
وزیر راه و شهرسازی :

۴ میلیون مسکن را تا  پایان 
دولت سیزدهم به  مردم 

تحویل  می دهیم
     رســتم قاســمی وزیر راه و شهرســازی 
کیــد بــر این کــه ۴ میلیــون مســکن را تا  بــا تا
پایــان دولــت ســیزدهم بــه مــردم تحویــل 
می دهیم، گفت: هفته آینده برای ساخت 
۳۰۰ هزارواحد روســتایی با بنیاد مســکن 

  || صفحه  صفحه 33  به توافق می رسیم...

رییسی  در بازدید از هپکو :

تی که مشابه  محصوال
داخلی دارند نباید از 

ج وارد شود خار
     رئیس جمهور گفت: دولت در خدمت 
هر کسی است که در کشور دغدغه تولید 

داشته باشد...
  || صفحه  صفحه 22  

کره به نقطه مطلوب رساند نشست اخیر نشان داد مشکالت منطقه را می توان با مذا

تهران و احیای دیپلماسی در منطقه 
   یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: مسائل منطقه ای باید در منطقه حل شود زیرا 
ایــن توانمنــدی، بلــوغ و اقتــدار در منطقــه وجــود دارد کــه کشــورهای منطقه مشــکالت را با 
کره به نقطه مطلوب برســانند و نیازمند دخالت کشــورهای فرامنطقه ای به  گفت وگو و مذا
ویژه آمریکایی ها نیستند. سیدرضا صدرالحسینی  با اشاره به تأثیر حضور رؤسای جمهور 

سه کشور جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و روسیه در نشست تهران بر تحوالت منطقه ای 
و بین المللی اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم رویکرد فعال دستگاه دیپلماسی کشور 
نســبت به کشــورهای همســایه و توجه به مســائل اقتصادی و حل بحران های منطقه ای از 

  || صفحه  صفحه 22  نگاه امنیتی آغاز شد...

گار « از  آشفتگی در  تصمیم گیری ها  که  جدیدترین  چالش  بازار  سهام  است تحلیل » روز

رکود عمیق در  بازار سرمایه رکود عمیق در  بازار سرمایه 
صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

رفتن در  مسیر  اشتباه را 
نباید دوباره  تکرار  کرد 

3

چه کسی بر تخت کرملین 
تکیه می زند ؟

2

چرا گاز برای روسیه 
 قدرت ساز شد

ولی برای ایران نه؟
4

کسن ها را برای دز چهارم نزنید این وا

خداحافظی با 
کسن های خارجی وا

7

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان
گهی : 1354134 شناسه آ

شــرکت بــرق منطقــه ای آذربایجــان در نظــر دارد مناقصــه حمــل دو دســتگاه ترنــس قــدرت تــل پســت ســردرود و 
انتقــال آن در جهــت افزایــش ظرفیــت ترانســهای ماکــو - چالــداران ســرو از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

دولــت بــه شــماره فراهــوان 2001004119000020 بــه آدرس الکترونیکــی  www.setadiran.ir برگــزار نمایــد. 
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: 2/016/545/049 ریــال بــه حــروف )دو میلیــارد و شــانزده میلیــون و پانصد 
و چهــل و پنــج هــزار و چهــل  و نــه ریــال( بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا واریــز نقــدی بــه حســاب ســیبا بــه شــماره 
IR110100004001106407144480 نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــه نــام شــرکت بــرق منطقــه ای 

آذربایجان 
وش اسناد: 200/000 ریال )دویست هزار ریال(  بهای فر

جدول زمانی انجام مناقصه 
ع فروش اسناد  خ 1۴01/5/7 شرو از ساعت 8 مور

خ 1۴01/5/5 مهلت دریافت اسناد  تا ساعت 19 مور
خ 1۴01/5/23 مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد  تا ساعت 9 مور

کات  گشایی پا خ 1۴01/5/23باز ساعت 10 مور

جهت اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 
جهــت اخــذ اطاعــات بیشــتر بــه ســایتهای زیــر مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن 31072335-041 تمــاس حاصــل 

فرماینــد. 
 www.tavanir.org.ir ، www.Iets.mporg.ir ، www.azree.co.ir ، www.setadiran.ir

 نوبت اول

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

قطار افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی  در ایستگاه پایانی

   حســن صادقــی ، رئیــس اتحادیــه 
پیشکسوتان جامعه کارگری 

پس از گذشــت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، 
قطار افزایش ســایر ســطوح حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی با همه 
وقایــع تلخ و شــیرین خود در حال 
نزدیک شــدن به ایســتگاه پایانی است. شاید یکی از خاطرات 
ناگوار و آزاردهنده این ایّام که بتوان به آن اشاره کرد، وضعیت 
بد معیشتی و اقتصادی جامعه کارگری بازنشسته است. شاخص 
ها، اعداد و نمودارها به خوبی بیانگر شرایط بد اقتصادی کشور 
در ایــن مــدت کوتاه بوده اند. برخی از اقتصاددانان تنها دلیل 
بروز چنین وضعیت بد اقتصادی در کشور را اعمال تحریم های 
ناجوانمردانه از سوی دولت آمریکا، می دانند.  در این مدت که 
بازنشستگان غیرحداقل بگیر به فراموشی سپرده شده بودند، 
به دلیل وضعیت بد معیشــتی و اقتصادی شــرایط برای آن ها 
روز به روز سخت می شد و فشارهای اقتصادی را بیشتر از هر 
قشــر دیگر با تمام وجود حس می کردند. این امر ســبب شد تا 
آستانه تحمل این قشر از جامعه که طالیه داران انقالب اسالمی 
هستند، به مرز هشدار برسد و موجبات اعتراضات آنان را در قالب 
تجمعات صنفی و خودجوش فراهم آورد. بازنشستگان که نیمی 
از عمر شریف خود را بدون هیچ توقعی در راه تولید و خدمت 
به کشــور ســپری کرده بودند، به دور از انصاف بود که در کف 
خیابان ها به دنبال حق و حقوق طبیعی خود باشند.  برگزاری 
چنین تجمعات صنفی از ســوی بازنشســتگان که به صورت 
جزیره ای و پراکنده، علی رغم میل باطنی آن ها برگزار گردید 
منتج به مذاکره و چانه زنی نمایندگان بازنشستگان شد. این 
تجمعات صنفی دستاورد مهمی به همراه داشت و آن هم ابطال 
مصوبه دولت پیرامون افزایش ده درصدی حقوق سایر سطوح 
بازنشستگان تأمین اجتماعی و حق مسکن کارگران و همچنین 
جلوگیری از ایجاد بدعت دولت ها در تغییر قوانین و مصوبات 
هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و شورایعالی کار بود... 

 ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر

 نوبت دوم

بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری بنــدر بوشــهر در نظــر دارد پــروژه اجــرای پیــاده رو و شــبکه دفــع آبهــای ســطحی گــذر جنــوب بیمارســتان خلیــج فــارس تــا بیمارســتان غربالگریشــرح 
ذیــل را  بــه پیمانــکاران واجــد صاحیــت و دارای شــرایط مربوطــه از ســازمان هــای ذیربــط را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(  واگــذار نمایــد، لــذا از کلیــه 
پیمانــکاران واجــد صاحیــت  کــه دارای گواهینامــه صاحیــت در رشــته مربوطــه و یــا مجــوزات و شــرایط اعــام شــده هســتند دعــوت مــی گــردد مطابــق جــدول زمانبنــدی ذیــل 
بــه ســامانه مذکــور بــه آدرس www.setadiran.ir  مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد و مــدارک  اقــدام نمائیــد.الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی 

،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

ف
برآورد اولیه از فهرست موضوعرد ی

مدت شماره فراخوانبهای پایه 1۴01  ) ریال (
قرارداد

آخرین مهلت  
خرید اسناد

آخرین مهلت  
کات تحویل پا

تاریخ 
گشایی  باز

کتها پا

حداقل رتبه 
مورد نیاز

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه ) ریال (

1

اجرای پیاده رو و 
شبکه دفع آبهای 

سطحی گذر 
جنوب بیمارستان 

خلیج فارس 
تا بیمارستان 

غربالگری

1/000/000/000رتبه 5 ابنیه31۴01/05/011۴01/05/111۴01/05/12ماه19/991/335/3972001005701000025

توضیحات: 
ر بــه شــرح جــدول فــوق  در ســامانه الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بارگــذاری گــردد . ضمنــًا اصــل  1- محــل وآخریــن مهلــت تحویــل اســناد: کلیــه پــاکات مــی بایســت در مهلــت مقــر

ر بــه اداره امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــزی تحویــل و رســید دریافــت نماییــد  .  پاکــت الــف ) تضمیــن شــرکت در مناقصــه  ( در مهلــت مقــر
2- پاکتهای  مناقصه در ساعت 9/نه   صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.

3- تضمیــن شــرکت در  مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا ضمانــت نامــه صــادر شــده از مؤسســات غیــر بانکــی تحــت نظــارت بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســامی یــا اوراق مشــارکت یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب  ســپرده شــماره 1000181356907 پســت بانــک ارائــه گــردد. 

4- ضمنًا متن آگهی در شبکه اطاع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس:www.Bushehr.ir درج گردیده است. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
5- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.

6- مدت اعتبار پیشنهادها سه/سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.
7- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

ــزی  ــاختمان مرک ــارم س ــه چه ــع در طبق ــات واق ــالن جلس ــا س ــنهاد ه ــایش پیش ــل گش ــتاد( و مح ــت ) س ــک دول ــدارکات الکترونی ــامانه ت ــناد س ــل اس ــت و تحوی ــل دریاف 8- مح
شــهرداری بنــدر بوشــهر مــی باشــد . 

9- اطاعــات دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت الــف: آدرس : بوشــهر - میــدان شــهرداری - شــهرداری مرکــزی 
- طبقــه دوم - اداره امــور پیمــان تلفــن: 07733340571

10- اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 1401 1 مــرداد  2156  شـــنبه     23 ذی الحجه 1443    23 جوالی 2022    8 صفحه تک شــماره: 30000 ریالشمــــــــــاره پیاپــی: 



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2

وزارت خارجه عراق در باره انکار ترکیه در حمله به یک منطقه گردشگری بیانیه داد؛

یک شوخی تلخ 
وزارت خارجــه عــراق بار دیگر ترکیه را مســئول حمله اخیر به یک منطقه 
گردشــگری در اســتان دهوک و کشــته و مجروح شدن شماری غیرنظامی 

طی این حمله خواند.
احمد الصحاف، ســخنگوی وزارت خارجه عراق در ســخنانی به بیانیه وزارت 
خارجه ترکیه درباره حمله به یک منطقه گردشگری در استان دهوک واکنش 

نشان داد.
وی در این باره گفت: بررسی های دولت عراق تأیید می کند که آنکارا پشت 
این حمله قرار دارد. این اولین حمله نیست و این حمالت در چارچوب یک 

سلسله حمالت مداوم انجام می شوند.
وی تاکید کرد: انکار و بی مسئولیتی ترکیه در برعهده گرفتن این حمله»یک 

شوخی تلخ« است که دیپلماسی عراق آن را نمی پذیرد.
الصحاف درباره روند تحقیقات در این باره افزود: کمیته تحقیق به ریاست فواد 

حسین، وزیر امور خارجه و به دستور مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
فعالیتش را آغاز کرده اســت و این یک تالش ملی اســت. اگر طرف ترکیه ای 
خواهان تشکیل کمیته تحقیقاتی مشترک است، ما درصدد آن هستیم و همه 
شواهد و نشانه ها تایید می کنند که طرف ترکیه ای مسئول این حمله است.

وی تصریح کرد: وزارت خارجه عراق در حال حاضر حداکثر اقدامات دیپلماتیک 
ممکــن در ایــن زمینــه را اتخاذ می کند و امروز بــا نمایندگی دائم عراق در 
نیویورک صحبت شــد و می توان از شــورای امنیت درخواست کرد تا جلسه 
فوق العاده ای برای بررسی این موضوع و صدور قطعنامه در راستای تضمین 

امنیت و حاکمیت عراق برگزار کند.
الصحــاف در ادامــه در واکنش به توجیهات ترکیه برای حمله به خاک عراق 
خاطرنشــان کــرد: اینکه ترکیه می گوید توافقی وجــود دارد که اجازه ورود 
نیرو های آن به عراق را می دهد نادرســت اســت، چراکه تنها در این زمینه 

صورتجلســه ای از یک جلســه میان آنکارا با رژیم ســابق عراق وجود دارد و 
طبق همین صورتجلسه آنکارا ملزم به درخواست مجوز از دولت عراق است و 
همچنین این تهاجم نباید بیش از ۵ کیلومتر باشد و آنکارا به همین صورتجلسه 
نیز پایبند نبوده است. این مقام عراقی ادامه داد: بغداد کاردار خود در آنکارا را 
فراخوانده و نامه اعتراضی شدیداللحنی را به سفیر ترکیه درباره موضع عراق 

و اقدامات آن در این زمینه تحویل دادیم.
چهارشــنبه روســتای "برخ" در ناحیه "درکار" از توابع شهرستان "زاخو" در 
استان دهوک اقلیم کردستان عراق آماج حمالت توپخانه ای شدید قرار گرفت 
که به کشته شدن هشت شهروند و زخمی شدن ۲۳ شهروند دیگر که همه 
آن ها از گردشگران بودند، انجامید. ترکیه مسئولیت این حمله را نپذیرفته و 
مدعی شــده اســت که این حمالت توسط حزب کارگران کردستان )پ. ک. 

ک( انجام شده است؛ اقدامی که خشم عراقی ها را به همراه داشته است.

یادداشت

 سفر رئیس جمهور 
به استان مرکزی/ایرنا

شادمانی هواداران از انتخاب 
رییس جمهوری جدید 
سریالنکا در شهر کلمبو. رییس 
جمهوری سابق در پی گسترش 
اعتراضات مردمی مجبور به 
فرار از کشور شد./ رویترز

گزارش تصویری

کره به نقطه مطلوب رساند نشست اخیر نشان داد مشکالت منطقه را می توان با مذا

تهران و احیای دیپلماسی در منطقه 
یک کارشــناس مســائل بین الملل گفت: 
مسائل منطقه ای باید در منطقه حل شود 
زیرا این توانمندی، بلوغ و اقتدار در منطقه 
وجود دارد که کشورهای منطقه مشکالت 
را بــا گفت وگــو و مذاکره به نقطه مطلوب 
برســانند و نیازمنــد دخالت کشــورهای 
فرامنطقه ای به ویژه آمریکایی ها نیستند.

ســیدرضا صدرالحسینی  با اشاره به تأثیر 
حضور رؤسای جمهور سه کشور جمهوری 
اســالمی ایران، ترکیه و روسیه در نشست 
تهــران بر تحوالت منطقه ای و بین المللی 
اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم رویکرد 
فعال دســتگاه دیپلماسی کشور نسبت به 
کشــورهای همســایه و توجه به مســائل 
اقتصادی و حــل بحران های منطقه ای از 

نگاه امنیتی آغاز شد.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم سفرهای 
قابل توجهی در ســطح رئیس جمهور و نیز 
در سطح وزیر امور خارجه به منطقه انجام 
شــد تا نوبت به نشستی رسید که در ادامه 
نشســت های آستانه اســت. این نشست 
از ابتکاراتــی بوده که دســتگاه جمهوری 

اسالمی ایران مبدع آن است.
این کارشناس مســائل بین الملل تصریح 
کرد: در مقابل نشســت های ژنو و اقداماتی 
که ســازمان ملل انجام داد و حرکت های 
سیاســی کــه آمریکایی ها انجــام دادند، 
نشســت دوستان سوریه مطرح شد و پس 
از آن جمهوری اســالمی ایران ابتکار عمل 
نشســت آستانه در حوزه مسئله سوریه از 
سال ۹۵ را به دست گرفت و این نشست ها 
در قزاقســتان، ســوچی، آنکارا و اکنون در 

تهران برگزار شد.
وی اضافه کرد: محور نشست آستانه حال و 
آینده مسائل مربوط به سوریه بود اما آنچه 
در حال حاضر مهم است آن است که بدانیم 
این نشست می تواند این پیام مهم را منتقل 
کند که مســائل منطقه ای باید در منطقه 
حل شود زیرا این توانمندی، بلوغ و اقتدار 
در منطقه وجود دارد که کشورهای منطقه 
مشــکالت منطقه را با تشــریح مساعی و 
گفت وگو و مذاکره به نقطه مطلوب برسانند 

و نیازمند دخالت کشورهای فرامنطقه ای 
به ویژه آمریکایی ها نیستند.

صدرالحســینی ادامه داد: آمریکایی ها در 
تمام دوران نشســت های آســتانه چه در 
حوزه کارشناسی و چه در نشست رؤسای 
جمهــور تالش کردند به گونه ای القا کنند 
که حضور آنها در منطقه ضروری اســت، 
اما تداوم نشست های آستانه نشان داد که 
این چنین نیســت. این موضوع مهم است 
که نشســت آستانه در شرایطی برگزار شد 
که آمریکایی ها تالش داشــتند در مسائل 

منطقه ای دخالت کنند.
وی خاطرنشــان کرد: حضور جو بایدن در 
منطقه نشــان دهنده این است که منطقه 
غرب آســیا برای آمریکا مهم اســت و در 
این راســتا در باالترین ســطح الزم است 
موضوعات ایــن منطقه را حل وفصل کند 
که به بن بستی از جانب آمریکایی ها رسید. 
کشورهای منطقه از جمله سه کشور ضامن 
)جمهوری اسالمی ایران، سوریه و ترکیه( 
خود می توانند مسائل منطقه را حل کنند.
نیروهای آمریکایی باید از شرق سوریه 

ج شوند خار
این کارشــناس مســائل بین الملل یادآور 

شد: آنچه در خصوص مسائل ترکیه مطرح 
می شــود این است که نیروهای آمریکایی 
باید از شــرق سوریه خارج شوند و دخالت 
نیروهای آمریکایی در کشــورهای منطقه 
غیر از ناامنی، آشوب و درگیری های داخلی 

هیچ چیز دیگری به دنبال ندارد.
وی اظهــار کرد: این مســئله مورد توجه 
قــرار بگیرد کــه به چه دلیــل باید رژیم 
صهیونیســتی بــا حمایــت آمریکایی ها 
زیرســاخت های ســوریه را به عنوان یک 
کشور مستقل و حامی فلسطین دائماً مورد 
حمله هوایی قرار دهد و مجامع بین المللی 

در این خصوص سکوت کنند.
صدرالحســینی ادامه داد: غیر از اینکه در 
این خصوص خود ملت ســوریه از حمالت 
هوایی توســط رژیم صهیونیستی متضرر 
می شوند، مردم فلسطین هم ضررهای قابل 

توجهی را می بینند.
وی گفت: نکته دیگر این اســت که سوریه 
بایــد بــرای دیگر کشــورهای منطقه هم 
احســاس امنیــت بــه وجود بیــاورد و تا 
زمانی که آمریکایی ها در منطقه و شــرق 
ســوریه هســتند آنجا محلی برای تجمع 
تروریســت ها است و قطعاً احساس امنیت 

به وجود نخواهد آمد و کشورهای پیرامونی 
از جمله عراق هم نسبت به مسئله تروریسم 

در حال زیان دیدن است.
این کارشــناس مســائل بین الملل افزود: 
موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه ترکیه 
دغدغه هــای امنیتــی دارد و بعضی اوقات 
دغدغه هــای امنیت را بــا اقدامات نظامی 
حل وفصل می کند و عنوان می کند برخی 
گروه ها و جریان های تجزیه طلب در شرق 
ســوریه تجمعاتی دارند کــه علیه ترکیه 
فعالیت هایی انجــام می دهند. در ارتباط 
با این مســئله هم بایــد به ترکیه تضمین 
داده شود که از خاک سوریه حمالتی علیه 
ترکیــه انجام نمی شــود و ترکیه هم حق 

حمله به مناطق سوری و عراقی را ندارد.
وی تصریــح کــرد: موضوع خــط حائل 
مــرزی و پایگاه های مراقبت از خط مرزی 
و استقرار و فاصله پاسگاه های مرزی و اینکه 
چه نیروهایی وظیفه مرزبانی از دو کشــور 
سوریه و ترکیه را دارند، در نشست آستانه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نقش فعال ترکیه در مسئله اوکراین

صدرالحســینی ادامه داد: موضوع سوریه 
موضوع بســیار مهمی در این اجالس بود 

اما مســائل دیگر منطقه ای و بین المللی از 
جملــه اوکراین هم در آن مطرح شــد. در 
حــال حاضر روســیه و ترکیه نقش فعالی 
در مســئله اوکراین دارنــد که با توجه به 
مســاعی جمهوری اسالمی نسبت به صلح 
و امنیــت پایــدار، در همه مناطق جهان از 
جمله منطقه اوراســیا نیز مورد توجه این 

اجالس قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مسئله بازیگری کشورهای 
منطقــه ای در مســائل بین المللی در این 
اجــالس نیز مورد توجه بود، خاطرنشــان 
کرد: ممکن است اختالفاتی بین کشورهای 
منطقه وجود داشــته باشد اما کشورهای 
منطقه می توانند با تمرکز روی موضوعات 
مورد اتفاق مانند مســئله انرژی بیشــتر از 
گذشته نقش آفرینی خود را داشته باشند.

این کارشــناس مســائل بین الملل گفت: 
روســیه به عنوان یــک مرکز بزرگ توزیع 
و انتقــال انرژی مانند جمهوری اســالمی 
و ترکیه بــه عنوان مصرف کننده از جهت 
جغرافیایی است که باید از خاک روسیه به 
سمت اروپا انرژی منتقل شود. از این رو در 
این مذاکرات در خصوص موضوعات کالن 
انــرژی هم اتفاق نظرهایی به وجود آمد و 

گفت وگوهایی صورت گرفت.
وی گفت: مســائل فعلــی بین جمهوری 
اســالمی ایران، ترکیه، روســیه و مسائل 
فی مابین ترکیه و روســیه مورد بحث قرار 
گرفــت. در حــال حاضر تهــران به عنوان 
مرکز دیپلماســی غرب آســیا مطرح شده 
اســت و با توجه به رویکرد دولت سیزدهم 
بــه نظر می رســد که در فاصلــه نزدیک 
ایــن اقدامــات دیپلماتیک همان گونه که 
در حــوزه تجارت، نقــل و انتقاالت مالی، 
بندری، گمرکــی، بیمه ای و انتقال انرژی 
در چند ماه گذشــته تأثیرات قابل توجهی 
داشــته است که در همین ایام صادرات به 
کشــورهای منطقه بیــش از ۲۵ درصد و 
حتی در بعضی موارد به ۴۰ درصد داشــته 
اســت که قطعاً این نشســت ها و اقدامات 
دیپلماســی تأثیرات بسیار گسترده ای بر 

مسائل اقتصاد داخلی دارد.

