
صندوق  بین المللی  پول گزارش می دهد

میراث بحران بدهی 
روحانی به روایت آمار

     یکی از بحران هایی که دولت روحانی 
بــرای دولــت ســیزدهم بــه ارث گذاشــت، 

بحران بدهی است...

معاون اول رییس جمهور:

مرز خسروی شرایط 
 مناسبی برای تردد 

زوار اربعین دارد
      معاون اول رییس جمهور در بازدید از 
مرز خسروی با بیان اینکه امکانات خوبی 
در ایــن مــرز بــرای تــردد زوار اربعیــن فراهم 
اســت، از مردمــی کــه قصــد زیــارت عتبات 
عالیــات را دارنــد خواســت حتــی المقــدور 

این مرز را انتخاب کنند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 33  

پیروزی ایران، فاجعه برای اسرائیل؛

سنگ اندازی جدید 
تل آویو در مسیر برجام

   در زمانــی کــه تفاهــم بیــن طرف هــای مختلــف دربــاره پرونده هســته ای ایران فقط به مســئله زمان 
کــرات تهــران و قدرت هــای بــزرگ جهانــی به مرحله عقب نشــینی و اعطای  مرتبــط شــده اســت و مذا
امتیازات نهایی رسیده است، اسرائیل در برابر توافق قریب الوقوع به تشدید اقدامات خویش علیه 

  || صفحه  صفحه 22  آن روی آورده است...

ویترین   پیشنهادی

اقتصادانرژی

صفحه 7 
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جامعه

افسوس برای از دست رفتن منابع آبی

 از این نحوه مدیریت
آبی گرم نمی شود

ورود اولین خودرو های خارجی در پاییز

  انحصار واردات
در دست هیچ کسی نیست

گار«  از ادامه نوسانات قیمت ها در بازار  گزارش »روز

صفحه 3 

 نگرانی ناشران  نگرانی ناشران 
از افزایش قیمت کاغذاز افزایش قیمت کاغذ

 مراقب باشید 
برق پیامد عصر اطالعات کودکتان را نگیرد 

اثرات منفی تماشای اخبار

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ

محمد رضائی  - سرپرست  سازمان 

 نوبت دوم

 ســازمان عمــران و بــاز آفرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری اراک در نظــر دارد بــر اســاس بودجــه مصــوب ســال جــاری نســبت بــه برگــزاری مناقصــه هــای عمومــی 
بــه شــرح ذیــل اقــدام نماید. 

عنوان مناقصه و مبلغ تضمین 

ک با برآورد مالی بالغ بر 27/461/000/000 ریال و مبلغ تضمین 1/373/050/000ریال آسفالت شهرداری ارا کارخانه  ،خرید و بازسازی  1- تعمیر
2-خرید،حمل و نصب دستگاه وت پرسینگ تک قالب 3 ایستگاه با برآورد مالی بالغ بر60/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 

3/000/000/000ریال
الت سازمان عمران و بازآفرینی با برآورد مالی بالغ بر 46/400/000/000 ریال و مبلغ تضمین  3- بازسازی ، تعمیر و اورهال ماشین آ

2/320/000/000 ریال 

نحوه و زمان دریافت اسناد مناقصه
خ  دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 روز یکشنبه 1401/6/6 تا ساعت 13:30روزشنبه مور

آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر می   1401/6/12 به مدت 7 روز و صرفا"  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به 
باشد .

آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت
ج در اسناد مناقصه و تحویل نسخه فیزیکی  آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندر

خ  6/22 /1401  آفرینی فضاهای شهری تا ساعت 13:30 روز  سه شنبه مور ضمانت نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه سازمان عمران و باز 
می باشد .

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه
( یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان  کار برابر 5 درصد مبلغ برآورد و صرفا  به صورت ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع 
ک  به شماره حساب 100846891868 یا شماره شبا IR600610000001001000821726 نزد  آفرینی فضاهای شهری شهرداری ارا عمران و باز 

ک .   بانک شهر شعبه شهید بهشتی ارا

کمیسیون مناقصه کت ها و محل تشکیل  گشایش پا ک رأس ساعت  12 و حضور زمان  آفرینی فضاهای شهری شهرداری ارا خ   1401/6/23  - دفتر  سرپرست سازمان عمران و باز  روز  چهارشنبه مور
کتبی الزامی می باشد.( کنندگان بالمانع است)ارائه معرفی نامه  شرکت 

کننده گواهی استاندارد و در خصوص حداقل صالحیت شرکت  کننده و فروشنده ها و نمایندگی های مجاز و معتبر دارای پروانه بهره برداری و  شرکت های تولید 
کسب و مجوز از مراجع ذی صالح. الت ، تعمیرگاههای دارای جواز  تعمیرات ماشین آ

ج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود. کم تر از مبلغ تضمین و خار به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان 
کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مناقصه خواهد بود . هزینه 

ج است . سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندر
کت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی : www.setadiran.ir  انجام  گشایی پا کنندگان در مناقصه و باز کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند .  کنندگان در مناقصه در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت  خواهد شد و الزم است شرکت 

لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه امــور قراردادهــای ســازمان عمــران و بــاز آفرینــی فضاهــای شــهری  شــهرداری اراک 
واقــع در کمربنــدی شــمالی ، روبــروی پمــپ گاز cng  آرامســتان ،  ســازمان عمــران و بــاز آفرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری اراک مراجعــه  و یــا بــا شــماره تلفــن 

32792124-086 تمــاس حاصــل فرماینــد.

گهی دعوت عمومی  گهی دعوت عمومی آ آ

شهرداری سمنان

بــا عنایــت بــه اینکــه شــهرداری ســمنان در نظــر دارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 15/288 مــورخ 1401/3/25 شــورای محتــرم اســالمی شــهر ســمنان 
و بــا ســاتفاده از دانــش و تجربــه کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اهــل خبــره، صاحــب نظــران و ایــده پــردازان بــا اســتفاده بهینــه و موثــر جهــت تغییــر 
کاربــری عرصــه هــای مســتقر در ضلــع شــمال شــرقی میــدان عدالــت دانشــگاه علمــی کاربــردی و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
ســمنان بــه تجــاری بــا اولویــت انجــام پــروژه مشــارکتی در عرصــه ضلــع شــمال شــرقی میــدان عدالــت اقــدام نمایــد فلــذا بــا التفــات بــه اینکــه مفــاد 
ایــن آگهــی حقــی بــرای مراجعیــن محتــرم ایجــاد نمــی نمایــد از کلیــه عالقــه منــدان دعــوت مــی شــود در صــورت تمایــل حداکثــر تــا تاریــخ 1401/06/30 بــا 
مراجعــه بــه  مدیریــت ســرمایه گــذاری و مشــارکت مردمــی شــهرداری ســمنان بــه نشــانی ســمنان میــدان مشــاهیر جنــب شــورای اســالمی شــهر نســبت 
بــه ارائــه نقطــه  نظــرات و ایــده هــای مناســب خــود اقــدام تــا متعاقبــا بــا جمــع بنــدی آنهــا توســط شــهرداری ســمنان و اخــذ مصوبــه هیــات عالــی ســرمایه 
گــذاری و متعاقبــا تصویــب آن در شــورای اســالمی شــهر ســمنان مقدمــات فراخــوان عمومــی جهــت جــذب ســرمایه گــذار و انجــام فراینــد و تشــریفات 

مشــارکت مدنــی بعــدی صــورت پذیــرد. 

 حضور پررنگ شرکت سنگ آهن گهرزمین  حضور پررنگ شرکت سنگ آهن گهرزمین 
 در #نخستین نمایشگاه خدمات کسب وکارایران  در #نخستین نمایشگاه خدمات کسب وکارایران 

با رویکرد دانش بنیانبا رویکرد دانش بنیان
  گهرزمین پر بار در طرح های توسعه ای   گهرزمین پر بار در طرح های توسعه ای 

در سال # اشتغال دانش بنیان تولید در سال # اشتغال دانش بنیان تولید 

صفحه 8 را بخوانید

یادداشتویترین  پیشنهاد

تغییر مجرای بازی غرب با برجام
   حنیف غفاری

 کارشناس روابط بین الملل
 ارائه پاســخ آمریکا به جوزف 
بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا درباره پاسخ ایران 
به پیشنهاد اتحادیه اروپا مولد 

گمانه زنی ها و تحلیل های تازه ای در میان مخاطبان 
مذاکرات رفع تحریم هاســت. در این معادله آمریکا 
بــه صورتی غیر اعالمی اما محســوس درصدد تغییر 
زمیــن بازی تاکتیکی خــود در دقیقه 90 مذاکرات 

برآمده است.
به نظر می آید پس از ناکامی دولت جو بایدن، رئیس 
جمهــور آمریکا در به کارگیری تاکتیک »بازگشــت 
پــوچ بــه برجام«، اکنون آمریکایی ها ترجیح داده اند 
تاکتیک »وارونه نمایی صحنه مذاکرات« را در دستور 
کار قــرار دهند. بر ایــن مبنا، مقام های آمریکایی به 
وســیله رسانه های وابســته به کاخ سفید تالش می 
کنند خود را پیروز مذاکرات و ایران را »بازیگر منفعل 
در آوردگاه نشــان دهند. این تصویرســازی کاذب در 
مذاکرات به عناوین مختلف وجود داشــت، اما اکنون 
واشــنگتن بازی خلق روایت ها را به صورتی جدی تر 

و پیچیده تر در دستور کار قرار داده است.
در این بازی هر بازیگری که روایت اول را مخابره کند 
)هرچند نادرســت و تحریف شــده باشد(، این گزاره 
به عنوان روایت اصلی در اذهان می نشیند. مقام های 
آمریکایی با استناد به همین قاعده تالش می کنند از 
این لحظه، یعنی پس از ارسال پاسخ خود در قبال نقاط 
اختالفی واقعیت های پشت پرده و آشکار مذاکرات را 
به گوشه ای افکنده و صرفاً بر روی روایت ها متمرکز 
شوند. در جنگ روایت ها دیپلماسی عمومی ارجحیت 
بیشتری نسبت به دیپلماسی رسمی و پنهان می یابد، 
زیرا اصلی ترین هدف واشــنگتن این است خود را در 

میان افکار عمومی پیروز نشان دهد.
دولــت بایــدن اکنون درصدد خلق این گزاره اســت 
کــه نوعــی بازی با حاصل جمــع را هدایت کرده که 
پیروز آن ایران نیست. این در حالی است که پذیرش 
تضمیــن های فنی، پذیرش تضمین های اعتباری و 
تن دادن به راســتی آزمایی و مواردی از این دســت 
جایــی را درعالــم واقع برای اثبات گزاره مدنظر غرب 
باقی نخواهد گذاشــت. دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجی کشــورمان باید این حقیقت را درک کند که 
ازاین لحظه غرب بازی را نه پشت میز مذاکره و حتی 
در البه الی پیام های مخابره شــده از واســطه های 
اروپایی، عمانی و قطری، بلکه در صفحات رســانه ها 
و در تحلیل های خبری شــبکه های تلویزیونی ادامه 
خواهد داد. این همان جنبه فرامتنی ماجراســت که 

باید مدنظر قرار گیرد.
بدیهی اســت انفعال صحنه جنگ روایت ها ســبب 
خواهد شــد تا طرف آمریکایی شکســت پشــت میز 
مذاکره را با پیروزی در میدان روایتگری از مذاکرات 
عوض کند. در این معادله صراحت و شفافیت و تکیه 
بر مهارت مخاطب شناسی در ذیل دیپلماسی عمومی 

حرف اول و آخر را می زند.
دســتگاه دیپلماسی باید صریح دستاوردها و ستانده 
هایی که در مذاکرات حاصل شــده اســت برای افکار 
عمومی دنیا تشــریح کند. در شکل گیری این روند و 
اســتمرار آن باید از ظرفیت های رســانه ای و فضای 
مجازی استفاده کرد و فراموش نکرد پیروزی بر غرب 
در میــدان مذاکــره بدون پیروزی بــر آن در میدان 

روایتگری از مسیر مذاکرات معنایی ندارد.

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری
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روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2
تحلیل

ادای احترام در مقابل مجسمه 
دو رهبر سابق کره شمالی 

در شهر پیونگ یانگ/ 
منظره عجیب موشک های آسوشیتدپرس

منفجر نشده در اوکراین/ 
فرارو

گزارش تصویری

پیروزی ایران، فاجعه برای اسرائیل؛ 

سنگ اندازی جدید تل آویو در مسیر برجام
در زمانــی کــه تفاهم بین طرف های مختلف 
درباره پرونده هســته ای ایران فقط به مسئله 
زمان مرتبط شــده اســت و مذاکرات تهران و 
قدرت هــای بزرگ جهانی بــه مرحله عقب 
نشینی و اعطای امتیازات نهایی رسیده است، 
اسرائیل در برابر توافق قریب الوقوع به تشدید 

اقدامات خویش علیه آن روی آورده است.
اسرائیل علیرغم پذیرش شکست تالش های 
قبلی خود، یک کارزار فشــار جدید را شــروع 
کرده تا واشنگتن و کشور های غربی را از امضای 
قرارداد با ایران منصرف کند، با این حجت که 
پذیرش یــک »ایران هســته ای« تهدیدی 
مستقیم برای موجودیتش محسوب می شود.

بن کاســپیت* )روزنامه نگار و کارشــناس 
سیاسی مشهور اسرائیلی( وضعیت کلی پرونده 
ایران که امروز در اسرائیل، حتی در میان تمام 
محافل عالی امنیتی، به دلیل پیشرفت هایی که 
در مذاکرات اتمی حاکم شده است را اینگونه 
خالصــه می کند: »فاجعــه رخ داده و عذاب، 

قریب الوقوع است.«
در گزارشــی که سایت المانیتور منتشر کرد، 
کاسپیت توضیح می دهد که چگونه ارزیابی ها 
از وضعیت و فرضیه های انجام شده در داخل 
دولت اسرائیل در طی دو هفته گذشته به این 
نتیجه اجتناب ناپذیر منجر شــده اســت که 
قدرت های جهانی توافقنامه ای را در خصوص 

برنامه هسته ای با ایران امضا خواهند کرد.
این نتیجه ای است که تقریباً باعث شده تا تمام 
اختالفات داخلی بین مجموعه هایی که حول 
محور موضوع هســته ای ایران می چرخند، به 
ویژه بین موســاد )بدبین ترین آنها( و سازمان 
اطالعات نظامی )خوشبینانه ترین - نسبتاً( را 
از بین ببرد به گونه ای که بنیامین نتنیاهو به 
عنوان نخست وزیر سابق اسرائیل به صراحت در 
مصاحبه اخیرش به خبرنگاران گفت: »وقتی 
صحبت از موضوع ایران می شــود، فرقی بین 

راست و چپ وجود ندارد«.
کاسپیت به نقل از یک منبع امنیتی بلندپایه 
)ناشــناس( اسرائیلی تأیید می کند که »این 
توافق دیر یا زود امضا خواهد شــد، »زیرا جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا و مقامات ایران، 
آن را می خواهند... متأسفانه، بایدن آن را بیشتر 
از ایرانی ها می خواهد. غرب تقریباً درباره تمام 
شــرایط مقابل تهران تسلیم شده است... هر 
دو طرف آماده امضاء توافق هســتند: ایرانی ها 
اکنون متقاعد شده اند که بیش از آنچه تاکنون 
به دســت آورده اند به دســت نخواهند آورد و 
بایــدن ترجیح می دهد امضای قرارداد قبل از 
انتخابات میان دوره ای آتی کنگره در ماه نوامبر 

انجام شود.«
پیروزی ایران، فاجعه برای اسرائیل

این منبع امنیتی توافقی که در شــرف امضاء 
اســت را به عنوان یک فاجعه برای اســرائیل و 
کل منطقــه و یــک پیروزی بزرگ برای ایران 
توصیف می کند. زیرا جمهوری اسالمی پس از 
لغو تحریم ها در چند سال آینده میلیارد ها دالر 
و تا سال ۲0۳0 تا یک تریلیون دالر به دست 

خواهد آورد آن هم به نظر این منبع امنیتی، این 
»دیوانگی واقعی و عالئم ورشکســتگی واقعی 
است... و اسرائیل باید از وقوع آن ها جلوگیری 

کند.«
این منبع در بیانی آشــکار، نارضایتی اسرائیل 
از آمریکا را بازگو می کند: »هیچ طرف دیگری 
نمی تواند به تنهایی ایران را متوقف کند. همه 
آنچه امروز اتفاق می افتد توســط بزرگترین 
متحد ما تحریک می شــود. اســرائیل مجبور 

است به تنهایی با این وضعیت کنار بیاید.«
رژیم اســرائیل اصرار دارد که به توافق آینده 
متعهد نخواهد بود. در همین رابطه، کاسیپ 
به نقل از منبع امنیتی اسرائیلی تایید کرد: »ما 
از همه راه ها و ابزار های موجود برای جلوگیری 
از تبدیل شــدن ایران به یک کشور هسته ای 
استفاده می کنیم و توافق مورد انتظار یا هیچ 
توافــق دیگــری را رعایت نمی کنیم. ما چاره 
دیگری نداریم. ایران هســته ای برای غرب به 
طور کلی یک مســئله جدی اســت، اما برای 
اسرائیل یک مسئله وجودی است که امنیت 

و بقای ما را تهدید می کند.«
کاسپیت اشاره می کند که چگونه دیدگاه های 
مورد حمایت دیوید بارنیا، مدیر موساد مبنی 
بــر اینکه امضای توافــق با ایران یک »فاجعه 
اســتراتژیک« است، نادرســتی دیدگاه های 
روســای ســرویس های اطالعاتی نظامی و 
دیگرانی که در ماه های گذشــته گفته بودند 
بازگشت به توافق ۲0۱۵ با ایران شر کمتری 

از همه گزینه های بدتری دارد، را ثابت کرد.
کالهبرداری!

جزئیات جدیدی در رابطه با نسخه نیمه نهایی 
توافق نوظهور وجود دارد که ترس اسرائیلی ها 
را تشدید کرده و به نگرانی آن ها در مورد نیات 
ایران در تســلیحات هسته ای دامن زده است، 
مانند الزام ایران به نپذیرفتن هیچ توافقی مگر 
اینکــه موضوع اتهامــات وارده علیه ایران در 
آژانس بین المللی انرژی هســته ای در مورد 
وجود آثار اورانیوم غنی شــده در ســه سایت 

اعالم نشده، بسته شده باشد.

کاسپیت می گوید: »چنین جزئیاتی باعث شد 
تا حتی خوشبین ترین مقامات اسرائیلی هم در 
نهایت به خط سختی که موساد ارائه می کند 

متقاعد شوند«.
کاســپیت برای روشن شــدن میزان ترس و 
بدبینی اسرائیل به دلیل پرونده هسته ای ایران، 
به نقل از یک منبع دیپلماتیک اســرائیلی که 
از ابتدا پرونده هسته ای ایران را دنبال می کرد 
می گویــد: »به تعویق انداختن رســیدگی به 
نگرانی هــا و نتایج نگران کننده مورد انتظار به 
بعد از امضای توافق، صحبت های توخالی است 
که هیچ معنا و ارزشی ندارد« در اشاره به این که 
ایرانی ها هیچ توضیحی درباره سواالت آژانس 
ارائــه نمی کنند؛ و باالخره اینکه امضا صورت 
می گیرد و توافق اجرا می شود و هیچکس هم 
به بهانه ادامه تحقیقات آژانس بین المللی انرژی 

هسته ای توافق را نقض نمی کند.
این دیپلمات اســرائیلی مدعی شــده است: 
»حقیقت این اســت که مــا در نهایت بدون 
انتظــار واکنش قدرت های جهانی، خود را در 
بحبوحه یک تقلب بزرگ از سوی ایران خواهیم 
دید. کل توافق یک کالهبرداری است و تمام 
تحقیقــات ویژه به تعلیق درآمده آژانس ثابت 
می کند که ایران به دنبال سالح هسته ای است.
این سخنان خود نتانیاهو است که اخیراً اعالم 
کرده است که توافق پیش رو »به ایران اجازه 
می دهــد تا همه چیــز را بدون ارائه چیزی به 

دست آورد.«
کاسپیت می گوید: »اسرائیل اذعان می کند که 
توافق در حال ظهور، توانایی تولید بمب اتمی 
ایران را حداکثر برای یک تا شش ماه محدود 
می کند. از نگاه کاسپیت این دقیقا زمانی است 
که ایران ظاهراً به غنی ســازی اورانیوم تا 90 
درصــد نیاز دارد که برای اســتفاده نظامی و 

حداقل تولید یک بمب اتمی کافی است.«
او بــه نقــل از یــک منبع بلندپایــه نظامی 
اســرائیلی می گوید: »مشکل این است که ما 
در ســال ۲0۲۵ به شــرط اول )غروب هسته 
ای( می رسیم، در حالی که ایران به پیشرفت 

هسته ای خود ادامه می دهد. این بدان معناست 
که غرب برای اینکه بمب ایران را دو ماه به تاخیر 
بیندازد، باید میلیارد ها دالر بر سر تهران ببارد. 

