمادگی 
کامــل تمام دســتگاه های اجرایی اســتان برای 
میزبانی از حضور حداکثری زائران تأکید و اظهار 
کرد: به واسطه شیوع ویروس کرونا تقریباً دو سال 
است که زیارت حضرت رضا)ع( با محدودیت هایی 
مواجه بوده اســت و مردم عزیز و والیتمدار ایران 
اســالمی دو عید نــوروز از توفیق حضور در حرم 
مطهــر حضرت رضــا)ع( محــروم بوده اند.وی 
افزود: با توجه به پیش بینی افول شــیوع کرونا با 
واکسیناسیون عمومی و بهبود شرایط بهداشتی، 
دستگاه های اجرایی استان باید پیش بینی حضور 
گســترده زائران در مشــهد مقدس را برای نوروز 
۱۴۰۱ داشــته باشند.حجت االسالم والمسلمین 
مــروی بابیان اینکه آســتان قدس برای میزبانی 
شایسته از زائران نیازمند همکاری تمام بخش های 
اســتان است، تصریح کرد: با توجه به گرانی سفر 
به عتبات عالیات، بســیاری برای زیارت به مشهد 
مقــدس مشــرف می شــوند؛ لذا بایــد آمادگی 
میزبانــی حداکثری از زائران را داشــته باشــیم.
وی در ادامه ســخنان خود به برخی عوامل مخل 
روند خدمت رســانی شایسته به زائران اشاره کرد 
و خواســتار عزم جدی مســئوالن برای مقابله با 
پدیــده تکدی گری، برخورد با معتادان متجاهر و 
رفع مسئله کمبود پارکینگ در حریم حرم مطهر 
رضوی شد.حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: 
توجه به مسائل امنیتی، تأمین اسکان مناسب برای 
زائران، فضا آرایی معنوی شــهر، تسهیل حرکت 
زائــران در مســیرهای منتهی بــه حرم مطهر و 
برگزاری جلســات توجیهی برای اصناف مختلف 
مرتبط با زائران، رانندگان وسایل نقلیه عمومی و 
هتلداران، از دیگر موارد مهمی اســت که نیازمند 
برنامه ریزی مناسب از سوی دستگاه های اجرایی 
استان است.وی بر لزوم مدیریتی انقالبی و جهادی 
در عرصه های مختلف برای میزبانی شایســته از 
زائــران تأکید و خواســتار مدیریــت مقتدرانه و 
نظــارت جــدی بر قیمت کاالها و خدمات در ایام 
نوروز شــد و گفت: گران فروشــی اجحاف است و 
آســتان قدس نمی تواند نسبت به اجحاف نسبت 
به زائران حضرت رضا)ع( بی تفاوت باشــد.تولیت 
آستان قدس رضوی همچنین بر ضرورت نظارت 
بــر قیمت هتل ها و مهمان پذیرها تأکید و عنوان 
کــرد: فرمانداری، ســازمان تعزیرات حکومتی و 
ســایر دستگاه های مربوطه باید با حضوری فعال 

و مدیریتی قوی قیمت کاالها را کنترل کنند.

 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان سمنان:

 تالش  دستگاه های اجرایی 
 در ساخت پارک موزه 

دفاع مقدس سمنان مستمر باشد
ســمنان /  گروه اســتانها :  ســرهنگ پاســدار 
»محمدحســن ســالمی« مدیرکل حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان سمنان 
در جلســه هیئت مدیره مرکــز فرهنگی دفاع 
مقدس اســتان ســمنان که با حضور »علیرضا 
شریفی نژاد« سرپرست معاونت هماهنگی امور 
عمرانی اســتاندار سمنان و اعضا هیئت مدیره ، 
در مرکز فرهنگی دفاع مقدس اســتان سمنان 
برگزار شــد، اظهار داشت:  مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس استان سمنان از مصوبات سفر سال ۸۵ 
رهبر معظم انقالب اسالمی به سمنان است،که 
مکانی مهم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در 
تمام استان محسوب می شود.سالمی با بیان این 
که مجموعه دارای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
اســت، بیــان کرد: مرکز فرهنگــی و موزه دفاع 
مقدس سمنان نیازمند مساعدت مسئوالن برای 
اتمــام عملیاتــی عمرانی اســت  و انتظار داریم  
دســتگاههای اجرایی استان سمنان با جدیت 
تعهــدات خــود را برای تکمیل مرکز فرهنگی و 
موزه دفاع مقدس اســتان اجرا کنند.وی گفت:  
ضمن تشــکر از اقدامات شــهرداری سمنان در 
موضوع نشــر ارزش های دفاع مقدس و اقدامات 
عمرانــی درمرکز فرهنگی دفاع مقدس، انتظار 
داریــم پیرامون  اجرای توافقات مربوط به مرکز 
فرهنگی دفاع مقدس اســتان ســمنان از جمله 
پیگیــری مطالبات پیمانکاران، مدیریت فضای 
سبز، ساماندهی بلوار دفاع مقدس،  تهیه و نصب  
مبلمان  شــهری داخــل  مرکز فرهنگی تالش 
بیشتری  داشته باشد.مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارز ش های دفاع مقدس اســتان سمنان با بیان 
این که  احداث ســنگر جهاد در مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس اقدامی ارزشــمند اســت و از همه 
دست اندرکاران در این زمینه قدردانی می شود، 
ادامه داد: کار عمرانی ســنگر جهاد رو به اتمام  
اســت و وارد فاز موزه آرایی شــده که انشاهلل در 
آینده نزدیک مورد  بهره برداری خواهد  رسید.
سالمی افزود: انتظار داریم پروژه اورژانس جبهه 
با مشــارکت دستگاه های نظام سالمت به ویژه 
دانشــگاه های علوم پزشــکی سمنان  و شاهرود 
در ســال جاری اتمام و مورد بازدید  عالقه مند 
قرار گیرد.وی در ادامه خاطر نشان کرد: استان 
سمنان میزبان ۱۵۷ شهید گمنام دفاع مقدس 
اســت که در ۵۱ یادمان خاکسپاری شده اند که 
در ایــن  میــان۳۱ یادمان   تکمیل ،  ۱۳ یادمان 
در حال ســاخت و ۷ یادمان نیاز به مســاعدت و 
همکاری مدیریت برنامه ریزی اســتان سمنان 
دارد  تا  شــاهد اتمــام و تکمیل کلیه یادمان ها 
تا پایان ســال جاری باشــیم.در ادامه »علیرضا 
شریفی نژاد« سرپرست معاونت هماهنگی امور 
عمرانی اســتاندار سمنان گفت: با  احداث مرکز 
فرهنگــی و مــوزه  دفاع مقدس نســل جوان و 
آینده گان از برکات مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
بهره منــد خواهند شــد و بهترین فرصت برای 
انتقــال ارزش ها و دســتاوردهای دفاع مقدس 
است که در این میان  همه دستگاه های مرتبط 
موظف هستند وظایف و تهعدات خود را نسبت 
به مرکز فرهنگی دفاع مقدس اســتان استان به 
صــورت دقیــق و  در زمان مقرر  انجام دهند.در 
پایان این جلسه مقرر شد تامین  آب و برق پایدار  
مجموعه، ایجاد مرکز  خدمات رفاهی زائرین امام 
رضا )ع(، ایجاد ردیف استانی به  مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس،  احداث سنگر فرماندهی به همت  
نیرهای مسلح مستقر در استان،  انتقال دو واگن 
مســافربری  از راه آهن ســمنان جهت جانمایی 
در مرکز فرهنگی دفاع مقدس اســتان سمنان 
، انتقــال یک فروند هواپیمــا به مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس ،  ایجاد راه دســترس مســافرین و 
زائــران امــام رضا)ع( به  مجموعه و ...  با حمایت 
دستگاه های مسئول از جمله شهرداری سمنان، 
اداره راه و شهرســازی، راه آهن شمال شــرق، 
دانشــگاه علوم پزشــکی و دســتگاه های نظام 
سالمت نسبت به انجام توافقات و تعهدات خود 
پیرامــون مرکز فرهنگی دفاع مقدس  اســتان 

سمنان اقدام نمایند.

