
 وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

خ تورم  کاهش ماهانه نر
 پله ای و مستمر 

خواهد شد
     ســخنگوی اقتصــادی دولــت گفــت: اثر 
این کاهش تورم این است که در ماه های 
آینده جامعه به لحاظ بی ثباتی قیمت ها و 
افزایش قیمت ها و گرانی ها قطعا با شرایط 
بهتری نســبت به ماه های گذشــته مواجه 

خواهد شد...

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 تالش برای رسیدن 
 به توافق نباید منجر 

به شتابزدگی گردد
     ابراهیم رضایی گفت: هرچند برخی از 
کرات را  کارشناســان به نتیجه رسیدن مذا
قریب الوقوع می دانند اما ما به قضایا نگاه 

محتاطانه ای داریم...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 33  

« بهترین نتیجه ممکن است یک صلح سرد سخت باشد کریستین ساینس مانیتور به تحلیل »

فرصتی برای نجات برجام
کــره کننــدگان هســته ای آمریــکا و ایــران پــس از بیــش از ۱۵ مــاه دیپلماســی بــا     مذا
میانجی گری اتحادیه اروپا در وین با متن نهایی ســندی برای احیای توافق هســته ای 
سال ۲۰۱۵ میالدی ایران به پایتخت های خود باز گشتند.  به نقل از کریستین ساینس 

کرات در اواخر هفته گذشــته که پس از یک تاخیر پنج  گهانی مذا ، از ســرگیری نا مانیتور
ماهــه بــه طــرز ناامیدکننــده ای بــه بــن بســت رســیده بــود بار دیگــر بارقه امیــدی را برای 

گشت به برجام روشن کرد...   || صفحه  صفحه 22  باز

کرات برجام به بازار ارز را بررسی  کرد گار« سیگنال مثبت اخبار مذا »روز

فروش ارز افزایشی شدفروش ارز افزایشی شد
صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 گزارش  »  روزگار « به مناسبت روز ملی دریای خزر

تن خسته خزر گرفتار 
آلودگی است

7

کندگی تصمیم ها در تیم  پرا
اقتصادی دولت،مانع بزرگ 

رشد در بخش معدن
3

 رکورد شکنی که 
به نفع هیچ کس نیست

4

« از اثر جایگزینی شاخص دربورس بررسی» روزگار

تغییر شاخص اثر مثبتی 
دربازار سهام ندارد

3

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران در نظــر دارد مزایــده عمومــی " فــروش ســنگ آهــک دانــه بنــدی تولیــدی مجتمــع ســنگ آهــک پیربکــران 
در 9 پارتــی جداگانــه" را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه شــماره ثبــت ســتاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸ و بــا جزئیــات منــدرج 
در اســناد مزایــده بــا تضمیــن شــرکت در مزایــده بــرای پارتــی اول بــه شــماره  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰5۱ بــه مبلــغ 4.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )چهــار میلیــارد و 
چهارصــد میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی دوم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰5۲ بــه مبلــغ ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )دو میلیــارد و دویســت میلیــون( ریــال، 
بــرای پارتــی ســوم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰53 بــه مبلــغ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )دویســت و بیســت میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی چهــارم بــه شــماره                       
ــارد و هفتصــد میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی پنجــم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰55  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰54 بــه مبلــغ 4.7۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )چهــار میلی
بــه مبلــغ ۲.35۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )دو میلیــارد و ســیصد و پنجــاه میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی ششــم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰56 بــه مبلــغ 
ــال  ــغ 6.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ری ــم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰57 بــه مبل ــرای پارتــی هفت ــال، ب ــون( ری ــج میلی ــال )دویســت و ســی و پن ۲35.۰۰۰.۰۰۰ ری
)شــش میلیــارد و چهارصــد میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی هشــتم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰5۸ بــه مبلــغ 3.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )ســه میلیــارد و 
دویســت میلیــون( ریــال، بــرای پارتــی نهــم بــه شــماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰59  بــه مبلــغ 3۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )ســیصد و بیســت میلیــون( ریــال،  برگــزار 
نمایــد. تاریــخ انتشــار مزایــده در ســامانه ســاعت ۱۰ صبــح مــورخ ۱4۰۱/۰5/۱۸ و مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مزایــده از ســایت تــا ســاعت ۱7 مــورخ 
۱4۰۱/۰5/۲6 و مهلــت زمــان ارائــه پیشــنهادات حداکثــر تــا ســاعت ۱7 روز شــنبه مــورخ ۱4۰۱/۰6/۰5 میباشــد. عالقمنــدان شــرکت در مزایــده مــی 
بایســت جهــت دریافــت اســناد و همچنیــن جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی بــا شــماره ۱456 تمــاس حاصــل نماینــد و یــا بــه 

ــردد. ــی گ ــزار م ــورخ ۱4۰۱/۰6/۰6 برگ ــنبه م ــح روز یکش ــاکات صب ــایی پ ــه بازگش ــا جلس ــد. ضمن ــه نماین ــی www.setadiran.ir مراجع آدرس اینترنت
۱36۱6۲6 شناسه آگهی 
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 نوبت اول

زمان  : ۲۳ دداد ماه 
کان  : الالر وددت  م

غول های جاده مخصوص!
  محمدرضا رسولی
کارشناس اقتصادی

ادغام خودروسازان در صنعت خودروی 
دنیــا امــری مرســوم و مــورد قبول 
کارشناســان برای عبور خودروسازان از 
شرایط سخت اقتصادی و رکود شناخته 
می شــود. به عنوان مثال، دو شرکت خودروسازی فولکس واگن 
و فورد قصد دارند با یکدیگر ادغام شــوند تا بتوانند محصوالت 
بهتــر و باکیفیت تــری را به بازارهای جهانــی عرضه نمایند. به 
باور کارشناســان این حــوزه، ادغام این دو خودروســاز بزرگ، 
میلیون هــا دالر صرفه جویی را بــرای آنها به ارمغان خواهد آورد 
و به اشتراک گذاری پلتفرم هایشان برای هر دوی آنها منافع قابل 
مالحظه ای خواهد داشــت. در ایران نیز با پیشــنهاد محمدعلی 
تیموری، مدیرعامل سایپا ادغام دو خودروساز بزرگ شبه دولتی 
کشور با عنوان اتحاد استراتژیک ایران خودرو و سایپا کلید خورد، 
اما به دلیل چالش های مهمی که بر ســر راه آن بود این طرح نیز 
همانند طرح های دیگر، در حد یک پشــنهاد باقی ماند و به بوته 
فراموشی سپرده شد! در حالی که به اذعان بسیاری از کارشناسان 
و بر اساس الگوی جهانی این ادغام می توانست سرآغازی باشد برای 
خروج از ســال ها زیاندهی، رکود و رخوت این دو شــرکت بزرگ 
خودروسازی کشور. به نظر می رسد اصلی ترین چالش پیش روی 
ایران خودرو و سایپا، دولتی بودن این دو شرکت خودروساز است 
که با سیاست گذاری های دستوری و تحمیلی دست مدیران  عامل 
را برای اتخاذ تصمیم های بزرگ بسته است. چالش بعدی که یکی از 
نقاط ضعف صنعت خودروسازی ایران برشمرده می شود، نداشتن 
پلت فرم است که در این سال ها تالش ها و برنامه ریزی هایی ناقص 
برای رفع آن انجام شده اما هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. هرچند 
مدیرعامل سایپا در طرح پیشنهادی خود به طور مستقیم حرفی 
از پلت فرم مشــترک بین ایران خودرو و ســایپا نزده و شاید اصال  
چیزی به اسم پلت فرم مشترک مدنظر وی نباشد، اما کارشناسان 
معتقدند تنها از این مسیر می توان اهدافی مانند کاهش هزینه های 
تولید، تیراژ اقتصادی و بهبود کیفیت مد نظر ایشان را پیش برد...   

ادامه در صفحه 2

یادداشت
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سیاست 2

رئیس ســازمان انرژی اتمی در مورد بحرانی شــدن 
وضعیت بزرگ ترین نیروگاه اتمی جهان هشــدار داد. 
دو طرف در مورد تشــدید اخیر درگیری ها در اطراف 

تاسیسات هسته ای، یکدیگر را مقصر می دانند.
 رافائل گروسی به شورای امنیت گفت که آژانس باید 
اجازه داشــته باشــد تا نیروگاه هسته ای زاپوریژژیای 
اوکراین را بازرســی کنــد و درگیری در نزدیکی این 

سایت باعث ایجاد یک بحران "وخیم" شده است.
رافائل گروســی در نشســت اضطراری شورای امنیت 
از طریــق ارتباط ویدیویی گفت: »این برهه ای جدی 
است و آژانس بین المللی انرژی اتمی باید اجازه داشته 
باشــد تا در اســرع وقت ماموریت خود را در زاپوریژژیا 

انجام دهد«.

درگیــری در زاپوریژژیــا و اطــراف آن منجــر بــه 
درخواســت های بین المللی فوری بــرای پایان دادن 
بــه نبــرد در اطراف بزرگترین نیــروگاه اتمی  در اروپا 

شده است.
واشنگتن اعالم کرد که از درخواست های سازمان ملل 
و دیگران برای ایجاد یک منطقه غیرنظامی در اطراف 

نیروگاه حمایت می کند.
بانی جنکینز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور 
کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل، از ایده ماموریت 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در اوکراین حمایت کرد. 
او در شــورای امنیت سازمان ملل گفت: »این جریان 
نمی تواند بیش از این طول بکشــد.« و افزود که تنها 
راه برای تضمین ایمنی هسته ای پایان دادن به جنگ 

خواهد بود.
جنکینز تاکید کرد: "ایاالت متحده از فدراسیون روسیه 
مــی خواهــد که فورا نیروهای خود را از خاک اوکراین 
خارج کند. این عمل به اوکراین اجازه می دهد تا عملکرد 
ایمنــی، امنیــت و پادمانی را که برای چندین دهه در 

تاسیسات حفظ کرده بود، بازگرداند. "
اما واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، 
تقصیــر درگیری خا در اطــراف زاپوریژژیا را متوجه 

نیروهای اوکراینی کرد.
نبنزیا به اعضای شورای امنیت گفت: »ما از کشورهایی 
کــه از رژیــم کی یف حمایت می کنند می خواهیم که 
نیروهای نیابتی خود را تحت کنترل درآورند و آنها را 
مجبور به توقف فوری و یک بار برای همیشه حمالت 

به نیروگاه هســته ای زاپوریژژیا، برای تضمین شرایط 
امــن برای انجام مأموریت آژانــس بین المللی انرژی 

اتمی کنند«. 
نبنزیا افزود: »این تنها راه برای جلوگیری از یک فاجعه 
رادیواکتیو بزرگ در قاره اروپا است که خطر آن اکنون 
بیش از هر زمان دیگری واقعی به نظر می رســد. اگر 
حمالت نیروهای مســلح اوکراین ادامه پیدا کند، این 

فاجعه ممکن است در هر زمانی رخ دهد.«
روسیه - یکی از اعضای دائم شورای امنیت با حق وتو 
- خواستار برگزاری نشست اضطراری برای رسیدگی 
به بحران در این خصوص شده است. اوکراین و روسیه 
از زمانی که مســکو در اواخر بهمن به همســایه غربی 

خود حمله کرد، درگیر جنگ هستند.

گروسی درباره وضعیت اضطراری نیروگاه هسته ای اوکراین هشدار 

یادداشت

پیروان پاپ فرانسیس در 
حاشیه موعظه هفتگی او تالش 

دارند تا بدن او را به نشانه 
شلیک ضدهوایی نیروهای تبرک لمس کنند./ رویترز

 اوکراین در حومه شهر
" خارکیف" / رویترز

گزارش تصویری

« بهترین نتیجه ممکن است یک صلح سرد سخت باشد کریستین ساینس مانیتور به تحلیل »

فرصتی برای نجات برجام
مذاکــره کننــدگان هســته ای آمریکا و 
ایران پس از بیش از ۱۵ ماه دیپلماســی با 
میانجی گــری اتحادیه اروپا در وین با متن 
نهایی سندی برای احیای توافق هسته ای 
سال ۲۰۱۵ میالدی ایران به پایتخت های 

خود باز گشتند.
 به نقل از کریســتین ســاینس مانیتور، از 
سرگیری ناگهانی مذاکرات در اواخر هفته 
گذشــته که پس از یک تاخیر پنج ماهه به 
طرز ناامیدکننده ای به بن بست رسیده بود 
بار دیگر بارقه امیدی را برای بازگشــت به 

برجام روشن کرد.
اوباما با اعالم اولین توافق هسته ای ایران در 
سال ۲۰۱۵ میالدی گفته بود که این توافق 
بر اســاس راستی آزمایی بنا شده است نه 
اعتماد. در حالی که دولت ها آخرین ســند 
مــورد توافق مذاکره کنندگان را بررســی 
می کننــد مانع اصلی بــرای تجدید توافق 

بی اعتمادی است.
با این وجود، اگر برجام احیا شود بر سطوح 
فزاینده و شــاید بی اعتمادی متقابل غلبه 

خواهد کرد.
چرخــه بازخورد منفــی با خروج یکجانبه 
»دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهور وقت 
آمریــکا در ســال ۲۰۱۸ میالدی و کارزار 
فشار حداکثری او برای تجدید و گسترش 
تحریم هــا و بــه دنبــال آن گســترش 
برنامه هســته ای ایــران بســیار فراتر از 

محدودیت های توافق آغاز شد.
تحلیلگــران معتقدنــد بهترین نتیجه 
ممکن است یک صلح سرد سخت باشد 
کــه در آن هیچ یک از طرفین تشــدید 
تنــش را انتخاب نکننــد. با این وجود، 
حتی اگر این توازن حاصل شود در برابر 
بی اعتمادی پایدار و تحریکات احتمالی 
که با اقدامات طرفین ثالثی مانند اسرائیل 
که به ترور ها و خرابکاری های متعدد در 
داخل ایران ادامه می دهد آســیب پذیر 
خواهد بود و ترکیب این عوامل می توانند 
جرقه تشــدید مجدد تنش ها باشند که 

خطر جنگ را به همراه دارد.
جزئیات متن جدید محرمانه اســت و باید 
توســط ایاالت متحده و ایران و هم چنین 
چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان مورد 
تایید قرار گیرد. مقام های اتحادیه اروپا در 
وین گفتند که ســند نهایی ۲۵ صفحه ای 
»بهترین پیشــنهاد ممکن« و »ســازش 

بسیار خوبی« است.
چنین نتیجه ای حتی یک هفته پیش بسیار 
بعیــد به نظر می رســید برای یک روند رو 
بــه مــرگ در ایران که توســط یک تغییر 
سیاســی قابل توجه به ســمت وضعیتی 
همراه با تندروی و گســترش احساســات 

ضد غربی پیش می رود.
از ســوی دیگر، از طرف ایاالت متحده 
»جو بایدن« رئیس جمهوری امریکا در 
اولین روز های ریاســت جمهوری خود 
تعــدادی از فرامین دوران ترامپ را لغو 
کرد، از کنار گذاشتن توافق توسط ترامپ 
انتقــاد کــرده بود و وعده داد که توافقی 
»طوالنی تــر و قوی تر« را ایجاد خواهد 
کرد که توســعه موشکی و فعالیت های 

منطقه ای ایران را محدود کند.
بــا ایــن وجود، بایدن ماه هــا پیش از آغاز 
تالش هــا برای احیای برجام منتظر ماند و 
بسیاری از تحریم های ترامپ را حفظ کرد.
بــه گفته »علی واعــظ« مدیر پروژه ایران 
در گــروه بین المللی بحران حتی پیش از 
آغــاز دوباره مذاکرات همه طرفین مصمم 
بودنــد کــه روند دیپلماتیک را شکســت 
خــورده اعالم نکنند. بــا این وجود، حتی 
بــا وجود نشــانه های جدید پیشــرفت او 
می گویــد ســطح خوش بینــی اش برای 
حصــول یک توافــق از ۵ درصد در هفته 
گذشــته به تنها ۱۰ درصد در حال حاضر 

افزایش یافته است.
واعظ می گوید: »درســت است که مذاکره 
کنندگان یک گام به جلو برداشــتند و در 
زمینــه ضمانت هــا و تحریم های طرفین 
مرتبط با ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
پیشــرفت کردنــد، اما هم چنان بر ســر 
تحقیقــات پادمانــی آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی گرفتار شده اند و این بن بست 

ادامه دارد«.

او می افزاید: »به نظر نمی رســد ایران باور 
داشــته باشــد که زمان و راه حل ها برای 
دســتیابی به موفقیــت در حال حاضر به 

اتمام رسیده است.«
واعــظ می گوید کــه تمام طرفین مرتکب 
اشتباه شــدند. او می گوید: »دولت بایدن 
نادیــده گرفت که خروج ترامپ از توافق تا 
چــه میزان اعتماد اندک ایرانی ها به اعتبار 
ایاالت متحده به عنوان یک شریک مذاکره 
کننده را از بین برد و تا چه اندازه بر روح و 
روان ایران آسیب وارد کرد. ایران با خود فکر 
می کنــد که هر زمان و بدون هزینه خارج 
شــدن امریکا از توافق هســته ای می تواند 

برای اعتبار تهران هزینه زا باشد«.
رســانه های اصولگرا در ایــران در تحقیر 
هرگونــه بازگشــت به توافقــی که آن را 
اهدای جواهرات هســته ای ایران با مزایای 
اقتصادی اندک توســط یک رئیس جمهور 
از دید آنان ساده لوح و متمایل به اصالحات 
یعنی »حسن روحانی« توصیف می کنند. 
»علیرضــا تقوی نیا« تحلیلگر سیاســی 
اصولگرا اخیرا نوشــته بود: »برجام پیش تر 

مرده است آنان به سادگی از بیان آن امتناع 
می ورزند«.

»ناصر هادیان« استاد علوم سیاسی دانشگاه 
تهران می گوید: »اینجا اصال اعتمادی وجود 
ندارد. اصولگرایان می گویند که یک توافق 
ایجاد شــده دوام بیش تری از دوره دولت 

بایدن نخواهد داشت«.
هادیان می افزاید: »از ابتدا خواسته های هر 
دو طرف برای احیای توافق برای طرف دیگر 
غیــر واقع بینانه بود. ایران میلیارد ها دالر 
غرامــت می خواهد. برآورد محافظه کارانه 
۲۴۰ میلیارد دالر برای جبران خســارات 
ناشی از خروج ایاالت متحده از برجام است. 
تضمینــی برای این که هیچ رئیس جمهور 
آینــده آمریکا نتواند دوبــاره از این توافق 
دســت بکشد و همه تحریم ها لغو شود، از 
جمله حذف نام سپاه از فهرست تروریستی 

امریکا«.
ایــاالت متحــده نیز به نوبــه خود از ایران 
خواســته که نقض برجــام را پایان داده و 
سانتریفیوژ های پیشــرفته اش را متوقف 
ساخته و کاهش سطح غنی سازی اورانیوم 

را به خلوص ۳.۶۷ درصد محدود سازد.
درون ایــاالت متحــده و ایــران نیرو های 
تنــدروی قابل توجهــی وجود دارند که با 
هر توافقی مخالف هستند، صرفنظر از این 
کــه ایــن توافق تا چه اندازه برای دو طرف 
ســودمند باشــد. از زمانی که برجام برای 
اولین بار حاصل شــد، سیاســت در هر دو 
طرف تغییر کرد و پیشــرفت های هسته ای 
ایران یافتن فرمول جدید قابل قبول برای 

تمام طرفین را به چالش تبدیل کرد.
»عدنان طباطبایی« رئیس خاورمیانه اتاق 
فکــر کاپرو مرکز تحقیقــات کاربردی در 
مشارکت با شرق مستقر در آلمان می گوید: 
»برای ایران برجام در سال ۲۰۱۵ میالدی 
به خودی خود یک سیاست و هدف بود، اما 
در سال ۲۰۲۲ میالدی برجام ابزاری برای 
دســتیابی به سیاستی متفاوت است و این 
سیاست خنثی کردن تحریم ها می باشد«.

خبر ویژه

رئیس جمهور اعالم کرد که مساله استان شدن جنوب استان کرمان در دستور کار دولت است .
سید ابراهیم رئیسی در جمع مردم جیرفت، با بیان اینکه جمعه روز بسیار بابرکتی است و حضور در جمع نورانی خانواده 
معظم شهیدان، ایثارگران و آزادگان و مردم متدین و انقالبی و با بصیرت و مردم والیی شهرستان جیرفت این روز را 
برای بنده ویژه کرده است، با اشاره به سفر مجدد به شهرستان جیرفت در زمان وقوع سیالب در این منطقه اظهارکرد: 
خدا را شاکر هستم که توفیقی مجدد برای بنده ایجاد کرد که از روستاهای جنوب استان بازدید خود شروع و پس از 

حضور در منطقه جازموریان، اکنون در جمع باصفای مردم خوب جیرفت هستم.
وی با بیان اینکه مردمن متدین جیرفت در روزهای پیروزی انقالب اسالمی و در دوران دفاع مقدس خوش درخشیدند، 
اظهار کرد: مردم این منطقه مردمی صادق در اعتقادات و باورهای خودشان هستند و دلیل این مدعا نیز شهدای بزرگوار، 

جانبازان و ایثارگرانی اســت که تقدیم انقالب شــده و زنان و مردانی که همواره نســبت به ارزش ها و انقالب و پیام ها و 
سخنان امام و رهبری پایبند بوده اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه شهرستان جیرفت عالوه بر داشتن دانش، بصیرت و همراهی با انقالب و نظام در همه این 
۴۳ سال، در عرصه های تولید و کشاورزی مردمانی تولید کننده و در استقالل کشور نقش آفرین بوده اند افزود: مردم 
استان کرمان خستگی ناپذیر و تولید کننده هستند و کشاورزی محور اقتصادی جنوب استان کرمان است که باید این 
مهم نیز در استان تقویت شود. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود درباره استان شدن جنوب کرمان گفت: مساله 
استان شدن جنوب استان کرمان در دستور کار دولت است و ان شاءاهلل این موضوع پیگیری خواهد شد. اجرای آن با 

تاخیری مواجه شده، اما در مجموع استان جنوبی کرمان حتما تشکیل خواهد شد.

رییس جمهور در جمع مردم جیرفت:

کار دولت است کرمان در دستور  استان شدن جنوب استان 

تحلیل

عملیات انتحاری در جده عربستان
سرویس امنیتی عربستان اعالم کرد که یک فرد تحت 
تعقیب با کمربند انفجاری خود را در جده منفجر کرد 
کــه بــر اثر آن ۴ نفر از جملــه ۳ مامور امنیتی زخمی 
شــدند. ســخنگوی رسمی دفتر امنیت ملی عربستان 
گفت: عامل انتحاری به نام عبداهلل بن زاید عبدالرحمن 
البکری الشهری که تحت تعقیب نیز بود در جریان یک 
عملیات امنیتی برای دستگیری وی با کمربند انفجاری 
که به دســت داشــت خود را منفجر کرد. طبق گزارش 
این انفجار منجر به مرگ وی شد و یک فرد دیگر و سه 

نیروی امنیتی دچار جراحات مختلف شدند.

