
رئیس مجلس:

 وزیر صمت 
استیضاح نمی شود

تصمیــم  دولــت  گفــت:  قالیبــاف       
گرفتــه اصــاح ســاختاری کنــد، خواهــش 
 می کنــم اســتیضاح کننــدگان وزیر صمت،

۲ مــاه فرصــت دهنــد تــا الیحه تشــکیل دو 
وزارتخانه ارائه شود...

وزیر نفت اعالم کرد؛

خطر امنیت انرژی جهان 
با ادامه تحریم های 

ظالمانه ایران
     وزیــر نفــت گفــت: یکــی از دالیــل اصلــی بــه 
مخاطــره افتــادن انــرژی جهــان،  تحریم هــای 
ظالمانــه ایــران، به عنــوان دارنــده بیشــترین 

ذخایر نفت و گاز جهان، است...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

کرد « تورم در بازار اجاره مسکن را  بررسی  گار »روز

قصهگرانیوغصهیافتنسرپناه
   کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه های مستاجران است و در این شرایط دولت 
و مجلس راه حل را در تعیین ســقف افزایش اجاره بها دیده اند. عدم تمکین از ســقف مجاز 
افزایش ســالیانه اجاره بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش 

مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه ها و اعمال جریمه برای بنگاه های معامات ملکی 
متخلف در پی دارد؛ این در حالی اســت که کارشناســان معتقدند فشــار به مالکان باعث 

  || صفحه  صفحه 33  کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می شود...

مقام معظم رهبری در دیدار با رییس و مدیران دستگاه قضایی :

دشمننمیتواندبفهمدجمهوریاسالمیدشمننمیتواندبفهمدجمهوریاسالمی
فشارهانجاتمییابد بار زیر از فشارهانجاتمییابدچطور بار زیر از چطور
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کرات  ادامهمذا
بهوقتدوحه
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 تامین امنیت غذایی
در الگوی ایرانی پیشرفت

  سمیرا امیرزاده 
دانش آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل 

تأمیــن ســامت و امنیت غذایی یکــی از پایه های اصلی برای 
پیشــرفت در هر کشــور محسوب می  شــود. در کشور ما نیز با 
توجه به شرایط خاص اقلیمی، آموزه های دینی و مفاد بسیاری 
از احادیــث و روایــات و نیز تأکیدهای خاص حضرت امام )ره( و 
مقام معظم رهبری به کشاورزی را از اهم امور و هدایت و اجرای 
آن را از پایه های اصلی توسعه اقتصادی و مورد نیاز برای پیشرفت 
در سایر بخش ها و پایه ای مهم برای حفظ استقال کشور تلقی 
نموده اند. لذا در هر نوع طراحی برای پیشرفت بایستی موارد فوق 
الذکر از جایگاه بسیار ویژه برخوردار باشند و دستیابی به الگوی 
مناسب پیشرفت در زمینه تامین امنیت غذائی، اهمیت ویژه ای 
برای بهبود معیشت و سامت مردم و همچنین حفظ تمدن و 
اســتقال کشور دارد. از طرفی الگوی اسامی ایرانی پیشرفت، 
یــک برنامــه راهبردی و کان بــرای حرکت از وضع موجود به 
ســمت وضع مطلوب و در واقع مجموعه ای نظام مند از اصول، 
قواعد، قوانین و راهبردهایی است که در ساختاری مطلوب در 
تعامل بر یکدیگر هســتند. بدین ترتیب با توجه به اهمیت این 
موضوع، در تدابیر سند الگوی اسامی ایرانی پیشرفت )تأمین 
امنیت و ایمنی غذایی با تأکید بر تولید داخلی، ترویج تغذیه سالم 
و حــال، ممنوعیت تولید و واردات محصوالت تراریخت بدون 
مجوز ســامت و ایمنی زیســتی، اصاح الگوی تولید و توزیع و 
مصرف مواد غذایی و محصوالت کشــاورزی و دامی و آبزی، و 
برقراری سازوکارهای نظارتی مورد نیاز( به آن اشاره شده است. 
چرا که رشــد جمعیت و کاهش ظرفیت های زیســت محیطی 
طبیعــت، برای تولید مواد غذایی، امروزه دســتیابی به امنیت 
غذایی بســیار دشــوارتر از دهه های پیش است. برای رفع این 
بحران، نقش پایداری کشاورزی در تأمین امنیت  غذایی ضرورت 
پیدا می کند؛ بطوری که کشاورزی پایدار ضمن مدیریت صحیح 
و استفاده از منابع کشاورزی برای تأمین نیازهای غذایی بشر، 
کیفیت محیط زیست و ذخایر منابع طبیعی را افزایش می دهد 
و در حفظ و مراقبت از منابع برای نسل های آینده نیز کوشش 
می کند. ضرورت این موضوع در ایران بیشــتر اســت، از این رو، 
در این مطالعه بررســی اثر پایداری کشــاورزی بر امنیت غذایی 
خانوارهای شهری و روستایی در ۳۰ استان ایران طی سال های 

۱۳۹۴-۱۳۸۴ پرداخته شده است. 
بدین منظور ابتدا ســطح کلی پایداری کشــاورزی با استفاده از 
یک شاخص ترکیبی پایداری کشاورزی )ICSA( و وزن دهی 
سنجه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP( محاسبه 

شد.
از شــاخص کلی امنیت غذایی خانوار )AHFSI( برای تعیین 
وضعیت امنیت غذایی خانوارهای شــهری و روستایی استفاده 
شد. در نهایت با استفاده از مدل فضایی مختلط خودرگرسیونی 
)SAR( با داده های پنلی، میزان اثر گذاری پایداری کشاورزی 
بر امنیت غذایی در کنار ســایر عوامل مؤثر مورد بررســی قرار 
گرفت. نتایج شــاخص ترکیبی پایداری در ایران نشــان داد این 
شــاخص با میانگین۰/۵۲۱، در ســطح متوسط پایداری قرار 
دارد. اســتان های فارس، خراســان رضوی و آذربایجان شرقی 
بهترین وضعیت پایداری و اســتان های سیستان و بلوچستان، 
خراســان جنوبی و هرمزگان ضعیف ترین پایداری کشاورزی را 

به خود اختصاص داده اند. 
میانگین وضعیت شاخص امنیت غذایی خانوار شهری و روستایی 
در ایران به ترتیب برابر با ۸۹/۹۲ و ۸۷/۱۵ است که نشان دهنده 
بهبود شــاخص امنیت غذایی است. استان های تهران، قزوین، 
فارس، خراســان رضوی، گیان و آذربایجان  شــرقی وضعیت 
امنیت غذایی باالتری و اســتان های سیســتان و بلوچستان، 
خراســان جنوبی، هرمزگان و بوشهر در وضعیت امنیت غذایی 

پایینی نسبت به سایر استان های کشور قرار دارند.
نهایتاً نتایج مدل فضایی )SAR( نشان داد اثرات سرریزهای 
فضایی پایداری کشــاورزی بر شاخص امنیت غذایی خانوارها 
مثبت و معنی دار اســت. از این رو، الزم اســت متولیان بخش 
کشــاورزی با ســرمایه گذاری بر روی زیر ســاخت های تولید 
مانند بذر، کود )مصرف بهینه کود و سموم شیمیایی در سطح 
مزارع(، شناسایی گونه های گیاهی سازگار با هر منطقه در جهت 
افزایش شاخص تنوع زراعی، مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی 
و روش های مناسب کشاورزی اقدامات خود را به سمت افزایش 
تولیــد پایدار که مقدمه ای برای اســتقرار امنیت غذایی پایدار 

است، پیش ببرند.

یادداشت

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 بانک مرکزی 
با سوء مدیریت بانک ها مقابله کند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانک 
مرکزی فقط با یک رصد دقیق از وضعیت بانکها، می تواند 

با مشکات و سوء مدیریت ها مقابله کند.
ســید کاظم موســوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، با اشــاره به اینکه اولیــن قدم برای اصاح نظام 
بانکی اصاح مدیران این بخش است، گفت: مدیران بی 
کفایت، عامل اصلی زیان ده بودن برخی بانک ها هستند 
که بعضا منجر به اعتراض سهامداران آنها نیز شده است. 
وی بــا تاکیــد بر ضرورت نظــارت دقیق تر بانک مرکزی 
بــر بانک های خصوصی افزود: باید ســوء مدیریت بانک 
مرکــزی در نظــارت بر این بانک ها، به صورت شــکایت 
در کمیســیون اصــل نــود مجلس مورد بررســی قرار 
 گیــرد و گزارشــی در ایــن خصوص بــه صحن مجلس
 ارائه شود.  موسوی با اشاره به ورود کمیسیون اقتصادی 
مجلس به موضوع ســوءمدیریت در برخی از بانک های 
خصوصی که بعضا، مدیران خارج نشین و دوتابعیتی نیز 
همچنان در آنها مشغول به فعالیت هستند، عنوان کرد: 
قبا به برخی از این تخلفات رسیدگی و تاکید شده که باید 
مدیران بانک های خصوصی و دولتی، فقط دارای تابعیت 
نظام جمهوری اســامی باشند. نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در خصوص علت این تاکید گفت: مدیران 
دو تابعیتــی نمی توانند از حقوق و منافع ملت ایران دفاع 
کنند؛ لذا این افراد نباید در مدیریت بانک های دولتی و 
خصوصی حضور داشته باشند که این مهم، نظارت بیشتر 

بانک مرکزی را می طلبد.
وی در پایان تصریح کرد: بانک مرکزی فقط با یک رصد 
دقیــق از وضعیت بانکها، می تواند با مشــکات و ســوء 

مدیریت ها مقابله کند.

اخبار كوتاه ایران در تالش برای استفاده از ظرفیت مغفول گروه دی هشت؛

حرکتبهسوی»چندجانبهگراییاقتصادی«
کشورها در دنیای امروز، چندجانبه گرایی را ضامن 
تامیــن منافــع خود می دانند. ایران هم از این قاعده 
مستثنی نیست و حاال خواستار تقویت گروه »دی 

هشت« شده است.
دنیای امروز به علت چگونگی ســاخت، نحوه توزیع 
قــدرت و نقش یابی مناطق در معنای قدرت گیری 
کشورهای نوظهور از گذشته خود متفاوت شده و دیگر 
به مانند دهه های پیشین نمی توان از راهبردهای تک 

بعدی برای پیشبرد منافع ملی بهره برد.
در ایــن وضعیت درحالی کــه دنیا از قطبیت واحد 
فاصلــه گرفته و به ســمت یــک جهان چندقطبی 
حرکــت می کند الزامــات جدید ایجاب می کند تا 
از همه کشــورها در مناطق مختلف برای توســعه و 

پیشرفت استفاده کرد.
 چنین رویکردی عاوه بر تشــکیل ایرانی قوی می 
تواند به ادغام اقتصادی ایران در جهان و بازدارندگی 
در مقابل تهدیدات روزافزون که تحریم ها نیز از نمونه 

های آن هستند، بیانجامد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم پیش بینی می شد 
که ایران با شــرایط و وضعیت نوینی در سیاســت 
خارجی روبه رو شده و جهت گیری سیاست خارجی 
کشورمان متمرکز بر »چندجانبه گرایی اقتصادی«، 
تقویت »سیاست همسایگی« به معنی وسیع آن و 
تقویت حضور در سازمان های منطقه ای خواهد بود.
که البته همینگونه نیز شد و ایران با تبدیل عضویت 
ناظر به رسمی در سازمان همکاری های شانگهای، 
درخواســت عضویــت در گروه بریکس و شــرکت 
رئیس جمهور کشورمان در اجاس بریکس پاس 

را می توان در این راستا ارزیابی کرد.

حاال اما ایران به دنبال اســتفاده از یکی دیگر از این 
سازمان های بین المللی است که با داشتن ظرفیت 
های عظیم چندین سال است با استفاده و مغفول 

مانده است.
دو روز پیــش بــود که عبدالغدیر امــام - دبیرکل 
ســازمان همکاری اقتصادی هشــت کشور در حال 
توسعه )موسوم به دی هشت( به تهران سفر کرد و با 
مهدی صفری - معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 

امور خارجه دیدار و رایزنی کرد.
دبیرکل سازمان دی هشت همچنین به معرفی برخی 
برنامه های در دســت انجام در حوزه های مرتبط با 
تجارت از جمله سیســتم پرداخت و اتاق تهاتر دی 
هشت پرداخت و پیشنهاد کرد کشورهای عضو پروژه 

های مشترک منطقه ای را به اجرا گذارند.
مهــدی صفــری نیــز متقابــا بــه توانمندیها و 

دســتاوردهای ایران در حــوزه های مختلف نظیر 
نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و ســایر تولیدات دانش 
بنیان، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی پرداخت 
و آمادگی شــرکتهای ایرانی برای اجرای پروژه های 
مختلف در کشورهای عضو دی هشت را اعام کرد.

عبدالغدیر امام که نیز با حجت االسام رئیسی رئیس 
جمهوری اســامی ایران دیدار کرد مورد توجه قرار 
گرفتــن ظرفیت جمعیت برای کشــورهای عضو 
ســازمان »دی ۸« و افزایش تبادالت تجاری میان 
اعضا را دو رویکرد مهم مدیریتی خود از زمان تصدی 

دبیر کلی این سازمان عنوان کرد.
 رئیس جمهور نیز با تاکید بر اینکه سیاســت ایران 
همکاری با ســازمان های منطقه ای، بین المللی و 
کشــورهای جهان است، گفت: ظرفیت های زیادی 
در کشورهای »دی ۸« برای افزایش تبادالت تجاری 

و ترانزیت کاال وجود دارد که مغفول مانده است.
حجت االسام رئیسی با بیان این انتقادات نسبت به 
کم کاری های صورت گرفته در روابط ایران و گروه 
دی هشت در سالیان گذشته پیشنهاد می دهد ایران 
دســتاوردهای فناورانه و دانش بنیان خود را با دیگر 

کشور های »دی ۸« به اشتراک بگذارد.
در واقع آنچه از این دیدار حاصل شد این بود که در 
شــرایطی که آمریکا نمی خواهد کشورهای در حال 
توسعه رشد کنند و عاقه مند است این کشورها به 
هر نحوی به نظام ســلطه وابســتگی داشته باشند، 
اعضای این ســازمان تاش کنند ضمن فعال سازی 
ظرفیت های خود تبادالت تجاری بین کشــورهای 

عضو را افزایش دهند.
اما گروه دی هشــت چه ظرفیت های مغفولی برای 
همکاری دارد که مســئوالن سیاست خارجی ما در 

سال های گذشته از توجه به آن غفلت کرده اند؟
گــروه D۸ در طول مدت زمــان دو دهه، به تدریج 
به بســتری ارزشــمند برای ارتقای همکاری های 

اقتصادی مؤثر بین اعضای آن تبدیل شده است.
ســازمان همکاری اقتصادی هشــت کشور در حال 
توسعه )دی هشت( مرکب از هشت کشور مسلمان 
در حال توســعه شــامل بنگادش، مصر، اندونزی، 
جمهوری اســامی ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان 
و ترکیه اســت که با هدف ارتقا ســطح توسعه و رفاه 
کشورهای عضو و کسب جایگاه واال در نظام اقتصادی 
جهان در سال ۱۳۷۶ به پیشنهاد نجم الدین اربکان 
)رهبر حزب اســام گرای رفاه و نخســت وزیر وقت 
ترکیه( پایه گذاری شد و مقر این سازمان در استانبول 

است.

روز صنعت و معدن بر تمامی صنعتگران مبارکروز صنعت و معدن بر تمامی صنعتگران مبارک
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهر زمین
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سیاست 22
بین الملل

در حاشیه نشست سران گروه 
هفت كشور صنعتی جهان 

در آلمان/ PA و خبرگزاری 
حمله موشکی روسیه فرانسه

به یک مركز تجاری در 
اوكراین/ رویترز

گزارش تصویری

کرات هسته ای ایران در قطر چه خواهد شد؟ نتیجه دور جدید مذا

کراتبهوقتدوحه ادامهمذا
 تهــران در روزهــای آتی محل رفت و آمد 
مقامات مختلف سیاســی از سایر کشورها 
بوده اســت، از امیر قطر و ســرگئی الوروف 
تا رافائل گروســی و جوزف بورل. همه این 
رفت و آمدها در راستای احیای برجام بوده 
اســت. چنانچه پس از ســفر بورل به ایران 
مشخص شــد که قرار است مذاکرات وین 
در منطقه از سر گرفته شود. برخی منابع از 
دوحه پایتخت قطر به عنوان مرکز مذاکرات 
نام برده اند. سوال مهم برای مخاطبان خبر 
این بود که آیا دور جدید مذاکرات به سرانجام 
خواهد رسید؟ جال خوش چهره کارشناس 
سیاســت خارجی به این سوال پاسخ داده 

است.
 آن چیزی که رخ داده، حاصل اراده ایران و 
آمریکا به میانجی گری اتحادیه اروپاســت و 
ابتکار عمل این دور از گفت وگوها را اتحادیه 
اروپا برعهده گرفته است. اگرچه دولت های 
دیگر در منطقه مانند قطر، عراق و عمان و 
چــه خارج از منطقه تاش کردند، اما مهم 
اراده ای اســت که برای به فرجام رســاندن 

مذاکرات شکل گرفت.
خوش چهره می گوید: اگر قرار است بدانیم 
این دور از مذاکرات چه شکل و شمایلی دارد، 
موضوع به همان شــام سه نفره  بروکسل با 
حضــور جوزف بــورل، رابرت مالی و انریکه 
مورا برمی گردد که نشــان می دهد ســایر 
اعضا گروه مذاکره ۴+۱ اختیارات خود را به 
این گروه سه نفره تفویض کردند؛ به معنای 
دیگر گره کار از ابتدای کار مذاکرات جدید 
در ویــن، اختافات میان ایران و آمریکا بود 
و تمام مدت مذاکرات به رســیدن به تفاهم   
میان دو کشور گذشت که به دالیل مختلف 
به بن بســت رســید. بعد از یک دوره توقف 
ســه  ماهــه این بار هم ایــران هم آمریکا با 
میانجی گری بروکســل مرکز اتحادیه اروپا 
توافق کردند با همدیگر وارد گفتگو شوند.

خــوش چهره اینگونه توضیح داده اســت: 
»نتیجه ای که می شود از این موضوع گرفت 
این است که ایران با لحاظ موارد حداکثری 
خودش و واشــنگتن نیز بــا حفظ مواضع 
حداکثری که داشــت، قاعدتا به یکســری 
تعدیــل در مواضــع خود تن دادند و تفاهم 
کردند که گفتگو کنند و به نظرم به نتیجه 

هم خواهد رسید.«
این کارشــناس با بیان اینکه در این دور از 
مذاکرات تعداد مذاکره کنندگان کم شــده 
اســت و به نوعی ایران و آمریکا روبروی هم 
قرار گرفتند و مذاکرات مستقیمی را انجام 
می دهنــد، گفته »به نظرم مذاکرات پیش 
رو به گفتگوهای مســتقیم ختم می شود. 
اظهارات امیرعبدالهیان در نشست خبری 
خــود بــا الوروف حاکی از ایــن بود که اگر 
طرف هــا به تفاهم دســت پیدا کنند، برای 

توافق روبروی هم نیز خواهند نشست.«
او ادامه داد: این تغییر نشان از این دارد که 
تهران و واشنگتن با توجه به تحرکات منطقه 
تــاش می کردند علیه برجــام اقداماتی را 
انجام دهند امــا انجام مذاکرات در منطقه 
می تواند این حلقه را بشکافد و در عین حال 
با توجه به سفر ماه آینده جو بایدن به منطقه، 
آن آرایشی که اسرائیل و دولت های همسو با 
خودشان تاش می کردند از حیث نظامی، 
امنیتی و سیاسی مشکاتی را ایجاد کنند. 
این تغییر مکان می تواند آرایش و این حلقه 
را برهم بزند و معماران آینده منطقه را دچار 

تشویش کند.«
خوش چهــره با بیان اینکه بــه دور جدید 
مذاکرات خوشبین هستم چرا که ایران هم 
پیشــقدم شده است، تصریح کرد: سخنانی 
که از روز گذشته تاکنون درباره توافق مطرح 
می شــود، جو مثبتی به راه انداخت و شاهد 
تغییر قیمت در بازار ســکه و ارز هم بودیم. 
برخــاف اینکه می گفتند برجام به اقتصاد 
و معیشــت گره نخورده اســت و تاثیری در 
اقتصاد و تورم ندارد، نشــان داده می شــود 
که سیاســت خارجی بر اقتصاد ما ســایه 
انداخته اســت و اگر بــرای روابط خارجی 
خود چاره اندیشــی نکنیم، بازار ما که تاثیر 
مســتقیم از سیاســت خارجی دارد، دچار 
بحران های متعددی خواهد شد. متاسفانه 
اقتصاد ما به سیاست خارجی ما گره خورده 
است و توافق عاوه بر کاهش قیمت ها، تاثیر 

روانی هم بر بازار می گذارد. 
این کارشناس سیاست خارجی به سفر اخیر 
الکاظمی نخســت وزیر عراق به ایران اشاره 
کــرد و گفــت: این ســفر دو وجه دارد، اوال 
فراموش نکنیم تمام پدیده های سیاسی به 
هــم ارتباط دارند و بر هم تاثیر می گذارند. 
یکی از دولت هایی که به طور غیر رســمی 

تــاش می کرد سیاســت های تهــران و 
واشــنگتن را بــه هم نزدیــک کند، دولت 
عــراق بود. اگرچه قطــر و عمان همواره در 
میانجی گیری ها مطرح می شدند، اما عراق 
هم نقش فعاالنه ای داشــت و بعدها نتیجه 
تاش ها مشــخص می شــود. اما سفر اخیر 
نخست وزیر عراق به ایران بیشتر به مسائل 

داخلی عراق مرتبط است.
خوشــچهره به نقش روســیه در این دور از 
مذاکرات اشــاره کرد و گفت: روسیه، چین، 
آلمان و ... حرف های خودشــان را زده اند و 
اروپــا در آخرین دور از مذاکرات وین، اعام 
کردند که آنچه که می خواســتیم بگوییم و 
باید انجام شود، به نتیجه رسیده ایم و حرفی 
برای گفتن نداریم و مشکل فقط اختافاتی 
اســت که میان مواضــع حداکثری ایران و 
آمریــکا قــرار دارد. در این دور جوزپ بورل 
ابتکار عمل را به دســت گرفته و طرف های 
اصلــی را روبــروی هم قرار داد. چرا که مانع 
اصلی احیای برجام، اختافات ایران و آمریکا 
است بر سر مواضع حداکثری هایشان است. 
از همیــن رو آمدند فارغ از جنجال هایی که 
وجود دارد، مذاکرات را از حیث رسانه ای به 
منطقه آرام تری آوردند که ایران، آمریکا  و 
جوزف بورل به عنوان واسطه قرار است باهم 
گفتگــو کنند. این یعنی آوردن مذاکرات از 
وین به منطقه جنبه نمادین دارد و مخالفان 

برجام را در منطقه مایوس می کند.
او توضیح می دهد که روســیه هم موافقت 
خود را برای انجام مذاکرات را در سفر اخیر 
الوروف به ایران نشــان داده اســت. روسیه 
می خواهد نزدیکی بیشتری با آمریکا داشته 
باشد چرا که در جنگ اخیر روسیه و اوکراین، 
سختی های متعددی را به لحاظ تحریم ها 
از ســوی آمریکا متحمل شــد. از همین رو 
چراغ سبز روسیه به مذاکرات برجامی ایران، 

حاکــی از ترمیم تنش هــای خود و آمریکا 
است. چین هم برای مذاکرات موافقت خود 

را اعام کرده است. 
خوش چهــره با بیان اینکه مذاکرات احیای 
برجام طبیعتا دو الی سه هفته به طول خواهد 
انجامید، گفت: در عین حال طبیعی اســت 
که با ضرب االجلی که آژانس برای روشــن 
کردن دوربین های خاموش شــده در مراکز 
هســته ای ایران داده است، این موضوع هم 
مانند سایر موضوعات مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. اگر روند به همین شکلی که هست 
پیــش برود و اگر مخالفان برجام خرابکاری 
نکنند، ما در هفته های آتی اتفاقات بســیار 

خوبی را شاهد خواهیم بود.
با این تعهد می رویم که در کوتاه 

ترین زمان ممکن این چند موضوع 
باقیمانده را به سرانجام برسانیم

ســعید خطیب زاده سخنگوی سابق وزارت 
امور خارجه  روز دوشنبه ششم تیر ماه نیز 
در ایــن باره در آخرین نشســت هفتگی با 
خبرنــگاران اعام کــرد: این که در محتوا و 
در شــکل در هر دو موضوع توافقاتی شــده 
اســت را می توانم تأیید کنم، ولی این که آیا 
براساس برنامه ریزی که پیش بینی می شود 
آمریکایی ها خواهند آمد و در عمل نشــان 
خواهند داد که از میراث ترامپ عبور خواهند 
کرد و خواهند پذیرفت که  عضو مســؤولی 
باشند، باید منتظر باشیم و ببینیم. ما با این 
تعهد می رویم که در کوتاه ترین زمان ممکن 
این چند موضوع باقیمانده را به ســرانجام 
برسانیم و امیدواریم پیام هایی که بورل آورد 

