
رئیس مجلس: 

مطالبات صنفی پزشکان 
و دستیاران تخصصی 

پرداخت شود
     محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اســامی در نطق پیش از دســتور صحن علنی 
مجلس شــورای اســامی با تبریک فرارســیدن 
روز پزشک، گفت: پزشکان با روحیه جهادی 
توانســتند در آزمون های مهمی در ســال های 

گذشته پیروز شوند...

رئیس کل بانک مرکزی:

حساب های چک برگشتی 
 به صورت آنالین 
مسدود می شوند 

     رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: بــا آغاز به 
کار سامانه محچک رفع سوء اثر از چک های 

برگشتی سه روزه شده است...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

پایگاه خبری هیل از بزرگترین چالش در مسیر احیاء برجام رونمایی کرد؛

کنگره آمریکا، مانع بزرگ توافق
   پایــگاه خبــری "هیــل" در گزارشــی ضمــن اشــاره بــه آخرین تحوالت مرتبــط با معادله احیای 
کم بر آمریکا در  برجــام، بــه طــور خــاص بــه ایــن نکته اشــاره می کند که برخاف جو سیاســی حا
شرایط کنونی، احیای برجام مناسب ترین و بهترین گزینه جهت مهاِر توانمندی های اتمی 

ایران است و در مسیر احیای برجام، این ایران نیست که باید به عنوان بزرگترین مانع جهت 
دستیابی به یک توافق در نظر گرفته شود)از منظر آمریکا(، بلکه چالش و مانع اصلی در شرایط 

  || صفحه  صفحه 22  کنونی، نوِع کنشگری و مواجهه کنگره آمریکا با هرگونه توافق احتمالی است...

گار« همگرا شدن همه نرخ ها در بازار دالر را بررسی کرد » روز

 ثبات بازار ارز بدون ارزپاشی ثبات بازار ارز بدون ارزپاشی
صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

کلنگ   اال
قیمت خودرو

3

نافرمانی بازار لوازم 
یدکی از فرمان دولتی

3

 افزایش سهم ایران 
در تجارت انرژی

4

با اهدای خون بذر سالمت در جامعه بکاریم

خون ؛ قرمز حیات بخش
7

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گهی مناقصه عمومی یک مرحله ایآ آ
)فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( )فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( 

شماره شماره 5050//14011401//22012201

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

از طریــق ســامانه  را  زیــر  بــا مشــخصات  آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه  شــرکت گاز اســتان 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه ) دریافــت اســتعالم 
زیابــی کیفــی ،  دریافــت مابقــی اســناد مناقصــه ، ارائــه پیشــنهاد قیمــت  زیابــی کیفــی ، ارائــه اســناد ار ار
، مهــر و امضــای اســناد مناقصــه ، بازگشــایی پاکتهــا ( بصــورت الکترونیکــی و از طریــق درگاه ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( انجــام خواهــد گرفــت.
1- مناقصه گزار : شرکت گاز استان آذربایجانغربی

2- موضــوع مناقصــه : پــروژه  تهیــه تجهیــزات و احــداث  خــط لولــه انتقــال )take off( و ایســتگاه تقلیــل 
فشــار  CGS  و  TBS  شــهر  بــوکان 

به شرح ذیل :
احــداث خــط  انتقــال )1000PSIG( بــا لولــه هــای فــوالدی بــه اقطــار 2 الــی  8  اینــچ                      بــه طــول 

تقریبــی   186  متــر
احداث ایستگاه تقلیل فشار  CGS 1000.250.50000   به تعداد   یک  ایستگاه

احداث ایستگاه تقلیل فشار       TBS 250.60.5000 به تعداد   یک  ایستگاه
وژه : شهرستان بوکان  3-  محل اجرای پر

4- اســتاندارد اجــرای کار : مطابــق مشــخصات فنــی و اســتانداردهای پذیرفتــه شــده شــرکت ملــی گاز 
ایــران  

5- شرایط متقاضیان :
- داشتن شخصیت حقوقی 

- داشــتن گواهــی صالحیــت معتبــر پایــه پنــج یــا باالتــر در رشــته تاسیســات و تجهیــزات از ســازمان برنامــه 
و بودجــه

- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار

- توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز  
ونیکــی  زیابــی: از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکتر 6- نحــوه دریافــت کاربرگهــای اســتعالم ار

دولــت )ســتاد( بــه آدرس:
 www. setadiran.ir   

زیابی:                     7- مهلت زمانی دریافت کاربرگهای  استعالم ار
1401/06/17 تاریــخ      16 ســاعت 

تاریــخ       16 ســاعت  زیابــی:  ار اســتعالم  واســناد  کاربرگهــا  ی  بارگــذار و  ارائــه  زمانــی  مهلــت   -8
1401 /06 /31

     : )ســتاد(   دولــت  ونیکــی  الکتر تــدارکات  ســامانه  در   شــده  ثبــت  مناقصــه  شــماره   -9
2 0 0 1 0 9 1 9 3 1 0 0 0 1 3 5

50659ه   شـــماره123402/ت  مصوبــه  مطابــق   : مناقصــه  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ  و  نــوع   -10
بــود.   خواهــد  آن  بعــدی  هــای  اصالحیــه  و  وزیــران  هیــات  مـــورخ94/9/22 

11- اطالعــات تمــاس مناقصــه گــزار : مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر یــا 
در صــورت داشــتن هرگونــه ابهــام در خصــوص اســناد مناقصــه ، بــا تلفــن شــماره044-33477170 

تمــاس یــا از طریــق نمابــر شــماره 33444475-044  مکاتبــه نماینــد.
ــوی ، شــرکت گاز اســتان آذربایجانغربــی ،  ــه ، خیابــان مول ــر امــور قراردادهــا واقــع در ارومی آدرس: دفت

ــاق 102  ــه اول ، ات طبق
مناقصــه  عهــده  بــر  الزم  هــای  کنتــرل  و  مناقصــه  الکترونیکــی  برگــزاری  رونــد  از  اطــالع  مســئولیت 
گــران مــی باشــد.برای آگاهــی از اخبــار ،آگهــی هــای مناقصــه ، مزایــده و عملکــرد شــرکت گاز اســتان 
 آذربایجــان غربــی مــی توانیــد بــه کانــال پیــام رســان ســروش بــه آدرس WAZARGAS @ مراجعــه 

فرمایید.                            

 نوبت دوم

شناسه اگهی 1367086

گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  آ  آ
شماره شماره 1515//14011401

امور تدارکات

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز در نظــر دارد ترانســفورماتورهای مــورد 
نیــاز خــود را بــه شــرح اســناد از طریــق مناقصــه عمومــی خریــداری نمایــد. 
میــزان ضمانتنامــه شــرکت در فراینــد ارجــاع کار بــه شــرح اســناد می باشــد 
کــه بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر چــک تضمیــن شــده بانکــی 
بلوکــه از مطالبــات و یــا وجــه نقــد بــه حســاب بانــک تجــارت شــعبه شــهید 
چمــران بــه شــماره 1028040020 بــه نــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

اهــواز بــه مناقصــه گــزار تســلیم گــردد. 
- زمــان و محــل و نحــوه دریافــت اســناد: از تاریــخ آخریــن آگهــی بــه 

وز بــه آدرســهای زیــر مراجعــه نماینــد:  مــدت 5 ر
WWW.AEPDCO.IR پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز -

 WWW.TAVANIR.ORG.IR :پایگاه اینترنتی توانیر -
 www.iets.mporg.ir پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات -

 www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -
- تلفن تماس: 06134490700 داخلی 3245

ــاعت 12:00  ــا س ــر ت ــناد: حداکث ــال اس ی و ارس ــذار ــت بارگ ــن مهل - آخری

مــورخ 1401/6/19
- بازگشایی: راس ساعت 12:00 مورخ 1401/6/19 می باشد. 

ــه  - کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت، تحویــل اســناد تــا مبادل
قــرارداد بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( بــه 

آدرس www.setadiran.ir امــکان پذیــر خواهــد بــود. 
بــه   1401/6/19 تاریــخ  تــا  )الــف(  پاکــت ضمانتنامــه  ارســال فیزیکــی   -
جنــب  پاســداران  بلــوار  اهــواز  آدرس  )بــه  شــرکت  مرکــزی  دبیرخانــه 

اســت الزامــی  گــردد(  تســلیم  صنعتــی  شــهرک 
و  مخــدوش  مشــروط  امضــا  و  ســپرده  فاقــد  پیشــنهادهای  بــه   -
ر واصــل مــی شــود مطلقــا  پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــر

شــد.  نخواهــد  داده  اثــر  ترتیــب 
- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است. 

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 
- هزینــه هــای مربــوط بــه شــرکت در مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات 

الکترونیــک دولــت بــر عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد. 

 نوبت دوم

شناسه اگهی 1367086

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی  آ  آ
به شماره به شماره 20010057500000182001005750000018

مهدی بیرامی-سرپرست شهرداری شهر جدید هشتگرد

شماره سامانه مبلغ 5% سپرده شرکت در مناقصه )ریال( مبلغ پایه )ریال(مدت اجراتعداد پرسنل همراه با خانواده موضوع ردیف 

17/000/000/000850/000/000200100570000018یکسال شمسی حدودا 1000 نفر بیمه تکمیلی پرسنل 1

گهی: سه شنبه 1401/06/08 آ گهی : چهارشنبه 1401/06/02          نوبت دوم چاپ  آ نوبت اول چاپ 

شــهرداری شــهر جدیــد هشــتگرد در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز صــادره از ســوی 
شــورای اســالمی شــهر بــه شــماره 6/1400/670 ش مــورخ 1401/04/29 بــه 
شــماره ردیــف 160207 در خصــوص بیمــه تکمیلــی پرســنل بــه شــرح جــدول ذیــل 
را بــه صــورت مناقصــه عمومــی برگــزار نمایــد لــذا از کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط 
تقاضــا مــی گــردد در صــورت عــدم عضویــت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی )بــه ورت 
برخــط( بــرای کلیــه صاحبــان امضــا مجــازی و مهــر ســازمانی اقــدام الزم صــورت 

پذیــرد 
1- مهلــت فــروش اســناد: از روز شــنبه مــورخ 1401/06/05 لغایــت روز پنجشــنبه 

مــورخ 1401/06/10 ســاعت 13:30
مــورخ  شــنبه  روز  از  تــدارکات:  ســامانه  در  پیشــنهادات  بارگــذاری  مهلــت   -2
1401/6/12 لغایــت ســاعت 14:30 روز دوشــنبه مــورخ 1401/06/21 )بــا احتســاب 
ایــام تعطیــل( اصــل ســپرده تضیــن شــرکت در مناقصــه ضمانــت نامــه بانکــی / 
ــا پایــان وقــت  ــز )پاکــت الــف در پاکــت دربســته الک و مهــر شــده( ت فیــش واری

اداری ســاعت 14:30 روز دوشــنبه مــورخ 1401/06/21 بــه دبیرخانــه محرمانــه 
ــد(  ــل نماین ــت تحوی حراس

3- زمــان گشــایش پیشــنهادات: روز ســه شــنبه مــورخ 1401/06/22 ســاعت 
14:30

انعقــاد  بــه  مزایــده حاضــر  اول و دوم و ســوم  برنــدگان  کــه  4- در صورتــی 
بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.  آنــان  قــرارداد نشــوند ســپرده 

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
6- هزینه درج آگهی در هر نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه می باشد. 

7- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
8- در صــورت بــروز هرگونــه تناقــض در مــوارد منــدرج در آگهــی بــا ســامانه ســتاد 

مــالک عمــل ســامانه ســتاد خواهــد بــود. 
تــا  مناقصــه  اســناد  تحویــل  و  دریافــت  از  مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  کلیــه   -9
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 انتخابات تناسبی
اصالح ابرو  یا کور کردن چشم!؟

  سید یزدان حبیبی، پژوهشگر
قوانیــن و نظام انتخابات مجلس شــورای اســامی واجد 
ایرادهای متعددی اســت که هر کدام از آن ها در ســطح و 
میزان مشارکت مردم، تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس، 
میزان رأی منتخبین، هزینه و روش های تبلیغاتی و نهایتاً 
میزان شایستگی نفرات منتخب اثرگذار است. از طرف دیگر 
مجموع ایرادها در مواردی نظام اداره کشور را با معضل مواجه 
کرده است و رهبر انقاب تنظیم سیاست های کلی انتخابات 
را راه حل این معضل دانسته و به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دســتور تهیه این سیاســت ها را اباغ کرده اند. مجمع 
تشــخیص نیــز بنابر مأموریت خــود در چند نوبت اقدام به 
تهیه این سیاســت ها کرد که هر کدام به دالیلی به نتیجه 
مطلوب نرســید و متوقف شــد. در آخرین نوبت در پیوست 
حکم انتصاب اعضای جدید مجمع در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، 
تعیین سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات نیز به دوره 

جدید اباغ شد.
فرآیند تصویب سیاست های کلی انتخابات چه بود؟

در دوره جدید در فرآیند سیاســت گذاری مجمع تغییراتی 
صورت گرفت که برمبنای آن بندهای سیاستی باید براساس 
محتوا و الزامات »ایده اباغی« تدوین شــوند و ایده اباغی 

جهت تدوین سیاست های کلی انتخابات از این قرار است:
»انتخابــات مظهر مردم ســاالری دینــی و مجرای اعمال 
حاکمیت ملت بر اســاس یک نظام جامع و موجب تحکیم 
مقبولیــت نظام، حاکمیت ملی و اســتقال کشــور، ارتقا 
کارآمدی و وجهه و الهام بخشی نظام در عرصه بین المللی و 
تقویت وحدت ملی است. سیاست های کلی مربوط بایستی:
- تأمین کننده مشــارکت گســترده مردم در امر انتخابات و 
افزایش نقش آگاهانه آن ها در اداره امور کشــور با انتخاب 
داوطلبانی در تراز شایسته جمهوری اسامی ایران و دارای 

ویژگی هایی متناسب با جایگاه های مربوط باشد.
- جهت گیری کلی نظام مبنی بر برگزاری انتخابات همراه با 
سامت و امنیت بر مدار سازوکارهای قانون اساسی از جمله در 
زمینه مسئولیت اجرای انتخابات و نظارت بر آن را تعیین کند.
- بر استحکام و ثبات نسبی قوانین و مقررات، تسهیل حضور 

مردم و تأمین حقوق برابر آن ها در انتخابات تأکید ورزد.
- زمینه های حضور و رقابت سالم شایسته ها، شفافیت منابع 
و هزینه ها و کوتاه شــدن دســت کانون های ثروت و قدرت و 

دفع آسیب های دشمنان را فراهم سازد.«
کمیســیون سیاســی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بر این مبنا اقدام به تهیه پیش نویس 
کرده و با نظرخواهی از دستگاه های مسئول اجرایی و نظارتی 
انتخابات، نسخه نهایی را تدوین و به شورای مجمع ارسال 
کرد و با تصویب نهایی در مجمع سیاســت های پیشنهادی 
به محضر رهبر انقاب رسید و ایشان نیز در نهایت با اعمال 
نظر و اصاح نســخه پیشنهادی مجمع، سیاست های کلی 
انتخابات را در ۲۴ مهر ۱۳۹۵ به قوای سه گانه اباغ کردند.

با مرور سیاســت های کلی انتخابــات درمی یابیم که این 
سیاســت ها برمبنای بررســی و آسیب شناسی وضعیت 
موجــود و در نظر گرفتن نقطه مطلوب تنظیم شــده اند، 
و نتیجه پیاده ســازی آن ها، تحول در انتخابات با رویکرد 
افزایش مشارکت و شایسته گزینی خواهد بود. و از آن جایی 
که انتخابات با تمامی جزئیات آن برمبنای قوانین مصوب 
مجلس شورای اسامی صورت می گیرد، الزمه پیاده سازی 
سیاســت های کلی انتخابات، صورت دادن اصاحات الزم 
در قوانین انتخابات با رویکرد تحولی اباغ شــده اســت و 
نه صرفاً بهبود شــرایط اجرایی انتخابات کنونی با اصاح 

جزئی قوانین...
ادامه در صفحه 2

یادداشت
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سیاست 2
اخبار كوتاه

خرابی های ناشی از جنگ در 
شهر بندری "ماریو پول" در 

حضور رئیس جمهور بر جنوب اوكراین/ رویترز
سر مزار آیت اهلل هاشمی/  
فرارو

گزارش تصویری

کرد؛ پایگاه خبری هیل از بزرگترین چالش در مسیر احیاء برجام رونمایی 

کنگره آمریکا، مانع بزرگ توافق
پایگاه خبری "هیل" در گزارشــی ضمن 
اشاره به آخرین تحوالت مرتبط با معادله 
احیای برجام، به طور خاص به این نکته 
اشــاره می کند که برخاف جو سیاسی 
حاکــم بــر آمریکا در شــرایط کنونی، 
احیــای برجام مناســب ترین و بهترین 
گزینــه جهت مهاِر توانمندی های اتمی 
ایران است و در مسیر احیای برجام، این 
ایران نیست که باید به عنوان بزرگترین 
مانــع جهت دســتیابی به یک توافق در 
نظر گرفته شــود)از منظر آمریکا(، بلکه 
چالش و مانع اصلی در شــرایط کنونی، 
نوِع کنشــگری و مواجهه کنگره آمریکا 

با هرگونه توافق احتمالی است.
پایــگاه خبری هیل در ایــن رابطه می 
نویســد: »"جو بایــدن" رئیس جمهور 
آمریکا از زماِن حضور در کاخ ســفید در 
تاش بوده تا زمینه را جهت احیای توافق 
برجام یعنی همــان توافقی که "دونالد 
ترامــپ" در ســال ۲۰۱8، آمریکا را به 
صورت یکجانبه از آن خارج کرد، فراهم 
کنــد. در این راســتا در ماه های اخیر و 
در قالــب مذاکــرات اتمی وین، گزارش 
های خبری مختلفی دال بر این مســاله 
منتشــر شده که دستیابی به یک توافق 
در دسترس است و پس از مدت کوتاهی 
شــاهد بــوده ایم که گمانــه زنی های 
 خــوش بینانه در این رابطه راه به جایی 

نبرده اند. 
در ایــن چهارچــوب عما بــا جریانی 
تکراری از مذاکرات اتمی مواجه بوده ایم.

غیرشفاف بودِن روند مذاکرات وین و در 
عین حال عدم وجود تصویری روشــن از 
این مساله که ایران دقیقا چه می خواهد و 
یا با چه چیزهایی می تواند موافقت کند، 
تا حد زیادی موجب شده تا نسبت به این 
مســاله که اساسا یک توافق در دسترس 
اســت، بدبینی و تردیدهای جدی ایجاد 
شــود. ورای جزئیــات یک توافق که در 
مــورد آن مذاکــرات فشــرده ای انجام 
می شــود، سخت اســت که تصور کنیم 
ایران در یک توافق احتمالی با محوریت 
احیای برجام، با توجه به تضعیف چشــم 
 انــداز تداوم و ثباِت آن، مزایای جدی را 

ببیند.
توجه داشــته باشــیم که موضوع توافق 
اتمی ایران به مســاله ای سیاســت زده 
در سیاســت داخلی آمریکا تبدیل شده 
و احتمــاِل اینکــه یک رئیــس جمهوِر 
جمهوریخــواه در آینــده نزدیــک بار 
دیگــر آمریــکا را از چهارچــوب توافق 
جدید)همچــون ترامپ( خارج کند کم 
نیست، و این مسئله عدم تضمین خروج 
از برجام توســط دولت آمریکا در شرایط 
فعلــی بیش از پیش از اهمیت برخوردار 
شــده است. در این میان نباید فراموش 
کرد که عملکرد نه چندان مناسب بایدن 
بــه عنوان رئیــس جمهور آمریکا و ثبِت 
۴۰ درصد محبوبیت مردمی برای وی)بر 

اســاس آخرین نظرسنجی ها( نیز تا حد 
زیادی این چشــم انــداز را تقویت کرده 

است.
بــا ایــن همه اگر ما این گزاره را بپذیریم 
کــه تیم های مذاکراتی حاضر در جریان 
مذاکرات اتمی وین می توانند بر حدس 
و تردیدهــا و اختاف نظرها فائق آیند و 
به توافقی دســت یابند، هنوز یک مانع 
اساســی دیگر در مســیر اجرایی شدِن 
ایــن توافق وجود دارد که عما هرگونه 
بازگشت به برجام را پیچیده تر می کند: 
"نقــش آفرینی کنگره آمریکا". در حالی 
که دولت اوباما در حال مذاکره در مورد 
نسخه اصلی و اولیه توافق برجام در سال 
۲۰۱۵ بود، کنگره، برجام را تصویب کرد 
و رئیس جمهور وقِت آمریکا نیز "الیحه 
بازبینی توافق هسته ای ایران" را به قانون 
تبدیــل کرد. این قانون به کنگره آمریکا 
امکان نظارت بر توافق برجام را می داد.

الیحــه بازبینــِی توافق اتمــی ایران در 
برگیرنده مجموعه ای از الزامات و گزارش 
هــای دوره ای بود که قوه مجریه آمریکا 
می بایســت آن هــا را در مورد تصدیق 
تبعیــت و همراهی ایــران با مفاد توافق 
برجــام تهیه می کرد. اضافه بر این، ماده 
ای نیــز در الیحه بازبینــی توافق اتمی 
ایران وجود داشــت کــه رئیس جمهور 
را مکلــف مــی کرد هر توافقــی را که با 
محوریت مساله اتمی ایران به آن دست 
یافته، جهت یک دوره بررســی ۳۰ روزه 
بــه کنگره ارائه کنــد. در طی این دوره، 
اگر کنگره "قطعنامه عدم تایید" را صادر 
کند، رئیس جمهور آمریکا عما از توانایی 
هرگونــه لغــو تحریم ها علیــه ایران که 
مرتبط با توافق هســته ای باشد، محروم 
می شــد. الیحه بازبینی توافق هسته ای 
ایــران به صورت ذاتی به کنگره در مورد 
توافــق برجــام حق وتو می داد. البته که 
این حق وتو در مورد هرگونه توافق جدید 

و یا اصاح شده با ایران نیز برقرار بود.
آنچه از حیث قانونی مشخص نیست این 

نکته می باشد که اگر آمریکا و ایران، هر 
دو بــار دیگر به برجام بازگردند و خود را 
ذیــل مفاد آن قرار دهند، آیا این تحرک 
بــه معنای یک توافق جدید اســت که 
بایســتی بار دیگر به کنگره نیز تســلیم 
شــود؟ از حیث حقوقی جواب این سوال 
چندان روشــن نیست. از منظر سیاسی 
نیز بســیار ســخت است که تصور کنیم 
که دولت بایدن بخواهد مســاله ای نظیر 
توافــق برجــام را که در عرصه ســیات 
داخلــی آمریکا محــل مناظرات و بحث 
های گســترده اســت، بدون توجه و بی 
اعتنایی به این موضوع که نظارت کنگره 
نیز باید در قالب آن لحاظ شود، به پیش 

برد.
در ماه ِمی، مذاکره کننده ارشــد دولت 
بایدن درمساله ایران یعنی "رابرت مالی" 
در کمیته روابط خارجی ســنای آمریکا 
حاضر شــد و تاکید کرد هر توافقی را که 
دولت بایدن در قالب معادله اتمی ایران 
حاصــل کند، در قالــب "الیحه بازبینی 
توافق هسته ای ایران" به کنگره آمریکا 
ارائه خواهد شــد و کنگره دوره ۳۰ روزه 
ای را جهت بررسی این توافق در اختیار 

خواهد داشت.
در این نقطه باید پرســید که اگر توافقی 
حاصــل شــود و به کنگــره آمریکا ارائه 
شــود، آیا از شانس تصویب شدن توسط 
کنگره برخوردار است؟ پاسخ کوتاه به این 
ســوال این است که شاید تصویب شود 
بــا ایــن حال، باید بپذیریم که این روند، 
 رونــدی پُر از مخاطــره و چالش خواهد

 بود.
هــر ســناتور می تواند بــا توافق جدید 
مخالفت کند که این مســاله برای اینکه 
از قدرت قابل توجهی برخوردار شود نیاز 
به جذب 6۰ رای نیز دارد. شــاید یک نَه 
قاطع به توافق جدید ارائه نشــود با این 
حال احتماال رای های منفی بیشــتری 
در قیــاس بــا دوره ای که نســخه اولیه 
توافــق برجام در ســال ۲۰۱۵ تصویب 

می شــد، ارائه خواهد شد. در این راستا 
ســناتور "بــاب مننــدز" رئیس کمیته 
روابط خارجی ســنای آمریکا، خود یکی 
از منتقدان جدی توافق برجام اســت و 
بارهــا به صراحت از فرآیند انجام گرفتن 
مذاکرات با محوریت احیای برجام انتقاد 