این یک فاجعه است.«
 آماده شدن برای رویارویی 

با پیروزی ایران
کارشناسان اسرائیلی بر این باورند که پس از 
برداشته شدن تحریم ها و رهایی حساب های 
بانکــی این کشــور از تمــام محدودیت های 
موجود، ایران در کمتر از یک سال میلیارد ها 
دالر خواهد داشت و تا سال ۲0۳0 حدود یک 

تریلیون دالر به دست می آورد.
کاسپیت در ادامه این تحلیل مدعی می شود: 
»انــدازه اقتصاد ایــران با اقتصاد اســرائیل 
برابــری می کنــد. مبالغی که ایران پس از لغو 
تحریم ها دریافت می کند فراتر از تصور اســت 
و به جمهوری اســالمی اجازه می دهد تا تمام 
ســازمان های نزدیک به خود را غرق در پول 
کند. در همین حال، پول هنگفت به آن اجازه 
می دهد تا توانایی هسته ای خود را حفظ کرده 
و بمب بسازد. این دیوانگی مطلق است و ما باید 

به تنهایی با همه این ها کنار بیاییم.«
در همیــن حال یک مقام بلندپایه اطالعاتی 
اســرائیل، به المانیتور گفت: »برای اسرائیل، 
چیزی وحشــتناک تر از جنبه های اقتصادی 
توافــق قریــب الوقوع وجــود دارد. متحدان 
منطقه ای اسرائیل باید با ایده پیروزی ایران و 
تبدیل آن به قدرتمندترین نظام منطقه مقابله 
و بــا آن زندگی کننــد، با این حال غرب خود 
را )برابــر ایران( به زانــو در خواهد آورد. ما در 
حال حاضر شاهد نزدیک شدن متحدانمان با 
ایران هستیم. کشور های حاشیه خلیج فارس 
در حــال بازگرداندن ســفرای خود به تهران 
هســتند و ممکن است مجبور باشند بیش از 
این کار را انجام دهند. همه در حال آماده شدن 
برای این پیروزی بزرگ ایران هستند که توسط 

غرب حمایت می شود.«
به نظر می رسد اسراییل علیرغم سهم خود در 
ســقوط توافق ۲0۱۵، تسلیم کارزار طوالنی 

مدت خود برای ممانعت از هرگونه توافق جدید 
با ایران شــده است. این منبع ارشد اطالعاتی 
اســرائیل معتقد اســت که مناقشه ای که در 
ماه های اخیر در مورد درخواســت ایران برای 
»حذف نام ســپاه پاسداران انقالب اسالمی از 
فهرست سازمان های تروریستی آمریکا« تنها 
»تاکتیکی از ســوی ایران برای وقت کشــی« 

بوده است.
کاسپیت به نقل از این منبع می گوید: »حذف 
نام سپاه یک خواست استراتژیک نبود. واضح 
بود که هر دو طرف )نظام ایران و سپاه پاسداران( 
بر این مانع غلبه خواهند کرد یا این درخواست 
را نادیده خواهند انگاشت. ایرانی ها بیش از یک 
راه برای انتقال پول به ســپاه پاســداران و در 
نتیجــه دور زدن تحریم ها پیدا خواهند کرد، 
آن ها در این زمینه متخصص هســتند، آن ها 
حتی شایســته مدال قهرمانی جهان در این 
رشته هستند. ما امروز بیشتر نگران هستیم... 
ایران از توافق در سال ۲0۳0 به طرز بی سابقه ای 
قوی تر و به یک »کشــور هسته ای نزدیک تر« 
بیرون خواهد آمد. آنچه کاماًل واضح است این 
اســت که زندگی اســرائیل برای آنچه که در 

انتظارش است بسیار دشوارتر خواهد بود.«
 هیچ تسلی خاطری 

برای فشار بر اسرائیل نیست
بر همین اســاس انتظار می رود که اســرائیل 
در روز هــای آینده کارزار علنی خود علیه این 
توافق را تشدید کند. نخست وزیر یایر الپید؛ 
کــه چند روز پیش بیانیه تندی در این زمینه 
صادر کرد؛ از قدرت های جهانی می خواهد که 
»بلند شــوند و از میز مذاکره دور شوند«. وی 
همچنین در این زمینه با امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانسه و اوالف شولز، صدراعظم آلمان 
نیز گفتگو کرد. در همین زمان ایال هالتا، مشاور 
امنیت ملی اسرائیل نیز در واشنگتن است. بنی 
گانتز، وزیر دفاع نیز روز پنجشنبه برای بحث در 
مورد چندین پرونده از جمله برنامه هسته ای 
ایران به آنجا رفت، در حالی که انتظار می رفت 
هیئت اسرائیلی چیزی جز همان سردی دولت 
آمریکا را دریافت نکند. ولی نتیجه این اســت 
که تمام تالش های اســرائیل ایران را از برنامه 
اش منصــرف نمی کند و قدرت های جهانی را 
متقاعد نمی کند که باید هوشیارتر یا حداقل 

مضطرب تر باشند.
بــه گفتــه این منبع امنیتی اســرائیلی که با 
کاســپیت صحبت کرده است: »اسرائیل باید 
بخواهد و بتواند توانایی های هسته ای ایران را 
مهار کرده و مانع آن شود... ما کسانی هستیم 
که باید با ایران هسته ای به تنهایی مقابله کنیم. 
مــا باید اطمینان حاصل کنیم که یک گزینه 
نظامی معتبر داریم و توانایی حذف تهدید ایران 
برای موجودیت خود را به روشــی که مناسب 
برای خود می دانیم، داریم. توافق هســته ای 
امضا خواهد شــد، اما شامل ما نمی شود. فقط 
ما می توانیم آینده دولت یهود را تعیین کنیم 
و هیچ شخص یا حزبی حق ندارد ما را مجبور 

کند که از امنیت خود دست برداریم.«

خبر ویژه

رییس جمهور تاکید کرد که باید به خواسته ها و مشکالت جامعه پزشکی توجه و از نظرات آنها استفاده شود.
سید ابراهیم رییسی در همایش ملی خدمت ماندگار با گرامیداشت یاد شهدای سالمت و مدافع حرم و تقدیر از کادر 
درمان و سالمت کشور، اظهار کرد: همه مردم در همه کشورهای دنیا خود را خدمت گزار می دانند، اما خدمت اقسامی 
دارد. یک خدمت با انگیزه کســب منفعت اســت که این نگاه، مادی گرایانه اســت و نفع شــخصی در خدمت وجود دارد. 
خدمت دیگر از روی نوع دوستی و بشر دوستی است. در واقع در این نوع خدمت، نگاه انسان دوستانه و اومانیستی وجود 

دارد و از روی دلسوزی انجام می شود.
وی ادامه داد: نوع سوم خدمت برای خداست و به خدمت، ماندگاری و جاودانگی می دهد. خادم نگاهش به فوق دستان 
و زبان مخدوم است و به جایگاه اصلی می نگرد. شهید مطهری فرمود بدانیم راه خدا از میان خلق می گذارد و بدون 
رضایت خلق ، جلب رضایت خدا چگونه ممکن است؟ در این خدمت ، اگر انسان مورد تقدیر واقع نشد، احساس سنگینی 

یا کاستی نمی کند، چون دل را در گرو جایگاه برتر و قدرت و عنایت خاص خدا گذاشته است.
وی اضافه کرد: از کسی که ماه ها به خانه نرفته و برای درمان بیماران کرونایی از خانواده خود جدا مانده، چگونه 

می توان تقدیر کرد ؟ این خدمت که قابل جبران نیست. کدام پول و اضافه کار می تواند جبران این خدمت کند؟ 
مردم با همه وجود برای این خدمت ممنون و قدردان کادر بهداشــت و درمان هســتند. از صمیم قلب ما متشــکر 

شما کادر درمان هستیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به ارتقای علم پزشکی در کشور، گفت: نباید به این حد از پیشرفت علمی قانع شد. البته 
جایگاه بسیار خوبی در منطقه داریم. بسیاری از شهرهای ما از جمله شیراز و اصفهان قطب سالمت هستند. کشورهای 
دنیا اعتراف دارند در پزشکی ایران حرف برتر را می زند. 90 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل ساخته می شود. ما 
از صادرکنندگان دارو هستیم. دانشگاه های علوم پزشکی به این حد بسنده نکنند و دنبال ارتقای جایگاه علم پزشکی 

باشند. جامعه پزشکی ثابت کرده اصحاب ما می توانیم هستیم.
 رییس جمهوری با اشاره به اینکه جامعه پزشکی ما باید تامین شود، تصریح کرد: پرستار نباید دغدغه تامین مالی داده 
باشد. معیشت پرستاران حتما باید تامین شود. بعد از۱۵ سال تاخیر، تعرفه گذاری درباره پرستان توسط وزیر بهداشت 

دنبال شد. این کار در دولت اجرایی شده و پرستاران شاهد اجرای آن خواهند بود.

رییس جمهوری:

جامعه پزشکی باید تامین شود

معاون اول رییس جمهور:

 مرز خسروی شرایط مناسبی 
برای تردد زوار اربعین دارد

 معاون اول رییس جمهور در بازدید از مرز خسروی با 
بیــان اینکــه امکانات خوبی در این مرز برای تردد زوار 
اربعین فراهم است، از مردمی که قصد زیارت عتبات 
عالیات را دارند خواست حتی المقدور این مرز را انتخاب 
کنند. محمد مخبر، در بازدید از مرز خســروی استان 
کرمانشاه اظهار کرد: در مرز خسروی هم امکانات خوبی 
فراهم شده و هم نزدیک تر است و پیشنهاد می کنم برای 
زواری که میسر است، از این مرز تردد کنند. وی افزود: 
در مرزهای دیگر تراکم جمعیت وجود دارد و امکانات 
نیز به نسبت اقبالی که وجود دارد شاید نباشد، اما در 
مرز خســروی امکانات خوبی ایجاد شده است. تالش 
می کنیم کاستی هایی نیز که در این مرز وجود  دارد 

ظرف یک هفته تا ۱0 روز دیگر برطرف شود.
وی اظهار کرد: توصیه ما این اســت که زوار از مرزی 
که بیشترین امکانات و کمترین زحمت برای تردد را 
دارد، اســتفاده کنند. مخبر همچنین از زوار خواست 
زمان سفر خود را مدیریت کرده و کمی زودتر به زیارت 
عتبات عالیات بروند تا با ازدحام و مشکل مواجه نشوند. 
وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون هیچ محدودیتی 
برای تردد زوار در هیچکدام از مرزها وجود ندارد، گفت: 
در حال حاضر زوار از هر مرزی که بخواهند می توانند 

تردد داشته باشند.

ح کرد: سخنگوی شورای نگهبان مطر

دلیل هجمه ها به آیت اهلل جنتی
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی ۱0 طرح و الیحه 
در شــورای نگهبان خبر داد. هادی طحان نظیف در 
نشســت خبری گفت: در این مدت ۱0 طرح و الیحه 
در شورای نگهبان بررسی شد. همچنین ۳۵ استعالم از 
دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی درباره  اصالح طرح »شــفافیت قوای ســه گانه، 
دســتگاه های اجرایی و ســایر نهادهــا« گفت: طرح 
شــفافیت قوای ســه گانه دستگاه های اجرایی و سایر 
نهادها در جلســه چهارشنبه گذشته شورای نگهبان 
بررســی شد. در مرحله قبل ایرادات و ابهامات فراوان 
بود که اکثر آنها توســط مجلس اصالح شــد ولی چند 

مورد معدود باقی مانده است.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره دلیل هجمه ها 
بــه آیت اهلل جنتی گفت: آیت اهلل جنتی از یاران امام و 
رهبری و مبارزین قبل انقالب هستند و خیلی وقت ها 
وقتی می خواهند به شــورای نگهبان حمله کنند به 
ایشــان هجمه می شود و در حالی که شورای نگهبان 
متشــکل از ۱۲ نفر اســت و تصمیم گیری در این نهاد 

جمعی است.

وزیر امور خارجه:

در مراحل پایانی رفع تحریم هستیم
وزیــر امور خارجه کشــورمان با بیان اینکه برای رفع 
تحریم هــا در دولت جدیــد تالش زیادی کردیم و در 
حــال طی کردن مراحل پایانی هســتیم، گفت: اگر 
آمریکایی هــا واقع  بینانه برخورد کنند، فکر می کنم 
حل شــدنی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور 
خارجه در دیدار با حسین موینی رئیس جمهور زنگبار با 
بیان اینکه برای رفع تحریم های ایران، در دولت جدید 
تالش های زیادی کردیم و در حال طی کردن مراحل 
پایانی کار هستیم، گفت: اگر آمریکایی ها واقع  بینانه 

برخورد کنند، فکر می کنم حل شدنی است. 
وزیر امور خارجه با طرح پیشــنهاد تشــکیل کمیته 
مشترک اقتصادی ایران و زنگبار، تصریح کرد: پیشنهاد 
می کنم نمایشگاه های تخصصی اقتصادی-صنعتی در 

ایران و زنگبار تشکیل شود.

کنش تند ترامپ به انتشار دالیل  وا
اف بی آی برای تفتیش خانه اش

دونالــد ترامپ به انتشــار مدارکی مربوط به تفتیش 
عمارتش در ایالت فلوریدا واکنشــی تند نشــان داد و 
بار دیگر به قاضی صادرکننده مجوز تفتیش عمارتش 
تاخت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در 
شــبکه اجتماعی خود به نام »تروث سوشــال« علیه 
مدارک مجوز بازرسی که روز گذشته از سوی اف بی آی 
منتشــر شــد و قاضی که بر اســاس آن اجازه تفتیش 
عمارت ماراالگوی او را صادر کرد، مطالبی منتشر کرد.
در اوایل ماه میالدی ماموران اف بی آی ۱۱ مجموعه 
ســند محرمانه را از عمارت ماراالگوی ترامپ خارج 
کردنــد کــه برخی از آن ها عنــوان »فوق محرمانه« 
داشتند. مقامات اف بی آی برای تفتیش منزل ترامپ 
ابتدا باید دادگســتری آمریکا را مجاب می کردند که 
دست خالی از این خانه باز نخواهند گشت. آن ها باید 
ادله خود را برای ورود و جستجوی ماراالگو در سندی 
تحت عنوان »سوگندنامه« به قاضی ارائه می کردند. 
روز جمعه نســخه سانسورشده ای از این سوگندنامه 
منتشــر شد، زیرا این سند حاوی اطالعاتی حساس 
و مهم درباره روند تحقیقات جاری اف بی آی اســت.  
ترامپ در شبکه اجتماعی خود مدعی شد که در این 
سوگندنامه هیچ اشاره ای به اسناد »هسته ای« نشده 
اســت. این در حالیست که پیش تر گزارش شده بود 
که برخی از اسناد خارج شده از عمارت ترامپ، حاوی 
اســناد هسته ای بوده اند. او در تروث سوشال نوشت: 
ســوگندنامه به شدت سانسور شده! هیچ اشاره ای به 
عبارت »هســته ای« که یک حیله روابط عمومی از 
ســوی اف بی آی و وزارت دادگســتری است، نشده. 
بــه همکاری های نزدیک ما در خصوص بازگرداندن 
این اســناد هم اشــاره ای نشده است؛ بیش از حد به 

آن ها دادیم!

 بازی اردوغان
در آوردگاه اوکراین

بحران اوکراین، چالشی پیچیده در گذار نظام بین الملل 
و تغییر رفتار بسیاری از بازیگران نظام بین الملل و کسب 

منافع حداکثری آنها از این آب گل آلود است.
هر یک از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای سعی در 
رفتاری را داشته اند تا به واسطه آن، سطح نفوذ و قدرت 
خود را در منطقه و سیاست فی مابین روسیه و اوکراین 
به حداکثر برسانند تا بتوانند برداشتی در جهت باالبردن 

منافع خویش داشته باشند.
در این میان کشــور ترکیه از این امر مســتثنی نبوده و 
تمام تالش خود را در قالب میانجیگری برای حل و فصل 
مناقشه حاضر و ذینفع شدن از منافع حداکثری از این 

وضعیت را داشته است.
با آنکه بیش از۱80 روز از بحران اوکراین می گذرد، هیچ 
کدام از برنامه ها، مطلوب هر یک از طرف های مناقشه 
پیش نرفت، نه روسیه موفق به پیشروی سریع شد و نه 
کی یف توانست ناتو را مستقیم درگیر جنگ کند. برایند 
شرایط نشان می دهد که یک توافق سیاسی برای آتش 

بس در این شرایط آسان نیست.
این در حالیســت که هر روز شــاهد تنش های بیشتری 

میان روسیه و غرب هستیم.
این تنش ها نه تنها میان غرب و روســیه اســت، بلکه 
دامنه آن به شرکای اروپایی روسیه نظیر فرانسه و آلمان 
نیز سرایت کرده و حل و فصل این تنش ها و مناقشات 

نیازمند زمانی طوالنی است.
اگر چه این جنگ فرسایشی و نیابتی هزینه های نظامی 
و انسانی بسیاری را برای هر دو طرف داشته است، اما در 
پس این فرسایش منافعی است که روسیه آنها را در این 

میان صید کرده است.
روسیه توانسته از طریق این بحران، وضعیت خود را در 
موازنه تهدید در شــرق آســیا بهبود بخشیده و شرایط 
جدیدی را در نظم نظام بین الملل ایجاد کند که از مهم 
ترین آن گذار نظام بین الملل از جهانی تک قطبی است. 
ســناریویی که از ســال های پس از فروپاشی شوروی از 
دغدغه های اصلی روســیه در رقابت با غرب محســوب 

می شود.
ترکیه که از یک سو عضو ناتو است و نقش مهمی در الحاق 
فنالند و سوئد به این پیمان نظامی دارد و از سوی دیگر 
مواضع بســیار تندی نسبت به سیاست های روسیه در 
اوکراین و مشخصاً الحاق کریمه داشته و حتی پهپادهای 
نظامی به کی یف می فروشــد، امروز خود را در شــرایط 

سختی می بیند.
این کشور روابط نزدیکی با اوکراین در صنعت دفاعی دارد 
زیرا پهپادهای خود را می فروشد و قرارداد دفاعی فعالی 
برای تولید مشترک دارد، در حالی که به شدت به گاز و 

خرید دفاعی روسیه وابسته است.
پهپادهای ترکیه نقش کلیدی در توانایی کی یف برای دفع 
نیروهای روس ایفا کرده اند، اما روابط پیچیده و شراکت 
اقتصادی آنکارا با روسیه نیز می تواند به وجهه آنکارا در 
غرب به عنوان یک صلح ســاز معتبر در مناقشــه آسیب 
جــدی وارد کنــد. از طرفی ترکیه می تواند نقطه اتکای 
کرملین برای مذاکرات با اوکراین باشــد و یک شــریک 
قابل اعتماد. ترکیه تمام تالش خود را از زمان بروز بحران 
اوکراین برای میانجیگری و حل این مناقشه داشته است.
اردوغــان بســیار تالش دارد تا دیــداری میان پوتین و 

زلنسکی ترتیب دهد.
واقعیت این است که شرایط بسیار پیچیده شده، از یک 
سو سیگنال هایی وجود دارد که روسیه و بسیاری از 
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان با وساطت 
ترکیه در جستجوی آتش بس با همین شرایط موجود 
هستند، اما از سوی دیگر اتفاق های روزهای اخیر از 
این ظرفیت برخوردار است که واکنش تند مسکو را 
به دنبال داشــته باشــد. ترکیه در تقویت توان دفاعی 
اوکراین با ارائه سخت افزار نظامی به کی یف، سیاست 
بازدارندگی در قبال روســیه را دنبال می کند. اما از 
نظر لفاظی، آنکارا از دیپلماسی به جای تشدید تنش 

حمایت می کند.
بنابراین به نظر می رسد ترکیه مشتاق است از پیوستن به 
هر تالشی که به دنبال سیلی زدن به روسیه با تحریم های 
شدید تنبیهی یا رویارویی نظامی است، خودداری کند. 
در واقع، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بارها 
آمادگی خود را برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین 
ابراز کرده است. ترکیه در حال حاضر در موقعیتی نیست 
که روابط خود با اوکراین یا روسیه را قربانی کند، زیرا در 
چند سال گذشته روابط استراتژیک قابل توجهی با هر 

دو کشور ایجاد کرده است.
دولت آنکارا به خاطر مسائل اقتصادی و همچنین کسب 
پرستیز بین المللی و منطقه ای به دنبال این است که از 
بحران اوکراین در راستای منافع خود استفاده کند و در 
همیــن چارچوب اقدام به برگزاری مذاکراتی میان کی  
یف و مســکو کرده اســت. آنکارا در این راستا باید عوامل 
بسیاری از جمله توازن قوا در منطقه دریای سیاه و آینده 

نظم امنیتی اروپا را بررسی کند.
دریای سیاه مرز مشترک آبی ترکیه با دو کشور روسیه و 
اوکراین است و به لحاظ جغرافیایی تشدید و ادامه هرگونه 
درگیری دراین منطقه موجب آسیب های جبران ناپذیر 

اقتصادی و اجتماعی برای ترکیه خواهد شد.
اگر خوش بینانه نگاه کنیم و به افزایش نقش روسیه در 
این دریا پس از منضم کردن سواحلی از مناطق اوکراین 
بــه خــاک خود و افزایش قدرت چانه زنی در این دریا را 
در شــرایط فعلی بی تفاوت باشــیم و از کنار آن بگذریم، 
برخی موارد قابل توجه و مهمی هســت که ورود ترکیه 
برای برقراری صلح میان روســیه و ترکیه را برای آنکارا 

ارزشمند می کند.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

 ساالنه ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون قاچاق 
وارد بازار می شود 

قیمت تلویزیون قاچاق ارزان تر 
از تولید داخل

  میناسادات حسینی / گروه اقتصاد
دبیر انجمــن صنفی تولیدکننــدگان لوازم 
صوتــی و تصویری گفت: درج شناســه کاال 
و کد رهگیری روی تلویزیون هم نتوانســته 
جلوی ورود قاچاق به کشور را بگیرد و ساالنه 
۷00 هزار دستگاه تلویزیون به صورت قاچاق 
و بدون هر نوع گارانتی وارد کشــور می شود؛ 
در صورت باز شدن واردات هم به این میزان 

واردات قانونی نخواهیم داشت.
واردات تلویزیــون و بــه طــور کلــی لوازم 
صوتی و تصویری در حالــی همزمان با لوازم 
خانگی ممنوع شد که آسیب این ممنوعیت 
هر روز بیشــتر از روز قبل می شــود. جوالن 
تلویزیون های قاچاق در بازار در حالی اســت 
که این تلویزیون هــا هیچ گارانتــی ندارند 
و تقریبا دو ســوم تقاضا در بازار را پوشــش 

می دهند.

نیاز ساالنه کشور به یک میلیون و 300 هزار 
دستگاه تلویزیون

محمدرضا شــهیدی، دبیــر انجمن صنفی 
تولیدکننــدگان لــوازم صوتــی و تصویری 
می گویــد: بازار ایران ســالیانه نیــاز به یک 
میلیون و ۳00 هزار دســتگاه تلویزیون دارد 
که ۷00 هــزار دســتگاه آن از ظریق قاچاق 

تامین می شود.
وی با بیان اینکه ما مخالفتی با واردات رسمی 
تلویزیــون نداریــم، ادامه داد: اگــر واردات 
تلویزیون هم آزاد شــود به دلیــل پرداخت 
عوارض و مالیات های مختلف، حجم واردات 
آن به میزان قاچاق آن در حال حاضر نیست.

 تمایل مغازه داران 
برای فروش کاالی قاچاق

دبیر انجمــن صنفی تولیدکننــدگان لوازم 
صوتــی و تصویری با بیان اینکــه واحد های 
تولیدکننده تلویزیون ســه ســال است که 
نسبت به درج شناسه کاال و کد رهگیری اقدام 
کرده اند، گفت: با وجود این قاچاق تلویزیون 
حتی بیشتر از قبل وجود دارد و به هیچ عنوان 
کاهش پیدا نکرده و درج شناســه کاال هیچ 

تاثیری روی این موضوع نداشته است.
شــهیدی با بیان اثرات سوء اجرای این طرح 
گفت: ما پیــش از ایــن تلویزیون های تولید 
داخل را به مغازه داران می فروختیم و آن ها 
نسبت به فروش آن به مردم اقدام می کردند؛ 
اما در حال حاضر که ایــن محصوالت دارای 
شناســه و کد رهگیری شــده مغازه داران 
احساس می کنند این شناسه توسط سازمان 
امور مالیاتــی قابل ردیابی، ولــی تلویزیون 
قاچاق غیر قابل ردیابی اســت. بر این اساس 
و با توجه به افزایش مالیــات ها، مغازه داران 

ترجیح می دهند کاالی قاچاق بفروشند.

 تامین دو سوم بازار تلویزیون 
با کاالی قاچاق بدون گارانتی

دبیر انجمــن صنفی تولیدکننــدگان لوازم 
صوتی و تصویری با اشاره به اینکه ۳0 درصد 
قیمت تمام شــده تولیــدات داخلی مرتبط 
بــا پرداخت های دولتی اســت، گفت: یعنی 
اگر یــک تلویزیــون را ۱0 میلیــون تومان 
می فروشــیم ۳ میلیون تومان آن را به دولت 
می دهیم. 9 درصد مالیــات ارزش افزوده، 8 
درصد عوارض گمرکی قطعات و ۴ نوع مالیات 
مختلف اعم از مالیات تکلیفی، مالیات بر سود، 
مالیات بر فروش و امثال آن از تولیدکنندگان 
گرفته می شــود. پس ما در رقابــت نابرابر با 

قاچاق قرار گرفته ایم.
شهیدی ادامه داد: سالیانه ۷00 هزار دستگاه 
تلویزیون قاچاق وارد بازار می شــود. این در 
حالی اســت که نیاز ســاالنه ما در کل یک 
میلیون و ۳00 هزار دســتگاه که سال های 
پیش به همین میزان تولید و فروش داشتیم.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
نیز چندی پیش گفت: علــت اینکه برخی 
کاالهای قاچاق ارزان تــر از کاالهای تولید 
داخل شده این است که مســئولیتی پای 
آن نیســت؛ برای مثال مدتی که ارز دولتی 
به برخــی کاالها اختصاص پیــدا می کرد، 
کاالهای اساســی قاچاق و ارزان فروشــی 
می شــد و بعد به جای آن برخی کاالهای 
قاچاق به کشــور وارد و زیــر قیمت تولید 

داخل فروخته می شد.
عباس هاشمی با بیان اینکه هر روش مقابله 
با قاچاق روش خوبی  است و تولید کنندگان 
با آن همراهی می کنند، اظهار کرد: بحث های 
مربوط به شناســه کاال، کد رهگیری، سامانه 
جامع گارانتی و ســامانه جامع تجارت برای 
شفاف ســازی در دســتور کار اســت. نماد 
شفافیت را نیز انجمن پیشنهاد داده که باید با 

سامانه های موجود ارتباط پیدا کند.