 ادعای وال استریت ژورنال 
 درباره  امتیاز جدید  اروپا به ایران 

کرات وین در مذا
یک روزنامه آمریکایی با استناد به اظهارات  منابع مطلع 
، مدعی شــد که دیپلمات های اروپایی برای پیش برد 
سریع تر روند مذاکرات احیای توافق هسته ای امتیازات 
جدیــدی به ایران پیشــنهاد کرده اند که در برگیرنده 
راهکارهایــی درباره مســئله پادمانی اســت. روزنامه 
آمریکایی وال اســتریت ژورنال در گزارشی اختصاصی 
مدعی شده است که دیپلمات های اروپایی برای شکستن 
بن بســت مذاکرات احیای برجام]توافق هسته ای[، در 
آخریــن دور گفتگوهای ویــن، امتیازات جدیدی را به 
تهران پیشنهاد کرده اند تا طرفین بتوانند با یکدیگر به 
توافق برسند.  بنا بر این گزارش این امتیاز درباره اختالف 
نظر طرفین بر سر مسائل پادمانی ایران با آژانس است که 
تهران همواره خواستار پایان تحقیقات در این پرونده بوده 
است. این در حالی است مقام های آمریکایی و اروپایی 
گفته انــد که درباره تحقیقات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با تهران مذاکره نخواهند کرد چرا که از نظر آنها، 
این موضوعی غیرمرتبط با برجام اســت. در عین حال 
بر اساس پیش نویس توافقی که از سوی اتحادیه اروپا 
ارائه شده و وال استریت ژورنال می گوید که متن آن را 
به دست آورده، آمده است: در صورتی که تهران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی همکاری کند، ایاالت متحده و 
سایر طرف های مذاکره از شورای حکام خواهند خواست 

که به تحقیقات خود در این زمینه پایان دهند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

 داستان سرائی آمریکا 
 درباره تروریستی شناخته شده

فرار رو به جلوست
ناصر کنعانی نوشــت: داستان سرائی آمریکا درباره یک 
عنصر ورشکسته سیاسی با هدف فرار از مسؤلیت یک 
جنایت بین المللی صورت گرفته اســت. ســخنگوی 
وزارت امــور خارجــه در واکنش به ادعای جان بولتون 
مشــاور امنیت ملی در دولت پیشــین آمریکا مبنی بر 
تــالش ایــران برای ترور وی، در صفحه شــخصی خود 
نوشــت: داســتان سرائی آمریکا در خصوص یک عنصر 
ورشکسته سیاسی، تروریست شناخته شده و کودتاچی 
علیه کشور ها و دولت های مستقل، فرار به جلو با هدف فرار 
از مسؤلیت یک جنایت بین المللی است. ناصر کنعانی در 
ادامه نوشت: ادامه هیاهوها، کمکی به تطهیر چهره رژیم 
آمریکا نخواهد کرد، بلکه آن را نزد ملت ایران و جهانیان 
منفورتر خواهد کرد.  گفتنی اســت وزارت دادگستری 
آمریکا روز چهارشــنبه با صدور بیانیه ای مدعی شد که 
"شهرام پورصفی"، شهروند ایرانی ۴۵ ساله قصد داشته تا 
برای تالفی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 
ژانویه ۲۰۲۰، مشاور امنیت ملی دولت ترامپ را ترور کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 تالش برای رسیدن به توافق 
نباید منجر به شتابزدگی گردد

ابراهیم رضایی گفت: هرچند برخی از کارشناســان به 
نتیجه رسیدن مذاکرات را قریب الوقوع می دانند اما ما 
به قضایا نگاه محتاطانه ای داریم. عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات احیا 
برجام، گفت: ما در شــرایط فعلی به دنبال دو خواســته 
از مذاکرات هسته ای هستیم، اولین خواست ما حذف 
هرگونه اهرم افشار از سوی طرف غربی برای سوء استفاده 
در آینده است. ابراهیم رضایی، افزود: تجربه نشان داده 
است که غربی ها از منافذ و خلل موجود در قراردادها و 
توافق نامه ها علیه ما سوء استفاده می کنند لذا باید به 
نحــوی توافــق صورت گیرد که اهرم های موجود برای 
فشــار علیه نظام بصورت کامل برداشــته شود. وی در 
ادامه اظهار کرد: یکی از موضوعات محوری بسته شدن 
پرونده ما در حوزه PMD و ادعاهای واهی علیه تاسیسات 
موجود در ایران اســت.  عضو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس یادآور شد: موضوع دیگری که باید مدنظر قرار 
گیرد رفع تحریم ها به صورت با ثبات و پایدار اســت تا 
بتواند به سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در 
ایران دارند اطمینان بخشــی نماید. لذا ما همانگونه که 
بارها تاکید کرده ایم به دنبال دریافت تضمین معتبر از 
طرف مقابل برای ماندگاری در توافق هســتیم چرا که 
همانطوری که آمریکایی ها در سال ۲۰۱۵ مانع از حضور 
شــرکت ها به سرمایه گذاران در صنعت و اقتصاد ایران 
شــدند این تجربه نباید اتفاق بیفتد. این نماینده مردم 
در مجلس یازدهم گفت: هرچند برخی از کارشناسان 
و تحلیلگران به نتیجه رسیدن مذاکرات را قریب الوقوع 
مــی دانند اما ما بــه قضایا نگاه محتاطانه ای داریم و تا 
لحظه آخر بر رسیدن به حقوقمان پافشاری خواهیم کرد. 
وی افزود: تالش برای رســیدن به توافق نباید منجر به 
شتابزدگی گردد بلکه تیم مذاکراتی ما باید بر اصول ثابت 
جمهوری اســالمی مانند تعیین پروسه راستی آزمایی، 

دادن تضمین و رفع تحریم ها اصرار ورزد.

غول های جاده مخصوص!
  ادامه از صفحه اول:

در واقع پیشنهاد مدیرعامل سایپا اگر به طراحی پلت فرم 
مشترک میان دو خودروساز بزرگ کشور بینجامد، قابل 
تحقق است و می تواند سرمایه گذاری مشترک میان دو 

خودروساز بزرگ کشور را توجیه کند.
هم ایران خودرو و هم سایپا در حال حاضر با مشکالت و 
چالش های زیادی مواجه هستند. بر اساس آمار منتشره، 
مجموع زیان خالص تلفیقی دو شــرکت ایران خودرو و 
سایپا در سال مالی ۱۳۹۹، معادل ۳۳ هزار و ۴۰۹ میلیارد 
تومــان بوده که ســهم ایران خــودرو ۲۱ هزار میلیارد و 
ســهم ســایپا ۱۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. از 
دیگر مشکالت، تحمیل نیروی انسانی از سوی نهادهای 
مختلف می باشــد که خود را در قالب رشــد هزینه های 
تولید نشان داده است. طبق اطالعات صورت های مالی، 
در سال ۱۳۹۹بیش از ۹۹ هزار نفر فقط در بخش تولید 
در شــرکت ایران خودرو و ســایپا مشغول فعالیت بوده و 
حقوق و دستمزد دریافت کرده اند که این مقدار ۳ برابر 
میانگین جهانی می باشــد. ۲۵ هزار نفر نیروی مازادی 
که به روایت علیرضا سلیمی عضو هیات  رییسه مجلس 
توســط دولتی ها، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت 
تحمیل شــده اســت و ســاالنه هزینه هنگفتی را به دو 

خودروساز بزرگ کشور تحمیل می کند.
شرایط امروز صنعت خودرو در کشور ما در هیچ کشور 
توسعه یافته ای قابل تحمل نیست. کارشناسان این حوزه 
معتقد هســتند هم ایران خودرو و هم ســایپا تا وقتی که 
توسط بخش خصوصی اداره نشوند، دستشان برای تولید 
محصوالتی به اصطالح اقتصادی و دارای ســطح کیفی 
مناسب، چه به تنهایی و چه در قالب همکاری مشترک 

بسته است. 

اردوکشی خیابانی،  نسخه جدید 
سیاسیون عراق 

بن بست سیاسی در عراق در حالی ادامه دارد که گروه های 
سیاسی این کشور به صف بندی خیابانی روی آورده اند.
کمیته ساماندهی تظاهرات حمایت از قانون و حفاظت 
از نهادهــای حکومت در عراق اعالم کرد که راهپیمایی 
حمایــت از قانون و حفاظت از نهادهای حکومت، عالوه 
بر بغداد در استان بصره در جنوب عراق و استان نینوا در 

شمال عراق نیز برگزار خواهد شد.
ایــن کمیته همچنین اعالم کرد که موعد برگزاری این 
تظاهــرات عصر روز جمعــه ۱۲ اوت ۲۰۲۲ همزمان با 

تظاهرات در بغداد خواهد بود.
کمیته ساماندهی تظاهرات حمایت از قانون و حفاظت از 
نهادهای حکومت از مردم عراق خواست حضور گسترده 

ای در این تجمع ملی داشته باشند.
کمیته مذکور همچنین خواســتار همراه داشتن پرچم 
عراق و همکاری با نیروهای امنیتی و اهتمام به مطالبات 
حقیقی شــد که زندگی کریمانه را تضمین و از اقتدار 
حکومت که خون پاک مردم عراق و شهدا برای امنیت 

و حاکمیت آن ریخته شده، دفاع می کند.
پیــش از ایــن کمیته تنظیم راهپیمایــی »حمایت از 
مشروعیت و حفاظت از نهادهای حکومت« با انتشار بیانیه 
ای اعالم کرده بود که موعد برگزاری راهپیمایی »ملت 
حامی دولت است« در ساعت ۱۷ روز جمعه )۱۲ اوت( 

در بغداد در ورودی منطقه الخضراء)سبز( خواهد بود.
این در حالی اســت که تحصن هواداران صدر در اطراف 
مجلس عراق در منطقه الخضراء)ســبز( بغداد همچنان 

ادامه دارد.
کنش صدر چه بود؟ وا

در پی فراخوان راهپیمایی »دفاع از نهادهای مشــروع 
حکومت در بغداد«، ســخنگوی مقتدی صدر در شبکه 
های اجتماعی به برپایی تظاهراتی در مراکز استان های 

کشور دعوت کرد.
صفحه فیسبوکی »وزیر القائد« که به دفتر مقتدی صدر 
وابسته است با انتشار بیانیه ای از »دوستداران اصالحات« 
خواست که جمعه ۱۲ اوت از ساعت ۱۷ در همه استان ها 

تظاهرات کنند.
وی توضیــح داد که مناســبت برگــزاری این تظاهرات 
»برانگیختن خشم مفسدان« و نیز »پرکردن فرم های 
مربوط به درخواســت انحالل مجلس از جانب دستگاه 

قضائی« عنوان شده است.
وی همچنین تأکید کرد که تا زمانی که در همین صفحه 

اعالم نشود، این تظاهرات ادامه خواهد داشت.
موضع نظامیان در قبال تحوالت سیاسی عراق

وزیر دفاع عراق در دیدار با فرماندهان ستادهای عملیات 
کشــور بر ضرورت حفظ بــی طرفی نیروهای نظامی و 

امنیتی کشور در نزاع های سیاسی جاری تأکید کرد.
»جمعه عناد الســعدون«، وزیر دفاع عراق، در نشستی 
مجازی با حضور رؤسای ستادهای عملیات و فرماندهان 
لشــکرهای ارتش عراق با حضور رئیس ســتاد ارتش و 
فرمانده نیروی زمینی و مدیر سازمان حفاظت اطالعات 
نظامی شــرکت کرد. وی در این دیدار ضمن تأکید بر 
شــرایط حساس کشــور که ناشی از انسداد سیاسی در 
کشور است، خواستار فاصله گرفتن نیروهای امنیتی و 
نظامی کشور از نزاع های سیاسی و خودداری از هرگونه 

جانبداری از گروه های سیاسی کشور شد.
او گفت که مسئولیت مقدس نیروهای امنیتی و نظامی 
دفــاع از میهن و ملت بر اســاس مأموریت های تعیین 
شــده هر گروه اســت، چه در بخش مبارزه با تروریسم، 
چه در بخش حفاظت از حقوق تظاهرات کنندگان، چه 
در بخش مبارزه با مواد مخدر و نیز در بخش برخورد با 

نزاع های عشیره ای.

اخبار کوتاه
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توقف مصوبه افزایش ۳۰ درصدی 
قیمت بلیت هواپیما

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه" از 
افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی 
جلوگیری کرده ایم" گفت: برخی ایرالین ها عمدا 

در حال زمین گیر کردن هواپیماها هستند.
محمدرضا رضایی کوچ با اشــاره به مصوبه ســه 
ماه پیش برای افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت 
پروازهای داخلی توسط شورای عالی هواپیمایی، 
اظهار کرد: ســه ماه اســت که این کار را متوقف 

کرده ایم.
وی ادامــه داد: در این بین برخی شــرکت  های 
هواپیمایی به طور غیرمستقیم هواپیماهای خود 

را زمین گیر می کنند.
وی در این باره توضیح داد: بــه همین دلیل نیز 
بلیت پرواز به ســختی تهیه می شــود. در زمان 
حاضر حــدود ۱۱۵ فروند از ناوگان مســافری 
کشور فعال اســت. این در حالی است که ناوگان 
هوایی مسافربری کشور دارای حدود ۴۰۰ فروند 

هواپیماست.
رئیس کمیســیون عمران مجلس در پاســخ به 
این پرسش که آیا برخی شرکت های هواپیمایی 
عمدا در حال زمین گیر کردن ناوگان خود برای 
فشــار جهت افزایش قیمت ها هســتند، گفت: 
دلیــل زمین گیر شــدن هواپیماهــا ترکیبی از 
اقدامات عمدی و غیرعمدی است. به عبارت دیگر 
ایرالین ها از یک طرف می گویند قطعه نداریم و 
قطعات معیوب شده اســت. هم این که  به دنبال 

افزایش قیمت بلیت پروازها هستند.
رضایی کوچی در پاسخ به این پرسش که مجلس 
تا چه زمانی می تواند در برابر افزایش قیمت بلیت 
پروازها مقاومت کنند، اضافه کرد: این افزایش ۳۰ 
درصدی در شورای عالی هواپیمایی تصویب شده 

و ایرالین ها در انتظار ابالغ آن هستند.
وی با یادآوری این که ایرالین ها برای یک ساعت 
پرواز حدود ۹۳۰ هــزار تومان دریافت می کنند، 
تصریح کرد: با افزایش ۳۰ درصدی یک ســاعت 
پرواز به حدود ۱.۲ میلیون تومان افزایش می یابد، 
البته این در صورتی اســت که شرکت ها تخلف 

نکنند. 

ریزش قیمت ها در بازار سیمان
روند قیمت ســیمان در هفته هــای اخیر نزولی 
شده است و در یک هفته گذشته شدت بیشتری 

گرفته است.
 بررسی بازار سیمان حاکی از آن است که قیمت 
هر پاکت سیمان تیپ۲ تهران به ۴۸ هزار و ۹۰۰ 
تومان رسیده است و قیمت هر پاکت سیمان تیپ 
۲ فارس نو نیز به ۴۸ هزار تومان رسیده است که 
۲ هزار تومان در بازه زمانی یــک هفته ای ارزان 
شده است و هر پاکت سیمان تیپ ۲ آبیک نیز به 
۴۶ هزار تومان رسیده است که هزار تومان در بازه 

زمانی یک هفته ای ارزان شده است.
گفتنی است که روند قیمت ها در بازار سیمان در 
بازه زمانی یک ماهه نزولی شده است به طوری که 
هر پاکت سیمان تیپ ۲ فارس نو نسبت به مدت 
مشابه ماه گذشته ۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارزان شده 
است و هر پاکت سیمان تیپ ۲ آبیک نیز در این 

بازه زمانی ۳ هزار تومان ارزان شده است.
روند قیمت ســیمان تیپ ۵ نیز کاهشی است به 
طوری که هر پاکت ســیمان تیپ ۵ تهران از ۵۲ 
هزار تومان در هفته گذشــته امروز به ۵۱ هزار 
تومان رسیده است؛ گفتنی است که هر پاکت از 
سیمان تیپ ۵ تهران در مدت مشابه سال گذشته 

۶۸ هزار تومان قیمت داشته است.
مدیرکل دفتــر صنایــع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در خصــوص قیمت اصلــی این کاالی 
اساســی گفت: با در نظر گرفتن ۹ درصد ارزش 
افزوده و ۱۰ درصد هزینه حمل و نقل و ۱۵ درصد 
نرخ ســود قیمت فعلی هر کیسه سیمان در بازار 
برای مصرف کننده باید کمتر از ۵۰ هزار تومان 
باشد. بررســی ها حاکی از آن اســت که وزارت 
صمت با افزایش عرضه سیمان در بورس کاال در 
هفته های گذشته تا حدودی توانست نرخ ها را در 

این بازار کنترل کند.
به گفته کارشناسان اما کنترل قیمت ها در بازار 
ســیمان موقتی خواهد بود؛ قطعی برق امسال 
جــدای از کارخانه های ســیمان و فوالد حتی 
شــهرک های کوچک صنعتی را نیز درگیر کرده 
است و حال پرسش اینجا است، زمانی که تامین 
برق شهرک های صنعتی به مشکل خورده است 
چگونه می توان انتظار داشت به برق صنایع سیمان 
و فوالد بدون هیچ مشــکلی تامین شــود و این 

صنایع خط تولید خود را حفظ کنند.
از طرف دیگر به دنبال افزایش قیمت  زغال سنگ، 
کک نفتــی و نفت خام در پــس  زمینه درگیری 
روسیه و اوکراین، انتظار می رود قیمت سیمان در 

بازارهای جهانی ۶ تا ۱۳ افزایش یابد.
زغال ســنگ مهمترین عنصر کلینکر است که 
یک ماده خام حیاتی مورد اســتفاده در صنعت 
تولید سیمان اســت. عالوه بر افزایش روزافزون 
قیمت زغال سنگ، قیمت تمام شده فرآورده های 
نفتی مانند بنزین و گازوئیل نیز در بازارهای بین 
المللی در حال افزایش است که تاثیر بسیار بدی بر 
هزینه تولید مواد اولیه سیمان و مواد بسته بندی 
می گذارد. با توجه به آنچه گفته شــد پیش بینی 
می شود کاهش و ثبات قیمت ســیمان در بازار 
مقطعی باشــد و این کاالی اساسی به مدار رشد 

بازگردد.

گزارش

کندگی تصمیم ها در تیم  پرا
اقتصادی دولت،مانع بزرگ رشد 

در بخش معدن
  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

 محاســبات نشــان می دهد مواد معدنی ارزشمند 
با ذخیره قطعی حدود ۶۰ میلیارد تنی در کشــور 
وجــود دارد، اما افزایش عدم توجه به این حوزه در 
دولت سیزدهم عاملی شد که نه تنها توسعه ای در 
این بخش حاصل نشــده، بلکه فرمان توقف بیشتر 

پروژه های معدنی صادر شده است.
سعید صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد 
ایران گفت: در یکسال اخیر برنامه شاخص معدنی و 
حتی ثباتی در سیاست های دولت در بخش تولید 
و صــادرات محصوالت معدنی از دولت ســیزدهم 

دیده نشده است.
صمدی ادامه داد: دولت از ابتدا با شعار و حرف های 
حمایتی کار خود را آغاز کرد، اما تا این زمان عالوه 
بر اینکه حمایتی از بخش معدن نشــد بلکه دست 
انداز های فعالیت در مسیر فعاالن این بخش بیشتر 

هم شده است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با تأکید 
براینکه تیم معدنی دولت سیزدهم غیر تخصصی تر 
از تیم های گذشــته است، گفت: مدیران ناتوان که 
در دوره های گذشــته عملکرد نامناســب آن ها در 
بخش معدن محرز شده بود در دولت سیزدهم هم 
همچنان در تیم معدنی باقی مانده اند، در صورتی 
کــه ایــن افراد برای بخش معدن نه تخصص دارند 

نه آگاهی الزم.
وی تصریح داشــت: تصور فعــاالن حوزه معدن از 
دولت سیزدهم تحول و تسهیل در تولید و صادرات 
محصوالت معدنی بود در حالی که هیچ تغییری در 
وضعیت بحرانی این بخش ارزآور به وجود نیامد و 
تنها روزنه های صادراتی هم به روی فعاالن بخش 

خصوصی این بخش بسته شد.
صمدی ادامه داد: تشتت و پراکندگی بیش از اندازه 
در تصمیم های تیم اقتصادی دولت سیزدهم بیش 
از وعده برنامه ریزی و سیاست های جدید در بخش 
معدن قابل مشــاهده اســت؛ از این رو باید دولت 
سیزدهم را به عنوان "دولت کار انجام نده "معرفی 

شود.
وی تصریح داشت: روندی که سیاست های اشتباه 
گذشته را اصالح کند در تیم معدنی آقای رئیسی 
دیده نمی شــود. شاید بحث هایی در بخش معدن 
صحبت شــده، اما در عمل معدنکاران و فعاالن و 
سرمایه گذاران در این بخش هیچ تغییری در روند 

سیاست های اجرایی به وجود نیامده است.
رئیس کمیســیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: 
امروز بخش معدن نیاز به ماشین آالت و دستگاه های 
معدنی دارد، اما همین دولت اجازه واردات ماشین 
آالت معدنــی را نمی دهد پس فعاالن این بخش با 

چه ابزاری فعالیت ها در معدن را ادامه دهند!
صمــدی می گویــد: بدنه کارشناســی و مدیریت 
میانی وزارت صمت بسیار ضعیف شده و یک مدیر 
غیرکارشناس بحث غیر منطقی و علمی را مطرح 
می کنــد و موج بحران جدیدی را در بخش معدن 

ایجاد می کند.
وی گفت: به طور مثال زغال ســنگ در کشور یک 
خریدار دارد، اما با صدور بخشنامه اعالم کردند که 
کلیه خرید و فروش های زغال سنگ باید از طریق 
بورس انرژی انجام شــود. حاال یک خریدار و یک 
بورس انرژی در مقابل زغال ســنگ اســت این چه 
رقابتی را به جزء بحران در بخش زغال ســنگ به 
وجود می آورد؟ واقعیت این است که برخی مدیران 
منتسب به دولت سیزدهم یا نا آگاه هستند یا قصد 

ایجاد بحران در بخش معدن را دارند!.
دبیر انجمن زغال ســنگ ایران ادامه داد: آیا زمانی 
که یک محصول فقط یک خریدار دارد عرضه آن به 
بورس می تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد یا اینکه 
تنها باعث ضعیف تر شدن بخش معادن را به همراه 
خواهد داشت. البته فعاالن این بخش این اقدام را 
غیر کارشناســی دانستند و به آن عمل نکرده اند و 

در نهایت اجرای این دستور متوقف شد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در پاسخ 
به این سوال که وضعیت تولید و صادرات محصوالت 
معدنی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر داشته 
است، گفت: حدوداً از ابتدای سال جاری بحرانی در 
بازارکامودیتی ها ایجاد شده و باعث کاهش قیمت 
آن ها شــده است و موضوع مهم دیگر اینکه رقیب 
جدیدی به نام روســیه وارد بازار های سنتی بخش 
معدن شــده که شــرایط را برای صادرات سخت تر 

کرده است.
وی گفــت: قیمت صادراتی فــوالد در تیر و مرداد 
ســال جاری نسبت به اســفند سال ۱۴۰۰ حدود 
۱۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی است 
که در فروردین ســال جاری قیمت همه اقالم کاال 
و محصــول و تــورم ۴۰ درصــدی را از همان ابتدا 

شاهد بودیم.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران تأکید داشت: پس از 
گذشت یک سال هنوز مجوز صادرات زغال سنگ 
صادر نشــده اســت. قیمت جهانی زغال سنگ به 
شدت افزایش یافته و صادرات زغال سنگ متالورژی 
اقتصادی شــده، اما دولت هنوز مجوز صادرات این 
محصول را صادر نکرده است این همان سنگ اندازی 
و اعمال سیاست های اشتباه در مقابل بخش معدنی 

است.

