
وزیر خارجه:

آمریکا به صورت شفاهی 
با دو پیشنهاد ایران 
موافقت کرده است

کیــد کــرد:       وزیــر خارجــه کشــورمان تا
به هیچ وجه سیاست خارجی کشورمان 

را به هیچ بلوکی گره نمیزنیم...

وزیر نیرو:

با وجود افزایش دما و مصرف 
 نسبت به سال گذشته

خاموشی نداشتیم
     وزیر نیرو با بیان اینکه با وجود افزایش 
دمــا و مصــرف نســبت بــه ســال گذشــته، 
خاموشــی نداشــتیم، گفــت: بــا توجــه بــه 
تــداوم افزایــش دمــای هــوا ضروری اســت 
مــردم همچنــان نســبت به رعایت مصرف 

برق اهتمام بورزند...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

؛ توافق بر سر همه مسائل یا هیچ! دوراهی سرنوشت ساز

سایه ابهام بر فضای 
کرات هسته ای مذا

کرات احیای برجام،      در حالی که برخی رسانه های غربی و حتی اولیانوف نماینده روسیه در مذا
توافق ایران و آمریکا بر سر متن پیشنهادی اتحادیه اروپایی را قریب الوقوع دانسته اند، اما تهران و 
کنــون موضــع روشــنی در قبــال ایــن متــن پیشــنهادی هماهنــگ کننــده اتحادیــه اروپــا  واشــنگتن تا

کرات هسته ای در وین سایه بیفکند...   || صفحه  صفحه 22  نداشته اند، تا همچنان ابهام بر فضای مذا

ویترین   پیشنهادی

انرژیاقتصاد

صفحه 7 

صفحه 4  صفحه 3 

جامعه

قدرت  خرید  کارمندان و 
بازنشستگان ترمیم می شود

سازگاری؛ راهکار مقابله با 
تغییرات اقلیمی

گار«  از چرخه طبیعی عرضه و تقاضا و واردات خودرو  تحلیل »روز

صفحه 3 

ویراژ خودرو در جاده رکودویراژ خودرو در جاده رکود

ح حمایت از زنان   صحن علنی مجلس میزبان طر
در برابر خشونت خواهد بود

 پایانی خوش 
برای ۱۰ سال معطلی

. حفظ و ارتقاء ســرانه های   ملک لو. شــهریار
عمومی به ویژه ســرانه فرهنگی و ورزشــی در 
اولویت مدیریت شهری فردوسیه قرار دارد.

 به گزارش خبرنگار ما رضا شکوری سرپرست 
شــهرداری فردوسیه با اعالم این خبر گفت: 
تکمیل پروژه نیمه کاره ســالن ورزشی خاوه 
پس از چهار سال توقف با هماهنگی و تعامل 

اداره ورزش و جوانــان وتامیــن و تخصیــص اعتبــار با هدف توســعه و ارتقاء فعالیت های 
ورزشــی از ســر گرفته شــد. وی گفت امید است این پروژه در آینده نزدیک تکمیل و مورد 
بهره برداری نوجوانان و جوانان مستعد عالقه مند و ورزش دوست قرار گیرد شکوری احداث 
و توسعه پروژه های سالمت محور با هدف ارتقاء سالمتی امید و نشاط مردم را از مطالبات 
شهروندان دانست و بر پیگیری و اجرای این فعالیت ها تاکید کرد. وی همچنین با اشاره 
به ضرورت اصالح هندســی در ورودی شــهر و آزاد ســازی بلوار امام خمینی )ره( و تسهیل 
در تردد خودروها در این نقطه گفت با توافق و همکاری شورای شهر اعضای هیئت امنای 
مسجد سیدالشهدا و معتمدین محلی مقرر گردید زمین مناسب از سوی شهرداری جهت 
احداث مسجد با معماری اسالمی و فاخر در نظر گرفته شود .دیدار با خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران شــهر فردوســیه در کنار دو شهید گمنام از دیگر فعالیت ها و اقدامات فرهنگی 
اســت که در جهت توســعه فعالیت های فرهنگی و آشــنایی هر چه بیشــتر  نسل جوان و 
نوجوان با آرمانهای انقالب اســالمی و فرهنگ و ارزشــهای دفاع مقدس برگزار گردید .وی 
همکاری و مشــارکت شــهروندان در توســعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و بهسازی 
زیرســاخت های شــهری راموجب  ارتقاء خدمات  رســانی و عمران و رفاه شــهری دانست 
که  تعریض و عقب نشینی معابر اصلی بافت های فرسوده سند دار کردن امالک، ساخت 
و ســازهای اصولی، ترافیک و انضباط شــهری، حفظ محیط زیســت، نگهداری تاسیسات 
شــهری، نظافت و پاکیزگی محالت و حفظ و رعایت ســرانه های عمومی رااز موارد مهم و 
اساســی حوزه شــهری دانســت که می تواند در صورت تحقق توسعه همه جانبه شهری را 

به دنبال داشته باشد.

ارتقاء سرانه های عمومی و فرهنگی در شهر فردوسیه  گهی مزایده مرحله اول گهی مزایده مرحله اولآ آ

ارسطو گویلی -شهردار سقز

شــهرداری ســقز در نظــر دارد باســتناد مفــاد مــواد 5 و 13 آئیــن نامــه مالــی معامالتــی شــهرداریها و در اجــرای بنــد یــک مصوبــه  شــماره 148  مــورخ 1401/3/22  
شــورای محتــرم اســالمی نســبت بــه برگــزاری فراخــوان عمومــی محــل کارت پــارک هــای ســطح شــهر بصــورت اجــاره ماهانــه بــه مــدت دو ســال متوالــی از طریــق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد ایــران( اقــدام نمایــد.الزم اســت متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده و دریافــت گواهــی توکــن بــه ســامانه 
ســتاد الکتــرو نیکــی دولــت مراجعــه نماینــد و همچنیــن کلیــه مراحــل شــرکت در مزایــده اعــم از پرداخــت تضمیــن ، پیشــنهاد قیمــت ، بازگشــایی پــاکات از طریــق 
ــا  ــا مرکزپشــتیبانی ســامانه ســتاد ب ــروز هــر گونــه اشــکال ب ــرد. در صــورت ب درگاه الکترونیکــی ســامانه ســتاد بــه نشــانی www.setadiran.ir انجــام مــی گی

شــماره تلفــن 1456 تمــاس حاصــل فرمائیــد. 
شرایط شرکت در مزایده:

1- متقاضیــان بایســتی  نســبت بــه ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــه میــزان 10 درصــد قیمــت  پایــه اجــاره کارشناســی بعنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بــه 
مبلــغ دو میلیــارد و یکصــدو شــصت میلیــون ریــال  در وجــه شــهرداری ســقز  اقــدام و تصویــر آن را در ســامانه بارگــذاری و ثبــت نماینــد و اصــل ضمانتنامــه را  

در روز یکشــنبه  مــورخ 1401/6/6   تحویــل مســول امــور مالــی نماینــد  در غیــر ایــن صــورت پیشــنهاد متقاضــی ابطــال خواهــد گردیــد.
2-مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ        1401/5/18   لغایت  1401/6/5  

3-مهلت دریافت اسناد مزایده از   تاریخ       1401/5/18   لغایت  1401/5/26  
-لذا مزایده گران می بایست تا تاریخ  1401/5/26  کلیه اسناد مزایده را دانلود نمایند در غیر این صورت امکان شرکت در مزایده فراهم نخواهد بود.

4( بازگشایی مزایده روز دوشنبه  مورخ  1401/6/7  ساعت 8 صبح خواهد بود.
5(شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

ــاده 8  ــتناد م ــه اس ــان ب ــپرده آن ــد س ــدام ننماین ــرارداد  اق ــد ق ــاد عق ــه انعق ــبت ب ــت روز  نس ــا هف ــالغ ت ــخ اب ــوم از تاری ــا س ــرات اول ت ــدگان نف ــرگاه برن 6( ه
آئین نامــه مالــی شــهرداریها بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد گردیــد.

7( رعایت سایر مقررات مالی و عقد قرارداد واگذاری الزامی می باشد .

گهی: ۱۳۶۱۳۷۱ شناسه آ

 نوبت دوم

تکرارفراخوان  مناقصه عمومیتکرارفراخوان  مناقصه عمومی

امور حقوقی و قراردادها - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

توجــه: اعــالم آمادگــی جهــت شــرکت در ایــن مناقصــه صرفــًا بصــورت الکترونیکی)توکــن( و از طریــق ســامانه ســتاد بــه 
نشــانی www.setadIran.ir   مــی باشــد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0129 مربوط به  انجام خدمات مورد نیاز امور فرهنگی / هنری 
الف- شرح مختصر خدمات

بــوط بــه کتابــداری، خانــه فیلــم، نمایــش دهنــده فیلــم، اپراتورکامپیوتــر، صوتــی و تصویــری،  -1انجــام خدمــات مر
تکنســین آمفــی تأتــر، 

ابزارمنــد، تنظیفــات و آبدارخانــه، پســتچی و ســرایداری درکــوی فدائیــان اســالم، شــهرک نفــت و دفتــر مرکــزی تهــران بــا 
ــد کاری. 26واح

-2تهیه و تأمین مواد مصرفی و وسایل موردنیاز به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
-3سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج می گردد.

ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در اهواز و دفتر مرکزی در تهران و مدت انجام آن 12مـاه  می باشد.

ج-   برآورد کارفرما
بــرآورد کارفرمــا جهــت انجــام خدمــات / بــدون درصــد ســهم و هزینــه مدیریــت معــادل   -/85,906,349,753ریــال  

مــی باشــد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
- مناقصــه گــران دارای  رشــته خدمــات گرایــش خدمــات عمومــی از اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و - توانایــی 

10% مبلــغ پیمــان )در صــورت برنــده شــدن ( بعنــوان تضمیــن انجــام تعهــدات
HSE ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی-

-کلیه مدارک ذکر شده می بایست بصورت برابر اصل ارائه گردد
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت های بومی استانی می باشد.

-داشــتن گواهینامــه تاییــد صالحیــت ایمنــی از اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی- توانایــی ارائــه تضمیــن شــرکت در 
فرآینــد ارجــاع کار بــه مبلــغ -/4,295,317,487ریــال کــه بایســتی بــه یکــی از دو صــورت زیــر ارائــه گــردد :

الــف:  ارائـــه رســید وجـــه صـــادره از ســـوی حســابداری کارفـــرما مبنــی بـــر واریــز مبلـــغ فـــوق الـــذکربه شــماره حســاب 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــعبه مرک ــران ش ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــک  مرک ــزد بان IR940100004001111604022067  ن

- اهوازکــد 0 حســاب - بنــام  شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب
ــر بــوده   ( معتب ب: ارائــه ضمانتنامــه بانکــی بــه میــزان مبلــغ فــوق الذکــر طبــق فــرم نمونــه کــه ابتــدا بــرای مــدت )90روز

( دیگــر قابــل تمدیــد باشــد. ــز بــا اعــالم کارفرمــا بــرای مــدت )90 روز وپــس از آن نی

- توانایی 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات
مناقصــه گــر جهــت تحویــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار عــالوه بــر بارگــذاری تصویــر تضمیــن از طریــق ســامانه 
، کــوی فدائیــان اســالم مجتمــع تندگویــان، واقــع در  الزم اســت بصــورت حضــوری بــه دفتــر کمیســیون مناقصــات در اهــواز

ر مراجعــه و تضمیــن را تســلیم نماینــد. روبــروی بلــوک دو، ســاختمان طرحهــای راه و ســاختمان در مهلــت مقــر
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

ر در ایــن فراخــوان جهــت دریافــت اســناد  از کلیــه متقاضـــیان واجــد شــرایط دعـــوت به عمــل می آیــد ظــرف مهلــت مقــر
زیابی هــای الزم وفــق  و اعــالم آمادگــی از طریــق ســامانه ســتاد و بــه نشــانی www.setadIran.ir مراجعــه نماینــد تــا ار
زیابــی ســاده(بر روی مــدارک ارســالی مناقصــه گــران  آیین نامــه اجرایــی بنــد ج مــاده 12 قانــون برگــزاری مناقصات)ار

آیــد. به عمــل 
1- مهلــت اعــام آمادگــی: بصــورت الکترونیکــی )غیــر حضــوری و( از ســاعت 8:00 تاریــخ  1401/05/25 لغایــت  ســاعت 

19:00  تاریــخ   1401/06/01
2- مبلــغ خریــد اســناد و شــماره حســاب: واریــز مبـــلغ  1,428,000ریــال  از طریــق درگاه موجــود در ســامانه بــه نشــانی 

www.setadIran.ir
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

بــه صــورت  تــا ســاعت 13:00روز  ســه شــنبه مــورخ  1401/06/15  را حداکثــر  متقاضیــان مکلفنــد پیشــنهادات خــود 
مــورخ   چهارشــنبه  روز   08:00 ســاعت  در  پیشــنهادات  ضمنــَا  نماینــد.  تســلیم  ســتاد  ســامانه  طریــق  از  و  الکترونیکــی 
1401/06/16 گشــایش و قرائــت خواهــد شــد و حضــور نماینــده مناقصــه گــران بــا معرفــی نامــه و کارت شناســایی معتبــر 

بالمانــع اســت.
همچنیــن مناقصــه گــران مــی بایســت ضمــن بارگــذاری الکترونیکــی تصویــر تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار در 
ــا ساعت 13:00روز ســه شــنبهمورخ 1401/06/15 اصــل تضمیــن مذکــور را بــه صــورت فیزیکــی بــه کمیســیون  ســامانه ت
مناقصــات شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب در آدرس: اهــواز- کــوی فدائیــان اســالم مجتمــع تندگویــان، واقــع در 

روبــروی بلــوک دو، ســاختمان ســابق طرحهــای راه و ســاختمان تســلیم نماینــد.
همزمــان ارائــه معرفــی نامــه و کارت ملــی بــرای متقاضیــان شــرکت در مناقصــه و نماینــدگان شــرکتها در همــه مراحــل 

الزم و ضــروری مــی باشــد.
ــه  ــی و هرگون ــرات ثبت ــن تغیی ــیس، آخری ــی تاس ــرکتها، آگه ــنامه ش ــی از اساس ــخه اصل ــک نس ــه ی ــورد ارائ ــب م ــر: حس تذک

گواهــی مبنــی بــر واجــد شــرایط بــودن شــرکت مطابــق بــا مفــاد آگهــی الزامــی مــی باشــد. 
شناسه اگهی 1362484
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 نوبت دوم

یادداشتویترین  پیشنهاد

کاوی سیگنال های مثبت و منفی  وا
کرات رفع تحریم ها مذا

   بشــیر اســماعیلی، عضــو هیئــت علمــی 
دانشگاه آزاد اسالمی 

پس از گذشت حدود 16 ماه از مذاکرات 
رفــع تحریمها، اینک ســیگنال های 
مثبت و منفی در زمینه به ســرانجام 
رسیدن آن به گوش می رسد. در عین 
حال تحلیلگران، رسانه ها و افکار عمومی رفته رفته به این نوع 
از نوســانات سینوســی در روند مذاکرات خو گرفته اند و کسی 

نمی تواند با قطعیت عاقبت ماجرا را پیش بینی کند.
سیگنال های مثبت

در جدید ترین تحول روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک 
دیپلمات اروپایی مدعی شده بود اتحادیه اروپا در زمینه پادمان 
پیشــنهادهایی ارائه کرده اســت. این موضوع از عزم جدی اروپا 
برای توافق بر ســر یکی از موضوعات حســاس مورد اختالف در 
برجام حکایت دارد. هر چند در این گزارش رفع موضوع پادمانی 
را که در سال 2019 بروز کرد، منوط به ارائه توضیح قانع کننده 
از طرف ایران دانسته است، اما در مجموع می توان آن را نشانه 

مثبت در روند کار تلقی کرد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در مذاکرات هســته ای نیز 
گفته بود، متن ســند بازگشــت طرفها به برجام به طور کامل 
مورد توافق قرار گرفته و می توان گفت تقریباً  بر سر آن موافقت 
حاصل شده است. به گفته وی، ایران تنها در زمینه چند کلمه 
از متن سؤاالتی مطرح کرده و در زمینه مابقی توافق انجام شده 
اســت. البته همانطور که اولیانوف نیز در ادامه متذکر می شود، 
چند کلمه در دنیای دیپلماسی می تواند خیلی اثر گذار باشد و 
عاقبت کار را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال این رویکرد مثبت 
نسبت به مذاکرات رفع تحریم ها از طرف روسیه به عنوان یکی از 
طرف های اصلی و تأثیر گذار در مذاکرات، می تواند نشانه بسیار 

خوبی در نظر گرفته شود .
به جز دو تحول نوین، مســائل قبلی که به عنوان ســایق های 
حصول به نتیجه نهایی در مذاکرات محسوب می شدند، همچنان 

ادامه در صفحه 2پابرجا هستند...   
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سیاست 2

خبرگزاری رویترز در گزارشی با استناد به نظرات مقامات، 
دیپلمات ها و تحلیل گران اروپایی و ایرانی مدعی شــد 
کــه اگرچه مدت زمان احیای تواق هســته ای طوالنی 
شــده است، با توجه به تحوالت اخیر بین المللی، آمریکا 
و ایران مشــکلی با طوالنی شــدن این بازه ندارند و آن را 
در راســتای منافع شان می دانند.  خبرگزاری رویترز در 
گزارشی درباره مذاکرات احیای توافق هسته ای نوشت، 
طبق نظر دیپلمات ها، تحلیلگران و مقامات رسمی، چه 
تهران و واشنگتن پیشنهاد »آخر« اتحادیه اروپا را برای 
احیای توافق هســته ای 201۵ بپذیرند و چه نپذیرند، 

هیچ یک از آن ها پایان توافق را اعالم نخواهند کرد، چون 
حفظ آن در راســتای منافع دو طرف اســت. رویترز در 
ادامه می نویسد: هیچ راه بدیهی یا آسانی جز توافق برای 
دولت بایدن وجود ندارد تا بتواند برنامه هسته ای ایران را 
کنترل کند. ایران تحت این توافق، برنامه هسته ای اش را 
در ازای لغوتحریم های اقتصادی آمریکا، سازمان ملل و 
اتحادیه اروپا محدود کرده بود. به کار بستن فشار اقتصادی 
برای وادار کردن ایران به محدودســازی بیشــتر برنامه 
هســته ای اش، کاری کــه دونالد ترامپ، رییس جمهور 
پیشــین آمریکا پس از ترک توافق در سال 201۸ انجام 

داد، با وجود کشور هایی مانند هند و چین که همچنان 
در حال خریداری نفت ایران هستند، کار سختی خواهد 
بود. در گزارش رویترز ادعا شــده اســت: باال رفتن قیمت 
نفت در نتیجه حمله روسیه به اوکراین و حمایت علنی 
مسکو از تهران، از نظر اقتصادی و سیاسی جانی تازه به 
ایران بخشــیده است که موجب شده مقامات ایران فکر 
کنند می توانند منتظر بمانند. یک دیپلمات اروپایی که 
می خواست نامش فاش نشود، در این باره گفت، »هر دو 

طرف مشکلی با تحمل وضع فعلی ندارند«.
در ادامه گزارش رویترز آمده است: یک مقام ارشد ایرانی که 

می خواست نامش فاش نشود، در این باره گفت، »ما هیچ 
عجله ای نداریم. نفتمان را می فروشیم، تجارت معقولی 
با بسیاری از کشورها، از جمله کشور های همسایه داریم، 
دوســتان خودمان را داریم، از جمله روســیه و چین که 
رقیب واشنگتن هستند... برنامه هسته ای مان هم در حال 

پیشرفت است. چرا باید عقب نشینی کنیم؟«
رویتــرز در ادامــه مطرح کــرد: دیپلمات های منطقه 
می گویند، اتحادیه اروپا به طرفین مذاکرات گفته انتظار 
دارد تا 1۵ اوت ]2۴ مرداد[به پیشنهاد آخر مطرح شده 

پاسخ بدهند، اگرچه چنین چیزی تایید نشده است. 

رویترز گزارش داد:
آمریکا طوالنی شدن احیای برجام؛ روندی به نفع ایران و 

اخبار كوتاه

خوشگذرانی 
جنگجویان طالبان با 

خانواده در یک سالگی 
حکومت بر افغانستان/ 

فرارو

بیماران بستری در بخش 
 كودكان بیمارستان
"ایندیرا گاندی" در شهر كابل 
افغانستان به دلیل سوء تغذیه 
تحت درمان قرار می گیرند./ 
گتی ایمجز

گزارش تصویری

؛ توافق بر سر همه مسائل یا هیچ! دوراهی سرنوشت ساز

کرات هسته ای سایه ابهام بر فضای مذا
 در حالی که برخی رســانه های غربی و حتی 
اولیانوف نماینده روســیه در مذاکرات احیای 
برجــام، توافــق ایــران و آمریکا بر ســر متن 
پیشــنهادی اتحادیه اروپایــی را قریب الوقوع 
دانسته اند، اما تهران و واشنگتن تاکنون موضع 
روشنی در قبال این متن پیشنهادی هماهنگ 
کننــده اتحادیه اروپا نداشــته اند، تا همچنان 
ابهام بر فضای مذاکرات هسته ای در وین سایه 

بیفکند.
محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس 
جمهور در توئیتی نوشــت: طبعا من نمی توانم 
درباره محتوا یا صحت متن منتشر شده اخیر در 
رسانه ها درباره مسائل پادمانی اظهارنظر کنم، 
اما اینگونــه درز های خبری هماهنگ کننده 
نشان می دهد که کدام طرف تحت فشار است 
و نیازمند به توافق فوری است. بررسی ها ادامه 

دارد.
در همین رابطه روزنامه وال اســتریت ژورنال 
مدعی شده پیش نویس متن مذاکرات هسته ای 
را دیــده کــه در آن دیپلمات هــای اروپایی در 
آخرین دور گفتگو های وین، امتیازات جدیدی 
را به تهران پیشنهاد کرده اند تا طرفین بتوانند 

با یکدیگر به توافق برسند.
این روزنامه همچنین ادعا کرده در پیش نویس 
از ایران خواســته شده تا به پرسش های آژانس 
با هدف شفاف سازی پاسخ دهد و به »پرداختن 
به نگرانی های آژانس، پیش از اجرایی شــدن 

برجام« موافقت کند.
همچنیــن رابرت مالی نماینــده ویژه آمریکا 
در امــور ایران اعــالم کرد که توافقی )در مورد 
مذاکرات هســته ای( بدست نیامده است، زیرا 
تا زمانی که در مورد همه مسائل توافق نشود، 

توافقی وجود نخواهد داشت.
رابرت مالی در مورد تحقیقات آژانس بین المللی 
اتمی در باره ادعا های مواد هسته ای اعالم نشده 
در ایران و گزارش نشــریه وال استریت ژورنال 
مبنــی بــر اینکه در صورت همــکاری ایران با 
آژانس اتمی، آمریکا و اروپا به بســته شــدن 
پرونــده تحقیقات این نهاد بین المللی از چند 
مکان در ایران کمک خواهند کرد، ادعا کرد: ما 
هیچ فشــاری بر آژانس بین المللی انرژی اتمی 
برای کنار گذاشــتن این موضوعات باقی مانده 
وارد نمی کنیــم. این موضوعات زمانی بســته 
خواهند شــد که ایران از نظر فنی پاســخ های 

معتبری را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه 
کند. به محض اینکه آن ها این کار را انجام دهند 
و آژانس راضی شود، ما نیز رضایت خود را اعالم 

خواهیم کرد.
 پیش نویس اتحادیه اروپا 

ربطی به برجام ندارد
مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین الملل با 
اشاره به اینکه اساسا پایان یک منازعه می تواند 
با مصالحه به اتمام برسد، اظهار داشت: توافقی 
که در سال 201۵ بین ایران و ۵ کشور قدرتمند 
جهــان به عــالوه آمریکا به عنــوان ابر قدرت 
باقیمانده از فضای جنگ سرد، به امضا رسید، 
بیشتر یک امر سیاسی بود، تا یک امر حقوقی، 
در حالــی کــه آمریکا و ایران هر کدام به ترتیب 
دیدگاهی موسع و مضیق نسبت به توافقی که 

در سال 201۵ امضا شد، داشتند.
وی افزود: بر این اساس آمریکا از این توافقنامه 
دیدگاهی موسع و گسترده داشت که بر اساس 
دکترین قدرت هوشمند آمریکایی، باید ایران 
انقالبــی، در قالب پرونده هســته ای در دوران 
اوباما، تحت کدگذاری نرمش قهرمانانه از سوی 
ایران، کشــورمان به یک عنصر خنثی در قالب 
دکتریــن آمریکا در می آمد، اما ایران به برجام 
نگاهی مضیق و محدود داشت که در قالب برنامه 
جامع اقدام مشترک تنها پرونده هسته ای مورد 
مذاکره قرار می گرفت و دیگر پرونده ای از سوی 

