
کرات وین با وقفه همراه شد؟ چرا مذا
   رامین مهمانپرست

کارشناس سیاست خارجی 
بحث گفت و گوهای برجامی همیشــه 
چارچوب های مشخصی از طرف هیئت 
مذاکره کننده ایرانی داشته است.به این 
معنــا که هیچ گاه قــرار نبوده مذاکرات 
مجددی برای موضوعات جدید داشته باشیم، بنابراین با توجه به 
چارچوب برجام در این بحث به جلو رفته و به این چارچوب پایبند 
بوده ایم. قطع به یقین آمریکا عامل اصلی نقض این چارچوب به 
شمار می رود  که از برجام خارج شد. از سوی دیگر، طرف های اروپایی 
نیز جرات و جسارت الزم را برای پر کردن این خالء نداشتند و در 
برابر خواســته های آمریکا با عجز ظاهر شــدند، لذا  نتوانستند به 
تعهدات خود عمل کنند.مسلما اگر یک بار دیگر بازگشت به وین 
برای از ســرگیری مذاکرات کلید بخورد،  چارچوب های مواضع 
ایران کامال روشن است. ایران دارای فعالیت هسته ای کامال صلح 
آمیز است و بنا به نیازهای طبیعی کشور خواهان استفاده از حقوق 

بین المللی خود در مسائل هسته ای هستیم.
براســاس توافقات برجام قرار بــوده زمان محدودی فعالیت های 
هســته ای ایران در ســطح پایین تری انجام شــود تا به قول طرف 
غربی راستی آزمایی صورت بگیرد، موضوعی که آژانس هسته ای 
درگزارش های خود آن را تاکید کرده و بر صلح آمیز بودن فعالیت 
هسته ای ایران صحه گذاشته است. آنچه که موجب عدم به نتیجه 
رسیدن مذاکرات شده  که وضعیت تعلیقی را به وجود آورده است، 
درخواست های غیر منطقی طرف غربی و آمریکایی هاست که می 
خواهند موضوعاتی را فراتر از برجام در دستور کار قرار دهند که به 

هیچ وجه برای ما قابل پذیرش نیست.
غربی ها از ابتدا تا کنون تالش کرده اند تا دو موضوع را به اشکال 
مختلف مطرح کنند که در زمان ترامپ صریح تر گفته شد اما دردوره 
دولت بایدن به صورت غیر مستقیم گفته می شود، موضوعاتی که 
ربطی به برجام ندارد. اول محدود سازی فعالیت های دفاعی کشور 
به خصوص فعالیت های موشکی و بحث حضور منطقه ای ایران 

است. در این زمینه باید گفت که ...  
 ادامه در صفحه 2

خ اجاره مسکنیادداشت فاصله عمیق درآمد خانوارها و نر

حرکت اجاره بها پا به پای تورم
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   گرچه قیمت مسکن طی یکسال اخیر با شیب نسبتا مالیمی رو به جلو حرکت کرده 
و می توان گفت این بخش در رکود به سر می برد اما بازار اجاره مسکن این گونه شرایطی 
را نداشــته اســت. قیمت ها در این بخش پا به پای تورم عمومی کشــور و بعضا بیشــتر از 

خ اجاره بهای  آن حرکت کرده است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در زمستان گذشته نر
واحدهای مسکونی نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ بالغ بر ۲۸.۱ درصد افزایش یافته 

  || صفحه  صفحه 33  است. این افزایش در قراردادهای تمدیدی ۵۱ درصد بوده است...

رشد بازارسرمایه با شیب کم در راه است

جذابیت تک سهم ها در بورسجذابیت تک سهم ها در بورس
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 رئیس جمهور در همایش خصوصی سازی 
ح کرد: در اقتصاد ایران مطر

قرار است تصمیم های 
سختی بگیریم

     رئیــس جمهــور بــا بیــان این کــه قــرار 
ســختی  تصمیم هــای  کشــور  در  اســت 
بگیریم، گفت: شاید برخی موافق نباشند 
امــا ایــن نــگاه نقادانــه ما را به افق روشــنی 
رهنمــود  اســت  اقتصــاد  پیــش روی  کــه 

می کند...

سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی:

مجلس باید تکلیف دولت 
کرات احیای  را در مذا

برجام مشخص کند
     ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و 
سیاســت خارجــی مجلــس بــا اشــاره بــه 
کــرات ایــران و ۱+4، گفــت: بــرای  رونــد مذا
کرات وجود ندارد، ما  ما بن بســتی در مذا
اعتقــاد داریــم مــی توانیــم هر بن بســتی را 

بشکنیم...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 کرونا نرفته
»آبله میمون« آمد

7

 روزنامه نگار امریکایی دولت فعلی امریکا را 
مانع توافق وین می داند؛

مانعی به نام  بایدن
2

 اتاق بازرگانی 
تبدیل به اتاق

واردکننده شده است
3

آیا صنعت خودرو به 
بحران آب دامن می  زند؟

4

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ
یک مرحله ای - نوبت دومیک مرحله ای - نوبت دوم

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به مدت 12 ماه به کلیه شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. 

ح مناقصه ردیف  سپرده شرکت در مناقصه )ریال( مبلغ اولیه )ریال( شر

551/578/441/73327/579/000/000اجرای عملیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز ناحیه یک منطقه دو شهرداری اهواز 1

351/991/736/54217/600/000/000اجرای عملیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز ناحیه دو منطقه دو شهرداری اهواز 2

261/732/959/15313/087/000/000اجرای عملیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی 1 و 2 منطقه 3 شهرداری اهواز 3

345/641/266/52817/283/000/000اجرای عملیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی 3و 4 منطقه 3 شهرداری اهواز 4

152/329/570/5437/617/000/000اجرای عملیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز پارک شهروند در منطقه 3 شهرداری اهواز 5

447/778/825/50122/389/000/000اجرای عملیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی چهارگانه منطقه 4 شهرداری اهواز 6

348/184/520/88517/410/000/000اجرای عملیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی چهارگانه منطقه 5 شهرداری اهواز 7

265/121/164/19813/257/000/000اجرای عملیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی چهارگانه منطقه 6 شهرداری اهواز 8

517/857/361/65025/893/000/000اجرای عملیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی چهارگانه منطقه 8 شهرداری اهواز9
- از پیمانــکاران واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1401/3/1 لغایــت 1401/3/7 ســاعت )19( بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

)ســتاد( www.setadiran.ir مراجعــه نماییــد. 
- در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود. 

- آخریــن مهلــت قبــول پیشــنهادهای مناقصــه گــران از آخریــن روز دریافــت اســناد بــه مــدت 10 روز کاری در ســامانه ســتاد اســت حداکثــر مهلــت بارگــذاری اســناد در ســامانه ســتاد روز 
پنــج شــنبه مــورخ 1401/3/19 ســاعت 19 مــی باشــد ضمنــا آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات فیزیکــی تــا پایــان وقــت اداری شــنبه 1401/3/21 بــه دبیرخانــه محرمانــه حراســت ســاختمان شــماره 

3 شــهرداری مــی باشــد. 
 www.setadiran.ir )الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مــی بایســت از درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد -
بــه آدرس مذکــور صــورت پذیــرد و مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام را درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی )توکــن( را جهــت شــرکت در 

مناقصــه را محقــق ســازند. 
- پرداخت هزینه انتشار آگهی و وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد. 

- پیشنهاد قیمت ها در صورتی قابل بررسی می باشند که اسناد فیزیکی قبال در سامانه ستاد بارگذاری و مورد تایید باشند. 
- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد. 

- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه می باشد که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود. 
- الف - فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 020399439۸001 شهرداری اهواز نزد بانک ملی به نام شهرداری اهواز 

- ب - به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها 
- ج - چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز 

- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
* - تاریــخ برگــزاری کمیســیون مناقصــه هــای ردیــف هــای اول تــا ســوم روز یکشــنبه مــورخ 1401/3/22 بــه ترتیــب 9 صبــح - 11 صبــح و 13 بعــد از ظهــر در محــل ســاختمان شــماره 3 شــهرداری 

)اداره قراردادهــا( مــی باشــد. 
* - تاریــخ برگــزاری کمیســیون مناقصــه هــای ردیــف هــای چهــارم  تــا ششــم روز دوشــنبه مــورخ 1401/3/23 بــه ترتیــب 9 صبــح - 11 صبــح و 13 بعــد از ظهــر در محــل ســاختمان شــماره 3 

شــهرداری )اداره قراردادهــا( مــی باشــد.
* - تاریــخ برگــزاری کمیســیون مناقصــه هــای ردیــف هــای هفتــم  تــا نهــم روز چهارشــنبه مــورخ 1401/3/25 بــه ترتیــب 9 صبــح - 11 صبــح و 13  بعــد از ظهــر در محــل ســاختمان شــماره 3 

شــهرداری )اداره قراردادهــا( مــی باشــد.
- نتیجه کمیسیون مطابق آیین نامه معامالت شهرداری تهران )کالنشهرها( اعالم خواهد شد. 

- به ساستناد بند 5 ماده 11 آیین نامه معامالت شهرداری تهران )کالنشهرها( میزان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد معادل 10% درصد مبلغ قرارداد می باشد. 
- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضع ماده 10 آیین نامه معامالت شهرداری تهران )کالنشهرها( می باشد. 

- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد. 
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است. 

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات 
نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی 

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی

ســازمان بهزیســتی اســتان آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد خدمــات 
بــه   )14۸0  – مشــاور  )صــدای  تخصصــی  مشــاوره  خدمــات  انجــام  جهــت  انســانی  نیــروی 
ــد  ــزار نمای ــت برگ ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــماره 200100021۸000002 را از طری ش
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران 
و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 
عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را 

ــازند.  ــق س ــه محق ــرکت در مناقص ــت ش جه
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخه 1401/02/29 می باشد. 

مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت: ســاعت 10 صبــح روز پنجشــنبه از تاریــخ 
 1401/03/02 لغایــت   1401/02/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1401/03/11 
کت ها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/12  گشایی پا زمان باز

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد 
– خیابــان  یــک  امامــت بهنــق  بلــوار   – ارومیــه  آدرس  الــف:  پاکــت هــای  ارائــه  مناقصــه و 

شــهیدمحمد باقــر اصغــری و تلفــن 33379909 
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه مرکــز تمــاس 

 021-41934
دفتر ثبت نام: ۸۸969737 و ۸519376۸

 نوبت دوم

شناسه 1320۸0۸

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ  آ
به شماره  ) به شماره  ) 50025002//14011401((

روابط عمومی و اموزش همگانی  شرکت آب و فاضالب  استان خوزستان

شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان در نظــر دارد بــه اســتناد مــاده 12 آییــن نامــه معامــالت شــرکت هــای ســهامی آب فاضــالب شــهری و اســتانی  پــروژه زیــر را بــه شــرکت هــای واجــد شــرایط 
بــا اطالعــات عمومــی مشــروحه ذیــل  از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد.

نوع و مبلغ تضمین محل فروش اسنادعنوان مناقصهشماره مناقصه 
تاریخ و ساعت مهلت فروش اسناد مناقصهبرآورد تقریبی)ریال(شرکت در مناقصه)ریال(

کات گشایش پا

قراعت و توزیع قبوض 1401/5002
1401/3/23 ساعت 1401/3/211لغایت1/368/830/00041/294/099/8401401/3/9مدیریت امور قرار دادها آبفا دزفول

نشانی و محل فروش اسناد مناقصه به شرح زیر میباشد:
اهــواز - فلکــه اول کیــان پــارس - شــرکت آب و فاضــالب اســتان خوزســتان - مدیریــت امــور 

قــرار دادها تلفــن: 061-33366191
آخرین مهلت تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 10:00 همان روز  گشایش پاکتها میباشد 

کتهــای مناقصــه: اهــواز - کیــان پــارس فلکــه اول  شــرکت آب و فاضــالب   محــل تحویــل پا
خوزســتان طبقــه پنجــم دفتــر مدیریــت حراســت و امــور محرمانه

 حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکتها بال مانع است
ســیبا  بــه  ریــال   200/000 مبلــغ  بــه  واریــزی  فیــش  مناقصــه  اســناد  خریــد  جهــت   
0105064202003 )غیــر قابــل اســترداد( اهــواز - شــعب بانــک ملــی . بــه نــام شــرکت آب و 

نماینــد. واریــز  خوزســتان  اســتان  فاضــالب 
هزینه دو نوبت  درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد

بــه پیشــنهاد هــای فاقــد امضــا مشــروط و مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا 
ر در فراخــوان واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد مهلــت مقــر

داشــتن گواهــی نامــه تعییــن صالحیــت اداره کار و رفــاه اجتماعــی کــه د راســتای اجــرای 
میباشــد گردیــده  مــورخ 13۸1/5/9 صــادر  مصوبــه شــماره 3۸326/ت 27506 

داشــتن گواهینامــه تعیــن صالحیــت ایمنــی اداره کار و رفــاه اجتماعــی کــه در راســتای اجــرای 
مصوبــه شــماره 135943/ت27506ه مــورخ 97/10/15 صــادر گردیــده باشــد

پیشــنهاد دهنــده  مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ 
مذکــور  را بــه حســاب شــرکت واریــز و یــا چــک بانکــی تضمینی در وجه شــرکت تهیه و حســب 
مــورد ضمانتنامــه یــا رســید واریــز وجــه یــا چــک تضمیــن شــده بانکــی را  زمینــه پیشــنهاد بــه 
شــرکت تضمیــن نماید.ضمنــا" مطالبــات قطعــی تاییــد و بلوکــه شــده  اشــخاص حقیقــی یــا 
حقوقــی نــزد شــرکت میتواننــد بعنــوان تضمیــن شــرکت در مناقصــه مــورد قبــول واقــع گــردد

بــه پیشــنهاد هــای فاقــد ســپرده یــا ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر چــک شــخصی و نظایــر 
آن  ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد

جهــت برگــزاری مناقصــه وصــول مطالبــات  و قراعــت و توزیــع قبــوض مطابــق نامــه شــماره 
114673-13 مــورخ 1399/10/17 تنهــا اراعــه گواهــی تعییــن صالحیــت اداره کار اکتفــا مینمایــد.

 نوبت اول

شناسه اگهی 1321750
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سیاست 2

سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی:

کند کرات احیای برجام مشخص  مجلس باید تکلیف دولت را در مذا
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به روند مذاکرات ایران و 1+4، گفت: برای 

ما بن بستی در مذاکرات وجود ندارد، ما اعتقاد داریم می توانیم هر بن بستی را بشکنیم. 
محمود عباس زاده مشکینی با بیان این مطلب گفت: مجلس شورای اسالمی باید در بحث مذاکرات و توافق 
خوب، فعال حاضر شود. باالخره مجلس در راس امور و نهادهای نظام است، باید فعال حاضر شود و باید در بحث 
مذاکرات نیز از چنین موضع و جایگاهی کار کند. وی ادامه داد: دولت می خواهد مذاکره کند، سوال ما این است 
که تکلیف ما با برجام چیست؟ وی افزود: ما سه راه بیشتر نداریم، یا باید به سمت لغو برجام، یا تثبیت و یا اصالح 

برجام برویم و غیر از این سه، راه دیگری نداریم.
نماینده مشکین شهر گفت: بهترین موقعیت برای لغو  برجام در دولت روحانی بود وقتی که آمریکایی ها خارج 
شدند. با توجه به اینکه برجام مسائل و مشکالت حقوقی بسیار زیادی داشت و ما را سالیان سال گرفتار می کرد 
بهترین موقعیت همان زمانی بود که آمریکایی ها خارج شــدند که متاســفانه این فرصت ســوزی شد و مجلس 
نهم یا سکوت یا همراهی کرد و  این به نام مجلس نهم ثبت شد، همانند همراهی و سکوت مجلس اول در مقابل 
قرارداد الجزایر که تبعات سنگینی برای کشور داشت.  وی افزود: مجلس یازدهم که به نام مجلس انقالبی عنوان 
یافته اســت نباید در قضیه مذاکرات و توافق به حاشــیه برود و باید در متن باشــد. وی ادامه داد: زمان لغو برجام 

گذشته است و ما فرصت تثبیت و  اصالح را داریم. وقتی ما می گوییم برجام ایراد و اشکال داشت باید به سمت 
اصالح برویم اگر حریف اصالح را نپذیرفت مجلس می تواند راه دیگری را بر دولت تکلیف کند.

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی تاکید کرد: مجلس باید به فرآیند کار پارلمانی خودش 
به صورت فعال ادامه دهد همان کاری که با قانون گذاری در آذر سال 1۳۹۹انجام  داد در واقع با قانون گذاری 

تکلیف دولت را در بحث هسته ای و تحریم ها مشخص کند.
عباس زاده مشــکینی افزود: اینکه ما چه چیزی را به دولت تکلیف کنیم قابل بررســی اســت و بن بســتی وجود 
ندارد. در واقع ما باید فرآیند پارلمانی را بررسی کنیم تا مجلس جایگاه در راس امور بودن خودش را حفظ کند. 

ما می توانیم در بحث مذاکرات فعال تر شویم و خودمان قضیه را مدیریت کنیم.
وی تصریح کرد: طرف مقابل مذاکرات را فرسایشی می کند که امتیاز بیشتری بگیرند با توجه به اینکه آنها نیاز 
بیشتری به توافق دارند ژست فرسایشی را  می گیرند و بعید می دانم که این روند را ادامه دهند چراکه انتخابات 
آمریکا نزدیک اســت و می خواهند کاری کنند که در مذاکرات نتیجه بگیرند آنها برای خودشــان هم که شــده 

است تعیین تکلیف می کنند.
منبع: عصر ایران

یادداشت

تانک ها و خودروهای زرهی 
روسی منهدم شده در شهر 

رهبر کره شمالی در بوچا  اوکراین/ رویترز
نشست حزب حاکم برای 
بررسی بحران شیوع 
کرونا در این کشور/ 
خبرگزاری رسمی کره 
شمالی

گزارش تصویری

روزنامه نگار امریکایی دولت فعلی امریکا را مانع توافق وین می داند؛

مانعی به نام »بایدن«
یک روزنامه نگار برجســته حوزه سیاست 
خارجی در آمریکا نوشت: مقامات کنونی 
و ســابق اروپا به شــدت از دولت بایدن به 
دلیل مانع تراشــی در مســیر توافق وین 
خسته شــده اند و معتقدند واشنگتن به 
خاطــر موضوعی کــه از نظر آنها چندان 
مهم نیســت، حصول به توافق را معطل 

گذاشته است.
»لورا روزن« خبرنگار کهنه کار آمریکایی 
طی گزارشــی در خبرنامه »دیپلماتیک« 
نوشت: مقامات اروپایی و کارشناسان منع 
اشاعه هشدار می دهند که در صورت احیا 
نشدن برجام، جهان به سرعت درگیر یک 
بحران در حوزه برنامه هسته ای ایران می 

شود.
مقامــات فعلی و پیشــین اروپا، عاجزانه 
هشــدار مــی دهند کــه محافظه کاری 
سیاسی دولت بایدن درباره موضوعی که 
بیشتر نمادین است تا واقعی، می تواند به 

شکست مذاکرات وین بیانجامد.
»روزن« بــه نقل از یک دیپلمات اروپایی 
که نخواست نامش فاش شود، خاطرنشان 
کــرد: هــر روز که از مذاکرات بدون توافق 
با ایران بگذرد، خطر از دســت دادن همه 
دستاوردهای برجام به طور قابل مالحظه 
ای افزایــش می یابد. آمریکا و ایران در دو 
جهت متفاوت حرکت می کنند و اختالف 

دیدگاه ها روبه کاهش نیست.
»خاویر سوالنا« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا و »کارل بیلدت« نخســت 
وزیر سابق سوئد، این هفته طی مقاله ای 
در روزنامه آمریکایی »واشــنگتن پست« 
هشــدار دادند که بایدن باید هزینه های 
انفعال در قبال مذاکرات هسته ای با ایران 
را جدی بگیرد و راهی برای پیشــبرد آن 
پیدا کند در غیر این صورت ممکن است 
غرب درگیر نزاعی شود که خواست هیچ 

کس نیست.
»روزن« در یادداشــت خود برای خبرنامه 
دیپلماتیک، اظهارات ســخنگوی وزارت 
خارجه فرانســه در 1۷ مــاه می را یادآور 
شــد و به نقل از وی نوشــت: پیش نویس 
توافق درباره بازگشت به تعهدات برجامی، 
۲ ماه پیش آماده شد. مذاکره کنندگان سه 

کشور اروپایی حاضر در مذاکرات، مجاب 
شدند که توافق می تواند در مدت کوتاهی 
نهایی شود و به همین دلیل، وین را ترک 

کردند.
ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه تصریح 
کرد: مذاکرات بین ایران و آمریکا به دلیل 
موضوعــی که به برجام مربوط نیســت، 
متوقف شــده اســت. ما از همه طرف ها 
مــی خواهیــم رویکردی مســئوالنه در 
پیــش بگیرند و برای نهایی کردن توافق، 
فــورا تصمیم بگیرند. رها کردن موضوع، 

اشتباهی جدا خطرناک خواهد بود.
»روزن« در این یادداشــت نوشت: اگرچه 
متن پیش نویس توافق درباره احیای برجام 
آماده شده است اما از ماه مارس، به خاطر 
خواســته ایران برای خارج شــدن »سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی« از لیست گروه 
های تروریســتی آمریکا، مذاکرات درباره 
احیــای توافق، در بن بســت قرار گرفته 
اســت. دولت آمریکا اعالم کرده که فقط 

در صورتی این نهاد را از لیست خارج می 
کند که دو طرف متعهد شــوند مقامات 

سابق یکدیگر را هدف قرار ندهند.
نویســنده این مقاله، سفر هفته گذشته 
»انریکه مورا« معاون مســؤول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده 
گفت وگوهای وین به ایران را یادآور شد و 
به نقل از منابع آگاه نوشت: گفت وگو درباره 
موکول شــدن خروج »سپاه پاسداران« از 
لیســت تروریستی آمریکا به بعد از نهایی 
شدن مذاکرات، یکی از مباحث مطرح در 
مذاکرات مورا و مقامات ایرانی بوده است.

»روزن« بــه نقل از یکی از کارشناســانی 
که به همه طرف های درگیر در مذاکرات 
مشــورت می دهد، روز جمعه  مدعی شد 
بعد از ســفر مورا به تهران، ســیگنال های 
نســبتا مثبتی از ایران دریافت کرده است 
و ایرانی ها احتماال طرح »موکول شــدن 
مذاکره درباره خروج ســپاه از لیست را به 

بعد از توافق« را پذیرفته اند.

نویســنده مقاله در عین حــال به نقل از 
کارشــناس دیگری، رایزنی های »مورا« 

در تهران  را بی نتیجه ارزیابی کرد.
»روزن« نوشت: آژانس بین المللی انرژی 
اتمی هفته گذشــته اعالم کرد، ایران 4۰ 
کیلوگرم اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد تولید 
کرده که از نظر کارشناســان عدم اشاعه، 
بدان معناست که امکان ساخت بمب اتمی 

در کمتر از ۲ هفته را دارد.
وی به نقل از »کلســی دیونپورت« مدیر 
بخش »سیاســت عدم اشاعه تسلیحات 
اتمــی« در »انجمن کنترل تســلیحات 
آمریکا« مدعی شــد این خطر وجود دارد 
کــه برنامه غنی ســازی ایران به حدی از 
پیشــرفت رسیده باشد که نقطه گریز آن 

قابل شناسایی نباشد.
»دیونپورت« مدعی شــد که ایران ممکن 
است در فاصله بازدیدهای بازرسان آژانس، 
مواد الزم برای ســاخت بمب را بســازد و 
این موضوع، عدم اشاعه را تهدید می کند. 

