
وزیر کشور:

برای اربعین پارکینگ ها 
 در مرز توسعه 

پیدا می کند
     وزیر کشــور گفت: تالش بر این اســت 
کــه پارکینــگ هــا در مــرز توســعه پیــدا کند. 
ترجیح ما بر حمل و نقل عمومی است ولی 
زمانی که این امکان نباشــد طبیعی اســت 
که از مردم درخواست کنیم با خودروهای 

خود به مرز بیایند...

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

کار باید بین  وزیر 
نمایندگان مقبولیت 

داشته باشد
     معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور بــا اشــاره 
، تعــاون و رفــاه  بــه حساســیت های وزارت کار
اجتماعــی اظهارکــرد: فــردی بایــد بــرای ایــن 
وزارتخانــه انتخاب شــود کــه در بین نمایندگان 
مجلس مقبولیتی داشته باشد و با رأی خوبی 

از مجلس به این وزارت برود...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

« از بکارگیری رمزارزها برای تجارت گزارش می دهد گار »روز

دور زدن سوئیفت بانکی 
با استفاده از ارز دیجیتال

    ظهور بازار نوپای رمزارزها و ورود گســترده ســرمایه گذاران به این بازار جذاب، "ارز دیجیتال" را در 
دهه اخیر به عنوان یکی از ابزارهای شــاخص ســرمایه گذاری برای انجام تبادالت مالی به دنیا معرفی 

  || صفحه  صفحه 33  کرده است...

ویترین   پیشنهادی

انرژیاقتصاد

صفحه 7 
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جامعه

 »بی خانمانی« 
در انتظار  پایتخت نشینان

 خشکسالی و سیل 
دو روی یک سکه اند

ادعای پولیتیکو: کاهش تحریم های سپاه در بسته نهایی پیشنهادی اروپایی ها؛

صفحه 2 

کرات وین کرات وینپیدا و پنهان مذا پیدا و پنهان مذا

وقتی  بازار سیاه فروش پایان نامه رونق می گیرد

 پول بیار 
پایان نامه ببر

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ آ
))20010011050000852001001105000085((

روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : مناقصه خرید غذای کارکنان و مأمورین مرکز انتقال نفت نائین    

مبلغ برآورد مناقصه : 20/757/000/000 ریال 
1- محل و مکان اجرای کار: مرکز انتقال نفت نائین    

2- مدت اجرای کار: یک سال    
3- نام دستگاه نظارت:  امور اداری - منطقه جنوب شرق      

4- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
زیابــی مالــی عبــارت اســت از "مرتــب ســازی قیمــت هــا و انتخــاب مناســبترین قیمــت  5- روش ار

پیشــنهادی"
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار : مبلــغ 1/037/850/000 ریــال بصــورت یــک یــا 
ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای منــدرج در بنــد هــای الــف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ مــاده 4 آییــن نامــه تضمیــن 
معامــات دولتــی بــه شــماره 5069/123402 مــورخ 94/9/22 هیئــت محتــرم وزیــران مــی باشــد. تضمین 
وجــه نقــد میبایســت بــه شــماره شــبا IR 1401000041046871202852 بانــک مرکــزی واریــز گــردد 

ضمنــا"  تصویرضمانتنامــه یــا رســیدوجه آن در ســامانه بارگــزاری گــردد . 
درج کــد اقتصــادی و شناســه ملــی جهــت اشــخاص حقوقی)الزامــی( در پیشــنهاد قیمــت منــدرج 

در ســامانه ســتاد ضــروری میباشــد.
ــر از صنــف مربوطــه در شهرســتان محــل ارائــه خدمــت   دارا بــودن و بارگــذاری جــواز کســب معتب

) صنف رستوران داران و هتل داران شهر نائین ( الزامی می باشد .
ــا ســاعت  زمــان و نحــوه  خریــد اســناد مناقصــه  از ســامانه: شــرکت کننــدگان مهلــت دارنــد  ت
الکترونیکــی  تــدارکات  بــه  ســامانه  مراجعــه  بــا  و  پنــج شــنبه  روز  مــورخ 1401/05/27   13:00
دولــت) ســتاد( بــه نشــانی  www.setadiran.ir نســبت بــه خریــد اســناد و پرداخــت هزینــه از 

طریــق اتصــال بــه درگاه پرداخــت الکترونیــک اقــدام نماینــد.

الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از فرخــوان تــا انتخــاب برنــده از ســایت مزبــور 
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه 
ســتاد ، نســبت بــه ثبــت نــام و اخــذ گواهــی امضــاء الکترونیکــی  اقــدام نماینــد و جهــت  عضویــت 

بــا پشــتیبانی ســامانه ســتاد بــه شــماره 02141934 تمــاس حاصــل فرماینــد. 
ی پیشــنهادات در ســامانه :شــرکت کننــدگان مــی بایســت تــا  زمــان و مهلــت تکمیــل و بارگــذار
ســاعت 13:00 مــورخ 1401/06/07 روز دوشــنبه نســبت بــه تکمیــل اســناد مربوطــه و بارگــذاری 
در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( و تحویــل اصــل پاکــت الــف )ضمانتنامــه شــرکت 
ر بــه دفتــر  در فرآینــد ارجــاع کار/ اصــل رســید واریــز وجــه نقــد(  را الک و مهــر شــده در مهلــت مقــر

کمیســیون مناقصــات تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.
زمــان و محــل گشــایش پــاکات : پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت 08:30 مــورخ 1401/06/12 
روز شــنبه در محــل کمیســیون مناقصــات بــه آدرس: تهــران- خیابــان ســپهبد قرنــی- نرســیده 
 بــه خیابــان سپنــــد- پــاک 188-  طبقــه  هشــتم از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت 

) ستاد( بازگشایی و خوانده خواهد شد. 
زمــان و مــکان جلســه توجیهــی: جلســه توجیهــی بــا حضــور شــرکت کننــدگان، در 1401/06/02 
روز چهارشــنبه ســاعت 10:00 بــه نشــانی رفســجان - کیلومتــر 7 جــاده یــزد - شــرکت خطــوط لولــه 

و مخابــرات نفــت ایــران - دفتــر رئیــس امــور اداری برگــزار مــی گــردد.
ــن  034-31365035  ــا تلف ــه ب ــوع کار مناقص ــوص موض ــتر درخص ــات بیش ــب اطاع ــت کس جه

ــد . تمــاس حاصــل فرمائی

www.shana.ir                       www.setadiran.ir                  www.ioptc.ir                      
1360432 شناسه آگهی 

 نوبت دوم

نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی که به ساحت پیامبر 
اسالم )ص( اهانت کرده بود جمعه هنگامی که قصد 
سخنرانی در نیویورک را داشت مورد حمله واقع شد. 
طبق گزارش شــاهدان عینی مردی به سمت سلمان 
رشدی حمله ور شد و او را با مشت یا چاقو هدف قرار 
داد. پلیــس ایالتی نیویورک در بیانیه ای تأیید کرد: او 
احتمــاالً از ناحیه گردن هدف ضربه چاقو قرار گرفته 
اســت.  سلمان رشــدی نامی آشنا و البته منفور بین 
مســلمانان اســت و این موضوع به کتابی از او مربوط 
می شود که در آن به پیامبر اسالم اهانت های آشکار 

و پرشماری کرده است.
نام کامل او " احمد سلمان رشدی" است . او در سال 
۱۳۲۶ در بمبئــی هنــد و در خانواده ای مســلمان و 
مادری به نام "نگین بهات" متولد شد. پدرش "انیس 
احمد رشدی" وکیل، تاجر و و فارغ التحصیل دانشگاه 
کمبریج انگلیس بود. به گفته رشدی، پدرش نام رشدی 
را از نام ابن رشد، اقتباس کرده بود؛ ابن رشد، از بزرگ 
ترین فیلسوفان اسالمی قرن ششم هجری بوده است.  
با این که خانواده رشــدی مسلمان بودند ولی تبعیت 
چندانی از احکام اســالم نداشتند. سلمان رشدی در 
مصاحبه ای گفته بود: »هر چند خانواده ام مســلمان 

بودند ولی خبری از دینداری در خانه ما نبود و سالی 
یک بار به مسجد می رفتیم. دایه و دوستانم مسیحی 

بودند و پدرم مشروب می خورد.«
عالوه بر زمینه خانوادگی، تحصیل رشدی نوجوان در 
مدرسه انگلیسی "کلیسای جامع و مدرسه جان کانن" 
در هند زمینه دوری هر چه بیشترش از اسالم را فراهم 
آورد. در حالی که در ایران و جهان، سلمان رشدی در 
حال شــناخته شــدن به عنوان یک رمان نویس توانا 
بود، نوشــتن کتابی که بزرگ ترین خطای زندگی او 
بود، سرنوشت اش را تغییر داد و او را ناگزیر کرد که از 
4۱ سالگی، زندگی مخفی پیشه کند: "آیات شیطانی".

آیات شیطانی، بیش از آن که منبعث از واقعیت های 
تاریخی صدر اسالم باشد، ناشی از خیال پردازی های 
یک داســتان نویس بود. این کتاب که سراسر توهین 
به پیامبر اسالم )ص( و مقدسات بیش از یک میلیارد 
انســان بود، واکنش مسلمانان در کشورهای مختلف 
را برانگیخــت و تظاهرات اعتراضی متعددی در نقاط 

مختلف جهان علیه سلمان رشدی را موجب شد.
صدور فتوای مرگ سلمان رشدی

بعد از این که خبر انتشار این کتاب به ایران رسید، امام 
خمینی فتوای مرگ و مهدور الدم بودنش را صادر کرد.

یادداشتویترین  پیشنهاد

 چرا توافق کوتاه مدت 
عایدی برای اقتصاد کشور ندارد؟

  رضا غالمی کارشناس مسائل اقتصادی 
به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام، ایران و اروپا با چالش های 
بسیاری در مسیر پایبندی به این توافق مواجه هستند و تداوم مسیر 
اشتباه دولت دونالد ترامپ از سوی دولت جو بایدن و تالش برای 
اعمال فشار بر ایران دستیابی به توافق را با تردیدهای بسیاری مواجه 
کرده است. ایران در سال های اخیر کمترین بهره را از برجام برد و 
امتیازاتی که قرار بود شــامل ایران شــود، به صورت نسیه پرداخت 
شد در حالی که تعهدات برجامی ایران نقد و پیش از آغاز اجرای 
آن انجام شد.زمانی که مذاکره ای انجام می شود، باید به نوع توافق 
توجه شــود،  اگر برجام توافقی باشــد که بدون هیچ پیش شرطی 
شرایط کشور با آن پایدار شود و ماهیتش بلند مدت باشد که برای 
همیشــه بهانه ها را از کشــور های غربی بگیرد، می توان به آن نگاه 
مثبت داشــت.بلند مدت بودن توافق سبب می شود سرمایه گذار 
خارجی بتواند در ایران برنامه ریزی، رشــد اقتصادی ایجاد و تورم 
را کنترل کند؛ اما تجربیات گذشته نشان داده است آنها به دنبال 
این موضوعات نیستند که توافق پایدار با ایران داشته باشند، بلکه 
به دنبال این هستند با ما توافق مشروط و کوتاه مدت منعقد کنند، 
زیرا می دانند  در بازه زمانی کوتاه اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و بر 
بسته شدن توافق کوتاه مدت تأکید می کنند.اثرات برجام موقت 
بر اقتصاد کشور همانند قرص ُمَسِکن عمل می کند، اگر این توافق 
رخ بدهد در کوتاه مدت نرخ ارز کاهش می یابد و تورم روند نزولی 
به خود می گیرد، اما بعد از بازه زمانی کوتاه به روال قبلی خود برمی 
گردد. در این شرایط رشد اقتصادی کاهش می یابد، زیرا سرمایه 
گذاری خارجی در کشــور وجود ندارد و در عمل وارد دوره رکود 
می شویم.اگر توافق محکم و خوب بسته شود، در بلندمدت شاهد 
کاهش تورم خواهیم بود،این بستگی به نوع نگاه دولت دارد؛ زمانی 
دولتی بر سر کار بود که آمادگی و برنامه ای برای بعد از برجام نداشت؛ 
در حالی که دولت باید برای بعد از برجام از ظرفیت های به وجود 
آمده اســتفاده کند. محدودیت های تجاری و مالی یکی از نکات 
مهمی است که باید به آن توجه شود و اگر از ظرفیت های بالفعل 
برجام استفاده کنیم، شاید رشد و رونق اقتصادی را شاهد باشیم؛ اما 
شرایط پیش رو نشان می دهد غرب از نگه داشتن ما در توافق کوتاه 
مدت ســود می برد.اگر توافق انجام نشود، تکانه خاصی در اقتصاد 
ما به وجود نخواهد آمد زیرا در سال های اخیر شرایط بدتر از این 
را  گذرانده ایم. نظام اقتصادی دنیا تغییر کرده است، آمریکا با چین 
وارد مخاصمه شده و دنیا به سمت دوقطبی شدن پیش می رود؛ لذا 
باید محکم بایستیم تا به توافق پایدار دست یابیم. در این شرایط اگر 
کسی بخواهد به دولت فشار بیاورد که باید توافق هرچند مشروط 
شکل بگیرد، به نفع کشور کار نمی کند بلکه خواسته اش در راستای 
منافع اروپا و غرب است.توافق کوتاه مدت مشروط به هیچ عنوان 
در راســتای منافع ملی نیســت. اصالح طلبان که در روزهای اخیر 
به دولت فشــار می آورند، فقط منافع کوتاه مدت کشــور را در نظر 
می گیرند. اگر دوباره وارد توافق کوتاه مدت شــویم همان اتفاقات 
گذشته تکرار خواهد شد و دچار نوسانی می شویم که کشور را در 
آینده با چالش مواجه خواهد کرد. در نتیجه باید به دنبال شرایط 
پایدار بلند مدت باشیم. دولت نباید منافع کشور را به برجام گره بزند. 
اینکه سرعت اقتصادی در برخی بخش ها پایین است نشان می دهد 
برخی ها منتظر بازگشت آمریکا به برجام هستند. در شرایط فعلی 
می توان بدون توجه به برجام محکم به جلو رفت و بازارها را کنترل 
کرد. دولت باید زنجیره ای از صنایع را راه اندازی کند تا جلوی خام 
فروشی گرفته شود.در دوره تحریم ها باید همانند روسیه کشورهای 
غربی را وادار به تبعیت از سیاست های خود کرد، روسیه کشورهای 
اروپایی را وادار می کند بهای نفت و گاز را به روبل پرداخت کنند در 
مقابل ما در کشور خودمان در برخی از رستوران ها و آژانس های 
هواپیمایی اجازه می دهیم به دالر پول پرداخت کنند؛ به عبارتی 
پدافند غیر عامل را زیر پا گذاشته ایم.در شرایط فعلی که با تحریم 
مواجهیم می توان با کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ شرقی 
وارد مراودات تجاری شــد. اینگونه مراودات باعث می شــود  شاهد 

ثبات اقتصادی در کشور باشیم. 

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

شــرکت ســهامی آب منطقــه ای هرمــزگان در نظــر دارد» عملیــات تکمیلــی فــاز اول 
شــبکه اصلــی آبیــاری دشــت شــمیل« با حــدود بــرآورد هزینــه اجــرای کار بــه مبلــغ 
10.823.390.452ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای ســال 1401 از طریــق مناقصــه 
عمومــی یــک مرحلــه ای بــه پیمانــکار واجــد صاحیــت پایــه 5 رشــته آب واگــذار 
نــوع  از  ریــال   541.170.000 ارجــاع   فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ  نمایــد. 
ضمانت نامــه بانکــی و یــا واریــز وجــه نقــد. مهلــت خریــد اســناد از ســامانه ســتاد 
درج  تاریــخ  از  مبلغ6.050.000ریــال  پرداخــت  بــا   )www.setadiran.ir( ایــران 
ــا مــورخ 1401/05/29، مهلــت بارگــذاری پیشــنهاد قیمــت  ــر ت ایــن آگهــی و حداکث
بازگشــایی  تاریــخ  و  بــوده   1401/06/14 مــورخ   11 ســاعت  تــا  مربوطــه  اســناد  و 

پیشــنهادات ســاعت 10 مــورخ 1401/06/16 مــی باشــد. 
شناسه اگهی 1362624

                                                                                                                                                                                                                                           

گهی فراخوان  مناقصه عمومی  گهی فراخوان  مناقصه عمومی  آ  آ
با ارزیابی کیفی )نوبت چهارم(با ارزیابی کیفی )نوبت چهارم(

ت اول
نوب

گهی تملک اراضی گهی تملک اراضیآ آ

شرکت آب و فاضالب استان همدان

 نوبت دوم

بــه اطــاع میرســاند شــرکت آب و فاضــاب اســتان همــدان در صــدد تملــک اراضــی جهــت احــداث مخــزن آب شــرب  واقــع در روســتای دولــت آبــاد 
ــان مشــخص  ــان حقــوق عرصــه و اعی ــن و صاحب ــذا بدینوســیله از تمامــی مالکی از توابــع شهرســتان اســدآباد  مطابــق نقشــه پیوســت مــی باشــد،  ل
شــده دعــوت مــی گــردد ظــرف مهلــت 15 روز از تاریــخ انتشــار ایــن اطاعیــه ضمــن معرفــی کارشــناس رســمی دادگســتری بــا در دســت داشــتن اســناد و 
مــدارک مالکیــت خــود بــه دفتــر حقوقــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان همــدان بــه نشــانی همــدان: میــدان بیمــه ) مالیــات( جنــب اداره ثبــت احــوال- 

شــرکت آب و فاضــاب اســتان همــدان مراجعــه نماینــد.

سرنوشت سلمان رشدی؛

شکار شیطان در نیویورک 
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 16 محرم  1444   14 آ یکشنبه 23 مرداد 1401  شماره پیاپی 2173

سیاست 2

خانواده یک جوان 22 ساله 
شهید فلسطینی که در حمله 

هوایی اخیر اسراییل به 
نوار غزه زخمی شده بود./ 

خبرگزاری فرانسه

بوریس جانسون نخست 
وزیر مستعفی انگلیس 
در حال بازدید از کارخانه 
تولید بال های هواپیمای 
مسافربری ایرباس در 
انگلیس/ گتی ایمجز

گزارش تصویری

کاهش تحریم های سپاه در بسته نهایی پیشنهادی اروپایی ها؛ ادعای پولیتیکو: 

کرات وین پیدا و پنهان مذا
در حالــی کــه هنوز هیچ یــک از طرفین 
مذاکــرات احیای برجــام درباره جزئیات 
این مذاکرات اطالعاتی منتشــر نکرده اند، 
نشــریه پولتیکو در گزارشــی مدعی شد، 
اتحادیــه اروپا برای حصول توافق بر ســر 
احیای برجام پیشــنهاد برداشتن فشار از 
روی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی را 

مطرح کرده است.
نشــریه پولتیکو در گزارش خود با انتشــار 
جزئیاتی از متن پیشــنهادی اتحادیه اروپا 
برای احیای برجام که به تازگی به ایران و 
آمریکا ارائه داده اســت، ادعا کرد که طبق 
این پیش نویس شــهروندان غیرآمریکایی 
اجازه خواهند داشت با شرکت هایی که با 
ســپاه پاسداران معامالت اقتصادی دارند، 

تجارت کنند.
بر اســاس گزیده هایی از متن پیش نویس 
پیشــنهادی اتحادیه اروپا که پولتیکو ادعا 
می کند به آن دست یافته است، تحریم های 
آمریکا علیه ســپاه پاسداران ایران با هدف 
احیــای توافق هســته ای ۲۰۱۵ کم رنگ 
می شود و راه را برای تهران هموار می کند 
تا از بررسی بیشتر سایت های هسته ای که 
مشکوک خوانده می شود، خودداری کند.
پولتیکــو در ادامه با ادعای اینکه جزئیات 
این پیش نویس دوشنبه گذشته در جریان 
مذاکرات وین نهایی شــده اســت، نوشت: 
از آنجایــی که اتحادیه اروپا در هماهنگی 
نزدیک با واشــنگتن روی این پیش نویس 
کار کرده اســت، به نظر می آید که دولت 
جو بایدن، رئیــس جمهور ایاالت متحده 
آماده اســت تا امتیازات بیشــتری از آنچه 
انتظار می رفت برای حصول توافق - به ویژه 
با کاهش فشــار بر ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی بدهد. سازمانی که ایاالت متحده 
در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
آن را به عنوان یک ســازمان تروریســتی 

معرفی کرد.
هرچنــد، راب مالی، نماینده اصلی آمریکا 
در مذاکرات وین پس از انتشار این گزارش 
در بیانیــه ای به پولتیکــو، هر گونه تغییر 
اســتانداردها یا قوانیــن آمریکا در اجرای 

تحریم های ایران را تکذیب کرد.
وی در ایــن بــاره گفــت: به طــور واضح 
می گویم؛ ما در هیچ مذاکره ای درباره تغییر 
رویکــرد خود یا اســتانداردهای انطباق با 
تحریم هــای ایاالت متحده و تحریم هایی 
که تا زمان بازگشت متقابل به اجرای کامل 
]توافق هســته ای[ باقی می مانند، شرکت 
نکرده ایــم. هر گزارشــی که بر خالف آن 

باشد، کاماًل اشتباه است.
نشــریه پولتیکو با اشــاره به این که حذف 
نام ســپاه پاسداران از فهرست تروریستی 
آمریکا یکی از موضوعات اصلی مورد بحث 
در مذاکــرات احیــای برجام بوده اســت، 
نوشــت: اگرچه متن پیشــنهادی اروپا با 
میانجی گری جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و با هماهنگی نزدیک 
با مقامات آمریکایی، تحریم های سپاه را به 
خودی خود لغو نمی کند اما اثربخشی آنها 

را به شدت محدود می کند.
به نوشته پولتیکو، بر اساس متن پیشنهادی، 

اروپایی ها و سایر غیرآمریکایی ها می توانند 
بــدون ترس از اعمال تحریم های آمریکا با 
نهادهــای ایرانی که در معامالت با ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی درگیر هستند، 
تجارت کنند، به شرط آن که شریک تجاری 
اصلی آنها در فهرســت تحریم های آمریکا 

نباشد.
این نشــریه آمریکایــی همچنین مدعی 
شــد: بنابراین، اروپایی ها قادر خواهند بود 
تجارت بسیار گسترده ای در سراسر ایران 
انجام دهند، جایی که تعامل تجاری با سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی تقریباً اجتناب 
ناپذیر اســت، به ویــژه در زمینه تجارت. 
یکی از دیپلمات ها که این پرونده را دنبال 
می کند، در این باره گفت که نهادهای سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی می توانند صرفاً 
با انجام تجارت خود از طریق شــرکت های 
جانشین و پوسته ای که درجه ای از جدایی 
ایجــاد و محدودیت های ایاالت متحده را 
برای شرکت ها و افراد غیرآمریکایی بی معنا 
می کنند، به دنبــال دور زدن تحریم های 

ایاالت متحده باشند.
به ادعای پولتیکو، متن پیشــنهادی  اروپا 
عالوه بر برداشتن فشار بر سپاه پاسداران، 
ایــن امکان را بــرای تهران فراهم می کند 
تا به ســرعت بن بســت کنونی با دیده بان 
هسته ای ســازمان ملل بر سر سایت های 
هســته ای شناخته شده در سال ۲۰۱۹ را 

حل وفصل کند.
در ادامــه این گزارش آمده اســت: با قرار 
گرفتــن موضوع تحقیقات آژانس روی میز 
در متن پیشــنهادی اتحادیــه اروپا، یک 
دیپلمــات ابراز نگرانی کــرد که آمریکا و 
اروپایی ها نه تنها با این خطر مواجهند که 
نشان دهند اجازه خواهند داد این موضوع 
برای دســتیابی به یک توافق بســته شود، 
بلکه به سیاسی کردن ماموریت آژانس در 

ایران متهم شوند.
بــا این حال، طرف هــای مذاکره کننده در 
وین که شــامل ایران و سایر اعضای برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجــام( به عالوه 
آمریکا می شــود، به ویژه تهران و واشنگتن 
می بایســت درباره پیش نویس ارائه شده از 
سوی اتحادیه اروپا که به گفته جوزپ بورل 

متــن نهایی ممکن اســت، تصمیم گیری 
کنند. 

بــا اعالم رئیــس اتحادیه اروپــا مبنی بر 
آماده بــودن متن توافق مذاکرات و اینکه 
ایران باید این متن را یا بپذیرد یا رد کند، 
کارشناســان بر این عقیده اند که رویکرد 
دستوری و تحمیلی از سمت طرفین غربی 

در مذاکرات سازنده نیست.
مذاکرات برجام که حدود ســه ماه متوقف 
شــده بود، با میانجی گری قطر در شــهر 
دوحــه و با حضور تیم مذاکره کننده ایران 
و اروپا از ســر گرفته شــد. از آن جایی که 
مذاکــرات دوحه هم بی نتیجه مانده بود و 
تیــم مذاکره کننده ایران و اروپا بی نتیجه 
بــودن ایــن مذاکــرات را اعــالم کردند، 
شامگاه چهارشنبه _دوازدهم مردادماه_ 
علی باقری کنی، رئیس تیم مذاکره کننده 
ایران در وین خبر داد که عازم وین است.