کرات برجام به بازار ارز را بررسی  کرد « سیگنال مثبت اخبار مذا گار »روز

فروش ارز افزایشی شد
 دالر کــه پــس از بازگشــت هیــات 
مذاکره کننــده ایــران از وین به نرخ ۳۲ 
هزار تومان رســیده بود، در بازار دیروز تا 
نــرخ ۳۰ هــزار و ۹۰۰ تومان پایین آمد و 
شایعاتی را بر سر زبان ها انداخت که بازار 
ارز رانــت اطالعاتی دارد و کاهش قیمت 
دالر احتمــاال به معنــای پذیرفتن توافق 

هسته ای است.
برخــی از معامله گــران در بازار ارز عنوان 
می کنند آنچه که بازار از خبرها در رابطه 
با مذاکرات هسته ای احساس می کند، این 
اســت که آمریکا متن توافق را پذیرفته و 
احتمــاال ایــران هم این توافق را بپذیرد و 
برجام به نتیجه برســد. پس در نتیجه جو 
قیمت کاهشــی اســت. اما این اتفاقات و 
ســیگنال ها در بازار ارز در حالی است که 
حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان 
از شکست مذاکرات وین خبر داد. در این 
فضا اما دبیرکل کانون صرافان ایران اعالم 
کرد: از هفته گذشــته که بحث رایزنی ها 
برای ایجاد توافق در مذاکرات مطرح شد، 
شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. همین ذهنیت 
مثبت مردم و کاهش نرخ ارز نشــان داد 
که احیای برجام می تواند در قیمت نهایی 
ارز تاثیر داشته باشد. کامران سلطانی زاده 
درباره وضعیت بازار در شــرایط احتمال 
احیای برجام گفت: با توجه به اینکه پس 
از توافــق دسترســی ایران به منابع ارزی 
افزایــش می یابد و تبادالت ارزی روان تر 
خواهــد شــد، به طور قطــع این روند در 
نرخ ارز در بازار ایران اثرگذار اســت. وی 
ادامه داد: مردم می دانند که پس از توافق 
برگشــت ارز حاصل از صادرات ســهل تر 

انجام می شــود، هزینه های بازگشت ارز 
به کشــور کاهش پیــدا می کند و تجارت 
ایران روان تر می شــود. همچنین پس از 
احیــای برجام فروش نفت و مشــتقات 
نفتی افزایش می یابد و با رفع تحریم های 
کشتیرانی هزینه حمل و نقل کاال کاهش 
پیدا می کند. به طور کلی هزینه های تمام 
شــده صــادرات و واردات و تجارت ایران 
کاهــش پیدا می کنــد و قیمت ارز هم از 

این روند و شرایط تاثیر می پذیرد.
دبیــر کل کانــون صرافان بــا بیان اینکه 
هــر چه میزان صــادرات و ورود کاالهای 
ایرانــی به بازارهــای بین المللی افزایش 
یابد، شــاهد افزایــش درآمدهای ارزی و 
افزایــش عرضــه ارز در بازار خواهیم بود، 

بــه ایلنا گفت: ایجــاد امنیت اقتصادی، 
ایجــاد امنیت روانــی و ذهنی بین مردم 
منجر به کاهش خرید ســرمایه ای، ارز در 
بازار می شــود و در این شــرایط با کاهش 
تقاضا و افزایش عرضه مواجه می شــویم 
کــه نتیجه آن برقــراری ثبات در بازار ارز 
است. ســلطانی زاده درباره واکنش بازار 
به اخبار برجامی چند روز گذشــته گفت: 
البته روز گذشته و امروز زمان خوبی برای 
ارزیابی واکنش بازار نیست، چراکه در ایام 
بین.تعطیــل قــرار داریم و معموال در این 
شــرایط، بازار متشــنجی رو نمی بینیم و 
نمی تــوان تحلیل درســتی از روند بازار 
داشــت امــا از هفته گذشــته که بحث 
رایزنی هــا برای ایجاد توافق در مذاکرات 

مطرح شــد، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. 
همیــن ذهنیت مثبت مردم و کاهش نرخ 
ارز نشــان داد که احیای برجام می تواند 

در قیمت نهایی ارز تاثیر داشته باشد.
وی تاکید کرد: رصد بازار نشان می دهد در 
این ایام فروشنده های ارز در بازار افزایش 
پیــدا کرده اند و اخبــار مذاکرات بر روی 
افرایــش فــروش ارز و افزایش عرضه ارز 
مردم در بازار تاثیر مثبت گذاشته  است.

دبیــر کل کانــون صرافان دربــاره رفتار 
صادرکننــدگان دربــازار ارز گفت: دو ماه 
قبل نرخ ارز وارد کانال ۳۱ هزار تومان شد و 
از این رو بسیاری از صادرکنندگان ارز خود 
را نگهداری کردند که در موقعیت بهتری 
عرضــه کنند اما صادرکنندگان هم برای 

تامیــن نیــاز ریالی خود باید ارز به فروش 
برسانند و با توجه به اینکه صادرکنندگان 
هم احتمال می دهند که خبر توافق منتج 
به کاهش نرخ ارز می شود، به طور قطع با 
افزایش فروش ارز صادرکنندگان خواهیم 
بود و همین رفتار هم بر روند کاهشی نرخ 
ارز در بــازار کمک می کند. وی با اشــاره 
بــه میزان ارزهای خانگــی و روند تخلیه 
ارز خانگی در بازار با انتشــار اخبار مثبت 
برجامی اظهار داشت: از چند سال گذشته 
مردم و بسیاری از صادرکنندگان با توجه 
به دغدغه های که داشــتند ســپرده های 
ریالی خود را از شبکه بانکی خارج و تبدیل 
به ارز، ســکه و مســکوکات طال کردند که 
نمونــه جمــع آوری ارز و طــال خانگی را 
در صنــدوق امانــت بانک ملی دیدیم که 
چندی پیش به ســرقت رفت. اخبار غیر 
رســمی می گویند حدود ۴۰ میلیارد دالر 
ارز خانگــی وجــود دارد، یعنی به ازای هر 
ایرانی ۵۰۰ دالر.سلطانی زاده تصریح کرد: 
اگــر مردم اطمینان حاصل کنند که روند 
کاهشی نرخ ارز ادامه دار خواهد بود، نسبت 
به فروش و تخلیه ارزهای خانگی در بازار 
اقدام می کنند.او در پاســخ به این ســوال 
کــه آیا عدم توافق در این دور از مذاکرات 
باعث رشد جهشی قیمت ارز خواهد شد، 
گفت: ایران نشان داده که آمادگی مقابله 
بــا تنش ارزی را دارد چراکه کشــورمان 
راه های درآمدهای ارزی خود را پیدا کرده 
است و شرکای قوی مانند چین و روسیه 
دارد و بــا توجه بــه افزایش قیمت نفت و 
ذخایر ارزی کشــور، عدم توافق نمی تواند 
منجر به افزایش جهشی قیمت دالر شود.

« از اثر جایگزینی شاخص دربورس بررسی» روزگار

تغییر شاخص اثر مثبتی دربازار سهام ندارد
مسئوالن وعده داده اند که با جایگزین کردن شاخص 
جدید به جای شاخص بورس که کلیت بازار را نشان 
می دهد، می توانند شــائبه شــاخص سازی را از بین 

ببرند، اما کارشناسان این موضوع را رد می کنند.
 رئیس سازمان بورس اعالم کرده که »احتماال شاخص 
جدیدی جایگزین شاخص کل بورس می شود تا قابل 
اتکا و نشان دهنده حال روز بورس باشد »این موضوع 
پس از آن مطرح شد که شاخص کل در اصالح اخیر در 
محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد باقی ماند، اما 
بسیاری از نمادها کف قبلی خود در محدوده شاخص 
یک میلیون و صد هزار واحد را رو به پایین شکستند 
و همین مساله موضوع شاخص سازی را تقویت کرد 
و بعد از آن مسئوالن سازمان بورس اعالم کردند که 
شاخص کل بورس تغییر می کند و مرکب از شاخص 
هم وزن و شاخص فرابورس و ... می شود، اما جزئیات 

دقیق آن هنوز منتشر نشده است.
کارشــناس بورس ضمن اشــاره به اینکه شــاخص 
جدیــد باید بازده نقدی داخل آن نباشــد، گفت: در 
مقطع کنونی وقتی شــاخص قیمتی محاســبه شود 
سود انباشته لحاظ می شود و از طرف دیگر شاخص 
کل بورس همه شــرکت ها را در نظر نمی گیرد، زیرا 

مشمول ۲۵۰ شرکت فرابورسی نمی شود.
کســی منکر شــاخص سازی نیســت، رفتار مدیران 
باالدســتی حکایت از این دارد که هم اکنون شاخص 
سازی رخ می دهد، زیرا وقتی مدیران ارشد می گویند 
مانــع از اصالح بازار شــوند برخی نمادهای بزرگ را 
مثبت باز می کنند یا مانع اصالح آن افت بیشتر می 
شــود از طرف دیگر وقتی ارزش شــاخص فوالد ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان اســت ۱۵۰ شــرکت با شاخص ۲ 
هزار میلیارد تومانی باید منفی شود تا بتوانند مثبت 

های فوالد را خنثی کنند
احمد جانجان با بیان اینکه کسی منکر شاخص سازی 

نیست، افزود: رفتار مدیران باالدستی حکایت از این 
دارد که هم اکنون شــاخص ســازی رخ می دهد، زیرا 
وقتی مدیران ارشــد می گوینــد مانع از اصالح بازار 
شوند برخی نمادهای بزرگ را مثبت باز می کنند یا 

مانع اصالح آن افت بیشتر می شود.
او بــا تاکیــد بر اینکه در شــاخص جدید فرمول ها را 
دستکاری می کنند تا نمایان گر وضعیت کامل بازار 
باشــد، تصریح کرد: برای نمونه وقتی ارزش شاخص 
فوالد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اســت ۱۵۰ شــرکت 
با شــاخص ۲ هزار میلیارد تومانی باید منفی شــود تا 
بتواننــد مثبــت های فوالد را خنثــی کنند. حاال در 
تغییرات جدید وزن بازار شرکت های بزرگ را کاهش 
می دهند. جانجان با تاکید بر اینکه ارائه شاخص های 
جایگزین هم نمی تواند روند بازار را تغییر دهد، تصریح 
کرد: در حال حاضر دولت حتی برای محصوالتی مانند 
رب هم قیمت گذاری می کند و این سیاست ها روی 
بورس تاثیر می گذارد و عمال شاخص های محاسبه 

تاثیری بر روند صعودی یا نزولی ندارد.
سود تقسیمی در شاخص اثر تعدیلی نداشته باشد

یک کارشــناس بازار ســرمایه ضمن اشاره به اینکه 
موضوع شــاخص و ... همیشــه جزو مطالبات فعاالن 
بازار بوده اســت، گفت: پیش از این بارها در جلســات 
خصوصی موضوع تغییر شاخص مطرح بوده زیرا این 
شاخص کنونی هم باال رفتن بازار را به درستی نشان 
نمی دهد هم روند نزولی بازار را به نسبت تاثیر منفی 
کــه در کلیــت بازار وجود دارد کمتر افت می کند به 
همین دلیل اصالح شاخص بازار اهمیت باالیی دارد، 
اما اینکه شــاخص های جایگزین چگونه باشــد هنوز 
جزئیاتی اعالم نشده است. تغییر شاخص در وضعیت 
بــازار تاثیــری نمی گذارد اما به عنــوان یک پارامتر 
دقیق روی تحلیل بازار موثرتر است زیرا باید نمایان 
گر وضعیت بازار باشــد اما در مقطع کنونی اینگونه 
نیست و نمی توان از نظر تکنیکال شرایط تحلیلی بازار 
را فراهــم کند برای نمونه معامالت خنثی نمادهایی 
مانند معامالت هلدینگ فارس یا فوالد در شــرایطی 
که همه شــرکت های کوچک منفی هســتند روی 

شاخص اثر خنثی را نمایش می دهند
رضا روحی با تاکید بر اینکه تغییر شاخص در وضعیت 

بــازار تاثیــری نمی گذارد اما به عنــوان یک پارامتر 
دقیــق روی تحلیل بازار موثرتر اســت، تصریح کرد: 
این شــاخص باید نمایان گر وضعیت بازار باشــد اما 
در مقطع کنونی اینگونه نیســت و نمی توان از نظر 

تکنیکال شرایط تحلیلی بازار را فراهم کند.
او افزود: تاثیر ســهام های بزرگ روی شــاخص کل 
هم اکنون خیلی بیشــتر از نمادهای کوچک اســت و 
این مساله به نسبت تعداد سهام شرکت تاثیرگذاری 
خود را نشــان می دهد برای نمونه معامالت خنثی 
نمادهایی مانند معامالت هلدینگ فارس یا فوالد در 
شرایطی که همه شرکت های کوچک منفی هستند 

روی شاخص اثر خنثی را نمایش می دهند.
تاثیر ســودهای تقســیمی بر روی شاخص هم باید 
در نظر گرفته شــود یعنی در مقطع کنونی سودهای 
تقسیمی نباید شاخص را تعدیل کنند و شرکت ها در 
زمانی که در مجمع هســتند و هنوز معامله ای انجام 
نداده اند و ســود تقســیم می کنند نباید ارزش سهام 
آن هــا کاهش یابد، به عبارت دیگر وقتی ســودی از 
بورس خارج می شود نباید همچنان اثر آن بر شاخص 
کل وجود داشته باشد. عشقی، رئیس سازمان بورس 
تاکید کرده برای نشــان دادن وضعیت کامل تری از 
بازار سرمایه باید شاخص های مختلفی مانند قیمت، 
هم وزن و صنایع عمده بازار را در کنار شــاخص کل 
آورد. از این رو می توان گفت بیشــتر این شــاخص 
جایگزیــن روند تثبیتی بازار را نشــان می دهد و در 
این حالت دیگر بازار روندی صعودی یا نزولی شدید 
نشــان نمی دهد و این مســاله می تواند همچنان یک 
چالــش بــزرگ برای بازار باشــد و بعد از آن بار دیگر 
شاهد اعتراض فعاالن بازار خواهیم بودف هرچند در 
مقطع کنونی بیشــتر روی عبــور از وضعیت کنونی 
تاکید دارند اما حل کامل مشــکل بازار چندان مورد 

توجه مسئوالن نیست.

خبر ویژه

ســخنگوی اقتصادی دولت گفت: اثر ایــن کاهش تورم این 
است که در ماه های آینده جامعه به لحاظ بی ثباتی قیمت ها 
و افزایش قیمت ها و گرانی ها قطعا با شــرایط بهتری نسبت 
به ماه های گذشته مواجه خواهد شــد. وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با بیان اینکه الزام ثبت سفارش برای ساماندهی واردات 
و جلوگیری از رسوب کاالها، اصالح اساسی در حوزه تجارت 
اســت درباره کاهش میزان تورم و وضعیــت قیمت ها گفت: 
شرایط جامعه به لحاظ بی ثباتی قیمت ها و گرانی ها در ماه های 

آینده قطعا بهتر می شود.

»سید احسان خاندوزی« درباره وضعیت رسوب کاالها در بنادر 
و گمرکات کشــور گفت: بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن 
کاالهای رسوب کرده از سال های گذشته در کشور وجود داشت 
که با تالش شبانه روزی دولت سیزدهم بیش از یک میلیون تن 
آن حل و فصل شده است.سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید 
براینکه ین رقم هم قابل قبول نیست، ادامه داد: همه کاالهای 

رسوب شده باید تعیین تکلیف شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از گفت وگو درباره 
اظهارات خود مبنی بر کاهش تورم تیرماه نسبت به خرداد و 

در پاسخ به اینکه این کاهش تورم چه میزان بوده است، گفت: 
تورم ماهانه تیر ۴.۶ درصد بود در حالی که در خردادماه ۱۲.۲ 
درصد بود و انتظار ما در ســتاد اقتصادی دولت این است که 
این روند در مرداد پایین تر از تیرماه محقق شود تا بتوانیم به 
شکل پله ای و مستمر، نزول ماهانه نرخ تورم را در کشور  داشته 
باشیم.وی افزود: اثر این کاهش تورم این است که در ماه های 
آینده جامعه به لحاظ بی ثباتــی قیمت ها و افزایش قیمت ها 
و گرانی ها قطعا با شرایط بهتری نســبت به ماه های گذشته 

مواجه خواهد شد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

کاهش ماهانه نرخ تورم، پله ای و مستمر خواهد شد
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نفت و انرژی 4

امسال مصرف برق به بیش از ۶۸ هزار مگاوات رسید

رکورد شکنی که به نفع هیچ کس نیست

کوتاه از انرژی

بین الملل

بحران گازی باعث رشد 
سریع تر مصرف نفت شد

گرمای عرق ریزان تابســتان و افزایش 
قیمت گاز، اســتفاده از نفت در تولید 
نیرو را افزایش داده اســت و تقاضا را 
باال برده اما ضعف اقتصادهای گرفتار، 
نگرانی هــای رکــودی را پنهان کرده 
 )IEA( است.آژانس بین المللی انرژی
در گزارش ماهانه بازار نفت خود اعالم 
کــرد که قیمــت گاز طبیعی و برق به 
رکــورد باالی جدیــدی افزایش پیدا 
کــرده و بــه ســوئیچ از گاز به نفت در 
بعضی از کشورها منتهی شده است.در 
جدیدترین گزارش ماهانه آژانس بین 
المللی انرژی پیش بینی شــد تقاضای 
جهانــی بــرای نفت در ســال ۲۰۲۲ 
بــه میزان ۲.۱ میلیون بشــکه در روز 
معــادل دو درصد افزایش پیدا خواهد 
کرد که ۳۸۰ هزار بشکه در روز باالتر 
از برآورد قبلی این آژانس است. در این 
گزارش آمده است: این افزایش عمدتا 
در خاورمیانه و اروپا متمرکز شده است 
و ضعف نســبی در حوزه های دیگر را 
پنهــان می کند.قیمــت گاز طبیعی 
امســال در پی محدود شــدن عرضه 
گاز روسیه به اروپا، افزایش پیدا کرده 
است. این اقدام که به عنوان رفتار تالفی 
جویانه مسکو در واکنش به تحریمهای 
غربی دیده می شــود، باعث شده است 
بسیاری از مصرف کنندگان صنعتی از 
جمله پاالیشگاه ها و نیروگاه ها، از نفت، 
بــه جای گاز اســتفاده کنند. گرمای 
سوزان هم باعث شده است تقاضا برای 
سرمایش به خصوص در خاورمیانه که 
نفت زیادی برای تولید برق در ماه های 
تابســتان ســوزانده می شود، افزایش 
پیدا کند.همچنین آژانس بین المللی 
انرژی اشــاره کرد اســتفاده کمتر از 
سوخت ها برای حمل و نقل جاده ای در 
کشورهای توسعه یافته و کندی رشد 
تا پایان ســال، با احساسات اقتصادی 
منفی تری که رشــد منفــی در نیمه 
دوم ســال ۲۰۲۲ را نشــان می دهند، 
همخوانی دارد.با وجود رشــد مصرف 
نفــت، آژانس بین المللی انرژی تردید 
دارد که بازارهای نفت با کمبود عرضه 
روبرو شوند و انتظار دارد ذخایر با نرخ 
۹۰۰ هزار بشــکه در روز تا پایان سال 
افزایــش پیدا کنند.بق گزارش آژانس 
بین المللــی انرژی، عرضه جهانی نفت 
در ژوییــه، تحت تاثیر عرضه باالتر از 
حد انتظار روســیه، به ســطح پیش از 
پاندمی کووید صعــود کرد. صادرات 
نفت روسیه ماه میالدی گذشته ۱۱۵ 
هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۷.۴ 

میلیون بشکه در روز رسید .

پیش بینی اوپک از رشد 
 کمتر تقاضای جهانی 

برای نفت
اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود، 
با اشاره به تأثیر اقتصادی حمله روسیه 
به اوکراین، نرخ باالی تورم و تالشــها 
برای مهار پاندمی ویروس کرونا، برای 
ســومین بار از آوریل بــرآورد خود از 
میزان رشد تقاضای جهانی برای نفت 
را پایین بــرد. دیدگاه اوپک برخالف 
دورنمــای مثبتی اســت کــه آژانس 
بین المللــی انــرژی در جدیدتریــن 
گزارش ماهانه خود از رشــد تقاضای 
جهانــی بــرای نفت در ســال ۲۰۲۲ 
ترســیم کرد.اوپک در گزارش ماهانه 
خــود پیش بینی کرد تقاضای جهانی 
برای نفت در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۱ 
میلیون بشکه در روز معادل ۳.۲ درصد 
رشــد می کند که ۲۶۰ هزار بشکه در 
روز کمتر از پیش بینی قبلی این گروه 
اســت. در مقابل، آژانــس بین المللی 
انرژی پیش بینی خود از رشد تقاضای 
جهانی برای نفت را به میزان ۳۸۰ هزار 
بشکه در روز افزایش داد و ۲.۱ میلیون 
بشــکه در روز برآورد کرد.مصرف نفت 
از بدتریــن مقطــع پاندمــی ویروس 
کرونــا، بهبود پیدا کرده و امســال با 
وجود اینکــه قیمتها به رکورد باالیی 
صعود کرده است، از سطح مصرف سال 
۲۰۱۹ فراتــر خواهد رفت. با این حال 
قیمتهــای بــاال و موجهای پی در پی 
شــیوع ویروس کرونا در چین، باعث 
شــده است اوپک در پیش بینی های 
خــود از میزان رشــد تقاضای جهانی 
برای نفت در ســال میــالدی جاری 

تجدید نظر کند.

