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ایران منتشــر نشــود، اما رســانه وزارت امور خارجه روســیه این خبر را افشــا کرد. ســوال مهم در این 
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کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد " خریــد، نصــب و راه انــدازی ســوییچ هــای شــبکه " مجتمــع خــود را از طریــق برگــزاری 
ــه حداقــل 3 واگــذار نمایــد.  ــا رتب ــط و ب ــی انفورماتیــک در رشــته هــای مرتب ــکار واجــد شــرایط و دارای گواهــی شــورای عال مناقصــه عمومــی بــه پیمان
لــذا متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه وب ســایت ایــن شــرکت بــه نشــانیWWW.GEG.IR  مراجعــه و اســناد مذکــور را از بخــش 
مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاکات ســاعت 9 الــی 14 روز یکشــنبه مــــورخ 1401/05/02 در محــــل دفترکمیســیون معـــامالت 
مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل اجــرای موضــوع مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ 1401/04/20 مقــرر شــده 
اســت. شــایان ذکــر اســت فرمــت ضمانــت نامــه هــای شــرکت در مناقصــه بایســتی عینــًا مطابــق فرمــت ارائــه شــده در اســناد مناقصــه تهیــه گــردد. 

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد.
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به شماره به شماره 20010057690000322001005769000032  

مرحله دوم مرحله دوم 

علی یعقوبی شهردار هشتگرد

شــهرداری هشــتگرد در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1401 نســبت بــه برگــزاری و انجــام تشــریفات قانونــی تجدیــد مناقصــه عمومــی خریــد حمــل و پخــش 
آســفالت معابــر اصلــی ســطح شــهر از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. 

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شهرداری هشتگرد واقع در شهر هشتگرد – بلوار آیت اله خامنه ای – سایت اداری – ساختمان اداری شهرداری 
ــلیمانی –  ــردار س ــاد – س ــر – جه ــوار کارگ ــگار – بل ــی )ره( و آزادگان و خبرن ــام خمین ــای ام ــهر خیابانه ــطح ش ــی س ــر اصل ــفالت معاب وژه: آس ــر ــرای پ ــل اج ــانی مح 2- نش

ــا بــه صالحدیــد کارفرمــا مــی باشــد.  شــریعتی و موقعیــت هــای جدیــد کــه بن
3- موضوع مناقصه: خرید، حمل و پخش آسفالت معابر اصلی سطح شهر 

4- مبلغ مناقصه: 27/523/000/000 )به حروف بیست و هفت میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون ریال( 
5- ســپرده شــرکت در مناقصــه: 1/376/150/000 ریــال )بــه حــروف یــک میلیــارد و ســیصد و هفتــاد و شــش میلیــون و یکصــد و پنجــاه هــزار ریــال( مــی باشــد کــه 
مــی بایســت بــه یکــی از روشــهای ذیــل ارائــه گــردد: ضمانتنامــه بانکــی معــادل مبلــغ 5% کــه از تاریــخ درج آخریــن آگهــی مناقصــه دارای حداقــل 120 روز اعتبــار و قابــل 

تمدیــد باشــد و یــا واریــز فیــش نقــدی بــه حســاب 0105612974005 بانــک ملــی شــعبه شــهرداری هشــتگرد کــد شــعبه 2658 
6- متقاضیــان مــی بایســت دارای حداقــل رتبــه 5 رشــته راه و ترابــری از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و یــا پروانــه بهــره بــرداری تولیــد آســفالت از وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت باشــند. 
7- مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست از تاریخ 1401/4/14 لغایت 1401/4/20 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. 

8- مدت اعتبار پیشنهادها )موضوع بند ی ماده 2 و بند الف ماده 21 قانون( می بایست از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت ها به مدت یک ماه اعتبار داشته باشد. 
9- مناقصه گران جهت ارائه پیشنهادات می بایست از تاریخ 1401/4/20 لغایت 1401/4/30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. 

10- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است. )مورخ 1401/3/9( 

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/1۳         تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/۲0

 نوبت اول

کی  مسکن اشترا
 و زیرسوال رفتن مفهوم خانه

  سیدابراهیم دهنادی
پژوهشگر و کارشناس ارشد روابط بین الملل 

بی تردید ســکونتگاه های انسانی ابعاد پیچیده ای دارد که 
در بســترهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی آن 
ریشه دارد و با شناخت و فهم این ریشه ها می توان به دالیل 
موفقیــت و یــا عدم موفقیت آنها پی برد و زوایای پنهان آن 

را آشکار کرد.
شکل گیری خانه های اشتراکی در شهر تهران قدمت دیرینه ای 
دارد؛ لیکن در زمان حاضر می توان دالیلی متفاوت از گذشته 
برای استفاده قشرهای مختلف از چنین خانه هایی برشمرد. 
بر اساس مطالعات انجام گرفته در شهر تهران می توان ادعا 
داشت که در بین الیه های اقشار فرودست و در زمان نزدیک تر 
حتی طبقه متوسط شهری مسئله مسکن به شدت بحرانی 
شده است. در این میان، برخی از مردم از روی فقر و اضطرار 
به این شــیوه از زیســت پناه آورده اند. واقعیت این است که 
هزینه مســکن با نرخی تصاعدی در حال افزایش اســت و در 
عمل تبدیل به کاالیی لوکس و دور از دســترس برای عموم 

شده است.
در این شرایط ناپایدار مسکن و زمین و اجاره در تهران، اقشار 
نیازمند و فقیر راه حلی جز انتخاب اجباری خانه های اشتراکی 
که عمدتا در بافت های فرسوده یا سکونتگاه های غیررسمی 

واقع شده است ندارند.
در ســکونتگاه های اشــتراکی افراد در یک فضای خصوصی 
کوچک و یک فضای مشــترک بزرگ با گروه بزرگ تری از 
انســان ها زندگی و از امکانات مشــترکی استفاده می کنند 
و گاه فرصت می یابند که با دیگران معاشــرت کنند. هدف 
اصلی از ســکونت در خانه های اشتراکی پایین آوردن سطح 
هزینه های زندگی در شــهر اســت. واقعیت این است که نرخ 
مسکن در تهران باالست و مرتب هم باالتر می رود و واقعیت 
موجود حکایت از محدود شدن موقعیت های شغلی در همین 
شــهر دارند؛ از سوی دیگر نوع ساختار خانواده ها هم نسبت 
به گذشته تغییرات چشمگیری داشته است و تعداد افرادی 
که تنها زندگی می کنند؛ جوانانی که از پدر و مادرهایشــان 
جدا شده اند یا خانواده های تک سرپرست و بازنشستگان رو 
به افزایش اســت. این اقشــار در جامعه به دنبال زندگی در 
مکان های امن و ارزان هستند و سکونت گاه های جمعی هم 

تا حدی این نیازها را برآورده می سازد.
خانه های اشتراکی خانواری نوعی از سکونتگاه های اشتراکی 
هســتند که به واســطه حضور خانواده ها در کنار یکدیگر و 
شرایط خاص زندگی در آنها از اهمیت باالیی نسبت به سایر 
سکونتگاه های جمعی برخوردار است. در خانه های اشتراکی 
خانواری، چندین خانوار در واحدهای مسکونی جداگانه ولی 
دارای فضای عمومی مشــترک زندگی می کنند. ســاختار 
فضایی و جمعیت ساکن در این نوع از سکونتگاه های جمعی 

دارای مشخصات متعددی است که عبارتند از:
* بیشتر ساکنین خانه های اشتراکی به دلیل بنیه اقتصادی 
ضعیف نمی توانند حتی اتاقی را که در آن ســاکن هســتند، 
خریداری کنند. از این رو تعداد زیادی از آنها مستاجر هستند.
* خانه های اشتراکی در بیشتر محالت فاقد سند شش دانگ یا 
اوقافی هستند. به همین دلیل نوع فروش آنها قولنامه ای است.

* خانه های اشتراکی از نظر قدمت ساختمان، یا خیلی قدیمی 
هستند یا مثل خانه های سکونت گاه های غیررسمی از مصالح 
ناپایدار ساخته شده اند. بنابراین نیاز مبرم به مرمت یا نوسازی 
دارند. اما مشکالت اقتصادی و اوقافی و بی سند بودن امکان 

هر گونه تغییر را در این خانه ها ناممکن می کند.
* یکی از موارد تنش زا و بحران آفرین برای خانواده هایی که 
مجبور به این نوع زیست هستند استفاده از فضاهای مشترک، 
پرداخت هزینه این فضاها، چگونگی برنامه ریزی برای استفاده 
از این فضاها، رعایت حریم خصوصی و مواردی از این قبیل 

است که مشکالت این خانه ها را دوچندان می کند.
* عمده زمینه کاری مردان خانه های اشتراکی کارگری است 
چه از نوع ســاختمانی چه از نوع کشــاورزی و ... ولی پدیده 
غالب این است که زنان این خانواده ها هم همدوش مردان و 
بیشتر در بخش خدماتی خانه های مردم کار می کنند یا در 
موارد بسیاری مرد خانه بیکار است و زنان بار اقتصادی خانه 

را به دوش می کشند.
* بیشتر کسانی که خانه های جمعی را انتخاب می کنند قبال 

هم تجربه زندگی در چنین خانه هایی را داشته اند.
* تعداد باالی مهاجرین مقیم در این سکونت گاه های اشتراکی 
و عدم تمایل آنان به بازگشت به مقصد از دیگر مشخصه های 
این نوع محل های سکونت است. مهاجرانی که در تهران به 
ســختی زندگی می کنند اما به دالیلی همچون محدودیت 
زیاد محیط های کوچک برای ادامه تحصیل دختران، ازدواج 
در سنین پایین، کار اجباری، نداشتن منابع کار و زندگی در 
مبدا از یک طرف و آزادی ها و فرصت هایی که در شهری مثل 
تهران وجود دارد سبب می شود تا از برگشت به شهر یا روستای 
خود امتناع کنند. * برخورداری از رابطه خویشاوندی و بروز 
شیوه رفتار قومی و قبیله ای در ساکنین نیز از ویژگی های قابل 
مشاهده در این سکونت گاه های اشتراکی است. به عبارت دیگر 
چنانچه چند خانواده از یک فامیل یا شــهری در یک محله 
ساکن شده و امکان زیست برایشان مهیا شده باشد باقی قوم 
و قبیله هم به تبع آنها در همان محل ساکن می شوند که به 
نوعی از حمایت همدیگر برخوردار باشــند تا بتوانند ارتباط 

خانوادگی و فامیلی خود را حفظ کنند.
* رنج قیمت های خانه های اشتراکی بسته به متراژ و تعداد 
اتاق و جدا بودن سرویس بهداشتی و آشپزخانه متفاوت است.

یادداشت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

 وزارت راه و شهرسازی قانون را 
ک اجرا نکرده است درباره سامانه امال

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی 
تنها آماری که از خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی داده، اعالم می کند؛ در صورتیکه هنوز قانون قبلی 

در مورد استفاده از سامانه امالک و اسکان اجرا می شود.
با اصالح بخشــی از »قانون مالیات های مســتقیم« در دولت دوازدهم و ابالغ آن به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در نیمه دی ماه ۹۹، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول سامانه امالک و اسکان شناخته شد.

بر اساس توضیحی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی داده، در این قانون که به »مالیات بر خانه های خالی« 
مشهور شده، عالوه بر خوداظهاری افراد در مورد وضعیت سکونتشان، دستگاه ها هم برای ارائه خدماتی 
مانند صدور گذرنامه، گواهینامه، کارت ملی باید نشانی و اطالعات متقاضیان را از این سامانه دریافت کنند.
آقای طغیانی پیشــتر هم به باشــگاه خبرنگاران جوان گفته بود وزارت راه و شهرســازی قانون مالیات بر 

خانه های خالی را معطل نگه داشته است.
۲۹ خرداد ماه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه 

»این ادعا را که در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی کوتاهی کرده، قویاً رد کرد.«
خانم اصالنی گفت که وزارت راه و شهرســازی تکلیف قانونیش راه اندازی ســامانه امالک و اســکان بوده و 
این وزارتخانه که بر اساس قانون باید خوداظهاری مردم را دریافت می کرده، وظیفه اش را به طور کامل و 
دقیق انجام داده است. با این حال اول تیر ماه امسال رئیس مجلس از اینکه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته 

پس از حدود یک سال مهلت قانونی، سامانه امالک و اسکان را تکمیل کند، به این وزارتخانه تذکر داد.
آقای قالیباف در نشســت علنی گفت که تاکنون از چند صد خانه خالی بر اســاس خوداظهاری مالیات 
دریافت شده و اضافه کرد »رویم نمی شود بگویم از چند صد هزار خانه این تعداد تعیین تکلیف شده است.«

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته مرکز آمار از سال ۹۵ تا ۲۹ خرداد ماه امسال 
آمار جدیدی از خانه های خالی اعالم نکرده است.

او اضافه کرد وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونِی مشکوک به خالی را شمارش 
کرده که بر اساس قانون همه آنها باید مالیات بر خانه های خالی را پرداخت می کردند اما اطالعاتشان برای 

سازمان امور مالیاتی کامل نبوده است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که ۲۳ فروردین ماه امسال به کمیسیون های عمران و اقتصادی مجلس 
دعوت شــده بود، درباره تکمیل ســامانه امالک و اســکان گفت که تا ۲ هفته یک کارگروه نواقص ســامانه 
امالک و اسکان را بررسی می کند اما به گفته آقای طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی در ۶ خرداد ماه، این 

کارگروه تا آن روز تشکیل نشده بود.
در قانون مالیات بر خانه های خالی، هر واحد مســکونی در شــهر های باالی ۱۰۰ هزار نفر که در هر ســال 

مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، خانه خالی به شمار می رود.
همچنین در بخش دیگر قانون آمده واحد های مسکونی شهر های زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا هایی که مالک و 
بهره  بردارشان جداگانه در سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت نشده باشند، خانه خالی شناخته می شوند.

این قانون، اقامتگاه اصلی خانوار را معاف از مالیات بر خانه خالی می داند؛ اگرچه هر خانوار می تواند یکی از 
واحدهایش را در خارج از شهر اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تا از مالیات معاف شود.

آقای طغیانی ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: اطالعات واحدهای مسکونی تنها بر اساس 
تقاطع گیری اطالعات مانند میزان مصرف انرژی مصرف شده به دست می آید که این راهکار قانون قبلی بود.
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سیاست 22
تحلیل

دستگیری یک فعال محیط 
زیستی در جریان اعتراضاتی 

استقبال نخست وزیر در شهر برلین/ رویترز
انگلیس از همتای 
نیوزیلندی در مقر نخست 
وزیری در لندن/ زوما

گزارش تصویری

گار « از علت سفر علی باقری از  قطربه روسیه تحلیل  »روز

دیپلماسی؛ از دوحه تا مسکو
علی باقری بالفاصله پس از نشســت دوحه به 
مسکو رفت. گرچه قرار بود خبری از این دیدار 
در ایران منتشــر نشــود، اما رسانه وزارت امور 
خارجه روسیه این خبر را افشا کرد. سوال مهم 
در این میان آن بود که چرا باقری به جای سفر 

به ایران، مستقیما به مسکو رفت؟ 
بعد از سفر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به ایران و مذاکره با مقامات ایران، 
خبر شروع مجدد مذاکرات نه در اروپا بلکه در 
یکی از پایتخت های حنوب خلیج فارس منتشر 
شد. مذاکرات دوحه. این دور مذاکرات به گفته 
جوزپ بورل با نرمش های تهران و واشنگتن بعد 
از توقفی سه ماهه شروع شد و انتظار می رفت 
با سرعت بیشتری به نتیجه مورد نظر برسد اما 
بی نتیحه ماند تا تکلیف مذاکرات در دور بعدی 
که انتظار می رود بعد از سفر جو بایدن رئیس 
جمهوری ایاالت متحده آمریکا به منطقه باشد، 

از سر گرفته شود.
بــه موازات کلید خوردن این دور از مذاکرات، 
فعالیت سرویس های اطالعاتی و دیپلماتیک 
منطقه ای و فرامنطقه ای نیز افزایش یافته است. 
نکته حائز اهمیت در این میان، همگرایی بیش 
از پیش منافع رژیم صهیونیستی، اعراب و حتی 
در مواقعی روسیه در عدم موفقیت این دور از 
مذاکرات است. این در حالی است که به موازات 
افزایش قیمت حامل های انرژی و مواد غذایی 
در ســطح جهانی، اروپایی ها و چینی ها منافع 
مشترک بیشتری برای به نتیجه رسیدن این 
دور از مذاکرات دارند. از این منظر ســفر علی 
باقری مسئول ارشد مذاکره کننده تیم هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران به مسکو را می توان با 
نگاهی به منافع در هم تنیده منطقه ای تهران 

و بین المللی مسکو بررسی کرد.
ســفر باقری به مســکو مخصوصا از آن جهت 
دارای اهمیت اســت که دور جدید مذاکرات 
ایران و قدرت های غربی بدون حضور تیم های 
مذاکرات مســکو و پکن برگزار شــده اســت؛ 
مســئله ای که انتظار ســفری مشابه از سوی 
مقامات ایران به پکن به منظور بررسی نتیجه 
این دور از مذاکرات را به ذهن متبادر می کند.

با توجه به روابط نزدیک میان جمهوری اسالمی 
ایران از ســویی و از سوی دیگر چین و روسیه، 
از همان ابتدا به نظر می رسید که این دو کشور 
عــدم حضور تیم های خود را به روشــی دیگر 
جبران کنند. این مسئله مخصوصا با توجه به 
بررسی پرونده هسته ای ایران و نتایج مذاکرات 
دوحه در نشست هفته گذشته شورای امنیت 
اهمیت بیشتری می یابد. مخصوصا که پرونده 
هســته ای ایران در شــورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در مرحله حساســی قرار 
گرفته و گزارش پرونده ایران به شورای امنیت 
از سوی آژانس را نمی توان اقدامی دور از ذهن 
قلمداد کرد، به همین دلیل ســفر اخیر علی 
باقری به مسکو و سفر احتمالی او به پکن دارای 
اهمیت است. چرا که در حال حاضر تنها مانع 
میان قطعنامه جدید شــورای امنیت و پرونده 

هسته ای جمهوری اسالمی ایران، وزن حقوقی 
این دو عضو دائم دارای حق وتو شورای امنیت 
است. گرچه در صورت اجرای مکانیسم ماشه از 
سوی قدرت های غربی، روسیه و چین از قدرت 
چندانی برای جلوگیری از اجرایی سازی حقوقی 

قطعنامه های پیشین برخوردار نیستند.
بــه هر ســو، امــا منافع متعارض روســیه با 
اروپایی هــا و چینی ها در این وضعیت اهمیت 
بســیار باالیی دارد. از یک ســو به دلیل جنگ 
روســیه و اوکراین و افزایش قیمت حامل های 
انرژی می تواند جبران کننده بخشی از صدمات 
اقتصادی ناشــی از تحریم های غربی باشد که 
روســیه متحمل شــده اســت. از سوی دیگر 
مصرف کننــدگان عمده انرژی مانند اتحادیه 
اروپا و چین خواهان کاهش قیمت ها به منظور 
کاهش صدمات ناشی از افزایش تورم ناشی از 

افزایش قیمت حامل های انرژی هســتند. این 
در حالی اســت که هر دو طرف دارای اهداف 
راهبردی بلندمدتی نیز هســتند. از جمله این 
اهداف راهبردی می توان به خواســت روسیه 
برای افزایش فشــار های اقتصادی در منطقه 
یورو به منظور عقب نشینی اروپایی ها در قبال 
نبرد اوکراین اشاره کرد. این در حالی است که 
اروپایی هــا با متنوع کردن منابع تامین انرزی 
خود خواهان ایجاد توازن در تامین کنندگان و 
عدم وابستگی به یک تامین کننده واحد هستند. 
باید توجه داشت وابستگی اروپایی ها به یک یا دو 
تامین کننده عمده در خاورمیانه شانس اتحادیه 
اروپا برای تاثیرگذاری بیشتر در منطقه را کاهش 
می دهد و از سوی دیگر اعراب مخصوصا ریاض 
را در موقعیت منحصر به فردی به منظور دیکته 
کردن سیاست های منطقه ای خود که احتماال 

با بسیاری از مولفه های سیاست خاورمیانه ای 
اروپایی ها در تضاد است، قرار می دهد.

چینی ها نیز با وجود سود بردن از تخفیف های 
بســیار باالی نفــت ایران و روســیه به دلیل 
تحریم های غرب، اما از منظر اقتصاد کالن در 
معرض فشــار های شدید ناشی از قیمت های 
باالی حامل های انرژی و مواد غذایی هستند. 
این در حالی است که تهران و واشنگتن نیز هر 
کــدام به دنبال منافع متصور خود از برگزاری 

مذاکرات و موفقیت این مذاکرات هستند.
به هر صورت سفر علی باقری به مسکو را می توان 
در یک زمینه واحد از جهات مختلف بررســی 
کرد. مهم ترین جنبه این سفر کسب اطالع از 
نظــرات و مواضع روس ها به عنوان مهم ترین 
همــکار منطقــه ای تهران که در شــماری از 
مسائل منطقه ای با یک دیگر اشتراک مواضع 
دارند در نظر گرفت. چرا که با توجه به نیاز های 
نظامی مســکو در جبهه اوکراین، روس ها در 
حال تخلیه بســیاری از مواضع راهبردی خود 
در منطقه هســتند؛ امــری که می تواند برای 
عالئق امنیــت منطقه ای تهران حائز اهمیت 
باشــد. در این صورت عــدم هماهنگی میان 
تهران و مسکو در پرونده هسته ای نیز می تواند 
بار فشــار بیشــتری را روی منافع منطقه ای و 

اقتصادی ایران اضافه کند.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که خواست های 
روسیه در پرونده هسته ای ایران، عمال به معنی 
جلوگیری از به نتیجه رســیدن پرونده ایران و 
در نتیحــه خارج ماندن منابــع انرژی ایران از 
بازار جهانی خواهد بود؛ امری که بعید به نظر 
می رسد دور از چشم مسئوالن ارشد نظام باقی 
مانده باشد، به همین دلیل برای متوازن کردن 
وزن روسیه در پرونده هسته ای ایران و برخی 
دیگر از پرونده های منطقه ای به نظر می رسد 
که دیدار مشــابهی با پکن در جریان باشد تا با 
استفاده از وزن پکن نفوذ روسیه متعادل شود؛ 
مســئله ای که با توجه به همگرایی راهبردی 
برخی قدرت های منطقه ای با خواســت های 
روســیه در حوزه پرونده هسته ای نتیجه آن را 
با عالمت سئوال های بسیاری مواجه می کند.