پــس از چند روز که از روند مذاکرات وین 
گذشــته بود، رســانه های خارجی مدعی 
شــدند که اتحادیه اروپا متن نهایی توافق 
را ارائه کرده اســت. جوزپ بورل مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا هم گفته 
بود، متن نهایی توافق آماده شده و اکنون 

زمان تصمیم گیری سیاسی است.
این درحالی است که هنوز متن نهایی توافق 
که گفته می شود آماده شده در اختیار ایران 
قرار نگرفته اســت، از طرفی طرفین غربی 
ادعــا می کنند ایران حق دخالت، اصالح و 
مذاکــره در متــن نهایی توافق را ندارد. که 

این گفته خالف اصول مذاکره است.
کارشناســان مسائل سیاسی بر این عقیده 
هستند که توقف در روند مذاکرات به این 
دلیل اســت که آمریکا نتوانســته ایران را 
نســبت به آنچه در نظر دارد متقاعد کند 
و اکنــون تالش می کند از کارت اروپا علیه 
ایران اســتفاده کند. همچنین توافق مورد 
نظــر اروپا تفــاوت چندانی با آنچه آمریکا 
مطرح کــرده بود، ندارد. براســاس آنچه 
در اخبــار آمــده همه آنچه ایران در توافق 
مدنظر داشــته اســت باز هم در متن فعلی 

دیده نمی شود.
همچنین این کارشناسان تصریح می کنند، 
از آن جایی که آمریکا عضو برجام نیســت 

و نمی تواند مکانیســم ماشه را فعال کند، 
ســعی می کند کشــورهای اروپایی را جلو 
بینــدازد کــه متنی را به ایران بدهند و اگر 
ایران نپذیرفت کشــورهای اروپایی مانند 
فرانســه و انگلیس مکانیسم ماشه را فعال 
کنند. از این رو کشــورهای اروپایی سعی 
می کنند جلســات متعددی برگزار کنند و 
مذاکراتی صورت بدهند اما در نهایت متن 
توافق تغییری نداشته باشد تا پس از مدت 
اندکــی پایان یافتــن مذاکرات بدون هیچ 
نتیجه ای را اعالم کنند و تمام تقصیرها را 

متوجه ایران بدانند.
به نظر می رســد آمریکا و اروپا برای توافق 
جدید با ایران بیشــتر مایل باشند تا اینکه 
ایــران و آمریــکا بــه توافق ســال ۲۰۱۵ 

بازگردند.
 رویکرد دستوری و تحمیلی 
کرات سازنده نیست در مذا

امیرعلــی ابوالفتح، کارشــناس مســائل 
بین الملــل، در خصــوص مذاکرات اخیر 
ویــن و متن نهایی توافــق اظهار می کند: 
قرار اســت تعدادی از کشورها در خصوص 
مسئله ای با یکدیگر توافق کنند، روال این 
اســت که تعدادی از کشــورها در مقاطع 
زمانی مختلف متن هایی را برای توافق ارائه 
می کننــد. بعضی از این متن ها پذیرفته و 

بعضی پذیرفته نمی شود.
وی بــا بیان اینکه متنی کــه مورد توافق 
همگی باشــد قابل امضــا بوده و اصطالحاً 
گفتــه می شــود متن آماده اســت، ادامه 
می دهــد: اینکه یک طــرف ماجرا بگوید 
متن آماده اســت به این معنا نیست که به 
طور قطع این متن برای توافق آماده است. 
در حال حاضر پیشنهادهایی به ایران داده 
شــده و ایران این متن را مورد بررسی قرار 
می دهد در صورتی که مصلحت دانســت 
موافقت خود را اعالم می کند آن زمان گفته 
می شــود متن نهایی توافق آماده است. در 
غیــر این صورت اگر ایــران مخالفت کند 
طــرف مقابل چــاره ای جز برطرف کردن 

اختالف ها ندارد.
این کارشناس مســائل بین الملل تصریح 
می کنــد: ایــن اولیــن و آخریــن متنی 
نیســت که مورد بحث قرار گرفته اســت، 

اگــر رویکرد آمریکا دســتوری و تحمیلی 
باشــد و آن ها معتقد باشــند متن توافق 
را روی میــز می گذاریــم و از جانب ایران 
رد یا امضا شــود، ســازنده نیست. از این رو 
نیــاز نبود ۱۸ ماه مذاکره کنند. همچنین 
از زمــان ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
می توانستند این متن را امضا کنند و روی 
میز بگذارند و بگویند یا ایران آن را بپذیرد 

یا رد کند.
وی اضافه می  کند: در دولت ترامپ این گونه 
تعامــل با گروه 4+۱ صورت نگرفت اما در 
دولــت جــو بایدن ۱۸ ماه زمــان برد تا به 
یــک متن برســند و این گونه نیســت که 
بگوینــد ایران یــا بپذیرد یا رد کند. از این 
رو ممکن اســت ایران متن را رد کند، غیر 
از رد احتمالی متن توافقنامه توسط ایران 
مشــخص نیست طرف مقابل چه برنامه ای 

خواهد داشت.
ابوالفتح با بیان اینکه رویکرد دســتوری و 
تحمیلی از ســمت طرفین غربی ســازنده 
نیســت، خاطرنشــان می کند: رســانه ها 
این گونه القا می کنند که اتحادیه اروپا بیان 
کــرده ایــران یا باید متن توافق را بپذیرد و 
یا رد کند اما بعید می دانم رویکرد اتحادیه 
اروپا بر این اســاس باشــد. در حال حاضر 
متن آماده ای وجود ندارد تا زمانی که ایران 

موافقت خود را اعالم کند.
جز مذاکره راه حل دیگری وجود ندارد
وی ادامه می دهد: باید منتظر واکنش ایران 
نســبت به روند مذاکرات و متن توافق بود 
زیرا با بازگشــت هیئت های مذاکره کننده 
به ایران، متن پیشنهادی اتحادیه اروپا را با 
خود به تهران آوردند و به طور قطع روی این 
متن تصمیم گیری، بحث و بررسی خواهد 
شــد و اگر رضایت ایران جلب شــود تیم 
مذاکره کننــده بازمی گردند و توافق امضا 

یا مورد تأیید قرار می گیرد.
این کارشــناس مســائل بین الملل با بیان 
اینکــه در صورتــی که رضایت ایران جلب 
نشــود با توقف چند هفته ای یا چند ماهه 
دوباره مذاکرات به شــیوه دیگری از ســر 
گرفته می شود، یادآور می شود: هیچ کدام 
از طرفین برای دوران بدون برجام آمادگی 
ندارند. ممکن است برجام به نتیجه مطلوب 
نرسد و آمریکا به برجام بازنگردد و بازگشت 
آمریــکا به برجام زمان بر باشــد اما اینکه 
طرفیــن دنیا بــدون برجام را تصور کنند، 

وجود ندارد.
وی اظهار می کند: اگر سند ناقص هم کنار 
گذاشته شود مخاطرات امنیتی گسترده ای 
به وجود خواهد آمد، از این رو آمریکایی ها 
حاضر به پذیرش این شــرایط نیستند. اگر 
غیــر از این بــود در دوره اول وقتی نتیجه 
حاصل نشد آمریکا و اروپا اعالم می کردند 
برجام رد شده است و مذاکراتی هم انجام 

نمی شود.
ابوالفتح خاطر نشان می کند: اینکه طرفین 
۱۸ ماه مذاکره می کنند به این معناست که 
۱۸ مــاه دیگر هم می توانند مذاکره کنند. 
از ایــن جهــت راه حلی جز مذاکره متصور 
نیســتم اگر راه حلی بــه جز مذاکره وجود 

داشت حتماً تاکنون اجرا شده بود.

خبر ویژه

وزیر کشور گفت: تالش بر این است که پارکینگ ها در مرز توسعه پیدا کند. ترجیح ما بر حمل و نقل عمومی 
است ولی زمانی که این امکان نباشد طبیعی است که از مردم درخواست کنیم با خودروهای خود به مرز بیایند .
احمد وحیدی وزیر کشــور مبنی بر آنکه گفته شــده برای اربعین مردم با اتومبیل های خود به ســمت مرزها 
بیایند، آیا این اتفاق حجم ترافیک مرزها را افزایش نمی دهد؟ گفت: اساس بر این است که از ناوگان عمومی 
اســتفاده شــود، ولی با توجه به حجم زیادی زائر، پیش بینی میشــود  دچار کمبود شــویم، لذا به این علت، 

ممکن است ناچار شویم مردم قسمتی از مسیر را با وسیله نقلیه خود طی کنند. 
وی در همین راستا ادامه داد: تالش بر این است که پارکینگ ها در مرز توسعه پیدا کند. ترجیح ما بر حمل 

و نقل عمومی است ولی زمانی که این امکان نباشد طبیعی است که از مردم درخواست کنیم با خودروهای 
خود به مرز بیایند . 

وی در پاســخ با ســوال دیگر برنا مبنی بر آن که پیش بینی شــما از تعداد زائرین امســال چیست خاطر نشان  
کرد: در حال حاضر پیش بینی ۵ میلیون زائر را برای اربعین داریم و از مردم خواسته شده که ثبت نام کنند 

و براساس ثبت نامی ها می توان برآورد دقیق تری داشت.
وزیر کشــور در پاســخ به این ســوال که امکان اســتفاده از کاپوتاژ وجود دارد گفت: هنوز توافق قطعی در این 

خصوص صورت نگرفته است

وزیر کشور:

برای اربعین پارکینگ ها در مرز توسعه پیدا می کند

تحلیل

در نهاد ریاست جمهوری؛

نشست مشترک دولت و مجلس 
امروز برگزار می شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: امروز 
یکشنبه جلسه ای با حضور همه اعضای دولت، هیئت 
رئیسه مجلس و روسای کمیسیون ها برگزار خواهد شد.
حجت االســالم علیرضا ســلیمی از برگزاری جلســه 
مشترک دولت و مجلس خبر داد و گفت: این نشست 
عصر یکشنبه ۲۳ مرداد ماه در نهاد ریاست جمهوری با 

هدف بررسی مسائل روز کشور برگزار می شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
این جلســه در آســتانه سالگرد دولت برگزار می شود و 
قرار است هیئت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون ها 
با رئیس جمهور و همه اعضای دولت اعم از وزرا و معاونان 

رئیس جمهور دیدار و گفتگو کنند.

کنش بولتون به ادعای تالش  وا
ایران برای ترورش

مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا به برخی ادعاها مبنی 
بر تالش ایران برای ترور وی واکنش نشان داد.

جان بولتون، مشــاور امنیت ملی پیشــین آمریکا در 
گفت وگو با شــبکه الجزیره مدعی شــد که درخصوص 
تالش هــا و برنامــه ریزی ایران برای ترور وی شــواهد 

محکمی وجود دارد.
وی گفت: فکر نکنم که تالش های ایران برای ترور من 
بر روند مذاکرات هسته ای با آن ها در وین تاثیر بگذارد.

بولتون گفت که نظام قضایی آمریکا ماموریت های خود 
را با سکوت انجام می دهد و اقدامات قضایی در خصوص 

تالش برای ترور من در حال انجام است.
مشــاور امنیت ملی پیشــین آمریکا در ادامه گفت که 
ســازمان اف بی آی در بهار ۲۰۲۰ و دســامبر ۲۰۲۱ 
اطالعاتی درخصوص تالش برای ترور وی به او داده است.

وی در بخش دیگری تاکید کرد: بهتر اســت که 
دونالد ترامپ در انتخابات آتی شرکت نکند زیرا او 

شایسته ریاست جمهوری نیست.
بر اساس این گزارش، پیش از این نیز رابرت مالی، نماینده 
آمریکا در امور ایران در پاســخ به ســوالی درباره بیانیه 
ادعایی وزارت دادگســتری این کشــور مبنی بر اینکه 
یک فرد ایرانی قصد ترور مشاور امنیت ملی سابق کاخ 
ســفید را داشــته است و اینکه »آیا این بخشی از تهدید 
ایران برای تالفی ترور قاسم سلیمانی فرمانده پیشین 
نیروی قدس سپاه پاسداران است؟ و آیا می ترسید که 
این تهدید ادامه داشــته باشد؟« گفت: من درباره آنچه 
وزارت دادگستری انجام داده است، اظهار نظر نمی کنم. 
اما آنچه را که هم وزیر امور خارجه و هم مشاور امنیت 

ملی گفته اند، تکرار می کنم.  
 وزارت دادگستری آمریکا هفته گذشته با صدور بیانیه ای 
مدعی شد که فردی به نام »شهرام پورصفی« شهروند 
ایرانی 4۵ ســاله قصد داشته است برای تالفی شهادت 
ســردار قاسم ســلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰، جان بولتون 

مشاور امنیت ملی دولت ترامپ را ترور کند.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسالمی ایران 

ادعای تالش برای ترور جان بولتون را رد کرده اند.

بازی اسرائیل با جان پوتین!
یک کانال تلگرامی روســی ادعا کرده است که »درمان 
ســرطان« والدیمیر پوتین ممکن اســت به دلیل بدتر 

شدن روابط با اسرائیل متوقف شود.
 کانال ژنرال SVR که گمان می رود توسط یک مامور 
اطالعاتی ســابق روســیه اداره می شود، مدعی شد که 
به پوتین در مورد مشــکالت احتمالی در زمینه تامین 
داروهایی که در اسرائیل برای درمان وی خریداری می 

شود، هشدار داده شده است.
این ادعاها در حالی مطرح می شود روابط مسکو و تل 
آویو پس از دستور کرملین برای تعطیلی آژانس یهودی 

برای اسرائیل در روسیه تیره تر شده است.
همچنین گفته می شــود که داروهــای اصلی درمان 
انکولوژی والدیمیر پوتین توســط پزشکان اسرائیلی 

تجویز و در اسرائیل خریداری می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

وزیر کار باید بین نمایندگان 
مقبولیت داشته باشد

معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به حساسیت های 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهارکرد: فردی باید 
برای این وزارتخانه انتخاب شود که در بین نمایندگان 
مجلس مقبولیتی داشته باشد و با رأی خوبی از مجلس 
به این وزارت برود. سید محمد حسینی درباره معرفی 
وزیــر کار، تعــاون و رفاه اجتماعی به مجلس شــورای 
اسالمی گفت: بعد از استعفای آقای دکتر عبدالملکی، 
بالفاصله آقای زاهدی وفا به عنوان سرپرست وزارت کار، 
تعاون و رفاه تعیین شــد. ایشــان استاد دانشگاه است و 
سابقه اجرایی در وزارت اقتصاد دارد. با سرپرستی آقای 
زاهدی وفا، فعالیت ها همچنان انجام می شود و وقفه ای 
در انجام کار صورت نگرفته اســت. حســینی با اشاره به 
نظرات نمایندگان درباره وزیر پیشــنهادی کار گفت: 
نمایندگان مجلس به ویژه در روزهای ابتدایی استعفای 
وزیر سابق کار، افرادی را از داخل و خارج از مجلس برای 
زعامت این وزارت خانه معرفی می کردند و بنده هم به 
رئیس جمهور منتقل می کردم. البته دراین رابطه کمیته 
خاصی تشکیل نشده است و ضرورتی هم ندارد زیرا در 
دفتر خود رئیس جمهور این موارد بررسی می شود. وی 
با بیان اینکه کمبود نیروی نخبه برای معرفی به عنوان 
وزیر کار وجود ندارد، درعین حال تصریح کرد: همچنین 
فردی باید انتخاب شود که در بین نمایندگان مجلس 
نیز مقبولیتی داشته باشد تا با رأی خوبی از مجلس به 

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برود.

المانیتور:
غرب به ناچار باید جریمه خروج 

ترامپ از برجام را بپردازد
المانیتور نوشــت: کسانی در غرب که همیشه 
از برجــام انتقاد کرده اند، با این پیشــنهاد که 
می توان نقض های گذشــته ایــران را نادیده 
گرفــت، زوزه می کشــند. با این حــال، آنها 
خــود عواقــب خروج از توافق ۲۰۱۵ را نادیده 
می گیرند. پس از ماه ها بن بســت و نزدیک به 
مرگ، توافق هســته ای ایران فرصت جدیدی 
برای احیای مجدد دارد. در ۸ آگوست، اتحادیه 
اروپا که در ۱۶ ماه گذشــته به عنوان میانجی 
بیــن ایران و ایاالت متحده در مذاکرات برای 
بازگرداندن توافق عمل کرده اســت، آنچه را 
که متن نهایی یک بســته سازش نامید، ارائه 
کرد که امیدوار است همه چیز را برآورده کند. 
متن اتحادیه اروپا مســتلزم مصالحه برای هر 
دو بازیگر اصلی مذاکرات اســت. ماهیت یک 
مذاکره چنین اســت، همانطــور که در مورد 
توافــق ۲۰۱۵ )که المانیتــور در مقدمه این 
هفته اشاره کرد ( معروف به برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( بود. با حذف آنچه به عنوان 
مانــع اصلی مذاکرات تلقی می شــود، ظاهراً 
ایران پذیرفته است که سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی از فهرست سیاه آمریکا حذف نشود، 
در عوض موافقت کرده اســت که این موضوع 
را برای بحث بعدی به تعویق بیندازد. اتهامات 
ادعایی مطرح شــده در ۱۰ اوت علیه یکی از 
اعضای ســپاه  برای توطئه ترور جان بولتون، 
مشاور سابق امنیت ملی، نشان می دهد که چرا 
رئیس جمهور جو بایدن نمی تواند نسبت به این 
گروه نرمش نشان دهد. به نظر می رسد ایران 
همچنین درخواست خود برای تضمین عدم 
خــروج ایــاالت متحده از این توافق را متوقف 
کــرده اســت. از آنجایی که برجام یک تفاهم 
سیاســی است، نه یک معاهده که نیاز به رای 
تایید غیرممکن توســط سنای ایاالت متحده 
دارد، هیچ مبنایی برای تضمین قانونی وجود 
ندارد. در هر صورت، ایران یک تضمین ضمنی 
در قالــب اهرم خــود دارد؛ اگر ایاالت متحده 
دوباره از توافق خارج شود، ایران می تواند دوباره 
به سرعت غنی سازی اورانیوم را افزایش دهد.

 یورش به اقامتگاه ترامپ
تله یا مچ گیری رقیب؟

اقــدام پلیــس فــدرال آمریکا)اف بــی آی( 
ویــورش به اقامتگاه شــخصی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا واعالم کشف 
۱۱مجموعه ســند و مــدرک از خانه وی این 
ســوال را مطرح کرده که آیا هدف از این اقدام 
یک حرکت سیاسی برای خارج کردن رقیب از 
گردونه رقابت ها و یا یک جست و جوی معمول 
برای کشف اسناد سری بوده است؟این اقدام در 
حالــی صورت می گیرد که ترامپ در چند ماه 
اخیر آشــکارا از میل بازگشت به قدرت سخن 
گفته است. بویژه آنکه در چند انتخابات اخیر 
درون حزبــی جمهوریخواهان برای انتخابات 
هــای ۲۰۲۲ در برخــی از ایالت های آمریکا 
نشــان می دهد کــه نامزدهای مورد حمایت 
رئیس جمهوری پیشین در ایاالت میشیگان، 
آریزونا و کانزاس توانستند بر رقبای خود پیروز 
شوند و نظرسنجی ها در میان جمهوریخواهان 
نیز از اقبال اعضای این حزب به وی حکایت دارد. 
بــا توجه به این اتفــاق، ترامپ عالوه بر آنکه 
درگیــر پرونده موضوع حمله طرفداران خود 
به کنگره اســت، باید در ارتباط با این اســناد 
نیز پاســخگوی مجریان قانون باشد. اتفاقی 
که اگر اقدامات ضد قانونی در پشت آن باشد، 
برای ترامپی که اعالم کرده اســت شــاید در 
سال ۲۰۲4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

شود، دردسر ساز خواهد بود.
این در حالی است که در ماه های اخیر محبوبیت 
و مقبولیت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا 
بشــدت افت کرده است و نظرسنجی ها نشان 
می دهد تنها ۳۰ درصد دمکرات های هم حزبی  
او موافــق حضــور دوبــاره اش در انتخابــات 
ریاست جمهوری  هســتند. سالمت جسمی 
و ذهنــی بایدن و عملکــرد دولت او به ویژه در 
سیاســت داخلــی و اقتصــاد از جمله عوامل 
نارضایتی افکار عمومی از او به شــمار می رود. 
ترامپ با اشاره به این نظرسنجی ها گفته بود: فکر 
می کنم اگر من نامزد شوم، خیلی ها از نامزدی 
منصرف می شوند، اگر به نتیجه نظرسنجی ها 
نگاه کنید، می بینید که خیلی ها حتی ثبت نام 

نمی کنند.«
حــال بایــد منتظر ماند و دید کــه آیا عواقب 
قانونــی اقدام اخیر یــورش به اقامتگاه ترامپ 
بــرای جلوگیری از شــرکت وی در انتخابات 
کاهش طرفداران وی را در پی خواهد داشت؟

در چنین صورتی باید مطمئن بود که این اقدام 
برای ضربه زدن به ترامپ صورت گرفته است و 
دموکرات ها به موقع و در لحظه درست اقدام 

کرده اند.

اخبار کوتاه

بین الملل
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3اقتصاد گفت و گو

چرا ساخت مسکن با ُکندی پیش می رود؟

قای وزیر راست می گوید بقیه    آ
دستگاه ها همکاری نمی کنند

  محمد آیتی/ گروه اقتصاد
 در حالی دولت ســیزدهم پا در سیزدهمین 
ماه کاری خود گذاشــته اســت کــه مردم 
همچنان منتظر تحقق وعده هایی هســتند 
که ســیدابراهیم رئیســی بار هــا در برنامه و 
گردهمایی های انتخاباتــی خود مطرح کرده 

بود.
ساخت یک میلیون مســکن در سال، یکی از 
شعار های پرزرق و برق دولت بود که تا این جا، 
خروجی آن به بار ننشسته است و آشفتگی در 
حوزه مسکن، بیش از هر زمان دیگر به چشم 

می آید.
در همین خصــوص، احمــد دنیامالی، عضو 
کمیسیون عمران مجلس گفت: موضوعی که 
در وهله اول برای ما مهم می باشد، این است که 
در کشور قانون داریم. در بحث مسکن، دولت 
قول داده در چهار سالی که سر کار است به طور 
متوسط، ســالی یک میلیون واحد مسکونی 
بسازد، ولی متاسفانه کار به خوبی پیش نرفته 
اســت. ما قانون داریم و در قانون هم در بحث 
صندوق مسکن در تبصره ۱4 و ۱۸، مبلغ ۵۷ 
هزار میلیارد برای پرداخــت یارانه های حوزه 

مسکن در نظر گرفته شده است.
وی افــزود: بانک ها نیز موظفنــد، ۲۰ درصد 
تسهیالتی که ارائه می دهند در حوزه مسکن 
باشــد، ولی این موضوع هم تــا االن به خوبی 
مورد همکاری واقع نشــده و رییس جمهور 
در جلســه چندی پیش شورای عالی مسکن، 
دســتورات خیلی مهمی را صــادر کردند. از 
این رو، امیدواریم سازمان برنامه و بودجه، بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد در بخش تســهیالت 

کمک کنند.
نماینده انزلی تصریح کرد: کار ساخت مسکن 
متوقف نیســت، ولــی ُکند پیــش می رود. 
مشکل ما بیشــتر بحث منابع اســت. اینکه 
آقای رســتم قاســمی وزیر راه و شهرسازی 
گفتند دســتگاه های دیگر در ارائه زمین با ما 
همکاری نکردند، درست است. رییس جمهور 
دستور دادند که یک فرصت تا شهریورماه به 
استاندار ها و دستگاه ها داده شود تا همکاری 
الزم را داشته باشند و منتظریم تا ببینیم اتفاق 

خوبی خواهد افتاد یا نه؟
دنیامالی اظهار داشــت: براســاس اطالعات 
آماری که وزارت راه و شهرسازی داده است، 
تامین زمین بیشــتر از یــک میلیون واحد یا 
انجام شده یا بخش هایی از آن صورت گرفته 
اســت. قول داده اند در همین تابستان، ۱۰۰ 
هزار واحد مســکونی تکمیل شــود، ولی ما 
اعتقاد داریم که باید در حوزه مسکن سرعت 
دستگاه های مرتبط، باالتر برود. در جایی دیگر 
از قانون به دستگاه ها اجازه دادیم که اراضی 
مازاد خود را فروخته و صرف توســعه حوزه 
کاری خود کنند، ولی به هر شکل امیدواریم 
که دستگاه ها این کمک را داشته باشند تا ما 
بتوانیم مشــکل تامین زمیــن را حل کنیم و 
امیدواریم اقدامات خوبی تا آخر ســال شکل 

بگیرد.
وی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی، اقدامات 
خوبی را انجام داده، ولی براساس نسبت چهار 
میلیون مسکنی که در نظر گرفته شده، کافی 
نیست. مثاًل زمین هایی که قرار است در سال 

۱4۰۲ ساخته شود، باید امروز تامین شود.
عضو مجمع نمایندگان اســتان گیالن گفت: 
انبوه سازان می توانند نقش بسیار موثری داشته 
باشند. وزارت راه و شهرسازی یک سری برنامه 
و نشست هایی با انبوه سازان دارد و کمیسیون 
عمران هــم در همین راســتا کمک می کند 
تا انبوه ســازان انگیزه الزم را بــرای ادامه کار 

داشته باشند.
عضو کمیســیون عمــران مجلــس در ادامه 
بیان کرد: گروهی از انبوه ســازان از کار فاصله 
گرفته اند، چون بخش تولید و مســکن، افول 
زیادی داشته اســت، ولی باید از این ظرفیت 
اســتفاده کرد. برای اســتفاده از این ظرفیت 
بایستی به سمت مجتمع سازی برویم و قیمت 

تمام شده می تواند خیلی کاهش یابد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هرچه به سمت 
انبوه سازی برویم، هم سرعت کار باالتر می رود 
و هم برای انبوه ســازان به صرفه تر اســت و 
هم خدمــات زیربنایــی را راحت تر می توان 
تامین کرد. بخشــی از این اراضی باید زودتر 
بازنگری شود و این کار در دستور کار وزارت 
راه و شهرسازی قرار دارد و امیدواریم نتیجه 
اقدامات به گونه ای باشد که فشاری که حوزه 
مسکن روی اقشار کم درآمد جامعه وارد کرده 
است، برداشته شود و همچنین گرانی مسکن 

در خصوص اجاره بها هم کنترل گردد.

