
رئیس مجلس:

  قطعنامه شورای حکام

کرات نیست  به سود مذا
گفــت: قطعنامــه شــورای       قالیبــاف 
حکام علیه ایران، همکاری های بســیار 
ســخاوتمندانه  و  داوطلبانــه  ســازنده، 
ایران با آژانس را نادیده گرفته و به ســود 
کرات نیست. آقای قالیباف در نطق  مذا

پیش از دستور نشست...

 رئیس کل بانک مرکزی:

  حجم اسکناس ارز

 در تاریخ بانک مرکزی 
بی نظیر است

     رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: عالوه 
بــر افزایــش عرضــه ارز از ســوی بــازار ســاز، 
عرضــه  را  خــود  ارز  نیــز  صادرکننــدگان 
در  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس  می کننــد. 

حاشیه جلسه امروز خود  ...  | صفحه 3  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

فضای مجازی، زیرساخت جنگ های آینده
  ســجاد عابــدی، کارشــناس مطالعــات 

سایبری 
روند رو به رشــد تحول و پیشــرفت روز 
افزون فناوری اطالعات و کاربرد گسترده 
آن در عرصه فضای مجازی و اســتفاده 
از ابزار و تجهیزات ســخت افزاری و نرم 
افزاری مرتبط، بر روشها و فنون نبردها تاثیر داشته و شکل جدیدی 
از جنگ را پدید آورده است. الزام نیروهای مسلح کشورها بهره 
برداری از آخرین دستاوردهای فناوری را امری حیاتی نموده است 
از این رو شناخت صحیح و ورود به موقع در عرصه های نوین دفاعی 
همواره یکی از دغدغه های طراحان و بازیگران حوزه راهبرد و دفاع 
می باشد. انقالب اطالعات در حال متحول سازی جنگ می باشد. 
بیش از این دیگر شاهد نبرد فرسایشی خونین نیروهای نظامی 
نخواهیم برد. در عرض، نیروهای کوچک و چاالکی که به اطالعات 
بالدرنگ ماهواره ها و حسگرهای صحنه نبرد مسلح شده اند، با 

سرعت اعجاب آوری به محل های غیر منتظره حمله می برند.
در جنگ، فاتح و پیروز کسی است که می تواند از اطالعات برای 
از بین بردن »ابهام فضای جنگ« )که دشمن را فراگرفته است( 
استفاده کند نبرد سایبری گونه ای جدید از سالح ها را به نمایش 
گذاشته است. که بالقوه کار گیرندگان این شکل از جنگ در ایراد 
جراحت، قتل یا ایجاد ویرانی های فیزیکی از طریق فضای مجازی 
باعث گسترده تر شدن تعریف سنتی توسل به زور گردیده است. 
به منظور ترسیم صریح واضح حقوق طرف های درگیر در نبرد 
سایبری – مانند حق دفاع از خود – جامعه جهانی می بایست 
بر سر تعریف نبرد سایبری بر طبق الگوهای ارائه شده در حقوق 

جنگ موجود به توافق واجماع برسد.
رقابت تسلیحات سایبری

عملیات سایبری و آمادگی هایی که برخی کشورها کسب کرده اند 
نشان دهنده این امر است که رقابت تسلیحات سایبری آغاز شده 
اســت. این موضوع نشــان دهنده عمق ورود فضای سایبری به 
عملکردهای راهبردی دولت ها است. این مسئله همچنین نشان 
می دهد که چنین حمالتی بســیار راهبردی هســتند و احتماالً 
در مرکز امنیت ملی هر کشور قرار دارند. اندیشکده مرکز عربی 
پژوهش و مطالعات سیاسی دوحه در گزارشی راهبردی به بررسی 
جنگ های مدرن سایبری و ابعاد و پیامدهای آن پرداخت و نوشت: 
در سال های اخیر مفهوم فضای سایبری به مثابه میدان جنگ 
دچار تحوالت چشمگیری شده است که مهم ترین آن تأثیر مخرب 
مد نظر دولت ها، گروه ها و افراد از انجام این حمالت است. مهم ترین 
نوع این نوع حمله هک کردن است که یکی از نگران کننده ترین 
موارد برای دولت ها و افراد به شمار می رود. ریشه اصلی این نگرانی 
حضور احزاب مختلف در این مسئله و سخت بودن ردیابی منشأ 
آن است. یکی دیگر از دالیل همچنین به مشخص کردن پایگاه 
حمله و ارزیابی هزینه تأثیرات آن بازمی شــود. فضای گســترده 
وب اکنون به محلی برای تنش، از جمله جاسوسی، ورود بدون 
مجوز، و کنترل پایگاه های داده ای تبدیل شده که ممکن است 
امنیت ملی برخی کشورها را تحت الشعاع قرار دهد. به دلیل وقوع 
چنین پیشرفت هایی بیشتر دولت ها مسئله فضای سایبری را در 
اولویت خود قرار داده اند و بر بسط سازوکارهای جلوگیری کننده 

تمرکز نموده اند.
فضای سایبری و رقابت دیوانه وار میان دولت ها

جنگ سایبری یک مفهوم قرن بیست و یکمی از بحران بین المللی 
است و به »وسیله ای جهت گسترش جنگ که به فناوری اطالعات 
وابسته است و رایانه ها و وب سایت ها را هدف قرار می دهد« ارجاع 
دارد. جنگ سایبری شامل ورود مخفیانه به سامانه های خودکار، 
جمع آوری، فرستادن، خرابکاری، تغییر دادن، کدگذاری کردن 
اطالعات و هم چنین تعبیه نرم افزار جاسوسی و دیگر ابزار هک در 
سامانه هدف می شود. این فضا پیرو این منطق است که اگر باروت 
نقشه جنگ های بین المللی را عوض کرد به دست گرفتن کنترل 
دولت های امروزی می تواند کشورهای عظیم را فلج کند و بدون 
شلیک حتی یک گلوله آن ها را به زانو درآورد. این ایده در مرکزیت 
نسل پنجم جنگ های غیرمتعارف قرار دارد که می تواند توسط 
گروه ها، افراد، دولت ها و با استفاده از فناوری پیشرفته انجام شود.

تنوع اهداف حمالت سایبری
حمالت سایبری می توانند اهداف متعددی داشته باشند، هرچند 
همگی خطری واحد برای منافع اقتصادی دولت ها ایجاد می کنند. 
معروف ترین نوع حمله، اقتصاد یک دولت را هدف قرار می دهد و 
یا تالش می کند بانک و حساب هایش را مورد سرقت قرار دهد. 
فضای سایبری و پیچیدگی به سرعت رو به افزایش آن به یکی 
از مهم ترین ابزار تنش های آینده که قادرند در بسیاری از جهات 
اثربخش باشــند تبدیل شده است. راهبردهای مدرن نظامی به 
ارتش های هوشمند مبتنی بر کیفیت و نه کمیت بها می دهد. به 
بیان دیگر نیروهایی مهم تر هستند که بر فناوری پیشرفته و توان 
دست یافتن به بیشترین دستاورد با کمترین منابع مبتنی باشند.

مفهــوم جنــگ اطالعاتی به طور قریب به جنگ ســایبری 
مربوط می شود. این ارتباط بدین گونه است که در آن از نفوذ 
اطالعات و تبلیغات به منظور نفوذ به اطالعات اشخاص دیگر 
مانند شهروندان سایر کشورها استفاده می شود. در این نفوذ 
اطالعاتی ممکن است از مدارک و اسنادی که توسط هکرها 
سرقت شده و بعدها منتشر شده استفاده شود. شاید هم شاهد 
اســتفاده از شــبکه های اجتماعی به منظور بخش خبرهای 
دروغین باشــیم. غربی ها، جنگ ســایبری و جنگ سرقت 
اطالعات را دو مقوله ی جدا از هم می دانند، در حالی که بعضی 
تحلیلگران بر این باورند که تئوری های نظامی گری کشورهای 
چین و روسیه این دو مقوله را مرتبط با هم می خوانند. قطعا این 
احتمال وجود خواهد داشت که راهبرد نظامی غرب در حال 
برنامه ریزی در جهت یک جنگ سایبری غلط و اشتباه است.

یادداشت

نماینده مجلس:

گرانی ها دمار مردم را درآورده است
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس 
گفت آقای رئیسی و مسئولین محترم اقتصادی؛ گرانی ها 
دمار مردم را درآورده است، شما در برنامه های خود وعده  
وضعیت بهتر اقتصادی را داده اید و با این شــعار انتخاب 
شــدید، امروز وضعیت اقتصادی مردم بدتر شــده است و 
هر روز شــاهد باالرفتن قیمت ارز، طال، قیمت خوراکی ها 

و کاال ها  هستیم.
 محمدرضــا صباغیان بافقی ایب رئیس کمیســیون امور 
داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی مجلس شورای اسالمی، در نطق خود ضمن تسلیت 
به بازماندگان و خانواده ها حادثه قطار مشهد به یزد، گفت: 
از خداوند متعال آرزوی صحت و سالمتی برای مجروحان 
و رحمت و مغفرت الهی و برای درگذشتگان دارم. امیدوارم 
دســتگاه های مربوطه ضمن رسیدگی به آسیب دیدگان، 
هرچه سریعتر علل این حادثه را دقیق مشخص کرده و با 
متخلفان برخورد کنند، مصببان نتیجه کوتاهی و قصور خود 
را ببینند تا درس عبرت و بازدارنده ای برای دیگران باشد.

وی افزود:مســئولیت حادثه قطار مشــهد به یزد اصلی با 
متولیــان وزارت راه و راه آهــن اســت، باید وضعیت اتفاق 
افتاده را برای مردم شفاف کنند؛ ما نمایندگان استان یزد 

موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس 
شــورای اســالمی ضمن انتقاد از وضعیت گرانی ها مطرح 
کــرد: نمایندگان محترم؛ امروز گرانی در حال خردکردن 
استخوان های نحیف خانواده های ضعیف و حتی خانواده 
های متوسط است، امری که هرگز مسئولین و کسانی که 

حقوق و پرداخت مناسب دارند، درک نخواهند کرد.
صباغیان بافقی با تاکید براین که »سواره از پیاده خبر ندارد«، 
شعری از پروین اعتصامی را قرائت کرد: زندگی جز نفسی 
نیســت، غنیمت شمرش/نیست امید که همواره نفس بر 
گردد، گر دو صد عمر شــود پرده نشــین در معدن/خصلت 
ســنگ سیه نیست که گوهر گردد، نخورد هیچ توانگر غم 

درویش و فقیر/مگر آنروز که خود مفلس و مضطر گردد.
وی خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: آقای رئیســی و 
مسئولین محترم اقتصادی؛ گرانی ها دمار مردم را درآورده 
است، شما در برنامه های خود وعده  وضعیت بهتر اقتصادی 
را داده اید و با این شــعار انتخاب شــدید، امروز وضعیت 
اقتصادی مردم بدتر شــده اســت و هر روز شاهد باالرفتن 
قیمت ارز، طال، قیمت خوراکی ها و کاال ها  هســتیم. اگر  
این گرانی ها موقتی اســت و با مردم صحبت کنید و زمان 

مشخص کنید و آینده را برای مردم تشریح کنید.
نماینــده مــردم مهریز و بافق و بهابــاد و خاتم و ابرکوه در 
مجلس یازدهم با بیان این که متاســفانه هر روز وضعیت 
اقتصادی و مشکالت مردم بدتر می شود، تاکید کرد:آقای 
رئیس جمهور؛  همه می دانیم که طرح شــما خوب اســت 
و نیت شــما خیر اســت، ولی گرگ هایی در بین دســتگاه 
های دولتی و دستگاه های نظارتی نفوذ کرده اند ودر حال 

دریدن مردم هستند.  

اخبار كوتاه

گذشت  آنچه میان ایران و آژانس 

  »زخم کاری« به مذاکرات

   پاســخ قاطع تهران به قطعنامه زیاده خواهانه شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در حالی از ســوی دبیرکل این نهاد ضربه مهلک توصیف شده که این 
ضربه را نه ایران بلکه آمریکا با عدم تصمیم گیری سیاســی و تن دادن آژانس به 

ماجراجویی های رژیم صهیونیســتی در دوران بایدن انجام داده است. قطعنامه 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، آن هم درحالی که تهران 
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برنج ایرانی به اندازه در بازار عرضه می شود 

قیمت برنج  در 
دستان دولت 
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 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

کد و نیمه فعال احیا شده: مخبر در مراسم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی را

دولتازنهضتاحیایواحدهایاقتصادیحمایتمیکند
معاون اول رییس جمهور احیای طرح های نیمه تعطیل 
و اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی کشور را دو برنامه 
مهم و اساسی دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه 
عظیم راکد به چرخه اقتصادی کشــور دانســت و تاکید 
کرد: با اجرای این دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به 
سمت تولید و افزایش سرمایه گذاری باز خواهد گشت 
که دراینصورت به حفظ ارزش پول ملی کشــور کمک 

خواهد شد.
محمــد مخبر در مراســم بهره بــرداری از ۵۴۶ واحد 
اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شــده با اشــاره به اینکه 
در کشــورهای پیشرفته ۸۰ درصد سرمایه گذاری ها و 
برنامه ریزی ها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک 
انجام می شود، افزود: احیا و بازگرداندن ۵۴۶ طرح راکد 
و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه گذاری 
۶ هزار میلیارد تومانی و اشــتغال زایی بیش از ۸ هزار 
نفری انجام شــده است که بازگشت این ۶ هزار میلیارد 
تومان به اقتصاد کشور تنها طی ۸ ماه از روی کار آمدن 
دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها بجز از 
مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت 
سیزدهم بودیم حداقل سه سال زمان نیاز بود تا همین 

واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند. 
معــاون اول رییس جمهور از تمامی نهادهای انقالبی و 
غیردولتی همانند ســازمان بسیج مستضعفین ، بنیاد 
مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواست 
تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی 
را از اولویت های اصلی فعالیت های خود قرار دهند تا در 
مراحل بعدی این نهضت واحدهای بیشــتری به چرخه 

اقتصادی کشور برگردند. 
وی ادامه داد: دولت مصمم اســت تا با تمام پشــتیبانی 
های مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی 

حمایت کند. 
مخبر در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال زایی را یکی 
از اولویت های اصلی دولت و همچنین از وعده های مهم 
رییس جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: 
دولت به دنبال ایجاد ساالنه یک میلیون شغل در کشور 

است که حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه 
راکد می تواند به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند. 
معــاون اول رییــس جمهور همچنین ادامه داد: ناتوانی 
اقتصادی کشور در زمینه سرمایه گذاری یکی از مشکالت 
چند سال اخیر بوده تا جایی که نرخ استهالک از میزان 
سرمایه گذاری پیشی گرفته است و در کنار این مسئله 
افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین ســوء مدیریت ها در 
هدایت نقدینگی به ســمت تولید و ســرمایه گذاری در 
طول سالیان گذشته از جمله مشکالتی است که دولت 
با برنامه ریزی مناســب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامه 

ریزی های الزم برای حل آن است. 
وی با اشــاره به نقش جنگ اوکراین در افزایش قیمت 
جهانی برخی کاالهای اساســی و مــواد غذایی، گفت: 
کشورهای اروپایی و آمریکا در ۴۰ سال گذشته چنین 
تورمی را تجربه نکرده بودند تا جایی که در اتحادیه اروپا 
کوپن و سهمیه روغن به مردم داده می شود چرا که هم 
در تامین کاالهای مورد نیاز شهروندان خود و قیمت آنها 

با مشکالت اساسی مواجه شده اند. 
مخبر با بیان اینکه اصالح نظام توزیع ارز ترجیحی حلقه 
اول اصالحات اقتصادی دولت است، ادامه داد: اگر اجرای 
این طرح یک الزام قانونی از سوی مجلس شورای اسالمی 
هم نبود قطعا دولت به گونه ای دیگر و با یک زمانبندی 

مشخص این طرح را اجرا می کرد. 
معاون اول رییس جمهور خاطر نشــان کرد: در زمینه 
تامیــن نهاده های دامی نیــز دولت باید تدابیری اتخاذ 
میکرد زیرا که قیمت ها فوق العاده افزایش یافت و کشور 
نیز به این نهاده ها یارانه اختصاص می داد که این امر زمینه 
ساز فساد، رانت و قاچاق به کشورهای منطقه شده بود.

وی با اشاره به اینکه به تعبیری تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری 
کشورهای همسایه جمهوری اسالمی از یارانه اختصاص 
یافتــه دولت ایران به کاالهای اساســی اســتفاده می 
کردند، گفــت: با اجرای طــرح اصالح ارز ترجیحی نرخ 
برخی اقالم در این کشورها تا چندین برابر افزایش یافت 
و این کشــورها برای بهره گیری از این مزیت یارانه ای 
جمهوری اســالمی، تعرفه هــای وارداتی خود بر روی 
کاالهای اساسی ایرانی را صفر کرده بودند و بعد از اجرای 
این طرح این کشورها با مشکالت جدی مواجه شدند. 

مخبر با تاکید بر اینکه فراوانی کاالها و همچنین ثبات 
قیمت ها دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمی 
سازی و توزیع عادالنه یارانه ها بود، تصریح کرد: قبل از 
اجرای این طرح در برخی از کاالها همانند آرد و یا اقالمی 
چون ماکارانی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خارج 
از کشور صادر و یا قاچاق می شد که این موضوع به هیچ 

عنوان قابل قبول نبود. 

وی ادامــه داد: گام بعــدی دولت برای اصالح اقتصادی 
کشور، افزایش ارزش پول ملی ، سرمایه گذاری ها، کاهش 
نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور است. 

وی سرمایه گذاری در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، 
شرکت های دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و 
دریا را از جمله برنامه های جدی دولت در زمینه افزایش 
سرمایه گذاری ها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال 
آن است تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را در حداقل 

۳۰ شهر در کنار دریا راه اندازی کند. 
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به طرح های 
دولت برای آبرســانی به مناطــق با تنش آبی گفت: در 
گذشته آب از مرکز کشور به شهرهای کنار دریا منتقل 
می شد اما امروز با طرح های شیرین سازی آب و احداث 
خطوط انتقال آب، آب آشامیدنی و مصارف دیگر از دریا 

به مرکز کشور منتقل می شود. 
وی افزود: با احداث ۵ مســیر انتقال و آبرســانی به زودی 
آب ســالم و آشامیدنی و مصارف بهداشتی و کشاورزی 
به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و 

جنوبی، کرمان و یزد و اصفهان خواهد رسید.
 در این مراســم ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال 
احیا شده و اتاق وضعیت پایش روستا با حضور معاون اول 
رییس جمهور و بصورت ویدئو کنفرانســی بهره برداری 

و افتتاح شد. 
اتاق وضعیت پایش روســتا که با همت معاونت توســعه 
روســتایی مناطق محروم کشــور راه اندازی شده است 
شــامل ۴ ســامانه اصلی و جامع وضعیت جغرافیایی 
روســتاها، ســامانه جامع آمار و اطالعــات آبادی های 
کشــور، سامانه داشــبورد مدیریتی و همچنین سامانه 

احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد است. 
همچنین در ادامه این مراسم تفاهم نامه همکاری نهضت 
احیای واحدهای اقتصادی با سازمان بسیج مستضعفین ، 
بنیاد علوی بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمــان امــام )ره(  به منظور احیای ۳ هزار واحد جدید 
تولیدی و اقتصادی در حضور معاون اول رییس جمهور 

امضا شد.

خودروهای نا ایمن داخلی صدای 
پلیس را بیش از پیش در آورد؛

 تکرار تراژدی مرگ
 در جاده ها 

7

پاکستان تشنه برق ایران
4

احتمال واردات بنزین 
درصورت ادامه رویه 

فعلی مصرف
4

 فروش موبایل
 یک سوم شد 

3
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سیاست 2
بین ا لملل

ادامه اعتراضات به وضعیت 
اقتصادی در شهر كلمبو 

تظاهرات دهها هزار نفر سریالنکا/ رویترز
در سراسر ایاالت متحده 
آمریکا علیه خشونت های 
ناشی از حمالت مرگبار با 
سالح گرم/ رویترز

گزارش تصویری

آنچه میان ایران و آژانس گذشت

»زخم کاری« به مذاکرات
پاســخ قاطع تهران به قطعنامه زیاده خواهانه 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
حالی از ســوی دبیرکل این نهاد ضربه مهلک 
توصیف شده که این ضربه را نه ایران بلکه آمریکا 
با عدم تصمیم گیری سیاسی و تن دادن آژانس 
به ماجراجویی های رژیم صهیونیستی در دوران 

بایدن انجام داده است.
قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی علیه ایران، آن هــم درحالی که تهران 
نزدیک به ۲ دهه بیشــترین و گســترده ترین 
همکاری هــای ممکن را با این نهاد بین المللی 
داشــته است، نشــان از آن دارد که نهادهای 
جهانی بیش و پیش از آنکه حامی منافع همه 
ملت هــای جهان باشــند، ابزار منفعت طلبی 
برخی کشــورهای غربی و رژیم صهیونیستی 
شده اســت. دولت هایی که سال هاست علیه 
ایران سیاستی کهنه و ناکارآمد را اجرا می کنند 
که گرچه عامل فشــارهای اقتصادی به مردم 
ایران بوده اما نتوانســته اهداف آن ها را از این 

کارزار تحریم حداکثری به نتیجه برساند.

آنچه میان ایران و آژانس گذشت
شــامگاه چهارشنبه ۱۸ خرداد)به وقت وین(، 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
دومین قطعنامه دو سال اخیر علیه فعالیت های 
هســته ای ایران را صادر کرد و مدعی شــد؛ 
جمهوری اســالمی همکاری الزم را با آژانس 
انجام نداشته و این نهاد عمیقا نگران فعالیت های 
هســته ای ایران اســت. پیش نویس قطعنامه 
انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا علیه ایران که 
روز سه شــنبه به نشست شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ارائه شــده بود، شامگاه 
چهارشنبه با سی رای مثبت، ۲ رای منفی چین 
و روسیه و آرای ممتنع هند، پاکستان و لیبی 
به تصویب رسید. پیش از تصویب این قطعنامه 
»رافائل گروسی«، مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی در گزارش خود )نهم خرداد-۳۰ 
ماه مه( مدعی افزایش ۱۸ برابری غنی ســازی 
اورانیوم در ایران و نیز وجود مکان های پنهان 

غنی سازی شده بود.
»محمد اسالمی« رئیس سازمان انرژی اتمی 
در واکنــش بــه این گــزارش دبیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه و پیش 
از تصویب قطعنامه گفت: جمهوری اســالمی 
ایران هیچ فعالیت هسته ای پنهان و نانوشته ای 
ندارد و هیچ ســایت و فعالیت معرفی نشده ای 
هم وجود ندارد؛ این اسناد کذایی، یک حرکت 

سیاسی برای تداوم فشار حداکثری است.
»بهروز کمالوندی« سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی هم دربــاره گزارش آژانس تصریح کرد: 
آژانس نباید به اطالعات به دست آمده از طریق 
فعالیت های جاسوسی و یا ادعایی که از طریق 
منابع غیرموثق به دست می آورد، استناد نموده 

و به آن ها اعتبار بخشی نماید«.
بــا وجود این توضیحات اما صدور قطعنامه در 
شــورای حکام آژانس، جمهوری اسالمی را به 
این اطمینان رساند که اقدامات آژانس، نسبتی 
با واقعیات موجود و حسن نیت تهران ندارد و این 
سازمان در پی اجرای سیاست های کشورهای 
غربی است. از این رو، ایران در پاسخ به قطعنامه 

سیاسی آژانس، با صدور بیانیه ای از قطع فعالیت  
دوربین های فراپادمانی دستگاه اندازه گیری بر 
خط ســطح غنــا OLEM و فلومتر آژانس 
در ایــران خبــر داد اما تصریــح کرد که بیش 
از ۸۰ درصــد از دوربین هــای موجود آژانس 
دوربین های پادمانی هستند که کمافی السابق 

فعالیت این دوربین ها ادامه خواهد یافت.
کمالوندی هم از توقف برخی از همکاری های 
فراپادمانــی ایران که جزء تعهدات نبود و تنها 
بر مبنای حســن نیت انجام می شد؛ خبر داد. 
»ســعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور 
خارجه، بانیان قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را مسئول تبعات 
بعدی این اقدام دانست و تاکید کرد: پاسخ ایران 

قاطع و متناسب است.
وزارت امــور خارجــه درپی تصویب قطعنامه 
ضدایرانــی در شــورای حــکام آژانس اعالم 
کرد: این قطعنامه براساس گزارش شتابزده و 
غیرمتوازن مدیرکل آژانس و مبتنی بر اطالعات 
دروغین و ساختگی رژیم صهیونیستی صورت 
گرفته و نتیجه ای جز تضعیف روند همکاری و 
تعامالت جمهوری اســالمی ایران با آژانس در 

برنخواهد داشت.
محمــد اســالمی هــم ۱۹ خرداد بــر توقف 
دوربین هــای آژانس اشــاره کــرد و گفت: به 
فعالیــت تعــدادی از دوربین های فراپادمانی 
آژانس خاتمه دادیم که کال تعداد آنها ۱۷ الی 
۱۸ تاســت. ماشین های سانتریفیوژ جدید را 
نصب کرده و گازدهی را شــروع کردیم که از 
گازدهی ماشین های پیشرفته بازرسان آژانس 

بازدید کردند.
گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی 
روز جمعه۲۰ خرداد، اعالم کر که ۲۷ دوربین 
نصب شــده در مراکز غنی ســازی ایران قطع 
می شود و ۴۰ دوربین باقی می ماند. خبرگزاری 
 ۶-IR رویترز هم از آغاز نصب سانتریفیوژهای
در آبشار واحد خبر داد که به تایید آژانس نیز 

رسیده است.
»میخائیل اولیانوف« سفیر و نماینده روسیه نزد 
سازمان های بین المللی مستقر در وین نسبت به 
عواقب قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی 
عضو برجام و ایاالت متحده علیه ایران هشدار 

داد و تصریح کرد: این اقدام منجر به تشــدید 
تنش با تهران می شود.

آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور 
هم در واکنش به قطعنامه شورای حکام علیه 
فعالیت های هســته ای جمهوری اســالمی 
تصریح کرد: »چندبار می خواهید ملت ایران را 
بیازمایید و سخنان مسئوالن کشور را نشنیده 
بگیرید، گمان می کنید با صدور قطعنامه ها ما 
عقب نشینی می کنیم؟ به نام خدا و به نام ملت، 
ایران یک قدم از مواضع خود عقب نمی نشیند.«

ایران و 2 دهه همکاری شفاف
ادعای غرب در شورای حکام آژانس ببین المللی 
انــرژی اتمــی در حالی علیه ایران به قطعنامه 
تبدیــل می شــود که به اذعــان گزارش های 
متعدد آژانس، ایران گســترده ترین همکاری 
را در ۱۸ ســال گذشــته با این نهاد داشته و به 
گفته »محمدرضا غائبی« سرپرست نمایندگی 
دائم کشــورمان نزد سازمان های بین المللی 
در وین، ایران ســطح بی ســابقه شفافیت را در 
برنامه و فعالیت های هســته ای خود در پیش 

گرفته است.
بــه اذعان همین گزارش ها ایران نخســتین 
کشــوری بوده کــه در جریان اجرای تعهدات 
برجامی خود، ســامانه پایــش آنالین درجه 
غنی ســازی )اُلِم( و دوربین های فراپادمانی در 
تاسیسات هســته ای  نصب کرده و بیشترین 
همکاری را در بازرســی ها داشته است. پایگاه 
خبری بلومبرگ ۲۴ اردیبهشــت سال جاری 
در گزارشــی اذعان کرد که شــمار بازرسی ها 
از تاسیســات هسته ای ایران در سال گذشته 
میالدی، به باالترین میزان خود رسیده و رکورد 

زده است.
به دلیل همین سابقه است که ایران قطعنامه 
آژانس بین المللی انرژی هســته ای را سیاسی 
می دانــد و معتقــد اســت با وجــود چنین 
پیش زمینه ای، پیشنهادکنندگان این قطعنامه 
به خوبی آگاه هســتند که جمهوری اسالمی 
ایران، هرگز در پی ساخت سالح هسته ای نبوده 
و همــواره از طــرق ممکن در صدد زدودن این 

اتهام جعلی است.
بــه همیــن دلیل اســت که »حســین امیر 

عبداللهیان« وزیر امور خارجه تصریح می کند: 
آمریکا و غربی ها می دانند در اعتقاد اســالمی 
ایران بمب اتم جایی ندارد و ایران به دنبال بمب 
هسته ای نیســت و با چنین بهانه جویی های 
بی جایی به دنبال شناسایی رژیم صهیونیستی 
از سوی ایران بودند تا به زعم خود به اهدافشان 

برسند.

برنده نزاع ایران و آژانس کیست؟
اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های هســته ای 
ایران، همانگونه که اشاره شد؛ فرآیندی ۲۰ ساله 
است که در تمام مقاطع این دو دهه، جمهوری 
اسالمی ایران کوشیده است اتهامات وارد شده 
از ســوی غرب و رژیم صهیونیستی را برطرف 
کنــد، اتهاماتــی که گرچه هیــچ مبنایی جز 
ادعاهای تل آویو نداشــته اما ایران برای نشان 
دادن حسن نیت خود درصدد رفع آن برآمده 
است. اکنون اما به نظر می رسد این حسن نیت 
از سوی سازمان های بین المللی به وظیفه ای 
جدید برای جمهوری اســالمی تعریف شده و 
زمانی که تهران در راســتای حراست از منافع 
خــود درصدد کاهش داخل پادمانی تعهدات 

است؛ به نقض آن متهم می شود.
این اتهامات در حالی مطرح می شود که ایران 
دستکم ۲ سال پیش از اجرای برجام و چهارسال 
پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای 
برای رفع آن ها مذاکره کرده است. از سوی دیگر 
ایران درحالی متهم به نقض تعهدات شده است 
که نخستین و بزرگترین ناقض توافق هسته ای؛ 
دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ بود و تداوم 
آن از سوی جو بایدن، شرایط را برای این توافق 

نیم بند سخت تر کرد.
ایــن روزهــا اما در اتهام زنــی علیه جمهوری 
اسالمی، ردپای رژیم صهیونیستی آشکارتر از 
همیشــه دیده می شود، گفت و گوهای متعدد 
نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم با رسانه های 
گوناگون آمریکا و تایید قطعنامه صادر شده علیه 
ایران، نشــانه آشــکار آن بوده و اسرائیل مانند 
همیشه در پی ایران هراسی و شکار شاه ماهِی 

ایجاد اجماع علیه ایران است.
در همیــن رابطــه »محمدفرهــاد کلینی« 
کارشناس ارشد مسائل استراتژیک با بیان اینکه 

به نظر می رســد که مقامات رسمی جمهوری 
اسالمی ایران پاسخ های الزم، حقوقی و دقیق 
را ارائه کردند، گفت: اینکه برخی به دنبال ایجاد 
بهانه و دخالت در روند مذاکرات وین هستند، 
موضوع جدیدی نیست و هر بار تالش می کنند 
رویه ها و تاکتیک های خود را تغییر دهند و به 
این وســیله با الپوشانی مواضع، بحران افکنی 
کنند. در این خصوص باید سفر اخیر گروسی 

به سرزمین های اشغالی را مد نظر قرار داد.
محمدرضا غائبی سرپرســت نمایندگی دائم 
جمهوری اســالمی ایران نزد ســازمان های 
بین المللــی در وین، هم تصریح می کند: این 
مضحک است که رژیم صهیونیستی که طرف 
هیــچ یک از معاهدات خلع ســالح و کنترل 
تسلیحات نیست و حاضر نیست همه تاسیسات 
و فعالیت های هســته ای خود را تحت پادمان 
آژانس قرار دهد، آنقدر گســتاخ شده است که 
واقعیت ها را دســتکاری کرده و ســایر اعضای 

NPT را موعظه می کند.
»امیرعلی ابوالفتح« کارشناس مسائل آمریکا هم 
به نقش رژیم صهیونیستی در تصویب قطعنامه 
علیه ایران اشاره کرده و می گوید: سفر دبیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرزمین های 
اشغالی و تحرکات اخیر این رژیم جعلی علیه 
ایران، نشانگر مانع تراشی و دخالت های آن در 
فعالیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی است 
و به نظر میرســد رژیم صهیونیستی و آمریکا 

آتش بیار معرکه هستند«.

پیش نیازهای توافق و ادامه راه
پس از صدور قطعنامه علیه فعالیت هسته ای 
ایــران، برخی تحلیلگران صدور آن را از موضع 
سختگیرانه ندانستند و حتی شماری واکنش 
ایران به آن را هم تا حدودی تند ارزیابی کردند. 
پــس از این قطعنامه گرچه گروهی معتقد به 
پایان برجام هستند اما گروسی در گفت وگویی 
با تاکید بر اینکه همواره امکان تفاهم وجود دارد، 
از ســرگیری مذاکرات وین برای احیای توافق 
هســته ای ایران را معقول ترین گزینه دانسته 
اســت. »رابرت مالی«، نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران نیز روز پنج شــنبه در رشته توییتی 
تصریح کرده است که »ما آماده بازگشت فوری 
و متقابل به پایبندی کامل هستیم«. با این همه 
نکته آشکار تمام رویدادهای روزهای گذشته، 
شفاف شدن این اصل است که مذاکرات، برجام 
یا هر تفاهم دیگری میان ایران و آژانس نیازمند 
همراهی دوطرفه است و سیاست یک بام و دو 
هــوای غــرب در برابر ایران دیگر نتیجه بخش 
نیســت. اینکه دولت بایدن از یک ســو خود را 
مشتاق مذاکره با ایران نشان می دهد، از سوی 
دیگر دولت های همراه خود را به توقیف منابع 
ایــران ترغیــب می کند، اینکــه پیش نویس 
قطعنامه علیه ایران تصویب کرده و از ســوی 
دیگر وادار به آزادســازی همین منابع توقیفی 
می شــود، تداوم سیاســت شکســت خورده 
»چماق و هویج« در چهار دهه گذشــته است 
و واقعیت آن اســت که ضربه مهلک به برجام 
نــه با دفاع جمهوری اســالمی ایران از حقوق 
خــود، بلکه با تن دادن بــه زیاده خواهی های 
رژیم صهیونیستی از سوی غرب زده می شود. 

خبر ویژه

رییس جمهور گفت: تحویل نفتکش ۱۱۳ هزار تنی ایران به ونزوئال موجب استقالِل حمل و نقل دریایی این کشور می شود.
 آیت اهلل سید ابراهیم رییسی،  رییس جمهور در مراسم تحویل دومین نفتکش آفراماکس به شرکت نفت ونزوئال، گفت: 
ساخت و تحویل نفتکش ۱۱۳ هزار تنی به ونزوئال، عالوه بر اینکه به این کشور در دستیابی به هدف استقالل در حمل و 
نقل دریایی کمک خواهد کرد، بار دیگر نشان می دهد که اراده و اتحاد ملت ها و دولت های مبارز و انقالبی بسیار قوی تر 
و کارآمدتر از تحریم آمریکایی ها است. دومین نفتکش آفراماکس ساخت شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( که به 
سفارش ونزوئال ساخته شده است،  با حضور سید ابراهیم رئیسی و نیکالس مادورو روسای جمهور ایران و ونزوئال تحویل 
این کشور شد. رییس جمهور گفت: تحویل این نفتکش را در روز میالد امام هشتم به فال نیک می گیریم و صمیمانه 
از همه دست اندرکاران شرکت ایرانی صدرا تشکر می کنم. در شرایطی که دشمنان ایران و ونزوئال تالش می کنند با 

اعمال محدودیت های بسیار و تحریم های ظالمانه سد راه پیشرفت ملت های آزاد ایران و ونزوئال شوند، تحویل نفتکش 
۱۱۳ هزار تنی ساخته شده توسط مهندسان و صنایع کشتی سازی ایران به ونزوئال، نمونه ای از ظرفیت ها و توانمندی 

باالی ایران در صدور خدمات فنی و مهندسی به جهان و اثبات کارآمدی الگوی اقتصاد مقاومتی است.
دکتر رئیسی اظهار داشت: ساخت و تحویل این نفتکش که مورد تایید گروه فنی و مهندسی ونزوئال نیز قرار گرفته است، 
عالوه بر اینکه به دولت ونزوئال در دستیابی به هدف استقالل در حمل و نقل دریایی کمک خواهد کرد، یک بار دیگر 
نشان می دهد که اراده و اتحاد ملت ها و دولت های مبارز و انقالبی بسیار قوی تر و کارآمدتر از تحریم آمریکایی ها است.
رییسی ادامه داد: از سوی دیگر ایران و ونزوئال به عنوان دو اقتصاد مکمل و پشتیبان یکدیگر، از طریق تکمیل و مرتبط 

کردن زنجیره های تامین در هر دو کشور قادر خواهند بود در جهت رفاه و توسعه ملت های خود حرکت کنند. 

رییس جمهور خبر داد:

کس دو نفتکش دیگر به ونزوئال می دهیم عالوه بر آفراما

رئیس مجلس:

قطعنامه شورای حکام به سود 
کرات نیست مذا

قالیبــاف گفت: قطعنامه شــورای حکام علیه ایران، 
همکاری های بسیار سازنده، داوطلبانه و سخاوتمندانه 
ایــران بــا آژانس را نادیده گرفته و به ســود مذاکرات 
نیست. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور نشست 
علنی مجلس گفت: این قطعنامه اقدامی خصمانه و 
غیرسازنده به معنای تأثیرپذیری مستقیم آژانس بین 
المللی انرژی اتمی از محافل صهیونیستی است. این 
گفته پس از آن مطرح می شود که شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی چهارشنبه پیش قطعنامه ای 
را علیــه ایــران به علت »ناتوانی در توضیح وجود آثار 
اورانیوم در ســه مکان اعالم نشده« به تصویب رساند. 
آقای قالیباف رئیس مجلس با استقبال از رأی منفی 
روسیه و چین به این قطعنامه گفت که صدور قطعنامه 
نشان می دهد »طرف مقابل در رسیدن به توافق خوبی 
که تحریم ها علیه ملت ایران رفع شود جدی نیست.«

انتقاد یک نماینده از غیرعلنی بودن 
جلسه مجلس با وزرا

نوروزی عضو کمیســیون کشاورزی مجلس تصریح 
کرد: متاســفانه شــاهدیم که ۴۰۰ قلم کاال افزایش 
قیمت داشته اند و فشار روی دوش کارمندان، کارگران، 
بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر بیشتر شده ... ۲ هفته 
تمام در حوزه انتخابیه بودیم و صدای مردم را شنیدیم
رحمت اله نوروزی در نشســت علنی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه متاسفانه با وجود اینکه کشاورزی 
بخش اصلی اقتصاد کشور است اما روزی ۵ ساعت چاه 
های کشــاورزی از برق محروم هستند، گفت: همین 
مسئله در کنار نبود پول کلزا و گندم موجب آشفتگی 
در محصوالت کشــاورزی شــده و حتی نانوایی های 

استان گلستان نیز بسیار شلوغ است.
نماینده مردم علی آباد در مجلس شــورای اســالمی 
با انتقاد از تصمیم هیات رئیســه مبنی بر غیرعلنی 
کردن جلسه روز گذشته با حضور وزرا، ادامه داد: چرا 
با وجود اینکه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد 
کشاورزی در جلسه حضور داشتند جلسه غیرعلنی 
برگزار شــد. ما صدای مردم هســتیم و از دولت با رأی 
اعتماد خود حمایت کردیم چرا باید جلسات به صورت 

غیرعلنی برگزار شود .
وی تصریح کرد: مردم باید در جریان امور قرار گیرند، 
امروز همه چیز گران شده و ۴۰۰ قلم کاال افزایش قیمت 
داشته است. امروز فشار روی بازنشستگان، کارمندان، 

کارگران و اقشار آسیب پذیر است.

نماینده مجلس:

قرار بود ۷ قلم کاال افزایش قیمت 
داشته باشد اما در حال حاضر ۷۰۰ کاال 

گران شده است
نماینــده مردم مالیر در مجلس بــا انتقاد از افزایش 
قیمت بسیاری از کاالها و اینکه گرانی و تورم در حال 
شکســتن کمر مردم است گفت: قرار بود کاالبرگ به 
دســت مردم برســد، ماه های اول و دوم نشد و انگار در 

آینده نیز محقق نمی شود.
 احد آزادیخواه نماینده مردم مالیر در مجلس شورای 
اسالمی در نشست علنی  مجلس شورای اسالمی در 
تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: تورم 
و گرانی در حال شکستن کمر بسیاری از مردم است، 
قرار نبود مردمی ســازی یارانه ها با این حجم از تورم 
غیرقابل انکار برابر باشد، قرار بر این بود که کاالبرگ به 
دست مردم برسد، اما ماه های اول و دوم این موضوع 
محقق نشد و انگار که در ماه آینده نیز محقق نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه مقرر بود که ۷ قلم کاال افزایش 
قیمت داشته باشد و این افزایش قیمت نیز با کاالبرگ 
جبران شــود، اما در حال حاضر ۷۰۰ کاال گران شــده 
است، ادامه داد: ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی مردم 
باشــیم، انتظار داریم همه ارکان دولت بسیج و به داد 

مردم برسند.

بایدن احتماال نامزد دموکرات ها در 
۲۰۲۴ نیست

زمزمــه های جاری میــان دموکرات ها حاکی از آن 
است که اکثریت آنها قصد دارند در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۴ مانع از نامزدی مجدد جو بایدن شوند.

به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، محبوبیت »جو 
بایدن« رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هفته 
گذشته به پایین ترین سطح خود رسید، به طوری که 
۳۹ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی "مورنینگ 
کانســالت" عملکرد وی را تاییــد نکردند. نتایج این 
نظرســنجی نشان می دهد کاهش محبوبیت بایدن، 
پنــج درصد کمتر از دونالــد ترامپ در همان مقطع 

ریاست جمهوری است.
از ســوی دیگر، مقامات ارشد دموکرات و قانونگذاران 
نگرانــی خــود را در مورد آمادگی بایدن برای دور دوم 
ریاســت جمهوری ابراز کرده اند. براســاس گزارش 
نیویورک تایمز، بیش از ۵۰ دموکرات نگران هستند 
بسیاری از برنامه های کاری رئیس جمهوری کنونی 
آمریکا، ســن وی و عدم تناســب او برای رویارویی با 

ترامپ در سال ۲۰۲۴ به یک نقطه ضعف بدل شود.
»اســتیو ســیمونیدیس« عضو کمیتــه ملی حزب 
دموکرات با بیان اینکه کشــور در مسیر درستی قرار 
ندارد، گفت بایدن باید به صراحت قصد خود را برای 
عدم نامزدی مجدد در انتخابات ریاســت جمهوری 

سال ۲۰۲۴ اعالم کند.

آیا ایران از NPT خارج می شود؟
در پی تصویب قطعنامه ضد ایرانی در جلسه اخیر 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، مقامات 
کشورمان ضمن تأکید بر »واکنش متناسب، مؤثر 
و فــوری ایران« اعــالم کردند که »گام های عملی 
متقابل برمی داریم.« با این  حال به نظر می رسد در 
این وهله و در قبال اقدامات خصمانه نظام سلطه، 

چاره کار خروج از NPT باشد.
محمود عباس زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شــورای اسالمی در خصوص 
قطعنامه ضد ایرانی شــورای حکام اظهار می کند: 
با توجه به رفت وآمدهای رافائل گروســی دبیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و بیانیه هایی 
که صادر و تعهدات اخالقی مبنی بر بســته شــدن 
پرونده ایران داده بود از شورای حکام و آژانس انتظار 

نمی رفت که علیه ایران قطعنامه صادر کند.
وی ادامه می دهد: ایران همواره به عنوان یک عضو 
رســمی آژانس بیشترین نظارت ها، رفت وآمدها و 

همکاری ها را روی تأسیسات آن دارند.
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اســالمی تصریح می کند: با توجه به سفر چند روز 
قبل گروسی به اسرائیل و دیدار و مذاکره با مقامات 
رژیم صهیونیستی آن هم رژیم نامشروعی که عضو 
NPT نیســت، طبیعتاً این اقدامات نشان دهنده 
اقدام سیاســی کارانه توسط آژانس است و غربی ها 
از آژانس اســتفاده ابزاری می کنند تا در درجه اول 

اعتبار آژانس را مخدوش کنند.
وی با بیان اینکه متأسفانه عملکرد دبیرکل آژانس 
اعتبــار ایــن آژانس را مخدوش کرده اســت و این 
بزرگترین خســارت است، اضافه می کند: طبیعتاً 
غربی ها این اقدام را انجام می دهند که بر جمهوری 

اسالمی ایران فشار بیاورند تا امتیاز بگیرند.
عباس زاده یادآور می شــود: این در حالی است که 
شــرایط در جمهوری اسالمی ایران متفاوت است، 
جمهوری اســالمی ایران به هیچ عنوان به غربی ها 
امتیاز نمی دهد؛ از این رو از اقدام دولت در پاســخ 
به این قطعنامه حمایت می کنیم. محدودیت های 
ایجاد شــده و دســتوراتی که به آژانس داده شده و 
نیز محدود کردن دسترســی های فراپادمانی اقدام 

شایسته ای است.
وی اظهــار می کنــد: به عنوان نماینــده مردم در 
مجلس شــورای اســالمی اعتقاد دارم باید با این 
قطعنامــه جدی تر برخورد شــود، مــا می توانیم 
عضویتمان در NPT را به حالت تعلیق دربیاوریم 
و دسترســی های آژانس را به صورت کامل مسدود 
کنیم به ویژه دسترســی ها فراپادمانی را به صورت 
کامــل محدود کنیم همچنیــن محدودیت هایی 
جدی برای رفت وآمد این دبیرکل که متأسفانه به 
تعهــدات خــود عمل نکرده و به نوعی ابزار غربی ها 

شده است، ایجاد کنیم.
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان می کند: متن قطعنامه الزام آور 
نیست و تقریباً خنثی است و با این قطعنامه تنها سعی 
داشتند بر جمهوری اسالمی ایران فشار وارد کنند.

وی اضافه می کند: آن ها در نهایت قصد دارند با این 
گونه اقدامات بر اقتصاد و ســپس مردم ایران فشار 
وارد کننــد، از ایــن رو مــا از اقدام دولت در مقابله با 
این قطعنامه حمایت می کنیم و درخواســت ما از 
دولت این اســت که با تمام ظرفیت تالش کند که 
ایــن گونه اقدامات غربی ها کوچک ترین تأثیری بر 
اقتصاد ایران نداشته باشد و کمترین فشار بر مردم 

وارد نشود.

باید از NPT خارج شویم
علی حدادی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس 
شــورای اسالمی، در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در 
خصوص قطعنامه ضد ایرانی شــورای حکام اظهار 
می کند: براســاس اقدام راهبردی مصوب مجلس 
شــورای اســالمی و حفظ منافع ملی کشور اقدام 

آژانس حرکت سیاسی و نه فنی بوده است.
وی ادامه می دهد: همچنین این اقدام براساس اسناد 
دروغی بوده که رژیم صهیونیستی و منافقان علیه 

ملت ایران در اختیار آژانس قرار دادند.
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
تصریح می کند: باید گفت ما از مواضع اصلی خود که 
حفظ منافع ملی است به هیچ وجه کوتاه نخواهیم 
آمد و مطمئناً مواضع محکمی خواهیم داشت که 
در اقدام راهبردی مصوبه قانون و مجلس شــورای 

اسالمی به آن اشاره کردیم.
وی ادامه می دهد: ســازمان انرژی هســته ای در 
خصوص تعلیق دوربین های فراپادمانی اقدام کرده 
است اما در مجلس نیز تصمیم جدی در این خصوص 

اتخاذ خواهد شد.
حدادی می گوید: موضوع پادمان بحث داوطلبانه ای 
بــود که کشــور ایران بــه آن ورود کرد. ما همه این 
مباحــث را به صــورت جدی دنبال خواهیم کرد و 
ضمن رعایت و حفظ حقوق هسته ای از مواضع خود 
چشم پوشی نخواهیم کرد، از این رو اقدام اخیر آژانس 
نشان از این دارد که تا به امروز نگاه سیاسی داشتند.

