
اقدام موثر دولت سیزدهم؛

 اشتغال پایدار 
با محوریت خانواده

     یکسال از فعالیت دولت سیزدهم می گذرد، 
روزهایــی کــه ایــن دولت روی کار آمد مشــکالت 
از  فرهنگــی  و  سیاســی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
گذشــته بــه جــا مانــده بــود اما این دولــت مردمی 
برنامه هــای خــود را بــا قــدرت بــه اجــرا گذاشــت؛ 
نمونه ای از این اقدامات اثرگذار از دولت مردمی 

  || صفحه  صفحه 33  در حوزه زنان و خانواده است...

رئیس جمهور:

که  هر حرف یا اقدامی 
باعث ناامیدی مردم 
شود خط قرمز ماست

     رئیــس جمهــور بــا گرامیداشــت هفتــه 
دولــت، افزایــش اعتمــاد و امیــد مــردم بــه 
دولت را مهمترین وظیفه دولت برشــمرد 
کید کرد: هر سخن یا اقدامی که باعث  و تأ
ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط 

  || صفحه  صفحه 22  قرمز دولت مردمی است...

چرا ایاالت متحده در مسیر توافق وین همچنان وقت کشی می کند؟

 توقف طوالنی 
در ایستگاه واشنگتن

    درشــرایطی که بیشــتر مشــارکت کنندگان برجام با آخرین نســخه از پیش نویس توافق وین موافق 
و معطل پاسخ ایاالت متحده هستند، بنظر می رسد که دولت ضعیف »جو بایدن« در سایه مشکالت 
گشت به برجام را به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک  داخلی ایاالت متحده مترصد فرصتی است که باز

  || صفحه  صفحه 22  برای دمکرات ها معرفی کند...
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 شکم هایی که با 
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  بازگشت نوسان قیمت ها   بازگشت نوسان قیمت ها 
! !به بازار به بازار

به چالش تکراری شروع سال تحصیلی جدید نزدیک می شویم؛

 سال تحصیلی نو
لباس فرم نو و اجبار نو
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یادداشتویترین  پیشنهاد

 پشت پرده عادی سازی 
روابط ترکیه و اسرائیل چیست؟

  سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه 

در طول ربع قرن گذشته هیچ مسیر 
و نقشــه راه مشخصی برای سیاست 
خارجی ترکیه وجود نداشته و برخی 
از کارشناسان ترک اعالم کردند که 

سیاست خارجی آنکارا یک راهبرد چندالیه و غیرایستا است.
اغلب کارشناسان این حوزه در منطقه و همچنین در حوزه 
بین الملل هم معتقدند که مشخص نبودن سیاست خارجی 
ترکیه در عمل به هر نحوی یک مدل تهاجمی را خلق کرده 
است. به عنوان مثال در طول ۱۱ سال گذشته مجریان سیاست 
خارجی ترکیه مولفه ها و اصول اصلی را کنار گذاشتند و منافع 
 محدود کوتاه مدت را به منافع بلندمدت و ثابت منطقه ای ترجیح 
داده اند. بر همین اســاس آشکارسازی کامل روابط ترکیه با 
اسرائیل موضوعی است که آنکارا در مورد آن باید بعدها به 
مردم خودش پاسخ بدهد. آنچه که در این میان باید متوجه 
بود این است که روابط دو طرف در حوزه امنیتی و اقتصادی 
از گذشته وجود داشته است و اکنون ما شاهد علنی کردن 

روابط سیاسی دوطرفه هستیم.
واقعیت امر این اســت که در همین بین ما شــاهد حرف و 
ســخن هایی هستیم که نشــان می دهد ترکیه به دنبال آن 
اســت تا به ســمت ســوریه هم برود و روابطش با دمشق را 
بازســازی کند. همین مســئله یک ابهام را به وجود می آورد 
 و می توانــد از حیــث داخلی برای دولتمردان هزینه ســاز

 باشد. توجه داشته باشید که برخی از احزاب سیاسی در ترکیه 
معتقدند که میان استفاده از مهاجران به عنوان اهرم انتخاباتی 
در آینده و همچنین مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم یک 
سری تناقض ها وجود دارد و به همین دلیل آنها سخنان اخیر 

دولتمردان کشورشان را قابل اعتماد و استناد نمی دانند.
در شرایط کنونی، مقامات ترکیه باید بدانند که با آشکارسازی 
روابطشان با اسرائیل نمی توانند مشکالت بزرگ در داخل 
خاک خود و حتی منطقه را حل کنند؛ چراکه خاورمیانه 
شاهد یک سری تغییرات است و همین موضوع می تواند 
در تعیین برآوردها خلل ایجاد کند. بر همین اساس معتقدم 
حرکت سینوســی ترکیه در محور سیاست خارجی برای 
گذراندن عمر دولت کنونی شاید مثبت باشد اما در آینده 
 و در میان مــدت ایــن راهبرد می تواند برای آنکارا هزینه زا 
شــود. هیچ کدام از ســخنان و مواضع ترکیه در ســوریه و 
خیانت هایی که در طول ۱۱ سال پیش به مردم و خاک این 
کشور صورت گرفته از یاد نخواهد رفت و بر همین اساس 
معتقدم بحث عادی سازی روابط ترکیه با سوریه کاماًل متفاوت 
از آشکارســازی روابط ترکیه با اسرائیل است. واقعیت این 
است که آنکارا همچنان یک سیاست تخریبی را در سوریه 
 دنبال کرده است و دمشق هم این مسائل را به خوبی رصد 
می کنــد. بــه همین دلیل به نظر نمی رســد روابط ترکیه 
و ســوریه مانند روابط آنکارا و تل آویو عادی شــود و دو 
طــرف بر بحث همکاری هــای دوجانبه پیش بروند، بلکه 
در این مســیر موانع وجود دارد و خواســته هایی از سوی 
 طرفین مطرح است که تحقق یا چانه زنی بر سر آن زمان بر 

خواهد بود.

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

 نوبت اول

شهرداری منطقه دو اهواز در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مبلغ اولیه )ریال(موضوعردیف
)ریال(

مدت اجرای 
پروژه

مسقف سازی پل های عابر پیاده بلوار مدرس روبروی زردشت و بلوار چمران نبش 1
45 روز3/563/844/734178/192/237خیابان موحدین در منطقه دو شهرداری

)ســتاد( دولــت  تــدارکات  ســامانه  بــه   19 ســاعت   1401/6/9 لغایــت   1401/6/3 تاریــخ  از  مناقصــه  اســناد  دریافــت  جهــت  آیــد  مــی  عمــل  بــه  دعــوت  شــرایط  واجــد  شــرکتهای   از 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آخریــن مهلــت قبــول پیشــنهاد نــرخ و پاســخ بــه مناقصــه از آخریــن روز دریافــت اســناد بــه مــدت ده روز در ســامانه ســتاد اســت حداکثــر مــدت بارگــذاری اســناد در ســامانه ســتاد روز 
ســه شــنبه مــورخ 1401/6/22 ســاعت 13 مــی باشــد. ضمنــا آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات فیزیکــی تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1401/6/23 بــه دبیرخانــه محرمانــه منطقــه 2 

شــهرداری بــه آدرس کیانشــهر انتهــای بلــوار امــام رضــا )ع( مــی باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت مــی بایســت از درگاه ســامانه تــدارکات دولــت )ســتاد( www.setadiran.ir بــه آدرس مذکــور 
صــورت پذیــرد و مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام را در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی )توکــن( را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق 

ســازند.
پرداخت هزینه انتشار آگهی و وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

پیشنهاد قیمت در صورتی قابل بررسی می باشند که اسناد فیزیکی قبال در سامانه ستاد بارگذاری و مورد تایید باشند.
2- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه می باشد که میبایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود
الف - فیش واریز مبلغ فوق به حساب سپرده 700840282324 نزد بانک شهر شعبه انقالب اهواز به نام منطقه دو شهرداری جنب منطقه 2 شهرداری

ب - بصورت ضمانتنامه بانکی به نام منطقه دو شهرداری و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها
ج - چک تضمین شده بانکی به نام منطقه دو شهرداری

تبصــره: محــل اعتبــارات ایــن مناقصــه از بودجــه جــاری شــهرداری )منابــع داخلــی( بــوده و فقــط ضمانتنامــه هــای معتبــر بانکــی بــا عنــوان شــرکت در مناقصــه مــورد قبــول مــی باشــد در غیــر 
ایــن صــورت پــاکات ب و ج بازگشــایی نخواهــد شــد. )ضمانتنامــه فراینــد ارجــاع کار مربــوط بــه آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــوده و مــورد قبــول نمــی باشــد(

ــر مدیــر منطقــه 2 بــه آدرس فــوق الذکــر مــی باشــد حضــور پیشــنهاد دهنــدگان در جلســه  4- تاریــخ برگــزاری کمیســیون مناقصــه در ســاعت 14 روز یکشــنبه مــورخ 1401/6/27 در دفت
مجــاز مــی باشــد.

5-نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 آیین نامه معامالت شهرداری کالنشهرها به برنده اعالم خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود
6- بــه اســتناد بنــد 5 مــاده 11 آییــن نامــه معامــالت شــهرداری کالنشــهرها میــزان تضمیــن حســن انجــام تعهــدات 5 درصــد مبلــغ پیشــنهادی پیمانــکار می باشــد کــه پــس از تحویــل موقــت 

آزاد خواهــد شــد
7-به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد

8 -برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
9- بــر اســاس مــاده 10 قانــون اصــالح و تســری آییــن نامــه معامــالت شــهرداری تهــران بــه کالنشــهرها شــرکت در مناقصــه و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروع و تکالیــف شــهرداری 

مــی باشــد
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است

سفیر ایران در کویت به آخرین تحوالت مذاکرات ایران و 
عربستان پرداخت و گفت که تهران و ریاض آماده برگزاری 
دور ششم مذاکرات هستند اما تحوالت اخیر عراق باعث 

به تاخیر افتادن این مذاکرات شده است.
 محمد ایرانی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت در 
گفت وگو با روزنامه الرای درخصوص برگزاری دور جدید 
مذاکرات تهران و ریاض گفت: قرار بود دور ششم مذاکرات 
میان ایران و عربستان ماه گذشته برگزار شود و قرار بود به 
محض پایان این مذاکرات حسین امیر عبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان 

با همدیگر دیدار کنند.
وی گفــت کــه با توجه به تحوالت اخیر در عراق طبیعی 
است که باید منتظر بمانیم تا کشور میزبان آماده میزبانی 

مذاکرات شود.
ســفیر کشورمان خاطرنشــان کرد: موضوع از سرگیری 
مذاکرات و برگزاری دور ششــم مورد اتفاق نظر است اما 

ما منتظر فراهم شــدن زمینه مناسب برای مذاکرات در 
عراق هســتیم. کمیسیون های ایرانی و سعودی آماده از 

سرگیری مذاکرات هستند.
ایرانی گفت: مســئوالن ایرانی نســبت به روند مذاکرات 
بســیار خوشــبین هستند، ما باید منتظر دعوت بغداد از 
دو طرف برای ازسرگیری مذاکرات بعد از پایان اتفاقات 

موجود در عراق باشیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با ابراز خوشــبینی 
نسبت به بازگشت سفیر کویت به تهران گفت که حضور 
بــدر عبــداهلل المنیخ در ایران نشــان می دهد که روابط 

دوجانبه گسترش خواهد یافت.
پیــش از ایــن ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه 

کشــورمان در مورد مذاکرات ایران و عربســتان و نتایج 
پنچ دور مذاکراتی که بین دو کشــور انجام شــده است، 
گفت: خوشــبختانه به دلیل درک مشــترکی که هم در 
تهران و هم در ریاض شــکل گرفته اســت دو طرف به 
این اتفاق نظر رسیده اند که گفتگوهای دوجانبه را انجام 
دهند. با نقش بسیار سازنده ای که دولت دوست و برادر 
عراق به عنوان کشور میزبان ایفا کرده است، پنج دور از 
گفتگوهای مشترک ایران و عربستان سعودی در بغداد 
برگزار شــد، ماحصل این گفتگوها مثبت بوده اســت؛ به  
عبارتی این انگیزه و ادراک مشترک را ایجاد کرده است 
که ما نیازمند تداوم این مسیر برای ایجاد فهم مشترک 
و برداشتن گام اجرایی برای از سرگیری روابط دو کشور 

هستیم، و خوشبختانه در دو پایتخت این انگیزه و اراده 
سیاســی وجود دارد. دولت عراق هم همچنان به نقش 

سازنده و مثبت خود ادامه داده است.
او بــا بیــان این که رایزنی های کــه اخیرا دولت عراق با 
دولت عربستان سعودی انجام داده و گفتگوهای مستمری 
که بین مقام های عراقی با مقامات جمهوری اســالمی 
انجام شده، فضای مناسبی ایجاد کرده است که در آینده 
نزدیک دور بعدی گفتگوها برگزار شود، تصریح کرد: دولت 
جمهوری اسالمی ایران از ادامه گفتگوها استقبال می کند 
و امیدوار است که گفتگوها به نتایج ملموس و عملی در 
ارتقا مناسبات دو کشور منجر شود و جمهوری اسالمی 
ایران از هر گام عملی که از سوی دولت عربستان سعودی 

به ســمت بهبود مناســبات برداشته شود، با جدیت و با 
گام های بیشتری پاسخ خواهد داد.

کنعانی در پاســخ به این ســوال که آیا زمان دور بعدی 
این مذاکرات مشــخص شــده است، اظهار کرد: در قالب 
رایزنی های مشترکی که از طریق برادران عراقی در حال 
انجام است، به طور عمومی توافق شده است که در آینده 
نزدیــک دور جدید مذاکــرات را برگزار کنیم اما زمان را 

هنوز را به تاریخ دقیقی نرسیده ایم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال این 
مذاکرات در چه سطحی برگزار می شود، گفت: مذاکرات 
در سطحی بود که تصمیم گیرنده هستند و می توانند دو 
کشور را به طور کامل نمایندگی کنند و صالحیت داشته 
باشند مواضع و دیدگاه ها را به طور دقیق و جدی منتقل 
کنند و براســاس نتیجه مذاکرات بتوانند در دو پایتخت 
نتیجه گیری کنند، بنابراین سطح بسیار عالی و مناسبی 

است که ما را به نتایج مطلوبی برساند.

سفیر ایران در کویت:

دلیل تاخیر در مذاکرات تهران-ریاض  تحوالت اخیر عراق است
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سیاست 2

نماینده مردم جیرفت در مجلس گفت: همه شرایط 
برای تاســیس اســتان کرمان جنوبی آماده است و ما 
امیدواریم که استان کرمان جنوبی به زودی در دولت 
آقای رئیســی تاسیس شــود و مردم کرمان جنوبی 
همیشــه سپاســگزار نظام جمهوری اسالمی بوده و 

هستند.
نماینده مردم جیرفت در مجلس شــورای اسالمی از 
تصویب تاسیس استان کرمان جنوبی در هیات دولت 

خبر داد.

ذبیح اهلل اعظمی ســاردویی با بیــان اینکه دولت در 
جلســه ای در تیرماه بر دولت روی تشــکیل اســتان 
کرمان جنوبی بحث کرده و آن را مصوب کرده است، 
گفت: رئیس جمهور نیز در سفر استانی خود به شهر 
دارالوالیه جیرفت اســتان کرمان، در جمع مردم این 

شهر از تشکیل استان کرمان جنوبی خبر داد.
وی اضافه کرد: نمایندگان منتظر الیحه دولت هستیم 
تا به محض دریافت در اســرع وقت آن را بررســی و 

تصویب کنیم.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسالمی اضافه 
کرد: طرح ارائه شده در مجلس شورای اسالمی شامل 
هفت شهرســتان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، 
قلعه گنج، منوجان و فاریاب اســت که ۱ میلیون نفر 
جمعیت، ۵ میلیون تُن انواع محصوالت کشــاورزی، 
معــادن غنــی مس، آهن، کروم، تیتانیــوم و ... را دارا 

هستند.
وی با بیان اینکه عدم توزیع عادالنه ثروت و اعتبارات 
دولت بین شمال و جنوب استان باعث شد که استان 

توســعه عادالنه پیدا نکند، افزود: همه شــرایط برای 
تاسیس استان کرمان جنوبی آماده است و ما امیدواریم 
که استان کرمان جنوبی به زودی در دولت آقای رئیسی 
تاسیس شود و مردم کرمان جنوبی همیشه سپاسگزار 

نظام جمهوری اسالمی بوده و هستند.
اعظمی ســارودی تصریح کــرد: مردم نجیب کرمان 
جنوبی قدردان تالش های رئیســی و دولت سیزدهم 
هســتند و نام دولت مردمی برای همیشــه در جنوب 

استان کرمان به یادگار خواهد ماند.

نماینده جیرفت:

هیات دولت با تشکیل »استان کرمان جنوبی« موافقت کرد

تحلیل

پهپادهای جدید ارتش ایران 
/ فرراو

تشییع پیکر یکی از 
شهدای فلسطینی در شهر 
نابلس در کرانه باختری/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

چرا ایاالت متحده در مسیر توافق وین همچنان وقت کشی می کند؟

توقف طوالنی در ایستگاه واشنگتن
 درشرایطی که بیشتر مشارکت کنندگان برجام 
با آخرین نسخه از پیش نویس توافق وین موافق 
و معطل پاســخ ایاالت متحده هستند، بنظر 
می رســد که دولت ضعیف »جــو بایدن« در 
ســایه مشکالت داخلی ایاالت متحده مترصد 
فرصتی است که بازگشت به برجام را به عنوان 
یک پیــروزی دیپلماتیک بــرای دمکرات ها 

معرفی کند.
 از البــالی صحبت های مقامات آمریکایی در 
یک هفته گذشته، هیچ گزاره تازه ای جز بازی 
با کلماتی که نشــانگر استیصال کاخ سفید در 
برابر انتظار جهانی برای فیصله دادن به مذاکرات 

وین است دیده نمی شود.
»نــد پرایــس« عصــر دوشــنبه در آخرین 
اظهارنظــر صورت گرفته در جمع خبرنگاران، 
تعلل کشورش برای پاسخ به آخرین نسخه از 
پیش نویس توافق وین را اینگونه توجیه کرد: ما 
با جدیت درحال بررسی نظرات ایران هستیم و 
می توانم تضمین دهم که حتی یک روز بیش 
از زمان الزم برای ارائه پاســخ، وقت را از دست 

نخواهیم داد.
وی ادامه داد تا جایی که امکان دارد به سرعت، 
اصولی و با دقت درحال آماده سازی یک پاسخ 
کامل هســتیم. این پاسخ، بازخورد ایران را در 
خود جای می دهد و ما به ســرعت آن را ارائه 

خواهیم کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد، 
هنوز موضوعات مهم و  برخی مســایل، باقی 
مانــده و حل نشــده اند کــه باید حل و فصل و 
برخی شکاف ها و اختالفات نیز برطرف شوند. 
وی در عین حال گفت که طرفین نسبت به دو 

هفته قبل به توافق نزدیک تر شده اند.
در همین پیوند یک مقام ارشــد آمریکایی که 
خواســته نامش فاش نشــود، در گفت وگو با 
خبرگــزاری رویترز ادعا کرده که ایران از چند 
خواســته مهم خود در مذاکرات عقب نشینی 
کرده تا گفت وگوها به نقطه پایان نزدیک شود.

ایــن مقــام آمریکایی مدعی شــد که ایران از 
اصرار بر خارج کردن نام سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی از فهرست سازمان های »تروریستی 
خارجی« دولت آمریکا دســت شســته و در 
آخریــن دور از مذاکــرات وین اصرار کرده که 

برخی از شرکت های وابسته به سپاه از تحریم 
خارج شوند اما آمریکا پاسخ داده »تحت هیچ 
شرایطی این کار انجام نمی شود«. وی همچنین 
ادعا کرده اســت، به ایران که خواهان تضمین 
برای بستن همه پرونده   های پادمانی در آژانس 

نیز بود، پاسخ دادیم: »هرگز«.
»محمد جمشــیدی« معاون امور سیاســی 
دفتر رییس جمهوری در این باره تصریح کرد: 
خارج کردن ســپاه از لیســت ترور )نه تحریم( 
پیشــنهاد آمریکا به دولت قبل بود تا ایران را 
وادار به پذیرش مذاکرات منطقه ای و موشکی 
کنــد. آمریکا می گفت بــدون مذاکره منطقه 
ای و موشــکی، بازگشــت به توافق ۲۰۱۵ نیز 
غیرممکن است. تیم آقای رئیسی این خواسته 

را رد کرد.
وی در توئیتی افزود: آمریکا بار دیگر پیشنهاد 
داد که سپاه از فهرست تروریسم خارج شود و 
در عوض آن، ایران قاتلین حاج قاسم را فراموش 
کند. ایران گفت »نه«. جمشیدی با بیان اینکه 
»آمریکا سه بار دیگر پیشنهادهایی برای امنیت 
نیروهایــش داد و ایران همه را رد کرد« افزود: 
آمریکا نهایتا پا پس کشــید. حاال چه کســی 

امتیاز داده؟
در خصوص مسائل پادمانی نیز باید تصریح کرد 
که برای جمهوری اسالمی ایران قابل پذیرش 

نیســت برجام از طرف غرب گروگان مسائل و 
ادعاهایی باشد که با هدف اعمال فشار بر ایران 

مطرح شده اند.
طرف های غربی اسفند ماه گذشته در ارتباط 
با مســائل پادمانی تعهداتی دادند که اکنون با 
گذشــت بیش از پنج ماه، نه تنها اجرا نکردند 
که مســیری کامال متضاد با تعهدات خود در 
پیش گرفتند. این کشــورها هم در شــورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه  
پیشنهاد کرده و هم با نادیده گرفتن ابتکارات 
ایران، این قطعنامه را به تصویب رساندند. عدم 
عمل به تعهداتی که در جریان همین مذاکرات 
مورد تفاهم قرار گرفته بود، گمانه عدم جدیت و 
عدم حسن نیت طرف مقابل را تقویت می کند.
در واقع مســائل پادمانی آزمون حســن نیت و 
جدیت طرف مقابل اســت و آن ها نمی توانند 
بــا بیان این بهانه که موضوعات پادمانی امری 
فنی است، از حل و فصل این موضوعات شانه 

خالی کنند.
محمد مرندی تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی 
در واکنــش به گــزارش ادعایی رویترز، تاکید 
کرد هیچ توافقی قبل از بســته شــدن دائمی 
پرونده اتهامات نادرســت شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی علیه برنامه هســته ای 

ایران اجرا نخواهد شد.

ناخرسندی اعضای برجام از تعلل کاخ سفید
درحالی که ایاالت متحده برای مقصرجلوه دادن 
ایران در رســیدن به توافق نهایی تقال می کند 
اما اظهارنظرهای مطرح شده در روزهای اخیر 
نشــانگر ناخرسندی اعضای برجام از عملکرد 

دولت جو بایدن است.
ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 
سه شــنبه تاکید کرد که مسکو با جدیدترین 
نســخه پیش نویس توافق وین موافق اســت. 
وی بــا بیان اینکه موضع آمریکا در این زمینه 
نامعلوم است افزود که در اسرع وقت با حسین 
امیــر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار 
خواهد کرد. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده 
دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی وین و 
نماینده این کشور در مذاکرات رفع تحریم ها نیز 
در توئیتی نوشت: زمان آن فرا رسیده که توافق 
برای بازگشــت به برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( بدون تاخیر زمانی بیشتر نهایی شود.

ایــن درحالیســت که تعلل آمریــکا اعتراض 
جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین را در پی 
داشــت. وی در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی 
TVE اسپانیا اعالم کرد که بیشتر کشورهای 
طرف مذاکره هســته ای با ایران با پیشــنهاد 
اتحادیه اروپا در وین موافق هســتند؛ اما هنوز 

جوابــی از امریکا دریافت نکرده ایم. وی افزود: 
انتظار داریم واشنگتن این هفته پاسخ دهد. 