گزارش

تبانی برای گرانی رب
  محسن موسوی زاده / گروه اقتصاد

آخریــن ارقام منتشر شــده مرکز آمار ایران نشــان 
می دهــد کــه رب گوجه فرنگی در یک ســال اخیر، 
۱۳۲ درصــد افزایــش قیمت را تجربه کرده اســت. 
ســایت مرکز آمار ایران، در حالی حداقل قیمت رب 
را ۳۸ هزار و حداکثر قیمت آن ۵۵ هزار و ۹۰۰ تومان 
اعالم کرده که همچنان قیمت مصوب هر قوطی رب 

گوجه فرنگی، ۳۵ تا ۳۹ هزار تومان است.
در نیمه تیر ماه امســال، عباس عســکرزاده، معاون 
توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی، با ارسال 
نامــه ای به صدیف بیک زاده، سرپرســت ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از موافقت 
بــا افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به 4۵ هزار تومان 
خبر داد، اما مسعود بختیاری، نایب رئیس سندیکای 
صنایع کنسرو ایران، ۱۵ مرداد به تسنیم گفته بود که 
این موضوع با وجود موافقت وزارت جهاد کشاورزی و 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، 
هنوز در ستاد تنظیم بازار تعیین تکلیف نشده است.

تالش برای گرانی رب
برای بررسی ماجرای فراز ونشیب قیمت رب باید به 
نوســان قیمت گوجه در سال ۱۳۹۸ اشاره کنیم. در 
اواخر تابســتان آن سال، افزایش تولید گوجه سبب 
شد برخی از کارخانه ها با تبانی با یکدیگر سعی کنند 
گوجه فرنگــی مورد نیــاز برای تولید رب را به قیمت 
نازلــی از کشــاورزان خریــداری کنند. حتی همان 
موقع شــنیده شــد که برخی کارخانه ها گفته بودند 
که هر کیلو گوجه فرنگی را بیشــتر از ۵۰۰ تومان از 
کشاورزان خریداری نمی کنند. همین مسئله سبب 
شــد تعاونی روســتایی وارد قضیه شود و به صورت 
حمایتــی گوجه فرنگــی را به قیمــت هرکیلوگرم 
هزار تومان از کشاورزان بخرد. هر چند این اقدام جهاد 
کشاورزی سبب حمایت از تولیدکنندگان شد، بعدا 
تولیدکنندگان، قیمت رب را افزایش دادند و مقصر 

این مسئله را جهاد کشاورزی اعالم کردند.
بر اساس گزارش مرکز آمار از تغییرات قیمت کاال های 
خوراکــی در مهر ۹۸، بــا اینکه قیمت گوجه فرنگی 
نســبت به مهر ۹۷ بیش از 4۲. ۳ درصد کاهش داشته 
است، کارخانه های رب گوجه از خواب مسئوالن ناظر 
بازار در آن زمان سوء استفاده کرده و رب گوجه را با 

افزایش ۱۵. 4 درصدی قیمت عرضه کردند.

دست های پشت پرده
رئیــس انجمن حمایــت از حقوق مصرف کنندگان 
خراســان رضوی در گفتگو با شــهرآرا با بیان اینکه 
متأســفانه بعضــی از کارخانه ها بــرای گرانی رب 
بــا یکدیگــر تبانــی می کنند، می گویــد: بعضی از 
کارخانه های رب با هم توافق می کنند که هر قوطی 
رب را کمتر از رقمی مشخص در بازار عرضه نکنند و 
بعد همان ها به برند هایی که کمتر معروف هســتند، 
می گوینــد که با ۳ تا 4 هزار تومان کمتر، محصوالت 
خود را به بازار عرضه کنند. این تبانی سبب می شود 
ایــن کارخانه ها با هماهنگی قیمت محصول خود را 

در بازار افزایش دهند.
علــی اصغریــان می افزاید: اینکــه کارخانه ها برای 
گرانــی تبانی می کننــد، به منزله صدور مجوز برای 
افزایش قیمت رب در بازار نیســت. همه کارخانه ها 
باید تا زمانی که قیمت مصوب رب تغییر نکرده است، 
محصول خود را به قیمت مصوب در بازار توزیع کنند. 
اگر هم تخلفی صورت گیرد، جهاد کشاورزی باید با 
قاطعیــت کارخانه هــای متخلف را جریمه کند. وی 
تأکید می کند: مبلغ جریمه باید قابلیت بازدارندگی 
داشته باشد. وقتی کارخانه ها با وجود جریمه شدن، 
همچنان به گران فروشی ادامه می دهند، یعنی مبلغ 

جریمه ها قابلیت بازدارندگی نداشته است.

۲۱ میلیارد ریال جریمه
بااین حال رئیس اداره نظارت و بازرســی محصوالت 
کشــاورزی جهاد کشــاورزی شهرســتان مشهد از 
برخــورد با کارخانه های گران فروش خبر می دهد و 
می گوید: از ابتدای امســال تاکنون، هشت پرونده در 
موضوع گران فروشی رب گوجه فرنگی در شهرستان 
مشــهد به ارزش ۲۱ میلیارد ریال تشــکیل شده و با 
کارخانه هایی که دســت به گران فروشــی زده اند، 

برخورد شده است.
علی اکبر نصری در پاسخ به این سؤال که »بعضی از 
کارخانه ها هر قوطی رب را 4۵ هزار تومان می فروشند؛ 
آیا این کار قانونی اســت؟« می گوید: قیمت مصوب 
هــر قوطی رب هنوز همان ۳۹ هزار تومان اســت و 
قیمت جدیدی ابالغ نشــده؛ اگر واحدی بیشــتر از 
قیمــت مصــوب محصول خــود را عرضه کند، با آن 

برخورد می شود.
وی با بیان اینکه به زودی گوجه تولید شهرستان 
مشــهد وارد بازار می شــود، بیان می کند: ورود 
گوجه فرنگی تولید شهرســتان مشــهد ســبب 
می شــود مــاده اولیــه مورد نیــاز کارخانه های 
رب ســازی با قیمتی کمتــر در اختیار آن ها قرار 
گیرد و هزینه تولیدشان کاهش یابد. ضمن اینکه 
گوجه تولید مشــهد محصول با کیفیتی اســت و 
ایــن به تولیــد رب مرغوب تر کمک می کند.وی 
همچنین با رد کمبود رب در بازار مشهد می گوید: 
در بازار رب، کمبود وجود ندارد، اما ممکن است 
بعضی از واحد های تولیدی که منتظر برداشــت 
گوجه فرنگی هستند، تولید خود را در چند هفته 

اخیر کاهش داده باشند.

گزارش می دهد « از بکارگیری رمزارزها برای تجارت  گار »روز

دور زدن سوئیفت بانکی با استفاده از ارز دیجیتال
 ظهور بازار نوپای رمزارزها و ورود گسترده 
ســرمایه گذاران به این بــازار جذاب، "ارز 
دیجیتــال" را در دهــه اخیر به عنوان یکی 
از ابزارهای شــاخص سرمایه گذاری برای 
انجــام تبادالت مالــی به دنیا معرفی کرده 

است.
بازاری که اگرچه خالی از ریسک نیست، اما 
چنانچه سرمایه گذاران از تخصص، آگاهی 
و دانــش چنین بازاری به خوبی برخوردار 
باشــند می توانند عالوه بر کسب سودهای 
رضایــت بخش در این بازار از ارز دیجیتال 
بعنوان ابزاری شــناخته شــده بین المللی 
برای تجارت نیز اســتفاده کنند. طوری که 
اکنــون اغلب کشــورها زمینه ورود قانونی 
سرمایه گذاران را به بازار رمز ارزها تسهیل 
کرده اند. در ایران نیز قرار است پس از سالها 
تاخیر » رمز ریال« در شــهریور ماه امسال 
رونمایی شود و باالخره ارز رمزها به عنوان 
یک فرصت برای داد و ســتد در بازارهای 
جهانی مد نظر قرار گیرد. در واقع می توان 
سیاســتی را در پیش گرفت هم حاکمیت 
بــر پول ملی را حفظ کرد و نظارت بر نحوه 
داد و ســتد پول را بر عهده داشــت هم از 
مواهب رمز ارزها استفاده کرد. در این باره 
می توان از تجارب کشرهای دیگر از جمله 
کشــور امارات متحده عربــی بهره برد که 
تنها در سال ۲۰۲۱ جدود ۲۵ میلیارد دالر 
سرمایه ارز رمز را بر عهده داشته و سومین 
کشور بعد از لبنان و ترکیه بوده است. این 
کشور به دنبال رگوالتوری توسط نهادهای 
ناظر و با استفاده از تجربه فعاالن در حوزه 
بالک چین اســت که در ان می توان ضمن 
رعایــت قوانین بین المللــی از مواهب ارز 
رمزها از جمله جابجایی ســریع و ارزان تر 
پول استفاده کرد. اکنون سرمایه گذاری در 
بازارهایی چون بیت کوین، و سایر رمز ارزها 
برای جوانان و نوجونان جذابیت بیشتری تا 
سرمایه گذاری در بازارهای سنتی دارد. زیرا 
بازار ارز دیجیتال هزینه های کم و مقرون 
بــه صرفه ای دارد و از طرفی دارای هیجان 
هست هر چند خالی از ریسک نیز نیست

تسریع در امور و هزینه های کم و مقرون 
به صرفه سرمایه گذاری در بازار ارز 

دیجیتال
اینکــه چــرا بازار ارز دیجیتــال با قدمت 

کوتاه چند ســاله توانســت در کنار سایر 
بازارهای سرمایه گذاری بزرگ و شناخته 
شــده چون بورس، طال و...که بعضا سابقه 
بیش از یک قرن فعالیت دارند، قرار گیرد 
نشــان از تنوع بخشــی بازارهای سرمایه 
گذاری و اشــتراک فعالیت تجاری و...در 
فضــای مجازی با توجه به عصر ارتباطات 
و پیشــرفت تکنولــوژی دارد. آنطور که 
اکنون ســرمایه گذاری در چنین بازاری 
برای جوانان و نوجونان جذابیت بیشتری 
تا سرمایه گذاری در بازارهای سنتی دارد. 
زیــرا بــازار ارز دیجیتال هزینه های کم و 

مقرون به صرفه دارد.

حذف پول از چرخه مبادالت تجاری و 
جایگزینی اعتبار در معامالت و تبادالت

حال این روزها که اســتفاده ازپول فیزیکی 
بــه ندرت و یا گویی در حال حذف شــدن 
است، بنابراین اســتفاده از ابزارهای پولی 
برای تسهیل امور روزمره و مبادالت تجاری 
و... ضــروری و اقدامی اجتناب ناپذیر بوده 
زیرا "اعتبار" این روزها جایگزین پول شده 
است. اعتباری که در تراشه نامرئی کارتهای 
بانکی و یا سیســتم های الکترونیکی چون 
رایانــه، موبایــل، کیف پول و ... بر بســتر 
الکترونیــک و اینترنت مشــخص کننده 
توان مالی شــخص، فعــاالن اقتصادی و یا 

شرکتهای تجاری است.

آنطور که اخیرا رئیس کل ســازمان توسعه 
تجــارت ایــران از انجام نخســتین ثبت 
سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی 
معادل ۱۰ میلیون دالر خبر داد. خبر مهمی 
که بیانگر به رســمیت شــناخته شدن ارز 
دیجیتال در تبــادالت تجاری بین المللی 
در کشــور دارد. چرا که تا کنون مســئوالن 
به صورت رسمی اعالم نکرده بودند که می 
تــوان از ارز دیجیتال برای تبادالت تجاری 
اســتفاده کرد. علیرضا پیمان پاک رئیس 
کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین 
اعــالم کرده اســت؛ تا پایان شــهریور ماه 
استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند 
بــه صورت گســترده در تجارت خارجی با 

کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.

 مصوبه قانونی که با گذشت حدود 
 سه سال از ابالغ آن شکل اجرایی 

به خود گرفت
عباس آشتیانی، رئیس انجمن بالک چین 
ایــران در گفتگــو با »بــازار« درباره خبر 
به رســمیت شناخته شــدن رمز ارزها در 
مبادالت تجاری کشــور گفت: اقدام، اقدام 
بزرگی اســت. البته مصوبه استفاده از رمز 
ارزها برای تجارت خارجی و ... از سالهای 
پیش توسط اســحاق جهانگیری، معاون 
اول وقت دولت گذشته به بانک مرکزی و 
وزارت صمت ابالغ شــد اما پس از گذشت 

حدود ۳ ســال هنوز شکل اجرایی به خود 
نگرفتــه اســت. بنابراین اســتفاده از رمز 
ارزها در مبادالت تجاری قانونی اســت و 
ســازمانهای مربوطــه و نهادهای مرتبط 
مکلف به اجرای آن هســتند. وی با بیان 
اینکــه مصوبه مذکور دارای ۳ موضوع بود 
کــه فقط یکــی از بندها چون رســمیت 
استفاده از رمز ارزها برای تجارت خارجی 
طی این مدت عملیاتی نشــد و ۲ موضوع 
دیگر از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفت، 
افزود: هئیت وزیران درســال ۹۹ موضوع 
چگونگی اســتفاده از ماینینگ برای تولید 
رمــز ارز، فعالیــت وجلوگیــری از ورود 
همچنین اســتفاده از دستگاههای قاچاق 
ماینینگ تولید کننده رمز ارز در کنار بهره 
گیــری از رمز ارزها برای تجارت خارجی 
مورد بررسی قرار دادند و این مصوبه شکل 

قانونی به خود گرفت.
این در حالی است که طبق قانون دو مصوبه 
استفاده از ماینینگ هابرای تولید رمز ارز و 
فعالیت قاچاق آن مورد بررســی دقیق قرار 
گرفت اما در خصوص استفاده از رمز ارز در 
تجارتهای خارجی، تا روز سه روز گذشته به 
صورت رسمی هیچ وقت اعالم نشده است.

رئیــس انجمــن بالک چین ایران به مزایا و 
محاســن استفاده رسمی از رمز ارزها برای 
تســهیل امور و رفع موانع در انجام تجارت 
های خارجی اشاره کرد و اظهارداشت: بهره 

گیــری از رمز ارزها بــرای انجام مبادالت 
تجــارت خارجی روشــی مناســب برای 
تســویه مبادالت تجاری اســت و به نوعی 
تنوع خاصی را در فعالیت های اقتصادی و 

تجاری ایجاد می کند.
هم اکنون برخی کشــورها به دنبال ایجاد 
پیمانهای دوجانبه و چند جانبه پولی برای 
تسهیل تجارت کار می کنند بنابراین بهره 
گیــری از این ابزار یعنــی ارز دیجیتال در 
تبادالت تجاری و ارتباطی می تواند کمک 
شــایانی به فعاالن اقتصــادی کند چرا که 
توسعه این کار بی تردید می توان استفاده 
از سوئیفت بانکی که شرایط خاص خود را 

دارد دور زده شود

ابزاری که به راحتی سوئیف بانکی را 
دور می زند

آشتیانی اضافه کرد: رویکرد استفاده از رمز 
ارزها در پی توسعه فن آوری های نوین در 
عصرارتباطات تجاری، معامالت بین المللی 
و ... اقدامی درســت اســت زیرا هم اکنون 
برخی کشــورها به دنبال ایجاد پیمانهای 
دوجانبه و چند جانبه پولی برای تســهیل 
تجــارت کار می کنند بنابراین بهره گیری 
از این ابزار ارتباطی می تواند کمک شایانی 
به فعاالن اقتصادی کند چرا که توسعه این 
کار بی تردید می توان استفاده از سوئیفت 
بانکی که شــرایط خاص خود را دارد دور 

زده شود.
وی بــا بیان اینکــه البته همین مصوبه نیز 
خارج از چالش نیســت افزود:  ارز دیجیتال 
بایــد به عنوان منشــاء ارز ثبت ســفارش 
معرفی شــود زیرا نقدینگی بســیار زیادی 
در قالــب رمــز ارز و دارایی های دیجیتال 
وجــود دارد که چنیــن مقوله ای نیازمند 
ســاماندهی و مدیریت است مدیریتی که 
قوانین و مقررات برای آن باید به درســتی 
وضع شــود. اکنون که استخراج رمز ارز در 
داخــل دارای مقررات و قوانین اســت این 
رویکرد اگر چه اقدامی درســت بوده اما در 

فاز اول نمی تواند رهگشا شود.
آشــتیانی افزود: اســتفاده از ارزدیجیتال 
راهی برای دور زدن تحریم هاســت و این 
موضــوع کمــک می کند تا تنوع بخشــی 
ســرمایه گذاری با چنین دارایی هایی در 

دنیا ایجاد شود.

 گرانی عجیب اجاره خانه در تهران

»بی خانمانی« در انتظار پایتخت نشینان
در تهــران میانگین قیمت هــر مترمربع آپارتمان 
مســکونی نسبت به ابتدای سال ۹۶ حدود ۹ برابر و 
میانگین اجاره بها نیز حداقل شش برابر شده است. 
این وضعیت ســبب شده صدای زنگ هشدار پدیده 
»بی خانمانی« به گوش مدیران ارشد شهری برسد.
صدای زنگ هشدار شیوع پدیده »بی خانمانی« در 

پایتخت به گوش مدیران ارشد شهری رسید.
حمیدرضــا صارمی، معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری تهران با اشاره به شیوع پدیده بدخانمانی یا 
به عبارت دقیق تر، »بدمسکنی« در تهران از سال های 
گذشــته، گفت: اکنون پدیده »بی خانمانی« نیز در 

حال شکل گیری است.
صارمی در جلسه ستاد مدیریت بحران شهر تهران با 
اذعان به این واقعیت تلخ، هشدار داد که ناآرامی های 
موریانه ای در سطح شهر در حال ایجاد است. وی با 
بیان اینکه مشکالت اجتماعی بسیاری در تهران در 
حال شکل گیری است، گفت: مدیریت شهری باید 

برای رفع این مشکالت وارد عمل شود.
پیش از آخرین دوره جهش مســکن در ســال ۹۷، 
مدیــران وقت دفتــر اقتصاد مســکن وزارت راه و 

شهرسازی یک سوم جمعیت کشور را »بدمسکن« 
توصیف کرده بودند؛ به این معنا که یا در سرپناه های 
نامناســب در بافت های فرسوده سکونت دارند یا در 
حاشــیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی زندگی 
می کننــد. همچنین بخشــی از خانوارهای تحت 
پوشــش نهادهای حمایتی و اقشــار کم  درآمد در 
مضیقه مسکن به سر می برند و در زمره بدمسکن ها 

قرار دارند. پس از جهش مسکن و به دنبال آن پرواز 
اجاره بها که طی یک روند مستمر، حتی در دوره ثبات 
نسبی قیمت مسکن در سال ۱4۰۰ نیز ادامه داشته 
و مستاجران را با شرایط بحرانی روبه رو کرده است، 
دشــواری دسترســی اقشار آسیب پذیر و کم درآمد 
به مســکن تشدید شده و بررسی میدانی حکایت از 
آن دارد که هزینه اجاره یک واحد آپارتمان نقلی با 

حداقل امکانات برای قشر کم درآمد با حداقل حقوق 
و دستمزد »سر به سر« شده است.

این در حالی اســت که اکنون در مقایســه با سال ۹۶ 
که یک ســوم جمعیت مسکن »بدمسکن« معرفی 
شــده بودند، تامین نیاز ســکونتی در شهر تهران به 
مراتب دشــوارتر از گذشته شــده است؛ کما اینکه 
در تهــران میانگین قیمت هــر مترمربع آپارتمان 
مســکونی نســبت به ابتدای سال ۹۶ حدود ۹ برابر 
و میانگین اجاره بها نیز حداقل شــش برابر شــده 
اســت. این وضعیت سبب شده صدای زنگ هشدار 
پدیده »بی خانمانی« به گوش مدیران ارشد شهری 
برســد.جلوگیری از شیوع این پدیده در وهله اول از 
مســیر کنترل تورم عمومی که روی تورم مســکن 
و به ویژه تورم اجاره بها اثر مســتقیم دارد، میســر 
است و سیاستگذاران اقتصاد کالن باید با استفاده از 
ابزارهایی نظیر نرخ بهره و مالیات، ضمن کنترل تورم 
عمومی، راه سوداگری در بازار مسکن را مسدود کنند. 
در این صورت ثبات نســبی در دو بخش اصلی بازار 
مسکن یعنی معامالت خرید و فروش و نیز معامالت 

رهن و اجاره حاکم می شود.

خبر ویژه

حسن تقی زاده رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل می گوید: برخی فروشندگان 
برنج خارجی را با برنج داخلی مخلوط کرده و به عنوان برنج طارم می فروشند.

 رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل گفت: خرید و فروش برنج متوقف شده است و 
حتی فروشگاه های زنجیره ای نیز برای خرید و دپو محصول ورود نکردند چراکه 
این باور شکل گرفته است که قیمت ها باالست، باید ریزش کند و به زیر کیلویی 
۸۰ هزار تومان برسد.حسن تقی زاده در پاسخ به این ادعای مطرح شده که برخی 
از فروشندگان برنج آرد برنج های طارم را در برنج هایی مانند شیرودی می ریزند 
و آنها را با نرخ باال عرضه می کنند آیا چنین ادعایی با واقعیت همخوانی دارد؟ 
گفت: ۹۰ درصد مردم توانایی تشخیص نوع برنج را ندارند اما پاشیدن آرد برنج 

موضوعی است که برای من تازگی دارد و تا به امروز ندیده ایم شخصی اقدام به 
این کار کند.به گفته وی آرد برنج، باعث کاهش کیفیت برنج می شود.وی ادامه 
داد: مخلوط کردن ارقام برنج اتفاق تازه ای نیست و سال هاست که این تخلف 
از سوی برخی فروشــندگان سودجو انجام می شــود از این رو همواره به مردم 
توصیه می شود که برنج را از واحدهایی شناخته شده خریداری کنند.این فعال 
اقتصادی با بیان اینکه برنج خارجی را با نام برنج ایرانی در بازار عرضه می کنند، 
افزود: نرخ برنج خارجی کیلویی ۳۰ هزار تومان و برنج طارم نیز ۱۱۰ هزار تومان 
است این فروشندگان بعد از مخلوط کردن برنج داخلی و خارجی و ریختن برنج 
خارجی در گونی طارم آنها را باقیمتی مابین این دو نرخ به عنوان مثال کیلویی 

۶۰ هزار تومان به فروش می رسانند.رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به 
نرخ انواع برنج در بنکداری شهرهای شمالی، اذعان کرد: طارم و هاشمی کیلویی 
۹۷ هزار تومان، شیرودی کیلویی ۵۵ هزار تومان، ندا کیلویی ۵۰ هزار تومان و 
فجر کیلویی ۶۰ هزار تومان بفروش می رسد.این نرخ ها در بنکداری شهرهای 
شمالی اســت و بنکداری تهران می تواند بر این قیمت ها ۳ درصد سود در نظر 
بگیرد.وی با بیان اینکه بازار برنج در شرایط رکود قرار گرفته است، ادامه داد: خرید 
و فروش برنج متوقف شده است و حتی فروشگاه های زنجیره ای نیز برای خرید و 
دپو محصول ورود نکردند چراکه این باور شکل گرفته است که قیمت ها باالست، 

باید ریزش کند و به زیر کیلویی ۸۰ هزار تومان برسد.