کرده است.
در عین حال باید این سوال را نیز پرسید 
که اگر مجلس سنا توافق جدید را تصویب 
کــرد، مجلس نمایندگان چه موضعی را 
در قبــال آن خواهد داشــت؟ در ســال 
جاری مخصوصا که یک ســاِل انتخاباتی 
است)اشــاره به انتخابــات میاندوره ای 
کنگــره آمریــکا در نوامبــر ۲۰۲۲(، به 
احتمال فراوان جمهوریخواهان مجلس 
نماینــدگان طرحــی را در مخالفــت با 
 توافق جدید حاصل شــده آماده خواهند

 کرد.
در مــاه آپریــل، ۱8 عضــو دموکــراِت 
مجلــس نمایندگان آمریــکا نامه ای را 
به امضا رســاندند و در قالب آن نگرانی 
های خود را در مورد بازگشــت به توافق 
برجام اعام کردند. پنج نفر از آن ها نیز 
بــه قدری در مــورد حس خود مطمئن 
بودند که اقدام به برگزاری یک کنفرانس 
مطبوعاتی و طرح اســتدالل های خود 
کردند. ۱8 نماینــده دموکرات در کنار 
جمهوریخواهــاِن مجلــس نمایندگان، 
شمار قابل توجهی را در تصویب موفقیت 
آمیــز رِد توافق جدید با ایران تشــکیل 

می دهند.
با این همه باید توجه داشت که حتی اگر 
مجالس سنا و نمایندگان با توافق جدید 
بــا ایران مخالفــت کنند، رئیس جمهور 
آمریــکا از حق وتو برخوردار خواهد بود. 
لغــو وتــوِی رئیس جمهــور آمریکا نیز 
نیازمنِد جذِب دو سوم آرای هر دو شاخه 
کنگره آمریگا)مجالس سنا و نمایندگان( 
است که شامل 67 سناتور و ۲۹۰نماینده 
می شــود. با توجه به اینکه امکان ایجاد 
یکچنین اجماعی علیه برجام نیســت، 

درســت در همین نقطه است که قدرت 
وتــوِی رئیس جمهور آمریــکا افزایش 
مــی یابــد و آمریکا می تواند بار دیگر به 
چهارچوب توافق برجام بازگردد. الته که 
روند مشــابهی نیز در سال ۲۰۱۵ اتفاق 
افتــاد هنگامی که ۲۵ نماینده دموکرات 
علیه توافق برجام رای دادند با این حال 
در نهایــت تعــداد آرای الزم جهت لغو 
 وتــوی رئیس جمهوری آمریکا کســب

 نشد.
در این راستا، پس از گذشِت چالش های 
مختلف سیاسی و تداوِم روند سیاست زده 
سیاســت خارجی آمریکا در قبال ایران، 
دولت بایدن در نهایت شــاید بتواند بار 
دیگر آمریکا را وارد توافق برجام کند. در 
واقع این روند برای آمریکا حامِل هزینه 
های خاصی اســت. باید توجه داشت که 
تداوِم روندهای قطبی شــده سیاســت 
آمریــکا در قبــال ایــران در چهارچوب 
مناســبات سیاســت داخلی این کشور، 
عما دســت و پای آمریــکا را در حوزه 
سیاســت خارجــی این کشــور جهت 
مخاطب قــرار دادِن دغدغه اصلی خود 
در مورد مســاله ایران می بندد. دغدغه 
واشــینگتن در رابطه بــا ایران، محدود 
کــردن ظرفیت هــا و قدرت اتمی ایران 

است.
پایگاه در انتهای تحلیل خود می نویسد: 
نباید فراموش کنیم که اگر در معادله اتمی 
ایران به نقطه نه چندان مناســِب کنونی 
رســیده ایم، دلیل اصلی آن، تصمیمات 
و سیاســت هایی اســت که دولت قبلی 
آمریکا اتحاذ کرده است. تصمیماتی که 
حتی منافع آمریکا را نیز مورد بی توجهی 
قرار دادند. اگرچه بازگشــت به برجام از 
حیث سیاسی چندان خوشایند نیست، 
بــا ایــن حال این گزینــه تنها و بهترین 
گزینه موجود جهت مهار توانمندی های 
اتمی ایران است. باید توجه داشته باشیم 
که اجرایی شــدِن کارزار فشارحداکثری 
از سوی دولت ترامپ علیه ایران، با هدِف 
مجبور کردن ایران به ارائه امتیازات الزم 
به واشینگتن با محوریت توان اتمی این 
کشــور، شکست قابل توجهی را متحمل 

شده است.
البته که کارزار فشار حداکثری از فرصت 
هــای زیــادی نیز جهت پیروز شــدن 
برخوردار بود که از جمله آن ها می توان 
بــه پاندمی ویروس کرونا و اثرگذاری آن 
بر اقتصاد ایران اشــاره کرد. با این حال 
ایران حتی تحت این شرایط نیز دوام آورد 
و برنامه اتمی خود را توســعه بخشــید و 
در عین حال شاهد پیشرفت و گسترش 
قابل توجه برنامه موشکی و پهپادی این 
کشور نیز بوده ایم. با این حال در شرایط 
کنونی باید منتظر ماند و دید که معادله 
برجام چه مسیری را طی می کند. در این 

مسیر کنشگرِی کنگره بسیار
 مهم است.«

خبر ویژه

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ایران عضو NPT است، کلیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسامی ایران طبق ضوابط 
پادمان انجام می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران مستقر است و فعالیت های هسته ای ایران را تحت نظارت 
دقیق خودش دارد و ایران تمام فعالیت های خودش را از نخستین روز با هماهنگی و ضوابط آژانس دنبال کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر اینکه کلیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسامی ایران طبق ضوابط پادمان 
انجام می شود، گفت: جنجال آفرینی هایی که رژیم صهیونیستی، منافقین و ضد انقاب پرچمدار آن هستند، موارد 
اتهامی است. ما از مدیرکل آژانس انتظار نداریم هیاهویی که ضد انقاب و رژیم صهیونیستی علیه برنامه هسته ای ایران 
ایجاد کرده اند و بیش از ۲۰ سال است که اینها را دامن می زنند و دنبال می کنند، اهمیت بدهد و مزاحمت برای برنامه 
توسعه ای کشور ایجاد کند. محمد اسامی در حاشیه تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان های امام خمینی)س( در 

واکنش به اتهامات پادمانی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، به خبرنگار جماران گفت: موضوع بسیار 
حائز اهمیت است که ایران عضو NPT است، کلیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسامی ایران طبق ضوابط پادمان 
انجام می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران مستقر است و فعالیت های هسته ای ایران را تحت نظارت دقیق 
خودش دارد و ایران تمام فعالیت های خودش را از نخستین روز با هماهنگی و ضوابط آژانس دنبال کرده است. رئیس 
ســازمان انرژی اتمی افزود: جنجال آفرینی هایی که رژیم صهیونیســتی، منافقین و ضد انقاب پرچمدار آن هســتند، 
موارد اتهامی است. ما از مدیرکل آژانس انتظار نداریم هیاهویی که ضد انقاب و رژیم صهیونیستی علیه برنامه هسته 
ای ایران ایجاد کرده اند و بیش از ۲۰ سال است که اینها را دامن می زنند و دنبال می کنند، اهمیت بدهد و مزاحمت 

برای برنامه توسعه ای کشور ایجاد کند.

کنش اسالمی به اظهارات گروسی:  وا

کلیه فعالیت های هسته ای ایران طبق ضوابط پادمان انجام می شود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

 بیشتر کشورها موافق پیشنهاد اروپا 
برای احیای برجام هستند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که بیشتر 
کشورهای موجود در مذاکرات هسته ای موافق پیشنهاد 
اروپا برای احیای برجام هستند. جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی گفت که 
بیشتر کشورهای شرکت کننده در مذاکرات هسته ای 
ایران موافق پیشــنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام 

هستند.
بورل دوشنبه نیز در یک کنفرانس خبری در سمینار 
کوادیس در اسپانیا  گفت: پاسخ ایران به پیشنهاد این 
اتحادیه درباره احیای برجام معقول بود. وی ادامه داد: 
پاسخ ایران به آمریکا انتقال داده شد و ما منتظر پاسخ 
آمریکا هستیم. امیدواریم این پاسخ به ما اجازه دهد 
که مذاکرات را کامل کنیم. امیدوارم این اتفاق بیفتد 
اما نمی توانم به شــما در این زمینه اطمینان بدهم. 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت: 
این پاســخ باید تا االن ارائه می شد. پیش بینی شده 
بود نشستی تا پایان هفته پیش در وین برگزار شود. 
امکانش وجود نداشت. احتمال دارد این هفته برگزار 
شــود. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، 
روز دوشنبه در ارتباط با موضوع مذاکرات و آخرین 
تحــوالت در این عرصه و برخــی از گمانه زنی های 
منتشــر شده گفت: در موضوع مذاکرات ما هنوز در 
مســیر مذاکره هستیم و در همین چارچوب اجازه 
می خواهم که به استقبال جزئیات و روند بعدی که 

هنوز اتفاق نیفتاده نروید.

کرات، بلینکن  در سایه پیشرفت مذا
مقام صهیونیست را به حضور نپذیرفت

یک رســانه عبری اعام کرد که با توجه به پیشــرفت 
مذاکرات هسته ای با ایران دیدار وزیر خارجه آمریکا با 
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی لغو شده است.

پایــگاه خبــری عبری روتر اعام کرد کــه با توجه به 
پیشرفت مذاکرات هسته ای برای احیای برجام، دیدار 
ایال حوالتا، مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با 

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا لغو شد.
در این گزارش آمده است که لغو دیدار وزیر خارجه 
آمریکا با حوالتا و برگزاری آن در ســطح معاون وزیر 
درحالی است که تل آویو تاش گسترده ای در راستای 
قانــع کردن آمریــکا برای عدم امضای توافق با ایران 

کرده است.

رئیس مجلس: 

مطالبات صنفی پزشکان و 
دستیاران تخصصی پرداخت شود

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسامی در 
نطق پیش از دستور صحن علنی مجلس شورای اسامی 
با تبریک فرارسیدن روز پزشک، گفت: پزشکان با روحیه 
جهادی توانســتند در آزمون های مهمی در سال های 

گذشته پیروز شوند.
رئیس مجلس شــورای اسامی گفت: عموم پزشکان 
ایرانی به خصوص پزشکان پرتاش و دغدغه مند شاغل 
در بخش های آموزشــی و درمانی دولتی در ســال های 
اخیر به پشــتوانه دانش، تجربه و روحیه جهادی خود 

توانستند بر دو آزمون سخت فائق آیند.
قالیباف ادامه داد: نخست جهاد پزشکان در مدیریت 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا و ســربلندی در 
آزمــون ملــی روز هــای اوج کرونــا و دوم غلبــه بر 
تحریم های ظالمانه ای که با آگاهی و هدفمند سامت 
و جان ملت ایران را نشانه رفته اند و با تمام توان مانع 
از ورود تجهیزات پزشــکی و دارویی به کشــور شدند 
نقش پزشکان ایرانی در خنثی کردن نقشه دشمنان 
که همان فروپاشــی نظام ســامت بود تاریخ ساز و 

فراموش نشدنی است.
وی افزود: ضروری اســت مســئول امر عاوه بر بسیج 
تمام امکانات برای شکست سیاست های تحریمی علیه 
ملت ایران، برآورده ساختن مطالبات صنفی پزشکان و 

دستیاران تخصصی را در دستور کار قرار دهند.

آمریکا:

 واقعا نمی دانیم چه کسی پشت 
ترور داریا دوگیناست

دویچه وله نوشت: سازمان امنیت داخلی روسیه عکس 
و نام زنی را منتشر کرده که به گفته این سازمان عضو 
بریگاد آزوف اوکراین است و برای انجام قتل داریا دوگینا 
به روسیه رفته است. آمریکا گفته، نمی داند چه کسی و 

با چه انگیزه ای پشت این ترور است.
جان کربی مدیر ارتباطات شــورای امنیت ملی آمریکا 
روز دوشنبه ۲۲ اوت به سی ان ان گفته است: »ما واقعا 
نمی دانیم چه کســی پشت این ترور است و انگیزه اش 

چه بوده است.«
او گفته اســت، هیچ ارتباط مســتقیمی میان این 
قتل با دولت اوکراین که از ســوی روســیه به انجام 
این ترور متهم شده وجود ندارد. به گفته کربی، کی یف 
زمانی که هرگونه دخالت در این قتل را رد کرد، »بسیار 

شفاف« بوده است.
شــامگاه شــنبه ۲۰ اوت )۲۹ مرداد( داریا دوگینا در اثر 
انفجار خودرویی که او سرنشــین آن بود، در نزدیکی 
مسکو کشته شد. داریا دوگینا ۲۹ ساله دختر آلکساندر 
دوگیــن بــود که به عنــوان یکــی از نظریه پردازهای 
ملی گرای نزدیک به والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 

روسیه شناخته شده است.
یک روز پس از این رویداد، مسکو سازمان امنیت اوکراین 
را متهــم بــه انجام این قتل کرد. کی یف اما این اتهام را 

رد کرده است. 

 انتخابات تناسبی
اصالح ابرو  یا کور کردن چشم!؟

ادامه از صفحه یک:
فرصت سوزی مجلس

با گذشــت قریب به 6 ســال از اباغ سیاست های کلی 
انتخابــات شــاهد بی اعتنایی مفرطی بــه محتوای آن 
هســتیم به شــکلی که رهبر انقاب در دیدار اخیر خود 
با نمایندگان مجلس )۴ خرداد ۱۴۰۱( نســبت به این 
موضوع تذکر دادند و بعد از بیان اهمیت سیاســت های 
کلی، به صورت مصداقی به انتخابات اشاره کرده و فرمودند 
»وظیفه ی مجلس این اســت که قانونگذاری را منطبق 
با این سیاست ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست ها 
نباشــد؛ خب این خیلی اهّمّیت دارد؛ به این باید توّجه 
کنید. االن من می خواهم عرض کنم مثاً سیاست های 
کلّی انتخابات. االن پنج شش سال است این سیاست ها 
اباغ شده، ]ولی[ قانون هنوز تنظیم نشده؛ این باید انجام 

بگیرد.«
هــر چنــد که مجلس دهم )خــرداد ۱۳۹۵ الی خرداد 
۱۳۹۹( زمان طایی برای به سرانجام رساندن اصاحات 
الزم قوانیــن انتخابات بــود و حتی نمایندگان آن دوره 
می توانســتند با مقدم دانســتن اصاح قانون انتخابات 
مجلس مبتنی بر سیاست های کلی حسن نیت و توان 
کارشناســی خود را به منصه ظهور برســانند، یا حتی با 
بررسی مجدانه الیحه جامع انتخابات که از طرف دولت 
دوازدهــم در بهمن ۱۳۹7 با تأخیر بســیار زیاد تقدیم 
مجلس شــد، فرصت از دســت رفته را در ســال پایانی 
نمایندگــی خــود جبران کنند، امــا نکته مهمتری که 
مجلس یازدهم باید مد نظر داشته باشد آن است که در 
کج راهه ای که مجلس دهم در آن گرفتار شد و به بن بست 

رسید وارد نشود و بیش از این وقت را از دست ندهد.
تغییر اساسی حوزه بندی ها و »استانی شدن« انتخابات 
مجلس یکی از مهمترین ایده هایی است که همواره طی 
۳۰ سال از دوره چهارم الی نهم مجلس شورای اسامی 
مطرح بوده و به تصویب نهایی در صحن مجلس رسیده 
اســت. و البته در هر نوبت نیز با ســد شورای نگهبان به 
منظور دفاع از حقوق مردم مواجه شــده، چرا که واجد 
مغایرت های متعددی با قانون اساســی تشخیص داده 
شده است. اما در مجلس دهم در پی اصاح ایده استانی 
شدن، ایده تناسبی شدن انتخابات مطرح شد. و اکثریت 
مجلس عزم کردند تا انتخابات مجلس به صورت تناسبی 
برگزار شــود و با تصویب نهایی آن را به شــورای نگهبان 
ارسال کردند. که البته این طرح نیز نتوانست تأیید الزم 
را از شورای نگهبان بگیرد، و مغایرت های با قانون اساسی 
از پیشروی این طرح جلوگیری کرد. در مجلس یازدهم 
نیز تناسبی شدن )در کل کشور و یا در کان شهرها( از 

جمله مهمترین پیشنهادهای مطرح است.
فارغ از اینکه جزئیات هر کدام از این طرح ها و تفاوت آن ها 
و نظرات شورای نگهبان درباره آن ها چیست، باید به این 
مسئله توجه کرد که این طرح ها با چه هدف گذاری دنبال 
می شــوند و نسبت آن ها با سیاست های کلی انتخابات 
که بر مبنای تجربیات متراکم ۳۵ ساله کشور در زمینه 
انتخابات )در زمان اباغ( و نظرخواهی از مسئولین امر و با 
طی کردن چندباره فرآیندهای تنظیم سیاست های کلی 
اباغ شده است چیست؟ و حتی اگر از متن سیاست های 
کلی عبور کنیم )که امکان پذیر نیست(، این طرح ها چه 
نسبتی با ایده اباغی سیاست های کلی دارند؟ چه میزان 
مشارکت حداکثری، تأمین حقوق مردم در انتخابات و … 
را در نظر گرفته اند؟ افزایش مشارکت آگاهانه و فعاالنه 
مردم در انتخابات را هم راســتا با ارتقای شایسته گزینی 

می دانند ؟
این منظر از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می کند که در 
پی تشکیل هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلی نظام در ســال ۱۳۹6 و اعام نظرات این هیئت به 
شورای نگهبان مبنی بر انطباق یا عدم انطباق مصوبات 
مجلس با سیاست های کلی، در نظر نگرفتن سیاست های 
کلی انتخابات منجر به آن می شود که در نهایت با عدم 
تأیید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، اندک فرصت 
باقی مانده مجلس یازدهم نیز از دســت برود و انتخابات 
مجلس دوازدهم در پایان سال ۱۴۰۲، با قوانین پر ایراد 

فعلی برگزار شود.
 سیاست های کلی انتخابات از مجلس 

چه می خواهد؟
در بند اول سیاســت های کلی انتخابات حداکثر عدالت 
انتخاباتی و حداکثر شناخت مردم از نامزدها، چارچوبی 
را برای تعیین حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسامی 
مشخص کرده است که در نتیجه آن حوزه هایی با تعداد 
کرســی کمتر و حق رأی برابر تجویز می شــود. در بند 
دوم سیاست های کلی انتخابات نیز به دومرحله ای بودن 
انتخابات مجلس شورای اسامی تصریح شده است. لذا 
تأیید و تثبیت انتخابات با الگوی اکثریتی و نه تناسبی مد 
نظر سیاست های کلی انتخابات است و انتظار می رود که 
عاوه بر ایرادهای پیشین شورای نگهبان بر طرح تناسبی 
شــدن انتخابات مجلس، هیئت عالی نظارت بر حســن 
اجرای سیاست های کلی نظام نیز نسبت به تناسبی شدن 
اعام مغایرت کند. لذا پیگیری و تصویب »تناسبی شدن« 
انتخابات مجلس شــورای اسامی، حتی در حوزه های 
محدود مانند کان شــهرها، نه تنها ایرادهای اساســی 
وضعیت موجود را برطرف نمی کند، بلکه اساســاً بدلیل 
مغایرت با قانون اساســی و سیاست های کلی انتخابات 
فرصت محدود مجلس یازدهم برای اصاح را می گیرد.

الزم اســت کــه مجلــس یازدهم با بازگشــت به متن 
سیاست های کلی و اصاح قانون انتخابات مبتنی بر آن، 
گام هایی استوار به سمت ارتقای کیفیت انتخابات مجلس 

دوازدهم با افزایش مشارکت و شایسته گزینی بردارد.
منبع: مهر

اخبار كوتاه
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3اقتصاد
گزارش

  فروش لوازم چینی با برندهای اروپایی

 نافرمانی بازار لوازم یدکی
 از فرمان دولتی

از ابتدای امســال تا به امــروز وزیر صمت و 
معاونان وی به دفعات هشدارهای مکرری در 
خصوص برخورد با قاچاق در سطح عرضه در 

رسانه ها مخابره کرده اند.
اولین بار رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در فروردین امسال اعام کرد: طرح 
ویژه وزارت صمت برای مبارزه با کاالی قاچاق و 
تقلبی با پنج اولویت کاالیی از ۱۵ فروردین ماه 
امسال آغاز می شود که لوازم یدکی و قطعات 
خودرو در اولویت نخست اجرایی طرح خواهد 

بود.
اما باوجود اعام تاریخ قطعی ۱۵ فروردین برای 
برخورد با قاچاق از ســوی وزیر، اما این وعده 
هم به مانند دفعات قبل به فراموشــی سپرده 
شــد و درزمینه برخورد با اجنــاس قاچاقی 
همچون لوازم خانگــی و لوازم یدکی در بازار 

تغییر محسوسی رخ نداد.
باالخــره پس از ماه ها ســکوت، ســه معاون 
وزیر صمــت در اوایل مــرداد از تربیون های 
مختلف به طــور صریح اعــام کردند که این 
وزارتخانه از ۱۵ مردادماه به طور حتم با تمامی 
اجناس قاچاق فاقد شناسه کاال , کد ره گیری 
 با اولویت لوازم یدکی خــودرو برخورد قطعی 

خواهد کرد.

مشکالت قطعه سازان
اصغر حسینی یکی از فعاالن حوزه قطعه سازی 
اظهار می کنــد: متأســفانه بی ســامانی در 
بازار قطعات موجب رونــق گرفتن و افزایش 
کارگاه های زیر پله ای شده است که بدون هیچ 
استاندارد و نظارتی قطعاتی را تولید می کنند 
که بیشترین سود و البته کمترین استاندارد و 

ایمنی را دارد.
وی بابیان اینکه بازار قاچــاق قطعات خودرو 
و لوازم یدکی هــم چنان داغ اســت و انواع و 
اقسام قطعات را می توان در بازار مشاهده کرد 
می افزاید: در حال حاضر ورود قطعات مشابه 
ساخت داخل از مبادی مختلف در جریان است 
و متأسفانه با استقبال مردم از این کاال به صرف 
خارجی بودن و تصور کیفیت بهتر خارجی، این 

روند توزیع همچنان در بازار ادامه دارد.
وی بابیان اینکه به دلیل گرانی قطعات خودرو 
بازار تعمیر و بازســازی قطعات مستعمل نیز 
بیش از گذشــته در بازار رونق پیداکرده است 
اظهار می کنــد: گرانــی لوازم یدکی موجب 
شده تا مصرف کنندگان به استفاده از قطعات 
دســت دوم روی بیاورنــد که ایــن موضوع 
در درازمدت بــه کاهش ایمنــی خودروها و 

سرنشینان آن ها منجر خواهد شد.
این تولید کننده قطعــات خودرو بابیان اینکه 
بخشی از قطعاتی که از مبادی ورودی به کشور 
قاچاق می شوند متعلق به خودروهای خارجی 
است می افزاید: متأســفانه این حوزه توسط 
دولت نظارت نمی شود و افرادی هم که در این 
حوزه فعال هستند فرمان دولت را نمی خوانند.
انحصار در صنعت خودروســازی، دسترسی 
نداشــتن قطعه ســازان به بازارهای خارجی 
و معطوف بــودن آن هــا به دو خودروســاز 
دولتی که نــگاه از باال به پاییــن به مجموعه 
قطعه ســازی دارند همگی از موانــع تولید و 

صنعت قطعه سازی است

وفور قطعات بی کیفیت
رئیــس اتحادیــه لوازم یدکی مشــهد نیز در 
گفت وگو با بــازار بابیان اینکه قطعه ســازان 
داخلی توان تأمین قطعــات موردنیاز مردم و 
بــازار را ندارند اظهار می کنــد: تولید داخلی 
جوابگو نیســت و لذا بار یک کامیون  قطعات 
لوازم یدکی را نود درصــد قطعات خارجی و 
تنها بخش اندکی را قطعات داخلی تشــکیل 

می دهد.
علیرضا اردکانی می گوید: قطعات ماشین های 
داخلی حدود پنجاه درصد تولید داخل است و 

لذا الباقی باید از خارج کشور وارد شوند.
وی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه بسیاری 
از قطعات عرضه شده در بازار به نام کشورهای 
آلمان و یا فرانســه به مردم فروخته می شود و 
آیا این ادعا صحیح است یا خیر اظهار می کند: 
تمامی اجناسی که به عنوان قطعات کشورهای 
دیگر مانند آلمان و فرانســه و دیگر کشورها 
فروخته می شــود همه تحت لیسانس چین 
هســتند و تنها حدود پنج درصد از کاالها از 

کشوری مانند کره است.
اردکانی هم چنیــن در خصوص این ســؤال 
که چرا نرخ قطعات یدکی از یک فروشــگاه تا 
فروشگاه دیگر متفاوت و بسیار متغیر است نیز 
می گوید: دلیل تفاوت قیمت ها در فروشگاه ها 
متفاوت بودن قیمت و تاریخ خرید فروشــنده 
است لذا بهتر است ابتدا مشتری از چند واحد 
صنفی سؤال کند و قیمت دلخواه را پیدا کند 
و لذا این تفاوت قیمت هــا مربوط به اجحاف 

فروشندگان در حق مردم نیست.