وی خاطرنشــان می کنــد: مــا در نظام جمهوری 
اســالمی ایران مواضع محکم و اســتوار داریم و از 

حق قانونی و ملت ایران کوتاه نخواهیم آمد.
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
یادآور می شود: با توجه به اقداماتی که تاکنون انجام 

داده اند معتقدم باید از NPT خارج شویم.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد كوتاه از اقتصاد

گذاری زمین به    شرایط وا
خانواده های ۳ فرزند اعالم شد

بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین 
زمین یا مسکن برای خانوارهایی است که فرزند 
سوم یا بیشتر آنها از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ )تاریخ 
تصویب قانون مذکور( به دنیا آمده باشد، است.

متن این ماده قانونی به این شرح است:
ماده ۴- به منظور تحقق بند »چ« ماده )۱۰۲( 
قانــون پنج ســاله ششــم توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران 
دولــت مکلف اســت یک قطعــه زمین یا واحد 
مســکونی حداکثــر به میــزان ۲۰۰ متر مربع 
منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اســاس 
طرح های هادی روستایی و شهری یا طرح های 
جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در 
روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس 
از تولد فرزند ســوم و بیشتر به صورت مشترک 
و بالمناصفــه به پــدر و مادر، در همان محل بر 
اســاس هزینه آماده سازی فقط برای یک بار به 
صورت فروش اقســاطی با ۲ ســال تنفس و ۸ 
ســال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت، پس از 
پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، 

به مالکین تحویل داده می شود.
بــر اســاس تبصره ۳ این مــاده از قانون جوانی 
جمعیت، وزارت راه و شهرســازی مکلف است 
ظــرف ۳ ماه از تصویب و ابالغ قانون، آئین نامه 
اجرایی ماده ۴ را تهیه و به تصویب هیئت وزیران 
برســاند.در آئین نامه پیشــنهادی وزارت راه و 
شهرســازی آمده که این ماده قانونی )اعطای 
زمین یا مسکن به خانوارهای ۳ فرزند و بیشتر( 
مشــمول شــهرهایی می شود که نرخ زاد و ولد 

در شهر زادگاه پدر یا فرزند باالی ۲.۵ باشد.
در صورتــی که بــر روی زمینی که به خانوارها 
در شــهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر داده می شــود، 
ســاخت و ســاز صورت نگیرد، زمین به دولت 
مســترد خواهد شد.در صورتی که دولت زمین 
نداشــته باشــد، در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر 
جمعیت، یک واحد مســکونی دولتی با قیمت 
تمام شــده ســاخت و با تنفس ۲ ساله و اقساط 

۸ ساله به خانوار داده می شود.
زمین یا واحد مسکونی فرزندآوری بالمنفاصه )به 
صورت نصف نصف( به پدر و مادر داده می شود.
خانوارهای چند همسری به خانواده هایی که ۳ 
فرزند یا بیشــتر از یک پدر و مادر به دنیا آمده 

باشند داده می شود.
اولویت با خانوارهایی است که فرم »ج« آنها سبز 
باشــد و از خدمات مسکن دولتی قباًل استفاده 
نکرده باشند ولی اگر فرم »ج« خانواده ای قرمز 

بود، اجرای این قانون شامل آنها نیز می شود.

رئیس کل بانک مرکزی: 

 حجم اسکناس ارز در تاریخ
 بانک مرکزی بی نظیر است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: عالوه بر افزایش 
عرضه ارز از سوی بازار ساز، صادرکنندگان نیز 

ارز خود را عرضه می کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز 
خــود با صرافی ها با اعــالم خبر افزایش عرضه 
ارز در بازار گفت: از ابتدای ســال تا ۲۰ خرداد 
ســال جاری، ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر در 
بازار حواله معامله شــده است و صادرکنندگان 
نفتــی، غیرنفتی، پتروشــیمی و فرآورده ها، در 
بازار عرضه ارز داشــتند و تمام تقاضاهایی که 
در بازار بوده اند را پوشش دادند در حالی که این 
رقم در مدت مشــابه سال گذشته، ۴.۶ میلیارد 
دالر بــود و این امر به معنای رشــد قابل توجه 

در بازار ارز است.
صالح آبادی با اشاره به جلسه امروز بانک مرکزی 
با صرافی ها گفت: در این جلســه مقرر شــد تا 
در زمینه اســکناس، میزان عرضه ارز را بیشتر 
و مقــررات مربــوط به تقاضای بــازار در حوزه 

اسکناس هم تسهیل شود.
وی افزود: ما با صرافی ها توافقات خوبی داشتیم، 
در زمینه اســکناس نیز میزان عرضه را بیشــتر 
می کنیــم و مقــررات مرتبط با تقاضای بازار در 
حوزه اســکناس را در بازار تسهیل خواهد شد، 
اتفــاق مثبتی رخ می دهد و حجم معامالت باال 
خواهد رفت و نیاز واقعی بازار را به صورت کامل 

پوشش دهیم.
صالح آبادی یادآور شــد: عــالوه بر اینها بانک 
مرکزی در سایر حوزه ها مرتبط و اثرگذار است، 
حضــور جدی و فعــال دارد و این موضوعات را 
دنبــال می کند و مطمئنــاً باتوجه به وضعیت 
خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی کشــور چه 
بــه لحاظ حواله و اســکناس وجود دارد تعادل 
خوبی در بازار برقرار کند و امیدوارم این سیاست 

در بازار دنبال شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در بازار اسکناس 
نیز صادرکننــدگان به عنوان عرضه کننده ارز 
و بانک مرکزی نیز به عنوان بازارســاز در بازار 
حضور دارد و همانطور که به کرات اشاره کردم در 
حال حاضر میزان اسکناسی که در بانک مرکزی 
داریــم، هیچ زمانی در تاریخ بانک مرکزی این 
میزان از اسکناس نبوده است. بنابراین با توجه 
به این میزان از اســکناس به هر نحوی که بازار 
تقاضای واقعی داشــته باشــد، آمادگی پوشش 

آن را داریم.

گزارش

گزارش سانحه قطار مشهد – یزد 
منتشر شد

گــزارش کمیســیون عالی ســوانح راه آهن درباره 
ســانحه قطار مسافری مشهد – یزد منتشر شد که 
بر اســاس آن دو عامل مهم در وقوع این ســانحه از 
جمله انســداد مسیر حرکت قطار مسافری توسط 
بیل مکانیکی و تخطی از سرعت تعیین شده از سوی 

لوکوموتیوران موثر بوده است.
 در ایــن گزارش آمده اســت: »کمیســیون عالی 
سوانح راه آهن ضمن عرض تسلیت به خانواده های 
داغدیده و ابراز همدردی با آنان و آرزوی ســالمتی 
برای مصدومین ســانحه قطار مســافری مشهد - 
یــزد تاریخ ۱۸ خــرداد ۱۴۰۱، اعالم می دارد این 
کمیســیون از لحظه وقوع ســانحه تاکنون، ضمن 
حضور در محل ســانحه، نسبت به بررسی شواهد و 
قرائن میدانی و مستندات مربوطه از جمله مکالمات 
ضبط شده مامورین، وقایع ثبت شده در سیستم های 
عالئم الکتریکی، رکوردهای ثبت داده در لکوموتیو 
و ایستگاه ها و  همچنین تحقیق از مامورین ذیربط 

اقدام کرده است.
پــس از برگزاری جلســات، ضمــن مداقه و اعمال 
حساســیت بایســته در علل و عوامل وقوع سانحه، 
گزارش اولیه ســانحه خروج از خط قطار مســافری 
در بالک عباس آباد - زیرو را به شــرح ذیل منتشــر 

می نماید:
به منظور عملیات بهســازی و تعویض تراورس در 
بالک عباس آباد - ریزو )خط گرم( با توجه به شرایط 
ترافیکــی و آب و هوای گــرم منطقه، برنامه ریزی 
گردید، انجام عملیات در طول شب از ساعت ۰۰:۰۰ 
الی ۵:۰۰ صبح مطابق دســتورالعمل های مربوطه 
توســط شــرکت نگهداری خط و از محل  قرارداد 

نگهداری خط انجام گیرد.
 مقرر شــده بود به منظور تســهیل در امور ســیر و 
حرکــت قطارها، عملیــات قبول و اعزام قطارها در 
ایستگاه های عباس آباد و ریزو با  استقرار متصدی 
ترافیــک و به صــورت محلی انجام گردد و یک نفر 
متصدی ترافیک نیز برای دایر کردن ایستگاه موقت 

در محل عملیات بهسازی مستقر شود.
از ســاعت ۰۰:۰۰ تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ عملیات 
بهســازی خط بــا تلفنگرام شــماره ۱۵۱  و ۱۵۲ 
سرپرســت کارگاه خط با قید تقلیل ســرعت ۳۰ 
کیلومتر بر ســاعت برای بالک عباس آباد - ریزو و 
قید تقلیل سرعت ۱۵ کیلومتر بر ساعت در محدوده 
عملیات و عبور از محل تقلیل سرعت با عالمت مامور 
خط  انجام شده است و ایستگاه موقت در کیلومتر 
۴۵۰+۲۴۴ توسط متصدی ترافیک  دایر گردیده و 
مراتب تلفنگرامی به کنترل و ایستگاههای طرفین 
مخابره گردیده است.قطار مسافری ۶۸۱۱ مشهد - 
یزد  که  در  ساعت ۱۹ و ۲۰ دقیقه تاریخ ۱۷ خرداد 
۱۴۰۱ از مشهد  حرکت  نموده بود  در ساعت ۳ و 
۲۵ دقیقه  تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ به ایستگاه طبس 
وارد و مطابــق برنامه، مامورین راهبر و رییس قطار 
تعویض و قطار با دریافت حکم احتیاط در ساعت ۳ 

و ۳۵ دقیقه به مقصد یزد حرکت می نماید.
در ساعت ۴ و ۲۵ دقیقه سرپرست کارگاه بهسازی 
خاتمه عملیات بهســازی را تلفنگراماً به کنترل و 
ایســتگاه عباس آباد از طریق ایستگاه ریزو اعالم  و  
با برچیده شــدن ایستگاه موقت، بالک فوق جهت 

تردد وسایط نقلیه ریلی آزاد  می گردد.
 در ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه اولین وسیله نقلیه ریلی با 
کد ۲۰۹ )لکوموتیو منفرد شماره ۱۶۹( از ایستگاه 
عباس آباد با سیستم عالئم الکتریکی به ایستگاه ریزو 
اعزام می شود. پس از ورود لکوموتیو ۱۶۹ به ایستگاه 
ریزو، در ســاعت ۵ و ۵ دقیقه قطار مسافری مشهد 
- یزد با اتمام فریضه نماز صبح در ایســتگاه عباس 
آباد و اعالم آمادگی رئیس قطار با سیســتم عالئم 

الکتریکی به سمت ایستگاه ریزو اعزام می گردد.
هنگام سیر  قطار مسافری در بالک عباس آباد - ریزو، 
سرپرست عملیات خط در محل بهسازی بدون انجام 
هرگونه هماهنگی قبلی با کنترل و ایســتگاههای 
طرفیــن و بــه منظور انجام تعمیرات بیل مکانیکی 
)جای گذاری زنجیر چرخ( دستور قرار دادن بوم بیل 
مکانیکی در داخل خط را به راننده بیل مکانیکی داده 
و بوم  بیل مکانیکی علی رغم اشغالی بالک و نزدیک 
شدن  مسافری، در داخل خط  قرار می گیرد که در 
حین انجام تعمیرات بیل، قطار مسافری به منطقه 
تقلیل ســرعت ۱۵ کیلومتر بر ســاعت که در حکم 
احتیاط صادره توســط ایستگاه تشکیالتی طبس، 
ثبت و به رویت و امضای رییس قطار و  لکوموتیوران 
رسیده است نزدیک می شود، ضمناً محل مربوطه نیز 
به تابلوهای هشــداری )۳۰ و ۱۵(   مطابق مقررات 

عمومی سیر و حرکت تجهیز بوده است.
با عبور از قوس و ترانشه محل تقلیل سرعت)شعاع 
قوس ۲۰۰۰ متر( و مشاهده بیل مکانیکی در داخل 
خط، لکوموتیوران اقدام به نواختن ســوت اخطار 
ممتد و ترمز سریع می نماید، لیکن به لحاظ نزدیک 
بودن فاصله، قســمت فوقانی لکوموتیو با بوم بیل 
مکانیکی که در حال چرخش برای خارج شــدن از 
روی خط بوده است، برخورد و منجر به واژگون شدن 
بیل مکانیکی گردیده  و با سالن های قطار  برخورد 
می نماید که به دلیل سرعت غیرمجاز قطار و ناپایدار 
بودن خط در محل، سالن های دوم و سوم و چهارم  
واژگون و ســالن های ۵ الی ۸  نیز از خط خارج و 
قطار پس از طی مســافت حدود ۲۲۰ متر از محل 

برخورد متوقف می گردد.

برنجایرانیبهاندازهدربازارعرضهمیشود

قیمت برنج در دستان دولت
   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد 

 افزایش بی رویه قیمت برنج داستان تکراری 
یکسال گذشته است که با ضعف دستگاه های 
نظارتی بدون توقف در حال اجراست. برخی 
گرانی ایــن محصول را حاصل افزایش نرخ 
هزینه تولید می دانند، اما عده دیگر افزایش 
قیمــت برنــج را عدم نظارت دولت و جوالن 

دالالن در بازار می دانند.
هنوز برنج های سال گذشته در بازار به فروش 
می رسد و تا زمان عرضه برنج های نو به بازار 
فرصت باقی است. اما با این حال فروشندگان 
و دالالن این بازار ساز قیمتی خود را می زند؛ 
گویا قصد توقف افزایش قیمت برنج را ندارند.
قیمت برنج ایرانی حاال مرز ۱۰۰ هزارتومان 
را شکســته و گزارش های رســیده نشــان 
می دهد در شــمال ایران، قطب تولید برنج، 
برنــج طارم درجه یک بیــش از ۱۱۰ هزار 

تومان قیمت دارد.
از کاهش فروش تا افزایش قیمت برنج

از ســال گذشته تا کنون قیمت انواع برنج تا 
۱۰۷ درصد افزایش یافته اســت و این روند 
همچنان ادامه دارد تا جایی که نگرانی جهش 
قیمــت این محصول در زمان عرضه برنج نو 

به بازار بیشتر شده است.
با افزایش قیمت برنج در بازار که بیش از ۸۰ 
درصد متاثر از تورم بوده، کاهش فروش این 
محصول بزرگترین مشکل فروشندگان ُخرد 

برنج می باشد.
در همیــن رابطه ســید رامین حســینی 
فروشنده برنج در گیالن می گوید: از ابتدای 
سال جاری تا کنون فروش برنج بیش از ۵۰ 

درصد کاهش داشته است.
وی گفت: مردم دیگرتوان خرید برنج کیلویی 
۱۰۰ با باال را ندارند برای همین فروش این 
محصول در اســتانی که برنج به عنوان قوت 
اصلی مردم محســوب می شــود به شدت 

کاهش یافته است.

حســینی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا 
کنون قیمت برنج حدود ۱۵ درصد افزایش 
داشت که این موضوع وضعیت معیشت مردم 

را سخت کرده است.
این فروشنده برنج ادامه داد: دالالن در بازار 
برنج سود زیادی کرده اند و متأسفانه فعالیت 
این سودجویان همچنان ادامه دارد و دولت 
هیــچ برنامه برای کاهــش یا پایان دادن به 

حضور آنان در بازار ندارد.
تولید کافی، اما چرا برنج گران می شود!
جمیل علیزاده شــایق، دبیــر انجمن برنج 
ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: با وجود 
کاهش بارندگی ها، شــالیزار ها بیشــتر در 
معرض تهدید خشکســالی قرار گرفته اند، 
امــا خوشــبختانه در اســتان های گیالن، 
مازندران و گلســتان به عنوان بســتر های 
اصلی تولید برنج، اثری از بار منفی در تولید 

دیده نمی شود.
وی تصریح داشت: اگر ماه های خرداد و تیر با 

همین شرایط فعلی آب و هوایی بگذرد یعنی 
وضعیت بارندگی بدتر نشود میزان تولید در 
این سه استان شمالی نسبت به سال گذشته 

تغییری نخواهد داشت.
دبیر انجمن برنج ایران گفت: هر سال به طور 
متوســط ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن برنج در 
کشــور تولید می شود که بیش از ۲ میلیون 
تن برنج از این میزان اختصاص به استان های 

گیالن، مازندران و گلستان دارد.
علیــزاده شــایق ادامه داد: حتی در ســایر 
استان ها مانند خوزستان، لرستان، کهگیلویه 
و؛ که دچار کمبود شدید آب هستند، امسال 
نیز طبق سال های گذشته تولید برنج انجام 
گرفته و در بخش تولید این محصول مشکلی 

ایجاد نشده است.
وی تأکید داشت: در خوشبینانه ترین حالت 
میزان تولید برنج درکشــور نسبت به سال 
گذشته تغییری نخواهد داشت و اگر برخی 
اســتان ها دچار کاهش تولید شــوند قطعاً 

جزئی بوده و آســیبی به بخش عرضه برنج 
در بازارنخواهد داشت.

علیزاده شایق یاد آور شد: امسال در بدترین 
حالت اگراثرات منفی خشکســالی بر تولید 
هم داشــته باشــیم، میزان تولیــد برنج به 
پایین تــر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن نخواهد 
رفت. البته با توجه به شرایط امسال کشت، 
میزان تولید برنج به همان ۲ میلیون و ۲۵۰ 

هزار تن خواهد رسید.
نگرانی برای ســال های آینده است؛ علیزاده 
شایق با تأکید بر این مطلب گفت: اگر میزان 
بارنگی با همین وضعیت فعلی ادامه داشته 
باشد در سال های آینده تولید برنج درکشوربا 
آســیب جدی خشکسالی و کم آبی مواجه 

خواهد شد.
علیزاده شــایق قیمت برنج در ســال جدید 
تولید این محصول را چنین تشــریح کرد؛ 
درحال حاضر هیچ ربطی بین افزایش قیمت، 
هزینــه و میزان تولید برنج وجود ندارد. اگر 

مشکلی در تنظیم بازار این محصول به وجود 
می آید بیرون شــالیزار و خــارج اختیارات 

شالیکاران است.
دبیر انجمن برنج ایران گفت: ابتدای هر سال 
یعنی بعد از ایام عید قیمت ها افزایش می یابد 
که این روند تا زمان ورود برنج نو در بازار ادامه 
دارد. همزمان با عرضه برنج نو و شــوک به 
بازار، قیمت این محصول کاهش می یابد. در 
شرایط فعلی قیمت برنج به علت تاثیرپذیری 

از دیگر کاال ها دچار افزایش شده است.
علیزاده شایق گفت: برنج به اندازه نیاز مصرف 
داخلی تولید می شــود و به میزان کمی نیاز 
به واردات این محصول است. از این رو هیچ 
کمبــودی در عرضه برنج نیســت. اما دلیل 

گرانی برنج را باید از دولت پرسید!
وی تصریح داشــت: بــاال رفتن قیمت برنج 
دالیلــی دارد که مقابله با آن تنها در حیطه 
وظیفــه دولت اســت. همانطــور که دولت 
وظیفه دارد برای جلوگیری از افزایش قیمت 
ســایرمحصوالت و کاال ها برنامه داشته و از 
سیاســت های ضد تورمی استفاده کند در 
رابطه با بازار و قیمت برنج نیز باید برنامه ای 

جامع ارائه دهد.
دبیر انجمن برنج ایران ادامه داد: برای تولید 
برنج در ســال های آینده باید تدبیر شود در 
غیر این صورت با کاهش ســاالنه تولید این 
محصول وضعیت معیشــت و سالمت مردم 

با خطر جدی روبرو خواهد شد.
این کارشــناس تولید برنج با تأکید بر اینکه 
پیگیری موسسه تحقیقات برنج در راستای 
معرفــی ارقام برنجی کــه به کم آبی مقاوم 
هستند باید در اولویت برنامه ها قرار بگیرد، 
گفت: ســال ها این موضــوع در حال تکرار 
اســت، اما هر سال با رســیدن به فروردین 
و شــروع فصل بارش ها قضیه تحقیقات در 
زمینــه معرفی برنج هــای مقاوم به کم آبی 

فراموش می شود.

افزایش چشمگیر قیمت موبایل

فروشموبایلیکسومشد
   موناسادات حسینی / گروه اقتصاد

 یک فعال بازار تلفن همراه گفت: قیمت انواع گوشی 
با گرانی دالر به طور متوسط ۱۵ درصد گران شده و 

فروش آن نیز به یک سوم کاهش یافته است.
 قیمت انواع مدل های گوشی های تلفن همراه در بازه 
زمانی هفت روز گذشــته در بازار های موبایل ایران 
تغییراتی را تجربه کرده و پا به پای دالر مسیر گرانی 

را در پیش گرفته است.
افزایش ۱۵ درصدی قیمت گوشی

یک فعال بازار تلفن همراه  گفت: گرانی دالر و افزایش 
آن تا مرز ۳۳ هزار تومان موجب شــده قیمت انواع 

گوشی موبایل گران شود.
شــاهین شــاهوردی ادامه داد: قیمت گوشی های 
سامســونگ، شیائومی و هواوی به طور متوسط ۱۰ 

تــا ۱۲ درصــد و مدل های گوشــی آیفون ۱۵ تا ۲۰ 
درصد گران شده است.

افزایش ۱۰ میلیونی قیمت آیفون ۱3 پرومکس
ایــن فعال بــازار موبایل در مــورد جزئیات قیمت 
گوشی های آیفون در بازار گفت: آیفون ۱۳ با حافظه 
۲۵۶ گیگابایت ۳۶.۵ میلیون، آیفون ۱۳ پرو با حافظه 
۲۵۶ گیگابایــت ۵۲ میلیون و آیفون ۱۳ پرومکس 
با ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی ۵۸ میلیون تومان 
به فروش می رسد.شاهوردی ادامه داد: این در حالی 
است که آیفون ۱۳ پرومکس که در حال حاضر ۵۸ 
میلیون تومان قیمت خورده تا دو هفته پیش که دالر 

صعود نکرده بود، ۴۸ میلیون تومان بود.
برخی گوشی ها نایاب شد

این فروشــنده گوشــی تلفن همــراه گفت: قیمت 

گوشــی های برند شیائومی در ۱۰ روز اخیر، تقریبا 
بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان گران شده است.

شــاهوردی ادامه داد: گوشی های سامسونگ نیز در 
حالی گران شده که برخی مدل های این برند در بازار 
 S ۲۱ کم شــده اســت. به طور مثال گوشی گلکسی
هفته گذشته ۱۶.۵ میلیون تومان بود که با افزایشی 
یــک میلیــون و ۵۰۰ هزار تومانی، در حال حاضر به 

۱۸ میلیون تومان رسیده است.
وی افزود: قیمت گوشــی ۲۱S FE سامســونگ با 
حافظه ۲۵۶ گیگابایت به طور چشمگیری باال رفته، 
زیرا در بازار نایاب شده است. گوشی A ۵۳ سامسونگ 
بــا ظرفیــت ۲۵۶ گیگابایــت نیــز از ۱۰ میلیون و 
 ۶۰۰ هــزار تومــان به ۱۱ میلیــون تومان افزایش

 یافته است.

آیفون ۱3 پرومکس در بازار چند؟
ایــن فعــال بازار تلفن همراه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه 
داد: قیمت انواع گوشــی به دلیل گرانی دالر همچنان رو 
به باالست. خریدار در بازار موبایل بسیار کم شده و به یک 

سوم و حتی کمتر از یک سوم رسیده است.
شاهوردی با بیان اینکه گوشی های با قیمت کمتر از ۱۰ 
میلیون برند سامسونگ یا شیائومی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
تومان گران شــده است، افزود: تا زمانی که دالر صعودی 
اســت افزایش قیمت گوشــی ادامه دارد و خریدار نیز در 
بازار نیست. وی ادامه داد: ازآنجا که گوشی با ارز آزاد وارد 
می شود اگر خرید و فروش در بازار رونق داشت با قیمت 
دالر کنونی، آیفون ۱۳ پرومکس به ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان 
می رســید، ولی چون خریدار نیست فعال این گوشی ۵۸ 

میلیون تومان به فروش می رسد.