بعید اســت ایران قصد برداشتن یک گام 
قطعی برای ســاخت بمب را داشته باشد 
اما اسرائیل و آمریکا نمی خواهند با ریسک 

چنین اقدامی زندگی کنند.
وی معتقد اســت: ســریع ترین و موثرین 
روش برای راستی آزمایی بازگشت برنامه 
هســته ای، بازگشت تهران و واشنگتن به 
تعهداتشان قبل از آن است که خیلی دیر 
شود. بهترین گزینه نظارت های دقیق در 
اولین زمان ممکن است و برای تحقق آن، 

الزم است برجام احیا شود.
»دیونپورت« با اشاره به خودداری آمریکا 
از خارج کردن ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی تصریح کرد: انفعال دولت بایدن، 
خطر بســته شدن پنجره حیاتی توافق را 
در پــی دارد. دولــت بایدن اجازه می دهد 
که »سیاســت« و نه »سیاست موثر عدم 
اشاعه« هدایتگر تصمیماتش باشد. خطر 
هسته ای تا زمانی که آنها یک اقدام عاقالنه 

انجام دهند، ادامه خواهد داشت.
»روزن« نوشت: انتظار می رود آژانس بین 
المللی انــرژی اتمی هفته آینده گزارش 
فصلی خود  را پیش از برگزاری نشســت 
آتی شورای حکام در ۶ ژوئن منتشر کند و 
»رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران، قرار است چهارشنبه هفته آینده، ۲۵ 
می درباره مذاکرات برجام به کمیته روابط 

خارجی سنا گزارش دهد.
وی افزود: مقامات فعلی و ســابق اروپا به 
شدت از دولت بایدن به دلیل مانع تراشی در 
مسیر توافق وین خسته شده اند و معتقدند 
دولت بایدن به خاطر موضوعی که از نظر 
آنها هم چندان مهم نیســت، حصول به 

توافق را معطل گذاشته است.
این خبرنگار حوزه سیاست خارجی آمریکا 
به مقاله »سوالنا« و »بیلدت« در واشنگتن 
پســت اشــاره کرد و به نقل از آنها نوشت:  
قرارداده شدن سپاه در لیست تروریستی 
آمریــکا، اقدامــی نمادین بوده که ارتباط 
بســیار کمی با موضوع هســته ای دارد. 
دولت بایدن وعده بازگشت به برجام را داد 
کــه این موضوع مورد حمایت متحدانش 
قرار گرفت اما اکنون برای بازگشت بسیار 

کند گام برمی دارد.

خبر ویژه

رئیس جمهور با بیان این که قرار است در کشور تصمیم های سختی بگیریم، گفت: شاید برخی موافق نباشند اما این 
نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش روی اقتصاد است رهنمود می کند.  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در همایش 
نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: امیدوارم این همایش راه را برای تصمیم گیری 
و قانون گذاری با استفاده از تجربیات گذشته فراهم کند. برای فعاالن اقتصادی، صاحب نظران و اساتید دانشگاه کاری که 
تاکنون انجام شده روشن است، اما با نگاه نسبت به چیزی که انجام شده یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
وی ادامه داد: برای همگان روشن است که اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است مشکالت زیادی دارد. همچنین 

برای همگان روشن است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل 44 تاکید شده است.
رئیسی با اشاره به برنامه های توسعه اظهار کرد: در همه برنامه های توسعه تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد 

بلکه باید هدایتگر، نظارت گر و حمایت گر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید در این سه مورد عمل کند نه در 
دخالت ها و تصدیگری ها. وی با بیان اینکه چه باید عمل می شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه که هست 
محسوب می شود، اظهار کرد: همین موضوع ما را راهنمایی می کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی 
باشد که حمایت مالی و حقوقی کند. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی سازی به این که چه 
باید کرد کمک می کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک می کند که اشکال در ساختارها بوده و یا در رفتارها؛ اگر اشکال در 
ساختار باشد هرچقدر هم که مدیران تغییر کنند اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد رفتارها باید اصالح شوند. 
رئیسی با بیان این که قرار است در کشور تصمیم های سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع نباشند، 

اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می کند به افق روشنی که پیش روی اقتصاد است.

ح کرد: رئیس جمهور در همایش خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطر

قرار است تصمیم های سختی بگیریم

« به عمان می رود »رئیس جمهور
حجت االســالم رئیسی »رئیس جمهور« دوشنبه به 

عمان سفر می کند.
حجت االســالم والمسلمین رئیسی رئیس جمهور به 
دعوت رســمی »هیثم بن طارق آل ســعید« سلطان 
عمان و در راس هیاتی بلندپایه، دوشــنبه این هفته 

به این کشور سفر می کند.
مالقات رسمی در کاخ العلم، دیدار دوجانبه با »هیثم 
بن طارق آل ســعید« ســلطان عمان، امضای چند 
سند همکاری، دیدار با ایرانیان مقیم و دیدار با تجار 
و فعاالن اقتصادی عمانی از جمله برنامه های ســفر 

یک روزه آیت اهلل رئیسی به این کشور است.
ســفر رئیسی به مســقط، اولین سفر رئیس جمهور 
ایران به این کشــور در دوره ســلطان جدید عمان و 
پنجمین سفر خارجی رئیس جمهور در ۹ ماه فعالیت 

دولت سیزدهم است.
گفتنی اســت در راستای ایجاد زمینه های گسترش 
روابــط اقتصــادی و تجاری ایران و عمان، هیاتی ۵۰ 
نفره از تجار و فعاالن اقتصادی ایران هفته گذشــته 

به این کشور سفر کردند.

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی:

تعامل قوای مقننه و قضائیه باید 
مسیر حرکت دولت را تسهیل کند

نائب رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: تعامل 
بیــن قوه قضائیه و قوه مقننه باید ســبب تســهیل 
مسیر حرکت قوه مجریه در میدان و افزایش سرمایه 

اجتماعی نظام اسالمی شود.
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی در 
تشــریح اولین جلســه کارگروه مرکزی تفاهم نامه 
همکاری قوه قضائیه و مجلس شــورای اســالمی که 
در هیئت رئیســه مجلس برگزار شد، گفت: با حضور 
معاون اول قوه قضائیه، وزیر دادگســتری، رؤســای 
کمیســیون های حقوقی و قضائی، اصل نودم قانون 
اساسی و امور داخلی کشور و شوراها، عملیاتی کردن 
تفاهم نامــه همــکاری قوه قضائیه و مجلس در جهت 

تعامل بین دو قوه بررسی شد.

حال وخیم پوتین و همراهی 
همیشگی پزشکان!

کریســتوفر استیل، جاسوس ســابق بریتانیا معتقد 
است که پوتین در تالش بوده تا از نشان دادن ضعف 

در کرملین جلوگیری کند.
یــک جاســوس ســابق بریتانیایی گفته اســت که 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه دائماً توسط 
پزشــکان همراهی می شود و اغلب در طول جلسات 
اســتراحت می کنــد تا تحت درمان قــرار گیرد. به 
گزارش ایندیپندنت، کریســتوفر اســتیل گفت که 
جلســات پوتین به بخش هایی تقســیم می شود تا 

او بتواند استراحت کند.
او بــا ایــن حال افزود که »جزئیــات دقیق« بیماری 

پوتین هنوز مشخص نیست.
او گفت: »جلســات شــورای امنیت کــه ظاهراً یک 
ساعت طول می کشد، در واقع به چند بخش تقسیم 
می شــود... او بیرون می رود و نوعی درمان پزشــکی 

بین آن بخش ها دریافت می کند.«
وی مدعی شــد: کرملین روســیه کمی شبیه استخر 
کوسه است، همه آنها به دور آن شنا می کنند و اگر 
بــوی خــون در آب را حــس کنند یا طعم خون را در 

آب بچشند شروع به مبارزه می کنند.

 افشای دستور کلینتون
 علیه ترامپ

رســانه های آمریکا با اســتناد به اظهارات مدیر ستاد 
انتخاباتی اســبق هیالری کلینتــون گزارش دادند، 
این نامزد ریاســت جمهوری اسبق حزب دموکرات 
آمریکا در انتخابات ســال ۲۰1۶، شــخصاً تایید کرد 
که اطالعاتی درباره ارتباط دونالد ترامپ و یک بانک 
روســی در سال ۲۰1۶ به رســانه ها درز پیدا کنند؛ 

اتفاقی که خود کمپین او کامال تایید نکرد.
به گزارش پایگاه یاهو نیوز، رابی موک، رئیس ســتاد 
انتخاباتی اسبق هیالری کلینتون، در شهادت هایش 
خطاب به دادگاه فدرال آمریکا گفت که با داغ شدن 
مبارزات انتخاباتی علیه ترامپ در اواخر تابســتان و 
اوایل پاییز ۲۰1۶، مارک الیاس که در آن زمان وکیل 
شــرکت حقوقی پرکینز کوی بود و به عنوان مشــاور 
حقوقی ارشد کمپین فعالیت می کرد، به موک گفت 
که »افراد برخوردار از تخصص« در زمینه فعالیت های 
سایبری، به این کمپین در خصوص داده های مربوط 
به ارتباط بین سازمان ترامپ و آلفا بانک، یک موسسه 

مالی روسی مرتبط با کرملین اطالع داده اند.
کلینتون که در دوره ای وزیر خارجه دولت باراک اوباما 
بود و بعدا نامزد ریاست جمهوری شد، در سال ۲۰1۶ 
به مصاف ترامپ رفت و در نهایت مقابل او شکســت 
خــورد. این صحبت های رابی مــوک برای اولین بار 
کلینتون را در بطن یک مناقشه بر سر درز اطالعات 
به رسانه های خبری که کمپین او را با جنجال مواجه 

ساخت، قرار می دهد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، اف.بی.آی به ســرعت 
نتیجه گیــری کرد که ایــن ارتباط ادعایی بین بانک 
روسیه و سازمان ترامپ غیر قابل قبول است و مایکل 
ساســمن، شــریک حوزه حقوقی آن زمان الیاس که 
این ادعاها را نزد اف.بی.آی مطرح کرد، از آن زمان از 
سوی جان دورهام، یک وکیل ویژه وزارت دادگستری 
آمریکا از بابت اتهام دروغگویی به مشاور حقوقی کل 
اف.بی.آی با هدف پنهان ساختن ارتباطش با کمپین 

کلینتون تحت پیگرد قرار گرفت. 

کرات وین   چرا مذا
 با وقفه همراه شد؟

ادامه از صفحه اول:
حقیقتا منافع ملی و دفاع از مرزها و حفظ امنیت کشور 
به هیج وجه جای بحث و مذاکره ندارد لذا همچنان به 
غربی ها در دور جدید مذاکرات اجازه داده نمی شود که 

در این موضوعات ورود کنند.
آمریکا و غربی ها وقتی احساس کردند در این دو زمینه 
فشارهای وارد شده به ایران جواب نداده، با مطرح کردن 
موضوعات دیگری به طور غیر مســتقیم به دنبال طرح 
مســائل مورد نظرخود بودند اما  اگر قرار باشد همچنان 
روی خواســته های غیر منطقی خود پافشــاری داشته 
باشــند این توافق ارزشــی نخواهد داشت و ایران نیز زیر 

بار خواسته های نابه جا نمی رود.
کسی که برای حل مشکل نهایی و به سرانجام رساندن 
هر چه زودتر توافق و شروع همکاری باید تصمیم بگیرد 
طرف آمریکایی و غربی است.شــاید شــرایط جدیدی 
کــه در منطقــه به وجود آمده باشــد برای طرف غربی 
انگیزه ای ایجاد کند که خواسته های غیر منطقی خود را 
کنار بگذارند. به نظر می رسد با بحران کنونی اوکراین و 
مواضع اتخاذ شده توسط اروپا علیه روسیه و روسیه علیه 
اروپا، بحران های دیگری که در سطح کشورهای منطقه 
و اروپا از جمله بحران انرژی و کمبود مواد غذایی ایجاد 
شــده اســت که به دلیل کمبود منابع عظیم غالت، دانه 
های روغنی و نهاده های دامی است باعث تغییر دیدگاه 

ها نسبت به تحریم ایران شود.
 اگر کشورهای اروپایی و غربی شرایط را به شکل منطقی 
درک کنند ایران نقش مفید وموثری در رفع کمبود انرژی 
و واســطه بسیار مناسبی برای رفع نیازهای کشورهای 
مختلف ایفا می کند و می تواند بهترین مسیر و کریدور 
برای کاهش تبعات بحران جهانی برای حمل و نقل مواد 

غذایی و انرژی باشد.   
 منبع: راهبرد معاصر 

 پایان انتخابات لبنان
و تشدید بحران های اقتصادی

با به پایان رســیدن انتخابات لبنان آمریکا ســناریوی 
فشــارحداکثری را برای منحرف کردن لبنان و تصویب 

پروژه نفت و گازخود، ادامه می دهد.
زیــاد ناصرالدین اقتصاد دان لبنانی در گفتگویی اذعان 
کــرد که که بحــران   کنونی بزرگترین بحران اقتصادی 
در تاریخ لبنان اســت، مستندات و عوامل زیادی آشکار 
میشود از جمله فقدان برنامه های مفید، اقتصاد رانتی، 
سیاست های خارج از بافت داخلی که در همه این بحران ها 
ایاالت متحده آمریکا حضور پررنگی دارد. این ها براساس 
اتهام یا گزارش های دیگر نیست، بلکه تمام این مسائل 
بر اساس حقایق و شواهدی ملموس است که جای هیچ 
شکی ندارد. دیوید شنکرمعاون وزیر خارجه در امور خاور 
نزدیک آمریکا، چند روز پیش اعتراف کرد که کشورش  
در دامن زدن به بحران ها و تســریع فروپاشــی مالی در 

لبنان نقش دارد.
نکته قابل توجه این است که آمریکا که لبنان را به ورطه 
بحران اقتصادی و اجتماعی می برد، پس از پایان انتخابات 
پارلمانی همچنان به سیاست فروپاشی مالی لبنان ادامه 
می دهد . اگرچه در دوران انتخابات شاهد آرامش نسبی 
بودیم اما بعد از انتخابات بحران ها تشدید شدند. باعبور 
از انتخابات دالر دوباره روند صعودی گرفت، بحران صف 
نان و گندم، قیمت سوخت ، بحران برق ، تعطیلی کارگاه 
دیرعمار و بسیاری از بحران های دیگر که برمردم لبنان 
تحمیل شده است. ناصرالدین نویسنده و محقق اقتصادی 
لبنان می گوید: پروژه آمریکا در لبنان همچنان در حال 

پیشرفت است.
ســؤاالت زیادی در مورد نقش مخرب آمریکا در لبنان 
وجود دارد، همان طور ســؤاالتی در مورد اقدامات الزم 
برای پارلمان جدید و راه کار دولت جدید برای خروج از 

بحران مطرح می شود.
زیاد ناصر الدین در گفت و گو با پایگاه خبری العهد اذعان 
کرد که پروژه آمریکا همچنان با فشار حداکثری بر لبنان 
پیش می رود و بر اساس محاسبات رئیس پارلمان، لبنان 
در مرحله اول شاهد محاصره اقتصادی است و در مرحله 
دوم فروپاشی و در مرحله سوم ورشکستگی تا قحطی 
را پیش رو دارد که اگر وضعیت را اصالح نکنیم، آینده 
ترســناکی رقم خواهد خورد. ناصرالدین شرایط قبل از 
انتخابــات را آرامش قبل طوفان می داند و می افزاید که 
توافق سیاسی روشن و غافلگیرکننده ای برای گذراندن 
انتخابــات آن هــم در شــرایط فروپاشــی همه جانبه 
اقتصادی، اجتماعی و اداری لبنان منجر به آرام شــدن 
شرایط معیشتی مردم لبنان شد که این آرامش موقت 
نیز برای ورود احزاب سیاســی موسوم به»اصالحیین« 
اصــالح طلبان  و»التغییریین« خواهان تغییر در روند 
انتخابات بود . این محقق خاطرنشان می کند: آرام سازی 
فوری بحران دو بعد را می طلبد: اول استفاده از وجوهی 
که امتیازات واگذاری آن به لبنان رسیده است که بالغ 
بریک میلیارد و 1۳۵ میلیون دالر اســت که حق مردم 
لبنان بوده نه بانک و می بایست صرف کارهای تولیدی 
می شد.همچنین این بانک به استفاده از ذخایر الزامی 
دولت چراغ ســبز نشــان داده است و اقدام به تبدیل ارز 
کرده تا از دولت حمایت کند  و روزانه بیش از۶۰ تا ۹۰ 
میلیون دالر صرافی کرده اســت. این مسائل باعث شد 
تا پس از انتخابات مردم لبنان به همان چرخه فشــار 
اجتماعی که در آن وجود داشتند بازگردند و تنش های 
سیاسی به دلیل رسیدن برخی احزاب راست افراطی به 

قدرت افزایش یافت.

بین الملل

اخبار کوتاه



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

یکشنبه 1 خرداد 1401  شماره پیاپی 202107 شوال 1443   22 می 2022

3اقتصاد اخبار اقتصادی

 معدن ظرفیت مغفول مانده
 آلوده به رانت و فساد

اتاق بازرگانی تبدیل به اتاق 
واردکننده شده است

   محمد آیتی/ گروه اقتصاد 
 یکی از ظرفیت های مغفول مانده که گاه و بیگاه آلوده 

به رانت و فساد هم شده، معدن است.
چندین سال پیش بنا بود با بها دادن به معادن کشور و 
درآمد های حاصل از آن، جبران درآمد های کسرشده 
از عدم فروش نفت که به واسطه تحریم ها رخ داده بود، 
بشود، اما گذشت زمان نشان داد که گویا در این راستا 

برنامه ای وجود ندارد.
سلمان اسحاقی، نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس 
یازدهم در این خصوص گفت: معاونت اقتصادی وزارت 
امور خارجه یکی از ضعیف ترین معاونت ها در کشــور 
است. این معاونت وظیفه دارد که سفرای ایران را مکلف 
کند تا بستر اقتصادی مملکت را به بخش های خصوصی 
کشور هایی که در حال فعالیت هستند، معرفی کنند. 
یکی از این ظرفیت ها، معادن بود، اما همچنان شاهد 

خروجی خاصی از این بابت نیستیم.
وی افــزود: ایراد دیگر مــن، به عملکرد اتاق بازرگانی 
ایران است که نسبت به حوزه های اقتصادی از جمله 
صنایــع و معادن و صــادرات محصوالت ایرانی، نقش 
خوبی را ایفا نمی کند. آن ها باید تالش داشــته باشند 
تا سرمایه گذاران خارجی، انگیزه ورود به ایران را پیدا 
کنند، اما عملکرد این مجموعه کاری کرده که این اتاق، 

بیشتر تبدیل به اتاق واردکننده شود.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی تصریح 
کرد: اســتان ما، سومین استان پهناور کشور است که 
دارای معادن و صنایع بسیاری است. اکنون ۳۵ درصد 
از کاِر انتقــال آب خلیــج فارس هم صورت گرفته که 
پیش بینی می کنم در دو، سه سال آینده این کار بزرگ 
به اتمام برســد. اما با وجود مطالب ذکرشــده، استان 
خراسان جنوبی، ۲۸امین استان محروم کشور است. 
واقعاً چه معنی دارد استانی که معادنی مثل طال و مس 
و مجتمع فوالد قائنات که تولیدکننده آهن اسفنجی 

است را دارد، کارش به این روز بیفتد.
اسحاقی اظهار داشت: یکی از خواهش های ما از آقای 
رئیســی در روز های ابتدایی که دولت سیزدهم بر سر 
کار آمد این بود که کارگروهی تشکیل دهند که فقط 
ســرمایه گذاران را مجــاب کننــد روی معادن ایران، 

سرمایه گذاری علمی داشته باشند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه بیان 
کرد: صنایع، معادن و کشاورزی ایران، می تواند کشور 
را از بحران تحریم ها به ســالمت عبور دهد، اما بخش 
عمده ای از این مســئولیت ها که متوجه وزارت صمت 
اســت، به خوبی پیگیری نشــده است. وزارت صمت 
مخصوصاً در حوزه معدن از انسجام و همبستگی خاصی 
برخوردار نیست و اساساً سرمایه گذاری در این بخش، 
مغفول واقع شــده اســت. از وزارت صمت می خواهم 
که گزارش دهد چند درصد از سرمایه گذاران را برای 
سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع تشویق کرده 
است و این بسته های تشویقی چه بوده است؟ اگر فقط 
به سمت احیای معادن و صنایعی که از ظرفیت باالیی 
برخوردارند برویم، سیر بیکاری در کشور نزولی و روند 

توسعه افزایش می شود.

افزایش 25 درصدی قیمت 
بستنی از امروز

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
بستنی و آبمیوه تهران گفت: از امروز  اول خرداد، 
بســتنی و آبمیــوه افزایش قیمت ۲۵ درصدی 

خواهد داشت.
اسکندر آزمود با بیان این خبر افزود: مواد اولیه 
بســتنی مثل شیر و شکر حدود ۲ برابر افزایش 
قیمت داشته اســت. برای مثال قیمت شیر از ۶ 

هزار تومان به 1۲ هزارتومان رسیده است.
 رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
بستنی و آبمیوه تهران درباره افزایش قیمت مواد 
اولیــه ایــن صنف گفت: افزایش دو برابری مواد 
اولیه دراین صنف بیشــتر از ۲۵ درصد افزایش 
قیمت در این صنف تاثیر داشته اما اگر بیش از 
این افزایش قیمت داشته باشیم، دیگر از سوی 
مردم خریداری نمی شــود. باید توجه داشت که 
بســتنی یک کاالی تفننی اســت و مثل برنج و 
نان نیاز اساســی مردم محســوب نمی شود، در 
صــورت گرانی مردم آن را نمی خرند. به همین 
دلیل به افزایش قیمت ۲۵ درصدی این محصول 

اکتفا کردیم.
آزموده افزود: اتحادیه بستنی و آبمیوه شب عید 
۲۰ درصد افزایش قیمت داشــت که بعد از آن 
کل کاالها دو برابر شــد و دوباره در کل اصناف 
وابســته مجبور به افزایــش قیمت به خصوص 
در محصول بســتنی شدیم.وی درباره تاثر این 
افزایش قیمت بر کسادی این صنف و به دنبال آن 
بیکاری کارگران گفت: آنچنان تعطیلی مغازه ها 
را در ایــن صنف نداشــته ایم اما مغازه هایی که 
برای مثال چند کارگر داشتند، مجبور به تعدیل 
نیــرو شــده اند. چون افزایــش قیمت ها باعث 
کســادی بازار آنها شده اســت.رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشــندگان بستنی و آبمیوه 
با بیان اینکه تقاضا برای راه اندازی کسب و کار 
در این صنف کاهش نداشــته اســت، ادامه داد: 
مــردم اطالع چندانی از وضعیت اصناف ندارند 
و بــرای مثال یک فســت فود فکر می کند، کار 
بســتنی فروش و آبمیوه بهتر اســت یا برعکس 
و مــدام تغییر صنــف می دهند. به همین دلیل 
تقاضا برای راه اندازی این مشاغل کم نشده است. 