صندوق  بین المللی  پول گزارش می دهد

میراث بحران بدهی روحانی به روایت آمار
یکی از بحران هایی که دولت روحانی برای 
دولت ســیزدهم به ارث گذاشت، بحران 
بدهی اســت. شاید خالصه بحران بدهی 
را بتــوان در گزارش صندوق بین المللی 
پول دید که بر اســاس آن، نســبت کل 
بدهــی دولت به تولید ناخالص داخلی از 
حدود ۱۲ درصد در ســال 9۲ به حدود 
۴8 درصد در ســال ۱۴00 )تقریبا نصف 
کل تولید ناخالص داخلی کشــور( رسید.
در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به 
سیستم بانکی کشور ۱0۳.۷ هزار میلیارد 
تومــان بود که در پایان دولت روحانی به 
6۴۳.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. 
یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی 
بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵۴0 هزار 
میلیارد تومان بدهی بیشــتری نسبت به 
آنچه دولت دهم به جای گذاشــت، برای 
دولت رئیسی به جای گذاشته است. این 
بدهی هنگفت به دولت آیت اهلل رئیســی 
منتقل شــده و یکی از زمین های سوخته 

دولت گذشته محسوب می شود.

انتشار بیش از 400 هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهی در دولت روحانی

دولت گذشته بیش از ۴00 هزار میلیارد 
تومــان اوراق مالــی منتشــر کرد و با آن 
کســری بودجه خــود را تأمین کرد ولی 
دولت آیت اهلل رئیســی طی ۴ ســال باید 
اصل و ســود ایــن اوراق را به خریداران 
بازپرداخــت کند کــه ماهانه بیش از ۱0 
هزار میلیارد تومان اســت.بخش اعظم از 
این اوراق مالی در بازار ســرمایه منتشــر 
شد. دولت روحانی از سال ۱۳9۴ تا پایان 
خرداد ۱۴00 بیش از ۴۲۲ هزار میلیارد 
تومان اوراق مالی منتشــر کرد که تسویه 
بخــش زیادی از آن به دولت ســیزدهم 

موکول شده است.

 روحانی هزینه بازپرداخت بدهی 
در سال 1400 را 30 برابر سال 92 کرد

آمارهــا نشــان می دهد در شــش ماهه 
دوم ســال ۱۴00 نسبت به مدت مشابه 
ســال ۱۳99، هزینه تملک دارائی مالی 
)پرداخــت بدهی های دولت( با توجه به 
تاریخ سررســید اوراق فــروش رفته در 
دولت گذشــته، حدود ۳.۵ برابر شــده و 
بالغ بر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود.برای 
ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی 
برای دولت رئیســی، بهتر است بدهی ها 
را با بدهی به جامانده از دولت دهم برای 
دولت یازدهم مقایسه کرد. در بودجه سال 

۱۳9۲ کــه بودجه آخــر دولت دهم بود 
بازپرداخــت اصل اوراق مالی فروش رفته 
در دولت دهم ۲۴00 میلیارد تومان بود. 
بدیــن معنا که دولت روحانی باید ۲۴00 
میلیــارد تومــان از اوراق فروش رفته در 
دولت دهم را تسویه می کرد. اما در بودجه 
۱۴00 که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، 
بازپرداخــت اصل اوراق مالی فروش رفته 
در آن دولــت به ۷0۱00 میلیارد تومان 
رســید؛ این رقمی است که دولت رئیسی 
باید در ســال اول خود بابت بدهی مالی 

دولت روحانی پرداخت می کرد. 
به بیان دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق 
مالی که از دولت روحانی برای ســال اول 
دولت رئیســی به جا ماند ۲9 برابر بیشتر 
از رقمــی بــود که دولت دهم برای دولت 
یازدهم به جا گذاشــته بود. این در حالی 
اســت که از ســال 9۲ تــا ۱۴00 منابع 
بودجه به مراتب کمتر از این میزان رشد 
کرده اســت. این بدان معناســت که بار 
بازپرداخت بدهی که دولت قبل بر دوش 
دولت ســیزدهم گذاشته به مراتب بیشتر 
از بار بدهی به جا مانده از دولت دهم برای 

دولت یازدهم است.

رشد تصاعدی بار بدهی سال اول 
رئیسی نسبت به سال اول روحانی

مطابــق آمارها، بازپرداخت اصل وام های 
خارجــی در بودجــه ۱۳9۲ )که بر عهده 
دولــت یازدهم بود( 69۲ میلیارد تومان 
بــود در حالی که همین بدهی در بودجه 
۱۴00 )کــه بــر عهده دولت ســیزدهم 
افتاد( ۱۵۱00 میلیارد تومان شــد یعنی 
۲۲ برابــر افزایش یافت.بازپرداخت اصل 
تســهیالت بانکی که در بودجه ۱۳9۲ به 

دوش دولــت یازدهم افتاد ۱۱۴ میلیارد 
تومــان بود اما همین بدهی که در بودجه 
۱۴00 بــه دوش دولت ســیزدهم افتاد 
۳۳۵۴ میلیــارد تومان شــد که ۲9 برابر 
بیشــتر از بدهی دولت دهم برای دولت 

یازدهم بود.
تعهدات پرداخت نشده سال های قبل که 
در بودجــه ۱۳9۲ به عهده دولت یازدهم 
قرار گرفت 600 میلیارد تومان بود اما در 
بودجــه ۱۴00 با افزایش نزدیک به ۱۵0 
برابری به 90.۵ هزار میلیارد تومان رسید 
که این بدهی دولت روحانی نیز بر عهده 

دولت سیزدهم است.

 رشد بدهی خارجی 
در دولت روحانی

دولت ســیزدهم در حالی شــروع به کار 
کرد که کشــور با 8.۷ میلیارد دالر بدهی 
خارجــی )آمار مربوط بــه پایان خرداد 
۱۴00( مواجــه بود. این در حالی اســت 
که در پایان خرداد ۱۳9۲ و قبل از شروع 
به کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی 
کشــور ۷.۱ میلیارد دالر بود. سررســید 
بدهی های خارجی شامل ۱.8۷ میلیارد 
دالر در ســال ۱۳9۲، ۱.۳9 میلیارد دالر 
در سال ۱۳9۳، ۱.۱ میلیارد دالر در سال 
۱۳9۴، 8۵۴ میلیون دالر در سال ۱۳9۵ 
و ۱.88 میلیارد دالر برای ســال ۱۳96 
بــه بعــد بود. یعنی دولــت روحانی در ۴ 
سال اول خود ۵.۲ میلیارد دالر از بدهی 
خارجی به جا مانده از دولت احمدی نژاد 
را باید تســویه می کرد.اما دولت رئیسی 
تنها در ســال اول فعالیت خود باید ۳.۵ 
میلیــارد دالر از بدهــی دولت روحانی را 
تسویه می کرد و این رقم برای سال ۱۴0۱ 

برابر با ۱.88 میلیارد دالر، ســال ۱۴0۲ 
بالغ بر ۱.۵ میلیارد دالر و ســال ۱۴0۳ 
برابــر با 90۵ میلیون دالر اســت. یعنی 
دولت رئیســی باید در ۴ ســال اول خود 
۷.8 میلیارد دالر از بدهی خارجی دولت 
قبل را تســویه کند که نسبت به وضعیت 
دولــت یازدهم ۲.6 میلیارد دالر بیشــتر 
است.نکته مهم آن که دولت احمدی نژاد 
بیش از 9 میلیارد دالر از میزان بدهی های 
خارجی کشــور را نســبت به پایان دولت 
خاتمی تسویه و کم کرد که معادل کاهش 
۵6 درصدی بدهی خارجی بود.اما دولت 
روحانــی نــه تنها از حجم بدهی خارجی 
کشــور کم نکرد بلکــه ۲۳ درصد معادل 
۱.6 میلیارد دالر بر بدهی خارجی کشور 
نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه 

آن را به دولت رئیسی واگذار کرد.
 

رشد شدید مجموع بدهی های 
دولت در دوره روحانی به روایت 

صندوق بین المللی پول
آمارهای منتشرشــده از ســوی صندوق 
بین المللــی پول نشــان می دهد دولت 
دوازدهــم ایران رکــورد بدهی در میان 
دولت هــای ایران از ســال ۱996 به این 
ســو را شکسته است.درحالی که از سال 
۲00۲ نسبت بدهی ناخالص دولت ایران 
به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش 
نزولــی را طی می کرد از ســال ۲0۱۴ با 
آغاز فعالیت دولت یازدهم شاهد معکوس 
شدن این روند هستیم. در این سال نسبت 
بدهــی دولت به تولید ناخالص داخلی به 
رقم ۱۲.۵8۷ درصد می رســد. در ســال 
۲0۱۳ ایــن رقم ۱۱.۷۵8 درصد برآورد 
شــده بــود.در ســال دوم فعالیت دولت 

یازدهــم شــاهد جهش قابــل مالحظه 
بدهی دولت ایران هســتیم به طوری که 
نســبت بدهی ناخالص دولــت به تولید 
ناخالص داخلی ۳۷.0۲۳ درصد می شود 
که رشــد حدود ۳ برابری نسبت به سال 
قبل داشته است. این رقم در سال ۲0۱6 
بــه ۴8.۳0۱ درصــد افزایش می یابد. در 
ســال های ۲0۱۷ و ۲0۱8 نسبت بدهی 
ناخالــص دولت به تولید ناخالص داخلی 
نزولی می شــود و به ترتیب به ۴۵.0۴۴ 
درصد و ۴0.۷۷۷ درصد می رســد.اما در 
ســه ســال آخر فعالیت دولت دوازدهم 
بدهــی ناخالص دولــت دوباره صعودی 
می شــود. در ســال ۲0۱9 نسبت بدهی 
ناخالــص دولت به تولید ناخالص داخلی 
به ۴۲.۴۲۴ درصد و در ســال ۲0۲0 به 
۴۵.6۴۲ درصد افزایش می یابد. در سال 
۲0۲۱ نســبت بدهــی ناخالص دولت به 
تولیــد ناخالــص داخلی به رقم ۴8.۳۴۲ 
درصــد افزایش می یابد که باالترین رقم 
بدهی ثبت شده در میان دولت های ایران 
از سال ۱996 به این سو است.از نظر ریالی 
نیز رقم بدهی ناخالص دولت دوازدهم در 
مقایســه با دولت های قبل از آن نجومی 
بوده است. در حالی که در سال ۲0۱۳ و 
پیش از فعالیت دولت یازدهم رقم بدهی 
ناخالص دولت ایران ۱۲۵0 هزار میلیارد 
ریال اعالم شده بود این رقم در سال آخر 
فعالیــت دولت دوازدهم به رقم ۲89۵9 
هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش 
۲۳ برابری نســبت به سال ۲0۱۳ داشته 
اســت.رقم ریالی بدهــی ناخالص دولت 
یازدهم و دوازدهم طی ســال های ۲0۱۴ 
تا ۲0۲۱ به ترتیب عبارت است از: ۱۵۴۲ 
هــزار میلیارد ریال )۲0۱۴(،۴۴8۱ هزار 
میلیــارد ریــال )۲0۱۵(، 69۵9 هــزار 
میلیارد ریال )۲0۱6( ۷۵۳8 هزار میلیارد 
ریال )۲0۱۷(، 8۷۷0 هزار میلیارد ریال 
)۲0۱8(، ۱۱68۵ هــزار میلیــارد ریال 
)۲0۱9(، ۱۷98۱ هــزار میلیــارد ریال 
)۲0۲0(، و ۲89۵9 هــزار میلیارد ریال 
)۲0۲۱(.در رتبه بندی کشــورها از نظر 
بدهــی نیز شــاهد بدتر شــدن وضعیت 
کشــور در دولت دوازدهم بوده ایم. ایران 
از نظــر بدهی دولت در ســال ۲0۱۳ در 
رتبه ۱۷۵ جهان قرار داشــته است اما در 
سال ۲0۲۱ یعنی سال آخر فعالیت دولت 
دوازدهم رتبه ایران از نظر بدهی دولت به 
۱۳0 می رســد. یعنی دولت دوازدهم در 
رده بندی بدهکارترین دولت های جهان 

۳0 پله باال می آید.

 گزارش »  روزگار «  از ادامه نوسانات قیمت ها در بازار

کاغذ نگرانی ناشران از افزایش قیمت 
 افزایــش قیمــت کاغذ این روزها در حالی روند صعودی 
را طی می کند که ارز و طال در بازار کاهش قیمت ها را 
تجربه می کند اما آخرین بررسی ها نشان می دهد که 
کاغذ تحریر اندونزی در بازار برای هر بند به حدود یک 
میلیون ۲00 هزار تومان رســیده و کاغذ تحریر چینی 
نیز به یک میلیون تومان رسیده است. این موارد نگرانی 

ناشران را به دنبال دارد.

دورشدن ناشران از گود تولید
ناشران نتایج افزایش قیمت کاغذ حتی مواد اولیه دیگر 
برای تولید کتاب را عاملی برای  تعطیل شدن انتشاراتی 

ها می دانند که تاثیرات اثر گذاری را به دنبال دارد.
ســعید محسن زاده نویســنده کتاب پیرامون وضعیت 
صنعت نشــر گفت: مشــکل افزایش قیمت مواد اولیه 
خصوصا کاغــذ همچنان عمده ترین چالش پیش روی 
صنعت نشــر محسوب می شــود، اما طی ماه های اخیر 
قیمت مواد اولیه و هزینه های چاپ بسیار افزایش داشته 
و حتــی در برخی مواقع برابر شــدن قیمت چاپ نفس 

ناشران را بریده است.

منافع چه کسانی در میان است
وی در همین راســتا ادامــه داد: برخی از واردکنندگان 
کاغــذ بــرای منافع خود اقدام به فروش کاغذ ها در بازار 
آزاد می کنند به همین دلیل عالوه بر افزایش قیمت کاغذ 
بسیاری از ناشران با چالش مواجه شده اند البته کمک و 
همراهی اتحادیه ناشران کمک بسیاری به ناشران داشت 
و همین امر اجازه داد تا ناشران بتوانند به تولید و فعالیت 

خود ادامه دهند.
محســن زاده ابراز کرد: افزایش قیمت کاغذ در دو ســال 
اخیر و در کنار آن افزایش قیمت مواد اولیه در طی ماه های 
گذشــته، قیمت کتاب را تا حــدود زیادی افزایش داده 
است این باال رفتن قیمت بی عالقگی جامعه و مخاطب 
به کتاب را به همراه داشــته و در نتیجه شــاهد کاهش 

میزان مطالعه در کشور هستیم.

وی به سرمایه ناشران اشاره و بیان کرد: سرمایه گذاری 
بــر روی کتاب هــا نه تنها صرف اقتصادی ندارد بلکه در 
مواردی زمینه را برای ضرر دهی فراهم می کند باال بودن 
قیمت کاغذ و مواد اولیه در کنار بی رغبتی مخاطبان به 
خرید کتاب از یک ســو و هزینه های دســتمزد مولفان و 
چاپخانه ها از سوی دیگر شرایط دشواری را برای ناشران 

به وجود آورده است.

نوسانات قیمت کاغذ
یکــی از فعاالن عرصه کاغــذ بیان می کند: نرخ جهانی 
کاغذ در ســال گذشــته تنی 800 دالر بود که در ســال 
جاری به ۱۲۲0 دالر افزایش پیدا کرده اســت و نرخ ارز 
ِدرَهمی که به تجار داده می شود تا در امارات تبدیل به 
دالر شود، این قیمت در روزهای پایانی سال گذشته 6 
هــزار و ۵00 تومــان بوده و در حــال حاضر به ۷ هزار و 
۴00 تومان رسیده. یعنی در هر کیلو کاغذ سه تا چهار 
هزار تومان تفاوت ایجاد کرده است. به این مهم افزایش 
تعرفه گمرک با هزینه ۵.۵ برابری و افزایش کرایه حمل 

و نقل را نیز باید اضافه کرد.

حال جای این سئوال باقی می ماند که کاغذی که به نرخ 
ارز قیمتش تغییر می کند و رابطه تنگا تنگی را با قیمت 
ارز دارد چــرا امــروز با کاهش قیمت ارز قیمت کاغذ نیز 

کاهش نداشته است و بر عکس قله قیمت ها را یکی بعد 
از دیگــری می پیمایــد. تجار کاغذ نیز بر این باورند که 
عامــل اصلی گرانی کاغذ، حذف ارز ترجیحی و افزایش 
نرخ جهانی کاغذ بوده لذا شــاهد افزایش قیمت ها در 

بازار کاغذ هستیم .

نگاهی به آمارهای واردات
اما واردات کاغذ به زبان آمار آن هم از زبان روح اهلل لطیفی، 
سخنگوی گمرک قابل توجه است وی بیان کرده است: 
طبــق آمار موجود حــدود ۲۲۵ هزار و 608 تن کاغذ و 
مقــوا بــه ارزش ۲88 میلیــون و ۴6۴ هزار و ۵۴ دالر به 

کشور وارد شده است.
وی با بیان اینکه از این میزان، مقوای کرافت سفید نشده 
وزن پاییــن حــدود ۱8 هزار و 66 تن به ارزش ۴میلیون 
و ۱۵۷ هزار دالر بوده اســت، گفت: همچنین 8 هزار و 
۷09  تن کاغذ و مقوای بازیافتی به ارزش یک میلیون و 

800 هزار دالر به کشور آمده است.

ناشران تحت فشار
مهدی محمدخانی مدیر انتشارات روایت فتح اشاره ای 
به مهمترین مشــکالت موجود بر سر راه ناشران داشت 
و افزود: بزرگترین و عمده ترین مشــکل موجود بر ســر 
راه ناشران عدم وجود ثبات اقتصادی در عرصه فرهنگ 

است ترجیح همه ناشران پایین بودن قیمت پشت کتاب 
بوده زیرا سبب می شود عالقمندان و دوستداران کتاب 

از کتاب و کتابخوانی فاصله نگیرند.
وی اشــاره ای به قیمت کاغذ داشــت و افزود: باال بودن 
قیمت کاغذ در درجه نخســت مشــکلی اساسی بوده و 
بعــد از آن قیمــت چاپ و هزینه تولید کتاب را بســیار 
زیاد میکند متاسفانه در چند سال گذشته رویه نوسان 
قیمت کاغذ بسیار شدید شده لذا شاهد باال رفتن قیمت 
کتاب هســتیم که تاثیرات آن را در ســرانه مطالعه می 

توان مشاهده کرد.

تاثیرات نوسانات قیمت کاغذ
محمدخانی نحوه انتشــار کتاب ها را طی دوســال اخیر 
مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد: کتاب هایی بودند که 
به عنوان کتاب های چاپ اولی وارد بازار شدند اما نوسان 
قیمت کاغذ و به دنبال آن باال رفتن قیمت کتاب سبب 
شد تا چاپ دوم این کتاب ها با قیمت بسیار باالتری وارد 
بازار شــود بدین ترتیب رکود در بازار نشــر افزایش قابل 

توجهی پیدا کرد.
وی بر ریزش مخاطبان در جامعه تاکید داشت و افزود: 
متاســفانه باال رفتن قیمت کتاب ارتباط مســتقیمی با 
کاهش میزان فروش این کاالی فرهنگی در بازار داشته 
و معضلی بزرگ برای ناشــران محســوب می شود بدین 
ترتیب به صورت قاطع می توان گفت که سرانه مطالعه 

از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده است.

سردی خرید در بازار کتاب
وی به علل سردی خرید در بازار کتاب اشاره و ابراز کرد: 
افرادی که کتابخوان هســتند همواره از خواندن کتاب 
لــذت می برنــد آنان کتاب را از بعد خاصی نگاه می کنند 
لذا همواره عالقمند به مطالعه هستند، این همان نکته 
کلیدی است که برنامه ریزان و کارشناسان حوزه فرهنگ 
به بررســی آن باید بپردازند و برای توســعه این دیدگاه 

در جامعه بکوشند.