کرد خ ها در بازار دالر را بررسی  « همگرا شدن همه نر گار » روز

 ثبات بازار ارز بدون ارزپاشی
 در شرایط کنونی بازار ارز، با ریزش قیمت دالر 
آزاد، توافقی و متشکل در کنار رشد تدریجی 
نیما تا حدودی شاهد همگرا شدن همه نرخ ها 
هستیم. به بیان بهتر طی روزهای اخیر قیمت 
دالر در بازار متشکل ارزی و صرافی ملی هم 
با کاهش روبرو بوده است. این کاهش به ویژه 
در نرخ صرافی ملی موجب شد تا نرخ این ارز 
پس از حدود 6 ماه بار دیگر به قیمت دالر در 

سامانه نیما برسد. 
حال با توجه به آنکه نرخ های بازارهای مختلف 
در حال اجماع روی نرخ نیمایی هستند، برخی 
معتقدنــد این بهترین فرصــت برای دولت 
سیزدهم برای به رسمیت شناختن بازار آزاد 

و تک نرخی کردن دالر است. 
شاید بتوان این امر را حاکی از تعمیق سامانه 
نیما دانست که به نوعی قطب نمای اقتصاد در 
حوزه ارزی تلقی می شود و همان طور که علی 
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره 
کرده اســت در چهار ماهه امســال حدود 8۰ 
درصد رشد تأمین ارز در سامانه نیما رخ داده 
است و همچنان مازاد عرضه نسبت به تقاضا 
در سامانه نیما وجود دارد. این بازار عمق بسیار 
خوبی پیدا کرده و روزانه بیش از ۱۰ میلیون 
دالر بین صرافی ها معامله در حال انجام است. 
البته اصغر ابوالحســنی هستیانی، قائم مقام 
بانــک مرکزی نیز با صحبت های خود بر این 
مهم صحه گذاشت؛ وی عنوان کرد که بانک 
مرکزی در تاش است تا در سیاست های بانک 

مرکزی تا حد ممکن شرایط ارزی تثبیت شود 
و نوسان وجود نداشته باشد. 

بــه گفته قائــم مقام بانک مرکــزی تثبیت 
سیاســت ارزی فعــاالن اقتصــادی قدرت 
برنامه ریزی خواهند داشت و با ریسک باالیی 
روبــرو نخواهند بــود. این صحبت های مقام 
مسئول بانک مرکزی را شاید بتوان گواهی بر 
ادعای یکســان سازی و نزدیک کردن هر چه 

بیشتر نرخ ها به یکدیگر دانست.

در ماه های اخیر در بازار ارز چه گذشت؟
با این نگاه و در صورتی که ســاماندهی بازار 
ارز همواره ازجمله وظایف ذاتی بانک مرکزی 

تلقی کنیم، آنگاه در راس آن بانک مرکزی از 
همان ابتدای شــروع فعالیت ساماندهی بازار 

ارز را در راس برنامه های خود قرارداد.
یکی از مهم ترین اقدامات بانک مرکزی در یک 
سال گذشته که به اواخر خردادماه بازمی گردد 
که بانک مرکزی برای ســاماندهی بازار ارز در 
تعامــل با کانون صرافی ها، صرافی های معتبر 
و صادرکنندگان به این جمع بندی رسید که 

بازار توافقی عرضه و تقاضا راه اندازی شود.
همچنیــن بانک مرکزی در راســتای ثبات 
بخشــی بــه بــازار ارز و جلوگیــری از اثرات 
نامطلوب نوســانات و تاطمات شدید نرخ-
هــای ارز بر انتظارات تورمــی اقدامات قابل 

توجهی در راستای  مدیریت تقاضای ارز، مهار 
و کنترل فعالیت های سفته بازانه و قاچاق ارز، 
اولویت بندی نیازهای وارداتی انجام داده است 
کــه مهم ترین آثار آن کاهش ۵۴.7 درصدی 
انحــراف معیار نرخ دالر در بازار غیررســمی 
و تأمیــن ارز موردنیــاز برای واردات کاالها به 

کشور بوده است. 
آمارهــا حاکی از آن اســت که در چهارماهه 
اول سال ۱۴۰۱ مجموعاً حدود ۲۰.۱ میلیارد 
دالر ارز برای واردات کاالهای موردنیاز کشور 
تامین شد، این در حالی است که مبلغ تامین 
ارز طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود 
۱۴.۲ میلیارد دالر بوده اســت. از کل تامین 

ارز چهارماهه اول سال جاری، حدود 7۴۳.۲ 
میلیون دالر با نرخ ترجیحی )از محل سهمیه 
ســال ۱۴۰۰( و حدود ۲.۰ میلیارد دالر آن با 
نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و 

ارزش اشخاص بوده است. 

خ  مدیریت عرضه و تقاضای ارز و نر
توافقی

مدیریت بازار ارز در مواجهه با نوســانات 
بازار با تقویت بازار متشکل ارزی از طریق 
فراهــم ســاختن امکان فــروش ارزهای 
صادراتــی بــا نرخ توافقی بــه صرافی ها و 
امکان معامله توافقی ارز در بازار متشــکل 
ارزی و نیــز تســهیل مقــررات مربوط به 
تقاضای بازار در حوزه اســکناس ازجمله 
مهم تریــن اقدامات بانک مرکزی در یک 
ســال گذشــته به منظور ثبات بخشی به 

بازار ارز به شــمار می روند.
همچنین تفکیک تقاضای مبادالتی )تقاضای 
ارز برای واردات کاالها و خدمات( و سفته بازی 
)تقاضای ارز به منظور سرمایه گذاری و یا حفظ 
ارزش پــول( و اولویت بندی نیازهای وارداتی 
و مهــار و کنترل فعالیت های ســفته بازانه و 
قاچاق ارز از طریق "اعمال محدودیت بر سقف 
تراکنش ها"، "ساماندهی چک های تضمینی" 
و " اعمال نظارت بر جابجایی مبالغ کان" از 
دیگر سیاست های موثر بانک مرکزی در حوزه 

ارزی در دولت سیزدهم بوده است.

خرید و فروش خودرو قفل شد

االکلنگ قیمت خودرو
  میناسادات حسینی / گروه اقتصاد

یک کارشــناس صنعت خودرو می گوید: هرچند قیمت 
خودرو از هفته گذشته به دلیل پیشرفت مذاکرات برجامی 
شروع به ریزش کرد؛ اما خبر منتشرشده در مورد افزایش 
رسمی قیمت خودرو ازسوی وزارت صمت سیگنال منفی 
به قیمت ها در بازار خودرو وارد کرده است. قیمت خودرو 
بــه دلیــل مذاکرات وین و کاهش قیمت دالر شــروع به 
ریزش کرده و پیش بینی کارشناســان حاکی از آن است 
که در صورت توافق، شــاهد ریزش ســنگین قیمت ها در 

بازار خودرو خواهیم بود.
از طرفی وزیر صنعت خبر از نهایی شدن آیین نامه واردات 
خودرو داده؛ اما با وجود ریزش گسترده قیمت ها در بازار 
خودرو مهم ترین سیگنال افزایش قیمت خودرو هم مربوط 
به خبری است که معاون وزیر صمت مطرح کرده است. 
منوچهر منطقی با بیان اینکه قرار اســت مجوز افزایش 
قیمت خودرو های زیان ده صادر شــود، سیگنال منفی به 
بــازار خودرو وارد کرده اســت؛ ایــن خبر یعنی دولت به 
زودی مجوز رســمی افزایش قیمت برخی از خودرو های 

زیان ده را صادر می کند.

قیمت خودرو چقدر ریخت؟
حامــد طاجوران، کارشــناس صنعت خودرو می گوید: 

قیمــت خودرو با پیشــرفت مذاکــرات برجامی در هفته 
گذشته شروع به ریزش کرد.

وی در مــورد جزئیات قیمــت خودرو ها گفت: پژو ۲۰6 
تیپ ۲ که هفته گذشته ۳۱۰ میلیون تومان بود با ریزش 
۲۰ میلیونی در حال حاضر ۲۹۰ میلیون خرید و فروش 
می شود. همچنین پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از ۳7۰ میلیون 
تومان به ۳۵6 میلیون تومان رســید و مدل ۱۴۰۱ این 
خودرو نیز از ۳8۰ میلیون تومان به ۳6۵ میلیون تومان 

رسیده است.

رفت و برگشت قیمت خودرو
این فعال بازار خودرو با اشــاره به اینکه همه خودرو ها به 
دلیل اثر روانی مذاکرات ارزان شده اند، گفت: دنا اتومات 
نیز از ۵۲۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده 
اســت. عــاوه بر آن پژو ۲۰7 اتومــات دو رنگ که هفته 
گذشــته ۵۱۰ میلیون تومــان بود با ریزش ۵۰ میلیونی 
به ۴6۰ میلیون تومان رســیده اســت.طاجوران با بیان 
اینکه میانگین ریزش قیمت ها طی یک هفته گذشــته 
۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بوده است، گفت: در این بین پژو 
۲۰7 اتومات دو رنگ با ریزش حدود ۵۰ میلیون تومانی 
رکورددار کاهش قیمت بوده است. البته از دو شب گذشته 
بــا افزایــش اندک قیمت دالر و همچنین اخبار مربوط به 

گرانی رسمی خودرو همه خودرو ها دو تا ۴ میلیون تومان 
گران شده اند.

خرید و فروش خودرو قفل شد
این کارشــناس صنعت خودرو می گوید: شــب گذشته با 
افزایش محدود قیمت دالر، فروشندگان خودرو قیمت ها 
را افزایش دادند. به عنوان مثال پژو ۲۰7 اتومات مجددا در 
بازار ۴8۰ میلیون تومان اعام شد، ولی خریداری در بازار 
نیست؛ بنابراین فروشندگان دوباره قیمت را کاهش دادند 
و در حال حاضر ۴6۰ میلیون تومان به فروش می رســد.

طاجوران ادامه داد: خرید و فروش خودرو در بازار بسیار 
اندک است و همه خریداران و فروشندگان منتظر اعام 
نتایج مذاکرات برجامی هســتند. تنها کسانی خودروی 

خود را می فروشند که به اصطاح »پول الزم« هستند.

خودروسازان مخالف کاهش قیمت خودرو هستند
ایــن فعال بازار خودرو در مورد پیش بینی قیمت خودرو 
گفت: قیمت خودرو به شدت تحت تاثیر قیمت دالر است 
و هر نوســانی در قیمت دالر و نتایج برجام قیمت ها را به 
سرعت افزایشی یا کاهشی خواهد کرد. البته خودروسازان 
در شرایطی مانند شرایط اخیر که قیمت خودرو شروع به 

ریزش می کند برای جلوگیری از ریزش بیشــتر قیمت ها 
در بازار و فاصله گرفتن قیمت کارخانه و بازار سیگنال های 
منفی به بازار مخابره می کنند.طاجوران ادامه داد: به طور 
مثال امسال قیمت خودرو ازسوی کارخانه تغییری نکرده 
بود، ولی چند روز گذشــته اعام شــد قرار اســت قیمت 
رســمی خودرو افزایش یابد. این خبر قیمت ها را در بازار 
افزایشــی خواهد کرد. به طور مثال قرار بود روز دوشــنبه 
پیش فروش هایما با ۱۰۰ میلیون افزایش قیمت نسبت 

به قبل انجام شود که فعا انجام نشد.

خودرو های داخلی به شدت بی کیفیت شده اند
این کارشــناس صنعت خودرو با بیان اینکه یک ســری 
دســت های پشت پرده هســتند که نمی خواهند قیمت 
خــودرو پاییــن بیاید، گفت: کیفیت همــه خودرو های 
داخلی به شدت افت کرده است.طاجوران با بیان اینکه 
خودروسازان اجازه نمی دهند اتفاق خوبی در بازار خودرو 
بیفتد و قیمت ها کاهشی شود، افزود: از طرفی حواله های 
ثبت نامی خودرو در دست دالالن افتاده و به یقین می توانم 
بگویم از بین ۱۰۰ درصد خودرو های ثبت نامی، ۲۰ درصد 
آن در دست مالک اصلی و مصرف کننده است و 8۰ درصد 
حواله ها با وجود اینکه اجازه نقل و انتقال ندارد در دست 

دالالن افتاده است.

خبر ویژه

رئیس کل بانک مرکزی گفــت: با آغاز به کار ســامانه محچک رفع 
سوء اثر از چک های برگشتی سه روزه شــده است.علی صالح آبادی 
در مراسم رونمایی از سامانه محچک )سامانه مسدودی حساب های 
چک های برگشتی( اظهار کرد: یکی از مهم ترین سامانه ای که می تواند 
اعتبار را به چک برگرداند، سامانه محچک است که به صورت رسمی 
آغاز به کار کرد. وی افزود: با آغاز به کار سامانه محچک، پرونده های 
قضایی درباره چک کمتر خواهد شد. اکنون، قاضی به صورت آناین 
می تواند دستور مسدودی حساب های چک برگشتی را بدهد.صالح 
آبادی بیان کرد: شــاهد تحولی مهم در صنعت بانکداری هستیم که 

با اعتماد بیشــتر به چک، نیاز به ابزارهای پرداخت نقدی کمتر شده 
و فعاالن اقتصادی با اعتماد بیشــتر به چک می توانند بدون اتکا به 
پرداخت نقدی فعالیت هــای خود را انجام دهنــد. رئیس کل بانک 
مرکزی با اشــاره به برنامــه بانک مرکزی برای گســترش ابزارهای 
پرداخت اعتباری افــزود: اوراق گام نیز یکــی از ابزارهای پرداخت 
اعتباری است که ضمانت پرداخت آتی توسط شبکه بانکی در قالب 
اوراق گام )گواهی اعتبار مولد( انجام می شــود. استفاده از این ابزار 
می تواند با کاهش فشار بر منابع شبکه بانکی، کمک مهمی به رونق 
بخش های تولیدی باشد.صالح آبادی افزود: در حالیکه در یک و نیم 

سال گذشته 88۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شده بود، این 
رقم در یک ماهه گذشته به بیش  از 7۵6۰ هزار میلیارد تومان رسیده 
است. با مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار امکان 
تنزیل اوراق گام بافاصله پس از انتشار فراهم شده که این امر دلیل 
اصلی استقبال از این اوراق در یک ماه گذشته است. رئیس کل بانک 
مرکزی با آغاز به کار سامانه محچک رفع سوءاثر از چک های برگشتی 
سه روزه شده اســت، خاطرنشــان کرد: محچک ضمن بازگرداندن 
اعتبار به چک به قوه قضائیه در کاهش پرونده ها هم کمک شــایانی 

کرده است. 

رئیس کل بانک مرکزی:

حساب های چک برگشتی به صورت آنالین مسدود می شوند 

دالر 15 هزارتومانی ، رویایی که محقق می شود اما دوام ندارد

خ ارز با اخبار برجامی کاهشی نر  نوسانات 
 هنوز توافق احیای برجام مراحل پایانی خود را طی نکرده بازار ارز نسبت به آن 
واکنش نشــان می دهد، نوســانات کاهشی را در قیمت ها شاهد هستیم. حال 
این سئوال پیش می آید که اگر این توافق رسما نهایی و به مرحله اجرا برسد، 
با آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در سایر کشورها و از سرگیری صادرات 

عادی نفت، چه اتفاقی برای قیمت ارز خواهد افتاد؟
آلبرت بغزیان درباره تأثیر توافق احیای برجام بر قیمت ارز گفت: هر کس امروز 
درباره قیمت ارز بعد از اجرای توافق پیش بینی انجام دهد، واقعی نخواهد بود 
یعنــی نمــی توان از االن اعام کــرد با اجرای توافق قیمت دالر ۱۵ تا ۱8 هزار 

تومان می شود.
وی عکس العمل بانک مرکزی به توافق را مهم خواند و ادامه داد: بانک مرکزی 
بودجه دولت را از محل تبدیل دالر به ریال تأمین می کند بنابراین وقتی دالر 

ارزان شود گرچه درآمد ارزی دولت باال می رود اما مسئله اصلی آن خواهد بود 
که برای تبدیلش به ریال باید ضبدر چه رقمی شود؟ بنابراین دولت برای آنکه 
بودجه اش را تأمین کند ابتدا می بیند قیمت دالر چقدر باشــد که این اتفاق 
بیفتد، بعد قیمت دالر مشــخص می شــود، حاال ممکن اســت آن موقع قیمت 
دالر ۱8 هزار تومان باشــد یا همان ۳۰ هزار تومان.این اســتاد دانشگاه با اشاره 
به واکنش بازار به اخبار نتیجه مذاکرات اظهار کرد: هر وقت صحبت از توافق 
می شــود نرخ دالر کاهشــی و هر زمان نیز که مذاکرات به بن بســت می خورد 
قیمت ارز افزایشی می شود، پس هیچ شکی وجود ندارد که توافق بهتر از عدم 
توافق است چون به هر حال درآمد برای کشور ایجاد و دست دولت برای تأمین 
نیازهای جامعه باز می شود.وی افزود: موضوع بعدی قیمت اجناس و کاالهاست 
که به بهانه افزایش قیمت دالر باال رفتند، آیا این قیمت ها بعد از اجرای توافق 

با ریزش قیمت دالر کاهش می یابند؟ آیا صنایع بورســی ما در حوزه صادرات 
از کاهش قیمت ارز اســتقبال می کنند؟ پس همه این مولفه ها می توانند در 
مقابل کاهش قیمت دالر هم بازدارنده باشند و هم پیش برنده. اگر مولفه ها نقش 
بازدارنده ایفا کنند قیمت شــیر همان می ماند و قیمت مرغ همان.کارشــناس 
مسائل اقتصادی یادآور شد: کاهش نرخ ارز بعد اجرای توافق بدون شک کاهش 
خواهد یافت اما میزان این کاهش بستگی به اراده بانک مرکزی دارد. این تصور 
که دالر خانگی موجب کاهش نرخ ارز در بازار شود اشتباه است. مگر میزان دالر 
خانگی چقدر است؟ کسانی که از دالر ۱۵ هزار تومان و ۱8 هزار تومان بعد از 
احیای برجام سخن می گویند، مربوط به آثار کوتاه مدت توافق است چون بعد 
از آن دوباره قیمت افزایشی خواهد شد چون آنهایی که منتفع شرایط تحریم 

هستند نمی گذارند به این سادگی قیمت ارز پایین بیاید.

كوتاه از اقتصاد

سخنگوی صمت اعالم کرد؛

 سقف واردات 20 هزار دالر 
خواهد بود

سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه احتماال 
سومین دور ثبت نام و قرعه کشی خودرو در شهریور 
ماه انجام می شود، گفت: بر اساس آیین نامه واردات 
خودرو، ســقف واردات خودرو ۲۰ هزار دالر خواهد 
بود. امید قالیباف در رابطــه با واردات لوازم خانگی، 
گفت: ممنوعیت لغو واردات لوازم خانگی در پروسه 
تصمیم گیری قرار داشته و توسط وزارت صمت در 
حال بررســی اســت.وی در مورد آئین نامه واردات 
خودرو نیز با بیان اینکــه آئین نامه احتماالً در هفته 
دولت اباغ می شــود و در ادامه هم به مرحله اجرا 
خواهد رسید، اظهار کرد: بر اســاس این آئین نامه 
سقف واردات خودرو ۲۰ هزار دالر خواهد بود، ضمن 
اینکه خودروهای وارداتی باید استانداردهای 8۵ گانه 
را گذرانده باشند.قالیباف با بیان اینکه خودروهای 
اقتصادی در سطح جهانی ۵۰ درصد تقاضا را تشکیل 
می دهند، به نحوه تأمین ارز واردات خودرو اشاره کرد 
و گفت: بانک مرکزی معموالً مخالفت هایی دارد، اما 
نکته ما تصویب آئین نامه واردات است که این مهم 
انجام شده اســت.قالیباف در مورد لغو تحریم ها نیز 
گفت: تحریم ها ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه های تولید را 
افزایش می دهد زیرا بر روی هزینه های حمل و نقل 
و هزینه های مالی تأثیر دارد. بنابراین در مورد تمام 
تولیدات از جمله خودرو اگر تحریم ها لغو شود تا ۲۵ 
درصد می تواند هزینه های تولیــد را کاهش دهد؛ 
البته باید تورم ۴۰ درصدی را نیز در نظر داشــت و 
لذا با لغو تحریم خودرو ارزان نمی شود.ســخنگوی 
وزارت صمت تصریح کرد: مشــکل مــا در صنعت 
خودرو کیفیت بوده که این مسأله ناشی از پلت فرم 
و بن سازه است بنابراین در میان مدت باید به سمت 
پوست اندازی پلت فرمی حرکت کنیم که بر اساس 
گفته وزیر صمت پلت فرم خودروی اقتصادی کشور 

تا شهریور سال آینده تولید می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 قیمت بلیت اربعین 
فعال نهایی نشده است

معاون وزیر راه و شهرســازی اظهار داشــت: : 
بخشی از دوربین های نظارتی در جاده ها سرقت 
و تخریب می شــوند و ما از پلیس بابت گزارش 

غیرفعال شدن دوربین ها تشکر داریم.
 داریوش امانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
به زودی قیمــت بلیت اتوبــوس اربعین اعام 
می شود، اظهارداشت: در ستاد اربعین در حال 
مذاکره برای تعیین قیمت بلیت اتوبوس هستیم 

اما هنوز قیمت ها نهایی نشده است.
وی ادامه داد : به طور قطع قیمت بلیت مصوب 
خواهد بود و اجازه کرایه دربســتی اتوبوس را 

نخواهیم داد.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مبنی بر اینکه در حال حاضر چه تعداد دوربین 
جاده ای غیرفعال هســتند ، گفت: بخشــی از 
دوربین های نظارتی در جاده ها سرقت و تخریب 
می شــوند و ما از پلیس بابت گزارش غیرفعال 

شدن دوربین ها تشکر داریم.

