
رییس سازمان انرژی اتمی:

گازدهی به سانتریفیوژها 
پاسخی به تحریم های 

آمریکا بود
     رییــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: 
گازدهــی بــه ســانتریفیوژ هــا در چارچــوب 
قانــون اقــدام راهبــردی مجلــس بــوده و 
پاســخی بــه تحریــم هــای طــرف مقابــل 

است...

سخنگوی دولت: 

 متولدان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 
سهامدار می شوند

گفــت:  بهــــــــــادری جهــــرمی       علــی 
مبلغــی به عنــوان ســهام از صندوق هــای 
سرمایه گذاری به متولدان سال ۱۴۰۰، یک 
میلیــون تومــان و بــه متولــدان ۱۴۰۱، یک و 

نیم تومان تعلق خواهد گرفت...
  || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

کاهش تعهدات برجامی در قبال تحریم های آمریکا، حق ایران است؛

کنش به بدعهدی  وا
غرب در برجام

   کارشــناس مســائل بین الملل گفت:کاهش تعهدات برجامی و راه اندازی و گازدهی ســانتریفیوژهای جدید در قبال 
تحریم های جدید آمریکا، حق جمهوری اســامی ایران اســت. حســن عابدینی در مورد اقدام جمهوری اســامی ایران 
ح لغو تحریم ها زمینه  و راه انــدازی صدهــا ســانتریفیوژ جدیــد گفــت: جمهــوری اســامی ایران در ابتدا و در چارچــوب طر
بــرای اجــرای تعهــدات خــود را فراهــم کــرد امــا بعــد از مدتی شــاهد خــروج آمریکایی ها از برجام بدون هیــچ دلیل منطقی 
بودیــم و کشــورهای اروپایــی هــم علیرغــم تعهــدات کتبــی کــه در ۱۱ بند بــه ایران دادند به هیچ کدام از وظایف خود عمل 

  || صفحه  صفحه 22  نکردند...

ویترین   پیشنهادی

انرژیاقتصاد

صفحه 7 

صفحه 4  صفحه 3 

جامعه

 بی تفاوتی صاحب خانه ها
به مصوبه سران قوا

از ریزگرد تا نابودی کشاورزی 
شمال غرب

گار« داستان تکراری اختالل اینترنت را بررسی  کرد »روز

صفحه 3 

 ۱۴۰۰ ۱۴۰۰، سالی که ، سالی که 
در اختالل گذشتدر اختالل گذشت

« از  وضعیت  کرونایی این روزهای کشور  گزارش » روزگار

 توقف کرونا 
در ایستگاه هفتم

گهی تجدید مزایده عمومی  گهی تجدید مزایده عمومی آ آ

شهردار فوالدشهر 

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــات شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد نســبت بــه انجــام مزایــده هــای خــود بــه شــرح ذیــل بــا قیمــت پایــه 
کارشناســی اقــدام نمایــد. متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اطــاع از شــرایط و دریافــت اســناد و بازدیــد حداکثــر تــا روز پنجشــنبه مــورخ 1401/5/27 بــه 

قســمت امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد. 
1- تجدیــد مزایــده اجــاره یــک واحــد مرکــز معاینــه فنــی خودروهــای ســبک )ســاختمان و تجهیــزات درونــی( واقــع در مرکــز بــرزن c جنــب آتــش نشــانی 

شــماره 3 فوالدشــهر 
2- تجدید مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG فوالدشهر با کلیه متعلقات و شرایط موجود واقع در مرکز برزن سی )C( فوالدشهر 

شناسه 1357233

 نوبت دوم

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ آ
همزمان با ارزیابی )فشرده( همزمان با ارزیابی )فشرده( 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در نظــر دارد خدمــات و کاالی مــورد نیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل و بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن نامــه معامــات 
زیابــی )فشــرده( بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.  شــرکت از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای همزمــان بــا ار

شماره 
مناقصه 
شرکت 

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( 
تاریخ توزیع موضوع مناقصه 

دفترچه 
مهلت تهیه 

دفترچه 
آخرین مهلت 
کات  تحویل پا

تاریخ برگزاری 
مبلغ تضمین مناقصه 

۴۰۱۱۴۰5۰2۰۰۱۰9388۴۰۰۰۰۰6
توسعه و بهینه سازی شبکه جهت نیرو 

رسانی به متقاضیان برق و بهبود کیفیت 
توان در محدوده امور برق منطقه 8

۱۴۰۱/۰5/۱5۱۴۰۱/۰5/22۱۴۰۱/۰6/۰2۱۴۰۱/۰6/۰58۱۰/۰۰۰/۰۰۰

پیشــنهاد دهنــدگان مــی تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طریــق ســایت www.setadiran.ir دریافــت و حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 
1401/06/02 در ســامانه فــوق بارگــذاری نمایــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )پاکــت الــف - ضمانــت نامــه( خــود را بــه نشــانی اصفهــان خیابــان جــی شــرقی امــور بــرق 

ر بارگــذاری گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.  منطقــه هشــت دبیرخانــه تحویــل نماینــد. بــه پیشــنهادهایی کــه بعــد از مهلــت مقــر
 http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامات توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
 http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

رگانــی بــا شــماره تلفــن 34122852 واحــد مناقصــات آقــای ســیدین و جهــت آگاهــی بیشــتر در مــورد الزامــات اطاعــات شــرح خدمــات ایــن  جهــت کســب اطاعــات باز
مناقصــه بــا شــماره تلفــن 34122840 دفتــر امــور مهندســی تمــاس حاصــل فرمائیــد 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

http://www.eepdc. مناقصــه گــران جهــت بــه روز راســنی مــدارک و فعالیــت هــای خــود در ســامانه بــرون ســپاری شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــه نشــانی
ir مراجعــه نماینــد. )در صــورت هرگونــه ســوال بــا شــماره تلفــن 32241153 آقــای امیرانــی تمــاس حاصــل فرماییــد( 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصاح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد. 
* شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پاکتهــا بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت و یــا تمــا بــا واحــد مناقصــه و مزایــده از آخریــن 

اصاحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد در غیــر ایــن صــورت مســئولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد. 
* به مدارک پیشنهادات و نامه های فاقد امضا، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
* سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

گهی تجدید مناقصه عمومی  گهی تجدید مناقصه عمومی  آ  آ
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 

شرکت تعاونی آبران دشت ثمرین 

زیابــی کیفــی بــه کلیــه متقاضیــان واجــد  شــرکت تعاونــی آبــران دشــت ثمریــن در نظــر دارد پــروژه هایــی بــا اطاعــات مشــروحه ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ار
شــرایط )دارای شــرایط الزم اســناد مناقصــه( واگــذار نمایــد. 

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اردبیل - جاده قدیم اردبیل مشگین روستای ثمرین شرکت تعاونی ایران دشت ثمرین - تلفن 33749682-045
2- نــام و نشــانی واحــد خدمــات مهندســی مشــاوره: شــرکت مهندســین مشــاور آبگســتران میهــن - تهــران، بزرگــراه شــهید ســتاری بلــوار ناصــر حجــازی خیابــان پروانــه جنوبــی کوچــه 32 

پــاک 31 
3- شرایط متقاضی شرکت در مناقصه: 

داشتن رتبه 5 و یا باالتر در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه
HSE 3-1- داشتن گواهی صاحیت ایمنی

4-1- ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه 
4- موضوع مناقصات: 

راعی روستای ثمرین به طول 11500 متر  عملیات اجرایی خط انتقال اصلی آب کشاورزی اراضی ز
ی از مشخصات و مقادیر کار:  5- شرح مختصر

- تحویــل از کارفرمــا بارگیــری و بارانــدازی و لولــه گــذاری بــا لولــه هــای پلــی اتیلنــی بــه اقطــار لولــه هــای پلــی اتیلــن در اقطــار 75، 90، 500 میلیمتــر از جنــس PE80 ،PE100 فشــار کاری 6 
الت و اتصــاالت مطابــق مشــخصات فنــی منــدرج در  اتمســفر و SDR26 لولــه هــای پلــی اتیلــن بــه قطــر 500 میلیمتــر از جنــس PE100 بــا فشــار کاری 6 اتمســفر و SDR26 و همچنیــن شــیرآ

اســناد مناقصــه و مطابــق لیســت منضــم بــه اســناد مطابــق نقشــه هــا و مشــخصات فنــی 
- برچیدن لوله پلی اتیلن لوله گذاری شده به اقطار 75، 90، 500 میلیمتر شامل کلیه کارهای الزم به طول تقریبی 11500 متر 

- تحویل از کارفرما و بارگیری و حمل و باراندازی و برشکاری و نصب لوله های کاروگیت به عنوان غاف دور شیر به اقطار 250 و 315 میلیمتر و به ارتفاع 0/80 و 1 متر در طول 
- اجرای حوضچه های تخلیه آب و هوا در طول مسیرهای لوله گذاری مطابق نقشه ها و مشخصات فنی 

6- محل اجرای کار: استان اردبیل - جاده قدیم اردبیل مشگین روستای ثمرین 
7- مدت پیمان: یک )6( ماه 

8- مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه 51/776/674/710 ریال )پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و ده ریال( 
9- مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار: مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار مناقصــه 2/625/000/000 ریــال کــه مناقصــه گــران الزم اســت اصــل ضمانــت نامــه بانکــی 
یــا فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره 130021154173751 بــه نــام شــرکت تعاونــی ایــران دشــت ثمریــن را بــه صــورت فیزیکــی قبــل از اتمــام مهلــت تحویــل شــرکت تعاونــی آبــران دشــت 

ثمریــن نماینــد. 
ــهرک اداری  ــان - ش ــل - کارشناس ــناد اردبی ــت اس ــل دریاف ــد مح ــی باش ــه 1401/05/20 م ــا مورخ ــوان ت ــخ درج فراخ ــه: از تاری ــناد مناقص ــت اس ــل دریاف ــغ و مح ــت، مبل ــخ، مهل 10- تاری

ــران  ــاک ته ــاور آب خ ــین مش ــرکت مهندس ــوم - ش ــه س ــاورزی - طبق ــعه کش ــت از توس ــدوق حمای ــاختمان صن ــه س ــه و بودج ــازمان برنام ــروی س - روب
11- تاریــخ، مهلــت و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: مناقصــه گــران پــس از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ســاعت آخــر وقــت اداری مورخــه 1401/06/06 اســناد مربوطــه را تکمیــل و همــراه 

پاکــت حــاوی ضمانــت نامــه راه الک و مهــر شــده بــه شــرکت تعاونــی آبــران دشــت ثمریــن و رســید دریافــت نماینــد. 
12- تاریخ و ترتیب گشایش پیشنهادات: پاکات مناقصه در صبح روز مورخه 1401/06/07 در محل اتاق جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل باز خواهد شد. 

وژه: از محل اعتبارات عمرانی، به صورت نقد و اعتباری )اسناد خزانه اسامی دارای خط قدرت خرید( خواهد بود.  13- محل تامین اعتبار پر
14- هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰5/۱2      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰5/۱5
گهی  ۱36۰669 شناسه آ

 نوبت اول

یادداشتویترین  پیشنهاد

 احداث خط آهن رشت-آستارا 
و منافع منطقه ای

   محسن پاک آیین
کارشناس مسائل سیاسی

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر 
معظــم انقاب اســامی در تاریخ 
۰۴/۲۸/ ۱۴۰۱ در دیدار آقای آقای 
والدیمیــر پوتین با تأیید ســخنان 
رئیس جمهور روســیه درباره ضــرورت راه اندازی خط آهن 
رشــت- آســتارا، این کار را موجب تکمیل خِط حمل ونقِل 

شمال- جنوب و به نفع هر دو کشور دانستند.
احداث خط آهن رشــت – آســتارا یکی از طرح های مهم 
در حوزه حمل و نقل اســت که پس از اســتقال جمهوری 
آذربایجــان همواره از محورهای مذاکرات تهران-باکو بوده و 
از دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و حیدر 
علی اف مورد توجه روسای جمهور فقید دو کشور قرار داشته 
است. آقای  حیدر علی اف  در خاطرات خود با اشاره به دیدار 
با   رهبر معظم  انقاب  اســامی در تاریخ ۰۲/۱۹/  ۱۳۸۱ در 
مورد ایجاد خط ارتباطی  شمال ـ  جنوب  از طریق  خط آهن  از 
روسیه  به  شمال  ایران  و در نهایت  بندرعباس  و جاده  ارتباطی  
باکوـ  آســتارا می گوید: »با انجام  این طرح ها، همکاری  دو 

کشور بسیار گسترش  می یابد.«
انتقال کاال از طریق راه آهن، نسبت به انتقال از طریق جاده، 
مزیت های بسیاری در زمینه های امنیت، سرعت و قیمت، 
داشــته وهزینه های ریلی نســبت به هزینه های دریایی و 
جاده ای بسیار کمتر است. جمهوری اسامی ایران به دلیل 
موقعیت خاص ژئوپولتیک خود، حلقه اتصال آسیا به اروپا و 
آفریقا بوده و احداث خطوط ریلی، اهمیت جایگاه ترانزیتی 

ایران در منطقه را مضاعف می سازد.
تکمیل داالن شمال - جنوب با احداث خط آهن رشت- آستارا 
نه تنها موقعیت ارتباطی ایران را ارتقا می دهد بلکه کشورهای 
حاشیه خلیج فارس،آسیای مرکزی و قفقاز، هند، پاکستان، 

افغانستان را به دریای سیاه و اروپا متصل می کند... 
ادامه در صفحه 2
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سیاست 2
یادداشت

حمله موشکی روسیه 
به بیمارستانی در شهر 

تحصن حامیان صدر در "میکوالیف" اوکراین/ رویترز
پارلمان عراق همچنان 
ادامه دارد / فرارو

گزارش تصویری

آمریکا، حق ایران است؛ کاهش تعهدات برجامی در قبال تحریم های 

کنش به بدعهدی غرب در برجام وا
کارشــناس مسائل بین الملل گفت:کاهش 
تعهــدات برجامــی و راه اندازی و گازدهی 
سانتریفیوژهای جدید در قبال تحریم های 
جدید آمریکا، حق جمهوری اسامی ایران 

است.
حســن عابدینی در مــورد اقدام جمهوری 
اسامی ایران و راه اندازی صدها سانتریفیوژ 
جدیــد گفت: جمهوری اســامی ایران در 
ابتدا و در چارچوب طرح لغو تحریم ها زمینه 
بــرای اجرای تعهدات خــود را فراهم کرد 
اما بعد از مدتی شــاهد خروج آمریکایی ها 
از برجــام بــدون هیچ دلیل منطقی بودیم 
و کشــورهای اروپایی هم علیرغم تعهدات 
کتبی که در ۱۱ بند به ایران دادند به هیچ 

کدام از وظایف خود عمل نکردند.
این کارشــناس مســائل بین الملل عنوان 
کرد: جمهوری اسامی ایران هم در همین 
چارچوب براســاس مصوبه مجلس شورای 
اســامی تصمیم به کاهش تعهدات گرفت 
که یکی از آن ها کاهش تعهدات و برداشتن 
سقف غنی سازی بود. براساس برجام ایران 
محــدود بود که صرفاً ســه و نیم درصد را 
غنی ســازی کند اما تصمیم گرفت که این 
سقف برداشته شود. دوم حجم غنی سازی 
که ایران براساس برجام پذیرفته بود ۳۰۰ 
کیلوگرم مواد غنی شده اورانیوم  بود که در 
چارچوب کاهش تعهدات خود این موضوع 

هم برداشته شد.
وی ادامه داد: اســتفاده از سانتریفیوژهای 
نســل جدید هم یکی دیگر از مواردی بود 
کــه ایــران اعام کرد که دیگر به آن پایبند 
نخواهــد بود و در مقابل تحریم های جدید 
آمریــکا انجــام داد. در ایــن گام اقدام به 
گازدهــی به ســانتریفیوژهای IR6 کرد. 
جمهوری اسامی ایران این حق را به خود 
می دهــد که زمانی کــه یک طرف به هیچ 
کدام از تعهدات خود پایبند نیست ایران هم 
تعهدات خود را کاهش بدهد در صورتی که 
هیچ یک از اقداماتی که جمهوری اســامی 
ایران انجام می دهد مغایر با ان پی تی نیست 

و اقدام کاما قانونی است. 
کارشــناس مسائل بین الملل بیان کرد: اگر 
ایران بخواهد میزان سوخت راکتور نیروگاه 
بوشــهر را تامین کند، احتیاج به ۱۹۰هزار 
سو دارد و اگر بخواهد این ۱۹۰ هزار سو را 
با سانتریفیوژهای IR۱ انجام دهد حداقل 
باید ۱۹۰ هزار سانتریفیوژ را راه اندازی کند 
کــه عمــًا در نطنز امکان این حجم وجود 
ندارد بنابراین نیاز به سانتریفیوژهای نسل 
جدید دارد زیرا ســانتریفیوژهای IR۱ هر 
کدام حدود یک ســو اســت لذا برای ۱۹۰ 
هزار ســو باید ۱۹۰ هزار عدد ســانتریفیوژ 

IR۱ داشته باشد.
عابدینی تصریح کرد: سانتریفیوژهای نسل 
جدید ۱۰ ســو و حتی سانتریفیوژ IR۸ تا 
۲5 سو هم قدرت جداسازی دارند بنابراین 
هر یک سانتریفیوژ نسل جدید برابر با ۱۰ 
سانتریفیوژ نسل قدیم کارایی دارد. به این 
معنا که با بهره گیری از ۱۹ هزار سانتریفیوژ 
IR6 می توان ۱۹۰ هزار سو غنی سازی کرد 

این اقدامی است که جمهوری اسامی ایران 
انجام داده و برای پاســخ دادن به نیازهای 
خود به سمت سانتریفیوژهای نسل جدید 
رفته و اقدام جدید ایران در همین چارچوب 

قابل تحلیل است.
 اروپایی ها آمریکا را متقاعد 

به پایبندی تعهدات خود کنند
وی همچنین در مورد اعام آمادگی فرانسه 
برای میانجی گری مذاکرات هسته ای ایران 
گفت: در مذاکرات لغو تحریم ها به اینگونه 
واسطه گری ها نیازی نیست زیرا مذاکرات 
به اندازه کافی انجام شده است. هم فرانسه، 
آلمــان و انگلیــس و هــم آمریکا به خوبی 
می داننــد آنچه که اتفــاق افتاده پایبندی 
جمهوری اســامی به تعهدات و عدم تعهد 
کشورهای غربی به آن چیزی که وعده داده 
بودند. لذا اگر نیازی به میانجیگری اســت، 
ســه کشــور اروپایی باید آمریکا را متقاعد 
کنند که به تعهدات خود عمل کند تا حداقل 

اتفاقاتی که افتاده را جبران کند.
این کارشــناس مســائل بین الملل افزود: 
البته یکی از موضوعات برای میانجی گری 
در تنگنا قرار گرفتن کشــورهای اروپایی از 
نظر امنیت انرژی اســت. مهم این نیســت 
که فرانســوی ها به چــه دلیل می خواهند 
میانجی گری کنند، بحث بر سر این است که 
نیازی به میانجی گری میان ایران و آمریکا 
نیست بلکه باید آمریکا را متقاعد کنند که 
به تعهدات خود پایبند باشد و اگر این اتفاق 
بیفتد کار به راحتی انجام می شــود و نیازی 

به صحبت کردن در این حوزه ها نیست.
عابدینی بیان کرد: مذاکراتی که میان ایران 
بــا ۱+۴ در قطــر و پیش از آن در وین انجام 
شــد، نشــان می دهد که ایران به تعهدات 
خود متعهد اســت و تنها ایرادی که وجود 
دارد این است که آمریکایی ها و کشورهای 
غربی از جمله فرانسه به تعهدات خود وفادار 
نیستند لذا به جای اینکه قصد میانجی گری 
میان ایران و آمریکا را داشــته باشــند بهتر 
است به آمریکایی ها فشار بیاورند تا آنها به 
تعهدات خود عمل کنند اما به نظر می رسد 
سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان 

اراده و توانی برای این موضوع ندارند.
وی با اشــاره به پیشــنهاد اروپا برای توافق 
ایــران و آمریکا گفــت: مذاکرات برای رفع 
تحریم ها که جمهوری اســامی ایران دور 
جدید آن را در دولت سیزدهم با ۱+۴ انجام 
داده همواره بر این موضوع تاکید کرده که 
ایــران موافــق توافق پایدار و البته تضمین 

شده است.
این کارشناس مســائل بین الملل تصریح 
کرد: آنچه که در جریان برجام اتفاق افتاده 
این است که ایاالت متحده آمریکا با نقض 
توافق برجام و البته زیرپا گذاشتن قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به همه 
آنچــه کــه توافق کرده بود، پشــت پا زد. 
بنابراین جمهوری اسامی ایران اعتمادی 
به امضای سردمداران آمریکایی ندارد البته 
کشورهای اتحادیه اروپا هم وضعیت بهتری 
ندارند زیرا ســه کشــور اروپایی هم نشان 
داده انــد که اراده ای بــرای اجرای توافق و 
توان مقاومت در برابر زورگویی آمریکایی ها 

را ندارند.
ایران خواستار تضمین عینی است

عابدینــی ادامــه داد: بنابراین جمهوری 
اســامی در این مرحله خواستار تضمین 
عینی اســت به این معنا که آمریکا و ســه 
کشــور اروپایی به جمهوری اسامی ایران 
تضمین بدهند که اگر توافقی را امضا کردند 
مانند دوره  قبل آن را زیر پا نگذارند و نکته 
دوم راســتی آزمایی اســت به این معنا که 
اگر توافقی میان ایران و آمریکا امضا شــد 
در مرحله اجرا به منصه عمل گذاشته شود.
وی خاطرنشان کرد: سیاستی که ایران بارها 
اعام کرده این است که تضمین عینی باید 
به شــکلی باشــد که کنگره ایاالت متحده 
آمریکا آن را تایید کند. گرچه  آمریکایی ها 
در ۷5 سال بعد از جنگ جهانی دوم نشان 
داده انــد به دلیل اســتفاده بی رویه از قوه 
قهریه، قوه عاقله آنها بسیار کوچک شده و 
اعتمــادی به امضای رئیس جمهور و وزیر 
امور خارجه و توافق کنگره و مصوبات کنگره 
نیست با این حال این موضوع باید از طریق 
مجاری قانونی در آمریکا به تصویب برسد.

این کارشــناس مســائل بین الملل، لغو 
تحریم ها را مهمترین خواسته جمهوری 
اســامی ایران عنوان کــرد و گفت: اگر 
ایران ســر میز مذاکره می نشــیند برای 
برداشته شدن تحریم های ظالمانه است.  
ایران ابتدا باید اراده آمریکا و ســه کشور 
غربــی - انگلیس، فرانســه و آلمان - را 
راستی آزمایی  کند. آمریکایی ها پیش از 
ایــن طرحــی را به نام النــگ تایم - روز 
طوالنی - ارائه داده بودند که از دید آنها 
از نیمه شــب تهران آغاز و تا نیمه شــب 
واشــنگتن و حدود ۴۸ساعت مدنظر آنها 
بود اما این طرح برای جمهوری اسامی 

کفایت نمی کند.
عابدینــی عنوان کرد: چنین طرحی زمانی 
برای جمهوری اسامی کفایت می کند که 
ایــران قراردادی بــرای فروش نفت با یک 
کشور امضا کند، بعد کشتی بارگیری شود، 
برود و در بندر کشــور مقصد خالی شــود و 
سپس پول آن از طریق مجاری و ساز و کار 

نظام بانکی به ایران برگردد.
 تقاضا برای نفت ایران 
افزایش پیدا کرده است

وی ادامه داد: ایران در حال حاضر مشکلی 
در صــادرات نفت ندارد و به دلیل اتفاقاتی 
کــه در زمینــه بحران انرژی در دنیا افتاده، 
میــزان تقاضا برای نفت ایران افزایش پیدا 
کرده است اما ایران می خواهد تحریم های 
غیرقانونــی کــه آمریکایی ها وضع کرده و 
قوانیــن داخلی خــود را بر نظام بین الملل 
تســری داده از طریق قانونی برداشته شود 
بنابرایــن عنــوان کرده اند که باید از طریق 
ســوئیفت و ســازوکار نظام بانکی این پول 

به ایران برگردد.
عابدینــی اظهــار کرد: اگــر آمریکایی ها 
راســتی آزمایی کــه یکی از شــروط ایران 
اســت را بپذیرنــد بــه نظر می رســد کار 
دشــواری برای توافق وجود ندارد. توافق با 
آمریکایی ها هم ســهل و هم ممتنع است؛ 
ســهل به این دلیل که اگر آمریکایی ها از 
رفتار غیرقانونی خود دســت بردارند توافق 
به ســرعت قابل دســتیابی است و ممتنع 

به این دلیل که آمریکایی ها نشــان داده اند 
که اصــوالً به توافق های بین المللی پایبند 
نیســتند. بنابراین آمریــکا از میان این دو 

مسیر باید یک مسیر را انتخاب کند.
عابدینی ادامه داد: البته اروپایی ها هم نشان 
داده اند که کشورهای بدعهدی هستند هم 
در بــدو پیروزی انقاب اســامی در حوزه 
هسته ای که آلمان ها توافق کرده بودند که 
نیروگاه اتمی بوشــهر بســازند و آن را نیمه 
کاره رهــا کردند و رفتند و هم آمریکایی ها 
که حاضر نشدند زمانی که سوخت نیروگاه 
تحقیقات تهران تمام شده بود، سوخت به 
ایران به فروشــند و اگر ایران برای سوخت 
چاره اندیشــی نمی کرد نیروگاه تحقیقاتی 
تهران خاموش می شد و حدود یک میلیون 
بیمار سرطانی در مضیقه قرار می گرفتند.