خبر ویژه

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان مهمترین دستاور های سفر خود به سوریه را تشریح کرد.
حسین امیرعبدالهیان وزیر امورخارجه کشورمان درباره دستاوردهای سفر خود به سوریه گفت: مصر کشور مهمی در 
جهان اسالم است و توسعه روابط بین تهران و قاهره را به نفع دو ملت است. امیرعبداللهیان گفت: سفر اخیر من به سوریه 

در جریان سفر اخیر بشار اسد به تهران و گفتگو های وی با رییس جمهور کشورمان انجام شد.
وزیر امور خارجه گفت: پیشــرفت های خوبی در بخش هایی از توافق انجام شــده بود و قرار شــد برخی از موارد را من و 
همکارم وزیر امور خارجه سوریه دنبال کنیم. همچنین روسای کمیسیون های مشترک در کوتاهترین زمان قرار است 
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را برگزار کنند. وی گفت: درخصوص موضوعاتی متنوع بیش از دو ساعت با بشار 
اسد گفتگو داشتیم یکی از ماموریت های مهم ما در این مقطع، بررسی مساله احتمال عملیات ویژه نظامی ترکیه در 

بخش هایی از مناطق سوریه است که در سفر چند روز پیش به ترکیه این موضوع را در دستور کار داشتیم.
وزیر امور خارجه گفت: تهران تالش می کند این بحران و مشکلی که میان دو کشور وجود دارد از مسیر سیاسی به نتیجه 
برسد و توسل به جنگ را مردود می دانیم.ما توافق کردیم همه پرونده های تجاری و اقتصادی و پرونده همکاری های 
گردشگری که میان دو کشور موجود است را فعال کنیم.امیدوار هستم نتایج این سفر و توافقاتی که انجام شد در راستای 
منافع دو ملت مورد بهره برداری قرار گیرد. وزیر امور خارجه در پاســخ به این ســوال که مذاکرات درباره ایران، اردن و 
مصر در بغداد گفت: ما هنوز مذاکره ای را برای پیشرفت و توسعه روابط به طور مستقیم با طرف مصری نداشته ایم، اما 
برخی تالش ها در جریان است که در چارچوب همکاری های بین کشور های اسالمی تهران و قاهره هم روابط شان به 

حالت طبیعی برگردد.

وزیر امور خارجه:

توسعه روابط تهران و قاهره به نفع دو ملت است

رئیسی:

  امیدواریم همکاری های ایران 
و بالروس گسترش یابد

رئیس جمهور در پیامی فرا رســیدن سالروز استقالل 
بالروس را به "الکساندر گریگوروویچ لوکاشنکو" رئیس 

جمهور این کشور تبریک گفت.
ســید ابراهیم رئیسی در پیام خود به رئیس جمهوری 
بالروس با تبریک فرا رســیدن ســالروز استقالل این 
کشور ابراز امیدواری کرد که در پرتو مساعی مشترک 
و بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای گســترده موجود، 

همکاری های دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. 

وزیر کشور:

اتباع خارجی مجاز، از خدمات بانکی 
بهره مند می شوند

احمد وحیدی در نشست کمیسیون سامان دهی اتباع 
و مهاجران خارجی که در وزارت کشور برگزار شد، این 

مطلب را مطرح کرد.
وی افزود: ساماندهی و شناسایی اتباع خارجی باید به 
صورت جدی برای شناخت درست از ظرفیت های آنها 
دنبال شود. از این رو، باید محل زندگی و فعالیت اقتصادی 
اتباع خارجی مشخص باشد تا سیاست گذاری دقیقی 

در حوزه های مختلف انجام شود.
وزیر کشــور تکمیل فرایند ثبــت نام اتباع خارجی در 
طرح سرشماری را ضروری دانست و گفت با هماهنگی 
دستگاه قضایی با اتباعی که در طرح سرشماری شرکت 

نکرده اند، برخورد قانونی می شود.
دکتــر وحیدی تاکید کرد: جلــوی حرکت انبوه اتباع 
افغانســتانی به ســمت مرزهای کشــور با هماهنگی 
مسؤوالن افغانستانی باید گرفته شود ودر این خصوص 

مذاکرات و پیگیری های الزم در حال انجام است.
وی همچنیــن بــه ضرورت جلــب حمایت های موثر 
کمیســاریای عالی پناهندگان برای تحصیل فرزندان 
اتباع افغانســتانی اشــاره کرد و گفت: عدد واقعی اتباع 
خارجی مقیم در کشور برای جلب حمایت های مؤثرتر 

به کمیساریای عالی پناهندگان ارائه شود.
وزیر کشور تصریح کرد: از دید دولت ایران، حضور آنهایی 
که در طرح سرشماری ثبت نام نکرده اند، غیر قانونی است 
و آنهایی که در این طرح شــرکت کرده اند، از خدماتی 

چون امور بانکی بهره مند می شوند.

»محمدرضا غالمرضا« معاون سیاسی 
وزارت کشور شد

»محمدرضا غالمرضا« معاون سیاسی وزارت کشور شد
محمدرضا غالمرضا با حکم وحیدی به معاونت سیاسی 
وزارت کشور منصوب شد. احمد وحیدی وزیر کشور طی 
حکمی محمدرضا غالمرضا را به عنوان معاون سیاسی 

وزارت کشور منصوب کرد.
 پیشتر محمدباقر خرمشاد از شهریور ۱4۰۰ عهده دار 
مســئولیت معاونت سیاسی وزیر کشــور بود. اواسط 
فروردین ماه امسال برخی اخبار و شنیده ها حاکی از این 
بود که خرمشاد استعفای خود را به وحیدی داده؛ و امروز 
خبر انتصاب معاون جدید سیاسی در رسانه ها منتشر 
شد. معاون سیاسی وزیر هم ز مان ریاست ستاد انتخابات 
و مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
و دیگر انتخابات ها و هم چنین نظارت بر اســتانداران و 

فرمانداری ها را عهده دار است.

قای نماینده   انتقاد تند آ
از سرعت پایین اینترنت!

رحیمی جهان آبادی در انتقاد به نوع نگاه محدود کننده 
به اینترنت گفت: طرح صیانت نه پیوست اجتماعی دارد، 
نــه مقبولیــت عام. از طرفی هم موادی که در این طرح 
گنجانده می شود، با نیاز و اولویت مردم و شرایط جهانی 
سازگار نیست. وی افزود: پس قطعا آسیب هایی ایجاد 
می کند و اولین آسیبش ایجاد فاصله و بی اعتمادی میان 
مردم و نظام است که به مراتب خطرش از خطر فضای 

آزاد و اینترنت پرسرعت برای ما بیشتر است«
رحیمــی ادامــه داد: اگر ما به جهان بگوییم اینترنت با 
سرعت باال خطرآفرین است، به ما می خندند؛ چرا که 
جهان در حال فراهم کردن زیرســاخت های خود برای 
افزایش ســرعت اینترنت اســت؛ از طرفی هم زمان به 
شــهروندان خود برای اســتفاده صحیــح از اینترنت 
آمــوزش می دهنــد. وی تصریح کرد: اما ما با شــیوه 
محدودســازی و فیلترینگ رفتار می کنیم که تاکنون 
هم نتیجه ای از آن نگرفته ایم. بنابراین راه نادرســت و 
شیوه ای نادرست را تکرار کردن نه به نفع کشور است 

و نه به نفع جامعه. 

سخنگوی دولت:

آیین نامه اجرایی قانون 
رتبه بندی معلمان ابالغ شد

علــی بهادری جهرمی از ابالغ آیین نامه اجرایی قانون 
رتبه بندی معلمان خبر داد.

ســخنگوی دولت در صفحه شــخصی خود نوشــت: 
آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان ابالغ شد.

۱۶ اسفند شورای نگهبان الیحه نظام رتبه بندی معلمان 
را پس از ده سال تایید کرد.

بر اســاس این قانون، معلمان در ۵ رتبه »آموزشــیار 
معلم«، »مربی معلم«، »اســتادیار معلم«، »دانشــیار 

معلم« و »استاد معلم« رتبه بندی می شوند.
یکــی از نــکات مهمی که در این مصوبه نهایی شــده 
این اســت که میزان دریافت حقوق هر شــخص با خود 
شخص سنجیده می شود یعنی درصد های افزایش هر 
فرد با حقوق خود فرد اســت که این موضوع به عدالت 

نزدیک تر است. 

 رمزگشایی از بیانیه 
برجامی تروییکای اروپایی

  حنیف غفاری، کارشناس روابط بین الملل
تروییکای اروپایی  در بیانیه ای که منبعث از همپوشانی 
تاکتیکی و راهبردی آنها و واشنگتن است، مدعی شده اند 
مطرح کردن مطالبات فرعی از سوی جمهوری اسالمی 
ایران به نتیجه بخش نبودن مذاکرات دوحه منجر شده 
است. کلیت این بیانیه و ادبیات سلبی به کار رفته در آن به 
وضوح نشان می دهد سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه 
تالش کرده اند تا با صدور بیانیه ای عجوالنه، نام مذاکرات 

دوحه را با شکست و ناکامی گره بزنند.
یکــی از اصلی ترین دالیل این موضوع کمرنگ شــدن 
نقش تروییکای اروپایی در مذاکرات دوحه و فراتر از آن، 
انتقال تمرکز افکار عمومی و مخاطبان پرونده مذاکرات 
رفع تحریم ها از قلب اروپا به منطقه غرب آسیا بوده است.
بخشی از موضع گیری سلبی اروپاییان در قبال مذاکرات 
دوحه از پیش تعیین شده و نشئت گرفته از نگاه سلبی 
آنها نســبت به انتخاب یکی از کشــورهای منطقه غرب 
آســیا به عنوان میزبان مذاکرات بوده اســت. اما فراتر از 
انگیزه فرامتنی اعالم شده، محتوای ادعای مطرح شده 
از سوی تروییکای اروپایی در جای خود قابل تأمل است.
نه تنها از دید جمهوری اسالمی ایران، بلکه از دید هر بازیگر 
عاقل و هوشــمندی در نظام بین الملل طرح مطالباتی 
مانند ارائه تضمین های اعتباری درقبال بازگشت آمریکا 
به برجام، مختومه شــدن پرونده های مربوط به موارد 
مطرح شده ادعایی آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه 
ایــران و رفــع موانع غیربرجامی دخیل در پروســه رفع 
تحریمهــای ضد ایرانی نه مصــداق مطالبه ای فرعی و 
مطالبه ای فرابرجامی و جدید است. به راستی مقام های 
غربی چگونه و بر چه مبنایی این سه موضوع را حل شده 

تلقی می کنند؟
 معنای حل شدن اختالف آن است که بر سر آن مذاکره 
انجام شــده باشــد و حدود اجرایی  آن از ســوی طرفها 
مشخص و نسبت آن با دیگر اجزای توافق مشخص شود. 
اگر بنابر ادعای مضحک بازیگران غربی ما به چنین نقطه 
ای در قبال موارد اختالفی دست یافته ایم، دیگر دو روز 

مذاکره فشرده در دوحه معنا و مفهومی ندارد.
البته بهتر بود بازیگران اروپایی در این بیانیه واقعیتی پشت 
پرده را افشا می کردند و آن، اینکه جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و انریکه مورا، معاونش در 
دو سفر متوالی خود به تهران مدعی شکسته شدن بن 
بست اختالفات و در دسترس بودن توافق نهایی به واسطه 
ابتکار عمل اروپاییان بوده اند. اکنون راهکار اروپایی ها 
برای حل و فصل اختالفات مشخص شده است؛ وارونه 
نمایی حقایق جاری در مذاکرات و فراتر از آن، کم جلوه 
دادن اختالفات اصلی به موضوعات فرعی و دغدغه های 

برجامی به فرابرجامی.
نباید فراموش کرد هدف از ارســال ســیگنال های 
سلبی اخیر افزایش ضریب سردرگمی افکار عمومی 
در قبــال نقــش آفرینی غــرب در مذاکرات دوحه و 
هدایت بازی مقصرســازی علیه جمهوری اســالمی 
ایران اســت. بدون شــک این بازی نخ نما و وقیحانه 
بازیگــران غربــی باید با پرده بــرداری از مطالبات، 
تاکتیکهــا و رفتارهای طرفهای آمریکایی و اروپایی 
از ســوی دســتگاه دیپلماســی  و سیاست خارجی 

کشورمان پاسخ داده شود.

راشا تودی: 

تسلیحات ارسال شده غرب به اوکراین از 
بازار سیاه سر در می آورند

راشــا تــودی طی تحقیقات و گزارشــی اعالم کرد که 
تسلیحات مرگباری که از ایاالت متحده، انگلیس و سایر 
کشورهای ناتو به اوکراین ارسال می شوند، منجر به ایجاد 

خرید و فروش های غیرقانونی و بازار سیاه شده است.
اوکراینی ها در بازارها و شبکه های غیرقانونی ایجاد شده، 
نه تنها تسلیحات کوچک بلکه سخت افزارهای پیچیده ای 
از جمله سیســتم های ضدتانــک جاولین و پهپادهای 
انفجاری )Phoenix Ghost( را عرضه می کنند.

چند تن از خبرنگاران راشــا تودی در اقدامی تواسته اند 
با افرادی که در این بازار ســیاه هســتند، گفت وگو کنند 
و معاملــه خریــد یکی از همین پهپادهای انفجاری را به 
قیمت 4 هزار دالر انجام دهند. برخی از این خبرنگاران 
نیز خود را عالقه مند به خرید مین های ضدنفر آمریکایی 
نشان دادند اما به آن ها گفته شده که موجودی این نوع 

از مین ها تمام شده است.
یکی از خبرنگاران از فروشنده سوال کرده که آیا امکان 
ارســال این نوع پهپاد به شــهر مرزی »پرزمیســی« در 
لهســتان وجود دارد، فروشنده پاسخ داده که »مشکلی 

نیست اما ۱۰۰۰ دالر دیگر خرج دارد.«
راشا تودی همچنین با یک فروشنده دیگری ارتباط برقرار 
کرده که عالوه بر تسلیحات آمریکایی طیف گسترده ای 
از تســلیحات قدیمی ساخت روسیه و شوروی از جمله 
کالشنیکف، تفنگ های دستی، نارنجک ها و تفنگ های 

تک تیرانداز را ارائه کرده است.
این گزارش خاطرنشان کرده که نکته قابل توجه فروش 
این تسلیحات در بازار سیاه، قیمت آنهاست که »به طرز 
عجیبی پایین« می باشــد. برای مثال، » سیستم سالح 
ضدتانک ســبک نســل بعدی« )NLAW( ساخت 
انگلیس تنها به قیمت ۱۵ هزار دالر فروخته می شــود 
در حالیکه به گفته این رسانه، خرید سالح ضدتانک به 
صورت قانونی ممکن اســت از ۳۰ هزار تا 4۰ هزار دالر 

هزینه داشته باشد.

خدمتی که پوتین ناخواسته به غرب کرد؛

تولدی دیگر برای ناتو
رهبران ناتو در مادرید، جانی دوباره به این پیمان بخشیدند. جنگ اوکراین 
بهانه ای شد تا پیکر کم جان ناتو که ترامپ تالشش را برای تضعیف آن به کار 
برده بود، احیا شود. سران کشورهای عضو ناتو نشستی که در مادرید اسپانیا 
برگزار شــد را یک پیروزی دیپلماتیک برای خود دانســتند. مهم ترین نکته 
این نشست، موافقت اردوغان با عضویت فنالند و سوئد در ناتو بود. او پیش از 
این از مخالفان سرسخت این اتفاق بود و دلیل مخالفتش را حمایت این دو 
کشور از گروه پ.ک.ک اعالم می کرد. اما این طلسم هم باالخره شکسته شد.

موافقت اردوغان با حضور فنالند و ســوئد در بین کشــورهای ناتو باعث شد 
تا رهبران کشــورهای حاضر در مادرید از مقامات این دو کشــور بخواهند تا 
به طور رسمی در روز چهارشنبه گذشته به آنها بپیوندند. اما موافقت اردوغان 
به سادگی هم به دست نیامده است. ترکیه از ابتدای جنگ اوکراین با وجود 
عضویت خود در ناتو تالش کرد تا موازنه را در رابطه با غرب و روسیه حفظ 
کند و باعث برانگیخته شدن خشم پوتین نشود. اما به نظر می رسد امتیازی که 
ترکیه از طرف اروپایی گرفته تا با عضویت سوئد و فنالند در ناتو موافقت کند، به 
خشم پوتین می ارزیده است. البته مقامات آنکارا در ابتدای نشست لحن تند و 
تیزی را برای خود انتخاب کردند که ظاهرا برای دست یافتن به امتیازات بیشتر 

بوده است. رجب طیب اردوغان با رهبران این کشورها تفاهم نامه سه طرفه ای 
امضا کرده که براساس آن گروه های تروریستی پ.ک.ک و ی.پ.گ،پ.ی.د و 
فتو در سوابق مکتوب ناتو ثبت می شوند. همچنین دفتر رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که هلسینکی و استکهلم توافق کرده اند بطور 
کامل با ترکیه در مبارزه اش با حزب کارگران کردســتان )پ ک ک( و دیگر 
گروه هایی که آنکارا آنها را سازمان های تروریستی می داند، همکاری کرده و 
محدودیت یا تحریمی علیه صنایع دفاعی این کشور اعمال نکنند. از سوی 
دیگر مقرر شــده دو کشــور اقدامات مشخصی را برای استرداد جنایتکاران 
تروریست از سرزمین هایشان به اجرا بگذارند.... و فعالیت هایی همچون جمع 
آوری کمک های مالی و جذب نیروی برای »پ ک ک« و گروههای وابسته 
به آن را هم ممنوع کنند. با این وجود سائولی نینیستو، رئیس جمهور فنالند 
مقابل خبرنگاران اعالم کرد که در این توافق، هیچ فهرســتی از افراد برای 
استرداد وجود ندارد. او تاکید کرد که این تفاهم نامه که به زودی متن کامل 
آن علنی خواهد شد، اصول مربوط به استرداد تروریست ها را شرح می دهد 
و نه شهروندان. اردوغان در توضیحات این توافق گفته سوئد ۷۳ تروریست 
را اســترداد خواهد کرد. آنها در حال حاضر ۳-4 نفر از آنها را فرســتاده اند، 

اما کافی نیست. وزارت دادگستری، امور خارجه و سازمان اطالعات کشور 
پیگیــری خواهند کرد. در ترکیه روزنامه هــای طرفدار دولت، این توافق را 
به عنوان دستاوردی مهم برای شخص او دانسته و از آن با اسم پیروزی بزرگ 
اردوغان نام برده اند. اما واقعیت این اســت که توان اردوغان که کشــورش با 
نابه سامانی های اقتصادی و درگیری های پی درپی با غرب رو به رو است، برای 
مقاومت در مقابل خواســته ناتو، چندان زیاد نبوده و رییس جمهور ترکیه 
تالش کرده تا در حد توان بهترین توافقی که می توانسته به منافع او و حزبش 

کمک کند را با طرف غربی بسته است.
جنگ اوکراین باعث شد تا غربی ها بار دیگر وجود پیمان هزینه بر ناتو را با این 
عنوان توجیه کنند که غرب در مقابل دشمنانی چون روسیه به یک نیروی 
نظامی بسیار قوی نیاز دارد. آنچه در نشست مادرید گذشت هرچند متحدان 
آمریکا را خشنود کرده اما برای کشورهایی که عضو ناتو نبوده یا در بلوک غرب 
تقسیم بندی نمی شوند، زنگ خطری بزرگ به صدا در آمده است. جو بایدن 
گفته است که در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین آمریکا حضور نظامی اش 
را در اروپا افزایش خواهد داد. این به معنای آن است که هر آنچه ترامپ برای 
جدا کردن حساب آمریکا و اروپا در زمینه امنیت ریسیده بود، پنبه شده است. 

اخبار كوتاه

بین الملل
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3اقتصاد گزارش

 افزایش قیمت لوازم خانگی
 در بازار بی مشتری

 کاهش قیمت 
وعده ای که محقق نشد 

   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 دولت اینبار هم نتوانست با اولتیماتوم های گذری و 
ســطحی خود وعده شکست قیمت لوازم خانگی در 
بــازار را محقــق کند. در واقع بگیر و ببند ها عالوه بر 
اینکه هیچ نتیجه ای برای مردم نداشــت! بلکه بازار 
را با تنش گران تر شدن و کمبود مواجه کرده است.

بار هــا تولید کنندگان گالیه گرانی مواد اولیه تولید 
را بــه گوش متولیان رســانده اند، اما هنوز ظرفیت 
تولید در برابر هزینه ها بســیار پایین تر است. دولت 
وعده حمایت از تولید را با طرح راه های مختلف ارائه 
کرده، اما اینطور که مشــخص است تا تحقق اجرای 

آن فاصله زیادی است.
بررسی های میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می دهد 
برخی از تولیدکنندگان، همچنان خودسرانه نسبت 
به افزایش قیمت محصوالت پافشاری دارند و اجناس 
را در برابــر تقاضــای مــردم در انبار ها دپو کرده اند. 
زمزمه های افزایش قیمت لوازم خانگی از زمســتان 
گذشته شنیده می شد و تولیدکنندگان با استناد به 
افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی از سازمان 

حمایت خواستارافزایش قیمت شدند.
این در حالی است که بازار لوازم خانگی بعد از افزایش 
شدید قیمت در بهار ۱4۰۰ به رکود مطلق فرورفت، 
اما افزایش قیمت اقالم مصرفی در بازار متوقف نشد!

در ادامه جهش قیمت در سال گذشته، خرداد سال 
جــاری دبیــر انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران از 
درخواســت افزایش قیمت لوازم خانگی به سازمان 
حمایت خبر داد و معتقد بود که هرچند بازار کشش 
افزایش قیمت ندارد، اما تولید کننده باید توان ادامه 

فعالیت داشته باشد.
از این رو ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( از صدور مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت 
برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال 
فریزر و ماشــین لباسشــویی و ظرفشویی خبر داد و 
گفــت که قیمت های جدیــد از اول تیر ماه اجرایی 

می شود.
حاال فروشــگاه های برند هــای داخلی لوازم خانگی 
بســیاری از اجناس خود را در انبار نگه داشــته اند 
و تا اعالم قیمت مورد نظرشــان قصد فروش لوازم را 
ندارند. این روز ها با توجه به افزایش مراســم ازدواج، 
تقاضای خرید لوازم خانگی افزایش داشته است، اما 
با دیدن قیمت ها خریداران در بازار ســرگردان شده 

و خرید خود را به تعویق انداخته اند.
خریداران به دنبال لوازم خانگی در بازار سرگردان و 
بیشتر فروشندگان فروشگاه های خالی را در معرض 
دید مردم قرار داده اند. با این حال هنوز کف بازارلوازم 
خانگی برای خرید پیدا می شــود، اما با قیمت های 
عجیب و غیر منطقی! برای همین بیشتر خریداران 

در بازار لوازم خانگی فقط تماشاچی شده اند.
تلویزیون های گران در بازار بی مشتری

شــاید تلویزیون بیشــترین درصد رشد قیمت را در 
اختیار دارد، اما تیرگرانی به یخچال، یخچال فریزر، 
ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی هر خورده و 
تنهــا در این مدت بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت 

داشته است.
هرچند واردات رسمی لوازم خانگی همچنان ممنوع 
است، اما واردات غیر رسمی که ممنوع نشده است. از 
این رو در بازار عالوه بر تنش قیمت های تولید داخل 
و نایابــی برخی لــوازم، گرانی کاال های قاچاق نیز به 

خریدار تحمیل می شود.
نکتــه جالب اینجاســت که همین لــوازم خانگی 
با برند های شــناخته شــده خارجی که به صورت 
غیررســمی در بازار لوازم خانگی دیده می شــوند با 
گرانی بیش از حد و با نداشــتن ضمانتنامه، مشــکل 

دیگری برای خریداران به وجود آورده است.
این روز ها تلویزیون تولیدات برند های مطرح داخلی 
بازارخوبــی را در بین مــردم راه انداخته اند. در بین 
برند هــای داخلی، تلویزیون 4۰ یا 4۲ اینچ با قیمت 
حدود ۸ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد که 
قیمت برند های وارد شده غیر مجاز در همین اندازه 

به بیش از ۲۰ میلیون هم می رسد.
یخچال به چه قیمتی رسیده؟

یخچــال و یخچــال فریزر از کاال هایی هســتند که 
متقاضــی زیــادی در بازار دارد. نگاهی به لیســت 
پرفروش های ســایت های فروش لوازم خانگی نشان 
می دهد برند های کلیور، ایستکول، دی پوینت، فیلور، 
تی سی ال، بست، جی پالس، امرسان و الکترواستیل 

در صدر انتخاب های مردم هستند.
در حالی که قیمت در برند های داخلی زیر ۲۵ میلیون 
چیزی در بازار نیســت و میانگین قیمت یخچال به 
باالی ۵۰ میلیون تومان هم رسیده است. در خصوص 
برند های خارجی که به صورت غیر رســمی در بازار 
موجود اســت رقم ها به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان 

رسیده است.
ماشین لباسشویی تولید داخل 

گران تر از خارجی ها
لباسشویی هم جزء کاال های پرفروش در بازار لوازم 
خانگی اســت. تولیدات اســنوا، پاکشــوما، آبسال، 
جی پالس در بازار موجود، اما در مقایسه با برند های 
خارجی گران هستند. میانگین قیمت این پرفروش ها 
۱۲ میلیون تومان و تا ۲۵ میلیون تومان نیز در بازار 

موجود می باشد.
در میــان وارداتی هــا با توجه تنــوع مدل بعضی از 
مدل های آن را می توان با قیمت های بین ۲۰ تا ۲۳ 
میلیون تومان در بازار دید هرچند برخی از تولیدات 
خارجی به باالی ۷۰ میلیون تومان هم رسیده است.