بورل پاسخ ایران به متن پیش نویس توافق وین 
را معقول دانسته و ابراز امیدواری کرده است که 
پاســخ آمریکا زمینه از سرگیری اجرای کامل 
برجــام را فراهــم کند. این مقام اروپایی گفت: 
نســبت به این مسئله امیدواریم اما نمی توانم 

در مورد آن به شما اطمینان بدهم.
در این میان »ناصر کنعانی« سخنگوی وزارت 
امــور خارجــه جمهوری اســالمی ایران هم 
گفته اســت: در آخرین دور مذاکرات در وین 
پیشنهاداتی از سوی هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپــا به طرف های مذاکره از جمله ایران ارائه 
شــد و طرف ایرانی مبتنی بر رویکرد ســازنده 
و مســئوالنه خودش پاســخ خودش را نسبت 

به پیشنهاد طرف اروپایی در زمان مقرر داد.
کنعانــی افزود: تا اینجای کار هنوز از ســوی 
طرف مقابل و به طور مشــخص آمریکا پاسخ 
به پیشنهادات طرف اروپایی را دریافت نکرده 
ایــم، مــا زمانی میتوانیم از نتیجه بخش بودن 
این مرحله از مذاکرات صحبت کنیم که طرف 
اروپایی اعالم کند که پاسخ طرف آمریکایی را 
هم دریافت کرده است تا این زمان هنوز چنین 

اتفاقی رخ نداده است.
جمهوری اســالمی ایران تاکید دارد که الزمه 
رسیدن به توافق، پایدار بودن رفع تحریم ها به 
نحوی تضمین شــده است و اینکه موضوعی 
نباید به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه 
ایران در آینده باقی بماند. ایران به دنبال توافقی 
اســت که در آن انتفاع اقتصادی مردم تامین 
و محدودیت هــای غیرقانونــی فروش نفت و 
تجارت خارجی ایران رفع شــود. از این منظر، 
اگر طرف مقابل مطالبات منطقی ایران و الزامات 
شــکل گیری یک توافق پایدار و قابل اتکاء را 

بپذیرد، توافق نهایی حاصل خواهد شد.
شاید ایاالت متحده گمان نمی کرد که ایران با 
چند اصالحیه به اســتقبال پیش نویس توافق 
نهایی برود و توپ را در زمین واشــنگتن رها 
کند. بدیهی است که تداوم وضع کنونی ایاالت 
متحده را به انزوا کشانده و ضعف دولت بایدن 
را در مواجهــه با مخالفان توافق وین در داخل 

این کشور برجسته کرده است.

خبر ویژه

رئیس جمهور با گرامیداشت هفته دولت، افزایش اعتماد و امید مردم به دولت را مهمترین وظیفه دولت برشمرد و 
تأکید کرد: هر سخن یا اقدامی که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط قرمز دولت مردمی است.

 آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در جلسه هیأت دولت، هفته دولت را فرصت مناسبی برای ارائه گزارش اقدامات و 
عملکردها به مردم و همچنین فرصتی برای ارزیابی خدمات و عملکرد یکساله وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی 
دانست و گفت: در میان مردم و با مردم بودن ویژگی این دولت است و باید اقدامات انجام شده، هنرمندانه به اطالع 

مردم رسانده شود.
رئیس جمهور تأکید کرد: یکی از شاخص های مهم برای دولت مردمی، احیای اعتماد مردم است و باید تمام تالش ها 

و اقدامات در جهت خدمت به مردم و حل مشکالت و حفظ و تقویت امید مردم باشد.

آیت اهلل رئیسی هرگونه سخن یا اقدامی را که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط قرمز دولت مردمی دانست 
و خاطرنشان کرد: نباید با انتشار برخی گزارش های غیر مستند در رسانه ها، مردم را نگران کرد و همه همکاران دولت 
تالش کنند موضوعات بین دستگاهی را فوراً حل و فصل کنند و نتیجه اقدامات انجام شده را هم به اطالع مرم برسانند.

رئیس جمهور با اشاره به توصیه سال گذشته رهبر معظم انقالب اسالمی به هیأت دولت در زمینه حرکت اندیشه ورزانه 
و عقالنی خاطرنشان کرد: وزرا و مسئوالن دستگاه ها باید کارآمدی و استفاده از نیروهای انقالبی و نخبه را برای اجرای 

طرح های توسعه کشور سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
آیت اهلل رئیسی همچنین با اشاره به گزارش وزیر نیرو از آخرین وضعیت تأمین آب ُشرب برخی استان ها و اقدامات انجام 
گرفته در این زمینه، بر لزوم پیگیری موضوع و رساندن آب ُشرب پایدار به مردم در استان های دارای مشکل تأکید کرد.

رئیس جمهور:

که باعث ناامیدی مردم شود خط قرمز ماست هر حرف یا اقدامی 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

دوربین های خاموش شده در ایران 
نقاط مهمی را پوشش می دادند

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد ۲۷ 
دوربینی که در تاسیســات ایران خاموش شدند، نقاط 

مهمی را پوشش می دادند.
»رافائل گروســی« مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در مصاحبه جدید خود مدعی شد که دوربین های 
خاموش شده در ایران نقاط مهمی از تأسیسات ساخت 

سانتریفیوژ و موارد دیگر را پوشش می دادند.
مجری شــبکه خبری پی بی اس در این مصاحبه از 
گروســی پرســید: »توافق هســته ای، ایران را ملزم 
می کنــد کــه به بیــش از ۱۲ دوربین اجازه دهد تا از 
ساخت سانتریفیوژ، اورانیوم، تأسیسات ذخیره سازی 
و ســایر موارد فیلمبرداری کنند. در ژوئن، ایران آن 
دوربین ها را از بین برد و شما هم گفتید بازیابی آن ها 
۳ تا ۴ هفته زمان می برد. آیا این یعنی که شما توانایی 
تشخیص اینکه ایران در حال ساخت سانتریفیوژ های 
بیشــتری است را از دست داده اید؟« گروسی مدعی 
شــد: »خــوب، این یک حرکت جــدی بود. این ۲۷ 
دوربین که قطع شــدند، مناطق مهمی از تأسیسات 
ساخت سانتریفیوژ و موارد دیگر را پوشش می دادند. 
اگر زمانی توافق احیا شود و بتوانیم دوربین ها را دوباره 
وصل کنیم، باید با همکاران ایرانی مان بنشــینیم و 
ببینیم چگونه می توانیم شکاف های بین آن زمان و 

زمان حال را پر کنیم.«

رئیس سازمان انرژی اتمی:

گروسی« خواسته های « 
 رژیم صهیونیستی را مطرح نکند

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما از مدیر کل آژانس 
انتظار نداریم بیاناتی را مطرح کند که خواســته رژیم 
صهیونیســتی است. محمد اســالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: جمهوری اسالمی ایران از ابتدا کلیه 
فعالیت های خود را در حوزه هسته ای برابر با موازین و 
ضوابط آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام داده اســت 
و هیچ فعالیتی نیست که بر اساس پروسه های ابالغی 
طی نکرده باشــد و تمام آن تحت نظارت آژانس بوده و 
هست. وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران متعهد 
به NPT و پادمان است و نمی تواند آژانس ادعایی بکند 
که در ایران فعالیتی وجود دارد که بر اساس بازرسی ها به 
یک عدم انطباق برخورد کرده باشد. هیچ عدم انطباقی 
وجود ندارد. گزارش های آژانس در تمامی این سال ها و 
بیاناِت مقامات و مدیر کل های دوره های گذشته همواره 

این موضوع را تائید کرده است.
اسالمی تاکید کرد: ما از مدیرکل آژانس انتظار نداریم 
که جمالتی را مطرح کند که خواسته رژیم صهیونیستی 
اســت. این پذیرفته نیست و خالف شرح وظایف مدیر 
کل آژانس اتمی اســت. اعتراض خود را کتبی از ســوی 
نماینده دائم ما در آژانس به اطالع وی رساندیم و انتظار 

داریم که این رویه خاتمه پیدا کند.

رییس مجلس شورای اسالمی: 

مجلس لیست تفحص از فوالد مبارکه را 
علنی نکرده است

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به گزارش تفحص 
از فوالد مبارکه اصفهان گفت که مجلس لیستی ازاین 
تفحص علنی نکرده و با اعالم مصادیق قبل از رسیدگی 
قضایی مخالف اســت. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد 
را به حاشیه می برد. محمدباقر قالیباف رییس مجلس 
شورای اسالمی در واکنش به حواشی پیش آمده نسبت 
به گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان به 
ارائه توضیحاتی پرداخت. قالیباف در صفحه توییتر خود 
درباره گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان 
نوشــت: »راه صحیح مبارزه با فســاد، ورود تخصصی و 
قانونی به نقاط آسیب پذیر است. شرکت های خصولتی 
مثل فوالد مبارکه ســال ها حیاط خلوت بوده اند و حاال 
باید شــفاف شوند. البته مجلس لیستی از این تفحص 
علنی نکرده و با اعالم مصادیق قبل از رسیدگی قضایی 
مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه 

می برد.«

ح کرد: دستیار وزیر خارجه مطر

پیدا کنید پرتقال فروش را !
دســتیار وزیر امور خارجه با اشــاره به آخرین تحوالت 
مربوط به احیای برجام و پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه 
اروپا در این زمینه گفت: »اروپا به قول خوش  سوت پایان 
مذاکرات را زده و جمع بندی خود را به اعضاء  برجام و 

آمریکا داده و گفته یا این یا هیچ !
اروپا که حرف خودش را رد نمی کند ، ایران هم که جواب 
داده ، روسیه هم که موافق است ، چین هم که سنتا با 
رای روسیه همراه است.  پیدا کنید پرتقال فروش را «

روحانی هم تکذیب کرد
روابــط عمومی دفتر رئیس جمهور ســابق، ادعاها 
مبنــی بــر مخالفت حســن روحانی بــا برکناری 
مدیرعامل وقت شــرکت فــوالد مبارکه را تکذیب 
کرد. در اطالعیه روابط عمومی دفتر حجت االسالم 
والمســلمین  حســن روحانی آمده است: »ادعای 
مخالفت رئیس جمهور سابق با برکناری مدیرعامل 
وقت شــرکت فوالد مبارکه که متاســفانه از سوی 
خبرگزاری دولت منتشر شده، کذب محض است. 
اساسا هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل 
شرکت های اقتصادی و یا مخالفت و موافقت با آن از 
سوی  رئیس جمهور سابق و یا دفتر ریاست جمهوری 

صادر یا اعالم نشده است.

 ابعاد راهبردی و اقتصادی 
در یکسالگی حضور ایران در سازمان شانگهای؛

 وقتی یکجانبه گرایی غرب 
شکست می خورد

پذیرش درخواست ایران برای عضویت دائم در سازمان 
همکاری شانگهای که حدود یک سال پیش انجام شد، 
شــوک مثبتی در داخل کشــور و میان متحدان ایران و 
شــوکی منفی به رژیم صهیونیســتی، آمریکا و برخی 
کشورهای منطقه که مدعی موفقیت در سیاست انزوای 

بین المللی ایران هستند، وارد کرد.
محور غربی-عربی همچنان نگران گسترش نفوذ ایران در 
سطوح سیاسی، اقتصادی و امنیتی در عرصه منطقه ای و 
بین المللی هستند و تالش های کشورمان برای پیوستن 
به سازمان بریکس با حضور روسیه، چین، هند و برزیل 

و آفریقای جنوبی این نگرانی ها را افزایش داده است.
حضور فعال ایران در این سازمان ها که ماهیت بین المللی 
دارند، تنها به معنای شکست ساختار تحریم های غرب 
علیه ایران که دهه هاست اعمال می شود، نیست؛ بلکه 
سرآغاز تحولی تاریخی و البته برگشت ناپذیر با هم افزایی 
و یکپارچگی سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی و امنیتی 
با کشورهای بزرگ و نوظهور منطقه ای و فرا منطقه ای 
)همچون روسیه، چین، برزیل، هند و ...( است که در آن 
می توان صدای شکسته شدن استخوان های یکجانبه 

گرایی غرب را به خوبی شنید.
مواضع رسمی ایران

مواضع رســمی مقام های کشورمان که پس از پذیرش 
درخواســت عضویت دائم ایران در ســازمان همکاری 
شانگهای بیان شد، نشان دهنده اشتیاق فراوان ایرانیان 
برای پیمودن مسیری است که رهبر انقالب اسالمی از آن 
با عنوان نظم جدید جهان چندقطبی یاد کردند که تفاوت 
های آشکاری با ساختار یکجانبه گرایی فعلی آمریکا دارد؛ 
موضوعی که تحول تاریخی و رو به پیشرفت در چارچوب 

تالش برای ایجاد نظم نوین جهانی به شمار می رود.
اواسط شهریور ماه سال گذشته سید نظام الدین موسوی، 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در واکنش 
به پذیرش درخواســت عضویت دائم ایران در ســازمان 
شــانگهای گفت »با پیوستن رســمی ایران به سازمان 
همکاری شانگهای  همه اضالع مربع قدرت شرق کامل 
شد و بعد از این، باید برای بهره گیری از فرصت، نقشه راه 
و برنامه راهبردی و بلندمدت تدوین کرد. پیوستن رسمی 
ایران به سازمان شانگهای با وجود فشارها و تهدیدهای 
متعدد رژیم آمریکا نشــان داد عصر یکجانبه گرایی در 
روابط بین الملل پایان یافته اســت و شاهد شکل گیری 
نظم جدیدی در جهان هستیم که مربع قدرت شرق از 

بازیگران اصلی و تأثیرگذار آن به شمار می آیند«.
وی افزود: در ســازمان شــانگهای کشورهای مختلف 
آســیایی حضور دارند که تاکنون روســیه، چین و هند 
مهمتریــن آنها بوده اند و اکنون با پیوســتن جمهوری 
اسالمی ایران به این سازمان، ضلع چهارم »مربع قدرت 
شرق« نیز کامل شد. سه قدرت قبلی حاضر در سازمان 
شانگهای به لحاظ اقتصادی و  نظامی جایگاه باالیی در 
جهان دارند، اما پیوستن ایران به این سازمان به عنوان 
قدرت چهارم با توجه به موقعیت سوق الجیشی آن، ذخایر 
انرژی و به ویژه اثرگذاری سیاسی و معنوی آن در جهان 

اسالم به لحاظ راهبردی حائز اهمیت فراوان است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با تشریح 
اهداف و ابعاد تعامالت موجود در سازمان شانگهای عنوان 
کرد: این سازمان برخالف نمونه غربی آن یعنی سازمان 
آتالنتیک شــمالی )ناتو(، صرفاً پیمان نظامی و امنیتی 
نیست، بلکه در طول زمان ابعاد مختلفی از همکاری در 
حوزه های مختلف همچون اقتصادی، تجاری، فرهنگی، 
انرژی  و نیز مقابله با تروریسم و قاچاق را نیز شامل شده 
اســت. ایران هم اکنون عضو رسمی سازمان همکاری با 
بازاری حدود ۳ میلیارد نفری است که به لحاظ اقتصادی 

فرصتی کم نظیر برای ما به شمار می آید.
 ایران عضویت در سازمان همکاری شانگهای را رویکردی 
راهبردی و جامع می نگرد. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور کشــورمان در سخنرانی خود در اجالس 
ســران شــانگهای که در آن زمان در دوشنبه، پایتخت 
تاجیکستان برگزار شد، با بیان اینکه جهان وارد دوران 
جدیدی شــده و ســلطه طلبی و یکجانبه گرایی رو به 
زوال اســت، گفت: نظام بین الملل به سوی چند قطبی 
شــدن و بازتوزیع قدرت به سود کشورهای مستقل، در 
حال تغییر است. در شرایط کنونی صلح و امنیت جهانی 
از ناحیه سلطه طلبی و چالش هایی همچون تروریسم، 
افراط گرایی و جدایی طلبی در معرض تهدید قرار دارد؛ 
تهدیدهایی که طیف وســیعی از کشورهای جهان و به 
ویژه اعضا و شرکای سازمان همکاری شانگهای را هدف 
قرار داده و حفظ و تقویت صلح در این پهنه گسترده، نه 

یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.
ایران اوایل سال ۲۰۰8 برای پیوستن به سازمان همکاری 
شانگهای درخواست داده بود، اما بررسی آن درخواست 
به دلیل تحریم های سازمان ملل متحد و واشنگتن علیه 
برنامه هســته ای کشورمان راکد ماند. کشورمان از سال 
۲۰۰۵ عضو ناظر این سازمان بوده است و آخرین تالش 
برای پیوستن به آن در سال ۲۰۲۰ در نتیجه خودداری 

تاجیکستان با شکست مواجه شد.
مشخص شده است با توجه به وزن اقتصادی و نظامی 
ای که اعضای سازمان شانگهای برخوردارند، نقش و 
نفوذ سیاســی آن فراتر از اوراســیا و سایر مناطق قاره 
آســیا و همچنین فراتر از مرزهای کشــورهای عضو 
گســترش می یابد. همچنین اعضای آن به تدریج در 
حال گســترش است و کشــورهای دیگری از منطقه 
آســیای مرکــزی را نیز دربر مــی گیرد که مهمترین 

آنها هند و پاکستان هستند.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

مردم پول رفتن به رستوران را ندارند

 شکم هایی که با نیم پرس 
سیر می شوند

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 رواج خرید غذا های نیم پرس در ســال جاری 
پدیده ای است که نشــان از وضعیت نامناسب 

معیشت مردم دارد.
تورم و گرانی به بخش های مختلف به گونه ای 
تأثیر گذار بوده که مردم برای ادامه زندگی خود 

ناچارند سبک زندگی خود را تغییر دهند.
البته نحــوه جدید برخورد مردم بــا گرانی به 
قیمت کاهش سالمت و رفاه آن تمام می شود 
چراکه حذف بسیاری از نیاز های روزمره از سبد 
معیشتی به نوعی صدمه به سالمت روح و جان 

آن هاست.
حذف رفتن به رستوارن و خوردن غذای مورد 
عالقه یکی از همین موارد است. در همین رابطه 
ســید علی اصغر میرابراهیمی رئیس اتحادیه 
صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس های 
تهران در گفتگو بــا اقتصاد ۲۴ گفت: وضعیت 
اقتصادی صنــوف به ویژه رســتوران داران و 
صاحبان سلف سرویس نسبت به اوایل شروع 
اپیدمی کرونا بهتر شده، اما گرانی مواد غذایی از 
ابتدای سال جاری به گونه ای افزایش داشته که 
هیچ جای نفسی برای صاحبان مشاغل در این 
صنف و مراجعه مردم برای خوردن غذای مورد 

عالقه شان باقی نگذاشته است.
رئیــس اتحادیه صنف دارندگان رســتوران و 
سلف ســرویس های تهران ادامه داد: با گرانی 
مواد غذایی مانند برنج، گوشــت، مرغ، روغن، 
رب، حبوبات، سبزی وصیفی جات و سایر اقالم 
مورد نیاز در رستوران ها و تهیه غذا ها وضعیت 
اقتصادی این واحد ها به شدت اُفت کرده است.

وی گفت: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی مواد 
غذایی فشــار مضاعفی به رستوران داران وارد 
کرده اســت این موضوع باعث گرانی غذا ها در 

رستوران ها و سلف سرویس ها شده است.
به گفته میر ابراهیمی؛ به طورمثال زمانی که 
در طی چند ماه اخیر برنــج کیلویی ۴۰ -۵۰ 
هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده چطور 
انتظار می رود غذا در رســتوران ها بدون تغییر 
باقی بماند.وی ادامه داد: همین موضوع باعث 
کاهش ۴۰- ۵۰ درصدی تقاضا شــده و مردم 
کمتر برای صرف غذا به رســتوران ها مراجعه 
می کنند چراکه به دلیل افزایش تورم و گرانی 
در سایر بخش ها مردم پول رفتن به رستوران 

را کمتر دارند.
این فعال بازار تأکید داشت: هزینه مواد غذایی 
به اندازه ای افزایش داشــته که تهیه غذا برای 
رســتوران داران نیز مرقون به صرفه نیست، 
اما این تعــداد فعاالن بــازار نمی توانند مراکز 
کسب و کار خود را تعطیل کنند!رئیس اتحادیه 
صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس های 
تهران در پاسخ به این ســوال که قیمت ها در 
رستوران ها نسبت به سال قبل چقدر افزایش 
داشته اســت، گفت: امســال به دلیل کاهش 
قدرت مالی مردم تقاضای خریــد غذای نیم 
پرس نسبت به ســال های گذشته بیشتر شده 
است.میر ابراهیمی گفت: به دلیل نوسان قیمت 
مواد غذایی نرخ مصوب برای غذا های تهیه شده 
در رستوران ها و سلف سرویس ها تعیین و ابالغ 
نمی شود. هرواحد صنفی موظف است فاکتور 
خرید روز را به اضافه ۲۰ درصد هزینه سربار به 
اتحادیه تحویل دهد تا در خصوص غذا و سایر 
محصوالت تولیدی اقدام به تعیین قیمت کند.
وی تصریح داشت: تفاوت قیمت در رستوران ها 
و سلف سرویس ها به دلیل کیفیت مواد اولیه 
است. برخی از واحد های صنفی از برنج ایرانی 
با درجه های مختلف کیفیــت و برخی از برنج 
خارجی استفاده می کنند واســتفاده از سایر 
مواد غذایی نیز ایــن اصل اتفاق می افتد که در 
نهایت تعیین کننده قیمت هــر پرس غذا در 
رســتوران ها می شــود.میر ابراهیمی با اشاره 
به رواج فروش غذا هــای نیم پرس در برخی از 
مراکزگفت: از هر یک کیلو برنج حدود ۶ تا چلو 
در می آورد وهر ســیخ جوجه کباب از ۱8۰ تا 
۲۵۰ گرم باید وزن داشته باشد. باید این رقم ها 
به عنوان استاندارد برای فروش هر پرس غذا به 

مردم رعایت شود.
وی ادامه داد: برنج کیلویــی ۹۰ تا ۱۲۰ هزار 
تومان و هر کیلو مرغ بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان 
خریداری می شود و برای تهیه یک پرس جوجه 
کباب باید از روغن و زعفــران و نمک و پیاز و 
سایر مواد در نظر گرفته شود. بحث گرانی مواد 
غذایی در اینجا بیشتر به چشم می خورد چراکه 
در نهایت یک پرس جوجه کبابی که تا ســال 
گذشــته با ۳۰ – ۴۰ هزار تومان آماده فروش 
می شد، اما امروز به غیر از صرف سایر هزینه ها 

به بیش از ۶۰ - ۷۰ هزار تومان هزینه دارد.
میر ابراهیمی تأکید داشت: همین موضوع باعث 
گرانی هر پرس غذا شده است از این رو برخی 
از مردم ترجیح می دهند یــک پرس غذا را دو 
نفره بخورند یا با نظر خودشان نصف پرس غذا 
خریداری و قیمت همان نیم پرس را پرداخت 

می کنند.