خبر ویژه

  روزگار / گروه اقتصا د 
نائب رئیس اول کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به برنامه های خوب 
ایمیدرو برای معادن استانهای مختلف، از تالش مدیران جهادی این مجموعه 
برای اکتشاف و بهره برداری خبر داد.حجت االسالم و المسلمین سید کاظم 
موسوی نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به عملکرد ایمیدرو اظهار داشت: در دوره جدید مدیریت ایمیدرو در 
حوزه صنعت و معدن کارهای بسیار خوبی انجام شده و خوشبختانه مدیران 
این مجموعه برنامه های بسیار خوبی برای اکتشاف و بهره برداری از معادن 

دارند و در حال اجرای این برنامه ها هستند.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات بسیار مثبت در دوره جدید ایمیدرو فعال 
کردن معادن غیر فعال، تعطیل و نیمه تعطیل است، افزود: متاسفانه برخی 
از معادن رها شــده بوده و در برخی نیز کارهای خاصی صورت نمی گیرد 
اما خوشبختانه اخیرا در این زمینه برنامه هایی ارائه و کارهایی را در برخی 
از اســتان ها آغاز شــده است.نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، 
مدیران ایمیدرو را جزو مدیران جهادی کشــور دانســت و افزود: اینجانب 
با توجه به شــناختی که از مدیران مجموعه دارم می بینم که شــبانه روز 

برای رفع مشکالت معادن کشور و بهره برداری هرچه بیشتر معادن تالش 
می کنند. حجت االسالم موسوی افزود: به عنوان مثال برای استان اردبیل 
که به عنوان حوزه انتخابی این جانب اســت، برنامه هایی برای اکتشــاف و 
بهره برداری از معادن ارائه شده است که خوشبختانه با اجرای این برنامه ها 
هم شــاهد بهره برداری از معادن و هم شــاهد اشــتغال به کار عده زیادی از 
جوانان خواهیم بود.وی با تاکید بر وجود رضایتمندی از مدیران این مجموعه 
تصریح کرد: باید با حمایت های قانونی الزم از بخش معادن کشور، در جهت 

تقویت آنها و اکتشاف و بهره برداری گام برداشت.

برنامه های خوب ایمیدرو برای معادن استان های مختلف

تالشمدیرانجهادیبرایاکتشافوبهرهبرداری

درپی انتشار خبری درباره توقیف هواپیمای ماهان ایر با پرچم ونزوئال، 
رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری اعالم کرد که این هواپیما از نظر 

تابعیت و رجیستری متعلق به ایرالین ما نبوده است.
ســاعاتی پیش پایگاه خبری ســیمپل فالیینگ مدعی شد که دولت 
آرژانتین یک بوئینگ ۷۴۷ متعلق به خطوط هوایی ماهان ایر را که در 
اجاره شرکت دولتی کونویاسا ونزوئال قرار داشته در فرودگاه بوئنوس 
آیرس توقیف کرده است.بنابراین گزارش، در این هواپیمای باری که 
تحــت تحریم آمریکاســت، هفت خدمــه ایرانی و ۹ خدمه ونزوئالیی 

حضور داشــته اند که همه آنها هم اکنون در آرژانتین به ســر می برند 
و به دلیل توقیف گذرنامه هایشــان نتوانســته اند به ونزوئال بازگردند. 
گفته می شــود که شــرکت کونویاسا دو هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ دیگر 
متعلــق به ماهــان ایر را در اجاره دارد.  محمد محمدی بخش-رئیس 
ســازمان هواپیمایی کشــوری- در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار 
کرد: هواپیمای توقیف شده از نظر تابعیت و رجیستری متعلق به ماهان 
نبوده است و اگر هواپیمایی در تابعیت و مالکیت کشور دربیاید صفر 
تا صد آن را پاســخگو هســتیم.وی افزود: ایران طی سال های گذشته 

تفاهم نامه همکاری مشترکی با ونزوئال امضا کرده که در زمینه آموزش 
و تربیت خلبان و کروی پرواز اســت و نفراتی هم که در آنجا هســتند 

در راستای اجرای این تفاهم نامه هستند.
رییس سازمان هواپیمایی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه اگر 
مشکلی برای خدمه و نیروهای آموزشی به وجود آمده باشد، آیا برای 
حل آن پیگیری خواهید کرد؟ گفت: مســلما این مســاله را حســب 
 وظیفــه ذاتــی خود پیگیری می کنیم و درخواســت ما از ونزوئال هم

 همین است.   

رئیس سازمان هواپیمایی:

هواپیمایتوقیفشدهمتعلقبه"ماهان"نیست
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نفت و انرژی 4

کردند: کارشناسان مطرح 

کستان تشنه برق ایران  پا

كوتاه از انرژی

بین الملل

سریالنکا مشتری نفت 
روسیه شد

   ســریالنکا همزمان با کمبود ســوخت 
در بحبوحــه بحــران اقتصادی، ممکن 
است ناچار شود نفت بیشتری از روسیه 
خریــداری کند. رانیل ویکرم ســینگ، 
نخســت وزیــر ســریالنکا در مصاحبه 
بــا خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفت: 
ابتدا منابع دیگر تامین نفت را بررســی 
خواهد کرد اما آماده خرید نفت بیشتری 
از مسکو است.سریالنکا با بدترین بحران 
مالی هفت دهه اخیر دســت و پنجه نرم 
می کند و برای پرداخت پول واردات مواد 
غذایی، ســوخت و دارو، با کمبود شدید 
ارز خارجی روبروست.صف های طوالنی 
کــه گاهی به چند کیلومتر می رســد، 
منظره رایجــی در نزدیک جایگاه های 
سوخت در سرتاسر سریالنکاست و این 
کشور با خاموشی برق روبرو شده است.

در حالی که واشــنگتن و متحدانشــان 
تــالش می کننــد درآمدهــای انرژی 
روســیه را قطع کنند اما مسکو تخفیف 
چشــمگیری برای فروش نفت می دهد 
که باعث شده است کشورهای متعددی 
مایل باشــند نفت از روســیه وارد کنند.

نخست وزیر سریالنکا که وزیر دارایی این 
کشــور هم است، همچنین خاطرنشان 
کرد تمایل دارد کمک مالی بیشــتری از 
چین قبول کند.وی گفت: شرایط فعلی 
سریالنکا متوجه خود این کشور است اما 
جنگ در اوکراین، با تشدید کمبود مواد 
غذایی، آن را وخیم تر کرده است. نخست 
وزیر سریالنکا گفت: روسیه به سریالنکا 
عرضه گندم را هم پیشنهاد کرده است.بر 
اســاس گزارش رویترز، سریالنکا تالش 
می کند از تولیدکننــدگان خاورمیانه، 
نفت و زغال سنگ دریافت کند. مقامات 
ســریالنکا با تامین کنندگان خصوصی 
مذاکره می کنند اما یک مســئله ای که 
با آن مواجه هســتند، وجود نفت زیادی 
اســت که ممکن است مبدا آن، ایران یا 

روسیه باشد.
 

مسکو برای دریافت روبل در 
گاز مصمم است ازای فروش 

 روســیه اعــالم کرد که انتظــار ندارد 
گازپــروم عرضه گاز به دیگر مشــتریان 
اروپایــی را کاهــش دهد و در عین حال 
تأکید داشت که طرحش برای پرداخت 
هزینــه دریافت گاز به روبل طبق برنامه 
پیش خواهد رفت.گازپروم ۱۱ خردادماه 
عرضــه گاز به شــرکت های دانمارکی 
اورســتد، شــل انرژی گس تــرا هلند و 
همین طور بلغارستان، لهستان و فنالند 
را به دلیل امتناع از پذیرش طرح پرداخت 
روبل در ازای گاز قطع کرد.پرداخت پول 
گاز دریافتی از روســیه بر اســاس طرح 
تازه که در پاســخ بــه تحریم های غرب 
علیه مســکو برنامه ریزی شده قرار بود 
در ماه هــای آوریل و مه اجرایی شــود.

دمیتری پســکوف، سخنگوی کرملین 
در ایــن باره گفت: هر خریداری که قرار 
بود از عرضه گاز روســیه محروم شــود 
اکنون دیگر گاز دریافت نمی کند.وی در 
نشست خبری روزانه خود با خبرنگاران 
به تازگی اعالم کــرده بود: طرح فروش 
گاز در برابــر دریافــت روبل اکنون اجرا 
می شــود و خریــداران بر این اســاس 
عمل می کنند.ســخنگوی کاخ کرملین 
در پاســخ به پرسشــی درباره اینکه آیا 
بایــد باز هم انتظار کاهش عرضه گاز را 
داشت، گفت: خیر.شرکت هایی از آلمان، 
ایتالیا و فرانسه اعالم کرده اند که با طرح 
کرملین همکاری خواهند کرد تا درباره 

جایگزین های آینده مطمئن شوند.
 

اروپا در زمستان آینده با 
کمبود انرژی روبه رو می شود

 رئیس آژانس بین المللی انرژی پیش بینی 
کرد که زمستان سرد و بلندمدت می تواند 
ســبب کمبود انرژی در اروپا شــود.فاتح 
بیرول در کنفرانسی با موضوع بهره وری 
انرژی  در ســاندربورگ دانمارک هشدار 
داد که پس از درگیری های نظامی روسیه 
و اوکراین که سبب تشدید بحران انرژی 
در اروپا شــده اســت، احتمال دارد قاره 
سبز در زمســتان آینده با کمبود انرژی 
روبــه رو شــود.وی افزود: مــن نگرانی 
خاصــی در بازارهــای گاز طبیعی دارم. 
در صورت رویارویی با زمســتانی سخت 
و طوالنی مدت اروپا روزهای ســختی را 

پیش رو خواهد داشت.

یک مقام مسئول :

 مشوق های  صرفه جویی برق 
کشاورزی شرایط را بهتر از قبل 

کرده است
   با توجه به نزدیک شدن به ایام پیک مصرف 
برق، وزارت نیرو مشــوق هایی را برای کاهش 
برق در بخش کشــاورزی در نظر گرفته است 
که بر اســاس آن کشــاورزان در ۵ ســاعت از 
پیش تعیین شــده در بازه زمانی ساعات ۱۱ 
تــا ۱۸ چاه هــای خــود را از مدار خارج کنند 
و در ۱۹ ســاعت دیگر از مزایای برق رایگان 
بهره مند می شوند.در رابطه با این طرح ابراهیم 
هزارجریبــی، مجری طرح پنبه وزارت جهاد 
کشــاورزی با اشاره به مشوق های وزارت نیرو 
به کشاورزان گفت: برخی از کشاورزان به دلیل 
شرایط خاص چاه های عمیق آب ممکن است 
در اجــرای ایــن طرح و خاموش کردن روزانه 
پمپاژ به مدت ۵ ســاعت با مشــکالتی مانند 
برداشــت کمتر از آب های زیرزمینی مواجه 
شــوند، اما در شرایط کنونی کشور و ناترازی 
تولید و مصرف برق در برخی از ســاعات روز، 
اســتفاده از این مشــوق ها و برق رایگان در 
۱۹ ســاعت خارج از زمان اوج مصرف، گزینه 
مناسبی برای کشاورزان است.وی افزود: انتظار 
می رود وزارت نیرو نیز شــرایط کشــاورزان و 
صنایــع را بهتــر درک کنند و حتی المقدور 
بار خاموشــی و مدیریت مصرف برق را کمتر 
بر دوش این بخش های مولد بگذارند، ســایر 
بخش ها را هم در این امر سهیم کنند تا تولید 
کشور با اختالل همراه نشود و بهتر است برق 
کشور برای تولید و اشتغال مصرف شود.الزم 
به ذکر اســت بر اســاس آخرین آمار ترازنامه 
انرژی بخش کشــاورزی ایران مصرف کننده 

۵/ ۱۴ درصد از کل شبکه برق کشور است.
 

در آستانه ورود به پیک مصرف برق؛

تولید برق نیروگاه های بنیاد 
مستضعفان ۲۸۰ مگاوات 

افزایش یافت
 مدیرعامــل هلدینــگ برق و انــرژی بنیاد 
مستضعفان با اشاره به شروع پیک مصرف برق 
کشــور از آمادگی این هلدینگ برای افزایش 
۲۸۰ مگاواتی نیروگاه های بنیاد در پیک ۱۴۰۱ 
خبر داد. محسن امیری با بیان اینکه ۵ درصد 
از برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه های این 
هلدینگ وابســته به بنیاد مستضعفان تأمین 
می شــود، اظهار کرد: درحال حاضر مجموع 
ظرفیت نیروگاه های بنیاد مستضعفان معادل 
۴ هزار و ۱۰۰ مگاوات است که توسط ۹ نیروگاه 
هلدینگ برق و انرژی صبا تأمین می شود.وی با 
بیان اینکه نیروگاه های بنیاد مستضعفان برای 
تولید برق پایدار همزمان با شروع پیک مصرف 
در فصــل گرمــا در آمادگی کامل قرار دارند، 
افزود: بنیاد مستضعفان با توجه به نیاز کشور 
به افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه نیروگاه ها 
و افزایــش راندمان واحدهای تولید برق را در 
دســتور کار داشته و با سرمایه گذاری بنیاد و 
تــالش متخصصین، هم اکنون ۱۶۰ مگاوات 
بــه تولید نیروگاه چابهــار از طریق راه اندازی 
واحــد بخــار و ۱۲۰ مگاوات به تولید نیروگاه 
خرمشــهر از طریق راه اندازی سیســتم مدیا 
اضافه خواهد شــد که مجموعاً ۲۸۰ مگاوات 
برق ظرفیت تولید کشــور را افزایش می دهد.
به گفته امیری این سرمایه گذاری ها در صنعت 
برقبا هدف افزایش تولید برای پاسخگویی به 
نیــاز مصرف کنندگان صنعتــی، خانگی و 
… اســت تا حتی االمکان بــه جلوگیری از 
خاموشی ها کمک کند.مدیرعامل هلدینگ 
نیروگاهــی بنیاد مســتضعفان با اشــاره به 
رکوردزنی تعمیرات نیروگاه ها در سال جاری، 
گفت: به دنبال برنامه ریزی های انجام شــده، 
تمام واحدهای نیروگاهی بنیاد مســتضعفان 
موفق شــدند تعمیرات خود را با اتکا به توان 
متخصصین داخلی و شرکت های دانش بنیان 
در زمان مقرر به پایان برسانند و این درحالی بود 
که تأمین نقدینگی برای واحدهای نیروگاهی 
یکی از مشکالت جدی در این مسیر بوده ولی 
توجه به دانش نیروگاهی و زمان بندی مناسب، 
باعث شد تا ساخت و تأمین قطعات در حداقل 
زمان ممکن انجام شــود و امروز تمام واحدها 
آماده تولید هســتند.وی با تشریح بخشی از 
طرح های توســعه ای ایــن هدلینگ گفت: 
بخش بخار نیروگاه خرم آباد به ظرفیت ۱۶۰ 
مگاوات در ســال جاری و بخش بخار نیروگاه 
خرمشــهر، نیروگاه علی آباد و نیروگاه شهید 
کاوه قائــن جزو طرح های توســعه ای بنیاد 
مســتضعفان در حوزه نیروگاهی اســت تا با 
تکمیل این طرح ها بخشــی از نیاز کشــور در 
این حوزه تأمین شود.به گفته امیری با اتمام 
پروژه های سیکل ترکیبی نیروگاه های چابهار 
و خرم آباد، شاهد افزایش راندمان بیش از ۱۰ 
درصدی در این نیروگاه ها مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: با اتمام پروژه های در حال توسعه 
نیروگاه های خرم آباد و چابهار، ساالنه معادل 
۵۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه 

جویی خواهد شد .

 پاکســتان با ۲۰۰ میلیــون نفر جمعیت ۳۵ تا ۴۰ 
هزار مگاوات نیروگاه نصب شــده دارند و این نشان 
می دهد این کشور در حوزه برق چقدر کمبود دارد.

حمید حســینی ، درباره افزایــش صادرات برق به 
پاکســتان از مســیر گودار اظهار داشت: در مجموع 
مــا ظرفیتی بــرای صادرات بــرق نداریم و در این 
زمینــه کشــور کمبود دارد، ضمــن اینکه برخی از 
نیروگاه هایی که برق مازاد دارند به شبکه سراسری 
وصل نیســتند و ما نمی توانیم از ظرفیت آنها برای 
صادرات اســتفاده کنیم کــه از جمله آنها نیروگاه 
خوی و یا قشــم اســت، اکنون نیروگاه خوی تولید 
مازاد دارد اما چون به شبکه سراسری متصل نیست 
امکان اســتفاده از این ظرفیت را نداریم، در حالی 
که می توانسیتم از این برق برای صادرات به ترکیه 
استفاده کنیم. وی افزود: ممکن است در برخی نقاط 
کشــور نیروگاه هایی باشند که امکان تامین برق را 
داشته باشد، اما در مجموع تراز برق کشور ۱۰ هزار 
مگاوات منفی اســت و امکان تامین و صادرت برق 
را نداریم. دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی یادآور شد: پاکستان با توجه 
به جمعیت باال و ظرفیت پایین پاالیشی و نیروگاهی 
بازار خوبی است، اما نقاط پرتراکم جمعیت این کشور 
مقابل ایران است یعنی بلوچستان که با ایران هم مرز 
است منطقه پرجمعیتی نیست، بنابراین دسترسی 
به بازار پاکســتان برای ما چندان ســاده نیست.وی 
تصریح کرد: ما با توجه به خشکســالی در سال های 
اخیــر مازاد تولید بــرق نداریم، نیروگاه های برقابی 

از مدار خارج می شــوند، در زمستان هم نیروگاه ها 
با کمبود گاز و ســوخت مواجهند، تنها می توانیم با 
کشــورهایی مثل ترکمنستان، ارمنستان و روسیه 
تبادل داشــته و به مرکزی برای تبادل برق تبدیل 
شویم یعنی از کشورهایی برق را دریافت و به دیگر 
کشورها صادر کنیم. حسینی تاکید کرد: با وضعیت 
درآمدی دولت، بازدهی کم نیروگاه ها و کمبود گاز 
در زمستان برنامه ای برای صادرات نداریم و منطقی 
هم نیســت.حمیدرضا صالحی نیز در این خصوص 
گفــت: مــا در ایران حدود میلیــون نفر جمعیت و 
حدود ۸۵ هزار مگاوات نیروگاه نصب شــده داریم، 
پاکســتان با ۲۰۰ میلیون نفــر جمعیت ۳۵ تا ۴۰ 

هزار مگاوات نیروگاه نصب شــده دارند و این نشان 
می دهد پاکستان در حوزه برق چقدر کمبود دارد، 
اکنــون قیمــت و اقتصاد برق به گونه ای اســت که 
می توانیم کارهای بزرگی به لحاظ تولید نیروگاهی 
در این کشــور انجام دهیم اما تا به امروز در آنگونه 
که باید و شــاید و در شــان صنعت برق ایران است 
جلــو نرفته ایم.وی افزود: ماکزیمم صادرات برق به 
پاکســتان  ۱۰۰ مگاوات اســت و این در حالی است 
که عالوه بر صادرات برق در زمینه صدور تجهیزات 
صنعت بــرق مثل کابل، ترانســفورماتور، خطوط 
توزیع، ســازه های فلزی و تابلو نیز می توانیم اقدام 
کنیــم، حتی می توانیم انتقال تکنولوژی داشــته و 

پروژه های خدمات فنی و مهندسی در این کشور اجرا 
کنیم. پاکستان بازار بزرگی است که با رویکردهای 
گذشــته موفق نبودیم و بایــد رویه را تغییر دهیم. 
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: ما 
می توانیم سهم زیادی از بازار پاکستان را به خودمان 
اختصاص دهیم، این کشور به همان میزان جمعیت 
به لحاظ توسعه نیروگاهی جای کار دارد، اکنون این 
کشــور با خاموشــی باال و کمبود مواجه است، شاید 
ما بتوانیم بیش از ۱۰ هزار مگاوات در این کشــور 
نیروگاه نصب کنیم.وی اظهار داشــت: ما کشــوری 
هســتیم که منابع خوب گاز داریم، این منابع باید 
تبدیل به برق و صادر شــود، عالوه بر صادرات برق 
از مســیر کشور خودمان؛ در زمینه احداث نیروگاه 
تحت مالکیت خودمان در این کشــور نیز می توانیم 
ورود کنیم، یعنی مالکیت شرکت های انتقال و توزیع 
را هم داشــته باشــیم، مثال در کراچی شرکت های 
اماراتــی مالکیت را بعهده گرفتند ما هم این امکان 
را داریــم که حضورمــان را قوی تر کنیم. صالحی با 
بیــان اینکه پروژه گــوادر ظرفیت صادراتی ما را به 
این کشــور بیشــتر می کند، خاطرنشان کرد: خط 
انتقــال از زاهــدان به کویتــه تا گوادر  ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
کیلومتــر که ۷۰۰ کیلوولت بوده و می تواند ۱۰۰۰ 
تا ۱۵۰۰ مگاوات به این کشــور انتقال دهد، در این 
رابطه خش خصوصی قادر به ســرمایه گذاری است 
و ما آمادگی دارد با ایجاد کنسرســیوم بین المللی 
بین شــرکت های ایرانی، پاکســتان و حتی اروپایی 

تامین مالی کرده و نیروگاه احداث کند.  

  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
با تاکید بر اینکه قطعا با مشترکان پرمصرف شهر 
تهران برخورد خواهد شد، گفت که با بررسی جدی 
این موضوع، حتما اخطارهای الزم به این افراد داده 
می شــود و در صورتی که رعایت نکنند، احتمال 
دارد که طبق قوانین با محدودیت مواجه شــوند.