در عمل نیز مشاهده شود. 
کره درباره ابعاد هسته ای نیست  مذا

وی خاطرنشــان کرد: آنچــه در مذاکرات 
انجام می دهیم اوال درباره ابعاد هســته ای 
نیســت، چون ابعاد هسته ای یک بار جمع 

بندی شده و تنها درباره بخش های اختافی 
اســت که در خصــوص رفع تحریم ها باقی 
مانده اســت. آنچه انجام می شــود فقط در 
مــورد چند موضوع باقیمانده در حوزه رفع 
تحریم هاســت ولذا هیچ چیزی به توافقات 
انجام شــده در وین افزوده نخواهد شــد و 
چیــزی هم کاســته نخواهد شــد. آقای 
امیرعبداللهیان هم اشاره کرد، آقای بورل که 
در این جا بود در نقش تسهیل گیری است. 
آنچه بین ما و طرف مقابل انجام می شــود 
موضوعات محتوایی است. این گفت وگوها 
در ادامه فرمتی اســت که در وین بود یعنی 
به صورت غیرمســتقیم انجام خواهد شد و 
صرفا در خصوص موضوعات اختافی است 
که در آخرین جلسه وین باقیمانده خواهد 
بــود. امیدواریم نتایج را مثبت ببینیم. توپ 
در زمین واشنگتن است، با پاسخ اگر بیاید 
مطمئن باشــید که به سرعت می شود این 

کار را انجام داد.
البتــه پیــش از ایــن نیز محمد اســامی 
رئیس ســازمان انرژی اتمی اعام کرده بود 
کــه مباحث فنــی در مذاکرات پایان یافته 
اســت. وی فروردین ماه ســالجاری با بیان 
اینکه مباحث فنی در مذاکرات وین تمام و 
مشــخص شده است، گفت: بحث های فنی 
صــورت گرفته و تنها موضوعات سیاســی 
باقیمانده که مربوط به وزارت خارجه است.
موضــوع تغییــر محل مذاکــره از وین 
بــه دوحه از جمله ســؤاالتی بود که در 
نشست روز دوشنبه ششم تیر ماه سعید 
خطیب زاده مورد پرسش خبرنگاران قرار 
گرفت و او این گونه پاسخ داد: در تعیین 
محل مذاکــرات مهمترین چیز راحتی 
طرف های مختلف و آمادگی میزبان است 
و یــک موضوع کاما عادی لجســتیکی 
اســت. آنچه ما می خواهیم انجام دهیم 
به عنوان گفت وگوهای آتی موضوع رفع 
تحریمی است ولذا نباید در خصوص این 
موضوعات این قدر نشــانه گذاری کرد و 
ایــن مذاکرات می تواند در هر کشــوری 
انجام شــود. فرض این که میزبان روابط 
مناسبی با همه طرف ها داشته باشد و از 
لحاظ لجســتیکی راحتی داشته باشد و 
نباید نشانه گذاری خاصی در این زمینه 

انجام شود.
خطیب زاده همچنین در پاســخ به سؤالی 
درباره کنار گذاشــته شدن سایر طرف های 
برجامــی در ایــن مذاکرات هم گفت: هیچ 
کس کنار گذاشــته نشده است. موقعی که 
بقیه کشورهای ۱+۴ وین را ترک کردند، با 
این موضوع بود که آنچه باید گفته می شده 
در حوزه هــای مرتبط با هســته ای و دیگر 
موضوعات تمام شده و چند موضوع اختافی 

بین ایران و آمریکا باقیمانده است. 

خبر ویژه

حجت االسام غامحسین محسنی اژه ای و مدیران دستگاه قضایی به مناسبت روز قوه قضائیه با رهبر انقاب اسامی 
دیدار کردند.

حضرت آیت الل سید علی خامنه ای، در این دیدار بیان کردند: یاد شهید عزیز مرحوم آیت الّل بهشتی را رضوان الّل تعالی 
علیه گرامی میدارم. همچنین همه ی شهدایی که با ایشان شهید شدند و همچنین همه ی شهدای قوه ی قضائیه.

ایشان افزود: شهید بهشتی رضوان الّل علیه حقاً و انصافاً شخصیت برجسته ای بود. این سالهایی که از پیش از پیروزی 
انقاب، از وقتی ایشان از خارج آمد تا وقت شهادتش ما با ایشان همکاریهای نزدیک و مستمر داشتیم، حقاً و انصافاً انسان 
میدید که ایشان یک شخصیت برجسته است.  در مجموعه هایی هم که با هم کار میکردیم همین جور بود. در شورای 
انقاب جمع، مرحوم آیت الّل طالقانی را به ریاست شورای انقاب انتخاب کردند، ولیکن همان جمع متفقاً معتقد بودند 
که ایشــان یک نائب رئیســی الزم دارد و آن نائب رئیس، آقای بهشــتی اســت و ایشان را انتخاب کردند. اداره ی شورای 

انقاب به عهده ی مرحوم آقای بهشتی بود حتی در زمان حیات مرحوم آقای طالقانی.
رهبر انقاب وقایع وحشتناک و تلخ سال ۱۳۶۰ را اینگونه بیان کردند: کدام کشور را سراغ دارید که بتواند در مقابل 
این همه حوادث بایستد و از پا نیفتد؟ / امام مثل کوه دماوند سربلند به همراه مردم، مسئولین دلسوز و جوانهای انقابی 

ایستادند و شرایط را ۱۸۰ درجه تغییر دادند.
نَّاُهْم فِی اْلَْرِض أََقاُموا  َِّذیَن إِن مَّکَّ ایشان ادامه دادند:  این آیه ی شریفه ی سوره حج تکلیف همه ی ما را روشن کرده؛ »ال

َکاَة َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَکِر« اقاموا الصاة یعنی اقامه ی نماز. این اشاره است به اینکه حکومت  َاَة َوآتَُوا الزَّ الصَّ
الهی و اسامی باید تعبد را و توجه به خدا را توجه به معنویت را گسترش بدهد. اقامه ی صاة به این منظور است. باید روح 
تعبد در جمهوری اسامی گسترش پیدا کند و اتوالزکاة، اتوالزکاة یعنی زکات بدهد، زکات هم معلوم است چیست لکن 
اشاره ای، نکته ای که در این اتوالزکاة ها یا اتوالزکاة های متفرقه در قرآن است این است که در جامعه ی اسامی بایستی 
عدالت در توزیع مورد نظر باشد. این جور است. َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف. امر به معروف. حاال در صات و زکات و اینها باالخره 
یک کارهایی شده، أََمُروا بِالَْمْعُروِف عقبیم. َونََهْوا َعِن الُْمنَکِر. معروف چیست؟ معروف عدالت، انصاف، برادری، ارزشهای 
اسامی، اینها معروف است. باید امر به معروف بکنیم. »نََهْوا َعِن الُْمنَکر« از منکر نهی، منکر چیست؟ ظلم است، فساد 
است، تبعیض است، بی انصافی است، اینها، عدم اطاعت الهی است، اینها ظلم است، اینها منکر است. از اینها باید نهی بشود.

مقام معظم رهبری افزود: قوه ی قضائیه یک عامل مهم اقتدار است در اداره ی کشور. بنده هم سفارشهایی کردم همیشه، 
چه در این دوره، در جلسات دو نفره، سه نفره ای که با جناب آقای محسنی داشتیم، چه در جلسات عمومی که بارها 
با عناصر محترم قوه ی قضائیه ماقات داشتیم، همیشه سفارشهایی کردم. خوشبختانه جناب آقای محسنی رئیس 
قوه یک عنصر مؤمن، انقابی اند، واقعاً ایشان مؤمن اند، انقابی اند، پرکارند، مردمی و دور از تشریفاتند. این خیلی مهم 
است. ایشان یک عنصر مردمی است که گفتند هم اینجا با مردم مأنوس میشوند، میروند بین مردم. ایشان با زوایای 
قوه آشناست. سالهای متمادی ایشان در قوه بودند. آن اجزاء گوناگون قوه را آشنا هستند و گوش شنوا هم دارد ایشان. 

مقام معظم رهبری در دیدار با رییس و مدیران دستگاه قضایی :

دشمن نمی تواند بفهمد جمهوری اسالمی چطور از زیر بار فشارها نجات می یابد

رئیس مجلس:

وزیر صمت استیضاح نمی شود
قالیباف گفت: دولت تصمیم گرفته اصاح ســاختاری 
کند، خواهش می کنم استیضاح کنندگان وزیر صمت، ۲ 
ماه فرصت دهند تا الیحه تشکیل دو وزارتخانه ارائه شود.

قالیباف در نشست علنی روز گذشته مجلس گفت که در 
گفت وگو با رئیس جمهور، آقای رئیسی به جمع بندی 
رسیده تا در ساختار وزارت صمت تجدیدنظر شود و ۲ 

وزیر به مجلس برای ۲ وزارتخانه جدید معرفی شود.
دولت این هفته اعام کرد با جداسازی بخش بازرگانی 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق اســت و برای 

آن الیحه می  فرستد.
پس از درخواست برگزاری نشست استیضاح وزیر صمت 
از سوی چند نماینده مجلس، دیروز فرصت اعام نظر 

هیئت رئیسه به پایان رسید.
در حالــی کــه برخی نماینــدگان از کاهش امضاهای 
نمایندگان برای استیضاح آقای فاطمی امین و احتمال 
از نصاب افتادن استیضاح خبر داده بودند، آقای قالیباف 
در نشســت علنی گفت تاکنون ۱۷ نماینده خواســتار 

برگزاری استیضاح هستند.

 درخواست رسمی ایران 
برای عضویت در گروه بریکس

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعام کرد که ایران 
به طور رســمی درخواست عضویت در گروه بریکس را 

داده است.
 ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در 
بیانیــه ای تلگرامی اعام کرد که ایران و آرژانتین برای 
پیوستن به گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، 

چین و آفریقای جنوبی درخواست داده اند.
زاخاروووا در این بیانیه نوشت: »در حالی که واشنگتن 
به فکر اعمال تحریم و خرابکاری در جهان است، ایران 
و آرژانتین برای پیوستن به بریکس درخواست دادند.«

همچنین سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان نیز اعام کرد که تهران برای عضویت در گروه 
بریکس درخواست داده است.از طرفی دیگر نیز آلبرتو 
فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین، هفته گذشته در نشست 
بریکس پاس گفت که کشورش قصد دارد به عضویت 

کامل این گروه درآید.
درخواست عضویت در گروه بریکس در حالی از سوی 
ایران ارائه می شود که کشورمان سال گذشته توانست 
به عنوان عضو ناظر در شواری همکاری های شانگ های 

درآید.

میرسلیم : 

 پیگیر تخلفات شهرداری 
در زمان قالیباف هستم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: تاخیر در 
رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در شهرداری زمان 
قالیباف، می تواند علت های مختلفی داشــته باشد که 

عمده این علت ها جنبه ساختاری دارد.
مصطفی میرســلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام، در ارزیابــی خود از فضای مجمع جهت تصویب

FATF گفت: FATFیک بحث انحرافی است چرا که تا 
موقعی تحریم ها برقرار باشد، هر گونه تن دادن به یک 
سلسله مقرراتی که دست و پای ما را می بندد و خروج 
از تحریم را برای ما مشــکل تر می کند، خاف اســت. 
FATF از جمله موارد دســت و پا گیر اســت وگرنه اصل 

آن که اشکال ندارد.
وی افزود: به عبارت دیگر انتقادی به این قضیه نیست که 
ما در مجموعه مقررات بانکی یا پولی مان با سایر کشورها 
هماهنگی داشته باشیم و اطاعات خودمان را رد و بدل 
کنیم، این اقدام بسیار هم خوب است اما به شرطی که 

ما در تحریم نباشیم. 
میرسلیم در پاسخ به سوالی درباره سرانجام پرونده فساد 
در شهرداری تصریح کرد: در دوران شهرداری قالیباف 
فعالیت های گسترده ای در شهر تهران انجام گرفته که 
آثار آن کاما مشهود است همچنین تخلف هایی صورت 
گرفتــه بــود که این تخلف ها را بنده همان موقع هم به 
شهردار وقت یعنی قالیباف، گزارش دادم و از او خواستم 
به این موارد رسیدگی شود، البد دیگر فرصت نکرد، بر 
همین اساس بعداً موارد را پیگیری کردیم چرا که موارد 
مذکور از جمله مواردی بود که به ضرر مردم اســت و 

مربوط به حقوق عمومی است.

نماینده مجلس در تذکر شفاهی:

رئیس جمهور با حضور در مجلس 
درباره گرانی اقالم مصرفی مردم 

توضیح دهد
نماینده مردم آق قا در مجلس با بیان اینکه گرانی اقام 
مصرفی و اجاره بهای مســکن مردم را با مشکل مواجه 
کرده اســت از رئیس جمهور خواســت تا با حضور در 
مجلس در خصوص ادامه مسیر توضیحاتی به نمایندگان 

ارائه کنند.
 رمضانعلی سنگدوینی در نشست علنی مجلس شورای 
اسامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک به مناسبت 
هفته قوه قضائیه و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید 
بهشتی، خطاب به رئیس جمهور گفت: بانک ها در این 
شرایط سخت اقتصادی مردم را برای پرداخت تسهیات 
اذیت می کنند. الزم است دستور قاطعی از جانب شما 
برای کمک به مردم در این شرایط حساس صادر شود.

نماینــده مــردم گرگان و آق قــا در مجلس ادامه داد: 
گرانی اقام مصرفی، اجاره بهای مســکن مردم به ویژه 
اقشار ضعیف را با مشکل مواجه کرده است، از شما می 
خواهم در جلسه صحن حضور پیدا کرده، در خصوص 
ادامه مسیر برای نمایندگان توضیح دهید تا مشکات 

حل شود.

زلنسکی تنها در میدان
مقامات و مشــاوران دولت بایدن از عدم باز پس 
گیری اراضی به کنترل در آمده اوکراین توســط 

روسیه خبر دادند.
ارزیابــی مقامات آمریکایی اعــام کردند دیگر 
مطمئن نیســتند که با وجود ارســال تسلیحات 
بیشــتر و سنگین تر، اوکراین بتواند اراضی تحت 

کنترل درامده توسط روسیه را پس گیرد. 
مشاوران جو بایدن بحث های داخلی بر سر این 
موضــوع که چگونه ولودیمیر زلنســکی رئیس 
جمهــور اوکراین باید تعریف خود از »پیروزی« 
اوکراین تغییر دهد را آغاز کند و با احتمال کوچک 

شدن اوکراین کنار بیاید. 
مقامات دولت بایدن به سی ان ان گفتند که این 
ارزیابــی بدبینانه به این معنا نیســت که ایاالت 
متحده  قصد دارد اوکراین را برای دادن هرگونه 
امتیاز ارضی رســمی به روســیه به منظور پایان 

دادن به جنگ تحت فشار قرار دهد.
یکی از دســتیاران کنگره به ســی ان ان گفت: 
»اینکه اوکراین بتواند این سرزمین ها را باز پس 
بگیرد اگر نگوییم به طور کامل اما تا حد زیادی، 

بستگی به میزان حمایت آمریکا از آنها دارد«.
این دســتیار کنگره خاطر نشان کرد: اوکراین به 
طور رســمی از ایاالت متحده درخواست حداقل 
۴۸ ســامانه موشکی پرتاب راکت چندگانه دارد، 
اما تا امروز پنتاگون فقط قول هشت سامانه راکتی 

را داده است.
مقامــات آگاه آمریکایــی همچنیــن از رایزنی و 
گفتگوی تلفنی جیک ســالیوان، مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید  با همتایان اوکراینی خود برای 
بازپس گیــری اراضی تحت کنترل روســیه خبر 

دادند. 

کید وزرای خارجه قطر و فرانسه  تأ
کره  براهمیت توافق برجام و مذا

منطقه ای با ایران
وزرای خارجه قطر و فرانسه در تماس تلفنی با یکدیگر 
درباره تحوالت مربوط به توافق برجام و اهمیت گفت و 

گوی منطقه ای با ایران رایزنی کردند.
»کاتریــن کولونا« وزیر امور خارجه فرانســه امروز 
با شــیخ »محمد بن عبدالرحمــن آل ثانی« معاون 
نخســت وزیر و وزیر امور خارجه قطر تماس تلفنی 

برقرار کرد.
در ایــن تمــاس تلفنی، دو طرف عاوه بر بررســی 
تقویــت روابط دوجانبه و تقویت همکاری در زمینه  
ســرمایه گذاری بین دو کشــور، تحوالت مربوط به 
مذاکرات برجام را مورد بحث و گفت  وگو قرار دادند.
محمــد بن عبدالرحمــن و کاترین کولونا بر اهمیت 
گفت وگوی منطقــه ای با ایران و نزدیکی دیدگاه ها 

بین طرف های برجام تأکید کردند.
روســای دستگاه دیپلماسی قطر و فرانسه همچنین 
دربــاره آخریــن تحوالت مربوط به بحران اوکراین و 

اوضاع لیبی و لبنان رایزنی کردند.
سایت خبری میدل ایست نیوز نیز از قول یک منبع 
در وزارت خارجــه قطــر خبر داد که دوحه به عنوان 
محل برگزاری دور جدید مذاکرات هســته ای ایران 

انتخاب شده است.
»جوزپ بورل« روز شــنبه، در ســفر به تهران ضمن 
اعام ازســرگیری مذاکرات هسته ای با ایران، گفت 
کــه دور تــازه مذاکرات نه در وین که در یک کشــور 
منطقه و به طور خاص در یک کشور شورای همکاری 

برگزار خواهد شد.
او گفت که این تصمیم برای آن گرفته شده که این 

مذاکرات در فرمت ایران و ۴+۱ و امریکا نیست.
سفارت آمریکا در دوحه نیز امروز در بیانیه ای اعام 
کــرد که »رابرت مالــی« نماینده ویژه دولت آمریکا 
در امور ایران و »شــیخ محمــد بن عبدالرحمن آل 
ثانــی« معاون نخســت وزیــر و وزیر خارجه قطر در 
خصوص تاش های دیپلماتیک مشترک درباره ایران 

گفت وگو کردند.

نخست وزیر ارمنستان اتهام زد؛

کو در اندیشه یک جنگ تازه  با
نیکول پاشــینیان نخست وزیر ارمنستان، جمهوری 
آذربایجان را متهم کرد که به دنبال ایجاد مشروعیت 
برای به راه انداختن یک جنگ جدید علیه این کشور 

است.
تارنمای رادیوی عمومی ارمنستان به نقل از پاشینیان 
نوشــت که برنامه برقراری صلح بدیلی ندارد و البته 
برقراری آن به صورت یکجانبه غیرممکن بوده و باید 

فرآیندی سازنده و متقابل باشد.
به گفته پاشــینیان، بدیل مذاکرات صلح یک جنگ 

جدید است.
نخســت وزیر ارمنستان افزود: جمهوری آذربایجان 
بارها از انجام گفت و گوهای صلح سر باز زده و درهمان 
حال ارمسنتان را متهم به خودداری از انجام مذاکرات 
کرده است. پاشینیان گفت: ارزیابی من آن است که 
آنها به دنبال ایجاد مشروعیت برای جنگ جدید علیه 

ارمنستان هستند.
جمهــوری آذربایجــان در جریــان درگیری های 
نظامی ۴۴ روزه پائیز ۱۳۹۹ توانســت بخش هایی 
از ســرزمین های تحت اشغال نیروهای ارمنستان را 

آزاد کند.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد گزارش

تب تند افزایش قیمت لوازم 
خانگی در بازار

بازار لوازم خانگی در این ســال ها دستخوش 
رکود و افزایش قیمت های متعدد شده است، 
این رکود نه به نفع تولیدکننده اســت و نه به 
نفع فروشــنده و خریــدار، بازاری که هر روز 
کــم رونق تر از قبل خواهد شــد و فعاالن در 

این حوزه متضرر.
 وقتی برای خرید لوازم خانگی به بازار مراجعه 
می کنــی، از دیــدن قیمت هــا دچار حیرت 
می شوی، کیفیت لوازم خانگی چندان چنگی 
بــه دل نمی زنــد، اما به جای افزایش کیفیت 
در این حوزه شــاهد افزایش قیمت به صورت 

نجومی هستیم.
افراد بنا بر ضرورت اقدام به خرید لوازم خانگی 
می کنند، می توان گفت نوعروسان امروز تنها 
خریداران لوازم خانگی در بازار هستند و تنها به 
خرید چند قلم کاالی ضروی اکتفا می کنند، 
امــا برای همان چند قلم کاالی ضروری باید 

هزینه های گزافی را پرداخت کنند.
یکی از گایه های خریداران بازار لوازم خانگی 
نبود تنوع در این حوزه است، قطعا ممنوعیت 
ورود لوازم خانگی به کشــور این مســئله را 
تشــدید کرده و خریداران و فروشندگان نیز 

با چالش های متعدد روبرو هستند.
پس از اعام رســمی افزایش قیمت در حوزه 
لــوازم خانگی، بســیاری از فروشــندگان و 
تولیدکننــدگان کاالهای کــه در انبارهای 
خــود دپــو کرده بودند را بــا قیمت جدید به 
بازار عرضه کردند که این مسئله قطعا تخلف 
است، اما باید دید نظارتی بر این مسئله صورت 

خواهد گرفت.
 افزایش ۱۰ میلیونی قیمت 

یک یخچال و فریرز در کمتر از ۱۰ روز
امیری یکی از شهروندان شهرکردی با گایه 
از افزایش شدید قیمت لوازم خانگی در بازار، 
اظهــار کرد: در ســال های اخیر قیمت لوازم 
خانگی به شــدت افزایش پیدا کرده اســت و 
این مسئله خانواده ها را برای خرید لوازم مورد 

نیاز با مشکل مواجه می کند.
وی گفت: باتوجه به خرابی یخچال و فریرز، ۱۰ 
روز گذشته برای خرید یک دستگاه یخچال و 
فریــزر به بازار مراجعه کردم، قیمت این کاال 
۲۶ میلیــون تومان بود، اما برای اینکه هزینه 
خریــد را تامین کنــم، پس از مراجعه مجدد 
قیمت همان کاال توسط فروشنده ۳۵ میلیون 

تومان عنوان شد.
این بانوی شــهرکردی بیان کرد: فروشنده 
بافاصله پس از اعام افزایش قیمت، اقدام به 
افزایش قیمت کاالیی که با قیمت قبل تهیه 
کرده بود، کرد، آیا این کار تخلف نیســت؟ 
نبایــد نظارتی بر بازار صــورت بگیرد؟ این 
افزایــش قیمت با چه مجوزی انجام شــده 

است.
خرید جهیزیه بسیاری از خانواده ها را 

دچار چالش کرده است
آقای صمدی یکی از شــهروندان شهرکردی، 
اظهــار کرد: برای خریــد جهیزیه دخترم با 
چالــش مواجه شــده ام، قیمت لوازم خانگی 

کمرشکن است.
وی افــزود: افزایــش قیمت در حــوزه لوازم 
خانگی به صورت هفتگی اتفاق می افتد، برای 
مثال برای خرید به بازار مراجعه می کنی، پس 
از اطاع از قیمت، چند روزی زمان نیاز داری 
تــا هزینه را تامین کنی، اما وقتی برای خرید 
مراجعه می کنیم، شــاهد افزایش همان کاال 

در عرض یک هفته هستی.
صمــدی گفــت: خرید جهیزیه بســیاری از 
خانواده ها را دچار چالش کرده اســت، وقتی 
جوانــان برای ازدواج ترغیب می شــوند، باید 

حداقل شرایط نیز فراهم شود.
افزایش شدید قیمت لوازم خانگی از سال 

گذشته موجب کاهش تقاضا شده است
جمشید کاهی- رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
شــهرکرد با اشاره به افزایش چند باره قیمت 
لوزام خانگی، اظهار کرد: افزایش شدید قیمت 
لوازم خانگی از ســال گذشته موجب کاهش 
تقاضا شده است و این کاهش در چند مرحله 

تشدید شد.
وی بــا بیان اینکه آخریــن افزایش قیمت 
در حــوزه لــوازم خانگی در اواخر خردادماه 
ســال جاری اتفــاق افتاد، گفــت: عاوه بر 
افزایــش قیمــت در این حوزه با کمبود کاال 
نیز مواجه هســتیم، باتوجــه به ممنوعیت 
ورود لــوزام خانگــی از خــارج از کشــور، 
تولیدکننــدگان داخلــی نیز کاال را به وفور 

در بازار عرضه نمی کنند.
کاهــی افزود: عموما تولیدکنندگان داخلی 
لوازم خانگی نمایندگی فروش ندارد و اصناف 
نیــز بایــد این کاالها را بــا قیمت آزاد از بازار 

تهیه کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی شهرکرد در ادامه 
با بیان اینکه اگر افزایش قیمت لوازم خانگی و 
کاهش تقاضا وجود داشــته باشد، بسیاری از 
اصناف این حوزه به تعطیلی کشانده می شوند، 
توضیح داد: در حال حاضر خرید لوازم خانگی 
در حد ضرورت و برای جهیزیه اســت، گاهی 
افراد نیز در صورت خراب شدن لوازم خانگی 

باالجبار اقدام به خرید می کنند.