در شهرک صنعتی علی آباد کتول؛

مشکالت برق شرکت های ماهوت 
شمال و فوالد رسام بررسی شد

گلســتان / گروه اســتانها :جلســه تامین برق 
شــرکت های ماهوت شــمال و فوالد رسام در 
شهرک صنعتی علی آباد کتول با حضور معاون 
اقتصــادی اســتاندار ، نماینده مردم علی آباد 
کتول در مجلس شــورای اسالمی ، مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، معاون برق 
منطقه ای مازندران و رئیس ســازمان صمت 
اســتان و دیگر مســئولین مربوطه در ســالن 
اجتماعات معاونت هماهنگی و امور اقتصادی 
استانداری گلستان تشکیل و مشکالت مربوطه 
بررسی گردید.شرکت توزیع نیروی برق استان 
؛ در این جلسه مشکالت این واحدهای صنعتی 
مطرح گردید و مقرر گردید تا تمام دستگاههای 
مرتبط با این واحد صنعتی همکاری الزم جهت 
رفع این مشکالت در چارچوب قانون همکاری 

الزم را داشته باشند

استانها 6
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 مرکزی / گرو ه   استانها 
جلســه مدیریــت بحران بخش مرکــزی با حضور کاظم 
بخشدار مرکزی شهرستان ساوجبالغ ، کیاروستا شهردار  
و رئیس مدیریت بحران شهر گلسار ، شهردار شهر جدید 
هشتگرد ، رئیس شورای اسالمی و دهیاران بخش مرکزی 
در سالن جلسات فرمانداری شهرستان ساوجبالغ برگزار 

گردید.
در ایــن جلســه دهیاران در خصــوص بارش های اخیر و 
مشــکالت بوجــود آمده مطالبی را بیــان نموده و کاظم 
بخشــدار مرکزی در راستای رفع مشکالت مطروحه قول 
پیگیری را داد.کیاروستا شهردار و رئیس مدیریت بحران 
شهر گلسار ضمن قدردانی از بخشدار مرکزی در سخنانی 
بیان داشــت: با توجه به بارش روزهای اخیر طبق اعالم 
ســازمان هواشناسی استان البرز بیشترین بارش متعلق 
به شــهر گلسار بوده که خوشــبختانه با همکاری عوامل 

مجموعه مدیریت بحران شــهر گلسار حادثه ای رخ نداد.
کیاروستا افزود : در چنین مواقعی شهرداری ها و دهیاری 
ها می بایســتی مواردی را قبل ، حین و بعد از بحران مد 
نظر داشته باشند . شهردار و رئیس مدیریت بحران شهر 
گلسار اظهار داشت : خونسردی ، تصمیم گیری صحیح ، 
بکار گیری تمام امکانات و مدیریت صحیح از عواملی است 
که در زمان بحران باید مد نظر قرار داد و پس از بحران نقاط 
ضعف شناسایی و باید به نقاط قوت تبدیل گردد .کیاروستا 
تصریح کرد : دهیاران ضمن ارائه گزارش اقدامات در بحران 
اخیر ، نسبت به تشکیل مدیریت بحران در روستاها اقدام 
نمایند و روســتاهای همجوار در زمان بحران به یکدیگر 
امداد رســانی نمایند .وی در پایان ضمن گالیه مندی از 
برداشــت بی رویه از بســتر رودخانه از مسئولین امور آب  
خواست تا از سرمایه موجود در بستر رودخانه جهت ایجاد 

دیوار ساحلی اقدام نمایند. 

 جلسه مدیریت بحران بخش مرکزی برگزار شد 

خبر ویژه
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گهی مزایده اموال غیر منقول  آ
در اجــرای آییــن نامــه مفــاد اســناد رســمی و بــه موجــب پرونــده هــای اجرایــی بــه شــماره بایگانــی 140000018 الــف( ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت دویســت و شــصت دو متــر 
و بیســت و پنــج صــدم متــر مربــع دارای پــالک ثبتــی ســی و چهــار فرعــی از نــود و چهــار اصلــی بخــش 12 مهابــاد واقــع در روســتای بانــه زیــر به نــام آقای هاشــم میمندی آذر فرزند رشــید 
بدهــکار پرونــده اجرایــی بــا حــدود اربعــه مذکــور در ســند شــماال: دیواریســت بــه طــول یــزاده متــر و پنجــاه و هشــت ســانتیمتر بــه شــارع شــرقا: در ســه قســمت اول دیــوار بــه دیــوار 
بــه طــول دوازده متــر و بیســت و ســه ســانتیمتر بــه ملــک مجــاور قطعــه بیســت و دو تفکیکــی شــماره ســی و پنــج فرعــی از نــود و چهــار اصلــی دوم دیــوار بــه دیــوار بــه طــول ده متــر و 
پنجــاه و چهــار ســانتیمتر بــه ملــک مجــاور قطعــه بیســت و دو تفکیکــی شــماره ســی و پنــج فرعــی از نــود و چهــار اصلــی ســوم دیواریســت بــه طــول هفتــاد و هشــت ســانتیمتر بــه شــارع 
جنوبــا در هفــت قســمت کــه قســمت هــای ســوم و ششــم آن غربــی اســت اول دیواریســت بــه طــول دو متــر و نــود و پنــج ســانتیمتر بــه شــارع دوم دیواریســت بــه طــول یــک متــر و 
شــصت و پنــج ســانتیمتر بــه شــارع ســوم دیــوار بــه دیــوار بــه طــول هشــت متــر و بیســت و یــک ســانتیمتر بــه ملــک مجــاور قطعــه بیســت تفکیکــی نــود و چهــار اصلــی چهــار دیــوار بــه 
دیــوار بــه طــول دو متــر و هشــتاد و هشــت ســانتیمتر بــه ملــک مجــاور قطعــه بیســت تفکیکــی نــود و چهــار اصلــی پنجــم دیــوار بــه دیــوار بــه طــول یــک متــر و هشــتاد و دو ســانتیمتر بــه 
ملــک مجــاور قطعــه بیســت تفکیکــی نــود و چهــار اصلــی ششــم دیــوار بــه دیــوار بــه طــول یــک متــر و چهــل و هشــت ســانتیمتر بــه ملــک مجــاور قطعــه بیســت تفکیکــی نــود و چهــار اصلی 
هفتــم دیــوار بــه دیــوار بــه طــول پنــج متــر و هشــت ســانتیمتر بــه ملــک مجــاور قطعــه بیســت تفکیکــی نــود و چهــار اصلــی غربــا در چهــار قســمت کــه قســمت ســوم آن شــمالی اســت 
اول درب و دیــوار بــه طــول چهــار متــر و هشــتاد و هفــت ســانتیمتر بــه شــارع دوم درب و دیــوار بــه طــول چهــار متــر و پنجــاه و نــه ســانتیمتر بــه شــارع ســوم درب و دیــوار بــه طــول 
دو متــر بــه شــارع چهــارم درب و دیــوار بــه طــول شــش متــر و ســیزده ســانتیمتر بــه شــارع بــه نــام نامبــرده بــاال ثبــت و صــادر شــده و طبــق آخریــن نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری 
زیابــی شــده و پــالک فــوق برابــر آخریــن وضعیــت موجــود دارای یکصــد و نــود و دو متــر مربــع اعیانــی و هفتــاد  ششــدانگ ملــک بازداشــتی بــه مبلــغ پانصــد و پنجــاه میلیــون ریــال ار
متــر عرصــه مــی باشــد مشــخصات کلــی ســاختمان: ملــک بــه صــورت دو نبــش مــی باشــد و در کل اعیانــی احداثــی موجــود بــا اســتفاده از دیــوار باربــر ســنگ الشــه و ســقف چوبــی 
احــداث گردیــده اســت و بــه صــورت مســکونی در حــال اســتفاده مشــاهده گردیــده و دارای عمــر زیــاد بــوده و عمــال فروســده مــی باشــد کــه بایســتی یــا تخریــب و یــا بازســازی کلــی 
شــود و درب و پنجــره هــای آن از نــوع آهنــی مــی باشــد و ســاختمان دارای انشــعابات آب و بــرق بــوده و در تصــرف مدیــون مــی باشــد و اینکــه ملــک مــورد مزایــده مشــاع و در اجــاره 
زنــد رشــید بدهــکار پرونــده اجرایــی  کســی نمــی باشــد ب( ششــدانگ پــالک ثبتــی 94/29 اصلــی بخــش 12 مهابــاد، واقــع در روســتای بانــه زیــر بــه نــام آقــای هاشــم میمنــدی آذر فر
بــا حــدود اربعــه مذکــور در ســند شــماال: دیــوار بــه دیــوار بــه طــول ده متــر و چهــل ســانتیمتر بــه ملــک مجــاور قطعــه یــازده تفکیکــی باقیمانــده نــود و چهــار اصلــی شــرقا: دیواریســت 
بــه طــول شــش متــر و پنجــاه و پنــج ســانتیمتر بــه زمیــن باقیمانــده نــود و چهــار اصلــی جنوبــا در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن شــرقی اســت اول درب و دیــوار بــه طــول ســه متــر و 
شــصت و شــش ســانتیمتر بــه شــارع دوم درب و دیــوار بــه طــول یــک متــر و بیســت ســانتیمتر بــه شــارع ســوم درب و دیــوار بــه طــول شــش متــر و بیســت و هفــت ســانتیمتر بــه شــارع 
غربــا دیواریســت بــه طــول هفــت متــر و پنجــاه و چهــار ســانتیمتر بــه شــارع بــه نــام نامبــرده بــاال ثبــت و صــادر شــده و طبــق آخریــن نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری ششــدانگ ملــک 
زیابــی شــده و پــالک فــوق برابــر آخریــن وضعیــت موجــود دارای بیســت و چهــار متــر مربــع اعیانــی و چهــل و هشــت متــر  بازداشــتی بــه مبلــغ یکصــد و شــصت و هشــت میلیــون ریــال ار
مربــع عرصــه مــی باشــد مشــخصات کلــی ســاختمان: ملــک بــه صــورت دو نبــش بــوده و دارای دیــوار باربــر بــا اســتفاده از بلــوک و ســقف چوبــی احــداث گردیــده اســت و بــه عنــوان 
کاهــدان و انبــاری در حــال اســتفاده مشــاهده گردیــد و تــازه ســاخت مــی باشــد و ســاختمان فاقــد انشــعابات: آب و بــرق و گاز و سیســتم گرمایشــی و ســرمایس بــوده و در تصــرف 
مدیــون مــی باشــد و اینــک ملــک مــورد مزایــده مشــاع و در اجــاره کســی نمــی باشــد پــالک هــای فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ دهــم آذر مــاه ســال یکهــزار و چهارصــد 
شمســی در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان سردشــت واقــع در بلــوار هفــت تیــر جنــب اداره آبیــاری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده پــالک هــای مذکــور از مبالــغ 
زیابــی شــده شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق  ار
اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده 
یــا نشــده باشــد و همچنیــن کلیــه حقــوق اجرایــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد و خریــداران مکلفنــد جهــت شــرکت در مزایــده ده درصــد مبلــغ پایــه کارشناســی را در حســاب ســپرده 
اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان سردشــت تودیــع و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده الزامــی بــوده و برنــده مزایــده مکلــف اســت ظــرف پنــج روز از تاریــخ 
مزایــده نســبت بــه واریــز مــا بــه التفــاوت مبلــغ فــروش بــه حســاب صنــدوق ثبــت اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت مبلــغ تودیعــی قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز 

