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نظارت کنند
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 میدل ایست آی: معامله بایدن با ریاض در های دیپلماسی 
با ایران را خواهد بست

 بایدن 
و معادالت منطقه ای

   به نقل از میدل ایســت آی، همزمان با برنامه ریزی »جو بایدن« رئیس جمهور امریکا برای ســفر 
« توسط »استیون کوک« و »مارتین ایندیک«  به جده در هفته های آتی مقاله ای در نشریه »فارین افرز
نوشــته شــده که رابطه جدید ایاالت متحده و عربســتان ســعودی را تحت یک »معامله اســتراتژیک« 
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اقتصاد

خبر روز

 تشکیل وزارت بازرگانی؛
ضرورت یا تهدید؟

   کیومرث فتح اهلل کرمانشاهی، معاون 
کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران

سال 1386 دولت دهم در مصوبه ای 
به مجلس شورای اسالمی خواستار 
ادغــام وزارت بازرگانــی با وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت شــد که 
درنهایــت در ســال 13۹۰ ادغام انجــام و همه اختیارات 
تجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر شد. حال 
با گذشت 1۲ سال و در راستای تسهیل تجارت و نظارت 
بــر بازار، طــرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مطرح شده است و باید منتظر ماند و دید 
آیا مجلس شورای اسالمی این طرح را تصویب می کند یا 
خیر؟  مطرح کردن تشــکیل وزارت بازرگانی این روزها 
در البــه الی اتفاقات اقتصــادی تنها پاک کردن صورت 
مســئله است. مشــکل در تشکیل وزارتخانه نیست، بلکه 
در ناهماهنگی میان وزارتخانه هاســت. اگر احیای وزارت 
بازرگانــی الزم بــود، چرا ســال 13۹۰ منحل و در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ادغام شــد؟ درســت نیست همه 
مشکالت امروز را به نبود وزارت بازرگانی منتسب کنیم.

ما طرح انتزاع را داشــتیم که طبق آن یکســری وظایف از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به جهاد کشاورزی 
منتقل شــد، اما می بینیم بخشــی از مشکالت مربوط به 
حوزه بازار به وزارت جهاد کشــاورزی مرتبط می شــود. 
ما مشــکالت تولیدی نظیر بحث تأمین و توزیع، واردات 
و صــادرات داریــم و با تشــکیل وزارت بازرگانی همه این 

مشکالت حل نمی شود.
 اگــر وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت صنعت و معدن 
خوب حمایت می شدند و مدیران توانمند برایشان منصوب 
می شدند، دیگر به احیای این وزارتخانه نیاز نبود. در حال 
حاضر نیز اگر این وزارتخانه تشــکیل شــود، دو سال زمان 
می برد تا مســئولیت ها تفویض شود. عالوه بر این، هزینه 
جداگانه ای آن هم در شــرایط اقتصادی کنونی به دولت 
تحمیل می شــود. در شــرایط فعلی از دست دادن دو سال 

زمان اصاًل توجیه منطقی ندارد.
 وزارت بازرگانی از قبل وظایفش مشخص بود. اگر اعتقادی 
به تشــکیل آن داشــتند سال ها پیش نباید دست به ادغام 
می زدنــد. ســال ۹۰ کلی هزینه و زمــان برای ادغام این 
وزارتخانه صرف شــد اما نتیجه چه شــد؟ در شرایط فعلی 
برگشتن به عقب اصاًل توجیهی ندارد و دیگر فرصت آزمون 
و خطا نیست. باید تشکل ها توانمند شوند و مسئولیت ها به 
آن ها سپرده شود. موضوع نظارت با دستگاه های نظارتی 
اســت و در حــال حاضر به انــدازه کافی در قالب تعزیرات 
ستادها و قرارگاه های مختلفی تشکیل شده است. موضوع 
سیاســتگذاری برای تجارت نیز به وسیله وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پیگیری می شــود که مســئولیت تنظیم 
روابط تجاری را زیرمجموعه آن، یعنی ســازمان توســعه 
تجارت برعهده دارد.  قرار بر کوچک سازی و چابک سازی 
دولت است و در حال حاضر اگر بخواهند وزارتخانه ای به 
نام وزارت بازرگانی تشکیل دهند، باید ساختمان های آن 
را پس بگیرند، برای آن ساختمان ایجاد کنند یا افرادی که 
بازخرید شده اند را دوباره استخدام کنند که جز اتالف وقت 
نتیجه دیگری ندارد.  مســئوالن فعلی اگر دغدغه تجارت 
و تنظیم بازار دارند، تعرفه ها را به نحوی تنظیم کنند که 
تولید داخل لطمه نبیند، همچنین احیای روابط دوجانبه 
با همســایگان برای جذب ســرمایه گذاری های مشترک 
از ضرورت های امروز است که همه این موارد در قالب دو 
وزارتخانه فعلی قابل محقق شدن است و تضمینی نیست 

با ایجاد یک وزارتخانه جدید بازار کنترل شود.

یادداشت

صدور دستور پیگیری مطالبات قانونی 
 زلزله زدگان هرمزگان 

از سوی رییس قوه قضاییه
پیرو تماس و پیگیری رئیس قوه قضاییه، مجتبی قهرمانی رئیس 
کل دادگســتری اســتان هرمزگان به همراه هیئتی از مسئوالن 
قضایی این اســتان از مناطق زلزله زده غرب هرمزگان بازدید به 
عمل آورد. در پی وقوع زمین لرزه در برخی نقاط استان هرمزگان، 
رئیس دستگاه قضا طی تماسی با رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان بر همکاری و مســاعدت با ســایر دستگاه ها در راستای 
بسیج امکانات و تأمین امنیت و کمک به رفع گرفتاری و کاهش 
مشــکالت حادثــه  دیدگان تاکید کرد. پیــرو تماس و پیگیری 
رئیــس قــوه قضاییه، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگســتری 
استان هرمزگان به همراه هیئتی از مسئوالن قضایی این استان 
از مناطــق زلزلــه زده غرب هرمزگان بازدید به عمل آورد. رئیس 
کل دادگستری استان هرمزگان در همین ارتباط گفت: بالفاصله 
پس از وقوع زلزله، با پیگیری حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای رئیس دستگاه قضا، یک تیم ویژه از مسئوالن قضایی استان 
هرمزگان شــامل رئیس کل دادگســتری استان، دادستان مرکز 
استان و سایر مقامات قضایی، در روستاهای سایه خوش و کنخ از 
توابع شهرستان بندرلنگه که محل کانونی زلزله هستند، حاضر 
شدند. قهرمانی افزود: رئیس قوه قضاییه همچنین دستورات الزم 
را جهت پیگیری مطالبات قانونی زلزله زدگان و همچنین نظارت 
بر توزیع عادالنه امکانات و خدمات میان حادثه دیدگان صادر کرد.

 فرمان ویدئوکنفرانسی رئیسی 
برای افتتاح یک کارخانه

یک واحد تولیدی در شهرک بزرگ صنعتی شیراز از طریق 
ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

رئیس ســازمان صمت استان فارس در خصوص این طرح 
صنعتی با اشــاره به اینکه این واحد صنعتی محصوالتی را 
تولید می کند که در صنایع شیمیایی و سایر صنایع دیگر 
کاربــرد دارد، گفت: با بهره برداری این واحد تولیدی ایجاد 
اشــتغال مناســب، زمینه توسعه اقتصادی و ارتقا صادرات 

غیرنفتی را در فارس فراهم خواهد کرد.
حمید رضا ایزدی ایجاد فرصت های شغلی و ارتقای کیفیت 
تولید را مهم خواند و افزود: این واحد تولیدی در زمینی به 
مساحت ۲3 هزار و ۲88 متر مربع با سرمایه گذاری دو هزار 
۷3۲ میلیارد ریال افتتاح شد. وی با بیان اینکه بهره برداری 
از این واحد تولیدی منجر به ایجاد اشــتغال مستقیم برای 
1۲۰ نفر شــد، افزود: حمایت از توســعه واحدهای تولیدی 
موفق در اســتان و حل مشــکالت تولید استان با جدیت در 
دستور کار است که در این خصوص یکی از اولویت هایی که 
در سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« برای استان 
فارس در نظر گرفته شده و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
نیز بر اجرایی شدن آن اهتمام ویژه ای دارد، به بهره برداری 
رساندن صنایع بزرگ و دانش بنیان در راستای تحقق شعار 

سال ابالغی مقام معظم رهبری است.

کرد:اخبار كوتاه کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان  عضو 

ایران حلقه اتصال تبادالت تجاری کشورهای ساحلی خزر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ایران  به دلیل 
موقعیت استراتژیک نقش تعیین کننده ای در توسعه و 
تقویت تعامالت در روابط بین پنج کشور ساحلی دریای 
خــزر دارد و مــی تواند حلقه اتصال تبادالت تجاری این 
کشــورها باشد. اصغر سلیمی در مورد نشست اجالس 
سران کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: ایران یکی از 
مهم ترین قطب های ساحلی  دریای خزر است که نقش 
تعیین کننده ای در این منطقه دارد و در این اجالس هم با 
حضور آیت اهلل رییسی در عالی ترین سطح حضور داشت.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس  با اشــاره به حضور  
کشــورهای شرکت کننده از جمله روسیه، آذربایجان، 
قزاقســتان و ترکمنســتان در این اجالس گفت: ایران 
به دلیل موقعیت اســتراتژیک نقش تعیین کننده ای در 
توسعه و تقویت تعامالت و روابط بین پنج کشور ساحلی 
دریای خزر دارد و می تواند حلقه اتصال تبادالت تجاری 
این کشورها باشد. نماینده مردم سمیرم با اشاره به بیانیه 
پایانی ششــمین اجالس ســران کشورهای خزرگفت: 
کشــورهای شرکت کننده در این اجالس توافق کردند 
که از منابع منطقه برای اهداف صلح آمیز استفاده کنند. 
جمهوری اســالمی ایران هم به عنوان یکی از مهترین 

قدرت های منطقه در تالش اســت تا با اســتفاده از تمام 
ظرفیت خود  برای صلح و ثبات منطقه  استفاده کند.

ســلیمی با بیان اینکه ایران توانسته در دولت سیزدهم 
گام هــای بزرگــی را در جهت تقویــت همکاری های 
اقتصادی و سیاســی با کشــورهای حوزه آسیای میانه 
بردارد، بیان داشــت: دستگاه دیپلماسی درصدد است 
تا  با ارائه راهکارهای مناســب تضمین امنیت پایدار در 
منطقه را فراهم کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

با اشاره به سوآپ گازی ایران و ترکمنستان تصریح کرد: 
فایده این قرارداد برای کشور این است که ضمن انتقال 
گاز از ترکمنستان به آذربایجان، بخشی از گاز مصرفی 
موردنیاز ۵ استان شمالی کشور خراسان رضوی، شمالی و 
جنوبی، گلستان و سمنان را به عنوان حق انتقال برداشت 
خواهد کرد که این موضوع به پایداری شــبکه گاز ایران 
نیــز کمک می کند وعالوه بر مزایای اقتصادی، موجب 
هم سویی و وابستگی متقابل سیاسی کشورهای طرف 

قرارداد می شــود. سلیمی تسهیلگری در حوزه ترانزیت 
را  مهم ترین مولفه توسعه اقتصادی و تقویت مناسبات 
بازرگانی عنوان کرد و گفت:ایران در بین 1۵ کشور واقع 
شده است و حلقه اتصال آسیا و اروپا از  طریق روسیه و  
ترکیه  و حلقه اتصال کشورهای آسیای میانه با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس است این موقعیت استراتژیک ایران 
فرصت بی نظیری برای محوریت کشورمان در ترانزیت 
جهانی خلق کرده است که باید به این موضوع توجه شود.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به بازارهای 
پرجمعیت شرق ایران از جمله هند و پاکستان،تصریح 
کرد: ارتباط با کشــورهای مذکور از طریق دریای عمان 
فرصت خوبی برای تعامالت اقتصادی و تجاری است که 
دولت باید تقویت مبادالت اقتصادی در حوزه شــرق را 
در اولویت خود قرار دهد. نماینده مردم ســمیرم با بیان 
اینکه دولت ســیزدهم در  تعامالت اقتصادی به خوبی 
عمل کرده اســت و کارنامه قابل قبولی دارد گفت: برای 
تقویت مبادالت اقتصادی نیاز است که دولت رایزن های 
اقتصادی و بازرگانی در بقیه کشــورها اســتخدام کند و 
زمینه را برای تسهیل تجارت فراهم آورد به نظر می رسد 

در این حوزه نیاز به اقدامات جدی وجود دارد.

رییس جمهور در روز ملی صنعت و معدن:

 تصمیمات خلق الساعه 
 به ضرر حمایت از تولید 

و صنعت است
     رییس جمهور گفت: پرهیز از تصمیمات 
خلق الساعه ضرورت مهم حمایت از تولید 

  || صفحه  صفحه 22  و صنعت است...

مدیریت آموزش و پرورش منطقه13 شهر تهران

مدیریــت آمــوزش و پــرورش منطقــه13 شــهر تهــران درنظــر دارد ، فضــای مــازاد بــر نیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل از 
طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به آدرس  https://eproc.setadiran.اجاره دهد.

1- ســاختمان مدرســه یــاران خمینــی واقــع درتهــران نــو خیابــان ســعدی بیــن فلکــه اطاعــات و بــال حبشــی  
پ 133 بــا مســاحت زیرنبــا470 مترمربــع  بــه شــماره مزایــده  5001000248000008  را  بــا قیمــت کارشناســی 

دادگســتری ماهیانــه بــه مبلــغ 275/000/000 ریــال بــه مــدت یکســال بــه اجــاره واگــذار نمایــد .                    
2-متقاضیــان ، از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ، حداکثــر بــه مــدت  6 روز نســبت بــه تهیــه اســناد و مــدارک مزایــده  و 15روز کاری ، جهــت  
https://eproc.setadiran.ir مراجعــه  آدرس   بــه  الکترونیکــی دولــت  تــدارکات  بــه ســامانه  مــدارک و اســناد مزایــده   بارگــذاری 
نمــوده وپیشــنهاد خــود را بــه صــورت بــار گــذاری فایــل ، اعــام  و بابــت شــرکت در مزایــده مبلــغ 165/000/000ریــال بــــه شــماره 
حســـاب4074030107865503 تمرکزوجــوه ســپرده)بودجه عمومــی( و یــا شــماره شــبا880100004074030107865503IR بــه 
شناســه واریــزی964127574100000000000000000013 بــه شــکل ســاتنا واریــز نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت ، متقاضیانــی کــه نســبت 

ــد، قــادر بــه شــرکت در مزایــده نخواهنــد شــد . ــه اســناد و مــدارک مزایــده طــی 6روز تعییــن شــده اقــدام ننماین بــه تهی
3- داشتن مجوز الزم از سازمانها و مراکز ذیربط جهت بهره برداری و شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4- تمامی اسناد و شرایط مزایده در سامانه مذکور بار گذاری شده است.
5- شــرکت کننــدگان ، بایــد تمامــی اســناد و مــدارک مــود نیــاز را طبــق شــرایط مزایــده بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت بارگــذاری  نماینــد.
6- شــرکت کننــدگان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر  و بازدیــد از ســاختمان مــورد نظــر ، بــا شــماره تلفــن 77430008 تمــاس 

حاصــل نماینــد.
شناسه اکهی1344411

میم الف 1378
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سیاست 2
برجام

اسرای جنگی روس در صف 
مبادله اسرا در اوكراین/ 
سازمان اطالعات ارتش 

جشن بیست و پنجمین اوكراین
سالگرد بازگشت هنگ 
كنگ به حاكمیت چین 
همزمان با سفر َ"شی جن 
پنگ" رییس جمهوری 
چین به این منطقه/ رویترز

گزارش تصویری

میدل ایست آی: معامله بایدن با ریاض در های دیپلماسی با ایران را خواهد بست

بایدن و معادالت منطقه ای
به نقل از میدل ایســت آی، همزمان با برنامه 
ریزی »جو بایدن« رئیس جمهور امریکا برای 
ســفر به جده در هفته هــای آتی مقاله ای در 
نشریه »فارین افرز« توسط »استیون کوک« و 
»مارتین ایندیک« نوشته شده که رابطه جدید 
ایاالت متحده و عربستان سعودی را تحت یک 

»معامله استراتژیک« مطرح کرد.
نویسندگان مقاله استدالل می کنند که بایدن 
می توانــد از تنظیــم مجدد روابط با محمد بن 
سلمان ولیعهد سعودی برای کاهش قیمت غذا 
و گاز در ایاالت متحده با استفاده از ظرفیت مازاد 
عربستان ســعودی برای آرام کردن آشفتگی 

فعلی در بازار انرژی استفاده کند.
چنیــن وضعیتی به نوبه خــود باعث افزایش 
حمایت از دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای 
آینده خواهد شد. اما مهم تر از آن آنان معتقدند 
که »در هسته هر گونه نزدیکی باید نیاز مشترک 

برای مقابله با ایران قرار داشته باشد«.
یــن اردوگاه متشــکل از متفکران برجســته 
سیاســت خارجی آمریکا و امور خاورمیانه به 
درگیری همیشگی بین ایران و همسایگان عرب 
آن کشــور معتقد هستند. استدالل های ارائه 
شده توسط آنان صرفا مبتنی بر مهار و مقابله 

با ایران با یا بدون احیای برجام است.
در این مقاله عمال هیچ اشــاره ای به مذاکرات 
دوجانبه در حال انجام بین ایران و عربســتان 
ســعودی و ایران و امارات متحده عربی و هیچ 
توجهی به روابط عمیق دوحه و مسقط با تهران 
نشده است. آنان تا حد زیادی نسبت به هر گونه 
گفتگوی منطقه ای بدبین هستند و گفتگوها در 
مورد همکاری منطقه ای فراگیر را رد می کنند.

افــراد همفکر با صاحب نظران مذکور در کاخ 
سفید اکنون در حال بحث در مورد پیشنهادی 
برای ایجاد یک ساختار امنیتی منطقه ای جدید 
به منظور مقابله با ایران به عنوان هدف مشترک 
هستند. بایدن در جده تالش خواهد کرد جلسه 
مشابهی را که سلف او با رهبران عرب و مسلمان 
با مقام های کشورهای شورای همکاری خلیج 
فــارس و همچنیــن اردن، مصر و عراق برگزار 

کردند داشته باشد.
عامل اسرائیل

پیش بینی می شود که در نشست آتی مشارکت 
جدید مشــترک دفاع هوایی و موشکی میان 
کشــورهای عربی شــرکت کننده، آمریکا و 
اسرائیل با نام »ائتالف دفاع هوایی خاورمیانه« 
اعالم شــود. این ایده با حمایت یک الیحه دو 
حزبی در کنگره »ایجاد یک شبکه منطقه ای 
از رادارها، حســگرها و سامانه های دفاع هوایی 
همراه که به منظور هشــدار اولیه و رهگیری 
حمالت به هم متصل می شوند« همراه خواهد 
بود. عامل اسرائیل در این زمینه کلیدی است. 
بــا توافق ابراهیم که منجر به مشــارکت های 
سیاسی و اقتصادی جدید به ویژه بین امارات و 
اسرائیل شد کاخ سفید مشتاق است تا جواهر 
تاج را بر این توافق اضافه کند: عادی سازی روابط 

عربستان سعودی با اسرائیل.
بایــدن نیازی به متقاعد کــردن »محمد بن 
ســلمان« یا حکومت ســعودی به همکاری 
با اســرائیل ندارد. در هر صورت، اســرائیل و 
عربســتان سعودی دســت کم از سال ۲۰1۵ 

میالدی در چندین پرونده منطقه ای با یکدیگر 
همسو بوده اند.

»محمد بن ســلمان« در ماه مارس گفته بود 
که ما اسرائیل را به عنوان یک دشمن قلمداد 
نمی کنیم بلکه به آن کشور به عنوان یک متحد 
بالقوه در بسیاری از منافعی که می توانیم با هم 
دنبال کنیم نگاه می کنیم، اما برخی از مسائل 
باید پیش از رســیدن به توافق در حال حاضر 
حل شوند. ریاض با تل آویو در چندین جبهه به 
صورت رسمی و اغلب از طریق کانال های پشت 

صحنه و مخفی تعامل داشته است.
انتظار می رود توافق ســه جانبه تازه ای میان 
عربســتان سعودی، اســرائیل و مصر در مورد 
جزایر دریای ســرخ حاصل شــود. هم چنین، 
هواپیماهای اسرائیلی مجاز به استفاده از حریم 
هوایی عربســتان به سمت مسیرهای خاصی 
هستند و انتظار می رود به زودی گشایش های 

بیش تری نیز صورت گیرد.
بــه گفته »کــوک« و »ایندیــک« این امید 
وجود دارد که عادی ســازی روابط با عربستان 
ســعودی به »نقش نظامی اسرائیل در جهان 
عرب مشــروعیت بیش تری بخشد و همکاری 
اســتراتژیک علیه ایران را تسهیل کند«. این 
در حالی اســت که کشــورهای منطقه خود 
گزینه هــای دیگری را پوشــش می دهند و به 
نظر می رســد توجه مجددی به دیپلماسی با 

ایران دارند.
در طول ســال های ریاست جمهوری ترامپ، 
عربستان سعودی و هم چنین امارات و بحرین 
به طور کامل از کارزار فشار حداکثری واشنگتن 
علیه ایران حمایت کردند حتی در مواقعی در 
کنار اســرائیل به عنوان یک شــریک جدید 
سیستم اصلی حمایت از سیاست های ترامپ 
در خاورمیانه را تشکیل دادند. با این وجود، رابطه 
نزدیک با واشــنگتن و تل آویو در آن زمان به 
آن نتیجه ای که آنان امیدوار بودند منجر نشد.
هم عربســتان سعودی و هم امارات با حمالت 
پهپــادی و موشــکی ای مواجه شــدند که به 
کانتینرهای کشــتی های دریایی در نزدیکی 
بندر فجیره در امارات و تاسیسات نفتی آرامکوی 
سعودی در خواریس و ابقیق اصابت کردند. این 
حمالت که عمدتا به ایران و دستیاران آن نسبت 

داده می شد نشان دهنده بی عالقگی آمریکا به 
درگیر شدن در یک درگیری نظامی در منطقه 
بود و ریاض و ابوظبی را بر آن داشت تا مستقیما 

با ایران درگیر شوند.
ریــاض خــود شــروع به بازگشــایی درهای 
دیپلماســی با ایران کرد که در ســال ۲۰16 
میالدی بســته بود. اندکی پس از حمالت در 
اواخر ســال ۲۰1۹ میالدی عربستان سعودی 
در ابتــدا با میانجی گری عراق وارد گفتگوهای 
پشت پرده با ایران شد. این گفتگوها منجر به 
افزایش نمایندگی دیپلماتیک ایران در سازمان 
همکاری اسالمی مستقر در عربستان سعودی، 
شــرکت زائران ایرانی در مراسم حج آتی و هم 
چنین اظهارات مصالحه آمیز و مثبت سران دو 
کشور در حمایت از احیای روابط دیپلماتیک 
شــده اســت. هم چنین، هر دو کشور مشتاق 
یافتن راه حلی برای جنگ جاری در یمن البته با 
اهداف کامال متفاوت هستند. در همان مصاحبه 
در ماه مارس، محمد بن سلمان گفته بود: »ما 
گفتگوهایی داشــته ایم و اظهارات بسیاری از 
رهبران ایران را شــنیده ایم که در عربســتان 
سعودی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است«. 
او افــزوده بود: »امیدوارم بتوانیم به جایگاهی 
برسیم که برای هر دو کشور خوب باشد و آینده 
روشنی برای عربستان و ایران داشته باشیم«.