کامبیز ناظریان با اشاره به اقدامات انجام شده برای 
برخورد با مشترکان پرمصرف، اظهار کرد: تمرکز 

صنعت برق بر این است که عدالت مصرف صورت 
بگیرد، درحال حاضر ۶۵ درصد مشترکان خانگی 
زیــر الگو و حــدود ۱۵ درصد نزدیک الگو مصرف 
می کنند، یعنی عمال حدود ۸۰ درصد مشــترکان 
در مــرز الگــو و زیر الگو مصــرف دارند.وی ادامه 
داد: ۲۰ درصــد مشــترکان از الگو مصرف فاصله 
دارند و ۶ درصد مشــترکان نیز باالی دو برابر الگو 
مصرف، به مصرف برق اقدام می کنند که این تعداد 

معادل ۲۰ درصد کل مصرف برق تهران را به خود 
اختصاص داده اند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ، با بیان اینکه تعداد این دســته 
از مشترکان محدود است اما با این حال سیاست 
های کنترلی را درنظر داریم، گفت: قطع برق تحت 
هیچ شرایطی در دستور کار صنعت برق نیست اما 
 امکان دارد این دســته از مشــترکان با محدودیت

 مواجه شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران پاسخ داد؛ 

سیاست قطع برق برای پرمصرف های تهرانی اعمال می شود؟

خبر  ویژه

مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی  هشدار داد:

 احتمال واردات بنزین درصورت ادامه رویه 

فعلی مصرف
 مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شــرکت 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی هشدار داد 
که میزان تولید و مصرف بنزین به حالت ســر 
به سر رسیده، اما در حال حاضر برنامه ای برای 
واردات بنزیــن وجود ندارد و باید این وضعیت 
را از طریق مدیریت مصرف اصالح کرد.ســعید 
مــداح مروج با تاکید بــر اینکه االن برنامه ای 
برای واردات بنزین وجود ندارد، گفت: به دنبال 
اصالح و مدیریت مصرف هستیم و قرار نیست 
که واردات بنزین داشته باشیم چراکه اگر قرار 
باشد مصرف به همین روال افزایش پیدا کند، 
وارد جاده بی پایانی می شــویم، بنابراین باید 
زیرســاخت ها اصالح شود و خودروها متناسب 
با استاندارد روز دنیا تولید شوند.وی ادامه داد: 
متوســط مصرف خودروهــا در داخل نزدیک 
ســه برابر مصرف اســتاندارد جهانی است؛ اگر 
این شــرایط اصالح شــود، ناوگان حمل و نقل 
شهری و مترو توسعه پیدا کند و شرایط رو به 
بهبود باشــد، نیازی به واردات پیدا نمی کنیم؛ 
اما اگر قرار باشــد با همین رویه پیش برویم، 

احتمــال واردات بنزین برای ســال آینده دور 
از ذهن نیســت. هرچند این اتفاق امســال رخ 
نخواهد داد، ولی ممکن است سال آینده شاهد 
واردات بنزین باشیم.مدیر هماهنگی و نظارت 
بر عملیات شــرکت پاالیش با اشاره به آخرین 
آمار تولید و مصرف بنزین، اظهار کرد: در سال 
۱۳۹۹ متوسط مصرف معادل ۷۶ میلیون لیتر 
در روز بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۸۶ 
میلیون لیتر در روز رســیده اســت. امروز که 
در نیمه دوم خردادماه ســال ۱۴۰۱ هستیم،  
می توانیم بگوییم متوسط مصرف در نیمه اول 
این ماه، حدود ۱۰۲ میلیون لیتر در روز بوده، 
اما به طور کلی در ســال ۱۴۰۱ از ابتدای سال 
تاکنون متوســط مصــرف در حد ۹۶ میلیون 
لیتر در روز بوده اســت.مداح مروج با اشــاره به 
آخرین وضعیت تولید نیز گفت: در حال حاضر 
تعمیرات تاسیســات را در دســت اجرا داریم، 
متوســط تولید حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز 
است و زمانی که دوره تعمیرات به پایان برسد، 
این عدد به حدود ۱۰۲ میلیون لیتر می رسد. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

 کمبود قانون در حوزه اصالح الگوی مصرف 

انرژی نداریم 
عضــو کمیســیون انرژی مجلس با اشــاره به 
نقــش دولت در زمینه ســازی بــرای اصالح 
الگوی مصرف انرژی مشــترکان بخش خانگی 
گفــت: بعضی جاها باید از سرچشــمه جلوی 
مصرف بی رویه انرژی را بگیریم. مالک شریعتی 
افــزود: ماده ۱۰ قانــون اصالح الگوی مصرف 
مصوبه ســال ۸۹ تکلیفــی را به وزارت نفت و 
نیرو و ســازمان ملی استاندارد داده بود که در 
بودجه های سنواتی این دیده شود که بر اساس 
شرایط اقلیمی، الگوها جدید شود و تعرفه ها به 
سمتی برود که آن هایی که پر مصرف هستند 
تعرفه بیشــتری برایشان لحاظ شود و آن هایی 
کــه کم مصرف هســتند از تخفیف برخوردار 
شوند و گردش مالی خود این قانون به سمتی 
باشــد کــه از محل پر مصــرف بگیریم و به کم 
مصرف هــا دهیم و از طبقات ضعیف تر جامعه 
و کــم مصرف ها حمایــت کنیم.وی ادامه داد: 
تا قبل از مجلس یازدهم این کار دنبال نشــد 
شریعتی با اشاره به اینکه بهره وری ما در صنعت 
برق و صنایع دیگر پایین اســت، اظهار داشت: 
اینگونه نیســت که ما بگوییم قیمت تمام شده 

که آنجا لحاظ میشود قیمت تمام شده ای است 
کــه در دنیا قابل رقابت باشــد و این بهره وری 

باید افزایش یابد.
عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: وقتی از 
مردم می خواهیم الگوی مصرف را در حوزه های 
مختلــف رعایت کنند باید دولت با سیاســت 
گذاری درســت و با قیمت گذاری درســت و 
بــا حمایــت از کاالهای کم مصرف، امکانش را 

فراهم کند.
 عضو کمیســیون انــرژی مجلس اضافه کرد: 
همین ماده ۱۰ که اشاره کردم در قانون اصالح 
پرمصرف تکلیف کرده اســت به وزارتخانه های 
نفت، نیرو و صمت و ســازمان اســتاندارد که 
به ســمت تولید کاالهای کــم مصرف برود و 
به سمت سیاستگذاری تعرفه ای درست برود، 
اما متاســفانه همیشــه حلقه آخر در زنجیره را 
نــگاه می کنیــم و به مردم می گوییم این کار را 
بکنند که مردم حتماً رعایت می کنند و رعایت 
کرده اند و همیشه کمک حال دولت بوده اند، 
اما بعضی جاها باید از سرچشمه جلوی مصرف 

بی رویه را بگیریم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

کافی در جایگاه ها وجود دارد کارت سوخت جایگاه داران به مقدار 
 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: جمع آوری کارت سوخت جایگاه داران صحت ندارد و هم اکنون کارت سوخت آزاد جایگاه داران به میزان کافی در جایگاه های سراسر کشور وجود دارد.علی اکبر 
نژاد علی در پاسخ به شایعات منتشرشده یک هفته اخیر در فضای مجازی و رسانه ای مبنی بر حذف و جمع آوری کارت سوخت آزاد جایگاه داران افزود: سامانه هوشمند سوخت بر اساس معماری آفالین بنا شده است 
و از ویژگی های معماری آفالین تحویل ســوخت به مشــتریان در لحظه اســت، بنابراین در صورتی که کارت آزاد جایگاه دار موجود نباشــد، اگر شــخصی بدون کارت ســوخت وارد جایگاه شود، نمی تواند سوخت دریافت 
کند، بنابراین کارت ســوخت جایگاه دار الزمه جایگاه عرضه ســوخت و سیســتم آفالین ســامانه هوشــمند سوخت است.وی تأکید کرد: کارت های هوشمند سوخت مجاری عرضه که فرآورده را با قیمت دوم غیریارانه ای 

عرضه می کنند، به اندازه کافی در اختیار مالکان مجاری عرضه قرار گرفته است و با همین کارت ها فرآورده بنزین به صورت آزاد عرضه می شود.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: هم اکنون عرضه بنزین در جایگاه های عرضه ســوخت با نرخ ســهمیه بندی ۱۵۰۰ تومانی با کارت های ســوخت شــخصی و با قیمت دوم یا غیریارانه ای از طریق 
کارت های سوخت شخصی و کارت های هوشمند ویژه مجاری عرضه فراهم است.نژادعلی همچنین درباره نحوه عرضه نفت گاز در جایگاه های عرضه سوخت گفت: برای موارد اضطرار در جایگاه های عرضه گازوئیل، 
نرخ دومی تعیین شــده که ۶۰۰ تومان اســت و ناوگان حمل ونقل مســافر و بار می توانند در موارد اضطراری از طریق کارت آزاد نفت گاز که در جایگاه های منتخب وجود دارد، ســوخت موردنیاز خود را دریافت کنند.

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین شــایعات منتشرشــده در روزهای اخیر مبنی بر افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت: تغییر قیمت فرآورده های نفتی از طریق دولت ابالغ می شــود و 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجری آن اســت. تاکنون هیچ گونه ابالغیه ای از طرف دولت اعالم نشــده و در قانون بودجه نیز پیش بینی افزایش نرخ بنزین و نفت گاز و دیگر فرآورده های نفتی مرتبط با 

این حوزه، انجام نشده است.
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55بانک و بیمه
کاری ستاد و شعب  تغییر ساعت 

بانک دی از ۲۱ خرداد

ســاعت کاری واحدهای ستادی و شعب بانک 
دی هم زمــان با مصوبه دولــت مبنی بر تغییر 

ساعت کار اداری از ۲۱ خرداد تغییر می کند.
 پیرو بخشــنامه کانون بانک ها و موسســات 
اعتبــاری خصوصــی و بــا توجه بــه مصوبه 
هیئــت دولت به منظــور مدیریت مصرف برق 
در تابســتان، ســاعت ارائه خدمات واحدهای 
ســتادی و شــعب بانک دی به مشتریان از ۲۱ 
خردادماه تا ۳ شــهریور ماه روزهای شــنبه تا 
چهارشنبه از ساعت ۷:۱۵  تا ۱۳:۱۵ و روزهای 
 پنجشنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

شــایان ذکر اســت مشــتریان بانــک دی در 
تمامــی ســاعات می توانند خدمــات بانکی 
مــورد نیــاز خــود را از طریق ســرویس های 
آنالیــن بانــک نظیر اینترنــت بانک)دی نت( 
 و همــراه بانــک )دی جــت( دریافــت کنند.

همچنیــن مرکز ارتباط با دی با شــماره تلفن 
۲۸۹۳۰ به صورت شبانه روزی آماده راهنمایی 

و پاسخگویی به پرسش های مشتریان است.

 دیدار مدیر عامل بیمه ایران با 
گذاران بزرگ استان یزد   بیمه 

 

حســن شــریفی رئیــس هیــات مدیــره و 
مدیرعامل  بیمــه ایران با تأکید بر برنامه های 
محوری بیمه ایران در تحقق شعار سال مبنی بر 
»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« ، از مجتمع 
معدنی چادرملو  و شــرکت کاشی عقیق که از 
بیمه گذاران عمده بیمه ایران اســتان یزد می 
باشــند ، بازدید کرد. حســن شــریفی در این 
دیدارهــا که با همراهی جمعی از مدیران فنی 
و ســتادی انجام شــد، ضمن شنیدن نظرات و 
دیــدگاه بیمه گــزاران ،مذاکراتی با مهندس 
جهانــی مدیر عامل مجتمع معدنی چادرملو و 
شــریف فرد مدیر عامل شــرکت کاشی عقیق، 
بــرای ارتقای همکاری هــای فی مابین، انجام 
داده و از حسن اعتماد آنها به بیمه ایران تشکر 
و قدردانــی کردو اظهار داشــت: از اینکه بیمه 
ایــران را به عنوان بیمه گر خود انتخاب کردید 
خوشــحالیم. وی در ادامه افزود بیمه گذاران  
فقط مشتری ما نیستند، بلکه ما آنها را شریک 
خــود میدانیم. در جریان این دیدارها، مدیران 
این دو شرکت نیز با توصیف شرایط حال حاضر 
بنگاه اقتصــادی متبوع، از خدمات بیمه ایران 
ابراز رضایت کرده وخواستار گسترش خدمات 

بیمه ای شدند.
 شایان ذکر است، از جمله اهداف و  برنامه های 
سفرهای استانی مدیرعامل، حضور در محل کار 
و دفاتر بیمه گذاران و دیدار با ایشان و رفع موانع 
و مشکالت احتمالی و اتخاذ تدابیر الزم میباشد. 
در همین راستا تاکنون شرکتهای شونیز، ایدم 
و شــیرین وطن نیز مــورد بازدید مدیرعامل و 

مدیران ارشد بیمه ایران قرار گرفته اند.

کاری بانک توسعه  تغییر ساعات 
تعاون

ســاعت کاری همکاران از تاریخ ۲۱/۳/۱۴۰۱ 
لغایــت ۳/۶/۱۴۰۱در روزهــای شــنبه تــا 
چهارشــنبه از ســاعت ۷ تا ۱۳:۳۰ می باشد و 
مشتریان گرامی نیز می توانند از ساعت ۷:۱۵ 
الی۱۳:۱۵ از خدمات حضوری بانکی در شعب 
بانک توسعه تعاون استفاده نمایند ضمن آنکه 
در روزهای پنجشــنبه ســاعت کار کارکنان ۷ 
تا ۱۳ و خدمات رســانی به مشــتریان ۷:۱۵ تا 

۱۲:۳۰ می باشد.

اخبار

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران 
کرد: اعالم 

رشد ۴۱ درصدی اعطای 
تسهیالت در سال ۱۴۰۰

معــاون اعتبارات بانک توســعه صادرات ایران 
گفت: ســال گذشــته بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت ریالی و ارزی به مشتریان این 
بانک اعطا شده که از رشد ۴۱ درصدی نسبت 

به سال ۱۳۹۹ برخوردار است.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
صادرات ایران، "رضا ســاعدی فر" با اشــاره به 
قراردادهای ســپردهگذاری فعال سال گذشته 
این بانک با صندوق توســعه ملی، اظهارداشت: 
صنــدوق توســعه ملــی در ســال ۱۴۰۰ و در 
قالــب قراردادهای ســپرده گذاری ریالی، بالغ 
بــر۱۷ هــزار میلیارد ریال با هــدف کمک به 
توســعه صــادرات غیر نفتی کشــوردر اختیار 
 بانک توســعه صادرات ایران قرار داده اســت.
وی افزود: منابع در اختیار بانک توسعه صادرات 
ایــران به بخشــهای مختلــف اقتصادی اعم از 
کشــاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، معدن، 
صنعت، خدمات فنی و مهندســی)تامین برق، 
آب و گاز، ســاختمان، حمل و نقل، انبارداری 
و ارتباطــات( و بازرگانــی داخلــی و خدمات 
تخصیص یافته اســت. ساعدی فر تامین مالی 
کوتــاه مدت، بلند مدت و گشــایش اعتبارات 
اسنادی داخلی ریالی را از اولویت های اعتباری 
بانک توسعه صادرات ایران خواند و افزود: برای 
این منظور از منابع داخلی بانک، صندوق توسعه 
ملی، بازار سرمایه و منابع خارجی در دسترس 
بانک اســتفاده میشــود. معاون اعتبارات بانک 
توســعه صادرات ایران اذعان داشت: این بانک 
با هدف اجرای طرح های دارای توجیه صادراتی 
و درآمــد ارزی با اولویت طرحهای نیمه تمام و 
در دســت اجرای بانک، اعطای تسهیالت ارزی 
 از محــل منابــع بانک را در دســتور کار دارد.
وی اعــالم کرد: بانک توســعه صــادرات ایران 
بــا هــدف حمایــت از شــرکت هــای دانش 
بنیــان، ارتقای سیســتم اعتبار ســنجی این 
 دســته از مشــتریان را بر اســاس ظرفیت ها و 

شاخص های اعتباری دنبال می کند.
 

همایش مدیران بیمه ایران در 
یزد برگزار شد

نخســتین همایــش مدیران اجرایــی با هدف 
افزایــش صمیمیــت و همدلی میان مدیران در 
حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره در شهر 
یزد برگزار گردید. حســن شریفی رییس هیات 
مدیره ومدیر عامل مدیرعامل در این همایش با 
تاکید بر همدلی و انسجام اظهار داشت: همه ما 
باید ادامه دهنده مسیر پیشینیان خود در شرکت 
باشیم. شریفی با اشاره به برگزاری مجمع در ماه 
های آتی خواســتار پاالیش نمایندگان، وصول 
مطالبــات و همدلی همکاران و نمایندگان برای 
پیشبرد راهداف شرکت شد. شریفی با تقدیر از 
همدلی اعضای هیات مدیره و با اشاره با همفکری 
بــا معاونین مدیر عامل گفــت: همزمان با الزام 
قانونی در خصوص برگشــت همکاران مشمول 
مــاده ۱۷ عهد بســتیم که بــرای رفع نیازهای 
شــرکت فقط از استعداد همکاران خود استفاده 
کنیم و لذا فرهنگ ما میتوانیم را ترویج نمودیم. 
تاکیــد بر رســالت اصلی بیمــه ایران در فروش 
حرفــه ای و پرداخــت خســارت با کیفیت و بی 
منت از مواردی بود که در ســخنان مدیرعامل 
به آن اشــاره گردید. گفتنی اســت  این نشست 
بــا محوریت دوره مربیگری برای ارتباط عاطفی 
موثر برگزار شــد پدر آن  عالوه بر مدیران بیمه 
ایران نماینده کانون بازنشستگان و نماینده کانون 
سراسری نمایندگان نیز به بیان نقطه نظرات خود 

در خصوص مسایل داخلی پرداختند.

مدیر عامل موسسه اعتباری ملل:

پرهیز از افراط و تفریط و حرکت بر محور عدالت شرط موفقیت در هر کاری است
 مدیر عامل موسسه ملل در جلسه تجزیه 
و تحلیــل عملکرد مناطق و حوزه ها که 
در روز پنجشــنبه مورخ ۱۹ خرداد ماه 
۱۴۰۱ در مشــهد مقدس برگزار شــد 
ضمــن تبریــک والدت امــام رضا علیه 
الســالم محضــر بقیه ا..االعظــم ،مقام 
معظم رهبری و همکاران خواســتگاه و 
پیشــینه موسسه ملل را حرم امام رئوف 
نامیدند و تصریح کرد اگر عنایات خاصه 
این حضرت و تالش و کوشش همکارانم 
نبود هیچگونه توفیقی حاصل نمی شد و 
بالطبع دستاوردی اگر حاصل شده است 
عنایت و شفاعت امام مهربانیها و سعی و 
کوشش همکاران والیت مدار بوده است 
بنابراین حضرت رضا )ع( همانگونه که تا 
ایــن مرحله مارا یاری نموده اند در ادامه 
راه نیــز حافــظ این نام و آبروی تک تک 
ما باشند تا آیندگان نیز بهره مند از این 

جریان و حرکت با برکت باشند .
حجت االســالم جوادی با بیان حدیثی 
از امام رضا علیه السالم “که از ما نیست 
کســی که ایمانــش را به خاطر دنیایش 
بفروشــد و از ما نیست کسی که دینش 
را بــه دنیایــش بفروشــد ” گفت: طبق 
فرمایش حضرت رعایت اعتدال و پرهیز 
از افراط و تفریط ســیره ســفارش شده 
ائمه معصومین )ع( است و بر مسلمانان 
واجب است در همه کارها جانب اعتدال 
را رعایت کنند که این شــرط موفقیت و 

عاقبت بخیری در هر کار است.
ایشــان در خصوص تقویــت روحیه ی 
دینی و مذهبی در بین همکاران تصریح 
کرد: توجه به نعمات و الطاف خداوندی 
و تذکر به ســپاس گزاری این نعمات و 
مراقبــت های درونــی مانع از کج روی 
و انحــراف خواهد شــد. تقویت روحیه 
دینی و مذهبی در بین همکاران ســبب 
جلوگیــری از تضییع حقوق مشــتریان 

گرانقــدر و حتی انحرافات مالی خواهد 
شــد. دین با کم کاری ، رشــوه گرفتن و 
تضییع حقوق مردم مخالف است. لباس 
و چهره، تعیین کننده دین نیست شریح 
قاضی یا ابــن ملجم دیندار نبودند بلکه 
ظاهر دینی داشــتند. دینــداری انجام 
واجبات و ترک محرمات اســت. در این 
خصوص بیشــتر با همــکاران کار کنید 
چرا که توجــه و تذکرهای کوچک ولی 
بــه موقع ســبب پیشــگیری از انحراف 
 هــای بزرگ و قابل توجه خواهد شــد.

ایشــان در ادامه بیان داشــتند: دربرهه 
کنونی برای رســیدن به استقالل باید با 
طاغوت های زمان جنگید و هزینه های 
مالی جانی و اقتصادی آن را به جان خرید 
چرا که ملت شــریف و بزرگ ایران مانند 
بعضی از کشورهای مزدور و مطیع منطقه 
نیســت که تابع تصمیمات کشورهای به 
ظاهر قدرتمند باشــند بلکه این خود ما 
هستیم که برای اعتالی نام ایران عزیز و 

اسالمی مان با اتحاد و همبستگی تالش 
و کوشش خواهیم کرد.

مدیرعامل ضمن تاکید بر اصل شاورهم 
فی االمر تصریح کرد: باید روحیه مشورت 
در کارها بین اجزای یک مجموعه تقویت 
شــود و بتوانیم یک نظام مشورتی را در 
بیــن ارکان موسســه نهادینه کنیم که 
حاصــل این کار ارائه مطلوب خدمات به 

مشتریان عزیز خواهد بود.
ایشــان با اشاره به فرصت خاص سرمایه 
گذاری اعتماد ملل برای جذب ســرمایه 
گذاران حقیقی و حقوقی گفت: با توجه 
به فرصت پیش آمده باید بتوانیم ســهم 
خود را از بازار بیشــتر کنیم و شــرکت 
های جدیدی را با بازاریابی، ارائه خدمات 
مطلــوب و آســان جــذب کنیم، جذب 
شرکت ها باعث درآمدهای مشاع و غیر 

مشاع خواهد شد.
ایشــان با تأکید به اصل جانشین پروری 
گفت: ســازمان هایی محکوم به شکست 

هســتند کــه برنامه ریــزی الزم برای 
جانشین در هر پست و مقام نمی کنند لذا 
از تمام مسئولین واحدها درخواست دارم 
کــه تجربیات خود را به همه انتقال داده 
و به کارکنان تحت سرپرســتی تفویض 
اختیــار الزم را انجــام داده تا بتوانند از 
تجربه یکدیگر برای ارائه خدمات مطلوب 
به ولی نعمتان خود، مشتریان عزیز اقدام 

نماییم.
حجــت االســالم جوادی در راســتای 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبری در 
خصوص حمایــت از دولت در خصوص 
پیاده ســازی طرح های اقتصادی گفت: 
همه در یک کشــتی نشســته ایم و نمی 
توانیــم جزیــره ای عمــل کنیم. پس 
تســهیالت را مانند گذشــته در توسعه 
اقتصــادی واحدهای تولیــدی، ایجاد 
اشــتغال هدایت کنید که این امر باعث 
رونق تولید و افزایش توان اقتصادی مردم 

عزیز خواهد شد.

ایشــان بــا بیان اینکه بســترهای الزم 
بــرای اســتفاده از بانکــداری اینترنتی 
ایجاد شــده است گفت: موسسه سرمایه 
گــذاری خوبی برای بهره برداری الزم از 
بانکداری اینترنتی انجام داده اســت لذا 
مــی طلبد همکاران ایــن خدمات را به 
خوبی برای مشتریان عزیز بیان کنند تا 
آنها به آسانی نسبت به انجام فعالیتهای 

بانکی خود اقدام نمایند.
وی افــزود :مــا به عنوان یکی از بانکهای 
نظــام بانکی بــا عملکرد خوب خود می 
توانیم جریان ســاز باشیم که این جریان 
ســازی میتواند در اقتصاد کشور در حد 
خــود موثر باشــد و ایــن عملکرد باعث 
خواهد شــد نتیجــه و ثمره ی آن را نیز 

موسسه حس کند.
مدیرعامل در پایان ســخنان خود افزود: 
نتایج این جلســه را با برگزاری جلسات 
داخلــی برای همــکاران تبیین کنید تا 
همکاران از سیاســت های تدوین شده 
مطلع شوند و بر اساس آن عمل نمایند.

در ادامه جلسه آقای محمدرضا مروجی 
قائم مقام موسســه نیــز ضمن تبریک 
والدت امــام رضا علیه الســالم به بیان 
چنــد نکته پرداختند کــه از جمله آنها 
بحــث افزایش اطالعات بانکی همکاران 
در بانکــداری و تحلیل صورت های مالی 
بــود که همکاران در شــعب حوزه ها و 
مناطــق بایــد بتوانند صورت های مالی 
خــود را تحلیــل و ارزیابی کنند و نقاط 
ضعف و قوت خود را شناســایی کرده و 

در جهت اصالح آن گام بردارند.
در ادامه این جلســه معاونین، روســای 
مناطق و حوزه ها نیز به بیان دیدگاه های 
خــود پرداختند و در حاشــیه همایش 
شرکت کنندگان از تعدادی از طرح های 
توسعه ای که با حمایت موسسه در حال 

اجرا بود بازدید به عمل آوردند.

کارکنان شعبه توسط معاونت بازاریابی   بازدید از شعبه مشهد و جلسه هم اندیشی با 

و فروش بیمه آرمان
دکتر هادی رئیس الذاکرین، سرپرســت معاونت فروش و بازاریابی روز دوشــنبه ۹ خرداد ماه از شــعبه مشهد 

بازدید کرد.
وی ضمن بازدید از شعبه در جلسه ای درخصوص بررسی نیازها و مسائل کارکنان شعبه به گفتگو نشست.

همچنین بررسی وضعیت عملکرد تولید حق بیمه بر اساس گروه بیمه ای و ترکیب پرتفوی،  بررسی برنامه 
های اجرایی شــعبه در حوزه توســعه فروش بیمه نامه خرد در جامعه بیمه گذاران بزرگ، تدوین طرح های 
ویژه فروش برای مشتریان بزرگ، بررسی وضعیت و عملکرد شبکه فروش نمایندگان استان، تاکید بر وصول 
مطالبات جاری شعبه از بیمه گذاران، تاکید بر ارتباط با کارگزاران استان خراسان رضوی از جمله موضوعات 

و اقدامات مهم و مطرح شده در این جلسه بود.

خبر ویژه

شصتمین جلسه کمیته سرمایه انسانی پست بانک ایران عصر روز شنبه ۲۱ خرداد ماه به ریاست دکتر بهزاد شیری مدیر عامل بانک و با حضور اعضاء برگزار شد.
در این جلسه موضوع  مرخصی ، پایان همکاری ، بازنشستگی و احتساب مدرک تحصیلی تنی چند از کارکنان بانک مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات مقتضی 

در خصوص آنها اتخاذ شد.
همچنین در این نشست در مورد پیشنهاد انتصاب ۱۴ از نفر روسا و معاونین شعب و بررسی های الزم صورت گرفته و تصمیمات الزم گرفته شد.