اقدام موثر دولت سیزدهم؛

اشتغال پایدار با محوریت خانواده
یکســال از فعالیــت دولت ســیزدهم 
می گــذرد، روزهایی که این دولت روی 
کار آمد مشکالت اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی از گذشته به جا مانده 
بود اما این دولت مردمی برنامه های خود 
را با قدرت به اجرا گذاشت؛ نمونه ای از 
این اقدامات اثرگذار از دولت مردمی در 

حوزه زنان و خانواده است.
زمــان فعالیــت دولــت چالش های 
فراوانی در عرصه های مختلف کشــور 
وجود داشت اما با همه  مشکالت کالن 
اقتصادی، کســری بودجه، تورم باال و 
هزاران مســاله در عرصــه اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی، امــروز در حوزه 
زنــان و خانــواده به عنوان بخشــی از 
حوزه های کاری دولت شاهد تحوالتی 

چشمگیرهستیم.
از آنجا که زنان به عنوان نیمی از جامعه 
ایران در عرصه های اقتصادی و اشتغال 
فعالیت دارند، پس از گذشت یکسال از 
زمان استقرار و در اختیار گرفتن سکان 
اداره کشــور برای حوزه زنان و خانواده 
برنامه های عملیاتی و اقدامات مهمی را 
انجام داده است که مهمترین این برنامه 
ها و اهداف در حوزه معاونت امور زنان و 
خانواده در ادامه این گزارش آمده است.
معاونــت امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهــوری در یکســال فعالیت دولت 
برنامه هــا و اهــداف مهمــی همچون 
توجــه به اشــتغال بانــوان، حمایت 
از زنــان سرپرســت خانوار، تشــکیل 
صندوق ضمانت تســهیالت برای زنان 
سرپرســت خانوار، ارتقای ســاختار و 
جایگاه مشــاوران بانوان، ایجاد اشتغال 
پایــدار با نگاه خانــواده محور، اصالح 
ســبک زندگی، ترویج حجاب و عفاف، 
فرزنــدآوری و افزایــش جمعیــت و 
پیگیری الیحه حفظ کرامت و حمایت 

از زنان در برابر خشونت داشته است.
راه اندازی طرح کسب و کار پایدار و تدوین 
طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، 
مقابلــه با آســیب های اجتماعی به ویژه 
آســیب طالق، فعال سازی طرح کسب و 
کار پایــدار بانوان و راه اندازی پلتفرم بازار 
برای معرفی کسب و کارهای نوین جوانان 
و زنان سرپرست خانوار از دیگر برنامه های 
معاونــت امــور زنان و خانواده ریاســت 

جمهوری در دولت سیزدهم است.
تدویــن برنامه مشــاوره زوجین جهت 
سال های اول تا چهارم زندگی مشترک، 
هماهنگی جهت اعطای وام دهه شصتی 
و تحویل مســکن به خانواده چهارقلوها 
برای سیاست جمعیتی و ترویج فرهنگ 
عفاف و حجاب، بازنگری در شاخص های 
عدالت جنسیتی و معرفی زن ایرانی به 
جهــان و مطالبه گری از غرب از طریق 
مشــارکت فعال در مجامع بین المللی و 
تصدی ریاست کارگروه توانمندسازی 
اقتصادی زنان آیورا از دیگر اقدامات این 
معاونت در یکساله گذشته بوده است.

 حمایت از زنان سرپرست خانوار 
با تشکیل صندوق ضمانت تسهیالت 

یکــی از برنامه هــای عملیاتی که در دولت 
سیزدهم به اجرا گذاشته شد تشکیل ستاد 
ملی زن و خانواده با حضور شــخص رئیس 
جمهــور بــود که در این ســتاد طرح های 
مهمی برای حوزه بانوان به تصویب رســید 
کــه البته مهمترین طرح آن ایجاد صندوق 
ضمانت تســهیالت در حوزه اشتغال برای 
زنان سرپرست خانوار فاقد پوشش حمایتی 
بود چرا که این گروه بانوان به دلیل نداشتن 
ضامن امکان دریافت تسهیالت را نداشتند 
و با تشــکیل این صندوق از این پس دولت 

به عنوان ضامن آنها می شود.
در راستای اجرای این طرح، تخصیص اولیه 
مبلــغ ۵۰۰ میلیارد ریال توســط صندوق 
ضمانــت ســرمایه گذاری تعــاون، صدور 
ضمانت نامه برای تســهیالت تا سقف یک 
هزار میلیون ریال در حوزه اشــتغال توسط 
صندوق تعاون و اختصاص پنج برابر میزان 
اعتبــاری که تزریق می شــود برای صدور 
ضمانت نامه برای این گروه از زنان توســط 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری و هماهنگی 
با بانک رفاه کارگران جهت تامین اعتبارات 
به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

 ارتقای جایگاه تشکیالتی 
مشاوران امور بانوان 

یکــی دیگــر از مصوبات ســتاد ملی زن و 
خانواده در دولت ســیزدهم ارتقای جایگاه 
تشــکیالتی مشــاوران زنــان و خانواده در 
دســتگاه های اجرایــی بود تــا از این پس 
مشــاوران هم ردیف مدیــرکل یا معاونان 
در دســتگاه ها ارتقاء جایگاه داشته باشند، 
ستاد در جلسه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ با حضور 
رییس جمهوری مصوبه ای مربوط به ساختار 
معاونت و ساختار مشاوران مرتبط با معاونت 
زنان و خانواده ریاست جمهوری داشت چون 
این مشاوران در وزارتخانه ها و سازمان های 
گوناگون اســتقرار دارنــد، بنابراین ارتباط 
معاونــت با این مشــاوران و جایگاه آنها در 

وزارتخانه ها و سازمان ها بررسی شد.
براســاس این مصوبه، باید جایگاهی به این 
افراد اختصاص داده شود که در سطح معاون 
و مدیرکل باشــد و همین طور در تصمیم 

گیری های کالن ســازمان ها و وزارتخانه ها 
این مشــاوران دخالت داده شوند و صاحب 

رای و نظر در شورا باشند.

  پیگیری الیحه حفظ کرامت بانوان 
در برابر خشونت

معاونت زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
در دولت ســیزدهم بــه موضوع حمایت از 
زنان نیز ورود کرد که پیگیری الیحه حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت از 
جمله برنامه های عملیاتی این معاونت بود 
چرا که این الیحه حدود ۱۰ ســال معطل 
مانده بود و اخیرا فرایند بررسی الیحه حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشــونت، 
در کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 

اسالمی به پایان رسیده است.
قرار است بزودی این الیحه در صحن علنی 
مجلس شــورای اســالمی مطرح شود تا در 
نهایت پس از تصویب  زمینه اجرایی پیدا کند.

 ایجاد اشتغال پایدار 
با نگاه خانواده محور

ایجاد اشــتغال پایدار با نگاه خانواده محور 
بــرای زنــان سرپرســت خانــوار از دیگر 
برنامه هــای معاونت امور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری است که به همین منظور 
کمیسیون اجتماعی درباره توانمندسازی 
زنان سرپرســت خانوار گزارشی در دستور 
کار دارد که در این راستا طرح جامعی برای 
کســب و کار مبتنی بر ایجاد پایدار اشتغال 

با نگاه به خانواده تنظیم شده است.
براســاس این طرح جامع، پایداری مشاغل 
طی چهار ســال مورد توجــه قرار گرفت؛ 
ازدواج دهه شــصتی ها و ارائه تســهیالت 
برای پیشــگیری از خودسرپرســتی زنان 
مطرح شــد، همچنین اشــکاالتی در ارائه 
وام های خوداشــتغالی ۵۰ میلیون تومانی 
وجود داشت که بعضاً افراد به ۳ ضامن نیاز 
داشــتند، امــا اکنون ایــن وام ها به صورت 
قرض الحسنه و با یک ضامن ارائه می شود.

اتصال زنان سرپرســت خانوار به شرکت ها 
و بکارگیــری آنها در این مجموعه ها از دیگر 
اقدامات انجام شــده است، همچنین سطح 
ارائه تســهیالت برای زنان سرپرست خانوار 
نیز متفاوت از قبل شد و در این میان با توجه 

به اینکه نیمی از زنان سرپرست خانوار در بازه 
سنی ۵۵ تا ۶۰ سال قرار دارند، ایجاد اشتغال 

برای فرزندان آنها در دستور کار قرار دارد.

 حمایت از کسب و کارهای خانگی 
زنان سرپرست خانوار

معاونــت رییــس جمهور در امــور زنان و 
خانواده حمایت از کسب و کارهای خانگی 
زنان بدسرپرست، بی سرپرست و سرپرست 
خانوارها را به عنوان محورهای کلیدی مورد 
توجــه دولت ســیزدهم در برنامه دارد؛ که 
توســعه و تقویت کســب و کارهای خانگی 
زنان و به ویژه بانوان سرپرست خانوار فرصتی 
برای اســتفاده از ظرفیت تک تک اعضای 
خانوار به منظور کمک به تامین معیشــت، 
افزایــش درآمــد و انتقال دانش بومی برای 

اشتغالزایی بانوان است.
همچنیــن این معاونــت با حرکت جهادی 
اشــتغال زنان را دنبال می کند که به همین 
منظور موافقتنامه همکاری های مشترک با 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده 
است که مطابق آن، حذف قوانین دست و پا 
گیر و تسریع در مجوزهای مشاغل خانگی 

پیگیری می شود.

ح جامع توانمندسازی   تدوین طر
زنان سرپرست خانوار

تدوین طرح توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار در راســتای اجــرای بند »ت« ماده 
8۰ قانون برنامه ششــم توسعه نیز از دیگر 
برنامه های این معانت به شمار می رود اهداف 
این طرح شامل تدوین، نظارت و ارزیابی بر 
اجرای الگوی توانمندسازی زنان سرپرست 
خانــوار در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، 
حقوق و اقتصادی براساس آمایش سرزمین 
تغییــر رویکرد از نگاه آســیبی حمایتی به 

توانمندسازی و توان افزایی است.
تهیه مستندات و تدوین الیحه طرح جامع 
توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار به 
عنــوان تکلیف قانونــی معاونت امور زنان و 
خانواده ریاســت جمهــوری مبتنی بر بند 
»ت« ماده 8۰ قانون ششم توسعه است که 
در چهار بخش مشــاوره، آموزش،اشتغال و 
امور حمایتی تنظیم و به کمیســیون های 
فرهنگــی واجتماعی هیات دولت ارســال 

شده است.
 اقدامات اشتغالزایی حوزه زنان 

و خانواده در دولت سیزدهم 
راه اندازی و فعال ســازی طرح کســب و کار 
پایدار بانوان و خانواده، تدوین طرح ملی شبکه 
کسب و کار پایدار خانواده محور و اجرای طرح 
توانمندســازی اقتصادی، زمینه سازی برای 
حضور و نقش آفرینی موثر زنان در حوزه های 
دارای مزیت از طریق توانمندســازی زنان به 
ویژه زنان سرپرســت خانــوار و کارآفرین، 
انعقــاد ۱۲ موافقت نامه بــرای اجرای طرح 
توانمندســازی اقتصادی زنان سرپرســت 
خانــوار و حمایــت از زنــان کارآفرین با ۱۲ 
اســتان  برای حمایــت از ۳8۷ کارآفرین و 
یــک هزار و ۶۰۰ زن سرپرســت خانوار در 
۶۲ حرفه در تمام بخش های کشــاورزی و 
ایجاد ۲۰۰ سایت تولید محصول و حمایت از 
۱۰۰ شرکت تعاونی زنان از دیگر فعالیت های 
حوزه زنان و خانواده در یکسال فعالیت دولت 

سیزدهم است.
همچنین ســاماندهی و یکپارچه ســازی 
داده هــای موجود در حــوزه زنان و خانواده، 
تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ تعدد 
فرزنــد در خانواده های نوپــا و افزایش نرخ 
جمعیت و شناسایی، تفکیک و طبقه بندی 
زنان کارآفرین براساس شاخص های عملیاتی 
و شبکه ســازی از ظرفیت های آنان، تدوین 
طــرح نظام آماری زنان و خانواده، ارائه طرح 
مشاوره فعال برای زوجین نوپا، تدوین اطلس 
ملی زنان کارآفرین، تدوین طرح حمایت از 
نومــادران در هفتــه اول والدت نوزاد، طرح 
آموزشــی زیســت عفیفانه خاص والدین 
و مربیــان دانش آمــوزان، تدوین آیین نامه 
تشــکیل کارگروه طرح جامع ملی بازآرایی 
وضعیت اشتغال زنان از دستاوردهای معاونت 

زنان در یک سال گذشته بود.

 برنامه های بخش بین الملل 
در حوزه زنان و خانواده 

فعال ســازی دیپلماسی فرهنگی و عمومی 
در زمینــه حقوق بشــر، مقابله با فســاد و 
توانمندســازی زنان، ریاســت دوساالنه بر 
گروه توانمندسازی اقتصادی زنان اتحادیه 
کشــورهای اقیانوس هند، ایجاد کارگروه 
بین المللی زنان و مقابله با فساد با همکاری 
بیش از ۱۰ کشور همسو، توسعه مناسبات 
موثر و گسترش تعامالت اثرگذار منطقه  ای 
و بین المللی در حوزه زنان و خانواده، ارتباط 
موثــر با وزرای زن و مدیــران امور زنان در 
کشــورهای منطقه و جهان، اعطای جایزه 
ســاالنه بین المللی به زنان تاثیرگذار تحت 
عنــوان بانوی خردمنــد، تدوین ۱۵ عنوان 
گزارش مستند ملی برای انعکاس وضعیت 
پیشرفت خانواده های ایرانی، امضای ۶ سند 
همکاری مشترک دو جانبه با سایر کشورها، 
نشست با گزارشگر تحریم آلنادوهان و تبیین 
اثر تحریم بر زنان و کودکان، انجام ۵۰ دیدار 
رســمی با مسئوالن زن کشورهای خارجی 
نیــز در حوزه بین الملل معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری انجام شده است.

خ طال و ارز « از  برجام و تاثیر  این روزهای آن بر  نر گار تحلیل » روز

! گشت نوسان قیمت ها به بازار  باز
قیمت ها در بازار ارز و طال در حالی با نوسان همراه است 
که کارشناســان تداوم چنین روندی را منوط به پایان 
برجــام و انجام توافق نهایی مذاکرات عنوان می کنند. 
طوری که طی چند سال اخیر خیلی از سرمایه گذاران 
و فعــاالن اقتصادی همچنان به انتظار روزهای خوش 
توافق برجام نشسته اند، اما اکنون که اخبار مثبت و یا 
بعضا منفی از روند مذاکرات هســته ای رســانه ای و به 
گوش می رســد قیمتها نیز در بازار ارز و ســکه متاثر از 

آن دچار تغییر می شوند.

سراشیبی قیمت ها در بازار سکه و ارز
نوســان قیمتی که به دلیل نامشــخص بودن سرانجام 
برجام حتی تا ۲ تا ۳ هفته گذشــته دالر را در آســتانه 
ورود به کانال ۳۳ هزارتومان قرار داد و بهای انواع سکه 
و طــال نیــز در بازار متاثــر از نرخ داخلی ارز گران کرده 
بود. اما از ســرگیری مذاکرات و خوشبینی برای ایجاد 
توافق نهایی برجام طی چند روز گذشــته موجب شــد 
تا بازار ارز و طال از ابتدای هفته جاری به تدریج مسیر 
سراشــیبی را در پیش گیرد آن طور که قیمت دالر در 
این مدت با روندی نزولی در آستانه ورود به کانال ۲8 
هزار تومان قرار گرفت و ســکه بهار آزادی نیز متاثر از 
کاهش نرخ ارز با افت شدید قیمت مواجه شد، آنگونه 

که خود را برای رســاندن به قیمت ۱۳ میلیون تومانی 
آماده کرده بود.

نوسان قیمتی که بازار را رها نمی کند!
محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران درباره علل افت خیز این روزها قیمت ارز، سکه 
و طــال گفــت: از جمعه ۲۷ مرداد مــاه قیمتها در بازار 
سکه، طال و انواع ارز به دلیل انتشار اخبار مثبت از روند 
مذاکرات برجام سیرنزولی به خود گرفت و پله پله پایین 
آمــد آنطــور که در مقاطعی نرخ دالر حتی به کانال ۲8 
هزار تومان هم نزدیک شــد. این کاهش قیمت موجب 
شــد تا بهای طال و ســکه نیز متاثر از کاهش قیمت ارز 
در داخل کاهشی شود آن طور که سکه نیز در آستانه 

ورود به کانال ۱۲ هزار تومان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برخالف روزهای گذشــته قیمت طال 
و ســکه در بازار افزایشــی شد، گفت: افزایش قیمت در 
بازار ارز و سکه در پی احتمال باقی ماندن برخی مسائل 
برای انجام توافق نهایی برجام، اتفاق افتاده اســت و از 
آنجایی که بازار این روزها به شدت تابع فعل و انفعاالت 
سیاسی در حوزه برجام است، بنابراین موضوع بررسی 
پیشنهادات ایران و بررسی برخی مسائل که آمریکایی 
ها برآن تاکید دارد موجب شده است تا قیمت ها در بازار 

ارز دچار تغییر شــوند. تغییر قیمتی که بیانگر افزایش 
نرخ ها در بازار ارز و در نهایت رشــد قیمت ها در بازار 

طال و سکه می باشد.

  بازار گرم فروش طال و سکه 
حتی با وجود حباب قیمت

نایــب رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران در ادامه به 
کاهــش قیمــت انس جهانی طال و تاثیــر گذاری آن 
همزمــان با افت نــرخ ارز در بازار داخلی طی روزهای 
گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: این دو موضوع یعنی 
کاهــش نــرخ اونس جهانی طال و ارز در بازار داخل که 
منجر به افت قیمت طال و سکه می شود امری طبیعی 
اســت اما با توجه به افزایش میزان تقاضا برای خرید 
ســکه و طال در بازار به دلیل مناســب بودن قیمت آن 
هم اکنون شاهد حباب بیش از ۵۰۰ هزار تومانی قیمت 
سکه دربازار هستیم. حباب قیمتی که خیلی از سرمایه 
گذاران شرایط فعلی قیمت ها را برای خرید سکه در بازار 
مساعد می دانند و چون به درستی می دانند که قیمت 
ها به این شکل نخواهد ماند حتی با وجود حباب قیمت 

سکه، اقدام به خرید این کاالی سرمایه ای می کنند.
کشــتی آرای، در پاســخ به این سئوال که آیا هم اکنون 
فصل خوب خرید طال است، خاطرنشان کرد: همانطور 

کــه بارهــا اعالم کرده ام پیــش بینی برای قیمت طال 
در آینده نزدیک آســان نیســت چرا که نرخ این کاال به 
دلیل تاثیرپذیری از برخی مسائل سیاسی و اقتصادی 
دچار تغییر می شــود اما باید گفت که خرید طال برای 
سرمایه گذاری در دراز مدت همیشه سودآور بوده است. 
بنابراین توصیه می شود کسانی که قصد خرید طال برای 
ســودآوری دارند در کوتاه مدت باید قید ســودآوری از 
محل معامله این کاال را بزنند، چرا که ســرمایه گذاری 
برای خرید طال و ســکه در کوتاه مدت احتمال زیان را 

نیز خواهد داشت.

خ تورم قیمت ها را پایین می آورد توجه به مهار نر
جعفر قادری، عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی نیز گفت: اینکه اکنون قیمت ها در بازار 
ارز به هر دلیلی دچار تغییر شده است، شاید خیلی دوام 
آنچنانی نداشــته باشــد چرا که نرخ تورم در کشور بسیار 
باالست، بنابراین باید تالش شود تا با تصمیم گیری و برنامه 
ریزی درست و اصولی اقداماتی در راستای مهار این شاخص 
مهم اقتصادی به کار گرفته شود زیرا هر آنچه نرخ تورم در 
کشور نزولی شود، تاثیر بسزایی بر کاهش قیمت ها دارد و 
از آنجایی که ارز نیز کاالیی قابل داد و ستد در بازار است با 
کاهش نرخ تورم قیمت آن متعادل و منطقی خواهد شد.

بورس

بازارگردان ها عامل افت بیشتر ارزش سهام

  تشکیل صف های طوالنی
 و بی مورد خرید!

در حالی که دولت دو ســاله تاکیــد دارد که بازار 
سرمایه در کشــور را ســاماندهی کرده و با اجبار 
داشــتن بازارگردانی برای هر نماد نقدشوندگی را 
افزایش داده و از این طریق به دنبال جلوگیری از 
افزایش زیان ســهامداران خرد است، اما عمال این 
اتفاق نیفتاده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که 
مقرراتی که برای این بازارگردان ها وضع شده خود 
به نوعی منجر به افزایش فشار فروش می شود و از 
آنجایی که تعداد سهامی که برای خرید و فروش هر 
بازارگردان متعهد شده ثابت است و در زمانی که 
صف های فروش تشکیل می شود اجرای آن تنها 
به کاهش قیمت سهام منجر می شود و عمال صف 

های فروش هم تا چند روز پایدار باقی می مانند.

مشکالت بازار گردانی در بازار سرمایه ایران
همچنین رحیمی عضو کمیســیون پولی و مالی 
اتاق بازرگانی ایران ضمن اشــاره به مشــکالت 
بازار گردانی در بازار سرمایه ایران، گفت: بورس 
کشــورمان یک مدل ناقص از بازارسازی بورس 
های پیشرفته کشورهای دیگر برداشته و از آنجایی 
که در یک بازه زمانی کوتــاه مدت مقررات برای 
اجرای بازارگردانی طراحی شــده لذا درآمدزایی 
برای بازار گردان ها دیده نشــده و همین مسأله 
باعث معامالت مفسده توسط آنها شود، زیرا آنها 
به اطالعاتی دسترسی دارند که ناشران دارند به 
همین دلیل زمینه برای معامالت خاص برای آنها 
فراهم هست، از این رو این معامالت می تواند در 
تشدید روند نزولی بورس موثر باشد، بنابراین باید 
مقررات مربوط به بازارگردان ها تغییر کند و محل 
درامدی انها هم مشخص باشد تا از این طریق آنها 
بتوانند روی تنظیم بازار فعالیت داشته باشند.او با 
بیان اینکه ۹۰ هزار میلیارد تومان در صندوق های 
بازار گردان رسوب کرده است در حالی که بازار به 
نقدینگی نیــاز دارد، تصریح کرد: این صندوق ها 
زمانی که بازار روندی مثبت دارد ســهام خود را 
عرضه می کنند و مانع رشــد شاخص می شوند، 
به همین دلیل بازار گردان ها باید مکلف به انجام 
معامالت بلوکی شوند تا اثر معامالت انها بر بازار 
تعدیل شود.رحیمی با اشــاره به اینکه معامالت 
الگوریتمی در ایران هوشــمند نیســتند، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه صندوق ها و بازارگردان ها 
نمادهای زیادی را در اختیار دارند برای مدیریت 
آن دو دستور به الگوریتم ها می دهند که در چه 
بازه زمانی و در چه قیمتی عرضه و خرید کنند و 
این مساله باعث افزایش اوردر در بازار می شود و 
فشار فروش را تشدید می کند، به همین دلیل تا 
زمانی که بازار سرمایه به هوش مصنوعی دست 
نیابد نباید معامالت الگوریتمی توسط بازارگردان 
ها انجام شــود.او با تاکید بر اینکــه ناظران بازار 
عملکرد ســلیقه ای دارند، تصریح کرد: در حال 
حاضر باید نظارت ها هم بر بازار تقویت شــود تا 

مشکالت کنونی برطرف شود.

آیین نامه های بازار گردانی باید تغییر کند
همچنین مهدی دانایی کارشــناس بازار سرمایه 
ضمن تاکید بر اینکه در چند وقت اخیر بیشترین 
عملکرد منفی از بازارگردان ها دیده ایم، گفت: در 
حال حاضر باید آیین نامه های بازار گردانی تغییر 
کند، برای نمونه وقتــی بازارگردانی یک میلیون 
تعهد دارد در صف های ســنگین فروش این بازار 
گردان ابتدای صبح یک میلیون تعهد برگ سهم 
را اجرا می کند و قیمت ســهم را کاهش می دهد 
و همچنان صف فروش در نمــاد باقی می ماند. او 
افزود: در زمانی که صف خرید تشــکیل شده بازار 
گردان با عرضه یک میلیون سهم تعهد شده باعث 
بهم خوردن صف خرید می شــود به همین دلیل 
بازارگردان ها نقشــی در افزایش نقدشــوندگی 
ندارند، بلکه عاملی برای ایجاد فشــار فروش شده 
اند و این موضــوع حکایت از ایــن دارد که تعهد 

بازارگردان برای تعداد سهام باید شناور باشد.

 الزام بازارگردان ها به خرید 
یا فروش منجر به اختالل می شود

همچنین حمیــد پهلــوان کارشــناس بازار 
سرمایه با اشاره به اینکه دو سال گذشته تجربه 
بازارگردانی به بازار کمکی نکرده است، گفت: 
الزام بازارگردان ها بــه خرید یا فروش منجر به 
اختالل در روند طبیعی بازار شده است در حالی 
که می توان از منابع مالی بهتر اســتفاده کرد.