تهران در گفتگو های 201۵ مطرح نمی شد.
مطهرنیا گفت: بعد از حصول توافق، اما دیدگاهی 
معکوس آنچه گفته شــد، شکل گرفت، بدین 
معنی که ایران نسبت به نتایج به دست آمده از 
برجام دیدگاه موسع و وسیع داشت، به طوریکه 
رهبری برای اجرای برجام 9 شــرط را مطرح 
کردند، که تمامی آن ها باید اجرا می شــد، اما 
در سوی مقابل آمریکا در این رابطه دیدگاهی 
مضیق و محدود داشــت کــه تنها برجام را به 
محدود به پرونده هســته ای ایران می دانست، 
بعد از آن نیز با روی کار آمدن ترامپ و استفاده 
او از پارادیم آشوب و دکترین بازیگر دیوانه و با 
تکیه بر استراتژی جوجیتسو، همانطور که در 
مبارزات انتخاباتی خود اعالم کرده بود، آمریکا 

را از برجام خارج کرد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: این درحالی است 
که پیش نویســی که در حال حاضر مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا به دو طرف 
اصلــی ماجرا یعنی ایــران و آمریکا ارائه کرده، 
هیج ارتباطی به برجام ندارد و در واقع یک تواقق 
جدید است، به طوری که اگر این پیش نویس به 
امضا برسد، در واقع سند مرگ برجام امضا خواهد 
شد، اما این پیش نویس تاکنون آنچه که از آن 
روایت شده پر از تناقض است، در حالی که ایران 
اعالم کرده، تنها در شرایطی توافق خواهد کرد 
که تمامی تحریم ها برداشته شود و بعد از آن نیز 

باید راستی آزمایی صورت گیرد و تضمین های 
عملــی برای عدم خروج دوباره آمریکا از توافق 
داده شــود و همچنین مســئله پادمان نیز باید 
مختومه شــود، اما این پیش نویس دربرگیرنده 

تمامی شروط ایران نیست.
وی ادامه داد: اما آمریکا اعالم کرده موضوعات 
فنی و فرابرجامی را در این پیش نویش نخواهد 
پذیرفت، این در حالی است که چنین وضعیتی 
در کنار موضوعات مطرح شــده در باب ضارب 
سلمان رشدی و موضع گیری هایی که برخی از 
رسانه های کد دار در ایران پیرامون این موضوع 
بیان می کنند، همگی نشــان از لغزندگی های 
زیــادی اســت که پیرامون احیــای برجام و یا 

رسیدن به یک توافق جدید است.
مطهرنیــا بیــان داشــت: حال اگــر همین 
پیش نویــس نیــز به امضا ایران برســد، این 
موضوع برای کسانی که در داخل ایران گفتمان 
انقالبی را برساخت کردند، یک شکست تمام 
عیار خواهد بود، همچنان که برخی از جوانان 
گفتمــان انقالبی احیای برجام را یک فاجعه 
قلمداد می کنند، زیرا هیج کدام از شــروطی 
که ایران برای بازگشت به برجام مطرح کرده 
بود، محقق نخواهد شد، اما با این وجود ایران 
دوباره توافق را امضا کرده است، از سوی دیگر 
بــا امضــای این پیش نویس نیز همه چیز حل 
نخواهد شد، زیرا پرونده هسته ای ایران بسته 

نخواهد شد و تحریم هایی که در زمان ترامپ 
نیز وضع شــدند همچنان باقی خواهند ماند، 
بنابراین بعد از امضای این پیش نویس هرچند 
جامعه از نظر روانی با تغییر مواجه خواهد شد 
و ممکن اســت دالر نیز برای چند ماهی چند 
هــزار تومانی ارزان تر شــود، اما ایران در یک 
بافت موقعیتی بســیار سخت همچنان باقی 

خواهد ماند.
کی از حصول توافق است شواهد حا

حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل 
با اشــاره به اینکه از شــواهد و قرائن اینطور بر 
می آید که دو طرف به توافق نزدیک شــده اند، 
اظهار داشــت: به نوعی می توان گفت، توافق از 
هر زمان دیگری در دسترس تر است و دو طرف 
می توانند با توجه به شرایطی که وجود دارد، به 
یک زبان مشترک برسند، اما آن چیزی که االن 
ابهام زا اســت، تاکید طرفین بر روی استراتژی 
توافق بر روی همه چیز است، گویی اگر بر سر 
یــک موضوع توافق صورت نگیرد، نتیجه هیچ 

خواهد بود.
وی افزود: طی این چند روز گذشــته و با توجه 
بــه پیش نویس اتحادیه اروپا دو طرف علیرغم 
میلــی باطنی خود حداقل هایی را نســبت به 
حداکثر هایــی که مطرح کرده اند، به دســت 
آورده اند، که این موضوع نشــان می دهد، ایران 
و آمریکا تقریبا به یک متن مشــترک دســت 
یافته اند که این نکات اشتراکی بیشتر از گذشته 
بوده، از ســویی باید به این نکته اشــاره کرد که 
اگر برجام حتی برای یکی، دو ســال نیز احیا 
شود، این موضوع برای ایران بسیار مهم خواهد 
بود، زیرا ما می توانیم یک فرصت تنفس داشته 
باشــیم و وضعیت اقتصادی خود را سروسامان 
دهیم، حتی اگر دولت بعدی آمریکا نیز دوباره 
زیــر برجام بزند، بنابراین ما نباید خود را از این 

فرصت به وجود آمده محروم کنیم.
بهشــتی پور اضافه کرد:، امــا در این رابطه اگر 
بخواهیم به ســخنان اولیانوف نماینده روسیه 
استناد کنیم، او اذعان داشته توافق کامل شده 
و تنها بر ســر چند کلمه اختالف وجود دارد و 
میزان اختالفات از گزاره و جمله به کلمه رسیده 
اســت. اما در مقابل رســانه های غربی در قبال 
ایــن پیش نویس، مطالبی که خود می خواهند 
به طرف ایرانی تحمیل کنند را در رســانه های 

خود دنبال می کنند.

خبر ویژه

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به برخی از ادعاهای مطرح شده مبنی بر ارتباط فرد ضارب سلمان 
رشدی با جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد: به صورت قطعی و رسمی چنین موضوعی را تکذیب می کنم.

ناصر کنعانی در نشســت خبری خود در پاســخ به ســوالی در ارتباط با دور اخیر مذاکرات وین و نگاه ایران به طرح ارائه 
شده از سوی اتحادیه اروپا و جمع بندی که انریکه مورا دیپلمات ارشد مذاکره کننده اروپایی در این دور از مذاکرات ارائه 
داد، گفت: همانطور که مطلع هستید تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در این مذاکرات با انگیزه جدی و در راستای 
دســتیابی به توافق خوب، جدی و پایدار و قوی شــرکت کرد تا بتواند منافع اساســی ایران را تامین کند و تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه ایران برطرف شود. وی ادامه داد: این دور از گفت وگوها، گفت وگوهای سنگین و حساسی بود، به 
صورت عام پیشرفت نسبی و قابل توجهی داشتیم، حرکت به سمت جلو بود. در برخی از زمینه های مورد مطالبه ما 

پیشرفت های نسبی حاصل شد و بخش هایی از انتظارات ما تامین شد.
وی ادامه داد: تیم مذاکره کننده به صورت جدی و با حداکثر تالش ظاهر شد و در این مسیر حرکت کرد که توقعات، 
انتظارات و مطالبات ایران را منتقل کند. همانطور که گفتم پیشرفت های نسبی حاصل شده اما این پیشرفت ها به صورت 
کامل تامین کننده مطالبات قانون ایران نیست. ما انتظارات دیگری از طرف مقابل داریم که معتقدیم باید تامین شود.
وی بــا بیــان اینکــه از ماحصل این گفت وگوها مذاکره کننده های اروپایی یک جمع بندی به طرف های مذاکره کننده 
حاضر ارائه کرد که برای بررسی بیشتر و انجام مشورت های الزم تیم های مذاکره کننده به پایتخت هایشان برگشتند، 
گفت: تیم ها به پایتخت هایشان برگشتند تا در مورد این جمع بندی و مطالب مطرح شده بررسی ها انجام شود و نظرات 

تکمیلی ارائه شود. مشورت های جدی در عالیترین سطوح در این زمینه در کشور انجام شده و در حال انجام است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد:

شرط ایران برای توافق در وین

سوژه روز

وزیر خارجه:

 آمریکا به صورت شفاهی با د
و پیشنهاد ایران موافقت کرده است

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: به هیچ وجه سیاست 
خارجی کشورمان را به هیچ بلوکی گره نمیزنیم.

حســین امیرعبداللهیان در نشســتی که به مناسبت 
گرامیداشــت روز خبرنگار برگزار شــد، در ادامه گفت: 
سیاســت خارجی مان را  نه به غرب نه به شــرق گره 
نمی زنیم؛  نه به چین نه به روسیه نه انگلیس نه فرانسه 

نه آمریکا.
وی با بیان این که تعامل را در چارچوب سیاست خارجی 
متوازن می بینیم، گفت: در بعصی کشــورهای اروپایی 
علیرغم تحریم برخی تبادالت به 1۸0 درصد رســیده 
است. وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به بحث 
مذاکرات لغو تحریم ها گفت: االن در مرحله شروع پایان 
توافقیم. وی تاکید کرد: صرف نطر از نگاه فردی، تصمیم 
کشــور این اســت که چنانچه خطوط قرمز  و حقوق ما 
رعایت شود توافق انجام شود. امیرعبداللهیان با بیان این 
که روی ۳ موضوع در حال تبادل پیام هستیم، گفت:  طی 
روزهای آینده آخرین نظراتمان را اعالم می کنیم و اگر 
این نطرات تامین شود آمادگی داریم وارد مرحله جمع 
بندی شویم و توافق را با حضور وزرای خارجه اعالم کنیم.

وی گفت: طرف آمریکایی اخیرا در دو موضوع انعطاف 
شفاهی نشان داده اما این باید مکتوب شود . مهم این 
است که موضوع  تضمین هم با واقع بینی آمریکا مواجه 

شود .

درخواست ترامپ از اف بی آی: 

بخشی از اسناد را پس بدهید!
رئیس جمهور سابق آمریکا تقاضا کرده برخی اسنادی که 
ماموران اف.بی.آی اخیرا در جریان تفتیش اقامتگاهش 
در ایالــت فلوریــدا با خود بردند، فــورا به این اقامتگاه 
برگردانده شــود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق 
آمریکا در مطلبی در شبکه اجتماعی متعلق به خودش 
یعنی "تروث سوشال" نوشت: عالی است! حاال فهمیدیم 
که اف.بی.آی طی حمله مشهورش به اقامتگاه ماراالگو 
چندین جعبه حاوی اســناد مشمول "حق محرمانگی 
رابطه وکیل و موکل" و مشمول امتیازات "اجرایی" را 

که می دانستند نباید با خود ببرند، برده اند.
ترامــپ در ادامه این پســتش نوشــت: من محترمانه 
درخواست می کنم که این اسناد فورا به مکانی که آنها 

را از آنجا برداشته اند، بازگردانده شود.
روز یکشــنبه »فاکس نیوز« گزارش داد که اف.بی.آی 
متهم است به این که در جریان بازرسی اقامتگاه ماراالگو 
برخی اسنادی را توقیف کرده که مشمول حق محرمانگی 
رابطه وکیل-موکل و حق محرمانگی مربوط به رئیس 

قوه مجریه بوده اند.
»نیویورک تایمز« روز شنبه به نقل از افراد آگاه گزارش 
کرد که وکیل ترامپ در ماه ژوئن در بیانیه ای کتبی اعالم 
داشته بود که این رئیس جمهور سابق آمریکا همه اسناد 
طبقه بندی شده مربوط به اقامتگاه ماراالگو را به دولت 

آمریکا بازگردانده است.

 توصیه های نماینده ولی فقیه 
درباره پیاده روی اربعین:

 درباره مسائل عراق 
اظهارنظر نکنید

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت توصیه کرد: زائران 
اربعین از اظهارنظر درباره مسائل کشور عراق بپرهیزند.

حجت االسالم والمسلمین عبدالفتاح نواب در نشست 
سراسری رؤسای کمیته های فرهنگی ستاد اربعین که 
به منظور هماهنگی برنامه ها و تبیین آخرین وضعیت و 
تحوالت حوزه های فرهنگی و اجتماعی اربعین برگزار 
شــد، به مســائل داخل عراق و احتمال تاثیرگذاری آن 
روی مراسم اربعین اشاره کرد و گفت: ما خواستار عراق 
متحد و مقتدر هستیم و زائران از اظهارنظر در باره مسائل 
این کشــور بپرهیزند. نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت، ماندن بیش از زمان مورد نیاز در عراق را یکی از 
آسیب های اربعین برشمرد و تاکید کرد: باید جلوی آن 
گرفته شــود، در این صورت عراقی ها احساس خواهند 
کرد به تعداد بیشتری از زائران امام حسین )ع( خدمت 
می کننــد. او همچنین توصیــه کرد: نباید موکب ها را 
شــخصی، خانوادگی، منطقه ای و شهری کرد و عموم 
زائران باید بتوانند از موکب ها )چادرهای محل اقامت و 
پذیرایی در اربعین( استفاده کنند. نواب، لزوم توجه به 
اقامه نماز جماعت، قرائت و حفظ قرآن، برجسته کردن 
نام شهدا و زیارت به نیابت از شهدا را یادآور شد و بیان 
کرد: در سفر اربعین، خوب است خادم سایر زائران هم 
باشیم، عراق را خانه خود بدانیم و به نظافت عمومی توجه 
کنیم. او همچنین خطاب به کمیته های فرهنگی گفت: 
افرادی که در حال خدمت رســانی به زائران در مرزها و 
دیگر نقاط هســتند، بدانند اگر زمینه زیارت دیگران را 
فراهم کنند انگار که در صحن و سرای امام حسین )ع( 

هستند و ثواب بیشتری می برند.

معاون دفتر رییس جمهور: 

آمریکا از جاه طلبی های خود 
عقب رانده شد

معاون سیاســی دفتر رییس جمهور نوشــت :آمریکا از 
هدف استراتژیک خود در خروج از توافق 201۵ و اعمال 

سیاست فشار حداکثری عقب نشینی کرد.
 متن یادداشت توییتری محمد جمشیدی به این شرح 
است: آمریکا از هدف استراتژیک خود در خروج از توافق 
201۵ و اعمال سیاست فشار حداکثری عقب نشینی 
کــرد. آمریکا به دنبــال 1- برجام ابدی و 2- مذاکرات 
منطقه ای و موشــکی بود که نهایتا از جاه طلبی های 

خود عقب رانده شد.

کاوی سیگنال های مثبت و منفی  وا
کرات رفع تحریم ها مذا

ادامه از صفحه یک:
مسائلی نظیر کاهش محسوس عرضه انرژی بر اثر جنگ 
اوکراین، پیش روی بودن زمستان و افزایش جهانی بهای 
انرژی  که به ویژه اروپا را برای دستیابی به توافق مشتاق 
تر می کند . در آمریکا نیز همچنان هیچ آلترناتیو مؤثری 
به غیر از برجام برای پرونده هسته ای ایران وجود ندارد. 
با در نظر گرفتن اینکه ازسرگیری غنی سازی با درصد 
باال به وسیله ایران زمان را برای آمریکا به موضوعی حیاتی 
تبدیل کرد و همچنین به واســطه منتفی بودن گزینه 
نظامــی علیه ایران، برجام به عنوان تنها راه حل پرونده 
هسته ای به ویژه در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان 

امریکا به حساب می آید .
سیگنال های منفی

رژیم صهیونیستی و جمهوری خواهان افراطی در آمریکا  
همچنــان امیدوارند موضوع پادمــان به عنوان تالش 
مخفیانه ایران برای ســاخت ســالح هســته ای در نظر 
گرفته شود و این موضوع زمینه ساز ارجاع پرونده ایران 
به شورای امنیت شود. گرچه در آنجا هم احتماالً چین یا 
روسیه تصمیمات شورا علیه ایران را وتو خواهند کرد، اما 
نفس این موضوع به گره خوردن مذاکرات و تأثیر منفی 

بر روند آن کمک خواهد کرد .
در میان جمهوری خواهان آمریکا، موفقیت جو بایدن در 
به سرانجام رساندن مذاکرات می تواند، نقطه مثبتی در 
کارنامه سیاست خارجی او باشد و به بهانه های مختلفی 

می کوشند این موضوع را به تعویق بیندازند.
تحوالت غیرمنتظره و البته مشکوکی که این روزها رخ 
می دهد می تواند دســتاویز ی برای کارشکنی در اختیار 
مخالفان برجام قرار دهد. در روزهای اخیر اف بی آی از 
کشف طرحی برای ترور جان بولتون، مشاور سابق امنیت 
ملی آمریکا خبر داد. این خبر همچنان در حال انتشار بود 
که برخی از مقام های پیشین آمریکا اعالم کردند آمریکا 
در واکنش به موضوع باید از مذاکرات برجام خارج شود.
در زمان نگارش این مطلب، ســلمان رشــدی نویسنده 
کتاب موهن آیات شیطانی در نیویورک مورد سوءقصد 
قرار گرفته است که احتمال آن هست این موضوع را نیز 
بــه نحــوی به ایران ربط دهند و بهانه ای برای برهم زدن 
میز مذاکره تلقی کنند . جمهوری اسالمی ایران هم بر 
سه مساله تضمین، پادمان و تحریم تأکید می کند که 
در صورت تأمین نشدن نظر تهران در این سه موضوع، 
امکان تعلیق مذاکرات وجود دارد. غرب می کوشد با تهدید 
ایران و تحریک افکار عمومی، ایران را از گرفتن امتیازات 
بیشتر در مذاکرات منصرف کند، موضوعی که تاکنون 

با مقاومت تیم مذاکره کننده ایران بی اثر مانده است .
جمع بندی نهایی

شــاید کمتر موردی در نظــام بین الملل به اندازه 
موضوع برجام تحلیل گریز و غیر قابل پیش بینی 
باشــد. با نگاهی به هر دو ســیگنال  مثبت و منفی 
درمی یابیم هر کدام از این دو قدرت الزم برای تأثیر 
گذاری بر روند مذاکرات را دارا هستند. در واقع، کفه 
ترازوی هیچ یک سنگین تر از دیگری نیست، اما به 
هــر روی تحوالت جدید را می توان تا حدی مثبت 

تر از گذشته ارزیابی کرد .
غرب اصرار دارد با ارائه کمترین امتیاز به ایران مذاکرات 
رفع تحریمها را به ثمر برساند و ما نیز با توجه به تجربیات 
تلخ گذشته، برجام پا در هوا و مبهم که تأثیرات اقتصادی 
ملموسی ایجاد نکند نخواهیم پذیرفت. در این میان هراس 
غرب از گذر زمان و معضالت بین المللی در زمینه انرژی 
به عنوان برگ های برنده ایران در این بازی به حســاب 
می آیند . فراز و نشــیب ها در تحوالت 16 ماه گذشــته، 
انسان را در پیش بینی قریب الوقوع بودن توافق محتاط 
تر کرده است. با وجود این، طبق آنچه اگر بتوان نامش را 
»تحلیل حسی« گذاشت، احساس می شود مذاکرات به 
زودی رویه مثبتی را تجربه می کند و احتماالً در آینده 

شاهد تفوق سیگنال های مثبت خواهیم بود .
در ایــن میــان البته تــالش جریان هــای مخالف در 
سنگ اندازی و ایجاد موانع را هم نبایستی به هیچ وجه 

دست کم گرفت. 

 ادعا های بلینکن علیه ایران 
در پی حمله به سلمان رشدی

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا حمله به سلمان رشدی 
را به ترویج خشونت از سوی ایران نسبت داده و به شدت 
از واکنش رسانه های ایران به این سوءقصد که روز جمعه 

انجام شد انتقاد کرده است.
 وزیــر امــور خارجه آمریکا در بیانیه ای با محکوم کردن 
حمله انجام شــده به ســلمان رشدی، ادعا هایی را علیه 

ایران مطرح کرد.
به گــزارش وزارت امور خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن، 
وزبر امور خارجه این کشور در پی مورد حمله قرار گرفتن 
سلمان رشدی، نویسنده کتاب موهن »آیات شیطانی« 
در جریــان یک رویــداد فرهنگی در نیویورک، با صدور 

بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد.
بلینکن با متهم کردن ایران به برانگیختن خشونت علیه 
رشــدی گفت: آمریکا و شــرکای آن در عزمشان برای 
ایســتادگی در برابر این تهدید ها سستی نخواهند کرد، 
از هر وســیله مناسبی که در دسترسمان باشد استفاده 

خواهیم کرد. 
بیانیه بلینکن در پی این منتشر شده است که براساس 
گزارش ها سلمان رشدی، سه روز پیش و در جریان یک 

رویداد فرهنگی در نیویورک مورد حمله قرار گرفت.

اخبار كوتاه
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کتشافات ایمیدرو خبر داد: مدیر ا

 آزادسازی ۸۱ پهنه معدنی
 در اختیار ایمیدرو

  روزگار / گروه  اقتصاد
مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: از مجموع 
۸2 پهنه به وسعت ۵0۵ هزار کیلومتر مربع که 
از سال 91 ایمیدرو در اختیار داشت، به جز پهنه 

دیوان دره، سایر ۸1 پهنه ها آزاد شده است.
 »احمــد فتاحی مجلــج« افزود: از ســال 91 
مطالعات مربوط به پهنه های معدنی در کشور 
آغاز شد که در نخســتین گام پهنه های مرزی 
استان سیستان و بلوچستان و استان خراسان 
جنوبی به عنوان دو استان کمتر برخوردار مورد 

مطالعه قرار گرفتند.
وی گفت: طبق تبصره 2 ماده ۵ قانون معادن، 
ایمیدرو مجاز است در بخش های محروم و کمتر 
توسعه یافته کشور عملیات اکتشافی انجام دهد. 
فتاحی بیان داشت: توسعه اخذ پهنه ها منجر به 
واگذاری پهنه سراوان در سیستان و بلوچستان 

و پهنه فردوس- قائن در خراسان جنوبی شد.
وی ادامه داد: از ســال 9۳ با ابالغ دستورالعمل 
مربوطه تا پایان سال گذشــته، در مجموع ۸1 
پهنه )به جز پهنه دیوان دره در استان کردستان( 
به وسعت ۵02 هزار کیلومتر مربع به نام ایمیدرو 
و شرکت های زیرمجموعه واگذار و تا پایان سال 
1۴00 در همه این پهنه ها کار اجرایی انجام و 

آزادسازی شد.
ایــن مقــام مســوول اضافه کــرد: در ادامه، 
محدوده های امیدبخش شامل ۵۳2 محدوده 
به دو بخش »در اختیار ایمیدرو« و »در اختیار 
سازمان صمت استان ها برای واگذاری به بخش 

خصوصی« تبدیل شد.
وی اظهار داشــت: در محدوده های در اختیار 
ایمیدرو، روند پیگیری ثبت و صدور پروانه های 
اکتشافی انجام شد و امروز 160 پروانه اکتشافی 
از سوی این سازمان و شرکت های زیرمجموعه 

در اختیار است.
فتاحی یادآور شد: از مجموع ۸2 پهنه به وسعت 
۵0۵ هزار کیلومتر مربع که از سال 91 ایمیدرو 
در اختیار داشــت، به جز پهنه دیوان دره، سایر 
۸1 پهنه آزاد شده است که به این ترتیب، از کل 
پروانه های اکتشافی، درخواست ها، گواهی های 
کشف، پروانه های بهره برداری و غیره در مجموع 
فقط 29 هــزار کیلومتر مربع در کشــور به نام 

ایمیدرو است.
وی تصریح کــرد: به این ترتیــب، اینکه برخی 
مطرح می کنند ایمیدرو کل کشور را در اختیار 
دارد، ادعای واهی بیش نبوده و خالف واقع است.

مدیر اکتشافات ایمیدرو تاکید کرد: با همکاری 
معاونت معدنی وزارت صمت در دولت سیزدهم، 
اکنون کمتر از ۳0 هزار کیلومتر مربع در سامانه 

کاداستر در اختیار ایمیدرو قرار دارد.