کمیته سرمایه انسانی پست بانک ایران به  برگزاری شصتمین جلسه 
ریاست دکتر بهزاد شیری

اخبار

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای  آ
فاقد سند رسمی 

  آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود 
به شرح ذیل رسیدگی و تأیید و انشاء گردید. 

مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و ســایر صاحبان حقوق در روزنامه کثیراالنتشــار 
و محلی آگهی انتشــار و عالوه بر آن در روســتاها الصاق تا چنانچه اشــخاص نســبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود 
را کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان دورود تســلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشــد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت و پس 
از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق 
 مقررات صادر خواهد شــد در هر حال ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد

 بود.
پرونده کالســه ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۲۳۶ و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۰۲۱۳ مورخه 
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ به تقاضای آقای سعید جمالی فرزند مرادعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت ۹۰/۱۱ متر مربع مفروز و مجزا شــده از پالک ۱ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در بخش ۴ 

شهرستان دورود.
خروجی از مالکیت: حسن شاملو و اصغر لک فرزندان حسین

انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳  
 انتشار نوبت دوم: ۰۴/۰۸/

۱۴۰۱  م الف ۱۰۱
 مصطفی امان اله بهاروندی 
ک شهرستان دورود رئیس اداره ثبت اسناد و امال

ک ۱۸۲۳/۲۵۳۸ اصلی  گهی فقدان سند مالکیت پال    آ
آقای نریمان زمانی طی درخواســت وارده شــماره ۵۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ منضم به دو برگ استشــهاد 
محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۳۷ ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک 
باب خانه پالک ۱۸۲۳/۲۵۳۸ اصلی واقع در ایالم به علت جابجایی مفقود گردیده است که برابر پرونده 
ثبتی سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور ذیل ثبت ۴۴۸۱۳ فتر ۲۵۶ صفحه ۶۱ صادر و تسلیم گردیده 
است لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد 
وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضای 

مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
ک شهرستان ایالم  رئیس ثبت اسناد و امال

شناسه آگهی ۱۳۳۴۰۴۸
گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  “ آ

ساختمانهای فاقد سند رسمی”
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۲۱۶۲مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اصغر میرزاجانی شاهخالی فرزند محمود به شماره شناسنامه 
۳۲۱۷۹   صادره از رشت  در قریه بوسار در شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
۶۳.۸۰ مترمربع  پالک فرعی ۲۵۵۵۴  از اصلی ۵۵ مفروز مجزی از پالک ۱۶۶ از اصلی ۵۵ واقع در بخش 
چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای صفر علی محمدپور بوساری محرز گردیده است. .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ونوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۳

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی  

گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و   “ آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی”

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۰۰۶۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم پروین پوررضا زاده دافچاهی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۲۸۲۴ 
صادره از خمام درشش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت ۳۶۳.۳۶ مترمربع پالک 
فرعی۵۷۳  از۳۲ اصلی مفروز ومجزی شده از پالک ۲۲ فرعی از ۳۲ اصلی واقع در بخش ۵ گیالن 
روســتای دافچاه خریداری از مالک رســمی آقای محمدعلی پوررضازاده محرز گردیده اســت. .لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت 

اول :۱۴۰۱/۰۳/۲۳ و

نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۴/۰۶ 
م/الف۵۸۱
ک محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و   آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برار رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۶۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی میرزائی 
نجفی نجم آباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲۳۵/۴۶ متر مربع از پالک های شمارات ۵۹۲ 
و ۵۹۳ فرعی از ۱۱۸ – اصلی واقع در اراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبتی ملک گناباد خریداری شده از آقای علی 
نیازی شهری مالک رسمی محرز گردیده است.  لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
ک گناباد   سید ضیاء الدین مهدوی شهری      رئیس ثبت اسناد و امال
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مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان: 

احیای کارگاه تولیدات نسوز ذوب آهن اصفهان حاصل خود باوری است 

اصفهان / گروه اســتان ها: مهندس ایرج 
رخصتــی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در ادامه بازدیدهای مستمر خود از بخش 
های مختلف شرکت، از کارگاه تولیدات 
نســوز این مجتمع عظیم صنعتی بازدید 
نمود.مهندس رخصتی با اشاره به اینکه 
این کارگاه پیش از این در اجاره شرکت 
نسوزآذر بود، گفت: کارگاه تولیدات نسوز 
ذوب آهــن اصفهــان با مدیریت جدید و 
با جدیت در حال بازســازی اســت و به 
عنوان تنها تولیدکننده دولومیت زینتر 

عمــل می کند که با توجــه به نیازهای 
ذوب آهــن اصفهــان و ســایر صنایع، 
نویدبخش آینده ای روشــن در صنعت 
نســوز کشور است.وی افزود : ذوب آهن 
اصفهــان در نیم قرن حیات خود تجربه 
های بســیاری در صنعت نســوز دارد، 
لــذا تحول و بازســازی این کارگاه که با 
اســتفاده از دانــش متخصصین داخلی 
شــرکت انجام می شود بطور حتم نتایج 
بسیار درخشانی را به دنبال خواهد داشت 
و می تواند چشم انداز روشنی پیش روی 

این مجتمع عظیم صنعتی قرار دهد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 سرپرست اداره کل بنیاد شهید
 استان خراسان رضوی:

فعالیت های بنیاد شهید استان خراسان 
رضوی به صورت مستمر اطالع رسانی 

می شود
    مشهد / سمیرا رحمتی

 سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی در جلســه شــورای اطالع رسانی بنیاد خراسان 
رضوی گفت: فعالیت های بنیاد استان به صورت مستمر 
از طریق پایگاه اطالع رسانی  ایثار و شبکه های مجازی 
ایثار رضوی اطالع رســانی می شــود.صدیقه خدیوی 
در جلســه شــورای اطالع رســانی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراســان رضوی ضمن ادای احترام به مقام 
شهدا گفت: روابط عمومی بنیاد استان بسترهای مختلف 
ارتباطی را با جامعه هدف مهیا کرده است.سرپرســت 
اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
افزود: مهمترین منبع اطالع رسانی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی پایگاه اطالع رسانی ایثار است، 
که تمامی فعالیت ها از طریق این پایگاه خبری منتشر 
و به اطالع جامعه ایثارگری رسانده می شود.وی با بیان 
اینکه در سایت ایثار برای هر فردی که در بنیاد شهید و 
امور ایثارگران پرونده داشته باشد، پنل شخصی تعریف 
شــده است، افزود: در راستای حذف نامه های کاغذی، 
بخشی از فعالیت های بنیاد و درخواست های ایثارگران 
در پنل های تخصصی سایت ایثار ثبت می شود.خدیوی 
تصریح کرد: بیش از ۷۰ کانال در حوزه اطالع رسانی و 
نشــر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان های 
خراسان رضوی در پیام رسان های ایتا، سروش و تلگرام 
زیر نظر روابط عمومی بنیاد خراســان رضوی فعالیت 
مــی کنند.وی تصریح کــرد: در کانال های ایثار رضوی 
بستر پاسخگویی مجازی برای خانواده شهدا و ایثارگران 
فراهم شده است.خدیوی تاکید کرد: این کانال ها شبیه 
مجله خبری هستند؛ که شامل تولیدات مختلف هنری، 
ورزشی، سیاسی، اجتماعی و ... در راستای نشر فرهنگ 
ایثار و شهادت فعالیت می کنند.سرپرست اداره کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود: در سال های 
گذشته دو جلسه شورای اطالع رسانی در اداره کل بنیاد 
خراسان رضوی تشکیل شده است که در سومین جلسه 
مصوب شد، جلسه آینده باحضور نمایندگانی از صدا و 
ســیما، خبرگزاری ایرنا، روزنامه خراسان و پیشکسوت 
حوزه روابط عمومی برای بهبود وضعیت اطالع رسانی 
برگزار شــود.گفتنی است؛ ســند هویت انقالبی مردم 
خراســان رضوی، پرونده ۱۷ هزار و ۳۳۵ شــهید، ۵۰ 
هزار و ۹۹۱ جانباز و ســه هزار و ۳۹۵ آزاده اســت که به 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.
 

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان گیالن:

اولویت نخست، تامین برق مشترکان 
خانگی است

 گیالن / گروه استان ها: بهمن داراب زاده مدیر عامل برق 
منطقه ای گیالن در جلســه تشکیل کارگروه مدیریت 
مصرف که با حضور نمایندگان شــرکت توزیع نیروی 
برق گیالن برگزار شــد، با اشــاره به تابستان پیش رو و 
افزایــش دما گفت: با برنامه ریزی، تمهیدات و اقدامات 
صورت گرفته، انتظار می رود تابستان امسال را نسبت 
به تابستان سال گذشته با موفقیت و با مشکالت کمتری 
ســپری کنیموی افزود: تمامی برنامه ریزی های انجام 
شده؛ شامل تعمیرات نیروگاهی، هماهنگی های انجام 
شده با صنایع و کاهش مصرف و ساعات کار ادارات در 
صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد که مردم شریف و 
فهیم نیز با همدلی و همکاری در استفاده بهینه از انرژی 
برق کوشا باشند و یار و یاور خدمتگزاران خود در صنعت 
برق باشــند.داراب زاده گفت: خوشــبختانه بیش از ۹۹ 

درصد تعمیرات نیروگاهی انجام شده است.

  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن:
بیش از ۲۰ میلیارد تومان سارقان به 

صنعت برق خسارت وارد کردند
 گیالن / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
بــرق گیــالن در جمع اصحاب رســانه  با بیان اینکه از 
مشــکالت اساسی در شــرکت توزیع برق سرقت های 
متعدد تاسیسات شبکه است، یادآور شد: برای جلوگیری 
از اتفاقات که سبب زحمت و خاموشی ها می شود نیاز به 
اهتمام جدی همه دستگاه های متولی داریم.مهدیزاده 
با اشــاره به مشــکالت ناشی از سرقت سیم های برق در 
اســتان خاطرنشــان کرد: ۴۷ دستگاه ترانس و ۶۱ تُن 
سیم برق سال گذشته در استان گیالن سرقت شد که 
ارزش ریالی آن ها به بیش از ۲۰ میلیارد تومان می رسد 
وی با اشاره به اینکه استان گیالن یکی از فرسوده ترین 
شــبکه  های توزیع برق را دارد، گفت: این فرسودگی به 
دلیل شرایط آب و هوایی استان است مهدیزاده با اشاره 
به یک میلیون و ۵۶۰ هزار مشــترک در اســتان گیالن، 
افزود: ۷۷ درصد مشــترکان توزیع برق اســتان خانگی 
هستند و امسال مشوق هایی برای بخش خانگی در نظر 
گرفته شده است و اگر مشترکان نسبت به سال گذشته 
به ازای هر کیلووات ســاعتی که مصرف خود را کاهش 
هنــد تا ۵۰۰ تومان پــاداش به آنان اختصاص می یابد 
مهدیزاده با بیان این مطلب که مشترکان برق در گیالن 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۵ درصد رشد 
مصرف داشتند، افزود شرکت توزیع برق استان گیالن 
امســال در برنامه ریزی های خود به طوری عمل کرده 
اســت که خاموشی به سمت مشترکان مصارف عادی 

کشیده نشود.

 مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا خبر داد؛

 تکرار رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی 
در مجتمع فوالد سبا

 اصفهان / گروه استان ها: مدیر عملیات مجتمع فوالد 
سبا از تکرار رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی در مجتمع 
فوالد سبا خبر داد.بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع 
فوالد ســبا با اشــاره به دست یابی به این رکورد اظهار 
کرد: تالشگران واحد احیا مستقیم  فوالد سبای فوالد 
مبارکه در تاریخ ۱۷ خردادماه موفق شــدند با تولید 
۴هزار و ۸۰۰ تن آهن اسفنجی، رکورد روزانه تازه ای 
ثبت کنند و رکورد قبلی ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری 
به میزان ۴ هزار و ۷۲۰ تن را ارتقا دهند.وی با بیان اینکه 
تولید با نرخ ۲۰۰ تن در ســاعت، رکورد ارزشــمندی 
اســت که از ظرفیت اســمی تعریف شده حداقل ۱۰ 
درصد باالتر اســت، افزود: فوالدمردان مجتمع فوالد 
سبا از ابتدای سال جاری با عزمی راسخ برای تحقق 
شعار سال و عمل به منویات رهبر معظم انقالب، تولید 
را با جدیت بیشتری دنبال کردند و در این مسیر طی 
دفعات مکرر موفق شدند رکوردهای تولید روزانه کالف 
گرم و آهن اســفنجی را ارتقا بخشــند.مدیر عملیات 
مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: قصد داریم با ثبت 
رکوردهای تولید روزانه که منجر به ارتقای رکوردهای 
ماهیانه می شوند، جهش تولید در محصوالت فوالدی 
کشور، به خصوص تولید محصوالت فوالدی کیفی و 

گریدهای ویژه را در مجتمع فوالد سبا رقم بزنیم.
 

 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
 شهرداری گرگان: 

۴۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و 
نقل شهری گرگان اضافه می شود

 گلستان / گروه استان ها: مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل شهرداری گرگان از افزوده شدن ۴۰ دستگاه 
اتوبوس به ناوگان حمل و نقل درون شهری گرگان در 
آینده ای نزدیک خبر داد.آرش فوالدیان  در خصوص 
پیام یکی از شــهروندان گرگانی گفت: باتوجه به نوع 
استقبال شــهروندان گرامی، اتوبوسرانی شهرداری 
گرگان در روزهای تعطیل تنها در محور گردشگری 
ناهارخــوران از میــدان ولیعصر )عج( به صورت رفت 
و برگشــت ســرویس دهی انجام می دهد.وی افزود: 
همچنین در محور مسکن مهر شهرک زیتون همه روزه 
در فواصل زمانی نیم ســاعته، سرویس دهی خدمات 
اتوبوســرانی به شهروندان این منطقه ارائه می شود. 
فوالدیان در ادامه با نوید مســرت بخش نوســازی و 
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری گرگان 
در آینده نزدیک گفت: با پیگیری مهندس محمدرضا 
سبطی شهردار گرگان و همراهی اعضای شورای شهر 
طی حداکثر دوماه آینده ۴۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان 
حمل و نقل عمومی درون شــهری گرگان اضافه می 

شود که در نوع خود بی سابقه است. 

  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری مطرح کرد؛ 

برگزاری کارگاه آموزشی کنترل کیفی 
تاسیسات مردمی گاز مایع

 مازندران / گروه اســتان ها: مدیر شرکت ملی پخش 
فــرآورده های نفتی منطقه ســاری گفــت : کارگاه 
آموزشــی مسئولین کنترل کیفی تاسیسات مردمی 
گاز مایع اســتان مازندران به میزبانی شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی منطقه ســاری به مدت 
۷۰۰ نفر ســاعت برگزار شد .سبحان رجب پور مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
بیان کرد : کارگاه آموزشــی مسئولین کنترل کیفی 
تاسیســات مردمی گاز مایع استان مازندران از طرف 
انجمن صنفی کارفرمایان و توزیع کنندگان گاز مایع 
استان با همکاری معاونت بازرگانی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری در سالن اجتماعات 

این شرکت برگزار شد".
 

  در پی خدمات رسانی مطلوب به رانندگان ناوگان 
دیزلی؛

نظارت بر نحوه تامین و توزیع نفتگاز 
بخش حمل و نقل در منطقه اردبیل 

تشدید می شود
 اردبیل / گروه اســتان ها: مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: با تشــدید 
نظــارت بر نحوه تامین و توزیع نفتگاز، ناوگان حمل 
و نقل دیزلی )باری و مســافری( درسطح مسیرهای 
مواصالتی اســتان اردبیل سهمیه نفتگاز تخصیصی 
خود را با کارت هوشــمند سوخت دریافت می کنند.
ســید حجت مدنی ضمن اشــاره به نحوه تخصیص 
سوخت بر وسایل نقلیه گازوئیلی گفت: طبق مصوبه 
اعالمی از سوی هیات وزیران، سهمیه سوخت )نفتگاز( 
دارندگان وسائط باری و مسافری بر اساس پیمایش 
انجام شــده که میزان ســهمیه تخصیصی توســط 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شــرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ارســال و در کارتهای 
هوشــمند سوخت شارژ می شود.مدنی گفت: تامین 
ســوخت با کیفیت وتوزیع به موقع آن از رسالت های 
مهم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بحساب می 
آید و در حال حاضر ارائه سوخت )گازوئیل( بر اساس 
کارکرد ماهیانه، برای خودروهای برون شهری با اخذ 
بارنامه و ثبت در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای و تائید امور پایانه های اســتان و برای خودروهای 
درون شهری با اخذ پروانه فعالیت و ثبت نام در آدرس 
www.utcms.ir و تائید شهرداریها )تاکسیرانی( و 

صدور بار برگ روزانه امکان پذیر است.

استانها 6

استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

 تشریح دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی 

 آذربایجان شرقی / گروه استان ها: استاندار آذربایجان شرقی با تشریح 
دســتاوردهای ســفر رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به اســتان، از 
اختصاص ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیالت به حوزه های مختلف 
اســتان خبر داد و گفت: این ســفر جزو مهم ترین و پر بارترین سفرهای 
دولت به استان در طول سالیان اخیر به شمار می رود.عابدین خّرم اظهار 
داشــت: از ســه ماه قبل از انجام ســفر استانی رئیس جمهور، تمهیدات 
الزم و کارهای کارشناســی دقیق برای شناســایی طرح ها و برنامه های 
مهم استان انجام شده و نتایج این بررسی ها در اختیار معاونت اجرایی 
ریاســت جمهوری قرار گرفته بود.وی افزود: پیشــنهادهای استان برای 
جذب اعتبارات و تسهیالت مورد نیاز، پس از دو جلسه با معاون اجرایی 
رئیــس  جمهور و یک جلســه با معــاون اول رئیس جمهور که برخی از 
وزرا و مســئوالن ارشــد استان نیز در این جلســات حضور داشتند، به 
تصویب نهایی رسید و مقرر شد سرفصل های مصوب به وزارتخانه های 
مرتبط و اســتان ابالغ شود.اســتاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 
اعتبارات و تســهیالت ســفر در ۸ ســرفصل اصلی شــامل انرژی، راه و 
مسکن، کشاورزی، علوم و تحقیقات، بهداشت، میراث فرهنگی، تولید 
و اشــتغال و رفع محرومیت به تصویب رســید، افزود: مجموع اعتبار این 
سرفصل ها، ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که از سوی سازمان برنامه و بودجه 
و وزارتخانه های مرتبط تأمین خواهد شد؛ عالوه  بر این، ۱۲ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی برای حوزه های کشاورزی، صنعت، گردشگری 
و دانش بنیان و شش هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه برای 
حوزه های اجتماعی در نظر گرفته شــد؛ بنابراین در مجموع ۴۱ هزار 
میلیارد تومان اعتبار و تسهیالت به استان آذربایجان شرقی اختصاص 

یافت که تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ تأمین خواهد شد.خّرم اظهار داشت: 
عالوه  بر اعتبارات ذکرشــده، برخی از مجوزها و اختیارات نیز به اســتان 
داده شــد که شــاید به لحاظ اعتبار و هزینه قابل طرح نبود، اما بسیاری 
از گره ها و مشــکالت اســتان را باز می کرد.وی افزود: تامین زمین برای 
احداث ســاالنه ۴۰ هزار واحد مســکونی، اعطای اختیار تعیین تکلیف 
واحدهای ناحیه صنعتی کجوار، شش خطه کردن آزادراه شهید کسایی، 
مجوز ایجاد شهرک دانش بنیان میان تبریز و شانگهای در قالب قرارداد 
۲۵ ساله  جمهوری اسالمی ایران و چین، مجوز فروش اراضی دانشگاه 

علوم پزشکی به میزان سه هزار میلیارد تومان، اختصاص ۲۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای اســتانداری جهت تکمیل پروژه های عمرانی اســتان 
عالوه بر پروژه های تصویب شده، تکمیل پوشش ارتباطی ۳۰۰ روستا، 
تبدیل ۴۰۰ مدرسه  سنگی و کانکسی به مدارس ساختمانی و کمک به 
احداث ۲۵۰۰ واحد مسکونی مددجویان از سوی بنیاد مسکن ازجمله 
مصوباتی بودند که جزو طرح ها و برنامه های مصوب برای تأمین اعتبار 
 نبودند، اما برای ما خیلی مهم بود که مورد تصویب و حمایت هیأت دولت

 قرار بگیرند.

خبر ویژه

   مشهد / سمیرا رحمتی 
 مقارن با میالد با ســعادت امام رضا علیه الســالم خط تولید وانت 
آریســان۲ در شــرکت ایران خودرو خراسان افتتاح شد.در مراسمی 
کــه با حضور جمعی از مدیران ارشــد گــروه صنعتی ایران خودرو، 
نماینده مجلس، مدیرعامل شــرکت ایران خودرو خراســان، رییس 
سازمان صمت استان خراسان رضوی و جمعی از مسئوالن لشگری 
و کشوریدر شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد، خط تولید وانت 
آریســان۲ افتتاح گردید.احســان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم 
شریف فریمان، سرخس و بخش های احمد آباد و رضویه در مجلس 
شــورای اســالمی در این مراسم با تشــکر از تالش های مدیریت و 
کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان در جهت حفظ اشتغال و تداوم 
تولید گفت: استان خراسان رضوی، با نرخ بیکاری ۶/۷ درصد جز سه 
استان برتر کشور است که کمترین نرخ بیکاری را دارد.وی با اشاره 
به قانون واردات خودرو ، هدف این قانون را ایجاد رقابت پذیری در 
صنعت خودرو کشور عنوان کرد و افزود: امیدواریم با اجرای این طرح 
شــاهد ارتقا شــاخص های کیفی و کمی قطعه سازان داخلی باشیم.

قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی نیز در این مراسم با اشاره به 
دستورات ۸ گانه ریاست جمهوری خاطر نشان نمود: با دستور دکتر 
خطیبــی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای خرداد ماه 
سال جاری، تولید خودرو های ناقص در گروه صنعتی ایران خودرو 
متوقف شــده اســت، که این مهم عالوه بر کاهش تعداد خودروهای 

ناقص ، باعث ارتقا ۲۵ درصدی کیفیت محصوالت نیز شــده اســت.
کیانوش پورمجیب افزود: گروه صنعتی ایران خودرو در سال جاری، 
عالوه بر افتتاح خط تولید آریسان۲، از محصوالت جدید دیگری نیز 
رونمایی خواهد کرد.امیرهوشنگ روشن آزاده مدیرحوزه مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو در این مراســم گفت: همزمانی میالد با 
سعادت امام رضا علیه السالم و افتتاح خط تولید آریسان۲ اتفاق با 
برکتی است و خرسندیم که در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری در ارتباط با شعار سال و اشتغال آفرینی، فرصتی ایجاد شد 
با افتتاح این پروژه بتوانیم برای ۴۰۰ نفر از جوانان منطقه اشــتغال 
ایجاد نماییم.امیررضا رجبی رییس ســازمان صمت استان خراسان 
رضوی توســعه و تولید محصوالت جدید در ایران خودرو خراســان 
را محرک صنعت قطعه ســازی اســتان دانست و گفت: امیدواریم با 
حمایــت هــای گروه صنعتی ایران خودرو این روند در ایران خودرو 
خراســان ادامه یابد و شــاهد اســتفاده بیشتر از ظرفیت های قطعه 
سازی استان باشیم.مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان در این 
مراســم عنوان نمود: تولید این محصول با تعداد روزانه ۲۰ دســتگاه 
آغاز می شود و امیدواریم به مرور با افزایش تولید و ایجاد ۴۰۰ فرصت 
شــغلی جدید، در پایان ســال»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
بتوانیم به هدف ۴۰ هزار دســتگاه در ســال برسیم.بیژن زاهدی فرد 
افزود: در استراتژی شرکت ایران خودرو خراسان هر سال معرفی و 
تولید یک محصول جدید در دستور کار بوده که امروز وانت آریسان۲ 

به ســبد محصوالت اضافه شــده و با همراهی مدیریت ارشــد گروه 
صنعتی ایران خودرو، امیدواریم در ســال جاری دو محصول جدید 
دیگر را به ســبد محصوالت ایران خودرو اضافه نماییم.غالمحســین 
اخالقی مدیر پروژه تولید خودرو آریســان ۲ در گروه صنعتی ایران 
خودرو در این مراســم ضمن ارایه گزارشــی از روند اجرای پروژه 
گفت: تغییرات محصول جدید با اســتفاده از ظرفیت های شــرکت 
های دانش بنیان داخلی انجام شــده اســت که از آن جمله می توان 
به طراحی و ســاخت شاســی یکپارچه این خودرو برای اولین بار در 
ایران با اســتفاده از دانش بومی اشــاره کرد.وی افزود: تمامی آزمون 
های تصادف خودرو در خارج از کشور انجام شده است و استاندارد 
های ۸۵ گانه ملی را اخذ کرده است، تنوع رنگی محصول، افزایش 
قدرت موتور، افزایش حجم منبع گاز CNG و افزایش امکانات رفاهی 

سرنشین و راننده از سایر تغییرات آریسان۲ است.