سکه پرواز کرد

  سیگنال منفی دالر 
به بازار سکه

فعاالن بازار سکه معتقدند که یک عامل افزایش 
قیمت سکه در بازار، باتکلیفی در روند مذاکرات 

و نیز افزایش قیمت دالر در در است.
 در حالی هر قطعه سکه امامی در بازار ارز یازدهم 
مردادماه بــه دنبال خبرهــای مثبت برجامی 
وارد فاز ریزشی شــده بود، اما از ۲۹ مردادماه 
تغییر مســیر داده و دوباره بازار شــاهد پرواز 

قیمت هاست.
بررسی روند یک ماه گذشته بازار نشان می دهد 
که هر قطعه ســکه امامــی در حالــی که اول 
مردادمــاه در باالترین قیمــت و در حدود ۱۵ 
میلیون و 7 هــزار تومان به فــروش می رفت، 
اما تقریبا از بیســتم مردادمــاه تقریبا هر روز 
ریزشــی بوده، تا جایی که ۲۹ مرداد وارد کانال 
۱۲ میلیون تومان شــده و در رقم ۱۲ میلیون و 

77۹ هزار تومان جا خوش کرد.
اما از این تاریخ به بعد، دوباره بازار سکه در مسیر 
صعودی قرار گرفته اســت تا این که در نهایت 
مردادماه را با قیمت ۱۳ میلیــون و ۵8۴ هزار 

تومان پایان برد.
فعاالن بازار سکه معتقدند که یک عامل افزایش 
قیمت سکه در بازار، باتکلیفی در روند مذاکرات 

و نیز افزایش قیمت دالر در در است.
قیمت دالر نیز که از قیمــت ۳۲ هزار تومان در 
روزهای گذشته به کانال ۲7 هزار تومان نزدیک 
شده بود، در حال حاضر در حدود ۲۹ هزار و 6۵۰ 

هزار تومان قیمت دارد.
از ســوی دیگر، برخی از تحلیلگــران معتقدند 
انتظار یــک هفته ای تهــران بــرای دریافت 
پاسخ آمریکا درباره متن پیشــنهادی اتحادیه 
اروپــا درباره برجــام موجب بدبینــی عده ای 
 از معامله گــران نســبت بــه ایــن موضــوع 

شده است.
کارشناسان عنوان می کنند تا زمانی که تقریبا 
نتیجه برجام مشخص شــود، بازار احتماال در 
همین محدوده قیمتی تغییر قیمت داشته باشد.
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نفت و انرژی 4

گاز از روسیه  محقق می شود؛ با واردات 

 افزایش سهم ایران 
در تجارت انرژی 

كوتاه از انرژی

بین الملل

ساخت بزرگترین مزرعه بادی 
جهان در ازبکستان

عربستان سعودی قول حداکثر ۱۴ میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری در ازبکستان را داده 
و قرار اســت بزرگترین مزرعه خورشیدی 
جهان را در این کشور احداث کند.شوکت 
میرضیایف، رئیس جمهور ازبکســتان از 
ســفر به عربســتان ســعودی با دریافت 
وعده ســرمایه گذاری ۱۴ میلیارد دالری 
ریاض، به کشور خود بازگشت. این توافق 
شــامل تعهد شــرکت سعودی "اکوا پاور" 
)ACWA Power( بــرای ســاخت یــک 
مزرعــه بادی به ظرفیــت ۱.۵ گیگاوات 
در قره قالپاقســتان اســت.وزارت انرژی 
ازبکســتان اعام کرد ایــن مزرعه بادی، 
بزرگتریــن مزرعه بادی جهان خواهد بود 
و برق ۱.6۵ میلیون خانه را تامین می کند. 
شــرکت "اکوا پاور" پیش از این ســاخت 
دو مزرعــه بادی کوچک تــر را در منطقه 
بخارا آغاز کرده اســت.این خبر خوشــی 
برای مردم ازبکســتان اســت که به فصل 
کمبود انرژی نزدیک می شــوند. افزایش 
دما در تابســتان و خشکسالی، شبکه برق 
آبی آســیای مرکزی را دچار مشکل کرده 
است. ازبکستان در گرم ترین  ماه های سال، 
با کمبود برق مواجه شد و اکنون هم فصل 
خاموشی زمستانی را پیش رو دارد.در حال 
حاضر که مســکو تحت تحریم های غربی 
قرار دارد، برنامه های ســاخت یک نیروگاه 
هســته ای توسط روسیه، چندان مطمئن 
به نظر نمی رســد. به گفتــه کمال الدین 
رابیموف، تحلیلگر ازبک، اگر ســعودی ها 
به وعده خود عمل کنند، ازبکستان ممکن 
است دیگر نیازی به نیروگاه روسی نداشته 
باشد.شرکت "اکوا پاور"  همچنین موافقت 
کرده است درباره آینده هیدروژن سبز در 
ازبکستان تحقیق کند.سومین سندی که 
میان وزارتخانه های انرژی دو کشور امضا 
شد، سرمایه گذاری در صنعت گاز طبیعی 
ازبکستان را هدف گرفته است. ازبکستان 
یکــی از بزرگتریــن تولیدکنندگان گاز 
جهان اســت، اما افزایش تقاضای داخلی، 
این کشــور را ناچار کرده است صادراتش 
را متوقــف کند.طبــق گزارش مطبوعات 
سعودی، دو طرف توافقی را برای افزایش 
مهاجرت کارگران ازبکستان به عربستان 
ســعودی امضا کردنــد. میلیون ها ازبک 

اکنون در روسیه کار می کنند.

هشدار عربستان درباره 
احتمال کاهش تولید نفت 

اوپک پالس
عربستان سعودی اعام کرد اوپک آماده 
اســت تولید نفت را برای اصاح کاهش 
اخیــر قیمت که تحت تاثیــر نقدینگی 
ضعیف در بازار معامات آتی و نگرانی های 
اقتصادی روی داده اســت، کاهش دهد. 
خبرگزاری دولتی عربســتان سعودی در 
گزارشی، اظهارات شاهزاده عبدالعزیز بن 
ســلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی را 
نقــل کرد که به بلومبرگ گفته بود اوپک 
پاس، انعطاف پذیری الزم و راه هایی برای 
رویارویــی با چالش ها دارد.قیمت نفت به 
دلیل نگرانی از کندی رشد اقتصادی چین 
و رکود در غرب، از رکورد ۱۲۰ دالر در هر 
بشکه، به حدود ۹۵ دالر در هر بشکه در 
هفته های اخیر سقوط کرده است.قیمت 
نفت اوایل ســال میــادی جاری در پی 
حمله نظامی روســیه به اوکراین و اعمال 
تحریم های گسترده غرب علیه مسکو که 
نگرانی ها نســبت بــه تکرار بحران انرژی 
مشــابه دهه ۱۹7۰ را برانگیخت، تا مرز 
۱۴7 دالر در هر بشــکه صعود کرده بود.

وزیر انرژی عربســتان ســعودی اظهار 
کرد: بازار معامات آتی نفت، گرفتار دور 
باطل خود ساخته نقدینگی بسیار اندک و 
نوسان بسیار شدید شده و هزینه مدیریت 
ریســک برای فعاالن بازار را گران کرده 
اســت.وی همچنین اظهار کرد: قیمت ها 
بر اســاس اخبار بدون مدرک که درباره 
نابودی تقاضا وجود داشــته و سردرگمی 
درباره تحریم ها، بایکوت و ســقف قیمت 
که از ســوی آمریکا برای نفت روســیه 
پیشــنهاد شــده اســت، ســقوط کرده 
اســت. در این بین، ریسکهای مربوط به 
اختاالت عرضه، باال و ظرفیت مازاد تولید 
جهانی، بسیار اندک مانده است.شاهزاده 
عبدالعزیز خاطرنشــان کرد توافق جدید 
میان شــرکای اوپک پاس پس از ســال 
۲۰۲۲، بــه مدیریت این وضعیت کمک 
خواهد کرد. وی گفت: به زودی کار روی 
توافق جدید پس از ســال ۲۰۲۲ را آغاز 

می کنیم.

 از سوی شرکت مهندسی آبفای کشور 
انجام می شود

آبرسانی به 6 میلیون زائر اربعین
مدیــرکل دفتــر مدیریت بحــران و پدافند 
غیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور 
گفت: عاوه بر آبرســانی به استان های مرزی 
توســط سه شــرکت زیر مجموعه، مسئولیت 
خدمت رســانی به زائران عتبات در شهرهای 
نجف، کربا، کاظمین و سامرا را برعهده خواهیم 
داشــت.فرهام کرکانی در نشســتی که برای 
هماهنگی تامین آب زائرین اربعین حســینی 
برگزار شد افزود: بعد از دو سال وقفه به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا مراسم اربعین حسینی 
برگزار خواهد شــد و شرکت مهندسی آبفای 
کشور وظیفه آبرسانی به زائرین را برعهده داد.
وی افزود: در حال حاضر با برنامه ریزی منسجم 
و تشــکیل ۲۰ کارگــروه کارها در حال انجام 
اســت، امســال تعداد پایانه های  مرزی بیشتر 
شــده و پیش بینی می شــود بالغ بر 6 میلیون 
نفر تردد داشته باشیم، بنابراین  کار حساس تر 
و ســخت تر از گذشته است.کرکانی با اشاره به 
مشکات شهرکرد، همدان و دیگر استان های 
کشور گفت: همچنان تمام تاش خود را برای 
ارائه بهترین خدمات به زائرین انجام خواهیم 
داد، همچنین در کل کشور و استان های مرزی 
امکانــات الزم را برای زائرین فراهم کرده و به 
تبع آن شرکت مهندسی ابفای کشور عاوه بر 
استان های مرزی، مسئولیت خدمت رسانی را 
بــه زائران عتبــات در نجف، کربا، کاظمین و 

سامرا برعهده خواهد داشت. 

رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی 
صنعت نفت خبرداد؛

تخصیص بخشی از سرمایه های 
صندوق بازنشستگی به تولید 

تجهیزات دانش بنیان
رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی 
صنعــت نفــت گفت: بخش قابــل توجهی از 
ســرمایه های صندوق بازنشســتگی صنعت 
نفــت بــه موضوع تولید قطعــات و تجهیزات 
دانش بنیان در این صنعت هدایت شده است.
عبدالحســین بیــات در آییــن رونمایــی از 
تجهیزات ســرچاهی با فشــار کاری ۱۵۰۰۰ 
پوند بر اینچ مربع )PSI( در شــهرک صنعتی 
شمس آباد تهران درباره حمایت صندوق های 
بازنشســتگی صنعــت نفت از شــرکت های 
دانش بنیــان گفت: ما بخــش قابل توجهی از 
ســرمایه های خود را به موضوع تولید قطعات 
و تجهیــزات دانش بنیان صنعت نفت هدایت 
کرده ایم.وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی 
صنعت نفت بیش از ده ها شــرکت دانش بنیان 
دارد، افزود: این شرکت ها می توانند در توسعه 
میدان های نفتی کارهای دانش بنیانی صنعت 
نفت را انجام دهند، همچنین این توانانمندی را 
نیز دارند که ساخت قطعات صنعت نفت را نیز 
انجام دهند.رئیس هیئت رئیسه صندوق های 
بازنشســتگی صنعت نفت تصریح کرد: ما باید 
ســرمایه ها را چه در بحث  توسعه میدان و چه 
در بخش های تجهیــزات، امکانات و قطعاتی 
کــه مورد نیاز توســعه میدان هــای نفت، گاز 
و حتی صنعت پتروشــیمی اســت به ســمت 
تامیــن نیازهای صنعت نفــت هدایت کنیم.
بیات اظهار کرد: امســال ۳ نمونه از این موارد 
)ساخت تجهیزات( را ما رونمایی کردیم و امروز 
هم تجهیزات سرچاهی رونمایی شد که برای 
نخستین بار در خاورمیانه ساخته شده است. 

وزیر نفت:

پول نفتمان را در سررسید 
دریافت کرده ایم

وزیــر نفت گفت: ما شــرایط فــروش نفت را 
تغییــر دادیم، من و همکارانم پشــت میزمان 
ننشســتیم؛ همه دنیا را دور زدیم و بازارهای 
جدیدی پیــدا کردیم.جواد اوجی با یادآوری 
اینکه در روزهای نخســت آغــاز به کار دولت 
ســیزدهم شرایط ســختی به لحاظ کاری در 
وزارت نفت حاکم بود، گفت: در آن ایام ایران 
بیش از 87 میلیون بشکه میعانات گازی روی 
آب ذخیــره داشــت و تصور بــر این بود که ما 
باید تعداد کشــتی بیشــتری برای اســتمرار 
در تولید گاز کشــور به منظور ذخیره ســازی 
میعانــات گازی خریداری کنیم.وی افزود: بر 
اســاس آمارهای موجود وزارت نفت در دولت 
دوازدهم در اردیبهشــت ماه پارسال متاسفانه 
روزانه تنها 7 هزار بشکه میعانات گازی صادر 
می شــد، هم چنین در هر دو بخش خشــکی و 
دریا میعانات گازی زیادی ذخیره ســازی شده 
بود.وزیــر نفت ادامه داد: چالش دیگری که در 
روزهای نخســت آغاز به کار دولت ســیزدهم 
وجــود داشــت کســری ۲۵۰ میلیــون متر 
مکعبی گاز در کشور بود، این موضوع به دلیل 
نبود ســرمایه گذاری در میدان های گازی در 
بخش های مختلف خشکی و دریایی بود، ضمن 
آنکه تا پایان برنامه ششم توسعه باید روزانه یک 
میلیــارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز تولید 
می شــد در حالی که این رقم تنها روزانه 8۲۰ 

تا 8۳۰ میلیون متر مکعب بود.

واردات گاز روسیه و ترانزیت یا سوآپ آن که این روزها 
بار دیگر به ســرتیتر اخبار رســانه ها بازگشته است، 
موضوعی اســت که با وجود برخی مخالف خوانی ها، 
می تواند ظرفیتی بالقوه برای اقتصاد کشــور باشد. 
روس هــا هم اکنون طبق آمارها، با حدود 7۵ تا ۹۵ 
میلیارد مترمکعب گاز در دسترس روبه رو هستند که 
پیش تر یا به اروپا صادر می کردند یا برنامه صادراتی 
برای آن داشــتند. با توجه بــه این مازاد صادراتی، 
در عمــل ظرفیت بازار بــرای جذب این میزان گاز 
وجود ندارد و به راحتی قابل  تغییر مسیر به بازارهای 
غیراروپایی به  دلیل ضعف زیرســاخت های اتصالی 
نیست. حتی اگر معضات فنی انتقال را حل کنند، 
در کوتاه مدت زیرســاخت های روســیه این اجازه 
را نمی دهــد گازی را که بــه اروپا صادر می کردند، 
به راحتی به شــرق ببرند.  روس ها برای گاز بخش 
غربــی خــود به  دنبال بازار هســتند و این فرصتی 
کلیدی برای جمهوری اســامی اســت تا این گاز را 
از عملیاتی ترین مســیر ممکن از ترکمنســتان و با 
برعکس کــردن )Reverse( خط لوله CAC که در 
گذشــته گاز ترکمنستان را به روسیه وصل می کرد 
و هم اکنون از ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ میلیارد مترمکعبی 
انتقال آن از ترکمنستان تنها ۵.۵ میلیارد مترمکعب 
آن فعال اســت، اســتفاده کند و در این سو ایران نیز 
دو خط لوله واردات گاز از ترکمنســتان با ظرفیت 
نهایی ۲۰ میلیارد مترمکعب دارد که می تواند گاز را 
تحویل بگیرد.  در گام ابتدایی حتی نیاز به برعکس 
کردن )Reverse( گاز روســیه به صورت فوریت در 
کوتاه مدت نیســت و روسیه می تواند همان قرارداد 
۵.۵ میلیارد مترمکعب گازپروم با ترکمنســتان را 
که تا ســال ۲۰۲۴ معتبر اســت، به ایران بدهد. این 
فرصتی برای ایران اســت تا بــرای تراز داخلی گاز 
خــود یا ایفای تعهدها بــه بازارهای صادراتی خود 
از محل خرید گاز روســیه وارد تعامل شود. روس ها 

افزون بر این موضوع برای توســعه تجارت، ســوآپ 
و ترانزیــت حــوزه گاز حاضرند در برخی پروژه های 
صادراتی ایران به ویژه خطوط لوله هم سرمایه گذاری 
کنند.  روس ها می توانند با توسعه پروژه انتقال گاز 
ایران به ســمت شــرق در شرایطی که ما هم اکنون 
ظرفیت صادرات گازی باالیی نداریم، گازشان را به 
ما بفروشــند و ما هم به بازارهای جنوب آسیا تحت 
قرارداد خود صادر کنیم. سیاست اصولی جمهوری 
اســامی صرفاً ترانزیت و ســوآپ گاز نیســت  بلکه 
بــه دنبال تجــارت گاز و ایفای نقــش بین المللی 

به منظــور حفظ امنیت بازار انرژی اســت؛ بنابراین 
چنانچه خرید گاز روســیه محقق شــود، فروش آن 
طبق برنامه فروش ایران خواهد بود تا در آینده و با 
توسعه منابع گازی، سهم ایران در این بازارها حفظ 
شود.  آنچه مهم است، ایجاد و تقویت جایگاه ایران 
به عنــوان یــک بازیگر مؤثر و مطمئــن در بازار گاز 
است و منافع کان کشور ایجاب می کند به سرعت 
و با اســتفاده از پتانســیل های موجود و در دسترس 
در عرصه تجارت گاز بیشــتر فعال شــویم؛ بنابراین 
بهتر اســت به جای جنجال به این بیندیشــیم که 

چگونه از موقعیت های پیش آمده می توان بیشترین 
بهره را در راســتای تحقق اهداف و منافع کشــور 
برداشــت.  وزارت نفت در دولت سیزدهم، همسو با 
سیاســت های اباغی، توسعه میادین نفتی و گازی 
به ویژه میدان های مشــترک و تکمیل و به حداکثر 
رســاندن برداشــت از میدان مشترک گازی پارس 
جنوبی را با ســرعت و جدیت پیگیری کرده است و 
پیشــرفت های قابل توجهی را به دست آورده است. 
ازجملــه لوله گذاری زیردریایی فاز ۱۱ در مردادماه 
به اتمام رســیده و مقدمات تولید از این فاز تا پایان 
سال برنامه ریزی شده است. همچنین برداشت گاز 
از ســایر میدان های مســتقل ازجمله میدان گازی 
کیش، نهایی شده و به بهره برداری می رسد؛ بنابراین 
ذکر این نکته که فعالیت در بازار گاز و توسعه تجارت 
با استفاده از پتانسیل گاز مازاد سایر کشورها سبب 
توقف برنامه های توســعه میدان های گازی داخلی 
می شود، تحلیلی نادرست و خطا در شناخت موقعیت 
قــدرت ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان 
ذخایر گاز جهان است.ایران به عنوان دومین دارنده 
ذخایر گازی جهان، ســومین تولیدکننده بزرگ و 
چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز جهان نیز هست. 
بزرگ ترین مانع ورود به بازارهای جهان با توجه به 
آمــار تولید و مصــرف گاز، مصرف غیربهینه گاز در 
همه بخش ها از خانگی و تجاری گرفته تا صنعت و 
کشاورزی است.بدون حل این مشکل، هر میزان به 
تولید گاز کشور اضافه شود، این گاز بدون بهره وری 
مناسب در داخل سوزانده خواهد شد و سهم زیادی 
به بازارهای صادراتی نخواهد رسید.از این رو استفاده 
از ظرفیت ســوآپ یا تجارت گاز با همســایگان یک 
راهبرد قابل اتکا برای افزایش سهم از تجارت جهانی 
گاز و تبدیل شدن ایران به هاب گازی منطقه است؛ 
موضوعی که کارشناســان غیرسیاسی نیز عموماً بر 

آن صحه می گذارند.

خبر ویژه

 مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: همکاری خوب بخش اداری، 
نهادها و موسسه های عمومی با صنعت برق باعث صرفه جویی یک هزار مگاوات 
برق معادل یک نیروگاه بزرگ شد که در جلوگیری از خاموشی ها اثر گذار بود.

مصطفی رجبی مشــهدی اظهار کرد: حدود 6۰۰ مگاوات کاهش مصرف برق 
در بخــش اداری و نیــز ۳۵۰ مــگاوات از طریق مولدهای خود تامین که در مدار 
قرار گرفتن صرفه جویی حاصل شد که در مجموع معادل یک هزار مگاوات بود.

وی ادامه داد: همکاری بخش اداری، مؤسسه های عمومی و نهادها در تابستان 
امســال با صنعت برق یک همکاری خوبی بود که نتیجه آن خاموش نشــدن 

برق برای مردم بود.سخنگوی صنعت برق در باره روال ساعت کار بخش اداری 
خاطرنشان کرد: ساعت کاری از سوم شهریورماه به روال قبل باز خواهد گشت 
و ادارات و نهادها می توانند مانند قبل به سرکار خود بروند.رجبی مشهدی گفت: 
بر اساس مصوبه هیئت وزیران مقرر شده بود بخش اداری نسبت به کاهش ۳۰ 
درصدی مصرف برق در ســاعت کاری و 6۰درصد بعد از خاتمه کار اقدام کنند 
که توفیق خوبی در این باره حاصل شــد.مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق 
ایــران گفــت: تداوم مصرف متعــادل در بخش اداری کمک خواهد کرد همواره 

برق پایدار تأمین شود.

سخنگوی صنعت برق :

کرد بخش اداری معادل یک نیروگاه بزرگ در مصرف برق صرفه جویی 

مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران:

گذشته بود امسال برق رسانی به صنایع 11 درصد بیشتر از سال 
مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: امسال با هماهنگی خوبی که با وزارت 
صمت انجام شد و مصوبات کارگشای هیات وزیران و همچنین همکاری و هماهنگی خوب صنایع، تا به امروز برق 
تحویلی به صنایع بزرگ در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.مهدی درفشیان 
مرام افزود: این رشد برق رسانی در شرایطی رقم خورده که در مقایسه با سال گذشته، صنایع پتروشیمی  بیش از 
۳۰درصد، صنایع فوالدی حدود ۱۰درصد، صنایع آلومینیومی حدود ۱8 درصد و صنایع سیمانی حدود ۵ درصد 
رشد مصرف برق داشته اند.وی ادامه داد: بخش های صنعتی و کشاورزی به طورقطع بخش های مولد کشور هستند 
که  امسال توانستیم با همکاری خوب این دو بخش، به نخستین اولویت صنعت برق که حفظ پایداری شبکه برق 
کشور است دست یابیم و هیچ گونه قطعی ناشی از کمبود تولید در بخش های خانگی و تجاری نداشته باشیم.مدیر 
مرکز مدیریت بار و انرژی خاطرنشان کرد:  امسال با برنامه ریزی های خوبی که در بخش مدیریت مصرف برق 

)صنعتی، کشاورزی و خانگی(، اقدام هایی که در بخش افزایش ظرفیت نیروگاه ها و همچنین تعمیرات نیروگاهی 
انجام شد، شرایط شبکه برق کشور به مراتب از سال گذشته بهتر بود. هرچند همچنان با نقطه ایده آل که امکان 
تأمین همه تقاضای موردنیاز مشترکان صنعتی است فاصله وجود دارد.درفشیان مرام گفت: هموطنان بداند که 
استفاده از چند راهکار ساده مثل استفاده از سایبان برای کولرهای آبی و کمپرسور کولرهای گازی می تواند بدون 
ایجاد تغییر در کیفیت سرمای خروجی دستگاه، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق به دنبال داشته 
باشد.وی ادامه داد: استفاده از این راهکار ساده در کنار خاموشی المپ های اضافه در زمان روشنایی روز، در تأمین 
برق موردنیاز صنایع که بخش مولد کشور هستند بسیار تأثیرگذار است و در پی آن صنایع می توانند با دریافت 
برق بیشتر، تولید خود را افزایش دهند. این امر می تواند به طور مستقیم بر رشد اقتصاد ملی و به طور غیرمستقیم 

بر زندگی همه ما تأثیرگذار باشد.

وزیر نفت خبر داد؛

کشورهای  صادرات تجهیزات سرچاهی به 
حاشیه خلیج فارس

وزیر نفت گفت: قطعا می توانیم به کشــورهای 
منطقه خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس 
کــه عمدتا نفت و گازخیز هســتند، صادرات 
تجهیزات ســرچاهی داشته باشیم و برای این 
مســئله نیز برنامه ریزی صورت گرفته اســت.

جــواد اوجی در مراســم رونمایی از تجهیزات 
سرچاهی با فشار کاری  ۱۵ هزار PSI برای اولین 
بار در کشور، با بیان اینکه امروز شاهد افتتاح و 
بهره برداری از یکی از تجهیزات های تک صنعت 
نفت هســتیم اظهار کرد: تجهیزات سرچاهی 
یکــی از اقــام حیاتی و مهم در صنعت نفت به 
حساب می آیند که تنها در چند کشور محدود 
در دنیا ســاخته می شوند.وی با بیان اینکه این 
تجهیزات با حمایت صندوق بازنشستگی نفت 
و سفارشات شرکت ملی نفت برای بالغ بر پنج 
سال سفارش گیری شده است تاکید کرد: یکی 
از اقــام کلیــدی و با تکنولوژی باال در صنعت 
نفت امروز توســط یک شــرکت دانش بنیان 
ســاخته شده است که قطعا می تواند در حوزه 
صادرات نیز نقش داشته باشد.او با بیان اینکه 
عــاوه بر تامین نیاز داخــل، نگاه ما صادراتی 
اســت گفت: قطعا چند قلــم کاالی حفاری و 

تجهیزات درون چاهی توســط این شرکت ها 
در همین دولت ســاخته می شوند، به گونه ای 
که کشــور در این حوزه خودکفا خواهد شد.به 
گزارش ایســنا، طراحی، تولید، آزمون و مونتاژ 
تجهیــزات ســرچاهی )Well Head( همواره 
یکــی از دغدغه های صنعت نفت ایران بود که 
خوشبختانه با تاش متخصصان داخلی کشور 
و حمایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
و  گــروه اقتصادی صندوق های بازنشســتگی 
صنعت نفت ایــن مهم تحقق یافت.تجهیزات 
 PSI ۱۵۰۰۰ ســرچاهی )ولهد( با فشار کاری
جزو اقام ضــروری پروژه ده گانه وزارت نفت 
به شمار می رود که بر اساس تولید دانش بنیان 
برای نخســتین بار در کشــور و منطقه ساخته 
شــده اســت. تاکنون این تجهیز برای تأمین 
نیــاز چاه هــای خامی فیلد مــارون، مناطق 
نفت خیز جنوب و دیگر طرح های مرتبط مورد 
بهره برداری و تســت قرار گرفته است.شــایان 
ذکر اســت خرید مواد اولیه ساخت تجهیزات 
ســرچاهی از منابع سازنده داخلی بوده و تهیه 
همه نقشــه ها و طراحی و ساخت به طور کامل 

بومی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد:

ذخایر هیدروکربنی ایران معادل 1200 میلیارد 
بشکه نفت خام

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: در 
مجموع در منابع هیدروکربنی معادل ۱۲۰۰ 
میلیارد بشکه نفت خام منابع داریم که از این 
میزان، ۱۵۹ میلیارد بشکه نفت و ۳۴ تریلیون 
مترمعکب گاز اســت که تا رسیدن به ۱۲۰۰ 
میلیارد بشــکه نفت راه بسیاری داریم و باید 
برای ۱۰۰ ســال آینده برنامه ریزی و ساخت 
تجهیزات داشته باشیم.محسن خجسته مهر 
در آیین رونمایی از تجهیزات سرچاهی با فشار 
کاری  ۱۵ هزار PSI برای اولین بار در کشور، 
بــا بیــان اینکه از رقم ۱۲۰۰ میلیارد بشــکه 
معادل نفت خام سقف قابل توجهی در مخازن 
فحلیان و  خامی قرار دارد که در مقایســه با 
مخازن آسماری سقف و پیچیده است، اظهار 
کــرد: زمان تولید آســان نفت تمام شــده و 
نیازمنــد تکنولوژی هســتیم، بنابراین برای 
رســیدن به چشم انداز باید برنامه ریزی کنیم.
وی بــا تاکیــد بر اینکه مخازن فحلیان عمیق 
هســتند و فشــار باالیی دارند گفت: نیازمند 
محصوالتی هستیم که به این پیچیدگی غلبه 
کنند و امروز بهترین زمان برای اســتفاده از 
محصوالت دانش بنیان و فناورمحور اســت.