در هفتــه جاری، نخســت وزیر عراق با امید 
به از ســرگیری دور ششــم مذاکرات بین دو 
کشــور در بغداد به عربستان سعودی و ایران 
ســفر کرد. این به دنبال تالش های چندساله 
عــراق برای تثبیت خود به عنوان یک بازیگر 
در دیپلماســی منطقه ای است. کمتر از یک 
ســال پیش عراق اولین کنفرانس بغداد برای 
همکاری و مشــارکت را بــا موفقیت برگزار 
کرد که برای اولین بار پس از چندین ســال 
مقام هــای منطقه را گردهم آورد. این ابتکار 
عمل که از ســوی فرانســه مورد حمایت قرار 
گرفت در آغاز یک دیپلماسی و گفتگوی چند 
جانبــه فراگیر در منطقه مهم خاورمیانه بود. 
هــم چنین، گفتگوهایــی در مورد میزبانی و 
تســهیل گفتگو بین سایر کشورهای عربی و 
ایران از جمله با اردن و احتماال با مصر توسط 

عراق در جریان بوده است.

مشارکت های اقتصادی
به موازات گفتگوها، عربستان سعودی و امارات 
متحــده عربی حتــی در پیگیری خود برای از 
ســرگیری روابط صمیمانه و از نظر اقتصادی 
ســودمند با تهران اســتوارتر عمل کرده اند. 
امارات به تدریج نقش خود را به عنوان شریک 
اصلی واردات ایران از ســر می گیرد نقشی که 
در جریان کارزار »فشار حداکثری« علیه ایران 
از دست داده بود. هم چنین، مقام های امارات 
به تهران ســفر کرده و میزبان همتایان ایرانی 
خود در ابوظبی و دبی هستند. روابط اقتصادی 
به قدری ســریع ترمیم شــده که دولت بایدن 
نیاز به اعزام هیئتی از وزارت خزانه داری برای 
یادآوری تحریم های ایران به مقام های اماراتی 
و تعهد آنان به پایبندی به آن را احساس کرد.

فراتــر از تنش زدایــی تدریجی با عربســتان 
سعودی و امارات، روابط تهران با عمان و قطر 
هنگام در نظر گرفتن ژئوپولیتیک منطقه بسیار 
مهم است. از نظر سیاسی، ایران و عمان بیش 
از پنج دهه است که روابط دوستانه بدون وقفه 
داشته اند. رئیس جمهور ایران در سفر ماه مه 
به مســقط، عمان را »دوست صمیمی و قابل 
اعتماد« خواند. پروژه های اقتصادی مشترک 
متعــددی بین دو کشــور وجود دارند و حتی 
صحبت هایی در مورد احیای پیشنهاد اتصال 
خطوط لوله گاز بین دو کشور مطرح شده است.
روابط ایران و قطر دســت کم از ســال ۲۰1۷ 
میالدی به همین منوال بوده اســت. با ادامه 
حمایت ایران از دوحه در طول سه سال تحت 
محاصره قرار گرفتن آن کشــور، ایران و قطر 
روابط خود را به همکاری های اســتراتژیک و 
اقتصــادی عمیق تر ارتقا داده اند. امیر قطر در 
مدت یک ســال دو بار به ایران ســفر کرد و در 
سپس دوحه میزبان رئیس جمهور ایران بود.

در عیــن حــال، عمــان و قطر بــه طور فعال 
مذاکرات بین ایران و ایاالت متحده را تسهیل 
و میانجی گــری کرده انــد تا هــم تنش های 
منطقــه ای را کاهــش دهند و هــم تهران و 

واشنگتن را به برجام بازگردانند.
در فاصله ســال های ۲۰1۲ تا ۲۰13 میالدی 
سلطان قابوس نقش کلیدی در کشاندن ایران 
و آمریکا بر سر یک میز مذاکره داشت و همین 

سیاست در دوران سلطان هیثم نیز ادامه یافت.
امروز امیر و وزیر امور خارجه قطر این نقش را 
بر عهده گرفته اند و در دیپلماسی بین ایران و 
امریــکا به ایفای نقش می پردازند. تالش های 
قطر از سال ۲۰1۷ میالدی برای کاهش تنش ها 
در منطقه خلیج فارس آغاز شــد و اکنون در 
تــالش بــرای نزدیک کردن دو طرف به توافق 
است. به دلیل اعتمادی که میان ایران و امریکا 
وجود دارد دوحه به عنوان شــهر میزبان برای 
مذاکرات غیرمستقیم با میانجی گری اتحادیه 
اروپا بین مذاکره کنندگان اصلی ایران و آمریکا 

انتخاب شد.
تشدید یا تنش زدایی

»کــوک« و »ایندیک« به جای در نظر گرفتن 
این تحوالت اســتدالل می کننــد که بایدن 
»بایــد از قانون روابط تایوان الگوبرداری کرده 
و متعهد شــود که حمله به عربستان سعودی 
را تهدیــدی بــرای صلح و امنیت خلیج فارس 
تلقی کند و به یک توافق چارچوب استراتژیک 
با عربســتان ســعودی همان طور که امریکا با 
ســنگاپور انجام داده متعهد شــود و متعهد به 
در دســترس قرار دادن تســلیحات الزم برای 
قادر ســاختن عربســتان ســعودی به حفظ 
قابلیت های دفاع شخصی کافی و حتی توسعه 
چتر هسته ای برای عربستان سعودی باشد«. 
به گفته آنان راه حل، دیپلماسی با ایران نیست 
بلکه تشدید تنش ها و رویارویی با قدرت سخت 
در منطقه خلیج فارس است. توصیه های آنان 
برپایه این فرض و مبناســت که دیپلماســی 
منطقــه ای شکســت خواهد خــورد و منجر 
بــه تقابل هایی می شــود که تنها راه حل های 
قدرت سخت می توانند آن را حل کنند. با این 
وجود، بازیگران منطقه ای نسبت به چشم انداز 
دیپلماسی کمتر بدبین هستند و به همین دلیل 
است که مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با شتاب 
بی سابقه ای ادامه می یابد. این بدان معنا نیست 
که عربستان سعودی یا سایر کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس تضمین های امنیتی از 
سوی ایاالت متحده نمی خواهند. آنان این کار 
را به ویژه با توجه شــرایط امنیتی شده اطراف 
منطقه انجام می دهند. حتی صحبت هایی در 
مورد پیمان های امنیتی تقویت شده و گسترده 
با ایاالت متحده و حتی میل به به ارتقای توافق 
نامه ها در سطح معاهده وجود دارد. با این وجود، 
چنیــن تالش هایی تنها باعث تداوم وضعیت 
موجود تنش ها و درگیری ها در منطقه می شود.
در چنین سناریویی، ایران مجبور می شود یک 
بار دیگر مانند سال های ۲۰1۹ و ۲۰۲۰ میالدی 
از ابزارهــای چانه زنی محدود خود برای ایجاد 
اهرم فشــار در برابر دشمنان اش استفاده کند 
و همان چرخه تشدید تنش و تنش دوباره به 

منطقه بازگردد.
قرارداد پیشــنهادی میان امریکا و عربســتان 
سعودی درهای دیپلماسی با ایران را می بندد. 
این امر بازدارنده ای برای اقدامات ایران نخواهد 
بود، زیرا چنین ابتکار عمل هایی هرگز نتوانست 
مانع از اقدامات ایران در گذشــته شــود و فکر 
کردن به این که در آینده چنین خواهد شــد 
بیهوده اســت. این قرارداد از نظر طراحی یک 
عامل بازدارنده برای دیپلماسی منطقه ای است.

خبر ویژه

رییس جمهور گفت: پرهیز از تصمیمات خلق الساعه ضرورت مهم حمایت از تولید و صنعت است.
رئیس جمهور از تهیه پیش نویس سند جامع صنعت کشور از سوی دولت پس از تاکید مقام معظم رهبری خبر داد 

و گفت: با مشورت کارشناسان پیش نویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.
آیت اهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی در مراسم روز ملی صنعت و معدن با قدردانی از همه فعاالن عرصه صنعت و معدن 
کشــور گفت:  1۲ ســال اســت که رهبر معظم انقالب اقتصاد را محور نامگذاری ســال ها قرار داده اند و در 6 سال اخیر بر 
توجه به تولید تاکید ویژه داشته اند. آیت اهلل رئیسی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به گسترش فعالیت های دانش بنیان 
با هدف ایجاد مشاغل و محصوالت دانش     پایه خاطرنشان کرد: تولیدات دانش بنیان توانایی و ظرفیت رقابت پذیری 
باالتــری در بازارهــای جهانــی و داخلــی دارند. رئیس جمهور با بیان اینکه روز ملی صنعت و معدن فرصت مناســبی 
اســت تا عالوه بر قدردانی از زحمات و تالش های تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی، مرور و بازنگری نیز به فعالیت ها 

و دستاوردهای این حوزه داشته باشیم، گفت: این جمع بهترین محل برای تشریح و تبیین آسیب ها و مشکالت و نیز 
ارائه راهکارهای برون رفت از مشکالت و غلبه بر موانع است. دکتر رئیسی خطاب به فعاالن اقتصادی حاضر در مراسم 
با تاکید بر اینکه برای تبیین مشکالت و ارائه راهکارها به این جلسه بسنده نکنید و تا رفع واقعی و نهایی مشکل پیگیر 
موضوع باشید، افزود: پس از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین سند 
جامع صنعت کشور، دولت کارگروهی را مامور تهیه این سند کرد که با مشورت کارشناسان پیش نویش خوبی تهیه 
شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است. رئیس جمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه را 
از جمله اقدامات برای هموار شدن مسیر تولید عنوان کرد و اظهار داشت: آینده باید برای فعاالن اقتصادی و صنعتی 
 قابل پیش بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه ریزی کنند و ضرورت این پیش بینی پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات

 خلق الساعه است.

رییس جمهور در روز ملی صنعت و معدن:

تصمیمات خلق الساعه به ضرر حمایت از تولید و صنعت است

وزیر امور خارجه:

 باید مانع وقوع بحران جدید 
در منطقه شویم

وزیر امور خارجه گفت: بخشــی از ســفر من به سوریه با 
این هدف انجام می شــود که بتوانیم در مســیر استقرار 

صلح و امنیت در منطقه قدم برداریم.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان پیش 
از عزیمت به دمشق در گفت وگویی اظهار کرد: در ادامه 
ســفری که ۴ روز پیش به ترکیه داشــتم ضروری است 
که با مقامات سوریه هم مشورت هایی را داشته باشیم.

وزیر امور خارجه گفت: تحوالتی در منطقه در حال وقوع 
است که باید تالش کنیم جمهوری اسالمی ایران همواره 
نقش سازنده ای را در منطقه ایفا کند و مانع وقوع بحران 

جدید در منطقه شویم.
امیرعبداللهیان گفت: بخشــی از ســفر من به سوریه با 
این هدف انجام می شــود که بتوانیم در مســیر استقرار 
صلح و امنیت در منطقه میان سوریه و ترکیه بعنوان دو 
کشوری که جمهوری اسالمی ایران روابط مهمی با هر 

دو طرف دارد قدم برداریم.
وی گفت: بخش دیگر سفر من هم پیگیری مناسبات 
دوجانبه و رایزنی با بشار اسد و وزیر امور خارجه و مقامات 
عالیرتبه سوریه درخصوص مسائل مختلفی که در سطح 

منطقه ای و بین المللی وجود دارد، است.

وزیر کشور:

 استانداران بر قیمت گذاری خدمات 
و کاالهای استانی نظارت کنند

وحیدی کنترل قیمت ها و تنظیم بازار را پس از اصالح 
یارانه ها امری جدی دانست و از استانداران خواست بر 

قیمت گذاری عادالنه نظارت کنند.
وزیر کشــور در نشســت مشترک اعضای کمیته اقدام 
مشترک تنظیم بازار ملی، استانی و شهرستانی، مسایل 
اقتصادی را اولویت جدی کشور دانست و تاکید کرد: در 
همین راستا، مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها کار 
بزرگی است که باید با سالمت از این مرحله عبور کنیم.

وی افزود: الزمه تحقق مناسب طرح مردمی سازی یارانه 
ها، جلب اعتماد عمومی است که باید فعاالن و نخبگان 

در فضای رسانه ای درباره اهمیت آن صحبت کنند.
وزیــر کشــور، مهم ترین مزیت طرح مردمی ســازی 
یارانه هــا را تقویت فضــای دانش بنیانی و خودکفایی 
دانســت و خاطرنشــان کرد: در این طرح، تولید داخل 
تقویت شــده اســت. احمد وحیدی به نگرانی مردم از 
افزایش قیمت ها هم اشــاره کرد و گفت: باید کنترل 
بــر کاالهایی کــه ارز ترجیحی دریافت نمی کردند اما 
گران شده اند، تقویت شود. نگرانی اصلی مردم افزایش 
کاالیی است که ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتند و بی 
دلیل قیمت آنها افزایش یافته است. وی تصریح کرد: در 
سطح استانی،تعیین قیمت خدمات و کاالها با استانداران 
است و باید نظارت الزم را برای قیمت گذاری صحیح و 
عادالنه داشته باشند. قیمت متعادلی که هم به نفع تولید 

کننده و هم به نفع مصرف کننده باشد.
وزیر کشــور با بیان اینکه مشــخص کردن قیمت آرد و 
نان هم در اختیار اســتانداران اســت، تاکید کرد: اقدام 
اســتانداران برای جلوگیری از خروج آرد از مسیرهای 

طبیعی وعرضه خارج از رنجیره، امری ضروری است.
احمــد وحیدی اظهار کرد: اگر کنترل قیمت به خوبی 
انجام نشــود و مردم احســاس آشفتگی کنند، مسیر 

حرکت اصالح اقتصادی، کند خواهد شد
وی اضافه کرد: تقویت فرایند سرمایه گذاری، کمک به 
رفع مشــکالت واحدهای تولیدی و مراقبت از شاخص 
توســعه، وظایف معاونان اقتصادی استانداری ها است 
که باید با استفاده از نظرات نخبگان، استان را به سمت 
توسعه همه جانبه سوق دهند و به دنبال احیای صندوق 
پیشرفت استانی هستیم. وزیر کشور همچنین اعالم کرد 
به دنبال احیای صندوق توسعه پیشرفت استانی هستیم 
تا با تجمیع منابع و امکانات، فرایند توسعه استان ها با 

شتاب بیشتری انجام شود.

رئیس کمیته هسته ای مجلس توضیح داد؛

کرات از وین به دوحه  چرا مذا
منتقل شد؟ 

 سارا فالحی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و بی عملی 
اروپا در انجام تعهدات خود،گفت: اروپا و آمریکا اکنون 
در شــرایطی نیستند که برای جمهوری اسالمی ایران 

شرط تعیین کنند.
ســارا فالحی درباره دور جدید مذاکرات رفع تحریم در 
قطر، گفت: پیش از این شــورای حکام قطعنامه ای با 
هدف تسلیم شدن ایران علیه جمهوری اسالمی صادر 
کرد ولی همه دنیا دیدند که ایران نه تنها تســلیم نشــد 
بلکــه دوربین هــای فراپادمانی را قطع کرد، لذا این امر 
نشان دهنده واکنش قوی و محکم ایران به این شورا و 

کشورهای طرف مقابل در مذاکرات است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران از مواضع خود 
کوتاه نخواهد آمد، تاکید کرد: همزمان با جنگ روسیه 
و اوکراین و نیازمندی کشــورهای اروپایی و آمریکا به 
ایران ســبب شــد، مذاکرات از وین به دوحه منتقل و 
فضای بی اعتمادی که در داخل مذاکرات ایجاد شــده 
بود، تعدیل شــود و به این ترتیب ادامه مذاکرات را در 

همسایگی جمهوری اسالمی ایران دنبال کنند.
نماینده مردم ایالم در مجلس با تاکید بر اینکه دستگاه 
دیپلماسی ایران همچنان با هوشمندی روند مذاکرات 
را ادامه خواهد داد، درباره احتمال فرسایشــی شــدن 
مذاکــرات گفت: اگــر طرف های مقابل مذاکره را برای 
مذاکره ادامه دهند و هر بار برنامه جدیدی را مطرح کنند، 
این روند برای ما قابل قبول نیست چراکه مذاکرات باید 
به نتیجه برســد و در غیر این صورت دلیلی برای ادامه 

آن وجود نخواهد داشت.

» دوحه« پایان باز ِ
  حسن هانی زاده،« کارشناس مسائل بین المللی 

نشست دو روزه نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا در دوحه 
پایتخت قطر در حالی پایان یافت که امید برای رسیدن 
به یک توافق برای شکستن قفل بن بست مذاکرات وین 

به ناامیدی تبدیل شده است.
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در جریان ســفر 
اخیر خود به تهران پیشــنهاد کرد که مذاکرات ایران و 
اتحادیه اروپا برای شکستن بن بست مذاکرات در دوحه 
از سر گرفته شود که ایران نیز از این پیشنهاد استقبال 
کرد. امیر قطر انتظار داشــت تا قبل از سفر قریب الوقوع 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به عربستان شرایطی 
فراهم شود تا تنش ها بین ایران و آمریکا در حوزه موضوع 

هسته ای ایران به حداقل خود برسد.
مذاکــرات دو روز در دوحــه ادامه یافت اما طرف اروپایی 
تحت فشار آمریکا نمی توانست به درخواست های مشروع 
و به حق ایران برای حل بعضی از موضوعات کلیدی پاسخ 

دهد.
از موضوعات مهمی که در وین بین ایران وکشورهای 1+۴ 
مورد بحث جدی قرار گرفت مسئله رفع کامل تحریم ها، 
بازگشت آمریکا به برجام و حذف نام نهادهای نظامی ایران 
از لیست تحریم آمریکا بود اما ظاهراً آمریکا موضوعات 

حاشیه ای دیگری را مطرح می کرد.
موضــوع تولید پهپادهای پیشــرفته و موشــک های 
بالســتیکی، نفوذ ایران در منطقــه و امنیت رژیم های 
هم پیمان آمریکا بخشــی از مســائلی است که آمریکا از 
کانال سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان مطرح 

می کرد.
در چنین فضایی هیئت مذاکره کننده ایرانی هوشمندانه 
در دام ســه کشور اروپایی نیفتاد زیرا مسائل توانمندی 
بازدارندگی و نفوذ ایران در منطقه مســائلی هستند که 
اساساً ارتباطی به فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران ندارند.

بــر ایــن اســاس مذاکرات ویــن از اوایل ســال جاری 
متوقف شد اما سفر اخیر جوزف بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به تهران امیدها را برای بازگشــت 
 همــه طرف های مذاکره کننــده به میز مذاکره افزایش

 داد.
قطــر به دلیل نقش غیرتهاجمی خود نســبت به ایران 
و جایگاهــی که در روابط بین المللی دارد می توانســت 
مکان مناسبی برای فراهم ساختن مقدمات از سرگیری 
مذاکرات وین تلقی شــود اما ظاهراً ســه کشور اروپایی 
انگلیس، فرانسه و آلمان نمی توانند خارج از اراده آمریکا 

تصمیمات راهبردی اتخاذ کنند.
کشورهای اروپایی به دلیل بحران اوکراین و کاهش شدید 
صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا در صدد جایگزینی نفت 
و گاز ایران برآمده اند اما فشار آمریکا و البی صهیونیستی 
مانع از دست یابی اروپایی ها و ایران به یک توافق مثبت 
شــد. با این حال علی رغم بدبینی ها و جریان سازی های 
رســانه های غربی انتظار می رود اتفاق مثبتی در آینده 
نزدیک در روند مذاکرات ایران وکشورهای ۴+1 صورت 
گیرد و ایران و اتحادیه اروپا در فضایی دلپذیرتر و خارج از 
چارچوب مذاکرات سابق به یک توافق جدید دست یابند.
آمریکا و کشورهای اروپایی تالش دارند تا روسیه و چین 
را از روند مذاکرات وین حذف کنند و به حاشیه برانند و با 
ایران به یک توافق دو جانبه برسند که این توافق می تواند 
منافع ایران و اروپا را حداقل در حوزه همکاری های نفت 

و گاز تضمین کند.
گفته می شود نقطه قوت مذاکرات اخیر دوحه موافقت 
آمریــکا و غرب برای افزایش حجم صادرات نفتی ایران 
بود که در چنین شــرایطی این مســئله می تواند مبنای 
از ســرگیری مذاکرات جدید ایران و تروئیکای اروپا در 

وین قرار گیرد.

نماینده روسیه در وین: 

آمریکا باید انعطاف بیشتری از خود 
کرات نشان دهد در مذا

رئیس هیات روسیه در مذاکرات وین اعالم کرد که احیای 
توافق هسته ایران همچنان امکان پذیر است و برای این 

کار، آمریکا باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین در تشریح 
دیــدار خــود با علی باقری کنــی معاون وزیر خارجه 
جمهوری اســالمی ایران با انتشــار پیامی در حساب 
توئیتــری خود نوشــت: این یک تبادل نظر بســیار 
حرفه ای در مورد وضعیت فعلی برجام و چشــم انداز 

گفتگو های وین بود.
وی ادامه داد: ارزیابی من این است که برغم همه مشکالت، 
توافق هسته ای هنوز قابل احیا است. برای تحقق این امر، 

آمریکا باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.

وزیر امورخارجه پیشین آمریکا: 

ک است! گشت به برجام خطرنا باز
وزیر امورخارجه پیشین آمریکا با انتقاد از توافق هسته ای 
۲۰1۵ با ایران، آن را ناکافی توصیف کرد و بازگشت به آن 
را نیز خطرناک دانست. هنری کیسینجر وزیر امورخارجه 
آمریکا در سال های 1۹۷3 تا 1۹۷۷ در گفت وگو با پایگاه 
تحلیلی اســپکتیتور درباره مذاکرات دولت جو بایدن، 
رئیــس جمهور آمریکا بــرای احیای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( گفت: من از همان ابتدا نسبت به این 
توافق تردید داشتم. از نظر من راستی آزمایی وعده های 
ایران بسیار دشوار خواهد بود و گفت وگوها در واقع الگویی 
ایجاد می کرد که طبق آن پیشرفت هسته ای ایران کمی 

آرام، اما اجتناب ناپذیر می شد.