شناسایی ۱۶ محدوده امیدبخش معدنی 
در کرمانشاه

وی در پاســخ به برخی انتقادات از ایمیدرو که 
»این ســازمان تکالیف و وظایف خودش را در 
استان کرمانشاه به درســتی انجام نداده و تنها 
به شناســایی معادن در این استان اکتفا کرده 
است«، افزود: در اســتان کرمانشاه پهنه سنقر 
واقع در شمال شــرق این استان وجود دارد که 

زونی آهن دار است.
فتاحی ادامه داد: بــه منظور تامیــن خوراک 
کانســنگ آهن برای کارخانه های فوالد غرب 
کشور اقدام به اجرای عملیات ژئوفیزیک هوایی 
در پهنه ســنقر کرده اســت که پس از انجام 
فازهای شناسایی و پی جویی در پهنه مذکور 1۷ 

محدوده امید بخش تایین شد.
وی گفــت: خروجی انجــام ژئوفیزیک هوایی 
در ســنقر برای یافتن منابع آهن تبدیل به 16 
محدوده امیدبخش شد که مقرر شد 9 محدوده 
در اختیار سازمان صمت استان کرمانشاه و هفت 

محدوده در اختیار ایمیدرو قرار بگیرد.
مدیر اکتشافات ایمیدرو خاطرنشان کرد: ثبت 
هفت محدوده یاد شــده نیازمند اســتعالم از 
دستگاه های ذیربط در این استان بود، اما عالوه 
بر دســتگاه هایی همچون میــراث فرهنگی، 
منابع طبیعی، انرژی اتمــی و غیره که به طور 
معمول پاســخگوی اســتعالم ها بودند، تعداد 
این دســتگاه ها به 11 مورد رســید که همگی 

مخالفت کردند.
وی بیان داشت: هرچند جلسات متعددی برای 
رفع مشــکالت در این زمینه برگزار شــد، اما 
بی نتیجه ماند و در نهایت مقرر شــد از آخرین 
ظرفیت قانونی موجود یعنی »ماده 2۴ مکرر« 
با حضور استاندار اســتفاده شود؛ در این زمینه 
ابتدا باید سازمان صمت استان کرمانشاه نسبت 
به برگزاری جلســه اقدام کند که تاکنون انجام 

نشده است.
ایمیدرو در اســتان کرمانشاه هفت هزار و 600 
کیلومتر خطی عملیات ژئوفیزیک هوایی انجام 
داده است. از جمله نتایج حاصل شده، شناسایی 
هفت محدوده با پتانسیل سنگ آهن و پلی متال 

در سنقر بود.
همچنین 9 محدوده مستعد به مساحت 6۵0 
کیلومتــر مربع نیز بــرای واگــذاری به بخش 
خصوصی در اختیار ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان کرمانشاه قرار گرفته است.

كوتاه از اقتصاد

خبر مهم ارزی بانک مرکزی برای مردم

گشت آرامش به بازار ارز باز
مدیــر روابــط عمومی بانک مرکزی از رشــد ۸1 

درصدی معامالت در سامانه نیما خبر داد.
 مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشــت: حجم معامالت در ســامانه نیما از 
ابتدای ســال تاکنون به بیش از 16.2 میلیارد دالر 
رسیده است؛ این میزان معامالت رشد ۸1 درصدی 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

در بازار حواله نیز حجم معامالت روزانه ارز به بیش 
از 200 میلیون دالر رسیده و عرضه همیشه بیش 

از تقاضا بوده است.
وی هم چنیــن عنــوان کرد: با ابتکار بانک مرکزی، 
ارز توافقی هم در 2 ماه گذشــته و بر اســاس عرضه 
و تقاضا توانسته از نظر حجم معامالت و عمق بازار 

به شرایط مطلوبی برسد.
طبق تاکید رئیس کل بانک مرکزی، توســعه این 
بــازار را بــه عنوان هدایتگر آن ادامه داده و آرامش 
حوزه ارزی کشــور را به عنوان اولویت اصلی دنبال 

می کنیم.

۸ مدل خودرو در بورس کاال 
پذیرش شدند

۸ خودرو از 6 گروه خودروســازی چهارشــنبه این 
هفته 26 مردادماه راهی بورس کاال می شوند.

 در جلســه هیــات پذیرش بــورس کاالی ایران، 
خودروهــای هایمــا در دو مــدل S۷ و S۵ از گروه 
ایــران خــودرو، الماری ایما از گــروه آرین پارس 
موتور، دایون y۵ از گروه خودروســازی ایلیا، وانت 
دو کابین کاپرا از گروه بهمن موتور، کامیونت 6 تن 
 CA۴1۸0 و کشنده تک محور )Tiger V( فاو تایگر
از گروه ســیباموتور، کامیون فورس و امپاور هم از 
گــروه بهمن دیزل، ۸ محصول خودرویی جدید از 
6 گروه خودروســازی هستند که در بورس کاالی 

ایران پذیرش شده اند.
پیــش تر بــورس کاالی ایــران در اطالعیه های 
جداگانه از پذیرش ســه محصول شــرکت کرمان 
 JAC ، JAC-S۵-J۴ موتور )خودروهای ســواری
و وانت KMC-T۸ (، ســه محصول شــرکت بهمن 
موتــور )وانت کارا تک کابین و دو کابین، فیدلیتی 
و دیگنیتی(، یک محصول گروه خودرویی ســایپا 

)شاهین( خبر داده بود.
براســاس پذیــرش هیات بــورس کاالی ایران ۸ 
خــودروی جدید از 6 گروه خودروســازی پذیرش 
شــدند تا با احتساب پذیرش های قبلی )۷ خودرو 
متعلق به ۳ گروه خوردوسازی(، شمار خودروهای 
بورســی به 1۵ برســد؛ چهارشــنبه این هفته 26 
مردادماه نخستین عرضه های رسمی خودرو پس 

از مصوبه شورای عالی بورس آغاز می شود.

یک مقام کارگری خبر داد:

 تکلیف حق مسکن کارگران 
مشخص شد

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از 
مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران 
در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: 
وزیر ســابق کار در نشست تعیین دستمزد 1۴01 
به ما اعالم کرد که قول مساعد حق مسکن را قبال 
از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران 
تصویب و ابالغ شــد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ 
آن بود.هــادی ابوی درباره آخرین وضعیت مصوبه 
حق مســکن کارگران و تایید یا اصالح آن، گفت: 
حق مسکن تنها آیتمی است که بعد از تصویب در 
شــورای عالی کار به هیات وزیران می رود و دولت 
بایــد آن را تاییــد یــا رد کند تا به تصویب برســد. 
امسال اتفاقی که افتاد این بود که رقم حق مسکن 
برخــالف انتظار تغییر کرد و مجلس مصوبه هیات 

وزیران را ابطال کرد.
وی ادامه داد: آقای عبدالملکیـ  وزیر ســابق کار 
ـ بعد از پایان جلســه دســتمزد 1۴01 در شورای 
عالی کار به ما اعالم کرد که قول مســاعد دولت را 
گرفته است لذا وقتی که رقم 6۵0 هزار تومانی حق 
مسکن با حضور وزرای دولت و نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی در جلسه رسمی تصویب شده، شایسته 

نبود که این مصوبه تغییر کند.
این مقام مســئول کارگری درباره ابطال مصوبه در 
مجلــس گفت: کمیســیون تطبیق قوانین مجلس 
اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شــود، 
از بعــد نظارتی قوانین را پیگیری می کند. در مورد 
مصوبه حق مســکن چون قبال در شورای عالی کار 
6۵0 هزار تومان تصویب شــده و پس از ارســال به 
هیات وزیران به ۵۵0 هزار تومان کاهش یافته بود، 

مجلس آن را مغایر دانسته و ابطال کرد.
ابوی در پاســخ به این پرسش که آیا تشکل های 
کارگری در جریان تایید مجدد مصوبه در هیات 
وزیــران یا اصالح آن قرار دارند یا خیر؟ گفت: تا 
کنون هیچ ابالغ رســمی مبنی بر اینکه مصوبه 
6۵0 هــزار تومانــی تصویب شــده یا نه صورت 
نگرفته اســت ولی هفته آینده جلســه شورای 
عالی کار تشکیل و به احتمال زیاد در این جلسه 
تکلیف مصوبه مشخص می شود که آیا دولت آن 
را پذیرفته و ابالغ خواهد کرد یا به شورای عالی 

کار برگردانده خواهد شد.

«  از چرخه طبیعی عرضه و تقاضا و واردات خودرو  گار تحلیل »روز

ویراژ خودرو در  جاده رکود
بازار خودرو در یک ســال اخیر روند رو به 
رکود را در استان سمنان تجربه می کند و 
معامالت خودرو در ماه های اخیر به شدت 
کاهــش پیدا کرده اســت ایــن جمله ای 
اســت که اغلب کارشناســان و همچنین 
بنگاه داران خودرو در استان سمنان بیان 
می کنند بنگاه دارانی که اعتقاد دارند اگر 
واردات آزاد بود شــاید می توانستند شاهد 

رونق دوباره بازار باشند.
دولت از یک ســو واردات را برای حمایت 
از تولید داخلی، ممنوع کرده و از ســوی 
دیگــر این موضوع به فضایی برای جوالن 
خودروسازان دولتی و داخلی پدید آمد تا 
هر نوع خودرویی را با هر کیفیتی بسازند 

و کسی هم جلودارشان نباشد.
خودروســازان امــا از بــازار انحصار، بهره 
خوبــی بردند اوالً در نبود رقیب، تالشــی 
برای ارتقای کیفیت خود نکردند و ثانیاً هر 
طور که خواســتند شرایط فروش و قیمت 
گــذاری کردند و تا جایی که توانســتند 
بازار را در دســت داشتند حاال اما ماحصل 
همه اینها یک رکود اســت رکوردی که به 
گفته کارشناسان اقتصادی فعاًل ادامه نیز 
خواهد داشت چرا که فاصله مردم با خرید 
خودروهــای بی کیفیت ایرانی هم روز به 
روز بیشتر می شود.در میزگردی با حضور 
میثــم عامری، محمــد اکبر زاده و محمد 
جواد مقیمی هر سه کارشناس بازار خودرو 
در اســتان سمنان، موضوع بازار خودرو را 
مورد بررسی قرار دادیم نخستین سوال ما 
از هر ســه نفر این اســت که امروز شرایط 
بــازار خودرو را چطور ارزیابی می کنید. با 

ما همراه باشید.

قیمت ها روند افزایشی داشته است
عامری: قیمت ها در بازار خودرو طی یک 
ســال اخیر به خصوص در دولت رئیســی 
کاماًل افزایشی بوده اما کلیات بازار در حالت 
رکود است. یعنی خرید و فروش بسیار کم 
شــده و از زمانی که خودروهای ثبت نامی 
نیز آزاد و شــرکت سایپا خودروهای خود 
را به صورت ثبت نامی بدون قرعه کشــی 
عرضه می کند رکود بیشتر هم شده است. 
با توجه به اینکه خودرو در این یک ســال 
افزایش قیمتی حدوداً ۳0 الی ۴0 درصدی 
داشته و بازار نوسان باال و پایین بسیاری به 
خود دیده باید اذعان کرد که متأسفانه بازار 

کاماًل در رکود فرو رفته است.
خودرو ســازان داخلی با توجه به سیاست 

کاری که دارند مانند قرعه کشی و ثبت نام 
و … باعث شدند که در بازار هم رکود شکل 
بگیرد و از طرفی افزایش قیمت را شــاهد 
باشــیم. با قطعاتی که به گفته خودشــان 
تولیــد می کنند و قیمت ها برایشــان باال 
مــی رود و بــا توجه به تحریم ها که به زعم 
خودروســازان باعث ضررشــان هم شده، 
چطــور روز به روز روند افزایشــی تولید و 
قیمت را دارند؟ مگر نمی گویند که روز به 
روز ضرر می کنند؟ پس چطور قیمت ها را 
باال می برند؟ این افزایش قیمت ها خودش 
یکی از مهمترین عوامل گران شدن خودرو 

در سال های اخیر محسوب می شود.

رکود ادامه دارد
واردات خودرو اگر آزاد شــود بهتر اســت. 
بــه دلیل اینکه خودروهــای خارجی که 
امروز در بازار اســت از ســال 2016 و 1۷ 
جدیدتر نیســتند و لذا قیمتی که در بازار 
داریم نسبت به مدل ماشین و کیفیتی که 
ماشــین دارد خیلی فراتر از قیمت واقعی 
است به خاطر همین عامل، اگر خودروی 
صفر وارد شــود قیمت خودروهای دسته 
دوم هم پایین تر می آید و مردم هم بهتر و 
بیشــتر ماشین می خرند. این به نفع مردم 
به خصوص خانواده های متوسط است چرا 

که قیمت کاهش می یابد.
با توجه به شرایط فعلی آینده بازار خودرو 
همچنان رکود خواهد بود. خرید و فروش 
خیلی کم و قیمت ها بسیار افزایشی شده 
اســت لذا در ادامه شاهید این هستیم که 
خودروی پراید ۳00 میلیون تومان برسد. از 

سوی دیگر دخالت دولت در قیمت گذاری 
یک عامل کاماًل مســتقیم در پدید آمدن 
شرایط فعلی اســت. مردم علناً می بینند 
که دولت با سیاســت هایش کاری قیمت 
خودرو را افزایش می دهد و اجازه نمی دهد 
که مردم بتوانند با قیمت مناســب خودرو 
خریداری کنند. موضوع بعدی سایت های 
دیوار و شــیپور اســت این سایت ها یکی 
از عواملی هســتند که قیمــت خودرو را 
همچنان افزایشــی کردند و باعث شــدند 
کــه قیمت خودرو باالتر برود. دید مصرف 
کننده ها هم نسبت به بازار و نمایشگاه های 
ماشــین بد شــده اســت و به نظر من این 
ســایت ها حتی امنیت کامل هم ندارند و 
باعث شــده مصرف کننده ها هم در این 
بازار رکود در خرید و فروش دخالت کنند.

بازار خودرو را نمی توان کنترل کرد
اکبر زاده: بازار خودرو را نمی توان با خبر 
کنترل کرد. وزارت صمت هراز گاهی شوک 
به بازار می دهد اما در واقع اصاًل بازار خودرو 
دســتوری اداره نمی شود نه تنها این بازار 
بلکه تمام بازارها. شرایط اگر به همین روال 

ادامه پیدا کند، آشفته بازار خواهد شد.
کسانی که می خواهند خرید و فروش کنند 
امــروز دو دل هســتند زیرا برنامه ای برای 
خودروهای ســایپا در حال اجرا اســت که 
اجازه خرید و فروش را نمی دهد. امروز وزیر 
صمت به جای اینکه بیاید مســئله را حل 
کند صورت مسئله را پاک می کند و اعالم 
کرده خودروهای پر تیتراژ که ما در آنها ضرر 
می کنیم را به بازار ندهیم. لذا این سیاست ها 

باعث می شــود که پژو ۴0۵، تیبا یک و دو 
و حتی پراید افزایش قیمت داشــته باشند 
چرا که مردم از عدم عرضه می ترسند و به 
هر بهایی ماشین می خرند که پیاده نمانند. 
امروز قیمت تیبای صفر از کوییک گران تر 
شده است.ذات بازار این گونه است که هر 
چیزی کمیاب شود مردم بیشتر به سمت 
آن می روند و در نتیجه گران تر می شــود. 
خودرو سازان داخلی و تولید انحصاری مثل 
بازار یک طرفه اســت. این بازار نیست بلکه 
یک جاده یک طرفه است و آن را نمی توان 
کنترل کرد.باید خودرو سازان دیگر هم در 
ایران بیایند و تحت لیسانس به مهندسان 
کشــور خودمان کار کنند. زمانی که بازار 
خودور رقابتی شود شاهد این خواهیم بود 
که خودروســازان نیز سیاست هایشان را 
تغییر می دهند چرا که دیگر هر طور دوست 
داشته باشــد، نمی توانند با مشتری رفتار 
کنند. در صورتی که بازار رقابتی باشــد در 
واقع مردم آنچه را که دوست داشته باشند، 
خریــداری می کنند و آزادانه حق انتخاب 
دارنــد درحال حاضــر ما دو کارخانه ایران 
خودرو و یک سایپا را داریم که هر طور که 
بخواهند با مشتری رفتار می کنند.در هیچ 
جای دنیا بازار دستوری نیست کشورهای 
اروپایی دولت یک مجموعه کوچکی است 
که فقط بر مجموعه ها نظارت دارد. تا زمانی 
که قیمت گذاری خودرو دستوری و دولتی 
باشــد، بازار در همین وضعیت می ماند. از 
طرف دیگر تأثیر سایت های دیوار و شیپور 
بر روی بازار خودرو بسیار زیاد است. برخی 
قیمت هــا به صورت کذب باال می رود مثاًل 

خودرویی که قیمت آن 1۵۳ میلیون است 
در این سایت ها بیش از 160 میلیون تومان 
قیمت گذاری می شود و این توهم را پدید 
می آورد که قیمت خودرو همین قدر است. 
دلیل آن هم این اســت که نظارتی بر این 
حوزه وجود ندارد و این قیمت ها بازار را بر 

هم می ریزد.

واردات خودرو بازار را تنظیم می کند
مقیمــی: واردات خودرو بــازار را تنظیم 
می کند چرا که بازار به شکل رقابتی بدل شده 
و روند طبیعی خودش را طی خواهد کرد. 
مگر می شود بازار چند سال مدام صعودی 
باشــد این نشان می دهد که بازار خودروی 
ما سالم نیست. بازاری در سالمت قرار دارد 
که رشــدش هم منطقی باشد ضررش هم 
منطقی؛ ایران تنها کشوری در دنیا است که 
شما در آن یک خودرو را 100 میلیون تومان 
می خرید ســه سال آن را مستهلک، رنگ 
خورده، صاف شده و مصرف می کنید و در 
نهایت آن را 1۴0 میلیون تومان می فروشید 
و یک ســود هم می کنید.بازار باید به روند 
طبیعی اش باز گردد در رقابت و چرخه تقاضا 
و عرضه قیمت را تعیین کند و این هم جز 
در سایه خروج دولت از سیر قیمت گذاری 
دســتوری و واردات خودرو میسر نخواهد 
شــد در صورتی که بازار ما رقابتی شــود، 
خــود به خود بازار خودرو مســیر خودش 
را پیدا می کند. شــأن ملت ما این نیســت 
که اینگونه توســط خودروســازان ایرانی 
تحقیر شوند هم پول بدهند و هم مدت ها 
در صف بایســتند و در آخر هم بی کیفیت 
ترین خودرو را تحویل بگیرند در حالی که 
در چند کیلومتری کشورمان، کشورهایی 
وجود دارد که بهترین تویوتای روز و صفر 
بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
نیســت.چرخه طبیعی قیمــت گذاری با 
کوچک شــدن دولت، باز شدن راه واردات، 
مجبور شدن خودروسازان داخلی به ارتقای 
اســتانداردها و کاهش قیمت و … حاکم 
می شود. خیلی هنرمندانه است که خودرو 
بی کیفیتی را نقد و در قرعه کشی و صف 
و.. بفروشید آن هم سه برابر قیمت معمول 
پول بگیرید و در قیاس با اســتانداردهای 
کشــورهای دیگــر خودرویی تولید کنید 
کــه اصاًل بدیهی ترین اســتانداردها را هم 
ندارد، اما باز هم ورشکسته باشید این هنر 
خودروســازی دولتی پر از رانت کشورمان 

است.

تورم، افزایش 10 درصدی حقوق را بلعید

قدرتخریدکارمندانوبازنشستگانترمیممیشود
مریم فکری/ گروه اقتصاد

 آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم نشــان 
می دهد که نرخ تورم ســاالنه تیر ماه امســال برای 
خانوارهای کشور به ۴0.۵ درصد رسیده است که 
نســبت به ماه قبل )خــرداد 1۴00(، 1.1 درصد 

افزایش دارد.
در این میان، نرخ تورم نقطه ای نیز در تیر ماه 1۴01 
به عدد ۵۴ درصد رسیده که این عدد در مقایسه با 
ماه قبل 1.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات نیز با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ۸6 
درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با 
افزایش 0.1 واحد درصدی به ۳6.9 درصد رسیده 

است.
احتمال افزایش دوباره حقوق

بــا توجــه به این آمارها و داســتان تورم و کوچک 
شــدن ســفره معیشــتی خانوار، به نظر می رسد 

شرایط به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان 
و بازنشســتگان لشــگری و کشوری امسال دوباره 

افزایش پیدا کند.
از قــرار معلــوم، ســازمان های »امــور اداری و 
اســتخدامی« و »برنامه و بودجه« در پیشــنهادی 
مشــترک، الگــوی جدیدی از افزایــش حقوق و 
مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی 

و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده اند.
این پیشــنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشــت 
کارمندان و بازنشســتگان کشــوری و لشکری و 
ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شــده است 
و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد 
شد.بر این اساس، برخی روایت ها و گزارش ها حاکی 
از آن است که در صورت تایید این پیشنهاد، احتماال 
افزایــش مجدد حقوق کارکنان و بازنشســتگان 
لشــکری و کشــوری در دســتور کار دولت قرار 
گرفت. در سال جاری افزایش 10 درصدی حقوق 

ها برای غیرحداقل بگیران در دستگاه های اجرایی 
اعمال شده است.

فشار مجلس به دولت
در ایــن میــان، در مجلس نیز برخی از نمایندگان 
نسبت به وضعیت بازنشستگان لشکری و کشوری 
انتقــاد کردند. در همیــن رابطه، محمد وحیدی، 
عضو کمیســیون آموزش مجلس در نشست علنی 
مجلــس عنوان کرد: افزایــش 10 درصدی برای 
حقوق بازنشســتگان شاغل از کارکنان لشگری و 
کشــوری شرایط ســختی را برای آن ها در کشور 

ایجاد کرده است.
علــی بابایی کارنامی، رییس فراکســیون کارگری 
مجلس نیز در صحن علنی مجلس طی یک تذکر 
شفاهی خطاب به دولت گفت: عالوه بر اینکه باید 
به وضعیت کارگران توجه ویژه ای داشــته باشــد، 
باید برای افزایش حقوق بازنشستگان در حوزه های 

کشــوری و لشگری که برای ما بسیار مهم هستند 
تصمیم بگیرد. همچنین رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه نیز باید نسبت به دولت گذشته در خصوص 
وضعیت بازنشســتگان لشــگری و کشوری و همه 
مــزد بگیران دولت مهربان تر عمــل کند. الگوی 
جدیــد پیشــنهادی، این گونه اســت که معادل 
ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون 
مدیریت خدمات کشــوری و قانون نظام هماهنگ 
پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب ســازی 
حقــوق بــه صورت ثابت در احــکام کارگزینی در 
نظر گرفته می شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

مشــترکان  و  وظیفه بگیــران  بازنشســتگان، 
صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر 
صندوق های بازنشســتگی وابسته به دستگاه های 
اجرایــی مطابق با جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون 
بودجه ســال 1۴01 کشــور، مشمول این افزایش 

حقوق خواهند بود.