در شرایط کنونی یکی از مشکالت بازارگردان 
ها این است که حقوقی ها انتظار خرید توسط 
بازارگردان ها دارند اما تعهد بازارگردان ها این 
است که برای ســهامدار حقیقی نقدشوندگی 
ایجــاد کنــد. از طرف دیگــر دامنه نوســان 
برای بازارگردان ها ســه درصد اســت و وقتی 
بازارگردانی مثبت یــک می خرد بعد در منفی 
دو باید عرضه کند و همین مسأله در ایجاد فشار 
فروش موثر است. او با تاکید بر اینکه بازارگردان 
ها مکلف به معامله برای خرید سهام سهامداران 
حقیقی هســتند، تصریح کرد: در برخی مواقع 
حقوقی ها انتظار دارند که بازارگردان ها سهام 
آنها را بخرند، حاال اگر قیمت این سهام باال باشد 
در آن شرایط بازارگردان ها باید چگونه مدیریت 
کننــد، به طور قطــع مشــکالتی در عملکرد 
بازارگردان ها وجود دارد کــه باید در مقررات 

مربوط به بازارگردان ها اصالح شود.
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گزارش شورای اطالع رسانی دولت درباره سیاست بنزینی دولت

گر طرح »بنزین برای همه« اما و ا

کوتاه از انرژی

بین الملل

 خشکسالی در اروپا 
رکورد 5۰۰ ساله زد

در گــزارش مــاه اوت رصدخانــه 
خشکســالی اروپایــی )EDO( آمده 
اســت: ۴۷ درصــد از اروپــا با کاهش 
رطوبت خاک، تحت شــرایط هشدار 
قــرار گرفته اســت و ۱۷ درصد از این 
منطقه که با آســیب دیدگی پوشــش 
گیاهی روبرو شــده است، در وضعیت 
آماده باش قرار دارد.طبق گزارش این 
ســازمان که زیر نظر کمیسیون اروپا 
فعالیت می کند، خشکســالی شدید از 
ابتدای سال میالدی جاری بسیاری از 
مناطق اروپا را درگیر کرده و تا ابتدای 
ماه اوت، گســترش و وخامت بیشتری 
پیدا کرده است. منطقه مدیترانه-غرب 
اروپا، احتماال شــرایط گرم و خشک تر 
از حــد معمول را تــا ماه نوامبر تجربه 
خواهــد کرد.اکثر نقاط اروپا با گرمای 
ســوزان در تابســتان امســال مواجه 
شــد که خشکســالی را تشدید کرد و 
باعــث آتش ســوزی مناطق جنگلی 
شد و درخواســت هایی برای اقدامات 
بیشــتر در خصوص تغییرات اقلیمی 
اروپــا در  برانگیخت.کمیســیون  را 
بیانیــه ای اعالم کــرد با فرض این که 
آمــار نهایی در پایان فصــل، ارزیابی 
مقدماتــی را تاییــد می کنند، به نظر 
می رسد که خشکسالی جاری، بدترین 
خشکســالی ۵۰۰ سال گذشته باشد.

محصوالت زراعی تابســتانی آســیب 
دیدنــد و بازده محصول ذرت امســال 
۱۶ درصــد پایین تــر از میانگین پنج 
ســاله خواهد بــود، در حالی که بازده 
دانــه ســویا و آفتابگــردان به ترتیب 
۱۵ درصــد و ۱۲ درصــد کاهش پیدا 
می کند.تولیــد برق آبــی هم کاهش 
پیــدا کرده و تولیدکنندگان برق را به 
دلیل کمبــود آب برای تامین نیروی 
سیســتم های سرمایشی، تحت فشار 
بیشــتر قرار داده است. سطح پایین تر 
آب مانع کشــتیرانی در رودخانه های 
اروپا مانند راین شــده و کاهش حجم 
کشــتیرانی، حمل زغال سنگ و نفت 
در ایــن منطقه را مختل کرده اســت.
رصدخانه خشکســالی اروپایی اعالم 
کرد بارندگی اواسط اوت، ممکن است 
این شــرایط را تا حدودی برطرف کند 
امــا در بعضی از موارد با طوفان همراه 
می شــود که خســارت بیشتری به بار 
می آورد.بر اســاس گــزارش رویترز، 
شــاخص خشکســالی این سازمان با 
انــدازه گیری رطوبت خــاک، میزان 
بارندگی و میزان نور خورشــیدی که 
توســط گیاهان جذب می شود، تهیه 

می شود.

مخالفت نروژ با فروش 
ارزان تر گاز به اروپا

نــروژ همزمان با تــالش اروپا برای قطع 
وابستگی به گاز روسیه، قصد دارد تولید 
گاز را تا پایان دهه جاری در سطح باالی 
فعلــی حفظ کند و قصد فروش ارزان تر 
به این منطقه را ندارد.ترجه اسلند، وزیر 
انــرژی نروژ اظهار کرد: انتظار داریم که 
سطح تولید فعلی را تا سال ۲۰۳۰ حفظ 
کنیم. مــا پروژه ها و برنامه هایی را برای 
توسعه مشــاهده می کنیم و پروژه هایی 
به اجرا گذاشــته می شوند که کمک می 
کننــد حجم باالی تولید گاز را همچنان 
حفــظ کنیم.طبــق پیش بینی هــای 
رســمی، تولید گاز نروژ امسال به حدود 
۱۲۲ میلیارد متر مکعب خواهد رسید که 
به منزله هشت درصد رشد در مقایسه با 
سال ۲۰۲۱ خواهد بود و رکورد تولید پنج 
ســال پیش را می شکند.کمیته اجرایی 
نفت نروژ در ژانویه پیش بینی کرد تولید 
گاز در ســال ۲۰۲۶ به ۱۱8 میلیارد متر 
مکعــب )کمتر از ســطح فعلی( خواهد 
رسید. اما اکنون نروژ به بزرگترین تامین 
کننده گاز اروپا تبدیل شده و روسیه که 
تحویــل گاز به این منطقه را به شــدت 
کاهش داده اســت، را پشت سر گذاشته 
اســت.وزیر انرژی نروژ اعالم کرد پس از 
این که کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا 
و اتحادیــه اروپا در ژوئن، توافقی را برای 
افزایــش واردات گاز از فــالت قاره نروژ 
امضا کردنــد، درباره تقاضای بلندمدت 
برای گاز نروژ در اروپا مطمئن تر شــده 
است. وی گفت: این پیام مهمی است که 
از اتحادیــه اروپا گرفتیم.نروژ با صادرات 
بیشــتر گاز به جای اســتفاده از آن برای 
افزایــش تولید نفت، به تقاضای باالتر از 

سوی اروپا واکنش نشان داده است.

لزوم بهینه سازی مصرف انرژی
یکی از مشــکالت موجود در حوزه انرژی 
ایران عدم تراز بین تولید و مصرف اســت، 
در فصل زمستان مصرف گاز باالتر از میزان 
تولید بود، در شرایط فعلی نیز مصرف بنزین 
در برخی ایام بیشــتر از میزان تولید شــده 
است و به سراغ ذخیره سازی ها رفته ایم، لذا 
باید برای این مساله راه حلی اندیشیده شود.

محمد خطیبی - کارشــناس ارشد حوزه 
انرژی ، با بیان اینکه در برخی روزها گفته 
می شود که مصرف بنزین به ۱۲۰ لیتر هم 
رســیده، درحالی کــه تولید تنها مقداری 
باالی  ۱۰۰لیتر است، اظهار کرد: برای این 
ناترازی ها باید فکری شود و این مساله صرفا 
از عهده وزارت نفت خارج است و در این مورد 
دولت باید تصمیم جدی بگیرد، چراکه اگر 
این ناترازی ها را برطرف نکنیم، این مصرف 
بی رویه مشــکل آفرین خواهد شــد.وی با 
بیان اینکه این مســاله باید عالج شود و به 
دنبال بهینه ســازی مصرف باشیم، گفت: 
خودروهایی که تولید می شــوند، تقریبا دو 
برابر اســتاندارد جهانی مصرف می کنند، 
باید سیســتم حمل ونقل اصالح شــود، در 
ایــن صورت مصرف بنزیــن تا حد زیادی 
کاهش می یابد.این کارشناس با بیان اینکه 
مصرف باید بهینه شــود و وزارت نفت باید 
در کنار سیاســت های مدیریتی در حوزه 
مصرف برای افزایش تولید نیز برنامه داشته 
باشــد، تاکید کرد: اقداماتی در این بخش 
صورت گرفته اما باید تســریع شود؛ اجرای 
طرح های نفتی اینگونه نیست که در کوتاه 
مدت پاسخگو باشد، ساخت یک پاالیشگاه 
به حداقل چهار سال زمان نیاز دارد.به گفته 
خطیبی، همچنین برای توسعه یک میدان 
گازی به سه الی چهار سال زمان نیاز داریم، 
بنابراین باید روی هر دو زمینه بهینه سازی 
مصرف و افزایش تولید نفت و گاز فکر جدی 
شــود چراکه ناترازی بین تولید و مصرف 
می تواند مشــکالتی را ایجاد کند.وی گفت 
ســال گذشته این مســاله مدیریت شد و 
امیدواریم امســال نیز این مدیریت صورت 

بگیرد.

معاونت مهندسی و توسعه شرکت 
مهندسی آبفای کشور اعالم کرد:

 آبرسانی به 769 روستا 
و 69 شهر در ایام هفته دولت

معاونــت مهندســی و توســعه شــرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور اعالم کرد: 
هم زمان با هفته دولت و ســالروز شهادت 
شــهیدان رجایی و باهنر، آبرسانی به ۷۶8 
روستا، ۶۹ طرح آبرسانی شهری و ۱۴ طرح 
فاضالب در سراسر کشور مورد بهره برداری 
قــرار می گیرد.طرح هــا و پروژه های قابل 
بهره برداری در بخش آبرســانی شــهری 
شــامل: تأمین آب شرب بهداشتی پایدار 
در قالب ۶۹ طرح آبرسانی شهری از طریق 
حفــر و تجهیــز ۹۹ حلقه، احداث ۶۰ باب 
مخزن ذخیــره )مجموعاً به ظرفیت ۲۲۶ 
هــزار مترمکعب(، اجــرای ۴۶۰ کیلومتر 
خطــوط انتقال، ۳۶ باب ایســتگاه پمپاژ و 
ســاخت ۵ واحد تصفیه خانه به ظرفیت ۲ 
هــزار و ۲۵۰ لیتر بر ثانیه صورت می گیرد. 
مجموع اعتبار هزینه شــده از منابع دولتی 
و بخــش خصوصــی در طرح های مذکور 
8۳ هزار میلیارد ریال اســت.همچنین در 
بخش آبرسانی روستایی با اعتباری معادل 
۱۲ هــزار و ۴۵۰ میلیارد ریال، تعداد ۷۶8 
روســتا با جمعیت تحت پوشش 8۱۳ هزار 
نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند  

شدند. 

بهره برداری از خط پدافندی 
 انتقال آب به غرب 

استان تهران
هم زمــان بــا هفتــه دولت و در آســتانه 
یک ســالگی دولت سیزدهم خط پدافندی 
انتقال آب از تصفیه خانه ششــم تهران به 
شــهر قدس روز شنبه پنجم شهریورماه با 
حضور وزیر نیرو به بهره برداری می رســد و 
شهروندان شهر قدس از آب سد امیرکبیر 
بهره مند خواهند شد. با بهره برداری از این 
طرح ۲۱۰ لیتر در ثانیه به میزان تولید آب 
شرب در شهر قدس افزوده می شود و افت 
فشار شــبکه آب رسانی در این شهرستان 
برطرف خواهد شد. این خط انتقال به طول 
۴۰۰۰ متــر و بــا لوله هایی از جنس چدن 
داکتیل ۵۰۰ میلی متری اجرا شــده است. 
هم زمان با این طرح، پروژه آب رســانی به 
شهر باغستان شهریار از طریق اجرای خط 
انتقال ۴۰۰ میلی متری  از خط آب رســانی 
الغدیر نیز افتتاح خواهد شد که با اتصال و 
بهره برداری از این طرح ۱۰۰ لیتر در ثانیه 
آب شــرب به شهر باغستان انتقال خواهد 
یافت. این طرح ها با اعتباری افزون بر 8۴۰ 
میلیــارد ریــال و از محل اعتبارات داخلی 

اجرا شده است.

  مریم فکری/  گروه  انرژی 
الیحــه دو فوریتــی برای مجلس تهیــه کرده ایم که 
افزایــش قیمت برخی از کاالها به ســال بعد موکول 
شود؛ این جمله ای بود که چهارم تیرماه از زبان رییس 
دولت سیزدهم شنیده شد؛ اظهارنظری که در گام اول، 
این شائبه را در ذهن بسیاری ایجاد کرو که دولت در 
ســال آینده احتماال تصمیم برای تغییر قیمت بنزین 
خواهد داشــت.اگرچه سید ابراهیم رییسی در همان 
برنامه تاکید کرده بود که برنامه ای برای تغییر قیمت 
سوخت نداریم، اما با این حال، با توجه به این که طرح 
بنزین برای همه به صورت آزمایشی در جزیره کیش 
در حال اجرا بود، به نظر می رســید که دولت شــاید 
تصمیم هایی در رابطه با قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۲ 
داشــته باشد.طرح بنزین برای همه، اسفند ماه سال 
گذشته به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم اجرا 
شد. براساس این طرح، سهمیه بنزین همه خودروها 
حذف می شــود و بنزین بــه جای خودرو، به کدملی 
تعلــق می گیرد.در این طرح به جای ســهیمه بنزین 
ماهانــه هر خودرو، برای هر کدملی ماهانه بین ۱۵ تا 
۲۰ لیتر ماهانه سهمیه بنزین در نظر گرفته می شود، 
صاحبان خودرو می توانند این سهمیه را مصرف کنند 
و در صورت مصرف بیشــتر از این ســهمیه، باید آن را 
بــا قیمــت آزاد خریداری کنند. افراد فاقد خودرو نیز 
می توانند سهمیه بنزین خود را بفروشند.هیچ چیزی 
تاکنون هنوز از جزییات طرح بنزین برای همه منتشر 
نشده و ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین نیز 
طی اطالعیه ای از اتمام دوره اجرای آزمایشــی طرح 
بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش خبر داده است.

ســتاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین با اعالم 
اتمام اجرای آزمایشــی طــرح بازتوزیع یارانه بنزین 

در جزیــره کیش اعالم کرد: اجرای آزمایشــی طرح 
بازتوزیــع یارانــه بنزین در جزیره کیش ۴ ماهه بوده 
و قرار اســت نتایج اجرای طرح مذکور در کمیته های 
تخصصی بررسی شده و مراتب جهت تصمیم گیری 
به دولت تقدیم شــود.وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز 
اعالم کرده است: طرح »واریز یارانه بنزین به حساب 
هر ایرانی« از اولویت خارج شــده است.سید احسان 
خانــدوزی در رابطه بــا آخرین وضعیت اجرای طرح 
واریز یارانه بنزین به حســاب هر ایرانی، عنوان کرده، 

بــه جهت اینکه در دولت چند موضوِع تصمیم گیری 
اقتصــادی دیگــر مدنظر بود، این طرح فعال از اولویت 
خارج شده است تا دولت در مورد سیاست های اولویت 
دار تصمیم گیری کند و بعد پرونده جدید باز شــود؛ 
بنابراین فعال اولویت تصمیم گیری و سیاست گذاری 

برای این طرح وجود ندارد.

تعیین تکلیف قیمت بنزین در بودجه 14۰2
در این میان، دو هفته گذشته در میان شایعاتی که درباره 

قیمت بنزین مطرح می شــد، محمدهادی سبحانیان، 
معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی اعــالم کرد که هرگونه طرح اصالح قیمتی در 
قالب قانون بودجه سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.به 
گفته او، با توجه به دستور رییس جمهور مبنی بر عدم 
افزایش قیمت بنزین امسال، سیاست دولت استفاده از 
ابزارهای مهمی همچون گازسوز کردن خودروها جهت 
کنترل مصرف و عدم نیاز به واردات بوده اســت.معاون 
سیاســتگذاری اقتصادی درباره طرحی که به صورت 
آزمایشی در جزایر کیش و قشم انجام شده بود نیز گفت: 
این طرح بعد از پنج ماه جهت بررسی و در صورت لزوم 
انجام اصالحات یا توسعه متوقف شد و هنوز تصمیماتی 
در این رابطه اتخاذ نشده است.وی متذکر شد: در مجموع 
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین برای امسال وجود 
ندارد و هرگونه طرح اصالح قیمتی در قالب قانون بودجه 

سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

پاسخ دولت با شایعات
در این فضا، پایگاه اطالع رسانی دولت دیروز در واکنش 
به برخی گزارش ها و شایعات درباره قیمت بنزین اعالم 
کــرد: دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد 
و انتشــار شــایعات و برخی قیمت هایی که در رسانه ها 
انتشــار می یابد، صرفا حدسیات و سناریوسازی در این 
زمینه و عاری از حقیقت است.براساس گزارش شورای 
اطالع رســانی دولت، انجام طرح های آزمایشــی مانند 
اصالح طرح یارانه بنزین و تخصیص یارانه بنزین برای 
همه در جزیره کیش، به منظور شناخت نواقص احتمالی 
طرح بوده و نتایج اجرای آن فارغ از موفق یا ناموفق بودن، 
ارتباطی با موضوع افزایش قیمت بنزین نداشته و ندارد و 

هر نوع تحلیلی بر این اساس فاقد صحت است.

خبر ویژه

معــاون راهبــری تولید برق حرارتی گفت: توان عملی ۲8۶ واحد نیروگاهی 
کشور با اجرای طرح های ارتقای توان واحدهای گازی و سیکل ترکیبی و رفع 
محدودیــت  نیروگاه های بخاری یک هزار و ۱۱۳ مگاوات افزایش یافت.ناصر 
اســکندری با اشــاره به اجرای کامل پروژه های ارتقای توان عملی نیروگاه ها 
برای پیک تابســتان امســال، افزود: صنعت برق حرارتی در نخســتین سال 
فعالیت دولت ســیزدهم در کنار ســاخت واحدهای جدید نیروگاهی، برنامه 
ارتقای هزار و ۱۱۳ مگاواتی توان عملی نیروگاه های موجود را در دستور کار 
قرار داده بود که با فعالیت های بی وقفه تالش گران صنعت برق این مهم در 
موعد مقرر محقق شده است.معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی برق 

حرارتی ادامه داد: در پروسه اجرای این برنامه فرایند ارتقای واحدهای گازی 
به روش Maptune + EMS منجر به افزایش ۴8۱ مگاواتی توان عملی ۱۷۱ 
واحد نیروگاهی شده است. همچنین در این مدت نصب سیستم خنک کاری 
هوای ورودی توربین های گازی به روش مدیا ارتقای ۱۵۰ مگاواتی توان ۱۰ 
واحد نیروگاهی را به دنبال داشته .از دیگر پروژه های پیش بینی شده در این 
بخش افزایش توان واحدهای گازی به روش IGV+بوده است که پیاده سازی 
این طرح موجب ارتقای ۱۳۶ مگاواتی توان ۴۷ واحد نیروگاهی شده است. 
از سوی دیگر طی یک سال اخیر ارتقای ۱۲۶ مگاواتی توان عملی ۴۴ واحد 

نیروگاهی نیز پیاده سازی شده است.

معاون شرکت برق حرارتی :

کشور ارتقا یافت توان تولید برق 286 واحد نیروگاهی 

ح کرد: عضو اتاق بازرگانی تهران مطر

شرط تولید روزانه 6 میلیون بشکه نفت در ایران
عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید عدم تخصیص سرمایه های جدید در زیرساخت های نفتی باعث شده 
ایران در این حوزه از رقبای منطقه ای خود عقب بیفتد. به گفته وی، ایران می تواند با شــرایطی به تولید 
شش میلیون بشکه نفت در روز برسد.حمیدرضا صالحی  اظهار کرد: صنعت نفت ایران به عنوان یکی از 
اصلی ترین حوزه هایی که در آن مزیت نسبی داریم، در تمام سال های گذشته نقش و سهمی مهم در تامین 
نیازها و درآمدهای اقتصادی کشور داشته اما برای تداوم این نقش، نیاز به برنامه ریزی های کالن و جذب 
سرمایه های تازه وجود دارد.وی با اشاره به محدودیت هایی که صنعت نفت ایران در سال های گذشته داشته 
است، بیان کرد: ما در سال های پیش از تحریم و در دوران اجرای برجام توانستیم میزان صادرات نفت خود را 
به باالترین حد ممکن برسانیم اما در سال های اخیر این عدد کاهش یافته و به دنبال آن فعالیت پاالیشگاه ها 
نیز محدود شده است. این در حالی است که این حوزه برای تداوم فعالیت، نیاز به جذب سرمایه های جدید 

به شکل دائمی دارد و غفلت از این موضوع در سال های اخیر، فاصله با رقبای منطقه ای را بیشتر کرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تولید باالی روزانه نفت در کشورهایی مانند روسیه و عربستان سعودی، 
توضیح داد: اینکه عربســتان ســعودی می گوید که به زودی امکان تولید نفت روزانه خود را به ۱۰ میلیون 
بشکه می رساند، نشان از آن دارد که این کشور چه در حوزه حفظ بازار و چه در حوزه سرمایه گذاری های 
جدید موفق عمل کرده است و برای آنکه ما نیز به حداکثر توان تولیدی خود برسیم، باید گام های اجرایی 
مهمی را برداریم.صالحی ادامه داد: در برنامه های باالدستی و در طرح هایی که از سوی وزارت نفت ارائه شده، 
ایران می تواند به تولید شش میلیون بشکه نفت در روز برسد اما این مسئله نیاز به استفاده از تجهیزات به 
روز، جذب سرمایه داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت ها دارد؛ موضوعی که در سال های گذشته 

کمتر به آن پرداخته ایم. 

مشاور وزیر نیرو خبر داد؛

ایجاد شبکه آب و برق در پایانه های مرزی 
کشور برای زائران حسینی

مشــاور وزیر نیــرو در امور ایثارگــران گفت: 
وزارت نیرو تمام زیرســاخت ها را برای برگزاری 
راهپیمایی اربعین فراهم کرده و شــبکه آب و 
برق پایدار برای همه پایانه های قدیمی و ســه 
پایانه جدید برقرار می شود.یعقوب محمد مرادی 
در جلســه هماهنگی و خدمات رسانی شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشــور بــرای آیین 
اربعین حسینی افزود: آب و برق ۳۲۰۰ موکب 
در داخل و خارج کشــور تامین شــده و بیش از 
۱۴۰۰ واحد حمام ســیار، ۱۰۹ دستگاه تانکر 
ســیار آبرســان و شست وشوی شبکه فاضالب 
شــهر کربال تامین شده اســت.محمدمرادی 
افزود: در حوزه مهندســی، آبفای کشور نه تنها 
در مرزها بلکه داخل کشور عراق نیز در شهرهای 
کربال، نجف، کاظمین و ســامرا خدمت رسانی و 
تاسیسات الزم آبرسانی به زائران را ایجاد کرده 
است.مشــاور وزیر نیرو در ادامه بحث بهداشت 
آب در پایانه هــای مرزی و داخل عراق را مهم و 
حســاس دانست و گفت: آب هایی که در میان 
زائران توزیع می شــود، آب های بســته بندی و 
بهداشــتی است و از هم وطنان عزیز درخواست 
می شــود که در صرفه جویی و استفاده بهینه از 

آن همکاری کنند.
فرهام کرکانی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
گفت: عالوه بر آبرســانی به اســتان های مرزی 
توسط سه شرکت زیر مجموعه، خدمت رسانی 
بــه زائــران عتبات در شــهرهای نجف، کربال، 
کاظمیــن و ســامرا نیز انجام خواهد شــد. در 
حال حاضر با برنامه ریزی منســجم و تشــکیل 
۲۰ کارگروه کارها در حال انجام اســت، امسال 
تعداد پایانه های مرزی بیشتر شده و پیش بینی 
می شود بالغ بر ۶ میلیون نفر تردد داشته باشیم؛ 
بنابراین کار حســاس تر و ســخت تر از گذشته 
اســت.کرکانی ادامه داد: پیش بینی می شــود 
در مجمــوع ۱۴۰ میلیــون بطری آب شــرب 
بســته بندی در این ایام توزیع شود و همچنین 
۱۰۰ تانکر سیار آبرسان نیز در مراکز ارایه خدمت 
در نظر گرفته شده است.مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در پایان تاکید کرد: نظارت الزم 
از نظر کنترل کیفی آب صورت گرفته و تا زمانی 
که آب تایید و اســتاندارد الزم را نداشــته باشد، 

توزیع نخواهد شد.