اخبار كوتاه

بین الملل
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3اقتصاد یادداشت

راهبری در مسیر توسعه متوازن
   وجیه اله جعفری

معــاون وزیــر و رئیــس هیــات 
عامل ایمیدرو 

روز صنعــت و معدن مجالی 
بــرای پاسداشــت مقــام 
ارکان عرصــه تولید اســت. 
کشورمان امروز مرهون تالش ستودنی صنعتکاران و 
معدنکاران در شــرایط ویژه اقتصادی اســت و به طور 
حتم استقالل صنعتی کشور، هدفی است که همواره 
در ذهن مسئوالن، کارآفرینان و نیروی کار است. در 
این راســتا برای تحقق این مهم، رونق تولید با اتکا به 
توان داخل موجب شــد تا شــاهد دستاوردهای مثال 

زدنی در حوزه معدن و صنایع معدنی باشیم.
ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران به عنوان بسترســاز، تســهیل گر توسعه و راهبر 
اســتراتژی تولید رقابت پذیر زنجیره بخش معدن و 
صنایع معدنی، "توســعه پایــدار" را اولویت قرار داده 
و در ایــن زمینــه با برنامه ریــزی، راهبری و هدایت 
سرمایه گذاری های عظیم در بخش های زیرساخت 

و اکتشاف، در حال ایفای نقش توسعه ای است.
ایمیــدرو در اجــرای ماموریت هــای خود، کمک به 
توسعه متوازن و محرومیت زدایی مناطق کم برخوردار 
مستعد معدنی را در شمار برنامه های اولویت دار خود 
قرار داده که احداث جاده دسترســی و برق رسانی به 

معادن از جمله آن ها است.
در حوزه زیرســاخت اقدامات برجسته ای با راهبری 
ایمیدرو صورت گرفته اســت. برنامه احداث 1۰ هزار 
مگاوات نیروگاه در چارچوب تفاهم نامه با وزارت نیرو 
)قابل افزایش تا 1۲ هزار مگاوات برق( جهت تامین و 
تولید برق پایدار معدن و صنایع معدنی و اجرای سه 
خط انتقال آب به استان های اصفهان، خراسان رضوی 
و سیستان و بلوچستان با هدف تامین آب بخش معدن 
و صنایع معدنی از جمله ابَرپروژه های کشور در حوزه 

زیربناهای صنعت و معدن محسوب می شود.
همچنیــن جهــت بهبود حمل ونقل ریلی، جاده ای و 
دریایی، همکاری با وزارت راه مورد توجه قرار گرفته 

است.
از سوی دیگر، توسعه اکتشافات از دیگر سیاست های 
ایمیدرو طی سال های گذشته، حال و آینده است که 
بر اســاس آن اکتشــاف پهنه ها در فازهای شناسایی 
و پی جویی در اســتان های مختلف کشــور اجرایی 
شــده اســت. در این زمینه طی 1۰ سال گذشته یک 
میلیون و ۴۵۰ هزار متر حفاری اکتشافی انجام شده 
که مجموع هزینه ایمیدرو در حوزه اکتشــاف بالغ بر 

1۴۵۵ میلیارد تومان بوده است.
ظرفیت ســازی در زنجیره ارزش محصوالت، بومی 
ســازی ۵۷۰ میلیــون دالر قطعــات و تجهیزات با 
همکاری شــرکت ها، افزایش سرمایه صندوق بیمه 
ســرمایه گــذاری فعالیت های معدنــی به منظور 
احیای معادن، راهبری اســتراتژی تشکیل شرکت 
های ســهامی عام پروژه به منظور تامین مالی طرح 
ها، جذب نقدینگی بخش خصوصی در اجرای طرح 
ها و... بخشــی از اقدامات ایمیدرو در حوزه معدن و 

صنایع معدنی است.
بــه طور حتم موفقیت های بدســت آمده حاصل 
تالش تمامی فعاالن و ارکان بخش معدن و صنایع 
معدنی اســت و اینجانب بــه نمایندگی از خانواده 
بزرگ ایمیدرو فرصت را مغتنم شــمرده و از همه 
کارکنان ســخت کوش این حوزه که برای اعتالی 
کشــور و شــکوفایی بخش صنعت و معدن از هیچ 
کوششی دریغ نمی کنند، کمال تشکر را دارم. روز 
صنعت و معدن بر عزیزان تالشگر نظام تولید و پیام 

آوران خود کفایی، مبارک باد.

گفت و گو

 معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت
 بررسی می کند:

تشکیل وزارت بازرگانی؛ 
ضرورت یا تهدید؟

 ســال 1386 دولت دهــم در مصوبه ای به 
مجلس شــورای اسالمی خواســتار ادغام 
وزارت بازرگانــی با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت شد که درنهایت در سال 13۹۰ ادغام 
انجــام و همه اختیــارات تجاری در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مســتقر شد. حال 
با گذشــت 1۲ ســال و در راستای تسهیل 
تجارت و نظارت بر بازار، طرح تفکیک وزارت 
بازرگانــی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مطرح شده است و باید منتظر ماند و دید آیا 
مجلس شورای اسالمی این طرح را تصویب 

می کند یا خیر؟
 کیومرث فتح اهلل کرمانشــاهی، معاون کل 
اســبق سازمان توسعه تجارت ایران درباره 
موافقت دولت ســیزدهم بــا طرح مجلس 
شورای اسالمی برای تفکیک وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و تشــکیل دو وزارتخانه 
صنعــت و معــدن و وزارت بازرگانی گفت: 
مطرح کردن تشــکیل وزارت بازرگانی این 
روزهــا در البه الی اتفاقــات اقتصادی تنها 
پاک کردن صورت مســئله اســت. مشکل 
در تشــکیل وزارتخانــه نیســت، بلکه در 
ناهماهنگــی میان وزارتخانه هاســت. اگر 
احیای وزارت بازرگانی الزم بود، چرا ســال 
13۹۰ منحــل و در وزارت صنعــت، معدن 
و تجارت ادغام شــد؟ درســت نیست همه 
مشــکالت امروز را به نبود وزارت بازرگانی 

منتسب کنیم.
وی با بیان اینکه تشــکیل وزارت بازرگانی 
فقط اتالف وقت است، افزود: ما طرح انتزاع 
را داشــتیم که طبق آن یکســری وظایف از 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت گرفته و به 
جهاد کشــاورزی منتقل شد، اما می بینیم 
بخشــی از مشکالت مربوط به حوزه بازار به 
وزارت جهاد کشــاورزی مرتبط می شود. ما 
مشکالت تولیدی نظیر بحث تأمین و توزیع، 
واردات و صادرات داریم و با تشکیل وزارت 
بازرگانی همه این مشکالت حل نمی شود.

 کرمانشــاهی تصریــح کــرد: اگــر وزارت 
جهاد کشــاورزی و وزارت صنعت و معدن 
خوب حمایت می شــدند و مدیران توانمند 
برایشان منصوب می شدند، دیگر به احیای 
ایــن وزارتخانه نیاز نبود. در حال حاضر نیز 
اگر این وزارتخانه تشکیل شود، دو سال زمان 
می برد تا مســئولیت ها تفویض شود. عالوه 
بر این، هزینه جداگانه ای آن هم در شرایط 
اقتصادی کنونی به دولت تحمیل می شــود. 
در شرایط فعلی از دست دادن دو سال زمان 

اصاًل توجیه منطقی ندارد.
 معاون کل اســبق ســازمان توسعه تجارت 
بــا بیان اظهارات یکی از نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی که دلیل تشکیل وزارت 
بازرگانــی را تفکیــک کــردن وظایف هر 
وزارتخانه دانسته بود  گفت: وزارت بازرگانی 
از قبل وظایفش مشخص بود. اگر اعتقادی 
به تشــکیل آن داشــتند سال ها پیش نباید 
دست به ادغام می زدند. سال ۹۰ کلی هزینه 
و زمان برای ادغام این وزارتخانه صرف شد 
اما نتیجه چه شد؟ در شرایط فعلی برگشتن 
به عقب اصاًل توجیهی ندارد و دیگر فرصت 
آزمون و خطا نیست. باید تشکل ها توانمند 

شوند و مسئولیت ها به آن ها سپرده شود.
کرمانشــاهی در پاســخ به این سؤال که آیا 
ضرورت تشــکیل وزارت بازرگانی تسهیل 
تجارت و نظارت بر بازار اســت، عنوان کرد: 
موضوع نظارت با دستگاه های نظارتی است و 
در حال حاضر به اندازه کافی در قالب تعزیرات 
ستادها و قرارگاه های مختلفی تشکیل شده 
است. موضوع سیاستگذاری برای تجارت نیز 
به وســیله وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
پیگیری می شود که مسئولیت تنظیم روابط 
تجــاری را زیرمجموعه آن، یعنی ســازمان 

توسعه تجارت برعهده دارد.
 وی تصریــح کرد: قرار بر کوچک ســازی و 
چابک ســازی دولت است و در حال حاضر 
اگــر بخواهند وزارتخانه ای بــه نام وزارت 
بازرگانی تشکیل دهند، باید ساختمان های 
آن را پس بگیرند، برای آن ساختمان ایجاد 
کنند یا افرادی که بازخرید شده اند را دوباره 
اســتخدام کنند که جز اتالف وقت نتیجه 

دیگری ندارد.
 کرمانشــاهی توصیه کرد: مسئوالن فعلی 
اگــر دغدغه تجارت و تنظیــم بازار دارند، 
تعرفه ها را به نحوی تنظیم کنند که تولید 
داخــل لطمه نبیند، همچنین احیای روابط 
دوجانبه با همســایگان برای جذب سرمایه 
گذاری های مشترک از ضرورت های امروز 
است که همه این موارد در قالب دو وزارتخانه 
فعلی قابل محقق شــدن اســت و تضمینی 
نیســت با ایجاد یک وزارتخانه جدید بازار 

کنترل شود.

« رد شدن از برجام و ظلم به اقتصاد  کشور  را  بررسی کرد گار »روز

 برجام موضوعی حیاتی برای اقتصاد ایران
 روز سه شنبه پس از یک وقفه سه ماهه 
از زمــان پایان هشــتمین دور مذاکرات 
احیای برجام در وین، با پیشنهاد مقامات 
آمریکایی دور گفتگو های دوجانبه و غیر 
مســتقیم ایران و آمریکا در دوحه برگزار 

شد.
»احیــای برجام بدون شــک می تواند 
وضعیــت اقتصــادی ایــران را تغییــر 
دهد« این نظر بســیاری از کارشناسان 
و متخصصــان اقتصادی بود که پیش از 
آغــاز مذاکرات برجــام از همان ابتدا به 
این مســئله اشاره داشــتند. اما با وجود 
تاکید کارشناســان بر این مســئله که 
برجام نقطه آغاز تحول در اقتصاد کشور 
اســت مذاکرات هربار با دست انداز هایی 
مواجه می شد و آخرین بار سه ماه پیش 
بــا وقفه ای که به وجود آمد بذر ناامیدی 
در دل ها کاشــته شد. اما اکنون بار دیگر 
صحبت شروع مذاکرات و، اما و اگر های 

آن نقل محافل شده است.
 برجام موضوعی حیاتی 

برای اقتصاد ایران
وقتی صحبت از شــروع مجدد مذاکرات 
به میان می آید اولین پرسشی که مطرح 
می شــود این است که در صورت توافق 
و احیای برجام چه سرنوشــتی در انتظار 
اقتصاد ایران خواهد بود؟ »ابراهیم نکو« 
دبیــر دوره نهم کمیســیون اقتصادی 
مجلس در پاســخ به این پرســش گفت: 
در اینکه برجام و مسائل دیگری همچون 
اف ای تی اف تاثیر مثبتی در اقتصاد ایران 

خواهد داشت شــکی نیست، اما اکنون 
در جامعــه شــاهد نگاه های متفاوتی به 
مسئله برجام هستیم و گاهی اوقات افراد 
متعصبانه به این مســئله نگاه می کنند. 
در این میان متاســفانه برخی ها اهمیتی 
بــه ضرورت احیــای برجام نمی دهند و 
این برخورد ها با موضوع مهمی همچون 
برجــام اقتصاد و کارشناســان را دچار 
کالفگی کرده اســت. امروز باید بپذیریم 
که مســئله همچون برجام تاثیر بسزایی 
در مسائل اقتصادی ایران خواهد داشت 
و بــا رفــع موانع در روابــط بین الملل ما 
شــاهد گشــایش هایی در درون کشور 

خواهیم بود.

وی افــزود: برجام تاثیر مســتقیمی بر 
بهبود کســب و کار دارد و از سوی دیگر 
در درمــان بیماری های اقتصادی موثر 
اســت بنابرایــن اگر امــروز به راحتی از 
کنار برجام بگذریم فردا اقتصاد کشور و 
معیشت مردم را با ظلم روبه رو می کنیم. 
البته این صحبت به معنای این نیست که 
مــا به هر قیمتی برجام را احیا کنیم، اما 
بهتر اســت با برخی شرایط کنار بیاییم 
تا مذاکرات در مسیر درستی جلو برود.

این کارشــناس اقتصــادی اظهار کرد: 
برخــی از افــراد که دیروز مخالف برجام 
بودن امروز برای رســیدن به یک نتیجه 
در مذاکرات وقــت می گذارند و متوجه 

هســتند که احیای برجام به نفع کشور 
خواهــد بود. دبیر دوره نهم کمیســیون 
اقتصادی مجلــس ادامه داد: اگر برجام 
به نتیجه برســد ما شاهد اتفاقات بسیار 
خوبــی در اقتصاد خواهیم بود. به بیانی 
واضح تــر با احیای برجام شــاهد بهبود 
روابــط بین المللی و اقتصادی با ســایر 
کشور ها می شــویم و این مسئله زمینه 
حضور ســرمایه گذاران خارجی را فراهم 
می کند و از این طریق صادرات و واردات 
ما تقویت می شــود و این مســئله به نفع 
اقتصاد و فعاالن اقتصادی ما خواهد بود.

این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: ما 
تاکنون با سختی های بسیاری در اقتصاد 

دســت و پنجه نرم کرده ایم بنابراین اگر 
برجــام بــه نتیجه برســد یک تحول در 
اقتصــاد ما به وجود خواهد آمد. اما تمام 
مسائلی که تاکنون به آن اشاره کردم در 

یک حالت خوشبینانه است.
گر برجام به بن بست برسد... ا

وی در بخــش دیگری از صحبت هایش 
به تبعات ناشــی از انتشار احتمالی اخبار 
منفی از سمت مذاکرات اشاره کرد و در 
ایــن باره گفت: اگــر این بار هم همانند 
دفعات قبل برجام با بن بست هایی روبه رو 
شود و یا خبر منفی به ایران برسد، اقتصاد 
با دشــواری های بسیاری مواجه خواهد 
شد این در حالی است که اکنون آستانه 
تحمل مردم بســیار شکننده شده و این 

مسئله می تواند وضعیت را بدتر کند.
نکــو افزود: مردم در ســال های اخیر با 
سختی ها و دشواری های بسیاری روبه رو 
بوده اند و در صورت بن بســت رســیدن 
مذاکرات برجام گذراندن معیشت برای 
آن ها ســخت تر خواهد شــد. چرا که در 
صورت عــدم احیای مذاکرات تحریم ها 
بیشــتر می شود، همچنین نگرانی ها در 
حوزه کســب و کار، بازار های اقتصادی و 

معیشت مردم بیشتر خواهد شد.
وی تاکید کرد: موضوع به نتیجه نرسیدن 
برجام بسیار حساس و نگران کننده بوده و 
ما اگر نتوانیم به نتایج دلخواه در مذاکرات 
برســیم باید فاتحه بسیاری از مسائل را 
در اقتصاد خوانده شــده بدانیم و منتظر 

عواقب سختی در سال جاری باشیم.

 مرغ در سر باالیی قیمت
کرد کننده باد  گران روی دست تولید  غ  مر

 بیش از یکســال اســت مرغ کاالی پرسروصدای 
بــازار بوده و در این مدت نوســانات متعدد قیمت 
آن وضعیــت تقاضای این محصول را به کل تغییر 

داده و با اُفت شدید مصرف مواجه کرده است.
در پــی طرح جدیــد دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و حذف یارانه از واردات کاال های اساســی 
مانند نهاده ها و خوراک دام و طیور، بازار محصوالت 
مختلفی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز 

با افزایش قیمت مواجه شد.
بــه دنبال این سیاســت دولت، قیمت مرغ باز هم 
درچند روز اخیر گران شــد. این بار افزایش قیمت 
مــرغ به دور از هیاهــو انجام گرفت؛ هرچند مردم 
به گرانی یک شبه مواد غذایی عادت کرده اند، اما 
افزایش چند باره تنها در مدت دوماه خیلی نگران 
کننده شده است چراکه مردم تأمین مایحتاج مورد 
اســتفاده در ســفره های خود را به دست متولیان 
تعیین کننده قیمت کاال ها در کشورســپرده اند و 

راهی جزء این ندارند!
افزایش قیمت مرغ در این یک ســال اخیر باعث 

خروج تدریجی این محصول از سبد خانوار ها شده 
است. ازابتدای سال گالیه مرغداران مبنی بر روند 
صعودی هزینه های تولید هر روز بیشــتر شــد؛ تا 
اینکه دولت تصمیم به افزایش نرخ مصوب قیمت 

مرغ گرفت.
البته بازار عرضه خیلی توجه به قیمت مصوب دولت 
ندارد و بیشتر مرغ فروشی های سطح شهر قیمت 

را تا کیلویی 6۰ هزار تومان رسانده اند.
چندی پیش حبیب اسداهلل نژاد مدیرعامل اتحادیه 
سراسری مرغ داران گوشتی کشور از افزایش قیمت 
مرغ خبرداد و گفت: حذف یارانه از واردات کاال های 
اساسی مانند نهاده ها و خوراک طیورباعث افزایش 

هزینه تولید مرغ شده است.
به گفته اســداهلل نژاد؛ مرغداران با قیمت مصوب 
دولت )۲۹ هزار و پانصد هزار تومان( متضرر شده 
و بیشــترمرغدارای ها به در حالت تعطیلی به ســر 
می برند. اولین مرغ های تولیدی با ارز نیمایی وارد 
بازار شده و با قیمت مصوب جدید ۵۹ هزار و 8۰۰ 

تومان در حال عرضه است.

البتــه مدیرعامــل اتحادیه سراســری مرغ داران 
گوشــتی کشور معتقد است؛ قیمت جدید مصوب 
شــده برای هر کیلو مرغ )۵۹ هزار و 8۰۰ تومان( 
هم نمی تواند جلوی زیان تولید کنندگان را بگیرد. 
چراکه با توجه به تخصیص ارزنیمایی به جای ارز 
ترجیحی، نرخ دالر هزینه شده جهت تأمین نهاده 

به بیش از 6 برابر رسیده است.
 حاال بازار پُر از مرغ تولید تازه با ارز نیمایی شــده، 

اما با قیمت گران تر از دو هفته قبل!
فعــاالن صنعــت طیــور علت افزایــش قیمت 
مــرغ را ناشــی از افزایــش هزینه هــای تولید 
تولیدکننــدگان می دانند و معتقدند برای حفظ 
 تولید پایدار باید قیمت هر کیلو مرغ به ۷۰ هزار 

تومان برسد!
با سیاست های دولت سیزدهم قرار است بار گرانی 
در بخش تولید بخش تولید به دوش مصرف کننده 
نهایی برســد و دولتمــردان با وعده افزایش یارانه 
نقــدی، ارائه کارت یارانه مواد پروتئینی تنهاقصد 

کاهش و جبران هزینه های خود دارد.

تنها سوالی که در این بین مطرح می شود ی دولت 
از پاسخ آن طفره می رود، قدرت خرید مردم است. 
اگر قرار باشــد تولید مرغ حفظ و این محصول با 
رقم های بســیار باال راهی بازار مصرف شــود، قرار 
اســت چه کســانی مرغ بخرند؟! چون با توجه به 
وضعیت معیشــت مردم تقاضای خرید مرغ حدود 
۵۰ درصد کاهش داشــته اســت.چراکه اگرتولید 
انجام بگیرد و تقاضا به اندازه کافی نباشــد تکلیف 
مرغ های تولید شــده چیست؟ پس احتمال تحقق 
درخواســت تولید کنندگان مبنی بر صادرات مرغ 

هر روز بیشتر می شود.

خبر ویژه

وزیر صمت گفت: طراحی خودرو 18 ماه طول می کشد و ما کار طراحی 
خودروی اقتصادی را از اواخر ســال گذشــته در شرکت ایران خودرو 

آغاز کردیم و سال آینده وارد بازار می شود.
فاطمی امین گفت: ما در تولید خودروی متناسب با قدرت خرید مردم 
دچار نقص هستیم، در سال های گذشته این نقص با فروش پراید جبران 
می شــد و االن تا حدودی با تیبا جبران می شــود، اما این محصوالت 
کیفیت مناسب را ندارند، ما باید به سمت تولید خودرو های اقتصادی 
برویم یعنی خودرو هایی که هم قیمت مناســب دارند و هم با قدرت 

خرید مردم سازگار هستند.

وی ادامه داد: ممکن است یک خودرو با قیمت واقعی و معقول عرضه 
شــود، اما باز هم بخشــی از مردم قادر به خرید آن نباشــند و این نقص 

در صنعت خودروسازی ما وجود دارد.
وزیــر صمــت گفت: همچنین در آییــن نامه واردات خودرو نیز امتیاز 
ویژه ای برای خودرو های اقتصادی گذاشــتیم تا هم به تعداد بیشتری 
وارد شــوند و هم ســقف قیمتی به گونه ای باشــد که افراد بیشــتری 
قدرت خرید آن را داشته باشند البته این خودر های وارداتی هم باید 
بتدریج داخلی سازی شوند؛ به زودی آیین نامه واردت خودرو نهایی 

و ابالغ می شود.

وی افزود: در خصوص قیمت خودرو هم اکنون با چند نوع قیمت 
مواجه هســتیم، اولین قیمت بازار اســت که خیلی باالتر از قیمت 
کارخانه است و علت هم این است که بازار خودرو سوداگری شده 
اســت و، چون عرضه با تقاضا اختالف دارد، قیمت بازار ۵۰ تا 8۰ 
درصــد باالتــر از قیمت کارخانه اســت.فاطمی امین تصریح کرد: 
قیمت دیگری که ما در خودرو با آن مواجه هســتیم قیمت فروش 
کارخانه است که بر اساس قیمت تمام شده تعیین می شود و امسال 
با خودروسازان توافق کردیم تا قیمت تمام شده را کاهش دهند تا 

زیان آن ها هم کمتر شود.

 آیین نامه واردت خودرو به زودی ابالغ می شود

ورود خودرو های اقتصادی از سال آینده به بازار

کارشــناس بازار ســرمایه با اشــاره به رشد حدود 3۰ درصدی فروش 
ماهانه شــرکت ها در ســه ماه اول سال، تحلیلی کوتاه از حال و آینده 

بورس ارایه کرد.
ولیــد هــالالت دربــاره آینده بورس و با بیــان اینکه چند متغیر مهم 
وضعیت فعلی بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده اند گفت: نخستین 
متغیر ، ابهام مربوط به بازار جهانی و اینکه آیا دچار رکود خواهد شد 
و یا قیمت ها بیشتر تعدیل می شوند است. موضوع دیگر قیمت دالر 
بوده که در بازار داخلی افزایش یافته اســت. شــاخص قیمت مسکن و 
تــورم نیــز رو به باال بوده اما دالر نیمایی مدت زیادی در محدوده ۲۵ 

هزار تومانی ثابت مانده و با دالر بازار آزاد فاصله دارد.
وی ادامه داد: کم و کیف مربوط به عرضه بلوکی ســهام ایران خودرو 
و سایپا نیز عامل مهمی است که بر روی اذهان بازار اثر روانی دارد و 
هنوز اثری از تحقق آن نیست و هر دفعه وعده جدیدی داده می شود.