وی بــا بیــان اینکه انگلیــس در بدعهدی 
علیه جمهوری اســامی ســابقه دیرینه 
دارد، گفت: فرانســه یکــی از بدعهدترین 
کشورهای اروپایی است در موضوع مربوط 
به کارخانه غنی ســازی اورانیوم اورودیف 
پاریــس که پیش از انقاب اســامی، ۱۱ 
درصد آن خریداری شــد و فرانسوی ها زیر 
تعهــدات خود زدند و حاضر نشــدن حتی 
یــک گرم اورانیوم غنی شــده را در اختیار 
ایــران قــرار دهند یا پــول آن را یکباره به 
ایــران تودیع کنند و این مســاله نمادی از 

بدعهدی فرانسوی ها است.
کارشــناس مسائل بین الملل افزود: در 
جریان مذاکرات برجام، فرانسه به عنوان 
یکی از کشورهایی که نقش پلیس بد را 
ایفا می کرد در مذاکرات ظاهر شد و بعد 
از خروج آمریکا از برجام و پشت پا زدن 
به قطعنامه ۲۲۳۱ هم فرانســه به اتفاق 
انگلیس و آلمان به هیچ یک از تعهداتی 
که به شکل رسمی به جمهوری اسامی 
ایران داده بودند و به شــکل کتبی ۱۱ 
تعهــد داده بودند عمل نکردند بنابراین 
نیازی به واســطه گری فرانســه در این 

حوزه نیست.
آمریکا باید تصمیم نهایی خود را بگیرد

وی در مــورد نتیجــه مذاکــرات برای لغو 
تحریم هــا اظهار کرد: اکنون توپ در زمین 
آمریکایی ها است و آنها باید تصمیم گیری 
کنند. رئیس جمهور آمریکا به صراحت در 
جریان مذاکرات است و جمهوری اسامی 
ایــران مواضع خود را با شــفافیت کامل از 
طریق ۱+۴ و به شکل غیرمستقیم در اختیار 
آمریکایی ها قرار داده و آنها از مواضع ایران 
آگاه هستند و می دانند که مواضع ما کاما 

منطقی و درست است.
عابدینی یادآور شــد: بنابراین آمریکایی ها 
اگر می خواهند زمینه توافق فراهم شود آنها 
باید شــروع کننده باشند زیرا آمریکایی ها 
بودند که از برجام خارج شــدند جمهوری 
اسامی ایران تا آخرین لحظه و یک جانبه 
به همه تعهدات عمل کرد بنابراین معتقدم 
کار کامًا روشن است و اگر این توافق صورت 
بگیــرد ایران هم به وظایف و تعهدات خود 

عمل می کند.

خبر ویژه

در جلسه هیات دولت پس از ارائه گزارشی از وضعیت اختاالت شبکه ارتباطی و اینترنت ثابت و همراه در کشور، 
رییــس جمهــور به برخی گایه های مردمی در این خصوص اشــاره کــرد و گفت: وزارت ارتباطات با دقت و جدیت 
مواردی از این دســت را پیگیری کند تا خللی در خدمات رســانی به مردم و فعالیت کســب وکارها و مشــاغلی که در 

بستر فضای مجازی جریان دارد، ایجاد نشود.
آیت اهلل  ســید ابراهیم رئیســی با عرض تســلیت و تعزیت به مناســبت فرارســیدن ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( به تبیین فلسفه قیام عاشورا پرداخت و با تاکید بر ماهیت زنده و حیات بخش پیام عاشورا، آن را اتمام 
حجتی با انســان های تمامی اعصار و قرون خواند و پس از اســتماع گزارشــی از روند اجرای طرح »دارویار« از ســوی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، نگاه منصفانه را الزمه قضاوت درباره طرح های بزرگ در دســت اجرای 

دولت دانســت و گفت: اجرای این دســت طرح ها، نیازمند هماهنگی های بین بخشــی و ظرافت های بسیاری است 
که گاهی در اظهارنظرها و قضاوت ها نسبت به آن کم توجهی می شود. کار بزرگی در حوزه دارو آغاز شده است که 
ممکن اســت در ابتدای انجام آن، برخی نقایص و کاســتی ها هم وجود داشــته باشــد اما امروز کمتر کســی در اصل 

اجرای این طرح تردید دارد.
ارائه گزارشی از وضعیت اختاالت شبکه ارتباطی و اینترنت ثابت و همراه در کشور، موضوع دیگری بود که در جلسه 
هیات دولت مطرح شد. رئیس جمهور پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات در این باره، به برخی گایه های مردمی 
در این خصوص اشــاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات با دقت و جدیت مواردی از این دســت را پیگیری کند تا خللی 

در خدمات رسانی به مردم و فعالیت کسب وکارها و مشاغلی که در بستر فضای مجازی جریان دارد، ایجاد نشود.

در جلسه هیئت دولت اعالم شد؛

الت اینترنت ماموریت رئیس جمهور به وزارت ارتباطات برای رفع اختال

رییس سازمان انرژی اتمی:

 گازدهی به سانتریفیوژها پاسخی 
به تحریم های آمریکا بود

رییس سازمان انرژی اتمی گفت:گازدهی به سانتریفیوژ 
هــا در چارچوب قانون اقــدام راهبردی مجلس بوده و 
پاســخی بــه تحریم های طرف مقابل اســت. محمد 
اســامی در حاشــیه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
گفت:  آمریکایی ها مرتب اعتراف به شکست سیاست 
فشار حداکثری دارند و امیدی به این سیاست ندارند. وی 
افزود: با این حال شاهد رفتار دوگانه و چندگانه آمریکا 
هســتیم و اتهامی واهی که ۲۰ ســال به کشور نسبت 
می دهند. رژیم صهیونیســتی و ضد انقاب اداعاهایی 
در زمینه مکان ها و مدارک واهی دارند که ســعی می 
کنند از این طریق فشارها را بر ملت ایران تشدید کنند. 
معاون رییس جمهور اظهار داشت: اگر در مذاکرات به 
معنای واقعی کلمه حسن نیت داشتند و سالها مذاکره 
کردند،برجام مولود برون رفت از این وضعیت بوده است، 
یعنی مذاکره ای صورت گرفته تا این اتهامات رفع شود، 
اعتماد سازی صورت گیرد. وی با تاکید بر اینکه جمهوری 
اسامی ایران همواره تاکیدکرده که تمام فعالیت های 
هسته ای اش مطابق موازین پادمان و ان پی تی است 
و متعهد به ان پی تی و  پادمان هستیم  گفت: در اجرای 
قانون راهبردی برای لغو تحریمها در پاسخ به تحریم ها 
گازدهی به سانتریفیوژ های پیشرفته ار آغاز کردیم تا به 
آمریکایی ها نشان دهیم که اراده ایران، اراده مستحکمی 
برای لغو تحریم ها اســت و از هیچ گونه اقدامی که در 

راستای منافع ملت ایران است کوتاه نخواهیم آمد.

سخنگوی قوه قضاییه:

 کانادا درباره خاوری 
همکاری نمی کند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وضعیت حمید نوری 
و اســداهلل اسدی گفت: آنچه که تاکید داشتیم و داریم 
اســترداد این عزیزان و برگشتشــان بــه وطن و تنبه 

کشورهایی که آنها را نگه داشته اند است.
مســعود ستایشی در نشست خبری ضمن تسلیت فرا 
رســیدن ایام محرم و شــهادت سیدالشهدا  در پاسخ به 
ســوالی درباره اینکه خبرهایی منتشــر شده مبنی بر 
دســتگیری و اســترداد  خاوری و آخرین وضعیت این 
پرونده گفت: خبر مربوط به دستگیری و یا بازداشت و 
استرداد آقای خاوری  تکذیب می شود و صحت ندارد. 
مکاتبات الزم با اینترپل شــده و از آنجا که تبعه کانادا 
است، دولت کانادا همکاری الزم را برای استرداد ایشان 
ندارد. فرار آقای خاوری در کشــور در پی مطرح شــدن 
پرونده هاســت و در خواســت جمهوری اسامی  ایران 
اســترداد ایشــان از کاناداست تا مواردی که در مورد او 
مطرح می شود در دادگاه صالح در ایران رسیدگی شود.

ســخنگوی قوه قضاییه افزود: علی رغم ادعای حقوق 
بشــری کشــوری مثل کانادا در رابطه با مقید بودن به 
قوانین بین المللی نســبت به استرداد او استنکاف می 
کند و حاضر به تمکین عرف بین الملل نیستند و استرداد 
مجرمیــن از اینترپــل قاعده الزم االتباع اســت. کانادا 
پناهگاه مجرمین ومتهمان شــده و جای نگرانی دارد. 
حقوق مردم باید حفظ شود و باید خاوری مسترد شود.

سخنگوی دولت: 

 متولدان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 
سهامدار می شوند

علی بهادری جهرمی گفت: مبلغی به عنوان ســهام از 
صندوق های ســرمایه گذاری به متولدان سال ۱۴۰۰، 
یک میلیون تومان و به متولدان ۱۴۰۱، یک و نیم تومان 
تعلق خواهد گرفت.  علی بهادری جهرمی ســخنگوی 
دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در تشریح مصوبات 
هیات دولت، اظهار داشــت: با توجه به ســیل و حوادث 
طبیعی اخیر، وزیر اقتصاد پیشــنهاد تخصیص منابعی 
بــه صندوق ملی حوادث طبیعی را داشــتند که امروز 
در جلســه هیات وزیران گزارش کارشناســی ارائه شد 
و هیــات وزیران مصوب کــرد که با تخصیص منابعی 
صندوق حوادث طبیعی را احیا کند تا پرداخت خسارت 
با محوریت صنعت بیمه فراهم شود. این یک نوآوری با 

توجه به ظرفیت های اقتصادی موجود است. 
بهادری جهرمی همچنین از اعطای بســته حمایتی 
دولت به خانواده ها برای فرزندآوری اشاره و اذعان کرد: 
این مصوبه مقرر می کند ســهامی معادل یک میلیون 
تومان برای متولدان ســال ۱۴۰۰ و معادل یک و نیم 
میلیون تومان برای فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، سهام 
از ســبد صندوق های سرمایه گذاری به نوزادان متولد 
این دو ســال واگذار شــود.  وی افزود: دولت مقرر کرد 
متناسب با تورم ساالنه در سال های آتی این واگذاری 

سهام استمرار یابد.

کنش سازمان ملل    وا
به کشته شدن الظواهری

ســخنگوی دبیرکل سازمان ملل در سخنانی به کشته 
شــدن رهبر سابق القاعده در جریان عملیات نیروهای 

آمریکا در کابل واکنش نشان داد.
 استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در 
سخنانی در واکنش به کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر 
سابق القاعده اظهار کرد: ما هیچ اطاع یا اطاعاتی درباره 
محل اختفای الظواهری و اینکه آیا او در کابل بوده یا در 
مکانی دیگر نداریم، ما از این موضوع اطاعی نداشتیم.

دوجاریک درباره تداوم تعامل ســازمان ملل با طالبان 
علی رغم رابطه آن با رهبران القاعده نیز گفت: روابط ما 

با مقامات کنونی در کابل ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: ما به خاطر ملت افغانســتان به فشــار بر 
طالبان در پرونده حقوق بشر، به ویژه حقوق کودکان و 

دختران ادامه خواهیم داد.

 احداث خط آهن رشت-آستارا 
و منافع منطقه ای

ادامه از صفحه اول
...سالیانه حداقل ۲ میلیون تن بار از این مسیر می تواند 
حمل شود و این اتفاق تحول عمده ای را در حمل و نقل 
بیــن المللی و منطقــه ای و ارتقای مبادالت بازرگانی به 
وجــود می آورد. همچنیــن با راه اندازی این طرح ریلی، 
حمل و نقل کاال در مقایســه با مســیر دریایی به ۲5 روز 
کاهش خواهد یافت و این وضعیت، کاهش ۳۰ درصدی 

هزینه را به همراه خواهد داشت.
میزان ترافیک پیش بینی شده در سال اول بهره برداری 
از محور رشت- آستارا حدود سه میلیون تن بار و دویست 
هزار نفر مسافر است که در سال های بعد به چهار میلیون 
تن بار و پانصد هزار نفر مســافر افزایش خواهد یافت. در 
حال حاضر از هندوســتان و کشورهای اروپایی میلیونها 
تن کاال در مدت شــصت روز به حوزه قفقاز ترانزیت می 
شود که با تکمیل داالن شمال - جنوب این مدت به ده 

تا چهارده روز کاهش می یابد.
احداث راه آهن رشت - آستارا به طرح داالن جنوب - غرب 
و پیشرفت اقتصادی بندر چابهار نیز کمک کرده و حمل 
و نقل از مسیر ایران از مسیر اقیانوس هند را تسهیل می 
کند. با توجه به جنگ اوکراین و ناامنی در بخش هایی از 
دریای سیاه، استفاده از مسیر ایران برای کشورهای اروپایی 

نیز حائز اهمیت خواهد بود.
مرحله اول این مســیر، تحت عنوان خط آهن آســتارا – 
آســتارا در فروردین ۱۳۹۷ و با حضور مجازی روســای 
جمهوری ایران و آذربایجان افتتاح شــد. در این مرحله، 
مسیر ریلی آستارای آذربایجان به طول هفت کیلومتر به 
آســتارای ایران و با سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان 
متصل گردید. در تاریخ ۱5 اسفند همین سال نیز مرحله 
پایانی خط آهن قزوین- رشت راه اندازی شد و این اتفاق 
نقطه امیدی برای احداث خط آهن رشت- آستارا ایجاد 
کرد. برای احداث خط ریلی رشت - آستارا به طول ۱65 
کیلومتر، هزینه ای معادل یک میلیارد دالر برآورد شده که 
جمهوری آذربایجان آمادگی خود را برای سرمایه گذاری 
)فاینانس( به مبلغ پانصد میلیون دالر، اعام کرده است. 
بــا توجــه به ابراز عاقه آقای پوتیــن برای راه اندازی این 
مســیر، می توان روی مشارکت مالی روسیه نیز حساب 
کرد. چنانچه مرحله دوم خط آهن رشت- آستارا در مسیر 
رشت- انزلی به مسافت ۳5 کیلومتر ظرف یک سال آینده 
راه اندازی شود، تقویت حمل و نقل ترکیبی)دریا-جاده-
ریل( نه تنها به درآمدزائی کان در ســطح کشورخواهد 
انجامید بلکه موجب پیشــرفت اقتصادی استان گیان 
نیز خواهد شــد. خط آهن رشــت – آستارا نه تنها محور 
دوســتی ایران و جمهوری آذربایجان بوده بلکه موجب 
تقویت سیاســت همســایگی ایران و توسعه مناسبات با 
کشــورهای مجاور بخصوص روسیه خواهد شد. دستور 
آقای رئیسی رئیس جمهور به معاون اول برای تسریع در 
اجرای داالن ترانزیتی مهم رشت- آستارا که بعد از دیدار 
با آقای پوتین صادر شد، در همین رابطه حائز اهمیت تلقی 
می شود. نکته آخر اینکه مردم ایران و منطقه انتظار دارند 
در دولت ســیزدهم مراحل اجرایی ساخت راه آهن رشت 
ـ آستارا آغاز و به پایان برسد و گام بلندی در مسیر مقاوم 
سازی اقتصاد و خنثی سازی تحریم های ظالمانه آمریکا 

علیه ایران، برداشته شود.
منبع: خبرآنالین

 بایدن چه سودی 
از ترور »الظواهری« می برد؟

  محمدرضا منافی
روز یکشنبه ۹ مرداد، خبری در برخی رسانه های افغانستان 
منتشــر شد مبنی بر اینکه یک هواپیمای بدون سرنشین 
آمریکا، منطقه ای از کابل را هدف قرار داده است. بیش از 
یک روز بعد از این خبر و ســه ماه قبل از انتخابات کلیدی 
کنگره آمریکا، جو بایدن مدعی شد ایمن الظواهری رهبر 

القاعده در این حمله کشته شده است.
کاخ ســفید همواره و در دورهای مختلف ادعا کرده اســت 
که ترورهای هدفمندی که از سوی نیروهای آمریکا انجام 
می شود، باعث امن تر شدن جهان خواهد شد. اکنون این 
ســوال مطرح اســت که آیا جهان از سال ۲۰۱۱ به بعد که 
بن الدن به دســت نیروهای آمریکا کشــته شد، این اقدام 
کدام امنیت را برای جهان به ارمغان آورد؟ آیا کشته شدن 
الظواهری ، چقدر می تواند به امنیت دنیای پرآشوب امروز 
کمــک کند؟ آشــوبی که بخش قابــل توجهی از آن و چه 
بسا تمام آن به دلیل مداخله جویی ها، اقدامات یکجانبه و 
اشغالگری های قدرتهای غربی و در راس آنها آمریکا و هم 
پیمانان آنها به راه افتاده است. آنچه رسانه های نزدیک به 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از جمله شبکه سی ان ان 
در خصــوص هدف دولت کنونی آمریکا از هدف قرار دادن 
الظواهری اعام می کنند، مقابله با تروریسم و از بین بردن 
یکی از مهره های اصلی این پدیده اســت اما همین شــبکه 
خبری آمریکا، در برخی گزارش های خود، این حمله را یک 
»پیروزی سیاسی« برای بایدن توصیف می کند. کمی بیشتر 
از سه ماه دیگر تا انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا باقی 
است . این انتخابات که قرار است روز هشتم نوامبر ۲۰۲۲ 
برگزار شود، رویدادی سرنوشت سازی برای دولت بایدن و 
دمکراتها و حکم مرگ و زندگی برای آنها دارد. دمکرات ها 
درصورت شکست در این انتخابات، شاید دیگر امیدی هم 

به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ نداشته باشند.
دمکــرات هــا که از همان ماه های شــروع دولت جو بایدن 
شانس چندان پررنگی برای پیروزی در این انتخابات کلیدی 
کنگره نداشتند، این شانس اندک با کاهش سریع محبوبیت 
بایــدن بــه دلیل عملکرد ضعیف او در زمینه های گوناگون 
بویژه عدم توانایی در مهار موثر کرونا، عدم توانایی در مهار 
تورم، افزایش بهای سوخت، مسکن و ... در آمریکا، وضعیت 
نامســاعد جســمانی برای اداره موثر کشور و ...، در ماه ها و 
هفته های گذشته بیش از هر زمان دیگر رنگ باخته و حاال 
این جمهوری خواهان هستند که خود را شانس برتر پیروزی 

در انتخابات میان دوره ای کنگره می دانند.

اخبار کوتاه

تحلیل
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3اقتصاد گزارش

با هدف تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه 
اجرایی شد ؛

تفاهم نامه همکاری بین 
وزارتخانه های صمت و عتف

  روزگار / گروه اقتصاد
 وزارتخانه هــای صمــت و عتف با هدف تحقق 
ســند تحول دولت مردمی و توســعه و تعمیق 
ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای شعار سال، 
تفاهم نامــه همکاری امضــا کردند که از امروز 

)یکشنبه( اجرایی شد.
 با شــکل گیری کمیته اجرایی از ســوی »سید 
مهدی نیازی« معاون هماهنگی و امور کســب 
و کار وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و »علی 
خیرالدیــن« معاون فنــاوری و نوآوری وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فناوری، ایــن تفاهم نامه 

شکل اجرایی به خود گرفت.
پیش از این در تاریخ سوم مرداد ماه تفاهم نامه 
مزبور به امضای »ســید رضا فاطمی امین« وزیر 
صمــت و »محمدعلــی زلفــی گل« وزیر عتف 

رسیده بود.
این تفاهم نامه به منظور همکاری و تعامل مؤثر 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت و وزارت علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری با اولویت همه محورهای 
مورد تفاهم به ویژه تحقق شــعار ســال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین«، عملیاتی شدن 
سیاست های کلی نظام در حوزه علم و فناوری، 
تحقــق ســند تحول دولت مردمی، توســعه و 
تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی 
انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین، جلوگیری از 
خروج نیروهای نخبه و خبره، رسوخ فناوری های 
پیشــرفته در صنایع کشور، تجاری سازی نتایج 
تحقیقات و فناوری های دانشــگاهی و با هدف 
افزایش رقابت پذیری و تاب آوری اقتصاد کشور 
بین دو وزارتخانه تنظیم، امضا و اجرایی می شود.

زمینه های همکاری و هم افزایی
برپایه این گزارش، اتصال فعالیت های تولیدی و 
تجاری به فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی، 
و تحقیق و توســعه، در قالب زنجیره های ارزش 
یا کنسرســیوم، همــکاری فعاالنه برای اتصال 
زنجیره های پیشراِن حوزه های تولید و فناوری به 
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، با هدف ارتباط 
واقعی صنعت و دانشــگاه، پروژه  محور شــدن 
فعالیت های آموزشــی و پژوهشی دانشگاه ها و 
تخصصی شدن فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی،    توسعه و ارتقاء 
زیســت بوم اقتصاد دانش بنیان بر پایه مدل های 
نوآوری باز و اتصال اســتارت آپ های دانشگاهی 
به بنگاه های بزرگ، یکپارچگی آمایش آموزش  
عالــی و آمایش صنعتــی، از جمله زمینه های 

همکاری و هم افزایی دو وزارتخانه است.
همچنین هم افزایی میان شــهرک های صنعتی 
و پارک های علم و فناوری شــامل ایجاد مناطق 
ویــژه بــرای پارک های علم و فنــاوری درون 
شــهرک های صنعتی، همکاری مشــترک در 
ایجــاد و بهره بــرداری از نواحی و پردیس های 
فناوری، شــهرک های فناوری، پارک های علم 
و فناوری، و مراکز رشــد، نوآوری و کارآفرینی، 
هم راســتا شدن فناوری های در حال توسعه در 
پارک های علم و فناوری با نیازهای اصلی بخش 
تولیــد و تجارت، همکاری در اجرای دوره های 
بورس صنعِت دانشــجویان تحصیات تکمیلی 
و دکتــری، همکاری در تعریف ســرفصل های 
آموزشی جدید منطبق بر نیازهای آتی، نیازهای 
زنجیره های پیشرو، و آخرین تحوالت فناورانه، 
بهره گیــری از ظرفیت محققین، مهندســین، 
فنــاوران و کارآفرینــان ایرانی توانمند خارج از 
کشــور در برگزاری دوره های مشترک آموزشی 
و همچنین آگاهی از تحوالت فناورانه، همکاری 
در راستای ایجاد مراکز فناوری صنعتی )دارای 
تجهیــزات تحقیق و توســعه( بــا هدف انجام 
پروژه هــای تحقیق و توســعه مشــترک میان 
بنگاه هــای بــزرِگ دارای توانمنــدی تحقیق، 
توسعه و شرکت های پارک های علم و فناوری و 
دانشگاه های مرجع، همکاری در توسعه و تعامل 
سکوهای نرم افزارِی متصل کننده نیاز و عرضه 
فناوری، همکاری در توسعه ابزارهای تامین مالی 
فناوری و نوآوری از جمله صندوق های جسورانه 
و خطرپذیر، شبکه ســازی و زنجیره سازی میان 
کارگاه ها و آزمایشــگاه های تخصصی مســتقر 
در پارک هــای علم و فناوری و آزمایشــگاه ها و 
کارگاه های مســتقر در شــهرک ها و بنگاه های 
صنعتــی، بسترســازی بــرای تجاری ســازی 
فناوری هــای توســعه یافته در شــرکت های 
پارک های علم و فناوری و دانشــگاه های مرجع 
در مقیــاس صنعتی، توســط بنگاهای تولیدی 
و شــرکت های شــهرک های صنعتی، از طریق 
روش هایی نظیر ساز و کار اعطای حق لیسانس، 
حل مســائل و نیازهای بنگاه ها و صنایع کشور 
از طریــق راه حل هــای مبتنی بــر خاقیت و 
فناوری تیم های دانشــگاهی، بسترسازی برای 
تدریــس مدیران بنگاه های صنعتی پیشــگام 
در دانشــگاه ها، پیشبرد فناوری های پیشران و 
کان ملی، راه اندازی مراکز مشترک جهت رصد 
فناوری های نوظهور، همکاری و تعامل اثربخش 
در برگــزاری همایش ها و رویدادها در ســطوح 
مختلف اســتانی، ملی، منطقه ای و بین المللی، 
ســایر زمینه های همکاری و هم افزایی است که 
برپایــه این تفاهم نامه بین دو وزارتخانه تعریف 

شده است.