خبر ویژه

رئیس جمهور گفت: دولت در خدمت هر کسی است که در کشور دغدغه تولید داشته باشد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در بازدید از شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در جمع مهندسان و کارگران 
این مجتمع تولیدی گفت: محصوالتی که در داخل کشــور از جمله در هپکو ســاخته می شــود به هیچ عنوان 

نباید از خارج وارد شود.
رئیســی در پاســخ به درخواســت برخی از کارگران این مجتمع تولیدی برای عدم دخالت افراد غیرکارشناس 
در مدیریت هپکو تصریح کرد: مســائل شــرکتهای تولیدی باید بصورت تخصصی پیگیری و حل شــود و افراد 

غیرمتخصص حق دخالت در این موضوعات را ندارند.

رئیس جمهور با تقدیر از زحمات کارگران و کارکنان هپکو گفت: هپکو در کشور تولید قدرت می کند و نماد 
غرور و اعتماد به نفس ملی است. دولت در خدمت هر کسی است که در کشور دغدغه تولید داشته باشد.

آیت اهلل رئیســی با اشــاره به مشــکالت کارخانجات بزرگ تولیدی در اســتان مرکزی گفت: خصوصی سازی 
ناموفق و غلط در کنار مدیریت ناصحیح عوامل اصلی مشکالت این مجتمع های تولیدی است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مشکالت واحدهای تولیدی چون هپکو و آذراب قابل حل است، اظهار داشت: 
مسئولین با همت کارگران و مهندسان تالش کنند تا مشکالت هپکو حل شود. این کارخانه عظیم می تواند 

با سه برابر ظرفیت فعلی کار کند و دولت مصمم است زمینه تحقق این موضوع را فراهم کند.

رئیسی در بازدید از هپکو:

ج وارد شود که مشابه داخلی دارند نباید از خار تی  محصوال

سوژه روز

 اظهارنظر تازه گروسی 
درباره تعهدات هسته ای ایران

»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
روز جمعه درباره فاصله گرفتن جمهوری اسالمی ایران 

از تعهدات هسته ای اظهارنظر کرد.
گروسی گفت فاصله گرفتن تهران از تعهدات هسته ای به 
این معنا نیست که آن ها در حال ساخت سالح هسته ای 

هستند.
او دربــاره وضعیت نیروگاه هــای اتمی اوکراین گفت، 
حفظ تعامالت با روســیه درباره وضعیت این مکان ها 

بسیار مهم است.

رئیس سرویس اطالعات مخفی بریتانیا:

 در تمایل ایران برای دستیابی 
به توافق، تردید وجود دارد

رئیس سرویس اطالعات مخفی بریتانیا )آم ای۶( مدعی 
شــد که در تمایل ایران برای دستیابی به توافق، تردید 

وجود دارد.
»ریچارد مور« رئیس سرویس اطالعات مخفی بریتانیا 
)آم ای۶( مدعی شــد که در تمایل ایران برای دستیابی 

به توافق، تردید وجود دارد.
وی که در همایش امنیتی »اســپن« صحبت می کرد، 
از احیای برجام به عنوان بهترین رویکرد در قبال ایران 
یاد کرد ولی گفت که متقاعد نشــده ام که به این نقطه 

خواهیم رسید.
مور ادامه داد: »معتقدم که توافق کامال روی میز است  و 
کشورهای اروپایی و دولت آمریکا، اینجا همگی در این 
مورد صحبت می کنند«. وی افزود: »فکر نمی کنم که 
چین و روسیه، مانع این توافق شوند، اما فکر نکنید که 

ایران هم خواهان این توافق است«.

سخنگوی وزارت خارجه: 

 بی تصمیمی آمریکا مهمترین 
مانع رسیدن به توافق است

ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان تصریح کرد که 
سیاســت همسایگی ایران مشــروط به برجام یا اجازه 
آمریکا نمی باشــد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان روز جمعه در توییتی نوشت: »دوگانه 
کاذب میان برجام )که ایران، بر خالف آمریکا، هنوز عضو 
آن است( و روابط خوب بین ایران و همسایگانش از جمله 
روسیه، این واقعیت را پنهان نمی کند که بی تصمیمی 
آمریکای عهدشــکن مهمترین مانع رسیدن به توافق 
است.  سیاست همسایگی ما مشروط به برجام یا اجازه 

آمریکا نیست.«

فرمانده آمریکایی: 

 فروش پهپاد به روسیه 
توسط ایران نگران کننده است

ادعای فروش پهپاد توســط ایران به روســیه در پی این 
مطرح می شــود که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
آمریکا در یک کنفرانس خبری مدعی شده بود، ایران در 
حال آماده سازی برای تحویل صد ها پهپاد دارای قابلیت 

حمل سالح به روسیه است.
بــه نقل از خبرگزاری آناتولی، الکســوس گرینکویچ، 
فرمانده عملیات نیروی هوایی آمریکا طی ســخنانی 
در پایــگاه هوایی العدید قطر درباره تحوالت نظامی در 
خاورمیانه مدعی شد: ایران احتماال حمالت به آمریکا 

و متحدانش در منطقه را از سر بگیرد.
گرینکویچ که به عنوان فرمانده عملیات در منطقه تحت 
پوشش سوریه، عراق و افغانستان منصوب شده است، 
گفت: ما تحت حمله مداوم نیســتیم، اما از برنامه های 
حمله مداوم آگاه بوده و همه در منطقه نگران هستند.

وی درباره ادعای مشــاور امنیت ملی آمریکا در رابطه 
با ارســال پهپاد به روســیه از سوی ایران گفت که »این 

وضعیت نگران کننده است«.

وزیر کشور: 

لودگی نیروگاه شازند   آ
ک می شود وارد ارا

احمدی گفت: اراک از آلودگی نیروگاه تاثیر می پذیرد 
و باید از عوارض آن بهره مند شــوند، اما باید با تعیین 

درصد باشد.
وحیــد احمــدی در نشســت اعضای شــورای اداری 
شهرستان شازند با اشاره به وضعیت کارخانه قند شازند، 
بیان کرد: بازدیدی از کارخانه قند داشتم، دو نظر در رابطه 
با راه اندازی کارخانه قند شازند وجود دارد، از جمله اینکه 
تکنولوژی کارخانه قند شــازند قدیمی اســت، و امکان 
احیــای آن وجــود ندارد و دیگر اینکه تکنولوژی جدید 
وارد شــود که آنهم منوط به این است که چغندرکاری 
در شهرســتان وجود داشته باشد که با توجه به مسائل 

زیست محیطی به صالح نیست.
وی تصریح کرد: چنانچه طرح پیشنهادی در شهرستان 
وجود داشته باشد، با رئیس سازمان بنیاد مستضعفان 

وارد مذاکره خواهیم شد.
وزیر کشور در خصوص آالیندگی خاطرنشان کرد: قبل از 
سال ۸۶ عوارض آالیندگی شازند به مرکز استان و تهران 
واریز می شود، بعد از سال ۸۶ با پیگیری هایی شد عوارض 
مختص شهرستان شازند شد، بعد از چهار سال با زد و 
بند سیاسی در مرکز استان تصمیم بر این گرفته شد که 
این عوارض آالیندگی به بهانه اینکه آلودگی نیروگاه به 
اراک می رود، از صددرصد شازند به ۴۶ درصد به شازند، 

بخشی به اراک و بخشی به خنداب اختصاص یافت.
وی تصریــح کرد: اینکه آلودگــی نیروگاه به اراک وارد 
می شود، ما این را قبول داریم، اما معتقد هستیم عوارض 
آلودگی ناشــی از نیروگاه باید به اراک اختصاص یابد و 

عوارض آالیندگی باید از نیروگاه گرفته شود.

قطار افزایش سایر سطوح حقوق 
 بازنشستگان تأمین اجتماعی

 در ایستگاه پایانی
ادامه از صفحه اول:

دســتاوردهایی که به واســطه حضور بازنشستگان در 
میادیــن دفاع از حقوق خود، حاصل شــده بود. در این 
میان برخی افراد ســودجو که با شــبکه های ضد انقالب 
همکاری داشتند سعی کردند بر موج احساسات جامعه 
کارگری کشــور ســوار شوند تا در شبکه های اجتماعی 
خود، فضای کشور را ملتهب نشان دهند. آری، این همان 
خوراک تبلیغاتی بود که دشمنان انقالب همیشه انتظار 
آن را داشتند. اما قصد بازنشستگان با برگزاری تجمعات 
صنفی و خودجوش به دنبال احقاق حقوق تضعیف شده 

خود بودند.  
پیرامون تحلیل دســتاورد نخست یعنی ابطال مصوبه 
دولت پیرامون افزایش ده درصدی حقوق سایر سطوح 
بازنشستگان تأمین اجتماعی، ذکر این توضیح ضروری 
اســت که در چنین وضعیتی دولت فقط یک راه پیش 
روی خــود دارد و آن هــم تصویب مصوبه هیئت مدیره 
سازمان تأمین اجتماعی که همان مصوبه شورایعالی کار 
است، می باشد. به عبارتی دولت موظف به تصویب مصوبه 
هیئت مدیره ســازمان یعنی افزایش ۳۸ درصدی مزد 
پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال برای ســایر 
سطوح حقوق بازنشستگان می باشد وعدم تصویب آن، 
به منزله عدم تمکین از قانون است که بعید به نظر می رسد 
دولت انقالبی و مردمی از اجرای قانون سرپیچی کند. 

دستاورد دوم نیز ابطال حق مسکن کارگران بوده است که 
با اصالح آن، جامعه کارگری بازنشسته حداقل بگیر و سایر 
سطوح نیز شاهد تأثیر آن بر روی حقوق خود خواهند بود. 
دســتاورد ســوم که یکی از مهم ترین دســتاوردها نیز 
می باشــد، جلوگیری از ایجــاد بدعت در دولت ها برای 
تغییر قوانین و مصوبات هیئت مدیره ســازمان تأمین 
اجتماعی و شــورایعالی کار به عنوان یک نهاد قانونی، 
است. به عبارتی دولت ها نمی توانند به جای سازمان تأمین 
اجتماعی و شورایعالی کار، برای حقوق کارگران تصمیم 
بگیرند. چرا که این وظیفه مهم و حیاتی در ابتدا بر عهده 
شورایعالی کار به عنوان یک نهاد قانونی و سپس سازمان 
تأمین اجتماعی است. دولت محترم به خوبی متوجه شده 
است که تغییر قوانینی که به نفع جامعه کارگری مصوب 
شده است، پیامدهای بسیار ناگوار و جبران ناپذیری به 

دنبال خواهد داشت. 
آری، قطار افزایش ســایر ســطوح حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی به ایســتگاه پایانی نزدیک شده است و 
امیدواریم دولت با تصویب مصوبه هیئت مدیره سازمان 
تأمین اجتماعی یعنی افزایش ۳۸ درصدی مزد پایه به 
اضافه مبلغ ثابت ۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال برای ســایر سطوح 
حقوق بازنشستگان همان مصوبه شورایعالی کار است، 

مانع رسیدن این قطار به ایستگاه پایانی خود نشود. 

 چه کسی بر تخت کرملین 
تکیه می زند؟

مدت هاست شایعاتی در مورد بیمار بودن والدیمیر پوتین 
به گوش می رســد . شایعه ای که بخصوص بعد از حمله 
وی به اوکراین قوت گرفته و گفته می شود رفتار تهاجمی 

و خصم آمیز او به تأثیرات بیماری در وی ارتباط دارد.
مقامات روسیه این مطلب را رد می کنند چنانکه دیمیتری 
پســکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که در 
ماه های اخیر گمانه زنی هایی در غرب درباره ســالمت 
رئیس جمهور وجود داشــته است، اما گزارش ها درباره 

بیمار بودن او چیزی جز اخبار ساختگی نیست.
شایعات در مورد بیماری پوتین درست باشد یا غلط، همه 
را وادار کرده است که به طورجدی به این فکر کنند که 
اگر پوتین برود چه اتفاقی می افتد.عده ای بر این باورند 
که با رفتن پوتین رژیم او با خودش خواهد رفت و روسیه 
شاهد پرسترویکای جدیدی خواهد بود و برخی بر این 
باورند که ممکن است بعد از پوتین فردی به قدرت برسد 
که حتی از پوتین هم محافظه کارتر باشد. قانون اساسی 
روسیه مشخص نکرده است که اگر رئیس جمهور در زمان 
ریاست جمهوری فوت کند چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط 
به این اشاره دارد که رئیس جمهور می تواند بنا به دلیل 

بیماری از کار خود استعفا بدهد. 
بر اساس قانون اساسی روسیه، در صورتی که رئیس جمهور 
نتوانــد وظایــف خود را انجام دهد، نخســت وزیر موقتاً 
رئیس جمهور می شود؛ اما اختیارات رئیس جمهور موقت 
محدود است: او نمی تواند دومای دولتی را منحل کند، 
برای همه پرسی دعوت کند یا بازنگری در قانون اساسی 
را پیشــنهاد دهد. این احتمال وجود دارد که این رویه 

در مورد مرگ رئیس جمهور هم ساری و جاری باشد.
پس اگر پوتین بیماری مرگباری داشته باشد دو سناریو 
محتمل اســت.۱- پوتین فرصــت الزم برای اینکه فرد 
منتخب خود را اینک به عنوان نخست وزیر به کار بگمارد 
تا بعد از مرگش او جانشــین شــود، خواهد داشــت. در 
ایــن حالــت همه چیز بعد از رفتــن او واضح خواهد بود 
۲- پوتین فرصت انتخاب جانشین پیدا نخواهد کرد که 
در این صورت دو حالت متصور است. اگر پوتین در اوج 
قدرت و موفقیت از دنیا برود به احتمال زیاد جانشــین 
وی از نیروهای امنیتی دنباله روی وی و یا حتی تندروتر 
خواهد بود اما اگر پوتین در جنگ اوکراین شکست بخورد 
و در حالی که محبوبیتش کاهش پیدا کرده از دنیا برود، 
بلوک طرفدار جنگ تضعیف می شود و عرصه به دست 

اپوزسیون خواهد افتاد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گفت وگو

 خبر خوش وزارت راه برای 
متقاضیان نهضت ملی مسکن؛

 بازپرداخت تسهیالت
 کاهش می یابد

معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۵۶۷ هزار 
واحد مسکن در کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد 
کاهش سود تسهیالت نهضت ملی مسکن در 

بافت های فرسوده مطرح شده است.
محمود محمودزاده با یادآوری این که تاکنون 
۵.۶ میلیون نفر در  ۷ فاز اعالم شده در طرح های 
حمایتی دولت ثبت نام کرده انــد، اظهار کرد: 
۹۰ درصد ثبت نام کنندگان، پاالیش شده اند 
و اطالع رسانی نیز توســط ادارات کل استان و 
شهرهای جدید برای طی مراحل مورد نیاز در 

تشکیل و تکمیل پرونده انجام شده است.
وی افزود: عمده ۱۰ درصد باقیمانده نیز شامل 
دو گروه می شــوند که یا ثبت نامی های جدید 
و از ۱۵ تیرماه به بعد هســتند یا خانواده های 
دارای بیش از ۳ فرزند هستند که مشمول قانون 
حمایت جمعیت می شوند و پاالیش آن ها نیز در 

حال انجام است.
وی با بیان این که حدود ۵۶۷ هــزار واحد در 
حوزه مسکن شهری در حال ساخت است که 
حدود ۵۰ هزار واحد آن بافت فرســوده است، 
تصریح کرد:  ۱۶۰ هزار واحد مسکن روستایی 
و ۳۳۳ هزار واحد نیز خودمالک اســت، بیش 
از ۴۰۰ هزار واحد نیز در مراحل شــروع یعنی 
خاک برداری و فونداسیون قرار دارند که مجموع 
آن ها یک و نیــم میلیون واحد می شــود. از ۴ 
میلیون واحد مورد تعهد ۳.۲  میلیون، مسکن 
شهری و مابقی آن مسکن روستایی است و برای 
مسکن شــهری یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد 

زمین مسکونی تامین شده است.
وی افزود: یک میلیــون و ۳۰۰ هزار واحد هم 
اراضی برای الحاق به محدوده یا شــهرک و ... 
در مراحل بررسی کاربری در استان هاست که 
مجموع آن ها ۲.۹ میلیون استعداد تامین واحد 
دارد و بیش از ۹۰ درصد اراضی ۴ساله تاکنون 

تامین شده است.

توسعه فیزیکی شهرها مناسب نیست
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی درباره شهرک ســازی و مزایای 
آن در طرح نهضت ملی مســکن و در مواقعی 
که توســعه فیزیکی شــهرها مناسب نیست، 
توضیح داد: سیاست ایجاد شهرک های جدید با 
دستورالعملی که در شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران تصویب شد، بستر جدیدی را برای 
تسهیل ایجاد شهرک های جدید  توسط بخش 

خصوصی و بخش دولتی فراهم کرد.
محمودزاده  بیان کرد: برای بیش از ۴۰ شهرک 
مطالعات اولیه در سطح استان ها انجام شده و 
برای برخی، مصوبات اولیه و برای ۹ شهرک هم 
مصوبات نهایی شــورای عالی مسکن دریافت 
شــده که به عنوان فرصت های جدید توسعه 
شــهری در طرح نهضت ملی مسکن محسوب 

می شود.
وی یادآور شــد: گفت: بر اساس دستور رئیس 
جمهور باید کل زمین مورد نیاز برای ۴ میلیون 
واحد مسکونی تا مرداد ماه تامین شود، یعنی تا 
انتهای مرداد باید زمین یک میلیون و ۳۸۰ هزار 
واحد تعیین تکلیف شود و اگر این اتفاق رخ دهد 
ثبت نام جدید هم برای طرح نهضت ملی مسکن 

خواهیم داشت.
وی بــا تاکید بــر اهمیت کیفیــت واحدهای 
مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن از امضای 
تفامنامه ای کلــی با یک شــرکت بیمه برای 
تضمین کیفیت ساختمان ها خبر داد و با اشاره 
به این که طبق مصوبه شورای عالی مسکن که در 
حال اجراست، تمام ساکنین بافت های فرسوده 
کشور می توانند از تسهیالت نهضت ملی مسکن 
استفاده کنند که این تسهیالت برای تهران ۴۵۰ 
میلیون تومان به مدت ۲۰ سال و بدون نیاز به 

خرید اوراق و سپرده گذاری است.
محمــودزاده افزود: پیشــنهاد کاهش ســود 
تسهیالت نیز مطرح شده که در صورت تصویب 
می تواند برای افزایش تعداد ساخت وسازها در 

بافت فرسوده کمک کند.

 تحویل 100 هزار واحد نهضت ملی مسکن 
تا پایان شهریور ماه

محمودزاده با بیان اینکه تالش می کنیم تا پایان 
شهریور ماه اولین واحدهای طرح نهصت ملی 
مسکن تحویل داده شود، گفت: پیش بینی اولیه 
این است که حدود ۱۰۰ هزار واحد از استان های 
مختلف به عنوان اولین بخش بــه افرادی که 
زودتر در طرح شرکت کرده و آورده اولیه خود را 

واریز کرده اند، تحویل داده شود.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی درباره مبلغ آورده طرح نهضت ملی 
مسکن و قیمت تمام شده گفت: مبلغ آورده برای 
هر دهک متفاوت است، دهک های اول تا سوم 
که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده و 
حدود ۸۰۰ هزار خانوار حدود ۸۰ درصد قیمت 
ساخت از طریق تسهیالت ســاخت پرداخت 

خواهد شد.
وی ادامه داد: برای دهک های متوســط حدود 
۵۵ درصد هزینه  تمام شده از طریق تسهیالت 

انجام می شود.

گزارش

 تشکیل وزارت بازرگانی، 
دادن آدرس غلط است

 رفتن در مسیر اشتباه را 
نباید دوباره تکرار کرد

با توجه بــه وضعیت بــازار این روزهــا زمزمه 
تشکیل وزارت بازرگانی شنیده می شود و برخی 
از مســئولین اجرایی و نماینــدگان مجلس در 
سخنان خود به آن اشاره می کنند. تشکیل این 
وزارتخانه موافقان و مخالفان خود را دارد که برای 
همین منظور گفت وگویی با»حجت ورمزیاری« 
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران و کارشناس 
مدیریت کشــاورزی و معاون اسبق وزیر جهاد 

کشاورزی کردیم.
وی با تصریح بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، 
دادن آدرس غلط اســت و با تفکیک بازرگانی، 
مشکل بازار ما حل نمی شــود  گفت:  این  اقدام 
مغایر با سیاســت هــای کلی نظــام در بخش 

کشاورزی است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تصریح 
بر اینکه  تشــکیل وزارت بازرگانی محل ابهام و 
ایرادات فراوان اســت گفت:  با تشکیل وزارت 
بازرگانی گسترش تشکیالت دولت اتفاق می افتد 
و بار مالی برای دولــت دارد؛  وزارتخانه جدید، 
معاون جدید، مدیرکل جدید و تابلوهای بسیاری 
که باید در سطح استان ها و شهرستان ها تغییر 

کند و همه این موارد برای دولت هزینه دارد.
حجت ورمزیاری افزود: باید پرسید که چه دالیلی  
پشت این تصمیم است؟  موافقان تشکیل وزارت 
بازرگانی استدالل می کنند که هدف ساماندهی 
بازار است که قیمت ها رشد پیدا نکند، اما علت 

این نابسامانی ها را باید جستجو کرد.
معاون اسبق وزیر جهاد با طرح این پرسش که  
»آیا تشکیل وزارت مستقل می تواند این مشکل 
را حل کند یا خیر؟«، گفت: یکی از علل مشکالت 
فعلی وجود  واســطه ها و دالالن اســت که که 
سالیان سال در بازار هستند و قیمت محصوالت 
را از تولیدکننــده تا مصرف کننــده چند برابر 

افزایش می دهند.
وی افزود: نظارتی روی بازار داللی و واسطه گری  
وجود ندارد و فقــط ارزش افزوده و قیمت برای 

مصرف کننده افزایش پیدا می کند.
عضو هیات علمــی گروه مدیریت کشــاورزی 
دانشــگاه تهران ادامه داد: آیا تشــکیل وزارت 
بازرگانی این مشکل را حل خواهد کرد یا خیر؟ 
حل مشکل در گرو قوی شدن تشکل های بخش 
کشــاورزی، اتحادیه، تعاونی ها، شــرکت های 
سهامی اســت؛ اگر این بخش ها تقویت شوند و 
نقدینگی خوب و متخصص بازار داشته باشند در 

ساماندهی بازار تاثیرگذار خواهد بود.
وی با طرح این پرسش که مگر ما نمی گوییم باید 
دولت کوچک و امور تصدی گرانه واگذار شود چرا 
ساختار جدای بازرگانی ایجاد می شود؟ افزود: 
آیا باید بــرای تنظیم بازار بایــد وزارتخانه جدا 

تشکیل دهیم.
این کارشناس حوزه کشاورزی گفت: اگر تنظیم 
بازار و تامین محصول را به خــود مردم و خود 
تشــکل ها واگذار کنیم قطعا درست تر است. 
باید تشکل ها و اتحادیه ها قوی شوند تا بتوانند 
محصول را تولید و به موقع از کشاورز خریداری 
کنند تــا در اختیــار مراکز عرضه مســتقیم و 
شبکه های خرده فروشــی موجود در بازار قرار 

گیرد.
ورمزیاری با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی 
با بخش خصوصی کار را پیش ببرد و دولت فقط 
نظارت را انجام دهد، افــزود: عالوه بر واگذاری 
تصدی گری، باید هوشمندسازی شود که هیچ 

ارتباطی با تشکیل وزارتخانه مستقل ندارد.
وی ادامــه داد: اکنون شــبکه توزیع محصول 
هوشــمند نیســت به همین دلیــل می بینیم 
که محصول خارج از شــبکه، تولید می شــود؛ 
باید هوشمند ســازی و  رصد کنیم یا مجازات 
جدیدتری برای مجرمیــن و متخلفین در نظر 

بگیریم که حاشیه امنیت آنها از بین برود.
به گفته این کارشــناس حوزه کشاورزی؛ رفع 
مشکالت چرخه تولید و توزیع به وزارت بازرگانی 

ارتباطی ندارد. 
وی یادآور شــد: آیــا وزارت بازرگانی می تواند 
تعاون روستایی  را توانمند کند و آموزش دهد یا 
محصوالت را وارد بازار کند؟ جواب منفی است؛  

مشکل بازار ما در جای دیگری است.
 ورمزیاری تشــکیل وزارت بازرگانــی را دادن 
آدرس غلــط عنوان کــرد و گفت: بــا تفکیک 
بازرگانی، مشــکل بازار ما حل نمی شود و این 
مغایر با سیاســت هــای کلی نظــام در بخش 
کشاورزی است.وی اضافه کرد: در سیاست های 
کلی نظام، کشــاورزی و بازار یک جا دیده شده 
و افزایش درآمد کشــاورز مد نظــر قرار گرفته 
اســت؛ تشــکیل وزارت  به این موضوع خدشه 

وارد  می کند.
 این کارشــناس حوزه کشــاورزی بــا تاکید 
بر اینکه مــا باید زنجیره یکپارچــه از مزرعه تا 
بازار ایجــاد کنیم، گفت: در تمــام دنیا زنجیره 
های ارزش یکپارچه مطرح اســت از مزرعه تا 
 بازار باید مدیریت شــود متفرق کــردن این ها 

فایده ای ندارد.