گفت و گو

 افزایش 30 درصدی قیمت
 لوازم یدکی خودرو

  جوالن لوازم یدکی تقلبی 
در بازار

   موناسادات حسینی/ گروه اقتصاد
 »قیمــت لوازم یدکی با توجه به نوســانات 
نرخ دالر رو به افزایش اســت.« این سخنی 
اســت که یکی از فعــاالن این صنف گفت؛ 
اما ســخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو 
بــا تکذیب گرانی این روز های لوازم یدکی، 
خبــر از ثبــات قیمت ها در ایــن بازار داد و 
گفت: لوازم یدکی روی هم رفته امسال ۲۵ 
تا ۳۰ درصد گران تر شــده و در حال حاضر 

قیمت ها باثبات است.
چرا لوازم یدکی گران شد؟

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو گفت: 
با وجود گرانی تمام اقالم در ســال ۱4۰۱، 
اما لوازم یدکی نسبت به بقیه اقالم افزایش 

قیمت کمتری داشته است.
ســید مهــدی کاظمی ادامــه داد: قیمت 
لوازم یدکی نســبت به قیمت سال گذشته 
تا اواخر اردیبهشــت و اوایل خرداد ۱4۰۱ 
تا ۲۰ درصد افزایش داشــت. علت آن هم 
افزایــش نرخ بیمه کارگران و حقوق بود. با 
توجه به اینکه کارگاه های تولید لوازم یدکی 
دارای ۵ نفر تا ۲ هزار کارگر هستند متاسفانه 
بــه خاطر افزایش حقوق و بیمه ناچار بودند 

قیمت محصوالت خود را گران کنند.
افزایش قیمت چشمگیر 

برخی قطعات خودرو
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو گفت: 
از طرفی افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر 
روی واردات تاثیرگــذار بــوده، اما روی هم 
رفته لوازم یدکی نســبت به ســال ۱4۰۰، 
۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
کاظمــی افزایش قیمت چشــمگیر و باالتر 
از ۳۰ درصــد برخــی لــوازم یدکی را تنها 
محــدود به برخی قطعات دانســت و گفت: 
برخی خودرو های وارداتی به تعداد محدود 
در ایــران موجودند. به طــور مثال ممکن 
اســت از آن خودرو ۱۰۰ دســتگاه در ایران 
باشــد و امکان تولیــد این قطعات در ایران 
وجود ندارد؛ بنابراین برخی فروشــندگان 
به ســفارش مشــتریان از طریق هوایی یا 
مســافری و به ســختی جنس را به صورت 
محدود از کشور های همسایه وارد می کنند. 
ازاینرو این قطعات به دلیل کمیابی نسبت به 

قطعات دیگر گران تر وارد می شود.
۲0 درصد قطعات خودرو 

بی کیفیت است
ســخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو در 
پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چرا لوازم 
یدکی بی کیفیت در بازار فراوان است، گفت: 
مــن به عنوان نماینده صنف اعالم می کنم 
که در صنف لوازم یدکی ۲۰ درصد قطعات 
خودرو بی کیفیت اســت؛ اما علت چیست؟ 

مسئول کیست؟
کاظمی ادامه داد: مسئول ما نیستیم، بلکه 
گمرک است که اجازه می دهد لوازم یدکی 
بی کیفیت وارد کشور شود. لوازم یدکی بی 
کیفیت توســط افراد سودجو و بدون مجوز 
وارد و در صنف پخش و توزیع می شود بدون 
آنکه کســی در صنف متوجه کیفیت پایین 

این قطعات شود.
وزارت صنعت مقصر واردات 
لوازم یدکی بی کیفیت است

ســخنگوی اتحادیه لــوازم یدکی خودرو 
گفــت: برای جلوگیــری از واردات لوازم 
یدکــی بی کیفیت راهکار های بســیاری 
دادیم که متاسفانه اجرایی نشد؛ اما راهکار 
جدیدی که برای شناســایی کاال های بی 
کیفیــت داده اند با توجه به اینکه اجرای 
آن واقعا برای صنف با مشــکالت زیادی 
روبروســت، اما یکی از راهکار هایی است 
کــه می تواند جلــوی واردات قطعات بی 

کیفیت را بگیرد.
کاظمــی ادامــه داد: گمرکات و ســازمان 
استاندارد باید از ورود این قطعات جلوگیری 
کنند. به طور مثال بنده می خواهم قطعه ای 
را از خارج برای پژو سفارش بدهم و نمونه آن 
را نیز دارم. وقتی نمونه را به وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت ارائه می دهم، بخشــی در 
وزارتخانه برای ثبت ســفارش مسئول است 
که اگر بخش ثبت ســفارش هنگام سفارش 
دادن ایــن قطعه از مراجعه کننده بخواهد 
بــه اتحادیه لوازم یدکــی مراجعه و از نظر 
کیفیت و استاندارد بودن این قطعه تاییدیه 
بیاورد هیچگاه قطعه بی کیفیت وارد کشور 

نمی شود.

گشت صف های دالر به میدان فردوسی  باز

دالر به نقطه جوش رسید
 اسکناس آمریکایی به سوی مقاومت بزرگ 
در کانال ۳۲ حرکت کرده است. با این حال، 
تعداد فروشندگان در بازار کم نبود و همین 
موضوع می تواند نشــان دهنده دشواری راه 
اسکناس آمریکایی برای ورود به کانال باالتر 
باشــد. در واقع علی رغم رشــد سنگین دالر 
در ابتــدای هفته مــی توان گفت که مبارزه 
سنگینی در بازار ارز در جریان بود و با رشد 
قیمت به سوی یک مقاومت حساس، ممکن 
است فشار فروش معامله گران فنی نیز بیشتر 
شود. اتفاق مهم بازار دالر آزاد در روز شنبه، 
فاصلــه بــاالی قیمت خرید و فروش بود. در 
حالــی که قیمــت فروش در میانه کانال ۳۲ 
هــزار تومــان بود، قیمت خرید در کانال ۳۱ 

انجام می شد.
در بازارهای رســمی ارز و ســکه صف خرید 
بود و در بازار آزاد صف فروش. از سوی دیگر 
بازار به نقطه جوش فروش رســیده اســت و 
معامله گران آماده کاهش قیمت  هستند. در 
این شــرایط آیا سود سه میلیونی شکاف ارز 

سهمیه ای و بازار آزاد پوچ می شود؟
هیجانات منفی در بازار ارز و سکه

با بی نتییجه ماندن مذاکرات دوحه، هیجان و 
انتظارات منفی در بازار ارز و سکه باال رفت. به 
ادعای معامله گران قیمت در بازار ارز و سکه 
به نقطه ای برگشــت که هنوز خبر مذاکرات 
دوحه نرسیده بود، به قول برخی معامله گران 

همه چیز سرخط.
صف خرید برای سکه رفاه

بنا به گزارش اکوایران، روز گذشته سکه رفاه 
صبــح با نرخ ۱4 میلیون و ۵۲۷ هزار تومان 
باز شد و در این قیمت صف خرید داشت و با 
رشد تقریبا ۷۰۰ هزار تومانی به ۱۵ میلیون 

و ۲4۰ رسید.

فاصله بین قیمت دالر سهمیه ای و آزاد 
چند؟

در بــازار ارز نیز قیمت دالر ســهمیه ای ۳۰ 
هزار و 4۰۰ تا ۸۰۰ تومان بود که فاصله اش 

با قیمت بازار ۱۷۰۰ تومان بود.
اتفاق مهم بازار دالر آزاد در روز شنبه، فاصله 
بــاالی قیمت خرید و فروش بود. درحالیکه 
قیمت فروش در میانه کانال ۳۲ هزار تومان 
بود، قیمت خرید در کانال ۳۱ انجام می شد.

دلیــل ایــن اختــالف را هــم معامله گران 
می گوینــد بازار هنــوز درخصوص صعودی 
بودن روند مطمئن نیســت و نیم نگاهی به 

مذاکرات دارد.
اثر خبر بلومبرگ بر بازار ارز

یکی از دالیل این عدم اطمینان خبر بلومبرگ 
بــود که گزارش کرده مذاکرات دوحه بعد از 
سفر بایدن به خاورمیانه، دوباره از سر گرفته 

می شــود. البته برخی تکنیکالیســت ها نیز 
ســطوحی تعییــن کرده بودنــد که همین 
سطوح موجب شد فروش در برخی قیمت ها 
باال رود، بطوریکه در میانه کانال ۳۲ اشــباع 
فروش اتفاق افتاد و این اشباع فروش می تواند 

سیگنالی برای نزول در روز آتی باشد.
اگــر خبر خاصی نباشــد احتمــاال از نگاه 
معامله گران بازار یک استراحت را تجربه کند.

دو پدیده در بازار ارز
در بازار روز شنبه دو پدیده به چشم می خورد، 
باتوجــه بــه قیمت دالر ســهمیه ای برخی 
معامله گران از این امکان استفاده می کردند 

و در بازار آزاد دست به فروش می زدند.
ایــن فــروش در کانال ۳۱ اتفاق می افتاد که 
باتوجه به میزان سهمیه و فاصله قیمت، حدود 
سه میلیون تومان سود داشت. اگر قیمت دالر 
کاهشی شود و دالر سهمیه ای رو به باال رود 

احتمال پوچ شــدن قیمت حاشیه سود این 
دو بازار وجود دارد.

اتفــاق دوم به قیمــت دالر در صرافی بانک 
شــهر برمی گشت. قیمت دالر سهمیه ای در 
بانک شــهر از تمامی صرافی ها کمتر بود اما 
در روز شنبه برای اولین بار قیمت وارد کانال 
۳۰ هزار شد، بطوری که از این نرخ از برخی 

صرافی ها هم باالتر بود.
تحلیل گران فنی باور دارند در صورت تثبیت 
دالر بــاالی محدوده ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان، 
قــدرت نمایی خریداران ادامه خواهد یافت 
و اســکناس آمریکایی به سوی محدوده ۳۳ 
هــزار و ۲۰۰ تومــان حرکــت خواهد کرد. 
محدوده حمایتی دالر نیز در شرایط کنونی 
ابتدای کانال ۳۲ هزار تومانی است. بازیگران 
بلندمــدت باور دارند تا زمانی که دالر باالی 
مرز ۳۲ هزار تومانی اســت، شانس افزایشی 

های بازار بیشتر خواهد بود.
بخشی از معامله گران باور دارند که با پایان بی 
نتیجه مذاکرات هسته ای، دلیلی برای افت 
قیمــت دالر وجــود ندارد و این ارز به تدریج 
خرکت در مسیر افزایشی را ادامه خواهد داد. 
بــا این حال، گروه دیگری باور دارند که بازار 
هم چنان نســبت به احیای توافق هسته ای 
امید دارد و با توجه به احتمال شروع دوباره 
مذاکرات، بازیگران ارزی سعی خواهند کرد 
که با احتیاط رفتار کنند. به نظر می رســد 
حداقل در روزهای گذشته، قدرت گروه اول 
در بازار بیشتر بوده است و کاهش احیای امید 
برای ایجاد یک توافق هسته ای، زمینه ساز 

ورود قدرتمند خریداران شده است.
ل های یارانه بگیر  گشت دال  باز

به میدان فردوسی
بررســی ها نشان می دهد همزمان با نوسانی 
شدن قیمت توافقی و بانکی ارز در صرافی ها، 
صف هــای انبوهی از مــردم عادی در مقابل 

صرافی ها صف کشیده اند.
 با آغاز معامالت بازار ارز روز شنبه  در حالی 
این بازار با نوســانی شدن نرخ توافقی ارز در 
صرافی ها مواجه شــده که عرضه اســکناس 
دالر بــه نرخ صرافی بانکی منجر به شــکل 
گیــری صف طویلی از مردم کوچه و خیابان 

در مقابل این صرافی ها شد.
بازگشــت مجدد مردم کوچــه و خیابان در 
مقابل صرافی ها که اغلب به دنبال سود ناشی 
از ما به تفاوت نرخ نرخ ارز بانکی با نرخ ارز بازار 
آزاد هستند در حالی است که بانک مرکزی 
در بازار بین بانکی نیز از افزایش محســوس 
نرخ ســود خبر می دهد.برخی کارشناسان 
روند قیمت ارز در روزهای آینده را افزایشی 

دانسته اند.

وضعیت بالتکلیف بازار تلفن همراه 

گوشی های ۶00 دالری مشکل در واردات 
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه برای 
واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر، ارزی تخصیص 
داده نمــی شــود، گفــت: به دلیل کاهــش تقاضا، 
فروشندگان کاالها را با زیان و زیر قیمت می فروشند.

 امیر اسحاقی در مورد وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار 
کرد: ۹۱ درصد نیاز بازار با گوشی های تلفن زیر ۶۰۰ 
دالر پاســخ داده می شــود اما با توجه به افت شدید 
تقاضا، طی ۲ ماه گذشــته شرکت ها و فروشندگان، 
گوشــی را با زیان می فروشــند چرا که باید تعهدات 

خارجی خود را تسویه کنند.
دبیــر انجمــن واردکنندگان موبایــل، تبلت و لوازم 

جانبــی افزود: در حال حاضر ۲.۵ میلیون دســتگاه 
تلفــن همراه مصرف نشــده در کشــور داریم که از 
میانگین مصرف باالست و فروشندگان، کاال را عمل 

زیر قیمت می فروشند تا بدهی های خود را بدهند.
اســحاقی اضافــه کــرد: اگرچه نــرخ ارز نیما که به 
گوشی های زیر ۶۰۰ دالر تخصیص داده می شود به 
صورت مورچه وار در حال افزایش اســت اما باز هم 

شرکت ها کاال را با زیان می فروشند.
وی در مــورد واردات گوشــی های تلفن باالی ۶۰۰ 
دالر، گفت: تقریباً از ۲4 اردیبهشــت ماه با واردات 
گوشــی های برای ۶۰۰ دالر مشکل داریم زیرا فقط 

ویرایش ثبت سفارش این کاال اصالح شده و هیچ گونه 
تخصیص و تأمین ارزی برای واردات انجام نمی شود.

اسحاقی افزود: هنوز کمیته مشترک اقدام ارزی بانک 
مرکزی و وزارت صمت در مورد تخصیص ارز این کاال 
به تصمیم نهایی نرسیده اند که همین امر موجب شده 
خرید و فروش پاســپورت و واردات کاالی مســافری 

افزایش یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار کاالی مسافری 
وارد کشور شده که نشان می دهد سوءاستفاده از این 

جریان به اوج خود رسیده است.
دبیــر انجمــن واردکنندگان موبایــل، تبلت و لوازم 

جانبــی اضافه کرد: عماًل واردات گوشــی های تلفن 
باالی ۶۰۰ دالر متوقف بوده و کاالهای وارد شده نیز 
در گمرک دپو شده است. ما با سازمان توسعه تجارت 
ایران نامه نگاری هایی انجام دادیم و خواستار تعیین 
تکلیف کاالهای دپو شده و نحوه تخصیص ارز شدیم 
که مقرر شد هفته آینده کمیته اقدام ارزی جلسه ای 

در این خصوص برگزار کند.
وی بــا بیــان اینکــه آرامــش بــازار از بیــن رفته 
اســت، گفــت: در حال حاضر عرضه به شــدت باال 
 بــوده و تقاضــا بــه پایین ترین حد ممکن رســیده

 است.

خبر ویژه

رئیــس بانک مرکزی در راســتای مطالبه رییس جمهور گفت: آیین نامه  
تســریع و تســهیل در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از »حیث 
وثایق و تضامین« و تعیین »ســقف زمان انتظار« امروز به شــبکه بانکی 
ابالغ شد.علی صالح آبادی رئیس شورای پول و اعتبار پیرو تأکید رئیس 
جمهوری مبنی بر تســریع و تســهیل پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج و پیرو بخشــنامه های پیشــین این بانک در خصوص جزء )۱( بند 
)الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه سال ۱4۰۱ کل کشور با موضوع پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج تصریح کرد: امروز دو نکته مهم حسب 
دســتور رئیس جمهوری به شــبکه بانکی ابالغ شــد. نخست آنکه درباره 

وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانک ها و موسســات اعتباری مکلفند 
مبتنی بر اعتبارســنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک ســفته از متقاضی 

یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.
وی یادآور شد: همچنین بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط و مقررات 
مربوطه و حســب دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد )بخشنامه 
شماره ۲4۷۹۲ /۰۱ مورخ ۰4/ ۰۲/ ۱4۰۱  نسبت به اخذ تضامین و وثایق 
اقدام کنند.صالح آبادی تأکید کرد: این دســتورالعمل بر روی وب ســایت 
بانک مرکزی در دسترس است و در صورت عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت 
تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره دومین نکته گفت: دومین مورد آن است 
که مردم باید در اســرع وقت و بر اســاس زمان بندی مشخص تکلیفشان 
برای اخذ وام مشــخص شــود؛ لذا بر همین اساس به شبکه بانکی موظف 
اســت به محض تکمیل مدارک توســط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز 

باید پول به حساب مشتری واریز شود.
رئیــس کل بانــک مرکزی افزود: لذا بانک موظف اســت در اســرع وقت 
ضمن تعیین شــعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف ســامانه 
قرض الحســنه ازدواج، بــا تکمیل مدارک توســط متقاضی ظرف مدت 

حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به پرداخت تسهیالت یاد شده اقدام کند.

رئیس بانک مرکزی خبر داد:

بسته تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج به شبکه بانکی ابالغ شد

 شرط جدید برای افتتاح حساب
 و دریافت دسته چک

با دستور معاون اول رئیس جمهور ارائه خدماتی 
نظیر افتتاح حســاب و صدور دســته چک از این 
پس بدون داشــتن کد رهگیری سامانه امالک و 

اسکان ممکن نیست.
 محمــد مخبــر معاون اول رئیــس جمهور در 
بخشــنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی، ارائه 
خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه امالک 
و اســکان را اعالم کرد.بر اســاس دستورالعمل 
ابالغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره 
۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مســتقیم، 
خدمات قابل ارائه زیر مشــمول الزام به داشــتن 
کد رهگیری یا همان کد یکتای ســامانه امالک 

و اســکان اســت و بدون ثبت وضعیت ملکیـ  
ســکونتی متقاضی در ســامانه امالک و اسکان 
کشــور، ارائه این خدمات از ســوی دستگاه های 

اجرایی ممنوع است:
افتتاح حساب بانکی،صدور دسته چک،خدمات 
مشمول سیاست های حمایتی و یارانه ای،خدمات 
کمک معیشــتی،تعویض پالک خودرو،فروش 
انشعاب آب، برق، گاز و تلفن،دریافت گواهینامه

گذرنامه،مــدارک  دریافــت 
مــدارس  خودرو،اخطاریه،ابالغیه،ثبت نــام 
در منطقــه محــل اقامت،دریافــت خوابــگاه 
دانشجویی،صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن.

ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
فصل بهار به روال قبل

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشــور اعالم کرد: بــه موجب ماده )۱۳( قانون 
دائمی مالیات بر ارزش افزوده، تا زمان راه اندازی 
ســامانه مودیان، نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و 
رســیدگی به آنها، حسب مقررات قانون مالیات 

بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشد.
 محمد تقی پاکدامن، معاون درآمدهای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به ماده )۱۳( 
قانــون دائمی مالیات بــر ارزش افزوده مصوب 
دوم خردادمــاه ۱4۰۰، عنوان داشــت: تا زمان 
راه اندازی سامانه مودیان، نحوه ارایه اظهارنامه 
مالیاتی و رسیدگی به آنها، حسب مقررات قانون 

مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشد.
وی افزود: مودیان مالیاتی در اجرای ماده )۲۱( 
قانــون مالیات بــر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، 
مکلــف به تســلیم اظهارنامــه مالیات بر ارزش 
افــزوده و پرداخت مالیــات و عوارض متعلق به 
دوره مالیاتی بهار سال جاری حداکثر تا پایان روز 
چهارشنبه مورخ ۱۵ تیرماه ۱4۰۱ می باشند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور تاکید کرد: حسب مصوبه مراجع قانونی، 
حکــم ماده )۱4( قانون مالیات بر ارزش افزوده 
برای دوره مذکور ) بهار ۱4۰۱( جاری نمی باشد.
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نفت و انرژی 4

کرد ؛  حمله روسیه  به اوکراین مشخص 

برندگان و بازندگان نظم نوین جهانی انرژی

كوتاه از انرژی

بین الملل

لمان برای کاهش بیشتر  آ
 صادرات گاز روسیه 

آماده شود
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان گفت 
آلمان باید برای کاهش بیشــتر عرضه 
گاز از ســوی روســیه آماده شود زیرا 
پوتین اســتراتژی باال بردن قیمت ها 
برای تضعیف همبستگی اروپا را دنبال 
می کنــد. هابک که معاون صدراعظم 
در دولت اوالف شــولتس است، اظهار 
کرد: ما با تصمیمات ناهماهنگ روبرو 
نیســتیم بلکه با یک جنگ اقتصادی 
کامال منطقی و روشن مواجهیم. پس 
از ۶۰ درصــد کاهــش عرضه گاز، گام 
منطقی بعدی دنبال خواهد شد.سران 
آلمان، هشدارها درباره کمبود گاز در 
این کشور را افزایش داده اند. بزرگترین 
اقتصاد اروپا برای حدود یک ســوم از 
انرژی مورد نیازش، به روســیه وابسته 
است. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه، به تالفی اقدام کشــورهای 
اروپایی در اعمال تحریمهای گسترده 
بر ســر جنگ در اوکراین، عرضه گاز 
بــه این منطقه را کاهش داده اســت.

وزیر اقتصاد آلمان گفت: نیروگاههای 
آلمــان با خطر مختل شــدن فعالیت 
روبــرو هســتند و ممکن اســت الزم 
شود بند حقوقی فعال شود که به آنها 
اجازه می دهد افزایش قیمت خارج از 
تعهدات قراردادی را به مشتریانشــان 
منتقل کنند.هابــک در رویدادی که 
 Die( با حمایــت هفته نامه دی زایت
Zeit( برگزار شد، گفت: آلمان تاکنون 
از چنین اقدامی خودداری کرده است 
زیرا باعث رشــد انفجاری قیمت برای 
مصرف کنندگان می شود. دولت روی 
گزینــه یک جایگزین کار می کند. اگر 
نیروگاهی با کمبود سوخت روبرو شود 
یا نیروگاه های دیگر با کمبود سوخت 
روبرو شوند، تاثیر دومینوواری خواهد 
داشــت که به ســرعت به یک رکود 
عمیــق منتهی می شود.شــرکتهای 
انــرژی اروپایی پس از اقدام روســیه 
در کاهــش عرضــه گاز از طریق خط 
لوله نورد اســتریم ۱، برای تامین گاز 
تحت فشار قرار گرفته و مجبور شده اند 
بازار معامــالت نقدی خرید کنند که 
قیمتهــای باالتری دارد. قیمت باالی 
نیرو باعث شــده اســت کارخانه ها و 
شرکتهای آلمان تقاضا را کمتر کنند و 
دولت دومین مرحله برنامه اضطراری 

گاز سه مرحله ای را فعال کند. 