خرید و فروش برنج متوقف شد 

منتظرکاهش  قیمت برنج باشید
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نفت و انرژی 4

گرمایش جهانی باعث  تغییر اقلیم شده است وقوع 

خشکسالی و سیل دو روی یک سکه اند

کوتاه از انرژی

بین الملل

خریداران آسیایی به نفت 
ارزان آمریکا چسبیدند

آمریکا با داغ شدن رقابت با تولیدکنندگان 
خاورمیانه، خریداران آســیایی را با نفت 
ارزان تر جذب می کند.بلومبرگ گزارش 
کــرد خریداران آســیایی به خرید نفت 
ارزان آمریــکا روی آورده اند که نشــان 
می دهــد تقاضا برای نفــت خاورمیانه، 
ضعیف شــده است.پاالیشگاه های نفت 
کــره جنوبی و هند، مــاه جاری حدود 
۱۶ میلیون بشکه نفت آمریکا را در بازار 
فیزیکــی محموله هــای تک خریداری 
کرده انــد کــه در نوامبــر تحویل داده 
خواهند شــد. این رقــم دو برابر میزان 
نفت خریداری شده در ژوئیه است.نفت 
وست تگزاس اینترمدیت که گرید نفتی 
صادراتی اصلی آمریکاست، حدود هشت 
دالر باالتر از قیمت پایه نفت دوبی برای 
تحویل در نوامبر، معامله می شود. هر چه 
این نرخ پریمیوم کمتر باشد، نفت آمریکا 
برای خریداران آســیایی نسبت به نفت 
خاورمیانه، جذاب تر خواهد بود.در بازار 
معامالت آتی، معامالت وســت تگزاس 
اینترمدیت برای تحویل در نوامبر، تنها 
چهار دالر در هر بشــکه باالتر از قیمت 
معامالت دوبی است و حدود چهار دالر 
و ۵۰ ســنت در هر بشــکه، پایین تر از 
قیمــت معامالت نفــت موربان امارات 
متحده عربی اســت.این تغییر تقاضا از 
نفــت خاورمیانه به نفت آمریکا، نشــان 
می دهــد اکنون که آمریــکا بزرگترین 
تولیدکننــده نفت جهان اســت، رقابت 
میان دو منطقه باال گرفته است.همزمان 
با تالش غرب برای یافتن منابع جایگزین 
نفت روسیه پس از جنگ اوکراین، آمریکا 
نفت بیشــتری تولید می کند. طبق آمار 
اداره اطالعــات انرژی آمریکا، در اواخر 
ژوئیــه صادرات نفــت آمریکا به رکورد 

4.۵۵ میلیون بشکه در روز رسید.

خروج غول های نفتی چین 
از بورس نیویورک

غول هــای نفتــی دولتی ســینوپک و 
پتروچاینــا به همراه دو شــرکت دولتی 
دیگر قصد دارند از بازار سهام نیویورک 
خارج شوند.این خبر در بحبوحه مذاکرات 
میان رگوالتورهای چین و آمریکا درباره 
مقررات حسابرســی و همچنین تشدید 
تنش های آمریکا و چین پس از سفر اخیر 
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان، اعالم شده است.عالوه 
بر ســینوپک و پتروچاینا، دو شــرکت 
بیمــه عمر چین و شــرکت آلومینیوم 
چین)چالکو( به بازار ســهام نیویورک، 
تصمیم برای خروج از این بازار را اطالع 
داده اند.پتروچاینا در بیانیه ای اعالم کرد 
بازار سهام نیویورک را از تصمیمش مطلع 
کرده و حدود ۲۹ ماه اوت اظهارنامه خود 
بــرای خروج از بــورس نیویورک را نزد 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 
تنظیم خواهد کرد. این شرکت مشکالت 
اداری برای انجام الزامات افشــاگری به 
منظــور حضور در بورس نیویورک را از 
جملــه دالیل تصمیــم خود اعالم کرد.

ده هــا کشــور دیگر به بازرســان مالی 
آمریکا، اجازه دسترســی به صورت های 
مالی شــرکتها را می دهند و با دسترسی 
مقامــات آمریکایی به حســابدارهای 
داخلی و بررسی اسناد موافقت می کنند. 
اما چین و هنگ کنگ با اشاره به قوانین 
محرمانگــی و نگرانی های امنیت ملی، 
مخالفــت کرده اند.پتروچاینا حضور در 
بورس هــای هنگ کنگ و شــانگهای را 
مانند ســه شرکت چینی دیگری که به 
دنبال خروج از بازار نیویورک هســتند، 
حفظ خواهد کرد.یک مقام کمیســیون 
رگوالتوری سهام چین در این باره گفت: 
طبق بیانیه این شرکت ها، آنها مقررات و 
قوانین آمریکا را از زمان ورود به بازارهای 
آمریکا رعایــت کرده اند و خروج آنها از 
این بازار بر اساس مالحظات تجاری آنها 
انجام می گیرد. این شرکتها در بازارهای 
متعــددی حضــور دارنــد و تنها بخش 
کوچکی از سهام آنها در بازارهای آمریکا 
معامله می شــود. خروج از بازار آمریکا، 
توانایی این شرکتها برای جذب سرمایه 
در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی را 
متاثر نخواهد کرد.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، این مقام چینی خاطرنشان کرد: 
رگوالتــوری چین به تماس و همکاری 
بــا رگوالتورهای خارجی ادامه می دهد 
تا از منافع مشروع صادرکنندگان اوراق 

بهادار و سرمایه گذاران حمایت کند.

کید کرد؛ وزیر نفت تا

 تعهد وزارت نفت 
 بر اجرای کامل مصوبه های 

استانی دولت
 وزیــر نفــت در تازه تریــن مطلب خود در 
توییتــر بر تعهــد وزارت نفت برای اجرای 
کامل مصوبه های ســفرهای استانی دولت 
و ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال جوامع 
محلــی تاکید کرد. جواد اوجی با انتشــار 
مطلبــی در صفحه کاربری خود در توییتر 
نوشــت: سفرهای استانی رئیس جمهوری 
و حضــور میدانی در کنار مردم، نشــان از 
اهتمام دولت بر مواجهه مستقیم با مسائل 
و حل آنها و در یک کالم، بازگشــت دولت 
به مردم دارد.وی ادامه داد: وزارت نفت خود 
را متعهد به اجرای کامل مصوبات سفرها و 
ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال جوامع 

محلی می داند.

نماینده سابق ایران در اوپک اظهار کرد:

 یک فرصت 
برای نفت و گاز ایران

نماینده ســابق ایــران در اوپک گفت: در 
شــرایط فعلی که اروپا درگیر بحران انرژی 
شــده، یک فرصت مثبت برای خودنمایی 
ایران ایجاد شــده است که می تواند نتایج 
خوبــی را به دنبال داشــته باشــد.محمد 
خطیبــی با بیــان اینکه چنانچــه موانع 
برداشته شود، ایران به راحتی و در فرصتی 
کوتاه می تواند بخشــی از نیازهای اروپا را 
تامیــن کند، اظهار کرد: پیش از تحریم ها 
به اروپا صادرات نفت داشــتیم و درصورت 
رفع تحریم ها می توانیم با مشتریان قدیمی 
و یا حتی مشــتریان جدید تعامل داشــته 
باشیم، بنابراین در مورد نفت مشکلی وجود 
نــدارد و در زمانی کوتاه می توانیم نیازهای 
اروپا را برطرف کنیم.وی افزود: درباره گاز 
نیازمند ســرمایه گذاری هستیم و در کوتاه 
مدت نمی توان نسبت به این مساله امیدوار 
بــود و باید نــگاه بلندمدت به این موضوع 
داشــت؛ اگر اروپایی ها مایل باشند که نیاز 
گازی خود را از ایران تامین کنند، باید در 
این کشــور سرمایه گذاری و به شکل خط 
لولــه و یــا  LNG نیاز خود را تامین کنند و 
در مجمــوع بایــد گفت که صادرات گاز به 
اروپــا در کوتاه مدت عملی نیســت اما در 
بلندمــدت می توان ایــن کار را پیش برد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به 
پتانســیل های باالی ایران در حوزه صنعت 
گاز، گفــت: ایران ظرفیت باالیی در منابع 
گازی دارد و می تواند بخشــی از نیازهای 
اروپا را تامین کند و این دو فرصت برای ما 
وجود دارد و می توانیم از آن استفاده کنیم؛ 
البتــه برای اروپــا نیز یک فرصت خوب به 
حساب می آید و می توان این مساله را یک 
بازی برد-برد برای ایران و اروپا دانســت.
خطیبی با اشــاره به وضعیت بازار با توجه 
به بحران اروپا، تاکید کرد: در شرایط فعلی 
بــازار تحت تاثیر دو نیروســت، باتوجه به 
اینکه به سمت فصل پاییز و زمستان پیش 
می رویم، تقاضای فصلی افزایش می یابد و 
ایــن یک عامل تقویــت کننده بوده، اما از 
طرفی باال بودن تورم و احتمال وقوع رکود 
اقتصــادی به ویژه در کشــورهای صنعتی 
موجب کاهش قیمت ها شده است تا جایی 
که اخیرا حتی شاهد قیمت های زیر ۱۰۰ 

دالر نیز بودیم.

شرکت توزیع برق پایتخت اعالم کرد؛

تشدید نظارت بر مصرف برق 
در بخش اداری و بانک ها 

شــرکت توزیع نیــروی برق تهران بزرگ 
اعــالم کرد: بر اســاس اعالم قبلی و برای 
کنترل مصارف مشــترکان اداری مطابق 
مصوبــه هیات دولــت، وضعیت مصارف 
برق ســاختمان های اداری، سرپرستی و 
شــعب بانک های پایتخت به صورت ویژه، 
رصد می شود.این شرکت اعالم کرد: پس 
از رصــد بانک ها، بــا بانک های پرمصرف 
که اقــدام به کاهش حداقل ۳۰ درصدی 
مصرف نســبت به دوره مشــابه سال قبل 
وفق مصوبه ابالغی هیئت وزیران نکرده اند 
مطابق بــا اختیارات قانونــی برخورد به 
عمل خواهد آمد.برق پایتخت اعالم کرد: 
بــا تــداوم گرمای هوا و بــرای  کنترل بار 
شبکه توزیع برق، ضروری است این هفته، 
شــهروندان تهرانی، حداقل ده درصد در 
مصرف برق صرفه جویی کنند.بر اســاس 
وضعیت آب وهوایی کشور و شهر تهران و 
پیش بینی های انجام شــده مبنی بر تداوم 
گرمای هوا، برای  حفظ پایداری شــبکه 
توزیع برق از همه شهروندان فهیم ساکن 
شهر تهران انتظار می رود به ویژه طی هفته 
جــاری با حداقل ده درصد کاهش مصرف 
برق همچون روزهای گذشــته به کنترل 

اوج مصرف شبکه برق کمک کنند.

رئیس گروه خشکســالی و تغییر اقلیم پژوهشکده 
حفاظــت خاک و آبخیــزداری می گوید عمدتا در 
مناطق خشک و نیمه خشک،  خشکسالی و سیل 
دو روی یک ســکه اند. در بسیاری از سال ها شاهد 
بوده  ایم و هســتیم در حالیکه مناطق قابل توجهی 
از کشــور درگیر خشکســالی  است مناطق دیگر با 
سیالب های مهیبی مواجه شده  اند. روند رو به تزاید 
این شــرایط و رخدادها می تواند ناشــی از پدیده 
گرمایش جهانی و وقوع تغییر اقلیم در ایران باشد.
مهــران زند گفت: بر اســاس آخرین گزارش های 
ســازمان هواشناسی تا ســوم مردادماه،  میانگین 
بارش کل کشــور حدود ۱۶۵.۶ میلی متر بوده که 
۶4.۲ میلی متر یا حدود ۲۸ درصد نسبت به بلند 
مدت کاهش داشته است. این یعنی در بخش های 
وســیعی از کشور خشکسالی حاکم بوده است.وی 
ادامــه داد: در ۱۱ مــرداد ماه ســالجاری میانگین 
بارش کل کشور ۱۷۵.۲ میلی متر اعالم شده است. 
این بدان معنی اســت که از ســوم تا یازدهم مرداد 
ماه، یعنی در مدت هشــت روز، اختالف بارش این 
دو مقطع زمانی تنها ۹.۶ میلی متر بوده  اســت و 
کســری بــارش  را در بلند مــدت از ۲۸ درصد به 
حدود ۲4 درصد رســانده و تنها  ۹.۶ میلی متر یا 
چهار درصد از کل کســری را جبران کرده اســت.. 
رئیس گروه خشکســالی و تغییر اقلیم پژوهشکده 
حفاظت خاک و آبخیزداری اضافه کرد: غالب مردم 
کشــورمان و حتی شــمار قابل توجهی از مدیران 
و مســئوالن بخش  های مختلف درک درســتی از 
شرایط خشکسالی ندارند و گمان می کنند با چند 
بارندگــی کــه آنهم به صورت رگباری و ســیالبی 
رخ داده اســت، معضل خشکسالی کامال رفع شده 
و مشــکلی نخواهیم داشــت. اما بررســی آمار و 
اطالعات منتشــر شده توسط سازمان هواشناسی 
کشــور گویای آن  اســت که اســتان های ایالم، 
لرســتان و کرمانشاه همچنان با خشکسالی شدید 
مواجه اند. این ســه اســتان بیش از ۲۰۰ میلی متر 
کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت دارند. 
بعد از آنها نیز استان های خوزستان، همدان، البرز، 
قزوین و کردستان با خشکسالی دست و پنجه نرم  

می کنند و کاهش بیش از ۱۰۰ میلی متری نسبت 
به میانگین بلند مدت دارند.

وقوع گرمایش جهانی و تغییر اقلیم
بــه گفتــه وی بایــد بدانیم که عمدتــا در مناطق 
خشــک و نیمه خشــک،  خشکســالی و سیل دو 
روی یک ســکه اند. در بســیاری از ســال ها شاهد 
بوده  ایم و هســتیم در حالیکه مناطق قابل توجهی 
از کشــور درگیر خشکسالی  است مناطق دیگری 
بــا ســیالب های مهیبی مواجه شــده  اند. روند رو 
به تزاید این شــرایط و رخدادها می تواند ناشــی 
از پدیــده گرمایــش جهانی و وقوع تغییر اقلیم در 
ایران  باشــد. از مهمترین نتایج تغییر اقلیم مطابق 
آخرین دستاوردهای علمی معتبر در جهان و ایران، 
افزایش فراوانی وقوع پدیده های فرین یا رخدادهای 
حداکثری مانند بارش های بسیار سنگین و عمدتا 
رگبــاری، وقوع طوفان هــای گرد و غبار، جریانات 
جوی گرم، یخبندان و...اســت. با توجه به افزایش 
فراوانی وقوع این پدیده ها در آینده باید به این شرایط 
بیشتر توجه کنیم و  آمادگی به  مراتب بهتری برای 
مواجهه هوشمندانه با آنها داشته باشیم تا بتوانیم 
از حجم خسارت بکاهیم.وی در ادامه گفت: اینکه 
چقدر از بارندگی ها به ســفره های زیرزمینی نفوذ 

کرده و به چه میزان آب استحصال کردیم، تا حدود 
زیادی بستگی به شرایط سطح زمین در عرصه هایی 
دارد که بارندگی در آنجا رخ داده  اســت. عملیات 
آبخیزداری از مهمترین عملیاتی است که می تواند 
منجر به حفظ این بارش ها، نگهداری و انتقال آنها 
به ســفره های زیرزمینی باشد. بنابر اعالم سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشــور این بارندگی ها 
در ۲۲ اســتان رخ داده و عملیات آبخیزداری که 
در این اســتان ها انجام شده به صورت مثبت عمل 

کرده است.

بارش های فصل گرم تغییرپذیری زیادی دارند
وی بــا بیان اینکه بارش های اخیر به لحاظ الگوی 
زمانی و مکانی بسیار متفاوت از بارش های پاییزی 
و زمســتانی هســتند، گفت: بارش های فصل گرم 
خصوصا بارش ها اخیر از نوع موســمی یا مونسون 
بــوده و تغییر پذیری زیادی دارند. اغلب به صورت 
رگباری بوده و در یک بازه زمانی کوتاه رخ می دهند 
و حجــم قابل توجهی دارند و همچنین پیش بینی 
دقیق نحوه عملکرد آنها سخت است. به بیانی دیگر 
تغییر پذیری زمانی و مکانی این بارش ها  بســیار 
زیاد اســت. همچنین این بارندگی ها در فصلی رخ 
می دهند که ســطح  به  شــدت خشــک و عاری از  

پوشــش گیاهــی زمین  نیــز  نفوذپذیری  خاک را 
کاهش داده و موجب افزایش ضریب رواناب می شود. 
به  عبارت ساده  تر همه این عوامل باعث می شود که 
بارندگی ها فصل گرم که عمدتا به صورت رگباری و  
شدید هستند به صورت سیالبی و مخرب باشند و 
در صورتــی کــه مناطق در معرض از آمادگی الزم 
برخوردار نباشــند )خصوصا عملیات آبخیزداری 
در حوزه  های آبخیز باالدســت انجام نشــده باشد(   
موجب تخریب ویرانی شــده و استفاده  درستی از 

این جریانات سیالبی  نخواهد شد.

   از هوتک ها برای مهار سیالب ها 
استفاده می شد

 وی در ادامه به اســتفاده از شــیوه های ســنتی 
آبخیــزداری وآبخوانــداری اشــاره کرد و گفت: 
قدمــت بارندگی های موســمی باعث شــده در 
برخی از مناطق سیســتان و بلوچســتان، مردم 
از صدها ســال قبل ســازه های ســنتی احداث و 
از آن اســتفاده کنند. از جمله این ســازه ها می 
توان به هوتک ها اشــاره کــرد. هوتک ها در واقع 
همان چاله ها وســیعی هســتند که طی صدها 
ســال توســط مردم بومی حفر شده و آب ناشی از 
جریانات سیالبی را در  این سازه  های بسیار ساده 
ذخیره می کردند تا آب ذخیر شده برای مصارف 
کشــاورزی، دام و حتی نیازهای انســانی  مصرف 
شــود.زند اظهار کرد: بنابراین می توان گفت اگر 
چه این بارندگی ها به لحاظ الگو به شکل رگباری 
و شــدید هســتند و می توانند مخرب باشند، اما 
در صورتی که تمهیدات الزم را در ســطح زمین 
اندیشیده و سازه هایی نیز بنا کرده باشیم که این 
جریانات ســیالبی را به طریق مختلف مهار و به 
زمین منتقل کنند)عملیات آبخیزداری( می توان 
از مخرب بودن آنها جلوگیری و تهدید را به فرصت 
تبدیــل کرد. در حقیقت اینکه بارندگی ها چقدر 
می توانند آسیب رسان و مخرب باشند یا استفاده 
بهینه از آنها شود تا حدود زیادی بستگی به شرایط 
سطح زمین دارد. یعنی نحوه عملکرد ما در سطح 

زمین بسیار مهم و تعیین کننده است.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: اگر هر بخشی آنچه را که نیاز دارد خودش سرمایه گذاری کرده 
و آن را تولید کند گامی روبه جلو در مسیر توسعه کشور برداشته ایم.

عزت اهلل اکبری تاالرپشتی با تاکید بر ضرورت اهتمام صنایع برای 
تولید برق مورد نیاز خود، بیان کرد: ما بارها تاکید داشته ایم که باید 
از ظرفیت بخش خصوصی، دانشمندان، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه 
ها و شرکت های دانش بنیان و سایر فعاالن اقتصادی کشور خود در 
مسیر تولید برق استفاده کنیم و از این طریق می توانیم مشکالت 
دست و پا گیر پیش آمده را کنار بزنیم.این عضو کمیسیون صنایع 

مجلس ادامه داد: دو مدل در این زمینه اجرایی شــده اســت؛ در 
حوزه پتروشیمی کارفرمایان تولید محصوالت درخواست داشتند 
و مــا آنهــا را به وزارت نفت متصــل کردیم و وزیر نفت نیز موضوع 
را پیگیــری کــرد و قراردادی امضا و در نهایت بنا شــد وزارت نفت 
میدانــی را در اختیــار این بخش قرار داده تا خودشــان برق تولید 
کنند.وی تصریح کرد: مدل بعدی به فعاالن در حوزه فوالد بازمی 
گردد. فوالدی ها از اینکه بعضا 4۰ روز با تعطیلی به دنبال کمبود 
برق مواجه بودند، انتقاد داشــتند. صنعت فوالد زنجیره باالدســتی 
خیلی از صنایع است، جلسه مفصلی با انجمن فوالد برگزار کردیم 

بنده نیز همین مســیر را به آنها نشــان دادم و آنها نیز این مدل را 
پذیرفتند.به گفته وی مدل اول که پتروشیمی ها برای تولید برق 
پذیرفتنــد حــدود ۷ میلیارد یورو هزینه دارد و هزینه مدل دوم نیز 
حدود ۶  میلیارد یورو اســت اما هر دو بخش پتروشــیمی و فوالد 
پذیرفتند که برق مورد نیاز خود را تولید کنند و در هر کجا اضافه 
داشتند به دولت نیز این برق را بفروشند.این عضو کمیسیون صنایع 
مجلس گفت: این موضوع در قانون نیز دیده شــده اســت اما دولت 
قبلی مقداری با تولید کنندگان برق بد برخورد کرد و خیلی از آنها 

تعطیل شدند. امروز نیز  همچنان بخشی از آنها تعطیل هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

گام بردارند صنایع باید در مسیر تولید برق مصرفی خود 

خبر  ویژه

استاد دانشگاه تهران:

 برخوردهای قهرآمیز 
کم آبی نیست کار بحران  چاره 

اســتاد دانشــکده محیط  زیست دانشگاه تهران 
بــا بیان اینکه تهدیــد و برخوردهای قهرآمیز با 
مشترکان پرمصرف و بد مصرف چاره کار مقابله 
با کم آبی نیست، گفت: اصالح تعرفه ها و دریافت 
بهای واقعی آب از مشــترکانی که الگوی مصرف 
را رعایــت نمی کننــد، راهــکار مؤثرتری برای 
مقابله با کم آبی است.غالمرضا نبی بید هندی با 
اشــاره به شرایط جغرافیایی ایران و قرار گرفتن 
در منطقه ای خشــک و نیمه خشــک، افزود: آب 
موضــوع مهمی در بخش های اقتصادی و امنیت 
اجتماعی اســت و کمبود آن می تواند در مســیر 
توســعه برای هر کشوری مشکل ایجاد کند.وی 
یکی از چالش های کشورهای درحال توسعه نظیر 
ایران را تجمع زیاد جمعیت در شــهرها به ویژه 
پایتخــت عنوان و خاطرنشــان کــرد: در ایران، 
متمرکز شدن جمعیت در شهرهایی نظیر تهران و 
کرج و سایر کالن شهرها به تشدید مشکل کم آبی 
کمــک می کند.نبی بید هندی گفت: میزان آب 
تجدیدپذیر در ایران محدود و توزیع آن در مناطق 
مختلف نیز متفاوت اســت، سهم مناطق شهری 
به ویــژه تهــران از منابع آب تجدیدپذیر کمتر از 

سایر مناطق است و برای جبران این محدودیت، 
باید برنامه ریزی مناســب تری جهت استحصال 
آب از منابــع دیگری نظیر آب های مشــترک و 
مرزی داشــته باشیم.این استاد دانشگاه مطالعه 
دوباره و به روزرســانی برنامه جامع آب و تقویت 
مسائل نظارتی در امور توسعه ای را از اقدام های 
الزم و ضروری برای مقابله با کم آبی در کشــور 
دانســت و ادامه داد: توســعه نامتوازن در کشور، 
نســبت جمعیت شهری و روستایی را به هم زده 
و تأمین آب در مراکز تجمع جمعیتی به ویژه در 
شهرهای بزرگ را با چالش روبرو کرده است.وی با 
تأکید بر لزوم تقویت نظارت و راهبری در اجرای 
طرح هــای تأمین آب، افزود: ازنظر آماری حدود 
شــش میلیارد مترمکعب آب شــرب در مناطق 
شــهری کشور تولید و از این میزان حدود چهار 
میلیارد مترمکعب به مصرف و فروش می رســد 
که این میزان در مناطق روســتایی به یک و نیم 
میلیارد مترمکعب تولید و یک میلیارد مترمکعب 
فروش آب می رســد و تفاوت بین تولید و فروش 
آب شــرب نشان دهنده هدررفت و آب به حساب 

نیامده است.