بورس

ورود اولین خودرو های خارجی در پاییز

 انحصار واردات در دست 
هیچ کسی نیست

  زهرا ظهروند/ گروه اقتصاد
اوایل ســال جاری بود که طرح ســاماندهی 
صنعت خودرو پس از کش و قوس های فراوان 
بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، به تصویب رسید. طرحی که به 
واردات خودرو مشهور شد. ســال 9۷ بود که 
ممنوعیت واردات خودرو بــه منظور کنترل 
تراز ارزی کشور انجام شــد و در این سال ها، 
مردم مجبور به خرید و استفاده از خودرو های 
گران و البته به شدت بی کیفیت داخلی شدند. 
مدت های مدیدی بود که کارشناسان مختلف 
یکی از راهکار های افزایش کیفیت خودرو های 
داخلی و کاهش هزینه های تحمیل شــده به 
مــردم را واردات خودرو بیــان می کردند، اما 
مافیای این صنعت اجازه آن را نمی داد تا اینکه 
اوایل ســال جاری این طرح تصویب شد. بعد 
از آن بــود که بحث ها بر ســر تدوین و تنظیم 
آیین نامه آن و نــوع خودرو های وارداتی پیش 
آمد که سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت چند 
روز پیش گفت: آیین نامه واردات خودرو نهایی 
شده و به جای خوبی رسیده است. در این بین 
برای مردم ســوال اســت که از چه زمانی این 

خودرو ها وارد می شوند.
حجت ا... فیروزی، عضو کمیســیون صنایع و 
معادن کشور در همین خصوص به اقتصاد۲۴ 
گفت: پس از محدودیتی که به تبع جلسه سران 
قوا در ســال 9۷ به دالیل مختلف ارزی ایجاد 
شد و بعد از مصوبه مجلس یازدهم در خصوص 
واردات خودرو، خوشبختانه گره واردات خودرو 
باز شد و یک اتفاق نظری بین دولت و مجلس و 

سایر مجموعه ها در این باره وجود دارد.
وی با اشاره به تحقق اهداف مدنظر نمایندگان 
مجلس در تدوین آیین نامــه واردات خودرو، 
اظهار داشت: تقریباً عمده اهداف نمایندگان 
مجلس در این آیین نامه لحاظ شده است، اما 
شاید در گام اول همه خواسته های نمایندگان 

و مطالبات مردم محقق نشود.
فیــرزوی افــزود: اگــر همیــن رویکرد ها از 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیرون آمده 
باشد، بسیار عالی است، هرچند کار های زیادی 
از این کمیسیون نتیجه داده است. اما این کار 
را می توان به عنوان کار شاخص این کمیسیون 
در نظر گرفت که فضای خوبــی برای تحقق 

مطالبات مردم ایجاد کرده است.
نماینده فسا با اشاره به تدوین آیین نامه واردات 
خودرو، یــادآور: در آیین نامه چند حوزه مهم 
هدف گذاری شــده که یکی از آن ها که بسیار 
مهم است، در بحث حمل و نقل عمومی است. 
قرار بر این شده که خودرو های خارجی وارداتی 
جایگزین خودرو های فرسوده مورد استفاده در 

حمل و نقل عمومی شوند.
فیروزی در ادامــه بیان کرد: بحــث دیگر در 
خصــوص واردات خودرو هــای هیبریدی و 
تمام برقی می باشد که قرار است فعاًل در مناطق 
آزاد و ویژه استفاده شوند و بیشتر هدف گذاری 
برای این مناطق است، اما در بخش های دیگر 
کشــور نیز ظرفیت اســتفاده از این خودرو ها 

ایجاد می شود.
وی گفت: بحث مهم دیگر این است که بخشی 
از خودرو های وارداتی با قیمت های متناسب 
و متعادل مخصوص قشــر متوسط وارد شوند 
تا این قشــر بتوانند از این خودرو ها استفاده 
کنند. این سه حوزه، هدف گذاری شده است، 
البته کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد داده 
بعضــی از خودرو های خاص کــه در پروژه ها 
استفاده و در مناطق خاص و گرم و صعب العبور 
اســتفاده می شــوند و در حال حاضر ظرفیت 
ساخت داخلی آن ها وجود ندارد، نیز به جمع 

خودرو های وارداتی اضافه شوند.
عضو مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به 
زمان آغاز واردات خودرو، اظهار کرد: امیدوار 
هستیم بعد از نهایی شــدن آیین نامه واردات 
خودرو، اولین محموله ها ثبت سفارش شوند 
و پیش بینی ما این است که احتماالً در آذرماه 
محموله های وارداتی وارد کشــور شوند، البته 
طبق پیش بینی های دولت عــرض می کنم، 

چراکه روند اجرایی بر عهده دولت است.
فیروزی گفت: نکته مهم دیگر در این خصوص، 
مرتفع شــدن نگرانی فعاالن حوزه اقتصادی 
است. این فعاالن نگران بودند شاید کسانی ارز 
بازار را جمع کنند و با آن ثبت سفارش کنند، اما 
بیشترین ظرفیتی که در واردات خودرو ایجاد 
می شود استفاده از افراد توانمندی است که ارز 
خارج کشور دارند و فعاالن اقتصادی که خارج 
از کشور هستند و تمایل دارند و اعالم آمادگی 
کردند، می توانند حجم گسترده خودرو وارد و 
سپس از محل درآمد فروش خودروها، در ایران 

سرمایه گذاری کنند.
وی افــزود: انحصــار واردات خودرو دســت 
هیچ کسی نیست و هر شخص حقیقی و حقوقی 
که توان تامین ارز از بیرون داشته باشد و بتواند 
خودرو وارد کند، می تواند این کار را انجام دهد. 
از آن جایی که واردات در دست بخش خصوصی 
است، با شرایط خود می فروشد و البته دولت بر 
قیمت ها نظارت خواهد کرد تا اجحافی در حق 

مردم نشود.
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نفت و انرژی 4

افسوس برای از دست رفتن منابع آبی

از این نحوه مدیریت، آبی گرم نمی شود

کوتاه از انرژی

بین الملل

 روسیه به جای صادرات
گاز می سوزاند

بررســی شــرکت ریســتاد انــرژی 
نشــان داد روســیه همزمان با کاهش 
چشمگیر عرضه گاز از طریق خط لوله 
نورد استریم ۱ به آلمان، در تاسیسات 
پورتووایــا نزدیک مــرز فنالند، میزان 
عظیمی گاز طبیعی می ســوزاند.این 
تاسیســات که در شــمال غرب ســن 
پترزبورگ واقع شــده است، روزانه به 
ارزش ۱0 میلیون دالر مشــعل سوزی 
دارد و گازی که می توانســت به آلمان 
صادر شود، به این شکل اتالف می شود.

تاسیســات پورتووایا نزدیک ایستگاه 
کمپرسوری با همین نام است که مسیر 
خط لوله نورد استریم ۱ به آلمان از آن 
شروع می شود. روسیه از ژوئن، جریان 
گاز از طریق نورد اســتریم را به میزان 
قابل توجهی کاهش داده و نخســت به 
۴0 درصد ظرفیت خط لوله و سپس به 
۲0 درصد رساند.همزمان، تحلیلگران، 
ســاکنان و تصاویر ماهواره ای، گرمای 
بیشــتری را از تاسیســات پورتووایــا 
مشاهده و شناسایی کرده اند. محققان 
به شــبکه خبری بی بی ســی گفتند: 
تصــور می کنند افزایــش گرما در این 
تاسیسات، ناشی از مشعل سوزی است.
میــگل برژر، ســفیر آلمان در انگلیس 
درباره احتمال افزایش مشعل سوزی، 
بــه بی بی ســی گفــت: روس ها جای 
دیگری برای فروش گاز ندارند، بنابراین 
مجبورنــد آن را بســوزانند.به گفتــه 
دکتر جســیکا مک کارتی، کارشناس 
اطالعات ماهواره ای از دانشگاه میامی 
در اوهایــو، از حــدود ژوئــن، افزایش 
مشعل سوزی مشاهده شده که کاهش 
پیدا نکرده و بســیار باال مانده اســت.
در ایــن بین، پــس از این که گازپروم 
هفته گذشــته اعالم کرد تحویل گاز به 
آلمان از طریق نورد استریم را به مدت 
ســه روز کامال متوقف می کند، قیمت 
گاز در اروپــا بــه رکورد باالی جدیدی 
صعود کرد. اعالم این خبر نگرانی ها در 
اروپا نســبت به کاهش بیشتر یا توقف 
کامل عرضه گاز روسیه از این مسیر را 
تجدید کرد.شرکت زیمنس انرژی که 
کار تعمیرات توربین های مورد استفاده 
برای پمپاژ گاز از طریق نورد اســتریم 
۱ را انجــام می دهــد، اعالم کرد هنوز 
خبر جدیدی درباره تعمیر یا تعمیرات 
احتمالــی تجهیزات مربوط به این خط 
لوله وجــود ندارد. گازپروم، مشــکل 
فنی یا تاخیر در بازگشــت تجهیزات از 
تعمیــرات را دلیل اصلی کاهش عرضه 
گاز از نورد اســتریم اعالم کرده است.
گازپروم از ابتدای سال میالدی جاری 
تا اواسط اوت، تولید گاز طبیعی را بیش 

از ۱۳ درصد کاهش داد.

سهم توتال در میدان گازی 
سیبری به نوواتک رسید

توتــال انرژیــز برخالف بســیاری از 
رقیبــان غربی خود، هنوز بســیاری از 
دارایی هایش در روســیه را حفظ کرده 
است. سخنگوی این شرکت حاضر نشد 
درباره این که آیا فروش مذکور با سهم 
۱9 درصدی توتال در نوواتک یا کسب 
و کارهای دیگر این شــرکت در روسیه 
ارتباطی دارد، توضیح دهد.بر اســاس 
یک فرمان ریاست جمهوری روسیه که 
در ماه اوت منتشر شد، سرمایه گذاران 
از کشورهای غیردوست شامل فرانسه، 
اجــازه ندارند سهام شــان در بعضی از 
پروژه هــای انرژی و بانک ها را تا پایان 
ســال بفروشــند اما در بعضی از موارد، 
معافیت هایی داده می شــود.تحوالت 
اخیر، اتفاقهــای مثبت کوچکی برای 
همتایان توتال نظیر بریتیش پترولیوم 
یا شــل دیده می شود که دارایی هایی 
به ارزش ده ها میلیارد دالر در روســیه 
دارند و تالش می کنند خریداری برای 
آنها پیدا کنند.توتال انرژیز در بیانیه ای 
اعالم کرد: فروش ســهمش در شرکت 
ترنفــت گاز که میــدان گاز و میعانات 
ترموکارس تووی در ســیبری را اداره 
می کند، انتظار می رود در سپتامبر سال 
۲0۲۲ نهایی شــود.خبر فروش سهم 
توتــال انرژیز چند روز پس از جنجال 
به پا شــده پیرامون شرکت ترنفت گاز 
اعالم شــد که روزنامه لوموند گزارش 
کرده است میعانات گازی تامین کرده 
که بعدها به کروســن تبدیل شــده و 
 در دو پایگاه ارتش روســیه اســتفاده 

شده است.

کید کرد: وزیر نفت تا

 افزایش همکاری ایران 
و نیجریه در حوزه انرژی

 وزیر نفت ایران در دیدار با وزیر نفت نیجریه 
بــا اشــاره به وجود زمینه هــای همکاری دو 
کشور در حوزه انرژی گفت: امروز امیدواریم 
با امضای تفاهم نامه ها میان دو کشور زمینه 
همــکاری در حوزه انرژی افزایش یابد.جواد 
اوجی در ابتدای این دیدار درگذشت محمد 
سانوســی بارکیندو دبیرکل اوپک را تسلیت 
گفــت و اظهار داشــت: از ایشــان خدمات 
شایسته ای ماندگار شد.اوجی با اشاره به اینکه 
در حاشــیه اجالس جی یی سی اف جلسات 
خوبی داشــتیم و توافقات خوبی حاصل شد، 
گفت: ایران و نیجریه در حوزه انرژی ظرفیت 
خوبی دارند که امیدواریم توســعه پیدا کند. 
ایران و نیجریه ذخایر نفت و گاز باالیی دارند و 
نیجریه ششمین صادرکننده ال ان جی جهان 
است.وی ادامه داد: هر دو کشور عضو اوپک، 
اوپک پالس و اجالس جی ای سی اف هستند 
که زمینه همکاری الزم را ممکن می کند.وزیر 
نفت با تاکید بر اینکه این سفر به دعوت رسمی 
انجام شــده، گفت: امروز امیدواریم با امضای 
تفاهم نامه ها میان دو کشور زمینه همکاری 
در حــوزه انرژی افزایش یابد. وی افزود:ایران 
ظرفیت تولید روزانه یک میلیارد متر مکعب 
گاز و ۴ میلیون بشــکه نفت را دارا اســت و 
تمامی پاالیشــگاه های نفت و گاز کشورمان 
توســط متخصصان داخلی تعمیر و نگهداری 

می شود.

 مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

 بنزین پتروشیمی 
لودگی ندارد آ

مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی در پاســخ به این ســوال 
که آیا امســال احتمال واردات بنزین وجود 
دارد، گفت: امســال برنامــه ای برای واردات 
بنزین نداریم اما باید دید که شــرایط چگونه 
پیــش می رود.جلیل ســاالری  با بیان اینکه 
آدرس غلــط بــرای بنزیــن می دهنــد، در 
پتروپاالیشگاه ها یکی از سیاست ها این است 
که در برخی شــرایط محصوالت پتروشیمی 
را متناســب با شــرایط بازار تولید می کنند، 
اظهار کرد: به طور مثال واحدهای قیرســازی 
و نفت کوره، این دو، یک ترکیب در پاالیشگاه 
هســتند، یک زمانی فصل تولید قیر است که 
واحد قیر فعال می شود و زمانی که فصل تولید 
نفت کوره باشد، این بخش تولید می کند؛ این 
یک زنجیره است که اتفاق می افتد و می توان 
از داخل این زنجیره ها بنزین اســتاندارد نیز 
تولید کرد.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی در پاسخ به این سوال 
که آیا اکنون از بنزین پتروشــیمی در داخل 
کشــور استفاده می شــود، گفت: می توانیم 
تولید کنیم و اکنون نیز پتروشــیمی ها تولید 
و صــادر می کنند، برای داخل نیز می توان از 
این ریفورمیت استفاده کرد و مشکلی ندارد.

ســاالری درباره صحبت هایــی که در مورد 
آلودگی بنزین پتروشــیمی مطرح می شود، 
اظهار کرد: آلودگی ندارد؛ مولفه بنزین است 
و ترکیبات پاالیشــگاهی نیز لحاظ می شود. 
مولفه بنزن نهایتا بنزین نیست و یک ترکیب 
تبدیل به بنزین اســتاندارد می شــود که بر 
اســاس آن امکان تولید در داخل وجود دارد 
اما اکنون ظرفیت داریم و شــرایط مناســب 
اســت و با آمدن پاالیشــگاه آبادان نیز  ۳00 

هزار بشکه به این ظرفیت اضافه می شود.

تحویل دهی کاتالیست های 
متاناسیون پتروشیمی»هنگام«

۴۵ تن کاتالیســت های متاناسیون مورد نیاز 
مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک هنگام که 
در منطقــه ویژه اقتصادی پارس جنوبی )فاز 
۲ طرح های پتروشیمی( واقع شده و آخرین 
مراحل ساخت، نصب و راه اندازی آن در حال 
اجراست و قرارداد تولید و تحویل دهی آن در 
سال ۱۴00 منعقد شده بود، با نظارت شرکت 
پیدک به عنوان پیمانکار اجرایی طرح، تولید و 
به مجتمع هنگام تحویل دهی گردید.شرکت 
پتروشیمی هنگام که عضوی از خانواده بزرگ 
هلدینگ خلیج فارس اســت، جزء آن دسته 
از طرح های پتروشــیمی کشور است که در 
احداث آن بیشــترین ســهم بومی ســازی و 
بهره گیــری از کاال و خدمــات ایرانی لحاظ 
شــده اســت و با وجود دشواری های فراوان، 
حمایت های گســترده ای از ســوی مدیریت 
این مجتمع از تولید ملی صورت پذیرفت.در 
آینده نزدیک، پس از آماده سازی این مجتمع 
جهت راه اندازی، کاتالیست های متاناسیون و 
شیفت دما پائین تولیدی شرکت دانش بنیان 
گسترش فناوری خوارزمی در راکتورهای این 
مجتمــع بارگــذاری شــده و دیگر بار توان و 
تخصــص جوانان پر افتخــار ایران زمین در 
عرصه گســترش فناوری های فوق پیشرفته 
در صنعت پتروشــیمی کشور به منصه ظهور 

خواهد رسید.

رئیس فراکســیون محیط زیســت مجلس شورای 
اســالمی بــا انتقاد  از عدم مدیریــت در منابع آبی 
کشــور، گفت: بــرای مدیریــت آب کمبود قانون 
نداریم، از سیاســت های کلی منابع طبیعی گرفته 
تا قانون توزیع آب قوانینی هســتند که متأســفانه 
بجای مدیریت منســجم  برخوردهای سلیقه ای با 
مدیریت آب شکل گرفته است، ما نیازمند مدیریتی 
کارآمد و سیســتم یکپارچه هستیم.سمیه رفیعی 
در مورد بحران مدیریتی آب در ســیالب های اخیر 
گفــت: بحران مدیریــت باید در موضوع منابع آبی  
مورد توجه قرار بگیرد، متاســفانه در این راســتا از 
تصمیمات نادرســتی پیروی شــده و امروز شاهد 
برخی از مناقشــات آبی در تعدادی از شــهرهای 
کشــور هســتیم که گاهی صدای آن را از مجلس 

می شنویم و نباید این گونه می شد.
نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشهر 
و پردیــس در مجلــس یازدهم افزود: ایران در گذر 
تاریخ مردمانی داشــته که خود را با خشکســالی ها 
ســازگار کرده و صاحب سبک برای زندگی بوده اند 
در مدیریت ســازگاری با کم آبی و خشکســالی ها 
بطوریکه در اکثر  کتب و ســفرنامه های مختلف به 

این موضوع بارها تاکید شده است.

  مناقشات آب بین شهرهای مختلف را 
شاهد بودیم 

وی ادامه داد: یکی از نشــانه های مدیریت یکجانبه 
نگر در مدیریت منابع آبی که امروز شاهد آن هستیم 
متأسفانه مناقشات آبی بین شهرهای مختلف است 
که بعضا با عنوان انتقال آب بین حوزه ای از آن یاد 
می شــود و به تبعات اجتماعی و فرهنگی آن کمتر 
توجه شده است. البته تامین آب شرب از ضروریات 
حتمی کشور است و اقدامات صورت گرفته تاکنون 
در بحث تامین آب شرب و ایمنی آن در کشور قابل 
توجه اســت. اما در کلیات مدیریت منابع آب حتما 
باید عالوه بر مواردی که تا بحال مغفول مانده توجه 
شــود، حتما باید شرایط تغییرات اقلیمی و تبعات 

آن ماننــد بارش های رگبــاری را مد نظر قرار داد. 
مثال  در جریان ســیالب امامزاده داوود)ع( از وزیر 
کشــور درخواســت کردم در مورد باران های اخیر 
که به صورت ســیل و ســیالب خود را نشــان داده 
از وزارتخانه های نیرو و جهاد کشــاورزی و سازمان 
محیط زیســت ســناریویی بخواهد تا حد ممکن از 
اتالف آب جلوگیری شــود. سیالب ها بعضا یکی از  
بهترین فرصت ها برای تغذیه آبخوان ها در کشــور 
محسوب می شوند. اگر هدایت درست و اصولی برای 
این حجم از آبی که به صورت سیالب خود را نشان 

داده؛ صورت نگیرد  سیالب فقط مصیبت است.

افسوس برای از دست رفتن منابع آبی
رئیس فراکســیون محیط زیست مجلس در ادامه 
یادآور شــد: سیالب یکی از بهترین فرصت ها برای 
تغذیــه آبخوان ها بود که نیاز عاجل به مدیریت هر 
چه بیشتر و بهتر آنهاست از طرفی پیش بینی های 
هواشناســی را داریم اما پیش بینی منابع طبیعی 
بــرای تغذیه آبخوان هــا نداریم و صرفا بحث جمع 
شــدن آب ها پشــت ســدها را در نظر می گیریم، 
در صورتــی کــه امروز پدیده فرونشســت یکی از 

مهمترین مشــکالت کشــور است و برای مدیریت 
فروچاله هــا بایــد اقداماتی صورت بگیرد؛ در بحث 
مدیریــت منابع آب بیشــتر از نیــاز به تجهیزات، 
بــه هماهنگــی و تنظیم گری نیــاز داریم. وی در 
ادامه یادآور شــد: برای مدیریت آب کمبود قانون 
نداریم، از سیاســت های کلی منابع طبیعی گرفته 
تا قانون توزیع آب قوانینی هســتند که متأســفانه 
بجای مدیریت منســجم  برخوردهای سلیقه ای با 
مدیریت آب شکل گرفته است، ما نیازمند مدیریتی 
کارآمد و سیســتم یکپارچه هستیم. به فرض مثال 
در کدام جلسات، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان 
یکــی از پرمصرف تریــن وزارتخانه هایی که آب در 
اختیار دارد به همراه وزارت نیرو که سیاســت های 
غلط آبی گذشــته را با هدف کسب درآمد مدیریت 
می کنــد، بــه همراه بخش خانگی پشــت یک میز 

نشسته و مدیریت آبی را تنظیم کرده اند؟

 نگاه انتفاعی به منابع آبی 
در جهت کسب درآمد اشتباه است

وی با انتقاد از عدم عملکرد مدیریت آب به واسطه 
وزارتخانه هــای مربوطه یادآور شــد: نگاه انتفاعی 

بــه منابع آبــی در جهت کســب درآمد، مدیریت 
حکمرانــی را بــه موضوع آب بــرای بلند مدت دور 
می کند. اینجاســت  که مدیریت و منابع آبی ضربه 
خورده اســت.رفیعی در مــورد تذکرات متمادی 
مجلــس در مدیریــت منابع آبی گفت: مدیریت ما 
در منابــع آبی و حوزه آبریز بر عهده دولت اســت، 
در طی ســال های گذشــته حــوزه آبخیزداری را 
تبدیل به ســاختار مدیریت آب منطقه ای کردند، 
آب منطقــه ای به لحاظ هویت ســاختار مدیریتی 
یک وضعیت نیمه خصوصی داشــته که از نگاه صد 
درصدی و حاکمیتی خارج شده و امروز استان هایی 
همچون یزد، اصفهان، شهرکرد، خوزستان و…. هر 
کدام به نوعی بر سر منابع آبی با هم مشکل دارند؛ 
در ایــن بین مدیریت بر مبنــای حوزه آبریز اتفاق 
خوشــایندی بود که باید از ابتدا هم مدیریت کالن 
بر همین مبنا بود اما شــاهد آن نیســتم و امروز این 
اتفاق خوشایند با تعلل و تاخیر به سرانجام رسید.

هدر رفت منابع در سایه سوء مدیریت
نماینــده مردم در مجلــس یازدهم ادامه داد: عدم 
توجه به مدیریت اصولی منابع آبی که باعث ایجاد 
هزینه هــای اجتماعــی و اقتصادی شــد و برخی  
تصمیمات نادرســت وزارتخانه ای هم به آن دامن 
زد باعــث شــد بارها وزیر نیــروی وقت به مجلس 
خوانده شــد تا پاسخگوی سواالت نمایندگان باشد 
اما متاســفانه پاســخ های قانع کننده ای به وکالی 
ملت ندادند،کســی حق نــدارد با منابع عمومی به 
ویــژه منابــع طبیعی مملکت اینگونــه رفتار کند. 
رئیس فراکســیون محیط زیست مجلس در پایان 
خاطر نشان کرد: توجه حقیقی به آمایش سرزمینی 
و توصیــه بــه آن می تواند راه برون رفت کشــور از 
خیلی مشــکالت باشــد، به شرطی که به آن وفادار 
بوده و در تمام برنامه ریزی ها به آن متعهد باشیم، 
آمایش ســرزمین مسئله ای است که می تواند ابزار 
مهــم مدیریت کالن و یکپارچه سیســتمی فراهم 

کند که عمال  مورد بی توجهی قرار گرفته  است.

کارنامه وزارت نفت دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی را که 
ورق بزنیم، همکاری با کشــورهای همســایه تا ارتباط با کشورهای 
آمریکای التین در آن دیده می شود، وزارت نفت در این مدت توجه 
ویژه ای به دیپلماســی انرژی داشته است.ترکمنستان: هنوز حکم 
وزارت اوجی بر نفت خشک نشده بود که عازم ترکمنستان شد. نبود 
توازن بین عرضه و تقاضا و پیش بینی زمستانی سرد )۱۴00( وزیر 
نفت را مصمم کرد رابطه تیره با ترکمنستان را احیا و قفل روابط دو 
کشور را باز کند. سرانجام هفتم آذرماه قفل این روابط باز و قرارداد 
عملیات سوآپ سه جانبه میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان در 
حاشیه پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی )اکو( 

امضا و یکم ژانویه ۲0۲۲ )۱۱ دی ماه ۱۴0۱( عملیاتی شد که کمک 
شــایانی به پایداری شــبکه گاز کشور در شمال شرق کرد. ونزوئال: 
اردیبهشت ماه امسال وزیر نفت برای گسترش مرزهای دیپلماسی 
انرژی کشــور با همراهی هیئت ۱۲ نفره عازم بعضی از کشــورهای 
آمریکای التین شــد. ونزوئال نخســتین مقصد وزیر نفت بود. اوجی 
در این سفر با باالترین مقام اجرایی این کشور و برخی مدیران آن 
دیــدار و گفت وگــو کرد و در توئیتی نوشــت: روابط ایران و ونزوئال 
سابقه تاریخی دارد و ما می خواهیم از همه ظرفیت ها برای توسعه 
روابط و  همکاری های مشترک بهره گیری کنیم. با ابتکارات وزارت 
نفت حجم قابل توجهی از میعانات گازی و نفت خام سنگین ایران به 

ونزوئال صادر و ارزش محصوالت صادراتی تاکنون کاماًل تسویه شده 
اســت.کوبا: هاوانا مقصد دوم وزیر نفت در ســفر به آمریکای التین 
بود. نیکاراگوئه: وزیر نفت همچنین در جریان ســفر به کشــورهای 
آمریــکای التیــن به ماناگو هم رفت و در این ســفر افزون بر دیدار 
و گفت وگــو با دانیل اورتگا، رئیس جمهوری و گوســتاوو پورراس 
کورتس، رئیس مجلس ملی نیکاراگوئه در کمیســیون مشــترک 
اقتصادی دو کشور با حضور 6 وزیر کابینه نیکاراگوئه حضور یافت 
و دربــاره همکاری هــای دوجانبه رایزنی کرد. وی در دیدار با اورتگا 
تأکید کرد: ایران یاور کشورهای آمریکای التین به ویژه نیکاراگوئه 

در روزهای سخت تحریم آمریکا بوده و هست. 