مقارنبامیالدباسعادتامامرضا)ع(

خط تولید وانت آریسان  دو در ایران خودرو خراسان افتتاح شد

کرد: مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان اظهار 

 صدور اخطار قطع برق برای چهار دستگاه اجرایی  پر مصرف
 در استان سمنان

 ســمنان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان سمنان از صدور اخطار قطع برق برای چهار دستگاه اجرایی، 
پرمصرف خبر داد.ســید محمد حســینی نژاد بیان کرد: با توجه به 
وجود سیستم پایش روزانه برق ادارات از سوی این شرکت، اطالعات 
لحظه ای از مصرف برق ساختمان های اداری در دسترس است و 
در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف، بالفاصله به دســتگاه های 

پرمصرف اعالم و اخطار قطع برق صادر می شود.وی با اشاره به این 
که چهار دستگاه اجرایی که اخطار برای آنان صادر شده تا روز ۲۴ 
خرداد فرصت دارند نســبت به اصالح روند مصرف برق اقدام کنند 
اضافه کرد: در صورتی که روند مصرف برق ادارات موردنظر متعادل 
نشــود، این شــرکت به منظور حفظ پایداری شبکه برق، ناگزیر به 
اعمال قانون خواهد شد.حسینی نژاد تصریح کرد: براساس مصوبه 

هیئت وزیران، کلیه دســتگاه های اجرایی، بانکها، نیروهای مسلح 
و نهادهــای عمومی غیردولتی موظفند نســبت به کاهش مصرف 
برق در ساعات اداری به میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به مصرف 
دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیراداری به میزان ۶۰ درصد 
مصــرف جــاری با اولویت خاموش کردن روشــنایی غیرضروری و 

سامانه های سرمایشی اقدام نمایند.
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كوتاه از جامعه

خودروهای ناایمن داخلی صدای پلیس را بیش از پیش در آورد

  تکرار تراژدی مرگ در جاده ها  

   سارا فهیم / روزگار 

 فراوانی و البته شدت سوانح در کشور خصوصا 
در سال های اخیر این پرسش را برای افکار 
عمومی ایجاد کرده که دلیل رشد تصادفات 
چیست؟ در حالت کلی، سه عامل اصلی در 
بروز ســوانح جاده ای نقش دارند که شامل 
خطای انسانی، خودرو و راه می شود.موضوع 
ایمنــی خودرو و کاهــش تلفات جانی، در 
کشور ها و شرکت های مختلف خودروسازی 
جهان، از اهمیت باالیی برخوردار اســت و 
به همین دلیل عالوه بر آزمون های کیفی، 
با ســرمایه گذاری زیاد در آزمون ایمنی، در 
تالش هســتند تا خودرو های ایمن تولید 
کنند که این امر نه تنها جزء شروط عرضه 
خودرو در بازار های جهانی است، بلکه جزء 
باید هــا در فروش و جلب مشــتری، تحت 
فضای رقابتی اســت.این در حالی است که 
سطح کیفی خودرو تولیدی در کشور ما با 
استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.به 
گونه ای که خودروها به خصوص مدل های 
داخلی بنا بر هشدارهای اخیر پلیس نقش 
بســیار مهمی در تراژدی جاده های کشور 
دارنــد و عامل اصلی تصادفات هســتند.
بنابراین استانداردهای خودرویی از سطح 
آالیندگی گرفته تا ایمنی و عملکرد جاده ای 
بایــد مورد ارزیابی قرار بگیرد تا بهبود پیدا 
کرده و خودروســازها باید میزان آالیندگی 
را به حداقل و ایمنی را به حداکثر برسانند.
بیش از دو ســال پیش بود که ســردار سید 
کمــال هادیانفر، رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی کشــورمان از ضرورت ممنوعیت 
شــماره گذاری پژو ۴۰۵ و پراید صحبت به 
میان آورد و با اولتیماتوم به خودروســازان 
اعالم کرد که این خودروها از سال ۱۳۹۹ به 
دلیل ایمنی کم دیگر شماره گذاری نخواهند 
شد، تصمیمی که گرچه با مقاومت هایی از 
سوی خودروسازان مواجه شد، اما در نهایت 
ایــن حرف پلیس با همراهی افکارعمومی 
بود که به کرســی نشست و شماره گذاری 
سه مدل از پراید و سواری پژو ۴۰۵ متوقف 
و تولید این خودروها نیز برای همیشــه به 
پایان رســید.حدود دو ســال پس از این 
اظهــارات، اما بار دیگر اظهارنظری دیگر از 

رییس پلیس راهور فراجا مورد توجه افکار 
عمومــی قرار گرفت و این بار پس از حادثه 
تصــادف زنجیــره ای در محور بهبهان که 
در دی مــاه ســال ۱۴۰۰ رخ داد، هادیانفر 
در اظهاراتی تند از باز نشــدن کیسه هوای 
خودروهــا و عــدم ایمنی آنها انتقاد کرد. او 
برخی از خودروهای تولید داخل را به ارابه 
مرگ تشبیه و این سوال را مطرح کرد که چرا 
ارابه مرگ تولید می کنیم؟ انتقادات هادیانفر 
اما به همان یک مورد ختم نشد و عالوه بر او، 
سردار حسین اشتری، رییس پلیس کشور، 
سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس 
راهور و شماری دیگر از مسئوالن در انتظامی 
کل کشــور نیز انتقادات تندی از وضعیت 
ایمنی و کیفیــت تولید خودروهای تولید 
داخــل بیــان کردند. از جمله این انتقادات 
می توان به اظهارات اشــتری در جلوگیری 
از شماره گذاری خودروهای غیر استاندارد 
و نیز اظهارات صریح حســینی، جانشین 
راهور در کهکشــانی توصیف کردن فاصله 
خودروســازان داخلی با استانداردهای روز 
اشــاره کرد.خودروسازانی که انتقاد پلیس 
از آنها با واکنش مثبت افکارعمومی مواجه 
شــده بود، مدافعانی هم داشتند، از جمله 

برخــی نمایندگان مجلــس و چند مقام 
مسئول که اظهاراتی را دفاع از خودروسازان 
به زبان آورده بودند. البته پلیس نیز پیش از 
این بارها پاسخ خودروسازان و مدافعان آنان 
را داده بــود کــه از جمله این موارد می توان 
به اظهارات سردار هادیانفر اشاره کرد که از 
خودروسازان خواسته بود به جای فرافکنی 

خودروی ایمن تولید کنند.  

در مورد ایمنی خودروها عقب نشینی 
نخواهیم کرد

 ســردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس 
راهنمایــی و رانندگی بیان اینکه پلیس از 
مواضــع خود در مــورد ایمنی خودروهای 
تولید داخل عقب نشینی نخواهد کرد، گفت: 
نه تنهــا در مورد خودروهای تولید داخل، 
بلکــه در مورد خودروهای وارداتی نیز ما با 
حساســیت بر ایمنی آنها نظارت خواهیم 
کرد و اگر خودرویی ایمنی الزم را نداشــته 
باشــد، قطعا از شماره گذاری آن جلوگیری 
خواهد شد.وی درباره برخی موضع گیری ها 
در دفاع از خودروســازان گفت:  خب گاهی 
بحث منفعت و سود این افراد وجود دارد، یا 
کارخانه دار هستند یا به نوعی نفعی از این 

وضعیــت دارند. به هــر حال تاکید بر ارتقا 
ایمنی ممکن است منجر به وارد شدن ضرر 

به این گونه افراد شود.

در ایمنی خودروها منافع ملی را در نظر 
بگیرید

 رییس پلیس راهور افزود:  ما به عنوان پلیس 
همه روزه شاهد تصادفات هولناکی هستیم، 
تقریباً هر دو سه روز یک آتش سوزی یا انفجار 
خودرو داریم خب چرا چنین حادثه ای باید 
رخ دهــد؟   وی اظهارات یکی از نمایندگان 
مجلــس درباره باز نشــدن ۱۰۰ ایربگ از 
میــان ۹۰۰ هزار خودروی تولید شــده و 
ناچیــز بودن این رقم را نیز ناشــی از عدم 
اطالعات کافی دانست و گفت: به نظرم در 
ایــن زمینــه اطالعاتی ندارند. فقط در یک  
پارکینگ تصادفات که ما مســتندات آن را 
به مجلس دادیم. ۱۰۷ دستگاه خودرو وجود 
داشــت و از میان این ۱۰۷ دستگاه خودرو 
که تماماً از زاویه جلو یعنی از زاویه مناسب 

تصادف کردند، ایربگ ۹۷ دســتگاه خودرو 
باز نشــد، یعنی دود ۹۸ درصد ایربگ ها در 
این پارکینگ عمل نکرده بود. ما مستندات 
بررسی کارشناسی فنی این خودروها را به 
نمایندگان مجلــس ارائه کردیم.هادیانفر 
گفت: دولت باید اراده جدی درپیش بگیرد 
و برای ارتقا ایمنی خودروها پیشگام شود. 
البته نه اینکه بیایند و ایمنی را به شــکل 
صوری ارتقا دهند. ارتقا ایمنی باید به صورت 
واقعی بوده و کیفیت محصول افزایش پیدا 

کند. 
خودروی ملی نداریم؛ مونتاژ می کنیم

 وی بــا تاکید بــر ضرورت افزایش ایمنی و 
کیفیــت خودروهــای تولید داخل، گفت:  
هرچنــد که باید بگویــم ما خودروی ملی 
نداریــم و اگر فــردی بگوید خودروی ملی 
داریــم، حرف نامربوطی زده اســت. ما در 
کشــورمان کار مونتاژ را انجام می دهیم و 
قطعات خودروهــا را مونثاژ می کنیم.وی 
گفت:  در دنیا ســه دسته در صنعت خودرو 
وجود دارد. دسته اول تولیدکننده ها هستند 
که شــرکت هایی مبتکر و خالق هستند، 
دســته دیگر مانند صنعت خودروســازی 
در چین اســت که کپی کار هســتند و کار 
شبیه ســازی از برندها را با همان اسم یا هر 
اســم دیگری که بخواهید انجام می دهند. 
دســته سوم اما شــرکت هایی هستند که 
مونتــاژ کار بــوده و یک تکه از آن و از این و 
... را برداشــته و با قراردادن آنها در کنار هم 
خودرویی را مونتاژ می کنند.   کشــور ما در 
بخش سوم فعالیت دارد اما انتظار مقام معظم 
رهبــری و مردم و پلیس این بود که در این 
سال ها باید تولیدکننده می شدیم نه اینکه 
مونتاژ کار باشــیم.وی درباره اینکه یکی آیا 
ممکن اســت امسال نیز شــماره گذاری 
خودروهایــی دیگر متوقف شــود، گفت:  
مــا موضوعات و تصادفات را دســته بندی 
می کنیم. خودروهای ناایمن را  هم بر اساس 
تحلیل تصادفات، دسته بندی می کنیم .   

7جامعه
تصمیم جدید برای 

کرونایی  محدودیت های 
چیست؟

پس از دو سال و ۱۰۰ روز، ۱۲ و ۲۰ خرداد 
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت از روز 
بدون فوتی ناشــی از بیماری کرونا خبر داد 
و باعث خوشــحالی و شادی همگان شد، اما 
نبایــد این شــادی با غفلــت از عدم رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی به تلخی تبدیل 
شــود.با حمایت هــای مــردم و تالش های 
شــبانه روزی نیروهای بهداشتی و درمانی، 
بیماری کرونا در ایران کنترل و مهار شده و 
بیش از یک ماه اســت که شــمار  مرگ و میر 
روزانــه بیماران کرونایی در کشــور ما، تک 

رقمی است.
عباس شــیراوژن سخنگوی ســتاد مقابله 
با کرونا اگفت: بر اســاس مباحث جلســات 
اخیر ســتاد ملی کرونا قرار شــد بازنگری در 
محدودیت ها و شرایط اجتماعات در جلسات 
کارشناسی و علمی مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گیرد و سپس جهت بررسی های نهایی 
در دستور کار ستاد قرار می گیرد.وی اظهار 
داشــت: هنوز تصمیم جدیدی اتخاذ نشده 
و بالفاصلــه پــس از اخذ تصمیم الزم اطالع 

رسانی خواهد شد.
شــیراوژن با اشــاره به اینکه شــیوع کرونا 
در کشــور تحت کنترل قرار گرفته اســت، 
افزود: واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل 
های بهداشــتی دو رکن اساســی در کنترل 
ایــن بیمــاری منحــوس بــوده و از مردم 
 مــی خواهیــم همچنان این رونــد را ادامه

 دهند.
وی تصریــح کرد: افرادی که هنوز واکســن 
نزده یا روند واکسیناســیون خود را تکمیل 
نزده اند، درخواســت می شود برای دریافت 
هــای دزهای واکســن به مراکــر مربوطه 
مراجعه کنند، اســتفاده از ماســک و حفظ 
فاصلــه اجتماعی همچنــان باید ادامه یابد 
 تا بتوانیم زودتر به مهار کامل کرونا دســت 

یابیم. 
بر اســاس این گزارش، تاکنون ۶۴ میلیون و 
۵۷۵ هــزار و ۲۵۶ نفــر ُدز اول، ۵۷ میلیون و 
۹۰۳ هــزار و ۲۳۵ نفــر ُدز دوم و ۲۷ میلیون 
و ۶۱۱ هزار و ۶۶ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا 
را تزریــق کرده اند و مجموع واکســن های 
تزریق شــده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۸۹ 
هزار و ۵۵۷ ُدز رسید.همچنین در حال حاضر 
شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۱۱۳ شهرستان در وضعیت 
زرد و ۳۳۵ شهرســتان در وضعیت آبی قرار 

دارند.  

سنجش یک میلیون و ۶۷۰ 
هزار نوآموز تا پایان شهریور

وزیر آموزش و پرورش در حاشــیه مراســم 
افتتاحیه ســنجش ســالمت، گفت: امسال 
یــک میلیــون و ۶۷۰ هــزار نوآموز تا پایان 
شــهریور ماه مورد سنجش قرار می گیرند. 
یوســف نوری درباره اهداف طرح سنجش 
ســالمت نوآموزان، اظهار کــرد: این طرح 
توســط سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
انجام می شود و امسال یک میلیون ۶۷۰ هزار 
نو آموز این سنجش را انجام خواهند داد.وی 
افزود: در این طرح نیم رخ اولیه جسمانی و 
تحصیلی دانش آموزان بدست می آید، آمار 
ســال گذشته تعداد نوآموزان سنجش شده 
بــدو ورود به دبســتان۱۵۰ هزار نفر کمتر 
از امســال بــود. وزیر آمــوزش و پرورش در 
ادامــه اظهــار کرد: هزار و ۲۰۰ پایگاه اولیه، 
۸۰۰ پایــگاه نیمــه تخصصی و حدود ۴۲۰ 
پایگاه ســیار برای اینکار در نظر گرفته شده 
است.نوری خاطر نشان کرد: در این پایگاه ها 
آمادگی تحصیلی ، گفتار درمانی، شــنوایی 
سنجی و بینایی سنجی و همچنین سنجش 
وضعیت جسمانی نوآموزان مستمر و مداوم 

انجام می شود.

کالنتری و    کمبود ۲ هزار 
کشور پاسگاه در 

چند ســالی اســت که بحث کمبود نیروی 
پلیس از زبان رؤسای پلیس شنیده می شود، 
فرماندهان فراجا می گویند درست است که 
کمبــود نیرو داریم اما مجموعه پلیس تمام 
تالشــش را برای جبران کردن این مهم به 
میدان آورده اســت. استفاده از گشت های 
موتــوری و کمک از نگهبانان محله از جمله 
راهکارهایی بوده اســت که پلیس جمهوری 
اســالمی برای جبران کمبود نیرو و به تبع 
آن کمبــود کالنتری و پاســگاه در ایران به 
کار گرفته است.سردار مهدی معصوم بیگی، 
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی 
کل کشــور )فراجا( گفت: برای مشــخص 
شــدن کمبود کالنتری ها و پاســگاه ها باید 
اســتانداردهای مختلــف جهانی را در نظر 
گرفت.وی افزود: یک استاندارد جهانی وجود 
دارد که به ازای هر شهر و دهر دهستان باید 
یک کالنتری و یک پاســگاه داشــته باشیم، 
اگر بخواهیم وضعیت کالنتری های کشور را 
طبق این اســتاندارد تعیین کنیم، ما باید به 
ازای ۵ هزار شهر و دهستان در کشور بیش 
از ۵ هزار کالنتری و پاســگاه داشــته باشیم 
کــه این عدد در حــال حاضر تعداد ۳ هزار 
کالنتری و پاســگاه اســت، یعنی نسبت به 
این استاندارد ۲ هزار پاسگاه و کالنتری کم 
داریم.وی گفت: در جهان استاندارد دیگری 
است که مصوبه برنامه ششم توسعه در ایران 
هم هســت، بر اساس این استاندارد به ازای 
هر هزار نفر باید ۵ نفر مأمور پلیس داشــته 
باشیم، که این عدد در ایران ۲.۷ است، یعنی 
زیر ۳ نفر مأمور به ازای هر هزار نفر.معصوم 
بیگی با اشــاره به استاندارد جهانی دیگری 
کــه معموالً بــه ازای هر هزار نفر ۵ تا ۹ نفر 
پلیس وجود دارد، گفت: نیاز ما به کالنتری ها 
و پاســگاه ها بیش از آنچه اســت که االن در 

کشور وجود دارد.
 

  لزوم سنجش اثربخشی
 طرح ساماندهی معتادان 

متجاهر تهران
 رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از 
زاکانی شهردار تهران خواست که اثر بخشی 
طرح جمع آوری معتادان متجاهر را سنجش 
کنند. زهرا شــمس احســان در ادامه اظهار 
کرد: ســاماندهی وضعیت معتادان متجاهر 
در شهر تهران به گونه ای است که شهرداری 
مسئولیت ساماندهی معتادان دارای زخم باز، 
سالمند و ... را پذیرفته است که پذیرش این 
مسئولیت قابل تقدیر است؛ اما پایدارسازی 
در مســیر بهبود کار دشــواری است و باید 
شــهرداری الگوهای توانمندسازی جامعه 
و فرآیندهــای مانــدگاری درمان را توضیح 
دهد. رئیس کمیته اجتماعی شــورای شهر 
تهــران با بیان این کــه برای افراد باالی ۶۰ 
ســال و زخم باز امکان توانمندسازی شغلی 
و بازگشــت به خانواده به دالیل مختلف از 
جملــه از دســت دادن خانواده و ناتوانی در 
اشتغال دشــوار است، گفت: باید فضاهایی 
جهت ســاماندهی و اســکان این افراد بعد 
از تــرک ایجاد شــود و برنامه هدفمندی با 
 کمک ســایر دســتگاه های مسئول تدوین 
شود. وی افزود: برای سایر افراد بهبود یافته 
نیز باید امکان اشتغال و فرآیند ماندگاری در 
درمان و بازگشت به خانواده و جامعه از همان 
ابتدای دوره درمان آغاز شــود و الزم اســت 
کــه تیم های تخصصــی مددکاری از همان 
ابتدا وارد شــوند تا مورد به مورد مددجویان 
را بررسی و برای هر کدام شان یک نقشه راه 

طراحی کنند.

خبر ویژه

 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه بررسی 
وضعیت نســخه الکترونیک، اظهار داشــت: با وجود 
تالش های صوت گرفته و پیشــرفت قابل مالحظه 
طرح، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشــته و باید به 
ســرعت روند ارتقاء و تکمیل این طرح انجام شــده 
و در آینده نزدیک تمامی نســخ در بســتر ســامانه 
الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.میرهاشم موسوی 
افزود: توجه به نظرات و دیدگاه های مدیران استانی 
برای رفع مشکالت و ارتقاء سامانه نسخه الکترونیک 

بســیار ضروری است و مدیران و کارشناسان حوزه 
فنــاوری اطالعــات باید با مدیران و کارشناســان 
اســتان ها ارتباط مداوم داشــته و در صورت نیاز با 
حضور در اســتان ها یا دعوت از مدیران اســتانی به 
ارزیابی دقیق وضعیت ســامانه نســخه الکترونیک 
بپردازنــد و ایرادات احتمالــی را برطرف کنند.وی 
افــزود: نظارت و بازرســی منظــم از داروخانه های 
طرف قرارداد برای اطمینان از کارکرد مناسب سامانه 
نســخه الکترونیک و توجه ویژه به پایداری و سرعت 

قابل قبول سامانه نیز باید مورد توجه باشد و اختالل 
در سامانه نسخه الکترونیک به هیچ عنوان قابل قبول 
نخواهد بود.موســوی تسهیل در استفاده از سامانه 
نســخه الکترونیک را از دیگر راهبرد های ســازمان 
تأمین اجتماعی برشــمرد و گفت: استفاده پزشکان 
و داروخانه ها از ســامانه نســخه الکترونیک تأمین 
اجتماعی باید با حداکثر سهولت ممکن باشد و در این 
 زمینه می توان از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان

 نیز استفاده کرد.

 نسخه  الکترونیک تأمین  اجتماعی در ایستگاه آخر

یادداشت 

سهم انسان در خشک  شدن دریاچه ارومیه چقدر است؟

مهندس علی حاجی مرادی، مسئول واحد فنی ستاد احیای 
دریاچه ارومیه 

  تغییراتی که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ۲۸ سال اخیر رخ داده منحصر به فرد است، به گونه ای که مطالعات دیرینه شناسی 
که توســط دو محقق ایرانی دانشــگاه میامی بر روی دریاچه ارومیه انجام شــد، حاکی از آن اســت که حتی در زمانی که میزان بارش 
آن ۱۸۰ میلی متر )کمترین میزان بارندگی و خشکسالی( بوده است، این دریاچه خشک نشد و این نشان می دهد اتفاقاتی که در 
این حوضه در سال های اخیر رخ داد، ناشی ازعوامل غیر طبیعی بوده است. از طرفی با توجه به کاهش تراز دریاچه ارومیه و بارش 
در این دریاچه از ســال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲، باید گفت که رفتار کاهشــی تراز این دریاچه کامال مســتقل از میزان بارش ســاالنه حوضه 
آبریز آن بوده است،  تراز ارومیه در سال ۱۳۷۴ به ۱۲۷۸ متر و در سال ۸۴ به ۱۲۷۴ متر رسید و این میزان در سال ۹۴ به ۱۲۷۰ 
متر رسید. بهرحال به اعتقاد محققان وضعیت ۲۰ سال اخیر دریاچه ارومیه منحصر به فرد و مستقل از میزان بارش ها بوده که این 
امر نشــان می دهد ســهم عوامل انســانی در بروز خشکســالی بیشــتر بوده است. به طور کلی در خشک شدن ارومیه عوامل انسانی و 
طبیعی دخیل اســت، ســهم عوامل طبیعی در خشــک شــدن دریاچه ارومیه ۳۱ درصد است که شامل کاهش ۱۸ درصدی بارش و 
افزایش ۱.۵ درجه ای دما در دو دهه اخیر نســبت به دوره بلند مدت اســت و ســهم عوامل انســانی ۶۹ درصد اســت که شامل توسعه 
کشــاورزی و احداث ســدها و افزایش برداشــت از منابع آب زیر زمینی می شــود. بر اساس شاخص تنش آبی )نسبت کل مصارف آب 
بــه منابــع آب تجدیدپذیــر(، مصــرف کمتر از ۲۰ درصد منابع آبی، »مصرف ایمن« و مصرف ۲۰ تا ۴۰ درصد منابع به عنوان مصرف 
»قابل قبول« تعریف می شــود و در صورتی که میزان مصرف بیش از ۴۰ درصد از منابع آبی باشــد، مصرف »بســیار پرخطر« خواهد 
بود. این در حالی اســت که کل پتانســیل آب تجدیدپذیر این حوضه ۷۱۳۶ میلیون متر مکعب و کل مصرف منابع آبی این حوضه 
آبریز ۵۲۸۹ میلیون متر مکعب برآورد شــده اســت. همچنین میزان مصارف آب حوضه آبریز ارومیه برای بخش کشــاورزی ۴۶۹۹ 
میلیون متر مکعب و مصارف شــرب، بهداشــت و صنعت این حوضه ۵۸۸ میلیون متر مکعب عنوان اســت، بر اســاس برآوردها کل 
مصرف منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ســال ۹۳ حدود ۷۴ درصد از کل پتانســیل آب تجدیدپذیر این حوضه بوده اســت. 
همچنین روند توســعه کشــاورزی در ســطح حوزه آبخیز دریاچه ارومیه در بین ســال های ۷۳ تا ۹۹ به گونه ای بوده اســت که غالت 
)گندم و جو(، نباتات علوفه ای )یونجه و ذرت(، حبوبات، دانه های روغنی، چغندرقند، جالیزی )ســبزی و پیاز(، ســیب زمینی و 
باغات از جمله فعالیت های کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه بوده است که بیشترین میزان مصرف آب در بخش نباتات علوفه ای، 
چغنــدر قنــد و باغــات بوده اســت. بنابراین راه حل اصلی بحــران در حوضه آبریز دریاچه ارومیه صرفه جویی ۴۰ درصدی در مصرف 
آب کشاورزی است، صرفه جویی ۴۰ درصدی یعنی حدود ۱۷۰۰ میلیون متر مکعب مصرف آب این بخش کاهش می یابد. درباره 
آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، هم باید گفت که تغییرات افت تراز آب دریاچه ارومیه از ســال ۹۳ تا ۹۹ به همت ســتاد احیای 
این دریاچه و مصوبات دولت کاهش یافت؛ ولی متاســفانه بنا به دالیل متعدد، میزان افت تراز آب این دریاچه از الگوهای ســال ۸۳ 

تبعیت می کند و شاهد افت تراز آب هستیم.