نماینده سابق مجلس پاسخ داد؛

گرهای   اما و ا
توسعه ال ان جی با روسیه

نماینده ســابق مجلس گفت: این سوال مطرح 
اســت که آیا تفاهمنامه اخیر روس ها با ایران 
بــا توجه به شــرایطی اســت کــه در جریان 
جنگ روســیه و اوکراین پیــش آمده و دلیل 
آن این اســت که شــرکت های روسی فرصت 
حضور و ســرمایه گذاری در دیگر کشورها را از 
دســت داده اند و به همین دلیل به ایران روی 
آورده اند؟جالل میرزایی درباره امکان توســعه 
ال ان جی با همکاری روس ها اظهار داشت: اگر 
فرض هم بر این باشــد که شرکت های روسی 
تــوان فنی و منابع مالــی برای کار در صنعت 
گاز ایران را دارند ابتدا باید برجام به ســرانجام 
برســد، در دوره گذشــته بعد از برجام وزارت 
نفت تالش کرد شــرکت های اروپایی از جمله 
ایتالیایی، فرانسوی و اتریشی وارد صنعت نفت 
ایران شــوند حتی برخــی قراردادها از جمله  
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با مشارکت توتال 
و ســی ان پی ســی چین امضا شد اما با خروج 
ترامــپ از برجام این شــرکت ها ایران را ترک 
کردنــد. وی افزود: اکنون ایران برای توســعه 
و حفــظ موجــود در صنعت گاز نیاز به حضور 

شــرکت های خارجی دارد، شرکت های چینی 
که به خاطر تحریم ها محتاط شــده اند و تنها 
گزینه باقی مانده شــرکت های روسی هستند. 
اما موضوع این اســت کــه روس ها هم قبل از 
جنگ روسیه و اوکراین به خاطر مراوداتی که 
با غرب و امریکا داشتند حاضر نبودند تحریم ها 
را دور بزننــد و بــا ایــران کار کنند، به طوری 
که ما چند قرارداد داشــتیم اما این شــرکت ها 
هیچوقت کار را به طور جدی شــروع نکردند، 
اکنون این سوال مطرح است که آیا تفاهمنامه 
اخیر روس ها با ایران با توجه به شرایطی است 
کــه در جریان جنگ روســیه و اوکراین پیش 
آمده و دلیل آن این اســت که شــرکت های 
روسی فرصت حضور و سرمایه گذاری در دیگر 
کشــورها را از دســت داده اند ؟وی تاکید کرد: 
ســوال این است که چنانچه حتی شرکت های 
روس توان تکنولوژیکی توسعه ال ان جی ایران 
را داشــته باشــند  آیا بعــد از لغو تحریم های 
خودشــان همچنان با ایران همکاری خواهند 
کرد؟ بنابراین باید صبر کنیم و کار را با جدیت 

دنبال کنیم.
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5بانک و بیمه

رشــت-  مدیرکل میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی گیالن اعالم کرد: 
ســرمایه گذار پیشــین کاروانسرای شاه عباسی )الت( بنا به دالیل شخصی امکان 
ادامه همکاری نداشــته لذا ، ســرمایه گذار این بنای تاریخی به شــخص دیگری 

محول شده است.
ولی جهانی روز شــنبه در پاســخ به پی جویی خبرنگار ما در خصوص اخبار انتشار 
یافته در فضای مجازی مبنی بر فروش کاروانسرای شاه عباسی اظهار داشت : هیچ 
گونه فروشــی در کار نیســت؛با پیگیری های انجام شده از صندوق توسعه صنایع 
دستی و فرش دستباف و احیا امور بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وزارت 
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی مشخص شد در خصوص بنای تاریخی 

کاروانسرای شاه عباسی تنها تغییر سرمایه گذار رخ داده است.
وی با توجه به نامه دریافت شده از سوی صندوق یادشده اظهار داشت: بنای تاریخی 
کاروانســرای الت از طریق مزایده عمومی از طرف این موسســه طی قراردادی در 
ســال ۹4 به ســرمایه گذار بخش خصوصی حســینعلی سامانی پارسا واگذار شده 
بود که با گذشت بیش از ۶ سال از تاریخ قرار داد سرمایه گذار اعالم کرد به دالیل 
شخصی امکان ادامه همکاری وجود ندارد و فرد دیگری به جهت تعهد به قرارداد 

به این موسسه معرفی کردند.
جهانی گفت : بر اساس نامه یادشده،طی بررسی های حقوقی و فنی قرارداد فی مابین 
این موسسه و حسینعلی پارسا طی الحاقیه   سرمایه گذاری در مرمت و واگذاری 
حق بهره برداری بنای تاریخی کاروانسرای الت با کاربری خدماتی – رفاهی – بین 

راهی  به آقای میرمحمد حسینی انتقال یافت. 
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشــگری گیالن گفت: تمامی منافع 

طرفین و تعهدات مطابق به قرار داد اولیه است.
کاروانســرای شــاه عباسی )الت ( در فاصله  ۳۰ کیلومتری  جنوب  رشت به شماره 
۱۵۶۶و در ســال ۱۳۵۶به ثبت فهرســت ملی رســید؛   الت   به معنی زمین صاف 

و هموار کنار رودخانه اســت و چون این کاروانســرا در زمین هموار کنار سفیدرود 
ساخته شده، به آن اراضی الت می گفتند .

به گفته کارشناســان میراث فرهنگی، کاروانســرای الت در زمان فتحعلی شــاه 
قاجار توســط منوچهرخان معتمدالدوله حکمران گیالن در ســال ۱۲4۶ ه.ق بنا 
شــده و الکســاندر خودزکو در کتاب سرزمین گیالن نوشته است: در مراسم خارج 
کردن یک پل از دل خاک حضور داشته، این پل زیرطبقه ای به ضخامت سه متر 
و ۲۵سانتیمتر از بقایای نباتات مخفی مانده بود؛ رودخانه که در واقع یک سیالب 
کوچک کوهستانی بوده، همانطور که اغلب اتفاق می افتد، بستر خود را تغییر داده 

و پل از یادها رفته بود.
در این کتاب آمده اســت؛ ســنگ های بزرگ و چهارگوشــی که از این پل به دست 

آمده در کار ساختمان پایه های این کاروانسرا مورد استفاده قرار گرفته است.
خودزکو در جایی دیگر از کتاب نوشته است: عبور از کوه های خزر همه با دشواری 
صورت می گیرد و بهترین گذرگاه در این کوه ها راهی است که از رشت به قزوین 
می رسد و هم اکنون محل تردد کاروانسراهاست؛ این راه به طول ۲۸ فرسنگ از 
رشــت پس از عبور از دوشــنبه بازار، شــاقاجی، کاروانسرای پی الت، نقلبر، رودبار 
زیتون، پل منجیل، کاروانســرای خزران و مزرعه به قزوین می رســد و بی تردید 

یک راه بزرگ کاروان روست.
میل و رغبت عمومی در جهان برای ایجاد ارتباط میان معماری و گردشــگری به 
ســرعت در حال افزایش اســت و بایستی در آینده به انتظار نمونه های بیشتری از 
آثار معماری که در راســتای تحقق اهداف صنعت گردشــگری طراحی و ســاخته 

می شوند، نشست.
به گفته کارشناسان گردشگری؛ یکی از مهم ترین آرمان های گردشگران از بازدید 
شامل آسایش و دیدن زیبایی هاست و این آرمان به سلیقه، آگاهی، زمان مسافرت، 

شرایط اقتصادی و گزینه های دیگر وابسته است.

سرمایه گذار کاروانسرای شاه عباسی گیالن تغییر یافته است

5 بانک تجارت و وزارت علوم تفاهمنامه 
همکاری امضا می کنند

بانک تجارت حمایت از جامعه 
دانشگاهی را مسئولیت اجتماعی 

خود می داند
 بانــک تجــارت و وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری 
در راستای همکاری های 
مشــترک و ارایه خدمات 
بانکی به جامعه دانشگاهی 
کشور، تفاهم نامه همکاری امضا خواهند کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلســه ای با 
دکتر اخالقی فیض آثار مدیر عامل بانک تجارت 
از برنامه های وزارتخانه متبوع خود برای توسعه 

همکاری با این بانک خبر داد.
محمدعلی زلفی گل در این جلسه از بانک تجارت 
به عنوان بانکی پیشــرو در تعامل و همکاری با 
این وزارتخانه و جامعه دانشگاهی کشور یاد کرد 
و گفت: ســابقه استقرار شهرک های بانکداری 
الکترونیک در تعداد زیادی از دانشگاه های مهم 
کشور توسط بانک تجارت طی دو دهه گذشته، 
بیانگر نگاه بلندمدت این بانک به دانشــجویانی 
اســت که هر یک می توانند آینده سازان کشور 
باشند. این همکاری از منظری دیگر با اساتید، 
اعضای هیات علمی و کارکنان دانشــگاه ها نیز 

پایه گذاری شده و همچنان ادامه دارد.
وی یــادآور شــد: یکــی از دغدغه هــای مهم 
ایــن وزارتخانه، عالوه بر ارتقای ســطح علمی 
دانشــگاهها بهبود معیشــت کارکنان و توسعه 
فضاهای آموزشی در سطح کشور است. تجربه 
همــکاری موفق این وزارتخانه با بانک تجارت 
می تواند با استفاده از ظرفیت های جدید ادامه 
یابــد و آماده ایــم همکاری های خــود با بانک 
تجــارت را در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری 

بیش از گذشته ارتقاء دهیم.
دکتر هادی اخالقی فیض آثار نیز در این جلسه با 
تشریح اهمیت دانشگاه ها در تربیت دانشجویان 
و آینده ســازان کشور گفت: همکاری با جامعه 
دانشــگاهی کشــور از دیرباز به عنوان یکی از 
بازارهای هدف مهم و استراتژیک بانک تجارت 
مد نظر بوده و اعتقاد داریم هر تالشی برای کمک 
به توسعه دانشگاه ها و ارتقا فعالیت های جامعه 
دانشــگاهی، کمک به بهبود شــرایط موجود و 
آینده کشور است. بر همین اساس بانک تجارت 
حمایت از جامعه دانشگاهی، هیات های علمی 
و کارکنان دانشــگاه ها را وظیفه و مســئولیت 

اجتماعی خود می داند.

اخبار

دیدار صمیمانه دکتر بنیادی با 
اعضای کمیته کسب و کار دیجیتال 

سندیکای بیمه گران ایران
 معاون طرح و توسعه بیمه 
مرکــزی در ایــن دیدار 
ضمن ابراز خرســندی از 
تشــکیل کمیته کسب و 
کار دیجیتال ســندیکای 
بیمه گــران ایــران، تحول فناورانــه با رویکرد 
توســعه نوآوری را مبنایی برای افزایش ضریب 

نفوذ بیمه دانست.
دکتــر بنیــادی در این دیدار بر اصالح نهادی و 
ساختاری در شرکت های بیمه ای با رویکرد باز 
طراحی کســب و کارهای شرکت ها بیمه اشاره 
کــرد و گفت: این کمیته میتواند نقش موثری 
در ایجاد کســب و کارهای نوین با بهره گیری 

از فناوری های نوین ایفا کند.
وی در ادامــه بــا تاکید بر این مطلب که تحول 
فناورانه با رویکرد توسعه نوآوری مبنایی برای 
افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد بود گفت: بیمه 
مرکــزی در حوزه اصالح و تدوین آیین نامه ها 
و ســازوکارهای اجرایی نوین با رویکرد تحول 
دیجیتال، پذیرای پیشــنهادات فعالین صنعت 

بیمه خواهد بود.
در ادامــه مهنــدس حمیدرضا پروازی، رئیس 
کمیته کســب و کار دیجیتال سندیکای بیمه 
گران، ضمن ارائه گزارش در خصوص تشــکیل 
و فعالیــت کمیته مذکور، این کمیته را منشــا 
توسعه فرهنگ تحول دیجیتال در صنعت بیمه 
دانست و گفت: خوشبختانه تعداد قابل توجهی 
از شرکت ها، اقدام به اصالح ساختار نموده اند و 
واحدی تحت عناوین مرتبط با تحول دیجیتال 

تشکیل داده اند.
همچنیــن مهندس طباخها مدیر برنامه ریزی 
و نوآوری ســندیکا ضمــن قدردانی از رویکرد 
تعاملــی معــاون طرح و توســعه بیمه مرکزی 
گفت: سندیکای بیمه گران ایران آمادگی دارد 
با بهره گیری از ظرفیت های تخصصی خود در 
کمیسیون ها و کارگروهها در حوزه ارائه طرح، 
پیشــنهاد و نظرات کارشناسی به بیمه مرکزی 
در پیشبرد اهداف عالی صنعت بیمه گام بردارد.

 توسعه بانکداری اسالمی محور دومین نشست علمی بانکداری اسالمی و توسعه 
محصول در بانک ملی ایران

در ادامــه برگــزاری نشســت های علمی و تخصصــی »بانکداری 
اســالمی« در بانــک ملی ایــران، موضوع پیاده ســازی بانکداری 
اســالمی و توسعه محصوالت اسالمی در کشور مالزی محور اصلی 
دومین نشست از این جلسات بود که با حضور مدیران ارشد بانک 
ملــی ایــران و جمعی از پژوهشــگران و محققانی از دانشــگاه ها، 
 حــوزه علمیــه، نهادها و مراکز علمی مرتبط با بانکداری اســالمی 

برگزار شد.
در این نشست تحقیقات انجام شده در حوزه محصوالت و خدمات، 
حکمرانــی قوانین، مدیریت ریســک و ابزارهــای مالی بانکداری 
اســالمی مطرح شــد و کارشناسان و متخصصان حاضر در این باره 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی رییس مرکز مطالعات اقتصادی 
و بانکداری اســالمی بانک ملی ایران نیز در خصوص موضوع این 
نشســت اظهارداشت: توســعه بانکداری اسالمی به عنوان راهبرد 
توســعه اقتصادی برخی از کشــورهای پیشتاز در حوزه بانکداری 
اسالمی تلقی شده است؛ برای مثال صنعت خدمات مالی مالزی به 
عنوان یکی از ۱۲ نهاد کلیدی )NKEAs( توسعه اقتصادی مالزی 
شــناخته می شــود که به عنوان یکی از برنامه های تحول اقتصادی 

این کشور در حال فعالیت است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که بر اساس گزارش وضعیت جهانی 
اقتصاد اســالمی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ریشه ۳۰ شرکت فین تک جهانی 
ایجاد شــده به مالزی بر می گردد، گفت: شــرکت اقتصاد دیجیتال 
مالزی با همکاری بانک مرکزی مالزی برنامه حمایت از فین تک ها 
را به منظور ایجاد بســتر مناســب برای ایجاد محصوالت و خدمات 
جدیــد از طریق شــناخت الزم از الزامــات قانونی و تطبیق و ارائه 

الگوی کسب و کار کمک می کند.
وی در ادامه پیاده سازی و اجرای بانکداری اسالمی را مورد توجه 
بسیاری از کشورهای دنیا دانست و تصریح کرد: مدیریت دانش و 
انتقال تجربیات در مباحث بانکداری اسالمی می تواند در بسیاری 
از کشــورها مطلوب، اثرگذار و راه گشــا باشد و بسیاری از کشورها 
می تواننــد با بهره گیــری از این تجارب زمینه تحوالت نظام بانکی 

خود را تا حدی فراهم کنند.
وی در ادامه با بیان این که تالش داریم موضوعات مطرح شده در 
ایــن نشســت ها با برنامه ریزی هــا و هم افزایی های پیش رو به یک 
فرصت برای ارائه محصولی نو توســط بانک ملی ایران به مشــتریان 
تبدیل شــود، افزود: با ایجاد بســترهای الزم در بانک ملی ایران در 
تالشیم تا در توسعه محصوالت بانکداری اسالمی در شبکه بانکی 

پیشران و پیشگام باشیم.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت دکتر محمــود الهیــاری فرد 
معــاون مرکــز مطالعــات اقتصــادی و بانکداری اســالمی بانک 
ملــی ایــران گزارشــی از تحقیقــات ۱۰ ســال اخیــر )۲۰۱۰-
۲۰۲۰( پژوهشــگران مطــرح داخلــی و جهانــی در زمینــه 
 بانکــداری اســالمی و تجربیــات بانک های دنیــا در این حوزه را 

ارائه داد.

خبر ویژه

مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مرکزی با شرکت 
کمباین ســازی ایران به منظور اعطای وام قرض الحســنه خرید ادوات و 

تجهیزات کشاورزی قرارداد همکاری امضا کرد.
با انعقاد قرارداد حمایت از کاال و خدمات ایرانی میان مدیریت شــعب 
اســتان مرکزی و شــرکت کمباین سازی ایران، از این پس کشاورزان و 
فعاالن بخش کشــاورزی می توانند از وام های قرض الحسنه بانک قرض 
الحسنه مهر ایران برای خرید تجهیزات کشاورزی مانند انواع کمباین، 

بیلر، سیستمهای آبرسانی و… استفاده کنند.
در نشســتی کــه به ایــن منظور برگزار شــد، »علی اصغر حمیدی فر« 
مدیرعامــل شــرکت کمباین ســازی، ضمن تقدیــر از طرح کاالکارت 
مهــر ایــران، ابــراز امیدواری کرد بــا آغاز این همــکاری بخش قابل 
توجهــی از دغدغــه کشــاورزان برای خریــد ادوات و تجهیزات مرتفع 
 شــده و این امر به گســترش و توســعه بخش کشــاورزی در کشــور 

کمک کند.

کشاورزان استان مرکزی با وام های بانک قرض الحسنه مهر ایران رفع دغدغه 

اخبار

استانها

آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  گهی موضوع ماده 3 قانون و ۱3  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای صــادره هیــات هــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــاک شــماره 16 فرعــی از 3848 اصلــی واقــع در بخــش دو  بروجــرد کــه 
برابــر رای شــماره 140160325004000714 مورخــه 1401/04/09  بنــام آقــای ایــرج بوالحســنی 
ــع  ــر مرب فرزنــد عبدالرضــا  در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 52.20 مت
خروجــی از مالــک رســمی )غامحســن پارســا( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای 
ــمی در دو  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان م
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار 
و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد 
تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در 
روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــاه از  ــدت یکم ــرف م ــت ظ ــف اس ــرض مکل ــررات معت ــر مق ــد و براب ــلیم دارن ــرد تس ــتان بروج شهرس
ــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و  ــراض مب تاریــخ تســلیم اعت
گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه 
حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت و پــس از 
انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول 
ر بــه  رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/05/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/06/07
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال سید مهدی موسوی- معاون مدیر 

آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  گهی موضوع ماده 3 قانون و ۱3  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای صــادره هیــات هــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــاک شــماره 11 فرعــی از 2431 اصلــی واقــع در بخــش یــک  بروجــرد کــه 
برابــر رای شــماره 140160325004001043 مورخــه 1401/05/11  بنــام خانــم معصومــه ســعیدی 
فرزنــد حاتــم در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 151.81 متــر مربــع خروجــی 
از مالــک رســمی )معصومــه ســعیدی( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی 
ــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا  ــر آن در روســتاها الصــاق ت آگهــی انتشــار و عــاوه ب
اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها 
از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم 
ــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی  ــات ثبت دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملی
ــای  ــس از انقض ــت و پ ــم دادخواس ــی تقدی ــه گواه ــا ارائ ــی ب ــورت متقاض ــر اینص ــد در غی ــی باش م
مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق 
ر بــه مراجــع  مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

قضایــی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/05/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/06/07
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال سید مهدی موسوی - معاون مدیر 

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
از  نظــر بــه اینکــه برابــر رای شــماره 140060325004001611 مورخــه 1401/06/11 صــادره 
هیــات قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و امــاک فاقــد ســند رســمی در ششــدانگ یــک بــاب 
زنــد  فر پیــرزادی  اقــای مســعود  مالکیــت  مربــع  متــر  بــه مســاحت 7828.47  مرغــداری 
شیرحســین تحــت قســمتی از پــاک 34 اصلــی واقــع در بخــش چهــار بروجــرد قــرار گرفتــه 
ــره  ــرای تبص ــت و اج ــده اس ــل نیام ــوق بعم ــاک ف ــدود پ ــد ح ــی تحدی ــوابق ثبت ــق س و مطاب
ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت نیــز امکانپذیــر نمــی باشــد، برابــر تبصــره مــاده 13 قانــون 
تعییــن تکلیــف عملیــات تحدیــد حــدود اختصاصــی پــاک فــوق در روز چهارشــنبه مورخــه 
1401/7/6 ســاعت 9 صبــح  در محــل وقــوع ملــک شــروع و انجــام خواهــد شــد لــذا بــه 
مالکیــن و مجاوریــن و دارنــدگان حقــوق ارتفاقــی و انتفاعــی اخطــار مــی شــود در ســاعت و 
ر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند. چنانچــه هــر یــک از صاحبــان امــاک  تاریــخ مقــر
یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا در وقــت تحدیــد حــدود حضــور نداشــته باشــند برابــر مــاده 15 
قانــون ثبــت تحدیــد حــدود بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن بــه عمــل خواهــد آمــد 
هــرگاه مجاوریــن نیــز در محــل حضــور نداشــته باشــند تحدیــد حــدود از ردیــف خــارج خواهــد 
شــد، اعتــراض نســبت بــه تحدیــد حــدود طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی بــه مــدت 30 روز خواهــد بــود کــه باســتناد مــاده 86 اصاحــی قانــون 
ر در آگهــی فــوق ضمــن تســلیم اعتــراض بــه اداره  ثبــت معتــرض مــی بایســت در مهلــت مقــر
ثبــت شهرســتان بروجــرد، دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر 
ــر اینصــورت  بــر طــرح دعــوی را از مراجــع مذکــور اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غی

حــق آنهــا ســاقط خواهــد شــد.
۱40۱/05/۲3 : تاریخ انتشار
تاریخ تحدید حدود: ۱40۱/07/06
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  گهی موضوع ماده 3 قانون و ۱3  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

امــاک  ثبــت اســناد و  رای صــادره هیــات هــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 56 اصل ــماره 32  فرع ــاک ش ــل پ ــرح ذی ــه ش ــرد ب ــتان بروج شهرس
  1401/04/11 مورخــه   140160325004000725 شــماره  رای  برابــر  کــه  بروجــرد  ســه  
بنــام صنایــع غذایــی دامــون زاگــرس بروجــرد )خــوراک کــودک( بــه شناســنامه کــد ملــی 
10101849558 در ششــدانگ ســاختمان )محــل کارخانــه بــه مســاحت150146.50  متــر 
مربــع خروجــی از مالــک رســمی )صنایــع غذایــی دامــون زاگــرس بروجــرد - خــوراک کــودک( 
رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع 
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر 
آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ 
نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان بروجــرد 
ــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم  تســلیم دارنــد و براب
ــی  ــدام و گواه ــاح اق ــی ذیص ــع قضای ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــه تقدی ــادرت ب ــراض مب اعت
تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه 
ــا ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت  ــر اینصــورت متقاضــی ب حکــم نهایــی مــی باشــد در غی
و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر 
ــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت  اســاس مدل

ر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. مانــع مراجعــه متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/05/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/06/07

سید مهدی موسوی 
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

گهی موضوع ماده 3 قانون و ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای صــادره هیــات هــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد بــه شــرح ذیــل پــاک شــماره 1730 اصلــی واقــع در بخــش یــک  بروجــرد کــه برابــر رای 
شــماره 140160325004000950 مورخــه 1401/05/02  بنــام خانــم معصومــه ســبزعلی فرزنــد 
ــر مربــع خروجــی از  ــه کــرم در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 113.8 مت ال
( رســیدگی و انشــاء رای گردیــد؛ لــذا مراتــب در اجــرای مــاده 3  مالــک رســمی )صــادق مروتــی فــر
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه 
ــی  ــار و محل ــه کثیراالنتش ــی در روزنام ــان حقوق ــایر صاحب ــن و س ــاع مالکی ــت اط ــه 15 روز جه فاصل
آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا 
اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها 
از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
بروجــرد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم 
دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی 
باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت 
مذکــور و یــا عــدم وصــل اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــرر ب ــه متض ــع مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــال ص ــر ح ــد در ه ــد ش ــادر خواه ص

نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/05/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/06/07
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال سید مهدی موسوی- معاون مدیر 

مفقودی
)نوبت دوم(

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

مــی باشــد.