تحقق رؤیای 40 ساله در آن سوی مرزها

دیپلماسی فعال انرژی در یک سالگی وزارت اوجی بر نفت

خبر  ویژه

در دولت سیزدهم محقق شد

 رشد 6 درصدی پاالیش نفت خام 
گازی و میعانات 

صنعت پاالیش در دولت سیزدهم، رشد 6 درصدی 
پاالیــش نفت خــام و میعانات گازی و افزایش ۲۳ 
درصدی تامین و توزیع ســوخت خودروها نسبت 
به سال گذشته را تجربه کرده است. همچنین 80 
درصد از تعهدات خود را نســبت به تحویل وکیوم 
باتوم تهاتری به شرکت های قیرساز عملیاتی کرده 
است. در دولت سیزدهم اجرای طرح های راهبردی 
و تغییر مســیر از سوخت محوری به سود محوری 
بــا پاالیــش روزانه دو میلیون و ۲00 هزار بشــکه 
نفت خــام و میعانــات گازی و تولید ۱۱۲ میلیون 
لیترگازوئیــل، ۱00 میلیون لیتر بنزین، افزایش 
۲۳ درصــدی تامین و توزیع ســوخت وجابجایی 
۱۳۵ میلیــارد لیترفرآوده هــای نفتی در شــعاع 
۵00 کیلومتردر کشــور، ثبت رکورد انتقال ۱۲8 
میلیارد لیترنفت خام و فرآورده های نفتی، تثبیت 
و افزایش ذخایر استراتژیک سوخت کشور اجرایی 
شد.همچنین تامین خوراک 9۵ نیروگاه  تولید برق و 
انرژی در جهت جلوگیری از خاموشی های گسترده 
در کشور به میزان ۱8 میلیارد و 600 میلیون لیتر، 
ارسال سوخت به صنایع بزرگ به میزان ۵ میلیارد 
و ۳00میلیون لیتر، تبدیل کارگاهی بیش از ۱00 

هزار خودروی عمومی تاکســی و وانت به دوگانه 
ســوز به صورت رایگان، فراهم کردن زیر ســاخت 
و صادرات دریایی گاز مایع در پایانه شــهید باهنر 
و جلوگیری از انباشــت و ســوزاندن ۲000 تن در 
روز بــا حدود ارزش صادراتی ۳6۵ میلیون دالر در 
سال نیز محقق شد.انعقاد تفاهمنامه مطالعات فنی 
و مهندسی احداث پاالیشگاه های جدید و توسعه 
پاالیشگاه های موجود در کشورهای حوزه کارائیب 
با هدف جلوگیری از خام فروشــی و ایجاد ارزش 
افزوده، را میتوان از خدمت رســانی به مردم ایران 
در دولت سیزدهم برشمرد.اوایل سال جاری برای 
یکپارچه ســازی و ســاماندهی صدور مجوزهای 
ساخت جایگاه های عرضه سی ان جی و سوخت مایع 
و به منظور شفاف سازی، حذف فرآیند بروکراسی در 
صدور مجوز و حذف امضاهای طالیی، سامانه ای با 
عنــوان »درگاه ملی درخواســت مجــوز جایگاه 
سوخت« راه اندازی شد. به منظور سهولت دریافت 
مجوز ساخت جایگاه ها سی ان جی و سوخت مایع از 
سوی متقاضیان و بخش خصوصی، سامانه یادشده 
فعال و در دسترس عموم متقاضیان برای استفاده 

قرار گرفت.

بر اساس  گزارش ها ؛

 مصرف بیش از 5 هزار مگاواتی برق 
توسط صنایع

میــزان مصرف برق در بخش صنایع با افزایش 
همــراه شــد به گونه ای که  ایــن میزان به رقم 
۵ هزار و ۳۴8 مگاوات رسید.تابســتان امسال 
بدون خاموشــی در بخــش خانگی و مدیریت 
مصرف در بخش صنعت و آن هم صنایع بزرگ 
سپری شد.این مدیریت مصرف در صنایع بزرگ 
آن گونه بود که این صنایع با جابه جایی روزهای 
تعطیل و یــا جابه جایی زمان های تعمیرات با 
کم ترین محدودیت برقی روبرو شدند.روزهای 
اخیر وزیر نیرو در این باره  با اشاره به اقدام های  
وزارت نیرو در بخش  صنایع خاطرنشان کرد: 
در بخــش صنعــت از 6۳0 هزار واحد صنعتی، 
در مجمــوع ۵80 هزار واحد صنعتی هیچ گونه 
خاموشــی نداشتند و به بقیه محدودیت هایی 
دادیم که این محدودیت را نیز در ساعات دیگر 
جبــران کردیم.به گفتــه محرابیان، در بخش 
فوالد ۳۴ درصد رشــد تولید در تیرماه نسبت 
به تیرماه سال گذشته ثبت شده و این موضوع 
در صنایع ســیمان نیز به همین شــکل است.

اکنــون  و در آخرین ماه تابســتان هم زمان با 
کاهش مصرف در ســایر بخش ها، صنایع برق 

بیشتری را به مصرف می رسانند تا چرخ تولید 
پرقدرت تر از همیشه به حرکت درآمده و رونق 
تولید را بیشتر سازد.تازه ترین گزارش شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران هم نشان از آن دارد 
که روزهای  گذشته بخش صنعت با بیشترین 

میزان مصرف برق همراه بود.
ایــن مصــرف به رقم ۵ هــزار و ۳۴8 مگاوات 
رســید. مصرف بخش صنعت در ســاعت ۱۵ و 
۱6 دقیقــه ۵ هزار و ۲۴۲ مگاوات بود.با وجود 
افزایــش مصرف برق در بخش صنایع،  میزان 
مصرف در سایر بخش ها به شدت کاهش یافت 
به گونــه ای کــه در ســاعت ۱۵ و ۱6 دقیقه به 
رقم ۵۴ هزار و 8۴۲ مگاوات رسید.این میزان 
مصرف در مقایســه با مدت مشابه پارسال که 
6۳ هزار و ۱۵9 مگاوات برق مصرف شــده بود 
کاهــش بیش از 8 هزار مگاوات یافته اســت.

همچنین دو شــب گذشــته میزان مصرف به 
۵۵ هزار و ۴۵۷ مگاوات رســید که در مقایسه 
با مدت مشــابه پارســال که ۵8 هزار و ۴۵۴ 
مــگاوات بود کاهش بیش از ۲ هزار مگاوات را 

نشان می دهد.
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5بانک و بیمه

به دلیل توسعه ورزش؛ 

رئیس فدراسیون همگانی از 
مدیریت شهری گرگان تقدیر کرد

گلســتان / گروه استان ها: رییس فدراسیون 
ورزش های همگانی از مدیریت شهری گرگان 
به منظور توسعه ورزش همگانی تقدیر کرد.
مدیریت شــهری گرگان به منظور اجرای فاز 
مطالعاتی پروژه ملی شــفا )شــهرهای فعال 
ایــران( بر اســاس ارزیابی بــه عمل آمده در 
فدراســیون ورزش های همگانــی موفق به 
کســب برند نقره ای »شهر دوستدار ورزش« 
و برند برنزی »شــهر دوســتدار بازی، ورزش 
و پیاده روی« شــد.برندهای مذکوراز سوی 
دکتر مالیی رییس فدراســیون ورزش های 
همگانی و دکتر عبدالحمید احمدی مشــاور 
وزیــر ورزش و جوانان به مهندس محمدرضا 
سبطی شــهردار و دکتر ناصر گرزین رئیس 
شــورای اســالمی شــهر گرگان اعطــا و از 

تالش های ایشان تقدیر شد.

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمانشاه:

ح تعاونی در هفته تعاون   5 طر
و دولت در استان کرمانشاه 

افتتاح می شود

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیر کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در جلسه هماهنگی 
برگــزاری برنامه های هفته تعاون، گفت: در هفته 
تعــاون و دولت ۵ طرح تعاونی با ســرمایه گذاری 
۱90میلیارد ریال و پیش بینی ۱۲9 فرصت شغلی 
به بهره برداری می رسد.مختار احمدی در جلسه 
هماهنگی برگزاری هفته تعاون با اشاره به اینکه در 
هفته تعاون و هفته دولت ۵ طرح شرکت تعاونی با 
سرمایه گذاری ۱90 میلیارد ریال به بهره برداری می 
رسد اظهار نمود: با بهره برداری از این طرح ها زمینه 
۱۲9 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.وی در 
ادامه افزود: در بزرگداشت هفته دولت و تعاون از 6 
شرکت تعاونی برگزیده استانی هفدهمین جشنواره 
تعاونی های برتر طی مراسمی با حضور مسئولین 
ارشد استان تجلیل به عمل خواهد آمد.مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه 
ضمن اعالم برنامه های دیگر بزرگداشت هفته تعاون 
گفت: دیدار تعاونگران با استاندار و نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه کرمانشاه، غبارروبی و عطر افشانی مزار 
شهدا در مرکز استان و همزمان در شهرستان های 
تابعه،بازدید از طرح تعاونی های نمونه و شــاخص 
استان، سخنرانی مدیر کل در خطبه های پیش از نماز 
جمعه در مرکز استان همزمان روسای شهرستانی در 
نماز جمعه شهرستان های تابعه، حضور تعاونگران در 
مرکز انتقال خون و اهداء خون و برگزاری مسابقات 
ورزشــی از برنامه های شاخص بزرگداشت هفته 
تعاون در استان کرمانشاه می باشد.وی هفته تعاون 
را فرصتی مغتنم برای قدردانی از زحمات تعاونگران 
استان دانست که در زمینه مردمی کردن اقتصاد، 
خلق ثروت و ایجاد اشــتغال فعالیت دارند و افزود: 
تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای 
محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم  و مردمی 
است.معاون امور تعاون، معاون اجتماعی و فرهنگی 
و  معاون پشتیبانی و منابع انسانی و همچنین دیگر 
مدعوین حاضر در جلسه نظرات کارشناسی خود 
را پیرامون هرچه باشکوه برگزار نمودن برنامه های 

هفته تعاون و دولت ارائه نمودند.

اصفهــان / گــروه اســتان هــا: 
محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامل 
شــرکت فــوالد مبارکه بــا بیان 
ایــن که پس از انتشــار گزارشــی 
در خصــوص تحقیــق و تفحص از 
فوالد مبارکه طــی روزهای اخیر، 
شــاهد خبرپراکنی های گسترده 
رسانه های داخلی و خارجی بودیم، 
اظهــار کــرد: در این گزارش به دو 
بخش اشــاره شــده که بخش اول 
آن مربوط به تخلفات اشــخاص، در 
راستای دستور رئیس جمهور و وزیر 
صمت وقت بوده که با آغاز فعالیت 
مدیریت جدیــد در فوالد مبارکه، 
طی ۱0 ماه گذشــته، برخوردهای 
الزم بــا تخلفــات صــورت گرفته 
اســت.وی افزود: در همین راستا از 
شروع فعالیت خود در فوالد مبارکه 
مقابلــه با فســاد را در اولویت خود 

قرارداده ایم و با رویه های نامناسب 
برخورد کردیم و بسیاری از مدیران 
غیرمتخصــص برکنــار شــدند.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
با بیان ایــن که تخلفات مرتبط به 
بخش رویه ها از ســوی قوه قضایه 
رســیدگی می شود، گفت: برخی از 
اعداد و ارقام اعالم شــده در گزارش 
تحقیق و تفحص به تخلفات مرتبط 
بــه بخش رویه ها بازمی گردد که از 
نظــر گروه تحقیق و تفحص، تخلف 
اســت؛ به عنــوان مثال بیش از ۵۷ 
هــزار میلیارد تومانــی که در این 
گزارش در قالب تخلف ذکر شده در 
راستای عمل به دستورالعمل های 
جاری کشــور و وزارت صمت، برای 
عرضــه محصــوالت در بورس کاال 
بــوده و موردی نیســت که بتوانیم 
از آن بــه عنــوان تخلــف در فوالد 

مبارکه یــاد کنیم.طیب نیا تصریح 
کرد: فــوالد مبارکه محصول خود 
را در بــورس عرضــه می کند و اگر 
تفاوتــی در آن مقطع زمانی بوده، 
طبق دســتورالعمل وزارت صمت 
بوده و قوه قضائیه باید بررسی کند 
کــه آیا آن هایی که این محصوالت 

را خریــداری کرده انــد، آن ها را به 
تولیــد تبدیــل کرده اند یــا از این 
رانــت اســتفاده و در بازار داخل به 
فروش رسانده اند.وی بیان داشت: 
فــوالد مبارکه ازجملــه صنایعی 
بــود کــه از ابتــدای دولت جدید 
دچــار تغییرات مدیریتی شــد و 

مأموریت های ابالغ شــده از سوی 
وزیر محترم صمت به این شــرکت 
اوالً در جهت تحقق جهاد اقتصادی 
و شــتاب توسعه بوده و دوماً ایجاد 
شــفافیت و حاکمیت پاکدســتی 
بود که به همین جهت نخســتین 
اقدامــات ما در این حوزه برکناری 
برخــی مدیــران و اصالح رویه ها و 
مواردی بــود که تخلفات در آن ها 
بــرای ما محرز شــده بود.طیب نیا 
افزایــش ۱0 درصدی تولید فوالد 
مبارکه نســبت به ســال گذشته را 
افتخارآمیــز عنوان کرد و گفت: از 
ابتدای فعالیت تیم جدید مدیریتی 
در فوالد مبارکه تاکنون بالغ بر ۱80 
هزار میلیارد تومان پروژه توسعه ای 
در این شــرکت تعریف شده و طی 
ایــن مدت کوتاه در مدار انجام قرار 

گرفته است.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

57 هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف نبوده است

5
قدردانی وزیر ارشاد از حمایت 

بانک صادرات در برگزاری 
نمایشگاه کتاب

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اهدای لوح سپاس از 
حمایت، همراهی و همکاری ارزشمند بانک صادرات 
ایران در برگزاری شایســته ســی و سومین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران قدردانی کرد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
بانک صــادرات ایران، در نامه قدردانی محمدمهدی 
اســماعیلی خطاب به ســید ضیاء ایمانی، مدیرعامل 
بانــک صادرات ایران آمده اســت: »رشــد و ارتقای 
فرهنگ مکتوب کشور ماموریتی است که نیل به آن 
مستلزم همکاری، همراهی و همدلی همه سازمان ها 
و نهادهای فرهنگی فعال در کشــور بوده و توجه به 
کتــاب، پدیدآورندگان آثار و مخاطبان آن گامی بلند 

در مسیر شکوفایی و توسعه فرهنگی است.
همت واال، تالش های شــبانه روزی و پشتیبانی های 
بی شــائبه جنابعالی و همکارانتان با به کارگیری تمام 
ظرفیت هــا و تجربه ها برای میزبانی از صاحبان اصلی 
نشــر مکتوب کشــور و خدمت به مردم کتاب دوست 
ایران اسالمی در ایام برگزاری سی و سومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران و نقش آفرینی های ارزنده در 
به ثمر نشستن اهداف این دوره از نمایشگاه موجبات 
دلگرمی اهالی فرهنگ و کتاب را فراهم ساخت و برگ 
زرینی از خدمت رســانی به مردم را در طلیعه دولت 

مردمی به یادگار گذاشت.
بدین وسیله و به رسم احترام از تالش های جنابعالی 
و همکارانتــان در عرصــه فرهنــگ و کتاب قدردانی 
کــرده و دوام توفیــق شــما را از درگاه خداوند متعال 
مســالت دارم.« بانک صادرات ایران با شــعار »بانک 
صــادرات ایران، حامی یار مهربــان« به عنوان بانک 
عامل و پشتیبان سی و سومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران با تجهیز شبکه گسترده خدمات بانکداری 
الکترونیــک و تخصیــص بــن کارت و هدیه بانک در 
اردیبهشــت ماه سال جاری، همچون گذشته، از این 
نمایشگاه حمایت کرد. این بانک همچنین در سال های 
گذشته نیز به منظور تحقق مسئولیت اجتماعی خود از 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حمایت کرده و بانک 

عامل این رویداد بزرگ فرهنگی بوده است.

اخبار

ح بخشودگی 100% جرایم  طر
وسایل نقلیه موتوری فاقد 

بیمه نامه شخص ثالث بیمه 
آرمان به مناسبت گرامیداشت 

هفته دولت

 با هدف حمایت از اقشــار آسیب پذیر و در 
راســتای توسعه فرهنگ بیمه و همچنین 
به مناسبت هفته دولت، صد درصد جرایم 
کلیه وســایل نقلیه موتــوری زمینی فاقد 
بیمه نامــه از تاریــخ ۲9 مرداد تا پایان روز 
۱۱ شهریور ماه سال جاری به مدت ۲ هفته 

بخشیده می شود.
با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع 
عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، 
جرایم تمام وســایل نقلیه موتوری زمینی 
فاقد بیمه نامه شخص ثالث با شرط نداشتن 
بیمــه نامــه و تهیه بیمه نامه با مدت اعتبار 
یک ساله، مورد بخشودگی قرار گرفته است.

بر اســاس این گزارش به تمام شرکت های 
بیمــه ای تکلیف شــده تا در بــازه زمانی 
تعیین شــده از دریافــت جریمــه مذکور 

خودداری نمایند.
شــایان ذکــر اســت که پیــش از این نیز 
نهاد ناظر صنعت بیمه در راســتای ایفای 
مســئولیت های اجتماعی و فرهنگسازی، 
تسهیالتی را برای بخشودگی جریمه وسایل 

نقلیه فاقد بیمه نامه در نظر گرفته بود.

 عدم رعایت نکات پیشگیرانه
زمینه ساز سرقت اطالعات بانکی و مالی مشتریان

معاون فناوری اطالعات بانک شــهر، 
گفت: متاســفانه با وجــود تاکیدات 
امنیتــی بســیار، کمــاکان شــاهد 
سوءاســتفاده کالهبــرداران از برخی 

ناآگاهی ها هستیم.
معاون فناوری اطالعات بانک شــهر، 
گفــت: هنــگام اســتفاده از خدمات 
بانکــداری الکترونیــک، اگــر نکات 
پیشــگیرانه به درســتی به کار گرفته 
نشود؛ زمینه به سرقت رفتن اطالعات 
بانکــی و مالی مشــتریان با دســتان 

خودشان فراهم خواهد شد.
 حســام حبیب اله با تاکید بر ضرورت 
توجه همه جانبه مشــتریان شــبکه 
بانکــی بــه هشــدار هــا و نکته های 
امنیتی در استفاده از خدمات بانکداری 

الکترونیکی، افزود: متاســفانه با وجود 
تاکیدهــای بســیار مبنی بــر توجه 
شــهروندان در استفاده درست از نرم 
افزارهای بانکی اما کماکان شاهد سوء 

استفاده کالهبرداران از کمبود آگاهی 
آنان در این خصوص هستیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه کالهبرداران 
همــواره درصدد هســتند بــا ایجاد 

وب ســایت های جعلــی مشــابه وب 
 ســایت های اصلــی، ارســال پیامک 
و ایمیــل اقــدام به ســرقت اطالعات 
محرمانه و سوء اســتفاده از مشتریان 

کنند.
حبیــب اله ادامه داد: مشــتریان می 
بایست “هنگام انجام خرید اینترنتی، 
پیش از وارد کردن اطالعات کارت، از 
اینکه بــه »درگاه پرداخت اینترنتی« 
معتبــر هدایت می شــوند، اطمینان 
حاصــل کنند”،”خرید های اینترنتی 
خــود را از فروشــگاه هــای مطمئن 
انجــام دهند”، “نرم افزارهای بانکی را 
تنها از مراجع معتبر نصب و اســتفاده 
کننــد”،”کارت و رمــز کارت خود را تا 
آنجا که می شــود، در اختیار دیگران 

قــرار ندهند”، ” از ارائه اطالعات کارت 
خود در بســتر هــای ارتباطی پرخطر 
خودداری کنند” تا مورد سوء استفاده 

کالهبرداران قرار نگیرند.
معاون فناوری اطالعات بانک شهر در 
پایان با تاکید بر توجه شــهروندان به 
هشدارها و پیامک های ارسالی از سوی 
پلیس فتا که با هدف اســتفاده درست 
از خدمات بانکداری الکترونیک به آنها 
ارســال می شود، تصریح کرد: آموزش 
مشتریان نســبت به استفاده صحیح 
ازخدمات بانکداری الکترونیکی اصلی 
ترین راه مقابله با این اتفاق ناخوشایند، 
می باشد که خوشبختانه بانک شهر از 
تمامــی ابزارهــای خود برای این مهم 

استفاده کرده و خواهد کرد.

اخبار

 مدیرعامل بانک دی در نشستی با همکاران معاونت حقوقی و وصول 
مطالبات بانک بر ضرورت پیگیری مستمر پرونده های حقوقی بانک 

و تسریع در امور حقوقی تا حصول نتیجه تاکید کرد.
علیرضا قیطاســی، مدیرعامل بانک در این نشســت ضمن دریافت 
گزارشــی از روند انجام فعالیت ها و پرونده های در جریان حقوقی 
بانک گفت: خوشــبختانه با پیگیری های مستمر از دستگاه قضایی 
و تالش شــبانه روزی همکاران حوزه حقوقی از تعداد پرونده های 
مطالباتی بانک کاسته شده اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله 
وجــود دارد و انتظــار می رود با تداوم این اقدامات در اســرع وقت 

تعداد ییشتری از پرونده های حقوقی بانک تعیین تکلیف شوند

قیطاســی فعالیــت در بخش حقوقی و وصــول مطالبات را دارای 
حساسیت های ویژه دانست و تصریح کرد: تمامی همکاران حقوقی 
و وصول مطالبات باید به تمامی مراحل حقوقی انجام شده پرونده 
ها تســلط کامل داشــته باشند تا شاهد تســریع در فرایند وصول 

مطالبات باشیم
وی با اشاره به تشکیل کمیته تعیین صالحیت وکال در بانک افزود: 
در پرونده های حقوقی باید عالوه بر تهیه لیست کاملی از بدهکاران 
و مراحــل حقوقی طی شــده برای هــر پرونده، از وکالی خبره نیز 
بهره برد تا با استفاده از یک نگاه چندوجهی به حل مسائل و دفاع 

از مصالح بانک نایل آمد.