گزارش

رشد بازارسرمایه با شیب کم در راه است

 جذابیت تک سهم ها 
در بورس

   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 نازنین خالقی کارشناس بازار سرمایه گفت: این 
روز ها بازار شــاهد اتفاق خوبی است به طوری 
کــه بورس در بــازه بلندمدت روندی صعودی 
دارد. قیمت ارز، کامودیتی ها، حذف ارز 4۲۰۰ 
تومانــی و البته برجام عوامل موثر بر روند بازار 

سرمایه هستند.
خالقی گفت: با حذف ارز ترجیحی فنر فشرده 
شده قیمت گذاری رها شده و قیمت ها در مسیر 

اصالح قرار گرفته است.
ایــن تحلیلگر بــورس تأکید داشــت: صنایع 
کوچــک مانند صنعت غذایی، زراعتی وغیره با 
واسطه حذف ارز 4۲۰۰ تومانی با اصالح قیمت 
به شرایط خوبی در بازار رسیده اند و ادامه این 

مسیر برای این شرکت ها سخت نیست.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازگشت رونق 
به بازار هرچند کوتاه و مقطعی می تواند شرایط 
بورس را به سمت افزایش ارزش سهام ها تغییر 
دهد و همین وضعیت برای صنایع کوچک ایده 

آل است.
به گفته خالقی؛ این روز ها ســرمایه گذاران در 
بــازار رکورد هایی در حجم معامالت و رونق را 
تجربــه می کنند. اما با توجه به سیاســت های 
انبساطی اقتصاد و چاپ پول و در نهایت افزایش 
نقدینگی در کشــورباید تورم ایجاد شده از این 

وضعیت به نوعی جبران شود.
وی تصریح داشــت: ایــن افزایش نقدینگی در 
جامعه باید در مقابل ریسک کاهش ارزش پول، 
حفظ شود پس بهترین مسیر به غیر از مالیات 
سپرده های حقوقی که بخشی از آن به گواهی 
سپرده و بخشی وارد بازار می شود، ورود بخش 
بزرگی از نقدینگی به بازار ســرمایه اســت که 
به واســطه ســرمایه گذاری در همین بازاربین 

سرمایه گذاران می چرخد.
خالقی ادامه داد: باتوجه به رسیدن شاخص به 
مقاومت خود شاهد اصالح شاخص خواهیم بود. 
البته با وجود نقدینگی که به سمت بازار سرازیر 
شــده انتظار می رود پس از اصالح، شاخص به 

سقف های باالتر حرکت کند.
این تحلیلگر بورس در خصوص وضعیت بورس 
گفــت: با احتمال بازاری متعادل و مثبت برای 
روز هــای آتی، خیز بازار برای رشــد به راحتی 
قابــل پیش بینی اســت چرا که شــرکت های 
پاالیشگاهی به نرخ های تاریخی عجیب رسیده 
اند و از ســوی دیگر با توجه به نزدیک شــدن به 
برگزرای مجامع این شــرکت ها، انتشار چنین 
گزارشــاتی رونق قابل توجهــی در بازار ایجاد 

می کند.
خالقی تأکید داشــت: با انتشــار گزارشــات 
ســالیانه ی شــرکت ها می توان انتظار بهبود 
روند معامالت بازار ســرمایه را داشت. با ادامه 
همیــن وضعیت صنایع کوچــک از رونق بی 
نصیــب نمی ماننــد و نقدینگی در بازار به طور 
صحیــح با افزایش ســرمایه گذاری چرخش 

خواهد داشت.
این کارشــناس بازار ســرمایه با اشاره به اینکه 
پیش بینی می شود تک سهم ها در هر صنعتی 
برای سرمایه گذاران جذاب می شوند، گفت: با 
نیم نگاهی به احتمال قوت گرفتن برجام، نرخ 
ارز ثابت تر خواهد شد و همین شرایط باعث رشد 
بازار با شــیب کمتری خواهد بود، اما روز های 
خوبی برای سرمایه گذاران بورسی در راه است.

خالقــی یادآور شــد: با تورمــی که در پیش رو 
می باشد، حتما بازار رشد بزرگی را تجربه خواهد 
داشــت. تورم در تمام بخش های اقتصاد قابل 
مشاهده اســت وانتظار تورمی می تواند موتور 

محرک برای بازار سرمایه باشد.
وی تأکید داشــت: بازار ســرمایه به طور کلی 
مورد اســتقبال عموم مردم قرار گرفته است و 
پیش بینی می شــود این وضعیت در بازه زمانی 
پیش رو همچنان ادامه داشته باشد وبا توجه به 
روند مثبتی که در اکثر نماد ها در هفته گذشته 
دیده شــد، انتظار می رود که بازار همچنان در 

روند صعودی باقی بماند.
گفتنی اســت دیروز شنبه ۳1 اردیبهشت ماه 
14۰1 شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس 
تهران با کاهش 1۵ هزار و ۲۷۹ واحدی به یک 
میلیون و ۵۷۹ هزار واحد رســید. شاخص کل 
هم وزن اما با کاهش ۲.4۳۹ واحدی عدد 44۰ 
هزار و 1۸4 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص 
بازار اول اما در حالی با 11.۲1۰ واحد کاهش به 
رقم یک میلیون و ۲1۹ هزار واحد دست یافت 
که شاخص بازار دوم با ۳۰.۷1۰ واحد کاهش، 
روی عدد ۲ میلیون و ۹۸۷ هزار واحد درجا زد.

خ اجاره مسکن فاصله عمیق درآمد خانوارها و نر

حرکت اجاره بها پا به پای تورم
گرچه قیمت مســکن طی یکســال اخیر 
با شــیب نســبتا مالیمی رو به جلو حرکت 
کــرده و می توان گفت این بخش در رکود 
به سر می برد اما بازار اجاره مسکن این گونه 
شــرایطی را نداشته است. قیمت ها در این 
بخش پا به پای تورم عمومی کشور و بعضا 
بیشــتر از آن حرکت کرده است. بر اساس 
آمار مرکز آمار ایران در زمســتان گذشــته 
نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی نسبت 
به فصل مشــابه ســال ۹۹ بالــغ بر ۲۸.1 
درصد افزایش یافته اســت. این افزایش در 
قراردادهای تمدیدی ۵1 درصد بوده است.

این اتفاقات در شــرایطی روی داده که باید 
طبق مصوبه ســتاد ملی کرونا حداکثر ۲۵ 
درصدی به قراردادهای اجاره مســکن در 
شهر تهران افزوده می شد. به هر حال امسال 
دیگر خبــری از تمدید خودکار قراردادها 
نیست. ستاد تنظیم بازار اخیرا  مصوب کرد 
افزایش نرخ اجاره بها در تهران حداکثر ۲۵ 
درصد، کالنشــهر های باالی یک میلیون 
نفر جمعیت ۲۰ درصد و ســایر شهر ها 1۵ 

درصد باشد.
گرچــه دولت همچنان به دنبال حمایت از 
اجاره نشین هاســت اما امسال چند اتفاق 
غیرمنتظــره نیــز روی داده که بازار اجاره 
کشــور را تحت تاثیر قرار داده اســت. برای 
بررسی وضعیت این بخش با فرهاد بیضایی 
کارشــناس اقتصاد مســکن به گفت وگو  

نشستیم که در ادامه می آید؛
سال هاست که دولت ها از برنامه ریزی 
برای ســاماندهی بازار اجاره مسکن 
ســخن می گوینــد. در دولت قبل 
بارها و بارها از ســوی معاون مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
اعالم شــد اجاره داری حرفه ای اجرا 
خواهد شد. حدود 3 سال از این وعده 
می گذرد اما هنوز اتفاق امیدوارکننده 
در ایــن رابطه روی نداده و آیین نامه 
اجاره داری حرفه ای چند سالی است 
که در دولت در دســت بررسی است. 
امروز ســیگنال های ناخوشایندی از 
بازار اجاره مســکن به گوش می رسد 
در این وضعیت به نظر شما مهم ترین 

مشــکل بازار اجاره و مستأجران و 
راهکار رفع آن چیست؟

بیضایــی: بازار اجاره مســکن متغیرهای 
متفاوتــی دارد کــه هر کــدام از اینها باید 
نسبت به آنها برنامه ای وجود داشته باشد.. 
مهم ترین مسئله ای که در بازار اجاره داریم 
قیمت مســکن است. قیمت مسکن عامل 
اصلی نوســانات این بخش اســت. قیمت 
مســکن نیــز از ۳ عامل افزایــش نرخ ارز 
بوده که طی ســال های گذشته همواره رو 
به رشد بوده و همچنین عرضه و تقاضا تاثیر 
می پذیرد. طی سال های اخیر به دلیل عدم 
عرضه مناسب عامل تشدید کننده در بازار 

اجاره مسکن بوده است.
کاهــش عرضــه به خصوص زمین هم طی 
یــک دهه اخیر به عنوان عامل دیگری بوده 
که قیمت مســکن را افزایش داده اســت. 
به هر حال همیشــه قیمت اجاره تابعی از 
قیمت مســکن است؛ وقتی افازیش قیمت 
در بخش مسکن روی می دهد در بازار اجاره 
هم اثرگذاری خودش را دارد. طی 1۰ سال 
برایتملک واحد مســکونی برنامه عملیاتی 
خاصی نداشــته ایم و بازار ملکی مسکن را 

خیلی تقویت نکرده ایم.
باید چه کاری انجام می شد؟

بیضایــی: در یک مقاطعی عنوان می شــد 

بــا افزایش وام خریــد می توانیم این کار را 
انجام دهیم. اتفاقا آمار و ارقام نشــان داده 
که از وام خرید خیلی اســتقبال نشــد. در 
گذشته تعاونی های مســکن،  انبوه  سازان 
مســکن و... هم وجود داشت که سیستم را 
تقویت می کرد. اینها به دلیل عدم حمایت 
دولت قبل رو به افول رفتند در نتیجه، مردم 
)تقاضای مصرفی( نتوانستند در بازار حضور 

جدی داشته باشند.
بــا توجه به افزایش قیمت هایی ناشــی از 
افزایــش نرخ دالر و کاهش درآمد خانوارها 
باعــث شــده بود که تقاضــای مصرفی در 
بازار مســکن کمترین نقش را داشته باشد. 
وقتی تقاضای مصرفی نتواند در بازار ملکی 
حضور داشــته باشــد در بازار اجاره حضور 
می یابــد و به عنوان بازار موازی و جایگزین. 
اجاره نشــینی در ایران یک اجبار اســت نه 

یک انتخاب.
این وضعیت باعث می شــود فشار تقاضا در 
بازار اجاره همچنان حفظ شــود. البته در 
مقاطعی متناسب با رشد قیمت مسکن، نرخ 

اجاره بهای مسکن افزایش نیفتاده است.
چرا این اتفاق روی نداده است؟

بیضایی:  این مســئله به درآمدهای خانوار 
ارتباط مستقیم دارد. باید عرضه و تقاضا در 
یک جایی به هم برسند. از سوی دیگر یک 

کارشکنی از سوی مالکانی که به توانمندی 
بیشــتری به لحاظ اقتصادی دارند در بازار 

مسکن انجام می شود.
چه کارشکنی مد نظر شماست؟

بیضایــی: مثال مالکی کــه می بیند واحد 
مسکونی اش n تومان قیمت خورده پایین تر 
از قیمت اجاره می شود آنرا اجاره نمی دهد. 
می گویــد اگر خالی هم بماند ارزش اجاره 

ملک را کاهش نمی دهم.
این خالــی بودن ملک به زیان مالک 

نیست؟
بیضایــی: به لحــاظ درآمــدی خیر. این 
مالکان نسبت به اتفاقات بازار مسکن بسیار 
هوشــمند هستند. شاید مالکی یک واحد 
مسکونی دارد و خیلی به آن نیاز دارد ممکن 
است ملک خود را در بازار عرضه کنند. اما 
افرادی که امالک زیادی دارند هوشمندی 
را دارند که بازار مسکن تنظیم گری کنند. 
وقتی تقاضا افزایش می یابد خودبخود رشد 
قیمت ها انجام می شود و مالک به آن چیزی 
که می خواهد می رســد.  برای چنین سوء 
عملکردی، ابزارهای مالیاتی باید اجرا شود.
این ابزار را در اختیار داریم، ولی گویا 

توان اجرای آن نیست.
بیضایی: بانک ها و شــخصت های حقوقی 
در کشــور داریم که واحدهای مســکن در 

حجــم انبــوه دارند و اصال دنبــال این که 
واحدهای مذکور را اجاره دهند، نیســتند. 
اینها را گذاشتند چند سال دیگر به فروش 
برود و تراز منفی فالن بانک را اصالح کند. 
در نهایــت افزایــش تقاضا ناشــی از اجبار 
خانوارها برای سکونت در منزل اجاره ای و 
افزایش قیمت ناشی از قیمت مسکن باعث 
می شــود وضعیت بازرا اجاره طی یک دهه 
اخیر نامناســب باشد. دهه ۸۰ که افزایش 
قیمت مســکن و خانه دار مسئله  اصلی بود 
و بازار اجاره فشار آنچنانی بر مردم نداشت.

االن کسی که تمام وقت کار می کند، سابقه 
کاری دارد و پس اندازی تحت عنوان ودیعه 
دارد امکان این که بتواند اجاره های موجود را 
بپردازد را ندارد. فاصله بین درآمد و قیمت 
مسکن و ارزش اجاره ملک یک دره خیلی 
عمیقی شــده است.  در چند ماه اخیر یک 
عامل تشدید کننده نیز اضافه شده و آن هم 
مهاجرت اتباع خارجی به خصوص افغانی ها 
به ایران است. با توجه به اتفاقات روی داده 
در افغانستان این مهاجرت در کالنشهرهای 

کشور خیلی اثرگذار بوده است.
 این مهاجرت بیشتر برای نوار شرقی 
کشــور بوده یا به سایر استان ها نیز 

گسترش یافته است؟
بیضایی: بــرای همه استان هاســت.االن 
اســتان های قــم و تهــران تاثیرگذار بوده 
اســت. بحثــی هم که وجــود دارد فعاالن 
بازار مسکن این وضعیت را رصد می کنند. 
وقتی می بینند فشــار تقاضــا وجود دارد،  
قیمت اجاره افزایش می یابد. این عامل در 
همه حوزه ها به ما شــوک وارد کرده و بازار 
مســکن بیشتر بوده است.در برخی مناطق 
مانند شهرهای توریستی و خوش آب و هوا 
تقاضای مسکن از سوی همسایگان غربی از 

جمله عراق وجود داشته است.
 اینهــا که نمی تواننــد ملک را به نام 

خودشان بزنند.
بیضایی: خرید ملک به صورت قولنامه ای 
انجــام می شــود. این اتفاق در شــمال، 
مشــهد، خوزســتان و... در حــال انجام 
اســت. اینها مواردی اســت که باید برای 

آنها برنامه ریزی شود.

 در نشست کارگروه کنترل مدیریت فوالد مبارکه عنوان شد: 

ح های توسعه  هدایت سود فوالد مبارکه به سمت طر
  روزگار / گروه اقتصاد 

رئیــس هیات عامــل ایمیدرو گفت: برنامه های توســعه ای فوالد 
مبارکه تا مرحله جهانی شدن، همچنان پر فروغ پیش رود.وجیه ا... 
جعفری در نشســت کارگروه کنترل مدیریت شــرکت فوالد مبارکه 
با بیان این مطلب ضمن تشــکر از ارائه گزارش مثبت این شــرکت 
اظهار داشت: تحقق چشم انداز این شرکت تا 141۰ مبنی بر اجرای 
طرح های توســعه ای با نگاه جدید به تامین زنجیره باالدســتی و 
پایین دستی، )۸ میلیارد یورو و 1۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه(، 
با مدیریت مناســب امکان پذیر اســت.وی ادامه داد: توسعه مجتمع 
فوالد مبارکه، یک دغدغه ملی اســت و ایمیدرو همه تالش خود را 
برای فراهم ساختن بستر این روند اعم از تامین مواد اولیه، زیرساخت 
 هــا، رفــع موانع انتقــال آب خلیج فارس، نوســازی و فناوری و … 

به کار می گیرد.
 هدایت سودها به سمت افزایش سرمایه شرکت 

ح های توسعه با هدف اجرای طر
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشــاره به اینکه برنامه افزایش ســرمایه 
شــرکت فوالد مبارکه برای توسعه، اقدامی مناسب است، تصریح کرد: 
نگاه ایمیدرو به موضوع ســود به عنوان ســهامدار، این اســت که این 
ســازمان هیچ ســودی درخواســت نمی کند و تمایل دارد این سود، به 
افزایش ســرمایه شــرکت اختصاص یابد چرا که معتقدیم این اقدام به 

نفع شرکت، اجرای طرح ها و در کل، به نفع کشور است.
وی افزود: امیدواریم برنامه تقســیم ســود سهامداران به برنامه افزایش 
ســرمایه تغییر یابد تا شــرکت فوالد مبارکه بتواند همزمان با اجرای 

طرح ها، زیرساخت های مورد نیاز را هم به نحو مطلوب تامین کند.
30 رکورد جدید تولید فوالد مبارکه در فروردین

یاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه در نشســت یادشــده با اشاره 
به اینکه این شــرکت در فروردین امســال ۳۰ رکورد جدید در تولید 
محصوالت به ثبت رسانده است، گفت: این رکوردها در اردیبهشت هم 
ادامه دارد و برنامه ما این اســت که ثبت رکوردهای تولید، به صورت 

منظم و پیوسته رخ دهد.
وی ادامه داد: قبال رکوردهای تولید در بخش های فوالدســازی، نورد 
گرم و آهن اســفنجی حدود یکهزار تن بوده اما این رقم اکنون به ۳۰ 
هزار تن رســیده اســت. مدیر عامل فوالد مبارکه تصریح کرد: به رغم 
کاهش صادرات، اجازه ندادیم محصوالت گرم، ســرد و پوشــش دار با 

افزایش قیمت مواجه شود.

برنامه های حوزه زبست بوم
طیب نیا با اشــاره به برنامه های این شــرکت در حوزه فناوری نوین 
گفت: ایجاد مرکز زیســت بوم نوآوری در ســال گذشته، افزایش ۶۰۰ 
درصدی خدمات شــرکت های دانش بنیان به ارزش ۳ هزار میلیارد 
تومــان و هــدف گذاری برای ایجاد اشــتغال ۲ هزار نفر در این حوزه و 
نیز اجرای ۵۹ طرح تحول دیجیتال با پیشــرفت حدود 1۹.۳ درصد، 

از جمله این اقدامات است.
ح تحقیقاتی اجرای 1250 طر

وی افزود: تاکنون 1۲۵۰ طرح تحقیقاتی با بیش از 1۲۰ مرکز تحقیقاتی 
انجام شده و امیدواریم در سال 14۰4 یک جهش در تحقیق و توسعه 
داشــته باشــیم. طیب نیا ادامه داد: طی ســال های ۹۹ و 14۰۰، تعداد 
1۵۵1 قطعه و تجهیز بومی ســازی شــده و برنامه بومی سازی امسال 
نیز 1۶۰۰ قطعه و تجهیز است. به گفته وی، اکنون بیش از ۹۰ درصد 
قطعات، بومی ســازی شــده و حدود ۸۷۸ میلیون دالر صرفه جویی 

ارزی شده است.
طیــب نیــا با اشــاره به برنامه تولید شــرکت فوالد مبارکه در ســال 
14۰1 گفــت: طــی ســال جــاری، برنامــه تولید گندلــه از ۶.۷۰۹ 
میلیــون ســال 14۰۰ بــه ۷.۲۰۰ میلیــون تــن، آهن اســفنجی از 
۷.۳۰۲ میلیــون بــه ۷.۹۳۰ میلیــون تن، تختــال از ۷.۸۹۷ میلیون 
تــن بــه ۸.4۲۰ میلیــون تن، نورد گــرم از ۶.1۵4 میلیون به ۶.۵۰۰ 
میلیــون تــن و نورد ســرد از 1.۶۰۲ میلیون بــه 1.۶۰۰ میلیون تن 
 اســت.وی ادامــه داد: در حــال حاضر، خاکبــرداری طرح نورد گرم ۲ 

انجام شده است.

خبر ویژه

افزایش قیمت گوشــت در بازار باعث شــده است که میزان مصرف 
آن کاهشی شود. تولیدکنندگان دام علت افزایش قیمت گوشت را 
به مافیا گوشــت نســبت می دهند اما از ســوی دیگر فروشندگان بر 
این باورند که افزایش نرخ دام زنده باعث باال رفتن قیمت گوشــت 

در بازار شده است.
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشــت گوســفندی 
ا اشــاره به کاهشــی شدن قیمت گوشت گوســفند نسبت به هفته 
پیش، گفت: قیمت گوشــت گوســفند نسبت به هفته گذشته 1۰ تا 
1۵ هزار تومان روند کاهشــی به خود گرفته اســت. قیمت گوشــت 

گوســفند نســبت به گوشت گوســاله کمتر است، بطوریکه گوشت 
گوســاله کیلویی ۲4۰ تا ۲۵۰ هزار تومان اســت اما گوشت گوسفند 

کیلویی 1۹۵ هزار تومان در بازار عرضه می شود.
به گفته این فعال صنفی؛ واحدهای صنفی گوشت گوسفند را کیلویی 
1۷۵ هزار تومان خریداری و با احتســاب ســود 1۰ درصد کیلویی 

1۹۵ هزار تومان بفروش می رسانند.
کاهش تقاضا برای خرید گوشت گوساله

همچنیــن در این رابطه نیمــا حبیب فر عضو هیئت مدیره اتحادیه 
تهیه و توزیع گوشــت گاوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 

با اشــاره به افزایش 1۰ تا 1۵ هزار تومانی گوشــت گوساله نسبت به 
هفته گذشــته، گفت: گوشــت گوساله بدون استخوان در واحدهای 
صنفی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می رسد این در حالیست 

که نرخ گوشت گوساله هفته گذشته ۲۳۰ هزار تومان بود.
وی تقاضای خرید گوشت گاوی را کاهشی دانست و افزود: هفته اول 
بعد از اصالح نظام یارانه ای بازار هیجانی شــده بود اما در این هفته 

هیجان ها فروکش کرد و امیدواریم که قیمت ها برگردد.
به گفته حبیب فر؛ قیمت شــقه گوشــت گوساله با استخوان کیلویی 

1۳۵ هزار تومان است.

برنامه ای برای کنترل بازار گوشت وجود ندارد

افزایش قیمت گوشت گوساله به ۲۵۰ هزار تومان
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نفت و انرژی 4

کستری ادامه دارد فروش نفت ایران در بازارهای خا

آرایش جدید ایران و روسیه در بازار نفت چین

کوتاه از انرژی

بین الملل

وزیر نفت ایران با وزیر انرژی عمان 
دیدار  کرد

رونق دیپلماسی منطقه ای 
 در بازارهای انرژی 
در دولت سیزدهم

وزیــر نفت ایران با وزیر انرژی و معادن 
عمان دیدار کرد. این در حالی است که 
هفته گذشته نیز وزیر نفت با مقاماتی از 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان دیدار 
کرد که نشــان دهنده رونق دیپلماسی 
منطقــه ای در بازار انــرژی در دولت 
سیزدهم است. در این دیدار در خصوص 
توســعه همکاری دوکشــور در زمینه 
انــرژی و پروژه های مشــترک تبادل 
نظر شــد.هفته گذشته نیز وزیر نفت با 
برخی مقامات و مســئولین کشورهای 
همسایه در خصوص افزایش مبادالت 
و همچنین گسترش دیپلماسی انرژی 
به گفت و گو نشست. ۲۶ اردیبهشت ماه 
نیز  وزیر نفت در دیدار با وزیر مدیریت 
منطقه ای و زیرساخت های ارمنستان 
بر آمادگی شبکه گازی ایران برای آغاز 
سوآپ گاز از ترکمنستان و نیز افزایش 
صادرات گاز به این کشــور تأکید کرد.
وی گفت که مذاکرات برای سوآپ گاز 
از ترکمنســتان به ارمنســتان از خاک 
ایران آغاز شده است و به زودی با توجه 
بــه ظرفیت باالی شــبکه خطوط لوله 
گازی کشــور به نتایــج خوبی در این 
زمینه دســت خواهیم یافت.همچنین 
۲۹ اردیبهشــت مــاه، وزیر نفت ایران 
میزبان معاون نخســت وزیر جمهوری 
آذربایجــان بــود. وزیر نفــت و معاون 
نخســت وزیر جمهوری آذربایجان بر 
گســترش همکاری تهــران و باکو در 
بخش انــرژی تأکیــد کردند.افزایش 
مراجعه مقامات کشــورهای همسایه 
بــه ایــران در زمینه انــرژی حاکی از 
آن اســت که ایران توانســته در دولت 
سیزدهم، اعتماد از دست رفته خود در 
دولت گذشته در بازار انرژی را بازیابی 
کند. آغاز سوآپ گاز از ترکمنستان به 
جمهــوری آذربایجان که از زمســتان 
ســال گذشته از ســر گرفته شد، یکی 
از مهمتریــن نمادهــای موفقیــت 
دیپلماســی انرژی در دولت سیزدهم 

به شمار می رود.

 صادرات گاز روسیه 
به فنالند متوقف شد

گازپروم روســیه تأییــد کرد که عرضه 
انــرژی به فنالنــد را متوقــف خواهد 
کرد.شــرکت گاز فنالنــد اعالم کرد که 
درخواست های "گازپروم" را برای تغییر 
به تســویه حســاب ها به روبل روســیه 
نمی پذیــرد و بنابرایــن پرداخت هــا را 
بــه روبل یــا طبق مکانیســم پرداخت 
پیشــنهادی توسط شرکت روسی انجام 
نخواهــد داد.به همیــن دلیل گازپروم 
تصمیــم گرفته اســت قــرارداد تأمین 
گاز را به داوری ارجاع دهد.شــایان ذکر 
اســت که در پایان ماه مارس گذشــته، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه 
فرمانــی را امضــا کرد که بر اســاس آن 
سیســتم جدیدی برای پرداخت هزینه 
گاز روسیه توسط خریداران کشورهای 
غیردوست روسیه از جمله اتحادیه اروپا 
تعریف می شــود.بر اســاس این فرمان، 
شــرکت های اروپایــی از کشــورهای 
غیردوســت موظفند دو حساب در بانک 
گازپروم افتتاح کنند، حســاب اولی به 
یورو و دومی به روبل روسیه خواهد بود.