گزارش

پیش بینی قیمت دالر در صورت توافق

 شوک موقتی به دالر 
با احیای برجام
  موناسادات حسینی / گروه اقتصاد

خبر ازســرگیری مذاکرات و ســفر مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در حالی 
قیمت دالر را کاهشی کرد که سید مرتضی افقه، 
اقتصاددان معتقد اســت در صورت ادامه یافتن 
اخبــار مذاکرات، دالر در کانال ۳۰ هزار تومانی 

باقی خواهد ماند.
پیش بینی قیمت دالر 

 در هفته گذشــته بانک مرکزی با ســه اقدام 
گرچــه تاش کــرد دالر را از صعود بازدارد؛ اما 
آنچه امروز در مورد کاهشــی شدن قیمت دالر 
مشــاهده می کنیم، سیگنال سفر جوزپ بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران 
و خبر های مربوط به ازسرگیری مذاکرات است.
در همین راســتا دالر در کانال ۳۰ هزار تومانی 
درجا می زند و در لحظه تنظیم این خبر ۳۰۴۸۰ 
تومان در بازار آزاد به فروش می رسد. همچنین 
در صرافی هــا قیمت خرید دالر ۲۸۲۶۳ تومان 
و فروش آن ۲۸۵۹۳ تومان اعام شــده اســت؛ 
اما ســوال اصلی این اســت که دالر در روز های 
آتی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟

خ دالر کاوی عوامل ریزش نر وا
عضو هیات علمی دانشــگاه شهید چمران اهواز 
گفت: در روز های اخیر، ســفر مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا به تهران و صحبت های 
مقامات وزارت خارجه ایران ســیگنال کاهشی 

به قیمت دالر داده است.
ســید مرتضی افقه ادامه داد: خبر عزیمت علی 
باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و تیم 
مذاکره کننده ایران به دوحه نیز نشان می دهد 
زمینه هــا بــرای احیای برجام یا برای مذاکرات 
جدیدی فراهم شده و همین موجب ریزش در 

قیمت دالر شده است.
خ تعادلی دالر بین کانال   نر

۳۰ تا ۳۲ هزار تومان است
ایــن اقتصــاددان گفت:، اما اگر در روز های آتی 
دوباره خبری مبنی بر عدم توافق اعام شــود 

دالر جهت عوض خواهد کرد.
افقه در مورد پیش بینی قیمت دالر در ماه های 
آینده گفت: اگر مذاکرات به سمت مثبت پیش 
رود قیمت ارز در یکی، دو ماه آینده کاهشــی 
اســت؛ اما قیمت تعادلی آن بین ۳۰ تا ۳۲ هزار 

تومان است.
شوک موقتی به دالر با احیای برجام

این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
چــرا نرخ تعادلی دالر بین کانال ۳۰ تا ۳۲ هزار 
تومان اســت، گفت: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی حذف شــده و نرخ تســعیر ارز در الیحه 
بودجه ۲۳ هزار تومان است قیمت تعادلی دالر 

در همین بازه است.
افقــه ادامــه داد: اگر برجام احیا شــود در ابتدا 
شــوکی به دالر وارد خواهد شــد و ممکن است 
دالر تا ۲۷ هزار تومان یا کمی بیشــتر کاهش 
یابد، ولی بعد از عادی شدن و تا آخر سال دالر 

بین ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان باقی می ماند.
تورم ۴۰ درصدی در راه است

این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در 
صورتی که بار دیگر مذاکرات به بن بست بخورد 
متاســفانه شاهد افزایش دالر تا ۴۰ هزار تومان 
و باالتر هم خواهیم بود و تنها نقدینگی موجود 
در جامعه می تواند این افزایش را محدود کند.

افقــه در مورد تــورم نیز گفت: هنوز آثار حذف 
ارز ترجیحی کاما تخلیه نشده؛ بنابراین تیرماه 
هم مثل خرداد تورم افزایشــی خواهد بود و باز 
اگر توافق انجام شود روند افزایشی تورم بیشتر 
نمی شــود، ولی روی ۴۰ درصد خواهد ماند. اما 
اگر توافق نشود با توجه به اینکه هرچه به پایان 
ســال نزدیک می شویم احتماال دولت نخواهد 
توانست درآمد های پیش بینی شده به جای نفت 
را که از طریق مالیات می خواهد کسب کند به 
دست بیاورد بنابراین از بانک مرکزی و بانک های 
دیگر اســتقراض می کند و به همین دلیل تورم 

اگر حل نشود نرخ ارز باز فزاینده می شود.
تشدید صف های فروش

 عضو شورای عالی کانون صرافان نیز گفت: دیروز 
)سه شنبه( صف های فروش ارز در بازار تشدید 
شــده اســت و در مقابل خریداران دالر نایاب 
شدند.»کامران سلطان زاده« افزود: قیمت دالر 
در صرافی های بانکی با قیمت توافقی وارد کانال 

۲۸ هزار تومان شد.
وی ادامــه داد: دالر بــرای متقاضیانــی دارنده 
کارت ملــی نیــز با قیمت ۲۷ هــزار تومان به 
فروش می رســد.عضو شــورای عالــی کانون 
صرافان گفت: در روزهای گذشته عرضه ارز در 
بازار افزایشی بود و در برابر این افزایش عرضه، 
تقاضا برای خرید ارز بسیار کم است.سلطان زاده 
بــا پیش بینــی نرخ ارز در روزهای آینده، گفت: 
بررســی ها حاکی از این اســت که روند نزولی 
قیمت ها ادامه خواهد داشت و همان طور که در 
برهه ای از زمان تقاضا برای خرید ارز افزایشــی 
اســت در مقطع کنونی عرضه بر تقاضا پیشــی 

گرفته و در نتیجه قیمت ها افت داشته است.

کرد « تورم در بازار اجاره مسکن را  بررسی  گار »روز

قصهگرانیوغصهیافتنسرپناه
کرایــه خانــه دائمــا در حــال بلعیدن 
ســرمایه های مســتاجران است و در این 
شــرایط دولــت و مجلــس راه حل را در 
تعیین ســقف افزایش اجاره بها دیده اند. 
عدم تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه 
اجاره بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت 
مالیاتــی برای مالــکان، افزایش مالیات، 
هزینه دادرسی برای صاحبخانه ها و اعمال 
جریمه بــرای بنگاه های معامات ملکی 
متخلف در پی دارد؛ این در حالی اســت 
که کارشناســان معتقدند فشار به مالکان 
باعث کاهش عرضه مســکن استیجاری و 

التهاب بیشتر بازار اجاره می شود.
 مدیریت فوری بازار اجاره توســط دولت 
و مجلس در حال پیگیری اســت. دولت 
مشابه دو سال گذشته تعیین سقف برای 
اجاره بها را در دستور کار قرار داد و امسال 
این طرح را به تایید سران قوا رساند. بدین 
ترتیب اعام شــد کــه حد مجاز افزایش 
اجاره بهای ســالیانه در تهران ۲۵ درصد 
و دیگر شــهرها ۲۰ درصــد خواهد بود. 
قراردادهــای اجاره نیــز به طور خودکار 

تمدید می شود.
بــه طــور مثال اگر نرخ قرارداد اجاره یک 
واحد مســکونی در شــهر تهران در سال 
گذشــته ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ 
میلیون تومان اجاره بوده، در سال جاری 
۲۵ درصــد به قیمت رهن و ۲۵ درصد به 
نرخ اجاره افزوده می شــود. بر این اساس 
ودیعــه واحد مورد نظــر ۱۲۵ میلیون و 
اجــاره ماهیانه آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار 

تومان خواهد شد.
از طرف دیگر مجلس شــورای اســامی 
طــرح دوفوریتی بــه منظور کنترل بازار 
اجاره ارایه کرده که شباهتهایی به برنامه 
دولت دارد. از آنجا که دولت الیحه ای در 
ایــن خصوص ارایه نــداده، مجلس اقدام 
به ارایه طرح در این زمینه کرده اســت. 
این طرح هم اکنون به کمیسیون عمران 
مجلس جهت بررســی بیشتر ارجاع شده 

است.
 تورم ۵۲ درصد، سقف مجاز افزایش 

اجاره ۲۵ درصد
گذشــته از آنکه با توجــه به تورم حدود 
۴۰ درصد سالهای گذشته که هم اکنون 
به ۵۲ درصد رســیده، نقدهایی به سقف 
مجــاز افزایــش اجاره بها توســط برخی 
کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال 
گذشته نشــان می دهد مهمترین پاشنه 
آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای 
اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن اســت. به 
طوری که در دو ســال اخیر بســیاری از 
موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست 

مستاجر دادند.
چهار راه گریز از مصوبه دولت

چهار بند در قانون دو ســال اخیر وجود 
داشت که به نوعی راه گریز را برای مالکان 
فراهم می کرد. به این صورت که اگر مالک 
قصد سکونت در ملک مورد نظر را داشته 
باشد، خانه خود را بفروشد، قصد ساخت و 
ساز داشته باشد یا فرزند ذکور او به لحاظ 
ازدواج بخواهد در خانه ساکن شود مالک 
می تواند قرارداد مستاجر را در پایان مدت 

قرارداد فسخ کند.
 چــه ضمانتــی برای تمکیــن مالکان از 

دستورالعمل ها وجود دارد؟
البته در طرحی که مجلس در دستور کار 
قــرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت 
اجرایــی الزم وجــود دارد. بنــا به گفته 
آرا شــاوردیانـ  عضو کمیسیون عمران 
مجلس، اعمــال جریمه برای بنگاه های 
معامــات ملکی متخلف، حذف معافیت 
مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی 
برای صاحب خانه هایی که مبالغ خارج از 
عرف تعیین می کنند از جمله ضمانت های 
اجرایی برای رعایت ســقف مجاز افزایش 
کرایه خانه اســت اما برای تحقق تمامی 
این موارد وجود ســامانه اطاعاتی قوی 
از اهمیت بســیار زیادی برخوردار بوده و 
طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.

قوای سه گانه در حالی به طرح ساماندهی 
بازار اجاره ورود کرده اند که زیرساختهای 
نرم افزاری و سخت افزاری الزم برای اعمال 
این سیاست ها وجود ندارد. از سوی دیگر 
بازار اجاره هم اکنون با فشار تقاضا مواجه 
شده اســت. به دلیل رشد قیمت مسکن 

در چهار ســال اخیر و تبعیت اجاره بها از 
قیمت مسکن، تورم بازار اجاره در سه سال 

گذشته شتاب گرفته است.
 اجــاره بهــا حدود دو برابــر میزان مجاز 

رشد کرد
بر اســاس اعام مرکز آمار، رشد اجاره بها 
در کل کشور طی ماه های خرداد سال های 
۱۳۹۹ تــا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱ درصد، 
۲۷.۸ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده اســت. 
در واقع تورم اجاره بها در خرداد امســال 
در مقایســه با سال گذشــته ۱۴ درصد 
رشــد داشــت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز 
در خــرداد ۱۴۰۱ بــه میزان ۲.۳ درصد 
بود. اردیبهشــت ماه این رقم ۲.۵ درصد 

اعام شد.
 مساله اصلی، کمبود تولید مسکن است

فرشید پورحاجتـ  کارشناس بازار مسکن 
درخصوص تاثیر نرخ گذاری بر بازار اجاره 
اظهار کرد: به نظر می رســد، مســئوالن 
موضوعات اصلی مبتابه بخش مسکن را 
فراموش و فرع را جایگزین کرده اند. طی 
یک پروســه ۱۰ ساله ۱۴ درصد به تعداد 
خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت 

اصلی، کاهش ســاخت و ساز و به تبع آن 
رشد قیمت مسکن بوده است.

وی افــزود: طی ســالهای اخیر به جای 
اینکه شــرایط تولید مســکن را تسهیل 
کننــد، ســازندگان را با اعمال مالیاتهای 
مختلــف، تنبیه کردنــد. هزینه تولید و 
سرمایه گذاری را باال بردند و باعث کمبود 
تولید مســکن شدند. حاال به جای اینکه 
ایــن موضوعات را حــل کنند می گویند 
آقای مالک، شــما اگر بیش از ۲۵ درصد 
نرخ اجاره را افزایش دادی مشمول جرایم 
می شوی. این اقدامات غیر از اینکه مردم 
را در پروسه دادگاه و شورای حل اختاف 
درگیــر کند نتیجه دیگری ندارد. نتیجه 
دیگرش این است که قراردادهای صوری 

به مسائل بازار اجاره افزوده می شود.
 قوانین اجاره داری در ۵۰ ســال گذشته 

جواب نداده است
این کارشــناس بازار مسکن با بیان اینکه 
سیاستهای اعمال شده در بخش مسکن 
طی ۱۰ سال گذشته دارای مکانیزمهای 
تنبیهی بوده اســت گفت: اینکه به جای 
حل مشــکل بگوییم اگــر تخلف کردید 
چنــان و چنیــن می کنیم اگر قرار بود به 
ســاماندهی بازار مسکن بینجامد در ۱۰ 
سال گذشته اتفاق می افتاد. وقتی اوضاع 
بازار اینگونه شــده پس باید بپذیریم که 

سیاستهای دستوری جواب نمی دهد.
به گفته پورحاجت، در ۵۰ ســال گذشته 
قوانین مختلفی بــرای اجاره داری وضع 
شــده که هیچ کدام تا امروز نتیجه نداده 
است. اعمال دســتورالعمل و بخشنامه، 
فشــار به خانوارهــا را افزایش می دهد. 
خروجــی آن کاهــش تولید مســکن و 
کاهش عرضه واحدهای اســتیجاری در 
بــازار خواهــد بود که به رشــد اجاره بها 
می انجامد. دولت باید سیاســتهای تولید 
مســکن را به صورت واقعی برنامه ریزی 
کند و با تولید مسکن در کشور بازار را به 

تعادل برساند.

کید کرد:  یک کارشناس اقتصاد تا
تجربه شکست خورده دست و دل بازی در پرداخت ارز ترجیحی

یک اســتاد دانشگاه گفت: در سال ۱۴۰۰ در حالی 
حــدود ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بابت ارز ترجیحی 
تخصیص داده شده که سیاست های حذف این ارز 

می بایست مورد پژوهش موشکافانه قرار گیرد.
احســان قمــری با اشــاره به بررســی های مرکز 
پژوهش هــای مجلــس پیرامــون تخصیــص ارز 
ترجیحــی، گفت: تخصیــص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ 
تومانی برای کاالهای اساســی از ســال ۹۷ به بعد 
هزینه های بسیاری را برای کشور در بر داشته است.

وی افزود: در مقابل اما نرخ ارز ســنا و نیما که برای 
فعاالن تجارت خارجی بیشــتر شناخته شده است 
در این مدت نســبت به ارز ترجیحی با رشــد چند 
برابری روبرو اســت. بطوریکه نرخ ارز ســنا و نیما 
نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش ۵ تا ۶ برابری 
مواجه و در نهایت باعث می شود اشخاصی که به ارز 
ترجیحی دسترسی دارند به تبع این اختاف فاحش 

به سودهای کانی دست پیدا کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طی دوره زمانی 
مذکور درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت 
و میعانات گازی همسو با تداوم فشارهای تحریمی 
از حجــم ارز ترجیحــی تخصیص یافته به کاالهای 
اساسی نیز کمتر بوده است، یادآور شد: نتیجه این 
فرایند باعث می شود تا در نهایت وقتی برای واردات 
نیاز به تخصیص ارز ترجیحی دارید و نیاز به تأمین 
این ارز از محل درآمدهای ناشــی از صادرات نفت و 

گاز وجود دارد با کســری ارز مورد نیاز برای تجار و 
وارد کنندگان کاالهای اساسی مواجه شوید.

بــه گفته وی، کســری تأمین ارز مــورد نیاز برای 
تخصیص به واردات کاالهای اساســی منجر به دو 
اتفــاق از جملــه بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی 
بــه دلیل نیاز به تأمیــن ارز به نرخ نیما و همچنین 
اختصــاص آن بــه نرخ ۴,۲۰۰ تومان به وارد کننده 
کاالهای اساســی شود. از طرفی گرایش تجار برای 
واردات کاالهای اساســی علی رغم کاهش شاخص 

مصرف در کشور می شود.
قمری افزود: این اتفاق ها در ســال ۱۳۹۷ به عنوان 
واقعیت اقتصاد ایران قابل کتمان نیســت. از سویی 
دیگــر کاهش حجم صــادرات نفت خام و میعانات 
گازی ایران به دلیل فشــار تحریم ها در حالی منجر 
به کاهش درآمدهای ارزی دولت شده است که دولت 
برای تأمین کاالهای اساسی نیاز به ارز ترجیحی با 
نرخی که قیمت واقعی آن نیست و تخصیص آن به 

واردکننده کاال است.
این در حالی است که رانت و فساد ناشی از تخصیص 
ارز ترجیحی قابل کتمان نیست. جالب اینکه مصرف 
در ســال ۹۷ نســبت به ۹۶ با کاهش مواجه بوده و و 
احتمال کاهش آن در سال های آتی نیز وجود دارد. 
ســوال اینجاست که چه اتفاقی در روند تجارت رخ 
داده کــه در این مقطع زمانی روند واردات کاالهای 

اساسی با افزایش روبرو شده است.

وی بــا تاکیــد بر اینکه تا زمانیکــه ارز ترجیحی به 
بهانه واردات تخصیص داده شود، رانت و فساد وجود 
خواهد داشت، عنوان کرد: قدر مسلم این موضوع به 
تولید کننده داخلی نیز خسارت و صدمه خواهد زد 
و هزینه هایی که از محل ارز ترجیحی به کشور وارد 

می شود قابل اغماض نیست.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند تخصیص ارز ترجیحی 
به کاالهای اساسی شاید دسترسی دهک های پایی 
درآمدی به کاالهای اساسی را افزایش دهد اما این 
استدالل حتی در صورت تأیید نسبی می بایست با 
توجه به وضعیت درآمد ارزی کشور در شرایط فعلی 

و آینده در نظر گرفته شود.
به باور این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از مشکات 
اقتصادی ایران در سال های ۹۷ تا ۹۹ ناشی از شوک 
ارزی انباشــت نقدینگــی در کنار تحریم ها بود که 
شــاخص قیمت مصرف کننده را به شــدت افزایش 
داد. همچنیــن درآمــد دولت با محدودیت مواجه و 
درآمدهای ارزی آن به دلیل عدم رشد تولید ناخالص 
داخلی با کاهش مواجه شــد که نتیجه آن کســری 

بودجه قابل توجه دولت در این بازه زمانی بود.
وی افزود: کســری بودجه دولت اصلی ترین عامل 
افزایش پایه پولی است که در نهایت منجر به رشد 
تورم و به تبع آن فشار اقتصادی به اقشار آسیب پذیر 
کشور می شود.در این زمینه میزان تورمی که از بابت 
رشد پایه پولی ایجاد می شود بیش از افزایش قیمت 

کاالهای اساسی است.
قمــری افزود: در اقتصــاد تورمی، افزایش هزینه ها 
برای دهک های پایین درآمدی در حالی اســت که 
بنابر آمار موجود، دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱۲ 
هزار میلیارد تومان بابت ارز ترجیحی پرداخته است.

به باور این کارشــناس اقتصادی سیاست حذف ارز 
ترجیحی می بایست به گونه ای انجام شود که برای 
معیشت مردم بویژه اقشار آسیب پذیر و دهک های 
پایین درآمدی کشور با شوک های ناشی از تقاضا و 
انتظارات تورمی مواجه نشــوند. در عین حال مراکز 
پژوهشی و کارشناسی کشور ضمن بررسی اثر حذف 
ارز ترجیحی بر نرخ تورم، نسبت به ارائه سیاست های 

حمایتی برای اقشار آسیب پذیر اقدام کنند.
وی افزود: بدیهی است پرداخت یارانه با شرایط فعلی 
در میــان مدت بــدون افزایش قدرت خرید مصرف 
کننده امکان ندارد. مضاف بر اینکه هزینه های دولت 
بطور دائمی در حال افزایش بوده و برای تأمین مخارج 
خود از جمله هزینه های جاری و حقوق و دستمزد 
کارکنــان خود که اغلب با عدم کارایی الزم در بدنه 
عظیم دولت مواجه اســت نیازمند کوچک ســازی 
است. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می شود 
که دولت برای کارایی بیشتر نیازمند همکاری اقشار 
مختلف مردم و اقناع افکار عمومی در بررسی زوایای 
مختلف سیاست های اقتصادی خود و تبیین آنها در 

جامعه است.

خبر ویژه

سخگوی وزارت صمت، تاکید کرد: وزارت صمت دیدگاه های پیشنهادی 
و مشورتی در رابطه با بهبود کیفیت سامانه تخصیص یکپارچه خودرو 
را با دقت بررســی و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه خواهد 
داد. الزم به تاکید است که نه تنها ابهامی در قرعه کشی نوبت اول وجود 
ندارد، بحث حذف سامانه یکپارچه هم مطرح نیست. هدف اول ما بهبود 
کیفیت خدمت به مردم است.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در پاسخ و شفاف سازی پیرامون نامه اخیر میان دو معاون وزارت صمت، 
ضمن تکذیب شــایعه های مطرح شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه 
خودرو، تاکید کرد آنچه در مورد این سامانه مطرح شده، مراحلی است 

که بایســتی طی شــود تا مســئولیت انجام قرعه کشی به وزارت صمت 
واگــذار شــود.در پی نامه نگاری اخیر میان دو معــاون وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت که ضمن آن بر ابهامات، عدم صاحیت فنی و امنیتی 
و همچنین عدم آمادگی الزم ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو اشــاره 
شده، ادامه روند قرعه کشی از طرق سامانه فوق فعا متوقف اعام شده 
اســت.امید قالیباف در این رابطه اظهار کرد: تصدی گری وزارت صمت 
در واگذاری خودرو در حال حاضر در دســتور کار نیســت و مرحله دوم 
تخصیص خودرو مشابه مرحله اول از طریق سامانه ای که مورد استفاده 
است، انجام خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دقت سامت و 

شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر 
شده این دغدغه را ثابت می کند.

قرار نیست سامانه یکپارچه حذف شود 
سخگوی وزارت صمت، تاکید کرد: وزارت صمت دیدگاه های پیشنهادی 
و مشورتی در رابطه با بهبود کیفیت سامانه تخصیص یکپارچه خودرو 
را با دقت بررســی و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه خواهد 
داد. الزم به تاکید است که نه تنها ابهامی در قرعه کشی نوبت اول وجود 
ندارد، بحث حذف سامانه یکپارچه هم مطرح نیست. هدف اول ما بهبود 

کیفیت خدمت به مردم است.

خبر مهم وزارت صمت درباره حذف قرعه کشی خودرو

بحث حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطرح نیست
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نفت و انرژی 4

گرفت ؛  آستانه سفر بایدن به عربستان صورت  در 

تالشاوپکپالسبرایتوافقنفتیجدید

كوتاه از انرژی

اخبار ویژه

توافق گروه ۷ برای تعیین 
سقف قیمت انرژی روسیه

ســران گروه ۷ موافقت کردند تعیین 
ســقف قیمــت روی واردات نفــت و 
گاز روســیه با هــدف محدود کردن 
درآمدهــای مســکو را مطالعه کنند.
در بخشــی از بیانیــه نهایی اجاس 
ســران گروه ۷ در آلمان ، آمده است: 
اتحادیه اروپا با شــرکای بین المللی، 
راه هایی برای محدود کردن قیمتهای 
انرژی شامل امکان پذیر بودن معرفی 
سقف قیمت موقتی واردات را بررسی 
خواهد کرد.کشورهای ثروتمند گروه 
۷ درباره اعمال ســقف قیمت جهانی 
برای انرژی روســیه بحث کرده اند تا 
مانع شوند روسیه از جنگ در اوکراین 
کــه قیمتهای نفــت و گاز را باال برده 
است، ســود ببرد.آژانس بین المللی 
انــرژی در گزارش ماهانه ژوئن اعام 
کرد: درآمد صادرات نفت روســیه در 
ماه مه با وجود این که تحریمها، حجم 
صــادرات این کشــور را کاهش داد، 
صعود کرد. برآورد می شــود صادرات 
نفت روســیه به میــزان ۱.۷ میلیارد 
دالر در ماه مه رشــد کرد و به حدود 
۲۰ میلیارد دالر رسیده است.آمریکا 
نخستین کشــوری بود که خواستار 
ایجاد مکانیزمی برای اعمال ســقف 
قیمــت از ســوی کشــورهای دیگر 
برای پرداخت پول نفت روســیه شده 
بود.کشــورهای گروه ۷ با ممنوعیت 
واردات نفت روسیه موافقت کرده اند 
امــا بعضی از آنها این ممنوعیت را به 

تدریج اعمال می کنند.