وزیر نیرو:

 آب سد نسا قبل از تابستان سال 
آینده به بم می رسد

وزیر نیرو گفت: پروژه خط انتقال آب از ســد 
نسا به شهرهای بم و بروات ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و تالش داریم تا قبل از تابستان 
سال آینده آب سد نسا به این شهرستان برسد.
علی محرابیان در حاشیه بازدید از پروژه خط 
انتقال آب از ســد نســا به شهرهای بم و بروات 
افزود: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه خط 
انتقال سدنسا حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است 

که در مصوبات سفر هم دیده شده است.
وی اظهار داشــت: سال های گذشته در پایان 
دولت دهم در شهرســتان های شرقی استان 
کرمان شــاهد افتتاح سد نســا بودیم  که این 
سد از سدهای بسیار خوب منطقه جنوب شرق 

کشور محسوب می شود.
وزیــر نیرو ادامه  داد: برای تکمیل این پروژه از 
هر طریقی که نیاز باشــد اعتبار تامین خواهد 
شــد تا شــاهد تکمیل هر چه زودتر این طرح 
باشیم.وی خاطرنشان  کرد: سامانه انتقال آب 
از این سد به شهرهای بم و بروات طی سالهای 
گذشــته پیشــرفت خوبی داشته و تالش می 
کنیم هر چه ســریعتر عملیات باقی مانده در 
ایســتگاه پمپاژ و تصفیــه خانه را انجام دهیم 
تا آب باکیفیت برای شهرســتان تامین شود.
محرابیان عنوان کرد: از همین مســیر انتقال 
آب برای شهرستان های دیگر مانند نرماشیر، 
فهرج و ریگان نیز  پیش بینی شده که خطوط 
انتقالی آن را اجرا خواهیم کرد.وی توضیح  داد: 
مصوب شــده برای سه شهرستان دیگر نیز هر 
چه سریعتر عملیات اجرای خطوط انتقال آب 
آن آغاز شود.به گفته وی در ماه های آینده نیز 
پیمان خط انتقال به شهرهای نرماشیر، فهرج 

و ریگان آغاز می شود.

معاون تسهیالت و تجاری سازی صندوق 
نوآوری و شکوفایی  خبر داد؛ 

اختصاص تسهیالت ۷ هزار 
میلیاردی به دانش بنیان های 

صنعت برق
معــاون تســهیالت و تجاری ســازی صندوق 
نوآوری و شکوفایی از اختصاص ۷ هزار میلیارد 
ریال منابع برای اعطای تســهیالت به شرکت-
 هــای دانش بنیان صنعت برق خبر داد و گفت: 
شرکت های متقاضی می توانند درخواست خود 
را از طریق ســامانه غزال صندوق نوآوری یا از 
طریــق صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق 
و انــرژی ارائه دهند.دکتر روح اهلل ذوالفقاری با 
اعالم این خبر، افزود: در راســتای تحقق شعار 
»تولید؛ دانش بنیان و اشــتغال آفرین« در سال 
۱۴۰۱، برنامــه ویژه ای با حمایت وزارت نیرو و 
شــرکت توانیر برای کمک به تولید محصوالت 
)کاال و خدمت( دانش بنیان شرکت های صنعت 
برق و شرکت های فعال در حوزه اصالح الگوی 
مصرف تدارک دیده شده است.وی افزود: بر این 
اساس، مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال منابع توسط 
وزارت نیرو و شــرکت توانیر به منظور اعطای 
تســهیالت به شرکت های دانش بنیان صنعت 
برق در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار 
گرفته است و این صندوق برنامه های حمایتی 
را در پنج سرفصل »تکمیل و ارتقاء محصوالت 
دانش بنیان«، »توســعه زیرساخت های تولید 
محصوالت دانش بنیان«، »تامین ســرمایه در 
گردش مورد نیاز تولید محصوالت دانش بنیان«، 
»تحریک تقاضا و توســعه بازار محصوالت« و 
»توسعه فعالیت های شتابدهی و مراکز نوآوری« 
در نظر گرفته است.ذوالفقاری با اشاره به اینکه با 
حمایت از شرکت های دانش بنیان، زمینه ورود 
فناوری های نوین به صنعت برق کشور تسهیل 
خواهد شد، گفت: می توان انتظار داشت عالوه 
بر برآورده شــدن نیازهای عملیاتی این صنعت 
با محصوالت دانش بنیان داخلی و پیشگیری از 
خــروج ارز، در صادرات محصوالت دانش بنیان 
مرتبط با این حوزه نیز شاهد توسعه چشمگیری 
باشــیم. همچنین استفاده از فناوری های نوین 
در بخش هــای مختلــف صنعت بــرق، اعم از 
بخــش تولید، شــبکه توزیع، سیســتم های 
نظارتی، هوشمندســازی و... می تواند موجب 
ارتقاء راندمان و بهره وری شده و مشکالت این 
صنعــت را به حداقل برســاند. به نقل از روابط 
عمومــی صندوق نوآوری و شــکوفایی، معاون 
تســهیالت و تجاری ســازی صندوق نوآوری و 
شکوفایی همچنین ضمن تقدیر از اقدام وزارت 
نیرو و شــرکت توانیــر در تخصیص این منابع 
بــه حمایت از شــرکت های دانش بنیان، ابراز 
امیدواری کرد که ســایر نهادها و دستگاه های 
اجرایی نیز برنامه های مشابهی را در حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان و فناور طراحی و اجرا 
کرده و موجبات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
و توســعه اقتصاد دانش بنیان را تسهیل کنند. 
ذوالفقــاری خاطرنشــان کرد: شــرکت های 
متقاضــی می توانند پــس از مطالعه راهنمای 
دریافت این تسهیالت در سایت صندوق نوآوری 
و شکوفایی و تعیین نوع خدمت متناسب با نیاز 
خود، درخواســت خود را با مراجعه به ســامانه 
غــزال صندوق نوآوری و یا با مراجعه به صندوق 
پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی ثبت کنند.

امســال مصــرف برق به بیــش از ۶۸ هزار مگاوات 
رسید و این یک رکورد شکنی محسوب می شود؛ 
رکــورد شــکنی که می توانــد در صورت ادامه دار 
بودن وضعیت اقتصاد کشــور را تحت الشــعاع قرار 
دهد.در حالی اوخر مرداد ماه را ســپری می کنیم 
که براساس آنچه که تاکنون رخ داده است می توان 
گفت وزارت نیرو توانســته شرایط تولید برق را در 
کشــور مدیریــت کند به طوری کــه اگر بخواهیم 
امســال را با ســال گذشته مقایسه کنیم به جرأت 
می توان گفت یکی از ســال ها موفق در تولید برق 
در کشــور بود و کمترین میزان خاموشــی ها را در 
کشــور شاهد بودیم.اما مســئله اینجا است که در 
مدیریت برق تولید یک طرف ماجرا است و مصرف 
نیز باید مدیریت شــود. یکی از اقداماتی که وزارت 
نیرو در پیش گرفته اســت پاداش به مشــترکان 
خوش حســاب است. پاداش خوش حسابی، فقط 
ویژه پرداخت کنندگان به موقع اقســاط بانکی یا 
مودیان مالیاتی نیســت، بلکه برای مشترکان کم 
مصــرف برق نیز مصداق پیــدا می کند و مردم در 
شــرایط دشوار اقتصادی، می توانند با بهینه سازی 
مصــرف انرژی، هم در هزینه هــای جاری ماهانه 
صرفه جویی کنند و هم پاداش بگیرند.بر اســاس 
آئین نامه هیئت وزیران، آن دسته از مشترکان برق 
که مصرف خود را در چارچوب الگو کاهش دهند، 
مشمول پاداش می شوند و طبق گفته وزیر نیرو، بر 
اساس قبوض صادرشده، از ابتدای خردادماه تا نیمه 
تیرماه، حدود ۳۸ درصد مشــترکان برق، پاداش 
صرفه جویی دریافت کرده اند.بر اساس رویکرد روان 
شناســانه »تقویت مثبت«، یک شیوه انگیزش در 
جهت افزایش دفعات تکرار یک رفتار است و پاداش 
کم مصرفان برق در همین زمینه ارزیابی می شود 
که در صورت اطالع رسانی و فرهنگسازی صحیح، 
قــدرت تغییــر الگوها و عادات غلــط را در جامعه 
دارد.در این میان با وجود آمار و ارقام اعالم شــده، 
درخصــوص پاداش کــم مصرف ها، هنوز جزئیات 
موضــوع، میــزان پاداش حاصــل از آن و نیز برق 

رایگان، برای برخی از مردم عادی روشن نیست.

چقدر مصرف، چقدر پاداش؟
برای روشــن تر شدن پاداش مشترکان کم مصرف، 
تعریف این دســته از مشــترکان با توجه به میزان 
مصرف برق، ضروری است. این موضوع را با توجه به 
سیاستهای تشویقی وزارت نیرو و نیز اظهارات علی 
اکبر محرابیان، می توان در گزاره های زیر برشمرد:

هر مشــترک بخش خانگی در تابستان، در مناطق 
عادی، ماهانه ۳۰۰ کیلووات ساعت سهمیه مصرف 
دارد. این سهمیه یا الگوی مصرف ماهانه در مناطق 
گرمســیری یک )فوقالعاده گرم( ۳۰۰۰ کیلووات، 
گرمســیری دو )بســیار گــرم( ۲۰۰۰ کیلووات، 
گرمســیری سه )گرمای متوسط(، ۱۰۰۰ کیلووات 
و گرمســیری چهار )تا حدی گرم(، ۴۰۰ کیلووات 
اســت.    مشــترکانی که الگوی مصــرف را رعایت 
کنند، بابت هر کیلووات به طور متوسط، ۱۰۰ تومان 
پرداخــت می کنند. این در حالی اســت که قیمت 
تمام شده برق در نیروگاه های حرارتی، ۶۵۰ تومان 
اســت.    از ابتدای خرداد تا پایان شــهریورماه، هر 
مشترک که با رعایت الگوی مصرف، مصرف برق را 
نســبت به سال گذشته کاهش دهد، ۵۰۰ تومان یا 
پنــج برابــر تعرفه برق پاداش می گیرد.    قبض برق 
مشــترکانی که حدنصــاب الگوی مصرف را رعایت 

می کننــد، در صورت ۵۰ کیلووات صرفه جویی )از 
۳۰۰ بــه ۲۵۰ در مناطــق عــادی( ۲۵ هزار تومان 
اســت کــه با این صرفه جویــی، هزینه برق رایگان 
می شــود.    اگر یک مشــترک )در مناطق عادی( به 
جــای ۲۵۰ کیلــووات ۲۰۰ کیلووات مصرف کند، 
۳۰ هــزار تومان، پاداش دریافت می کند. همچنین 
اگر مشــترکی در مناطق گرمسیری یک که امکان 
صرفه جویی بیشتر وجود دارد، سال گذشته ۳۰۰۰ 
کیلووات ســاعت مصرف برق داشــته و امسال آن 
را بــه ۲۰۰۰ کیلووات ســاعت کاهش دهد، حدود 
۵۰۰ هزار تومــان پاداش مدیریت مصرف دریافت 
می کند.بر این اســاس وزارت نیرو، متوسط مصرف 
در یک واحد مســکونی را با در نظر گرفتن ۱۰ نوع 
لــوازم خانگی برقی پرکاربرد، شــامل المپ ها )کم 
مصرف ۱۲ وات و LED(، یخچال و فریزر، تلویزیون 
رنگی، ماشــین لباسشویی، جاروبرقی، اتو، سشوار، 
رایانه، ماکروفر، کولر )آبی و گازی( و سایر تجهیزات 
مشــخص کرده اســت.طبق اظهارات محمدحسن 
زربخــش، رئیس انجمن علمــی مدیریت مصرف 
انــرژی ایــران، ۷۰ درصد بــرق مصرفی در منازل، 
مربوط به لوازم خانگی آشپزخانه و ۳۰ درصد، مربوط 
به روشنایی و دیگر لوازم خانگی است. از مجموع برق 

مصرفی لوازم خانگی آشپزخانه، حدود ۳۰ درصد به 
یخچال و فریزر )که وســیله برقی ۲۴ ساعته است( 
و ۲۶ درصــد بــه کولر آبــی و گازی اختصاص دارد.
عالوه بر نوع وســایل برقی و متوســط مصرف آنها، 
مــواردی همچون تأثیر کیفیت لوازم خانگی برقی 
از نظر میزان مصرف انرژی، زمان صحیح اســتفاده 
در شــبانه روز، عمر و کیفیت سیم کشی ساختمان 
و لوازم خانگی و نیز آموزش نحوه اســتفاده بهینه و 
صحیح از تجهیزات برقی، می تواند کاهش مصرف و 
در نتیجه، پاداش کم مصرفی را به دنبال داشته باشد. 

چه زمانی مصرف نکنیم؟
یکــی از شــاخص های مهم برای محاســبه میزان 
مصرف، مبلغ قبوض و اینکه مشــترکان، مشــمول 
پاداش می شوند یا خیر، مصرف وسایل برقی خانگی 
در ساعات اوج بار تا کمبار است که با دقت در نحوه 
محاســبه تعرفه برق در قبوض، می توان به صحت 

این موضوع پی برد.
در شــش ماهه اول ســال، خصوصاً تابستان، ساعات 
۱۲ تا ۱۸ اوج مصرف و ۲۳ تا ۷ صبح، ساعات کمبار 
یــا مصرف پایین اســت. همچنین ســاعات اوج بار 
شــبانه، ۲۰:۳۰ تا ۲۳ اســت. بنابراین تعرفه برق در 
ســاعات اوج مصرف افزایش می یابد و مشترکانی که 
در این ساعات، مصرف بیشتری دارند، نه تنها شامل 
پاداش نمی شــوند، بلکه قبوضی با مبالغ سنگین در 
انتظار آنهاست؛ خصوصاً کسانی که در این ساعات از 
وسایلی مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، 
اتو، سشــوار، جاروبرقی، ســماور برقی، پلوپز و نظایر 
آن، اســتفاده می کنند.بــه طور کلی مصرف نکردن 
بــرق در ســاعات اوج و نیز کاهــش حدود ۲۵ تا ۳۰ 
درصدی میزان اســتفاده از وســایل برقی پرمصرف 
منــزل، می تواند به قبــوض رایگان یا حتی پاداش و 
بســتانکار شدن مشترکان از وزارت نیرو منجر شود؛ 
یعنی با مصرف بهینه در ســاعات مناســب و صرفه 
جویــی منطقی، مردم نــه تنها بدهکار نخواهند بود 
بلکه طلبکار هم خواهند شــد! میزان بستانکاری، در 
قبوض برق و سامانه »برق من«، قابل مشاهده است.

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: وقتی با شرکت های بزرگ نفتی 
جهان قرارداد منعقد می کنیم مکمل هم هستیم  ما منابع سوخت 
فسیلی داریم و آنها فناوری و بازار مصرف دارند، اما وقتی کنار روسیه 
قرار می گیریم رقیب هم هستیم، هیچکدام مصرف کننده نیستیم.

هاشم اورعی ، درباره تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دالری سرمایه گذاری 
روسیه در ایران اظهار داشت: برای نحوه ارتباط روسیه با ایران باید 
به تاریخ مراجعه کنیم، روسیه کارنامه خوبی در مقابل ایران نداشته 
و مهم تر اینکه مشکل اصلی این است که روسیه در بازار بین الملل 
رقیب ایران اســت و کســی قاعدتا به رقیب خود اعتماد نمی کند. 
اســتاد دانشــگاه صنعتی شریف گفت افزود: مسئله مهم این است 

که وقتی با شرکت های بزرگ نفتی جهان قرارداد منعقد می کنیم 
مکمل هم هستیم  ما منابع سوخت فسیلی داریم و آنها فناوری و بازار 
مصرف دارند، اما وقتی کنار روسیه قرار می گیریم رقیب هم هستیم، 
هیچکدام مصرف کننده نیستیم و این شک و شبهه را زیاد می کند. 
این اســتاد دانشــگاه صنعتی شریف در ادامه به اقدامات روسیه در 
حوزه انرژی ایران پرداخت و گفت: اگر مقایســه ای از رفتار روســیه 
در مقابل ایران داشــته باشــیم متوجه تناقض در عملکرد روس ها 
می شویم، مثال برای احداث نیروگاه برق هسته ای قراردادی با این 
کشــور منعقد شــد، ســوخت و یا در واقع پسماند استفاده شده را 
که حرارت باالیی دارد ابتدا وارد استخری می کنند تا خنک شود، 

ســپس ســال ها در  اتاقک فلزی قطور نگهداری می کنند، صفر تا 
صد پروژه نیروگاه بوشــهر دســت روس ها بوده اما وقتی این استخر 
پر و بنا شــد از روســیه اتاقک خریداری شــود، روس ها این اتاقک 
را به ایران نفروختند و کلی مشــکالت برای ایران ایجاد کرد بنابر 
ایــن هــم به لحاظ ســابقه تاریخی و هم بــه لحاظ اینکه در صحنه 
بین الملل انرژی رقیب روســیه هستیم قرارداد ۴۰ میلیارد دالری 
به هیچ وجه قرارداد برد-برد نیست.اســتاد دانشگاه صنعتی شریف 
گفت بیان داشــت: وقتی تفکر همکاری حاکم باشــد و در شــرایط 
پایاپای مذاکره می کنیم به نفع همه خواهد بود و بخشــی از غنائم 

توافقات تقسیم می شود .

استاد دانشگاه صنعتی شریف  پاسخ داد؛

کردیم؟ در تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دالری با روس ها چقدر برد 

خبر  ویژه

بر اساس  جدیدترین  گزارش ها ؛ 

 قیمت نفت سنگین ایران 
کاهش یافت

جدیدتریــن گزارش ماهانه اوپک نشــان 
داد قیمت نفت ســنگین ایران ماه میالدی 
گذشــته به همراه گریدهــای نفتی دیگر 
کاهش پیدا کرده اســت. قیمت هر بشــکه 
نفت سنگین ایران در ژوییه به ۱۰۷ دالر و 
۶۳ سنت رسید که هشت دالر و ۲۲ سنت 
معادل ۷.۱ درصد در مقایسه با قیمت ۱۱۵ 
دالر و ۸۵ ســنت در ژوئن، کاهش داشــت. 
میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای 
سال میالدی جاری تاکنون، به ۱۰۵ دالر و 
۴۹ ســنت رسید که باالتر از ۶۵ دالر و یک 
سنت در مدت مشابه سال میالدی گذشته 
اســت.ارزش ســبد نفتی اوپک در ژوییه به 
میزان ۹ دالر و ۱۷ سنت در هر بشکه معادل 
۷.۸ درصد نسبت به ژوئن کاهش پیدا کرد و 
به ۱۰۸ دالر و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید. 
میانگین ارزش ســبد نفتی اوپک از ابتدای 
ســال میالدی جاری تاکنون، ۱۰۵ دالر و 
۸۲ ســنت در هر بشــکه بوده که ۴۰ دالر و 
۵۴ ســنت معادل ۶۲.۱ درصد افزایش در 
مقایســه با میانگیــن قیمت ۶۵ دالر و ۲۷ 

ســنت مدت مشابه سال ۲۰۲۱، نشان می 
دهد.قیمت معامالت آتی نفت در ژوییه افت 
پیدا کرد و در بحبوحه افت قیمت کاالهای 
مهم و ادامه نوسان شدید، بزرگترین کاهش 
ماهانه از مارس ســال ۲۰۲۰ را ثبت کرد. 
قیمــت معامالت آتی تحــت تاثیر ابهامات 
روزافزون نســبت به رشد اقتصاد جهانی و 
تقاضا برای انرژی به همراه نگرانیها نســبت 
به کندی فعالیت اقتصادی به دلیل افزایش 
نرخ هــای بهره از ســوی بانک های مرکزی 
بزرگ جهان، در نیمه نخست ژوییه، حرکت 
کاهشــی داشت و روند کاهشی که از اواخر 
ژوئن داشــت را دنبال کرد. عملکرد ضعیف 
بازارهای ســهام در ژوئن و نیمه اول ژوییه، 
افزایــش تورم جهانــی و افزایش نرخ دالر 
آمریکا در اواسط ژوییه، همگی تاثیر منفی 
بر قیمت های نفت داشتند.طبق آمار منابع 
ثانویه، تولید نفت اوپک که متشــکل از ۱۳ 
عضو اســت، در ژوییه بــه ۲۸.۹۰ میلیون 
بشــکه در روز رسید که ۲۱۶ هزار بشکه بر 

مبنای ماه به ماه افزایش داشت. 

کتشاف شرکت ملی نفت ایران: مدیر ا

کتشافی چنگوله   حفاری چاه ا
آغاز می شود به زودی 

مدیر اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران با بیان 
اینکــه حفاری چاه اکتشــافی میــدان نفتی 
چنگولــه بــه زودی آغاز می شــود، گفت: در 
ایــن پروژه در حال حاضر ۱۱ درصد نســبت 
به برنامه جلوتر هســتیم و این موید این نکته 
اســت که زودتر از موعــد بتوانیم این پروژه را 
به اتمام برســانیم.مهدی فکــور اظهار کرد: با 
توجه به حساسیت های منطقه مرزی چنگوله 
و تاکید مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در 
خصوص اجرای این پروژه، پیگیری های دکتر 
خجسته مهر و مساعدت های مدیریت تلفیقی 
شــرکت نفت باعث شــد در کوتاه ترین زمان 
ممکن مناقصه و روند اجرایی کار آغاز شــود.

وی با بیان اینکه میدان چنگوله در استان ایالم 
در منطقه مرزی با کشور عراق قرار دارد و یک 
منطقه جنگی بوده است که شهدای بی شماری 
در دوران دفاع مقدس در این منطقه جان خود 
را فــدا کرده انــد، افزود: مهمات زیادی از زمان 
جنگ در این منطقه به جا مانده و الزمه شروع 
کار پاکســازی بود که به همت فعاالن در این 
بخش به اتمام رســید.فکور تصریح کرد: ســه 

مرحلــه کار در این منطقه انجام شــد؛ مرحله 
اول، ســاخت جاده دسترســی به چاه، مرحله 
دوم، ســاخت محوطه چاه و ســلر آن و مرحله 
ســوم، اســتقرار کمپ حفاری و پشتیبانی آن 
بود و در همه این مراحل حجمی بالغ بر ۱۰۵ 
هــزار مترمربع خاکبرداری و خاکریزی انجام 
شد که خوشــبختانه کارهای مقدماتی آن به 
اتمام رســیده اســت و در مرحله آمادگی برای 
حفر چاه هســتیم.مدیر اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران با بیان اینکه ارزش کل پروژه حفاری 
چاه اکتشــافی میــدان چنگوله ۲۳.۳ میلیارد 
تومان اســت، ادامه داد: تاریخ پایان این پروژه 
انتهای آبان امسال است که نکته حائز اهمیت 
درصد پیشرفت پروژه است که جلوتر از برنامه 
محقق شده است.فکور افزود: طبق برنامه باید 
اکنون در نقطه ۲۹ درصد پیشــرفت باشیم اما 
به لطف خدا و همکاری کارکنان ســختکوش 
در شرکت ملی نفت ایران اکنون پروژه به ۴۰ 
درصد پیشــرفت رسیده است که این مهم در 
مقطع زمانی تابستان با گرمای طاقت فرسای 

آن منطقه قابل توجه است.
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55بانک و بیمه مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

ح اعطای وام با کارمزد صفر  طر
درصد در بانک قرض الحسنه 

مهر ایران اجرا می شود
مدیرعامـــــــل بانــک 
قرض الحسنه مهر ایران از 
اجرای طرح اعطای وام با 
کارمــزد صفر درصد خبر 
داد و گفــت: در نظر داریم 
در ۶ ماهه دوم ســال برای توســعه بانکداری 
اســالمی طرح اعطای وام تا سقف ۱۰ میلیون 

تومان با کارمزد صفر درصد را اجرایی کنیم.
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک 
به همراه »ســید حسین دامادی« مدیر شعب 
استان قم از خط تولید گروه صنعتی لینا بازدید 
کرد. وی در نشســت با مدیرعامل این شــرکت 
گفت: حمایت از شــرکت های دانش بنیان یکی 
از اولویت های مهم بانک بوده و به همین علت 
بــا امضای تفاهم نامه با پارک فناوری پردیس، 
به این نوع شرکت ها تا ۵۰۰ میلیون تومان وام 

قرض الحسنه پرداخت می کنیم.
شمســی نژاد بــر تــداوم و توســعه حمایت از 
شرکت های فناور و نوپای مستقر در پارک های 
علم و فناوری تأکید کرد و گفت: این حرکت عالوه 
بر اینکه می تواند به توســعه اقتصاد دانش بنیان 
و ملی کمک کند، سبب حفظ ظرفیت نخبگان 

و سرآمدان فناوری در داخل کشور می شود.