استاندار یزد:
 یزد به عنوان پایلوت برنامه ترمیم اضطراری اشتغال 

در مناطق آسیب دیده از بالیا انتخاب شد
یزد- استاندار یزد با تبیین اهمیت توجه به بازتوانی اقتصادی و معیشتی 
مردم در دوران پســا ســیل اظهار داشــت: این اســتان به عنوان پایلوت 
کشــوری اجرای برنامه ترمیم اضطراری اشــتغال در مناطق آسیب دیده 

از بالیا انتخاب شده است.
به گزارش روز شنبه اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، مهران فاطمی 
در نشســت ارائه برنامه ترمیم اضطراری اشــتغال در مناطق آسیب دیده 
از بالیا، حوزه اشــتغال را یکی از حلقه های مفقوده در مســائل مدیریت 
بحران دانست و افزود: مسائل مربوط به کسب و کارهای آسیب دیده از 
بحران ها، معموال به عنوان اولویت در بحران محســوب نشــده و در اکثر  
اوقات مغفول واقع می شود، لذا تهیه و تدوین طرح عملیاتی در این زمینه 
بســیار ارزشــمند است. وی با تشــریح اهمیت بازتوانی حوزه اقتصادی و 
معیشــتی مردم در دوران پســا سیل، اظهارداشت: در سیل اخیر استان، 
مشــاغل غیررســمی یزد و بخش کشاورزی که عمدتا افراد شاغل در این 
حوزه افراد باالی 4۰ ســال هســتند، متحمل خســارات زیادی شدند که 

بازگردانی آن ها به چرخه اشتغال نیازمند توجه ویژه است.
اســتاندار یزد توجه و برنامه ریزی مناســب بر ای سه مرحله »تسکین«، 
»ترمیم« و »نوســازی« در مواقع بحران را ورد تاکید قرار داد و تصریح 

کرد: در قالب برنامه »ترمیم اضطراری اشــتغال در مناطق آســیب دیده 
از بالیــا«، و بــرای اجــرای هر چه آن در اســتان کمیته ای ذیل کارگروه 
اقتصادی، اشــتغال و ســرمایه گذاری تشکیل و اقدامات و پیگیری های 

الزم  از طریق این کمیته انجام می شود.
 فاطمی ادامه داد: با توجه به انتخاب یزد به عنوان پایلوت اجرای این طرح 
در کشور و لزوم ایجاد هماهنگی های ملی برای سامان دهی اقدامات در 
خارج از حوزه اختیارات استان، نیزا است تا کمیته ملی با حضور مسئولین 
کشــوری و دســتگاه های مرتبط تشکیل شود تا با اجرای موفقیت آمیز، 
این طرح تبدیل به پیوست کارآمد حوزه اشتغال در مناطق آسیب دیده 
از بالیا شود. وی تصریح کرد: امید است با استفاده از ظرفیت ها و منابع 
موجود، همزمان با نوسازی ابنیه و کسب و کارها، مسیر اقتصادی مدرن 

تر و روبه جلوتر ترسیم شود.
ســیل اخیر به 4۰۰ روســتای استان یزد بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت 
وارد کــرد، ۶ نفــر نیــز در جریان این حادثه جان خود را از دســت دادند 
و ۶۷۵ رشــته قنات آســیب دید، همچنین ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی 
زراعی و باغی در نقاط مختلف استان از بین رفت و ۳۶۰ راس دام سبک 

روستاییان نیز تلف شدند.
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کرد؛ ح  شهردار مشهد مطر

استقبال مدیریت شهری مشهد از طرح هایی برای خادمی امام رضا )ع(
مشهد / سمیرا رحمتی

شــهردار مشهد گفت: مدیریت شهری از 
تمامی طرح هایی که به خادمی امام رضا 
)ع( کمک کند، اســتقبال خواهیم کرد.
سید عبدا... ارجائی در اولین رویداد ملی 
»تا ثریا« که در کارخانه نوآوری مشــهد 
برگزار شد، اظهار کرد: مشهد در مقیاس 
جهانی یکی از کالن شــهرهایی اســت 
که جوان حســاب می شــود. این شهر با 
جمعیتــی نزدیک بــه ۳.۵ میلیون نفر و 
حــدود ۳۰ میلیون زائر، عمری کمتر از 
هزار و ۳۰۰ سال دارد که نسبت به برخی 
از شــهرها، عمر زیادی نیست. در کشور 
خودمان شــهرهایی با عمر ۶ هزار ســال 
داریم که امروز برخی از آنان دارای سکنه 
و برخی متروکه شــده اند.وی ادامه داد: 
شهرها در دنیا بنا بر پدیده های مختلفی 
به وجود می آیند. یکی از پدیده هایی که 
منجر به تشکیل شهرها می شود، به هم 
رســیدن چند روستا بزرگ و با جمعیت 
اســت. برخی دیگر نیــز در کنار جاذبه 
طبیعی مثل رودخانه، دره خوش آب وهوا، 
ساحل و... شکل گرفته اند. شهرهایی نیز 
وجــود دارند که ابتــدا خوابگاه کارگران 
شهرک های صنعتی بوده و سپس تبدیل 
به شــهر شده اند. شهرهایی مثل گلبهار، 
بینالود، پرند و... نیز به دلیل سیاست های 

کالن تشــکیل شــدند اما مشــهد باغ 
خصوصی اســت که در کمتــر از هزار و 
۳۰۰ سال به ابر شهر جهانی تبدیل شده 
و با ســرعت و شتاب باال، گوی سرعت را 
از دیگر شهرها ربوده است.شهردار مشهد 
افزود: عامل اصلی شتاب جمعیت پذیری 
در مشــهد، تنها وجود مضجع منور امام 
هشــتم اســت که باعث شد این شهر به 
یکی از شــهرهای مهــم منطقه تبدیل 

شود. پس امام هشتم فلسفه ذاتی مشهد 
مشخص است؛ لذا هر رویدادی در حوزه 
کالبدی، فرهنگی و... باید با فلسفه ذاتی 
این شــهر یکسان باشــد زیرا نمی توانید 
در شــهر ســاحلی مردم را از دریا محروم 
کرده و یا در کویر صحبت از کشتی سازی 
کنید.ارجائــی عنوان کرد: همه مردم در 
مشهد، خادم، زائر و مجاور هستند. خادم 
بودن نیز تنها کفش جفت کردن نیست 

و هرکس کاری انجام می دهد خادم است. 
تفــاوت آنان با خادمیــن حرم در لباس 
اســت. همچنین حرم نیز منوط به چند 
مترمربع نیست. به طور مثال صحن جامع 
رضوی پنج هکتار است و اگر از درب باب 
الجواد وارد شوید، به احترام امام رضا )ع( 
دست به سینه می گذارید و بعضی مواقع 
درودیوار را به تبرک می بوسید. حال اگر 
۵۰ هکتار بود چه می کردید؟ به جای باب 

الرضا )ع( از چهارراه دانش دست به سینه 
می گذاشتید و آنجا را حرم  می دانستید؛ 
پس حرم محدود و بســته به کار عمرانی 
آستان قدس نیست. این شهر حرم شهر 
است و این گیت ها مشخص کننده بودجه 
و اعتبار آســتان اســت زیرا اگر بودجه 
بیشتری بود، صحن جامع بزرگ تر شده 
و یا صحن های بیشتری ساخته می شد.
وی اضافــه کرد: پس اگر قبول داریم که 
امام معصوم را نمی توان محصور کرد، باید 
قبول کنیم که این شهر حرم شهر است. 
حال کالبد این شهر و معماری این شهر 
چیســت؟ آیا باید برای حرم محدودیت 
ترافیکــی ایجاد کنیــم و یا حمل ونقل و 
دسترســی به آن را تسهیل کنیم؟ تعداد 
زائــر را محدود کرده و یا افزایش دهیم؟ 
۳۰ میلیون زائر مطلوب تر است یا ۵۰ یا 
۱۰۰ میلیون زائر؟ و اگر با ۳۰ میلیون زائر، 
سه میلیون خادم داریم، با ۱۰۰ میلیون 
زائــر چه میزان خــادم نیاز داریم؟ با این 
شــرایط آیا می توان برای تمامی شهرها 
نســخه واحد پیچد؟ شــهردار مشهد در 
پایان گفت: این ها دغدغه مدیریت شهری 
اســت و امیدوارم شما فعال شوید و به ما 
کمک کنید؛ ما از تمامی طرح هایی که به 
خادمی امام رضا )ع( کمک کند، استقبال 

خواهیم کرد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 سرپرست اداره کل بنیاد شهید 
استان خراسان رضوی:

نام و آوازه شهدای مدافع 
حرم باید در بطن جامعه 

جاری شود
مشهد / سمیرا رحمتی

سرپرســت اداره کل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی گفت: نام و آوازه 
شــهدای مدافع حرم باید در بطن جامعه 
جاری شــود.صدیقه خدیوی به مناسبت 
روز شهدای مدافع حرم با خانواده شهیدان 
لشکر فاطمیون  مرتضی و مسعود محمدی  
و  حسن ابراهیمی  دیدار کرد و گفت: در 
هر دوره ای خداوند نمونه های از اخالص، 
فداکاری و ایثار را نشــان مردم می دهد، 
تا بگوید این افراد نیز همزمان با شــما در 
همین جامعه زندگی کرده اند.سرپرست 
اداره کل بنیــاد شــهید و امور ایثارگران 
خراسان رضوی افزود: شهدای مدافع حرم 
الگوهای جامعه امروزی هســتند، دل از 
مال دنیا و ثروت کشیدند و راه حق را برای 
خود برگزیدند.وی ضمن بررسی وضعیت 
درمانی فرزندان شــهید ابراهیمی گفت: 
بنیاد با مراکز درمانی و بیمارســتان هایی 
قــرارداد دارد، که جامعه هدف می توانند 
از ایــن خدمات بهره ببرنــد، در غیر این 
صورت باید ابتدا خود هزینه  های درمانی 
را پرداخت و اســناد پزشــکی و درمانی را 
تحویل بیمــه دی دهند.خدیوی تصریح 
کــرد: ســقف خدمات بنیاد بــرای افراد 
تحت پوشــش مشخص اســت، اما برای 
رفع مشــکالت تا جایی کــه قانون اجازه 
بدهد، پیگیری امور را انجام خواهیم داد.

گفتنی اســت؛ سند هویت انقالبی مردم 
خراســان رضوی، پرونده ۱۷ هزار و ۳۳۵ 
شــهید، ۵۰ هزار و ۹۹۱ جانباز و سه هزار 
و ۳۹۵ آزاده اســت کــه بــه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه:

۲6 میلیارد تومان در سفر 
 رییس جمهور به کرمانشاه 

به بهزیستی اختصاص یافت
کرمانشــاه / گروه اســتان هــا: مدیرکل 
بهزیستی اســتان کرمانشاه از اختصاص 
۲۶ میلیــارد تومان اعتبــار برای تکمیل 
پروژه هــای نیمه تمــام و برنامه های در 
دســت اجرای این نهاد در ســفر رییس 
جمهور به اســتان خبــر داد و گفت: این 
مصوبات ابالغ شــده اما هنــوز اعتباری 
تخصیص داده نشــده است.دکتر  فرحناز 
محمــدی   افــزود: مهمترین طرح نیمه 
تمام بهزیســتی استان، مجتمع فرهنگی 
و ورزشــی شــهید ادیبان شهر کرمانشاه 
اســت که ۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد و در ســفر رییس جمهور به اســتان 
برای تکمیل آن هشــت میلیارد تومان در 
نظر گرفته شــده اســت.وی همچنین از 
اختصــاص ۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای 
تکمیــل، تجهیز و تعمیر مراکز درمانی و 
فیزیوتراپی ســازمان بهزیستی در سطح 
اســتان در این سفر خبر داد.محمدی در 
ادامه بیان داشــت: در سفر رییس جمهور 
به استان همچنین ۲ میلیارد تومان برای 
بازسازی، خرید و ساخت مسکن خانواده 
های داری ۲ فرزند معلول اســتان با هم 
افزایی بنیاد برکت مصوب شــده اســت.

مدیرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه 
همچنیــن گفــت: در راســتای خدمت 
رســانی به مددجویان بهزیستی و کمیته 
امداد اســتان مانندگاز کشی و برق کشی 
و خدمات شــهرداری به طور مشــترک 
پنج میلیارد تومــان برای مددجویان در 
این ســفر اختصاص یافته است.محمدی 
در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان 
اینکه در این سفر برای تکمیل پروژه خانه  
هاجر  شهر کرمانشاه که با هدف نگهداری 
شــبانه روزی زنان روانی زیرپوشش این 
نهاد ســاخته می شود، ۱۹ میلیارد تومان 
اختصــاص یافته اســت، افزود: این پروژه 
که توســط اداره کل راه و شهرســازی در 
حال ساخت اســت، 4۵ درصد پیشرفت 
فیزیکــی دارد.وی همچنیــن گفــت: به 
مجموعه کارآفرینی  بدریه  شهر اسالم آباد 
غرب که منظور حرفه آموزی و کارآفرینی 
مددجویان زیرپوشش احداث می شود ۱۰ 
میلیــارد تومان به اداره راه و شهرســازی 

ابالغ شده است.

 قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان 
اظهار کرد:

کمبود متقاضیان تأسیس و 
کز پزشکی در اصفهان   توسعه مرا
اصفهان / گروه اســتان ها: قائم مقام ســازمان 
نظام پزشــکی اصفهان در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه با اشــاره به اینکه در هیچ یک 
از قانون گذاری هــا و سیاســت گذاری های 
حوزه ســالمت، نقطه نظرات نظام پزشــکی و 
انجمن های این حوزه درنظر گرفته نمی شود، 
اظهار داشــت: کاال یا خدمت ســالمت با سایر 
خدمــات تفاوت زیــادی دارد، یکــی از این 
تفاوت هــا، اطالعات دریافت کننده خدمت با 
ارائه آن است.محسن مصلحی افزود: در برنامه 
ســوم توســعه تا کنون و همه اسناد باالدستی 
برای همه دست اندرکاران حوزه سالمت چهار 
تکلیف تشــکیل پرونده الکترونیک ســالمت 
برای همه ایرانیان، برنامه سطح بندی خدمات 
نظام ارجاع و پزشــک خانواده، تدوین و ابالغ 
آئین نامه های بالینی و محاسبه و ابالغ قیمت 
تمام شــده واقعی خدمات را مشــخص کرده 
اســت، اما متأســفانه هیچ یک از این قوانین 
اجرایی نشــده اســت.قائم مقام سازمان نظام 
پزشکی اصفهان با بیان اینکه در آینده نزدیک، 
کیفیت و کمیت خدمات به شــدت در کشــور 
کاهش خواهد یافت، گفت: در دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان تعداد متقاضیان تأسیس و 
توســعه مراکز پزشــکی بسیار کم شده است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد حوزه سالمت 
به یک اســتندآپ کمدی تبدیل شده است تا 
هربار در آن برنامه ای اجرا شــود. بالغ بر ۱۸۰ 
هزار میلیارد تومان برای طرح تحول ســالمت 
هزینه شد که نتیجه قابل قبولی در بر نداشت.

مصلحی تصریح کرد: مردم بر اساس قانون تنها 
۳۰ درصد هزینه های درمان را باید بپردازند اما 
به دلیل تعیین نشدن قیمت تمام شده خدمات 
بیمــه، امــروز هزینه های بیشــتری به مردم 
تحمیل می شــود و امروز ســالمت اجتماعی، 
روحی و جســمی مردم به خطر افتاده اســت.

رئیس ســازمان نظام پزشکی اصفهان  با بیان 
اینکــه مبنای ورود بــه غربالگری این بود که 
تعدادی از جنین های سقط شده سالم بودند، 
تصریــح کــرد: باید دید مبنــای ورود به این 
موضوع چقدر واقعی بوده اســت، ضمن اینکه 
درصد زیادی از ســقط های جنین غیرقانونی 
است و سقط جنین های پزشکی نیز مربوط به 
جنین های ناسالم بوده است، پس جلوگیری از 
غربالگری و ســقط جنین راه افزایش جمعیت 
نیســت. غربالگری واجب است، چون اگر یکی 
از صد جنین ناســالم باشــد فاجعه اســت. در 
ادامه فرشته دانشمند، عضو هیئت مدیره نظام 
پزشــکی اصفهان و متخصص زنان و زایمان با 
اشــاره به اینکه وقتی قانون غربالگری در سال 
۶۷ تصویب شــد با همکاری حوزه و دانشــگاه 
بود و تمام راهکارهای فقهی هم دیده شده بود، 
افزود: ما االن بین مناطق محروم و روستایی که 
به متخصص زنان دسترســی ندارند با مناطق 
شهری جدایی انداختیم.این پزشک متخصص 
زنان و زایمان با بیان اینکه من پزشــک حق 
ندارم به مراجعم پیشــنهاد غربالگری بدهم، 
گفت: در تمام دنیا این حق یک مادر اســت، 
اما هیچ اجباری نیســت، قبــال هم نبود. من 
متخصص تنها کســی هســتم کــه می توانم 
درخواســت غربالگری بدهم، به شــرط اینکه 

والدین بخواهند.

 در هفته حمایت از صنایع کوچک 
صورت گرفت؛

بازدید نائب رئیس عمران 
مجلس از چند واحد تولیدی 

شهرک صنعتی اردبیل ۲  
اردبیل / گروه اســتان ها: نائب رئیس عمران 
مجلس شورای اسالمی از چند واحد تولیدی 
شــهرک صنعتی اردبیل۲ بازدید و از نزدیک 
در جریان مشکالت این واحدهای صنعتی قرار 
گرفت.صدیف بدری در جریان بازدید از ســه 
واحد تولیدی شــهرک صنعتی اردبیل۲ که با 
حضور جمعی از مدیران اســتانی انجام شــد، 
اظهار داشــت: نامگذاری ۲۱ مرداد به عنوان 
روز ملــی حمایــت از صنایع کوچک، فرصتی 
برای تقدیر از زحمات کارآفرینان و صنعتگرانی 
است که در حال تولید و اشتغال آفرینی بوده 
و در راه خودکفایی کشــور حرکت می کنند.

وی از جملــه ضروریــات الزم برای حمایت از 
سرمایه گذاران را تامین زیرساخت ها و ایجاد 
امکانات الزم برای حضور آنان برشمرد و افزود: 
برای رسیدن به این هدف مهم، باید از تمامی 
ظرفیت های ممکن اســتفاده شــود.نماینده 
مردم شهرســتان های اردبیــل، نیر، نمین و 
سرعین در مجلس شورای اسالمی بر ضرورت 
رفع مشــکالت زیرساختی و تامین اعتبارات 
پایدار برای شــهرک های صنعتی تاکید کرد 
و افــزود: از جمله اقدامات مهم نمایندگان در 
ســال جدید، اختصاص ۱۹۰۰ میلیارد تومان 
قیر رایگان برای شهرک های صنعتی کل کشور 
بود که به محض ابالغ سهمیه استانی، این قیر 
رایگان در اختیار شرکت شهرک های صنعتی 
قرار خواهد گرفت تا نسبت به بهسازی و ترمیم 

معابر شهرک های صنعتی اقدام شود.

استانها 6

ح کرد؛ مشاور حقوقی انجمن صنایع نساجی کشور مطر

ضرورت توجه به جایگاه و پتانسیل عظیم صادراتی فرش دستبافت
مشاور حقوقی انجمن صنایع نساجی کشور گفت: فرش دستبافت، از دیر 
بــاز در ممالــک جهان و در بین همه فرهنگها، به عنوان یک صنعت، ابزار 
تجارت و به عنوان وسیله تزئینی و الکچری زندگی بشر مرسوم بوده است.

صادق مهردوست با بیان اینکه قدمت فرش در ایران به بیش از ۲۰۰۰ سال 
می رسد اظهار داشت:  اوج دوران شکوه صنعت فرش ایران به دوره صفویه 
و رکود آن به دوره قاجاریه باز می گردد، اما متأسفانه با ورود شرکتهای 
چند ملیتی و ورود فرشهای بی کیفیت و کپی خارجی، این صنعت سودآور، 
با رکود مواجه شده است.وی افزود: فرش ایران دارای طرحهای مختلفی 
است به طوریکه می توان گفت به تعداد مناطق قالیبافی در ایران طرح و 
نقشــه زیبا و جذاب فرش وجود دارد که اکثر آنها به نام محل بافت اولیه 
شان شهرت یافته اند که از جمله مهمترین آنها می توان به طرحهای آثار 
باستانی و ابنیه اسالمی، طرحهای ترکمن، هندسی، اسلیمی، شاه عباس، 
محرابی، قاجار، بته ای، هریس، ستارگاه و غیره اشاره نمود. مهردوست با 
بیان اینکه ظرافت طرحهای ایرانی موجب شده که این طرحها توسط اکثر 
کشــورهای صادر کننده فرش نظیر هند، چین، پاکســتان، مصر و... مورد 
تقلید غیرقانونی قرار گیرند گفت : بسیاری از این کشورها فرشهای خود 
را با نام طرحهای ایرانی وارد بازار می کنند و متولیان حوزه صنعت فرش 
کشــور، باید جلوی این ســوء استفاده ها را بگیرند.مشاور حقوقی انجمن 
صنایع نســاجی کشور افزود :طبق تحقیقات انجام شده، تولید کنندگان 
چینی با اســتفاده از نقشــه های متداول و مرسوم نقشه فرش هریس که 
در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد اســت نقشــه های جعلی و تقلبی 
دقیقاً در ظاهر مشــابه همان نقشــه، ولی با الیاف مصنوعی و با قیمتهای 
خیلی پائین تر تولید و به بازراهای جهانی بخصوص کشــورهای حاشــیه 
خلیــج فــارس که روزی از وارد کنندگان و مصرف کنندگان عمده فرش 
دستباف ایران بودند روانه کرده است.صادق مهردوست ادامه داد: فرش 

ایران جدا از آنکه معرف فرهنگ و تمدن و تاریخ ماســت دارای اهمیت 
فراوانی از بعد اقتصادی است اما متاسفانه در سالهای اخیر به جهت عدم 
حمایت از تولید کننده و عدم توجه خاص به این صنعت همانند ســایر 
تولیدات نســاجی کشــور که از صنایع مولد و در عین حال مظلومترین 
صنایع کشــور می باشــند این رقم به شدت کاهشی بوده است.وی گفت: 
بر اســاس آمار ارائه شــده توســط رئیس مرکز ملی فرش ایران، در سال 
گذشته بیش از ۶4 میلیون دالر، فرش دستبافت که در اکثر نقاط کشور 
به خصوص در اســتان های آذربایجان، خراســان، زنجان، قم، سیستان و 
بلوچستان، کرمان تولید می شود، صادر شده است که این رقم مبین ارزش 
و پتانسیل عظیم حوزه صنعت فرش دستبافت است.مهردوست در ادامه 
افزود : صنعت فرش دستباف که عمدتا توسط اشخاص حقیقی و بصورت 
سنتی تولید می شود، همیشه با سردرگمی و تضرر تولیدکنندگان که از 
صنایع خانگی کوچک محسوب می شوند روبرو شده و آفتهای اقتصادی 
و اجتماعی عظیمی به بار می آورد.مشاور حقوقی انجمن صنایع نساجی 
کشــور اضافــه کــرد: عالوه بر نبود متولی جدی و بــا انگیزه و مصمم در 
مدیریت تولید و صادرات فرش دســت بافت، متاســفانه علیرغم تاکیدات 
رهبر انقالب مبنی بر زدودن موانع از ســر راه تولید کنندگان و با وجود 
تصویب  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  در 
سال ۹4 و اصالحات بعدی آن، تاکنون عزم جدی در برداشتن موانع از سر 
راه تولید محصوالت و صنایع کوچک مشــاهده نمی شــود که متاسفانه و 
صد افسوس صنعت خانگی فرش دست باف که از صنایع سنتی و دیرباز 
ایــن مــرز و بــوم بوده از این نامهربانی ها بی نصیب نمانده و روز به روز به 
افول رفته و موانعی از ســر راه تولید این محصول که حداقل بدون هیچ 
هزینه ای برای دولت و کشــور امکان اشــتغال هزاران نفر علی الخصوص 
زنان و دختران این مرز و بوم را در پی دارد برداشــته نشــده اســت. وی 

افزود: به عنوان مصداق و نمونه عینی در شهرستان هریس صنعت فرش 
دســتباف عالوه بر ایجاد اشــتغال برای حداقل ۶۰ درصد از مردم منطقه، 
امروزه به دلیل رکود کشــاورزی و دامپروری که در اثر خشکســالی های 
چندین ســال اخیر و بی برنامگی در مدیریت کســب و کارها اتفاق افتاده 
فــرش دســتباف تنهاترین منبع درآمــد و امرار معاش مردم منطقه بوده 
اســت. که آن هم به جهت وجود موانع متعدد بر ســر راه تولید و توزیع و 
صادرات آن موجبات نامیدی تولید کنندگان و فعاالن این عرصه را فراهم 
نموده اســت. صادق مهردوســت با بیان اینکه موانع و مشکالت مختلفی 
کــه در ســرراه تجــار و تولید کنندگان فرش قــرار دارد گفت : این موانع 
باعــث افــول صادرات فرش که باالترین رقم را در بین صادرات غیر نفتی 
کشــور دارا می باشــد بوجود آورده است. لیکن عدم توجه به این صنعت 
از ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و مدیریتی موجب رکود این صنعت و 
نقش کشور ما در بازارهای جهانی شده به نحویکه سهم ایران از 4۱% در 
ســال۱۹۷۶م. به۳۱% در ســال ۱۹۹۶ کاهش پیدا کرده و در سال ۲۰۲۱ 
اگر صادرات ۳۸ میلیارد تومانی را مالک قرار دهیم این ســهم به مراتب 
کمتر شــده اســت.  حقوقدان برجسته کشــور افزود: با رجوع به قوانین 
داخلــی ایــران می بینیم کــه قانونگذار ما در بند ۹ ماده ۲ قانون حمایت 
از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۶۸به طور اجمالی و مختصر 
نقشــه قالی و گلیم را مورد اشــاره قرار داداه اســت، گو اینکه بی اهمیت 
تریــن جــزء حقــوق مالکیت فکری را معرفی می نماید از طرف دیگر این 
ماده دامنه گسترده ای را تحت پوشش خود قرار می دهد و گذشت زمان 
نشــان داده که نظام مناســبی برای حمایت از تمام عناوینی که در ذیل 
آن آمده نمی باشد، چنانچه در ابتدا نرم افزارهای رایانه ای تابع بند ۱۱ 
ماده ۲ قانون مذکور بود؛ لیکن مقنن در سال ۱۳۷۹ قانون خاصی را در 

حمایت از نرم افزار ها وضع نمود.