حراست و صیانت از آب 
وظیفه ملی است

نماینده مردم شهرکرد در مجلس در 
حمایــت از تصویب تقاضای تحقیق و 
تفحــص از نحوه عملکرد وزارت نیرو 
در خصوص انتقال آب بین حوضه ای 
گفت: حراست و صیانت از آب وظیفه 
ملی اســت و طراحــان این تحقیق و 
تفحص نگاه شــان منطقه ای نیست 
بلکــه هــدف از این تحقیق و تفحص 
رسیدن به یک اجماع ملی در صیانت 
از آب اســت.احمد راستینه در جلسه 
علنی مجلس شــورای اســامی در 
جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیســت مبنی بر تصویــب تقاضای 
تحقیــق و تفحــص از نحوه عملکرد 
وزارت نیــرو در خصــوص انتقال آب 
بیــن حوضه ای در اظهاراتی به عنوان 
درخواســت دهنــده این طرح اظهار 
کرد: از آنجا که این تحقیق و تفحص 
به ترک فعل ها و اقدامات خاف منافع 
و مصالح ملی در دولت های گذشته که 
سبب شکل گیری آسیب های فراوانی 
برای امروز و آینده نســل کشور شده 
است، می پردازد، فرصت ارزشمندی 
است تا بدنه مدیریتی و سیاستگذاری 
بدانند که باید پاسخگوی تصمیمات 
خاف مصالح ملی باشد.وی گفت: اگر 
ایــن تحقیق و تفحــص با رای قاطع 
نمایندگان تصویب شــود سرآغاز آن 
خواهد شــد تا نــگاه ملی در حفظ و 
صیانت از سرمایه ارزشمند آب و خاک 
تقویــت گردد. مقــام معظم رهبری 
بارهــا تاکیــد فرمودند که مســئله 
محیط زیســت مســئله ای تزیینی و 
تشــریفاتی نیست بلکه مسئله آب و 
خــاک از کارهای جــدی حفاظت از 
محیط زیســت است؛ خیلی ها غافل 
از اینکــه آب و خاک دو ثروت عظیم 
ملی و دو ذخیره حیاتی همه ملت ها 
اســت غافل هســتند. آنچه به عنوان 
محورهای اصلی این تحقیق و تفحص 
اعام شــده عــدم رعایت ماحظات 
شــش گانــه طرح هــای انتقال آب 
بین حوضه اســت که متاســفانه در 
برخی از این انتقال ها این ماحظات 
رعایت نشده است آسیب های جبران 
ناپذیر زیســت محیطی و تهدیدهای 
اجتماعــی و امنیتی را به وجود آورده 
است. تحقیق و تفحص سبب خواهد 
شد تا با حذف نقش کانون های قدرت 
در البی های سیاسی فشار را از وزارت 
نیرو و سازمان محیط زیست برداشته 
تا این دو نهاد بتواند بر اســاس صرفاً 
مطالعات علمی و بررســی های دقیق 
کارشناسی و پرهیز از نگاه های منطقه 
ای برای نیازهای نســل امروز و آینده 

برنامه ریزی نمایند.

مدیریت مصرف در بخش اداری جواب داد:

 بانک های  تهران کاهش
۱۵ مگاواتی مصرف برق را رقم زدند

بــر اســاس مصوبــه هیئت وزیــران همه 
دســتگاه های اجرایی، بانک هــا، نیروهای 
مســلح و نهادهای عمومی موظف شــده اند 
در ســاعات اداری حداقل ۳۰ درصد نســبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته و در ساعات 
غیــراداری به میزان ۶۰ درصد، مصرف برق 
خود را کاهش دهندنظام بانکی با پیوســتن 
بــه این طرح، کاهش ۱۵ مگاواتی در مصرف 
برق رقم زد.پس از خاموشــی هایی که سال 
گذشــته کشــورمان را درگیر خــود کرد و 
نارضایتــی مردم را به دنبال داشــت، دولت 
ســیزدهم و به خصــوص وزیر نیــروی این 
دولت تمام همت خود را بکار گرفت تا ضمن 
برطرف کردن مشــکات، روند تأمین پایدار 
برق را بهبود بخشــد تا مشــکاتی در زمینه 
خاموشــی ها بــروز نکند و باگذشــت فصل 
بهار ۱۴۰۱ و گرمای شــدید آن، قطعی برق 
نداشتیم و برای تابستان نیز برنامه ریزی شده 
اســت تا بتوانیم بدون خاموشی آن را سپری 
کنیم.بر همین اســاس وزارت نیرو در مدت 
حضــور »علی اکبر محرابیان« به عنوان وزیر 
نیروی دولت سیزدهم با برگزاری جلسه های 
زیــاد با کارشناســان، متخصصان و مدیران، 
طراحــی برنامه های مختلف در صنعت برق 
را از همان روزهای نخســت آغاز کرد.یکی از 
ایــن برنامه هــا کاهش مصرف برق در بخش 
اداری، دستگاه های اجرایی، بانک ها، نیروهای 
مســلح و نهادهای عمومــی بود که برای آن 
مصوبه ای نیز از ســوی دولت اختصاص داده 
شــد.بر اســاس اعام وزارت نیرو هم زمان با 
اجرایی شدن برنامه های مدیریت بار مصرف 
بــرق در چهار ماه گرم ســال یعنی خرداد تا 
پایان شهریورماه، بانک های تهران نیز همراه 
بــا دیگر ادارات ملزم به کاهش مصرف برق و 
صرفه جویی در این بخش شدند و حدود ۳۰ 
درصــد مصرف برق خــود را کاهش داده اند.

به طورکلی و بر اساس بررسی های انجام شده، 
نیاز کل بانک های شهر تهران به برق چیزی 
حدود ۴۵ مگاوات است که در فصل تابستان 
سال جاری و به دنبال اجرایی شدن طرح های 
مدیریت بار مصرف، حدود ۱۵ مگاوات در این 

حوزه کاهش مصرف برق داشته ایم.

وزیر نفت اعالم کرد؛

خطر امنیت انرژی جهان با 
ادامه تحریم های ظالمانه ایران

وزیــر نفت گفــت: یکی از دالیــل اصلی به 
مخاطــره افتادن انــرژی جهان،  تحریم های 
ظالمانــه ایران، به عنوان دارنده بیشــترین 
ذخایر نفت و گاز جهان، است.جواد اوجی در 
صفحه توییتر خود نوشــت:  آشفتگی موجود 
در بازار انرژی جهان، سبب به مخاطره افتادن 
 امنیت انرژی و زمینه ســاز  پیامدهای نگران 
کننــده بــرای واردکننــدگان بخصوص در 
 زمستان پیش رو است.وی ادامه داد: بی تردید 
یکی از دالیل اصلی ایجاد چنین شــرایطی، 
تحریم های ظالمانه ایــران، به عنوان دارنده 

بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان، است.

 تراز آب دریاچه ارومیه 
۵۳ سانتیمتر کاهش یافت

مدیر کل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب 
خزر و دریاچه ارومیه گفت: امسال تراز دریاچه 
۱۲۷۰ متر و ۶۵ ســانتیمتر بوده و نسبت به 
ســال گذشته در همین زمان ۵۳ سانتیمتر 
کاهش را نشــان می دهد.کیاســت امیریان 
اظهار داشــت: مهمترین عامل تاثیرگذار بر 
تراز دریاچه میزان بارش و روان آبی است که 
وارد آن می شــود. متاسفانه سال قبل کاهش 
بارش داشــتیم و بــارش برف هم در حداقل 
خود بوده که باعث کاهش جدی تراز شــده 
اســت، امســال هم در حد پارسال بارندگی 
داشــتیم که نســبت به بلندمدت ۱۴ درصد 
کاهش را نشــان می دهد. این شــرایط باعث 
شــد امســال تراز دریاچه ۱۲۷۰ متر و ۶۵ 
ســانتیمتر باشد و نسبت به سال گذشته در 
همین زمان ۵۳ ســانتیمتر کاهش را نشــان 
می دهــد. وی موجــودی آب دریاچــه را در 
حــال حاضر ۲ میلیــارد و ۷۳۰ میلیون متر 
مکعب عنوان کرد و افزود: طبیعتا باتوجه به 
اینکه در تابســتان میــزان ورودی آب کم و 
تبخیر زیاد می شــود، حجم آب هم کاهش 
پیــدا می کنــد، اما اقداماتی بــرای حل این 
موضوع انجام شــده که از جمله آن نزدیک 
۵۰۰ میلیون متر مکعب از ذخیره ســدها به 
سمت دریاچه رهاسازی شده اما مسئله این 
اســت که کاهش بارش ها در فصل پیش رو و 
افزایش دما ســرعت تبخیر را بیشتر می کند.
مدیر کل دفتر مدیریت بهم پیوســته منابع 
آب خــزر و دریاچه ارومیه درباره اقدامات در 
دست انجام برای عاج بخشی دریاچه گفت: 
یک موضوع انتقال آب از حوضه مجاور است 
که در راســتای احیا در دســتور کار بوده که 

اکنون ۹۰ درصد پیشرفت دارد .

ماه ها فشار از سوی آمریکا و کشورهای مصرف کننده 
دیگــر روی اوپــک و متحدانش برای افزایش تولید 
نفت به اوج خود رسیده و جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا، اواســط ژوییه راهی عربســتان می شود که 

آزمون مهمی برای دیپلماسی نفتی خواهد بود.
بایدن درصدد دریافت تعهد از عربســتان سعودی و 
متحدانش در خلیج فارس برای ادامه افزایش تولید 
نفت تا پایان ســال میادی جاری به منظور کنترل 
قیمت هاســت. اما چنین اقدامی مســتلزم حمایت 
همه کشــورهای عضو اوپک پاس است که روسیه 
هم یکی از اعضای مهم این گروه به شــمار می رود.

یک مســئله مبهم دیگر میزان ظرفیت مازاد تولید 
عربســتان ســعودی و ســایر اعضای اوپک پاس و 
تمایل آنها برای بهره برداری از این ظرفیت اســت.
مت رید، نایب رئیس شرکت مشاوره فارین ریپورتس 
در ایــن باره اظهار کــرد: اگر آنها می خواهند درباره 
این صحبت کنند که پس از پایان توافق فعلی اوپک 
پاس در پایان اوت چه اتفاقی خواهد افتاد، ســفر 
بایدن کاما به موقع اســت. اهمیت این مکالمه به 
وضعیــت بازار در چند هفته آینده بســتگی خواهد 
داشــت. ســعودی ها باید به این باور برسند که بازار 
به نفت نیاز دارد اما در شــرایطی که همه به شــدت 
نگــران وقوع رکود اقتصادی هســتند، چنین امری 
ممکن نیســت.اما نخســت، وزیران اوپک پاس ۳۰ 
ژوئــن دیــدار می کنند. اگرچه انتظــار می رود این 
تولیدکننــدگان تنهــا برنامه های خود برای احیای 
تولیــد به ســطح پیش از پاندمــی کووید در اوت را 
تاییــد کنند و تصمیمــات بعدی را به زمان دیگری 

موکول کنند اما مذاکرات آنها، زمینه را برای توافق 
تولید جدید،   در نشســت بعدی که چند هفته بعد 
از ســفر بایدن برگزار می شود، فراهم خواهد کرد.با 
تشــدید تحریمهای غربی علیه نفت روسیه از جمله 
ممنوعیت اتحادیه اروپا روی ۹۰ درصد واردات نفت 
روسیه که تا پایان سال ۲۰۲۲ اجرایی می شود، عرضه 
جهانی نفت همزمان با اوج گیری تقاضای تابستانی 
برای سوخت در نیمکره شمالی، محدودتر می شود. 
اما تشدید نگرانی ها نسبت به رکود جهانی، روی بازار 
سایه افکنده و عامل تاثیرگذار در نوسان قیمتها طی 
هفته های اخیر شــده است.نمایندگان اوپک پاس 
با اشــاره به چالشــهای بازاری که به سرعت در حال 
تغییر اســت، دستشان را رو نکرده اند. صادرات نفت 

روسیه در برابر تحریمها تاکنون تاب آور مانده است 
اما بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند نهایتا کاهش 
پیدا خواهد کرد. در چند ماه گذشــته، قزاقســتان، 
نیجریــه و ســایر تولیدکنندگان بــزرگ با اختال 
تولید مواجه شــده اند. مذاکرات هسته ای ایران هم 
با وجود ماه ها عدم پیشــرفت، زنده اســت و مقامات 
اروپایی تاش جدیدی را برای پیشــبرد مذاکرات و 
هموار کردن مسیر بازگشت نفت ایران به بازار انجام 
داده اند.به طور رســمی، توافق اوپک پاس سهمیه 
تولید اوت را تا پایان ســال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داد 
و هر گونه تغییر مستلزم موافقت همه ۲۳ عضو این 
گروه خواهد بود.کمیته فنی اوپک پاس در ســطح 
نمایندگان ۲۹ ژوییه جلســه مجازی برگزار میک ند 

تا شــرایط بازار را بازبینی کند و پس از آن نشســت 
وزیران اوپک برگزار می شود که تا حد زیادی اداری 
خواهد بود.ســپس ۳۰ ژوئن جلســه کمیته نظارتی 
مشــترک وزیران اوپک پاس به ریاســت عربستان 
سعودی و روسیه برگزار می شود که شامل ۹ کشور 
اســت و هر گونه تغییرات توصیه شــده در سیاست 
تولید را مشــخص خواهد کرد تا در نشســت وزیران 
اوپــک پاس مطرح شــود.توجه اصلی به ســمت 
عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی خواهد 
بــود که تنها تولیدکننــدگان صاحب ظرفیت مازاد 
تولید قابل توجه هســتند.پاتس آنالیتیکس برآورد 
کرده که تا ســپتامبر، عربســتان سعودی تنها ۴۶۰ 
هزار بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید دارد و امارات 
متحــده عربــی تنها قادر خواهــد بود تولیدش را به 
میــزان ۶۶۰ هزار بشــکه در روز افزایش دهد. بهره 
کامــل از این ظرفیت مازاد تولید، به تامین تقاضای 
تابســتانی کمک می کند امــا دیگر ظرفیت اضافی 
بــرای واکنش به هــر گونه اختال جهانی عمده در 
تولید بر اثر جنگ، ناآرامی داخلی مانند وضعیت لیبی 
یا طوفان های خلیج مکزیکو وجود نخواهد داشــت.

مقامات اوپک پاس تاکید کرده اند تصمیماتشــان 
بر اساس ارزیابی شرایط بازار خواهد بود با این حال 
ســفر بایدن به عربســتان سعودی و دیدار با مقامات 
کشــورهای دیگر منطقه، یک عنصر سیاســی را هم 
اضافه خواهد کرد.عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی در پی سلســله حماتی که به زیرســاختهای 
نفتی این کشــورها رخ داده اســت، آمریکا را برای 

تقویت امنیت در منطقه تحت فشار قرار داده اند.

خبر ویژه

شــرکت تولیــد، انتقــال و توزیع نیروی برق ایران اعــام کرد: با توجه  به برگزار 
کنکور سراســری در پایان هفته جاری، این شــرکت آمادگی کامل دارد تا برق 
موردنیاز برای مراکز برگزار کنکور سراســری و آزمون های پایان ترم دانشــگاه ها 
را تأمین کند.در اطاعیه توانیر آمده است: در حال حاضر نیروگاه ها و شبکه های 
انتقال و توزیع برای تأمین برق پایدار در تاش بی وقفه هســتند. عاوه بر این 
در زمان برگزاری کنکور سراســری به دلیل حساســیت موضوع، بیش از ۳ هزار 
اکیپ عملیاتی، امدادی و برق رسانی در نقاط مختلف شهری و روستایی سراسر 
کشور مستقر هستند تا در صورت بروز حادثه، در کمترین زمان ممکن نسبت به 

رفع نقص شــبکه و پایداری برق مشترکان اقدام کنند.همچنین دراین خصوص 
شــرکت های توزیع نیروی برق سراســر کشــور آمادگی دارند تا در صورت نیاز 
هماهنگی بیشتر را با مراکز برگزاری آزمون به انجام رسانند. از همه هم وطنان 
نیز خواهشمندیم  با رعایت تنظیم کولرهای گازی ، استفاده از دور کند کولرهای 
آبی، استفاده نکردن  از وسایل پرمصرف برقی در فاصله ساعت های ۱۲ تا ۱۸ هر 
روز بهره گیری حداکثری از روشنایی طبیعی در روز و خاموش کردن المپ های 
اضافی در شب  ضمن تأمین آرامش فکری آینده سازان کشور در زمان برگزاری 

آزمون سراسری ، خادمین صنعت برق را در پایداری شبکه برق  یاری کنند.

با اعالم شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق:

کنکور سراسری تأمین می شود کز برگزاری  برق مرا

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی :

کم نشد فاصله تولید و مصرف برق 
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: برای حل عدم تراز تولید، مصرف و رفع خاموشی باید سرمایه گذاری 
صورت گیرد و برای تحقق ســرمایه گذاری نیز باید سیاســت و رویکرد تغییر کند.حمیدرضا صالحی ، در 
ارزیابی عملکرد دولت در حوزه صنعت برق اظهار داشت: یک دهه است که هیچ سرمایه گذاری در حوزه برق 
صورت نگرفته و این باعث شده علیرغم رشد مصرف؛ تولید رشدی نداشته باشد و نتیجه این عدم تراز بین 
تولید و مصرف؛ خاموشی بوده است. وی با بیان اینکه عملکرد دولت باید در حوزه سیاست ها و رویکردها و 
همچنین در بعد عملیات و نتایج کار بررسی شود، افزود: برای حل عدم تراز تولید و مصرف و رفع خاموشی 
باید ســرمایه گذاری صورت گیرد و برای تحقق ســرمایه گذاری نیز باید سیاســت و رویکرد تغییر کند، اما 
مقاومت هایی در بدنه دولت شــاهد هســتیم که این سیاســت گذاری زود جواب نمی دهد. عضو کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: انتظار این بود بخش صنعتی برق که به نوعی با دنیا در ارتباط اســت از 

دولت منفک شود، یعنی دولت از اقتصاد انرژی در حوزه صنعت خارج شود تا برق رشد کند و سرمایه گذاری 
صورت گیرد و درآمد ناشی از صنعت نیز وارد صنعت برق شود و در نتیجه صنایع هم بتوانند برق مطمئن و 
پایدار دریافت کنند. اما با رویه کنونی به بخش صنعت ضربه وارد می شود و عدم النفع بزرگی را در این حوزه 
شاهد هستیم که امیدواریم در سال دوم سیاست های دولت در این حوزه عملیاتی شود، اما باید بپذیریم که 
یک شبه هیچ سیاستی تغییر نمی کند. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تاکید کرد: انتظار این بود که 
بخش خصوصی امکان ســرمایه گذاری در حوزه صنعت برق را داشــته باشــد تا خاموشی کم شود اما شرایط 
تســهیل نشــده استصالحی خاطرنشان کرد: صنعت برق یک صنعت زیرساختی است، پیش بینی شده بود 
که راندمان نیروگاه ها افزایش یابند و انرژی های نو در یک بازه کمتری وارد مدار شــوند اما به دلیل اینکه 

زیرساخت ها آماده نبود این اهداف تحقق پیدا نکرد و علت خاموشی ها همین است.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

امکان ایجاد محدودیت با ادامه بی نظمی 
در مصرف برق

ســخنگوی صنعت برق گفت: ۴۳۰۰ مگاوات 
نسبت به سال قبل به ظرفیت تولید نیروگاه های 
حرارتی افزوده شده است اما میزان مصرف برف 
باالست و با سختی در حال تامین برق هستیم.

مصطفی رجبی مشــهدی با تاکید بر اهمیت 
مدیریــت مصرف در روزهای گرم، اظهار کرد: 
گرم شــدن هوا فشار زیادی را روی تجهیزات 
صنعت برق وارد می کند، اگر در این شــرایط 
مصــرف نیز افزایــش یابد با چالش مواجه می 
شــویم. ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه 
در حــال حاضــر ۱۳۲ نیروگاه کشــور با تمام 
ظرفیت خود در حال تولید برق هستند، اظهار 
کرد: نســبت به ســال گذشته ۲۳۰۰ مگاوات 
ظرفیــت نیروگاهی جدید به چرخه تولید برق 
کشور افزوده شده است.سخنگوی صنعت برق 
با تاکید بر اینکه همکاران در سراسر کشور به 
صورت شــبانه روزی و در شــرایط دشواری در 
حال تولید برق مورد نیاز مشــترکان هستند، 
گفت: در این شرایط تقاضا داریم که مشترکان 
نیز نســبت به مصرف حســاس تر باشند.وی با 

اشاره به افزایش مصرف برق کشور در روزهای 
اخیر گفت: میزان مصرف از مرز  ۶۵ هزار و ۲۹۲ 
مگاوات نیز عبور کرده اســت. این میزان نشان 
دهنده افزایش میزان مصرف کشــور از ابتدای 
سال تاکنون است که اهمیت مدیریت مصرف را 
نشان می دهد.سخنگوی صنعت برق  در ادامه 
با بیان اینکه در  برخی از استان هایی که انرژی 
مصرف آنها در ساعات پیک  بیشتر شده، مجبور 
به اســتفاده از نیرو گاه های برق آبی شده ایم، 
گفت: در بخش عمده ای از کشور افزایش دما، 
شرایط سختی را برای تامین برق رقم می زند 
که مانند دو هفته گذشته با کمک و همکاری 
مردم شرایط تامین برق را به خوبی پیش ببریم. 
ســخنگوی صنعت برق اظهار کرد : به جز نوار 
شمالی  و بخشی از شمال غرب کشور ، افزایش 
دمــای قابل ماحظه ای داریم که  افزایش دما 
از روز ۴ تیرماه آغاز شــده و تا یک هفته ادامه 
دارد. در اســتان هایی که انرژی مصرف آنها در 
ساعات اعام  شده بیشتر شده، ما مجبوریم از 

نیروگاه های برق آبی مان استفاده کنیم.

کارشناس حوزه آب تشریح کرد:

 خطرات حفر چاه های غیرمجاز 
کشور برای 

در یک دهه گذشته ۹۱ هزار حلقه چاه غیرمجاز 
در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی مسدود و از برداشت غیرمجاز ۳.۲ 
میلیارد مترمکعب آب در سال از دشت های کشور 
جلوگیری شــده است. ایران در بین ۱۱۶ کشور 
از نظــر بحــران آب در رده چهاردهم قرار دارد که 
نشان دهنده وضعیت نامناسب  آن به لحاظ منابع 
آب اســت. براســاس این مطالعات ایران باید در 
سال ۲۰۲۵ برای حفظ وضع موجود بتواند ۱۱۲ 
درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید 
کــه این افزایش می توانــد از راه های مختلفی از 
قبیل مدیریت عرضه و تقاضای آب صورت گیرد.
محسن موسوی خوانساری به آخرین آمار منتشر 
شــده توســط وزارت نیرو از چاه های غیرقانونی 
کشــور اشــاره و اظهارکــرد: در کشــور حدود 
۹۰۰ هــزار چاه داریــم که حدود ۳۵۰ هزار چاه 
غیرقانونی است بنابر آمار جدید نیز احتماال بیش 
از یک ســوم چاه های موجود، غیرمجاز هستند.