که  جدیدترین  چالش  بازار  سهام  است گیری ها   گار « از  آشفتگی در  تصمیم  تحلیل » روز

رکود عمیق در  بازار سرمایه 
بازار سرمایه در هفته  های گذشته با افت 
ارزش مواجه شده است که این مساله به 
دلیل آشفتگی در تصمیم گیری مدیران 
بخش های مختلف دولت بوده است.بازار 
ســرمایه در هفته چهــارم تیرماه نیز با 
رکود در معامالت و خروج پول حقیقی 
از بازار ســهام همراه بود تا هفته کسل 

کننده ای برای سهامداران خرد باشد.
نگاهی دقیق  تر به معامــالت روزهای 
گذشته و بررســی وضعیت بازار سهام 
از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تاکنون، نشان 
می دهد، بازار سهام در وضعیت چندان 
مناسبی قرار نداشته اســت. در بیشتر 
روزهای معامالتی هفته های گذشــته 
شاهد فروش سهم از سوی سهامداران 
خرد انجام شده است. آمارها نشان از آن 
دارد که ۶۴ درصــد از معامالت صورت 
 گرفته توسط حقیقی  ها از ابتدای سال 
جاری تاکنون، در ســمت عرضه سهام 
بوده و خروج نقدینگــی از پرتفوی این 

گروه از سهامداران صورت گرفته است.
برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند 
تضعیف بنیه حقیقی ها و خروج بخشی 
از ســرمایه آنها از این بازار حاکی از آن 
است که بازار ســهام توان خود را برای 
صعود قدرتمند از دست داده بود. افزایش 
ریسک  های سیاسی در کنار هیجانات 
منفی ســهامداران در معامالت روزانه 
کار را به  جایی رسانده که شاهد خروج 
بیشــتر پول حقیقی از بازار سرمایه به 

 سوی بازارهای موازی بودیم.
آشفتگی در تصمیم گیری روند 

صعودی بورس را با چالش مواجه 
کرده است

مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه 
د درباره وضعیت بازار سرمایه از ابتدای 
ســال تاکنون می گوید: در همین بازه 
چهار ماهه نخست سال، اتفاقات بسیار 
زیاد و تأثیرگذار بر اقتصاد کشور، چه در 
ابعاد داخلی و چه در سیاست خارجی و 
بازارهای جهانی رخ داده که می  توانست 
بازار سرمایه را نیز تحت  تأثیر قرار دهد 
و به فضای متعادل  تری سوق دهد، اما 
متأسفانه بورس به تمامی موارد واکنش 

مناسبی نشان نداده است.
وی ادامه داد: در این میــان باید توجه 
داشــت که برخی ســهامداران با توجه 
به اتفاقات تلخ مــرداد ۹۹ دیگر حاضر 
نیستند به هر قیمتی در این بازار بمانند. 
این ذهنیت منفی بارها سرمایه  گذاران 
را به ســمت درهای خروج از بازار سهام 

هدایت کرده است. اتفاقات متعددی در 
بازار سرمایه رخ داده که بی  اعتمادی در 

سرمایه  گذاران را تشدید کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: 
در شــرایطی که بازار سرمایه به آرامش 
نیــاز دارد، در صنایع مختلف شــاهد 
تصمیمات غیرکارشناســی هستیم که 
این مساله نشان از آشــفتگی در میان 
تصمیــم گیــران دارد. وضــع عوارض 
صادراتی در برهــه  ای از زمان و حذف 
آن پــس از دو ماه، برنامــه برای عرضه 
خودرو در بورس کاال و منتفی شــدن 
آن در دقیقه آخــر و باز هم تصویب آن، 
افزایش نرخ بهره بیــن بانکی در هفته 
های گذشــته در کنار بیان حمایت از 
بورس ازجمله موارد مهمی اســت که 
روند صعودی بــورس را با چالش همراه 

کرده است.
شکسته شدن حمایت شاخص کل 

بازار سهام
مهمترین اتفاق در بازار ســرمایه هفته 
چهارم تیرماه شکسته شدن حمایت از 
شاخص کل در سطح یک میلیون و ۴۸۰ 
هزار واحدی بوده اســت. شاخص کل 
بورس در روز شــنبه  با کاهش ۱۰ هزار 
واحدی به اســتقبال معامالت روز بعد 
رفت. روز یکشنبه این شاخص با افت ۱۰ 
هزار و ۲۱۹ واحدی بیشترین کاهش را 
در این هفته سپری کرد. روز سه شنبه 
نیز شــاخص کل بورس بــا افت ۹۳۹ 
واحدی که داشت به پایین ترین حد این 
هفته رســید. اما در روز چهارشنبه این 
شاخص با رشد ســه هزار و پنج واحدی 

توانست اندکی از ریزش در هفته چهارم 
تیرماه را جبران کند.

شاخص کل بورس در هفته گذشته در 
نهایت با کاهش ۱۸ هزار و ۱۵۳ واحدی 
در سطح یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۸۹۸ 
واحدی قرار گرفت. بازدهی این شاخص 
در هفته چهارم تیرماه منفی ۱.۲ درصد 

بوده است.
 رفتار بی رمق شاخص کل هموزن

در هفتــه پایانی تیرماه شــاخص کل 
هموزن نیــز به تبعیت از شــاخص کل 
کاهش داشــت. اما این شــاخص افت 
کمتری نسبت به شــاخص کل داشت 
تا مشخص شود بازهم ســهامداران به 
سمت ســهم های کوچک بازار حرکت 
کرده اند. شــاخص کل هموزن در روز 
شنبه با کاهش هزار و ۴۳۶ واحدی، روز 
یکشنبه با افت سه هزار و ۱۴۲ واحدی به 
تعطیالت رفت. این شاخص در روز سه 
شنبه با کاهش ۷۵۷ واحدی که داشت 
به پایین ترین سطح در این هفته رسید و 
در روز چهارشنبه با رشد دو هزار و ۱۰۴ 
واحدی توانست بخشی از افت هفته را 

جبران کند.
شــاخص کل هموزن در هفته چهارم 
تیرماه در مجموع سه هزار و ۲۳۱ واحد 
کاهــش یافت تا به ســطح ۴۰۳ هزار و 
۷۸۱ واحدی برسد. بازدهی منفی این 
شــاخص کمتر از بازدهی شاخص کل 
بوده و تنها ۷۹ صــدم درصد کاهش را 

تجربه کرده است.
 عمیق تر شدن رکود در  بازار سرمایه

در معامالت هفته پایانی تیرماه شاهد 

کاهــش ارزش کل معامــالت بورس 
و معامــالت خرد بوده ایــم. میانگین 
ارزش کل معامــالت بازار ســهام در 
هفته گذشــته با کاهــش ۹ درصدی 
نســبت به هفته پیــش از آن به عدد 
۴۳ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان رسید.
ارزش معامالت خرد نیز با کاهش ۲۱ 
درصدی در هفته گذشته به کمترین 
ســطح در یک سال گذشــته رسید. 
میانگین معامالت خــرد در این هفته 
دو هــزار و ۲۲۳ میلیــارد تومان بوده 
اســت.نکته قابل توجه در این زمینه 
می تواند به کاهش سهم معامالت خرد 
از کل معامالت بــورس به پنج درصد 
باشد. برخی کارشناسان کاهش ارزش 
معامالت خرد را مهمترین تهدید بازار 
سرمایه در شرایط فعلی می دانند. در 
صورتی که بازار ســهام با رونق همراه 
شــود، می توان امیدوار به بازگشــت 

نقدینگی به بورس خواهیم بود.
پیش بینی بورس در کوتاه مدت

یک تحلیلگر بازار ســرمایه با بیان اینکه 
شــرایط رکودی بر بورس حاکم است، 
گفت: در کوتاه مدت انتظار تغییر چندان 

خاصی در وضعیت بازار نمی رود.
محمد غفــوری ادامه داد: بازار مشــکل 
بنیادی ندارد بلکه مشــکل بــازار نبود 
نقدینگی است؛ بنابراین زمان نقدینگی 
وارد بورس شود رونق به بازار برمی گردد. 
به طور مثال، صنعت دارو شاهد افزایش 
۲۰۰ درصدی قیمت ها و سهام بود، ولی 
صف خرید تنها پــس از دو روز ریخت، 

چون در بازار نقدینگی نیست.

مشکل اصلی بورس نقدینگی است
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس 
در هفته ای که گذشــت، کم رمق بود. از 
طرفی مجمع بسیاری از شرکت ها برگزار 
شد و برگزاری مجامع فرصت خوبی بود 
که ســهامداران با توجه به صورت های 
مالی شــرکت ها، وضعیت آن ها را مورد 

بررسی قرار دهند.
غفوری ادامه داد: این در حالی است که 
ارزش و حجم معامالت کاهش داشــت. 
خالص ورود و خروج پول حقیقی مدتی 
است که منفی شده و بیشتر سهامداران 
حقیقی در بازار فعالیت دارند. مشــکل 
بازار نقدینگی اســت. بورس در شرایط 
رکودی است و رکود آن متاثر از ریسک 
سیستماتیکی است که روی بازار اعمال 

شده است.
تنها دولت می تواند بورس را بیدار کند

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
بزرگ ترین بازیگر این بازار دولت است، 
گفت: تا زمانی که دولت به بورس عالقه ای 
نشان ندهد بازار نمی تواند یک رالی بزرگ 
را داشته باشد، ولی باید منتظر باشیم تا 

دولت به بازار سرمایه اقبال نشان دهد.
غفوری با پیش بینی افــت قیمت برای 
کامودیتی هــا در بــورس جهانی گفت: 
کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، کشور ها 
را وارد شــرایط تورمی کرده و بنابراین 
کشور ها سیاســت انقباضی را در پیش 
گرفته اند. در نتیجه سهام کامودیتی ها 
و سهام دالری شرایط صعودی نخواهند 
داشت و احتمال افت در کامودیتی ها را 

پیش بینی می کنم.
 صنایع مورد اقبال سهامداران 

در هفته پیش رو
این کارشناس بازار سرمایه گفت: شرایط 
کلی بــازار در ۶ ماهه دوم ســال ۱۴۰۱ 
نسبت به ابتدای سال بهتر خواهد بود. اما 
در سه ماهه تابستان شاهد نوسانات کوتاه 
مدت در بازار خواهیم بود؛ ولی با ورود به 
سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ شرایط از نظر 
ورود پول و افزایش حجم معامالت کمی 

بهتر خواهد شد.
غفوری ادامه داد: پیش بینی می شــود 
صنایع پاالیشــی و غذایی در هفته های 
آینده مورد اقبال سهامداران باشند. این 
در حالی است که بورس احتماال امروز  را با 
چراغ سبز آغاز خواهد کرد، زیرا با توجه به 
اینکه نماد بسیاری از شرکت ها بازگشایی 
می شوند شــنبه تقاضای خوبی در بازار 

خواهد بود.

نایب  رییس اتحادیه طال و جواهر تهران:

سکه و طال ارزان می شود
 نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: هفته 
گذشته با توجه به کاهش نرخ ارز و انس جهانی طال، 
قیمت انواع ســکه و طال کاهشی بود و چون تقاضا 
کم شــد قیمت ها ثبات داشت.پیش بینی می شود 
در هفته های آینده افت قیمت تداوم داشته باشد. 
محمد کشــتی آرای درخصوص وضعیت بازار طال 
در هفته گذشته گفت: هفته گذشته مجددا قیمت 
جهانی طال ســیر نزولی داشت و هفته گذشته ۲۵ 
دالر و هفته قبل از آن نیز ۱۰۵ دالر کاهش قیمت 

را شاهد بودیم. 
وی افزود: البته فلزات دیگر عالوه بر طال همچون 
نقره و پاالدیوم هم با کاهش قیمت همراه بوده است 
و اما چون طال اهمیت بیشتری دارد کاهش قیمت 
آن با ورود به کانال ۱۶۰۰ دالر قابل توجه بوده است. 
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران اظهارداشت: 

باید توجه داشــت که نرخ ارز نیز به جز روز شــنبه 
سیر نزولی داشت و با سفر رییس جمهور دو کشور 
روسیه و ترکیه به کشور ارزش ریال افزایش و نرخ 

دالر کاهش یافت. 
وی ادامه داد: در کنار کاهش بهای انس جهانی طال 

و کاهش نرخ ارز ما به ایام ماه محرم نزدیک میشویم 
و تقاضا برای خرید سکه و طال کاهش می یابد و این 
عامل منجر به کاهش حباب قیمت ســکه شد این 
در حالی بود که حباب سکه در هفته های گذشته 

رکورد قیمتی را ثبت کرد. 

کشتی آرای پیش بینی کرد با تخلیه حباب قیمت 
ســکه در روزها و هفته های آینده شــاهد کاهش 
حباب قیمت سکه باشیم. در هفته گذشته به طور 
متوســط ۲۰۰ هزار تومان کاهش حباب ســکه را 
داشتیم و در حال حاضر هر قطعه سکه یک میلیون 

و ۵۵۰ هزار تومان حباب دارد . 
وی بیان کرد: براین اساس در آخرین معامالت روز 
گذشته به طور متوسط سکه طرح قدیم ۳۵۰ هزار 
تومان، سکه طرح جدید ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه 
و ربع سکه ۱۵۰ هزار تومان و سکه های گرمی ۵۰ 

هزار تومان کاهش قیمت داشت. 
نایــب رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران افزود،: 
قیمت هر مثقال طالی آب شده ۱۵۰ هزار تومان 
و هــر گــرم طالی ۱۸ عیار ۳۵ هزار تومان کاهش 

قیمت هفتگی داشت. 

خبر ویژه

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که 
۴ میلیون مسکن را تا پایان دولت سیزدهم به مردم 
تحویل می دهیم، گفت: هفته آینده برای ســاخت 
۳۰۰ هزارواحد روســتایی با بنیاد مسکن به توافق 

می رسیم.
رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی درباره ظرفیت 
ثبت نام برای متقاضیان جدید در طرح نهضت ملی 
مســکن گفت:در تعدادی از اســتان های کشور که 
زمین به مقدار کافی وجــود دارد و متقاضیان کمی 

کمتر ثبت نام کرده اند این سامانه باز شده و احتماال 
برای تعداد دیگری از شهر های کشور هم باز می شود.

وی با بیان در جایی کــه زمین کافی داریم به دنبال 
متقاضی هســتیم و برای ثبت نام هــم محدودیت 
نداریم ادامه داد: موظف هستیم ۳.۲ میلیون واحد 
مسکن را بســازیم که با احتســاب ۸۰۰ هزار واحد 
مسکن روستایی ۴ میلیون واحد خواهد شد. این ۴ 

میلیون مسکن در ۲ پارت ساخته خواهد شد.
وی با اشــاره به این که مسکن در کشــور یک ساله 

ساخته نمی شود و معموال ۱.۵ تا ۲ سال زمان می برد،  
افزود: در زمان حاضر ســاخت حدود یک میلیون و 
۳۰۰ واحد شروع شده که طی چند ماه آینده آنرا به 
۲ میلیون واحد می رسانیم.دو میلیون واحد جدید تا 
سقف شهری آن که حدود ۱.۵ میلیون واحد کسری 
در دست اجرا داریم که در کمیته -کمیسیون- ماده 
۵  شورای عالی شهرسازی اســت که در حداکثر تا 
پایان شــهریور زمین ۳.۲ میلیون واحد زمین مورد 

نیاز شهری را تحویل می دهیم.

 وزیر راه و شهرسازی:

۴ میلیون مسکن را تا پایان دولت سیزدهم به مردم تحویل می دهیم
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نفت و انرژی 4

گازی جهان  مقایسه دیپلماسی انرژی دو ابرقدرت 

چرا گاز برای روسیه قدرت ساز شد ولی برای ایران نه؟

کوتاه از انرژی

بین الملل

روسیه: 

گر قیمت پایین تر از هزینه   ا
 تولید شود

نفت صادر نمی کنیم
 خبرگزاری تاس به نقل از الکســاندر 
نواک نوشت: اگر سقف قیمتی که غربیها 
دربــاره آن مذاکره می کنند، پایینتر از 
هزینه تولید نفت باشد، طبیعتا روسیه 
نفت به بازارهای جهانی عرضه نخواهد 
کرد یعنی ما نفت را با ضرر تولید نمی 
کنیم.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه یک روز پیــش گفته بود اگر 
ســقف قیمت روی نفت روسیه اعمال 
شود، قیمتهای نفت سر به فلک خواهد 
کشــید.همزمان با توقــف خرید نفت 
روسیه از سوی پاالیشگاههای اروپایی، 
کشورهای برزیل، چین، هند و بعضی از 
کشورهای خاورمیانه واردات از روسیه 
کــه تخفیفهای باالیی در مقایســه با 
قیمتهــای بازار جهانی عرضه می کند 
را افزایش داده اند.هفته هاست آمریکا 
و شــرکایش سرگرم گفت و گو درباره 
راههای کاهش درآمدهای نفتی پوتین 
هستند. یکی از ایده های مطرح شده، 
ممنوعیــت تمامی خدمات حمل نفت 
روســیه اســت مگر این که خریداران، 
نفــت روســیه را به قیمت مشــخصی 
خریداری کنند.جانت یلن، وزیر خزانه 
داری آمریــکا اوایل ماه میالدی جاری 
در نشســت وزیران دارایی و روســای 
بانکهای مرکزی کشــورهای گروه ۲۰ 
در بالی اندونزی گفته بود: سقف قیمت 
روی نفت روسیه، یکی از قدرتمندترین 
ابزارهای ما برای رســیدگی به موضوع 
افزایش قیمتهای سوخت و مواد غذایی 
اســت.والی ادیمو، معــاون وزیر خزانه 
داری هــک در مجمع امنیتی اســپن 
در کلرادو گفت: آمریکا امیدوار اســت 
درباره اعمال ســقف قیمت روی نفت 
روسیه تا دسامبر، توافقی حاصل شود.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، طبق 
گــزارش آژانس بین المللــی انرژی، 
صــادرات نفت و فــرآورده های نفتی 
روســیه در ژوئن باال ماند و درآمدهای 
صادراتی این کشــور به دلیل قیمتهای 
باالتر نفت، جهش یافت. صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی روسیه در ژوئن ۲۵۰ 
هزار بشکه در روز در مقایسه با ماه مه 
کاهش داشــت و به ۷.۴ میلیون بشکه 
در روز رسید. اگرچه حجم صادرات ماه 
گذشــته، پایینترین میزان از اوت سال 
۲۰۲۱ بود اما درآمد صادراتی روســیه 
در ژوئن به میزان ۷۰۰ میلیون دالر در 
مقایسه با ماه مه افزایش یافت و به ۲۰.۴ 
میلیارد دالر رسید که ۴۰ درصد باالتر 
از میانگین ســال گذشــته بود. آمریکا 
امیدوار است درباره اعمال سقف قیمت 
روی نفت روســیه تا دســامبر، توافقی 

حاصل شود.

رشد ۶52 درصدی سود 
پاالیشگاه های آمریکایی

هشــت پاالیشــگر بزرگ آمریکا به مدد 
افزایش قیمت های بنزین در ســه ماهه 
دوم، افزایــش ۶۵۲ درصــدی میانگین 
درآمد به ازای هر سهم را گزارش خواهند 
کرد.بر اساس این خبر همه پاالیشگرها 
و شــرکتهای نفت و گاز برای ســه ماهه 
دوم امســال که قیمت بنزین به بیش از 
پنج دالر در هر گالن صعود کرد، ســود 
هنگفتــی را گزارش خواهند کرد.انتظار 
می رود بزرگترین پاالیشگرهای مستقل 
آمریکا، با صعود حاشــیه ســود پاالیش 
به باالترین رکورد چند ســال گذشته، 
میلیاردها دالر نقدینگی از فعالیتهایشان 
کســب کنند.چارلز کمپ، نایب رییس 
شرکت مشاوره انرژی "بیکر اند اوبرایان" 
به وال اســتریت ژورنال گفت: ما شاهد 
آن هســتیم که حاشــیه سود پاالیش، 
دو برابــر باالتر از دوران طالیی اســت. 
وی بــه دوره ۲۰۰۴ تــا ۲۰۰۷ اشــاره 
داشــت که پاالیشگرها سود عظیمی به 
جیب زده بودند.بر اســاس گزارش اویل 
پرایس، بزرگترین شرکتهای انرژی بین 
المللی هم در آســتانه انتشار درآمدهای 
استثنایی کسب و کارهای پاالیش خود 
قرار دارند که نتیجه حاشــیه سود باال و 
تقاضای قوی برای سوخت در سه ماهه 
دوم اســت. بعضی از شــرکتهای نفتی 
بیــن المللــی پیش از ایــن درآمدهای 
کالن واحدهــای پاالیــش خــود برای 
 ســه ماهه دوم ســال میالدی جاری را 

پیش بینی کرده اند.