خواهــد شــد و عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد 
ک شهرستان سردشت  محسن فیروزی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

اخبار ویژه

كوتاه از جامعه

زمین، تاریخ این شهر را می بلعد 

فریاد ناامنی در بازار بزرگ تهران 
نماد تاریخ تهران اســت، اما القا کننده 
ترس. از بازارچه نائب الســطنه که وارد 
می شــوی چشمت به سقف های چوبی 
خیره می شــود، اما کمی که از آســمان 
فاصلــه بگیری، بــر روی زمین، دقیقا 
رو بــه روی چشــمانت، صــف طوالنی 
بی خانمان هــا و معتادانــی را می بینی 
کــه در حــال جمــع کردن وســایل 
هایشان بعد از گذراندن یک شب دیگر 
هســتند تا عرصــه را خالی کنند برای 
بازاریان و مردم. بر اســاس این گزارش 
، بی خانمان ها و معتادان ســال ها است 
در اینجــا، جا خــوش کرده اند و مظهر 
ناامنی انــد برای رهگذران و کســبه. از 
طرفــی نیروی انتظامی مدت ها اســت 
که حضور پررنگی برای ســر و ســامان 

دادن به آنها ندارد.

طاق هایی که تحمل وزن سال ها 
تاریخ شهر را ندارند

هنــوز هم قــدم زدن یک زن در کوچه 
و پــس کوچه هــای تنگ و ترش بازار تا 
چهارسو بزرگ، چشم مردان بازار مردانه 
را تا زمانی که با جمعیت درهم آمیخته 
شــوی، با خود همــراه می کند. از نگاه 
ســنگین آنها که بگذری، حواست جمع 
طاق هایی می شــود که دیگر به تنهایی 
تحمل وزن سال ها تاریخ شهر را ندارند 
و داربســت های فلزی عالوه شده اند. اما 
همچنــان یک لــرزه کوچک از هم جدا 
می کنــد، آجــر به آجــرش را.  به گفته 
شــهردار ناحیــه؛ »برخی از آنها مرمت 
شــده، اما تعدادی دیگر به دلیل قدمت 
طوالنی فرســوده شــدند و می توانند 
خطــرات جدی برای عابرین و مراجعان 
ایجــاد کنند«. هــزاران خانه  متروکه 
و رها شــده؛ همه آن چیزی اســت که 
پنــج طبقه پیمودن پله های یک خانه و 
قرار گرفتن بر روی پشــت بام می بینی؛ 
خانه هایــی البه الی خاطــرات مردم، 

تعــدادی »قالب تهی زدیدن ویرانه« و 
از دیوار ها تا کف شــخم زده تا »نگاه تو 

افتد به روی گنج«.

چالش جلب رضایت سرقفلی داران 
برای تعمیرات

روح ا... بیداد، شــهردار ناحیه می گوید: 
» برای تعمیرات و تعجیل در ســاختار 
شــکلی امــالک متروکه و فرســوده 
باید شــرایط صدور مجوز به کســبه و 
ســرقفلی داران تغییر کند. برای اینکه 
یک مغازه تجاری تعمیرات شــود حتما 
رضایــت مالک باید گرفته شــود، اما به 
دلیل مشــکالتی که امروزه مالکان در 
محــدوده بازار تهــران دارند این اتفاق 
دچار اشــکال شــده و باعث می شــود 
بســیاری از مجوز ها صادر نشــود«. او 
اقبــال مــردم برای پیگیــری و تعمیر 
امــالک را کــم توصیف کرده و اختالف 
میان ســرقفلی داران با مالک ملکیت را 
ســد مقاوم سازی و تغییر شکلی امالک 

محدوده بازار می داند.

 مالکیت های عجیب
ساماندهی بافت فرسوده بازار 

تهران را  ناممکن کرده است
مالکیت بازار تهران ترکیبی است پیچیده 
از مالکیــت عمومی، دولتی، خصوصی و 
وقفــی. بیش از نیمــی از حجره ها وقف 
هستند و متولیان، آنها را رها کرده اند. این 
سرقفلی مغازه ها است که خرید و فروش 
می شود و مانند سایر امالک وقفی، اجاره 
بهای ناچیزی پرداخته می شــود. شرایط 
فوق به اضافه ارزش زیاد ملک، ساماندهی 
بافت فرســوده بازار را ســخت و ناممکن 
کرده اســت. شــرایط نا به سامان ایمنی، 
اما مختص امالک متروک نمی شود، حتی 
پاســاژ های تازه احداث شده نیز ظاهری 
فرسوده و ناپایدار دارند؛ »آتش که گرفت، 
خشک و  تر می سوزند«. شهردار ناحیه در 
ادامه می گوید: »یک واحد تجاری در یک 
سرا یا یک پاساژ تخلف کرده و طبق قانون 
ما مجاز نیســتیم به ملــک تا رفع کامل 
خالف مجوز بدهیم در صورتی که در یک 
محیــط ۵۰۰ مغازه و واحد تجاری وجود 