این کارشناس با اشاره به اثر احیای برجام و شروع مذاکرات در قطر، 
افــزود: به نتیجه رســیدن مذاکرات، آثار بلنــد و کوتاه مدتی بر بازار 
سهام خواهد گذاشت و فاصله بازدهی بورس و بازارهای رقیب را کمتر 
خواهد کرد. در این میان اکثر گزارش های فروش ماهانه شــرکت ها 
نیز رضایت بخش و در بهار نســبت به مدت مشــابه ســال قبل حدود 

3۰ درصد بیشــتر شــده است. درآمد شرکت های صادرات محور هم 
و صنعت غذایی هم با جهش 1۰۰ و ۷۰ درصدی همراه شده است.

هــالالت توضیــح داد: با این همه اثر فضای روانی و عوامل موثر باعث 
شــده ســهامداران در تصمیم گیری تعلل کنند. از سوی دیگر دولت 
حمایت خاصی حتی به صورت لفظی نکرده و بازار در رکود به سر می 
بــرد. بــا این همه با اتفاقاتی مانند حصول توافق برجام یا عرضه بلوک 
خودروسازان می تواند زمینه برگشت بازار را فراهم کند. به طور کلی 
هم انتظار برای ریزش شاخص نیست و حتی در صورت وجود همین 

ثبات، بازار به مرور زمان رشد خواهد کرد.

ح کرد: کارشناس بازار سرمایه مطر

کرد بازار به مرور رشد خواهد 

 لغو معافیت مالیاتی
 موجران متخلف

مجلس شورای اسالمی قصد دارد، در طرح کنترل 
و ساماندهی اجاره بهای امالک مسکونی از ظرفیت 
مالیات به منظور ســاماندهی بازار اجاره مســکن 
بهره برداری کند.بر مبنای کلیات تصویب شده این 
طرح، مشــوق هایی برای موجران منصف از قبیل 
ارائه تسهیالت بانکی بلندمدت و کم بهره به منظور 
بازســازی امالک در کنار تشــویق های مالیاتی در 
نظر گرفته شــده اســت.عالوه بر این ظرفیت های 
مالیاتی برای موجرانی که باالتر از نرخ های معمول 
اقــدام بــه اجاره دادن امــالک می کنند، نیز فعال 
خواهد شد. عمده استفاده از ظرفیت مالیاتی برای 
موجران متخلف به مسئله لغو معافیت های مالیاتی 
مرتبط اســت.در این راستا، اساس تبصره های ماده 
۵3، مــاده ۵۵ و ۵۷ قانون مالیات های مســتقیم، 
گروهــی از افــراد از جمله خانه های ســازمانی که 
تحت مالکیت اشخاص حقوقی هستند، امالکی که 
مورد ســکونت پدر، مادر، همســر، فرزند یا اجداد و 
افراد تحت تکفل مالک باشــند، امالکی که به طور 
مجانی، در تصرف وزارتخانه  ها و موسســات دولتی، 
دستگاه هایی که بودجه آن ها، به وسیله دولت تامین 
می شود، شهرداری ها و دهیاری ها هستند، مالکان 
مجتمع های مســکونی دارای بیش از ســه واحد 
اســتیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا 
به اعالم وزارت مسکن و شهرسازی ساخته می شوند 
و امــالک مــورد اجاره در تهران تا 1۵۰ متر مربع و 
در ســایر نقاط تا ۲۰۰ متر مربع از پرداخت مالیات 
بر درآمد اجاره ملک در سال 1۴۰1 معاف هستند.

بر این مبنا معافیت در نظر گرفته شــده در قانون 
مالیات های مســتقیم مطابق قانــون جدید برای 

موجران لغو خواهد شد.

مسکن
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نفت و انرژی 4

بر اساس شواهد 

آب در پایتخت ابربحران است

كوتاه از انرژی

بین الملل

اوپک پالس نیم میلیارد 
بشکه از افزایش تولید نفت 

عقب ماند
اوپــک و متحدانــش در ماه مه ســال 
۲۰۲۰ بــا کاهش تولید تاریخی برای 
متوازن کردن بازار جهانی نفت موافقت 
کردند. آمار کمیته فنی مشترک اوپک 
پالس نشــان می دهد، از آن زمان این 
گــروه مجموعا ۵6۲ میلیون بشــکه 
کمتر از ســطح توافق شده، نفت تولید 
کرده اســت.نرخ پایبندی اوپک پالس 
بــه توافق محدودیت عرضه، در ماه مه 
که اعضای این گروه ۲.۷ میلیون بشکه 
در روز کمتر از سقف توافق شده، نفت 
تولیــد کردند، به ۲۵6 درصد افزایش 
یافت.این گروه ماه هاســت که تالش 
می کنــد حجم تولیدی که وعده داده 
اســت را به بازار برســاند اما بعضی از 
اعضای اوپک پالس با مشکالت عدیده 
ناشــی از عدم سرمایه گذاری کافی در 
میادین نفتی جدید و اختالالت تولید، 
روبرو شــده اند.ظرفیت مازاد تولید به 
اعضــای بــزرگ اوپک پــالس نظیر 
عربســتان ســعودی و امارات متحده 
عربی منحصر شــده است، با این حال 
مازاد ظرفیت تولید آنها ممکن اســت 
تحت الشــعاع تحریم های غربی علیه 
صادرات نفت روســیه قــرار گیرد. اما 
اکنون تردیدهای جدی درباره میزان 
عرضــه ای وجود دارد که اوپک پالس 
می تواند واقعا افزایش دهد.بر اســاس 
گــزارش بلومبــرگ، امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانســه هفته گذشته 
در حاشــیه اجالس ســران گروه ۷ به 
جو بایدن، رئیس آمریکا گفت: شــیخ 
محمــد بن زاید، حاکم امارات متحده 
عربی گفته اســت عربستان سعودی 
و امــارات متحــده عربــی نزدیک به 
حداکثر ظرفیت تولید خود، نفت تولید 
می کننــد. در واکنش به این اظهارات، 
ســهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات 
متحده عربی گفت: کشــورش نزدیک 
به حداکثر ظرفیت تولید خود بر مبنای 
ســهمیه 3.168 میلیون بشکه در روز 
تحــت توافق اوپک پالس، نفت تولید 
می کند.اوپــک پالس هفته گذشــته 
افزایش تولید نفت برنامه ریزی شــده 
در اوت به میزان 6۴8 هزار بشــکه در 
روز را تاییــد کرد اما از صحبت درباره 
سیاست نفتی پس از سپتامبر، اجتناب 

کرد.

پروژه گازی ساخالین به 
کنترل دولت روسیه درآمد

والدیمیر پوتین با صدور فرمان تصرف 
کنترل کامل پروژه نفت و گاز ساخالین 
در شرق دور این کشور، جنگ اقتصادی 
بــا غرب و هم پیمانانــش را به مرحله 
جدیدی رســاند.تحت این فرمان که 
از ســوی رئیس جمهوری روسیه امضا 
شد، شــرکت جدیدی ایجاد می شود 
که تمامی حقوق و تعهدات "شــرکت 
سرمایه گذاری انرژی ساخالین" که در 
آن شــل و دو شــرکت بازرگانی ژاپنی 
میتســویی و میتسوبیشی کمتر از ۵۰ 
درصد سهم دارند را به دست می گیرد.
در این فرمان پنج صفحه ای که پس از 
اعمال تحریمهای غربی علیه مسکو بر 
ســر جنگ در اوکراین صادر شد، آمده 
اســت: اکنون کرملیــن درباره ماندن 
شــرکای خارجــی، تصمیــم خواهد 
گرفت.شرکت دولتی گازپروم بیش از 
۵۰ درصد ســهم در ساخالین ۲ دارد 
که در چهار درصد از تولید گاز طبیعی 
مایع )LNG( جهان سهم دارد.هر چند 
که مســکو اعالم کرده اســت دلیلی 
نمی بیند عرضه LNG از ســاخالین ۲ 
 LNG متوقف شــود، این اقدام در بازار
آشوب بیشــتری ایجاد می کند. ژاپن 
هــر ســال 1۰ درصــد از LNG مورد 
نیازش را از روســیه وارد می کند که 
تحت قرارداد بلندمدت از ســاخالین ۲ 
است. فرمان اخیر، شرکتهای غربی که 
همچنان در روســیه حضور دارند را با 
ریسک بیشتری مواجه می کند.لوسی 
کالن، تحلیلگر ارشــد شرکت مشاوره 
وود مــک کنــزی در این بــاره گفت: 
فرمان روســیه عمال امــوال خارجی 
در "شــرکت ســرمایه گذاری انرژی 
ساخالین" را مصادر کرده و تنش های 
موجود را تشــدید می کند. بســیاری 
از شــرکتهای غربی از روســیه خارج 
شــده اند و شــرکتهای دیگر هم اعالم 
کرده اند از این کشور بیرون می روند .

بر اساس  گزارش ها ؛

ایران یازدهمین تولیدکننده 
بزرگ برق دنیا شد

جدیدترین گزارش منتشرشده موسوم به 
گــزارش مرور آمــاری انرژی جهان که هر 
ســاله منتشر می شود نشان می دهد تولید 
برق در ایران طی ســال ۲۰۲1 با رشد 6.۴ 
درصدی نســبت به سال قبل از آن مواجه 
شــده و به 3۵۷.8 تراوات ســاعت رسیده 
اســت. ایران در ســال پیش از آن 33۷.۲ 
تراوات ساعت برق تولید کرده بود.متوسط 
رشــد ساالنه تولید برق در ایران طی دوره 
ده ساله منتهی به سال ۲۰۲1 بالغ بر ۴.3 
درصد برآورد شــده اســت.کل تولید برق 
دنیا در ســال ۲۰۲1 نیز 13۹۹۴.۴ تراوات 
ساعت گزارش شده است که این رقم نسبت 
به سال قبل از آن رشد 8.۴ درصدی داشته 
است. تولید برق دنیا در سال ۲۰۲۰ بالغ بر 
1۲۹۴۹.3 تراوات ســاعت اعالم شده بود.
ســهم ایران از کل تولید برق دنیا در ســال 
۲۰۲1 بالغ بر 1.3 درصد بوده است. ایران 
یازدهمیــن تولیدکننده بزرگ برق دنیا در 
این سال بوده است. 3۰ درصد برق دنیا در 
سال ۲۰۲1 در چین تولید شده است و این 
کشور بزرگترین تولیدکننده برق جهان در 
ســال ۲۰۲1 شناخته شده است. آمریکا با 
تولیــد 1۵.۵ درصد از کل برق تولیدی در 
جهــان رتبــه دوم و هند با 6 درصد در رتبه 
سوم از این نظر قرار داشته اند.ایران از حدود 
1۰ سال گذشته با راه اندازی نیروگاه اتمی 
بوشهر به جمع کشورهای تولیدکننده برق 

هسته ای پیوسته است. 

: مدیرکل هوشمندسازی توانیر

 مردم در مصرف برق 
صرفه جویی کنند

مدیــرکل هوشمندســازی توانیر گفت : با 
توجه به تداوم گرما در روزهای آینده پیش 
بینــی می کنیم که مصرف برق از 66 هزار 
مــگاوات عبور کنــد. از مصرف کنندگان 
درخواســت می کنم در مصرف برق صرفه 
جویی کنند.هادی مدقق افزود: بخش عمده 
ای از این مصرف ناشی از مصارف تأسیسات 
سرمایشی است.از مصرف کنندگان بخش 
های خانگی و تجاری درخواســت می کنم  
در مصرف برق صرفه جویی کنند تا مشکلی 
برای هیچ یک از هموطنانمان پیش نیاید.
وی از مردم خواســت که در مدیریت این 
بخــش از مصارف دقت بیشــتری کنند و 
در بخــش کولرهای گازی درجه حرارت را 
روی ۲۴ درجه و کولرهای آبی را روی دور 
ُکند تنظیم کنند.مدیرکل هوشمندسازی 
و فناوری های نوین توانیر گفت: همچنین 
بخــش هــای ادارات و عمومی باید رعایت 
کننــد که بعد از ســاعت اداری که نیازی 
به تجهیزات سرمایشــی نیست حتماً این 
مصارف را از مدار خارج کنند.مدقق افزود: 
برای اینکه مشکلی برای هموطنان به وجود 
نیایــد بــا توافقی که با بخش های مختلف 
صنعــت و کشــاورزی انجام و همچنین بر 
اساس دستورالعملی که برای ادارات دولتی 
ابالغ شد برنامه های مدیریت بار را در بخش 
های مختلف اعمال می کنیم.وی با اشاره به 
اینکه تقریباً همه این مشترکین باالی 3۰ 
کیلووات مجهز به کنترل هوشمند هستند، 
اضافه کرد: مصارف اینها که تقریباً بیش از 
۵۰ درصد مصرف کل کشــور است رصد و 

کنترل می شود

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی:

  قطع برق صنایع 
قابل قبول نیست

نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی، گفت: قطعی برق صنایع 
نه تنها باعث خســارت زیاد به کارخانه ها 
و سهامداران شده است بلکه زمینه گرانی 
لجام گسیخته برخی از اقالم مانند سیمان 
را در بازار فراهم کرده است.شهباز حسن پور  
درباره سیاســت های دولت برای مدیریت 
خاموشــی ها در فصل تابستان، بیان کرد: 
از ســنوات گذشته در تامین برق صنایع و 
خانگی در فصل تابســتان با مشکل مواجه 
بودیم اما نمی توانیم انتظار داشــته باشیم 
که صنایع یک شبه خودشان برق مصرفی 
خود را تولید کنند چراکه یک نیروگاه ۵۰۰ 
مگاواتی حداقل ۵ سال زمان می برد تا وارد 
چرخه تولید شود.وی در ادامه با بیان اینکه 
دولت وظیفه دارد تا نســبت به تامین برق 
صنایــع اقدام کند، اظهــار کرد: زمانی که 
دولت امتیازی را فروخته و تعهدی را برای 
خودش ایجاد کرده اســت، باید نســبت به 
اجرای تعهد خود پایبند باشد. قطعی برق 
نه تنها باعث خســارت زیاد به کارخانه ها 
و سهامداران شده است بلکه زمینه گرانی 
لجام گسیخته برخی از اقالم مانند سیمان 

را در بازار فراهم کرده است.

شواهد موجود نشان می دهند که بارگذاری های 
انجام گرفته بر پیکره دشــت تهران دســت کم 
1۰ برابر توان بوم شناختی این قلمرو جغرافیایی 
اســت و منابع آبی تامین کننده آب این شهر، در 
خوشــبینانه ترین حالت هم تراز بارگذاری های 
فعلی است و هرگز نباید حتی مجوز یک انشعاب 
آبــی جدید در این شــهر را صــادر کرد.داریوش 
مختــاری - کارشــناس مدیریــت منابع آبی ، با 
بیــان اینکــه معادل 1۷ درصــد از کل 6 میلیارد 
و ۷۰۵ میلیون 88۲ هزار و 3۵3 متر مکعب آب 
مصرفی شــرب کشور برابر با یک میلیارد و 1۴۰ 

میلیون  آب مصرفی شهر تهران است. 
شــمار انشــعابات استان تهران برابر با دو میلیون 
68 هزار و 13۰ انشــعاب است. معادل ۷۰ درصد 
تامین آب شــرب شــهر تهران از ذخایر سدهای 
طالقان، امیرکبیر، الر، لتیان و ماملو و 3۰ درصد 
نیز از 6۰۰ حلقه چاه آب شــرب تامین می شــود.
وی با بیان اینکه جمعیت شــهر تهران نزدیک به 
1۰ میلیــون نفــر و کل اســتان تهران دارای 1۴ 
میلیــون نفر جمعیت اســت، گفت:  مصرف آب 
11۴۰ میلــون متر مکعب برای یک جمعیت 1۰ 
میلون نفری، به منزله سرانه مصرف 3۰۵ لیتر در 
شبانه روز برای هر فرد ساکن شهر تهران بوده این 
محاسبه با احتساب هرگونه آب به حساب نیامده 
بوده و عمال ناظر بر آب تنظیمی در  شبکه آب شهر 
تهران است؛ در هر حال در حدود 1۰ درصد از این 
منابع آبی، هدررفت شبکه محسوب می شود. ولی 
کاهــش هدررفت به هزاران میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد که جلوگیری از آن در عمل بسیار دشوار 
و دســت نیافتنی است و نمی توان از این ظرفیت 
آبی در شــرایط کم آبــی کمک گرفت.وی ادامه 
داد: افزون بر آن، آب قابل تامین برای فضای سبز 
شهری تهران به طور تقریبی برابر با ۴۰۰ میلیون 
متر مکعب بوده و جداسازی شبکه آب شهری از 
فضای ســبز در مراحل طراحی این شبکه از ابتدا 
انجام گرفته، بنابراین، امکان ذخیره ســازی آب 

شــرب از محل صرفه جویی آب مورد نیاز فضای 
ســبز شــهری به طور تقریبی برای شــهر تهران 

اندک یا صفر است.
او با بیان اینکه از دیدگاه امنیت آبی، سرانه 3۰۵ 
لیتر در شــبانه روز، اگرچه ســاکنان را در حاشیه 
ناامنی آبی قرار می دهد، ولی تفاوت ســرانه 3۰۵ 
لیتر از ۲۰۰ یا ۲۲۰ لیتر ســرانه استاندارد و قابل 
دست یافتنی برای ساکنان شهر تهران )با احتساب 
هرگونه آب به حســاب نیامده( به نوبه خود یک 
ظرفیت معادل 1۰۰ لیتر در شــبانه روز برای هر 
فــرد و در مقیاس یک جمعیت 1۰ میلیون نفری 
برای یک ســال حدود 3۰۰ میلیون متر مکعب 
آب مصرفــی قابل تامین از محل صرفه جویی ۴۰ 
درصدی پدید می آورد، تاکید کرد: دســتیابی به 
این صرفه جویی، ممکن اســت ولی آسان نیست، 
با این حال دســتیابی به آن بســیار آسان تر و کم 
هزینــه تــر از گزینه کاهش ســالیانه یک درصد 
هدررفــت شــبکه به منظور کنتــرل حدود 1۰ 

درصد هدررفت شــبکه توزیع آب است.به گفته 
وی، نکته تکمیلی اینکه چنانچه در نتیجه اعمال 
راهکارهــای اجرایی یادشــده، بتوان مصرف آب 
شــهر تهران را به میزان 3۰ تا ۴۰ درصد کاهش 
داد، از انجــام یــک اقدام نباید دریغ کرد و آن نیز، 
جلوگیری از توسعه هرگونه انشعابات جدید است؛ 
مصرف آب شــهر تهران در همین شرایط کنونی 
دســت کم به میزان ۲ برابر از حاشــیه امن آبی 
فراتر رفته و الزم است دستاوردهای صرفه جویی 
 از محل منابع آبی موجود را برای سال های کم آب 

حفظ کرد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه نکته تکمیلی اینکه بخش 
عمــده منابــع آب تامین کننده شــهر تهران، به 
صورت قرضی از حوزه های آبریز مجاور تامین شده 
و امکان توســعه منابع آبی تقریبا ناممکن است، 
گفت: توسعه انشعابات آب برای شهرک سازی های 
جدید، ســاکنان فعلی را در حاشیه ناامنی بیشتر 
ناشــی از کم آبــی قرار می دهد، افــزود: این در 

شــرایطی است که با توجه به تامین ۷۰ درصد از 
آب شرب این شهر از منابع آبی سدهای اطراف و 
احتمال کم آبی در برخی سال ها و تاثیر مستقیم 
آن بر ذخایر سدها، منطقی است که حجم عرضه 
آبی دست کم دو برابر تقاضای آن باشد. به طوری 
که در ســال های کم آبی، امکان حاشیه امن آبی 
برای ساکنان تهران وجود داشته باشد.وی افزود: 
در همین حال باید توجه داشت که سرریز اقتصاد 
کشور و تجمیع پس اندازهای مردم به طور عمده 
در بخش مســکن متمرکز شــده است و هرگونه 
ناامنی آبی عمال برابر با هدررفت دســتاوردهای 
بخش مصرفی مســکن در چنــد دهه اخیر بوده 
اســت. برابر آمار رســمی سال 13۹۵، بیش از 3 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون واحد مســکونی در تهران 
وجود دارد. اما شــواهد میدانی و مشــاهده بافت 
کالبدی تهران نشــان می دهد که دست کم یک 
میلیون واحد مســکونی در قالب فروش تراکم و 
به احتمال چند صد هزار واحد مسکونی در قالب 
توسعه شهرک ها به تقاضای مشترکین آب افزوده 

شده است. 
در همــان حال، هنگامی شــهروندان با کاهش 
مصرف آب همراهی و موافقت می کنند که شرکت 
آب و فاضالب کشور از محل صرفه جویی آنان برای 
توســعه انشعبات آب شهرک های جدید استفاده 
نکنــد و صرفه جویی آنــان در مصرف به افزایش 
حاشیه امن آبی برای ساکنان فعلی بینجامد.  به 
گفته وی اجرای راهکارهای یادشده بسیار دشوار 
اســت و برای کنترل توســعه کالنشــهر تهران و 
جلوگیری از بارگذاری های بیشتر و در همان حال، 
اجرای قانون توســعه و بهینه ســازی مصرف آب 
شهری )13۹۵(، تشکیل کمیته ویژه کم آبی این 
کالنشهر در وزارت کشور قویا پیشنهاد می شود. 
با توجه به دشواری کنترل رانت شهرک سازان و 
در همان ضرورت کنترل صدور مجوز انشــعاب و 
همکاری با شرکت آب و فاضالب، تشکیل کمیته 

یادشده الزامی است.

شــرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در بخشی از گزارش جدید 
خود موسوم به گزارش مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۲ از رشد 
۴.8 درصدی تولید گاز طبیعی جهان طی سال ۲۰۲1 خبر داده 
است. کل تولید گاز طبیعی جهان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر 3861.۵ 
میلیارد مترمکعب بوده که این رقم در سال ۲۰۲1 به ۴۰36.۹ 
میلیــارد مترمکعــب افزایش یافته اســت.ایران با تولید ۲۵6.۷ 
میلیــارد مترمکعــب که معادل 6.۴ درصد کل تولید گاز طبیعی 
جهان در ســال ۲۰۲1 اســت به عنوان چهارمین تولیدکننده 
بزرگ گاز جهان در این سال شناخته شده است.آمریکا با تولید 
۹3۴.۲ میلیارد مترمکعب گاز و اختصاص سهم ۲3.1 درصدی 

از کل تولید جهانی بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان 
شناخته شده و روسیه با تولید ۷۰1.۷ میلیارد مترمکعب و سهم 
1۷.۴ درصــدی از تولیــد گاز جهان در رتبه دوم و چین با تولید 
۲۰۹.۲ میلیــارد مترمکعــب و ســهم ۵.۲ درصدی از کل تولید 
جهانی ســومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان در ســال ۲۰۲۲ 
شناخته شده اند. بر اساس این گزارش تولید گاز طبیعی در ایران 
از سال ۲۰11 همواره روندی صعودی را طی کرده و تحریم های 
آمریکا که به بهانه فعالیت های هســته ای علیه ایران وضع شــده 
نتوانسته رشد تولید گاز در ایران را متوقف یا معکوس کند. طی 
این ســال ها تولید گاز طبیعی در ایران به طور متوســط ساالنه 

۵.۴ درصد رشــد کرده اســت که بیش از دو برابر رشــد متوسط 
جهانی بوده اســت. تولید گاز طبیعی جهان در این دوره 1۰ به 
طور متوسط ۲.۲ درصد در سال رشد داشته است.در سال ۲۰۲1 
نیز تولید گاز طبیعی ایران نســبت به ســال قبل از آن رشد 3.1 
درصدی داشــته و از ۲۴۹.۵ میلیارد مترمکعب در ســال ۲۰۲۰ 
به ۲۵6.۷ میلیارد مترمکعب طی این ســال افزایش یافته است.
این گزارش همچنین از رشــد 3.۲ درصدی مصرف گاز طبیعی 
در ایران طی ســال ۲۰۲1 نســبت به ســال قبل از آن خبر داده 
و کل مصرف گاز طبیعی در ایران طی ســال ۲۰۲1 را ۲۴1.1 

میلیارد مترمکعب اعالم کرده است. 