ح های ذخیره سازی گاز طبیعی خبر داد: مجری طر

گاز   توسعه مخازن ذخیره سازی 
در اطراف شهرهای بزرگ

مجــری طرح های ذخیره ســازی گاز طبیعی 
درباره برنامه های در دســت اقدام برای توسعه 
مخازن ذخیره سازی در نزدیک شهرهای بزرگ 
نظیر تهران و مشــهد گفت: در نزدیکی تهران 
مخازن یورتشا و سراجه و همچنین گنبد نمکی 
کاشــان وجود دارند که می توانند در زمان اوج 
مصرف مورد اســتفاده قرار گیرند.محمد زمان 
جوکار درباره اقدام های انجام شــده برای شهر 
مشــهد توضیح داد: برای  شــهر مشهد میدان 
خانگیران مخزن شوریجه - D در فاز یک ۲۵/۲ 
میلیارد متر مکعب ظرفیت ذخیره سازی ایجاد 
شــد که در فاز دوم این ظرفیت دوبرابر شــده 
و بــه ۵/۴ میلیاردمتــر مکعــب افزایش می 
یابــد. همچنیــن توان تولیــد روزانه در واحد 
پاالیشــگاهی  ۲۰ میلیون مترمکعب بود که با 
اجــرای فــاز دوم به ۴۰ میلیون متر مکعب در 
روز می رسد که برای شمال شرق کشور بسیار 
مفید اســت.وی درباره ۷ میدان ذخیره سازی 
در دســت اقدام و مختصات جغرافیایی شــان 
توضیح داد: این ۷ طرح شــامل طرح توســعه 
مخزن سراجه در استان قم، طرح توسعه مخزن 
شــوریجه میدان خانگیران در استان خراسان 

رضوی، گنبد نمکی نصرآباد کاشــان، مخزن 
آبی یورتشــا ورامین، میدان بانکول در استان 
ایالم، میدان گازی مختار در استان کهگیلویه 
و بویراحمد و میدان گازی قزل تپه در اســتان 
گلســتان است.مجری طرح های ذخیره سازی 
گاز طبیعــی دربــاره ویژگی خــاص میادین 
ذخیره ســازی توضیــح داد: از هفــت میدانی 
کــه هم اکنــون در دســت اســت، دو میدان 
هیدروکربوری تخلیه شــده کــه قبال گازدار 
بــوده و پــس از تخلیه تبدیل به مخزن ذخیره 
سازی شده است.  فاز یک این میادین قبال انجام 
شده و اکنون فاز دوم آنها در دست اقدام است. 
اما احداث مخزن  در گنبد نمکی کاشان برای 
اولین بار در صنعت نفت و گاز انجام می شــود.
جوکار درباره توســعه میدان ســراجه گفت: 
فاز اول ســراجه اکنون در حــال بهره برداری 
اســت و  حدود ۱ میلیارد متر مکعب ظرفیت 
ذخیره ســازی ساالنه و ۱۰  میلیون مترمکعب 
توان برداشــت روزانه در این میدان داریم.  با 
اجرای فاز توسعه، ظرفیت ذخیره سازی به ۵/۱ 
میلیارد متر مکعب و ظرفیت برداشت روزانه به 

۱۵ میلیون متر مکعب می رسد.
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55بانک و بیمه  فرصت ویژه بانک دی 
برای تسویه بدهی مشتریان

مناسبت فرارسیدن هفته دولت، بانک دی شرایط 
ویژه ای را به منظور تسویه بدهی مشتریان فراهم 
کرده است. طی این طرح که تا ۱۱ شهریور ماه 
ادامه خواهد یافت، بخشودگی جرائم مازاد بر نرخ 
قرارداد همه تســهیالت و تعهدات غیرجاری در 
هر یک از ســرفصل های مطالباتی عملیاتی می 
شــود. این بخشودگی مشروط به تسویه تمامی 
بدهی ها و هزینه ها به صورت نقد است. مشتریان 
بانک دی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
درباره میزان بدهی و نیز شــرایط تســویه آن، به 

شعب بانک مراجعه فرمایند.

 بانک پاسارگاد 182 پله را 
با یک گام طی کرد

 بانک پاســارگاد در ادامه 
افتخارآفرینی هــای خود 
در ســال ۲۰۲۲، با صعود 
۱8۲ پله ای در رتبه بندی 
۱۰۰۰ بانک برتر جهان از 
ســوی نشــریه بنکر به جایگاه شایســته ۳۲۰ 

جهانی دست یافت.
شــهرابی مدیر روابط عمومی بانک پاســارگاد 
گفــت:  ایــن بانک در جدیدتریــن رتبه بندی 
هزار بانک برتر ســال ۲۰۲۲ که به طور سالیانه 
توســط نشــریه معتبر و بین المللی بنکر اعالم 
می شــود، موفق به صعود ۱8۲ پله ای نســبت 
به سال گذشته شد و بدین ترتیب از رتبه ۵۰۲ 
)ســال ۲۰۲۱( عبور و در جایگاه۳۲۰ برترین 
بانک هــای جهان قرار گرفت. بانک پاســارگاد 
در ایــن رتبه بنــدی از نظر نرخ بازده ســرمایه 
)ROC( بــا بازده ۶۱٫8۹درصدی و از نظر نرخ 
بازده دارایی ها )ROA( با بازده ۴٫۳۵درصدی، 
رتبــه اول خاورمیانــه را به خود اختصاص داد. 
صعود ۱8۲ پله ای این بانک در رتبه بندی سال 
۲۰۲۲ نیز بانک پاســارگاد را در جایگاه دومین 

بانک از نظر شاخص باالترین رشد قرار داد.

اخبار

بانک توسعه تعاون 56۰۰ میلیارد 
ریال تسهیالت اشتغال زا به 

نهادهای حمایتی پرداخت کرد

بانک توسعه تعاون بر اساس گزارش سامانه کارا 
در ســرفصل اشتغال پایدار روستایی وعشایری 
به بیش از ۱۳ هزار طرح اشتغال زایی نهاد های 

حمایتی تسهیالت پرداخت کرده است.
آمارهای ســامانه کارا تا ۲۹ مرداد ســال جاری 
نشــان می دهد که میزان تسهیالت پرداختی 
بانک توسعه تعاون در طرح ملی اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری از ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریال عبور کرده است. میزان تسهیالت پرداختی 
بانک توسعه تعاون از ابتدای اجرای طرح اشتغال 
پایدار روســتایی و عشــایری تا ابتدای شهریور 
سال جاری به نهادهای حمایتی به حدود ۵۶۰۰ 
میلیارد ریال رسید. بر اساس این گزارش،شعب 
بانک توســعه تعاون در استان خراسان رضوی 
به 8۱۶ طرح اشــتغال زایی نهادهای حمایتی 
تســهیالت پرداخــت کرده اند کــه همین امر 
موجب شــده اســت این استان در رتبه اول قرار 
گیرد. نهادهای حمایتی اســتان فارس با 8۰۰ 
طرح،کرمانشاه با ۶۷۲ طرح،کرمان با ۵۹۲ طرح 
و مازندران با ۵۶۷ طرح در رتبه های دوم تا پنجم 
در تعداد طرح مشمول تسهیالت اشتغال زایی 

بانک توسعه تعاون قرار گرفتند.
بررسی آمارهای سامانه کارا نشان می دهد که 
از لحاظ میزان تسهیالت پرداختی به نهادهای 
حمایتی اســتان فارس با ۳8۲ میلیارد ریال در 
رتبه اول قرار دارد. اســتان خراســان رضوی با 
۳۷۲ میلیــارد ریال،کرمانشــاه با ۲۷۶ میلیارد 
ریال،مازنــدران با ۲۴۳ میلیارد ریال و کرمان با 
۲۳8 میلیارد ریال در رتبه های دوم تا پنجم از 

لحاظ حجم ریالی تسهیالت قرار دارند.
روابط عمومی بانک توسعه تعاون

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

معاون فن آوری اطالعات بانک شهر با اشاره به اقدامات این بانک 
در تسهیل پرداخت نذورات به درگاه امام رئوف حضرت امام رضا 
)ع( گفت: هم اکنون شــهروندان در سراســر کشــور می توانند با 
اســتفاده از خودپردازهای بانک شــهر نذورات خود به حرم رضوی 

در حوزه های مختلف را پرداخت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، حسام 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 
رسانی دستگاه های خودپرداز و سامانه های بانکداری الکترونیک 
به شــهروندان را با توجه به حوزه مســئولیت 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 جدید 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 استفاده از دستگاه 
خودپــرداز بانک شــهر در ســه حوزه نذر هدیه بــه امام رضا)ع(، 
 نذر درمان و ســالمت و نذر آب برای پیاده روی اربعین؛ نذورات 

خود را پرداخت کنند.

وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی پویــش نــذر آب به نام »ســقای 
اربعیــن«، خاطرنشــان کــرد: تمامی عالقه منــدان می توانند با 
پرداخــت مبالــغ دلخواه از ســوی خودپردازهای بانک شــهر، به 
ســهم خود بخشــی از هزینه تامین آب آشــامیدنی برای زائران 
 پیــاده روی اربعیــن حســینی را تامین کنند تا توســط خادمان 

در این مراسم توزیع شود.
معــاون فــن آوری اطالعــات بانک شــهر گفــت: همچنین در 
راســتای خدمــت رســانی به زائران و افزایــش همکاری ها میان 
بانــک و آســتان قدس رضوی؛ نذردهنــدگان می توانند در آینده 
نزدیک؛ از طریق دســتگاه های پرداخــت الکترونیکی غیرنقدی 
 بانــک شــهر در صحــن های مختلــف رضوی، نــذورات 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 

پالس فراهم شده است.

خبر ویژه

طبق جدیدترین گزارش دبیرخانه کمیســیون انتشــار و دسترســی آزاد به 
اطالعات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی منتهی به چهار ماه نخســت سال 
۱۴۰۱، بانک ســپه رتبه نخســت پاســخگویی را در بین بانک ها و موسسات 

اعتباری کشور کسب کرد.
دراجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و در جدیدترین رتبه بندی 
دبیرخانه این کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که براساس گزارش 
جامع آماری ارائه شــده، بانک ســپه در صدر جدول ۳۰ بانک و موسسه مالی 

و اعتباری طی چهار ماه نخست سال جاری قرار گرفت.
گزارش دبیرخانه کمیســیون انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات براساس 
پاســخگویی بانک مرکزی و زیرمجموعه های تابعه )شــورای پول و اعتبار، 
پژوهشــکده پولــی و بانکی و موسســه عالی بانکداری ایــران( و ۳۰ بانک و 
موسســات مالی و اعتباری به صورت تجمیعی منتشــر شــده و بانک ســپه 
توانســته به صورت کامل با ۱۰۰ درصد پاسخگویی، رتبه نخست پاسخگویی 

طی چهار ماه نخست سال جاری را از آن خود کند.

کرد کشور را کسب  بانک سپه رتبه نخست پاسخگویی در نظام بانکی 

اخبار

از مهم ترین استراتژی های شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان است؛

ارائه 100 درصدی خدمات غیر حضوری 
اصفهان / گروه استان ها: مهرداد جنتیان، معاون فروش و خدمات شرکت توزیع برق 
اصفهان، ارائه صددرصد خدمات غیرحضوری را، مهمترین اســتراتژی  این شــرکت 
عنوان کرد و گفت: ۹8درصد خدمات از طریق ســامانه های ســمیع، برق من، بصیر 
و دیگر ســامانه ها ارائه می شــود که حذف کاغذ، جلوگیری از قطع درختان، عدم 
تردد مشــتری و صرفه جویی در مصرف ســوخت و کاهش آالینده ها را به همراه 
داشــته اســت.وی با اشــاره به مدیریت مصرف در ادارات، از کاهش ۳۰درصدی 
مصرف خبر داد وافزود: رصد ۳۰۰ مبدل در بیمارستان ها و مراکز حساس که همه 
آنها وارد مدار شــدند، تامین ســوخت با کمترین بروکراسی اداری و فرهنگ سازی 
برای رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی محقق شــده اســت.مدیردفتر بازار برق 
شــرکت توزیع برق اصفهان با اشــاره به استفاده از ظرفیت همه نیروگاه های بخش 
خصوصی در تابستان، از تسهیالت قراردادخرید تضمینی و خدمات برای راه اندازی 
نیروگاه های برق خورشــیدی با هدف توانمندســازی اقشــار کم درآمد در مناطق کمتر برخوردار خبرداد.ســاراصالحی گفت: ۵۷۰۰ واحد تسهیالت ویژه 
برق خورشــیدی را دریافت کرده اند و ۴ نهاد حمایتی مکلف به شناســایی و معرفی خانوارهای مشــمول طرح راهاندازی ســامانه خورشیدی هستند. وی 
درباره بومی سازی پنل خورشیدی توضیح داد: دومین سازنده پنل خورشیدی در اصفهان راه اندازی شده و همچنین، موافقت اصولی برای احداث دو 
کارخانه در اســتان انجام شــده اســت.وی اســتفاده از پنل.های خورشــیدی به عنوان یک انرژی پاک را قابل اهمیت اعالم کرد و افزود: سرمایه گذاری در 
خصوص پنل های خورشــیدی با ریســک حداقلی همراه اســت، چراکه این شــیوه سرمایه گذاری می تواند بدون درگیری نیروی کار، بدون هزینه تولید و 
بدون نیاز به مواد اولیه و بدون نیاز به بازاریابی، شــخص را منتفع کند، به طوری که 8۹ ســامانه خورشــیدی متصل به شــبکه داخلی که در ســال ۹۲ پیاده 
سازی شد با ظرفیت ۴۴۶ کیلووات، برق رسانی به شبکه را بر عهده دارد و ۱۰۴ سامانه خورشیدی به ظرفیت ۱۷۲۲ کیلو وات، قرارداد خرید تضمینی 

متصل به شبکه عمومی هستند.

استانها

گهی فقدان سند مالکیت آ
نظــر بــه اینکــه آقــای محمــد حســین کریمــی برابــر تفویــض وکالــت نامــه شــماره 59326 
- 1401/02/25 دفتــر 38 چنــاران از طــرف مالــک اســماعیل ســارانی بــه اســتناد دو بــرگ 
استشــهادیه گواهــی شــده منظــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی 
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت اســناد مالکیــت دو دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ پــالک 7 فرعــی از 289 اصلــی بخــش 13 مشــهد کــه متعلــق بــه اســماعیل ســارانی 
مــی باشــد بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــالک معلــوم شــد 
کــه ســند ذیــل دفتــر الکترونیکــی شــماره 139920306022004506 بــه نــام اســماعیل 
ســارانی ثبــت و ســند بــه شــماره چاپــی 920899 ســری الــف ســال 99 صــادر و تســلیم شــده 
اســت برابــر ســند 239028 - 90/09/06 دفتــر 10 مشــهد بــه اســماعیل ســارانی منتقــل 
شــده اســت دفتــر امــالک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده 
120 اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت 
بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی 
باشــد بایســتی ظــرف 10 روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت 
ــت  ــی اس ــد بدیه ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ــمی ب ــه رس ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س اص
ــند  ــه س ــدون ارائ ــراض ب ــول اعت ــا وص ر ی ــر ــت مق ــراض در مهل ــول اعت ــدم وص ــورت ع در ص
مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم آن بــه 

متقاضــی اقــدام خواهــد شــد.
ک فریمان رئیس ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
آقــای محمــد مهــدی شمســی ثانــی بــا ارائــه استشــهاد محلــی گواهــی امضــا شــده طــی 
درخواســت مورخــه 1401/06/1 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی ششــدانگ 
پــالک 729 فرعــی از 156 اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی شهرســتان گنــاد 
محمــد  نــام  بــه   139620306013002303 شــماره  الکترونیکــی  دفتــر  ثبــت  ذیــل 
ــماره 19172 -  ــند ش ــب س ــه موج ــده و ب ــلیم گردی ــادر و تس ــی ص ــی ثان ــدی شمس مه
22/08/1391 در قبــال مبلــغ 418500000 ریــال بــه مــدت 8 ســال در رهــن بانــک 
کشــاورزی قــرار دارد ســابقه ای از بازداشــت مشــاهده نگردیــد حســب اعــالم مالــک 
/ متقاضــی ســند مالکیــت بــه علــت جابجایــی اثاثیــه شــده را نمــوده اســت دفتــر 
امــالک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد در اجــرای مــاده 120 اصالحــی آییــن نامــه قانــون 
ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا 
وجــود اصــل ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی 
اعتــراض خــود را همــراه بــا اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل 
ر اعتــراض ارائــه  ارائــه تــا مراتــب صورتجلســه گــردد چنانچــه پــس از اتمــام مــدت مقــر
ــود  ــه نش ــه ارائ ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــردد و ی نگ
ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت بــه نــام مالــک خواهــد 

نمــود.
تاریخ: 14۰1/6/3
گناباد ک  رئیس ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
ملــی  شــماره  بــه  اســداله  فرزنــد  زاده  زمــان  عصمــت  خانــم  اینکــه  بــه  نظــر 
0900977701 بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده و تقاضــای کتبــی 
مالکیــت  ســند  دریافــت  جهــت   1401/06/01 مورخــه   10/1401/2594 شــماره 
المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــد ســند مالکیــت تمامــی 
بخــش  اصلــی   3027 از  فرعــی   3455 پــالک  منــزل  یکبــاب  اعیانــی  ششــدانگ 
یــک حومــه کاشــمر بــه آدرس کاشــمر خیابــان آزادگان آزادگان یــک پــالک 15 بــه 
علــت ســهل انــگاری گــم شــده اســت و برابــر دفتــر امــالک کاشــمر ســند مالکیــت 
ششــدانگ پــالک فــوق در دفتــر 26 صفحــه 287 بــه شــماره ثبــت 5506 و شــماره 
چاپــی 920737 بــه نــام خانــم عصمــت زمــان زاده صــادر و تســلیم گردیــده و دفتــر 
امــالک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد قســمت پنــج تبصــره یــک اصالحی 
ــه  مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت امــالک متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت ب
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 
نمایــد در غــر ایــن صــورت پــس از انقضــا مهلــت مقــرر عــدم ارســال اعتــراض ســند 

ــد. ــد ش ــل خواه ــی تحوی ــه متقاض ــادر و ب ــررات ص ــق مق ــی طب ــت المثن مالکی
کاشمر ک  رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م / الف 753

گهی فقدان سند مالکیت آ
زنــد محمــد بــه شــماره ملــی  نظــر بــه اینکــه آقــای مهــدی زمانــی خــرازی طوســی فر
0900967447 بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده و تقاضــای کتبــی 
شــماره 10/1401/2588 مورخــه 1401/06/01 جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی 
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــد ســند مالکیــت ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان پــالک 2716 فرعــی از 3026 اصلــی بخــش یــک حومــه کاشــمر 
بــه آدرس کاشــمر خیابــان مــدرس مــدرس 11 کوچــه اول بــه علــت ســهل انــگاری گــم 
شــده اســت و برابــر دفتــر امــالک کاشــمر ســند مالکیــت تمامــی ششــدانگ پــالک فــوق 
بــه شــماره چاپــی 330886 در دفتــر 42 صفحــه 475 بــه شــماره ثبــت 6139 صــادر 
و تســلیم گردیــده 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 
ــه  ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــود را ضم ــراض خ ــه و اعت اداره مراجع
ر عــدم ارســال  ــر ایــن صــورت پــس از انقضــا مهلــت مقــر رســمی تســلیم نمایــد در غی
اعتــراض ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تحویــل خواهــد 

شــد
کاشمر ک  رئیس اداره ثبت اسناد و امال
م / الف 752

آیین نامه اجرایی قانون الحاق مواردی به قانون ساماندهی و  گهی ماده 1۰  آ
حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین

برابــر آرائ هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در واحــد 
ز گردیــده اســت لــذا مشــخصات  ثبتــی شهرســتان ســرعین تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــر
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بشــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در یــک نوبــت اگــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــد مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف 
مــدت  بیســت روز اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد: رای شــماره 2416- 
1401.05.24 آقــای ســید مصطفــی موســوی شــوازی فرزنــد ســیدعلی نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

شــماره 10639  فرعــی از310اصلــی بــه مســاحت 161.70 متــر مربــع
1- رای شــماره 2415- 1401.05.24 آقــای رضــا حضرتــی ســرقین فرزندمیکائیــل نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه شــماره 10638  فرعــی از310اصلــی بــه مســاحت 169.60 متــر مربــع
رای شــماره 2414- 1401.05.24 آقــای یاورکارگــر فرزندمباحعلــی نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

شــماره 10637  فرعــی از310اصلــی بــه مســاحت 144.85 متــر مربــع
2- رای شــماره 2413- 1401.05.24 آقایــان علــی شــکرفرزانه بیلــه درق و منصــور مجــرد بیلــه درق بــه ترتیــب 
فرزنــدان خانحســین و اعتمــاد  نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب زمیــن محصــور بالســویه و بالمناصفــه  بــه شــماره 
ــر  ــان ناص ــماره 2412- 1401.05.24 آقای ــع3- رای ش ــر مرب ــاحت 192.85 مت ــه مس ــی ب ــی از310اصل 10636  فرع
محمــدی و محمــد رضــا مولــوی ســرقین  بــه ترتیــب فرزنــدان اســالم و یونــس نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب 
زمیــن محصــور بالســویه و بالمناصفــه  بــه شــماره 10635  فرعــی از310اصلــی بــه مســاحت 559.53 متــر مربــع

زنــدان غالمرضــا نســبت بــه  رای شــماره 2411- 1401.05.24 آقایــان نجــات و اکبــر هــر دو قبــادی ســرقین فر
ششــدانگ یــک بــاب زمیــن محصــور بالســویه و بالمناصفــه  بــه شــماره 10633  فرعــی از.310.292اصلــی بــه 
مســاحت 23.42 متــر مربــع بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مهلــت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت  صــادر خواهــد شــد.