روزانه ۱۰هزار مشتری به بانک قرض الحسنه 
مهر ایران افزوده می شود

وی با بیان اینکه در نظر داریم هر ایرانی یک کارت 
قرض الحسنه برای رفع مایحتاج زندگی در جیب 
خود داشــته باشــد، گفت: در حال حاضر روزانه 
۱۰هزار مشــتری به مجموعه بانک قرض الحسنه 
مهــر ایــران اضافــه می شــود. مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران از اجرای طرح اعطای وام 
با کارمزد صفر درصد خبر داد و گفت: در نظر داریم 
در ۶ ماهه دوم سال برای توسعه بانکداری اسالمی 
طرح اعطای وام تا سقف ۱۰ میلیون تومان با کارمزد 
صفر درصد را اجرایی کنیم. شمسی نژاد بر آمادگی 
کامل بانک قرض الحسنه مهر ایران برای حمایت 
از قشر کارگری شاغل در گروه های صنعتی تأکید 
کرد و گفت: اگر شــرکت های تولیدی شرایطی را 
فراهم کنند تا کارگران حســاب پرداخت حقوق 
خود را در شعب این بانک افتتاح کنند، امکان ارائه 

وام قرض الحسنه با شرایط متنوع ایجاد می شود.

اخبار

خدمات بهینه توسعه تعاون 
بانکداری الکترونیک است

 محورهــای همــکاری 
بانــک توســعه تعاون و 
معاونــت رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با حضور شیخ 
حسینی و ابوحمزه مورد بررسی قرار گرفت.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه 
تعاون در دیدار با معاون رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این 
بانک به رغم محدودیت ها موضوع بانکداری 
الکترونیک و بانکداری دیجیتال را در اولویت 
قرار داده اســت و تقویت زیرساخت ها برای 
ارائه و تداوم خدمات بهینه به مشــتریان به 

عنوان یکی از اصول مطرح است.
سرپرســت بانک توســعه تعــاون به همراه 
ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی به بازدید از امکانات و 

تجهیزات فناوری بانک نیز پرداختند.
داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: بانک از 
قابلیت ها و اســتعدادهای مناسبی در حوزه 
بانکداری الکترونیک برخوردار است و تجربه 
عاملیت طرحهای ملی نیز بر توانمندی بانک 

در حوزه های عملیاتی افزوده است.
ایرج شــیخ زاده معــاون مدیرعامل در امور 
برنامه ریزی و فناوری اطالعات گفت: پروژه 
و همکاری مشــترک میــان بانک و معاونت 
رفــاه اجتماعی وزارتخانه در حال هماهنگی 
اســت و به صورت پایلوت نیز برخی مناطق 
جغرافیایی در کشور در نظر گرفته شده است 
و توســعه همکاری ها و هــم افزایی مد نظر 

طرفین بوده است.
علــی یکتا مدیــر امور فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات بانک توســعه تعاون اظهار داشت: 
بانــک به لحاظ تهیه تجهیزات زیرســاختی 
پیش بینی های الزم را داشــته اســت و به 
لحاظ گســترش مراکز داده و ارتقای امنیت 
فنــاوری اطالعات تدابیر و اقدامات متعددی 

منظور نموده است.

کرد: وزارت اقتصاد اعالم 

بانک سپه، در صدر جدول پرداخت تسهیالت بدون ضامن در بین بانک های کشور
بانــک ســپه بــا کســب ســهم از کل ۳۳.۷ درصــد ازپرداخت 
 تســهیالت بدون ضامن در کشــور، رتبه نخســت نظام بانکی را 

کسب کرد.
دکتر »ســید احســان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی از 
اواخر دی ماه بانک های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیالت 
کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفاً اعتبارسنجی را مالک پرداخت 
قرار دهند و از روش ســنتی درخواســت ضامن دست بکشند.در 
واقع نظام پرداخت تســهیالت براســاس ضامن، سال هاســت در 
بســیاری کشــورها منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای وام خرد 
قرار می گیرد اعتبار فرد در شــبکه بانکی اســت. این اعتبارسنجی 
براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیالت، میزان 
مانده تســهیالت، میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دســت 

محاسبه می شود.
باوجود اینکه بانک مرکزی بخشــنامه مرتبط را در ۱۲ تیر ماه به 
شــبکه بانکی ابالغ کرد، اما بانک های دولتی از ابتدای بهمن ماه 
سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیالت بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی 
را در دســتور کار قرار دادند. در همین راســتا از ابتدای بهمن ماه 

ســال گذشــته تا پایان تیر ماه امســال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و 
۶۳۲ میلیــون تومــان تســهیالت در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره 

تسهیالت توسط بانک های دولتی پرداخت شده است.
طبق این جدول، بیشــترین تســهیالت بدون ضامن توسط بانک 
ســپه بــا ۵ هــزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بــرای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ 
فقره تســهیالت پرداخت شــده است. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل 

تســهیالت پرداختی بدون ضامن توســط بانک ســپه انجام شده 
اســت. بعد از آن بانک تجارت با ۱۶.۶ درصد، بانک قرض الحســنه 
مهــر ایــران با ۱۴.۳ درصد، بانک ملی بــا ۱۳.۷ درصد رتبه های 
 بعــدی را از نظــر بیشــترین میــزان پرداخــت وام بدون ضامن 

دارا هستند.
علت سهم پایین تسهیالت خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن 
در بانک  صنعت معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن 
این بانک ها و ســهم اندک وام های خرد از کل تســهیالت اعطایی 

است. 
باتوجه به ساختار تامین مالی و شکل گیری ساختار تسهیالت دهی 
با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیالت براساس 
اعتبارســنجی فرایندی زمان بر خواهد بود و در یک دوره زمانی 
می تواند به تدریج ســهم اعطای تسهیالت براساس اعتبارسنجی 
را از کل تســهیالت اعطایــی افزایــش داد. این حرکت بدون الزام 
قانون و به صورت داوطلبانه از سوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید 
اســت این روند به تدریج به وضعیتی غالب برای انواع تســهیالت 

بانکی تبدیل شود.

خبر ویژه

بانک سامان در طول تیرماه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۰۹ میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت کرده است.
بر اساس اعالم بانک سامان، طی تیرماه سال جاری بانک سامان ۴۷۲ فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ ۶۰۸۷۰۰ میلیون ریال پرداخت 

کرده است.
بر همین اساس، با احتساب پرداختی های تیرماه، بانک سامان از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان  تیرماه همین سال ۱۰۹۳ فقره تسهیالت 
ازدواج به مبلغ ۱۴۲۰۱۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است. همچنین بر اساس همین گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه، 
۳۰۱۶ نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک ســامان هســتند که از این تعداد ۱۸۸۸ نفر در انتظار تعیین شــعبه، ۴۶۹ نفر در انتظار 

پذیرش در شعبه، ۵۴۹ نفر در انتظار تکمیل مدارک و ۱۱۰ نفر در انتظار اخذ وام هستند.

پرداخت ۶۰۹ میلیارد ریال تسهیالت ازدواج در تیرماه

اخبار

استانها

کالسه ۹۹۰5۴۶۹ گهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه( آ
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 99۰5469 اقــای اســماعیل عباســی فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره ملــی ۲67۸۸67935 بــه اســتناد ســند ازدواج شــماره ۱55۸۸-۱37۲/۰3/۲۸ دفتــر ازدواج شــماره 
۱3۱ شــهر رشــت اســتان گیــالن مبلــغ دو میلیــارد و هشــتصد و نــود و یــک میلیــون و شــانزده هــزار و هفتصــد و چهــل و دو ریــال)۲/۸9۱/۰۱6/74۲ ریــال( محاســبه شــده بــه نــرخ روز بابــت اصــل بــه خانــم 
مدینــه جماعتــی صــف ســری فرزنــد شــعبان بــه شــماره ملــی ۲59۲7۸۲۱۸4 و پنــج درصــد نیمعشــر ان بــه دولــت مدیــون بــوده کــه برابــر مقــررات دو ســهم مشــاع از یــازده ســهم ششــدانگ  بــه کســر بهــای 
ثمینــه عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه پــالک ثبتــی دویســت و چهــل باقیمانــده فرعــی از چهــل و چهاراصلــی بخــش چهــار حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه دو رشــت بــه مســاحت ســیصد و ده مترمربــع کــه مــورد 
ثبــت شــماره ۱36۲۸ در صفحــه ۱49 دفتــر۱37 ضمــن 3 دانــگ دیگــر دارای ســند مالکیــت تعویضــی بــا شــماره چاپــی6546۱5/3 بــه نــام آقــای محمدعلــی عباســی ماتــک ثبــت و صــادر و بــه موجــب نامــه 
۱399۰5۸۱۸5۸۲۰۰3979 مــورخ ۱399/۱۱/۱۱ اداره اجــرای اســناد رســمی رشــت قدرالســهم اقــای اســماعیل عباســی از مرحــوم محمدعلــی عباســی ماتــک بــه میــزان دو ســهم مشــاع از یــازده ســهم ششــدانگ 
بــه کســر بهــای  ثمینــه عرصــه واعیــان در قبــال طلــب زوجــه ونیمعشــر دولــت بازداشــت و بــه دلیــل عــدم پرداخــت بدهــی بشــرح ذیــل از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد: محــدود بــه حــدود: شــماال: مــرز 
مشــترک بطــول ۱۲ متــر بــه زمیــن شــماره 6امیــن اشــجار شــرقا: خنــدق مشــترک بطــول ۲6/۸۰ متــر بــه زمیــن شــماره ۲4۱ جنوبــا پــی دیواریســت بطــول ۱3 متــر بــه خیابــان غربــا خنــدق مشــترک بطــول ۲3/۲۰ متــر 
بــا زمیــن شــماره 6 . توصیــف اجمالــی ملــک: حســب گــزارش کارشــناس رســمی ملــک واقــع در رشــت نخودچــر ســه راه ولکــس خیابــان ۱۲ متــری ولــی عصرپــالک 39 مــی باشــد ملــک مــورد نظــر عبــارت اســت از 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت ســیصد و ده مترمربــع عرصــه و اعیــان یــک طبقــه ویالیــی بــه مســاحت حــدود یکصــد و بیســت مترمربــع دارای فضــای هــال ســالن بــا کــف موزاییــک ســقف 
لومینیــوم نمــا ســنگ پــالک دیوارهــا ســیمانکاری ســقف از ورق گالوانیــزه درب ورودی و  لمبــه کوبــی ســه اتــاق آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی بــا دیــواره و کــف کاشــیکاری درهــا چوبــی پنجــره هــا ودر ورودی آ
پارکینــگ آهنــی بــا امتیــاز آب و بــرق و گاز و یــک حلقــه چــاه بــا قدمــت حــدود ۲5 ســال میباشــد کــه حســب گــزارش ۱4۰۰۰5۰۱۸۰67۰۱43۸4-۱4۰۰/۱۰/۲6 کارشــناس رســمی دادگســتری قدرالســهم مدیــون 
از پــالک فــوق بــه مبلــغ ســه میلیــارد و دوازده میلیــون و پانصــد هــزار ریــال) 3/۰۱۲/5۰۰/۰۰۰ ریــال (ارزیابــی و قطعــی گردیــده و از ســاعت 9 الــی ۱۲ روز شــنبه مــورخ ۱4۰۱/۰6/۰5 در اداره اجــرای اســناد 
رســمی رشــت )خ امــام خمینــی میــدان دکترحشــمت( بــه فــروش مــی رســدمزایده از مبلــغ پایــه کارشناســی شــروع وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی 
هــای مربــوط بــه اب و بــرق وگاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از 
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم 
عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده بــا تعییــن وقــت مجــدد بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد همچنیــن شــرکت 
در جلســه مزایــده منــوط بــه پراخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی ان در جلســه مزایــده مــی باشــد وبرنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه 
التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد ودر صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور 

قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز خواهــد شــد و دراینصــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد. تاریــخ انتشــار:۱4۰۱/۰5/۲۲
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت

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

موضــوع  اول/دوم  هیــات   ۱4۰۱/4/۲6 مــورخ   ۱4۰۱6۰3۱6۰۰۱۰۰۱۲۰9 شــماره  رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
زنــد نورانــی بشــماره شناســنامه 3۱5 کدملــی 3۲566۰6۱4۸   آقــای حبیــب الــه خزائــی فر
صــادره از کرمانشــاه در دودانــگ از ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
۲5۲ مترمربــع در محــدوده اراضــی پــالک 56 اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه 
ل اقــا کــوی شــهید رضــا معتمــدی کــه اداره اوقــاف بعنــوان  بــه آدرس ۲۲ بهمــن 45 متــری آ
ز گردیــده  مالــک عرصــه موافقــت خــود را بــا صــدور ســند مالکیــت اعیانــی اعــالم نمــوده، محــر
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰5/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
ک مهدی زارعی وش- رئیس ثبت اسناد و امال
۱۰۳۸/م الف/۱2

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

موضــوع  اول/دوم  هیــات   ۱4۰۱/5/4 مــورخ   ۱4۰۱6۰3۱6۰۰۱۰۰۱۲۸5 شــماره  رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
زنــد نورانــی بشــماره شناســنامه 4۱۰ کدملــی 3۲5664۲۱5۲ صــادره  آقــای خســرو خزائــی فر
از کرمانشــاه در دودانــگ از ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۲5۲ 
مترمربــع در محــدوده اراضــی پــالک 56 اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه 
ل اقــا کــوی شــهید رضــا معتمــدی کــه اداره اوقــاف بعنــوان  آدرس ۲۲ بهمــن 45 متــری آ
ز گردیــده  مالــک عرصــه موافقــت خــود را بــا صــدور ســند مالکیــت اعیانــی اعــالم نمــوده، محــر
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰5/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
ک مهدی زارعی وش- رئیس ثبت اسناد و امال
۱۰۴2/م الف/۱2

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

برابــررای شــماره 37۲۸تاریــخ۱4۰۱/3/۲9 هیــات  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــی حــوزه  ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ثبت
ــری     ــت امی ــم  عف ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــهر تصرف ــک بهش ــت  مل ثب
فرزنــد محمدنســبت  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن   بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 
۲۱۰/33 مترمربــع قســمتی از پــالک ۱۱ اصلــی بــه شــماره کالســه ۱4۰۱/۸۱ واقــع 
ز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور  در اراضــی زیــروان     بخــش ۱۸ ثبــت بهشــهر محــر
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی میش ــه۱4 آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند. 
میتوانــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا بــه ایــن 
اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــا مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد. م الــف ۱354۸79
تاربیخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/5/۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/5/22
- محمد مهدی قلیان ک بهشهر رئیس اداره ثبت اسناد وامال

گهی مزایده  آ
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۱4۰۱۰۰۰۲۱ شــش دانــگ یــک بــاب خانــه دارای پــالک 9۰9/6 )پــالک 
شــش فرعــی از نهصــد و نــه( واقــع در روســتای گاوســفید گنــاوه بخــش شــش بوشــهر کــه ســند آن بــه نــام 
آقــای فریــدون نورخــواه منفــرد صــادر و تســلیم گردیــده اســت و طبــق نظریــه مــورخ ۱4۰۱/3/۱۸ کارشــناس 
رســمی بــه مبلــغ ۲/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی گردیــده کــه مشــخصات شــش دانــگ پــالک فــوق بــه 
شــرح: مســاحت 7۱3 متــر مربــع محــدود بــه حــدود شــماال کــه مایــل بــه شــرق اســت بــه طولهــای 5/۸۰ 
متــر و ۲7/6۰ متــر درب و دیواریســت بــه کوچــه شــرقا بــه طــول ۲۲/9۸ متــر درب و دیواریســت بــه کوچــه 
ــوار  ــه دی ــر دیوارب ــل ۲۲/5۰ مت ــه طوئ ــا ب ــالک 9۰9/7۱ غرب ــوار پ ــه دی ــوار ب ــر دی ــول 3۲/47 مت ــه ط ــا ب جنوب
پــالک 9۰9/6۱ حقــوق ارتفاقــی نــدارد. بنــا بــر نظریــه مــورخ ۱4۰۱/3/۱۸ کارشــناس رســمی ملــک موصــوف 
دارای انشــعابات آب و بــرق و همچنیــن بــا دیــوار بلوکــی محصــور مــی باشــد قســمتی از اعیــان بــه صــورت یــک 
مخروبــه مــی باشــد کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک انبــار از آن اســتفاده مــی شــود و قســمت دیگــر هــم غیــر 
فنــی و غیــر قابــل ســکونت مــی باشــد نتیجــه اینکــه اعیــان فاقــد ارزش مــی باشــد بــه نشــانی گنــاوه روســتای 
گاوســفید کوچــه شــهید زارعــی ششــدانگ پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی ۱۲ روز شــنبه مــورخ ۱4۰۱/5/۲۲ در 
ــور از طریــق  ــام ن ــی )ع( جنــب دانشــگاه پی ــوار امــام عل ــاوه بل ــاوه واقــع در گن اداره ثبــت اســناد و امــالک گن
مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ ۲/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )دو میلیــارد و هفتصــد میلیــون ریــال( 
شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی 
هــای مربــوط بــه آب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده 
دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم 
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــر عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه 
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق 
مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد. شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی به 

حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی وی در جلســه مزایــده اســت. 
: ۱۴۰۱/5/۸       تاریخ مزایده: ۱۴۰۱/5/22  تاریخ انتشار
گناوه  ک شهرستان  اداره ثبت اسناد و امال
م / الف 25۶

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت ســواری هــاچ بــک پرایــد 
شــماره  بــه  9۱-ایــران46  ق   6۱6 انتظامــی  شــماره  بــه   ۱۱۱
 S543۰۰۸9۰۱7۰49 موتــور 353۱4۰6 بــه شــماره شاســی
متعلــق بــه مومــن اصغــرزاده میاندهــی فرزنــد حجــت مفقــود 

وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در میز خدمت شهر سرخنکالته 

مدیر مخابرات منطقه گلستان در میز خدمت شهر سرخنکالته حضور یافت
گلستان / گروه استان ها: مدیر مخابرات منطقه گلستان در میز خدمت شهر سرخنکالته  از توابع شهرستان گرگان حضور یافت. دکتر غالمعلی شهمرادی بهمراه مهندس 
احمدرضا کبیر مدیر مخابرات شهرستان گرگان و مهندس مهدی یزدانی مدیر ارتباطات سیار استان با حضور در محل مصالی نماز جمعه شهر سرخنکالته از نزدیک به 

بررسی مشکالت مخابراتی مردم پرداختند. 
مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اثربخشی شناسایی مشکالت مخابراتی در رفع به موقع و سریع آنها گفت: حضور در بین مردم و گفتگو با آنها منجر به شناسایی 
مشکالت و درخواستها و نیازهای آنها میشود و ازین رو حضور در جلسات میز خدمت در سطح استان از برنامه های اولویت دار مخابرات بوده و مورد اهمیت است. وی که 

از نزدیک با مردم حاضر در نماز جمعه شهر سرخنکالته گفتگو داشت درخواستها را مورد بررسی و بر تامین آن و رفع مشکالت دستورات الزم را صادر کرد.  
الزم به ذکر اســت بعد از نماز پرفیض جمعه دکتر شــهمرادی با تفاق هیئت همراه در نشســتی با  مهندس ســنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شــورای 
 اسالمی، امام جمعه، ائمه جماعت روستاهای بهاران و مسئولین بخش بهاران  به مسائل و مشکالت مخابراتی مردم رسیدگی و بررسی های الزم در جهت رفع مشکالت 

انجام شد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر اصفهان:

ح جدید در یازدهمین نمایشگاه جامع  ۶ طر
مدیریت شهری رونمایی شد

اصفهان / گروه استان ها: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز اصفهان 
گفت: ۶ طرح و ایده جدید در یازدهمین نمایشــگاه مدیریت شــهری 
رونمایی شد.مجید عرفان منش گفت: طرح های ساخت درخت مایع، 
آبیاری هوشــمند، توموگرافی درختان، لحاف بتنی، سموم ارگانیک و 
غیر شــیمیایی و ســازه های ژئودزیک ساخت گلخانه در این نمایشگاه 
در غرفه ســازمان پارکها و فضای ســبز ارائه شدند.او بیان کرد: درخت 
مایع، طرح یک شــرکت دانش بنیان اســت که بنا است برای اولین بار 

در کالنشهر اصفهان از آن رونمایی شود. 
در این طرح با اســتفاده از نوعی میکرو جلبک، دی اکســید کربن هوا 
جذب و اکسیژن تولید خواهد شد. در این طرح می توان محدودیت های 
ناشی از تملک زمین و مصرف آب آبیاری را در تولید اکسیژن برای شهر 
برطرف کرد.عرفان منش افزود: طرح آبیاری هوشمند توانایی محاسبه 
نیــاز آبــی روزانه هر گیــاه و تعیین دقیق زمان و میزان آبیاری را دارد 
کــه ایــن خود باعث کاهش مصرف آب و هزینه ها میگردد.مدیرعامل 
سازمان پارکها و فضای سبز اصفهان معتقد است: توموگرافی درختان 
طرح دیگری است که در نمایشگاه خدمات شهری از آن رونمایی شد. 
در این طرح اســکن تنه درختان ارائه می شــود که در آن تراکم چوب 
و میزان مقاومت آن در مقابل وزش باد را محاســبه می کند تا از وقوع 

خطرات ناشی از وزش باد و سقوط درختان جلوگیری شود.
عرفان منش تصریح کرد: لحاف بتنی یک روش جهت اســتقرار بهتر 
گیاهان و مدیریت آبیاری در شیب ها بخصوص شیب اتوبان ها و پل ها 
اســت.او می گوید: ســموم ارگانیک و غیر شیمیایی بر پایه عصاره های 
طبیعی و گیاهی در کنترل آفات گیاهی است تا در جهت حفظ محیط 