وی دربــاره مــکان حفر این چاه ها گفت: معموال 
به علت استفاده از تکنیک ها و روش های ساده تر 

که غیرمجاز و به صورت مخفیانه هســتند، این 
چاه ها را در مکان هایی که ســطح آب باالتر است 
حفــر می کنند. در نتیجه می توان گفت چاه های 
غیرقانونی عمدتا عمق زیادی ندارند و دبی)میزان 
آب استحصالی( آن ها نیز از چاه های مجاز کمتر 
اســت.این فعال محیط  زیســت بــه علت ایجاد 
چاه های غیرقانونی اشاره کرد که اغلب افراد برای 
منافع خود در ویاسازی یا باغ های شخصی اقدام 
بــه حفر ایــن چاه ها می کنند.وی افزود: برخی از 
چاه های غیرمجاز متعلق به دشــت های وسیعی 
هستند که از گذشته تحت عنوان فرم ۱ و ۵بعضا 
ثبت شده و بعضا هنوز پروانه برای آنها صادر نشده  
است.این عضو انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان، 
حفر چاه های غیرمجاز را نوعی فرار از قانون دانست 
و اظهار کرد: با حفر این چاه ها نوعی ناســازگاری 
در جامعــه به وجود می آید که مردم را تشــویق 
به حفر این چاه ها می کند.موسوی خوانساری در 
ادامــه  تاکیــد کرد: حفر این چاه ها پدیده خوبی 
نیســت که عاوه بر بی قانونی، بی برنامگی را در 

سطح کشور توسعه می دهد.
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55بانک و بیمه
دیدار مدیرکل بنیاد و رییس منطقه 

با خانواده های معظم شهداء 
و ایثارگران عضو صندوق قرض 
الحسنه شاهد در استان گیالن

رییس صندوق قرض الحســنه شاهد منطقه 
گیان به اتفاق مدیرکل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران به دیــدار جمعی از خانواده های 
معظم و معزز شــاهد و ایثارگر عضو صندوق 

در استان گیان رفتند.
در ادامــه دیدارهای مســتمر با خانواده های 
معظم و معزز شــاهد و ایثارگر عضو صندوق 
قرض الحسنه شاهد در سراسر کشور، هادی 
نصرالهی رییس صندوق قرض الحسنه شاهد 
منطقــه گیان به همراه محمدرضا داوطلب 
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
گیــان و جمعــی از کارکنان بنیاد و صندوق 
در خــرداد مــاه به دیدار تعــدادی از خانواده 
هــای معظم و معزز شــهدا و ایثارگران عضو 
رفتــه و ضمن گفت و گــوی صمیمانه با این 
عزیزان، درخواســت های ایشــان پیرامون 
مســائل مختلف را شــنیده و پیگیری های 
الزم را انجام دادند. صندوق قرض الحســنه 
شاهد همواره با تاکیدات دکتر اسام کریمی 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خود را ملزم به 
اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت از طریق اقدامات 
مختلف دانسته و در همین راستا طی فواصل 
مختلف سال با سرکشی به خانواده های معظم 
و معزز شــهدا و ایثارگران عضو، صحبت ها، 
دغدغه ها و پیشــنهادات این عزیزان گرانقدر 
را شــنیده و در مســیر خدمت شایسته تر به 

ایشان مورد استفاده قرار داده است.

آغاز اجرای گام دوم آزمون 
 استخدامی بانک شهر 

با مصاحبه از شرکت کنندگان

مدیر امور آموزش و توســعه ســرمایه های 
انســانی بانک شــهر با اعام ابــراز رضایت 
داوطلبــان آزمون اســتخدامی این بانک از 
نحوه برگزاری در تمامی سرفصل ها؛ از آغاز 
اجرای گام دوم آزمون، با مصاحبه از شرکت 

کنندگان خبر داد.
محمدعلــی دهاقین با بیان اینکه حدود ۱۰ 
هزار داوطلب از پنج حوزه : تهران، مشــهد، 
تبریز، اصفهان و شیراز در این آزمون حضور 
داشــتند، تصریح کرد: بدیهی اســت صرفاً 
موفقیت در آزمون کتبی مبنای استخدام در 
بانک نبوده، و هم اکنون نیز شرکت کنندگانی 
کــه در مرحله اول آزمون اســتخدامی بانک 
موفق به کسب حد نصاب نمره کتبی شدند، 
به مصاحبه های تخصصی بررسی صاحیت و 
شایستگی عمومی به عنوان بخشی از فرایند 

استخدام فراخوانده شده اند.
وی عنوان کرد: این مصاحبه شامل سنجش 
رفتاری – شــغلی، روانشناختی و همچنین 
ارزیابی توانمندی و شایســتگی افراد اســت 
و هــم اکنون مصاحبه شــوندگان در مرحله 
ارزیابی شایســتگی های مورد نیاز به سر می 

برند.
مدیــر امــور آمــوزش و توســعه ســرمایه 
های انســانی بانک شــهر خاطرنشان کرد: 
خوشــبختانه روند مراحل آزمون استخدامی 
ایــن بانک از ابتدای برگزاری آزمون کتبی تا 
اعــام برگزیدگان مرحله اول ؛ به لحاظ نوع 
سواالت، سرعت در اعام نتایج، شیوه ارزیابی 
بر اســاس شایســتگی و توانمندی شرکت 
کننــدگان در مصاحبه حضوری ، با رضایت 
حداکثری همراه بوده است. دهاقین با تاکید 
بر اینکه ضرورت شناسایی دانش، مهارت ها و 
توانایی های ارزیابی شوندگان برای موفقیت 
در انجام وظایف شغلی ضروری است، افزود: 
مصاحبه حضوری از ارزیابی شوندگان آزمون، 
در۴ مرحله و در طی ۴ ســاعت، با ابزارهای 
مختلف مصاحبه، تســت های روانشناسی و 
آزمون شــخصیت توسط ارزیابان انجام می 
گیــرد و این فراینــد ارزیابی تا تاریخ ۲۲ تیر 

ادامه خواهد داشت.
مدیر امور آموزش و توســعه ســرمایه های 
انســانی بانک شــهر در پایان اظهار داشت: 
برگزیــدگان در آزمــون مصاحبه بررســی 
صاحیت و شایســتگی عمومــی به مرحله 
ســوم راه یافته و پس از کســب امتیاز مورد 
نظــر طــی مراحل اداری بر پــای انعقاد قرار 
داد استخدامی در مجموع ۱۳۰ نفر برگزیده 

نهایی آزمون خواهند شد.

اخبار

 فرشتگان استقاللی همراه 
با بیمه تعاون

هواداران دارای معلولیت جسمی تیم استقال 
تحت پوشش بیمه تعاون قرار گرفتند.

۴ هوادار دارای معلولیت جسمی تیم استقال 
تحــت پوشــش بیمه درمان بیمــه تعاون قرار 

گرفتند.
در ایــن جلســه یونس مظلومــی، مدیرعامل 
شرکت بیمه تعاون اظهار داشت: مفتخر بودیم 
که در فصل گذشته لیگ برتر، اسپانسر باشگاه 
استقال بوده و بیمه نامه ای را نیز برای اعضای 

این تیم ورزشی و خانواده شان صادر کنیم.
او افــزود: امــروز نیز در راســتای مســئولیت 
اجتماعی شــرکتی، تنی چند از هواداران این 
باشــگاه را تحت پوشش یمه تکمیلی قرار داده 

و به آنها خدمت خواهیم کرد.
مدیرعامل بیمــه تعاون اضافه کرد: امیدواریم 
که بتوانیم تمام هواداران این باشــگاه ورزشی 
را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده و به آنها 

خدمت رسانی هرچه بیشتری داشته باشیم.
مظلومــی در ادامه با اشــاره بــه اینکه ورزش 
موجبات دیده شدن بیشتر شرکت ها می شود 
گفت: با این حال باید در نظر گرفت که ورزش 
صرفــاً به فوتبال منتهی نمی شــود و از همین 
رو در این شــرکت حمایت هایی نیز از رشــته 
ورزشــی کاراته صورت گرفته و امیدواریم که 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دیگر نیز توجه 
بیشتری به ورزش هایی نظیر ورزش های رزمی 

داشته باشند.
او در ادامه مطرح کرد: بنده پیشتر نیز در راستای 
حمایت از ورزش، در شرکت دیگری که فعالیت 
داشــته ام تیم ورزش ُکشــتی راه اندازی کردم 
کــه آن تیم موفق به قهرمانی هایی در ســطح 
جهانی نیز شــد؛ همچنین در شــرکت دیگری 
نیز تیم »سندرم داون« را تشکیل داده بودم و 
از همین رو رسالت خود می دانستم که در این 
شرکت نیز از این فرشتگان حامی تیم استقال 

حمایت کنم.
مدیرعامــل بیمه تعــاون اضافه کرد: همچنین 
امیدوارم که زمینه هایی فراهم شود تا بتوانیم 
از تمامی ســندرم داونی های کشــور بتوانیم 

حمایت کنیم.
مظلومــی ادامه داد: بیمــه تعاون هم اکنون با 
۴ هــزار مرکز درمانــی قرارداد دارد و این مهم 
می تواند زمینه خوبی برای خدمت رســانی به 

فرشتگان حامی باشد.
در ادامه پاکنژاد، مشــاور کســب و کار باشگاه 
اســتقال مطــرح کرد: بیمه تعــاون در بحث 
مســئولیت اجتماعی فعالیت هــای خوبی را 
انجام داده و در این مورد نیز به دنبال آن بوده 
که هزینه فرشتگان استقالی به مراتب کاهش 
پیدا کند. پاکنژاد اضافه کرد: همچنین بنا داریم 
تــا زمینــه ای را فراهم کنیم که تمام هواداران 
باشگاه استقال بتوانند ازین پس از این باشگاه 
درآمد کســب کرده و اینگونه نباشــد که صرفاً 

باشگاه از هواداران کسب درآمد کند.
دکتر ســروش حبیبی، رئیس کمیته پزشکی 
باشــگاه اســتقال نیز در ادامه بیان داشــت: 
خوشــحالیم که خدمات شــرکت بیمه تعاون 
نســبت به سایر شرکت های بیمه ای به مراتب 

متفاوت تر و کاربردی تر بوده است.

بانکمرکزی کار صدورگواهینامههایحرفهایبازارپولدردستور
رییــس کل بانــک مرکزی در مراســم 
اعطــای اولین گواهینامــه های حرفه 
ای بازار پول، توســعه تخصص گرایی در 
بازار پول را از اهداف مهم بانک مرکزی 
دانســت و گفت: دارنــدگان گواهینامه 
هــای حرفه ای بازار پول برای عضویت 
در کمیته های تخصصی شــبکه بانکی 
از انجــام مصاحبه های تخصصی معاف 

می شوند.
  دکتــر صالح آبــادی با بیان اینکه بانک 
مرکزی در راســتای توســعه تخصص 
گرایی فعاالن بازار پول از ســال گذشته 
برنامه های مشخصی را در دستور کار قرار 
داده اســت، گفت: توسعه آموزش های 
تخصصی پولی و بانکی توســط موسسه 
آموزش عالی بانکداری و برگزاری آزمون 
هــای حرفــه ای و اعطای گواهینامه به 
پذیرفتــه شــدگان، دو اقدام مهم بانک 

مرکزی در این راستا بوده است.
وی ادامــه داد: دوره هــای آموزشــی 
تخصصی در زمینه های پولی و بانکی اعم 
از مدیریت ریسک، اعتبارات،  بانکداری 
اسامی و ... توسط موسسه آموزش عالی 
بانکداری برنامه ریزی و اجرا می شــود 
و عــاوه بر آن آزمــون های گواهینامه 
حرفه ای نیز توسط بانک مرکزی برگزار 
و گواهینامه ها به پذیرفته شــدگان در 

آزمون ها اعطا می شود.
دکتر صالح آبادی تاکید کرد: دارندگان 
این گواهینامه ها از شرکت در مصاحبه 
هــای اختصاصــی بــرای عضویت در 
کمیتــه هــای تخصصــی بانکهــا و 
موسســات اعتبــاری غیربانکی اعم از 
 تطبیق،  ریســک،  حسابرسی داخلی و ... 

معاف هستند.
وی افــزود: اولیــن دوره از آزمون های 
مذکور در حوزه مدیریت ریسک برگزار 
شــد و آزمــون »گواهینامــه حرفه ای 
بانکداری اســامی« نیــز طی روزهای 
آینده برگزار می شود. همچنین آزمون 
مربوط به سایر گواهینامه های حرفه ای 
با ترتیــب »گواهینامه اصول بانکداری 
۱«، »گواهینامــه اصــول بانکــداری 
۲«، »گواهینامــه حسابرســی داخلی 
مؤسســات اعتبــاری« و »گواهینامه 
مدیریت فن آوری اطاعات مؤسســات 
اعتبــاری« به طور ماهانه برگزار خواهد 

شد.
رییــس کل بانــک مرکزی با بیان اینکه 
افرادی که فکر می کنند شــرایط الزم 

بــرای عضویت در کمیته های تخصصی 
بانکها و موسســات اعتباری غیربانکی را 
دارا هســتند می توانند در این آزمونها 
شــرکت کنند و بــا دریافت گواهینامه 
حرفــه ای جزو کاندیداهای عضویت در 

این کمیته ها خواهند بود.
وی افزود: بانک مرکزی اسامی پذیرفته 
شــدگان را به تمامی بانکها و موسسات 
اعتباری اعام می کند و آنها می توانند 
از این افراد بدون شــرکت در مصاحبه 
هــای تخصصی در کمیتــه های خود 

استفاده کنند.
صالــح آبــادی گفت: البته شــرکت در 
مصاحبــه های تخصصی برای کســانی 
کــه فاقد گواهینامه حرفه ای هســتند 

ضروری است.

وی ادامه داد: در گذشته محدودیت هایی 
بــرای عضویت در کمیته های تخصصی 
وجود داشــت اما با این اقدام پیش بینی 
می شــود که طیف وســیعی از افراد با 
شرکت در آزمون ها و دریافت گواهینامه 
حرفــه ای امکان حضور در کمیته های 
تخصصــی و حلقه های مدیریتی بانکها 
و موسسات اعتباری غیربانکی را داشته 
باشــند و به مرور و با توسعه این فرآیند 
در نظام پولی همانند بازار سرمایه شاهد 
توسعه دانشی و تخصص گرایی خواهیم 

بود.
دکتــر صالــح آبادی با تاکیــد بر اینکه 
برگــزاری اولیــن دوره از آزمــون های 
صاحیــت حرفــه ای طلیعه روشــنی 
برای توســعه تخصص گرایی و فعالیت 

هــای دانشــی در نظــام پولی اســت، 
تاکیــد کــرد: بنابرایــن همانند تجربه 
موفق بازار ســرمایه، در بــازار پول نیز 
افــرادی که صاحیت علمی و تخصصی 
الزم را دارند با شــرکت در آزمون ها و 
دریافــت گواهینامه حرفه ای می توانند 
وارد چرخــه مدیریتی شــوند و به مرور 
و با برگزاری تعداد بیشــتر آزمون ها و 
افزایش دارندگان گواهینامه های حرفه 
ای شــاهد تحول بیشــتر در نظام بانکی 

کشور خواهیم بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 
در آینــده آزمونهای تخصی برای حضور 
در بخش های تخصصی ســایر نهادهای 
پولــی تحت نظارت بانک مرکزی اعم از 
صرافــی ها، لیزینگ هــا و ... نیز برگزار 
خواهد شــد، خاطرنشــان کــرد: بانک 
مرکزی در توسعه این روند جدی است 
و امیدواریم بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکــی هم از پذیرفته شــدگان این 
آزمــون ها اســتفاده کنند هرچند فعا 

الزامی به آن ندارند.
گفتنــی اســت اولیــن دوره آزمــون 
گواهینامه مدیریت ریســک مؤسسات 
اعتباری در راســتای بررسی صاحیت 
حرفه ای داوطلبان تصدی ســمت های 
مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکــی روز دوشــنبه ۲۳ خردادماه 

برگزار شد.
در ایــن آزمــون قریب بــه ۱۰۰ نفر از 
دواطلبان نظــام بانکی و آزاد برای اخذ 
گواهینامه مدیریت ریســک مؤسسات 
اعتباری شــرکت کردند و ۳۱ نفر موفق 

به دریافت گواهینامه شدند.

اخبار

بیمه ملت با ارائه بیمه بدنه موتورســیکلت همراه با درنظر گرفتن 
شــرایط ویژه و ارائه تخفیف های مناســب، قدم بزرگی در جهت 
اطمینان خاطر بخشیدن به دارندگان وسایل نقلیه موتور سیکلت 

برداشته است.
هرچند قانون بیمه بدنه موتور سیکلت را اجباری نکرده است اما با 
این حال، با توجه به افزایش ارزش ریالی بدنه موتور سیکلت و در 
معرض خطر بودن چنین وسایل نقلیه ای، بیمه بدنه موتور سیکلت 

با اقبال عمومی مواجه شده است.
در همین راستا شرکت بیمه ملت با درنظر گرفتن شرایط ویژه به 

همراه برخی تخفیف ها، قدم بزرگی در جهت دادن اطمینان خاطر 
به دارندگان وسایل نقلیه موتور سیکلت برداشته است.

بیمه نامه مذکور برای موتورسیکلت های معمولی با ارزش بیش از 
۲۰۰ میلیون ریال و برقی بیش از ۱۰۰ میلیون ریال امکان صدور 
دارد. نرخ این بیمه نامه دو درصد ارزش موتورسیکلت بوده و فقط 

تخفیف صفر کیلومتر به آن اضافه می شود.
در راســتای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت و همچنین کاهش 
آلودگــی هوا بــه موتورســیکلت های برقــی ۲۰ درصد تخفیف 

تحت عنوان دوستدار محیط زیست ارائه می شود.

قدم بزرگ بیمه ملت در بیمه بدنه موتور سیکلت

خبر  ویژه

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی به مناسبت هفته قوه قضائیه، 
راهکارهایی برای کاهش بار پرونده های قضایی در حوزه تصادفات پیشنهاد 

کرد.
مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق در گفت وگو با میزان با عنوان این که 
آمار بســیار باالیی از ورودی پرونده های دادســراها مربوط به پرونده های 
حوادث ترافیکی اســت، گفت: با همکاری صنعت بیمه و دســتگاه قضایی 
برای رفع برخی گره های قانونی، به سرعت می توان در کاهش بار پرونده ها 
در دستگاه قضایی از یک سو و خدمت رسانی به مردم آسیب دیده از سوانح، 
اقداماتی انجام داد. وی گفت: مهمترین شاخص خدمت رسانی در صنعت 
بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان حلقه مکمل این صنعت، 
سرعت و سهولت در رسیدگی و پرداخت حقوق زیان دیدگان است. همه 
ما باید به دنبال تسهیل کمک رسانی به گروه هدف که مهمترین شاخص 
خدمت رسانی در صنعت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی است، 
باشــیم. قمصریان پیشــنهاد ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده های 
حوادث ترافیکی در سراسر کشور و تشکیل مجتمع های تخصصی تصادفات 
را مطرح کرد و افزود: از سوی دیگر، حذف فرآیند های زائد در رسیدگی به 

پرونده های حوزه تصادفات نیز میتواند راهگشا باشد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با تاکید بر این که استفاده از 
ظرفیت های قانونی جهت قضازدایی در صنعت بیمه باید در دســتور کار 
قرار گیرد، از اعام آمادگی جهت هوشمند سازی فرآیند رسیدگی پرونده 
های مربوط به صنعت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی خبر داد.

ایجاد بستری مناسب جهت دسترسی های متقابل به بانک های اطاعاتی 
فی مابین قوه قضاییه و صنعت بیمه جهت کاهش مراجعات مردم، دیگر 

راهکار پیشنهادی قمصریان است.
به گفته وی، برخورد قضایی شایســته و رویکرد مناســب و بازدارنده با 
مجرمین و متخلفین حوادث ترافیکی را می توان با همکاری صنعت بیمه 

و دستگاه قضایی محقق کرد.
قمصریــان بــا عنوان اینکه حوادث صوری و ســاختگی، یکی از معضات 
صنعت بیمه است، گفت:  شاخص گذاری جهت شناسایی حوادث صوری 
و ساختگی از طریق راه اندازی سامانه های برخط فی ما بین دستگاه هایی 
که در مدیریت حوادث رانندگی نقش موثری دارند از قبیل مراجع قضایی، 
پلیس، اورژانس، پزشکی قانونی و صنعت بیمه، می تواند در رفع این معضل 
کمک کند. همچنین باید روش های مناسب قضایی جهت پیشگیری از 
وقــوع حــوادث صوری که لطمه جبران ناپذیر بر پیکره صنعت بیمه دارد، 
اتخاذ شود که ما در صنعت بیمه حاضریم جزئیات راهکارهای پیشنهادی 

را به دستگاه قضایی ارائه کنیم.
مدیرعامل صندوق خســارت بدنی در ادامه از معطل ماندن بســیاری از 
قوانین موثر در حوزه کاهش تصادفات خصوصا قانون بیمه اجباری شخص 
ثالث طی ۶ ســال گذشــته خبر داد و بیان کرد: یکی از انتظارات وزارت 
اقتصاد )صنعت بیمه و صندوق تأمین( از دادستانهای عزیز سراسر کشور 
و همچنین سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر اجرای دقیق قانون بیمه 
اجباری شخص ثالث اعم از فرهنگ سازی تا اجرای الزامات و ضمانت های 

اجرایی مختلف است.
قمصریان از کم کاری برخی دستگاه ها انتقاد کرد و گفت: مثا وزارت راه 
و شهرســازی، نیروی انتظامی، ســتاد مدیریت حمل و نقل و ســوخت در 
انجام وظایف قانونی خود درباره خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر 
حوادث ناشــی از وســایل نقلیه و مقررات مربوط امتناع کرده اند و این امر 
سبب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه شده است، به عنوان مثال 
در حادثه قطار مشهد – یزد اگر دادستان محترم ورود جدی به این قضیه 

کند، از بروز حوادث آتی جلوگیری خواهد شد.
قمصریان در ادامه چند نمونه از مهمترین مواد قانون بیمه اجباری شخص 
ثالث که اجرای دقیق و کامل آنها بسیار ضروری و مقتضی است اما اجرا نشده 
را تشــریح کرد و به ماده ۴۱ این قانون اشــاره کرد و گفت:  طبق این ماده، 
وزارت راه و شهرســازی از ســال ۱۳۹۵ مکلف شده “سامانه جامع حوادث 
رانندگی” را مطابق مقررات با مشارکت دستگاههای ذیربط ایجاد کند و 

نسبت به به روزکردن و تحلیل مستمر داده ها اقدام کند. اما متاسفانه این 
کار هیچ پیشرفتی نداشته است.

وی ماده ۴۲ درباره توقیف وســایل نقلیه فاقد پوشــش بیمه نامه اجباری 
شــخص ثالــث را دیگــر ماده معطل عنوان کــرد و گفت:  با توجه به تعداد 
قابل توجه وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه ای در سطح کشور، اجرای این 
ماده قانونی، میتواند ضمن اجتناب از قانونگریزی، از تحمیل هزینه های 
اضافی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی توسط دارندگان وسایل نقلیه 
مزبور جلوگیری بعمل آورد ، بطوریکه به رغم تصریح قانونگذار به تکلیف 
پلیس راه و راهنمایی و رانندگی در شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه 
از طریق دوربین های نظارتی ، اما متاســفانه شــاهد اقدام موثری در این 

زمینه نمی باشیم .
همچنین مطابق ماده ۴۵ ، ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه 
نامه ممنوع می باشد ، این در حالیست که اساسا وضعیت پوشش بیمه ای 
وسایل نقلیه در مراکز معاینه فنی، موثر در صدور برگه معاینه نمی باشد.

متاسفانه در مراکز تعویض پاک نیز علی رغم حذف نسخه فیزیکی بیمه 
نامه شخص ثالث از سوی صنعت بیمه ، کماکان تصویر بیمه نامه بعنوان 
مدارک الزم جهت انجام امورات مربوط به تعویض پاک از دارنده وسیله 
نقلیه مطالبه میگردد که الزم است با توجه به احتمال جعل در مندرجات 
تصویر بیمه نامه ، در این خصوص نیز هر گونه اســتعام از بســترهای 

الکترونیک )سامانه سنهاب( صورت پذیرد.
قمصریان گفت: موارد فوق نمونه های از قوانین مصّرح ولی معّطل کشور 
است که در صورت اجرای کامل، نقش بسزایی در توسعه فرهنگ بیمه و 
جلوگیری از خسارات چند هزار میلیاردی به منابع عمومی کشور خواهد 
داشــت. وی در ادامه از برخی ترک فعل ها انتقاد کرد و گفت:  اداره راه و 
شهرداریها، پیمانکاران جاده سازی، قصورهای متعددی در انجام وظایف 
دارند که هرگز مورد رســیدگی و پیشــگیری واقع نشــده است و صرفاً در 
مواردی با پرداخت دیه و خسارت زیاندیده، به قصور خود ادامه می دهند، 
این در حالی است که اگر یک بار مدعی العموم ورود جدی داشته باشد و 
به عنوان مثال مجوز پیمانکار را باطل یا معلق کند و این موضوع رسانه ای 

شود، کیفیت جاده سازی پس از آن به مراتب رشد خواهد کرد.
رئیــس صندوق تامین خســارت بدنی افــزود:  به عنوان مثال در خصوص 
مقوله ی جاده قزوین– زنجان و کیفیت بد جاده که منجر به تصادف می 
شد، دادستان محترم قزوین دستور عدم پرداخت عوارض را صادر کردند 
و در نتیجــه ظــرف یک هفته اصاح ایرادات جاده توســط پیمانکار بهره 

بردار صورت گرفت.

 مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی:

ایجاد سامانه جامع تصادفات، پرونده های قضایی را به شدت کاهش می دهد

آیین نامه تعیین تکلیف  گهی موضوع ماده ۳ قانون و ۱۳  آ
 وضعیت اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره 
ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود بــه شــرح ذیــل رســیدگی 
قانــون   ۳ مــاده  اجــرای  در  مراتــب  گردیــد.  انشــاء  و  تأییــد  و 
ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر 
صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار 
و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت 
بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در 
روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود تســلیم دارنــد 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــت ظ ــف اس ــرض مکل ــررات معت ــر مق و براب
تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 
مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت 
ــه  ــول ب ــی موک ــات ثبت ــه عملی ــد و ادام ــناد نمای ــت اس ــل ثب تحوی
ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت 
مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا 
براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر 
ر بــه مراجــع قضایــی  حــال ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

نخواهــد بــود.
شــماره  رای  و   ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۲۳۶ کاســه  پرونــده 
تقاضــای  بــه   ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ مورخــه   ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۰۲۱۳
بــه ششــدانگ  زنــد مرادعلــی نســبت  آقــای ســعید جمالــی فر
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۹۰/۱۱ متــر مربــع مفــروز و مجــزا 
شــده از پــاک ۱ فرعــی از ۱۱۸ اصلــی واقــع در بخــش ۴ شهرســتان 

ود. دور
خروجی از مالکیت: حسن شاملو و اصغر لک فرزندان حسین

انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
مصطفی امان اله بهاروندی 
ک شهرستان دورود  رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م الف ۱۰۱
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کرد؛ ح  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی مطر

تابستان پیکبار از آمادگیکاملصنعتبرقبرایگذر
خراســان جنوبــی / گروه اســتان ها: 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
خراســان جنوبی با اشاره به راه اندازی 
پویش “۵=۱” گفت: مشــترکان برق 
بــه ازای هر کیلو وات ســاعت کاهش 
مصرف پنج برابر نرخ، مشــمول پاداش 
می شــوند.مهدی دادگر بــا تاکید بر 
لزوم آمــوزش روش های صرفه جویی 
به مشــترکان اظهار داشت: برای این 
منظــور پویش »۵ = ۱« در راســتای 
کاهش مصــرف انرژی برق راه اندازی 
شــده بدین صورت که  مشــترکان به 
ازای هر کیلو وات ساعت کاهش مصرف 
نســبت به  سال گذشته، پنج برابر نرخ 
مصرف مشــمول پاداش می شوند.وی 
افزود: به طور مثال اگر سهمیه خانواری 
در شهرســتان بیرجند ۳۰۰ کیلووات 
ماهانه باشــد و در خرداد امسال ۲۵۰ 
کیلــووات برق مصرف کند، قبض این 
خانــوار رایگان می شــود.مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق خراســان 
جنوبــی بیان کرد: اگر هر مشــترک 
۱۰۰ وات در مصــرف برق صرفه جویی 
کنــد بــرای کل اســتان ۴۰ مگاوات 
صرفه جویی اعمال می شود.وی با بیان 
اینکه  آمار مشــترکان برق در اســتان 
۴۰۰ هزار و ۷۴۱ مشترک است، افزود:  
۸۳ درصد مشترکان برق در این استان 
خانگی،  ۱۰ درصد مشــترکان تجاری، 
چهار درصد عمومی و روشنایی معابر، 
کشــاورزی و صنعتی هــر کدام یک 
درصد مشــترکان را شامل می شوند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
خراســان جنوبــی با اشــاره به اینکه 
مشــترکان بخــش خانگی ۳۰ درصد 
برق اســتان را مصرف می کنند، افزود: 
بخش کشــاورزی ۳۰ درصد مصرف، 
صنعتــی ۲۱ درصد، تجاری ۶ درصد، 
عمومــی ۹ درصد و روشــنایی معابر 
چهار درصد مصرف برق اســتان را به 
خود اختصاص داده است.دادگر عنوان 
کرد: در صورت همکاری مشــترکان، 
شرکت برق برنامه مدیریت اضطراری 
بار و اعمال خاموشــی  نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه برای مدیریت مصرف 
بــرق بیش از پیش به همکاری بخش 
کشــاورزی و صنعت نیاز است،  ادامه 
داد: در بخش های کشاورزی و صنایع 
مطابق مصوبات هیات محترم وزیران و 
توافقات وزارت نیرو با وزارت خانه  های 
صمت و کشاورزی اقدام می شود و این 
مشترکین مشمول پاداش مربوطه می 
شوند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان با بیان اینکه خشکسالی و 
کاهش شــدید نزوالت آسمانی، عدم 
توســعه و احداث طرح های نیروگاهی 
متناســب با رشد مصرف و تغییر رفتار 
مصرف، از دالیل ناترازی شــدید بین 
تولید و مصرف است، ادامه داد: افزایش 
بار مشترکان کشاورزی به دلیل کاهش 
بارندگی ها، افزایش مراکز اســتخراج 
رمــز ارز غیرمجاز، نیز به دلیل افزایش 
مصرف باعث تشــدید ناترازی تولید و 
مصرف می شــود.وی با بیان اینکه ۷۰ 
درصد انرژی برق اســتان توســط ۱۷ 
درصد مشــترکان غیر خانگی استفاده 
می شــود، افــزود: گذر از پیک مصرف 
نیازمند فرهنگسازی و همراهی بیشتر 
مشترکان است.دادگر با اشاره به اصاح 
ســاعت کار ادارات و نهادهای عمومی 

در روزهــای اوج بار و تنظیم وســایل 
سرمایشی خاطر نشان کرد: همکاری 
در جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج 
رمز ارز و تعدیل روشــنایی بزرگراه ها، 
تولیــد برق حداکثری نیروگاه های در 
اختیــار تمامی دســتگاه های اجرایی 
و مراکــز نظامــی و صنایع و همکاری 
رسانه ها برای مشارکت مردم در کاهش 
مصــرف برق در برنامه اســت.دادگر با 
اشــاره به اینکه نصب کنتور هوشمند، 
مدیریت چاه های کشاورزی و استفاده 
از مولدیــن صنایع نیز جزو برنامه های 
مدیریــت پیک بار اســت، تاکید کرد: 
پیش بینی شــده با ظرفیت های ایجاد 
شــده ۵۳٫۵ مــگاوات صرفه جویی در 
مصرف برق انجام شود تا شرایط عبور از 
پیک تابستان را به شکل مطلوب داشته 
باشیم.ایشــان همچنین درخصوص 
مدیریــت انرژی برق مصرفی در بخش 
کشــاورزی اســتان اظهار داشت: در 
اســتان خراســان جنوبی ۷۰ درصد 
مصرف برق مربوط به بخش کشاورزی، 
صنعتی و عمومی است که در این بین 
بخش کشــاورزی با ۳۰ درصد مصرف 
بیشــترین ســهم را به خود اختصاص 
داده اســت.وی بــا توجــه به مصرف 

باالی بخش کشــاورزی در حوزه برق 
بر ضــرورت همکاری این بخش برای 
گذر از پیک تابستان تاکید کرد و افزود: 
بر اســاس قراردادی که بین شــرکت 
توزیع برق اســتان و کشاورزان منعقد 
می گردد اگر در ساعات پیک بار) ۱۱ 
الی ۱۸( حداقل به مدت ۵ ساعت موتور 
چاه های خود را خاموش نمایند، برق 
مصرفی آنها در بقیه ساعات شبانه روز 
رایگان خواهد شد.مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان در ادامه به 
یکصــد برنامــه وزارت نیرو برای گذر 
از پیک تابســتان اشــاره کرد و گفت: 
ایــن برنامه ها در چهــار محور اصلی 
شــامل اقدامات برای افزایش ظرفیت 
تامیــن برق، مدیریت مصرف و تقاضا، 
آمادگی شــبکه سراسری برق و برنامه 
ریزی و مدیریت اجرا می شــود.دادگر 
از همکاری این شــرکت با اداره صمت 
و شرکت شــهرک های صنعتی برای 
گذر موفق از پیک بار تابستان خبر داد 
و  اظهار داشــت: شرکت توزیع نیروی 
برق استان برای عبور از شرایط سخت 
تابســتان امسال با همراهی و همیاری 
مشترکین، صنایع و کشاورزان استان 
آمادگــی کامل دارد.وی با تشــکر از 

اداره صمــت و شــهرک های صنعتی 
برای همکاری خوب آنها در تابســتان 
های گذشته، افزود: با توجه به مصرف 
بــرق باال صنایــع و وجــود کارخانه 
های بزرگی چون کویر تایر، نســاجی 
فردوس، منیزیوم سربیشــه، سیمان 
قایــن و...، کنترل مصرف صنایع برای 
گذر از پیک تابســتان ضروری اســت.
ایشان از انعقاد تفاهم نامه بین شرکت 
برق و صنایع به منظور پایداری شبکه 
بــرق در فصل گرما خبر داد و گفت: بر 
اساس این تفاهم نامه مقرر گردیده که 
صنایع واقع در شــهرک های صنعتی 
یــک روز را تعطیــل و صنایع خارج از 
شــهرک صنعتی ۳۰ درصد بار خود را 
کاهــش دهند و صنایــع بزرگ با ۵۰ 
درصد ظرفیــت خود کار کنند.دادگر 
در ادامه گفت: در ســال های گذشته 
شاهد همکاری خوب صنایع به عنوان 
یکــی از مصرف کنندگان عمده انرژی 
برق در اســتان در ایام پیک بار بودیم 
که امیدواریم امســال هم شــاهد این 
همــکاری باشــیم تا تابســتان بدون 
خاموشــی را پشت سر بگذاریم.مهدی 
دادگر در خصوص تغییر ساعت کاری 
ادارات و تاثیر آن در پی بار استان  اظهار 
داشــت: بر طبق مصوبه هیأت دولت و 
اباغیه استانداری، برای صرفه جویی 
در مصــرف برق در ســاعات پیک بار 
تابستان، ســاعت کاری دستگاه های 
اجرایــی اســتان از ۱۶ خــرداد تا ۱۷ 
شــهریور از ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ تعیین 
شد که کاهش ۷ تا ۸  مگاواتی مصرف 
برق اســتان با اجرای این طرح محقق 
شــد.وی از پایــش مصرف برق هزار و 
۵۲۴ انشــعاب برق دســتگاه اجرایی 
در اســتان توسط بازرســان شرکت 
بــرق از آغــاز بازه پیک بــار خبر داد و 
گفت: تمامی اجرایی و ادارات اســتان 
بایــد مصرف برق خود را به میزان ۳۰ 
درصد در ساعات اداری و ۶۰ درصد در 
ساعات غیر اداری به نسبت دوره مشابه 
سال گذشته کاهش دهند در غیر این 
صورت با قطع برق مواجه خواهند شد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 در المپیاد علمی - مهارتی 
شمال غرب کشور؛

 اورژانس پیش بیمارستانی 
و مدیریت حوادث استان 

اردبیل خوش درخشید

اردبیل / گروه استان ها: در المپیاد علمی، 
مهارتی شــمالغرب کشــور که به میزبانی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز برگزار شد، 
تیم المپیاد اورژانس استان اردبیل با کسب 
پنــج مقام اولی، با قاطعیت تمام، تیم برتر 
این دوره از رقابت ها شــد و بدین ترتیب 
از هشــت منتخب مسابقات پنج رتبه اول 
به تیــم اردبیل اختصاص یافت.اســامی 
مــدال آوران تیم المپیاد اورژانس اســتان 
عبارتنــد از: دکتر فــرزاد خلقی، مقام اول 
رقابت های مشاوره پزشکی-فاطمه بابایی، 
مقام اول رقابت های دیســپچ-زهرا زرعی، 
مقــام اول رقابت های راهبری آمبوالنس-

مســعود ســعیدیان، مقام اول رقابت های 
موتورالنس-مهدی نریمانیان، 

مقام اول رقابت های اتوبوس آمبوالنس.

 برگزاری رزمایش صرفه جویی 
 در مصرف آب و برق 

در استان گلستان
گلستان / گروه استان ها:رزمایش مشترک 
صرفه جویی مصرف آب و برق در اســتان 
گلســتان برگزار شد.سرپرســت شرکت 
توزیــع برق گلســتان از برگــزاری اولین 
رزمایــش مدیریــت مصــرف آب و برق با 
مشــارکت سپاه پاســداران، وزارت نیرو و 
وزارت کشــور خبرداد.سید احمد موسوی 
در حاشــیه برگزاری ایــن رزمایش گفت: 
مشکل اساســی در حوزه مصرف بی رویه 
آب و برق است انشاله رعایت الگوی مصرف 
و با همکاری بســیج و ســپاه این فرهنگ 
اســامی بیشــتر از پیــش فراگیر خواهد 
شــد.وی با اشاره به برخی آمارهای ملی و 
استانی در مصرف آب و برق، اظهار داشت: 
میزان مصرف برق در استان گلستان بدلیل 
گرمای زودرس، کاهش نزوالت آسمانی و 
تغییر الگوی مصرف، به شــکل صعودی در 
حال رشــد مصرف است.موسوی با تاکید 
براینکــه تمام تاش مــان را در ایام پیک 
امسال را برای تامین برق پایدار مشترکین 
در اســتان گلستان بکار می بندیم، یادآور 
شد: از تمامی مشترکین مصرانه می خواهیم 
در مدیریــت مصرف برق ، دقت های الزم 
را داشــته باشند.فرمانده سپاه نینوا استان 
گلســتان هــم در این رزمایــش از اجرای 
پروژه های متعدد در حوزه سپاه پاسداران 
برای کاهش مصرف آب و برق در سطح ملی 
و اســتانی خبرداد.سردار ملک شاهکویی 
گفت: ســپاه پاسداران تا پایان شهریورماه 
امسال رزمایش مدیریت مصرف آب و برق 
را در کشــور اجرا می کند و البته در ســال 
گذشته نیز چنین برنامه هایی داشته است.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران در راستای 
کمک به دولت و تحقق فرامین رهبری در 
حوزه مدیریت مصرف آب و برق تمام تاش 
خــود را بکار می گیرد، خاطرنشــان کرد: 
هدف ســپاه پاسداران از اجرای این برنامه 
ها کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب و برق در 
حوزه این نهاد در کشور است.فرمانده سپاه 
نینوای استان گلستان گفت: سامانه ای به 
نام سامانه نجم باهدف رصد و پایش مصرف 
آب و برق تاسیســات و اماکن نظامی سپاه 
پاســداران در کشور راه اندازی شده است.

ملک شــاهکویی تاکیــد کرد که مدیریت 
مصــرف آب و برق مــی تواند کمک های 
فراوانی به حوزه های امنیتی هم داشــته 
باشــد.زنگانه، استاندار گلستان هم در این 
رزمایش با تقدیر از همراهی سپاه پاسداران 
بــا مجموعه دولــت در حوزه های مختلف 
بویژه در رزمایش مشــترک مصرف آب و 
برق، اظهارداشــت: شرایط کاهش نزوالت 
جــوی و افزایــش مصرف آب و برق در این 
اســتان بطور حتم نیازمند برگزاری چنین 
رزمایش های مشــترکی است.وی با بیان 
اینکه در اســتان گلستان به دلیل گرمای 
باال شــاهد اســتفاده از وسایل سرمایشی 
در قبل از پیک بار هســتیم، خاطرنشــان 
کرد: آمارها نشان از افزایش میزان مصرف 
در حــوزه هــای آب و برق بوده که اجرای 
برنامه هــای مدیریت مصرف یک ضرورت 

انکارناپذیر است.

 رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی 
واحد استان اصفهان خبر داد؛  

راه اندازی ۵۷ کد رشته جدید 
کز  در پذیرش جدید مرا

آموزش علمی - کاربردی 
اصفهــان / گروه اســتان هــا: دکتر بهزاد 
رضائــی گفت: اضافه شــدن رشــته های 
جدیــد بــا موافقــت کمیتــه هماهنگی 
گســترش اســتانی و شــورای تخصصی 
گســترش آموزش عالــی علمی کاربردی 
دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی، برای 
مقاطع کاردانی و کارشناســی ناپیوســته 
انجام شــده است.  بهزاد رضائی ادامه داد: 
براین اساس در پذیرش مهر سال تحصیلی 
جدید در مجموع۳۹۱ کدرشــته محل در 
مقاطع کاردانی و کارشناســی ناپیوســته 
توســط ۲۲ مرکز آموزش علمی کاربردی 
استان اصفهان ارائه خواهد شد که در مقطع 
کاردانی ۲۲۲ کد رشــته محل و در مقطع 
کارشناســی ۱۶۹ کد رشته محل پذیرش 
خواهد داشت. رئیس دانشگاه جامع علمی 
کاربردی واحد استان اصفهان  با بیان اینکه 
در ایــن پذیرش، با احصــاء ظرفیت های 
اســتان و نیاز بازار کار رشته های متنوعی 
اضافه شده است، گفت: در مقطع کاردانی 
ناپیوسته کد رشته هایی همانند: کاردانی 
حرفــه ای حقــوق کارگــزاری خدمات 
عمومی، کاردانی حرفه ای مربی گری پایه 
بدمینتون، کاردانــی حرفه ای مربی گری 
پایه ووشــو، کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 
- مربیگری پایه بسکتبال،کاردانی حرفه ای 
تربیــت بدنی - مربیگری پایــه تکواندو، 
کاردانــی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری 
پایه دو و میدانی، کاردانی حرفه ای تربیت 
بدنــی - مربیگــری پایه ژیمناســتیک، 
کاردانــی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری 
پایه ســنگ نوردی و صعودهای ورزشــی، 
کاردانــی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری 
پایه ســوارکاری،کاردانی حرفه ای تربیت 
بدنــی - مربیگری پایه فوتســال،کاردانی 
فنــی اتوماســیون صنعتی،کاردانی فنی 
عمــران – راهســازی،  کارداني، کاردانی 
فنی پشــتیبانی وب و شبکه های اجتماعی 
،کاردانــی فنی تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ، 
کاردانی فنی تولیــد محتوای دیجیتالی، 
کاردانــی فنــی تولید واقعیــت مجازی، 
کاردانی فنی کســب و کارهای دیجیتالی، 
 Back( کاردانی فنی فني توسعه دهنده وب
End(، کاردانی حرفه ای آشپزی، کاردانی 
حرفه ای مروج اندیشــه و تربیت اسامی،  
کاردانی فنی باغبانی - تولیدات گلخانه ای، 
کاردانی فنی دامپروری - پرورش صنعتی 
طیــور، کاردانی فنــی ربات، کاردانی فنی 
صنایع غذایی - شیر و فراورده های لبنی، به 
عنوان کد رشته های جدید کاردانی در نظر 
گرفته شــده است.رضائی همچنین گفت: 
در مقطع کارشناســی ناپیوسته کد رشته 
هایی همانند کارشناســی حرفه ای داوری 
ورزشــی- آمادگی جسمانی، کارشناسی 
حرفــه ای داوری ورزشــی- پیســت و 
کوهســتان، کارشناســی حرفه ای داوری 
ورزشــی- ورزش های آبی، کارشناســی 
ورزش  ورزشــی-  داوری  حرفــه ای 
های تیرانــدازی، کارشناســی حرفه ای 
داوری ورزشــی- ورزش هــای راکتــی، 
کارشناســی حرفه ای داوری ورزشــی- 
ورزش های رزمی، کارشناســی حرفه ای 
داوری ورزشــی- ورزش هــای میدانــی، 
کارشناســی حرفه ای طراحی و توســعه 
برند، کارشناســی حرفه ای مدیریت امور 
اداری و منابع انسانی،کارشناسی حرفه ای 
مدیریــت دفتری، کارشناســی حرفه ای 
مربی گری تیراندازی، کارشناسی حرفه ای 
مربی گری ســنگ نــوردی و صعودهای 
ورزشــی، کارشناسی حرفه ای، مربی گری 
سوارکاری، کارشناسی حرفه ای مربی گری 
شــنا، کارشناسی حرفه ای مربی گری کوه 
پیمایی و کوه نوردی، کارشناسی حرفه ای 
، مربی گری والیبال، کارشناســی حرفه ای 
مربی گری والیبال، کارشناســی حرفه ای 
موســیقی-نوازندگی ســاز کاســیک ، 
کارشناســی حرفــه ای ،تربیت مبلغ قرآن 
کریم،کارشناســی حرفه ای تربیت مربی 
پیــش دبســتانی، کارشناســی حرفه ای 
حقوق اصناف،کارشناسی حرفه ای حقوق 
معماری و شهرسازی، کارشناسی حرفه ای 
هدایتگری سیاســی، مهندســي فناوری 
مراکــز داده و مجازي سازی،مهندســی 
فناوری تولید و مدیریت محتوای دیجیتالی 
، مهندسی فناوری سامانه های نرم افزاری، 
مهندســی فناوری شهرسازی ، مهندسی 
فناوری صنایع غذایی - شیر و فراورده های 
لبنــی ، مهندســی  فنــاوری عیب یابی و 
بازسازی پهپاد، مهندسی فناوری کسب و 
کار دیجیتالی،مهندسی فناوری مدیریت 
و پشــتیبانی فناوری اطاعات، مهندسی 
فنــاوری مکاترونیک صنعتی به عنوان کد 
رشته های جدید کارشناسی ناپیوسته در 

نظر گرفته شده است.

استانها 6

طی سال گذشته؛

کردند بیش از یک هزار معتاد در استان اصفهان امکانات رایگان دریافت 
اصفهان / گروه استان ها: ولی ا... نصر در نشست خبری که به مناسبت 
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر برگزار شــد، اظهار داشــت: در ســال 
۱۴۰۰ در چهار مرکز گذری استان به بیش از یک هزار و ۳۵۰ معتاد 
برای جلوگیری از بیماری های عفونی مانند ایدز و هپاتیت خدمات و 
امکاناتی نظیر ســرنگ، پنبه الکلی، کاندوم و غذا رایگان ارائه شــد.وی 
افزود: همچنین ۱۲ تیم سیار برای کاهش آسیب در شهرهای اصفهان، 
شهرضا مبارکه، زرین شهر، گلپایگان، دولت آباد، کاشان و تیران و کرون 
به بیش از هزار معتاد خدمات ارائه کردند.نصر با بیان اینکه پیشگیری 
مهمترین اصل در اعتیاد است، خاطرنشان کرد: از ابتدای انقاب تاکنون 
چندین نحوه مقابله با اعتیاد را آزمایش کردیم از قبیل زندانی کردن، 
اعدام و.. . که حاصل شــد خانواده های بدون سرپرســت کم کم رسید 
به کمپ ها؛ همه این موارد و تجربه های داخلی و خارجی پیشــگیری 

بســیار اهمیت دارد و این مهم مســتلزم اطاع رسانی و آگاهی بخشی 
به خانواده ها است.وی یکی از مهمترین چالش های این حوزه را وجود 
رویکردهای امنیتی و انتظامی دانست و تصریح کرد: معتقدیم مسائل 
اجتماعی باید با رویکرد اجتماعی حل و فصل شود.مدیرکل بهزیستی 
استان نبود پوشش بیمه ای در حوزه مشاوره و درمان اعتیاد را از دیگر 
چالش ها خواند و گفت: متأســفانه خیران و بنگاه های اقتصادی هیچ 
اقبالــی هیچ بــرای کمک های نقدی به معتادان و معلوالن برای ترک 
اعتیاد ندارند.نصر، آگاهی بخشی و اطاع رسانی در جامعه، شناسایی 
مشــکل و عائــم اعتیاد، آموزش، فعالیت هــای جایگزین و برگزاری 
برنامه های اجتماع محور را پنج اســتراتژی بهزیستی برای پیشگیری 
اولیه از اعتیاد برشمرد و اظهار داشت: درمان و بازتوانی اعتیاد در مرحله 

بعد قرار دارد که سعی می کنیم از آن جلوگیری شود.

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه مدیرعامل و جمعی 
از مدیران شــرکت ایران خودرو خراســان و مدیرعامل تعاونی فنی 
و مهندســی کارکنان شــرکت ایران خودرو خراسان از نمایندگی 

ایران خودرو بازدید کردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان خراســان رضوی طی 
گفتگو با مدیرعامل شــرکت ایران خودرو خراســان و مدیرعامل 
تعاونی فنی و مهندسی با آخرین اقدامات و پیشرفت های تعاونی 
آشنا شد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید  در 
گفتگویی گفت: بهترین راه توسعه عدالت اقتصادی در جامعه تقویت 
تعاونی ها اســت ما می بایســت از ظرفیت تعاونی ها در جهت ایجاد 
اشــتغال به خوبی اســتفاده نماییم.محمد امین بابایی با بیان اینکه 
نوآوری و شــفافیت پیش شــرط توسعه تعاون است افزود: جوانان 
و نخبگان باید وارد عرصه تعاون شــوند و به بروزرســانی و خدمات 
دهی بهتر تعاونی ها کمک کنند.مدیرعامل شــرکت ایران خودرو 
خراســان نیز  با اشــاره به روند رو به رشــد فعالیت های تعاونی فنی 

و مهندســی کارکنان شــرکت ایران خودرو خراسان گفت: شرکت 
تعاونی در ســال گذشــته فعالیت های بسیار خوبی را انجام داد که 
از جمله مهم ترین آن، کســب عنوان نمایندگی ممتاز در ســطح 

استان خراسان رضوی بود.بیژن زاهدی فرد افزود: در جهت کسب 
موفقیت های بیشــتر نمایندگی، توافقاتی میان تعاونی و شــرکت 
آپکو صورت گرفته که بر حســب این توافق با نصب آپشــن های 
جدید بر روی خودرو، از ضمانت نامه ایران خودرو خارج نخواهند 
شد.وی عنوان کرد: شرکت فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو 
خراسان از توانمندی های قابل قبولی برخوردار است و با توجه به 
شــفافیت در تمامی فعالیت ها، ســودآوری مناسبی را برای سهام 
داران خود به همراه خواهد داشــت.مدیرعامل شرکت تعاونی فنی 
و مهندسی کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان با اشاره به کسب 
رتبه ممتاز نمایندگی۳۰۷۱ گفت: تاش های فراوانی در راستای 
پیشــرفت نمایندگــی صورت پذیرفته کــه تمامی این اقدامات در 
راســتای موفقیت تعاونی و ســودآوری برای سهامداران می باشد.