  بازار نفت چین 
توسط روسیه قبضه می شود

چین بی سر و صدا خرید نفت از روسیه 
را بــا قیمت ارزان تر افزایش داده و جای 
خالــی خریداران غربی که در واکنش به 
جنــگ در اوکراین، همکاری تجاری با 
مسکو را قطع کرده اند را پر کرده است.

این اقدام چین یک ماه پس از آن انجام 
مــی گیرد که این کشــور ابتدا به دلیل 
نگرانی از واکنشــها به حمایت علنی از 
روســیه و قرار گرفتن شــرکتهای نفتی 
دولتــی در معرض تحریم، خرید نفت از 
روســیه را کاهش داده بود.طبق برآورد 
شرکت تحقیقاتی ورتکسا، واردات نفت 
دریابرد از روسیه به چین به حدود 1.1 
میلیون بشــکه در روز در مه در مقایسه 
با ۷۵۰ هزار بشــکه در روز در ســه ماهه 
نخســت و ۸۰۰ هزار بشــکه در روز در 

سال ۲۰۲1 افزایش پیدا خواهد کرد.

کارشناس ارشد مدیریت منابع آب:

آیا صنعت خودرو به بحران 
آب دامن می  زند؟

به گفته یک کارشــناس شواهد موجود در 
اقتصاد ایران نشان می  دهد که بین توسعه 
صنعــت خودرو و افزایش دامنه بحران آب 
کشور یک رابطه مستقیم و نیرومند وجود 
دارد.داریوش مختاری ، با بیان اینکه تبیین 
رابطــه صنعت خودرو و بحران آب از نقطه 
آغاز تا پایان و بر روی یک محور پیوســته 
عبــارت از مصرف منابــع آب رودخانه  ها، 
آبخوان ها و پساب کالنشهرها برای صنایع 
آب  بَــر فــوالد، پدیــدآوری فرآورده  های 
صنایع آب بَــر، مصرف باالی فرآورده  های 
صنایــع آب  بَــر برای تولید ســالیانه چند 
میلیون دســتگاه خــودرو، تغییر کاربری 
اراضی شــهری و ســاخت معابر بزرگ در 
شهرها برای فراهم  کردن و مناسب  سازی 
کالنشهرها برای مصرف تولیدات خودرو و 
در ادامه توســعه صنایع پتروشیمی برای 
تامیــن اقــالم مصرفی ســوخت، روغن و 
الســتیک و قطعات مورد نیاز خودروهای 
خریداری شــده است، اظهار کرد:  ضریب 
فزاینده بعدی عبارت از تاثیر بهای تولیدات 
صنعت خودرو بر افزایش سبد بهای خرده 
 فروشــی کاالها است.وی افزود: با توجه به 
اینکــه نرخ تورم بر اســاس درصد افزایش 
بهای ســبد خرده  فروشــی کاالها از جمله 
تولیدات خودرو محاسبه می  شود، هرگونه 
قیمت دســتوری در تولیدات خودرو، یک 
افزایــش ناگهانی در تــورم پدید می  آورد. 
هنــوز ایــن رابطه با یک ضریب فزاینده در 
تشدید بحران آب همراه می  شود؛ به محض 
اینکه کالنشــهرها به طور بی  رویه توسعه 
پیدا می   کنند، تقاضا برای نصب انشــعابات 
اضافــی و غیرضروری و جابجایی منحنی 
تقاضا برای مصرف منابع آب شهری پدید 
می  آید.این کارشناس ارشد مدیریت منابع 
آب با بیان اینکه هرچند تبیین و کشــف 
دقیق این رابطه و هم افزایی بین توســعه 
صنعــت مصرفی خــودرو و افزایش دامنه 
بحــران آب، نیازمند ســنجش و ارزیابی 
کمــی از حجم مــواد اولیه مورد نیاز برای 
پدیدآوری تولیدات خودرو، حجم مصرف 
ســوخت، روغن و الســتیک و سایر اقالم 
مصرفی چند ده میلیون دســتگاه خودرو 
در حال ســفرهای درون شهری در کشور، 
برآورد شــمار خودروهای تک سرنشــین 
و روزانــه چنــد ده میلون ســفر اضافی در 
متن شــهرهای بزرگ کشور، تاثیر احتکار 
و انبارداری صنعت خودرو در افزایش قیمت 
خودرو و تاثیر فزاینده قیمت های دستوری 
خــودرو بر ســطح عمومــی قیمت های 
خرده فروشی )تورم قیمت ها( است، گفت: 
بر پایه اصول اقتصاد منابع، به محض رشد 
تورم در اقتصاد، گرایش به بهره  برداری از 
منابــع طبیعی افزایــش پیدا می  کند و به 
این ترتیــب صنعت خودرو افزون بر تاثیر 
مستقیم بر نابودی منابع آب، با تاثیرگذاری 
بر ظرف اقتصاد نیز، بحران آب را تشــدید 

می  کند. 

عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی :

صنایع بزرگ باید برای تولید 
برق سرمایه گذاری کنند

یک عضو هیات رئیســه مجلس شــورای 
اســالمی، تاکید کرد: نباید برق کسبه بازار 
که مصرف چندانی ندارند برای تامین برق 
یــک صنعت بزرگ که ســالیانه میلیاردها 
تومان سود دارد، قطع شود.حجت االسالم 
علیرضا ســلیمی ، با اشــاره به فرا رسیدن 
فصل گرما به ضرورت مدیریت خاموشــی 
ها تاکید و اظهار کرد: واقعیت این اســت 
که ما با کمبود برق مواجه هســتیم و یکی 
از دالیل اصلی آن نیز عدم سرمایه گذاری 
در حوزه تولید برق در طول چندین ســال 
گذشــته اســت. دولت قبل در این حوزه 
کم کاری داشــته اســت و در خصوص این 
ترک فعــل، ما منتظر گزارش قوه قضاییه 
هستیم. عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در ادامه تصریح کرد: برای مدیریت 
خاموشــی ها با توجه به کمبود برقی که با 
آن مواجه هســتیم چندین نکته باید مورد 
توجــه قرار گیرد؛ صنایع بزرگ نظیر فوالد 
باید خودشان در زمینه تولید برق سرمایه 
گذاری انجام دهند، این صنایع سود زیادی 
دارند که باید این صنایع را واداشت که در 
بازه زمانی معین برای تولید برق ســرمایه 
گذاری انجام دهند.نماینده مردم محالت 
در مجلس شــورای اسالمی، تصریح کرد: 
از ســوی دیگر بعضی از صنایع هستند که 
حســاس به شــمار می روند مانند صنعت 
آلومینیوم. در اســتان هایی که این صنایع 
وجــود دارند، وزارت نیــرو نباید برق این 
صنایع را جزو ســهمیه آن اســتان حساب 
کنــد تــا به دنبال تامین برق این صنعت با 

خاموشی در حوزه خانگی مواجه شویم. 

پس از روی کار آمدن دولت ســیزدهم صادرات 
نفت ایران جهش قابل توجهی پیدا کرد. به گفته 
ســیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در حال 
حاضر فروش نفت ایران در دولت سیزدهم دو برابر 
شــده اســت که عمده مقصد صادراتی آن نیز به 
کشور چین است.چندی پیش خبرگزاری رویترز 
با اســتناد به گزارش موسســه کپلر مدعی شد که 
صادرات نفت ایران به چین در ماه آوریل نســبت 
به سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ از ۸4۰ هزار بشکه 
به ۵۷۵ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است 
)معادل ۲۶۵ هزار بشکه( و نفت روسیه با افزایش 
1۶ درصدی جایگزین بخشی از نفت ایران در چین 
شده است.در ادامه موسسه تانکر ترکرز مدعی شد 
که خوِد ایران، نفت روسیه را به چین صادر می کند. 
طبق گزارش رســمی اوپک، تولید نفت ایران در 
ماه آوریل ۲.۵۶4 میلیون بشــکه بوده اســت که 
نسبت به سه ماهه نخست )1Q۲۲( ۳۶ هزار بشکه 
افزایش داشــته اســت.در این راستا برای بررسی 
تحوالت بازار نفت پس از تحریم روسیه و آرایش 
کشــورهای مختلف فریدون برکشلی مدیر گروه 

دفتر مطالعات انرژی وین توضیحاتی ارائه داد.

رد ادعای جایگزینی نفت روسیه با ایران در 
شرایط کمبود عرضه در بازار نفت

برکشلی گفت :  در کوتاه مدت، هر عرضه کننده ای 
که به بازار و مقصد مشخصی وارد می شود، تهدیدی 
را بــرای عرضه کننده قبلی ایجاد می کند. اما این 
تحلیل مربوط به شرایط اشباع بازار است. وقتی که 
عرضه در بازار بیش از تقاضا است، جنگ سهمیه ها 
بین عرضه کنندگان بدیهی است. در حقیقت وجود 
اوپک به عنوان، ســازمان مدیریت کننده و تنظیم 
بازار بر پایه مدیریت عرضه کار می کند.اما وقتی که 
تولیدکنندگان قادر به عرضه ســهمیه تخصیصی 
خود به بازار نیســتند، یعنی تمام تولیدکنندگان 
اوپک، اوپک پالس و غیراوپک همه تولید می کنند 
ولی باز هم تقاضا بیشــتر از عرضه است، بنابراین 
تولیدکننده ای جای فروشــنده دیگری را در بازار 

نمی گیرد. البته بازارهای مقصد جابه جا می شوند.
شرایط بازار جهانی مانند استخری است که از هر 
کجای آن آب بردارید، تغییری در سطح آب استخر 
درون آن مشاهده نمی شود. البته موضوع فرآورده 
نفتی فرق دارد. مصرف کنندگان فرآورده، بر روی 
فرآورده با ویژگی مشــخصی حساسیت دارند. در 
هفته هــای اخیر بحث بازار جهانی نفت، از اوپک 
تولیدکنندگان به ســمت ایجاد اوپک خریداران 

سوق پیدا کرده است.

احتمال پوشش خال نفت روسیه در بازار اروپا 
توسط عراق و عربستان 

آینده بازار جهانی نفت از آن آســیا و کشــورهای 
موســوم به جنوب اســت. وقتی صحبت از تغییر 
ژئواســتراتژی انــرژی می کنیــم، البتــه بحث 
کوتاه مدت نیســت. اما باالترین نرخ های رشــد 
تقاضای جهانی نفت در آســیا است. هندوستان، 
چین، کشورهای آ.سه.آن، بنگالدش و بقیه آسیا، 
موتور رشــد تقاضای جهانی هســتند.در واقع در 
آسیا رشد باالی اقتصادی و به تبع آن رشد باالی 
مصرف انواع انرژی و به ویژه نفت و گاز رخ خواهد 
داد. بنابراین، زمینه های بروز تغییرات در آرایش 

ژئوانرژی دنیا طی دهه گذشــته شکل گرفت، اما 
اینک با وقایع اوکراین جدی تر شــده اســت. بد 
نیست که در اینجا اشاره کنم که رهایی معامالت 
نفــت و فرآورده هــای نفتی از چنبره دالر هم که 
البته چند ســالی است شروع شده، حاال جدی تر 
شده است.روسیه برای نفت و گاز خود در خواست 
روبــل دارد. البتــه موضوع را خریداران نفت و گاز 
روســیه تحت بررســی قرار داده اند. بورس های 
بــزرگ دنیا عموما به دالر کار می کنند، لذا تغییر 
ســازوکار معامالتی، جنگ سرد مالی و ارزی دنیا 
را وارد فراینــد تازه ای خواهد کرد یا شــاید بهتر 
اســت بگوییم که ظرفیــت تاثیرگذاری بر روابط 
مالی و معامالتی بازار جهانی نفت خواهد داشت.
در ارتباط با جایگزینی خال ناشــی از دوری نفت 
روســیه از بازارهای اروپایی و احتمال جایگزینی 
نفت خام های عراق و عربستان، البته هر دو کشور 
فروشندگان مهمی در بازارهای چین و هند هستند 
و اگر روســیه به صورت تهاجمی و با تخفیف های 
باال وارد آســیا شــود، عراق و عربستان به سمت 
اروپــا، تمایل پیدا خواهند کرد، اما در یک فرایند 
زمانی شــاید ۶-۹ ماهه.پاالیشگاه ها باید شرایط 
خود را با نفت خام های تازه وارد وفق دهند. چین 

و هند بیشــتر نفت خام سنگین مصرف می کنند 
و صادرکننده فرآورده های مختلف هســتند. نفت 
خام های روســیه گریدهای متفاوتی دارند که با 
پاالیشــگاه های اروپا سازگار هستند.یک نفتکش 
از خارک یا بندرعباس تا نزدیک ترین بنادر چین، 
تقریبا 4۰ روز در راه است. بنادر ما با مدیترانه حدود 
یک هفته است. این روی هزینه حمل و نقل و بیمه 
تاثیر به ســزایی دارد.در حقیقت مقاصد صادراتی 
ما به لحاظ اقتصادی جنوب اروپا و مدیترانه است. 
البته از آنجا که رشد مصرف چین خیلی باال است 
و همچنیــن به دلیل اعمال تحریم ها، نفت ایران 
به ســمت چین متمایل شده است.بنابراین ایران 
می تواند در شــرایطی که تحریم ها رفع شود وارد 
بازارهای قبلی روســیه شــود. در حقیقت روسیه 
هم عمدتا به دلیل تحریم به ســمت شــرق آسیا 
کشــیده شــده اســت. لذا ایران به جای رقابت با 
روسیه می تواند به بازارهای مدیترانه نگاهی داشته 
باشــد. وی گفت:نفوذ اقتصادی ایران در ونزوئال 
و برخی کشــورهای آمریــکای التین خیلی زیاد 
اســت. ایران می توانــد در ۳ ماه به تولید پیش از 
تحریم ها برگردد اما ونزوئال بیش از یک سال وقت 
الزم دارد.ونزوئــال در آمریکا یک پاالیشــگاه یک 
میلیــون بشــکه ای دارد. بازار طبیعی ونزوئال هم 
آمریکا است. اما حاال همه کشورهای تحت تحریم 
به چین و هند هجوم آورده اند و همه هم تخفیف 
می دهند. عربستان در هندوستان و چین و آمریکا، 
ســهام پاالیشگاهی دارد. همین حاال شرکت های 
زیرمجموعه آرامکو عربســتان و ادناک امارات و 
ک.پی.ســی کویت دارند نفــت ارزان و تخفیفی 
روسیه را می خرند، در پاالیشگاه های خود فرآورده 
تولید و به کشورهای مختلف صادر می کنند.اما از 
حاال ایران باید به فکر کسب بازار فرآورده در اروپا 
باشــد..حفظ بازار ایران و دستیابی ایران به منابع 
مالی حاصل از فروش نفت در بازار موسوم به بازار 
خاکستری میسر است، اما هزینه هایی را نیز برای 
ایران دارد، اساسا معامالت نفت به روش های غیر 

متعارف موجب اتالف منابع است.

با آغاز فصل بهار شــاهد وزش باد شــدید و خیرش گرد و خاک 
در نقاط مختلف کشــور بوده ایم که بخشــی از این پدیده مربوط 
بــه فعالیــت کانون های داخلی گرد و غبار اســت. در این میان 
تخصیص حق آبه زیست محیطی و جاری شدن آب در تاالب ها 
نقــش مهمــی در جلوگیری از تبدیل آن ها به کانون های گرد و 
غبار را دارد اما به گفته یک عضو کارگروه آب و انرژی شــورای 
تشــکل های محیط زیست و منابع طبیعی، موضوع حق آبه های 
زیست محیطی در بسیاری از موارد هنوز جامه عمل نپوشیده و 
در حد حرف است.مســعود امیرزاده درباره رهاســازی آب پشت 
سدها و پرداخت حق آبه زیست محیطی در فصول مختلف اظهار 
کرد: شــرایط و زمان رهاســازی آب سدها برای هر سدی نسبت 

به هر آبریزی متفاوت اســت و نمی توان یک نســخه واحد برای 
 همــه ســدها پیچیــد که همه در یک فصل خاص و مشــخصی 

آزاد شوند.
وی با بیان اینکه ســدها عناصر تنظیم کننده آب هســتند و باید 
جریان آب را تنظیم کنند، افزود:  به عنوان کسی که منتقد شیوه 
مدیریت آبی در کشــور اســت، انتقاد اصلی این اســت که وقتی 
وزارت نیرو قدرت کنترل آب را به وسیله سد بر عهده می گیرد 
عمال نسبت به شرایط پرداخت حق آبه بدعهدی می کند بنابراین 
این یک امر کلی اســت و نمی توان گفت که با واگذاری آب در 
فصــل خاصــی این قضیه خاتمه می یابد.این عضو کارگروه آب و 
انرژی شــورای تشــکل های محیط زیست و منابع طبیعی تاکید 

کرد: آزادســازی آب موضوعی گســترده است. بعد از انتقاداتی 
که نســبت به مدیریت آب وارد شــد واژه حق آبه زیست محیطی 
جا افتاده اســت.وی افزود:طی ســال های گذشــته سه اولویت 
آبی شــرب،صنعت و کشــاورزی وجود داشت و هرکدام قدرت 
بیشــتری داشــتند و هزینه بیشــتری پرداخت می کردند به آن 
حق آبه بیشــتری هم اختصاص داده می شــد اما با گذشت زمان 
مســائل محیط زیســتی در کشــور جدی تر و مطالبات زیست 

محیطی بیشتر شد.
امیرزاده ادامه داد: با جدی تر شــدن مســائل زیســت محیطی 
موضوع حق آبه های زیست محیطی هم مطرح شد که در بسیاری 

از موارد هنوز جامه عمل نپوشیده است.

عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل های محیط زیست  اظهار کرد:

نحوه مدیریت آب عامل محرومیت تاالب ها از حق طبیعی خود

خبر  ویژه

مدیر عامل ساتبا خبر داد؛

کمبود 10 هزار مگاوات برق در تابستان امسال
مدیر عامل ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی برق)ســاتبا( گفت: پیش بینی 
می شــود حدود ۶۰۰ مــگاوات برق مورد نیاز 
کشــور از طریق واردات تأمین شــود.محمود 
کمانــی بــا بیان اینکه نیروگاه های انشــعابی 
در ســطح کشــور از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت، اظهار کرد: مشــکالتی که نیروگاه ها با 
ســوخت فســیلی دارد، نیروگاه های فعال با 
انرژی های خورشــیدی ندارد.وی با اشــاره به 
اینکه مشکل تامین سوخت، آلودگی و مصرف 
آب از مشــکالت نیروگاه های فسیلی است، به 
برنامه هــای دولت برای توســعه نیروگاه های 
خورشــیدی پرداخــت و افــزود: طــی چهار 
ســال دولت ســیزدهم برنامه توسعه 1۰ هزار 
مگاواتــی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر 
را در دســتور کار داریم.معاون وزیر نیرو اضافه 
کرد: با توجه به مجوزی که شورای اقتصاد صادر 
کرده، امسال ســرمایه گذاری برای راه اندازی 
4۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مناقصه 
گذاشــته شده اســت.وی عنوان کرد: تاکنون 
مرحله اول مناقصه انجام شــده اســت.کمانی 
همچنین در خصوص توســعه شــهرک های 
خورشــیدی گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که 
با مجموعه ســازمان شــهرک های صنعتی به 

امضا رســیده، ضمن اینکه داخل شــهرک ها 
فضاهایی بــرای این منظور اختصاص خواهد 
یافت، شــهرک های جدیدی نیز برای احداث 
نیروگاه های خورشــیدی راه اندازی می شود.
وی بیــان کرد: در حال حاضر فقط یک درصد 
برق مورد نیاز کشور از نیروگاه های خورشیدی 
تامین می شود که رقم پائینی است. امیدواریم 
با احــداث نیروگاه هــای تجدیدپذیر و تولید 
1۰ هزار مگاوات برق طی چهار ســال ســهم 
تجدیدپذیرهــا در تامیــن انرژی کشــور به 
1۰ درصــد افزایــش یابد.هر چند وزارت نیرو 
نســبت به ســال گذشــته برای عبور از پیک 
بــرق برنامه ریــزی کرده و قرار اســت ۵۰۰۰ 
مــگاوات برق به ظرفیت تولید کشــور اضافه 
شــود ولی پیش بینی می شود امسال در پیک 
مصــرف حدود 1۰ هزار مــگاوات کمبود برق 
داشته باشیم.وی ادامه داد: علی رغم اینکه 1۲ 
هــزار مگاوات نیروگاه های برق آبی در کشــور 
فعال اســت اما به دلیل کاهش نزوالت جوی 
امکان اســتفاده از توان این نیروگاه ها در تمام 
ایام ســال نیســت. از همین رو امسال وزارت 
نیرو تدبیری اندیشــیده که بر مبنای آن بتوان 
حداکثر اســتفاده از نیروگاه های برق آبی را در 

دوره پیک تابستان داشت.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعالم  کرد:

گاز از پارس جنوبی  افزایش 6 درصدی تولید 
در سال 1401

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره 
به اینکه تولید گاز از میدان مشترک پارس 
جنوبی امســال بــا افزایشــی 4۰ میلیون 
مترمکعبــی به ۷4۰ میلیون متر مکعب در 
روز می رسد، گفت: با افزایش تولید از فازهای 
11، 1۳ و 1۶، رشدی حدود ۶ درصدی در 
تولید گاز از این میدان در زمســتان امسال 

رقم می خورد.
محمد مشکین فام با بیان اینکه امسال تولید 
گاز از فاز 11 پارس جنوبی آغاز می شــود، 
افزود: زمســتان امســال روزانه 1۲ میلیون 
مترمکعــب گاز در فــاز 11 پــارس جنوبی 
تولیــد خواهد شــد.  وی بــه افزایش تولید 
گاز از فازهــای 1۶ و 1۳ پــارس جنوبی در 
ســال جاری خبر داد و گفــت: در مجموع 
تولید گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی 
4۰ میلیــون متر مکعب در روز افزایش پیدا 
می کند و تا زمستان امسال به ۷4۰ میلیون 
متر مکعب در روز خواهد رسید.مشکین فام 
ادامه داد: تعمیر خط لوله انتقال گاز فاز 1۶ 
پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رســید و 

اکنون در مدار تولید است. مدیرعامل شرکت 
نفــت و گاز پارس اضافه کرد: برای اطمینان 
از پایداری انتقال گاز در فاز 1۶ و جلوگیری 
از ایجاد مشکل برای تامین گاز در زمستان، 
یک خط لوله جدید به طور کامل در این فاز 
احداث می کنیم که اوایل زمستان وارد مدار 
می شود.مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
با اشــاره به اینکه یکی از ســکوهای فاز 1۳ 
اکنون تولید گاز ندارد، گفت: این ســکوی 
فاز 1۳ زمستان امسال به مدار تولید می آید. 
وی بــه افزایش تولیــد گاز از فازهای 1۶ و 
1۳ پارس جنوبی در سال جاری خبر داد و 
گفت: در مجموع تولید گاز از میدان مشترک 
پــارس جنوبی 4۰ میلیــون متر مکعب در 
روز افزایــش پیــدا می کند وی تصریح کرد: 
بخش باالدست پروژه جاسک توسط شرکت 
مهندسی و توسعه نفت در حال انجام است و 
تکمیل ترمینال آن نیز توســط شرکت نفت 
و گاز پارس پیگیری می شود.مشــکین فام 
تاکیــد کرد: با اقداماتــی که در حال انجام 

است، این پروژه امسال به پایان می رسد.
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55بانک و بیمه استاندار اردبیل ؛

حمایت از بانک توسعه تعاون از 
اولویت های کاری ماست

اســتاندار اردبیل در نشست با سرپرست بانک 
توســعه تعاون کشــور گفت : حمایت از بانک 
توسعه تعاون یکی از اولویت های اصلی و اساسی 
ما در راستای کمک به اشتغال آفرینی و اشتغال 