زیست از سموم شیمیایی کمتر استفاده شود.
مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای ســبز افزود: ســازه های ژئودزیک 
الهام گرفته از طبیعت است. سازه های سبک با قدرت و سرعت باالی 
اجرایی در ســاخت گلخانه ها می باشــد که در این روش ابتدا توســط 
شرکت های آمریکایی ابداع شده بود و در حال حاضر توسط شرکت های 
داخلی بومی سازی شده است.عرفان منش در پایان گفت: شرکت های 
دیگر در زمینه ایجاد دیوار ســبز و مبلمان شــهری با این ســازمان در 
یازدهمین دوره نمایشگاه مدیریت شهری همکاری داشته اند و با این 
هدف تمامی پتانســیل های علمی و تجربی شــرکت ها، موجب ایجاد 

و ارتقا کیفی فضای سبز شهر می گردد.
الزم به ذکر است به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان حضور 
تمامی شــرکت های مزبور در غرفه این ســازمان بطور رایگان و بدون 

پرداخت هزینه های نمایشگاهی صورت گرفت.
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: آستان قدس رضوی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار تولیت 

اهالی رسانه مطالبه گر رفع مشکالت زیارت از مسئوالن باشند
مشهد / سمیرا رحمتی

تولیت آستان قدس رضوی گفت: اهالی رسانه باید مطالبه گر رفع مشکالت 
زائران و زیارت از مسئوالن باشند.حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در 
مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که به همت مرکز ارتباطات و رسانه آستان 
قدس رضوی با حضور خبرنگاران، اصحاب رســانه و جمعی از مســئوالن 
ارشد فرهنگی و رسانه ای استان خراسان رضوی در حرم مطهر امام رضا)ع( 
برگزار شــد، ضمن تبریک فرارســیدن روز خبرنگار، از تالش های فعاالن 
عرصه اطالع رســانی تقدیر و با اشــاره به نقش مهم اهالی رسانه در عرصه 
نبرد رسانه ای با جریان استکباری، اظهار کرد: روشنگری، تبیین مسائل و 
ایجاد امید رسالت خبرنگاران و اهالی رسانه است.وی با اشاره به تأکیدات 
رهبر معظم انقالب نسبت به امیدآفرینی در جامعه، ابراز کرد: امیدآفرینی 
به معنای عدم نقد و انتقاد نیست، جامعه ای که در آن نقد و انتقاد نباشد 
جامعه مردگان است، اما نقدی سازنده خواهد بود که منصفانه و واقع بینانه 
باشــد. وی افزود: جامعه ای که امید نداشــته باشد گرفتار مرگ تدریجی 
می شود و امروز دشمن  روی ناامیدی مردم خصوصاً نسل جوان و نخبگان 
سرمایه گذاری کرده که مقابله با این دسیسه دشمن رسالت اهالی رسانه و 
خبرنگاران است. تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر نقش مهم رسانه ها 
در تزریق امید به جامعه، ابراز کرد: دشمن امروز فرصت ها و نقاط قوت و 
اقتدار کشورما را مورد هجمه قرار داده و تالش دارد با تبلیغات سوء رسانه ای 
آن ها را به نقاط ضعف تبدیل کند؛ عرصه های نظامی، هسته ای و همچنین 
حضور منطقه ای از مؤلفه های اقتدار ایران است، اینکه ایران به عنوان یک 
قدرت در منطقه ظاهرشده و به آمریکا اجازه نداده نقشه خاورمیانه جدید 
مدنظرش را اجرایی کند باعث غرور مردم و جوانان ما اســت؛ اما دشــمن 
تالش دارد این نقطه قوت را به پاشــنه آشــیل ما تبدیل کند که مقابله با 
این دسیسه ها رسالت اهالی رسانه است.حجت االسالم والمسلمین مروی 
با تأکید بر اینکه خبرنگاری و روزنامه نگاری یک حرفه شــغلی نیســت، 
بلکه یک رســالت برای هدایت مردم و مســئولیتی اجتماعی و الهی است، 
ابراز کرد: رســانه ها باید با منطق و اســتدالل صحیح در برابر دسیسه های 

دشــمن بایســتند و جامعه را از پشتوانه  های معرفتی برخوردار کنند.وی 
در ادامه با بیان اینکه مشهد شهر امام رضا)ع( است و رسانه این شهر نیز 
باید امام رضایی باشــد، عنوان کرد: رســانه امام رضایی یعنی رسانه ای که 
اخــالق، انصــاف، دیانت، وجــدان و خدا را در تمامی اقدامات خود در نظر 
دارد و رسانه های مشهد از این حیث باید الگو باشند.تولیت آستان قدس 
رضوی از اهالی رسانه  مشهد مقدس خواست پیگیر مطالبات زائران باشند 
و ابراز کرد: رسانه های مشهد باید مطالبات زائران را پیگیری و اگر نقدی 
نســبت به آســتان قدس، سایر دســتگاه ها و حتی برخی مجاوران وجود 
دارد، آن را باید مطرح و با جدیت پیگیری کنند.وی گفت: رســانه ها باید 
از مسئوالن پیگیری کنند که چرا پس از ۴۰ سال از گذشت انقالب هنوز 
پارکینگ هایی که پاسخگوی نیاز زائران و مجاوران باشد در مشهد وجود 
ندارد؟ چرا خط راه آهن سریع السیر بین تهران و مشهد وجود ندارد؟ ساالنه 
۳۰ میلیون زائر به مشــهد ســفر می  کنند اگر امکانات و تسهیالت فراهم 
شود چرا این عدد به ۶۰ میلیون نرسد؟ حجت االسالم والمسلمین مروی 
افزود: رسانه ها حتی برخی رفتار مجاوران را نیز باید مورد نقد قرار دهند، 
چرا باید هزینه های سرسام آور برای اسکان از زائران نوروزی گرفته شود؟ 
چرا برخی از کسبه در حق زائران و مهمانان امام رضا)ع( اجحاف می کنند؟ 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات آستان قدس رضوی 
در مناطق مختلف کشور اشاره و تصریح کرد: این آستان مقدس اقدامات 
ارزشمندی در سیستان و بلوچستان در حوزه اشتغال و آبادانی انجام داده 
است، در موضوع سیل  سال های اخیر نیز در لرستان، خوزستان، سیستان 
و بلوچســتان و گلســتان خدمات گسترده صورت گرفته است.وی اضافه 
کرد: آستان قدس فعالیت های خدمت رسان گسترده ای در سطح کشور 
بر اساس امکانات و مقدورات خود انجام داده اما علی رغم تالش های حوزه 

رسانه در اطالع رسانی شایسته آن ها به مردم موفق نبوده ایم.
تولیت آســتان قدس رضوی عنوان کرد: از ابتدا حضور در آســتان قدس 
به حوزه رســانه این آســتان مقدس گفته ام برای شخص بنده کار نکنید و 
جایز نیست از اموال این آستان مقدس خرج مطرح کردن بنده شود، اگر 
از پول آســتان قدس برای بنده هزینه کردید روز قیامت مســئول هستید 
و خودتان باید پاســخگو باشــید، اینجا هرچه هســت امام رضا)ع( است 
و هیــچ نــام دیگری اینجا جز نام مبارک امام رضا)ع( نباید مطرح شــود.

حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید بر اینکه خدمت رسانی به مردم 
بــه نــام امام رضا)ع( و آســتان قدس رضوی نوعــی از تبلیغ و ترویج دین 
است، اظهار کرد: آستان قدس رضوی مسئول محرومیت زدایی در کشور 
نیســت و قدرت این اقدام را نیز ندارد، مســئول محرومیت زدایی در کشور 
دولت اســت، در احکام رهبری معظم برای این آســتان مقدس نیز به این 
معنا اشــاره نشــده، در احکام رهبر معظم انقالب رسیدگی به نیازمندان و 
محرومان آمده و بر اســاس حکم معظم له آســتان قدس به میزان توان و 
امکانات در رســیدگی به زائران و مجاوران نیازمندان تالش خواهد کرد و 
همچنین بخشــی از درآمد موقوفات مناطق موقوفه دار را برای رســیدگی 
بــه نیازمنــدان آن مناطق اختصاص خواهد داد.وی بیان کرد: اقدام خوبی 
در دوران گذشــته در احداث زائر شــهر و زائرسرای رضوی صورت گرفت 
که طی دو ســال گذشــته ظرفیت زائرســرای رضوی را که نزدیک به حرم 
مطهر اســت دو برابر کرده ایم و تأکید کرده ام تا حد امکان ظرفیت آن ها 

را افزایش دهید.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

استاندار ایالم:

 حتی یک معتاد متجاهر هم 
نباید در استان ایالم باشد

ایالم / گروه اســتان ها: دکتر»حسن بهرام 
نیا« در جلســه شورای هماهنگی مبارزه با 
موادمخدر اســتان بــا بیان اینکه حتی یک 
معتاد متجاهر نباید در اســتان ایالم باشــد 
در غیر اینصورت بهزیســتی و شــهرداری 
و ســایر دســتگاه هــای ذی مدخــل باید 
پاســخگو باشــند، گفت: پذیرفتنی نیست 
شــهری بــا جمعیت حــدود ۶۰۰ هزار نفر 
کــه بعنــوان نماد دفاع مقــدس و پایتخت 
خادمان اباعبدا... الحســین)ع( است، معتاد 
متجاهر داشــته باشد.وی خواستار اهتمام 
تمامی دستگاه های مرتبط برای جمع آوری 
معتادان متجاهر در استان شد و اظهار داشت: 
براساس ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، 
ایجاد مرکز نگهداری معتادان متجاهر) ماده 
۱۶ ( وظیفه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بهزیســتی و شهرداری است.نماینده عالی 
دولت در اســتان ایــالم در ادامه خطاب به 
شــهردار ایالم، تصریح کرد: در شــهر ایالم 
ســاختمان مخروبه ای متعلق به شهرداری 
است که الزم است این ساختمان برای ایجاد 
مرکز ماده ۱۶ ســاماندهی و تجهیز شــود.

دکتر»بهرام نیا« ســه ضلع مثلث توسعه و 
تعالی هر کشور را آموزش و پرورش، دانشگاه 
و حوزه ها دانست و خاطرنشان ساخت: این 
سه ضلع مهم می توانند در تعامل با هم و با 
ایجاد هم افزایی کشور را به تعالی برسانند.

وی عدالت محوری را از مهم ترین شعارهای 
دولت سیزدهم ارزیابی و تأکید کرد: در کنار 
عدالت محوری، توانمندسازی افراد ناتوان و 
توجه به اقشار آسیب پذیر در دستور کار قرار 
گیــرد و بــرای تحقق این مهم همه مدیران 
دستگاه ها اجرایی مرتبط باید اهتمام جدی 
داشته باشــند.گفتنی است؛ استاندار ایالم 
در این نشســت در تماس تلفنی با مدیرکل 
راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان 
خواستار تجهیز مرکز معتادان متجاهر شهر 

ایالم شد.

 رئیس کانون وکالی دادگستری 
استان گلستان:

بدون وکیل مستقل روند 
دادرسی عادالنه نخواهد بود

گلستان / یحیی آذری
رییس کانون وکالی دادگستری گلستان در 
نشست با اشاره به نقش و جایگاه خبرنگاران 
در آگاهی بخشی جامعه گفت: داشتن واقع 
نگری و رفتار متعهدانه خبرنگار با پرهیز از 
احساســات شخصی و گرایش های قومی و 
حزبی، رســالت خبرنگار اســت و ما ضمن 
حمایت از حــق گویی خبرنگاران، هرگونه 
برخورد غیرقانونی و غیرمنصفانه با این قشر 
را محکوم می کنیم.»غالمرضا اتحادیه« در 
ادامه با اشــاره به مشــکالت و چالش های 
پیش روی نهاد وکالت که اســتقالل وکیل 
را نشــانه رفته اســت، تأکید کرد: در جامعه 
ای که وکیل مســتقل نباشد دفاع از حقوق 
شــهروندان به درســتی اتفــاق نمی افتد 
و روند دادرســی نیز عادالنــه نخواهد بود.

وی بــه خدمات رایگان کانون های وکالی 
دادگستری کشور اشاره و بیان کرد: وکالی 
دادگستری در محل کانون وکال، زندان ها و 
دادگستری ها به شهروندان مشاوره حقوقی 
رایگان ارایه می دهند، همچنین طی تفاهم 
نامه کانون وکال با بهزیستی، به مددجویان 
این ســازمان که متقاضی داشتن وکیل در 
پرونده های حقوقی هســتند وکیل معرفی 
می شود ضمن آنکه در پرونده های کیفری 
نیز وکالی تسخیری به صورت رایگان دفاع 
می کنند.رییس کانون وکالی دادگستری 
گلستان تصریح کرد: آنان که وکالت را کسب 
و کار می دانند شــفاف بگویند چگونه یک 
مجموعــه ی خودگــردان بــدون دریافت 
حتی ریالی از بودجه دولت و با این سطح از 
خدمات رایگان به جامعه می تواند کســب 
و کار تلقی شــود؟ »اتحادیه« با بیان اینکه 
»قانونگذاری باید کارشناسانه باشد« اظهار 
داشت: متأسفانه نمایندگان محترم مجلس 
با نگاهی غیرکارشناســانه و صرفاً با شــعار 
ایجاد اشــتغال، طرحــی را در حوزه وکالت 
مصــوب کردند که بــا افزایش چندبرابری 
تعــداد وکیل بــدون توجه به ظرفیت و نیاز 
جامعه، فســادآور بوده و نگرانی ما نیز برای 

تأثیرات منفی این طرح در جامعه است.

: مدیر عامل شرکت آبفای استان بوشهر

مشکل آبرسانی استان بوشهر 
از تصفیه خانه آب خط کازرون 

برطرف شد
بوشهر / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه تصفیه خانه 
آب خــط کازرون یکــی از منابع تامین کنده 
آب شــرب استان بوشهر به علت بارش باران و 
کدورت آب غیرفعال شده بود اظهار داشت: با 
تالش تیم های عملیاتی شرکت آب و فاضالب 
به صورت شــبانه روزی مشکل آبرسانی از این 
منبع آبی به صورت کامل برطرف و آبرســانی 
بــه شــهرهای و روســتاهای تحت پوشــش 
اســتان بوشــهر به روال عادی برگشــت.وی 
افزود: اکنون برای تامین آب شهرســتان های 
بوشــهر و دشتســتان از خط آبرسانی کازرون 
مشــکلی وجود نداردمدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان بوشــهر مدیریت مصرف آب 
را یــک ضرورت دانســت و تاکیــد کرد: آب 
مشــترکان استان بوشــهر با خطوط طوالنی 
انتقال، آب شــیرین کن ها و منابع محلی تامین 
می شــود که مدیریت مصــرف و صرفه جویی 
برای جلوگیری از تنش و بحران یک ضرورت 

است.

تابلو کوچه های منطقه یک 
 شهرداری بندر بوشهر مزین 

به نام شهدا شد
بوشــهر / گروه اســتان ها: مدیر منطقه یک 
شــهرداری بندر بوشــهر گفت: در راســتای 
تکریم مقام شــامخ شهید طرح درج نام شهدا 
روی تابلوهای کوچه ها اجرایی شــد.خداکرم 
ایزدپناه در تشــریح این خبــر اظهار کرد: در 
ســنوات قبل نیز بخش قابل توجهی از کوچه 
ها به نام شهدا شده بود که در قالب فاز جدید 
طرح، شــمار دیگــری از کوچه ها نیز مزین به 
نام شــهدا می شــوند.وی بیان کرد: این اقدام 
گامی در جهت پاسداشــت نام شهدای عزیز و 
تکریم جایگاه رفیع آنان اســت.ایزدپناه افزود: 
تمام دستاوردهای امروز ایران اسالمی در سایه 
رشــادت ها و دالورمردی شهداء محقق شده و 
امروز می طلبد هر کس به ســهم خود قدردان 

آنان باشد.

ک  مدیر کل ثبت اسناد و امال
بوشهر با مدیر کل راه و 

شهرسازی استان دیدار کرد 
بوشــهر / گروه اســتان ها: آقــای محمدرضا 
بزرگمهر مدیرکل ثبت اســناد و امالک استان 
بوشــهر با مهندس ســید محمود دستغیبی 
مدیرکل راه و شهرسازی استان دیدار و گفتگو 
کرد.آقــای محمدرضا بزرگمهر مدیرکل ثبت 
اســناد و امالک استان بوشهر با مهندس سید 
محمود دســتغیبی مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار که با 
حضــور مدیــران و معاونان این دو اداره کل در 
دفتر مدیرکل راه و شهرســازی اســتان انجام 
شــد، محمدرضا بزرگمهر مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک اســتان ضمن اشــاره به روابط نزدیک 
و دیریــن دو اداره در امر ســاماندهی فضاهای 
مسکونی شهری گفت: تثبیت مالکیت دولت و 
افراد باعث جلوگیری از زمین خواری میشــود 
و اقدامات ادارات ثبت اســتان در صدور اسناد 
مالکیت مســکن، قدم بزرگی در این راستا بود 
کــه در کمتریــن زمان ممکن هــزاران واحد 
آپارتمانی تفکیک و اســناد مالکیت آنها صادر 
گردیــد.وی افزود: این اداره کل آمادگی کامل 
جهت صدور و جانمایی و تثبیت اسناد مالکیت 
اراضی تحت اختیار مسکن و شهرسازی دارد.در 
ادامه مدیرکل راه و شهرسازی استان با تقدیر از 
خدمات ادارات ثبت اسناد و امالک استان گفت: 
دستورات الزم جهت ارائهی نقشههای مربوطه 

جهت جانمایی و تثبیت صادر گردیده است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان ایالم:

۶۹ بیمه شده تامین اجتماعی 
در استان ایالم تسهیالت کمک 
هزینه ازدواج دریافت کردند   

ایالم / آذر یعقوبیان 
مدیــرکل تامیــن اجتماعی ایــالم گفت: از 
ابتــدای امســال تاکنــون به ۶۹ نفــر از بیمه 
شــدگان این سازمان، تسهیالت کمک هزینه 
ازدواج دریافت کرده اند.علی اشــرف تابانی با 
اعالم این خبر اظهار داشــت: بر اســاس ماده 
۸۵ قانــون تامین اجتماعی به افرادی که برای 
اولین بار ازدواج کنند و عقد آن ها دائم باشــد 
این ســازمان تحت عنوان کمک هزینه ازدواج 
بر اســاس قانون حداقل، قانون کار مبالغی به 
آن ها پرداخت می شود.وی افزود: زوجینی که 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند این 
تســهیالت به آن ها پرداخت می شود.مدیرکل 
تامین اجتماعی ایالم گفت: امســال در چهار 
ماهه اول بیش از ۶۹ نفر تحت پوشــش تامین 
اجتماعــی بوده اند که بالــغ بر ۴۱۰ میلیون 
تومــان به آن ها کمک هزینه ازدواج پرداخت 

شده است.

استانها 6

گلسار  کمیسیون عمران شورای شهر   بازدید میدانی رئیس 
از پروژه های در دست اقدام

البرز / گروه استان ها: مهندس خرمجاه رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر گلسار به همراه مهندس کیاروستا معاونت فنی و عمرانی 
شــهرداری از روند پیشــرفت پروژه های عمرانی شــهرداری بازدید به عمل آوردند . مهندس خرمجاه رئیس کمیســیون عمران و شهرســازی 
شــورای اســالمی شــهر هدف از این بازدیدها را اشــراف بر طرح عمرانی ســطح شــهر و اطالع از نحوه اجرای آنها می باشد که ایجاد پروژه های 
عمران شهری در جهت رفاه و آسایش شهروندان است و تاکید ما در شورا تکمیل پروژه های نیمه تمام و در دست اقدام می باشد . وی افزود: 
جلب رضایت شــهروندان ســرلوحه فعالیت های شــورا و شــهرداری است و پروژه های در حال اجرای شهرداری گلسار کمک بزرگی به توسعه 
و آبادانی شــهر خواهد کرد. مهندس خرمجاه در این بازدید از پروژه های خیابان ۳۰ متری امام خمینی )ره( و پروژه در دســتور کار جدول 

گذاری معابر سطح شهر بازدید به عمل آورد.

اصفهان / گروه استان ها: مدیرمالی شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: با تصمیمات 
هوشمندانه مدیریت این شرکت، کارکنان پاالیشگاه اصفهان موفق گردیدند تنها 
در دوره سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان سود خالص را 
عاید شرکت نمایند.صاحب ارجمند با اشاره به اینکه سود دوره سه ماهه نخست 
سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته که میزان ۵/۲ همت بوده، بیش از 
۵ برابر گزارش شــده اســت، تصریح کرد: افزایش کرک اسپرد )رابطه قیمت نفت 
خام و محصوالت نفتی (یکی از دالیل این اتفاق ارزشــمند بوده اســت که البته 
این مهم منتج به رشــد خالص آماری شــرکت های دیگر پاالیشــی شده است. اما 

می توان با قاطعیت برنامه ریزی بهینه تولید، سیســتم مدیریت خردمندانه و تالش مضاعف کارکنان 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان را از دالیل افزایش قابل توجه ســود آن به نســبت دیگر شــرکت های 
پاالیش خصوصی برشــمرد و ادامه داد: در این مســیر اهدافی همچون افزایش فرآورده های باارزش 
افزوده باال و دســتیابی به رکوردهای جدید در اهداف مالی و راهبردی شــرکت به ثمر نشســته اســت 

. همچنیــن زمینــه حرکت رو به رشــد و تأمین متــوازن ذی نفعان را فراهم کرده 
اســت.مدیر کنترل و نظارت بر مبادالت مواد نفتی نیز اظهار داشــت: در ســال 
۱۴۰۱ و در پی بازنگری ســاختار ســازمانی و دســتور مدیرعامل شرکت، مبنی بر 
ایجاد اداره کنترل بر مبادالت مواد نفتی، دقت اندازه گیری فرآورده های نفتی و 
پایش ســامانه های اندازه گیری بســیار افزایش یافت.حمید کمالی تأکید کرد: به 
طور حتم این حرکت ارزشــمند موجب افزایش مقدار فروش ناشــی از دقت اندازه 
گیری خواهد شــد و در نهایت مقادیر فروش در ســه ماهه های آتی ســال جاری 
نســبت به مدت زمان های متناظر ۱۴۰۰ افزایش  خواهد داشــت.رئیس بازاریابی 
و فروش شــرکت پاالیش نفت اصفهان طی ســخنانی با بیان اینکه پاالیشــگاه بزرگترین تولید کننده 
وکیوم باتوم)ته مانده برج خأل( در کشــور اســت، گفت: تا ســال ۱۴۰۰ به دلیل محدودیت در تحویل 
تانکری تنها به میزان ۱۰۰ تحویل تانکر داشــت.اما خوشــبختانه با حمایت مدیریت و همت کارکنان 

این تعداد به ۲۰۰ تانکر افزایش یافت.