ک شهرستان سرعین بهبود محمدی - رئیس ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
نظــر بــه اینکــه آقــای علــی محمــد شــیدا بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی 
شــده منظــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول 
بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت 250 ســهم مشــاع 
از 194000 ســهم دو دانــگ از ششــدانگ پــالک 2 فرعــی از 271 اصلــی بخــش 13 
مشــهد کــه متعلــق بــه وی مــی باشــد بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود شــده اســت 
ــه  ــه 384 ب ــر 308 صفح ــل دفت ــند ذی ــه س ــد ک ــوم ش ــالک معل ــر ام ــی دفت ــا بررس ب
نــام وی ثبــت و ســند بــه شــماره چاپــی 129809 ســری ب ســال 85 صــادر و تســلیم 
شــده اســت برابــر ســند شــماره 56089 - 85/11/15 دفتــر 30 فریمــان بــه متقاضی 
منتقــل شــده اســت دفتــر امــالک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد تبصــره 
ذیــل مــاده 120 اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد 
هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود 
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف 10 روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه 
ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت 
ر یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت  مقــر

بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم آن بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد.
ک فریمان رئیس ثبت اسناد و امال

برگزاری مراسم معارفه سرپرست دفتر حراست شرکت برق منطقه ای سمنان
سمنان / گروه استان ها:  مراسم تکریم و معارفه سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه 
شــرکت برق منطقه ای ســمنان با حضور مدیرکل دفتر مرکزي حراســت توانیر، رئیس 
حراســت کل اســتان، مدیران ارشــد صنعت برق استان و جمعی از کارکنان این شرکت، 
برگزار شد .مجتبي قرباني، مدیرکل دفتر مرکزي حراست شرکت مدیریت تولید، انتقال 
و توزیع نیروي برق ایران در این مراسم حراست را قلب تپنده هر سازمان دانست و افزود 
: مهم ترین وظیفه حراست در سازمان، حفظ و ارتقاي سالمت اداري است.وي حریص 
نبودن به دنیا، راســتگویي، اخالق مداري، ســّر نگهداشــتن و تعامل گرایي را از ویژگی 
های مهم دفاتر حراســت برشــمرد و گفت : چنانچه مي خواهیم خدمتي به مردم کنیم، 
باید این مولفه ها را تمامی کارکنان بویژه نیروهای دفاتر حراست داشته باشند.قرباني با 
بیان این که مبارزه با فســاد همواره مي باید در دســتورکار قرار داشــته باشد تصریح کرد: 
کنترل و نظارت، از مهم ترین وظایف حراست هاست و بخش اصلي تعالي سازمان، اهتمام 
به این مقوله مهم اســت.مهندس مجید وفایی رئیس هیات مدیره  و مدیر عامل شــرکت 

برق منطقه ای ســمنان در این مراســم با اشــاره به وفاق و همدلی صنایع در رعایت الگوی مصرف برق و مدیریت بار  گفت: با توافقات صورت گرفته  از 
سوی وزارت نیرو با وزارت صمت و همکاری خوب صنایع در کم نمودن مقدار مصرف برق در زمان های پیک بار توانستیم  از تابستان امسال با کمترین 
مشــکل عبور نماییم .مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای ســمنان پیگیری، برنامه ریزی منســجم و دقیق قبل از شــروع پیک بار را از جمله عوامل موفقیت 
آمیز عبور از پیک بار تابســتان امســال عنوان نمود و اظهار داشــت: امیدواریم تمامی تالش و زحمات کارکنان صنعت برق در زمان پیک بار منتج به ارائه 
خدمت مطلوب که همان افزایش سطح رضایتمندی مردم استان می باشد گردد. مهندس وفایی از تخصص و تعهد در برنامه ریزی مدیریت بار امسال 
بــه عنــوان دو بــال خدمــت گــزاری مطلوب به مردم نــام برد و گفت: همدلی و همکاری ، وجود روحیه ایثار و فداکاری ،همگرایی و هم افزایی بین مدیران 
ارشد و صنایع و ایجاد انگیزه کافی در بین کارکنان صنعت برق از شاخص های کلیدی جهت خدمت رسانی به هم استانی های عزیز می باشد .گفتني 
است: این مراسم که با حضور معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان، معاونین پرسنلي و حفاظت فیزیکي دفتر مرکزي حراست توانیر، نماینده مرکز 
حراســت وزارت نیرو، مدیران عامل، اعضاي هیات مدیره، معاونین و مدیران صنعت برق اســتان ســمنان همراه بود، از تالش و کوشــش "مهندس فرشــاد 
همافر" در مدت مســئولیت در دفتر حراســت و امور محرمانه شــرکت برق منطقه ای ســمنان تکریم و قدرداني به عمل آمد و در ادامه "مهندس حجت 
البویه" به عنوان "سرپرست  دفتر حراست و امور محرمانه" شرکت برق منطقه ای سمنان  معرفي شد.محمد مهدی وحدتی / مدیر دفتر روابط عمومی
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کرد : مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اظهار 

تبدیل کل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار تا پایان سال 1۴0۳
اردبیــل / گروه اســتان ها: نشســت 
خبری حســین قدیمــی مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
اردبیل یکشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ 
در محل ســالن جلسات شهید حاج 
قاســم ســلیمانی ســاختمان ستاد 
شرکت برگزار شد.در این نشست که 
با حضور اصحاب رســانه ، خبرنگاران 
خبرگــزاری ها، مطبوعات و رســانه 
های استانی برگزار شد؛ رویا اللهقلی 
پور مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت 
ضمن تسلیت ایام ماه محرم، حضرت 
زینب کبری )س( را پیام آور دشــت 
کربــال خواند و افزود : حضرت زینب 
)س( هرچه از واقعیت ماجرای کربال 
بود، بی کم و کاســت، بر زبان جاری 
کرد.وی نقش خبرنگاران را در حوزه 
نشــر خبر بســیار خطیــر خوانده و 
گفت: در خبرنگاری و اطالع رســانی 
بایــد اصل بی طرفی رعایت شــده و 
بــا بازگو کردن منصفانه مســائل به 
مســئوالن در راستای بهبود شرایط 
اقدام کنند.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان اردبیل هم ضمن 
تســلیت ایام سوگواری سید و ساالر 
شــهیدان امام حسین )ع( از اصحاب 
رسانه بابت پوشش خبری مراسمات 
این ایام تشــکر کرده و گفت: امسال 
با حضور پرشور مردم و اطالع رسانی 
اصحاب رسانه استان، در سطح کشور، 

اردبیل به عنوان پایتخت حســینیت 
بــه عینه دیده شد.حســین قدیمی 
خبرنــگاران را نماینده مردم و جامعه 
دانسته و گفت: خبرنگاران مسئولیت 
ســنگینی در قبال مسائل و مشکالت 
مردم دارند و باید این مشکالت را در 
رسانه ها انعکاس بدهند.قدیمی ادامه 
داد: مشکالت و مسائلی که مربوط به 
حوزه برق می باشد از طریق کارگروه 
های این شــرکت بررســی و حل می 
شــوند و مســائلی هم که مربوط به 

مشکالت مردم بوده و از طریق رسانه 
ها انتشــار داده می شــوند بررسی و 
اقدامات الزم بعمل می آید.وی گفت: 
خوشــبختانه در روزهای گرم امسال 
بــا وجود ناتــرازی تولید و مصرف ،با 
برنامه ریزی های دقیق که از ســوی 
وزارت نیــرو و توانیــر صورت گرفت 
همچنیــن با تالش و همت همکاران 
شــرکت و همراهی مسئوالن استانی 
مشکلی در این زمینه به وجود نیامد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

استان اردبیل با بیان اینکه گاها موارد 
فنی باعث خاموشــی می شوند اظهار 
داشت: با توجه به گرمی هوا و افزایش 
مصرف، مشکالت فنی نیز باعث بروز 
خاموشــی ها ی ناخواســته می شود 
که با توجه به تعمیرات اساســی این 
شرکت در طول ۲ سال گذشته ، به کار 
گیری اکیپ های خط گرم و همچنین 
تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار، 
امســال این مشکالت فنی هم بسیار 
کاهش پیدا کرده و خاموشــی ها به 

حداقل رســیده است.حسین قدیمی 
در ادامه به تشریح پروژه تبدیل سیم 
مســی به کابل خودنگهدار پرداخته و 
گفــت: در فــاز اول این پروژه ۱۵۰۰ 
کیلومتر ســیم مسی با اعتباری بالغ 
بر ۳۰۰ میلیارد تومان طی یک ســال 
به کابل خودنگهدار تبدیل خواهد شد 
.وی افزود : تا پایان ســال ۱۴۰۳، کل 
شــبکه سیم مسی در سطح استان به 
کابــل خودنگهــدار تبدیــل خواهد 
شد.حســین قدیمی کاهش سرقت، 
کاهش تلفــات انرژی،بهبود مبلمان 
شــهری و روستایی ،رفع ضعف برق و 
اصالح فرســودگی شبکه را از مزایای 
این پروژه دانسته و خاطر نشان کرد: 
در هفته دولت امسال کل شهرستان 
ســرعین به کابل خودنگهدار تبدیل 
خواهد شد.قدیمی در ادامه به تشریح 
اهداف اســتراتژیک شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان اردبیل پرداخته 
و اظهار داشــت: کاهش تلفات انرژی، 
کاهش خاموشــی، ارائه خدمات غیر 
حضوری،رعایــت ایمنی همکاران و 
ذینفعــان، مدیریت مصرف و کاهش 
پیــک از جمله اهداف و چشــم انداز 
اســتراتژیک شــرکت می باشند.در 
پایان نشســت از خبرنــگاران فعال 
در اطــالع رســانی اخبار صنعت برق 
با اهدای لوح سپاس و بسته فرهنگی 

تقدیر شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

در نخستین روز هفته دولت؛

ح عمرانی برق رسانی   7 طر
در دامغان افتتاح شد

سمنان / گروه استان ها: همزمان با اولین روز 
هفته دولت و در مراسم بهره برداری همزمان 
پروژه های عمرانی شهرســتانی، هفت طرح 
برق رسانی در شهرستان دامغان با اعتبار ۲۹ 
میلیارد و ۶8۱ میلیون ریال افتتاح شد.طرح 
احداث دو هزار و ۶۹۵ متر شبکه فشارمتوسط 
هوایی و زمینی به منظور توســعه فیدرهای 
پست جدیداالحداث شهرک صنعتی با مبلغ 
هفــت میلیــارد و ۵۷۴ میلیون ریال و طرح 
اصالح شــبکه ۲۰ کیلوولــت محور دامغان 
سمنان با اعتبار یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون 
ریال، از جمله طرح های افتتاحی هســتند.

طرح بهینه ســازی و تبدیل پنج هزار و 8۲۵ 
متر شــبکه ســیمی به کابل خودنگهدار در 
روســتاهای بهاآباد، مهماندوســت و فاز یک 
جزن با مبلغ ۱۰ میلیارد و ۹۵ میلیون ریال و 
طرح احداث شبکه و نصب دو ایستگاه هوایی 
به قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر برای تامین برق 
بلوکهای مسکن مهر با اعتبار سه میلیارد و ۲۷ 
میلیون ریال به عنوان طرح های قابل افتتاح 
به شــمار می روند.طرح اصالح شبکه و جابه 
جایی ۹ اصله پایه برق در روستای حسین آباد 
دوالب بــا اعتبار یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون 
ریال، طرح بهینه ســازی و تبدیل دو هزار و 
۷۰ متر شــبکه سیمی به کابل خودنگهدار با 
مبلغ چهار میلیارد و 8۰۷ میلیون ریال و طرح 
احداث شــبکه روشنایی معابر بلوار دانشگاه 
پیام نور و نیروی انتظامی با اعتبار یک میلیارد 
و ۷۷۳ میلیون ریال، از دیگر طرح های قابل 
افتتاح در هفته دولت محســوب می شــوند.

گفتنی است : در مراسم افتتاح همزمان طرح 
های عمرانی این شهرستان، استاندار سمنان، 
فرماندار، امام جمعه و جمعی از مســئولین 

استان و شهرستان دامغان حضور داشتند.
 

 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اردبیل:

82 درصد از واحدهای تولیدی 
 شهرک های صنعتی 

فعال هستند
اردبیل / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی استان اردبیل، ضمن 
اعالم حمایت از صنایع فعال گفت: 8۲درصد 
از واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی 
اســتان اردبیل فعــال و در مدار تولید قرار 
دارند.محمــد اهلــی در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه که به مناسبت ۲۱ مرداد ماه 
سالروز حمایت از صنایع کوچک برگزار شد، 
اظهار کرد: هم اکنون 8۲درصد از واحدهای 
تولیدی شهرک های صنعتی استان اردبیل 
به صورت فعال و نیمه فعال در حال فعالیت 
هســتند که از این تعداد ۹۵درصد صنایع 
کوچک، ۳درصد صنایع متوسط و ۲درصد 
صنایــع بزرگ اســت.وی افزود: شــرکت 
شــهرک های صنعتی ۲ وظیفه مهم شامل 
حمایت همه جانبه با ارائه مدل های مختلف 
حمایتی از صنایع فعال در حوزه شــهرک 
صنعتی و همچنین مهیا کردن بســترهای 
عمرانی در مجموعه شــهرک های صنعتی 

را بر عهده دارد.

 وجود 2۰ ناحیه و شهرک صنعتی مصوب 
در استان اردبیل

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان اردبیل بیان کرد: در ســطح استان 
اردبیل ۲۰ ناحیه و شــهرک صنعتی مصوب 
داریــم کــه از این تعداد ۱۷ مورد آن در حال 
بهره برداری و واگذری زمین است و ۳ شهرک 
صنعتی شــامل انگوت، موران و اصالندوز در 
دست اقدام بوده و همچنین مطالعات ایجاد 
شــهرک صنعتی خلخال و گرمی نیز شروع 
شــده اســت.اهلی عنوان کرد: ۴ شهرک تا از 
شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل دارای 
تصفیه خانه اســت که فــاز دوم تصفیه خانه 
شــهرک صنعتی شــماره ۲ اردبیل نیز آماده 
و در مرحله آزمایشــی قــرار دارد و به زودی 

افتتاح خواهد شد.

 برقراری بیش از 15۰۰ قرارداد صنعتی 
و خدماتی در شهرک های صنعتی

وی تصریــح کــرد: تا امــروز ۱۵۱8 قرارداد 
صنعتی و خدماتی در ســطح شــهرک های 
صنعتی برقرار شــده است که این قراردادها 
شــامل واحدهای تولدی و خدماتی شــامل 
تراشــکاری، لوله کشــی، رستوران و... است.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان اردبیل گفت: تمام تالش خود را در 
راستای حمایت همه جانبه از صنایع کوچک 
به کار بســته ایم به طوری که اکنون اکثریت 
قاطع این واحدها فعال بوده و در مدار تولید 

قرار دارند.

امام جمعه چهارباغ در نشست با خبرنگاران:

خبرنگاران آزاده در تمامی برهه ها 
 مورد هجمه استکبار 

قرار گرفته اند
البرز / گروه استان ها: نشست مسووالن شهرستان 
چهارباغ با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت 
روز خبرنگار با حضور حجت االســالم والمسلمین 
محمــدی امام جمعه، جعفری فرماندار، روســای 
شــورای اســالمي شهر و شهرســتان ، سرپرست 
شــهرداری و دیگر مســووالن در ســالن  جلسات 
شهید الیاسی شــهرداری چهارباغ برگزار شد. در 
این  نشســت حجت االسالم والمسلمین محمدی 
ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان 
و همچنین گرامیداشــت روز خبرنگار و شــهدای 
خبرنگار، با اشــاره به وضعیت این شهرســتان در  
بخــش هــای مختلف اظهار کرد: با توجه به تودیع 
و معارفه فرماندار ســابق و جدی، در ابتدا دغدغه 
ورود فرماندار جدید را داشتیم و نگران  بودیم نکند 
کارها با ســرعت قبل پیش نرود اما خوشبختانه با 
ورود مهندس جعفــری فرماندار جدید اطمینان 
خاطر پیدا کردیم و امور شهرستان به خوبی پیش 
می رود.خطیب جمعه چهارباغ در ادامه با اشاره به 
رسالت خطیر خبرنگاران در تمامی برهه ها و از آغاز 
تاریخ بیان کرد: در همه عصرها همواره خبرنگاران 
مورد هجمه استکبار بوده اند خصوصا خبرنگاران 
آزاده که اخبار را به معنای واقعی بیان می کردند.
وی تصریح کرد: خبرنگاری شغل نیست هنر است 
و هنر خبرنگاری بســیار مقدس بوده و خبرنگاران 
گذشته را به حال و حال را به آینده منتقل می کنند.
وی با اشاره به معضل آب این شهرستان گفت: در 
رینگ سراسری که برای کل استان در نظر گرفته 
شــده و از تصفیه خانه شهر جدید، مردم  چهارباغ 
را نیز باید بهره مند گردند، چرا که تحقق این  مهم 
مطالبه جدی ما از مسووالن است.وی تصریح کرد: 
مردم ما با مشــکالت بســیاری در بخش آب روبرو 
و خواســتار رفع آن  هســتند.وی در بخش دیگری 
از ســخنانش با اشــاره به این  مطلب که حلقه دره و 
شیرابه های حاصل از خودروهای زباله و... مشکالت 
زیست محیطی بسیاری را برای آب های زیرزمینی 
و این شهرســتان همراه داشــته، ادامه داد: با توجه 
به معضل حلقه دره و آســیب آن به شهرســتان ما، 
از  شــهرداری کرج می خواهیم هر چه زودتر و به 
جدیت در این بحث ورود و نسبت به رفع مشکالت 
اقدام کند.معضل نبود داروخانه خصوصا داروخانه 
شبانه روزی در این شهرستان و نبود بیمارستان از 
دیگر مشکالتی بود که خطیب جمعه چهارباغ در 
این نشست بدان  پرداخت و از خبرنگاران  خواست 
به عنوان  یک مطالبه از مسووالن  ذی ربط موضوع 

را پیگیری کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
عنوان کرد؛

 افتتاح و اجرای پروژه های 
شرکت آبفای در هفته دولت 

بوشــهر / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان بوشهر با اشاره به افتتاح پروژه ها 
در هفتــه دولــت اظهــار داشــت: در این هفته 8 
پروژه در شــهرها و روســتاهای اســتان وارد مدار 
بهره برداری می شود.ابوالحســن عالی از افتتاح فاز 
نخست آب شیرین کن شماره ۴ بوشهر به ظرفیت 
۷ هــزار مترمکعــب خبر داد و بیان کرد: این پروژه 
با ســرمایه گذاری یک هزار و 8۰۰ میلیارد ریال با 
مشــارکت بخش خصوصی اجرا شده است.وی با 
اشــاره به افتتاح شبکه جمع آوری فاضالب و خط 
تحت فشــار منطقه بسیجیان گناوه تصریح کرد: 
بــرای اجــرا این طرح ۱۲۵ میلیــارد ریال اعتبار 
تخصیص یافته اســت.مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر از تکمیل مخزن ذخیره آب 
۵ هزار مترمکعبی دلوار خبر داد و بیان کرد: برای 
ساخت این پروژه ۲۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
شده است.عالی افتتاح خط انتقال آب  بندر رستمی 
در تنگســتان را از دیگر پروژه ها دانســت و خاطر 
نشــان کرد: اجرا این طرح ۴۲ میلیارد ریال هزینه 
در بر داشــته اســت.وی افتتاح مخزن ذخیره آب 
۲ هزار مترمکعبی انارســتان و تأسیســات جانبی 
آن در شهرســتان جــم با ۱۰۰ میلیــارد ریال را از 
دیگــر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت اعالم 
کرد و خاطر نشان کرد: حفر یک حلقه چاه آب در 
روستای تنگ زرد دشتستان با اعتبار ۹.۳ میلیارد 
ریال وارد مدار تولید می شود.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان بوشهر افتتاح ۲ مخزن ذخیره آب 
به ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در روستاهای چاووشی 
و گلستان دشتی از دیگر طرح ها ذکر کرد و گفت 
مخزن ذخیره آب چاووشــی با اعتبار ۱۳ میلیارد 
ریال و گلســتان با ســرمایه گذاری ۱۲.۳ میلیارد 
ریال احداث شده استعالی از آغاز ساخت مخزن ۵ 
هزار مترمکعبی تنگ ارم خبر داد و بیان کرد: این 
مخزن توسط قرارگاه امام حسن مجتبی با اعتبار 
۳۷۰ میلیارد ریال اجرا می شود.وی با اشاره به آغاز 
عملیات حفر چاه های آب شرب و کف شکنی چاه ها 
در هفته دولت افزود: این طرح با ۱۳۰ میلیارد ریال 
اعتبار اجرا می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با اشاره به آغاز خط انتقال آب روستای 
دمیگز شهرستان دیر خاطر نشان کرد: این طرح با 
۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز می شود.عالی ساخت 
مخزن ۵ هزار متر مکعبی برازجان و آب شیرین کن ۳ 
هزار و ۷۵۰ متر مکعب دیر را از دیگر طرح ها دانست 
و خاطر نشان کرد: در این  راستا آب شیرین کن اخند 

در هفته دولت عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

استانها 6

به مناسبت روز پزشک انجام گرفت؛

دیدار سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود با پزشک درمانگاه صنعت نفت
سمنان / گروه استان ها: به مناسبت فرارسیدن یکم شهریورماه سالروز 
والدت بزرگ دانشــمند و طبیب برجســته نامدار ایرانی جهان اسالم 
شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک، سرپرست به همراه جمعی از 
مسئولین ستاد منطقه با پزشک حاذق و معتمد شرکت دیدار و تبادل 
نظر کردند.در این دیدار دکتر عبدلی سرپرست منطقه روز پزشک را 
خدمت دکتر امینیان و کادر پزشکی درمانگاه صنعت نفت تبریک گفته 
و افزودند: پزشکی یکی از حرفه های ارزشمند و مهم محسوب می شود 
که کاری پرمشقت و ارزنده را عهده دار هستند.ایشان زحمات پزشکانی 
را کــه درجهــت جلب رضایت حق تعالــی تالش مضاعف می نمایند، 

بسیار ارزشمند و قابل تحسین دانست.عبدلی در پایان برای ایشان و 
پرســنل درمان و تمامی پزشــکان این درمانگاه در تمامی عرصه های 
پزشکی و مدیریتی آرزوی سربلندی و موفقیت کردند.در ادامه دکتر 
امینیان، ضمن تشکر و قدردانی از سرپرست محترم منطقه و  هیئت 
همراه، از آنها خواستند که در مدیریت و صرفه جویی بهینه امکانات و 
تجهیزات پزشکی موجود در درمانگاه نهایت سعی و تالش خود را بکار 
گرفته و تاکید کردند تا میزان رضایت مندی مردم از بخش بهداشت و 
درمان در بخش ها را با همکاری مسئوالن و پزشکان باال برده و برای 
تحقق سیاست های دولت در حوزه بهداشت و درمان تالش نمایند.