رتبه چهارمی ایران در تولید و مصرف گاز طبیعی جهان

کردند گاز مصرف  کل قاره اروپا  ایرانی ها به اندازه نصف 

خبر  ویژه

ح کرد: عضو کمیسیون صنایع مجلس مطر

 مدیریت مصرف در بخش اداری 
برای تامین برق بخش صنعت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی گفت:مدیریت مصرف در بخش اداری 
مثبت است و این امر به تامین برق بخش صنعت 
و کشاورزی کمک می کند.لطف اهلل سیاهکلی با 
تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در ادارات 
و ارگان های دولتی خاطرنشــان ساخت:بحث 
مدیریت مصرف برق در دســتگاه ها و ارگان های 
دولتی در دستورکار وزارت نیرو قرار دارد. وزارت 
نیرو به دستگاه های پرمصرف تذکر داده و حتی 
برق برخی از دستگاه را قطع کرده است. این تذکر 
بسیار به جا است و مدیریت مصرف باید از خود 
دســتگاه های دولتی آغاز شود.  سیاهکلی ادامه 
داد: در بعضــی موارد می بینیم در وزارتخانه ها و 
دستگاه هایی که ساختمان شیشه ای و پنجره های 
قدی دارند، المپ ها در طول روز روشن است. ما 
هنــوز این فرهنــگ را نیاموخته ایم که در موارد 
نیاز از برق استفاده کنیم، این در حالی است که 
در کشــورهای پیشرفته مانند آلمان در هتل ها، 
ســاختمان های اداری و تجاری زمانی که تقریبا 
هوا تاریک می شــود، تازه از برق برای روشــنایی 

استفاده می کنند.  نماینده مردم قزوین در مجلس 
خاطرنشــان کرد: مردم در کشورهای پیشرفته 
آموخته اند که از انرژی برق در موارد نیاز استفاده 
کنند، متاسفانه در برخی از ادارات و سازمان های 
دولتــی توجه ای به میزان مصرف نمی شــود و 
مصرف چشمگیری وجود دارد، مثال بر اساس آمار 
بخش ستادی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 
برنامه و بودجه از بخش هایی هستند که مصرف 
باالیی دارند. وی ادامه داد: اگر بتوانیم با مدیریت 
مصرف در دستگاه ها و ارگان های دولتی بخشی 
از انرژی را ذخیره کنیم، به طور قطع خاموشــی 
در بخش صنایع و کشاورزی کاهش خواهد یافت، 
همچنانکه تامین برق چاه های کشاورزی و برخی 
از صنایع مهم مانند فوالد، سیمان و مس که به طور 
مستقیم در بازار اثر گذار هستند در اولویت قرار 
دارد.  سیاهکلی گفت: خاموشی در این حوزه ها 
آثار منفی در بازار می گذارد، بنابراین با مدیریت 
مصرف در ارگان ها و دستگاه های دولتی می توان 
بخشی از انرژی را ذخیره کرد و به این حوزه ها که 

دارای اولویت هستند تخصیص داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور: 

 امسال قطعی آب 
نخواهیم داشت

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور گفت: 
با وجود افزایش شدید گرمای هوا با تمهیدات 
اتخاذ شــده، امســال قطعی شبکه آب در هیچ 
نقطه ای از ایران نخواهیم داشت.اتابک جعفری 
در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آب 
و فاضــالب اصفهان افزود: چنانچه قطعی آب 
احتمالــی و موقــت در برخی نقاط رخ دهد به 
دلیل حوادث و مشکالت شبکه آب است و در 
زمان کوتاهی رفع خواهد شــد.وی اضافه کرد: 
تمام پروژه های آبی کشــور که پیش تر متوقف 
شــده بود اکنون در حال پیگیری و اجراســت 
و با همت جهادی تا پایان دولت ســیزدهم به 
بهره برداری خواهد رســید.مدیر عامل شرکت  
آب و فاضالب کشــور با اشاره به اینکه در سال 
های اخیر آبرسانی با تانکر در مناطق مختلف 
از جمله هفت هزار روستا انجام می گرفته است 
تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته 
و با اجرای طرح جهاد آبرســانی، پروژه تامین 
آب آشامیدنی پایدار و دائم به هفت هزار روستا 
و مناطق محروم با مشــارکت سپاه پاسداران و 

ســه هزار روســتا با همکاری بخش خصوصی 
در حــال انجام اســت و در مجموع بالغ بر 1۰ 
درصد پیشــرفت دارد.جعفری خاطرنشــان 
کرد: امسال در مقایسه با سال قبل ۲6 درصد 
کاهش بارندگی در کشور گزارش شد و نشان 
می دهد که بحران خشکســالی در ایران تنها 
مختص یک ســال نیســت و ادامه دار خواهد 
بود. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشــور  
در ادامه اظهارداشــت: برای گذر از این شرایط 
ســخت باید برنامه های جامع و مدون داشــته 
باشیم چرا که در هفت هشت سال اخیر برخی 
پروژه ها تعطیل شــده بود.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب اصفهان در این مراســم گفت: 
بازســازی شــبکه فاضالب در این استان که به 
دلیل قدمت باال فرسوده شده از جمله اولویت 
ها به شــمار می رود و برای آن وام خوبی نیز 
اخذ شده است.حسین اکبریان ادامه داد: توزیع 
عداالنــه خدمات بخصوص در مناطق محروم 
بطور جدی پیش می رود و جهاد آبرســانی به 
روستاها جزو برنامه های اساسی خواهد بود.
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55بانک و بیمه
اداره کل آمار و بودجه پست بانک ایران 

خبرداد؛

صدر نشینی مدیریت شعب 
استان سمنان در اردیبهشت ماه، 

 در افزایش تعداد کاربران 
اینترنت بانک

 بــر طبــق آخریــن آمار 
منتشر شده اداره کل آمار 
و بودجه پست بانک ایران، 
مدیریت شعب استان های 
سمنان، آذربایجان شرقی 
و خوزســتان به ترتیب با ۲۰۰، 3/۹3 و ۹/۵۴ 
درصــد باالترین درصد تحقــق افزایش تعداد 
کاربران سرویس اینترنت بانک را در اردیبهشت 
ماه ســال جاری نسبت به اسفند 1۴۰۰ کسب 

کرده اند.
 بنابر اعالم اداره کل بازاریابی و توســعه بازار 
و بر طبق این آمار، اســتان ســمنان با تحقق 
1۵/8۲ درصد در رتبه نخســت و استان های 
آذربایجان شــرقی و خوزســتان به ترتیب با 
33/۲3 و ۷۲/13 درصــد برای تحقق اهداف 
کمی، پایش و پویش ســال جاری در جایگاه 
دوم و ســوم افزایش تعداد کاربران ســرویس 

اینترنت بانک قرار گرفتند.
بر اســاس این گزارش، تعداد کاربران سرویس 
اینترنت بانک استان سمنان تا پایان اردیبهشت 
ماه ســال جاری به 33 هزار و ۴3۷ نفر رســیده 
اســت و تعداد کاربران این سرویس، در همین 
بازه زمانی در اســتان های آذربایجان شــرقی و 
خوزســتان به ترتیــب 1۲۹ هزار و ۴۴۲ نفر و 
۷۷ هزار و ۲8۰ کاربر نســبت به اسفند 1۴۰۰ 

افزایش یافته است.
بر اســاس این آمار، تعداد کاربران ســرویس 
اینترنــت بانــک تمــام اســتان ها در پایــان 
اردیبهشت ماه سال 1۴۰1بالغ بر3/3۹ درصد 
رشــد کرده و در مجموع استان ها توانسته اند با 
افزایــش یک میلیــون و ۴۹8 هزار و ۲۹8 نفر 
به کاربران این سرویس، 83/۹ درصد از اهداف 
کمی، پایش و پویش سال جاری در این شاخص 

را محقق کنند.

دادستان فارس: 
اقدامات بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در حمایت از خانواده های 

زندانیان شایسته تقدیر است

دکتر »سید مصطفی بحرینی« دادستان استان 
فارس از دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به پاس 
اقدامــات بانک در حوزه مســئولیت اجتماعی 

تقدیر کرد.
دادســتان اســتان فارس و رئیس هیأت مدیره 
انجمن حمایت از زندانیان شیراز در جلسه روز 
ملی حمایــت از خانواده های زندانیان به پاس 
خدمات ارزنده بانک قرض الحســنه مهر ایران 
در راستای مسئولیت اجتماعی بانک و احساس 
مســئولیت در قبال خانواده هــای زندانیان و 
حمایت همه جانبه از این قشــر آســیب پذیر 

جامعه تقدیر کرد.
در این جشــن بانک قرض الحســنه مهر ایران 
اســتان فــارس برای اطالع رســانی خدمات و 
تشــریح فعالیت های بانک در حوزه مسئولیت 

اجتماعی با میز خدمت حضور یافت.
در این جلســه که با حضور »ســید مصطفی 
بحرینــی« دادســتان شــیراز و »اســحاق 
ابراهیمی« مدیر کل ســازمان زندان استان و 
جمعی از خیرین استان برگزار شد، خیران یک 
میلیــارد تومان به انجمن حمایت از خانواده 
زندانیــان برای کمــک به این خانواده ها اهدا 

کردند.
»حســین  پور نورعلی« مدیرکل ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( در استان فارس گفت: همزمان 
با ســالروز آزادســازی خرمشهر، با کمک ستاد 
اجرایــی فرمان امــام )ره(، 16 نفر از زندانیان 
جرائم غیرعمد با مبلغ ۲8۰ میلیون تومان آزاد 

شده و به آغوش خانواده بازگشتند.
وی اظهار داشــت: همچنین به منظور حمایت 
از خانوار های زندانیان تعداد ۷۵۰ بسته غذایی 
بــه ارزش حــدود 6۰۰ میلیون تومان در قالب 

رزمایش نسیم مهر تهیه و توزیع شد.
بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان فارس 
پیش از این نیز در حوزه مســئولیت اجتماعی 
اقدامــات قابل توجهی انجام داده، به طوری که 
۹8۵ قلم کاال و تجهیزات پزشکی به ارزش 1۲ 
میلیــارد ریال را خریــداری و در اختیار مراکز 
بهداشــتی و درمانی اســتان قرار داده اســت. 
همچنین 1۰۰ بســته معیشــتی تهیه و بین 
خانواده های کمتر برخوردار توزیع کرده است.

در پایــان به پاس قدردانــی از خدمات ارزنده 
بانک قرض الحســنه مهر ایــران، لوح تقدیری 
به دکتر »ســید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل 

بانک تقدیم شد.

اخبار

پرداخت ۱۰ هزار فقره تسهیالت 
 فرزندآوری در خردادماه 

توسط بانک سپه
 بانک ســپه در راســتای 
همراهی با سیاســتهای 
دولــت محتــرم و اجرای 
تکالیــف ابالغــی بانک 
مرکــزی، در خردادمــاه 
ســال جاری بالغ بر 1۰ هزار فقره تســهیالت 
فرزندآوری به مبلغ بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال 

به مشموالن این طرح پرداخت کرده است.
در راســتای همراهی با سیاســت های دولت 
محتــرم و اجرای تکالیف ابالغی بانک مرکزی، 
بانک ســپه در خردادماه ســال جاری نســبت 
بــه پرداخت بالغ بر 1۰ هزار فقره تســهیالت 
فرزنــدآوری به مبلغ بیــش از ۴ هزار میلیارد 
ریال اقدام کرده و مدیرعامل بانک ســپه نیز به 
تمامی شعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرده 
که نســبت به تکمیل پرونده و تسریع پرداخت 
تســهیالت فرزندآوری به مشموالن این طرح 

اقدام کنند.

تعداد ۳۳ نفر از زندانیان جرائم 
مالی غیرعمد کشور به آغوش 

گشتند خانواده باز

در تداوم اقدامات خداپسندانه و انسان دوستانه 
کارکنان بانک رفاه کارگران و در راستای ایفای 
نقش موثر در حوزه مســئولیت های اجتماعی 
تعــداد 33 نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد 

کشور، به آغوش خانواده بازگشتند.
این تعداد زندانی جرائم مالی غیرعمد از ابتدای 
ســال جاری تاکنون و از محل مشــارکت مالی 
کارکنان بانک رفاه کارگران در قالب طرح “عطر 

مهربانی”، آزاد شدند.
براســاس این گزارش، مراسم آزادسازی این 
زندانیان با حضور برخی از مدیران بانک رفاه 
کارگران و مسئوالنی از دادسرای دیوان عالی 
کشور، دفتر نظارت بر امور زندان های کشور 
و ســایر مراجع قضایی در استان های فارس، 
یزد، کردستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، 
ایــالم، خوزســتان و کهگیلویه و بویراحمد 

برگزار شد.
الزم به ذکر است، طرح “عطر مهربانی” از جمله 
طرح های حمایتی بانک رفاه کارگران در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی بود که به مناســبت 
مبعث پیامبر اعظم)ص( و اعیاد شــعبانیه، به 
منظور جلب مشــارکت کارکنان بانک با هدف 
آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیرعمد اجرایی 

شد.
گفتنی اســت، آزادسازی زندانیان جرائم مالی 
غیرعمــد یکــی از مصادیق مشــهود اقدامات 
مهرورزانــه کارکنــان بانک رفــاه کارگران در 
راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی است که در سال های اخیر به دفعات 

تکرار شده است.

 ۴۹۸میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون 
برای چهار واحد تولیدی آذربایجان غربی

محمد شــیخ حسینی سرپرست بانک 
توســعه تعــاون از چهار واحد تولیدی 
اســتان آذربایجان غربی که مجموعاً 
از ۴۹8 میلیارد ریال تســهیالت بانک 

منتفع شده اند بازدید کرد.
  محمد شــیخ حســینی در بازدید از 
شــرکت تعاونی پلی اتیلن بوکان فرق 
اقتصاد ســرمایه داری و اقتصاد مبتنی 
بر تعاون، تجمیع سرمایه های کوچک، 
انســان محور بودن تعاون، همکاری و 
کنترل دموکراتیک و مشارکت فکری 
و اقتصــادی اعضــاء، توجه به جامعه، 
اشتغال مســتقیم سهامداران عضو بر 
اساس استعداد، تخصص، عالقه و نیاز 

مشترک در تعاونی است.
سرپرســت بانک توسعه تعاون تجربه 
تعاونی هــای خانوادگــی را طبــق 
تجربه هــای گذشــته و الگو برداری از 
تعاونی هــای اصیل، موفق دانســت و 
مشــارکت اقتصادی و فکری، همدلی، 
انســجام، همکاری و هماهنگی را رمز 
موفقیت ایــن جنس تعاونی ها عنوان 
کرد و افزود بانک توسعه تعاون بعنوان 
بازوی اقتصادی دولت در بخش تعاون 

دغدغه حل مشکالت تعاونی ها را دارد 
و اصوالً جنس این بانک از جنس تعاون 

گران است.
شیخ حسینی ایجاد، توسعه و حمایت 
تعاونی هــا برای بــه حرکت درآوردن 
چرخ اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال 

مهم عنوان کرد و افزود، بانک توســعه 
تعــاون ظرفیت های خود را در خدمت 
تولید و اشــتغال بکار گرفته است و در 
این بازدیدها نیز به عینه مشــاهده شد 
که مدیریت اســتان آذربایجان غربی 
نیز مانند سایر استان ها اشتیاق زیادی 

بــرای کمک به تولیــد داخلی و ایجاد 
اشتغال دارد.

شــرکت تعاونی پلی اتیلن بوکان یکی 
از شــرکت های تعاونی فعال در زمینه 
تولید انواع لوله های پلی اتیلنی اســت 
که از تسهیالت ۴8 میلیارد ریالی بانک 

توسعه تعاون برخوردار شده است.
در ادامــه بازدیــد از طرح هــای مورد 
حمایــت بانــک توســعه تعــاون در 
شهرســتان بوکان آذربایجان غربی از 
ســردخانه 3 هزار تنی ســیامند عزیز 
پور که با تســهیالت 6۰ میلیارد ریالی 
از محل صندوق توســعه ملی احداث 
گردیده است بازدید کرد و مقرر شد از 
محل بند الف تبصره 18 جهت توسعه 
ظرفیت این سردخانه پرداخت گردد.

شــیخ حسینی از شــرکت اروم تریلر 
تولیدکننــده انــواع تریلر بازدید کرد، 
این شــرکت به میــزان ۲۰۰ میلیارد 
ریال از بانک توسعه تعاون حد اعتباری 
دریافــت نمــوده اســت و 88۰ فقره 
تســهیالت نیز از طریق تفاهم نامه به 
خریداران محصوالت شرکت پرداخت 

شده است.
وی بازدیــدی نیــز از بــام گســتران 
تولیدکننــده انــواع عایــق رطوبتی 
ایزوگام به عمل آورد، این شــرکت نیز 
از دریافت 1۹۰ میلیارد ریال تسهیالت 
بانک توسعه تعاون در مقاصد تولیدی و 
ایجاد اشتغال بهره مند گردیده است.

کسب وکارهای دانش بنیان تعمیق روابط و تعامالت سککوک با 

  ســفته الکترونیکــی در صنعــت بیمــه برای 
نخســتین بار رونمایی شد که با رونمایی از این 
خدمت جدید، تعامل بیشتر مجموعه سککوک 
با شــرکت های دانش بنیان و کســب وکارهای 
حوزه فین تک را شاهد خواهیم بود که روابط را 

بیش از پیش عمق می بخشد.
مراســم رونمایی استفاده از سفته الکترونیکی 
در صنعت بیمه برای نخســتین بار در شــعبه 
ملی پــالس بانک ملــی با حضور معاون فناوری 
اطالعات و شــبکه ارتباطات بانک ملی، رییس 
مرکز فناوری اطالعات، امنیت فضای مجازی و 
اقتصاد هوشــمند وزارت اقتصاد، فردوس باقری 
مدیرعامل شرکت ســککوک، مدیران شرکت 
ازکی وام و همچنین مدیران و مســئوالن بانک 
ملــی و فعاالن حوزه دانش بنیان برگزار شــد. 
با رونمایی از این خدمت جدید، تعامل بیشــتر 
مجموعه ســککوک با شرکت های دانش بنیان و 
کسب وکارهای حوزه فین تک را شاهد خواهیم 

بود که روابط را بیش از پیش عمق می بخشد.
علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطالعات و شبکه 
ارتباطات بانک ملی در این مراسم گفت: یکی از 
رســالت های مهم شعبه ملی پالس ارتباط موثر 
و تنگاتنگ مجموعه شــرکت های دانش بنیان با 
صنعت بانکداری و اســتفاده از ابزارهای بانکی 

در پلتفرم های مختلف است.
وی با بیان اینکه تالش ما در بانک ملی، جاری 
ســازی زیرســاخت ها و ارتباطــات بین عرضه 
کننــده و متقاضی در پلتفرم هاســت؛ تصریح 
کــرد: یکــی از حوزه هایی که تمرکز جدی روی 
آن داریم ، حوزه های مختلف فینتک ها هستند. 
 ،)Insurtech( ضمــن اینکــه اینشــورتک ها
لندتک هــا )LendTech(و حتــی ولث تک ها 
)WealthTech( ظرفیــت بی نظیری دارند که 
ترکیب این ســه نوع پلتفرم مفهوم نئوبانک را 
ایجاد خواهد کرد و بانکداری سنتی را به چالش 

می کشد.
ماهیــار ادامه داد: بنابراین هرچقدر بتوانیم این 
ابزارها و مجموعه محصوالت بانکی را به عنوان 
بخشی از یک راه حل بزرگ در فین تک در خدمت 
ایــن حوزه قرار دهیم و آن را به ســمت کاربرد 
بیشتر و بهره برداری بهتر ببریم قطعا موفق تر و 

موثرتر خواهیم بود.
معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات بانک 
ملی افزود: سال گذشته یک اتفاق بسیار خوب 
افتــاد و آن اینکــه از ســفته و برات الکترونیک 
رونمایی شــد. می توانستیم روال سنتی فروش 
سفته ها را ادامه دهیم اما ما به دنبال این بودیم 
کــه ارتباط و تعامل بیشــتری با شــرکت های 
دانش بنیــان و مجموعه های فین تکی شــکل 
بگیــرد و در همیــن زمینه مجموعه ازکی وام با 
این محصول که توســط مجموعه سککوک در 

خبر ویژه

بانــک رفــاه کارگران در خرداد ماه ســال جاری بیــش از ۹,۲۵۷ میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.

در راستای تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن، بانک رفاه کارگران در 
خرداد ماه سال جاری در مجموع 6,۷۷1 فقره تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه 

به مبلغ بیش از ۹,۲۵۷ میلیارد ریال پرداخت کرده  است.
براساس این گزارش و بر مبنای اطالعات استخراج شده از سامانه ازدواج بانک 

مرکزی، تعداد ۲۷,۵83 متقاضی نیز تا پایان روز یکشــنبه پنجم تیر ماه ســال 
جاری در صف دریافت تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه از بانک 

رفاه کارگران قرار دارند.
الزم به ذکر اســت، بانک رفاه کارگران از ابتدای ســال جاری تا پایان خرداد ماه 
در مجموع ۹,۰۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ 

بیش از 1۲,۲6۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

پرداخت بیش از ۹,۲۵۷ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در خرداد ماه سال جاری

اخبار

گهی ابالغ اجرائیه آ
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

بانــک تجــارت بــه نشــانی اســتان تهــران - شهرســتان تهــران - تهــران خیابــان طالقانــی تقاطــع 
خیابــان اســتاد نجــات الهــی - ســاختمان مرکــزی بانــک تجــارت

مشخصات و محکوم علیه / محکوم علیهم
ــی ک  ــن مجتب ــام حس ــام - خ ام ــتان ای ــانی شهرس ــه نش ــان ب ــی ج ــد عل ــی فرزن ــار رمضان ــه ی 1-  ال

ش درویــش نیــا
ــه  ــوزی کوچ ــون کار آم ــام کان ــام- ای ــتان ای ــانی شهرس ــه نش ــاس ب ــد عب ــی فرزن ــه کیان 2-  فوزی

ــر 8 کارگ
زنــد نامــدار شهرســتان ایــام - ایــام جــاده قدیــم مهــران-  شــهرک  3- رحمــت اهلل امیــن پــور فر

رجایــی )ســرطاف(
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم لهم

زنــد ســیف اهلل بــه نشــانی اســتان ایــام - شهرســتان چــرداول-  ســرابله -  یوســف واعظــی فر
خیابــان ولیعصــر )عــج( جنــب بانــک ملــی مرکــزی نــوع رابــط محکــوم لــه/ محکــوم الهــم وکیــل بانــک 

تجــارت
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و  شــماره  بــه  حکــم  اجــرای  درخواســت  موجــب  بــه  محکــوم 
ــته  و  ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال ب ــغ 44/340/000 ری ــت مبل ــه پرداخ 140110390000154908  ب
پرداخــت 30/000 هــزار ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی و پرداخــت حــق الوکالــه وکیــل پرداخــت 

خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت تــا زمــان پرداخــت
را بــه موقــع اجــرا  آن  ابــاغ اجراییــه ظــرف ده روز مفــاد  از تاریــخ  محکــوم علیــه مکلــف اســت 

مدنــی( احــکام  اجــرای  قانــون   34 گذارد)مــاده 
مسئول دفتر شعبه ۴ شورای حل اختالف شهرستان ایالم  - ساجده قیصر زاده

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

قطعه یک ایالم
هیــات   / اول  هیــات   1400/03/29 مــورخ   140060315001001430 شــماره  رای  برابــر   -1
دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــری  رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســجاد امی
نیــا، فرزنــد عبدالرحمــان، )ششــدانگ( یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 11/37 متــر مربــع پــاک 
شــماره 1556 فرعــی از 1249 اصلــی واقــع در ایــام بلــوار شــهید بهشــتی خریــداری شــده از 

حمیــد عبــدی پــور و منتســب بــه مالکیــت حســین خــان کهــزادی
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد ظــرف مــدت دو مــاه و در مــورد آگهیهــای اصاحــی ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱۲
ک شهرستان ایالم رئیس اداره ثبت اسناد و امال
شناسه ۱۳۳۵۵۹۵

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

وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   1401/03/17 مــورخ   140160318021000326 شــماره  رای  برابــر 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه 
زنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه170  صــادره از رشــت  ز طالبــی خوشــکاروندانی فر و بامعــارض متقاضــی آقــای فرامــر
درششــدانگ  یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 374.55 مترمربــع پــاک 1255 مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 152 
ز گردیــده اســت.  فرعــی از35 اصلــی واقــع در قریــه فشــتم خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمدعلــی رحیمــی نــژاد محــر
.لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/12 ونوبــت دوم:1401/04/27
کوچصفهان ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

بانک ملی اجرایی شــده بود آشــنا شدند و کار 
مشترکی آغاز شد.