حسین پروانه حسینی افزود: با توجه به ارتقا و پیشرفت نمایندگی 
۳۰۷۱، جهت پذیرش بهتر و ارائه خدمات بهتر به مشتریان، قطعه 
زمینی در مجاورت نمایندگی به صورت استیجاری تهیه شده است 
که شرایط مطلوب تری را جهت نگهداری از خودرو ها فراهم آورد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی:

بهترین راه توسعه عدالت اقتصادی در جامعه تقویت تعاونی ها است

خبر  ویژه
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كوتاه از جامعه

کرد ، مسئوالن چگونه مدیریت خواهند  از شهر تا پیراشهر

شهرها در انفجار
یکــی از عوامــل مهــم تولیــد فضاهای 
پیراشــهری، افزایــش روزافزون جمعیت 
شهرنشــین اســت و مدیریــت شــهری 
به عنوان یک نهاد محلی نقش اساســی در 
کنترل و هدایت روند گســترش کالبدی و 
فضایی شهرها دارد تا جایی که برنامه ریزان 
شــهری از این فضاها به عنوان ابزار مهم در 
سطوح مختلف توسعه شهرها یاد می کنند.

اما الگوی کنونی مدیریت شــهری در ایران 
منجر به بروز ناپایداری های فضایی کالبدی 
و دســت اندازی به فضاهای پیراشهری در 
بیشتر شهرها شده است.اصطاح پیراشهر، 
در بــر گیرنده توســعه فیزیکی و کالبدی 
شهر و تغییر در رشد کاربری ها و تغییرات 
ســرانه های شــهری و فضای غیرشهری 
اطراف شــهر برای توسعه شهری است که 
در قالــب فعالیت های انســانی یا کاربری 
اراضی در شهرها و شهرک ها دیده می شود 
و به عنــوان فرایندی پویا و مداوم ســبب 
می شــود محدوده های فیزیکی و فضاهای 
کالبدی شــهر در جهات افقی و عمودی از 
حیث کمی و کیفی افزایش یابد.در صورتی 
که این روند رشد، سریع و بی برنامه باشد، به 
تنسیق فیزیکی متعادل و موزون فضاهای 
شهری نمی انجامد و سامانه های شهری را 
با مشــکات عدیده ای مواجه می کند، زیرا 
نبــود کنترل و نظارت بر توســعه فضایی 
باعث ناپیوســتگی سطحی، نابودی اراضی 
کشــاورزی و افزایش هزینه تأسیســات و 
تجهیزات شــهری می شود، کنترل توسعه 
در سطح شهرها را با سختی مواجه می کند 
و در نهایــت ناتوانــی و بی توجهی مقامات 
دولتی در ساماندهی فعالیت های سوداگرانه 
توسعه دهندگان اراضی شهری را به همراه 
خواهد داشت. در این راستا گفت وگویی با 
محمدرضا رضایی، دانشــیار گروه جغرافیا 
و برنامه ریزی شــهری دانشــگاه یزد انجام 
داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

« گفته  بــه کــدام نواحی شــهرها »پیراشــهر
می شود؟

ناحیه پیرامونی شهر که به شدت تحت تأثیر 
فعالیت های شهری قرار دارد، اغلب به عنوان 
پیراشهر شناخته می شود؛ به این شکل که 
شهرها با پیش روی به سوی فضای زیستی، 
اراضی کشاورزی و محیط طبیعی، موجب 
شکل گیری و دگرگونی شهرها در اندازه های 
گوناگون دگرگونی از ماهیت روســتایی به 
شــهری در روســتاهای در مرحله گذر و 

پدیدار شــدن »پیراشهرنشینی« می شود.
فضاهای پیراشــهری یکــی از مهم ترین 
عواملی است که برنامه ریزان بخش توسعه 
از آن به عنوان ابزار مهم در سطوح مختلف 
ملی، منطقــه ای و محلی یاد می کنند، در 
حالی که در کشــورهای در حال توسعه به 
مناطقی در حاشیه های شهرها که به تازگی 
شهری نشــین شده و محل اتصال حومه به 
شهر است، پیراشهر گفته می شود که اغلب 
به عنوان نواحی مختلط تحت نفوذ شهر، با 
»مورفولوژی« و ریخت شناسی روستایی در 
نظر گرفته می شــود و به صورت یک ناحیه 
در حال گذار از محیط به شــدت روستایی 
به محیط شهری توصیف می شود که تحت 
فشار برای توسعه شهری است و با توجه به 
روند رو به رشــد خود نیاز به مدیریت پویا 
دارد که متضمن دست یابی به توسعه پایدار 
شــهری در بخش های فیزیکی، اقتصادی، 
اجتماعی و محیطی باشد.ایران نیز به عنوان 
یکی از کشــورهای در حال توســعه از این 
قاعده مســتثنی نبوده است، به طوری که 
در دوران پس از انقاب اســامی، رشــد 
سریع جمعیت شهری زمینه ساز گسترش 
انفجاری در شــهرها به خصوص شهرهای 

بزرگ بوده است.

کالبــدی و فضایــی در مناطــق  توســعه 
پیراشهری بر چه اساسی صورت می گیرد؟

ســاختار کالبدی فضایی، از کلیدی ترین 
مفاهیم برنامه ریزی شــهری اســت، زیرا 
با تمــام عناصر و مؤلفه های ســاختاری 
شــهر درگیر و بیانگر چگونگی اســتقرار و 
عملکرد این عناصر در ســطح شهر است؛ 
مؤلفه های متعــددی از قبیل مؤلفه های 
اقتصــادی، اجتماعی و محیطی در تولید 
این فضا دخیل هستند و در نهایت در قالب 
مورفولوژی شهری تبلور می یابد.ساختار 
کالبدی فضایی یک شهر از یک سو برآیند 
تمام نیروهای انســانی طبیعی و انســان 
ســاخت اســت که دارای نمــود عینی و 
ذهنی اســت و با توجه به اینکه چگونگی 
رشــد هر شهر تحت تأثیر عوامل متعددی 
همچون محدودیت های طبیعی و امکانات 
آن سیاســت های برنامه ریزان و چگونگی 
مصرف زمین و بســیاری عوامل دیگر قرار 
دارد، آگاهی از آثار ساختار فضایی و نحوه 
گســترش شــهر می تواند یکی از عوامل 
تأثیرگــذار در میزان موفقیت برنامه ریزان 
شهری باشد و به بهبود محیط های شهری 
کمک زیادی کند.از ســوی دیگر با توجه 

به اینکه رشــد و گسترش کالبدی فضایی 
شــهر فرایندی اســت که بر تمام نظام ها 
و ســاختارهای شــهر به طور مســتقیم و 
غیرمستقیم اثر می گذارد، لذا چنانچه این 
فرایند جریان درستی را تعیین نکند، اثرات 
نامطلوب بســیاری را برای اجزای مختلف 
شــهر بر جــا می گذارد.امروزه ســاختار 
کالبدی و فضایی به واسطه تحوالت توسعه 
جمعیتی و تغییرات کاربری اراضی ناشی از 
آن ادغام روستاها در بافت فیزیکی شهرها 
و غیره پیوســته دستخوش تغییر و تحول 
قرار گرفته است، به طوری که بررسی سیر 
تکامل توسعه شهری نشان می دهد شهرها 
از زمان شروع تا به امروز دارای روند توسعه 
متعادلی بوده اند و در اکثر فضاهای شهری 
همه عناصر شــهری دارای یک همگونی و 
ســازگاری خارق العاده با یکدیگر بوده اند، 
اما تحوالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
قرن نوزدهم و بیســتم متأثر از مدرنیسم 
گســترش سریع و پیدایش کان شهرها را 
موجب شــده اســت و تغییرات بنیادی را 
در ســاختار و ســازمان فضایی و کالبدی 
آنها به وجود آورده است.در همین ارتباط 
بررســی روند تاریخی توســعه شهرهای 
جهان نیز بیانگر گســترش الگوی توسعه 

پراکنده و ناموزون شــهر در کشــورهای 
مختلف جهان اســت.در کان شــهرهای 
کشــورهای در حال توسعه، رشد ناموزون 
و بــدون برنامــه جمعیت و فعالیت، باعث 
گســترش رشد سریع شهری و در نتیجه 
کمبــود امکانات زیرســاختی و منابع آن 
شــده اســت؛ در حقیقت رشد و گسترش 
ناموزون یکی از اشــکال رشــد و گسترش 
شهر اســت که بر اساس عوامل متعددی 
همچون دگرگونی بنیان اقتصادی شــهر، 
فراهم شــدن امکان بورس بــازی زمین، 
سیاست های ســهل انگارانه شهرسازی، 
تصمیم گیری های ناگهانی برای توســعه 
شــهری و قوانین ناکارآمد شــهری شکل 
می گیرد و سبب ظهور بافت های خودروی 
شهری و تخریب مراتع و اراضی کشاورزی 
می شــود و در نهایت زمینه های ناپایداری 
شــهری را فراهم می سازد.الگوی توسعه 
فضایــی پراکنده و تبعات ناشــی از آن از 
جمله شــکل گیری نواحی پیراشــهری، 
نیازی مبرم به تدوین برنامه های منسجم 

و دقیق دارد.

از  می توانــد  چگونــه  شــهری  مدیریــت 
مشکالت مربوط به گسترش افقی شهرها 

بکاهد؟
امروزه با افزایش جمعیت شــهری و هجوم 
روزافزون روستاییان به شهرها، همه جوانب 
اقتصــادی، اجتماعی، زیســت محیطی و 
کالبدی شهر دچار دگرگونی های شدیدی 
شــده است و شــهر از حالت ایستا و بدون 
تغییر به محیطی پویا و سرشــار از تناقض 
تبدیل و موجب تغییرات کالبدی و فضایی 
در بافت هــای درونــی و در کاربری هــای 
اراضی پیرامون شــهر شده است.با فراگیر 
شــدن پیامدهای منفی گســترش افقی 
شــهرها در جنبه هــای مختلــف، کنترل 
گسترش کالبدی بسیار با اهمیت است که 
بایــد مورد توجه دقیق و کافی برنامه ریزان 
و تصمیم گیــران شــهری قــرار گیرد؛ در 
این راســتا مدیریت شهری به عنوان نهاد 
یکپارچه ســازی زیرساخت های شهری و 
دولت برای بهبود اوضاع زیســت محیطی، 
اجتماعی، فرهنگــی، کالبدی، فیزیکی و 
اقتصادی شــهرها می تواند با شــکل دهی 
بــه فضــای فیزیکی و کالبدی شــهرها از 
مشکات ناشــی از گسترش افقی شهرها 
بکاهد و موجبات رفاه شهروندان و پایداری 

شهری را فراهم آورد.

7جامعه
ساز و کار مجلس برای 

 توسعه اشتغال زندانیان 
در سال ۱۴۰۱ چیست

رئیس ســازمان زندان هــا و اقدامات 
تامینی و تربیتی کشور بیان داشت: در 
قانون بودجه ۱۴۰۱ اتفاق خیلی بزرگی 
افتاد و آن این بود که مجلس شــورای 
اسامی، تســهیات قابل ماحظه ای 
را برای توسعه اشتغال زندانیان به رقم 
۵۰۰ میلیــارد تومــان با بهره و کارمزد 
بسیار کم در نظر گرفت.این تسهیات 
به بانک های عامل اباغ شده تا زندانیان 
بتوانند از این تسهیات برخوردار شوند 
و بســتر بســیار مناســبی است که ما 
اشتغال را در زندان ها وخارج از زندان 
هــا توســعه دهیم.غامعلی محمدی 
افــزود: اقــدام دوم مجلس این بود که 
کســانی که می خواهنــد در زندان ها 
برای اشــتغال زندانیان سرمایه گذاری 
کنند سود حاصل از تولید آن ها معاف 
از مالیات باشــد.محمدی گفت: این دو 
مشــوق بستر بســیار خوبی است تا ما 
اشتغال را در زندان ها توسعه دهیم.وی 
یادآور شد: در ابتدای سال یکی از استان 
ها را به عنوان نمونه در نظر گرفتیم که 
در آن استان اشتغال حداکثری را ایجاد 
کنیم و به موازت آن به همه اســتان ها 
هم اباغ کردیم که امســال در راستای 
تحقق شــعار سال و با توجه به اهمیت 
توسعه اشتغال ما باید تا پایان سه ماهه 
اول ســال، رشــد ۲۰ درصدی اشتغال 
را در زندان های کشــور داشته باشیم 
و ایــن به عنوان یک شــاخص ارزیابی 
عملکــرد برای مدیــران و همکاران ما 
در ســطح کشور در نظر گرفته شد.وی 
 افــزود: این رشــد در نیمه اول ســال
) پایان شهریور( باید به ۳۰ درصد برسد 
و در پایان ســال ما باید رشــد حداقلی 
۵۰ درصدی اشــتغال را در زندان های 
خودمان داشته باشیم.محمدی گفت: 
اهتمام ما بر این است که بیکاری را در 
زنــدان ها به حداقل ممکن برســانیم، 
هم اکنون حدود ۶۰ و خرده ای درصد 
زندانیــان ما متاهل و مابقی مجردین  و 
یا افرادی هســتند که متارکه کرده اند 
و یا با فوت همسران شان مواجه شدند.
ما اولویت اشــتغال را برای افراد متأهل 

درنظر گرفتیم.

لزوم ایمن سازی مدارس 
فرسوده پایتخت 

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و 
خدمــات ایمنــی شــهرداری تهران 
اظهــار داشــت: تعطیــات مدارس 
فرصت مناســبی اســت تا نسبت به 
ایمن ســازی مــدارس اهتمــام ویژه 
انجام شود.ســید جال ملکی افزود: 
گرچه در ســال های اخیر، مخاطرات 
بدی در مدارس شــهر تهران نداشتیم 
اما ضروری اســت که قبل از وقوع هر 
اتفاق ناگوار جلوی آن گرفته شود.وی 
افزود: آتش نشــانان در زمان فعالیت 
مدارس، دوره های آموزشی متعددی 
درباره ارتقای ســطح ایمنی معلمان و 
دانــش آموزان انجــام داده و در زمان 
تعطیلــی مدارس نیز این امکان وجود 
دارد.ملکی با بیان اینکه تعدادی قابل 
توجهی از مدارس نیز فرســوده و نیاز 
به بازســازی دارد گفت: سازمان آتش 
نشانی آمادگی دارد نسبت به شناسایی 
این مدارس اقدام کند و در این زمینه 
نیــز آماده همکاری با وزارت آموزش و 
پرورش اســت.به گفته وی، طرح تهیه 
شناسنامه ایمنی مدارس یکی دیگر از 
اقداماتی است که سازمان آتش نشانی 
آمــاده همکاری بــا آموزش و پرورش 

است. 

جاخوش کردن هوای گرم 
در کشور 

ســازمان هواشناسی کشور اعام کرد 
که طی امروز و دو روز آینده، با انتقال 
گــرد و خاک از عراق بــه نوار غربی و 
بخش هایی از جنوب کشور، این نواحی 
غبار آلــود خواهند بود.این شــرایط 
جمعه و شــنبه برای نواحی شــمال 
غرب دور از انتظار نیســت و طی این 
مدت برای بخش هایی از جنوب غرب و 
جنوب افزایش سرعت باد و در مناطق 
مستعد خیزش گردوخاک پیش بینی 
می شود.همچنین تا اوایل هفته آینده 
در غالب نقاط کشــور ماندگاری هوای 

گرم قابل پیش بینی است.

 هشدار پلیس 
درباره سربازی کنکوری ها

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: با 
توجه به در پیش بودن کنکور سراسری سال 
۱۴۰۱ ضروری است مشموالنی ذکوری که 
در کنکور سراســری شرکت کرده اند، توجه 
ویژه بــه مقررات خدمــت وظیفه عمومی 
داشــته باشند، غیبت سربازی مانع پذیرش 
قبول شدگان آزمون سراسری در دانشگاه ها 
و موسسات آموزشی است.سردار تقی مهری 
گفت: شــرکت مشــموالن در آزمون های 
سراسری دانشــگاه ها و موسسات آموزشی 
دلیــل بر مجــوز ادامه تحصیل نیســت و 
مشــموالن غایب حتــی در صورت قبولی، 
مجــاز به ثبت نام نبوده و مورد پذیرش قرار 
نمی گیرند.مهری افزود: مشــموالن مقاطع 
تحصیلی دانشگاهی و دوره متوسطه که در 
ســال مشمولیت و در خرداد، تیرو شهریور 
ماه ســال ۱۴۰۰ فارغ التحصیل شــده اند تا 
پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱،   مهلت معرفی 
دارند.این تسهیات فقط شامل مشموالنی 
می شــود که در  سال مشمولیت یعنی سال 
تولد بعاوه + ۱۸ فارغ التحصیل شــده اند. 
مشــموالنی که قبل از سن مشمولیت و در 
سن ۱۷ سالگی یعنی سال تولد+۱۷ یا قبل 
از آن در مقطــع دیپلم یا پیش دانشــگاهی 
فارغ التحصیل می شــوند براســاس قانون 
خدمــت وظیفه عمومی پس از رســیدن به 
۱۸ ســالگی تمام، شــش ماه مهلت معرفی 
دارند.وی افزود: این مشــموالن باید قبل از 
اتمــام مهلت معرفی از طریق دفاتر خدمات 
الکترونیــک انتظامی پلیس+۱۰ برای ثبت 
درخواست خود اقدام کنند.مهری همچنین 
بــا بیــان اینکه امکان تحصیــل همزمان با 
خدمت سربازی وجود ندارد؛ گفت: سربازان 
وظیفــه غیر غایب در صورت قبولی  و احراز 
شــرایط الزم می توانند برای ادامه تحصیل 
در مقاطع تحصیلی کارشناســی و باالتر از 
خدمت ترخیص و در دانشگاه ثبت نام کنند.

 جزییات اعزام زائران
 به عتبات عالیات اعالم شد

معاون عتبات عالیات ســازمان حج و زیارت 
با اشاره به اینکه روزانه ۱۰ کاروان با ظرفیت 
۴۰ نفــر از طریق مرزهای زمینی به عتبات 
عالیات اعزام می شوند، گفت: همچنین ۳۰۰ 
نفــر نیــز از طریق مرزهای هوایی به عتبات 
عالیات مشــرف می شــوند.حجت االسام 
صحبــت ا... رحمانی افزود: ظرفیت در نظر 
گرفتــه شــده برای اعزام زائــران به عتبات 
عالیات تا شــهریور ماه ۴۵ هزار نفر اســت. 
ثبت نام ها نیز از اول تیرماه آغاز شــده و تا 
قبل از اربعین ادامه دارد.به گفته وی، دوره 
عرفــه نیــز از ۱۲ تیــر آغاز و تا ۱۸ تیر ادامه 
دارد که کاروان های مخصوص این دوره نیز 
ثبت نام های خود را از طریق سایت سازمان 
حج و زیارت آغاز کرده اند.رحمانی با تاکید بر 
اینکه اعزام ها فقط از طریق کاروان ها انجام 
می شــود گفت: در حال حاضر ویزا لغو شده 
و اعزام هــا با کاروان صورت می گیرد و هیچ 
فــردی به صورت آزاد نمی تواند از مرز عبور 
کند.وی در خصوص هزینه های اعزام زائران 
به عتبات، گفت: حداقل هزینه اعزام زمینی 
۴ میلیون تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان است البته فقط با خدمات بیمه 
و درمــان زائران می توانند ۳۰۰ هزار تومان 
پرداخت کنند در این صورت مابقی خدمات 
بــه عهده زائر اســت.وی گفت: هزینه اعزام 
هوایی نیز از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آغاز 
می شــود در مجموع ۶۰ درصد هزینه های 

اعزام هوایی مربوط به بلیط پرواز است.

 دیپلم محیط زیست 
در دستور کار آموزش و پرورش 
معــاون آموزش ســازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: ســند تحول معاونت آموزش 
سازمان محیط زیست برای دوره های یک و 
۵ ساله نوشته شده است. نورا... مرادی ادامه 
داد: توســعه سواد محیط زیستی، شناخت 
مخاطبین جدید، ارتقا نقش ســازمان های 
مــردم نهاد و فعــال کردن ســازمان های 
مردم نهادی که غیر فعال هســتند، ورزش 
و محیط زیســت، آمــوزش مدیران و تمام 
کســانی که در این حــوزه فعالیت دارند، از 
برنامه های این ســند است. معاون آموزش 
و مشــارکت های مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: بر اساس تعاماتی که 
با آموزش و پرورش صورت گرفته است، در 
هنرستان های استان های فارس و خوزستان 
به صورت آزمایشی ۲ دوره دیپلم محیط بانی 
برگزار شده و از سال بعد، تعامات بیشتری 
در امر آموزش خواهد شــد. معاون آموزش 
ســازمان حفاظت محیط زیســت در پایان 
گفت: ۲ واحد درس شناخت محیط زیست 
از مهر امسال در دانشگاه های سراسر کشور 
برای گســترش سواد محیط زیست تدریس 

خواهد شد.

خبر ویژه

مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدام 
بهزیستی برای توسعه مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان، گفت: در این زمینه 
یک دســتورالعملی آماده شــده است تا برای توسعه این مراکز از ظرفیت بخش 
غیر دولتی استفاده کنیم.محمود علیگو افزود: ۳۱ مرکز شبانه روزی نگهداری 
کودکان کار و خیابان و ۶۷ مرکز حمایتی آموزشــی کودک و خانواده روزانه در 
کشــور فعالیت دارند و چون این مراکز دولتی هســتند و امکان توســعه به دلیل 
کمبود بودجه و نیروی انسانی وجود ندارد در سازمان بهزیستی کشور تدبیر شد 
و چون ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ما اجازه راه اندازی 

موسســه می دهد، دســتورالعملی برای ایجاد مراکز کودکان در معرض آسیب با 
کمک بخش غیردولتی آماده شد.این دستورالعمل به استان ها اباغ شده است 
که اگر کمبودی در زمینه ظرفیت شــبانه روزی نگهداری کودکان کار و خیابان 
احســاس کردند از ظرفیت بخش غیردولتی اســتفاده کنند.علیگو یادآور شــد: 
براساس ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان بهزیستی 
کشــور موظف اســت پس از بررسی های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در 
امور تأســیس مهدهای کودک، تأســیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان 

بی سرپرست و خیابان و... پروانه فعالیت صادر کند. 

کار  کودکان  کز نگهداری  استفاده از بخش غیردولتی برای توسعه مرا

اینفوگرافی 

کم آبی بدن و 
عالئم و عوارض 

آن چیست؟
كم آبی بدن وقتی اتفاق 
می افتد كه بدن بیشتر از 

جذب مایعات، آن را دفع 
كند، همین امر موجب 

می شود كه بدن دیگر برای 
انجام فعالیت های عادی و 

روزمره خود، آب و مایعات 
كافی در اختیار نداشته 
باشد. حال اگر مایعات 
از دست رفته از بدن را 
جایگزین نکنید، دچار 

كمبود آب بدن خواهید 
شد.