خبر ویژه

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری قیمت های باالی پروازهای اربعین را 
تکذیب کرد و گفت: هیچ شرکت هواپیمایی یا آژانس مسافرتی حق ندارد حتی 
یک ریال باالتر از قیمت مصوب، بلیت اربعین بفرو۷شد.میراکبر رضوی با تکذیب 
قیمت ۵۸ میلیون تومانی بلیت پرواز تهران - نجف افزود: ما به عنوان مجموعه 
ناظر و بحث حاکمیتی بر ایرالین ها و مجموعه هواپیمایی کشوری و در کنار 
اصحاب رسانه وظیفه بزرگی داریم که دغدغه ذهنی این اوضاع اقتصادی کشور 
را به حداقل برسانیم و مشکالتشان را بایک سری تیترهایی که بعضی ها کمی 
غیرآگاهانه این کار را می کنند کاهش دهیم.وی افزود: چند ماه پیش بحث قیمت 
ها و کف و سقف قیمت مطرح شد چون سفر عتبات از دغدغه های هموطنان 

است و انشــااهلل روزهای آینده عازم خواهند شد. یک قیمت در سایت انجمن 
شرکت های هواپیمایی است که خود سازمان هواپیمایی اعالم کرده هیچ شرکت، 
آژانس و سایت اینترنتی اجازه ندارد حتی یک ریال از آن قیمت باالتر بفروشد و 
اگر این اتفاق بیافتد با مجموعه فروشنده مسلما برخورد خواهد شد.رضوی افزود: 
چنین فروش هایی قطعا تخلف است که نهاد نظارتی وجود دارد و وظیفه ما هم 
این است و خود مردم هم به عنوان کسانی که خدمت می گیرند باید به ما اطالع 
دهند اما غیر از آن خود سازمان هواپیمایی کشوری بصورت لحظه ای در کنار 
مردم است و حتی روابط عمومی حضور پیدا می کنند در فرودگاهها و با مردم 
صحبت می کنند که به کجا سفر می کنید؟ و ما قیمت را مقایسه می کنیم و 

اگر ببینیم شرکت یا موسسه ای گرانفروشی کرده حق مسافر را برمی گردانیم.
وی افزود: پس از پروازهای حج، از همان لحظه دغدغه ما عملیات و سفر اربعین 
بود و جلسات مختلفی هم تشکیل شد اولین جلسه رسمی برای این موضوع چند 
روز پیش اولین نشست هماهنگی پروازهای اربعین انجام شد و انشااهلل از 20 
شهریور این سفرها آغاز و تا ۳1 شهریور پایان می یابد. قیمت سفر هوایی عتبات 6 
میلیون تومان است و تاکید شد فروش چارتری پرواز عتبات ممنوع، و فقط سایت 
شرکت های هواپیمایی امکان فروش بلیت عتبات را دارند یعنی حتی سایت های 
اینترنتی مجاز که االن فعالیت می کنند مجاز به این فروش نیستند و ممنوع است 

و فقط شرکت های هواپیمایی وارد سایت می شوند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

بلیتاربعین۶میلیونتوماناست،گراننخرید!
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نفت و انرژی 4

کرد : سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اظهار  

سازگاری؛ راهکار مقابله با تغییرات اقلیمی

كوتاه از انرژی

بین الملل

 نفت بنای افزایش 
قیمت ندارد

قیمت نفت در واکنش به اعالم آمادگی 
شرکت آرامکوی سعودی برای افزایش 
تولیــد نفــت و ازســرگیری فعالیــت 
سکوهای نفتی خلیج مکزیکوی آمریکا، 
در معامــالت روز دوشــنبه کاهش پیدا 
کــرد. بهای معامــالت نفت برنت با 2۷ 
ســنت معادل 0.۳ درصد کاهش، به 9۷ 
دالر و ۸۸ ســنت در هر بشــکه رسید. 
معامــالت نفت برنــت روز جمعه با 1.۵ 
درصد کاهش قیمت، بســته شــده بود.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با 22 ســنت معادل 0.2 درصد 
کاهش، به 91 دالر و ۸۷ ســنت در هر 
بشکه رســید. شاخص نفت آمریکا روز 
جمعه 2.۴ درصد سقوط کرده بود.امین 
ناصر، مدیرعامل آرامکو، روز یکشــنبه 
به خبرنــگاران گفت: آرامکو در صورت 
درخواســت دولت عربســتان سعودی، 
مشــکلی برای تولید 12 میلیون بشکه 
در روز ندارد. این شرکت همچنین روی 
افزایــش حداکثر ظرفیت تولید پایدار از 
12 میلیون بشکه در روز، به 1۳ میلیون 
بشکه در روز تا سال 202۷ کار می کند. 
مدیرعامل آرامکو افزود: تقاضای جهانی 
برای نفت همچنان مطلوب اســت. اگر 
محدودیت های کرونایی چین تســهیل 
شود و تقاضا برای سوخت هواپیمایی به 
سطح پیش از شیوع پاندمی کووید بهبود 
پیدا کند، بازار دچار کمبود عرضه زیادی 
خواهد شد.سرمایه گذاران برای ارزیابی 
دورنمــای تقاضا برای نفت، منتظر آمار 
اقتصــادی هســتند که قرار اســت روز 
جاری در چین منتشر شود.قیمت های 
نفــت هفته گذشــته تحت تاثیر مختل 
شــدن فعالیت یک خــط لوله که باعث 
توقــف تولید در چندین ســکوی نفتی 
فراساحلی خلیج مکزیکوی آمریکا شد، 
بیش از سه درصد بهبود یافتند. یک مقام 
بندر لوییزیانا روز جمعه گفت: با تعویض 
قطعات خطوط لوله نفتی آسیب دیده تا 
پایان روز جمعه، برخی از تولیدکنندگان 
برای ازســرگیری تولید در هفت سکوی 
نفتی فراســاحلی خلیــج مکزیکو اقدام 
کردند.بر اساس گزارش رویترز، شرکت 
خدمــات انرژی بیکرهیــوز روز جمعه 
اعالم کرد شــمار دکل های حفاری نفت 
آمریکا، هفته گذشــته سه حلقه افزایش 
یافته و به 601 حلقه رسیده است. روند 
رشــد دکل های حفاری آهســته بوده و 
پیش بینی می شــود تولید نفت آمریکا 
ســال میالدی جاری به ســطح پیش از 

شیوع کووید، بهبود پیدا کند

سقوط تولید پاالیشگاهی 
روزانه چین

پاالیشــگاه های چیــن در ژوئیــه که 
پاالیشــگاه های دولتــی متعــدد بــا 
تعطیلی های غیرمنتظره روبرو شدند و 
پاالیشــگاه های خصوصی تولیدشان را 
کمتــر کردند، ۸.۸ درصد نفت کمتری 
در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
پاالیــش کردند.اطالعات اداره ملی آمار 
چین نشان داد، در ژوئیه ۵۳.21 میلیون 
تن معادل 12.۵۳ میلیون بشکه در روز 
نفت خام پاالیش شد که پایین ترین نرخ 
از مارس ســال 2020 بود. تولید ژوئیه 
کمتر از 1۳.۳۷ میلیون بشــکه در روز 
در ژوئن و 1۳.91 میلیون بشکه در روز 
در ژوئیه سال 2021 بود.پاالیشگاه های 
چین در هفت ماه نخست سال میالدی 
جــاری، ۳۸0.2۷ میلیــون تن معادل 
1۳.09 میلیــون بشــکه در روز نفــت 
پاالیــش کردنــد که 6.۳ درصد کمتر از 
مدت مشابه سال گذشته بود.اختالالت 
طوالنــی در پاالیشــگاه های دولتــی 
مانند پاالیشــگاه ســینوپک شانگهای 
پتروکمیکال به ظرفیت ۳20 هزار بشکه 
در روز و پاالیشگاه پتروچاینا وی پِک به 
ظرفیت 200 هزار بشــکه در روز، روی 
تولید ملی تاثیر گذاشت.یک منبع آگاه 
گفت: ســینوپک پاالیش را در بعضی از 
واحدهای تاسیســات شانگهای تا هفته 
گذشــته از سرنگرفت و انتظار نمی رود 
فعالیت پاالیشگاه وی پِک تا اواخر اوت از 
سرگرفته شود.بر اساس گزارش رویترز، 
فعالیت پاالیشــگاه های خصوصی چین 
از اواخر ژوئن در پی افت حاشــیه سود، 
کمتر شده است و تولید آنها در ماه های 
آینده ممکن اســت با کاهش بیشــتری 
روبرو شــود زیرا دولت در تدارک انجام 
تحقیقات جدیدی در خصوص مســائل 

مالیاتی است.

وزیر نیرو:

با وجود افزایش دما و مصرف 
 نسبت به سال گذشته

خاموشی نداشتیم
وزیــر نیــرو با بیان اینکه با وجــود افزایش دما و 
مصرف نسبت به سال گذشته، خاموشی نداشتیم، 
گفت: با توجه به تداوم افزایش دمای هوا ضروری 
است مردم همچنان نسبت به رعایت مصرف برق 
اهتمام بورزند.علی اکبر محرابیان اظهار کرد: مردم 
تاکنــون همکاری بســیار خوبی در صرفه جویی 
داشــتند که امیدواریم این همکاری تداوم داشته 
باشــد تا تابستان امسال را بدون خاموشی پشت 
ســر بگذاریم.وی ادامه داد: سال گذشته تابستان 
به گونه ای پشــت سر گذاشته شد که حداقل 1۵ 
هزار مگاوات ناترازی تولید برق داشتیم و با رشد 
تقاضای ۴.۵ درصد ســاالنه برق روبرو بودیم.وزیر 
نیرو افزود: بر این اساس پیش بینی می شد امسال 
ناترازی برق بیشتر شود و به حدود 20 هزار مگاوات 
برسد که با اقدامات اساسی دولت سیزدهم مانع 
وقوع خاموشــی شدیم.وی افزود: تابستان امسال 
فصل بســیار گرمی است و همین امروز متوسط 
دمای کشــور ۳۸ درجه اســت که نسبت به روز 
مشــابه سال گذشته 1.1 درصد بیشتر است. هر 
یــک درجه افزایش دما 1۵00 مگاوات به مصرف 
برق کشور اضافه می کند.محرابیان گفت:  این در 
حالی اســت که در برخی نقاط کشــور بین ۴ تا ۵ 
درجه رشد دما نسبت به تابستان گذشته داشتیم .

توسط مؤسسه تحقیقات آب؛

 نخستین مدرسه تابستانی آب 
و محیط  زیست برگزار می شود

 عضو هیئت علمی مؤسســه تحقیقات آب گفت: 
نخستین مدرســه تابستانی آب و محیط زیست 

برگزار می شود.
حمیــد کاردان مقــدم افزود: ایــن رویداد ویژه 
دانشــجویان و فارغ التحصیالن ممتاز تحصیالت 
تکمیلــی بوده و تاریخ برگزاری 12 شــهریورماه 
1۴01 اســت.وی ادامه داد: مدت زمان برگزاری 
نخستین مدرســه تابستانی آب و محیط زیست 
یــک هفته بوده که در محل مؤسســه تحقیقات 
آب برگزار خواهد شد.عضو هیات علمی موسسه 
تحقیقات آب  در ارتباط با هزینه این دوره گفت: 
این دوره به صورت کامال رایگان بوده و هیچگونه 
هزینه ای نداشــته و نحوه شــرکت نیز به صورت 
حضوری خواهد بود.مهلت ثبت نام ۷ شهریورماه 
1۴01 بوده و شــماره تماس ارتباط با دبیرخانه 
نیز ۷۷00۴۵۳6-021 اســت و عالقه مندان نیز 
https://www.wri. می توانند از طریق لینک زیر

ac.ir/summer-school ثبت نام خود را تکمیل 
و اطالعات خود را ارسال کنند.

 نصب ۷۰۰ هزار کنتور هوشمند 
در کشور

مدیــرکل دفتــر راهبــری و نظارت بــر انتقال و 
توزیــع برق وزارت نیــرو گفت: ۷00 هزار کنتور 
هوشــمند قابل پایش در کشور نصب شده است.
عبدالصاحــب ارجمند با بیان اینکه ۳۸ میلیون و 
۵00 هزار مشترک برق در کشور وجود دارد، اظهار 
داشت: با توجه به اقدامات انجام شده در دهه های 
۸0 و 90 درحــال حاضر به نقطه ای رســیده ایم 
که می توانیم در ســطح باالیی، نصب کنتورهای 
هوشــمند را پیش ببریم.وی، ادامه داد: در حوزه 
هوشمندســازی تنها نصب کنتورهای هوشمند 
مطرح نیست بلکه طرح های توسعه ای و توجه به 
کسب و کارها مدنظر است.مدیرکل دفتر راهبری 
و نظــارت بــر انتقال و توزیع بــرق وزارت نیرو، با 
بیــان اینکه از تجربیات توزیع برق مشــهد برای 
چشم انداز و راهبردهای هوشمند سازی شبکه برق 
کشــور استفاده خواهد شد، گفت: این شرکت در 
بسیاری از حوزه ها از جمله هوشمندسازی شبکه 
توزیع، دیسپاچینگ، هوشمندسازی کنتورهای 
هوشــمند و نصب، استفاده از نسل های مختلف 
کنتورهای هوشــمند، پیاده ســازی نرم افزارها و 
  PLC پیاده سازی بســترهای مختلف مخابراتی
در حوزه کنتورهای هوشــمند و حتی استفاده از 
بسترهای هوشمند برای کنتورهای غیر هوشمند 

پیشرو است. 

وزارت نیرو کمتر از یک سوم حقابه 
تاالب ها را اختصاص می دهد

ســخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: 
تاالب ها نقش بســیار زیــادی در زمینه وضعیت 
ریزگردها دارند و بر اســاس گزارش ارائه شــده 
وزارت نیــرو کمتر از یک ســوم از ســهم حقآبه 
تاالب هــا را اختصاص می دهد.ذبیح اهلل اعظمی 
ســاردوئی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس شــورای 
اسالمی ، با تاکید بر اینکه توجه به حوزه بومگردی 
در روستاها، افزایش یارانه بالعوض به روستائیان 
توســط بنیاد مســکن و بهبود عملکرد در واحد 
سطح از جمله موارد مطرح شده در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس بود، عنوان کرد: در صورتی 
کــه یک گام روبه جلــو در زمینه بهبود عملکرد 
در واحد ســطح داشته باشیم می توانیم در زمینه 
تولید برنج به عنوان یک محصول اســتراتژیک به 

خودکفایی دست پیدا کنیم.

تغییر اقلیم، یکی از مهم ترین مشکالت اکولوژیکی 
قرن 21 اســت که اثرات قابل توجهی بر منابع آب، 
خاک، ســیالب ها و فرســایش خاک می گذارد؛ به 
همیــن منظور اتخاذ تدابیر مناســب برای کاهش 
آســیب ها نیازمند ارزیابی اثر تغییر اقلیم و کارایی 
گزینه های ســازگاری اســت.اثرات تغییر اقلیم بر 
محیط و جامعه پیچیده و فراگیر است و اصلی ترین 
و بارزتریــن پیامــد آن در سراســر جهان افزایش 
درجــه حــرارت و تغییر الگوهای بارش اســت که 
باعث گســترش بیابان زایی و خشکسالی های پیاپی 
شده است. خشکسالی بخش جدایی ناپذیر تغییرات 
اقلیمی است و از ویژگی های اصلی آب و هوایی ایران 
محســوب می شود، در نتیجه تغییرات اقلیمی روی 
آن محسوس تر است.دانشمندان معتقدند افزایش 
دمای بیش از 1.۵ درجه سانتی گراد، خطر تغییرات 
برگشت ناپذیر آب و هوا را به شدت افزایش می دهد. 
برای مثال، خطر از دســت دادن یخ های تابســتانی 
قطب شمال باال می رود که همین امر تأثیرات بدی 
بر آب وهوا خواهد داشــت و اگر روند افزایش دما به 
همین صورت ادامه یابد، در پایان قرن به سه درجه 
ســانتی گراد یعنی دو برابر میزان فعلی می رسد که 
موجب بروز ســیالب ها و آتش سوزی های گسترده 
خواهد شــد؛ شــاید بتوان گفت آتش ســوزی های 
اخیر در اروپا، گرمای هوا در ژاپن و ســیل در ایران 
نشانه های این ادعا است.در این شرایط متأسفانه هر 
سال شاهد کاهش نزوالت جوی در کشور هستیم به 
طوری که براساس اعالم دفتر اطالعات و داده های 
آب کشــور، مجموع حجم آب در مخازن ســدهای 
کشــور تا بیست ویکم خردادماه )سال آبی 1۴01-

1۴00( به حدود 26.۴۷ میلیارد مترمکعب رسیده 
که نســبت به مدت مشــابه ســال آبی گذشته پنج 
درصد کاهش داشــته و این نشــان می دهد میزان 
بارش ها در کشــور کم شــده است.تغییر اقلیم تمام 
بخش هــای اقتصادی را تا اندازه ای تحت تأثیر قرار 
می دهد و پیامدهای گسترده ای بر اکوسیستم های 
طبیعی دارد و عامل بســیار مهمی در تشدید وقوع 
گردوغبار، اضمحالل تنوع زیستی، طغیان آفات در 
زیســت بوم ها، تهدید عملکردهای زیستی تاالب و 

تغییــر در پراکندگی جغرافیــای طبیعی جانوران 
اســت؛ از این رو مســئله تغییر اقلیم و پیامدهای 
ناشــی از آن به عنوان یک مشــکل جهانی نیاز به 

بررسی بیشتر دارد.

بروز سیالب های اخیر در ایران با تغییرات 
زمانی و مکانی بارندگی ها

داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تغییرات توزیع 
الگــوی زمانی و مکانــی بارندگی ها را یکی از اثرات 
تغییــر اقلیم بر محیط زیســت می داند و می گوید: 
ســیالب های اخیر یکی از نمونه های بارز دگرگونی 
زمــان و مــکان بارش هــا اســت؛ در مناطق دچار 
خشکسالی و با فقدان پوشش گیاهی مناسب و نبود 
قدرت جذب منابع خاکی، ســیالب ها خسارت های 
جبران ناپذیــری وارد کردنــد.وی ادامه می دهد: با 
وقوع ســیالب ها سطح فوقانی خاک با برخورداری 
از پوشش مرغوب کشاورزی از بین می رود و اراضی 
کشــاورزی و مراتع از نظر ظاهری فقیر می شــوند و 
طی ســال های آینده با پوشش گیاهی اندک، تنوع 
زیســتی و جانوری در زیستگاه های حیات وحش از 
لحاظ جمعیت و گوناگونی بســیار تحت تأثیر قرار 
می گیرد که ایران هم جزو کشــورهایی اســت که 

بســیار تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار دارد. بروز سیل، 
خشکســالی، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع همه 

به نوعی اثرات تغییر اقلیم است.

گاری در مقابل  فقدان اجرای اقدامات ساز
اثرات تغییرات اقلیم

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیســت، آتش ســوزی ها را یکی دیگر از اثرات 
تغییر اقلیم بر محیط زیست می داند و اظهار می کند: 
خشکسالی ها یکی از پدیده های اثرات تغییرات اقلیم 
محسوب می شود و ایران با قرارگیری در موقعیت پهنه 
خشک و نیمه خشک، جزو کشورهایی است که تحت 
تأثیر تغییر اقلیم قرار دارد و متأسفانه تاکنون اقداماتی 
در جهت سازگاری و افزایش تاب آوری کشور در مقابل 
اثرات تغییرات اقلیمی اجرایی نشــده اســت که این 
امر خســارت های بســیاری به اقتصاد، منابع طبیعی 
و محیط زیست وارد می کند.گل علیزاده درباره اینکه 
برخی از گردوغبارها ناشــی از نبود پوشــش گیاهی و 
رهاسازی اراضی کشاورزی و تخریب سرزمین است، 
می افزاید: اگر موقعیت جوی بادها صعودی و خیزش 
گردوخاک با بادهای افقی همراه باشد، شاهد انتشار 
و انتقال ذرات گردوغبار با منشأ داخلی و خارجی در 

بسیاری از نقاط کشور خواهیم بود.

نابودی تنوع زیستی تاالب ها طی خشکسالی 
وی نقش خشک شدن تاالب ها را بر مباحث اقتصادی 
و معیشــت مردم محلی بســیار تأثیرگذار می داند و 
می گوید: تاالب ها زیستگاه های زمستانی پرندگان 
مهاجر و گونه های خاص آبزی محسوب می شود اما 
با خشکی آن ها به طور مستقیم خسارت های زیست 
محیطی بر تنوع زیستی گیاهی و جانوری این مناطق 
وارد خواهد شد. با نابودی اراضی کشاورزی، جنگل ها 
و مراتع براثر آتش سوزی، معیشت مردم تحت تأثیر 
قرار می گیرد و با افزایش مشکالت اقتصادی، تخریب 

منابع و محیط زیست ایجاد خواهد شد.

 افزایش تاب آوری در برابر تغییرات اقلیم 
با تغییر الگوی کشت

سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت، پیرامــون افزایــش 
تاب آوری شــهرها و روستا بر اثر تغییرات اقلیم، 
اظهار می کند: منابع آبی را باید به نحوی مدیریت 
کنیم که شــرایط نســبی رعایت شود؛ همچنین 
تغییر در الگوی کشــت و بهره مندی از گونه های 
مناســب برای کشــاورزی و در اراضی با ظرفیت 
مقاومت استفاده از گونه های گیاهی با آب کمتر 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی دربــاره اینکــه با صادرات محصوالت آب بر، آب 
پنهان را از کشــور صادر می کنیم، می افزاید: برای 
توســعه و دســتیابی به امنیت و خودکفایی غذایی 
نیاز به افزایش و تخریب سطح اراضی نداریم که به 
کانون جدید گردوغبار تبدیل شوند، بلکه می توانیم 
به منظور کاهش اثرات تغییرات اقلیم بر جنگل ها، 
مراتع و محیط زیست، بهره وری را در پهنه وسیعی 
گســترده کنیم.گل علیزاده ادامــه می دهد: بارش 
باران در زمان خشکســالی نعمت اســت که باید با 
اقدامات الزم، سیالب ها را در مسیرها پخش کنیم 
تا عالوه بر مانع بروز خســارت بتوانیم از این حجم 
آب بهترین اســتفاده را ببریم؛ با این کار می توانیم 
اراضی کشــاورزی را از آب کافی ســیراب کنیم، اما 
متأسفانه این فرصت ها به علت بی برنامگی به تهدید 

تبدیل می شوند.

دبیــر کل اتحادیــه صادرکننــدگان فراورده هــای نفت، گاز و 
پتروشیمی گفت: باید عالوه بر پول کاال هزینه تبدیل دالر را به 
سایر ارزها را هم بپردازیم و این تبدیل کردن برای کشور و تاجر 
ایرانی هزینه باالیی دارد.سیدحمید حسینی درباره حذف دالر 
از مبادالت تجاری اظهار داشت: حذف دالر از مبادالت چند معنا 
دارد، زمانــی کاالهایــی را بر مبنای دالر خرید و فروش می کنیم 
و در زمان پرداخت تبدیل به یورو و یا ارز دیگر کرده و تســویه 
می کنیم این روش به معنای حذف دالر از مبادالت نیست بلکه 
بــه دلیل محدودیت ها موقع پرداخت معادل را پرداخت کردیم. 
وی تصریح کرد: در دنیا مبادالت نفتی و غذایی عمدتا بر مبنای 

دالر قیمت گذاری می شــود و هنوز 60 درصد ســبد ارزی دنیا بر 
مبنای دالر است و اگر قرار باشد دالر از مبادالت اقتصادی دنیا 
حذف شــود باید آنقدر ارزها قــدرت بگیرند تا در قیمت گذاری 
جایگزین دالر شــوند، مثال روزانه ۵0 میلیون بشــکه یعنی ۵ 
میلیارد دالر معامالت فیزیکی نفتی صورت می گیرد که مبنای 
قیمت گــذاری و مبــادالت همه این میزان نفت؛ دالر اســت و یا 
در معامالت کاالهای اولیه همه چیز بر مبنای دالر اســت مگر 
اینکه ارزهای دیگر آنقدر قدرت بگیرند که جایگزین دالر شوند 
و پلتفرم قیمت گذاری بر پایه دیگر ارزها باشد.دبیر کل اتحادیه 
صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشــیمی در ادامه با 

بیــان اینکــه اگر ما بخواهیم دالر را حذف کنیم مجبوریم هزینه 
باالتری بدهیم، خاطرنشــان کرد: مثال زمان پرداخت دالر را به 
دیگر ارزها از جمله یورو و درهم تبدیل می کنند و ما باید عالوه 
بر پول کاال هزینه تبدیل دالر را به ســایر ارزها را هم بپردازیم و 
این تبدیل کردن برای کشــور و تاجر ایرانی هزینه باالیی دارد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه حــذف دالر از مبادالت تاثیری بر انزوای 
اقتصادی کشــور ندارد، گفت: ما با شــرکای تجاری کار می کنیم 
و روی معامالت توافق می کنیم، زمان پرداخت با رضایت طرف 
مقابل معادل دالر و ســایر ارزها را پرداخت می کنیم و مشــکلی 

از این بابت نیست.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی:

کشور ندارد حذف دالر از مبادالت تاثیری بر انزوای اقتصادی 

خبر  ویژه

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری:

 چشم انداز همکاری وزارتخانه  های 
نفت و دفاع روشن است

معاون وزیر نفت در امور مهندســی، پژوهش 
و فنــاوری تأکیــد کرد: با توجه به توانمندی 
باالی وزارت دفاع در زمینه ساخت تجهیزات 
پیشرفته به نظر می رسد در آینده ای نزدیک 
نتایــج خوبی از همــکاری بین دو وزارتخانه 
به دســت بیاوریم.وحیــد رضــا زیدی فرد با 
اشــاره به راه اندازی کارگروه مشترک میان 
وزارتخانه هــای نفــت و دفاع برای ســاخت 
تجهیزات و کاالهای پیشــرفته صنعت نفت 
اظهار کرد: هم اکنون در این کارگروه حدود 16 
نفر از کارشناسان و متخصصان دو وزارتخانه 
در حال بررسی چالش ها و فرصت های موجود 
در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات اساسی 
و پرکاربرد صنعت نفت هستند.وی ادامه داد: 
رســوب دانش و فناوری در طول ســال های 
متمادی تحریم در بدنه وزارت دفاع ســبب 
شده امروز ما بتوانیم امید زیادی برای ساخت 
تجهیزات حســاس صنعت نفت با کمک این 
وزارتخانه داشــته باشیم.معاون وزیر نفت در 
امور مهندســی، پژوهــش و فناوری با بیان 
اینکــه برخی کاالهای حســاس و پرکاربرد 
صنعــت نفت هم اکنون تحریم بوده و امکان 
ســاخت آنها در داخل کشــور وجود ندارد، 

تصریح کرد: امید زیادی نســبت به ســاخت 
این گونــه کاالها با توجه بــه توانایی وزارت 
دفــاع به وجود آمده اســت، ما قصد داریم از 
سرریز فناوری موجود در این وزارتخانه برای 
رســیدن به خودکفایی در صنعت نفت بهره 
کامــل ببریم.به گزارش شــانا، چندی پیش 
تفاهم نامــه همــکاری وزارتخانه های نفت و 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح بین جواد 
اوجی و سرتیپ محمدرضا آشتیانی ، با توجه 
به لزوم تسریع در تحقق آرمان های جمهوری 
اســالمی و نقش قابل توجه صنعت نفت در 
نیل به اهداف توســعه ای کشــور و مقابله با 
چالش های ناشی از تحریم در بخش نفت و گاز 
از طریق اســتفاده حداکثری از توان تولیدی 
و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی 
امضا شــد.این تفاهم نامه با هدف تســهیل و 
تسریع در دســتیابی به تولید حداکثری در 
وزارت نفت با به حداقل رساندن چالش های 
ناشی از تطویل زمانی پیشبرد امور مربوط با 
تولید و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های 
متقابل در توسعه فناوری و نوآوری و استفاده 
از ســرریز آن در توســعه اقتصاد دانش بنیان 

تدوین شده است.