وی تاکید کرد: ما به دنبال جاری ســازی فضای 
فین تک در بانک ملی هستیم و می خواهیم که 
ایــن بانــک را به فین تک بانک ملی ایران تبدیل 
کنیم که قطعا با کمک پلتفرم ها و مجحموعه های 

دانش بنیان این مهم محقق خواهد شد.
صدور ۱۰۰ هزار سفته الکترونیک در سه ماه

همچنین در این مراســم، احمد تقوایی نجیب؛ 
رییــس مرکز فنــاوری اطالعات، امنیت فضای 
مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد اظهار 
کرد: سال گذشته که در وزارت اقتصاد تصمیم 
گرفتیم ســفته و برات الکترونیکی را راه اندازی 
کنیــم ؛ شــاید در نظــام پرداخــت و عملیات 
خزانــه داری مقداری دور از ذهن بود که صدور 

اوراق بهادار به صورت الکترونیکی انجام شود اما 
رویکرد ســازنده و پیشرویی که آقای خاندوزی 
وزیر اقتصاد در این امور داشــتند خیلی کمک 
کرد که سدهایی که وجود داشت برطرف شود.
وی ادامــه داد:  در نهایــت از بهمــن ماه ســال 
گذشــته این خدمت را توانســتیم در ســطح 
بانک های منتخبی که خودشــان پیشنهاد داده 
بودند و متقاضی راه اندازی اولیه ســفته و برات 

الکترونیکی بودند، عملیاتی کنیم.
تقوایی نجیب با اشاره به سهولتی که برای مردم 
در این خصوص ایجاد شــده اســت، اعالم کرد: 
در ســه ماه گذشــته بیش از 1۰۰ هزار ســفته 
الکترونیک در کشور صادر شده که اتفاق بسیار 
مهم و ارزشمندی است و دیگر بانک ها را هم در 
سه ماه آینده به این فرآیند اضافه خواهیم کرد.
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شهردار مشهد:

کارآمد یکی از مسائل اساسی شهر مشهد است بافت های نا
مشهد / سمیرا رحمتی

شــهردار مشــهد گفــت: امــروز بحــث 
بازآفرینی شــهری یکی از مباحث روز دنیا 
اســت،بافت های ناکارآمد و کم توان یکی از 
مسائل اساسی شهرهای بزرگ از جمله شهر 
مشهد هستند که به دو دسته حاشیه نشینی 
و بافت های دارای ارزش تقســیم می شود.

ســید عبدا... ارجائی در مراســم تکریم از 
فرهیختگان و دست اندرکاران تدوین برنامه 
تحولی شهرداری مشهد، اظهار کرد: در عصر 
حاضر اداره کالن شهری مانند مشهد با تکیه 
بــر قوای فکری و ذهنی تعداد محدودی به 
عنوان مدیران آن شــهر ممکن نیست، اگر 
این اصل را بپذیریم، جایگاه مشورت گرفتن 
و هم فکــری در عرصه های متنوع مدیریت 
شهری بروز پیدا می کند.وی افزود: شهرداری 
بیشــترین لبه خدمتی مماس با مردم را در 
بین تمامی دستگاه های اجرایی دارد و پهنه 
و عمــق زیــادی را در بر می گیرد کما اینکه 
تاثیر یک تصمیم در سیستم مدیریت شهری 
برخی مواقع باعث دگرگونی زندگی عده ای 
در یک پهنه وسیع از شهر می شود.شهردار 
مشهد خاطرنشان کرد: با این شرایط در دوره 
ششــم تصمیم گرفتیم که در کنار معاونت 
برنامه ریزی که یک هماهنگ کننده و یک مغز 
اجرایی در شهرداری است، دفتر پشتیبانی را 
تاسیس کنیم، البته وظیفه دومی هم تحت 
عنوان سنجش توفیق دارد تا تصمیماتی که 
در خارج از شهرداری گرفته می شود، در جایی 
با هماهنگی مدیران ســابق ارزیابی شود که 

این برنامه در زمان انتخاب شهردار به شورای 
شهر ارائه شد که مقاومت هایی نیز سر راه این 
گفتمان بود و هست و عجیب است که در عصر 
دانش این مقاومت ها انجام می شود.وی اضافه 
کرد: ممکن است برخی وسعت کار شهرداری 
را درک نکرده یا بر لزوم خرد جمعی پی نبرده 
باشــند، اولین گام تاسیس این ساختار در 
شــهرداری بود و گام دوم وظیفه مند کردن 
معاونت برنامه ریزی و ارتباط بی واســطه با 
اهل دانش اســت لذا این برنامه را بهانه قرار 
دادیــم تا ارتباط با تیــم مدیریت اجرایی و 
پشتیبانان تصمیم برقرار شود، لذا ساختاری 

که مشاهده کردیم در طول چند ماه شکل 
گرفت.شــهردار مشهد ضمن اشاره به اینکه 
در حال حاضر نمی توان برای ۲۰ سال دیگر 
تصمیم گرفت، تصریح کرد: این مساله مغایر با 
نگاه های طویل المدت نیست اما اگر بخواهیم 
برنامــه ای تدوین کنیم که چارچوب آن در 
۲۰ ســال آینده ثابت بماند، عجیب اســت. 
فرایند ارزیابی و بازخوردگیری باید آغاز شود 
تا بتوانیم اصالحات را انجام دهیم و این مساله 
باید تکرار شود تا تفاوت بین تصمیم اجرایی و 
علم و دانش میل به صفر کند.ارجائی با بیان 
اینکه این فاصله بسیار در کشور ما زیاد است 

به همین دلیل برخی از اقدامات هنوز به پایان 
نرسیده و دارای اشکاالت است، گفت: انتظار 
من از معاونت برنامه ریزی و جمع عزیزانی که 
امروز در این جلسه حضور دارند این است که 
این فرایند ادامه پیدا کند البته ممکن است به 
این طراحی نقد داشته باشید که ایرادی ندارد 
اما مهم ارتباط است که نباید قطع شود.وی 
ادامه داد: امروز بحث بازآفرینی شهری یکی 
از مباحث روز دنیا است. بافت های ناکارآمد 
و کم توان یکی از مســایل اساسی شهرهای 
بزرگ از جمله شــهر مشــهد هستند که به 
دو دســته حاشیه نشینی و بافت های دارای 

ارزش تقسیم می شــود. لطفا به بافت های 
ناکارامد درون شــهری و برون شهری دقت 
کنید، در اطراف یک معبر با عرض سه متر، 
دو ساختمان چهار یا پنج طبقه وجود دارد 
که هر طبقه دارای دو واحد اســت و ســهم 
العرصه هر واحد کمتر از دو متر و استحکام 
بنا وجود ندارد و احتمال زیاد فوندانســیون 
نیز ندارد و با چند ستون درون خاک اسکلت 
را نصب کرده اند و با دستگاه های جوشکاری 
ضعیف جوشکاری شده است.شهردار مشهد 
اظهار کرد: حتی در برخی از موارد بتن ریزی 
به خاطر عدم دسترسی انجام نشده است. با 
این سطح درآمدی و توان بازپرداخت قسط، 
و این قیمت زمین در مشهد و احتمال زلزله 
و روی گسل بودن، راه حل شما چیست؟ در 
ایــن موارد باید نقطه اتصال جامعه علمی و 
مدیریت شهری گسترش پیدا کند تا برای 
اجرا دیر نشود.وی افزود: مردم دوست دارند 
ســرپناه 3۰ متری در حاشــیه شهر مشهد 
داشته باشند اما آپارتمان ۷۰ متری در آنجا 
نداشته باشند. شهرک بینالود مربوط به دوره 
نهم اســت. بررسی کنید ببنید چند درصد 
جمعیت گرفته و چقدر زندگی کیفیت دارد؟ 
شهردار مشهد با بیان اینکه یکی از موضوعات 
مهم مشهد نیاز توسعه شهر به سمت شرق 
است، خاطرنشان کرد: اکنون فاصله دورترین 
نقطه غربی شهر تا حرم مطهر روی نقشه 1۷ 
کیلومتر است و در سمت شرق 6 کیلومتر و 
این یعنی حرم مطهر نه تنها در مرکز نیست 

بلکه در حاشیه شهر قرار گرفته است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
کید کرد؛ استان خراسان رضوی تا

 ضرورت تعامل 
 بین مدیران موسسات 
و شرکت های سینمایی 

مشهد / سمیرا رحمتی
اولین نشســت مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی خراسان رضوی با مدیران شرکتها 
و موسســات تولید فیلم استان در فضایی 
صمیمانــه و در محــل معاونــت هنری و 
سینمایی برگزار شد .در این نشست محمد 
حســین زاده با تاکید بر تقویت تعامل فی 
ما بین مدیران موسســات و شرکت های 
ســینمایی برای اتحاد در انجام فعالیتها، 
رشد و توسعه و رفع مشکالت گفت : الزم 
اســت  توسط مدیران شرکتها و موسسات 
مشــکالت به صورت مدون و به همراه راه 
حل های پیشــنهادی ارائه شــود و پس از 
آن ارشاد رایزنی جهت اقدامات مناسب را 
پیگیری نماید. مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی خراسان رضوی افزود: برای ایجاد 
تعامــل دوطرفه با ســازمانها و نهادها در 
ســطح استان یا کشــور برای حل مسائل 
مطرح شــده قول همــکاری می دهیم و 
می توانیــم برای مشــارکت در تولیدات و 
نیز خرید آثار با آستان قدس رضوی، صدا 
و ســیما استان و سایر ارگانها وارد مذاکره 
شویم. محمد حسین زاده در بخش دیگری 
از سخنان خود بر پیگیری و رفع مشکالت 
در حــوزه ارائه آثار در پلتفرم های موجود 
پرداخت  و برای  تداوم این قبیل جلسات 
و نشســت های مشابه اعالم آمادگی کرد. 
در این نشست مدیران شرکتها و موسسات 
ســینمایی با بیان مسائل و مشکالت این 
مراکز، نقطــه نظرات خود را بیان کردند. 
از جمله مشــکالت مطرح شــده در این 
نشســت نحــوه تعامل با ســایر نهادها از 
قبیــل دارایی،مالیــات، تامین اجتماعی، 
صداوسیما و فنی و حرفه ای بود. همچنین 
وجود شــرکتهای غیرمجــاز و تولیدات 
زیرزمینی، شــکل گیری گروههای تولید 
فیلــم غیرمجــاز با فراخوان های تســت 
بازیگــری، نبــود نظــارت و قوانین الزم 
برای تولیدات فضای مجازی، ســنگینی 
هزینه های تولید در کنار مشــکالت ارائه 
تولیدات در بســترهای VOD، صداوسیما 
و...کمبود تســهیالت حمایتی و مشکالت 
مربوط به اخذ تســهیالت تعریف شــده از 
اهم موضوعات و مباحث مطرح شــده در 
این نشســت بود.  همچنین پیشنهاداتی 
از جمله ایجاد انجمن یا ســندیکای مجزا 
برای شرکتها و موسسات و حمایت بیشتر 
دولــت در بخش تامیــن تجهیزات فنی و 

زمین مطرح شد.

 عزم دولت سیزدهم برای تکمیل 
ح های نیمه تمام جدی است؛ طر

ح  فرهنگی   تکمیل ۵ طر
 استان سمنان

 در مسیر عدالت محوری 
دولت سیزدهم

سمنان  / حدیث براتی 
احیای عملیات اجرایی و ساخت پنج طرح  
عمرانی راکد فرهنگی و هنری استان سمنان 
در راستای عدالت محوری و مهر تایید توجه 
دولت سیزدهم به مناطق کمتر توسعه یافته 
و گامی بلند برای توسعه فرهنگی و هنری 
و تقویت زیرساختهای این حوزه در استان 
سمنان است. وجود مجتمع های فرهنگی 
و هنری، نقش مهمی در توســعه و اعتالی 
فرهنگ و هنر یک شــهر دارد. به ویژه در 
شــهرهای کم برخوردار که موسســه های 
فرهنگی هنــری خصوصی در آن ها کمتر 
وجود دارد.ایجاد این مجتمع ها، این فرصت 
را در اختیــار عالقه منــدان و فعاالن عرصه 
فرهنگ و هنر قرار می دهد که با گردهمایی، 
ظرفیت ها و توانمندی های خود را کشــف 
و شــکوفا کنند. از این رو توســعه چنین 
زیرســاخت هایی همــواره الزم و ضروری 
اســت.در در نقاط مختلف استان سمنان، 
پنج مجتمع فرهنگــی و هنری نیمه کاره 
وجود دارد که سال ها پیش کلنگ زنی و به 
دلیل کمبود اعتبار رها شده بود، اما نوزدهم 
خرداد امسال در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی دولت ســیزدهم به این استان، با 
اختصاص ۷6۰ میلیارد ریال اعتبار احداث 
آن ها مجدد از سر گرفته شد و بارقه امیدی 
برای توسعه زیرساختهای فرهنگی استان 
سمنان را رقم زد.به هرکدام از این طرح ها 
1۵۰ میلیــارد ریال اعتبار اختصاص یافت 
و مقــرر شــد که در صــورت تخصیص به 
 موقع اعتبارات، تا ســه سال آینده تکمیل 

و افتتاح شوند.

 ر مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان: 

 اضافه کاری روزانه 
کارگران زمینه ساز آسیب های 

اجتماعی است 
اصفهان / گروه اســتان هــا: مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در کارگاه 
آموزشی ســبک زندگی سالم و پیشگیری از 
آســیب های اجتماعی که به مناســبت هفته 
مبارزه با مواد مخدر برگزار شــد؛ مطرح کرد: 
اضافــه کاری مازاد بر ســاعت کاری متداول 
کارگــران بــرای تامین نیازهای معیشــتی، 
زمینه ســاز آسیب های اجتماعی است میثم 
مداحی در کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم 
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی که ویژه 
یاریگــران کار و تولید، مســئولین خانه های 
بهداشــت وکارشناســان بهداشت حرفه ای 
برگزار شد؛ ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر 
در جلســه گفت: یکی از مســائلی که جوامع 
بشری درحال حاضر با آن مواجه است تعریف 
نیازهای جدید برای خانواده است.وی با بیان 
اینکه وقتــی نیازهای جدیدی برای خانواده 
ایجاد می شود همت و وقت زیادی از اعضای 
خانــواده برای رفع ایــن نیازها باید مصروف 
شود ادامه داد: در جامعه کارگری یک کارگر 
برای تامین نیازهای خانواده اش، بعضاً روزانه 
دوازده ســاعت به صورت فرسایشــی کار می 
کند و همین امر زمینه ساز ایجاد انواع آسیب 
های اجتماعی و تمایل افراد به ســمت مواد 
مخدر اســت که بنیان خانواده های کارگری 
را تهدیــد می کند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان همچنین با اشاره به 
نقش خانه های بهداشــت کارگری در حفظ 
و ارتقای ســالمت کارگــران گفت: بهگرهای 
واحدهــای اقتصادی باید حلقه واســط بین 
کارگران و کارفرمایان باشند.وی تصریح کرد: 
بهگرهای واحدهای اقتصادی به عنوان نقش 
واســط و تعدیل گر بین کارگر و کارفرما می 
بایست از طرفی برای بهبود و ارتقای سالمت 
روحی و فضای کاری کارگران و از طرفی نیز 
در ارتقــای بهره وری و ســرعت انجام کار در 
واحدهای اقتصادی نقش آفرینی کنند.مهدی 
کریمی مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در این جلسه 
ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در 
این حوزه اظهار داشت: آموزش پیشگیری از 
آســیب های اجتماعی و سبک زندگی سالم 
ویژه کارگران واحدهای اقتصادی کشــور در 
دوبخش کارگاه های ۵۰ تا ۵۰۰ نفر توســط 
کارشناسان بهداشت حرفه ای و کارگاه های 
۲۰ تا ۵۰ نفر توسط یاریگران زندگی )بهگران( 

انجام می شود.

 مدیر کل گمرکات استان اصفهان 
عنوان کرد؛

رشد 6 برابری ضمانت نامه های 
بانکی، در بهار ۱۴۰۱

اصفهــان / گــروه اســتان ها: دکتر رســول 
کوهســتانی پزوه مدیرکل گمرکات اســتان 
اصفهان بیان داشــت : در 3 ماهه ســال 1۴۰1 
ضمانت نامه های بانکی ماخوذه گمرکات استان 
اصفهان بالغ یک هزار و ۲3 میلیارد ریال بوده 
اســت که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
۵1۰  درصد  رشد داشته است .وی در خصوص 
ارائه تســهیالت به واحدهای تولیدی و فعاالن 
مجاز اقتصادی  بیان داشــت : از ابتدای امسال 
تاکنون بابت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش 
افزوده و عوارض شــهرداری بالغ بر یک هزار و 
۲3 میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی مدت دار 
اخذ گردیده است و برای فعاالن مجاز اقتصادی 
از زمان درخواست ضمانت نامه بانکی یکساله 
اخذ گردیده اســت که ضمانت نامه های اخذ 
شــده در ســال جاری نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل بیش از 6 برابر رشــد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان اظهار داشت 
: مطابق قانون و مقررات وصول حقوق ورودی 
، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شــهرداری و 
ســایر عوارض ها نظیر یک درصد هالل احمر 
و  حتــی بــه منظور حمایت از تولیدات داخلی 
وصول عوارض صادراتی برای کاالهای مشمول 
عوارض صادراتی به عهده گمرک می باشــد و 
تصریح کرد : در آمد  گمرکات استان اصفهان 
3 هــزار و ۴6۰ میلیــارد ریال بوده اســت که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 3۷ درصد رشد 
داشته است . مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
درآمدهای حاصل از عوارض های صادراتی در 
3 ماهه ابتدای امسال گمرکات استان اصفهان 
را 6۰۹  میلیارد ریال برشــمرد  در ادامه اظهار 
داشــت : در 3 ماهه 1۴۰1 ، گمرکات اســتان 
اصفهــان یک هزار و۲36  میلیارد ریال حقوق 
گمرکی و ســود بازرگانی از کاالهای وارداتی 
دریافت نموده که در مقایســه با مدت مشــابه 
ســال قبل  ۷۵ درصد افزایش داشــته اســت.

دکتر رســول کوهســتانی پزوه  اذعان داشت 
:طــی ایــن مدت بالغ بریک هزار ۵۵8 میلیارد  
ریال مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری 
توســط گمرکات استان وصول گردیده است 
که در مقایسه با بهار سال گذشته 1۴3 درصد 

افزایش داشته است.

استانها 6

مدیر عامل آبفای استان کرمانشاه:

ح های ضربتی داریم آبی طر گذر از تنش  برای 
کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشــاه با اشــاره به آغاز تنش آبی در کرمانشاه از حدود یک ماه قبل، 
گفت: برای گذر از این شرایط طرح های ضربتی در نظر گرفته ایم.رضا 
داوودی با اشــاره به نزدیک شــدن فصل تابستان و افزایش مصرف آب، 
اظهار کرد: البته تنش آبی از حدود یک ماه قبل آغاز شده است.داوودی 
گذر از فصل تابســتان بدون مشــکل آب را نیازمند همراهی مشترکین 
دانســت و خاطرنشــان کرد: شرکت آب و فاضالب نیز طرح های ضربتی 
را در نظر گرفته و با گذر از این شــرایط از انتهای شــهریور برنامه ریزی 
برای ســال های آینده را در کوتاه ترین زمان اســتارت می  زنیم که شامل 
برنامه های میان مدت و بلندمدت است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان کرمانشاه با اشاره به برنامه ریزی برای هر دو بخش آب شهری و 
روستایی، یادآور شد: در بخش روستایی جهاد آبرسانی به روستاها را با 

تمام قدرت پیش می بریم که در قالب آن آبرسانی به 3۴۹ روستای در 
نظر گرفته شــده اســت.داوودی ابراز امیدواری کرد تا دو سال آینده و بر 
اساس قرارداد 3۰ ماهه ای که در طرح جهاد آبرسانی منعقد شده، این 
3۴۹ روستا آبرسانی شوند.وی درباره تامین آب بخش شهری نیز با بیان 
اینکه در هر نقطه استان توپوگرافی خاصی داریم که تامین آب از منابع 
آبی برای آنها متفاوت است، یادآور شد: یکی از مهمترین دغدغه های ما در 
بحث تامین آب مربوط به شهر کرمانشاه است، زیرا کرمانشاه ۵۰ درصد 
جمعیت استان را به خود اختصاص داده و ۷۰ درصد این جمعیت در بخش 
شهری است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه اشاره ای 
هم به بخش فاضالب داشت و افزود: هم اکنون در استان کرمانشاه 16 
تصفیه خانه فاضالب در دست بهره برداری داریم که از این تعداد شش 

تصفیه خانه روستایی و 1۰ مورد شهری است.