کید مدیرعامل بانک دی بر تسریع در پیگیری پرونده های حقوقی و مطالباتی بانک تأ

خبر  ویژه

استانها

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
نظــر بــه اینکــه برابــر رای شــماره 140060325004001611 مورخــه 1401/06/11 
صــادره از هیــات قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و امــالک فاقــد ســند رســمی در 
ششــدانگ یــک بــاب مرغــداری بــه مســاحت 7828.47 متــر مربــع مالکیــت 
زنــد شیرحســین تحــت قســمتی از پــالک 34 اصلــی  زادی فر اقــای مســعود پیــر
واقــع در بخــش چهــار بروجــرد قــرار گرفتــه و مطابــق ســوابق ثبتــی تحدیــد حــدود 
پــالک فــوق بعمــل نیامــده اســت و اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت 
نیــز امکانپذیــر نمــی باشــد، برابــر تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف عملیــات 
پــالک فــوق در روز چهارشــنبه مورخــه 1401/7/6  تحدیــد حــدود اختصاصــی 
ســاعت 9 صبــح  در محــل وقــوع ملــک شــروع و انجــام خواهــد شــد لــذا بــه 
مالکیــن و مجاوریــن و دارنــدگان حقــوق ارتفاقــی و انتفاعــی اخطــار مــی شــود در 
ر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند. چنانچــه هــر یــک  ســاعت و تاریــخ مقــر
ــا نماینــدگان قانونــی آنهــا در وقــت تحدیــد حــدود حضــور  ــان امــالک ی از صاحب
نداشــته باشــند برابــر مــاده 15 قانــون ثبــت تحدیــد حــدود بــا حــدود اظهــار 
شــده از طــرف مجاوریــن بــه عمــل خواهــد آمــد هــرگاه مجاوریــن نیــز در محــل 
حضــور نداشــته باشــند تحدیــد حــدود از ردیــف خــارج خواهــد شــد، اعتــراض 
ــم صــورت  ــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظی نســبت بــه تحدیــد حــدود طب
مجلــس تحدیــدی بــه مــدت 30 روز خواهــد بــود کــه باســتناد مــاده 86 اصالحــی 
ر در آگهــی فــوق ضمــن تســلیم  قانــون ثبــت معتــرض مــی بایســت در مهلــت مقــر
اعتــراض بــه اداره ثبــت شهرســتان بروجــرد، دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح 
ــر طــرح دعــوی را از مراجــع مذکــور اخــذ و بــه  قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر ب

ــر اینصــورت حــق آنهــا ســاقط خواهــد شــد. ــد در غی ایــن اداره تســلیم نماین
1401/05/23 : تاریخ انتشار
تاریخ تحدید حدود: 1401/07/06
سید مهدی موسوی
ک بروجرد کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال معاون مدیر 

مفقودی .
و  موتــور  ،کارت  مالکیــت  ســند  اصــل 
کارت ســوخت موتــور ســیکلت هونــدا 
ایــران  پــالک       شــماره  بــا  پیشــرو 
شاســی شــماره  و   22451  587
موتــور  شــماره  و   NEG***125A8806809
انصــاری  اهلل  روح  بنــام   0953262
مفقــود گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط 

ســت ا

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

ــدان  ــار کارمن ــا پورمخت ــم لعی ــه خان ــر اینک ــر ب ــی نظ ــالغ اله ــی اب آگه
آبــاد بــا اتهــام غیبــت و بــر  شــبکه بهداشــت و درمــان بســتان 
ــان  ــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکن اســاس رای هی
دانشــگاه اخــراج از طریــق عــادی از دســتگاه محکــوم گردیــده اســت لذا بنا 
بــه تجویــز مــاده 73 آییــن دادرســی مدنــی بــه نــام بــرده ابــالغ می گــردد 
کــه هرگونــه اعتــراض و مــدارک مســتند در رابطــه بــا پرونــده تخلفاتی خود 
دارنــد می تواننــد حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه نشــانی تبریــز 
خیابــان دانشــگاه جنــب باشــگاه اســاتید و کارمنــدان ســاختمان شــماره 4 
معاونــت درمــان طبقــه ســوم )هیئــت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری 
کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز (

تســلیم نماینــد در ایــن صــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد
توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
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در مشهد صورت پذیرفت؛

امضای قرارداد ساخت اولین پکیج کمپرسورهای سانتریفیوژ دور باال ساخت ایران 
مشهد / سمیرا رحمتی

امضــاء قرارداد ســاخت اولین پکنج کامل 
کمپرســورهای سانتریفیوژ دور باال ساخت 
ایــران در واحدهای احیاء مســتقیم آهن 
اسفنجی بین شرکت مهندسی بین المللی 
ایران ) ایریتک( و شــرکت دانش بنیان پرتو 
صنعت پاژ انجام شد.معاونت ماشین آالت و 
تجهیزات  وزارت صمت، در مراسم امضاء این 
قرارداد که بصورت ویدئو کنفرانسی حضور 
داشــت، گفت: کشــور ما برای بومی سازی 
صنایع معدنی، نفت و گاز و پتروشــیمی راه 
درازی را طی کرده است. جهان از ما انتظار 
کار ساده عمرانی را نداشت و به سختی ما را 
در لیســت قرار می داد.سید محمد موسوی 
افــزود: در فازهــای 6، ۷ و 8 پارس جنوبی 
۱00 شرکت دانش بنیان اکثر تجهیزات ثابت 
را ســاخت داخل کرده اند. این بلوغ فناوری 
در کارهای بزرگ و باالتر را به شــرکت های 
دانش بنیان داریم.وی تاکید کرد: کار بزرگ تر 
را شــرکت های کارفرمایی انجام می دهند. 
این اعتماد که به شــرکت های دانش بنیان 
برای بلوغ فناوری کرده اند کار ارزشــمندی 
اســت. این جلســه تبلور نامگذاری و شعار 
سال است که مسلما لبخند را بر لبان رهبر 
انقالب جاری می ســازد.مدیر عامل شرکت 
مهندســی بین المللی ایران ) ایرتیک( که 
به عنوان کارفرمای  طرح می باشــد در این 
مراســم گفت : برای شروع چنین کارهایی 
در کشور خیلی ســنگ اندازی وجود دارد. 

برای انعقاد این قرارداد ما آبرو گذاشــته ایم. 
همه کمپرسورهای صنعت فوالد که در حال 
حاضر داریم، همه خارجی هستند و اکنون 
داخلی سازی کرده ایم.بابک اشجع افزود : اگر 
در این بومی سازی کمپرسورها، اگر گوشه ای 
مشکل ساز شود تمام پلن را از دست داده ایم 
و فرصت نیز از دســت رفته اســت. برای ما 
امروز مانند روز انتخاب واحد دانشگاه است 
و همه ما خوشــحالیم، اما پاس کردن مهم 
اســت که سختی و شب بیداری می خواهد.

وی با بیان اینکه برای اولین بار است این کار 

انجام می گیرد ادامه داد: ۱۴ ماه دیگر رصد 
می شود که آیا این کار انجام شده است االن 
قرار داد منعقد می کنیم و ۱۴ ماه دیگر باید 
محصول با آن کیفیت که ســال گذشــته از 
شرکت خارجی خرید کرده ایم، تحویل داده 
شــود.مدیر عامل ایرتیک خطاب به شرکت 
مجــری طرح عنوان کرد: از کمک هر کس 
که ادعایی دارد، برای این طرح دوری نکنید 
و کمک بگیرید. ما موفق نمی شویم مگر اینکه 
کار دســته جمعی انجام گیرد و مسائل غیر 
فنی بر اصل مطلب غالب نشود.مدیر عامل 

شرکت پرتو صنعت پاژ که به عنوان مجری 
طرح می باشد در حاشیه مراسم در نشست 
خبری با اصحاب رســانه  گفت : این جلسه 
بار مســئولیت شرکت ما را زیاد کرد. حدود 
۱۲ ســال است در حوزه کمپرسور فعالیت 
مــی کنیم و در صنایع پتروشــیمی رزومه 
داریم. با ســاخت این کمپرسورهای دور باال 
در کشور، چرخه تولید آهن اسفنجی بومی 
تکمیل می شــود. ما در شرکت تمام تالش 
مان را شبانه روزی می کنیم تا حسن اعتماد 
را جواب دهیم.حسین خطیبی افزود: 6 سال 

اســت شــبانه روزی بر روی ساخت این نوع 
کمپرسورها متمرکز شده ایم. تیم ما ۱۷ سال 
ســابقه کار دارد. کمک گرفتن از افراد نخبه 
و متخصص از ۱0 ماه پیش شروع کردیم و 
تا پایان کار ادامه خواهیم داد.وی ادامه داد : 
کمپرسورهای دور باال در انحصار چند شرکت 
آلمانی و یک شرکت آمریکایی است. با بومی 
سازی این صنعت، برای هر پلن حداقل ۱۵ 
میلیون یورو از خروج ارز جلوگیری می شود. 
ما ساالنه ظرفیت ۱0 پلن را داریم و با توسعه 
آن، می توانیم نیاز کشور و منطقه را برطرف 
نماییم.خطیب تصریح کرد  : اکنون ظرفیت 
آهن اسفنجی کشور ۳۳ میلیون تن است که 
در سال ۱۴0۴ باید به ۵0 میلیون تن برسیم. 
ما برای سال جاری ۳ تا ۴ پلن قرارداد بسته 
ایم که می توانیم اگر صنعت پتروشیمی نیز 
نیاز داشت آن را برطرف نماییم.مدیر عامل 
پرتو صنعت پاژ یادآور شد : مدت زمان قرار 
داد ۱۴ ماه اســت و ساخت این کمپرسورها 
در داخــل کشــور ۳0 درصــد ارزان تر از 
نمونــه خارجی خواهد بود.وی تاکید کرد: 
تکنولوژی کمپرســورهای وارداتی مربوط 
به ۴0 ســال قبل اســت. اما ساخت داخلی 
محصــول از بروزترین تکنولوژی های روز 
جهان بهره گرفته شده است و در هر واحد 
۲ مگا وات صرفه جویی برق خواهد داشت. 
مبلــغ قرارداد منعقده ۷ میلیون یورو برای 
هر کمپرســور و با قطعات جانبی مبلغ ۱0 

میلیون یورو است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
ح کرد؛ استان اردبیل مطر

افتتاح پروژه های مهم برقی 
طی هفته دولت 

اردبیل / پروین حسینی 
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
اردبیل گفت: پروژه های مهم برقی در استان 
اردبیل طی هفته دولت ســالجاری با اعتباری 
بالغ بر ۲۱۲0 میلیارد ریال در ســطح اســتان 
بــه بهره برداری می رسد.حســین قدیمی با 
بیــان این که هفته دولــت یادآور فداکاری و 
جانفشانی شهیدان "رجایی و باهنر" دو انسان 
شــجاع و وارسته در تاریخ جمهوری اسالمی 
ایران است که خدمتگزاری را به معنای واقعی 
کلمه ترجمه کرده و انسانیت را به منصه ظهور 
رسانده اند ، اظهار داشت: ، بی شک مرور سیره 
این دو شهید بزرگوار، الگوی نابی از جهاد در راه 
اهداف متعالی انقالب اسالمی است.وی گفت: 
امید است با وحدت و همدلی زمینه های رشد و 
پیشرفت روز افزون در سال تولید،دانش بنیان، 
اشتغال آفرین فراهم شود، خادمان صنعت برق 
اســتان نیز با اراده و اعتقاد راســخ در راستای 
خدمــت به نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایــران، افزایش رضایتمندی مردم شــریف 
اســتان اردبیل و تامین برق مطمئن و پایدار، 
بدون وقفه و به صورت شــبانه روزی در حال 
فعالیت می باشــند.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان اردبیل در ادامه به پروژه 
های برق رسانی استان اردبیل در هفته دولت 
ســالجاری اشــاره کرد و افزود: برخی از این 
پروژه ها، پروژه های ســرمایه گذاری توزیع با 
مبلغی بالغ بر 606 میلیارد ریال هســتند که 
شامل توسعه و احداث، اصالح و بهینه سازی 
شــبکه های روســتایی و شهری ، تجهیز و راه 
اندازی پســت های توزیــع هوایی، فیدرهای 
جدید و توســعه شــبکه های ۲0 کیلو ولت، 
افزایــش قدرت مانور و اســتفاده از تجهیزات 
بــا فن آوری های جدیــد از جمله ریکلوزر - 
سکسیونر گازی می باشند.مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان اردبیل نصب چراغ 
روشــنایی معابر در نقاط مختلف شــهری و 
روســتایی با اعتبار ۱۷۳ میلیارد ریال ، نیرو 
رسانی شامل )چاههای کشاورزی، دامداری، 
مرغــداری، پــرورش ماهی، صنایع تولیدی و 
غیــره( با اعتبار ۲9۳ میلیارد ریال، طرحهای 
کاهــش تلفات و جایگزینی ســیم مســی با 
کابل خود نگهــدار 9۴۵ میلیارد ریال، نصب 
کنتورهای هوشمند برق ) فهام( با اعتبار ۱8 
میلیارد ریال و برق رسانی به 6 روستای بی برق 
)پیله گلین در اردبیل، مسجدلو، دوز، مجیدلو 
و مرکوت در مشگین شهر و چنار بالداغی در 
گرمــی( با اعتباری بالغ بر 8۵ میلیارد ریال را 
از دیگر پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری 
این شرکت در هفته دولت سال جاری برشمرد 
.قدیمــی با قدردانــی از تالش های تک تک 
همکاران شــرکت توزیع نیروی برق استان در 
اجــرای ایــن پروژه ها، ابراز امیدواری کرد که 
انشاهلل با بهره برداری از آنها، موجبات افزایش 
رضایتمندی هم اســتانی های عزیز از شرکت 
توزیع نیروی برق استان اردبیل بیش از پیش 

فراهم آید .

 توسط مدیر عامل شرکت توزیع برق 
استان سمنان انجام شد؛

حضور در میز ارتباطات مردمی 
نماز جمعه 

ســمنان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان ســمنان در میز 
ارتباطــات مردمــی نماز جمعــه، در مصلی 
امیرالمومنین علیه السالم حضور یافت.مدیر 
روابط عمومی شرکت توزیع برق استان با اعالم 
این مطلب گفت: در راســتای ارتقای کیفیت 
پاســخگویی و به موقع بــه مطالبات مردمی 
و افزایــش رضایت منــدی، ارتباط چهره به 
چهره مدیر عامل شــرکت انجام و به تقاضاها 
و مشــکالت مردمی در حوزه برق رسیدگی و 
پاسخگویی شــد.ابوالفضل همتی با بیان این 
که این برنامه از سوی دفتر مدیریت عملکرد، 
بازرســی و امور حقوقی اســتانداری سمنان 
برنامه ریزی و در صحن مصلی ســمنان اجرا 
شــد افزود: مالقات مردمی مسئوالن شرکت 
توزیع برق اســتان در روز ســوم شهریور ماه و 
در هفته دولت به انجام رسید.وی اظهار کرد: 
در ایــن میز خدمــت، چهار نفر مراجعه کرده 
و موضوعات مطروحه شــامل تعویض کنتور، 
جابه جایی پایه برق چوبی، خســارت به لوازم 
برقی و جمع آوری کنتور است که مقرر گردید 
توسط واحد های ذی ربط این شرکت بررسی، 
رســیدگی و پاسخگویی شوند.وی یادآور شد: 
یک متقاضی نصب نیروگاه خورشیدی خانگی 
نیز به این میز خدمت مراجعه و راهنمایی الزم 
در زمینــه نحــوه احداث و تهیه امکانات مورد 
نظر، از ســوی مدیر عامل شــرکت توزیع برق 

استان ارائه شد.

با تالش کارکنان مخابرات منطقه اصفهان 
محقق شد؛

 توسعه سایت های همراه اول 
در توابع نایین

اصفهان / گروه استان ها: در راستای برقراری 
عدالت ارتباطی، توســعه خدمات مخابراتی و 
افزایش رضایتمندی مشــترکین در نقاط کم 
برخوردار، با تالش کارکنان مخابرات منطقه 
اصفهان فناوری تعدادی از سایت های همراه 
اول در توابع نایین بروزرسانی شد.در این راستا 
تکنولوژی تلفن همراه در سایتهای  انارک ۱، 
انارک ۲ ، ایستگاه راه آهن ناییــن ) واقع در 
مسیر ناییــن – انارک( مهرآباد و دولت آباد ) 
واقع در مسیر نایین – اصفهان(  به 3G   ارتقاء 
یافــت و موجبات کاهش نقاط کور و افزایش 
کیفیت ســرویس های اپراتور همراه اول در 
این نقاط فراهم شد. گفتنی است، شهرستان 
ناییــن با مساحتی بالغ بر ۲۲،۵۷0 کیلومتر 
مربع، گسترده ترین شهرستان استان پهناور 
اصفهــان بوده بــه طوریکه فاصله مرکز تلفن 
چوپانان در شــرقی ترین نقطه شهرستان با 
ســایت تلفن همراه مهرآبــاد در غربی ترین 
نقطه، بیش از ۲00 )دویست( کیلومتر است.

 درخشش و افتخار آفرینی 
 در مسابقات قرآن کریم 

و نهج البالغه 
ســمنان / گروه اســتان ها: یکی از همکاران 
منطقــه شــاهرود در بیســت و پنجمیــن 
دوره مســابقات سراســری قــرآن کریــم و 
نهج البالغه موفق به کسب مقام اول کشوری 
شد.ســرکار خانم مریم واعظیان از کارکنان 
منطقــه شــاهرود در رشــته حفظ ۱0جزء 
گــروه ۷ با کســب باالتریــن امتیاز مقام اول 
مســابقات)مذکور( سراســری شرکت ملی 
پاالیــش و پخش فــرآورده های نفتی ایران 
را کســب نمود.ضمناً یادآور می شود نامبرده 
در مسابقات وزارت نفت که تیرماه امسال به 
میزبانی پتروشیمی تبریز برگزار گردیده بود 

نیز حائز کسب رتبه برتر شده بود.

برپایی میز خدمت در حسینیه 
اعظم قلعه نماز جمعه شاهرود

سمنان / گروه استان ها: با هدف پاسخگویی 
به مطالبات مردم میز خدمت در نماز جمعه 
شهرستان شاهرود و همزمان در نواحی تابعه 
برپا گردید.این مهم با همکاری روابط عمومی، 
پایگاه مقاومت بسیج لیله القدر و ستاد مردم 
نهاد نماز جمعه در راســتای پاســخگویی به 
ســواالت و رفع مشــکالت هم استانی های 
شــریف در ســومین روز از هفتــه دولــت با 
حضور سرپرســت محترم منطقه، مســئول 
روابــط عمومی و روســای نواحی چهار گانه 
برپا گردید.حسین عبدلی سرپرست منطقه 
گفت: با برپایی میز خدمت در مصالهای نماز 
جمعه باعث می شــود، مدیران دستگاه های 
اجرایی و مســئوالن ادارات بصورت چهره به 
چهره با مردم دیدار و از نزدیک با مشــکالت 
آنان آشــنا شــوند.عبدلی افزود: برپایی میز 
خدمــت در مکان های عمومی فرصتی خوبی 
برای افرادی اســت که به خاطر مشغله کاری 
فرصــت حضــور در ادارات و دوایر دولتی را 
نداشــته کــه با برپایی میــز خدمت بصورت 
رو در رو مشــکالت خــود را مطــرح کرده و 
راهکار ها، ارائــه طریق و راهنمائی های الزم 
برای رفع این مشکالت و درخواست های آنان 
ارائه می شــود.وی تصریح کرد: برگزاری میز 
خدمت در راستای حقوق شهروندی، ارتباط 
نزدیک دولت با مردم و پاسخگویی مسئوالن 

در دولت انقالبی و مردمی می باشد.

 در جام جهانی 
تیراندازی 2022- کره جنوبی؛

 SH2 تیم تفنگ درازکش کالس
ایران به مدال برنز رسید

ســمنان / گــروه اســتان ها: ملی پوشــان 
تیرانــدازی کشــورمان در  مســابقات جام 
جهانــی کره جنوبی موفق به کســب مدال 
برنز شدند.رقابت های جام جهانی تیراندازی 
۲0۲۲ به میزبانی کشور کره جنوبی در حال 
برگزاری اســت که ملی پوشان کشورمان در 
ســه ماده P4،R3 و R5 بــه مصاف حریفان 
خود رفتند.در ماده SH2 ایستاده جناب آقای 
محمدرضا امینی موفق به کسب مقام دوم و 
مدال با ارزش نقره و در ماده R5  تفنگ بادی 
درازکش، کالس SH2 ، تیم ملی کشــورمان 
متشــکل از زهرا غالمزاده، محمدرضا امینی، 
مبینا مسلمی در رده سوم قرار گرفت و ملی 
پوشــان کشورمان موفق به کسب مدال برنز 
شــدند.نکته حائز اهمیت حضور جناب آقای 
خطیبی از همکاران پیمانکاری ناحیه دامغان 
به عنوان ســر مربی در این دوره از مســابقات 
می باشد.روابط عمومی منطقه شاهرود کسب 
این مدالها و پیروزی ارزشــمند را به ایشــان، 
کادر فنــی و اعضــای محترم تیم جانبازان و 
معلولیــن تبریک گفته و آرزوی موفقیت این 

عزیزان را خواستار است.