دارد که یکی تخلف کرده، شهرداری باید 
بتواند به جزء از کل رسیدگی کند و مجوز 
الزم بــرای رفع خطرات احتمالی را صادر 
کند«. اما بازار تهران با قدمتی ۳۰۰ ساله 
که در گوشــه گوشه آن یادواره صفویان، 
قاجاریان و پهلوی دیده می شــود در دهه 
۵۰ به ثبت ملی رسید، ثبتی که بازاریان 
آن را محلی برای ارتزاق پیمانکاران وزارت 
میراث فرهنگی می دانند. یکی از کســبه 
می گویــد: »هر نوع عملیــات عمرانی و 
اقدامــی در بــازار باید منوط به رضایت و 
نظارت میراث فرهنگی انجام شود و خود 
این، یک مانع بزرگ است. عالوه بر اینکه 
میراث پاســخگو نیست و زمان دریافت 
مجوز بســیار طوالنی است، تاکید میراث 
این اســت که حتما در مرمت و بازسازی 
از معمار آن ها اســتفاده شــود که قاعدتا 
هزینه ها را چند ده برابر افزایش می دهد 
و این با شــرایط اقتصادی امروز کســبه، 
توجیــه اقتصادی ندارد و به همین خاطر 
کســی به سمتش نمی رود. اصرار میراث 
فرهنگی و استفاده از پیمانکاران خاص و 

مورد تایید خودشان یکی از موانعی است 
که مشــکالتی را ایجاد کرده اســت«. اما 
این مساحت ۱۵۰ هکتاری که بر بلندای 
تاریخ تهران ایســتاده، عنقریب است به 
دلیل حضور بیش از ۵۰۰ چاه جذبی فرو 
ریزد! جوی های وسط بازار هر چند هدایت 
کننده مســیر آب است، اما در نهایت بی 
مقصد بودنشان خطر جدی برای هزاران 
حجــره و مغازه ایجاد خواهد کرد. از نبود 
پارکینــگ که بگذریم ایمنی کمرنگی در 
میان پر رنگی فرســودگی بافت و هجوم 
معتادان و خالفکاران نیز وجود ندارد. تنها 
ایســتگاه مهجور آتش نشانی با تجهیزات 
نامتناسب با بافت پرپیچ و خم و باریک بازار 
و یــک کالنتری آن هم برای محدوده ای 
بــا مراجعه روزانه بیش از صدها هزار نفر، 
بی شک مشــتی در برابر خروار ها ناامنی 
اســت، ناامنی که بــازار را برای ماموران 
آتش نشــانی و انتظامــی، تبدیل به »تله 
مرگ« کرده است. در بازار تهران شتابی 
اســت، اما باربران، آموخته اند که چطور 
در این شــلوغی راهشــان را باز کنند. به 
انــدازه ای کــه زور بازو بــه کار می برند، 
فریــاد می زننــد تا مردمی که مشــغول 
خرید هســتند از سر راهشان کنار بروند، 
مشکلی که شــهردار ناحیه برای سامان 
دادن به آن به راه حلی نرســیده اســت. 
بــازار بزرگ تهران در میان هزاران وعده 
بی ســرانجام مسئوالن برای حل معضل 
ناامنی، در یک قدمی نابودی قطعی قرار 
گرفته است. در واقع مسئوالن بار ها خود 
تذکر دهنده در باب مشکالت بازار بزرگ 
تهران بوده و همزمان وعده هایی نیز برای 
به سامان کردن آن داده اند، اما آب از آب 
تــکان نخورده و ایــن تاریخ چند و چند 
هکتاری هر روز بیشتر در خاک فرسودگی 
و ناامنی فرو می رود، فرسودگی که اگر به 
موقع برایش فکری نشود، تاریخ حجره ها، 
تیمچه ها، مســجد ها و دارالحکام ها را در 

هم می بلعد.

7جامعه
 دستیار ستادی 

معاونت گردشگری کشور:

7۵ درصد مردم از ترس کرونا 
سفر نمی روند 

دستیار ستادی معاونت گردشگری کشور 
گفت: کرونا، آمارها و جریان گردشــگری 
دو سال اخیر را به گردشگری سال ۱۹۵۰ 
تقلیــل داد و آســیبی بزرگی را به صنعت 
گردشــگری کل دنیــا وارد کرد. ایران نیز 
از ایــن قائده مســتثنی نبوده و تقریبا ۹۰ 
درصــد از گردشــگران ورودی را نســبت 
به ســال ۲۰۱۹ یعنــی زمان پیش از آغاز 
همه گیری کرونا از دســت دادیم.به اعتقاد 
مســلم شــجاعی، در حــال حاضر بحث 
ایجاد زیرســاخت های الزم برای توســعه 
گردشــگری جزو اولویت های مهم نیست، 
چــرا که با وجود کرونا و اینکه همچنان در 
مســیر مهار کرونا هستیم، زیرساخت های 
گردشــگری مــا دارای ظرفیت الزم برای 
پذیرش مســافران و گردشگران هستند.
هرچنــد قطعــاً در ســطح کالن نیــاز به 
توســعه زیرســاخت ها داریم، اما اکنون با 
توجــه به ظرفیت های خالــی موجود در 
هتل هــا، صندلی های خالــی ایرالین ها و 
... ایــن موضوع در اولویت نیســت. وی با 
بیان اینکه آثار و بار فرهنگی گردشــگری 
از آثار و بار تجاری آن بیشــتر اســت، بیان 
کرد: سه خط مشی کلی و در واقع رویکرد 
اساسی توســط معاون گردشگری کشور 
برای توســعه و حمایت از گردشــگری در 
دوران کرونا پیگیری می شــود که عبارتند 
از؛ تمرکز بر تقویت گردشــگری داخلی و 
تقویــت آن، حمایــت اقتصادی از مراکز و 
تاسیســات گردشــگری و تحریک تقاضا 
و در نهایــت ایجــاد حــس اعتماد در بین 
فعاالن حوزه گردشــگری. شجاعی با بیان 
این موضوع که در دنیا بین ۶ تا ۱۰ برابر آمار 
گردشــگری خارجی، گردشگری داخلی 
صورت می گیرد و در ایران نیز قبل از شیوع 
کرونا، گردشــگری داخلی در حدود سالی 
۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون سفر را شامل می شد، 
تصریــح کرد: بنابراین این موضوع اهمیت 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری داخلی 
را نشان می دهد.بر همین اساس در دوران 
کرونا باید تمرکز ما بر گردشــگری داخلی 
باشــد، وی افــزود: در ادبیــات اقتصادی، 
گردشــگری داخلی مســاوی با چرخش 
پــول و از ایــن جیب بــه آن جیب کردن 
اســت. شــجاعی عالوه بر موضوع توجه به 
گردشــگری داخلی، حمایت از بنگاه های 
گردشــگری با اجرای طرح های نظیر ارائه 
بســته های تسهیالتی و امهال بازپرداخت 
نیز برای تقویت گردشگری در دوران کرونا 
را مؤثر قلمداد کرد. وی بحث ایجاد اعتماد 
در بین فعاالن حوزه گردشگری را نیز یک 
مســئله مهم و محوری دانست، چرا که به 
اعتقــاد وی هم اکنون چیزی در حدود ۷۵ 
درصــد از مردم به دلیل ترس از شــرایط 
همه گیری کرونا از انجام سفر واهمه دارند 
و بنابراین باید برای انجام سفر اعتمادسازی 

انجام شود.

یک متخصص ویروس شناسی:

رعایت پروتکل ها به پایین ترین 
حد خود رسیده است

یک متخصص ویروس شناسیبا اشاره به اینکه به 
دلیل رفــع برخی محدودیت ها و کاهش رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، شاهد افزایش لود ویروس 
در برخی اســتان ها هستیم، افزود: ورود به پیک 
ششم کرونا وجود دارد، اما تفاوتی که پیک ششم 
کرونا نسبت به پیک های قبلی دارد، پوشش باالی 
واکسیناسیون است.مریم واعظ جاللی افزود: بی 
تردید پوشــش باالی واکسیناسیون علیه کرونا 
می تواند بر روند صعودی چرخش ویروس، کاهش 
مرگ و میرها و وخامت حال بیماران مبتال اثر گذار 
باشــد، بنابراین بی تردید اگر موج ششــم کرونا 
شــکل بگیرد در مقایسه با موج های قبلی شدت 
کمتری خواهد داشــت.وی با بیان اینکه ارتباط 
معناداری بین واکسیناسیون با کاهش مرگ و میر 
ناشی از کرونا وجود دارد، گفت: احتمال ابتالء به 
کرونا بعد از دریافت دو دز واکسن وجود دارد ولی 
نکته اینجاســت که واکسیناسیون به طور بسیار 
قابل توجهی می تواند از شــدت بیماری و مرگ و 
میر پیشگیری کند.وی با اشاره به اینکه ویروس 
کوویــد ۱۹ در تمامی جوامع روندی سینوســی 
دارد، گفت: کشــور ما هم از این قاعده مســتثنی 
نیست و احتمال شکل گیری موج جدید بیماری 
وجود دارد.وی اهمیت واکسیناسیون علیه کرونا 
بــرای کاهش زنجیره انتقال را ضروری دانســت 
و گفت: خوشــبختانه واکسن های متنوع موجود 
در کشــور شــرایط استاندارد و تأیید معتبرترین 
نهادهای بهداشــتی دنیا را دارند بنابراین توصیه 
می شــود به غیر از اقشــار خاص و اســتثنا مثل 
زنــان بــاردار و یا گروه های پرخطر که باید با نظر 
متخصصان نوع مشخصی از واکسن ها را دریافت 
کنند، ســایر مردم هر چه ســریع تر در برابر کرونا 
واکســینه شــوند.وی با بیان اینکه بر اساس آمار 
سطح رعایت پروتکل های بهداشتی به پایین ترین 
حد خود رسیده، گفت: سویه دلتا ویروس کرونا در 
کشور در حال چرخش است و به همه هموطنان 
توصیه می کنیم که حتی پس از تزریق واکســن 
کووید ۱۹ نیز از ماســک اســتفاده کرده و فاصله 
گذاری را رعایت کنند و در اماکن پرجمعیت حاضر 
نشــوند.وی درباره ضرورت بازگشایی مدارس نیز 
اظهار کرد: بازگشــایی مدارس به شکلی ایمن، از 
طریق پیشــگیری، تشخیص زودهنگام و کنترل 
بیمــاری کرونا می تواند برای ارتقا رشــد علمی 
و حتی جســمی کودکان ضمــن ارتباط مؤثر با 
همســاالن مؤثر باشد.با آموزش درست، می توان 
دانش آموزان را تشــویق کرد تا با همســاالن و 
حتــی اعضای خانواده خــود در مورد چگونگی 
جلوگیــری از پخــش ویروس ها صحبت کنند و 
مدافعین پیشــگیری و کنترل بیماری در خانه، 
مدرســه و جامعه خود باشــند.وی تاکید کرد: در 
بازگشــایی مدارس باید ضمــن توجه به رعایت 
دقیــق پروتکل ها، پیشــگیری از تجمع، رعایت 
فاصله گذاری، اســتفاده از تهویه مناسب، رعایت 
نظافت سرویس های بهداشتی، ضرورت استفاده 
از ماســک، تأمین محلول های ضد عفونی کننده 
و تب ســنج و شستن منظم دست ها حتی بعد از 
تزریق واکســن کماکان در دستور کار باشد.وی 
گفــت: نباید آموزش های حضوری دانش آموزان 
با مواردی مثل پیشرفت روند واکسیناسیون پیوند 
زده شــود چرا که محروم کردن دانش آموزان از 
حضور در مدارس می تواند معایب بســیار زیادی 
داشته باشد که کودکان ما را در معرض آسیب های 

جدی قرار دهد. 

خبر ویژه

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: کلیه مشموالن اعزام به خدمت 
ازتاریخ اول دی ماه ملزم به ارائه کارت واکسن کرونا به مراکز آموزش رزم 
مقدماتی نیروهای مســلح هســتند .سردار تقی مهری در این باره اظهار 
کرد: با توجه به واکسیناسیون کووید ۱۹ حداکثری افراد جامعه و تالش 
های صورت گرفته از سوی ستاد کل نیروهای مسلح  و وزارت بهداشت، 
کلیه سربازان نیروهای مسلح در مقابل ویروس کرونا واکسینه شده اند 
از این رو مشموالنی که از یکم دی ماه به بعد به خدمت اعزام می شوند 
می بایســت برای تزریق دو نوبت واکســن کرونا اقدام کنند ،در غیر این 

صورت در یگان های آموزشــی پذیرش نمی شــوند.وی ادامه داد: کلیه 
مشموالن اعزام به خدمت از یکم دی ماه ۱۴۰۰ برای پذیرش در مراکز 
آموزش رزم مقدماتی نیروهای مسلح ملزم به ارائه کارت تزریق واکسن 
کرونا هســتند.این مقام ارشــد انتظامی افزود: مشموالن می بایست در 
زمان باقی مانده با مراجعه به مراکز واکسیناســیون برای تزریق واکســن 
اقدام و بعد از تزریق دو نوبت واکســن کرونا به ســامانه ســالمت مراجعه 
کنند و گزینه دریافت کارت واکســن را انتخاب کرده و در نهایت کارت 

واکسن بارکددار را پرینت بگیرند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:

کرونا برای اعزام به خدمت الزامی است کسن  کارت وا ارائه 

گهی حصر وراثت  آ
کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   220 شــماره  شناســنامه  دارای  صدفــی  امیــر  آقــای 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی  درخواســت  دادگاه  ایــن  از  5/ح  ش   0000932
توضیــح داده کــه شــادروان علــی صدفــی بــه شناســنامه 219 مهابــاد در تاریــخ 1400/7/6 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 2 

پســر 2 دختــر زوجــه 
1- امیر صدفی فرزند علی به ش ش 220 پسر متوفی 
2- امید صدفی فرزند علی ش ش 2980 پسر متوفی 

3- سنور صدفی فرزند علی ش ش 453 دختر متوفی 
4- سحر صدفی فرزند علی ش ش 650 دختر متوفی 

5- وجیهه فرحی فرزند هاشم به ش ش 166 
بــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه آگهــی  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مز
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 

نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 

رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد 

بــه  بدینوســیله   139804013450000094/1 کالســه  اجراییــه  ابــالغ  آگهــی 
آرش  اقــای  بــه شــماره ملــی 2860264949 و  زاده  خانــم معصومــه مصطفــی 
کالســه  پرونــده  بدهــکاران   2860250239 ملــی  شــماره  بــه  مکــری  قــادر 
شــناخته  مهابــاد  پســت  اداره  گــزارش  برابــر  کــه   139804013450000094/1
ــر قــرارداد بانکــی شــماره 764812389  نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه براب
مهابــاد  مرکــزی  شــعبه  کشــاورزی  بانــک  و  شــما  بیــن   1394/08/11 مورخــه 
ــر عــدم پرداخــت وجــه  ــر اث مبلــغ 37425495 ریــال بدهــکار مــی باشــید کــه ب
بســتانکار درخواســت صــدور اجراییــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجراییــه 
صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18/19 
آییــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجراییــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه 
کثیراالنتشــار درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات 

اجرایــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهاباد 

گهی  آ
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم ــه 0000543 ش ــده کالس ــاره پرون درب
زنــد علــی بــا شــماره ملــی 2889180417  آقــای / حســین پــارس یــار فر سردشــت 
از منــزل واقــع در شهرســتان  از خــروج  پــس  تاریــخ 1368/3/26  از  متولــد 1333 
آقــای ســوران پــارس یــار بــه  سردشــت و عــدم مراجعــه بــه موجــب دادخواســت 
طرفیــت آقایــان پیمــان محمــد هــر ســه پــارس یــار و خانمهــا خورشــید الــی نــژاد و زهــرا 
و ســروه پــارس یــار و ریاســت محتــرم دادســرای سردشــت بــه خواســته صــدور حکــم 
مــوت فرضــی طــرح و در حــال رســیدگی اســت ایــن آگهــی در اجــرای مــاده 1023 قانــون 
مدنــی در 3 نوبــت متوالــی هــر کــدام بــه فاصلــه یــک مــاه و در یکــی از روزنامــه هــای 
محلــی و یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار تهــران منتشــر مــی شــود تــا اشــخاصی را کــه 
ممکــن اســت از غایــب خبــری داشــته باشــند دعــوت شــده کــه اگــر خبر داشــته باشــند 

بــه اطــالع محکمــه برســانند. 
ضمنــا یــک نســخه از آگهــی منتشــر شــده بــرای نگهــداری در پرونــده بــه ایــن شــعبه 