اینفوگرافی 

راه های نجات از 
آفتاب سوختگی 

گرما  در فصل 

  استفاده از كرم های 
ضدآفتاب، نوشیدن آب زیاد، 
كنارگذاشتن لباس های تنگ 

و پوشیدن لباس های بلند و 
نخی از جمله كارهایی است 

كه شما را از آفتاب سوختگی 
نجات می دهد.

منبع: شهرآرا نیوز
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چوب حراج بر آبروی مردی 
کرد که به ما اعتماد 

ویدیویی در شبکه نمایش خانگی منتشر شد 
که خشم بسیاری از خانواده هنر به خصوص 
طرفداران  رضا رویگری را برانگیخت. رضا 
رویگری هنرمند دوست داشتنی و شناخته 
شده  رادیو تلویزیون و سینمای ایران که در 
شرایط بغرنجی به لحاظ بیماری و وضعیت 

زندگی شــخصی روزگار ســپری می کند 
اگرچه با زبان خودش از دوستان و طرفداران 
و  مسئولین تقاضای کمک کرد  اما ما باید 
مراقب باشیم برای چه کسی و با چه شیوه ای 

تصمیم به یاری و همدلی  داریم.
 ویدیو منتشر شده در شبکه های اجتماعی 
نشــان از این دارد که برخی از افراد با نام و 
عناوین مختلف شأن انســانی را نیز لحاظ 
نمی کنند و  با نادانی و کوته فکری در رفتار 

و حتی تصویر برداری  از عمل دور از شأن با 
یک هنرمند صاحب نام و ســابقه  و انتشار 
آن در شبکه   اجتماعی بیشتر به دنبال این 
هستند تا با آبروی هنرمندان را برای شناخته 
شدن خودشان حراج کنند! اگر  به صورت 
رضا رویگری در تصاویر دقت کنید می بینید 
نگرانی و تشویش  در چهره اش فریاد می زند 

اما مستأصل است که چه کند؟ ! 
متاســفانه باید گفت رفتار نادرســت این 

افراد بیش از آنکه کمک حال رضا رویگری 
باشد جایگاه هنری او را نیز زیر سوال میبرد 
اگرچه ویدیو منتشر شده با اعتراض بسیار 
در شبکه های  اجتماعی مواجه شده است 
و افراد متفاوت از بخش های مختلف جامعه 
. هنرمنــدان و ... این رفتار بــی اصالت را 
برنتافتند اما باید گفت کــه نزدیکان رضا 
رویگری هم  در این باره مســئول هستند 
و نباید اجــازه چنیــن کاری را بــه افراد 

سواستفاده گر بدهند.
مگر چه ســود هنگفتی در این رفتار وجود 
دارد که ما چوب حراج به آبروی مردی بزنیم 
که کارنامه ی درخشانش در دنیای سینما و 
حتی موسیقی بخشی از تاریخچه هنر این 

مرز و بوم است؟
فراموش نکنیــم او به ما اعتمــاد می کند 
و اجــازه می دهد به حریــم خصوصی اش 

نزدیک شویم! 

 تنگ چهل چای ؛ 
نگین سبز مینودشت

تنگ چهل چای که به بهشت نیز معروف است، 
در مجاورت شــهر مینودشت در استان گلستان 
قراردارد. پدیده های طبیعی چهل چای با جنگل 
های انبوه که در دامنه کوه و بستر دره وجود دارد، 
جریان رودخانه و همچنین چشمه های دائمی و 
فصلی فراوان مناظر زیبا از جلوه های آفرینش را 

در پیش روی مشتاقان طبیعت قرار داده است.
در جنوب شــرقی مینو دشــت جنگل و تنگی 
خودنمایی می کند که گذشــته از درختان سر 
به فلک کشــیده و مراتع سرسبز، رودخانه چهل 
چای و چشمه های متعدد فصلی و دائمی چشم 
هر بیننده ای را به خود جلب می کند. جنگل  های 
انبوه در دامنه کوه و جریان رودخانه  ها و چشمه 
 های دائمی و فصلی، مناظر زیبایی را در مساحتی 
حدود ۵۹ هکتار به وجود آورده و صدای جریان 
آب آرامش دهنده روح و روان هر گردشگری است. 
پوشش گیاهی پارک جنگلی چهل چای بر اساس 
تقسیم بندی جنگلهای ایران در ناحیه جنگلهای 
پهن برگ خزری در دامنه شمالی رشته کوههای 
البرز واقع شده و شامل انواع درختان، درختچه  ها 
و گیاهان علفی و بوته ای کف جنگل می باشد. این 
منطقه از نظر وضعیت توپوگرافی تپه ماهوری بوده 
و وضعیت اقلیمی آن گرم و مرطوب است. وجود 
شالیزارهای سرسبز و زیبا با بوی معطر برنج محلی 
و مشهور دم سیاه مینودشت در ورودی این پارک 
جنگلی، عبور رودخانه ای پر آب از مرکز آن، وجود 
چشمه های متعدد با آبی خنک و گوارا، وجود بوته 
های تمشک در دو طرف جاده و ال به الی درختان 
سبز و سربه فلک کشیده تنها بخشی از طبیعت 
زیبای پارک جنگلی تنگه چهل چای مینودشت 
است. با توجه به موقعیت جغرافیایی مینودشت و 
مواهب الهی آن و برخــورداری از مناظر و جاذبه 
های زیبای طبیعی، تاریخی و قرار گرفتن این شهر 
در محدوده مرکزی و میانی مسیر تهران-مشهد 
هم از لحاظ مسافت و هم از جنبه آب و هوایی و 
همین طور دسترسی آسان، وجود جاده آسفالت 
و محوطه سازی انجام شده موقعیت مناسبی برای 

گردشگری دارد.
امکانات

نمازخانه، سرویس های بهداشــتی و فروشگاه 
های مواد غذایی و رستوران های سنتی موقعیت 
مناســبی برای تفرج و تفریح مســافران فراهم 

کرده است.
موقعیت مکانی

تنگ چهل چای در فاصله هفت کیلومتری جنوب 
شرقی شهر مینودشــت واقع شده و نزدیکترین 
روســتا به این منطقه روســتای کلوکند است. 
مینودشت خود در کنار محور بین المللی شمال-

مشهد قرار دارد.
جاذبه های گردشگری  نزدیک

آق چشمه مینودشت: باالتر از تنگ چهل چای دو 
چشمه کنار هم بنام »آق چشمه« با آبدهی دائمی، 
مناظر بدیع و زیبا موجب سفر خانواده های متعدد 

و گردشگران به این منطقه می شود.
ماهی پران: باالتر از آق چشمه، رودخانه خود را به 
کوه چسبانیده و در فاصله ای صد متر آب از داخل 
مجموعه ای سنگی عبور می کند، که دور نمای 
آن به آبشارهای زیبایی می ماند. زیباترین وجه آن 
تالش ماهیهای کوچک است که سعی می کنند 
خود را با پرتاب کردن به باال برسانند که این امر 

باعث شده تا آنجا را»ماهی پران« بنامند.
جاهای دیدنی مینودشت

پارک ملی گلســتان از بکر ترین جاهای دیدنی 
مینودشت است که نامی آشــنا در بین ایرانیان 
دارد و در سال ۱۳۵۴ به عنوان اولین پارک ملی 
ایران ثبت شــد. این منطقه ی حفاظت شده در 
استان گلستان و در نزدیکی شهر مینو دشت واقع 
شده است. گونه های گیاهی و جانوری بسیاری 
مانند پلنگ، خرس قهوه ای، گرگ، شوکا، گراز و 
… در این جنگل وجود دارند. همچنین آبشار ها 
و کوه ها و رودخانه هایی مانند مادرسو، زاو، قرتو و 
…، که در آن وجود دارند باعث جذب گردشگران 

بسیاری می شود.
شهر تاریخی دشت حلقه مینودشت

شهر دشت حلقه )دشــت قلعه( مربوط به دوره 
اشکانیان-دوره ساسانیان است و در شهرستان 
مینو دشت، روستای دشت حلقه واقع شده و این 
اثر در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۳ به  عنوان یکی از آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده است و از جاهای دیدنی 
مینودشت می باشد. شهر به صورت هشت ضلعی 
نامنظم بنا شده اســت. دو حصار بزرگ داخلی و 
خارجی که به ترتیب ۴ متــر و ۶/۷۵ متر ارتفاع 

دارد، شهر را محصور کرده است.

گردشگری

 سرقت از بانک با پیژامه
 و لباس راحتی!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

 خدا را کرور کرور شــکر که سارقان صندوق 
امانات بانک ملی حوالی دانشــگاه دســتگیر 
شدند و ملت مطمئن شدند شبا که ما به همراه 
مســئولین، نگاهبانان، حراســت، ماموران 
حفاظــت فیزیکی، اپراتورهای دوربین های 
مداربسته بانک ها و ... می خوابیم آقا پلیسه 

واقعاً بیداره! 
یعنی خدا خیرشان بدهد قبل از اینکه سارقان 
فرصت کنند لفاف و پوشــش طالجات را باز 
کنند و از شنیدن صدای جیرینگ جیرینگ 
ســکه ها لذت ببرند، دســتبند پلیس را روی 

دست شان احساس کردند. 
امــا از نــکات قابل توجه این ســرقت اینکه 
مســئوالن بانک ۴ روز بعد متوجه شدند که 
صندوق امانات بانک  مورد سرقت واقع شده 
اســت و جالب تر اینکه سارقان برای سرقت 

۱۴ ساعت در بانک حضور داشتند! 
یعنی شما شــک نکنید این بزرگواران برای 
اینکه راحت باشند عالوه بر یک دیلم خوش 
دست حتماً زیرپوش و پیژامه هم با خودشان 
برده بودند! مگر می شود ایرانی جماعت برای 
اتراق ۱۴ ســاعته زیر پــوش و لباس راحتی 
تــدارک نبینــد؟! آن هم جایــی که دوربین 

مداربسته و مزاحم ندارد؟!   
بــاور کنید در شــخمی - تخیلی ترین فیلم 
های پلیســی هم نمی بینیم که سارقان یک 
بانک، ۱۴ ساعت در بانک حضور داشته باشند 
و همیشه جدال بر سر لحظه هاست... به خاطر 
همین قبل از عملیات ســاعت شــان را با هم 
تنظیم می کنند و حین ســرقت هم حواس 
شــان به ثانیه ها اســت. ولی در این ســرقت 
سورئال دوستان ظاهراً برای رو کم کنی و به 

جا گذاشتن رکورد جدال داشته اند!
با این حال مدیران ارشد بانک اذعان داشته اند 
که الحمد اهلل بانک سیســتم ایمنی پیشرفته 
ای داشته است! یعنی شانس آوردیم سیستم 
پیشرفته بود که از ۱۶۸ صندوق ۱۶۷ صندوق 
را بــا دیلــم تخریب و خالــی کردند و رئیس 
بانک نگفت دزد هر کس بوده آشــنا بوده که 

با سیستم پیشرفته مشکلی نداشت! 
هر چند شــاید ســواالت فراوانی در زمینه 
ابعاد و نحوه این ســرقت مطرح باشد و مردم 
مشتاق باشند که از جزئیات این سرقت مطلع 
شــوند ولی یک ســوال کلیدی ذهن بنده و 
کارشناسان تغذیه را درگیر کرده و اینکه آیا 
دوســتان و بزرگواران سارق در طول این ۱۴ 

ساعت احساس گرسنگی نکردند؟! 
نــه شــوخی نمی کنم! باالخره ۱۴ ســاعت 
زمان کمی نیســت. حاال با خودشان چاشت 
بــرده بودنــد یا از همان جا داخل بانک با کد 
اشــتراک رئیس شــعبه پیتزایی چلوکبابی 
چیزی ســفارش داده بودند، بر ما پوشــیده 
اســت! از قدیم هم که گفته اند آدم گرســنه 
دین و ایمان ندارد چه برسد به وجدان و سایر 

مولفه های اخالقی!
تا نظر اعضای هیات مدیره بانک چه باشد؟!

احتمالانتقالآبلهمیمونیازهواتنهادرشرایطخاص
 رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت،   با بیان 
اینکه تاکنون هیچ مورد محتمل یا قطعی ابتال به آبله میمونی درکشور گزارش 
نشده است، درباره اخباری مبنی بر انتقال هوابرد این ویروس تاکید کرد: انتقال 
هوابرد ویروس این بیماری تنها در شــرایط خاص ممکن اســت و این راهِ معموِل 

انتقال بیماری شناخته نمی شود.
دکتر بهزاد امیری درباره انتقال هوازی ویروس آبله میمونی، گفت: این بیماری از 
طریق هوابرد انتقال داده نمی شود، اما احتمال انتقال به شکل دراپلت یا قطرات 
تنفسی وجود دارد. البته به عنوان مثال در مورد یک بیمار که در بیمارستان بستری 
است و قرار است اقداماتی مانند اینتوبه )لوله گذاری داخل نای(، احیای قلبی و 
ریوی بگیرد و یا اقدامی برایش انجام شود که منجر به تولید آئروسل)افشانه( شود، 

امکان انتقال هوابرد وجود دارد اما این راهِ معموِل انتقال بیماری شناخته نمی شود.
او تاکیــد کــرد: انتقال ویروس از طریق دراپلت یا قطرات تنفســی حداکثر تا دو 
متر امکان پذیر است، اما انتقال هوابرد یعنی خیلی سریع تر ویروس منتقل شود 
که در واقع شاید افراد ساکن در یک اتاق بتوانند مبتال شوند. البته در مورد آبله 
میمونی عنوان می شود که امکان انتقال هوابرد چندان مطرح نیست، مگر اینکه 
در یک مکان درمانی اقداماتی شــکل گیرد که منجر به تولید افشــانه شود که در 

این صورت امکان انتقال هوابرد به وجود می آید.
امیری درباره تاثیر استفاده از ماسک در جلوگیری از انتقال ویروس آبله میمونی 

از طریق تنفسی،   تصریح کرد: استفاده از ماسک هم می تواند موثر باشد.
وی همچنین گفت: انتقال این بیماری از طریق روابط جنسی نیست، بلکه علت 

انتقال آن تماس نزدیِک پوستی در زمان رابطه است. در کشورهای اروپایی دسته ای 
از مبتالیان شناسایی شده در بین گروه همجنس گرایان بودند.

وی درخصوص روند پایش مرزها در جهت شناســایی موارد مشــکوک ورودی 
بیمــاری به کشــور، اظهار کرد: اکنون مســافران تمامی مبــادی مرزی بویژه از 
کشــورهایی کــه تاکنــون مورد مثبت بیماری آبله میمونــی را گزارش کرده اند 
مورد بررســی قرار می دهیم و اگر عالئمی مشــکوک به بیماری داشته باشند فرد 
قرنطینه می شــود و تا زمانی که پاســخ آزمایشــش نرسد در قرنطینه می ماند تا 

اقدامات کنترلی انجام شود.
او تاکیــد کــرد: تاکنــون هیچگونه مورد محتمل یا قطعــی ابتال به آبله میمونی 

درکشور گزارش نشده است.

دریچه علم

کامو« منتشر شد ترجمه »مرگ 
 

کتــاب »مــرگ کامو« نوشــته جووانّی کاتللی 
به تازگی با ترجمه ابوالفضل اهلل دادی توسط نشر 
نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
یکــی از عناویــن مجموعــه »کتابخانه یادها و 

خاطره ها« است که این ناشر منتشر می کند.
آلبر کامو نویســنده مشــهور فرانسوی و مولف 
رمــان »بیگانــه« روز چهــارم ژانویه ۱۹۶۰ در 
حالی که همراه ناشر آثارش میشل گالیمار و آن 
و ژنین دختر و همســر گالیمار در راه بازگشــت 
به پاریس بود، در ســانحه اتومبیل درگذشــت. 
عده ای این مرگ را مشــکوک و عده ای دیگر آن 
را نتیجه تصادف و اتفاق می دانستند. اما جووانّی 
کاتللی نویســنده کتاب پیش رو با ارائه اســناد و 
مدارکی، فرضیه به قتل رســیدن و کشته شــدن 
کامو را مطرح می کند. به قول او؛ »اکنون نشانه ای 
از درون جریان تاریِک زمان ســر برآورده اســت. 
سرنخی دقیق از این که کسی پایان زندگی آلبر 

کامو را رقم زده است.«
کاتلّلــی کــه ســال ها روی این مســاله تحقیق 
و پژوهــش کــرده، در کتاب خود به این مســاله 
پرداخته که چرا ســران شوروی با جدیت در پی 
حــذف کامو بوده اند.جووانّی کاتللی نویســنده 
این اثر، متخصص اروپای شــرقی، رمان نویس و 
اســتاد دانشگاه است. او نتیجه تحقیقات خود را 

در این کتاب منتشر کرد.
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عکس روز 

روایت »سونوگرافی« از تمایل به پسرزایی
مســتند »ســونوگرافی« به کارگردانی هایده 
مرادی به یک معضل جدی و بحران اجتماعی در 

مناطقی خاص از کشور اشاره دارد.
هایده مــرادی کارگردان مســتند نیمه بلند 
»ســونوگرافی« از تولیدات مرکز گســترش 
سینمای مستند، تجربی و پویانمایی درباره این 
مستند که در مرحله پس تولید قرار دارد، گفت: 
به طور طبیعی در دنیا به نسبت ۱۰۰ دختر متولد 
شده، ۱۰۵ پسر به دنیا می آید. ۲ درصد از پنج 
پسر اضافی به دلیل جنس ضعیف نوزاد پسر، تا 
سه ماهگی از دنیا می روند و سه درصد باقی مانده 
به دلیل مسائل دیگر همچون، اتفاقات نوجوانی، 
شرکت در جنگ و ... در ۲۰ تا ۲۵ سالگی از دنیا 
می روند تا اینکه نسبت نوزادان دختر و پسر با 
یکدیگر برابر شوند.وی ادامه داد: متاسفانه در یک 
دهه گذشته آمار طبیعی نوزاد در دنیا از نسبت 
۱۰۰ دختر به ۱۰۵ پسر تغییر کرده و به نسبت 
۱۰۰ دختر به ۱۱۲ پسر تبدیل شده است. این 
مساله در خاورمیانه و کشور های درحال توسعه 
افزایش یافته و کشور هایی مثل هند و چین در 
بحران کمبود دختر به سر می برند، تا جایی که 
چین به وارد کننده دختر تبدیل شــده است. 
مساله پسرزایی در ایران افزایش یافته و متولدان 
پسر در اســتان اردبیل به نسبت ۱۰۰ دختر به 
۱۰۹ پسر تبدیل شده که سه درصد آن اضافه 
است. در سال های آینده به نسبت میلیونی تبدیل 

خواهد شــد که دلیل این امر موضوع مستند 
»ســونوگرافی« اســت.کارگردان »جاده های 
برقی« در توضیح این مساله که چرا سونوگرافی 
باعث افزایش تعداد نوزادان پسر شده است، بیان 
کرد: خانواده هایی که به دنیا آمدن فرزند پسر 
برای شان بسیار مهم است، وقتی در سه ماهگی 
یا ۲ ماهگی متوجه جنسیت جنین دختر خود 
می شوند، به راحتی به سمت سقط می روند یا 
از طریق رژیم غذایی، تزریق آمپول یا کاشــت 
تخمک به پسر شدن فرزندشان کمک می کنند. 

این مســتند موضوع محور به تعیین جنسیتی 
اشاره می کند که به دست بشر افتاده و عامل نابود 
شدن موازنه جنس جنین در جهان است. به گفته 
مرادی، آمار پسرزایی در استان های آذربایجان، 
کردستان و زابل بیشــتر شده است و به همین 
دلیل »سونوگرافی« در اســتان اردبیل تولید 
شده است. این فیلمساز درباره علت ساخت این 
مستند عنوان کرد: ابتدا در استان اردبیل و در 
میان نزدیکانم به موارد مشابه برخورد داشتم که 
مثال فالنی، چون فرزندش دختر بوده است، آن را 

پیش از تولد سقط کرده یا در مستند قبلی ام که 
به ازدواج نکردن دختران می پرداخت در گفتگو 
با یکی از سوژه هایم که دکتر زنان و زایمان بود به 
این مساله اشاره کردیم. یکی از علت های ازدواج 
نکردن این دکتر شرط خواستگارش برای پسر 
بودن فرزندشان بوده اســت، یعنی مرد از زن 
خواسته بود باتوجه به علمی که دارد به پسر شدن 
فرزند اول شان کمک کند. آنجا بود که این مساله 
برای من جدی شــد و به فکر ساختن مستند 
»سونوگرافی« افتادم و در ادامه متوجه شدم که 

آمار تولد فرزندان در اردبیل به هم خورده است.
مرادی در پاسخ به این پرسش که چه مادرانی 
به این اقدام دست می زنند و فرزند دخترشان را 
سقط می کنند، گفت: ۲ دسته از زن ها به این امر 
دست می زنند. دسته اول زنان تحصیل کرده ای 
که در ســن باال ازدواج می کننــد و فرصت 
بچه دار شــدن ندارند، پس ترجیح می دهند 
تنها فرزندشان پسر باشــد و دسته دوم قشر 
ضعیف هستند، در خانواده های ضعیف معموال 
زن ها سرخورده نگه داشته می شوند و از حقوق 
ابتدایی محروم هســتند، این دســته از زنان 
نمی خواهند فرزندشان دختر بوده و تجربه های 
مشابه با آن ها را داشته باشد. البته در مرحله 
سقط، زنان بیشتر از مردان دوِدل می شوند، اما 

مردان بر آن ها فشار می آورند.
کارگردان مســتند »قارلی دامالر« در پایان 
تصریح کرد: امیدوارم مستند »سونوگرافی« 
پــس از پخش تاثیرگــذار باشــد و از بحران 
پیش رو جلوگیری کند. این مســتند مانند 
مســاله ای اســت که روی آن پرده کشیده 
باشــیم و فیلم می خواهد بدون پرده، مساله 
را بــرای ما باز کنــد. حداقــل کاری که این 
مســتند انجام خواهد داد این است کسانی 
که فرزنــد پســر می خواهند بــرای آینده 
 فرزندشــان و نبود همســر بــرای او نگران

 می شوند.

پرده نقره ای 

طنز

كتابکده