پایدار در استان است.
عاملی اســتاندار اردبیل با اشاره به میزان باالی 
بیکاری در این استان به حمایت بیش از پیش 

این بانک از طرح های اقتصادی تاکید کرد .
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران بخش خصوصی 
با دریافت تســهیالت ارزان می توانند با توسعه 
واحد های تولیدی و راه اندازی واحد های راکد 
، کمک شــایانی به رشــد و پیشرفت اقتصادی 
استان داشته باشند افزود :مقرر شده است مبلغ 
۵۰۰۰میلیارد ریال از سوی بانک توسعه تعاون 
از محل مصوبات ســفر ریاست جمهوری برای 
طــرح های اشــتغالزایی و تبصره های مربوط 
به صندوق توســعه ملی به اســتان های کمتر 
برخوردار از جمله اردبیل اختصاص داده شــود 
که انتظار می رود در اعطای این تســهیالت به 

فعالین اقتصادی استان تسریع شود .
استاندار اردبیل در ادامه ضمن تقدیر از عملکرد 
سال گذشته بانک توسعه تعاون استان اردبیل ، 
به کمک در تجهیز و جذب منابع این بانک قول 
مساعد داد و در این مورد یادآور شد : شناسایی 
و هدایت   تجمیع منابع موجود در ســطح این 
اســتان یک راهکار اساســی برای تلفیق منابع 
دولتی و خصوصی برای افزایش توان مالی بانک 

برای امکان تحقق این مهم خواهد بود.
شــیخ حسینی سرپرســت بانک توسعه تعاون 
نیز در این جلسه گفت : در پرداخت و پیگیری 
تســهیالت طرح های اشــتغالزایی و سرمایه 
گذاری معرفی شــده از ســوی اســتانداری و 
دســتگاه های اجرایی اردبیــل تمامی تالش 
معطوف این خواهد شدتا با استفاده از ظرفیت 
داخلــی و منابــع تبصــره ای و ســپرده ای در 
قالب تســهیالت اعتبــاری و تعهدات به طرح 
هــای اقتصادی دارای توجیهات فنی و مالی و 

اقتصادی ارائه خدمت نماید.
شــیخ حســینی تصریح کرد : تالش ما بر این 
اســت تا با تشــکیل کمیته های فنی نسبت به 
بررســی طرح های که موجب توسعه اقتصادی 
اســتان می شــود و از قابلیت و ظرفیت مناسب 
در جهــت کمک به تولید و اشــتغال برخوردار 

است گام های موثری برداریم .
وی بــا بیــان اینکــه بانک توســعه تعاون صد 
درصــد دولتی و تخصصی بخش تعاون اســت 
گفت : در اساس نامه این بانک امکان پرداخت 
تســهیالت به میزان ۷۰ درصد از سبد پرتفوی 
به بخش تعاون و ۳۰ درصد به بخش خصوصی 
پیش بینی شده است که از این ظرفیت قانونی 
برای اعطای تســهیالت و خدمات اعتباری به 
واحد های تولیدی و ســرمایه گذاری که منجر 
به اشــتغال پایدار در اســتان می شود برای این 

استان بهره گیری نمائیم نیز حمایت نمائیم.
سرپرســت بانک توســعه تعاون ضمن تقدیر 
از رویکــرد حمایتی و ایجــاد تعامل اثر بخش 
اســتاندار اردبیل با بانک توســعه تعاون گفت : 
انتظار داریم تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران 
بخش های مختلف اقتصادی که مورد حمایت 
ایــن بانک قرار گرفته اند منابع خود را به بانک 
توســعه تعاون بسپارند تا توانمندی مالی بانک 
افزایــش و در جهــت تقویت و حمایت بیش از 
پیش بنگاه های اقتصادی این اســتان معطوف 

شود .
در ادامه مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان 
اردبیل نیز گفت : مجموع تسهیالت و تعهدات 
اعطایی این بانک در سال 14۰۰ ، حدود ۶۷۰۰ 
میلیارد به تعداد ۵۸۵۰ فقره اســت که ۳۳۰۰ 
میلیارد آن در قالب تسهیالت و ۳4۰۰ میلیارد 
آن در قالب تعهدات ، اعم از صدور ضمانت نامه 

و یا صدور اسناد خزانه اسالمی بوده است .
کریمــی افزود : در راســتای عمل به مفاد بند 
)الف( تبصره )1۸( قانون بودجه ســال 14۰۰ ، 
جلســات مستمری به دستور مقام عالی استان 
برگزار شــده و هدف از این جلســات ، بررسی 
آخرین وضعیت پرداختی تسهیالت از این محل 
به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است که تا 
کنون مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال مصوب و به اجرای 

طرح ها پرداخت شده است .
وی در پایان خاطر نشان کرد : از محل اشتغال 
روســتایی و عشــایری نیز ۸۵۰ میلیارد ریال با 
اشتغال زایی 114۰ نفر مصوب و پرداخت شده 
اســت و از محل ماده ۵۶ برای پروژه پایاب سد 
ســبالن ۶۰۰ میلیارد ریال مصوب شــده است 
که ۳۵۰ میلیارد آن برای تکمیل حدود ۵/14 

کیلومتر آن پرداخت شده است .
گفتنی است در این جلسه سعید معادی معاون 
مدیــر عامل در امور اســتانها و بازار یابی بانک 
توســعه تعاون، شیخ حســینی سرپرست این 

بانک را همراهی کرد.

اخبار

بازنگری در برنامه ها با توجه به 
تحوالت دیجیتال ضروری است

امیرهوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک 
توســعه تعاون در اختتامیــه همایش تکریم و 
تعالی کارشناســان فناوری اطالعات مهم ترین 
پیــام این همایش را ضــرورت تغییر در برنامه 
و سیاســت ها، همســو با تحوالت پرشتاب در 

بانکداری دیجیتال دانست.
همایش دو روزه کارشناســان فناوری اطالعات 
و ارتباطات بانک توســعه تعاون با جمع بندی 
توســط امیرهوشــنگ عصارزاده عضو هیات 

مدیره به کار خود پایان داد.
عصــارزاده ضمن مــرور پیام های این همایش 
گفــت: اولیــن پیام ایــن گردهمایی ضرورت 
بازنگــری در سیاســت ها مبتــی بر تحوالت 

بانکداری دیجیتال هست.
وی بــا بیــان اینکــه باید این نــگاه را به همه 
ســطوح بانک منتقل کنیم گفت: اســتفاده از 
کارشناســان و متخصصان فناوری اطالعات در 
ســطوح مدیریتی، می تواند به عنوان پیام دوم 
این همایش باشــد. عصــارزاده در ادامه افزود: 
بایدخودتــان را بــاور کنید و نگاهــی فراتر از 
کارشناس فناوری بودن داشته باشید و محدود 
به آن نشــوید و می توان از این تفکر به عنوان 

سومین پیام همایش تکریم و تعالی یاد کرد.
عضو هیات مدیره افزود کارشناسان حوزه فناوری 
باید صرفا به رشته تخصصی خود اکتفا نکنند و با 
اشاره به پیچیدگی های سازمان های امروزی که 
نتیجه گرا هستند گفت: امروز برای پیشرفت یک 
سازمان، فراگیری علوم بین رشته ای مثل مدیریت 
ضروری است. عصارزاده در پایان با اشاره به روند 
رشــد حوزه فناوری در ســال های گذشته گفت: 
بانــک به نقطه اوج بهره وری از فناوری اطالعات 
رســیده اســت و باید قدر این فرصت را دانست. 
شایان ذکر است در همایش دو روزه کارشناسان 
فناوری اطالعات بانک توســعه تعاون نشســت 
های تخصصی با برخی از عناوین چون:بانکداری 
دیجیتال، بانکداری باز، بررسی پروژه ای اجرا شده 
در حوزه زیرساخت، نرم افزار، بانکداری الکترونیک 
و امنیت،بررسی نقش هوش مصنوعی در صنعت 

بانکداری برگزار گردید.

پرداخت 39 درصد تسهیالت شعبه یزد به شرکت های دانش بنیان
شعبه یزد بانک توسعه صادرات در سال 
14۰۰ رقمــی بیــش از ۸۲1 میلیارد 
تومــان تســهیالت پرداخت کرده که از 
این رقم ۳۲۶ میلیارد تومان )معادل ۳۹ 
درصد( آن به شــرکت های دانش بنیان 

پرداخت شده است.

ایــن بانک،در چند ســال اخیر اقدامات 
خوبی را در حوزه اعطای تســهیالت به 
شــرکت های دانش بنیــان با همکاری 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهوری، صندوق نوآوری و شــکوفایی 
و صندوق توسعه ملی آغاز کرده است.

بانک توســعه صادرات ایران در ســال 
14۰۰ در مجمــوع بیــش از یک هزار 
و ۲۰۰ میلیــارد تومــان تســهیالت به 
شــرکت های دانش بنیان پرداخت کرد 
و شــعبه یزد نیز با اعطای ۳۲۶ میلیارد 
تومان از این رقم به شــرکت های دانش 
بنیان ســهمی باال از این رقم را به خود 

اختصاص داد.
محمد بحرینی روز یکشــنبه کارشناس 
اعتبــارات شــعبه یــزد در گفت وگو با 
خبرنــگار اگزیم نیــوز اظهار داشــت: 
نیازهای مشــتریان دانــش بنیان تنها 

تســهیالت نیســت و برخــی از آنهــا 
خواســتار آن هستند که بانک آنها را به 
شــرکت های بزرگ تولیدی و صنعتی 
متصــل کند؛ برخــی دیگر نیز خواهان 
دریافت تسهیالت نیستند بلکه نیازهایی 
مانند ال ســی داخلی یا صدور ضمانت 

نامه دارند.

وی درباره نرخ ســود تسهیالت اعطایی 
به شــرکت های دانش بنیان نیز گفت: 
در صورتــی که شــرکت دانش بنیان از 
ســوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری معرفی شــده باشد و بانک از 
محل منابع ریالی صندوق توســعه ملی 
بــا نرخ 1۲ درصدی به آنها تســهیالت 

خواهد داد.
بــه گفته بحرینی، در صورتی که منابع 
سپرده ریالی صندوق توسعه ملی موجود 
نباشد یا باید منتظر بمانند یا اینکه بانک 
توســعه صادرات از محل منابع خود و با 
نرخ ســود 1۸ درصد به این شــرکت ها 

تسهیالت اعطا خواهد کرد.

حضور بانک توســعه صادرات در رویداد 
ریورس پیچ سنگ آهن مرکزی ایران

روز پنجشــنبه ۲۲ اردیبهشــت مــاه 
رویدادی با عنوان »ریورس پیچ ســنگ 
آهن مرکــزی ایران« در پارک پردیس 
تهران برگزار شــد و نمایندگانی از بانک 
توسعه صادرات نیز در آن حضور داشتند.

این رویداد با برنامه ریزی شــرکت سورنا 
و برای پاســخ به نیازهای شرکت سنگ 
آهن مرکزی ایران توســط شرکت های 

دانش بنیان برگزار شده بود.
در ایــن رویداد کارشناســان شــرکت 
ســنگ آهن مرکزی ایران نیازهای خود 
را مطرح کرده و سپس جلساتی دوجانبه 
با شــرکت های دانش بنیان داشــتند. 
نماینــدگان بانک توســعه صادرات نیز 
در جلســات برگزار شده آمادگی خود را 
بــرای تامین مالی، معرفی توانمندی ها، 
پرداخت تسهیالت، صدور ضمانت نامه 

و... اعالم کردند.
برخــی از شــرکت های دانش بنیان نیز 
برای افتتاح حســاب به شــعب تهران و 
دیگر شرکت ها نیز با توجه به استانی که 
در آن قرار داشتند، به شعب استان های 

دیگر معرفی شدند.

اخبار

چهلمین نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور با حضور 
مسئوالن بانک مرکزی و مدیران بانک ها برگزار شد.

در این نشســت که به میزبانی بانک مســکن برگزار شــد، دکتر 
محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن از تاکید رییس جمهوری 
بر اجرای تعهدات نظام بانکی در حوزه ســاخت مســکن در جلسه 
شورای عالی مسکن خبر داد و گفت: در این جلسه ریاست محترم 
جمهوری از سیستم بانکی کشور انتظارات بیشتری در خصوص 
روند فعالیت حوزه مســکن داشــت و تکالیفی را هم در این زمینه 
بــه وزرای محتــرم ابالغ کرد کــه در آینده نزدیک به نظام بانکی 

کشور اعالم خواهد شد.
شایان با اشاره به تاکید رییس جمهوری بر لزوم تحقق وعده ساخت 
4 میلیون مســکن طی 4 ســال در دولت ســیزدهم، خاطر نشان 

کرد: قای رییسی در این جلسه بر شتاب بیشتر در حوزه ساخت 
مسکن تاکید کرد و البته ابهاماتی در مباحث قانونی میان وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه 
وجود داشت که بنا شد این موارد نیز طی روزهای آینده حل شود.
در این نشست که به میزبانی بانک مسکن برگزار شد، محمدرضا 
فرزیــن مدیــر عامل بانک ملی ایران و رییس شــورای هماهنگی 
بانک هــا، ابوذر ســروش معاون نظارتــی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رییس 
شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، علیرضا 
قیطاســی دبیر شورای هماهنگی بانک ها، محمدرضا جمشیدی 
دبیــر کانــون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی و جمعی از 

مدیران عامل نظام بانکی کشور حضور داشتند.

مدیر عامل بانک مسکن خبر داد:

کید رییس جمهوری بر اجرای تعهدات نظام بانکی در حوزه ساخت مسکن تا

خبر  ویژه

گهی فقدان سند مالکیت آ
ــلطانعلی آب  ــای س ــک آق ــش وکالی وراث مال ــن آب بخ ــای محس ــق و آق ــا پورصدی ــم روءی خان
بخــش فرزنــد رحمــن مالــک ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان به پــالک ثبتــی 575 فرعــی از 994 
اصلــی مجــزی شــده از 1۸7 فرعــی از اصلــی مذکــور مذکــور قطعــه ســوم تفکیکــی بــه مســاحت 
۸3/16 مترمربــع واقــع در طبقــه دوم غربــی واقــع در غازیــان بخــش ۸ گیــالن طبــق وکالتنامــه 
هــای شــماره 43653 مورخــه 1401/01/16  دفترخانــه 139 بندرانزلــی و شــماره 19926 مورخــه 
1401/01/17 دفترخانــه 1۸6 بندرانزلــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه شــهود مصــدق کــه تحــت 
شــماره 14754 مورخــه 1401/01/29 دفترخانــه شــماره 139 بندرانزلــی مــورد تائیــد و گواهــی 
رســیده اســت مدعــی گردیــده ســند مالکیــت ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان بــه پــالک ثبتــی 
575 فرعــی از 994 اصلــی مجــزی شــده از 1۸7 فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه ســوم تفکیکــی 
بــه مســاحت ۸3/16 مترمربــع واقــع در غازیــان بخــش ۸ گیــالن تحــت ســند مالکیــت تــک برگــی 
بــه شــماره 050120 ســری الــف ســال 99 بــا شــماره دفترالکترونیکــی 13992031۸002007641 
بنــام آقــای ســلطانعلی آب بخــش فرزنــد رحمــن صــادر و تســلیم گردیــده اســت و حالیــه بعلــت 
جابجایــی مــدارک مفقــود گردیــده و درخواســت صدورســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره 
نمــوده اســت لــذا مراتــب بــا اســتفاده از مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت کــه در یــک نوبــت 
بــه تاریــخ ذیــل آگهــی مــی شــود و چنانچــه هرکســی مدعــی انجــام معاملــه با ســند فوق یــا وجود 
ســند نــزد خــود یــا دیگــری باشــد اعتــراض خــود را کتبــا ضــن ارائــه مــدارک الزم بــه ایــن اداره 
تســلیم و رســید اخــذ نمایــد بدیهــی اســت در غیراینصــورت پــس از اتمــام مراحــل قانونــی ســند 

مالکیــت المثنــی پــالک فــوق بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد. 
ک بندرانزلی- عباس نوروزی رئیس ثبت اسناد و امال

گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1400 حوزه ثبتی ناحیه یک رشت آ
بــه اســتناد مــاده 12 قانــون ثبــت ومــاده 59 آئیــن نامــه قانــون ثبــت امالکــی کــه در ســه ماهــه 
چهــارم ســال 1400 ) دی-بهمن-اســفند( در حــوزه ثبتــی ناحیــه یــک رشــت قبــول تقاضــای ثبــت 
گردیــده اســت و منجــر بــه تنظیــم اظهارنامــه شــده اســت جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل 
ــری در  ــادری چکوس ــری ق ــم کب ــام خان ــه ن ــالک 4۸0/1 ب ــت: 1-پ ــش دو رش ــردد: بخ ــی گ ــی م آگه
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بمســاحت 123/۸3 مترمربــع واقــع در کــوی خمیــران کیــاب 
ــذا کســانی کــه بــه  خیابــان الکانــی صنــدوق عدالــت بــن بســت میرعســگری بخــش دو رشــت. ل
امــالک فــوق االشــاره اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی 
لغایــت 90 روز اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک رشــت ناحیــه 1 تســلیم و رســید 
ــا مطابــق دســتور مــاده 17 قانــون ثبــت چنانچــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر  اخــذ نماینــد ضمن
قبــال اقامــه دعــوی شــده یــا در جریــان رســیدگی مــی باشــد طــرف دعــوی مــی بایســت ظــرف 90 
روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی گواهــی الزم از دادگاه مربوطــه مشــعر بــر دعــوی اخــذ و بــه ایــن 
اداره تســلیم نماینــد در غیراینصــورت حــق آنــان ســاقط خواهــد شــد و همچنیــن بــا توجــه بــه 
مــاده ۸6 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض مــی بایســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــا اخــذ رســید مراجعــه بــه محاکــم ذیصــالح قضایــی دادخواســت 
الزم تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک ناحیــه یــک 
رشــت تســلیم کــه در غیراینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی تواننــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت وارائــه نماینــد و اداره نیــز بدون 
توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد نمــود و همچنیــن اعتــراض بــه 
حــدودو حقــوق ارتفاقــی طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف 30 روز از تاریــخ تحدیــد حــدود پذیرفتــه 
ــخ انتشــار نوبــت دوم :1401/03/01  ــخ انتشــار نوبــت اول : 1401/02/01 تاری خواهــد شــد. تاری
ک ناحیه یک رشت اداره ثبت اسناد وامال

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب 1390/09/20 و برابــر رای شــماره 140160306013000131  مــورخ 1401/01/27 هیــات 
اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالکانــه 
زنــد رمضــان در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه و محوطــه متصــل  و بالمعــارض متقاضــی خانــم علیــا گلبــاف فر
ــی  ــی عل ــع در اراض ــی واق ــی از 1- اصل ــماره 4003 فرع ــالک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 25/15 مت ــه مس ــه آن ب ب
آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای علــی نــژاد عبدالــه مالــک 
ز گردیــده اســت لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  رســمی محــر
ــه  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصل
15 روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی / کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق 
تــا در صورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل 
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت 
بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت 
محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و 
در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
ــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور  ــد اداره ثبــت مب دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکن

ر بــه دادگاه نیســت .  ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/3/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/17 
سید ضیاء الدین مهدوی شهری 
گناباد  ک  رئیس ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت  آ
نظــر بــه اینکــه آقــای محمــود درخشــانی برابــر وکالتنامــه شــماره ۸0312 مــورخ 1401/02/01 
ــا  ــه 1401/2/07 ب ــماره 1473 مورخ ــه ش ــت وارده ب ــی درخواس ــم ط ــاط کری ــه 12 رب دفترخان
تســلیم 2 بــرگ استشــهادیه مصــدق دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 12 ربــاط کریــم بــا 
اعــالم اینکــه اســناد مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 200 / دویســت 
متــر مربــع بــه شــماره پــالک 7341 فرعــی از 161 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 7100 فرعــی 
از اصلــی مذکــور واقــع در بــازارک حــوزه ثبتــی ربــاط کریــم ذیــل ثبــت 94112 صفحــه 106 دفتــر 
ــادر و  ــت و ص ــت ثب ــی ثب ــن فتح ــام رامی ــف 79 بن ــریال 292۸52 ال ــماره س ــه ش ــد 31۸ ب جل
تســلیم گردیــده اســت ســپس تمامــی مــورد ثبــت برابــر ســند قطعــی شــماره 25۸97 تاریــخ 
زنــد محمــود منتقــل  13۸7/02/11 دفترخانــه 497 تهــران بــه خانــم شــهره درخشــانی فر
گردیــده کــه وکیــل مالــک طــی درخواســت وارده فــوق اعــالم نمــوده کــه ســند مالکیــت بــا 
مشــخصات صــدر الذکــر بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی پــالک مذکــور را نمــوده اســت لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 120 آییــن نامــه اصالحــی 
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی می شــود تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی انجــام 
معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
انتشــار بــه مــدت 10 روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت بــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره مراجعــه و رســید دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت 
اداره ثبــت وفــق مقــررات اقــدام خواهــد نمــود و اعتــراض ایشــان فقــط در مراجــع قضایــی 

قابــل رســیدگی خواهــد بــود.
کریم بابک احمدی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط 

بــرگ ســبز پرایــد ســفید رنــگ مــدل 13۸3 به شــماره پــالک 42-159 و 
 S14122۸3224516 31 و شماره موتور 00705734 و شماره شاسی
بــه نــام محمــد دنیــا گــرد بــه شــماره ملــی 092031۸363 مفقــود و از 

درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. 

روابط عمومی آینه تمام  نمای سازمان است

مدیر عامل بانک دی در نشســت همکاران و همیاران روابط عمومی بر شــفافیت و داشــتن نگاه 
تخصصی در فعالیت های روابط عمومی بانک تأکید کرد.