سخنگوی صنعت برق:

 مصرف برق در 29 تیرماه 
ترین رقم در تاریخ  به باال

صنعت برق رسید
سخنگوی صنعت برق گفت: میزان مصرف 
بــرق در زمان اوج مصــرف روز ۲۹ تیرماه 
بــا ثبــت عدد ۶۹ هــزار و ۲۷۸ مگاوات به 
باالترین رقم در تاریخ صنعت برق رسید که 
با همکاری های انجام شــده بدون خاموشی 
سپری شد. مصطفی رجبی مشهدی با اعالم 
اینکه رکورد مصرف برق شــب با ثبت عدد 
۶۵ هزار و ۳۷۸ مگاوات در تاریخ ۲۸ تیرماه 
شکســته شــد، اظهار داشت: ثبت این رقم 
بســیار سنگین در شب بر ضرورت توجه به 
شیوه های مصرف برق در ساعات ۲۰:۳۰ تا 
۲۳ تاکید می کند.وی با بیان اینکه در شب 
عالوه بر سیستم های سرمایشی، روشنایی 
نیز بسیار در میزان مصرف اثر گذار هستند 
گفــت: در صورت همکاری صنایع بزرگ و 
مردم تأمین پایدار برق در شــب نیز امکان 
پذیر می شود.سخنگوی صنعت برق با بیان 
اینکه هفته گرمی را ســپری کردیم، ادامه 
داد: میزان مصرف برق در زمان اوج مصرف 
روز ۲۹ تیرمــاه با ثبت عدد ۶۹ هزار و ۲۷۸ 
به بیشترین رقم در تاریخ صنعت برق رسید 
که با مدیریت بار و همکاری های انجام شده 
در بخش های مختلف بدون خاموشی سپری 
شد.رجبی مشــهدی گفت: میزان مصرف 
ثبت شــده در ۲۹ تیرماه ۳.۴ درصد نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته رشد را نشان 

می دهد.

معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس شورای 
اسالمی وزیر نیرو:

ماهیت کار صنعت آب و برق 
 خدمت رسانی مستقیم 

به مردم است
معاون حقوقی، پشــتیبانی و مجلس شورای 
اســالمی وزیر نیرو گفت: ماهیت کار صنعت 
آب و برق خدمت رســانی مســتقیم به مردم 
است. احمد حیدری در جریان بیست و نهمین 
سفر استانی ریاست جمهوری و بازدید از ستاد 
ارتباطات مردمی وزارت نیرو در استان مرکزی 
افزود: هدف از حضور در استان ها ارائه راهکار 
برای رفع مســائل موجود با همت مسئوالن 
اســتانی است.وی با بیان اینکه صنعت آب و 
برق یکی از صنایع زیرســاختی محسوب می 
شود، اظهار داشت: به طور قطع به یقین، سایر 
صنایع و فعالیت هایی که انجام می شود، بدون 
وجود آب و برق غیرممکن بوده و فعالیت آن 
ها مختل می شود.معاون حقوقی، پشتیبانی و 
مجلس شورای اسالمی وزیر نیرو گفت: هدف 
دولت و وزارت نیرو این اســت که با ســخت 
کوشــی و تالش مدیران مســائل و مشکالت 
پیشــرو در جریان ســفرهای اســتانی حل 
شــود و از برنامه ریزی های دقیق مبتنی برا 
ارائــه ایده های نوین و کاربردی  برای خدمت 
رســانی باکیفیت در حوزه آب و برق  به مردم 
عزیز کشورمان بکوشیم.احمد حیدری معاون 
حقوقی، پشتیبانی و مجلس شورای اسالمی 
وزیر نیرو و مریم کارگرنجفی مشاور وزیر نیرو 
و مدیرکل دفتر بازرســی و مدیریت عملکرد 
بــا حضور در محل ســتاد ارتباطات مردمی 
تقاضاهــای مرتبــط با صنعــت آب و برق را 

پاسخگویی و بررسی می کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
ح کرد؛ مطر

اصالح رابطه مالی دولت با 
شرکت ملی نفت در جهت 

توسعه بخش نفت و گاز
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
بــا اصالح رابطه مالی دولت با شــرکت ملی 
نفت، از جهت حکمرانی و سیاســت گذاری 
بهتــر وزارت نفت و دولت بر توســعه بخش 
نفــت و گاز و افزایش کارآیی هزینه کردهای 
درآمــد نفتــی در این بخش اســت.مهدی 
طغیانی در مورد رابطه مالی دولت و شرکت 
ملــی نفت، اظهار کــرد: با اصالح این رابطه، 
همه هزینه های شرکت ملی نفت برای حفظ 
و توسعه ظرفیت برداشت از میادین نفت و گاز 
شفاف خواهد شد. وی افزود: بخشی از آنچه 
رابطه مالی دولت و شــرکت ملی نفت است، 
در بودجه می آید؛ یعنی باالخره تعریف شده و 
مصوب می شود که در هر میزان صادرات نفت 
انجام شــود، بخشی از آن سهم شرکت ملی 
نفت باشد.ســخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: چندســاله اســت که همیشه 
حرف از این اســت کــه درآمدهای دیگری 
هم شــرکت ملی نفت دارد که این درآمدها 
شــفاف نمی شود، ممکن است کسی که در 
دولت اســت از اینکه این شــفاف نشود و در 
قالب بودجه نیاید دستش در خرج کردن باز 
باشد، یعنی همه این ها در شرکت ملی نفت 
یا وزارت نفت خرج نمی شود و ممکن است در 
مجموعه دولت در تصمیم گیری های مختلف 

از آن استفاده کنند.

تنش روســیه با غرب در مســئله اوکراین پس از 
گذر از فاز سیاسی و نظامی به فاز اقتصادی رسید. 
تقریبا بالفاصله پس از آغاز فاز نظامی تنش روسیه 
و غــرب در ســرزمین اوکراین، فاز اقتصادی این 
درگیری میان روســیه و غرب آغاز شــد. جبهه 
غرب به رهبری آمریکا تحریم های اقتصادی خود 
علیه اقتصاد روسیه را رونمایی و اجرا کرد. شباهت 
بســته تحریمی روسیه به تحریم های وضع شده 
علیه ایران، عمال حکایت از یک رونویسی بی کم 
و کاست از بسته تحریمی غرب علیه ایران داشت. 
به نظر می رســید غرب با تصور اثرگذاری یکسان 
این تحریم ها بر روســیه همانند آنچه بر اقتصاد 
ایران گذشــت، به انفعال روســیه پس از اجرای 
تحریم ها و امتیازدهی این کشــور مشــابه رفتار 
ایران در ســال های ۹۲ تــا ۱۴۰۰ امیدوار بود. با 
گذشت چند ماه از آغاز جنگ و اجرای تحریم ها 

اما نادرست بودن این تصور آشکار شد.
نگاهی به شــاخص ترین مولفه هــای اقتصادی 
اثرپذیر از تحریم ها نشــان می دهد اثرگذاری این 
تحریم ها بر اقتصاد روســیه از منظر شدت نسبتا 
ســطحی و از منظر مدت، گذرا بوده اســت. روند 
تغییر قیمت دالر بر حســب روبل طی شــش ماه 
اخیر نمونه کاملی از شــدت اثرگذاری تحریم بر 
اقتصاد روســیه را نمایش می دهد.جهش تقریبا 
دوبرابــری قیمت هر دالر آمریــکا در برابر روبل 
روســیه طی حدود ســه هفته پس از تحریم های 
غرب و بازگشت آن به نقطه ای کمتر از رقم پیش 
از تحریم ها، قدرت اقتصادی و مدیریتی روســیه 
در مواجهه با جنگ اقتصادی غرب را نشــان داد. 
نشــانگرهای تورمی روســیه نیز وضعیتی مشابه 
همیــن را دارند. مرور روند تورم ماهانه روســیه 
پیش و پس از تحریم های غرب، شــاهد دیگری 
بر گذرا و البته سطحی بودن تحریم های غرب بر 

اقتصاد روسیه را نشان می دهد.

« ابزار قدرت نمایی روسیه در برابر غرب گاز «
از همان ابتدای انعقاد قراداد گازی نورد استریم در 

نوامبر ۲۰۱۱ )آبان ۹۰(، تبعات سیاسی وابستگی 
اروپا به گاز روسیه قابل پیش بینی بود. قراردادی 
که بر مبنای آن ۵۵ میلیارد مترمکعب از مصرف 
ســاالنه گاز اروپا وابسته به واردات از روسیه شد. 
این خط لوله البته تنها شریان انتقال گاز روسیه 
به اروپا نیســت و از چندین مســیر دیگر و هر یک 
با مقادیر متفاوت، گاز روسیه به اروپا می رسد. در 
نهایت حدود یک سوم گاز وارداتی اروپا از روسیه 
تامین می شود. دیپلماسی انرژی فعال روسیه طی 
ســال های گذشته در نهایت ابزار اعمال قدرت را 
در اختیار این کشــور قرار داد. در جریان منازعه 
اخیر تهدید »قطع گاز روسیه« عاملی برای تعدیل 
مواضع طرف اروپایی بود. این تهدید چنان بود که 
آلمــان بــه عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا به دلیل 
وابســتگی شدید به گاز روسیه از جمله مخالفان 
اعمال برخی تحریم ها علیه روســیه بوده اســت.

تهدید قطع گاز اما تنها استفاده روسیه از دستاورد 
دیپلماسی انرژی خود نبوده است. پرداخت بهای 
گاز به روبل، اقدام دیگر این کشور برای مقابله با 
آثــار تحریم های بانکی و ارزی غرب بود. در واقع 
روســیه از مسیرهای مختلف از وابستگی اروپا به 

گاز خود استفاده کرد.

ایران پس از روسیه دومین ابرقدرت گازی جهان 
از منظر در اختیار داشتن ذخایر گازی است. با این 
حال تقریبا یک مقایسه میان دیپلماسی روسیه و 
ایران دولت های گذشــته، دو رویکرد متفاوت در 
دیپلماســی انرژی و دو عاقبت متفاوت را نشــان 
می دهد.همزمان با تالش های روسیه برای توسعه 
صادرات گاز و وابسته کردن حداکثری کشورهای 
دیگر به ویژه اتحادیه اروپا به انرژی خود، ایران نیز 
در دولت نهم و دهم مشــغول رایزنی برای تنوع 
بخشــی به بازارهای صادراتی گاز بود. در نهایت 
دولت وقت در خرداد ۸۸ موفق شد قرارداد »خط 
لوله صلح« را با پاکســتان برای صادرات ســاالنه 
۸ میلیارد مترمکعب به این کشــور منعقد کند. 
بر اســاس این قرارداد مقرر شــد دو کشــور خط 
لوله انتقال گاز را در ســرزمین های خود تکمیل 
کرده و در نهایت صادرات گاز از دی ماه سال ۹۳ 
آغاز شــود. با روی کار آمدن روحانی اما ناگهان 
ورق برگشت.بیژن زنگنه وزیر وقت نفت در اولین 
روزهــای صدارت خود بر مســند وزارت نفت به 
خاطــر بهانه ناتوانی پاکســتان از پرداخت بهای 
گاز، مانــع اجرای قرارداد شــد. این در حالی بود 
که بر اســاس قرارداد، پاکســتان در هر صورت 

محکــوم به پرداخت بهــای گاز بود؛ حتی اگر به 
طــور یکطرفه گاز ایران را وارد نکند. این موضوع 
البته مشروط بر آن بود که ایران خط لوله انتقال 
گاز را در ســرزمین خود تکمیل کند. ایران برای 
تضمین درآمد صادراتی خود از محل گاز صادراتی 
به پاکســتان تنها نیازمند تکمیل ۲۰۰ کیلومتر 
باقیمانــده خــط لوله صلح تا مرز پاکســتان بود. 
همین مصداق از تفاوت روسیه و ایران در موضوع 
دیپلماسی انرژی، علت اثرگذاری بیشتر تحریم ها 
بــر اقتصاد ایران و قــدرت کمتر چانه زنی ایران 
در مقابله با سیاســت های یکجانبه طرف غربی را 
نشــان می دهد. در سال هایی که روسیه مشغول 
گشــودن بازارهای جدید صادراتی برای گاز خود 
و کســب منافع اقتصادی و سیاســی از این مسیر 
بود، دولــت روحانی اقدامی برای افزایش قدرت 

چانه زنی کشور در بازار انرژی جهان نکردند .

چشم امید به دیپلماسی انرژی دولت 
سیزدهم

ایــران اکنــون با وجود دارا بــودن دومین ذخایر 
گازی جهان، سهم ناچیزی از بازار صادراتی دارد. 
رویکرد مصرفی ســیری ناپذیر به ویژه در بخش 
خانگــی، به خطــر افتادن تولید گاز به دلیل افت 
فشار در آینده نزدیک ناشی از اهمال دولت قبل 
در ســرمایه گذاری در میادین گازی، فشــارهای 
سیاســی آمریکا به پاکستان برای عدم وابستگی 
به گاز ایران و در نهایت ویران شــدن مستمسک 
حقوقــی ایران برای مجبور کردن پاکســتان به 
اجرای قرارداد به ســبب رفتار غیرمنطقی دولت 
قبل، کشــور را از میلیاردهــا دالر درآمد ارزی و 
دســتاوردهای سیاسی منطقه ای محروم کرده و 
هزینه هرگونه تنش با ایران را در حوزه انرژی به 
صفر رسانده است. در این شرایط تنها دیپلماسی 
فعــال انرژی دولت ســیزدهم و مدیریت عالمانه 
وزارت نفت در حفظ و بهره برداری از ذخایر است 
که می تواند گره کور صادرات گاز به پاکســتان را 

بگشاید.

عضــو انجمــن CNG گفت: به رغم اینکه در دولت قبلی، مجلس 
شــورای اســالمی توســعه CNG را تصویب کرد اما متأســفانه 
 CNG افزایش محسوســی پیدا نکرد و توســعه CNG مصرف
 CNG صــورت نگرفت. محســن جوهری، عضــو انجمن صنفی
کشور در نشستی خبری اظهار داشت: کشور ما با داشتن ذخایر 
عظیم گازی که ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان را شامل می شود 
و همچنین دارا بودن شــبکه گســترده خطــوط انتقال گاز در 
سرتاســر کشــور، مزیت نسبی برای توسعه سوخت CNG دارد.

وی افزود: به رغم اینکه در دولت قبلی، مجلس شورای اسالمی 
توسعه CNG را تصویب کرد اما متأسفانه مصرف CNG افزایش 
محسوســی پیدا نکرد و توســعه عرضه و تقاضای CNG آنچنان 

 CNG که پیش بینی می شد صورت نگرفت.عضو انجمن صنفی
کشــور با بیان اینکه "در بخش تقاضا و عرضه CNG مشــکالت 
زیادی وجود دارد"، گفت: شاهد کوتاهی و عدم حمایت دولت در 
ساماندهی و استانداردسازی خودروهای دوگانه سوز هستیم.وی 
افزود: خودروسازان نیز در تولید خودروهای دوگانه سوز باکیفیت 
کوتاهی کرده اند و قراردادی که سال گذشته بین وزارت نفت و 
ایران خودرو مبنی بر تولید ۴۵ هزار خودروی دوگانه سوز امضا 
شــده، هیچ خروجی نداشــته است و شاهد هستیم در سیاست 
فروش خودروســازان داخلی، خودروی دوگانه سوز وجود ندارد.
جوهری با بیان اینکه "ممنوعیت واردات خودروهای دوگانه سوز 
با کیفیت خارجی از دیگر مشــکالت موجود اســت"، گفت: یکی 

از راهکارها، واردات خودروهای CNGســوز با تعرفه صفر اســت؛ 
به طــوری که واردات ایــن خودروها در طرح واردات خودرو که 
توسط دولت در نظر گرفته شده، در اولویت قرار بگیرد.وی ادامه 
داد: یکی از ابعاد این مســئله که دولت در ســالهای قبل وضعیت 
خودروهای گازسوز را ساماندهی نکرده، این است که هنوز بعد 
از گذشــت حدود ۲۰ ســال، آمار رســمی از تعداد خودروهای 
دوگانه سوز کشور وجود ندارد.جوهری با بیان اینکه "عدم انجام 
بازرسی دوره ای مخازن CNG خودروها از دیگر چالش های این 
عرصه اســت"، گفت: این مســئله موجب شده هر از چند گاهی 
شــاهد بروز حادثه ای در زمان ســوخت گیری خودروها باشیم و 

این گونه حوادث اخیراً افزایش نیز یافته است.

:CNG عضو انجمن

قانون توسعه CNG اجرا شود

خبر  ویژه

زنگ خطر واردات بنزین شنیده می شود

که   بی توجهی به هشدارهایی 
داده شد

جلیل ساالری در حاشیه امضای پنج تفاهم نامه 
میان شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با شــرکت های دانش بنیان کرده اســت: با 
برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم باید دوره 
مصــرف ســوخت را مدیریت کنیم و پس از 
آن به دنبال ذخیره ســازی ســوخت باشیم.
مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران در پاســخ به این 
پرسش که آیا تولید بنزین در کشور کاهش 
یافته است، تصریح کرد: تولید بنزین بر مبنای 
تعداد پاالیشــگاه هایی که در بخش عملیات 
هســتند و دوره تعمیرات، ممکن است دچار 
نوسان هایی شود، اما اینکه گفته شود تولید 
بنزین به ۷۰ یا ۸۰ میلیون لیتر رسیده است 
صحــت ندارد، ما در برخی مــوارد به تولید 
۹۴، ۹۷، ۱۰۰ تــا ۱۰۴ میلیــون لیتر بنزین 
هم رســیدیم.وی درباره صادرات بنزین نیز 
گفــت: هم اکنون به دنبال تأمین نیاز داخل 
هستیم و سپس بحث ذخیره سازی را خواهیم 
داشت، اما در همین هفته صادرات گازوئیل 
و بعضــی از فرآورده ها را داشــته ایم.مصرف 
بنزین در کشور از روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ 

بــه یکباره اوج گرفت و به ۱۳۱ میلیون لیتر 
نیز در برخی از روزها رســید و با آغاز نوروز 
نیز این روند مصرفی همچنان افزایشی بود تا 
جایی که با کمک مخازن استراتژیک بنزین، 
شرکت ملی پاالیش و پخش توانست روزهای 
پر مصرف ابتدایی ســال جاری را پشــت سر 
گذارد.اکنون که یک ماه از تابســتان گذشته 
اســت و آمارهای غیر رسمی نشان از مصرف 
روزانه ۱۲۰ میلیون لیتری بنزین دارد که این 
میزان مصرف نشان می دهد ماه های آینده در 
صــورت عدم کنترل مصرف و افزایش تولید 
قطعاً با مشــکل جدی رو به رو خواهیم شــد 
که در خوشبینانه ترین حال بازگشت تولید 
بنزین توسط پتروشــیمی ها است.براساس 
آمار رسمی هم اکنون در کشور روزانه ۱۰۳ 
میلیون لیتر بنزین تولید می شود و این میزان 
تولید در حالی صورت خواهد گرفت که تمام 
پاالیشــگاه ها با ظرفیت کامل اقدام به تولید 
بنزین کنند هرچند که به گفته مســئوالن 
شــرکت ملی پاالیش و پخش هم اکنون به 
دلیل اورهال پاالیشگاه های کشور این حجم 

بنزین تولید نمی شود.

مدیرعامل بورس انرژی: 

 گواهی سپرده حامل های انرژی 
با اوراق سلف نفتی متفاوت است

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه زیرساخت ها 
بــرای معامالت گواهی صرفه جویی گاز طبیعی 
فراهــم اســت، اظهار کــرد: گواهی ســپرده 
حامل های انرژی با اوراق ســلف نفتی متفاوت 
است.علی نقوی با اشاره به اظهارات مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران مبنی بر فروش مازاد گاز 
مصرفی در بورس انرژی، از ممکن بودن معامالت 
گواهــی صرفه جویی گاز طبیعی در این بورس 
خبــر داد و اظهــار کرد: بورس انرژی از مدت ها 
پیــش پیگیر راه اندازی بازار گاز طبیعی بوده و 
زیرســاخت های بورس انرژی ایران برای انجام 
این معامالت آماده اســت.وی با بیان اینکه گاز 
طبیعی در اســفندماه سال گذشته و در اجرای 
آیین نامــه مصوب هیأت وزیــران در خصوص 
تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ در بورس 
انرژی ایران پذیرش شد،   گفت: امیدوارم باتوجه  
به اعالم شرکت ملی گاز ایران شاهد عرضه گاز 
طبیعــی  به صورت فیزیکی و همچنین گواهی 
صرفه جویی باشــیم. زیرساخت های مقرراتی 
گواهی صرفه جویی انرژی نیز توســط شورای 
عالی انرژی کشور و در چارچوب دستورالعمل و 
آیین نامه اجرایی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و 

محیط زیست ابالغ شده است. این طرح می تواند 
در چارچوب گواهی صرفه جویی انرژی حاصل از 
صرفه جویی مشترکان گاز، در بورس انرژی ایران 
عرضه شــود و شرکت ملی گاز ایران می تواند از 
این ظرفیت برای عرضه گاز بهره ببرد.وی ادامه 
داد: شرکت ملی گاز ایران طبق آیین نامه اجرایی 
بازار بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از 
ناشــران در این بازار حضور خواهد داشــت و در 
چارچوب ســقف ۱۰ میلیارد مترمکعب گواهی 
گاز طبیعی که در آیین نامه اجرایی دیده شــده 
اســت، می تواند این عرضه ها را انجام دهد البته 
این ســقف طبق ضوابطی که دیده شــده قابل 
افزایش اســت.نقوی با بیــان اینکه درصورت 
اعالم شرکت ملی گاز ایران برای انتشار گواهی 
صرفه جویی مشــترکان خانگی، آماده هستیم 
تا در نشســت های کارشناســی با این شرکت 
جزییات عرضه را بررســی و نهایی کنیم، افزود: 
یکی از ســازوکارها می تواند این باشــد که گاز 
صرفه جویی شده توسط مشترکان خانگی در هر 
دوره مصرف، به صورت تجمیعی عرضه و صنایع 
نسبت  به خرید آن اقدام کنند و منابع حاصل از 

آن به مشترکان پرداخت شود. 
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55بانک و بیمه
تعیین حدود ارائه خدمات 

بانکی به اشخاص محجور
 تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشــخاص 
محجور بر اســاس دســتورالعمل اعالم شده از 
ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
حدود ارائه خدمات بانکی به اشــخاص محجور 

تعیین شد.
 اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب های 
ســپرده اشخاص کمتر از ۷ سال تمام، ممنوع 
بوده و از روز شــنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۱ تمامی 
ابزارهای پرداخت برای این گروه از مشــتریان 

غیر فعال خواهد شد.
ضمنا اختصاص هر گونه ابزار پرداخت به حساب 
های ســپرده اشــخاص ۷ تا ۱۲ سال تمام تنها 
در قالب اعصای کارت پرداخت فیزیکی مقدور 
خواهــد بود و از روز شــنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۱ 
تمامــی ابزارهای پرداخت بــرای این گروه از 

مشتریان نیز غیر فعال خواهد شد.