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو پاسخ داد:

آینده  وضعیت بارش در هفته جاری و 
چگونه خواهد بود؟

موسســه تحقیقات آب وزارت نیرو، بارش های 
پراکنده برای جنوب و جنوب شــرق کشور در 
هفته جاری را پیش بینی و اعالم کرد: باالترین 
میــزان بارش این هفته متعلق به حوضه آبریز 
خلیج فارس و دریای عمان اســت و در هفته 
منتهــی به ۴ شــهریورماه حوضه آبریز خلیج 
فــارس و دریای عمــان باالترین بارش خواهد 
داشــت. گرچه هم زمان با آغاز فصل تابســتان 
و گرم تر شــدن دمای هوای کشــور از میزان 
بارش ها به شــدت کاســته شده، اما هفته های 
اخیر پدیده مونسان باعث بارش های منجر به 
ســیل در برخی حوضه های آبریز شــده است.

گزارش جدید مؤسســه تحقیقات آب وزارت 
نیــرو نیز بیانگر آن اســت کــه هفته جاری، 
وقــوع بارش های پراکنده بــرای مناطق واقع 
در جنوب و جنوب شــرق کشــور پیش بینی 
می شــود. همچنین باتوجه به چشم انداز بارش 
پیش بینی شده برای هفته آینده، وقوع بارش ها 
در بیشــتر مناطق کشــور ناچیــز پیش بینی 
می شــود.حوضه آبریز خلیج فــارس و دریای 
عمان  این هفته بیشینه بارش ۳۵ میلیمتری 
و متوسط محدوده صفر میلیمتری را دارد که 
بیشترین میزان در بین حوضه های آبریز کشور 

است.مقام دوم پربارش های این هفته  مربوط  
به حوضه آبریز فالت مرزی شــرق  با بیشــینه 
بارش  2۵ میلیمتری و  متوسط محدوده صفر 
میلیمتری اســت.حوضه آبریز دریای خزر هم 
بیشینه بارش ۵ میلیمتری و متوسط محدوده 
صفر میلیمتری را شــاهد است.وضعیت بارش 
در حوضــه آبریز فالت مرکزی هم به این گونه 
است که  بیشینه بارش  ۴ میلیمتری و متوسط 
محدوده صفر میلیمتری را دارد. هفته منتهی 
به ۴ شــهریور حوضه هــای 6 گانه اصلی آبریز 
کشــور رونــد بارش های متفاوتــی را تجربه 
خواهند کرد.براین اساس هفته آینده باالترین 
میــزان بارش  در حوضــه آبریز خلیج فارس و 
دریای عمان با بیشینه 1۸ میلیمتر و متوسط 
محــدوده صفر میلیمتری رخ خواهد داد.مقام 
دوم پربارش تریــن حوضه هــای آبریز اصلی 
در هفتــه منتهی به ۴ شــهریورماه  متعلق به 
حوضه آبریز فالت مرکزی با  بیشینه بارش آن  
1۴میلی متر با متوسط محدوده صفر میلی متر 
خواهد بود. وضعیت حوضه آبریز اصلی  دریای 
خزر در هفته منتهی به ۴ شــهریور بیشــینه 
بارش ۳ میلیمتری و متوســط محدوده صفر 

میلیمتری را خواهد داشت.
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بازدید مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد خراسان جنوبی از دفتر 

گار  سرپرستی روزنامه روز

خراســان جنوبی / گروه اســتان ها: علی فرخنده 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
به همراه محمود رمضانی معاون فرهنگی و رسانه 
و جمعی از مدیران از دفتر سرپرســتی روزنامه در 
خراسان جنوبی بازدید به عمل آوردند.در این دیدار 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر 
و تبریک روز خبرنگار با اهدای گل و لوح تقدیر این 
روز را به مجموعه همکاران این سرپرستی تبریک 
و از تالش های مضاعف همکاران روزنامه در اعتالی 
فرهنگ اســتان تقدیر و تشکر نمود.گفتنی است 
اولین برنامه هفته خبرنگار، دیدار اصحاب رســانه 
خراســان جنوبی با نماینده ولی فقیه بود و پس از 
آن دیدارهای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
نشریات، پایگاه های خبری و سرپرستی خبرگزاری 
ها و نشریات انجام گرفت.همچنین پنجشنبه 20 
مــرداد ماه، اصحاب رســانه خراســان جنوبی در 
نشســتی صمیمی دغدغه های خود را در حضور 

استاندار مطرح کردند.

 مدیر کل میراث فرهنگی 
استان خراسان رضوی خبر داد؛ 

ح مهمان   رونمایی از طر
امام رضا )ع( در مشهد

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی خراسان رضوی از رونمایی 
طرح مهمان امام رضا )ع( در مشــهد خبر 
داد.سیدجواد موسوی در جلسه با مدیران 
هتل های مشــهد دربــاره این طرح اظهار 
کرد: طرح مهمان امام رضا )ع( در راستای 
کاهش هزینه های سفر و ارزان سازی سفر 
بــرای زائران با کمــک هتل داران و مراکز 

اقامتی مشهد پیش بینی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی خراسان رضوی ادامه داد: 
هــدف از اجرای این طرح تعمیق فرهنگ 
رضوی، افزایش ســفرهای سازمان یافته و 

خانواده محور است.
موســوی گفت: در راســتای اجرای این 
طرح ســامانه ای طراحی شــده است که 
تمامی واحدهــای اقامتی ظرفیت خالی 
خــود در ایــن ســامانه ثبــت می کنند و 
زائرانــی که به دنبال مکان اقامت باشــند 
از طریــق این ســامانه ظرفیت های خالی 
اقامت را شناسایی و از مراکز اقامتی مورد 
نظــر اســتفاده خواهند کــرد.وی با بیان 
این که مدیریت این ســامانه و وارد کردن 
اطالعات مربوط به اقامت توســط مدیران 
واحدهــای اقامتــی وارد و به روزرســانی 
می شــود، اظهار کرد: با ایــن اقدام زائر و 
مســافر به سمت ظرفیت های خالی مراکز 
اقامتــی هدایت شــده و ضریب اشــغال 
مراکــز اقامتی افزایش می یابد.موســوی 
تصریــح کــرد: اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی خراســان 
رضــوی در این طرح نقش تســهیل گر را 
دارد و امــور مربــوط به این طرح توســط 
بخش خصوصی با تشــکیل ممیته اجرایی 
این طرح انجام می شــود.وی یادآور شــد: 
ســامانه مهمان امــام رضا )ع( مخصوص 
پذیرش زائر در مشــهد طراحی شده و پل 
ارتباطی مســتقیم زائران با مراکز اقامتی 
است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراسان رضوی یاد آور شد: 
برای زمان غیرپیک حضور زائران در مشهد 
طرح هایی را در دستور کار داریم که در 6 
ماهه دوم اجرا خواهد شــد.در این نشست 
مدیــران و بهره برداران هتل های یک و دو 

ستاره مشهد حضور داشتند.

البرز / گروه استان ها: میز خدمت شهرک ابریشم از ساعت 1۵:۳0 
با اســتقبال پرشور شــهروندان و حضور مسوولین شهرستان در 
مســجد امام حســن مجتبی)ع( شهرک شروع شد و امام جمعه 
شهرســتان، نماینده مردم در مجلس، فرماندار، رییس و اعضای 
شــورای اسالمی شــهر، سرپرست شهرداری، فرماندهان نظامی 
و انتظامی، مســوولین و کارشناســان ادارات و مدیریت شــهری 
پاسخگوی نامه ها و پیگیر مطالبات شهروندان هستند. استاندار 
البرز، نماینده مردم شهرســتان های ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان 

و چهارباغ در مجلس شــورای اسالمی، فرماندار چهارباغ، رئیس 
و اعضای شــورای اســالمی شهر، شهرســتان چهارباغ و استان 
البرز، سرپرســت شــهرداری و مســئولین و کارشناسان ادارات 
و دســتگاه های خدمات رســان در میز خدمت شــهرک ابریشم 
حضور یافتند. با حضور اســتاندار البرز مراجعه شهروندان به میز 
خدمت افزایش چشمگیری پیدا کرد.مردم انتظار دارند با حضور 
استاندار البرز در شهرک ابریشم بخش قابل توجهی از مطالبات 

و درخواست های شان مرتفع شود.

با استقبال پرشور مردم در شهرک ابریشم شهرستان چهارباغ؛

میز خدمت در شهرک ابریشم شهرستان چهارباغ آغاز به کار کرد

بانک سپه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت توسعه 
زیرســاختهای نوآوری نشــان به منظور توسعه فعالیتهای دانش بنیان، 
تفاهــم نامه همکاری مشــترک امضا کردنــد.  آیین امضای تفاهم نامه 
همکاری ســه جانبه با موضوع توســعه فعالیتهای دانش بنیان با حضور 
دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر آیت اله 
ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه و دکتر کاظم قلم چی ســهامدار اصلی 
شرکت توسعه زیرساختهای نوآوری نشان در محل ساختمان معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
قدردانی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از بانک سپه

دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراسم با اشاره 
به اهمیت شــعار ســال 1۴01 و همزمانی آن با ابالغ قانون جهش تولید 
دانش بنیان گفت: موضوع ایجاد برجهای فناوری در محیط های شهری 

و در کنار دانشگاههای مهم و بزرگ کشور بسیار حائز اهمیت است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با قدردانی از پیشگامی بانک سپه 
در حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیان، اظهار داشت:اعطای تسهیالت 
بانک سپه به شرکتهای دانش بنیان موجب کمتر شدن هزینه این شرکتها 
و تســهیل در اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در کشــور خواهد 
شد. وی از صدور مجوز سرمایه گذاری بانکها در حوزه دانش بنیان خبر 
داد و افزود:  درحال حاضر به بانکها اجازه داده شده تا مستقیماً بتوانند 

در حوزه های دانش بنیان کشور ورود کرده و سرمایه گذاری کنند.
دکتر ستاری: سازمانها و ارگانها جهت حمایت از شرکتهای دانش 

بنیان از بانک سپه الگو بگیرند
دکتر ستاری اظهار امیدواری کرد تا با الگو گرفتن سایر ارگانها و سازمانها 
از بانک ســپه و مشــارکت همه جانبه  در حوزه شرکتهای دانش بنیان، 

جوانان صاحب ایده و نوآوری بتوانند، جایگاهی برای ظهور در کشــور 
داشته باشند.

دکتر ابراهیمی: بانک سپه حمایت از شرکتهای دانش بنیان را 
تکلیف خود می داند

دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه نیز در این مراســم ضمن ارائه 
گزارشــی از اقدامات فناورانه بانک ســپه در سالهای اخیر، اظهار داشت: 
بانک سپه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مبنی 
بر لزوم حرکت همه جانبه برای پیشــرفت حوزه های دانش بنیان در 
کشور و عملیاتی شدن شعار سال، حمایت از شرکتهای دانش بنیان را 
تکلیف خود می داند و از اینکه سهمی در پیشرفت علمی و خودکفایی 

کشور دارد، به خود می بالد.
مدیرعامل بانک ســپه،  ایجاد کارخانه نوآوری برای اســتقرار شــتاب 
دهنده ها در حوزه کســب و کارهای هوشــمند و فناورانه، ایجاد مرکز 
ملی هوشمندسازی برای تمرکز نیروهایی که در حوزه فین تک کار می 
کنند، اعطای تسهیالت برای تامین محل کار شرکتهای دانش بنیان و 
فراهم آوردن امکان حضور این شرکتها در محیط های شهری را از اهم 
اقدامات و برنامه های بانک سپه در حوزه شرکتهای دانش بنیان بر شمرد.

به منظور حمایت از شرکتهای دانش بنیان صورت گرفت

امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سپه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت توسعه نوآوری نشان

5
مدیرعامل بانک صادرات ایران:

بانک صادرات از واحدهای 
 تولیدی کشور با جدیت 

حمایت می کند
 مدیرعامل بانک صادرات در ســفر به اســتان 
چهارمحال وبختیاری با تاکید بر خدمت رسانی 
بــه مردم گفت: بانک صادرات ایران با جدیت به 
دنبال حمایت از واحدهای تولیدی و رونق تولید 

و اشتغال در استان است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، ســید ضیاء ایمانی در این 
ســفر ضمن بازدید از برخی شــعب بانک در این 
اســتان، با مدیران شرکت های »ورق خودروی 
شــهرکرد« و »فوالد ســفید دشت« دیدار و بر 

افزایش همکاری ها تأکید کرد.
ســید ضیاء ایمانی در بازدید از شعبه فرخشهر، 
ضمن شــنیدن مسائل و پیشنهادهای همکاران 
شعبه گفت: بانک صادرات ایران یکی از بانک های 
پیشــرو در اعطای تسهیالت، اعتبارات و تأمین 
ارز واحدهــای تولیدی اســت. به همین دلیل 
بــا تســریع ارائه خدمات بانکــی، مانع زدایی از 
تولیــد با جدیت در دســتور کار قــرار دارد. وی 
افزود: یکی از وظایف و رســالت های اصلی بانک 
اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی، مردم و 
مشــتریان است که برای تحقق این امر مهم، در 
نظــر داریم با طراحی محصوالت جدید و جذب 
منابع، روند تسهیالت دهی به مردم تسریع شود. 
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تأکید بر ضرورت 
خدمت رسانی سریع و در خور شأن به مشتریان 
گفت: اخالق حرفه ای و مشتری مداری کارکنان 
بانک صادرات ایران زبانزد شبکه بانکی در کشور 
اســت و الزم اســت این روحیه تقویت شده و در 
کنار توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، برای 
جلب رضایت مشتریان تالش کرد. وی همچنین 
در دیدار با کارکنان شــعبه 22 بهمن فارســان 
گفــت: با توجه به تورم موجود در بازار اقتصادی 
کشور، حدود اختیارات شعب در خصوص سقف 
اعتبارات و تعهدات شــعب و اســتان ها افزایش 
می یابد تا در ارائه خدمات و تسهیالت به مشتریان 
خللی ایجاد نشــود. ایمانی در ادامه با اشــاره به 
ظرفیت باالی شعب و توانمندی کارکنان بانک 
صــادرات ایران افــزود: انتظار می رود با تالش و 
برنامه ریزی و جدیت بیشــتر در پیگیری اهداف 
و برنامه ها، رتبه اول ســهم بازار را برای خدمت 

بیشتر به مردم به دست آوریم.

اخبار

در پاسخ به استقبال مشتریان انجام شد

ح   تمدید طر
 »سپرده ممتاز نهضت« 

تا پایان آذرماه سال جاری
 عضو هیات مدیره بانک از تمدید اجرای 
طرح سپرده سرمایه گذاری ممتاز 6 ماهه، 
موســوم به طرح »سپرده  ممتاز نهضت« 

در بانک مسکن خبر داد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی بانک 
مســکن  هیبنا، علی عسکری عضو هیات 
مدیره بانک با اعالم این خبر گفت: باتوجه 
به استقبال مشتریان بانک مسکن از طرح 
» سپرده  ممتاز نهضت « و به منظور پاسخ 
به این اســتقبال، کمیته منابع و مصارف 
بانــک با تمدید ســپرده پذیری این طرح 
تا پایان »آذر ماه ســال جاری« موافقت 

کردند.
وی در این خصوص توضیح داد: نرخ سود 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 
ماهه ممتاز، موســوم به طرح » ســپرده  
ممتاز نهضت «، برای اشــخاص حقیقی 

و حقوقی 1۵ درصد است.
این مقام مســوول افزود: در این ســپرده 
همانند ســایر ســپرده های ممتاز بانک 
مســکن؛ عــالوه بر ســود پرداختی و بر 
اساس مانده متوسط موجودی ، هر ماهه 
اوراق ممتاز خرید و ســاخت مســکن به 
مشــتریان تعلق می گیــرد و دارندگان 
»ســپرده ممتاز نهضــت« می توانند این 
اوراق را از طریق کارگزاری های فرابورس 

به فروش برسانند.
عضــو هیات مدیره بانک مســکن اضافه 
کــرد: حداقــل موجودی بــرای افتتاح 
حســاب طرح »ســپرده  ممتاز نهضت« 
برای اشخاص حقیقی ۵0 میلیون تومان 
و برای اشــخاص حقوقــی ۵00 میلیون 
تومان اســت. در ضمن ضریب تخصیص 
اوراق گواهــی حــق تقــدم اســتفاده از 
تسهیالت مسکن در این طرح ۳0 درصد 

درنظرگرفته شده است.

رشد ۸۴ درصدی تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
سرپرســت بانک توســعه تعاون از رشد ۸۴ درصدی تسهیالت پرداختی 

بانک در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه با تعدادی از 
مدیران ستادی بانک اظهار داشت: تسهیالت پرداختی بانک طی کمتر از 
پنج ماه ســال جاری در مقایســه با مدت مشابه سال پیشین از ۸۴ درصد 
رشــد برخوردار بوده اســت، به گونه ای که از ابتدای ســال تا کنون بیش 
از 12۵ هزار میلیارد ریال تســهیالت در بخش های گوناکون اقتصادی 

پرداخت گردیده است.
وی افزود: بخش صنعت و معدن ســهم ۴2 درصدی، کشــاورزی ســهم 
1۵٫۵ درصدی و خدمات سهم ۳1 درصدی دارند و مابقی سهم ها نیز به 

بخش های مسکن و بازرگانی تعلق دارد.
شــیخ حســینی تصریح نمود: افزایش سهم خدمات در سبد تسهیالتی 
بانــک بــه دلیل پرداختی های بانک در اجرای بند الف تبصره 1۸ به ویژه 

در بخش های گردشگری و صنایع دستی بوده است.
سرپرســت بانک توســعه تعاون خاطر نشان کرد: رعایت الزامات و قواعد 
بانک مرکزی در رشــد متوازن تســهیالت پرداختی به صورت سالیانه به 

صورت کامل به عنوان اصل مهم در بانک مطرح بوده است.
وی یادآور گردید: بانک توسعه تعاون تکالیف اعتباری در حوزه پرداخت 
تســهیالت فرزندآوری، ازدواج جوانان، معرفی شــدگان کمیته امداد، 
ســازمان بهزیســتی، بنیاد شــهید و خرید تضمینی گندم دارد که این 

تســهیالت عموما قرض الحســنه و با نرخ ترجیحی هســتند که با برنامه 
ریزی های صورت پذیرفته بانک به تعهدات خود در این زمینه ها همگام 

با شبکه بانکی عمل می نماید.
شیخ حسینی تاکید نمود: حضور پنج صندوق سرمایه گذاری و مالی مهم 
در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصتی بسیار مهمی است 
و بانک توســعه تعاون به عنوان یکی از دو بانک همکار در این وزارتخانه 
با امکانات و شبکه شعب در سراسر کشور و با تجربه حضور در طرح های 
ملی این مزیت را دارد تا پشتیبانی عملیات بانکی پنج صندوق را در حوزه 

های تخصصی و عمومی بر عهده گیرد.

وی افــزود: بانــک توســعه تعــاون طی مدت اخیر بســته ها، برنامه ها و 
پیشنهادهای جذاب و قابل رقابت در حوزه های گوناگون بانکی از جمله 
تجهیــز منابع، پرداخت تســهیالت، محصــوالت بانکی، صدور ضمانت 
نامه و اعتبار اســنادی تهیه نموده اســت که عموم مشتریان، تعاونگران، 
واحدهای تولیدی و ســازمانهای دولتی به ویژه ســازمانهای همکار در 
مجموعــه وزارتخانــه می توانند از این خدمات به نفع خود، مشــتریان، 

کارکنان و جامعه هدف خود بهره ببرند.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: طی هفته های اخیر جلسات متعددی 
در راســتای تصمیم ســازی جهت تسهیل ارائه خدمات اعتباری و بانکی 
به عموم مشتریان و جامعه هدف برگزار شده است که عمده تصمیمات 
و مصوبات برپایه بهره گیری از تجارب به دست آمده و نیز پیشنهادهای 
همکاران شــعب برخاســته از سفارش ها و نیازهای مشتریان بوده است و 
تالش شده است تا شرایط و چارچوب ارائه خدمات عالوه بر رویکردهای 

توسعه ای، با شبکه بانکی نیز قابل رقابت باشد.
در این جلسه محمد ذوالفقاری معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی، 
ســعید معادی معاون مدیرعامل در امور اســتان ها و بازاریابی، حمیدرضا 
البرزی مدیر امور اعتباری، احمد محمدی مدیر امور اســتان ها و شــعب، 
یونس کالنتری رئیس اداره کل امور مشــتریان و توســعه بازار، مصطفی 
منتظری مقدم رئیس اداره کل مدیریت ریسک و الهام قزی معاون ارزیابی 

اداره کل اعتبارات نیز مطالب تخصصی خود را مطرح نمودند.