گزارش

بخشنامه ای که چندان جدی گرفته نمی شود

 بی تفاوتی صاحب خانه ها 
به مصوبه سران قوا

با وجود آن که مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار 
قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید 
شده است، برخی شهروندان اجاره نشین می گویند 
که بدون لحاظ مصوبه ســتاد کرونــا حکم تخلیه 

مسکن برایشان صادر می شود.
 گزارش هایی از برخی مستاجران می رسد که نشان 
می دهد شوراهای حل اختاف، خارج از استثنائات 
۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین 
ســقف مجاز ۲5 درصد اجاره بها و تمدید خودکار 

قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می کنند.
در این خصوص یکی از شهروندان تهرانی گفت: من 
سه سال در یک خانه در منطقه ۲۲ تهران مستاجر 
هستم. قراردادم اردیبهشت امسال به پایان رسید. 
مالک از چند مــاه قبل به من اعام کــرد واحد را 
تخلیه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا 
خواســتار تمدید قرارداد به صورت خودکار با نرخ 
افزایش حداکثر ۲5 درصد شــدم که قبول نکرد. 
از من شــکایت کرد و نهایتا راحت حکم تخلیه را 
گرفت و باید به زودی خانــه را ترک کنم؛ در حالی 
که هیچ یک از شرایط ۹گانه در شکایت مالک از بنده 

وجود نداشت.
این شهروند افزود: دستور تخلیه با استناد به بند ۱۱ 
قانون شوراهای حل اختاف مصوب سال ۱۳۸۷ و 
مواد ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مســتاجر مصوب 
۱۳۷6 صادر شــده و اعتنایی به مصوبه ستاد کرونا 
صورت نگرفته اســت. در پایان دادنامه آمده که با 
توجه به نیاز شــخصی و تمدید سه ســال متوالی 

قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله با کرونا نیست.
وی اظهار کرد: »هم شــعبه و هم سرپرستی  شورا 
اعام کردند قانون کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار 
داشته و تمدید نشده اســت. صحبت های شفاهی 
مسئولین ارزشی برای شورا ندارد. هم چنین گفتند 
قراردادهای اجاره طبق قانون فقــط یک بار قابل 

تمدید است«.
این شــهروند با بیان این که اجــاره واحد مذکور ۴ 
میلیون و پول پیــش آن ۱۳۰ میلیون تومان بوده 
است گفت: با این حساب رهن کامل این خانه حدود 
۳۰۰ میلیون تومان اســت. با صدور دستور تخلیه 
شروع به جســت وجوی خانه در اطراف منزل خود 
کردم، اما هر چه می گردم این اطراف خانه ای با نرخ 

رهن کمتر از 5۰۰ میلیون تومان پیدا نمی کنم.
بنابراین گزارش روز ۲۸ خردادماه امسال سران قوا 
در نشست خود طرح تعیین ســقف مجاز سالیانه 
اجاره بها در تهران و کانشهرها به میزان ۲5 درصد 
و ســایر شــهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب 
رساندند. این قانون در راســتای طرح وزارت راه و 
شهرســازی به منظور حمایت از اقشار اجاره نشین 
به تصویب رســید و در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 

نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین ســقف بــرای اجاره بهــا دارای 
استثنائات نه گانه ای است که به طور خاصه شامل 
عدم پرداخت مابه التفاوت اجاره بها توسط مستاجر، 
قبول نداشتن سقف تعیین شده ی دولت، پرداخت 
نکردن اجاره بها، رفتار خاف عرف، تغییر کاربری، 
عدم پرداخت هزینه های شــارژ، نیاز مالک و افراد 
تحت تکفل وی به واحد مســکونی، فروش خانه و 

تخریب به منظور ساخت و ساز می شود.
با روایتی که این فرد اجاره نشین بیان می کند ظاهرا 
مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات 
مورد بی مهری قرار می گیرد. این در حالی است که 
بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری می کند. بر 
اساس اعام بانک مرکزی، تیرماه امسال میانگین 
قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان رسیده است. نرخ رشد سالیانه اجاره بها 
در تهران نیز ۴۷ درصد و در کل کشور 5۲ درصد بود. 
آمار و ارقام توضیح می دهد که ظاهرا دستورالعمل و 
بخشنامه ی حد مجاز ۲5 درصد چندان جدی گرفته 
نمی شود. ر اساس بسته سیاستی مصوب شده در 
جلسه سران قوا عاوه بر تعیین میزان افزایش سقف 
تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید 
خودکار یک ساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء 

شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها قید شده است.
بر اساس این خبر، در صورتی که مالک، ملک یا واحد 
مورد اجاره را به فروش برساند و قرارداد فروش را در 
سامانه ثبت معامات اماک ثبت کند و کد رهگیری 
دریافت کرده و اطاعات ملک را در سامانه اماک و 
اسکان ثبت شده باشد، و یا اینکه مالک برای تخریب، 
بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از 
مراجع ذی ربط اقدام کرده باشد، الزم است، مستاجر 

واحد مسکونی را تخلیه کند.
همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی 
با تشخیص مرجع قضایی )شــورای حل اختاف( 
نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و 
یا اینکه افزایش مبلــغ اجاره بها معادل درصدهای 
مصوب توسط مســتاجر پذیرفته نشود، الزم است 

واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.
ســران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که 
فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به 
واحد مورد اجاره نیاز داشــته باشد و یا اینکه مالک 
نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد 
با داشتن شرایط الزم، مســتأجر الزم است واحد 

مسکونی را تخلیه کند.

کرد « داستان تکراری اختالل اینترنت را بررسی   گار »روز

۱۴۰۰، سالی که در اختالل گذشت
آخریــن قطعی و اختــال اینترنت در دهم 
مرداد رخ داد و در بعضی از ســامانه ها مانند 
سامانه های پلیس +۱۰ و بعضی از پلتفرم ها 
در پیش از ظهر یازدهم مرداد هم تجربه شد.
علت این اختال آنگونه که اعام شد مربوط 
به آتش ســوزی فیبرهای مستقر در مخزن 
)manhole( مرکز انقاب اســامی شرکت 
ارتباطات زیرســاخت بوده است. گزارش ها 
حاکــی از آن اســت که بعضــی از اپراتورها 
قطعــی ۱۱ســاعته را هم تجربــه کردند و 
گســتردگی آن قابل توجه بوده اســت. اما 
اینکه چرا فیبرها به سادگی در دسترس قرار 
دارند، موضوعی است که پاسخی به آن داده 
نشده است. هفته گذشته هم قطعی برق در 
همین مرکز LCT باعث اختال در بخشی از 
شبکه ارتباطی کشور شد که وزیر ارتباطات 
هفته گذشــته به خاطر این اختال از مردم 
عذرخواهی کرد و به مسئوالن این وزارتخانه 
دســتور بررسی دالیل بروز حادثه را داد. این 
در حالی اســت که کاربران پیش از این هم 
بارهــا چنین اختال هایی را تجربه کرده اند 
و به نظر می رســد، از آنجا که با نوعی تمرکز 
در توزیع روبه رو هستیم، این اتفاق در آینده 

هم تکرار شود.

اختالل های ۱۴۰۰
شــرکت ابرآروان در گزارشــی به قطعی ها و 
اختال های ســال گذشته پرداخته و اعام 
کــرده: »براســاس داده های ســامانه رادار 
ابرآروان اینترنت دیتاســنترهای داخلی در 
ســال۱۴۰۰ با ۴ساعت و ۴۸دقیقه قطعی، 
۸ســاعت و ۳۴دقیقه اختــال پراکنده، ۲ 
ساعت و ۲۰ دقیقه اختال همزمان و بیش 
 از ۴۰۹6 ســاعت اختال جزئی روبه رو بوده 
اســت.« درواقع »۱۷۱ روز و ۳ ســاعت و ۴۲ 
دقیقــه معــادل ۴۷درصد ســال۱۴۰۰ در 
ارتباطات اینترنتی دیتاســنترهای داخلی 
اختال وجود داشــته اســت« که به معنای 
این اســت که نیمی از سال گذشته اختال 
اینترنتی داشــته ایم. این شرکت همچنین 
۸۹ درصد اختاالت اینترنت دیتاســنترها 
را مربــوط به وب ســایت های بین المللی و 
6۷درصــد اختاالت را مربوط به ارتباطات 
اینترنتی اینســتاگرام گزارش کرده اســت. 
همچنین ۳وب ســایتی که در سال۱۴۰۰ 
بیشترین میزان اختاالت را تجربه کرده اند، 
هر ۳ خارجی بوده اند. این در حالی است که 
در ســال گذشته »ارتباطات دیتاسنترهای 
کشور ۲۸۸ دقیقه معادل ۴ساعت و۴۸دقیقه 

به شکل کامل قطع بوده است.«
گــزارش اردیبهشــت ۱۴۰۱ رادار نشــان 

می دهد، وب ســایت های خارجی که رادار، 
آنها را به شــکل مســتمر پایش می کند در 
دیتاسنترهای ایران ۲5برابر دیتاسنترهای 
خارجــی با اختــال ارتباطــات اینترنتی 
روبه رو بوده اند؛ بر این اســاس می توان گفت 
اختاالت اینترنت در دیتاسنترهای ایران )بر 
پایه وب سایت های جهانی( ۲5برابر میانگین 
اختال اینترنت در دیتاسنترهای بین المللی 

بوده است.

تمرکز اپراتورها در یک نقطه
رضا زند، کارشناس شبکه  مخزنی را که آتش 
گرفــت، مربوط به یکی از ورودی های اصلی 
فیبر نوری شرکت زیرساخت می داند که فیبر 
بیشتر اپراتورها از این نقطه به مرکز مخابراتی 
»انقاب اســامی« می رسد. زند با اشاره به 
اینکه این مرکز از قدیم محل تجمع اپراتورها 
بوده اســت، می گوید: »اپراتورها سرویس را 
باید از زیرســاخت بگیرند و مهم ترین مرکز 
زیرساخت هم مرکز انقاب اسامی است.«  او 
با اشاره به قطعی ۱۱ساعته بعضی از اپراتورها 
یــادآوری می کند که اپراتورها حتی ورودی 
دومی هم ندارند که بتوانند فیبرکشــی دوم 

را انجام دهند.

هزینه باالی فیبرکشی
این کارشــناس همچنین هزینه فیبرکشی 
برای اپراتورها را بســیار باال می داند و معتقد 
است این موضوع باعث می شود که اپراتورها 
تنها به یک مســیر بسنده کنند. به گفته زند 
»اپراتورها اگر بخواهند فیبرکشی دوم را انجام 
دهند، هزینه چند میلیاردی را باید متحمل 
شوند؛ بنابراین در این شرایط طبیعی است که 

وقتی برای یک مسیر مشکل ایجاد می شود، 
بیشتر اپراتورها تحت تأثیر قرار می گیرند.«این 
کارشناس همچنین در پاسخ به این پرسش 
که آیا خســارت قطعی شبکه برای اپراتورها 
بیشتر است یا هزینه فیبرکشی مسیر دوم، 
می گوید: »به جز ۲ اپراتور بزرگ سیار کشور، 
بقیه FCPها از سرمایه کافی برای فیبرکشی 
مسیر دوم برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، 
فیبــری که حدود 5 یا 6 کیلومتر طول دارد 
می تواند بین ۷ تا ۸ میلیارد تومان هزینه به 
اپراتورهــای ثابت کــه درآمد زیادی ندارند، 
تحمیل کند؛ بــه همین خاطر، اپراتورهای 
ثابت، قطعی احتمالی را که ممکن است در 
طول چند سال، یکبار اتفاق بیفتد به هزینه 

فیبرکشی ترجیح می دهند.«

چرا اپراتورهای سیار مسیر دوم ندارند؟
کارشــناس شــبکه با این حال، پیش بینی 
نکردن مســیر دوم از سوی اپراتورهای سیار 
را عجیــب و بــه نوعی اشــتباه می داند. زند 
می گوید: »اپراتورهای ســیار در بســیاری 
از نقاط، فیبرکشــی کرده اند که هزینه های 
باالیی برای آنها داشــته اســت و این بسیار 
عجیب است که یک اپراتور فقط همین یک 
مســیر را در تهران داشته است.« به گفته او 
»البتــه این اتفاق می تواند ناشــی از خطای 
طراحی باشــد یا شــاید امکانات شهری این 
اجازه را به آنها نداده که بیشتر از این میزان، 

فیبرکشی کنند.«

مشکل تمرکز
ایــن کارشــناس مهم تریــن عامل چنین 
قطعی هایی را انحصار زیرســاخت می داند و 

می گویــد: »تا زمانی که این انحصار برطرف 
نشود، این مشــکات ادامه دار خواهد بود و 
حل شــدنی نیست؛ چراکه اپراتورها چاره ای 
ندارند که به تعداد محدودی از مراکز متصل 
باشــند که به این ترتیب نوعی تمرکز ایجاد 
می شــود.« زند معتقد است اگر این انحصار 
برداشته شود و اپراتورها بتوانند شبکه فیبر 
خود را ایجاد کنند و سرویس اینترنت خود را 
بگیرند، مطمئنا اجازه نخواهند داد که کاربران 

چنین اختال هایی را تجربه کنند.

خسارت قطع اخیر ارتباطات اینترنت را 
چه کسی می دهد؟

یــک حقوقدان فضای مجازی با بیان اینکه 
اگر شخصی احساس می کند بر اثر اختاالت 
خطــوط ارتباطی متضرر شــده می تواند 
مســتقیما به دادگاه عمومی مراجعه کند، 
گفت که ســازمان پدافند غیرعامل و مرکز 
ملــی فضــای مجازی باید به این مســائل 
نظــارت کننــد. در این بــاره محمدجعفر 
نعنــاکار - حقوقــدان فضای مجازی اظهار 
کرد: ما دو ســازمان در داخل کشــور داریم 
که متولی زیرســاخت ها هستند؛ بویژه در 
حوزه زیرســاخت های فناوری اطاعات و 
ارتباطــات، داده و در حــوزه ارتباطات بین 
ســامانه ها و سیســتم ها که یکی سازمان 
پدافنــد غیرعامل و دیگری شــورای عالی 
فضای مجازی است که اتفاقا رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل یکی از اعضای شورای عالی 

فضای مجازی هم هستند.
وی ادامه داد: زیرســاخت های کشور طبق 
اســتانداردها و پروتکل های سازمان پدافند 
غیرعامل، به صورت مجزا و همچنین به واسطه 

اباغیه های شورای عالی فضای مجازی، باید 
طوری تامین و معماری شــود که بتوان آنها 
را در زمان بحران به یک شبکه دیگر سوئیچ 
کــرد که بتوانید در زمان بروز حوادثی مانند 
سیل، زلزله، آتش سوزی یا جنگ، به واسطه 
پروتکل های پدافند غیرعامل، شــبکه داده 
و ارتباطــی را از شــبکه ای که االن خدمات 
می دهد، به شبکه  امن دیگری منتقل کنید تا 
کیفیت خدمات از بین نرود و دسترسی مردم 

و کسب وکارها و اطاعات مخدوش نشود.
نعناکار با اشــاره به عدم رعایت SLA، یعنی 
طرح خدمات تضمین شده زیرساخت که باید 
به اپراتورها جوابگو باشــد، گفت که در این 
حادثه، این موضوع رعایت نشــده و نه کسی 
بازخواســت می شود. این در حالی است که 
در بسیاری از کشورهای دنیا اگر زیرساخت، 
SLA را رعایــت نکنــد و نتواند خدماتی که 
کیفیتــش را تضمین کرده انجام دهد، باید 
خسارت بدهد. حاال سوال اینجاست که اگر 
مشکلی برای کشور ایجاد شود، مانند حوادث 
ســیل و جنگ، یا اتفاقی مثل حادثه آتش 
ســوزی دیروز، الزام این مصوبات کجاست؟ 
چه کسی بر این مصوبات ناظر است؟ در پدافند 
غیرعامل، ناظر خود سازمان و در شورای عالی 
فضای مجازی، ناظر مرکز ملی فضای مجازی 
است، در حالی که آنها تا کنون هیچ بیانیه ای 
نداده اند.وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه 
این خسارتی که به مردم بابت قطعی ارتباطات 
وارد شــده و اینکــه کســب وکارها تعطیل 
می شــوند، نمی توانند پول جابه جا کنند، یا 
نمی توانند ارتباط صحیحی برقرار کنند را چه 
کسی باید جبران کند؟ اینها نشان می دهد 
که ما در زمینه زیرساخت و قواعد حقوقی و 
نظارتی مساله داریم و کسی پیگیر این موارد 
نیســت. هرچند جایی مثل دادستانی کل 
کشــور می تواند به عنوان مدعی العموم وارد 

شود و اینها را بازخواست کند.
این حقوقــدان فضای مجازی با بیان اینکه 
کار شــرکت ارتباطات زیرساخت ترک فعل 
محســوب می شود و جرم است، اظهار کرد: 
پیگیر این مساله چون زیرساخت یک سازمان 
دولتی است، اول سازمان بازرسی کل کشور 
اســت، دوم مرکز ملی فضای مجازی، سوم 
ســازمان پدافند غیرعامل و چهارم دادستان 
که هرکدام به عنوان مدعی العموم می توانند 
پیگیری کنند. این چهار ســازمان مستقیما 
می تواننــد به موضوع ورود کنند و نیازی به 
شــکایت بخش خصوصی ندارد، هرچند اگر 
بخش خصوصی شــکایت کند، می تواند به 
دادگاه های عمومی مراجعه کند، چون مرکز 

تظلم خواهی، دادگاه های  عمومی هستند. 

خ ارز در صرافی های بانکی افزایش نر

حباب سکه بزرگ تر شد
در حالــی کــه نــرخ دالر در صرافی های بانکی روندی 
افزایشی را شاهد است، قیمت ها در بازار آزاد با کاهشی 

اندک همراه شده است .
 عقب نشینی قیمت دالر در بازار آزاد با وجود پیشروی 
قیمت در صرافی بانکی را معامله گران ناشی از نزدیک 
شــدن نرخ ها و از بین رفتــن فاصله قیمتی می دانند . 
گفته می شــود همزمان با فرارســیدن محرم و نزدیک 
سفر اربعین تقاضا برای خرید دالر صرافی بانکی افزایش 
یافته اســت و همین امر در رشــد اندک قیمت موثر 

افتاده است .
بهای هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی در محدوده 
۲۸ هــزار و ۸۰۰ تومــان اســت. فاصله قیمتی دالر در 
این صرافی ها با دالر در بازار آزاد ۱6۰۰ تومان اســت. 
نــرخ دالر در بــازار آزاد در محدوده ۳۰ هزار و چهارصد 

تومان گزارش شده است .
صرافان در خیابان فردوسی در پاسخ به سئوال خبرنگار 

ما در خصوص وضعیت عرضه ارز می گویند طی روزهای 
اخیر ارز به میزان کافی به بازار عرضه شده است اما آنچه 
اهمیت دارد این است که بسیاری از سرمایه گذاران خرد 
از ترس ردگیری و ثبت مشخصاتشان در هنگام خرید 
ارز نســبت به خرید قانونــی اقدام نمی کنند و ترجیح 

می دهند دالر را از بازار غیر رسمی خریداری کنند.
یــک فعــال بازار در ایــن خصوص گفت: بــازار ارز با 
وضعیت نابســامانی روبروست. در حالی که خریداران 
ارز از صرافی های بانکی مورد رصد ســازمان مالیاتی و 
... قرار می گیرند و حتی یارانه آنها ممکن است در این 
پروسه قطع شود اما در بازار آزاد و روبروی مغازه ما به 
سادگی خرید و فروش ارز صورت می گیرد و هیچ کسی 
نیز مقابل آنها نمی ایستد. طبیعی است سرمایه گذاران 
خرد ترجیح بدهند از بازار آزاد خریداری کنند تا مورد 

رصد قرار نگیرند.
وی با تاکید بر این که خرید دالر در شرایط فعلی صرفه 

چندانی ندارد، گفت: بازار در وضعیت آرامی اســت و 
پیش بینی می کنیم شــرایط تغییر چندانی را شــاهد 
نباشــد. از این رو ســرمایه گذاری بر دالر سایر ارزها به 

کسی توصیه نمی شود.

فروش دالر باال رفت؟
برخی خبرهای منتشــر شــده در رســانه ها داللت بر 
تشــکیل صف های طوالنی فروش داشته است. در این 
خصــوص اما برخی صرافان از عادی بودن حجم خرید 
و فروش خبر داده و تاکید دارند نه میزان فرش افزایش 
چندانی را تجربه کرده و نه میزان خرید دستخوش رشد 
باال شده است، از این رو فعاالن بازار با تغییر مناسبات 

روبرو نیستند .
در عیــن حال پیش بینی ها داللت بر آن دارد که ظرف 

ماه های آتی نیز این روند تداوم یابد .
کارشناسان در پاسخ به این سئوال که دستیابی به توافق 

می تواند زمینه را برای تغییر محسوس قیمتی مهیا کند 
یا خیر؟می گویند بازار ارز در قیمت فعلی تطبیق یافته 
و تغییر قیمت نیز بی تردید مقطعی و کوتاه مدت است.

بازار سکه کساد شد
با فرارسیدن ایام سوگواری امام حسین، بازار طا و سکه 
به شــکلی سنتی درگیر رکود شده است.معامله گران 
می گویند بازار ســکه در کف خرید و فروش قرار داد و 
همین امر سبب شده است که قیمت ها در آخرین روز 
هفته با عقب نشــینی اندک ربرو باشــند. در عین حال 
به واســطه کاهش عرضه ســکه به بازار حباب سکه در 
این روزها بزرگتر شــده است به طوری که حباب سکه 
امامی به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان و حباب سکه 
بهــار آزادی بــه یک میلیون و ۴۸ هزار تومان رســیده 
اســت. حباب نیم سکه یک میلیون و 6۸۰ هزار تومان 
و حباب ربع سکه یک میلیون و ۹۲۷ هزار تومان است.