برگزاری جلسه روسای شعب 
استان های مازندران، گلستان و 

سمنان بانک ایران زمین
 پیرو برنامه جامع عملیاتی 
امورشــعب  مدیریــت 
اســتانهای بانــک ایران 
زمین با محوریت بررسی 
عملکرد شــعب در سال 
جاری، با هدف تبیین سیاست ها و اولویت های 
بانک و دســتیابی به اهداف تعیین شده، جلسه 
ای با حضور مدیر، معاونین و روســای شــعب 
استان های مازندران، گلستان و سمنان برگزار 

شد.
در این جلســه سید مهدی سلیم بهرامی مدیر 
شعب استان راز موفقیت بانک را ارائه خدمات 
متنوع به مشتریان و جذب منابع مالی دانست و 
گفت: انسجام بین کارکنان و ایجاد تعامل مثبت 
و مستمر با مشتریان و نیز درک و شناخت بهتر 
نیــاز آنان به منظور بــرآورده نمودن انتظارات 
مشــتریان در ســریع ترین زمان ممکن الزمه 

دستیابی به موفقیت است.
دیر اســتان افــزود: رعایت آراســتگی فردی، 
نظــم و انضبــاط در شــعبه می توانــد تاثیر 
 بســزایی در جذب مشتریان و افزایش رضایت 

آنها باشد.
سلیم بهرامی نقش کارکنان در ارائه خدمات 
و محصوالت بانکی را بسیار ارزشمند دانست 
و خاطرنشــان کرد: ویژگــی خدمات بانکی 
این اســت که نحوه معرفی و ارائه ســرویس 
ها توســط کاربران بســیار مهم بوده و میزان 
رضایت مشــتریان از خدمات، به آن بستگی 

دارد.

لغو مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام شرکت بیمه 

ملت)سهامی عام(
 پیرو آگهی منتشــره در 
روزنامــه اطالعــات به 
شماره ۲۸۱۵۷ و روزنامه 
دنیای اقتصاد به شــماره 
۵۴۹۵ در روز دوشــنبه 
۲۰ تیر ۱۴۰۱ در خصوص دعوت به جلســه 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت بیمه 
ملت )ســهامی عام( در روز پنج شــنبه ۳۰ 
تیر۱۴۰۱ به اطالع ســهام داران و نمایندگان 
قانونی ایشان می رساند، مجمع عادی سالیانه 
در تاریخ مذکور برگزار نمی شــود و تصمیم 
گیری در خصوص دســتورات جلسه ذیل به 
مجمــع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعالم می 

شود، موکول خواهد شد.

اخبار

اعالم تنفس مجمع عمومی 
عادی سالیانه بانک دی

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه دی به مدت 
دوهفته اعالم تنفس نمود.

این مجمع براســاس آگهی منتشره در سامانه 
کــدال در تاریــخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۱ در خصوص 
دعــوت به مجمع عمومی عادی ســالیانه راس 
ســاعت ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ 
درمحل  خیابان ولیعصر، خیابان شهید فالحی 
)زعفرانیه(، خیابان فیروزکوه شــرقی، انتهای 
خیابان روشــن اول ، دهکده نشــاط ولیعصر 
برگــزار گردید و در خصوص هیچ یک از موارد 
دســتور جلســه تصمیم گیری ننمود و مجمع 
بــا تنفس روبرو گردید.بــا توجه به ماده ۱۰۴ 
الیحــه اصالحی قانون تجارت و به اتفاق آرای 
حاضریــن مجمع اعالم تنفــس نموده و مقرر 
گردید جلســه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ 
روز ســه شنبه تاریخ۱۱/۰۵/۱۴۰۱ و در همان 

محل برگزار گردد.

 مدیرعامل بانک دی 
در بازدید از شعبه نیاوران:

شناسایی ظرفیت های منطقه 
تحت فعالیت شعبه ضرورت 

توسعه بازاریابی است

مدیرعامل بانک دی در بازدید از شعبه نیاوران 
بر ضرورت شناســایی کسب و کارهای مستقر 
در محیط جغرافیایی شعب در گسترش دامنه 

خدمات و بازاریابی تأکید کرد.
علیرضا قیطاســی با اشــاره به موقعیت مکانی 
شــعبه نیــاوران از لحاظ تراکم شــرکت های 
تجــاری و اداری گفــت: بازاریابی هدفمند در 
ایــن منطقــه ناظر به شــناخت بافت تجاری و 
اداری شــرکت های مســتقر در نزدیکی شعبه 
اســت.وی افــزود: برگــزاری جلســاتی برای 
شناســایی نیازهــا و انتظــارات مشــتریان از 
خدمات بانکی و تســهیل دسترســی آنان به 
خدمات مورد انتظار از طریق تســلط شــعبه به 
ظرفیت های منطقه تحت فعالیت و شــیوه های 
انطباق محصوالت با نیازهای مشــتری میسر 
می شود.قیطاســی ضمن دریافت گزارشــی 
از شــاخص های عملکردی شــعبه بر ضرورت 
حرکــت هدفمند تمامی کارکنان برای تحقق 
اهداف تعیین شــده شعب تأکید کرد.بازدید از 
شــعبه نیاوران فرصتی شــد تا عالوه بر دیدار و 
گفتگوی مســتقیم با مشتریان، کارکنان شعبه 
نیــز در فضایی صمیمــی با مدیرعامل بانک به 
گفت وگو نشســته و مشــکالت خود را با وی در 
میان بگذارند.در حاشــیه این بازدید قیطاسی 
ضمــن بازدیــد از شــرکت امید بنیــان دی با 
مدیرعامــل، اعضای هیئــت مدیره و کارکنان 

این شرکت به گفتگو نشست.

ح شد: کرمان مطر کارکنان شعب حوزه  دردیدار مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با 

با ارائه تسهیالت به بخش های تولیدی اشتغال زایی را افزایش دهید
مدیرعامل موسســه اعتباری ملــل در جمع کارکنان حوزه کرمان 
،ضمن تبریک عید غدیر خم از تالش های همکاران حوزه در تسهیل 

خدمات رسانی به مردم تشکر و قدردانی کرد.
در این جلسه که دکتر پورابراهیمی نماینده محترم مردم کرمان و 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ایران نیز حضور 
داشت، مدیرعامل موسسه ضمن بیان حدیثی از امام رضا)ع( گفت 
:در بحث امر به معروف و نهی از منکر می بایست آبروی افراد حفظ 
شــود و این مهم با روی گشــاده به اجرا درآید، تا اثرگذاری الزم را 

داشته باشد.
 ایشــان در خصوص ارائه خدمات به مردم بیان داشــت: خدمات را 
در اســرع وقت و به بهترین نحو به مردم ارائه دهید و حق الناس را 
در نظر داشــته باشــید، که این امر تا جایی اهمیت دارد که شــهدا با 
تمام مقام و مرتبه ای که در نزد خداوند دارند، نمی تواند در صورت 

داشتن حق الناس وارد بهشت شوند.
 حجت االســالم جوادی ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 
انقالب اســالمی تصریح کرد، شــهدا با ایثار جان خود باعث ایجاد 
امنیت در کشور شده اند،که یکی از شاخص ترین شهدا، سردار شهید 
حاج قاســم سلیمانی می باشــد، شهیدی که یکی از محبوب ترین 
چهره های انقالب اسالمی و نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی 
شناخته می شود که در شهادت این سردار تمامی مردم آزادی خواه 

جهان برای شهادتش گریستند.
 ایشــان با اشــاره به ظرفیت های اقتصادی، گردشــگری و صنعتی 
اســتان کرمان افزود: دراین اســتان شرکتهای مختلفی که از منابع 
خوبی برخوردارند فعالیت می کنند، لذا می توان با ارائه بسته های 

تسهیالتی و خدماتی نسبت به جذب آنها اقدام کرد.
مدیرعامل موسســه خاطرنشــان کرد: تمام همکاران با همه توان 
در راســتای ارتقاء خدمات بانکی و جذب مشــتریان و منابع جدید 
تالش کنند و از فرصت اســتثنایی صندوق ســرمایه گذاری اعتماد 

ملل نیز غافل نشوند.
 وی با توجه به رقابت در سیستم بانکی،عنوان کردنداحترام به کلیه 

بانکها که سرمایه کشور عزیزمان هستند جزء وظایف ماست و باید 
باتمام وجود از آن صیانت کنیم ولی درکار در عین رفاقت،باید رقابت 
سالم نیز باشد، بنابراین برای افزایش سهم بازار، کارکنان صف و ستاد 
باید توجه ویژه ای به امر بازاریابی و مشتری مداری داشته باشند.

 در ادامه جلســه دکتر پورابراهیمی، نماینده محترم مردم کرمان، 
ضمن تشکر از موسسه اعتباری ملل گفت:پروژه هایی که با پشتیبانی 
موسســه اعتباری ملل به بهره برداری رســیده است باعث مباهات 
مردم شــده اســت و امیدواریم که این امر مثل گذشته ادامه داشته 
باشــد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: با 
توجه به تحریم های ظالمانه ای که به ایران تحمیل شد ،توانستیم 
با حرکت تیمی و مجاهدانه پروژه های بزرگی را در کشور با موفقیت 

به بهره برداری برسانیم.
 دکترپورابراهیمی با تاکید به ارتقاء رتبه های بین المللی ایران اظهار 
داشت: به فضل الهی جمهوری اسالمی ایران با توجه به این تحریم 
ها و شــرایط ســخت،دراکثرحوزه ها، رتبه های یک رقمی را کسب 
نموده اســت،که آمریکایی ها امروزه اقرار می کنند که ایران تحریم 

ها را با موفقیت گذرانده و تحریم ها اثر خود را از دست داده اند.
 در پایــان جلســه آقــای طحــان معاونت امور شــعب، بــه ایراد 
 ســخن پرداخــت و نکاتــی را در راســتای بهبود عملکرد اســتان 

بیان کرد.

اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تعاون با حضور بیش از ۸۲ درصد سهامداران 
برگزار شد و صورت های مالی سال ۱۴۰۰ این شرکت به تصویب رسید.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت بیمه تعاون با حضور بیش از ۸۲ درصد 
سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بیمه تعاون، سید محمد کریمی، 
دبیرکل ســندیکای بیمه گران ایران، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
نماینــده بیمه مرکــزی، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده 
سازمان حسابرسی در محل هتل سیمرغ به صورت حضوری و آنالین برگزار 

شد و صورت های مالی سال ۱۴۰۰ این شرکت به تصویب رسید. بر اساس این گزارش، استماع گزارش 
هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 
۱۴۰۰، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی اساسی و تقسیم سود سال مالی منتهی 
به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره، 
انتخاب حسابرس و بازرسین قانونی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب اعضای هیأت مدیره اصلی 
و علی البدل و سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی از موارد دستور جلسه ذکر شده بود که 
طبق مقررات اساســنامه پس از تشــکیل هیات رییســه با حضور نماینده سازمان بورس، نماینده بیمه 

مرکزی و حسابرس مستقل و بیش از ۸۲ درصد از سهامداران، در محل هتل 
سیمرغ برگزار شد.

همچنین، در سال مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ با تصویب مجمع 
به ازای هر سهم ۱۰۰ریال سود ناخالص تقسیمی به سهامداران تعلق گرفت.

از دیگر ســو، ضمن تصویب صورت های مالی مربوط به عملکرد ســال مالی 
منتهی به پایان اســفند ۱۴۰۰ و انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 
رسمی شرکت، اعضای جدید هیأت مدیره نیز در این مجمع مشخص شدند.

بر این اســاس، ســید امین جوادی، ســید روح اهلل علیپور، امید معظمی گودرزی، جواد سهامیان مقدم 
و ســید محمدرضا رســولی به عنوان اعضای اصلی و یونس مظلومی و محســن شــریفیان موحد نیز به 
عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. قابل توجه است که مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تعاون 
در ســاعت ۱۴ ظهر روز چهار شــنبه ۲۹ تیرماه ســال جاری آغاز شــد و در ســاعت ۱۶ به پایان رسید. 
هم چنین، با توجه به ابالغیه درباره مصوبه ســتاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، مجمع شــرکت بیمه 
تعاون با حضور حداقلی شــخص حقیقی یا حقوقی برگزار شــد و ســهامداران به منظور رعایت دقیق 
مصوبه مذکور نسبت به مشاهده برخط )آنالین( جلسه از طریق پلتفرم آپارات این شرکت اقدام کردند.

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تعاون برگزار شد

خبر  ویژه

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  " آ
سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603003145 مــورخ 1401/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانه و بامعــارض متقاضی 
آقــای نویــد وفائــی مقــدم فرزنــد ناصــر بــه شــماره شناســنامه 24 صــادره از رشــت درقریــه بوســار در دو ســهم از هفــت ســهم 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 238 مترمربــع پــاک فرعــی 25616 از اصلــی 55 مفــروز 
و مجــزی  از پــاک 2465 از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/15 ونوبــت دوم:1401/05/01
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

گناوه بخش شش بوشهر ک 915/15285 واقع در  گهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پال آ
آقــای یدالــه طیــب زاده مالــک ششــدانگ پــاک 915/15285 واقــع در عبــد امــام گنــاوه بخــش شــش بوشــهر بــا تســلیم 
استشــهاد محلــی گواهــی شــده دفتــر 94 گنــاوه مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 915/15285 
واقــع در گنــاوه بخــش شــش بوشــهر کــه بــه نــام نامــرده صــادر و تســلیم گردیــده اســت ســپس بــه موجــب ســند رهنــی 
شــماره 16484 مورخــه 1401/04/12 تنظیمــی دفتــر 40 گنــاوه در قبــال مبلــغ پنــج میلیــارد ریــال نــزد بانــک ســپه در رهــن 
مــی باشــد بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق اصــاح 
تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد کــه هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی 
معاملــه ای نمــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد تــا ده روز از انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک گنــاوه مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد 
ر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند طبــق مقــررات  چنانچــه ظــرف مــدت مقــر

صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
1۴01/05/01 : تاریخ انتشار
م / الف 253

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  " آ
سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603003146 مــورخ 1401/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض خانــم 
نــدا وفائــی مقــدم فرزنــد ناصــر بــه شــماره شناســنامه 335 صــادره از رشــت درقریــه بوســار در یــک ســهم از هفــت ســهم 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 238 مترمربــع پــاک فرعــی 25616 از اصلــی 55 مفــروز 
و مجــزی  از پــاک 2465 از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که 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 :1401/04/15 ونوبــت دوم:1401/05/01
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند  " آ
رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603003143 مــورخ 1401/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
خانــم ناهیــد وفائــی مقــدم فرزنــد ناصــر بــه شــماره شناســنامه 2293 صــادره از رشــت درقریــه بوســار در یــک ســهم از هفــت 
ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 238 مترمربع پــاک فرعــی 25616 از اصلــی 55 مفروز 
و مجــزی  از پــاک 2465 از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/15 ونوبــت دوم:1401/05/01
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  " آ
سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603003147 مــورخ 1401/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
آقــای ســعید وفائــی مقــدم فرزنــد ناصــر بــه شــماره شناســنامه 170 صــادره از رشــت درقریــه بوســار در دو ســهم از هفــت ســهم 
ــروز  ــی 55 مف ــی 25616 از اصل ــاک فرع ــع پ ــاحت 238 مترمرب ــه مس ــی ب ــای احداث ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
و مجــزی  از پــاک 2465 از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/15 ونوبــت دوم:1401/05/01
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند  " آ
رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318603003144 مــورخ 1401/03/23 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
خانــم نســرین وفائــی مقــدم فرزنــد ناصــر بــه شــماره شناســنامه 139 صــادره از رشــت درقریــه بوســار در یــک ســهم از هفــت 
ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 238 مترمربع پــاک فرعــی 25616 از اصلــی 55 مفروز 
و مجــزی  از پــاک 2465 از اصلــی 55 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/15 ونوبــت دوم:1401/05/01
ک ناحیه 2رشت-سعید بدوی رئیس اداره ثبت اسناد وامال

مدیرعامل موسســه اعتباری ملل در جمع کارکنان حوزه کرمان ،ضمن تبریک 
عید غدیر خم از تالش های همکاران حوزه در تســهیل خدمات رســانی به مردم 

تشکر و قدردانی کرد.
در این جلسه که دکتر پورابراهیمی نماینده محترم مردم کرمان و رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی ایران نیز حضور داشت، مدیرعامل موسسه 
ضمــن بیــان حدیثــی از امام رضا)ع( گفت :در بحث امر به معروف و نهی از منکر 

می بایســت آبروی افراد حفظ شــود و این مهم با روی گشاده 
به اجرا درآید، تا اثرگذاری الزم را داشته باشد.

ایشان در خصوص ارائه خدمات به مردم بیان داشت: خدمات 
را در اســرع وقت و به بهترین نحو به مردم ارائه دهید و حق 
الناس را در نظر داشــته باشــید، که این امر تا جایی اهمیت 
دارد که شهدا با تمام مقام و مرتبه ای که در نزد خداوند دارند، 

نمی تواند در صورت داشتن حق الناس وارد بهشت شوند.
حجت االســالم جوادی ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی 
تصریح کرد، شــهدا با ایثار جان خود باعث ایجاد امنیت در کشــور شــده اند،که 
یکی از شاخص ترین شهدا، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می باشد، شهیدی 
که یکی از محبوب ترین چهره های انقالب اســالمی و نماد مبارزه با نظام ســلطه 
و ظلم جهانی شــناخته می شــود که در شــهادت این سردار تمامی مردم آزادی 

خواه جهان برای شهادتش گریستند.
ایشــان با اشــاره به ظرفیت های اقتصادی، گردشــگری و صنعتی استان کرمان 
افزود: دراین اســتان شــرکتهای مختلفی که از منابع خوبی برخوردارند فعالیت 
می کنند، لذا می توان با ارائه بســته های تســهیالتی و خدماتی نســبت به جذب 

آنها اقدام کرد. مدیرعامل موسســه خاطرنشــان کرد: تمام همکاران با همه توان 
در راستای ارتقاء خدمات بانکی و جذب مشتریان و منابع جدید تالش کنند و از 

فرصت استثنایی صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل نیز غافل نشوند.
وی با توجه به رقابت در سیســتم بانکی،عنوان کردنداحترام به کلیه بانکها که 
ســرمایه کشــور عزیزمان هستند جزء وظایف ماســت و باید باتمام وجود از آن 
صیانت کنیم ولی درکار در عین رفاقت،باید رقابت سالم نیز باشد، بنابراین برای 
افزایش ســهم بازار، کارکنان صف و ســتاد باید توجه ویژه ای 

به امر بازاریابی و مشتری مداری داشته باشند.
در ادامه جلســه دکتر پورابراهیمــی، نماینده محترم مردم 
کرمان، ضمن تشــکر از موسســه اعتباری ملل گفت:پروژه 
هایی که با پشــتیبانی موسســه اعتباری ملل به بهره برداری 
رســیده اســت باعث مباهات مردم شده است و امیدواریم که 
این امر مثل گذشــته ادامه داشــته باشــد. رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی افزود: با توجه به تحریم های ظالمانه ای که به ایران تحمیل شد 
،توانستیم با حرکت تیمی و مجاهدانه پروژه های بزرگی را در کشور با موفقیت 
به بهره برداری برسانیم. دکترپورابراهیمی با تاکید به ارتقاء رتبه های بین المللی 
ایران اظهار داشت: به فضل الهی جمهوری اسالمی ایران با توجه به این تحریم 
ها و شرایط سخت،دراکثرحوزه ها، رتبه های یک رقمی را کسب نموده است،که 
آمریکایی هــا امــروزه اقرار می کنند که ایران تحریــم ها را با موفقیت گذرانده و 

تحریم ها اثر خود را از دست داده اند.
در پایان جلسه آقای طحان معاونت امور شعب، به ایراد سخن پرداخت و نکاتی 

را در راستای بهبود عملکرد استان بیان کرد.

ح شد دردیدار مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با کارکنان شعب حوزه کرمان مطر

 پست بانک ایران در ارزیابی دولت الکترونیک 
در میان 170 دستگاه اجرایی کشور رتبه ششم را کسب کرد

  پست بانک ایران در ارزیابی دوره نهم دولت الکترونیکی و بر اساس ارزیابی 
مستمر کیفیت وب گاه ها و خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی دارای 
شناســنامه خدمات مصوب ســازمان اداری و استخدامی کشور ، رتبه ششم را 

کسب کرده است که نسبت به دوره قبلی ۶ پله ارتقاء پیدا کرده است.
مطابق اعالم دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات، رتبه کسب شده این 
بانک بر اســاس ارزیابی صورت گرفته در میان ۱۷۰ دســتگاه اجرایی صورت گرفته و پســت بانک 

ایران را در میان ۱۰ دستگاه برتر اجرایی کشور قرار داده است.
    بنابراین گزارش در ارزیابی صورت گرفته دوره نهم، پســت بانک ایران در شــاخص های دولت 
کاربر محور، دولت شــفاف، دولت یکپارچه، دولت مشــارکتی به ترتیب امتیاز ۰.۹۶، ۰.۸۳ ، ۱ و ۱ 

و در مجموع کلی، امتیاز ۹۴.۸۹ را کسب کرده است.
    شــایان ذکر اســت : در دوره قبلی ارزیابی ، پســت بانک ایران با کســب ۹۰.۰۸ در رتبه ۱۲ قرار 
گرفــت کــه در ارزیابــی دوره نهــم رتبه بانک ۶ پله ارتقاء یافته و در میان شــرکتهای تابعه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات بعد از سازمان فناوری اطالعات و شرکت ارتباطات زیر ساخت، رتبه 

سوم را به دست آورده است.

 صورت های مالی بهار 1۴01 تائید کرد؛

بیمه سرمد بر مدار سودآوری با رشد بیش از ۶ هزار و 200 درصدی
  صورت هالی مالی بیمه سرمد نشان می دهد این شرکت در مسیر سودآوری 
قرار گرفته و سود سه ماه ابتدایی این شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، ۶۲۳۰ درصد رشد داشته است.
صورت های مالی ســه ماه ابتدایی ســال ۱۴۰۱ این شرکت که بر روی سامانه 
کدال منتشــر شــده است، نشان می دهد که سرمد حرکت بزرگی را به سمت 
سودآوری آغاز کرده است. بیمه سرمد در سال گذشته با مشکالتی مواجه شد که بزرگترین نمود 
آن کاهش سودآوری این شرکت بود، مشکالتی که تغییرات در ترکیب هیات مدیره و مدیرعامل 

را به دنبال داشت تا سرمد بار دیگر بتواند به مسیر سودآوری بازگردد.
حاال پس از چند ماه از تغییرات در بیمه ســرمد، صورت های مالی ســه ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۱ 
نشــان از حرکت ســرمد به ســمت مسیر سودآوری دارد و این شــرکت در صورت های مالی خود، 
۹۶۸۲۹۳ میلیون ریال )۹۶ میلیارد تومان( سود شناسایی کرده و تغییر بزرگی را رقم زده است.