ضرر یک میلیارد دالری 
نیجریه از دزدی نفت

نیجریه در سال میلیون ها بشکه نفت به 
دلیل دزدی نفت و خرابکاری از دست 
می دهد و وضعیــت امنیتی ضعیف، 
ضررهــای مالی گســترده ای به این 
کشــور تحمیل می کند.به گفته مدیر 
کمیسیون رگوالتوری نفت باالدستی 
نیجریه، از ۱4۱ میلیون بشــکه نفت 
تولید شــده در سه ماهه نخست سال 
۲۰۲۲، تنها حدود ۱۳۲ میلیون بشکه 
در پایانه های صادرات دریافت شــده 
اســت که نشــان می دهد بیش از ۹ 
میلیون بشکه نفت به سرقت رفته که 
بــه یک میلیارد دالر درآمد دولتی در 
مدت سه ماهه بالغ می شود. اگر با این 
روند مقابله نشــود، موجودیت بخش 
نفــت و گاز و خــود اقتصاد نیجریه به 
خطر می افتد.دزدی نفت در نیجریه، 
به ۱۰۸ هزار بشکه در روز در سه ماهه 
نخســت سال ۲۰۲۲ در مقایسه با از 
۱۰۳ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ 
افزایش پیدا کرده است.این دزدی ها 
باعــث اعالم وضعیت فورس ماژور در 
پایانه نفت و گاز "بانی" شــده اســت 
کــه نفت را از منطقه نفت خیز دلتای 
نیجر به کشــتیهای صادراتی منتقل 
می کند و فضای نامطلوبی را به وجود 
آورده که باعث فراری شــدن سرمایه 
گذاران شــده اســت.رئیس جمهور 
نیجریه وعده داده اســت دزدی نفت 
متوقف شــود و دادگاه های ویژه ای را 
برای مبارزه با این مشکل تشکیل داده 
اســت اما این دزدی ها همچنان ادامه 
دارد.بر اساس گزارش رویترز، تیمپره 
سیلوا، وزیر نفت نیجریه هفته گذشته 
گفتــه بود انتظــار دارد امنیت بخش 
نفت بهبود پیدا کند و به نیجریه اجازه 
دهــد تا پایان اوت به ســهمیه تولید 

اوپک عمل کند.

سخنگوی صنعت برق:

 رکورد مصرف برق کشور 
شکسته شد

ســخنگوی صنعت برق گفت: روز گذشته 
در تهران بزرگ مصرف برق در مقایســه با 
مدت مشابه در سال گذشته حدود ۲۰۰ تا 
۳۰۰ مگاوات بیش از الگوی تعیین شده برق 
مصرف شــده که بیش از میزان پیش بینی 
و تدارک دیده شــده است.مصطفی رجبی 
مشــهدی، در تشــریح مصرف برق کشور 
و تهــران گفت: روز های  گذشــته رکورد 
مصرف برق کشــور شکســته شد و به عدد 
۶۷ هزار و ۳۱۸ مگاوات رســید؛ این رقم، 
رکورد ســال گذشته را پشت سر گذاشت. 
 وی افزود: مصرف برق روزهای گذشته در 
مقایســه با مدت مشــابه در سال گذشته 
بیش از ۳۰۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: مجموع 
مصرف برق استان های تهران، البرز و قم به 
بیش از یازده هزار مگاوات رسید و در تهران 
بزرگ نیز مصرف برق در مقایســه با مدت 
مشابه در سال گذشته حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
مــگاوات بیش از الگوی تعیین شــده برق 
مصرف شــده که بیش از میزان پیش بینی 
و تدارک دیده شده است.مدیرعامل شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایــران از هموطنان 
خواست در ساعات اوج مصرف که از ساعت 
۱۲ تا ۱۸ و ۱۹ تا ۲۳ اســت، مصرف برق 
خــود را مدیریت و به تأمین برق پایدار در 

تمام کشور کمک کنند.

بر اساس اعالم سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت؛

 ظرفیت پاالیشی ایران از
۲.۲ میلیون بشکه گذشت

ظرفیت پاالیشــی ایران در یک دهه اخیر 
با افزایش بیش از 4۰۰ هزار بشــکه در روز 
به دو میلیون و ۲۰۲ هزار بشــکه رســید.

ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت 
)اوپک( در بخشی از بولتن ساالنه خود که 
هفته گذشته منتشر شد به بررسی ظرفیت 
پاالیشــی جهــان به تفکیک کشــورهای 
مختلــف پرداخته اســت. بر اســاس این 
گزارش، ظرفیت پاالیشــی ایران در ســال 
۲۰۲۱ برابــر بــا ۲ میلیــون و ۲۰۲ هزار 
بشــکه بوده که نسبت به سال ۲۰۲۰، یک 
هزار بشــکه افزایش یافته اســت. ظرفیت 
پاالیشــی ایران در ســال ۲۰۲۰ برابر با ۲ 
میلیون و ۲۰۱ هزار بشکه در روز بوده است.
ظرفیت پاالیشــی ایران بر اساس گزارش 
بولتن ساالنه اوپک از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ 
بیــش از 4۸۰ هزار بشــکه در روز افزایش 
یافته است. ظرفیت پاالیشی ایران در سال 
۲۰۱۱ برابــر با یک میلیــون و ۷۱۵ هزار 
بشــکه در روز بود.اوپک ظرفیت پاالیشی 
عربســتان را ۳ میلیون و ۳۲۷ هزار بشــکه 
در روز، ونزوئــال را ۲ میلیــون و ۲۷۶ هزار 
بشــکه )شامل آپگرید ظرفیت(، امارات را 
یــک میلیون و ۲۷۲ هزار بشــکه در روز و 
عــراق را یک میلیون و ۱۱۶ هزار بشــکه  
در روز در ســال ۲۰۲۱ اعالم کرد. ظرفیت 
پاالیشی ســایر کشورهای عضو اوپک نیز 
کمتر از یک میلیون بشــکه در روز است.بر 
اساس گزارش بولتن ساالنه اوپک، آمریکا 
با ظرفیت ۱۷ میلیون و ۷۵۵ هزار بشکه در 
روز، چین با ۱۶ میلیون و 4۶۲ هزار بشکه 
و روســیه با ظرفیت ۷ میلیون و ۱۰۵ هزار 
بشــکه در روز بزرگترین دارندگان ظرفیت 

پاالیشی جهان هستند.

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
شرکت ملی نفت خبر داد؛ 

کاهش گازسوزی در مشعل ها 
تا پایان دولت سیزدهم

مدیر بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت 
شرکت ملی نفت ایران از برنامه ریزی برای 
کاهش سوزاندن گازهای ارسالی به مشعل 
تــا پایان دولت ســیزدهم خبر داد. عباس 
رزمی از برنامه ریزی برای کاهش سوزاندن 
گازهای ارســالی به مشــعل تا پایان دولت 
سیزدهم خبر داد و گفت: مشعل های موجود 
در ســطح شرکت ملی نفت ایران از ۱۷۰۰ 
به عدد ۶۷۵ رسیده است.وی افزود: هر جا 
که مشعل روشن می شود جشن می گیرند 
زیرا به مرحله تولید رســیده اند اما پس از 
مدتی آن مشعل در حوزه کاستن از مقدار 
گازســوزی و در حوزه آالیندگی های آن، 
همچنین برای انتقال گاز مشعل به شبکه 
بایــد تحت کنترل قرار گیرد.به گفته مدیر 
بهداشــت، ایمنی و محیط زیست شرکت 
ملــی نفــت ایران، در حــوزه دریا از جمله 
سواحل عســلویه، خارک، سیری، الوان و 
مناطق نفت خیز با گاز ترش سروکار داریم 
که انتشار گاز سولفید هیدروژن موضوعی 
جدی اســت. هرچند از نگاه عملیاتی، در 
پس هــر تولیدی به ناچار گازســوزی در 

مشعل به وجود می آید.

نظــم نوین جهانی پس از حمله نظامی روســیه به 
اوکراین و تغییراتی که در کریدورهای تجارت ایجاد 
شــد، برندگان و بازندگانی در حوزه انرژی خواهد 
داشت.روسیه همچنان روزانه نزدیک به یک میلیارد 
دالر درآمد از فروش نفت و گاز دارد در حالی که اروپا 
به خرید گاز روسیه ادامه می دهد و از توقف کامل و 
یکباره عرضه روســیه وحشت دارد. در کوتاه مدت، 
روســیه با استفاده از وابستگی اقتصادهای اروپایی 
به گاز طبیعی این کشــور، ممکن است دست برنده 
داشــته باشــد.گیدئون راچمن، ستون نویس ارشد 
امور خارجی در فایننشــیال تایمز می نویسد: اما در 
میان مدت تا بلندمدت، مسکو احتمال موقعیت خود 
به عنوان ابرقدرت انرژی جهانی را از دســت خواهد 
داد زیرا تصمیم اروپا برای قطع وابســتگی به انرژی 
روسیه، برگشت ناپذیر است.آسیا ممکن است میزان 
زیادی از نفت نامحبوب و تحریم شــده روســیه در 
غرب، را دریافت کند اما اتکای روسیه به چین برای 
فروش گاز، به دلیل عدم وجود زیرساخت کافی برای 
تغییر مسیر ارسال گاز از اروپا به چین، نه ظرف چند 
ماه، بلکه در سال های آینده، روی خواهد داد.در این 
بین، قیمتهای باالی نفت و گاز به صنعت شیل آمریکا 
کمــک کرده و ایــن صنعت می تواند در میان مدت 
تــا بلندمــدت یک برنده بزرگ در نظم نوین جهانی 
انرژی باشد زیرا غرب در سالهای آینده صرفنظر از 
تحــوالت جنــگ در اوکراین، به دنبال تامین نفت و 
گاز غیرروســی خواهد بود.با این حال، صنعت نفت 
و گاز آمریــکا در کوتــاه مدت، بــا محدودیت هایی 
برای افزایش تولید روبروســت. این موانع شــامل 
مشــکالت زنجیره تامین، افزایش هزینه ها و تمایل 

دولت آمریکا برای اشاعه انرژی پاک و به همان اندازه 
مقصر جلوه دادن صنعت نفت برای محدود شــدن 
عرضه ســوخت و افزایش سرسام آور قیمت بنزین، 
هســتند.اگر تولیدکننــدگان آمریکایی از محیط 
نظارتی حمایت کننده از ســرمایه گذاری در تولید 
جدید برخوردار بودند، آمریکا فرصت این را داشت 
که برنده بازی ژئوپلیتیکی انرژی در بلندمدت شود. 
مناطق مصرف کننده بزرگ شامل اروپا و متحدان 
آمریکا در شــمال آســیا که می خواهند دیگر هرگز 
متکی به انرژی روســیه نباشــند، متقاضی نفت و 
فرآورده هــای نفتی آمریــکا خواهند بود. آمریکای 
التیــن هم به دلیل نزدیکی به آمریکا، بازار طبیعی 
صادرات انرژی آمریکاســت؛ بــه خصوص که اروپا 
به دلیل روبرو شــدن با کمبــود انواع انرژی، مانند 

دوران قبــل از بحران انــرژی پاییز ۲۰۲۱ و حمله 
نظامی روســیه به اوکراین، سوخت چندانی به این 

منطقه صادر نمی کند.

 اتکای روسیه به بازار گاز آسیا سالها 
طول می کشد

طبــق آمار مرکــز تحقیقات انــرژی و هوای پاک 
)CREA(، روســیه در ۱۰۰ روز نخســت جنگ در 
اوکراین، ۹۸ میلیارد دالر )۹۳ میلیارد یورو( درآمد 
از صادرات ســوخت فســیلی داشت و اروپا پول ۶۱ 
درصد این واردات را پرداخت کرد.همزمان با تالش 
اتحادیه اروپا برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه از 
طریــق اعمال ممنوعیت روی واردات نفت دریابرد 
از روســیه، مسکو حجم بیشــتری از صادرات نفت 

خود را به آســیا گســیل کرده است. اما روسیه برای 
جایگزیــن کــردن صادرات گاز به اروپا و درآمد آن، 
دشــواری بیشــتری خواهد داشت. حجم گازی که 
روســیه از طریق خط لوله و به شــکل LNG به چین 
صادر می کند، در مقایسه با صادرات گاز به اروپا از 
طریق خط لوله، بســیار اندک اســت؛ حتی با وجود 
این که روسیه، عرضه گاز به اروپا را طی هفته های 

اخیر کاهش داده است.

 انرژی آمریکا به متحدانش 
در بلندمدت کمک می کند

آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است، 
می تواند به جبران کردن حداقل بخشــی از عرضه 
حذف شــده روسیه بازار بازارهای نفت و گاز کمک 
کنــد. صادرات LNG آمریکا بــه اروپا افزایش پیدا 
کرده و صادرات سوخت هم با وجود افت چشمگیر 
ذخایــر این کشــور، افزایش پیدا کرده اســت.اما 
صنعت شــیل آمریکا بــا محدودیتهایی در افزایش 
تولید روبروست زیرا هزینه ها همچنان رو به افزایش 
اســت و تاخیرهای زنجیره تامین، بدتر شده است. 
بعالوه، تولیدکنندگان آمریکایی به پرداخت بدهی 
و سوددهی به سهامداران متمرکز شده اند. همچنین 
نگران ادامه حمالت از ســوی دولت بایدن هســتند 
که برنامه های ســرمایه گذاری شــرکتها را تشویق 
نمی کند.اخیــرا بیــش از ده ها انجمن انرژی که در 
راس آنها موسســه امریکن پترولیوم قرار داشت، از 
بایدن خواســتند پیش از سفر به عربستان سعودی 
و درخواســت از این کشــور برای تولید نفت بیشتر، 

از مراکز تولید نفت و گاز آمریکایی بازدید کند.

خبر ویژه

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: هدف از برگزاری 
جایزه تعالی، ساماندهی پروژه های بهبود شرکت های پتروشیمی براساس الگویی 
جامع است. حسن عباس زاده در نخستین نشست هم اندیشی نهمین دوره جایزه 
تعالی صنعت پتروشیمی که امسال برگزار می شود، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی 
به عنوان صنعتی پیشــرو با شــتاب در حال توســعه و پیشرفت است و در این مسیر 
استفاده از تجربه ها و دستاوردها می تواند مسیر توسعه متوازن صنعت پتروشیمی 
ایران را هموار کند.وی افزود: حضور مجتمع ها و طرح های پتروشیمی در این دوره 
می تواند در ابعاد مختلف جایزه تعالی اثربخش باشد و دبیرخانه نیز با بهره گیری از همه 

ظرفیت های موجود آماده هرگونه همکاری با هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی با 
هدف ارتقای سطح کمی و کیفی برگزاری این جایزه است.وی با اشاره به اینکه تاکنون 
هشت دوره جایزه تعالی در صنعت پتروشیمی براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی برگزار شده است، ادامه داد: هدف از برگزاری جایزه تعالی، 
ساماندهی پروژه های بهبود شرکت های پتروشیمی براساس یک مدل جامع است.

وی گفت: در سال های اخیر به دلیل شرایط مختلف از جمله کرونا موضوع ارزیابی 
شرکت های پتروشیمی انجام نشد اما امسال با توجه به تالش ها از سوی دبیرخانه، 
نهمین دوره این جایزه با حضور گسترده شرکت های عالقه مند برگزار خواهد شد.

ح شد؛ در نهمین دوره جایزه تعالی مطر

توسعه متوازن صنعت پتروشیمی براساس الگویی جامع

تحلیلگر موسسه کپلر :

تا پایان ۲0۲۲ یک میلیون بشکه نفت ایران جایگزین روسیه می شود
تحلیلگر موسســه کپلر گفت: تحریم های اتحادیه اروپا علیه نفت روســیه قرار اســت تا آخر سال میالدی 
اجرا شــوند و برآورد کپلر این اســت تولید نفت روســیه یک میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کند. این در 
حالی است که اگر تحریم ها لغو شوند ایران دقیقا می توان حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش تولید و 
صادرات داشته باشد و این یک فرصت طالیی برای ایران است که به بازار نفت برگردد.همایون فلکشاهی 
، درباره اوضاع توسعه همکاری در حوزه نفت و گاز خزر اظهار داشت: فعال بعید است در زمینه نفت و گاز 
خزر اتفاقات مهمی رخ دهد، رقابت تجاری همیشه مانع از نتیجه گرفتن واقعی در مذاکرات بر سر اکتشاف 
و استخراج منابع زیردریایی خزر است. البته موضوع جنگ میان روسیه و اوکراین می تواند تا حدی منجر 
به اتحاد بین  کشــورهای خزر شــده و به یک اعالم سیاســی برســند. این امر بیشتر برای منافع ملی روسیه 
مفید خواهد بود و نشان دهنده این خواهد بود که کشورهای غیرغربی تمایل زیادی برای همکاری با روسیه 

دارند.وی افزود: در گذشته مذاکرات و تفاهم نامه های مختلفی بین کشورهای دریای خزر امضا شده  است 
اما در کل این تفاهم و توافقات بیشتر تبلیغاتی بوده و نشانه توافق جدی سیاسی و اقتصادی نیست. دلیل 
آن هم این است که رقابت برای صادر کردن منابع نفت و گاز منطقه زیاد است. به عنوان مثال جمهوری 
آذربایجان در رقابت با ترکمنســتان قصد ندارد برای صادرات گاز به اروپا کمک کند چون این به معنای 
تبدیل کردن این همسایه به یک رقیب واقعی در بخش اصلی اقتصاد جمهوری آذربایجان است. اینجا هم 
البته جنگ اخیر میان روسیه و اوکراین می تواند تاثیرات تازه ای ایجاد کند. مثال روسیه می تواند با ایران 
به توافق ســواپ نفت برســد، یعنی روســیه نفت خام خود را به شــمال ایران صادر کند و از آن طرف ایران از 
طریق بنادر جنوبی حجم مشابه نفت به بازارهای جهانی صادر کند.  اما رسیدن به این نوع توافق نیاز به لغو 

تحریم های ثانویه علیه ایران دارد.

ایران کجای ماجرای ال ان جی ایستاده است؟

 پایان عصر 
گاز لوله های 

یک کارشناس حوزه انرژی درباره ورود ایران 
بــه بــازار ال ان جی گفت: 4 تا ۵ ســال طول 
می کشد تا ایران وارد این فضای تجاری شود و 
تا آن زمان در مورد بازارها نمی توان پیش بینی 
کرد.مرتضی بهروزی فر ، درباره تســخیر بازار 
گازی جهــان بوســیله ال ان جی در آینده ای 
نزدیک اظهار داشــت: زمانی ال ان جی حجم 
کوچکی از تجارت گاز را تشکیل می داد اکنون 
نسبت صادرات با خط لوله و ال ان جی به نصف 
نصف رسیده و حجم تقاضای آن نیز همچنان 
اضافه می شــود. وی افزود: بیشتر مشتریان 
ال ا ن جی هم مربوط به مناطقی اســت که به 
صورت خط لوله امکان صادرات وجود ندارد، 
مثال چین امکان دریافت گاز قطر با خط لوله 
را نــدارد، همچنیــن از افریقا تا چین و هند 
راهــی برای عبور خط لولــه وجود ندارد. به 
همین دلیل صادرات غالب می تواند از مسیر 
ال ان جی باشــد.وی تصریح کرد: ۵۰ درصد 
تجارت گازی جهان با خط لوله و ۵۰ درصد نیز 
از مسیر ال ان جی است، پیش بینی می شود به 

میزان هر دو اضافه شود، ولی میزان تجارت با 
ال ان جــی بیش از خط لوله خواهد بود.وی با 
بیان اینکه امریکا در حال تبدیل به بزرگترین 
صادرکننده گاز دنیا اســت، گفت: از این پس 
بیشتر صادرات گاز امریکا با ال ان جی خواهد 
بود.این کارشــناس حوزه انرژی درباره ورود 
ایران به بازار ال ان جی نیز توضیح داد: 4 تا ۵ 
ســال طول می کشد تا ایران وارد این فضای 
تجــاری شــود و تا آن زمــان در مورد بازارها 
نمی توان پیش بینی کرد، در نظر داشته باشیم 
اکنــون بــازار اروپا یک بازار خوب برای ایران 
چه از مســیر خط لوله و چه ال ان جی اســت 
زیرا اروپا تمایل دارد وابستگی خود را به گاز 
روســیه کم کند که با این رویه مســلما ایران 
یکــی از مبــادی مهم و خوب خواهد بود.وی 
تاکید کرد: وقتی گاز تبدیل به ال ان جی شود 
تمــام بــازار دنیا در اختیار ما خواهد بود، ولی 
خط لوله تنها محدود به مقصدی می شود که 
خط لوله احداث شده است، در این راستا یکی 

از بازارهای مهم ایران اروپا است .

ح کرد: یک استاد آب مطر

کرخه« تا راهکارهای  از علت خشکی »
مدیریت این بحران

یک استاد آب با بیان اینکه رودخانه کرخه یک 
رودخانه وحشی است که اکنون به شدت کم آب 
شده و در برخی از نقاط حتی رو به خشکی رفته 
است، گفت: اگر اکنون خشکی رودخانه کرخه 
را مشاهده می کنیم فقط یک هشدار است که 
نشــان می دهد در ماه های آینده نیز شــرایط 
دشوارتر خواهد بود و باید کار را مدیریت کرد.

دکتر مهدی قمشــی با ارائه پیشــنهادی برای 
بهبــود وضعیت ســد و رودخانه کرخه افزود: 
با توجه به بررســی های انجام شــده، وضعیت 
ذخیره ســد سیمره که در باالدست سد کرخه 
قــرار دارد وضعیــت خوب و قطعا بهتر از ســد 
کرخه است و می توان با رهاسازی آب از ذخایر 
اســتراتژیک این ســد به بهبود وضعیت سد و 
رودخانه کرخه کمک کرد.این استاد آب گفت: 
امســال باید این ریسک پذیرفته شود و از سد 
سیمره به سمت استان خوزستان آب رهاسازی 
شــود تا وضعیت رودخانه کرخه از چیزی که 
اکنون اســت بهتر شــود. این کار ریسک است 
زیرا پیش بینی ها برای سال آینده نیز مطلوب 

نیســت اما باید امیدوار بود که در ســال آبی 
آینده وضعیت بارش ها بهبود پیدا خواهد کرد 
و این ذخایر جبران خواهند شد.قمشی با بیان 
اینکــه می توان برخــی از مصارف کرخه را به 
دز منتقــل کــرد و از آن رودخانــه تامین آب 
کرد، تصریح کرد: اجرای طرح آبرســانی غدیر 
و برداشت از رودخانه دز به جای کرخه یکی از 
مواردی است که می تواند به کاهش برداشت ها 
از کرخه کمک کند و همچنین موجب ارتقای 
کیفیت آب شــرب مردم در نقاط هدف طرح 
شــود.این اســتاد  آب  در ادامه  افزود: اگر قرار 
است چنین طرحی اجرایی شود اکنون بهترین 
زمان اجرای آن اســت زیرا رودخانه کرخه در 
وضعیت بسیار نامناسب و بحرانی است و کاهش 
برداشــت ها از این رودخانه می تواند به بهبود 
وضعیت آن کمک کند.این استاد آب در پایان 
گفت: همچنین تامین آب برخی از کشت ها با 
هزینــه ای جزیی می تواند از رودخانه دز انجام 
شود و این کار نیز می تواند به بهتر شدن شرایط 

رودخانه کرخه کمک کند.
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55بانک و بیمه
امکان نصب خودپرداز غیرنقدی 

 موسسه اعتباری ملل 
در مجتمع های اداری

 موسســه اعتباری ملل بــه منظور جلب رضایت 
مشــتریان، نســبت به نصب پایانه های خودپرداز 
غیر نقدی در مجتمع های اداری ،تجاری و خدماتی 

اقدام می کند.
 موسســه اعتباری ملل خدمات گوناگون بانکی را 
عالوه بر شــعب فعال خود از طریق دســتگاه های 
خودپرداز نقد وغیرنقد در تمامی ســاعات شبانه 
روز به دارندگان کلیه کارت های عضو شتاب ارائه 

می نماید.
خدمات دســتگاههای پایانه خودپرداز غیر نقدی 
عبارتنــد از: ارائه موجودی حســاب، انتقال وجه، 
ارائه صورتحساب ،پرداخت قبوض ،خدمات بدون 
کارت، موجودی حســاب، دریافت شــماره شبا و 
مســدود کردن کارت و دریافت رمز یکبار مصرف 
اســت. همچنین از طریق این دســتگاه ها انجام 
تراکنش های داخلی تا ســقف ۵۰۰ میلیون ریال 

و شتابی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال میسر است.
مســئوالن مجتمع های اداری، تجاری و خدماتی 
می تواننــد ضمن مراجعه به شــعب  نســبت به 
درخواســت نصب پایانه های خودپرداز غیر نقدی 

اقدام کنند.