خبر ویژه

طبق اعام بانــک مرکزی، ذینفعان چــک می توانند از این پس 
»اعامیه عدم ثبــت برگه چک در ســامانه صیــاد« را در قبال 
چک های ثبت  نشده در این ســامانه از شعب بانک ها درخواست 

کنند.
 این بانک با صدور بخشنامه ای شعب شــبکه بانکی را مکلف به 

صدور »اعامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد« کرد.
 در بخشنامه شماره ۱۱۷5۳۳ مورخ ۱۴۰۱.5.۱۱ بانک مرکزی 
آمده اســت؛ این اعامیه بدون درج »کد رهگیری« و در قالب و 
شکلی متمایز از گواهی نامه های مرسوم عدم پرداخت چک است 

و صرفاً مؤید و متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل ثبت 
نشدن چک در سامانه صیاد است.

گفتنی است تسویه چک های جدید که از ابتدای سال ۱۴۰۰ در 
اختیار مشتریان بانکی قرار می گیرد، براساس استعام از سامانه 
صیاد و در صورت ثبت اطاعات مبلغ، تاریخ و ذینفع چک و تطابق 
آن با برگ چک امکان پذیر اســت و در صورت عدم ثبت مالکیت 
چک در سامانه صیاد، این چک شــامل احکام قانون صدور چک 

نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.
در این زمینه و با هدف جلوگیری از بروز مشکات آتی، هموطنان 

گرامی باید توجه داشته باشــند از تحویل برگ چک ثبت  نشده 
در ســامانه صیاد اجتناب کنند و حتما همزمان با انجام معامله 
و تحویل برگ چــک، از ثبت اطاعات چک در ســامانه صیاد با 
استفاده از شیوه های مختلف اســتعام اطمینان حاصل کرده و 

تایید دریافت چک را در این سامانه انجام دهند.
مشتریان بانکی برای انجام استعام و تایید دریافت چک می توانند 
از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک بانک ها، برنامک های موبایلی 
حوزه پرداخت، سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، خودپردازها و 

کیوسک های بانکی و شعب بانک های عامل اقدام کنند.

بانک مرکزی اعالم کرد:

تعیین تکلیف جدید برای چک های ثبت نشده در صیاد
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نفت و انرژی 4

داپ با ایران چه می کند؟

از ریزگرد تا نابودی کشاورزی شمال غرب

کوتاه از انرژی

بین الملل

 صادرات نفت ونزوئال 
یک سوم آب رفت

اختــال در تامیــن گاز و بــرق باعث 
شــد صادرات نفت ونزوئا ۲۷ درصد 
کاهش ماهانه پیدا کند. آمارها نشــان 
داد صــادرات نفت ونزوئا ماه میادی 
گذشــته کاهش پیدا کــرد. صنعت 
نفت ونزوئا سال هاســت با مشکات 
عدم ســرمای  گــذاری در تعمیرات، 
نابسامانی داخلی و تحریمهای آمریکا 
دست و پنجه نرم می کند. با این حال 
انفجــار یک خط لوله گاز و قطعی برق 
در ژوییــه، فعالیتهای شــرکت نفتی 
دولتی PDVSA ونزوئا را مختل کرد 
و صــادرات نفت و فرآورده های نفتی 
از ســوی این شــرکت را ۲۷ درصد در 
مقایســه با ســطح ژوئن کاهش داد و 
بــه ۴6۰ هــزار و ۳۲۳ بشــکه در روز 
رساند. میزان صادرات ژوئیه ۳۸ درصد 
کاهش در مقایسه با ژوئیه سال ۲۰۲۱ 
داشــت.این اختال در حالی روی داد 
که نخســتین صــادرات نفت ونزوئا 
به اروپا در دو ســال گذشــته، با چراغ 
ســبز مقامات آمریکایی به شرکت اِنی 
ایتالیا و رپســول اســپانیا در ماه مه، 
انجام گرفت.طبــق آمار منابع ثانویه 
در گــزارش ماهانه اوپک، تولید نفت 
ونزوئا در ژوئن به ۷۰6 هزار بشکه در 
روز کاهش پیدا کرد.مشکات ونزوئا 
تنها به قطعی برق محدود نمی شــود 
و شــرکت PDVSA که با ممنوعیت 
صادرات نفت مواجه است، برای حفظ 
فعالیت تاسیســاتش به سختی تاش 
می کند. تمامی صادرات نفت ونزوئا به 
کشورهایی مانند چین انجام می شود 
که عمدتا از تحریمهای آمریکا در امان 
هستند. آمریکا همچنان تاش می کند 
با تحریم کشــتی ها و شــرکت هایی 
کــه نفت شــرکت PDVSA را حمل 
می کنند، مانع صادرات ونزوئا شود.

ادامه تالش گروه ۷ برای 
کاهش درآمد نفتی روسیه

کشــورهای صنعتی گروه ۷ به بررسی 
راه های محدود کردن درآمدهای نفتی 
عظیم روسیه ادامه می دهند که شامل 
ممنوعیــت همه خدماتی اســت که 
حمل و نقل نفت این کشــور را امکان 
پذیــر می کننــد مگر این که ســقف 
قیمتی تعیین شود.کشــورهای کانادا، 
فرانســه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، 
آمریــکا و نماینــده عالی اتحادیه اروپا 
هفته هاست در حال بررسی ایده اعمال 
سقف قیمت روی نفت روسیه هستند. 
وزیــران خارجه گــروه ۷ در بیانیه ای 
دربــاره امنیــت انرژی اعــام کردند 
ایــن تاش ها ادامه دارد. ما تاش های 
روسیه برای استفاده از صادرات انرژی 
به شــکل ســاح و استفاده از انرژی به 
عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیکی را محکوم 
می کنیم. بنابراین روســیه یک تامین 
کننده انرژی قابل اطمینان نیست.این 
وزیران خاطرنشــان کردند: همچنان 
که انرژی روســیه را از بازارهای داخلی 
خود حذف می کنیم، به دنبال طراحی 
راه کارهایی خواهیم بود تا درآمد روسیه 
از هیدروکربن هــا را کاهــش داده و از 
ثبــات بازارهای انرژی جهانی حمایت 
کنیــم و تاثیرات اقتصادی منفی را به 
خصوص برای کشــورهای کم درآمد یا 
با درآمد متوسط را به حداقل برسانیم. 
ما همچنــان متعهدیم مجموعه ای از 
رویکردها از جملــه گزینه هایی برای 
ممنوعیــت کامل همــه خدماتی که 
حمــل دریابرد نفــت و فرآورده های 
نفتی روســیه را امکان پذیر می کنند را 
بررسی کنیم، مگر این که نفت روسیه 
پایین قیمت مشخصی خریداری شود.
دولت آمریکا هفته ها در تاش اســت 
تا موافقت خریداران نفت روســیه را با 
ایــن ایده جلب کند. یــک مقام گروه 
۷ هفته گذشــته به رویترز گفت: این 
واردکنندگان بزرگ آســیایی ممکن 
اســت با این ایده موافقــت کنند زیرا 
هزینه های واردات انرژی آنها را کاهش 
می دهد.جانــت یلن، وزیر خزانه داری 
آمریکا، این ایده را در سفر ماه گذشته 
خود به آسیا، با دولتهای این منطقه در 
میان گذاشت.اما بعضی از معامله گران و 
تحلیلگران بازار نفت ابراز تردید کردند 
که ایده ســقف قیمت جواب دهد زیرا 
روســیه راه هایی را برای حمل نفت به 
آسیا بدون استفاده از بیمه کشتی غربی 

پیدا کرده است. 

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان تهران:

 آورده آبی سیالب ها معادل 
سه روز مصرف آب تهران بود

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان تهران 
گفــت: بارش ها و ســیاب اخیــر حدود ۱۰ 
میلیــون مترمکعب یعنی معادل مصرف ســه 
روز آب تهران به ذخایر آبی اضافه کرده اســت.

محمدرضا بختیاری  با اشاره به میانگین مصرف 
روزهای اخیر تهران که معادل ســه میلیون و 
6۰۰ هزار مترمکعب بوده اســت گفت: در پی 
بارش ها و سیاب های اخیر این تصور نادرست 
در افــکار عمومی شــکل گرفتــه که آورد آبی 
ســیاب ها کمک زیادی به ذخایر و منابع آبی 
کرده است و این در حالی است که بخش عمده  
این سیاب ها در حوضه های آبریز نبوده است.

او ادامه داد: با آمادگی قبلی و تدابیر اندیشیده 
شده در چارچوب پدافند غیرعامل، حتی خروج 
۱۲ســاعته تصفیه خانه های شــماره ۲ )کن( و 
هفتم تهران از مدار نیز هیچ خللی در آب رسانی 
به پایتخت ایجاد نکرد و از ۳۰ ســاعت پیش از 
آغاز سیاب، آماده مواجهه با این مشکل بودیم 
و حجم مخازن را به گونه ای تنظیم کردیم که 

هیچ مشکلی در روند تامین آب رخ ندهد.
بختیاری خاطرنشــان کرد: سیاست گذاری و 
اجرای پروژه های آب رســانی در استان تهران 
بــر مبنای پدافنــد غیرعامل و مدیریت بحران 
موجــب پایداری شــبکه با کم تریــن میزان 

خسارت شد.

 مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

لودگی آب شرب  گزارشی مبنی بر آ
پس از سیالب اعالم نشده است

مدیــرکل دفتر نظارت بر بهداشــت شــرکت 
مهندســی آب و فاضاب کشور گفت: تاکنون 
هیچ گونه گزارشی مبنی بر بروز بیماری ناشی 
از آلودگی آب شــرب توســط وزارت بهداشت 
گزارش نشــده است.احمد منتظری افزود: در 
حال حاضر با تاش شرکت های آب و فاضاب 
سراسر کشور آب شرب اکثر شهرها و روستاهای 
آسیب دیده از سیل اخیر در شبکه توزیع برقرار 
شده است و شاخص های بهداشت و سامت آب 
به صورت مســتمر پایش می شود.وی ادامه داد: 
در پــی بــروز بارندگی هــای اخیــر در برخی 
استان های کشور از جمله تهران، البرز، فارس، 
یزد، کرمان، مازنــدران، چهارمحال بختیاری 
و هرمــزگان، ســامانه  های تأمین و توزیع آب 
در تعدادی از روســتاها و برخی شــهرها دچار 
آســیب شدند، به طوری که آب رسانی با اخال 
روبه رو شــد.منتظری خاطرنشان کرد: با ورود 
تیم های عملیاتی بر اســاس روش های اجرایی 
اســتانداردی که از قبل تعریف شده، تعمیرات 
شبکه آب در این مناطق با سرعت انجام شد و در 
حال حاضر مشکل خاصی در این مناطق وجود 
ندارد.مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت شرکت 
مهندســی آب و فاضاب کشــور گفت: تنها در 
برخــی روســتاها عملیات تعمیر و بازســازی 
ادامه دارد، تعمیرات تا چند روز آینده به پایان 
می رسد و تا رفع کامل محدودیت ها، آب شرب 
از تانکرهای سیار آب و آب های بسته بندی در 

این مناطق تأمین خواهد شد. 

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروی برق تهران خبر داد؛

اطالع رسانی پیامکی خاموشی 
ناشی از بروز حادثه

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ گفت: خاموشــی ها از 
طریق ســامانه پیامکی اطاع رسانی می شود.

علیرضــا رضایــی افزود: بزرگ ترین ســامانه 
پاســخگویی حــوادث کشــور در حــوزه برق 
رونمایی و ظرفیت پاســخگویی به مشــترکان 
برق شــهر تهــران دو برابر شــد.وی ادامه داد: 
با همکاری شــرکت توزیــع نیروی برق تهران 
بزرگ و شرکت مخابرات استان تهران، ظرفیت 
خطوط ارتباطی برق پایتخت برای پاسخگویی 
هم زمان به مشــترکان در شــرایط بحرانی، به 
۹۰۰ تمــاس افزایش یافت.معاون بهره برداری 
و دیسپاچینگ برق پایتخت گفت: پیش از این 
باتوجه به وجود بیش از چهار میلیون مشترک 
در شــهر تهــران، در زمان های خاص همچون 
وقــوع تغییرات ناگهانــی آب وهوایی و حوادث 
طبیعــی، تعداد تماس های تلفنی با ســامانه 
حــوادث و اتفاقــات ۱۲۱ افزایــش می یافت و 
با پرشــدن ظرفیت خطــوط تلفنی، برخی از 
مشترکان با بوق اشغال مواجه می شدند.رضایی 
بیان داشــت: برای بهبود هرچه بیشــتر فرایند 
پاســخگویی به شــهروندان تهرانی در شرایط 
خاص، اطمینان مشترکان از ثبت شدن حوادث 
رخ داده و پیگیری حادثه توســط کارشناسان، 
با هماهنگی شــرکت مخابرات اســتان تهران، 
ظرفیت پاســخگویی هم زمان به خطوط تلفنی 
از طریــق کاربر یا پیام صوتی از ۴۲۰ تماس به 
۹۰۰ تمــاس افزایش پیدا کرد.وی اضافه کرد: 
با تدابیر اجرایی شــده، اکنون روزانه به شــکل 
میانگیــن به بیش از ۱۰ هزار تماس ورودی به 
سامانه ۱۲۱ این شرکت پاسخ داده می شود. 

مدیر کل ســابق دفتــر برنامه ریزی کان آب و 
آبفای وزارت نیرو گفت: وقتی آب ارس کم شود 
به اقتصاد کشاورزی منطقه صدمه سنگینی وارد 
می شــود، عاوه بر این کیفیــت آب هم پایین 
می آید و برای مصارف شــرب هم دچار مشــکل 
خواهیم شــد، ضمن اینکه وقتی اراضی آبیاری 
نشــده و خشک شوند با ریزگرد مواجه خواهیم 
بود.رودخانه مرزی ارس از کوه های مین گول داغ 
در جنوب شهر ارض روم ترکیه سرچشمه گرفته 
ســپس وارد جنوب قارص شــده و به کوه های 
آرارات بــزرگ رســیده و پــس از عبــور از این 
منطقه وارد جلگه ایروان در جمهوری ارمنستان 
می شود. این رودخانه در ادامه مسیر به رودخانه 
آرپاچای متصل و در نهایت در مرز مشترک ایران 
با جمهوری ارمنستان و آذربایجان جریان پیدا 
می کنــد. بیش از نیمــی از طول رودخانه ارس 
تقریباً معادل ۱۰۸۰ کیلومتری آن تا دریای خزر 
در مرز سه کشور ایران، ارمنستان و آذربایجان 
واقع شــده اســت.حوضه آبریــز رودخانه ارس 
حدود ۱۰۲۰۰۰کیلومتر مربع مســاحت دارد، 
از این مقدار به طور تقریبی ۴۰ درصد در خاک 
ایران،  ۴۰درصد در خاک جمهوری آذربایجان 
و در حــدود ۲۰ درصــد نیز در خاک ترکیه واقع 
شــده اســت.در تمامی قرارداد های گذشته که 
بین ایران و اتحاد جماهیر شــوروی ســابق در 
رابطه با آب رودخانه ارس بســته شــده قرار بر 
استفاده مساوی هرکدام از دو طرف، معادل 5۰ 
درصد بوده اســت؛ در حالیکه با فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و تجزیه آن و با 
حضور دو کشور مستقل ارمنستان و آذربایجان، 
هر دو کشــور مستقل شده بر اساس عهدنامه و 
پروتکل های منعقدشده ما بین ایران و شوروی 
ســابق از آب رودخانه ارس از طریق تأسیســات 
آب  رسانی به اجرا درآمده در زمان شوروی سابق 
اســتفاده می کنند. ازاین رو با اســتفاده این دو 
کشــور، ســهم ایران از این رودخانه کمتر شده 

اســت. تاجاییکه سهم آب کشور ما به یک سوم 
کاهش پیدا کرده اســت، کشور ترکیه نیز پروژه 
بزرگــی به نام داپ یا پروژه آناتولی شــرقی در 
حوضه رودخانه را در دست اجرا دارد که هدف 
این پروژه را ارتقای ســطح توســعه استان های 
شــرقی کشــورش اعام کرده است. حال عاوه 
بــر ریزگردهایــی که از ســمت عراق و به دلیل 
سدســازی ترکیه روی دجله و فرات به ســمت 
ایران می  آید باید نگران امنیت غذایی و آبی در 
شــمال غرب و شــمال شرق کشور هم باشیم.با 
توجــه به اهمیت موضوع محمدجعفر منتظری 
در نامــه ای بــه علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو با 
توجــه به گســترش ریزگردها در مناطق غربی 
و جنوبی دســتور داد تــا موضوع احقاق حقوق 
مکتســب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را 
مســتمرا و با جدیت پیگیری کند. طبق اعام 
وزیر نیرو؛ در ســفر اخیــر رئیس جمهور ترکیه 
بــه تهران، توافقاتی بین روســای جمهور ایران 
و ترکیــه برای رفع نگرانی های ایران از اقدامات 
باالدست حوضه آبریز ارس حاصل شده است.

فیــروز قاســم زاده ســخنگوی صنعت آب هم 

درباره دستاوردهای مذاکره و توافق مقامات دو 
کشــور بر ســر این موضع به ایلنا گفته است که 
ســاخت و ساز ترکیه در حوزه ارس ورودی آب 
به ایران را کاهش داده و کشــور ما را تحت تاثیر 
قرار می دهد، در ســفر اخیــر اردوغان به ایران 
چارچوب ها بررســی شد اکنون فضای همکاری 
بین دو کشور وجود دارد و قول دادند که کمیته 
فنــی فعال شــود.به هــر روی باتوجه به تبعات 
گسترده ای که دیر یا زود کشور ما را تحت تاثیر 
قــرار خواهــد داد لزوم یک دیپلماســی فعال و 
بــدون اهمال کاری را می طلبد تا روزی شــاهد 
حذف ارس از نقشــه ایران و فراگیری ریزگرد از 
شمال تا جنوب کشور نباشیم.در همین ارتباط 
هدایــت فهمی به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: 
ترکیــه عاوه بر اجرای پروژه گاپ روی دجله و 
فــرات طــرح بزرگ دیگری بــه نام داپ را روی 
سرشاخه های ارس در دست اجرا دارد، طبیعی 
اســت وقتی اقدامات سدسازی و ذخیره آب در 
باالدست این حوزه انجام شود آب کمتری وارد 
ارس می شــود و کشــورهای حاشــیه ارس و از 
جمله ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.وی افزود: 

بســیاری از مناطق شــمال غربی کشور از این 
رودخانه آبیاری می شوند، بدون تردید سدسازی 
روی ارس تبعات منفی خواهد داشــت، آب به 
لحــاظ کمیت کاهش پیدا خواهد کرد عاوه بر 
ایــن به دلیل حجم عظیم آالینده های صنعتی 
و فاضاب های ورودی کیفیت آب هم به شدت 
دچار نقصان می شــود، بنابراین هم از نظر کمی 
و هم کیفی تبعات منفی برای کشــور ما خواهد 
داشــت.  مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی کان 
آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر اینکه ضروری 
اســت دستگاه دیپلماســی کشور در این حوزه 
فعال شود، اظهار داشت: کنوانسیون بین المللی 
۱۹۹۷ دو اصل خیلی مهم دارد یکی اصل رعایت 
انصــاف در تقســیم آب و دیگری عدم اضرار به 
طرف هــای دیگر، بر این اســاس باید شــورای 
برنامه ریــزی و یا کمیســیون مشــترک حوزه 
مشترک ارس و کشورهای منطقه را ایجاد کنیم 
و یک تفاهم به نفع طرفین بوجود آید.وی تصریح 
کرد: اجرای پروژه گاپ ترکیه روی دجله و فرات 
بیشتر بحث تاالب ها و ریزگردها خطرساز بوده 
اما در شمال غربی کشور دشت هایی وجود دارند 
که با آب ارس آبیاری می شــوند، بنابراین وقتی 
آب این رودخانه کم شــود به اقتصاد کشاورزی 
منطقه صدمه ســنگینی وارد می شود، عاوه بر 
این کیفیت آب هم پایین می آید و برای مصارف 
شرب هم دچار مشکل خواهیم شد، ضمن اینکه 
وقتی اراضی آبیاری نشــده و خشــک شــوند با 
ریزگرد مواجه خواهیم بود، البته در این منطقه 
خشک شدن دریاچه ارومیه بیش از ارس منطقه 
را دچار ریزگرد و پراکندن نمک می کند.فهمی 
یادآور شــد: در هر حال در همه جای دنیا روی 
رودخانه های مشترک از مسیر کنوانسیون های 
بین المللی و کمیسیون مشترک و مذاکره مسائل 
را حــل می کنند، در مورد پروژه داپ ترکیه نیز 
مهمترین اقدام فعال شدن دیپلماسی و سیاست 

خارجی کشور است.

اخیــرا گمــرک آماری مبنی بر صادرات ۱۱6 میلیون لیتر بنزین 
در فروردین ماه ســال جاری منتشــر کرده و از این رقم صادرات 
۳۲ میلیون دالر درآمد عاید کشــور شــده و این بدان معنا است 
که هر لیتر بنزین را با نرخ حدود ۸ هزار تومان )۲۷ســنت( به 
کشــورهای امارات، عراق، افغانســتان و ارمنستان فروخته ایم، 
ارزان فروشی بنزین در شرایطی که تقاضا رشد روزافزون داشته 
و کشور در مرز واردات بنزین قرار گرفته آیا توجیهی دارد؟ البته 
علی نقوی نرخ صادرات بنزین را ۷۰ سنت معادل ۱۷ هزار تومان 
اعــام کــرده و به ایلنا گفته اســت: وزارت نفت در ۲۴ فروردین 
امســال یک عرضه دریایی بنزین داشــت که معامله شد و قیمت 

معاماتــی هــر لیتر بنزینی که در بورس مورد معامله قرار گرفت 
۷۰ سنت بوده است.به گفته مدیر عامل بورس انرژی از ابتدای 
سال تاکنون صرفا همان یک عرضه را از سوی وزارت نفت انجام 
گرفته و این وزارتخانه خارج از آن عرضه ای نداشــته اســت.اما 
موضوع دیگر اگر طبق آنچه از ســوی وزارت نفت عنوان شــده 
بخش خصوصی اقدام به صادرات بنزین با نرخ ۲۷ ســنت کرده 
باشــد مجوز صدور فرآورده را چه کســی به بخش خصوصی داده 
است؟ آیا بخش خصوصی اجازه و توان صادرات بنزین را دارد؟ 
آیا ارگان دیگری غیر از وزارت صمت حق صدور مجوز را دارد؟
در همین ارتباط امید قالیباف ، اظهار داشت: صادرات فرآورده ها 

با شرکت ملی نفت و پاالیش و پخش فراورده های نفتی است و 
قانونا وزارت صمت تاکنون هیچ مجوزی را برای صادرات فراورده 
به بخش خصوصی نداده است.ســخنگوی وزارت صمت تاکید 
کــرد: وزارت صمت هیچ مجــوزی برای جهت صادرات فراورده 
برای بخش خصوصی صادر نکرده و طبق قانون صادرات فراوده 
و نفت در حوزه مسئولیت شرکت ملی نفت است.محمود خاقانی 
کارشــناس حوزه انرژی نیز گفت: اصوال بخش خصوصی ایران 
تجربه صادرات نفت، گاز و فراورده و در کل انرژی را نداشــته، 
صادرات در این حوزه در حیطه اختیارت دولت و یا در دســت 

بخش خصولتی است. 

وزارت نفت: 

کرده است بخش خصوصی بنزیِن ارزان صادر 

خبر  ویژه

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی خبر داد؛

کشور علیرغم  تداوم خشکسالی در 
بارندگی های اخیر

رئیــس مرکز ملــی اقلیم و مدیریــت بحران 
خشکسالی با بیان اینکه بارندگی های اخیر ۴.5 
درصد کم بارشــی را جبران کرده اند، اظهارکرد: 
ایــن بارش ها برخاف بزرگی و خســارات وارد 
کرده، کم بارشی را جبران نمی کند و همچنان در 
وضعیت خشکسالی متوسط تا شدید و استثنایی 
قرار داریم.احد وظیفه در پاســخ به این پرسش 
که آیا بارندگی های اخیر، کم بارشــی سال آبی 
جاری را جبران کرده اســت یاخیر؟ اظهار کرد: 
قبل  از بارندگی های روزهای گذشــته، میزان 
کم بارشی ها ۲۸.5 درصد زیرحد نرمال بود. بعد 
از این بارندگی های سیل آسا میزان کمبود بارش 
از ۲۸.5 درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته یعنی 
تنها  ۴.5 درصد از کم بارشــی ها جبران شــده 
اســت.وی تاکید کرد: با وجود اینکه بارش های 
اخیر همچنان در شرایط کم بارشی و خشکسالی 
متوســط تا بسیار شدید و استثنایی قرار داریم.