اردبیل / گروه استان ها: حسین پیرموذن با اعالم اینکه اخذ زمین و کارهای اداری گرداب تولید کننده و 
سرمایه گذار است تصریح کرد: برای تسهیل و شروع کار صنعتی در استان خوشبختانه مصوبه و تصمیمات 
خوبی اتخاذ شــده، اما انتظار می رود این مصوبات عملیاتی شــود. همایش روز صنعت و معدن با حضور 
مسئوالن و مدیران صنایع و تولیدکنندگان استان برگزار شد.در این مراسم رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی اســتان اردبیل با اشــاره به تصمیم وزارت صمت از تغییر روز صنعت و معدن به دهه 
صنعــت و معــدن گفت: این روز و این ایام فرصت مناســبی بــرای تقدی https://savalankhabar.ir ر از 
تالش های مســئوالن و مدیران عرصه صنعت و تجارت است.حســین پیرموذن ادامه داد: اردبیل یکی از 
استان های مهد صنعتی و نو پا است که گام های توسعه را در پیش گرفته و اتاق بازرگانی نیز با پیگیری 
ها در شــورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت و تحقق این هدف و توســعه اســتان تالش می کند.وی 
با اشاره به مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: تصویب تخصیص اعتبار برای 
خرید دســتگاه ایکس ری برای گمرک بیله ســوار یکی از دســتاوردهای مهم در سفر وزیر امور اقتصادی و 
دارایی بود که تحقق آن در توسعه و پیشرفت این گمرک تاثیز بسزایی خواهد داشت.رئیس اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با اشاره به گالیه تولیدکنندگان و صنعتگران در رابطه با دریافت 
عوارض گمرکی برای ماشین آالت خط تولید افزود: این مسئله که برای اولین بار در کشور مطرح شده یکی 
از دغدغه های اصلی تولیدگنندگان است و تقسیط عوارض گمرکی ماشین آالت تولیدی دردی از تولید 
کننده را درمان نمی کند و امیدواریم با تالش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و نمایندگان دولت 
راهکارهای اساسی برای این چالش اندیشیده شود.وی با اعالم اینکه اخذ زمین و کارهای اداری گرداب تولید 
کننده و سرمایه گذار است تصریح کرد: برای تسهیل و شروع کار صنعتی در استان خوشبختانه مصوبه و 
تصمیمات خوبی اتخاذ شده، اما انتظار می رود این مصوبات عملیاتی شود.وی گفت: اخذ مجوز تاسیس 
در فواصل زمانی ۵ یا 6 ساعت انجام می گیرد اما محدودیت های امکانی و زیرساخت ها باعث توقف پروژه 
ها می شود و اخذ زمین در شهرک های صنعتی نیز به بزرگترین معضل صنعت تبدیل شده است.رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با اعالم رضایت از مصوبات اخیر دولت در خصوص 
بخشش جرائم 1۰۰ درصدی و تقسیط 6۰ ماهه مالیات گفت: این فرصت مناسبی برای بخش خصوصی 

و واحدهای صنعتی برای پرداخت بدهی مالیاتی است .

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل اظهار کرد:

اخذ زمین یکی از بزرگترین معضالت صنعت است

خبر  ویژه

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان:

گلستانی برای تسهیالت ودیعه مسکن متقاضی هستند ۳ هزار مستاجر 
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل راه و شهرســازی استان 
گلستان گفت: در سال جاری تاکنون نزدیک به 3 هزار مستاجر 
گلستانی متقاضی بهره مندی از تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
بوده اند. مهدی ملک در خصوص جزئیات تسهیالت اعطا شده 
برای کمک ودیعه مســکن در اســتان گلستان اظهار داشت: از 
1۲خردادماه 1۴۰1 که ثبت نام برای وام کمک ودیعه مســکن 
آغاز شــد تاکنون ۲ هزار و 886 نفر در ســطح اســتان گلستان 
متقاضی بهره مندی از این تســهیالت بوده و اقدام به ثبت نام 
کردند.وی افزود: شــهرهای گرگان و گنبدکاووس بیشــترین 
متقاضی دریافت ودیعه مسکن را داشته اند و تاکنون 6۲ درصد 
از متقاضیان، حائز شــرایط پرداخت تسهیالت بوده اند.ملک با 
بیان اینکه اعطای این تســهیالت به متقاضیان حائز شرایط در 

حال انجام است، بیان داشت: در سال 13۹۹ به تعداد ۲ هزار و 
۴۷1 متقاضی و در سال 1۴۰۰ به تعداد 3 هزار و ۵8۰ متقاضی 
در سطح استان گلستان وام کمک ودیعه مسکن پرداخت شده 

اســت.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان گلستان بیان داشت: 
ثبت نام برای وام کمک ودیعه مســکن از طریق ســامانه  جامع 
طرح های حمایتی مســکن وزارت راه و شهرســازی به نشــانی
saman.mrud.ir در بخــش ثبت نام تســهیالت کمک ودیعه 
انجام می شــود.وی با اشــاره به اینکه ســقف تسهیالت کمک 
ودیعه مســکن در مرکز اســتان گلستان و سایر نقاط شهری به 
ترتیب ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان اســت. تاکید کرد: افرادی که 
متقاضی دریافت تســهیالت ودیعه و اجاره مسکن هستند باید 
دارای اجاره نامه و کد رهگیری باشــند.ملک خاطرنشــان کرد: 
نرخ سود تسهیالت ودیعه اجاره مسکن 18 درصد است که پنج 
درصد این 18 درصد یارانه ای و 13 درصد توسط مردم پرداخت 

می شود و طول دوره بازپرداخت پنج ساله است.
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كوتاه از جامعه

گذشته است کتاب های درسی  عمر بسیاری از 

کتاب های پیر شده 
  سارا فهیم / روزگار

کتاب های درســی یکــی از مهم ترین 
منابع یادگیری در نظام های آموزشــی 
هســتند و مــواد اصلی برنامه درســی 
مدارس را تشــکیل می دهند .پژوهش 
پیرامون تحلیل کتاب های درســی نیز 
تــالش ارزنده ای اســت زیرا معلمان و 
دانــش آموزان زیــادی از آن بهره می 
برنــد و این مطالعات در طراحی فرصت 
های مناســب بــرای یادگیری دانش 
آمــوزان تاثیر گذار اســت. هم چنین 
مطالعه و بررســی کتاب های درســی 
می تواند ارتباط بین برخی از مشکالت 
یادگیری دانش آموزان با برنامه درسی 
را آشکار کرده و کمک کند که مفاهیم 
برنامه درسی به شکل مناسبی در کتاب 
های درســی گنجانده شوند.گنجاندن 
اطالعات متعدد در کتاب های درســی، 
رویکــرد حافظــه پــروری، یادگیری 
سطحی، محتوای غیر فعال، عدم توجه 
بــه کاربردی بــودن مطالب کتاب های 
درسی و توجه بیش از حد به کسب نمره 
، همواره از مسائل عمده در نظام آموزش 

و پرورش کشور ما بوده اند.

عدم تناسب حجم کتاب های درسی 
با زمان آموزش

علــی لطیفی، رئیس ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی گفت: استفاده 
از نظــرات نخبــگان و فعاالن آموزش و 
پرورش و در صدر آنان، معلمان، بخشی 
از فرآینــد کارشناســی در دفاتر تألیف 
و گروه هــای درســی اســت و در حال 
طراحی برای گســترش آن با اســتفاده 
از ســایت رشد هســتیم.وی افزود: عدم 
تناســب حجم کتاب های درسی با زمان 
آموزش یکی از مســائل کتاب های حال 
حاضر اســت که نیازمند بررســی همه 
جانبه اســت. متأســفانه زمان مصوب 
بــرای آموزش بــا آنچه عمال در مدارس 
اجرا می شــود، فاصله زیادی دارد و این 
مسئله بر چگونگی اجرای برنامه درسی 
و محتوای آموزشی نیز اثرگذار است. هر 
چند حذف بخش هایی از محتوا، می تواند 

جزئی از راه حل باشد، اما این مسئله باید 
به صورت همه جانبه بررسی و کارشناسی 
شود. نگاه ما در سازمان پژوهش یک نگاه 
کالن کشوری است. به طور جد بخشی از 
چالش های کتاب های درســی در عرصه 
اجرا اســت که این ایده ها درســت فهم 
نشده و به بیراهه رفته است. مسئله اجرا و 
تالیف به هم پیوسته است. به عنوان نمونه، 
در عناوینی مانند تفکر و ســبک زندگی 
و یــا درس آزاد در کتاب های فارســی،   
درصورتی کــه معلم خالق و توانمند و با 
حوصله بوده، ســاعات آموزشی جذاب و 
مفیدی برای دانش آموزان رقم خورده و 
از آن طرف، معلمانی هم بوده اند که کاًل 
درس آزاد را زائد و غیرمفید دانســته اند، 
در حالی که این درس اصاًل متناســب با 
اهداف تحولی و برای خالق و فعال شدن 
معلم و دانش آموز پیش بینی شده است.

وی در تأیید ضرورت دقت درباره چگونه 
معنا کردن علم نافع، افزود: علم نافع، به 
معنای انحصار بر آموزش های کاربردی 
و مهارتی نیســت، زیرا آموزش و پرورش 
کشور پایه نظام علمی کشور را نیز بنا نهاده 
و اگــر درباره وضعیت علوم پایه دغدغه 
داریم، باید در دوره آموزش عمومی هم 
به این مهم توجه داشــته باشیم.لطیفی 

گفت: افزودن عناوین کتاب های درسی 
جدید در اختیار سازمان پژوهش نیست، 
بلکه شورای عالی آموزش و پرورش است 
که چارچوب و عناوین دروس و ســاعات 
آمــوزش را مشــخص می کند و باید در 
این چارچوب عمل کرد.وی افزود: زمان 
زیــادی از عمر بســیاری از کتاب های 
درســی گذشته است و به همین خاطر، 
ایــن کتاب ها نیازمند تغییر از نوع تحول 
هســتند و تغییرات حــذف و اضافه ای، 
بیشــتر از جنس اصالح جزیی و مقطعی 
هستند. تغییر تحولی کتاب هم نیازمند 
تغییر در نقشه و ساختار و چارچوبی است 
که کتاب بر اســاس آن نوشــته می شود 
و بــه همین خاطر، یکــی از اصلی ترین 
برنامه هــای کنونــی ســازمان، همین 
طراحی نقشــه و ســاختار جدید است. 
البته طرح بهســازی و غنی سازی برخی 
کتاب های درســی را نیز در دست اقدام 
داریــم که ســطحی از مطالبات در این 
زمینه، با این طرح پاسخ داده خواهد شد.

 محتوای کتب درسی همچنان 
به روزرسانی نشده اند

حجــت ا... بنیادی، پژوهشــگر و عضو 
هیات علمــی دانشــگاه فرهنگیان در 

مورد تغییرات محتوای کتب درســی، 
توضیــح داد: با تغییرات خیلی ســریع 
و چشــمگیر مواجــه هســتیم و این 
تغییرات در ســبک زندگی، تکنولوژی 
و شــبکه های اجتماعــی و… قابــل 
مشاهده است. به تناسب این تغییرات 
باید فرایند بازنگری کتب درســی نیز 
با همان ســرعت و به صورتی فرایندی 
پویا تغییر کند. اینطور نیست که تصور 
کنیم اگر امسال بازنگری کردیم و تغییر 
دادیم کار تمام شده است. این تغییرات 
باید به صورت پیوسته و هرساله و حتی 
اگر ضرورت باشــد به صورت میانساله 
انجام شــود. او افزود: کرونا آمد و رفت 
و ضرورت داشــت که مــا بخش قابل 
توجهــی از محتواهایمــان را نســبت 
بــه این بیمــاری فراگیر با تلفات زیاد، 
تغییــر بدهیم کــه این اتفاق نیفتاد. ما 
ساختاری برای این موضوع نداریم پس 
مــن بازنگری روی محتوای کتاب های 
درسی را کاری مقطعی نمی دانم، بلکه 
باید ســاختاری باشد که همه تغییرات 
در حوزه های مختلف از جمله صنعت، 
روابط اجتماعی، زیست و… را رصد کند. 
به عنوان نمونه موضوعات زیســتی که 
امروز درگیرش هستیم مثل ریزگردها 

مســائلی اســت که زندگی انسان ها را 
تحــت تاثیــر قرار می دهــد و راجع به 
همــه این اتفاقــات باید موضع گیری 
متناسب در برنامه درسی شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه محتوای کتاب های 
درســی مــا همچنان به روزرســانی 
نشده اند، اظهار کرد: کتاب های درسی 
در بخش هایــی ناکارآمد هســتند و به 
درد زندگــی بچه هــا نمی خورند. این 
مســئله را از دوره ابتدایــی نگاه کنید 
تا برسد به دبیرستان ها و هنرستان ها. 
رشــته هایی که در هنرستان ها داریم 
چقدر متناســب بــا نیاز جامعه کنونی 
و بازار کار ماســت؟ پس این موارد هم 
نیــاز به بازنگری دارد و بازنگری نیاز به 
ســاختار هوشمند دارد.این پژوهشگر 
توضیح داد: اگر محتواسازهای ما راجع 
به بحران کم آبی، ریزگردها و… تدبیر 
نداشته باشــند و بچه ها هم خودشان 
را بــرای مواجهه بــا چنین وقایعی در 
زندگــی آماده نکننــد، قطعا تهدیدها 
زندگــی را بــرای آیندگان ما ســخت 

خواهد کرد. 

 آموزش معلمان 
یک چالش اساسی است

بنیــادی در مورد تغییــر کتاب های 
درســی و تســلط معلم بــر محتوای 
کتاب هــا، گفــت: اگر هدف از آموزش 
و پــرورش را درســت تعریــف کنیم، 
مشــکل حل می شود. هدف از آموزش 
وپرورش این است که زندگی متناسب 
و به روز را به کودکان یاد بدهیم. برای 
اینکه چنین کاری را انجام بدهیم، اگر 
مطالب کهنه ای که به درد دانش آموز 
نمی خــورد را به او بیاموزیم، نه تنها به 
او کمک نکرده ایم بلکه درحق او خیانت 
کرده ایــم. برای اینکه بتوانیم مطالب 
به روز را به او یاد بدهیم دو گام داریم؛ 
گام اول این است که معلمان را توانمند 
کنیم و دانش آنها به روز شود. گام دوم 
این است که محتوای کتاب ها را هم به 
شکلی تعریف کنیم که معلم چند گام 

از کتب درسی جلوتر باشد. 

7جامعه
چرا ازدواج »عاقالنه« و 

زندگی »عاشقانه«؟
 دکتــر امیــن رفیعــی پــور ، معــاون آموزشــی و 

پژوهشی سازمان نظام روانشناسی
بایــد عاقالنه تصمیم به ازدواج گرفت و 
عاشــقانه زندگی کــرد، هدف از ازدواج 
کامــل کــردن یکدیگر اســت و باید در 
این مســیر شــباهت های میان دختر و 
پسر را در نظر گرفت و برای تفاوت های 
یکدیگر ارزش قائل شد، چراکه انسان ها 
متفاوت انــد و باید در کنار این تفاوت ها 
زندگی خوبی شــکل داد.همچنین الزم 
است به »هم کفو« بودن در ازدواج، دقت 
شــود، وقتی ما صحبت از ازدواج موفق 
می کنیم یعنی دختر و پســر باید از نظر 
فرهنگــی، اجتماعی، مالی و تحصیلی نه 
شــبیه یکدیگر اما در حد هم باشــند تا 
بتواننــد یکدیگر را درک کنند. از همین 
رو اســت که توصیــه می کنیم جوانان 
عاقالنــه و با در نظــر گرفتن این موارد 
ازدواج کنند و سپس زندگی عاشقانه ای 
داشته باشند.بعضا پیش می آید افرادی 
که قبال تجربه زندگی ناموفقی داشته اند 
و از همســر خود جدا شــده اند، با همان 
معیارهای اشــتباه پیشین، فرد اشتباه 
دیگــری را بــرای ازدواج مجدد انتخاب 
می کنند و از این رو مجددا همان مسائل 
و اشتباهات گذشته در زندگی مشترک 
جدید آنها تکرار می شــود و بعضا ازدواج 
مجــدد هــم به جدایی ختم می شــود. 
درواقــع اگر معیارهای ازدواج اشــتباه 
باشــند حتی در ازدواج مجدد هم افراد 
به مشکل بر می خورند.تا وقتی که افراد 
معیارهای مــد نظر خود برای ازدواج را 
درست نکنند و بر اساس معیارهای اصلی 
و واقعی تصمیم نگیرند، ازدواجشــان به 
شکســت می انجامد.یادمان باشــد که 
معیارهای اشــتباه بــرای ازدواج منجر 
به ازدواج اشــتباه و شکســت در زندگی 
مشــترک می شــود.در عین حال وجود 
اختــالالت شــخصیت نظیــر اختالل 
»دوقطبــی« در انتخاب افراد اشــتباه 
برای ازدواج بی تاثیر نیســت و اگر افراد 
با ســالمت روان کامــل اقدام به ازدواج 
کنند و هر بار ازدواجشــان به شکســت 
منتهی شــود نشان دهنده این است که 
معیارهایشان برای ازدواج اشتباه است.

همچنین برای ازدواج باید معیارهایی را 
در مواردی نظیر »تفریحات«، »دوست 
داشــتن«، »آزادی«، »قدرت« و »بقا« 
در نظــر بگیریــم. این پنج مورد از جمله 
نیازهای اساسی افراد در ازدواج است و بر 
اساس یک رویکرد روانشناسی می توان 
معیارهای خود برای ازدواج را بر اســاس 
این پنج مــورد تعیین کرد.همچنین بر 
لزوم شــرکت در جلسات مشاوره پیش 
از ازدواج و تاثیــر آن در شــناخت بهتر 
دختر و پسر از یکدیگر، تاکید می شود،  
قرار نیســت مشــاور و یا روانشناس در 
این جلسات به دختر و پسر بگوید که با 
هــم ازدواج کنیــد یا نکنید چون به درد 
یکدیگر نمی خورید، بلکه روانشناســان 
و مشــاوران در این جلسات، دو طرف را 
برای شناخت بهتر از یکیدگر راهنمایی  
می کنند و این دختر و پســر هستند که 
نهایتــا باید تصمیــم بگیرند که ازدواج 
بکننــد یا خیــر. از این رو شــرکت در 
جلسات مشــاوره پیش از ازدواج بسیار 

کمک کننده است.

خبر ویژه

فراخــوان جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشــت 
1۴۰1 از دیروز شــنبه 11 تیرماه 1۴۰1 آغاز شــد. 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی، پژوهشی و 
فناوری کشور از 11 تیر ماه تا 1۷ تیر ماه می توانند 
بــا مراجعه به ســامانه جذب اعضــای هیأت علمی 
براســاس ســهمیه اختصاص یافته نسبت به تأیید 
رشــته های مورد نیــاز خود اقدام کننــد. ثبت نام 
متقاضیان جذب هیأت علمی دانشــگاه های کشور 

از ۲۰ تیــر مــاه آغاز و تا دوم مرداد ماه ادامه خواهد 
داشــت. بر اساس این گزارش، قرار بود این فراخوان 
اردیبهشت ماه 1۴۰1 برگزار شود که به گفته محمد 
خلج امیرحسینی رئیس مرکز جذب وزارت علوم به 
دلیل تأخیر ســازمان امور استخدامی در تخصیص 
ردیف استخدامی، در برگزاری فرایند جذب اعضای 
هیأت علمی در زمان برنامه ریزی شــده نیز تأخیر 
ایجاد شد. در حال حاضر با توجه به هماهنگی های 

صورت گرفته با ســازمان اداری اســتخدامی و اخذ 
ردیف های اســتخدامی فرایند جذب اعضای هیأت 
علمی اردیبهشــت 1۴۰1 از شــنبه 11 تیر ماه آغاز 
می شــود. الزم به ذکر اســت که هیأت عالی جذب 
شــورای عالی انقالب فرهنگی در مصوبه اخیر خود 
افزایش سن جذب برای عضویت در هیأت علمی را 
تا ۴۵ ســال تصویب کرد که این مصوبه از فراخوان 

اردیبهشت اجرایی خواهد شد.

آغاز فراخوان جدید جذب هیات علمی
خیزش جدید همه گیری کرونا

رئیس کمیته کشــوری اپیدمیولوژی کرونا با 
تاکید تزریق دز یادآور واکســن ،گفت: روند 
موارد ابتال به تست های مثبت کرونا در کشور 
رو به افزایش اســت و ممکن اســت دوباره با 
خیزش جدید همه گیری مواجه شویم.حمید 
ســوری افزود: با توجه به روند افزایشی موارد 
ابتال به کرونا الزم اســت دســتورالعمل های 
بهداشــتی از جمله استفاده از ماسک، رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی، دوری از تجمعات 
بطور کامل توسط مردم مورد توجه قرار گیرد 
و نباید افراد تغییر نگرش دهند که کرونا دیگر 
تمام شده است.وی افزود: افرادی که 6 ماه از 
زمان آخرین دز واکسن شان می گذرد، حتما 
با مراجعه به مراکز واکسیناســیون، دز یادآور 
خود را تزریق کنند، از دو - سه هفته گذشته 
همه گیری کرونا در غرب آسیا شیوع پیدا کرده 
و به دلیل اینکه حجم جابه جایی مســافران 
خارجی نیز زیاد است و ما نظام بیماریابی در 
مرزهــا را نداریم، خیزش دوباره این بیماری 
در کشورمان وجود دارد.وی افزود: زائرانی که 
از حج و عتبات عالیات به کشــور می آیند نیز 
ممکن اســت عامل بیماری زای کرونا باشند، 
ضرورت است دســتورالعمل های بهداشتی 
توسط آنها به طور کامل رعایت شود.به گفته 
ســوری، باید مدریت بیماریابی و انجام تست 
کرونــا در مرزها افزایش یابــد، تاکنون چند 
پرواز از عتبات عالیات داشــتیم که 3۰ تا ۴۰ 
درصد موارد مثبت بوده و همه کشــورها روند 
افزایشی کرونا را دارند و مدیریت برای طغیان 

این بیماری مهم است.

 الیحه جدید مبارزه 
 با مواد مخدر در مجلس 

وصول شده است 
معــاون قضایی دادســتان کل کشــور گفت: 
امــروز در دنیــا و در ایران مبارزه با بنیان های 
مالــی قاچاقچیان یا به طور عمده تبهکاران و 
مجرمین در دســتور کار قرار دارد؛ زیرا بخش 
اعظمی از این مبارزه در کشور ما جنبه فرهنگی 
دارد و نیــروی قدرتمند و نخبه های جوان ما 
را درگیر مواد افیونی کرده و از پیشــرفت های 
علمی دور نگهدارند و بخش دیگری از مبارزه 
با موادمخدر هم بخش مالی کار اســت که از 
هر دو مقصور توســط جنایتکاران این حوزه 
بهره برداری می شــود.عمرانی تاکید کرد: به 
همیــن خاطر تحقیقات خــود را از حدود ۲ 
ســال پیش آغاز کرده و با جمع آوری نظرات 
کارشناســان و همکارانی که در این حوزه کار 
کــرده بودند، ضرورت اصالح، افزودن و حذف 
بعضــی مــواد قانونی را احصا کردیم و در یک 
کمیتــه حقوقی به طور فوق العاده در ســتاد 
مبارزه با موادمخدر بررســی و اصالحات اولیه 
انجــام شــد و پــس از آن در معاونت حقوقی 
قــوه قضائیه و یک جمع تخصصی دیگر مورد 
بازبینــی قــرار گرفت و به صورت الیحه آماده 
شــد و هــم به عنوان قانون اصــالح مبارزه با 
موادمخــدر به دولت رفــت و هم تا جایی که 
اطالع دارم در مجلس هم اعالم وصول شــده 
اســت و منتظریــم در فرصت نزدیکی به این 
الیحه پرداخته شود.ســعید عمرانی افزود: در 
الیحه جدید سعی شده به خألهای قانونی که 
امروز با شــرایط موجود که در گذشــته وجود 

نداشته است پرداخته شود. 