 چهارمین گردهمایی 
 روسای شعب منطقه فارس 

بانک ایران زمین

به منظور اجرای برنامه جامع عملیاتی سال جاری، 
چهارمین گردهمایی روســای شعب استان های 

فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در ابتدا محمود حسن شاهی مدیر منطقه ضمن 
بررسی وضیت کلی استان و ارزیابی عملکرد شعب 
گفت: با توجه به تســهیل شــرایط افتتاح سپرده 
هــای جدید، انتظار تحقــق صد در صدی اهداف 
بانک اســت. حسن شاهی افزود: با توجه به ابزارها 
و ظرفیت های موجود در منطقه، شــعب همانند 
گذشــته با تالش و همکاری در پیشــرفت و ارتقاء 
شعبه خود گام بردارند و جایگاه خود را در بازار حفظ 
نمایند. در ادامه سید مهدی فاطمی معاون منطقه با 
عنایت بر رعایت دستورالعمل های مرتبط با شفاف 
سازی تراکنش های بانکی اشخاص بیان کرد: کلیه 
شعب می بایست ضمن بازخوانی دستورالعمل های 
صادره در این خصوص و سایر بخشنامه های حوزه 
مبارزه با پولشویی نسبت به رعایت کامل آن اقدام 

نمایند.

 رفع مشکالت بیش از ۶0 هزار نفر 
با تسهیالت بانک کارگشایی

 بانک کارگشــایی از ابتدای فروردین ماه امسال تا 
پایــان خردادمــاه، بیش از ۶۰ هزار فقره وام قرض 
الحسنه و تسهیالت جعاله رفع احتیاجات ضروری 

به متقاضیان پرداخت کرده است.
تســهیالت جعاله و قرض الحسنه رفع احتیاجات 
ضروری بانک کارگشــایی با حداقل زمان و بدون 
ضامن راهی اســت تا بانک در مواقع ضروری برای 
هزینه درمان، کمک هزینه تحصیلی، تهیه جهیزیه، 
ودیعه مسکن و… در کنار مشتریان خود باشد، در 
همین راستا، این بانک طی سه ماه ابتدای امسال 
در مجموع ۶۰ هزار و ۱۹۶ فقره وام قرض الحسنه 
و تسهیالت جعاله بالغ بر ۶ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال 
در جهت گره گشــایی از مشکالت و رفع نیازهای 
فوری و احتیاجات ضروری نیازمندان و متقاضیان 
اعطا کرده است. بانک کارگشایی در این مدت نیز 
تعداد ۲۲ هزار و ۲۲۳ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
به ارزش 4۱4 میلیارد و ۱۵۸ میلیون ریال و تعداد 
۳۷ هزار و ۹۷۳ فقره تسهیالت جعاله به ارزش پنج 

هزار و ۹۱۹ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
بانک کارگشایی به عنوان یکی از واحدهای بانک 
ملی ایران در حال حاضر با ۱۳ شعبه و 4۲ دایره فعال 
در سراسر کشور در تالش است تا با ارائه خدمات 
متمایز و منحصر بفرد در مواقع ضروری با حداقل 
زمان در ازای ترهین طالآالت با پرداخت تسهیالت 
جعاله و وام قرض الحسنه برای کمک هزینه درمان، 
کمک هزینه تحصیلی، تهیه جهیزیه، ودیعه مسکن 

و … در کنار مشتریان خود باشد.

اخبار

رشد ۸۷ درصدی پرداخت وام های 
 قرض الحسنه بانک سینا 

در سال 1400

مدیر امور بانکداری اســالمی بانک ســینا گفت: 
وام های قرض الحسنه پرداختی بانک سینا در سال 
۱4۰۰، بیش از ۸۷ درصد نســبت به ســال ۱۳۹۹ 

رشد داشته است.
خلیل اله مهرابی افزود: این بانک در راستای ایفای 
مســئولیت های اجتماعی و کمک به فقرزدایی در 
جامعــه، طرح های قرض الحســنه متعددی را به 
منظور حمایت از قشــر آسیب پذیر جامعه اجرایی 
کرده  و در چارچوب طرح های یاد شــده طی ســال 
۱4۰۰ مبلغ ۱۵ هزار و ۶۶ میلیارد ریال به واجدین 
شــرایط پرداخت کرده اســت که در مقایســه با 
وام های پرداختی ســال ۹۹، رشــد ۸۷ درصدی را 

نشان می دهد.
وی تصریــح کــرد: این وام هــا در قالب طرح های 
کریمانه، مواســات، احسان، حافظان میهن، نیکو، 
ایثار، پردیس مهرآفرین، سخاوت و… و همچنین 
وام های ازدواج بوده که با هدف اشــتغال زایی و رفع 
نیازهای ضروری اقشــار کــم برخوردار، حمایت از 
کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا، کمک به تامین 
مسکن محرومان، ازدواج، حمایت از پرستاران، کادر 
درمان و مددکاران آسایشگاه ها و مراکز توانبخشی 
سازمان بهزیستی، مرزبانان، خانواده معظم شهدا و 
پوشــش هزینه های درمانی بیماران پرداخت شده 

است.
وی همچنین با اشــاره به آغاز ششــمین جشنواره 
حساب های قرض الحسنه بانک سینا، از نیک اندیشان 
و خیریــن دعــوت کرد تا برای حمایت از اقشــار 
آسیب پذیر جامعه، در این جشنواره مشارکت کنند.
در این جشــنواره، جوایزی به سپرده گذاران دارای 
حساب قرض الحســنه پس انداز در بازه زمانی اول 
مهرماه ۱4۰۰ تا پایان شهریورماه سال ۱4۰۱ اهدا 

خواهد شد.
جوایز ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک سینا شامل ۳۷ جایزه کمک هزینه 
خریــد خــودرو ایرانی هر یک به ارزش یک میلیارد 
ریال، ۳۷ کمک هزینه خرید کاالی ایرانی هر یک 
به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، ۱۳۷ کمک هزینه سفر 
به عتبات عالیات هر یک به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، 
چهار هزار و ۵۳۷ جایزه ۱۰ میلیون ریالی و ۲۲ هزار 

و ۶۳۷ جایزه ۵ میلیون ریالی است.

 ، صدرنشینی مدیریت شعب استان البرز

کنش خودپردازها در افزایش تعداد ترا
مدیریت شعب استان های البرز، منطقه 
غــرب تهــران و قزوین در تازه ترین آمار 
منتشر شده اداره کل آمار و بودجه برای 
تحقق اهداف کمی، پایش و پویش سال 
۱4۰۱، باالترین درصد رشد سرانه تعداد 
تراکنش خودپردازها در اردیبهشت ماه 

سال جاری را داشته اند.
بــر طبــق این آمــار و اعــالم اداره کل 
بازاریابی و توســعه بازار، اســتان البرز با 
تحقق ۹/۱۰۲ درصد در رتبه نخســت و 
اســتان های منطقه غرب تهران و قزوین 
بــا ۱/۹۰ و ۹/۸۹ درصــد در جایگاه دوم 
و ســوم، تحقــق اهداف کمــی، پایش و 
پویش ســال ۱4۰۱در افزایش ســرانه 

تعداد تراکنش  خودپردازها قرار گرفتند.
این گزارش نشــان می دهد که ســرانه 
تعداد تراکنش دســتگاه های خودپرداز 
استان البرز در اردیبهشت ماه سال جاری 
نسبت به اسفند سال گذشته، هشت هزار 
و ۵۳۲ تراکنش و مدیریت شعب منطقه 
غرب تهران و قزوین به ترتیب هفت هزار 
و ۲۸۲ و هفت هزار و ۵۸۹ تراکنش رشد 

داشته است .
بر اساس این آمار، تمام استان ها در سرانه 
تعداد تراکنش دســتگاه های خودپرداز 
توانســته اند ۲/۶۲ درصد از اهداف کمی 
برنامه پایش و پویش ســال جاری را در 

بازه زمانی یک ماهه محقق کنند.

خبر ویژه

مدیرعامل بانک مسکن گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون هزار و ۷۹۲ میلیار تومان تسهیالت نوسازی به ۷ هزار و 4۵4 واحد در بانک مسکن تخصیص یافته است.
محمود شــایان، مدیرعامل بانک مســکن گفت: قرارداد ۳ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان تســهیالت نوســازی در بافت فرســوده از ابتدای سال ۹۸ تاکنون امضا شده که 

هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان آن تسهیالت به ۷ هزار و 4۵4 واحد در دولت سیزدهم بوده است.
به گفته شــایان در بازه زمانی ســال ۹۸ به بعد ۲۳ هزار و ۹۵۷ واحد به بانک مســکن برای انعقاد قرارداد معرفی شــده بود که بانک با تعداد ۲۳ هزار و ۳۸۶و احد 

قرارداد ارائه تسهیالت نوسازی به مبلغ هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان موافقت کرده است.
بر اســاس بررســی ها بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد ناپایدار در کشــور وجود دارد که باید نوســازی و بهســازی شــود و در برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران 

برای نوسازی قرار دارد.

پرداخت هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان تسهیالت نوسازی در دولت سیزدهم

اخبار

۵4 درصد تسهیالت بانک توسعه تعاون در حوزه صنعت بوده است
آمار تسهیالتی بانک توسعه تعاون نشان دهنده این است که بخش 

صنعت در سبد تسهیالتی بانک سهم ۵4 درصدی دارد.
بانک توســعه تعاون در ســال گذشــته ۲۶۳ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت پرداخت نموده اســت که ۵4 درصد این تســهیالت در 
 حوزه صنعت بوده است. که میزان این تسهیالت ۱44 هزار میلیارد 

می باشد.
صنایع سبک، متوسط و سنگین نقش راهبردی و محوری در اقتصاد 
کشــورها ایفا می کنند و صاحبان صنایع ضمن هم افزایی متقابل 
و پوشش نیازهای داخل کشور، مزیت های صادراتی مهمی را نیز 

ایجاد می کنند.
تعاون نیز به عنوان یک فرابخش، دربرگیرنده بخش های مختلف 

اقتصاد از جمله صنایع گوناگون اســت و تشــکل ها و اتحادیه های 
تعاونی نیز در رسته های متعدد صنعتی حضور داشته و سهم مهمی 

در پیشرفت کشور بر عهده دارند.
بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیالت موضوع 
بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱4۰۰ حضور داشــته اســت و به 
معرفی شــدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیالت اشتغال 
زایی پرداخت نموده اســت، پیش از این نیز طی ســال های ۹۷ تا 
۹۹ ، عاملیت این ماده قانونی در بودجه های سنواتی بر عهده بانک 

توسعه تعاون بوده است.
بانک توســعه تعاون در طرح اشــتغال پایدار روستایی و عشایری، 
قانون رفع موانع تولید، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ماده 
۵۲ و مــاده ۵۶ نیــز ایفا کننده نقــش عاملیتی بوده و تامین مالی 

واحدهای صنعتی و تولیدی را بر عهده داشته است.

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603003178 مــورخ 1401/03/24 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم گلباجــی 
زنــد بابــا بــه شــماره شناســنامه 33 صــادره از بندرانزلــی  درقریــه پســتک در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  حاجــی پــور کپورچالــی فر
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 378.27  مترمربــع پــالک فرعــی7202 از اصلــی56 مفــروز و مجــزی شــده از 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه  پــالک 2  از اصلــی56 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای شــعبانعلی یوســف زاده محــر
منظــور اطــالع 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 :1401/04/13 ونوبــت دوم:1401/04/28
ک ناحیه ۲رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603003179 مــورخ 1401/03/24 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای مهــدی 
علــی زاده فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 5828 صــادره از رشــت درقریــه پســتک در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 378.27  مترمربــع پــالک فرعــی7202 از اصلــی56 مفــروز و مجــزی شــده از 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه  پــالک 2  از اصلــی56 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای شــعبانعلی یوســف زاده محــر
منظــور اطــالع 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 :1401/04/13 ونوبــت دوم:1401/04/28
ک ناحیه ۲رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
رسمی"

ــی اراضــی و  ــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــر رای شــماره 139960318603002848 مورخــه 1399/03/17 هی براب
ــال  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم لی
زنــد عطاکشــی بــه شــماره شناســنامه 4585 صــادره از اردبیــل درقریــه کویــخ  درچهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک  شــیری فر
قطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 204.50 مترمربــع پــالک فرعــی 191 از اصلــی 85 مفــروز و مجــزی شــده از پــالک یــک 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه  باقیمانــده از اصلــی85 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای باقــر رســول کویخــی محــر
منظــور اطــالع 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 :1401/03/29 ونوبــت دوم:1401/04/13
ک ناحیه ۲رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

خرید متری مسکن به کجا رسید؟

مدیرعامل بانک مســکن آخرین وضعیت طرح خرید و فروش متری مســکن در بورس کاال را 
تشریح کرد و گفت: این طرح به مرور جایگزین وام مسکن جوانان خواهد شد.

روند رو به رشد قیمت مسکن، شیوه  سنتی پس انداز برای خرید خانه را زیر سوال برده و امروزه 
برای خانه دار شــدن اقشــار متوســط و به ویژه حقوق بگیر نیازمند طرح های جایگزینی هستیم. 
در همین راســتا یکی از اقداماتی که چند ســالی اســت در دســتور کار قرار گرفته بحث خرید و 
فروش متری مســکن در بورس کاال اســت که هنوز به مرحله اجرایی نرســیده و در کش و قوس 

کسب مجوزهای الزم قرار گرفته است.
با توجه به افزایش قیمت مســکن، قاعدتا بســیاری از افراد قدرت خرید یک واحد مســکونی را 
ندارنــد امــا بــا این طرح افراد می توانند با توجه بــه مبلغی که دارند اقدام به خرید کنند. در این 
طرح عالوه بر اینکه بورس کاال ضمانت تحویل به موقع واحد را می دهد با نظارت و تضامینی که 
در بازار سرمایه وجود دارد خریدار با خیال راحت اقدام به سرمایه گذاری می کند و اگر سازنده 

به تعهدات خود عمل نکند، باید خسارت پرداخت کند.
همچنین یکی دیگر از مزایای این طرح این اســت که ارزش اوراق ســلف مســکن متناســب با 
قیمت مســکن رشــد می کند و از ســوی دیگر این اوراق از نقدشــوندگی  باالیی برخوردار است 
 بــه طوریکــه افــراد در هــر زمانــی که نیاز به پول دارنــد می توانند ایــن اوراق را در بازار ثانویه 

بفروش برسانند.
خرید متری مسکن جایگزین وام مسکن جوانان می شود

محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن ، درباره وضعیت اجرای این طرح گفت: یکی از کارهایی 
که در بدو ورود به بانک مســکن از شــرکت ســرمایه گذاری مسکن خواستم که مطابق با طرح و 

برنامه بانک پیش ببرد فروش متری ساختمان بود.
وی با بیان اینکه مجوز شــورای فقهی بانک مرکزی را برای این اقدام اخذ کردیم، افزود: اما در 
شورای فقهی بورس ابهاماتی وجود دارد که در حال مکاتبه هستیم اما سایر اقدامات انجام شده 

و آماده ایم تا پس از موافقت بورس طرح را اجرایی کنیم.
شایان تاکید کرد: اجرای این طرح اقدام بسیار خوبی خواهد بود که مردم بتوانند سپرده گذاری 
کرده و برای خودشان یا فرزندشان به صورت متری خرید مسکن انجام دهند تا بعد از گذشت 

چند سال به مرور صاحب خانه شوند.
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: طرح خرید متری مسکن به مرور جایگزین تسهیالت مسکن 
جوانان خواهد شــد و برای مردم مطلوبیت خواهد داشــت، چرا که می توانند ارزش پولشــان را 

متناسب با قیمت آپارتمان حفظ کنند.

آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد  گهی موضوع ماده ۳ قانون و 1۳  آ
سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان دورود 
بــه شــرح ذیــل رســیدگی و تأییــد و انشــاء گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع مالکیــن و 
ســایر صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق 
تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از 
تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان دورود 
تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت 
تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر 
ــا  ــور و ی ــدت مذک ــای م ــس از انقض ــت و پ ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــا ارائ ــی ب ــورت متقاض اینص
عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد 

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. شــد در هــر حــال ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر
مورخــه   140160325005000456 شــماره  رای  و   1401114425005000051 کالســه  پرونــده 
ــر حســن نســبت بــه ششــدانگ  زنــد می 1401/04/05 بــه تقاضــای آقــای حمیــد ســهرابی پوالدونــد فر
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 169/90 متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــالک 20 فرعــی مجــری شــده 

از پــالک 9 فرعــی از 93 اصلــی واقــع در بخــش 4 شهرســتان دورود.
خروجی از مالکیت: عیدی بهرامسری و امین اله سرائی و جعفر یاراحمدی و اصغر مالکی

انتشار نوبت اول: 1401/04/1۳      انتشار نوبت دوم: 1401/04/۲۹
مصطفی امان اله بهاروندی
ک شهرستان دورود رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م الف 1۵۶

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
رسمی"

اراضــی و  برابــر رای شــماره 140160318603003180 مــورخ 1401/03/24 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای غــالم 
صــدری کچــا فرزنــد جانعلــی بــه شــماره شناســنامه 539 صــادره از رودبــار درقریــه پســتک در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 378.27  مترمربــع پــالک فرعــی7202 از اصلــی56 مفــروز و مجــزی شــده از 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه  پــالک 2  از اصلــی56 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای شــعبانعلی یوســف زاده محــر
منظــور اطــالع 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 :1401/04/13 ونوبــت دوم:1401/04/28
ک ناحیه ۲رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

گهی ابالغ اتهام " آ  "
نظــر بــه اینکــه پرونــده آقــای عســگر رضائــی دانــا کارمنــد مرکــز آموزشــی درمانــی ســینا تبریــز بــا 
اتهــام غیبــت غیــر موجــه، در  هیــأت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان ایــن دانشــگاه 
مطــرح مــی باشــد، لــذا بنــا بــه تجویــز مــاده 73 آئیــن دادرســی مدنــی بــه نامبــرده ابــالغ میگــردد 
کــه هرگونــه اعتــراض یــا مــدارک مســتند در رابطــه بــا پرونــده تخلفاتــی خــود دارنــد مــی تواننــد 
حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه نشــانی: تبریــز- خیابــان دانشــگاه جنــب باشــگاه اســاتید و 
کارمنــدان ســاختمان شــماره 4 معاونــت درمــان طبقــه ســوم ) هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری 
( تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت برابــر  کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز

مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
معاونت توسعه مدیریت و منابعمیم الف: 2123

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

4 ذی الحجه 1443   4 جوالی 2022 دوشنبه 13 تیر 1401  شماره پیاپی 2142

کرد؛ کید  معاون اجتماعی دادگستری استان خراسان رضوی تا

لزوم حضور کارشناسان بومی دادگستری در شهرستان ها
مشهد / سمیرا رحمتی

معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی 
گفت: باید تمهیدی اندیشــیده شود که در 
شهرستان های استان نیز کارشناسان بومی 
حضور داشــته باشند چرا که در این صورت 
کارشناســان به راحتی می توانند رسیدگی 
به پرونده های شهرســتان ها را انجام دهند و 
نیازی نخواهد بود که کارشناس از مشهد به 
شهرســتان ها سفر کند.سیدامیر مرتضوی 
در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه 
قضائیه با حضور مسئوالن شورای عالی استان 
و اصحاب رسانه در مرکز کارشناسان رسمی 
دادگستری خراســان رضوی برگزار شد، با 
اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت 
به اجرای دقیق سند تحول قضایی در کشور 
اظهار کرد: طبق فرمایشات ایشان کارشناسان 
می توانند نقش مهمی را در اجرای این سند 
داشته باشند و ما را یاری کنند. امیدواریم که 
در استان ما نیز این اتفاق رخ دهد.وی عنوان 
کرد: در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری 
استان تقریبا ۶۵۰ کارشناس فعالیت دارند و 
۳۵۰ نفر هم در حال کارآموزی هســتند که 
به زودی به جمع ســایرین ملحق خواهند 
شــد و در مجموع تعداد کارشناســان ما در 
اســتان به ۱۰۰۰ نفر می رسد. همچنین در 
کانون کارشناســان هم ۱۸۰۰ کارشــناس 
حضــور دارند کــه در این ۲ مجموعه جمعا 
نزدیــک به ۲۸۰۰ کارشــناس داریم که در 
رشته های مختلف مشغول فعالیت هستند.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: من از 
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری 

استان تقاضا دارم تا چند ماه آینده اقداماتی 
که بناســت انجام دهند را عملی کنند و در 
راستای اجرای سند تحول نیز به ما گزارش 
کار خود را بدهند که چه اتفاقاتی رخ خواهد 
داد. یکــی از این اقداماتی که ایشــان به آن 
اشــاره کردند، راهاندازی تعدادی سامانه  بود 
که هرچه روی این سامانه ها تمرکز بیشتری 
داشــته و آن را تقویت کنیــم، این موضوع 
رضایتمندی بیشــتری را از ســوی مردم به 
دنبال خواهد داشــت.مرتضوی خاطرنشان 
کــرد: اما یکی از مواردی که امروز دســتگاه 
قضایی با آن مواجه اســت و متاســفانه روز 
به روز رشــد قارچ گونــه ای هم دارد، حجم 
و کثرت پرونده های ورودی به دادگســتری 

اســت که علی رغم تالش هایی که همکاران 
قضایی در جهت کاهش این پرونده ها دارند 
امــا باز هم حجم باالی آن  به قوت خود باقی 
است.وی بیان کرد: کارشناسان دادگستری 
می توانند کمک شایانی جهت کاهش ورودی 
پرونده ها به دستگاه قضایی داشته باشند. اگر 
یک پرونده ای به کارشناسی ارجاع داده شد، 
آن کارشــناس نباید اقدامات خود را محدود 
بــه حوزه تخصصی خــود کند. در واقع یک 
کارشــناس باید تــالش کند پرونده هایی را 
که در حوزه تخصصی او نیســت را هم حل 
و فصــل نماید. در حقیقــت ماموریت ما در 
قوه قضائیه این است که همگی باید در این 
مجموعه تــالش و در حل و فصل پرونده ها 