رئیــس مرکز ملــی اقلیم و مدیریــت بحران 
خشکسالی به ذکر مثالی پرداخت و اظهارکرد: 
در برخی اســتان ها همچون کرمانشــاه، ایام، 
کردستان، لرستان و اغلب نقاط خوزستان بارشی 

ثبت نشده و در این استان ها خشکسالی شدیدی 
حاکم است. در تهران نیز بارندگی ۳۴ درصد زیر 
حد نرمال است و بیش از یک سوم بارش نرمال 
را دریافت نکرده است. وضعیت سدها نیز اصا 
مناســب نیست و حداکثر ۲5 درصد سدها آب 
دارند. این اصا شرایط مطلوبی نیست.وی افزود: 
این بارندگی ها برخاف ایجاد خسارت جانی و 
مالی، چندان در شــرایط بارشی کشور تغییری 
ایجاد نمی کند و همچنان بسیاری از مناطق جزو 
مناطق کم بارش و به شــدت زیر نرمال هستند.

وظیفه در پاســخ به این پرسش که بارش ها در 
کدام نواحی بیش از حدنرمال بودند؟ گفت: در 
فصل تابستان به طور معمول در جنوب شرق و 
نوار شــمالی کشور بارندگی وجود دارد اما این 
بارش ها در جنوب شرق بیش از حد نرمال و در 
نوار شــمالی نیز کمتر از حد نرمال اســت.وی با 
اشــاره به وضعیت دما و بارش طی هفته آینده 
گفــت: در ایــن مدت دمای هوا افزایش می یابد 
و بارش ها قطع می شــود و تنها به صورت رگبار 
و رعــد و برق در عرض هــای جنوبی به صورت 

پراکنده رخ می دهد.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت :

 8۰ درصد تجهیزات نفتی 
داخلی است

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، 
با بیان اینکه صادرات تجهیزات صنعت نفت جزو 
آرزوهای این صنعت بوده اســت، گفت: در این 
حوزه چندین شــرکت کارهای متفاوتی انجام 
داده انــد و حتی به محصوالت هایتک نیز ورود 

پیدا کرده ایم.
احسان ثقفی امروز در نشستی خبری در پاسخ 
بــه ســوالی درباره آخریــن وضعیت صادرات 
تجهیزات صنعت نفت اظهار کرد: یکی از مواردی 
کــه با پارک فنــاوری و نوآوری نفت دنبال می 
کنیم، بحث صادرات محصوالت جدید اســت. 
به کشورهایی مانند سوریه، روسیه، عراق و در 
گذشته آذربایجان صادرات داشته ایم همچنین 
به چند کشور آمریکای شمالی همچون ونزوئا 
و کشــورهای اروپایی صادرات داریم؛ صادرات 
هــم به گونه ای اســت که تجهیــزات در ایران 
ســاخته اما با برند اروپایی صادر می شــود.وی 
با اشــاره به اهمیت بحث اشــتغال و تاکید بر 
آن در صحبت هــای مقام معظم رهبری، گفت: 
اشتغال مولد پایدار خواهد بود. تولید این انجمن 
دانــش محور بوده و اگــر اینگونه نبود تاکنون 

فعالیت آن راکد و یا متوقف شــده بود. چه بســا 
که برخی از اعضای ما نیز که اکنون در خدمت 
آنها نیستیم، به دلیل عدم توجه به این مسئله 
حــال کار خود را متوقف کردند.رئیس انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت، با بیان اینکه 
اقتصاد نیازمند اشتغال است و این مسئله تنها 
مربوط به ایران نمی شــود، گفت: اگر چاشــنی 
دانش را حفظ کنیم و فعالیت ها بر مبنای دانش 
باشــد، قطعا موفق خواهیم بود. اعضای انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت )استصنا( نیز 
می توانند دانش بنیان باشند، چراکه فعالیت های 
آنها در راستای تقویت دانش است.ثقفی با اشاره 
به همکاری و تعامل دولت ســیزدهم با انجمن 
استصنا گفت: در حال حاضر تا این لحظه نسبت 
به این تعامل خوش بین هســتیم. تعامل دولت 
در تمام بخش ها نســبت به قبل بهتر بوده اما 
امیدواریم از تعامل خارج و به عمل برسد.وی با 
تاکید بر اینکه تحریم ها واقعیتی هستند که در 
کشور وجود دارند، گفت: با این حال چرخ صنعت 
نفت متوقف نشده و بخش خصوصی راهکارهای 

الزم را برای تامین مواد اولیه پیدا کرده است.
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55بانک و بیمه
فروش 8۰ هزارمیلیارد ریال 
اوراق مشارکت شهرداری ها 

توسط بانک شهر

معاون ســرمایه گذاری و امور شــرکت های 
بانک شــهر از فــروش ۸۰ هزارمیلیارد ریال 
اوراق مشارکت از سوی این بانک در راستای 

تامین مالی پروژه های شهری خبر داد. 
ســید عبداله ســجادی با اعام این خبر و با 
تاکیــد بر نقــش حمایتهای مدیر عامل بانک 
شــهر و همکاری موثر بانک و شــهرداریها در 
تحقق این امر افزود: این حجم از اوراق توسط 
بانــک مربوط به ۱۹ طرح اقتصادی بوده، که 
قطعا خواهد توانســت نقش موثری در تامین 
مالی طرح های بزرگ عام المنفعه در سراسر 

کشور داشته باشد.
وی با اشــاره به نقش بی بدیل بانک شــهر در 
توسعه، عمران آبادانی شهرهای طی بیش از 
یک دهه حضور در شبکه بانکی، تصریح کرد: 
این بانک همانند ســال های گذشته با انتشار 
و قبول ضمانت اوراق مشــارکت پروژه های 
شــهری همانند: توسعه خطوط قطار شهری، 
خرید اتوبوس، احیاء بافت فرســوده و … بار 
دیگر به حمایت مدیریت شــهرها در تحقق 
اهداف خود و حل مشکات و معضات شهری 

پرداخته است.
سجادی ادامه داد: این اوراق برای اجرای طرح 
های شــهری ۹ کانشهر تهران، مشهد، قم، 
شیراز، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز و کرمانشاه 
اســت و بانک شهر مجموعا برای ۱۹پروژه به 
میزان ۸۰ هزارمیلیارد ریال اوراق مشــارکت 

به فروش می رساند.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک 
شهر گفت: از کل ۸۰ هزار میلیارد ریال پیش 
بینی شده، 5۴ هزار و 5۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای طرح های توســعه قطار شــهری هشت 
کانشــهر شامل شــهرداری تهران ۱5هزار 
میلیارد ریال، شهرداری مشهد ۸5۰۰ میلیارد 
ریال، شــهرداری شیراز ۸۰۰۰ میلیارد ریال، 
شهرداری قم 6۰۰۰میلیارد ریال، شهرداری 
اصفهــان55۰۰ میلیارد ریال، شــهرداری 
تبریز 5۰۰۰ میلیارد ریال، شــهرداری کرج 
۴۰۰۰میلیارد ریال و شــهرداری کرمانشــاه 

۲5۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است.
ســجاری عنوان کــرد:۲۰ هزار میلیارد ریال 
اعتبار نیز برای طرح های توسعه اتوبوسرانی 
۹ کانشــهر مذکور تخصیص یافته اســت و 
انشــااهلل شاهد اثرات مســتقیم این مهم در 
بهبود حمل ونقل عمومی شهروندان خواهیم 

بود.
معاون ســرمایه گذاری و امور شــرکت های 
بانــک شــهر در پایان بــا تاکید بر نقش موثر 
این اوراق در پیشــبرد اهداف شــهرداری ها 
برای به سرانجام رساندن پروژه های شهری، 
خاطر نشــان کرد: انتشــار اوراق مشارکت، 
قطعا خواهد توانست نقش ویژه ای در توسعه 
خدمات شهری و رفاه شهروندان داشته باشد.

 مهر تایید بیمه مرکزی 
 در کارنامه توانگری مالی 

 سطح یک بیمه سامان 
برای دهمین سال متوالی

بیمه مرکزی پس از بررسی صورت های مالی 
سال ۱۴۰۰ این شرکت، نسبت توانگری مالی 
شرکت بیمه سامان را برای سال ۱۴۰۱معادل 

۲۴۰ درصد )سطح یک( تایید کرده است
بیمه مرکزی هر ســاله میزان توانگری مالی 
شرکت های بیمه را اعام می کند تا به واسطه 
آن، دارایی ها و توانمندی های شــرکت بیمه 
ای به شــکلی شفاف مشــخص شود تا بیمه 
گذاران با آگاهی از شرایط شرکت های بیمه 

گر انتخابی هوشمندانه تر را داشته باشند.
براســاس تایید بیمه مرکزی، شــرکت بیمه 
ســامان برای دهمین ســال متوالی است که 
توانســته باالترین ســطح توانگری مالی را از 

آن خود کند.
این شــرایط بیانگر آن است که شرکت بیمه 
ســامان در بهترین سطح توانگری مالی خود 
قرارداشته و از وضعیتی با ثبات و قابل اعتماد 

برخوردار است.
شــرکت هایی که در سطح یک توانگری مالی 
قراردارند، از توانایی کافی برای ایفای تعهدات 
خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق 

آنها برخوردار هستند.

اخبار

 در چهار ماه نخست امسال 
صورت گرفت؛

 ثبت تراز مثبت
36۰۰ میلیاردی موسسه ملل

موسســه اعتباری ملل در پنج سر فصل 
اصلــی درآمــدی توانســت ۲۷ هزار و 
۷6۲ میلیارد ریال درآمد کســب کند و 
همچنین هزینه های این بانک در سه سر 
فصــل اصلــی به ۲۲ هزار و 5۰۳ میلیارد 

ریال رسید .
موسســه اعتباری ملل در پنج سر فصل 
اصلــی درآمــدی توانســت ۲۷ هزار و 
۷6۲ میلیارد ریال درآمد کســب کند و 
همچنین هزینه های این بانک در سه سر 
فصــل اصلــی به ۲۲ هزار و 5۰۳ میلیارد 
ریــال رســید که حاصــل آن ثبت تراز 
درآمدی مثبت پنج هزار و ۲5۹ میلیارد 
ریال در ســرفصل های اصلی درآمدی و 

هزینه ای است.
براســاس تــازه ترین گــزارش ماهیانه 
موسســه اعتباری ملــل منتهی به پایان 
تیرماه ســال جاری در پنج بخش اصلی 
درآمدی شــامل درآمدهای تسهیاتی، 
ســپرده گذاری، اوراق بدهی، ســرمایه 
گذاری و کارمزد، ۲۷ هزار و ۷6۲ میلیارد 
ریال درآمد محقق کرد و در بخش هزینه 
ها شامل هزینه سود سپرده های سرمایه 
گذاری، مالی و کارمزد هم ۲۲ هزار و 5۰۳ 
میلیــارد ریال هزینه کرد که حاصل تراز 
مثبت پنج هزار و ۲5۹ میلیارد ریال بود.
در ایــن دوره مهمتریــن بخش درآمدی 
بانک ها و موسســات مالی یعنی درآمد 
حاصل از تســهیات پرداختی برای این 
موسســه اعتبــاری ملــل ۲6 هزار و 6۹ 
میلیارد ریال درآمد داشــت و در مقابل 
سود اختصاص داده شده به سپرده ها ۲۲ 
هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان هزینه داشته 
اســت که حاصل آن ثبت تراز مثبت سه 
هزار و 5۹۷ میلیارد ریال در این بخش بود 
که در مقایسه با دور مشابه سال گذشته 
نزدیک به ۱۹6 درصد رشد داشته است.
موسســه ملــل در دومیــن بخش مهم 
درآمدی یعنــی درآمد کارمزدی دراین 
دوره ۲۲۴ میلیــارد ریال درآمد کســب 
کــرد و در مقابل ۳۰ میلیارد ریال هزینه 
پرداخــت کرد که حاصــل آن ثبت تراز 

مثبت ۱۹۴ میلیارد ریال بود.
مانده تســهیات اعطایی این مو سسه به 
۳۰۷ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی 
از رشد بیش از ۳6 درصدی نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته است و در بخش حذب 
منابع توانســت ۲۷ درصد منابع خود را 
افزایش دهد و مانده سپرده ها به رقم ۳۸۹ 

هزار میلیارد ریال افزایش افت.

صورت های مالی بانک دی تصویب شد
ســهامداران صورت های مالی منتهی به پایان اســفند ۱۴۰۰ بانک 

دی را تصویب کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در این جلسه که با حضور 6۲/5۸ 
درصد از ســهامداران و نمایندگان قانونی آن ها، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار و حســابرس و بازرس قانونی بانک به ریاســت 
امیر عباس هاشــمی نژاد، نایب رئیس هیئت مدیره بانک دی برگزار 
شــد، ســهامداران صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۰ را 

تصویب کردند.
علیرضــا قیطاســی، مدیرعامل بانــک دی در این مجمع ضمن ارائه 
گزارشــی از اقدامات صورت گرفته توســط هیئت مدیره بانک با ابراز 
خرســندی از تحقــق وعده برگزاری مجمــع عمومی عادی به طور 
فوق العاده ســال منتهی به اســفند ۱۳۹۹ و مجمع عمومی عادی 
ســالیانه ۱۴۰۰ در موعد قانونی پس از 6 ســال و نیز بازگشایی نماد 
بانــک، گفــت: این فرایندها نشــان می دهد که قطار بانک دی روی 
ریل اصلی و مسیر صحیح خود قرار گرفته و آینده خوبی را می توان 

برای سهامداران آن متصور بود.
وی بــا بیــان این که پاســخ بــه مطالبات همه ســهامداران به ویژه 
جامعه هدف در اولویت وظایف هیئت مدیره بانک است، تاکید کرد: 
مطالبه گری، حق سهامدار است و ما نیز بر اساس عملکرد بانک به 

سهامداران پاسخ گو هستیم.
مدیرعامــل بانــک دی در ادامــه بــه اقدامــات انجام شــده برای 
کاهش زیان انباشــته بانک اشــاره کرد و با بیان این که کاهش در 
هزینه ها در چند ماه ابتدایی ســال عملیاتی شــده اســت، گفت: 
بر اســاس برنامه ریزی انجام شــده، زیان انباشــته باید در پایان 
 برنامه تدوین  شــده به نزدیک صفر برســد و بانک به ســود عملیاتی 

دست یابد.
قیطاســی، فروش اموال و اماک مازاد را یکی از مهم ترین اقدامات 
بانک در راســتای اجرای قانون رفع موانع تولید اعام و خاطرنشــان 

کرد: بر این اســاس، کارگروهی به طور جدی این مســاله را پیگیری 
می کنــد، بــه طوری که بانک هر ماه یــک مزایده برای اماک مازاد 

برگزار می کند.
مدیرعامل بانک دی افزود: همه اماک بانک احصا و بخشــی از آنها 
ارزیابی شده که در فهرست واگذاری قرار گرفته اند، از این رو فرایند 

فروش اماک مازاد بانک با سرعت و دقت در حال انجام است.
وی همچنین به عزم جدی بانک به خروج از بنگاهداری اشاره کرد 
و با بیان این که از ۱۳ شــرکت وابســته به بانک، برنامه ریزی برای 
خروج از ۳ شــرکت تا پایان شــهریور ماه اجرایی می شــود، گفت: 
برنامه واگذاری بنگاه ها و شرکت های مازاد بانک در یک دوره زمانی 

مشخص طراحی شده و در حال اجرا است.
مدیرعامل بانک دی همچنین از حمایت های بانک مرکزی، رییس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران و ناظران بنیاد شهید حاضر در مجمع، 
بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و سهامداران محترم، قدردانی 

کرد.
در پایان این مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
صورت هــای مالی منتهی به ســال ۱۴۰۰ مــورد تصویب حاضرین 
در مجمع قرار گرفت و اعضای هیئت رئیســه مجمع به ســواالت 

سهامداران و حاضران پاسخ دادند.

اخبار

در نشســت کمیســیون عمران مجلس از عملکرد بانک مسکن در 
راستای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن تقدیر شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن_هیبنا، نشســت کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسامی عصر امروز )سه شنبه ۱۱ مردادماه( 
با حضور رســتم قاســمی وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی 
معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور، 
محمدرضــا رضایــی رییس کمیســیون عمران مجلــس و دیگر 

نمایندگان این کمیسیون و مدیران اقتصادی برگزار شد.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن نیز از جمله حاضران نشست 

این کمیسیون بود.
در این جلســه وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به حضور ریاســت 
محتــرم جمهوری در این وزارتخانه و پیگیری اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن توسط آیت اهلل رییسی گفت: مساله اصلی اجرای این 

طرح پرداخت تســهیات برای تولید مســکن است که از این میان 
برخی بانک ها به تعهداتشــان برای تخصیص ۲۰ درصد ســالیانه 

تسهیات خود به بخش مسکن عمل نکرده اند.
قاســمی با تقدیر از عملکرد بانک مســکن برای تامین مالی طرح 
نهضت ملی مسکن گفت: بانک مسکن تنها بانکی است که به تمامی 

تکالیف خود در تامین مالی این طرح عمل کرده است.
رییس کمیســیون عمران مجلس نیز با تشــکر از اقدامات بانک 
مسکن برای تامین مالی این طرح از دیگر بانک ها درخواست کرد 

تا به تکالیف خود در این راستا عمل کنند.
گفتنی اســت، در این نشســت مقرر شــد در خصوص پرداخت 
تسهیات بانک ها ذیل قانون جهش تولید مسکن در جلسه بعدی 
کمیســیون عمران مجلس، نشســت مشابهی با حضور رییس کل 

بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های اصلی برگزار شود.

کمیسیون عمران مجلس تقدیر از عملکرد بانک مسکن در نشست 

خبر  ویژه

کاشمر ک ۰ فرعی از 5۷ اصلی بخش شهر  گهی دعوت از مجاورین پال آ
بدینوســیله بــه مالکیــن پاکهــای 66 اصلــی و 58 اصلــی بخــش شــهر 
کاشــمر ابــاغ مــی گــردد بــا توجــه بــه اینکــه وقــت تعییــن متــراژ و مســاحت 
پــاک 0 فرعــی از 57 اصلــی شــهر کاشــمر مــورد تقاضــای خانــم فاطمــه 
روز  در  باشــد  مــی  شــما  ملــک  مجــاورت  در  کــه  اکبــری  رضــا  و  شــبانی 
چهارشــنبه  مورخــه 1401/05/26 ســاعت 10 صبــح تعییــن گردیــده و در 
محــل انجــام خواهــد شــد چنانچــه در مــورد حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
مزبــور حقــی بــرای خــود قائــل هســتید و یــا اختافــی بــا مجــاور مزبــور دارید 
ر در محــل وقــوع ملــک واقــع در کاشــمر  مــی توانیــد در روز و ســاعت مقــر
خیابــان اکبرنــژاد 5 پــاک 3 حاصــر گردیــده و برابــر کــد 914 مجموعــه 
را اظهــار داریــد. بدیهــی اســت در  بخشــنامه هــای ثبتــی مطالــب خــود 

صــورت عــدم حضــور عملیــات ثبتــی برابــر مقــررات ادامــه مــی یابــد.
1- حد شمال پاک 66 اصلی بخش شهر مجید صالحی
2- حد غرب پاک 58 اصلی بخش شهر حجت صالحی

کاشمر ک  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف ۷۰3

گهی مزایده اموال منقول مرحله اول آ
بــه موجــب اجرائیــه هــای صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــی و حقوقــی فــردوس محکــوم علیــه 
ــغ 139/398/312  ــال در پرونــده کاســه 0000390 ایــن اجــرا بــه پرداخــت مبل ــز روی شــمش فل
ریــال بابــت اصــل خواســته در حــق محکــوم لهــا خانــم مرضیــه ذاکــر و مبلــغ 1/800/000 ریــال 
بابــت حــق االجــرای دولتــی در حــق دولــت و در پرونــده کاســه 0100045 ایــن اجــرا بــه پرداخــت 
مبلــغ 450/872/714 ریــال بابــت اصــل خواســته در حــق محکــوم لــه آقــای مرتضــی بیرونــی 
و مبلــغ 1/800/000 ریــال بابــت حــق االجــرای دولتــی در حــق دولــت محکــوم گردیــده اســت 
ــت  ــی دولومی ــودر معدن ــن پ ــدودا 700 ت ــدار ح ــه مق ــوم ب ــول محک ــتای وص ــا در راس ــوم لهم محک
متعلــق بــه شــمش فلــز رویــال را معرفــی کــه توقیــف و برابــر نظریــه هیــات کارشناســان هــر تــن از 
زیابــی گردیــده و نظریــه کارشناســان  ــال ار ــغ 1/550/000 ری پودرهــا معدنــی دولومیــت بــه مبل
ر گردیــده مرحلــه اول  مصــون از اعتــراض باقــی مانــده اســت لــذا بــه تقاضــای محکــوم لهمــا مقــر
ــزان محکــوم بــه در روز شــنبه مورخــه  مزایــده جهــت فــروش پودرهــای معدنــی مذکــور و بــه می
نماینــده محتــرم  بــا حضــور  و  مزایــده حضــوری  از طریــق  11 صبــح  تــا   10 1401/05/29 ســاعت 
دادســتانی فــردوس در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان فــردوس برگــزار شــود 
و مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه شــخصی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 
ــده  ــد مزای ــل از موع ــج روز قب ــت پن ــرف مهل ــد ظ ــی توانن ــرم م ــداران محت ــد خری ــد ش ــذار خواه واگ
جهــت بازدیــد از پودرهــای معدنــی موضــوع مزایــده بــه ایــن اجــرا مراجعــه نماینــد. برنــده مزایــده 
بایــد حداقــل 10 درصــد از بهــاء فــروش را فــی المجلــس تودیــع نمایــد و پــس از تســویه حســاب 

کامــل نســبت بــه تحویــل پودرهــای معدنــی مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس
مهدی حاتمی بجستانی

مفقودی
 BENELLI موتورســیکلت  یکدســتگاه  مالکیــت  شناســنامه 
بــه رنــگ ســفید مــدل 1398 بــه شــماره انتظامــی 38377-
شــماره  بــه   0249N23160550 موتــور  شــماره  بــه   583
شاســی N23DDBJDF1B06770 متعلــق بــه زینــب شــکیبا 

تســیه مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
)نوبت اول(

زنــد  مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب پویــان مصطفــی پــور فر
هوشــنگ بــه شــماره شناســنامه 2580816585 صــادره از 
رشــت در مقطــع کارشناســی رشــته مهندســی پزشــکی صــادره 
از واحــد دانشــگاهی گرمســار مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

مدیر عامل بانک ایران زمین خبر داد؛ 

گرفت بازار منطقه در اختیار بانک ایران زمین قرار 
مدیرعامل بانک ایران زمین گفت: مدیران ما در استان ها با درایت 

و دانش توانستند بازار منطقه خود را در اختیار گیرند.
عبدالمجید پورسعید با اعام این خبر افزود: از مدیران می خواهم 
تا با برگزاری جلسات منظم با همکاران استان در ارتقا سطح علمی 
آنها در زمینه های مختلف همچون بانکداری مدرن، بخشنامه ها و 

دستورالعمل های بانک این روند و مسیر را ادامه دهند.
وی ایجــاد تجربیــات جدید برای مشــتریان را از اولویت های مهم 
این بانک دانســت و اظهارداشــت: دیگر معنا و مفهوم بانکداری 
در نظام بانکی، تغییر کرده اســت. امروز بر اســاس نیاز مشــتری، 
ســرویس به صورت اختصاصی طراحی می شــود و در اختیار آن 
قرار داده می شــود. عائق، اولویت ها و ســبک زندگی مشــتریان 
 مورد بررســی قرار می گیرد و بر اســاس آن خدمات مختص آنها 

ارائه می شود.
پورسعید محور اصلی بانک را سرمایه انسانی و همکاران بیان کرد 
و گفت: بانک ایران زمین طی چند ســال گذشــته با اتکا به جوانان 
متخصص، با انگیزه و خاق توانست گام های بزرگی در مسیر ارتقا 
و پیشرفت نظام بانکی در کشور و همینطور معرفی چهره جدیدی 

از ارائه سرویس های بانکی را ارائه کند.
وی فعالیت اقتصادی امروزی را مبتنی بر شبکه های مجازی بیان 
کرد و افزود: کســب وکار ها در حال تغییر و تبدیل به یک فضای 
دیجیتالی هستند. در نتیجه اقتصاد امروز اقتصادی دیجیتالی است 
که از طریق شــبکه های اجتماعی این امکان را به کســب وکارها 
می دهد تا ارتباط مســــتقیم بین بانک و مشــتریان برقرار کنند 

و ایــن یــک امتیــاز مثبت برای دو طرف خواهد بود که در محیطی 
متفاوت و جذاب فعالیت کنند و به ســمت پیشــرفت و رونق بیشتر 

اقتصادی کشور قدم برداشته شود.
به نوشــته بنکر، مدیرعامل بانک ایران زمین با اشــاره به اینکه ، 
کلیــد ارائــه خدمات بانکداری دیجیتال از ســال ها پیش در این 
بانک زده شــد خاطرنشــان کرد: با تشــکیل تیم های متخصص 
از همــکاران فعــال در بانــک و برگزاری جلســات متعدد در این 
زمینه و همچنین ســفر به کشــورهایی که در زمینه ارائه خدمات 
بانکــداری دیجیتــال صاحب نظر بودند و بررســی عملکرد آنان، 
 توانســتیم نیاز مشتریان را بســنجیم و خدماتی درخور شأن آنان 

ارائه بدهیم.
وی تقویت اقتصاد دیجیتال در کشور را عامل اصلی توسعه کسب 
و کار در کشــور دانســت و افزود: در عصری که کســب و کارها فارغ 
از هیچ خط کشــی و مرزی در کل دنیا در حال فعالیت هســت، ما 
بــه عنــوان یک نهــاد مالی تمام تاش خود را کرده ایم تا در جهت 
حمایت از این کسب و کارها که بیشترین قشر فعال در این زمینه 

جوانان کشورمان هستند، قدم برداریم.