مدیر مالی شرکت پاالیش نفت اصفهان عنوان کرد؛

سودآوری ۱۳ هزار میلیارد تومانی پاالیشگاه اصفهان در بهار امسال

خبر  ویژه

ج: معاون شهرداری کالنشهرکر

مطالعات ارزیابی پروژه پیاده راه سازی خیابان دانشکده به اتمام رسید
البرز / گروه اســتان ها: معاون شــهردارورئیس سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شهرداری کالنشــهرکرج از اتمام مطالعات 
ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه پیاده راه سازی خیابان 
دانشکده اطالع داد.محسن برجی با اشاره به اینکه ارزیابی تأثیرات 
اجتماعی فرهنگی  اتاف  پیاده راه ســازی خیابان دانشــکده در 
زمســتان سال ۱۴۰۰ در دستور کار سازمان فرهنگی اجتماعی 
قــرار گرفــت، بــه تعریف  اتاف  پرداخت و گفــت: این مهم، پی 
آمد نظری و عمدتاً روش  شــناختی آگاه شــدن بر کارکردهای 
پنهان پروژه  های درحال توسعه است.معاون شهردارمرکزاستان 
البرز ادامه داد: به موجب آن، اجرای هر طرح، سیاســت یا برنامه 
توسعه  ای قبل از اجرا با یک سری مناسبات محیطی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی درگیر اســت که تجربه برنامه  های توســعه 
نشــان می  دهد تا زمانی که هماهنگی الزم بین این مناســبات 
ایجاد نشــود، اجرای طرح توســعه  ای با موفقیت چندانی همراه 
نبوده و اهداف موردنظر به طور کامل محقق نخواهد شددرنتیجه 
این گونه مطالعات منجر به مشارکت مردم و ارگان های ذی ربط 
در تصمیم گیــری و خروجی موفق تر و منطقی تر نیز می شــود.

برجی درادامه به جزئیات پروژه پیاده راه سازی خیابان دانشکده 

پرداخت وعنوان کرد: خیابان دانشــکده شمالی به طول تقریبی 
۴۰۰ متر و دانشــکده جنوبی ۲۱۵ متر اســت که البته تأکید 
اصلــی مطالعه بر خیابان دانشــکده جنوبــی بوده و با عنایت به 
محل قرارگیری این خیابان در هسته کهن مرکز کالنشهر کرج 
و شــرایط حاکم بر آن در پروژه پیاده راه ســازی خیابان دانشکده 
به طور خاص مســائل اجتماعی در اولویت اول و مسائل کالبدی 
و ترافیکــی در اولویت هــای بعدی قرارگرفته که اهمیت موضوع 
را دو چندان می کند.رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری کالنشهرکرج بیان داشت: به منظور تعامل و هماهنگی 
هر چه بیشتر از ابتدا تا مراحل نهایی، پروژه با حضور نمایندگان 
کلیه معاونت ها، مناطق و ســازمان های مرتبط با پروژه  معاونت 
شهرسازی و معماری، معاونت فنی و عمرانی، معاونت حمل ونقل 
و ترافیــک، معاونت خدمات شــهری، مناطــق ۲ و ۹، اداره کل 
امالک، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری  طی جلسات 
متعدد موردبررســی و پیگیری قرارگرفته است.برجی افزود: در 
نهایت گزارش نهایی نیز طی جلســه ای موردبررسی قرار گرفت 
که نتایج و کاربســت مطالعه انجام پذیرفته به عنوان نقشــه راه 

فرهنگی و اجتماعی پروژه به دست اندرکاران ارائه خواهد شد.

جشن خانواده پایدار برگزارشد
سرپرست معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری کرج گفت: جشن خانواده پایدار در سالن همایش های 
باشگاه میالد کرج برگزار شد.برجی دررابطه بابرگزاری این جشن 
اظهار کرد: پرداختن به فلسفه تشکیل خانواده و ارائه آموزش های 
حوزه فضای مجازی و خانواده توسط کارشناس پلیس فتای البرز، 
یکی از بخش های این برنامه بود.معاون شــهرداری کالنشهرکرج: 
شــعرخوانی شاعران نامی البرز پیرامون خانواده و اجرای موسیقی 
فاخر سنتی توسط چند خانواده هنرمند نیز مورد استقبال شهروندان 
در جشــن مذکور قرار گرفت.سرپرست معاونت اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری مروزاستان البرز ادامه داد: 
همچنین بانوان کارآفرین و خودسرپرســت نیز در جشــن خانواده 
پایدار حضور داشتند و مورد تجلیل قرار گرفتند.برجی افزود: در این 
برنامه فضایی هم برای ارائه محصوالت کارآفرینان در نظر گرفته شده 
بود.معاون شهردارکالنشهرکرج درپایان اضافه کرد:جشن خانواده 
پایدار از طریق همکاری این سازمان با انجمن های فرزانگان البرز، 
سیمین سخنان، هنرمندان خودجوش مهرشهر و موسسه فرهنگی 

آذربایجان به مناسبت روز خانواده برگزار شد.
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کوتاه از جامعه

« به مناسبت روز ملی دریای خزر گار  گزارش »روز

تن خسته خزر گرفتار آلودگی است
دریای خزر بزرگ ترین دریاچه دنیا اســت 
و همســایه های این دریاچه کشــورهای 
»جمهــوری  »روســیه«،  »ایــران«، 
آذربایجان«، »جمهوری  ترکمنستان« و 
»جمهوری قزاقســتان« هستند.خزر در 
ایــران ۷۴۰ کیلومتر ســاحل دارد که در 
استان های گلستان، گیالن و مازندران واقع 
شــده است. بدون شک دریای خزر نقش 
بسیار مهمی در منطقه و اقلیم خشک ایران 
دارد و بستر بسیار مهمی برای انتقال انرژی 
است.ساالنه ۶۰۰ هزار تن آبزی از آب های 
خزر صید می شود که این عدد قابل  توجه در 
گردش مالی و اقتصاد منطقه نقش مهمی 
ایفا می کند.دریای خزر اســامی مختلفی 
دارد از جملــه آن ها می توان به هیرکانی، 
آبســکون، کبــود، ُوئوروَکَش، فراخ کرت، 

باب االبواب و کاسپین اشاره کرد.

کاهش تراز آب دریای خزر و 
دردسرهایش

طبق گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت 
نیرو، سطح آب دریای خزر پس از باالترین 
تراز آب ۸۰ ســال اخیر در ســال ۱۹۹۵ 
میالدی، با ســیری غیریکنواخت در حال 
کاهش است. بیشترین میزان این کاهش 
در بازه زمانی ســال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ 
میالدی به وقوع پیوســته و این رخداد با 
کاهش قابل مالحظه آبدهی رودخانه های 
مهم شمالی از جمله رودخانه ولگا همزمان 
بوده است.بهزاد الیقی، مدیر کل مرکز علوم 
جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور 
نیز با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر، 
می گوید: داده های ایســتگاه های پایش 
دریای خزر از سال ۱۳۷۴ تاکنون روندی 
کاهشــی در تراز آب دریای خزر را نشــان 
می دهد. از سال ۷۴ تاکنون به طور متوسط 
ســاالنه حدود شش سانتیمتر از تراز آب 
دریــای خزر کاهش پیدا کرده یعنی طی 
۲۶ سال اخیر تراز آب دریای خزر ۱.۵ متر 
کمتر شــده که رقم قابل توجهی اســت.

الیقی مهم ترین عامل کاهش تراز آب این 
دریاچه را کاهش بارندگی در حوضه آبریز 
دریای خزر و کم شــدن ِدبی رودخانه های 

این حوضه به ویژه رودخانه ولگا - که بیش 
از ۸۵ درصــد آب دریــای خــزر را تامین 
می کند- می داند و اظهار می کند: شــدت 
تابش خورشید بر دریای خزر و تبخیز آب 
در نتیجه کاهش ابرناکی و بارندگی افزایش 
می یابد و موجب کاهش هرســاله تراز این 
دریاچه می شود. حجم آبی که ساالنه در این 
دریاچه از دست می رود، کم نیست بنابراین 
به نظر نمی رسد که راهکارهای مصنوعی و 
انسانی مانند طرح های انتقال آب یا کاهش 
مصــرف آب رودخانه هــای حوضه آبریز 
دریای خزر بتواند مشــکالت را برطرف و 
کمبود آب را جبران کند و تنها بارش است 
که می تواند این شــرایط را تغییر دهد.به 
گفتــه او علل کاهش بارندگی  در منطقه 
دریای خزر از جهات مختلفی قابل بررسی 
است اما نباید فراموش کنیم که از طرفی 
به تغییر اقلیم ناشی از فعالیت های بشری 
نیز ارتباط دارد. افزایش گازهای گلخانه ای 
در جو به علت فعالیت های انسانی موجب 
ایجاد تغییراتی در الگوی بارش ها، آب و هوا 
و گرم شدن کره زمین شده است بنابراین 
کاهش انتشار این گازها شاید به طور ضمنی 
کمکی در این زمینه کند. با این حال یافتن 
راهکاری مناسب برای وضعیت تراز دریای 

خزر نیازمند همکاری،  همفکری و تعامل 
بین تمام کشــورهای ساحلی دریای خزر 

است.

دریای خزر در احاطه انواع آلودگی ها
کافی است چند قدم در ساحل این دریاچه 
در ایران قدم بزنید تا با زباله ها و ماهی هایی 
مرده مواجه شوید. دریای خزر طی سال های 
گذشته به مجموعه ای از آلودگی ها تبدیل 
شــده که عالوه بر اکولــوژی این دریاچه، 
ســالمت انســان ها را نیز نشــانه گرفته 
اســت.زباله های دپو شده برخی شهرهای 
حاشیه دریای خزر در ساحل این دریاچه 
و ورود شیرآبه آن ها به دریای خزر از دیگر 
بحران های جدی هســتند که دریای خزر 
را تهدیــد می کنند اما آلودگی های دریای 
خزر تنها بــه معضل زباله یا آلودگی های 
نفتی ختم نمی شود بلکه فاضالب بسیاری 
از شــهرهای استان های شمالی کشور نیز 
وارد این دریاچه می شود. معدود شهرهای 
اســتان های حاشــیه دریای خزر دارای 
سیســتم تصفیه خانه فاضالب هستند و 
فاضالب سایر شهرها وارد چاه های جذبی 
و منابــع آب  زیرزمینی و در نهایت دریای 
خزر می شود یعنی هر نوع آلودگی از سموم 

کودهای شیمیایی گرفته تا پساب صنایع 
که وارد رودخانه ها می شود، همه در نهایت 
به دریــای خزر راه پیدا می کند.در برخی 
شهرهای شمال کشور محل دفع زباله در 
ساحل دریای خزر قرار دارد و شیرآبه آن ها 
به صورت مستقیم وارد دریا می شود. تعداد 
محل های دفع زباله در این استان ها به اندازه 
تعداد شهرستان ها و گاهی به  اندازه تعداد 
شــهرها و روستاها است یعنی هر شهری 
که در حاشــیه دریای خزر قرار دارد، برای 
خود یک محل دفع زباله جداگانه ای دارد. 
از این رو شــهر کوچکی مانند ســرخ رود - 
که جزو شهرستان محمودآباد است - یک 
محل دفع زباله در کنار ساحل دریای خزر 
و محمودآبــاد نیز در یک متری ســاحل 
دریا محل دفع جداگانه ای دارد.  بابلســر و 
سایر شهرهای دیگر نیز به همین صورت 
محل های دفع زباله جداگانه ای در ساحل 

دریا و در نزدیکی رودخانه ها دارند.

تبعات آلودگی دریای خزر برای آبزیان 
و انسان ها

بر اســاس آخرین آماری که از ســال ۹۶ 
در دست است؛ استان مازندران به تنهایی 
۱۵ شناگاه آلوده میکروبی دارد و مسافران 

بدون هیچ گونه آگاهی از آثار زیانباری که 
ایــن آب آلــوده برای خود و فرزندان آنان 
به همراه دارد، وارد دریای خزر می شوند و 
گاهی دچار آسیب های پوستی و گوارشی 
می شــوند. به اعتقاد محققان ۸۰ درصد 
آلودگی دریای خزر متعلق به جریان آب 
از رودخانه ولگا و سایر رودخانه های غرب از 
جمهوری آذربایجان به دریای خزر است؛ 
به گونه ای که آلودگی درســواحل باکو و 
قزاقستان بسیار زیاد است و این امر کوچ 
آبزیان به دلیل آلودگی گسترده این مناطق 
را موجب شــده است. بیشترین آلودگی 
نفتی در دریای خزر از ســوی همسایگان 
شمالی این دریا تولید می شود که به دلیل 
شــیب خزر این آلودگی ها به سمت ایران 
پیشــروی می کند.طی ســال های اخیر 
میــزان قابل توجهــی از جمعیت آبزیان 
بــر اثر آلودگی های وارد شــده به دریای 
خزر کاهش پیدا کرده اســت. از ســوی 
دیگر آبزیانی که در معرض این آلودگی ها 
قــرار دارند وارد زنجیره غذایی انســان ها 
می شــوند. آلودگی میکروبی شناگاه های 
دریای خزر از دیگر پیامدهای دپوی زباله 
در ســاحل این دریاچه است.به زیستگاه 
»فــوک خزری« که گونــه ای در معرض 
انقراض است نیز آلودگی های بسیاری وارد 
می شــود این در حالیست که چهار کشور 
دیگر حاشیه این دریاچه نیز آلودگی های 
مختلف ناشی از استخراج و پاالیش نفت، 
میادین نفتی دریایی و فاضالب و  پســاب 
صنایــع را بــه میزان  متفاوتــی روانه این 
دریاچه با ارزش می کنند.بر اســاس این 
گزارش، طی ســه دهه گذشــته، تراز آبی 
دریای خزر حدود دو متر و مساحت دریا 
حدود ۱۵ هزار کیلومتر مربع کاهش یافته 
اســت.معضل آلودگی دریای خزر نه تنها 
به شرایط اقتصادی و سالمت ماهیگیران 
و بسیاری از شهروندانی که از این دریاچه 
بهره مند می شــوند، آســیب جدی وارد 
می کند بلکه به اقتصاد کشــور نیز صدمه 
می زند بنابراین الزم است بیش از پیش به 
این دریاچه توجه و این زیستگاه ارزشمند 

را حفظ کنیم.

7جامعه
جمعیت 2۰ هزار نفری 

معتادان در تهران 
ساماندهی شدند 

سخنگوی شــورای شهر تهران گفت: 
اولیــن قرارگاهی کــه در این دوره در 
شــهرداری تهران تشکیل شد قرارگاه 
اجتماعی بود و دســتگاه های مختلف 
مثل بهزیســتی، دادســتانی، سپاه، 
شــهرداری تهران، نیــروی انتظامی، 
ســتاد مبــارزه با موادمخــدر و ... به 
فراخور مأموریتــی خود به این جمع 
اضافــه شــدند.علیرضا نادعلی افزود: 
دستگاه های فوق در کنار هم موضوعی 
مثل جمع آوری معتادان متجاهر را در 
دستور کار قرار دادند؛ زیرا هر کدام یک 
نسبتی با این مسئله داشت و دستگاهی 
مثل بهزیستی شاید بیشترین نسبت 
را بــا این موضــوع دارد اما از آنجا که 
هیچ دســتگاهی نمی توانند به تنهایی 
ایــن کار مهم را انجام بدهند، در کنار 
هم قرار گرفته و شــهرداری تهران نیز 
وظیفه خود می داند که به عنوان جایی 
که باید در بین یک نهاد اجتماعی باشد، 
در این ماجرا میان داری کند.وی افزود: 
کنار هم نشستن دستگاه های مختلف 
اجرایــی قضایی، اجرایی، خدماتی و ... 
باعث شــد تقسیم وظایف انجام شده 
و جمعیــت ۲۰ و چنــد هــزار نفری 
معتــادان در تهران که عدد بســیاری 
است، ساماندهی شوند و در دوره جدید 
مدیریت امکان تعامل همه مجموعه ها 
با هم فراهم شد.وی افزود: جمع آوری 
معتادان متجاهر تنها کار دستگاه های 
اجرایی فوق نبــود و ایجاد حلقه های 
بعــد از جمــع آوری این افراد و پس از 
آن ترک، ســم زدایی و ... باید شــرایط 
کارآموزی برای آن ها فراهم شود و بعد 
از آن به خانواده برگردند و ممکن است 
به هر صورت هر کسی دوباره به اعتیاد 
برگردد و ما امیدواریم سیکل این قضیه 
به حالت طبیعی بازگردد و این معتادان 

دیگر به سمت اعتیاد برنگردند.

 راه اندازی رشته 
 »مربی بهداشت« 

در دانشگاه فرهنگیان 
وزیــر آموزش و پرورش درباره اهمیت 
ســاحت زیستی _ بدنی دانش آموزان 
و نقش مربیان بهداشت در این زمینه 
و آخرین اخبار از استخدام آنها در سال 
تحصیلی جدیــد، گفت: برای مربیان 
بهداشــت کاری که انجــام داده ایم، 
این اســت که در دانشــگاه فرهنگیان 
این رشــته را برای اولین بار راه اندازی 
کرده ایــم. ما کمبود مربی بهداشــت 
داریم که باید بخشی را جذب کنیم تا 
در سال های آینده از توانایی آن ها بهره 
ببریم.یوسف نوری در مورد رسیدگی 
به مناطق محروم و ارســال تجهیزات 
الزم بــرای تحقــق اهداف ورزشــی 
آمــوزش و پرورش در این اســتان ها، 
گفــت: وقتی می گوییــم مناطق دور، 
خود به خــود محرومیت هایی وجود 
دارد. مــا قرارگاهــی ایجاد کرده ایم تا 
همیــن موضوع را پیگیری کند و اصال 
تمرکز این قرارگاه بر مناطق دوردست 
است که حاال به آن مناطق کمتر توسعه 
یافته می گوینــد و امکاناتی هم برای 
آن ها فراهم خواهد شــد. وی در مورد 
آخریــن وضعیت رســیدگی به تراکم 
مــدارس برای ســال تحصیلی جدید 
نیز گفت: در حال ســاماندهی نیروی 

انسانی با استان ها هستیم. 

 خطر در معابر خلوت 
منتظر است

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور 
تهران بزرگ گفت: ممکن است با دیدن 
خلوتی برخی معابر شهر تهران برخی 
رانندگان فکر ســرعت و ســبقت را در 
ایــن معابر به ذهــن خطور دهند و از 
خلوتی سطح شهر جهت زودتر رسیدن 
اســتفاده کنند یا قصد انجام حرکات 
نمایشــی و الیی کشی را داشته باشند 
که به این دســته از رانندگان توصیه 
می شود فریب خلوتی معابر را نخورند؛ 
چرا که همیشه حادثه در کمین است 
و سرعت های باال  همیشه خطر ساز و 
خطر آفرین است. سرهنگ علی اصغر 
شــریفی افزود:  پس با رعایت قانون، 
همــواره با ســرعت مقرره در ســطح 
 معابر خلوت صبجگاهی شــهر تهران 

تردد کنند.

وزیر بهداشت:

امیدواریم امسال بیمارانی که 
دچار کاهش شنوایی هستند 

را به صفر برسانیم
وزیر بهداشت، در خصوص ِکشت حلزون 
شــنوایی گفت: یکــی از افتخاراتی که در 
کشــور داریم این است که ِکشت حلزون 
شنوایی را دانشمندان ما می توانند انجام 
دهنــد و این موضوع اهمیت زیادی دارد 
چرا که اگر نوزاد نتواند بشنود تکلم او نیز 
دچار مشکل خواهد شد. و این بچه ها اگر 
در ســنین زیر ۴ سال عمل شنوایی روی 
آنها انجام شود هم شنوایی خود را بدست 
آورده و هم می توانند صحبت کنند.دکتر 
بهــرام عین الهی افزود: در حال حاضر ۱۵ 
مرکز دولتی و ۱۵ مرکز خصوصی را موظف 
کردیم که ِکشت حلزون شنوایی را انجام 
دهند امیدواریم امسال میزان بیمارانی که 
دچار کاهش شــنوایی هســتند را به صفر 
برسانیم و بر ما یک تکلیف بزرگی است چرا 
که اگر باالتر از سن چهار سال برود ِکشت 
حلزون شنوایی فایده ای ندارد.عین الهی 
خاطر نشــان کرد: حلزون شنوایی قیمت 
باالیی دارد اما علیرغم آن ما بصورت یک 
اولویت و بصورت رایگان انجام می دهیم.

آیا جرائم قطع و خشکاندن 
درختان بازدارنده است؟

ایــن روزها خبر تلخ خشــکانده شــدن 
درختان در ســطح شهر را می خوانیم که 
فقط برای دیده شدن نمای ساختمانی از 
بین رفته اند. خشــکاندن درختان خیابان 
ولیعصر به عنوان ریه های شهر که بخشی 
از هویــت تهــران نیز قلمداد می شــوند، 
نمونــه ای از این اقدامات بود که با جریمه 
و برخورد قضایی مالک ساختمان روبه رو 
شد.همچنین در فاصله اندکی پس از این 
خبر شــاهد انتشــار فیلم های دیگری در 
فضای مجازی از قطع و خشکاندن درختان 
در خیابــان کاج و... بودیــم که درختان 
دیگری خشک شده و از بین رفته اند.ولی 
شــاید این آسیب با هر جریمه ای جبران 
نشود و این سوالی مطرح شود که آیا این 
جریمه ها بازدارنده هستند؟ که مدیرعامل 
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران 
به این سوال پاسخ داده و عنوان می کند که 
در صورت اجرای قانون، اینگونه جریمه ها 
بازدارنده هستند.علی محمد مختاری، در 
تشــریح روند رسیدگی به تخلفات قطع و 
خشکاندن درختان در تهران به خشکاندن 
درختان خیابان ولیعصر)ع( اشــاره کرد و 
افــزود: پــس از اعالم تخلــف، پرونده در 
کمیســیون ماده ۷ مطرح و اتخاذ تصمیم 
شــد و در نهایــت ۱۱۷ میلیــارد تومان 
جریمه برای خشــکاندن ایــن درختان 
ارزشمند تعیین شد.وی افزود: شهرداری 
منطقه نمی توانســته هیچ مجوزی در این 
خصــوص به مالک ارائه کند. بنابراین این 
جریمه باید توسط مالک پرداخت شود. بی 
تردید پرونده هایی که تخلف در آنها انجام 
شــده از طریق قانون برخورد با آنها انجام 
می شــود و جریمه های تعیین شده اخذ 
می شــود. مختاری افزود: جریمه های این 
حوزه در حساب مخصوصی واریز می شود 
که برای توسعه فضای سبز و تملک باغات 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. در یک سال 
اخیر تعداد این پرونده ها زیاد بوده که در 
مورد قطع درخت برخورد قانونی انجام می 
شود ولی اگر درختی در زیربنا قرار گرفته 
باشد کمیسیون ماده ۷ مجوز قطع درخت 
را نمی دهد؛ بلکه مجوز جابجایی یک یا دو 
اصله که در زیربنا قرار دارد را می دهد.وی 
تاکیــد کــرد: در جا به جایی ها نیز پس از 
اخذ مجوز این کار باید در فصل مناسب و 
زیرنظر کارشناس فضای سبز انجام شود. 
قطعــا جریمه های این حوزه اعالم وصول 
می شــود و اگر فردی جریمه را پرداخت 
نکند از طریق مراجع قضایی با وی برخورد 
خواهد شد. در حال حاضر هم پرونده های 
مفتــوح داریم که از طریق مراجع قضایی 
دنبال می شود. عالوه بر این دو برابر محیط 
بُن درخت قطع یا خشکانده شده باید در 
همان محل یا محیط اطراف غرس درخت 
انجام شود که سرانه فضای سبز تامین شود.