بر اساس این گزارش، سود بیمه سرمد در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته نیز، ۶۲۳۰ درصد رشد داشته است و این شرکت می تواند با حرکت در این مسیر، مشکالت 

سال گذشته خود را نیز جبران و منافع سهامداران سرمد را تامین کند.
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شهردارمشهد در دیدار با استاندار اوش قرقیزستان:

مشهد ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد 
مشهد/ سمیرا رحمتی

شهردارمشــهد ضمن اشاره به سیاست 
دوره ششــم مدیریــت شــهری برای 
توســعه دیپلماســی شــهری، گفت: 
خواهان گســترش روابط با کشورهای 
همســایه از جمله شهرهای استان اوش 

قرقیزستان هستیم.
ســید عبــداهلل ارجائــی در دیــدار با 
ضیاءالدین جمال الدین اف اســتاندار 
اوش کشــور قرقیزســتان، افزود: شهر 
مشــهد با جمعیت ســاکن بیش از ۳.۵ 
میلیون نفر در ســال پذیرای حدود ۳۰ 
میلیون نفر زائر اســت که از این تعداد 
۴ میلیــون زائر خارجی هســتند.وی با 
بیان اینکه زیرســاخت های گردشگری 
در حوزه هــای مختلــف در این شــهر 
بســیار قوی است اظهار کرد: ۵۲درصد 
از هتل هــا و مراکــز اقامتــی ایران در 
مشــهد فعــال هســتند و در کنار آن 
فــرودگاه بین المللــی، راه آهن و پایانه 
مســافربری با ظرفیت پذیرش بیش از 
دو هــزار اتوبوس به صورت ۲۴ ســاعته 
به زائران و گردشــگران خدمات رسانی 
می کنند.شــهردار مشــهد اضافه کرد: 
یکی از سیاســت های اصلی دوره ششم 
مدیریت شــهری تقویت دیپلماســی 
شــهری است و بر همین اساس توسعه 
روابط با شهرهای کشورهای همسایه در 
اولویت فعالیت های ما قرار دارد.ارجائی 
ضمن اشاره به دیدار با سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در قرقیزســتان تصریح 
کرد: این دیدار زمینه ساز توسعه روابط 
با قرقیزســتان خواهد بود.وی در ادامه 

گفت: شــهرداری مشهد در بخش های 
مختلف به مردم خدمات رسانی می کند، 
بخش اول حمل ونقل عمومی اســت که 
در این عرصه حدود ۱۴ هزار تاکســی 
در حمل ونقل عمومی ســبک و هزار و 
۵۰۰ دســتگاه اتوبوس در کنار دو خط 
مترو در حمل ونقل عمومی ســنگین به 
بیــش از ۳۰ میلیون زائر و ۳.۵میلیون 
جمعیت ســاکن در مشهد ارائه خدمت 
می کننــد لــذا می توان گفت مشــهد 
در حــوزه حمل ونقــل عمومی یکی از 
شــهرهای پیشــرو ایران است.شهردار 
مشهد افزود: حوزه خدمات شهری یکی 
دیگر از حوزه های اصلی خدمات رسانی 
شــهرداری به شــمار می آید که در این 

حــوزه روزانه بیش از دو هزارتن زباله از 
سطح شهر جمع آوری می شود.ارجائی 
با بیان اینکه شهرداری مشهد در حوزه 
جمــع آوری و دفع زباله یکی از بهترین 
شــهرهای کشور اســت، خاطرنشان 
کرد: با توجــه به این موضوع به صورت 
هفتگی و ماهانه شاهد حضور گروه های 
کارشناســی از سایر شهرها برای بازدید 
از سیســتم جمع آوری و دفع پســماند 
در مشــهد هســتیم.وی افزود: در کنار 
حوزه پســماند، سیستم خدمات ایمنی 
و آتش نشانی شهرداری مشهد نیز دارای 
تجهیزات مناسب و نیروی انسانی باتجربه 
و کارآمد است و اگر حریق بزرگی در این 
شــهر یا سایر شهرهای استان خراسان 

رضوی اتفاق بیفتد آتش نشــانی مشهد 
به ســرعت وارد عمل می شود و یکی از 
مهم ترین بخش هــا در حوزه مدیریت 
بحران است.شــهردار مشهد ادامه داد: 
فرصت های اقتصادی شــهر نیز توسط 
سازمان اقتصادی شهرداری مدیریت و 
سیاســت گذاری می شود، خوشبختانه 
فرصت های سرمایه گذاری بسیار خوبی 
در مشــهد وجود دارد و وضعیت صنایع 
به ویژه صنایع غذایی نیز در این شــهر 

وضعیت مناسبی است.
ارجائی به ظرفیت های خوب مشهد در 
حوزه گردشگری سالمت اشاره و اظهار 
کرد: با توجه به بیمارســتان های متعدد 
و پزشــکان معتبر ساالنه تعداد زیادی 

برای زیارت و اســتفاده از ظرفیت های 
گردشــگری ســالمت برای درمان به 
مشهد می آیند.وی ادامه داد: در کنار این 
توانمندی ها مشهد در حوزه سنگ های 
قیمتــی نیز از ظرفیت های بســیاری 
برخوردار است.شــهردار مشهد با بیان 
اینکــه آمادگی داریم با همکاری وزارت 
امور خارجه همکاری میان شرکت های 
فعال در مشــهد و شهرهای قرقیزستان 
به ویژه اســتان اوش را توســعه دهیم، 
خاطرنشان کرد: لذا پیشنهاد می دهیم 
برای تحقق این امر گروه های کارشناسی 
میان مشهد واوش قرقیزستان تشکیل 
شود.ارجائی به ظرفیت های کشاورزی 
و دامداری قرقیزســتان اشاره و تصریح 
کــرد: در ایــن حوزه می توانیم شــاهد 
همــکاری شــرکت های مشــهدی با 
شــرکت های قرقیزســتانی باشیم اما 
باید موضوع حمل ونقل حل شــود زیرا 
فاصله قرقیزســتان تا مشهد زیاد است 
هرچنــد که دل هایمــان به هم نزدیک 
اســت.وی در ادامه گفــت: در مجموع 
شــهرداری مشــهد در حوزه خدمات 
فنی ومهندســی و خدمــات شــهری 
ظرفیت های بسیاری داری که می تواند 
آن را در اختیار شــهرهای قرقیزستان 
و اســتان اوش قرارداد که دراین راستا 
از ســفر گروه های کارشناســی استان 
اوش قرقیزســتان و سایر شهرهای این 
کشور استقبال می کنیم.شهردار مشهد 
افزود: امیدواریم این دیدار باعث توسعه 
ارتباطات میان شــهر مشهد و شهرهای 

استان اوش قرقیزستان شود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها
 درخواست شرکت توزیع نیروی برق 

و شرکت آب و فاضالب گلستان ؛

 برای جلوگیری از 
 قطعی آب و برق مردم مصرف را 

مدیریت کنند
گلستان  / گروه  استانها 

شــرکت توزیع نیــروی برق و شــرکت آب 
و فاضــالب گلســتان با توجــه به افزایش کم 
ســابقه دمای هوا از مردم خواســت مصرف 
آب و بــرق را مدیریت کنند. شــرکت توزیع 
نیروی برق با اشــاره به پیــش بینی افزایش 
دما به بیش از ۴۵ درجه برای  راهکار هایی را 
برای جلوگیری از قطعی برق پیشــنهاد کرده 
است.بر این اساس تنظیم دمای کولر بر روی 
۲۴ تا ۲۶، اســتفاده متناوب از پنکه و کولر، 
موکــول کردن اســتفاده از لوازم الکترونیکی 
غیــر ضروری به روز هــای تعطیل و خاموش 
کردن حتی یک المپ اضافه می تواند به تامین 
برق کمک کند. پیک مصرف برق با رشــدی 
بی ســابقه از ۱۴۵۰ مگاوات عبور کرده بود.

در راستای مدیریت صحیح حامل های انرژی 
شرکت آب و فاضالب گلستان هم از مشترکان 
خود خواســت: برای پیشــگیری از بروز افت 
فشــار در شبکه آب رسانی برای صرفه جویی 
و مدیریــت صحیح مصــرف آب اقدام کنند.

اســتفاده نکردن از آب شــرب برای مصارف 
غیر ضروری مانند شستشــوی فرش، حیاط 
و پارکینگ و باز نبودن مســتمر و بدون دلیل 
شــیر آب  هنگام شستشوی ظروف، لباس ها 
و اســتحمام از مواردی اســت که در راستای 

مدیریت صحیح توصیه شده است.

 برگزاری میز خدمت 
 با حضور استاندار البرز 

در شهرک قائمیه چهارباغ 
البرز / گروه  استاتها 

امام جمعه شهرســتان چهارباغ، مدیران کل 
اســتان، فرماندار، رییس و اعضای شــورای 
اسالمی اســتان، شهرستان و شهر چهارباغ، 
سرپرســت شــهرداری،فرماندهان نظامی و 
انتظامــی، مســئولین ادارات و شــهروندان 
شــریف شهرستان چهارباغ در سالن ورزشی 
شــهدای قائمیه برگزاری شد. در میز خدمت 
امروز چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ مردم شریف 
شــهر و روســتاهای چهارباغ بــا مراجعه به 
مســئولین استانی، شهرســتانی و مدیریت 
شــهری چهارباغ، درخواســت ها و مطالبات 
خود را مطرح و مســئولین مربوطه دستورات 
الزم را برای رســیدگی به موضوع تا حصول 
نتیجــه صادر خواهند کرد. امروز میز خدمت 
مدیریــت شــهری چهارباغ شــامل رییس، 
نایب رییس و اعضای شــورای اســالمی شهر 
و شهرســتان، سرپرست شهرداری چهارباغ، 
معاونیــن، روســای ادارات و مدیران نواحی 
پاســخگوی مراجعین از چهارباغ، ملک آباد، 
مهدی آباد، شــهرک علوی و شهرک ابریشم 
هســتند.مردم در گفت و گو با پایگاه خبری 
مدیریت شهری چهارباغ ضمن ابراز خشنودی 
از حضــور اســتاندار، مدیــران کل، مدیریت 
شــهری و مســئولین ادارات در میز خدمت 
قائمیه، خواســتار تداوم این دیدارهای چهره 

به چهره شدند.

عضویت همکار شرکت توزیع 
برق استان سمنان در کارگروه 

حوادث حوزه برق توانیر
 سمنان   / تبیانیان 

همکار شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 
به عنوان عضو کارگروه تجزیه و تحلیل حوادث 
انسانی حوزه برق شرکت توانیر منصوب شد. 
در ابالغی از ســوی ســید اعتضــاد مقیمی، 
مدیــرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر 
عامل شــرکت توانیر و در راســتای نظام نامه 
مدیریت محیط زیســت ایمنی، بهداشــت و 
امور اجتماعی وزارت نیرو، حسین مهراندیش، 
مدیر دفتر ایمنی شــرکت توزیع برق اســتان 
ســمنان به مدت دو ســال به عنوان عضو این 
کارگروه منصوب شــد.در ابالغ مدیر کل دفتر 
بحــران و پدافند غیرعامــل توانیر به اهتمام 
جدی پیرامون مواردی شــامل؛ مشارکت در 
بازدیدهــای میدانــی و جمع آوری اطالعات 
تخصصی حوادث حوزه صنعت برق کشــور، 
همکاری در بررســی، تجزیه و تحلیل حوادث 
رخ داده در ســطح شــرکتهای بــرق منطقه 
ای، توزیــع نیــروی برق و تولید برق حرارتی، 
همــکاری در تهیه گــزارش فنی و تخصصی 
مبتنی بر تجزیه و تحلیل های انجام گرفته و 
تهیه گزارشهای درس آموخته ها و تجربیات 
حوادث رخ داده، ریشــه یابی حوادث مشابه و 
تدوین ساز و کارهای الزم برای کاهش حوادث 
و ارائه پیشنهاد راهکارهای اصالحی بر اساس 
ریشه یابی های انجام شده، درس آموخته ها 
و تجربیات حوادث گذشته، تاکید شده است.

در هشتاد و هفتمین جلسه شورای 
ح شد؛ مسکن استان اصفهان مطر

 توجه به مباحث زیرساختی 
 در تامین اراضی 

ح نهضت ملی مسکن طر
اصفهان   / گروه  استانها 

هشــتاد و هفتمین جلسه شورای مسکن 
استان اصفهان با حضور سید رضا مرتضوی 
اســتاندار اصفهــان، علیرضــا قاری قرآن 
مدیرکل راه و شهرســازی استان، مدیران 
کل سایر دستگاه های اجرایی ذیربط و دیگر 
اعضا در محل سالن اجتماعات استانداری 
اصفهان برگزار شد.  در این جلسه گزارشی 
پیرامون طرح نهضت ملی مســکن، برنامه 
مســکن روســتایی و اقدامات انجام شده، 
پیشــنهادات و پرداخت تسهیالت احداث 
مســکن در بافت فرسوده و کمک به گروه 
هــای کــم درآمد و ...ارائــه و تصمیم های 
الزم اتخاذ شــد.  مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان در حاشیه این نشست در 
خصوص مباحث مطرح شــده اظهار کرد: 
جلســه شــورای مســکن هر یکماه یکبار 
بصورت منظم برگزار شود و در زمان حاضر 
مهمترین موضوع این شورا در زمینه طرح 
نهضت ملی مسکن است که بعنوان قانون به 
همه استان ها ابالغ شده است.   وی با اشاره 
بــه اینکه پاالیــش مجموع ثبت نامی های 
طرح نهضت ملی مســکن در کل اســتان 
اصفهان تمام شــده اســت و بیش از ۴۲۲ 
هزار نفر در این اســتان ثبت نام داشته اند. 
اذعان داشــت: حدود ۱۴۰ هزار نفر دارای 
شرایط الزم بوده و در نقاط مختلف استان 
پراکنده هســتند. همچنین در حال حاضر 
حــدود ۳۰ هزار نفــر از متقاضیان افتتاح 
حســاب شــدند و بیش از ۱۳ هزار نفر از 
متقاضیان واجد شــرایط هم تخصیص به 
پروژه شده اند.   قاری قرآن با اشاره به اینکه 
بشترین ثبت نام ها در سطح استان در شهر 
جدید بهارستان، شاهین شهر و فوالدشهر 
انجام شده است گفت: در زمان حاضر برای 
حدود ۸۴ هزار واحد بصورت کلی در استان 
تامین زمین شده که بیش از ۵۶ درصد را 
در بر می گیرد و بقیه در حال تامین است 
به این معنی که در برخی از شهرها نیاز به 
الحاق زمین داریم و در بعضی از شهرها نیاز 
به تغییر کاربری در داخل محدوده ها وجود 
دارد که در کمیسیون های هفتگی در حال 
بررسی و انجام است.  وی در خصوص رتبه 
بندی استان ها در زمینه نهضت ملی مسکن 
اذعان دشــت: این موضوع به شاخص های 
مختلفی وابسته است و از مرحله ثبت نام، 
پاالیش، تامین زمین و در نهایت رســیدن 
بــه مرحلــه اجرایی هر کدام از اســتان ها 
در وضعیتــی قــرار دارنــد.   مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
کالنشــهر اصفهان پس از تهران بیشترین 
تعــداد ثبت نامی را دارد عنوان کرد: بطور 
معمول تامین زمین در کالنشــهرها بدلیل 
پهنــاوری و تعداد زیاد افــراد ثبت نامی، 
کار پیچیده و مشــکلی است که این موارد 
در کالنشــهرها با هم مقایســه و سنجیده 
می شوند.  وی بیان کرد: در اصفهان سعی 
شــده اســت چه در تامین زمین و چه در 
جاهایی که انتخاب می شود مسائلی را در 
نظر بگیریم تا مشکالتی که در مسکن مهر 
وجود داشــت را با آن مواجه نباشیم لذا در 
بحث تامین زمین حساسیت خاصی وجود 
دارد به لحاظ تامین آب، مسائل فرونشست 
و دیگــر مباحثی که مــورد توجه قرار می 
گیرد از این رو قیاس هر شــهر با خودش 
امکان پذیر اســت چراکه حتی شــهرهای 
داخل استان هر کدام دارای وضعیت های 

متفاوتی هستند.  

خسارت آتش به حدود شش 
هکتار عرصه جنگلی نیلکوه

دو آتــش ، تاکنون به حدود شــش هکتار 
جنگل طبیعی و صخره ای نیلکوه گالیکش 
خســارت وارد کرده است.مدیر کل منابع 
طبیعی و آبخیز داری گلستان گفت: آتش  
کــه در عرصه صخره ای نیلکوه برافروخته 
شده بود به حدود ۵ هکتار از این جنگل ها 
آســیب وارد کرد.عبدالرحیم لطفی گفت: 
ایــن آتش در مناطــق صخره ای رخ داد و 
ســبب سوختن علف ها و بوته ها شد، اما به 

درختان جنگلی آسیبی وارد نشد.
لطفی گفت: این آتش در منطقه ســخت 
گذر و صخره ای رخ داد و با ۱۲ بار آبپاشی 
با بالگرد به کانون آتش، مهار شد.او گفت: 
مامــوران منابع طبیعی در محل حاضرند 
و در حــال خامــوش کــردن بقایای آتش 
هســتند.لطفی افزود:   در اطراف کارخانه 
ســیمان گالیکش، آتشــی که برای از بین 
بردن بقایای کشــاورزی در اراضی مجاور 
شعله ور شده بود از کنترل خارج شد و به 
عرصه های جنگلی نیلکوه گالیکش سرایت 
کــرد.وی گفت:این آتش نیز به حدود یک 
هکتار عرصه جنگلی خســارت زد و چند 

درخت نیز طعمه آتش شدند.

استانها 6

ح شد؛  طی نشستی مشترک مطر

کثری شعار سال  کید مدیران عامل شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان بر تحقق حدا تا
 اصفهان / گروه  استانها 

نشست مشترک مدیران عامل و معاونین شرکت های فوالد مبارکه و 
ذوب آهن اصفهان در راستای تقویت تعامالت دوجانبه میان این دو 
صنعت، جهت تحّقق حداکثری شــعار سال برگزار شد.محمدیاسر 
طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در نشســت مشــترک 
شــرکت های فــوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهــان اظهار کرد: نوع 
تعامالت و همکاری ها در حوزه های مختلف با شــرکت ذوب آهن 
اصفهــان بایــد به گونه ای رقم بخورد که بتوانیم حداکثر اســتفاده 
را از ظرفیت های یکدیگر داشــته باشــیم.وی افزود: در راســتای 
تســریع و عملیاتی تر شــدن اقدامات مشترک میان فوالد مبارکه 
و ذوب آهن اصفهان به تشــکیل کارگروه های مشترک نیازمندیم، 
برای دســت یابی به نتایج مطلوب تر و همچنین ســرعت بخشیدن 
به بهره برداری از پروژه های مشترک دو شرکت، باید کارگروه هایی 
متشــکل از کارشناســان و متخصصان هر ۲ مجموعه تشــکیل و 
موضوعات پیگیری شود.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: 

همدلی و همراهی فوالد مبارکه با شــرکت ذوب آهن اصفهان در 
مسائل مختلف همواره وجود داشته و در ادامه نیز تقویت می شود 
که این مهم نیازمند تداوم جلسات برای پیشبرد مسائل فی مابین 
است.ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در نشست 

مشترک شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: 
اقتصاد و تولید، تاثیر قابل توجهی در توسعه صنعت و اقتصاد ملّی 
دارند که در این راستا اقتصاد باید سودآور و بهره ور باشد.وی افزود: 
شــرایط صنعت فوالد کشــور متاثر از شرایط ویژه داخلی و خارجی 
اســت، برطرف شــدن برخی محدودیت ها و کمبودها می تواند در 

راستای اهداف صنعت فوالد کشور تعیین کننده باشد.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان خاطرنشــان کرد: نام فوالد 
مبارکــه به عنــوان تولیدکننده بزرگ محصوالت خاص فوالدی در 
خاورمیانه مطرح است، ذوب آهن اصفهان نیز از سال ها پیش درصدد 
تولیــد فوالدهــای خاص بوده که در ســال جــاری این امر محقق 
شــده و تولید فوالدهای ســاختمانی با استحکام باال در دستور کار 
این شــرکت قرار گرفته اســت.ایرج رخصتی تصریح کرد: امیدوارم 
جلســات مشــترک با این شــرکت به صورت منظم ادامه پیدا کند 
و نتایج توافق شــده حاصل از آن ها منجر به پیشــرفت و اعتالی 

اقتصاد کشور شود.

خبر ویژه

جلســه کمیتــه مناســب ســازی با حضــور نایب رئیس شــورای اســالمی ، 
سرپرســت شــهرداری ، نماینده فرمانداری، مســئولین شــهرداری و شرکت 
عمــران برگــزار گردید.توجــه به حقوق افــراد معلول از بــاب توجه به حقوق 
شــهروندی آنان و لزوم دسترســی برابر همه شــهروندان به تســهیالت شهری 
 ، امــری ضــروری اســت کــه نیازمنــد اهتمام دســتگاه های ذیربــط به این 

مهم می باشد.
افزایش سطح همکاری ها و تعامالت میان بخشی دستگاه های مختلف مرتبط 

با مدیریت شهری در زمینه مناسب سازی فیزیکی شرایط محیطی در مدارس 
دارای دانش آموزان با شرایط ویژه ، موضوعی بود که اعضای حاضر در این نشست 
بر روی آن توافق نمودند.ایجاد رمپ، رفع موانع حرکتی و مناسب سازی ورودی 
این دست از مدارس از جمله مصوبات نشست مذکور بود که مقرر گردید پس از 
بازدید میدانی از مدارس ســطح شــهر جدید مهستان در راستای مناسب سازی 
ورودی و داخل مدارســی که دارای دانش آموزانی با شــرایط ویژه می باشــند ، 

اقدامات اجرایی الزم صورت پذیرد.