 فعال سازی ظرفیت های نهفته بیمه سینا 
در راستای توسعه و تحقق اهداف

نشســت شــورای مدیران بیمه سینا با 
حضــور مدیرعامل، معاونــان و مدیران 

ارشد این شرکت برگزار شد.
 دکتر عبداله ســلطانی ثانی مدیرعامل 
شــرکت در ایــن نشســت با اشــاره به 
فعال ســازی ظرفیــت هــای نهفته در 
بیمه ســینا گفت: در بازار رقابتی امروز، 
رمز موفقیت و ماندگاری شــرکت ها در 
نگاه توســعه محور، بهبــود کیفیت ارائه 

خدمات، تنوع و گسترش سبد محصوالت و بهره مندی از ظرفیت  های نهفته سازمان است .
مدیر عامل بیمه سینا بیان داشت: همفکری و تعامل سازنده در سطوح مدیریتی و کارکنان نقش 
بسزایی در دست یابی به اهداف توسعه ای شرکت دارد، لذا عزم راسخ داریم با تاش بیشتر و اتخاذ 

تصمیم های منطقی و به هنگام در رسیدن به اهداف عالی ترسیم شده گام برداریم .
نایــب رئیــس هیئت مدیره بیمه ســینا بــا تاکید بر ارتقای نظارت موثر بر فعالیت شــعب افزود: 
نظارت های هدفمند و برنامه ریزی شــده به افزایش بازدهی شــعب و تحقق اهداف ترســیم شده 

کمک شایانی خواهد کرد .
وی تاکید کرد: تصمیم گیری مطابق با اصول مشــخص شــده از محوری ترین فرآیندهای شرکت 
محسوب خواهد شد که امید می رود مدیران با نگاه بر این اصل مهم در جهت تدوین و پیاده سازی 

راهبردها و تصمیم های کان شرکت مصمم باشند.
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کرد؛ گاز ایالم عنوان  مدیرعامل شرکت پاالیش 

پایان موفقیت آمیز چهاردهمین تعمیرات اساسی در پاالیشگاه گاز ایالم
ایــام / گروه اســتان هــا: مدیرعامل 
شــرکت پاالیــش گاز ایــام از پایان 
موفقیــت آمیز چهاردهمین تعمیرات 
اساسی در این پاالیشگاه خبر داد.دکتر 
روح الــه نوریان افــزود: چهاردهمین 
تعمیرات اساســی سال جاری مطابق 
برنامه از پیش تعیین شده از ۱5 تیرماه 
و بــا بیــش از 6۳ هزار نفرســاعت کار 
عملیاتی آغاز و در ۹ مرداد ماه ســال 
جــاری در مــدت ۲6 روز با موفقیت و 
بدون حادثه به پایان رســید.وی اظهار 
داشــت: در تعمیرات اساســی امسال 
بیــش از ۳ هــزار تجهیز در بخش های 
مختلــف مکانیک، بــرق و ابزاردقیق 
توســط  کارشناســان و پیمانــکاران 
داخلی  مورد بازرســی، تعمیر، تست و 
کالیبراسیون قرار گرفتند.مدیر عامل 
شــرکت پاالیش گاز ایام تصریح کرد: 
در بخــش تجهیــزات ثابت حدود 6۰ 
تجهیز شــامل انواع ظــروف، برج ها، 
مبدل ها، کوره هــا، مخازن، فیلترها و 
مشــعل ها مورد بازرسی، تعمیر، تست 
و کالیبراســیون قــرار گرفتند.نوریان 
خاطرنشــان کرد: در حوزه تجهیزات 
دوار بیــش از ۱۰۰ تجهیــز از جملــه 

انــواع پمپ ها، کمپرســورها، فن ها و 
دمنده هــای هوایی و تجهیز ات برقی 
بیش از ۳5۰ تجهیز شامل انواع تابلوها، 
رله ها ، الکتروموتورها نیز مورد بازرسی، 
تعمیر ، تســت و کالیبراســیون قرار 
گرفتند.مدیر عامل شــرکت پاالیش 
گاز ایــام گفــت: در زمینه تجهیزات 
ابزاردقیــق حــدود ۲ هــزار تجهیــز 

شامل انواع ســوئیچ ها، ترانسمیترها 
و نشــان دهنده ها و شیرآالت بیش از 
۲5۰ شــیر از جمله شیرهای دستی، 
کنترلی و اطمینان نیز مورد بازرســی، 
تعمیر ، تســت و کالیبراســیون قرار 
گرفته است.نوریان افزود: حدود ۳۰۰ 
تجهیز متفرقه شامل انواع استرینرها، 
نشانگرهای سطح، بریدل ها، شیرآالت 

زیر ۲ اینچ و غیره نیز مورد بازرســی، 
تعمیــر، تســت و کالیبراســیون قرار 
گرفتند.وی به مهمترین فعالیت های 
مهمــی که برای اولین بار در تعمیرات 
اساســی امسال انجام شده است اشاره 
کرد و گفت: تخلیه و شارژ مکانیزه ۲5۰ 
تن مدیای بسترها شامل تعداد ۳ بستر 
کاتالیستی واحدهای بازیافت گوگرد 

و ۳ بســتر نمزدایی واحد اتان گیری و 
تعویــض تیوب باندل کولرهای هوایی 
گاز اســیدی واحد های شیرین سازی 
گاز بوده اســت.مدیر عامل شــرکت 
پاالیــش گاز ایام افــزود: همچنین 
باز کردن و تعمیر برنرهای زباله ســوز 
واحدهای بازیافت گوگرد، نوســازی 
باطری UPS های سیستم های کنترل 
و ســوییچینگ واحدهای فرایندی و. 
اجــرای پروژه های امنیت ســایبری 
شبکه صنعتی از دیگر فعالیت ها بوده 
که برای اولین بار انجام شــده اســت.
نوریان به دیگر فعالیت های مهم انجام 
شده در تعمیرات اساسی امسال اشاره و 
اظهار داشت: تعویض تیپ فلر، نوسازی 
خطوط خروجی کمپرسورهای هوا از 
کربن اســتیل به اســتنلس اســتیل، 
تعویض نازلهای معیوب فیلترهای گاز 
ترش ورودی واحدهای شیرین سازی 
 TEG گاز، نصب اسکرابر مسیر تزریق
به زباله ســور واحــد بازیافت گوگرد، 
انجام اتصاالت پایپینگ مشترک بین 
فاز ۱ و ۲  پاالیشــگاه و تعویض تیوب 
باندل ریبویلر واحد شیرین سازی گاز 

بوده است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر 
اظهار کرد:

کید بر پایداری جریان گاز   تا
در تمام مناطق استان بوشهر

بوشــهر / گروه اســتان ها: علیرغم میزان 
شــدید بارش های اخیر در سطح استان 
بوشهر، با توجه به اقدامات صورت گرفته 
جریان گاز در تمام مناطق اســتان پایدار 
می باشــد.مدیر عامل شرکت گاز استان 
گفت:با اقدامات صورت گرفته و تشــکیل 
جلسات بحران،تمام تمهیدات الزم جهت 
برخورد با پدیده مونسون در سطح استان 
صــورت گرفت.رحمانی گفت: با توجه به 
حجــم بــاالی بارندگی در شهرســتان 
دشتستان  و قرار گرفتن این شهرستان در 
صدر لیست میزان بارندگی درمدت زمان 
۲۴ ساعت در سطح کشور،خوشبختانه با 
تمهیدات صورت گرفته و حضور شــبانه 
روزی نیروهــا در محل ،هیچ گونه حادثه 
ای را شــاهد نبودیم.وی گفت: با توجه به 
حضور مشاور مدیر عامل شرکت ملی گاز 
ایران در استان بوشهر ،بازدید از مناطق در 
معرض بارش های اخیر در دستور کار قرار 
گرفت و مناطقی از شهرستان دشتستان 
در این بازدید ها مورد برسی میدانی قرار 
گرفت.مدیر عامل شــرکت گاز اســتان 
گفت:تشکیل جلســات منظم بحران در 
شرکت گاز استان همزمان با اعام اخطار 
های اولیه سازمان مدیریت بحران کشوربا 
حضــور تمامی اعضا صورت گرفت و رصد 
لحظه ای تمام نقاط استان نیز در دستور 
کار قــرار داشــت و با توجــه به تمهیدات 
صورت گرفته ،خوشبختانه هیچ گزارشی 
از قطع گاز در ســطح اســتان را شــاهد 
نبودیم.رحمانــی در پایــان گفت:مقاوم 
ســازی شــبکه های گازرسانی از سالیان 
گذشــته در دســتور کار این شرکت بوده 
اســت و اقدامات الزم برای گسترش این 
امر در سال های آتی نیز همواره در صدر 
برنامه های اجرایی این شرکت می باشد.

 معاون خدمات مشترکین و در آمد 
  : شرکت آبفای استان بوشهر

بیش از 5 هزار فقره انشعاب 
 آب در استان بوشهر 

گذار شد وا
بوشــهر / گروه استان ها: معاون خدمات 
مشترکین و در آمد شرکت آب و فاضاب 
استان بوشهر گفت : امسال تاکنون، 5 هزار 
و ۳۱6 فقره انشــعاب آب در این اســتان 
واگذار شــده اســت.علی محمدی با بیان 
اینکه بیشــتری واگذاری انشعاب آب در 
شــهر بوشــهر ثبت شده است گفت: در ۴ 
ماه نخســت امسال یک هزار و ۱۸5 فقره 
انشــعاب آب در شــهرهای و روستاهای 
شهرســتان بوشهر واگذار شده است.وی 
با اشاره به اینکه در این مدت در شهرستان 
دشتســتان ۹۷5 فقره انشعاب آب واگذار 
شده است افزود: در شهرستان گناوه 6۷۹، 
دیــر ۳۳۰، دیلم ۱۹۹ و تنگســتان ۳6۰ 
فقره انشعاب آب واگذار شده است.معاون 
خدمات مشترکین و در آمد شرکت آب و 
فاضاب استان بوشهر بیان کرد: در مدت 
یاد شــده در شهرستان های جم، کنگان، 
عســلویه و دشتی به ترتیب 5۰۷، 5۰۴، 
۲6۹، ۲۹۴ فقره انشعاب آب به متقاضیان 
واگذار شده است.محمدی افزود: در مدت 
یاد شده ۳۲ فقره انشعاب جهت صنایع و 
بخش تولید در اختیار متقاضیان در نقاط 

مختلف استان بوشهر قرار گرفته است.

فیلمبرداری فیلم کوتاه خیابان 
بی طرف به پایان رسید

البرز / گروه اســتان هــا: حامد قوی تن، 
کارگــردان و تهیــه کننده فیلم »خیابان 
بــی طرف« از اتمام مراحل تصویربرداری 
ایــن فیلــم خبر داد و گفــت: حدود یک 
سال پیش، ایده این فیلم مطرح و تبدیل 
به ســناریویی شــد که در عین سادگی، 
بخشــی از پریشــانی های جامعه را نشان 
مــی دهد.وی افــزود: این کار با همکاری 
انجمن ســینمای جوانان کرج به مرحله 
تولید رســید و کلید خورد و اکنون وارد 
مرحلــه تدوین شــده اســت. همراهی 
انجمن ســینمای جوانان استان البرز به 
عنوان مجری طرح در این مســیر بســیار 
راهگشا بود.این کارگردان با بیان اینکه در 
بحران های اقتصادی، نخستین ضربات را 
اقشار فرهنگی و هنری متحمل می شوند 
اذعان کــرد: افزایش ناگهانی قیمت ها ما 
را بــا مشــکات اساســی مواجه کرد که 
امیدوارم مســئوالن مربوطه بیش از این 

تعلل نکنند و یاریگر ما باشند.

معاون امور جنگل های کشور:

 صیانت از منابع طبیعی 
نیازمند عزم همگانی است

ایــام / گروه اســتان ها: سرپرســت معاونت امور 
جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
گفت:مسئولیت حفظ، احیا ،توسعه و بهره برداری 
اصولــی و پایــدار از منابع طبیعی نیازمند یک عزم 
همگانی اســت.»نقی شعبانیان« روز سه شنبه در 
آیین تودیع و معارفه مدیران کل منابع طبیعی ایام 
بــا بیان اینکه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی 
مختص گروه و یا عده خاصی نیست اظهار داشت:در 
جهت ارتقاء وضعیت و جایگاه منابع طبیعی تمامی 
ســازمان ها و دســتگاه ها مســئول هستند.وی 
افزود:حفاظت از عرصه های منابع طبیعی مختص 
گروه و یا عده خاصی نیست بلکه وظیفه ای همگانی 
محســوب می شــود.معاون امور جنگلهای کشور 
بــا تاکید بر اینکه حفــظ منابع طبیعی جایگاهی 
ویژه در اســام و آموزه های دینی دارد خاطرنشان 
کرد:همین امر نشانگر اهمیت و ارزش منابع طبیعی 
برای بشر است که به این مهم توجه بیشتری شود 
و از ایــن منابع خدادادی حراســت و صیانت کند.

شــعبانیان با اشاره به پدیده ریزگردها طی سالیان 
اخیــر گفت: نفوذ ریــز گردها به دلیل از بین بردن 
پوشش گیاهی و تخریب خاک گسترش بیشتری 
در کشور داشته که رهایی از ریزگردها امری ضروری 
اســت.وی ادامه داد:با استفاده از الگوی مناسب در 
چیدمان کاشت نهال و نوع پوشش گیاهی میتوان 
بیشترین کارایی را در مهار ریزگردها انجام داد.وی 
با تاکید براینکه منابع طبیعی ایام از نظر اقلیمی و 
گونه ها در شرایط خاصی قرار دارد و باید به ان توجه 
ویژه شود افزود:.بهترین فرصت بری پیشبرد اهداف 
سازمان ،مردمی هستند که منابع طبیعی را درک و 
برای حفظش تاش می کند.شعبانیان رمز موفقیت 
فعالیت های مناسب  و مهم در منابع طبیعی ایام را 
در بکارگیری تیم تخصصی خواند و تصریح کرد:از 
نظر کمیت و کیفیت کارهای خوبی با پشتوانه علمی 
و بــا مطالعات تحقیقات داخلی و خارجی در  ایام 
انجام شده که قابل تقدیر است.معاون اقتصادی در 
مراسم تودیع و معارفه گفت؛اخاق مداری، ارتباط 
نزدیک با کارکنان، جهادی بودن، نگاه ویژه به توسعه 
متوازن استان از ویژگی های بارز یک مدیر انقابی 
اســت.وی با تاکید بر اینکه هوشمندی و عقانیت 
طراز یک مدیریت انقابی است افزود:دکتر احمدی 
از مدیران طراز ملی است و از ویژگی های شایسته 
ایشــان این اســت که مبرا از بخشی نگری بوده، و از 
مدیرانی ســت که نگاه به توســعه متوازن دارند،در 
جذب اعتبارات مرکز خیلی قوی بودند.وی با اشاره 
به دســتاوردهای ارزشــمند منابع طبیعی استان 
که درســطح کشور بی نظیر است،تصریح کرد:در 
تمامی پروژه های ســرمایه گذاری در استان منابع 
طبیعی پای کار بوده است.رضا احمدی، مدیر کل 
ســابق منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایام نیز 
گفت:هر آن چه امروز در استان ایام در سطح منابع 
طبیعــی روی داده اســت حاصل تاش و زحمات 
همه کارکنان و همدلی آنان در اجرای برنامه هاست. 
طبق ارزیابی های صورت گرفته،استان ایام دارای 
برجسته ترین و کارآمدترین یگان حفاظتی کشور 
اســت.افزود: سپاه پاســداران به عنوان یکی از بال 
های وزین در حرکت امر آبخیزداری تا درختکاری 
کمک کار منابع طبیعی بوده اند.وی گفت:بیش از 
۸۷ درصد استان را عرصه های منابع طبیعی و جنگل 
و مرتفع تشکیل می دهد و کل عرصه های شهرهای 
ما حدود پنج هزار هکتار است و روستاهای ما حدود 
پنج هزار هکتار اســت.رضا احمــدی افزود:حوزه 
کشاورزی ما در حدود دویست هزار هکتار و معادل 
۱۰ درصدمســاخت منابع طبیعی استان است.وی 
با اشاره به اینکه ذخیره نزوالت از مهمترین اهداف 
توسعه جنگل در استان ایام است افزود:طی سال 
هــای اخیــر ۱5۰ هزار هکتار طــرح های کنترل 
ســیاب نظیر آبخیزداری، آبخوان داری، مکانیکی 
و بیومکانیکی در باالدســت کانون های جمعیتی 
مستعد سیاب ایجاد شده است.وی تصریح کرد:در 
بحث کنترل ریزگردها طرح عظیم جنگل کاری و 
توســعه جنگل سید الشهدا )ع( با مشارکت استان 
های ایام و واســط عراق صــورت گرفت.ابراهیم 
پیرزادیــان مدیرکل جدید منابــع طبیعی ایام 
نیــز در ایــن آیین گفت: بنده خود را ســرباز منابع 
طبیعی می دانم و بیش از ۲۸ ســال سابقه فعالیت 
در بخــش های مختلف منابع طبیعی دارم.وی در 
ادامه با تاکید بر اینکه تعامل با همه همکاران منابع 
طبیعی و مسئوالن استانی در اولویت برنامه کاری 
خود خواهد داشت افزود:از تمامی ظرفیت ها مردم 
و رسانه های استان برای توسعه فعالیت های منابع 
طبیعی استفاده خواهم کرد.وی اظهار داشت:تحقق 
شــعار سال یعنی توسعه فعالیت های دانش بنیان 
و اشــتغالزایی مد نظر مقام معظم رهبری از دیگر 
اولویت های مهم مدیریت جدید منابع طبیعی استان 
خواهد بود.پیرزادیان گفت:توســعه جنگل کاری و 
تولیــد نهــال و فعالیت های آبخیزداری با شــتاب 
بیشــتری در استان ادامه خواهد پیدا کرد.در پایان 
این ایین ابراهیم پیرزادیان به عنوان مدیرکل جدید 
منابع طبیعی ایام معرفی و از خدمات رضا احمدی 

مدیر پیشین تقدیر به عمل آمد.

استانها 6

 رئیس اتاق اردبیل در جلسه شورای گفت وگوی استان اردبیل:

گانه را حذف می کند سامانه اطلس سرمایه گذاری، استعالم های ۱8 
اردبیل / گروه اســتان ها: اســتاندار اردبیل از رونمایی سامانه اطلس 
سرمایه گذاری این استان در هفته دولت خبر داد. سامانه ای که به 
عقیده رئیس اتاق اردبیل گام بزرگی در الکترونیکی شــدن امور و 
تسهیل سرمایه گذاری است.رئیس اتاق اردبیل گفت: سامانه اطلس 
سرمایه گذاری که با تاش دستگاه های مربوطه در آستانه رونمایی 
قرار دارد، می تواند اولین قدم تأثیرگذار برای ایجاد دولت الکترونیک 
باشد.حسین پیرموذن در صد و سومین جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان اردبیل افزود: راه اندازی این اطلس 
می تواند به معنی حذف استعامات ۱۸ گانه باشد که کمک بزرگی 
برای شــروع ســرمایه گذاری در استان خواهد بود.وی تأکید کرد: با 
راه اندازی سامانه اطلس سرمایه گذاری استان تمام سرمایه گذاران 
از هر نقطه دنیا می توانند شرایط را برای سرمایه گذاری در هر نقطه 
اســتان اردبیل بررســی کنند و در صورت تمایل با آگاهی از شرایط 
اقدام به سرمایه گذاری کنند.پیرموذن با اشاره به اینکه دولت تبیین 
آمایش صنعتی استان ها را در دستور کار قرار داده است، بیان کرد: 
طی مصوبه هیات دولت و اباغ وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت 
صمت، استان ها موظف هستند تبیین آمایش صنعتی هر استان را 
مشــخص کنند و در دســتورالعمل این بخشنامه، استان اردبیل نیز 
باید ۳۰ واحد مورد نیاز و آمایش شده استان را تبیین و در شورای 
گفت وگــو مصــوب و اباغ کند.رئیس اتــاق اردبیل تصریح کرد: در 

راستای اجرای این دستورالعمل باید تیم کارشناسی برای تعیین این 
۳۰ طرح و مشوق هایی که برای اجرای آن می توان به سرمایه گذار 

ارائه کرد مشخص و وظایف هر دستگاه احصا شود.

سامانه اطلس سرمایه گذاری استان اردبیل رونمایی می شود
اســتاندار اردبیل در جلســه شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوص از رونمایی ســامانه اطلس ســرمایه گذاری استان اردبیل 
در هفته دولت خبر داد.ســیدحامد عاملی گفت: اولین انتظار ما از 
سامانه اطلس سرمایه گذاری استان معرفی فرصت ها و ظرفیت های 

سرمایه گذاری است تا سرمایه گذار به واسطه این اطاعات و آشنایی 
با داشــته های استان به سهولت تصمیم گیری کند.استاندار اردبیل 
افزود: مناطق ویژه، آزاد و شــهرک های مختلف صنعتی اســتان در 
این ســامانه با اطاعات کامل و امکانات موجود معرفی شــوند تا 
ســرمایه گذاران بتوانند محل سرمایه گذاری خود را انتخاب کنند.