استانها 6

گلســتان / گروه اســتان ها: سید رســول ربوسه رئیس اجرای 
طرحهای شــرکت گاز اســتان گلســتان با بیان اینکه افزایش 
ظرفیت ایستگاه تقلیل فشارگاز، تقویت و پایداری جریان گاز را 
به همراه دارد از اجرای موفق تعویض ایستگاه گاز TBS روستای 
کوهســتانی صفی آباد از توابع شهرســتان مینودشت با هدف 
پایدارسازی و افزایش تاب آوری شبکه گاز ۲۲ روستای پایین 
دست آن خبر داد. نظربه تجارب سنوات گذشته و فعال شدن 
بســتر رانشــی در بخشی از مسیر روستای اشاره شده ،شرکت 
گاز گلســتان را به آن داشــت تا به منظور پایدارسازی جریان 
گاز، افزایش پتانســیل شبکه به منظور ارائه خدمات مستمر و 

همچنین کاهش ریسک خطر، مجموعه ای از فعالیتهای فنی 
و پیشــگیرانه را در برنامه کاری خود قرار داده که از جمله آن  
انجام اقدامات تعویض و افزایش ظرفیت ایستگاه TBS روستای 
صفی آباد از ۱000 به ۵000 متر مکعب بر ساعت بعنوان تأمین 
کننده ظرفیت شبکه در زمان بحران های احتمالی می باشد.  
ربوســه ادامه داد: از نکات قابل توجه در انجام این پروژه ، می 
توان به مدت زمان انجام عملیات اشاره کرد که با توجه به وسعت 
و حجم کار ، برای اجرای این پروژه ۲۴ ســاعت زمان در نظر 
گرفته شده بود و با همت و تالش همکاران و توانمندی و تجارب 
بــاالی نیروهــای فنی و مجریان طرح ، موفق شــدیم عملیات 

تعویض  را در مدت ۱۵ ساعت و بدون حادثه به پایان برسانیم   
. رئیس اجرای طرحهای شرکت گازاستان گلستان باتقدیر از 
همــکاری واحدهای مجری ، پیمانکار اجرایی، همکاران دفتر 
نظارت گنبد- اداره گاز مینودشــت اظهارداشــت:با عنایت به 
اینکه تعداد مشــترکین گاز اســتان همچنان در حال افزایش 
است،بنابراین این شرکت در راستای تامین گاز پایدار و ایمن 
به منظور حصول اطمینان خاطر مشــترکین عزیز، همواره در 
تالش اســت تا ضمن ارائه خدمات مناســب و بهتر ، در برنامه 
خود شناســایی و ایمن ســازی بیشــتر تأسیسات و تجهیزات 

گازرسانی را لحاظ نماید

ح های شرکت گاز استان گلستان:  رئیس اجرای طر

گاز را به همراه دارد ، تقویت و پایداری جریان  گاز افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار 

خبر  ویژه

مدیر عامل مجمع خیرین توسعه و ترویج  فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی:

خراسان رضوی بیش از 100 هزار هنرجوی دختر و پسر دارد
خراسان رضوی  / گروه استان ها: مدیر عامل مجمع خیرین توسعه و 
ترویج آموزش های فنی و حرفه ای خراسان رضوی  گفت: در حال حاضر 
۵8 هزار و ۵۴۷ هنرجوی پسر و ۴۲ هزار و 6۲ هنرجوی دختر در استان 
حضور دارند. همچنین ۳۲ هزار و 89۵ نفر باید در ســال جاری دوره 
کارورزی شان را بگذرانند که از این تعداد ۱9 هزار و ۷۳۳ نفر در حال 
کارورزی در بخش صنعت هستند.منصوره شریف الحسینی در دومین 
نشست هم اندیشی توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای افزود :  
باید توجه داشت که امید موتور محرکه ای است که ما را به هدف خود 
می رساند. در حال حاضر بیش از ۲00 رسانه فارسی زبان ایرانیان را برای 
رساندن به ناامیدی مورد هدف قرار داده اند. شاید امروز خبرهای خوبی 
که از یک مجمع کوچک خیرخواهانه که در سطح یک استان فعالیت 
دارد، شــنیده می شــود، برایدبسیاری امیدبخش باشد.  وی ادامه داد : 
 Human دفتر توســعه ســازمان ملل یک شاخص چند بعدی به نام
Development Index)HDI( دارد که به آن شــاخص توسعه 
انســانی گفته می شود. این مهمترین و معتبرترین شاخص بین المللی 
است که تمام کشورهای جهان را بر اساس چهار معیار ارزیابی می کند 
و به کشورها رتبه می دهد. براساس این شاخص ایران جزو کشورهایی 
است که شتاب زیادی از نظر توسعه انسانی دارد. این یک خبر خوب بین 
نگرانی های موجود است و می تواند برای ما امیدی باشد که برنامه های 
خود را ســریع تر پیش بریم.  شریف الحســینی تصریح کرد : همچنین 
آژانس بین المللی انرژی هر سال میزان شاخص انرژی و تاثیر آن  را در 

بهبود زندگی مردم دنیا بررسی می کند. بر اساس بررسی های این آژانس 
ایران دومین کشــوری اســت که شاخص انرژی در بهبود زندگی مردم 
آن تاثیر گذاشته است. این موضوع باعث می شود ما بهتر برنامه ریزی 
کنیم تا از داشته های خود برای ایجاد امید بین جوانان استفاده کنیم.  
وی بــا بیان اینکه الزم اســت فراینــد کارورزی بین صنعت و آموزش 
ارتباط برقرار کند، عنوان کرد: باید توجه داشت کارورزی مهارت های 
الزم و ویژه ای را برای اشتغال در آینده ایجاد می کند.شریف الحسینی 
اضافه کرد: از نظر شــاخص توسعه متوازن تاکنون تعداد دانش آموزان 
و هنرجویان استان به سطحی نرسیده که در سند توسعه مد نظر قرار 
داشت. اگر صاحبان صنعت در استان شرایطی را طبق قوانین موجود 
فراهم کنند و کسانی که از طریق کارورزی به تخصص رسیده اند را به 
کار گیرند، توسعه اقتصادی در استان رخ می دهد.در ادامه رئیس هیأت 
امنای مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای استان 
نیز اظهار کرد: با گســترش صنعتی شــدن کشورها نیاز به آموزش های 
فنی و حرفه ای افزایش یافت. در اکثر کشورهای جهان نیروی انسانی 
در ســه ســطح کارگر، تکنسین و مهندس عملی و اجرایی تعریف شده 
اما در کشــورهای جهان ســوم به این مساله دیرتر توجه شد. حتی این 
ســطح بندی با واکنش های منفی روبه رو شد که عارضه مدرک گرایی 
نتیجه آن است.رضا حمیدی با نقد فرهنگ مدرک گرایی در ایران ادامه 
داد: اســتعمار موجب تجلی این عارضه در جامعه ما شــده است. اگر ما 
به ۱000 دندان پزشــک نیاز داشــته باشیم اما ۱0 هزار دندان پزشک 

تربیت کنیم، به کشــور خیانت کرده ایم. در ســند چشم انداز ۲0 ساله 
کشور به گسترش آموزش های فنی و حرفه ای توجه بسیاری شده است. 
مقام معظم رهبری نیز با توجه به برنامه های اقتصادی کشــور بر نیاز 
به گسترش مهارت های فنی و حرفه ای تاکید کرده  است.وی با تاکید 
بر اینکه پایین نگهداشــتن ســطح آموزش های هنرستانی یک عارضه 
جدی اســت، ادامه داد: امروز تعداد زیادی از صنایع کشــور و استان از 
مدرن ترین ماشــین آالت و دستگاه های تولیدی استفاده می کنند اما 
فارغ التحصیل هنرستانی که با ماشین ۵0 سال پیش آموزش دیده است، 
چگونه می تواند در این کارخانه وظیفه خود را انجام دهد؟ هنرستان ها 
باید به تجهیزات روز مجهز شــوند. در کنار این موضوع تربیت مربیان 
آموزش های مهارتی نیز از ضروریات امروزه اســت.حمیدی بیان کرد: 
کشــور ما جزو ۱0 کشــور دارای جاذبه های توریستی و همچنین جز 
پنج کشور اول جهان به لحاظ برخورداری از معادن و منابع زیرزمینی 
است. از نظر تولید فرش دستبافت، زعفران، فیروزه و... نیز ایران جزو 
کشــورهای اول جهان اســت اما دولتمردان و ما صنعتگران زیاد به این 
مسائل نمی پردازیم.رئیس هیأت امنای مجمع خیرین توسعه و ترویج 
آموزش های فنی و حرفه ای تاکید کرد: تعداد هنرآموزان هر رشــته ای 
باید متناســب با نیاز کشــور باشــد. مقام معظم رهبری این موضوع را 
بیان کرد که تعداد دانشجویان آموزش های عالی کشور متناسب با نیاز 
کشور نیست. چرا ما باید دومین کشور به لحاظ تعداد دانشگاه در دنیا 
باشیم؟ چقدر مسئوالن و وزاری مربوطه به این موضوع توجه کرده اند.

بوشــهر / گروه اســتان ها: پروژه مخزن ۵هزارمترمکعبی شــهر دلوار و روستاهای نوار ساحلی تنگستان روز 
پنجشــنبه همزمان با دومین روز هفته دولت در آیینی با حضور اســتاندار بوشــهر به بهره برداری رســید.

ابوالحسن عالی در این آیین با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: مخزن دخیره آب شهر دلوار و ۱6 روستای 
نوار ساحلی شهرستان تنگستان ۱0هزار و ۴۷۳خانوار را با جمعیت ۳6 هزار و ۴8۱ نفر تحت پوشش قرار 
می دهد.وی بیان کرد: ارزش روز پروژه ۱00 میلیارد تومان اســت که ظرف مدت ۲0 ماه احداث شــده که 
منبع تامین آب آن نیز خط انتقال کوثر است.عالی ادامه داد:این مخزن که از سال 9۱ عملیات اجرایی آن 

آغاز شده بود که با تاخیر ۱0 ساله به دلیل کمبود اعتبار هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد که در 
صورت قطع شــدن آب، ب موردنیاز دلوار را تا ۴8 و روســتاهای نوار ســاحلی را تا ۲۴ ســاعت تامین خواهد 
کرد.عالی ادامه داد: ویژگی شاخص های بارز این پروژه پایداری شبکه آب در نوار ساحلی تنگستان است 
که در ســنوات اخیر در عمده روزها و بویژه فصل تابســتان با مشــکل شدید کم آبی مواجه بودند.وی اضافه 
کرد: در هفته دولت امسال مجموع پروژه های شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 8 پروژه با سرمایه گذاری 

بیش از ۴ هزار ۷۷۲ میلیارد ریال افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

پروژه مخزن شهر دلوار و روستاهای نوار ساحلی تنگستان به بهره برداری رسید



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

گوست 2022 یکشنبه 6 شهریور 1401  شماره پیاپی 302185 محرم  1444   28 آ
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کوتاه از جامعه

کودکتان را نگیرد  مراقب باشید برق پیامد عصر اطالعات 

اثرات منفی تماشای اخبار
  وحید حاج سعیدی /  روزگار 

در دنیای امروز که از آن به عنوان عصر 
اطالعــات یاد می شــود، به دلیل در 
دسترس بودن منابع اطالعاتی متنوع، 
دور نگه داشــتن کودکان از اخبار روز 
دنیا کاری دشوار است و گاهی اوقات 
کودکان زودتر از والدین از اخبار روز 
دنیا مطلع می شوند. هر چند آگاهی 
یافتن از برخی کشــفیات و اختراعات 
و اخبــار نوین علمــی و اجتماعی در 
شــخصیت دهی و رشد و بارش افکار 
مثبت در کودکان موثر است، ولی آنچه 
که کارشناسان را نگران ساخته است، 
پیگیری جزئیات و دنبال گیری اخبار 
مربوط به جنگ، خشونت ، ترور و سایر 
اخبار منفی و خشونت بار توسط بچه 
ها است. متاسفانه امروزه اکثر سایت 
هــا به منظور جذب مخاطب بیشــتر 
تصاویــر و اخبــار مختلفی از جنگ 
و ســایر تصاویر خشــونت آمیز را به 
نمایش مــی گذارند که بدون تردید 
تماشای این تصاویر توسط بچه ها در 
روحیه آنها آثار و تبعات منفی برجای 

خواهند گذاشت. 

 گسترش تکنولوژی و دسترسی 
به اخبار مختلف

در واقع امروزه با گسترش تکنولوژی 
کودکان اخبار مختلفی را از تلویزیون 
رادیــو روزنامه ها و اینترنت می بینند 
یا می شنوند. دیدن یا شنیدن چنین 
اخباری در ســطح محلی و یا جهانی 
نظیر کشــتارهای دسته جمعی، بروز 
حوادث طبیعی و حوادث فاجعه آمیز، 
گزارشــات مربوط به جنایت ، سقوط 
هواپیما، تصادف، ســیل و طوفان و ... 
باعــث بروز اضطراب، خشــم و ترس 
در کــودکان می شــود. یک تحقیق 
دانشگاهی روی 600 کودک 8 تا ۱۲ 
ســاله در انگلســتان نشان می دهد، 
اثرات منفی اخبار خشــونت آمیز به 

مراتب از تماشــای فیلم های خشن و 
ترسناک بیشتر است. در این تحقیق 
تصاویــری از جنگ، طوفــان، ترور، 
تیراندازی، ســقوط هواپیما و تصادف 
ماشین به این کودکان نشان داده شد 
در پایــان به آنها گفتند که تعدادی از 
ایــن ها اخبار واقعی و تعدادی از آنها 
صحنه های ســاختگی و فیلم بودند. 
در پایــان این آزمایــش کودکان در 
مورد تصاویر واقعی اخبار با اضطراب 
و ترس بیشــتری صحبت می کردند. 
در واقع مشاهده اخبار توسط کودکان 
ایــن ذهنیــت را در آنها به وجود می 
آورد کــه ممکن اســت این حوادث 
 تلــخ برای آنهــا و خانــواده آنها نیز 

اتفاق بیفتد. 

تبعات تماشای اخبار منفی
توجه شود که کودکانی که در شهرهای 
پــر خطــر از نظــر بالیــای طبیعی یا 

تروریستی زندگی می کنند، به مراتب 
از سایر کودکان بیشتر در معرض خطر 
هســتند. چرا که ایــن ذهنیت در آنها 
به وجود می آید که ممکن اســت این 
حوادث برای آنها و نزدیکانش رخ دهد و 
گاهی اوقات از رفتن به بازار یا حتی در 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی وحشت 
دارندو یا با باریدن اولین قطرات باران، 
دچار استرس و پریشانی می شوند . البته 
این تبعــات تنها مختص این کودکان 
نیست و سایر کودکان نیز در اثر تماشای 
چنین اخباری دچار مشــکالت عدیده 
می شــوند. بد خوابی، بی خوابی، شب 
ادراری، ترس از تاریکی، کابوس دیدن، 
اضطراب و توهم از تبعات تماشای اخبار 

در سنین پائین است. 

کودکان از چه سنی باید به 
تماشای اخبار بنشینند؟ 

امروزه بســیاری از خانــواده درگیر 

یافتــن یا کشــف ســن دقیق برخی 
امــورات در خصوص فرزندان شــان 
هستند. سن تنها گذاشتن کودک در 
منزل، ســن ورود به دنیای مجازی، 
سن مناســب برای فرستادن کودک 
به مهد کودک، ســن آموزش مسائل 
جنســی و ... . بدون شــک تماشــای 
اخبار به ویژه اخبار سیاســی نیز باید 
از قانــون خاصی پیروی کند و لزومی 
ندارد کودکان برنامه های تلویزیونی 
مختص بزرگسال نظیر اخبار را نیز به 

تماشا بنشینند. 
با این وجــود محروم کردن کودکان 
در تنگنــا قــرار دادن آنهــا نیز چاره 
کار نیســت و در شــرایطی می توان 
از اثــرات و تبعات منفــی این اخبار 
کاســت. راهکارهایی از این دســت 
 مــی توانــد در ایــن مقولــه یاریگر 

خانواده ها باشد. 
زمانی که کودک اخبار تماشا می کند 

کنار او باشیم و برای او وقت بگذاریم 
و بــه ابهاماتش پاســخ دهیم. بعد از 
تماشــای اخبار از کــودک بخواهید 
نظرش را به شما بگوید و یا چیزهایی 
را یاد گرفته برای شما تعریف کنند. 
سن کودک و دوران بلوغ در تعیین نوع 
اخبار متناســب با کودک مهم است و 
این نکته را باید هنگام تماشای اخبار 
مورد توجه قرار دهیم. کارکرد رسانه 
های در دنیای امروز از اطالع رســانی 
صــرف به اهــداف دیگری تغییر پیدا 
کرده اســت و رویکرد رســانه ها نیز 
بــه تبع این تغییــرات دچار تحوالت 
اساســی شــده اســت. در این بین 
بنــگاه هــای خبر پراکنــی یا همان 
شــبکه های خبری ســعی می کنند 
مخاطبان بیشتری جذب کنند. یکی 
از راه های جذب مخاطب بیشتر پخش 
اخبار در ســریع ترین زمان ممکن و 
ارائه جزئیات اخبار می باشــد. پخش 
خبر به صورت ۲۴ ساعته نیز از دیگر 
ویژگی های شبکه های خبری است. 
از برآینــد ســخنان باال چنین بر می 
آیــد که مخاطبان امروزی در معرض 
بمباران خبری رسانه ها هستند و راه 
گریــزی نیز از این اخبار وجود ندارد. 
دردمندانه این شــبکه ها هیچ برنامه 
ای برای کاســتن تبعات منفی اخبار 
ناخوشــایند ) حتی برای بزرگساالن 
( ندارند و ســعی می کنند اخبار را با 
همان جزئیات منتشــر کنند و آن را 
جزو رسالت حرفه ای خود می دانند. 
فلــذا جا دارد خانواده ها در خصوص 
برنامه های شــبکه های تلویزیونی و 
فضای مجازی در دســترس فرزندان 
شــان ، حساسیت بیشــتری نشان 
بدهنــد و با مونیتورینگ برنامه های 
مورد عالقه فرزندان شان سعی کنند 
از تبعات منفی تماشــای برنامه های 
حــاوی صحنه های خشــونت آمیز 

بکاهند.

۷جامعه
 آغاز تمدید گذرنامه ها 
و صدور برگ گذر ویژه 

رئیــس پلیــس مهاجــرت و گذرنامه 
فراجــا اعــالم کرد: از دیــروز تمدید 
گذرنامه هایــی که کمتر از شــش ماه 
اعتبــار دارنــد و گذرنامه هایــی که از 
ششم شــهریور ۱۳9۱ صادر شده اند 
و تاکنون نســبت به تعویض آنها اقدام 
نشده به صورت رایگان آغاز شده است.

ســردار علی ذوالقدر با اشاره به اینکه 
این تمدیدها صرفاً برای رفتن به کشور 
عراق و سفر عتبات عالیات است گفت: 
از صبح امروز تا به این لحظه ۲۳00 نفر 
در یکی از مراکز صدور گذرنامه تهران 
حاضر شده اند.ذوالقدر با اشاره به اینکه 
در سراســر کشور شعبات گذرنامه کار 
خود را به صورت شبانه روزی کرده اند، 
گفت: امســال نسبت به سال گذشته 
صدور گذرنامــه ۴00 درصد افزایش 
داشــته است، یعنی ۴ برابر شده است.
وی گفــت: صدور گذرنامه نســبت به 
ســال 98 که بیشترین صدور گذرنامه 
و زائر به عتبات عالیات را داشــته ایم 
8۲ درصد افزایش داشــته است.وی با 
اشاره به اینکه از اول خرداد مراکز صدور 
گذرنامه به صورت شبانه روزی کارشان 
را انجام داده اند، گفت: از دیروز صدور 
برگ گذر ویژه اربعین آغاز شده است و 
قیمت آن هم یک دهم قیمت گذرنامه 
بین المللی است اما این برگ گذر ویژه 

صرفاً برای اربعین اعتبار دارد.

 تهیه بانک اطالعات
ضرورت مدیریت جامع 

بحران است
معاون ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران اشــاره به ضروت 
شــناخت مدیریت منابع در زمان وقوع 
بحران های محتمل در شــهر تهران، 
با بیــان اینکه تهیه بانــک اطالعات، 
ضرورت مدیریت جامع بحران اســت، 
گفت: احصاء و شناسایی ظرفیت های 
عملیاتی و توانمندی شــهر تهران در 
دســتور کار سازمان قرار گرفته است.

مجید آورن در توضیح بیشــتر افزود: 
در بند ۲۲ مصوبه نخســتین جلســه 
ســتاد مدیریت بحران کالنشهر تهران 
بر شناسایی ظرفیت ها و توان عملیاتی 
موجود شهر تهران در مواجه با حوادث 
و ســوانح تاکید شــده است و از همین 
رو این موضوع از برنامه های شــاخص 
و ضروری این معاونت بشــمار می آید 
که باید به طور مســتمر دنبال شــود.

وی افــزود: شناســایی ظرفیت های 
عملیاتی و نیز توانمندی های دستگاه 
های تخصصی در مدیریت بحران شهر 
تهران یکی از مراحل اصلی برخورداری 
از توان عملیاتی شــهر تهران در برابر 
بحران های احتمالی بشــمار می آید و 
تحقق آن مســتلزم حمایت های همه 
جانبه وزارت کشور و سازمان مدیریت 
بحران کشــور اســت.آرون استفاده 
از تجــارب ارزنــده صاحــب نظران، 
بکارگیــری دانش نویــن و همکاری 
نهادهای دولتــی، عمومی، خصوصی 
سمن ها و ... را در حوزه مدیریت بحران 
موثر خواند و بر طراحی بانک اطالعاتی 

جامع در این حوزه تاکید کرد.

هوا گرم  می شود
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحــران مخاطرات وضع هوا از وضعیت 
جوی پایدار کشــور همــراه با افزایش 
تدریجــی دما و گاهــی رگبار، رعد و 
بــرق و خیــزش گرد و خاک در نواحی 
مســتعد در نقاط مختلف کشــور خبر 
داد.وی افزود: بر اساس تحلیل آخرین 
نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی 
امروز و چهار روز آینده در بیشتر نقاط 
کشــور جوی پایدار همــراه با افزایش 
تدریجــی دمــا پیش بینی می شــود.

صــادق ضیاییان افــزود: طی امروز و 
دو روز آینــده برای ارتفاعات جنوب و 
شــرق سیســتان و بلوچستان و شرق 
هرمــزگان و ارتفاعات زاگرس مرکزی 
در بعد ازظهر شــرایط برای رشــد ابر و 
وقــوع رگبار پراکنــده و موقت، گاهی 
رعد و برق فراهم خواهد شــد.به گفته 
ضیاییــان طی امروز و چهار روز آینده 
در نیمه شــرقی کشور و برخی نواحی 
جنوب کشــور وزش باد شدید موقت و 
 در نواحی مستعد خیزش گرد و خاک 

پیش بینی می شود. 

اعالم نحوه تعیین ضرایب 
 دروس عمومی و تخصصی 

در کنکور سراسری 
دبیرخانه شــورای عالــی انقالب فرهنگی 
درباره اینکه عناوین و ضرایب دروس آزمون 
کنکور سراســری و دروس مؤثر بر ســابقه 
تحصیلــی )امتحانات نهایی( چگونه تعیین 
می شوند اعالم کرد: عناوین و ضرایب دروس 
آزمون کنکور سراسری به پیشنهاد سازمان 
ســنجش آموزش کشــور و دروس مؤثر در 
ســابقه تحصیلی به پیشنهاد وزارت آموزش 
و پرورش، تا پیش از شــروع ســال تحصیلی 
جدید )حداکثر تا پایان شهریورماه( توسط 
شورای ســنجش و پذیرش دانشجو تعیین 
و برای یک بازه ســه ساله اعالم می شود.در 
صورت نیاز، این عناوین و ضرایب بعد از سه 
ســال مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات 
برای یک بازه سه ساله دیگر پیش از شروع 
اولین سال تحصیلی منتهی به اولین آزمون 
سراســری بعدی به اطالع داوطلبین خواهد 
رســید.همچنین دربــاره دروس عمومی و 
ضرایب این دروس در آزمون ۱۴0۲ )و بعد 
از آن( اعالم شده است؛ دروس عمومی از این 
پس در سوابق تحصیلی دانش آموزان مورد 
توجــه ویژه خواهنــد بود. عناوین و ضرایب 
آنهــا در هــر یک از گروه های آزمایشــی به 
پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب 
شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین و 
اعالم خواهد شد.به این ترتیب میزان تسلط 
داوطلبین بر محتوا و مفاهیم دروس عمومی 
بر اســاس ســابقه تحصیلی آنها مورد توجه 
مؤثر قرار خواهد گرفت و این دروس دیگر به 
صورت تستی و چند گزینه ای )که تأثیری بر 
سنجش میزان و عمق یادگیری نداشت( در 
آزمون سراسری مورد آزمون نخواهند بود.

50 درصد بیماران کشور آنتی 
بیوتیک مصرف می کنند

رییس دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران گفت: ۵0 درصد بیماران در 
کشور آنتی بیوتیک مصرف می کنند که این 
آمار بسیار باالست و باید تجویزهای دارویی 
بدون نسخه ســاماندهی شوند.محمدتقی 
بیگ محمدی افزود: مصرف زیاد و خودسرانه 
آنتــی بیوتیک ها عــوارض زیاد و مخربی بر 
ســالمت دارد و در واقع باعث فعال شــدن 
میکروب ها و انگل ها در بدن شــده و منجر 
به بیماری می شــوند.وی افزود: بسیاری از 
مردم تصور می کنند که با شروع هر دردی در 
بدن باید سریعا آنتی بیوتیک مصرف کنند، 
در حالیکــه به عنــوان مثال فقط ۱۵ درصد 
گلودردها نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک ها 
دارنــد، از آنجایــی که آنتی بیوتیک ها جزو 
داروهای بدون نسخه نیستند، اما داروخانه ها 
بدون نسخه هم این داروها را عرضه می کنند 
که به دلیل درخواســت بیمار اتفاق می افتد.

وی گفت: مصرف آزیترومایســین در دوران 
کرونا به شدت افزایش یافت در حالی که موثر 
 ICU بودن این دارو رد شده یا در بخش های
بیشــتر شاهد عفونت های میکروبی ناشی از 
مصرف آنتی بیوتیک ها هستیم.به گفته وی، 
مصرف آنتی بیوتیک ها افزایش یافته و این 
موضوع تبدیل به معضل جهانی شده است،  
برخی از میکروب ها به مصرف آنتی بیوتیک 
ها پاسخ نمی دهند باید دانش مردم در این 
زمینه افزایش یابد.وی افزود: میکروب ها به 
طور ذاتی توانایی مقاومت در برابر داروها را 
دارند و مصرف خودســرانه آنتی بیوتیک ها 
در زمان بیماری می تواند مقاومت میکروب 
هــا را افزایش دهد.وی گفت: در حال حاضر 
همه کشورها به دنبال راههای جایگزین آنتی 
بیوتیک ها هستند.وی افزود: تلفات ناشی از 
مصرف آنتی بیوتیک ها رو به افزایش اســت 
و باید به دنبال روشــهای جایگزین استفاده 
از این نوع داروها مانند اسانس های طبیعی 

گیاهی باشیم. 