ارســال گــردد. 
قاضی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سردشت 

گهی فقدان سند مالکیت  آ
آقــای حســن بــری بــا ارائــه تقاضانامــه و استشــهادیه محلــی مصــدق و اعــالم اینکه 
دو جلــد ســند مالکیــت دفترچــه ای یکــی بــه میــزان 10 ســهم و دو چهــارم ســهم 
مشــاع و دیگــری بــه میــزان 5 ســهم و یــک چهــارم ســهم مشــاع از ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه دارای پــالک 803 اصلــی واقــع در بخــش 
15 مهابــاد بــه شــماره هــای چاپــی 3/570799 و 3/570800 کــه ذیــل ثبتهــای 
9706 و 9707 صفحــات 262 و 265 دفتــر جلــد 53 بــه ترتیــب بــه نــام آقــای 
حســن بــری و خانــم حبیبــه بــری صــادر و تســلیم گردیــده و ســپس ســهمی خانــم 
ــر 6  ــه بــری بــه موجــب ســند قطعــی شــماره 36556 مورخــه 73/8/16 دفت حبیب
مهابــاد بــه آقــای حســن بــری انتقــال یافتــه در اثــر ســهل انــگاری مفقــود شــده 
درخواســت صــدور المثنــی آن را نمــوده لــذا در اجــرای تبصــره یــک مــاده 120 آییــن 
نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا هــر کــس مدعــی انجــام 
معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریخ 
انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت مهابــاد تســلیم نمــوده و رســید 
دریافــت نمایــد بدیهــی اســت کــه پــس از انقضــای مهلــت قانونــی و عــدم وصــول 

واخواهــی برابــر مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد. 
ک مهاباد  رئیس اداره ثبت اســناد و امال

: روز سه شنبه مورخه 1400/8/18 تاریخ انتشار

شــماره  و  282ه14  72ایــران  پــالک  شــماره  بــه   206 پــژو  خــودروی  ســبز  بــرگ 
ــام  علــی اصغــر  شاســی VIN(:NAAP61ME٩٩J40٢٩16(شــماره موتــور:13887002114 بن
اســت اعتبــار ســاقط  از درجــه  و  مفقــود گشــته  ملــی 5799728734  کــد  بــا  اســدپور 
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 آسبادهای نشتیفان خواف
شاهکار مهندسی ایران باستان

آسبادهای نشتیفان خواف مجموعه ای تاریخی در 
استان خراسان رضوی است که به دلیل ویژگی های 
تاریخــی و منحصر به فردی که دارد در انتظار ثبت 
در فهرســت جهانی یونســکو قرار گرفته است. این 
مجموعه ی تاریخی در شهر نشتیفان قرار دارد که 
دست در ۶ سده ی گذشته هم با همین نام در بین 
عموم نیز شــهرت داشته است. سوزنی سمرقندی 
آورده اســت که آل مظفر یکی از سلسله پادشاهان 
و حکام ایرانی اهل نشتیفان بوده اند و شاه شجاع از 
بزرگان این شهر سال ها بر شیراز و فارس حکمرانی 
نمود که در زمان حکومت وی اندیشمندان و شاعران 
فراوانی چون حافظ در تاریخ ایران ماندگار شدند و 
شهر نشتیفان در اوایل قرن نهم هجری شناخته شده 
و معمور بوده اســت. یکی دیگر از دالیلی که ســبب 
شــده این شهر از لحاظ تاریخی بسیار حائز اهمیت 
باشــد، مقبره هایی اســت که به شیوه ی زرتشتیان 
باستان در اطراف شهر قرار گرفته اند و بعضی از اهالی 
این شــهر اعتقاد دارند که برخی از این قبور محل 
دفن فرزندان و نوادگان پادشاهان سلسله اشکانیان 
می باشــد و دســته ای دیگر هم بر این باورند که در 
گذشــته برای ایمن نگه داشــتن شهر از حمالت و 
تجاوزات احتمالی در اطراف شهر بزرگان آن را تدفین 
می نموده اند تا به اصالت و درستی مردمان آن اشاره 
کنند. مسجد جامع شهر نیز که به سبب عنایت شیخ 
زین الدین خوافی و به دستور پیر احمد خوافی به غیر 
از هرات و بغداد در نشــتیفان نیز تاســیس و به رغم 
اســتفاده اهالی آن به یکی از آثار گرانبهای باستانی 
مبدل شــده، نشــان از اهمیت فرهنگی این شهر در 

گذشته های نه چندان دور می دهد.

علت نامگذاری آسیاب های بادی »نشتیفان«
درباره ی ریشــه ی نام شــهر نشتیفان اطالعاتی در 
دســت اســت که در واقع قصه ای عامیامه در خود 
شهر می باشد، نام این شهر نیز ترکیبی از دو کلمه 
ی »نش« که محلی شــده »نیش« به معنای نیش 
عقــرب بوده که مناطــق کویری مملو از این جانور 
می باشــد، و تیفان که محلی شــده »توفان« بوده و 
در تمام ایان سال این منطقه یعنی نشتیفان وزش 
بادهای موسمی را شامل می شود. با توجه به شرایط 
جغرافیایی که منطقه نشتیفان دارا می باشد اهالی 
آن از زمــان هــای دور به فکر بهره بــرداری از این 
شرایط طبیعی بوده اند تا با احداث آسیاب بادهایی 
از نیروی جنبشــی آن جهــت آرد کردن گندم نیز 
اســتفاده کنند. از این شاهکار مهندسی هم چنین 
در کارهای دیگر مانند پمپ کردن آب استفاده کرد 
که به آن پمپ بادی گفته می شود.الزم به ذکر است 
که بگوییم درباره ی پیدایش این آسیاب بادهای یا 
همان آســبادهای نشتیفان خواف اطالعات دقیقی 
در دست نیست اما مورخین قدمت آن را به قبل از 
فتح ایران به دست مسلمین ذکر کرده اند که حتی 
برخی فراتر هم رفته اند و آن را به ۱۷۰۰ سال قبل 
از میــالد ربط می دهند.با توجه به این که اطالعات 
کامل و دقیقی از آسبادهای نشتیفان خواف در دست 
نیســت، اما در کتاب جغرافیای تاریخی والیت زاوه 
به این صورت ذکر شــده اســت که چرخ و پره های 
غول آسایی را که ۴۸ بال و ۳۲ پر و ۸ درگاه دارد و 
بر بام آسیاب و جهت وزش باد قرار گرفته اند. اندام 
این چرخ و پر از خرپلی ســنگین و محکم ســاخته 
شده اند و باد با عبور از دروازه  ای بادگیری با زوایای 
درگاه  های هشــت گانه می  رســد و چرخ و پر را به 
حرکــت در مــی آورد. از حرکت چــرخ و پر نیرویی 
به تیر آســیاب منتقل می  شــود و چون ســر دیگر 
به ســنگ رویی آسیاب متصل است، الجرم سنگ 
هماهنــگ با گــردش تیر باید بچرخد و می چرخد.
زمانی که ســنگ رویی بدین ترتیب به حرکت در 
می آید چوب کوچکی به نام لک لکی را با خود می 
جنبانــد و حرکت لک لکی باعث ارتعاش دو بره که 
ناودانی چوبی از گندم پرخو اســت که به وسیله آن 
به شیار سنگ ها می رسد. دول بره در حرکت افقی 
گندم را آهســته آهســته از پرخوی گندم )مخزنی 
که گندم را در آن می ریزند( به حفره میانی ســنگ 
هدایت می کند. طبیعی اســت هر چه باد ســریع تر 
بوزد سنگ گردش سریع تری دارد و چون سنگ به 
ســرعت بچرخد حرکت لک لکی و لرزش دول بره 

مقدار گندم زیاد تری را به میان سنگ ها می  برد.
سیستم آسبادهای نشتیفان خواف در واقع سیستمی 
است که در عین سادگی، دارای کارایی خوبی بوده اند 
و بدون صرف هزینه بیرون های طبیعی را به کار می 
گرفته اند و در جهت فعالیت خود از آن ها نیز بهره 
می بردند. آســیاب  های بادی در مقایســه با آسیاب 
 های صنعتی کنونی، هیچ آلودگی نداشــته و باعث 
بر هم خوردن نظم و چرخه طبیعت نیز نمی  شــده 
اســت؛ نکته  ای که باید در زندگی بشــر مدرن کمی 

مورد تأمل قرار گیرد.