 لزوم مناسب سازی فضای فیزیکی مدارس دارای دانش آموزاِن 
با نیازهای ویژه و خاص 

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد :

گاز  ک پذیری ۴000 مشترک روستایی جدید  اشترا
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در سه ماهه نخست امسال 
چهار هزار مشترک روستایی دیگر از خدمات شرکت گاز استان بهره مند 
شدند.حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار کرد: در بهار ۱۴۰۱ چهار 
هزار مشترک روستایی جدید به آمار مشترکین روستایی استان اضافه 
شد که با این رقم مجموع مشترکین بخش روستایی خراسان رضوی به 

۵۸۴ هزار و ۲۳۱ مشترک رسید.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر خراســان رضوی با ۵۰۴ هزار 
خانوار گازدار روستایی دارای بیشترین میزان خانوار روستایی بهره مند 
از نعمت گاز می باشد  افزود: طی چند سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ روستا 

در خراسان رضوی گازدار شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان برنامه این شرکت در سال جاری را گازرسانی 
به ۱۰۵روستا عنوان کرد و گفت: از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه تعداد 
۵ روستا با ۴۲۳خانوار گازدار شده و عملیات اجرایی گازرسانی در ۱۸۳ 

روستای دیگر نیز در حال اجرا است.افتخاری یادآور شد: در سال گذشته 
برنامه های تکلیفی خراسان رضوی در حوزه گازرسانی به صورت کامل و 
حتی فراتر از برنامه های ابالغی؛ البته بدون افزایش هزینه ها از اعتبارات 
مصوب  اجرا شد که این مهم نشان از توجه کارکنان شرکت گاز خراسان 
رضوی به موضوع بهره وری و اصول فنی و مهندســی دارد.شــرکت گاز 
استان خراسان رضوی وظیفه تامین گاز دو میلیون و ۵۸۰ هزار مشترک 

در بخش های مختلف را بر عهده دارد.
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کوتاه از جامعه

کسن ها را برای دز چهارم نزنید این وا

کسن های خارجی خداحافظی با وا
  پروانه بندپی / گروه جامعه

در ایران تنها واکسن های خارجی کرونا 
که مجوز تزریق داشــتند، آســترازنکا و 
سینوفارم بودند اما سینوفارم را بسیاری 
از کشــورها نمی پذیرند و آســترازنکا را 
نیــز با ارفاق قبول می کنند. همین چند 
روز پیــش، مربــی تیم ملــی پاراکانو از 
لغو اعزام قایقرانان ایرانی به مســابقات 
قهرمانــی جهــان کانــادا به دلیل عدم 
صدور ویزا خبر داد و گفت: تنها شــرط 
میزبــان برای اعزام قایقرانان به قهرمانی 
جهان که قرار اســت مــاه آینده برگزار 
شــود، تزریق واکســن آسترازنکاست. 
در حالــی کــه واکســن تزریقی ۳ تن از 
ورزشــکاران ما سینوفارم است.واکسنی 
همچون آســترازنکا نیز در حالی تاییدیه 
بین المللــی دارد کــه تاریخ انقضای آن، 
روز ۲۳ تیر امسال در ایران به سر آمد و 
مسئوالن اعالم کردند که مردم به جای 
آسترازنکا به ســمت واکسن های دیگر 
که در کشــور موجود هستند، بروند. اما 
در این میان افرادی مثل ورزشــکاران، 
دانشــجویان، گردشــگران، تاجران و ... 
هســتند که قصد ســفر خارجی دارند 
و واکســن های ایرانــی در کشــورهای 
دیگــر مــورد تایید و پذیرش نیســت. 
البته بســیاری از کشــورها نیز قوانین 
سختگیرانه درباره منع برخی واکسن ها 

)مانند سینوفارم( را حذف کرده اند.

کسن های داخلی جوابگو است وا
پــدرام پاک آییــن، ســخنگوی وزارت 
بهداشــت در ایــن رابطــه می گویــد: 
خوشــبختانه از جهت تولید واکســن به 
مرحله بسیار خوبی رسیده ایم و به همین 
دلیل از آبان سال گذشته )سال ۱۴۰۰( 
واردات واکسن به کشور نداشته ایم. البته 
در ماه هــای بعــد از آن تعداد محدودی 
واکســن آســترازنکا به صورت اهدایی 
وارد کشــور شد.پاک آیین با بیان اینکه 
از ایــن به بعد، بار اصلی تامین واکســن 
کشــور را واکســن های داخلی به دوش 
خواهند کشید، می گوید: در سال ۱۴۰۱ 
هم برنامه ای برای خرید واکسن خارجی 
نداریم.ســخنگوی وزارت بهداشــت در 

پاســخ به این ســوال که با این اوصاف، 
تکلیف مســافران و ورزشکاران که قصد 
خروج از کشــور و ســفر به اروپا و ... را 
دارند، چیســت؟ اظهار می کند: با توجه 
بــه ترکیــب انواع  واکســن هایی که در 
دســترس بوده، ۹۲ درصــد هموطنان 
بــرای ســفرهای خارجــی با مشــکل 
مواجه نیســتند. ضمن آنکه بسیاری از 
کشــورهای جهان در حال حاضر الزامی 
به تزریق واکســن آســترازنکا ندارند.او 
ادامــه می دهد: با توجه به پیگیری هایی 
کــه اداره کل همکاری هــای بین الملل 
وزارت بهداشــت به عمــل آورده، برای 
ســفرهای خارجی درصدی آسترازنکا 
باقی مانده و تدابیر الزم برای مســافران 
خارجی اندیشیده شده و پیش بینی این 
است که چالشی برای سفرهای خارجی 
هموطنان نخواهیم داشــت.پاک آیین 
درباره ورود واکســن چینِی ســینوفارم 
هم می گوید: واکســن ســینوفارم فعال 
در کشــور در دســترس است و با توجه 
بــه ذخایر موجود، فعــال برنامه ای برای 
خرید واکسن خارجی نداریم و تولیدات 
داخــل برای تامین نیازهای اصلی کافی 
است.اردیبهشــت امسال بود که محسن 
زهرایــی، رئیس اداره بیماری های قابل 
پیشــگیری با واکسن وزارت بهداشت با 

بیــان این موضوع که در شــرایط فعلی 
ذخایر واکســن ما کافی اســت و طبیعتا 
واردات واکســن  ماه ها اســت که انجام 
نشــده، گفــت: آخریــن محموله های 
وارداتی واکســن مربوط به آبان ۱۴۰۰ 
بــود و به جز موارد محدود که واکســن 
آســترازنکا به صورت اهدایی وارد کشور 
شد که مصرف آن هم محدود به کسانی 
اســت که قصد ســفر بین المللی دارند، 
مورد دیگری واردات نداشته ایم.زهرایی 
۲۳ تیــر نیــز خبر داده بــود که در حال 
حاضر میزان واکسن های خارجی مانند 
آسترازنکا رو به پایان است و فعال وارداتی 
نخواهیم داشت. مگر اینکه پس از انجام 
ارزیابی هــا بــرای مســافران خارجی، 
تعــداد محدودی واکســن بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام گرفته وارد کنیم.

لغو قوانین محدودکننده در بسیاری 
از کشورهای اروپایی

متصدی یکی از آژانس های مســافرتی 
هواپیمایی نیز می گوید: طبق تازه ترین 
گزارش انجمــن بین المللی حمل ونقل 
هوایی )یاتا(، بسیاری از کشورهای غربی 
ازجمله سوئد، نروژ، مجارستان و لهستان 
تمــام قوانین محدودکننــده کرونایی 
را لغــو کرده انــد، برخی کشــورها مثل 

فرانســه سختگیری ها را کم کرده اند اما 
واکســن هایی مثل سینوفارم هنوز مورد 
پذیرش آنها نیســت، بعضی کشورها هم 
مثل کانادا واکسن هایی مانند سینوفارم 
هم مورد تاییدشــان اســت و باید دید 
منعی که برای ورزشــکاران )قایقرانان( 
گذاشته شده، ازسوی کدام ایرالین کانادا 
است. وگرنه دولت کانادا سینوفارم را هم 

می پذیرد.

کسن ها را برای دز چهارم نزنید این وا
یک داروســاز با بیان اینکه واکسن های 
ویروس کشــته شــده مانند سینوفارم و 
بهارات برای دوز چهارم چندان مناسب 
نیســتند، گفت: بر اســاس تحقیقات، 
واکســن های با مکانیسم پروتئینی مثل 
اسپایکوژن، پاســتوکووک و آسترازنکا 
برای دوز چهارم بســیار بهتر هســتند.

فرزانه شمشــیرگران در توضیح بیشتر 
گفت: واکســن پاســتوکووک بر اساس 
نامــه ای از مرکــز مدیریت بیماری های 
واگیــر تاریــخ انقضای آن تا یک ســال 
دیگر تمدید شده است.وی با بیان اینکه 
بر اساس بررسی مطالعه پایداری فرآورده 
در زمان هــای خاص، پایداری واکســن 
کرونا را در بازه های زمانی مختلف تولید 
پایداری فرآورده های دارویی از همه نظر 

بررسی می کنند، افزود: در این بازه های 
زمانــی از زمان تولیــد پایداری فرآورده 
دارویی بررســی می شــود تــا مطمئن 
 ،safety شــویم فرآورده دارویی از نظر
ایجاد پاســخ مناســب ایمنی در بدن و 
کارآیی قابل اســتفاده است.وی افزود: 
واکســن کرونا بــه علت اینکه محصولی 
اســت که نیاز به آن ضروری و زیاد بوده 
و باید در اســرع وقت در دسترس مردم 
قــرار گرفته شــود، پایداری آن فقط در 
ماه هــای صفــر و ۳ و ۶ از زمان تولید آن 
بررسی شده و بعد برای تزریق وارد بازار 
شده است که طبق نتایج به دست آمده 
تا شــش ماه کاماًل ســالم و موثر است و 
مــردم می تواننــد آن را تزریــق کنند.
وی با بیان اینکه واکســن پاستوکووک 
جزو این واکسن هاســت که پایداری آن 
مورد بررســی قرار گرفت، افزود: واکسن 
پاستوکووک به دلیل اینکه در ایران تولید 
شده و مراحل تست و تزریق آن در ایران 
بوده، این امکان یعنی اکستند تاریخ برای 
آن وجود دارد و تا یک سال تاریخ انقضای 
آن افزایــش پیدا کرد.وی افزود: در مورد 
واکسن آسترازنکا به دلیل اینکه مراحل 
ســاخت و تولید آن در کشــور ما نبوده 
مــا نمی توانیم تاریخ آن را تغییر دهیم، 
اما در ســایت اصلی واکســن آسترازنکا 
تاریخ انقضای واکســن ها اواسط برج ۷ 
میالدی ذکر شده که بر اساس آن تاریخ 
ویال های ایران هم بروز شــده است.وی 
افزود: با توجه به زیاد شدن آمار مبتالیان 
و بستری های کرونا از مردم می خواهیم 
از تزریق دوز یادآور غافل نشــده و براین 
اساس همه گروه های سنی که بیشتر از 
شــش ماه از تزریق آخرین نوبت واکسن 
آنان گذشــته است حتماً باید دوز یادآور 
را تزریق کنند.شمشــیرگران بیان کرد: 
بهترین واکسن های موثر بر جهش کرونا 
واکســن های BA.۵ و BA.۴ مانند مادرنا 
و فایزر هســتند که اگر دسترسی دارید، 
واکسینه شوید.وی یادآور شد: اگر عالئم 
سرماخوردگی، عطسه و آبریزش بینی، 
تهوع، شکم درد، اسهال و عالئم گوارشی 
دارید بهتر است واکسن را تزریق نکرده 

تا کاماًل حالتان بهبود یابد.

7جامعه
»عزت نفس« تخریب شده 

 پس از طالق را 
چطور بازیابی کنیم؟

  دکتر نیما گنجی ، روانشناس
 مطمئنــا پــس از طالق اســتفاده از 
خدمات تخصصی سالمت روان نه تنها 
کمک کننده بلکه الزم و ضروری است، 
رفتــار افراد بعد از طالق متاثر از افکار 
خودآیند منفی، افکار پرخاش گرانه و 
یا نامنصفانه ای می شود که آثار منفی 
برای فرد به دنبال دارد. همچنین این 
موضوع زمانی تشــدید می شــود که 
بدانیــم اکثر افراد جامعه مهارت های 
زندگی و کنترل استرس را نمی دانند، 
آموزش درســتی در این زمینه ندیده 
و رفتــار جراتمندانــه را نیاموخته اند. 
این موضوع در ارتباط با زنان متاسفانه 
شدیدتر است چراکه در جامعه ما دید 
منفی موجود نســبت به زنان مطلقه، 
فشــار اجتماعی مضاعفــی را بر آنها 
تحمیــل مــی کند و نیز افســردگی 
و اضطــراب بــه جا مانــده از زندگی 
پیشین و ناشی از پروسه طالق به این 
موارد شــدیدا دامن می زند. بهرحال 
افسردگی، اضطراب، احساسات عمیق 
درماندگی، احساس بی کفایتی، طرد 
شدن و انزوا، احساس گناه عمیق توام با 
پوچی، عصبانیت، بیخوابی، ناامیدی، 
کج خلقی و خســتگی مزمن از جمله 
احساســات ناخوشایند روانی هستند 
کــه می تواند پس از طــالق در افراد 
مشــاهده شود که انجام ورزش منظم 
روزانه حداقل به مدت نیم ســاعت و 
ترجیحــا ورزش های گروهی و مفرح، 
ارتقــای روابــط اجتماعــی و غلبه بر 
گوشــه گیری ناشی از افسردگی پس 
از طالق، اســتراحت و دوری کردن از 
تنش های کاری به منظور ترمیم انرژی 
روانی از دســت رفته، کمک گرفتن از 
روانشــناس و روانپزشک و کارشناس 
سالمت روان متخصص در این زمینه و 
نیز نگارش خاطرات روزانه که تکنیک 
بســیار موثــر و جذابی بــرای غلبه بر 
اضطراب ناشی از طالق است می تواند 
در غلبه بر افکار و احساسات منفی پس 
از طالق موثر باشــد. از طرفی  یکی از 
مشکالت ناشی از طالق، افکار وسواس 
گونه و خودآیند منفی است که تمایل 
به خودسرزنشگری فرد را افزایش می 
دهد و چرخه خواب و بیداری را مختل 
و آســیب جبران ناپذیری به فرد وارد 
مــی کنــد. از این رو خــواب منظم و 
کافی و به کارگیری راهبردهای »خود 
ارزشــمندی« نظیر داشتن تفریحات 
سالم، رفتن به ســینما، کوهنوردی، 
سبک غذایی سالم و خریدهای منطقی 
و لذت بخش می تواند در این راســتا 
موثر باشد. بهرحال عزت نفس افراد با 
احساس  ارزشمندی  درونی آنها مرتبط 
است و طبیعتا هرچه میزان این عزت 
نفس پیش از ترومای طالق )که خود 
از جمله عوامل استرس زای زندگی در 
جهان محسوب می شود( بیشتر باشد 
احتمال کاهش آن پس از طالق کمتر 
خواهد بــود. همچنین کمک گرفتن 
از متخصص سالمت روانی، گنجاندن 
برنامــه تمرینات مراقبه و ذهن آگاهی 
در برنامــه روزانــه، محــدود کردن 
شــبکه های ارتباطــی مجازی نظیر 
اینســتاگرام و گذراندن زمان بیشتر 
در دنیــای واقعی، تــالش آگاهانه در 
جهت متوقف کــردن افکار خودآیند 
منفــی با محتوای ســرزنش، تحقیر و 
یا مقصر دانستن خود در تمامی امور، 
متوقف ســاختن کمال گرایی و سعی 
در بهبــود تصویــر ذهنی از خود و نیز 
کسب مهارت های جدید نظیر شرکت 
در کالس زبان یا موســیقی می تواند 
فرآینــد ترمیم عــزت نفس افراد پس 
از طــالق را کوتــاه تر کند. افرادی که 
طالق گرفته اند توجه داشــته باشند 
که شــرکت در فعالیت های داوطلبانه 
و نیکوکارانه که نیاز به همدلی با اقشار 
مختلف نظیر اقشــار آسیب پذیر دارد، 
توجــه و اهمیــت به ظاهر خود، ایجاد 
تغییــرات هرچند کوچک در محیط، 
نوشتن دســتاوردهای زندگی بدون 
توجه به میزان بزرگی یا کوچکی آنها 
و انجــام فعالیت هــای جدید و مهیج 
نظیر مالقات با افراد مختلف، رفتن به 
مکان های جدید و شروع فعالیت های 
جدیــد می تواند به بازیابی عزت نفس 

پس از طالق کمک کند.

افزایش ۶ برابری مبتالیان 
سرپایی کرونا 

دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا 
دربــاره آخرین وضعیت کرونا در کشــور، 
گفــت: تعداد بیمــاران مبتال به کووید ۱۹ 
در کشــور که به صورت ســرپایی مراجعه 
می کنند نسبت به هفته قبل تقریبا دو برابر 
و نسبت به چندین هفته قبل حدود ۶ برابر 
بیشــتر شــده است. با توجه به اینکه تعداد 
موارد بستری نیز بیش از ۱.۶ برابر افزایش 
داشته است، در نتیجه تعداد مرگ و میرهای 
روزانه هم دو رقمی شده است و پیش بینی 
این اســت که این روند تا حدود ســه هفته 
آینده ادامه داشــته باشد.دکتر حمیدرضا 
جماعتی با اشاره به شکل گیری موج هفتم 
کرونا در کشــور، تصریح کــرد: با توجه به 
پیش بینــی متخصصین اپیدمیولوژی اگر 
اقدامــات بهداشــتی از جمله اســتفاده از 
ماسک و تزریق دزهای یادآور واکسن انجام 
شــود، پیکی مشــابه آنچه که در اسفندماه 
۱۴۰۰ در مورد امیکرون و در یا تابســتان 
ســال قبل با دلتا تجربــه کردیم را مجددا 
تجربــه نخواهیم کرد و به نظر می رســد با 
توجه به اینکه بیماری با BA۵ مالیم تر است، 
بتوانیم با کمترین میزان مرگ و میر از قله 
عبــور کنیم. با توجه بــه مطالعات صورت 
گرفته به نظر می رســد این پیک با شــیب 
کمــی از مــرگ و میر تا چنــد هفته آینده 
ســپری شــود. زمانبندی پیش بینی شده 
این اســت که تقریبا تا اکتبر پیک را تجربه 
کنیم و پس از آن منحنی به ســمت پایین 
پیش بــرود.او افزود: امیدواریم تجربه تلخ 
مرگ و میرهای ســه رقمی ناشــی از کرونا 
را در ایــن موج تجربــه نخواهیم کرد.او با 
اشــاره به اینکه بسته به شرایط بیمار مدت 
زمان قرنطینه متفاوت است،  بیان کرد: برای 
بیمــاران با عالئم خفیف قرنطینه از ۵ تا ۷ 
روز و برای بیماران با عالئم متوسط و بیشتر، 
قرنطینه تا ۱۰ روز توصیه می شــود؛ البته 
تاکید این است که پس از گذشت این دوران 
و حضــور مجدد در جامعه از ماســک های 
استاندارد اســتفاده کنند.وی تاکید کرد: 
محدودیتــی کــه کمیته علمــی همواره 
بــر آن تاکید دارد حفــظ فاصله فیزیکی، 
 اســتفاده از ماسک و تزریق دزهای یادآور 

واکسن است.

 راه اندازی 
سامانه پیامکی پلیس 

معــاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ با اشاره به راه اندازی سامانه پیامکی 
۱۱۰ ۱۱۰، گفت: این سامانه به منظور باال 
بردن سطح خدمت رسانی به مردم شریف 
راه اندازی شــده اند و از طریق این ســامانه 
شــهروندانی که به هر طریق امکان تماس 
تلفنی با ســامانه ۱۱۰ را ندارند، می توانند 
از طریق این سامانه با پلیس تماس بگیرند.
ســرهنگ عبدالوهاب حسنوند با اشاره به 
اینکه ســامانه ۱۱۰ صرفاً برای فوریت های 
پلیسی راه اندازی شده است، گفت: در چهار 
ماه اخیر با افزایش تماس های غیر ضروری 
با ســامانه ۱۱۰ رو به رو بودیم در حالی که 
این سامانه برای فوریت های پلیسی طراحی 
و پیش بینی شده است و انجام تماس های 
غیر ضروری با این ســامانه موجب نقصان 
در انجام مأموریت های ۱۱۰ پلیس اســت.
وی با اشــاره به اینکه روزانه بین ۴۳ تا ۵۰ 
هزار تماس با ســامانه ۱۱۰ پلیس پایتخت 
گرفته می شــود، عنوان داشت: تقاضای ما 
از مردم و شــهروندان این اســت که صرفاً 
فوریت های پلیسی خود را از قبیل سرقت، 
تصادفات راهنمایی و رانندگی با این سامانه 

در میان بگذارند.

ورزش در دانشگاه ها 
پررنگ تر شود

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: سهم 
دانشــجویان در ورزش های دانشگاهی را 
افزایش و ســطح حضور و فعالیت هایشان 
را بازتعریف و ارتقا خواهیم بخشید.هاشــم 
داداش پور افزود: دانشــگاه های کشور در 
مناطق مختلف دارای ظرفیت های بســیار 
خوبی هســتند و نیاز اســت با برنامه ریزی 
منســجم دانشجویان و دانشگاهیان از این 
ظرفیت های موجود نهایت اســتفاده را در 
راستای افزایش نشاط و شادابی و سالمتی 
بــه کار گیرند.وی گفــت: اداره کل تربیت 
بدنی، پژوهشگاه تربیت بدنی و فدراسیون 
ملی ورزش های دانشــگاهی به عنوان سه 
ضلع ورزشی می توانند با هم افزایی و تقویت 
یکدیگر و با همکاری انجمن های ورزشــی 
ســهم بزرگی در جریان ســازی ورزشی را 
در مراکــز آموزش عالی رقم بزنند.وی ابراز 
امیدواری کرد: با تالش مرکز رشد و نوآوری 
تجهیزات ورزشــی و دانــش بنیان در این 
حوزه، ســهم ایران در تولیــد تجهیزات و 

وسایل ورزشی در دنیا ارتقا یابد.

خبر ویژه

رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان 
وزارت بهداشــت درباره آخرین آمار ابتال به تب کریمه کنگو در 
کشــور، گفــت: از ابتدای امســال تا ۲۹ تیرمــاه، ۵۷ نفر به این 
بیماری مبتال شدند که ۵ نفر از آنها جان خود را از دست دادند.

دکتر بهزاد امیری با اشــاره به اینکه بیماری تب کریمه کنگو از 
جمله بیماری های مشــترک بین انســان و حیوان است، افزود: 
خوشــبختانه پس از عید قربان با افزایش ناگهانی موارد مبتال 
به این بیماری روبرو نبوده ایم و روند شناســایی بیماران مشــابه 
الگویی که از اول سال داشتیم، به شکل تک گیر پیش می رود.وی 

با اشاره به اینکه راه های انتقال بیماری به سه روش است، گفت: 
اول از طریق گزش نیش کنه است که یا ممکن است خود کنه 
انسان را نیش بزند یا اینکه کنه روی بدن باشد و انسان دانسته 
یا ندانسته آن را لِه کند.راه انتقال بعدی از طریق خون، مایعات 
و ترشــحات آلوده دام به انســان است که این در زمان ذبح دام یا 
انتقال امعاء و احشــاء دام اتفاق می افتد؛ البته اگر فرد گوشــت 
و احشــاء دام را به شــکل خام یا درست پخته نشده مصرف کند 
هم احتمال ابتالیش به بیماری وجود دارد.راه انتقال ســوم هم 

از بیمار آلوده به سایر انسان هاست.

؟ کنگو چه خبر کریمه  از تب 

اینفوگرافی 

عالئم اعتیاد 
کودکان و 

نوجوانان به 
فضای مجازی 

اعتیاد به اینترنت به عنوان 
یک اعتیاد رفتاری شناخته 
می شود که شخص را برای 

مقابله با استرس های زندگی 
به استفاده از اینترنت و 

پلتفرم های آنالین )به عنوان 
یک روش ناسازگار( وابسته 

می کند.وابستگی شدید به 
اینترنت و صرف ساعات 
طوالنی در فضای مجازی 

اصطالحاً با عنوان اعتیاد به 
این فضا شناخته می شود.