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از بهره برداری و آغاز عملیات 
اجرایــی ۹۲۶ طرح گازرســانی با اعتبــار ۱۰۵۰۰ میلیارد ریال در 
استان طی هفته دولت امسال خبر داد.حسن افتخاری با اعالم این 
خبر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت امســال در بخش روســتایی 
اســتان افتتاح و بهره برداری طرح گازرســانی به ۶۰ روســتا و آغاز 
عملیات اجرایی در ۶۵ روستای دیگر انجام می شود. همچنین در 
حوزه شهری نیز در راستای اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری 
به اســتان، پروژه گازرســانی به شهر باجگیران به عنوان تنها شهر 
فاقد گاز اســتان به صورت رســمی آغاز خواهد شد.وی با بیان این 
مطلــب کــه در مجموع با آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری طرح 
های امســال بیش از ۱۴ هزار خانوار شــهری و روســتایی جدید 
در خراســان رضوی از نعمت گازطبیعی بهره مند خواهند شــد 

افزود: اعتبار طرح های گازرسانی بخش شهری و روستایی استان 
در هفته دولت امســال رقمی بالغ بر ۶۴۱ میلیارد تومان اســت.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه گازرسانی 
به واحدهای تولیدی و صنعتی نیز در هفته دولت امسال ۲۲۰ مورد 
صنعت افتتاح و عملیات اجرایی گازرســانی به ۵8۰ واحد تولیدی 
صنعتی استان با مجموع اعتبار ۴۰۳ میلیارد تومان آغاز می شود.
وی تصریــح کــرد: با بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 8۰۰ طرح 
گازرســانی به واحدهای تولیدی و صنعتی اســتان ۵۰ میلیون لیتر 
در ســال ظرفیت جایگزینی مصرف فرآورده های مایع ایجاد شــده 
که با فروش آن امکان ارزآوری برای کشور ایجاد خواهد شد.یادآور 
می شود؛ شرکت گاز استان خراسان رضوی در حال حاضر وظیفه 
تامین گازطبیعی دو میلیون و ۵8۲ هزار خانوار شهری و روستایی 

را در ۹۵ شهر و ۲۵۵۶ روستا بر عهده دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی خبر داد؛

گازرسانی طی هفته دولت  ح  بهره برداری از طر

خبر  ویژه

سرپرست اداره کل بنیاد شهید استان خراسان رضوی:

رفع مشکالت ایثارگران، نیازمند همدلی روسای شهرستان ها است
مشهد / سمیرا رحمتی

سرپرســت اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان 
رضوی گفت: رفع مشــکالت خانواده شهدا و ایثارگران نیازمند 
همدلی همه روســای ادارات ســطح است که مشکل ایثارگران 
در کمترین زمان ممکن رفع شــود.صدیقه خدیوی در دومین 
همایش مشــترک شــورای معاونین بنیاد استان و روسای بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران شهرســتان های خراسان رضوی که در 
مشهد برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شهدا گفت: برای 
موفقیــت در کار تعامــالت مهمترین عامل اســت، در تعامالت 
ظرفیت  ها و توانمندی ها شناسایی می شود.سرپرست اداره کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: یک انتظاری 

که از همه روســای بنیاد شهرستان های خراسان رضوی است، 
این است که بین بنیاد و سایر ادارات سطح شهرستان تعامالت 
ســازنده ایجاد شــود.وی افزود: اجرای طرح سپاس زمانی مفید 
اســت، که مشــکل ایثارگر از قبل شناســایی و در جهت رفع 
آن، مســئول مربوطه در دیدار حضور پیدا کند، و نیازی نباشــد 
ایثارگران در ادارات دولتی سردرگم شود.خدیوی با بیان اینکه 
در مسکن ملی یک میلیون واحد پیش بینی شده است، خاطر 
نشــان کرد: ۵ درصد از ســهمیه اقدام ملی در مسکن مربوط به 
ایثارگران است، اگر ۵درصد را بتوانیم جذب کنیم، مشکل مسکن 
بسیاری از ایثارگری مرتفع می شود، اگر تعامل خوب سازنده با 
فرمانداران وجود داشته باشد، این می تواند بیشتر نیز شود. وی 

تصریح کرد: از اعتبارات اشــتغالی که برای سازمان های ذیربط 
می آیــد، ۱۰درصد برای ایثارگران اســت، که البته این حداقل 
است، انتظار است روسای بنیاد بتوانند با معرفی افراد مشمول 
از حداکثر این ســهمیه استفاده کنند.سرپرست اداره کل بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران خراســان رضوی افزود: سایر ادارات نیز 
باید در رفع مشکالت ایثارگران دخیل شوند، در این زمینه نیاز 
اســت، همه بسیج شــوند تا مشکل ایثارگران در کمترین زمان 
ممکن رفع شود.گفتنی است؛ سند هویت انقالبی مردم خراسان 
رضوی، پرونده ۱۷ هزار و ۳۳۵ شهید، ۵۰ هزار و ۹۹۱ جانباز و 
سه هزار و ۳۹۵ آزاده است که به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران عزت بخشیدند.
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کوتاه از جامعه

ع سال تحصیلی جدید نزدیک می شویم؛ به چالش تکراری شرو

سال تحصیلی نو؛ لباس فرم نو و اجبار نو
هر چه به روزهای پایانی تابستان و زمان 
بازگشــایی مدارس نزدیک می شــویم، 
دغدغــه خانواده هــا بــرای مواجهه با 
مسائل شــروع سال تحصیلی پررنگ تر 
می شــود. تهیه لباس فرم، تغییر دائمی 
رنگ و مدل، اجبار برای تهیه هر ســاله 
آن و افزایش قیمت ساالنه سبب می شود 
خانواده ها با حساســیت بیشــتری این 
موضوع را مورد بررســی قرار دهند، کما 
اینکــه برخــی خانواده ها نیز از این بابت 
دلخور هســتند و آن را ضرری بر اقتصاد 
خانواده می دانند. اواسط دهه ۷۰ تصمیم 
بر آن شد تا به جای روپوش های سیاه و 
سرمه ای دخترانه و لباس های رنگارنگ 
پسرانه، دانش آموزان از فرم های یکسان 
استفاده کنند؛ هدف اصلی از یک دست 
شــدن لباس دانش آموزان، حذف فاصله 
طبقاتــی میان بچه ها بود تا دیگر خبری 
از فخرفروشــی و چشم و هم چشمی در 
مدارس وجود نداشــته باشــد، تا اینکه 
اوایــل دهه 8۰ مــدارس تولیدی هایی 
را بــرای خرید روپــوش مدارس تعیین 
کردنــد و چنان چه دانش آموزی به این 
موضــوع تن نمی داد مورد بازخواســت 
قرار می گرفت.قصه لباس فرم مدرســه و 
درآمدی که از آن نصیب تولیدکنندگان 
و مدارس می شــد، آن قدر جدی شد که 
ســال ۹۶ حتی کارگروه ساماندهی مد و 
لباس اســالمی-ایرانی وارد ماجرا شد تا 
با ارائه دستورالعمل کلی سروسامانی به 
لباس فــرم دانش آموزان بدهد. هرچند 
زور فعــاالن این حوزه بــه کارگروه مد 
هم چربید و این دســتورالعمل هیچ وقت 
براســاس نظام واحدی تدوین نشــد تا 
دســت مــدارس در انتخاب رنگ، طرح 
و مدل مطابق با اســتانداردهای تعریف 
شــده، حسابی باز شود و هر مدرسه ساز 
خودش را در فرم پوششی بزند!. اینجا بود 
که دردسر والدین شروع شد؛ این مسئله 
در حالی اســت که مشــکالت اقتصادی 
برخی خانواده ها به صورتی است که شاید 
دیگر جایی برای خرید لباس فرم مدارس 
در ســبد خانواده وجود نداشــته باشد و 

هزینه آن برای برخی والدین ســنگین 
باشد. بهرحال در شرایطی که تنگناهای 
مالی در بعضی خانواده ها در کنار افزایش 
هزینــه تحصیل فرزندان وجود دارد، در 
آغاز ســال تحصیلی اجبار به تغییر رنگ 
لبــاس مدارس غیرمنطقی اســت و این 
خــود هزینــه خانواده هــا را دوچندان 

می کند.

الزام مدارس برای پوشیدن لباس 
فرم

طهماســبی، عضو انجمــن اولیا و مربیان 
یکــی از مــدارس درباره اینکه طبق ابالغ 
وزارت آمــوزش و پرورش اجباری بر تهیه 
لباس فرم جدید نیســت و دانش آموزان با 
بازگشایی مدارس می توانند از لباس های 
سال قبل استفاده کنند، اما بیشتر مدارس 
مطابــق با گفته هــای والدین، لباس فرم 
مدرســه را الزامــی کرده انــد، می گوید: 
قیمت هــای ســلیقه ای، کیفیت پارچه 
نامرغــوب، زمان نامناســب و اجبار برای 
تحویل فرم مدرســه بــه خانواده، فروش 
اقالم نامربوط در کنار فرم مدرسه و تشویق 
بیــش از حد خانواده و دانش آموزان برای 
خرید این اقالم، دغدغه های بی پاســخی 

اســت که منجــر به افزایــش نارضایتی 
خانواده های دانش آموزان می شــود.وی 
اظهار می کنــد: برخی والدین از موضوع 
تغییــر رنگ هر ســاله روپــوش مدارس 
اســتقبال کردند امــا والدینی که زندگی 
آنها بر پایه حقوق های متوسط است، این 
روش را نمی پســندند و اکنون که خرید 
هر روپوش برای ســال تحصیلی جدید با 
۲۵ درصد افزایش، هزینه ای بیش از ۵۰۰ 
هــزار تومان را به خانواده تحمیل می کند 
اعتراض ها بیشتر شده است.وی، پیرامون 
اینکه در سال های اخیر دانش آموزان با هر 
لباسی نمی توانند به مدرسه بروند و لباس 
فرم، یکی از دغدغه های مهم والدین است، 
می افزاید: مدیران مدارس دانش آموزان را 
ملــزم به تهیه لباس های فرم با رنگ های 
یکســان و هم شکل می کنند به طوری که 
بیش از ۹۰ درصد مدارس، پوشــیدن فرم 

مدرسه را اجباری کرده اند.

افزایش اعتماد به نفس و 
هویت بخشی دانش آموزان با لباس 

فرم مدارس
علیرضا رحیمی، کارشــناس آموزشی و 
تربیتــی درباره اینکــه خرید لباس فرم 

مدرسه یکی از مسائل مدارس و خانواده ها 
در ابتدای سال تحصیلی است، می گوید: 
بــا یک نــگاه کلی نمی توانیم بگوییم که 
بحث لباس فرم دانش آموزان، موضوعی 
مناســب و نامناســب است؛ باید اهداف 
ایــن طرح را مــورد کاوش قرار داد.وی 
پیرامون اینکه اســتفاده از فرم مدرسه و 
بحث بر ســر مفید یا مضر بودن آن تنها 
مختص کشــور ما نیست، اظهار می کند: 
بسیاری از کشورها به ویژه کشورهایی در 
شــبه قاره هند با امکانات عالی تحصیلی 
بــر این باورند که پوشــیدن لباس فرم 
مدرســه فواید بیشتری نسبت به معایب 
آن برای دانش آموزان دارد که نمی توان 
از آن چشم پوشی کرد.وی، پوشیدن فرم 
یکسان در مدارس با یک استاندارد منظم 
را نشانه دانش آموز بودن و فرهنگ خاص 
آمــوزش می دانــد و می افزاید: افزایش 
اعتمــاد بــه نفــس از مهم ترین مزایای 
اســتفاده از لباس فرم در مدارس است. 
پوشــیدن فرم یکسان تأثیر مثبتی روی 
عزت نفس دانش آموزان دارد. وقتی همه 
یک شــکل لباس بپوشــند، دیگر کسی 
لبــاس خــودش را با دیگری مقایســه 
نمی کنــد چراکه همگی از نظر ظاهری 

شــبیه هم هســتند. معتقدم پوشیدن 
لباس فرم ســبب هویت بخشــیدن به 

دانش آموزان می شود

لزوم تسهیل  شرایط پرداخت هزینه 
فرم مدارس

رحیمــی با تاکید بر اینکه در تهیه لباس 
فــرم باید نــکات تربیتی آن مورد توجه 
مدارس قرار بگیرد، اظهار می کند: لباس 
متحدالشکل سبب هم پوشانی اختالف 
طبقاتی بین دانش آموزان می شــود، اما 
مدیران مدارس باید رنگ، کیفیت و نوع 
دوخت لباس را به والدین اعالم کنند تا 
قدرت انتخاب جنس مرغوب و مدیریت 
هزینه را داشــته باشند؛ چراکه فرم های 
مناســب و زیبا با عالیــق دانش آموزان 
انگیــزه آنها را در پوشــیدن یونیفرم ها 
بیشــتر می کند.وی در پاســخ به اینکه 
برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی 
کــه تنگناهای مالی در بعضی خانواده ها 
وجــود دارد تهیه فرم مدرســه در آغاز 
ســال تحصیلی اجبار غیرمنطقی است، 
می افزایــد: امروز مباحث اقتصادی تنها 
مختص مسائل آموزش و پرورش نیست 
که بگویم مدیران مدارس یا وزارتخانه با 
لباس یونیفرم مدرســه، مافیایی درست 
کرده اند به هیچ وجه این موضوع صحیح 
نیســت. البتــه در این میــان برخی به 
صورت خرد ســودهایی کسب می کنند 
که ایــن مباحث جای صحبت دارد.وی 
ادامه می دهد: معتقدم تهیه فرم مدارس 
برای خانواده ها طی یک ســال تحصیلی 
در بلندمدت صرفه اقتصادی بیشــتری 
دارد، چراکــه با نبود لباس یونیفرم باید 
در طول ســال حداقل دو تا ســه لباس 
برای رفتن فرزندان به مدرسه خریداری 
کنند که با شرایط فعلی فقط خرید یک 
شــلوار جین برای دانش آموزان ابتدایی 
بیــش از ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد اما 
با وجود تنگناهای مالی و اقتصاد ناسالم، 
مدیران مــدارس می توانند با تمهیدات 
الزم وضعیت پرداخت ها را برای والدین 

راحت تر کنند.

7جامعه
 شرط بهره مندی فرهنگیان 

 در آستانه بازنشستگی 
از رتبه بندی چیست؟

وزیــر آمــوزش و پرورش دربــاره اینکه 
آیا فرهنگیان در آســتانه بازنشســتگی 
مشــمول طرح رتبه بنــدی معلمان می 
شوند؟ گفت:معموال میانگین دو سال آخر 
حقوق و مزایا برای حقوق بازنشســتگی 
محاســبه می شــود. یوسف نوری افزود: 
چــون رتبه بندی از تاریخ ۳۱ شــهریور 
۱۴۰۰ است به طور طبیعی اگر بخواهند 
تا امســال بازنشسته شوند همان ابتدای 
مهر ماه خواهد بود و اینکه تا یک ســال 
دیگر می توانند از این شــرایط بهره مند 
شوند، یعنی اگر می خواهند بایستند یک 
ســال دیگر از این میانگین بهتر استفاده 

می کنند.

اختصاص 6 هزار میلیارد 
تومان به آسیب های 

اجتماعی 
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس 
گفــت: اختصاص مبلــغ ۶ هزار میلیارد 
تومان اعتبار به صورت فوق العاده به عنوان 
اقدامی مهم و اساسی از سوی مجلس در 
راستای اهمیت دادن به موضوع آسیب ها 
و با هدف رفع مشــکالت ناشــی از آن در 
کشــور است.فاطمه قاســم پور گفت: با 
توجه به اینکه آســیب های اجتماعی به 
عنوان یک مشــکل در جامعه وجود دارد 
به همین منظور مجلس شورای اسالمی 
به این موضوع توجه خاص داشــته است 
و تخصیــص این میزان اعتبار گامی مهم 
برای رفع برخی از این آسیب ها به شمار 
می رود.وی با بیان اینکه حل آسیب های 
اجتماعــی به عنوان  یکــی از موضوعات 
مهمی اســت که در دســتور مجلس قرار 
دارد، گفت: از آنجا که بحث آســیب های 
اجتماعی در جامعه بسیار گسترده است، 
کمیســیون اجتماعی مجلس نیز به این 
موضوع ورود کرده است تا در حل مشکالت 
ناشــی از آسیب های اجتماعی در جامعه 
قدم هایی برداشــته شود.وی در ادامه در 
پاسخ به این سوال ماحصل تخصیص این 
اعتبارات در حوزه آســیب های اجتماعی 
بــه ویژه برای حوزه زنــان و خانواده چه 
خواهد شــد، تصریح کــرد: ماحصل آن 
این اســت که مجلس شــورای اسالمی 
یکــی از تکالیفی که دارد این اســت که 
بودجه ارائه دهد و دســتگاه های اجرایی 
بتواننــد با این بودجه اقدامات موثری در 
حوزه های مختلف داشــته باشند.اما نگاه 
ما این اســت که در حوزه زنان و خانواده 
در بحث آسیب های اجتماعی باید الگوی 

مداخله ای طراحی شود .

 تمدید گذرنامه های 
فاقد اعتبار آغاز شد

ســخنگوی فراجا گفت: درخواست های 
بسیاری برای گذرنامه شده بود و بنابراین 
تراکم صدور گذرنامه را داشته و از سویی 
دیگــر، مردم بــرای تمدید گذرنامه های 
خود باید هزینه می کردند. بر این اساس، 
پلیس به همتایان عراقی خود پیشــنهاد 
داد گذرنامه هایی که تاریخ شان منقضی 
شده است، این امکان را داشته باشند که 
با دریافت مهر ۶ ماهه تمدید یکبار خروج 
از مرز به مقصد عراق بتوانند در این مراسم 
معنوی شرکت کنند.بنابراین، کسانی که 
تاریــخ گذرنامه  آنان منقضی شــده و یا 
تاریخ اعتبار آن کمتر از یک ماه اســت، 
از روز شنبه ۵ شهریور می توانند به اداره 
گذرنامه مراکز استان یا شهرستان هایی 
که این اداره در آن فعال اســت، مراجعه 
کــرده و همکاران مــا یک مهر تمدید ۶ 
ماهه بــر گذرنامه آنها می زنند تا بتوانند 
یکبار خروج به مقصد عراق داشته باشند. 
این تمدید هیچ هزینه ای نخواهد داشت.

سردار مهدی حاجیان با اشاره به فرآیند 
صدور »برگ گــذر موقت« ویژه اربعین 
گفت: برای اینکــه بتوانیم فاصله صدور 
گذرنامــه را کمتر کرده و هزینه کمتری 
هم به زائران تحمیل شــود، طی توافقی 
با طرف عراقی، قرار شــد برگ گذر ویژه 
اربعین صادر شــود. این برگ گذر موقت 
فقط برای یکبار است، اما فرآیند صدور آن  
متفاوت اســت.وی افزود: از روز اول صفر 
)دوشــنبه ۷ شــهریور( آمادگی پذیرش 
درخواســت های مردم برای صدور برگ 
گــذر موقت را داریم اما تالش می شــود 
که این زمان زودتر شــده و از روز شــنبه 

کار را آغاز کنیم. 

نکات مهم درباره حضور 
نوجوانان در »شبکه های 

مجازی« چیست؟
  دکتر آسیه اناری ، روانشناس

نوجوانان باید پیش از حضور در شــبکه های 
اجتماعی مجازی نســبت بــه برخی نکات 
حســاس بوده و خطرات احتمالی این فضا 
نظیر باج گیری و آســیب دیدگی روحی و 
روانی را بدانند. باید به نوجوانان این آگاهی ها 
داده شود که در شبکه های اجتماعی مجازی 
ممکن است هر فردی خود واقعی اش را نشان 
ندهد و دربــاره هویتش دروغ بگوید. حتی 
ممکن اســت نوجوان مــورد باج گیری در 
فضای مجازی واقع شود، بعضا ممکن است 
دیگران هویتی دروغین برای خود در فضای 
مجازی بسازند و به این واسطه از نوجوان سوء 
اســتفاده کنند. نوجوان باید بداند در فضای 
مجازی هر کسی می تواند هویت اصلی خود 
را پنهان کرده و خود را شــبیه هر فردی که 
می خواهد نشــان دهد. باید پیش از حضور 
نوجوان در فضای مجازی به او هشــدارهای 
الزم در خصوص پاســخ ندادن به ســواالت 
شــخصی و در اختیار دیگــران قرار ندادن 
مشخصات شــخصی، داده شود. همچنین 
نوجوان نبایــد درباره جزئیات زندگی خود 
نظیر محل زندگی و... با کسی که نمی شناسد 
صحبــت کند، از طرفــی نوجوان باید بداند 
زندگی که از دیگران در شبکه های اجتماعی 
مجازی نظیر اینســتاگرام مشاهده می کند، 
واقعی نیست و یا همه واقعیت نیست.یادمان 
باشــد که افراد تنهــا تصاویر بخش هایی از 
زندگی خود را در فضای مجازی به اشتراک 
می گذارنــد و از ایــن رو ممکن اســت اصال 
ایــن تصاویر غیر واقعی بوده، یا تکه هایی از 
زندگــی افراد و نه تمام زندگی آنها باشــد، 
زندگــی واقعی ابعــادی دارد و افراد معموال 
تمام ابعاد آن را در فضای مجازی به اشتراک 
نمی گذارند بلکه بخش هایی را که دوســت 
دارند منتشــر می کنند.از جمله نکات مهم 
دیگــری که نوجوان باید پیش از حضور در 
فضای مجازی بداند آن است که هر محتوای 
موجود در این فضا را به مغز خود راه ندهد و 
از اطالعات درست و مفید این فضا استفاده 
کند. البته باید توجه داشــت که خیلی ها از 
فضای مجازی اســتفاده مفید می کنند و به 
واسطه آن مهارت های جدید می آموزند. در 
واقع لزوما فضای مجازی بد نیست و بلکه نوع 
استفاده افراد از فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی مهم اســت. والدین باید نکات یاد 
شده را هم پیش از حضور نوجوان در فضای 
مجازی به او گوشزد کنند و هم این موارد را در 
زندگی روزمره خود رعایت کنند تا نوجوان از 

آنها الگوبرداری درستی داشته باشد.

نحوه تأثیر معدل امتحانات 
 نهایی در 4 کنکور آینده 

اعالم شد
دبیرخانه شــورای عالی انقالب فرهنگی، 
نحــوه تأثیر معــدل امتحانات نهایی دوره 
متوســطه )ســابقه تحصیلی( در فرآیند 
ســنجش برای ورود به دانشگاه ها را به این 
شــرح اعالم کرد: نمره کل سابقه تحصیلی 
)معدل امتحانات نهایی( برای هر داوطلب 
)با تأثیر ۴۰ و ۵۰ درصدی به ترتیب در سال 
۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۶۰ درصدی برای ســال 
۱۴۰۴ و بعــد از آن( میانگین وزنی نمرات 
تراز شده دروس عمومی و تخصصی است. 
ســهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش 
و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی 
در رشــته های پــر متقاضی به این صورت 
محاسبه می شود: در آزمون سراسری سال 
۱۴۰۲ نمره کل ســابقه تحصیلی فقط بر 
اســاس معــدل نمــرات دروس عمومی و 
تخصصــی پایــه دوازدهــم دانش آموزان 
محاسبه شده و به میزان چهل )۴۰( درصد 
در نمــره کل داوطلب تأثیر قطعی خواهد 
داشــت.در آزمون سراســری سال ۱۴۰۳ 
نمره کل ســابقه تحصیلی فقط بر اســاس 
معدل نمــرات دروس عمومی و تخصصی 
پایه دوازدهم دانش آموزان محاســبه شده 
و بــه میــزان پنجــاه )۵۰( درصد در نمره 
کل داوطلب تأثیر قطعی خواهد داشــت.
در آزمون سراســری سال ۱۴۰۴ نمره کل 
سابقه تحصیلی فقط بر اساس معدل نمرات 
دروس عمومی و تخصصی پایه های یازدهم 
و دوازدهم دانش آموزان محاســبه شده و 
به میزان شــصت )۶۰( درصد در نمره کل 
داوطلــب تأثیر قطعی خواهد داشــت.در 
آزمون سراســری سال ۱۴۰۵ و بعد از آن، 
نمره کل ســابقه تحصیلی بر اساس معدل 
نمرات دروس عمومی و تخصصی پایه های 
دهــم، یازدهم و دوازدهــم دانش آموزان 
محاســبه شــده و به میزان شــصت )۶۰( 
درصــد در نمــره کل داوطلب تأثیر قطعی 

خواهد داشت.

خبر ویژه

معاون اجتماعی بهزیســتی اســتان تهران گفت: کودکان دارای پیگیری 
درمــان یــا معلول خارج از نوبت به فرزندخواندگی ســپرده می شــوند و 
مــردم مــی توانند در صورت درخواســت فرزندخواندگی این کودکان به  
سرشــماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۱۱،  نام و نام خانوادگی و اســتان خود را پیامک 
کنند تا درخواست آنها خارج از نوبت رسیدگی شود. فاطمه ارزانیان افزود: 
فرزندخواندگی این کودکان قلب بزرگی می خواهد و انسان دوستی خانواده 
ها را نشــان می دهد. وی اضافه کرد: متاســفانه معموال مواردی که کودک 
دارای معلولیت است یا بیماری مانند اچ. آی. وی دارد، خانواده اش دنبال 

او نمی آیند و ردی از خانواده پیدا نمی شود فرزندخواندگی  آنها می تواند 
باری از دوش بهزیســتی کم کند. معاون اجتماعی بهزیســتی استان تهران 
گفت: آما کودکان رها شــده زیاد نشــده است بلکه سرعت انتشار در فضای 
مجازی به حدی زیاد شــده اســت که این اخبار بیشــتر به چشم می آیند. 
ارزانیان با تاکید بر اینکه باز پیوند کودکان بی سرپرســت و بد سرپرســت 
با خانواده اولویت بهزیســتی اســت، افزود: گاهی نیز کودک بد سرپرستی 
داریــم کــه می دانیم خانواده او کیســت اما به دالیلی مانند اعتیاد والدین 

نمی توانیم کودک را به خانواده بازگردانیم.