به قاضی کمــک کنیم.مرتضوی در بخش 
دیگری از این نشســت خبری درباره اراضی 
قولنامه ای حاشــیه شهر مشهد خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر در دادگســتری اســتان 
کمیته ای برای اراضی قولنامه ای در حاشیه 
شهر مشهد تشکیل و جلساتی نیز با اداره کل 
ثبت اسناد خراسان رضوی، شهرداری مشهد، 
دستگاه قضایی و آستان قدس رضوی برگزار 
شده تا با یکدیگر در زمینه ساماندهی اسناد 
قولنامــه ای مذکور همکاری الزم را داشــته 
باشــیم. هم اکنون این همــکاری به جایی 
رســیده که تا امروز 4۰۰۰ سند قولنامه ای 
در حاشــیه شــهر مشــهد به سند رسمی 
تبدیل شــده است.رئیس مرکز کارشناسان 

رســمی دادگستری خراسان رضوی نیز در 
این نشســت با اشــاره به حفظ شان، مقام و 
جایگاه کارشناســان رسمی دادگستری و 
بحث ارتقا آموزش گفت: نظریه کارشــناس 
در پرونده مربوطه به عنوان نظریه تخصصی 
مهر می خورد و فاضی بر اساس آن تصمیم 
گرفته و لذا کارشناسان باید دقت نظر داشته 
باشند.محمد حسین شرکا افزود: مبانی هفته 
قــوه قضائیه موضوعاتی چون کار آفرینی و 
حمایت از کارآفرین، ایجاد امنیت اقتصادی، 
تجلیل از قضات، تکریم ارباب رجوع، مبارزه با 
فساد و قاچاق و ایجاد امنیت اجتماعی است.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری 
خراسان رضوی با اشاره به حفظ شان، مقام 
و جایگاه کارشناســان رسمی دادگستری و 
بحث ارتقا آموزش  گفت: نظریه کارشــناس 
در پرونده مربوطه به عنوان نظریه تخصصی 
مهر می خورد و توســط فاضی بر اســاس آن 
تصمیم گرفته می شود لذا  کارشناسان باید 
دقت نظر داشــته باشــند.وی افزود: ما برای 
توانمندی کارشــناس و پیشگیری از خطا 
دوره های آموزشی و کمیته های تخصصی 
پیش بینی کردیم ؛ همچنین برای طوالنی 
نشدن روند پرونده نظریه کارشناس به صورت 
الکترونیکی ثبت می شود و نمابنده مرکز در 
شعب ارتباط مستقیم با قاضی دارد و سرعت 
عمل در انجام کارشناســی نسبت به پرونده 
مربوطــه با توجه به اهمیت موضوع صورت 
می گیرد.شرکا با بیان اینکه به دنبال ایجاد 
بانک اطالعاتی و فراهم آوری زیرساخت های 
رتبه بندی هستیم؛ گفت: سامانه ملی ارجاع 

کارشناسی به زودی راه اندازی خواهد شد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

تولیت آستان قدس رضوی:

جانبازان شیمیایی گواه رسوایی شعار 
دروغین حقوق بشر غربی هستند

مشهد / سمیرا رحمتی
تولیت آســتان قدس رضــوی در دومین همایش 
کشوری تکریم جانبازان شیمیایی دفاع مقدس که 
با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در تاالر 
قدس حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد؛  با اشاره به 
جنایات شــیمیایی صدام تحت حمایت غرب علیه 
ایران، گفت: جانبازان شیمایی تابلوهای عطرآگین 
و بلندگوهای رسا و زنده در جهت مبارزه با استکبار 
و رسواکننده شعار دروغین حقوق بشر غربی هستند.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی افزود :حمله 
شیمیایی رژیم صدام با حمایت کشورهای غربی علیه 
ملت ایران جنایتی نابخشــودنی می باشدکه  رژیم 
بعث عراق این جنایت ضد بشــری را با مشــارکت و 
حمایت کشــورهای غربی که مدعی رعایت حقوق 
بشر هستند؛ علیه ملت ایران انجام داد.وی ادامه داد 
: حمایت و مشارکت غرب در حمله شیمیایی صدام 
به ایران یکی از جنایات بزرگی کشورهای غربی علیه 
کشور و ملت ما است، تمدن غربی سالح شیمایی را در 
اختیار یک وحشی به نام صدا قرار می دهد و سپس 
داد از حقوق بشر می زند!.حجت االسالم والمسلمین 
مروی با بیان اینکه وجود بابرکت جانبازان شیمیایی 
رســواکننده تمدن وحشی غرب است، ابراز کرد: به 
تعبیر رهبر معظم انقالب غرب دستکشی مخملین 
به دست می کند و ظاهری آراسته و اتوکشیده دارد اما 
در باطن حیوان هایی درنده خو هستند و تاریخشان و 
تمدنشان بر کشتار انسان ها و نسل کشی شکل گرفته 
است.وی جانبازان شیمایی را تابلوهای عطرآگین و 
بلندگوهای رســا و زنده در جهت مبارزه با استکبار 
خوانــد و اظهار کرد: ارزش و مقام حقیقی جانبازان 
قابل بیان نیست و تنها در روز قیامت آشکار خواهد 
شــد؛ جانبازان با خدای خود معامله کرده اند و هر 
رنج و درد جسمی که تحمل می کنند در روز قیامت 
برای آنان اجر و پاداش اســت.تولیت آســتان قدس 
رضــوی در بخــش دیگری از ســخنان خود ضمن 
تسلیت فرارســیدن سالروز شهادت امام جواد)ع(، 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را هدایتگران بشریت 
به سوی نور و سعادت دانست و اظهار کرد: حضرات 
معصومیــن)ع( انوار الهی برای هدایت بشــریت و 
روشــنی بخش تاریکی ها و ظلمت ها برای هدایت 
انســان ها به ســوی سعادت هستند. وی در ادامه به 
برخــی ویژگی های ممتاز امام جواد)ع( اشــاره و با 
بیان اینکه آن حضرت مظهر بخشش و جوانمردی 
هستند؛ اظهار کرد: جود و عطای فراوان آن حضرت 
دلیل لقب »جواد« به آن حضرت است، آن حضرت 
آن چنان اهل بخشش بودند که هیچ کس از درب خانه  
امام جواد)ع( ناامید بازنمی گشت و این امر موضوعی 
نیست که منحصر به دوران حیات ظاهری آن حضرت 
باشد.حجت االسالم والمسلمین مروی مبارزه دائمی 
و خســتگی ناپذیر با طواغیت را یکی دیگر از ابعاد 
وجودی حضرت امام جواد)ع( معرفی و با بیان اینکه 
شهادت امام محمدتقی) ع( در سن ۲۵ سالگی خود 
نشــانه مبارزه دائمی و تأثیرگذار آن حضرت است؛ 
تصریــح کرد: حضرات معصومین)ع( افرادی ممتاز 
و شناخته شــده ای در جامعه بودند و شــهادت آن 
حضرات برای حکومت های جور و طاغوتیان پرهزینه 
بــود اما وجود مبــارک آن حضرات به مراتب هزینه 

بیشتری برای آن حکومت ها ظالم داشت.

با هدف تسهیل در رسیدگی به پرونده های دعاوی 
حقوقی و امالک؛  

 از سامانه حقوقی سحاب 
در برق منطقه ای خوزستان 

بهره برداری می شود
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیر دفتر حقوقی 
و رســیدگی به شکایات شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان گفت: برای تســهیل در رسیدگی به 
پرونده هــای دعــاوی حقوقی و امالک، ســامانه 
ســحاب خریداری و در مراحل پایانی بهره برداری 
قــرار دارد.جلیــل وکیلیان بیان کــرد: با توجه به 
حجــم فعالیت ها و گســتردگی اقدامات حقوقی 
در شــرکت برق منطقه ای خوزستان، این نرم افزار 
به الکترونیکی شــدن این امور و سرعت بخشــی 
به حل آنها کمک شــایانی خواهد کرد.وی افزود: 
این ســامانه امکان ایجاد پرونده های الکترونیکی 
دعــاوی و امــالک، بایگانی الکترونیکی اســناد و 
مدارک، دسترســی به گزارشــات لحظه ای و آمار 
الکترونیکــی، تولیــد خــودکار اوراق قضایی و در 
نهایــت مطالعــه الکترونیکــی پرونده ها را فراهم 
می کند.مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: از 
مهم ترین دستاوردهای سامانه سحاب می توان به 
رفع مشــکالت و چالش هایی نظیر احتمال از بین 
رفتن اسناد و جلوگیری از اتالف وقت منابع انسانی 
برای رجوع به این اســناد، کندی پاســخگویی به 
مراجعه کنندگان و زمان بر بودن دسترسی به سوابق 
پرونده های دعاوی و امالک، اشــاره کرد.وکیلیان 
اضافــه کرد: با همــکاری دفتر فناوری ارتباطات و 
اطالعات به زودی این ســامانه مورد بهره برداری 
قرار خواهد گرفت و در این راستا با حضور شرکت 
مشاور، کالس های آموزشی چگونگی بهره برداری 

از آن نیز برگزار شده است.

رئیس دادگستری شهرستان مبارکه در 
کید کرد؛ جریان بازدید از فوالد مبارکه تا

کثری   لزوم حمایت حدا
از شرکت فوالد مبارکه

اصفهان / گروه استان ها: در جریان بازدید از 
خطوط تولید فوالد مبارکه، رئیس دادگستری 
شهرســتان مبارکه ضمن قدردانی از تالش 
مدیران و کارکنان فوالد مبارکه تصریح کرد: 
به همراه سایر همکاران خود در فوالد مبارکه 
حاضر شــدیم تا از نزیک به آن ها خدا قوت 
گفته و مراتب قدردانی و حمایت های خود 
را ازبزرگتریــن واحد صنعتی کشــور اعالم 
داریم.حمیدرضــا ابوالحســنی زارع با بیان 
این که در اصل ۱۵۶ قانون اساســی تعامل 
بین سازمان ها و صنایع به عنوان نقشه راه 
در نظر گرفته شــده است، خاطرنشان کرد: 
از این رو در حال حاضر مصمم هســتیم تا 
این همکاری ها را به بهترین شــکل ممکن 
تقویت و اســتمرار بخشــیم.وی در ادامه با 
اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 
بر اهمیت تولید داخل و نقش آن در رشد و 
ثبات اقتصادی کشور تصریح کرد: در شرایط 
کنونی که دشــمن اخالل در فرایند خطوط 
تولید صنایع بزرگ و مولدی همچون فوالد 
مبارکه را در دستور کار خود قرار داده است، 
مدیران و کارکنان این مراکز باید هوشیارتر 
از همیشــه و البته چند گام جلوتر، حرکات 
و دشمنی های بدخواهان را با  اراده آهنین 
خــود و تقویت جریان تولید کشــور خنثی 
نمایند. اســتفاده حداکثری از دانش روز در 
زمینه های افزایش تولید و پدافند غیرعامل 
در خطوط شرکت فوالد مبارکه و همچنین 
مقابله با جنگ نرم دشــمن از دیگر مواردی 
بود که رئیس دادگستری شهرستان مبارکه 
بر آن تاکید کرد و در همین خصوص گفت: 
نباید فراموش کنیم که دشــمنان دست از 
دشــمنی بــر نمی دارند و بایــد خود را در 
همه موارد یاد شده با استفاده از دانش روز 
دنیــا بروز نمائیم تا فرایند تولید در صنعت 
کشــور همچنان بــا قوت به پیــش برود.
بنابراین گزارش در جریان این بازدید سید 
ســعید رفیعی سرپرست امور حقوقی فوالد 
مبارکــه نیز ضمن خیرمقدم به میهمانان و 
گرامیداشــت هفته قــوه قضائیه از زحمات 
عزیزان در داگستری و دادستانی شهرستان 
مبارکــه قدردانی کرد وبا اشــاره به اهمیت 
چنیــن بازدیدهایی تصریــح کرد: در حال 
حاضر فوالد مبارکه با آگاهی کامل از نقش 
تولید و توســعه در اشــتغال زایی و سالمت 
جامعه  بر آن اســت که در توسعه اقتصادی 
کشــور بیش از پیش نقش آفرینی نماید از 
این رو در این فرایند نباید اجازه بدهیم که 
ایجــاد موانع برای ایــن صنعت که به واقع 
پیشــران  صنعت است، به توسعه اقتصادی 

کشورصدمه بزند.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان گلستان:

ضرورت دارد تالش مدیران 
 دستگاه های اجرایی 

استان گلستان افزایش یابد
گلســتان / گروه اســتان ها: رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان گلستان بر 
تالش مضاعف مدیران دستگاه های اجرایی 
اســتان گلســتان در راســتای تحقق رشد 
۸درصدی اســتان تاکید کرد.عابدی رئیس 
سازمان خاطرنشان کرد:خوشبختانه دولت 
سیزدهم،توجه بســیار به رشد ۸ درصدی 
و جذب اعتبارات در جهت تولید،اشــتغال 
و توســعه استان داشــته و لذا با توجه ویژه 
ای که مورد تاکید رئیس محترم ســازمان 
برنامه و بودجه کشور،دکتر میرکاظمی می 
باشد،این موضوع مهم را مدیران استانی در 
اولویت برنامه ها قرار دهند.رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان یادآور 
شد:مدیران دستگاه ها،تالشی مضاعف برای 
جذب حداکثری منابع داشــته و با جدیت 
برای جذب منابع برنامه ریزی نمایند.عابدی 
رئیس ســازمان خاطرنشــان کرد:مدیران 
دســتگاه های اجرایی اســتان،در راستای 
اجرا،بهره برداری و به اتمام رســاندن پروژه 
ها،گام های اساســی و موفقی برداشته اند 
و لــذا حــوزه هایی که برای جذب منابع در 
استان،نیاز به پیگیری می باشد مورد توجه 
بیشــتر مدیران اســتان قرار گیرد و برای 
پیشــبرد پروژه های عمرانی،برنامه ریزی و 
اقدام نمایند.رئیس سازمان افزود:در نظارت 
اصولــی از نحوه پیشــرفت پــروژه با برنامه 
ریــزی دقیق تر اقدامات صورت گرفته و از 
پتانسیل سرمایه گذاران و مراکز دانش بنیان 
و بخــش خصوصی با هــدف جذب موثری 
منابع در جهت توسعه و آبادانی استان،گام 
برداشــته شود.رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان گلســتان خاطرنشان 
کرد:جلسات با روسای دستگاه های استان 
اســتمرار خواهد یافــت و مواردی که قابل  
طرح در جلســه در جهــت پیگیری جذب 
 اعتبارات و تحقق رشد ۸ درصدی می باشد 

با مشارکت خودجوش.

استانها 6

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور:

با تدابیر اتخاذ شده، امیدواریم تابستان امسال قطعی آب نداشته باشیم
اصفهان / گروه اســتان ها: اتابک جعفری در آیین تکریم و معارفه 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: چنانچه 
قطعی آب احتمالی و موقت در برخی نقاط رخ دهد به دلیل حوادث 
و مشکالت شبکه آب است و در زمان کوتاهی رفع خواهد شد.مدیر 
عامل شرکت  آب و فاضالب کشور با اشاره به این که در سال های 
اخیر آبرسانی با تانکر در مناطق مختلف از جمله هفت هزار روستا 
انجــام می گرفته اســت تصریح کرد: بــا برنامه ریزی های صورت 
گرفته و با اجرای طرح جهاد آبرسانی، پروژه تامین آب آشامیدنی 
پایدار و دائم به هفت هزار روستا با مشارکت سپاه پاسداران و سه 
هزار روســتا با همکاری بخش خصوصی در حال انجام اســت و در 
مجموع بالغ بر ۱۰ درصد پیشرفت دارد.جعفری خاطرنشان کرد: 
امسال در مقایسه با سال قبل ۲۶ درصد کاهش بارندگی در کشور 
گزارش شــد و نشــان می دهد که بحران خشکسالی در ایران تنها 
مختص یک ســال نیســت و ادامه دار خواهد بود.وی اظهارداشت: 

برای گذر از این شــرایط ســخت باید برنامه های جامع و مدون 
داشــته باشــیم چرا که در هشت سال اخیر برخی طرح ها تعطیل 
شده بود.معاون نظارت بر بهره برداری آب و فاضالب کشور نیز در 

این مراسم گفت: در سال های ۱۳۸۹ تا ۱4۰۰ تعداد ۱۰  تصفیه 
خانه جدید فاضالب در سطح استان اصفهان در مدار بهره برداری 
قرار گرفت که این امر در کاهش آالینده های زیســت محیطی و 
افزایش سطح بهداشت مردم بسیار موثری بوده است.هاشم امینی 
به اجرای پروژه هوشمند سازی شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در 
استان اصفهان پرداخت و افزود: در دهه اخیر به رغم خشک شدن 
بستر زاینده رود که خشکی چاه های فلمن را به همراه داشت اما 
به دلیل اجرای پروژه هوشمند سازی شبکه توزیع و خطوط انتقال 
آب و راه اندازی ســامانه تله متری و تله کنترل، زمینه دسترســی 
پایدار مردم در اســتان به آب شــرب فراهم شــد.مدیرعامل سابق 
آبفای اســتان اصفهان گفت: در دهه اخیر آبفای اســتان اصفهان 
به موفقیت های قابل توجهی در بســیاری از زمینه ها در صنعت 
آبفای کشور دست یافت که این بیانگر برخورداری آبفای اصفهان 

از نیروهای متخصص و متعهد است.

اردبیل / گروه اســتان ها: رئیس کل دادگســتری اســتان اردبیل گفت: عملیات و اقدامات هالل احمر 
بسیار ارزشمند است.حجت االسالم حسین کثیرلو ظهر ۱۱ تیر در دیدار با مدیرعامل، اعضای شورای 
معاونیــن و اعضــای داوطلــب جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل با بیان این مطلب افزود: حدود یک 
قرن از آغاز فعالیت جمعیت هالل احمر در کشــور گذشــته اســت و در این مدت جمعیت هالل احمر 
همیشه یار و مددرسان مردم در شرایط سخت بوده است.وی گفت: هالل احمر یک نهاد مردمی است 
و در حوادث مختلف در کنار مردم اقدام به امدادرسانی  می کند.این مسئول ادامه داد: آموزش های 
جمعیــت هــالل احمر به علــت تخصصی بودن و همچنین مورد اعتماد مردم بودن می تواند مثمرثمر 

واقع شــود.کثیرلو ادامه داد: دادگســتری اســتان اردبیل برای همکاری و هم افزایی با جمعیت هالل 
احمر آماده اســت و باید در زمینه آموزش و پیشــگیری از آســیب های اجتماعی همکاری ها بیش از 
پیش شــود.مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل هم در این نشســت گفت: اعضای جمعیت 
هالل احمر و مســئوالن این جمعیت تالش می کنند در کنار مردم باشــند.عزت اله ضربی اضافه کرد: 
سال گذشته حدود ۵ میلیارد ریال به نیازمندان کمک هزینه درمانی پرداخت کرده ایم.این مسئول 
ادامه داد: بیش از ۳ میلیارد تومان در ســال گذشــته بســته معیشــتی تهیه و توزیع کردیم و همچنان 
ادامه دارد.در پایان از رئیس کل دادگستری استان اردبیل به مناسبت هفته قوه قضائیه تجلیل شد.

ح کرد؛ رئیس کل دادگستری استان اردبیل مطر

تقدیر از اقدامات ارزشمند سازمان هالل احمر 

خبر  ویژه

ج: معاون عمران و ترافیک منطقه ۶ شهر کر

ج بهسازی شد کر ۳۸ هزار متر مربع از معابر منطقه ۶ 
البرز / فاطمه کیاحیرتی 

معــاون عمــران و ترافیــک منطقه ۶ کرج گفت: پیرو درخواســت 
شهروندان و پیگیری های صورت گرفته، بیش از ۳۸ هزار مترمربع از 
معابر منطقه با توزیع چهار هزار تن آسفالت بهسازی شد.خوانین زاده 
اظهار داشــت: پیرو درخواســت شــهروندان و پیگیری های صورت 
گرفتــه، بیــش از ۳۸ هــزار مترمربع از معابــر منطقه با توزیع چهار 
هزار تن آسفالت بهسازی شد. وی عنوان کرد: بر این اساس با همت 
حوزه عمران منطقه، خیابان های قلم، ساســانی، خیابان شهرداری 
در حصارک باال، گل دشــت و دیگر نقاط آســیب پذیر در ســطح 
منطقه با اجرای عملیات لکه گیری و روکش آســفالت ســاماندهی 
شــده اند.این مسئول اجرای طرح های زیرســاختی را مهم ارزیابی 
کرد و بابیان اینکه رسیدگی و رفع مشکالت شهروندان از مهم ترین 

اصول خدمت رسانی است، عنوان کرد: با توجه به این مهم، رسیدگی 
به بحث آســفالت به عنوان یکی از اساسی ترین مشکالت شهروندان 
به صورت ویژه از سوی مسئوالن ذی ربط در شهرداری منطقه پیگیری 
و اجرایی شد.خوانین زاده، اظهار داشت: در سه ماه گذشته عملیات 
جدول گذاری به متراژ سه هزار و ۱۵۵ متر، عملیات اجرائی کف پوش 
به طول۶۵۰ مترمربع، لوله گذاری آب های ســطحی، احداث هشت 
حلقه چاه جذبی، اصالح هندسی و همچنین بهسازی معابر خیابان 
عدل حیدرآباد، تکمیل زیرسازی و جدول گذاری آسفالت خیابان گل 
دشت صورت گرفته است.معاون عمران و ترافیک منطقه ۶ کرج گفت: 
تمام مراحل عملیات روکش آسفالت در معابر مذکور همراه با نظارت 
دقیق جهت حســن اجرای کار صورت گرفته اســت تا این عملیات 
باکیفیت و ســرعت بیشــتری به اجرا درآید و موجبات رضایتمندی 

شــهروندان را فراهم کند.خوانین زاده با اشــاره به پروژه های عمرانی 
متعدد در ســطح منطقه در ســال جاری افزود: احداث پنج بوستان 
محلــه ای، تعریــض و بازگشــایی خیابان نهم شــاهین ویال، تالش 
برای ادامه مســیر بلوار شــمس به ســمت خیابان گوهر، بازگشایی 
بلوار ظفر، اتصال خیابان شــبنم ۷ به بیمارســتان البرز از مهم ترین 
برنامه های این حوزه در سال جاری است.وی با اشاره به این که اجرای 
عملیات عمرانی یکی از دغدغه های شهرداری در راستای رفاه حال 
شهروندان است، افزود: حوزه عمران منطقه در طول سال با جدیت 
تمام اقدام به عملیات روکش آسفالت، پیاده روسازی و جدول گذاری 
جهت رضایتمندی شــهروندان و ســهولت دررفت و آمد های آنان را 
برنامه ریزی کرده و امید اســت بتوانیم گام های عمرانی مؤثری در 

سطح منطقه ایجاد کنیم.
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كوتاه از جامعه

کنکور لو رفت؟ آیا سواالت 

سوختن کنکور در تب تقلب
در حالی روزهای گذشــته فضای علمی 
کشــور درگیر تب و تاب برگزاری پنجاه 
و دومیــن آزمــون سراســری ورود به 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی بود که بروز 
حواشی »تقلب و لورفتن سؤاالت« برای 
پرتقاضاترین رشته های این آزمون یعنی 
گروه علوم تجربــی نگرانی ها و ابهامات 
زیــادی را در اذهــان عمومی جامعه به 
خصــوص داوطلبــان این رشــته های 
پرطرفدار دانشگاهی ایجاد کرد.موضوع 
لو رفتن ســؤاالت و دفترچه های کنکور 
در فضای مجازی هر ساله با نزدیک شدن 
به زمان برگزاری کنکور، مطرح می شود 
و ما شاهد رشد قارچ گونه انواع شبکه ها، 
ســایت ها و کانال های فروش ســؤاالت 
کنکور و یا ادعای لو رفتن ســؤاالت این 

آزمون سرنوشت ساز هستیم.