مدیرعامل ســازمان بوســتان ها و فضای 
سبز شهر تهران درباره میزان بازدارندگی 
جرائم قطع و خشــکاندن درختان سطح 
شهر تهران برای جلوگیری از تکرار چنین 
حوادثی، گفت: این جرائم بازدارنده است. 
در حقیقت اگر قانون به درســتی رعایت 
شــود اینگونه تخلفات هم انجام نخواهد 
شــد. قوه قضاییه به جد موضوع را دنبال 
می کند؛ بازرسی کل کشور هم درخواست 
اشد مجازات برای این متخلفین را دارد و 
برخورد با متخلفین انجام می شود. وقتی 
مالکی دست به چنین کاری می زند باید 

عواقب آن را نیز بپذیرد.

خبر ویژه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، به وضعیت شهرهای کشور اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر هفته به هفته هم در تعداد مراجعین سرپایی و هم 
بیماران بســتری و اخیراً فوتی ها شــاهد افزایش هستیم. تعداد شهرهای 
قرمز به حد باالیی رســیده و نقشــه کشــور بیشتر به رنگ قرمز و نارنجی 
در آمده اســت.عباس شــیراوژن افزود: اگرچه بر تعداد مبتالیان به کرونا 
هفته به هفته افزوده می شود ولی امیدواریم در قله موج باشیم و با رعایت 
کردن و همراهی مردم به زودی شاهد شیب نزولی موج هفتم باشیم.وی 
درباره چرایی ایجاد موج هفتم در کشور، گفت: مجموعه ای از عوامل در 

این امر دخیل هســتند؛ یکی از موارد این اســت که ســطح ایمنی جامعه 
به دلیل اینکه فاصله زمانی از واکسیناســیون گذشــته، پایین آمده است. 
همچنین ســویه جدیدی که قدرت انتشــار باالیی دارد، وارد کشور شده 
اســت، اصل ابتالء به خاطر ســرایت پذیری باالیی اســت که این ویروس 
دارد. ولیکن کاهش اســتفاده از ماســک و شیوه نامه های بهداشتی باعث 
شــده ســرعت و میزان ابتالء افزایش یابد.وی افزود: در بخشــی از مردم 
به دلیل اســتفاده نکردن از واکســن، شدت بیماری ممکن است منجر به 

بستری و فوت شود و باید این مسئله را با واکسیناسیون کنترل کنیم.

کشور  کرونایی در  افزایش شهرهای قرمز 

اینفوگرافی 

کاربرد داده های 
دریافت شده 

از ماهواره خیام 
چیست؟

در یک همکاری 
مشترک با کشور 

روسیه، ماهواره خیام، از 
ایستگاه فضایی بایکونور 
قزاقستان توسط ماهواره 

بر سایوز به فضا پرتاب 
شد در این اینفوگرافیک 

با کاربرد داده های 
دریافت ماهواره خیام 

آشنا شوید. 

منبع: خبرآنالین

غفلت از معتادان باال شهری 
سرپرســت معاونت پیشــگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه اعتیاد فقط در کف خیابان نیست و حتی ساکنان 
باالشــهر به عنوان تفریح از مواد اســتفاده می کنند، گفت: در حالی که مشــغول 
پاکســازی خیابان از معتادان متجاهر هســتیم، از این دست معتادان غفلت شده 
است.فرهاد اقطار افزود: معتادان در مناطق باالشهر در روند درمان قرار نگرفته اند 
و خانواده متوجه اعتیاد آنها نشــده اســت. برخی از این معتادان برای زیبایی از 

مواد استفاده می کنند.
وی افزود: فقط فکر مراکز ماده ۱۶ برای معتادان متجاهر هستیم اما اگر فرصت 
توجه به معتادان در باالی شــهر را از دســت دهیم، خطرناک اســت. متاسفانه در 
مورد درمان معتادانی که به مرحله تخریب نرســیدند، فکری نکردیم. آنها هنوز 
خانواده دارند و متجاهر نیســتند.وی گفت: همه ما مشــغول پاکســازی خیابان 
هســتیم و ممکن اســت چند ســال طول بکشــد که معتادان ساکن باالی شهر 
نیز متجاهر شــوند بنابراین باید درمان اختیاری و پیشــگیرانه برای نســل جوان 
ســاکن این مناطق تســهیل شود.وی از ارائه مناسب ترین مشاوره های  درمانی از 
طریق خط ملی مشاوره اعتیاد با شماره  ۰۹۶۲۸ خبر داد و گفت: این خط تنها 
خط تخصصی پیشــگیری درمان اعتیاد در کشــور است که اپلیکیشن آن نیز به 
زودی راه اندازی می شود.اقطار افزود: فعال ارتباط با خط با شماره  ۰۹۶۲۸ فقط 
از طریق تماس تلفنی برقرار اســت و کارشناســان از ساعت هشت صبح تا هشت 
شب در حوزه های پیشگیری و درمان مشاوره ارائه می دهند و نزدیک ترین مرکز 
درمانی و برنامه پیشگیری را به فرد معرفی می کنند.وی افزود: مشاوره ها براساس 
جنسیت، نوع ماده مخدر، سن و محل سکونت متغیر است. گاهی فرد معتاد به 
دلیل شغلی که دارد نمی تواند به کمپ بیاید بنابراین کارشناس خط ملی اعتیاد 
نزدیک ترین مرکز و متناســب ترین درمان را به او ارائه می کند.وی گفت: ۷۴ 
درصد تماس گیرندگان را زنان تشــکیل می دهند.۴۰ درصد تماس گیرندگان را 
خود معتادان تشــکیل می دهند که درباره درمان خود و خانواده ســوال دارند که 

از این تعداد سه درصد زنان معتاد هستند.
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شناسه ۱363۰۲6

 نوبت اول

 روستای تاریخی گیلوان
خنکای سفر در روزهای داغ

گیلوان را می توان مکانی چشم نواز از توابع خلخال 
و در منطقه کوهستانی مشرف به ارتفاعات برف گیر 

و دره های ژرف قزل اوزن توصیف کرد.
روســتای گیلوان اردبیل در منطقه ای کوهستانی 
درمرز بین اســتان گیالن واســتان اردبیل و بین 
شهرهای رشــت و خلخال قرار دارد این روستای 
ساخته شــده از کاهگل و چوب و ســنگ در سال 
۱۳۷۵ بالغ بر ۲۰۴ نفر جمعیت داشــته است که 
طبق آمار گیری دیگری در سال ۱۳۸۵ این جمعیت 
به ۱۲۰ نفر کاهش یافته اســت، روستای گیلوان 
در اردبیل از راه زراعت، صنایع دســتی و باغ داری 
و دامداری درآمد کســب می کنــد، جمعیت این 
روستای کوهســتانی در زمســتان کم است ولی 
در تابســتان به ۲۰۰۰ نفر هم می رسد که یکی از 
علل اصلــی آن خوبی آب و هــوای منطقه در این 

فصل است.
زردآلو، گالبی وســیب از محصوالت باغها و توتون، 
ذرت، لوبیا و یونجه محصوالت زراعی و البته گندم 
از عمده  آنها است، محصوالت به دست آمده از دام 
ها هم گوشت و انواع لبنیات است، همچنین اهالی 
روستا به پرورش خانگی طیور مانند مرغ و بوقلمون 
می پردازند و صنایع دســتی زیبایی مانند گلیم، 
جاجیم و شال و جوراب هنر دست زنان و دختران 

این روستا است که در نوع خود بی نظیر هستند.

جاذبه های گردشگری روستای گیلوان اردبیل
این روســتا جاذبه های طبیعی بسیاری دارد که از 
جمله  آنها می توان به رودخانه پر آب گیلوان فضای 
ســبز وجنگل های این منطقه و مناظر و ارتفاعات 
کوهســتانی اطراف آن و مزارع گنــدم و البته باغ 
های سرسبز میوه های آبدار و خوشمزه تابستانی و 
بهاری آنها اشاره کرد. این باغ ها مانند کمربند دور 
تا دور روستا کشیده شده است. روستای گیلوان در 
اردبیل عالوه بر جاذبه هــای طبیعی دارای جاذبه 
های تاریخی مانند قلعه خشتی که متعلق به دوران 

هخامنشی است و وسعتی ۶ هکتاری دارد است.
این اثر زیبا به علت کاوش های غیر اصولی و به دلیل 
مرمت نکردن بنا و کم لطفی مسئوالن باستانشناسی 
منطقه نسبت به این قلعه که باعث شده است قسمت 

هایی از آن روبه تخریب باشد.
از قســمت های دیگــر ایــن منطقه در اســتان 
اردبیل گورســتان باســتانی گیلوان است که در 
حین خاکبرداری از جاده  ماســال گیلوان با کشف 
اجسادی متعلق به گورســتانی که در دوران مفرغ 
بوده بدست آمده کاوش در این منطقه در قسمتی 
۱۰ در ۱۵ متری با ۱۵ اسکلت آغاز و در فاز چهارم 
کاوش ها چهار گور باستانی دیگر کشف شده که این 

جست و جو ها همچنان ادامه دارد.
مقبره  میرزا کوچک خان جنگلی نیز در این روستا 
قرار دارد که در ســال ۱۳۴۴ طبق در خواست نوه  
ایشان نبش قبر انجام شده است. گفته می شود در 
زمانی که میرزا کوچک خان و یارانش پس از شکست 
در نهضت به ســمت منطقه کوهســتانی گیلوان 
حرکت می کردند در طوفان و بوران مانده اند و توان 
مقاومت نداشــته و در هنگامی که این مرد بزرگ، 
میرزا هوشنگ را بر کول داشته است در ۱۱ آذر ماه 

سال ۱۳۰۰ جان به جان آفرین تسلیم کرده است.
آداب و رسوم و مسیر دسترسی روستا گیلوان 

اردبیل
اهالی روستای گیلوان اســتان اردبیل لباس های 
محلی مانند تالشی ها دارند، پوشش مردانشان در 
زمستان کاله و نیم تنه و جلیقه پشمی و پیراهن جلو 
بسته و شال و دستکش و زنانشــان هم مانند زنان 
تالشی پیراهن بلند با دامن پر چین، پیژامه طرح دار 
با جلیقه رنگ تیره به همراه شال گلدار می پوشند. 
از ویژگی های لباس زنان روستایی استفاده از پارچه 
های رنگارنگ اســت. لباس کودکان هم به مانند 
لباس پدر و مادرانشــان و زبان محلی اهالی تاتی یا 
همان تالشی است. غذاهای محلی این منطقه اکثرا 
آبگوشت و آش مانند آبگوشت شوربا، آبگوشت قرمه 
وآش رشته و ترش آش و واویشکا همرا برنج و ماهی 
است. در این روستا جشن نوروز و سده و آبانگان و 
در فصل بهار و نوروز روز سلطان ،۴۵ نوروز و بنجک 
برگذار می شود و مراسم شب یلدا یوله چله و قصه 
چله و سیومو به قوت خود باقیست. در مراسم های 
عروسی اشعار عاشقانه به زبان محلی و آذری خوانده 
می شــود که چاشنی آن هم ســرنا و دهل و رقص 

محلی است.
روســتای گیلوان اردبیل از توابه بخش شــاهرود 
شهرستان خلخال در فاصله  ۶۵ کیلومتری جنوب 
شرقی خلخال و ۴۵ کیلومتری از رشت قرار دارد. در 
واقع این روستا از شرق به گیالن از شمال به جنگل 
های تالش و از جنوب به روستای علی آباد می رسد.

گردشگری

 بادبزن صدا و سیما
 و هالک ایرانی ؟

  به  قلم وحید حاج سعیدی
درست است که هفته گذشته پهلوان پنبه یا همان 
هالک ایرانی در مقابله با گوریل قزاقستان خیلی زود 
و قبل از اینکه هوک اول به هوک دوم تبدیل شود، 
ضربه فنی شد، ولی قبول کنیم اشتباه محاسباتی 
و تاکتیکی هم بخشی از زندگی یک ورزشکار است. 
این بنده خدا هم در تعیین حریف دچار اشــتباه 
محاسباتی شد و به جای مبارزه با بزمجه یا شاغال 
قزاقســتان، به اشتباه با گوریل قزاقستان سرشاخ 

شد که پایان داستان را دیدیم!
هر چند اشتباه اول ایشان این بود که نمی دانست 
لزوماً برای شــرکت در مسابقات ورزشی آن هم در 
این سطح، تنها داشتن اضافه وزن، بازوی کلفت) ولو 
فتوشاپی(  و سلسله جبال چربی و کلسترول کافی 
نیست و یک سری فنون و قواعد هم باید آموخت! 
مگر اینکه هدف جذب فالوور و دیده شدن باشد که 
باز هم در آن صورت کتک خوردن نیاز به داشــتن 
اضافه وزن، بازوی کلفت) ولو فتوشاپی(  و سلسله 
جبال چربی و کلســترول ندارد و مطالعه زندگی و 
احواالت مالنصرالدین به ویژه در سفر به سایر بالد 
بیشتر به کار می آید! باز خدا اموات مارتین فورد را 
بیامرزد؛ نور به قبر امواتش بتابد که مرام گذاشــت 
و بی خیال مبارزه با هالک ایرانی شد وگرنه معلوم 
نبود شــب عیدی باید چند دکتر ارتوپد را زابه راه 
می کردیم که بیایند و استخوان های فتوشاپی این 

بابا را سرهم کنند!
حاال مســابقه تمام شده و گوریل قزاستان و داور و 
فالوررها یقه هالک را ول کرده اند، رسانه ملی تازه 

یادش آمده علیه ایشان اقامه دعوی کند! 
صدا و سیما چند روز قبل کاسه داغ از تر از آش شده 
و گزارش رفته که به محض ورود به کشور  هالک را 
دستگیر می کنند! جل االخالق ! به حق چیزهای 
ندیده و نشنیده! از کی تا بحال کتک خوردن و بی 

عرضگی از مصادیق جرم شده است؟! 
شما اگر از یک دانشجوی ترم ۲ رشته ی حقوق که 
دروسی مانند مقدمه ی علم حقوق و جزای عمومی 
۱ را پاس کرده مشورت بگیرید یا در اینترنت نگاهی 
به ماده ۲ قانون مجازات اسالمی بیاندازید یا راجع 
به تعریف جرم و رفتار مجرمانه جستجوی کوتاهی 
انجــام دهید متوجه می شــوید که این بنده خدا 
مرتکب جرم نشده بلکه این شما هستید که تخلف 
مــی کنید و با پخش چنیــن گزارش هایی، آتش 
شهرت پهلوان پنبه هایی از این دست را باد می زنید! 
ما متوجه نشدیم که بادبزن صدا و سیما دست چه 
کســانی اســت که هر از گاهی با پخش یک سری 
برنامه ها و ســریال ها قواعد حقوقی را نادیده می 
گیرند و آتش بر هم زدن قواعد بازی را باد می زنند؟ 
شاید هم با خودشان گمان می کنند وقتی یک نفر 
می تواند با پک و پهلوی فتوشاپی و عنوان مجعول 
هالک  و ۱۵۰ کیلو چربی یک میلیون فالوئر جذب 

کند، چرا ما نتوانیم؟!

کووید ۱۹ کودکان در مقابله با  سالح مخفی 
محققان اســترالیایی گزارش می دهند که پوشــش بینی کودکان بهتر از 

بزرگساالن در برابر عفونت ناشی از کروناویروس محافظت می کند.
»کریستی شورت«، یکی از نویسندگان این مطالعه از دانشگاه کوئینزلند 
استرالیا، گفت: »در کودکان نسبت به بزرگساالن نرخ ابتالء به کووید ۱۹ 
کمتر بوده و عالئم خفیف تری دارند، اما دالیل این امر ناشناخته است. ما 
نشــان دادیم که پوشــش بینی کودکان نسبت به بینی بزرگساالن پاسخ 

التهابی بیشتری به کروناویروس دارد.«
او گفت: »محققان هنگام مقایسه واکنش شرکت کنندگان به انواع کووید، 

تفاوت های عمده ای را بر اساس سن پیدا کردند.«
برای این مطالعه، آنها نمونه هایی از سلول های پوششی بینی ۲۳ کودک 

سالم و ۱۵ بزرگسال سالم را در معرض کروناویروس قرار دادند. محققان 
دریافتند که ویروس در سلول های کودکان کمتر تکثیر می شود و پاسخ 

ضدویروسی بیشتر است.
شورت گفت: »چندین توضیح احتمالی در این باره وجود دارد.«

وی افزود: »این شرایط می تواند سازگاری با افزایش تهدیدات مهاجمین 
خارجی مانند ویروس ها یا باکتری هایی باشد که در دوران کودکی مشاهده 
شده اند. همچنین ممکن است افزایش قرار گرفتن در معرض این تهدیدات 
در دوران کودکی، به پوشــش بینی کودکان آموزش دهد تا پاســخ پیش 

التهابی قوی تری ایجاد کنند.«
شورت افزود: »بیان ژن های مبارزه کننده با ویروس ممکن است به دلیل 

تفاوت های متابولیکی بین کودکان و بزرگساالن تغییر کند.«
ایــن مطالعه نشــان داد که نوع دلتــا کووید به طور قابل توجهی کمتر از 
بزرگســاالن در ســلول های بینی کودکان تکثیر می شود. با این حال، این 
الگو با نوع مســری تر اومیکرون که اکنون در سراســر جهان غالب اســت، 
کمتر مشهود بود.شورت می گوید: »در مجموع، این یافته ها نشان می دهد 
که پوشش بینی کودکان از عفونت و تکثیر کمتر کروناویروس پشتیبانی 
می کند، اما ممکن است این مسئله با تکامل ویروس، در حال تغییر باشد.«

برای تأیید این یافته ها و تعیین نقش عوامل دیگر مانند آنتی بادی ها در 
محافظت از کودکان در برابر عفونت کروناویروس، تحقیقات بیشتری در 

جمعیت بزرگ تر مورد نیاز است.

دریچه علم

 پژمان جمشیدی؛ 

کشف گران سنگ یک دهه اخیر سینما
 پژمان جمشیدی، به عنوان کشف بزرگ یک دهه اخیر 
ســینمای ایران، از مزیت های قابل توجهی در مســیر 
ستاره شدن برخوردار اســت.مهم ترین اتفاقی که در 
این مسیر برای جمشــیدی رقم خورد، آن بود که وی 
به مانند بسیاری از کشف های ســینمایی، چندان به 
صورت اتفاقی وارد این عرصه نشــد. او در سال ۹۰ و از 
آنجایی که با ســروش صحت، رفاقتی دیرینه داشت، 
به عنوان مهمان، در یکی از قســمت های ســاختمان 
پزشــکان بازی کرد. جادوی دوربین و روانی بازی او، 
هم جمشــیدی و هم صحت را به تداوم این همکاری، 
اما به صورت جدی تر امیدوار کرد.جمشــیدی خیلی 
زود، پیشنهاد ســیناپس گونه ای از ساخت زندگی یک 
فوتبالیستی که چندان جدی گرفته نشده را به صحت 
می دهد و همین پیشنهاد، زمینه تولید سریال پژمان 
را فراهم می کند؛ ســریالی که هنوز هم به عنوان اثری 
کالت در تاریخ تلویزیون کشورمان مورد توجه قرار دارد.

پژمان از بازیگری رونمایی کرد که موفق شد رابطه ای 
گرم با مخاطب برقرار کند. یک شیرینی جذابی در کالم 
و اکت های رفتاری او بود که مخاطب را جذب می کرد. 
روان صحبت می کرد و جنس شوخی هایش، خاص او 
بود که تا آن زمان، چندان از سوی بازیگری، ارائه نشده 
بود. تعادل خوبی در حفظ راکودهای حسی از خود نشان 
داد و اگرچه رزومه ای نداشت اما بسیار پخته و کارکرده 

نشان می داد.
مجموعه تمامی این عوامل ســبب شــد تا مخاطب، 
استقبال خوبی از این ســریال به عمل بیاورد و درست 
در همان زمان، سیل پیشنهادها به سمت جمشیدی 
سرازیر شد. هوشمندی باالیی که در آن زمان، از سوی 
جمشیدی به کار بسته شــد، تامل در انتخاب پروژه ها 
بود. جمشیدی در همان زمانی که در کانون توجهات 
فیلمسازان سینمایی و تلویزیونی قرار داشت، به مطالعه 
در حوزه سینما و بازیگری پرداخت. تا توانست فیلم های 
تاریخ سینما را دید و در رایزنی با صاحب نظران سینما، 
این گونه تشخیص داد که برای ورود کامل تر به سینما، 
به روی صحنه تئاتر برود. به این ترتیب، او از زمستان ۹۲ 
تا پایان سال ۹۵، در ۱۵ نمایش به ایفای نقش پرداخت 
و توانست جاپای خود را به عنوان یک بازیگر نوظهور در 

سینمای کشور ثابت کند.
در همان زمان، جمشــیدی، فعالیت خود را به صورت 

توامان در مدیوم هــای مختلف ادامــه داد تا برخالف 
بســیاری از بازیگرانی که به شهرت می رسند، فعالیت 

خود را تنها محدود به سینما نبیند.
طبق این فرمول، جمشیدی تا سال ۹۵، عالوه بر اینکه 
در ۱۵ نمایش به روی صحنه رفــت، تجربه بازی در ۳ 
سریال پرمخاطب ســال های ابری، دیوار به دیوار ۱ و 
نفس را از ســر گذراند و در ســینما نیز در آثاری چون 
آتش بس ۲، من ناصر حجازی هستم، ۵۰ کیلو آلبالو، 
خوب، بد، جلف، آذر و من دیوانه نیستم به ایفای نقش 

پرداخت.
این حسن انتخاب سبب شــد تا جمشیدی معطوف به 
بازیگر کمدی نشــده و عالوه بر اینکه در آثار جدی نیز 
به ایفای نقش پرداخت، با گسترش فعالیت های خود به 
تئاتر، سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، از خود 
چهره ای محبوب ساخت که هیچ محدودیتی به لحاظ 
فکری برای فعالیتش قائل نشد. جمشیدی اگرچه موفق 
شد پاسخ منتقدان را با هنر خود بدهد اما برگ برنده در 
این زمینه، عدم گرایش به حواشی و نپرداختن به فرامتن 
بود. جمشــیدی در تمامی این ســال ها، همواره مورد 
انتقاد گروهی بود که وی را به عنوان یک بازیگر، قبول 
نداشتند اما وی هیچ گاه به رویارویی مستقیم با این گروه 
نپرداخت و تا توانست در مدیوم های مختلف، کار کرد و 

رکوردها را به نفع خود جابجا کرد.
پژمان جمشیدی کشــف ارزشــمندی برای سینما، 
تلویزیون، تئاتر و شــبکه نمایش خانگی محســوب 
می شــود؛ بازیگری که در تمامی این ۹ ســال فعالیت 
جدی، عالوه بر آن که سبک و شمایل بازی جدیدی را 
به سینمای ایران افزود بلکه ارزش آورده خوبی را نصیب 
مدیوم های تصویری و نمایشی کشور کرد که تراز مالی 

این صنعت را با رونق خوبی مواجه کرد.

چهره ها 
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