اینفوگرافی 

تعداد ازدواج های 
ثبت شده دهه 

اخیر در کشور 
چقدر است؟

آمار ازدواج های ثبت شده 
در یک دهه اخیر كشور را 
در این اینفوگرافی ببینید.

منبع: شهرآرا نیوز

خبر كوتاه 

گان  تشریح نحوه ارسال کمک به استان هرمز
در پــی وقــوع دو زلزله بامدادی دیروز در حوالی بندرخمیر اســتان هرمزگان، رئیس جمعیت 
هالل احمر از ارســال چادر امدادی ویژه این جمعیت مجهز به سیســتم های تهویه و خنک 
کننــده بــه مناطق زلزله زده خبر داد.دکتر پیرحســین کولیوند در ایــن باره گفت: با توجه به 
شــرایط جوی منطقه یک دســتگاه چادر امدادی ویژه »راب هال« به ظرفیت حداقل 3۰۰ نفر 
و مجهز به سیســتم تهویه و خنک کننده به منطقه ارســال شــد.همچنین احمد وحیدی وزیر 
کشور هم در تماس تلفنی با مهدی دوستی استاندار هرمزگان، ضمن استماع آخرین گزارش 
از خســارات زلزله هرمزگان، دســتور داد امکانات الزم برای امدادرســانی به حادثه دیدگان به 
ســرعت ارســال شــود.دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت در تماس تلفنی با  رییس اورژانس 
کشــور و رئیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان، خواســتار رسیدگی فوری و آمادگی مراکز 
درمانی بیمارستان های این استان و بسیج همه امکانات برای پذیرش مصدومان حادثه زلزله 
هرمزگان شد.وی تاکید کرد: ارائه سریع خدمات درمانی مطلوب به مصدومان حادثه زلزله انجام 
گیرد وهمچنین از رییس سازمان اورژانس کشور خواست جهت پیگیری وضعیت مصدومین 
زلزله به این اســتان ســفر کند.جعفر میعادفر رییس سازمان اورژانس کشور هم درباره آخرین 
وضعیت امدادرســانی به زلزله زدگان در اســتان هرمزگان، گفت: در همان لحظات اولیه وقوع 
زلزله دانشگاه علوم پزشکی در استان هرمزگان در آماده باش قرار گرفت و به همه بیمارستان ها 
و مراکز بهداشتی و درمانی نیز اعالم آماده باش شد و آمبوالنس های اورژانس در اولین فرصت 
به محل حادثه رسیدند.میعادفر گفت: اتوبوس آمبوالنس های دانشگاه های علوم پزشکی الر، 
فســا و جهرم نیز به محل اعزام شــده اســت و بالگردهایی از شیراز و بندرعباس نیز آماده پرواز 
هستند تا به محض طلوع افتاب به محل اعزام شوند.وی گفت: مرکز هدایت عملیات و بحران 
وزارت بهداشــت نیز از همان لحظات اولیه فعال شــد.بر اســاس این گزارش،  ســاعت ۰۲:۰۲ 
بامداد دیروز شــنبه، 11 تیر ماه، زمین لرزه ای به بزرگی 6.1 ریشــتر اســتان هرمزگان را لرزاند. 

بر اثر این زمین لرزه تاکنون ۵ نفر جان خود را از دست دادند.
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تبدیل آزمایشی پست های 
گرام به ریلز ویدیویی اینستا

 به نظر می رســد شرکت ِمتا )شــرکت مادر 
اینستاگرام( به دنبال حمایت جدی از بخش 
ویدیوهای کوتاه ریلز اســت. مت ناوارا، مشاور 
شبکه اجتماعی، اسکرین شــاتی را در توییتر 
ارسال کرد که اطالعیه ای را درباره یک قابلیت 
آزمایشی در اینستاگرام نشان می دهد. در این 

آزمایش، همه پست های ویدیویی به عنوان ریلز 
در این اپلیکیشن به اشتراک گذاشته خواهند 
شد.در شرایطی که ویدیوهای سبک تیک تاک، 
به سرعت به قالب محبوب در اینستاگرام و فیس 
بوک تبدیل شده است، این اقدام تعجب برانگیز 
نیســت. مارک زاکربرگ، مدیرعامــل ِمتا در 
گزارش درآمدهای مالی سه ماهه چهارم سال 
۲۰۲1 اعالم کرد ریلــز اکنون قالب محتوایی 
برخودار از  سریع ترین نرخ رشد است.کریس 

کاکس، مدیر محصول ِمتــا، ریلز را یک نقطه 
روشن برای این شرکت دانسته و در یادداشت 
اخیری به کارمندان این شرکت درباره اوضاع 
دشــوار پیش رو، به دلیل کندی رشد هشدار 
داده است. یکی از پروژه هایی که ِمتا قصد دارد 
در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ روی آن متمرکز شود، 
درآمدزایی هر چه سریعتر از ریلز است.ظاهرا 
زمان سپری شده برای مشــاهده ویدیوهای 
کوتاه از سال گذشته، بیش از دو برابر افزایش 

پیدا کرده و 8۰ درصد این رشد، در فیس بوک 
بوده است. به همین دلیل، شرکت ِمتا درصد 
بازطراحی اینستاگرام و صفحه خانگی فیس 
بوک برآمده تا ویدیوهای کوتاه به شکل بهتری 
در این پلتفرم ها گنجانده شــوند. تبدیل همه 
پستهای ویدیویی به ریلز، به این شرکت امکان 
می دهد محتوای بیشتری برای انتشار داشته 
باشد و به معنای افزایش تماشای ویدیو در این 
پلتفرم و درآمدهای تبلیغاتی بیشتر خواهد بود.

معبد هندوهای بندرعباس؛  
روایتگر تاریخ پرستش هندیان 

معبد هندوهــای بندر عباس یادگاری اســت 
از هندوهایــی که بیــن ســال های 13۰۰ تا 
13۴۴ خورشــیدی ســاکن این شــهر بودند. 
بنای منحصر به فرد معبد جذاب ترین بخش آن 
محسوب می شود؛ بنایی که نمونه مشابه آن را در 
جای دیگری از کشور نمی توان مشاهده کرد. این 
معبد که با نام پرستشگاه بت گوران نیز شهرت 
دارد، به عنــوان یکی از آثار ملی ایــران به ثبت 
رسیده است و امروزه یکی از مشهورترین جاهای 

دیدنی بندر عباس محسوب می شود.
در کرانه شــمالی قدیمی تریــن و اصلی ترین 
خیابان و منطقه اداری و تجاری بندر عباس، 
معبد هندوها چشــم هر تازه واردی را به خود 
جلب می کند. شیوه و سبک معماری این بنا، 
آدمی را به یــاد معابد هندوها و هندوســتان 
می اندازد. این معبد، معبد هندوها اســت نه 
گبرها؛ اما از آنجا کــه مردم قدیم بندر عباس، 
هندوهای مقیم این شــهر را به نام گور یا گبر 
می شــناختند، معبد نیز در زبان مردم بومی 
به پرستشگاه بت گوران شــهرت یافته است و 
همچنان مردم محلی کم و بیش آن را به همان 

نام می شناسند.

تاریخچه معبد هندوهای بندر عباس
معبد هندوهــای بندر عباس در ســال 131۰ 
هجری قمری، برابر با 1۲۷۰ خورشــیدی، در 
زمان حکومت محمدحســن خان سعدالملک 
بنا شــد. جمیعت هندوهای مقیم بندر عباس 
در زمان احداث معبد، شامل حدود یک  صد نفر 
می شد که غالبا به کار تجارت مشغول بودند. این 
معبد برای نیازهای این جمعیت که از سال های 
13۰۰ تا 13۴۴ خورشیدی در این شهر سکونت 
داشتند، ساخته شده است. این معبد یکی از آثار 
منحصربه فردی است که از سوی تجار شهری به 
نام شیکار پور از غرب هند ساخته شد. زمانی که 
آن ها بندر عباس را ترک کردند، بت های معبد و 
طاقچه محراب را با خود بردند. این بنا پس از آن 
زمان کم کم مخروبه شد تا اینکه از طریق سازمان 
میراث فرهنگی در چند نوبت تحت تعمیر اساسی 

قرار گرفت. 
پرستشــگاه بت گوران نشــانه ای زنده از روابط 
تجاری باشکوه میان هندی ها و ایرانی ها است؛ 
نشانی که امروز آن چنان مورد کم توجهی قرار 
گرفته است که کمتر کســی به آن با دیده دقت 
می نگرد. مردم بومی بندر عباس هم با ویژگی های 
تاریخی این بنا بیگانه اند؛ زیرا اطالعات زیادی از 

این بنا و معماری معبد هندوها ندارند.

معماری معبد هندوهای بندر عباس
در ســاخت معبد هندوهای بندر عباس از الشه 
سنگ، مالت گل و ساروج، سنگ های مرجانی 
خاک و گچ های ضخیم ماده و گچ لویی استفاده 
شده است. نمای ظاهری معبد مخروطی شکل 

با رنگ سفید و شیارها و کنگرهای طولی است.
اساس ســاختمان این معبد عبارت است از یک 
اتاق چهارگوش میانی که روی آن گنبدی قرار 
گرفته اســت. در اتاق آن طاقچه و قاب های کور 
به چشم می خورد و دورتادور اتاق نیز چهار راهرو 
وجود دارد که در گذشــته زوار به دور آن زیارت 
می کردند. داخل راهروهــا حجره های کوچکی 
اســت که برای طلبه های مکتــب برهمنی در 
نظر گرفته شده اســت و داخل برخی از اتاق ها 
نقاشی های مذهبی دیده می شــود که یکی از 
مهم ترین آن ها خدای فلوت زن به نام کریشــنا 

است.
از داخل راهرو غربی راه پله های مارپیچی وجود 
دارد که به بام معبد منتهی می شــود. این راهرو 
ســاق معبد اســت و از جرزهای پس رونده ای 
تشکیل می شــود که الهامی از معماری ایرانی 
هســتند. چهار نورگیــر در چهار طــرف این 
فضای چند ضلعــی روی جرزها وجــود دارد و 
گنبد عظیمی با الیه هــای ذوزنقه ای و تزیینات 
آیین هندویی دیده می شــود. در قسمت ضلع 
شرقی گنبد نیز تاالر بزرگی وجود دارد که تاالر 
اجتماعات بوده است و در آن نقاشی های مختلفی 
به چشــم می خورد که هرکــدام از آن ها بیانگر 
فلســفه خاصی از اعتقادات مختلف مردم هند 

است.
این معبد در گذشته دارای حیاطی وسیع بوده 
که در حاشــیه آن تعدادی درختان بومی وجود 
داشت. امروزه بخشی از حیاط در جریان تعریض 

خیابان از بین رفته است. 

گردشگری

گهواره سکوت« در یکشنبه های  «
کوتاه نقد و برسی می شود

 در چهاردهمین نشســت هفتگی یکشنبه های 
کوتــاه فیلم »گهواره ســکوت« بــه کارگردانی 
مصطفی مهربان با حضور مرجان اشــرفی زاده 
کارشناس، حسن وارسته منتقد سیما و مصطفی 
مهربــان کارگردان فیلــم در مجتمع فرهنگی و 
هنری اســوه امروز یکشــنبه 1۲ تیرماه ساعت 

1۷:3۰ اکران و نقد می شود.
ایــن فیلم پیش ازاین در رقابت با کشــورهای 
اسپانیا، انگلیس، مکزیک، آمریکا و فرانسه سه 
جایــزه اصلی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی 
و بهترین بازیگر زن برای بازی آناهیتا خسروی 
 Itaúna را از دومین دوره جشــنواره بین المللی
برزیل از آن خودکرده است.در داستان »گهواره 
ســکوت« آمده است: »رسول باید گهواره ای را 
به همســر دوست شهیدش برساند. با بازگشت 
موقت رسول از جنگ و جنوب به شمال ایران، 
لعیا قصد دارد این بار با او به جنگ برود. گهواره 
بهانه ای می شود تا رسول از خواسته همسرش، 
لعیــا ســر بــاز بزند.«نشســت های هفتگی 
یکشــنبه های کوتاه به همت انجمن سینمای 
انقــالب و دفاع مقدس بنیــاد فرهنگی روایت 
فتح هر هفته یکشــنبه ها با اکران، نقد و برسی 
یک فیلم کوتاه با حضور منتقدان، کارشناسان 
و صاحبان اثر در مجتمع فرهنگی و هنری اسوه 
واقــع در خیابان انقالب اســالمی، تقاطع بهار 

جنوبی ساعت 1۷:3۰ برگزار می شود.

 »بارش بشقاب پرنده ها« 
در کاخ نیاوران

نمایشــگاه هنــر تصویرگری »بارش بشــقاب 
پرنده هــا« عصر جمعــهـ  1۰ تیرماهـ  با حضور 
هنرمنــدان خالــق آثار در تــاالر آبی کاخ موزه 

نیاوران افتتاح شد.
 ایــن نمایشــگاه بــا شــرکت 1۲۰ جهان گرد و 
ایران گــرد به عنوان نویســنده و 1۲۰ هنرمند 

تصویرگر حرفه ای برگزار شده است.
آثــار بــه نمایش گذاشــته در این نمایشــگاه با 
موضوعــات برگرفتــه از نمادهــای فرهنگی و 
گردشگری کشورها یا مناطق ایران همچون اقلیم 
و جغرافیا، تاریخ و فرهنگ، مردم شناسی، عقاید، 
آداب و رسوم، باورها و افسانه ها، اسطوره ها، سبک 
زندگی، لباس، غذا و هنرهای معماری و موسیقی 

خلق شده اند.
مجموعــه  همــکاری  بــا  نمایشــگاه  ایــن 
فرهنگی تاریخی نیاوران و گروه گردونه مهرگان 
و با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی برگزار شده است. عالقه مندان برای 
بازدید از نمایشگاه می توانند تا 16 تیر 1۴۰1 از 
ســاعت 11 تا 1۷ به تاالر آبی کاخ موزه نیاوران 
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عکس روز 

کودکان شادتر و سالم تر با دوری از صفحات نمایشگر
تحقیقــات جدید خطرات اســتفاده بیش از حــد از صفحه نمایش را برای 
کــودکان و نوجوانــان تأیید می کند. به گفته محققان، کســانی که ورزش 
می کنند، درس موســیقی می گذرانند یا بعد از مدرســه با دوستان معاشرت 
می کنند نسبت به کودکانی که در این ساعات به صفحه نمایش می پردازند 

شادتر و سالم تر هستند.
»رزا ویرگارا«، عضو تیم تحقیق از دانشــگاه اســترالیای جنوبی، می گوید: 
»زمان استفاده از صفحه نمایش، یعنی جایی که نشسته اید و تلویزیون تماشا 
می کنید یا ساعت ها در حال انجام بازی های رایانه ای هستید یا در شبکه های 
اجتماعی جستجو می کنید، بسیار مضر است، زیرا بی تحرک بوده و معموالً 
در فعالیتی مشارکت ندارید.«محققان نحوه گذراندن زمان حدود 6۲۰۰۰ 

کودک ۴ تا ۹ ســاله را بعد از مدرســه بررســی کردند. این بچه ها همچنین 
پرسشنامه هایی را در مورد آرامش روانی خود تکمیل کردند.این مطالعه نشان 
داد کودکانی که بعد از مدرسه بازی های ویدئویی انجام می دهند، تلویزیون 
تماشــا می کنند و از رســانه های اجتماعی استفاده می کنند، تقریباً همواره 
نسبت به همساالن خود که در فعالیت های بعد از مدرسه شرکت می کنند، 
سطح آرامش پایین تری دارند.همچنین بچه های که اغلب ورزش می کردند، 
در مقایسه با بچه های که بعد از مدرسه ورزش نمی کردند، 1۵ درصد بیشتر 
به احتمال زیاد خوش بین، 1۴ درصد بیشــتر از زندگی خود شــاد و راضی 
بودند و 1۰ درصد بیشتر احتمال داشت که بتوانند احساسات خود را کنترل 
کنند.ویرگارا گفت: »والدین باید سعی کنند زمان تماشای صفحه نمایش 

را محدود کرده و بچه ها را به انجام فعالیت های دیگر بعد از مدرسه تشویق 
کنند.«وی در ادامه افزود: »من والدین را تشویق می کنم تا محدودیت هایی 
را در مورد استفاده از صفحه نمایش تعیین کنند و کودکان را تشویق کنند 
قبل یا بعد از استفاده از صفحه نمایش، فعال باشند، یا فعالیت های جایگزینی 
مانند گوش دادن به موسیقی، رنگ آمیزی ذهنی، بازی های رومیزی یا پازل 
را انجام دهند.«به گفته ویرگارا، »ورزش موجب ایجاد فعالیت بدنی منظم 
می شود و فرصتی برای رفاقت و ارتباطات اجتماعی فراهم می کند.«شواهد 
علمی همواره نشان داده است که مشارکت کودکان در ورزش با بهبود نتایج 
اجتماعی و روانشناختی مانند تصویر سالم تر از خود، کاهش عالئم اضطراب 

و افسردگی و سطوح باالتر پیشرفت تحصیلی مرتبط است.

دریچه علم

كتابکده

سیروس میمنت:

حوصله دعوا ندارم
سیروس میمنت، می گوید: من در این سال ها 
سریال پرمخاطبی مثل »نون خ« را داشتم که 
واقعا بازخوردهای بسیار مثبتی گرفتم؛ آنقدر 
مثبت که مردم هنوز هم مرا به اسم کاراکتری 
که در این سریال ایفا کردم، در خیابان »کیوان« 
صدا می کنند، اما فیدبک های برنامه ای مثل 
»جوکر« واقعاً ترکاند.ایــن بازیگر از حضور در 
برنامه »جوکر« به عنوان یک تجربه بسیار خوب 
یاد کرد و افزود: به نظرم »جوکر« برنامه نویی در 
کشورمان بود که برای اولین بار اتفاق می افتاد.
او درباره حاشیه های اخیر برنامه »جوکر« هم 
تاکید کرد: قصد ما خدایی ناکرده توهین و بی 
احترامی به جامعه کم توان جسمی نبود، ما آنها 
را می بینیم و با آنها زندگی می کنیم، همه ما 
انسان هستیم، پس چرا باید کم توانی هم نوع 

خودمان را به تمسخر بگیریم؟!
وی در این زمینه به نگاهــی از جانب خودش 
اشاره کرد و گفت: ما بزرگتر از چارلی چاپلین در 
عالم سینما نداشتیم. چارلی چاپلین مگر چطور 
راه می رود؟ یا لورل و هاردی که به لحاظ ذهنی 
کم توان هستند. من معتقدم اتفاقاً اگر درباره 
اینگونه افراد صحبت نکنیم درســت نباشــد، 

منتهی نه به شــکل توهین آمیز بلکه به شکل 
درســت. اگر ما درباره کم توانان صحبت می 
کنیم یعنی فراموششان نکرده ایم، یعنی ما آنها 

را می بینیم و با آنها زندگی می کنیم.

کیوان در »نون خ ۴« چطور است؟
این بازیگر در ادامــه درباره همــکاری اش با 
فصل چهارم سریال »نون خ« توضیح داد: این 
مجموعه به تازگی پیش تولیدش آغاز شــده 

و گروه مشــغول انجام کارهای اولیه و تکمیل 
مراحل نگارش هستند اما هنوز ما مقابل دوربین 
نرفته ایم. فکر می کنم تــا اوایل پاییز این اتفاق 
بیفتد و کارمان شــروع شــود. راستش هنوز 

خیلی درباره شخصیت کیوان در سری چهارم 
صحبت نکردیم و متن را کامل نخواندم اما قطعا 
شخصیت ذاتی این کاراکتر تغییر نمی کند و 
همان کیوان است اما ممکن است با یک شکل 
و رفتار جدیدی از این شخصیت مواجه شویم و 

واکنش های جدیدی از کیوان ببینیم.
 نوشتن را بیشتر از بازیگری دوست دارم 

اما حوصله دعوا ندارم 
این بازیگر و فیلمنامه نویــس در پایان گفت و 
گوی خود درباره اینکه چرا دیگر نمی نویسد؟ 
گفت: راســتش خیلی فرصت نمی شود اما نه 
اینکه کال نمی نویســم اتفاقاً نوشتن را بیشتر 
از بازیگری دوست دارم و شغل اولم است، چه 
کار بشود و چه نشود من همیشه درگیر نوشتن 
هستم اما راستش را بخواهید شاید حوصله این 
را ندارم که بــروم و دعوا کنم که چرا طرحم رد 
می شــود؛ وگرنه موضوعات خیلی خوبی دارم 
که اگر فضا خوب باشــد می توانیم کار کنیم 
اما در این شــرایط فعال خیر. اگر کاری از من 
در نمی آید دلیل بر این نیست که نمی نویسم. 
امیدوارم در آینده شــاهد شــرایط بهتری در 

سازمان صداوسیما باشیم.

چهره ها 

فناوری 

فرهنگ و هنر

مرور چهل خاطره از لحظه اسارت 
 رزمنده های ایرانی 
در »تابستان ۱۳6۹«

 چهل خاطره از لحظه اسارت رمنده های ایرانی در 
کتابی با عنوان »تابستان 136۹« به قلم مرتضی 
ســرهنگی به تازگی توســط انتشارات سوره مهر 

منتشر شده است.
این کتاب در ۴۰ فصل گردآوری شده که هر فصل 
را سرهنگی از زبان یکی از اسرا روایت کرده و به 
تحریر در آورده است. در هر روایت، تنها لحظات به 
اسارت درآمدن سوژه های کتاب از خاطرات آنان 
بیرون کشیده شده و به شکل متمرکز در سبکی 

نزدیک به داستان کوتاه پرداخته شده است.
کتاب با داســتان لحظات اسارت خلبان محمد 
غالمحســینی آغاز می شــود و با خاطره علی 
علیدوســت از این لحظات سخت پایان می یابد 
و در میــان روایت هــا، خاطره اســارت افرادی 
چون معصومه آباد، خلبان یوسف سمندریان و 
برخی دیگر از آزادگان ســرافراز کشور به چشم 

می خورد.
وجه منحصر به فرد کتاب یعنی تمرکز بر لحظه 
ملتهب به اســارت دشــمن درآمدن رزمندگان 
ایرانــی، محصول ایده جذاب نویســنده اســت؛ 
ســرهنگی ایــن مجموعه از خاطــرات لحظات 
اســارت را از میان کتاب های خاطراتی گردآوری 
کرده است که پیش از این توسط ناشران مختلف 

از آزادگان دفاع مقدس به چاپ رسیده است.
در بخشــی از کتاب می خوانیم: »ســرباز بعثی 
اســلحه را پشــت سرم گذاشــت و مرا به طرف 
دیگر همرزمانم هل داد، این جا بود که تلخ ترین 
لحظه عمرم را تجربه می کردم؛ گرد اسارت را بر 
چهره ام و دیگر بچه ها احساس می کردم. دوست 
داشتیم زمین دهان باز می کرد و ما را می بلعید؛ 
ولی خودمان را در دســت چنین دشــمنی اسیر 
نمی دیدیم. حس اســارت قابل بیان نیست! فقط 
آنانی که اسارت را تجربه کرده اند می توانند درک 
کنند! تصور وحشتناکی از اسارت داشتم اما حاال 
خودم را گرفتار این قوم می دیدم که از انســانیت 
چزی نمی فهمیدند، اما جز تسلیم به تقدیر الهی 

چه کار می توانستیم بکنیم؟«