او بــا بیــان اینکه چند میــدان مهم از جمله 
مخازن اهواز خامی، مارون خامی، گچســاران 
خامی و آقاجاری خامی داریم که جزو میادین 
بزرگ و قدیمی هستند تاکید کرد: این میادین 
بخش قابل توجهی از ذخایر هیدروکربنی را در 
خــود جای داده اند که برنامه ریزی کردیم در 
آینده ۵.۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری داشته 
باشیم.وی افزود: در صورت سرمایه گذاری در 
ایــن میادین نیازمند محصوالت دانش بنیان 
هســتیم، نه تنها تجهیزات ســرچاهی بلکه 
تجهیــزات درون چاهی نیاز داریم. به همین 
دلیل ظرفیت قابل توجهی توسط شرکت ملی 
نفت در حال ساخت است.خجسته مهر با بیان 
اینکه به مناطق نفت خیز جنوب اجازه داده ایم 
تا برای پنج ســال آینده کاال ســفارش دهند 
گفــت: این مجموعه ها باید آماده بهره برداری 
حداکثری از این تجهیزات باشــند، به زودی 
۱۴ قلم کاالی استراتژیک و راهبردی را اعام 
می کنیم و آماده دریافت پیشنهاد سازندگان 
در حوزه ســاخت اقام راهبردی هستیم.وی 
در ادامه بیان  کرد: به زودی آمادگی صادرات 

تجهیزات درون چاهی را خواهیم داشت .
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55بانک و بیمه
 حضور مدیران اعتبارات 
 بانک دی در نخستین 

گرد پاسخگویی تلفنی   میز
به مناسبت هفته دولت

نخســتین »میزگرد پاســخگویی« هفته 
دولت در بانک دی به منظور پاســخگویی 
به پرســش های مشتریان پیرامون مسائل 

حوزه اعتباری برگزار شد.
در این میزگرد پاسخگویی تلفنی فریدون 
رشــیدی، معــاون اعتبــارات و وصول 
مطالبــات و عضو هیئت مدیره، حســین 
دهقــان نیــری رئیــس اداره اعتبارات و 
اعتبارســنجی و ســجاد عسکری رئیس 
اداره بررســی طرح ها در مرکز ارتباط با 
مشتریان ، به پرسش های مشتریان درباره 
شرایط تسهیات دهی، نحوه وثیقه گذاری 
و ســایر مسائل مرتبط با این حوزه پاسخ 
دادنــد.  همچنیــن در این میزگرد تلفنی 
طــی تماس های همکاران شــعب ضمن 
مرور مجدد بخشنامه های حوزه اعتباری 
بر تســریع در رســیدگی به پرونده های 
موجود و جلب رضایت مشــتریان تاکید 
شــد.  »میزگرد پاسخگویی« بانک دی تا 
۹ شهریور ماه، مطابق زمانبندی اعام شده 
در مرکز ارتباط با مشــتریان دایر خواهد 
بود. مشتریان می توانند از طریق   شماره 
تلفن ۲8۹۳۰، ســواالت خود را مطرح و 
پاسخ مناسب را دریافت کنند.  همچنین 
بــه مناســبت »هفته دولــت«، رییس و 
معاونان شــعب بانک دی در میز خدمت 
به صورت مســتقیم پاسخگوی مشتریان 
خواهند بود.  علیرضا قیطاسی مدیرعامل 
بانــک دی نیز در هفته دولت با حضور در 
شــعب منتخب بانک به صورت مستقیم 
پاسخگوی سواالت مشتریان خواهد بود.

اخبار

باتایید بیمه مرکزی ؛

بیمه آرمان برای سومین 
سال متوالی ، در سطح یک 

توانگری مالی قرار گرفت

بــا تاییدیه بیمه مرکــزی ج.ا.ا توانگری 
مالی شــرکت بیمه آرمان برای سه سال 
 متوالی با نسبت ۲۵۳ درصد در سطح یک 

قرار گرفت.
طبق ارزیابی و کنترل انجام شده صورت 
هــای مالی ســال ۱۴۰۰، بیمه آرمان با 
کســب نســبت ۲۵۳ درصد در ســطح 
یک توانگری مالی برای ســال ۱۴۰۱ و 
وضعیت مطلوب قرار گرفت.  بر اســاس 
ایــن گــزارش در متن نامه بیمه مرکزی 
ج.ا.ا آمده اســت:در اجرای ماده 6 آیین 
نامه نحوه محاســبه و نظارت بر توانگری 
مالــی موسســات بیمه )شــماره 6۹( و 
حســب بررســی و کنترل انجام شــده، 
براســاس صورت های مالی سال ۱۴۰۰ 
و پس از اعمال تعدیات طبق محاسبات 
جداول پیوست، به استحضار می رساند، 
نســبت توانگری مالی آن شــرکت برای 
ســال ۱۴۰۱ معادل ۲۵۳ درصد)سطح 
یک(، مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری 
اسامی ایران است. گفتنی است شرکت 
هایی که در سطح یک توانگری قرار دارند، 
از توانایی کافی جهت ایفای تعهدات خود 
در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق 
آنهــا برخوردارند و یکی از اقدامات فنی 
در راستای حفظ و توسعه توانگری مالی 

یک شرکت بیمه است.

 افزایش خدمات رسانی خودپردازهای بانک شهر به شهروندان 
برای پرداخت نذورات رضوی

معاون فن آوری اطاعات بانک شهر با اشاره به اقدامات این بانک در 
تسهیل پرداخت نذورات به درگاه امام رئوف حضرت امام رضا )ع( 
گفت: هم اکنون شهروندان در سراسر کشور می توانند با استفاده 
از خودپردازهای بانک شــهر نذورات خود به حرم رضوی در حوزه 

های مختلف را پرداخت کنند.
حســام حبیب اله با بیان اینکه بانک شــهر همواره به عنوان بانکی 
محبوب، شــهروندمدار و نوآور در ارائه خدمات بانکی معرفی شــده 
اســت، گفت: افزایش خدمات رســانی دســتگاه های خودپرداز و 
سامانه های بانکداری الکترونیک به شهروندان را با توجه به حوزه 

مسئولیت اجتماعی به صورت جدی در دستور کار داریم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش همکاری ها میان بانک شهر 
و آســتان قدس رضوی و خدمات رســانی به زائران امام رضا )ع( 
باعث افتخار کارکنان این بانک اســت، عنوان کرد: درگام نخســت 
دور جدیــد همکاری ها میان دو طرف تمامی خودپردازهای بانک 
شــهر در راســتای خدمت رسانی به دوستداران و محبان اهل بیت 

می توانند نذورات را دریافت کنند.
حبیب اله تصریح کرد: هموطنان می توانند با اســتفاده از دســتگاه 
خودپرداز بانک شــهر در ســه حوزه نذر هدیه به امام رضا)ع(، نذر 
درمان و ســامت و نذر آب برای پیاده روی اربعین؛ نذورات خود 

را پرداخت کنند.
وی با اشــاره به راه اندازی پویش نذر آب به نام »ســقای اربعین«، 
خاطرنشــان کرد: تمامی عاقه مندان می توانند با پرداخت مبالغ 
دلخواه از ســوی خودپردازهای بانک شــهر، به سهم خود بخشی از 
هزینه تامین آب آشامیدنی برای زائران پیاده روی اربعین حسینی 

را تامین کنند تا توسط خادمان در این مراسم توزیع شود.
معاون فن آوری اطاعات بانک شــهر گفت: همچنین در راســتای 
خدمت رسانی به زائران و افزایش همکاری ها میان بانک و آستان 
قــدس رضــوی؛ نذردهندگان می توانند در آینده نزدیک؛ از طریق 
دســتگاه های پرداخت الکترونیکی غیرنقدی بانک شهر در صحن 

های مختلف رضوی، نذورات خود را پرداخت کنند.
حبیــب اله در پایان خاطرنشــان کــرد: همچنین امکان پرداخت 
نذورات و کمک های مردمی بر بســتر درگاه های دیجیتال بانک 
شــهر همانند: اینترنت بانک، نرم افزار همراه شــهر و همراه شــهر 

پاس فراهم شده است.

خبر ویژه

دکتر بهزاد شــیری مدیر عامل پســت بانک ایران ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر، فرارســیدن هفته دولت و روز کارمند به عموم همکاران 
محترم و خانواده بزرگ پست بانک ایران و کارمندان شریف و زحتمکش، پیامی به همین مناسبت صادر کرد.

صفحات تقویم جمهوری اســامی ایران در هفته نخســت شــهریور ماه هر ســال، در دل خود یادگاری از خاطره ی رادمردانی پارســا و با فضیلت دارد که همواره در 
طول عمر پربار خود لحظه ای دســت از مبارزه نکشــیدند و در راه خدمت به مردم، جان خویش را در طبق اخاص نهاند تا آرمان های بزرگ مردم این ســرزمین 
زنده و پویا بماند. ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند را به عموم همکاران محترم و خانواده بزرگ پست 

بانک ایران و کارمندان شریف و زحمتکش، تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند بزرگ سعادت و سامت همگان را خواستاریم.
بهزاد شیری
مدیرعامل پست بانک ایران

کارمند پیام تبریک مدیر عامل پست بانک ایران به مناسبت هفته دولت و روز 

اخبار

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:

34 پروژه گاز رسانی به بهره برداری می رسد
گلستان / گروه استان ها:  مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: ۳۴ پروژه زیرساختی و توسعه 
ای در شــرکت گاز گلســتان با اعتبار بیش از ۱۳۱ میلیارد تومان در هفته دولت به بهره برداری 
خواهد رســید.علی طالبی،  در قرارگاه شــهید همدانی اظهارکرد: ۳۴ پروژه زیرساختی و توسعه ای 
در شــرکت گاز با اعتبار بیش از ۱۳۱ میلیارد تومان در هفته دولت به بهره برداری خواهد رســید.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گلســتان افزود: گازرسانی به هشت روستا طی این مدت انجام شده 
و عملیات اجرایی ســه روســتای دیگر هم آغاز می شــود.وی بیان کرد که با این تعداد پروژه، جمع 
پروژه های روســتایی در دســت اقدام به ۲۲ روســتا می رسد.طالبی ادامه داد: همچنین به 7۹ واحد 
صنعتی، تولیدی و کشــاورزی گازرســانی شــده و تعداد واحدهای صنعتی گازدار هم به هزار و ۱۲8 
واحد می رسد.مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان بیان کرد: همچنین به شهرک صنعتی گمیشان 

که آخرین شــهرک صنعتی بدون گاز بوده، گازرســانی خواهد شــد.وی اضافه کرد: همچنین پروژه های زیرســاختی در کاله، مینودشت و علی آبادکتول داریم 
که برای اجرای آنها ظرفیت ســازی شــده اســت.طالبی در خصوص اجرایی کردن نقشــه های جی آی اس بیان کرد: که 86 درصد نقشــه های گاز اســتان تحت 
پوشــش قرار دارد.طبق گفته مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گلســتان کامیونت بحران آماده شده و به هفت پاسگاه مرزبانی هم گازرسانی خواهد شد.وی با بیان 
اینکه 76 درصد انرژی استان با گاز تأمین می شود، گفت: ۹۳۳ روستا داریم که به ۹۹ درصد آنها گازرسانی شده و ۳۴ روستای هم دارای مشکات سند و غیره 
هســتند که باید با تعامل دیگر دســتگاه ها برطرف شــود. ســیدمحمد حسینی، مدیرکل بنیادمسکن گلستان در قرارگاه خبری شهید همدانی گفت:۹۱ طرح و 
پروژه عمرانی با اعتبار 8۰ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان افتتاح یا کلنگ زنی می شود که ۲۳ هزار خانوار روستایی از خدمات آن برخوردار خواهند شد.۱۴۱۵ 
واحد مســکن روســتایی نیز با پرداخت بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان تســهیات به بهره برداری می رســد.۵۰۰ جلد ســند مالکیت نیز در هفته دولت به متقاضیان 
تحویل داده خواهد شد.۹۳۳ روستای باالی ۲۰ خانوار استان دارای طرح هادی مصوب است که ۳۰۰ روستا بازنگری شده و ۴۰۰ روستا نیز نیازمند بازنگری 
اســت.از محل اعتبارات ســال ۱۴۰۰ نیز بازنگری ۱۵۰ روســتا در حال انجام اســت.در بخش ســاخت مســکن برای خانواده های دارای دو عضو معلول و بیشتر، 
ســهمیه اســتان ۱۹۵ واحد بود که با پیگیری های انجام شــده این تعداد به ۳۰۱ واحد رســید که همه این واحدها کارســازی شــده و تسهیات و کمک باعوض 
دریافت کردند.۹ روســتای دارای بافت باارزش در اســتان برای بهســازی بافت به بنیاد مســکن معرفی شــده که این طرح ها در 7 روســتا در حال انجام است و در 
دو روســتای دیگر از جمله زیارت و فارســیان به اتمام رســیده اســت. در ســفر دولت ســیزدهم به استان در ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی بافت باارزش 
روستاها پیش بینی شد که ۲۰ میلیارد تومان آن تخصیص نقدی پیدا کرده است.همچنین برای ایمن سازی روستاهای در معرض خطر نیز ۵۵ میلیارد تومان 
در ســفر دولت به تصویب رســید که ۲۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافت.برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن در روســتاهای اســتان برای ۴ سال 7۰۰ هکتار 
زمین خالص نیاز داریم که ۲۰۰ هکتار آن تامین شــده اســت .تامین تســهیات برای ســاخت 7 هزار واحد مســکونی روستایی نیز در سفر دولت مصوب شد که 

تاکنون 8۵ درصد پرونده های معرفی شده به بانک منجر به عقد قرارداد شده است.

استانها

سبز)ســندمالکیت( برگــه  مفقــودی 
 z24nibmزامیــاد ون  کامیونــــت 
بنــام   ) ســوز دوگانــــــه  )نیســـــــان 
شاســی شمـــــــــــاره  شــــــفیعی   رضــا 
nazpl140bn0661383 شـــــــــــــــماره 
شــــــــــــماره    m2488653mموتـــور

84 277ص -67 شــهربانی

گهی فقدان سند مالکیت آ
راه مصطفــی  آقــای نجــم الدیــن رضوانــی بــه نمایندگــی از بانــک ملــی ایــران شــعبه چهــار
امامــی طبــق معرفــی نامــه شــماره 37 مــورخ 1401/05/22 بــا تقدیــم دو بــرگ استشــهادیه 
مصــدق شــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت پــالک 485 فرعــی از 92 اصلــی بخــش یــک 
حومــه کرمانشــاه بــا مشــخصات ذیــل: مشــخصات ملــک یــک قطعــه خانــه بــه پــالک ثبتــی 
485 فرعــی از 92 اصلــی، مشــخصات مالکیــت: مالکیــت بانــک ملــی شــماره ثبــت 60 تاریــخ 
ثبــت 1306/02/17 دارای شــماره ملــی 10861677542 بعنــوان مالــک شــش دانــگ عرصــه 
و اعیــان بــا شــماره مســتند مالکیــت 38260 تاریــخ 1375/01/28 دفترخانــه اســناد رســمی 
شــماره 31 شــهر کرمانشــاه اســتان کرمانشــاه، موضــوع ســند مالکیــت تعویضــی بشــماره 
چاپــی 815167 ســری الــف ســال 00 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 140020316001022275 
ثبــت گردیــده اســت. بــر اثــر ســهل انــگاری مفقــود گردیــده لــذا مراتــب طبــق مــاده 120 
آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه فــرد یــا افــرادی مدعــی 
ــی  ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــان میباش ــزد آن ــت در ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــه ی ــام معامل انج
بــه مــدت 10 روز مراتــب را بــه ایــن اداره اعــالم دارنــد در غیــر اینصــورت نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام و ســند مالکیــت اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط و ابطــال 

خواهــد شــد.
مهدی زارعی وش
کرمانشاه ناحیه یک/از طرف مهدی میهمی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
1203/م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
نظــر بــه اینکــه آقــای بــرات الــه علیــزاده بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده و 
تقاضــای کتبــی شــماره 10/1401/2114 مورخــه 1401/04/25 جهــت دریافــت اســناد مالکیــت 
المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــد ســند مالکیــت ششــدانگ 
ــه  ــک حوم ــش ی ــی بخ ــی از 3027 اصل ــالک 15986 فرع ــکونی پ ــزل مس ــاب من ــک ب ــان ی اعی
کاشــمر در دفتــر 200 صفحــه 16 بــه شــماره چاپــی 793338 د 91 بــه نــام وحیــد شــکوری 
مغانــی صــادر و تســلیم گردیــده ســپس برابــر ســند شــماره 9168 مورخــه 1394/12/03 
و  اســت  گردیــده  منتقــل  علیــزاده  الــه  بــرات  بــه  ششــدانگ  تمامــی  کاشــمر  یــک  دفتــر 
ــدانگ در  ــی شش ــک تمام ــر ی ــه 1394/12/03 دفت ــماره 9171 مورخ ــند ش ــر س ــن براب همچنی
رهــن بانــک ملــی کاشــمر قــرار گرفتــه اســت بــه آدرس کاشــمر خیابــان دادگســتری بیــن چهــار 
راه منتظــری و دادگســتری یــک بــن بســت شــهید نــوری ســمت چــپ قطعــه ســوم بــه علــت 
ســهل انــگاری گــم شــده اســت و دفتــر امــالک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد 
قســمت پنــج تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت امــالک متذکــر مــی 
گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره 
مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی تســلیم 
ر عــدم ارســال اعتــراض ســند مالکیــت  نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــا مهلــت مقــر

المثنــی طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تحویــل خواهــد شــد.
کاشمر ک  رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م / الف 745

هــاچ  ســواری  فــروش  فاکتــور  و  ســند 
مــدل   TIGGOV-AT چــری   - بــک 
1399 مشــکی متالیــک بــه شــماره پــالک 
موتــور  شــماره  بــه  و   13 ق   678-32
شــماره  و   MVME4T15BADL011298
بــه   NATGBACR6L1010546 شاســی 
نــام علــی نــوری ش ش 279 مفقــود و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ک استان سمنان کل ثبت اسناد و امال اداره 
ک حوزه ثبت ملک شاهرود اداره ثبت اسناد و امال

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ

ساختمانهای فاقد سند رسمی
بخش دو شاهرود
مغان - 33 اصلی

برابــر رای شــماره 140160329010001809 مــورخ 1401/5/26 هیــات اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــاهرود تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد صابــر فرزند عبدالوهــاب به شــماره شناســنامه 14295 صادره از شــاهرود 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت 8841 متــر مربــع قســمتی از پــالک 460 فرعــی از 33 

اصلــی واقــع در مغــان بخــش 2 شــاهرود خریــداری بــا واســطه از طیبــه محمــدی محــرز گردیــده اســت
برابــر رای شــماره 140160329010001810 مــورخ 1401/05/26 هیــات اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک شــاهرود تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای / خانــم علیرضــا صابــر فرزنــد عبدالوهــاب به شــماره شناســنامه 767 صــادره از 
شــاهرود در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت 8841 متــر مربــع قســمتی از پــالک 460 
فرعــی از 33 اصلــی واقــع در مغــان بخــش 2 شــاهرود خریــداری بــا واســطه از طیبــه محمــدی محــرز گردیــده اســت.

لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1401/06/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1401/06/19
سرپرست ثبت اسناد و امالم شهرستان شاهرود

گهی فقدان سند مالکیت آ
نظــر بــه اینکــه آقــای حســین عطــار فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره ملــی 0900254262 به 
اســتناد یک برگ استشــهادیه گواهی شــده و تقاضای کتبی شــماره 10/1401/2581 
مورخــه 1401/05/31 جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره 
مراجعــه و مدعــی مــی باشــد ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب منــزل پــالک یــک 
فرعــی از 410 اصلــی بخــش یــک شــهر کاشــمر بــه آدرس: کاشــمر خیابــان مــدرس 
مــدرس 4 بــه علــت ســهل انــگاری گــم شــده اســت و برابــر دفتــر امــالک کاشــمر ســند 
مالکیــت تمامــی ششــدانگ پــالک فــوق بــه شــماره چاپــی 106254 الــف 98 و شــماره 
الکترونیــک 139820306012002756 صــادر و تســلیم گردیــده دفتــر امــالک بیش از 
ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد قســمت پنــج تبصره یــک اصالحــی مــاده 120 آیین 
نامــه قانــون ثبــت امــالک متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی 
معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد 
ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــی بــه این اداره مراجعــه و اعتراض خود را ضمن 
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
پــس از انقضــا مهلــت مقــرر عــدم ارســال اعتــراض ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات 

صــادر و بــه متقاضــی تحویــل خواهــد شــد.
کاشمر ک  رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م / الف 744

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

به مناسبت هفته دولت 47 پروژه عمرانی برق رسانی افتتاح می شوند
سمنان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در نشست 
خبری با حضور اصحاب رسانه گفت: به مناسبت هفته دولت،۴7 پروژه عمرانی 
برق رسانی با صرف اعتباری به مبلغ ۴88 میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال افتتاح 
می شوند.سید محمد حسینی نژاد افزود: ۱۵ پروژه توسعه و احداث شبکه های 
توزیــع بــرق بــا اعتبار ۱۳۴ میلیارد و 7۵8میلیون ریال، دو پروژه هوشــمند 
ســازی شــبکه و تجهیزات الکتریکی با مبلغ ۲۰ میلیارد و  686میلیون ریال، 
۱6 پروژه اصاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق با اعتبار ۱6۱ میلیارد و 
۲7۲ میلیون ریال، هشت پروژه در قالب تامین برق متقاضیان جدید شهری 
و روســتایی با مبلغ 7۴ میلیارد و ۳۹ میلیون ریال و شــش پروژه در راســتای 
افزایش قابلیت اطمینان شــبکه با اعتبار ۹7 میلیارد و ۴۴6 میلیون ریال به 
عنوان پروژه های قابل افتتاح این شرکت به شمار می روند.وی افزود: احداث 
۹۴ کیلومتر شبکه هوایی و زمینی، نصب ۱7۰ ایستگاه توزیع برق با ظرفیت 
۲8 مگاولت آمپر، جذب هشــت هزار و ۵۳۵ مشــترک جدید، تامین برق یک 
روســتا، نصب یک هزار و ۱۱۹ دســتگاه سرچراغ روشنایی معابر و دایر نمودن 
۳۴ انشــعاب برق چاه آب کشــاورزی، از جمله اقدامات این شرکت از شهریور 
سال قبل تا به حال به شمار می رود که ۱۴۵ میلیارد تومان صرف اجرای این 
اقدامات شــده اســت. حسینی نژاد به ارائه سه خدمت رایگان همزمان با هفته 

دولت خبر داد و گفت: از دوم تا هشــتم شــهریور ماه ســال ۱۴۰۱، مشترکان 
برق خانگی تک فاز استان می توانند از طریق سامانه "برق من"، سه خدمت 
»تغییر مکان داخلی لوازم اندازه گیری«، »تغییر مالکیت انشعاب تک فاز « و 
»آزمایش لوازم اندازه گیری انشــعاب تک فاز « را به صورت الکترونیکی اخذ 
نمایند.وی با عنوان این که طرح بهارســتان از ســوی شرکت توانیر به شرکت 
های توزیع برق اباغ شــده تا در یک فرآیند پنج ســاله شــبکه برق روستاها را 
بهسازی کنند یادآور شد: در سال جاری اصاح و بهسازی و توسعه شبکه ۹۳ 
روســتا در ســطح استان به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال پیش بینی و تصویب شده 
که تاکنون نسبت به بهینه سازی شبکه ۱۲ روستا اقدام شده است.مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق برق اســتان درخصوص واگذاری سامانه برق خورشیدی 
قابل حمل به شماری از عشایر استان، اظهار کرد: به منظور تامین برق عشایر 
کوچنده، از اواخر ســال ۹۹ تاکنون، ۵6۰ دســتگاه تحویل و طبق برنامه ۲۰۰ 
دستگاه دیگر در برنامه تحویل تا پایان امسال قرار دارد.حسینی نژاد در بخش 
دیگر این نشست خبری، موضوع همکاری بخشهای مختلف مصرف را تشریح 
کرده و یادآور شــد: تعداد شــش هزار و ۱6۱ تفاهم نامه همکاری با مشترکان 
صنعتی، تجاری، کشــاورزی، اداری، ســی ان جی و دیزل ژنراتور، برای گذر از 

پیک بار تابستان امسال منعقد شده است.
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: کشور رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی 

استان اردبیل کمبود پزشک ندارد
 اردبیل / پروین حسینی 

 رئیس شــورای عالی ســازمان نظام پزشکی کشور 
گفت: اردبیل با بیش از ۳۵۰ پزشک جزو استان هایی 
است که کمبود پزشک ندارد.منصور جعفری نمین 
رئیس شــورای عالی ســازمان نظام پزشکی کشور 
و رئیس ســازمان نظام پزشــکی اســتان اردبیل به 
مناســبت روز پزشــک در نشست با اصحاب رسانه  
افزود: اردبیل جزو اســتان هایی ســت که کمبود 
پزشک ندارد و در حال حاضر باالی ۳۵۰ نفر پزشک 
متخصص و فوق تخصص در اســتان داریم و نیازی 

به اعزام بیمار به سایر استان ها نیست.
رئیس شــورای عالی ســازمان نظام پزشکی کشور 
با اظهار تاســف بر اینکه تعداد مهاجرت پزشــکان 
متخصــص و فوق تخصص از پزشــکان عمومی در 
کشــور پیشی گرفته است خاطر نشان کرد: از ارائه 
آمار مهاجرت پزشکان معذوریم اما در کل باید گفت 
آمار مهاجرت پزشکان نگران کننده و رو به افزایش 
است.جعفری نمین بیان کرد: نگرانی ما از آن روزی 
است که پزشکان ما به کشورهای همسایه مهاجرت 
کنند و ما با کمبود پزشک روبه رو شده و مجبور به 
ارجاع بیماران به کشــورهای همسایه باشیم.وی با 
بیان اینکه ۲۰ مورد درخواست مهاجرت در اردبیل 
به ثبت رســیده اســت، تصریح کرد:  مسئوالن باید 
تدبیری بیندیشند تا با ریشه یابی علل و عوامل این 
موضوع جلوی مهاجرت پزشکان گرفته شود.رئیس 
ســازمان نظام پزشکی کشور با تبریک اول شهریور 
زادروز حکیم بوعلی ســینا به عنوان روز پزشــک 
گفت: پزشــکان در همه عرصه های انقاب اسامی 
در صحنــه حاضر بــوده و حتی در جنگ تحمیلی، 

ســیل، زلزله و ســایر حوادث در مسیر نجات مردم 
گام های اساســی برداشتند.جعفری نمین افزود: در 
مجموع ســه هزار و 68 نفر اعضای نظام پزشــکی 
اردبیــل هســتند کــه از بین آنهــا ۹۰8 نفر دارای 
پروانه نظام پزشــکی بوده و مابقی در بیمارستان ها 
و ســایر مراکز ارائه خدمات می کنند.وی گفت: در 
نظام پزشــکی اردبیل ۳۹۵ نفر پزشــک متخصص 
بــه مــردم ارائه خدمات می کنند و در کنار آن ۹۹۳ 
نفر پزشــک عمومی، ۲۹۵ دندانپزشــک عمومی، 
6۰ دندانپزشــک متخصص، ۲۱۱ داروســاز و ۹۵۰ 
کارشــناس مامایی ارائه خدمات می کنند.جعفری 
نمین افزود: در شرایط سخت کرونایی پزشکان در 
صف مقدم درمان بیماران حاضر شده و حتی جان 
خود را در کف دســت گرفتند تا اجازه ندهند مردم 
جامعــه مــا بیش از این گرفتــار این بیماری مهلت 

شــود.وی از تشکیل ســتاد کرونا در نظام پزشکی 
اردبیــل برای ارائــه خدمات به بیماران و حمایت و 
پشــتیبانی از مراجع بیمارستانی خبر داد و تصریح 
کرد: در کنار اهدای سه هزار دز واکسن برای تزریق 
به بیماران، به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان ماســک، 
۴۰ میلیون تومان دستگاه دیالیز، 7۰ میلیون تومان 
خرید دستگاه پاسما فریز و میلیون ها تومان برای 
خرید سایر تجهیزات پزشکی از طریق نظام پزشکی 
اردبیل هزینه شــده اســت.وی خدمات ارائه شده 
جامعه پزشــکی را خدمات برگرفته از صدق، صفا و 
کمــک بــه همنوع توصیف کرد و ادامه داد:  هر چند 
تعرفه های پزشــکی هیچ تناسبی با وضعیت تورم، 
اســتهاک امکانات و وســایل مورد استفاده جامعه 
پزشــکی ندارد اما فعاالن این عرصه سعی می کنند 
تا با تعرفه های اعام شــده خدماتی را متناســب با 

اخاق حرفه ای و جلب اعتماد عموم مردم ارائه کنند.
رئیس نظام پزشــکی اردبیل بــه آمار نگران کننده 
فعالیت مراکز غیرمجاز در حوزه پزشکی اشاره کرد 
و ادامه داد: برخی فعالیت های پزشــکی و درمانی 
توسط افراد غیرمجاز انجام می شود که در این زمینه 
ورود دادستان و مراکز قضایی را نیز شاهد هستیم.

وی نقش نظام پزشکی را اطاع رسانی برای مراجع 
قانونــی و انتظامــی اعام کرد و گفت: با تشــکیل و 
بررســی پرونده ها در مراجع انتظامی ســعی بر این 
اســت تا در مراحل مختلف پرونده  قصور پزشــکان 
مورد بررســی قرار گیرد که در هیئت بدوی تجدید 
نظر و هیئت عالی این بررســی ها انجام می شــود.
جعفری نمین خاطرنشان کرد:  در یک سال گذشته 
87 مورد پرونده در هیئت های بدوی نظام پزشکی 
اردبیــل مــورد بررســی قرار گرفته کــه ۲۵ مورد 
قصور پزشــکی تشخیص داده شده است.وی آرای 
محکومیــت انتظامــی را 6 مورد اعام کرد و افزود: 
مجازات انتظامی از توبیخ کتبی تا محرومیت مطب 
را شامل می شود.جعفری نمین با بیان اینکه کمتر 
از یــک درصــد فعالیت پزشــکان منجر به قصور و 
یا شــکایت می شــود، اضافه کرد: در مقابل صدها و 
هزاران عمل جراحی و خدماتی که پزشــکان ارائه 
می کنند، یک درصد قصور طبیعی و عادی اســت.

رئیس هیئت مدیره نظام پزشــکی استان اردبیل به 
نصب کارتخوان در مطب پزشــکان نیز اشاره کرد و 
ادامه داد: ۹۵ درصد مطب پزشکان، مراکز جراحی 
و بیمارســتان ها به کارتخوان مجهز شــدند که این 
آمار در تهران ۹۰ درصد و در ســایر اســتان ها ۹۵ 

درصد است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

برگزاری پنجمین جلسه کمیته ویژه 
بررسی مشکالت خدمات شهری 

شهر جدید مهستان 

البرز / گروه اســتان ها: کمیته خدمات شــهری 
با حضور گلرخی عضو شــورای اســامی شهر 
،بیرامی سرپرســت شهرداری، نماینده فرماندار 
ســاوجباغ ، معاون خدمات شهری شهرداری 
شــهر جدید مهستان و مسئوالن ادارات شهری 
و شهرستانی در شهرداری شهر جدید مهستان 
برگــزار گردید. در ابتدای جلســه سرپرســت 
شــهرداری و نماینــده فرماندار پیگیر مصوبات 
قبلی شــدند. در این جلسه بحث حصار کشی و 
زیبا سازی ایستگاه انتظامی ورودی شهر مطرح و 
مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در خصوص 
مشکل روشنایی بلوار شهدای فشند مقرر گردید 
اداره برق پیگیر تفاهم نامه فی مابین با شرکت 
عمران جهت روشــنایی معابر سطح شهر گردد.

شایان ذکر است که این کمیته با ابتکار فرماندار 
محترم و به منظور بررسی ویژه مشکات حوزه 
شهر جدید مهستان تشکیل گردید و مسئولین 
ذیربط تاکنون به صورت مســتمر به موضوعات 

مرتبط با شهر جدید اهتمام داشته اند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
عنوان کرد؛

افتتاح  پروژه های شرکت برق 
منطقه ای سمنان در هفته دولت

ســمنان / گروه اســتان ها:  پروژه های شرکت 
برق منطقه ای سمنان در بخش انتقال و فوق 
توزیــع برق با اعتبــاری حدود ۱۲۳6 میلیارد 
ریال همزمان با هفته دولت افتتاح خواهد شد 
.مهنــدس مجیــد وفایی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای سمنان در 
نشست خبری مدیران ارشد صنعت آب و برق 
اســتان که به مناســبت هفته دولت با اصحاب 
رســانه و خبرگزاری ها برگزار شد ضمن اعام 
این خبر گفت : پروژه های خرید و نصب تابلوی 
PLC جهت پست های  ۴۰۰ کیلوولت آهوان 
و۲۳۰ کیلو ولت ســمنان- دیوارکشی و نصب 
سیم خادار در دیواره های پست 6۳ کیلوولت 
شــهید میرحاج و پست 6۳ کیلوولت شهرک 
صنعتی شــرق ۲ و نصب سیم خاردار در دیوار 
پست 6۳ کیلوولت امیرکبیر در شهرسمنان و 
تقویت فوندانسیون پست 6۳ کیلوولت سرخه 
و دیوارکشــی و نصب ســیم خاردار در پست 
6۳ کیلوولت ســرخه از پروژه های شهرستان 
سرخه می باشد. مهندس وفایی پروژه احداث 
پست سیار 6۳ به ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی 
شاهرود به ظرفیت ۱۰ مگا ولت آمپر را از پروژه 
های مهم شهرســتان شاهرود برشمرد و گفت 
: از دیگر پروژه های شهرستان شاهرود که در 
هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید، پروژه 
خرید و نصب سیســتم های اعان حریق  در 
پســت 6۳ کیلوولت بیارجمند ،خرید و نصب 
سیســتم روشــنایی و تهویه ضد انفجاری در 
پست های ۲۳۰ و 6۳ کیلوولت شاهرود، خرید 
و احداث ارت مت سکســیونر در پســت های 
۲۳۰ و 6۳ کیلوولت شاهرود ۲، خرید رله های 
REC،REX و REB و تســت باک ABB  در 
پســت ۴۰۰ کیلوولت شهید بسطامی ، خرید 
ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت در پســت ۴۰۰ 
کیلوولت شــهید بســطامی و خرید ۱ دستگاه 
RTU  جهت پســت ســیار شاهرود می باشد.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای ســمنان، 
افزایش ظرفیت پست 6۳ کیلوولت جنت آباد-  
احداث فیدرهای ورودی و DG در پست های 
آرادان و شهید احمدی جهت ارتباط با نیروگاه 
های تولید پراکنده منطقه - نصب سیم خاردار 
در دیوار پســت 6۳ کیلوولت شــهید احمدی 
و خرید ۲ دســتگاه RTU  جهت پســت سیار 
ایوانکی را از پروژه های منطقه گرمسار برشمرد 
 PLC و اظهار داشــت : خریــد و نصب تابلوی
جهت پســت ۲۳۰ کیلو ولت دامغان - خرید 
و نصب سیســتم های اعان حریق  در پســت 
6۳ کیلوولت مهماندوســت دامغان - خرید و 
نصب سیســتم روشنایی و تهویه ضد انفجاری 
در پست ۲۳۰ کیلوولت دامغان و ایمن سازی 
دیوار پست  6۳ کیلوولت مهماندوست را دیگر 
پروژه های شهرســتان دامغان می باشــد که 
با حضور مقامات اســتانی و شهرستان افتتاح 

می گردد. 
محمد مهدی وحدتی  
مدیر دفتر روابط عمومی

توسط مدیر کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان صورت گرفت؛

بازدید از پروژه های نهضت 
ملی مسکن شهر بهارستان 

اصفهان / گروه استان ها: دکتر قاری قرآن 
با تاکید بر اهمیت پروژه های نهضت ملی 
مســکن بهارستان و لزوم دریافت برنامه 
زمان بندی همراه با قرارداد ســازندگان 
پروژه های نهضت ملی مسکن و آمادگی 
بــرای حضور در جلســات و همکاری در 
جهــت حل مســائل احتمالی پیش روی 
احــداث این پروژه هــا، اظهار امیدواری 
کــرد احــداث این پروژه هــا با جدیت و 
سرعت مطابق با برنامه زمان بندی ادامه 
پیدا کند. ایشــان همچنین دســتوراتی 
در خصــوص تســریع در رونــد احداث 
پــروژه های جاری و آغــاز احداث پروژه 
های باقیمانده صادر کرد. در این جلســه 
مهندس صبوری خواه سرپرست شرکت 
عمران ضمن تشکر از حضور مدیرکل راه 
و شهرســازی استان و سازندگان نهضت 
ملی مســکن در این جلســه، از پیگیری 
های ایشــان سپاسگزاری نموده و اعام 
آمادگــی کــرد با دعوت از ســازندگان و 
دســت اندرکاران پروژه های نهضت ملی 
مســکن بهارستان، جلسات هماهنگی با 
هدف تســریع در پیشــرفت این پروژه ها 
طبــق روند زمان بندی برگزار و پیگیری 
های الزم انجام شود.همچنین نمایندگان 
شرکت ها و موسسات سازنده نهضت ملی 
مسکن بهارستان به بیان مسائل و دیدگاه 
های خود پرداختند. همکاری شهرداری 
بهارستان در تسریع روند صدور پروانه ها 
و همکاری دســتگاه های خدمات رسان 
به ویژه در زمینه واگذاری انشــعاب های 
آب و برق از جمله درخواست های مطرح 
شده توسط نمایندگان سازندگان در این 
جلســه بود.پس از این جلسه، پروژه های 
در حــال احــداث در قالــب نهضت ملی 
مسکن بهارستان، مورد بازدید قرار گرفت

ج: رئیس شورای کالنشهر کر

ج با  تکلیف کالنشهر کر
سرعت بیشتری مشخص شود

البرز / گروه اســتان ها: رئیس شــورای 
اســامی کانشــهر کرج با بیان این که 
موجودیت ما از مردم است، گفت:همه ما 
می دانیم که تنها رمز پیشرفت و موفقیت 
به کار بستن روحیه و انگیزه باال در خدمت 
رســانی به مردم اســت.علی قاسم پور در 
ابتدای شــصت و هشتمین جلسه رسمی 
شــورای اســامی کانشــهر کرج که با 
حضور اعضای شــورای شهر، سرپرست 
شــهرداری و معاونین برگزار شــد ضمن 
تشــکر از مدیریت شهری برای برگزاری 
آیین تقدیراز اصحاب رســانه و افســران 
ارشــد جهــاد تبیین و امیــد آفرینی در 
عرصه اطاع رسانی ، اظهارداشت:انتظار 
ما از سرپرست  شهرداری، مدیران شهری 
و معاونین این اســت که باید خدمت به 
مــردم را در راس امــور قرار داده و با توان 
کامل به انجام خدمات پرداخته و خدایی 
نکرده موضوعی باعث پایین آمدن انگیزه 
در خدمت به مردم نشــود و خللی ایجاد 
نکند.رئیس شورای اسامی کاانشهر کرج 
با بیان اینکه مدیران شهری فکر نکنند که 
خدمــت به مردم منت دارد و می تواند بر 
مردم منت بگذارند،ابرازداشت:موجودیت 
مــا از مردم اســت حتی اگــر یک لحظه 
مســئولیتی بر گردن ما نهاده شود باید با 
توان مضاعف و به خوبی از عهده مسئولیت 
برآییم.قاســم پور به فصل عمران شهری 
اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:امیدواریم 
مدیریت شهری درتکمیل و ساخت پروژه 
ها همچنین در تحقق و جذب آنچه بسیار 
مهم است موفق شود.وی در بخش دیگری 
از ســخنانش یادآور شــد: شورای دوره 
ششم،شــهردار منتخب خود را انتخاب و 
به وزارت کشور معرفی و صورتجلسه آنرا 
ارســال کرد در این راستا فصل الخطاب 
شــورای شهر قانون است،بر اساس قانون 
انتظار داریم به کانشــهر کرج نگاه ویژه 
ای شــود و تکلیف این کانشهر با سرعت 
بیشتری  مشخص و همه اتفاق های خوب 

برای مردم به وقوع بپیوندد.

استانها 6

در 5 ماهه اول سال جاری محقق شد؛

ساخت و بازسازی هزار قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس
هرمزگان / گروه استان ها: مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از طراحی، 
ســاخت و بازســازی ۱۰۰۰ قطعه تخصصی از ابتدای ســال جاری 
تاکنــون در ایــن نیروگاه خبر داد.داریــوش محمودیعنوان کرد: با 
توجه به شــرایط تحریم و موانع موجود در تأمین قطعات خارجی، 
استفاده از توانمندی های ساخت داخل بهترین گزینه برای تأمین 
قطعات، جهت تولید برق پایدار در این نیروگاه اســت که حرکت 
در مسیر ساخت داخل موجب حمایت از تولیدکننده های داخلی، 

کمک به اشتغال و صرفه جویی ارزی خواهد شد.
مدیرعامــل نیــروگاه بندرعباس افزود: این مجموعه تا اواخر مرداد 
امســال، موفق به بومی ســازی بیش از ۱۰۰۰ قطعه مهم کوچک و 
بزرگ نیروگاهی شــده که عاوه بر صرفه جویی ارزی، گام بســیار 
مهمی در عرصه افزایش دانش این بخش مهم صنعت برق کشــور 
برداشــته اســت.وی بیان کرد: در این بــازه زمانی قطعات یدکی 
ولوهای آب شیرین کن، نازل تفلونی و هدر آب پاش آب شیرین کن، 

قطعات بانداسکرین، توری، قرقره، زنجیر بانداسکرین، ساخته شده 
است.محمودی در ادامه افزود: هوزینگ مکانیکال سیل، کاسه نمد، 
قطعات کمپرسور شامل: اینترکولر سوپاپ ولوها، رینگ پیستون ها، 

گلندهای روغن، دیافراگم، شــاتون، شــفت و پیستون کمپرسور 
فیلترهای هوا، قطعات پوسته یاتاقان بانداسکرین، یاتاقان و پوسته 
یاتاقان G.R.FAN، پروانه پمپ بلودان آب شــیرین کن، کمربند و 
نازل جهت انشعاب جدید مسیر آب دریا در کلرزنی، ساپورت های 
داخلی تانک میکس بد، استم اکچویتور کنترل والو آب شیرین کن، 
پولی کمپرســور هیدروژن، شــافت پمپ بلودان آب شــیرین کن 
 در ایــن مدت توســط متخصصــان داخلی نیروگاه بومی ســازی 

شده است.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در پایان خاطرنشــان کرد: نیروگاه 
بندرعبــاس بــا 6 واحــد تولیــدی و با مجمــوع ظرفیت ۱۳۲۰ 
مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور است که ضمن 
تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، بخشی 
از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص کارکنان 

خود طراحی و مورد ساخت و بازسازی قرار می دهد. 

خبر ویژه

اصفهان / گروه استان ها: دکتر رسول کوهستانی مدیرکل گمرکات 
اســتان اصفهان بیان داشت : ترمینال کانتینری در محل گمرکات 
استان اصفهان و زیر نظر شرکت انبارهای عمومی ایران  افتتاح و راه 
اندازی شد.وی خاطر نشان کرد :با راه اندازی ترمینال کانتینری در 
محوطه گمرک اصفهان هزینه و زمان انجام کار صادرکنندگان استان 
نسبت به قبل کاهش خواهد یافت و تصریح کرد : واردکنندگان نیز 
می توانند کانتینرهای خالی خود را به جای ارســال به مرزها ، در 

گمرک اصفهان تحویل نمایند .مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان 
اذعان داشــت : در مرحله اول  ۱۱8 کانتینر خالی از بندر شــهید 
رجایــی  بــه محوطه گمرک اصفهان انتقال یافته اســت و در ادامه 
گفت : در راســتای اطاع رســانی و آشنایی با خدمات و تسهیات 
شرکت انبارهای عمومی ایران  با محوریت ظرفیت ایجاد ترمینال 
کانتینری در اصفهان همایشــی با حضور فعاالن اقتصادی اســتان 

در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید.

مدیر کل گمرکات استان اصفهان خبر داد؛ 

گمرکات استان اصفهان کانتینری در  افتتاح ترمینال 

با هدف گسترش زمینه های همکاری مشترک انجام شد؛

گاز اروندان و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران امضای تفاهم نامه شرکت نفت و 
خوزستان / گروه استان ها: تفاهم نامه همکاری بین شرکت نفت و 
گاز اروندان و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به منظور 
توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی، پژوهشی 
و فناوری امضا شد.به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک 
و همه جانبه علمی، پژوهشــی و فناوری بین شــرکت نفت و گاز 
اروندان و ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، مهندس 
عبداهلل عذاری اهوازی مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان از 
این ســازمان بازدید و در جلســه هم افزایی با مدیران این سازمان 
شــرکت کرد.در ابتدای این جلســه مهندس عذاری شرکت نفت 
و گاز اروندان را یکی از شــرکت های بزرگ زیر مجموعه شــرکت 
ملی نفت ایران معرفی کرد و گفت: شرکت نفت و گاز اروندان به 
عنوان دومین شرکت استخراج نفت در ایران با مدیریت میدان های 
نفتی غرب کارون و طرح ها و پروژه های بهره برداری و نمک زدایی، 
توســعه ا ی، نگهداشــت توان تولید و سایر پروژه ها جهت افزایش 
بهره وری و اســتخراج به منظور رفع مشــکات موجود به حضور 
و دانش نخبگان و پژوهشــگران بیش از پیش نیازمندیم.وی در 

ادامه افزود: جهت افزایش تولید و صرفه جویی اقتصادی با کمک 
محققان و دانشــمندان کشور می توانیم گام های بلندی را در این 
مسیر برداشته و به خود کفایی برسیم.وی در ادامه با ابراز خرسندی 
از حضور در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران بیان داشت: 
حضور در این ســازمان بزرگ فرصت مغتنمی برای انعقاد تفاهم 
نامه و همکاری های مشترک در امور تحقیقاتی و پژوهشی است 
که امیدواریم با توجه به پتانســیل های موجود در این ســازمان 
به نتایج بســیار خوبی در آینده دســت یابیم.دکتر حسن زمانیان 
رئیس ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با تسلیت ایام 
سوگواری شهادت امام حسین )ع( و یارانش ضمن معرفی سازمان، 
توانمندی ها و دســتاورهای چند دهه اخیر این ســازمان در بحث 
همکاری و کمک به صنایع کشور بیان داشت: ما در سازمان پژوهش 
هــای علمــی و صنعتی ایــران آمادگی داریم تا با تحقیقات پایه و 
اصولی، تجهیزات مورد نیاز کشــور که به دلیل تحریم ورودشــان 
دچار مشــکل شــده اســت را بســازیم و در اختیار صنعت کشور 
قــرار دهیم. در حال حاضــر نتیجه نمونه های این کارها در قالب 

شــرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری این ســازمان در 
حال تولید و فعالیت در زمینه های مختلف هســتند.در ادامه این 
جلســه تفاهم نامه همکاری مشــترک با موضوع همکاری در رفع 
نیازهای فناورانه در شرکت نفت و گاز اروندان، برگزاری رویدادهای 
علمی پژوهشی صنعتی و نمایشگاهی مشترک، رفع نیازهای بین 
المللی در دو حوزه صادرات تکنولوژی و انباشــته علمی، استفاده 
از توان شــرکت های بین المللی و کمک به بومی سازی تکنولوژی 
هــای نوین، اســتفاده از ظرفیت پــارک علم و فناوری بین المللی 
ایران در توســعه و بومی ســازی نیازهای فناورانه شــرکت نفت و 
گاز اروندان توســط مهندس عذاری اهوازی و دکتر زمانین امضا 
شد.قابل ذکر است در پایان این جلسه مهندس عذاری اهوازی و 
عیسی نویری رییس پژوهش و توسعه این شرکت از توانمندی ها 
و دستاوردهای پژوهشگران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
ایران در پژوهشکده های فناوری های شیمیای، برق و فناوری های 
اطاعات و هم چنین از شرکت های منتخب و مرتبط دانش بنیان 

مسقر در پارک علم و فناوری این سازمان بازدید کردند.