وی تأکید کرد: اطاعات جزئی مانند فرصت های سرمایه گذاری در 
حوزه گردشگری برای احداث مجموعه های بوم گردی، دهکده های 
توریســتی، مکان یابی برای ایجاد هتل های چندســتاره و اطاعات 
اولیه در رابطه با صنایع و معادن نیز در سامانه به صورت کامل مشخص 
و ارائه شود.عاملی تصریح کرد: همچنین شرکت شهرک های صنعتی 
باید ظرفیت های موجود در شهرک ها را اعام کنند که کدام شهرک 
صنعتی زمین دارد یا ندارد تا با اســتعام مجدد از این شــهرک ها 
پروســه ســرمایه گذاری طوالنی تر نشــود.وی با تأکید بر این که 
دســتگاه های اجرایی مرتبط با این ســامانه موظف هســتند تا ۱5 
روز آینده پتانســیل ها و مشــوق های سرمایه گذاری خود را در این 
سامانه ثبت کنند، ادامه داد: پس از ثبت اطاعات اولیه پتانسیل های 
ســرمایه گذاری و زیرســاخت های مورد نیاز سرمایه گذاری در این 
ســامانه، برای شناسایی و رفع کم وکاستی ها، این سامانه به صورت 
آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته و پس ازآن برای رونمایی رسمی 

در هفته دولت آماده می شود.

خبر ویژه

مشهد / سمیرا رحمتی- رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی از آغاز 
فعالیت نخستین سوگواره نمایشی خورشید نینوا با حضور گروهای تئاتر خیابانی 
و صحنه ای در مشــهد خبر داد.کریم جشــنی رئیس انجمن هنرهای نمایشــی 
خراسان رضوی در خصوص برگزاری نخستین سوگواره نمایشی خورشید نینوا 
به مناســبت ایام محرم در مشــهد اظهار کرد: نخستین سوگواره نمایشی مشهد 
با عنوان خورشــید نینوا از ۱۰تیرماه تا عاشــورا، هر شــب ســاعت ۱۹ با شرکت 
6 گــروه نمایــش خیابانی که به صورت تعزیه خوانی فعالیت می کنند، در اماکن 

ســطح شهر مانند بوستان های اردیبهشت، کوهسنگی، جهان شهر، گود کشتی 
شهید بابانظر و رودپارک برگزار می شود.  وی افزود: نمایش های صحنه ای این 
سوگواره شامل نمایش های دلبسته، مهمان نیمه شب، رویای صادقه و خورشید 
کاروان می شود که از ۱۸ مرداد تا پایان ماه صفر هر شب در سالن اصلی تئاتر شهر 
مشهد و ۲ فرهنگسرای غدیر و ترافیک برگزار خواهد شد.  جشنی با بیان اینکه 
سالیان سال است که گروه های مختلف آئینی در سطح مشهد و استان فعالیت 
نمایشی انجام می دهند، تصریح کرد: نمایش  تعزیه ای تنها نمایش ایرانی است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان رضوی خبر داد؛

آغاز فعالیت سوگواره نمایشی »خورشید نینوا « در مشهد

سرپرست اداره کل بنیاد شهید استان خراسان رضوی:

دیدار با جانبازان و ایثارگران افتخار بزرگی برای مسئوالن است
خراسان رضوی / گروه استان ها: سرپرست اداره کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگاران خراسان رضوی در دیدار با جانباز ۷۰%»علی عارفی 
« و »عبــاس رجــب پور« گفت: دیدار با خانواده شــهدا، ایثارگران 
و جانبازان برای مســئوالن افتخار بزرگی اســت و هر چه برای این 
جامعه کار شود در مقابل ایثارگرای آنان کم است.صدیقه خدیوی 
همزمان با ایام عزاداری ابا عبدالحســین )ع( با خانواده ی جانبازان 
»علــی عارفــی « و »عبــاس رجب پور « دیدار کرد و گفت: دیدار با 
خانواده معظم شهدا و جانبازان برای مسئوالن افتخار بزرگی است 
و هــر چــه برای این جامعه کار شــود در مقابل ایثارگرای آنان کم 

است.سرپرســت اداره کل بنیاد اســتان در این دیدار ضمن تسیلت 
ایام سوگواری اباعبدالحسین )ع( گفت: دلجویی از عزیزان جانباز و 
خانواده های آنان، حداقل کاری است که مسئوالن می توانند انجام 
دهند.سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی دیدار 
با خانواده شهدا و جانبازان را عاوه بر احترام، به نوعی توجه به خود 
همکاران دانست و تاکید کرد: خانواده ایثارگران بزرگترین یادگاران 
دفاع مقدس هســتند و تجلیل، تکریم و دیدار با آنان، رشــارت ها و 
جانفشانی های رزمندگان دفاع مقدس را برای مسووالن یادآوری 
می کند. وی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا، با بیان اینکه 

جانبازان از اجر و ثواب اخروی برخوردارند و به اهدافی که داشتند 
رســیدند و این دیدار ها تنها برای یادآوری روزها و خاطرات دفاع 
مقدس اســت، تصریح کرد: جامعه ایران اســامی همیشــه به این 
دالورمردان مدیون اســت و روحیه باالی خانواده معظم شــهدا و 
جانبازان بزرگترین درس برای ما به شمار می رود و وظیفه همگی 
را برای حفظ و ادامه راه آنان ســنگین می کند.گفتنی اســت؛ سند 
افتخار مردم مشــهد الرضا پرونده هشــت هزار و 6۷۳ شــهید، ۳۷ 
هزار و ۲6۸ جانباز و یک هزار و ۹۳۷ آزاده است که در پاسداشت 

آرمان های انقاب ایثار و فداکاری کردند.
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یادداشت

کشور  کرونایی این روزهای  « از  وضعیت   گار گزارش » روز

توقف کرونا در ایستگاه هفتم
  سارا فهیم / روزگار

آمــار مبتایان به کرونــا طی روزهای 
گذشــته بــه گواه پزشــکان متخصص 
بســیاری از مراکز درمانی کشــور، چند 
برابر شده است و طبق آمار میزان مراجعه 
مبتایان ســرپایی کرونا چهار برابر شده 
اســت. بعد از گذشــت دو ســال و نیم از 
شروع کرونا و تجربیات شش پیک قبلی 
از ایــن ویروس، پیش بینی آغاز شــروع 
طغیــان دوباره این بیمــاری برای کادر 
درمان اصا کار دشــواری نیســت، اما با 
ایــن حال وزیر بهداشــت در یک برنامه 
 تلویزیونــی  گفــت که باتوجــه به آمار، 
وارد موج هفتم کرونا شــده ایم.برخی از 
متخصصــان معتقدند که هر موج برای 
یک سویه است و از آنجایی که ما در همان 
سویه اومیکرون هستیم، و زیرسویه های 
BA.5 و BA.۴ را تجربــه می کنیــم، در 
واقع وارد قله دوم موج ششــم شــده ایم.

درهرحال چه قله دوم موج ششــم و چه 
مــوج هفتم، افزایش شــهرهای قرمز و 
نارنجــی در آخرین رنگ بندی کرونایی 
شهرهای کشور نشان می دهد با افزایش 
تعداد مبتایان و بســتری ها به شــکل 
محسوســی روبه رو هستیم.بی توجهی 
به رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
در فضاهای بســته، اماکن گردشگری و 
تجاری باعث انتقال بیشتر ویروس کرونا 
شده و این تهدید وجود دارد که اگر مردم 
رعایت نکنند شــاهد بحرانی مانند موج 
ششــم خواهیم بود.با این حال پررنگ تر 
شدن سایه موج هفتم بر سر کشور، نیاز 
به محاســبه پیچیده ای ندارد. شــواهد 
عینی و روشــن از کاهش شدید رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی و افزایش 
دوباره تعداد شــهرهای با وضعیت قرمز، 
نشــانه هایی مشخص از کم شدن فاصله 
مردم با موج هفتم بیماری اســت. عاوه 
بــر این، خبری دربــاره جهش جدید از 
ویروس کووید ۱۹ منتشــر شــد که از 
ســویه ای با قابلیت انتقال بیشــتر خبر 

می داد.

کرونا همچنان رو به افزایش
دکتر حمید ســوری، اپیدمیولوژیست 
در توضیــح وضعیــت کرونا در کشــور، 
گفــت: کرونــا طی چند ماه اخیر به ویژه 
از اردیبهشــت به بعد نوســانات و خیز و 
فرودهایی داشــت. حتــی ما یک پیک 
کوچک با ارتفاع کم هم در اردیبهشــت 
ماه داشــتیم، اما از آنجایی که بیماریابی 
فعالی نداریم و عمدتا بر روی بســتری و 
مرگ و میر مانور داده می شود، تغییرات 
اپیدمــی خیلــی نمود پیــدا نمی کند و 
نمی توان تحلیل کرد که گردش ویروس 
در کشور چگونه است و بر همین اساس 
آن پیک مشخص نشد.وی افزود: در حال 
حاضر با توجه به ایجاد ساب واریانت های 
جدید، موج هفتم بیماری در کشور شکل 
گرفت و از آنجایی که قابلیت انتشار این 
ســاب واریانت ها بسیار زیاد است، موارد 
ابتایمان بســیار زیاد شــد و به تبع باال 
رفتــن موارد ابتا، بســتری و مرگ هم 
بیشتر شد.سوری گفت: آنچه که اکنون 
می توان مطرح کرد، این اســت که روند 
اپیدمی همچنان رو به افزایش اســت و 

هنر ما باید در این باشــد که هم ارتفاع 
پیک را به حداقل ممکن رسانده و زودتر 
به ســیر نزولی برســیم و هم دامنه پیک 
را کاهش دهیم؛ یعنی از زمانی که پیک 
شــروع می شود و خاتمه می یابد، دامنه 
زمانی کم شود. این همان کاری است که 
در برخی کشورها انجام شده و علی رغم 
اینکــه ممکن اســت پیک جدیدی زده 
شــود، اما ارتفاع پیک و دامنه پیک شان 

کمتر می شود.

توصیه های بهداشتی برای برگزاری 
عزاداری های محرم

ســوری درباره نحوه برگزاری مراســم 
هــا در ایــام محــرم و صفــر، گفت: در 
مدیریت اپیدمی هنر در این اســت که 
وقتــی زمان زیادی با پاندمی می گذرد، 
بتوانیم زندگی عادی را در کنار اپیدمی 
بــه خوبی مدیریت کنیــم. معنای آن 
این نیســت که اپیدمی را خاتمه یافته 
تلقــی کنیــم و در عین حال به این معنا 
هم نیســت که به دلیل اپیدمی زندگی 
مــردم را خیلــی متاثر کنیم. ما در آبان 
ســال ۱۳۹۹ نزدیــک ۱5۰ شــهر را 

تعطیــل کردیم. الک داون یک مداخله 
بسیار پرهزینه است و متاسفانه هیچ گاه 
هم اثربخشــی آنها را محاسبه نکردیم. 
بنابراین مهم مدیریت این فضا اســت. 
مدیریت ما برای احتمال خطر بر اساس 
طیفی است که باید احتمال خطر را در 
این طیف به سمت صفر هدایت کنیم. به 
عنوان مثال در بحث اربعین باید تست ها 
را برای افراد انجام دهیم، حتما از رفتن 
افرادی که واکسیناسیون شــان را کامل 
نکردند، جلوگیری کنیم و فقط کسانی 
که واکسیناسیون شان کامل بوده، اجازه 
شرکت در مراسم اربعین را بدهیم ... باید 
مدیریت کرده و احتمال خطر را کاهش 
دهیــم. در اپیدمی واژه »نمی شــود« و 
»نمی توانیــم« معنایی ندارد و باید این 
مدیریت انجام شــود و احتمال خطر را 
کاهش دهیم.وی گفت: متاسفانه کشور 
ما به لحاظ جمعیت در طول این پاندمی 
بیش از ۳۰ ماهه معموال جزو ۱۰ تا ۱5 
کشــور اول دنیا به لحاظ مرگ و میر و 
عوارض اپیدمی بوده است. در حالی که 
نباید اینگونه باشــد. بنابراین مدیریت 
اپیدمــی در کنــار فعالیت های معمول 

جامعه مهم است. ضمن اینکه سفرها را 
باید کنترل کنیم. سوری درباره وضعیت 
مرگ هــای کرونایــی در موج هفتم نیز 
گفت: احتمال سه رقمی شدن مرگ ها 
وجود دارد، اما پیش بینی زمان آن دشوار 
است. باید توجه کرد که اکنون هم تعداد 
مرگ هایی که گزارش می کنیم، مربوط 
به کسانی هستند که ابتایشان به کرونا 
تایید شده و تست شان مثبت شده است. 
اگــر افراد محتمــل را هم اضافه کنیم، 
شاید همین االن هم تعداد مرگ هایمان 

سه رقمی باشد.

زودتر از تصور وارد پیک هفتم کرونا 
شدیم

رئیــس هئیــت مدیره نظام پزشــکی 
تهران خواســتار ســرعت بخشیدن به 
روند واکسیناســیون کرونا در کشــور با 
استفاده از امکانات نهادها و سازمان های 
دارای توان مشــارکت در این حوزه شد 
و گفــت: زودتر از تصور وارد پیک هفتم 
کرونا شــدیم.موید علویان افزود: تصور 
عمومی بر اینکه کرونا تمام شده است و 
کاهش محدودیت ها و نیز عدم استقبال 
عمومــی از تزریق دوزهای یادآور باعث 
شــد که حاال و زودتر از تصور کشور وارد 
پیــک هفتم بیماری شــود. حاال مجددا 
در شــرایط خطرناکی قرار گرفته ایم اما 
متاســفانه اقبال عمومــی به تزریق دوز 
بوســتر کم اســت و از ســوی دیگر هم 
به نظر نمی رســد که وزارت بهداشــت 
بتوانــد بــه تنهایی ایــن کار عظیم را به 
ســرانجام برساند.به گفته وی، باید مثل 
ســال گذشته با بسیج رسانه ای و تولید 
محتوای اقناعی مناسب افکار عمومی را 
به رعایت پروتکل های بهداشتی ترغیب 
کرد و نیز تمامی دســتگاه های اجرایی 
کشور را در کنار وزارت بهداشت قرار داد 
تا روند واکسیناســیون عمومی در کشور 
به ســرعتی چندبرابر سرعت فعلی برسد 
و شاهد کاهش آمار بستری و مرگ و میر 

ناشی از این بیماری باشیم.

7جامعه
روند رو به گسترش 
 کالهبرداری های 

خرد اینترنتی
  رامین پاشایی 

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا
 در ســال های اخیر مردم در ایران بیش 
از گذشته فعالیت های اینترنتی دارند، به 
ویژه که فروشگاه های اینترنتی گسترده 
در شــبکه های مختلف ســبب شده تا 
بســیاری از خریدهــا از طریق اینترنت 
انجام شــود. اپیدمی کرونا در دو  ســال 
اخیر نیز شرایطی را فراهم کرد که افراد 
به منظور رعایت پروتکل ها و توصیه های 
بهداشــتی رغبت بیشتری برای خرید از  
فروشگاه های اینترنتی پیدا کنند. اما این 
نوع خریدها هنوز در شبکه های اجتماعی 
نظام مند نشــده و با مســائل و مشکات 
مختلف از جمله  کاهبرداری های مالی 
روبه رو هســتند که سبب شده، خریدها 
در ایــن شــبکه هــا به ویــژه در فضای 
اینســتاگرام بسیار پرریسک انجام شود.
در خصوص مشکات حقوقی رسیدگی 
به پرونده های ناشی از کاهبرداری های 
اینترنتی هم باید گفت که به طور معمول 
بیشتر پرونده هایی از این دست به صورت 
حقوقی نگریســته می شود. یعنی از نظر 
قانــون، بــه دلیل  پرداخت پول با میل و 
رغبت مشــتری صورت گرفته، پس باید 
پرونــده در مســیر حقوقی قرار بگیرد و 
یا در شــورای حل اختاف مســاله رفع 
شــود. در حالی کــه ایــن   اقدام ماهیت 
کاهبرداری دارد و باید به صورت کیفری 
مورد رسیدگی قرار بگیرد.البته اقداماتی 
از این دســت فقط در اینستاگرام انجام 
نمی شــود بلکه در بسیاری از سایت های 
پرتردد مانند شــیپور و دیوار هم موارد 
مشابه مشاهده می شود که بیشتر تحت 
عنوان اخذ بیعانه برای کاالیی که وجود 
خارجی ندارد، کاهبرداری می شــود. 
فروشــندگان ایــن کار را یــا از طریق 
شماره تماس ها و یا شماره حساب هایی 
که از دیگران به دســت آورده اند، انجام 
می دهند. گاهی اوقات نیز گفته می شود 
که کاال در انبار موجود نیست و هزینه آن 
عودت داده می شــود که بازگردان مبلغ 
وصول شــده هم  حدود یــک ماه زمان 
می برد.بنابراین مردم باید  از سایت های 
معتبر و مشهور خریداری کنند و خرید 
و پرداخــت پول بــه طور همزمان انجام 
شــود. در هنگام خریــد نیز اصالت کاال 
برای خریدار محرز شــود و ســپس پول 
پرداخت شــود.مورد دیگر ســاماندهی 
صفحات در فضای اینســتاگرام است. از 
این نظر که بســیاری از این فروشندگان 
هر چند ممکن است درآمدهای چند صد 
میلیونی و میلیاردی هم داشــته باشند، 
اما ساماندهی نشده اند، درگاه و دستگاه 
پوز برای فرار از مالیات ندارند و کارشان را 
یا از طریق حساب های شخصی دیگران و 
یا شماره تماس دیگران انجام می دهند. 
از این رو، ســاماندهی این کسب و کارها 
در فضــای اینســتاگرام و اهدای مجوز 
بــه آنها می توانــد تا حــدود زیادی از 

کاهبرداری ها جلوگیری کند.

غربالگری »تنبلی چشم« 
 کودکان 3 تا 6 ساله 

مناطق محروم
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور در 
مراســم امضای تفاهم نامه ارائه خدمات 
غربالگری تنبلی چشــم و انجام حمایت 
های درمانی و تامین کمک هزینه خرید 
عینک برای کودکان ۳ تا 6 سال مناطق 
کم برخوردار کشور میان بنیاد ۱5خرداد 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با سازمان 
بهزیســتی کشــور ، با اشاره به اینکه در 
این آیین  قصد داریم موضوع غربالگری 
تنبلی چشم را در مناطق محروم در بازه 
سنی کودکان ۳ تا 6 سال تحت پوشش 
قــرار دهیم تا افراد مشــکوک به تنبلی 
چشم یا موضوعات اولیه سطح تشخیص 
غربالگری در مناطق محروم را پوشــش 
صد در درصدی داشــته باشــیم، گفت: 
البته این آگاه ســازی عمومی برنامه ای 
اســت که از دهه ۷۰ در ســازمان شروع 
شــده و در این طرح در ســال گذشته ۲ 
میلیون و ۸۰۰ کودک غربالگری بینایی 
شدند.علی محمد قادری افزود: خروجی 
ایــن طرح با کارهای حداقلی مثل تهیه 
عینک و ارجاع به متخصصین امر موجب 
می شود که فرزندان این مرز و بوم مشکل 

بینایی شان حل شود. 

خ »سوء تغذیه«  نگرانی از نر
دانش آموزان 

معــاون تربیــت بدنی و ســامت وزارت 
آمــوزش و پرورش با بیان اینکه اقتضائات 
امروز ما فقر حرکتی دانش آموزان، چاقی 
و کم تحرکی دانش آموزان و تغییر ســبک 
زندگی آنها به سمت کم تحرکی و بازی های 
دیجیتالــی یا الکترونیکــی و بازی های 
کم حرکتی است که باعث معضات جدی 
برای دانش آموزان ما شــده اســت، گفت: 
شناســایی و غربالگری این دانش آموزان 
گام نخست مواجهه سیاست گذارانه برای 
حل این مســائل است.ستاری فرد افزود: 
طی 5 سال اخیر، ۱۰ درصد به نرخ اضافه 
وزن و چاقی دانش آموزان اضافه شــد که 
یکــی از معضات جدی ماســت. در کنار 
این افزایش چاقی و اضافه وزن نرخ ســوء 
تغذیه دانش آموزان نیز نگران کننده  است، 
لذا الزم است که هم در بعد توجه به مسئله 
تغذیــه دانش آموزان گام جدی برداریم و 
هم برای مســائلی که ســامت بچه ها را 
تهدید می کند، برنامه ریزی مناسب انجام 
شــود که این اعام نیاز از سوی آموزش و 
پرورش و پیش قدمی از ســوی بنیاد ۱5 
خرداد می تواند به حل مسائل کمک کند.

 حکایت لندکروزهایی 
 که به جای بنزین 

آب می سوزانند چیست؟
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه آیا واقعاً برخی از 
خودروهای پلیس راهور با سوخت آب کار 
می کنند یا این مطلب کذب اســت، گفت: 
این مطلب صحیح است؛ یک پژوهشگر در 
البرز محصولی تولید کرده اســت که این 
امکان را به خودرو می دهد که با ســوخت 
بنزینی یا آب تردد کند.سردار سید کمال 
هادیانفر افزود: در حال حاضر ۳ خودروی 
پلیس راهور در استان البرز هستند که به 
این سیســتم مجهز شــده اند و با سوخت 
آب کار می کنند.در واقع یک قطعه در کنار 
این لندکروزهای پلیس راهور نصب شده 
اســت که به خودرو این اجازه را می دهد 
با ســوخت آب کار کند یا بنزین.هادیانفر 
بــا بیــان اینکه با توجه بــه اینکه خودرو 
تویوتا لندکروز مدل ســال ۲۰۰۰ است و 
6 ســیلندر دارد، مصرف سوختش خیلی 
باال بود، گفت: بیشتر از یک سال است که 
این خودرو را آب ســوز کرده ایم و در این 
مــدت هیچ وقت قدرت موتور کم نشــده 
اســت.وی افزود: این خودرو با سامانه ای 
که روی آن نصب شده به صورت ترکیبی 
بــا آب و بنزیــن کار می کنــد و در معاینه 
فنی هم مشــخص شــد میزان آالیندگی 
این ماشین پایین تر از حد نرمال است. از 
اگــزوز بوی بنزین یا گاز بیرون نمی آید و 
تا امروز هم مشکل فنی پیدا نکرده است.

وی با اشــاره به اینکــه پلیس راهور قصد 
حمایــت از از ایــن ســامانه و نصب آن بر 
روی خودروهــای راهنمایی و رانندگی را 
دارد، گفت: چرا خودروســازان از ظرفیت 
دانشــگاه های داخل کشور یا پژوهشگران 
داخل کشــور استفاده نمی کنند؟ چرا ما 

همیشه نگاهمان به بیرون است؟

 تغییر قیمت دارو 
فقط برای دولت و بیمه ها 

اعمال می شود
عضو هیات رئیســه مجلس، با اشــاره به 
اجــرای طــرح دارویار در کشــور، گفت: 
اصاح الگوی مصرف دارو، رفع کمبودهای 
دارویی، بهره مندی همه اقشــار مردم از 
یارانه دارو، بیمه افراد فاقد بیمه، جلوگیری 
از قاچاق دارو و نیز حذف واسطه ها و دالالن 
از مزایای اجرای طرح دارویار اســت.علی 
کریمــی فیروزجایی با بیان اینکه بالغ بر 
6 میلیــون نفــر از افراد فاقد بیمه در قالب 
طرح دارویار رایگان تحت پوشــش بیمه 
همگانی ســامت قــرار می گیرند، افزود: 
توزیع یارانه دارو متناســب با نیاز بیماران 
فارغ از ســطح درآمد آنهــا و بهره مندی 
همــه دهک های درآمدی جامعه از یارانه 
دارو، از مزایای مهم این طرح است.وی با 
اشاره به تغییر قیمت برخی اقام دارویی 
در اجــرای ایــن طرح، گفت: در قالب این 
طــرح تغییر قیمــت دارو از جیب مردم 
پرداخت نمی شــود بلکه این تغییر قیمت 
فقط برای دولت و بیمه ها اعمال می شود 
و بیمه هــا پــول افزایش قیمــت داروها 
را پرداخــت می کنند.وی بــا بیان اینکه 
میزان پرداختی بیمار برای دارو نسبت به 
سال قبل تغییری نمی کند، افزود: در حال 
حاضر ۳66 قلم داروی ضروری و پرمصرف 
تحت پوشــش بیمه قرار گرفت. همچنین 
قرار است تا ۱۱۹ قلم داروی دیگر با تأیید 
 شــورای عالی بیمه تحت پوشــش بیمه 

قرار گیرند. 