تقلب های سریالی در کنکور
اولیــن بــار در کنکور ســال ۹۹ بود که 
واژه »تقلب« و »داد و ســتد ســؤاالت« 
در فضــای مجازی به طور صریح مطرح 
شد؛ این حواشی قبل از برگزاری پنجاه 
و یکمین کنکور )۱4۰۰( نیز مطرح شد 
و تعــدادی از کانال ها در فضای مجازی 
اقدام به خرید و فروش ســؤاالت جعلی 
کنکــور کردنــد به طوری که ســقف و 
کــف قیمت های اعالمی این کانال ها تا 
چندیــن میلیون نیز اعالم شــد. اما در 
نهایــت عده ای داوطلــب از خرید این 
ســؤاالت متضرر شــدند و تعــدادی از 
باندهای فروش سؤاالت توسط نیروهای 
انتظامــی و با همکاری دســتگاه های 
نظارتی و اطالعاتی کشــور دســتگیر 
شــدند.بحث فروش سوالت و تقلب در 
کنکــور ۱4۰۰ تــا جایی پیش رفت که 
وزارت اطالعــات بــا صدور اطالعیه ای 
تاکید کرد؛ در راســتای حفظ ســالمت 
و آرامــش روانی خانواده های داوطلبان 
آزمون سراســری ورود به دانشــگاه ها و 
مراکز علمی کشــور، با اشراف اطالعاتی 
سربازان گمنام امام زمان، تحرکات چند 
شــبکه کالهبرداری که در زمینه عرضه 
و فــروش ســؤاالت غیــر واقعی آزمون 
سراســری ۱4۰۰ فعالیت داشــتند، با 
هماهنگی دســتگاه قضایی شناسایی و 
مــورد برخورد قــرار گرفته و تعدادی از 
سودجویان شــبکه ای دستگیر شدند.

در همیــن رابطــه دکتر ابراهیم خدایی 

رییس وقت ســازمان سنجش آموزش 
کشــور ضمن تاکید جدی در برخورد با 
کالهبردارن در زمینه فروش ســؤاالت 
کنکــور، گفت: برای جلوگیری از تخلف 
و رعایــت حفاظت از آزمون، کمیته ای 
با حضور مجموعه دادســتانی، تشکیل 
شــد و بــا هماهنگی های صورت گرفته 
در ایــن کمیته با موضوع برخورد جدی 
با کالهبرداری در زمینه فروش سؤاالت 
کنکور تصمیم گیری شد.وی افزود: تمام 
موارد مربوط به فروش ســؤاالت کنکور 
کالهبرداری است.خدایی با بیان اینکه 
یکســری از عوامل کالهبرداری فروش 
سؤاالت کنکور شناسایی شده اند، افزود: 
با آنها برخورد شده و طبیعتا برخوردهای 
بیشتری با توجه به گزارش های رسیده با 
این افراد می شود. به داوطلبان اطمینان 
می دهم که تحت هیچ شــرایطی سؤال 
کنکــور قبل از جلســه به بیرون نیامده 
و داوطلبان مطمئن باشــند کالهبردار 
نمی توانــد ســئوالی بدهد چرا که حتی 
نمی تواند روی دفترچه را هم کپی کند.از 
طرفی در حالی که انتظار می رفت کنکور 
۱4۰۱ به دلیل تغییراتی که در دفترچه 

سؤاالت و پاسخنامه ها صورت گرفته بود، 
با کمترین حاشــیه برگزار شود در عین 
نابــاوری و تعجــب این آزمون به یکی از 
تاریک ترین آزمون های سراسری تبدیل 
شد و این موضوع درعالوه بر انعکاس در 
شــبکه های اجتماعی، با واکنش برخی 
مطبوعات نیز مواجه شــد؛ به طوری که 
برخی روزنامه ها خواستار برخورد جدی 
با مسببان این امر و استعفای مسئوالن 
ســازمان سنجش آموزش کشور شدند.
ماجــرای کنکور امســال از این قرار بود 
که در آزمون رشــته های تحصیلی هنر، 
ریاضی و انســانی، ســئواالت برخالف 
سال های گذشــته پس از پایان آزمون 
و بــه صــورت رســمی دراختیار عموم 
داوطلبــان قــرار نگرفت، امــا درمورد 
آزمون تجربی برخی مدعی هستند کل 
ســئواالت عمومی و اختصاصی کنکور 
تجربــی در ســاعت ۹:4۹، یعنی چند 
دقیقه پس از توزیع دفترچه اختصاصی 
شــماره ۲، روی یکــی از کانال هــای 
تلگرامــی قــرار داده شــد. در این فایل 
دفترچه اختصاصی شــماره ۳ که هنوز 
در آن زمان توزیع نشــده بود نیز وجود 

داشته است.در همین حال برخی منابع 
در فضای مجازی ادعای تقلب گسترده 
۲۵ هزار نفر از داوطلبان تجربی را مطرح 
کردند که البته رییس سازمان سنجش 
ضمن رد ادعای مطرح شده درباره تقلب 
گسترده در کنکور تجربی، اذعان کرد که 
با تعداد 4۸۰ نفر از متخلفان این آزمون 
برخورد شده و برای آنها پرونده تشکیل 
شده است.عبدالرسول پورعباس، رئیس 
ســازمان سنجش آموزش کشور در این 
زمینه گفت: با تمهیدات اندیشیده شده 
با اســتفاده از دستگاه آشکارساز موبایل 
بســیاری از داوطلبــان متخلف در این 
آزمــون که ابــزار الکترونیک به همراه 
داشــتند شناسایی شــدند و برای آنها 
پرونده تشکیل شده است.رییس سازمان 
سنجش پیش از این و در جریان بازدید 
وزیر علوم از ســازمان سنجش آموزش 
کشــور در کرج نیز گفته بود: همکاری 
خوب وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، 
ســپاه و تمامــی ارگان هــای امنیتی و 
حفاظتــی باعث شــد تاکنون ۱۰ گروه 
فعال در زمینه فروش سؤال های جعلی 

کنکور دستگیر شوند.

سخن آخر
خبــر لو رفتن و فروش ســواالت کنکور 
پدیده نامیمونی است که طی چند سال 
اخیر دامن گیر ســازمان سنجش شده و 
همیــن امر ابهاماتی را در اذهان عمومی 
مطرح کرده اســت.مثال اینکه چرا علی 
رغم افزایش اســتفاده از دســتگاه های 
تقلــب ســنج و شــدت بازرســی های 
بدنــی در کنکور امســال، هنوز تعدادی 
متخلف موفق شده اند از برخی ابزارهای 
الکترونیکی اســتفاده و با کمک همین 
ابزارهــا عدالت آموزشــی را نقض کرده 
و اعتبــار نیــم قــرن فعالیت ســازمان 
ســنجش را زیر ســؤال ببرند.از طرفی 
بــا وجود اینکه در ســال ۸4 قانونی در 
مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن 
فروشندگان و انتشاردهندگان سؤاالت 
کنکــور و آزمون های نهایی مورد تعقیب 
قرار گرفته و با مجازات های ســنگینی از 
قبیل جریمه های میلیاردی و حبس های 
طوالنی مواجه خواهند شــد و این قانون 
از ســال ۸۵ به اجرا گذاشــته شــده؛ اما 
ایــن قانون آن گونه که باید نتوانســته 
جلوی ســودجویی ها در ایــن زمینه را 
بگیرد و به نظر می رسد نظارت و اجرای 
قــوی قانون های موجــود، تنها راهکار و 
ابزاری باشــد که بتوانیم کنکوری به دور 
از حاشیه داشته باشیم.بهرحال بر اساس 
آمار تخمینی ارائه شــده ساالنه بیش از 
هزاران میلیارد تومان هزینه کالس های 
کنکور و همچنین خرید و فروش سؤاالت 

کنکور می شود.
قطعا وقتی پای چنین تجارت پر سودی در 
میان باشد شاهد تخلفات و کالهبرداری 
های گسترده در این عرصه خواهیم بود. 
اگر چه طی سال های اخیر پدیده لو رفتن 
ســؤاالت و رواج تقلب در بین داوطلبان 
کنکور همپای رشــد شبکه های مجازی 
و وسایل الکترونیکی و ابزارهای هوشمند 
افزایش یافته اســت اما به نظر می رســد 
سازمان ســنجش آموزش کشور باید با 
پیش بینی چنیــن اتفاقاتی تمهیداتی 
ویژه برای جلوگیری از ســوء استفاده از 
ایــن تکنولــوژی انجام دهد چرا که بروز 
چنین تخلفاتی عالوه بر اینکه اجحاف در 
حق دانش آموزانی شود که سال ها تالش 
کرده اند تا بتوانند بر صندلی دلخواه خود 
در دانشگاه تکیه بزنند، اعتماد اجتماعی 
به سازمان سنجش را نیز کاهش می دهد.

7جامعه
برقراری چند آزمون 

استخدامی برای جذب 
پرستاران تا پایان سال

مدیرکل منابع انســانی وزارت بهداشــت 
از برگزاری چند آزمون اســتخدامی برای 
جذب پرســتاران خبر داد.سیف ا... مرادی 
در ایــن باره گفت: در حال حاضر ۱۶۵۰۰ 
پرســتار در حال گذراندن طرح پرستاری 
و ۲۷ هزار و ۱۰۰ پرستار در دوران تمدید 
طرح پرستاری را می گذرانند که با گرفتن 
مجوزهــای جذب ۳۳ هزار نفر و ۳۰ هزار 
نفر تا پایان ســال آزمون هایی برای جذب 
پرســتاران خواهیم داشت.مرادی یادآور 
شــد: برنامه ای بــرای تعدیل وجود ندارد 
ولی افرادی که مدت سه سال تمدید طرح 
آن ها به اتمام رســیده اســت امکان ادامه 
همکاری در مجموعه بهداشــت و درمان 
به خاطــر محدودیت قانونی وجود ندارد و 
به دلیل اینکه نیاز به پرستاران وجود دارد 
ولی امکان قانونی وجود ندارد درخواســت 
داده ایم که مجوز اســتخدام برای تکمیل 
کادر بدهند که پس از جلسات متعدد مقرر 
شد برای مراکز جدید ۳۳ هزار مجوز بدهند 
و به تعداد خروجی هایی که طی سه سال 
گذشــته بازنشسته شــده اند ۳۰ هزار نفر 

مجوز بدهند.

وبا هنوز اپیدمی نشده است
رئیــس اداره بیماری هــای منتقله از آب 
وزارت بهداشت در مورد آخرین وضعیت 
وبا در کشــور، اظهار کرد: در حال حاضر 
بــر اســاس آزمایش های انجام شــده تا 
امروز ۳۰ مورد در اســتان های کرمانشاه 
و کردســتان به عنوان موارد قطعی ابتال 
به وبا در کشــور گزارش شده است.مریم 
مسعودی فر افزود: هنوز گزارشی در مورد 
مشــاهده این بیماری در سایر استان های 
کشــور وجود ندارد.وی هدر مورد دالیل 
طغیان وبا در این دو اســتان کشــور نیز 
گفــت: در ابتــدا تمامی مــوارد افرادی 
بودند که ســابقه ســفر به عراق داشتند، 
اما پس از آن افرادی که مبتال شــدند در 
 تماس با کســانی بودند که به عراق ســفر 

کرده بودند.
وی افزود: در مبادی ورودی کشور، وزارت 
بهداشت پایگاه های مراقبت مرزی را دارد 
که در آنجا به شناســایی افراد مشــکوک 
بــه بیماری می پردازد. عمده مواردی هم 
که شناسایی شده اند، توسط این پایگاه ها 
شناسایی شــده اند.وی همچنین یادآور 
شــد: خوشبختانه تا امروز هیچ گونه مورد 
فوتی در میان این مبتالیان وجود نداشته 
است.آمتیس رمضانی دبیر انجمن عفونی 
ایران هم با بیان اینکه علی رغم ابتالی این 
افراد به وبا هنوز نمی توان گفت که وبا در 
کشــور اپیدمیک شــده است، گفت: این 
شرایط فعال طغیان در یک منطقه است، 
بــرای اینکه بگوییــم اپیدمی باید موارد 
مختلفــی را به صــورت همزمان در چند 
استان ببینیم. ما سال های گذشته موارد 
وبا را در برخی شهرها دیده ایم و امسال در 
یک منطقه دیگر آن را مشاهده کرده ایم. 
بر همین اساس در حال حاضر نیز وبا در 
کردستان و کرمانشاه نیز یک طغیان است 
که قطعا باید یک کانونی داشــته باشــد و 
باید به لحاظ اپیدمیولوژیک بررسی شود.

وی افزود: با توجه به عالمت این بیماری 
که یک اســهال آبکی است، ممکن است 
این عالئم را در برخی شــهروندان مناطق 

دیگر هم داشته باشیم.

 راه اندازی خط تلفن 
 خدمات مشاوره حقوقی 

به مددجویان 
معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان 
بهزیســتی کشور با اشاره به ضرورت ارائه 
خدمات مشــاوره تلفنی رایگان حقوقی به 
مددجویــان، کارمندان و بازنشســتگان، 
گفــت: ایــن مهم در آینــده ای نزدیک با 
مشــارکت همکاران حقوقی این معاونت 
و بهره گیــری از ظرفیت وکال و حقوقدانان 
نیکــوکار خــط تلفنی مشــاوره حقوقی 
رایگان در سراسر کشور راه اندازی خواهد 
شد.ســید مرتضی حسینی افزود: عالوه بر 
ارائه خدمات تلفنی مشاوره حقوقی رایگان 
به جامعــه هدف، از ظرفیت حقوقدانان و 
وکالی نیکوکار و خیر نیز برای پرونده های 
جــاری مددجویان بهــره خواهیم گرفت. 
حسینی همچنین از ارائه خدمات مشاوره 
حقوقی توسط حقوقدانان این معاونت در 
ســتاد مرکزی و اســتان ها به کارمندان و 
بازنشســتگان ســازمان بهزیستی کشور 

خبر داد.

مسئله مهاجرت خیلی در حوزه 
دانش آموزی پر رنگ نیست

رئیس سازمان استعدادهای درخشان آموزش 
و پرورش در مورد رصد دانش آموزان سمپادی 
و خروج آنها از کشــور به عنوان ســرمایه های 
انسانی و مهاجرت از سن مدرسه، گفت: مسئله 
مهاجرت خیلی در حوزه دانش آموزی مطرح 
نیســت و مخاطب این امر بیشــتر بنیاد ملی 
نخبگان اســت که آن ها نیز رصد خوبی انجام 
می دهند و آمارهایی دارند که هربار آن را اعالم 
می کنند.الهام یاوری افزود: مهاجرت عمدتا در 
دوره دانش آموزی اتفاق نمی افتد، ولی طبیعتا 
ما نگران این موضوع هستیم و آن را پیگیری 
می کنیم، اما آن را اندازه نمی گیریم.یاوری در 
ادامه در رابطه با موسسات خارجی و برگزاری 
آزمون ها برای جــذب دانش آموزان ایرانی و 
نگرانــی از تاثیر آن بر مهاجرت دانش آموزان 
اظهار کرد: من فکر می کنم این موضوع بیشتر 
رسانه ای است؛ بچه هایی که توانمندی علمی 
خوبی دارند، می توانند در مدارس ســمپاد یا 
مدارس خوب دیگری که در کشورمان وجود 
دارد، مشــغول به تحصیل شوند، ضمن اینکه 
ما دانشگاه های بسیار برجسته ای داریم و قطعا 
سطح تحصیلی و علمی دانشگاه های ما از آن 
کشــورهایی که در همسایگی ما هستند و در 
رسانه ها مطرح شده اند به مراتب باالتر است.

رئیس سازمان استعدادهای درخشان آموزش 
و پرورش همچنین  در مورد هدایت تحصیلی 
دانش آموزان ســمپادی برای قرار گرفتن در 
مسیر رشته های علوم پایه و فنی و ریاضی با 
توجه به کاهش متقاضیان این رشته توضیح 
داد: بله طیف وسیعی از فعالیت هایی را داریم 
که در متوســطه اول دانش آموزان را متوجه 
ارزش، زیبایی و چالش هایی کنیم که در علوم 
پایه و دیگر علوم مثل علوم انسانی وجود دارد 
تا دانش آموزان از این فضاها اســتفاده کنند 
و در انتخاب رشــته با چشــم باز و دقت کافی 
پیــش بروند. نکته خیلی مهم این اســت که 
متاســفانه انتخاب رشــته از عوامل متعددی 
پیروی می کنند که همه آن عوامل در دست 

ما نیست. 

روانشناسان در کنار 
گان  خانواده های زلزله زده هرمز

مستقر شدند
شنبه ۱۱ تیرماه دو زلزله بزرگ به قدرت ۶.۱ و 
۶.۳ ریشتر منطقه غرب هر هرمزگان را لرزاند 
و در این حادثه ۹۳ نفر مصدوم و پنج نفر فوت 
شــدند.مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی 
سازمان بهزیستی کشور درباره اقدامات روانی 
اجتماعی برای زلزله زدگان استان هرمزگان، 
گفــت: روز اول ۲ تیــم از بنــدر خمیر و بندر 
لنگــه به منطقه اعزام شــدند؛ در مجموع تا 
کنون هشت تیم از محالت، جمعیت همیاران 
ســالمت روان و تیم اســتانی به منطقه اعزام 
شــدند.بهزاد وحیدنیا با اشاره به استقرار تیم 
ارائــه خدمات حمایت های روانی و اجتماعی 
در بالیا و حوادث بهزیســتی موســوم به تیم 
»محــب« در کنار زلزلــه زدگان هرمزگانی، 
گفــت: تیم های محب اعزام شــده به همراه 
تیم ارزیاب، ارزیابی نیازهای اولیه و شناسایی 
مشــکالت را انجــام داده اند.وحیدنیا گفت: 
روانشناســان کنــار خانواده هایی که عزیزان 
خود را از دســت دادند و افراد متاثر از حادثه 
زلزله هرمزگان مستقر شده و کمک های اولیه 
روانشناختی را ارائه می کنند.وی تاکید کرد: 
اکنــون اولویــت با کمک های امداد و نجات و 
اســکان افراد است و فشــارهای روانی ناشی 
از شــرایط محیطی)گرمــا( نیز مزید بر علت 
است؛ جلسات آموزشی و آماده سازی تیم های 
تکمیلــی نیز امروز )دوشــنبه( در اســتان 
هرمزگان برگزار خواهد شــد.بر اســاس این 
گزارش، در اســتقرار تیم حمایت های روانی 
اجتماعی در بالیای طبیعی و انســان ساخت 
موســوم به تیم محب متشــکل از مددکاران 
و روانشناســان، خدمات مشاوره ارائه شده و 
پایگاه هایی برای ارائه خدمات ایجاد می شوند. 
خدمات تیم های محب سازمان بهزیستی در 
بالیای طبیعی و انســان ســاخت و در محل 
حادثــه ارائه شــده و ضمــن ارتباط گیری با 
مخاطبــان متاثــر از حادثه کمک های روانی 

و اجتماعی را هدایت می کنند.

مهلت انتخاب رشته داوطلبان 
ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد

آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون 
کارشناســی ارشد ســال ۱4۰۱ که براساس 
کارنامه صادره از ســوی ســازمان ســنجش 
آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده اند 
و عالقه مند به انتخاب رشــته/محل های دایر 
در دانشــگاه آزاد اسالمی هستند، می توانند 
با اســتفاده از کد دسترســی انتخاب رشــته 
مندرج در ذیل کارنامه ســازمان ســنجش 
تــا روز شــنبه ۱۸ تیر با مراجعه به ســامانه 
ثبت نام الکترونیکی مرکز ســنجش، پذیرش و 
 www.azmoon.org فارغ التحصیلی به آدرس

نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

خبر ویژه

چند روز پیش برخی از کاربران فضای مجازی نسبت به دو رنگ شدن مجسمه 
فردوســی تهران  در میدان فردوســی واکنش نشــان دادند و آن را ناشــی از 
شستشــوی غیراصولی دانســتند.محمد جواد زمان آبادی، مدیر روابط عمومی 
ســازمان زیباســازی شــهر تهران در واکنش به این انتقادات توضیح داده است: 
مرمت و بازسازی، بهسازی و شست وشوی المان های حجمی یکی از وظایف ذاتی 
سازمان زیباسازی است اما به واسطه حساسیت مسئله و دغدغه هایی که در این 
باره وجود دارد؛ هر کدام از موارد یعنی شست وشو یا مرمت سازه ها، تندیس ها 
و یا سردیس ها زیر نظر کارشناسان و متخصصان با دقت خاصی انجام می شود.  

وی با بیان اینکه اتفاقاً در ســال ۱4۰۱ ســازمان زیباســازی برنامه مفصلی برای 
مرمت یا شست وشوی سازه های حجمی و المان هایی مثل مجسمه های میادین 
دارد، افزود: مجسمه میدان فردوسی در محلی است که آنجا در معرض آلودگی، 
آفتاب و بارندگی قرار دارد و دائما نیازمند این است که به آن رسیدگی شود. اما 
ســازمان زیباســازی طی دو سال گذشته هنوز برنامه ریزی برای شست وشوی یا 
مرمت این سازه انجام نداده است.نرگس معدنی پور، رئیس کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی شــورای شــهر با تاکید بر شستشــوی غیر اصولی این بنا، گفت: اخیرا 
شستشوی غیر کارشناسی مجسمه فردوسی باعث دو رنگ شدن آن شده است.

چرا مجسمه فردوسی تهران  دو رنگ شد؟

اینفوگرافی 

مواد غذایی 
مفید برای حفظ 

 سالمت قلب 
کدام هستند؟

بیماری قلبی در سراسر 
جهان دلیل یک سوم مرگ  
و میرها است. رژیم غذایی 

نقش بسزایی در سالمت 
قلب دارد. اگر تابع رژیم 
غذایی مناسبی نباشید و 

مواد غذایی ناسالم مصرف 
كنید، احتمال ابتال به بیماری 

قلبی در شما افزایش پیدا 
می كند.

 منبع: خبرآنالین

 دیگر جایی 
برای دفع پسماند نداریم

معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان حفاظت میحط زیســت در نشســت 
مشترک اعضای مجمع نمایندگان گیالن با هدف بررسی راهکارهای حل مسایل 
زیســت محیطی این اســتان گفت: امروزه یکی از معضالت اصلی اســتان گیالن 
حجم زیاد پســماند اســت که برای ســاماندهی آن برنامه  چهار ساله ساماندهی 
پسماندهای شمال کشور تهیه و به استانداران استان های شمالی ابالغ شده است.
در این برنامه چهارساله منابع اعتباری و برنامه های زمان بندی و روش هایی که 
مقرر است انجام شود کامال مشخص است که امیدواریم با این برنامه مدون بتوان 
هم زباله هایی که از این پس تولید می شــود و هم زباله های دپو شــده ای که از 
ســال ها قبل تولید شــده و منابع آب و خاک را نابود می کنند، ســاماندهی شود.