بالقلــو  حقیقــت  گــچ  تعاونــی  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
ثبــت  شــماره  10861601740بــه  ملــی  شناســه  بــه 
عــادی  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه   491
تاییدیــه  موجــب  بــه  و   29/03/1401 مــورخ  ســالیانه 
شــماره4250مورخ29/4/1401 اداره تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعــی شهرســتان ســاوه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
1-علیرضــا معنــوی بــه شــماره ملــی 0044205260 بــه 
ــی  ــماره مل ــه ش ــر ب ــی ناص ــی ومصطف ــازرس اصل ــمت ب س
0602885051 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مدت 
یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. 2-ترازنامــه و حســاب 
ســود وزیــان شــرکت منتهــی بــه ســال مالی1400مــورد 
تصویــب قــرار گرفــت./ اداره کل ثبــت اســناد و امــالک 
موسســات  و  هــا  شــرکت  ثبــت  مرجــع  مرکــزی  اســتان 

)1369579( ســاوه  غیرتجــاری 
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كوتاه از جامعه

با اهدای خون بذر سالمت در جامعه بکاریم

خون ؛ قرمز حیات بخش
  ناهید حاجی خانی / گروه جامعه

خــون اصلی تریــن و پیچیده ترین مایع 
جاری در بدن اســت که وظیفه رساندن 
اکســیژن و مواد مغذی به بافت ها و دفع 
مواد زائد از بدن را بر عهده دارد. با وجود 
پیشــرفت های چشــمگیر علم پزشکی 
هیچ جایگزینــی برای این مایع حیاتی 
کشف نشــده اســت؛ حال آنکه روزانه 
تعداد بســیار زیــادی از مردم به تزریق 
خــون نیاز پیدا می کننــد. در این میان 
دارندگان کمیاب ترین گروه های خونی 
در صورت مواجه شــدن با شــرایط نیاز 
بــه خون بیش از همه با مشــکل مواجه 
می شود.در کشــورهای مختلف جهان 
افراد بســیاری هســتند کــه با فروش 
خــون خود به مراکز درمانی گذران عمر 
می کننــد، اما فرهنگ های مختلفی نیز 
وجــود دارد که اهــدای خون را اقدامی 
نیکوکارانــه و نجات بخــش می دانند و 
بدون انتظار برای رســیدن مناســبتی 
خــاص، با مراجعه به بانک های نگهداری 
یا مراکز انتقال خون، اقدام به اهدای خون 
می کنند؛ افرادی که با بخشــیدن خون 
خود به دیگران در راســتای نجات جان 
آن ها تاش می کنند این فرهنگ زیبای 
اهدای خون در کشور ما نیز وجود دارد. 
همچنین تحقیقات پژوهشگران حاکی 
اســت که اهدای خون نه تنها ســامتی 
فرد سالم را با خطر مواجه نمی کند، بلکه 
برعکس از او در برابر ابتا به بســیاری از 
بیماری ها نیز محافظت می کند؛ بنابراین 
می توان گفت اهدای خون نه تنها به فرد 
دریافت  کننده کمک می کند که مزایای 

بسیاری نیز برای فرد اهدا کننده دارد.

ایران در شاخص اهدای خون در 
حد کشورهای توسعه یافته است

مصطفــی جمالی، مدیرعامل ســازمان 
انتقــال خــون با بیان اینکــه  ایران در 
شــاخص اهدای خون در حد کشورهای 
توسعه یافته است از افتتاح 6 مرکز اهدا 
در هفتــه دولت خبــر داد.وی افزود: بر 
اســاس گزارش های ارائه شده از سازمان 
بهداشت جهانی، شاخص اهدای خون در 

ایران در مقایسه با اروپا و آمریکا برابری 
می کند و در یکی دو مورد هم از آنها برتر 
هستیم.جمالی اظهار داشت: در گزارش 
ســازمان بهداشت جهانی آمده است که 
ایران در بین کشورهای منطقه مدیترانه 
شــرقی به عنوان مرجع منطقه در حوزه 
فعالیت هــای اهدای خون قرار دارد.وی 
ادامه داد: ســازمان انتقال خون، وظیفه 
تهیــه و توزیــع خون را بــه عهده دارد و 
دارای فرایندهــای پیچیده اســت که از 
اســتانداردهای ســخت و به روز در دنیا 
تبعیت می کند تا خون ســالم مورد نیاز 
مراکز درمانی و بیمارستانی را فراهم آورد.

جمالی افزود: سازمان انتقال خون دارای 
آزمایشگاه های پیچیده با کنترل کیفیت 
باال و در حد اســتانداردهای کشورهای 
پیشرفته است.وی افزود: در این سازمان 
خدماتی مانند گلبول فشــرده، پاسما، 
پاکت، بانک خون بندناف، خون اشــعه 
دیده به صورت تخصصی انجام می شــود 
و دانش آن هم وجود دارد و بر این اساس 

خدمات ارائه می دهد.

گار  بانک خون ساز
وی درباره بانک HlA )خون سازگار(، 
گفــت: فعالیــت ایــن بانــک برای 

انجام پیوند اســت که خون ســازگار 
را شناســایی می کنــد و بر اســاس 
آزمایــش HlA که انجام می شــود در 
ایــن بانک از اهــدا کننده و داوطلب 
آزمایش هایی گرفته می شود و در این 
بانک ثبت و مقایســه انجام می شــود 
و بعــد از آن، ســازگاری پیوند انجام 
می شــود.جمالی تاکیــد کرد: در این 
بانک، روش های مولکولی پیشــرفته 
داریــم که بــا دقیق ترین روش ها این 
آزمایش ها را انجام می دهیم همچنین 
زیرســاخت های علمی در ســازمان 
انتقــال خــون در این خصوص وجود 

دارد.

بانک خون بند ناف
جمالــی دربــاره بانک خــون بند ناف، 
گفــت: در خــون بند ناف، ســلول های 
بنیــادی وجود دارد و اگر کســی نیاز به 
این سلول ها داشته باشد، خون هایی که 
در بانک خون انتقال خون ذخیره شــده 
است به صورت رایگان ارائه داده می شود 
و این خون به مصرف بیماران ســرطان 
خــون یا بیماران تاالســمی پیوند داده 
می شــود.وی ادامه داد: در حال حاضر، 
حجم خون ذخیره شده در بانک خون بند 

ناف به دلیل هزینه های باالی نگهداری و 
تســت های که باید انجام شود، کم است 
و نیاز به حمایت مســئوالن دارد؛ این در 
حالی اســت که در کشوری مانند آلمان 
۱۳ میلیون عضو در این بانک وجود دارد؛ 
ســاالنه ۲ هزار نفر نیــاز به پیوند دارند 
بنابراین در این بخش ما نیازمند حمایت 
دولت هستیم و نیاز است که خدمات این 

بانک را توسعه دهیم.

سازمان انتقال در دولت سیزدهم
وی گفــت: در ســال های گذشــته ما 
می توانســتیم در اســتان ها و شهرهای 
بزرگ در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد پاسخگوی 
نیاز بیمارســتان ها باشیم اما اکنون می 
توانیم ۱۰۰ درصد از نیاز بیمارستان ها به 
خون و فرآورده های آن را پاسخگو باشیم.

وی با بیان اینکه ما در انتقال خون، اهدا 
کنندگان را به نام ســربازان و کارکنان 
اهــدای خون را به نام ســرداران اهدای 
خون می شناســیم، تاکید کرد: در چند 
سال اخیر حتی دیده نشد با وجود اینکه 
بیمارستان های زیادی ساخته شده است 
حتی یک مرکز اهدای خون ساخته شود 
و ما با همان امکانات ۱۰ سال گذشته کار 
کردیم؛ بنابراین نیاز به حمایت بیشــتر 

دولت داریم تا بتوانیم فعالیت ها و مراکز 
انتقال خون را در کشور توسعه دهیم.

 برنامه های توسعه 
سازمان انتقال خون 

وی گفت: توســعه سازمان انتقال خون 
باید به ســمت عدالــت محوری حرکت 
کرد؛ در گذشته در سطح کشور ۱۱ مرکز 
را داشــتیم که برنامه غربالگری در این 
مراکــز انجام می شــود و می خواهیم به 
سمتی برویم که این برنامه غربالگری در 
همه استان ها ایجاد شود و اکنون چهار 
مرکز هم در دســت راه اندازی است و تا 
آخر ســال قصد داریم که در همه استان 
ها این برنامه راه اندازی شود.وی عدالت 
در راه انــدازی واحدهــای اهدای خون 
در کشــور را از دیگر برنامه های توســعه 
سازمان انتقال خون نام برد و تاکید کرد: 
بســیاری از شهرها و همینطور در سطح 
روستاها ما واحد اهدای خون نداریم و با 
حمایت دولت در صدد هستیم که سامانه 
ســیار که همان اهدای خون اتوبوســی 
اســت، راه اندازی کنیم تا بتوانیم اهدای 
خون در مناطق روســتایی را هم انجام 
دهیم.جمالــی افزود: از دیگر برنامه های 
ســازمان انتقال خون در مبحث توسعه 
این سازمان، استفاده بیشتر از خون کم 
»لکوســیت« اســت تهیه و آماده سازی 
خون کم »لکوسیت« هزینه دارد و اکنون 
۲۵ درصد از خون های اهدایی شــامل 
خون های کم »لکوسیت« است و ما این 
برنامــه را داریم که ایــن میزان را برای 
امســال به 6۰ درصد برســانیم  و بعد از 
آن هــم  بــه ۱۰۰ درصد خواهد رســید 
زیــرا دریافت این نوع خون بســیار کم 
عوارض تر اســت .وی در مورد تست های 
آنتــی بادی هم گفت: انجام تســت های 
آنتی بادی به سیســتم اضافه می شود و 
خدمات نوین انتقال خون با حمایت های 
بیشــتر دولت توســعه خواهد یافت و در 
یکی دو ســال آینده این موضوع ساری 
و جاری خواهد شــد و ما در این زمینه 
می توانیم در حد کشــورهای پیشرفته 

فعالیت داشته باشیم

7جامعه
مهارت های برنامه نویسی 

 وارد محتوای 
برنامه درسی می شود

وزیــر آموزش و پــرورش از ورود مهارت 
های برنامه نویســی بــه محتوای برنامه 
درســی پس از تایید سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی خبر داد و گفت 
کــه این مهارت از این پس جهت اعطای 
گواهینامه ســنجش صاحیت معلمی 
در دانشــگاه فرهنگیان مورد ســنجش 
قرار می گیرد.یوســف نــوری در صفحه 
شــخصی اش در توییتــر در ایــن باره 
نوشت: مهارت های برنامه نویسی پس از 
تأیید در ســازمان پژوهش وارد محتوای 
برنامه درســی می شود تا دانش آموزان را 
برای زندگی در زیســت بوم جدید آماده 
سازیم.وی افزود: دانشگاه فرهنگیان نیز 
موظف شــد این مهــارت را جزو مهارت 
های شش گانه جهت اعطای گواهینامه 

صاحیت معلمی بسنجد.

 چرا برنامه پزشک خانواده 
اجرا نمی شود؟

وزیر بهداشــت اظهار داشــت: یک خبر 
خــوش برای مردم مناطق محروم داریم 
و آن اینکــه ما ســقف درآمــد کارانه را 
برای پزشــکان شاغل در مناطق محروم 
برداشتیم و بر این اساس پزشکان و کادر 
ســامت اگــر به مناطق محــروم روند، 
می توانند درآمد خوبی داشــته باشند. از 
طرفی هم مردم مناطق محروم می توانند 
انواع و اقســام متخصصان را در دسترس 
داشــته باشند. بهرام عین اللهی افزود: در 
زمینه پزشــک خانــواده کامًا آمادگی 
داریم. مانع اصلی که در این زمینه داریم، 
بحث بودجه است و اگر بودجه مورد نظر 
آن تأمین شود می توانیم آن را پیش بریم. 
مانند آنچه که در دارویار اتفاق افتاد. وزیر 
بهداشــت گفت: البته پزشک خانواده در 
دو استان مازندران و فارس اجرا می شود. 
برای اجرای کشــوری آن بســته های ما 
کامًا آماده اســت و با تأمین منابع مالی 

آغاز به اجرای این طرح می کنیم.

کز  مدارس تهران در صدر مرا
آموزشی فرسوده هستند

مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران 
گفــت: تهران جز آخرین اســتان های 
کشــور در حوزه فضای آموزشــی است 
و تهــران بــه لحاظ فرســودگی بنا جز 
استان های اول است. علیرضا کریمیان 
بــا بیان اینکه تراکــم دانش آموزان در 
هــر کاس حــدوداً بیــن 8 تا ۱۰ نفر از 
متوسط کشــور باالتر است، گفت: این 
موضوع منجر به سخت شدن کار دانش 
آموزان و معلمان و افت کیفیت آموزشی 
شــده است.وی گفت: شهر تهران دارای 
۱ میلیــون دانش آمــوز در ۵ هزار مرکز 
آموزشی اســت و وضعیت آموزشی در 
تهــران مطلوب نیســت و باید به کمک 
شــورای شهر شــرایط فضای آموزشی 
تهران را بهبود ببخشــیم.وی گفت: به 
دلیل آنکه مدارس تهران بزرگ هستند 
خیران مشــتاق به ســاخت مدارس در 
تهران نیســتند و به ســمت مناطق کم 
برخوردار می روند زیرا هزینه ســاخت 
یک مدرســه تهران برابر با ســاخت ۳ 
مدرســه در مابقی استان ها است.عاوه 
بر موارد گفته شده فضای فیزیکی برای 
ســاخت مدرسه وجود ندارد و برج های 
منطقه ۲۲ منجر به این شده که معضلی 
جدی برای احداث مدرســه ایجاد شود.
وی همچنیــن گفت: مدارس کاشــی 
آبــی در دهه ۴۰ از محــل درآمدهای 
شــهرداری تأسیس شــدند و سن آنها 
به بیش از 6۰ ســال می رســد و بناهای 
آنها بســیار ناایمن هستند.این مدارس 
دارای ســند مالکیت نیستند و سازمان 
نوســازی توانایی نوسازی این مدارس را 
ندارد زیرا اســناد این مدارس در اختیار 
شــهرداری است و خواهش ما این است 
تا این اسناد به نام دولت و بهره برداری 
آموزش و پرورش منتقل شود تا بتوانیم 
این مدارس را نوســازی کنیم.کریمیان 
گفت: حدوداً 86 واحد آموزشــی کاشی 
آبی در اختیار آموزش و پرورش اســت 
و اگر این امکان فراهم شــود تا اســناد 
این واحدها از شهرداری ها منتقل شود 
مانع بزرگی از سر راه بهسازی واحدهای 
آموزشی برداشــته می شود.وی گفت: 
آمــوزش و پرورش در کمیســیون ماده 
۱۰۰ نیز ســهمی دارد و سهم آموزش و 
پرورش در این کمیسیون مستتر است .

اعالم آخرین مهلت انتخاب 
رشته های بدون آزمون 

دانشگاه ها
داوطلبانــی که متقاضــی ثبت نام و انتخاب 
رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق 
تحصیلی سراســری سال ۱۴۰۱ هستند تا 
پایان روز یکشنبه 6 شهریور ۱۴۰۱ فرصت 
دارند به ســایت سازمان سنجش مراجعه و 
نســبت به انتخاب رشــته خود اقدام کنند.

آن دســته از داوطلبانی که قبًا نســبت به 
انتخاب کدرشــته محل های تحصیلی اقدام 
نموده انــد، می توانند در صــورت تمایل تا 
پایان روز یکشــنبه 6 شهریور ۱۴۰۱ نسبت 
به مشــاهده و ویرایش کدرشته محل های 
انتخابی خود اقدام کنند.همچنین اصاحیه 
رشــته محل ها )ســری دوم( دفترچه های 
راهنمای پذیرش دانشــجو صرفاً بر اســاس 
ســوابق تحصیلی سراســری سال ۱۴۰۱ 
در سایت ســازمان سنجش آموزش کشور 
منتشــر شــده است و در ۲۹ کدرشته محل 
کاهــش ظرفیت از 8۰ نفر به 6۰ نفر اعمال 
شــده اســت، ۳ کدرشــته حذف شده و 6 
کدرشــته افزایش ظرفیت از ۲6 نفر به ۲8 

نفر داشته اند.

 دارو فروشان مجازی 
در دام پلیس

رئیس پلیس فتای پایتخت از شناســایی و 
دســتگیری عامل فروش داروهای غیرمجاز 
در فضــای مجازی خبر داد.ســرهنگ داود 
معظمــی گــودرزی در این بــاره گفت: در 
راستای مبارزه با فروشندگان دارو در فضای 
مجــازی طی رصد و پایــش صورت گرفته 
توســط کارشناســان این پلیس، یک کانال 
تلگرامــی با تعداد ۵۴ هزار دنبال کننده که 
اقــدام به فروش انواع داروی نایاب و کمیاب 
می نمود مشاهده شد. این مقام انتظامی در 
ادامه تصریح کرد: کارشناسان پلیس اقدامات 
ویــژه خود را آغــاز کردند و با بهره گیری از 
روش های فنی و علمی موفق شدند مجرم را 
در فضای مجازی شناسایی کنند. وی افزود: 
پس از به دست آمدن اطاعات هویتی متهم 
و پس از تشــریفات قضایی مجرم در محل 
اختفای خود در یکی از مناطق حاشیه تهران 
دستگیر و بیش از ۵۴ هزار قلم انواع داروی 
کمیاب و نایاب از وی کشــف شــد. رئیس 
پلیــس فتا پایتخت بیان کرد: مجرم پس از 
انتقال به پلیس فتا بزه انتسابی را پذیرفت و 
به جرم خود اقرار و اظهار کرد داروها عموما 
تاریخ گذشــته و غیرقابل استفاده بودند که 
به عنوان داروهای کمیاب و نایاب به فروش 
می رسیدند. سرهنگ گودرزی افزود: پلیس 
فتا با رصدهای مســتمر و شبانه روزی خود 
در فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام 
به فروش این گونه اقام کنند، مطابق قانون 
برخورد خواهد کرد. رئیس پلیس فتا تهران 
بزرگ با بیان اینکه خرید و فروش محصوالت 
دارویــی در فضای مجازی ممنوع اســت به 
شــهروندان توصیه کرد: بــا توجه به اینکه 
امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشــته 
در فضای مجازی متصور اســت، بهتر است 
هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از دارو خانه ها 

یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری شود.

ضریب تعرفه خدمات پزشکی 
برای مناطق کمتر برخوردار 

متفاوت شود
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به 
این ه تعرفه خدمات پزشکی باید در مناطق 
کمتر برخوردار واقعی تر دیده شــود؛ گفت: 
تعرفه های موجود با میزان خدمات پزشکی 
همخوانی ندارد و ضریب تعرفه ها در مناطق 
کمتــر برخوردار باید متفاوت در نظر گرفته 
شــود؛ یعنی ضریب تعرفه برای پزشکی که 
در مناطــق محــروم کار می کنــد، نباید با 
ضریب تعرفه پزشــکی که در یک کانشهر 
به ارائه خدمت می پردازد، یکســان باشــد.

محمــد رئیس زاده افزود: باید به همکارانی 
که در مناطــق کمتر برخوردار خدمت می 
کننــد تســهیات ارائه دهیــم زیرا در یک 
کانشهر فرصت های شغلی مانند کلینیک 
، بیمارستان خصوصی و دی کلینیک وجود 
دارد؛ اما در یک شهر کوچک با وجود صرفا 
یک بیمارســتان دولتی ، فرد فرصت شغلی 
دیگــری ندارد لذا این موضوع باید از طریق 
ارائه تســهیات برای تامین مطب و خرید 
تجهیزات پزشــکی جبران شود. رئیس کل 
سازمان نظام پزشکی همچنین در خصوص 
کمبود پزشــک در مناطق کمتر برخوردار، 
اظهــار کرد: بایــد توزیع نیروی پزشــک 
متناســب شــود که به شــدت نامتناسب و 
ناعادالنه است که این امر نیاز به زیرساخت 
هــا و الزامات ماندگاری همکاران در مناطق 
کمتــر برخوردار دارد.وی افــزود: افزایش 
ظرفیت باید متناســب با زیرســاخت های 
موجود و رعایت شــرط کیفیت آموزش هم 

انجام شود.

خبر ویژه

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت بهداشت در خصوص 
بیماری آبله میمونی که مدتی اســت که در دنیا شــیوع پیدا کرده و چندی 
پیش اولین مورد ابتا به آن در کشــور شناســایی شــد، گفت: سرایت این 
بیماری همچون کرونا از نوع همه گیری نیســت و از نوع تک گیری اســت و 
کشندگی باالیی هم ندارد و از این رو جای نگرانی نیست اما در هر صورت 
مراقبت های بهداشتی ضروری است.پدرام پاک آیین در مورد واکسیناسیون 
این بیماری، گفت: در حال حاضر احتیاجی به واکسیناسیون آبله میمونی 
نیســت و افرادی که در گذشــته دور واکسن آبله تزریق کرده اند، مصونیت 

باالیــی در برابــر آبله میمونی دارنــد.وی در رابطه با آینده بیماری کرونا در 
کشــور و اینکه چه زمانی آمار ابتا به این بیماری به صفر می رســد، توضیح 
داد: آن طــور کــه پزشــکان و متخصصان امر گفتــه اند، ویروس کووید هم 
مانند ســایر ویروس ها نظیر آنفلوانزا در طبیعت از بین نمی رود و همچنان 
وجود دارد و از این رو باید همه گیری آن مدیریت شــود.وی افزود: با توجه 
به واکسیناســیون سراســری و اینکه حدود 8۰ درصد افراد واکسن تزریق 
کرده اند، احتمال افزایش تلفات به نحوی که پیش از این شــاهد آن بودیم 

بسیار ضعیف است.

سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت: 

کرونا از نوع همه گیری نیست سرایت آبله میمونی همچون 

اینفوگرافی 

پشه ها بیشتر 
سراغ چه کسانی 

می روند؟
افراد جذاب برای پشه ها 
كدام اند و راهکار دوری 
از نیش پشه ها چیست؟

 منبع: شهر آرا نیوز

 مدارس غیردولتی رایگان 
کدام هستند؟

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در خصوص 
ایــده ســاخت مــدارس غیردولتی در مناطق محروم و توجیه ایــن اقدام با توجه به 
شهریه پرداز بودن تحصیل در این مدارس، گفت: واقعیت این است که همه مدارس 
غیردولتی شهریه دریافت نمی کنند؛ در حال حاضر موسسه ای داریم که 6۰ مدرسه 
غیردولتــی دارد و در هیچکــدام از آنهــا هزینه ای دریافت نمی کنند. این مدارس در 
استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و… وجود دارند. احمد محمودزاده افزود: 
قوانین و مقررات ما به آنها اجازه می دهد که چنین مدارســی را داشــته باشــند.این 
مدارس هزینه های خود را از موسسات عامل المنفعه و خیرین و فضاهای اقتصادی 
گوناگــون تامیــن می کنند؛ فضاهایی که ســرمایه ای را در آموزش و پرورش هزینه 
می کنند. در واقع این افراد عده ای هســتند که در شــرکتی با عایدی خوب فعالیت 
می کنند و بخشــی از این عایدی را در این مدارس صرف می کنند. این موسســات 
حتی گاهی مربوط به برخی مراجع و نهادهاســت.وی افزود: این مدارس به گونه ای 
نیســت که با امکانات کافی صرفا در مرکز شــهر قرار بگیرند. نگاه این مدارس به این 
صورت اســت که می خواهند نشــان دهد، صرفا نباید در وســط شهر و پایتخت دنبال 
مدرســه با کیفیت بود بلکه در حاشــیه شهرها هم می توان مدارس باکیفیتی داشت. 
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توســعه مشارکت های مردمی در پاسخ 
به پرســش دیگری در رابطه با اقدامات ســازمان اداری اســتخدامی برای ساماندهی 
وضعیــت معلمــان غیرانتفاعی توضیح داد: بخشــی از معلمانی که تحت عنوان مهر 
آفرین-که طرحش در دولت قبل اتفاق افتاده بود-در این سال ها فعالیت می کردند 
و در این مدت آزمونی از آن ها گرفته نشــده اســت و باید آزمون صاحیت حرفه ای 
می دادند و این اتفاق نیفتاد، آزمونی به صورت درون سازمانی در آموزش و پرورش 
داشته باشند که خوشبختانه سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز با آن موافقت 
کرده اســت و این معلمان نیز مشــمول قانون رتبه بندی خواهند شد. به هر حال این 

افراد معلم هستند و فرقی با سایر معلمان ندارند. 
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 قلعه قمچقای؛ 
سازه ای به بلندای تاریخ 

قلعه قمچقای در شهرســتان بیجار، به فاصله ای ۴۵ 
کیلومتری از شمال شــهر بیجار، در استان کردستان 
آرمیده است؛ درســت در کنار رود قمچقای. این رود 
یکی از سرشاخه های رودخانه  قزل اوزن است که در 
دامنه  کوه قمچقای با بلندای ۱۹۵۰ متر، جاری است 
و ســرانجام پس از گذر از پیچ و خم های بسیار، به رود 

قزل اوزن در استان زنجان می پیوندد.
دیرینگی قلعه قمچقای، ســر به هزاره  سوم پیش از 
میاد می زند. این تاریِخ گمان زده شــده، از کشفیات 
باستان شناسی به دست آمده است. باستان شناسان 
تاریخ ساخت قلعه را میان سده های ۲۵ تا ۲۱ پیش از 
میاد برآورد می کنند. با این همه، دشواری به دست 
دادن تاریخی از ســاخت دژ به آنجــا بازمی گردد که 
سنگ های تراش خورده  ســازه، ویژگی های نمایانی 
ندارند که باستان شناسان را برای شناخت دیرینگی 
آن یاری کنند. از بررســی ها و کاوش ها، همان اندازه 
دریافته اند که قلعه ای است برآمده در سده های پیش 
از میاد. این ســازه، در گذر تاریخی خــود، همواره 
جایگاهی بــرای مادهــا و مانایی ها بوده اســت و در 
دوره های تاریخــی ساســانی و روزگاران پس از آن، 
کاربرد بسیاری داشته است. از این رو، قلعه قمچقای از 
ارزش فراوان تاریخ پژوهی برخوردار است. با بررسی ها و 
کاوش های افزون تر بی گمان یافته های تاریخی فراوانی 

به دست خواهد آمد.
پیداســت در آن گذر تاریخــی، رویدادهایی نیز در 
این قلعه ُرخ داده اســت که پیوندی بنیادین با تاریخ 
ایران دارد. یکی از آن رخدادها یــورش هراکلیوس، 
امپراتور بیزانس به ایران، در زمان خسروپرویز ساسانی 
است. زمانی که هراکلیوس آتشــکده  آذرگشسپ را 
محاصره کرده بود، ســپاهیان او به این دژ نیز دست 
یافتند و آســیب هایی به آن زدند. قلعه قمچقای تنها 
صد کیلومتر دورتر از آتشــکده  آذرگشســپ )تخت 

سلیمان( است.
قلعه قمچقای از دید راهبردی )اســتراتژیک( چنان 
اهمیتی دارد که کمتر نمونــه ای هم تراز آن می توان 
یافت. این دژ را در بهتریــن جایی که بتوان گمان بُرد 
ساخته اند. صخره های بلند و پرتگاه های فراوان چنان 
قلعه قمچقای را نگاهبانی می کنند که سازندگان آن 
هیچ نیــازی ندیده اند تا در بــرآوردن دیوارهای بلند 
و شــیوه های نظامی برای محافظت از دژ، کوشــش 
کنند. طبیعت خشن و کوهســتانی آن جا بهترین و 
مناسب ترین سازه  دفاعی است. در پای این کهن دژ از 
یک سو دره ای دهان گشوده است که حتا نگاه کردن به 
ژرفای آن بیم آور است و از سوی دیگر در شرق و غرب 
آن پرتگاه های دیگری دیده می شود که خیال دستیابی 
به دژ را برای پیشینیان تا مرز ناممکن می بُرد. این که 
سپاهیان امپراتور بیزانس چگونه توانسته اند این دژ را 
تسخیر کنند؟ رازی است که گشودن آن آسان نیست. 
شاید آن ها از نابسامانی ســال های واپسین پادشاهی 
خسروپرویز بهره برده اند که رشته  کارها از دست رفته 

بود و مرزها و دژهای نظامی کم و بیش رها شده بود.
آثار تاریخی ای که از قلعه قمچقای به دســت آمده، 
شگفت انگیز اســت. نقش های هیروگلیفی با خط ها 
هیراتیــک، یــک نمونــه از آن یافته هــا در بلندای 
۲۰۰ متری قلعه اســت. این نقش ها حتــا برخی از 
خاورشناسان را به این گمان انداخته است که آن ها را 
مهم تر از نقش های هیروگلیفی مصر بدانند! هیراتیک، 
شیوه  تندنویســی خط تصویری هیروگلیف مصریان 
بود.در بیرون از دژ، پُشته های سنگی ای دیده می شود 
که عمود بر رودخانه  دامنه  کوه، تراشــیده شده اند. 
این پشته ها در سوی شمال باختری دژ جای دارند و 
دیواره هایی دفاعی به شمار می روند. شیوه  مهندسی ای 
که برای دیواره ها به کار برده اند در خور نگرش اســت 
و نشان از هوشمندی سازندگان قلعه قمچقای دارد. 
همه  آن ها نیز در سده های باستانی شکل داده شده اند.

گستردگی قلعه قمچقای نزدیک به ۵۰۰۰ متر مربع 
است. تنها و تنها راهی هم که به دژ می رسد باریکه ای 
گشوده شده میان سنگ ها و صخره هاست که گذر از 
آن برای یک تَن هم دشوار اســت. پیشتر گفتیم که 
صخره ها و پرتگاه های گرداگرد قلعــه قمچقای، آن 
را از داشتن ســازوکارهای دفاعی بی نیاز کرده است. 
همین راه باریک و دشــوار گذر که نشــان از طبیعت 
آنجا دارد، سدی بزرگ در برابر کسانی بوده است که 
می خواستند با یورش و دست درازی، به درون آن سازه  

بلند رخنه کنند.
دروازه  قلعه را برآورده  روزگار ساسانیان می دانند. در 
آن روزگاران بود که دروازه  بــزرگ قلعه قمچقای را 
طراحی کردند و ساختند. اما آنچه اندکی شگفت آور 
اســت آن اســت که دروازه را در بخش شــمالی دژ 
ساخته اند که بلندای کمتری از دیگر بخش ها دارد. در 
حالی که باید وارون این می بود و همانند دیگر قلعه ها 
و دژهای تاریخی، دروازه را در جایی می ساختند که 

ارتفاعی بیشتر از بخش های دیگر داشته باشد.

گردشگری

 »وزرات بحران 
و حوادث غیر مترقبه!«

  به  قلم وحید حاج سعیدی
ما ایرانی ها اساساً در زمان اظهار نظر اعتقادی به لزوم 
داشــتن تخصص نداریم و هر گاه فرصتی دست دهد 
در حــوزه های مختلف اعــم از اجتماعی ، اقتصادی، 
فرهنگی، سیاســی، بهداشــتی، ورزشــی و ... خود را 
صاحــب ایــده و رای می دانیم و در شــرایط مختلف 
اعــم از بحرانــی و غیر بحرانی، اطرافیان را از ایده های 
سوفسطایی خود بی بهره نمی گذاریم! بر اساس همین 
قانون نانوشــته خودمــان دعاوی حقوقی اطرافیان را 
راســاً مدیریت و نظارت می کنیم. در مناقشــه حریم 
جغرافیایی نیمکت پسرمان با بغل دستی اش و دعوای 
زناشویی باجناق پسرخاله مان با همسرش به یک اندازه 
ایفای نقش می کنیم. با اینکه خودرو نداریم و بالتبع 
چیزی از مکانیک خودرو ســر در نمی آوریم ســر در 
کاپوت هر ماشــین در راه مانده ای می کنیم، تجویز 
چای نبات با نعناع راه چاره اصلی بســیاری از امراض 

عروقی و دماغی می دانیم و قس علی هذا... 
شــوربختانه این ســبک و ســیاق در مدیریت بحران 
کشــور نیز دیده می شــود و روســای ستاد بحران در 
منطقه، شهرســتان، استان و حتی کشور نیز معموالً 
بدون داشــتن تخصص، تجربه و حتی عاقه و روحیه 
به این سمت گمارده می شوند و باید در تمام حوادث 
اعم از ســیل، آتش ســوزی، رانش زمین، آلودگی هوا، 
ریزگــرد و ... بدون داشــتن تخصص اظهار نظر کنند 
و بــه مدیریــت ماجرا بپردازند! ما حصل این مدیریت 
بدون پشتوانه آنچه است که در حوادث اخیر امسال و 
سال های گذشته شاهد بودیم و نیازی به تعریف و باز 
تعریف نیســت. نبود تخصص و علم مدیریت بحران، 
قرار نگرفتن در شــرایط مشــابه، فشار افکار عمومی، 
انتشار شایعات با ضعف در اطاع رسانه از طریق رسانه 
ملی و ...  منجر به اتخاذ تصمیم گیری های هیجانی، 
شــتابزده  و گاهاً غیر منطقی می شــود که در برخی 
مواقع حتی منجر به تشدید بحران می شود. به عنوان 
مثال بحران آلودگی هوای تهران از دهه ۴۰ بر اساس 
اطاعــات و اخبــار منتشــره در جراید آن دوران آغاز 
شده است. یعنی این پدیده در اثر فعالیت بشر در نیم 
قرن اخیر به وجود آمده است. اما دوستان قصد دارند 
آن را در عرض چند ســال حل کنند که امکان مرتفع 
ساختن در عرض چند سال روی کاغذ ممکن نیست 
چه برســد به اینکه بخواهد اجرایی شود. حل اصولی، 
علمی و ریشه ای معضل آب دریاچه ارومیه تقریباً بیش 
از یک صد یا یکصد و پنجاه سال زمان خواهد برد و این 
قضیه باید با طرح های کوتاه مدت، میان مدت و دراز 
مدت حل شــود که در عمل اراده ای برای طرح های 
علمی دیده نمی شــود و متاســفانه بیشتر طرح ها در 
این گونه موارد رای محور هستند و پشتوانه ای علمی 

در تصمیمات دیده نمی شود! 
شــاید وقت آن رســیده باشد که دولتمردان نگاه شان 
را بــه مقوله مدیریت بحران تغییر دهند و بپذیرند که 
مدیریت بحران نیز به مثابه سایر مدیریت ها، یک علم 
است و چه خوشمان بیاید یا نیاید، باید آن را آموخت. 
در حال حاضر نیز رشته ای نیز به همین نام در دانشگاه 
ها تدریس می شود. »رشته مدیریت بحران رشته ای 
کاربردی اســت که به وســیله مشاهده سیستماتیک 
بحرانهــا و تجزیه و تحلیل آنها در جســتجوی یافتن 
ابزاری اســت که بوســیله آنها بتوان از بروز بحران ها ، 
پیشــگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص 
کاهش اثرات آن آمادگی الزم امداد رســانی ســریع و 
بهبودی اوضاع اقدام نمود.«در واقع باید افرادی را که 
در این رشته ها تحصیل نموده اند شناسایی کرد و با 
برگزاری دوره های مختلف کار آموزی در داخل و خارج 
از کشور، علم آنها را از حالت تجربی به عملی گرایش 

داد و از وجود آنها در شرایط بحرانی کمک گرفت. 
فقط خدا کند در این دوران بی پولی دولت، دوســتان 
برای حل ریشه ای مشکل بحران های کشور که تعداد 
آنها هم کم نیســت به ابداع »وزرات بحران و حوادث 
غیر مترقبه«  فکر نکنند که ماحصل آن بشود پاداش 
های میلیاردی برای مدیران خسته و بازنشسته، حجیم 
شــدن بدنه دولت، باز تولید بخشــنامه های کاغذی  و 
پرورش تعدادی کارمند نا کارآمد که در مواقع بحرانی 
یــک نفــر باید آنها را مدیریــت بحران کند و از جلوی 

دست و پا جمع کند!

از خوردن زیاد نودل بپرهیزید
 نودل یک غذای سریع، ارزان  و خوشمزه است که سیرکنندگی خوبی هم  
دارد. برای همین شاید انتخاب خیلی از ما برای وعده های غذای اصلی باشد.  
انواع مختلفی از این غذا با طعم های متفاوت به شکل فوری در بازار عرضه 
می شود اما این غذای آسان، مضراتی دارد که شاید اگر آن ها را بدانید، اشتیاق 
خوردن نودل در شما کور شود.مواد نگهدارنده اصلی هستند که به نودل های 
فوری اضافه می شوند تا از گندیدگی جلوگیری کنند و آن ها را برای مدت 
طوالنی تری قابل استفاده نگه دارند. BHA به عنوان یک  عامل سرطان زا 
برای انسان شناسایی شده و می تواند سیستم غدد درون ریز را مختل کند.
نودل های فوری سرشار از نمک و در نتیجه سرشار از سدیم هستند. سدیم 
اضافی با فشار خون باال و درنتیجه بیماری های قلبی و سکته مرتبط است. 

 Hypertension بر اساس مطالعه ای که در سال ۲۰۱۴ در مجله آمریکایی
منتشر شد، مصرف زیاد سدیم در رژیم غذایی به عنوان یک عامل اصلی در 

نرخ باالی مرگ و میر شناخته می شود.
جوانه گندم و سبوس که بخش های مغذی آرد  هستند، در فرایند تولید آرد 
تصفیه شده حذف می شوند. تنها چیزی که باقی می ماند کربوهیدرات های 
فاقد مواد مغذی به شکل نشاسته است. کربوهیدرات ها سطح قند خون را 
در بدن شما افزایش می دهند و در نتیجه خطر ابتا به دیابت را باال می برند.

مصرف زیاد نودل فوری می تواند خطر قند اضافه در جریان خون را افزایش 
دهد. بدن شما به تدریج قند اضافی را به چربی تبدیل و آن را برای استفاده 

بعدی ذخیره می کند که این می تواند عامل چاقی باشد.

برخی از نودل های فوری از MSG به عنوان یک عنصر در طعم دهنده ها 
اســتفاده می کنند. داده های بهداشــت و تغذیه از ۱۰۹۵ بزرگ سال بالغ 
چینی که در طول سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰6 جمع آوری شده اند، نشان 
داد افزایــش مصرف MSG در طول ســال با اضافــه وزن ارتباط دارد. اگر 
چه FDA معتقد اســت که MSG یک افزودنی امن اســت اما آثار مضر آن 
هنوز در بین پژوهشــگران مورد بحث اســت.از دهه ۱۹6۰، افرادی که به 
طور منظم غذاهای آسیایی غنی از MSG مصرف می کردند، سردردهای 
شــدید، بی حســی دهان و گردن، درد قفســه سینه و تعریق بیش از حد  را 
گزارش کردند. این گروه از عایم در نهایت به عنوان »ســندروم رســتوران 

چینی« شناخته شده است.

دریچه علم

امکان مشاهده به روزرسانی وضعیت 
در لیست چت واتساپ

واتســاپ اکنون قابلیت مشــاهده به روزرسانی های 
وضعیت در فهرست چت را به برخی از آزمایش کنندگان 
خوش شانس نسخه بتای اندروید ارائه می دهد.پس از 
انتشــار برخی بهبود ها در قسمت استاتوس واتساپ، 
مانند توانایی واکنش به به روزرســانی های وضعیت با 
انتخاب یکی از 8 ایموجی موجود، این پیام رسان اکنون 
قابلیت مشاهده به روزرسانی های وضعیت در فهرست 
چت را به برخی از آزمایش کنندگان خوش شــانس 
نسخه بتای اندروید ارائه می دهد. نسخه بتای اندروید 
۲.۲۲.۱۳.۹ واتساپ به تازگی این ویژگی را برای برخی 
از آزمایش کنندگان بتا منتشر کرده است. همانطور که 
در این اسکرین شات مشاهده می کنید، زمانی که یک 
مخاطب استاتوس واتساپ خود را بروزرسانی می کند، 

این بروزرسانی در لیست چت نیز مشاهده خواهد شد. 
برای مشاهده آن تنها کافی است روی عکس نمایه کاربر 
ضربه بزنید. از آنجایی که این ویژگی اکنون در واتساپ 
بتا برای کاربران اندروید ارائه شده است، ممکن است در 
آینده ای نزدیک برای برخی از آزمایش کنندگان بتای 
نسخه iOS نیز عرضه شود.واتساپ قابلیت مشاهده به 
روز رسانی وضعیت را در نسخه بتای ویندوز نیز منتشر 
کرده است. همانطور که در اسکرین شات منتشر شده 
مشــاهده می کنید، دکمه ای به این اپلیکیشن اضافه 
شــده اســت که با انتخاب آن تمام به روز رسانی های 
وضعیتی که در ســربرگ لیســت چت وجود دارد را 
به نمایش می گذارد. برخی از کاربران نســخه ویندوز 
واتساپ ممکن است پس از بروزرسانی این نرم افزار به 
نسخه بتای ۲.۲۲۳۲.6.7۰ دکمه به روزرسانی وضعیت 
را مشــاهده نکنند. در این صورت کافی اســت یک بار 

برنامه را بسته و دوباره باز کنند.

ماجرای دوبلورشدن مرحوم منوچهر اسماعیلی

 عبور از 
»دروازه های پاریس«

اسماعیلی در سال ۱۳۳8 در فیلم »دروازه های 
پاریس« به مدیریت دوباژ مرحوم علی کسمایی 
خوش درخشید و اوج کارش را در دوبله فیلم »بن 
هور« به مدیریت دوباژ مرحوم احمد رسول زاده 

در سال ۱۳۴۱ تجربه کرد.
 ســال ۱۳۳6 آلکــس آقابیــان کــه یکــی از 
بنیان گــذاران دوبلــه در ایتالیا بــود، در تهران 
فراخوان داد. صف های طویلی که چند روز بعد از 
فراخوان در کوچه باربد محدوده فردوسی تهران 
بسته می شد، به دلیل همین فراخوان بود. نزدیک 

به ۲ هزار نفر پشت در استودیو دوبله ایستاده بودند تا بتوانند آزمون بدهند.
از میان همه آن هایی که با شور و هیجان و امید شرکت کرده بودند، جوانی هجده ساله با کیف و کتاب در دست 
انتخاب می شود؛ یکی از پنج نفری که قرار بود صدایشان در ایتالیا اوج بگیرد. آن زمان دوبله تازه شکل گرفته 
بود. جوان خوش صدا با اینکه اهل سینما بود و هیچ فیلمی را از دست نمی داد، در دوبله الگویی نداشت و فقط 
توانسته بود استعداد ذاتی اش را به نمایش بگذارد. او حاال می توانست برود به ایتالیا برود و رؤیای خودش را 

جهانی کند؛ اما به هر دلیل نشد. نشدنی که البته اتفاق خوبی برای دوبله ایران بود.
 دو سالی از آن روز خاطره انگیز برای منوچهر اسماعیلی می گذرد. صدایش در ده ها فیلم جای بازیگران صحبت 
می کند، اما آن اتفاق مهم در زندگی منوچهر اسماعیلی هنوز نیفتاده است. سال ۱۳۳۹ است. قرار است فیلم 
»دروازه های پاریس« با مدیریت علی کسمایی دوبله شود. فیلمی که منوچهر ناصری بعد ها گفته بود برای 

دوبله نقش اصلی آن خیلی گنده بوده و نمی توانسته کاری به این بزرگی انجام دهد.
روز موعود فرا می رسد. او بعد از دبیرستان به استودیو می رود. یک دستش کیف است و دست دیگرش کتاب. 
کسمایی از منوچهر می خواهد خودش را به شخصیت اصلی فیلم نزدیک کند. یک صبح تا غروب، منوچهر 
دیالوگ می گوید و علی کسمایی اشاره می کند که دوباره بخواند. منوچهر ناصری در جایی گفته بود که که تا 
به صدا نزدیک می شده، حنجره اش خسته می شده و نمی توانسته ادامه بدهد، زیرا باید صدا را از بیخ گلویش 
تولید می کرده است. او آن روز در شرایط بسیار بدی قرار داشت. حتی گوشــی که باید با آن صدای فیلم را 
می شنید، به شکلی عجیب صدای آزاردهنده ای داشت و مثل بلندگویی در گوشش صدا می کرد و نمی گذاشت 

صدا، آن صدایی شود که باید.
دم غروب، منوچهر جوانی که حاال خشم و کافگی چهره اش را تغییر داده است، از روی صندلی بلند می شود 
که برود. برود و برای همیشه دنیای دوبله را فراموش کند. کسمایی او را سر جایش می نشاند و محکم می گوید 
که می تواند. پس از آن یک دیالوگ می گوید و انگار پرده ای از جلو چشــمانش کنار می رود که تا آن لحظه 
نمی گذاشــت واقعیت دوبله را ببیند و بفهمد. انگار قلق کار را فهمیده بود و از آن پس بود که دوبله در وجود 
منوچهر اسماعیلی حل و هضم می شود. فرمولش را به دست می آورد. حاال می تواند آن فرمول را تا ابد پیاده 
کند.»آن روز همه سکوت می کردند تا خودم بفهمم چه کنم، اما من در آن لحظات بیهودگی مطلق را احساس 

می کردم. گمش کرده بودم، اما باالخره نقش را پیدا کردم.«

چهره ها 

عکس روز 

   ماسک های كرونا بالی جان پرندگان!/ منبع:  فرارو

طنز
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شرکت گاز استان مازندران

شــرکت گاز اســتان مازنــدران در نظــردارد مناقصــات جــدول ذیــل را بیــن پیمانــکاران واجــد شــرایط بــا مشــخصات و شــرایط ذکــر شــده بــه روش مناقصــه عمومــی و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  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 

خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبــل ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .

 نوبت دوم

شناسه اگهی 1367612

شرح مختصر کار : 
1- محل تامین اعتبار : منابع جاری

2- نــوع تضمیــن فراینــد ارجــاع کار : تضمیــن معتبــر براســاس آییــن نامــه تضامیــن معامــالت دولتــی مصوبــه هیــات 
وزیــران بــه شــماره 123402/ت 50659 هـــ   مــورخ 1394/9/22 و اصالحــات بعــد از آن در خصــوص کارهــای پیمانــکاری

وژه : در محدوده گاز استان مازندران 3- محل اجرای پر
4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1401/06/07 می باشد .

5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/09
6- مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد : ســاعت 14:30 روز شــنبه تاریــخ 1401/06/19  ضمنا"اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد 

ارجــاع کاردر ایــن مهلــت ثبــت اتوماســیون اداری و تحویــل دبیــر خانــه رمــز محرمانــه حراســت گــردد (
7- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز یکشنبه  تاریخ 1401/06/20

8-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
9-شرایط متقاضی :

،رفاه و امور اجتماعی با ظرفیت آزاد و مجاز - داشتن گواهی صالحیت از اداره کار
- داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

- داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
  http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -

- ارائــه صورتهــای مالــی حسابرســی شــده منتهــی بــه 99/12/29و یــا 1400/12/29 بــرای پیشــنهادهای بــاالی  10برابــر 

ــی و  ــت اجرای ــش ضمان ــای افزای ــه راهکاره ــن نام ــاده 4 آیی ــت م ــا رعای ــت. ب ــی اس ــد الزام ــط باش ــالت متوس ــاب معام نص
تقویــت حسابرســی.

- » حداقــل نصــاب پیشــنهاد دهنــده در ایــن مناقصــه ســه مناقصــه گــر مــی باشــد « )مــالک تعییــن تعــداد مناقصــه گــر، 
بعــد از تاییــد صحیــح بــودن محتویــات پاکــت الــف مــی باشــد(.

- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد(
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند » 9« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، 

می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه  نمایند .
- شــرکت کننــدگان در مناقصــه، میبایســت شــماره ثابــت و شــماره فکــس دفتــر خــود را در ســامانه ســتاد ارائــه نماینــد 
ــر اینصــورت مســئولیت عــدم اطــالع رســانی در مواقــع ضــروری بــه عهــده آن شــرکت مــی باشــد و حــق هیچگونــه  در غی

اعتراضــی نخواهنــد داشــت.
- به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

 www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس -
و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
- مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021 

- دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768
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