منبع: ایمنا

 خطر اختالل روانی پس از حادثه 
برای امدادگران

رئیس سازمان اورژانس کشور به آسیب های روحی و روانی که تکنسین ها اورژانس 
در معرض آن قرار دارند، اشاره کرد و گفت: اورژانس یک فوریت است و تکنسین های 
این ســازمان به تمامی حوادثی که خســارت جانی دارد اعزام می شــوند. به عبارت 
بهتر اورژانس یک فوریت مرتبط با جان انســان اســت بنابراین فشــار مضاعفی نیز 
در ماموریت های اورژانس به تکنســین های اورژانس وارد می شــود که این فشــارها 
می تواند به شــکل روحی و جســمی بروز پیدا کند.دکتر جعفر میعادفر افزود:  شــغل 
تکنســین های اورژانس به شــکلی اســت که آن ها در انواع مختلفی از حوادث حضور 
دارند که از ســخت ترین  آنها در ماه های گذشــته می توان به حادثه متروپل، حادثه 
خارج شدن قطار مشهد-یزد از ریل و ... اشاره کرد.تکنسین های اورژانس در تمامی 
این حوادث حضور پیدا می کنند و گاهی حضور در این دسته از حوادث موجب بروز 
اختالالت PTSD یا همان اختالل پس از حادثه نیز می شــود که عالئم خاص خود 
را دارد.اختالل PTSD مربوط به اختالل بعد از حادثه اســت که فرد دائما حادثه را 
مرور و یادآوری می کند و از این طریق دچار آســیب روحی می شــود.میعادفر با بیان 
اینکه باید تالش کنیم تا رســیدگی های روانشناســانه یا همان حمایت های روانی از 
تکنســین های اورژانس را افزایش دهیم، گفت: در  بخشــی از دانشگاه ها مشاوره های 
روانشناسی داریم اما تعداد آن کم است و باید تالش کنیم که آن را گسترش دهیم.

وی گفت: باید به فکر مرخصی دادن به پرســنل خود نیز باشــیم تا بازیابی روحی و 
روانی برای آنها صورت گیرد و پس از ریکاوری به کار بازگردند که متاسفانه به دلیل 
کمبود نیروی انسانی مشکالتی داریم.میعادفر افزود: در حال حاضر فقط می توانیم با 
انجام برخی از اقدامات تشویقی سعی کنیم تا نسبت به بهبود شرایط تکنسین ها اقدام 
شود. به عنوان مثال وزیر بهداشت در ارتباط با حادثه فروریختن ساختمان متروپل 
و قطار مشــهد-یزد به صورت کتبی از تکنســین های اورژانس تشــکر کرد و خواست 
تا افرادی که در این دو ماموریت حضور داشتند به صورت مالی نیز تشویق شوند.  
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مرداب دیوک کالردشت؛ 
 منظره ای وهم انگیز 
که دلتان را می برد! 

کالردشت، یکی از زیباترین مناطق استان مازندران 
است که مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار دارد. 
هر آن چه که از طبیعت انتظار داشته باشید، در منطقه 
زیبا و رویایی کالردشت خواهد دید. جنگل  های انبوه، 
رودخانه، کوه و… در کنار هم مناظری را خلق کرده اند 
که مانند آن را کمتر جایی می توانید ببینید. یکی از 

این دیدنی های بی نهایت زیبا مرداب دیوک است.
مرداب دیــوک یــا دریــوک )Daryouk(، یکی 
از مرداب های وهم انگیز ایران اســت که در استان 
مازندران قرار دارد و از جمله جاهای دیدنی کالردشت 
به شمار می آید. دریوک در مسیر جنگلی و در میان 
درختان پرشاخ وبرگ و انبوه کالردشت قرار گرفته 
است و با کمی  پیاده روی می توانید به آن برسید. ضمن 
اینکه از هوای جنگل و صدای پرندگان لذت می برید، 
منظره ی اعجاب انگیز مرداب جلوی چشم تان نمایان 

می شود.
مرداب دیوک به  قدری زیباست که مانند فیلم های 
اسرارآمیز و معمایی اســت. این مرداب تا حدودی 
ناشناخته است و همین موضوع جذابیت سفر به این 
منطقه را دوچندان می کند. مرداب دریوک به حدی 
ناشناخته است که حتی بسیاری از افراد خود منطقه 
هم اسم آن را نشنیده اند و ممکن است نتوانند شما را 
در مسیریابی راهنمایی کنند. تنه ی درختی پیر در 
کنار مرداب به چشم می خورد که مسافران روی آن 
می روند و عکس می گیرند. سطح این مرداب کامال از 
خزه پوشیده شده و زیبایی آن را چندین برابر می کند.

مرداب دیوک
مرداب دریوک بعضی اوقات به دلیل مه زیبایی که 
روی آن را می پوشاند، تصویری اسرارآمیز و ترسناک 
به خود می گیرد. پوشــش جنگلی و درختان سر به 
فلک کشــیده، جلوه ی خاصی به این مرداب داده 
اســت و گروه های آفرود و موتورســوارها که اغلب 
بازدیدکننــدگان مرداب هســتند، در اینجا کمپ 

می زنند.
نکته ای که بیان آن خالی از لطف نیست این است که 
چند جاذبه طبیعت گردی دیگر هم با نام دریوک در 
ایران داریم. دقت کنید که نباید آن ها با مرداب دیوک 
یا دریوک اشتباه بگیریم. یکی از آن ها آبشار و دشت 
دریوک است که در مازندران و در ۴۰ کیلومتری آمل 
در منطقه نمارستاق واقع شده است و کشیده ترین 
آبشار زمینی ایران است. دیگری دریاچه سد دریوک 
اســت که در منطقه البرز مرکزی و در مسیر پشت 

منطقه دیزین قرار دارد.

بهترین زمان سفر
هر چند مرداب دریوک در هر زمان و فصلی زیبایی 
های مخصوص خــود را دارد، اما بهترین زمان برای 
بازدید از این مــرداب، در فصولی اســت که در آن 
بارندگی زیاد نیست. مسیری که داخل جنگل است 
ممکن است در اثر بارندگی، به گل تبدیل شده و راه 
رفتن را برای کسانی که دوست دارند از این منطقه 
بازدید کنند، سخت کند. پس بهتر است نیمه اول 

سال را برای دیدن مرداب دیوک انتخاب کنید.

وسایل مورد نیاز سفر
توصیه می کنیم که حتما از کوله پشتی استاندارد و 
کفش مناسب پیاده روی یا کوه نوردی استفاده کنید. 
سعی کنید سبک سفر کنید تا پیمایش مسیر برای تان 
لذت بخش تر شــود؛ اما در عین حال هر آنچه مورد 
نیازتان هست را با خود حمل کنید. از قبیل تنقالت، 
آب آشــامیدنی، وعده غذایی و بارانی یا لباس گرم. 
چون مرداب دیوک به حدی بکر است که هیچ گونه 
امکانات رفاهی در طول مسیر جنگلی یا اطراف مرداب 

نخواهید یافت.

چطور به مرداب دریوک برویم ؟
مرداب دیوک یکی از جاذبه های گردشگری جاده 
چالوس به کالردشت است. اگر از سمت تهران به 
مرداب دیوک می روید باید مسیر جاده چالوس را 
در پیش بگیرید. سپس به سمت کالردشت رفته و 
از آن جا به طرف عباس آباد حرکت کنید. حدود ۵ 
کیلومتر در این جاده پیش بروید تا به یک سه راهی 
برسید. در این جا باید مسیر سمت راست را انتخاب 
نمایید و راه خود را به طرف روستای پیشنبور ادامه 
دهید. پس از رسیدن به ایستگاه گاز، ماشین خود 
را پارک کنید و پیــاده روی در دل جنگل را آغاز 
نمایید. در صورتی که ماشین آفرود یا نیسان دارید، 
می توانید تا مرداب با ماشین بروید، اما پیشنهاد 
 ما جنگل نوردی و لــذت بــردن از زیبایی های 

مسیر است.

گردشگری

فیش طالق شما را 
خریداریم!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
هر چند دســت اندرکاران دولت فعلی قول 
داده بود تا با مفتاح مشکل گشایی ، مشکالت 
را در ساغر مینایی حل کنند ولی کار بدجور 
از خرک در رفته اســت و عجالتاً پیر مغان 
هم در حل مشــکالت در مانده است؛ من و 
شمای کارمند که جای خود داریم... به قول 
شاعر »با پیر مغان مشکل خود بردم دوش 
/ گفتا خودم از تو مشــکلم بیشــتر است« و 

باقی داستان...
با این وجود برخی تالش های دولت در حوزه 
های اجتماعی قابل تقدیر اســت. فی المثل 
همین داستان طالق که در حال درنوردیدن 
افق های جدید از رکود و رکورد زنی بود که 
با تدبیر دولت تدبیر در حال ســر و ســامان 
پیدا کردن اســت. در واقع باید گفت دوره 
لولی و شنگولی و منگولی و دلشاد به پابان 
رســیده است و باید خواب طالق دیدن سه 
سوته و یک هفته ای را ببینید! چون با این 
شــرایط جدید طالق دادن دیگر مثل سابق 
نیست و آنجایی که شاعر می گفت » مژده 
کســی را که دهد زن طالق« پر بیراه نمی 

گفت! اما اصل داستان به روایت جراید...
سامانه الکترونیکی کاهش "طالق" راه اندازی 
شــد. با راه اندازی این ســامانه افرادی که 
متقاضی طالق هســتند پس از مراجعه به 
دادگاه خانواده برای درخواســت طالق باید 
ابتدا در  ســامانه کاهش طالق بهزیســتی 
ثبت نام کنند و در مراکز بهزیســتی مرحله 
غربال گری اولیه را ســپری کنند .  با اجرای  
ســامانه طالق افراد قبل از ورود به دادگاه 
ها و ثبت رســمی دادخواســت طالق،  وارد 
چرخه  مددکاری و روانشناســی می شوند و 
افراد از این طریق در وادی طرح دعوی قرار 
نمی گیرند و اگر نیاز بود از طریق این  مراکز 
به مراجع قضایی ارجاع می شوند .  ) ایسنا(

مالحظــه فرمودید. یعنی دیگر دوران مهرم 
آزاد جانم حالل، طالق توافقی، فردا طالقت 
می دم و ... به سر آمده است و با اینکه علما 
معتقدند» نیســت جفت ناموافق را عالجی 
جز طالق« فعاًل باید در سامانه ثبت نام کرد 
و منتظر نشست! در همین راستا و به منظور 
محکم کاری و کاهش اساسی و مشتی روند 
رو به رشــد آمار طالق، ما هم که عاشــق 
تعمیم امور صواب هســتیم، چند پیشنهاد 
فلک فرســا و سوفسطایی در همین فرمت 

و ساختار ارائه می کنیم علی برکه اهلل ...

 الف( سهیمه بندی استانی 
و صدور فیش طالق

به منظور رعایت عدالت ساختاری در جامعه 
، با توجه به ظرفیت هر استان، سهمیه طالق 
مشــخص و به دبیران ســتاد کاهش طالق  
اســتان ها ابالغ شــود. در ضمن فیش این 
سهیمه  فقط به کسانی تعلق گیرد که واقعاً 
کارشان بیخ پیدا کرده است نه به افرادی که 
قصد دارند بابت بوی بد دهان یا یواش سالم 
کردن به خواهر شــوهر یا سوزاندن غذا و ... 

از هم طالق بگیرند

ب( رتبه بندی
بــه منظور شناســایی موارد حقیقی طالق 
طرح رتبه بندی متقاضیان طالق اجرا شود. 
) البته اگر قرار اســت مثل طرح رتبه بندی 
فرهنگیان اجرا شــود، همان بهتر که اجرا 
نشــود!( در این رویکرد به آیتم هایی نظیر 
اخالق ســگی، دست بزن، دست کج، دو تا 
شدن شلوار، اعتیاد در ژانر های مختلف به 
ویژه اعتیاد مجازی، بزهکاری، عدم تفاهم، 
اختالف نظر در تربیت فرزندان، مشــکالت 
روحی و روانی، ناسازگاری جنسی، خیانت، 
ســطح تحصیالت، دخالــت اطرافیان در 

زندگی و ... امتیاز ویژه تعلق می گیرد.

پ( برگزاری آزمون
در این طرح از زوجین خواســته می شود 
به ســواالت مختلــف در خصوص زندگی 
شــان پاســخ دهند و هر قدر نمره پائین 
تــری دریافت کننــد، به طالق نزدیک تر 
می شوند. البته این طرح اشتغال زایی غیر 
مســتقیم هم در دل خود دارد. چرا که از 
فردای روز اجرای این طرح شاهد تبلیغات 
رنگارنگ و شبانه روزی موسسات آموزشی 
خواهیم بود:»با ما یک ســال زودتر طالق 
بگیریــد!«، »محضردار را به خانه ببرید!«، 
»ســواالت طبقه بندی آزمــون طالق!«، 
»ســواالت زرد و خاکستری ویژه ی طالق 

زوجین«، »به طالق بله بگوئید« و ...

 دومین مرحله مسابقات لیگ دوچرخه سواری پیست بانوان در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی /منبع : ایرنا

عکس روز 

افزایش طول عمر با مصرف روزانه 3 فنجان از این نوشیدنی پرطرفدار
تحقیقات جدید روی بیش از ۱۷۰ هزار انگلیســی حاکی از تأثیر نوشــیدن قهوه بر افزایش طول عمر 
افراد اســت.تحقیقاتی که به تازگی منتشــر شــده است، خبر خوبی را برای عاشقان قهوه به همراه دارد؛ 
به صورتی که طبق این تحقیقات، نوشــیدن نزدیک به ســه فنجان قهوه در روز می تواند به شــما کمک 

کند تا عمر بیشتری داشته باشید.
طبق گزارش نیویورک پست، بر اساس اطالعاتی که از بیش از ۱۷۰ هزار بزرگسال در انگلیس به دست 
آمده، نشان می دهد افرادی که روزانه بین دو تا چهار فنجان قهوه می نوشند، صرف نظر از شکر اضافه 
شــده به آن، به نظر می رســد در قیاس با آن هایی که قهوه نمی نوشــند، بیشــتر عمر می کنند.دکتر دان 
لیو  محققق ارشــد و پژوهشــگر در زمینه بهداشــت عمومی اعالم کرد: پژوهش های آن ها از یافته هایی 
که پیشــتر در زمینه فواید مثبت در زمینه ســالمت مرتبط با نوشــیدن قهوه بدان دست یافته شده بود، 

حمایت می کند.وی گفت: پژوهش های پیشین از ارتباط میان نوشیدن قهوه و کاهش خطر مرگ سخن 
می گفتند؛ اما آن ها میان قهوه ای که با شکر مصرف شود، قهوه ای که با »شیرین کننده های مصنوعی« 

شیرین شود و یا قهوه بدون شیرینی، تمایزی می گذاشتند.
طبق این یافته ها، فواید قهوه بیشــتر بر گروهی مشــاهده شــد که روزانه دو تا چهار فنجان قهوه مصرف 
می کردند؛ به طوری که خطر مرگ این افراد ۳۰ درصد کمتر از افرادی بود که قهوه مصرف نمی کردند. 
با این حال، آن هایی که قهوه را با شیرین کننده های مصنوعی مصرف می کردند، به شکل قابل توجهی 
بیشــتر از کســانی که اصال قهوه نمی نوشــیدند، عمر نکردند. با این حال محققان بر این باورند علت این 
امر در میان افرادی که شــیرین کننده مصنوعی مصرف می کردند، شــاید به دلیل نرخ باالی چاقی و 

فشار خون در میان این افراد بوده باشد.

دریچه علم

 »جیران«؛ 

داستانی تکراری و فاقد سیر منطقی
  مرتضی کوه مسکن/ گروه فرهنگ و هنر

 ساخت فیلم یا سریال درباره تاریخ معاصر، به همان اندازه که جذاب و وسوسه 
کننده به نظر می رسد به همان نســبت هم می تواند چالشی بزرگ بر سراه 
سازندگان آن ایجاد کند. چرا که وفاداری کامل به تاریخ و بازسازی نعل به نعل 
آن، از جذابیت های دراماتیک کار کاســته و می تواند باعث ریزش گسترده 

مخاطبان خود شود.
ســریال ها با توجه به تعدد قسمت، قالب بسیار مناســبی برای روایت های 
تاریخی به نظر می رســند که در آن فیلمنامه نویس ها دست باز تری برای 
خلق خرده داســتان ها و پیوند زدن آن با تنه اصلی قصه دارند. کاری که در 
بسیاری از سریال هایی که در بستری از تاریخ معاصر می گذرند انجام شده و 
نمونه شاخص و درخشان آن را در )هزاردستان( ساخته زنده یاد علی حاتمی 
مشاهده کرد.سریال )جیران( ساخته حســن فتحی که در یک دو ماه اخیر 
جنجال های زیادی پیرامون فیلمنامه آن و شباهت هایش با فیلمنامه )آهوی 
من مارال( به کارگردانی مهرداد غفارزاده به وجود آمده، تازه ترین نمونه در این 

باب است که قسمت نخست آن در هفته جاری پخش شده است.
فتحی که ید طوالیی در ساخت سریال هایی دارد که قصه آن در تاریخ معاصر 
گذشته و شــخصیت های خود را در این قالب زمانی به تصویر می کشد، به 
خوانش خود از تاریخ پرداخته و روایتی خیالی با محوریت ناصرالدین شــاه 
قاجار را به تصویر می کشد. فتحی در جیران به سراغ دوره ای از حکومت پنجاه 
ساله ناصرالدین شاه رفته که امیرکبیر به فرمان او به قتل رسیده و حال شاه از 

این بابت وضعیت روحی آشفته ای دارد.
در قسمت نخست، فتحی به شیوه مالوف سریال ها شخصیت هایش را معرفی 

کرده و پس زمینه ای از آنها به دست می دهد. برای مثال می توان به خانواده 
جیران و سیاوشی که دل به او بسته اشاره کرد که به نوعی زندگی آنها با شاه 
جوان گره خواهد خورد. همان فرمول کلیشــه ای امتحان پس داده که یک 

عاشق، یک معشوق و یک رقیب در آن خودنمایی می کنند!
فتحی و احسان جوانمرد به عنوان نویسندگان فیلمنامه، در همان معرفی اولیه 
دست خود را برای تماشاگرانشان رو کرده و کلیشه های به کار رفته در آنها را 
به رخ می کشند. برای نمونه هم می توان به خود جیران و برادر مکتب دیده 
اش اشاره کرد که این دومی کاری جز حسادت و مخالفت با سیاوش در قطب 

قهرمان داستان و نق زدن های پی در پی ندارد!
در پرداخت ناصرالدین شاه هم تالش بسیار شده تا تفاوت های بنیادین با سایر 

نمونه های نمایشی داشته باشد. اما این قضیه نه تنها به نفع کار نشده بلکه به 
کیفیت آن نیز لطمه وارد کرده است. شاه افسرده حالی که هنوز از شوک فرمان 
قتل شوهرخواهرش بیرون نیامده و از فرط افسردگی پیشنهاد سفری کوتاه 
جهت شکار با لباس مبدل را می دهد! آن هم درست منطقه ای که جیران و 
خانواده اش از رعایای خان منطقه قلهک زندگی می کنند و تصادفا هم شاه با 

جیران برخورد می کند!
این حجم از تصادف را فقط می توان در فیلم های پیش از انقالب ســینمای 
ایران و سینمای تجاری هند مشاهده کرد که منطق داستانی را به ندرت رعایت 
می کنند. سیاوش هم شباهت های زیاد با جوان عاشق پیشه سریال شهرزاد 
داشته و یک جوان امروزی از طبقه کارگر به حساب می آید که اتفاقا هردوی 
این نقش ها را امیرحسین فتحی بازی کرده است! به لحاظ شخصیت پردازی، 
شخصیت مهدعلیا به نســبت بهتر از بقیه از کاردرآمده و جلوه هایی از شر را 
با خود دارد که البته بازی قابل قبول مریــال زارعی هم در این نقش بی تاثیر 
نبوده است. هر چند که گریم ضعیف او که پهلو به آرایش های امروزی می زند، 

لطماتی به کیفیت نقش آفرینی وی وارد کرده است.
بهرام رادان نیز که نزدیک به ربع قرن حضور در ســینمای ایران را یدک می 
کشد، انتخاب مناســبی برای ایفای نقش ناصرالدین شاه نبوده و نحوه ادای 

کلمات و بیانش با شاه قجری صدو پنجاه سال به هیچ وجه تناسب ندارد!
جیران با توجه به یک قسمتی که از آن پخش شــده، به نظر می رسد که راه 
سختی برای جذب و مهمتر از آن نگهداشتن مخاطب در پیش دارد. چرا که 
از پایه درست شکل نگرفته و ســازندگان آن بیش از هر چیز ذوق زده قصه 

عاشقانه خود شده اند.

پرده نقره ای 

قابلیت مسدود سازی 
 محتوای نامناسب

 در تیک تاک
تیک تاک ویژگی جدیدی را معرفی می کند که به کاربران 

اجازه می دهد محتوای توهین آمیز را مسدود کنند.
 تیک تاک اعالم کرده اســت که بــه زودی ویژگی های 
جدیدی را به ایــن نرم افزار معرفی می کنــد که کاربران 

می توانند از آن برای مســدود کردن محتوای نامناســب 
استفاده کنند.تیک تاک در پستی اعالم کرد: کارشناسان ما 
در حال کار بر روی ویژگی ای هستند که تحت آن کاربران 
می توانند تمام ویدیو هایی را که دوست ندارند تماشا کنند، 

مسدود کنند.
بر اساس گزارش ها، با کمک این ویژگی تیک تاک، کاربران 
باید تمام آن کلمات دارای هشتگ را در ویژگی »عالقه مند 
نیســتم« قرار دهند که کاربران دوست ندارند ویدیو های 
آن را تماشــا کنند؛ برای مثال، اگــر کاربری نمی خواهد 

ویدیو های رقص را تماشا کند، باید کلمه رقص را با هشتگ 
»عالقه مند نیستم« به فید اضافه کند، به طور مشابه، کسی 
که نمی خواهد ویدیو های مبارزه را تماشــا کند، می تواند 
»جنگ« را اضافه کند. تیک تاک همچنین گفته است که 
کاربران در هنگام استفاده از این ویژگی باید بسیار هشیار 
باشند، زیرا اگر کلمه رقص را به ویژگی اضافه کنند، قادر به 

دیدن انواع ویدیو های رقص نخواهند بود.
مدیریت تیک تاک در ادامه اعالم کرد که کارشناســان ما 
همچنین در حال کار بر روی یک ویژگی به نام »ســطح 

محتوا« هستند که از طریق آن محتوای آپلود شده در برنامه 
بر اساس سن، یعنی ویژگی فوق، به افراد توصیه می شود 
تحت چه مواردی به محتوای خطرناک دسترسی به افراد 
زیر سن قانونی داده نمی شود یا در مورد چنین ویدیویی 
اخطاری داده می شود، امتیاز ایمنی آن چقدر است؟تیک 
تاک در سراسر جهان از جمله در پاکستان به دلیل ویدئو ها 
یا محتوای نامناسب، زشــت و خطرناک مورد انتقاد قرار 
گرفته است و به همین دلیل چندین بار در چندین کشور از 

جمله آمریکا به طور جزئی ممنوع شده است.

فناوری 

طنز