کن عمومی   تشدید نظارت بر اما
گسترش وبا با هدف پیشگیری از 

معاون فنی مرکز سامت محیط و کار وزارت بهداشت در مورد دستورالعمل های 
وزارت بهداشــت برای پیشــگیری از گســترش وبا در کشــور با توجه به شناسایی 
تعدادی بیمار در برخی نقاط کشور، گفت:  وبا یک بیماری عفونی گوارشی گرمسیری 
است و عمده راهی که موجب می شود تا این بیماری شیوع پیدا کند عدم رعایت 
بهداشــت فردی اســت. موضوع پخش فاضاب نیز می تواند به گسترش فاضاب 
کمــک کنــد. یعنــی تمام موارد مرتبط با آب و غذا و عدم رعایت بهداشــت فردی 
خطر گســترش این بیماری را افزایش می دهد.فرهادی تأکید کرد: االن در فصل 
گرما هســتیم و نظارت ها به ســمتی خواهد رفت که چند برنامه پیشــگیری در 
دســتورالعمل همکاران قرار گرفته اســت. از جمله اینکه تشــدید نظارت بر اماکن 
عمومی مانند سرویس های بهداشتی عمومی و همچنین استخرها، پارک های آبی 
و از همه مهمتر مواد غذایی و پسماند در دستور کار قرار گرفته است.وی همچنین 
در پاسخ به این پرسش که وزارت بهداشت با توجه به خطر گسترش وبا از طریق 
میوه و سبزیجات آلوده چه اقدامی را برای پیشگیری از آبیاری جالیزها با فاضاب 
شهری در دستور کار قرار می دهد، گفت: ما به صورت کلی مخالف آبیاری مزارع 
و جالیزها با فاضاب شهری هستیم. با این حال بیماری وبا یک بیماری میکروبی 
است و عامل آن در برابر بسیاری از عوامل گندزا و ضدعفونی کننده ضعیف بوده 
و به همین دلیل محصول صیفی جات و ســبزیجات حتما باید ضدعفونی و انگل 
زدایی شــوند. لذا نیازی به امحای آن نبوده و نباید از رژیم غذایی برداشــته شــود.
وی افزود: در موضوع جلوگیری آبیاری مزارع، بوســتان ها و جالیزها با فاضاب و 
پس آب های تصفیه نشــده شــهری بسیاری از دستگاه ها درگیر هستند و بر اساس 
مصوبه دولت، استانداران به عنوان اولین مقام هر استان باید این موضوع را سامان 
دهند. ضمن اینکه شــهرداری ها، دهیاری ها، جهاد کشــاورزی و .. در این حوزه 

وظایفی داشته و وزارت بهداشت نیز وظیفه نظارتی را برعهده دارد. 
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فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایباارزیابیکیفیبصورتفشردهفراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایباارزیابیکیفیبصورتفشرده
دامغان-سمنان)محدودهروستایقدرتآباد( محور دامغان-سمنان)محدودهروستایقدرتآباد(متریدر محور اجرایآبرویقوطیشکلدهانهاجرایآبرویقوطیشکلدهانه44متریدر

کد:کد:۲۰۰۱۰۰444۹۰۰۰۰۱3۲۰۰۱۰۰444۹۰۰۰۰۱3

روابطعمومیادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانسمنان

زیابــی کیفــی(  بــا موضــوع اجــرای آبــروی قوطــی شــکل دهانــه ۴ متــری در محــور دامغــان -  اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان ســمنان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای) بــا ار
ســمنان)محدوده روســتای قــدرت آبــاد( را برگــزار نمایــد. 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 مــی گــردد، لیکــن الزم اســت مناقصــه گــران پاکــت الــف را بــه شــرحی کــه در قســمت محتویــات پاکتهــا ذکــر شــده بصــورت فیزیکــی نیــز تهّیــه و بــه 

ایــن اداره کل تحویــل داده و رســید دریافــت نماینــد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۰۸/.۱۴۰۱/۰۴ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ لغایت ساعت ۱۴ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵        

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تاساعت 14:۰۰ ظهر روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:۰۰ صبح روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
الف بصورت فیزیکی: آدرس سمنان- بلوار بسیج- کدپستی۳۵۱۹۸۳7۶۳۱ و تلفن۰۲۳۳۳۴۳۵۸۹۰-۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه - مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایباارزیابیکیفیبصورتفشردهفراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایباارزیابیکیفیبصورتفشرده
اجرایفونداسیونونصبتابلوهایاطالعاتیریلیاجرایفونداسیونونصبتابلوهایاطالعاتیریلی

کد:کد:۲۰۰۱۰۰444۹۰۰۰۰۱۲۲۰۰۱۰۰444۹۰۰۰۰۱۲

روابطعمومیادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانسمنان

زیابــی کیفــی(  بــا موضــوع اجــرای فونداســیون و نصــب تابلوهــای اطاعاتــی ریلــی را برگــزار  اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان ســمنان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای) بــا ار
نمایــد. 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 مــی گــردد، لیکــن الزم اســت مناقصــه گــران پاکــت الــف را بــه شــرحی کــه در قســمت محتویــات پاکتهــا ذکــر شــده بصــورت فیزیکــی نیــز تهّیــه و بــه ایــن اداره کل تحویــل داده 

و رســید دریافــت نماینــد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۰۸/.۱۴۰۱/۰۴ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ لغایت ساعت ۱۴ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵        

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تاساعت 14:۰۰ ظهر روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:۰۰ صبح روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
الف بصورت فیزیکی: آدرس سمنان- بلوار بسیج- کدپستی۳۵۱۹۸۳7۶۳۱ و تلفن۰۲۳۳۳۴۳۵۸۹۰-۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه - مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 

ک ؛ بنایی که به  قلعه حاج وکیل ارا
سفارش انگلیسی ها ساخته شد 

اراک دارای جاذبه های تاریخی مختلفی است 
که گردشگران و مسافران زیای را از سراسر دنیا 
به سوی  خود جذب نموده است. قدمت این شهر 
به دوران حکومت قاجاریان باز می گردد و حدود 
دو قرن از ســاخت آن می گذرد. بنابراین یکی 
از شهرهای نوپای ایران اســت که جاذبه های 

مختلفی را درون خود جای داده است.
تاریخچه

قلعه حاج وکیل اراک در اواخــر دوره قاجاریه 
ســاخته شــده اســت. که بنای آن متعلق به 
شرکت تجاری انگلیسی به نام زیگلر بود و بعد 
از فروپاشی آن قسمتی از بنا توسط حاج محمد 
حســین میثمی وکیل خریداری شــد و از آن 
زمان به بعد به قلعه حاج وکیل مشهورشد. در 
زمان حکومت قاجاریان اراک یکی از مراکز مهم 
فرش به شمار می رفت و عده ای از شرکت های 
خارجی امتیاز تجارت فرش را در زمان حکومت 
ناصرالدین شاه به دست آوردند. کارخانه های 
زیادی برای تجارت فرش در اراک وجود داشت 
که برای در اختیار داشتن تمامی مراحل تولید 
فرش مجموعــه هایی را در این شــهر احداث 
کردند. این اثر تاریخی را در ۲۶ آبان سال ۱۳۷۵ 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسانده اند.
نقشه و معرفی بخش های مختلف

مســاحت این بنا ۹۰۰ متر می شــود که دارای 
قسمت هایی مثل شبســتان، حیاط، ایوان و باال 
خانه است. بنای ساختمان از دو طبقه ساخته شده 
است که قســمت جنوبی آن درون گرا و قسمت 
شمالی آن برون گرا است. فضاهای بیرونی این بنا 
را به وسیله کاشی های لعابدار تزئین نموده اند. اما 
درون خانه هیچ گونه تزئیناتی را شامل نمی شود. 
بدنه بنا را با آجر ساخته اند و ستون هایی آجری در 
بیرون از بنا قرار دارند که از ویژگی های ساختمان 
به شمار می رود و اینکه با توجه به استحکامی که 

دارد بعد از گذشت سال ها هنوزهم پا برجا است.
امروزه از این قلعه به عنوان موزه استفاده می شود 
و در آن آثاری مثل قلمزنی، گلیم و فرش و … را 
به نمایش گذاشته اند. قلعه حاج وکیل تنها بخش 
کوچکی از کل مجموعه اولیه آن است و قسمت 
های دیگر آن به وسیله خانه های مسکونی محدود 
شده است. این مجموعه شامل کارگاه های تولید 
فرش ، رنگرزی و محل های مسکونی آنان بود. این 
بنا با نظارت انگلیسی ها ساخته شد. پس از انحال 
شرکت ها و کنسولگری آن ها قسمتی از مجموعه 
فوق توسط حاج وکیل خریداری شد ساختمان 
فعلی بخش کوچکی از کل مجموعه اولیه است 
که در ساختمان های مســکونی جدید محصور 
شده است.  این بنا شامل حیاط ، ایوان، شبستان، 
قسمت همکف و باال خانه است و مساحتی حدود 
نهصد متر مربع را شامل می شــود و در محوطه 
ای به مساحت سه هزار و هشتصد متر مربع قرار 
دارد. این بنا در بخش شمالی برون گرا و در بخش 
جنوبی دارای یک بخش نیمــه درون گرا )یک 

حیاط مرکزی( است.
بخش برون گرای شــمالی شــامل یک ایوان 
سرتاسری است که از ستون های آجری متعددی 
تشکیل شده است و سر ســتون های آن دارای 
تزیینات ساده و زیبایی است. از زیرزمین این بنا 
به عنوان انبار استفاده می شده و در باالی طبقه 
همکف کاه فرنگی بسیار زیبایی دیده می شود.

بخش هایی از پوشش بیرونی این بنا به وسیله 
کاشی های نره لعاب دار تزیین شده است. داخل 
بنا تزیینات خاصی وجود ندارد. پنجره های قلعه 
نیز توسط شبکه های چوبی محافظت می شود. 
این بنا که امــروزه در خیابان شــهید چمران 

)نیسانیان( اراک قرار دارد.

گردشگری

نقاط حادثه خیز و توسعه 
فرهنگ گردشگری!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
از وزیر محترم راه و شــهر ســازی و سایر 
دســت اندرکاران پروژه هــای جاده ای، 
پنهان نیســت از شــما چه پنهان، تقریباً 
یک دهه قبل ساخت یک روگذر یا به قول 
مهندســین جان، تقاطع غیر همسطح در 
والیــت ما آغاز شــد و با وجــود اینکه هم 
ســن و ســال های این پروژه االن کاس 
چهارم ابتدایی هستند، این پروژه هنوز راه 
 نیفتاده است و کماکان تاتی تاتی می کند! 
هر چند ما در والیت مان به طوالنی شدن 
ســاخت پروژه های شهری عادت داریم و 
مالی نیســت ولی عدم تکمیل این پروژه 
الکردار، جان و سامت مردم را نشانه رفته 
و همیــن هفتــه در تصادف یک خودرو در 
محــل احــداث ایــن پــروژه دو نفر فوت 
 شــدند و ۵ نفر نیز به شدت آسیب دیدند! 
با این حال باید اذعان داشــت مرگ حق 
است و هیچ ربطی به پروژه های نیمه کاره 
و ارابــه های مرگ تولیدی ایران خودرو و 
ســایپا ندارد، ولی بعــد از بروز این حادثه 
دوبــاره یک عــده در فضای مجازی و غیر 
مجــازی دادار دودور راه انداختــه اند که 
نمی دانم جان مردم برایتان ارزشی ندارد، 
چرا این پروژه به بهره برداری نمی رســد، 
پیمانکاران قبلی بودجه را هاپولی کردند و 
کذا و کذا ... و خاصه اینکه از طوالنی شدن 
 روند ســاخت این پــروژه گایه کرده اند!
البتــه ایــن گایه هــا عمدتاً ناشــی از نا 
آگاهی افراد و جهل نســبت دوراندیشــی 
مســئوالن در دور نمــای مدیریت پروژه 
هایــی از ایــن دســت اســت و خللی در 
عزم راســخ مســئوالن در پیشبرد اهداف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و 
 ... این دست طرح ها وارد نخواهد ساخت!
اما از آنجا که تنویر افکار عمومی در پذیرش 
برخی راهبرد های اتخاذ شده در مدیریت 
نوین شــهری، یک اصل انکار پذیر اســت 
به رســم معهود و شــیوه مالوف  به بررسی 
زوایایی از جانمایی صحیح پروژه و ضرورت 
 اطاله ساخت آن می پردازیم  علی برکت الل:
الف: جانمایی صحیح بیمارســتان و پروژه: 
پروژه نیمه کاره غیر هم ســطح فاضل آباد 
و بیمارستان شهر فاصله بسیار کمی از هم 
دارند تا جایی که حتی اگر آمبوالنس هم 
دیر برسد، امکان انتقال مجروحان و حادثه 
دیــدگان به صورت کولبــری به اورژانس 
امکان پذیر اســت! فلذا این دور اندیشــی  
یکی از نکاتی است که مردم عادی از درک 
عظمت و کاربرد آن عاجزند و شاید کمتر 
کســی فکر می کرد که علت اصلی ساخت 
 پروژه در کنار بیمارستان چه بوده است؟!
ب( توســعه فرهنگ گردشــگری: قطعاً 
مســافرانی که در این محور دچار ســانحه 
می شــوند به دلیل نبود پزشک متخصص 
و امکانات پزشکی مناسب، چند روزی در 
بیمارستان عاف خواهند بود و با توجه به 
نزدیکی جاذبه های گردشــگری، به کبود 
وال، آبشار تمام خزه ای، رودخانه زرین گل، 
دهنه های گردشگری محمد آباد و زرین گل 
و سایر جاهای دیدنی شهر سری خواهند 
زد و این داســتان به توســعه گردشگری 
 و درآمــد پایدار شــهر کمک خواهد کرد!
پ: دریافــت بودجــه: یکی دیگر از دالیل 
عــدم تکمیــل این پروژه بعد از ده ســال، 
بــه دریافــت بودجــه تکمیــل اورژانس 
بیمارســتان شهر ارتباط دارد. از شما چه 
پنهان اورژانس بیمارســتان والیت ما نیز 
ســه چهار سالی اســت که درگیر عمله و 
بنا است و پروژه ای که قرار بود، یک ساله 
آماده شود، االن چهار سال است که به دلیل 
تحریم و کمبود بودجه و جنگ روســیه و 
اوکراین و ســایر عوامل محیطی و زیست 
محیطی روی هوا است! فلذا اگر این پروژه 
غیر همســطح به بهره برداری برسد، قطعاً 
میــزان مراجعین بــه اورژانس کم خواهد 
شــد و بودجــه جهت تکمیــل اورژانس 
 بــه این زودی هــا پرداخت نمی شــود! 

در انتقاد هایمان واقع بین باشیم!

رودخانه شور واقع در استان البرز كه با نام های ابهررود یا به گفته بومیان شوركات نیز خوانده می شود، رودخانه ای است فصلی كه در شمال اشتهارد و از غرب به شرق 
جریان دارد و تنها رودخانه كویر اشتهارد محسوب می شود. این رودخانه دارای اكوسیستم جانوری فراوانی است اما در سال های اخیر با گسترش شهرک صنعتی اشتهارد 

و تخلیه پساب فاضالب شهرک دچار بحران زیست محیطی شدید شده است./ منبع : مهر

عکس روز 

کرونای امیکرون را تشدید می کند کسن چینی پاسخ آنتی بادی بر ضد  وا
شرکت داروسازی چینی »کلوور« اعام کرد تزریق واکسن تحقیقاتی اش به 
عنوان دوز یادآور توانسته است به میزان قابل توجهی پاسخ آنتی بادی نسبت 
به سویه اُمیکرون کروناویروس را نسبت به دو دوز اولیه واکسن  افزایش دهد.

 ۲۰۱۹-SCB شرکت کلوور می گوید دوز سوم واکسن تحقیقاتی اش به نام 
باعــث افزایــش ۱۹ برابری در میزان آنتی بادی های خنثی کننده زیرســویه 
BA.۲ کرونای اُمیکرون نسبت به میزان قبل از تزریق این واکسن شده است.
این شــرکت چینی همچنین اعام کرد بر اســاس تجزیه وتحلیل مقدماتی 
دوز یادآور این واکسن پروتئین پایه افزایش ۱۲ برابری میزان آنتی بادی های 

خنثی کننده در برابر زیرسویه BA.۱ را هم ایجاد کرده است.

این نتایج در یک کارآزمایی بالینی شــامل ۳۷۵۵ شــرکت کننده در برزیل، 
فیلیپین و کلمبیا به دست آمده است که سابقه عفونت طبیعی با کروناویروس 
نداشــتند و پیش از تزریق واکســن یادآور میزان آنتی بادی هایشان در حال 

کاهش بود.
البته واکســن SCB-۲۰۱۹ که با حمایت مالی ســازمان »ائتاف ابداع برای 
آمادگی در برابر همه گیری« )CEPI( در دســت توســعه است، برای استفاده 
تجاری هنوز باید تاییدیه بگیرد. همچنین افزایش میزان آنتی بادی ها لزوما 
بیانگر کارآیی واکسن نیست، چرا که کارآیی واکسن بر مبنای میزان اثربخشی 

آن در کاهش بیماری یا مرگ سنجیده می شود.

داده های به دست آمده از یک کارآزمایی بالینی قبل از انتشار سویه اُمیکرون 
نشــان داد که واکســن SCB-۲۰۱۹ در حد ۶۷ درصد در برابر کووید-۱۹ 
عامت دار با هر میزان شدت و در حد ۷۹ درصد در برابر سویه دلتای کرونای 
اثربخشی دارد.شرکت کلوور درباره تاثیر این واکسن به عنوان دوز یادآور بر 
پاسخ های ایمنی سلولی را که بخش مهم دیگری از دستگاه ایمنی هستند، 
بحثی مطرح نکرده است.این شرکت چینی همچنین در حال آزمایش کردن 
یک واکسن تحقیقاتی دیگر به نام 2020S-SCB در یک کارآزمایی مرحله 
مقدماتی اســت و همچنین روی یک واکســن دوظرفیتی کار می کند که 

سویه های معین کرونا از جمله اُمیکرون را هدف قرار می دهند.

دریچه علم

چهره ها 

طنز

دندان پزشک روس چطور در ایران بازیگر شد؟

ایران در فیلیپینکار روسیهتحصیلدر تولددر
 »ماریا شلکونووا« دندان پزشک روس که در ایران زندگی 
می کند، در اولین تجربه  بازیگری خود در سریالی با موضوع 
آوارگان لهستانی در زمان جنگ جهانی دوم به شهرت رسید.
ماریا شلکونووا که در ۲۵ ژانویه سال ۱۹۹۶ در شهر ساحلی 
والدی واستوک در جنوب شرقی روسیه به دنیا آمده است، 
کودکی خود را در جنگل هایی بی نظیر و در همســایگی با 
ببرها، خرس ها، گوزن های خالدار گذرانده اســت. دختر 
روس در توصیف دوران کودکی اش در روســیه می گوید، 
با اینکه والدی واستوک به عنوان شهری با زیرساخت های 
مدرن شــناخته می شــود اما از طبیعت فوق العاده ای هم 
برخوردار است. دریای ژاپن از سه طرف شهر را محاصره کرده 
و تماشای کوسه ها، نهنگ ها و دلفین ها موقع شنا در حالی 
که مرغ های دریایی، لک لک ها و عقاب ها باالی سرتان پرواز 

می کنند، منظره  عجیبی نیست.
تحصیل در فیلیپین، زندگی در ایران

من تمام دوران کودکی ام را در والدی واستوک نبودم و در 
شهرهای مختلف روســیه و چین زندگی کردم. وقتی به 
سن نوجوانی رســیدم، تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل 
به فیلیپین بروم. در آنجا هم کار کــردم و هم تحصیات 

پزشکی ام را انجام دادم.
بعد از پایان تحصیل به صورت خودجوش برای آمدن به ایران 
تصمیم گرفتیم و البته قصدی هم برای ماندن در فیلیپین 
نداشتیم. شیوع همه گیری کرونا و بسته شدن مرزها هم 
تصمیم گیری را برای من و همسرم که در آن زمان باید دوران 
خدمت سربازی را در کشور می گذراند، راحت تر کرد. حاال 
ما تصمیم گرفته ایم که در ایران بمانیم، هر چند به زودی از 
تهران به شیراز می رویم. شهری که به نظر من زیباترین شهر 

ایران است و مردمانی بسیار شاد و مهربان دارد.
 لهجه های متفاوت مردم در شهرهای ایران 

برایم بسیار جذاب است
وقتی به ایران آمــدم، درباره  زیبایــی آن هیچ تردیدی 
نداشتم. کشــوری با فرهنگ غنی و معماری متفاوت از 

نگاه من که مردمی بــا لهجه ها و رســوم گوناگون دارد. 
خیلی دوست دارم بیشتر به شهرهای مختلف ایران سفر 
کنم و همه چیز را یاد بگیــرم. لهجه های مختلف برایم از 
جذاب ترین خصوصیات شهرهای ایران هستند. از وقتی 
به اینجا آمدم، خیلی روی خــودم کار کردم تا با فرهنگ 
محلی آشنا شوم. مردم همیشه با من بسیار مهربان بودند 
و سعی می کردم هر طور شده با آن ها صحبت کنم. زبان 
فارسی را یاد گرفتم و حاال می توانم به راحتی حرف بزنم. 
حتی در اینستاگرام هم خیلی از ایرانی ها کلمات فارسی را 

به من یاد می دادند.
موقع صحبت درباره ایران، نمی توانم از غذاهای خوشمزه آن 
چیزی نگویم. من در جنوب ایران برای اولین بار شیرین پلو 
را امتحان کردم. غذایی که برنج آن طعم شیرین و بی نظیر 
گاب دارد اما دسر هم نیست! این مزه  تکرارناشدنی فراتر از 

تمام تصورات من بود و بسیار موردعاقه ام قرار گرفت.
من در ایران هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنم. در اینجا 
دوستان خوبی پیدا کرده ام و بسیاری از هم دوره ای هایم از 

فیلیپین هم در ایران زندگی می کنند. باید بگویم من به یک 
سبک زندگی متفاوت در ایران عادت نکردم، با تمام وجودم 

فرهنگ آن را درک کردم.
 خانواده من در زمان جنگ جهانی دوم 

بسیار سختی کشیدند
من به شکل غیرمنتظره ا برای نقش »هلنا« انتخاب شدم. 
با همسرم تماس گرفتند، ما به دفتر خانم پاکروان رفتیم و 
ایشان شخصاً از من تست گرفتند. تا آن موقع من چیزی 
درباره تاریخ ایران نمی دانستم، به همین دلیل همه چیز 
را به زبان انگلیســی برای من توضیح دادند. هنوز خیلی 
از آمدنم به ایران نمی گذشــت و با فارســی آشنا نبودم. 
موضوع سریال برای من جذاب بود، چون اجداد من همگی 
مهاجرانی از کشورهای مختلف اروپایی هستند و پدربزرگم 
لهستانی بود. خیلی دوست داشتم بیشتر در مورد تاریخ و 
سرگذشت لهســتانی ها در ایران بدانم. باید لهستانی یاد 
می گرفتم. عوامل ســریال برایم معلم گرفتند و من هم 
خیلی زود شــروع به یادگیری کردم. موضوع آوارگان و 

زندگی »هلنا« واقعاً مرا تحت تاثیر قرار داد، چرا که خانواده 
خودم در طول جنگ جهانی دوم بسیار سختی کشیدند. 
با بازی در این سریال می خواستم سهم خودم را در قبال 

تاریخ ایفا کنم.
دوست دارم بازیگری را ادامه بدهم

ســریال خاتون اولین تجربه بازیگری من است اما دوست 
دارم در آینده این کار را ادامه بدهم البته به شرط اینکه نقش 
مناسبی پیشنهاد شود که بتوانم با آن ارتباط برقرار کنم. 
پروژه و نقش جدید برای من محرک خوبی است تا بتوانم 
مهارت های خودم را بهبود ببخشم. این همان چیزی است 

که به خاطرش حاضرم بازیگری را ادامه بدهم.
پیش از خاتون هرگــز به فکر بازیگری نبــودم، با اینکه از 
کودکی حس می کردم به کارهــای هنری عاقه دارم. این 
تجربه باعث شد متوجه شوم حضور در فضای بازیگری، جان 
دادن به یک کاراکتر، روایت تاریخ و سهیم کردن دیگران در 
احساســاتم به من کمک می کند تا استعدادهای خودم را 
کشف کنم. حاال بازیگری دیگر برایم فقط یک شغل نیست، 

چیزی است که با تمام قلبم دوستش دارم.
 فکر می کنم مخاطب روس با »خاتون« 

ارتباط خوبی برقرار کند
سریال های ایرانی به خاطر نمایش رســومی که به کل با 
فرهنگ روسیه متفاوت هستند، برای روس ها جذابیت دارند. 
می دانم که سریال شهرزاد در سال ۲۰۱۵ از تلویزیون روسیه 
پخش شــد. فکر می کنم خاتون هم اگر فرصت پخش در 
روسیه را پیدا کند، با فضای احساسی، فیلم برداری درخشان 
و ترکیب بسیار خوب بازیگران حرفه ای اش می تواند برای 
مخاطب روس جذابیت داشــته باشد. هیچ کس نمی تواند 
وقایع زمان جنگ جهانی دوم را فرامــوش کند. مردم در 
روسیه باید با این دید خاتون را تماشا کنند که در این سریال 
تاریخ ســرزمین دیگری در زمان جنگ روایت می شود و 
مردم ایــران در آن زمان با ســختی ها و نامایمات زیادی 

مواجه بودند.