 QR راه اندازی کد 
توسط آموزش و پرورش

مدیــرکل ارزیابی عملکرد و پاســخگویی 
بــه شــکایات وزارت آموزش وپــرورش از 
راه انــدازی QR کــد اختصاصــی برای ۲0 
درصــد مدارس جهــت اخذ نظر والدین در 
زمینه ثبت نام خبر داد و گفت: برای ســال 
تحصیلی آینده، تمام عملیات ثبت نام طبق 
دستور وزیر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

این اولین گام در آموزش وپرورش اســت که 
اولیاء مستقیما می توانند درباره روند ثبت نام 
اعالم نظر کنند.مجتبی هاشــمی ادامه داد: 
اسم و مشخصات اولیاء محفوظ بوده و غیر از 
ستاد مرکزی وزارتخانه، از جای دیگری قابل 
دسترسی نیست. اولیاء هشت سوال را درباره 
رضایتمنــدی از عملکرد مدارس در زمینه 
ثبت نام پاســخ می دهند که ما بازخوردهای 
آن را به استان ها می دهیم و طبیعتا نگاهمان 
این اســت که بتوانیم این بخش را در ســال 

آینده به شکل گسترده تری پیش ببریم.

خبر ویژه

رییس ســازمان نظام پزشــکی کشور با اشاره به شرایط جسمانی متفاوت زائران 
اربعین حسینی، بر نقش پیشگیری و ارایه  مشاوره های مناسب پزشکی به ویژه 
به بیماران جهت پیاده روی اربعین تاکید کرد.دکتر دکتر رییس زاده افزود: بحث 
بهداشت و درمان در اربعین از معقوله های بسیار مهم است چرا که مردم کشور 
ها با شــرایط جســمانی متفاوتی در این مراسم حضور پیدا می کنند و در برخی 

مواقع زائران مسائل جسمانی خود را رعایت نمی کنند.
وی با تاکید بر لزوم توجه به بخش غربالگری و پیشگیری، گفت: در برخی موارد 
افراد دچار صدماتی می شــوند. گاهی بیمارانی که در این مراســم شــرکت می 

کنند، نســبت به بیماری شــان خودآگاهی ندارند. به خصوص افراد دیابتی باید 
مراقب باشند دچار کمبود آب، گرمازدگی و تشنگی نشوند که در همین راستا 

نقش پیشگیری و مشاوره دادن به این افراد بسیار ضروری است.  
رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: در حال حاضر کتابچه مدون 
علمی مناسب با انواع و اقسام بیماری ها وجود ندارد، اما به شکلی مدون در سال 
آینده کتابچه مشــخصی را برای انواع و اقســام بیماری ها در خدمت امدادگران، 
بیماران، پزشکان و .. خواهیم گذاشت که به صورت موثر از آسیب های احتمالی 

جلوگیری کنیم.

اهمیت ارائه »مشاوره های پزشکی« برای زائران  اربعین

اینفوگرافی 

چه خطراتی در 
کمین کارمندان 
پشت میزنشین 

است؟
همه ما می دانیم که 

نشستن طوالنی مدت 
پشت میز رایانه، به بدن 

مان آسیب جدی وارد 
می کند؛ وضعیت بدنی 

نامناسب در هنگام کار با 
صفحه کلید رایانه، بعد 
از چند ساعت منجر به 

ناراحتی و درد در ناحیه 
کمر خواهد شد. 

منبع: تبیان

گرهای موافقت با ورود  اما و ا
اتوبوس های دست دوم به پایتخت

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص خرید اتوبوس 
دست دوم با وجود مخالفت های جدی شورای شهر تهران گفت:  در سرجمع اعتبارات 
و بودجه شــورا، چنین موضوعی دیده نشــده اســت و شهرداری هم آن طور که به ما 
توضیــح داده انــد چنین قصــدی را ندارند. لذا همچنان در بحث خرید و بازســازی 
اتوبوس هایی که نیازمند تعمیرات هســتند، اولویت با ســازندگان داخلی است و اگر 
مواردی بود که ســازندگان داخلی نمی توانســتند تولید کنند از ســازندگان خارجی 
اســتفاده می شود.ســید جعفر تشکری هاشمی افزود: دولت مصوبه ای دارد که اجازه 
داده اتوبوس ها و کامیون هایی که عمرشــان کمتر از دو ســال اســت را به شرطی که 
استانداردهای کشور را بتواند پاس کنند، در داخل کشور شماره گذاری شود. بخش 
خصوصی این اختیار را دارد که از این ناوگان خریداری کند چه در بحث بار و چه در 
بحث مسافری بین شهری و چه درون شهری. دوستان در شهرداری اعالم کرده اند 
بخش خصوصی است که می خواهد محصوالت مورد نیاز خود را مشابه کاری که در 
بخش بار انجام می شود بیاورند و اگر بتوانند تمام مجوزهای استاندارد، محیط زیست 
و راهنمایی و رانندگی را پاس کنند آن زمان می توانند شرکت های خصوصی که در 
بخش مسافربری بین شهری و درون شهری هستند از این اتوبوس ها استفاده کنند.

تشــکری هاشــمی تاکید کرد: اینکه شــهرداری بخواهد راسا این کار را انجام دهد نه 
چنین موضوعی تجویز شده و نه شورا با آن موافق است. شهرداری هم گفته قصد دارد 
از راهکارهای متفاوتی استفاده کند و راهکاری متفاوتی را برای جبران کمبود ناوگان 
در حمل و نقل دنبال کند و این خریدها نیز توسط بخش خصوصی دنبال می شود.

به گفته تشکری هاشمی، استفاده از راه حل های متنوع برای حل چالش های حمل 
و نقلی تهران قابل قبول اســت به شــرط اینکه خریدار اتوبوس دســت دوم شهرداری 
تهران نباشــد ما از ســازندگان داخلی حمایت می کنیم اما بخش خصوصی می تواند 

از این فرصت استفاده کند.
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 تنگه چاهکوه قشم ؛ 
 ! مخوف اما  اعجاب انگیز

ســفر به جزیره قشــم به جز تفریحات معمول مانند 
ســاحل و دریانوردی که در همه جزیره ها وجود دارد، 
لحظات بسیار منحصربه فرد و جذابی را برای شما خلق 
می کند که می تواند تا سال ها به عنوان یکی از بهترین 
خاطرات سفر شما به یادگار بماند. تنگه چاهکوه قشم 
یکی از جاهای دیدنی این جزیره اسرارآمیز است که با 
ورود به آن از شدت زیبایی و جذابیت آن، شگفت زده 

خواهید شد.
تنگه چاهکوه قشم یکی از عجایب هفتگانه قشم است. 
بله؛ عجایب هفتگانه قشم به راستی که چیزی از عجایب 

هفتگانه جهان ندارد.
در ادامه بیشــتر درباره تنگه چاهکوه قشــم صحبت 

می کنیم.

وجه تسمیه چاهکوه چیست؟
چاهکوه از ترکیب دو کلمه چاه و کوه ساخته شده است. 
این منطقه تمامی از کوه هایی تشکیل شده که به دلیل 
فرسایش زمین در طی دوران مختلف زمین شناسی، 

دارای حفره های متعدد چاه مانندی هستند.
به همین یکی از دالیل نام گــذاری این منطقه وجود 

حفره های چاه مانند در دل کوه است.
اما علت دیگری کــه احتماالً به واقعیــت نزدیک تر 
است، این است که ساکنین قدیمی این منطقه، برای 
دسترسی آسان تر به آب شیرین، ۴ حلقه چاه در ورودی 
این تنگه حفر کرده اند و به همین علت، این منطقه به 

تنگه چاهکوه مشهور شده است.
در حال حاضر هم مسیر کانال مانندی در داخل تنگه 
مشاهده می شــود که در واقع مســیر حرکت آب از 

چاه های حفر شده بوده است.

ســاختار عجیب و بخش های مختلف تنگه چاهکوه و 
تاریخچه آن

تنگه چاهکوه قشــم در واقع حاصل شکستگی بخش 
بزرگی از کوه به دلیل قرارگرفتن بر روی یک گســل 

است که در طی میلیون ها سال به وقوع پیوسته است.
این تنگه در ابتدا به دلیل شکســتگی ایجاد شده و در 
طی سالیان متمادی به دلیل بارش باران و وزش بادهای 
شدید، شکل فعلی را به خود گرفته و حفره های عظیم 

داخل آن ایجاد شده است.
در قسمت ابتدایی تنگه چاهکوه بخشی از کوه به شکل 
یک تندیس درآمده که به آن ســه سر نگهبان گفته 
می شود. کمی که به جلوتر برویم، بقایای چاه های حفر 
شده برای نگهداری آب شــیرین به چشم می خورد. 
وقتی که این مســیر را ادامه بدهیم، به بخش جذاب 

تنگه چاهکوه می رسیم.
بخشی از کوه به صورت یک دوراهی شکافته شده و شما 
باید یکی از این دو مسیر را برای ادامه راه انتخاب کنید. 
هرچه از سمت شمال به ســمت جنوب تنگه حرکت 
کنیم، عرض مســیر حرکت کمتر می شود و حتی در 
قسمت هایی از مسیر به کمتر از ۵0 سانتی متر می رسد.
عمق این تنگــه در بخش هایی از آن به شــدت زیاد 
می شــود و حتی می توانید در عمق ۱00 متری و در 
بین الیه های عظیم کوه، فضای بسیار شگفت انگیز و 

هیجان انگیزی را تجربه کنید.
دانشمندان عمر تنگه فعلی چاهکوه قشم را بیش از ۲ 
میلیون سال تخمین زده اند. تمامی دیواره های کوه در 
طی میلیون ها سال به دلیل بارش باران های سیل آسا و 
همچنین بادهای شدید، دچار فرسایش و تغییر شکل 
شده و در حدود ۲ میلیون سال پیش به شکل امروزی 

خود درآمده است.

شگفتی ها و عجایب تنگه چاهکوه قشم
در تنگه چاهکوه قشــم شما با اشــکال و ساخته های 
متفاوتی از کوه مواجه می شــوید که همگی به صورت 
طبیعی و در طی سال های، به دلیل فرسایش به وجود 

آمده اند.
این اشکال و حفره ها به قدری زیبا هستند که در نگاه 
اول انگار هنرمند سنگ تراشی با دقت این اشکال زیبا را 

در دل کوه تراشیده است.
هرکــدام از بخش ها و راهروهای این تنگه شــگفتانه 
جذابی برای ارائــه دارند و از هر طــرف که رفتید جز 

شگفتی بر شما نخواهد افزود.

بهترین زمان برای بازدید از تنگه چاهکوه
جزیره قشم به دلیل شرایط آب وهوایی و قرارگرفتن در 
دل خلیج فارس، دارای رطوبت و آب وهوای شرجی است 
و درصورتی که تحمل گرما و آب وهوای شــرجی برای 
شما مشکل است، بهتر از سفر به این منطقه در اواسط 

بهار تا انتهای تابستان خودداری کنید.
به صورت کلی بهترین زمان برای سفر به تنگه چاهکوه 
قشم از اواسط فصل پاییز تا اواسط زمستان است. در این 
مدت آب وهوا تا حد بسیار خوبی خنک و مطلوب است و 

رطوبت و شرجی هوا هم کاهش پیدا می کند.

گردشگری

« پا به صحنه می گذارد »پدر
گروه اجرایی نمایش »پدر« بر آن اســت که از امروز 
اثر خود را در ســالن اصلی مجموعه تئاتر شــهر روی 

صحنه ببرد.
داود رشــیدی نامی اســت که در تاریخ هنر ایران 
مانــدگار خواهد ماند؛ هنرمنــدی موفق، بازیگری 
توانمند، کارگردانی تأثیرگذار و باالتر از همه این ها 

پدری دوست داشتنی و با محبت.
گروه اجرایی نمایش »پدر« بر آن است که اثر خود 
را با تقدیم به داود رشیدی در سالن اصلی مجموعه 
تئاتر شــهر روی صحنــه ببرد؛ صحنه ای که خاطره 
اجراهایی، چون »پیروزی در شــیکاگو« و »ریچارد 
ســوم« زنده یاد رشیدی را فراموش نکرده و نخواهد 

کرد.«
»پــدر« بــه کارگردانــی آرونــد دشــت آرای و 
نقش آفرینی رضا کیانیان، لیلی رشــیدی، سعید 
چنگیزیان، مارین ول هولک، سوگل خلیق، بهزاد 
کریمــی، نجوا صاحب الزمانی از 6 شــهریور روی 

صحنه می رود.

گارسون«  ال  »آ
آماده نمایش  و پخش جهانی

فیلم کوتاه »آالگارسون« به کارگردانی مصطفی 
کشاورز آماده نمایش و پخش جهانی شد.

فیلم کوتاه »آالگارسون« به کارگردانی مصطفی 
کشــاورز و تهیه کنندگی مهدی کشاورز، پس از 
اتمام فیلم برداری در الهیجان و طی مراحل فنی، 

آماده نمایش و پخش جهانی شد.
مصطفــی کشــاورز از دانش آموختگان انجمن 
ســینمای جوانان ایران، دفتر الهیجان اســت و 
پیش ازاین، ساخت فیلم های کوتاه دیگری مثل: 
لبخند، اتمام و گاهی را در کارنامه داشته است.

»آالگارســون«، راوی داستان دختر ۱9 ساله ای 
است که به دلیل بیماری پدر و عالقه به شغل او، 
تصمیم به ادامه آن شغل، بر خالف مخالفت های 

خانواده و عرف جامعه دارد.

 روایتی از یک مدافع حرم
 در یکشنبه های کوتاه

 فیلم کوتاه اتاق عقد به کارگردانی حسن حبیب 
زاده در هفدهمیــن پاتــوق فیلم کوتاه با عنوان 
یکشنبه های کوتاه با حضور محمدرضا مقدسیان 
منتقد ســینما، حســن حبیب زاده کارگردان و 
حســین محروقــی مجری و کارشــناس  امروز 
یکشــنبه 6 شــهریورماه در مجتمع فرهنگی و 
هنری اسوه ساعت ۱۷:۳0 اکران و نقد می شود.

در خالصه این فیلم کوتاه آمده اســت: اتاق عقد 
روایتی از یک مدافع حرم است که برای دومین 
بار راهی سوریه شده و عاطفه همسر جوانش هم 
چند روزی ست نتوانسته خبری از او بگیرد. او در 
حین آماده کردن اتاق عقد برای دختر همسایه 
مداوم به فکر مصطفی همسرش است به طوری که 
گاهی او را در میان مهمان ها می بیند. عاطفه خبر 
بارداریش را در یک پیام برای مصطفی می فرستد؛ 
اما همچنان جوابی از او نمی گیرد. مراسم عقد به 
پایان رسیده و عاطفه دست تنها مشغول کارهای 

نیمه تمام خانه شان می شود.
ایــن فیلــم کوتاه فضایی دراماتیک دارد و مجید 
نوروزی، هســتی فرحی و مهری آل آقا بازیگران 

اصلی آن هستند.

نیمی از جوهرهای خالکوبی، مواد شیمیایی سرطان زا دارند
پژوهشگران آمریکایی پس از بررسی نمونه های گوناگونی از جوهرهای 
پرطرفــدار خالکوبــی دریافتند که حــدود ۵0 درصد آنها حاوی مواد 

شیمیایی هستند که می توانند سرطان زا باشند.
 پژوهشگران دانشگاه بینگامتون در اجالس اخیر انجمن شیمی آمریکا 

در شیکاگو نتایج بررسی خود را ارائه کردند.
جوهــر خالکوبــی درای دو بخش اســت: رنگدانه و یک محلول حامل. 
رنگدانه یک ترکیب مولکولی یا جامد است، در حالیکه مایعات حامل 

این رنگدانه را میان الیه های متفاوت پوست عبورر می دهند.

این پژوهشگران ۵6 جوهر پرطرفدار را آزمایش کردند و نتایج نشان داد 

که نیمی از آنها حاوی یک ماده شیمیایی هستند که در برچسب شان 
ذکر نشده است،

بررسی این دانشمندان نشان داد از ۵6 رنگ متفاوت ۲۳ تای آنها ماده 
رنگ کننده حاوی ترکیب »آزو« است. ترکیبات آزو هنگام قرارگیری 
در معرض شمار زیاد باکتری ها یا نور ماورای بنفش نور خورشید تجزیه 

می شوند و خاصیت سرطان زا پیدا می کنند.
به گفته این پژوهشــگران، همچنین هنوز اطالعات درباره تجزیه این 
رنگدانه ها در پوســت چندان زیاد نیســت و ممکن است رنگدانه هایی 
وجود داشته باشند که خودشان بی خطر باشند، اما نور آنها را به ماده ای 

نگران کننده بدل کند.

این پژوهشگران در بخش دوم این بررسی اندازه ذرات را درون ۱6 جوهر 
مورد استفاده برای خالکوبی بررسی کردند. آنها کشف کردند که نیمی 
از جوهرها دارای ذرات  زیر ۱00 نانومتر هســتند که باز نگران کننده 
هســتند، زیرا این ذرات آنقدر کوچک هســتند که می توانند از غشای 
ســلولی بگذرند، به درون هســته راه یابند، بالقوه به آنها آسیب بزنند و 
به بیماری هایی مانند ســرطان منجر شــوند.به گفته این دانشمندان، 
در حال حاضر هیچ نوع رنگدانه ای وجود ندارد که به طور خاص برای 
خالکوبی اســتفاده شود. شــرکت های بزرگ رنگدانه هایی برای همه 
چیز از جمله رنگ های نقاشــی و منســوجات تولید می کنند و همین 

رنگدانه ها برای رنگ های خالکوبی هم استفاده می شوند.

دریچه علم

چهره ها 

عکس روز 

   منظره عجیب موشک های منفجر نشده در اوکراین/ منبع:  فرارو

فرهنگ و هنر

 حضور پررنگ شرکت سنگ آهن گهرزمین 
در #نخستین نمایشگاه خدمات کسب وکارایران با رویکرد دانش بنیان

ح های توسعه ای    گهرزمین پر بار در طر
در سال # اشتغال دانش بنیان تولید 

ح های توسعه ای گهرزمین:  تعدادی از طر
- پروژه احداث کارخانه ذوب با ظرفیت تولید ۳ میلیون تن 

- احداث گندله سازی به میزان ۵/۲ میلیون تن 
- احداث ۳ کارخانه آهن اسفنجی با ظرفیت هر یک ۷/۱ میلیون تن 

- احداث کارخانه نورد با ظرفیت ۳ میلیون تن 
- احداث نیروگاه ۵00 مگاوات بردسیر 

- پروژه اکتشاف و توسعه معادن در پهنه های مختلف 
- سرمایه گذاری در منطقه گردشگری گل گهر 

- مشارکت در طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به صنایع استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان
شایان ذکر است در این نمایشگاه، آقایان محمد مخبر معاون اول رییس جمهور و سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت از غرفه گهرزمین بازدید و ضمن ابراز خرسندی 

از اشتغال آفرینی این مجموعه حمایت خود را از طرح های توسعه ای اعالم نمودند.
این نمایشگاه از یکم تا چهارم شهریور ادامه داشت.

عزت اهلل رمضانی فر بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های خود، از رفتار برخی 
بازیگران جوان نسبت به مردم و عالقه مندان، انتقاد کرد.
عزت اهلل رمضانی فر بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون 
ایران ددربــاره تازه ترین فعالیت هــای حرفه ای خود 
توضیح داد: در حال حاضر مشغول نقش آفرینی در یک 
کار تلویزیونی به مناسبت روز پدر به نام »باغ سنگی« 
هستم که در خطه مازندران در حال فیلمبرداری است. 
تا چند روز دیگر فیلمبرداری در این منطقه ادامه دارد 
و بعد هم برای مراحل آماده ســازی می رود و از یکی از 
شبکه های سراسری تلویزیون پخش می شود. داستان 
این فیلم درباره اتفاقاتی اســت که بــرای یک پدر در 
خانواده ای رخ می دهد. این بازیگر درباره نقش آفرینی 
خود در لوکیشن های خارج از شهر هم گفت: قصه ایجاب 
می کند که داستان در لوکیشن های متنوع ضبط شود و 
ما هم به عنوان بازیگر ناگزیر از قبول این شرایط هستیم. 
سکانس هایی داشتیم که از شب تا صبح فیلمبرداری 
می شد و باید این شرایط را بپذیریم. در حال حاضر کار 
در سرازیری قرار دارد و به زودی تمام می شود. واقعیت 
این است که من هم مانند خیلی از بازیگران هم سن و 
سالم، بازی در این فیلم با لوکیشن خارج از شهر را ابتدا 
نمی پذیرفتم. تهیه کننده بارها رفت و آمد و من هم در 
شرایطی بودم که از نظر زندگی شخصی ام مایل نبودم در 
این پروژه حضور داشته باشم. اما کارگردان نزدیک به سه 
ماه برای من صبر و پیگیری کرد تا من پذیرفتم. می توانم 
بگویم رویم نشد که بیشــتر از این، این پیشنهاد را رد 
کنم. وی افزود: در عین حال تصمیم گرفته ام بعد از این 
دیگر پایم را از تهران بیرون نگذارم! شرایط کار در خارج 
از شهر واقعاً سخت است و ما بعد از ضبط هم مجبوریم 
در یک اتاق یا ویال بمانیم و مدام هم محل استراحت مان 

تغییر می کند. مایی که سنی ازمان گذشته، دیگر نباید 
پروژه های خارج از شهر را قبول کنیم. پیشنهاد دیگری 
هم از یکی از اســتان ها برای یک سریال داشتم که به 

همین دلیل رد کردم.

 حمید نعمت اهلل گفت برای نقشت 
در »قاتل و وحشی« کاندیدا می شوی

این بازیگر درباره حضــور پررنگ تر خود در تلویزیون 
به نسبت سینما در سال های اخیر هم گفت: واقعیت 
این است که من همین االن، پنج فیلم سینمایی آماده 
نمایش دارم اما به دالیلی هنوز اکران نشده اند. آخرین 
فیلم ســینمایی که در آن حضور داشتم همین فیلم 
»قاتل و وحشی« ساخته حمید نعمت اله بود که نقش 
خیلی خوبی هم در آن داشتم. آقای نعمت اله می گفت 
این نقش من شانس کاندیداتوری در جشنواره هم دارد 
اما متأسفانه به دالیلی مانند شرایط موی سر خانم لیال 
حاتمی جلوی پخش این فیلم را گرفتند. این در حالی 
است که ما پیش از این چنین پوشش و گریمی را برای 
خانم ها در سینما داشته ایم. بازیگران دیگری بوده اند که 
با سر تراشیده در فیلم نقش آفرینی کرده اند و مشکلی 
هم در پخش فیلم به وجود نیامده است. نمی دانم چرا 
برای این فیلم، این مسئله را به وجود آوردند و من واقعاً 
افســوس خوردم که »قاتل و وحشی« در جشنواره به 
نمایش درنیامد. این بازیگر ادامــه داد: از طرف دیگر 
نمونه کارهای دیگری هم داشته ام که با قرارداد تله فیلم 
پای کار رفتم اما بعدها دیدم همان کار ســر از سینما 
درآورده است! من چطور به تهیه کننده معترض شوم 
که قرارداد ما تله فیلم بوده و چرا سینمایی شده است؟ 
این ها ناشی از روراست نبودن برخی افراد است که واقعاً 

آدم را دل زده می کند.

خانم های خانه دار بیشتر من را می شناسند!

افسوس برای »قاتل و وحشی«