علیرضا قیطاســی، مدیرعامل، در نشســتی که به مناســبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
باحضور رییس و اعضای هیات مدیره ؛تعدادی از معاونین مدیرعامل ؛مدیران امور و روسای ادارات 
مرکزی و همیاران روابط عمومی به صورت حضوری و برخط برگزار شد گفت:روابط عمومی آینه 
تمام نمای ســازمان اســت و مهمترین انتظار مدیران از روابط عمومی انعکاس انتظارات مشتریان 

و کارکنان به مدیران و بلعکس انتقال دیدگاه های مدیریت به بدنه سازمان و ذینفعان است.
وی افزود: از همیاران روابط عمومی، به عنوان مهمترین حلقه اتصال شعب به ستاد، انتظار می رود 
مشکالت شعب و دغدغه های همکاران و مشتریان را به مدیران ارشد منتقل کنند تا در کوتاه ترین 
زمان برای حل مسائل راه حل اندیشیده شود. مدیر عامل بانک دی صداقت و شفافیت را از اصول 
کاری روابط عمومی برشمرد و تصریح کرد:همیاران شعب و همکاران این واحد باید با روشنگری 
ضمن رفع ابهامات، مانع از خلق شــایعات و اخبار کذب شــوند. قیطاســی افزود: در ماه های اخیر 
با ابالغ برنامه عملیاتی ســال 14۰1 و اتخاذ رویکردهایی برای صرفه جویی در هزینه ها، جذب 
منابع ارزان قیمت و حرکت به ســمت ســودآوری، شــاهد تغییرات اساســی در عملیات بانکی و 
شیوه نگاه به مسائل و مشکالت هستیم. وی همچنین توجه ویژه به آموزش کارکنان را از دیگر 
رویکردهای مدیریت بانک دی در تســریع دســتیابی به اهداف دانســت. مدیرعامل بانک دی در 
پایان ضمن تاکید بر تکریم خانواده معزز شــهدا و ایثارگران به عنوان ســرمایه های اصلی بانک 
خاطرنشــان کرد: مشــتری مداری و تبلیغات از ارکان اساســی موفقیت در جذب منابع است که 
امیدواریم تمامی همکاران به آن توجه ویژه داشته باشند. همچنین در این نشست سید محمود 
احمــدی، رییس هیئــت مدیره بانک، روز روابط عمومــی را به تمامی فعاالن این عرصه تبریک 
گفت و اظهار کرد:روابط عمومی ها ایفاگر نقش ظریف و خطیر برقراری تعادل در ارتباط میان 
سازمان و ذینفعان درونی و بیرونی است که اگر این مهم به درستی صورت پذیرد، ارزش آفرینی 
محقق می شــود. در ادامه امیر عباس هاشــمی نژاد، نایب رییس هیئت مدیره، با اشــاره به نقش 
روابــط عمومــی به عنوان بازوی مدیریتی ســازمان گفت: در مــوارد مرتبط با نارضایتی و گالیه 
مشتری از عملکرد شعب، پیش از هر حوزه دیگر روابط عمومی ها باید ملجأ و شنونده مسائل و 
دغدغه های مشــتریان باشــند. وی افزود: اگر روابط عمومی بتواند با بازتعریف خود حلقه واسط 
میان مشــتریان و مدیران ارشــد شــود و درخواست های مشتری را به مدیران ارشد منتقل کند، 

موفقیت سازمان دوچندان می شود.
در این نشســت که همیاران روابط عمومی در شــعب تهران به صورت حضوری و همیاران روابط 
عمومی در شــعب اســتان ها به صورت مجازی حضور داشــتند، تعدادی از همیاران روابط عمومی 
دغدغه ها و مســائل خود را بیان کردند و مدیران ارشــد بانک به ارائه پاســخ و راهکار برای رفع این 

دغدغه ها پرداختند.
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کرد؛ کید  آستان قدس رضوی تأ تولیت 

لزوم توجه به معرفت افزایی در برنامه های جشن های دهه کرامت
مشهد / سمیرا رحمتی

حجت االســالم والمســلمین احمد 
مروی در جلســه ستاد مناسبت های 
ویژه آستان قدس رضوی که با موضوع 
ویژه برنامه های دهه کرامت رضوی در 
حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شــد، با 
تأکید بر اینکه بیانیه مأموریت آستان 
قــدس در ایام دهه کرامت باید تدوین 
شــود، اظهار کرد: این بیانیه باید تهیه 
شــود تا اهداف آســتان قدس در این 
دهه به طور روشن مشخص و بر اساس 
آن برنامه ریزی ها انجام شــود.وی دهه 
کرامت را دهه فجر آستان قدس رضوی 
خواند و گفت: دهه کرامت اوج فعالیت 
آســتان قدس رضوی و همچون دهه 
فجر برای انقالب اســالمی اســت، لذا 
یکی از امور مهم در برنامه های این دهه 
باید معرفی سیره زندگی امام رضا)ع( و 
تبیین جایگاه امامت و والیت به عنوان 
امتداد غدیر باشد.تولیت آستان قدس 
رضوی با بیــان اینکه برنامه های دهه 

کرامــت باید در راســتای تقویت بنیه 
دینــی و ترویج معارف اهل بیت)ع( در 
جامعه باشد، تصریح کرد: دهه کرامت 

فرصتــی برای معرفت افزایی اســت و 
توجه به مسائل معرفتی و عمق بخشی 
به مسائل دینی به ویژه جایگاه امامت 

و والیــت در ویژه برنامه های این دهه 
ضروریست.حجت االسالم والمسلمین 
مروی همچنین پیشــنهاد تشــکیل 

دبیرخانــه مرکــزی دهه کرامت را در 
آســتان قدس داد و گفت: برنامه های 
این دهه باید تأثیرگذار و همراه با ابتکار، 
خالقیت و نوآوری باشــد، لذا دبیرخانه 
مرکــزی دهه کرامت با شــعبه هایی 
در بخش های مختلف آســتان قدس 
کــه در برگزاری جشــن های این دهه 
درگیر هســتند، باید تشــکیل شــود 
تــا برنامه ریزی هــا بــرای برگزاری 
برنامه هــای آن در طول ســال انجام 
پذیرد.توجــه بــه موضوعات همچون 
شــعرآئینی و استفاده از ظرفیت  خوب 
مشــهد در حوزه ســخنران و وعظ در 
برنامه هــای حرم مطهر بــه ویژه ایام 
دهه کرامــت از دیگر تأکیدات تولیت 
آســتان قــدس رضــوی بود.گفتنی 
اســت، در ابتدای ایــن دیدار مدیران 
بخش های مختلف فرهنگی و خدمت 
رسانی آستان قدس رضوی گزارشی از 
برنامه های مجموع متبوع خود در ایام 

دهه کرامت ارائه دادند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

ج خبر داد؛ مدیر منطقه 8 شهرداری کر

آغاز عملیات احداث پارک تندرستی 
در منطقه 8 کرج

البرز / فاطمه کیاحیرتی 
مدیر منطقه هشت شهرداری کرج از آغاز عملیات 
پارک تندرســتی به متراژ دو هزار و ۶۰۰ متر مربع 
واقع در ســه راه حسن آباد خبر داد.مهدی رشیدی 
اظهار کرد: در راستای توسعه فضاهای سبز شهری و 
احداث پارک های محله ای در سطح منطقه، عملیات 
احداث پارک تندرســتی محله ای واقع در ســه راه 
حســن آباد به متراژ دو هــزار و ۶۰۰ مترمربع آغاز 
شد.رشیدی با اشاره به عملیات اجرایی احداث این 
بوســتان محله ای عنوان کرد: محوطه سازی پیاده 
روها، فضاسازی فضای سبز و نصب ست تندرستی 
از اقداماتی اســت کــه در این پارک صورت خواهد 
گرفت.وی در ادامه گفت: یکی از اولویت های اصلی 
شهرداری توسعه کمی و کیفی امکانات بوستان های 
سطح شهر و ایجاد دسترسی رفاهی برای شهروندان 
به ویژه نقاط کم برخوردار است.این مسئول با اشاره 
به اینکه داشــتن محیطی سبز القا کننده طراوت و 
شــادابی است، گفت: با توجه به برنامه ریزی های به 
عمل آمده جهت ساماندهی، اصالح، حفظ و حراست 
فضاهای سبز سطح منطقه، طرح جدیدی در دست 
اجرا اســت. مدیر منطقه هشت کرج توضیح داد: با 
بهره برداری از این پارک ها، شــاهد افزایش نشــاط 
اجتماعــی، ارتقای زیبایی بصری شــهر و افزایش 

رضایت شهروندان از مدیریت شهر خواهیم بود.

فرمانده سپاه عاشورا:

 رسالت سپاه مطالبه گری از قوای 
سه گانه در مسائل مردم است

آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: فرمانده سپاه 
عاشــورا با بیان اینکه، رســالت سپاه در کنار تأمین 
امنیت، مطالبه گری از قوای ســه گانه در مســائل 
مردم است، گفت: از رسانه ها انتظار داریم در مقابل 
هجمه شــدید رســانه های خارجی و مقابل خط 
تحریف حقایق ایستادگی کنند.سردار سرتیپ دوم 
پاسدار اصغر عباسقلیزاده در مراسم تودیع و معارفه 
رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان شرقی افزود: 
در هیچیک از قراردادهای قبل از انقالب، منافع ایران 
تأمین نشــده است و انقالب اسالمی برای ما آزادی 
و اســتقالل به ارمغان آورد.وی به موضوع مذاکرات 
هســته ای اشــاره کرده و افزود: در مذاکرات برجام، 
هدف مسائل هسته ای بود اما بعداً مسائل موشکی و 
حقوق بشر را مطرح کردند، این قلدری و زورگویی 
اســت.وی با بیان اینکه حقوق بشــر مدنظر آمریکا 
و غرب، بی بند و باری و دســت کشــیدن از اخالق 
و دیانت اســت؛ گفت: بزرگترین دستاورد مذاکرات 
هســته ای این بود که ثابت شد آمریکا قابل اعتماد 
نیســت و ادعای حل مشــکالت با مذاکره با آمریکا 
صحیح نیست.فرمانده سپاه عاشورا خاطر نشان کرد: 
جمهوری اســالمی ایران به تعهدات خود در برجام 
عمل کرد، تحریم ها نه تنها رفع نشد بلکه شدیدتر 
شــد.وی با اشــاره به نقش برجسته سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در یاری رســاندن به مردم گفت: 
رسالت سپاه در کنار تأمین امنیت، مطالبه گری از 
قوای سه گانه در مسائل مردم است. سپاه هیچ گاه 
برای خود کار نکرده و کنار مردم بوده و خواهد ماند.

سردار عباسقلیزاده ضمن تاکید بر خدمات رسانی 
سپاه به مردم و اقشار آسیب پذیر ادامه داد: امسال 
سپاه، ساخت ۳۰۰۰ مسکن ملی و آبرسانی به مناطق 
محروم استان را در برنامه دارد.وی در مورد حمایت 
های سپاه از حوزه ورزش در استان نیز گفت: سپاه 
بدلیل پتانســیل خود و با هدف حمایت از جوانان، 
در ســال های نه چندان دور تیم های ورزشــی فجر 
و مقاومــت را راه انــدازی کرد و چند ســال نیز تیم 
فوتبال تراکتورسازی تبریز را مدیریت کرد. سپس 
بدلیل مسائلی، این باشگاه به طور قانونی به بخش 
خصوصی واگذار شــد و اکنون سپاه هیچ نقشی در 
مدیریت این تیم ندارد.فرمانده سپاه عاشورا به طرح 
اصالح یارانه ها نیز پرداخته و گفت: سپاه در اجرای 
توزیــع عادالنه یارانه ها بــه دولت کمک می کند و 
حامی مردم است تا بر مشکالت آنها غلبه شود.وی 
به اقدامات سپاه عاشورا در استان برای اجرای صحیح 
طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرده و افزود: در ۵ روز 
اخیر در استان بیش از ۶۳ تن روغن خوراکی، بیش 
از ۶۰ تن ماکارونی، ۷ تن آرد، 4 تن تخم مرغ، ۵ تن 
حبوبات و.... توسط اطالعات سپاه عاشورا کشف شده 
و جهت توزیع بین مردم به سازمان تعزیرات واگذار 
شده است.سردار عباسقلیزاده به نقش برجسته سپاه 
عاشــورا در مقابله با همه گیری کرونا اشــاره کرده 
و گفت: ســپاه و بســیج در امر واکسیناسیون کرونا 
بطور جدی وارد میدان شــد و امروز شاهد هستیم 
فوتی های کشور به کمتر از ۲۰ نفر رسیده، اما کشور 
مدعی همچون آمریکا در مدیریت کرونا وامانده است.

وی به جایگاه برجسته رسانه ها در تنویر افکار عمومی 
تاکید کرده و گفت: از رسانه ها انتظار داریم در مقابل 
هجمه شدید رسانه های خارجی و مقابل خط تحریف 
حقایق بایستند.فرمانده سپاه عاشورا در پایان گفت: 
تالش ما حمایت حداکثری از رســانه های اســتان 
است و به آزادی رسانه کاماًل معتقدیم.گفتنی است 
در این مراســم با حضور مدیران و اصحاب رســانه، 
رامین نظامی خواه مســئول ســابق سازمان بسیج 
آذربایجان شــرقی رسانه تکریم و جواد بیرام زاده به 

عنوان مسئول جدید این سازمان معرفی شد.

قهرمان وزنه برداری کشور:

 دعوت از آموزش و پرورش 
 در اولویت نمایشگاه 

ورزش و سالمت قرار گیرد
اصفهــان / گــروه اســتان هــا: قهرمــان 
وزنه برداری کشــور گفت:اســتعدادیابی و 
آشــنایی با ورزش ها در سنین پایین بسیار 
اهمیت دارد که این بســتر توسط نمایشگاه 
تخصصی ورزش فراهم شده و باید از آموزش 
و پرورش برای شــرکت در این نمایشــگاه 
دعــوت به عمل آید.مرتضی ســیف زاده با 
اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی ورزش 
و سالمت اظهار داشت: در گذشته امکانات 
و وســیله به میزان کافی وجود نداشــت اما 
امروزه بــا برگزاری نمایشــگاه ها می توان 
پیشــرفت و امکانات کشــور و حتی استان 
اصفهان را در حوزه ورزش و سالمت به دنیا 
و در ســطح کشــور مخابره کرد.وی افزود: 
جوانــان باید با این امکانات و تکنولوژی در 
راستای ورزش و سالمت آشنا شوند تا با این 
حوزه ارتباط بیشــتری پیدا کنند و بدانند 
چــه مزایایی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی 
دارد.قهرمــان وزنه بــرداری کشــور خاطر 
نشــان کرد: برگزاری نمایشــگاه به فعاالن 
حوزه ورزش و باشــگاه داران کمک می کند 
که وســایل جدیدی ورزشــی را بشناسند 
و بــرای تجهیزات بیشــتر از آنها خریداری 
کنند که این امر رشد اقتصادی همه جانبه 
خواهد داشت.وی با بیان اینکه ایجاد عالقه 
بــه ورزش در اولویــت جوانان و فعاالن قرار 
گیــردف گفــت: قبل از ورود به هر رشــته 
ورزشــی باید عالقه ایجاد شود تا ارزش های 
وجــودی و اخالقی در آنها نهادینه شــود و 
در آن مســیر برای کشورشان و یا شهرشان 
افتخار آفرینی کنند.سیف زاده خاطر نشان 
کرد: شناخت محصوالت اصل از فرع بسیار 
در ورزش مهم و اساسی است و مکمل های 
بدن ســازی تقلبی در بازار وجود دارد که نه 
تنها برای ورزشکاران ضرر دارد بلکه کمک 
چندانی به آنها برای پرورش اندام نمی کند 
و این نمایشــگاه برای شــناخت و تشخیص 
درســت از غلط بسیار موثر است.وی تاکید 
کــرد: دعــوت از آموزش و پرورش برای این 
نمایشگاه و آشــنایی و استعدادیابی بسیار 
حائز اهمیت است زیرا کودکان و نوجوانان در 
این سنین باید با ورزش آشنا و اموزش ببینند 

که این بستر با نمایشگاه محقق می شود.
 

 شهرستان نجف آباد 
در مسیر جریان خدمت؛ 

عملیات اجرایی پروژه احداث 
بلوار آیت ا... امینی نجف آباد 

سرعت گرفت
اصفهان / گروه اســتان ها: در مسیر جریان 
خدمت، پــروژه احداث بلوار آیت ا... امینی 
از جمله ۲۲ پروژه شــاخص عمرانی فعال و 
در دســت اقدام شــهرداری نجف آباد است 
کــه با ۷۰ درصد پیشــرفت با برنامه ریزی 
جدیــد عملیات اجرایی آن ســرعت گرفته 
است.عبدالرســول امامی شهردار نجف آباد 
گفــت از میان ۲۲ پروژه شــاخص فعال در 
سطح شهر نجف آباد بلوار آیت اهلل امینی یک 
رینگ شــمالی جنوبی است که کمربندی 
شمال را به کمربندی جنوبی متصل می کند 
و باعث تسهیل در دسترسی شهرک آزادگان 
به بافت مرکزی شهر می شود.شهردار نجف 
آباد ادامه داد قباًل اتصال شهرک آزادگان به 
بافت مرکزی از طریق خیابان آیت اهلل ایزدی 
و سپس بلوار بهشتی امیرآباد تامین می شد 
که باعث افزایش طول مسیر، افزایش مصرف 
سوخت، آلودگی هوا و مباحث ترافیکی می 
شد حال با توجه به اجرای بلوار آیت ا... امینی 
و اتصال آن به بلوار صیاد شیرازی در شهرک 
آزادگان، دسترســی به شــهرک آزادگان 
تســهیل می گردد.امامی افــزود با احداث 
ایــن بلوار زمان ســفر در حدود 1۰ دقیقه 
کاهش داشــته که حذف ایــن زمان باعث 
کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا 
و هزینه های فرصت می گردد.وی افزود این 
پروژه با طول مسیر 1۸۰۰ متر و عرض خط 
بدنه ۳۶ متر شمالی، دو باند سواره رو ۵/1۰ 
متــری، رفیوژ  4 متــری پیاده رو و جوی و 
جدول ۵ متری در هر طرف و دارای دو تقاطع 
چراغ دار می باشــد.امامی اظهار کرد اتصال 
رینگ های بلوارجمهوری و بلوار شریعتی از 
دیگر مزیتهای دسترســی و اتصال این بلوار 
است.ایشــان دسترسی خیابان های عطار و 
بلوک های ضلع غربی بلوار شــهید بهشتی 
به این بلوار که موجب کاهش زمان سفر در 
سفرهای شهری است را از مزیتهای احداث 
این بلوار دانست.شهردار نجف آباد در پایان 
گفــت این بلوار با مبلغ ۹۸۰ میلیارد ریال و 
حجم خاکبرداری ۶۰ هزار متر مکعب دارای 
طــول جدول گــذاری 11۰۰۰ متر طول و 
ســطح آســفالت 4۰ هزار متر مربع و طولی 
برابر با 1۸۰۰ متر در حال احداث اســت و 
مبلــغ نهایی جهت تکمیل این پروژه حدود 

1۷۰ میلیارد ریال است.

استانها 6

رئیس روابط عمومی اداره کل راهداری استان کرمانشاه اظهار کرد:
کرمانشاه  جمع آوری روزانه نخاله های ساختمانی بالتکلیف در حریم راه های استان 

کرمانشاه / گروه استان ها: رییس روابط عمومی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: ساماندهی و جمع آوری 
نخاله های ســاختمانی بالتکلیف و رها شــده در حریم قانونی راه ها 
بصورت روزمره در محورهای مواصالتی استان کرمانشاه انجام می شود. 
محمود باوندپور گفت: ساماندهی و جمع آوری نخاله های ساختمانی 
بالتکلیف و رها شده در حریم قانونی راه ها بصورت روزمره در محورهای 
مواصالتی اســتان کرمانشاه انجام می شود که تصاویر منتشر شده در 
فضای مجازی مربوط به ســال های گذشــته و حتی مربوط به استان 
های دیگر، غیراخالقی می باشد.وی در ادامه افزود: افرادی مغرضانه 
و بدون توجه به اخالق حرفه ای رسانه ای، اهتمام به انتشار تصاویری 
کرده اند که صحت  این تصایر کامال کذب می باشد و اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه با شناسایی این افراد و طرح 
شــکایت در محاکم قضایی اقدام خواهد کرد.باوندپور گفت: ما دائما” 
درحال رصد و پیگیری جمع آوری نخاله های ســاختمانی بالتکلیف 
هستیم، ولی متأسفانه خیلی از عوامل مسئول، رعایت نمی کنند یعنی 

بعد از تخریب ســاختمان های حوزه شــهری نخاله ها در حریم راه ها 
رها می شــود که این جمع آوری نخاله های ســاختمانی، ساماندهی و 
انتقــال بــه دیگر مکان های موجود ســالیانه برای راهداری کلی هدر 
رفــت اعتبــار و زمان را به همراه دارد.وی افزود: طبق قوانین موجود، 

شهرداری ها مکلف اند برای جمع آوری نخاله، مکانی را مشخص کنند 
و آن را به اســتحضار مردم و تشــکل هایی که مسئول این کار هستند 
برســانند و کمک کنند تا زباله ها، نخاله، ضایعات ســاختمانی و… به 
آن مکان منتقل شود.رییس روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه گفت: تخلیه نخاله های ساختمانی 
در ورودی های کالن شــهر کرمانشــاه، باعث از بین رفتن منظرآرایی 
راه ها شده است و درحال حاضر نیاز به عزم تمامی مسئولین استانی 
داریم تا بتوانیم تکلیف جمع آوری نخاله های ساختمانی را مشخص 
کنیم.باوندپور ضمن قدردانی از تالش ها و پیگیری رسانه های استان 
کرمانشــاه گفــت: باتوجه به بصیــرت و آگاهی الزم، نگذارید عده ای 
سودجو با هدف تخریب، تالش های راهداران"خدمتگزاران به مردم" 
به اهداف شخصی خود برسند. وی در پایان، از تمامی هموطنان عزیز 
خواســت گزارشات، انتقادات و پیشــنهادات خود را از طریق سامانه 
141پــل ارتباطــی اداره کل راهداری و حمل و نقل جا ه ای اســتان 

کرمانشاه در میان بگذارند.  

گلســتان / گروه اســتان ها: شهمرادی گفت: گلستان در زمینه 
مصرف اینترنت رتبه اول و در موبایل جزو ســه اســتان مطرح 
کشــور اســت.مدیر مخابرات منطقه گلستان افزود: ۹۵درصد 
روســتاهای اســتان دارای اینترنت پرسرعت هستند و ارتقای 
هــر دکل ارتباطــی از ۳G به 4G یک و نیم میلیارد تومان برای 
مخابرات هزینه دارد.وی گفت: بیش از ۵۸۰نقطه استان دارای 
ســایت یا همان دکل مخابراتی اســت شــهمرادی اظهار کرد: 
گرگان یکی از 1۰ شــهر انتخاب شــده شــبکه همراه اول برای 
توسعه باالتر و سرمایه گذاری بهتر در حوزه مخابرات و ارتباطات 
انتخاب شــده است.به گفته وی، ۶۸۰ روستا از 1۰۰۵روستای 

کددار اســتان از وای فای یا همان ADSL اســتفاده می کنند.
شــهمرادی افزود: توسعه FTTH، احداث۵۰ سایت همراه اول 
وارتقای تکنولوژی ارتباطات در 1۵۰ نقطه استان از مهمترین 
برنامه های مخابرات استان در سال14۰1است.مدیر مخابرات 
منطقه گلســتان با بیان اینکه مخابرات یک شــرکت خصوصی 
اســت نه دولتی ، تصریح کرد: مخابرات یک شــرکت خصوصی 
اســت و از بودجه های دولتی برخوردار نیســت اما ۷4 درصد از 
بودجه این شــرکت صرف پرداخت هزینه به پرســنل میشود و 
درصدد حل مشکالت همه پرسنل هستیم و امید داریم بتوانیم 

بهترین شرایط را برای آنان مهیا کنیم.

مدیر مخابرات منطقه گلستان: 

گلستان دارای اینترنت پرسرعت هستند 95 درصد روستاهای استان 

خبر  ویژه

دادستان مرکز خوزستان عنوان کرد؛

لزوم تسریع در تکمیل پل روگذر دانشگاه شهید چمران اهواز
خوزســتان / گروه اســتان ها: دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
خوزســتان خواســتار پیگیری شــهرداری اهواز در خصوص تکمیل 
پل روگذر دانشــگاه شــهید چمران اهواز شد.صادق جعفری چگنی 
گفت: یکی از وظایف دادسرا نظارت بر حقوق عامه و پیگیری مسائل 
شهروندان است که در این خصوص اقدامات متعددی انجام شده است.

وی تصریح کرد: یکی از این موضوعات، تکمیل پل روگذر دانشــگاه 
شــهید چمران اســت که با پیگیری های صورت گرفته، به شهرداری 
اهواز تاکید شد که در راستای رفاه حال شهروندان، ضمن تسریع در 

تکمیل این پل، در خصوص احداث مسیر کندرو جهت تردد وسایل 
نقلیــه در این محور اقدامات الزم انجام شــود.جعفری چگنی گفت: 
همچنیــن تاکید شــد در خصوص حفاری هــای غیرمجاز در منطقه 
گلســتان و لکه برداری از این خیابان ها، دســتورات مقتضی را صادر 
نمایند.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خوزستان تصریح کرد: 
این دادسرا با رسیدگی به مسائل و مشکالت شهروندان، نارضایتی های 
موجود را رصد کرده و با مســئوالنی که با ترک فعل قانونی، موجب 

تضعیف حقوق مردم می شوند، قاطعانمه برخورد می شود.