اخبار

استانها

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140160318603002771 مــورخ 1401/03/07 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 
اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و 
بالمعــارض آقــای محمدعلــی حســن نــژاد پیربســتی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه 408 صــادره از رشــت درقریــه 
لمــان در ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 833.44 مترمربــع  آ
پــالك فرعــي 152 از اصلــي 57 مفــروز و مجــزي شــده از پــالك 45 از اصلــي 57 واقــع در بخش4رشــت خریــداري از مالــك 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  رســمي آقــای نقــی جوانمــرد خوشــدل محــر
15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بدیهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول 

:1401/05/10 ونوبــت دوم:1401/05/25
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140160318603002767 مــورخ 1401/03/07 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 
اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و 
لمــان در  زنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 1704 صــادره از رشــت درقریــه آ بالمعــارض آقــای هوتــن ازمــوده مژدهــی فر
ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 833.44 مترمربــع پــالك فرعــي 
152 از اصلــي 57 مفــروز و مجــزي شــده از پــالك 45 از اصلــي 57 واقــع در بخش4رشــت خریــداري از مالــك رســمي آقــای 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي  نقــی جوانمــرد خوشــدل محــر
مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/10 

ونوبــت دوم:1401/05/25
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

مســئول نهاد آبادانی و پیشــرفت بنیاد علوی شهرســتان 
چاراویمــاق هــم ضمن ارائه گزارش عملکرد دو ســاله بنیاد 
مســتضعفان در شهرستان چاراویماق گفت: بنیاد علوی در 
راستای کاهش محرومیت در این شهرستان، برای ۵۸ پروژه 
عمرانی، بالغ بر 6۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه کرده اســت.
آیت شاهی با بیان اینکه عالوه بر اجرای پروژه های عمرانی، 
در حوزه فرهنگی، حمایتی و بسته های معیشتی هم، برنامه 
های مختلفی در شهرســتان چاراویماق اجرا می شود گفت: 
بیش از 11 میلیارد تومان اعتبار در زمینه بسته های معیشتی، 
جهیزیه، توزیع مرغ معیشتی و بسته های حمایتی برای مادران 
باردار، صرف شده است که سعی کرده ایم با شناسایی افراد و 
خانوارهای کم بضاعت، این حمایت ها را به شکل هدفمند، اجرا 
کنیم.وی افزود : در حوزه تأمین مسکن محرومین هم بیش از ۴ 
میلیارد تومان کمک بالعوض، اختصاص یافته است که حدود 
2۵ میلیارد تومان مجموع تعهدات در این زمینه است.مسئول 
نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان چاراویماق در خاتمه با اشاره 

به حضور مؤثر گروههای جهادی در شهرســتان چاراویماق 
گفت: از زمان اســتقرار بنیاد مســتضعفان در این شهرستان، 
گروههای جهادی در حوزه های مختلف پزشــکی و درمانی، 
فرهنگی، مذهبی، ورزشی، عمرانی، کارآفرینی و ... حضور یافته 
و منشأ خدمات ارزشمند در شهرستان چاراویماق شده اند که 
امیدواریم، این حضور تداوم داشــته باشد.استاندار آذربایجان 
شرقی نیز در این نشست با قدردانی از اقدامات جهادی بنیاد 
مستضعفان در حوزه محرومیت زدایی و عمران و آبادانی مناطق 
محروم، ابراز امیدواری کرد نتیجه این اقدامات در ســال های 
آینده، مهاجرت معکوس روستاییان و تغییر چهره روستاها و 
مناطق محروم باشد.عابدین خّرم با اشاره به برخی از موانع و 
چالش های اساســی توسعه استان، خواستار توجه ویژه بنیاد 
مستضعفان به توسعه و تکمیل زیرساخت های استان بویژه 
در حوزه راه و برق شــد.وی با بیان اینکه کمبود برق، ارزش 
افزوده پایین در بخش هایی مانند کشاورزی و معدن، مهاجرت 
نیروی انسانی متخصص، ناقص بودن محورهای مواصالتی و 

عدم تکمیل برخی از پروژه های عمرانی از موانع مهم توسعه 
در استان است، افزود: امیدواریم که با حضور و مشارکت بنیاد 
مستضعفان و نگاه فرابخشی این بنیاد بتوانیم بخش عمده ای 
از این مشــکالت را حل کنیم.خّرم با اشــاره به اینکه در دولت 
ســیزدهم، قدم های اساسی برای رفع این چالش ها برداشته 
شــده اســت، گفت: اولین و مهم ترین اقدام، تأمین بخشی از 
زیرساخت ها مانند برق و گاز برای توسعه استان است.وی با 
اشــاره به اینکه در بخش آب، ۷ ســد تکمیل شده یا در آستانه 
اتمام داریم که با آبگیری آنها ۵0 هزار هکتار زمین کشاورزی 
زیر کشت خواهد رفت، افزود: برنامه ریزی کرده ایم تا با تکمیل 
پروژه های پایاب در 6 ماه آینده، 1۵ هزار هکتار از این زمین ها 
را زیر کشــت ببریم.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
آذربایجان شرقی هم با قدردانی از اقدامات بنیاد مستضعفان 
در حوزه محرومیت زدایی در استان، گزارشی از سفر دو روزه 
رئیس و معاونان این بنیاد به اســتان و بازدیدهای ایشــان از 

شهرستان چاراویماق و بخش خسروشاه ارائه کرد.

هزینه کرد ۶۷ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی شهرستان چاراویماق

بهبهان  /گروه اســتان ها: کســب بیشــترین رتبه کشوری چهلمین دوره جشنواره فرهنگی هنری فردا در 
بین مناطق استان  خوزستان توسط دانش آموزان شهرستان بهبهان رقم خورد. مدیر آموزش و پرورش 
بهبهان با اعالم خبر فوق گفت : کشور در راستای سنجش میزان مهارت های هنری دانش آموزان اقدام 
به برگزاری جشــنواره های مختلفی می نماید که چهلمین جشــنواره  فرهنگی فردا به گونه ای طراحی 
شــده که انواع رشــته های هنری را شــامل می شــود تا همه دانش آموزان بســته به استعداد خود امکان 

شرکت در رشته مورد عالقه خود را داشته باشند.

رسول عبدی پور در ادامه افزود: این جشنواره با تنوع بیش از ۸0 رشته انفرادی و گروهی در چهار مرحله 
آموزشگاهی، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار شد.وی با بیان این که با اعالم نتایج مرحله کشوری 
این جشنواره استان خوزستان حائز ۸۳ رتبه برتر شد که در این بین دانش آموزان بهبهانی با کسب 2۸ 
رتبه برتر حائز بیشــترین رتبه کســب شــده در استان خوزستان شدند.مدیر آموزش و پرورش بهبهان در 
پایان کســب این موفقیت را به معاونت پرورشــی ، کارشــناس حوزه فرهنگی هنری، جامعه فرهنگیان و 

دانش آموزان برتر تبریک گفت.

توسط دانش آموزان شهرستان بهبهان رقم خورد؛

کسب بیشترین رتبه کشوری جشنواره فرهنگی هنری فردا 



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 18 محرم  1444   16 آ سه شنبه 25 مرداد 1401  شماره پیاپی 2175

کمیته امداد استان خراسان رضوی: کل  مدیر 

با دسترسی به بانک های اطالعاتی، شناسایی خانواده های نیازمند راحت  تر شده است
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیــر کل کمیته امداد خراســان رضوی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: 
با دسترســی به بانک هــای اطالعاتی که 
فراهــم شــده، شناســایی خانواده های 
نیازمند برای خدمات دهی راحت تر شده 
اســت.رضا سلم آبادی افزود:کمیته امداد 
تا دهک ســه اقتصادی جامعه را پوشش 
می دهد و دهک مالک عمل کمیته امداد 
است. خیلی خانواده  ها که دهک هایشان 
بیش از ســه بوده، حذف خواهند شــد و 
افرادی که در ســه دهک اول هســتند، 
دوبــاره شناســایی می شــوند.وی ادامه 
داد:براین اساس، خدمات به افراد نیازمند 
واقعی ارائه می شــود. مســلما با این بانک 
اطالعاتی خانواده های محروم شناســایی 
می شوند.امداد  به 2۷سامانه  وب سرویس 
وصل میباشــد و براین اساس خدمات ما 
کیفی تر و واقعی تر ارائه خواهد شــد.وی 
تصریح کرد: ســال گذشته  امداد فقط به 
خانواده های مددجو محدود می شــد، اما 
امسال بناســت ۵0درصد منابع اشتغال 
امــداد به غیرمددجو پرداخت شــود. به 
این شــرط  که کارفرما نباشــند، دهک 
یک تا پنج باشــند و از افرادی باشــند که 
مســتمری بگیر وبیمه اجباری جایی هم 
نباشــند. سلم آبادی گفت: در سال جاری  
متعهد به ایجاد  20هزار فرصت شــغلی 
در اســتان هســتیم  که 12هزار وام نیز به 

نگهداشت شــغل اختصاص داده خواهد 
شد .مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی 
اظهار داشــت : اگر وام بنیاد مسکن ابالغ 
شــود، با 200میلیون تومان از این منبع 
و ۷0میلیون تومان تســهیالت بالعوض 
کمیتــه امداد می تــوان واحدی بین ۵0 
تــا 60متر در شــهرهای کمتر از 2۵هزار 
نفر درروســتاها ایجاد کرد.وی یادآور شد: 
ضمانت هــای بانکی قوانین خاص را دارد. 
همیشــه بانک ها ســهم مناطق محروم 
را ویــژه می بیننــد. به طوری که در پایان 

ســال گذشــته 9۸درصد پرداختی وام از 
ســوی بانک ها عملی شــده است. معاون 
توسعه مشــارکت کمیته امداد خراسان 
رضوی،درادمه نشست  درباره آمار میزان 
صدقات مردم گفت: خوشبختانه با اتفاقی 
که در ســطح کالن و استان افتاده است، 
بیش از ۵00هزار مشترک در استان داریم 
کــه جدا از صندوق هــای معابر، صدقات 
پرداخت مــی نمایند.به گفتــه غالمی، 
باتوجه به اینکه وجه نقد بین مردم کم شده 
است، کمیته امداد هم باتوجه به وضعیت 

کنونی تمهیــدات الزم برای جمع آوری 
صدقــات آنالیــن فراهم کرده اســت. و 
خوشــبختانه اســتان خراســان رضوی 
پیش گام روش های پرداخت الکترونیک 
اســت. وی افزود:باتوجه به ســامانه های 
پرداخت ، بیشترین تراکنش ها در سامانه 
مربوط به صدقه اســت و این نشان دهنده 
اعتماد مردم است. سامانه دیگر اختصاص 
کد کیوآر ویژه هر یک از مشــترکان است 
کــه از ایــن طریق می تواننــد با کد ویژه 
خــود مبلغ را واریز کننــد. به گفته وی، 

افزون بر 60 درصد خانواده های ســالمند 
بیش از هفتاد ســال دارند که توانایی کار 
راندارند وجامعه کمیته امداد را تشــکیل 
می دهنــد کــه نمی توان اشــتغال زایی 
آن چنانــی برای آن ها کــرد. در مناطق 
روســتایی 90درصد ساکنان زیر پوشش 
کمیته امداد ســالمندند. از ســال1۳9۸ 
به بعد باتوجه به میانگین ســنی که جوان 
شده است، به سمت اشــتغال خانواده ها 
قدم برداشــتیم، اما اشــتغال زایی فقط از 
ســمت امداد نیســت و باید دستگاه های 
مرتبــط هم شــرایط را فراهم کنند. وی 
تصریح کرد: در ســاخت مســکن حاشیه 
شهر دویســت دستگاه در بخش پنجتن 
و ۵۷0واحــد در پــروژه امام رضــا)ع( در 
حر داشــتیم. در پــروژه پنجتن بیش از 
60درصد پیشــرفت فیزیکی داشتیم. در 
پروژه امام رضا)ع( با همکاری آستان قدس 
و شــهرداری و بنیاد مســکن که شرکای 
کمیته امداد در زمینه مســکن هســتند، 
2۷میلیارد تومان از محل منابع بالعوض 
کمیته امــداد اعتبار اختصاص دادیم که 
10درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مقرر 
شده است ۷0میلیارد تومان هم امسال به 
پروژه امام رضا)ع( تزریق کنیم تا ســرعت 
پروژه افزایش یابد.معاون فرهنگی کمیته 
امداد خراســان رضوی، در ادامه  گفت: به 
بیش از ۴6هزار دانش آموز کمک تحصیلی 

و معیشتی پرداخت می کنیم.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 در نشست مسئوالن استان آذربایجان شرقی 
و مدیران بنیاد مستضعفان اعالم شد؛

سرمایه گذاری ۱2۰۰ میلیارد تومانی 
 بنیاد مستضعفان 

در استان آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی / گروه استان ها: بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی تا پایان سال آینده 1200 میلیارد 
تومان در حوزه محرومیت زدایی و توســعه بخش 
کشــاورزی آذربایجان شــرقی ســرمایه گذاری 
می کند؛ این مطلب در نشســت مسئوالن استان 
بــا رئیــس و معاونان این بنیاد اعالم شــد.رئیس 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در این نشست 
از آمادگی این بنیاد برای سرمایه گذاری در حوزه 
محرومیت زدایی استان خبر داد و گفت: امروز در 
شرایطی هستیم که همه باید به مردم کمک کنیم 
تا بتوانیم از این گذرگاه ســخت عبور کنیم.پرویز 
فتاح با قدردانی از همدلی و وحدت رویه مسئوالن 
آذربایجان شرقی، گفت: تبریز و آذربایجان همیشه 
در تاریــخ ایــران تأثیرگذار بوده اند و انتظار داریم 
کــه نقش مهم خــود را همچنان حفظ کنند.وی 
با تأکید بر اینکه شــعار و راهبرد ما "می شــود و 
می توانیــم" اســت، افزود: پیام شــهدایی چون 
مهــدی باکری این بود که در میدان باشــید و پا 
پس نکشید و امروز ما با تأسی به شهدا وارد صحنه 
شده ایم.رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
در ادامه به ســفر خود به شهرســتان چاراویماق 
اشــاره کرد و گفت: در این ســفر مصوب کردیم 
کــه ۳2 میلیارد تومان بــرای تکمیل پروژه های 
عمرانــی، ۵ میلیــارد تومان برای امور فرهنگی و 
۵ میلیارد تومان برای عمران شهری هزینه شود؛ 
در کنار آن دو دستگاه آمبوالنس مجهز به شبکه 
بهداشت شهرستان اختصاص یافت و 6 هزار بسته 
معیشتی نیز بین مردم این منطقه توزیع خواهد 
شد.فتاح افزود: عالوه بر این ۵0 میلیارد تومان نیز 
در قالب تسهیالت قرض الحسنه اشتغال با اولویت 
کشــاورزی در اختیار مردم و جوانان این منطقه 
قرار می گیرد و در مجموع ســرمایه گذاری ما در 
شهرستان چاراویماق بالغ بر یکصد میلیارد تومان 
خواهد بود.وی اظهار داشت: یکی دیگر از مصوبات 
ما در سفر به آذربایجان شرقی، ساخت ۵00 واحد 
مسکونی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
است که این کار را با همکاری بنیاد مسکن تا پایان 
سال آینده انجام می دهیم.فتاح با اشاره به بازدید 
خود از مجتمع کشت وصنعت آذرنگین خسروشاه، 
گفت: برنامه ما ایجاد یک مجتمع کشــاورزی و 
دامپروری به وســعت ۷00 هکتار است که در فاز 
اول یک گاوداری 6هزار رأســی با سرمایه گذاری 
۵۵0 میلیارد تومان احداث خواهد شد و همزمان 
بــرای فاز دوم این طرح نیز برنامه ریزی می کنیم.
رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی همچنین 
با احداث مجتمع های کشاورزی و دامپروری در 
شهرســتان های چاراویمــاق، خداآفرین و مرند 
موافقــت کــرد و گفت: مطالعات این طرح را آغاز 
خواهیم کرد و در صورت تأمین زمین و همکاری 
دستگاه های مسئول، این سرمایه گذاری را انجام 

خواهیم داد.

: فرمانده سپاه استان بوشهر

خبرنگاران در تقویت امنیت پایدار 
 در استان بوشهر 

مشارکت کنند
بوشــهر / گروه اســتان ها:  فرمانده ســپاه امام 
صادق)ع( اســتان بوشــهر گفت: انتظار می رود 
که خبرنگاران در تقویت امنیت پایدار در اســتان 
بوشهر مشارکت و تالش کنند.سردار علی رزمجو 
در مراســم تجلیل از خبرنگاران در بوشهر اظهار 
داشــت: خبرنگاران نقش اساســی و حیاتی در 
جامعه دارند و بر اساس احساس مسئولیت خود 
به ارســال دقیق و صحیح حقایق می پردازند.وی 
با بیان اینکه خبرنگاران در انتشــار حقایق نباید 
هراسی داشته باشند تصریح کرد: کشف حقیقت، 
شناخت واقعیت ها و انعکاس آن در سطح جامعه 
اهمیت باالیی دارند که خبرنگاران در این زمینه 
نقش آفرین هستند.فرمانده سپاه امام صادق )ع( 
اســتان بوشهر خبرنگاران را دوربین حقیقت یاب 
جامعــه معرفی کرد و افزود: خبرنگاران در زمینه 
ارتباط بین مردم و مســئوالن و انعکاس خدمات 
و بیان مشــکالت نقش و رســالت مهمی بر عهده 
دارند.وی خبرنگاری را از ســخت ترین مشــاغل 
خوانــد و بیان کرد: خبرنگاران در همه صحنه ها 
و عرصه هــا حضــور دارند و اقــدام به جمع آوری 
اطالعــات و تحلیل و ارائه آن به جامعه می کنند.
سردار رزمجو تاکید کرد: خبرنگاران در راه رضای 
خدا و جلب رضایت مندی بندگان خدا در زمینه 
خدمات رسانی به مردم و جامعه تالش می کنند.
وی بــا بیــان اینکه حرفه خبرنگاری و شــخص 
خبرنگار همواره مورد توجه جدی قرار دارد افزود: 
خبرنگاران با بیان حقایق می توانند در راســتای 
رفع مشــکالت قدم های اساسی بردارند.فرمانده 
سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر با تقدیر از همه 
خبرنگاران که با سپاه و بسیج رسانه همکاری دارند 
افزود: امنیت پایداری در اســتان بوشــهر داریم و 
انتظــار می رود کــه خبرنگاران در تقویت امنیت 

پایدار در استان بوشهر تالش کنند.

کسیرانی  مدیرعامل سازمان نظارت بر تا
شهرداری اصفهان اظهار کرد:

 اعطای بسته حمایتی 
 و تسهیل شرایط مجوز 
برای سرویس مدارس

اصفهان / گروه استان ها:  محمد پرورش با اعالم 
خبر اعطای بســته حمایتی و تسهیل شرایط 
مجوز ســرویس مدارس گفت: در سال جاری 
باتوجه به اعالم وزارت آموزش و پرورش مبنی 
بر بازگشــایی مدارس و برگزاری کالس ها به 
صورت حضوری، ســازمان تاکسیرانی شرایط 
مطلوبی را برای رانندگان ســرویس مدارس 
ایجاد کرده اســت تا افراد مختلف با شــرایط 
متفاوت امکان دریافت مجوز سرویس مدارس 
داشته باشند.او از تالش برای تسهیل و تسریع 
روند اخذ و تمدید مجوز سرویس های مدارس 
خبر داد و افزود: ثبت نام خودروهای شخصی 
برای دوگانه ســوز کردن، اعطای وام تعویض 
مخازن سی ان جی، بخشودگی جرائم سنوات 
گذشــته رانندگان، بخشودگی جرائم پروانه 
شرکت های ســرویس دانش آموزی، تمدید 
اســتعالم های مورد نیاز برای افرادی که قباًل 
مجوز داشته اند، کاهش استعالم ها برای افراد 
جدیدالورود و امکان استفاده از خدمات بیش 
از 60 مرکز رفاهی و تفریحی، قسمتی از بسته 
حمایتی این سازمان برای رانندگان سرویس 
مدارس است.پرورش افزود: برای معاینه فنی 
خودروهای ســرویس مدارس در ســال های 
گذشته مانند خودروهای عمومی سختگیری 
می شــد که در راســتای حمایت از رانندگان 
ســرویس مدارس این شــرایط تعدیل شده و 
معاینــه فنی این خودروها مانند خودروهای 
شخصی اعمال می شود.او از دیگر محاسن این 
طــرح را صدور مجوز تردد در محدوده زوج و 
فرد شهر برای رانندگان سرویس دانست و خبر 
داد: رانندگان پس اخذ مجوز سرویس مدارس 
می توانند از این شرایط بهره مند شوند.به گفته 
پــرورش، متقاضیان می توانند برای ثبت نام 
اولیه در این طرح و کســب اطالعات بیشــتر، 
کد رایگان*66۵۵* ۴01۴01 # را شــماره 
گیــری کنند.مدیرعامل ســازمان مدیریت 
و نظارت برتاکســیرانی شــهرداری اصفهان 
بــه ارائه توضیحاتی درباره اهمیت ســرویس 
مدارس در حمل و نقل درون شهری پرداخت 
و تأکیــد کرد: ســرویس مــدارس در 9 ماهه 
ســال تحصیلی می توانند از ترددهای اضافی 
جلوگیــری کــرده و باعث کاهــش ترافیک، 
کاهش مصرف ســوخت و کاهش آلودگی هوا 
شوند.او افزود: از سوی دیگر سرویس مدارس 
نقش مهمی در اقتصاد خانواده و کسب درآمد 
بیشتر ایفا می کنند، چراکه رانندگان سرویس 
می توانند با کمترین زمان در آمد قابل توجهی 

را کسب کنند.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اردبیل:

۸۰ درصد از واحدهای تولیدی 
 شهرک های صنعتی 

فعال هستند 
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: بر 
اســاس بررسی های انجام شــده، در حدود 
۸0 درصــد از واحدهای تولیدی دارای پروانه 
بهره بــرداری در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
اســتان فعال هســتند هرچند ممکن است 
این واحدهای تولیدی با ظرفیت های اســمی 
متفاوتی در حال تولید و فعالیت باشند.محمد 
اهلی در جریان بازدید از ناحیه صنعتی پارس 
آباد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: عمده 
مشــکالت واحدهای تولیــدی در دو بخش 
مدیریتــی و خــارج از اراده آنان اســت که در 
بخش مدیریتی، مشــکالتی از قبیل معضالت 
حقوقــی و نیاز واحدهای تولیدی به آموزش، 
زمینه  رکود یا تعطیلی آنان را سبب می شود که 
شرکت شهرک های تالش می کند با برگزاری 
دوره های آموزشــی متنوع، برگزاری تورهای 
صنعتــی، بازدید از نمایشــگاه های داخلی و 
خارجی و ســایر برنامه های حمایتی دیگر که 
به صورت رایگان بــه واحدهای تولیدی ارائه 
می شود، زمینه توانمندی و ارتقای دانش این 
نوع واحدها را فراهم ســازد.وی تصریح کرد: 
در بخشــی از مشکالت واحدهای تولیدی که 
خارج از اراده آنان است می توان به مشکالتی 
از قبیل نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش، 
مشکالت بیمه ای، مالیاتی، دستمزد، نوسانات 
ارزی، تأمین مواد اولیه و ... اشاره کرد که برای 
حل این مشــکالت، موضوع در جلسات ستاد 
تســهیل مورد بحث و بررســی قرار گرفته و با 
هماهنگی دســتگاه ها و در چارچوب قانون، 
مشــکالت آنان برطرف می  شــود.اهلی ادامه 
داد: شرکت شــهرک های صنعتی با تشکیل 
کمیته پایش و با استفاده از ابزارهایی همچون 
کلینیک کسب وکار که توسط این شرکت و با 
حضور مشــاورین کاربلد استان تشکیل شده 
اســت به احصاء مشکالت واحدهای تولیدی 
اقدام کرده و با استفاده از راهکارهای مختلف 
و با ارائه پیشنهادات، مشکالت آنان را مرتفع 

می کند.

استانها 6

ح شد؛ در نشست مدیر عامل شرکت نفت سپاهان با نمایندگان عاملین پخش روغن موتور مطر

تالش برای جلوگیری از رانت خواری
در نشست صمیمی که نمایندگانی از عاملین پخش استانها های 
اصفهان، تهران، همدان، فارس، خوزستان، کردستان، سیستان و 
بلوچستان ،لرستان و ... حضور داشتند دکتر نیکو همت مدیر عامل 
شــرکت نفت ســپاهان در ابتدا ضمن ابراز خرسندی از برگزاری 
این جلسه خواستارتداوم برگزاری این جلسات به منظور برطرف 
شــدن برخی ســوءتفاهم ها شد.مدیر عامل شرکت نفت سپاهان 
تصریح کرد: وظیفه شرکت نفت سپاهان در شرایط فعلی، کمک 
بــه توزیــع عادالنه محصول و جلوگیری از رانت خواری اســت تا 
در نهایت مصرف کننده نهایی بتواند محصول کامال استاندارد و 
اصل را با قیمت مناسب دریافت نماید.وی افزود: تغییری که در 
چند ماه گذشته در روند توزیع محصوالت شرکت نفت سپاهان 
انجام گرفته در همین راستا بوده و شرکت کیمیا اسپیدی قشم 
به عنوان بازوی اجرایی شــرکت نفت ســپاهان در یک چارچوب 
هدفمند و برنامه ریزی شده این وظیفه مهم را پیگیری می نماید.
دکتر نیکو همت گفت: برخی تخلفات انجام گرفته در بازار مثل 

احتــکار محصول، فــروش حواله ای، صادرات غیرقانونی، فروش 
محصوالت شرکت با برندهای متفرقه و فروش روغن های تقلبی 
و مواردی از این قبیل ما را مجاب کرد تا در روند توزیع محصوالت 
شرکت تغییراتی صورت دهیم تا هم مصرف کننده نهایی بتواند 

محصول با کیفیت و با قیمت مناسب دریافت کند و هم شرکت از 
این فضای ناسالم زیان بیشتری نبیند.در ادامه جلسه که تعدادی 
از مدیران ارشــد  صندوق بازنشســتگی کارکنان صنعت نفت نیز 
حضور داشــتند، مدیر عامل شــرکت نفت سپاهان با سعه صدر به 
صحبت های تک تک عاملین پخش حاضردر جلسه گوش داد و 
در جریــان دغدغــه ها و نگرانی های آنها قرار گرقت و ضمن ارائه 
پیشنهاداتی، شرایط همکاری جدیدی را برای عاملین مطرح نمود 
که قرار شــد این پیشــنهادات جدید توسط عاملین پخش روغن 
موتور مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن به شرکت اعالم گردد.
گفتنی است که قبل از آغاز این جلسه عوامل یکی از سایت های 
خبری که ید طوالیی در نشــر اکاذیب و دروغ پراکنی در حوزه 
نفت دارد با حضور در میان نمایندگان عاملین پخش روغن موتور  
و با ضبط گزارش هایی جهت دار، سعی در ایجاد تشنج به منظور 
بهره برداری های خاص داشت که خوشبختانه با درایت عاملین 

محترم به نتیجه نرسید.