گردشگری

دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا تاکید کرد: بر اســاس پروتکل علمی، افراد 
باالی ۶۰ سال می توانند بعد از ۲۸ روز از تزریق دز دوم واکسن کرونا، دز اضافه 

را تزریق کنند.
 حمیدرضا جماعتی افزود: در افراد باالی ۶۰ ســال به دلیل سیســتم ایمنی 
ضعیفی که دارند، توصیه ســازمان جهانی بهداشــت این اســت که حتما برای 
آن ها دز اضافه تزریق شــود. یعنی عالوه بر تزریق دو دز واکســن، یک دز اضافه 
هم برایشــان تزریق شــود. به خصوص افرادی که نقص سیستم ایمنی دارند یا 
بیماری هایی دارند که سیستم ایمنی شان ضعیف می شود یا دارو هایی را مصرف 
می کنند که باعث نقص و اختالل در سیستم ایمنی شان می شود، توصیه بر این 

است که دز اضافه را تزریق کنند.

جماعتی گفت: فعال پروتکل درباره افراد باالی ۶۰ ســال اســت که دز اضافه را 
تزریق کنند. معموال به این صورت است که حداقل زمان برای تزریق دز اضافه، 
۲۸ روز بعد از تزریق دز دوم است. یعنی بعد از ۲۸ روز از تزریق دز دوم، می توانیم 
دز اضافه را تزریق کنیم. البته این زمان بر اســاس اســتراتژی هایی که در کشور 

وجود دارد، می تواند متغیر باشد.
وی ادامه داد: درباره دز بوستر، بر این اساس است که اگر انتی بادی های ضدکرونا 
در بدن فرد پایین آید، به دلیل اینکه سیستم ایمنی از حالت کامل بودن خودش 
خارج می شــود، توصیه به اســتفاده از دز یادآور یا دز بوســتر است که بر اساس 
مطالعاتی که انجام شده، معموال به طور متوسط شش ماه زمان برای تزریق دز 
بوســتر بعد از تزریق دز دوم در نظر می گیریم. به طوری که بعد از شــش ماه به 

دلیل اینکه انتی بادی ها کاهش می یابد، توصیه می شــود که دز بوســتر را برای 
افرادی که در ریسک ابتال به بیماری کووید هستند، تزریق کنیم. توصیه بر این 
اســت که هرنوع واکســنی را از هر پلتفرمی که تزریق کرده اند، همان واکسن را 
تزریق کنند. البته شــعار اینکه بهترین واکســن در دسترس ترین واکسن است، 
اینجا مصداق پیدا می کند؛ بنابراین هر واکسنی که در دسترس است، از آنجایی 
که در شرایطی هستیم که پاندمی می تواند منجر به ایجاد پیک های بعدی شود 
و شــرایطمان از نظر واکسیناســیون کلی جامعه هنوز عقب اســت، توصیه این 
اســت که ســریعا این واکسیناسیون را انجام دهیم تا شاهد پیک های بعدی در 
کشــورمان نباشــیم. در مجموع اکنون بر اســاس پروتکل علمی افراد باالی ۶۰ 

سال می توانند بعد از ۲۸ روز دز اضافه را تزریق کنند.

کنند سنین باالی 60 سال ۲8 روز پس از تزریق دز دوم، برای تزریق ُدز اضافه اقدام 

دریچه علم

نمایــش »کمپانی مرگ« به نویســندگی و کارگردانی امیررضا ملکی 
اثر منتخب جشــنواره اســتانی بعد از دو سال وقفه روی صحنه می رود.

به گزارش صبا، امیررضا ملکی نویســنده، کارگردان و بازیگر تئاتر که 
۲ ســال گذشــته با نمایش »کمپانی مرگ« هشــت جایزه از ۹ بخش 
جشنواره تئاتر استان البرز را به دست آورد از تمرین این نمایش برای 
اجــرا در تهــران خبر داد. این کارگردان تئاتر گفت: درگیر نگارش متن 
جدیدی بودم که در دوران کرونا نوشته ام و قصد داشتم آن را کارگردانی 
کنم ولی تصمیم گرفتم کاری که دو ســال پیش در جشــنواره استانی 
داشتم را مجددا بازتولید و در تهران روی صحنه ببرم. اجرای مجدد با 
یک سری تغییراتی که در تعداد بازیگران و متن داده ایم انجام خواهد 

شد.ملکی با این توضیح که دو سال پیش در میانه اجرای عمومی این 
نمایش بودند که با شــرایطی که کرونا ایجاد کرد اجرایشــان نیمه تمام 
ماند، گفت: گذشت دو سال باعث شده است که تغییراتی در بازیگران 
داشــته باشــیم چون شرایطش را نداشتند که در کنارمان باشند. یکی 
دو بازیگر را عوض کرده ایم و شکل صحنه ها و میزانسن ها هم تغییراتی 
خواهند داشت.این کارگردان تئاتر افزود: کار با فکر بیشتر کامل تر شده 
اســت. دو ســال از تولید اولیه کار گذشته است و طبیعتا من هم تغییر 
کرده ام.وی تصریح کرد: البته در بازبینی با کار جدیدی مواجه نمی شوید 
تکه هایــی را بــه کار اضافه کرده ایم که قصه را روان تر می کند اما کلیت 
کار همان اســت. با توجه به شــرایط کرونا و حال  و هوای امروز نگاهی 

دوباره به بخش های مختلف بازی داشــته ام.ملکی که به آهنگســازی 
برای تئاتر نیز مشغول است درباره شکل گیری ایده اولیه نمایش افزود: 
ایده نمایش »کمپانی مرگ« از اجراهای قبلی من آمد. در یکی از این 
کارها یک زن و مرد بودند که یکی از آنها در شــرف مرگ بود. قصه ای 
را هم از یکی از دوســتان شــنیده بودم که جایی وجود دارد که افراد 
بیمار و نا امید از ادامه زندگی به خواســت خودشــان مراجعه می کنند 
تا بمیرند. برایم جالب بود که این آدم ها در چه شــرایطی تصمیم به 
مرگ می گیرند چه شــرایطی باعث ناامیدی آنها شــده است.او تأکید 
کرد: این قصه در مرز امید و ناامیدی می گذرد و ما مرز زندگی و مرگ 
را تصویر کرده ایم و در این نمایش قصه آدم ها و دردهایشان را می بینیم.

کمپانی مرگ« به تهران می آید «

تهران دوباره 
 در گرانی 
رکورد زد!

بر اساس گزارش های 
منتشر شده، از میان 

شهر بزرگ  كشورهای 
مختلف در زمینه نسبت 
قیمت مسکن به درآمد 
خانوار، تهران چهارمین 

شهر گران دنیا در 
قیمت مسکن شد. 

مهدی عزیزی با انتشار 
كارتونی در خبرآنالین 
به این موضوع پرداخت.

كارتون 

عذرخواهی مردم »بی  دست و پا« از بهاره رهنما
ما راننده تاکسی ها، ما معلم ها، ما پرستارها، ما خبرنگارها، ما کارگرهای 
معــدن، مــا پاکبان ها، ما خدماتی ها اصال مــا آدم های معمولی بابت بی 
دست و پایی مان از شما معذرت می خواهیم خانم بهاره رهنما! ببخشید 
که هر چه تالش کردیم، نشد به آسایش و رفاه برسیم و موجبات خشم 

و ناراحتی شما را فراهم آوردیم. شرمنده ایم!
این اولین بار نیســت که بهاره رهنما، نفرت کاســبی می کند. یک بار 
توهین به اقوام ایران، یک بار با تحقیر کودکی از یک روستای محروم و 
این بار هم توهین به مردم کشور با گفتن این جمله که: »طبیعتا وقتی 
من این همه سال کار کردم طبیعی است که در این آسایش مالی باشم. 
هر آدمی که بعد از ۳۰ ســال کار کردن نتواند برای خود و خانواده اش 
آسایش و رفاه فراهم کند، آدم بی دست و پایی است.« و این جمله ها را 
در حالی می گوید که روی یک کشــتی تفریحی در ترکیه لبخند ژکوند 

به مخاطبش تحویل می دهد.
اما این همه حاشــیه های بهاره رهنما نیســت. او هم مثل برخی دیگر از 
بــه ظاهــر هنرمندان که جایی در فضای حرفه ای برای آنها وجود ندارد، 
صرفا از طریق صفحه اینستاگرامش ارتزاق می کند و طبیعتا برای بیشتر 
دیده شدن نیاز دارد که هر چند وقت یک بار به شکل جدیدی خودش 

را سر زبان ها بیندازد.
خانم رهنما که پس از ازدواج دومش با مدیر یک برند آرایشــی ســطح 