شهردار اهواز: 
تمام تالشمان در راستای بهبود شرایط زندگی شهروندان اهوازی است

خوزستان / گروه استان ها: رضا امینی شامگاه سه شنبه ۲۷ اردیبهشت در بازدید از سازمان عمران شهرداری 
اهواز اظهار کرد: کارخانه اسفالت در دو خط تولید آسفالت داشته اما متاسفانه به مدت 4 سال یکی از این 
خطوط به علت مســائل فنی از رده خارج شــده بود.وی افزود: ظرفیت تولید خط اصلی این ســازمان یکصد 
و ۶۰ تن در هر ساعت است این میزان بسته به درخواست شهرداری های مناطق و شهرهای اطراف اهواز 
می تواند متفاوت باشد.شهردار اهواز اضافه کرد: دومین خط تولید آسفالت نیز با تالش شبانه روزی واحد 
فنی سازمان عمران در حال راه اندازی است، این اتفاق سبب افزایش کیفیت و بهره وری بیشتر در تولید و 

اجرای عملیات آسفالت خواهد شد.وی تصریح کرد: سازمان عمران در سه ماه گذشته نزدیک به ۲۵ هزار 
تولید آسفالت تولید کرده و بیش از دویست و ۲۰ هزار متر مربع عملیات آسفالت به دو صورت لکه گیری 
و روکش آسفالت انجام شده است، با وضعیت آسفالت معابر اهواز به دنبال افزایش سرمایه گذاری در تولید 
آسفالت، خرید و مصالح هستیم تا با اجرای بیشتر عملیات آسفالت، رضایت مندی شهروندان شریف اهوازی 
کسب شود.امینی ادامه داد: این روزها به هرمحله ای که می رویم آسفالت اولویت اول ساکنین است، همه 

تالش ما در مدیریت شهری این است که شرایط بهتری را برای زندگی شهروندان اهوازی فراهم کنیم.
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یادداشت

هشدار نسبت به شیوع »آبله میمون« در جهان؛

کرونا نرفته» آبله میمون« آمد
  سارا فهیم / روزگار

آبله میمون یک بیماری مشــترک بین 
انسان و حیوان است که عمدتاً در مناطق 
جنگل هــای بارانی اســتوایی آفریقای 
مرکــزی و غربی رخ می دهد و گهگاه به 
مناطــق دیگر نیز منتقل می شــود. آبله 
میمــون معمــوالً از نظــر بالینی با تب، 
بثورات و غدد لنفاوِی متورم ظاهر شــده 
و ممکن اســت منجر به طیف وســیعی 
از عوارض پزشــکی شود.این بیماری با 
عالئمی بســیار شــبیه به عالئمی که در 
گذشــته در بیماران آبله دیده می شــد، 
ظهــور می کند، اگرچــه از نظر بالینی 
شــدت آن کمتر اســت. این ویروس که 
باعث ایجاد بثورات پوســتی و تاول می 
شــود به ندرت کشنده است و همانطور 
کــه گفته شــد پیش از ایــن در مرکز و 
غرب آفریقا دیده شده بود.اما طی هفته 
های اخیر مواردی از ابتال به این بیماری 
در کشــورهای اروپایی از جمله پرتغال و 
سوئد و کشورهای دیگر همچون ایاالت 
متحده، کانادا و اســترالیا مشاهده شده 
اســت. گفتنی است که یشتر مبتالیان 
که اخیرا به این بیماری دچار شــده اند 
سابقه ســفر به مناطقی که آبله میمون 
شایع بوده، نداشته اند.در این رابطه یک 
مقام ارشد بهداشت و درمان اروپا هشدار 
داده اســت که روند ابتال به ویروس نادر 
آبله میمون ممکن است در ماه های آتی 
با گســترش این ویروس در سراسر اروپا 
تسریع شود.هانس کلوگه، مدیر اروپایی 
سازمان جهانی بهداشت گفت: با ورود به 
فصل تابستان و آغاز برگزاری تجمعات، 
جشنواره ها و مهمانی های دسته جمعی، 

نگران تسریع انتقال آن هستم.

آبله میمون یک عفونت ویروسی نادر 
و شبیه به آبله انسان

دکتــر علیرضــا ناجی، رییــس مرکز 
تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشتی با اشاره 
به انتشــار اخباری مبنی بر شــیوع آبله 
میمون، اظهار کرد: در بریتانیا، پرتغال، 

اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی شیوع 
این بیماری گزارش شــده اســت.وی 
افزود: تاکنون ۶۸ مورد مرگ مشــکوک 
از جمله ۸ مورد در انگلستان، ۲۰ مورد 
در پرتغال، هفت مورد در اســپانیا، 1۳ 
مورد در کانادا و نیز یک مورد در ایاالت 
متحده گزارش شده است و نکته اینجا 
است که سرنخ هایی وجود ندارد که این 
افراد از کجا به ویروس آبله میمون مبتال 
شــده اند.به گفته وی، این نگرانی وجود 
دارد کــه ویروس ممکن اســت به طور 
وسیع و خاموش در جامعه و احتماال از 
طریق یک مســیر جدید انتقال منتشر 
شود.ناجی با اشاره به اینکه آبله میمون 
یک عفونت ویروسی نادر و شبیه به آبله 
انســان اســت، تاکید کرد: این بیماری 
اولین بار در سال 1۳۵۸ در میمون هایی 
کــه برای تحقیق نگهداری می شــدند 
کشف شد و اولین مورد آبله میمون نیز 
در انسان در سال 1۹۷۰ شناسایی شده 
اســت.وی با بیان اینکه در گذشته این 
بیمــاری معموال به غرب و مرکز آفریقا 
تعلــق داشــت، گفت: معمــوال موارد 
بیماری در ســایر مکان های جغرافیایی 

با سفر به آفریقا مرتبط بود.

آبله میمون چطور پخش می شود؟
وی با بیان این که آبله میمون می تواند 
از طریــق گاز گرفتن حیــوان آلوده، 
تمــاس با خــون، مایعات بدن یا زخم 
و ضایعات آن منتقل شــود، ادامه داد: 
تصور می شــود که توسط جوندگانی 
مانند موش و سنجاب نیز پخش شود.
وی افــزود: ممکــن اســت با خوردن 
گوشــت حیوان آلوده که به درســتی 
پخته نشــده اســت به ایــن بیماری 
مبتال شــوید به این شــکل که انتقال 
بین انســان ها بیشتر از طریق قطرات 
تنفســی بــزرگ صــورت می گیرد.
او تاکیــد کــرد: از آنجایی که قطرات 
تنفسی بزرگ نمی توانند فاصله زیادی 
را طــی کنند، تماس چهره به چهره و 
نزدیک و طوالنی مدت می تواند باعث 

انتقال این ویروس شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه ویروس آبله 
میمون می تواند از طریق مایعات بدن 
و تماس غیرمستقیم با مواد ضایعه وارد 
بدن شــود، خاطرنشان کرد: مقامات 
بهداشــتی هشدار داده اند که برخی از 
موارد عفونت می تواند از طریق تماس 

جنسی هم منتقل شود.

نشانه های ابتال به آبله میمون را 
بشناسید

وی به نشــانه های ابتال به این بیماری 
اشاره کرد و افزود: این بیماری در انسان 
باعث تب، بدن درد، بزرگ شــدن غدد 
لنفــاوی و در نهایت آبلــه یا تاول های 
دردناک پر از مایع روی صورت، دست ها 
و پاها می شــود.وی با اشــاره به اینکه 
طبق اعالم ســازمان جهانی بهداشــت 
دوره کمون )فاصله از عفونت تا شــروع 
عالیم( آبله میمون معموال از شــش تا 
1۳ روز است، اضافه کرد: حتی این دوره 
می تواند از ۵ تا ۲1 روز نیز ادامه داشته 
باشــد.وی با تاکید بر اینکه یکی از انواع 
ویروس آبله میمون می تواند کشــنده 
باشد، گفت: خوشــبختانه گونه ای که 
در حال حاضر در انگلســتان شیوع پیدا 
کرده مالیم است و مرگ و میری از آن 

گزارش نشده است.

درمان خاصی برای آبله میمون 
وجود ندارد

وی بــا بیان اینکه بیمــاری بین دو تا تا 
چهار هفته برطرف می شود، اظهار کرد: 
درحال حاضــر درمان خاصی برای آبله 

میمــون وجود نــدارد و بیماران باید در 
یک بیمارستان تخصصی بستری شوند 
تا عفونت گســترش نیافته و درمان های 
عالمتی انجام شــود.وی بــا بیان اینکه 
ویروس آبله میمون قابل کنترل اســت 
و می توان از شــیوع آن جلوگیری کرد، 
افزود: واکسن آبله سیدوفوویر و گلوبولین 
ایمنی واکســینیا می تواند از شیوع این 
بیماری پیشگیری کند. ناجی ادامه داد: 
مرکــز مبارزه با بیماری هــای آمریکا با 
توجــه به اطالعــات موجود درباره مزایا 
و خطرات واکسیناســیون آبله و استفاده 
از دارو برای پیشــگیری از مدیریت آبله 
میمون و ســایر عفونت های ارتوپاکس 

ویروس دستورالعمل هایی دارد.

آبله میمون خویشاوندی نزدیکی با 
ویروس ایجاد کننده آبله دارد

به گفته این اســتاد ویروس شناســی، 
اطالعات به دســت آمده از کشور آفریقا 
نشــان می دهد که واکسن آبله حداقل 
۸۵ درصد در پیشــگیری از آبله میمون 
اثربخشی دارد.او تاکید کرد: کارشناسان 
بر این باورند که واکسیناسیون پس از در 
معرض قرار گرفتن آبله میمونی ممکن 
اســت به پیشگیری از بیماری یا کاهش 
شــدت آن کمــک کند. ناجــی با بیان 
اینکه واکســن آبلــه در حال حاضر در 
دسترس عموم نیست، گفت: در صورت 
ادامه شــیوع بیشتر آبله میمون ممکن 
اســت دستورالعمل هایی تدوین شود تا 
مشــخص کنیم چه افــرادی را باید در 
برابر این ویروس واکسینه کنیم. وی در 
خاتمه تاکید کرد: مطالعات در گذشته 
حاکی از این مهم است که واکسن های 
آبلــه ای که در گذشــته تزریق شــده 
می توانــد تا ۸۵ درصــد از ابتال به آبله 
میمــون مصونیت ایجاد کند ولی نکته 
اینجا است که در حال حاضر با مررو زمان 
و نــوع ویروس جدید اینکه مصونیت به 
چه میزان اســت هنوز مشــخص نشده 
و این موضوع توســط محققان در حال 

آزمایش و بررسی است.

7جامعه
 با »عقل« عاشق شویم 

یا با »دل«؟
  دکتر محمد ابراهیم تکلو ، روانشناس

 اگر اســاس رابطه و ازدواج را بر روی 
عقل و منطق بنا کنیم، رابطه و ازدواج 
درستی شــکل خواهد گرفت، در دل 
عقل و منطق، جنبه احساس نیز وجود 
دارد. اگر عقل و منطق خوب کار کند 
به درســتی تشخیص می دهیم که  آیا 
این جنبه های احساسی که جذب آن 
شده ایم درست است و طرف مقابل به 
درد ما می خورد یا تصوراتمان نســبت 
به این عشــق اشتباه اســت.وقتی از 
کســی خوشــمان می آید حتما برای 
این احســاس دالیــل منطقی نظیر 
مهربــان یا دلســوز بودن طرف مقابل 
داریــم، تعــادل و تــوازن بین عقل و 
عشــق بســیار مهم اســت. اگر صرفا 
به یــک رابطه نگاه احساســی بدون 
در نظــر گرفتــن جنبه های عقالنی و 
منطقی داشــته باشیم ، قطعا ازدواج و 
رابطه ما با شکست مواجه خواهد شد. 
اگرچه شاید در اوایل رابطه، جنبه های 
احساســی جذاب به نظر برسند اما با 
گذشــت زمــان و فروکــش کــردن 
هیجانات، موضوعات دیگری برایمان 
در رابطه مهم می شــود. یادمان باشد 
که هیجانی عمل کردن در یک رابطه 
منجر به این می شود که رابطه با تنش 
و کشمکش مواجه شده و در نهایت نیز 
دچار زوال شود.از طرفی برای فردی که 
رشــد عقالنی و شناختی اش متناسب 
با رشــد عاطفی و احساسی اش شکل 
گرفته باشــد، هیچ تضادی بین عقل و 
احساس وجود نخواد داشت. اگر افراد 
بر روی رشــد عقالنی و شناختی خود 
کار کرده باشــند احساســات بر آنها  
غلبــه نکرده و با در نظر گرفتن عقل و 
منطق درگیر روابط احساسی و عاطفی 
می شوند. در این میان بعضا افراد بر روی 
قسمت های شناختی مغز کار نکرده اند 
و زمانــی هم که درگیر روابط عاطفی 
می شــوند عقل از صحنه انتخاب آنها 
خارج شده و تنها بر اساس احساسات 
تصمیم گیری می کنند. باید همزمان 
از عقل و احســاس استفاده کنیم و در 
نظر داشته باشیم که قطعا در دل نگاه 
عقالنی و منطقی نسبت به یک رابطه، 
احساس نیز وجود خواهد داشت.بعضا 
افــراد نمی تواننــد توازنی بین عقل و 
احســاس برقرار کننــد، تمام افراد در 
گام نخســت درگیر جنبه  احساسی و 
عاطفی یک رابطه می شــوند و به این 
نکته توجه ندارند که صرفا حســی را 
دریافــت کرده اند که مربوط به ظاهر 
و فیزیــک فرد اســت و ایــن برخورد 
اولیه بر اســاس سیســتم احساسی و 
عاطفی شــکل می گیرد.بــا این حال 
نبایــد فرامــوش کرد کــه وقتی وارد 
یک رابطه می شــویم، عالوه بر در نظر 
گرفتن احســاس باید از عقل و منطق 
نیز استفاده کنیم تا متوجه شویم طرف 
مقابل تا چه اندازه با ما تناســب دارد 
و بــا فردی که بــرای ازدواج انتخاب 
کرده ایــم چقدر حرف بــرای گفتن 
داریم؟. اینگونه در عین در نظر گرفتن 
جنبه های احساسی از عقل و منطق نیز 
اســتفاده می کنیم. در غیر این صورت 
اگر تنها بر اســاس احســاس رابطه  را 
پیش ببریم تفاوت های فاحش پس از 
ازدواج خود را نشان خواهند داد.وقتی 
تنها احســاس فرد درگیر طرف مقابل 
شــود، نگاه عقل گرایی فروکش کرده 
و چنین ازدواجی خیلی دوام نمی آورد.
در واقع ترکیبی از عقل و احساس برای 
داشــتن یک رابطه و ازدواج با کیفیت 
الزم و ســازنده خواهد بود و رابطه ای 
سالم است که هم عقل و هم احساس در 
آن وجود داشته باشد اما نباید فراموش 
کــرد که قطعا در دل نــگاه عقالنی و 
منطقی نسبت به یک رابطه، احساس 
نیز وجود خواهد داشت.همچنین  باید 
افراد مورد سنجش روانی قرار گیرند تا 
مشخص شود این افراد شرایط درگیر 
شدن در یک رابطه عاطفی را دارند یا 
خیر و اگر نیاز به روان درمانی یا توسعه 
مهــارت های فردی دارد، حتما قبل از 

ازدواج اقدامات الزم را انجام دهند.

یک سوم جمعیت ایران تا 1430 
سالمند می شود

اســتاد جمعیت شناســی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی با اشــاره بــه تحوالت جمعیتی 
در کشــور افزود: نرخ رشــد جمعیت برابر با 
۰.۸ درصد بوده و پیش بینی شــده اســت؛ 
این نرخ رشــد تا ســال 141۵ به حدود ۰.۳ 
درصد کاهش یابد. دلیل کاهش نرخ رشــد 
جمعیــت را نیــز می تــوان دو عامل تداوم 
باروری زیر ســطح جانشــینی و انباشتگی 
تدریجــی جمعیت در ســنین ســالمندی 
برشــمرد. محمود مشــفق افــزود: به طور 
کلی ســاختار سنی جمعیت در حال تغییر 
و تحول است؛ به این معنا که حجم جمعیت 
گروه هــای زیر 1۵ ســال رو به کاهش و در 
مقابل جمعیت میانسال و سالمند کشور در 
حال افزایش اســت. اکنون تعداد زیادی از 
جمعیت ایران در سن کار و فعالیت و نیروی 
ارزشمندی برای تحرک اقتصادی، اشتغال 
و تولید دانش بنیان محســوب می شــوند.

مشفق افزود: براساس سرشماری ها و نتایج 
گزارش هــای مراکز آمار نیــز 1۰ درصد از 
جمعیت کشــور، ۶۰ ســال به باال و ۶ درصد 
۶۵ ســاله و بیشــتر است؛ )براساس آخرین 
سرشماری سال 1۳۹۵( پیش بینی ها حاکی 
است که تا سال 14۳۰ جمعیت ۶۵ سال به 
بــاال در جامعــه ایران به حدود ۲۳ درصد از 
جمعیت کل کشــور رسیده و این یعنی یک 
ســوم جمعیت ایران تا سال 14۳۰ سالمند 
خواهد بود. استاد جمعیت شناسی دانشگاه 
عالمه طباطبایی با بیان اینکه براساس معیار 
درصد جمعیت ۶۵ ســاله و بیش تر، نزدیک 
بــه یک چهارم از جمعیت ایران در ســنین 
باالی ۶۵ ســال قرار خواهد گرفت، افزود: از 
منظر میزان باروری نیز اکنون میزان باروری 
کل کشــور زیر سطح جانشــینی است و با 
وجود تغییر جهت سیاســت های جمعیتی 
تغییر چشمگیری در نرخ زاد و ولد مشاهده 
نمی شــود. ادامه این وضعیت از یک طرف 
ســبب افزایش جمعیت ســالمند و از طرف 
دیگــر موجب کاهش ورودی های جمعیتی 
در سن کار شده و این مساله عدم تعادل در 
ســاختار جمعیتی کشور را به دنبال خواهد 

داشت. 

اعالم آخرین جزئیات از 
پوشش بیمه  ای بیماران نادر 

مدیرعامــل بنیــاد بیماری های نادر با بیان 
اینکــه داروهای بیمــاران نادر گران قیمت 
هســتند و این داروهای وارداتی باید تحت 
پوشــش بیمه قرار گیرند، افزود: وقتی دارو 
وارد کشــور می شود بیمه ها داروها را تحت 
پوشش قرار نمی دهند و همچنین تخصیص 
ارز برای واردات دارو با مشکالتی مواجه است 
به همین دلیل در اغلب مواقع با مشکل تامین 
دارو یا تاخیر واردات دارو مواجه می شــویم.

حمیدرضا ادارکی با بیان اینکه بیماران نادر 
تحت پوشــش بیمه قرار نداشتند و به نوعی 
پناهگاهی برای تامین هزینه ها نداشــتند، 
افزود: با رایزنی های صورت گرفته و تصویب 
ســند ملی بیماری های نادر با بیمه سالمت 
رایزنی انجام شد تا این بیماران تحت پوشش 
قرار گیرند. درحال حاضر مدارک ۲۷۰۰ نفر 
از بیماران نادر به بیمه ســالمت ارسال شده 
اســت  و بیمه ســالمت قول داده اســت که 
1۰۰ درصد هزینه های دارو و درمان بیماران 
نادر را پوشش دهد که امیدوارم این موضوع 
محقق شــود.ادارکی افزود: مجلس بودجه 
ایــن کار را تصویــب کرده اســت و بیماران 
نــادر در انتظار دریافــت پیامک و ثبت نام 
هستند. البته اطالعات برخی از بیماران در 
بنیاد بیماری های نادر تکمیل نیست و باید 
بــه مراجعــه به بنیاد مدارک خود را تکمیل 
کنند، لیســت این افراد تا آخر ماه جاری به 
4۵۰۰ نفر خواهد رسید و لیست آنها به بیمه 

ارسال می شود.

وزیر آموزش و پرورش:

مدارس کانکسی برای مدارس 
پر جمعیت قابل قبول نیست

وزیــر آمــوزش و پرورش گفت: جلســات 
متعــددی بیــن ۶ وزیر کابینــه دولت طی 
روزهای گذشــته برگزار و برای هفته آینده 
هم برگزار خواهد شــد و تالش می کنیم در 
مهلت قانونی، آیین نامه اجرایی رتبه بندی 
فرهنگیان را  ابالغ و در احکام معلمان لحاظ 
کنیم.یوسف نوری با بیان اینکه اجرای طرح 
رتبــه بنــدی پرداختی معلمان از تاریخ ۳1 
شــهریور ماه سال 14۰۰ خواهد بود، افزود: 
اجــرای طرح رتبه بنــدی به دغدغه اصلی 
فرهنگیان تبدیل شده است و طی ماه آینده 
به مرحله اجرایی خواهد رسید. وی با اشاره 
به مشــکالت آموزش و پرورش، اظهار کرد: 
مدارس کانکسی برای مدارس با تعداد دانش 
آموزان کم توجیه دارد، اما برای مدارس پر 
جمعیت قابل قبول نیست و باید برای جمع 

آوری آن اقدام کرد.

خبر ویژه

رئیس دانشــگاه آزاد اظهار کرد: ســال گذشته 
یــک افزایــش ۵۳ درصدی حقوق هیات علمی 
را داشــتیم اما ســاختار نظامات استخدامی به 
گونــه ای بــود که این حقوق فاصله ای با اعضای 
هیــات علمی دانشــگاه های دولتی داشــت.

محمدمهدی طهرانچی افزود: در جلســه دیروز 
هیات امنای دانشــگاه مصوب شــد که در سال 
14۰1 حقــوق اعضای هیات علمی یک افزایش 
1۵ درصدی در پایه خواهد داشت. همچنین یک 

افزایشــی در خوار و بار مسکن خواهیم داشت. 
همچنیــن عدد پایه در ســنوات اعضای هیات 
علمــی اصالح شــد چرا که پیــش از این باعث 
می شــد حقوق هیات علمی آزاد کمتر از هیات 
علمی دولتی باشــد.وی افزود: در جلسه دیروز 
مصوب شــد که عدد پایه ای در ســنوات اعضای 
هیات علمی دانشگاه آزاد ۳ برابر شود.وی خاطر 
نشان کرد: همچنین واحدهایی که کنشگر فعال 
باشند و زیان ده نباشند، از حق فوق العاده بهره 

مند خواهند شــد. تغییرات حقوق هیات علمی 
در احــکام خردادمــاه قابل مالحظه خواهد بود 
و اختالفــات دریافتــی با هیات دولتی نه تنها از 
بین خواهد رفت بلکه حقوق مناســبی خواهد 
بود.رئیس دانشــگاه آزاد افزود: اینکه القا بشود 
عضویت علمی در دانشــگاه یعنی حقوق کمتر 
دیگــر این طور نخواهد بود. همچنین فوق العاده 
جذب سرآمدی هیات علمی فعال شامل افزایش 

خواهد شد.

حقوق هیات علمی دانشگاه آزاد با دولتی برابر شد

اینفوگرافی 

اهدای عضو، 
اهدای زندگی

پیوند اعضا، فرآیندی 
پزشکی است که طی 

آن اندام یا عضوی سالم 
از بدن یک فرد زنده یا 
مرده یا فرد دچار مرگ 

مغزی برداشته شده و به 
بدن فردی بیمار دارای 
عضو معیوب پیوند زده 

می شود. 