خبر ویژه

رییس سازمان محیط زیست درباره پیش بینی هواشناسی از وقوع سیل، گفت: 
از لحاظ آماری قابل پیش بینی اســت، ولی در حد اندک. شــرایط تغییر اقلیمی 
وضعیتی را ایجاد کرده که پیش بینی ســازمان هواشناســی و دستگاه های دیگر 
خیلی نمی تواند دقیق باشــد.علی ســاجقه افزود: توده ابری می آید، جبهه ای 
که حرکت می کند و وارد کشــور می شــود، پیش بینی می شود، ولی باد و مسائل 
دیگر به ســرعت تأثیر می گذارد. البته دســتگاه های متخصص کار خود را انجام 
می دهند، ولی اینکه بخواهند دقیقاً پیش بینی کنند تحت تاثیر این موارد است. 
از لحاظ علمی این پیش بینی خیلی نمی تواند جایی داشته باشد.ساجقه گفت: 

در شرایط تغییر اقلیمی، باید منتظر این موارد باشیم. آنچه که مهم است مدیریت 
کردن این موارد اســت و اینکه آیا قابل مدیریت کردن اســت یا نه. بارها گفتیم 
که کاما قابل مدیریت کردن است و آنچه در زمینه مدیریت جامع حوزه آبخیز 
گفته ایم به عنوان یک نقشه راهبردی برای کشور و همه دستگاه ها مورد نظر قرار 
گیرد.وی گفت: خیلی راحت می توانیم مسائلی مثل سیاب و مخاطرات دیگر را 
کنترل کنیم. کشور ما از لحاظ ذاتی وضعیتی دارد که اگر دو سال سیل نیامد، 
خشکســالی نبود و زلزله نیامد باید انگشــت به دهان باشــیم.این ذات سرزمین 

ماست و باید آن را با همین مقتضیات مدیریت کنیم.

سیل قابل پیش بینی است اما در حد اندک

تک خبر
اینفوگرافی 

قدرت سیالب 
چقدر است؟

قدرت تخریب و 
خسارت های ناشی 
از سیالب را در این 

اینفوگرافیک ببینید.

منبع: ایرنا

کنکور  پسران 6۷ درصد رتبه های برتر 
کردند امسال را از آن خود 

 بررســی اســامی نفرات اول آزمون سراســری ۱۴۰۱ در پنج گروه آزمایشــی 
نشــان می دهد که از مجموع ۴۰ نفر رتبه های اول پنج گروه آزمایشــی، ۲۷ نفر 
)5/6۷درصد( را پســران و ۱۳ نفر )5/۳۲ درصد( را دختران تشــکیل می دهند.

سازمان سنجش آموزش کشور دیروز اسامی ۱۰ نفر اول آزمون سراسری ۱۴۰۱ 
در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و پنج نفر 
اول در گروه های هنر و زبان های خارجی را منتشر کرد.در گروه آزمایشی علوم 
تجربی که با 5۷۴ هزار و ۴۷۲ نفر بیشترین داوطلب را داشت و رقابت تنگاتنگی 
شــکل گرفته بود، چهار نفر از ۱۰ نفر اول دختران و 6 نفر دیگر پســران هســتند.
در گروه آزمایشی هنر دختران چهار رتبه اول را به دست آوردند و تنها یک پسر 
موفق به کسب رتبه پنجم در این گروه شد. این گروه ۱6۱ هزار و ۳۴۳ داوطلب 
داشت.اما در گروه آزمایشی علوم انسانی رقابت برابر شکل گرفت و تعداد نفرات 
برتر به طور مساوی بین دختران و پسران تقسیم شد. گروه آزمایشی علوم انسانی  
۴۱۲ هزار و 5۷۷ داوطلب داشت.پسران در رشته های ریاضی و زبان های خارجی 
نیز گوی ســبقت را از دختران ربودند. تمام نفرات اول در گروه ریاضی و فنی و 
زبان های خارجی به پسران اختصاص یافته است. گروه آزمایشی ریاضی و فنی 
۱۴5 هزار و 65۷ داوطلب داشته است. همچنین ۱۹۰ هزار و ۹۱۰ داوطلب در 
گروه آزمایشــی زبان های خارجی به رقابت پرداختند.انتخاب رشــته داوطلبان 
آزمون سراســری ســال ۱۴۰۱ از روز دوشنبه ۱۷ مرداد ماه آغاز می شود و تا روز 
شــنبه ۲۲ مرداد ماه ادامه دارد. دفترچه راهنمای انتخاب رشــته این آزمون روز 
جمعه ۱۴ مرداد روی درگاه این ســازمان قابل مشــاهده اســت.زمان ثبت نام و 
انتخاب رشــته محل داوطلبانی که در کنکور امســال شرکت نکردند و متقاضی 
برای رشــته های صرفا ســوابق تحصیلی هســتند از ۱۸ مرداد آغاز می شود و تا 

ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۳ مرداد ادامه دارد.
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 چشمه مرتضی علی طبس
 سفر به بهشتی ژرف 

در ۳۰ کیلومتری شهر طبس و ۲ کیلومتری روستای 
خرو، میان کوه های خشــن و تــاب آورده از آفتاب 
گرم و بی امان کویر، چشــمه اعجاب انگیزی با نام 
مرتضی علی وجود دارد که در یک سویش آب گرم 
می جوشد و در سوی دیگر آب خنک که جان انسان 
را تازه می کند. این چشمه ها مســیر زیادی را طی 
می کنند تا وارد فضای دره مانندی شوند که شباهت 
بسیار زیادی به تنگه واشی دارد. کافی است کمی در 
این دره قدم بزنید تا به چشمه های کوچک و بزرگی 
برسید که از دیواره های دره پایین می ریزند و مسیر 

حرکت شما را پر از آب می کنند.

گی منحصربه فرد چشمه ویژ
این چشمه را مرتضی علی نامیده اند؛ چون آب گرم 
آن از چشــمه ای به نام مرتضی علی تامین می شود 
و به خاطر وجود میزان بســیار بــاالی اماح و مواد 
معدنی، غلظت زیادی دارد و به همین دلیل تا ۳۰۰ 
متر به موازات آب های ســرد حرکت کــرده و با آن 
ترکیب نمی شود. در سمت راست دره، چشمه های 
آب گرم و در سمت چپ، چشمه های آب سرد قرار 
دارند و به محض آن که شما پایتان را در آب بگذارید 
این اختاف دمــا را به راحتی احســاس می کنید. 
گاهی اختاف دمای آب چشمه ها با هم به ۱۰ درجه 
ســانتی گراد هم می رســد که در نوع خود بی نظیر 
است. اگر پایتان را درون چشمه بگذارید گاهی خنک 
می شود و به محض آن که احســاس سرما کردید 
می توانید پای خود را در حوضچه ای از آب گرم که 

دقیقا کنار حوضچه های آب سرد است بگذارید. 
زیبایی های این چشمه، حیرت انگیز است و چشم 
برداشتن از آن کاری دشوار؛ اما کمی سرتان را باال 
بگیرید تا قبرهای زرتشتیان را در میان دیواره های 
دو طرف چشــمه ببینید که هر کدام بــا تونلی به 
هم وصل شــده اند؛ اما همه چیز به همین جا ختم 

نمی شود!
اوج هنرنمایی چشمه آخر داستان است که باشکوه 
هر چه تمام تر نازک ترین سد قوسی جهان یعنی سد 
عباسی را جلوی چشمانتان می آورد. این سد بسیار 

زیبا حرف های زیادی برای گفتن دارد.

؟ چشمه مرتضی علی یا کال سردر
در اصل هر دو! در مســیر چشمه رودخانه ای وجود 
دارد که نام آن سردر اســت. طبسی ها به خاطر آن 
که آب رود وارد این شکستگی تنگه مانند می شود 
به آن کال سردر می گویند. همین نام گذاری باعث 
شده است که گاهی به این چشمه کال سردر بگویند.

دیدنی ها و تفریحات چشمه مرتضی علی
در این بخش برایتان از  تفریحاتی که در چشــمه 

انتظارتان را می کشند، خواهیم گفت.

ورود به فضای شگفت انگیز دره
برای رسیدن به دره ابتدا ماشینتان را در پارکینگ 
پارک کرده و از پله هایی که در مســیر رســیدن به 
دره تعبیه شــده اند، پایین بروید تا به فضای بازی 
برسید که آب چشمه مثل جویباری کوچک در آن 
جاری است. کمی که جلوتر بروید کم کم دره شروع 
به خودنمایی می کند و دیواره های صخره ای بلند و 
بلندتر می شوند. در مسیر چشمه که حرکت می کنید 
زیبایی های بسیار زیادی وجود دارد که آرام آرام در 

معرض دید شما قرار می گیرند.
در ابتدا، مسیر چشمه بسیار باز است و حوضچه های 
آب قابل مشاهده نیستند و فقط مسیر صاف و پهنی 
را می بینید که ســنگ ریزه هایی کف آن را پر کرده 
و دیواره هــای آن به خاطر رســوبات آبی به صورت 
الیه الیه در آمده اند و پدیده جالبی به نام ماسه سنگ 
یا کنگلومرا )۱( را شــکل داده اند؛ اما هرچه جلوتر 
می روید دیواره های دره ســخت و خشن تر شده و 
از میزان خزه های ســبز رنگی که به آن ها چسبیده 
کاسته م  شود. به اواسط چشمه که می رسید دهانه 
دره بسته تر می شود و ســنگ های درشت و گاهی 
غول پیکر در مسیرتان قرار می گیرند که رد شدن از 

آن ها گاهی دشوار می شود.

استفاده از خواص درمانی چشمه مرتضی علی 
چشــمه مرتضی علی به خاطر وجود مواد معدنی و 
اماح، خاصیت درمانی زیــادی دارد که می توانید 
به صورت کاما رایگان از این موهبت الهی استفاده 
کنید. نکته جالب توجه آن اســت کــه بزرگ ترین 
حوضچه این چشمه که در میانه های مسیر قرار دارد، 
به خاطر عمق زیادش به حمام مرتضی علی مشهور 
شده و معموال گردشــگران در آن آب تنی می کنند 
چون آب آن بســیار گرم است و حتی گاهی محیط 
آن از گرما دم می کند و ممکن اســت تنفس کردن 

دچار اختال شود.

گردشگری

 گاوخونی جان گرفت/ منبع : فارس

عکس روز 

گزینه برای دوز یادآور کسن استنشاقی بهترین  وا
طبق نتایج یک مطالعه اولیه، بهترین دوز یادآور برای واکسیناسیون کووید ممکن 
است واکسن به شکل اسپری بینی باشد.از همان اوایل پاندمی کووید، برخی از 
محققان حدس می زدند که مؤثرترین راه برای مبارزه با کووید از طریق واکسن هایی 
است که نه تنها باعث تحریک پاسخ ایمنی در خون، بلکه در غشای مخاطی بینی 
و بقیه دستگاه تنفسی می شود.این نوع پاسخ ایمنی، که ایمنی مخاطی نامیده 
می شود، با ویروس ها در نقطه ورود به بدن برخورد می کند.»جی سان«، محقق 
ارشــد این مطالعه از دانشــگاه ویرجینیا، توضیح داد: »به لحاظ تئوری، واکســن 
اسپری بینی می تواند به بدن کمک کند تا دفاع اولیه قوی تری در برابر کروناویروس 
ایجاد کند و مانع از نفوذ آن به بدن شود.« سان در ادامه افزود: »چنین واکسنی 
که پس از واکسیناسیون تزریقی به عنوان یک دوز یادآور داده می شود، به طور 

بالقوه می تواند از عفونت های سریع و انتقال ویروس جلوگیری کند.«وی گفت: 
»واکسن های فعلی ما برای محافظت در برابر کووید شدید، از جمله بستری شدن 
در بیمارستان و مرگ، عالی هستند.«اما از آنجایی که کروناویروس جهش یافته و 
سویه های جدید غالب شده اند، واکسن های موجود در پیشگیری از بیماری های 
خفیف تر و انتقال بیماری تأثیر کمتری دارند. محققان در این مطالعه ۱۹ نفر را که 
در هشت ماه گذشته علیه کووید واکسینه شده بودند و ۱۰ نفر را که به دلیل کووید 
شدید در دو تا سه ماه گذشته بستری شده بودند، بکار گرفتند. از هر شرکت کننده 
نمونه خون و مایع ریه گرفته شد تا پاسخ ایمنی آنها به انواع کروناویروس تجزیه 
و تحلیل شود.خبر خوب: افراد واکسینه شده پاسخ های ایمنی قوی علیه ویروس 
در خون خود داشــتند از جمله میزان باالی آنتی بادی، ســلول های B )که آنتی 

بادی تولید می کنند( و سلول های T )که به تنظیم پاسخ ایمنی کمک می کنند و 
مستقیماً ویروس را از بین می برند(.خبر نه چندان خوب: مایع ریه آنها فقط سطوح 
پایینی از آنتی بادی های خنثی کننده را علیه هر دو نوع دلتا و اومیکرون که تیم 
سان آزمایش کردند نشان داد. در مقابل، مایع ریوی بیمارانی که با کووید شدید 
 T و سلول های B در بیمارستان بستری شده بودند، دارای آنتی بادی، سلول های
مخصوص کروناویروس بود، اگرچه پاسخ به سویه اومیکرون ضعیف شده بود.به 
گفته سان، »همه اینها به یک مورد اشاره می کند: واکسن های استاندارد پاسخ قوی 
در سیستم ایمنی مخاطی ایجاد نمی کنند.«وی در ادامه افزود: »این چیزی است 
که بسیاری از محققان حدس می زنند، و در حال حاضر واکسن های استنشاقی 

بینی در حال توسعه برای مبارزه با کووید هستند.«

دریچه علم

آداب و رسوم و مراسم مردم تهران قدیم در ماه محرم

از سیاه پوشی تا سنگ زنی
عزاداری محرم در تهران سابقه ای طوالنی دارد و همه 
ساله بر شکوه و جال آن افزوده شده است. اما این سالها 
با توجه به کرونا شرایط بســیار متفاوت تر از سالهای 
قبل است. بد ندیدیم آداب و رسوم مردم تهران قدیم 

را باهم مرور کنیم .
 از حدود دهم و پانزدهم ماه ذی حجه مساجد و تکایا در 
تهران قدیم برای مراسم ماه محرم آماده شده و چادرها 
و خیمه ها برای اجرای روضه خوانی و تعزیه برپا می شد.

در کتاب طهران قدیم، تالیف جعفر شهری، تاریخچه 
روضه خوانی به این صورت نقل شده است:

»از ازمنه دور یعنی از رسیدن طایفه بنی اسد به دشت 
کربا و شناختن اجساد شهدا و به خاک سپردن ایشان 
و مویه ردن بر مزارشان که روز سوم و به روایتی پنجم 
شهادت بوده، مردم شــیعه مذهب پنهانی و در زمان 

دیلمیان و دودمان صفویه بطور آشــکار همه ساله در 
دهه محرم، بیستم صفر )چهلم امام( که اربعین حسین 
نامیده می شــود مجلس تذکاری در عزای آن بزرگوار 
برپا می داشتند که تا سنه نهصد هجری قمری ] ادامه 
داشــت. تا زمانی که[ ما حسین کاشفی هراتی واعظ 
با استفاده از مقاتل و کتب گذشه ها در مقتل کتابی به 
نام )روضة الشهدا( ]روضه به معنای باغ[ تدوین و تمام 
نموده استفاده و استنســاخ آنرا وقف عام نمود و چون 

جامعترین کتاب در این زمینه بود، در این ماه هرکس 
عقیده و سوادی داشــت آنرا بر مردم می خواند و گریه 
می گرفت تا کــم کم این کتاب اجتمــاع مذهبی را بر 
آن داشت تا در خانه و مسجد وقتی را به روضة الشهدا 
خوانی مخصــوص گردانند و به خــوش خوانها و بهتر 

خوانها اجرتی بپردازند.«
به گفته ایشــان، با اقبال مردم از این مراســم و شیوه 
برگــزاری آن، تغییراتی در جهت جذابتر شــدن این 
مجالــس صورت گرفــت تا اینکــه ایــن مجالس به 
روضه خوانی و کتاب خوان آن به روضه خوان شــهرت 

یافت.

سیاه پوشی در محرم
از روزهایی کــه مســاجد و تکایا برای محــرم آماده 
می شدند، کم کم رنگ ســیاه بر پوشش مردم از زن و 
مرد و پیر و جوان غالب می شد تا جایی که در روز اول 
ماه محرم همه یک پارچه سیاه پوش بودند و این سنتی 
بود تغییر ناپذیر، تا جایی که فقیرترین مردم که از مال 
دنیا جز پیراهن و قبای تنشان چیزی نداشتند، همان را 
فروخته سیاه می خریدند یا با لباس کهنه سیاه معاوضه 
نموده یا حتا با جوهر رنــگ می کردند.یکی از نذرهای 
مجرب مردم نیز نذر پیراهن، دســتمال و پارچه سیاه 
بود که بین فقرا و بی سیاه مانده ها تقسیم می شد. در 
این روز تمام مساجد، سقاخانه ها، حسینیه ها و تکیه ها 
سراپا سیاه می شد و آماده اجرای مراسم و پذیرایی از 

عزاداران می شد.

نذرهای رایج و از یاد رفته
ایام محرم همواره بــه عنوان روزهای خیــرات و روا 
شدن حاجات شهرت داشــته و به همین دلیل هنوز 
هم در روزهای محرم هر کسی به وسع خود در اطعام 
عزاداران می کوشید و از دیگهای بیست منی گرفته تا 
کماجدانهای کوچک، با شور و شعفی خاص بر سر اجاق 
می رفت و موجودی آن با خلوص نیــت در بیم مردم 
پخش می شد. حتا کسانی که توانایی اطعام نداشتند، 
با ریختن مشتی برنج در پلوی نذری یا تکه گوشتی در 

خورش، در نذر شریک می شدند.
اعتقاد به اینکه این شبها، بهترین زمان طلب آمرزش 
برای رفتگان است، خرما، حلوا، شکرپنیر، آش و سمنو 
نیز بر اقــام دیگر نذورات اضافه شــد و تهران در این 
ایام شهری بود یکپارچه نعمت و کرم و بذل و بخشش.

نذرهایی که مردم در ماههای محرم و صفر برای خود 
و فرزندانشان و رفع گرفتاریها انجام می دانند اینها بود: 
آب دادن، شربت دادن، ســقایی، پختن آش امام زین 
العابدین و آش ابودردا که مصالح آن را گدایی می کردند 
و آنرا برای رفع هر بیماری مناسب می دانستند،اطعام 
با انواع غذاها، نذر شمع، نفت و روغن چراغ به امام زاده 
ها، گل مالیدن بر سر و صورت، سینه زدن، زنجیر زدن، 
زیر علم، کتل و عامت رفتن، ســنگ زدن، تیغ زدن، 
قمه زدن، خواندن زیارت عاشــورا، ختــم قرآن، روزه 

گرفتن و....
عاوه بر اینها انجام خدماتی چون پذیرایی، کفش داری 
و اسفند دود کردن در مساجد و تکیه ها نیز با نذر و قصد 
قربت انجام می گرفت. تهیه مواد مورد نیاز دســته ها 
از سازهایشــان گرفته تا زنجیر و علم و کتل و عامت، 
پرچم، دیگ، سینی، اســتکان و...نیز از مله موارد نذر 
بوده و هست. یکی از انواع نذورات، گرفتن روزه سکوت 
بود و فرد روزه گیر، در تمام دوازده روز عزا تا آخر محرم 
و گاهی صفر، یک کام ســخن نمی گفت.انجام امور 
عام المنفعه مانند رســیدگی به وضع خیابانها، تامین 
روشــنایی معابر تاریک، پوشــاندن چاله ها و راه آبها، 
کمک به نابینایان، پرداخت بدهی زندلنیان یا تهیه غذا 
و پوشاک برای خانواده ایشــان، غذا دادن به پرندگان، 
میانجیگری در اختافات خانوادگی و دوستانه و...نیز با 
قصد قربت انجام می گرفت و انصافا در این دو ماه، عمل 
خافی از کسی سر نزده و بساط عیش و نوش و عروسی 

و جشن تعطیل بود.

دسته سنگ زنها
یکی از دســته های عزاداری، دسته سنگ زنها بود که 
افراد در آن به جای سینه زدن و زنجیر زدن، هر یک دو 
قلوه سنگ در دست گرفته با نوای نوحه خوان و صدای 
سنج بر هم می زدند.به این ترتیب که هر زدن سه ضربه 
داشت که سنگ زنها، در حالیکه در دو صف روبروی هم 
تشکیل می دادند، با خم و راست شدن، یکی را نزدیک 
زمین، یکی را برابر شکم و یکی را باالی سر می کوفتند، 
بر این نشانه که روز عاشورا چنین سنگهایی بر سر و پا 

و سینه امام و شهدا خورده بوده است.

از  آیین تا  تاریخ 
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 نوبت اول

کتابکده

 »نامیرا« از مرز 
22۰ هزار نسخه گذشت

انتشــارات نیســتان همزمان با ماه محرم و ایام 
عزاداری امام حسین)ع( چاپ سی و ششم رمان 
»نامیرا« نوشــته صادق کرمیار را منتشر و روانه 
بازار نشــر کرد.این انتشارات تاکنون ۲۲۰ هزار 
نســخه ازان کتاب را در دســترس عاقه مندان 

قرار داده است.
 »نامیرا« ششمین رمان از متون فاخر انتشارات 
کتاب نیســتان است که در سال ۱۳۸۷ منتشر 
شده است.این رمان داستان تردید آدم هاست و 
حــال و هــوای جوانی به نام »عبداهلل بن عمیر« 
را روایت می کند که به دنبال حقیقت اســت و 
می خواهد بداند در جریان جنگ امام حسین)ع( 
و یزید در واقع حق با کدام شان است. و در آخر 
تصمیــم می گیرد بــرای مقابله با کفار به جنگ 

یزید برود.
از طرفی  دیگر داســتان به بیان خلق و خوی 
مردم کوفه، خودخواهی  و طلبکار بودن آنها 
مــی پردازد و مهر تاییدی اســت بر کامی 
از حضــرت علی)ع( که فرمودند: »نه خدا از 
مــردم کوفــه راضی بود و نه آنها از خدا.« در 
آخر هم داستان به این سو می رود که چگونه 
مردم کوفه در راه خودخواهی و برای رسیدن 
به آرزوهای خود امام حســین)ع( را قربانی 
می کنند.این اثر برداشــتی داســتانی از یک 
واقعه تاریخی اســت و ویژگی بارز آن روایت 
بدون تحلیل شــخصی نویسنده است.رهبر 
معظــم انقــاب نیز پس از معرفی این کتاب 
توســط ناشر و پس از مطالعه آن فرموده اند:  
»کار بســیار خوبی اســت؛ نگاه درســتی به 
عاشــورا دارد و جذابیت داســتانی دارد. دو 
صفحــه از کتــاب را که خواندم، احســاس 
کردم داستان جذابی دارد و ادامه دادم.« رهبر 
انقاب همچنین درباره این کتاب فرموده اند  
که هر کسی می خواهد فتنه  ۸۸ را بشناسد، 
ایــن کتاب را بخواند.کرمیار خود درباره این 
رمــان می گویــد:  »نامیرا« یــک رمان چند 
صدایی ســت و به نظرم همین چند صدایی 
بودن رمان اســت که توانســته آن را ماندگار 
کند.»نامیرا« به باور من داستانی اســت که 
بیان کننــده ســؤاالت فراوانی درباره حادثه 
عاشوراســت کــه از کودکــی در ذهن و یاد 
همــه مــا بوده اســت و به هــر دلیلی آن را 
طرح نمی کرده ایم. ســؤاالتی درباره چرایی 
و چگونگــی قیام امام حســین)ع( و حرکت 
ایشــان از مدینه به کربا. البته در »نامیرا« 
هدف من این نبود که به کشــف پاســخ برای 
ســؤاالتی از این دســت نائل شوم، بلکه دلم 
می خواســت از زبان مخاطبم این سؤاالت را 
طــرح کنم که مخاطــب بتواند در الیه های 
زیرین کتاب درباره آنها به کشفی نائل شود.

انتشــارات کتاب نیستان چاپ سی وششم 
این رمان را به قیمت ۸۹ هزار تومان منتشر 

و روانه بازار نشر کرده است.