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران :

ج از نوبت رسیدگی می شود کودک معلول خار درخواست فرزندخواندگی 

تک خبر

اینفوگرافی 

خطرات استفاده 
طوالنی از هدفون 

و هندزفری کدام 
است؟

گوش عضوی است که خود را 
تمیز می کند و وقتی مزاحمت 

و دخالتی در کارش صورت 
نگیرد، عملکرد خود را به 

بهترین نحو انجام می دهد. با 
این  حال هر چیزی که مانع از 
حرکت طبیعی جرم گوش به 

سمت خارج شود، می تواند 
موجب بروز مشکالتی شود. 

در این اینفوگرافیک به برخی 
مضرات هدفون و هندزفری 
برای گوش اشاره شده است.

 منبع: ایسنا

راه اندازی سامانه غربالگری هوشمند 
معتادان تا پایان سال

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در فرایند درمانی آسیب دیدگان اعتیاد به دنبال غربالگری 
هوشمند معتادان بوده و در این راستا اجرای سامانه غربالگری هوشمند معتادان در 
دستور کار بوده که تا پایان سال راه اندازی خواهد شد.دکتر محمد جمالو در مورد 
تحلیل و بررسی آسیب شناسانه معتادان متجاهر از حیث شناسایی تا ساماندهی 
آنها، گفت: بر اساس سامانه هوشمند، معتادان متجاهر بعد از دستگیری در فرآیند 
شناســایی و غربالگری قرار گرفته و فرد مورد بررســی روانکاوی و روانشناسی قرار 
می گیرد و راه درمانی متناسب انتخاب می شود.وی افزود: بر اساس قانون مبارزه با 
مواد مخدر روش های هشت گانه ای برای ترک اعتیاد وجود دارد که بعد از بررسی های 
انجام شــده برای نتیجه بهتر درمان، بهترین روش ترک اســتفاده می شود.جمالو با 
تاکید بر ضرورت درمان و کاهش آســیب اعتیاد و حذف چرخه باطل دســتگیری، 
ترک و رها ســازی معتادان، گفت: ویژگی اپیدمی اعتیاد این اســت که این اپیدمی 
متاســفانه اوج دارد و هیچ وقت به پایان نمی رســد و برای درمان و برخورد با این 
اپیدمی باید یک راهکار درســت داشــت.وی افزود: اعتیاد یک اپیدمی جهانی است 
و ویژگی هایی دارد و یکی از ویژگی های آن این اســت که اعتیاد در کل دنیا زنانه 
اســت و زنانه تر نیز می شــود.وی افزود: آمارهای مرکز غربال نشــان می دهد حدود 
۲۷ تا ۳۰درصد معتادان متجاهر جمع آوری شــده تجاهر نداشــته و بی خانمان 
هســتند.جمالو با تاکید بر اینکه بر اســاس آمار حدود ۴۰ هزار معتاد متجاهر در 
کشو وجود دارد، گفت: وضعیت کشور ایران نسبت به نُرم جهانی بهتر است و مورد 
تقدیر ســازمان ملل اســت ولی این وضعیت موجود در شــان کشور ما نیست.وی با 
اشــاره به اینکه از ســال ۹۷ تا کنون با هدف بهبود وضعیت معتادان ۲۰۰ درصد 
افزایش ظرفیت نگهداری و درمان معتادان متجاهر در کشــور را داشــته ایم، گفت: 
در حال حاضر نزدیک به ۴۰ هزار نفر ظرفیت نگهداری و درمان معتادان متجاهر 

در کشور وجود دارد.
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 آبشار تنگ زندان ؛ ابهتی خروشان 
گرس در دل سخت ترین دره زا

یکی از زیباترین جاهای دیدنی ایران، استان چهارمحال 
و بختیاری اســت که به آن »بام ایران« هم می گویند. 
آبشــار تنگ زندان از جاذبه های دیدنی این استان در 

منطقه حفاظت شده سبز کوه قرار دارد.
در دل رشته کوه زاگرس، دره ای عمیق و بزرگ در استان 
چهارمحال و بختیاری قرار دارد که به آن دره تنگ زندان 
می گویند. به همین دلیل هم یکی از بکرترین جاهای 

دیدنی چهارمحال و بختیاری، آبشار تنگ زندان است.
مردم محلی به این آبشــار، »ِکرودی ُکن« یا »آبشــار 
دودی« هم می گویند. این آبشار زیبا حدود ۱۲۰ متر 
ارتفاع دارد و به دلیل قرارگیری در دره ای چشم نواز به 

آن »دره تنگ زندان« هم می گویند.
آبشــار تنگ زندان درســت از دل یک صخره بیرون 
می ریزد. حجم آب آن بسیار زیاد اســت و با شدت به 
صخره ها می خورد. ریزش آب آبشار در پایین دست باعث 
ایجاد مه غلیظی می شود که ظاهری رویایی به آن داده 
است. به همین خاطر هم به آن آبشار دودی می گویند.
این مه از دور شبیه دود سفید رنگی است که دورتادور 
آبشار را گرفته است. این آبشار از دل صخره ای سخت 
بیرون می آید و در مسیر خود باعث سرسبزی بسیاری 
می شود.آبشــار تنگ زندان در ادامه مسیر به رودخانه 

»کره بس« و »سبز کوه« می ریزد.
آبشــار تنگ زندان یکــی از پُرآب تریــن و بلندترین 
آبشــارهای ایران اســت که در اســتان چهارمحال و 
بختیاری و در منطقه حفاظت شــده سبز کوه از میان 
ســنگ ها راه خود را پیدا کرده اســت. آبشار ارتفاعی 
حدود ۱۲۰ متر دارد و وقتی در کنار آن قرار می گیرید 
و می خواهید به باال یا محل شروع ریزش آب نگاه کنید؛ 

تازه متوجه اندازه آن خواهید شد.
آب آبشار تنگ زندان عامل مهمی در سرسبزی و زیبایی 
منطقه است. این آب گوارا بدون چشم داشت حیوانات 
این حوالی را ســیراب می کند و باعث به وجود آمدن 
منطقه ای سرسبز اطراف آن شده اســت. آبشار تنگ 
زندان از یک منطقه مشخص سرازیر می شود و پایین 
جویی از آب را ایجاد کرده که راه خود را به رودخانه باز 
می کند. آب همیشه جریان دارد، انگار که منبع ایجاد 

آن تمام نشدنی است.
همانطوری که در بخش قبلی گفتیم، آبشار تنگ زندان و 
دره تنگ زندان از جاهای دیدنی چهارمحال و بختیاری، 
در منطقه حفاظت شده سبز کوه قرار دارند. این منطقه 
حفاظت شده مســاحتی حدود ۵۴ هزار هکتار دارد و 

یکی از بکرترین مناطق در بخش غربی ایران است.
دره تنگ زندان در منطقه حفاظت شده سبز کوه، بین 
شهرســتان های لردگان، بروجن و اردل واقع شــده و 

چشم اندازی طبیعی به جنگل و کوهستان دارد.
این منطقه جای خیلــی خوبی بــرای کوهنوردان و 
صخره نوردان است. در دره تنگ زندان مجموعه ای از 
زیبایی های طبیعی قرار دارد که شامل کوهستان، آبشار، 

رودخانه و گیاهان سرسبز و گونه های جانوری است.
آبشار تنگ زندان که یکی از جاهای دیدنی چهارمحال و 
بختیاری است حدود ۱۰ آبشار مرتفع را در آغوش خود 
جا داده است. از جمله مهم ترین این آبشارها می توان به 
آبشار دره عشــق، تونل کوهرنگ، آبشارهای آتشگاه و 

تنگ زندان اشاره کرد.
آبشار تنگ زندان درســت در فاصله ۵۵ کیلومتری از 
شمال لردگان و بین دیوارهای ســنگی بلند یا همان 
صخره ها و در دل دره تنگ زندان واقع شــده و یکی از 
بلندترین و پُرآب ترین آبشارهای ایران است. این آبشار 
خروشان منطقه ســبز کوه را از کوه هزار دره در بخش 

مرکزی منطقه زاگرس جدا می کند.
جالب است که آبشار تنگ زندان ارتفاعی حدود ۲۶۰۰ 
متر دارد و یکی از مرتفع تریــن کوه های چهارمحال و 
بختیاری است. این منطقه به دلیل بافت خشن و نبود 
راه مال رو حتی برای عبور عشایر هم مناسب نیست و 
شاید به همین دلیل باشد که بکر و دست نخورده باقی 

مانده است.
آبشــار تنگ زندان یک دره عمیــق ۲۶۰۰ متری 
اســت که در منطقه حفاظت شــده ســبزکوه بین 
شهرســتان های لردگان، اردل و بروجن در اســتان 
چهارمحال و بختیاری واقع شــده است. این دره به 
دلیل صعب العبور بودن به عنوان یکی از خشن ترین 
دره های اســتان شناخته می شــود.ارتفاع دره زیاد 
اســت و حداقل ۴۲ کارگاه فــرود و 8 مرحله پرش 
برای دره نوردی دارد. مسیر سخت است و هر کسی 
نمی تواند آن را طی کند. بنابراین پیشنهاد می کنم 
اگر صخره نورد حرفه ای هســتید، دره تنگ زندان را 
انتخاب کنید. شــیب دره آنقدر زیاد هست که حتی 

عشایر هم نمی توانند از این منطقه عبور کنند.
آبشار تنگ زندان چندین آبشار زیبا را در میان گرفته 
و به همین دلیل هم منطقه ای سرســبز است. این دره 
چشم اندازی از کوهستان، آبشار، دره و رودخانه دارد و 
یکی از زیباترین جاهای دیدنی چهارمحال و بختیاری 

به حساب می آید.

گردشگری

 فصل چهارم سریال »نون خ« 
تا سه هفته دیگر کلید می خورد

تهیه کننــده ســریال تلویزیونی »نون.خ« گفت: 
فصل جدید این سریال برای پخش در عید نوروز 
و مــاه رمضان ۱۴۰۲ تولید خواهد شــد. مهدی 
فرجی تهیه کننده درباره ســاخت فصل چهارم 
سریال »نون خ« گفت: روزهای پایانی پیش تولید 
را ســپری می کنیم و این ســریال برای ایام نوروز 
و رمضان ســال ۱۴۰۲ آماده می شود.وی افزود: 
ســه هفته آینده سریال را کلید می زنیم، تاکنون 
حسن معجونی، مجید یاسر، امیر سهیلی به عنوان 
بازیگر جدید به پروژه اضافه شــدند. البته حمید 
رضــا آذرنــگ نیز در فصل چهــارم حضور دارد.
سریال تلویزیونی »نون. خ« به کارگردانی سعید 
آقاخانی تاکنون در ســه فصل تولید شــده و روی 
آنتن شبکه یک سیما رفته است.سعید آقاخانی، 
علی صادقی، شــقایق دهقان، سیروس میمنت، 
ســید علی صالحی و هدیه بازوند بازیگران اصلی 

این سریال بوده اند.

سریال »ماهچراغ« همزمان با 
اربعین حسینی روی آنتن می رود

سریال ماهچراغ به کارگردانی و تهیه کنندگی 
آرش داودی همزمان با ایام اربعین حســینی 
از شــبکه پنچ سیما پخش خواهد شد. سریال 
ماهچراغ به کارگردانی و تهیه کنندگی آرش 
داودی در ۱۰ قســمت ۴۵ دقیقــه ای تولید 
می شــود کــه احمد نجفی، انــوش معظمی، 
آزیتــا ترکاشــوند، پریســا گلدوســت، صفا 
آقاجانی، رابعه اســکویی، حسن اسدی، اتابک 
نادری، مجید شــهریاری، شــهناز شهبازی، 
فریبا طالبی، مهدی خزبانی،گلشید بحرایی، 
امیــد ماهر، عباس صفا و... در آن ایفای نقش 
می کنند.داســتان این سریال پیرامون روایت 
و دلدادگی آدم های مختلف به امام حسین)ع( 
است که در موکبی در ایستگاه راه آهن شلمچه 
می گذرد و به گفته کارگردان آن سعی شده تا 
با نگاهی نو و در یک لوکیشــن واحد داســتان 

این افراد بیان شود.

داعش سوژه جدید کارگردان 
» »ماجرای نیمروز

براساس آخرین شنیده ها محمدحسین مهدویان 
کارگردان جوان اما باتجربه سینمای کشور که با 
فیلم ســینمایی »سقوط« راهی چهل و یکمین 
جشــنواره فیلم فجر خواهد شد.فیلم سینمایی 
ســقوط با موضوعیت گروهک تروریستی داعش 
و روایتی تازه برای ســینمای مهدویان محسوب 
می شــود، این فیلم در حال حاضر مراحل پایانی 
نــگارش فیلمنامــه و همچنیــن نهایی کردن 

لوکیشن را پشت سر می گذارد.

ویروس آبله میمونی بر روی سطوح باقی می ماند
محققــان دریافتند ویروس آبلــه میمونی در ۷۰ درصد 
ســطوح مورد آزمایش یافت شــده است. اما از آنجایی که 
ویروس قادر به کشت نبود، ممکن است خطر ایجاد عفونت 
را نداشته باشد. تحقیقات جدید مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری آمریکا، سطوح خانگی در خانه دو فرد آلوده به 
 ،PPP آبله میمون را بررســی کرد.با اســتفاده از آزمایش
آنها دریافتند که بیش از ۷۰ درصد ســطوحی که مورد 
آزمایــش قرار گرفته اند آلوده به ویروس هســتند.با این 
حال، هیچیک از ویروس های شناسایی شده قادر به کشت 

نبودند.محققان، اشــیایی را در خانه بیماران که بیشتر با 
آنها در تماس بودند بررســی کردند.ســاکنان همچنین 
اقدامات سختگیرانه نظافت و ضدعفونی خانه را در طول 

بیماری خود انجام می دادند.
از ۳۰ نمونه اقالم آزمایش شــده، ۲۱ نمونه )۷۰ درصد( 
مثبت شدند، از جمله نمونه هایی از اقالمی مانند مبلمان 
پارچــه ای و پتو. هیچیک از نمونه ها حاوی ویروس زنده 

نبودند.
»جــک فایفــر«، عضو تیم تحقیق، می گویــد: »ناتوانی 

در تشــخیص ویروس زنده نشــان می دهــد که قابلیت 
حیــات ویروس ممکن اســت به مــرور زمان یا از طریق 
غیرفعال سازی شیمیایی یا محیطی از بین رفته باشد.«

به گفته محققان، »عاقالنه است که برای سه تا چهار هفته 
که افراد مسری هستند، تماس شأن با فضاهای عمومی 
محــدود باشد.«کارشناســان می گویند که این نباید به 
معنــای افزایش گندزدایی فضاهای عمومی باشــد، زیرا 
هنوز شــواهدی مبنی بر گســترش بیمــاری از طریق 

تماس های اتفاقی وجود ندارد.

دریچه علم

 ترفند های پنهان برای رهایی
گ آیفون!  از تنها با

با به کارگیری برخی ترفندها می توان زمان شــارژ 
گوشی های آیفون را افزایش داد.

اگرچــه آیفون یکی از مشــهورترین گوشــی های 
هوشمند در جهان است، اما به دلیل طراحی متمایز و 
برنامه های متنوع، یک مشکل در آن معموالً کاربران 

را آزار می دهد و آن »دوام باتری« است.

برای اکثر مردم، آیفون آن ها پس از شارژ یک شبه 
به سختی یک روز کامل دوام می آورد، که می تواند 
بسیار ناامید کننده باشد. به خصوص اگر برنامه هایی 
برای بعدازظهر داشــته باشند و صاحب تلفن نتواند 

باتری را در طول روز شارژ کند.
با این حال خوشبختانه، برخی از ترفند های پنهان 
وجود دارند که می توان از آن ها استفاده و به افزایش 
عمر باتری دستگاه خود کمک کرد. به عنوان مثال:

وقتــی بیرون می رویــد وای فای را خاموش کنید و 
به جای وای فای از ۴G یا ۵G اســتفاده کنید، این 
روی مدت زمان ماندگاری باتری شما تأثیر مثبتی 

خواهد داشت.
بر اســاس گزارشــی که روزنامه بریتانیایی »سان« 
منتشر کرده است، اگر در خانه هستید، سعی کنید 
با اســتفاده از اتصال داده به وای فای متصل شوید؛ 

زیرا این کار باتری بسیار کمتری مصرف می کند.

بایــد روشــنایی خودکار را روشــن کنید. راه های 

دیگــری بــرای صرفه جویی در عمــر باتری وجود 
دارند، مهم نیســت که چگونه از دســتگاه استفاده 

می کنید، فقط تنظیمات خود را بهینه کنید.
ویژگی روشــنایی خــودکار به طور خودکار صفحه 
نمایش شما را با شرایط نوری تنظیم می کند و برای 
کمک به صرفه جویی در مصرف باتری در شــرایط 

کم نور، صفحه نمایش را کم نور می کند.

همچنین می توانید حالت کم مصرف را فعال کنید. 
این کار باعث کاهش روشنایی صفحه، بهبود عملکرد 

دستگاه و کاهش انیمیشن های سیستم می شود.
خامــوش کــردن فعالیت پس زمینــه یکی دیگر 
از راه هــای عالی برای حفــظ عمر باتری، خاموش 
کردن فعالیت پس زمینه اســت، این ویژگی نشــان 

می دهــد که باتری توســط برنامه هــای دیگر در 
پس زمینه اســتفاده می شــود، در حالی که شما از 

برنامه دیگری استفاده می کنید.
در نهایت، همیشــه مطمئن شوید که دستگاه شما 
از آخرین نســخه iOS استفاده می کند؛ زیرا اپل به 
طور مداوم به روزرسانی هایی را منتشر می کند که 
نحوه استفاده آیفون شما از باتری را بهبود می بخشد.

اگر نیاز به به روز رسانی تنظیمات دارید، می توانید 
دستگاه خود را به منبع برق وصل کنید و به صورت 
بی ســیم به روز رســانی کنید، یا آن را به رایانه 
خود متصل کرده و به آخرین نســخه iTunes به 

روز کنید.
با این ترفند ها باتری دســتگاه خود را حفظ کرده و 

از شر تنها باگ آیفون خالص خواهید شد.

فناوری 

»ُحسن یوسف«،داستان های 
کوتاه با محوریت شهید سلیمانی

 کتاب »حســن یوسف« مجموعه داستان های کوتاه 

با محوریت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی توسط 
مجموعه روایتخانه زیر نظر ســعید معتمدی نوشته 
و به تازگی توســط انتشارات شهید کاظمی منتشر و 

راهی بازار نشر شده است.
شــهادت سردار حاج قاسم ســلیمانی روزهای 
ســختی برای همه مردم ایــران رقم زد. در این 
بیــن همه دنبال راهــی بودند برای ادای دین و 
کم کردن از داغی که بر دل هاشــان مانده بود. 
مجموعــه »روایتخانه« هــم از این قاعده بیرون 
نبودند. اهالی روایت خانه تنها بضاعتشان کلمات 
بــود و با همین بضاعت باید به میدان می آمدند. 
دور هم نشســتند و از حاج قاســم گفتند. از آنچه 
می دانســتند و آنچه کمتر از او دیده بودند. قلم 

زدند و »حسن یوسف« را خلق کردند.
»حسن یوسف« مجموعه داستان های کوتاهی است 
از حاج قاســم و در باره حاج قاســم که توســط ۱۵ 
نویسنده در داستان های کوتاه که هریک با یک زاویه 
دید شهید سلیمانی را روایت کرده اند، به رشته تحریر 
در آمده است. برخی خاطراتی واقعی را با تخیل گره 
زده اند. برخی حاج قاســم ســلیمانی را آن طور که 
دریافته اند در قاب داســتان به تصویر کشــیده اند و 

برخی داستان ها کاماًل زاییده ذهن نویسندگان اند.
مرضیــه احمدی، گلزار اســدی، زهرا امینی، زینب 
جلوانی، زینب جمشیدیان، فاطمه سادات حسینی، 
عاطفه حیدری، آسیه دهباشی، مریم زمانی، مطهره 
شیرانی، زهره فصیحی، زهرا کرباسی، فاطمه کمال، 
ســمیرا مختاری، لیال نیکخواه نویسندگان مجموعه 

داستان »حسن یوسف« هستند.
این کتاب با ۲۱۶ صفحه منتشر شده است.

کتابکده

فرهاد آئیش :

باید کمی محتاط باشم
فرهاد آئیش با بیان اینکه کار در همه ژانرها را دوست دارد، گفت: با وجود 
اینکه بازی در فیلم های کمدی را باز هم ادامــه می دهم اما از این پس 
محتاط خواهم بود تا این روند به کلیشه تبدیل نشود.این بازیگر که این 
روزها کمدی »کوزوو« را روی پرده سینماها دارد، درباره تنوع نقشهایی 
که تا کنون بازی کرده و عالقــه اش به ژانر کمدی به ایســنا گفت: هر 
بازیگری عالقه مند است و دوست دارد در ژانرهای مختلف بازی کند. من 
هم از این قاعده جدا نیستم ولی وقتی که به تاریخچه آثارم نگاه می کنم، 
بخصوص کارهایی که نوشــتم یا کارگردانی کردم، می بینم گرایش من 
همیشه، بیشتر به طرف کمدی بوده است. اصوال خندیدن را دوست دارم 
و معتقدم که خندیدن موهبتی است که طبیعت می تواند به یک موجود 
بدهد. من همه ژانرها را می پسندم. معتقدم بهترین اتفاق برای یک بازیگر 
این اســت که مدام کارهای متفاوت در ژانرهای متفاوت به او پیشنهاد 

شود تا خودش را در ژانرهای مختلف تجربه کند و چالش داشته باشد.
او در پاسخ به اینکه در انتخاب فیلم هایی که جنبه سرگرمی برای مردم 
دارد، چه فاکتورهایی را لحاظ میکند؟ بیان کرد: برای من فرق نمی کند 
فیلم جنبه سرگرمی داشته باشــد یا جنبه روشنفکری. مواردی که من 
در انتخاب نقش هایم لحاظ می کنم این اســت که ابتدا نقشم را دوست 

داشته باشم و ازآن دوره ای که باید نقش را درون خودم پرورش بدهم و با 
آن زندگی کنم لذت ببرم. اینکه فیلم با شخصیت باشد، شرف و صداقت 
داشته باشد و اینکه گروه خوبی دور هم جمع شده باشند برایم اهمیت 
زیادی دارد و درفیلم »کوزوو« همه این موارد لحاظ شده بود و خوشحالم 

دراین فیلم حضور داشتم.

بازیگر فیلمهای »خائن کشــی«، »کاناپه« و »خوب، بد، جلف« درباره 
اینکه چه چیزهایی به شخصیتی که در فیلم»کوزوو« ایفا کرده، اضافه 
کرده است؟ گفت: معموال اگر در یک فیلم یا در یک نمایش اجازه این کار 
را داشته باشم تا بتوانم چیزهایی را به نقش اضافه کنم، همیشه دوست 
دارم به یکسری شــخصیت هایی که درون خودم هست نقش را نزدیک 
کنم و دوست دارم که آن شخصیت را به طرف سادگی ببرم و از کلیشه 
دورش کنم. مثال در »کوزوو« نقش یک حاج آقا را بازی کردم که در یک 
دفتر ازدواج و طالق کار می کند و یک خانم جوان و زیبا هم در آن دفتر 
همکارش است. در فیلمنامه مقداری المان های کلیشه ای وجود داشت 
که روابطه این دو را صمیمی تر و تمایل مرد به زن را بیشــتر نمایش می 
داد. ترجیح دادم که یک رابطه سالم و انسانی بین این دو شخصیت وجود 
داشته باشد و سعی کردم به جای اینکه مرد شخصیتی از آن جنس داشته 
باشد، رابطه پدرانه او را با دختر ببینیم و در عین حال چون انسان بسیار 
ساده ای را دراین نقش ســاختم، یک نوع خجالت و هول شدن را هم در 
برخورد با این خانم از او می بینیم و من دوســت داشتم و فکر می کردم 
کمدی که از این بابت ایجاد می شــود، کمدی خــاص خودش را دارد 

وکلیشه ای نیست. 
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