خبر ویژه

سمنان / گروه استان ها: همزمان با هفته دولت سال جاری، هفت پروژه عمرانی 
در حوزه صنعت توزیع برق شهرستان شاهرود افتتاح می شوند.مدیر توزیع برق 
شهرســتان شــاهرود با عنوان این مطلب بیان کرد: احداث 16 ایســتگاه هوایی 
عمومــی بــرای تغذیه بــرق متقاضیان جدید با مبلغ ۳0 میلیارد و 2۳0 میلیون 
ریال، توســعه شــبکه توزیع برق با هدف تامین برق متقاضیان جدید شهرستان 
با اعتبار 2۵ میلیارد و ۷02 میلیون ریال و اصالح 1۴ هزار و ۸۵0 متر شــبکه 
فشــارضعیف هوایی ســیمی و تبدیل به کابل خودنگهدار مربوط به روستاهای 
اردیان، تل، حســین آباد ســاغری، امین آباد، مرادآباد و برخی نقاط شــهری با 
مبلغ ۴0 میلیارد و ۴2 میلیون ریال، در زمره ی پروژه های افتتاحی به شــمار 
می روند.جمال فرخ زاده با اظهار این که پروژه تبدیل شبکه فشارضعیف سیمی 

روســتاهای زرگر، تاش علیا و ســفلی، جیالن، گرجی، میرزاسلیمان، گنده پلی 
و ده خیــر بــه کابــل خودنگهدار با اعتبار 2۸ میلیــارد و ۸2 میلیون ریال آماده 
افتتاح است گفت: پروژه اصالح و احداث شبکه و نصب یک دستگاه پست هوایی 
روســتای جیالن و رینگ فیدر محرم با مبلغ 1۸ میلیارد و ۸21 میلیون ریال، 
پروژه هوشمندســازی شــبکه با نصب پنج دســتگاه سکسیونر اتوماسیون و 21 
دســتگاه تابلوی قطع از راه دور با اعتبار 1۸ میلیارد و ۳0 میلیون ریال و پروژه 
احداث شبکه و دو پست هوایی به قدرت 1۵0 کیلوولت آمپر در روستاهای ابر 
و کالتــه خیــج با اعتبار چهار میلیــارد و 920 میلیون ریال، از دیگر پروژه های 
قابل افتتاح به شمار می روند.وی تصریح کرد: مبلغ 16۵ میلیارد و ۸2۷ میلیون 

ریال برای این تعداد پروژه سرمایه گذاری شده است.

همزمان با هفته دولت امسال؛

از ۷ پروژه عمرانی برق رسانی در شهرستان شاهرود بهره برداری می شود

گار حضور یافت گرگان در دفترسرپرستی روزنامه روز رئیس شورای استان و عضو شورای شهر 

گلســتان / گروه اســتان ها: بمناسبت هفته خبرنگار علی اکبر 
بصیرنیا رئیس شورای استان و عضو شورای شهر گرگان با حضور 
در دفتر سرپرســتی روزنامه های سراســری و نغمه اســترآباد 
ضمــن قدردانی از زحمــات روز خبرنگار را به خبرنگاران این 

مجموعه تبریک گفت. 
در این دیدار وی با اشاره به جایگاه رسانه بعنوان حلقه واسط 
بین مردم و مســئوالن بر لزوم توجه بیشــتر به مسائل شغلی و 
معیشــتی خبرنگاران از ســوی متولیان امر تاکید کرد. رئیس 
کمیسیون گردشگری شورای شهر گرگان همچنین به وجود 
ظرفیت ها و پتانســیل توســعه گردشگری شهر گرگان اشاره 

و تصریح کرد :متاســفانه عدم اســتفاده درســت از این مزایا 
باعت شــده تا گرگان بعنوان شــهر مقصد گردشگری نبوده و 
از درآمدهای حاصل از این حوزه نیز فاقد بهره وری مناســب  
باشد.بصیرنیا از تصویب و اجرای پروژه های بزرگ در سالهای 
اخیر در گرگان یاد کرده و افزود:تکمیل شهربازی مدرن، بازار 
موزه هفت شهر و اجرای سرزمین موج های آبی توسط بخش 
خصوصی از جاذبه های گردشــگری اســت که طی سال های 
آینده چهره شهر گرگان متحول شده و زمینه اسکان مسافر و 
گردشــگر و افزایش درآمدهای اقتصادی گردشگری پایدار را 

در پی خواهد داشت.
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یادداشت

ح حمایت از زنان در برابر خشونت خواهد بود صحن علنی مجلس میزبان طر

پایانی خوش برای ۱۰ سال معطلی 
  مهناز بیرانوند / گروه جامعه

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس 
گفــت: با توجه بــه اقدامات مثبتی که 
درباره الیحه حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشونت در کمیسیون های 
تخصصی مجلــس صورت گرفته، قرار 
است این الیحه به زودی به صحن علنی 
مجلــس برود.فاطمه قاســم پور افزود: 
فراینــد بررســی الیحه حفظ کرامت و 
حمایــت از زنان در برابر خشــونت، در 
کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی به پایان رســیده اســت و در 
کمیســیون تخصصی، وضعیت بررسی 
نهایــی و تکمیل شــده دارد.وی افزود: 
موضوعی کــه درباره این الیحه وجود 
دارد این اســت که پیشنهاد داده شده 
مواردی به الیحه اضافه شود؛ جلسه ای 
در هفته های آینده در کمیســیون های 
تخصصی خواهیم داشــت تا این اقدام 
انجام و ســپس به صحن علنی مجلس 
شــورای اســالمی تحویل داده شود.
قاســم پور افــزود: پیش بینــی ما این 
اســت که در هفته های آینده اقدامات 
نهایی مرتبط با این الیحه انجام شــود 
تا با این اقدامات جدی که انجام شــده 
اســت، در صحن علنی مجلس شورای 
اســالمی برای تکمیل شدن در دستور 
کار قــرار گیــرد چون فرایند بررســی 
آن تمام شــده اســت.وی درباره پیش 
بینی زمان نهایی شــدن این الیحه در 
مجلس و اینکه چه زمانی به صحن علنی 
مجلس شــورای اسالمی خواهد رفت، 
اظهارداشــت: امیدواریم با تالش هایی 
که در کمیســیون های تخصصی برای 
بــه نتیجه رســیدن ایــن الیحه انجام 
شــده است در آینده ای نزدیک و شاید 
هفته های آینده در صحن علنی مجلس 
مطرح و در نهایت به تصویب برسد تا در 

نهایت زمینه اجرایی پیدا کند.

۱۰ سال معطلی برای الیحه حفظ 
کرامت زنان 

متن اولیه الیحه حفظ کرامت و حمایت 
از زنــان در برابر خشــونت، در معاونت 

امــور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و 
تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال 
شــد، ولی نظر به ماهیت قضایی آن در 
جلسه کمیســیون لوایح از دستور کار 
دولت خارج شــد، این الیحه دوباره در 
دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت 
و با تشــکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن 
آن بازخوانی، اصالح و تکمیل و سپس 
اســفند ســال 9۵ برای تصویب تقدیم 
دولت شــد.همچنین الیحه با تصمیم 
دولت مورخ 26 اردیبهشت سال 96 از 
کمیســیون لوایح دولت نظر به ماهیت 
قضایــی آن به قوه قضاییه ارجاع شــد 
تــا آن قوه نظر موافــق خود را در مواد 
مربوطه اعالم کند و از اردیبهشــت 96 
تــا شــهریور 9۸ الیحه حمایت از زنان 
در برابر خشــونت در قوه قضاییه ماند 
و نهایتــا بــا پیگیری دولت و تشــکیل 
جلســات مشــترک با قــوه قضاییه با 
عنوان الیحه حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
کمیسیون لوایح دولت این الیحه را در 
دســتور قرار داد و طی جلسات متعدد 
بــا دعوت از نمایندگان دســتگاه های 
اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناســان 
و صاحبنظــران مرتبط، متن الیحه را 

بررسی، اصالح، تکمیل و تصویب کرد، 
 ســپس الیحه حفظ کرامت و حمایت 
از زنــان در برابر خشــونت در دی ماه 
99 به تصویب هیات دولت نیز رســید 
و تقدیم مجلس شــورای اسالمی شد. 
ایــن الیحه پس از حــدود ۵ ماه که از 
ســوی مجلس اعالم وصول نمی شــد، 
بــا پیگیری های مجدانه دولت باالخره 
در تاریخ 29 اردیبهشــت 1۴00 اعالم 
وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شــده 
است.انســیه خزعلی، معاون امور زنان 
و خانواده ریاســت جمهوری نیز در این 
باره با اشاره به اینکه با فراکسیون زنان 
مجلس شــورای اســالمی برای الیحه 
حفــظ کرامــت و حمایــت از زنان در 
برابر خشــونت مذاکراتــی انجام داد تا 
بــا فوریت در دســتور کار مجلس قرار 
گیــرد؛ این الیحه پس از رفع نواقص و 
تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در 
دســتور کار مجلس است. الیحه حفظ 
کرامت و حمایت از زنان، 10 سال است 
کــه برای تصویــب و اجرا معطل مانده 
اســت که با رایزنی های صورت گرفته، 
می تــوان امید داشــت به زودی درباره 
این الیحه نتیجه خوبی حاصل شــود. 

وی اظهار داشــت: این الیحه اکنون در 
مجلس شورای اسالمی در دست اقدام 
اســت و طبق پیگیری های انجام شده، 
فراکســیون زنان اعالم کرده که با قید 
فوریت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 
اعــالم کرد که  ایــن الیحه در اولویت 
قرار دارد اما به دلیل دســتور جلســات 
مختلف در مجلس امکان بررســی آن 
فراهم نشده که امیدواریم بتوانیم شاهد 
ســرعت بخشــی به طرح این الیحه در 
مجلس شــورای اسالمی باشیم و پس 
از گذشت 10 سال الیحه حفظ کرامت 
و حمایت از زنان در برابر خشــونت به 

سرانجام برسد.

حفظ جایگاه زنان با تصویب این 
الیحه قانونی 

فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان 
مجلــس نیز پیــش از این گفته بود که 
معتقدم الیحه حفظ کرامت و حمایت 
از زنان در برابر خشــونت به عنوان یک 
الیحــه مهم و اساســی باید بزودی در 
صحــن علنی مجلس مطرح شــود تا 
برخی مشــکالت بانــوان با اجرای این 
الیحه به حداقل برســد. چندین سال 

اســت که این الیحه به مجلس شورای 
اســالمی ارائه شده اســت و اخیرا این 
الیحه برای ورود به صحن علنی مجلس 
آماده شــده اســت.وی با بیــان اینکه 
کارهــای خوبی روی این الیحه صورت 
گرفته اســت، تصریح کرد: اما تا زمانی 
کــه این الیحه در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی مطرح نشود، نمی توان 
اظهارنظر دقیقی درباره آن داشت، البته 
تالش های جدی صورت گرفته است که 
در این الیحه جایگاه و شان زنان حفظ 
شود.وی افزود: کارهای خوبی می توان 
روی این الیحه انجام داد اما عمده ترین 
کار این اســت که از لحاظ قانونی مورد 
بررســی قرار گیرد و می خواهیم با این 
الیحه قانونی را تدوین کنیم که جایگاه 
زنان حفظ شود و زنان در برابر خشونت 
مصونیت داشته باشند.مقصودی با بیان 
اینکه اصلی ترین کار  این است که همه 
باید بــاور کنیم که زن موجودی الهی 
است و نباید جایگاهش خدشه دار شود، 
افــزود: چون برخــی افراد با حرکات و 
رفتــار خود اعتقــاد دارند که زن هیچ 
جایگاهــی نــدارد و دنبال تخریب آن 
هســتند، اما اینگونه نیست.وی با بیان 
اینکــه روی الیحه حفظ کرامت زنان 
در برابر خشونت کارهای خوبی صورت 
گرفته است، خاطرنشان کرد: ساعت ها، 
روزها و ماه ها روی الیحه حفظ کرامت 
و حمایت از زنان در برابر خشــونت کار 
شده است و اگر در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی مطرح شود، می توانیم 
بــه جایــگاه واقعی زنان نیز برســیم.
مقصودی با بیان اینکه از هیات رییسه 
مجلس شــورای اسالمی این موضوع را 
پیگیری می کنیم که هرچه ســریع تر 
در صحن علنی مجلس مطرح شــود، 
اظهار داشــت: فعال برای مطرح شدن 
ایــن الیحه در صحــن مجلس، زمانی 
اعالم نشــده است اما باید این موضوع 
در اولویــت همه قرار گیرد چون با این 
فضایی که اکنون در جامعه و این همه 
دغدغه منــدی بانوان به نظر من هرچه 

سریع تر باید این کار انجام شود.

7جامعه
گی  منفی   در مقابل ویژ

ِکیس ازدواج« چه کنیم؟ «
  دکتر محمد ابراهیم تکلو ، روانشناس

 دختــر و پســری که قصــد ازدواج با 
یکدیگــر را دارنــد باید در موضوعات 
کلی و اساسی زندگی شبیه و نزدیک 
بــه یکدیگر فکــر و عمل کنند، زمانی 
کــه تفاوت های طرفین زیاد شــود، 
بــه مرور زمان این تفاوت ها ســر باز 
کــرده و رابطه را دچار تنش و اختالل 
می کند.همچنیــن بایــد نســبت به 
واقــع بینانه بودن این ویژگی های بد 
و منفــی طرف مقابــل نیز دقت کرد.
گاهــی برخــی ویژگی ها در نظر افراد 
بد، منفی و آزاردهنده تلقی می شوند 
کــه در واقعیــت اصال طرف مقابل آن 
ویژگی هــا را ندارد و در واقع این نقاط 
منفی ســاخته ذهن خود افراد است، 
بایــد دقت کــرد این خصوصیات بد و 
منفی تا چه اندازه واقع بینانه اســت. 
برای مثال بعضا افراد دچار بد بینی و 
شــکاک بودن هستند و دائما به طرف 
مقابــل ســوء ظن دارنــد. در چنین 
شــرایطی نمی توان گفت چون افراد 
از دیــد خودشــان خصوصیات طرف 
مقابــل را بد و منفی ارزیابی می کنند 
در واقعیت نیز همین طور است.پیش 
از ازدواج و در دوران آشــنایی و در 
شــرایط عادی که طرفین از سالمت 
روان نســبی برخوردارنــد باید توجه 
داشــت که ویژگی بــد و منفی طرف 
مقابل تا چه اندازه برای دختر و پســر 
آزار دهنــده، پُر اهمیــت و غیر قابل 
تحمل اســت. باید شــرایط را ارزیابی 
کرد. گاهی برای برخی افراد مدیریت 
خشــم و اینکه طرف مقابل در شرایط 
حساس رفتار پرخاشگرانه نشان ندهد 
بســیار مهم است اما برای برخی افراد 
نیــز اهمیت ویژه ای ندارد و می توانند 
بــا این موضوع کنــار آیند. نمی توان 
نســخه ای واحد پیچید و این شرایط 
فرد به فرد متفاوت اســت.اگر ویژگی 
آزار دهنــده و منفی طرف مقابل برای 
افــراد در حدی بــود که بتوانند از آن 
گــذر کنند و در عیــن حال می دانند 
کــه این ویژگی بــد و منفی در آینده 
در زندگی زناشــویی آنها نیز اختاللی 
ایجــاد نمی کند، مــی توانند ویژگی 
آزاردهنــده طرف مقابــل را بپذیرند.
بهرحال اگر افراد به این نتیجه رسیدند 
که می توانند با خصوصیت منفی طرف 
مقابل کنار آیند و آن را تحمل کنند، 
باید دقت داشــت که این تحمل کوتاه 
مدت نباشــد. گاهی این ویژگی بد و 
منفی طرف مقابل نوعی اختالل روانی 
اســت که حتما نیاز به درمان دارد و 
در ایــن شــرایط نمی توان گفت افراد 
ایــن اختالالت روانــی را بپذیرند و با 
آن کنــار آیند.اگر ذهنیت و نوع نگاه 
دختر و پســر به هنگام ازدواج نزدیک 
به یکدیگر باشــد اختالفات آنها نیز به 
حداقــل می رســد و از این رو همواره 
توصیه می شــود دختر و پســری که 
قصد ازدواج با یکدیگر را دارند باید در 
موضوعات کلی و اساسی زندگی شبیه 
و نزدیک به یکدیگر فکر و عمل کنند.
امــا این ذهنیت کــه »پس از ازدواج 
ویژگی هــای منفی  و بد طرفین از بین 
رفته و مشــکالت ایجاد شده درست 
می شوند« نوعی »خودفریبی« است، 
بعضا افراد با چنین ذهنیتی حل کردن 
مشــکالت را به آینده موکول کرده و 
واقعیت را نادیده می گیرند که بســیار 
آسیب زننده است.همچنین پذیرش 
ویژگی منفی فرد توســط خودش به 
منظــور درمان و تغییر رفتار، بســیار 
مهــم اســت، ما می توانیــم آنچه در 
رابطــه آزارمان می دهــد را به طرف 
مقابل بیان کنیم اما قرار نیســت برای 
تغییر رفتار او از زور، ایجاد احســاس 
گناه و... استفاده کنیم و به واسطه این 
رفتارها طرف مقابل را مجاب به رفتار 
مطابق میــل خود کنیم. این موضوع 
شــاید در کوتاه مدت جوابگو باشد اما 
در بلنــد مدت دوامی ندارد.همچنین 
باید ویژگی های منفی طرف مقابل را 
آگاهانــه و مهربانانه با او مطرح کنیم 
و بســیار مهم اســت که طرف مقابل 
متوجه ویژگی بد و منفی خود باشــد. 
در غیر این صورت تغییر طرف مقابل 

استفاده کنید به سرانجام نمی رسد.

 امکان خروج از کشور 
 دانشجویان مشمول 
برای اربعین فراهم شد

معاونــت فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم 
اعــالم کرد: ســازمان وظیفــه عمومی فراجا 
در اطالعیــه ای ضوابــط و مقــررات خروج از 
کشــور بدون سپردن وثیقه برای دانشجویان 
و مشــموالن غیر غایب کــه متقاضی زیارت 
عتبات عالیات در ماه های محرم و صفر هستند 
را تشــریح کرد.در این اطالعیه آمده است: در 
راستای ارائه تسهیالت به مشموالن غیرغایب 
متقاضی زیارت عتبات عالیات در ماه های محرم 
و صفر به ویژه راهپیمایی اربعین حسینی، این 
دســته از عزیزان در صورت نداشــتن غیبت 
سربازی می توانند بدون نیاز به پرداخت وثیقه 
و با ثبت درخواست خود بصورت اینترنتی در 
این سفر معنوی شرکت کنند.کلیه مشموالن 
غیرغایب که قصد حضور در این مراسم پرشکوه 
را دارند می بایســت در محدوده زمانی هشتم 
مرداد ماه تا پنجم مهرماه مصادف با اول محرم 
sakha. الحرام تا پایان ماه صفر، از طریق سامانه

epolice.ir نســبت به ثبت درخواست خروج 
از کشور اقدام کنند.همچنین در این اطالعیه 
آمده اســت، با توجه به حذف ویزا برای ســفر 
زیارتی اربعین، ثبت نام در ســامانه  »سماح« 
برای تمامی زوار اربعین الزامی است.متقاضیان 
در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر می توانند 
از طریــق کانال ســازمان وظیفه عمومی در 
ســروش به نشــانی khabaresarbazi@ از 

آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

 استفاده از اساتید بازنشسته 
 در طرح اعزام استاد 

ج از کشور به خار
وزیــر علوم، تحقیقــات و فناوری در خصوص 
اعزام اساتید به خارج از کشور در جریان رونق 
پذیرش دانشجوی بین المللی، توضیح داد: در 
اعزام اساتید به خارج از کشور ایده هایی مطرح 
است که در برخی کشورهای منطقه روی آن 
کار می کنیم و برای ایجاد پردیس های جدید 
دانشــگاهی در کشورهایی که طالب هستند، 
یکی از ایده ها این است که از ظرفیت اعضای 
هیئت علمی بازنشســته استفاده کنیم. یعنی 
افرادی که عالقه مند هستند برای اجرای این 
طــرح به کار گرفته شــوند، در زمینه اعزام از 
آن ها اســتفاده کنیم. البته ایــن موارد هنوز 
طرح خام اســت و جزو برنامه های ماســت، 
امــا هنوز نتوانســته ایم در ایــن زمینه موفق 
باشیم. محمدعلی زلفی گل در مورد دعوت از 
اســاتید برای تدریس در ایران نیز یادآور شد: 
با توجه به گســترش زیرســاخت های فضای 
مجازی خوشــبختانه خیلی از دانشگاه های ما 
از دانشــمندان خارج از کشور در همایش ها و 
سمینارها و حتی کارگاه های آموزشی استفاده 
می کنند و شاید خیلی به حضور فیزیکی آن ها 

ضرورتی هم نباشد.

لزوم تهیه بانک اطالعات 
سالمندان

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان درباره 
سامانه کشوری مراقبت سالمندی که از سوی 
مرکز ســالمندان کهریزک مطرح شده است، 
گفت: از این اقدامات در کشــور بســیار انجام 
می شــود و بــه صورت کامال پراکنده اســت.

سازمان بهزیستی در حال تهیه سامانه جامعی 
اســت که در این ســامانه اطالعات سالمندان 
نیز مندرج خواهد شــد و از دبیرخانه شــورای 
ســالمندی درخواست اطالعاتی در این زمینه 
کرده اند تا بتوانند اطالعات ســالمندان را در 
این سامانه بارگذاری کنند.حسام الدین عالمه، 
با بیان اینکه در دســتگاه های مختلف اجرایی 
سامانه های پراکنده ای داریم، تصریح کرد: این 
سامانه ها بعضا اختصاصی یک سازمان هستند 
یا به صورت جنرال اطالعات سالمندان در این 
سامانه ها وجود دارد. به طور مثال در سامانه رفاه 
ایرانیان یک ســامانه جنرال اســت که اطالعات 
اقتصادی سالمندان در آن نیز مشخص شده است 
یا در وزارت بهداشــت برای ســالمندان پرخطر 
یک ســامانه ای راه اندازی کرده اند که حدود ۷0 
درصد از ســالمندانی که دارای شــاخص های 
پرخطر سالمت بوده اند، در سال 1۴00 غربالگری 
کرده و در این سامانه مشخص کرده اند.اما ما در 
حوزه سالمندی به یک سامانه جامع از اطالعات 
انجمن ها و ســمن های سالمندی، دستگاه های 
اجرایی و ســالمندان نیاز داریم و در این زمینه 
ســازمان بهزیستی در حال انجام اقداماتی برای 
تهیه سامانه ای جامع از افراد تحت پوشش خود 
است اما زیرساخت آن هنوز به طور کامل ایجاد 
نشده است و ما هنوز اطالعات جامعی از وضعیت 
سالمندان نداریم.وی با اشاره به لزوم تهیه بانک 
اطالعــات ســالمندان، گفت: در این ســامانه 
جامع باید مشــخصات فردی، خانوار، اقتصادی، 
مسکن، ازدواج، سالمت، نیازمندی های مربوط 
بــه مراقبت از ســالمند، فعالیت های فرهنگی 
اجتماعــی، نیازمندی به انواع خدمات در منزل 
و محله محور باید مشــخص شــود و ما در حال 

حاضر چنین سامانه ای نداریم .

خبر ویژه

معــاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران درباره »تغییر در اجرای طرح 
ترافیک شهر تهران«، گفت: طرح ترافیکی که درحال اجراست نسبت به طرح های 
قدیمی، پیشرفته تر، عادالنه تر و هوشمندانه تر است؛ اما نواقصی دارد.سید مجتبی 
شفیعی با بیان اینکه نسل های جدید اجرای طرح ترافیک و روش های مدیریت 
ترافیک مدام درحال به روز رســانی اســت و باید مدیریت شــهری تهران هم به 
ســمت آن حرکت کند، افزود: تیمی براســاس نظر شــورای ترافیک تهران از 
مجموعه همکاران معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تشکیل شده 
است.شفیعی درباره وظیفه این تیم، بیان کرد: این تیم روی طرح جدید درحال 

بررســی و فعالیت اســت تا بتوانند این طرح جدید را به ســمت عادالنه تر شدن 
نزدیک کنند. بهایی که از مردم بابت طرح ترافیک دریافت می شــود، نوعی از 
عوارض شهری بشمار می رود.وی با تأکید بر اینکه مبلغ دریافتی باید متناسب 
با میزان عوارضی باشــد که یک خودرو برای شــهر ایجاد می کند، افزود: عوارض 
طرح ترافیک باید براســاس زمان، مکان و ایجاد آالیندگی متغیر باشــد و نباید 
یک عدد ثابت برای شهر تنظیم شود.شفیعی با بیان اینکه باید مبلغ عوارض در 
معابــر خلــوت کاهش یابد، افزود: همچنین عوارض در روزهای آلوده تر هوا باید 

نسبت به روزهای عادی تغییر کند یا بالعکس. 