اصفهــان / گروه اســتان ها: مهرداد جنتیــان معاون فروش و 
خدمات مشترکان شرکت توزیع برق اصفهان از برگزاری مانور 
سراســری وصول مطالبات برق همزمان با سراســر کشــور به 
مــدت دو روز در اصفهــان در ۱۹ و ۲۰ مــرداد مــاه  خبر داد و 
گفت :به طور قطع ارائه خدمات اســتاندارد و باکیفیت منوط 
به  پرداخت قبوض برق در زمان های تعیین شــده می باشــد و 
هرگونه تاخیر در این موضوع شــرکت برق را با محدودیت در 
خدمات رسانی به مشترکین  مواجه می کند.وی در ادامه افزود 
: به حمدا... شــرکت توزیع برق اصفهان جز شــرکت هایی است 
که کمترین مانده بدهی  در حوزه وصول مطالبات را داشــته و 

در صدد است این مانده بدهی را به صفر برساند که البته برای 
کسب این مهم   از روش های مختلفی از جمله ارسال پیامک 
های یاد آوری ؛ اخطار ؛ برگزاری نشســت های خبری و اطالع 
رسانی به رسانه ها و با حفظ شأن و کرامت  انسانی مشترکین  
از  مذاکره های حضوری نیز بهره گرفته است .وی تصریح کرد : 
بر اساس دستور العمل شرکت توانیر؛ دریافت  نقدینگی شرکت 
به وصول فروش و وصول مطالبات گره خورده و تمام پتانسیل ها 
برای   دریافت لیست های سخت وصول و مشترکین دیماندی  
به کار گرفته شد و در راستای آن تالش مجدانه نیروهای برق 

یار هدف شرکت  توانیر را دنبال نمود.

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق شهر اصفهان:

مانور وصول مطالبات برق در شهر اصفهان برگزار شد

خبر  ویژه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان: 

گلستان تا افق ۱4۱4 تدوین خواهد شد آمایش استان  سند 
گلستان / گروه استان ها: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان با اشاره به اجرایی شدن 
برنامه ۵ ســاله اول توســعه اســتان در قالب ســند آمایش، گفت: این سند مقطعی نبوده بلکه یک 
برنامه بلندمدت برای توســعه اســتان اســت که تا افق ۱4۱4 تنظیم شــده و برنامه های ۵ ساله از 
آن استخراج شده است. قدرت ا... عابدی به مناسبت روز خبرنگار در دفتر استانی این خبرگزاری 
حضور یافت و پاسخگوی سواالت خبرنگاران این رسانه بود.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان گلســتان ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشــت: آثار قلم توانای رسانه ها برای انعکاس 

اقدامات دستگاه های اجرایی که هر کدام جزیی از نظام اسالمی هستند، سبب امیدواری جامعه 
می شود. رسانه ها می توانند با اطالع رسانی دقیق و به موقع، شیرینی خدمات را به مردم بچشانند 
و ســرمایه های اجتماعی نظام را افزایش دهند.وی با اشــاره به خدمات نظام اســالمی تا دورترین 
و محروم ترین  مناطق گفت: زمانی در شــمال اســتان گلستان مردم در حیاط منازل خود آب انبار 
داشــتند اما امروز به برکت نظام، خطوط انتقال آب شــرب به این مناطق رفته اســت و آب انبارها 

جمع شده است.
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یادداشت

گیرد  وقتی  بازار سیاه فروش پایان نامه رونق می 

پول بیار پایان نامه ببر
  مستوره برادران نصیری / گروه جامعه

اسمش تقلب علمی است، مصادیقش 
سال های خیلی دور، تقلب هایی حین 
آزمون ها، لو رفتن ســواالت، سفارش 
برای گرفتن نمره و در همین حد و مرز 
بود، حاال سال هاســت که شکل عوض 
کرده، ساده ترین شکلش این شده که 
بخش هایی و یــا حتی کل پایانامه ات 
را بدهی دیگری برایت بنویســد، پول 
بدهــی کســی برایت مقاله بنویســد 
و بعــد هــم با البی و پــول مقاله را به 
اســم خودت چــاپ کنی، کتاب چاپ 
کنــی در حالی کــه خودت در ترجمه 
و تالیــف آن نقــش حداقلی داشــته 
باشــی... اما ظاهرا این چیزها هم روال 
شــده و چندان راضی کننده نیست و 
مدل های جدیدتری هم آمده اســت، 
مثل چیزی که دکتر سیمین کاظمی، 
پژوهشــگر، پزشــک و جامعه شناس 
در صفحه اینســتاگرامش درباره اش 
نوشــت و گفــت: »در یک دانشــگاه 
معتبر و مشهور برخی استادان راهنما 
خودشــان به جای دانشجو پایان نامه 
می نویســند و بابتش از دانشــجو پول 
می گیرند«.همین بهانه ای شــد که با 

او گفت وگویی انجام دهیم.

بحث تقلب و جعل در نظام آموزشی 
ما چقدر جدی است؟

آنچــه در نظام آموزشــی ایران اتفاق 
افتــاده گســتردگی و عادی شــدن 
تقلب اســت. پیشتر هم تقلب صورت 
می گرفتــه ولی حاال به نظر می رســد 
عمومیت و شــیوع آن بیشــتر شده و 
حتی عادی شــده است. می شود گفت 
تقلب به یک کســب و کار تبدیل شده 
که بخشــی از آن خارج از دانشــگاه و 

بخشی هم در داخل دانشگاه است.
سال های گذشته همه مباحث تقلب 
و جعــل حــول محــور پایان نامه های 
ح می شــد، به نظر  ارشــد و دکتــرا مطــر
شــما هیچ اقدامی برای پرهیز از این 

تقلب انجام شده است؟
وقتــی تقلب گســترش یافته و عادی 
شــده و حتی اشــکال جدید یافته و 
به قلمروهای جدیدی تســری یافته، 
عالمــت آن اســت که اقــدام نظارتی 
موثــر و جــدی در این خصوص انجام 

نشده است.
مصدایــق جدیــدی از تقلــب و جعل 
کــز آمــوزش عالی و دانشــگاه ها  در مرا

سراغ دارید؟
بله مصادیق که فراوان اســت. دانشجو 
از زمانی که وارد دانشــگاه می شــود 
امــکان تقلب برایش فراهم اســت، از 
تکالیــف درســی در قالــب تحقیق و 
ترجمــه گرفته تا پایــان نامه. همه را 
می توانــد بــا پرداخت پول به دســت 
آورد. دانشجوی پزشکی دوره انترنی و 
کشــیک های بیمارستان را می تواند با 
اجیر کردن یک دانشجوی دیگر یا یک 
پزشک پشت ســر بگذارد. دانشگاه ها 
برای دانشجویان نخبه امتیازاتی قائل 
می شوند، هر دانشــجویی می تواند با 
پرداخــت مبالغی کتــاب و اختراع و 
گواهی به اســم خودش داشــته باشد 
و نخبه شــناخته شــود و از امتیازات 
آن بهره مند شــود.آنچه جدید به نظر 
می رسد مشارکت استادان و کارمندان 
در تقلب اســت و تقلب به یک کسب و 
کار در دانشگاه تبدیل شده است. یعنی 
دایره تقلب از بیرون دانشگاه به درون 

دانشگاه گسترده شده و خود دانشگاه 
آلوده شده و این نگران کننده است.

گســترش تقلــب  مهم تریــن عــوارض 
و جعــل در نظام آموزشــی کشــور چه 

خواهد بود؟
جعــل و تقلــب، موجب می شــود که 
دانشگاه کارکرد خود را که ترتیب افراد 
دارای صالحیت و شایســتگی است، از 
دســت بدهد و قابل اعتماد نباشــد. در 
واقع اعتبار دانشگاه فرو می ریزد و دیگر 
قابل اعتماد نیست. این تقلب گسترده، 
تبعیض علیه کســانی اســت که با اتکا 
به دانش و پشــتکار خودشــان درس 
می خواننــد. اینکه دانشــگاه نخبگان 
جعلی تولید می کند، خالقیت و نوآوری 
را نابود و تباه می کند. ناامیدی در فضای 
علمی موجب دامن زدن به پدیده فرار 
التحصیالنی  مغزهــا می شــود.فارغ 
کــه بدون صالحیت از دانشــگاه فارغ 
التحصیــل می شــوند بعــد از احراز 
موقعیذت های شــغلی ممکن است به 
جامعه صدمه بزنند. مثال پزشــکی که 
در دوران تحصیلــش نه کشــیک داده 
نه پایان نامه نوشــته و از اســاتید نمره 

گرفته و در واقع فقط یک مدرک خریده 
اســت، ممکن است سالمت بیماران را 

به خطر بیندازد.
اینکــه دانشــجویان ترجیح می دهند 
بــا پرداخــت هزینــه پایان نامه شــان 
نظــام  از ضعــف  را تحویــل دهنــد، 
آموزشــی نشــات می گیــرد یــا روحیــه 

راحت طلبی دانشجویان؟
دو عامل که از تقلب و جعل پیشگیری 
می کنند تضعیف شده اند. یکی نظارت 
بیرونی و برخورد با تقلب اســت که به 
صورت جدی و موثر وجود ندارد و همین 
باعث فرو ریختن ترس از تقلب شــده 
اســت. یک عامل دیگر نظارت درونی 
اســت که فرد به واســطه قبح تقلب و 
بی اعتبار شــدن به سمت آن نمی رود. 
به نظر می رســد در سال های اخیر این 
نظارت درونی هم کاهش یافته است. در 
واقع گستردگی و شیوع تقلب باعث فرو 
ریختن قبح و کاهش حساسیت اخالقی 
نسبت به آن شده است.در حال حاضر 
دانشــجو می بیند که دانشگاه نظارتی 
بر تقلب ندارد، استاد خودش در تقلب 
مشارکت فعال دارد، همکالسی هایش 

به همین شیوه کارشان را پیش می برند 
و تفاوتــی بین فرد زحمتکش و متقلب 
وجود ندارد، پس تشــویق می شود که 
راه تقلب را که آسانتر است انتخاب کند.
چطــور می تــوان از ایــن تخلفــات و 

تقلب ها پیشگیری کرد؟
هر چــه می گذرد مقابله با پدیده تقلب 
سخت تر می شود. وقتی تقلب در داخل 
دانشــگاه انجام می شــود و اســتادان و 
کارمنــدان خودشــان در تقلب دخالت 
دارند و در آن ذینفع هســتند مقابله با 
آن هم پیچیده تر اســت. باید دید ریشه 
های تقلب و گسترده شدن دامنه آن به 
دانشــگاه چیست. به نظر می رسد یکی 
از مهمتریــن علل تقلب عالوه بر تغییر 
نظام ارزشــی در نهاد علم، روند کاالیی 
شــدن آموزش و غلبه مناسبات بازاری 
بــر محیط علمی اســت. در ســال های 
اخیر دانشــگاه ها از هدف ترتیب نیروی 
کارشــناس و متخصص دور شده اند و به 
بنگاه های فروش مدرک تبدیل شده اند. 
دانشجو وارد دانشگاه می شود و کل هّم 
و غم اش، گرفتن مدرک به آســان ترین 
شکل ممکن است. با غلبه مناسبات بازار 
بر دانشــگاه هر چیزی که برای به دست 
آوردن مدرک کمک کننده باشــد قابل 
خرید و فروش اســت. تکلیف درســی، 
مقالــه، کتاب، ترجمه و پایان نامه همه 
کاالهایی هســتند که با پول به دســت 
می آینــد و دانشــجویی که پول اینها را 
داشته باشد، بدون زحمت به دست شان 
مــی آورد. مقابله بــا تقلب، در وهله اول 
نیازمند تغییر روند کاالیی شدن آموزش 
اســت. در کنار آن الزم است از ابزارهای 
نظارتــی چه بیرونــی و چه درونی برای 
کاهــش امــکان تقلب و کاهش گرایش 
به تقلب اســتفاده شود. به سایر عوامل 
تقلب هم الزم است توجه شود، مثال اگر 
شکل گیری کسب و کار جعل و تقلب در 
دانشگاه به علت کم بودن حقوق اعضای 
هیــات علمی و کارمندان اســت، الزم 
اســت راه حلی برای رفع نیازهای مالی 
آن ها اندیشــیده شود. قبل از استخدام 
صالحیت اخالقی آنها مورد ارزیابی قرار 
گیــرد و در کنــار اینها تیم های نظارتی 
تشــکیل شــود که به طور محسوس و 
نامحســوس متخلفان را شناســایی و با 

آنها برخورد انضباطی صورت گیرد.

7جامعه
عشق واقعی چیست؟

  دکتر ربابه نوری ، روانشناس
بیشتر اوقات افراد درباره مفهوم  عشق  
تصورات اشــتباهی دارند، عشق یک 
هیجــان و عاطفه ای اســت که وقتی 
انســانی را دوســت داریم آن را تجربه 
می کنیــم. در واقــع وقتــی فردی را 
دوســت داریم به او جذب شــده و این 
کشــش همراه با احساســات خوب و 
خوشایند است.انسان به طور طبیعی 
نیازمنــد دوســت داشــتن دیگران و 
دوســت داشته شدن از سوی دیگران 
است و از این رو افراد حتی با ضربه های 
عشــقی فراوان می توانند بارها عاشق 
شــده و این احساس را مجددا تجربه 
کند.بهرحال عشق  پدیده ای نیست که 
بتوان به ســادگی از کنار آن عبور کرد 
چرا که ریشه فیزیولوژیک دارد. درباره 
مفهوم عشــق هم باید گفت که  اریک 
فروم )روانکاو آمریکایی- آلمانی تبار( 
معتقد اســت انواع عشقی که انسان ها 
بــه یکدیگر نثار می کنند )به اصطالح 
عشق های برادرگونه( نظیر عشق مادر 
و فرزند و یا عشق دو هم نوع به یکدیگر  
عشــق عام  محسوب می شوند. از نظر 
اریک فروم  عشق عام  باید دارای چهار 
مولفــه  فهــم و درک ،  احترام ،  اعتماد  
و  تعهد و مسئولیت پذیری  نسبت به 
طرف مقابل باشــد و افراد نمی توانند 
ادعا کنند عاشــق فردی شــده اند در 
حالی که در رابطه خود با دیگران این 
چهار مولفه را رعایت نمی کنند.نظریه  
استرنبرگ )روانشناس آمریکایی(  هم 
برای عشق سه بعد را در نظر می گیرد 
که به آن نظریه  مثلثی عشق  نیز می 
گویند. در این نظریه عشــق دارای سه 
مولفه  صمیمیت ،  شــور و هیجان یا 
همان شــهوت  و  تعهد  است. منطبق 
بر ایــن نظریه اینکه زوجین در رابطه 
عاشــقانه خود تا چه اندازه همانند دو 
رفیق عالیق، صمیمیت و فعالیت های 
مشــترک دارنــد و از انجام دادن این 
فعالیت های مشــترک با یکدیگر لذت 
می برند، تا چه اندازه نسبت به یکدیگر 
ذوق و هیجان و میل با هم بودن دارند 
و تا چه اندازه نسبت به یکدیگر و رابطه 
مشترک تعهد دارند، بسیار مهم است. 
یــک زوج باید با هم صمیمی و متعهد 
باشــند و اشــتراکاتی  داشته باشند تا 
این صمیمیت ایجاد شــود. تعهد  در 
یک رابطه عاشــقانه، بسیار مهم است 
و نقطه اشــتراک دو نظریه یاد شــده  
تعهد  اســت. هم در نظریه  عشــق عام  
و هم در نظریه  عشــق مثلثی  مولفه  
تعهد  مشــترک اســت و از این رو باید 
گفت نمی توان درباره  عشــق  بدون 
وجود  تعهد  صحبت کرد و هیچ کس 
نمــی تواند ادعای  عاشــق بودن کند 
در حالی که نســبت بــه طرف مقابل 
هیچ تعهدی ندارد.امروزه بسیار شایع 
اســت که افراد شــور، شوق، هیجان و 
کششــی نســبت به طرف مقابل را با  
عشــق  اشــتباه می گیرند و تصور می 
کنند صرف داشتن شوق و هیجان در 
رابطه به معنای  عاشق  بودن است حال 
آنکه عشق بدون تعهد بی معنی است.
بعضــا جوانان تصور می کنند به صرف 
اینکه یک فرد را می بینند، ناگهان ذوق 
می کنند، قلبشان می کوبد و نفسشان 
بند می آید یعنی عاشــق شده اند. این 
احساسات را معادل با عشق می دانند، 
بر اساس و به صرف همین احساسات 
نیــز برای ازدواج اقــدام می کنند، در 
حالی که این حس شــوق و هیجان و 
کشش نسبت به طرف مقابل تنها یکی 
از ابعاد عشــق است. برای ازدواج الزم 
است دیگر ابعاد عشق نیز وجود داشته 
باشد که مهم ترین آن تعهد است. افراد 
نمی توانند به کسی بگویند او را دوست 
دارند در حالی که نســبت به او متعهد 
نیســتند.خیلی اوقات به اشتباه شور، 
شــوق، ذوق و میل و کشش نسبت به 
طرف مقابل با عشق یکی در نظر گرفته 
می شــود. ما باید مفهوم عشــق را به 
درســتی بشناسیم و بر اساس هیجان، 
کشــش، میل، شور و ذوق صرف برای 
ازدواج اقدام نکنیم چراکه عشق واقعی 

نیاز به شناخت دارد.

هشدار به مشموالن غایبی که 
وضعیت خدمتی خود را تعیین 

تکلیف نکرده اند
رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار 
کرد: مشــموالن غایبی که وضعیت خدمتی 
خود را تعیین تکلیف نکنند، امکان اشتغال 
بــه کار توســط ســازمان ها و کارگاه های 
دولتــی و خصوصی را ندارند.ســردار تقی 
مهری افزود: کسانی که به نحوی مشموالن 
غایب را در موسســات دولتی و غیر دولتی 
از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، 
بنگاه هــا، مغازه ها، تعمیرگاه ها ثبت نام و به 
کارگیــری کنند بــه محاکم صالحه قضایی 
معرفی می شــوند.وی افزود: بر اساس ماده 
۶۳ مکــرر قانون خدمــت وظیفه عمومی، 
مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته 
از افراد برای اولین پرداخت هزینه ســاالنه 
یک سرباز برابر قانون بودجه سال ۱4۰۰ به 
مبلــغ حدود ۳۰۰ میلیون ریال بوده و برای 
بار دوم و بیشــتر هزینه ساالنه سه سرباز در 
حدود ۹۰۰ میلیون ریال جریمه می شــوند.
وی گفت: مشموالن و خانواده های آنان برای 
کســب اطالعات بیشتر می توانند از طریق 
کانال خبرســربازی در پیام رســان سروش 
به نشــانی khabaresarbazi@ از آخرین 

اخبار مربوطه مطلع شوند.

افزایش آمار مراجعه به پزشکی 
قانونی تهران در پی نزاع

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: 
در سه ماهه نخست امسال بیش از ۲۶ هزار 
نفر به علت نزاع راهی مراکز پزشکی قانونی 
اســتان تهران شدند.دکترمهدی فروزش با 
اعالم این مطلب افزود: ۲۶ هزار و ۱۲۵ نفر 
به دلیل آســیب های ناشــی از نزاع به مراکز 
پزشــکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
افزایش یافته است.وی افزود: تعداد مراجعه 
کنندگان در مقایســه با مدت مشــابه سال 
۱4۰۰ کــه تعداد مراجعین به دلیل نزاع به 
مراکز پزشــکی قانونــی ۲4 هزار و۳۲۸ نفر 
اعالم شده بود، ۷درصد افزایش داشته است.

 احتمال روند کاهشی کرونا 
در کشور

ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: 
به نظر می رســد یا به قله موج هفتم رسیده 
ایم و یا اینکه خیلی نزدیک شده ایم.عباس 
شــیراوژن افزود: ممکن اســت در انتهای 
هفته جاری به ســمت سراشیبی موج هفتم 
حرکت کنیم.وی گفت: احتمال هســت که 
شاهد روند کاهشی بیماری کرونا در کشور 
باشــیم .بر اساس این گزارش ، در تازه ترین 
رنگ بندی نقشــه کرونایی کشــور، شاهد 
کاهش تعداد شهرهای قرمز هستیم.این در 
حالیست که روند واکسیناسیون همچنان به 

کندی پیش می رود.

 اعالم جزییاتی تازه 
از تغییرات کنکور 

رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشــور 
دربــاره جزئیــات برگزاری اولیــن مرحله 
کنکور سراســری ۱4۰۲، اظهار کرد: اولین 
مرحله کنکور سراســری سال آینده در دی 
امســال برگزار می شــود و به معدل داوطلب 
مربوط نیست.عبدالرســول پورعباس افزود: 
آزمون سراسری برگزار می شود و نمره آن تا ۲ 
سال ذخیره خواهد شد و معتبر است. دومین 
مرحلــه کنکور ۱4۰۲ تیر ۱4۰۲ برگزار می 
شود و نمره آن هم تا ۲ سال معتبر خواهد بود.
وی افزود: داوطلبی که امســال قصد پذیرش 
در دانشگاه را دارد، باید نمره سابقه تحصیلی 
او آماده باشد.وی گفت: پس از برگزاری کنکور 
۱4۰۲ در تیر، داوطلب انتخاب رشته می کند 
که ســوابق تحصیلی 4۰ درصد و آزمون ۶۰ 
درصد موثر هســتند و نتایج شــهریور اعالم 
می شوند.او گفت: اگر کنکور در سال ۱۰ بار 
هم برگزار شــود، هیچ مشکلی برای پذیرش 
داوطلب ایجاد نخواهد کرد.وی افزود: معدل 
پایه دوازدهم داوطلبان کنکور برای پذیرش 
آنها در دانشــگاه اعالم می شــود و ســازمان 
سنجش نمره خام داوطلب را اعالم می کند. 
آزمون سراسری 4۰ درصد یا ۶۰ درصد نمره 
کل اســت و فــارغ التحصیلی بعدا 4۰ تا ۶۰ 
درصد اضافه می شــود.او افزود: این نمره کل 
است که باعث تقاضای پذیرش داوطلبان در 
دانشگاه می شــود. فارغ التحصیلی آموزش 
و پرورش ممکن اســت ترمیم شــده یا نشده 
باشــد که سازمان سنجش رتبه ای که مورد 
قبول داوطلب در برگزاری دو کنکور باشد را 
لحــاظ خواهد کرد.وی گفت: احتماال کنکور 
از سال های آینده ۳ بار در سال برگزار شود 
که به نفع داوطلب است. اگر متقاضیان کنکور 
نتواننــد تا زمان آزمون دی مطالعه کتاب ها 
را به پایان برسانند، می توانند تیر ۱4۰۲ در 

مرحله دوم کنکور شرکت کنند .

شــرکت در راهپیمایی اربعین همواره مورد توجه بســیاری از 
عزاداران حســینی در سراســر دنیا بوده و برخی ســودجویان 
اینترنتی از این شــور حســینی به نفع خود سوء استفاده کرده 
و بــا تبلیغــات فراوان کاروان های غیررســمی و تقلبی اقدام به 
کالهبرداری در این ایام می کنند.رئیس پلیس فتا استان سمنان 
در این باره گفت: این افراد سودجو عموما در تبلیغاتی پرحجم 
و انبوه از طریق شــبکه های اجتماعی، پیامک و... اهداف شــوم 
خود را دنبال کرده و برای جلب توجه و نظر مخاطبین، هزینه 
سفر را بسیار پایین تر از هزینه کاروان های رسمی و دارای مجوز 
اعالم می کنند و همین موضوع سبب می شود برخی از عزاداران 

حســینی در دام این شــیادان اینترنتی گرفتار شوند.سرهنگ 
محمــد رضا فدائیــان افزود: در اکثریت موارد این کالهبرداران 
اینترنتی به منظور موجه جلوه دادن خود، به اخذ کلیه مدارک 
و اطالعات شخصی از قبیل تصویر کارت ملی، گذرنامه و... اقدام 
می کنند که این امر بســیار خطرناک بوده و عالوه بر خســارت و 
ضرر مالی برای شــهروندان، ممکن اســت با سوء استفاده از این 
مدارک، اعمال مجرمانه دیگری نیز با اطالعات شــخصی آن ها 
انجام شود.وی گفت: الزم است هموطنان برای شرکت در این 
مراســم، تنها از طریق کاروان ها و موسســات مجاز و مورد تایید 

سازمان حج و زیارت، ثبت نام کنند.