علی سالجقه افزود: وزارت کشور مکلف است با همکاری شهرداری های مستقر 
در اســتان های شــمالی در اجرای این برنامه همکاری کند و  ما هم در ســازمان 
حفاظت محیط زیســت هم از جنبه نظارتی کامال پیگیر این مســاله هستیم.وی 
تاکید کرد: امیدواریم بحث کمپوســت هم مورد پیگیری قرار گیرد چون دیگر 
جایی برای لندفیل ) محلی که انواع زباله و پسماند به آنجا منتقل و دفن می شود 
( و دفع پسماند در کشور نداریم. سالجقه با اشاره به مشکالت زرجوب و گوهر رود 
به علت ورود فاضالب شهری و خانگی افزود: برنامه های جامعی در این خصوص 
مصوب شده و دستگاه های مسئول خصوصا وزرات جهاد کشاورزی و وزارت نیرو 
می بایســت در کنار کار قرار گیرند و تکالیفشــان هم در این راه کامال مشــخص 
است.وی به بحث تصفیه خانه شهری رشت اشاره کرد و گفت: این بحث هم در 
دســتور کار قرار گرفته و خوشــبختانه منابع اعتباری آن هم تامین شــده است. 
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت در ادامه با اشــاره به شرایط تاالب انزلی 
گفت: موارد مختلف چه در بخش مســایل آبخیزداری به علت کاهش رســوبات 
وارد شده به تاالب و چه در زمینه آنچه مربوط به آالینده ها، بررسی می شود.
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؛   عمارت گلشن بوشهر
 ضیافتی برای سنگ های قیمتی

عمارت گلشن یکی دیگر از دیدنی های دوره  قاجار 
و جاذبه های گردشگری بوشهر است که در خیابان 
ســاحلی، محله ی بهبهانی قرار دارد. این عمارت 
فقط ۱۰ متر از دریــا فاصلــه دارد. در اطراف آن 
ساختمان های بافت قدیم بوشهر قرار گرفته است.. 
امروزه قلعه گلشن برای مصارف اداری و فرهنگی 
به ویژه موزه سنگ مورد استفاده قرار می گیرد و 
حدود بیست نوع ســنگ قیمتی و تاریخی در آن 
موجود است.ویال گلشن یکی از پربازدیدترین مکان 
های استان بوشهر اســت که در جنوب ایران قرار 
دارد و یکی از برجسته ترین جاذبه های تاریخی و 
فرهنگی بوشهر به حساب می آید. این بنا ۱۷۰ سال 
قدمت دارد. صاحب این ویالی زیبا یکی از تجار و 
بازرگانان معروف بوشهری به نام میرزا غالمحسین 
گلشن بوده که در این ویال کار خود را انجام می داده 
و در آن سکونت نیز داشته است. این ویال بعدا توسط 
شخص دیگری خریداری شد و در سال ۸۶ توسط 
ســازمان میراث فرهنگی خریداری شد. میراث 
فرهنگی اقداماتی مانند مرمــت ویال را آغاز کرد و 
سعی کرد اصالت و شکل اولیه بنا را تغییر چندانی 
ندهد. مانند تعویض در و پنجره هایی که در طول 
سالیان گذشته چوب صندل پوسیده شده اند، اندود 
حیاط و اتاق ها، ترمیم نرده های راهرو طبقه باال 
و رنگ آمیزی نمای بیرونی که باعث زیباتر شدن 

ساختمان شده است.
معماری ساختمان

خانه های مجلل حاشیه بوشهر بیشتر متعلق به 
بزرگان شهر بود، چه به عنوان خانه و چه به عنوان 
محل کار. قلعه گلشن یکی از آنهاست. معماری 
این بنا به ســبک »بیت میالنی« است. این نوع 
ســبک معماری را می توان در خانه های بوشهر 
و شــهرهای مهم کرانه های شمالی خلیج فارس 
و همچنین شمال سوریه مشاهده کرد. در جلوی 
برخی از این خانه ها راهرویی با ستون وجود دارد 
که از یک طرف بــا درب اتاق و از طــرف دیگر با 
فضای جذاب حیاط ارتباط دارد. در این ســبک، 
سطح سقف خانه صاف است و دیوارهای مشبک 
کوتاهی در اطراف آنها وجود دارد. متراژ این ویال 
۱۲۳۰ متر است که ۱۰4۰ متر آن ساخته شده و 
در سه طبقه می باشد. در طبقه اول یک انبار آب 
)حوض(، حمام، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و 
اتاق خدمه وجود دارد. طبقات دوم و ســوم برای 
تجارت، ضیافت و پذیرایی استفاده می شود. قرار 
گرفتن ویال گلشن در ســاحل باعث وزش نسیم 
دریا و باد شمالی به داخل اتاق ها می شود. در چهار 
طرف ویال راه پله های مارپیچی وجود دارد که از 
طریق آنها به پشت بام دسترسی پیدا می شود. در 
طبقه سوم ۳ قســمت ضلع شمالی اتاقی ساخته 
نشده و آن گوشه خالی است. این به دلیل خنک 
شدن باد شمالی در ساختمان بود. در این ویال در و 
پنجره های زیادی وجود دارد که در آن زمان باعث 
ایجاد جریان هوا می شد و نقش تهویه هوا را ایفا 
می کرد. در مرکز ویال گلشن یک حیاط با استخر 
در وسط وجود دارد و اتاق های زیادی در اطراف 
وجود دارد. این اتاق ها با درهــای دوتایی به هم 
متصل شده اند و تمامی اتاق ها دارای پنجره های 
چوبی زیبایی هستند که معماری بنا را منحصر 
به فرد کرده است. معماری این اتاق ها بیشتر به 
شکل پنج در بوده و بین آن ها راهرویی قرار دارد. 
کل ویال از گچ گچ یکی از مهم ترین و اساسی ترین 
مصالح شهر بوشهر است و این سنگ های مرجانی 
)آهکی( هستند که رسوبات دریا را به وجود می 
آورند و آثاری از گیاهان، جانوران و … در بین آنها 
دیده می شود. الیه های. در فراوانی. سنگ های 
مرجانی به دلیل ساختار طبیعی خود در محیط 
های مرطوب عملکرد خوبی دارند. درها و پنجره 
ها از چوب ساج دریایی )سای( و سقف آن از چوب 

صندل )لوستر( ساخته شده است.
محل

این محوطه تاریخی در شمال بوشهر، پشت اداره 
بندر و در حاشــیه خیابان خلیج فارس )ده متری 
دریا( واقع شده است. این ویال در منطقه بهبهانی 
یکی از بافت های بســیار قدیمی و زیبای بوشهر 

واقع شده است.
جاذبه های نزدیک

قبل از بازدید از قلعه گلشن می توانید ابتدا از عمارت 
طاهری )موزه مردم شناســی( و مسجد کوفه که 
تفاوت اساسی با اکثر مساجد دارد و گنبد و مناره 
ای ندارد دیدن کنید. سپس از عمارت طیب )بنیاد 
ایران شناسی( دیدن کنید و سپس لذت بازدید از 
عمارت گلشن را که موزه ای سنگی است و معماری 

به سبک بیت میالنی دارد را از دست ندهید.

گردشگری

 »خانه لرزاده« پشت درهای بسته 
در انتظار چیست؟

در انتهای یکی از کوچه های بهار شــیراز در خیابان 
شریعتی تهران، خانه ای با معماری مدرن و معاصر به 
چشم می خورد؛ خانه ای که محلی ها از نام و نشانش 
چیزی نمی دانند و شاید تنها معماری نامتقارن آن 
به چشمشان آمده باشد. خانه استاد حسین لرزاده 
ـ معمار معاصرـ  که بعد از فراز و نشیب هایی، از سال 
۱۳۹۸ به عنوان موزه به حیات خود ادامه  داده است.  
این روزها اما »خانه لرزاده« که میان ساختمان های 
بلند محصور شــده، در بالتکلیفی به ســر می برد و 
معلوم نیســت چه سرنوشــتی در انتظارش است. از 
ابتدای ســال درهای این موزه را بدون اطالع رسانی 
به روی مردم بسته اند و شهرداری که مالک آن است، 
بی ســر و صدا به باســازی آن پرداخته و تا کنون نیز 
پاسخگوی وضعیت خانه لرزاده نبوده است. در طول 
مدتی هم که درهای این خانه بسته شده، نگرانی ها 
و واکنش ها نســبت به وضعیت نامعلوم آن بیشــتر 
شــده اســت، با این وجود شهرداری بدون توجه به 
ایــن واکنش ها همچنان به کار خود ادامه می دهد. 
بررسی و پرس وجوهای میدانی خبرنگار ایسنا حاکی 
از این است که درهای خانه لرزاده دیگر قرار نیست 
به عنوان موزه به روی مردم باز باشد و شاید دفتری 

برای استقرار نیروهای اداره شهرسازی شود.
محلی هــا می گوینــد درهای خانــه از روزهای 
ابتدایی سال ۱4۰۱ بسته شده و هیچ کس اجازه 
بازدید از »خانه موزه لرزاده« را ندارد. جلوی دِر 
اصلی آن خاک و آجر ریخته اند و کارگران حدود 
دو هفته ای اســت از ســوی شهرسازی مسؤول 
شــده اند که نمای بیرونی آن را باســازی کنند. 
کارگران نیز از ماجرای »خانه لرزاده« و سرنوشت 
آن خبری ندارند و می گویند که فقط مســؤول 
باســازی این خانه هستند و حتی نمی دانند که 
با پایان باســازی قرار است درهای موزه باز شود 
یــا خیــر؟ این خانه ســه طبقه با نمای آجری را 
»حسین لرزاده«، یکی از استادان بزرگ معماری 
در دوران معاصر با سبک و سیاق خود و تلفیقی 
از معماری مدرن و ســنتی، برای ســکونت خود 
و خانــواده اش در دهــه ۳۰ طراحــی کرد که تا 
واپســین لحظات زندگی اش در آن جا سکونت 
داشت. این معمار طراح و مجری آرامگاه حکیم 
ابوالقاســم فردوسی، ســردر بانک شاهی )بانک 
تجارت کنونی( و مسجد اعظم قم بوده و حتی در 
مرمت و تغییر بخش هایی از حرم امام حسین)ع( 

در شهر کربال فعالیت داشته است.

انتشار یک کتاب شعر درباره خواستگاری

»ضمیر متصل« به بازار آمد
مجموعه شــعر »ضمیر متصل« با ســروده هایی 
عمومــاً دربــاره خواســتگاری از وحیده احمدی 
توســط نشر نزدیک تر منتشر شد. وحیده احمدی 
کــه پیــش از این کتاب های »آغــاز راه تو بودم« 
و »شــاید بجا آوردی« از او منتشــر شــده بود با 
مجموعه شعر تازه ای با عنوان »ضمیر متصل« به 
کتابفروشی ها بازگشت.ضمیر متصل که ۵۳ شعر 
در خود جای داده اســت، حاوی غزلیاتی از شــاعر 
اســت که بیش تر صحنه و مجلس خواســتگاری 
از دختــران را تصویــر می کند و با زبانی ســاده و 
شــیرین، به توصیف دلشــورهای دخترانه و زنانه 
در روزهای منتهی به ازدواج می پردازد.زاویه دید 
بعضی از اشــعار این کتاب، دختری اســت که به 
خواســتگاری اش می آینــد و راوی برخی دیگر از 
شــعرها، مادر دختر و خانواده او هســتند. در این 
ســروده ها، ساده زیستی، پاکی، نداشتن انتظارات 
بیهــوده، غیرت و معرفــت در ازدواج مورد تأکید 
قرار گرفته و سعی شده تا به تسهیل ازدواج برای 
نســل جوان اعتنا کند.نشر نزدیک تر این کتاب را 
در ۵۸ نســخه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲4 

هزار تومان منتشر کرده است.
نخستین شعر از این مجموعه را بخوانید:

کنار خود بنشان و عزیِز جانش کن
اگر که مهر ندارد تو مهربانش کن

نگه ندار َدِم در جوان مردم را
به حرمت گِل آورده، میهمانش کن
از این به بعد زمان هنرنمایی توست

خداپرست و شریف و نمازخوانش کن
به ماهواره اگر صبح می کند شب را
تو ماهپاره شو و فارغ از جهانش کن

مگر پیامبرم؟ ناجی ام مگر مادر؟!
که چوب داده و می گویی امتحانش کن!

وحیــده احمدی متولد ۵ مهــر ۱۳۶۵ در تهران 
اســت و مقطع کارشناســی را در دانشگاه تهران و 
مقطع کارشناســی ارشد زبان و ادبیات فارسی را 
در دانشــگاه شهید بهشتی گذرانده است. وی هم 
اکنون معلم ادبیات اســت. از ویژگی شعر وحیده 
احمدی پرداختن  به مضامین متفاوت و زنانه است.

پیمان  علیشاهی
کاریکاتوریست با 

انتشار کاریکاتوری 
با عنوان " رویای 

ناهمگون"  در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت : 

درحالی که کلی 
فرصت دارن برای 

"یکی شدن" با یکی 
هم سطح خودشون و 

مناسب خودشون؛ اما 
غرق میشن تو رویایی 
که شاید هیچوقت به 
 واقعیت تبدیل نشه!

یک مطالعه جدید نشــان می دهد بازماندگان ســرطان که از بیماری جان 
سالم به در برده اند، در آینده بیشتر در معرض مشکالت قلبی هستند.

 محققان دریافتند که در مقایســه با ســایر افراد، بازماندگان ســرطان 4۲ 
درصد بیشتر در معرض خطر بیماری قلبی قرار دارند که به احتمال زیاد به 
دلیل آسیب ناشی از درمان سرطان است.دکتر »روبرتا فلوریدو«، سرپرست 
تیم تحقیق از دانشــکده پزشــکی جانز هاپکینز در مریلند، گفت: »برخی 
شیمی درمانی ها می توانند به قلب آسیب برسانند و پرتودرمانی در منطقه 
قفســه ســینه نیز می تواند بر قلب تأثیر بگذارد. بنابراین ممکن اســت این 
روش هــای درمانــی در درازمدت خطر ابتالء به بیماری های قلبی عروقی را 
افزایش دهند.«محققان مشاهده کردند خطر نارسایی قلبی بعد از سرطان 

بــاال بود: ۵۲ درصد. خطر ســکته نیــز ۲۲ درصد افزایش یافت. با این حال، 
خطر باالتری برای حمله قلبی یا بیماری عروق کرونر وجود نداشت.برای این 
مطالعه، محققان داده هایی را در مورد بیش از ۱۲4۰۰ مرد و زن جمع آوری 
کردند که بخشــی از مطالعه بررســی خطر بیماری های قلبی عروقی از سال 
۱۹۸۷ تا ۲۰۲۰ بودند. از بین شــرکت کنندگان، بیش از ۳۲۰۰ نفر در این 
مدت به ســرطان مبتال شــدند.این مطالعه نشان داد افرادی که در باالترین 
خطر ابتالء به بیماری قلبی قرار داشتند، بازماندگان سرطان سینه، ریه و روده 
بزرگ بودند. سرطان های خون و لنفاوی نیز خطر بیماری قلبی را افزایش 
می دهند.از ســوی دیگر، در مورد ســرطان پروستات چنین نبود. فلوریدو 
گفت: »این سرطان به ندرت با درمان های تهاجمی که می تواند بر قلب تأثیر 

بگذارد، درمان می شــود.«وی افزود: »مشــکالت قلبی ممکن است در طول 
درمان ســرطان یا ماه ها یا ســال ها پس از آن ایجاد شود.«فلوریدو می گوید: 
»این واقعیت که شما در طول شیمی درمانی به نارسایی قلبی مبتال نشدید 
به این معنی نیست که ۱۰ تا ۱۵ سال بعد هم نخواهید شد. شما همیشه در 
معرض خطر بیشتری برای ابتالء به نارسایی قلبی نسبت به بیمارانی هستید 
که این درمان ها را دریافت نکرده اند.«وی افزود: »در عین حال، بازماندگان 
ســرطان باید اقدامات مناســبی برای کاهش خطر بیماری قلبی خود انجام 
دهند.«این یافته ها نشــان می دهد که بازماندگان بزرگسال سرطان ممکن 
است به تشخیص و نظارت بیشتر برای بیماری های قلبی عروقی و نارسایی 

قلبی و استراتژی های پیشگیری از نارسایی قلبی نیاز داشته باشند.

دریچه علم

كارتون 

كتابکده
»زاالوا«؛

 وقتی جهل سینه عقل را نشانه رفت
  سارا بقایی / گروه فرهنگ و هنر

 فیلم سینمایی »زاالوا«تمثیلی ست از مقابله 
جهل با عقل؛ مواجهه ای که در آن جهل سینه 

عقل را نشانه می گیرد.
همــان روزی که فیلم ســینمایی زاالوا را در 
برج میالد و در خالل سی و نهمین جشنواره 
فیلم فجر دیدم فارغ از ایــن که چه جایزه ای 
خواهد گرفت )ابــدا دور از ذهن نبود که نظر 
هر منتقدی را جلب کند( از تماشایش بسیار 

لذت بردم.
تصور کنید بعد از ســالها قبضه گیشه با فیلم 
هایی که کمدی هستند و صرفا ساخته شده اند 
تا بفروشند و از سوی دیگر مشاهده فیلم هایی با 
موضوع به ظاهر اجتماعی که تماما نسخه هایی 
ضعیف و قوی و تکرار بی پایــان ابدویک روز 
هستند با فیلمی مواجه شوید که نه در تهران 
که در یک نقطه بسیار دور از تهران )روستایی 
در کردستان( و در زمانی با فاصله زیاد از زمان 
امروز )داستانی از دل دهه ۵۰ ایران( ساخته 
شده است؛ بر این ها بیفزایید مضمونی را که نه 
قصه ازدواج است و نه خیانت، نه اعتیاد است 
و نه هیچ یک از مشکالت نخ نمای شهری که 
به وفور در تمامی فیلم های سال های اخیر به 

کرات به آن پرداخته شده است.
زاوال قصه موجود ناشناخته ای است که ناگهان 
سروکله اش در یک روستا پیدا شده و به دلیل 
تســخیر موجودات زنده و رســوخ در جسم 
آنان باید هرچه سریع تر توسط متخصصش 

)جنگیر( دستگیر شود.
زاالوا در عین حال که فیلمی انتقادی و بسیار 
جدی است به سمت ژانری می رود که بسیار 
ناچیز در سینمای ایران مورد توجه قرار گرفته 
است و آن ژانر وحشت اســت. فیلم با مذمت 
عقاید خرافی یک روســتای کوچک و تقابل 
آنان با رئیس کالنتری شــروع می کند اما در 
حقیقت دســت بر یک ناهنجاری اجتماعی 

گذاشــته و فرهنگ خرافه را با تمام کلیت آن 
هدف می گیرد.

گرچه زاالوا شــباهت هایی با فیلم پوســت 
)برادران ارک ۱۳۹۷( داشــت که سال قبلش 
و در جشنواره سی و هشتم به نمایش درآمد 
اما پوست بیشــتر به دنبال فضایی متفاوت و 
آمیخته با خرافه و ترس های ریشه دار در میان 
مردم عادی بود تا اینکه بــه دنبال بازآفرینی 

هراس با کمک قواعد و قراردادهای ژانر باشد.
زاالوا از خرافه می گوید؛ خرافاتی که از گذشته 
تا به امروز در جامعه جریان داشــته و دارند و 
گاه هزینه بسیار سنگینی بر زندگی مردم یک 
جامعه دارند؛ هزینه ای که گاهی گذشته ای را 
خراب می کند و مانند مســعود )با بازی نوید 
پورفرج( به دلیل یک معلولیت ظاهری باعث 
طرد وی از جامعه می شود و گاه حال و آینده را 
از یک انسان می  گیرد؛ همانند دختری که در 
ابتدای فیلم از بلندی پرت می شود و می میرد 

و یا مانند پزشک روستا، ملیحه )با بازی هدی 
زین العابدین( که به ضرب گلوله اهالی روستا 

کشته می شود.
گلوله ای که مردم خرافاتی به سمت پزشک 
روستا شلیک می کنند را می توان نماد غلبه 
ویرانگر و مخرب جهل بر دانش دانست؛ جامعه 
ای که آن قدر ســر در نادانی خود فروبرده که 
حتی حاضر است برای تایید تصورات غلط خود 
نماد عقل را حذف کند و همچنان در سیاهی 

باقی بماند.
قصه عشق ملیحه و مســعود که از نیمه فیلم 
مطرح می شود چنان نرم و لطیف و زیرپوست 
فیلم است که بخشی از تلخی و ترس فیلم را 
می زداید و مخاطب را بــا این دو جوان همراه 

می سازد.
بازی های قدرتمند بازیگران را می توان یکی 
دیگر از نــکات مثبت و قوت زاالوا دانســت، 
نویدپورفرج در نقش رئیس کالنتری که نمادی 

از عقل و منطق اســت در رویایــی با جن گیر 
روستا )پوریا رحیمی سام( تقابلی باورپذیر و 
منطقی را ارائه می دهد. چهره خشک و اندام 
ورزیده پورفرج با زبان بدنی کــه به خوبی با 
صحبت هایش همخوانی دارد این شخصیت 
را بیش از پیش در نقش خود جاانداخته است. 
هدی زین العابدین یکی از زنان سینمای ایران 
است که به خوبی توانایی اجرای هر نقشی را 
دارد و شاید این نقطه مثبتش کمتر دیده شده 
است؛ زین العابدین در نقش پزشک روستا زنی 
مستقل و آگاه اســت که از ضعف ها و نقصان 
های مردم به خوبی آگاهی و تالش دارد تا به 
آنان کمک کند. کمکی که در نهایت به قیمت 

از دست دادن جانش تمام می شود.
پوریا رحیمی سام هم همچون دوبازیگر اصلی 
دیگر بســیار قوی و قابل توجه در نقش خود 
ظاهر شده و یک بازی قابل قبول را از خود ارائه 
داده است. قسمتی که رحیمی سام در مقابله 

با جن بیرون زده از شیشه با او درگیر یک نبرد 
نابرابر می شود را می توان از بهترین بازی های 
یک بازیگر با موجود خیالی تصور کرد و قطعا 
این توانایی به سابقه طوالنی رحیمی سام در 

تئاتر نامرتبط نیست.
در نهایت اگرچه ارسالن امیری تجربه سالها 
کار در حوزه سینما و فیلمنامه نویسی، تهیه 
کنندگی و تدوین را در کارنامه هنری داشته 
است اما در زاالوا به عنوان کارگردان اولین اثر 
بلند داستانی اش، بسیار موفق ظاهر می شود. 
البته سابقه طوالنی و ممتد امیری در تولید و 
ساخت فیلم های مستند قطعا در موفقیت و 

زبان نکوهشگر این فیلم بی تاثیر نیست.
نگاهی به جوایز برجســته داخلی و خارجی 
که این فیلم از آن خود ســاخته است )جایزه 
بزرگ بهترین فیلم از ســی و ششمین دوره 
هفته بین المللی منتقــدان فیلم ونیز، جایزه 
بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران از فدراسیون 
بین المللی منتقدان فیلم و از سی و نهمین دوره 
جشنواره فیلم فجر، دو سیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانی فیلم اول و بهترین فیلم نامه( نشان 
می دهد که موفقیت زاالوا نه تصادف و شانس 
که از اســتحقاق این فیلم سرچشمه گرفته 
اســت.  گرچه زاالوا را نمی توان با نمونه های 
برجسته ژانر وحشت دنیا مقایسه کرد و احتماال 
کاستی های بسیاری در مقایســه با این آثار 
بزرگ دنیا دارد اما تالش این فیلم برای بومی 
سازی ژانر وحشت، توجه به بضاعت سینمای 
ایران و همچنین قیاس این اثر با دیگر تولیدات 
سینمای ایران در دهه اخیر قابل ستایش است.
 زاالوا فیلمی به کارگردانی ارســالن امیری و 
تهیه کنندگی روح اهلل برادری و سمیرا برادری 
و نویسندگی ارســالن امیری، آیدا پناهنده 
و تهمینه بهرام محصول ســال ۱۳۹۹ است. 
پخش بین المللی این فیلم توســط کمپانی 

دانمارکی LevelK انجام می شود. 

پرده نقره ای 

میراث فرهنگی

تر مشکالت قلبی روبرو هستند بازماندگان سرطان با ریسک باال