منبع: ایمنا

کالس های  تصویب اعتبار برای برگزاری 
جبرانی در تابستان

ســخنگوی آموزش و پــرورش درباره 
برگزاری کالس های جبرانی برای دانش 
آموزان در ایام تابســتان افزود: در ستاد 
ملی مبارزه با کرونا با پیشنهادی که وزیر 
آموزش و پرورش درباره ضرورت جبران 
افــت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان 
مطرح کرد، موافقت شــد.صادق ستاری 
فرد افزود: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای برگزاری کالس های جبرانی 
دانش آموزان تصویب و به سازمان برنامه 
و بودجه ابالغ شــد تا نســبت به تامین 
این اعتبار با آموزش و پرورش همکاری 
کننــد.وی بــا بیان اینکــه فعالیت ها و 
کالس هــای جبرانی برای دانش آموزان 
در مقاطــع ابتدایی و متوســطه برگزار 
می شــود، گفت: این فعالیت ها در قالب 
برنامه های آموزشی، پرورشی و ورزشی 
دنبال می شود.وی افزود: امیدواریم پس 
از پایان ســال تحصیلی، در مدت زمان 
اجرای ایــن برنامه، بتوانیــم برگزاری 
کالس های جبرانی را برای همه مناطق 
پیــش بینی و اجرا کنیم.وی در پاســخ 
به ســوالی مبنی بــر همزمانی برگزاری 
کالس هــای جبرانی بــا فعالیت دانش 

آموزان در پایگاه های تابســتانی، گفت: 
برگــزاری کالس هــای جبرانی مکمل 
فعالیت پایگاه های تابســتانه اســت که 
بــرای دانش آموزان برنامه ریزی خواهد 
شــد.وی افزود: فعالیت های آموزشی، 
پرورشی و فراغتی و ورزشی در قالب یک 
کار مشــترک دنبال می شود.بر اساس 
این گزارش، مدارس و مراکز آموزشی از 
ابتدای اسفند ماه سال ۹۸ به دلیل شیوع 
ویروس کرونا در کشــور و حفظ سالمت 
فرزندان تعطیل شد و آموزش به صورت 
مجازی به صورت مجازی در بستر شبکه 
شــاد، مدرســه تلویزیونی و بسته های 
یادگیری تداوم یافت. در نهایت ســتاد 
ملی مبارزه با کرونا روز ششــم فروردین 
ماه 14۰1 اعالم کرد که تمامی مدارس 
مانند دوران پیش از کرونا باز شوند و به 
فعالیت خود ادامه دهند. بر اســاس این 
تصمیــم آموزش حضوری در مدارس از 
روز 14 فروردین ماه از سرگرفته شد، اما 
در این میان به دلیل جبران افت تحصیلی 
دانــش آموزان در زمان آموزش مجازی 
تصمیم بر برگزاری کالس های جبرانی 

در ایام تابستان گرفته شد.
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محله باستانی »سورو«؛
 نامی به بلندای تاریخ هرمز 

محله باستانی سورو واقع در شــهر بندرعباس در 
بخش مرکزی از توابع شهرســتان بندرعباس در 
اســتان هرمزگان و یکــی از نقاط دیدنی اســتان 
هرمزگان در جنوب ایران است.محله سورو در غرب 
شــهر بندرعباس قرار دارد. از این محله سکه های 
متعددی مربوط به دوران مختلــف به ویژه دوران 
ساســانی، صفویه و قاجاریه به دست آمده است که 
اکنون در موزه بندرعباس نگهداری می شــود. از 
سکه های مشکوفه چنین بر می آید که ملوک هرمز 
صاحب ضرابخانه بوده اند و به غیر از مســکوکات 
مس و نقره، مسکوکات طال هم ضرب می کرده اند. 
درسال 1۹۲۵، تعداد ۶4 ســکه طال ضرب ملوک 
هرمز و جرون در قریه گودو کشف شده است.منطقه 
باستانی سورو و محله سورو قدیم، در شمال محله 
سورو در گذشته نه چندان دور نخلستان وسیعی قرار 
داشت شامل هزاران مغ )نخل( و انواع درختان دیگر 
شــامل کنار ، کرت ، کهور ، گز ، خرگ، تابستان ها 
مردم سورو به مدت ۳ ماه در این نخلستان ها بسر 
می بردند.بافت تاریخی سورو با ۸۷ هکتار مساحت 
دومین بافت تاریخی شــهر بندرعباس به حساب 
می آید و این بافت تاریخی در سال 1۳۸۸ به ثبت 
شورای عالی شهرســازی و معماری کشور به ثبت 
رسیده اســت.در زمان فرمانروایی داریوش بزرگ 
)بین ۵۸۶ و ۵۲۲ پیش از میالد( فرمانده سلیاکوس 
به فرمان داریوش بزرگ از بندرعباس با کشتی به 
اکتشــاف اقیانوس هند و دریای سرخ پرداخت. در 
زمانی که اسکندر، شاهنشاهی ایران را فتح می کرد، 
بندرعباس با نام ُهرمیرزاد )Hormirzad( شناخته 
می شد.البته این شــهر در محل فعلی نبود و شهر 
کوچکی در مسیر بندرعباس میناب قرار داشت و 
مرکزیت اصلی بیشتر با جزیره هرمز بود.در کمتر 
نوشته ای درباره تاریخ بندرعباس)گامرون( میتوان 
یافت که در اون به بندر سورو اشــاره نشده باشد. 
در بعضی از این نوشته ها به عنوان بندری کوچک 
در مقابل جزیره هرمز، در نوشــته دیگری بعنوان 
دهکده ماهیگیری در ساحل خلیج فارس یا بندری 
در مسیر جاده هرمز به فارس، یاد شده. آنچه مسلم 
است تاریخ سورو با بندر هرمز قدیم )تیاب میناب(، 
جزیره هرمز، جرون، گامــرون و بعدها بندر عباس 
گره خورده اســت.هر دو نام های سورو و گمبرون 
هر دو واژه ایرانی داشــته و در اصل به شــکل های 
»سارو« )منسوب ســاری یعنی گونه ای پارچه که 
در سمت هندوســتان تولید میشده است( و خامه 
ور رون )محل دارای پارچه و تور و ریسمان( بوده و 
این نام می توانست به موجود کجکی راه رونده یعنی 
خرچنگ اطالق شــود که پرتقالیها آن را در زبان 
خویش به همین معنی یا به معنی گمرک گرفته اند.

بندر ســورو که امروزه  محله ای در بندرعباس می 
باشــد و در دوره هخامنشی نیز مســکونی  بوده ، 
همچنان به رونق خود افزود ، علت توجه بازرگانان 
آن دوره به این بندر و قریه کوچک دو دلیل عمده 
داشت ، یکی به ســبب نزدیکی به هرمز و دیگری 
قرار گرفتن در  مســیر راه  تجاری فارس به هرمز ،  
لذا اهمیت  خــود را در  دوره های پس از  این نیز از 
دست نداد.  لسترنج می نویسد؛  راه کاروانی )شیراز( 
از طارم به سمت جنوب به ساحل دریا می رفت و به 
بندر سورو یا شهرو مقابل جزیره هرمز  می رسد.ایرج 
افشار سیستانی در کتاب ، هرمزگان )شناخت استان 
هرمزگان( می گوید ؛ شهر بندر عباس از روزگاران 
کهن دارای نامهای  چون گامالو ، کاماراو ، گامبری 
، گمبرون ، گامرون، گمرو و جرون بوده است. بندر 
عباس در محل یا نزدیک آبــادی ماهیگیری بنام 
شهرو ، سورو، تهرو ... قرار داشــت در اوایل سده ۸ 
هجری قمری ، که نام جزیره کنونی هرمز از جرون 
به هرمز تغییر یافت ، نام جرون به شهر )سورو( داده 
شد .ایرج افشاردر کتاب ؛ شناخت هرمزگان ادامه 
می دهد ؛ در دوران اشکانی نیز خلیج فارس ، از جمله 
بندرعباس از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است در 
روزگار ساسانی ، این ناحیه از مراکز مهم داد وستد و 
بازرگانی به شمار رفته است . در اثر کاوشهایی که در 
اسکله سازی سورو انجام گرفته ، چندین  سکه نقره 
دوران ساسانی بدست آمده است.منطقه باستانی 
سورو  و محله سورو قدیم ، در شمال  محله سورو در 
گذشته نه چندان دور  نخلستان  وسیعی قرار داشت  
شامل هزاران مغ )نخل( و انواع درختان دیگر  شامل  
کنار ، کرت ، کهور ، گز ، خرگ، تابستانها مردم سورو 
به مدت ۳ ماه در این نخلستانها بسر می بردند ، مغ 
باال ، مهفوز ، سندلی ، کلوکربه نخلستانهای مختلف 
سورو تشکیل می دادند.بنابرآنچه تاکنون به نقل از 
منابع  مختلف میدانیم در نزدیکی بندرعباس فعلی 
بندر دیگری بوده که در طول تاریخ به نامهای سورو  

یا جرون معروف بوده است.

گردشگری

 آموزش تابلو خوانی 
و ترک دنیا از نگاه مولوی!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
دوستانی که هنوز در بورس فعال هستند و کماکان 
معتقدند » بی بورس نفس کشیدنم دشوار است« 
نیک می دانند مطالعه تابلو و تابلو خوانی در بورس 
چقدر مهم است و ممکن است اگر تابلو ها را خوب 
نخوانید و ســواد اطالعاتی بورسی نداشته باشید 
سرمایه تان را کلهم اجمعین از دست بدهید.) هر 
چند به قول عمو سیفی سرایدار مفخم مدرسه ما 
دانستن سواد تابلوخوانی هم زیاد به کار نمی آید و 
در هر صورت سرمایه تان را از دست می دهید! از 
ما گفتن بود... ( به زبان ساده تابلو خوانی تکنیکی 
است که به شــما این امکان را می دهد تا در مدت 
زمان نسبتاً کم، اطالعات موجود در تابلوی نمادها 
را بررسی کرده و تصمیمات بهتری برای سرمایه 

گذاری اتخاذ کنید.
اما به نظر می رسد با اوضاع جوی به وجود آمده در 
اقتصاد مملکت این تابلوخوانی را باید از بورس به 
سایر مشاغل و اصناف هم تعمیم داد. یعنی عالوه 
بر اینکه مردم باید با اصــول و فنون نوین اقتصاد، 
ضرورت صرفه جویی، آشنایی با مضرات روغن و 
ماکارونی و ...  آشنا شوند، ضرورت دارد با تابلوها 
و بیلبوردهای اقتصادی جدید هم آشــنا شوند تا 
بتوانند در مواقع حساس سریع و منطقی تصمیم 

بگیرند!  
در جریان هستید که این هفته یک بیلبورد در یزد 
نصب کردند از اینجا تا آن طــرف خیابان که ایها 
الناس مرغ قسطی رســید آن هم بدون کارمزد با 
چک بانکی دو ماهه! بعد هم مسئوالن فقط نحوه 
نصب و زمان انتشار آن را بی سلیقگی عنوان کردند 

و تولید محتوی آن را عین صواب دانستند! 
اصل مطلب به روایت جراید : احمد شبانی مسئول 
نظارت و تایید محتوای تبلیغاتی اداره کل ارشاد 
یزد هم در این خصوص بــه خبرنگار فارس اظهار 
کرد: محتوای این بیلبورد به لحاظ قانونی مشکلی 
نداشته است. وی افزود: مراحل تایید محتوا قبل 
از گرانی مرغ و شرایط کنونی عرضه این محصول 
انجام، ولی متأسفانه در نحوه نصب و زمان انتشار 

آن بی سلیقگی شده است. 
بنابراین بایــد در آینده منتظــر تابلوهایی از این 
دست باشــیم منتهی بدون کج سلیقگی در نحوه 
نصب و زمان انتشــار ... مثاًل اگر در یک فروشگاه 
روغن سرخ کردنی در قفســه به چشم تان خورد 
که روی قوطی قیمت خورده بود  1۳۰۰۰ تومان 
ولی برایتان فاکتور شد ۶۳۰۰۰ تومان زیاد تعجب 
نکنید و بــه صندوقــدار گیر ندهید که اشــتباه 
کرده است. به تابلوی روی قفســه نگاه کنید که 
بنده خدا بر اســاس طبق ابالغیه وزارت صمت، 
مطابق تصمیمات ســتاد تنظیم بازار مجبور است 
محصوالتش را با قیمت جدیــد عرضه کند حتی 
اگر قبل از ۲۲ اردیبهشت تولید شده باشد!  در واقع 
صاحب فروشگاه چند قوطی روغن) شما بخوانید 
چند هزار  قوطی( برای مصارف شخصی منزل، در 
انبار کنار گذاشته بود ولی با افزایش تقاضای روغن، 
به خاطر رفاه حال مردم ) نه به خاطر بخشــنامه 
وزارت صمت( آنها را به قیمت جدید حراج کرده 
است. در ضمن خدای ناکرده شائبه احتکار و گران 
فروشی و ... در ذهن تان خطور نکند ... این وصله 

ها به بازاریان نمی چسبد... 
فقط این البال ما نفهمیدیــم منظور خدا بیامرز 
مولوی از ترک دنیا و پیش آمــدن دنیا در بیت 
» ترک دنیــا هر که کرد از زهــد خویش /بیش 
آید پیش او دنیــا و بیش« چه بــود؟! فعاًل که 
هر کس اجناســش را در انبار قایم کرده بود با 
بخشنامه وزارت صمت دنیا به پیشش آمده است! 

رویاهایتان نقره فام ...

که در خواب خروپف می کنند کسانی  کمین  خطر جانی در 
رییس مرکز تحقیقات اختالالت خواب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان 
اینکه خروپف به تنهایی خطری ندارد، گفت: زمانی که این عارضه همراه با وقفه 

های تنفسی باشد می تواند بسیار خطرآفرین شود.
کتر حبیب اهلل خزایی با اشاره به شیوع باالی خرو پف در سطح جامعه، گفت: 
خروپف حالت شایعی است که طی آن مسیر تنفسی فرد هنگام خواب به درستی 
باز نیست و جریان هوا به خوبی در آن برقرار نمی شود و همین امر موجب می 
شود بر اثر فشاری که وجود دارد تارهای صوتی و عضالت حنجره اصواتی را از 

خود تولید کنند که آن را به صورت خروپف می شنویم.
خزایی با بیان اینکه عوامل مختلفی در ایجاد خروپف دخیل است، گفت: جنسیت، 
سن، چاقی، قطر دور گردن، کوتاهی گردن و... از جمله عواملی هستند که در 

بروز خروپف اثرگذارند.
وی افزود: خروپف به تنهایی خطری نداشته و چندان اهمیتی ندارد و بیشتر 
جنبه مزاحمتی است که برای دیگران هنگام خواب ایجاد می کند، اما زمانی 

این عارضه خطرناک می شود که خروپف همراه با وقفه های تنفسی باشد.
خزایی گفت: اگر فرد در طول شب خروپف داشته و در طول روز عالئمی مانند 
کسلی، خواب آلودگی، خستگی، سردرد و... داشته باشد، به احتمال زیاد این فرد 
خروپف همراه با وقفه های تنفسی دارد و نیاز است تست تشخیص اختالالت 
خــواب بــرای این فرد صورت گیرد.وی افزود: در صورت تایید وجود وقفه های 
تنفسی باید هرچه سریعتر روند درمان آغاز شود، چرا که وجود این وقفه های 
تنفسی به تدریج موجب کاهش سطح اکسیژن خون شده و عوارض خطرناکی 

به دنبال دارد.
خزایی گفت: در حال حاضر درمان های خوبی در این زمینه وجود دارد و حتی در 
برخی موارد افراد تحت جراحی قرار می گیرند.رییس مرکز تحقیقات اختالالت 
خواب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص راهکارهای درمانی خروپف 
معمولی، گفت: با توجه به اینکه عوامل مختلفی که بعضا غیرقابل کنترل هستند 
در بروز خروپف نقش دارند، بهترین راهکار درمان آن کنترل وزن است.وی افزود: 
میان عوامل مختلف، چاقی مهمترین عاملی است که افراد می توانند آن را کنترل 
کنند و کنترل وزن نقش بسیاری در کاهش میزان خروپف دارد.خزایی گفت: 
عالوه بر این طرز خوابیدن افراد هم در ایجاد خروپف موثر است و افرادی که به 

صورت طاق باز)روبه باال( می خوابند بیشتر با معضل خروپف مواجه هستند.

دریچه علم

 »آهنگ مرگ «در سالن آبان
 به روی صحنه می رود

نمایش »آهنگ مرگ« به نویســندگی الرش نورن و 
ترجمه ی محمد حامد، با تهیه کنندگی و کارگردانی 
فاطیما جودکی، از هشــتم خرداد ماه 14۰1 در خانه 
ی هنر آبان به روی صحنه می رود.  به گفته ی فاطیما 
جودکی  این اثر از نمایش نامه نویس معروف سوئدی، 
الرش نورن که برای اولین بار در ایران به روی صحنه می 
رود با درونمایه ای ابزورد به مسئله ی بی هویتی و تنهایی 

انسان معاصر و چالش های پیرامون آن می پردازد.

 ویژه برنامه امیر خط شکن 
در باغ موزه قصر برگزار می شود

به مناســبت فرارســیدن ســوم خرداد، ایام حماسه 
ماندگار آزادســازی خرمشــهر ویژه برنامه ای با عنوان 
»امیر خط شــکن« یادمان بزرگداشت سی وهشتمین 
سالگرد شهادت سردار مصطفی کلهری  امروز یکشنبه 
1 خرداد از ساعت ۲1 در موزه زندان سیاسی باغ موزه 
قصر برگزار می شود.ســخنرانی سردار سرتیپ پاسدار 
ابوالفضل شــکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی 
ســتاد کل نیروهای مسلح و سخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح، رونمایی از کتاب امیر خط شکن شامل زندگی 
نامه شهید، تکریم و تجلیل خانوادهٔ و هم رزمان شهید، 
رونمایــی از ســردیس و نام گــذاری نمادیــن یکی از 
ســلول های موزه زندان سیاســی باغ موزه قصر به نام 
شــهید مصطفی کلهری و نمایش فیلم مستند »یاد« 

از جمله بخش های ویژه برنامه امیر خط شکن است.

فرهنگ و هنر

کچری با  غار ال
ویوی ابدی برای 
مستاجران تهرانی!

علی رادمند با انتشار کارتونی 
در صفحه اینستاگرام خود 

به افزایش سرسام آور قیمت 
اجاره بها به خصوص در 

کالنشهرها واکنش نشان 
داد.

کارتون 

مسعود آب پرور:

سرمایه های سرگردان وارد سینما شده  است
کارگــردان مجموعــه تلویزیونی »هوش 
ســیاه« گفت: متاســفانه ســرمایه های 
ســرگردان و بالتکلیفی که منشا مشخصی 
ندارند، وارد ســینما شده و به نظر می رسد 
چــون زحمتی برای کســب ایــن پول ها 
کشــیده نشده دستمزدها را بیش از اندازه 

باال برده است.
مســعود آب پــرور در توضیــح اثــرات و 
پیامدهــای همه گیری ویــروس کرونا بر 
ســینما و صنعت تصویر بیــان کرد: همه 
گیری کرونا در بســیاری از مشاغل و ِحرف 
در تمام دنیا اثرگذار بود و یکی از ِحرفی که 
بسیار از این همه گیری آسیب دید سینما 
بود؛ دلیل این موضوع هم مشــخص بود و 
آن این بود که سینما در جمع است که معنا 
پیدا می کند. بر این اساس و در کار سینما 
چــه در زمان تولیــد و چه در زمان پخش 
و نمایش باید یک اجتماعی وجود داشــته 

باشد تا سینما اتفاق بیفتد.
کارگردان سریال هوش سیاه ادامه داد: لذا 
ســینما چه در مرحله تولید، چه در پخش 
و مواجهه با تماشــاگر در این دو سال اخیر 
بســیار آسیب دید؛ این آسیب در سینمای 
ایــران به نوعی مضاعف هم بود و چون این 
سینما پیش از کرونا هم بسیار آسیب پذیر 
بــود و بین ســینمای دولتــی و خصوصی 
بالتکلیفی داشت، بیش از اندازه آسیب دید.

 راه اندازی همیشه سخت تر از 
متوقف کردن است

این کارگردان در پاســخ به این پرسش که 
چرا به رغم پایان همه گیری کرونا همچنان 
در فروش گیشه رکودی در سینمای ایران 
وجود دارد، اظهار داشــت: سینمای ایران 
لوکوموتیو ســنگینی است که بعد از کرونا 
از حرکت واماند و طبیعی اســت که نیروی 

محرکه ای برای راه انداختن این ماجرا الزم 
دارد امــا با رخدادهای اقتصادی ای )تورم 
و تحریــم( که در ایــن مدت روی داد، این 
لوکوموتیو به خودی خود سنگین تر هم شد.
آب پرور تاکید کرد: باید همواره در یاد داشته 
باشــیم که راه اندازی همیشــه سخت تر از 
متوقف کردن است. بر این اساس و به صورت 
طبیعی راه انــدازی دوباره این لوکوموتیو 

دشوار است.
پلتفرم ها مزاحمتی برای سینما ندارند

بازیگر ســریال های ســتارخان )1۳۹۶( و 
ایراندخــت )1۳۹۶( در توضیح این مطلب 
کــه پلتفرم هــا تضاد و تقابلی با ســینما و 
مخاطبان ســینما ندارند، خاطرنشان کرد: 
پلتفرم ها تزاحم و مزاحمتی برای ســینما 
ندارند؛ حضور و وجود پلتفرم ها مانند یک 
بازار جدید است و در صورتی که  هوشمندانه 

با آن برخورد شود، می تواند عرصه را برای 
سایر اقالم بازار داغتر کند.

وی تصریح کرد: اگر در ارائه مجوز و تولیدات 
و نحوه پخش تنگ نظری نداشته باشیم و 
چشــم دیدن این را داشته باشیم که مردم 
بتوانند آثار درخشــان تر و بهتری را شاهد 
باشــند، می توان بازار پلتفرم ها را گرمتر و 

پراقبال تر کرد.
 سرمایه های سرگردان و بالتکلیفی 

وارد سینما شده اند
کارگردان مجموعه نمایشی لژیونر )1۳۹۶( 
در پاسخ به این پرسش که چرا دستمزدهای 
بــاالی شــبکه نمایش خانگی جنســی از 
افزایش اغراق آمیز دستمزدها را برانگیخته 
است، بیان کرد: بله متاسفانه سرمایه های 
ســرگردان و بالتکلیفی که منشا مشخصی 
ندارند، وارد ســینما شــده اند و به نظر می 

رســد که چون زحمتی برای کســب این 
پول ها کشیده نشده در حوزه دستمزدها، 
دستمزدها را بیش از اندازه باال برده و خود 
به خود تعداد زیادی از تهیه کنندگان بخش 

خصوصی را از گردانه خارج کرده است.
آب پــرور در توضیــح ایــن موضوع که 
ایــن ســرمایه هــای ســرگردان برای 
حــوزه تخصصی خودش هم مشــکالتی 
را موجب اســت، گفت: دو ســه بار خیز 
برداشــتیم که در پلتفرم ها کارهایی را 
تولیــد کنیم اتفاقا قصه های مناســبی 
هم وجود داشــت اما اساســا نتوانتسیم. 
در ایــن میان ســرمایه گذارنی هم ابراز 
تمایل کردند منتهی تولید کار به واسطه 
هزینــه هــا و ... باال رفت و ما اساســا جا 
ماندیم و متاســفانه نتوانســتیم که وارد 

تولید شویم.

سینمای ایران بردوراهی سرمایه و 
استقالل سرگردان است

نویسنده فیلم سینمایی ترانزیت )سیدعلی 
سجادی حسینی 1۳۷۲( در توضیح عمده 
ترین مشــکل ســینمای ایران یادآور شد: 
نوعــی از بالتکلیفی بزرگ وجود دارد و آن 
این اســت که سینما می خواهد خصوصی 
و تکلیفش مشــخص باشد و خودش برای 
خــودش تصمیم بگیرد اما از ســوی دیگر 
شاهد این هستیم که به سرمایه های دولتی 
به شدت نیاز دارد و دولت هم از متولی گری 
در حوزه ســینما اساسا دست برنمی دارد؛ 
ترکیب این دو وجه کار را دشوار می سازد.

وی ادامــه داد: به اندازه کافی در طی ســالها 
زمان گذشــته و این سردرگمی هنوز در این 
زمینه وجود دارد. فکر می کنم سیاست های 
کالن مزاحمت های بسیاری را ایجاد کرده و 
ســینمای ایران باید هرچه سریعتر به سمت 
صنعتی شدن پیش برود. در صورتی که ما به 
سمت سینمای صنعتی پیش برویم شاید همه 
این مشــکالت ترفیع شده و اوضاع به سامان 
برسد.آب پرور در پاسخ به این پرسش که در 
حال حاضر مشــغول چه کاری اســت، اظهار 
داشــت: تازه فیلمبرداری سریال مستوران را 
برای شــبکه یک ســیما به پایان رسانده ام و 
در حال آماده سازی آن برای پخش هستیم. 
یکی دو قصه هم برای تولید فیلم ســینمایی 
در دســت دارم که باید ببینیم چگونه پیش 
می رود.مسعود آب پرور )زاده ۲ تیر 1۳4۰ در 
تهران( کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون 
دانش آموخته کارگردانی سینما از دانشکده 
سینما و تئاتر است. از فعالیت های وی می توان 
به کارشناسی فیلم نامه و فیلم در بنیاد سینمایی 
فارابی و تأسیس کارگاه گسترش هنر و طراحی 

کلیپ های ایرانی اشاره کرد.

چهره ها 

طنز