؛ دام کالهبرداران برای زائران اربعین  هشدار

خبر  ویژه

اینفوگرافی 

آشنایی با 
عالئم افسردگی 

خندان؛ خطری 
بیخ گوش جامعه

»افسردگی خندان« 
اصطالحی است برای 

توصیف کسانی که در 
درون خود با افسردگی 

زندگی می کنند اما در 
ظاهر کامال خوشحال یا 
آرام به نظر می رسند و 

در زندگی اجتماعی آنها 
معموال مشکل و اختاللی 
مشاهده نمی شود و حتی 
شاید برخی آنها را کامال 

عادی یا نرمال تلقی کنند.

 منبع: تبیان

کارآفرین  حمایت ویژه از بانوان 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به تخصیص اعتبار برای راه اندازی 
کارگاه های اشتغالزایی در زندان ها، گفت:  بسیاری از آسیب های اجتماعی باید 
با انگیزه و شــور زنان فعال در میان خود مردم و به کمک دولت برطرف شــود. 
همچنین شناســاندن زنان ایثارگر و کارآفرین مغفول مانده است.انسیه خزعلی 
به موضوع رتبه بندی معلمان که یکی دیگر از مطالبات زنان اســت اشــاره کرد و 
گفت: رتبه بندی معلمان پس از ســال ها انتظار در دولت مردمی در کمتر از یک 
ســال بررســی شده و به زودی تصویب و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.وی 
تصریح کرد: ارتقاء ساختار مشاورین بانوان در دستگاه های اجرایی نیز تصویب 
شــده که بنا بر این قانون خانم های مشــاور باید پســتی معادل معاون وزیر یا 
مدیرکل داشته باشند و در قوانین نظر دهند؛ امیدواریم از سوی خانم های فعال 
در پیشنهاداتی فرستاده شود تا بتوانیم محرومیت را از جامعه زنان حذف کنیم.
خزعلی با بیان اینکه رفع موانع تولید و شرکت های دانش بنیان مورد تأکید رئیس 
جمهــور اســت، گفت: کارآفرینــان زن را به صورت ویژه حمایت می کنیم و زنان 
کارآفرینان رشته های مدنظر و نیازهای خود را برای ما بفرستند.خزعلی فضای 
کاری، مجوز و بازار فروش را از جمله مطالبات اکثر کارآفرینان و فعالین مشاغل 
خانگی بیان کرد و گفت: زنان کارآفرین راه حل هایی برای حل این مشکالت ارائه 
دهند؛ همچنین گاهی تولیدات خوبی توسط برخی کارآفرینان صورت می گیرد 
که در بازار داخلی اشــباع شــده و باید امکان فروش در بازار خارجی برای آن ها 
فراهم شود.وی تصریح کرد: سعی شده است در هر استانی بازارچه خاصی برای 
زنان سرپرســت خانوار تدارک ببینیم.وی با اشــاره پیشــنهادات تسهیل کردن 
شرایط کاری زنان، توضیح داد: اگر همه پیشنهادات مانند بازنشستگی پیش از 
موقع، مرخصی بیشــتر، دور کاری و تعطیلی پنجشــنبه ها قرار باشد برای بانوان 
عملیاتی شود آینده شغلی زنان به خطر می افتد و امکان استخدام بانوان پایین 
می آید در حالی که باید شــرایطی فراهم کنیم که بدون کاهش کیفیت کار این 

وضعیت کاری نیز تسهیل شود.
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گهی مزایده عمومی گهی مزایده عمومیآ آ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

کیلوگرم سیم مسی اسقاط را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  گلستان در نظر دارد مقدار 80.000  شرکت توزیع نیروی برق استان 
دولت مزایده عمومی به فروش برساند لذا از متقاضیان واجد شرایط )مطابق با اسناد مزایده( دعوت به عمل می آید.

ح مزایدهردیف مبلغ تضمین شرکت در مزایده )ریال(شماره مزایدهشــــر

7۲.980.000.000-۱40۱/3 فروش30.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط در نمرات مختلف۱

84.300.000.000-۱40۱/3فروش50.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط در نمرات مختلف۲

تبصــره:کاالی مــورد مزایــده صرفــًا بــه کارخانجــات  تولیــد کننــده ســیم و کابــل و یــا کارخانجــات مطــرح مــس در فراینــد مزایــده واگــذار میگــردد و در صــورت شــرکت در مزایــده  
توســط اشــخاص یــا شــرکتهای متفرقــه و مراکــز خریــد ضایعــات )مالخرهــا (، پــاکات اســناد  ایشــان بازگشــایی نخواهــد شــد.

وش اسناد مزایده: 1- فر
ــا  ــر 3136038140 نــزد بانــک تجــارت ب   متقاضیــان می تواننــد ضمــن واریــز مبلــغ 300.000 ریــال از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بابــت مزایــده بحســاب فراگی
شناســه واریــزی 38140117  شــعبه ولیعصــر گــرگان بنــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان، جهــت دریافت اســناد مزایــده از تاریــخ 1401/05/23 لغایــت 1401/05/29 

ســاعت 7:30 الــی15:30 بــه ســایت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماینــد.
ی و محل تحویل پاکت الف مهلت و زمان بازگشایی پیشنهادات: 2- نحوه برگزار

 کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و تحویــل پاکــت الــف مهــر و مــوم شــده بــه آدرس گــرگان، خیابــان ولی عصــر عدالــت 23 طبقــه اول دبیرخانــه شــرکت توزیــع گلســتان 
و مهلــت آن تــا ســاعت 10 صبــح روز چهــار شــنبه مــورخ 1401/06/09 و زمــان بازگشــایی پــاکات در ســاعت 11  همــان روز در دفتــر امورتــدارکات و قراردادهــا واقــع در ســاختمان 

شــماره 2 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان می باشــد.
3- مبلــغ ضمانــت نامــه شــرکت در مزایــده بــه میــزان منــدرج در جــدول فــوق، بــه نفــع کارفرمــا مطابــق فــرم ارائــه شــده در اســناد مزایــده کــه بــه مــدت ســه مــاه از تاریــخ افتتــاح 
پــاکات معتبــر بــوده و قابــل تمدیــد تــا بــه مــدت ســه مــاه دیگــر باشــد بایــد بــه یکــی از صورتهــای زیــر ، همــرا ه بــا  اســناد مزایــده در پاکــت ) الــف ( بــه دســتگاه مزایــده گــزار 

تســلیم شــود : 
الــف- ضمانــت نامــه بانکــی و یــا ضمانــت نامــه هــای صادرشــده از ســوی موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران 

. هستند
ــروی بــرق اســتان  ب-  اصــل رســید واریــز وجــه نقــد بــه حســاب جــاری شــماره 0222148886007  نــزد بانــک ملــی شــعبه خیابــان ولیعصــر گــرگان بــه نــام شــرکت توزیــع نی

ــتان.  گلس
پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران 

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی  امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه 
ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مزایده

4-  ذکر شماره مزایده روی پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت جیم با معرفی نامه کتبی معتبر آزاد است.
5- شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

6- مزایــده گــران مکلــف بــه دریافــت و ارســال پیشــنهادات از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی www.setadiran.ir مــی باشــند و پرداخــت هرگونــه کارمــزد 
ســامانه فــوق بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد.

ر در فراخوان واصل میشود،مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد. 7- به پیشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقر
8- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مزایده گزار می باشد.

  http://iets.mporg.ir و پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه نشــانی www.Tavanir.org.ir 9- ضمنــًا ایــن آگهــی از طریــق شــبکه اطــاع رســانی معامــات توانیــر بــه نشــانی
قابــل دسترســی می باشــد و جهــت اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 32684412-017 تمــاس و بــه شــماره تلفــن 32689430-017 فاکــس نمائیــد.

10- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

 نوبت دوم

آرامگاه هاى خرقان در قزوین؛ 
یادگاری آجری از سلجوقیان 

شهر قزوین آیینه تمام نمای تاریخ است و بسیاری 
از بناهای باارزش تاریخ معماری ایران را در خود 
جای داده اســت. یکی از این بناهای شکوهمند، 

برج های دو قلوی خرقان است.
 معماری برج های ایــران گاه به صورت حصاری 
استوانه ای و مســتقل در نزدیکی دیوار شهرها یا 
قلعه ها قرار داشته و گاه نیز متصل به استحکامات 
قلعه ســاخته می شــده اند. عالوه بر قالع، در دو 
سوی دِر ورودی کاروانسراها نیز برای دیده بانی و 
مراقبت، برج هایی ساخته می شده است.این برج ها 
در بیشتر موارد آرامگاه بوده و در واقع به نام برج 
مقبره شناخته می شوند و دارای معماری مختص 
به خود هستند. یکی از این برج مقبره ها، برج های 
دوقلوی قزوین است که به توضیح آن می پردازیم.

اطالعات معماری
تمامی بنا به ضخامت ۶۰ ســانتی متر با آجرهای 
ســاده به ابعاد ۱۹۱۹۵ ســانتی متر یا ۲۰۲۰۵ 
سانتی متر ساخته شده، سپس روی آن پوششی 
تزئینی با آجر به ضخامت ۲۱ سانتی متر اجرا شده 
است. قطر ستون  های مدوِر گوشه  های بنا، به جز 
دو تای آن ها که راه پله مارپیچ منتهی به بام را در 
برمی  گیرند، همگی یکســان است. برای رسیدن 
به راه  پله  ها باید از در مســتطیل شکل کوتاهی 
داخل اتاق مقبره گذشــت. تعداد پله های هر راه 
پله ۲۲ عدد است. با توجه به ویژگی  های تاریخی 
بنای برج، می توان گفت کــه در میان گنبدهای 
دوپوسته  ای که پوسته دوم آن  ها مخروطی شکل 
نیســت، این بنا نخســتین گنبد دو پوسته قرن 
پنجم هجری به شــمار می  رود و از این نظر حایز 

اهمیت است.
نمای خارجی بنای برج، به تمامــی از آجرهای 
تزئینی اســت. وجود همین نمای آجری اســت 
که منظره بــرج را به صورت یکــی از زیباترین و 
چشــم گیرترین آثار معماری قــرن پنجم ایران 
درآورده اســت. این تزئینات، روی ســاقه گنبد 
و ضلع  هــای هشــت گانه صورت گرفته اســت. 
قاب  ســازی  های تزئینــی داخــل طاق  نماهای 
ضلع  های هشت گانه هر یک دارای طرح و نقش 
خاصی هســتند که هیچ یک با دیگری یکســان 
نیست. تنها در سه ضلع بنا، طرز چینش به صورت 
برجسته  ای انجام گرفته اســت. این شیوه کار، با 
نقشــی که برای اجرا انتخاب گردیده اســت نیز 
انطباق دارد. ضلع سردِر ورودی برج، دارای تزئین 
بیشتری است. در این محل، تزئینات خاصی که 
عبارت از کتیبه ه ای دو خطی اســت، وجود دارد. 
مضمون دو خط کتیبه مزبور عبارت است از: »به 
تاریخ سنه ستین و اربعمائه)4۶۰( عمل محمدبن 

مکرالزنجانی القبه «
بنای بــرج غربی از نظــر طرح و نقشــه به بنای 
قدیمی  تر بســیار شــباهت دارد. نقشــه آن نیز 
هشت ضلعی اســت و در گوشــه  ها، ستون  های 
مدور کار گذاشته شده اســت. در این اثر، ارتفاع 
ستون  ها کمی بیش تر از اثر قبلی است و تا روی 
ساقه گنبد ادامه یافته است و چنین می  نماید که 
به یک کالهِک گنبدی شکل ختم می  شده  اند. در 
این بنا، معمار به جای دو راه  پله مارپیچی، یک راه 
 پله ساخته است. باالی ستونی که راه  پله مارپیچی 
درون آن ساخته شده است، پنجره ای مستطیل 
شــکل با قوس جناغی در پوشش خارجی گنبد 
قرار دارد تا نور الزم را در مسیر راه  پله تأمین سازد.

در این برج، معمار ضمن رعایت ابعاد برج قبلی، 
حدود ۵۵ سانتی متر به ارتفاع آن افزوده تا حالت 
کشیده  تری به بنا ببخشد. گنبد خارجی آن دارای 
رگ ه های برجســته آجری است. وضع دِر وودی 
برج، مؤید این است که در دوره  های بعد، بنا دچار 
دست کاری شــده و تغییراتی در آن راه یافته و از 
تزئینات آن کاسته شده است. از نظر تزئینی، بنای 
مزبور در مقایسه با برج قدیمی، اختالف  های قابل 
مالحظه  ای را نشان می  دهد که بیش تر مربوط به 

نماسازی ضلع  ها و سردِر ورودی است.
بنای بــرج غربی از نظــر طرح و نقشــه به بنای 
قدیمی  تر بسیار شباهت دارد. نقشه آن نیز هشت 
ضلعی است و در گوشــه  ها، ستون  های مدور کار 
گذاشته شده اســت. در این اثر، ارتفاع ستون  ها 
کمی بیش تر از اثر قبلی است و تا روی ساقه گنبد 
ادامه یافته اســت و چنین می  نمایــد که به یک 
کالهِک گنبدی شــکل ختم می  شده  اند. در این 
بنا، معمار به جای دو راه  پله مارپیچی، یک راه  پله 
ساخته است. در باالی ستونی که راه  پله مارپیچی 
درون آن ساخته شده است، پنجره ه ای مستطیل 
شکل با قوس جناغی در پوشش خارجی گنبد قرار 

دارد تا نور الزم را در مسیر راه  پله تأمین سازند.

گردشگری

 کاشف مقبره کوروش
 چه کسی بود؟

ســر رابرت کر پورتر هنرمند، نویســنده، دیپلمات و 
جهانگرد اسکاتلندی، برادر داستان نویسان نامدار آنا 
ماریــا پورتــر و جین پورتر بــود. او که در خانواده ای 
هنرپرور و نویســنده چشم به جهان گشود، مادرش 
او را به لندن برد تا در آکادمی شاهی زیر نظر بنجامین 
وست هنر نقاشی بیاموزد. وی تحصیالت هنری خود 
را در آکادمی سلطنتی هنری لندن به پایان رساند و از 
نخستین نقاشان سبک خاصی از منظره در انگلستان 
بود که به پانوراما معروف شــد. وی در ســال ۱۸۰4 
میالدی پس از ســفر به روســیه به عنوان نقاش تزار 

الکساندر اول منصوب شد.
 وی که به عنوان  نقاش درباری تزار روسیه منصوب 
شده بود، عمده شهرت خود را  به دلیل سفر به ایران و 
نقاشی از پاسارگاد کسب کرد. سفر طوالنی او به ایران 
از ۱۸۱۷ میالدی آغاز شــده و او از طریق قفقاز وارد 
ایران شد و پس از عبور از تهران و اصفهان به تخت 
جمشید و پاسارگارد رفت و نقاشی تاریخی و معروفی 
نیز از آرامگاه کوروش از خود به یادگار گذاشته است.
پیش از سفر رابرت، همگان آرامگاه کنونی کوروش 
را متعلق به مادر ســلیمان می دانســتند و این بنا به 
مشهد مادر سلیمان شناخته می شد. رابرت نخستین 
فردی بود  که متوجه شد این آرامگاه به کوروش بزرگ 
پادشاه هخامنشی تعلق دارد.وی با شاهزاده روسی که 
پسر عموی الکسی نیکوالویچ اولین رئیس آکادمی 
هنرهای زیبای روســیه بود ازدواج کرد و ماموریت 
یافت تا از تخت جمشــید و ســایر مکان های ایران 
برای آکادمی هنرهای زیبای روســیه )۱۸۱۷-۲۰( 
نقاشی کند. وی در زمان حضور خود در ایران پرتره 
فتحعلی شاه قاجار را نقاشی کرد و به خاطر این اثر، 

نشان شیر و خورشید را دریافت کرد. 
آلبوم های نقاشــی های او از گرجســتان، آســیا، 
ارمنســتان و بابل باســتان که در طول ســال های 
۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹ و ۱۸۲۰ کشیده شده است در 
کتابخانه انگلستان و موزه هرمیتاژ سنت پترزبورگ 

نگهداری می شود. 

کاهش دهد استفاده از جایگزین نمک می تواند خطرات قلبی را 
یک تحلیل جدید نشان می دهد که جایگزین کردن نمک با کلرید پتاسیم، 
فشار خون و در نتیجه خطر حمله قلبی، سکته و بیماری های قلبی عروقی 
را کاهش می دهد.دکتر »بروس نیل«، محقق ارشد و مدیر اجرایی مؤسسه 
جرج استرالیا، توضیح داد: »بیشتر مردم در کشورهای توسعه یافته نمک 

خود را از غذاهای آماده و فرآوری شده دریافت می کنند.«
وی افزود: »تامین کنندگان باید به جای فروش نمک معمولی از نمک غنی 
از پتاسیم استفاده کنید و به این ترتیب مردم از مزایای آن بهره مند خواهند 
شد.«نیل گفت: »با جایگزینی کلرید پتاسیم در مقادیر مختلف به جای 
کلرید سدیم )نمک معمولی غذا(، فشار خون افراد و خطر سکته مغزی، حمله 
قلبی و سایر عوارض فشار خون باال به طور چشمگیری کاهش می یابد.«

آخرین یافته ها بر اساس یک مطالعه بزرگ در روستاهای چین بود که با 
استفاده از یک جایگزین نمک غنی شده با پتاسیم، کاهش چشمگیری در 
حمالت قلبی و سکته مغزی نشان داد.اما تیم به این فکر کرد که آیا نتایج 
مشابهی در سایر کشورها و جمعیت ها نیز دیده می شود. بنابراین نیل و 
همکارانش نتایج ۲۱ مطالعه منتشر شده را که شامل نزدیک به ۳۰,۰۰۰ 
نفر بود، بررسی کردند. این مطالعات در اروپا، منطقه غربی اقیانوس آرام، قاره 
آمریکا و آسیای جنوب شرقی انجام شد.مقدار کلرید سدیم در جایگزین های 
نمک از ۳۳% تا ۷۵% و مقدار کلرید پتاسیم از ۲۵% تا ۶۵% متغیر بود. تجزیه 
و تحلیل نشان داد که جایگزین های نمک فشار خون را در همه شرکت 
کنندگان کاهش می دهند.کاهش فشــار خون سیستولیک نزدیک به ۵ 

میلی متر جیوه و کاهش فشار خون دیاستولیک تقریباً ۲ میلی متر جیوه 
بود.هر میزان کاهش ۱۰ درصدی در کلرید ســدیم در جایگزین نمک با 
کاهش ۱.۵ میلی متر جیوه در فشار خون سیستولیک و کاهش حدود ۱ 
میلی متر جیوه در فشار خون دیاستولیک مرتبط بود.تجزیه و تحلیل های 
بیشتر نشان داد که جایگزین های نمک خطر مرگ زودهنگام را تا ۱۱ درصد، 
بیماری های قلبی عروقی را تا ۱۳ درصد و خطر حمله قلبی یا سکته را تا 
۱۱ درصد کاهش می دهند.تیم تحقیق همچنین دریافتند که برای اکثر 
مردم اســتفاده از پتاســیم بی خطر است.به گفته محققان، »با این حال، 
جایگزین های نمک زمانی که شرایطی مانند بیماری کلیوی، بیماری قلبی، 

فشار خون باال، بیماری کبد یا دیابت دارید، می توانند خطرناک باشند.«

دریچه علم

   حضور عالقمندان در خانه مرحوم ابتهاج منبع : ایرنا

عکس روز 

هوشــنگ توکلی در پاسخ به این ســوال که کمبود 
فیلم های امروز چه چیزی است، اظهار داشت: امروز 
در حوزه مهارت های فنی و تکنیکی بسیار پیشرفت 
کرده ایم و فناوری سخت افزاری جدید که وارد حوزه 
تولیدات ما شده، بسیاری از مشکالتی را برداشته که 
بر سر راه ما بوده است؛ همچنان که این پیشرفت ها 
را در نورپردازی، طراحی صحنــه، حرکات دوربین، 

انتخاب لنزها و... شاهد هستیم.

در حوزه فرهنگ هم نیاز به جراحی داریم
وی افزود: اما در حوزه مبانــی فکری به دلیل حضور 
گروه هایی خاص رشد نداشــته ایم. طبیعتاً تا وقتی 
که آنها حضور دارند، هر نوع ایده خالق و ملی، دینی، 
مذهبی جــا نمی افتد؛ به دلیل این کــه در مقابلش 
جریان های قوی تری قرار دارند و نظام هم به تنهایی 
نمی تواند کاری انجام دهد مگر در این حوزه هم وارد 

جراحی شود.
بازیگر فیلــم ســینمایی زیرســقف دودی )پوران 
درخشــنده ۱۳۸۵( تصریح کرد: اما این جراحی تا 
حدودی با جراحــی های امروز در حــوزه اقتصاد و 
ترمیمی که در بخش یارانه ها انجام می شود، تفاوت 
دارد. در شرایط حاضر مملکت و تولیدات در مرحله 
جدیدی قرار دارند که همیشه به عنوان یک هنرمند 
امیدوارم که این مرحله را )به سختی اما( رد کرده و از 

این بحران هم بیرون آییم.
توکلی یادآور شد: راه حل این است که بخش سرمایه 
مالی در کنار تولیدکننــدگان آثار فرهنگی و هنری 
قرار گیرد و اینها با هم متحد شوند و بتوانند به تفاهم 
برســند و هردو مقداری از خواسته هایشــان کوتاه 
بیایند و اگر به این تعادل برسیم، این اصالحات انجام 

می شود.

عوام گرایی نسل ها را به بیراهه کشاند
بازیگر فیلم ســینمایی خانه ابــری )اکبر خواجویی 
۱۳۶۵( در پاســخ به این پرســش که چرا قصه های 
امروز ســیما مخاطب ندارند، گفت: ایــن که فیلم 
ها مخاطب زیــادی ندارند، نیز بــه مدیریت کالن 
بازمی گردد و عوارضی که در آنجاست. آنهایی که در 
۳۰ سال گذشته در گلوگاه های تولیدات آثار هنری 
در صدا و سیما، ســینما و حتی انتشارات و هنرهای 
تجســمی و مدیریت کالن فرهنگی حضور داشتند، 

مبنای خود را بر عوام گرایی گذاشتند.
وی افــزود: گفتند حاال که مردم خســته اند، بیاییم 

شــب ها لطیفه ای بگوییم که آنها بخندنــد و دقیقاً 
از شــروع دهه هفتاد تا وضعیت فعلــی این رویکرد 
وجود داشت که مردم را سرگرم چیزهایی کنیم که 
مهم نیست بیاندیشند و صرفاً ذره ای بخندند؛ و این 
ذره ای خندیدن به ابتذال کشــیده شد و سه نسل را 

تربیت کرد.
این هنرمند پیشکســوت خاطرنشــان کرد: امروز 
بسیاری از بازیگرانی که به عنوان کمدین های معروف، 
گیشــه های بزرگی دارند و کار می کننــد، اگر ذائقه 
نگاه کردن به آثار تغییر یابد، حتــی نمی توانند یک 
زندگی ساده برای خودشان داشته باشند. اگر مدیران 
نظام بخواهند خود را اصالح کنند، باید اجازه دهند 
که شرایط فرهنگی و هنری مملکت، بستر خودش را 
که ساده تر است، پیدا کند. وی در توضیح تازه ترین 
فعالیت هنری خود گفت: مشغول کار روی تئاتری به 
اسم گاردن پارتی هستم که هفت ماه است برای آن 
تمرین داریم؛ چرا که کار مفصل و سختی است. قرار 
بود این اثر برای عید فطر در تاالر وحدت اجرا شود که 
به دلیل کسالت من دوماه به تعویق افتاد و باتوجه به 

برنامه های تاالر وحدت در انتظار اجرای آن هستیم.
وی ادامه داد: دو سالی هســت که مشغول کار روی 
متن یک فیلم سینمایی هستم و در صورت عبور موفق 
از این مرحله به سمت ساخت آن می رویم. فیلم نامه 
این اثر را نوشین معراجی پور نوشته که از یک کتاب 
اقتباس شده و داستان تلخی از زندگی جوانانی است 
که درگیر ایدئولوژی های مختلف شــده اند، داستان 
مربوط بــه خانواده هایی اســت که فرزندانشــان را 

ازدست داده اند.
بازیگر فیلم ســینمایی عبور از خط ســرخ )جمال 
شورجه ۱۳۷4( تاکید کرد: کارگردان این اثر هستم 
و این روزها کمتر بازی می کنم مگر کار مطلوبی باشد 
وگرنه ترجیحم این اســت کــه در کار اصلی خودم 

)کارگردانی و نویسندگی( فعالیت داشته باشم.

چهره ها 

هوشنگ توکلی:

 ابتذال ذائقه باعث فروش گیشه 
برخی سلبریتی هاست

میراث فرهنگی