زندگی اش از نظر اقتصادی چند پله باالتر رفت، شروع به عمومی کردن 
تک تک لحظه های زندگی اش کرد. او معموال با برنامه ای حساب شــده 
با تبلیغ عطر و لباس و ســالن های آرایشــی تهران همچنان نامش را در 
افکار عمومی زنده نگه داشــته اســت و هر چند وقت یک بار هم دســت 
به حاشــیه هایی از این دســت می زند و ســپس حدود ۲۴ ساعت پس از 
حاشیه ســازی اش با چهره ای حق به جانب گوشــی موبایلش را مقابلش 

می گیرد و شــروع می کند به ویدئو ضبط کردن با این ســناریو که من 
فالن منظور را نداشــتم و هر کس چنین منظوری برداشــت کرد را به 

خداوند واگذار می کنم!
و این بار هم دوباره این سناریوی تکراری را اجرا کرده می گوید منظورم 

از ثروت، خانواده و فرزند و تربیت خانوادگی ام است!
اما از بهاره رهنما که بگذریم، این روزها با پدیده »فرهنگ سلبیریتیسم« 
مواجهیم که ما را می خورد! برخی سلبریتی را ترجمه  شهوت دیوانه وار 
شــهرت می شــمارند. عدم تبیین دقیق این مفهوم در مجامع علمی و 
آکادمیک به همراه ســرعت گســترش آن در مجامع عمومی منجر شده 

است که به یک پدیده قابل تامل تبدیل شود.
سلبریتی ها اغلب ما را به زندگی های پوچ، خالی از معنا و پر از مصرف گرایی 
دعوت می کنند. آنها حتی برای ما نیاز جدید طراحی می کنند و خودشان 

را انسان هایی کامل، اخالق مدار،  همه چیزدان و استاندارد می دانند.
آنها از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر و آشپزی و ادبیات درباره 
همه چیز خودشــان را صاحب نظر می دانند و اگر شــما از آنها انتقادی 

کنید، با فشردن گزینه »بالک« خوشحالتان می کنند.
چه کسی به این همه چیزدان ها بها می دهد؟ ما مردم. همه ما با دنبال کردن 
صفحات مجازی این افراد به آنها پر و بال بیشتری می دهیم و در نهایت 

دودش به چشم خودمان می رود.

چهره ها 

ک« آغاز نمایش مستند »بر سر خا

ک   مستندی که به فرسایش خا
در ایران می پردازد

مســتند »بر سر خاک« به کارگردانی محسن 
خانجهانــی در ســامانه »هاشــور« و مراکــز 
فرهنگی نمایش داده می شــود.»بر سر خاک« 
محصول مرکز گســترش ســینمای مستند و 
تجربی است و در قالب طرح »اکران حقیقت« 
در ســامانه هاشــور و مراکــز فرهنگی هنری 
نمایــش داده خواهد شــد. عالقه مندان برای 
 تماشــای این مســتند می تواننــد به آدرس

https://hashure.com مراجعه کنند.
تصویربرداری مســتند »بر سر خاک« توسط 
امیر جغتایی به مدت دو ســال در شــهرهای 
مختلف انجام شده است. همچنین تدوین این 
مســتند را آرش زاهدی اصل برعهده داشــته 

است. 
در ساخت این مستند عالوه بر گفتگو و برخی 
تصاویر تکان دهنده از فرسایش خاک در ایران، 
از گفتار متن با صدای شــهرام درخشــان نیز 
اســتفاده شده است.عواملی که در ساخت این 
مستند همکاری داشته اند، عبارتند از صدابردار: 
احمدرضا طایی، صداگذار: آرش قاسمی، توازن 
رنگ و نور: رضا تیموری، تصویربرداری هوایی: 
احمــد آزاد و مدیــر تولید: امیرمهدی صادقی.

 ،»A.B.C.D« محسن خان جهانی مستندهای
»انتهای خیابان پاســتور«، »آزادراه«، »کاله 
شیشــه ای« و  … را کارگردانــی کــرده و در 
چهاردهمین جشنواره»سینماحقیقت«جایزه 
ویژه هیات داوران به دلیل توجه ویژه به بحران 
زیست محیطی خاک و توجه به پژوهش را برای 
ساخت فیلم »بر سر خاک« دریافت کرده است.

 »شکوفه های درخت گیالس« 
در کتابفروشی ها

کتاب »شکوفه های درخت گیالس« نوشته ال  
جی  شن با ترجمه علی شاهمرادی منتشر شد.

 این رمان در ۴۳۲ صفحه، با شمارگان ۱۱۰۰ 
نســخه و قیمت ۱۱۷ هزار تومان توســط نشر 
آموت منتشر شده است.در یادداشت پشت جلد 
کتاب در آغاز درخصوص رمان »شــکوفه های 
درخت گیالس« آمده اســت: در فرهنگ ژاپن 
از صدها سال پیش شکوفه های درخت گیالس 

مفهومی دیگر یافته اند. 
شــکوفه های درخت گیالس نماد شکنندگی 
و شــکوه زندگی هستند. یادآور این که زندگی 
چقدر زیبا و بی نظیر است و در عین حال به شکل 
دلهره آوری کوتاه. درســت شــبیه آشنایی ها. 
»یــک بــار مادربزرگم به من گفت که عشــق 
و نفرت دو احســاس عین هم هســتند که در 
موقعیت های متفاوتی تجربه می شوند. اشتیاق 
هم همین طور اســت، و درد هم. در نهایت هم 
چیــز عجیــب و غریبی که قلبت را درگیر خود 
می کند از همین جنس اســت. حرف های او را 
باور نداشــتم تا این که باُرن اسپنســر را دیدم و 
او بدل به کابوس من شــد. کابوســی که بعدها 
به واقعیت تبدیل شــد.« »شکوفه های درخت 
گیالس« داســتان جذاب، جنجالی، پرتنش و 
متفاوت آشــنایی امیلیا با ویشز اسپنسر است. 
خانــواده امیلیــا برای کار در امالک اسپنســر 
استخدام می شوند و این آغاز ماجرایی می شود 
که زندگی امیلیا را برای همیشه به هم می ریزد. 
حتی ترک ده ســاله همه چیز و دور شــدن از 
محیط هم نمی تواند سرنوشــت محتوم امیلیا 
را تغییر دهد. ال.جی.شــن در این کتاب نشان 
می دهد که چقدر احساساتی که بی نهایت از هم 
دور به نظر می رســند، می توانند جابه جا شوند 
و در هــر دوره ای از زندگــی رنگی دیگر به خود 

بگیرند...

سوریه آماده سفر ایرانی هاست
وزیر اوقاف ســوریه در دیدار با رییس سازمان 
حــج و زیارت ایــران از آمادگی امکانات برای 
پذیرایی و سفر زائران ایرانی به سوریه و زیارت 
حرم های حضرت زینب و حضرت رقیه خبر داد. 
علی رضا رشــیدیان در رأس هیأتی از سازمان 
حج و زیارت، شامگاه یکشنبه ۱۶ آبان ماه برای 
از ســرگیری اعزام زائران ایرانی به سوریه وارد 
دمشــق شــد.  او در دیدار با محمد عبدالستار 
السید، وزیر اوقاف سوریه با اشاره به "پیوندهای 
دو کشور و عالقه مردم ایران برای زیارت حرم 
حضــرت زینب )س( و نیز حضرت رقیه )س(" 
گفــت: قطعا موضوع ســالمت، امنیت، عزت و 
کرامت زائران ایرانی جزو شــاخص های اصلی 
برای این ســفر اســت که در مذاکرات و تفاهم 
فی مابین مورد توجه خواهد بود.او همچنین به 
تدوین پروتکل های بهداشــتی برای سفرهای 
زیارتی اشاره کرد و افزود: این پروتکل ها با توجه 
به شــرایط کرونایی و ضرورت حفظ ســالمت 
زائــران و نیــز مردم مــورد توجه جدی ما قرار 
دارد.عبدالســتار السید، وزیر اوقاف سوریه نیز 
به رییس سازمان حج و زیارت ایران گفت: تمام 
امکانات الزم در این رابطه مهیا است، به همین 
منظور نکات الزم برای از ســرگیری اعزام ها به 
وزرای گردشگری، بهداشت و کشور اعالم شده 
و امیدواریم شاهد از سرگیری سفرهای زیارتی 

متناسب با شرایط باشیم.

فرهنگ و هنر