ح ترافیک پایتخت اعالم جزئیات تغییر در عوارض طر

اینفوگرافی 

زیاده روی های 
 بیهوده 

در حفظ سالمتی 
رواج شبه علم و دست 

نکشیدن از برخی 
عادت ها باعث شده 
بسیاری از كارهایی 

كه برای سالمتی 
انجام می دهیم، نه تنها 
فایده ای نداشته باشد، 

بلکه سالمتمان را به 
خطر بیندازد. در این 

اینفوگرافیک پنج باور 
معروف را مرور می كنیم 
كه برخالف تصور، تاثیر 

اعجاب انگیزی ندارند.

 منبع: ایسنا

کرونا  گذر از قله موج هفتم 
عضو کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا با اشــاره به اینکه در حال عبور از موج 
جدید کرونا هســتیم، گفت: بر اســاس تعداد مراجعین، کاهش موارد ابتال، مرگ 
و میــر و کاهــش تعداد شــهرهای قرمز، به نظر می رســد ما قلــه موج هفتم را رد 
کرده باشیم.البته نکته مهم این است که موج هفتم به اتمام نرسیده است؛ اما به 
نظر می رســد از پیک یا قله بیماری گذر کرده و دیگر شــاهد روند کاهشــی کرونا 
در کشــور باشــیم.دکتر محمد وجگانی درباره پیش بینی از شــرایط روزهای آتی 
کرونا در کشور، گفت: در حال حاضر تنها نگرانی ما واکسیناسیون دزهای یادآور 
اســت که مردم خیلی این موضوع را جدی نمی گیرند و این در حالیســت که پس 
از گذشــت شــش ماه از تزریق دز قبلی، تزریق مجدد واکســن بویژه در افراد باالی 
۵0 ســال ضروری و کمک کننده اســت.در واقع تزریق واکسن حاشیه امنی ایجاد 
می کند اما آمار واکسیناســیون حتی نســبت به یک ماه قبل کاهش یافته اســت  
و این یک خطر اســت . مردم باید بدانند ما از رفتار ویروس در امان نیســتیم و هر 
لحظه ممکن است با سویه ای جدید و سخت مواجه شویم.البته حتی این احتمال 
هم وجود دارد که یکی از سویه های خطرناک قبلی مانند دلتا مجددا فراگیر شود. 
در چنین شــرایطی که ســطح ایمنی جامعه کاهش یافته است، یکی از مهم ترین 
راهکارها تزریق واکســن کووید19 اســت.وی افزود: احتمال موج هشتم کرونا هم 
وجود دارد، اما زمان وقوع آن فعال قابل پیش بینی نیست . از طرفی اگر قرار باشد 
هنوز زیرســویه های امیکرون موج آفرینی کنند تاحدودی دغدغه  ما نســبت به 
سایر سویه ها کمتر خواهد بود زیرا تا حدی با آنها آشنا شدیم اما در سایه  تکمیل 
واکسیناســیون می توان نگاه مطمئن تری نســبت به آینده داشت.او افزود: پس از 
گذشت مناسبت ها و تجمعات مختلف در روزهای اخیر باید منتظر باشیم تا روند 
بیمــاری را رصــد کنیم. موضوع حائز اهمیت بعدی راهپیمایی اربعین اســت که 
عزیزانی که قصد این سفر را دارند می بایست واکسیناسیون خود را تکمیل کنند؛ 

تا افراد سبب انتشار بیماری به دیگران نشود.
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 صبح روز یکشنبه 2۳ مرداد ماه رییس کل دادگستری استان کرمان به همراه رییس 
دادگستری و دادستان سیرجان و برخی دیگر از مسوولین قضایی استان از قسمت های 
مختلف سایت گهرزمین بازدید کرده و از نزدیک با اقدامات این مجموعه آشنا شدند.
پس از این بازدید جلسه ای با حضور بازدیدکنندگان، مدیرعامل، عضو هیات مدیره 
و معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی گهرزمین ، مدیر مجتمع و معاون بهره 

برداری ، معاون توسعه  ، مدیران مجموعه و اصحاب رسانه سیرجان برگزار شد.
در ابتــدای این جلســه محمد فالح مدیرعامــل گهرزمین ضمن خوش آمدگویی به 
حاضرین عنوان کرد: خدا را شاکریم که مسوولین قضایی استان خیلی بیشتر از یکسری 
ادارات در کنار مجموعه گهرزمین بودند و حمایت های خود را از این مجموعه دریغ 

نکردند که این مهم باعث دلگرمی کارگران این شرکت است.
وی در ادامه افزود: بزودی با توجه به توده عظیم معدنی جنوب، پرچم گهرزمین سوم 

در جنوب استان نیز برافراشته می شود و کمک شایانی به حل معضل بیکاری خواهد کرد. 
فالح با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری)حفظه( در راستای توسعه زنجیره فوالد و سرمایه گذاری در مناطق دارای سواحل و دریا گفت: ما باید توسعه 
را در زمان زودتری در مناطق مختلف آغاز می کردیم که امید است با برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد توسعه هرچه بیشتر این مناطق باشیم. 
حجت االســالم حمیدی رییس کل دادگســتری اســتان در ادامه، ضمن عرض تســلیت ایام عزاداری شــهادت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( عنوان 
کرد: حضور در این مجموعه توفیقی برای ما بود، درواقع باعث خرسندی و خوشحالی است که راه اندازی و مدیریت چنین مجموعه های معدنی و 

صنعتی بدست مهندسین و متخصصین بومی صورت گرفته است.
وی در ادامه با اشــاره به شــکوفایی اســتعدادهای مختلف بعد از انقالب اســالمی خاطرنشان کرد: همت ایرانی، تهدید و تحریم ها را به فرصت تبدیل 

کرده و بسوی خودکفایی پیش رفته است و این شکوفایی استعدادها دقیقا همان چیزی است که رهبر معظم انقالب به آن دل بسته است.
حجت االسالم حمیدی ظرفیت های شهرستان و استان کرمان را بسیار خوب و حائز اهمیت دانست و گفت: ظرفیت های تولید و اشتغال سیرجان 

به بحث تولید و اشتغال کمک شایانی می کند. درواقع ما زنجیره کامل فوالد را در استان کرمان داریم.
وی در پایان افزود: از اولویت های دستگاه قضا، حمایت از تولید است و ما از تولید حمایت می کنیم.

 حجت االسالم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان 
در بازدید از شرکت گهرزمین عنوان کرد: 

 ظرفیت های تولید و اشتغال گهرزمین
کمک شایانی به حل معضل بیکاری می کند 

اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان ســمنان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای) بــا ارزیابــی 
کیفــی(  بــا موضــوع عملیــات بهســازی محــور رودبــارک را برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 
مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام مــی گــردد، لیکــن الزم اســت مناقصــه گــران پاکــت الــف را بــه شــرحی کــه 
در قســمت محتویــات پاکتهــا ذکــر شــده بصــورت فیزیکــی نیــز تهّیــه و بــه ایــن اداره کل تحویــل داده و رســید دریافــت 

نماینــد.
الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی 

امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1401/05/25 می باشد.

مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه ازســایت: از ســاعت 14 روز ســه شــنبه تاریــخ 1401/05/25 لغایــت ســاعت 14 
روز پنــج شــنبه تاریــخ 1401/05/27        

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تاساعت 14:00 ظهر روزسه شنبه تاریخ 1401/06/08
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/09

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
الف بصورت فیزیکی: آدرس سمنان- بلوار بسیج- کدپستی3519837631 و تلفن02333435890-1

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه - مرکز تماس: 021-41934 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بصورت فشردهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بصورت فشرده
 عملیات بهسازی محور رودبارک عملیات بهسازی محور رودبارک

کد: کد: ۲۰۰۱۰۰۴۴۴۹۰۰۰۰۲۰۲۰۰۱۰۰۴۴۴۹۰۰۰۰۲۰

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

 گنبد نمکی جاشک؛ 
با »نمک« ترین شگفتی 

طبیعت بوشهر 

یکی از شگفت انگیزترین پدیده های طبیعی استان 
بوشــهر، گنبد نمکی جاشک اســت. این جاذبه 
منحصر به فرد در کوه جاشــک، قرار دارد و شامل 
غارهای نمکی، آبشــارهای نمکی، چشــمه های 
نمکی، دودکش های جن و دیگر سازه های طبیعی 
می شــود که هرکدام جذابیت خاص خود را دارد. 
همچنین گنبد نمکی جاشک به عنوان بزرگ ترین 
و زیباترین گنبد نمکی ایران به شمار می آید و در 
سطح خاورمیانه نیز شناخته شده است.  گنبد نمکی 
جاشک که با نام های کوه نمک جاشک و گنبد نمکی 
دشتی نیز شناخته می شود، ناحیه وسیع و مرتفعی 
در کوه جاشــک اســت. این گنبد از بزرگ ترین، 
فعال تریــن و زیباترین گنبدهای نمکــی ایران و 
خاورمیانه به شمار می آید و به عنوان تنها اثر طبیعی 

ملی استان بوشهر، در سال 1۳۸۸ به ثبت رسید.

افسانه های گنبد نمکی جاشک
دو افسانه جالب درباره گنبد نمکی جاشک وجود 
دارد:برخی این پدیــده را نتیجــه نوعی نفرین 
می داننــد. طبق بــاور برخی، در گذشــته های، 
بزهایی با شیرهای خوشمزه در این منطقه زندگی 
می کردند. لذیذ بودن شیرهای بزها، زنان را وسوسه 
می کرد که آن ها را بدوشــند. هرکدام از زنان که 
اقدام به دوشیدن بزی می کرد، با همان بز به سنگ 
بدل می شــد. بدین ترتیب زنان و بزها به ســنگ 

تبدیل شدند و گنبد نمکی جاشک شکل گرفت. 
برخــی دیگــر نیز بــاور دارنــد که ایــن مکان 
 محل زندگــی یک دیــو بــوده و از او محافظت 

می کرده است.

کتابی درباره آزادی  »یادگیری آزاد«
غریزه کودک در بازی

 کتــاب »یادگیــری آزاد؛ چگونه با آزادگذاشــتن 
غریزه بازی کودکان ما شــادمان تر و خودبسنده تر 
و یادگیرنــدگان بهتری در همه عمر می شــوند« 
نوشته پیتر گری به تازگی با ترجمه مهدی غالمی 
توســط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
نســخه اصلی این کتاب ســال 201۳ در نیویورک 

منتشر شده است.
پیتر گِری نویسنده این کتاب، استاد و رئیس پیشین 
دانشکده روان شناسی دانشگاه بوستون است و در 
رشته زیست عصب شناسی در دانشگاه های کلمبیا 
و راکفلر تحصیل کرده است. آثار گری در زمینه های 
روان شناســی تطبیقی، تکاملی، رشد و یادگیری 
هستند. او می گوید نظام آموزشی مدرن مانند آن 
آرزوهای داستان های عامیانه است که سرانجامی 
ناخوشایند پیدا می کنند. گری در کتاب »یادگیری 
آزاد« ســعی می کند مخاطب را از مسیر هزارتوی 
پیامدهای ناخواســته این نظام آموزشــی بیرون 
کشــیده و به شیوه طبیعی تری هدایت کند که در 

آن کودکان مجال خودآموزی دارند.
مولف »یادگیری آزاد« می گوید بازِی خودانگیخته 
و بــدون نظــارت بــه یادگیــرِی خودانگیخته و 
اعتمادبه نفــس کــودکان کمک می کنــد. و این، 
همان نتیجه لذت بخش و قانع کننده ای اســت که 
او سعی دارد در کتابش با استفاده از تحقیقات علمی  
در حوزه زیست شناســی تکاملی نشان دهد. گری 
فرایند طبیعی و نشانه های یادگیری خودانگیخته 
در اجتماع را بررســی می کند، از ارزش اجتماعی 
و جســمی و اخالقِی بازی می گوید که مادام العمر 
اســت، و ریشه ها و پیامدهای کمتر بازی کردن در 

دهه های اخیر را نقد می کند.
این روان شــناس معتقد اســت کودکان با اشتیاق 
شدید به یادگیری متولد می شوند و از نظر ژنتیکی 
با قابلیت شگفت انگیزی برای یادگیری برنامه ریزی 
شــده اند. آنها ماشین های یادگیری کوچک اند. تا 
حدود چهارسالگی حجمی باورنکردنی از اطالعات 
و مهارت ها را بدون هیچ آموزشی فرامی گیرند؛ راه 
رفتن، دویدن، پریدن و باال رفتن را یاد می گیرند؛ 
فهمیــدن و صحبــت کردن به زبان فرهنگی را که 
در آن متولد شــده اند یاد می گیرند و خواســته ها و 
تمایالت خود را با آن بیان می کنند، می خندانند، 
عصبانی می کنند، دوستی می کنند و می پرسند.

کتــاب »یادگیــری آزاد؛ چگونه با آزادگذاشــتن 
غریزه بازی کودکان ما شــادمان تر و خودبسنده تر 
و یادگیرندگان بهتری در همه عمر می شوند«، 10 
فصل دارد که عناوین شــان به ترتیب عبارت اند از: 
»چه بر ســر کودکی آورده ایم؟«، »زندگی مملو از 
بازی کودکان شکارگر-خوراکجو«، »چرا مدرسه ها 
این گونه هســتند: مختصــری از تاریخ آموزش«، 
»هفــت خطای آموزش اجباری«، »درس هایی از 
سادبری َولی: طبیعت می تواند در عصر جدید هم 
غالب و فراگیر باشــد«، »غرایز آموزشــی انسان«، 
»سرخوشی ذهن«، »نقش بازی در رشد اجتماعی و 
عاطفی«، »ترکیب سنی بدون محدودیت: عنصری 
کلیــدی برای قابلیت کودکان در آموزش خود« و 
»فرزندپروری توام با اعتماد در دنیای مدرن ما«.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
به همین شــکل مشــاهده شده است کودکانی که 
حمالت تروریستی را علیه خودشان یا والدینشان 
تجربــه کرده اند نیز موضوع و محتوای بازی شــان 
شامل اجرای مجدد این حمله همراه با نوعی ایجاد 
تسکین و آرامش است. تسکین و آرامش در بازی 
آنها ممکن اســت شامل تعمیر و مرمت آسیب ها، 
محافظت و کمک روحی و مادی به بازماندگان، یا 

پیروزی نهایی خوبی بر بدی باشد.
حتــی بچه هایــی کــه هرگز با هیچ نوع آســیب 
روحی خاصی )جدا از موارد جزئی که همه تجربه 
می کننــد( روبه رو نشــده اند نیز اغلب صحنه های 
تاثربرانگیــز پس از حادثه ای تلخ را بازی می کنند. 
آنهــا با انجــام این کار، احتماال خود را برای روبه رو 
شــدن با انواع رویدادهای دردناک و ناراحت کننده 
غیرقابل پیش بینی اما اجتناب ناپذیر آماده می کنند. 
گیزال وگنرـ  اشپورینگ محقق نمونه هایی از چنین 
بــازی ای را میان بچه های عادی و متعادل در مهد 

کودک های آلمان توصیف کرده است.
برای مثال، او صحنه ای از بازی شالق زدن را توصیف 
می کند که در آن یک پسر محبوب روی یک صندلی 
بسته شده بود و همبازی هایش با ضربه های نسبتا 
محکــم )بــا یک بند چرمی( او را شــالق می زدند. 
برای آرام کردن او هنگام شالق خوردن، دو دختر، 
بلوک هایی شبیه موز را برای خوردن به او می دادند. 
پسری که شالق می زد نیز گاهی ضربه زدن را قطع 
می کــرد تــا ظاهرا به او آب برای نوشــیدن بدهد. 
ایــن بازی با محتوای مهم درد و تســکین درد، به 
نظر برای همه شــرکت کنندگان بسیار لذت بخش 
بود. طبق گفته وگنر - اشــپورینگ تنها خشــونت 
واقعــی مربــوط به این بازی زمانی رخ داد که معلم 
مهدکــودک آمــد و بازی را متوقف کرد، زیرا بنا بر 

احساس او این بازی خشونت آمیز بود.

تاثیرتغییراتاقلیمیبرافزایشریسکمرگشبانه
بر اساس یک مطالعه بین المللی جدید، پیش بینی می شود که میزان 
مرگ و میر ناشی از شب های بسیار گرم ناشی از تغییرات آب و هوایی تا 

پایان قرن تا 60 درصد افزایش یابد.
 گرمای محیط در طول شــب ممکن اســت فیزیولوژی طبیعی خواب را 
مختل کند. خواب کمتر می تواند منجر به آسیب سیستم ایمنی و خطر 
بیشــتر بیماری های قلبی عروقی، بیماری های مزمن، التهاب و شــرایط 

سالمت روان شود.
نتایج نشان می دهد که هوای بیش از حد گرم در شب تا سال 2090 در 2۸ 
شهر در شرق آسیا تقریباً دو برابر خواهد شد و بار بیماری به دلیل گرمای 
بیش از حد که الگوهای عادی خواب را مختل می کند، افزایش می یابد.

این اولین مطالعه ای است که تأثیر شب های گرم تر را بر خطر مرگ و میر 
ناشی از تغییرات آب و هوایی تخمین می زند. یافته ها نشان می دهد که بار 
مرگ و میر می تواند به طور قابل توجهی بیشتر از برآورد میانگین افزایش 
دمای روزانه باشد، که نشان می دهد گرمایش ناشی از تغییرات اقلیمی 
حتی تحت محدودیت های توافق نامه آب و هوای پاریس می تواند تأثیر 

نگران کننده ای داشته باشد.
دکتر »یوچیانگ ژانگ«، یکی از نویســندگان این مطالعه از دانشــگاه 
کارولینای شــمالی، گفت: »خطرات افزایش دما در شــب اغلب نادیده 
گرفته می شد. با این حال، ما متوجه شدیم که شب های بیش از حد گرم 
با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات متوسط دمای روزانه رخ می دهد. 

فراوانی و میانگین شدت شب های گرم در دهه 2100 به ترتیب بیش از 
۳0 درصــد و 60 درصــد افزایش می یابد درحالیکه میانگین دمای روزانه 

کمتر از 20 درصد افزایش می یابد.«
در ایــن مطالعــه، محققان همچنین دریافتند که تفاوت های منطقه ای 
دما باعث بسیاری از تغییرات دمای شبانه می شود و پیش بینی می شود 
که مناطقی با کمترین میانگین دما بیشــترین پتانســیل گرم شــدن را 
داشته باشند.در حال حاضر، بر اساس این یافته ها، نویسندگان در تالش 
هستند تا تجزیه و تحلیل را به مجموعه داده های جهانی گسترش دهند. 
سپس می توان تصویری جهانی از گرمای مرگبار شبانه بر سالمت تحت 

سناریوهای تغییرات آب و هوایی داشت.

دریچه علم

جالل مقامی:

دوست دارم صدایم شنیده شود  
می گوید، »دوســت دارم صدایم شنیده شود اما 
تعارف که نداریم، صدای مقامی االن، دیگر صدای 

مقامی چند سال پیش نیست.«
جالل مقامی، دوبلور و مجری پیشکســوت که 
سال هاست به خاطر شــرایطش کار نمی کند، 
درباره پیگیری درمانش از سوی صندوق اعتباری 
هنر که چندی پیش مطرح شده بود، هم چنین 
اظهار می کند: هنوز پیگیری انجام نشده است و 

خبری نیست.
این هنرمند درباره حال این روزهایش اظهار می 
کند: نفسی می آید و می رود. وضعیت پاهایم هم 
همان طور است، فقط می توانم بگویم خداراشکر. 
همچنان با واکر راه مــی روم، دیگر به این وضع 

عادت کردم و فقط خدا را شکر می کنم.
این هنرمند پیشکســوت در پاســخ به اینکه آیا 
از ســوی صندوق هنر که قرار بود برای درمانش 
پیگیری شود اتفاقی افتاده است؟ خاطرنشان می 
کند: برای درمانم خیر. من تا چند ماه گذشــته 
به شکل ماهانه از ســازمان صداوسیما حقوقی 

دریافت می کردم که مدتی اســت قطع شــده و 
دوســتان صندوق هنر قرار بود ابتدا این مسئله 
را پیگیری کنند که متاسفانه خبری نشد؛ البته 
توقعی هم نیست اما چون شــما می پرسید می 

گویم که فعاًل هیچ اتفاقی نیفتاده است.
مقامی در واکنش به این جمله خبرنگار ایســنا، 
»با توجه به شرایطی که دارید، دلتان برای دوبله 
تنگ نشده است و دوست ندارید صدایتان شنیده 
شــود؟« چنین می گوید: من سال هاست حتی 
یک جمله هم نگفته ام. به خاطر شــرایطم دیگر 
قادر به رفتن سر کار نیستم و اگر هم بخواهند در 
خانه خودم از صدایم استفاده کنند در دوبله که 
غیرممکن است چون باید تصویر مقابلم باشد اما 
در رادیو شاید بشود متنی بخوانم و همکاری کنم.

او که هنوز صدایش باصالبت اســت به طنز می 
گوید: اگر بخواهند از صدایم استفاده کنند دیگر 
مجانی نیست . گذشــت آن زمان که مجانی کار 
می کردیم؛ البته خیلی هم در بند کار نیســتم. 
دوســت دارم صدایم شنیده شــود به خصوص 
برای مردم کشــورم که خیلی دوستشــان دارم 
اما تعارف که نداریم خودم می دانم بعد از سکته 
ای که داشــتم صدایم هم تغییر کرد و دیگر آن 
صدای نرم قبلــی را ندارم. کاماًل احســاس می 
 کنم دیگر حنجره قبلی ام را ندارم و صدایم را از 

دست داده ام.
جالل مقامی که اسفند 1۴00 همسرش رعفت 
هاشم پور، از مدیردوبالژان پیشکسوت کشورمان 
را از دســت داد، در پایان به خبرنگار ایســنا می 
گوید: برای همه مردم کشــورم آرزوی سالمتی 
دارم. امیدوارم همه شــاد باشند و خداوند به من 
هم صبر و تحمل بیشتری بدهد که بتوانم غم از 
دست دادن همسرم را تحمل کنم. فقط این روزها 

از خداوند صبر و سالمتی می خواهم.

گزینه Shazam در آیفون تنها با چند ثانیه گوش دادن به یک موســیقی می تواند نام و اطالعات آن 
موسیقی را به شما نشان دهد.

آیفون شما یک ویژگی مفید دارد که ممکن است از آن اطالعی نداشته باشید. شما از طریق این قابلیت 
می توانید آهنگی که در رادیو پخش می شود را بدون نیاز به باز کردن برنامه خاصی شناسایی کنید. تنها 
کاری که باید انجام دهید این اســت که انگشــت خود را به پایین بکشــید و روی یک دکمه ضربه بزنید.  
این قابلیت بخشی از ادغام آیفون و آی پد با سرویس تشخیص موسیقی Shazam است که اپل در سال 
201۸ آن را خریداری کرد. برای انجام این کار شما حتی نیازی به نصب Shazam ندارید. در ادامه به 

نحوه راه اندازی این ویژگی اشاره می کنیم.
نحوه نصب:

بخش تنظیمات را در آیفون خود باز کنید.
روی Control Center ضربه بزنید.

 »Music Recognition« به پایین بروید و روی دکمه ســبز رنگ »+« در کنار »More« در قســمت
ضربه بزنید.

این اقدامات تشخیص موسیقی را به Control Center اضافه می کند که با کشیدن انگشت از سمت راست 
باالی صفحه به پایین  یا اگر آیفونی با دکمه هوم دارید از پایین صفحه به آن دسترسی پیدا می کنید.

هنگامی که این کار را انجام دادید، می توانید با کشیدن انگشت از سمت راست باالی صفحه به پایین 
برای باز کردن Control Center و سپس ضربه زدن روی دکمه Shazam، از آیفون خود برای شناسایی 
آهنگ استفاده کنید. تلفن شما برای چند ثانیه گوش می دهد، سپس هنرمند و عنوان را در باالی صفحه 
نمایش شما نشان می دهد و تاریخچه آهنگ هایی را که شناسایی کرده اید ذخیره می کند تا بتوانید بعداً 
به عقب برگردید و آن ها را ببینید. برای انجام این کار، فقط دکمه Shazam را فشار داده و نگه دارید.

 آیفون می تواند هر آهنگی که می شنود را 
به شما معرفی می کند

چهره ها 

گردشگری

كتابکده

فناوری 


